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  چکیده

چرم ناحیه اصلی پذیري   وزن مخصوص ظاهري، ضخامت، مقاومت و کشش،وست شترمرغبراي تعیین روش مناسب دباغی پ

وزن مخصوص میانگین . مطالعه شد) کرومی، گیاهی و آلومی(هاي مختلف دباغی  روشدر ) 15= تعداد  ( ماهه14 تا 12هاي  شترمرغ

نیروي پارگی، مقاومت و . متر تعیین شد  میلی7/1 ± 1/0مربع و   متر سانتی  گرم بر7/0 ±0/0ترتیب  ها به ظاهري و ضخامت چرم

بیشتر از )  درصد3/53 ± 0/7مربع و  متر سانتی بر  کیلوگرم2/197 ± 9/23 کیلوگرم نیرو، 0/33 ± 9/4(هاي کرومی  پذیري چرم کشش

 5/4(گیاهی هاي  چرمو )  درصد4/46 ± 8/7مربع و  متر سانتی بر  کیلوگرم7/161 ± 7/26 ، کیلوگرم نیرو4/27 ± 5/5(هاي آلومی  چرم

کیفیت مکانیکی  ی،طورکلهب. )>05/0P( بود) درصد 1/40 ± 4/6 مربع و متر سانتی بر  کیلوگرم7/70 ± 8/21،  کیلوگرم نیرو0/13 ±

   .ست آمددهچرم آلومی و گیاهی باز  کرومی بهتردباغی فرآوري چرم شترمرغ در 
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  مقدمه

 لـوکس  محـصول    یـک عنـوان    چرم شـترمرغ بـه    امروزه  

پوسـت   . استطرحماروپا، آمریکا و ژاپن بازار خصوص در   به

گیاهی، کرومی، آلدئیدي،   روشهاي  مانند  هاي مختلف    وشربه  

ی گیاهی از تانن در روش دباغ. شود سینتتیک و آلوم دباغی می  

واد  پوسـت درخـت و مـ   نظیـر و مواد استخراج شـده گیـاهی     

شـدن چـرم    اي     قهـوه   سبب  که معموالً  شود   استفاده می  معدنی

 شید لی و شوند  می
1

ها در ترکیب بـا سـایر مـواد            حاصل از آن   

ایـن روش بیـشتر     . یابد  ی و رنگ اولیه پوست تغییر می      یشیمیا

در روي آنها خطاطی و     رود که     کار می هی ب یها  در ساخت چرم  

عنوان قالـب بـراي تهیـه مهـر مـصرف       کنند و یا به زنی می   قلم

هـا تغییـر       زیرا در برابر آب پایدار نیستند و رنـگ آن          ،شود  می

در ضمن اگر با مواد شوینده شسته و خـشک شـوند،            . کند  می

ابعاد آنها کاهش یافته و از حالت نرمی و انعطاف خارج شـده          

 و اگر در آب داغ قرار داده شوند،        شوند  و سخت و خشک می    

ایـن امـر    . شـوند   حـدي ژالتینـی مـی      بسیار کوچک شده و تا    

پذیري چـرم و   موجب خشکی بیش از حد و غیر قابل انعطاف 

 در دباغی کرومی   .شود  در نتیجه شکنندگی آن می    
2

 که از سـال    

 میالدي به بعد مرسوم شد، از سولفات کرومیوم و سایر           1858

هـاي حاصـل از ایـن     چرم. شود استفاده میهاي کرومیوم     نمک

تـر    تر و قابل انعطـاف      روش دباغی نسبت به دباغی گیاهی نرم      

ها   هستند و با قرار گرفتن در آب تغییر رنگ و کاهش ابعاد آن            

ساخته یا به عبارتی تکمیـل نـشده آن را         چرم نیمه . تر است  کم

بلو  وت
3

نامند که به علـت رنـگ حاصـل از جـذب کـروم        می 

در دبـاغی آلدئیـدي    . شـد با  می
4

 از گلوتارآلدئیـد یـا ترکیبـات        

شـود کـه در حـال حاضـر بـه دلیـل               اکسازولیدین استفاده می  

آلدئیــد بــراي کــارگران و نیــز ایجــاد  خطــرات ناشــی از فــرم

ــراد اســتفاده نمــیدرحــساسیت  ــاغی . شــود  بعــضی اف در دب

سینتتیک
5

 از پلیمرهاي آروماتیک مانند نـووالك یـا نـورادول       
6
 

                                                          

