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  ج المسنورؤوس وأرجل و جلود الدجاتحضیر الجیالتین من عظام

  )دراسة الصفات الكیمائیة والحاصل للجیالتین- 1(

  

ولید إسماعیل كردي الجغیفيو محمد فوزي عبد الغني البغدادي ،خالد جاسم محمد الجنابي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة

  

  الخالصة

أرجل و جلد دجاج بیاض مسن منتهیة فترة أنتاجه من ,رؤوس ,تم تحضیر الجیالتین من عظام 

( األمالح المعدنیة بواسطة الحامض والتخلص من الدهن بالسلق ثم أزیلتتم تنظیف العینات وتقطیعها . البیض

HCL (بالقاعدة المففة  وغمرت, ساعة24لمدة% 6ز تركیNaOH )( 0.2تركیزN ساعة18لمدة

أجریت عملیة التحضیر بالتسخین الرطب في  فرن كهربائي على  درجات حرارة  .  بالماء الجاري  وغسلت

والترشیح بعدها أجریت عملیة التصفیة, ساعة 20ساعات و 10ْم و لفترتین زمنیتین ) 65 ,75 ,85(مختلفة 

  :    النتائج إلي للمنتج وأشارتودراسة الصفات الكیمیائیة,ثم طحنها وتعبئتها , یالتنیة والتجفیف  للمحالیل الج

  . الجیالتینوجود تأثیر عالي المعنویة لجمیع العوامل المدروسة وتداخالتها على كمیة حاصل . 1

حین في . الرطوبةتأثیر معنوي لدرجة الحرارة ومصدر الجیالتین و فترة االستخالص على نسبة لوحظ وجود. 2

  .ثة على نسبة الرطوبة في الجیالتین المنتج معنویة للتداخالت بین العوامل الثاللم تالحظ اى فروقات

بالنسبة للدهن لوحظ وجود تأثیر معنوي لمصدر الجیالتین و درجة الحرارة والفترة الزمنیة لالستخالص على . 3

عالیة المعنویة للتداخل بین مصدر الجیالتین إضافة إلى وجود فروقات, ن المنتج نسبة الدهن في الجیالتی

  .ى نسبة الدهن  بینما لم تظهر فروقات معنویة بین التداخالت ودرجة الحرارة عل

وجود تأثیر معنوي لمصدر الجیالتین و درجة الحرارة وتداخل بین مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة على نسبة    .4

ى لكن لم یظهر تأثیر لفترة االستخالص والتداخالت األخرى بین العوامل عل, الرماد في الجیالتین المنتج 

. الجیالتین المنتج نسبة الرماد في

وكانت أفضل درجة حرارة , إنتاج الجیالتین من رؤوس وأرجل وجلود وعظام الدجاج البیاض المسن .5

ْم 85وعند رفع درجة حرارة االستخالص إلى , ْم إلنتاج جیال تین ذي نوعیة جیدة 75, ْم 65استخالص 

  .فضة الحاصل ولكن بنوعیة منخإلى زیادةأدت

رجل وارتفاع نسبة لوحظ ارتفاع نسبة البروتین في جیال تین العظام والرأس وانخفاضه في جیال تین الجلد واأل.6

  .الجلد عن بقیة األنواع جیالتینالدهن في

  

  

  

  

  

  

  

  

  للباحث الثالثالبحث مستل من رسالة ماجستیر
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Gelatin Processing From bones, legs, heads and skins of spent hens
(1- study its Chemical contents and yield)

  

Khalid j. Mohammed , Mohammed F. A. Al-Baghdadi and Waleed I. Kurdi
  

Abstract
Gelatin had been processed from bones, heads. legs and skin which got from 

spent hens, the sample were cleared, cut and getting rid of oil by boiling then the 
removal of mineral salts by hydrochloric acid 6% for 24 hours , after that soaking in 
diluted base ( NaOH ) 0.2N for 18 hours and washing with water, The process of 
extracting was made by damp heating in an electric furnace at various temperatures 
65, 75 and 85 Celeries with both time periods 10 and 20 hours. After that, the process 
of clarification , filtration and drying the gelatin solutions were mille red, filtrated and 
dried, then they grinded   and filling.

It had been studied the chemical contents and yield of the product and the 
results referred to
1-there were high significant differences due to effectiveness of the studied factors 

and their interaction gelatin yield.
2- It had been seen that there were significant differences due to the effectiveness of 

tempera-   ture, gelatin sources and extracting period on the humidity percentage. 
There were insignif- Incant differences due to the effectiveness of interaction 
between the three factors on the humi- dity percentage in the processed gelatin .                                                                                    

3-It had found high significant differences due to effectiveness of gelatin sources, 
temperature and the extractor period on the percentage of oil in the processed 
gelatin in addition to high significant differences due to interactions between 
temperature and gelatin sources on the percentage of oil , whereas, there were 
insignificant differences due to interaction between other.

4-There were higher significant differences due to the gelatin sources, temperatures, 
and the interaction between the gelatin sources and temperatures  on the ash 
percentages of the processed gelatin.

5- Its possible to process gelatin from bones , legs , heads and skins of spent hens .The 
best extraction temperatures were 65 c and 75 c. In temperature 85c the yield of 
gelatin increase low quality.

6- The results shown high percent of protein in bones and heads gelatin, but low 
percent in skins and legs gelatin, and shown higher percent of fat in skin gelatin 
than other samples.

