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  و گیاه میموزا) Spirulina platensisاثر استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا (
 )Acacia mearnsii (یبريس یاريخاو یپوست ماه یدر دباغ )Acipenser baerii(  
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  چکیده 
برداري روزافزون از ذخایر آبزیان جهـت اسـتفاده بهینـه از ضـایعات شـیالتی ماننـد پوسـت مـاهی و تولیـد          بهره
توان به تهیه چـرم از  هاي گوناگونی را به خود اختصاص داده است که از این میان میهاي جنبی از آن، فعالیت فرآورده

پوست آبزیان اشاره نمود. در این تحقیق اثر استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا و میموزا در روند تولید چرم از پوست 
 B (دباغی با عصاره متانولی اسپیرولینا)، تیمار Aماهی خاویاري سیبري مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل تیمار 

دباغی با میموزا) بودند. آزمایشات انجام شده براي بررسی کیفیـت چـرم   ( Cدباغی با عصاره آبی اسپیرولینا) و تیمار (
مقاومت حرارتی و ثبات چسـبندگی   ثبات رنگ، تولید شده شامل استحکام کشسانی، استحکام دوخت، ثبات سایشی،

ظـاهر  ، پوست پس از گذراندن مراحل دباغی حالت فرسوده پیدا کـرد و بـا انجـام تسـت حرارتـی      Aدر تیمار  بودند.
، Bپوست جمع شده و تغییرات مشهودي داد که بیانگر عدم قدرت دباغ کنندگی عصاره متانولی جلبک بود. در تیمـار  

پس از سپري شدن مراحل دباغی، با توجه به عدم پوسیدگی در ظاهر، نمونه جهت بررسی بیشتر قدرت دباغ کننـدگی  
تغییـر کـرد و حالـت     ظـاهر پوسـت کـامالً    Aتیمـار   آزمایش مقاومت حرارتی قرار گرفت که هماننـد  عصاره، تحت

مشاهده شد. به علت قدرت باالي  Cبهترین کیفیت در تیمار  چروکیدگی و جمع شدن بافت در اثر حرارت اتفاق افتاد.
از حالت طبیعی خارج شده و به چرم تبـدیل شـد. ایـن تیمـار در ابتـدا جهـت        گري گیاه میموزا، پوست کامالًدباغی

هاي ذکر شده بـراي بررسـی کیفیـت چـرم     دباغی کامل، تحت آزمون حرارتی قرار گرفت و سپس آزمایش اطمینان از
 تولیدي انجام شد.

  

  1: اسپیرولینا، میموزا، ماهی خاویاري سیبري، دباغی، چرمکلیديهاي  واژه
  

                                                
 kordjazi.m@gmail.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
واسـطه  سازي یک صنعت تبدیلی است که بهچرم

ها بـه کـاالي بـا ارزش    گاهاین صنعت ضایعات کشتار
ظاهرا براي نخستین بار انسان از طریق  شود. تبدیل می

ــتر     ــتفاده از خاکسـ ــام و اسـ ــت خـ دود دادن پوسـ
هـاي خـام حیـوانی،    هاي کشاورزي و روغـن  سوخت

موفق به دباغی پوست شده است. با گذشـت زمـان و   
اهمیـت   هاي گیاهی روز بـه روز آشنایی انسان با تانن

ــاغی در ــت.  دب ــی گرف ــی فزون ــدگی آدم ــع در  زن واق
ترکیبات فنولی گیاهی هستند که نقش مهمی در تولید 

کنند. عصاره گیاهی در حالت کلی چرم را چرم ایفا می
کند و چـون داراي  می پر کرده و استحکام آنها را زیاد

کننـد.  مشتقات فنولی طبیعی هستند، چرم را رنگی می
تواننـد مقـداري   ها هیـدروفیل بـوده و مـی   این عصاره

). 2006 زاده،دارنـد (یوسـف  خـود نگـه  رطوبت را در 
گیـري از بـرگ،   مواد دباغی گیاهی که در اثـر عصـاره  

آینـد،  مـی  دسـت هاي دیگر گیاهان بهپوست و قسمت
هاي اسیدي فنول با گروههاي بزرگ پلیحاوي ملکول

 باشندمی (پیوند هیدروژنی) هاي بالقوه قويو ظرفیت
 طبیعی با پتانسیلترکیبات ). 2008 (مالردي و بهبهانی،

ــی ــیاکســیدانی در جلبــکآنت ــلهــا شــامل: پل ــا، فن ه
هـا،  هـا، تـرپن  کاروتنوئیدها، توکوفرول، ساکاریدها پلی

