
 وزارت جهاد كشاورزي    

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامی

 

 هاي پلت، كراست و چرم  بز اثر مصرف پودر بنتونيت بر ويژگيعنوان پروژه / طرح: 

 14-13-9151 -92002: شماره مصوب

  مهناز صالحي خانوادگی نگارنده، نگارندگان:نام و نام

 ها و طرحهاي ملی و مشترك دارد(:خانوادگی مجري مسئول ) اختصاص به پروژهنامنام و 

 خانوادگی مجري، مجريان: نام و نام

 خانوادگی ناظر پروژه: نام و نام

زهرا  -هرمز منصوري  –افسانه رشيدي  – مليحه كمالپور -مجيد افشار - سيداحمد ميرهاديخانوادگی همكاران: نام و نام

 ميدرضا انصاريح –عبادي 

 خانوادگی مشاور)ان(:نام و نام

  مؤسسه تحقيقات علوم دامی كشورمحل اجرا: 

 29/1/95تا       1/12/92    :وخاتمه  تاريخ شروع

 سال 3 مدت اجرا: 

 ناشر: موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 شمارگان ) تيتراژ(

 1397تاريخ انتشار: 

 در مركز اطالعات و مدارك علمی كشور به ثبت رسيده است.   56169با شماره         27/6/98اين اثر در مورخه  

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر ماخذ بالمانع است. 
  



 :چكيده

جذب مناسب علت معمول در سطح دنيا است. به یوشرداري پوست استفاده از نمک معمولی )كلرايد سديم( براي نگه

 كفايت میدر نگهداري پوست بز از آن درصد وزنی  50مقدار  رطوبت و ضدباكتري بودن نمک كلرورسديم غالباً

در مختلفی پژوهش هاي بنابراين  مشخص است. و اكوسيستم عنوان بار آالينده محيط تاثير منفی نمک به كند.

شده  انجامداري پوست اندودي براي نگهدوست باشد در جايگزينی نمکزيستيشتر محيطكه ببكارگيري از موادي 

ظرفيت جذب . آلومينيوم و ماده سليكات تشكيل شده استورقه  از كهاست صنعتی  هاي رسیبنتونيت از كانیاست. 

تنهائی و مخلوط بنتونيت بهبا استفاده از پوست رطوبت بنتونيت قابل توجه است. در بررسی كنونی يک روش محافظت 

هاي فيزيكی و ويژگی اندازهداده ها و براي محاسبه آماري  بر روي خصوصيات چرم بز مطالعه شد.و اثر آنها با نمک 

دو جهت برش)موازي و عمود بر خط پشتی بدن( بكار در  اشامل اثر تيماره مدل خطی چندمتغيره ،مكانيكی چرم

كه با درصدهاي مختلف ی ئبزها پوستمتفاوت بود.  (>05/0P)ي استحكام كششی تيمارهاي مختلف داراچرم رفت. 

مخلوط بنتونيت سديمی وكلسيمی با مقدار كم نمک و نيز تيمارهائی كه با بنتونيت سديمی و كلسيمی به تنهائی 

 .داشتند( شاهدكه با نمک آلود )گروه  ي از گروهیكمتر پذيريكششاستحكام باالتر ولی محافظت شده بودند، 

دار  فاوت ها معنیاين تولی  نسبت به تيمارهاي آزمايشی داشت،را  ايزبانهتکگروه شاهد كمترين مقدار پارگی 

پشتی هائی كه با برش افقی نسبت به خط. آزمونه(>05/0P) گروه شاهد بودمربوط به  ايپارگی دوزبانهكمترين نبود. 

 (>05/0P)اي دوزبانه پارگی يمقدار نيرو و (>001/0P)كششی  استحكامداراي مقادير باالتري از  ،تهيه شده بودند

 ايزبانهدر حالی كه نيروي پارگی يک  .(>05/0P)بودند   هاي عموديپذيري كمتر در مقايسه با آزمونهكششولی 

نتايج نشان داد كه بنتونيت در حد نمک و يا بهتر از آن باعث نگهداري  در دو جهت نمونه برداري تفاوت نداشتند.

  پوست خام بز ميشود. 

 

 محافظت پوستگير، ماده رطوبتخصوصيات فيزيكی و مكانيكی چرم، بز،  پوست كلمات كليدي :


