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البروتيني   والمعزول  والمركز  الدهن  مزال  والمسحوق  الحمص  مسحوق  تحضير  الدراسة  تضمنت 

  20،    10،   5،    0لمدد )  kHz 20للحمص المحلي ثم متابعة تاثير المعاملة بالموجات فوق الصوتية عند التردد  

( دقيقة على بعض الخصائص الوظيفية والفعالية المضادة لالكسدة ، اظهرت نتائج التقدير الكيميائي الى   30، 

( %  ، البروتين   0.43،   2.36،  2.86،  2.8( %  ، الرماد )  3.5،  5.3،   6.4،  7.3ان نسبة الرطوبة  ) 

،   68.6( %  ، الكاربوهيدرات )    0.8،    0.6،    0.6،    1.3هن )  ( % ، الد  87.1،    42.5،    20.4،    19.9)  

بعض    7.8،    48.8،    69.6 في  الصوتية  فوق  الموجات  تاثير  درس  اعاله.   للمجاميع  التوالي  على    % )

دقائق     10%  بعد    116.2الخصائص الوظيفية اذ لوحظ ان اعلى قابلية استحالب كانت للمعزول البروتيني  

%    40.1ت فوق الصوتية ، في حين اقل قابلية استحالب كانت لمجموعة مسحوق الحمص  من التعرض للموجا

دقيقة من التعرض للموجات فوق الصوتية ، وكانت اعلى قابلية تكوين رغوة للمعزول البروتيني وبلغت     30بعد  

غوة كانت  دقائق من التعرض للموجات فوق الصوتية ، في حين ان اقل قابلية تكوين ر   10%  بعد     74.8

دقيقة من التعرض للموجات فوق الصوتية ، لوحظ ان     30%  بعد  16.8لمجموعة مسحوق الحمص وبلغت  

دقيقة من التعرض للموجات     30%  بعد    146.9اعلى نسبة للمركبات الفينولية كانت للمعزول البروتيني وبلغت  

    0%  بعد    77.5مسحوق الحمص وبلغت  فوق الصوتية في حين اقل نسبة للمركبات الفينولية كانت لمجموعة  

دقيقة من التعرض للموجات فوق الصوتية ، وكانت اعلى فعالية مضادة لالكسدة لمسحوق الحمص مزال الدهن 

دقيقة من التعرض للموجات فوق الصوتية في حين كانت اقل فعالية لمجموعة    30%  بعد     19.2وبلغت  

 دقيقة من التعرض للموجات فوق الصوتية .   0%  بعد   8.6لمعزول البروتيني  وبلغت 
 ، مسحوق الحمص الكلمات المفتاحية : الموجات فوق الصوتية ، الخصائص الوظيفية، الفعالية المضادة لالكسدة 
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Abstract 

The study included preparing chickpea powder, defatted chickpea powder, 

protein concentrate and protein isolate for local chickpea, then following the effect 

of ultrasonic treatment at the frequency of 20 kHz for (0, 5, 10, 20, and 30) minutes 

on some functional properties and antioxidant activities. The results of the chemical 

determination showed that The humidity (7.3, 6.4, 5.3, 3.5)%, ash (2.8, 2.86, 2.36, 
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0.43)%, protein (19.9, 20.4, 42.5, 87.1)%, fat (1.3, 0.6, 0.6, 0.8)%, Carbohydrates 

(68.6, 69.6, 48.8, 7.8) respectively for the above groups . The effect of ultrasonic was 

studied in some functional properties,  protein isolate  showed the highest 

emulsification ability it was 116.2% after 10 minutes of exposure to ultrasonic, while 

the lowest emulsification capacity of the chickpea powder group  it was 40.1% after 

30 minutes of exposure to ultrasonic. The highest form of foam for protein isolates 

was 74.8% after 10 minutes of exposure to ultrasound, while the lowest form of foam 

was for chickpea powder group was 16.8% after 30 minutes of exposure to 

ultrasound. protein isolates was observed that the highest percentage of phenolic 

compounds It reached 146.9% after 30 minutes of exposure to ultrasonic whereas the 

lowest percentage of phenolic compounds was for the chickpea powder group and 

reached 77.5% after 0 minutes of ultrasonic exposure, and the highest antioxidant 

activity of the defatted chickpea powder was reached 19.2% after 30 minutes of 

ultrasonic exposure while The  protein isolate the lowest activity was 8.6% after 0 

minutes of ultrasound exposure. 

 

تستخدم الموجات فوق الصوتية بصورة كبيرة في انتاج المركبات الكيميائية وتصنيع االدوية والبولمرات 

والمنسوجات ومستحضرات التجميل،  وقد تم استخدامها مؤخًرا في تصنيع األغذية  اذ استخدمت لتغيير اللزوجة 

اللحوم وتجفيف اال األلبان وتطرية  لمنتجات  الوظيفية  الخصائص  .   (Jincai et al., 2013) غذيةوتحسين 

كيلو   16ة السمع البشري )<  تعتمد تقنية الموجات فوق الصوتية على موجات ميكانيكية بتردد أعلى من عتب

هرتز(وتنتقل هذه الموجات إما عبر الجزء األكبر من المادة أو على سطحها بسرعة تعتمد على  طبيعة الموجة  

استخدمت الموجات  ، وفي السنوات األخيرة    (Soria and Villamiel, 2010)والمواد التي تنتشر من خاللها  

فوق الصوتية عالية الطاقة منخفضة التردد في صناعة المواد الغذائية لتعديل الخصائص الوظيفية للبروتينات. 