  

  المقدمة

الكوالجین الذي یتواجد بشكل كبیر في األنسجةبروتینالجیالتین عبارة عن مادة بروتینیة مصدرها

وهو مادة شفافة  عدیمة اللون أو قد , والجلد واألوتار العضلیة كالعظام والغضاریفالرابطة لجمیع الحیوانات

تین هي عبارة عن كلمة مشتقة من فعل التیني جیال وكلمة,فر فاتح لیس لها طعم أو رائحةتكون ذات لون اص

 )Gelatin ( یعني القدرة على تكوین الهالم )الجیالتین في العالم بسبب توسع استعماالته ازداد تناول) . 1

في مجال الصناعات الغذائیة كصناعة الحلوى  ومنتجات األلبان المختلفة وفي منتجات اللحوم كمادة رابطة كما 

كذلك یدخل الجیالتین في المجـاالت الصیدالنیة مثل صناعة الكبسوالت ) . 2( صج في صناعة الصو 

من الجیالتین المنتج سنویا في الصناعات % 65إذ یستعمل مایقارب , والمستحضرات الطبیة و مواد التجمیل 
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د تسخین یتكون الجیالتین عن) . 1( في المجال التصویر % 20في المجال الصیدالني و % 15الغذائیة و 

  ) .2( الكوالجین فـوق نقطة تحوله بوجود الرطوبة 

ولما كانت مخـلفات , یمكن اعتبار مجازر الدواجن احد مصادر الكوالجین بسبب توفرها ورخصة ثمنها 

المجــازر تعـــد من المواد غیر الصالحة لالستهالك البشري والتي تطــرح عند إجراء عملیة التشفیة للذبیحــة في 

إذ , والجلد )  Deboning( زرة مثـل األرجل والرأس وكذلك مخلفات منتجات اللحوم والمتمثلة بإزالة العظام المج

ونظرا الن هذه , إن عدم استغالل هذه المخلفات یودي إلى تكتلها بكمیات كبیرة فأصبحت مشكلة یجب تالفیها 

ه من البروتین والذي یكون الكوالجین نسبه المخلفات ذات قیمه غذائیة عالیة بسبب احتوائها على نسبة عالی

  .عالیة فیه 

ولما كان الحصول علي الجیالتین في الوقت الحاضر یتم عن طریق استیراده من الخارج بالعمالت     

  الصعبة إضافـة إلى أن

وبما , هذه الدول قد تقوم بتصنیع الجیالتین من منتجات الخنزیر والذي هو محرم في الدین اإلسالمي 

لذا . ن الكوالجین یزداد مع تقدم عمر الحیوان لذا فان الدجاج المسن یحتوي على نسبة عالیة من الكوالجین إ

هدفت هذه الدراسة إلى تحضیر عدة أنواع من الجیالتین من مصادر البروتین التي یصنع منها الجیالتین والتي 

لیها من دجاج مسن باستخدام درجات حرارة المتحصل ع) العظام , الجلــد, الرأس , األرجل ( اشتملت على  

  .ودراسة محتواه الكیمیائي ونسبة الحاصل , تلفة مختلفة وفي فترات زمنیة مخ

  

  المواد وطرائق العمل

شهر جلبت من حقول 29بعمر ) ISA Brown( دجاجة بیاض مسن من نوع 50تم الحصول على 

وضعت في إحدى قاعات , غرام 2200-2000بین تراوحت أوزانها,یة في محافظة االنبار في الصقالو 

تم نزع . وبعد ذلك تم جزرها وتنظیفها ثم وزنها , وقدم لها العلف والماء , التربیة في كلیة الزراعة جامعة االنبار 

ثم تم قطع , وخزنت بالتجمید لحین إجراء عملیة االستخالص , الجلد یدویا ووضعه في أكیاس من البولي اثلین 

وخزنت بالتجمید لحین إجراء , ووضعت كال على حدة في أكیاس من البولي اثلین , والرأس وتنظیفها األرجل 

  .عملیة االستخالص 

إلى كل من ) 3( أما بالنسبة لقطعیات الذبیحة فقد تم تقطیع الذبیحة وفق ما أشار ألیه الفیاض وناجي 

جمعت العظام  واألرجل والجلد والرووس , عن العظم واألجنحة والرقبة وتم جرد اللحم  قطعیات األفخاذ والصدر

. كمواد أولیة للتجربة ووضعت في أكیاس من البولي اثلین وخزنت بالتجمید لحین إجراء عملیة االستخالص 

وكانت جمیع المواد الكیمیائیة المستخدمة في ) (S.K.W  استعمل جیال تین أرجنتیني مستورد من شركة  

  . لتحلیلیة التجربة هي من الفئة ا

تضمنت التجربة استعمال عظام الدجاج البیاض المسن وأرجلها وجلدها ورؤوسها كمصادر إلنتاج 

وان كل جزء من األجزاء استخلص على فترات زمنیة ) . 4( المتبعة من قبل العطار الجیالتین وحسب الطریقة

 , 75 ,85( معامالت حراریة وهي وان كل معاملة زمنیة عوملت بثالث , ساعة20ساعات و10مختلفة وهي 

اذ تم إنتاج أنواع مختلفة من الجیالتین وسجل علیها زمن ودرجة , مكررین عشوائیین لكل معاملة ب,ْم )  65

عظم ( ها تحلیل كیمیائي وٕادخالها في اختبارات لمعرفة تأثیر كل جزء ثم اجري علی, استخالص الكوالجین حرارة

  .الزمنیة لالستخالص على  المنتج وحاصلة حرارة االستخالص والفتراتودرجة) رأس ,جلد , أرجل , 

  التحلیل الكیمیائي
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ولغرض , ) A.O.A.C. )5تم تقدیر الرطوبة والبروتین والدهن والرماد حسب الطریقة المذكورة في 

ني الهیدروكسي تم تحضیر العینات لغرض تقدیر نسبة الحامض االمی, تقدیر نسبة الكوالجین في المادة الخام 

ثم قدرت كمیة الحامض االمیني الهیدروكسي برولین , ) Morriott )6و Arganosaبرولین حسب طریقة 

وبعد تقدیر كمیة الهیدروكسیي برولین ضربت في ) Loxley  )7و Bergmanحسب الطریقة المذكورة من قبل 

