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رنگی نخ پشمی دستریس با لیف پشمی رنگرزی شده)نخ رنگ و پشم رنگ( با رنگزای  مقایسه خواص
 قرمزدانه

 

 0مهریزیمحمد خواجه، 2چشمه اکرم نگهبان ده، 7سید محمود طباطبایی

 

 

 چکیده

استفاده بهینه از رنگزاهای طبیعی به منظور جلوگیری از هدر رفت رنگزا و مسائل زیست محیطی، این الزام را 

رنگی در شریط یکسان مورد آزمایش های رنگرزی برای رسیدن به بهترین قدرتآورد که انواع روشمی بوجود

قرار بگیرند. در این تحقیق به بررسی تفاوتهای نتایج بدست آمده از نخ پشمی دستریس رنگرزی شده با لیف 

ی ورد رنگرزی از جمله متغیرهایاست. زمان، درصد رنگزا و نوع لیف مبختیاری( پرداخته شده  پشمی)پشم گوسفند

هستند که به آنها پرداخته شده است. همینین سولفات آلومینیوم و اسید استیک از دیگر مواد کمکی مورد 

ها در دستگاه ، نتایج بدست آمده از انعکاس نمونههارنگی نمونهاستفاده در رنگرزی بود. در ارزیابی قدرت

مانک مورد محاسبه قرار گرفت. همینین میزان اختلاف رنگی نمونه -کیوبلکااسپکتروفتومتر با استفاده از رابطه 

ها ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از خواص رنگی و انواع ثبات b*a*CIE L* 7790ها نیز با استفاده از رابطه

اتی برنگی و ثهای رنگرزی شده نخ پشمی قدرتهای رنگرزی شده لیف پشمی نسبت به نمونهنشان داد، نمونه

 بهتری دارند.
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 مقدمه-1

ها با مواد رنگزای مصنوعی امروزه حفاظت از محیط زیست به عنوان چالشی برای صنایع شیمیایی مطرح است و آلودگی آب

 تاثیر کخاآب و  گیدلوآ مخصوصازیست ست که بر محیطاصنایع مهمی از  یکی زی،نگرر یندافر . 7استحتبدیل به مشکل شده

. بدلیل افزایش آگاهی در دشومی دهلوآ کخاآب و  منابع ،ین طریقاز ا کههشدآزاد  شیمیایی ادبعضیمو زینگرر یندآفر در دارد.

طبیعی  هایاستفاده تجاری موفق از رنگ برای. زیست، علاقه به استفاده از رنگهای طبیعی افزایش یافته استمورد اهمیت محیط

های رنگرزی استاندارد شده و مناسب، بدون از دست رفتن کیفیت مواد نساجی رنگ شده مورد استفاده قرار لازم است تکنیک

ت جه . بدینبهینه رنگرزی الیـاف با مواد رنگزای طبیعی وجود دارد طمزایای متعدد، اطلاعات کمی از شرای با وجود . 2بگیرندح

ی را رنگرزی ابسیاری از صنعتگران و رنگرزان در صنعت فرش دستباف با تکیه برتجارب شخصی، الیاف پشمی، ابریشمی و پنبه 

پشم  . 0کنند. این عامل موجب بازده پایین رنگرزی و عدم تمایل صنعتگران به استفاده از موادرنگزای طبیعی شده استحمی

 یعیخواص طب . این امر به دلیلدستباف استفرش هم در و یدر صنعت نساج همدیتجد قابلو شناخته شده  یعیطب یک لیف

و  ییایمیش زایخوب با هر دو رنگ یرنگرز تیجذب رطوبت، قابل ،یحرارت قیعا ،یعال یریپذو انعطاف کیخاص آن مانند الاست

 یهااست. کورتکس شامل سلول 2کورتکسو  7کولیکوت یکیپشم شامل دو بخش عمده مورفولوژ  . لیف4استح رهیو غ یعیطب

 یپشم )همپوشان کولیکوت یهاشوند. سلولیجدا م گریکدیاز  یسلول یمجموعه غشا کی قیاست که از طر ندلیقشر اسپ

 اسیمق یرونیسط  ب. شوندیم میتقس 4لیکو اندوکت 0ی اکسوکتیکلعنی یاصل هیاند( به دو لاکه قشر را احاطه کرده ییهاسلول

نشان  "7شکل "در م پش دیاس نویآم αساختار  . 1حشده است دهیپوش1اپیکوتیکولنازک به نام  اریبس یتوسط غشا کولیکوت

د ای کاربراز زمانهای قدیم، موادرنگزای طبیعی با منشأ گیاهی و حیوانی برای رنگرزی الیاف پشمی و پنبه داده شده است.

