
 همکارانمریم احمدي و 
 

41 

 
  برداري و پرورش آبزیان بهره

  1398جلد هشتم، شماره دوم، تابستان 
51-41 

http://japu.gau.ac.ir 
DOI: 10.22069/japu.2019.16089.1477  

  
  پوست ماهی خاویاري  اثر نمک کروم بر چرم تهیه شده از

  و بررسی کیفیت آن) Acipenser baerii( سیبريگونه 
  

   5حجت میرصادقیسید و  4، علیرضا عالیشاهی3، بهاره شعبانپور2معظمه کردجزي*، 1مریم احمدي
   ،ارشد گروه فرآوري محصوالت شیالتی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشجوي کارشناسی1

 شیالتی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،استادیار گروه فرآوري محصوالت 2
  ،استاد گروه فرآوري محصوالت شیالتی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان3
  ،دانشیار گروه فرآوري محصوالت شیالتی، دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان4

  علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشجوي دکتري گروه فرآوري محصوالت شیالتی، دانشگاه 5
  19/12/1397؛ تاریخ پذیرش: 08/10/1397تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

ترین محصول ماهیان خاویاري است، اما در تجارت جهانی فواید حاصل از این ماهیان  ترین و عمده خاویار مهم
ماهی  پروري اروپا تاسخاویاري در آبزيهاي پرورشی ماهیان گونه ترین شود. از رایج تنها به خاویار محدود نمی

که  با توجه به پرورش این گونه از ماهی خاویاري در ایران و با نظر به این باشد.می) Acipenser baerii( يسیبر
  هاي این ماهیان از جمله پوست، دستگاهشود از سایر اندام امروزه با استفاده از دانش فنی و صنایع فرآوري تالش می

 پژوهشسازي، غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی بهره گیرند، در این غضروف، نخاع در صنایع مختلف چرمگوارش، 
ثیر کروم بر کیفیت چرم تولید شده از پوست ماهی خاویاري سیبري مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا از تیمار أت

 از روز جهت انتخاب بهترین تیمار 20و  15، 10، 5، 0هاي در زمانطی نگهداري  1:2و  1:1نسبت نمک به ماهی 
انجام  هاي داشت. آزمایش شرایط بهتري 5و روز  1:2استفاده شد، که با توجه به نتایج، تیمار منظر بار باکتریایی کل 

ثبات رنگ، ثبات سایشی، قابلیت دوخت، استحکام کشسانی، استحکام  شده براي تعیین کیفیت چرم تولید شده شامل:
ماهی خاویاري تمام مراحل دباغی کرومی را طی  باشند. پوست تاس چسبندگی و مقاومت حرارتی می پارگی، ثبات

نتایج حاصل بیانگر کیفیت بوده و از  فوق جهت بررسی کیفیت چرم تولید شده انجام شد. هاي تمامی آزمایش .کرد
  قبول بود. لحاظ ظاهري و فیزیکی قابل

  
  کرومدباغی، ، پوست ماهی خاویاري، چرم کلیدي: هاي واژه

  
                                                

  kordjazi.m@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
عنوان لباس، کفش  در طول تاریخ، پوست دام به

ترین مصرف پوست، است، عمده و... مصرف داشته
در تولید چرم، ژالتین خوراکی و ژالتین صنعتی 

باشد. چرم عبارت است از پوست حیوانات و  می
اي مواد شیمیایی و اعمال وسیله پاره جانورانی که به

صورت ثابت  فیزیکی از حالت ابتدایی خارج شده و به
  ).1991(نصري،  درآمده استو فاسد نشدنی 

ینی موجود در ئهدف از دباغی تبدیل مواد پروت
پایداري است که در نتیجه  پوست خام به مواد ثابت و

آورد  آن، هم از فساد پوست جلوگیري به عمل می
سازد  هاي گوناگون آماده میوهم آن را براي استفاده

چه در صنعت چرم،  اگر). 2008بهبهانی،  (مالردي و
پذیر خوانده عنوان یکی از منابع تجدید پوست که بهاز 

شدت  شود اما پایداري این صنعت بهشده، استفاده می
برداي وابسته است، از  به جمعیت حیوانات قابل بهره

رو با توجه به احتمال کمبود مواد اولیه و با نظر به  این
ویژه  نتایج مثبت حاصل از ارزیابی پوست ماهی، به

رسد این  می نظر یاري پرورشی، بهپوست ماهی خاو
منبع، قابلیت جایگزینی منابع محدود حیوانی را دارا 

در تجارت  ).2015باشد (زنگین و همکاران،  می
جهانی فواید حاصل از ماهیان خاویاري، تنها به 

هاي  شود و از سایر اندامخاویار و گوشت محدود نمی
چون  ماهی از جمله پوست، در صنایع مختلف هم

شود (بوران و استفاده میصنایع غذایی و دارویی 
احتی با شرایط به رماهی سیبري  تاس). 2010مکاران، 

، در برابر شرایط محیطی مقاوم پرورشی سازگار شده
(پایکا و کلمن،  سرعت رشد باالیی دارد بوده و
ترین گونه پرورشی ماهیان خاویاري در ) و رایج2003
برونزي و همکاران، شد (با پروري اروپا می آبزي

