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دندریمر پلی پـروپيلن ایمـين- یعنی تركيب كيتوسان، خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیستسازگار كيتوسان،در این مطالعه
،CS-PPI  اثر مقدار تركيـب.) نسل دوم اصالح شد و ویژگیهای رنگرزی و ثبات رنگی آن با ماده رنگزای طبيعی اسپرک بررسی شدCS-PPI(
، قابليت رنگرزی،CS-PPI  نتایج نشان داد كه با افزایش مقدار تركيب. رنگرزی و غلظت ماده رنگزا بر روی قابليت رنگرزی پشم مطالعه شدpH
 خنثی نسبت به شـرای اسـيدی بـه ميـزان قابـلpH  مقدار رمقكشی پشم اصالح شده در.غلظت اشباع ماده رنگزا و عمق رنگی بهبود یافت
) الياف رنگرزیK/S(  قدرت رنگی. مشاهده نشدpH  در حالی كه تغيير محسوسی در قابليت رنگرزی پشم خام با تغيير در،توجهی بهبود یافت
 اصالح پشم تاثير منفی بر ثبات هـای.>پشم دندانه شده با آلومينيم>پشم اصالح نشده (خام) بودCS-PPI  پشم اصالح شده با:شده به ترتيب
 بهطور كلی نتایج نشان داد كه میتوان توس اصالح پشم با تركيب.رنگی نداشت و حتی در برخی موارد باعث بهبود جزئی ثباتها نيز گردید
. دندانه و اسيد را از فرآیند رنگرزی طبيعی اسپرک حذف نمود كه از نظر زیستمحيطی اهميت زیادی دارد، CS-PPI زیستسازگار
. اسپرک، رنگزای طبیعی، رنگرزی، دندریمر- ترکیب کیتوسان، فرش دستباف، خامه پشمی:واژههای کلیدی
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In this study, woolen pile used in hand-knotted carpet was modified through biocompatible chitosan derivative, namely,
chitosan- polypropylene imine dendrimer (CS-PPI) hybrid, and then its dyeability and color fastness using weld natural dye
were investigated. The impact of CS-PPI, dyeing pH and dye concentration on the dyeability of the substrates were then studied.
According to the results, as the CS-PPI amount increased, the dyeability and color depth was considerably enhanced. In the
case of modified wool, the amount of dye exhausted at pH 7 was markedly higher than that at pH 4 while no appreciable
difference was observed for pristine wool dyeability with pH changes. Color strength (K/S) data were in the following order of
the CS-PPI modified wool>Aluminium-mordanted wool>pristine wool. Modification of wool had no adverse impact on color
fastness and even in some cases resulted in minor improvement in fastness properties. Overall, it was concluded that mordant
and acid could be eliminated from natural dyeing through wool modification with biocompatible CS-PPI that is of great
importance from ecological point of view. J. Color Sci. Tech. 10(2016), 89-96©. Institute for Color Science and Technology.
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1ـ مقدمه
پشم ليف پرمصرف و با اهميت در صنعت فـرش دسـتباف اسـت كـه
قابليت رنگرزی با گروههای مختلف مواد رنگزای شيميایی و طبيعی را
دارد .در سالهـای اخيـر در بسـياری از كشـورها و صـنای مختلـف،
استفاده از مواد رنگزای شيميایی به دليل آگاهی از ميزان آالیندگی و
تخریب محي زیست ،آزادسازی مواد سـرطانزا و ایجـاد آلـر یهـای
پوستی و تنفسی محـدود و یـا ممنـوع شـده و مقـررات شـدیدی در
