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  ج فارسي خلماهيانسه گونه از تن از پوست ژالتين و روغن استخراج 
  

  ۱ شکري محمد رضاو ۲ مينايي تهراني داريوش،۱رشيد عليجانياردشير ، ۱*پازوکيجميله 

  د بهشتي، تهران، ايرانيگروه زيست شناسي دريا، دانشکده علوم زيستي، دانشگاه شه ۱
  ستي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانگروه ميکروبيولوژي، دانشکده علوم زي ۲

 )۲۰/۱۰/۱۳۹۰:  تاريخ تصويب، ۳/۵/۱۳۹۰: تاريخ دريافت(
  

  چکيده
مقدار زيادي از تن ماهيان صيد شده از خليج فارس و درياي عمان وارد کارخانه ها ي . ت زيادي دارندياز نظر تجاري اهم تن ماهيان

 از ۱۳۸۸در سال . شودماند که بهره برداري زيادي از آن نميدي پوست به جا ميطي عمل آوري مقدار زيا. شوندتهيه کنسرو مي
هر يک به ميزان )Katsuwonuspelamis(و هوور مسقطي )(Thunnus tonggolهوور  ،)Thunnus albacares(پوست ماهيان گيدر

اج ژالتين و روغن از پوست در سه تکرار انجام آزمايشات براي استخر. آزمايشگاه منتقل شدند يک کيلو گرم تهيه و به صورت منجمد به
 درصد و ۰۹/۱۲، ۷۳/۱۶ماهي هوور مسقطي ، درصد۲۵/۷ ،۸۱/۱۰ميانگين ميزان ژالتين و روغن پوست ماهي گيدر به ترتيب . شد

ه ديگر  ماهي گيدر با دو گون پوستدار ي بين ميزان ژالتين و روغناختالف معني.  درصد بود۲۳/۱۴ ،۴۶/۱۶پوست ماهي هوور 
 درجه ۷۰ ساعت منعقد شد و حالليت آن در دماي ۳ درجه سانتيگراد و مدت زمان ۵ژالتين بدست آمده در دماي  .مشاهده شد

با . باشد به دست آمده از پوست اين سه گونه ماهي قابل مالحظه مي وروغنميزان ژالتين.  دقيقه بدست آمد۴۰سانتيگراد و مدت زمان 
  . فوق شايد بتوان در صنايع غذايي از آن استفاده کردو روغن يکي و شيميايي ژالتين توجه به برخي خواص فيز

  
  ،ايران عمانيايدر منابع دريايي،تن ماهيان، :واژه هاي کليدي
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  مقدمه
صنايع شيالتي همراه با فرآورده هاي خاص خود، مقادير 
فراواني مواد زايد شامل احشا، فلس، استخوان، پوست و 

گذارند، امروزه اين امکان وجود دارد که از به جا ميرا باله 
خوراک . اين قسمت ها محصوالت متفاوتي توليد شود

 سيالژ، روغن، ها،آنزيم ژالتين،دام، پودر ماهي، کالژن، 
ها، پروتيئن هاي ضد يخ، لکتين، رنگيزهبيواکتيو، ترکيبات

 ,.Blanco et al)و چرم از اين گونه مواد هستند 
کالژن يکي از ترکيبات موجود در پوست و . (2007

ژالتين در نتيجه هيدروليز کالژن . استخوان جانوران است
ي ذوب پايين و ژالتين ماهي دما. آيدبوجود مي

اسيد   ميزان.)Leuenberger, 1991( ويسکوزيته باال دارد
 ژالتين ماهيآمينه هاي پرولين و هيدروکسي پرولين در 

 .)Muyonga et al., 2004( کمتر از سرين و ترونين است
ژالتين ماهيان گرم آبي نسبت به ماهيان سرد آبي از نظر 

 ژالتين اي شباهت بيشتري بهدماي ذوب و قدرت ژله
 .,Gudmundsson, 2002; Haug et al)پستانداران دارند 

2004; Joly –Duhamel et al., 2002; 
Leuenberger,1991; Norland, 1990) . درصد استخراج
 درصد ۱۹ تا ۶ژالتين از پوست ماهيان مختلف بين 