پوست ماهی یکی ). 1990همکاران،  و استفنز ؛1999
هاي بدن موجود محسوب شده، ترین ارگان از بزرگ
% وزن بدن را تشکیل داده و پوشش کاملی 10بیش از 

). ساختمان 2001کیم و الین،  مک( کندرا ایجاد می
 در تمامی ماهیان مشابه بوده و عمومی پوست تقریباً

است. الیه بیرونی  از دو الیه اصلی تشکیل شده اساساً
الیه داخلی که  پوشاند ویا اپیدرم که بدن ماهی را می

؛ 2000، ؛ الیوت2001شود (کیم و الین، درم نامیده می
طورکلی پوست ماهیان خاویاري را  به). 1997، میتال

  ها  باله -1توان به چهار قسمت زیر تقسیم کرد:  می
  ، شوند کنی از پوست جدا می پوست که در زمان

قسمت رنگی پشت که از نظر طول از سر تا دم  -2
ماهی و از نظر عرض از ستون فقرات تا پهلوها کشیده 

   و قسمت سفیدرنگ زیر شکم - 3 ،است شده
ویژه پوست ماهی خاویاري  پوست ماهی بهپهلوها.  -4

در مقایسه با پوست سایر موجودات از نظر پوشش 
پوست ماهی باشد.  امت و بافت متفاوت میسطح، ضخ

داراي پنج ردیف پالك  عاري از فلس و خاویاري
که بر  )2013 گایدو و همکاران،( باشد استخوانی می

باعث افزایش  فرد آن افزوده و بهزیبایی منحصر
همچنین از  شودمقاومت در برابر کشش پوست می

نظر ضخامت، ناهمگن بوده و پوست در بخش شکمی 
کاالهاي چرمی در باشد. تري می داراي ضخامت بیش

  سراسر جهان به شکل خاصی مورد توجه همگان 
قرار گرفته است. چرم تولیدي از پوست ماهی 

هایی اعم از خاویاري نیز به واسطه داشتن ویژگی
 پذیري، مقاومت و... توجه فرد، انعطاف بهطرح منحصر

 قابلیتنظران را به خود معطوف کرده است و  صاحب
هاي  کاربرد در منسوجات، صنایع مختلف، کارگاه

تولید انواع لوازم چرمی، کاالهاي لوکس و همچنین 
هاي تولید صنایع دستی را دارد. همچنین با  کارگاه

واسطه  هگیري از علوم و تجارب مختلف و ب بهره
استفاده بهینه از ضایعات شیالتی به تبع تولید این 

گامی بلند در جهت  توان محصول با ارزش، می
کلی طور به پیشرفت این صنعت در کشور برداشت.
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با استفاده از سه گروه عمده  پوست پیرایی)( 1دباغی
یاهانی (عصاره گ کننده از جمله مواد گیاهی مواد دباغ

هاي  نمک( ...)، مواد معدنیمانند بلوط، انار، مازو و
 کروم، آلومینیوم و زیرکونیوم) و مواد دباغی مصنوعی

 گیرد ...) انجام میهاي فرمالدهید، اوره و (رزین
مواد معدنی که براي تهیه  .)2008بهبهانی،  (مالردي و

محدود بوده و چرم  گیرد چرم مورد استفاده قرار می
آورند. یکی از قبولی را به وجود می مطلوب و قابل

ترین روش دباغی معدنی توسط جدیدترین و معمول
تر  که منتج به تولید چرم نرم گیردنمک کروم انجام می

 ).2008مالردي و بهبهانی، شود (تر میو کشسان
ترین روش در تهیه چرم روش دباغی کرومی، معمول

درصد تولیدات جهانی را شامل  90بوده و حدود 
شود، که دلیل آن سهولت استفاده و خصوصیات  می

خوبی است (دوام، مقاومت خوب گرمایی، دادن حس 
به پوست، پر کردن فضاي پوست و المسه خوب 

بخشد  مواردي از این دست) که به پوست می
هدف  پژوهشدر این  ).2015(باکاردیت و همکاران، 

شده از پوست ماهی بررسی کیفیت چرم تولید
 ي گونه سیبري به روش دباغی کرومیخاویار

باشد، که براي اولین بار روي این گونه از ماهی  می
  شود. انجام می

  
  ها روش ومواد 

قطعه پوست  70: زنی سازي پوست و نمک آماده
از مزرعه  )A. baerii( ماهی خاویاري گونه سیبري

پرورش ماهیان خاویاري واقع در شهرستان ساري، 
ها در جعبه یونولیتی  استان مازندران تهیه شد. پوست

آوري و به آزمایشگاه فرآوري دانشگاه  حاوي یخ جمع
 در .طبیعی گرگان منتقل شدعلوم کشاورزي و منابع 

ها و زدودن آزمایشگاه پس از شستشوي کامل پوست
ها با  ابتدا پوست هاي سطحی و موکوس، آلودگی

                                                
1- Tanning 

استفاده از آب مقطر تحت شستشوي مجدد قرار گرفته 
وسیله گاز استریل رطوبت سطحی پوست کاهش  و به

که از قبل ی مصرف بار یافت سپس به ظروف یک
پوست  شده بودند منتقل شدند. گیري  استریل وزن

گیري شد. پس از آن میزان موجود در ظروف وزن
گیري شده و تمام نمک مربوط به هر تیمار اندازه

سطح پوست به نمک آغشته شد. در این مرحله 
) و 1:2و  1:1(نسبت  ها متناسب با نسبت نمک پوست