يرتبط تأثير الموجات فوق الصوتية على الخواص الفيزيائية والكيميائية للجزيئات تكوين التجاويف )التكوين 

ميجا   50إنشاؤها بواسطة تغيرات موضعية عالية في الضغط )حتى السريع وانهيار فقاعات الغاز( ، والتي يتم 

 ,.Sullivan et al)درجة مئوية( ، تحدث خالل فترات قصيرة جدا من الزمن  5000باسكال( والحرارة )حتى  

البروتينات،   .(2014 دراسة  لسنوات عديدة في  فوق الصوتية  الموجات  استخدام  تقدير اذ استخدمت     تم  في 

ترطيب البروتين واستنتاج ومتابعة التغيرات في تشكل البروتين ،  وبينت احدى الدراسات التغيرات التي تسببها 

لوحظ   تشكيله.اذ  المعاد  اللبن  مصل  لبروتينات  والحرارية  الهيكلية  الخصائص  في  الصوتية  فوق  الموجات 

دقائق في حين ارتفعت الخصائص الحرارية   5ى انخفاض الخصائص الحرارية للبروتين المدنتر  لمدة تصل إل

 ,.Mason et al)للبروتين المدنتر عند تعرضه للموجات فوق الصوتية لفترة اطول  بسبب تجميع البروتين

2014) . 

النباتية في مجال   البروتينات  باهتمام متزايد بسبب زيادة تطبيق  النباتي  البروتين  إنتاج معزول  يحظى 

الصناعات الغذائية وغير الغذائية، وفي هذا السياق ، يحاول االتحاد األوروبي تطوير محاصيل البروتين لتقليل  

وتين النباتي في األغذية قد توسع للغاية اذ  االعتماد التجاري على توافر البروتين ،  ان ستخدام  معزول البر

استخدم كمكونات وظيفية او لتحسين الجودة الغذائية للمنتج أو ألسباب اقتصادية، مع ذلك ، تقتصر هذه التطبيقات 

في تجارة األغذية تقريبًا على بروتينات بذور فول الصويا ، في حين أن البروتينات النباتية األخرى أقل استخداًما. 
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( ، الذي يزرع على نطاق واسع في أجزاء مختلفة من  Cicer arietinum Lبين هذه النباتات الحمص )  من

. يعد الحمص خامس (Sánchez-Vioque et al., 1999) العالم ، وال سيما في منطقة البحر األبيض المتوسط

٪ من إجمالي اإلنتاج العالمي ،    75المحاصيل من حيث االهمية  في جميع أنحاء العالم ، وتساهم  الهند بنحو  

تليها تركيا وباكستان والمكسيك كمصدر رئيسي لمحصول الحمص عالي الجودة،  اذ تعد جودة بروتين الحمص  

 .(Kaur and Singh, 2007) خرى.أفضل من البقوليات األ

هدفت الدراسة الحالية الى دراسة تاثير الموجات فوق الصوتية على مركز ومعزول بروتين الحمص 

والوقات تعريض مختلفة في مجموعة من الخصائص الوظيفية للمنتجات المشار اليها وتحديد االوقات المثلى  

 التي تحقق افضل خصائص وظيفية 

 مص من السوق المحلية في محافظة تكريت ، وتم تنظيف البذور وإزالة جميع المواد الغريبةتم شراء الح

اذ طحنت   ، مع اجراء بعض التحوير   (Ionescu et al., 2009)انتج مسحوق الحمص  حسب ماجاء به   

حبوب الحمص باستخدام مطحنة حبوب لغرض الحصول على مسحوق متجانس ، نخل المسحوق باستخدام 

 ميش ، ثم عبا المنتوج باستخدام اكياس البولي اثيلين وخزن بالتجميد لحين االستخدام.  60منخل رقم 

ورد لما  وفقاً  الدهن  مزال  الحمص  مسحوق   بمعاملة    (Mao and Hua, 2012)في     حضر  وذلك 

)وزن/حجم( مع التحريك المستمر لمدة ثالث ساعات ، ثم فصل الراشح    1/10مسحوق الحمص بالهكسان بنسبة  

(  ، جمع الناتج من عملية االستخالص 1بواسطة الترشيح تحت التفريغ باستخدام قمع بخنر وورق الترشيح رقم )

 ميش ، وخزن لحين االستعمال.  60خدام منخل رقم وجفف بالهواء ، ثم طحن ونخل باست

 : - 

بعض التحوير    جراءا مع  (Mao and Hua, 2012).حضر المركز البروتيني للحمص حسب ما جاء به

( )وزن : حجم( مع التحريك 20:1%( بنسبة ) 95، اذ مزج مسحوق الحمص مزال الدهن مع الكحول االثيلي)

لمدة ساعة واحدة عند درجة حرارة الغرفة ، تم ترشيح المزيج باستخدام ورق الترشيح ، التجفيف بالنشر عند 

ا الماء  باستخدام  الناتج  اذيب   ، الغرفة   حرارة  )درجة  بنسبة  الرقم  20:1لمقطر  وعدل  حجم(   : )وزن   )

عياري من كلوريد الهيدروجين ، والتحريك لمدة ساعتين ثم الطرد المركزي   1باستخدام     4.5الهيدروجيني الى  

دقيقة ثم فصل الراسب عن الراشح ،واذيب الراسب بالماء المقطر وعدل الرقم   30لمدة    g  10000عند السرعة  

 عياري هيدروكسيد الصوديوم ثم جفدت العينة.  1استخدام محلول ب 7الهيدروجيني الى 

: - 

مع بعض التحوير بمزج    (Ghribi et al., 2015)حضر المعزول البروتيني للحمص حسب ما جاء به   

