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تاریخ پذیرش مقاله1394/07/9 :

تاریخ وصول مقاله1394/02/21:

چكيده
هدف از ادن مطالعه ،ارزدابی وداگی های فیزدکوشیمیایی پوست در سه بخ
تعیین مساهت چرم هجده قطعه پوست گروههای سنی ش ماهه ،ش
شترمر های ش ماهه ،ش

اصلی ،گردن و پا در گروههای سنی مختلو بژود .بژرای

ماه تا دکسال و دک تا  ۱/5سال تهیه شد .مساهت چرم برای

ماه تا دکساله و دک تا  ۱/5ساله بهترتیب  ۱25/۴۱±۱۳ ،6۸/75±۱۳و  ۱6۹/0۸±۱۱دسیمتر مربژع بژود.

قسمت اصلی ،گردن و پا بطور متوسط  ۱0/۱ ،۸۱/5و  ۸/۴درصد اندازه پوست را شژامل مژیشژد .میژانگین ضژخامت چژرم ۱/5±0/۱

میلیمتر ،نیروی بارپارگی  22/2±۳/۳کیلوگرمنیرو ،مقاومت در برابر گسیختگی  ۱۴6/۳±۱7/۱کیلوگرمنیرو/سانتیمترمربع ،کش پذدری
 5۸/7±۴/۹درصد و وزن مخصوص ظاهری  0/6±0/05گرم/سانتیمترمربع بود .افزاد

ضخامت و مقاومت پوست متناسب با افژزاد

سژژن هیژژوان بژژود .مقاومژژت چژژرم قسژژمتهژژای اصژژلی ،گژژردن و پژژا بژژهترتیژژب  ۱2۳/۴±۳۳/2 ،۱2۹/0±26/۳و ۱۳۱/7±۴۱/7
کیلوگرمنیرو/سانتیمترمربع بود و با دکددگر تفاوت داشتند ( .)P<0/05درصد چربی ،مواد محلژول در آب ،مژواد آلژی محلژول در آب،
خاکسترسولفاته نژامحلول در آب ،مژواد معژدنی ،ازت ،پژروتئین و مقژدار  pHبژهترتیژب ،0/۸±0/۳ ،0/۸±0/2 ،۱/5±0/5 ،۱6/۱±۱/۴

 5۹/۸±۱/۹ ،۹/6±0/۳ ،0/5±0/۱و  ۳/6±0/۱درصد بود .چربی موجود در چرم شترمر های ش ماهه و ناهیه اصژلی بژایتر از سژادر
سنین و قسمتهای ددگر بود ( .)P<0/05همینطور میزان ازت و پروتئین چرم شترمر های بایتر از دژکسژال بژی

از شژترمر هژای

جوانتر ( )P<0/05بهدست آمد .از نتادج ادن مطالعه برمیآدد که بررسیهای کیفی چرم شترمر کژه در ادژن مقالژه مژورد توجژه قژرار
گرفت میتواند برای بازاردابی چرم شترمر مفید باشد.
كلیدواژهها :ازت ،خاکستر ،ضخامت ،کش پذدری ،مساهت ،مقاومت ،مواد معدنی
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مقدمه

