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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه شیالت دانشکده علوم دامی و شیالت دانشگاه کشاورزی ساری ،ایران.
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چکیده
به منظور بهینه سازی شرایط بازیابی کیتوزان از پوسته میگو سفید هندی ( )Fenneropenaeus indicusبا استفاده از روش سطح پاسخ
( ،)RSMمیزان توان مایکروویو در سطوح  600 ،300و  900وات ،زمان  9 ،7و  11دقیقه و نسبت سدیمهیدروکسید به سوبسترا ،1:15
 1:20و  1:25درصد ،بهعنوان متغیرهای مستقل مورد آزمون قرار گرفتند .ظرفیت اتصال آب برای کیتوزان بهینه و مرکزی به ترتیب g/kg
 600/35و  600/32و بهصورت معنیداری باالتر از کیتوزان تجاری با مقادیر  516/63درصد بود ( ،)P< 0/05همچنین ظرفیت اتصال چربی
برای نمونه کیتوزان بهینه  500/34و کیتوزان مرکزی  500/33بود که بهصورت معنیداری باالتر از کیتوزان تجاری با میزان  462/45درصد
بود ( .)P<0/05در خصوص پارامترهای رنگ ،پارامتر سفیدی ( )Wبرای کیتوزان تجاری  77/99بود که بهصورت معنیداری باالتر از
کیتوزانهای تولیدی بهینه و مرکزی (بهترتیب  69/96و  )70/99بود ( .)P<0/05بر اساس داده های  FT-IRباندهای جذبی مربوط به
گروههای  NHو  CHو باندهای اطراف 1515-1560 ،1610-1680و  1345-1385به آمید  II ،Iو  IIIدر کیتوزان های بازیافتی مشاهده
گردید در حالیکه ساختار کششی  C-Oدر جذب  1010-1085اتفاق افتاد و گروه  OHدر جذب  670–700مشاهده شد .میزان بلورینگی
در کیتوزان بهینه ( )2/08ثبت گردید که بهصورت معنیداری کمتر از نمونه تجاری ( )64/21و مرکزی ( )75/60بود .پتانسیل زتا ذرات
کیتوزان بهینه  ،8/56مرکزی  4/48و تجاری 11/60میلیولت بود .)P<0/05( ،تصویر برداری  SEMبرای هر دو کیتوزان تجاری و تولیدی
(بهینه و مرکزی) نشان دهنده ساختاری ناهمگن ،با شکل تقریباً کروی و صفحهای ،بدون خلل و فرج بوده و همچنین ساختارهای رشتهای
بهم پیوسته (میکرو فیبر) و پودری نیز مشاهده گردید ،همچنین اندازه ذرات برای کیتوزان بهینه ،مرکزی و تجاری بهترتیب 3524 ،1839
و  1441نانومتر بود .نتیجه این که جدای از سایز ذرات ،کیتوزان بازیافتی از پوسته میگو سفید هندی درجه داستیالسیون باال به همراه
ویژگیهای کیفی و ساختاری مطلوب نشان داد.
واژگان کلیدی :کیتوزان ،رنگ ،بلورینگی ،مورفولوژی ذرات ،پتانسیل زتا.
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 .1مقدمه
میگوی سفید هندی ( Fenneropenaeus
 )indicusیکی از گونههای مهم تجاری است و

زیستگاه عمده آن در حوزه شرقی استان هرمزگان واقع
در دریای عمان و آبهای جاسک و نواحی جگین می-
باشد .آمار صید میگو در سال  1394در جنوب کشور
حکایت از برداشت میزان تقریبی  8567تن میگو در
این منطقه را دارد .هر میگو با در نظر گرفتن مراحل
مختلف رشدی همچون ناپلی ،مایسیس ،زوآ و پست
الرو در طول زندگی خود چندین بار پوستاندازی می-
کند 40 .تا  69درصد از وزن بدن این میگو را ضایعات
از جمله پوست و سر تشکیل میدهد ( Fanimo et
 )al., 2000و همین امر موجب شده که ساالنه
 80000تن ضایعات توسط استخرهای پرورش میگو
در جهان تولید شود .بهعالوه مقدار زیادی ضایعات
حاصل از میگوهایی که در دریا زندگی میکنند در
فصول پوستاندازی بهعلت سبکی همراه با باد به
سواحل آمده و در آنجا تجمع پیدا میکنند .همچنین
ضایعات زیادی حاصل از کارخانههای فرآوری ،بسته-
بندی و بازار میگو دور ریخته میشود که عالوه بر
آلودگی ،بهدلیل رطوبت باال ،به سرعت فاسد شده و
باعث ایجاد تعفن شده ،مشکالت زیستمحیطی را به-
وجود میآورند که از بین بردن آنها نیازمند صرف
هزینههای زیادی است ،که از لحاظ اقتصادی مقرون به
صرفه نیست .این ضایعات حاوی مواد زیستفعال مانند
کیتین ،اسیدهای چرب ،اسیدهای آمینه و رنگدانه
هستند ،بنابراین برای حل مشکالت زیستمحیطی
میتوان از این ضایعات برای تولید مواد زیستفعال از
جمله کتین استفاده کرد (.)Sachindra et al., 2005
کیتین (،)β-D)1-4(N-acetly- giucasamine
پلیمری طبیعی شبه سلولزی با فرمول شیمیایی
( ،)C8H13O5Nوزن ملکولی  203.19دالتون و مادهای
سخت و سفید تا سفید خامهای رنگ ،غیر االستیک
دارای واکنشپذیری ضعیف بوده و در آب و اسیدها
نامحلول بوده و فقط قابل حل در اسیدهای قوی با
ساختار تعریف شده -Nاستیل–-D–βگلوگز آمین
میباشد .فراوانترین و پرکاربردترین مشتق طبیعی
کیتین ،کیتوزان است .کیتوزان ) با نام علمی deoxy-
 (β-D)1-4(-2- amino -2-α -gulcanپس از

داستیله شدن از کیتین بهدست میآید .کیتوزان از
لحاظ شیمیایی دارای وزن مولکولی باال ،ساختار خطی
و یک هتروپلیساکارید پلیکاتیونی شامل دو
مونوساکارید به نام –Nاستیل-گلوکوزآمین ) N-
 )acetyl-glucosamineو -Dگلوکوزآمین ) D-
 )glucosamineمیباشد .راندمان کیتوزان استخراج
شده و خواص کارکردی آن به واحدهای مونوساکاریدی
تشکیل دهندهی کیتوزان بستگی دارند که مقادیر
نسبی این واحدها در کیتوزانهای مختلف به طور قابل
مالحظهای متفاوت میباشند .دامنهی درجهی د-
استیالسیون کیتوزان بین  50-95درصد ،وزن مولکولی
 10-2000کیلودالتون ،و ویسکوزیتههای متفاوت می-
باشد ( Pillai et al., 2009; Alishahi and Aider,
.)2012
تامین دمای فرایند استیلزدایی با استفاده از روش
گرمادهی سنتی انجام میشود که نه تنها نیازمند زمان
طوالنی  4تا  6ساعت است ،بلکه انرژی زیادی نیز هدر
میرود و در نهایت کیفیت کیتوزان تولیدی در مقایسه
با کیتوزان تجاری پایین بوده در نهایت این کاستیها
منجر به در نظر گرفتن تکنیکهای سریع و آسان در
آمادهسازی نمونه مانند استخراج با مایکروویو گردید.
استفاده از انرژی مایکروویو برای اولین بار در سال
 1986و به طور همزمان توسط  Gedyeو همکاران
( )1986در سنتز و توسط  Ganzlerو همکاران
( )1986برای استخراج نمونههای بیولوژیکی و آنالیز
ترکیبات آلی گزارش شده است .به همین دلیل امروزه
از تکنیک مایکروویو برای این فرایند استفاده میشود
زیرا باعث کاهش زمان استخراج به  5–10دقیقه می-
گردد .از مزایای دیگر این تکنیک ،انتقال سریع انرژی،
کنترل آسان گرمایش نمونه ،بهبود بازدهی استخراج،
کاهش گرادیان حرارتی ،ایجاد تالطم و همزنی در طی
استخراج بوده و با توجه به اینکه در این مرحله همگن-
بودن محلول ضروری میباشد ،انجام فرایند بهصورت
اتوماتیک ،باعث میگردد که ویژگیها و کیفیت
کیتوزان از جمله خواص آنتی اکسیدانی آن در این
روش نسبت به روشهای دیگر بهتر حفظ میشود.
همچنین کیتوزان تولیدی با مایکروویو در مقایسه با
کیتوزان تجاری از کیفیت بهتری برخوردار بوده و می-
توان محصول کیتوزان با درجهی استیلزدایی متفاوت
پایین ،متوسط و باال جهت کاربرد در صنایع مختلف با
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کیفیت و سرعت باال و زمان کوتاه تولید کرد ( Khajeh
.)Noori and Haghighi Asl, 2013