(کــوکیالم و  باشــنداسیدآســکوربیک و آلکالوئیــد مــی
متعددي بـا  ت زیستی تاکنون ترکیبا ).2013همکاران، 

اکســیدانی، کاربردهــاي متنــوع همچــون اثــرات آنتــی
سرطانی  ضد ضدمیکروبی، ضدویروسی، ضدقارچی و

(پیمـانی   است و جداسازي شده شناسایی هااز جلبک
اي اســپیرولینا ســیانوباکتر رشــته ).2014 و همکــاران،

باشد و اسـم ایـن جلبـک از شـکل     میکروسکوپی می
هـاي  سالدر  اي آن مشتق شده است.مارپیچی و رشته

اکسـیدانی   اخیر نیز توجه بیشتري بـه خاصـیت آنتـی   
هاي کارتنوئیـدي و  اسپیرولینا که خود متاثر از رنگدانه

 ).2007تجـرا،  ( فایکوسیانینی بـوده، گـزارش گردیـد   

 اصطالح میموزا صمغ حاصل از پوست درخت میموزا
)Acacia mearnsii( هاسـالم،  می) ایـن  1989باشد .(

درخت بومی جنوب شرقی کشور استرالیا بوده کـه در  
کشورهاي آفریقایی، آمریکاي شمالی و طی زمان وارد 

تـانن   چوب این گیاه منبع غنـی از  جنوبی شده است.
باشد که کاربرد زیادي در صنعت دباغی دارد و بـه  می

واسطه این خصیصه شرایط صادرات خرده چـوب از  
بـا توجـه بـه اسـتفاده از      درخت را فراهم آمده است.

سـازي  آلدهید در صنعت چرم موادي مانند کروم و فرم
اي مضـر و خطرآفـرین هسـتند و بـا نظـر بـه       که ماده

استفاده از کاالهـاي چرمـی در میـان اقشـار مختلـف      
تواننـد  فنول مـی هاي گیاهی حاوي پلیجامعه، عصاره

جایگزین مناسبی براي این ترکیبات سمی باشند که نه 
تنها در صنعت چرم بلکه در صنایع مختلفی همچـون  

(مارسـال،   کاربرد دارندصنایع چوب و صنایع نساجی 
2017.(  

تـرین  تـرین و رایـج  تاس ماهی سیبري از گسترده
پـروري  هاي پرورشی ماهیان خاویـاري در آبـزي  گونه

؛ برونــزي و 1990اروپـا اسـت (اسـتفنز و همکـاران،     
و با وجود اینکه یک گونه وارداتـی   )1999همکاران، 

بوده اما از جملـه ماهیـان آنـادروموس اسـت کـه بـه       
بـا شـرایط پرورشـی سـازگار شـده، در برابـر        راحتی

تغییـرات محیطـی مقـاوم بـوده، داراي سـرعت رشــد      
بـاالیی اسـت و از منـابع غـذایی موجـود بـه راحتـی        

چرم تولیدي از ). 2003پایکا و کلمن، ( کنداستفاده می
پوست ماهی خاویاري در نقاط مختلف جهـان داراي  

با توجه  که طوري رزش بسیار باالي اقتصادي است، بها
طرح خاص موجود در سـطح پوسـت، مقاومـت و    به 

هـاي  توانایی رقابت با سایر چـرم  پذیري کافیانعطاف
تولید چرم از پوست ماهیان خاویـاري  متداول را دارد. 

حلی براي کمبـود مـواد اولیـه در صـنعت     تواند راهمی
حلی براي اسـتفاده بهینـه از   سازي و همچنین راهچرم

ــین و    ــد (زنگ ــاهی باش ــرورش م ــزارع پ ــایعات م ض
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) بـه  2016دورایسامی و همکاران ( ).2015همکاران، 
مرور و بررسی بر مواد دباغی کننده در تولید چـرم از  
پوست ماهی پرداختنـد و دبـاغی بـه روش گیـاهی و     

ترین نوع تولید چـرم معرفـی کـرده و    کرومی را رایج
ان کردند که اصطالح دباغی با مواد زیستی، همچنین بی

هـایی کـه از مـواد گیـاهی و یـا      به آن دسـته از چـرم  
شـود.  شود، منسـوب مـی  هاي حیوانی ساخته می آنزیم

دلیل زیست تخریب پذیر بودن، سازگاري با محـیط   به
زیست و همچنین به علت قابل اسـتفاده بـودن بـراي    

عنوان عامل  هی بهتولید انواع چرم، مواد دباغ کننده گیا
انـد. در ایـن تحقیـق اثـر     کننده سبز مطرح شـده دباغی

