
1-6 ص، 1390، بهار 1ماره ، ش13مجله تولیدات دامی، دوره 

  و اثر آن بر کیفیت الیاف و پوست ی  کردن پشم از پوست با روش شیمیایجدا

  

حمیدرضا انصاري رنانی 
*1

 و حمیدرضا باقرشاه 
2

  

)E-mail: ansarirenani@yahoo.com(

  15/8/89:  و تاریخ پذیرش20/5/87: تاریخ وصول

  

  چکیده

  

مغانی انجام  پوست گوسفند  پشم وبر کیفیتشم از پوست براي جدا کردن پشیمیایی هاي روش اثر ، براي بررسیاین تحقیق

  جلد پوست مالیده شد100 بر روي ) درصد15 و 10(دو تیمار سولفید سدیم و ) سه و پنج درصد ( هیدروکسیـد سدیمدو تیمار. شد

 ماهر از نظر پیاز  توسط سه ارزیابهاي دباغی شدهپوست. و مدت زمان جدا شدن پشم از سطح پوست، قطر و طول الیاف ثبت شد

. ارزیابی شدند) قبل و بعد از دورگیري (اندازه، جذب آب، لطافت، صاف بودن، ضخامت و افت  بودن، لش، نرمسانیمو، شکل، کش

 3/80 ± 1/4(کمترین زمان . )>P 05/0(شود  می سولفید سدیم در مدت زمان کمتر جداتیمارهاي نتایج نشان داد که پشم پوست

 درصد هیدروکسیدسدیم تیمار سه مربوط به ) دقیقه3/180 ± 3/5(سولفید سدیم و بیشترین زمان   درصد15 تیمار به مربوط )دقیقه

 )±1/0(ترتیب به درصد هیدروکسید سدیم پنج و سه درصد سولفید سدیم و 15 و 10آوري شده با هاي عملامتیاز ارزیابی پوست. بود

 از آوري شده با هیدروکسید سدیم بهترهاي عملپوست کیفیتطورکلی، به.  بود8/35 )±0/1( و 37 )5/0±(، 2/31) 5/0±(، 2/30

    .سولفید سدیم بود آوري شده باهاي عملپوست

  

  موزدایی، هیدروکسید سدیمم، یسددباغی پوست، سولفید و پشم،  پوست : کلیديکلمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نویسنده مسئول مکاتبات ( ایران - وم دامی کشور، کرج هاي دامی، مؤسسه تحقیقات عل دانشیار بخش فرآورده-  1
*

(

   ایران- کرج دانشگاه تهران، ، کشاورزي و منابع طبیعی کارشناس ارشد گروه علوم دامی، پردیس- 2
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  مقدمه                                          