1 - Shade

2 - Chrome tanning

3 -:Wet blue  در حالـت  کـه  یکرومـ دبـاغی     پوست،آبی یا خیس 

  .شود مرطوب به رنگ آبی دیده می

4 - Aldehyde tanning

5 - Synthetic tanning

6 - Novolac or Noradol

در دبـاغی بـه روش   . شـود  تولید رنگ سفید استفاده مـی براي  

آلوم
7

هاي مخلوط آلومینیوم بـا ترکیبـات متفـاوتی از             از نمک  

این نوع چـرم بـه علـت        . شود  مواد حاوي پروتئین استفاده می    

گانه و یـا چـرم        عاري بودن از مواد کرومی در تهیه کفش بچه        

  .)11 (شود کار گرفته میهکابین اتومبیل ب

 صنایع چرم اطالعاتی را در مورد خصوصیات        ،درهرحال

چرم شترمرغ از نظـر مقاومـت کشـشی و سـایر خـصوصیات       

ی بــراي یــافتن کــاربرد دقیــق آن در تهیــه یفیزیکــی و شــیمیا

 بافرآوري پوست شترمرغ به دلیل اینکه . محصوالت نیاز دارند

 وکند، درنتیجه کـاالي تولیـدي    فرق میپوست سایر حیوانات  

ایـن    انجـام  لـذا هـدف از    متفاوت اسـت،    احدي  کاربري آن ت  

کرومی، گیـاهی   ( معمول دباغی     اثر چند روش  بررسی   ،تحقیق

  . باشد میترمرغ هاي مکانیکی چرم ش ویژگیبر ) و آلومی

  

  

   نواحی مختلف چرم شترمرغ- 1شکل 

  