عصاره جلبک اسپیرولینا و گیاه میموزا در تهیه چرم از 
پوست مـاهی خاویـاري سـیبري مـورد مطالعـه قـرار       
گرفت. هدف تولید چرم بـا پوسـت مـاهی، بـر پایـه      
کاهش دورریزها و تبدیل آن به کاالي با ارزش افزوده 

باشد کـه بـه علـت مشـابه بـودن از لحـاظ        می دو مفی
وع کاال تواند در تولید هر نمقاومت به چرم گاوي، می
  ... استفاده گردد. همانند کیف، کفش، لباس و

  

  هامواد و روش
گـرم پـودر    5: گیري متانولی جلبک اسپیرولیناعصاره

تانول سی مسی 25اسپیرولینا درون فالکون ریخته شد. 
دقیقه هم زده شـد   2مدت  ورتکس بهبه آن اضافه و با 

دور در دقیقـه و   5000دقیقه بـا سـرعت    5مدت  و به
رسـوب  گراد سانتریفیوژ گردید. درجه سانتی 15دماي 

. باقیمانـده مجــدد تحـت مراحــل قبلـی قــرار گرفــت   
با کاغذ صافی (واتمن شـماره   ي بدست آمدههاعصاره

  ).2016 (علوي و همکاران، ) فیلتر شدند1
گـرم پـودر    10: ري آبی جلبک اسـپیرولینا گیعصاره

ــار تقطیــر داخــل میلــی 100جلبــک بــا  لیتــر آب دوب
 10مـدت   لیتر همراه با مگنـت، بـه   میلی 500مایر  ارلن

ــاي  ــه در دم ــر درجــه ســانتی 60دقیق ــراد روي هیت گ
 25مـدت   رارت داده شد. سپس محلول حاصـل بـه  ح

و دور در دقیقه سانتریفیوژ شده  4000دقیقه با سرعت 
شماره محلول رویی با استفاده از کاغذ صافی واتمن (

دسـت آمـده بـراي اسـتفاده      ) فیلتر گردید. عصاره به1
گراد) نگهداري شد درجه سانتی -4بعدي در یخچال (

  ). 2007(سینگاراولوت و همکاران، 
سازي خیساندن پوسـت  اولین مرحله چرم: سازيچرم
گیـري  (آب هیدراتـه باشد کـه ایـن عمـل سـبب ري    می

مجدد) پوست شده که شرایط مناسبی را براي عملیات 
به این منظور  ).2006 زاده،(یوسف کنددباغی آماده می

دقیقـه خیسـانده شـده، سـپس آب      60مدت  پوست به
سـازي پوسـت بـراي    مصرفی تخلیه و به منظور آمـاده 

هـا بـه   گیـري مجـدداً پوسـت   ورود به مرحله سـیلیس 
 30مدت  منتقل شدند و به 20نمک با بومه محلول آب

ــه   ــول غوط ــه در محل ــد.دقیق ــید   ور بودن ــدار اس مق
 8-10گیريکلریدریک مصرف شده در مرحله سیلیس

مرحلـه   3لیتر بود که به صورت رقیق شده و طی میلی
باید تا پایان این  =0pHنمک اضافه شد. به محلول آب

 pHروز) ثابت بماند زیرا نوسانات زیاد  3-10مرحله (

شود که به این منظـور  سیب به بافت پوست میسبب آ
صورت گرفته شد. پس  pHگیري دقیق و مداوم اندازه

هاي موجود در سـطح  پالك ها واز نرم شدن استخوان
هـا از محلـول اسـیدي    پوست ماهی خاویاري، پوست

ـ  تخلیـه شـده و بـه منظــور خنثـی     محلــول ه سـازي، ب
آن  سـاعت در  1منتقل و به مـدت   7نمک با بومه  آب

دهــی بــا افــزودن در مرحلــه آهــک ور شــدند.غوطــه
رسـانده شـد و    10بـه    pHتدریجی کربنـات سـدیم   

 pHروز تحت حرکت مکانیکی و با  2پوست به مدت 
روز بـا   2ثابت در محلول قرار داده شد. پس از پایـان  

رسـانده و   =8pH-9 افزودن تدریجی سولفات آمونیوم
دهـی  از آهکساعت محلول تخلیه شد. پس  1بعد از 

هـاي  زنی انجام شـد کـه تمـامی گوشـت    عملیات لش
دهـی و بخشـی از چربـی    سست شده در مرحله آهک

پــس از  موجـود در قسـمت لـش پوســت جـدا شـد.     



