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 .1مربي ،بخش فراوري توليدات دامي ،مؤسسة تحقيقات علوم دامي كشور ،كرج ،ايران.
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تاريخ پذيرش مقاله1429/11/01 :

چكيده
این پووهش بهمنظور تایین تأثیر روش دباغی پوست ت،رمرغ بر خصوصیات تیمیایی چرم انجهام تهد .درمجمهوع  02قطاهه پوسهت
ت،رمرغ تویه تد و هر چوار قطاه پوست با یکی از روشهای دباغی کرومیا ویاهی و آلومی فراوری تد .خواص تهیمیایی چهرمهها
تامل مقدار چربیا مواد محلول در آبا مواد آلی محلول در آبا خاکس،ر سولفاتة نهامحلول در آبا مهواد ماهدنیا ازتا پهروتئین و
مقدار pHا اندازهویری تد .میزان چربی در چرمهای ویاهی بیش از چرمهای کرومی و آلومی بود ولی مقدار مواد محلهولا مهواد آلهی
محلول و خاکس،ر سولفاته نامحلول در آب در چرمهای آلومی و چرمهای ویاهی مشابه یکهدیگر و بهیش از چهرمههای کرومهی بهود.
بهعالوه مقادیر باالتر ازتا پروتئین و  pHبهترتیب در چرمهای کرومیا آلومی و سپس ویاهی بهدسهت آمهد .افهزایش  6و 4درصهدی
میزان چربی در چرمهای ویاهی نسیت به چرمهای آلومی و کرومی و کاهش مقدار ازتا پروتئین و  pHچرمهای ویاهی نسیت بهه دو
روش دیگر قابلتوجه بود .همیس،گی مﺜیت ماناداری بین مقدار چربی با مهواد محلهول در آبا خاکسه،ر سهولفاتة نهامحلول در آب و
همیس،گی منفی با مقدار ازت و پروتئین چرمهای مخ،لف بهدست آمد .بین مقدار مواد ماهدنی چهرم بها همهة خصوصهیات تهیمیایی
بهغیراز مقدار  pHچرما همیس،گی باالیی وجود داتت .برای دس،رسی به کیفیت باالتر در چرمهای ویاهی بررسهیههای کهاربردی بها
تغییر در مواد مصرفی و روش عمل باید در دامنة وسیعتری انجام پذیرد بنابراین علیرغم خطهرات اح،مهالی بهرای محهیطزیسهت و
کاروران کارواههای دباغیا در حال حارر مناسبترین روش برای دباغی پوست ت،رمرغا روش کرومی است.
كلیدواژهها :پروتئینا پوست ت،رمرغا خصوصیات تیمیایی چرما دباغیا ساالمیور.
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مقدمه