  ها مواد و روش

هاي مختلـف دبـاغی، تعـداد پـنج           براي بررسی اثر روش   

 تهیه شد و هـر جلـد از         هال س 5/1ا  شترمرغ یک ت  پوست  جلد  

 بریـده شـد و   تیکه 15 به  و جمعاًطرف عرضی به سه قسمت    

 کرومـی، گیـاهی و     هـاي دبـاغی     از روش  تیکه با یکی     پنجهر  

  .آلومی فرآوري شد

وایت بلو و وت عملیات دباغی شامل تهیه ساالمبور، وت
8
 

بلو و کراست  و دباغی گیاهی، ساخت کراست رنگی از وت

                                                          
7 -Alum : پتاس آلوم و آلومینیم سـولفات ازماده معدنی در دباغی  

         )زاج(

8 - Wet white

ناحیه اصلی پاکرون ناحیه گردن

ناحیه صاف بدون فولیکول مو

12



شترمرغفیزیکی چرم خصوصیات هاي مختلف دباغی بر  مقایسه اثر روش: صالحی و همکاران

این مراحل تا مقطع تهیه ساالمبور. بودوایت   وتسفید از
1
 

دهی،  گیري، آنزیم دهی، آهک خیساندن، آهکشامل 

بلو براي دباغی   وت.گیري و ساالمبورسازي یکسان بود چربی

 براي تهیه .ساخته شدوایت براي دباغی آلومی  وتکرومی و 

کراست
2

وایت پوست شترمرغ مراحل  بلو و وت  رنگی از وت

رنگرزي، ، دباغی مجددسازي،  ، خنثی)بلو در وت( کروم ري

دهی، فیکس روغن
3

کردن در هوا، نرم کردن و  تخلیه، خشک، 

ملیات از ساالمبور طی عباغی گیاهی د. زنی انجام شد گیره

خیساندن، شستشو، تنظیم بار یونی، دباغی گیاهی با 

میروبالن
4

، میموزا
5

، باسینتان
6

 ANKتامول 
7AWK ، 

و سایر انجام گرفت خشک کردن   ودهی، فیکس روغن

  . طی شدمانند دباغی کرومی و آلومیتا تهیه چرم عملیات 

نمونه چرم از ناحیه اصلی پوست یا ناحیه کرون
8
 

   .)1شکل (برداشت شد 

هاي استاندارد ملی  خصوصیات مکانیکی چرم با روش

براي تعیین وزن مخصوص ظاهري، از  ).4(ایران تعیین شد 

 به صورت استوانه مدور قائم بر  م سه نمونهنمونه اصلی چر

میانگین . متر تهیه شد  میلی70روي رخ چرم با قطر تقریبی 

  با.  شدتعیین چهار نقطه از نمونه با کولیسضخامت 

  ومتر  میلینیمها با تقریب  ونهنمکارگیري کولیس ورنیه قطر هب

متري در دو جهت عمود برهم بر روي رخ  کش میلی با خط

                                                          
1 -  :Pickling  بـراي تهیـه   پوسـت  اسـیدي کـردن   پیکله کردن یـا 

  ساالمبور 

2 - :Crust leather       ،چرم نیمه سـاخته یـا چرمـی کـه دبـاغی شـده

.را طی نکرده استروغن خورده، خشک شده ولی مراحل تکمیل 

3 -:Fixing        استفاده از مواد شـیمیائی یـا عملیـات مکـانیکی بـراي

  .ها یا مواد دباغی در سطح الیاف چرم دانه ها، رنگ تثبیت رنگینه

4 - Myrobalans :          اي زرد در     میوه درختی در هنـد کـه رنـگ قهـوه

  .کند چرم ایجاد می

5 -  :Mimosaن براي دبـاغی از  درختی داراي مقادیر زیادي مواد تان

.نوع کاتکول

6 - Syntans :   سري از مواد دباغی مصنوعی، که       نام تجاري براي یک

آلدئیـد در دبـاغی پوسـت     همراه مواد دباغی گیاهی، معدنی و یا فرم    

  .   روند کار میهب

7 - Tamol :ماده دباغی مصنوعی خنثی نام تجاري یک    

8 -:Crownهـاي   راي نـدول اي از پوسـت شـترمرغ کـه دا    ناحیه

ها و نیز قسمت پشت را  خروجی پر بوده و از زیر گردن تا محل بال 

.گیرد در برمی

 در دو جهت عمود برهم بر روي نطعچرم و
9

  مجدداً

 گرم توزین یک هزارم دقتجرم آزمونه با . گیري شد اندازه

  :دست آمده ب)1(ظاهري از فرمول وزن مخصوص شد و 

   Da = 1.273 × 10 m/td2
  

1(  

   و )متـر   میلـی ( ضـخامت    t،  )مگر( جرم   m ،رابطه نایدر  

d2 
  . است)متر  میلی(قطر 

مقاوت بـه گـسیختگی و   پارگی،   نیرويگیري    اندازهبراي  

تهیه متر   میلی50 در 10 ابعاد هبچرمی هاي  پذیري نمونه  کشش

مـدل  اینـسترون  (کـشش  هـاي دسـتگاه    ها بین گیره  ونهنم. دش

تـرین نیـروي    قرار گرفت و بعد از پارگی نمونه، بـیش     ) 4001

عنـوان   هها ب   عنوان نیروي پارگی و فاصله بین گیره       هثبت شده ب  

براي . یادداشت شد) پذیري کشش(مونه در نقطه پارگی    طول ن 

)Tn(تعیین مقاومت به گسیختگی 
10

: استفاده شد)2(از فرمول  

     

2(  

 پهنـاي   W،  )کیلـوگرم ( نیروي ثبت شده     F ،رابطهدر این   

درصـد  . اسـت ) متر  میلی( ضخامت نمونه    tو  ) متر  میلی(نمونه  

)Eb(ازدیاد طول در نقطه پارگی 
11

  :دست آمده ب)3( از فرمول 

 