 نیتریمیکنند . قدیم دیرنگ قرمز تول شترشانیهستند و ب یوانیبا منشا ح یعیطب یهارنگی منبع اصل حشرات . 0اندحداشته

یکی از شناخته  0قرمزدانه .شده استیم دیمورکس تول ییایاست که از ترشحات حلزون در یصورت-بنفش  ی،وانیمنشا ح

ای است از  . قرمزدانه حشره7استح ترین و پرکاربردترین رنگزاهای قرمز عالی است که از زمان قدیم تا کنون کاربرد داشتهشده

 . ماده رنگزای موجود در این حشره 73کندحکه در مناطق گرمسیری و آمریکای جنوبی زندگی می 9داخانواده داکتیلوپی

نشان داده شده است، "2شکل "ها تعلق دارد. این ماده شیمیایی که ساختار آن در کارمینیک اسید است که به گروه آنتراکینون

  .0گرم بر مول استح 472,4دارای وزن مولکولی 

                                                   
9-cuticle 
0-cortex 
1-exocuticle 
1-endocuticle 
2-epicuticle 
9-Cochineal 
8-Dactylopiidae 
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  .0حکارمینیک اسید : ساختار شیمیایی2 .                                            شکل77حپشم دیاس نویآم αساختار :7شکل

ای از مواد رنگرزی هستند که قابلیت رنگ نویسند، مواد رنگزای طبیعی گروه بسیار مهم و گسترده دودانگه و قرنجیک می

های مختلف دارند. از آنجا که مقدار مواد رنگزا و نیز ثبات های ایجاد شده کردن کالاهای طبیعی و منصوعات بشری را به رنگ

ده تفاتوان به عنوان مواد رنگزای نساجی اسی این ترکیبات نمیروی کالا از یک منبع به منبع دیگر متفاوت است، از همه

های طبیعی در کاربرد های نساجی روز به روز در حال رشد و گسترش است .که این خود متاثر از  . استفاده از رنگ74کردح

ای است که توسط بسیاری از کشورها وضع شده است تا مانع از ایجاد مشکلاتی های محیط زیستی دقیق و سختگیرانهاستاندارد

های طبیعی از گیاهان، حشرات و مواد معدنی و بدون هی  گونه فرآیند شیمیایی رنگ .ازداندشود که سلامتی را به خطر می

آیند. رنگهای طبیعی دارای مزایایی هستند از جمله: دارای منابع تجدید پذیر هستند، مشکلی برای سلامتی ندارند، بدست می

کاربرد رنگ های طبیعی "ای تحت عنوان مقاله در  2الو آگارو 7آشیس کومار.  0کاملا در دسترس هستند و با طبیعت سازگارندح

های علاقه به استفاده از رنگ، اهی در مورد اهمیت محیط زیستگاگر چه اخیرا بدلیل افزایش آمی نویسند: " روی منسوجات

ده و د شهای طبیعی لازم است تکنیک های رنگرزی استانداربرای استفاده تجاری موفق از رنگ، طبیعی افزایش یافته است

م کارای بهتر رنگ های مصنوعی، غمناسب بدون از دست رفتن کیفیت مواد نساجی رنگ شده مورد استفاده قرار بگیرند. علیر

دوام و  موارد است: ، اینسی به خود جلب کرده اند که علت آنرهای طبیعی توجه دانشمندان را برای تحقیق و براخیرا رنگ

ای هشواهد تجربی برای تاثیرات سمی و آلرژیک رنگ ن،در دسترس بود، پتانسیل قوی آنهاهای طبیعی و ثبات گسترده رنگ

