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چکیده
کیتوزان بهعنوان یک پلیمر زیست تخریبپذیر بهطور گسترده ای برای کاربردهای زیست پزشکی ،مهندسی بافت و موارد درمانی استفاده
میشود .در مطالعه حاضر ،تولید کیتوزان از اسکلت داخلی ماهی مرکب هندی ( )Uroteuthis duvauceliiو بررسی خصوصیات کیفی
کیتوزانهای تولیدشده به دو روش مورد تحقیق قرار گرفت .در روش اول پودر خشک کیتین به آرامی به ارلن حاوی محلول  50درصد سود
هیدروکسید سدیم در حال جوش اضافه شد و در روش دوم کیتین به محلول واکنش (هیدروکسید پتاسیم جامد ،اتانول  96و مونواتیلن
گلیکول با نسبت  )2:1:1اضافه شد .برای تعیین ویژگیهای فیزیکو شیمیایی کیتوزانهای استخراجشده ،درصد استیل زدایی ،وزن مولکولی،
ویسکوزیته ظاهری ،کریستالهشدن و تجزیه عنصری به روشهای طیفسنجی مادونقرمز ،ویسکومتری ،پراش اشعه ایکس و CHN
اندازهگیری شد .نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نشان داد وزن مولکولی کیتوزان روش اول در محدوده 1/57×105 Da
تا  7/8×104 Daو کیتوزان روش دوم  1/8×104 Daقرار دارد ،درصد خاکستر کیتین  ،0/14کیتوزان یک  1/56و کیتوزان دو  1/43حاصل
شد .تجزیه عنصری کیتوزان اول ،نشان داد مقادیر کربن ،هیدروژن و نیتروژن به ترتیب  0/17 ،12/79و  0/22درصد و در کیتوزان دوم
 0/34 ،12/90و  0/20درصد است .نتایج حاصل از  FTIRدرجه استیل زدایی کیتوزان مورد نظر را کمتر از  20درصد نشان داد که نسبت
به کیتوزانهای تجاری کم است .همچنین نتایج  XRDنشان داد که کیتوزان دارای پیکهای قوی در نواحی  38 ،36 ،33 ،26و  46درجه
است .کیتوزان بهدستآمده از ماهی مرکب دارای درجه داستیالسیون پایینی بود که دلیل آن میتواند شرایط مختلف تهیه کیتوزان باشد.
واژگان کلیدی :کیتین ،کیتوزان ،ماهی مرکب ،XRD ،طیفسنجی زیر قرمز.
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 .1مقدمه
کیتین یکی از فراوانترین پلیمرهای طبیعی
تجدیدپذیر است و از نظر میزان فراوانی آن در طبیعت
دومین پلیمر بعد از سلولز شناختهشده است .واحدهای
تشکیلدهنده کیتین ان استیل گلوکز آمین است که
از اتصال زنجیرهای آنها هموپلیمر کیتین تولید می-
شود ( .)Tolaimate et al., 2000دو شکل  αو  βاز
کیتین وجود دارد که آنها را با توجه به ویژگیهای
منحصر به فرد خود متمایز میکند .بلورهای -αکیتین
توسط پیوندهای هیدروژنی درونی تشکیل شده
درحالیکه -βکیتین به علت قرار گرفتن پیوندهای
هیدروژنی بسیار ضعیف به صورت موازی در کنار هم
تولید شده است به همین دلیل  -βکیتین قابلیت
انحالل بیشتری دارد (.)Jung and Zhao, 2014
بعد از استیل زدایی پلیمر بدون گروههای
آمیدی را کیتوزان مینامند و از کاربردیترین مشتقات
کیتین است که طی فرآیند استیل زدایی حاصل می-
شود .وجود  50درصد گروههای آمیدی را مرز بین
کیتین و کیتوزان در نظر گرفتهاند .پلیمری با درجه
استیل زدایی کمتر از  50درصد را کیتین و باالتر از
 50درصد را کیتوزان مینامند (تقی زاده و همکاران،
 .)1383کیتوزان یک پلیمر غیر سمی ،سازگار و زیست
تخریبپذیر است که در طیف گستردهای از کاربردهای
زیست پزشکی از جمله پانسمان ،مهندسی بافت،
پوشش ایمپلنت و سیستمهای عامل درمانی استفاده
میشود ) .)Yuan et al., 2011همچنین کیتوزان به
دلیل خواص بیولوژیک مطلوب خود از جمله تجزیه
بیولوژیکی ،فعالیت ضد میکروبی و آنتیاکسیدانی دامنه
کاربردی بسیاری دارد ،اما متأسفانه به دلیل حاللیت
پایین کیتوزان در آب ،فرآیند تولید و استفاده عملی
آن محدود شده است ) .)Huang et al., 2014پلیمر
زیستی کیتوزان دارای توانایی منحصر بهفردی در
انعقاد و لختهسازی ذرات معلق و کلوئیدی ،جذب روغن
و گریس محلول و فلزات سنگین را دارا میباشد
(.)Hossain and Iqbal, 2014
اصلیترین پارامترهایی که تأثیر مستقیم بر
خواص کیتین و کیتوزان دارند عبارتاند از وزن
مولکولی ( ،)Molecular weight, Mwدرجه استیل
زدایی ( )Degree of Deacetylation, DDو میزان
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بلورینگی ( )crystallinityاست .اما برای کاربردهای
انسانی از جمله صنایع غذایی و پزشکی عالوه بر موارد
باال ،درصد خلوص (محتوای خاکستر تولیدشده) ،میزان
رطوبت ،محتوای فلزات سنگین و میزان پروتئین آنها
نیز تعیین میشود که ارتباط مستقیمی با روش و
شرایط استخراج دارد .مراحل استخراج کیتین و
تبدیلهای بعدی آن به کیتوزان را میتوان از نظر
شیمیایی و یا با استفاده از روشهای بیولوژیکی ،مانند
تخمیر میکروبی و واکنشهای آنزیمی انجام داد .روش
شیمیایی رایجترین روش استخراج کیتوزان است ،زیرا
ترکیباتی که در این روش استفاده میشود ارزان قیمت
بوده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است .در اثر
اعمال قلیا ،فرآیند استیل زدایی کیتین به سرعت تا
درجه استیل زدایی حدود  75-85درصد پیش میرود
و در اثر فرآیند قلیایی به علت نفوذ مولکولهای
 NaOHبین صفحات کریستالی کیتین و شکستن
پیوندهای هیدروژنی بین آنها فاصله ایجاد میشود.
درنتیجه ساختار کیتین تخریب میشود ،گروههای
استیل حذف و کیتوزان استخراج میشود .بعد از آن
اعمال دوباره قلیا تأثیر اندکی نشان میدهد زیرا
مورفولوژی زنجیرههای کیتین بهصورتی است که
گروههای آمید باقیمانده برای مولکولهای NaOH
غیرقابل دسترس است (.)Gould et al., 1985
کیتوزان استخراج شده بهروش شیمیایی از کیفیت
باالتری نسبت به روشهای دیگر برخوردار است.
همچنین در روش آنزیمی ،آنزیمهای مورد استفاده
دارای قیمت باال و سرعت واکنش پایین هستند و
محدودیت تخمیر باکتریایی نسبت به روش شیمیایی
مربوط به زمان است زیرا زمان الزم برای دوره تخمیر
باکتریایی  48ساعت و برای تخمیر گونههای قارچی
 120ساعت است که فرآیندی زمانبر است .با توجه به
این که زمان کوتاه یکی از عوامل مهم در کیفیت
محصول است انتظار میرود در روش تخمیر میکروبی
و آنزیمی کیفیت محصول نسبت به روش شیمیایی
پایینتر باشد (.)Flores et al., 2007
معموالً کیتین در اسکلت خارجی بسیاری از
بیمهرگان و در دیواره سلولی اکثر قارچها و برخی از
جلبکها یافت میشود (.)Tolaimate et al., 2000
ماهی مرکب یک منبع طبیعی تجدیدپذیر و به منزله
یک منبع مهم شیالتی سودآور است که ارزش
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اقتصادی باالیی دارد .قلم ماهی مرکب ( ،)Penدر حال
حاضر بهعنوان جزء اصلی ضایعات اینگونه ماهی در
نظر گرفته میشود که غنیترین منبع کیتین در میان
ترکیبات جهان است ) .)Huang et al., 2014عالوه
بر این استخراج -βکیتین از قلم ماهی مرکب به علت
حضور مقادیر ناچیز مواد معدنی و کارتنوئیدها (کاهش
زمان فرآیند معدنیزدایی و رنگزدایی) در مقایسه با
استخراج کیتین از پوست میگو و خرچنگ بسیار راحت
و مقرون بهصرفه است ( .)Jung and Zhao, 2014در
مطالعه  Jungو  )2014( Zhaoتغییرات ناشی از قلیا
یا اسید بر روی ساختار ،توانایی جذب رطوبت و واکنش
داستیله شدن –Bکیتین استخراج شده از ماهی مرکب
بررسی گردید .نتایج این مطالعه نشان داد کیتین تیمار
شده با قلیا یا اسید نسبت به حالل مقاوم بوده است که
به نوبه خود میزان فعالیت بیولوژیکی کیتوزان بهعنوان
آنتیاکسیدان طبیعی ،ماده ضد میکروبی و یا بهعنوان
پوششهای خوراکی و فیلم برای کاربردهای مختلف
مواد غذایی را افزایش داد (.)Jung and Zhao, 2014
 Abdouو همکاران ( )2008تحقیقی بر روی استخراج
و شناسایی کیتین و کیتوزان از شش منبع محلی در
مصر انجام دادند .در مطالعه آنها کیتین از قلم ماهی
مرکب در محلول هیدروکسید سدیم غوطهور شد که
نسبت به داستیالسیون در اتوکالو واکنش بسیار
باالتری نشان داد ،حتی بعد از  15دقیقه حرارت دادن
درجه داستیالسیون به  90درصد رسید ( Abdou et
.)al., 2008
در کشور ایران با وجود منابع اولیه برای تولید
کیتین و مشتقات ارزشمند آن مانند کیتوزان ،این کار
در ابعاد صنعتی صورت نگرفته است که یکی از دالیل
آن کمبود اطالعات از خصوصیات کیفی و عملکردی آن
ها است .با توجه به اهمیت کیتوزان و کاربرد آن و با
وجود ذخایر قلم ماهی مرکب در دریای عمان در این
پژوهش استخراج کیتین و به دنبال آن جداسازی
کیتوزان از قلم ماهی مرکب صورت گرفت و خواص
فیزیکوشیمیایی کیتوزان تولید شده بررسی گردید.