در مطالعهای که توسط گاگنه و همکاران ()1993
انجام شد ،از آنزیم کیموتریپسین و پاپائین برای
هیدرولیز پروتئین از ضایعات پوست میگو جهت
استخراج کتین با استفاده از روش بهینه یابی سطح
پاسخ ) (RSMاز فاکتورهای دما ،pH ،نسبت آنزیم به
سوبسترا در چهار سطح مختلف استفاده کردند
) .(Gagné et al., 1993در مطالعهای که توسط مانی
و همکاران ( )2010انجام شد از پروتئاز
میکروبی  Bacillus cereusبرای استخراج کیتین از
پوست میگو با نسبت آنزیم /سوبسترا  20درصد برای
هیدرولیز پروتئین و هیدروکلریدریک اسید  1/25موالر
برای معدنزدایی به مدت  6ساعت و در دمای اتاق
استفاده کردند ) .(Manni et al., 2010در مطالعهای
که توسط خنافری و همکاران ( )2009انجام شد ،ابتدا
کیتین و کیتوزان به روش شیمیایی و میکروبی از
ضایعات میگو  Penaeus semisulcatussتحت
شرایط بهینه استخراج شد .در روش شیمیایی از
محلول سدیم هیدروکسید و اسیداستیک استفاده شد
و بازده آن بهترتیب  410و 510میلیگرم /گرم بود .در
روش میکروبی از اسیدالکتیک تولید شده توسط
باکتری  Lactobacillus plantarumبرای پروتئین-
زدایی و معدنزدایی استفاده شد .بهمنظور دستیابی به
ترکیبات داستیله کیتوزان ،محلول قلیایی ترکیبات
استخراج شده در دوره زمانی  45 ،20 ،15دقیقه و 10
ساعت در دمای  85درجه سانتیگراد حرارت داده شد
و با اتانول آبگیری گردید .در مطالعهای که توسط
 Valdezو همکاران ( )2010انجام شد از آنزیمهای
آلکاالز ،تریپسین در pH = 8/0زمان  6ساعت ،دمای
 37درجه سانتیگراد برای بازگشت پروتئین و برای
امالح زدایی و در نهایت تولید کیتین با اسید استیک
با استفاده از امواج مایکروویو در  400 wدر زمان 30
دقیقه از ضایعات سر میگو استفاده کردند .در مطالعهای
که توسط محمد و همکاران ( )2013انجام شد از
سدیمهیدروکسید ،هیدروکلریکاسید برای معدن-
زدایی و پروتئینزدایی و از استون هم برای رنگبری از
کتین استفاده کردند (.)Mohammed et al., 2013
در مطالعهای دیکر توسط خاکشور و پازوکی (،)2013
استخراج کیتین وکیتوزان از پوسته خرچنگ شناگر

آبی ( )Portunus segnisکه در آبهای بندرعباس
بهصورت نمونهبرداری ضمنی صید میگردید ،انجام شد
( .)Khakshur and Pazoki, 2013در مطالعهای که
توسط صداقت و همکاران ( )2015انجام شد ،به منظور
پروتئینزدایی و معدنزدایی ضایعات میگوی تحت
تیمار باکتریها ،شرایط حرارت دهی به مدت شش روز
در دمای  30درجه سانتیگراد و  100دور در دقیقه
انجام پذیرفت ).(Sedaght et al., 2015
با توجه به سابقه پژوهشی ذکر شده ،مطالعات
صورت گرفته در خصوص استخراج کیتوزان از پوسته
میگو سفید هندی به کمک روش مایکروویو بسیار
محدود بوده و لزوم انجام پژوهش های بیشتری در این
زمینه وجود دارد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ضمن
استخراج کیتوزان به روش مایکروویو ،استفاده از
پراکسید هیدروژن برای اولین بار بهمنظور رنگبری و
بررسی ویژگیهای کیفی کیتوزان استخراج شده بود.

 .2مواد و روشها
 .1.2استخراج کیتوزان از پوسته میگو
در این تحقیق کیتوزان از پوسته میگوی سفید
هندی با استفاده از روش شیمیایی استخراج شد .برای
این منظور ابتدا پوستهها از بازار میگوی بهبهان جمع-
آوری شده ،در مایکروویو با توان  1300بهمدت 10
دقیقه خشک شده و بعد با دستگاه آسیاب به پودر
تبدیل گردیدند .سپس پودرها با استفاده از الکهای به
اندازه چشمه  250میکرومتر الک شده و در نهایت در
بستههای نایلونی زیپدار بستهبندی و به آزمایشگاه
فرآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منتقل گردیده و تا زمان استفاده در دمای -18
نگهداری شدند .استخراج کیتین از پوستهها طی
مراحل زیر صورت گرفت.

 .1 .1.2شستشوی اولیه
تمامی پودرهای پوستهی میگو در آب  90درجه
سانتی گراد ،به مدت  20دقیقه در نسبت 1:2
(آب:پودر) شسته شده و با کاغذ صافی آب آنها گرفته
شده و در آون  60درجه سانتیگراد تا وزن ثابت خشک
شدند ( Kucukgulmez et al., 2011; Younes et
.)al., 2012

 .2.1.2پروتئینزدایی
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 20گرم از پودر پوستهی میگو در محلول  2موالر
هیدروکسید سدیم با نسبت ( 1:20قلیا  :سوبسترا) با
استفاده از توان  180و  300وات بهترتیب در زمان 5
و  3دقیقه در مایکروویو قرار گرفتند و سپس سانتریفوژ
(15دقیقه در دور  )5000× gشدند .سپس بخش
جامد تهنشین شده شسته و با آون (دمای  60درجه
سانتیگراد 1 ،ساعت) خشک گردید ( Rao et al.,
.)2000; Mousavi Nasab et al., 2015

 .3.1.2معدنزدایی
بخش جامد (امالح) بهدست آمده از مرحلهی
پروتئین زدایی شده با اسید هیدروکلریدریک  2موالر
به نسبت( 1:10اسید  :سوبسترا) ترکیب شده و در
مایکروویو با توان  450وات در زمان  8دقیقه قرار
گرفت .کیتین تولید شده با قیف بوخنر صاف و با آب
مقطر شسته شده و در دمای 90درجه خشک گردید
(.)Younes et al., 2012

 .4.1.2رنگبری از کیتین
کیتین کانیزدایی و پروتئین زدایی شده در 20
حجم پراکسید هیدروژن  33درصد برای  30دقیقه نگه
داشته شده و سپس با آب مقطر شستشو داده شده و
به مدت  6ساعت در آون با دمای  45درجه سانتی گراد
خشک گردید.