 1398 بهار) 1)، شماره (8و پرورش آبزیان (برداري  بهره

14 

گیـري در  زنی، پوست بـه جهـت چربـی   عملیات لش
% 5 % وزن پوسـت، آب و 100محلولی که متشـکل از  
 سـاعت  1مـدت   ، بـه گیر بـوده وزن پوست ماده چربی

قرار گرفت. پس از این مدت، محلول تخلیـه شـده و   
ها درون محلول مشابه با ترکیبات فـوق مجـدد   پوست

ساعت حرکت مکـانیکی   1قرار داده شدند که پس از 
ها مجدداً تخلیه و به خـوبی بـا آب مـورد    باال، پوست

اولـین فـاز مرحلـه دبـاغی      وشو قـرار گرفتنـد.  شست
هـاي  ظـور پوسـت  باشد. به ایـن من ساالمبور کردن می

قـرار   7نمک با بومـه  گیري شده در محلول آبچربی
گرفته و سپس با اضافه کردن اسید فرمیک به صـورت  

رسانده شـد و   3محلول به  pHشده  رقیق تدریجی و 
روز به منظور اسیدي شدن بافت در  1مدت  پوست به

محلول فوق قرار گرفت. سپس به جهت دباغی اولیـه  
گلوتارآلدهید افـزوده و مجـددا    % وزن پوست2میزان 

ساعت تحت حرکت مکانیکی قرار داده شد.  1مدت  به
بلـو چـرم   پوست حاصل از عملیات فوق معـادل وت 

به جهت تـاثیر مـواد و ترکیبـات مـواد     باشد. دامی می
دباغی گیاهی، بافت پوست نباید اسـیدي باشـد و بـه    

5/4pH> .تیمار  3تیمارها شامل  نیاز است A  دبـاغی)
دباغی با عصاره (B با عصاره متانولی اسپیرولینا) تیمار 

باشـد.  دباغی با میموزا) می( Cآبی اسپیرولینا) و تیمار 
بلو، از ترکیبات گیاهی مربـوط بـه هـر    % وزن وت30

ساعته به محلول  1تیمار در سه نوبت به فاصله زمانی 
روز تحت حرکت مکـانیکی قـرار    3اضافه و به مدت 

دند. پس از پایان مدت زمان دباغی، پوسـت از  داده ش
وشـو  محلول فوق خارج و توسط آب به خوبی شست

پس از پایان مرحله دباغی چـرم در ترکیبـی    داده شد.
% 5گـراد و بـه میـزان    درجه سانتی 50متشکل از آب 

قرار گرفت و تا جـذب کامـل    OSLوزن چرم روغن 
ن روغن تحت حرکت مکانیکی بود. براي تثبیت روغـ 

% وزن چـرم، اسـید فرمیـک بـه     3در بافت بـه میـزان   
محلول اضافه گردید. اسید فرمیک به صورت محلولی 

 10تهیه و در سه مرحله با فاصـله زمـانی  1:10با نسبت
دقیقـه در   30ها اضافه و سپس به مـدت  دقیقه به چرم

). پـس از  2017محلول باقی ماندند (آال و همکـاران،  
آویزان کردن همـراه بـا    ها به روشتثبیت روغن، چرم

حرکت خشک شدند. ضمن خشک کردن چرم، الیاف 
شـوند. بـراي   سفت و سـخت مـی   آن به هم چسبیده،

کـردن  جلوگیري از صـدمه دیـدن پوسـت حـین نـرم     
کـردن  بـه منظـور نـرم    زنی شدند.ها نممکانیکی، چرم

(ماشین ویبره) استفاده گردیـد.   چرم از دستگاه مولیسا
دسـتگاه مولیسـا چـرم وارد مرحلـه     پس از استفاده از 

ها روي صفحات زنی شد. به این صورت که چرمگیره
مشبک، گیره خورده و محکم کشیده شدند. صـفحات  
از طریق سیستم ریلی وارد کابین خشک کـن شـده و   

سـاعت   1گراد بـه مـدت   درجه سانتی 45تحت دماي 
 3کوت (الیه اول فینیش) از ترکیـب  باتم قرار گرفتند.

شامل رزین مخصوص چرم، رزین میکروبایندر و ماده 
آب تهیه شد که در یک مرحله به سطح چـرم اسـپري   

درجـه   87گردید. پس از خشک شدن، چرم با دمـاي  
ثانیه پرس شـد.   2به مدت  SP100 گراد و فشارسانتی

ــن   ــک ســخت، رزی ــن آکریلی ــب رزی مجــدداً از ترکی
ه بـه  مرتب 3-2ارتان، کازئین و آب محلولی تهیه و  پلی

خورده اسپري گردید. پس از خشـک  سطح چرم پرس
هاي مرحله قبل شدن سطح، عمل پرس با تمام ویژگی

