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 هاترین یافتهمهم

 در میزان بیشترین کشسانی، نظر از. شد مشاهده 5 برابر pH با هایفیلم در کششی استحکام میزان باالترین -

7pH= 5 در تولیدی هایفیلم پذیریتورم و حاللیت. شد مشاهدهpH= بیانگر که دادند نشان را میزان کمترین 

  .بود هافیلم سایر با قیاس در آب به هاآن بهتر نسبتاً مقاومت

 در بیشتر گانهسه مارپیچ محتوای که داشت مطلب این بر دال نیز قرمز مادون سنجیطیف از حاصل نتایج -

 .است شده هافیلم سایر با مقایسه در آنها مکانیکی خواص بهبود سبب( 5) مالیم اسیدی pH در تولیدی هایفیلم

 گانه  عمولی، ساختار مارپیچ سهاستخراج ژالتین، فیلم خوراکی، فلس ماهی کپور م کلیدي: هايواژه

 49-333-7 طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  منبع یافته:

   حجت میرصادقیسیدسیدمهدی اجاق، محسن کاظمی،  نویسنده)گان(:

 

 

از ژالتلین اسلتخراج شلده از فللس ملاهی کپلور معملولی های خوراکی حاصلل تولید و بررسی خواص فیلم عنوان:

(Cyprinus carpio در )pH  های متفاوت  

 49-333-7 شماره:

 8/3/5341   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

 بندی مورد استفاده قرارای در بستهطور گستردهههای تولیدی از نفت از نیمه قرن بیستم به بعد بپالستیک

این رابطه اند. در محیطی شدهدر محیط طبیعی سبب مشکالت جدی زیستپذیری ل عدم تجزیهدلیهاند. اما بگرفته

توانند ، بدین دلیل که آنها زیست سازگارند و میپذیرزیست تخریب خوراکی/ های پروتئینیبه تولید فیلمتوجه 

 با توجه به بروز مشکالتی نظیر شیوع فته است.های اخیر افزایش یاسال در جایگزین پلیمرهای سنتزی شوند

های خوراکی از ژالتین ماهی های )جنون گاوی( ناشی از مصرف محصوالت تولیدی از پستانداران، تولید فیلمبیماری

فلس ماهی به ندرت تولیدی از ژالتین حاصل از  هایتوجه بیشتری را به خود جلب کرده است. از طرفی خواص فیلم

نی شده است که سفت و دمع ماهی ترکیبی ساختاری از فیبرهای کالژنیقرار گرفته است. فلس  مورد بررسی

دافعه الکترواستاتیک بین مشخص شده است که  کامالً شوند.ستخوان به راحتی متورم نمیهمانند ااند و محکم

عنوان روشی هتواند بمی pHر های بیرون از ناحیه ایزوالکتریک ایجاد می شود و تغییر دpHهای پروتئین در ملکول

عالوه اینکه چند مطالعه گزارش هب .کار گرفته شودهجایگزین برای اصالح و بهبود توانایی تشکیل ژل در ژالتین ب

تاثیر دهنده فیلم تحتمحلول تشکیل pHمیزان زیادی توسط های تولیدی از پروتئین بهکردند خواص فیزیکی فیلم

و در های متفاوت استخراج شد pHژالتین از فلس ماهی کپور معمولی در ابتدا در این تحقیق گیرد. بنابراین قرار می

  های حاصل بررسی شد.استخراج بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم pHمرحله دوم اثر 

  

 ساله()شرح م همقدم

اند. همچنین ندرت مورد بررسی قرار گرفتهز فلس ماهی بهاای تولیدی از ژالتین مستخرج هفیلمکلی طور هب

باالیی  شود که پتانسیلفیله کردن ماهی کپور معمولی در ایران دور ریخته میآوری و میزان باالیی از فلس طی عمل

دافعه الکترواستاتیک بین ت. به خوبی نیز مشخص شده است که ع تولید ژالتین را داراسبوان منعنهکاربرد ب برای

عنوان روشی هتواند بمی pHشود و تغییر در های بیرون از ناحیه ایزوالکتریک ایجاد میpHهای پروتئین در ملکول

از ژالتین دا ابتبنابراین در این تحقیق  .کار گرفته شودهجایگزین برای اصالح و بهبود توانایی تشکیل ژل در ژالتین ب

استخراج بر خواص فیزیکی  pHو در مرحله دوم اثر  های متفاوت استخراج شدpHماهی کپور معمولی در  های فلس

  های حاصل بررسی شد.و مکانیکی فیلم
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

خواص تشکیل فیلم متفاوتی ارائه کردند.  های مختلف،pHج شده از فلس ماهی کپور معمولی در ارهای استخژالتین