 .5.1.2استیلزدایی از کیتین
کیتینهای بهدست آمده از مرحله معدنزدایی با
سطوح مختلف هیدروکسیدسدیم ( 1:20 ،1:15و
 )1:25در مایکروویو با توانها و زمانهای متفاوت قرار
داده شده و سپس  15دقیقه سانتریفوژ شدند تا بخش
جامد ته نشین گردد .سپس رسوب داخل لولهها جمع
آوری شده تا رسیدن به  pHخنثی با آب مقطر شسته
شده و سپس در دمای  80درجه سانتیگراد بهمدت 1
ساعت در آون خشک گردیدند ( Lertsutthiwong et
)al ., 2002

 .2.2ظرفیت باند کردن آب و چربی کیتوزان
جهت اندازهگیری ظرفیت اتصال کیتوزان با آب و
ظرفیت اتصال با چربی مطابق روش موسوی نسب و

همکاران ( ،)2014تیوب سانتریفوژ حاوی  0/5گرم
نمونه با  10میلیلیتر آب یا روغن زیتون را وزن و روی
یک مخلوطکن گردابی به مدت  1دقیقه مخلوط و به
مدت  30دقیقه در دمای محیط نگهداری شد .نمونهها
هر  10دقیقه بهمدت  5ثانیه تکان داده شده و آنگاه
در سرعت  3200 rpmبهمدت  25دقیقه سانتریفوژ
گردیده و در نهایت مایع فوقانی خارج و تیوب دوباره
وزن شد.
معادلهی ()1
ظرفیت باندکردن آب = گرم آب باند شده تقسیم بر
وزن نمونه بر حسب گرم × 100
ظرفیت باندکردن چرب = گرم چربی باند شده تقسیم
بر وزن نمونه بر حسب گرم × 100

 .3.2آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی
()SEM
تهیه عکسهای میکروسکوپ الکترونی  SEMبا
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت.
دستگاه دارای یک پایه جهت استقرار نمونه به شکل
دایرهای شکل با قطر  2-4سانتیمتر میباشد .ابتدا روی
پایه مقداری چسب کربنی سیاه رسانا قرارداده و نمونه
مورد نظر روی آن قرار گرفت .روی نمونه هم یک
روکش طالی  10نانومتری کشیده شد تا نمونه از
تمامی جهات الکترونهای زیادی را انتقال دهد .با
توجه به بزرگنمایی دستگاه  SEMاین پوشش روی
تصویر نمونه اثری نخواهد داشت .سپس تصویربرداری
نمونهها در شرایط خالء با قدرت تفکیک  3نانومتر و
در شتاب الکترون  15کیلو الکترون ولت در بزرگنمایی
 1000تا  10000برابر انجام گرفت .در این تحقیق
تاثیر اعمال جریان الکتریکی بر روی ساختار کیتوزان
تهیه شده با استفاده از آنالیز  SEMمورد بررسی قرار
گرفت ).(Takeuchi et al., 2001
 .4.2اندازهگیری رنگ کیتوزان:
برای اندازهگیری رنگ کیتوزان مقداری از پودر
کیتوزان بر روی کاغذی تیره ریخته و سپس میزان
رنگ با استفاده از دستگاه رنگسنج مدل IMG-
( Pardazesh Cam-System XIشرکت ابزار کاران
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فن پویای شمال ایران) اندازهگیری شد و فاکتورهای
رنگ از قبیل روشنایی )* ،(Lقرمزی-سبزی )*،(a
زردی-آبی )* (bو سفیدی در هر نمونه اندازهگیری
شد.
 .5.2طیف سنجی مادون قرمز ()FT-IR
در این آزمون برای تعیین ترکیبات آلی و گروههای
عاملی کیتوزان از روش  FT-IRاستفاده شد .مقدار 15
 mgاز پودر نمونه با مقدار کافی از پودر  KBrمخلوط
و پرس گردیده و یک قرص به ضخامت  2میلیمتر
تهیه شد .سپس با استفاده از دستگاه طیفسنج مادون
،BRUCKER
(اسپکترومتر
قرمز
مدل  ،EQULNOX55ساخت کشور آلمان) مورد
بررسی قرار گرفت (موسوی نصب و همکاران.)2010 ،
معادله زیر برای تعیین درجه استیله بودن کیتوزان
استفاده شد (.)Raberts et al., 1992
معادلهی ()2
]DA = [(A1655/A3450) × 100/1/33

 .6.2تعیین اندازه ذرات کیتوزان و پتانسیل زتا
()DLC
اندازه ذرات و پتانسیل زتا کیتوزان ،با استفاده از
دستگاه پراکنندگی نور دینامیک ( )DLSمدل
 zetasizer Nano Seriesساخت شرکت Malvern
تعیین گردید .بر این اساس مقدار یک گرم از پودر در
 10میلیلیتر آب مقطر ریخته شده و بهمنظور رقیق
سازی فیلتراسیون و سانتریقیوژ شد تا سوسپانسیونی
شفاف از نمونهی اصلی برای انجام مرحلهی رقیقسازی
موجود باشد .مقداری از نمونه در کووت ()cuvette
ریخته ،کووت در دستگاه قرار داده شده و شدت
پراکنندگی در دمای  25درجه سانتیگراد ،با ضریب
شکست  1/335اندازهگیری شد .سایز ذرات و پتانسیل
زتا در طول موج  633نانومتر تعیین شد.

 .7.2تعیین بلورینگی کیتوزان ()XRD
پرتو اشعهی ایکس یک ابزار برای بررسی ساختار
ریز نمونه است که از آن برای تعیین ساختار بلوری
استفاده میشود .برای تعیین میزان بلورینگی ذرات
کیتوزان از پودر کیتوزان استفاده می گردد که ذرات
پودر باید کوچکتر از  50میکرومتر باشند زیرا این امر

باعث افزایش سرعت بررسی نمونه میشود .در این
پژوهش آنالیز ذرات کیتوزان و خصوصیات این پلیمر با
استفاده از پرتو پراش ایکس ( ،PANaltyticalمدل
 )X,Pert Proولتاژ  40کیلو ولت 40 ،آمپر و تابشی با
طول موج (آنگستروم)  λ = 1.5406 Aoو زاویهی
 2θاز بین  5تا  45درجه اندازهگیری گردید.

 .8.2طرح آماری آزمایشها (تیمارها)
از آنجا که در بسیاری از روشهای مرسوم و
متداول فرآیند استخراج کیتوزان (بهخصوص روش
فاکتوریل) و بررسی اثر پارامترهای موثر بر این فرایند
(آزمایشهای چند عاملی) یک فاکتور مورد کاربری و
بقیهی فاکتورها تحت شرایط خاص جهت تعیین نقطه-
ی بهینه ،ثابت نگه داشته میشوند و با توجه به وقت
گیر بودن و صرف هزینه و انرژی ،و همچنین چشم-
پوشی از اثرات متقابل بین متغیرها بمنظور رسیدن به
یک نقطهی بهینهی واقعی ،از روش آماری سطح پاسخ
استفاده شد ( .)Fendri et al , 2013سه پارامتر مهم
جهت انجام این فرایند نسبت سدیمهیدروکسید به
پوسته میگو ،توان مایکروویو و زمان انجام فرایند بود
(.)El Knidri et al., 2016
روش سطح پاسخ به جهت یافتن حالت بهینه
فاکتورها انتخاب شد که نشاندهندهی تاثیر فاکتورها
بر نتیجهی آزمایشها است .بر این اساس ،تعداد کل
آزمایشات برابر  4( 20نقطهی فاکتوریل 4 ،نقطهی
محوری یا ستارهای و  6نقطهی مرکزی) بوده و متغییر
وابسته (پاسخ آزمایش) درجهی داستیالسیون و بازده
استخراج کیتوزان میباشد .فاکتور ( αفاصلهی بین
نقطهی مرکزی تا نقطهی محوری) معادل 1
( )Alpha= 1در نظر گرفته شد (جدول .)1

 .9.2تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری دادهها خواص کیفی
کیتوزان ،آنالیز دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی با
نرمافزار ( SPSS )Version 22و با روش آنالیز آماری
واریانس یک طرفه  )One-Way ANOVAبررسی
شد ،برای مقایسه میانگینها نیز از آزمون چند دامنهای
دانکن و سطح معنیدار  5درصد استفاده شد.
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جدول  -1نمایش متغیرهای مستقل فرایند استخراج – کیتوزان و مقادیر آنها به صورت کد شده و حقیقی.
متغیر مستقل

عالمت

توان ()w
زمان ()t
نسبت ماده به سوبسترا ()ml:gr

کد و سطح مربوطه

A
B
C

+1

0

900
11
15

600
9
20

-1
300
7
25

جدول  -2مقایسه میانگین درجه داستیالسیون کیتوزان.
کیتوزان

درجه داستیالسیون*

کیتوزان بهینه
کیتوزان مرکزی
کیتوزان شاهد

80/59 ± 0/01
80/28 ± 0/01b
78/50 ± 0/01c
a

*میانگین±انحراف معیار ( حروف باالنویس انگلیسی متفاوت در هر سطوح بیانگر وجود اختالف
معنیداری آماری در سطح اطمینان  95درصد می باشد.

