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 1396 شهریورتاریخ پذیرش:            1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

های ارزشمند های گونهن را از پسماند و پوستهتوان درصد باالیی از کیتین و کیتوزاهای استخراج ترکیبات دریایی، میسازی روشبا بهینه 

( و خرچنگ Litopenaeus vannameiدر این پژوهش از پوسته ضایعات میگوی ) .دریایی جهت مصارف دارویی و صنعتی استحصال نمود

((Portunus pelagicus ه شده است. برای استحصال عنوان  دور ریز محصوالت فرآوری شده، جهت استخراج این  دو ترکیب با ارزش استفادبه

بری و رنگ NaOH  15%زدایی  با ، چربیHCL 15% زدایی با، کانیNaOH  10%زدایی با کیتین از دو روش استفاده شد. در روش اول پروتئین

یک   NaOHیی توسطزدایک موالر و سپس پروتئینHCL زدایی با ، کانی %3بری با هیپوکلریت سدیم با استون انجام گرفت. در روش دوم رنگ

 %3/75ترتیب دست آمد. درصد استحصال کیتین از پوسته میگو و خرچنگ با روش اول بهزدایی کیتین حاصله، کیتوزان بهموالر انجام شد. با استیل

رصد کیتین موجود  محاسبه شد. روش اول استخراج کیتین، برای تولید کیتوزان انتخاب شد. د %8/37و  %26/30ترتیب و با روش دوم به %58و 

(. درصد >05/0Pتر از پوسته بخش کاراپاس بود )( بیش0±81%/12( و بندهای بدن میگو )58% ± 07/0روی خرچنگ )در چنگال و پاهای راه

نی دوگونه های کیتیدست آمده از پوسته% بود. درجه داستیالسیون کیتوزان به 2/31و از پوسته خرچنگ  %3/29استحصال کیتوزان از پوسته میگو 

% ) پوسته خرچنگ( محاسبه  شد. استفاده از دور ریزهای میگو و خرچنگ در جهت تولید کیتین و  63/52)پوسته میگو( و  %45در این تحقیق، 

 تواند منجر به تولید محصوالت با ارزش اقتصادی شود. کیتوزان عالوه بر حفظ محیط زیست و حذف پسماند، می

    Litopenaeus vannamei ،Portunus pelagicus ،Persian Gulfوزان، کیتین، کیت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

باشد که امروزه  کیتین از منابع با ارزش با منشاء دریایی می       

گیرد. تولید ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میطور گستردههب

 تن تخمین 106 -108های آبی در حدود ساالنه کیتین در سیستم

میانگین ساالنه  طورهب (.1393نسب و همکاران، )موسوی زده شده است

میگو و خرچنگ( صید  )عمدتاً پوستان دریاییاز سخت %40-70حدود 

هزار تن( که حدود  60شوند )ساالنه حدود شده تبدیل  به ضایعات می

دهد پوستان را کیتین تشکیل میاسکلت خارجی این سخت 30-20%

( Alishahiپسماندهای ارگانیک دریایی از شیالت 2011اران، و همک .)

پروری منابع عمده این پلیمر هستند. هرچند ضروری است که و آبزی

سازی شوند. فرایندهای استخراج و بازیافت این ماده باارزش، بهینه

طور گسترده در هترین بیوپلیمر بعد از سلولز است که بکیتین فراوان

و همکاران،  Mahdy Samar) مخمر و ها، قارچدریایی، حشرات مهرگانبی

شود مقدار زیادی در پوسته میگو و خرچنگ یافت می( و به2013

(Wang  وXing ،2007پوسته سخت .)یعنصر اساس 3از  پوستان 

به  یتینککه در آن  ساخته شده است ینو پروتئ یمواد معدن یتین،ک

که  یمواد معدن یهاکه بخشیکند، درحالیاسکلت عمل م یکعنوان 

پوسته را  یهستند، قدرت الزم برا یکربنات معدن یهانمک عمدتاً

است که با  یبریساختار ف یک یدارا ستهپو یتینآورند. کیفراهم م

 Synowiecki) است مرتبط ینپروتئ -یتینک یهادر مجموعه هاینپروتئ

  %30-40پوستان شامل پسماند پوسته سخت (.Al-Khateeb ،2003و 

کیتین است ولی این  %20-30کربنات کلسیم و %30-50وتئین، پر

و  Choتواند متفاوت باشد )ترکیبات بسته به نوع گونه و فصل، می

ساکارید خطی بلند متشکل از (. کیتین یک پلی1998همکاران، 

، Kuritaاستیل گلوکز آمین( است )N- واحدهای آمینومونوساکارید )

