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 بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم 
ژالتین ماهی  - کامپوزیت سدیم آلژینات   

1، مسعود رضائی*1سیده مرضیه کاظمی  
  رپردیس نو -دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم دریایی -1

 m.kazemi_sh@yahoo.com:نویسنده مسئول*

 
  چکیده

بر روي برخی ) ژالتین ماهی(تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات ترکیب سدیم آلژینات با ژالتین پوست ماهیان سردابی 
سدیم  ٪5/1ها عالوه بر فیلم ژالتین ماهی، محلول  ي فیلم براي تهیه. خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم صورت گرفت

فیلم ژالتین ماهی اضافه شد و برخی خواص فیزیکی و مکانیکی از جمله نرخ  ٪3به محلول  ٪50آلژینات با نسبت حجمی 
ترکیب محلول . ي پاره شدن بررسی شد ها در نقطه انتقال بخار آب، کدورت، مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول فیلم

از   ژالتین ماهی باعث افزایش مقاومت کششی فیلم -ید فیلم سدیم آلژیناتسدیم آلژینات به محلول فیلم ژالتین ماهی و تول
ژالتین، کاهش نرخ انتقال آب و از طرفی باعث   -مگاپاسکال در فیلم سدیم آلژینات03/14در فیلم ژالتین ماهی به  64/10

  .ي پارگی فیلم شد افزایش میزان کدورت و درصد ازدیاد طول در نقطه
  .ین پوست ماهیان سردابی، سدیم آلژینات، خواص فیزیکی و مکانیکیژالت: واژگان کلیدي

 
  مقدمه

ي استفاده از مواد کنندگان نسبت به مشکالت زیست محیطی ایجاد شده بواسطههاي اخیر افزایش نگرانی مصرفدر سال 
ها و لیپیدها شده ا، پروتئینساکاریدههایی با منابع طبیعی مانند پلیبنديبندي سنتزي منجر به گسترش تولید بستهبسته

هاي خوراکی به کار رفته ها و پوششژالتین یکی از بهترین موادي است که تاکنون براي تهیه فیلم در این بین. )1(است
ها و و با تشکیل فیلم )2( دهدپذیري و قابلیت چسبندگی عالی از خود نشان میسازگاري، شکلژالتین زیست. است

بندي تواند به عنوان مواد بستهها در رطوبت نسبی پایین، میاسب در برابر گازهاي مکانیکی و سدي منهایی با ویژگیپوشش
   .)3(زیستی عمل کند

تواند از محصوالت جانبی  و می بودهل حالبه دلیل اینکه  منبع مناسب است ماهی ،ي ژالتین در بین مواد خام براي تهیه
عالوه بر این . اند، تهیه شود بدون استفادهمانند استخوان و پوست ماهیان سردابی و گرمابی که معموال  صنعت فرآوري ماهی

 همچنین. کمتري نسبت به ژالتین پستانداران دارد پرولین و هیدروکسی پرولینهاي سردابی  خصوصا گونه ژالتین ماهی
ژالتین ماهیان سردابی به  .کمتري نسبت به ژالتین ماهیان گرمابی دارند تشکیل ژلین ماهیان سردابی دماي ذوب و ژالت

   .)4(در مقایسه با ژالتین ماهیان گرمابی و پستانداران دارند نرخ انتقال بخار آب کمتريصورت قابل توجهی 
ها و  با پروتئینماهی التین ژترکیب  از جمله وجود دارد ماهی روشهاي مختلفی براي بهبود خواص ویژگی هاي فیلم ژالتین

ه به این منظور ساکاریدهایی ک از دیگر پلی. است )7(و کاراجینان ، گالن)6, 5(کیتوزانساکاریدهاي دیگر مانند  پلی
ضخامت، : هاي کلوئیدي منحصر بفرد خود، شاملاین بیوپلیمر بواسطه ویژگی. آلژینات است توان استفاده کرد سدیم می