باستخدام     9( )وزن: حجم( وعدل الرقم الهيدروجيني الى  30:1مسحوق الحمص مزال الدهن مع الماء بتسبة )

 g  10000عياري هيدروكسيد الصوديوم  لتسهيل ذائبية البروتين ثم الطرد المركزي عند السرعة    1محلول  

  1باستخدام محلول    4يقة ، فصل الراسب عن الراشح ، ثم خفض الرقم الهيدروجيني للراشح الى  دق  30لمدة  

دقيقة بعدها   30لمدة  g 10000عياري كلوريد الهيدروجين لترسيب البروتين ثم الطرد المركزي عند السرعة 

 اجريت له عملية تجفيد. ثم 7اخذ الراسب واذيب بكمية قليلة من الماء المقطر وعدل الرقم الهيدروجيني الى 
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،اما الكاربوهيدرات    AOAC(2006)تم تقدير الرطوبة والرماد والبروتين والدهن حسب ما جاء في  

  فقدرت بالفرق .

 - :المعاملة بالموجات فوق الصوتية

مع اجراء بعض التحوير  .(Malik et al., 2017)تم تعريض المنتجات المدروسة حسب ما اشار اليه 

 100ساعة باستخدام المازج المغناطيسي لتسهيل االذابة ، غمر    2% ، التحريك لمدة  10، اذ تم تحضير محلول  

   20ض الى تردد   مل وعر  100مل من المحلول البروتيني في حوض جهاز الموجات باستخدام فالسك حجم  

kHz  ( دقيقة ، مع اضافة الثلج كل  30،   20،    10،   5،    0للمدد )دقائق للمحافظة على درجة الحرارة ثم   5

 . التجفيد

مع اجراء  Lawal et al.,  (2007)تم تقدير النشاط االستحالبي للمنتجات المختلفة حسب ما اشار اليه 

مل من زيت فول الصويا ، تم طرد المستحلب  5% محلول بروتيني مع  2مل من  5بعض التحوير ، اذ جنس 

دقيقة ، قيس ارتفاع طبقة المستحلب مقارنة مع المحتوى الكلي في انبوبة   5دورة لمدة    3500  مركزيا عند  

 االختبار وقدر النشاط االستحالبي حسب المعادلة: 

 ارتفاع طبقة المستحلب 

 100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنشاط االستحالبي % = 

 ارتفاع المحتوى الكلي 

% من  3مزج وذلك ب  Fekria et al.,( 2012)قدرت سعة الرغوة للمنتجات المختلفة حسب ما جاء به 

دقائق ، تم قياس الحجم مباشرة باستخدام اسطوانة   5المحلول البروتيني بالسرعة العالية باستخدام المازج لمدة  

 مدرجة ، ثم قدرت سعة الرغوة حسب المعادلة االتية  :  

 الحجم قبل المزج –الحجم بعد المزج 

 100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعة الرغوة % = 

 الحجم قبل المزج

 Vega-Gálvezقدر المحتوى الكلي للفينوالت للنماذج الختلفة باستخدام كاشف فولن وحسب ما جاء به  

et al. (2009)    مل من   0.5ملغم /مل( ووضع في انبوبة اختبار واضيف لها  5مل من العينة )    0.5،  اذ اخذ  

% كربونات الصوديوم ، مزجت جيدا 2مل من  2دقائق في الظالم ، ثم اضيف    5كاشف فولن وتركت لمدة  

 5لمدة  مل من الماء المقطر ، تم التخلص من الراسب الطرد المركزي    10دقيقة ، اضيف    15وتركت لمدة  

  725، تم قياس تركيز الفينوالت باستخدام المطياف الضوئي على طول موجي    g  4000دقائق على السرعة  

،    100،    75،    50،    25نانومتر ، قورنت النتائج بالمنحنى القياسي لحامض الكاليك والذي حضر بتراكيز )

(، تم التعبير على النتائج  1بالشكل ) ( ملغم / لتر،وحسب المنحنى القياسي الموضح   200،    175،   150،    125

 غم عينة .  100بملغم حامض الكاليك / 
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،      Thiansilakul et al., (2006)وفقاً لما ذكره   للعينات المختلفة   قدرت فعالية كبح الجذور الحرة

موالر في   0.15بتركيز  DPPHمل من محلول    1.5واضيف اليها    ملغم / مل(  2)  مل من العينة  1.5اذ اخذ  

درجة حرارة الغرفة بعيدا عن   عنددقيقة  30% ، مزج الخليط بصورة جيدة ثم ترك مدة  95االيثانول بتركيز  

نانومتر ، وحضرت العينة الضابطة انياً بنفس    517الضوء ، ثم قيس االمتصاص الضوئي عند طول موجي  

 بالخطوات السابقة مع استخدام الماء المقطر بدال من العينة ، 

Radical scavenging activity %=[(B-A)/B]×100 

A نانومتر   517طول موجي  ند= قراءة  االمتصاص الضوئي للعينة ع 

B  نانومتر  517= قراءة  االمتصاص الضوئي للعينة الضابطة عند طول موجي 

الكامل   العشوائي  التصميم  الفروقات   Complete Random Design) CRDاستعمل  وقورنت   )

في التحليل   SAS (2004) البرنامج(  واستعمل  L.S.Dالمعنوية بين المتوسطات بأختبار اقل فرق معنوي)

 االحصائي للبيانات المدروسة .    