ارزش پوسژژت شژژترمر پ ژ

از دبژژاغی و تبژژددل بژژه

شترمر به دلیل بای بودن قدرت سوخت و ساز و ضژردب

محصویت چرمی هتی بیشژتر از ارزش گوشژت شژترمر

تبددل مناسب ،رشد سردع ،عمر مفید ،طژوینی ،سژازگاری

میباشد ] .[۱۳با وجود ادژن بژه دلیژل نوپژا بژودن صژنعت

مناسب با نواهی خشک از ددگژر طیژور متمژادز مژیباشژد

پرورش شتر مر در ادران و از طرفی مشکالتی که دبژاغی

] .[۱5با درنظر گرفتن شرادط اقلیمی و جیرافیژایی ادژران و

پوسژژت شژژترمر دارد ،مطالعژژات انجژژام شژژده روی ادژژن

وسیعی از کشور را مناطق بیابانی و زمینهژای

محصول ارزشمند کژم اسژت .مشژابه سژادر هیوانژات کژه

پست و لمدژزری تشژکیل مژیدهژد ،شژرادط بژرای توسژعه

پوست قابل دباغی دارند ،کیفیت پوست و چرم شترمر نیز

صنعت پرورش شترمر در بیشتر مناطق مناسب است ].[۴

تحت تیثیر عوامل متعددی است .از ادن عوامل میتوان سن

در تعدادی از کشورها نظیر آفردقای جنوبی توسعه صژنعت

پرنده و محل پوستی که چرم از آن تولید میشودرا نام برد.

پرورش شترمر به دلیل تولید پوست ارزشمند ادژن پرنژده

در ادن تحقیق تیثیر سن و قسژمتهژای مختلژو بژدن بژر

بوده است ] ،[5ولی به نظر میرسژد مهمتژردن دلیژل بژرای

خصوصیات کمی ،فیزدکی و شیمیایی چرم کرومی شترمر

ورود ادن پرنده به کشور و پرورش آن ،برای تولید گوشت

بررسی میشود.

ادنکه بخ

ادن پرنده باشد .گوشت شتر مر کم چرب و کم کلسترول
و سرشار از آهن مژیباشژد ] .[۹لژذا شژترمر را مژیتژوان

مواد و روشها

هیوانی چندمنظوره در نظر گرفت ،زدرا عالوه بر پوسژت و

تعداد هجده قطعه پوسژت شژترمر از دژک گلژه و تحژت

گوشت محصویت ددگری مانند روغن ،قرنیه چشم ،میژز،

شرادط مددردتی دکسان ،در سه سن شژ ماهژه ،شژ

تژا

بافت زانو و پر آن ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد ].[۱5

دکسال و دک تا  ۱/5سال تهیه شد .نمونههای پوست بعژد

پوست شتر مر بسیار ارزشمند است و در قرن  ۱۸بژه

از نمژژک زدن در محژژیط آزمادشژژگاه و خشژژک شژژدن ،بژژه

دلیل شکار بی رودة شترمر برای تهیژة پوسژت نسژل ادژن

دبا خانه فرستاده شد .عملیات دباغی تژا سژاخت کراسژت

رفژت ] ،[۱۴امژا از قژرن ۱۹

کرومی انجام شد .سطح پوست توسط قالب چوبی کژه بژه

میالدی مزاری پرورش صنعتی ادن هیوان تیمین شد .ارزش

خانه های دکنواخت دک فژوت مربعژی تقسژیم شژده بژود،

فرآورده های کشتارگاهی شترمر در افردقای جنوبی که 75

تعیین شد .نمونه چرم از قسمتهای مختلو (شامل بخ

درصد جمعیت شترمر دنیا را دارد ،برای پوست ،گوشت

اصلی پوست دا ناهیه اصلی ،گژردن و پژا) چژرم شژترمر

و پر بهترتیب  ۴5 ،۴5و  ۱0درصد میباشد .ادن نسژبت در

برای هر گروه سژنی بژرای آزمژاد هژای فیزدکژی مطژابق

کشورهای اروپایی به علت تمادل مردم ادن قاره به مصژرف

استاندارد برداشت شژد ] .[۱۹وزن مخصژوص ظژاهری بژا

گوشت با کلسترول کم برای گوشت و پوسژت بژه ترتیژب

روش استاندارد تعیین شد ] .[2۱اندازه گیژری مقاومژت بژه

برابر با  75و  25درصد میباشد .با توجه به تعداد شژترمر

گسیختگی ،ضخامت چرم و ازدداد طول در نقطه پارگی بژا

کشتار شده طی سالهای  200۹تا  20۱0در کشور آفردقای

تهیه نمونه های دمبلی شکل با ابعاد استاندارد  50میلژیمتژر

جنوبی ( ۳20هزار قطعه) ،تعداد شترمر کشتار شده در دنیا

طژژول و  ۱0میلژژیمتژژر پهنژژا در ناهیژژه کشژ  ،طبژژق روش

و تولید پوست را میتوان هدود  ۴50هژزار قطعژه بژرآورد

استاندارد انجام گرفت و ضخامت آنها با قطرسنج ورنیه بژا

شد ].[7

دقت  0/۱میلیمتر در سه نقطه آزمونه چرم اندازهگیری شد

پرنده تژا هژد انقژراض پژی
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در ادن رابطه yijk ،مقدار مشاهده هردک از صفات مورد