گزارش شده است و اين ميزان کمتر از ژالتين پوست 
 ميزان ).Jamilah, Harvinder, 2002(باشد پستانداران مي

 درصد گزارش ۵۴/۱۳ و ۱۸ژالتين پوست ماهي گيدر 
 ).;Cho et al., 2005) Rahman et al., 2008 شده است

 تا ۲/۷ بين (Gadus morhus)ميزان ژالتين ماهي کاد 
 ,Gudmundsson) درصد گزارش شده است ۱۴

Hafsteinsson, 1997, Gomez-Guille´ et al., 2002).   
تفاوت در ميزان : قدار ژالتين مي تواند به عواملي مانندم

کالژن ماده خام ، گونه ماهي، سن ماهي، تفاوت در روش 
از خصوصيات فيزيکي و  .استخراج آن وابسته باشد

اي شدن، ويسکوزيته، توان قدرت ژلهشيميايي ژالتين مي
دماي ذوب، وزن مولکولي، ميزان نمک، دما و زمان منعقد 

 ژالتين به طور .Karim, Rajeev, 2009)(نام برد شدن را 
- عمده در صنايع دارويي، غذايي و عکاسي، استفاده مي

تواند از همراه با استخراج ژالتين، روغن نيز مي. شود

‐روغن ماهي يک منبع غني از امگا. پوست استخراج شود
 مصرف روغن ماهي و اسيد .)Schacky, 2000(باشد  مي۳

ن تري گليسريد سرم و فشار خون را  ميزا۳‐ چرب امگا
 ;Harris, 1997 Morris et al., 1993( دهدکاهش مي

Mori et al., 2000;( . از طرفي تاثير منفي روي تشکيل
لخته خون داشته و زمان خونريزي افزايش مي يابد 

)Agern et al., 1997.(  خطر حمله ۳‐اسيد چرب امگا 
   ).Albert et al., 1998 (دهدقلبي را کاهش مي

آوري هاي عملمقدار زيادي مواد زائد هر روز در کارخانه
شود بخشي از اين مواد را براي ماهيان در ايران توليد مي

کنند و قسمتي از آن نيز در  غذاي دام و طيور استفاده مي
گردد طبيعت رها شده و باعث آلودگي محيط زيست مي
باشند و در حاليکه آنها منبع غني ژالتين و روغن مي

  . برداري بهينه کردتوان از آنها بهره مي
گيري ميزان ژالتين اين تحقيق با هدف استخراج و اندازه

و روغن موجود در پوست سه گونه از تن ماهيان که 
بيشترين مقدار در صيد و انتقال به کارخانه هاي تهيه 

  .کنسرو را دارا هستند انجام گر فته است
  

  مواد و روش ها 
ورد نياز براي اين تحقيق يک کيلوگرم از پوست هر مواد م

، کاغذ صافي،  پنبه،پترولئوم اتر، هاي ماهيانيک از گونه
سفيده  و آب مقطر، هيدروکسيد سديم، اسيد کلريدريک

مقدار يک کيلوگرم پوست هر يک از . باشدمي تخم مرغ
 و هوور مسقطي که پس  هوور،سه گونه تن ماهيان گيدر

سازي در استان هرمزگان انتقال خانه کنسروصيد به کاراز 
 ۵۰هاي طوليماهيان در اندازه. داده شدند جدا گرديد

ماهيان مربوط به هر گونه در ( سانتيمتر بودند ۷۰تا
پوست ماهيان ). هاي تقريبا يکسان انتخاب شدنداندازه

زده به جدا و همراه مشخصات هر گونه به صورت يخ
 درجه سانتيگراد ‐۱۸در دماي  روز ۴آزمايشگاه منتقل و 

 Jamilah) از روشبراي استخراج ژالتين . داري گرديدنگه

& Harvinder, 2001, 2002 and Cho, Kim 2005)   و
  . استفاده شد  (Jensen et al. 2003) براي روغن از روش
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 گرم نمونه پوست يخ زده هر گونه را در سيني ۲۰۰
بعد از . ماد خارج شودآزمايشگاه قرار داده تا از حالت انج

آب شدن يخ پوست به سرعت با اسکالپل گوشت و ساير 
ها  و سپس نمونهمواد زائد احاطه کننده آن را تميز کرده