جدول  -3مقایسه میانگین ظرفیت باند کردن آب و چربی کیتوزان.
کیتوزان
کیتوزان بهینه
کیتوزان مرکزی
کیتوزان شاهد

( WBCظرفیت باند کردن آب)
600/35 ± 0/15
600/32 ± 0/68 a
516/63 ± 7/58b
a

 .3نتایج
نتایج نشان داد که درجه داستیالسیون در کیتوزان
بهینه (کیتوزان استخراجی زمان  7دقیقه حرارتدهی)
بهصورت معنیداری باالتر از کیتوزان مرکزی (کیتوزان
استخراجی زمان  9دقیقه حرارتدهی) است .همچنین
درجه داستیالسیون کیتوزانهای استخراجی (بهینه و
مرکزی) دارای اختالف معنیداری با کیتوزان شاهد
بودند (جدول .)2
 .1.3طیف سنجی ()FT-IR
در مطالعهی حاضر طیفهای بهدست آمده از نمونه
کیتوزانهای بهینه ،مرکزی و تجاری طبق جدول ،3
گروههای عاملی درگیر در نمونه را مشخص مینماید
بهطوریکه باندهای جذبی در ناحیهی  3308-3480و
 2870–2960مربوط به گروههای  NHو  CHدر
کیتوزانهای تولیدی مشاهده شد .باندهای اطراف
 1515-1560 ،1610-1680و  1345-1385به آمید
 II ،Iو  IIIاختصاص یافتند .در حالی که باندهای
کششی در حدود ( 1150-1160ساختار کششی
نامتقارن  )C-O-Cمشاهده شد .ساختار کششی -O
 Cدر جذب  1010-1085و گروه  OHدر جذب 700
–  670ثبت گردید .همانطور که از جدول  3مشخص
است در کیتوزان بهینه با درجهی استیالسیون باالتر

( WFCظرفیت باند کردن چربی)
500/34 ± 0.05
500/33 ± 0/11a
462/45 ± 10/64b

a

گروههای استامید  NH ،OHو  CHحذف شده ،پیک-
های گروه آمید ( NHنیتروژن) در نمونههای کیتوزان
بهخصوص کیتوزان بهینه افزایش یافت (شکلهای -3
.)1
 .2.3ظرفیت باند کردن آب و چربی کیتوزان
مقایسهی میانگین دادهها در ظرفیت باند کردن
آب و چربی کیتوزان نشان داد که نمونههای کیتوزان
بهینه با نمونههای کیتوزان مرکزی تفاوت معنیداری
ندارند .این درحالی است نمونه کیتوزانهای
استخراجی بهینه و مرکزی دارای تفاوت معنیداری با
نمونه کیتوزان شاهد (تجاری) بودند (.)P<0/05
 .3.3مورفولوژی ذرات کیتوزان
مورفولوژی کیتوزان استخراج شده توسط روش
مایکروویو ،با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM
و عکسهایی از  SEMبا بزرگنماییهای متفاوت و
سطوح مختلفی از کیتوزان مشخص شد .تصویربرداری
 SEMبرای هر دو کیتوزان تولیدی ساختاری ناهمگن،
با شکل تقریباً کروی و صفحهای ،بدون خلل و فرج را
نشان میدهد .با بزرگنمایی بیشتر مشاهده میگردد که
کیتوزان تولیدی دارای ساختار نیمه کروی متراکم و
الیه الیه است .همچنین به مقدار بسیار کمی
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شکل  – 1طیف  FT- IRکیتوزان بهینه (کیتوزان استخراجی با زمان  7دقیقه حرارت دهی).

شکل  – 2طیف  FT- IRکیتوزان مرکزی (کیتوزان استخراجی با زمان  9دقیقه حرارت دهی).

شکل  – 3طیف  FT- IRکیتوزان شاهد(کیتوزان تجاری).

ساختارهای رشتهای بههم پیوسته و پودری دیده می-
شود که این ساختارهای رشتهای در کیتوزان مرکزی

بهوفور به مشاهده میگردد که بهصورت الیههای نازک
و بههم پیوسته در کنار هم قرار گرفتهاند .این در حالی
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شکل  – 4عکسهای  SEMبا بزرگنمایی متفاوت از مورفولوژی کیتوزان A :تیمار بهینه (کیتوزان استخراجی زمان  7دقیقه حرارت-
دهی) B :کیتوزان مرکزی (کیتوزان استخراجی زمان  9دقیقه حرارتدهی) و  Cکیتوزان تجاری.
جدول  -4مقایسه میانگین دادههای رنگ پودرکیتوزان.
L
کیتوزان
کیتوزان بهینه
کیتوزان مرکزی
کیتوزان تجاری

73/18 ± 0/01a
75/05 ± 0/01c
73/93 ± 0/01 b

a

b

3/40 ± 0/01b
4/01 ± 0/00c
-3/69 ± 0/001a

WI

12/99 ± 0/01
14/19 ± 0/001c
10/18 ± 0/001a
b

69/96 ± 0/01
70/99 ± 0/001b
77/99 ± 0/53c

a

جدول  -5میانگین و توزیع اندازه ذرات و پتانسیل زتا پودر کیتوزان تولید شده.
کیتوزان
کیتوزان بهینه
کیتوزان مرکزی
کیتوزان تجاری

پتانسیل زتا
b

8/56 ± 0/01

4/48 ± 0/01
11/60 ± 0/435c
a

است که ساختار کیتوزان تجاری نیز همانند کیتوزان
تولیدی بهصورت ناهمگن بوده و همچنین در این
کیتوزان به مقدار بسیار کمی ساختارهای رشتهای بهم
پیوسته ،پودری و بدون خلل و فرج دیده میشود
(شکل .)4
 .4.3ارزیابی رنگ پودر کیتوزان
از نظر رنگ ظاهری ،کیتوزان تولید شده به صورت
یک پودر سفید تا صورتی مالیم بود در حالی که
کیتوزان تجاری پودری کرم رنگ بود .میزان فاکتور
روشنایی ) (Lو اندیس سفیدی ) (WIپودر کیتوزان
استخراجی مرکزی بهصورت معنیداری باالتر از
کیتوزان بهینه بود .این در حالی است که اندیس
سفیدی ) (WIدر کیتوزان تجاری بهصورت معنیداری
باالتر از کیتوزانهای استخراجی بهینه و مرکزی بود.
فاکتور روشنایی ) (Lکیتوزان تجاری بهصورت
معنیداری باالتر از کیتوزان بهینه و کمتر از کیتوزان
مرکزی بود ( )P<0/05که نشان دهندهی رنگبری
مطلوب در نمونههای کیتوزان تولیدی است .فاکتور *a