ظاهری  که دارای بودهدار یتروژنن ییدساکاریپلعبارتی ه(. ب2006

در آب،  نامحلولو  یکاالستیرسفید رنگ مانند خرده کاغذ، سخت، غ

موارد مصرف دارد  یعاست و در اکثر صنا یاییو قل یظغل یهامحلول

(Khor، 2001). واسطه داستیله هاست که ب کیتین از مشتقی کیتوزان

 (4← (1دی -β شود. نام علمی آنشدن قلیایی کیتین، حاصل می

 صورتهب نآ بسته فرمول و بوده گلوکانα --داکسی-2-آمینو2 -

C4H11NO4 می( باشدBolat  ،کیتوزان به2010و همکاران .)واسطه 

 و کرده پیدا آمینی، خاصیت بازی گروه و ایجاد استیلی گروه حذف

  محسوب متفاوت شیمیایی و فیزیکی خواص با جداگانه پلیمر یک

(. کیتوزان به سختی در آب قابل lombardi ،1988و  Pariserشود )می

انحالل است ولی در اسیدهای آلی مانند اسیدفورمیک و اسیداستیک 

 یجداساز(. 2010و همکاران،  Bolatقابلیت انحالل ضعیفی دارد )

از مواد خام دارد. با  ینو پروتئ یمعدن یباتبه حذف ترک یازن یتینک

یم پتاسیدروکسیدسدیم و ه یاییقل یطحاصله در مح یتینک کردن وارد

 ینا آید.دست میهب یتوزانک جوش، یدما رد( W/V60-30%غلیظ )

توان از یرا مکند و آنیم یداپ یستالیکر یساختار ید،ماده توسط اس

-Alو Synowiecki ) کرد یابیباز یاییقل یطتوسط مح یدیمحلول اس

Khateeb ،2003) .ن )کیتوزان( جهت امروزه کیتین و شکل داستیله آ

پزشکی و تهیه و استفاده در داروسازی، کشاورزی، تحقیقات زیست

اند ای مورد مطالعه قرار گرفتهطور گستردههداری مواد غذایی بنگه

(Vázquez  ،از پژوهش2013و همکاران .) های انجام شده در کشور

ی توان به تحقیقات طاهربر روی تولید کیتین و کیتوزان از میگو می

( و پورمراد و 1390الدین و همکاران )(، غیاث1392و همکاران )

های ( و در زمینه تولید کیتین و کیتوزان از  بخش1384همکاران )

مختلف پوسته خرچنگ نیز به مطالعه انجام گرفته توسط خاکشور و 

ولی در مورد تولید کیتین از  ،( اشاره کرد1393و 1395پازوکی )

ایی بر پایه دو روش شیمیایی مقایسه  های مختلف میگو وبخش

ها سرعت و میزان ایی گزارش نگردیده است. در این روشمطالعه

صرفه و استحصال کیتین، کیفیت کیتین استخراجی، مقرون به

با توجه به  یراندر ادار محیط زیست بودن مالک برتری است. دوست

عت پرورش ، صنکشور یجنوب یهادر آبو خرچنگ  یگومفراوان منابع 

 میگو و پردازش آن و صنایع غذایی تولیدکننده غذاهای دریایی،

شوند. این ضایعات تولید میصورت سر و پوسته هب یعاتاز ضا یانبوه

دلیل مشکالت تکنولوژیکی نظیر عدم انحالل در آب و مقاومت هکه ب

توانند مشکالت طور فساد سریع، میدر برابر تجزیه زیستی و همین

محیطی و بهداشتی را برای تولیدکنندگان آن فراهم یستفراوان ز

حساب به یتوزانو ک یتینک یدتول یبرا ید منبع مهمنتوانیمآورند، 

های مختلف پوسته هدف این پژوهش استحصال کیتین از بخش. یندآ

و خرچنگ  Litopenaeus vannamei)با دو روش شیمیایی( میگوی 

Portunus pelagicus ی پارامترهای موثر در تعیین کیفیت گیربا اندازه

تر کیتین از این دو گونه و منظور تولید بهینه و با کیفیتهکیتین ب

 طور تولید کیتوزان بوده است.همین

 