هاي تميز شده به قطعات نمونه. زير شير آب شسته شدند
و براي ) متر سانتي۱×۱هاي تقريبي ندازه(ريز تبديل 

ا رطوبت ناشي از مدت يک روز در دماي اتاق قرار گرفته ت
 گرم از هر  نمونه پوست ۲۰. شستشو را از دست بدهند

شد تا همراه کاغذ صافي در دستگاه سوکسله قرار داده
استخراج روغن بوسيله حالل . روغن آن استخراج شود

 درجه ۶۰پترولئوم اتر انجام گرفت که دماي جوش آن 
در انتهاي عمل استخراج، روغن همراه . گراد بودسانتي

براي تبخير اتر . گرديد جمع مي دستگاهکمي اتر در بالن
 دقيقه داخل بن ماري در دماي ۱۵به مدت ابتدا بالن  

گراد به مدت ي درجه سانت۷۵آون  وسپس در درجه ۸۰
  ).۱شکل ( ساعت قرار داده شد۱۰

بعد از اتمام اين مرحله بالن حاوي روغن روي ترازوي 
يه بالن بدست آمد و با شد و وزن ثانوديجيتال قرار داده

داشتن وزن اوليه بالن و وزن تر نمونه، درصد روغن 
  :محاسبه شد

)  وزن ثانويه بالن–وزن اوليه بالن / وزن تر نمونه (×۱۰۰
 درصد روغن= 

بعد از اين مرحله براي استخراج ژالتين ابتدا از 
 موجود ۱۲ درصد و موالريته ۳۷اسيدکلريدريک با غلظت 

 درصد با ۵ليتر محلول اسيد  ميلي۲۰۰در آزمايشگاه 
 تهيه کرده سپس پوست فاقد روغن را در ۶/۱موالريته 

بشر حاوي محلول اسيد ريخته و روي هم زن مغناطيسي 
آن تا امالح فسفات کلسيم  ساعت قرارداده ۲۴به مدت 

 )کالژن متورم(خارج شود و ماده اي به نام استئين 
ن را در الک ريخته و براي اسيدزدايي نمونه، آ .آيدبدست

زير شير آب شستشو داده و در مرحله آخر شستشو از آب 
  .مقطر استفاده شد

  
  

  
   نمونه روغن استخراج شده در مرحله آخر بدون اتر‐۱شکل
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 با  ميلي ليترآب مقطر ريخته و۱۰۰سپس روي نمونه 
 pH درصد ۴اضافه کردن قطره قطره هيدروکسيد سديم 

 به منظور تبديل سپس. گرديد تنظيم ۷محلول نزديک 
 ۱۲۰ ساعت در دماي ۱ نمونه براي مدت کالژن به ژالتين

-براي تصفيه ژالتين بدست. درجه اتوکالو قرارداده شد
 ساعت روي هيتر ۱آمده بشر حاوي محلول را به مدت 

سي محلول ژالتين در حال   سي۸۰به ازاي هر قرار داده و 
همراه با . دشسي سفيده تخم مرغ اضافه   سي۱جوش 
امالح آن جدا گرديد سپس  شدن سفيده تخم مرغ سفت

براي خالص سازي . بوسيله کاغذ صافي محلول صاف شد
 ‐۵محلول ژالتين در دماي ) ها حذف کربوهيدرات(بيشتر 

 دور در دقيقه به ۲۵۰۰درجه سانتي گراد با چرخش 
محلول در لوله ها از .  دقيقه سانتريفوژ شد۱۰مدت 

وزن يک بشر خالي را بدست آورده و  .ديدرسوب جدا گر
سپس محلول را داخل بشر ريخته و وزن آن ياداشت شد، 

 ساعت ۲۴بشر حاوي محلول ژالتين را در آون به مدت 
 درجه قرار داده تا ورقه هاي خشک ژالتين ۶۵در دماي 
در اين مرحله وزن بشر حاوي ورقه هاي .بدست آيد

زن ثانويه است و به خشک ژالتين را يادداشت کرده که و
اين ترتيب با داشتن وزن اوليه بشر و وزن ثانويه بشر و 
 وزن تر نمونه پوست درصد ژالتين را محاسبه مي کنيم

(Jonhard et al., 2009).  