باارزش بسیار بیش،ر (چرم) تیدیل میتود .دباغی مومترین

هرچند در کشهور ایهران ته،رمرغ اغلهب بههمنظهور تولیهد

بخههش از صههنات چههرمسههازی اسههت .ایههن عمههل پههس از

ووتت پرورش مییابدا اما این پرنده را مهیتهوان حیهوانی

پردازشهای اولیه مانند آماده کردن پوست خام برای جذب

چندمنظوره دانسهت کهه عهالوه بهر ووتهتا پهرا روغهنا

دوبارة آب ازدست رف،ه و برورداندن آن بهه حالهت طییاهی

پوستا قرنیها اس،خوانا تخم و پوسه،ة تخهم آن نیهز دارای

اولیها (زدودن پشم و مو در پوست برخی حیوانات ازجمله

ارزش اق،صادی است [ .]08امروزه چرم ت،رمرغ بههعنهوان

ووسفندا بز و واو) و لشزدایی انجام میویرد .آهکدهی و

محصولی لوکس بههویهوه در بهازار اروپهاا آمریکها و ژاپهن

آنزیمدهی (برای خروج مواد زائد و قابلحهل در آب ماننهد

مطرح است اما دباغی پوست ته،رمرغ بها دبهاغی پوسهت

آلیومین)ا تورم پوستا حل تدن مواد ارافی بین الیهاف و

سههایر دامههها بسههیار م،فههاوت اسههت و بههه همههین دلیههل

سستتر تهدن آنهها مراحهل باهدی قیهل از دبهاغی روی

پرورش دهندوان ت،رمرغ در کشوری مانند افریقای جنهوبی

پوست آماده تده اسهت .در فراینهد دبهاغی مهواد تهیمیایی

برای تکمیل چرخة تولیدا کسب حداکﺜر سهود از پهرورش

مناسب در سطح پوست جذب و با مولکهولههای پهروتئین

تهه،رمرغ و بویههود فههراوری پوسههت تهه،رمرغا همکههاری

پوست ترکیب میتوندا بهوونه ای که پیوندهای ایجادتهده

تنگاتنگی با دباغهان دارنهد [ .]20م،خصصهان چهرم سهازی

بین آنهاا خواص مطلوبی مانند محدود تهدن جهذب آبا

هزینة دباغی برای پوس،ی که بهخوبی فراوری تده باتهد را

جلوویری از تورما مقاومت در برابر موجهودات ذرهبینهی و

چندین برابر چرمهای سیک و سنگین ووسهفندی و وهاوی

مواد تیمیاییا به پوست بدهد.

برآورد میکنند [ .]08به همین دلیلا رقابهت تهدیدی بهین

دباغی پوست به روشههای مخ،لهف کرومهیا ویهاهیا

ترکتهای تجاری تولید و عررهکننهدة چهرم دبهاغیتهده

آلدئیدیا سین،،یک و آلومی انجام میتود .در دباغی کرومی

وجود دارد و این ترکت ها اطالعات مربهوط بهه دبهاغی و

از سولفات کروم و سایر نمکهای کروم سهظرفی،ی اس،فاده

فراوری پوست ت،رمرغ را در اخ،یار دیگران قرار نمیدهند.

میتود .در ایهن روش نمهک ههای کهروم پایهداری بسهیار

در حال حارر فقدان بقایای اکسید کروم تش ظرفی،هی

زیادی به الیاف پوست میبخشد کهه آن را در برابهر دمهای

در محصوالت چرمی (که در روش دباغی کرومهی اسه،فاده

باال و حملة باک،ریها مقاوم میسازد .سرعت کار و بازدهی

می تود) مایار عررة چهرم ته،رمرغ در بازارههای جوهانی

باالا هزینة کهما رنهگ روتهن و محافظهت نسهی،اً کامهل از

است که مخاطرات زیست محیطهی نهدارد .ازایهنرو یهاف،ن

پروتئینهای پوستا برتریهای اصلی این روش است و به

روش های مخ،لف دباغی کهه ممکهن اسهت کیفیهت چهرم

همین دلیل برای فراوری پوسهتههای سهیک و چهرمههای

ت،رمرغ را افزایش دهدا باید کهانون توجهه قهرار ویهرد تها

رویة کفشا کاربرد بیش،ری دارد [ .]6دباغی به روش آلومی

ب،وان با حفظ ترایط سالم،ی کارکنان تاغل در کارواهههای

با اسه،فاده از نمهک ههای مخلهوط پ،هاس آلهوم ( )Alumو

دبههاغی و فههراوری پوسههت بهها بهههکههارنیردن مههواد سههمی و

آلومینیم سولفات (زاج) با ترکییات م،فاوتی از مواد حهاوی

زیانآورا محصوالت مناسیی تولید کرد [ 04و .]03

پروتئین انجام میتود [.]02

در تاریههف کلههیا دبههاغی (پوسههتپیرایههی) فراینههدی

پیشههینة دبههاغی ویههاهی بههه دوران پههیش از تههاریخ بههاز

فیزیکوتههیمیایی اسههت کههه طههی آن کههاالیی بههاارزش امهها

میوردد .دس،رسی کهافی بهه ویاههان دارای ایهن ویووهی و

فاسدتههدنی (پوسههت) بههه کههاالیی فسههادناپذیرا مانههدنی و

سادوی کاربرد آنها به پیشرفت سریع صنات چرمسازی با
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اس،فاده از مواد ویاهی کمک کرد .چرمهای ساخ،هتهده بهه