 هامواد و روش

مراکز فراوری  از Litopenaeus vannamei گونه میگوی هایپوسته       

های سایت و خرمشهر فروشانماهی شیالتی، بازار محصوالت بندیبسته و

های تهیه شد. نمونه 1393پرورش میگو در چوئبده آبادان در سال 

از نواحی جزر و مدی سواحل  Portunus pelagicusخرچنگ گونه 

پوسته میگو و خرچنگ از  آوری شد.خلیج فارس در خوزستان جمع

صورت دستی جداسازی هضایعات گوشت و محتوای پروتئینی آن ب

های تمیز شده جهت آبگیری و خشک شدن در شد. سپس پوسته
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های زیپی ها درون پالستیکنمونه تهویه مناسب قرار داده شد. محیط با

قرار گرفته و به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی 

  خرمشهر منتقل شدند.

محتوای : خرچنگ های میگو وپوسته رطوبت محتوای تعیین       

 ای توزین شده پوست میگو و خرچنگ پس از آبگیری باهرطوبت تکه

(، 2014و همکاران ) Websterدستمال جاذب رطوبت، براساس روش 

  :با فرمول زیر محاسبه گردید

100 ×
وزن −وزن خشک

وزن تر
 درصد محتوای رطوبت   = 

 در این پژوهش دو روش شیمیایی: استخراج شیمیایی کیتین       

 کار برده شد. در روش اول برایج کیتین بهمتفاوت برای استخرا

زدایی کانی (،C25°)1:5به نسبت  NaOH  10%محلول از زداییپروتئین

 NaOH زدایی توسط محلول (، چربیC80°) HCL 15%با محلول 

15% (°C70) گرفت )پورمراد صورت 1:10 با استون به نسبت بریرنگ و 

ا بری بتین ابتدا رنگ(. در روش دوم استخراج کی1384و همکاران، 

( طی دو مرحله انجام شد. جهت C100°درصد ) 3هیپوکلریت سدیم 

 NaOHزدایی از ( و برای پروتئینC70°)یک موالر  HCLزدایی از کانی

(. سپس 2015و همکاران،  Kaya( استفاده شد )C100°یک موالر )

 یککیتین حاصل از هر دو روش در اسیدکلریدر هایعدم انحالل نمونه

 و حالل آلی )استون و اتانول( مورد بررسی قرار گرفت. 2%

: استخراجی هایکیتین )موادمعدنی( خاکستر درصد سنجش       

، در های کیتینی در بوته چینیبا قرار دادن مقدار مشخصی از نمونه

ه مدت چهار ساعت و سنجش تفاوت وزن نمونه اولی( بهC550°کوره ) 

 A.O.A.C 01/991( 1990وش تغییر یافته )و نمونه ثانویه، براساس ر

 : درصد خاکستر محاسبه شد

100×
 وزن باقیمانده(گرم)

وزن نمونه(گرم)
 درصد خاکستر =

استحصال  درصد تعیین منظورهب :کیتین استحصال درصد تعیین       

 :(2002همکاران،  و Lertsutthiwong) کیتین از فرمول زیر استفاده شد

100×
 وزن کیتین تولیدی

وزن اولیه پوسته میگو
 درصد کیتین تولیدی = 

 های استحصالی پوسته میگوکیتین از تهیه کیتوزان فرایند       

های نمونه از یک هر به NaOH 50% لیترمیلی 100 با افزودن: خرچنگ و

ها ساعت انجام پذیرفت. نمونه مدت دوها بهآن سپس جوشاندن و کیتین

شدند.  دقیقه در زیر هود قرار داده 30مدت اتاق به دمای در شدن سرد تا

  طور مدام باها بهسپس برای حفظ ماده جامد )کیتوزان(، نمونه

NaOH 50% کرمی -شست و شو و فیلتر شدند. کیتوزان به رنگ سفید

 C120° آون صورت پوشیده نشده درهدست آمد. نمونه کیتوزان بهب

 (.2007و همکاران،  Burrowsساعت خشک گردید ) 24مدت به

خصوصیت  این تعیین منظورهب :کیتوزان استحصال درصد تعیین       

 (:2002و همکاران،  Lertsutthiwongاز فرمول زیر استفاده شد )