 .2مواد و روشها
 .1.2آمادهسازی کیتین از اسکلت داخلی ماهی
مرکب
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اسکلت داخلی ماهی مرکب از گونهی ماهی
مرکب هندی به صورت تازه از صیدگاه های چابهار
جمعآوری گردید .بهمنظور بررسی سازگاری و
هماهنگی در خواص ،نمونه در فصل تابستان جمعآوری
شد .نمونهها چندین بار با آب شیرین شستشو و در 60
درجه سانتیگراد خشک شدند .نمونههای خشک شده
آسیاب ،سپس بهصورت پودر با توری چشمه ریز غربال
شدند (.)Chandumpai et al., 2004
نمونه پودر به آرامی به محلول سود یک موالر
اضافه شد که نسبت ماده جامد به محلول قلیایی یک
به  )W/V( 13بود .مخلوط واکنش در دمای  50درجه
سانتیگراد نگهداری شد و بهمدت  5ساعت بهطور
پیوسته هم زده شد .محصول کیتین از طریق  4الیه
گاز پانسمان و به کمک پمپ خأل فیلتر شد و شستشو
با آب مقطر دیونیزه ادامه یافت تا  pHخنثی شود.
سپس دو بار با متانول (هر بار  100میلیلیتر) شستشو
شد و به سینی شیشهای منتقل شد و یکشب در آون
در دمای  50درجه سانتیگراد خشک شد .برای تعیین
دقیق درصد عملکرد بالفاصله وزن شد و پس از آن
نمونه در دسیکاتور سرد شد .کیتین خشک شده در
یک بطری پلی اتیلینی بهخوبی بسته شد و برای تهیه
کیتوزان و برای مطالعات بیشتر نگه داشته شد
(.)Chandumpai et al., 2004