روز)  20و  15، 10، 5( مدت زمان نگهداري
نهایت ظروف حاوي پوست  بندي شدند. در دسته

گیري بار باکتریایی در آغشته به نمک تا زمان اندازه
ز پایان دوره نگهداري هر یخچال نگهداري شد. پس ا

ظروف از یخچال خارج شد و با استفاده از تیمار، 
هاي موجود تمیز الکل سطح خارجی ظرف از باکتري

شد و روي میز کار که با استفاده از الکل تمیز شده 
در این زمان در مجاورت شعله با  ود قرار گرفت.ب

استفاده از قیچی استریل نمونه مورد نظر جدا شد و 
براي کشت باکتري در پلت حاوي محیط کشت به 

تمام مواد و  فضاي استریل هود میکروبی منتقل شد.
وسایل مورد نیاز جهت انجام کشت باکتري به هود 

  ام گرفت.میکروبی منتقل و کشت در همان فضا انج
 هاي براي آزمایش :)TVC(2شمارش میکروبی کل 

لیتر از محلول  میلی 90گرم از نمونه با  10میکروبی 
حضور چراغ الکلی  در%) Nacl95سرم فیزیولوژي (

مخلوط و هموژن شده و با استفاده از یک پیپت 
لیتر از سوسپانسیون اولیه را به  سترون، یک میلی

سرم فیزیولوژي انتقال داده لیتر  میلی 9هاي حاوي  لوله
ثانیه مخلوط کرده  5مدت  و با یک همزن مکانیکی به

هاي  سازي دست آمد و به دنبال آن رقت هب10-1و رقت 
ها در  مناسب تهیه شدند. براي شمارش کل باکتري

هاي تهیه شده، از محیط کشت تریپتیک سویا  نمونه
استفاده شد. بعد از تهیه محیط کشت،  )TSA( آگار

                                                
2- Total Viable Count 
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هاي تهیه  لیتر از نمونه میلی 1/0وسط میکروسمپلر، ت
طور سطحی پخش شد.  هشده بر روي محیط کشت ب

ها در یک پلیت  در صورت باال بودن تعداد باکتري
در محلول سرم  6ها تا لوگ  سازي نمونه رقیق

هاي کشت داده شده  شد. پلیت فیزیولوژي انجام می
ت ساع 24ها بعد از  براي شمارش کل باکتري

گراد شمارش  درجه سانتی 35انکوباسیون در دماي 
  ).2004شدند (آراشیسارا و همکاران، 

کتریایی گویاي رشد نتایج حاصل از بررسی بار با
ها  بود. بر این اساس پوست 1:2در تیمار  تر باکتري کم

سازي  سود شدند و تا زمان انتقال به کارخانه چرم نمک
نیز به همین در یخچال نگهداري شدند در عمل 

صورت بوده و جهت نگهداري پوست قبل از دباغی، 
هاي  باشد. پوست نسبت نمک به پوست دو برابر می

مناسب  در شرایط ولیتی ویونشده در جعبه سود نمک
به کارخانه چرم آفتاب واقع در شهرك صنعتی 

و  چرمشهر مشهد منتقل و تمامی مراحل دباغی
جهت انجام  سپسجا گذراند.  ساخت چرم را در آن

هاي تعیین کیفیت چرم به کارخانه چرم مشهد  آزمون
واقع در شهرك صنعتی چرمشهر مشهد ارجاع داده 

  شد.
هاي  پوست در ابتدا :قبل از دباغی سازي پوست آماده
 شدنسود که طی نمک یسودشده، به جهت جذب آب نمک

آمادگی  و )2006زاده،  (یوسف است از دست داده
در آب  دقیقه 60مدت  هدباغی، ب براي ورود به مرحله

 % وزن پوست خیسانده شد500میزان  خنک به
، 1گیري سیلیس براي منظور .)2006زاده،  (یوسف
 نمک با بومه دقیقه در محلول آب 30 مدت بهها  پوست

ور  %) غوطه20(غلظت  20 ن مخصوص)ز(چگالی، و
 کلریدریک اسید رقیق شده لیتر میلی 10- 8پس س ندشد

سه مرحله به محلول  طیآب به اسید)  10به  1نسبت 
به محلول  اچ پی ددر این مرحله بای نمکی اضافه شد.

                                                
1- Bony scale remove 

کنترل ثبات آن در نقطه صفر، تا  وصفر رسانیده شود 
ضروري است روز)  10-3(ها  زمان نرم شدن پالك
اچ باعث آسیب به بافت پوست چرا که نوسانات پی

د در پوست هاي موجونرم شدن پالك. پس از شود می
دقیقه به  60مدت  بهها  سازي، پوست به جهت خنثی

در این مرحله منتقل شدند.  7با بومه نمک  محلول آب
براي نیل به این  .باشند می 2دهی ها آماده آهک پوست
تا  کربنات به شکل تدریجی وسدیمافزودن  ،هدف

ها  پوست ادامه یافت و 10اچ محلول به  رسیدن پی
اچ ثابت قرار  محلول فوق با پیروز در  2مدت  به

گذاري با افزودن  روز محلول 2. پس از اتمام ندگرفت
 رسانده و 9-8اچ به را  تدریجی سولفات آمونیوم، پی

محلول تخلیه  ها،وري پوستدقیقه غوطه 60ز پس ا
(تراشیدن بخش پشتی  3زنی پس از آهکدهی، لش شد.