 قیتحق در   .9و ... ح محافظت از تکنولوژی رنگرزی سنتی و باستانی، مصنوعی و تاثیرات غیر آلرژیک و غیر سمی رنگهای طبیعی

رنگ از  دیانجام دادند، تول د رنگزای طبیعی غیر گیاهیبرای بدست آوردن رنگزا از مواو همکاران  0امالیپورن یکه آقا یگرید

به عنوان  یبکرویم یهارنگدانه یابیو ارز دیتول برای یبه منظور استفاده در صنعت نساجباشد. این قارچ می ومیسلیگونه قارچ س

جالب  یکیبع الکترمن کیقارچ  همشخص شد ک قرار گرفت. یمورد بررس سیانگل ینساج یتوسط گروه تکنولوژ ینساج یرنگزا

 رهیو غ وننیآنتراک یو پر لیکربوکس یها دیاس ،نونیثابت مبل آنتراک یرنگزا یادیز ریمقاد یاست چرا که چند گونه قارچ دارا

                                                   
9 - Ashis Kumar 
0 - Agrawal 
1 - Poorniammal 
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 اننش یگرام مببت و گرام منف یها یرا نسبت به باکتر ییضد باکترا تیقارچ ها فعال نونیآنتراک یورده هاآاز فر یتعداد هستند.

  .6حتندهس دیتوکس تویو س اختگانیضد تک  تیفعال یاردا نونیمشتقات آنتراک  یرخبگزارش شده است که  نیهمین دادند.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی روشی جدید در دستیابی به جذب رنگ بیشتر به منظور جلوگیری از هدررفت رنگزا و نیز 

اقتصادی به معرفی روشی جدید در رنگرزی امر علاوه بر ایجاد صرفهباشد. این حفو محیط زیست از پساب ناشی از رنگرزی می

 کند.نیز کمک می

 روش تحقیق-۲

 هامواد و روش-۲-1

. از پشم گوسفند بختیاری به عنوان کالای مورد رنگرزی ای بودروش مورد استفاده در این تحقیق از نوع آزمایشگاهی و کتابخانه

ی دندانه ،به عنوان رنگزا استفاده شد. از دیگر مواد کمکی %73و  %23انه، با دو غلظت گرم  و از حشره قرمزد 2,1به مقدار 

رنگرزی استفاده گردید. ، 7:13L:Rو pH=1-9 و در شرایط پیش کروم و اسید استیک با %7سولفات آلومینیوم بود که با غلظت 

 باشند. شرکت مرک آلمان میمواد مورد استفاده از دقیقه انجام شد.  73دقیقه و  03در دو زمان 

 تستبه منظور دستیابی به میزان قدرت رنگی نمونه ها  و دستگاه  X-rite sp 90ی مدل اسپکتروفتومتر انعکاسهای  از دستگاه

 است.برای شبیه سازی نور روز بهره گرفته شده زدیشرکت الکترو صنعت ساخت  D92ی مدلثبات نور

𝑘)رنگیبه منظور محاسبه قدرت
𝑠⁄ ( مورد محاسبه قرارگرفت λ=122mmها در طول موج ماکزیمم جذبی )انعکاس نمونه، (

𝑘)های جذبی ( به دادهRها)های انعکاسی نمونهوطبق داده
𝑠⁄ -الیاف با استفاده از معادله کیوبلکا K/Sمقدارتبدیل گردید.  (

 اتیعمل انیپس از پا .72( محاسبه شدح2معادله )ها نیز با استفاده از رنگی نمونهاختلافشود.محاسبه می (7معادله ) مانک

 73و مشاهده کننده استاندارد  01Dی (تحت منبع نور*CIE L*a*b) ستمیها در سو انعکاس نمونه یرنگ یهامولفه ،یرنگرز

 شدند. یریگاندازهX-rite SP90 یدرجه توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاس

 معادلات ریاضی-۲-۲

 (7معادله)

(
K

S
) =

(9−𝑅)
0

0𝑅
∆𝐸 =  √(𝑙0 − 𝑙9)

0
+ (𝑎0 − 𝑎9)

0
+ (𝑏0 − 𝑏9)

0
(2معادله )  
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 922وB29 9111ISO 922د مطابق روش استاندارهای نوری و شستشویی، به ترتییب برای ثباتشده  رزیرنگ یهانمونه

C21 9111ISO 70ی ثبات مورد آزمایش قرار گرفتندحریاندازه گ یبرا.  