100×
 وزن کیتوزان تولیدی

وزن اولیه کیتین
 درصد کیتوزان تولیدی = 

: (DD: Degree of Deacetylation) داستیالسیون درجه محاسبه       

خوبی موالر در دمای اتاق به HCL 1/0گرم کیتوزان با محلول 1/0

قطره متیل اورنژ اضافه شد. محلول  6الی  5حل گردید و به آن 

موالر تیتراسیون شد تا  NaOH 1/0ز رنگ با قرم -کیتوزان صورتی

(. درجه Jiang ،2001) ییر کندزرد تغ -که رنگ محلول به نارنجیزمانی

 ون براساس فرمول زیر محاسبه گردید:داستیالسی

0.016  ×     C1V1−     C2V2

M×0.0994
  =DD (%) 

 WBC: Waterسنجش ظرفیت پیوند به آب کیتوزان )       

Binding Capacity) : م گر 05/0در ابتدا میکروتیوب توزین شده و به

کس ه با ورتمدت یک دقیقلیتر آب افزوده شد. بهکیتوزان، یک میلی

 دقیقه، در هر 30مدت خوبی مخلوط شد و محتویات بهمکانیکی به

ز اطور متناوب تکان داده شده و پس هثانیه ب 5مدت دقیقه به 10

 دقیقه، مایع رویی با دقت جدا 25مدت ( بهrpm3000سانتریفیوژ )

(. میزان Iqbal ،2014و Hossain شد و لوله مجددا توزین گردید )

 :ال به آب کیتوزان از رابطه زیر محاسبه گردیدظرفیت اتص

100×
پیوند به آب(گرم)

وزن اولیه نمونه(گرم)
  = WBC(%) 

 FBC: Fat Binding) کیتوزان چربی به پیوند ظرفیت سنجش       

Capacity) :گرم کیتوزان،  05/0توزین شده و  به  در ابتدا میکروتیوب

مدت یک دقیقه با ورتکس لیتر روغن سویا افزوده شد. بهیک میلی

دقیقه  10دقیقه، در هر  30مدت خوبی مخلوط شد و محتویات بهبه

طور متناوب تکان داده شده و پس از سانتریفیوژ هثانیه ب 5مدت به

(rpm3000به ) دقیقه، مایع رویی با دقت جدا شد و لوله  25مدت

پیوند  (. میزان ظرفیتIqbal ،2014و Hossain مجددا توزین گردید )

 :به چربی کیتوزان از رابطه زیر محاسبه گردید

100×
پیوند به چربی(گرم)

وزن اولیه نمونه(گرم)
  = FBC(%)     

 نتایج
ها درصد رطوبت پوسته: خرچنگ و میگو رطوبت پوسته درصد       

های مختلف خیس و خشک پوسته بخش وزن میانگین براساس اختالف
آورده شده است. نتایج  1ر جدولاسکلت خارجی میگو و خرچنگ د

های انجام شده بر پایه آنالیزهای آماری نشان داد که اختالف بررسی
داری بین درصد رطوبت پوسته کاراپاس میگو  با پوسته بندهای معنی

روی خرچنگ با پوسته پوسته چنگال و پاهای راه بین طورمیگو و همین
 (.>05/0Pکاراپاس آن وجود دارد )
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 (Mean±SDهای میگو وخرچنگ )گیری درصد رطوبت پوستهنتایج اندازه:  1جدول

 روی خرچنگپوسته چنگال و پاهای راه پوسته کاراپاس خرچنگ پوسته بندهای میگو پوسته کاراپاس میگو

17/0±50% 35/0± 44/48% 28/0 ±4/38% 39/0 ±53/48% 

 مقایسه: مشخصات کیتین  استخراجی با روش اول و دوم       

زدایی درصد محتوای کیتین استحصالی )بعد از انجام مراحل پروتئین

نشان داد  3و  2زدایی( از روش اول و دوم، با توجه به جداول و کانی

های که این محتوا تا حدودی برابر است ولی این درصد در بخش

 داری دارد.   مختلف پوسته میگو و خرچنگ تفاوت معنی
 

 

 های مختلف پوسته میگو و خرچنگ با روش اولاستخراجی از بخش:  مشخصات کیتین 2جدول

 

 دومهای مختلف پوسته میگو و خرچنگ با روش :  مشخصات کیتین استخراجی از بخش3جدول

 

: استخراجی هایکیتین )موادمعدنی( خاکستر درصد سنجش       
های اول و دوم های استخراجی با روشنتایج سنجش خاکستر کیتین

تر از روش دوم کم خاکستر در شده است. درصد نشان داده 4 در جدول

ها نشان روش اول استخراج کیتین دیده شد. نتایج آنالیز آماری داده

( بین درصد خاکستر کیتین >P 05/0داری )داد که اختالف معنی

 استحصالی با روش اول و دوم از پوسته میگو و خرچنگ وجود دارد.