هاي  دودن گوشتز و 4گیري منظور چربی به پوست)
سست شده و حذف بخش اعظم چربی بافت انجام 

 1مدت  ها به گیري، پوست چربیبراي انجام شد. 
% وزن پوست ماده 5از  متشکلساعت در محلول 

% 100و  (مواد شوینده مانند مایع صابون) گیر چربی
پس از  م با حرکات مکانیکی قرار گرفت.أآب، تو

 اًگیري با محلول فوق مجدد چربی محلول، تخلیه
ها با آب  تکرار شد و محلول مصرفی تخلیه و پوست

اصل اساسی دباغی، نفوذ  شستشو داده شد. تمیز کامالً
ثیر بر ساختمان أکننده به عمق پوست و ت ماده دباغ

گیري عمقی  باشد که این امر مستلزم چربی پوست می
 5سازي این مهم ضرورت ساالمبور باشد. پوست می

 کند را مشهود می و نمک) گذاري، مرحله اسید (ترشی
 وري ساعت غوطه 2. پس از )2006 ،زاده (یوسف
با افزودن تدریجی  ،7نمک با بومه  در آب پوست

 3اچ محلول به  اسید، پی شده فرمیک محلول رقیق

                                                
2- Liming 
3- Fleshing 
4- Degreasing 
5- Pickeling 



 همکارانمریم احمدي و 
 

45 

در اچ ثبات پی مداوم، گیرياندازهنده و از طریق رسا
با هدف اسیدي شدن بافت، پوست حفظ شد.  3نقطه 
  روز در  محلول فوق باقی ماند.  1مدت 

% وزن پوست گلوترآلدئید به 2میزان با افزودن 
راه هم آن در پوستوري  غوطه محلول اسید و نمک و

چرم  گرفت. انجام دباغی اولیهحرکات مکانیکی با 
 بلو حاصل از مجموعه عملیات فوق معادل وت

(دباغی اولیه) چرم دامی  1(پوست مرطوب آبی رنگ)
بلو،  % وزن وت8میزان  2دباغی مجددبراي انجام  است.

  سولفات کروم به محلول فوق افزوده شد و پس از 
مدت  هتوام با حرکات مکانیکی ب وريساعت غوطه 4
پس از این  داري شد.هروز در محلول کرومی نگ 1

اچ  پیمرحله با افزودن تدریجی سدیم بیکربنات، 
ساعت در  8چرم حدود  و دهرسی 5/4-4به  محلول

مذکور باقی ماند. پس از اتمام زمان  اچپیمحلول با 
پس  شد. شستشو داده کامالً محلول تخلیه و ،مشخص

  % وزن چرم،پودر رنگ را به آب 3دباغی مجدد، از 
  درجه اضافه کرده و تا زمان جذب توسط  40

در مرحله  چرم تحت حرکات مکانیکی قرار گرفت.
% وزن 5پس از تخلیه محلول رنگی،  ،3دهی روغن

. چرم درجه افزوده شد 50به آب  OSL4چرم، روغن 
تحت حرکات  تا زمان جذب روغن در محلول فوق و

پس از جذب روغن جهت  مکانیکی قرار گرفت.
% وزن چرم محلول رقیق شده اسید 3 تثبیت در بافت،

با فاصله ، طی سه مرحله و 1:10فرمیک با نسبت 
 دقیقه در 30مدت  دقیقه اضافه شد سپس به 10زمانی 

   ).2017(آال و همکاران،  محلول باقی ماند
مرحله پس از اتمام  :5پرداخت و تکمیل چرم

ها به روش آویزان کردن خشک  دهی، چرم روغن

                                                
1- Wet blue 
2- Retanning 
3- Fatliquering 
4- Trupon osl 
5- Finishing 

شود  . پس از خروج آب، بافت چرم سخت میشدند
احتمالی حین هاي از ایجاد آسیب منظور ممانعت که به

با استفاده از ماشین ویبره،  نرم کردن مکانیکی چرم،
پس ). 2016زاده، یوسف عمل نمزنی انجام پذیرفت (

صورت که چرم  از آن گیره کردن چرم انجام شد. بدین
روي صفحات مشبک گیره شده و محکم کشیده شد 

 45کن با دماي  سپس صفحات وارد کابین خشک
). چرم پس 2016زاده،  فیوس( شدگراد  سانتیدرجه 

) آماده انجام چرم خامخشک شدن ( از دباغی مجدد و
در حقیقت  پرداخت باشد.) میپرداخت( مرحله نهایی

(الیه ایجاد  6داراي سه الیه مهم، اعم از باتم کوت
و تاپ (الیه میانیرنگی)  7، پیگمنت کوتچسبندگی)

 تمام الیه لزوماً باشد. یا الك می (الیه رویی) 8کوت
شود. باتم کوت اولین الیه ها انجام نمیبراي همه چرم

هاي  براي ایجاد چسبندگی بین الیه بوده که پرداخت
الیه اول محلولی  رود. کار می هو رخ چرم بپرداخت 

رزین میکروبایندر و  متشکل از رزین مخصوص چرم،
آب بوده که به سطح چرم اسپري، و پس از خشک 

پرس با دستگاه پرس ثانیه تحت  2مدت  شدن به
 درجه 87و دماي  100spهیدرولیک، با فشار 

س از آن محلول حاوي رزین پ قرار گرفت. گراد سانتی
 3-2ارتان، کازئین و آب رزین پلی اکرلیک سخت،

از اسپري چرم  پس مرتبه به سطح چرم اسپري شد.
الك آخرین  قرار گرفت. خشک شده و تحت پرس

ایی چرم بستگی زیادي که ظاهر نه است پرداخت الیه
). الك تهیه 2016زاده، یوسف( به کیفیت این الیه دارد

شده به سطح چرم اسپري و پس از خشک شدن پرس 
، چرم حاصل هاي پرداختالیهبه جهت تثبیت  شد.