 

الرطوبة )جدول   نتائج  الحمص  1بينت  الحمص ومسحوق  فرق معنوي بين مجاميع مسحوق  ( وجود 

( % على التوالي،    3.5،    5.3،    6.4،    7.3مزال الدهن والمركز البروتيني والمعزول البروتيني اذ بلغت )  

ني . ان هذا  وكانت اعلى قيمة لمجموعة مسحوق الحمص في حين كانت اقل نسبة لمجموعة المعزول البروتي

االختالف في نسب الرطوبة للمجاميع المختلفة قد يعود الى المعامالت المختلفة التي اجريت على المسحوق 

 البروتيني عند تحظير المنتجات المختلفة والتي قد تؤدي الى االختالف في نسبة الرطوبة . 

y = 0.0075x + 0.1386
R² = 0.9893
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مسحوق الحمص ومسحوق    ( ايضا عدم وجود فرق معنوي في نسبة الرماد بين مجاميع1يوضح الجدول )

الحمص مزال الدهن والمركز البروتيني في حين كان الفرق معنويا مع مجموعة المعزول البروتيني اذ بلغت )  

( % على التوالي،وكانت اعلى قيمة لمجموعة مسحوق الحمص مزال الدهن في   0.43،  2.36،  2.86،  2.8

ما تشير النتائج ان العمليات المختلفة النتاج المعزول حين كانت اقل نسبة لمجموعة المعزول البروتيني ، وك 

 البروتيني ادت الى فقدان نسبة كبيرة من الرماد. 

( %  لمجاميع مسحوق الحمص ومسحوق    87.1،    42.5،    20.4،    19.9في حين بلغت نسبة البروتين )  

ان اعلى نسبة بروتين كان  (، اذ لوحظ1الحمص مزال الدهن والمركز البروتيني والمعزول البروتيني )جدول 

لمجموعة المعزول البروتيني في حين كانت  اقل نسبة لمجموعة مسحوق الحمص ، والسبب في هذا االختالف  

يعود الى ان المعامالت المختلفة النتاج المعزول البروتيني ادت الى ازالة اغلب المواد غير البروتينية وبالتالي 

  زيادة نسبة البروتين.

( %  لمجاميع مسحوق الحمص ومسحوق الحمص مزال  0.8،  0.6،  0.6،  1.3الدهن )  وبلغت نسبة

الحمص وكان  لمجموعة مسحوق  اعلى نسبة دهن   البروتيني، وكانت  والمعزول  البروتيني  الدهن والمركز 

عة  الفرق معنويا مع بقية المجاميع في حين كانت اقل نسبة دهن لمجموعتي مسحوق الحمص مزال الدهن ومجمو

المركز البروتيتي وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع ، والسبب في اختالف نسب الدهن للمجاميع المختلفة  

 يعود الى المعامالت المختلفة التي تؤدي الى ازالة كمات كبيرة من الدهن.  

وجود فرق معنوي بين مجاميع مسحوق الحمص ومسحوق الحمص مزال   بينت نسب الكاربوهيدرات

( % على التوالي،   7.8،    48.8،    69.6،    68.6الدهن والمركز البروتيني والمعزول البروتيني اذ بلغت )  

المعزول  لمجموعة  نسبة  اقل  كانت  حين  في  الدهن   مزال  الحمص  مسحوق  لمجموعة  قيمة  اعلى  وكانت 

 البروتيني. 

الف في نسب التركيب الكيميائي للمجاميع المختلفة قد يعود الى المعامالت المختلفة التي اجريت ان االخت

النسب  هذه  في  االختالف  الى  تؤدي  قد  والتي  المختلفة  المنتجات  تحظير  عند  الحمص  مسحوق  على 

(Ogunwolu et al., 2010)  . 

الذي اشار الى ارتفاع نسبة البروتين في مركز    Ionescu et al., (2009)اتفقت النتائج مع ما وجده 

 البروتين الحمص المجفد مقارنة مع مسحوق الحمص وكذلك انخفاض محتواه من الدهن . 

لما وجده   النتائج مشابهه  اللوبيا     El-jasser (2010)كانت  لبذور  دراسته  اذ الحظ    Cowpeaفي   ،

ارتفاع نسبة البروتين للمعامالت المختلفة حيث كانت اقل نسبة بروتين لمسحوق بذور اللوبيا في حين اعلى 

لبروتين ، ووجد ايضا ان نسبة الكاربوهيدرات كانت مرتفعة لمسحوق بذور اللوبيا نسبة بروتين كانت لمعزول ا

بينما انخفظت  النسبة في معزول البروتين ، واعلى نسبة للدهن كانت لمسحوق بذور اللوبيا  واقل نسبة دهن  

الن بااليثانول  معامل  الدهن  مزال  مسحوق  استخدام  الى  ذلك  وفسر  اللوبيا  بروتين  لمركز  مركز  كانت  تاج 

 البروتين.  

الى ارتفاع نسبة البروتين في المعزول البروتيني لبذور الرشاد مقارنة   Ahmed et al., ( 2013)واشار 

 مع المسحوق، كذلك اشار الى انخفاض في نسبة الدهن في المعزول مقارنة مع المسحوق.
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1

  الكربوهيدرات

 )%( 

 البروتين )%(  الدهن

 )%( 

 المكون الكيميائي  )%(  الرطوبة )%(  الرماد

 العينة

a68.6  a1.3  c19.9  a2.8  a7.3  مسحوق الحمص 

a69.6  c0.6  c20.4  2.86a  b6.4   مزال مسحوق الحمص

 الدهن

b48.8  c0.6  b42.5  a2.36  c5.3   المركز البروتيني 

c7.8  b0.8  a87.1  b0.43  3.5 d  المعزول البروتيني 

2.06 0.18 1.78 0.43 0.52 LSD 
 (p≤0.05) مستوى  ندالحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية ع