 

 (Mean±SD) به وزن مرطوب(های استحصالی )درصد نسبت گیری میزان خاکستر کیتین:  نتایج اندازه4جدول 

 خاکستر کیتین خرچنگ )روش دوم( خاکستر کیتین میگو )روش دوم( خاکستر کیتین خرچنگ )روش اول( خاکستر کیتین میگو )روش اول(

01/0±82% 03/0±87% 06/0± 39% 03/0±38% 

خارجی  اسکلت مختلف هایبخش از کیتین استحصال درصد       

ن داد که درصد استحصال کیتین از نتایج نشا: میگو و خرچنگ

برای میگو و  %3/75ترتیب پوسته میگو و خرچنگ با روش اول )به

برای  %26/30ترتیب تر از روش دوم )بهبرای خرچنگ( بیش 58%

برای پوسته خرچنگ( است. لذا برای بررسی  %8/37پوسته میگو و 

وش های مختلف میگو و خرچنگ از رمیزان استحصال کیتین از بخش

داری ها نشان داد که اختالف معنیاول استفاده شد. آنالیز آماری داده

(05/0 P< بین درصد کیتین استخراج شده از پوسته چنگال و پاهای )

روی خرچنگ و بندهای بدن میگو با درصد کیتین استحصالی از راه

 ها وجود دارد. کاراپاس آن

 نتایج حاصل از استحصال کیتوزان

در این پژوهش، درصد استحصال : ستحصال کیتوزاندرصد ا       

 بود.  %2/31و از پوسته خرچنگ  %3/29کیتوزان از پوسته میگو 

داستیالسیون  درجه حاضر، تحقیق در :(DD) داستیالسیون درجه       

و کیتوزان تجاری  %45و میگو  %63/52کیتوزان تولیدی خرچنگ 

 کیتین 

 استخراجی

 خصوصیت

 ظاهری 

 درصد محتوای

 کیتینی
pH 

 درصد 

 رطوبت

 )درصد  درصد خاکستر

 (نسبت به وزن خشک

 <1 <15 7-5/7 >90 پودر کرمی رنگ کیتین کاراپاس میگو

 <1 <10 2/7-8 >98 پودر شیری رنگ کیتین پوسته بندهای بدن میگو

 <1 <20 5/7-8 >90 پودر کرمی متمایل به سفید کیتین کاراپاس خرچنگ

 <1 <15 7-5/7 >95 پودر سفید متمایل به زرد روشن روی خرچنگکیتین پوسته چنگال و پاهای راه

 کیتین 

 استخراجی

 خصوصیت

 ظاهری 

 درصد محتوای

 کیتینی
pH 

 درصد 

 رطوبت

 )درصد  درصد خاکستر

 (نسبت به وزن خشک

 <1 <15 5/7-8 >90 پودر کرمی رنگ کیتین کاراپاس میگو

 <1 <10 7-8 >95 پودر شیری رنگ کیتین پوسته بندهای بدن میگو

 <1 <15 7-8 >93 پودر کرمی متمایل به سفید کیتین کاراپاس خرچنگ

 <1 <10 7-8 >97 پودر سفید متمایل به زرد روشن روی خرچنگکیتین پوسته چنگال و پاهای راه
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%  72آلدریچ )هند(  -تهیه شده از پوسته خرچنگ از شرکت سیگما

 .محاسبه شد

: (FBC( و چربی کیتوزان )WBCظرفیت پیوند با آب )       
خصوصیات عملکردی پنج نمونه کیتوزان در ظرفیت پیوند  5جدول 

های کیتوزان با آب در برخی پیوند ظرفیت دهد.می را نشان با آب و چربی

های وزاندر تمامی کیت استحصالی و ظرفیت پیوند با چربی تقریباً

 تر مشاهده شد.استحصالی نسبت به نمونه تجاری بیش

 

 : خصوصیات عملکردی کیتوزان 5جدول 

 (%) WBC (%) FBC نمونه

 568 465 *(mCht) یگوم یتوزانک

 690 664 (csCht) یگوکاراپاس م یتوزانک

 350 442 (ssCht) یگوپوسته م یتوزانک

 609 571 نگخرچ یتوزانک

 450 564 گمایس یتجار یتوزانک
 های بند پشتی و کاراپاس میگوکیتوزان شامل مخلوطی از پوسته*

 