  .) 8( على التوالي لغرض تقدیر الكوالجین الذائب وغیر الذائب 7.25و7.52المعامل 

  طریقة تحضیر الجیالتین 

كال على انفراد ووضعت في ) جلد , أرجل , رأس , عظام ( أخذت كمیات محددة من المواد الخام 

ْم لمدة ثالث ساعات مع مراعاة تبدیل ماء السلق ثالث مرات وذلك 60-50قدور وسلقت على درجة حرارة 

جریت عملیة الترشیح للمادة الخام ووضعت في محلول ملحي تركیزه ثم أ, للتخلص من اكبر كمیة من الدهن 

1 %NACL 6ثم غسلت العینات ثم غمرت في محلول حامضي , دقیقة 30لمدة %HCL ساعة 24لمدة

, إن الغایة من عملیة الغمر بالحامض هو إزالة األمالح المعدنیة من المادة الخام . مع مراعاة التحریك المستمر 

لمدة 0.2NNaOHغسلت ثم غمرت في محلول قاعدي  مخفف , ) Ossien( مي المادة الخام بـ وعندها تس

, ساعة وبعدها غسلت المادة الخام بالماء الجاري لعدة ساعات للتخلص من اثر الحامض والقاعدة واألمالح 18

  .وبهذا أصبحت المادة الخام جاهزة لعملیة االستخالص 

وطبخت , ماء إلي المادة الخام 1: 2لماء المقطر إلى العینات بواقع تم االستخالص بإضافة ا    

باستعمال فرن كهربائي ذي شاشة الكترونیة لمراقبة عملیة االستخالص  وألجل ضبط درجة  حرارة االستخالص 

ت و ساعا10ْم وفي الفترات الزمنیة 85,ْم 75, ْم 65وتم االستخالص على ثالث درجات حراریة , المختلفة 

ثم أجریت عملیة تركیز , جمع الراشح كال حسب مصدره والفترات الزمنیة ودرجة حرارة االستخالص . ساعة 20

. ْم 55المستخلصات الجیالتینیة التي تم تحضیرها بمراحل االستخالص المختلفة تحت درجات حراریة التتجاوز 

ْم 60على درجة حرارة ) Memmert( نوع صبت المحالیل المركزة بأطباق زجاجیة ووضعت في فرن كهربائي 

بعد ذلك حفظ مسحوق , ساعة ولغرض التجفیف ثم جمع الجیالتین الجاف وسحق في طاحونة صغیرة 18ولمدة 

الجیالتین في علب بالستكیه صغیره موضح علیها درجة حرارة االستخالص والفترة الزمنیة لالستخالص ومصدر 

  .لكیمیائي الجیالتین لحین دراسة  التحلیل ا

) 9(وجماعته Nicolasتم حساب النسبة المئویة لحاصل الجیالتین من المواد الخام استنادا لما ذكره 

  -:و حسب المعادلة التالیة 

  % =الحاصل 
  كمیة الجیالتین المنتج

 ×100  
  كمیة المادة األولیة المستعملة

  التحلیل اإلحصائي

) 10(اإلحصائي الجاهز  SASهات وذلك باستعمال برنامجاستعمل نظام تحلیل البیانات بثالث اتجا

متعدد ) دنكن ( واختبرت الفروقات المعنویة بین المتوسطات باستعمال اختبار , و بإتباع المودیل الخطي العام 

  .على التوالي 0.01و0.05المستویات وعند مستویات معنویة 

  

  النتائج والمناقشة

ائي لمصادر الجیالتین  المستخدمة في الدراسة والتي تمثل العظام التركیب الكیمی) (1یبین الجدول

ت معنویة بین المتوسطات فاظهر كل من العظم إذ یالحظ من الجداول وجود فروقا.والجلدوالرأس واألرجل
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بة األرجل والجلد ، اذ كانت اعلي نسلنسبة البروتین عنتفوق معنوي والراس اللذان لم یختلفا فیما بینهم معنویا

الجلد معنویا ، إما بالنسبة للرطوبة والدهن فقد تفوق%10.3وأدناها الجلد % 27.6في العظام وبلغت للبروتین 

على التوالي %) 16.3،% 70(جل، فسجل الجلد على نسبةاألر على الرأس والعظم لكن لم تختلف معنویا عن

أن اعلي نسبة ) 1(ن،كما یشیر الجدول للده% 10للرطوبة ،% 49، إما أدنى قیمة لها فكانت في العظام 

للرماد كانت في العظم والتي تفوقت معنویا على بقیة مصادر الجیالتین التي لم یظهر بینها فروق معنویة فكانت 

  .للعظام واألرجل والرأس والجلد على التوالي% ) 2.32،% 3.15،,5.94 %% 10.5(

  

لمصادر الجیالتین المستخدمةالتركیب الكیمیائي ومحتوى الكوالجین ) 1(جدول 

  %الكوالجین   %الرماد   %الدهن   %الرطوبة   %البروتین   المادة

  العظم
27.60 a
1.20 ±

49.00c
0.30 ±

10.00b
2.20 ±

10.50 a
1.00 ±

12.25 b
0.20 ±

  الرأس
24.00a
0.80 ±

61.00b  
0.90 ±

10.20 b
1.10 ±

3.15 bc
2.4 ±

11.33 b
0.70 ±

  األرجل
13.20bc
1.80 ±

68.00ab
1.00 ±

12.30 ab
1.90 ±

5.94 b
0.4 ±

9.50 b
1.30 ±

  الجلد
10.30c
2.20 ±

70.00
0.9 ±  

16.30 a
1.5 ±

2.32 c
1.1 ±

19.20 a
1.90 ±

18.7762.0012.205.4713.07  المعدل

P ≤ 0.05  مستوى المعنویة

  

دهن و % 16.45بروتین ، % 17.65رطوبة ، % 56,75إلى إن العظام تتكون من ) 11(أشار 

وقد یعزى هذا االختالف إلى تأثیر عمر الحیوان إذ كلما تقدم الحیوان بالعمر تنخفض نسبة . رماد % 8.8