  

3(  

 l0 ها در نقطه پـارگی و   فاصله بین گیرهl1 در این رابطه،

  . هاست فاصله اولیه بین گیره

  محاسبات آماري

در بـراي تجزیـه و تحلیـل ارقـام          ) 4(طرفـه     یک مدلاز  

  :استفاده شد  SASافزار نرم

              

4(  

  میـانگین   ،هر یـک از مـشاهدات       yij ،در این فرمول  

  و سه روش دباغیاثرi ،کل
ij

    اثر خطـاي تـصادفی هـر

  .باشد  مییک از مشاهدات

                                                          
9 -Flesh side  :طرف پوست که داراي لش بـوده و مخـالف   : نطع

  رخ است

10  - Tensile strength

11 - Elongation at break

100El 
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  نتایج و بحث

ساختمان مورفولژیکی پوسـت شـترمرغ مـشابه پوسـت          

ــت ــور اس ــ ،طی ــضی از خــصوصیات آن ب ــی بع ــت ه ول  پوس

چـرم   خـصوصیات    ، جهـت   همین ه ب .دارد تهاپستانداران شب 

  .ودنممقایسه چرم سبک و سنگین با توان   میشترمرغ را

متـر      میلـی  5/1هاي مطالعه شده      ضخامت پوست شترمرغ  

ارقام مـشابهی در    . )1جدول  (بود  متر     میلی 5/2تا   3/1با دامنه   

 ،در یک بررسـی    . شده است  ثبتمورد ضخامت چرم شترمرغ     

   تا66/0 ± 05/0از  ماهه   14  تا پنج هاي  ضخامت چرم شترمرغ  

  

تر شدن چرم را با       تعیین شد که ضخیم   متر     میلی 13/1 ± 05/0

 ضخامت پوست بسته به گونه،     ).7(دهد    افزایش سن نشان می   

که   طوريهب ،دشاب متفاوت می  جنس و نواحی بدن    سن، واریته،

هاي مختلف دامی نظیر شترمرغ گردن آبی،  ضخامت چرم گونه

، 9/1 یـک،    ترتیـب   ه، بز، بره و گاومیش بـه      شترمرغ گردن سیا  

چنانچـه  ). 10(اسـت   گزارش شـده    متر     میلی 1/1 و   7/0،  9/0

 بررسی کنونی در  درها شود ضخامت چرم شترمرغ مالحظه می

حد ارقام گزارش شده براي چـرم شـترمرغ و بیـشتر از چـرم              

  .باشد هاي دامی می اغلب گونه

  

  صیات فیزیکی چرم شترمرغ میانگین و اشتباه معیار خصو- 1جدول 

  

  صفات

  ضخامت

  )متر میلی(

  پارگی بار  نیروي

  )کیلوگرم نیرو(

  مقاومت

  )مربع متر سانتی کیلوگرم بر(

  پذیري کشش

)%(  

  دانسیته

  )مربع  متر گرم بر سانتی(

  روش دباغی
ns*  ***ns

  66/0 ± 0/0  3/53 ± 0/7  2/197 ± 9/23  0/33 ± 9/4  7/1±1/0  کرومی

  66/0 ± 0/0  4/46 ± 9/7  8/161 ± 7/26  4/27 ± 5/5  7/1±2/0  آلومی

  7/0 ± 0/0  2/46 ± 0/4  1/137 ± 7/19  5/23 ± 5/3  7/1±1/0  میانگین کلی

  2/7  9/33  5/55  8/57  9/18  ) (%تغییرات ضریب

  8/0 تا 6/0  7/72 تا 5/21  2/273 تا 2/55  0/50 تا 6/7  5/2 تا 3/1  حداکثر -حداقل 

*

  و
**

  .)>05/0P (دار نیست ها معنی تفاوت میانگین: ns .دار است  معنی)>01/0P(و ) >05/0P(ها در سطح  ستون تفاوت میانگیندر هر : 

  

