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الملخص

 Penaeus  ــة مــن قشــور الروبيــان نــوع تــّم دراســة الــّدور الحيــوي لمرّكــب الكيتوســان، والمحّضــر بالطريقــة الكيميائّي
semisulcatus والهيــكل الخارجــي للســرطان البحــري Portunus pelagicus فــي بعــض التطبيقــات الزراعّيــة 
والصناعّيــة، حيــث اســتخدم بتركيــز 1% )وزن:حجــم( وعلــى أس هيدروجينــي  )4 و8( لمــدة 12 ســاعة، فــي ترســيب 
ومسك المعادن الثقيلة )الرصاص، والزنك، والحديد، والنحاس والكادميوم(، لمخّلفات مياه الصرف الصحي. تّم تقدير 
 .Flame Atomic Absorption Spectrophotometer تركيز المعادن بواسطة جهاز مطياف االمتصاص الذري
أظهرت نتائج الّدراسة بأّن أعلى تركيز للعناصر المعدنّية للمياه كانت قبل المعاملة بمرّكب الكيتوسان، حيث أظهرت 
حصــول انخفــاٍض واضــٍح فــي تركيــز المعــادن كنســبة مئويــة بعــد معاملتهــا بالكيتوســان، إذ امتلــك كيتوســان الســرطان 
البحــري  إمكانّيــة عاليــة فــي خلــب العناصــر المعدنّيــة مقارنــًة بكيتوســان قشــور الروبيــان، وقــد بّينــت النتائــج أّن أعلــى 
نسب مئوية لخلب العناصر المعدنية كانت عند األس الهيدروجيني 4 مقارنًة مع 8  وقد أثبتت نتائج الّدراسة إمكانّية 

الكيتوســان العاليــة فــي خلــب وترســيب األيونــات المعدنيــة مــن الميــاه الملّوثــة.
الكلمات المفتاحية: المعادن الثقيلة، مياه الصرف الصحي، الكيتوسان، القشرّيات. 

المقدمة:

ُتعــّد المعــادن الثقيلــة مــن المرّكبــات الضــارة جــدًا بســبب طبيعتهــا غيــر القابلــة للتحلّــل، إذ تمتلــك خصائــص حيوّيــة تجعلهــا تتجّمــع وتترّكــز فــي 
األعضاء المختلفة من جسم اإلنسان والحيوان )Wilson and Pyatt, 2007( . البعض من هذه المعادن ُتعّد مكّونات مهّمة في عمليات 
األيض إال أّنها ُتعتبر ساّمة في حالة زيادة مستواها في الجسم )Gazso, 2001(، إّن الحديد، والنحاس، والزنك، والكوبلت، والمنغنيز، ُتعّد 
من المعادن الضرورية، لما لها من دوٍر مهمٍّ في األنظمة الحيوية )Garcia et al., 2005 ; Mashi et al., 2004( ولكن إذا تراكمت 

 .)Kocasay and Sahin, 2007 ( بكمّياٍت كبيرة في البيئة، فإّنها تسبب العديد من التأثيرات الساّمة على اإلنسان واألحياء البيئية
إّن من أهّم مصادر التلّوث البيئي بالمعادن الثقيلة هي اطالق مخلفات المصانع، ومياه الغسل فضاًل عن مياه المجاري بصورٍة مباشرة إلى 
البيئة )Navarro et al., 2008; Singh et al., 2004(، إضافًة إلى ذلك تتراكم العديد من المعادن الثقيلة في األراضي الزراعية نتيجة 
ري المزارع بالمياه العادمة غير المعالجة مما يتّســبب في العديد من المشــاكل الصحية )Muchuweti et al., 2006( التي بدورها تنتقل 
 ،)Mendil, 2006; Tripathi et al., 1999( إلى جسم اإلنسان والحيوان عن طريق التغذية على المحاصيل النباتّية الملّوثة بالمعادن الثقيلة

.)Oliver, 1997(  وبالنتيجة سوف تتراكم المعادن الثقيلة في جسم اإلنسان بصورٍة تلقائية مثل عنصر الكادميوم
إّن عمليــة تصريــف الميــاه الملّوثــة صعبــةٌ، ومكلفــةٌ نســبيًا، وهنــاك العديــد مــن طرائــق العــالج التقليديــة التــي عــادة مــا تكــون غيــر فّعالــة، ومكلفــة 
)Abatneh and Sahu, 2014(، لذا تّم اإلتجاه إلى استعمال العديد من البدائل الحيوّية الطبيعّية منها مرّكب الكيتوسان، وبتكاليف منخفضة 

 .)De Castro Dantan et al., 2001( جدًا، إذ تمتلك هذه المواد فعالّية عالية في مسك المركبات المعدنية وخلبها بسهولة
ُيعّد الكيتوسان واحدًا من أهّم العوامل المخثرة المستخدمة إلزالة المواد الصلبة العالقة، والعناصر المعدنّية، من مياه الصرف المختلفة؛ كمياه 
المصانع، والمجاري، ومياه الري، عن طريق قابلّيته على تكثيف األيونات المعدنية الثقيلة ،حيث تعمل مجاميع األمين في الكيتوسان كمستقبل 

.)Savant and Torres, 2003( لإللكترونات بصور انتقائّية مع األيونات المعدنية، وهذا يعتمد على تركيز الكيتوسان وزمن التفاعل
زالــة أيونــات  قــام )Ahmed and Fekry, )2013 بتصنيــع شــريط مــن جزيئــات أوكســيد الحديــد، والكيتوســان الثانويــة، وذلــك لتحديــد واإ
الزرنيــخ، والرصــاص، والنيــكل، فــي محلــول مائــي، وبّينــت النتائــج أّن المرّكــب الجديــد يمكــن تطبيقــه بنجــاح فــي عّينــات ميــاه الصــرف 

وبتكاليــف منخفضــة جــدًا.
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أشــار )Dhodapkar and Kumar, )2014 إلــى اســتخدام تقنّيــة البصمــة االلكترونيــة لزيــادة كفــاءة الكيتوســان، وتخصصــه فــي خلــب 
بعــض العناصــر المعدنّيــة المهّمــة، مثــل: الفضــة، والذهــب، والرصــاص، بهــدف اســتردادها مــن النفايــات االلكترونيــة. 