جاسم واختلفت نتائج التحلیل الكیمیائي للرأس مع ما توصل إلیه . الرطوبة إضافة إلى تباین طریقة االستخالص

% 4.2بروتین ، % 19دهن ، % 3.4رطوبة ،% 73.3كیماوي للرأس كان الذي أشار إلى إن التركیب ال) 12(

رماد ، وان انخفاض الرطوبة في الرؤوس قید الدراسة قد یكون نتیجة تقدم عمر الطیور الذي أدى إلي زیادة نسبة 

% 68جل المادة الجافة فیه فانعكست على ارتفاع نسبة البروتین والدهن ، ولوحظ ارتفاع نسبة الرطوبة في األر 

على   %5.94،%  12.3وعالیة من الدهن والرماد  % 13.2واحتواءها على نسبة متوسطة من البروتین 

% 70التوالي ، ونالحظ من الجدول ذاته إن الجلد یحتوي على أعلى نسبة لكل من الرطوبة والدهن والتي بلغت 

على التوالي مقارنة مع بقیة % 2.32، % 10.3على التوالي واقل نسبة للبروتین والرماد % 16.3، 

  . المخلفات

87–75اللذان أشارا إلى إن التركیب الكیماوي للجلد یتكون من ) 13(واتفقت هذه النتیجة مع نتائج

بروتین محسوبة على أساس الوزن الجاف إما % 60.35رماد ، % 7.5دهن ، % 35–10رطوبة ، % 

الذي أشار إلى إن المخلفات تحتوي ) 14(االسود فات فقد اتفقت مع نتائج المعدل العام للتركیب الكیمیائي للمخل

ویمكن إن یعزى هذا االختالف بین . رماد % 1رطوبة و % 65.5دهن و % 13.7بروتین و %  19.8على 

  . نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة إلى نوع جنس وعمر الحیوان

ن المستخدمة في الدراسة من الكوالجین ، إذ یظهر الجدول محتوى مصادر الجیالتی) 1(یوضح الجدول 

على بقیة مصادر الجیالتین المستخدمة %) 19.2( لنسبة الكوالجین في الجلد)  P≥0.05( وجود تفوق معنوي 
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إن نسبة الكوالجین ، في) 14(في التجربة والتي لم یكن بینها فروقات معنویة ، واتفقت هذه النتائج مع ماذكره 

كما أشارت النتائج إلى إن محتوى كل من الرأس % .25–15وفي الجلد كانت % 20–10العظام في 

على التوالي ، وهذا یعني إن األنسجة الرابطة ذات المحتوى % 9.5، % 11.33واألرجل من الكوالجین كانت 

  ) .الجلد(وحمایة الجسم ) العظام(العالي من الكوالجین مسئولة عن إسناد الجسم 

  نسبة حاصل الجیالتین

تأثیر كل من مصدر الجیالتین ودرجة حرارة استخالص الكوالجین وفترة ) 2(بین الجدول رقم 

)  P≥0.01(االستخالص والتداخل بینها في نسبة حاصل الجیالتین ، إذ یالحظ وجود فروقات عالیة المعنویة 

ث كانت أعلى نسبة جیال تین منتج في جیال تین لتأثیر مصدر الجیالتین  في نسبة حاصل الجیالتین المنتج حی

وقد یعزى. على التوالي % ) 2.2، % 6.26، % 8.22، % 10.38( أس ثم الجلد ثم العظاماألرجل ثم الر 

إلى ,)1جدول (مع أنها تحتوي على أعلى نسبة كوالجین ,السبب إلى انخفاض نسبة الحاصل في العظم والجلد

  . انتفاخ الجیالتین لحرارة تسببانه بأطول فترة تعرض ل

ْم  على نسب الجیالتین   75ْم ، 85تأثیر درجة حرارة االستخالص لوجود ) 2(لم یشیر الجدول 

لى التوالي في حین اختلفت معنویا في استخالص الجیالتین على درجة ع)%7.10، % 7.24(المستخلص

ارتفاع تدریجي لنسبة الحاصل بارتفاع درجة الحرارة ، حیث یشیر الجدول إلى وجود )%5.96(ْم 65حرارة

وقد یعود السبب في زیادة نسبة الحاصل بزیادة درجة الحرارة إلى زیادة كمیة الكوالجین المستخلص بارتفاع درجة 

 P≥0.05( كما لوحظ وجود فروقات معنویة ) .15(، ویتفق هذا مع نتیجة انتفاخه بسبب تعرضه للحرارةالحرارة 

10، إما عند % 7ساعة كانت 20تأثیر فترة االستخالص في نسبة حاصل الجیالتین ، إذ وجد أنها عند ل) 

ساعة ربما یعود إلى زیادة الفترة الزمنیة التي 20إن ارتفاع نسبة الحاصل عند % . 6.54ساعات فكانت 

) 1(ا التفسیر یتفق مع ما جاء به عملت على تحلیل اكبر كمیة من الكوالجین وبالتالي زیادة نسبة الحاصل ، وهذ

بین مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة في نسبة الحاصل )   P≥(0.05وأشار الجدول إلى وجود تداخل معنوي  . 