پوست ت،رمرغ یک تا یکونیم ساله تویه تد و هر جلهد از

روش دباغی ویاهی برای ساخت زیرة کفشا کمربندا زیهن

طرف عرض به سه قسمت و درمجموع به  02قطاه بریهده

اسبا میلا آس،ریا فرآورده های صنایع دسه،ی و باضهی از

تد .در ادامه هر چوار قطاه بها یکهی از روشههای دبهاغی

وسایل تزئینی چرمی اس،فاده میتود [ ]3یا بهعنهوان قالهب

کرومیا ویهاهی یها آلهومی فهراوری تهد .بههطهورکلیا در

برای تویة مور بهکار میرود .بهطور مامول از ویاهانی مانند

پههووهش حارههرا عملیههات دبههاغی تههامل تویههة سههاالمیورا

سههماقا پوسههت میههوة انههارا پوسههت اقاقیههای

وتبلو ( Wet blueمرحلهای از تویة چرم بها دادن غلظهت

اس،رالیاییا مغز چوب درخ،ی از تیرة کاج به نهام کوبراکهوا

باالیی از کروم سه ظرفی،ی به پلت (پوست موویری تده) و

میوه بادام هندیا بر ها و تاخههای کوچک درخهت کهاد

تﺜییت کروم روی آن برای آمادهسازی در تیدیل به کراسهت

هندیا میروبالن ( Myrobalansمیوة درخ،هی در هنهد کهه

وف،ه میتود که به رنهگ آبهی اسهت) و وتوایهت (

رنگ قووه ای مایل به زرد در چرم ایجاد میکند) و میمهوزا

 whiteمرحلة قیل از تویه کراست بها دبهاغی آلدئیهدی کهه

( Mimosaدرخ،ی با مقادیر زیادی تانن که برای دبهاغی از

پلت به رنگ سفید است) و دباغی ویاهیا ساخت کراسهت

نوع کاتکول اس،فاده مهیتهود) بهرای ایهن منظهور اسه،فاده

( Crust leatherچرم نیمهساخ،ه یا چرمی که دبهاغیتهدها

میتود [.]8

روغن خوردها خشک تده ولی مراحل تکمیل را طی نکرده

بلههوطا بههر

Wet

فراوری پوست ته،رمرغ بههدلیهل چربهی بهاال (از نظهر

است) رنگی از وت بلو و کراست سفید از وتوایهت بهود.

تیمیایی) و وجود محهل رویهش پهر (از نظهر فیزیکهی) بها

ایههن مراحههل تهها مقطههع تویههة کراسههت تههامل خیسههاندنا

پوسههت سههایر حیوانههات م،فههاوت اسههت درن،یجههه کههاالی

آهههکدهههیا آهههکویههریا آنههزیمدهههیا چربههیویههری و

تولیدی و کهاربری آن نیهز تاحهدی م،فهاوت خواههد بهود.

ساالمیورسازی بهود ( Picklingغوطهه ورسهازی در اسهیدا

همچنین به علت اخ،الف خصوصیات تیمیایی و مکهانیکی

پیکله کردن یا اسیدی کردن پوست که اصهطالحاً بهه تویهة

چرم تولیدتده با روش های مخ،لف دبهاغیا صهنایع چهرم

ساالمیور ماروف است و بهمنظور افزایش قابلیت نگوداری

برای یاف،ن کاربرد دقیهق آن در تویهة محصهوالتا نیهاز بهه

پلت انجام میتود) .در ادامهه از سهاالمیورا وتبلهو بهرای

دریافت اطالعات دقیهقا دربهارة چهرم ته،رمرغ دارنهد .از

دباغی کرومی وتوایت برای دباغی آلومی ساخ،ه تد.

آنجایی که منیع مس،قلی در خصوص مراحهل دبهاغی چهرم

برای تویة ساالمیور از پوست ت،رمرغا نخسهت پوسهت

ت،رمرغ یافت نشده استا لذا در این پووهش مراحل تویهة

خههام بههه مههدت  021دقیقههه در آب بهها دمههای  22درجههة

چرم از پوست ت،رمرغ بهطور کامل و بهصهورت یکپارچهه

سان،یوراد خیسانده تد .سپس به مدت  031دقیقهه در آب

ارائه تده است .ازاین رو هدف از این پهووهش تایهین اثهر

حاوی  2/10درصد صابون مایع و مادهای به نام کورتیمهول

روش های م،هداول دبهاغی (روشههای کرومهیا ویهاهی و

( LPمادهای تجاری که در فراوری چهرم بههکهار مهیرود)ا

آلومی) بر ویوویهای تیمیایی چرم ت،رمرغ بود.