 بحث

های مختلف بخش رطوبت پوسته در تحقیق حاضر، بررسی درصد       

میگو و خرچنگ نشان داد که پوسته کاراپاس میگو نسبت به پوسته 

تری دارد و این مورد برای پوسته خرچنگ بندهای میگو رطوبت بیش

چه از نتایج تحقیق حاضر استنباط شد بیانگر این عکس است. آنبال

است که میزان محتوای کیتین استحصالی از کاراپاس میگو و خرچنگ 

تر است. های دیگر بدن، کمنسبت به کیتین استحصالی از پوسته بخش

تری چربی در پوسته کاراپاس وجود میزان بیشتوان بهرا میعلت آن

و همکاران،  Limpanavechبند پشتی نسبت داد ) هاینسبت به پوسته

(. این حجم از چربی در جریان مراحل استحصال کیتین حذف 2008

دهد. طور چشمگیری کاهش میشده و مقدار کیتین استحصالی را به

های دست آمده از درصد استحصال کیتین از بخشهبا توجه به نتایج  ب

ها و نتایح بی این بخشمختلف میگو و خرچنگ، میزان رطوبت و چر

حاصل از بررسی ظرفیت پیوند به آب و چربی کیتوزان استحصالی، 

هرچند میزان کیتین استخراجی از کاراپاس میگو و خرچنگ اندک 

شود که در تهیه کیتوزان از ترکیب هر دو بخش بوده ولی پیشنهاد می

به کاراپاس و پوسته بندها استفاده گردد زیرا در بسیاری از موارد 

ترکیبی برای جذب بهتر و  باالتر آب و چربی نیاز است که این مورد 

 در کیتوزان استحصالی کاراپاس میگو دیده شد.  

نتایج سنجش درصد خاکستر )نسبت به وزن خشک( نشان داد        

( در کیتین استحصالی با هر دو <1%که میزان مواد معدنی کمی )

شده نسبت به وزن  تر محاسبهخاکس که درصدروش وجود دارد درحالی

مرطوب در هر دو روش شیمیایی استحصال کیتین بیانگر این است 

های معدنی که در کیتین تولیدی با روش دوم، جداسازی ناخالصی

نسبت به روش اول، بهتر انجام شده است و بنابراین خلوص باالتری 

ن شده ترین مقدار کیتیکه روش اول، منجر به تولید بیشدارد درحالی

زدن کافی ضمن تماس است. کاربرد مناسب نسبت پوسته به اسید، هم

مانده بر روی چنین شستشوی مناسب مواد باقیها با اسید و همپوسته

کاغذ صافی پس از صاف کردن، ازجمله نکات موثر بر محتوای خاکستر 

ها در نمونه کیتین است )کرباسی ها و فسفاتو از بین بردن کربنات

دست هگیری ب(. لذا در تحقیق حاضر، این نتیجه1384ران، و همکا

دلیل درصد باالتر هآمد که بهتر است ضمن استفاده از روش اول )ب

سازی شرایط برای دستیابی به کیتین با کیتین استحصالی(، بهینه

های فیزیکی و شیمیایی طورکلی ویژگیتر صورت گیرد. بهبیش خلوص

های استفاده شده حین استخراج رارتکیتین استحصالی به درجه ح

چنین، غلظت و کیتین و مدت زمان آن، غلظت مواد شیمیایی، هم

 (. Beaulieu ،2005اندازه ذرات پوسته خرد شده بستگی دارد )

( میانگین درصد کیتین استحصالی از 1393خاکشور و پازوکی )       

گزارش  %3/16را  (P. segnis) دریایی مختلف خرچنگ هایبخش پوسته

تر دست آمده در این تحقیق با هر دو روش کمهدادند که از میزان ب

دست هکیتین و کیتوزان ب درصد (1393) نسب و همکارانموسوی است.