انجام  آمادهمدت سه روز نگهداري شد و پس از آن 
  شد.بامیهاي سنجش کیفیت نهایی  آزمون

                                                
6- Adhesive coat 
7- Pigment coat 
8- Top coat 
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  فیزیکی هاي آزمایش
این آزمون  :1آزمون چروکیدگی یا مقاومت حرارتی

یید دباغی کامل و مقاومت چرم تولیدي أجهت ت
انجام آن به این  نحوه گیرد. نسبت به حرارت انجام می

که یک تکه چرم با ابعاد مشخص  صورت است
صورت  گراد به درجه سانتی 72دقیقه در آب  2مدت  به

مورد نظر معلق قرار گرفت و پس از گذشت زمان 
  تغییرات مشاهده و نتایج به شکل کیفی بیان شد.

چرم تولید شده  :آزمایش ثبات سایشی و ثبات رنگ
گیري ثبات سایش و رنگ  اندازه با استفاده از دستگاه

)Rub fastness tester از نظر پایداري رنگ و (
 صورت بدین مورد آنالیز قرار گرفت.مقاومت به سایش 

در متر  سانتی 2*2که یک تکه پد سفید رنگ با ابعاد 
دستگاه قرار گرفت و با حرکات متوالی پد روي سطح 

نتایج با  انجام شد. دور و با سرعت ثابت 25، چرم
بررسی تغییرات رخ چرم و رنگ پد متحرك به شکل 

  .هاي کیفی بیان شد داده
آزمون مقاومت کشسانی با استفاده  :مقاومت کشسانی

) انجام شد. با قرار دادن tensile(کشسانی  دستگاهاز 
که توسط  بعاد تعریف شده براي دستگاه،ابا  چرم
باالیی و در دو فک هاي مخصوص بریده شد،  قالب

ها از دور شدن فک بان آزمون . اییینی گیره گردیدپا
   .پذیرفتیکدیگر با سرعت مشخص و ثابت انجام 

جهت انجام آزمون دوخت از  :مقاومت دوخت
این  استفاده شد. معموالً )tensile(کشسانی دستگاه 

هاي نرم و سی کیفیت دوخت چرمآزمون جهت برر
که در تولید پوشاك کاربرد دارند،  ،با ضخامت کم

با ابعاد  در ابتدا چرم مورد آزمون گیرد. انجام می
هاي   بتعریف شده براي دستگاه، با استفاده از قال

هاي تعبیه شده و در فکبرش داده شد مخصوص 
 دور باها  نفوذ سوزن ازپس . روي دستگاه فیکس شد

                                                
1- Shrinkage test 

از یکدیگر با سرعت ثابت، کیفیت  ها شدن فک
هاي کمی بیان  مقاومت دوخت بررسی و به شکل داده

  شد.
کیفیت این آزمون جهت بررسی  :سبندگیمقاومت چ

به رخ چرم انجام  و میزان چسبندگی مواد پرداخت
به  براي این منظور یک الیه نوار چسب کامالً گرفت.

چند ثانیه،  گذشت رخ چرم چسبانده شد و پس از
م برداشته شد. با بررسی و مشاهده رچسب از رخ چ

مورد استفاده در هاي مواد  وجود یا عدم وجود تکه
وي نوار چسب، میزان کیفیت ر هاي پرداخت الیه

صورت  به رخ چرم، به رداختهاي پالیه چسبنگی
  کیفی بیان شد.

 بودن نرمال کنترل از پس تحلیل آماري: تجزیه و
 اسمیرنوف، - کولموگراف آزمون از استفاده با ها داده

 اسپیلت پالت طرح هاي میکروبی ازبراي آنالیز داده
ها با استفاده از میانگین مقایسه در زمان انجام شده و

  آزمون توکی صورت گرفت.
  

  نتایج و بحث
  ها نتایج حاصل از آزمایش

 هاي در مطالعه حاضر آزمون: ثبات سایشی و ثبات رنگ
گیري  ثبات رنگ و ثبات سایش توسط دستگاه اندازه

 )Rub fastness testerثبات سایش و ثبات رنگ (
هاي  زمان انجام شد و نتایج به شکل داده صورت هم به

بار حرکت  25کیفی بیان گردید. در این آزمون پس از 
هیچ اثري از رفت و برگشتی پد روي سطح چرم، 

رنگ توسط پد متحرك سایش سطح چرم و جذب 
م و قبول چر کیفیت قابل مشاهده نشد که بیانگر

هاي اعمال شده الیه همچنین کیفیت مواد و ترکیبات
ثبات  ودر مرحله پرداخت بود. آزمون ثبات رنگ 