و لیف پشمی، مبل چربی، واکس، خار و خاشاک و  نخپشمی، به دلیل حضور مواد زائد اضافی بر روی به منظور رنگرزی کالای

گرم بر لیتر صابون  2کبافات، لازم است قبل از رنگرزی کالای پشمی مورد شستشو قرار گیرد. به این منظور طبق استاندارد مقدار 

این صورت که کالای خیسانده شده را درون حمام شستشو با غیریونی نساجی برای شستشوی کالای پشمی استفاده شد. به 

درجه سانتی گراد شستشو  03دقیقه در دمای  03به مدت  L:R  ،7:13گرم بر لیتر دترجنت و آب در  2محلول ساخته شده از 

در حمام شستشو دقیقه  03درجه سانتی گراد به مدت  03درجه وارد حمام شد و با رسیدن به دمای 03داده شد. کالا در دمای 

 شد.

 مشاهدات و نتایج  -۷

 هانمونه یرنگ وخواص هامؤلفه-۷-1

ایج بیانگر دهد. نترا نشان میها بوسیله دستگاه اسپکتوفتومتر انعکاسی اطلاعات انعکاسی نمونهآمده از نتایج بدست"7جدول "

( قابل مشاهده توسط دستگاه Rترین طول موج )( و کوتاه *bآبی ) -(، زردی *aسبزی ) -(، میزان قرمزی *Lمیزان روشنایی )

 است.مشخص شده Tو زمان رنگرزی با حرف Dباشد. درصد رنگزا در جدول با حرف می

 های رنگرزی شده های رنگی نمونه: مولفه7جدول 

 L* a* b* R کدنمونه ردیف 

 

 لیف پشمی

7 D92%T92 07,13 00,31 2,79- 6,33 

2 D92%T12 00,71 02,69 2,09- 6,24 

0 D02%T92 20,09 03,71 3,71- 1,92 

4 D02%T12 07,90 03,47 3,49- 0,94 

 

 نخ پشمی

1 D92%T92 01,71 02,14 0,09- 7,73 

0 D92%T12 01,70 27,70 2,00- 6,70 

9 D02%T92 26,03 29,76 7,40- 1,61 

6 D02%T12 03,72 27,33 7,01- 0,02 

-شاهد نخ

 پشمی

7 D92% 49,96 77,43 0,06- 74,60 

شاهد لیف 

 پشمی

73 D92% 40,30 71,41 2,00- 72,06 
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باشد. این نتایج  می 00تا  20های لیف پشمی بین عدد دهد که میزان روشنایی نمونهها نشان میهای رنگی نمونهنتایج مولفه

های لیف پشمی حاکی از این است که نمونهباشد. مقایسه نتایج روشنایی نمونهمی 01تا  26های نخ پشمی که بین در نمونه

 های رنگرزی شده لیف پشمیهای نخ پشمی دارند. این امر بیانگر جذب رنگ بیشتر نمونهروشنایی کمتری نسبت به نمونه

بیشترین قرمزی را  00,31درجه با  03رنگزا در دمای  %73ی رنگرزی شده لیف پشمی با باشد. این در حالی است که نمونهمی

های نخ رنگرزی شده مربوط به نمونه 29,76درجه با 03رنگزا و دمای  %23ی رنگی نیز مربوط به نمونهشان داد. کمترین قدرتن

 باشد.می

 های رنگرزی شده رنگی نمونهرنگی و اختلاف: قدرت2جدول 

 (K/S)) E)Δ کد نمونه ردیف 

 

 لیف پشمی

7 D92%T92 1,21 22,60 

2 D92%T12 1,73 27,01 

0 92T02%D 9,90 24,29 

4 12T02%D 0,07 23,67 

 