 .2.2آمادهسازی کیتوزان از کیتین ماهی مرکب
دو روش متفاوت برای تولید کیتوزان از کیتین به کار
رفت (شکل  .)1در روش اول پودر خشک کیتین که
در مرحله قبل تهیه شده بود ،به ارلن حاوی محلول
سود  50درصد که در دمای جوش قرار داشت اضافه
شد و روی یک مگنت استیرر قرار گرفت .نسبت جامد
به محلول قلیایی یک به پانزده بود و دمای مخلوط
واکنش در  100درجه سانتیگراد تنظیم شد .جهت
جلوگیری از اکسیداسیون واکنش تحت اتمسفر
نیتروژن انجام شد .پس از  4ساعت پودر کیتوزان
توسط کاغذ صافی واتمن  42فیلتر شد و تا خنثی شدن
 pHآب خروجی با اب مقطر شستشو شد .کیتوزان
حاصله از روی کاغذ صافی جمعآوری و در هوای محیط
خشک گردید .در روش دوم به جای سود از
هیدروکسید پتاسیم استفاده شد و کیتین به محلول
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اتاق درون دسیکاتور نگه داری شد ،وزن اولیه بالفاصله
پس از خشک شدن مشخص شد .نمونههای
خشک شده با گاز پانسمان پوشیده شدند و در یک
محیط مرطوب درون دسیکاتور در دمای اتاق نگهداشته
شدند و روزانه توزین انجام شد تا وزن به تعادل رسید.
پس از آن درصد رطوبت از هر نمونه با توجه به وزن
خشک اولیه محاسبه شد 4.تکرار برای هر نمونه انجام
شد (.)Chandumpai et al., 2004