زنـی آخـرین طبقـه الیـه     تکرار شد. الیه الك یا  الك
فینیش است و رویت نهایی سـطح چـرم بسـتگی بـه     

). الیه نهـایی  2016 زاده،(یوسف کیفیت این الیه دارد
تهیه گردیـد کـه یـک    از ترکیب الك آبی با سیلیکون 

مرحله به سطح چرم اسپري شـده و پـرس نهـایی بـا     
 3هاي فوق انجام شد. چرم تهیه شده به مـدت  ویژگی

روز جهــت تثبیــت مــواد فینــیش نگهــداري و ســپس 
ثبات سایش  شامل: مربوط به چرم آزمایشات فیزیکی

 ،کشسـانی، مقاومـت دوخـت    مقاومـت  ،و ثبات رنگ
  مقاومت چسبندگی و مقاومت حرارتی انجام شد.
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بـا اسـتفاده از دسـتگاه    : ثبات سایش و ثبـات رنـگ  
 Rub fastness( گیـري ثبـات سـایش و رنـگ    انـدازه 

tester،( هاي تهیه شده از لحاظ ثبات و پایـداري  چرم
رنگ و سایش مورد آنالیز قرار گرفتند. به این صورت 

وي رخ دور ر 25که پـد مخصـوص توسـط دسـتگاه     
  چرم با سرعت ثابت کشیده شد.

چـرم تولیـد شـده بـا اسـتفاده از      : مقاومت کشسـانی 
مورد آنالیز قـرار گرفـت.    )Tensile( دستگاه کشسانی

 هـاي مخصـوص دسـتگاه    چرم مورد نظر توسط قالب
)Tensile(   با ابعاد مشخص برش داده شده و در بـین

دو فک باالیی و پایینی گیره شد. دو فـک بـا سـرعت    
ثابت تا زمان پاره شدن چرم مورد آزمایش از هم دور 

  شوند.می
 با استفاده از دستگاه کشسـانی  چرم: مقاومت دوخت

)Tensile(    ًمورد آنالیز قرار گرفت. ایـن آزمـون غالبـا 
مناسب پوشاك و دسـتکش و   هاي کهبراي آنالیز چرم

هـایی بـا بافـت    الهاي مشابهی که نیازمند چرماسایر ک
  گیرد.باشند، انجام مینرم و نازك می

به جهت بررسی اتصال ترکیبـات  : مقاومت چسبندگی
فینیش به سطح چرم انجام گرفت. به این صورت کـه  
یک الیه نوار چسب به سطح چرم کـامالً چسـبانده و   

نیه بـا جـدا کـردن آن از سـطح     پس از گذشت چند ثا
ــا عــدم وجــود ذرات و  چــرم و مشــاهده وجــود و ی

ترکیبات فینیش روي نوار چسب میزان کیفیت اتصـال  
  ترکیبات فینیش به سطح چرم مشخص شد.

  
  آزمایشات شیمیایی

گـرم از   10حـدود  : گیري رطوبت کل جلبـک اندازه
دیـش کـه از قبـل    پودر جلبک اسپیرولینا درون پتـري 

هـا  دیشتوزین شده بود، قرار گرفت و پتريخشک و 
گراد تا رسیدن درجه سانتی 103در داخل آون با دماي 

به وزن ثابت قرار گرفتنـد و عمـل خشـک شـدن تـا      
زمانی ادامه یافت که تغییر وزن محسوسـی در نمونـه   

هـا بـه درون دسـیکاتور    دیـش دیده نشد. سپس پتـري 
ـ     ده و منتقل و پس از سرد شـدن مجـددا تـوزین گردی

محاسـبه شـد    زیـر میزان رطوبت با استفاده از رابطـه  
  ).1998 (پروانه،
:  میزان رطوبت ( درصد)= [(وزن اولیه نمونـه  1رابطه 

  ] / وزن اولیه نمونه100× وزن ثانویه نمونه)  –
چربـی کـل بـه روش    : گیري چربی کل جلبکاندازه

اي که هاي خشک شدهگیري شد. نمونهسوکسله اندازه
ها سنجیده شده بود، با دقت در کاغـذ  رطوبت آنقبالً 

ریخته و با پنبه کوچکی که به  42صافی واتمن شماره 
حالل اتر آغشته شده بود تمام بقایاي مـاده خشـک و   

آوري و پنبه هم جمع دیشهاي چسبیده به پتريچربی
درون کاغذ صافی قرار داده شد. کاغذ صافی به دقـت  

دستگاه قرار داده شد. تا خورده و در ظرف مخصوص 
ي پترولیوم اتر پر شـد  ها بوسیلهتا دو سوم حجم بالن