) =  وزن ثانويه بشر‐وزن اوليه بشر/وزن تر نمونه(×۱۰۰
  درصد ژالتين

  
براي بدست آوردن قدرت حالليت ژالتين جامد پوست 

 ميلي ليتر آب ريخته ۴۰ گرم از آن را در ۴ در آب، ماهي
 درجه سانتي گراد قرار داده شد تا ۷۰و لوله در بن ماري 

مدت زمان حل شدن ژالتين اندازه گيري گردد، همچنين 
 Edibleمقدار مشابه از ژالتين موجود در آزمايشگاه 

gelatin, sample no 911/1018, com.SA.) ( نيز در 
گانه ريخته و براي مقايسه کنار لوله اول شيشه ايي جدا

سپس براي بدست آوردن . در بن ماري قرار داده شد
مدت زمان ژله اي شدن، نمونه محلول هاي ژالتين آماده 

 درجه ۴شده مطابق مرحله قبل را در يخچال در دماي 

سانتي گراد قرار داده تا مدت زماني که ژالتين ها کامال 
  . رند ثبت شودمنعقد و شکل جامد مي گي

  

  تجزيه و تحليل آماري
براي تجزيه و تحليل آماري اطالعات بدست آمده از نرم 

  . استفاده گرديدSPSS ۱۴افزار 
  

  هاي آماري استفاده شدهروش

 بود براي ۳۰با توجه به اينکه تعداد داده ها کمتر از 
 Shapiro-wilk بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون

مقايسه ميانگين ميزان ژالتين و روغن براي . استفاده شد
و براي برآورد  One Way Anova  در سه ماهي از آزمون

اختالف معني دار بين ميانگين ها با يکديگر از آزمون 
Tukey HSDتکرار براي هر ۳آزمايشات در .  استفاده شد 

نمونه پوست انجام گرفت و ميانگين ميزان ژالتين ها و 
 . روغن ها محاسبه گرديد

  

  نتايج
در اين تحقيق ميزان روغن و ژالتين استخراج شده از 

گيري شد و ميانگين آنها پوست سه گونه تن ماهي اندازه
ميانگين درصد روغن ). ۱ جدول،۲و ۱اشکال (بدست آمد 

کمتر از هوور مسقطي ) ۲۵/۷%±۱۵/۰(گيدر 
) ۲/۱۴ %±۲۵/۰(و اين دو کمتر از هوور ) ۴۹/۰±%۱/۱۲(

 معني دار بين ميانگين ميزان روغن اختالف. مي باشد
 f = 476.9 , df = 2 پوست سه گونه ماهي مشاهده شد

 نيز نشان داد که بين Tukey HSDآزمون). ۲جدول(,
ميانگين روغن پوست ماهي هوور و هوور مسقطي اختالف 
معني دار وجود ندارد اما بين هوور مسقطي و هوور با 

نتايج در ). ۳ولجد(گيدر اختالف معني دار وجود دارد 
دار بين بدست آمده مشاهده شد که اختالف معني

 f= 214.72ميانگين درصد ژالتين سه گونه وجود دارد
df= 2 )طبق آزمون  ).۴جدولTukey HSD بين ميانگين 

ميزان ژالتين پوست ماهي هوور و هوور مسقطي اختالف 
معني دار وجود نداشت اما بين ميزان ژالتين اين دو 

دار مشاهده شد ماهي گيدر اختالف معنيماهي با 
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ميانگين درصد استخراج ژالتين از پوست گيدر کمتر از 
هوورمسقطي و ميانگين اين دو کمتر از هوور بود 

مدت زمان حالليت ژالتين پوست ماهي در  ).۵جدول(
 دقيقه و ژالتين ۴۰گراد  درجه سانتي۷۰دماي 

ان ژالتين  دقيقه بدست آمد و طي اين زم۲۵آزمايشگاهي 

در آزمايش تعيين ). ۳شکل(ها کامال در آب حل شدند 
 ۳شدن، محلول ژالتين ماهي بعد از اييمدت زمان ژله

 ۴ ساعت در دما ۱ساعت و ژالتين آزمايشگاهي بعد از 
  .)۴شکل(گراد منعقد شد درجه سانتي