شکل  - 1فلوچارت تولید کیتوزان از کیتین ماهی مرکب
به دو روش متفاوت.

واکنش حاوی نسبت  2:1:1از هیدروکسید پتاسیم
جامد ،اتانول  25( 96درصد وزنی/وزنی) و مونواتیلن
گلیکول ( 25درصد وزنی/وزنی) اضافه شد .واکنش در
یک دستگاه سوکسله اتوماتیک (صنایع بخشی ،ایران)
انجام شد ،کیتین به محلول واکنش در مخزن سوکسله
اضافه و درجه حرارت در  90درجه سانتیگراد تنظیم
شد .الکل با سیکل متناوب تقطیر شد و دوباره به مخزن
باز گشت .بعد از  4ساعت از شروع واکنش فیلتراسیون
توسط کاغذ صافی واتمن  42انجام و کیتوزان تا زمان
خنثی شدن  pHآب خروجی با آب مقطر شسته شد.
پس از آن در دمای اتاق با جریان هوا خشک شد
(.)Tolaimate et al., 2000

 .3.2اندازهگیری مقدار خاکستر کیتوزان
دو گرم نمونه کیتوزان را در بوتههای چینی
ریخته و سپس با استفاده از شعله نمونهها را سوزانده
تا تمام مواد آلی آن سوخته و به زغال تبدیل شود و
بعد به مدت  4ساعت در کوره با دمای  550درجه
سانتیگراد قرار داده شد و با توجه به وزن نمونه اولیه
و نمونه ثانویه ،درصد خاکستر محاسبه شد Brawin
).)et al., 2012

 .4.2فعالیت جذب رطوبت
فعالیت جذب رطوبت برای بررسی رطوبت کیتین
و کیتوزان از ماهی مرکب تعریف شد 3 .گرم نمونه
دقیق وزن شد و به ظرف آزمایش انتقال یافت ،در
مرحله بعد در آون در دمای  100-105درجه سانتی-
گراد خشک شدند تا به وزن ثابت برسند ،بعد در دمای

 .5.2تعیین وزن مولکولی
برای بررسی وزن مولکولی نمونهها از ویسکومتر
سنج چرخشی استوانهای (مدل LV DVIII Ultra
شرکت بروکفیلد) استفاده شد .نمونه در اسید استیک
 0/17موالر ( %1حجمی/حجمی) حل شد و فیلتر
گردید .ویسکوزیته محلول فیلتر شده در دمای 25 °C
سنجیده شد و بر اساس معادله  1وزن مولکولی متوسط
سنجش شد.
a
[ῆ ]= kM
() 1
در این معادله ῆ ،ویسکوزیته ذاتی و ضرایب  kو
 aثابت ویسکومتریک بود K .و  aبه ترتیب cm3/g
 0/078و  0/76در دمای ثابت گزارششده است .برای
کیتوزان محلول سدیم استات  0/3موالر و استیک اسید
 0/2موالر استفاده شد (.)Bronswijk, 1975

 .6.2تعیین درجه استیل زدایی
در این آزمون برای تعیین ترکیبات آلی و
گروههای عاملی کیتوزان از روش  FT-IRاستفاده شد.
طیف زیرقرمز تمامی نمونهها از روش تهیه قرص KBr
(نسبت پلیمر به  KBrبرابر  1به  )100به دست آمد.
قبل از مخلوط کردن  KBrو پلیمر هر دو جزء به مدت
 24ساعت در آون  80درجه قرار داده شدند .سپس با
استفاده از دستگاه طیفسنج زیرقرمز (PerkinElmer
مدل  )Rxiمورد بررسی قرار گرفت ،در این روش،
درجه استیل زدایی کیتوزان با توجه به طیف  FTIRاز
معادله  2محاسبه شد ).)Yen et al., 2009
() 2
]DD% = 100 - [31.92 × (A1320-A1420)–12.20
 :DDدرجه داستیالسیون