( تاثير المعاملة باوقات مختلفة للموجات فوق الصوتية في قابلية االستحالب  لمسحوق  2يبين الجدول ) 

الحمص ومسحوق الحمص مزال الدهن والمركز والمعزول البروتيني ، اذ لوحظ  ان قابلية االستحالب لمسحوق  

( دقيقة، وكانت   30،    20،    10،    5،    0(% لالوقات )    40.1،    47.4،    53.2،    56.6،    56.8الحمص بلغت )  

دقيقة . وبينت النتائج ايضا    30في حين اقل قابلية استحالب كانت عند الوقت    0اعلى قابلية استحالب عند الوقت  

،   88.2،  62.0وجود فرق معنوي عند المعاملة باوقات مختلفة في مسحوق الحمص مزال الدهن اذ بلغت )

( دقيقة، اذ كانت اعلى قابلية استحالب عند    30،    20،    10،    5،    0(% لالوقات )    57.2،    67.1،    84.6

الوقت    5الوقت   عند  كانت  استحالب  قابلية  اقل  حين  في  قابلية    30دقيقة  ان  نفسه  الجدول  ويوضح   ، دقيقة 

،   10،    5،    0(% لالوقات )    67.0  ،   74.8،    88.0،    91.7،    77.1االستحالب للمركز البروتيني بلغت )  

قابلية استحالب عند الوقت    30،    20 قابلية استحالب كانت عند   5( دقيقة، وكانت اعلى  دقيقة في حين اقل 

( لالوقات   92.7،    98.8،    116.2،    114.9،    104.5دقيقة ، وبلغت نتائج المعزول البروتيني  )    30الوقت  

دقيقة في حين اقل قابلية    10حيث كانت اعلى قابلية استحالب عند الوقت  ( دقيقة     30،    20،    10،    5،    0)  

دقيقة. وكما يالحظ من النتائج ان المعاملة بالموجات فوق الصوتية ادت الى   30استحالب كانت عند الوقت  

زياد مع  باالنخفاض  القابلية  بداُت  ثم  القليلة  االوقات  عند  معين  حد  الى  االستحالب  قابلية  في  وقت  ارتفاع  ة 

 المعاملة.

الى ان خاصية االستحالب لبروتين الجوز ازدادت أوالً ثم انخفضت مع   Jincai et al., (2013)اشار 

دقيقة إلى    20ثم بداُت باالنخفاض من    20تمديد وقت المعاملة بالموجات فوق الصوتية، اذ ازدادت حتى الدقيقة   

ارنة، وصلت خاصية االستحالب إلى القيمة القصوى وكانت حوالي ضعفي عينة المق   20دقيقة، وفي الدقيقة    40

ربما يكون السبب في أن التجاويف المتكونة نتيجة المعاملة بالموجات فوق الصوتية والفعل الميكانيكي قد ادى  

دقيقة.   20الى تحطيم هيكلية البروتين،  وبالتالي تم الكشف عن األجزاء الكارهة للماء من الجوز عند اقل من  

زيادة خاصية االستحالب . ومع ذلك ، مع زيادة وقت التعريض  وبالتالي ، تم تعزيز االلفة بين البروتين والزيت و 

، تعمل الموجات فوق الصوتية بتحويل جزء من البروتين الى قابل للذوبان ليتجمع في كتلة ، مما يؤدي إلى 

 انخفاض خاصية االستحالب  
 



 والدولي الثانيوقائع المؤتمر العلمي الثامن  
 لكلية الزراعة / جامعة تكريت

 (2)ج 2020/حزيران/1-2

 

 

380 
conagr@tu.edu.iq 

2

.

المعزول 

 البروتيني 

المركز 

 البروتيني 

مسحوق الحمص  

 مزال الدهن

مسحوق 

 الحمص

 المعامالت)%( 

 الوقت )دقيقة( 

b104.5  c77.1  d62.0  a56.8  0 

a114.9  91.7 a 88.2 a a56.6  5 

a116.2  b88.0  b 84.6 a53.2  10 

c98.8  c74.8  67.1 c b47.4  20 

92.7 d d67.0  e57.2  c40.1  30 

3.69 3.66 2.72 5.0 LSD 
 (p≤0.05) الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية على مستوى            

: - 

الجدول ) الرغوة   3يشير  تكوين  قابلية  في  فوق الصوتية  للموجات  باوقات مختلفة  المعاملة  تاثير  الى   )

لمسحوق الحمص ومسحوق الحمص مزال الدهن والمركز والمعزول البروتيني ، اذ لوحظ  ان قابلية تكوين  

،   20،   10،   5،   0 (% لالوقات ) 16.8،   18.8،  29.1،  30.9،   21.2الرغوة لمسحوق الحمص بلغت ) 

دقيقة وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع،   10و  5( دقيقة، وكانت اعلى قابلية تكوين الرغوة عند الوقت  30

دقيقة وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع ، وبينت   30و  20في حين اقل قابلية تكوين الرغوة كانت عند الوقت  

و    5لمعامالت باوقات مختلفة في حين لم يكن الفرق معنويا بين االوقات  النتائج ايضا وجود فرق معنوي بين ا

( % لالوقات   29.6،    35.9،    54.3،    53.2،  38.8دقيقة لمسحوق الحمص مزال الدهن اذ بلغت النتائج )   10

قل دقيقة في حين ا   10و  5( دقيقة ، وكانت اعلى قابلية لتكوين الرغوة عند الوقت    30،    20،    10،    5،    0)  

دقيقة. واوضح الجدول نفسه ان قابلية تكوين الرغوة للمركز البروتيني    30قابلية تكوين رغوة كانت عند الوقت  