  
   هوور مسقطيميانگين ژالتين و روغن استخراج شده از پوست ماهي گيدر، هوور و ‐۱جدول 

 گونه ماهي مواد روغن ژالتين
  گيدر  ٧/ ٢٥±١٥/٠  %٨/١٠±٥/٠
 هوور مسقطي  %٠٩/١٢±٤١/٠ ٧٣/١٦ ± ٤/٠
  هوور  %٢/١٤±٢٥/٠  ٥/١٦ ±  ٤/٠

  
 

  براي داده هاي ميزان روغن در پوست سه گونه ماهي هوور ، هوور مسقطي و گيدرANOVAآزمون  ‐۲جدول

 
  
  
  
  

Multiple Comparisons 
  
  

   براي داده هاي ميزان روغن در پوست سه گونه ماهي هوور ، هوور مسقطي و گيدرTukey HSDآزمون  ‐۳جدول

95% Confidence Interval 
(I) species (J) species Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
Lower Bound Upper Bound 

 –۱۸۶۳/۴  –۴۱۳۷/۵  ۰۰۰/۰ ۲۰۰۰۰/۰  –۸۰۰۰۰/۴(*) هوور مسقطي گيدر
  ‐۱۵۳۰/۵  –۳۸۰۳/۶ ۰۰۰/۰ ۲۰۰۰۰/۰  ۵ /۷۶۶۶۷ (*) هوور 

 ۴۱۳۷/۵  ۱۸۶۳/۴ ۰۰۰/۰ ۲۰۰۰۰/۰ ۸۰۰۰۰/۴(*) گيدر هوور مسقطي
 –۳۵۳۰/۰ –۵۸۰۳/۱ ۰۰۷/۰ ۲۰۰۰۰/۰  –۹۶۶۶۷/۰)*(  هوور 
 ۳۸۰۳/۶ ۱۵۳۰/۵ ۰۰۰/۰ ۲۰۰۰۰/۰ ۵ /۷۶۶۶۷ (*)  گيدر هوور
  ۵۸۰۳/۱  ۳۵۳۰/۰ ۰۰۷/۰ ۲۰۰۰۰/۰ ۹۶۶۶۷/۰)*( هوور مسقطي 

  *The mean difference is significant at the .05 level.  
  Dependent Variable: oil  
  Tukey HSD  

  
  
  

 

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 ۰۰۰/۰  ۹۰۷/۴۷۶  ۶۱۴/۲۸ ۲  ۲۲۹/۵۷ بين گروهها
    ۰۶۰/۰ ۶  ۳۶۰/۰ داخل گروهها

    ۸  ۵۸۹/۵۷ جمع
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  براي داده هاي ميزان ژالتين در پوست سه گونه ماهي گيدر، هوور و هوور مسقطيANOVA آزمون ‐۴جدول

  
  
  
  
  
  

                     Multiple Comparisons  
 
  

   براي داده هاي ميزان ژالتين در پوست سه گونه ماهي گيدر ، هوور و هوور مسقطيTukey HSD آزمون ‐۵جدول

95% Confidence Interval 
 (I) species  (J) species Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
Lower Bound Upper Bound 

 هوور، هوور گيدر
 يمسقط

)*(۲۶۶۷/۵ –  ۲۹۴۳۹/۰  ۰۰۰/۰  ۱۶۹۹/۶ –  ۳۶۳۴/۴– 

  (*)۳۰۰۰۰/۵ –  ۲۹۴۳۹/۰ ۰۰۰/۰  ۲۰۳۳/۶–  ۳۹۶۷/۴– 
 ۱۶۹۹/۶  ۳۶۳۴/۴  ۰۰۰/۰ ۲۹۴۳۹/۰  ۲۶۶۷/۵)*(  گيدر هوور مسقطي

 ۸۶۹۹/۰  –۹۳۶۶/۰  ۹۹۳/۰ ۲۹۴۳۹/۰  – ۳۳۳۳/۰ هوور 
 ۲۰۳۳/۶ ۳۹۶۷/۴  ۰۰۰/۰ ۲۹۴۳۹/۰  ۰۰۰۰۳/۵(*) گيدر هوور
 ۹۳۶۶/۰ –۸۶۹۹/۰ ۹۹۳/۰ ۲۹۴۳۹/۰  ۳۳۳۳/۰ هوور مسقطي 