د شده و سایش، در راستاي تعیین کیفیت چرم تولی
مقاومت رنگ محصوالت مقاومت در برابر سایش و 
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چون انواع پوشاك، کیف، کفش  چرمی تولید شده هم
مقاومت کافی در برابر اصطکاك و تغییر رنگ  دو... بای

بسیار کاربردي و مهم بوده و  ،را دارا باشد از این منظر
باشد.  سازي می د کارخانجات چرمییأهمچنین مورد ت

مطالعاتی در زمینه دباغی  )2009( کانت و همکاران
 پوست بزي انجام دادند. نتایج حاصل از آزمون

  سنج و  دستگاه رنگ اختالف رنگ، که با استفاده از
به این صورت  L,a,b,H,Cهاي بر اساس شاخص

 ,L:2/481, A:0/441, B:3/089(گزارش شد: 

H:0/327, C:3/349(.  همکارانباکاردیت و )2015 (
چرم گاوي که تحت دباغی کرومی قرار گرفته بود را 
مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و در راستاي 

چرم را تحت آزمون ثبات سایش  خود، هاي پژوهش
هاي مورد مطالعه دادند. ثبات سایش براي نمونه قرار
حرکت رفت و برگشتی  100-25دوره با  4-3در 

کیفیت  بیانگرحاضر  پژوهشگزارش شد. نتایج 
مناسب رنگ و الیه پرداخت و به تبع آن کیفیت چرم 

   حاصل بود
 آمده است. 1نتایج آزمون در جدول : مقاومت دوخت

یید مقاومت چرم به پارگی ناشی أاین آزمون جهت ت
هاي لطیف ¬تر براي چرم از دوخته شدن بوده و بیش

رود انجام کار می بهو نازك که در تولید پوشاك 
 کشسانیآزمون مذکور با استفاده از دستگاه  گیرد. می

)Tensile( .با اعمال نیرویی معادل  انجام گرفت

نیوتن بر  70/3نیوتن، مقاومت دوخت  50/92
 )2014( همکارانمترمربع بیان شد. پانکاپاالنگا و  میلی

طی مطالعات خود در زمینه اثر سدیم سیلیکات بر 
بزي حاصل از دباغی کرومی، میزان  بافت چرم

مطالعه را در نمونه شاهد  مقاومت دوخت چرم مورد
% سدیم 6تیمار  و در متر کیلوگرم بر سانتی 96/62

زارش کردند گ متر کیلوگرم بر سانتی 98/65سیلیکات 
و بیان کردند که کیفیت چرم بزي تحت تیمار سدیم 

 همکارانفارکلی و ه است. سیلیکات بهبود یافت
در رابطه با دباغی کرومی  هایی پژوهش) 2014(

هاي ایرانی و  پوست کرومی تهیه شده از شرکت
انگلیسی انجام دادند و مقاومت دوخت چرم 

نیوتن  334 ندي تهیه شده از شرکت انگلیسی راگوسف
 تر ومقاومت دوخت چرم تهیه شده ازم بر سانتی

مترمربع  نیوتن بر سانتی 48/410شرکت ایرانی را 
بر اساس استاندارد  پژوهشگرانزارش کردند. گ

) که براي UNIDO( سازمان توسعه صنعت ملل متحد
 50متر  میلی قدرت دوخت چرم گوسفندي نیوتن بر

حاصل از آزمون دوخت خود را بیان شده است نتایج 
تحلیل کرده و تفاوت میان دو تیمار را در ارتباط با 

دند نتایج ها اعالم کر تفاوت در کیفیت دباغی چرم
قبول  حاضر در خصوص مقاومت دوخت قابل پژوهش

هاي کرومی بزي وگوسفندي به  بود و اختالف با چرم
  شود. تفاوت ساختار پوست و کیفیت دباغی مربوط می

  
  . هاي آزمون مقاومت دوخت بررسی ویژگی -1جدول 

  خاویاري    ویژگی مقاومت دوخت

 92/ 50  (نیوتن) نیرو

 70/3    مربع)متر نیوتن بر میلی( قدرت دوخت

  
مقاومت دوخت چرم کرومی ماهی خاویاري 
مطلوب گزارش شد و داراي قابلیت دوخت و همچنین 

  باشد. قابلیت کاربرد در تولید کاالهاي متنوع می

کشسانی در نتایج حاصل از آزمون : مقاومت کشسانی
  بیان شد. 2جدول 
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  . هاي آزمون مقاومت کشسانی بررسی ویژگی -2جدول 
  )c( گوسفندي  )b( خاویاري  )a( شاهد  ویژگی مقاومت کشسانی/ تکرار

 25/32  40/71 16/39 )درصد( کشیدگی

  52/11 40/45 25/37  مربع) متر نیوتن بر میلی( نیرو کششی
a  ،پوست خام ماهی خاویاريb  چرم کرومی ماهی خاویاري وc چرم کرومی گوسفندي .  
  