 :A1320میزان جذب در ناحیه 1320
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نمونه
کیتوزان اول
کیتوزان دوم

جدول  - 1نتایج حاصل از ویسکوزیته و وزن مولکولی کیتوزان استخراجشده.
وزن مولکولی ()Da
وسیکوزیته ویژه
ویسکوزیته ظاهری ()m pa.s
4
5
7/8× 10 -1/57×10
1/05-1/89
2/05-2/89
4
1/8× 10
0/3
1/30
100.0
95
90

2921.74

85

3293.29

80
2521.44
2497.29

75
70

699.73

65
712.87

60
55
50

%T

45

ب

40

الف

35
30
25
20

855.22
1479.69

15
10
5.0

490.0

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
cm-1

2000

2400

2800

3200

3600

4000.0

شکل  - 2نمودار  FTIRکیتوزان یک (الف) و کیتوزان دوم (ب) استخراجشده از قلم ماهی مرکب.

 :A1420میزان جذب در ناحیه 1420

 .7.2پراش پرتوایکس ()XRD
برای تعیین ساختار بلوری نمونههای تهیهشده از
دستگاه پراش پرتوایکس (X' pert PROMPD )XRD
) )Analyticalاستفاده شد ،همه نمونهها تا اندازهی 25
میکرومتر آسیاب شدند و با پودر اسید بوریک مخلوط و
در شرایط یکسان طیفسنجی شد ( Brugnerotto et
.)al., 2001

 .8.2تجزیه عنصری
برای تجزیه عنصری  CHNاز دستگاه
 Thrmofinniganمدل  EA1112استفاده گردید.
مقدار کربن ،نیتروژن و هیدروژن کیتوزان به روش تجزیه
عنصری تعیین گردید .در این روش ،حدود  2میلیگرم از
کیتوزان در داخل کپسول نقرهای قرار داده شد و به داخل
کوره دستگاه انتقال یافت .در این دستگاه عناصر کربن،
هیدروژن و نیتروژن در مجاورت اکسیژن طی فرآیندهایی
به ترتیب به  H2O ،CO2و  N2تبدیل شدند .همچنین
مقادیر درصد کربن ،هیدروژن و نیتروژن به ترتیب با
تشخیص مادونقرمز و رسانایی الکتریکی معین شدند.

 .3نتایج
 .1.3درصد رطوبت و خاکستر
درصد خاکستر برای نمونه کیتین  0/14درصد
و برای نمونه کیتوزان روش اول برابر  1/56درصد و

برای کیتوزان روش دوم برابر  1/43درصد به دست آمد.
درصد رطوبت برای کیتین  0/13و برای کیتوزان اول
و دوم  0/15درصد گزارش شد و در روزهای بعد
تغییری در رطوبت مشاهده نشد و سیر یکسانی داشت.

 .2.3تجزیه عنصری
ویسکوزیته و وزن مولکولی ( )Mwکیتوزان از
دیگر ویژگیهای بسیار مهم و مؤثر بهعنوان عامل
عملکردی و فیزیکوشیمیایی است .در این مطالعه وزن
مولکولی کیتوزان استخراجی در جدول  1آمده است.
این وزن مولکولی از اختالف درجه استیل زدایی ،دما،
اکسیژن محلول ،زمان واکنش و اندازه ذره بهدست می-
آید.

 .3.3درجه استیل زدایی ()FTIR
در مطالعه حاضر درجه استیل زدایی کیتوزان
کمتر از  20درصد گزارش شده است که مقدار آن
نسبت به کیتوزانهای تجاری کمتر است .برای بررسی-
های ساختاری و نیز تعیین درجه استیل زدایی
کیتوزان ،طیف  FTIRنمونه تهیه و بررسی گردید .در
تمامی این طیفها پیک جذبی گروههای آمیدی در
ناحیه  1479/6cm−1و گروههای هیدروکسی در
ناحیه  3450cm−1مشاهده شد .طیف  FTIRاز
کیتوزان برای اطمینان از انجام استیل زدایی طی
فرایند انجام شد که در شکل  2آمده است .نتایج
طیفهای بهدست آمده در این شکل ،اطالعات کلی از
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شکل  - 3نمودار  XRDکیتوزان یک (الف) و کیتوزان دوم (ب) استخراجشده از قلم ماهی مرکب.