 میلیون رأس گوسفند کـشتار      24در کشور ساالنه حدود     

د پوســت گوســفندي بــه صــورت  میلیــون جلــ20و حــدود 

قیمت پشم درمقایسه بـا     ). 6(شود  ساالمبور تولید و صادر می    

کمتر ) نظیر گوشت و آالیش خوراکی    (سایر تولیدات گوسفند    

داران نبـوده و مقـدار   لذا چیدن پـشم، مـورد توجـه دام        . است

همچنین استفاده از . شودزیادي پشم دباغی در کشور تولید می 

 در خامه قالی سبب کاهش کیفیت فرش        بخشی از پشم دباغی   

شـامل گلـیم،    (هاي سنتی ایـران     پوشدست بافت و سایر کف    

  .شودمی) جاجیم و غیره

هــاي پــشم از روي پوســت دام کــشتار شــده بــه روش

ها براي جـدا     از باکتري  ،در روش تعرق  . شودمختلف جدا می  

کردن پشم گوسفندان مرینو کـه ارزش پـشم آنهـا نـسبت بـه               

بر  در روش شیمیایی،  ). 3(شود  تر است استفاده می   پوست بیش 

اثر نفوذ ماده جداکننده مو به داخل پوست، پیاز مو در داخـل             

). 4( شود رود و پشم از سطح پوست جدا میپوست از بین می

در ).  9(نامند الیاف حاصل از روش شیمیایی را پشم دباغی می

میایی و از روش شیهاي دباغی کشور       در کارخانه  ،حال حاضر 

  فاده اسـت  )التـروم (مخلوطی از سـولفید سـدیم، آهـک و آب           

تفاوت م سلیقه درصد ترکیب این دو ماده        برحسب که   شودمی

 این  باقی ماندن  درصد و یا مدت زمان       م بودن  یا ک  زیاد. است

 باعـث ایجـاد ضـایعات در پـشم و           زدایی در مرحله پشم   مواد

بـیش از    لولمحموجود در    مقدار سولفید    اگر. شودپوست می 

 با الیاف تماس پیدا کنـد بـه   مصرفاندازه باشد و یا به هنگام      

 نماید  و آن را غیرقابل مصرف میهرساند آسیب و پوستپشم 

 هیدروکسید  درصد 5/3 محلولی با    ،براي بهبود این روش   . )4(

 درصـد بــراي پوسـت       پـنج هـا و      سـدیم بـراي پوسـت بـره      

 بـا  روش مـوزدایی     با در تحقیق حاضر،    تهیه و  گوسفندان بالغ 

  ). 8(مقایسه شد استفاده از سولفید سدیم 

  

  مواد و روشها

مغانی اسـتان آذربایجـان      جلد پوست گوسفند     100تعداد  

هـا  و التروم  داده شد  به محل کارخانه چرم مغان انتقال        شرقی

 ) درصد 15 و   10 ( سولفید سدیم  شامل دو تیمار  ) چهار تیمار (

بـا آهـک و     )  درصد سه و پنج   (هیدروکسید سدیم دو تیمار   و  

 گوشـتی   طحبـر روي سـ    هـا بـا بـرس       التروم. تهیه شدند  آب

ند، شل شدن ریشه مو و جدا شـدن آنهـا           مالیده شد  ها  پوست

بررسی گردید و مدت زمان جدا کردن کامل پـشم از ابتـداي             

  .مصرف التروم ثبت شد

ـــراي  ــینب ــاف، طــولتعی ــف از ســه دســته  دســته الی   لی

گیـري  اندازهکش     انتخاب و با خط    هاي مختلف پوست  قسمت

ور شـدن   ي اولیه و غوطه    از شستشو  هاي الیاف پس  دسته. شد

با استفاده . در دي کلرومتان، در محیط آزمایشگاه خشک شدند

  300قطـر   از مقطع گیر هـاردي از الیـاف بـرش تهیـه شـد و                

  کتـور بـا  ژدسـتگاه میکروپرو توسـط   الیـاف از هـر نمونـه      تار

محاسبه شد  میانگین قطر   وگیري  اندازه ،ابربر 500ی  ینماگبزر

)7(.  

تا مرحله کراست   ،هاي مختلف پوست
1

 در کارخانه چرم    

همـان  توسط سـه ارزیـاب مـاهر         سپس. شدآوري  عملمغان  

از نظر پیاز مو، شکل، لش     کارخانه  
2
، جـذب   ینرمسانی،   کش ،

قبل و بعـد    (اندازه  آب، لطافت، صاف بودن، ضخامت و افت        

  . )1جدول (شد ارزیابی ) از دورگیري

در قالــب طــرح کــامالً محاســبه آمــاري ارقــام حاصــل 

  .انجام شدSAS با استفاده از برنامه وتصادفی

  

   و بحثنتایج

 درصـد   15تیمـار   هـاي   پوسـت پشم از    زمان جدا شدن  

 3/180(بیشترین زمـان    . )P> 05/0(کمترین بود   سولفیدسدیم  

کیفیـت  . دبـو  درصـد هیدروکـسیدسدیم       سه  مربوط به  )دقیقه

  از  درصد هیدروکسید سدیم بهتـر     پنج و   سهتیمار  هاي  پوست

  .)2جدول (بود سولفید سدیم هاي تیمار

                                                            

 چرم خام-  1

 سطح داخلی پوست-  2
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  آوري شدههاي عمل پوستبییاارز مورد ویژگی - 1جدول 

ویژگیخصوصیت

   امتیاز  

ضعیف  متوسط   خوب 
موارد استفاده

1-2 شکل مناسبشکل      4-3 .شودمی  براي البسه استفادههاي مرغوبپوست5     

1-2ندوصاف بلش یتفیک      4-3      5

 کفش جیر ،به جیر به ترتیب 2و  3-4، 5هاي با امتیاز لش

.شوندمی تبدیلچرم ضخیمو 

1-2پوست به طرفین  در هنگام کشیدنمیزان انبساط  سانیکش      4-3      5

هاي کش دار براي دستکش، کش متوسط براي پوست

.شودن کش براي آستر و رویه استفاده میولباس و بد

1-2در هنگام جمع کردن پوست مرطوب بودن  بودننرم      4-3      5

 به به ترتیب  و پایینمتوسطزیاد،  یهاي با نرمپوست

.شوندتبدیل میو رویه دستکش، لباس و آستر 

1-2  .روي پوست لطیف باشدلطافت      4-3 .گردند به لباس تبدیل میزیادا لطافت هاي بپوست5     