قــام  )Soundarrajan et al., )2014 بطــالء الكربــون بمركــب الكيتوســان، الســتخدامه فــي خلــب عنصــري الكــروم والكادميــوم، وفقــًا 
لألس الهيدروجيني المثالي لكل منهما وهو 5 و5.5 على التوالي. وقد بّينت النتائج كفاءة الكيتوسان كعامل خلب لهذين العنصرين. 
إّن الكيتوســان بوليميــر حيــوي موجــب الشــحنة، يتألــف مــن وحــدات متكــررة للجلوكــوز أميــن، ويشــتق مــن الكايتيــن الــذي يعــد مكونــًا أساســيًا 
للهيكل الخارجي للقشريات، بخطوات تتضمن إزالة البروتينات  Deproteinization  والعناصر المعدنية  Demineralization والصبغات
.)Shahidi et al., 1999; No and Meyers, 1995( جزيئًا أو كليًا Deacetylation  وأخيرًا إزالة مجاميع األسيتيل Decoloration 

ونظرًا ألهمّية الكيتوســان واســتعماله في العديد من التطبيقات، واســتخداماته الواســعة في المجاالت المختلفة منها الغذائّية، والصناعّية،  
والطبّيــة، والبيتّيــة، وبهــدف االســتفادة مــن مخّلفــات األغذيــة البحرّيــة أو المخّلفــات الســمكّية بشــكٍل عــام، واســتغاللها بشــكٍل جيــد فــي إنتــاج 
نتــاج  مرّكبــات أو مــواد حيوّيــة ذات خصائــص وظيفّيــة جيــدة مثــل الكيتوســان، لــذا تهــدف هــذه الّدراســة إلــى االســتفادة مــن المخّلفــات، واإ
الكيتوســان، واســتعماله فــي إزالــة بعــض المعــادن الثقيلــة مــن ميــاه الصــرف الصحــي، بــداًل مــن اســتعمال المــواد الكيميائيــة الضــارة للبيئــة 
مكانّيــة التخلــص منهــا أو اختزالهــا  المائيــة،  واســتغالل دوره فــي خلــب بعــض العناصــر المعدنيــة، وترســيب المعــادن الثقيلــة فــي الميــاه، واإ

الســتخدامها فــي المجــاالت الزراعّيــة.

مواد البحث وطرائقه:

 ،Portunus pelagicus والهيــكل الخارجــي للســرطان البحــري Penaeus semisulcatus اســُتخدم فــي الّدراســة قشــور الروبيــان نــوع
التــي تــّم الحصــول عليهــا مــن األســواق المحلّيــة فــي محافظــة البصــرة، بهيئــة نواتــج عرضيــة لعمليــة تنظيــف القشــريات الطازجــة. وقــد 
ُأجريــت هــذه الّدراســة  خــالل الفتــرة )2012- 2014(، وهــذا البحــث هــو جــزء مــن أطروحــة دكتــوراه والتــي تضّمنــت اســتخالص 

الجيالتيــن، والكيتوســان مــن مخّلفــات األســماك والقشــرّيات ودراســة خواصهمــا وتطبيقاتهمــا )النــور، 2014(.

استخالص الكيتوسان من مخّلفات القشرّيات:
ُفصــل الهيــكل الخارجــي للســرطان البحــري، وُعزلــت قشــور الروبيــان عــن بقّيــة المخّلفــات، وُغســلت بمــاء الحنفيــة بصــورٍة جّيــدة، للتخلــص 
مــن الجــزء اللحمــي الباقــي حســب طريقــة )Toan, )2009، ثــم وضعــت فــي أوانــي مشــبكة للتخلــص مــن المــاء الزائــد، وجــرت عمليــة إزالــة 
المعــادن Demineralization بمعاملــة القشــور بمحلــول حامــض الهيدروكلوريــك تركيــز 4 % بدرجــة حــرارة º 30م لمــدة 12 ســاعة، 
 Deproteinization وبنســبة )1:5( )و:ح(، بعــد غســل القشــور بالمــاء الجــاري لمــدة 8 ســاعات أجريــت عمليــة إزالــة البروتينــات
باســتخدام محلــول هيدروكســيد الصوديــوم، تركيــز 4 % بدرجــة حــرارة º 30م لمــدة 20 ســاعة، وبنســبة )1:5( )و:ح(، بعدهــا ُغســلت 
القشــور جيــدًا بالمــاء المقّطــر لمــدة 5 دقائــق، وتمــت عمليــة إزالــة الصبغــات  Decoloration بمعاملــة العينــة باألســيتون، ومــن ثــم 
بمحلــول هيبوكلــورات الصوديــوم تركيــز 0.315 % بدرجــة حــرارة الغرفــة لمــدة 5 دقائــق، وبنســبة )1:10( )و:ح(. أخيــرًا ُغســل الناتــج 
)الكايتيــن( بالمــاء المقطــر، وجفــف فــي درجــة حــرارة الغرفــة لمــدة 18 ســاعة. تــم تحضيــر الكيتوســان بإجــراء عمليــة إزالــة مجاميــع األســتيل 
Deacetylation وذلــك بمعاملــة الكايتيــن المجفــف بمحلــول هيدروكســيد الصوديــوم تركيــز 50% وبدرجــة حــرارة º 65م لمــدة 20 ســاعة 
وبنســبة )1:10( )و:ح(. ُغســلت القشــور بالمــاء المقطــر الخالــي مــن األيونــات Deionized water لمــدة 15 ســاعة  ثــم جففــت فــي 

حــرارة الغرفــة ولمــدة 18 ســاعة، كمــا موضــح فــي الشــكل )1(.
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الشكل 1. مخطط استخالص الكيتوسان من القشريات

استخدام مخلفات القرشيات قشور الروبيان والرسطان البحري

الغسل و إزالة األجزاء املتبقية والتقطيع

ºاملعاملة بحامض الهيدروكلوريك 4 % بنسبة 1 : 5 )و:ح( إلزالة املعادن ملدة 12 ساعة وعىل حرارة 30 م

غسل القشور جيداً باملاء ملدة  8 ساعات

غسل القشور جيداً باملاء ملدة  8 ساعات

املعاملة باألسيتون هايبوكلورات الصوديوم إلزالة اللون برتكيز 0.315 % ملدة 5 دقائق بنسبة 1 : 10  )و:ح(

الغسل جيداً باملاء املقطر والتجفيف بدرجة حرارة الغرفة 

منتوج الكايتني

معاملة الكايتني املجفف مبحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيز %50 بدرجة حرارة  65 مº وملدة 20 ساعة 