حاصل شد، اما  =5pHالتین استخراج شده در از ژ ها )از جنبه مکانیکی(لمیترین فدیگر مشخص شد که قویعبارت هب

pH  ل از نداشت. براساس نتایج حاص تاثیر چندانی هافیلمشفافیت  بر رنگ واستخراجFTIR  مشخص شد که خواص

گانه و حفظ این ساختار مارپیچ سه استبه ساختار مارپیچ آلفا وابسته  اً تشکیل فیلم ژالتین استخراج شده از فلس اساس

  های تولیدی حیاتی است.خواص مکانیکی مطلوب در فیلمبه التین برای دستیابی در پروسه استخراج ژ

 

 های متفاوت. pHی تولیدی از ژالتین استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی در هافیلم مکانیکی خواص -1-3جدول 

pH مقاومت به کشش اس خراج (Mpa) )%( ازدیاد طول ( ضخامتmm) 

6 91/39±0/98c 76/93±8/06c 0/959±0/008b 

3 60/09±0/79a 87/38±3/65b 0/955±0/005b 

7 53/05±9/38b 908/38±9/78a 0/088±0/006c 

1 98/78±0/83d 37/65±9/88d 0/963±0/007a 

دار بین دهنبه اخ الف معنی..( در هر س ون نشان. و a ،b ،cحروف م فاوت )انب. انحراف معیار بیان هبه ±وورت میانگین سه تکرار ها بهداده

 است. P<03/0تیمارها در سطح 

 
 .  های متفاوتpHاز فلس ماهی کپور معمولی در های تولیدی از ژالتین استخراج شده فیلمخواص فیزیکی  -2-3 جدول

pH ( پذیریتورم )%( حاللیت )%( رطوبت اس خراج%( ( نفوذپذیریg/ms Pa 10-10) ضخامت (mm) 

6 3/31±0/98b 88/5±0/33c 588/15±5/06a 5/83±0/91 c 0/083±0/003b 

3 8/85±0/98ab 88/58±9/90c 507/79±0/10c 6/38±0/08 a 0/905±0/008a 

7 8/89±0/98ab 36/96±9/66b 581/93±5/08a 5/36±0/03 d 0/073±0/003c 

1 90/35±0/98a 37/13±9/81a 596/81±9/96b 6/50±0/03 b 0/013±0/005ab 

ر بین دادهنبه اخ الف معنی..( در هر س ون نشان. و a ،b ،cحروف م فاوت )انب. انحراف معیار بیان هبه ±وورت میانگین سه تکرار ها بهداده

  است. P<03/0تیمارها در سطح 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 .  های متفاوتpHهای تولیدی از ژالتین استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی در فیلمهای رنگ سطحی ویژگی -3-3 جدول

pH اس خراج *L *a *b ΔE 

6 10/10±0/33a 5/30±0/08a 5/70±0/68c 3/35±0/68b 

3 10/33±0/56a 5/88±0/90a 6/35±0/33b 3/06±0/61ab 

7 10/09±9/07a 5/30±0/03a 8/01±0/83ab 3/75±0/37a 

1 10/50±0/50a 5/37±0/00a 8/63±0/99a 3/76±0/03a 

دار بین دهنبه اخ الف معنیهر س ون نشان..( در . و a ،b ،cحروف م فاوت )انب. انحراف معیار بیان هبه ±وورت میانگین سه تکرار ها بهداده

 است. P<03/0تیمارها در سطح 

 
 های متفاوت. pHهای تولیدی از ژالتین استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی در فیلمویژگی کدورت و نفوذپذیری به نور  -4-3جدول 

 کبورت
 طول موج

pH اس خراج 
800 700 300 300 800 600 580 500 

9/83±0/85a 83/88  63/83  93/83  33/83  93/83  93/73  86/68  3/0  6 

0/16±0/03a 06/83  1/83  53/83  03/87  03/83  3/70  33/68  36/0  3 

9/97±0/09a 1/88  03/87  3/83  53/83  3/85  8/33  33/63  33/0  7 

0/73±0/59a 33/83  63/83  73/87  6/83  03/89  59/78  67/68  33/0  1 

دار بین دهنبه اخ الف معنی..( در هر س ون نشان. و a ،b ،cحروف م فاوت )انب. انحراف معیار بیان هبه ±تکرار وورت میانگین سه ها بهداده

 . (nmاست. طول موج ) P<03/0تیمارها در سطح 
 

 
 

 . های متفاوتpHهای تولیدی از ژالتین استخراج شده از فلس ماهی کپور معمولی در فیلم FTIRنمودار  -1-3شکل 