] .[20مقاومژژت بژژه گسژژیختگی برهسژژب کیلژژوگرم بژژر
سانتیمترمربع و درصژد ازددژاد طژول در نقطژه پژارگی بژه

بررسی 𝛍 ،میانگین Ai ،اثر سن (در سه سطح ش

وسیله دستگاه ادنسترون انجام شد ].[۱6

دکسالگی و تا  ۱/5سالگی) Ej ،اثر ناهیه پوست (در سژه

سه گرم چرم بژرای آزمژاد هژای شژیمیادی بژه روش

سطح قسمت اصلی ،گژردن و پژا) و  eijkخطژای آزمادشژی

استاندارد ] [۱۸تهیژه و بژرای خشژک کژردن در دمژای 50
درجه سانتیگراد قرار گرفت و سپ

ماه ،تژا

بود .میانگینها با استفاده از روش توکی مقادسه شدند.

به قطعات ردژز خژرد

شده ،آسیاب و کامالً مخلوط شژد و بژرای ادنکژه رطوبژت

نتایج و بحث

محیط را جذب نکند ،داخل دک کیسژه نژادلونی قژرار داده

مساهت چرم برای شترمر های ش ماهژه ،شژ

مژاه تژا

اندازهگیری

دژژکسژژاله و دژژک تژژا  ۱/5سژژاله بژژهترتیژژب ،6۸/75±۱/۴

پروتئین استفاده شد .چربی چرم با دستگاه سوکسله و مادع

 ۱25/۴۱±۱/۴و  ۱6۹/0۸±۱/۱دسیمتر مربژع بدسژت آمژد

چربیگیر دیکلرومتان اندازه گیری شد ] .[25مقدار  pHبژا

(جدول  .)۱بین مساهت کل چرم ،ناهیه اصژلی ،گژردن و

روش استاندارد ] [2۳اندازهگیری شد .برای اندازهگیری کل

پا در هر سن سن تفاوت معنی داری مشاهده شد .افژزاد

شد .از روش کلدالبرای تعیین ازت کل و سپ

خاکستر نامحلول چرم در آب ،مواد قابل هژل درآب ،مژواد

قد شتر مر پ

معدنی قابل هژل در آب ،مژوادآلی قابژل هژل و خاکسژتر

ناهیه پا و گردن ر میدهد و ادن افزاد

سولفاته از روشهای استاندارد ] 2۴و  [26استفاده شد .داده

بین پرم ناهیه پا و گژردن شژتر مژر هژای شژ

ها با استفاده از روده مدل خطی تعمیم دافتژه در نژرمافژزار

شترمر های ش

آماری ( SASنسخه  )۹/۱برای مدل  ۱تجزده شدند ].[2۹

(جدول .)۱

از  6مژاهگی بطژور قابژل مالهظژهای در
قژد در تفژاوت
ماهژه بژا

ماهه تا دژک سژاله قابژل مشژاهده اسژت

yijk = 𝛍 + Ai + Ej + eijk

مدل)۱

جدول  .1میانگین  ±انحراف استاندارد مساحت چرم در سنین مختلف
مساهت چرم (دسیمتر مربع)

گروه سنی
ش ماهه
ش

تا دکسال

دک تا  ۱/5سال

کل پوست

ناهیه اصلی

گردن

پا

6۸/75± ۱۳c

55/7۴± ۸/۴c

۸/۳6± ۸/۴b

۴/6۴± ۸/۴c

۱25/۴۱± ۱۳

۱0۱/26± ۸/۴

۱۳/00± ۸/۴

۱۱/۱۴± ۸/۴

b

b

ab

b

۱6۹/0۸± ۱۱a

۱۳۹/۳5± 6/5a

۱۳/۹۳± 6/5a

۱5/7۹± 6/5a

0/00

0/00

0/0۱

0/00

P- value

 :a-cتفاوت میانگینها به هروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار است (.)P > 0/05