وبنسبة )1 : 10( إلزالة مجاميع األستيل

الغسل جيداً باملاء ملدة 15 ساعة والتجفيف بدرجة حرارة الغرفة 

منتوج الكيتوسان 

املعاملة مبحلول هيدروكسيد الصوديوم 4 % بنسبة 1 : 5 )و:ح( إلزالة الربوتينات ملدة 20 ساعة وعىل 

ºحرارة 30 م
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تحضير محلول الترسيب باستعمال الكيتوسان:
اســُتعملت الطريقــة المبينــة مــن قبــل )Nomanbhay and Palanisamy, )2005 وذلــك بخلــط الكيتوســان مــع ميــاه الصــرف الصحــي 
بتركيــز 1% )100:1( )وزن:حجــم( وعلــى أس هيدروجينــي  )4 و8( لمــدة 12 ســاعة )ضبــط األس الهيدروجينــي باســتعمال حامــض 
الكبريتيــك وهيدروكســيد الصوديــوم تركيــز 0.1 عيــاري(. وضــع المزيــج خــالل الســاعات الســتة األولــى علــى الهــزاز المغناطيســي 
magnetic stirrer بعدهــا تــرك الخليــط بدرجــة حــرارة الغرفــة ســاكنًا لمــدة 6 ســاعات أخــرى، رشــح المــاء وأزيــل الراســب، وأخــذ الراشــح 

ومــن ثــم تــّم تقديــر المعــادن الثقيلــة للمــاء قبــل وبعــد المعالجــة بالكيتوســان.  

تقدير المعادن الثقيلة في عينات مياه الصرف الصحي:
ُأخــذ 100 مــل مــن العّينــة ووضعــت فــي دورق الهضــم، وُأضيــف إليهــا 6 مــل مــن حامــض النتريــك HNO3  المرّكــز ووضعــت فــي 
حمــام مائــي بدرجــة حــرارة º 70م لمــدة 30 دقيقــة، بعدهــا تركــت العينــات لتبــرد وأضيــف إليهــا 6 مــل مــن حامــض النتريــك المركــز، 
ووضعــت علــى Hot plate بدرجــة حــرارة º 70م حتــى يصــل إلــى مرحلــة قبــل الجفــاف، مــن ثــم أضيــف إليــه 2 مــل مــن حامــض 
الهيدروكلوريك HCL  المرّكز و50 مل من الماء المقطر، ثم فصلت باســتعمال جهاز الطرد المركزي على 3600 دورة/دقيقة ولمدة 
دقيقــة واحــدة، وبعــد انتهــاء عمليــة الفصــل، أخــذ الراشــح وأضيــف إليــه 100 مــل مــاء مقطــر، وفحصــت العينــات )الرصــاص، والزنــك، 
والحديــد، والنحــاس والكادميــوم(،  بجهــاز االمتصــاص الــذري Atomic Absorption فــي المختبــر المركــزي التابــع لكليــة الزراعــة، 
جامعــة البصــرة. حســب الطريقــة المذكــورة فــي )Schnitzer and Hoffman, 1976(. كان عــدد المعامــالت، هــو معاملتيــن األولــى 
معاملــة اســتخدام كيتوســان الســرطان البحــري  والثانيــة معاملــة اســتخدام كيتوســان الروبيــان مــع إجــراء المقارنــة بمعاملــة الشــاهد )الســيطرة  

control( مــاء الصــرف الصحــي، وبواقــع ثــالث مكــررات لغــرض التحليــل االحصائــي.

التصميم والتحليل اإلحصائي: 
 Completely )CRD( واســـتعمل التصـــــميم العشـوائـــي الكامـــل SPSS )2001( حّللـــت البيانـــات إحصائيــًا بالبرنامـــج اإلحصائـــي
Randomized Design واختبــرت الفروقــات بيــن العــوامــــل المدروســة باســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــوي المعــدل )RLSD(  عنــد 

مستــــوى معنويــة )0.05( وذلــك حســب مــا ذكــره )الــراوي وخلــف اهلل، 2000 (. 

النتائج والمناقشة: 

توّضــح النتائــج المبّينــة فــي األشــكال )2، 3، 4، 5 و6( االنخفــاض الحاصــل فــي تركيــز المعــادن الثقيلــة لميــاه الصــرف الصحــي 
المعاملــة بنوعــي الكيتوســان المحضــر مــن مخلفــات الروبيــان ومخلفــات الســرطان البحــري، بالمقارنــة مــع عّينــات الشــاهد غيــر المعاملــة، 
وعلــى قيمــة أس هيدروجينــي pH )4 و8(. أشــارت الّدراســة الحاليــة أّن اســتعمال الكيتوســان المســتخلص مــن مخّلفــات القشــريات كمــادة 
حيويــة مخلبيــة أّدى إلــى التقليــل مــن محتــوى العناصــر المعدنيــة فــي الميــاه الملوثــة، وذلــك المتالكــه العديــد مــن الشــحنات الموجبــة التــي 
تســاعد علــى ترســيب المعــادن )Oliveira Franco et al., 2004(. بالنســبة لتأثيــر نــوع الكيتوســان، فقــد أوضحــت النتائــج بــأن 
الكيتوســان المحضر من مخلفات الســرطان البحري كان ذو فعالّية أعلى من الكيتوســان المحضر من مخّلفات الروبيان، ويعزى ســبب 
ذلــك إلــى االختــالف فــي الخــواص الفيزيائيــة، والصفــات الوظيفيــة لنوعــي الكيتوســان، خصوصــًا التبايــن فــي األوزان الجزيئيــة، ودرجــة 
نــزع مجاميــع األســيتيل )Wibowo et al., 2007a(، اّتفقــت النتائــج المســتحَصلة مــع دراســة )Savant )2001 الــذي بّيــن أّن نــوع 

وتركيــز الكيتوســان، وزمــن التفاعــل، يــؤدي دورًا مهّمــًا فــي تقليــل المــواد الصلبــة العالقــة الكليــة، وتخفيــض عــكارة المحلــول. 
إّن مــن أهــم اآلليــات التــي تفســر فعالّيــة الكيتوســان فــي معالجــة الميــاه الملوثــة تعــود باألســاس إلــى شــحناته الموجبــة، والتداخــل مــع 
المركبات ســالبة الشــحنة في المياه، فضاًل عن ذلك فإن مجموعات الهيدروكســيل على جزيئة الكيتوســان تســهم في ترســيب البروتينات 
وغيرهــا مــن المــواد الصلبــة العالقــة فــي الميــاه )Wibowo et al., 2007 b(. بّيــن )Rhazi et al., ) 2002  ميكانيكيــة عمــل 
الكيتوســان كعامــل مزيــل للمعــادن الثقيلــة، عــن طريــق قابليتــه فــي تكثيــف األيونــات المعدنيــة الثقيلــة، حيــث تعمــل مجاميــع األميــن فــي 