هاي دباغی گیاهی ضخامت بیشتر        چرم ،در تحقیق حاضر  

جـدول  (هاي کرومی و آلومی داشتند     داري از چرم     غیرمعنی اما

کمـه   دسـتی و چ     حد مطلوب ضخامت چرم لباسی، کیف     ). 1

طـور چـرم    و همـین متـر    میلـی 45/1  و25/1، 85/0ترتیـب    به

 8/0 و 5/0ترتیـب   بـه  هـاي دسـتی زنانـه       آستري و رویه کیف   

بـا توجـه بـه ایـن مـوارد           ).8 و   4(بیان شـده اسـت      متر    میلی

 در سـاخت کیـف و چکمـه         ترین کاربرد چرم شترمرغ     مناسب

  .کاربرد دارداست و کمتر در چرم لباسی 

بـراي  ) نیـرو   کیلـوگرم  50 تا   76/0 (نیرواز  دامنه وسیعی   

). 1جـدول   (هاي مورد بررسـی مـشاهده شـد           پارگی در چرم  

مقدار نیروي الزم بـراي پـارگی چـرم شـترمرغ گـردن آبـی،               

، 26،  43،  32 ترتیـب   شترمرغ گردن سیاه، بز، بره و گاومیش به       

در چرم بزهـاي    ). 10(نیرو ثبت شده است       کیلوگرم 82 و   12

). 2(دسـت آمـد     هنیرو ب   کیلوگرم 5/25ین صفت    ا داربومی مق 

پارگی چرم   نیرويشود میانگین مقدار  طورکه مالحظه می همان

سـایر  هاي این مطالعـه کمتـر از ارقـام ذکـر شـده در                 شترمرغ

 براي چرم شترمرغ، بز و گاومیش ولی بیش از چـرم        ها  بررسی

  .باشد گوسفند می

سیختگی مقاومـت بـه گـ     میانگین کلی    ،در بررسی حاضر  

ــوگرم273 تــا 55( 10/137 ± 68/19چــرم  نیــرو بــر    کیل

سایر ارقام ذکر شده در  که کمتر از دست آمده ب)مترمربع سانتی

 تا  178مربع،   متر   کیلوگرم نیرو بر سانتی    214 تا   163مطالعات  

ــر ســانتی194  6/221 ± 1/23و  مربــع متــر  کیلــوگرم نیــرو ب

 و  6،  5( )1جـدول   ( شـد با   می مربع متر  کیلوگرم نیرو بر سانتی   

ـ نیـز   دامنه مقاومت چرم بز و گـاو         .)7  تـا   94/203ترتیـب    هب

 مربع متر نیرو بر سانتی  کیلوگرم92/305 تا 93/254 و 93/254

ناشـی از   موجـود    اخـتالف    احتمـاالً . )9( گزارش شده اسـت   

هـاي آزمایـشی بـا سـایر منـابع       تفاوت ضخامت چرم شترمرغ   

دار،  گسیختگی بـراي چـرم رخ   حداقل میزان مقاومت به     . باشد

 170،  200ترتیب    چرم مبلمان و لباسی از پوست شترمرغ را به        
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شترمرغفیزیکی چرم خصوصیات هاي مختلف دباغی بر  مقایسه اثر روش: صالحی و همکاران