 %36/28ترتیب را به Penaeus semisulcatusآمده از پوسته میگوی 

( درصد کیتین 2013و همکاران ) Kamala  گزارش نمودند. %43/19و 

 %32ترتیب را به P. styliferaکیتوزان استحصالی از پوسته میگوی  و

 گزارش کرده بودند. %31/54و 

درصد استحصال کیتوزان از پوسته خرچنگ شناگر آبی در این        

و همکاران  Divyaمحاسبه شد که با نتایج تحقیقات  %2/31پژوهش، 

 %30-7/36 ( که درصد کیتوزان استحصالی از خرچنگ را بین2014)

ها (. آن2014و همکاران،  Divyaعنوان کرده بودند، مطابقت دارد )

 %46چنین درصد کیتوزان استحصالی از ضایعات پوسته میگو را هم

تر گیری شده در این پژوهش بیشگزارش دادند که از مقدار اندازه

( میانگین درصد کیتوزان استحصالی 1393است. خاکشور و پازوکی )

عنوان کردند که از مقدار محاسبه  %86/12نگ دریایی را پوسته خرچ

تر است. براساس تحقیقات انجام شده توسط شده در این پژوهش کم

Abdou و،درصد استحصال کیتوزان از ضایعات میگ (2008) و همکاران 

گزارش شده بود که از درصد کیتوزان استحصالی از میگو  23-21%

 تر است. در این پژوهش کم

طبق تحقیقات انجام شده، تفاوت مشاهده شده در درصد کیتین        

 و کیتوزان استخراج شده از پوسته میگو و خرچنگ به نوع گونه

Shahidi)  وSynowiecki ،1991،) (، 1391همکاران،  و )خاکشور جنس
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( 2007و همکاران، Felicity های فصلی )اندازه، زیستگاه و تفاوت

یز اثر مثبتی بر روی درصد کیتین و بستگی دارد. زمان واکنش ن

 (.2009و همکاران، Yenکیتوزان استحصالی از پوسته دارد )

در این پژوهش، درجه داستیالسیون کیتوزان تولیدی خرچنگ        

محاسبه شد.  %72و کیتوزان تجاری سیگما  %45و  میگو  63/52%

لکول درجه داستیالسیون کیتوزان به جهت نشان دادن بارکاتیونی مو

 (. Beaulieu ،2005) باشدمی مهم ضعیف، بسیار بعد از انحالل در اسید

Muslim ( درجه داستیالسیون کیتوزان تجاری 2013و همکاران )

(. 2013و همکاران،  Muslimگزارش دادند ) %66-95معمولی را بین 

Revathi ( درجه داستیالسیون کیتوزان استخراج 2012و همکاران )

% گزارش دادند که  95/55را  Metapenaeus dobsoniشده از میگوی 

 Mirzadeh تر است.درجه داستیالسیون میگوی پژوهش حاضر، بیش از

( روشی ساده را برای استخراج کیتین و کیتوزان 2002و همکاران )

از میگوی خلیج فارس عنوان کردند که درجه داستیالسیون کیتوزان 

Sumaila (2016 )و  Atanadaگزارش شده است.  %43تولیدی در آن، 

را  Penaeus notialisمیزان درجه داستیالسیون کیتوزان از میگوی 

هایی که استفاده از روش ذکر استهگزارش دادند. الزم ب %50تر از بیش

 تری نشان طور دقیقمیزان درجه داستیالسیون را به NMRنظیر 

ها از تولیدکنندههای باالی آن بسیاری دهند ولی با توجه به هزینهمی

ترین و عنوان سریعسنجی بهباز یا رنگ -از روش تیتراسیون اسید

کنند. درجه داستیالسیون با توجه به ترین روش استفاده میآسان

مدت زمان و دمای  واکنش ، غلظت هیدروکسیدسدیم استفاده شده 

 (. Beaulieu ،2005تواند متفاوت باشد )و نوع منبع پوسته کیتینی می

طورکلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیتوزان تجاری هب       

تری نسبت به کیتوزان تولیدی از میگو %( کم 564) WBCسیگما، 

تجاری سیگما  کیتوزان FBC دارد. مقایسه (% 571)( و خرچنگ 568%)

