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ABSTRACT: Facing the world a steady increase in needs in contrast with the lack of resources, 
raising increasing interest in return using waste as a renewable resource that can be reused rather 

than disposed of. 
Research and studies has tended to consider how the possibility of using some of the of the 
marine wastes (shells shrimp) in the production of some materials of interest (Chitin and 
Chitosan), which may help in maintain the quality of some of the different food items in 
addition to their importance in helping to prolong the duration of keeping some food. 
Therefore, this work is aimed to: 
1. Determined the proximate composition of shrimp shill. 
2. Evaluate the effect of acid concentration, time and temperature on the effecting of 

demineralization process. 
3. Evaluate the effect of alkaline concentration, time and temperature on the effecting of 

deprotinization process. 
4. Define optimum parameter (NaOH concentration, treatment temperature and treatment 

time. 
5. Determine some functional properties, and degree of deacetylation of the produced 

chitosan. 
6. Using of shrimp shill chitosan as a natural antioxidant in cake. 
7. Application of chitosan (as addible coating) to prolong the shelf life of tomatoes and 

strawberry fruits.  
The obtained results can be summarized as follow: 
The results showed that the shrimp shell contain a ash high content (44.96%), protein 
(36.63%), The best concentration of acid to remove the ash from the shrimp shells was 2M 
HCL at 45 ºC for 2hr. mean while, the best concentration of alkaline to remove the protein 
from shrimp shell 1M NaOH at 75 º C for 4hr, the optimum condition to deacetylation shrimp 
shell chitin (remove methyl groups from chitin to turn it into Chitosan) were 40% of NaOH at 
90 ° C for 1-2 hours. 
When examining the impact of using the produced Chitosan in various concentrations on the 
quality of some food, either by addition (as a natural anti-oxidant), or by using of different 
concentrations as edible coating of some vegetables and fruits (tomatoes and strawberries) 
the obtained showed that: - 
Additions of 2% shrimp shell chitosan to cake prolong (p≤0.05) stability of cake oil 
concentration and control. Using of 1.5% shrimp chitosan as an edible coating for 
strawberries prolong its shelf life to 10 days at room temperature. Compared with 4 days to 
uncoated fruits. And using of 2% shrimp chitosan as an edible coating for tomatoes prolong 
its shelf life to 24days at room temperature. Compared with 16 days to uncoated fruits. 
Key words: Chitin, chitosans, crustacean wastes. 
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  الملخص العربي
ات       یواجة العالم زیادة مستمرة فى اإلحتیاجات مع نقص فى المقابل للموارد مما یثیر زیادة اإلھتمام بإعادة إستخدام المخلف

  .بإعتبارھا من الموارد المتجددة التى یمكن إعادة إستخدامھا بدال من مجرد التخلص منھا
ة      دراإليفقد اتجھت األبحاث والدراسات    ات البحری شور الجمبرى  (سة مدي إمكانیة إستخدام بعض المخلف اج    )  ق ي إنت ف

ة     ین والكیتوزان  (بعض الموا د ذات األھمی ة            ) الكیت ة المختلف ساعد فى المحافظة على جودة بعض المواد الغذائی د ت والتى ق
  . عالوة على أھمیتھا فى المساعدة على إطالة مدة  حفظ بعض المواد الغذائیة

  :كن تلخیص النتائج المتحصل علیھا كالتالي و ُیم
ادن               ن المع ة م سبة عالی ى ن وى عل رى تحت شور الجمب ائج أن ق اد (أوضحت النت د أن أفضل    ) الرم روتین ووج والب

تخدام        رى باس ول   2تركیز من الحامض إلزالة الرماد من قشور الجمب ولرمن محل درھا     HCLم ى درجة حرارة ق  عل
45º  تخدام            ساعة ، كما اظھ2م لمدة رى باس شور الجمب ن ق روتین م ة الب وى إلزال ن القل ز م رت النتائج أن أفضل تركی
ین   4م لمدة 75º على درجة حرارة قدرھا  NaOHمولرمن محلول   1 ى الكیت د دراسة   ,  ساعات وذلك للحصول عل وعن

  ین،  التركیب الكیمیائى للكیتین الناتج تبین أنة إنخفض كثیرا جدا فى محتواه من الرماد والبروت
ة األستلة       ى الكیتوزان        (وعند إجراء عملی ة إل ین لتحویل ن الكیت ل م ة مجموعات المیثی بعض الخواص     ) إزال مع دراسة ل

ز         الوظیفیة للكیتوزان الناتج تبین أن     تخدام تركی د إس وزان عن اج الكیت دل لإلنت ى مع ول   % 40 أعل ن محل ى  NaOHم  عل
   ). ساعة2-1(م وذلك لمدة °90درجة حرارة 