 نخ پشمی

1 D92%T92 4,24 79,06 

0 D92%T12 4,62 70,49 

9 D02%T92 9,14 23,96 

6 D02%T12 0,07 77,49 

-شاهد نخ

 پشمی

7 92%D 2,46 - 

شاهد لیف 

 پشمی

73 D92% 0,70 - 

 

 

 

 هارنگی نمونه: اختلاف4شکل                  ها                     رنگی نمونه: قدرت0شکل
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لیف پشمی، بعنوان  %23درجه و مقدار رنگزای  03ی رنگرزی شده در دمای ها نشان داد که نمونهرنگی نمونهنتایج قدرت 

یر نخ پشمی، تاث هایهای لیف پشمی و هم در نمونهبهینه  بهترین قدرت رنگی را دارد. امر قابل توجه هم در نتایج نمونهنمونه 

 03رنگزا و دمای  %73ی رنگرزی شده با باشد. کمترین قدرت رنگی نیز مربوط به نمونهتر در جذب بالاتر رنگ میدمای پایین

ی لیف پشمی قدرت رنگی بالاتری نسبت به های شاهد نیز نشان داد نمونهرنگی نمونهباشد. نتایج قدرتمی 4,24درجه با با 

 های رنگرزی شده لیف پشمی بیشترین اختلاف رنگیها نیز نشان داد نمونهشمی دارد. نتایج اختلاف رنگی نمونهنمونه شاهد نخ پ

ای ههای لیف پشمی نسبت به نمونهشاهد دارند. این امر بیانگر جذب بهتر رنگ نمونههای نخ پشمی با نمونهرا نسبت به نمونه

 نخ پشمی است.

ها به این صورت انجام شد که نمونه دهد. بررسی ثبات شستشویی نمونهها را نشان میمونهثبات نوری و شستشویی ن 0جدول 

 L:Rدرجه و   43خام به همراه نمونه رنگرزی شده و یک نمونه کالای مخالف)پنبه( وارد حمام شستشو شدند. نمونه ها در دمای 

ا هدقیقه مورد شستشو قرار گرفتند. بررسی ثبات نوری نمونه 23گرم بر لیتر صابون غیر یونی به مدت  2با محاسبه مقدار  7:13، 

ها با ساعت و مقایسه این  نمونه 46ها در برابر نور به مدت نیز بر اساس استاندرانجام شد. به این صورت که با  قرار گرفتن نمونه

یج ان داد از نظر ثبات نوری و شستشویی نتانتایج نشاند میزان رنگ پریدگی آنها ارزیابی شد. هایی که در معرض نور نبودهنمونه

 باشند.در سط  خوب تا عالی می

 های رنگرزی شده : ثبات نوری  و ثبات شستشویی نمونه0جدول 

ثبات  ثبات نوری کد نمونه ردیف 
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اد ها نشان دها، نتایج نزدیک به یکدیگر را نشان داد. نتایج کلی نمونهرنگی نمونهمشاهدات به دست آمده از محاسبه قدرت

ار دپشمی دارد. تاثیر متغیر رنگزا و متغیر زمان رنگرزی در جذب رنگ خیلی معنینسبت به نخپشمی قدرت رنگی بهتری لیف

رنگی را نشان داد. نتایج اختلاف دقیقه، بهترین قدرت 03و زمان  %23ی رنگرزی شده با رنگزای نبود. با اندکی اختلاف نمونه

ها نوری نمونه ثباتتر از نخ پشمی گزارش شد. پشمی نیز قابل قبولشاهد با اندکی اختلاف در لیف ها نسبت به نمونهرنگی نمونه

ن داد مشاهدات نشاگیری شد. کش خاکستری اندازهها بر اساس خطگذاری نمونهشستشویی و لکهکش آبی و ثباتبر اساس خط

شد لیف پشمی با نخ پشمی دیده های رنگرزی داری بین نمونهباشند. تفاوت معنیها دارای ثبات خوب تا عالی میی نمونههمه

 ببخشد. رنگی را بهبودکشی و قدرتتواند میزان رمقنشد.به طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد رنگرزی قبل از ریسندگی می
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