از  ۸0درصد چرم از

ناهیه اصلی که بیشتردن سطح چرم را به خژود اختصژاص

بهطور میانگین در همه سنین بی

ناهیه اصلی بدست میآدد ( ۸۱/5درصد) .با توجه به ادنکه

می دهد اهمیت قابل توجهی دارد .درصژد چژرم در ناهیژه

قابل توجهی از ارزشگذاری چرم به دکنواختبودن

ماه تا دک سال و  ۱/5سژال

بخ

اصلی در سنین ش

ماه ،ش

به ترتیب  ۸2/۳ ،۸0/7 ،۸۱/۴بود و بین آنها تفاوت معنژی-

و دکپارچه بودن آن ارتباط دارد ،پوست گیژری از یشژه در
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داری مشاهده نشد .بطور کلی برای تمامی چرمهژای مژورد

می دهد که بی تردن افزاد

بررسی سطح چرم در ناهیه گردن و پا نیز به ترتیژب ۱0/۱

از دکسالگی ادجاد میشود .گرچه کش پذدری و دانسژیته

و  ۸/۴درصد بدست آمد .در صد چرم ناهیژه گژردن بژرای

(وزن مخصوص ظاهری) چرم شترمر های سنین مختلژو

سه سن متوالی مورد بررسی به ترتیب  ۱0/۱ ،۱۱/۸و  ۸5و

بهخصوص چرم شترمر های جوان با سنین بایتر اخژتالف

برای ناهیه پا به ترتیب  ۹/2 ،6/۸و  ۹/2بدست آمژد کژه از

زدادی داشت ،ولی ادن تفاوتها معنیدار نبود.

نظر آماری با دکددگر تفاوت معنی داری نداشتند.

مقاومت در چرم شترمر بعد

از بین خصوصیات فیزدکی فقط مقاومت قسژمتهژای

تفژژاوت خصوصژژیات فیزدکژژی چژژرم شژژامل میژژانگین

مختلو چرم با دکددگر تفاوت معنیدار داشژت ()P<0/05

ضخامت چژرم و مقاومژت در برابژر گسژیختگی در سژنین

که علت آن نیروی کم اعمال شده برای پارگی ناهیه گردن

مختلو معنیدار بود ( )P≤0/05و تفژاوت ضژخامت چژرم

با توجه به ضخامت نسبتا دکسان ادن ناهیه با ناهیه اصژلی

بین جوجه شترمر ها با شترمر های بی تژر از دژک سژال

است (رابطه معکوس بژین نیژرو و ضژخامت چژرم وجژود

سن ،مقاومت چژرم

از ناهیژه

 0/6میلیمتر بود (جدول  .)2با افزاد

دارد) .مقدار کش پذدری چژرم ناهیژه پژا بژی

شترمر های ش ماهه نسبت بژه دژکسژاله هژا و بژایتر از

اصلی و گردن بود و نیز مقدار دانسیته چرم ناهیه اصلی بژا

دکسال بهترتیب  ۳7/۸و  ۹۱/5کیلوگرم بر سژانتیمترمربژع

سادر قسمتها تفاوت داشت ولی ادن اخژتالفهژا از نظژر

روند افزادشی را نشان داد .در هالیکه تفاوت مقاومژت بژه

آماری معنیدار نبود (جدول  .)2اثر متقابل بین گروه سژنی

ازاح هر ماه هدود نه کیلوگرم بر سانتیمترمربع بود که نشان

و قسمتهای بدن در هیچدک از صفات معنیدار نبود.