 .)Pradhan et al., 2005( الكيتوســان كمانــح لإللكترونــات بصــورة انتقائيــة مــع األيونــات المعدنيــة
فيمــا يتعّلــق بعنصــر الرصــاص Pb ودور الكيتوســان فــي خلبــه، فقــد بّينــت نتائــج )الشــكل 2( اختالفــات واضحــة فــي تركيــز العنصــر 
باســتعمال الكيتوســان عنــد أس هيدروجينــي مختلــف، إذ ســّجلت النتائــج أفضــل كفــاءة المتصــاص العناصــر المعدنيــة لنوعــي الكيتوســان 
عند األس الهيدروجيني )pH 4(، حيث سجل أعلى تركيز للرصاص في عينة الشاهد غير المعاملة وكان 0.86 مايكروغرام/غ في 
حيــن ســجل أقــل تركيــز للعنصــر بعــد 12 ســاعة مــن المعاملــة بالكيتوســان، حيــث بلغــت القيــم 0.22 ، 0.39 مايكروغــرام/غ، وبنســبة 
مئويــة لالمتصــاص 74.41 ، 54.56 % لعّينــات المــاء المخلوطــة مــع كيتوســان الســرطان البحــري وكيتوســان الروبيــان علــى التوالــي. 
أمــا عنــد األس الهيدروجينــي )pH 8(، فقــد كانــت القيــم 0.37 مايكروغــرام/غ لعّينــات الميــاه المعالجــة بكيتوســان الســرطان البحــري 

و0.54 مايكروغــرام/غ للعّينــات المعاَملــة بكيتوســان الروبيــان، والنســبة المئويــة للخلــب 56.97 و37.2 % علــى التوالــي. 
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ولوحــظ مــن خــالل التحليــل اإلحصائــي اختــالف عّينــة الشــاهد معنويــًا )p<0.05( عــن معاملــة عّينــة الميــاه بالكيتوســان المحضــر مــن 
قشور الروبيان والسرطان البحري عند أس هيدروجيني )4(، في حين كانت جميع المعامالت مختلفة معنوّيًا عند األس الهيدروجيني )8(. 
تتوافــق نتائــج الّدراســة الحاليــة مــع  ) Bamgbose et al., )2010 باســتعمالهم الكيتوســان المحضــر مــن الهيــكل الخارجــي للســرطان 
البحــري بنســبة 4 غ/ل فــي خلــب عنصــر الرصــاص وبّينــوا أّن قابليــة الكيتوســان علــى امتصــاص المعــادن تتناســب عكســيًا مــع تركيــز 
المعــدن فــي المحلــول، نتيجــة لوجــود مواقــع محــدودة لاللتصــاق فــي جزيئــة الكيتوســان، والتــي تتشــبع بالعــدد الكافــي بغــض النظــر عــن 
التركيــز المســتخدم، طالمــا أّن كمّيــة المعــدن تكــون مســاوية أو أكثــر مــن مواقــع الخلــب المتاحــة. كمــا وجــدوا أّن أيونــات الرصــاص أكثــر 
قــدرة علــى الخلــب مــن أيونــات الكادميــوم، وذلــك بســبب اإلماهــة لطاقــة الترطيــب فــي الرصــاص، وبالتالــي تســمح لــه بــأّن يكــون أكثــر 

وصــول إلــى مواقــع الخلــب علــى ســطح جزيئــة الكيتوســان.

الشكل 2. دور الكيتوسان في إزالة عنصر الرصاص من مياه الصرف الصحي

يظهــر الشــكل )3( دور الكيتوســان فــي خلــب عنصــر الزنــك Zn مــن الميــاه الملوثــة، بالمقارنــة مــع عّينــة الشــاهد غيــر المعاملــة، فقــد 
بّينــت النتائــج امتــالك الكيتوســان دورًا واضحــًا فــي خفــض تركيــز العنصــر مــن 0.98 مايكروغــرام/غ فــي عّينــة الشــاهد، لينخفــض بعــد 
المعاملــة بالكيتوســان إلــى تركيــز 0.52 مايكروغــرام/غ، لعينــات الميــاه المعالجــة بنــوع الكيتوســان المحضــر مــن مخّلفــات الســرطان 
البحري و0.66 مايكروغرام/غ للمياه المعالجة مع الكيتوســان المســتخلص من قشــور الروبيان عند أس هيدروجيني )pH 8(، وبنســبة 
امتصــاص مئويــة بلغــت 46.93 و32.65 %. كمــا بّينــت النتائــج أّن للكيتوســان دورًا فعــااًل وكبيــرًا فــي خلــب المعــادن عنــد خفــض 
األس الهيدروجينــي إلــى )pH 4(، فقــد كان تركيــز عنصــر الزنــك فــي ميــاه الشــاهد غيــر المعاملــة 0.98 مايكروغــرام/غ، وانخفضــت 
هــذه القيمــة إلــى 0.17، 0.22 مايكروغــرام/غ بعــد المعاملــة بالكيتوســان لمــدة 12 ســاعة وبنســئة مئويــة للخلــب 82.65، %77.55 
لعّينــات الميــاه المعالجــة بكيتوســان الســرطان البحــري والميــاه المعالجــة بالكيتوســان المحضــر مــن الروبيــان علــى التوالــي. ولوحــظ مــن 
التحليــل اإلحصائــي عــدم وجــود فــروق معنويــة )p>0.05( بيــن نوعــي الكيتوســان، أّمــا الشــاهد فإّنــه يختلــف معنوّيــًا عنهمــا عنــد مســتوى 
معنويــة )p<0.05( عنــد األس الهيدروجينــي )4(، أّمــا عنــد األس الهيدروجيــن )8( فقــد أوضحــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي أّن معاملــة 
كيتوســان الســرطان البحــري يتبايــن بشــكٍل معنــوٍي مــع معاملــة الشــاهد )p<0.05(، أمــا معاملــة كيتوســان الروبيــان فلــم تختلــف معنوّيــًا 

)p>0.05( عــن البقيــة.