خیسانده تد .صیح روز باد عمل لشزنی یا لشویری اولیه
با دست انجام تد (در طی مرحلة لشزنی چربی و ووتت

مواد و روشها

ارههافه از پوسههت جههدا م هیتههود) .در مرحلههة باههد بههرای

بهههمنظههور بررسههی اثههر روشهههای مخ،لههف دبههاغی بههر

موزداییا عمل آهکدهی انجام تد .این مرحله تهامل سهه

خصوصیات تهیمیایی چهرم ته،رمرغا تاهداد چوهار جلهد

بخش خیساندن در سولفید سدیم (6درصد  71دقیقهه)ا در
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صابون مایع ( 61دقیقه) و در آههک پهودری ( 031دقیقهه)

وتوایت از ساالمیور ت،رمرغ برای دباغی آلهومیا نخسهت

بود .برای آهک ویهری از سهولفات آمونیهوم (2درصهد 61

از سولفات آلومینیوم ( 3درصد  61دقیقهه) اسه،فاده تهد و

دقیقه) و مخلوط بیسولفیت سهدیم  0/2درصهد و صهابون

برای تﺜییت آلوم از فورمات سدیم (2درصهد  61دقیقهه) و

مایع ( 71دقیقه) اس،فاده تهد (در ایهن مرحلهه  pHمحلهول

بیکربنات سدیم (2درصد  61دقیقه) اس،فاده تد.

باید حدود  3بوده و مقطع پوست با فنلف،الئین باید بیرنگ

بههرای سههاخت کراسههت رنگههی از وتبلههوی پوسههت

باتههد) .در ادامههه بههه مههدت  01دقیقههه بهها آب  81درجههة

ت،رمرغا نخست با صابون مایع و اسید فرمیکا هریهک بهه

سان،ی وراد تس،شو انجهام تهد و مح،ویهات پهدل یها درام

مدت  81دقیقه عمل تس،شهو انجهام تهد .در مرحلهة باهد

تخلیه تد ( Paddleپدل حورچهای است کهه بهرای تویهة

پوست به مدت  61دقیقه با سولفات کروم آغش،ه تد .برای

سههاالمیور اسهه،فاده مههیتههود و در مراحههل مخ،لههفا مههواد

خنﺜی سازیا نخست از فورمات سدیم 0درصد و سهپس از

م،فاوتی در آنها ریخ،هه تهده و توسهط کهاروران ههم زده

بیکربنات سدیم  0/2درصد اس،فاده تد .ههر مرحلهه دو تها

میتود .در حورچههای جدید پرههایی تاییهتده اسهت و

سه مرتیه و هر مرتیه  81دقیقه تکهرار تهد (در پایهان ایهن

عمل هم زدن و زیر و رو کهردن مح،ویهات بهدون حضهور

مرحله  pHپوست باید حدود 6باتد) .برای رنگ آمیهزی از

کارور انجام میتود .این حورچهها به لشتورا لهشویهرا

باسین،ان ANا رلووان Dا باسین،ان  DLEو تهامول  AWههر

پهدل یها هاسهپل ماهروف هسه،ند Drum .درام یها باالبههان

یک به مدت  81دقیقه اسه،فاده تهد (رلووهان Dا باسهین،ان

و دواری است که طهی چنهد مرحلهها عمهل

 DLEو تامول  AWنام تجاری مواد سهین،انی اسهت کهه در

تس،شوی پوست در آن انجهام مهیتهود) .در ادامهه عمهل

فراوری پوست به چرما بهکار میرود .سین،ان پلیمر ویوهای

آنزیمدهی ( 61دقیقه) و چربهیویهری ( 021دقیقهه) انجهام

از آکریلیک و یا م،اکریلیک اسید همراه با مقدار کمی مهواد

تد .برای چربیویری نخسهت از نفهت سهفید (دو تها سهه

کمکی نظیر سدیمآلوینات است که در ساخ،ار پلیمر ترکت

مرتیه) و سپس از صابون مایع اس،فاده تد .آخهرین مرحلهة

دارد و امروزه جایگزین مواد دباغی طییای تده اند و تامل

تویه ساالمیور بود که طی آن نخست از محلول نمک طاهام

چوار دس،ه سین،ان آلیفاتیهکا م،روسهیکلیکیا آروماتیهک و

( 01درصد  21دقیقه) اس،فاده تد .سپس اسیدسهولفوریک

کاتیونیک هس،ند) .در ادامهه رنهگرزی نوهایی انجهام تهد.