PDI

اندازه ذرات
b

1839 ± 1/0

3524 ± 1/0
1441 ± 1/0a
c

b

0/467 ± 0/001

0/303 ± 0/001
0/847 ± 0/001c
a

و * bدر کیتوزان مرکزی بهصورت معنیداری باالتر از
کیتوزان بهینه بوده و در کیتوزان تجاری بهصورت
معنیداری کمتر از نمونه کیتوزانهای استخراجی بود
(( )P<0/05جدول .)4
 .5.3ارزیابی اندازه و پتانسیل زتای کیتوزان
با توجه به جدول  ،5در این فرایند پتانسیل زتا و
شاخص پراکنندگی  PDIنانو ذرات کیتوزان تجاری به-
صورت معنیداری باالتر از کیتوزان تولیدی بهینه و
مرکزی بوده و هم چنین این شاخصها در کیتوزان
تولیدی بهینه با زمان  7دقیقه حرارت دهی نسبت به
مرکزی با زمان  9دقیقه حرارت دهی بهصورت معنی-
داری باالتر بود ( .)P<0/05اندازه ذرات کیتوزان
تجاری داری اختالف معنیداری با کیتوزان تولیدی
بهینه و مرکزی بود (.)P<0/05
 .6.3ارزیابی بلورینگی کیتوزان
شاخص بلورینگی در کیتوزان دارای دو پیک
شاخص در مقادیر  2θ = 20و 2θ = 10بوده که پیک
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جدول  -6مقایسه میانگین بلورینگی پودر کیتوزان تولید شده.
کیتوزان

بلورینگی

کیتوزان بهینه
کیتوزان مرکزی
کیتوزان تجاری

2/08 ± 0/01a
57/60 ± 0/01c
44/92 ± 0/01b

 2θ = 20تیزتر و دارای شدت بیشتر و در نهایت
کریستالیتر از پیک  2θ = 10است .در الگوی XRD
هرچه پیک دارای شدت بیشتر و بلندتر (نوک تیزتر)
باشد بلورینگی بیشتر دارد و اگر پیک پهنتر و شدت
کمتری داشته باشد ،بلورینگی کمتری دارد .در
مطالعهی حاضر طبق جدول  6کیتوزان بهینه دارای دو
پیک شاخص در  2θ = 10/20و  2θ = 19/95درجه
با شدت کمتر نسبت به کیتوزان مرکزی با دو پیک
شاخص  2θ = 9/95و  2θ = 19/95درجه بود .پیک
کیتوزان تجاری  2θ = 10/15و  2θ = 20/05درجه
بوده که دارای شدت پیک کمتر از کیتوزان مرکزی و
بیشتر از کیتوزان بهینه بود .بلورینگی در کیتوزان
بهینه نسبت به کیتوزان مرکزی بهصورت معنیداری
پایینتر بوده ( )P<0/05و در کیتوزان تجاری دارای
اختالف معنیداری با کیتوزان استخراجی بهینه و
مرکزی میباشد (.)P<0/05
 .4بحث و نتیجهگیری

 .1.4طیف سنجی ()FT-IR
دستگاه  FT-IRروشی برای شناسایی ترکیبات
آلی و گروههای عاملی آنها میباشد که میتوان پیوند-
های کوواالنسی لیگاندهای مختلف را شناسایی کرد.
فرایند استیلزدایی بیشترین اثر را بر گروههای
استامید ( CH ،NHو  )OHدارد ،به طوریکه طی این
فرایند با افزایش درجه داستیالسیون ،گروههای آمین
( )NHافزایش مییابد و افزایش این گروه ( )NHباعث
افزایش خاصیت پلیکاتیونی بیوپلیمر کیتوزان شده و
درنهایت ماهیت لخته کنندگی و کالتهکردن کیتوزان
حاصل افزایش می یابد.
در مطالعهی حاضر کیتوزان بهینه ،مرکزی و
تجاری بهترتیب با درجهی استیلزدایی ،80/59
 80/28و  78/50درصد از پوستهی میگوی سفید
هندی بهدست آمد.
در پژوهشی که توسط  El Knidriو همکاران
( )2016انجام شد ،کیتوزان با دو روش شیمیایی سنتی

و با تکنیک مایکروویو بهترتیب با درجهی استیلزدایی
 81/50و  82/53درصد از پوسته میگو استخراج شد.
در این مطالعه ،طیفهای بهدست آمده از گروههای
عاملی درگیر در این دو نوع کیتوزان مشخص نمود که
جذبهای در ناحیهی  3270–3290 ،3380-3400و
 2870–2960مربوط به گروههای  OH ،NHو CH
بود .باندهای اطراف  1560 ،1640و  1380به آمید ،I
 IIو  IIIاختصاص یافتند .در حالی که باندهای کششی
در حدود  1153مربوط به ساختار کششی نامتقارن C-
 O-Cبوده و ساختار کششی  C-Oدر جذب -1065
 1010و گروه  OHدر جذب  670مشاهده شد که
دادههای مطالعهی حاضر با نتایج این گزارش همخوانی
دارد.
طبق تحقیقی که توسط  Anaو همکاران ()2012
بر روی خصوصیات و ویژگیهای عملکردی کیتوزان و
مشتقات آن با درجهی استیلزدای باال انجام شد ،جذب
در محدودهی  3260–3270 ،3440–3480و –2960
 2878مربوط به گروههای  OH ،NHو  CHدر
کیتوزانهای تولید شده گزارش گردید .باندهای اطراف
 1560 ،1640و  cm-1 1380به آمید  II ،Iو III
اختصاص یافتند .در حالی که باندهای کششی در
حدود ( 1155ساختار کششی نامتقارن  )C-O-Cظاهر
شدند .ساختار کششی  C-Oدر جذب  1034مشاهده
شد که نتایج مطالعهی حاضر با نتایج این مطالعه نیز
مطابقت دارد.
در مطالعهای که توسط  Kafshgariو همکاران
( ،)2012بر روی بهینهسازی و تعیین درجه
داستیالسیون کیتوزان با روش تیتراسیون پتانسیل-
سنجی و طیفسنجی زیر قرمز انجام شد درجهی
استیلزدایی کیتوزان با وزن ملکولی متوسط و باال و
بهینهسازی شده در محدودهای از  93-77درصد
گزارش گردید .در طیف زیر قرمز پودرهای کیتوزان،
پیکهای در طول موجهای 3700–3000 cm-1
گزارش گردید که گروههای عاملی  O-H ،NH2را
نشان میدهد .همچنین در طول موج 2876 cm-1
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گروه عاملی  –CHو در  1656 cm-1گروه آمیدی
 -CONHو در طول موج  1554 cm-1گروه آمیدی
 -NHباند دوم و در طول موج  1322 cm-1گروه
آمیدی  -NHباند سوم و همچنین در طول موج cm-
 1083 1گروه عاملی  C-Oمشاهده شد که نتایج
مطالعهی حاضر با نتایج مطالعه فوق مطابقت داشت.
طبق مطالعهی که توسط  Gartnerو همکاران
( )2010بر روی استخراج کیتوزان از پوستهی میگو با
دو روش شیمیایی و آنزیمی انجام گردید ،طیف مادون
قرمز باندهای جذبی را در کیتوزان نشان میدهد که
ارتعاشات کششی آمین  NHباند  Iو  OHبین cm-1
 3500–3000و آمین  NHباند  Iدر جذب cm-1
 1654مشاهده شد .اتصال گروه  C-Cحلقههای
گلوکوپیرانوز در  1205 cm-1اتفاق افتاد و بین باند
جذبی  1027–1157باندهای زیادی از گروه کششی
الکلی  C-Oمشاهده شد .در این طیف که دارای ویژگی
باندهای کیتین است تراکم پایین گروه کششی C=O
در  1659 cm-1با باند گروه  NHهمپوشانی دارد.
پیوند دوگانه آمین  )II( NHدر جذب  1560 cm-1و
گروه  C-Hبا  C-H3در  1378 cm-1باند میشوند.
همچنین گروه  C-Hدر  1314 cm-1خمش دارد و
گروه ( C-Nباندآمین  (IIIدر  1261 cm-1کشش دارد.
طبق پژوهش  Nouriو همکاران (،)2011
کیتوزان با درجهی داستیالسیون  89/43درصد بازیابی
شد .بر اساس گزارش این پژوهشگران ،تبدیل موفقیت-
آمیز کیتین به کیتوزان با تجزیه و تحلیل  FT-IRتایید
شد .ویژگیهای اصلی محدودهی جذب در cm-1
 1701 ،3152 ،3300و  1640بهترتیب مربوط به
کشش )C=O(- ،CH(CH3) ،NH(-NHCOCH3
 NHCOCH3و ) CN(-NHCOCH3در نمونههای
کیتوزان ( Bو  )Cباند ضعیف  1697 cm-1و 1700
آمید  Iمشاهده شدند.
در مطالعهی حاضر کیتوزانهای تولیدی از درجهی
داستیالسیون باالی  80درصد برخوردار بود .علت آن
را میتوان به نوع روش اندازهگیری درجهی
داستیالسیون نسبت داد .روشهای اندازهگیری درجه
داستیالسیون با توجه به نوع روش طیفسنجی مادون
قرمز ،طیف نورسنجی  ،UVتیتراسیون کلوئیدی،
تیتراسیون پتانسیل سنجی ،روزنانس مغناطیس

