
 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامی

 

 بررسي استفاده از بنتونيت در نگهداري پوستعنوان پروژه / طرح: 

 14-13-13-9151: شماره مصوب

  مهناز صالحي خانوادگی نگارنده، نگارندگان:نام و نام

  مهناز صالحي ها و طرحهاي ملی و مشترك دارد(:اختصاص به پروژهخانوادگی مجري مسئول ) نام و نام

 

مهناز  -عليرضا آقاشاهي -زهرا عبادي- ژاله ميرعبدالباقي –سيداحمد ميرهادي خانوادگی مجري، مجريان: : نام و نام

  صالحي

 

 حسين نصيریان-جهانگير مجيدي-سيداحمد ميرهاديخانوادگی ناظر پروژه: نام و نام

 -منصوره عاملي -سامي کيانوش –سيد مومن سيد مجتبي – مليحه کمالپور -مجيد افشارخانوادگی همكاران: نام و نام

اسماعيل - پرویز روحي  -نرگس یوسفي -محمدابراهيم عليا - زادهعباداهلل یوسف - حميدرضا مهدوي عادل

 سيد فضل ا.. موسوي پور-افسانه رشيدي-فرهاد ميرزایي– باغجري

 

 خانوادگی مشاور)ان(:نام و نام

  مؤسسه تحقيقات علوم دامی كشورمحل اجرا: 

 29/1/97تا       1/1/92    :وخاتمه  تاريخ شروع

 سال 5 مدت اجرا: 

 ناشر: موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 شمارگان ) تيتراژ(

 1397تاريخ انتشار: 

 در مركز اطالعات و مدارك علمی كشور به ثبت رسيده است.     55979با شماره       15/5/98 اين اثر در مورخ

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

 

 



 :چكيده

 داري( معمول است.استفاده از نمک معمولی )كلرايد سديم( براي محافظت از پوست سنگين و سبک )در مرحله نگه

درصد وزنی از آن بطور  50به دليل قابليت باالي جذب رطوبت و خصوصيت ضدباكتريائی نمک مصرف حدود 

 كند. اثرات مضر نمک كلرايد سديم به محيط و اكوسيستم نيازي به تاكيد نيست.موثري از پوست بز محافظت می

ائی مانند مواد ارگانيک، نمک و فلزات ههاي پسماند حاصل از صنايع دباغی در نتيجه افزايش غلظت آاليندهخروجی

گذارند. براي افزايش روند متعادل توجهی تاثير میطور قابلسنگين، به دو شكل جامد و مايع  بر محيط زيست به

علت كار گرفته شده است. بههاي مختلفی براي كاهش اين اثرات بهساختن صنايع چرم با معيارهاي محيطی، روش

االي نمک معمولی، در موقع مصرف، پااليش فاضالب و يا تصفيه طبيعی روي حذف آن تاثير محلوليت و پايداري ب

اندودي هاي مختلفی براي جايگزينی روش نمکبنابراين بررسیشود. عنوان بار آالينده وارد محيط میگذارد و بهنمی

است صنعتی  هاي رسینيت از كانیبنتوداري پوست در حال انجام است. دوست باشد، براي نگهزيستكه بيشتر محيط

ظرفيت جذب رطوبت بنتونيت حتی در رطوبت كم قابل توجه  آلومينيوم و ماده سليكات تشكيل شده است.ورقه  و از

است. با اين ديدگاه، يک روش محافظتی با مقدار كم نمک )با درصدهاي مختلف بنتونيت سديمی و كلسيمی( و 

می و كلسيمی به تنهائی( در مقايسه با نمک معمولی تحقيق شد. اثربخشی بدون استفاده از نمک )بنتونيت سدي

دارندگی پوست با صفات مختلف مانند مقدار رطوبت موجود، نيتروژن مستخرجه، تعداد باكتري و خصوصيات نگه

هاي آوري شد و براي شاخصپساب حاصل از عمل خيساندن درآزمايشگاه جمع رزيابی شد.افيزيكی و مكانيكی 

دست آمد. گرم در ليتر از پساب شستشو بهنتايج برحسب ميلیهاي استاندارد آزمايش شد. اليندگی با توجه به روشآ

اثري از فساد براي حداقل سنجی صرفه اقتصادي روش جديد بكارگرفته شد. نتايج هاي حاصله براي ارزيابی امكانداده

. بين تيمارها از نظر ميزان رطوبت، شمارش ميكروبی و ميزان دادننشان داري پوست خام در محيط طبيعی دو هفته نگه

پوست بزهائی كه با درصدهاي مختلف مخلوط (. >05/0Pداري ديده نشد )ازت خارج شده از پوست تفاوت معنی

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

پذيري كمتري از گروه نمک آلود )گروه شاهد( داشتند. گروه شاهد كمترين مقدار بودند، استحكام باالتر ولی كشش

اي پارگی دوزبانهاي را نسبت به تيمارهاي آزمايشی داشت، ولی اين تفاوت ها معنی دار نبود. كمترين زبانهتکپارگی 

گرم در ليتر(، ميلی 0/4764و 0/701بين ) TOC ها نمونه راي همهب مقاديركلی. (>05/0P)مربوط به گروه شاهد بود 

BOD (0/684 ميلی 0/889و ،)گرم در ليترCOD (0/3500 ميلی 0/15000و ،)گرم در ليترTDS (9/6  گرم ميلی 2/55و

( NTU  0/8955و 0/545) كدورت( و متربرسانتیموس 4/82و  5/13هدايت الكتريكی )(، 5/8و  4/6) pHدر ليتر(، 

پساب مربوط به تيمارهاي آزمايشی با شاهد )استفاده از نمک(   CODو TOC  ،BODمقاديربين اختالف دست آمد. به

درصد و تقليل هدايت  55به  24از  TDSهرحال روش جديد باعث كاهش آالينده محيطی داري نبوده است. بهمعنی



كاهش يافته بود. ارزيابی  درصد 100 تا درصد 37 ازچنين مقدار كلرايد هم .درصد شده بود 55به  26الكتريكی از 

تر است. بنابراين، جايگزينی بنتونيت ها معلوم نمود كه ارائه روش جديد نسبت به روش سنتی اقتصادينهائی مشخصه

 شود. عنوان شيوه محافظتی مناسب توصيه میجاي مصرف نمک بهبه
 

فساد، ماده خصوصيات فيزيكی و مكانيكی چرم، خام بز،  پوستهاي محيطی، پساب، اليندهآ کلمات کليدي:

 .گير، محافظت كوتاه مدترطوبت
 