رقیق ( 8/2تا  )pH = 2/3به مدت  71دقیقه و در نوایهت از

سپس با روغنهای آنیونیک و نانیونیک (هریهک بهه مهدت

اسید فورمیک رقیق بهه مهدت  81دقیقهه اسه،فاده تهد .در

 61دقیقه) و در دمای  61درجة سان،یوراد عمل روغندهی

ان،وههای ایههن مرحلههه مقطععع پوسههت در برابههر ماههرف

به پوست انجام تد .در نوایت با اس،فاده از اسهید فورمیهک

بروموکروزول ورین باید رنگ زرد باتد.

( 0/2درصد  81دقیقه) عمل تﺜییت کراست انجام تهد .در

مخازن بزر

ان،وای این مرحله  pHباید حدود چوار باتد.

برای سهاخت وتبلهو از سهاالمیور ته،رمرغ بههمنظهور
اس،فاده در دباغی کرومیا از سولفات کروم بازی (3درصد)

برای ساخت کراست سفید از وتوایت پوست ت،رمرغ

به مدت  811دقیقه اس،فاده تد .در ادامهه بهرای بهاز کهردن

نخست با صابون مایع و اسید فورمیک هر یک به مدت 81

مح،ویات پدل یا درام سه مرتیهه (ههر مرتیهه  81دقیقهه) از

دقیقه در آب با دمای  42درجة سان،یوهراد عمهل تس،شهو

بیکربنات سدیم ( 0/2درصد) اس،فاده تد و مح،ویات پدل

انجام تد .سپس پوستها با سولفات آلهوم ( 2درصهد 61

یا درام به مدت یهک تهب نگوهداری تهد .بهرای سهاخت

دقیقهه) و فهرمآلدئیههد ( 8درصهد  81دقیقهه) در دمههای 22
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درجة سان،یوراد آغش،ه تهدند .خنﺜهیسهازی بها فورمیهات

تایین مقدار ]2[ pHا کهل خاکسه،ر نهامحلول چهرم درآبا

سدیم (0درصد) و بیکربنات سدیم ( 0/2درصد) طی دو تا

مواد قابلحل درآبا مواد مادنی قابهلحهل در آب و مهواد

سههه مرحلههه (هههر مرحلههه  81دقیقههه) انجههام تههد .مراحههل

آلی قابلحل [ ]2و خاکس،ر سولفاته [ ]2بهکار ورف،هه تهد.

رنگآمیزیا روغندههی و تﺜییهت هماننهد مراحهل سهاخت

داده ها با اس،فاده از رویة مهدل خطهی عمهومی ( )GLMدر

کراست رنگی از وتبلوی پوست ت،رمرغ بود.

نههرمافههزار  SASبههرای رابطههة  0تجزیهههوتحلیههل تههده و

برای دباغی ویاهی پوست ت،رمرغا نخست پوستهایی

میانگینها با اس،فاده از آزمون توکی مقایسه تدند []02

که تا مرحلة چربیویری را سپری کرده بودندا به مهدت 01

yij = μ + Ti + eij

()0

دقیقه با آب  81درجة سان،یوراد تس،شو داده تدند .سپس

که در این مدلا yijاا مقدار هر مشاهده μا میانگین جاماهه Tiا

برای تنظیم بار یونی نمونه ههای پوسهتا از اسهید فرمیهک

اثر روش دباغی و eijا اثر خطای آزمهایش اسهت .ارتیهاط بهین

( 1/2درصههد  61دقیقههه) اسهه،فاده تههد .در دبههاغی ویههاهی

خصوصیات تیمیایی چهرم بها اسه،فاده از رهریب همیسه،گی

به ترتیب از مواد تجاری با منشاء ویاهی میروباالنا میمهوزاا

پیرسون و ماناداری آنها در سطح  2درصد بررسی تد.

باسین،ان  ANو تامول ( AWهر یهک بهه مهدت  61دقیقهه)
اس،فاده تد .عمل روغندهی و تﺜییت مانند مراحل سهاخت

نتایج و بحث

کراست رنگی از وتبلوی پوست ت،رمرغ بود.