 معاملة الشاهد
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الشكل 3. دور الكيتوسان في إزالة عنصر الزنك من مياه الصرف الصحي

يّتضــح مــن الشــكل )4(  دور الكيتوســان فــي  خلــب  عنصــر الحديــد Fe فــي المــاء، إذ ســجل خــالل الفحــص فــي معاملــة الشــاهد أعلــى 
تركيــز 38 مايكروغــرام/غ، وأقــل تركيــز كان فــي العّينــات المعاملــة بالكيتوســان عنــد األس الهيدروجينــي )pH 4(، فحصلــت عّينــات 
الميــاه المعاملــة بكيتوســان الســرطان البحــري علــى نســبة مئويــة عاليــة لخلــب العنصــر إذ بلغــت 73.68 % وبقيمــة 10 مايكروغــرام/غ، 
فــي حيــن بلغــت النســبة المئويــة لخلــب العنصــر 50% وبتركيــز 19 مايكروغــرام/غ للعينــات المعاملــة بكيتوســان الروبيــان، أّمــا عنــد 
األس الهيدروجينــي )pH 8( فقــد بلــغ تركيــز عنصــر الحديــد 17 مايكروغــرام/غ وبنســبة خلــب مئويــة 55.26% فــي العّينــات المعاملــة 
بكيتوســان قشــور الســرطان البحري، في حين كانت قيمة عنصر الحديد 24 مايكروغرام/غ لعينات المياه المعالجة بكيتوســان مخلفات 
الروبيــان والنســبة المئويــة للخلــب بلغــت 36.84 % بعــد معاملــة جميــع العّينــات بالكيتوســان لمــدة 12 ســاعة. أظهــر التحليــل اإلحصائــي 
عــدم وجــود فــروق معنوّيــة  )p>0.05( بيــن معامــالت نوعــي الكيتوســان، أّمــا الشــاهد فقــد اختلــف معنوّيــًا عنهمــا عنــد مســتوى معنويــة 
)p<0.05( عنــد األس الهيدروجينــي )4 و8(. ووجــد )Guerrero et al.,  )1998 أّن اســتخدام الكيتوســان بتركيــز 10 ملــغ/ل 
وعنــد أس هيدروجينــي )7( فــي عمليــة تخثيــر أو تكتــل متبوعــة بالطــرد المركــزي لميــاه صــرف مصنــع مســحوق األســماك، قــد خفضــت 
المــواد الصلبــة العالقــة الكليــة بنســبة وصلــت إلــى 85 %. توافقــت النتائــج مــع دراســة )Gamage and Shahidi, )2007 حيــث 
وجــدا حصــول إزالــة واضحــة لأليونــات المعدنيــة )الزئبــق والحديــد والنيــكل والرصــاص والنحــاس والزنــك( عنــد اســتعمال الكيتوســان وعلــى 
ســاعات ترســيب مختلفــة 4 و10 و20 ســاعة، وعنــد أس هيدروجينــي 5 و6 و7 وبينــا أنــه بانخفــاض األس الهيدروجينــي، تــزداد كفــاءة 
الكيتوســان علــى الخلــب. وتوافقــت النتائــج أيضــًا مــع دراســة  )Kadouche et al., )2012 مــن حيــث كفــاءة الكيتوســان المحّضــر مــن 
قشــور الروبيــان فــي عمليــة ترســيب العناصــر المعدنيــة لميــاه الصــرف الصحــي، وقــد بّينــت نتائجهــم زيــادة فــي ســرعة ترســيب عنصــري 
زالتهمــا مــن المــاء بنســب تراوحــت بيــن 88 – 95 % اعتمــادا علــى التركيــز األولــي للمعــدن فــي المــاء مــع أفضليــة  النحــاس والزنــك واإ

المتصــاص النحــاس. 
كمــا اســتخدم معقــد الكيتوســان فــي اســترداد البروتيــن بنســبة 78 –  94 % عنــد اســتخدامه بنســبة 150 ملــغ/ل فــي ميــاه غســل منتــوج 

 .)Wibowo, 2003( الســوريمي بعــد مــرور 24 ســاعة
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وفــي دراســة ) Rangel-Mendez et al., )2009 حــول انتقائيــة مركــب الكيتوســان فــي إزالــة أيونــات الكادميــوم والنحــاس والرصــاص 
مــن المحلــول المائــي وعالقتــه بــاألس الهيدروجينــي وتركيــز المــادة العضويــة الطبيعيــة فــي المحلــول، فقــد كان أعلــى امتصاص للكيتوســان 
عنــد قيمــة أس هيدروجينــي 4 كمــا أّن وجــود المــادة العضويــة قلّــل مــن قابليــة خلــب المعــادن مقارنــًة بالمــاء الصافــي، وقــد بّينــوا أّن آليــة 
الخلــب ترتبــط بحجــم المســامات الموجــودة علــى جزيئيــة الكيتوســان، إذ وجــدوا بــأّن هــذه المــواد العضويــة تقــوم بإغــالق هــذه المســامات، 

وبالتالــي منــع أيونــات المعــادن مــن الدخــول إلــى مواقــع الخلــب الداخليــة، واقتصارهــا علــى االرتبــاط بالمجاميــع المتاحــة علــى الســطح.

الشكل 4. دور الكيتوسان في إزالة عنصر الحديد من مياه الصرف الصحي

ســجلت النتائــج فــي الشــكل )5( حصــول انخفــاٍض واضــح فــي تركيــز عنصــر النحــاس Cu للعّينــات المعاَملــة بمرّكــب الكيتوســان عنــد 
أس هيدروجينــي 8 لتصــل القيــم إلــى 0.043 و0.051 مايكروغــرام/غ لــكلٍّ مــن عّينــات الميــاه المعاَلجــة بكيتوســان المســتخلص 
مــن مخّلفــات الســرطان البحــري، والكيتوســان المحّضــر مــن قشــور الروبيــان علــى التوالــي، بعــد أن كانــت القيــم فــي عّينــة الشــاهد 
0.128 مايكروغــرام/غ. وعنــد األس الهيدروجينــي 4 كانــت عمليــة الخلــب أكثــر كفــاءه حتــى بلغــت 0.021 و0.028 مايكروغــرام/غ 
النســبة المئويــة إلزالــة العناصــر المعدنيــة عنــد )pH 8( 64.16، و57.5 % وعنــد أس  التوالــي. وبصــورٍة عامــة كانــت  علــى 
هيدروجينــي )pH 4( 82.5، و76.66  % لــكلٍّ مــن عينــات الميــاه المعالجــة بالكيتوســان المســتخلص مــن مخّلفــات الســرطان 
البحــري والكيتوســان المحضــر مــن قشــور الروبيــان علــى التوالــي ولفتــرة 12 ســاعة. أظهــرت النتائــج اإلحصائيــة عــدم وجــود فــروق 
 )p<0.05( فــي حيــن أّنهــا اختلفــت معنوّيــًا عــن عّينــة الشــاهد عنــد مســتوى معنويــة )p>0.05( معنوّيــة بيــن معاملتــي الكيتوســان
ولتركيــزي األس الهيدروجينــي. واّتفقــت النتائــج مــع مــا قــام بــه )Jaros et al., )2005 بتصنيــع كريــات الكيتوســان ودراســة قدرتهــا 
علــى إزالــة أيونــات النحــاس والزنــك والكــروم، فــي محاليــل مفــردة ومزدوجــة وثالثيــة، بتراكيــز أوليــة تراوحــت بيــن 5 – 7 ملــغ/ل، 
وبّينــت النتائــج أّن أفضــل وأســرع خلــب كان لعنصــر النحــاس ســواًء كان لوحــده أو مــع المعــادن األخــرى، تليهــا أيونــات الزنــك والكــروم 
بشــكٍل متقــارب، وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى اختــالف قــوة الشــحنات الموجبــة علــى المعــادن المختلفــة، ممــا يــؤّدي إلــى اختــالف فــي قابليــة 