جدول  .۲خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ در سنین و نواحی مختلف بدن
صفات

ضخامت (میلیمتر)

نیرویبارپارگی

کش پذدری

دانسیته

مقاومت به گسیختگی

(درصد)

(گرم/سانتیمترمربع)

۸۴/۹±۴۸/۴

72/2±۱5/0

0/۴±0/2

62/5±۹/۳

0/5±0/۱
0/6±0/۱

(کیلوگرم نیرو) (کیلوگرم/سانتیمترمربع)

گروه سنی
0/۸±0/۳

7/۱±۳/0

تا دکسال

۱/5±0/2a

۱۸/7±5/5

۱22/7±2۹/۸b

دک تا  ۱/5سال

۱/5±0/۱

27/7±۴/7

۱76/۴±25/۳

56/۴±7/۸

0/0۱

0/06

0/05

0/2۴

0/7۳

۱2۹/0±26/۳a

5۹/۸±۸/2

0/6±0/۱

5۴/۹±۱0/۳

0/5±0/۱
0/۴±0/۱

ش ماهه
ش

p-value

b

a

c

a

ناهیه بدن
قسمتاصلی (کرون)

۱/۳±0/۱

۱۹/۱±۴/۹

گردن

۱/۳±0/2

۱6/2±6/2

۱2۳/۴±۳۳/2b

پا

۱/۳±0/2

۱۸/۳±7/7

۱۳۱/7±۴۱/7

76/5±۱۳/0

p-value

0/۹۸

0/7۹

0/05

0/۳۸

0/۸6

میانگین هسابی

۱/5±0/۱

22/2±۳/۳

۱۴6/۳±۱7/۱

5۸/7±۴/۹

0/6±0/05

ضردب تیییرات

25/5

57/7

۴5/2

۳2/5

27/۱

هداقل – هداکثر

 0/6تا ۳/0

 ۴/۹تا ۴۹/2

 70/5تا 26۹/7

 2۱/5تا ۹۳/۳

 0/۴تا 0/۹

b

a

 :a-cتفاوت میانگینها به هروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار است (.)P > 0/05
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معنژژیداری بژژی

نمونههای مربوط به چژرم شژترمر هژای شژ ماهژه و

از سژژادر قسژژمتهژژا بژژود (.)P<0/05

ناهیه اصلی دارای چربی بیشژتری بودنژد ( ،)P<0/05ولژی

همین طور مقدار ازت و پروتئین چرم شترمر های بایتر از

میزان مواد محلول ،مژواد آلژی محلژول ،خاکسژتر سژولفاته

از سنین پایینتر بود (.)P<0/05

دک سال بی

نژامحلول در آب و مژژواد معژدنی چژژرم ناهیژژه پژا بژژهطژژور
جدول  .3اثر گروههای سنی و ناحیه بدن بر خصوصیات شیمیائی چرم شترمرغ

صفات

چربی
(درصد)

مواد محلول
در آب
(درصد)

مواد آلی محلول خاکستر سولفاته
(درصد)

مواد

نامحلول (درصد) معدنی (درصد)

ازت

پروتئین

(درصد)

(درصد)