هسته ای ،طیف نور خطی ،روش آنزیمی و طیف نور-
سنجی سیرکوالردیکرویزم دارای دقتهای متفاوتی
هستند .در این مطالعه از طیفسنجی مادون قرمز
استفاده شد که دارای دقت مناسب و مطلوبی بود .از
جمله عوامل موثر دیگر دمای باال است که از تعداد
گروههای استامید موجود روی زنجیره کاسته و بر تعداد
گروههای آمین کیتوزان میافزاید .بهطوری که در
مطالعهی حاضر دما (توان مایکروویو) دارای تاثیر مثبت
و درجهی دو بر درجهی استیلزدایی داشته است.
درجه داستیالسیون تحت تاثیر زمان واکنش افزایش
مییابد و در این مطالعه زمان دارای تاثیر خطی معنی-
داری بر روی درجه داستیالسیون بود .همچنین نوع
ماده مورد استفاده برای انجام این فرآیند یعنی استفاده
از آنزیم یا شرایط قلیایی از عوامل تاثیرگذار دیگر می-
باشد ،بهطوریکه هیدروکسید سدیم ( )NaOHدارای
تاثیر قویتری نسبت به آنزیم بوده و باعث گردید که
گروههای استیل با استفاده از هیدروکسید سدیم داغ
آبکافت شده و پیوندهای گلیکوزیدی در زنجیرهای
کیتوزان از بین روند .بهطوری که در این مطالعه
هیدروکسید سدیم دارای اثری درجه دوم بر درجه
داستیالسیون بود .از عوامل تاثیرگذار دیگر شرایط
مناسب برای انجام مرحلهی استیلزدایی کیتین به
کیتوزان است .چرا که استیلزدایی کیتین به کیتوزان
در این پژوهش در شرایط هوای آزاد انجام شد ،اما برای
استیلزدایی باالتر (نزدیک به  100درصد) ،در بسیاری
از پژوهشها برای تسهیل شکست گروههای زنجیر
پلیمر از محیط با نیتروژن زیاد استفاده میشود .در
نهایت با توجه به مطالعات انجام شده ،کیتوزان تولیدی
مطالعهی حاضر از از درجهی داستیالسیون مطلوب و
باالی برخوردار بوده و میتواند برای استفاده در صنایع
مختلف همچون فیلمهای نگهدارنده موادغذایی و
پزشکی و غیره مورد استفاده قرار گیرند.

 .2.4ظرفیت باند شدن آب و چربی کیتوزان
ظرفیت باندشدن آب و چربی یک ویژگی فیزیکی
است که بر ویژگیهای عملکردی کیتوزان تاثیر می-
گذارند .جذب روغن بیشتر یک پدیدهی فیزیکی است،
بهطوری که ترکیبات و بیوپلیمرهای موجود در نمونه
باعث محبوسشدن و به دام افتادن قطرات روغن در
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داخل خود میشوند (.)Singthong et al., 2009
طبق جدول  3ظرفیت اتصال آب ( )WBCو
ظرفیت اتصال چربی ( )FBCنمونههای تیمار کیتوزان
بهینه بهترتیب  600/35و  500/34درصد ،کیتوزان
مرکزی  600/32و  500/33درصد ،و کیتوزان تجاری
 516/63و  462/45درصد بود.
در مطالعهی که توسط موسوی نسب و همکاران
( )2013بر روی ارزیابی خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی کیتوزان استخراجی از پوستهی میگو با
کیتوزان تجاری از پوستهی خرچنگ انجام شد ظرفیت
جذب آب و چربی به ترتیب برای کیتوزان تولیدی
 702/5و  546/57و برای کیتوزان تجاری  469/24و
 446/31درصد بود ،که نتایج پارامتر جذب چربی
مطالعهی حاضر با نتایج این مطالعه مطابقت دارد.
طبق گزارش منگلیزاده و همکاران ( )2013ظرفیت
باندشدن آب و چربی برای کیتوزان تولید شده از
پوسته ی میگو و با روش شیمیایی بهترتیب  521و
 327درصد بود (.)Mangli-Zadeh et al., 2013
همچنین  Choو همکاران ( )1998ظرفیت باند کردن
آب و چربی را برای پنج نوع کیتوزان تجاری تولید شده
بهترتیب در دامنهی  458–805درصد و 314–535
درصد گزارش نمودند که نتایج مطالعهی حاضر در
خصوص این دو پارامتر در دامنهی ذکر شده با این
پژوهش همخوانی دارد.
در پژوهشی که توسط  Kucukgulmezو
همکاران ( )2011انجام شد کیتوزان را از پوستهی
میگوی دریای مدیترانه ،Metapenaeus stebbingi
استخراج کردند و ظرفیت اتصال آب و چربی کیتوزان
تولیدشده به ترتیب  492/67و  383/04درصد بود.
طی تحقیقی که  Noو همکاران ( )2000انجام دادند
محدودهی ظرفیت باند شدن آب و چربی را به ترتیب
 355-611درصد و  217-477درصد گزارش نمودند.
نتایج ظرفیت اتصال آب این پژوهش با مطالعهی حاضر
سازگار بود .در مطالعهای که توسط  Alishahiو
همکاران ( )2011انجام شد ظرفیت آب و چربی
کیتوزان استخراجی با مایکروویو بیشتر از اتوکالو بوده
و اختالف معنیداری بین میزان 570-595( WBC
درصد) و  380-404( FBCدرصد) تولیدی با مایکرویو
و  447-510( WBCدرصد) و 380-428( FBC
درصد) تولیدی با اتوکالو گزارش گردید و نتایج

مطالعهی حاضر نتایج این پژوهش مطابقت داشت.
خصوصیات فیزیکوشیمیایی کیتوزان بر خواص
عملکردی آن تاثیر میگذارد و بر اساس گونهها و
شرایط تولید متفاوت هستند .افزایش در ظرفیت باند
شدن آب در کیتوزان زمانی دیده میشود که کانی-
زدایی قبل از پروتئینزدایی صورت گیرد ،همچنین
داستیالسیون بهخوبی صورت گیرد و کیتوزان مورد
نظر از درجهی داستیالسیون باالی برخوردار باشد ،از
طرفی دیگر افزایش ظرفیت جذب آب کیتوزان به pH
بستگی دارد .در  pHکمتر از نقطهی ایزوالکتریک
گروههای آمین و استامید بهدلیل پرتوندار شدن بار
خالص مثبت پیدا میکنند و بهصورت هیدروفیل
درمیآیند و آب بیشتری جذب میکنند .به همین علت
در مطالعهی حاضر قبل از انجام آزمایش  WBCو
 FBCکیتوزان مورد نظر در اسید رقیق حل شد تا
جذب آب و چربی آن افزایش آن پیدا کند .کریستالی-
بودن کیتوزان از عوامل دیگری است که در جذب آب
تاثیرگذار است و هرچه کیتوزان از لحاظ ساختاری
دارای کریستال کمتری باشد جذب آب توسط کیتوزان
افزایش پیدا میکند .در مطالعهی حاضر نمونهی مورد
نظر دارای جذب آب و چربی باالیی بوده است.