ن،ایج مقایسات میانگین میزان چربهیا مهواد محلهول در آبا

برای آزمایش های تیمیایی نمونة چرم از ناحیهة اصهلی

مواد آلی محلول در آب و خاکس،ر سولفاتة نهامحلول در آب

چرم (کورون) برداتت تد [ .]01از نمونة اصلی سهه وهرم

چرمهای ت،رمرغ مورد بررسی به سه روش دبهاغی کرومهیا

برداتت تد و برای از دست دادن رطوبت جذبتهدها در

ویاهی و آلومی در جدول  0نشان داده تهده اسهت .هرچنهد

دمای  21درجة سان،یوراد قهرار ورفهت .سهپس نمونهه بهه

اخ،الف ماناداری بین روشهای مخ،لف دباغی از نظر میزان

قطاات ریز خرد تدها آسیاب و کامالً مخلوط تد و بهرای

چربی مشاهده نشدا اما میزان چربی در روش دباغی کرومهی

جلههوویری از جههذب رطوبههت محههیطا داخههل یههک کیسههة

کم،ر از دو روش دیگهر بهود .درصهد مهواد محلهول در آبا

نایلونی قرار داده تد .برای تایین ازت کل از روش کلهدال

درصد مواد آلی و درصد خاکس،ر سهولفاته نهامحلول در آب

( )Kjeldalو سپس اندازهویری پهروتئین اسه،فاده تهد [.]7

در روش دباغی کرومی بهطور ماناداری کم،هر از روشههای

چربی چرم بهوسیلة دس،گاه سوکسه،ک و مهایع چربهیویهر

دباغی ویاهی و آلومی به دست آمد (.)p < 1/10

دی کلروم،ان بهدست آمد [ .]4روش ههای اسه،اندارد بهرای
جدول  .1میانگین  ±اشتباه معیار میزان چربي و درصد مواد محلول و نامحلول در آب چرم شترمرغ

روش دباغی

چربی

مواد محلول در آب

مواد آلی محلول در آب

خاکس،ر سولفاته نامحلول در آب

کرومی

06/3±0/6

0/1±1/2b

1/2±1/0b

1/2±1/2b

ویاهی

21/4±0/2

2/8±1/8a

0/0±1/0a

0/2±1/2a

آلومی

07/6±0/7

2/6±1/8a

0/0±1/0a

0/2±1/2a

 a-bتفاوت میانگینهای با حروف غیرمشابه در هر س،ون مانادار است ).)p<1/12
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هرچند مطابق ن،ایج مندرج در جدول  2روش دباغی بر

تهه،رمرغا وههوزنا کههانگوروا تهه،را وههاومیش و یهها تنوهها

درصد مواد مادنی تأثیر مانا داری نداتتا اما درصهد ازت

0درصد از کل تجارت چرم در دنیا را بهه خهود اخ،صهاص

و پروتئین ( )p < 1/12و  )p < 1/10( pHبهطور مانهاداری

می دهد [ .]21ح،ی در پایگهاه این،رن،هی سهازمان خواروبهار

تحههت تههأثیر روش دبههاغی قههرار داتهه،ند .همیسهه،گی بههین

جوانی تنوا اطالعات تولید چرم واوا بوفالوا ووسفند و بهز

خصوصهیات تههیمیایی چههرم ته،رمرغ در جههدول  8نشههان

موجود است [ .]02به همین دلیل اطالعهات بسهیار انهدکی

دادهتده است .بیش،رین همیس،گی در خصوصیات تیمیایی

پیرامون تولید چرم از پوست ت،رمرغ وجود دارد .ازایهنرو

چرم بین درصد ازت و درصد پروتئین مشاهده تهد (.)0/1

منیای در رابطه با روشهای مخ،لف دباغی پوست ت،رمرغ

همچنین درصد ازت بهجز بها درصهد پهروتئینا بها تمهامی

و درن،یجههه تههأثیر ایههن آثههار بههر خصوصههیات تههیمیایی آن

خصوصیات دیگر مورد مطالاه همیس،گی منفی و م،وسط تا

به دست نیامد .ساخ،مان پوست ت،رمرغ مشابه پوست طیور

باال ( -1/2تا  )-1/13داتت .چنین ورهای،ی بهرای درصهد

است .ولی برخی از خصوصیات آن به پوسهت پسه،انداران

پروتئین نیز مشاهده تد.

تیاهت دارد .به همینمنظور خصوصیات چهرم ته،رمرغ را
میتوان با چرم پس،انداران مقایسه کرد.