( دقيقة  اذ كانت اعلى  30،  20،  10،  5،  0(% لالوقات )  29.5،  39.3،  52.0،  52.9،  38.5بلغت ) 

عنويا مع بقية المجاميع في حين اقل قابلية تكوين دقيقة  وكان الفرق م  10،    5قابلية تكوين للرغوة عند الوقت  

دقيقة وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع. وبلغت قابلية تكوين الرغوة للمعزول  30للرغوة كانت عند الوقت 

( دقيقة، اذ كانت   30،  20،  10،  5،  0(% لالوقات )  42.1،  54.2،  74.4،   72.1،  53.2البروتيني  ) 

 30دقيقة في حين اقل قابلية تكوين للرغوة كانت عند الوقت     10،    5تكوين للرغوة عند الوقت    اعلى قابلية

دقيقة، ويالحظ من النتائج ان المعاملة بالموجات فوق الصوتية ادى الى ارتفاع في قابلية تكوين الرغوة الى حد  

ان    Rez et al., (2008)ملة . الحظ  معين عند االوقات القليلة وبدات النسبة باالنخفاض مع زيادة وقت المعا

لبروتينات   KHz ,20 KHz 40سعة الرغوة قد تحسنت باستخدام الموجات فوق الصوتية لكل من العامالت  

 الشرش .

الى ان الزيادة في سعة الرغوة قد يعود الى التاثير المجنس للموجات فوق  Rez et al., (2008)واشار 

الصوتية اذ يعمل التجنيس الميكانيكي على انتشار جزيئات البروتين والزيت بصورة متساوية وبالتالي يؤدي  

 الى تحسين خصائص الرغوة .
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( تاثير المعاملة باوقات مختلفة للموجات فوق الصوتية في قابلية تكوين الرغوة  لمسحوق الحمص 3دول )ج

 ومسحوق الحمص مزال الدهن والمركز والمعزول البروتيني. 

المعزول  

 البروتيني 

المركز  

 البروتيني 

مسحوق الحمص  

 مزال الدهن

مسحوق 

 الحمص

 المعامالت )%( 

 الوقت )دقيقة( 

b 53.2 b 38.5 b38.8  b21.2  0 

a72.1  a52.9  a53.2  a30.9  5 

a74.8  a52.0  a54.3  a29.1  10 

b54.2  b39.3  b35.9  c18.8  20 

c 42.1 c29.5  c 29.6 c16.8  30 

4.11 3.41 3.58 3.17 LSD 
 (p≤0.05) مستوى الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية على             

لمسحوق   في المركبات الفينولية( تاثير المعاملة باوقات مختلفة للموجات فوق الصوتية  4يبين الجدول )

ان   لوحظ   اذ   ، البروتيني  والمعزول  والمركز  الدهن  مزال  الحمص  ومسحوق  الفينولية الحمص    المركبات 

،   5،  0غم لالوقات ) 100( ملغم /  146.9،  144.5،   136.5،  135.7،  132.2لمسحوق الحمص بلغت ) 

دقيقة وكان الفرق معنويا   30و    20عند الوقت    لمركبات الفينولية( دقيقة  وكانت اعلى نسبة ل  30،    20،    10

دقيقة وكان الفرق معنويا   10و    5و    0كانت عند الوقت    لمركبات الفينوليةمع بقية المجاميع  في حين اقل نسب ل

مع بقية المجاميع . وبينت النتائج وجود فرق معنوي بين المعاملة باوقات مختلفة في مسحوق الحمص مزال 

  20،  10،  5،  0غم لالوقات ) 100( ملغم /  141.5،   139.7،  131.2،   120.6، 121.9الدهن اذ بلغت )

لمركبات دقيقة في حين اقل نسبة ل  30و    20عند الوقت    لمركبات الفينولية( دقيقة، اذ كانت اعلى نسبة ل  30،  

يني بلغت ) للمركز البروت  المركبات الفينوليةدقيقة ، وبين الجدول نفسه ان    5و  0كانت عند الوقت    الفينولية

( دقيقة،    30،    20،    10،    5،    0غم لالوقات )  100( ملغم /    132.5،    133.9،    134.2،    124.2،    122.2

دقيقة وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع    30و    20و    10عند الوقت    لمركبات الفينوليةوكانت اعلى نسبة ل

دقيقة وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع . وبلغت    5و   0في حين اقل نسبة المركبات الفينولية كانت عند الوقت  

غم  لالوقات 100( ملغم /  103.5،    97.4،    90.6،  89.2،    77.5للمعزول البروتيني  )    لمركبات الفينوليةنسبة ا

دقيقة في حين اقل نسبة    30عند الوقت    لمركبات الفينولية( دقيقة، وكانت اعلى نسبة ل  30،   20،    10،    5،    0)  

دقيقة. ان انخفاض المركبات الفينولية في المعزول والمركز البروتيني    0كانت عند الوقت    مركبات الفينوليةلل

 مقارنة مع مسحوق الحمص قد يعود الى المعامالت المختلفة التي ادت الى ازالة كميات من المركبات الفينولية. 