انجذابهــا نحــو المجاميــع الفّعالــة فــي الكيتوســان.
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 كمــا جــاءت نتائــج الّدراســة الحاليــة متوافقــة مــع  دراســة )Vieira et al., )2007 حــول تحضيــر أغشــية الكيتوســان واســتخدامها فــي 
ترســيب أيونــات النحــاس والزئبــق مــن الخلطــات الثنائيــة، والحظــوا حصــول خلــب لأليونــات المعدنيــة بنســبة ازدادت فــي المحاليــل الفرديــة 
عمــا هــو عليــه فــي المحاليــل المختلطــة، بســبب تنافــس األيونــات علــى مواقــع االلتصــاق فــي الكيتوســان. وبّينــوا بــأّن فعالّيــة الكيتوســان 
تتناســب عكســيًا مــع زمــن البقــاء فــي المحلــول، وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى آليــات التداخــل الحاصــل مــا بيــن الكيتوســان والعناصــر المعدنيــة، 
مثــل الخلــب، أو الروابــط الكهروكيميائيــة، التــي تحــدث مــع العديــد مــن المجاميــع الكيميائيــة المشــحونة وغيــر المشــحونة )األمينــات 
والهيدروكســيالت(، والتــي تتغّيــر تبعــًا لتغيــر األس الهيدروجينــي للمحلــول. فقــد تّمــت دراســة تأثيــر الكيتوســان بتركيــز 6 غ/ل فــي 
خلــب العناصــر المعدنيــة عــن طريــق عمــل مرشــحات بواســطة ربــط البوليميــر والمعــدن، حيــث تــم قيــاس عنصــر الكــروم عنــد قيــم أس 
هيدروجينــي مختلفــة، وبّينــت النتائــج بــأّن أفضــل أس هيدروجينــي كان 4، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى طاقــة التنشــيط لمجاميــع األميــن 
فــي الكيتوســان والبالغــة 6.3 والتــي تحتهــا يبقــى المركــب موجــب الشــحنة، مقابــل أيونــات الكــروم ســالبة الشــحنة فــي المحلــول، ممــا 
يــؤّدي إلــى تجــاذب كهربائــي مســتقر فــوق األثنيــن. ووجــدوا بــأّن أيونــات الكــروم قــد فقــدت شــحنتها الســالبة، بســبب التداخــل مــع جزيئــات 
الكيتوســان المتعــددة، ممــا ســاعد كثيــرًا علــى زيــادة كفــاءة الخلــب، حيــث انخفــض تركيــز الكــروم مــن 6 ملــغ/ل ليصــل إلــى 1 ملــغ/ل  

.)Abatneh and Sahu, 2014(

الشكل 5. دور الكيتوسان في إزالة عنصر النحاس من مياه الصرف الصحي

يبّين الشكل )6( دور المعاملة بالكيتوسان لمدة 12 ساعة على خلب المعادن الثقيلة من المياه الملوثة، إذ اتضح من النتائج امتالك 
كيتوســان الســرطان البحــري قابلّيــة عاليــة علــى خلــب عنصــر الكادميــوم Cd فــي المــاء، حيــث بلــغ المعــدل 0.009 مايكروغــرام/غ عنــد 
األس الهيدروجينــي )pH 8(، بعــد أن كان التركيــز فــي عينــة الشــاهد 0.017 مايكروغــرام/غ، وانخفــض تركيــز العنصــر عنــد خفــض 
األس الهيدروجينــي )pH 4(، حيــث لوحــظ زيــادة فــي كفــاءة الكيتوســان علــى الخلــب حتــى بلــغ تركيــز العنصــر 0.002 مايكروغــرام/غ، 
وكانــت النســبة المئويــة لخلــب العنصــر 47.05، و88.23  % عنــد األس الهيدروجينــي pH 8 وpH 4 علــى التوالــي. أمــا الكيتوســان 
المســتخلص مــن مخلفــات الروبيــان فتميــز هــو اآلخــر بامتالكــه فعاليــة جيــدة فــي خفــض تركيــز عنصــر الحديــد مــن الميــاه الملوثــة، حيــث 
  pH 4 إلــى  pH 8 بينــت النتائــج انخفــاض التركيــز مــن 0.012 إلــى 0.008 مايكروغــرام/غ عنــد خفــض األس الهيدروجينــي مــن
للعينــات المعاملــة، وقــد بلغــت النســبة المئويــة لترســيب عنصــر الكادميــوم %29.41 عنــد األس الهيدروجينــي pH 8 وأخــذت النســبة 

 .pH 4 باالرتفــاع مــع انخفــاض األس الهيدروجينــي حتــى وصلــت إلــى 52.94 % عنــد أس هيدروجينــي
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وقــد أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود فــروق معنوّيــة بيــن معاملــة كيتوســان الســرطان البحــري ومعاملــة الشــاهد )p<0.05(، فــي 
حيــن لــم تســجل فروقــًا معنويــًة )p>0.05( بيــن معاملــة كيتوســان الروبيــان ومعاملــة الشــاهد ولقيمتــي األس الهيدروجينــي. اتفقــت النتائــج 
المســتحصلة مــع دراســة )Hadi, )2012 حــول خلــب عنصــر الكادميــوم بواســطة مركــب الكيتوســان المحضــر مــن قشــور الروبيــان، 
وقــد بينــت بــأن آليــة الترســيب تتــم عــن طريــق تكويــن معقــدات شــبه ثابتــة بيــن مجاميــع األميــن، ومجاميــع الهيدروكســيل الموجــودة فــي 

الكيتوســان والعنصــر المعدنــي.