، واتفق % 1.63ْم لمستخلص كوالجین العظام والتي بلغت 65، إذ لوحظ أوطئ نسبة حاصل كانت عند درجة 

معنوي بین درجة الحرارة وفترة استخالص الكوالجین في نسبة حاصل لكن لم یالحظ أي تداخل) . 4(هذا مع 

  الجیالتین 

لتداخل بین جمیع العوامل المدروسة ل)    P≥(0.05وجود تأثیر معنوي) 2(ونالحظ من الجدول رقم 

ساعات ، 10ولفترة % 85عند درجه % 2.77، فكانت أوطئ نسبة لحاصل الجیالتین المستخلص من العظام 

على %) 9.38، % 7.22( ساعة وهي 20ْم و75الجلد والرأس عند درجة فيجیال تینأعلى نسبة إما

20ْم في 85ویظهر من الجدول ذاته إن  جیال تین األرجل امتاز بأعلى نسبة للحاصل عند درجة . التوالي 

ْم وبفترة 65درجة ، أما ادني قیمة لنسبة الحاصل فكانت للعظام واألرجل عند % 12.45ساعة وبلغت 

على التوالي ، كما إن أوطئ قیمة لنسبة الحاصل في %) 8.09،% 1.51(ساعات والتي بلغت 10استخالص 

، أما في جیال تین الرأس فبلغت أوطئ نسبة للحاصل % 4.45ساعة وبلغت 20ْم عند 65الجلد عند درجة 

مع جمیع الدراسات السابقة التي أشارت إلى إن وتتفق هذه النتائج. ساعات 10ْم وبفترة 75عند درجة % 7.45

نسبة الحاصل تزداد بزیادة درجة حرارة االستخالص لكن على حساب نوعیة الجیالتین التي تنخفض بارتفاع 

  .درجة حرارة االستخالص
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لحاصل % على والتداخالت بینهم مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة وفترة االستخالصتأثیر) 2(جدول 

  تینالجیال 

  )ساعة(فترة االستخالص
  متوسط فترة  (% )مصدر الجیالتین 

أرجلرأسجلدعظم  (%)االستخالص

102.116.397.729.946.54 b

20  2.36.148.7310.827.00 a

d6.26 c8.22b10.38 a 2.21  الجیالتینمتوسط مصدر
  

درجة حرارة

  )مْ(االستخالص 

االستخالصفترة

  )ساعة(

  ( % )در الجیالتین مص

أرجلرأسجلدعظم

65
10  

1.51   I
0.15 ±

5.97  g
0.03 ±

8.22  def
0.13 ±

8.09  def
0.01 ±

20
1.75   I
0.04 ±

4.45  h
0.19 ±

8.2  def
0.19 ±

9.5  cd
0.08 ±

75
10

2.05 I
0.02 ±

6.37  g
0.08 ±

7.45  fg  
0.11 ±

11.3  ab
0.17 ±

20
2.54 I
0.15  ±

7.22  fg
0.15 ±  

9.38  cd  
0.70

10.53  cb
0.85 ±

85
10

2.77  I
0.07 ±

6.83  fg
1.15 ±

7.5  efg  
1.08 ±

10.45  cb
0.29 ±

20
2.62  I
0.01 ±

6.75  fg
0.04 ±

8.62  ed
0.12 ±

12.45  a
0.12 ±

  

  ×درجة حرارة 

  مصدر الجیالتین

e5.21 d8.21 b8.79 b 1.63  مْ  65

e6.79 c8.41 b10.91 a 2.29  مْ 75

e6.79 c8.06 be11.45 a 2.69  مْ    85
  

  )ساعة(الفترة الزمنیة
)ْم (درجة حرارة االستخالص 

65  7585
105.946.796.88
205.977.417.61

b7.10 a7.24 a 5.96  االستخالصمتوسط درجة حرارة

  

  بتین  التركیب الكیمیائي للجال

  نسبة البروتین

كانت اعلي تباین نسبة البروتین معنویا في المصادر المختلفة للجیالتین ،و إلى ) 3(تشیر نتائج الجدول 

ویرجع السبب في ارتفاع نسبة % . 68.6واقلها في جیال تین الجلد % 84.3نسبة بروتین في جیال تین الرأس 

من البروتین وانخفاضه في الجلد ذي المحتوى العالينسجة الرابطةالرأس الحتوائه على نسبة من األالبروتین في 

على نسبة )   P≥(0.01كما یبین الجدول وجود تأثیر معنوي لدرجة الحرارة  . ذات المحتوى األقل من البروتین 

ة والتي بلغت البروتین في الجیالتین المنتج ، إذ یالحظ االرتفاع التدریجي لنسبة البروتین بارتفاع درجة الحرار 

ْم على التوالي وقد یعود السبب ) 75،85، 65( عند درجة حرارة ) % 79.36، 77.96، 76.4( النسب 
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الرتفاع نسبة البروتین بارتفاع درجة الحرارة إلى زیادة استخالص الكوالجین مع زیادة درجة حرارة االستخالص 

  ) .15(واتفقت هذه النتائج مع نتائج 

إذ یالحظ , على نسبة البروتین )P≤0.01(الجدول التأثیر المعنوي لفترة االستخالص كما یالحظ من 

انه كلما زادت فترة االستخالص زادت كمیة لوحظزیادة نسبة البروتین معنویا مع زیادة فترة االستخالص إذ

ساعة مقارنة مع 20عند % 79.38الجیالتین المستخلصة والتي تنعكس ایجابیا علي زیادة نسبة البروتین فكانت 

كما یشیر الجدول إلي وجود تأثیر معنوي لتداخل درجة حرارة % .76.43ساعات فكانت 10فترة االستخالص 

االستخالص مع مصدر الجیالتین على نسبة البروتین حیث لوحظ إن اعلي نسبة بروتین كانت في جیال تین 

ْم وقد یعود السبب في ارتفاع نسبة البروتین 85جة ْم وأدناها في جیال تین الجلد عند در 65الرأس عند درجة 

اكبر كمیة من البروتین عند درجات الحرارة العالیة ْم إلى دنترة85ْم وانخفاضه عند الدرجة 65عند الدرجة 

وكذلك یبین الجدول وجود فروقات معنویة بین المتوسطات لتأثیر التداخل بین مصدر الجیالتین وفترة 

) %85.83( 20وتین الجیالتین إذ كانت اعلي نسبة في جیال تین الرأس عند الساعة االستخالص على بر 