 ،چـرم لباسـی   ). 5( باشد  مربع می  متر  سانتی ر ب  کیلوگرم 200و  

حـداقل  ترتیـب   چرم رویه و آستري کیف باید بـه    ي،چرم گاو 

ـ  کیلوگرم 30 و   40،  180 ،150 مقاومـت  مربـع    متـر   سـانتی  ر ب

در بررسی حاضر نزدیـک بـه       قادیر حاصله   م). 4(داشته باشند   

استاندارد چرم لباسی و بیش از استاندارد چرم رویه و آستري           

در سـاخت چـرم      لذا کـاربرد خـوبی       هاي چرمی بوده و     کیف

لباسی در صورت فرآوري خوب و ایجـاد ضـخامت مناسـب            

  .دارد

هاي مربـوط بـه       در این آزمایش، بیشترین مقادیر میانگین     

هاي دبـاغی     پذیري در چرم    نیروي بارپارگی، مقاومت و کشش    

 و سـپس ایـن      )>05/0P(دسـت آمـد     هشده به روش کرومی ب    

هـاي دبـاغی شـده        هاي آلومی و درنهایت چرم      مقادیر در چرم  

هاي گیاهی کـاهش      خصوص در چرم   هب. گیاهی کاهش داشت  

بنـابراین  . شـد   هـاي کرومـی مـشاهده         ر برابر چـرم   شدیدي د 

تـوان گفـت کـه روش دبـاغی گیـاهی اثـر معکوسـی بـر                   می

منبعی در رابطه . خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ داشته است

هاي مختلف دبـاغی بـر پوسـت شـترمرغ و در              با انجام روش  

ـ      أنتیجه ت  دسـت نیامـد، ولـی بـا توجـه بـه            هثیر ایـن اثـرات ب

چرم مبلی براي دباغی گیاهی و کرومـی        ی  مکانیکهاي    ویژگی

 تولیدات ،مربع متر  کیلوگرم نیرو بر سانتی375 و 200ترتیب  به

مربـع و    متر   کیلوگرم نیرو بر سانتی    375 تا   150چرمی صنعتی   

 نیـرو بـر     کیلوگرم 250چرم دباغی کرومی لباسی و دستکشی       

در ایـن   هـاي دبـاغی شـده بـه روش کرومـی              چرممتر،    سانتی

توانـد بـراي      مـی هـاي آلـومی و گیـاهی          ز چرم هتر ا ب آزمایش

 با توجه به سختی ایجاد شـده        کاالهاي فوق مصرف شود ولی    

هاي سخت و سفت      هاي گیاهی کاربرد آن در فرآورده       در چرم 

 بیشتر اسـت و      کتاب جلد و   هاي چمدانی   و محکم مانند کیف   

  تواند بـراي    هاي آلومی به دلیل عدم تولید اکسیدکروم می         چرم

  