الشكل 6. دور الكيتوسان في إزالة عنصر الكادميوم من مياة الصرف الصحي

االستنتاجات:

ومن خالل النتائج يمكن استخدام الكيتوسان وبكفاءة عالية في خلب المعادن الثقيلة وتقليل تراكيزها إلى حد ما.

 المراجع: 

الــراوي، خاشــع محمــود وخلــف اهلل عبــد العزيــز محمــد )2000(. تصميــم وتحليــل التجــارب الزراعيــة. الطبعــة الثانيــة. كليــة الزراعــة 
والغابــات، جامعــة الموصــل، وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، العــراق. دار الكتــب للطباعــة والنشــر. 488 صفحــة .

مــن مخلفــات االســماك والقشــريات ودراســة خواصهمــا  الجيالتيــن والكيتوســان  اســتخالص  النــور، جــالل محمــد عيســى )2014(. 
وتطبيقاتهمــا. أطروحــة دكتــوراه، قســم االســماك والثــروة البحريــة، كليــة الزراعــة. جامعــة البصــرة. العــراق. 223 صفحــة 

Abatneh, Y.; and O. Sahu )2014(. Removal of chromium by biosorption method )Chitosan(. 
International Letters of Natural Sciences. 8:44 – 55.

Ahmed, R.A. and A.M Fekry (2013). Preparation and characterization of a nanoparticles modified 
chitosan sensor and its application for the determination of heavy metals from different aqueous 
media. Int. J. Electrochem. Sci., 8 )1( : 6692 – 6708.

Bamgbose, J.T.; S. Adewuyi; O. Bamgbose; and A.A. Adetoye )2010(. Adsorption kinetics of cadmium 
and lead by chitosan. African Journal of Biotechnology. 9 )17(: 2560 – 2565.

De Castro Dantas, T.N.; A.A. Dantas Neto; A. De; M.C.P. Moura; E.L. Barros Neto; and E. De 
Paiva Telemaco )2001(. Chromium adsorption by chitosan impregnated with microemulsion. 
Langmuir. 17 )14(: 4256 – 4260.



الدبيكل وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 189 - 200. أيلول/سبتمبر 2018

Al-Dubakel  et al.,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 189 - 200. September 2018

198

Dhodapkar, R.; and A. Kumar )2014(. Adsorption of heavy metal ions present in E-Waste onto 
chitosan and its derivative using ion imprinting technique. 27th the International Carbohydrate 
Symposium, January )12 – 17th (, Indian Institute of Science, Bangalore. India, P.1. 

Gamage, A.; and F. Shahidi )2007(. Use of chitosan for the removal of metal ion contaminants and 
proteins from water. Food Chemistry. 104 )3(:989 – 996.

Gazso, L.G. )2001(. The key microbial processes in the removal of toxic metals and radionuclides 
from the environment. Central Eur. J. Occup. Environ. Med., 7)3-4(: 178 – 185.

Guerrero, L.; F. Omil; R. Mendez; and J.M. Lema )1998(. Protein recovery during the overall treatment 
of waste waters from fish-meal factories. Bioresource Technology. 63 (3): 221 – 229.

Hadi, A.G. (2012). Adsorption of Cd (II) ions by synthesize chitosan from fish shells. British Journal 
of Science. 5 )2(: 33 – 38.

Jaros, K.; W. Kaminski; J. Albinska; and V. Nowak )2005(. Removal of heavy metal lons: Copper, zinc and 
chromium from water on chitosan beads. Environment Protection Engineering. 31 )3 – 4(: 153 – 162.

Kadouche, S.; H. Lounici; K. Benaoumeur; N. Drouiche; M. Hadioui; and P. Sharrock )2012(. 
Enhancement of sedimentation velocity of heavy metals loaded  hydroxyapatite using chitosan 
extracted from shrimp waste. J. Polym. Environ., 20 )3(: 848 – 857. 

Kocasay, G.; and V. Sahin )2007(. Heavy metal removal from industrial wastewater by clinoptilolite.  
J. Environ. Sci. Health A Tox. Hazard Subst. Environ. Eng., 42 )14(: 2139 – 2146.

Mashi, S.A.; S.A. Yaro; and S.A. Haiba )2004(. Cu, Mn, Fe and Zn levels in soils of shika area 
Nigeria. Biomed. Environ. Sci., 17 )4(: 426 – 431.

Mendil, D. )2006(. Mineral and trace metal levels in some cheese collected from Turkey. Food 
Chemistry. 96 )4(: 532 – 537.

Muchuweti, M.; J.W. Birkett; E. Chinyanga; R. Zvauya; M.D. Scrimshaw; and J.N. Lester )2006(. 
Heavy metal content of vegetables irrigated with mixture of wastewater and sewage sludge in 
Zimbabwe: Implications for human health. Agric. Ecosyst. Environ., 112)1(: 41 – 48.

Navarro, M.C.; C. Perez-Sirvent; M.J. Martinez-Sanchez; J. Vidal; P.J. Tovar; and J. Bech )2008(. 
Abandoned mine sites as a source of contamination by heavy metals: A case study in a semi-arid 
zone. J. Geochem. Explorat., 96 )2-3(: 183 – 193.

No, H.K.; and S.P. Meyers )1995(. Preparation and characterization of chitin and chitosan. A Review. 
Journal of Aquatic Food Product Technology. 4 )2( : 27 – 52.

Nomanbhy, S.M.; and K. Palanisamy )2005(. Removal of heavy metal from industrial waste water 
using chitosan coated oil palm shell charcoal. Electronic Journal of Biotechnology. 8 )1(: 43 – 53.

Oliveira Franco, L.; R.C. Maia; L.F. Porto; A.S. Messias; K. Fukushima; and G.M. Campos – Takaki 
)2004(. Heavy metal biosorption by chitin and chitosan isolated from Cunninghamella elegans 
)IFM 46109(. Braz. J. Microbiol., 35 )3(: 243 – 247. 