و استخراج صورت پذیرفت. آب سرد در تمام مـدت  
  هـا در دمـاي  ها جریان داشـت. بـالن  دهی بالنحرارت

سـاعت حـرارت    8گراد به مدت درجه سانتی 50-60
هـا از دسـتگاه جـدا    داده شدند. پس از این مدت بالن

ها، تا جهت تبخیر باقیمانده حالل درون بالنگردیده و
 105رسیدن به وزن ثابت در آون در درجـه حـرارت   

گراد قرار گرفتند. سپس در دسیکاتور قرار درجه سانتی
شد و پس از سرد شدن وزن ثابت آن بطور دقیق  داده

تعیین گردیـد. تفـاوت میـان وزن اولیـه بـالن از وزن      
درصد نشان داد کـه از  ثانویه، چربی نمونه را برحسب 

  ).1998 محاسبه گردید (پروانه، 2رابطه 
 میزان چربی (درصد)= [(میزان چربی موجود در نمونه

  (گرم) ] / وزن نمونه100× (گرم) 
لیتـر عصـاره   میلـی  1/0: گیري فنل کل جلبـک اندازه

% مخلوط، و 10لیتر معرف فولین میلی 75/0متانولی با 
لیتـر سـدیم   میلی 75/0دقیقه،  10پس از گذشت زمان 

% افزوده شد و پس از نگهداري در تـاریکی  2کربنات 
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نـانومتر   765دقیقه جذب در طـول مـوج    45به مدت 
  ).2016 خوانده شد (علوي و همکاران،

  
  روش آماري

 افـزار  تجزیه و تحلیل آمـاري بـا اسـتفاده از نـرم    

Excel انجام شد. بعد از سه بـار تکـرار هـر     16نسخه
  نتایج میانگین و انحراف معیار گرفته شد.آزمون، از 

  
  یج و بحثانت

  هاي فیزیکی و شیمیایینتایج حاصل از آزمایش
آزمون مقاومـت حرارتـی یکـی از    : قاومت حرارتیم

هاي مهمی است که کیفیت چرم تولیـد شـده را   آزمون
دباغی با عصـاره  ( Aکند. تیمارها شامل تیمارتعیین می

( دباغی بـا عصـاره آبـی     Bمتانولی اسپیرولینا)، تیمار 
باشد. پس دباغی با میموزا) می( Cاسپیرولینا) و تیمار 

از طی مرحله دباغی براي هر سه تیمار آزمون مقاومت 
حرارتی به جهت سنجش میزان مقاومت چـرم تولیـد   
شده نسبت به حرارت انجام شـد. نمونـه مربـوط بـه     

پس از خروج از مرحله دباغی ظاهري کـامالً   Aتیمار 
پوسیده داشت و از لحاظ کیفی، فیزیکـی و شـیمیایی   
شرایط الزم براي انجـام آزمـون مقاومـت حرارتـی را     

در ظـاهر بـدون    Bنداشت. پوست مربـوط بـه تیمـار    
رغـم نفـوذ   خوردگی و آسیب ظاهري بود ولـی علـی  

ست کامل عصاره به بافت، پوست ظاهري مشابه به پو
خام داشـت. بـراي اطمینـان بیشـتر آزمـون مقاومـت       

انجام گرفت. نتایج این آزمـون   Bحرارتی براي تیمار 
نشان از عدم کیفیت چرم تولید شده بود. چـرم تولیـد   

آزمون مقاومت حرارتی را با موفقیـت   Cشده از تیمار 
طی کرد و با بررسی برش عرضی پوسـت و مشـاهده   

نـان از دبـاغی کامـل    تغییرات مشـهود در بافـت، اطمی  

وارد  Cپوست واصل شد. بر این اسـاس تنهـا تیمـار    
  سازي گردید.مراحل بعدي چرم
نتـایج آزمـون مقاومـت کشسـانی     : مقاومت کشسانی
کوریـا و   آمده است. 1در جدول  Cبراي نمونه تیمار 

) در راستاي تحقیقات خود در زمینـه  2016( همکاران
بـا تولیـد چـرم    دباغی گیـاهی، آزمایشـاتی در رابطـه    

 ,mimosaگوســفندي توســط چهــار ســینتن گیــاهی 

Acacia nilotica, Acacia xanthophloea و 
Hagenia abyssinica دادنـد. نتـایج حاصـل از     انجام

ــاه   ــراي گیـــ ــانی بـــ ــون کشســـ  :mimosaآزمـــ
29/7±80/28،A.nilotica : 55/6±22/29 ،

A.xanthophloea: 95/2±36/20 و  H.abyssinica: 
) بیان کرد که 1997( گزارش شد. جان 37/5±91/27

