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 هاي جوانه گندمهاي حاللیت و الگوي الکتروفورز پروتئینبررسی ویژگی
  

  4نژاد مهدي کاشانی و 3، یحیی مقصودلو2، مهران اعلمی1مهشید رهبري

علوم و گروه استادیار 2، طبیعی گرگان ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع دانشجوي کارشناسی1
غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و  علوم و صنایعگروه دانشیار 3، صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  طبیعی گرگان اه علوم کشاورزي و منابعغذایی دانشگ علوم و صنایعگروه دانشیار 4، منابع طبیعی گرگان

     3/3/91؛ تاریخ پذیرش:22/11/90تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
که  باشدهاي دانه گندم بوده و داراي میزان باالیی پروتئین میترین بخش جوانه گندم یکی از مهم

 ترین گردد. حاللیت یکی از مهمهاي عملکردي مطلوب میها موجب ایجاد ویژگی حضور آن
تواند سایر صورت محلول میباشد، زیرا یک پروتئین، تنها بهها میهاي عملکردي پروتئین ویژگی
ترین  هاي عملکردي خود را نشان دهد. عوامل زیادي روي حاللیت پروتئین تاثیر دارند. مهمویژگی

روش  ترین روش استخراج پروتئین، که معمولباشند. با توجه به اینو غلظت نمک میpH ها  آن
ترین حاللیت، در افزایش بازده استخراج  باشد، رسیدن به بیشاستخراج قلیایی و ترسیب اسیدي می

یابی به بهترین شرایط براي استخراج ثر خواهد بود. در این پژوهش با هدف دستؤپروتئین عاملی م
ي حاللیت محیط روي حاللیت پروتئین جوانه گندم مطالعه و الگو pHپروتئین، اثر غلظت نمک و 

 موالر، در 1و  75/0، 5/0، 25/0، 1/0، 0هاي تعیین گردید. حاللیت در غلظت pH 12-1پروتئین در 

pH 9 ،5/9 ،10  نشان داد که بین حاللیت در  هاي هبررسی شد. نتیج 5/10وpH هاي نمک، و غلظت
 نقطه و درتر بوده  اسیدي کم pHدار وجود دارد. حاللیت در درصد، تفاوت معنی 5در سطح 

شود. حداکثر میpH 10هاي قلیایی افزایش یافته و در pH  رسد. سپس درایزوالکتریک به حداقل می
ترین میزان را نشان داد.  موالر کم 1کلی حاللیت با افزایش غلظت نمک کاهش یافت و در غلظت طور به

ابی به ساختار یمشاهده شد. همچنین جهت دست pH 10موالر و  5/0حداکثر حاللیت در غلظت 
                                                             

 rahbari.mahshid@yahoo.com مسئول مکاتبه:*