الى ان استخدام الموجات فوق الصوتية ادى الى زيادة قابلية استخالص   Han et al., (2018)اشار   

قشور   المركبات الفينولية مرتين مقارنة بطرائق االستخالص االخرى عند استخالص المركبات الفينولية من

وذكر   استخالص   Teh and Birch (2014)الجوز،  زيادة  الى  ادى  الصوتية  فوق  الموجات  استخدام  ان 

%  112.1% ،  117.9% ،  123.7المركبات الفينولية لعينات بذور القنب والكتان والكانوال اذ بلغت الزيادة  

 على التوالي 

الحمص 4جدول ) لمسحوق  الفينولية   المركبات  في  فوق الصوتية  للموجات  باوقات مختلفة  المعاملة  تاثير   ) 

 .ومسحوق الحمص مزال الدهن والمركز والمعزول البروتيني



 والدولي الثانيوقائع المؤتمر العلمي الثامن  
 لكلية الزراعة / جامعة تكريت

 (2)ج 2020/حزيران/1-2

 

 

382 
conagr@tu.edu.iq 

المعزول  

 البروتيني 

المركز  

 البروتيني 

مسحوق 

الحمص مزال 

 الدهن

مسحوق 

 الحمص

   المعامالت

 غم(100ملغم / )

 

 

 الوقت )دقيقة( 

d77.5  b122.2  c121.9  b132.2  0 

c89.2  b124.2  c120.6  b135.7  5 

c90.6  a134.2  b131.2  b136.5  10 

b97.4  a133.9  a139.7  144.5 a 20 

a103.5  a132.5  a141.5  a146.9  30 

5.73 4.99 5.54 5.18 LSD 
 (p≤0.05) الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية على مستوى            

( الجدول  في  5يبين  الصوتية  فوق  للموجات  مختلفة  باوقات  المعاملة  تاثير  لالكسدة (  المضادة     الفعالية 

الفعالية المضادة لمسحوق الحمص ومسحوق الحمص مزال الدهن والمركز والمعزول البروتيني ، اذ لوحظ  ان  

،  20،  10،  5،  0(% لالوقات )  17.9،  17.5،  16.6،  14.6،  14.4حمص بلغت ) لمسحوق ال لالكسدة

مضادة    دقيقة في حين اقل فعالية  30و    20و    10عند الوقت    مضادة لالكسدة  ( دقيقة، وكانت اعلى فعالية   30

 5و  0لمعاملة دقيقة ، وبينت النتائج عدم وجود فرق معنوي بين وقت ا 10و  5و  0كانت عند الوقت   لالكسدة

دقيقة،    30و    20و    10دقيقة، وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع وكذلك عدم وجود فرق معنوي بين المجاميع  

،   15.6،    13.1،  12.7وكان الفرق معنويا ايضاٌ مع بقية المجاميع  لمسحوق الحمص مزال الدهن اذ بلغت )

 الفعالية المضادة لالكسدة دقيقة، واظهر الجدول نفسه ان    (  30،    20،    10،    5،    0(% لالوقات )    19.2،    18.7

(    30،    20،    10،    5،    0(% لالوقات )    14.6،    14.7،    14.9،    12.2،    12.7للمركز البروتيني بلغت )  

دقيقة، وكان الفرق معنويا مع بقية    30و  20و    10عند الوقت    مضادة لالكسدة  دقيقة، اذ كانت اعلى فعالية

دقيقة، وكان الفرق معنويا مع بقية المجاميع    5و    0كانت عند الوقت    مضادة لالكسدة  حين اقل فعاليةالمجاميع في  

(% لالوقات )   10.6،    10.8،    10.6،    9.2،    8.6للمعزول البروتيني  )    المضادة لالكسدة  ، وبلغت الفعالية

دقيقة، وكان   30و    20و    10د الوقت   عن  مضادة لالكسدة  ( دقيقة، اذ كانت اعلى فعالية 30،    20،   10،    5،    0

دقيقة، وكان الفرق   5و  0كانت عند الوقت    مضادة لالكسدة  الفرق معنويا مع بقية المجاميع في حين اقل فعالية

 معنويا مع بقية المجاميع. 

دقيقة من التعريض   20الى زيادة في الفعالية المضادة لالكسدة بعد    Teh and Birch, (2014)وجد

 .  30للموجات فوق الصوتية لكل من بذور القنب والكانوال والكتان وبدات الفعالية باالنخفاض بعد الدقيقة 

عند استخدام المذيبات   DPPHالى زيادة نشاط كبح الجذور الحرة باستخدام    Fang et al., (2014) اشار

 مع الموجات فوق الصوتية. 
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( تاثير المعاملة باوقات مختلفة للموجات فوق الصوتية في الخصائص المضادة لالكسدة  لمسحوق 5جدول )

 معزول البروتيني. الحمص ومسحوق الحمص مزال الدهن والمركز وال

المعزول  

 البروتيني 

المركز  

 البروتيني 

مسحوق الحمص  

 مزال الدهن

مسحوق 

 الحمص

 المعامالت % 

 الوقت)دقيقة( 

b8.6  b12.7  c12.7  b14.4  0 

b9.2  b12.2  c13.1  b14.6  5 

a10.6  a14.9  b15.6  ab16.6  10 

a10.8  a14.7  a18.7  a17.5  20 

a10.6  a14.6  a19.2  a17.9  30 

1.08 1.4 1.55 2.15 LSD 
 ( p≤0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية على مستوى )           

References  

AOAC. (2006). Official method of analysis (18th Eds.). Arlington, VA: Association 

of Official Analytical Chemists. 

Ahmed, M. Gaafar; Azza, A. Morsi and Heba, E. E. (2013) ‘Chemical, Nutritional 

and Biochemical Studies of Garden Cress Protein Isolate’, Nature and science, 

11(2), pp. 8–13.  

El-jasser, A. S. H. (2010) ‘Chemical and biological properties of local cowpea seed 

protein grown in Gizan region’, International Journal of Agricultural and 

Biological Sciences, 1(8), pp. 88–94. 