مطالعه  و پژوهش طی )2014( همکارانفارکلی و 
هاي  شرکت هاي گوسفندي از روي کیفیت چرم

سه نوع ) حاصل از 2 انگلیسی و 1 مختلف، (ایرانی
ترکیب کروم و گیاهی بیان دباغی کرومی، گیاهی و 

کردند که میزان مقاومت کشسانی و میزان کشیدگی، 
ترتیب  در چرم دریافت شده از دو شرکت ایرانی به

% و شرکت 5/50و  مربعمتر نیوتن برسانتی 48/6
مترمربع و  سانتی نیوتن بر 74/5ترتیب  انگلیسی به

مقاومت  )UNIDO% گزارش شد. استاندارد (17/39
 نیوتن بر 10چرم گوسفندي  کشسانی براي

ر نتایج بیان شده را نیز مترمربع دلیل تفاوت د میلی
بیان کردند. نتایج  هاي دباغی مختلف، شیوه کیفیت و

 دهنده برتري عملکرد شرکت ایرانی و احتماالً نشان
دلیل برتري کیفیت دباغی در چرم ایرانی بوده است.  به

ی در راستاي مطالعات )2014( همکارانپانکاپاالنگا و 
کیفیت باتیک (نوعی چاپ رنگی روي چرم) بر اساس 

عنوان عامل  بررسی اثر غلظت سدیم سیلیکات به
کننده موم دربافت چرم بزي که به روش کرومی  پخش

منظور نیل به هدف خود  به دباغی شده انجام دادند.
 مقاومت کششی چرم مورد آزمون را بررسی کردند.

 11/116 مقاومت کششینتایج حاصل از سنجش 
مترمربع بیان شد. کیفیت چرم را  سانتی کیلوگرم بر

مشاهده کردند که با اعمال سدیم  بررسی کرده و
ساختار  کننده واکس، عنوان عامل پخش سیلیکات به

 وباشد. کاردکیان  چرم داراي کیفیت مطلوب می
مطالعاتی در جهت تولید چرم نرم از  )2009( همکاران

و کاربرد آن در تولید محصوالت  پوست سپرماهی
در این راستا با سنجش میزان  چرمی، انجام دادند.

 264% و 32ترتیب  کشیدگی و مقاومت کشسانی، که به
مربع بیان شد، به نتایج مثبت و متر کیلوگرم بر سانتی

ثر جهت کاربرد چرم تولید شده دست یافتند. ؤم
 هاي پژوهشبراساس  )2015( همکارانباکاردیت و 

خود در زمینه پردازش چرم گاوي، مقاومت کشسانی 
و میزان نیروي اعمال نیوتن  200/9براي این نمونه را 

با نظر به  بیان کردند. متر میلی نیوتن بر 6/71شده را 
) که مقاومت کشسانی UNIDOالمللی ( ستاندارد بینا
مترمربع  میلی نیوتن بر 10ترتیب  میزان کشیدگی را به و

هو و همکاران  .اعالم داشت متر میلی برنیوتن  50و 
را با هدف تولید چرم، مورد  پوست ماهی )2008(

این راستا مقاومت کشسانی  در مطالعه قرار دادند و
دباغی  ي، با شیوهآال و خاویار پوست ماهی قزل

را مقایسه و اعالم داشتند که پوست ماهی  یکسان
% 22 ،نیوتن 71خاویاري با اعمال نیروي حدود 

 مربعمتر بر میلی نیوتن 5/11حدود  کشیدگی و
آال با اعمال  مقاومت کشسانی و پوست ماهی قزل

نیوتن بر  12 % کشیدگی و35 نیوتن، 20نیروي 
مترمربع مقاومت کشسانی، پوست ماهی خاویاري  میلی

دلیل ساختار پوست و وجود  تر به با میزان کشیدگی کم
در مطالعه  دارد.تري  مقاومت بیش هاي استخوانی پالك

حاضر نتایج حاصل از این آزمون در ارتباط با مقاومت 
کشسانی چرم ماهی خاویاري حاصل از دباغی کرومی 

 4/45شود: مقاومت کشسانی  صورت بیان می بدین
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% که 40/71مربع و میزان کشیدگی متر میلی نیوتن بر
 .کند یید میأکیفیت چرم حاصل را از این منظر ت

کننده و میزان آن  نوع ماده دباغ قدرت کشسانی به
  .)1997(جان،  بستگی دارد

 بر اساس این آزمون رسد نظر می به :مقاومت چسبندگی
گیرد. آزمون مقاومت چسبندگی با تجربیات انجام می

وجود سادگی، در سنجش میزان اتصال الیه اعمال 
شده در مرحله پرداخت به سطح چرم، بسیار پرکاربرد 

اهمیت  دارايبوده و نتایج حاصل از این آزمون 
ا بررسی و مطالعاتی که ب )2014( پانکاپاالنگاباشد.  می

بیان کیفیت باتیک روي چرم بزي انجام دادند  در زمینه
که چسبندگی باتیک (رنگ) به سطح چرم به  نمودند

هیدرولیز اسیدي کروم در رخ چرم ارتباط دارد که 
هاي اسیدي به سطح چرم  باعث چسبندگی رنگ

ار بردن نوار ک ر بعد از بهضحا پژوهششود. در  می
سطح چرم و برداشت آن، چسب در نقاط مختلف 

هاي پوشاننده رخ چرم، روي چ اثري از ذرات الیههی
کیفیت چرم و اتصال  دهنده نوار چسب نبوده که نشان