  .)1 (شودروکش صندلی خودروهاي نواحی گرمسیر استفاه 

 20/46 ± 05/4هـا     پذیري چـرم شـترمرغ      میانگین کشش 

 حـد ارقـام ذکـر شـده بـراي چـرم             در دست آمد که  هدرصد ب 

کمتر از چرم   و  )  درصد 40(بزي  و چرم    ) درصد 50(شترمرغ  

 پـذیري   کـشش مقدار حداکثر   . )5( باشد  می)  درصد 80(گاوي  

 75 و   50ترتیـب     ی مبلـی گیـاهی و کرومـی بـه         تولیدات چرم 

 درصـد عنـوان     50 تا   20 کاالهاي چرمی صنعتی بین       و درصد

پذیري بـاالتر چـرم کرومـی         با توجه به کشش   . )1(ه است   شد

از هاي گیاهی و آلومی در این تحقیق، اسـتفاده            نسبت به چرم  

 بـه دلیـل   گرچـه ا ، بهتـر اسـت    یمبلچرم  در  هاي کرومی     چرم

ـ  رخصوصیات منحـص   هـاي پوسـت      فـرد حاصـل از نـدول      هب

 تزئینی و پوششی    مواردبراي  این نوع از چرم      شترمرغ معموالً 

طورکه گفته شد چـرم گیـاهی          همان .)1جدول  ( رود  کار می هب

تر براي ساخت کاالهـاي چرمـی    پذیري کم  با توجه به انعطاف   

تواند پوست دباغی شده   و میتر است مناسبنعتی صو سخت 

 در تهیه کیف، چمدان، جلد و شیرازه کتاب و          به روش گیاهی  

   .غیره کاربرد مناسبی باشد

 چرم زیـره    دانسیته ظاهري مقدار دانسیته حاصله کمتر از      

 براي  یحد قابل قبول   و در ) مربع متر  گرم بر سانتی   5/1یک و   (

  . )5 و 1() 1جدول ( چرم استدیگر انواع 

ن داري بــی همبــستگی مثبــت غیرمعنــیدر ایــن مطالعــه، 

ـ       ،دسـت آمـد  هضخامت با مقاومت مانند چرم بزهـاي بـومی ب

رونـد  که در ارزیابی انجام شـده بـر روي چـرم شـتر                رحالید

پذیري با افزایش  پارگی، مقاومت و کشش کاهشی در میزان بار

. ) 3 و 2( )2جدول ( ضخامت نمونه چرمی مشاهده شده است

ی مهمترین موردي که در رابطه همبستگی بین صفات مکـانیک         

بـین  ) +3/0(مثبـت   چرم شـترمرغ مالحظـه شـد، همبـستگی          

  ). P>01/0( بودپذیري  استحکام و کشش

  

   همبستگی خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ- 2جدول 

  

  دانسیته  پذیري کشش  استحکام  صفت

  2/0  -02/0  15/0  )متر میلی(ضخامت 

  -  )مربع متر سانتی کیلوگرم بر( مقاومت
**

3/0  09/0  

  07/0  -    )%( پذیري کشش

**

  .)>01/0P (استدار  ها معنی تفاوت میانگین: 
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14جله تولیدات دامی، دوره م

  گیري نتیجه

الزم به رشد زیاد پرورش این پرنـده در کـشور،      با توجه   

صحیح از محصوالت و فرآوري برداري  است در ارتباط با بهره

شترمرغ بـاالخص در مـورد پوسـت آن راهکارهـاي مناسـب             

 پوسـت بـراي      چگونگی فـرآوري   ،در این میان  . پیشنهاد نمود 

ــوده و در صــورت   ــم ب ــسیار مه ــی ب ــه محــصوالت چرم   تهی

آوري نقش مهمی در تولید       هاي درست عمل    کارگیري روش هب

 اقتــصاد مطلــوب محــصوالت چرمــی شــترمرغ و نهایتــاً    

در ایـن بررسـی     . سـازي دارد    دهندگان و صنایع چـرم      پرورش

مشخص شد که چرم شـترمرغ از کیفیـت مکـانیکی مطلـوبی             

توجه به تفاوتی که    ها برخوردار است و با        یر دام مانند چرم سا  

 الزم است که براي   دست آمد، هبدباغی  هاي مختلف     بین روش 

ـ      هـاي گیـاهی      خـصوص در چـرم    هدسترسی به کیفیت باالتر ب

                       .تري انجام پذیرد هاي کاربردي وسیع بررسی

  

  تشکر و قدردانی

  کارخانه وطن وندشرکت گلبرگ طوبی زروسیله از بدین

 لهعطاانصیریان، حسین فتحی،  اله فتحآقایان همچنینو 

  بهرامالهیان و   لطفهوشنگ ،نجفیکریم  ،زاده وسفی

  .گرددمی قدردانیپور  خانم ملیحه کمالو  نیالها لطف
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Abstract

The study was consequently investigated effect of different tanning methods on apparent 

density, thickness, tensile strength and also extension percentage in three different tanning 

(chromic, alum and vegetable) of grown part of ostrich skins (n = 15; 12 to 14 months). Average

apparent density and thickness of leathers were 0.7 ± 0.0gr/cm2 and 1.7 ± 0.1 mm, respectively. The 

breaking load, tensile strength and extension of chromic tanning leather (33.0 ± 4.9 kgf, 197.2 ± 

23.9 kgf/cm2 and 53.3 ± 7.0 percent) were more than alum tanning leather (27.4 ± 5.5 kgf, 161.7 ± 

26.7 kgf/cm2, 46.4 ± 7.8 percent) and vegetable tanning leathers (13.0 ± 4.5 kgf, 70.7 ± 21.8 

kgf/cm2 and 40.1 ± 6.4 percent). However, the best physical quality was found in the chromic 

tanned leather for ostrich skin proccesing related to alum and vegetable leathers.

Keywords: Alum tanning, Chromic tanning, Extension, Tensile strength, Vegetable tanning
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