یعود الفترة 20وان ارتفاع نسبة البروتین عند الساعة %) (1067.26وأدناها في جیال تین الجلد عند الساعة 

  اإلضافیة التي ساعدت على تحلل اكبر كمیة من البروتین للجیالتین المنتج 

معنوي لتداخل مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة وفترة لجدول إلي عدم وجود تاثیرا یشیر اكم

تداخل فترة االستخالص ودرجة الحرارة على لسبة البروتین وكذلك عدم وجود تاثیر معنوي االستخالص على ن

احتواء جمیع التي أشارت إلى) 4( نسبة البروتین في الجیالتین المنتج وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج 

ساعة 20ْم ولفترة 60عینات الجیالتین على نسبة عالیة من البروتین كانت أدناها عند درجة حرارة استخالص 

  .ساعة 20ْم ولفترة استخالص 90إما اعلي نسبة لها كانت عند حرارة استخالص 

  الرطوبة

في نسبة الرطوبة في )P ≤0.01(وجود تأثیر معنوي لمصدر الجیالتین ) 4( یالحظ من الجدول 

واقل , اذ كانت أعلى رطوبة في جیال تین الجلد یلیه جیال تین الرأس ثم جیال تین األرجل , الجیالتین المنتج 

وقد یعزى هذا لتباین , علي التوالي ) % 11.64,9.98, 13.13, (14.99العظام رطوبة كانت في جیال تین

) 4( یالحظ من جدول ) . 1( الجیالتین كما موضح في جدول محتوي الرطوبة في األجزاء المصنعة منها 

اذ لوحظ انخفاض , الجیالتین المنتج في نسبة رطوبة ) P≤ 0.01(وجود تأثیر معنوي لدرجة حرارة االستخالص

ستخالص اذ كانت نسبة الرطوبة الجیالتین المستخلص فيتدریجي في نسبة الرطوبة مع ارتفاع درجة حرارة اال

ویعود السبب في , على التوالي ) % 11.81, 12.42, 13.08( ْم هي ) 85, 75, 65(لحرارة درجة ا

انخفاض نسبه الرطوبة مع زیادة درجة حرارة االستخالص إلي زیادة التبخر الذي انعكس سلبا على انخفاض 

جود تأثیر معنوي كما تبین نتائج الجدول و ) . 16( نسبة الرطوبة مع ارتفاع درجة حرارة االستخالص 

)P≤0.01 ( ساعة مقارنة مع نسبة 20فكانت اقل نسبة رطوبة عند , لفترة االستخالص في نسبة الرطوبة

20عند % 10.59,ساعات 10عند % 14.29ساعات اذ كانت 10الرطوبة في الجیالتین المستخلص عند 

الص سوف تزید من التبخر مما ینعكس سلبا وقد یعود السبب إلي انه كلما طالت الفترة الزمنیة لالستخ. ساعة 

كما لم یالحظ اى فروقات معنویة بین تداخالت كال من مصدر الجیالتین , على فقدان الرطوبة من الجیالتین 

وكذلك بالنسبة للتداخالت االخري فلم تكن , ودرجة حرارة االستخالص وفترة االستخالص على نسبة الرطوبة 

  .میع التداخالت هناك أي فروق معنویة بین ج
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للبروتین  % على والتداخالت بینهم تأثیر مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة وفترة االستخالص ) 3(جدول 

  الجیالتین

االستخالصفترة

  )ساعة(

متوسط   فترة  ( % )مصدر الجیالتین  

أرجلرأسجلدعظم  )ساعة(االستخالص

1081.43 c67.26 g82.83 bc74.2  e76.43  b

20  84.3 ab69.93 f85.83 a77.46 d79.38  a

a68.6 c84.3  a75.83  b 82.86  الجیالتینمتوسط مصدر
  الجیالتین التجاري

88.23
  

درجة حرارة

  )مْ(االستخالص

االستخالصفترة

  )ساعة(

  ( % )مصدر الجیالتین 

أرجلرأسجلدعظم

65
10  

80.30
1.10 ±  

66.10
0.90 ±

81.30
0.70 ±

72.20
0.90 ±

20
82.80
2.20 ±

68.50
1.20 ±

84.20
0.40 ±

75.80
1.90 ±

75
10

81.10
1.00 ±

67.20
1.80 ±

82.90
1.00 ±

74.50
2.40 ±

20
84.40
1.90 ±

70.10
0.90 ±

85.70
0.80 ±

77.80
0.20 ±

85
10

82.90
1.00 ±

68.50
1.00 ±

84.30
2.20 ±

75.90
0.10 ±

20
85.70
1.20 ±

71.20
1.10 ±

87.60
0.70 ±

78.80
1.90 ±

  

  ×درجة حرارة 

  مصدر الجیالتین

6581.55  b67.3  d82.75  ab74.00  c

7582.75  ab68.65  d84.30 ab76.51  c

8584.3  ab69.85  d85.95  a77.35  c
  

  )ساعة(الفترة الزمنیة
)ْم (درجة حرارة االستخالص 

657585
1074.9776.4277.9
2077.8279.580.82

c77.96  b79.36  a  76.4  متوسط درجة حرارة االستخالص

  

  

  

  

  

  

للرطوبة  في % على والتداخالت بینهم مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة وفترة االستخالصتأثیر) 4(جدول 

  الجیالتین المصنع
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االستخالصفترة