pH

گروه سنی
۱/۹±۱/۴ ۱۸/5±۳/۸a

۱/۱±0/7

0/۸±0/7

0/5±0/۴

۹/۱±0/7b

۳/۴±0/۳ 56/۸±۴/6b

تا دکسال ۱/5±0/6 ۱6/7±2/5b

0/7±0/۳

0/۸±0/۳

0/۴±0/2

۸/7±0/5b

۳/۸±0/2 5۴/6±۳/۱b

دک تا  ۱/5سال 2/6±0/6 ۱۳/0±2/۳b

۱/2±0/۳

۱/۴±0/۳

0/۸±0/2

۳/2±0/۳ 62/7±2/7a ۱0/0±0/۴a

0/۱0

0/0۹

0/۱۸

ش ماهه
ش

P value

0/05

0/0۹

0/05

0/05

0/2۱

ناهیه بدن
قسمتاصلی

0/7±0/6b ۱۸/6±2/۱a

0/5±0/۳b

0/2±0/۳c

0/۳±0/2b

۹/6±0/۴

60/۳±2/5

۳/7±0/2

گردن

۱/۴±۱/0ab ۱۴/۸±2/۹b

0/7±0/5b

0/7±0/5b

0/۳±0/۳b

۹/0±0/5

55/۹±۳/5

۳/6±/2

پا

۳/۸±۱/0a ۱۴/۸±۳/۸b

۱/7±0/5 a

2/۱±0/5 a

۱/۱±0/۳ a

۹/2±0/7

5۸/0±۴/6

۳/۳±0/5

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

0/7۸

0/۸2

0/۹۱

۱6/۱±۱/۴

۱/5±0/5

0/۸±0/2

0/۸±0/۳

0/5±0/۱

۹/6±0/۳

5۹/۸±۱/۹

۳/6±0/۱

۳0/۱

۱0۴/۸

۹۴/۳

۱۱7/5

۸7/۹

۱۱/۳

۱۱/۳

۱۱/5

0/۴تا ۳/0

 0/۱تا ۳/۴

 0/2تا ۱/۸

میانگین
ضردب تیییرات

هداقل–هداکثر  2/۹تا  0/6 2۱/6تا 6/۴

 7/۳تا  ۴5/۸ ۱۱/۴تا  ۳/2 7۱/۴تا ۴/7

 :a-cتفاوت میانگینها به هروف غیرمشابه در هر ستون معنیدار است (.)P > 0/05

بژژرای چژژرم ر دار ،چژژرم مبلمژژان و لباسژژی از پوسژژت

چرم گاو از لحاب میزان مقاومت به گسیختگی هداقل ۱50

شترمر به ترتیب میزان مقاومت به گسیختگی هداقل ،200

و  ۱۸0کیلوگرم/سانتیمترمربع و درصد ازدداد طژول تاهژد

 ۱00تا  250و  200کیلوگرم/سانتیمترمربع و درصد ازددژاد

پارگی  50تا  ۹0و  ۴0تا  ۹0درصژد مشژخ

شژده اسژت

طول تاهد پارگی هداکثر  50 ،۸0و  50درصد تعیین شژده

] .[۱7با توجه به ادن ارقام و مقاددر هاصل شده در بررسی

است ] .[۳برطبق استاندارد ملژی ادژران وداگژیهژای چژرم

هاضر در مورد چرم ناهیه کرون که متوسژط مقاومژت بژه

لباسی (گوساله ،بز ،گوسفند و اشپالت پوست گژاو) و نیژز

گسیختگی  ۱2۹/0±26/۳کیلوگرم بژر سژانتیمتژر و ازددژاد
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طول  5۹/۸±۸/2درصد بژود ،میژزان مقاومژت نزددژک بژه

مناسب دست دافت و ادن در هالی است که بین  50تژا ۹0

استاندارد چرم ادران ] [۱7بوده ولی کش پذدری در هدود

درصژژد خژژوراکی کژژه شژژترمر طژژی ادژژن دوره ( ۱0تژژا ۱۴

ارقام بای قرار دارد.