به طورکلی حجم چرم تولیدی از پوست حیواناتی مانند

جدول  .2میانگین  ±اشتباه معیار میزان مواد معدني ،ازت ،پروتئین و  pHچرم شترمرغ
روش دباغی

مواد مادنی (درصد)

ازت (درصد)

پروتئین (درصد)

کرومی

1/2±1/0

a

01/2±1/8

68/2±2/0

a

pH
b

8/4±1/0

ویاهی

1/3±1/0

3/1±1/8c

21/0±2/0c

8/8±1/0b

آلومی

1/3±1/2

7/0±1/4b

22/0±2/4b

4/1±1/0a

 a-cتفاوت میانگینهای با حروف غیرمشابه در هر س،ون مانادار است ).)p<1/12

جدول  .3همبستگي خصوصیات شیمیايي چرم شترمرغ
خصوصیت مورد بررسی

مواد

مواد محلول

مواد آلی محلول

خاکس،ر

مادنی

در آب

در آب

سولفاته

ازت

پروتئین

pH

چربی (درصد)

1/4

*1/6

1/4

*1/2

*-1/3

*-1/3

1/18

مواد مادنی (درصد)

-

*1/3

*1/3

*1/2

*-1/2

*-1/2

-1/2

مواد محلول در آب (درصد)

-

-

*1/7

*1/7

*-1/2

*-1/2

1/2

مواد آلی محلول (درصد)

-

-

-

*1/3

*-1/6

*-1/6

1/0

خاکس،ر سولفاته (درصد)

-

-

-

-

*-1/2

*-1/2

1/2

ازت (درصد)

-

-

-

-

-

*0/1

1/2

پروتئین (درصد)

-

-

-

-

-

-

1/2

*نشاندهندة همیس،گی مانادار بین خصوصیات چرم در سطوح  1/12است.
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در مطالاهای مقدار چربی چرم رخدارا چهرم میلمهان و