  )ساعة(

  متوسط   فترة  (%)جیالتین مصدر ال

أرجلرأسجلدعظم  )ساعة(االستخالص

1011.916.6315.0613.5614.29  a

20  8.0613.3611.209.7310.59  b

d14.99  a13.13  b11.64  c  9.98  الجیالتینمتوسط مصدر
  الجیالتین التجاري

5.57
  

درجة حرارة

  )مْ(االستخالص

االستخالصفترة

  )ساعة(

  ( % )مصدر الجیالتین 

أرجلرأسجلدعظم

65
10  

12.6
1.40 ±

17.3
0.70 ±

15.7
0.50 ±

14.2
0.40 ±

20
8.7

0.80 ±
14.1

0.20 ±
11.8

0.20 ±
10.3

0.20 ±

75
10

11.9
1.20 ±

16.7
0.80 ±

15
0.50 ±

13.6
0.80 ±

20
8

0.50 ±
13.3

0.10 ±
11.2

0.10 ±
9.7

0.20 ±

85
10

11.2
0.10 ±

15.9
0.10 ±

14.5
0.40 ±

12.9
0.30 ±  

20
7.5

0.30 ±
12.7

0.30 ±
10.6

1.20 ±
9.2

0.20 ±
  

  ×درجة حرارة 

  مصدر الجیالتین

10.6515.7013.7512.25مْ  65

9.9515.0013.1011.65  مْ 75

9.3514.3012.5511.05  مْ 85
  

  )ساعة(الفترة الزمنیة
)ْم (جة حرارة االستخالص در 

657585
1014.9514.3013.62
2011.2210.5510.00

a12.42  b11.81  13.08  متوسط درجة حرارة االستخالص

  

  نسبه الدهن

تأثیر مصدر الجیالتین ودرجة حرارة استخالص الكوالجین وفترة االستخالص) 5( یوضح الجدول 

وان نسبة الدهن المتكونة في الجیالتین جاءت من الدهن . لجیالتین المنتج افي نسبه دهنوالتداخل بینهم

المتخلف عن عملیة السلق التي أجریت على مصادر الجیالتین قبل عملیة االستخالص والتي تتطلب استبدال 

اذ لوحظ إن اختالف مصدر الجیالتین كان له تأثیر عالي . ماء السلق لمرات عدیدة للتخلص من الدهن 

جیال تین األرجل    ثم% 25.38في جیال تین الجلد ,ن المنتج لجیالتیفي نسبة دهن ا) P≤0.01(المعنوي 

ویعود السبب , % 4.08في جیال تین العظم وكانت اقل قیمة للدهن, % 8.69وجیال تین الرأس % 13,69

دول إلى وجود كما یشیر الج  .إلي إن الدجاج یمیل إلى ترسیب الدهن تحت الجلد فانعكس ذلك على المنتج 

لنسبة الدهن مع ) (P≤0.01اذ لوحظ ارتفاع معنوي , لجیالتین المنتج لدرجة الحرارة في نسبة دهن اتاثیر معنوي
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ْم هي ) 85, 75, 65( عند درجة حرارة المستخلصإذ بلغت نسبة الدهن في الجیالتین, زیادة درجة الحرارة 

إن الزیادة في درجة حرارة االستخالص عملت على زیادة . على التوالي ) 13.72%, 13.08, 12,08( 

( كما أشار الجدول إلي تأثیر معنوي . نسبة الدهن المستخلص وبالتالي زیادة نسبة الدهن معنویا في الجیالتین 

p≤0.05 ( 20إذ لوحظ ارتفاع نسبة الدهن في الجیالتین المحضر عند ساعة , لفترة االستخالص)13.2 ( %

انه كلما طالتوهذا یعزى% ) 12.73( 10كان اعلي معنویا من نسبة الدهن للجیالتین المحضر عند ساعة 

عملت على زیادة استخالص الدهن من المصدر فانعكس ایجابیا على زیادة مدة االستخالص بوجود الحرارة 

  ) .4(نسبة الدهن في الجیالتین المصنع وهذا متفق مع 

للتداخل بین مصدر الجیالتین ) 0.01P ≥( وجود تأثیر عالي المعنويتائج هذه الدراسةكما اظهرت ن

اذ لوحظ إن أعلى نسبة الدهن كانت في , ودرجة حرارة االستخالص في نسبة الدهن لمسحوق الجیالتین المنتج 

تین العظام عند درجة وادني نسبة دهن في جیال , % 26.95ْم كانت 85الجیالتین المنتج من الجلد عند درجة 

متوسطات قیم التداخل ي لم یبین اى فروقات معنویة بین إال إن التحلیل اإلحصائ% . 3.9كانت ْم والتي  65

وكذلك بین درجة الحرارة وفترة االستخالص فضال عن تأثیر , بین كل من مصدر الجیالتین والفترة الزمنیة 

  .ضا أي فروق معنویة بین المتوسطاتالتي لم تظهر أیو التداخل بین جمیع العوامل 

  الرماد

تأثیر مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة وفترة استخالص الكوالجین والتداخل بینها ) 6( الجدول یوضح

لمصدر ) P≤0.01( المعنویةإذ اظهر الجدول تاثیر عالي, نتج المسحوق الجیالتیني المنسبة رماد في 

یلیها جیالتین % 9.3فكانت اعلي نسبة للرماد في جیالتین العظام , ین المنتج الجیالتالجیالتین في نسبة رماد

علي التوالي وقد یعود سبب ) % 1.85, 1.8( ثم جیالتین الجلد والرأس والتي كانت متقاربة % 6.15األرجل 

( و موضح في الجدول ارتفاع الرماد في جیالتین العظام واألرجل الي ارتفاع نسبة الرماد في مادتها الخام كما ه

االستخالص في نسبة درجة الحرارةل)(P≤0.01المعنویة ذاته إلي وجود تاثیر عاليكما أشار الجدول) 1

كانت عند درجة بارتفاع درجة حرارة االستخالص اذ یالحظ ارتفاع نسبة الرماد, المستخلصالجیالتیندرما

وقد یعود % . 4,92ْم فكانت 85وعند درجة %  4.73ْم فكانت75إما عند درجة , % ) 4.65( ْم 65

درجات الحرارة العالیة مما انعكس على زیادة نسبة المادة الجافة بالرماد إلى زیادة تبخر الماء سبب ارتفاع نسبة