     *The mean difference is significant at the .05 level              
                Dependent Variable: gelatin, Tukey HSD   

 
 
 

  الف 
  )الف( ژالتين محلول ‐۲شکل

  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 ۰۰۰/۰ ۷۲۶/۲۱۴ ۹۱۴/۲۷ ۲ ۸۲۹/۵۵ بين گروهها
     ۱۳۰/۰ ۶ ۷۸۹/۰ داخل گروهها

       ۸ ۶۰۹/۵۶ جمع



  ۲۵ تا ۱۵، از صفحه ۱۳۹۱، بهار ۱، شماره ۶۵نشريه شيالت، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 

 

 

۲۱

  ب
  

  ج
  )ج(  ورقه هاي خشک ژالتينو)ب(ژالتين خرد شده  ‐۲ادامه شکل

  
  

 
  

  )لوله سمت چپ(و ژالتين ماهي) لوله سمت راست( شدن ژالتين آزمايشگاهي  حل‐۳شکل
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  ).لوله سمت چپ(و ژالتين ماهي ) لوله سمت راست(اي ژالتين آزمايشگاهي فرم ژله‐۴شکل

  

  بحث
از موجودات مي توان مواد گوناگوني بدست آورد  امروزه

که در زمينه هاي مختلف کاربردهاي مفيدي دارند از 
  .مله اين مواد روغن و ژالتين ماهيان استج

روغن ماهي مي تواند از كل بدن ماهي و يا از كبد ماهي 
ميزان استخراج روغن از كبد ماهيهاي غضروفي به . بدست آيد

 ,Bakes( درصد مي باشد 80 تا 50طور ميانگين بين 
Nichols, 1995(.هاي استخواني شگ ماهيان  در ميان ماهي
-تامين مواد خام براي تهيه روغن ماهي ميبزرگترين منبع 

 ,FAO( درصد مي باشد 30 تا 2باشند كه ميزان روغن آنها 
در اين تحقيق روغن استخراج شده از پوست تن  .)1986

 در صد بود كه  قابل مالحظه 45/10ماهيان بطور متوسط 
ها متوسط بازده ژالتين استخراجي از پوست ماهي .باشدمي

 ,Karim and Bhat) د گزارش شده است درص19 تا 6بين 
ها سازي روش استخراج ژالتين همراه با فرايند بهينه.(2009

ميزان   برابر2گاهي ممكن است بازده درصد ژالتين را تا 
مربوط به  بيشترين ژالتين استخراج شده. معمول افزايش دهد

 در اين ).Karim and Bhat, 2009 (كوسه ماهيان بوده است
نگين درصد ژالتين استخراجي از پوست ماهي گيدر تحقيق ميا

درصد بدست آمد كه در مقايسه با تحقيقات رحمان 11حدود 
، 2005، كو و همكاران سال 2008و همكاران سال 

 و مونترو و همكاران سال 1997گودمانسون و هافستين سال 

عواملي كه باعث تفاوت .  ميزان قابل قبولي داشته است2002
تين بدست آمده مي شود سن ماهي و روش در ميزان ژال

 Gudmundsson, Hafsteinsson)استخراج آن است 
ژالتين استخراج شده داراي رنگ زرد و بوي نسبتا . (1997

. تند بوده كه در ساير گزارشات نيز به آنها اشاره شده است
-بردن اين ويژگي ها نياز مي آزمايشات تكميلي براي از بين

 به دليل اينکه پرولين و هيدروکسي ژالتين ماهي. باشد
پرولين کمي دارد خاصيت آبگريزي بيشتري داشته زيرا 
گروههاي هيدروکسيل حاضر در اين دو آمينو اسيد 

 – Aavena (دهندتشکيل پيوند هيدروژني با آب مي

Bustilloset et al, 2006(، گردد تا اين موضوع باعث مي
زمان بيشتري براي حل شدن ژالتين ماهي در آب مدت 

طوالني بودن زمان منعقد شدن محلول ژالتين . نياز باشد
ماهي ممکن است در ارتباط با وزن و ترکيب مولکولي آن 

 از نظر اقتصادي نيز ).Leuenberger, 1991(باشد 
 استخراج ژالتين از زايدات تن ماهيان قابل توجيه مي