Fang, X. Wang, J., Wang, y., Li, X., Zhou, H.and  Zhu, L.  (2014) ‘Optimization of 

ultrasonic-assisted extraction of wedelolactone and antioxidant polyphenols 

from Eclipta prostrate L using response surface methodology’, Separation And 

Purification Technology. Elsevier B.V., 138, pp. 55–64. 

Fekria, A. M., Isam, A. M. A., Suha, O. A. and  Elfadil, E. B.  (2012) ‘Nutritional 

and functional characterization of defatted seed cake flour of two Sudanese 

groundnut (Arachis hypogaea) cultivars’, International Food Research 

Journal, 19(2), pp. 629–637. 

Ghribi, A. M., Sila, A., Przybylski,R., Nedjar-Arroume,N., Makhlouf,I., Blecker,C., 

Attia,H., Dhulster, P., Bougatef, A.and Besbes, S.  (2015) ‘Purification and 

identification of novel antioxidant peptides from enzymatic hydrolysate of 

chickpea (Cicer arietinum L.) protein concentrate’, Journal of Functional 

Foods. Elsevier Ltd, 12, pp. 516–525.  

Han, H.,Wang, S., Rakita,M., Wang, Y., Han,Q. and Xu, Q. (2018) ‘Effect of 

Ultrasound-Assisted Extraction of Phenolic Compounds on the Characteristics 

of Walnut Shells’, Food and Nutrition Sciences, 09(08), pp. 1034–1045.  



 والدولي الثانيوقائع المؤتمر العلمي الثامن  
 لكلية الزراعة / جامعة تكريت

 (2)ج 2020/حزيران/1-2

 

 

384 
conagr@tu.edu.iq 

Ionescu,  A., Iuliana, A., Aura,D., Gabriela,G., Cristina,B. and Andrei,N.  (2009) 

‘Chemical and Functional Characterization of Chickpea Protein Derivates.’, 

Annals of the University Dunarea de Jos of Galati., (October), pp. 16–27. 

Jincai, Z., Shaoying, Z. and Rixian, Y. (2013) ‘Ultrasonic Enhanced Walnut Protein 

Emulsifying Property’, Journal of Food Processing & Technology, 4(7), pp. 

6–8. 

Kaur, M. and Singh, N. (2007) ‘Characterization of protein isolates from different 

Indian chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars’, Food Chemistry, 102(1), pp. 

366–374. 

Lawal, O. S., Adebowale, K. O. and Adebowale, Y. A. (2007) ‘Functional properties 

of native and chemically modified protein concentrates from bambarra 

groundnut’, Food Research International, 40(8), pp. 1003–1011.  

Malik, M. A., Sharma, H. K. and Saini, C. S. (2017) High intensity ultrasound 

treatment of protein isolate extracted from dephenolized sunflower meal: 

Effect on physicochemical and functional properties, Ultrasonics 

Sonochemistry. Elsevier B.V.  

Mao, X. and Hua, Y. (2012) ‘Composition, structure and functional properties of 

protein concentrates and isolates produced from walnut (Juglans regia L.)’, 

International Journal of Molecular Sciences, 13(2), pp. 1561–1581 

Mason, T. J., Jambrak, A., Lelas,V., Paniwnyk,L.and Herceg,Z. (2014) ‘Effect of 

ultrasound treatment on particle size and molecular weight of whey proteins’, 

121, pp. 15–23. 

Ogunwolu, S. O. Henshaw, F.O. , Mock, H.P. and Matros,A. (2010) ‘Production of 

protein concentrate and isolate from cashew (Anacardium occidentale L.) 

nut.(Report)’, African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and 

Development, 10(5), pp. 2501–2514. 

Rez, A. Mason,T.J., Lelas,V., Herceg,Z.and Herceg,I.L. (2008) ‘Effect of ultrasound 

treatment on solubility and foaming properties of whey protein suspensions’, 

86, pp. 281–287. 

Sánchez-Vioque, R., Clemente,A., Vioque,J., Bautista,J.and Millan,A. (1999) 

‘Protein isolates from chickpea (Cicer arietinum L.): Chemical composition, 

functional properties and protein characterization’, Food Chemistry, 64(2), pp. 

237–243.  

SAS, S. A. S. (2004) ‘SAS/STAT user guide, Version 9.1. 2’. SAS Institute Inc Cary, 

NC. 



 والدولي الثانيوقائع المؤتمر العلمي الثامن  
 لكلية الزراعة / جامعة تكريت

 (2)ج 2020/حزيران/1-2

 

 

385 
conagr@tu.edu.iq 

Soria, A. C. and Villamiel, M. (2010) ‘Effect of ultrasound on the technological 

properties and bioactivity of food : a review’, Trends in Food Science & 

Technology. Elsevier Ltd, 21(7), pp. 323–331.  

Sullivan, J. O., Arellano,M., Pichot,R.and Norton,l. (2014) ‘Food Hydrocolloids The 

effect of ultrasound treatment on the structural , physical and emulsifying 

properties of dairy proteins’, Food hydrocolloids. Elsevier Ltd, pp. 1–11.  

Teh, S. and Birch, E. J. (2014) ‘Ultrasonics Sonochemistry Effect of ultrasonic 

treatment on the polyphenol content and antioxidant capacity of extract from 

defatted hemp , flax and canola seed cakes’, Ultrasonics - Sonochemistry. 

Elsevier B.V., 21(1), pp. 346–353. 

Thiansilakul, Y., Benjakul, S. and Shahidi, F. (2006) ‘From Round Scad Muscle 

Using Alcalase’, 31(2007), pp. 266–287. 
 