ماهیت گروههای عاملی درگیر در نمونه را نشان می-
دهد .بررسی طیفهای  FTIRدر نمونه کیتوزان اول،
جذبهایی در ناحیه  3447cm−1مربوط به گروههای
 N-H2در ساختار آمید اولیه و  o-Hدر حلقه پیرانوز،
 2921/7cm−1مربوط به گروههای  CHو  C=Oدر
 2521/4 cm−1 ،COOHمربوط به گروه ،C-H
 1479/6 cm−1مربوط به گروه  CH3و 1068 cm−1
مربوط به گروه  C-Oرا نشان میدهد .افزون بر این
جذبها ،جذب در ناحیههای بین 650-1000 cm−1
کشیدگی  C-Hحلقه پیرانوز و ( N-Hآمید) را نشان
میدهد .بررسی طیفهای  FTIRدر نمونه کیتوزان
دوم ،جذبهایی در ناحیه  3447𝑐𝑚−1مربوط به

گروههای  NHو  2918/07𝑐𝑚−1 ،OHمربوط به
ویبراسیون  CH2در گروه 𝑐𝑚−1 ،CH2OH
 2854/05مربوط به ویبراسیون  C-Hدر حلقه پیرانوز،
 1479/6 𝑐𝑚−1مربوط به گروه ،CH3
 1083/20𝑐𝑚−1مربوط به کشیدگی در حلقه C-O-
 873/57𝑐𝑚−1 ،Cمربوط به حلقه ویبراسیون C=O
و جذب در ناحیههای بین 650-1000 𝑐𝑚−1
کشیدگی  C-Hحلقه پیرانوز و ( N-Hآمید) را نشان
می دهد.

 .4.3پراش پرتوایکس ()XRD
بر اساس الگوی  XRDکه در شکل  3نشان
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دادهشده ،کیتوزان دارای پیکهای قوی در نواحی ،26
 38 ،36 ،33و  46درجه است که نشانه درجه بلورینگی
کیتوزان بهعلت پیوندهای هیدروژنی درون و بین
مولکولی است .پراش پیک الگوی  XRDدر گسترهی
 2θاز  5درجه تا  70درجه بهدستآمده آمد.