بعض المواد         وعند در  ة ل ة والكیمئائی ى بعض الخواص الطبیعی ة عل اسة تاثیر إستخدام الكیتوزان الناتج  بتركیزات مختلف
ة فى                 ق إستخدامة بتركیزات مختلف ن طری ك أو ع سدة فى الكی ة مضادة لألك ادة طبیعی الغذائیة سواء عن طریق اإلضافة كم

  -: وكانت النتائج المتحصل علیھا كالتالى)لةثمار الطماطم والفراو(تغطیة بعض ثمار الخضر والفاكھة 
ة لمدة             م الحامض        30أنة عند أجراء تخزین للكیك على درجة حرارة الغرف ى رق أثیر اإلضافة عل  یوم ودراسة ت

ا أدى          % 2ورقم البیروكسید فى الزیت المستخلص وجد أن تركیز           ات الزیت، كم ادة ثب دة فى زی ائج جی كیتوزان أعطى نت
ى      % 1.5إستخدام تركیز    ة إل ادة عمر الفراول ى زی ى درجة حرارة     10كیتوزان إستخدامة فى تغطیة ثمار الفراولة إل ام عل  أی

ى         % 2الجو العادى، بینما أظھر تركیز   ة ثمار الطماطم لمدة وصلت ال  یوم  24كیتوزان نتائج جیدة عند إستخدامة فى تغطی
  .من التخزین على درجة حرارة الغرفة
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   كلیـــــــــة الـــــزراعة

   قسم علوم وتكنولوجیا األغذیة

نتاج الكیتین والكیتوزان من بعض إ"
مخلفات القشریات البحریة وإستخدامھا فى 

"األغذیة  
  

  رســالة علمیة مقدمـة كإنجاز جزئى لمتطلبات الدراسة 
  للحصول على درجة 

  الماجستیر
  )صناعات غذائیة(فى العلوم الزراعیة 

  مـن

  أیمــــــن یونــــس فتحــــى عــــــــالم
  ) م2007(جامعة المنوفیة ) صناعات غذائیة وألبان ( بكالوریوس في العلوم الزراعیة 
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  نبذة خمتصرة

لقشريات البحرية وإستخدامها إنتاج الكيتني والكيتوزان من بعض خملفات ا :عنوان الرسالة
  .ىف األغذية

  أیمـــن یونـس فتحـى عــالم :رسالة علمیة مقدمة من الطالب
  .)صناعات غذائیة(للحصول على درجة الماجستیر في العلوم الزراعیة 

ادة                 ام بإع ادة اإلھتم ا یثیر زی ل للموارد مم ى المقاب ى اإلحتیاجات مع نقص ف ادة مستمرة ف الم زی یواجة الع
  .تخدام المخلفات بإعتبارھا من الموارد المتجددة التى یمكن إعادة إستخدامھا بدال من مجرد التخلص منھاإس

)  قشور الجمبرى ( دراسة مدي إمكانیة إستخدام بعض المخلفات البحریة إليفقد اتجھت األبحاث والدراسات    
ة       اج  بعض الموا د ذات األھمی وزان  (في إنت ین والكیت د   ) الكیت ى ق ى جودة بعض المواد        والت ساعد فى المحافظة عل ت

  . الغذائیة المختلفة عالوة على أھمیتھا فى المساعدة على إطالة مدة  حفظ بعض المواد الغذائیة
  :ى ھذه الدراسةھدف إلحیث ت
 .دراسة التركیب الكیمیائى لقشور الجمبرى .1
دراسة تأثیر كال من تركیز الحامض ودرجة الحرارة وزمن اإلستخالص على عملیة إزالة المعادن  .2

 .من قشور الجمبرى) الرماد(
دراسة تأثیر كال من تركیز القلوى ودرجة الحرارة وزمن اإلستخالص على عملیة إزالة البروتین من  .3

 .قشور الجمبرى
 .رارة وزمن وذلك للحصول على الكیتوزان التعرف على العوامل المثلى من تركیز ودرجة ح .4
 .دراسة لبعض الخواص الوظیفیة ومعرفة درجة األستلة وذلك للكیتوزان الناتج .5
 .إستخدام الكیتوزان كمادة طبیعیة مضادة لألكسدة فى الكیك .6
  .استخدام الكیتوزان بتركیزات مختلفة فى بعض التطبیقات مثل تغطیة بعض ثمار الطماطم والفراولة  .7

  :یھ ُیمكن تلخیص النتائج المتحصل علیھا كالتالي وعل
د أن  ) الرماد(أوضحت النتائج أن قشور الجمبرى تحتوى على نسبة عالیة من المعادن      والبروتین ووج