لم یبین الجدول وجود تأثیر معنوي لفترة االستخالص في نسبة الرماد في لكن. ي یكون الرماد جزء منها والت

لتداخل بین مصدر ل) P ≤0.05( في حین اظهر الجدول وجود فروقات معنویة . حوق الجیالتین المنتج مس

لجیالتین المنتج إذ كانت أعلى نسبة للرماد في جیالتین العظام عند ارة في نسبة رماد االجیالتین ودرجة الحر 

  % ) .1.41( ْم 85وأدناها في جیالتین الجلد عند درجة حرارة , % ) 10.25( ْم 85درجة 

معنویة بین اتفروقفلم تظهر,بقیة التداخالت وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروقات معنویة بین

وبین درجة حرارة وفترة االستخالص كما لم یظهر التحلیل , تداخل كل من مصدر الجیالتین وفترة االستخالص 

ستخالص وفترة االستخالص في ودرجة حرارة االمصدر الجیالتینجود أي فروقات معنویة بیناإلحصائي و 

وجاءت نسبة الرماد في منتج جیالتین الرأس والجلد مقاربة مع المواصفات القیاسیة , لجیالتین المنتج نسبة رماد ا

  % .3والتي حددت نسبة الرماد كحد اعلي ) 17( العراقیة لمنتج الجیالتین الغذائي 

ة إنتاج الجیالتین من رؤوس وأرجل وجلود وعظام الدجاج البیاض نستنج من هذه الدراسة إلى إمكانی

ْم 85عند رفع درجة الحرارة االستخالص إلى لكن ,ْم 75, ْم 65وكانت أفضل درجة حرارة استخالص , المسن 
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ارتفعت نسبة البروتین في جیالتین العظام . ازدادت كمیة الحاصل ولكن على حساب نوعیته التي انخفضت 

  .وارتفعت نسبة الدهن في جیالتین الجلد عن بقیة األنواع , وانخفاضه في جیالتین الجلد واألرجل والرأس 

  

للدهن  في % على والتداخالت بینهم تأثیر مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة وفترة االستخالص) 5(جدول 

  الجیالتین المنتج

االستخالصفترة

  )ساعة(

  متوسط   فترة  (%)مصدر الجیالتین 

أرجلرأسجلدعظم  )ساعة(الستخالصا

103.9025.008.4613.5612.73 b

20  4.2625.768.9313.8313.20  a

d25.38  a8.69  c13.69  b  4.08  الجیالتینمتوسط مصدر
  الجیالتین التجاري

3.70
  

درجة حرارة

  )مْ(االستخالص

االستخالصفترة

  )ساعة(

  ( % )مصدر الجیالتین 

أرجلرأسجلدعظم

65
10  

3.80
0.20±

23.10
0.90 ±

7.20
0.10 ±  

12.90
0.10 ±

20
4.00

0.20 ±
24.20
0.90 ±

8.40
0.10 ±  

13.10
0.90 ±

75
10

4.10
0.10 ±

25.10
0.10 ±

8.20
0.40 ±

13.60
0.20 ±

20
4.60

0.20 ±
26.00
1.00 ±

9.30
0.70 ±

13.80
0.20 ±

85
10

3.80
0.00 ±

26.80
0.20 ±

10.00
0.60 ±  

14.20
0.00 ±

20
4.20

0.40 ±
27.10
0.10 ±

9.10
0.40 ±

14.60
0.20 ±

  

  ×درجة حرارة 

  مصدر الجیالتین

h23.65  c7.80  g13.00E  3.90مْ  65

h25.55  c8.75  fg13.7 de  4.35  مْ 75

h26.95  c9.55  f14.40  d  4.00  مْ 85
  

  )ساعة(فترة الزمنیةال
)ْم (درجة حرارة االستخالص 

657585
1011.7512.7513.70
2012.4213.4213.75

c13.08  b13.72  a  12.08  متوسط درجة حرارة االستخالص

  

في   للرماد% على والتداخالت بینهم تأثیر مصدر الجیالتین ودرجة الحرارة وفترة االستخالص) 6(جدول 

  یالتین المنتجالج

االستخالصفترة

  )ساعة(

  متوسط   فترة  (%)مصدر الجیالتین 

أرجلرأسجلدعظم  )ساعة(االستخالص

109.301.911.936.164.82
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20  9.301.641.776.154.71

a1.80  c1.85  c6.15  b  9.30  الجیالتینمتوسط مصدر
  الجیالتین التجاري

1.83
  

درجة حرارة

  )مْ(ستخالصاال

االستخالصفترة

  )ساعة(

  ( % )مصدر الجیالتین 

أرجلرأسجلدعظم

65
10  

8.80
0.20 ±

2.40
0.20 ±

1.88
0.02 ±

6.20
0.20 ±

20
8.20

0.30 ±
1.90

0.10 ±
1.80

0.10 ±
6.09

0.01 ±

75
10

9.10
0.10 ±

1.85
0.20 ±

1.90
0.10 ±

6.10
0.10 ±

20
9.20

0.10 ±
1.70

0.20 ±
1.92

0.18 ±
6.14

0.24 ±

85
10

10.00
0.20 ±

1.50
0.10 ±

2.03
0.23 ±

6.19
0.11 ±

20
10.50
0 ±

1.32
0.02±

1.60
0.02±

6.23
0.07 ±

  

  ×درجة حرارة 

  مصدر الجیالتین

c2.15  e1.84  f6.14  d  8.50مْ  65

b1.77  ef1.91  e6.12  d  9.15  مْ 75

a1.41  f1.81  e6.21  d  10.25  مْ 85
  

  )ساعة(الفترة الزمنیة
)ْم (درجة حرارة االستخالص 

657585
104.824.734.93
204.494.744.91

b4.73  b4.92  a  4.65  متوسط درجة حرارة االستخالص
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