 .5.3تجزیه عنصری ()CHN
نتایج حاصل از تجزیه عنصری  CHNبرای
نمونه کیتوزان یک مقادیر کربن ،هیدروژن و نیتروژن
را به ترتیب  0/17 ،12/79و  0/22درصد و برای
کیتوزان دوم به ترتیب  0/34 ،12/90و  0/20نشان
داد.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نتایج خاکستر برای نمونههای
کیتین و کیتوزان یک و دو بهترتیب  1/56 ،0/14و
 1/43درصد و رطوبت برای کیتوزان ها  0/15درصد به
دست آمد .در مطالعه  Jungو  )2014( Zhaoدرصد
خاکستر کیتین و کیتوزان  0/68و  0/84درصد و مقدار
رطوبت  2/20و  1/17درصد گزارش شد ( Jung and
 .)Zhao, 2014در مطالعه منگلیزاده و همکاران
( ،)1393درصد خاکستر در کیتین و کیتوزان بهترتیب
 0/59درصد و  1/2درصد و مقدار رطوبت  1/03درصد
و  1/25درصد گزارش شده است (منگلیزاده و
همکاران .)1393 ،در مطالعه حاضر مقدار خاکستر
کیتوزان باالتر از این مقدار اما درصد رطوبت کمتر
بهدست آمده است .این نتایج نشان داد که تقریباً مقدار
خاکستر کیتین و کیتوزان استخراج شده از ماهی
مرکب با سایر مطالعات چندان مشابه نیست .میزان
خاکستر بهدست آمده در کیتین کم بوده و برعکس در
کیتوزان یک زیاد بوده که نشان میدهد مراحل
کانیزدایی و پروتئین زدایی در آن بهخوبی انجام نشده
است اما کیتوزان دوم کانیزدایی و پروتئینزدایی
بهتری نشان داد.
نتایج  FTIRمطالعه حاضر نشان میدهد
طیفهای موجود در ناحیه  3447cm−1مربوط به
گروه های  N-H2در ساختار آمید اولیه و  o-Hدر حلقه
پیرانوز 2921/7cm−1 ،مربوط به گروههای  CHو
 C=Oدر  2918/07𝑐𝑚−1 ،COOHمربوط به
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گروه
در
CH2
ویبراسیون
 2854/05𝑐𝑚−1مربوط به ویبراسیون  C-Hدر حلقه
پیرانوز 2521/4 cm−1 ،مربوط به گروه cm−1 ،C-H
 1479/6مربوط به گروه 1083/20𝑐𝑚−1 ،CH3
مربوط به کشیدگی در حلقه 1068 cm−1 ، C-O-C
و  873/57𝑐𝑚−1مربوط به گروه  C-Oاست .افزون
بر این جذبها ،جذب در ناحیههای بین -1000 cm−1
 650کشیدگی  C-Hحلقه پیرانوز و ( N-Hآمید) را
نشان میدهد که این نتایج با نتایج مطالعات دیگر
مشابه است .نتایج مطالعه  Mohammedو همکاران
( ،)2013نشان میدهد در محدودهی -1606cm−1
 1566گروههای آمین اولیه وجود دارند و در
جذبهای  3114 ،3262 ،3450cm−1و  1658گروه
های آمید از کیتین داستیله شده بهدست آمده است.
جذب در  3398cm−1به نظر میرسد مربوط به گروه
 NH2باشد .همچنین درجه داستیالسیون برای
نمونههای کیتین تعیینشده از طیفهای  FTIRبرای
نمونه تهیهشده با  25درصد سود کمتر از نمونه تهیه
شده با  50درصد سود بود ( Mohammed et al.,
 .)2013نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه
 Mohammedو همکاران ( )2013تطابق دارد و وجود
گروه  NH2در جذبهای  3400cm−1به باال را نشان
میدهد .در مطالعه  Judawisastraو همکاران
( ،)2012با توجه به طیف  FTIRدر محدوده
 3300-3500𝑐𝑚−1گروههای  OHو  NH2اثبات
شدند و محدودهی  1637𝑚−1مربوط به گروه آمید I
است .نقطه اوج اول در محدودهی  1570𝑐𝑚−1و نقطه
اوج دوم در محدودهی  1118𝑐𝑚−مشاهده شد که به
ترتیب مربوط به گروه  NHو گروه  C-O-Cاست
( .)Judawisastra et al., 2012نتایج تحقیق حاضر
بهعلت وجود طیف در جذبهای باال با مطالعه
 Judawisastraو همکاران ( )2012شباهت دارد .در
مطالعه حبیبی و همکاران ( ،)1392طیف کیتوزان
نشان از نوار جذبی در ناحیه  444𝑐𝑚−1داشت که
میتوان آن را به تداخل گروههای  OHو  NHمربوط
دانست و نوار جذبی دو شاخه در ناحیه -160𝑐𝑚−1
 1560به گروه کربونیل متصل به آمید است .جذب در
ناحیه  1658𝑐𝑚−1مربوط به گروه ( )C=Oو ناحیه
 1594𝑐𝑚−1معلق به گروه آمید ( )NH2است.
نوارهای جذبی در ناحیههای  102-1085𝑐𝑚−1و
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 1160را میتوان به کشش نامتقارن  C-O-Cمربوط
دانست (حبیبی و همکاران .)1392 ،در این مطالعه
نمودار  FTIRدو نمونه کیتوزان تولیدی را تایید نمود
و اختالفی را در جذب گروه های عاملی نشان داد.
طبق نتایج بهدست آمده کیتوزان دارای پیک-
های قوی در نواحی  38 ،36 ،33 ،26و  46درجه در
نمودار  XRDهر دو نوع کیتوزان است .در مطالعه
 Huangو همکاران ( ،)2014مشاهدهشده است که
کیتوزان ،دو قله کریستالی در محلهای  13/5و 20
درجه دارد که اوج کریستالی گسترده در محدوده 13/5
درجه است که به ساختار بلورین و هیدراته کیتوزان
که مولکولهای آب در آن محدوده است اشاره دارد.