دهد که کیتوزان های تولیدی در این پژوهش نیز نشان میو کیتوزان

تری نسبت به کیتوزان تولیدی از ( کم450%) FBCتجاری سیگما، 

کیتوزان   (MW( دارد. وزن مولکولی )% 450( و خرچنگ )% 465) میگو

های مهم است که تا حد زیادی بر خواص شیمیایی و یکی از ویژگی

گذارد. وزن مولکولی کیتوزان متناسب با فیزیولوژیکی آن تاثیر می

کند وجود دارد که اثبات میمطالعاتی  ویسکوزیته آن است. امروزه، 

خوبی با چربی و کلسترول پیوند توانند بهساکاریدهای چسبنده میپلی

(. وزن مولکولی کیتین بومی بیش 1995و همکاران،  Kanauchi) دهند

های شیمیایی حال واکنشاز یک کیلو دالتون گزارش شده است با این

عبارتی هشوند. بمیآوردن وزن مولکولی کیتوزان  به پایین سخت، منجر

های آنزیمی یا هایی نظیر واکنشتواند با روشوزن مولکولی کم می

شود، تمایل که زنجیره مولکولی کوتاه میشیمیایی حاصل گردد. زمانی

، Robertsیابد )پیوند کیتوزان به پیوند با آب و انحالل با آن افزایش می

(، Gel permeation) تراواژل  با کیتوزان مولکولی وزن طورکلی،هب (.1992

 شودمی سنجیده نور و ویسکوزیتی پراکندگی کروماتوگرافی، گیریاندازه

(Beaulieu ،2005). گردد تحقیقات تکمیلی جهت می پیشنهاد بنابراین

های مورد آزمایش انجام بررسی وزن مولکولی و درجه خلوص کیتوزان

 شوند.  

Kumari      میزان (2016) همکاران و WBC  کیتوزان میگویCaragon 

caragon  از  که دادند گزارش %520را  تجاری و کیتوزان %358راWBC 

و همکاران  Choتر است. های مورد بررسی در این پژوهش، کمکیتوزان

( ظرفیت پیوندآب به کیتوزان را حدود 2000) همکاران وNo و (1998)

بقت دارد. گزارش دادند که با نتایج پژوهش حاضر مطا 611-355%

No کاهش علت (2003) همکاران و WBC فیزیکوشیمیایی  خصوصیات را

ها را تحت خاص کیتین و کیتوزان دانستند که خواص عملکردی آن

های مختلف استخراج ها و روشدهد و این در بین گونهتاثیر قرار می

(. در حقیقت 2003و همکاران،  Noکیتین و کیتوزان، متفاوت است )

کند که مرحله حذف مواد معدنی قبل افزایش پیدا می WBCزمانی 

از مرحله حذف مواد پروتئینی در جریان تولید کیتین و بعد از آن  

زدایی رنگ فرایند طرفی (، از2008 همکاران، وTajik) باشد داستیالسیون

 (.2001و همکاران، Rout تاثیرگذار است ) WBCبر روی کاهش 

       Cho     ( ظرفیت پیوند با چربی کیتوزان را 1998و همکاران )

 Rout دارد. مطابقت پژوهش این نتایج با که گزارش دادند 535-314%

گزارش داد که با  %587کیتوزان تجاری را  FBC( میانگین 2001)

تر ( کم% 609خرچنگ مورد نظر ) FBCتوجه به نتایج این پژوهش، از 

تر است. (، بیش% 465کیتوزان میگوی مورد پژوهش ) FBCولی از 

( گزارش % 706کیتوزان خرچنگ آب شیرین را ) FBCچنین وی هم

به  WBCو  FBCتر است. های تولیدی بیشکیتوزان FBCداد که از 

و همکاران،  Kumari) دارند بستگی شده، گرفته که از آن کیتوزان منبعی

2016.) 

میگو و ساالنه حجم وسیعی از دور ریزهای حاوی مواد کیتینی        

برداری از این شود که کشورها را در جهت بهرهخرچنگ تولید می

های دهد. امروزه روشمنابع برای تولید کیتین و کیتوزان سوق می

شیمیایی متعددی در مقیاس صنعتی برای تولید کیتین و کیتوزان 

ها، افزایش سرعت تولید، افزایش شود که در این روشاستفاده می

ازده تولید حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر دو خلوص و حداکثر ب

روش مختلف با تولید حداکثری کیتین و دیگری با درصد خلوص 

های مختلف اسکلت خارجی میگو و خرچنگ مورد تر، از بخشبیش

روی بررسی قرار گرفت. استفاده از پوسته بندهای میگو و پاهای راه

شود پیشنهاد می خرچنگ با روش اول، جهت تولید حداکثر کیتین

اما برای کاربردهای انسانی ازجمله پزشکی و صنایع غذایی با توجه به 

که درصدخلوص )محتوای خاکستر تولید شده(، محتوای این
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ای برخورد است، روش فلزات سنگین و میزان رطوبت از اهمیت ویژه

گردد. تحقیق حاضر و انجام موارد مشابه حوزه فناوری پیشنهاد می دوم

توانند در جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مبتنی بر دانش، تی دریا میزیس

محیطی به تولید  حذف معضالت زیست کشور راهگشا بوده و عالوه بر در

 با ارزش محصوالت دریایی نیز منجر شوند.
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