 .3.4مورفولوژی ذرات کیتوزان
برای تعیین اندازه و مورفولوژی ذرات سنتز شده از
تصاویر میکروسکوپ الکترونی استفاده میشود .در این
حالت شکل ،اندازه و توزیع اندازهی ذرات بررسی می-
شود .باید توجه داشت که در ویژگیهای یک نمونه ،نه
تنها نوع فازها ،بلکه شکل ،اندازه و توزیع ذرات نیز موثر
هستند .بنابراین مطالعهی این ویژگیها در ساختار
میکروسکوپی و به منظور ارزیابی رفتار نمونه ضروری
است ( .)Kucukgulmez et al., 2011فرایند
استیلزدایی دارای تاثیر قابل توجهی بر وزن ملکولی،
اندازه ذرات و در کل مورفولوژی و ساختار کیفی
کیتوزان است ( .)El Knidri et al., 2016در مطالعه-
ی حاضر ،تصویر برداری  SEMبرای هر دو کیتوزان
تجاری و تولیدی (بهینه و مرکزی) دارای ساختاری
ناهمگن ،با شکل تقریباً کروی و صفحهای ،بدون خلل
و فرج را نشان میدهند همچنین ساختارهای رشتهای
بهم پیوسته (میکرو فیبر) و پودری نیز دیده میشود.
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نتایج مطالعهی حاضر با گزارش  El Knidriو
همکاران ( )2016مشابه بود به طوریکه در این گزارش
کیتوزان بهدست آمده بهصورت الیهالیه با اندازههای
متفاوت ،متراکم و بهم فشرده و بدون خلل و فرج بود
و همچنین با گزارش  Kucukgulmezو همکاران
( )2011نیز مشابه بود که طبق این گزارش کیتوزان
بهدست آمده از پوستههای Metapenaeus
 stebbingiبهصورت الیه الیه ،و کمی خلل و فرج در
بعضی از مناطق دیده شد ،ضمن اینکه در برخی از
بخشهای کیتوزان ساختارهای فیبری بهراحتی قابل
تشخیص بود .اما نتایج مطالعه حاضر با گزارش
 Alishahiو همکارن ( )2011که کیتوزان تولیدی را
دارای ساختار هموژن و بلوری معرفی کردند متفاوت
بود .براساس مطالعهی  Yenو همکاران ()2009
کیتین استخراجشده ساختاری کریستالی و
میکروفیبری را نشان داد ،این درحالی است که
کیتوزانهای تولیدی پس از داستیالسیون ساختار
میکروفیبری مشابهی را نشان دادند .با این حال
کیتوزان تجاری و از خرچنگ چینی ساختار
میکروفیبری را نشان ندادند ،اما الیههایی از پوستههای
فرو ریخته را نشان دادند.
در پژوهش  Asadpourو همکاران ( )2003در
ارتباط با ساختار کیتین و کیتوزان حاصل از روش
شیمیایی و میکروبی از ضایعات میگو و حرارتدهی
کیتوزان در زمان های مختلف ( 15دقیقه تا  10ساعت)
در دمای  85درجه سانتیگراد مشاهده شد که ارتباط
معنیداری بین یون کلسیم در نمونه ،تعداد و اندازه
منافذ وجود دارد .آنالیز میکروسکوپ الکترونی برای
کیتوزان نشان داد که در نمونههایی که یون کلسیم
دیده نمیشود افزایش تعداد و بزرگی اندازه منافذ دیده
میشود و بر عکس در گرافهایی که حضور یون کلسیم
تایید شد منافذ کم یا بسته شدهاند .طی تحقیقی که
 Paulinoو همکاران ( )2005انجام دادند ،کیتین و
کیتوزان از شفیره کرم ابریشم و با استفاده از روش
شیمیایی سنتی جداسازی شد .کیتین جداسازی شده
دارای ساختار چندین صحفهای خوب و یکپارچه بوده
و با نتایج کیتینهای بهدست آمده از سختپوستان
مشابه بود ،ولی کیتوزان بهدست آمده از شفیره کرم
ابریشم بسیار متخلخل ،و دارای ساختاری فیبر مانند
بود.

با توجه به نتایج میتوان اینگونه بیان نمود که
دلیل این شباهتها با پژوهشهای انجامشده میتواند
بهدلیل همسان بودن عوامل متعدد تاثیرگذار در
استخراج کیتوزان ،مانند دمای استخراج ،غلظت سدیم
هیدروکسید و زمان فرایند است که سبب استخراج
کیتوزانی با ساختارهای متفاوت میشوند (در مطالعهی
حاضر اثر توان مایکروویو تاثیر درجهی دو مثبت داشته
و اثر زمان و سدیمهیدروکسید نیز بهترتیب خطی و
درجه دوم و منفی بود) .همچنین مراحل استخراج
کیتین به ویژهی مرحلهی معدنزدایی و غلظت اسید
مورد استفاده از جمله فاکتورهای مهمی در تعیین
ساختار کیتین و در نهایت کیتوزان تولیدی میباشد با
توجه به توانایی این فرایند در حذف مواد معدنی که
هرچه در این مرحله امالح معدنی بیشتر حذف شده
باشند تعداد منافذ و اندازهی آنها در ساختار کیتوزان
حاصل بیشتر خواهند بود و بالعکس.

 .4.4ارزیابی رنگ پودر کیتوزان
تصاویر دیجیتالی قادر به ثبت رنگ در هزارن
نقطه بوده و بنابراین اطالعات دقیق و جزئی را در
خصوص نحوهی پراکنش و رنگ یک محصول در اختیار
ما میگذارند .رنگ و جلوه ظاهری یک محصول از
مهمترین پارامترهایی مد نظر مشتریان بهمنظور برآورد
کیفیت ماده و بنابراین بهعنوان فاکتورهای حساس در
خصوص رد یا قبول آن شناخته میشوند .رنگ یکی از
پارامترهای ارزیابی کیفیت کیتوزان محسوب میشود
بهخصوص اینکه کیتوزان در صنایع مختلف بهخصوص
صنایع مواد غذایی بهمنظور پوشش فیلمها کاربرد دارد.
شفافیت فیلمها نیز ویژگی مهمی است چون بهطور
مستقیم بر ظاهر محصول پوشش داده شده اثر می-
گذارد .بهعبارت دیگر با شفافیت بیشتر این فیلمها
جذب باالتر میرود و نوری کمتری را از خود عبور می-
دهند که این خود میتواند یک سد عالی برای
جلوگیری از اکسایش چربی ناشی از القای نوری باشد
(.)Chen et al., 2010
با توجه به دادههای گزارش حاضر از نظر رنگ
ظاهری ،میزان فاکتور روشنایی ) (Lمربوط به پودر
کیتوزان تولیدی بهینه ،مرکزی و تجاری بهترتیب
 73/93 75/05 ،73/18بود .همچنین اندیس سفیدی
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فاکتور ) (WIمربوط به کیتوزان تجاری و تولیدی
(بهینه و مرکزی) بهترتیب  69/96 ،70/99و 77/99
بود .فاکتور ( aقرمز-سبز) و ( bزرد-آبی) در کیتوزان
تولیدی بهینه  3/40و  ،12/99کیتوزان مرکزی 4/01
و  14/19و کیتوزان تجاری  -3/69و  10/18گزارش
گردید.
طبق گزارش  Mousavi Nasabو همکاران
( )2013فاکتورهای  b ،a ،Lو  WIکیتوزان تولیدی از
پوستهی میگو و با استفاده از روش شیمیایی به ترتیب
 10 ،16 ،82/28و  77/20و برای نمونه تجاری سیگما
بهترتیب  22/30 ،5/5 ،68/14و  64/50بود .نتایج رنگ
کیتوزان تولیدی مطالعه حاضر با کیتوزان تولیدی این
گزارش مطابقت داشته و با این تفاوت که مقدار فاکتور
قرمزی در مطالعهی حاضر پایینتر از این مطالعه بود.
در مطالعه  Alishahiو همکاران ( ،)2011فاکتورهای
 a ،Lو  6 bنوع کیتوزان تولیدی از پوستهی میگو با
استفاده از دو روش مایکروویو و اتوکالو استخراجی به
ترتیب بین  -3/5 ،66/84-87/95تا  7/4و  10/1تا
 13/55و  -2/5 ،66/84-83/21تا  7/65و  10/1تا
 13/65بود .دادههای مطالعهی حاضر با این یافتهها
مطابقت داشت.
براساس مطالعهی  Yenو همکاران (،)2008
پارامترهای رنگ سه نوع کیتوزان استخراج شده از
پوستهی خرچنگ و دو نوع کیتوزان تجاری و چینی
در دامنهی از -10/1 ،a 2/2-0/3 ،L 63/4-55/4
 b 16/8و  62/1-43/9 WIبود که شاخص  WIو L
کیتوزان چینی باالتر از کیتوزانهای تولیدی و تجاری
بود ،کیتوزان تولیدی باالترین میزان زردی (شاخص )b
و کیتوزان تجاری باالترین میزان قرمزی (شاخص  )aرا
داشتند.
در تحقیق  Kucukgulmezو همکاران
( ،)2011از پوستهی نوعی میگوی دریای مدیترانه و
دریای اژه به نام  Metapenaeus stebbingiکیتوزان
استخراج کرده و خواص فیزیکوشیمیایی آن از جمله
رنگ را اندازهگیری کردند که شاخص  b ،a ،Lو WI
برای کیتوزان تجاری و تولیدی به ترتیب (-83/14
 -0/12( ، )82/74و  )18/49-13/58( ،)-0/23و
( )74/69-78/35بود.
با توجه به مطالعات فوق از فاکتورهای دیگری
که در طول استخراج بر خواص کیفی کیتوزان از جمله