اوج کریستالی در محدوده  20درجه نشان از شبکه
بلوری منظم کیتوزان است که به درجه باالیی از تبلور
اشاره دارد ) .)Huang et al., 2014با توجه به نقاط
اوج کریستالی در مطالعه  Huangو همکاران (،)2014
در این تحقیق نقاط اوج شاخصی مشاهده نشد که با
مطالعه آنها مطابقت ندارد .در مطالعه  Kumariو
همکاران ( ،)2014تمام نمونههای کیتین بازتاب قوی
در محدوده  9-10درجه را نشان دادند و در درجات
باالتر مقدار شدت کمتر شده است .پنج بازتاب
کریستالی از کیتوزان در محدوده  10-80درجه
مشاهده شد که شدت اوج در محدودههای ،14/45
 37/32 ،26/70 ،20/02و  54/32درجه بود
( .)Kumari et al., 2014نتایج این تحقیق نیز
بازتابهایی در محدودههای باال نشان میدهد ،اما نشان
از بازتاب قوی در این نواحی نیست .شاخصهای
کریستالی بهعلت پیوندهای هیدروژنی درون و بین
مولکولی نشاندهنده درجه بلورینگی کیتوزان است که
در این تحقیق نقاط شاخص استاندارد مشاهده نشده
است.
در این تحقیق مقادیر کربن ،هیدروژن و نیتروژن
برای نمونه کیتوزان یک بهترتیب 0/22 ،0/17 ،12/79
درصد و برای کیتوزان دو  0/34 ،12/90و  0/20درصد
حاصل شد که مقدار کربن آن در هر دو نمونه زیاد
است .در مطالعه منگلیزاده و همکاران ( ،)1393نتایج
حاصل از آزمون  CHNنشان داد که مقدار کربن،
هیدروژن و نیتروژن در کیتوزان استخراجی به ترتیب
برابر  7/02 ،35/92و  8/66درصد بود (منگلیزاده و
همکاران .)1393 ،در این تحقیق نیز مقدار کربن نسبت
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به سایر عناصر بیشتر بوده که با مطالعه آنها مطابقت
داشته است .مطالعه اسدپور و همکاران ( )1381نشان
داد تجزیه عنصری کیتین پوسته سیست آرتمیا بیانگر
 7/6درصد نیتروژن 48/6 ،درصد کربن و  7درصد
هیدروژن است .درصد نیتروژن و کربن کیتین استخراج
شده از پوسته سیست آرتمیا در مقایسه با دو نوع
استخراج شده از پوسته خرچنگ و پوسته میگو تا
حدی بیشتر است که به کارگیری کیتین پوسته
سیست آرتمیا را در زمینه های پزشکی مورد توجه قرار
میدهد (اسدپور و همکاران.)1381،
در مطالعات باال نتایج تجزیه عنصری نشان داد
که درصد کربن در همه مطالعات نسبت به هیدروژن و
نیتروژن باالتر بوده که با توجه به باال بودن درصد کربن
در ساختمان کیتوزان ماهی مرکب ،کاربردهای
اختصاصی آن را در زمینههای پزشکی در مورد
هموستاز ،فرآیندهای دیالیز ،سنتز پوست مصنوعی ،نخ
بخیه جراحی ،زیستفناوریهای محیطی ،سمزدایی و
پرتوزدایی را با اهمیت میسازد.
وزن مولکولی به پارامترهایی از قبیل درجه
استیل زدایی و نوع منبع کیتوزان استخراجی بستگی
دارد که در کاهش و افزایش وزن مولکولی مؤثر است.
میتوان گفت که با کاهش تعداد گروههای استامید
پیوندهای هیدروژنی درونمولکولی کاهش مییابد و به
جای آن پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی افزایش
مییابد .با به وجود آمدن پیوندهای هیدروژنی بین
مولکولی ،وزن مولکولی و درنتیجه ویسکوزیته افزایش
مییابد .طبق نتایج حاصلشده در این تحقیق وزن
مولکولی کیتوزان یک در محدوده  1/57×105 Daتا
 7/8× 104و کیتوزان دو  1/8× 104دالتون بهدستآمده
آمد .در مطالعه حبیبی و همکاران ( ،)1392وزن
مولکولی کیتوزان برابر  4/1× 105 Daمشخص شد .در
مطالعه  Mohammedو همکاران ( ،)2013جرم
مولکولی تعدادی از نمونههای تجاری کیتوزان تعیین و
در محدوده  2-3/5× 105 Daگزارش شده است .نتایج
آنها با نتایج بهدستآمده از این پژوهش در مورد
کیتوزان همخوانی دارد و وزن مولکولی افزایشیافته
است.
نتیجهگیری نهایی
در این تحقیق قلم ماهی مرکب دریای عمان
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.نشان داد
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بهدلیل
حمایت مادی و معنوی برای انجام این تحقیق در قالب
.پایان نامه کارشناسی ارشد تشکر و قدردانی نمایند

(چابهار) به منظور استحصال کیتین و کیتوزان مورد
بررسی و مشخصات فیزیکوشیمیایی کیتوزان استخراج
 نتایج حاصل از.شده از قلم ماهی مرکب سنجش شد
 درصد رطوبت و خاکستر،این مطالعه نشان داد
کیتوزان استخراج شده با سایر مطالعات تطابق زیادی
 کیتوزان بهدستآمده دارای درجه داستیالسیون.ندارد
پایینی است که ممکن است به دلیل تیمار بندی و
 کیتوزان حاصل از.شرایط مختلف تهیه کیتوزان باشد
روش دوم نتایج بهتری نسبت به کیتوزان روش اول
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