مژژاهگی) مصژژرف مژژیکنژژد ،صژژرفجژژودی مژژیشژژود ].[۸
بنابرادن ،تنها افزاد

در تحقیق هاضر دامنه مقاددر وداگیهای شیمیادی چرم

سن بر اندازه و کیفیت چژرم شژترمر

شترمر ها برای چربی 2/۹ ،تا  2۱/6درصد بژود .اسژتاندارد

مؤثر نیست .در دک بررسی گزارش شد که عالوه بر موارد

وداگی های چرم لباسی و چرم گاو میزان چربی را  6تا ۱0

فیزدولوژدکی ،اثر نوی و میزان مواد میذی موجود در جیژره

درصد مجاز دانسته است ] .[۱7چربژی چژرم ر دار ،چژرم

نیز بر خصوصیات چرم شترمر موثر است .در تحقیق فوق

مبلمان و لباسی از پوست شترمر  ۳ ،تا  5 ،۸تا  ۱۱و  ۱0تا

وزن پوست و ضخامت بعضی از قسمتهای آن درغلظت-

۱6درصد ذکر شده است ] .[۳مقدار روغن و چربی کراست

های بایی انرژی بیشژتر بژود ،ولژی غلظژتهژای مختلژو

رنگژی بژز و گژاو در شژرادط معمژول فژرآوری بژهترتیژب

پروتئین جیره بر وزن و مساهت پوست و خواص فیزدکی

 ۱۳/7±0/7و  ۱2/۳±0/6درصد گزارش شژده اسژت ].[۳0

آن تیثیر معنیداری نداشت .همچنین پوست شترمر های نر

گرچه مقدار  ۱۹/0۴±۱/۳۸درصد چربژی هاصژله (جژدول

از پوست مادهها ضژخیم تژر بژود .در ادژن تحقیژق سژطوح

 ،)۳تاهدی با مقاددر دو منبع اخیر نزددژک اسژت ،ولژی از

پادینتر انرژی و پژروتئین جیژره بژرای جلژوگیری از افژت

مقاددر مجاز برای تهیه منسوجات چرمی بیشتر است .مژواد

کیفیت فیزدکی پوست پیشنهاد شد است ].[۱2
و

محلول در آب چرم 0/6 ،تا  6/۴درصژد بژود کژه کمژی از

در دژژک مطالعژژه عوامژژل گونژژه ،نژژااد ،سژژن ،جژژن

مقدار ذکر شده در مورد کراست رنگی بز و گاو ۱۴/5±0/6

قسمتهای بدن به عنوان عوامل مؤثر بر ضژخامت پوسژت

و  7/5±0/۴درصژژد گژژزارش شژژده اسژژت ] .[۳0برطبژژق

معرفی شدند ،که اطالی از آنها برای مشخ

نمژودن نژوی

استاندارهای چرم هداکثر خاکسژتر سژولفاته چژرم بادژد 2

استفاده از پوست ضروری است ] .[2ضخامت و اسژتحکام

درصد باشد که در ادن بررسی  0/۸7±0/۳۱درصد (جدول

کششی پوست شترمر با افزاد

سن بیشژتر شژده اسژت،

 )۳و در هد متعادل بهدست آمد ].[۱7

بهطوریکه ضژخامت پوسژت از  0/7±0/05تژا ۱/۱±0/05

مساهت چرم ناهیه اصلی برای شترمر های ش ماهه،

میلژژژیمتژژژر و مقاومژژژت از  ۱6/۳±۱/۳تژژژا 2۱/۴±۱/۳

تا دکساله و دک تا  ۱/5سژاله بژه ترتیژب  ۱0/۹ ،6و

نیژژوتن/میلیمترمربژژع (برابژژر  ۱6/۳تژژا  2۱۴کیلژژوگرم بژژر

 ۱5فوت مربع بهدست آمد که در مقادسه با استاندارد چژرم

سانتیمترمربع) از هداقل در سن  5مژاهگی تژا هژداکثر در

شترمر بهترتیب در اندازه  C ،Dو  Bقرار میگیرند ]22 ،6

 ۱۴ماهگی متیییر بود ] .[۱2در بررسژی ددگژری ضژخامت

و  .[27البته بایبودن انحراف استاندارد برای مساهت چژرم

متوسژژط  ۱/0±0/۳میلژژیمتژژر بژژا دامنژژه  0/7تژژا  ۱/۴بژژرای

ماهگی به دلیل تنوی قابل مالهظژه

شترمر های کشتار شده در دامنژه سژنی  ۹/۱تژا  ۱2/7مژاه

ش

پا و گردن در سن ش

در طول گردن و پای پرندگان در ادن سن است .مشژخ

گزارش شده است ] ۱۱و  .[۱2همژینطژور ذکژر شژده کژه

شده است در صورتی که مددردت و تیذده شترمر مطلوب

مقاومت چرم شترمر در هد باییی است و بژدون درنظژر

باشد ،میتوان در سنین پایینتر از  ۱2تا  ۱۴مژاهگی دعنژی

گرفتن سن شترمر ها مقاومت چرم 5۳ ،قطعه چرم شترمر

هدود  ۹تا  ۱0ماهگی به گوشت و چژرم مرغژوبی از نظژر

را هداقل  75کیلوگرم بر سانتیمترمربژع ذکژر کژرده اسژت

اندازه و تعداد فولیکولهای پر و نیز خصوصژیات فیزدکژی

] .[۴داده های ذکر شده در ادن مقاله ،تطابق زدادی با ارقژام
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بدست آمده در ادن بررسی دارد .در مطالعه روی مقاومژت