   .)8(تشکیل فیلم، تولید ژل و پایداري امولسیون، پتانسیل باالیی براي تشکیل فیلم و پوشش دارد  پایداري،
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هاي فیلمساکاریدي مانند سدیم آلژینات مقاومت کششی بهتري در مقایسه با هاي پلیفیلمدر همین راستا با توجه به اینکه 
 ساکاریدي دارندهاي پلیافزایش طول بیشتري نسبت به فیلم ماهی هاي پروتئینی مانند ژالتینپروتئینی دارند، در حالیکه فیلم

  .این رو شاید بتوان با ترکیب آلژینات سدیم  با ژالتین ماهی، خواص این فیلم را تقویت کرد، از )9(
 

  : مواد و روش ها
کردن ژالتین به حل  يبوسیله Sigma Alderich)(ژالتین پوست ماهیان سردآبی شرکت (ماهی  ژالتینفیلم  ابتدا محلول

ي بوسیلهدقیقه  15به مدت  c°60ن در دماي آدر دماي اتاق و پس از  نیم ساعتبه مدت  در آب مقطر 3٪ (w/v)میزان 
تایلند با  High Science Limited Partnershipشرکت(و محلول فیلم آلژینات سدیم  )10(همزدن مکانیکی تهیه شده 

 )11(دقیقه  30به مدت  c°70پودر آلژینات سدیم در آب مقطر در دماي  5/1٪ (w/v)با حل کردن ) ویسکوزیته متوسط
هاي فیلم تهیه شده به نسبت هاي حجمی ذکر شده ترکیب و گلیسرول به عنوان پالستی شود و در ادامه محلول ه میتهی

ها  شود سپس محلول هاي فیلم داخل پلیت گرم پلیمر به محلول ها اضافه و هموژن می1گرم به ازاي  25/0سایزر به نسبت 
  .شوند ک میخش c°45ساعت در دماي   24ریخته و داخل آون به مدت 

براي انجام این آزمایش درون سلولهاي ): 1WVP)(نرخ انتقال آب(ها در برابر بخار آب گیري میزان نفوذپذیري فیلم اندازه
 8ها پوشانده شده و در درون دسیکاتور حاوي سلیکاژل به مدت  اي مخصوص آب ریخته و سطح سلولها با فیلم شیشه

  .ساعت قرار داده شدند

نرخ انتقال بخار آب g
msPa =

0و8 اختالف وزن سلول در زمان  × ضخامت فیلم
سطح  مقطع سلول × زمان × بآ بین فضاي داخل دسیکاتورو درون سلول اختالف فشار بخار 

 

  
سانتی متر مربع برش داده شده و توسط اسپکتوفتومتر میزان جذب  4×1نمونه ها درابعاد : ها گیري میزان کدورت فیلم اندازه

  .قرائت شد و میزان کدورت نمونه ها از طریق رابطه ي زیر محاسبه شد nm600در  آنها
کدورت   = )ضخامت ها فیلم)/(میزان جذب  در 600 نانومتر) ) ) 

که قبال از نظر رطوبتی تعدیل  2×10آزمایشات مکانیکی بر روي فیلم هایی در ابعاد : اندازه گیري خواص مکانیکی فیلم ها
  .انجام گرفت  Texture Analayzerاستفاده از دستگاه شده بودند با 

طولکششی درصد ازدیاد  =
ازدیاد طول در نقطه شکست × 100

  فاصله ي بین دو فک
 

مقاومت  = عرض فیلم)/(حداکثر نیرو در لحظھ ی پاره شدن) ×  (ضخامت فیلم

در نظر   >05/0pشده و سطح معنی داري  و آزمون تی مستقل استفاده spss براي مقایسه میانگین ها در دو تیمار از نرم افزار
  .گرفته شد