  هاي پرداخت به رخ چرم حاصل بود. مطلوب الیه
  

  شیمیایی هاي نتایج حاصل از آزمایش
نتایج حاصل از : )TVC( میکروبی کل رشمارش با

  بیان شد. 3شمارش بار میکروبی کل در جدول 

  
  . تیمارهاي نمک در طی زمان میزان بار باکتریایی کل در -3جدول 

  تیمار
  زمان

  20  15  10  5  صفر

  aA19/0±88/4  bA01/0±30/4  bA18/0±34/4  abA21/0±42/4  abA16/0±54/4  1:1نمک 
  aA19/0±88/4  bA12/0±22/4  bA11/0±24/4  abA21/0±35/4  abA14/0±41/4  1:2نمک 

دار در طی  تفاوت معنی  دهنده ) در سطرها نشانa ،b ،cدار میان تیمارها و حروف متفاوت ( تفاوت معنی  دهنده ها نشان ) در ستونAحروف متفاوت (
   باشند. زمان در تیمارها می

  
 بار میکروبی کل براي هر تیمار: شیمیایی هاي آزمایش

روز انجام شد و  20مدت  روزه به 5هاي  در پایان دوره
  داري نتایج در طرح اسپیلت پالت بررسی شد.  معنی

مراحل  پوست از زمان جدا شدن از دام تا شروع
باشد و شرایط مطلوب می دباغی نیازمند نگهداري در

این امر مستلزم کنترل پارامترهایی چون دما، رطوبت 
است. کاناگاراج  بی و...بارمیکروهوا، رطوبت پوست 

هاي  مطالعاتی در زمینه روش )2002( و همکاران
بیان کردند که روش  نگهداري پوست انجام دادند و

) در -20الی -10( و نگهداري در دماي سرد زنی نمک
 پژوهشدر  ثر هستند.ؤکاهش میزان بار میکروبی م

. نتایج حاصل از حاضر نیز این روش استفاده شد

تر باکتري در  ی بار باکتریایی گویاي رشد کمبررس
بود. در عمل نیز به همین صورت بوده و  1:2تیمار 

جهت نگهداري پوست قبل از دباغی، نسبت نمک به 
 باشد. برابر می پوست جهت کاهش بار میکروبی دو

% کاهش داد در 30% به 70رطوبت پوست را از 
زنی خشک رطوبت پوست را به  صورتی که نمک

% کاهش داد که در مرحله شستشو فرآیند 20تر از  کم
دباغی اثر سوء داشته و باعث کاهش کیفیت چرم 

زنی تر را  فوق روش نمک پژوهشگرانشود  نهایی می
تر جهت نگهداري پوست و تا حدي  روشی مناسب

   کننده فساد ناشی از باکتري دانستند. کنترل
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  رهیافت ترویجی
هایی چون ویژگیدلیل داشتن  پوست ماهی به

خاصیت ضد آبی، مقاومت مکانیکی  پذیري، انعطاف
باال، مقاومت به خراشیده شدن، مقاومت نسبت به لک 
شدن و حفظ جال در طول مدت استفاده، به یک ماده 

و همچنین  ال جهت تولید محصوالت متنوع اولیه ایده
تر تبدیل  اد با کارایی کمجایگزینی مناسب براي مو

 رد توجه طراحان بزرگ دنیا وموشده و بسیار 
که  . با توجه به اینستاکنندگان قرار گرفته تولید

پوست ماهی از پسماندهاي شیالتی و آالینده محیط 
که آلودگی  شود و با نظر به اینزیست محسوب می

ناشی از فرآیند تولید چرم از پوست ماهی نسبت به 
د تر بوده، از طریق کاهش پسمان پوست دام بسیار کم

شود.  شیالتی باعث کاهش آلودگی محیط زیست می
رم ماهی یک محصول لوکس با قیمت باالتر از چ

چون چرم  و کمیاب دیگر هم معمول هاي غیر چرم
مرغ  حاصل از پوست تمساح، مار، مارمولک و شتر

بوده و از نظر اقتصادي بسیار و قادر به جذب سرمایه 
   باشد. و پیشرفت در صنعت مد می

  

  گیري کلی نتیجه
هان به شکل خاصی کاالهاي چرمی در سراسر ج

قرار گرفته است. چرم تولیدي از مورد توجه همگان 
داشتن  پوست ماهی خاویاري نیز به واسطه

پذیري،  فرد، انعطاف به هایی اعم از طرح منحصر ویژگی
نظران را به خود معطوف  مقاومت و... توجه صاحب

منسوجات، صنایع کرده است و قابلیت کاربرد در 
هاي تولید انواع لوازم چرمی، کاالهاي مختلف، کارگاه

هاي تولید صنایع دستی را لوکس و همچنین کارگاه
از علوم و تجارب مختلف گیري دارد. همچنین با بهره

استفاده بهینه از ضایعات شیالتی به تبع  واسطه هو ب
توان گامی بلند در تولید این محصول با ارزش، می

  پیشرفت این صنعت در کشور برداشت. جهت
حاضر قابلیت دباغی پوست ماهی  پژوهشدر 

 کیفیت چرم تولید شده مورد بررسی قرار خاویاري و
منظور سنجش  انجام شده به هاي آزمایش گرفت.

کیفیت چرم تولیدي شامل: مقاومت کشسانی، مقاومت 
دوخت، ثبات سایش و ثبات رنگ و مقاومت 

حاصل، بیانگر کیفیت مطلوب  چسبندگی بود. نتایج
  براي چرم تولید شده بود.
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