Oliver, M.A. )1997(. Soil and human health: A Review.  Eur. J. Soil Sci., 48 )4(: 573 – 592.
Pradhan, S.; S.S.  Shukla; and K.L. Dorris )2005(. Removal of nickel from aqueous solution using 

crab shells. Journal of Hazardous Materials. 125 )1-3(:  201 – 204. 
Rangel - Mendeza, J.R.; R. Monroy-Zepedab; E. Leyva-Ramosb; Diaz-Floresa; and K. Shirai )2009(. 

Chitosan selectivity for removing cadmium )II(, copper )II(, and lead )II( from aqueous phase: 
pH and organic matter effect. Journal of Hazardous Materials. 162 )1(: 503 – 511.

Rhazi, M.; J. Desbrieres; A. Tolaimate; M. Rinaudo; P. Vottero; A. Alagui and M.E. Meray )2002(. 
Influence of the nature of the metal ions on the complexation with chitosan application to the 
treatment of liquid waste.  Eur. Polymer J., 38 )8(:1523 – 1530.



الدبيكل وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 189 - 200. أيلول/سبتمبر 2018

Al-Dubakel  et al.,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 189 - 200. September 2018

199

Rodríguez García, J.C.; J. Barciela García; C. Herrero Latorre; S. García Martín; and R.M. Peña 
Crecente )2005(. Direct and combined methods for the determination of chromium, copper and 
nickel in honey by electrothermal atomic absorption spectroscopy. J. Agric. Food Chem., 53)17(: 
6616 – 6623.

Savant, V.D. )2001(. Protein absorption on chitosan polyanion complexes: Application to aqueous 
food processing wastes. Ph.D. Thesis, Food Science and Technology, Oregon State University. 110 p.

Savant, V.D.; and J.A. Torres )2003(. Fourier transform infrared analysis of chitosan based coagulating 
agents for treatment of surimi waste water. Journal of Food Technology. 1 )2(: 23 – 28.

Schnitzer, S.A. and I. Hoffman )1976(. Thermogravimetric analysis of the salts and metals complexes 
of soil fulvic acid. Geochem. Cosmochim. Acta, 31)1(: 7 – 15.

Shahidi, F.; J.K.V. Arachchi and Y.J. Jeon )1999(. Food application of chitin chitosan. Trends in Foods 
Science and Technology. 10 )2( : 37 – 51.

Singh, K.P.;  D. Mohon; S. Sinha; and  R. Dalwani )2004(. Impact assessment of treated/untreated 
wastewater toxicants discharged by sewage treatment plants on health, agricultural, and 
environmental quality in the wastewater disposal area. Chemosphere. 55 )2(: 227 – 255.

Soundarrajan, M.; T. Gomathi; and P.N. Sudha (2014). Understanding the adsorption efficiency of 
chitosan coated carbon on heavy metal removal. International Journal of Scientific and Research 
Publications. 3 )1(: 1 – 10.

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences )2001(. Special program for statistical system. 
Version, 11, SPSS Inc. Chicago, 111, USA. 

Toan, N.V. )2009(. Production of chitin and chitosan from partially autolyzed shrimp shell materials. 
The Open Biomaterials Journal. 1:21-24.

Tripathi, R.M.; R. Raghunath; V.N. Sastry; and T.M. Krishnamoorthy )1999(. Daily intake of heavy 
metals by infants through milk and milk products. Sci. Total Environm., 227)2-3(: 229 – 235.

Vieira, R.S.; E. Guibal; E.A. Silva; and M.M. Beppu )2007(. Adsorption and desorption of binary 
mixtures of copper and mercury ions on natural and cross-linked chitosan membranes. Adsorption. 
13)5-6(: 603 – 611.

Wibowo, S. )2003( Surimi wash water treatment by chitosan –alginate complexes: Effect of the 
molecular weight and degree of deacetylation of chitosan and nutritional evaluation of solid 
recovered by the treatment. PhD. Thesis, Food Science and Technology, Oregon State University. 123 p.

Wibowo, S.; G. Velazquez; V. Savant; and A. Torres )2007a(. Effect of chitosan type on protein and 
water recovery efficiency from surimi wash water treated with chitosan alginate complexes. 
Bioresource Technology. 98)3(: 539 – 545.

Wibowo, S.; V. Savant; G. Cherian; T.F. Savange; G. Velaquez; and J.A. Torres )2007b(. A feeding 
study to assess nutritional quality and safety of surimi wash water proteins recovered by a 
chitosan alginate complex. Journal of Food Science.72)3(:179 – 184.

Wilson, B.;  and  F.B. Pyatt )2007(. Heavy metal dispersion, persistence, and bioaccumulation around 
an ancient copper mine situated in Anglesey, UK. Ecotoxicology and Environmental Safety. 66 
)2(: 224 – 231.



الدبيكل وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 189 - 200. أيلول/سبتمبر 2018

Al-Dubakel  et al.,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 189 - 200. September 2018

200

Removing of Heavy Metals from Sewage Water Using Chitosan 
Extracted from Crustacean Waste 

 Adel Al-Dubakel(1) Sabah Al-Shatty*(2) and Jalal Al-Noor(1) 

)1(. Department of Fisheries and Marine Resources, Faulty of Agriculture, Basrah 
University, Basrah, Iraq.

)2(. Department of Food Science, Faulty of Agriculture, Basrah University, Basrah, Iraq. 
)*Corresponding author: Dr. Sabah Al-Shatty. E-Mail: sabahalshatty@yahoo.com(.

      Received: 24/09/2017                                Accepted: 23/03/2018

Abstract

The biological role of chitosan which was prepared by chemical method from 
shrimp waste Penaeus semisulcatus and the outer skeleton for marine crab Portunus 
pelagicus in some industrial and agricultural applications were studied. The 
concentration of prepared chitosan was 1% )w/v( at pH )4 and 8( for 12 hours in 
precipitation and chelating heavy metals )Lead, Zinc, Iron, Cupper and Cadmium( 
from of sewage water. Concentration of elements was measured by Flame Atomic 
Absorption Spectrophotometer ) FAAS(. The results of the study indicated that the 
concentration of the water elements was high before treated with chitosan. The 
results showed a significant (p<0.05) decrease in element concentration percentage 
after treated with crab chitosan. In contrast, shrimp chitosan displayed a minimum 
effect on decreasing the amount of heavy metals. Moreover, the results showed that 
the higher percentage for mineral adsorption was at pH )4 as compared with 8(. 
The results confirmed the possibility of using chitosan in chelate and precipitate the 
mineral ions from polluted water.
Key words: Heavy metals, Sewage, Chitosan, Crustacean. 