مطالعه کنونی نشان داد که کش

پوست بژره نیژز رونژد افزادشژی از مقاومژت بژا توجژه بژه

گوسفندان ژنوتیپهای مختلو و نیز در نقاط مختلو بژدن

سژن مشژاهده

سن ادن تفاوت بیشژتر مژیشژود

همبستگی آنها با ضخامت در نتیجه افژزاد

متفاوت بوده و با افزاد

پذدری و استحکام پوست

شد و بطورکلی ضخامت پوست از  0/6و  0/7میلیمتژر در

( .)۱در گزارشی مقژاددر چربژی در قسژمتهژای مختلژو

سن  ۱0هفتگی تا  0/7و  0/۸میلیمتر در سژن  ۳0هفتگژی

متفاوت و به ترتیژب بژرای کژرون ،گژردن و پژا ،7/2±0/2

به ترتیب برای قسمتهای پهلو و کپل گژزارش شژد ].[2۸

 6/۱±0/۱و  6/۱±0/۱درصد ولی کمتر از مقدار هاصله در

ادن موارد نتادج تحقیق هاضر که ضژخامت و مقاومژت بژا

مطالعه فعلی ذکر شده است (.)۳
نتژژادج ادژژن مطالعژژه نشژژان داد کژژه انژژدازه پوسژژت و

سن رابطه معنیدار و افزادشی دارد را تایید میکند.
با اندازه گیری خصوصیات تکنولوژدکی کژه در صژنادع

خصوصیات مهم فیزدکی چرم شترمر از جمله ضخامت و

چرم اهمیت دارد ،ادن نتیجه بهدست آمده کژه چژرم ناهیژه

مقاومت از قسمتهای بدن و تاهدی از سن پرنده تبعیژت

پشت وداگیهای بهتری نسبت به قسمت گردن و پا دارد و

میکند .از آنجایی که نوی فرآوری چژرم تژا هژدود زدژادی

چرم ناهیه گردن کاربردهای جنبی مژیتوانژد داشژته باشژد

تابع خصوصیات کمی و کیفی پوست اولیژه بژوده و نهادتژا

] .[۱0مساهت قسمتهای مختلو در ادن تحقیق در گروه

خصوصیات فیزدکی چرم به خصوص در چرم شژترمر در

تا دکسال و دک تا  ۱/5سال (جدول  )۱با آنچه

نوی محصول تولیدی دخیل است ،یزم است که تحقیقژات

که محققین ددگر برای ناهیه اصلی بدن ،گردن و پا بترتیب

وسیع تری در شرادط متفاوت مددردتی همراه با تعداد بیشتر

 ۱/0۱±0/۱۱ ،۱۱/6۹±0/6۱و  ۳/60±0/۱7فژژژژوتمربژژژژع

شترمر  ،برای مشاهده تاثیرات عوامل مختلو بژر خژواص

بهدست آورند ] ،[۳تقردباً به جز تفاوتی که بین گردن و پژا

کمی و کیفی به انجام برسد.

سنی ش

وجود دارد ،تطابق دارد .براساس ادن گژزارش در قسژمت-

منابع

های اصلی (کرون) ،گردن و پا ،میژزان دانسژیته بژه ترتیژب

)Abdelsalam MM and Haider AI (1993
Physical and histological properties of sheep
and goat skins. Alexandria journal of
agricultural research 38(3): 117-138.

 0/۸±0/0 ،0/7±0/0و  0/5±0/0گرم/سژژژانتیمترمکعژژژب،
مقاومژژت بژژه گسژژیختگی  ۱0۱/0±۱۴/2 ،22۱/2±2۳/۱و
 2۴۹/6±۱6/7کیلوگرم/سانتی مترمربع ،درصد ازددژاد طژول

Adel R. and Elboushi Y (1994) Hide and
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