بهسهخ،ی ایجادتهده در چهرمههای ویهاهیا کهاربرد آن در

لیاسی حاصل از پوست ت،رمرغ بهترتیب  8تا 3ا  2تا  00و

فراوردهههای سهخت و سهفت و محکهم ماننهد کیهفههای

 01تهها  06درصههد ذکرتههده اسههت [ .]04همچنههین چربههی

چمدانی و جلدها بو،ر خواهد بود [ ]3و چهرمههای آلهومی

پوست بز نیز  03درصد وزارشتده است [ .]06اسه،اندارد

به دلیل عدم تولید اکسهید کهروم در نهواحی ورمسهیر و یها

ویووی های چرم لیاسی و چرم واو میزان چربی را تش تها

توسط عهرق پها و بهدن مهیتوانهد بهرای روکهش صهندلی

 01درصد مجاز دانسه،ه اسهت [ .]00ورچهه مقهدار میهزان

خودروها و رویة کفش کاربرد دات،ه باتد [.]07

چربی وزارشتده بر پوست بز تا حدی بهه ن،هایج مطالاهة

مقدار چربی کراست رنگی بز و واو در ترایط مامهول

حارر نزدیک بودا ولهی مقهدار درصهد چربهی حاصهله در

فراوری بهترتیب  08/2و  02/8درصهد و مهواد محلهول در

مطالاة حارر بهویهوه دربهارة چهرم دبهاغیتهده بهه روش

آب چرم  04/2و  2/2درصد ذکر تهده اسهت [ .]03بها در

ویاهی و آلومی از مقادیر مجاز برای تویة منسوجات چرمی

نظر ورف،ن اس،اندارد رویهة کفهش چرمهیا براسهاس ن،هایج

بسیار باالتر است [ .]04ولی توجه بهه ن،هایج حارهر نشهان

پووهش حارر مقدار چربی نمونههههای چهرم در ههر سهه

می دهد که بهه جهز مقهدار چربهی بهاالی چهرمههای مهورد

روش دباغی ت،رمرغ در بیش از مقدار اس،اندارد بهود ولهی

آزمایشا دیگر خصوصیات تیمیایی چهرمهها ماننهد مقهدار

مقدار مواد محلول در آب چرم کمتهر بهوده اسهت .درصهد

خاکس،ر سهولفاته و  pHچهرمهها در حهد مجهاز اسه،اندارد

ازت و پروتئین در روش کرومهی بیشه،ر از روش آلهومی و

ویووی های چرم های لیاسی بوده است که ماموالً بها روش

در روش آلومی بیش،ر از روش ویاهی بود که نشان میدهد

دباغی کرومی ساخ،ه میتوند (جدول .)2

طی فرایند دباغی در روش ویاهی مقادیر بیش،ری از ازت و

مقههادیر خصوصههیات الزم در کن،هرل کیفههی چههرمهههای

پروتئین از دسهت مهیرود .پهروتئین چنانچهه تﺜییهت تهود

کرومی و ویاهی و نیز ترکییی برای مصارف مخ،لهف چهرم

موجب اس،حکام چرم می تود .در این مطالاهها همیسه،گی

رویههها زیههرها آسهه،ریا میههلا لیههاس کههار و چههرم صههنا،ی

مﺜیت و ماناداری بین مقدار چربی با مهواد محلهول در آبا

مشخن تده است [ .]0براساس ویووی های تاریف تهدها

خاکس،ر سولفاته و همیس،گی منفی یا مقدار ازت و پروتئین

مقدار چربی به دست آمده از هر یک از سهه روش کرومهیا

چرم بهدست آمد و بین مقدار مهواد ماهدنی چهرم بها همهة

ویاهی و آلومی در مطالاة حارر با میزان چربی مجاز برای

خصوصیات تیمیایی بهجز مقهدار  pHچهرم رابطهه بهاالیی

تویة چرم رویة رهد آب کرومهی و ویهاهیا چهرم کرومهی

وجود داتت (جدول .)8

لیاسی و چرم کرومی و ویاهی صنا،ی با مطالاهة فهوق []0

براسههاس ن،ههایج مطالاههة حارههرا بهههرغههم مخههاطرات

مطابقت داردا ولی ن،ایج چرم کرومی ت،رمرغ با مقادیر ذکر

زیستمحیطیا مناسبترین روش دبهاغی پوسهت ته،رمرغ

تده برای چرم تمام کروم رویة کفش که درصهد چربهی را

روش کرومی است .ازاینرو ایجاد سیس،مهای تصفیه بهرای

بین  2/2تا  2ذکر کردها بسیار بهاالتر اسهت [ .]6اسه،اندارد

جلوویری از ورود آلهودویههای حاصهل از ایهن روش بهه

رویة کرومی کفش [ ]6و سایر تولیدات چرمی مقدار مهواد

محیطزیست توصیه میتود .همچنهین بهرای دس،رسهی بهه

محلول در آبا مواد مادنی و  pHچهرم را حهداکﺜر 0ا 2/2

کیفیت باالتر بهویوه در چهرمههای بها دبهاغی ویهاهیا الزم

و  8/2درصد مشخن کرده است [ ]0که ویوویهای فهوق

است با تغییر دادن مواد مصرفی و روش عملا بررسیههای

با چرم کرومی در مطالاة حارهر مطابقهت دارد .بها توجهه

کاربردی وسیعتری انجام تود.
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منابع

ا ها چرمی  -یغها چ دانی با رویش چرمی
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Abstract
This research was conducted in Animal Science Research Institute of Iran for determination of the effects
of tanning method of ostrich skin on chemical characteristics of the leather. A total number of 12 pieces
of ostrich hide prepared and each four skin pieces assigned to each of chrome, vegetable and alum
tanning methods. Chemical characteristics of leathers included fat content, water-soluble matter, watersoluble organic matter, sulphated water-insoluble ash, minerals, nitrogen, protein and pH were
determined. Amount of fat in vegetable leathers was higher than chrome and alum leathers but watersoluble material, water-soluble organic material and sulphated water-insoluble ash in alum and vegetable
leathers were the same and higher than chrome leathers. In addition, higher amounts of nitrogen, protein
and pH measured in chrome, alum and vegetable leathers, respectively. 6% and 4% increase of fat and
decrease in nitrogen, protein and pH in vegetable leathers is considerable compared with alum and
chrome leathers. Significant positive correlation among fat with water soluble material, sulphated waterinsoluble ash and negative correlation with nitrogen and protein in different leathers were observed. There
was higher correlation between mineral of the leather with all of the chemical characters other than pH.
Due to some different chemical characters of the leather for vegetable tanning method, practical
evaluations are imperative using effective material and optimization of the method. Moreover, in spite of
probable risks for the environment and tanning workers, the chrome method is the most appropriate
method of ostrich skin tanning yet.
Keywords: ostrich skin, pickle, protein, tanning, the leather chemical characteristics..
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