
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران

 

 اثر سن و مديريت بر خصوصيات پوست و كراست شترمرغ عنوان پروژه: -

 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگي مجري نام و نام -

 شعبان چگيني خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي همكاران: مهناز صالحي، مجيد افشار، محمد يگانه پرست، حميدرضا سعيدينام و نام -

 ورامينمحل اجرا :  -

 1388 تاريخ شروع : -

 سال 5/2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          56344 با شماره         24/7/98اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 



  :چكيده 

گروه  3قطعه شترمرغ ماده در  45به منظور تعيين تاثيرات سن و مديريت برخصوصبات پوست و كراست شترمرغ، 

تكرار، انتخاب و كشتار شدند. وزن الشه  5مزرعه با مديريت خوب، متوسط و ضعيف در  3ماهه از  14و  12، 10سني 

هاي پر، ضخامت و ارتفاع آنها و ضخامت نواحي  و پوست سرد، ابعاد پوست از ناحيه عرضي و طولي، تعداد فوليكول

مختلف بدست آمد و سپس براي مراحل دباغي آماده شده و پس از تبديل به كراست، سطح پوست، ضخامت نواحي 

مختلف و استحكام كششي و نيز ميزان االستيسيته و درصد ازدياد طول نمونه هاي كراست تا حد پارگي بدست آمد. 

تعيين اثر عوامل سن و نوع مديريت از روش دو طرفه با اثر متقابل استفاده شد.  بر اساس نتايج،  براي محاسبه آماري و

ضخامت چرم با افزايش سن بيشتر شد. همچنين استحكام كششي نيز افزايش يافت. تعداد ندول ها در دسي متر مربع 

ميلي متر  8/0ن ضخامت ندول ها به نسبت به ازاي هر ماه سن بيشتر در هنگام كشتار كاهش يافت. ميانگي 8/2تا حد 

در هر ماه از سن افزايش پيدا نمود. تعداد ندول ها در دسي متر مربع به طرفي كه پوست به سطح شكمي شترمرغ )باالي 

پا و پايين پهلو(  نزديكتر بود كاهش يافت. قسمت هاي نزديكتر به ميانه پشت، تعداد ندول بيشتري در دسي متر مربع 

ندول هاي روي گردن و وسط ناحيه تاج پوست، ضخامت كمتري نسبت به ندول هاي واقع در ساير قسمت  داشتند.

هاي بدن البته با تفاوتي اندك بين  بخش هاي باالي پا، پايين پهلو و ناحيه كفل، داشتند. نتيجه گيري شد كه سن 

ذارد. در اين آزمايش همچنين اثرات شترمرغ به غير از ضخامت چرم بر ساير صفات فيزيكي چرم تاثيركمي مي گ

روش هاي مختلف مديريت بركيفيت كراست شترمرغ بررسي شد. در اين رابطه غلظت هاي مختلف پروتئين جيره 

از لحاظ پارامترهاي موردنظر درپوست بين تيمارها مشاهده  (P< 0.05بررسي شدند و تفاوت هاي معني داري )

جب كاهش  اندازه پوست خيس، اندازه ندول ها و نيز اندازه كوچكتر پوست گرديد. سطوح پايين پروتئين جيره، مو

 كراست پس از پايان فرايند دباغي گرديد.      

 

 روش مديريت  –سن  –پوست  –شترمرغ  كليد واژه ها:
 