صاف بودن

   وفاقد چین و چروكو  باز پوست کامالً

  . باشدشدگیجمع

2-1      4-3      5  

پیاز مو

سطح بیرونی پوست نباید به دلیل وجود پیاز مو زبر 

  .و ناصاف باشد

2-1      4-3      5  

1-2.سرعت جذب آب پوست باال باشدجذب آب      4-3   .کنند رنگ جذب می، بهتر جذب آب بیشترباهاي پوست5     

1-2.ضایعات پوست قبل و بعد از دورگیري کم باشدافت فوتاژ      4-3      5

 از نظر افت زیادهاي با امتیاز راندمان تولیدي پوست

   استبیشترفوتاژ 

1-2هاي مختلف پوستیکنواختی ضخامت در قسمتضخامت      4-3      5

  بیشترامت مناسبضخبا هاي  و طول عمر پوستتممقاو

.است
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  آوري شدهت پوست عملیفی و ک طول دسته الیاف،قطر،  پشم از پوستکردن  جدابرايالزم ) دقیقه(  معیار زمانخطاي میانگین و - 2جدول 

  میانگین امتیاز

ارزیابان

افیطول دسته ال

)متریسانت(

  افیقطر ال

)کرومتریم(

  مدت زمان

ردنجدا ک

صفات/ماریت

  )درصد (سولفید سدیم

d
1/0±2/30  

3/0±1/4  5/2±1/37  1/6±c
5/130  

10  

c
5/0±2/31

6/0±6/4 5/1±7/34  
1/4±a

3/80 15  

)درصد (سدیمهیدروکسید

a
5/0±0/37  

5/0±3/4
6/2±5/34

3/5±c
3/180  

3  

b
0/1±8/35  

3/0±5/4  4/3±8/37  
9/3±b

2/95  5

a-c
  .)P>05/0(دار است معنیغیرمشابه حروف انگین هاي داراي ر هر ردیف تفاوت می د- 

  

براي جداسازي پشم از پوست کمترین  ق،یتحقدر این 

  3/80 1/4 درصد سـولفیدسدیم به مدت 15زمان مربوط به 

 درصد هیدروکسیدسدیم به سهدقیقه و بیشترین زمان مربوط به 

 برايمعموالً در کارخانجات دباغی .  بود 3/180 3/5 مدت

سرعت مراحل مختلف شود آوري سعی می عملکاهش هزینه

هاي یکی از روش.  شودبیشتر  موزدایینی و همچنآوريعمل

 ،به همین علت. است درصد مواد موزدا کاهش این زمان افزایش

هاي کشور  خانه درصدهاي مختلفی از سـولفیـدسدیم در دباغ 

 درصد 25تا دباغی جات در بعضی از کارخانشود و  میمصرف

که سولفیدسدیم درصورتی. شود استفاده میز یسولفید سدیم ن

 مدت طوالنی روي پوست باقی بماند یا پشم به آن آغشته شود،

صدمه دچار  نیز شم بلکه پشود، میضایعاتدچار نه تنها پوست 

 ژالتینه شدن پوست و سببمواد موزدا، افزایش . دشومی

موردنیاز زمان . )8 (دوش  می)ماده اصلی چرم(کالژن  هیدرولیز

 ت پشم ویفیک نظیرر مواد موزدا به عوامل مختلفی یثبراي تأ

تماس سولفیدسدیم با پشم  .درجه حرارت محیط بستگی دارد

 ثانیه متورم شده و 30 که الیاف در مدت کمتر از شودمیباعث 

 آن دقیقه بافت اصلی هفتقطر آن افـزایش یابد و در مدت 

 ذرات کوچک ن پوست، ژالتینه شددرضمن با. )10(تغییر کند 

آوري بعدي  عملجهینتشود درمیپوست همراه با الیاف جدا 

م یدسدیبا استفاده از سولف. همراه استالت فراوانی کبا مش پشم

اف تغییر کرده و داراي یشه الیبه عنوان ماده اصلی موزدا، ر

 قابل عییاف طبیشود که به سادگی با الانتهاي گرزي شکل می

  ). 1(ص است یتشخ

سدیم سدیم و هیدروکسید سولفیدریق، تأثین تحقیدر ا

ق یدر تحق. بودن دار بر میانگین قطر و طول دسته الیاف معنی

ر سه سطح یگر روي قطعات کوچک پوست گوسفند، تأثید

 10پنج، (م و سه سطح یدسدیدروکسیه) یک، سه و پنج درصد(

ات یاف و خصوصیت الایم بر خصوصیدسدیدرصد سولف) 15و 

ر سطوح یگر، تأثیقی دیدر تحق). 1(بود دار ن معنیکولی یفول

ات یم قبل و بعد از عملیدسدیم و سولفیدسدیدروکسیمختلف ه

ن امر، یل ای دل.)4(بود دار ن معنیاف یات الی بر خصوصییموزدا

مشاهده ري از تماس مواد موبر با پشم بوده، درضمن با یجلوگ

آوري  جمععاًیسر تمام پشم ،طح پوست الیاف از سشل شدن
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ی موزدا فرصت براي نفوذ به داخل یمواد شیمیالذا براي  و شده