قدرت کشسانی به نوع مـاده دبـاغ کننـده و میـزان آن     
بستگی دارد.  با توجه به یکسان بودن میزان مواد دباغ 
کننده در آزمایش فوق براي تمام تیمارها، اخـتالف در  

هـاي بـه   تواند بـه علـت نـوع سـینتن    نتایج آزمون می
ــد  ــده باش ــاربرده ش ــار ک ــین و همک ) 2012ان (. زنگ

تحقیقاتی در زمینه تولید چـرم عـاري از نمـک کـروم     
% را در 10انجام دادند. اسـتفاده از تیتـانیوم بـه میـزان     

مرحله دباغی به جاي کروم کـروم را پیشـنهاد دادنـد.    
آزمون کشسانی پس از مرحله دباغی اولیه و همچنـین  

دهـی صـورت گرفـت.    پس از دباغی مجدد و روغـن 
و همچنـین میـزان   ز دباغی اولیه میزان کشیدگی پس ا

ــه  ــش ب ــه کش ــت ب ــب  مقاوم  N/MM230% و 59ترتی
گزارش شد. نتایج این آزمون پـس از مرحلـه دبـاغی    

بیـان   N/MM224% و 77ترتیب  دهی بهمجدد و روغن
شد. نتایج بیانگر مقاومت کشسـانی بـاالتر دبـاغی بـا     

هاي استاندارد مقاومت کشسـانی  تیتانیوم نسبت به داده
  با کروم بود. دباغی
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  هاي آزمون مقاومت کشسانیبررسی ویژگی -1جدول 

  ویژگی مقاومت کشسانی/ تکرار
  پوست خام 

  ماهی خاویاري
  چرم گیاهی 
  گوسفندي

چرم گیاهی ماهی 
  خاویاري

16/39 کشیدگی(%)  41/33 39/50  
 N/MM2(  25/37 50/8  02/43( نیرو کششی

دهد که میزان مقاومت کشسانی چرم ماهی خاویاري که به روش گیاهی دباغی شده نسبت به چرم گوسفندي تولیـد شـده بـه    نشان می نتایج
  روش گیاهی، بیشتر بوده است.   

  
همانطور که بیان گردید معموالً ایـن  : مقاومت دوخت
داشـته و قابـل   هایی کـه بافـت نـرم    آزمون براي چرم

استفاده در تولید لباس و محصـوالت دیگـري کـه در    
تولید آنها، نیاز به چـرم بـا بافـت نـرم دارنـد، انجـام       

شود. در این تحقیق به علـت ضـخامت و خشـک     می
هـاي  بودن بافت و همچنین عدم توانایی نفـوذ سـوزن  

به درون بافـت   )Tensile( مخصوص دستگاه کشسانی
  پذیر نبود.چرم تولید شده، انجام این آزمون امکان

نتایج بـه دسـت آمـده از آزمـون     : مقاومت چسبندگی
مقاومت چسبندگی بیانگر کیفیت قابـل قبـول مرحلـه    
فینیش چـرم بـود. بـه ایـن صـورت کـه روي سـطح        
کراست در چند منطقه بعد از قرار دادن نـوار چسـب،   

  ش از سطح پوست جدا نشد. هیچ ترکیبی از مواد فینی
در ایـن تحقیـق،   : آزمون ثبات سایش و ثبات رنـگ 

آزمون ثبات رنگ و ثبات سایشی انجام گرفت. ثبـات  
رنگ و ثبات سایش به صورت همزمان توسط دستگاه 

Rub fastness tester ــس از ــار  25، انجــام شــد. پ ب
حرکت رفت و برگشتی پد روي سطح چـرم، جـذب   

همچنین سـایش بـر سـطح چـرم     رنگ بر سطح پد و 
رویت نشد، که علـت آن کیفیـت بـاالي مـواد مـورد      

باشـد. آزمـون   استفاده در مرحله پرداخـت چـرم مـی   
سـازي،  رنگ در کارخانجات چـرم سایش و ثباتثبات

آزمونی کاربردي براي ارزیابی کیفیت چرم تولید شده 
محصوالتی ماننـد کیـف،   باشد. چرمی که در تولید می

شـود بـه مـرور زمـان     ... اسـتفاده مـی  وکفش، لبـاس  
اصطکاك خواهد داشت. این آزمـون میـزان مقاومـت    

رنگ به کار رفته و همچنین میزان مقاومت به سـایش  
کنـد و در   را در سطح چرم تولید شـده مشـخص مـی   

بندي چرم از لحاظ کیفیت بسـیار مفیـد خواهـد    درجه
  بود.