  :نتایج و بحث

                                                             
1 Water vapour permeability 
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هاي مواد غذایی غالبا جلوگیري یا کاهش  هاي اصلی بسته بندي از آنجاییکه یکی از ویژگی: نفوذپذیري نسبت به بخار آب
میزان نفوذپذیري نسبت  .)5(باید در کمترین حد ممکن باشد انتقال بخار آبانتقال رطوبت بین غذا و محیط پیرامون، میزان 

که ممکن است به خاطر ) 1جدول (داري کاهش یافته است  به بخار آب با افزایش میزان سدیم آلژینات به صورت معنی
 اما در مجموع میزان نفوذپذیري نسبت به بخار آب در. برقراري پیوندهاي یونی و هیدروژنی بین دو محلول پلیمري باشد

   .)12(است  کمتر پروتیئنی خالص هاي فیلم با مقایسه در پروتئین و کاریدسا پلی از هاي ترکیبی فیلم
در این مطالعه  .گیرند یکی از ویژگی اساسی است سطح مواد غذایی قرار میهایی که در  کدورت در فیلم: کدورت

جدول (داري افزایش یافت هاي ژالتین خالص شفاف بودند و با افزایش میزان سدیم آلژینات کدورت به میزان معنی فیلم
. ارائه شده است1ول تاثیر افزودن سدیم آلژینات بر روي خواص فیزیکی و مکانیکی درجد :خواص مکانیکی فیلم ها).1

همان طور که مشاهده می شود با افزایش . )5(تواند براي بهبود مقاومت آنها مفید باشد ها می ساکارید ترکیب پروتئین با پلی
مگاپاسکال در فیلم ژالتین  46/10ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از  میزان سدیم آلژینات مقاومت کششی فیلم

به  قادر ، ژالتینمارپیچ تصادفی ژالتین ساختار به توجهبا . ژالتین ماهی رسید -در فیلم سدیم آلژینات 03/14خالص به 
که باعث بهبود خاصیت مقاومت  )12(سدیم آلژینات در فیلم بوده  مخالف گروههاي اتصال با شکیل حداکثر تعدادت

از طرفی با افزایش میزان پلی ساکارید درصد ازدیاد طول به صورت . کششی در فیلم ترکیبی این دو پلیمر شده است
کاهش ژالتین ماهی  -سدیم آلژیناتدر فیلم  40/35در فیلم ژالتین خالص به  ٪32/58داري کاهش پیدا کرد و از  معنی
سایزر در جذب  گیري  باالتر ژالتین از مخلوط، اثر پالستی توان به عوامل مختلف، از جمله رطوبت این نتیجه را می. یافت

. )13(غیره نسبت داد و و ژالتین و تعامل یونی بین سدیم آلژینات هاي آب اضافی مولکول
................................................................................................................................................  

 
و خواص مکانیکی فیلم ها) نفوذپذیري نسبت به بخار آب(انتقال آبکدورت، نرخ . 1جدول   

مقاومت  درصد ازدیاد طول
)مگاپاسکال(کششی  

WVP (×10 -10 

g/msPa) 
  کدورت

*98/2±32/58  *06/2±46/10  ±23/3  *16/0  *043/0±4111/0  ژالتین ماهی 

*69/2±40/35  *48/1± 03/14  72/2  ± *06/0  *001/0±16/1 ژالتین  -آلژینات سدیم 
 ماهی

.اختالف معنی دار بین میانگین ها وجود دارد*  

 

 

 

  : نتیجه گیري
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درصد حجمی به محلول فیلم ژالتین ماهی موجب بهبود  50تحقیق حاضر نشان داد افزودن محلول سدیم آلژینات به نسبت 
این مطالعه افزودن سایر  با توجه به نتایج حاصل از. خواص مکانیکی و کاهش حساسیت به رطوبت در این فیلم می شود

هاي سدیم آلژینات به محلول فیلم ژالتین ماهی و نیز سایر پلی ساکاریدها به فیلم ژالتین ماهی براي بهبود خواص آن  نسبت
 .توصیه می شود
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