  . بودتار پشم ن

 از غلتک اسفنجی استفاده دباغی به دلیل جاتدر کارخان

 مقدار قابل توجهی از این مواد بر روي پشم التروم زدنبراي 

شود براي میلذا پیشنهاد . شود الیاف میه و باعث صدمریخته

جلوگیري از کاهش کیفیت الیاف و جلوگیري از تماس مواد 

کننده هاي مخصوص و مواد غلیظشیمیایی با پشم از شلنگ

  . استفاده شود) مانند کائولین و نشاسته(

  هايهاي اخیر به جاي مواد شیمیایی از آنزیمدر سال

گیاهی، حیوانی و یا میکروبیولوژیکی براي جداکردن پشم 

استفاده از آنزیم نه تنها مانع از صدمه به پشم . شودفاده میاست

کنندگی، کیفیت پوست را خاصیت نرم لیدلشود بلکه بهمی

آوري پوست با روشهاي دیگر، عمل از طرف. دهدافزایش می

طی را دارد یست محیبات سولفاته عواقب سوء زی و ترکییایمیش

اي مواد شیمیایی در جلذا براي استفاده از آنزیم به). 5 و 2(

  از به تحقیقات بیشتریکارخانجات دباغی و چرم کشور ن

  .باشدمی

  

منابع مورد استفاده

ــانی ح ر  .  1 ــصاري رن ــر دو روش  ) 1382(ان ــشگاهی اث ــسه آزمای مقای

ــر    ــا اســتفاده از ســولفید ســدیم و هیدروکــسید ســدیم ب مــوزدایی ب

وهش و پـژ . هاي پوست گوسـفند   خصوصیات پشم و صفات فولیکول    

  . 64-56): 60(سازندگی 

سـازي بـا اسـتفاده از مـواد         بررسی روشـهاي چـرم    ) 1379(بارانی م    . 2

. اولین سمینار پژوهشی پوسـت، چـرم و الیـاف دامـی کـشور             . گیاهی

  . 213-210 صص. سسه تحقیقات علوم دامی کشورؤم). 1379(اسفند 

ه سیـستم   وسیلهمقایسه پشم کنده شده از پوست ب      ) 1353(بصیري ج   .  3

. تعرق با پشم چیده شده در مراحـل مختلـف تولیـد صـنایع نـساجی               

  59-45): 1(ها ها و بافتهرشته

  اثــرات هیدروکــسید) 1380(و صــالحی م . ، انــصاري ح ر. دلقنــدي ا. 4

  

نامـه  پایـان . سدیم و سولفید سدیم روي کیفیت پوست و پشم دبـاغی          
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Dewooling from skin by chemical method and iťs effect on fibers and skin quality
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Abstract

This study was conducted to determine the effect of chemical methods for dewooling from skin on 

Moghani sheep skin and wool quality. Two treatments of sodium hydroxide (three and five percent) 

and two treatments of sodium sulfide (10 and 15 percent) rub to 100 skin and time spent to collect 

wool from skin surface, fibers staple length and diameter recorded. Dewooled skins at thin-cross stage 

were evaluated by three leather experts for hair follicle, shape, elasticity, flesh, softness, water 

absorbability, fineness, wrinkleless, thickness and footage loss. Results indicated that the time spent to 

collect wool from sodium sulfide treated skins was significantly (P< 0.05) lower than sodium 

hydroxide treated skins. Lowest and highest time for dewooling was (80.3 ± 4.1 minutes) and (180.3 ± 

5.3 minutes) for skins treated with 15% sodium sulfide and three percent sodium hydroxide 

respectively. Quality score for skin treated with 10 and 15% sodium sulfide and three and five percent 

sodium hydroxide were 30.2 (± 0.1), 31.2 (± 0.5), 37 (± 0.5) and 35.8 (± 1.0), respectively. In general, 

skins treated with sodium hydroxide have better quality than skins treated with sodium sulfide. 

Keywords: Dewooling, Fellmongering, Skin and wool, Sodium hydroxide, Sodium sulfide
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