گیـري ترکیبـات شـیمیایی    انـدازه  مربوط بـه  نتایج
در  بیـان شـده اسـت.    2لبک اسـپیرولینا در جـدول   ج

 9/4تحقیق حاضر میزان رطوبت جلبـک اسـپیرولینا %  
ــدازه ــت  گان ــزان رطوب ــد در حــالی کــه می ــري گردی ی

گیري شده جلبک اسپیرولینا در تحقیقات اکبري  هانداز
گزارش شد و همچنین  85/6)، %2016( زهیو سندك

ــائنی و همکــاران ( ــت 2010ق ــزان رطوب ــک ) می جلب
گـزارش کردنـد. اوتلـس و پــایري     46/9اسـپیرولینا % 

) در تحقیقات خود بیان کردنـد کـه اسـپیرولینا    2001(
ــی 5-7حــاوي  ــد م ــدتاً از درصــد لیپی باشــد کــه عم

اســیدهاي چــرب ضــروري ماننــد اســید لینولئیــک و 
همچنین اسید گامالینولنیک تشکیل شده است. میـزان  

زایـی پـول و   گیري شده در تحقیقـات خ چربی اندازه
گرم عنوان شده  100گرم در هر  3/4)، 2014شهیدي (

گیري شـده از  است. در این تحقیق میزان چربی اندازه
درصد بود. قائنی و همکاران  2پودر جلبک اسپیرولینا 

شده در خصوص ترکیبات ) در آزمایشات انجام2010(
شیمیایی جلبک اسپیرولینا، میزان چربی موجود در آن 

) 2007بیـان کردنـد. بـالي و جرشـوین (     درصد 3را 
درصـد گـزارش    3/4میزان چربی جلبک اسپیرولینا را 

در نتایج خـود بیـان   ) 2010قائنی و همکاران ( کردند.
کردند که با تغییر نوع محیط کشت، دما، زمان برداشت 
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و شرایط کشت اسپیرولینا میزان ترکیبات شـیمیایی آن  
در گیاهـان   عمـوالً ترکیبات فنولی م تغییر خواهد کرد.

هـاي اخیـر نشـان داد کـه     شود، اما گـزارش یافت می
هـاي  اکسـیدان هاي دریایی حاوي آنتـی عصاره جلبک

علـوي و   ).2002(لـیم و همکـاران،    باشـد فنولی مـی 

) میـزان فنـول کـل عصـاره متـانولی      2016همکاران (
گــزارش کردنــد.  72/67±92/2جلبــک اســپیرولینا را 

گیري شده عصـاره متـانولی در ایـن     میزان فنول اندازه
گرم معادل اسید گالیـک بـر    میلی 52/66±61/2تحقیق

  باشد.گرم اسپیرولینا می
   

  میزان ترکیبات شیمیایی جلبک اسپیرولینا -2جدول 
  فنل عصاره آبی  فنل عصاره متانولی  چربی  رطوبت  نمونه

  1/22±09/0  52/66±61/2  2±00/0  9/4±02/0  جلبک اسپیرولینا
  اند.انحراف معیار بیان شده ±صورت میانگین سه تکرار  ها بهداده

  
  گیري کلینتیجه

تـرین  اي از بـاارزش ماهیان خاویـاري جـز دسـته   
باشند که از لحاظ گوشت و خاویـار ارزش  ماهیان می

چرم تولید شده از پوست ماهی اقتصادي باالیی دارند. 
هاي طبیعی موجود در خاویاري به علت طرح و نقش

سطح آن، ارزش اقتصادي باالیی دارد و همچنین سبب 
شـود. در  کاهش میزان ضایعات صـنایع شـیالتی مـی   

تحقیق حاضر اثر استفاده جلبک اسـپیرولینا و میمـوزا   
در دباغی پوست ماهی خاویاري مـورد بررسـی قـرار    

از عـدم قــدرت  آمــده حـاکی   نتـایج بدسـت  گرفـت.  

گري جلبک اسپیرولینا در رونـد تولیـد چـرم و    دباغی
قابل قبول بودن چرم تولید شده با اسـتفاده از میمـوزا   

هـاي گیـاهی تولیـد شـده از پوسـت مـاهی       چرمبود. 
خاویاري کیفیت بهتري در مقایسه با چرم گوسـفندي  

کیفیـت   آزمایشات انجام گرفته بـراي بررسـی  داشتند. 
چـرم تولیــد شــده شــامل: قــدرت کشســانی، قــدرت  
دوخت، ثبات سایش و ثبات رنگ و قدرت چسبندگی 
بود که نتایج همه آزمایشات بیانگر کیفیـت مناسـب و   

  قابل قبول چرم تولید شده بود.
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