  . باشد
وليد ژالتين نيز اگر در کنار تهيه پودر ماهي از مواد زايد، ت

انجام شود ميانگين در صد ژالتين از پوست اين سه گونه 
 در صد است که در مقايسه با ژالتين ۵/۱۴ماهي برابر با 

 Pollock)پولوک  بدست آمده از پوست ماهي



  ۲۵ تا ۱۵، از صفحه ۱۳۹۱، بهار ۱، شماره ۶۵نشريه شيالت، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 
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pollachius)  درصد، ماهي سول۱۳با بازده (Solea 

vulgaris)۸.۳ درصد، ماهي مگريم (Lepidorhombus 

boscii) ۴/۷کاد   درصد، ماهي(Gadus morhus)۲/۷ تا 
 ۵/۶(Merluccius merluccius)درصد، ماهي هک ۱۴

 ماهي شوريده. Gomez-Guille´ et al. 2002)( درصد

(Otolithes ruber)  ۴/۱۲ قابل ) ۱۳۸۴معراج،  (درصد
ژالتين پوست ماهي نسبت به ژالتين . توجه مي باشد

 ۴ر بازار جهاني پوست خوک و به طور کلي پستانداران د
 ,Karim, Bhat). برابر ارزش و قيمت بيشتري دارد۵تا 

هر ساله مقادير زيادي ارز از کشور براي خريد .  (2009
شود توجه به فرايند ژالتين و اقالم مشابه آن خارج مي
سازي آن در کشور استخراج و توليد ژالتين و صنعتي

ضروري به نظر مي رسد در حاليکه هنوز در سطح 
  . گيردآزمايشگاهي صورت مي

  

  گيرينتيجه
ايي روغن و ژالتين پوست تن ماهيان در صد قابل مالحظه

نتايج اين تحقيق نشان داد که با استفاده از مواد دور . دارد
توان  هاي توليد کننده کنسرو ماهي ميريز کارخانه

همچنين ماهيهاي زيادي . ترکيبات مفيدي را بدست آورد
 مي شوند و در بازار مصرف فروش بصورت ضمني صيد

خوبي ندارند که مي توانند منبع خوبي براي اينگونه 
روز با ورود اقالم جديد غذايي و روزبه. ترکيبات باشند

هاي مختلف صنايع غذايي و توسعه تکنولوژي در زمينه
توجه به سالمت بيشتر مواد مصرفي، ژالتين و روغن 

  . مايندماهي مي توانند جايگاه مهمي کسب ن
ها از رهاسازي اين مواد بردارياز طرف ديگر اينگونه بهره

 .نمايددر طبيعت و آلودگي محيط زيست جلوگيري مي
ي زايدات شيالتي در جهت ورهاي فرالذا گسترش کارخانه

تامين اقالم مورد نياز به خصوص ژالتين و روغن و عدم 
  .شودواردات و خروج ارز از کشور پيشنهاد مي

  

   و قدردانيتشکر
از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي به خاطر 

هاي مالي اين تحقيق و از مهندس درويشي که در حمايت
- رسان ما بودند سپاسگذاري ميبرداري ياريامر نمونه

  .گردد
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Abstract 
Tuna fishes are valuable in fisheries. A large amount of tuna fishes which are caught in Persian Gulf 
and Oman Sea are used for producing fish cans. A lot of skins, left after fish processing that have 
not any usages. In 1388, one Kg. skin of Thunnus albacares, Thunnus tonggol and Katsuwonus 
pelamis were frizzed and carried to laboratory. Investigations were held on skin sample for 
extracting oil and gelatin in three replicate. The average of oil and gelatin which were achieved 
from Thunnus albacares skin was 10.81%, 7.25%, from Katsuwonus pelamis  was 16.73%, 12.09% 
and from Thunnus tonggol was 16.46%, 14.23% respectively. A significant difference has been 
seen between the oil and gelatin of Thunnus albacares and two other fishes. The gelatin, coagulated 
in 5°C after three hours as well as its solvent obtained in 70 °C, after 40 minutes. The amount of 
gelatin and oil which obtained from these three tuna fishes are significant. Due to some Physical 
and Chemical features of these two components, may be they can be used in food industry.  
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