شور الجمبرى باستخدام                ن ق اد م ة الرم ول   2أفضل تركیز من الحامض إلزال ى درجة   HCLمولرمن محل  عل
شور           ساعة، كم2م لمدة 45ºحرارة قدرھا    ن ق روتین م ة الب وى إلزال ن القل ز م ضل تركی ائج أن أف ا اظھرت النت

درھا   NaOHمولرمن محلول   1الجمبرى باستخدام      دة  75º على درجة حرارة ق صول    4م لم ك للح اعات وذل  س
اد               ,على الكیتین  ن الرم واه م ى محت را جدا ف ض كثی ة إنخف ین أن اتج تب ین الن وعند دراسة التركیب الكیمیائى للكیت

  بروتین،  وال
وزان    (وعند إجراء عملیة األستلة    ى الكیت ة إل ین لتحویل بعض    ) إزالة مجموعات المیثیل من الكیت مع دراسة ل

ین أن        اتج تب وزان الن ة للكیت من محلول % 40 أعلى معدل لإلنتاج الكيتوزان عند إستخدام تركيزالخواص الوظیفی
NaOH ساعة2-1(م وذلك لمدة °90 على درجة حرارة .(   

ة                وعن ة والكیمئائی ى بعض الخواص الطبیعی ة عل اتج  بتركیزات مختلف اثیر إستخدام الكیتوزان الن د دراسة ت
ى الكیك أو عن طریق إستخدامة                 ضادة لألكسدة ف ة م ادة طبیعی ة سواء عن طریق اإلضافة كم بعض المواد الغذائی ل

اطم وال  (بتركیزات مختلفة فى تغطیة بعض ثمار الخضر والفاكھة         ار الطم ة ثم ا     )فراول ائج المتحصل علیھ  وكانت النت
  -:كالتالى

دة    ة لم رارة الغرف ة ح ى درج ك عل راء تخزین للكی د أج ة عن م  30أن ى رق افة عل أثیر اإلض ة ت وم ودراس  ی
د أن تركیز      ت المستخلص وج ى الزی م البیروكسید ف ات   % 2الحامض ورق ادة ثب ى زی دة ف ائج جی ى نت وزان أعط كیت

ى        % 1.5یز  الزیت، كما أدى إستخدام ترك     ة إل ادة عمر الفراول ى زی ة إل ار الفراول  10كیتوزان إستخدامة فى تغطیة ثم
ز   ا أظھر تركی ادى، بینم رارة الجو الع ة ح ى درج ام عل ار  % 2أی ة ثم ى تغطی تخدامة ف د إس دة عن ائج جی وزان نت كیت

  . یوم من التخزین على درجة حرارة الغرفة24الطماطم لمدة وصلت الى 
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interest (Chitin and Chitosan), which may help in maintain the quality of some of the 
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Therefore, this work is aimed to: 

8. Determined the proximate composition of shrimp shill. 
9. Evaluate the effect of acid concentration, time and temperature on the 

effecting of demineralization process. 
10. Evaluate the effect of alkaline concentration, time and temperature on the 

effecting of deprotinization process. 
11. Define optimum parameter (NaOH concentration, treatment temperature and 

treatment time. 
12. Determine some functional properties, and degree of deacetylation of the 

produced chitosan. 
13. Using of shrimp shill chitosan as a natural antioxidant in cake. 
14. Application of chitosan (as addible coating) to prolong the shelf life of 

tomatoes and strawberry fruits.  
 
The obtained results can be summarized as follow: 

The results showed that the shrimp shell contain a ash high content (44.96%), 
protein (36.63%), The best concentration of acid to remove the ash from the shrimp 
shells was 2M HCL at 45 ºC for 2hr. mean while, the best concentration of alkaline to 
remove the protein from shrimp shell 1M NaOH at 75 º C for 4hr, the optimum 
condition to deacetylation shrimp shell chitin (remove methyl groups from chitin to 
turn it into Chitosan) were 40% of NaOH at 90 ° C for 1-2 hours. 

When examining the impact of using the produced Chitosan in various 
concentrations on the quality of some food, either by addition (as a natural anti-



oxidant), or by using of different concentrations as edible coating of some vegetables 
and fruits (tomatoes and strawberries) the obtained showed that: - 

Additions of 2% shrimp shell chitosan to cake prolong (p≤0.05) stability of 
cake oil concentration and control. Using of 1.5% shrimp chitosan as an edible 
coating for strawberries prolong its shelf life to 10 days at room temperature. 
Compared with 4 days to uncoated fruits. And using of 2% shrimp chitosan as an 
edible coating for tomatoes prolong its shelf life to 24days at room temperature. 
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