رنگ اثر می گذارند میتوان به نوع مادهی مورد استفاده
برای مرحلهی رنگبری اشاره نمود که در مطالعهی
حاضر از از پراکسید هیدروژن بهجای استون ،اتانول و
پرمنگنات پتاسیم استفاده شد و باعث رنگبری مطلوب
از نمونههای کیتین تولیدی شد .همچنین چگونگی
مرحلهی پروتئینزدایی با توجه به اینکه بسیاری از
کارتنو پروتئینها در این مرحله جدا میشوند و
شاخصهای  Lو اندیس سفیدی افزایش و شاخص a
کاهش مییابند بهطوریکه در این گزارش فاکتور a
دارای نتایج مطلوبی بوده و حاکی از آن است که
پروتئینزدایی بهخوبی صورت گرفته است .در نهایت
رنگ سفید و روشن این محصول از خواص کیفی باالی
این محصول میباشد و میتواند برای کاربرد در صنایع
مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

 .5.4تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
ذرات:
پتانسیل زتا به بار سطحی ذرات موجود در یک
سیال گفته میشود .اندازهگیری پتانسیل زتا یکی از
عوامل مهم در پایداری مواد کلوئیدی است .این
پتانسیل زتا میتواند شرایط نمونه را در حالتهای مهم
نشان دهد اگر همهی ذرات داخل سوسپانسیون دارای
بار منفی یا مثبت باشند ،ذرات تمایل به دفع یکدیگر
دارند و تمایلی به هم انباشتگی از خود نشان نمیدهند.
تمایل ذرات هم بار به دفع یکدیگر رابطهی مستقیمی
با پتانسیل زتا دارد .بهطورکلی مرز پایداری و ناپایداری
سوسپانسیون را میتوان بر حسب پتانسیل زتا تعیین
نمود .ذراتی که پتانسیل زتای آنها از  30میلیولت
بیشتر یا  -30میلیولت کمتر باشند پایدارند .روشهای
محدودی برای اندازهگیری پتانسیل زتا وجود دارد .در
این پژوهش حاضر ،تئوری پتانسیل زتا و چگونگی
اندازهگیری آن با دستگاه  DLSمورد بررسی قرار
گرفت (.)Maraddeh et al., 2016
با توجه به نتایج گزارش شده ،در این فرایند
پتانسیل زتا ذرات کیتوزان بهینه  ،8/56کیتوزان
مرکزی  4/48و نمونه کیتوزان تجاری 11/60میلیولت
و شاخص پراکنندگی  PDIبرای کیتوزان بهینه،
مرکزی و تجاری به ترتیب  0/303 ،0/467و 0/847
بود .اندازهی ذارات در سه نمونه کیتوزان ذکر شده
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یعنی بهینه ،مرکزی و تجاری بهترتیب 3524 ،1839
و  1441نانومتر بود.
طی پژوهشی که توسط  Bulmerو همکاران
( )2011انجام گردید ،نانو ذراتی با قطرهای مختلف
 400 – 100نانومتر ،و پتانسیل زتا  30تا  50میلیولت
تولید شدند .در پژوهش  Ganو همکاران ( ،)2005که
بر روی تعدیل سطح بار ،اندازه ذرات و ویژگیهای
مورفولوژیکی نانو ذرات کیتوزان ( TPP -سدیم تری-
پلی فسفات) برای انتقال ژن انجام دادند ،اندازی ذرات
در دامنه  10016/2-136/2نانومتر و پتانسیل زتای
 49/2-7/6گزارش گردید .طبق نتایج اصغری و
همکاران ( ،)2013نانو ذرات کیتوزان با اندازه بین 100
تا  1000نانومتر ،با بار سطحی بین  10تا  30میلی
ولت تولید شدند .در مطالعه  Lifengو همکاران
( ،)2004نانو ذرات کیتوزان را با اندازه  28تا 257
نانومتر ،با بار سطحی بین  30/8تا  110/05میلی ولت
گزارش گردیدند.
نتایج مطالعهی حاضر با این مطالعات مغایرت
داشت ،که علت این مغایرت را میتوان در یکی نبودن
روش های تولید ذرات بیان کرد .نانوسازی کیتوزان از
gelation
روش
چهار
طریق
،Emusification
solvent
،Ionotropic
Polyelectrolyte ،Microemulsion diffusion
 complexانجام میشود که از بین این روشها از
سادهترین روش  ionic gelationبرای تولید نانوذرات

کیتوزان استفاده میشود .در پژوهشهای فوق نیز از
روشهای ذکر شده برای تولید نانو ذرات کیتوزان
استفاده شده و در واقع از کیتوزان با وزن ملکولی پایین
استفاده گردیده که در نتیجه نانوذراتی با اندازه
کوچکتر ،پتانسیل زتای باالتر و در نهایت پایداری
کلوییدی بیشتر تولید میشود.
 .5نتیجهگیری نهایی
در این مطالعه جهت استحصال کیتین و کیتوزان با
روش شیمیایی و با استفاده از تکنیک مایکروویو اثر
متغیرهای مستقل توان مایکروویو ،زمان و نسبت
سوبسترا به سدیم هیدروکسید سدیم ،توان مایکروویو
زمان حرارتدهی در قالب آزمون بهینهیابی سطح پاسخ
انجام شد .نتایج نشان داد بهترین بازیابی درجهی
داستیالسیون  80/59مربوط بهترین شرایط تولید آن
در توان مایکروویو  300وات) زمان  7دقیقه و نسبت
سوبسترا به سدیمهیدروکسید  1:25بهدست آمد.
بررسی خواص کیفی نشان داد که این پودر از لحاظ
ظرفیت جذب آب و چربی ،رنگ ،و بلورینگی مطلوب و
مناسب بوده و دارای مورفولوژی نسبتاً مطلوبی است.
ولی از لحاظ پتانسیلزتا و اندازه ذرات مناسب نبوده و
این بهعلت نوع منبع مورد استفاده ،مواد و روش
متفاوت مورد استفاده برای تهیهی نانوذرات و شرایط
آزمایش میباشد.
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