خصوص استفاده از این مواد رنگزا وضـ شـده اسـت .مـواد رنگـزای
طبيعی به سبب سازگاری با محي زیست ،زیستتخریبپـذیر بـودن،
تجدیدپذیری ،عدم ایجاد حساسيت در مصارف پوششـی و تمـاس بـا
بدن انسان بـه عنـوان مناسـبتـرین جـایگزین بـرای مـواد رنگـزای
شيميایی میباشند .استفاده از مواد رنگزای طبيعی در رنگرزی اليـاف
پشمی مصرفی در فرش دستباف قدمت طوالنی دارد .رنگـرزی پشـم
با مواد رنگزای طبيعی عالوه بر ایجاد جلوههای چشـمی منحصـر بـه
فرد ،ویژگی های مازاد دیگری نظيـر خـواص ضـدباكتری ،ضـدبيد و
ضدبو بخشيده و امکان ایجاد شـيدهای مختلـف رنگـی بـا تغييـر در
شرای رنگرزی وجود دارد [.]1-4
1
معموال مواد رنگزای طبيعی ،فاقد تمایل ذاتی برای جـذ شـدن
بر روی الياف هستند و در بيشتر موارد باید بـه همـراه مـواد كمکـی
تحت عنوان دندانههای فلزی در رنگـرزی اسـتفاده شـوند [ .]1مـواد
رنگزای طبيعی به دليل تنوع گـروههـای عـاملی موجـود در سـاختار
مولکولی ماده رنگزا ،قابليت تشکيل كمپلکس با یونهای فلزی نظيـر
آلومينيم ،مس ،آهن ،كـرم و قلـ از طریـق اتصـال كوئوردینـانس را
دارند .این فلزات قابليت اتصال با زنجيره پروتئين پشم را نيز دارند كه
موجب افزایش ثباتهای رنگی میشوند .عالوه بر آن ،اتصال یونهای
فلزی با مواد رنگزای طبيعی موجب تغيير فام در آنها مـیگـردد [.]2
امروزه ،افزایش دانش بشری در خصوص مزایا و همچنـين تمایـل بـه
خرید منسوجات طبيعی و ایمن ،سبب افزایش كاربرد این قبيل مـواد
رنگزا شده است [.]3
امروزه بازار جهانی فرش دستباف نيز عالقهمند به استفاده بـيش
از پيش مواد رنگزای گياهی است كـه از جملـه دالیـل آن مـیتـوان
جاذبه مواد رنگزای طبيعی به علت طبيعی بودن آنهـا در برابـر مـواد
رنگزای مصنوعی ،سالم و ایمن بودن مواد رنگـزای طبيعـی در زمـان
مصرف ،استقبال بيشتر از محصوالت مـواد رنگـزای طبيعـی در بـازار
عرضه و تقاضا و جنبه اجتماعی و فرهنگی و ایجاد اشتغال در داخـل
كشور با مصرف مواد رنگزای طبيعی اشاره كرد.
مواد رنگزای طبيعی محدودیتهایی نيز دارنـد كـه بـرای نمونـه
میتوان به مشکل بودن رنگ همانندی و دوباره توليـد رنـگ بـا ایـن
موادرنگزا ،عدم وجـود روش اسـتاندارد در رنگـرزی طبيعـی ،فقـدان
1- Affinity
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دانش فنی در روشهای استخراج و رنگرزی ،گرانتـر بـودن رنگـرزی
طبيعــی نســبت بــه رنگــرزی شــيميایی ،مشــکالت قابــل توجــه
زیستمحيطی و تصفيه پسا ناشی از مصرف دندانـههـای فلـزی در
رنگرزی ،رمقكشی تعادلی و ميزان جذ رنگ كم و نياز بـه اسـتفاده
از مقادیر بسيار زیاد از ماده رنگزا اشاره كرد .به هر حال ،با توجـه بـه
نيازهای موجود و لزوم جایگزینی مواد رنگزای طبيعی ،دست كـم در
مواردی كه نياز مبرم به آنها احساس مـیشـود ،در سـالهـای اخيـر
تحقيقات فراوانی در این زمينه به عمـل آمـده اسـت [ .]1، 4بيشـتر
تحقيقات مهم انجام شده در خصوص اصـالح ویژگـیهـای اليـاف بـا
روشهای مختلف با هـدف افـزایش قابليـت رنگـرزی و جـذ رنـگ
تعادلی و در نتيجه كاهش ميـزان مصـرف مـاده رنگـزای طبيعـی بـا
روشهای دوستدار محي زیست از یک سو و از سـوی دیگـر امکـان
كاهش مصرف و یـا حـذف دندانـههـای فلـزی از فرآینـد رنگـرزی و
جایگزینی آنها با مواد و روشهای جدید میباشد [.]2
یکی از مواد رنگزای طبيعی كه از حدود  5000هزار سـال پـيش
توس رنگرزان مورد استفاده قرار گرفته است ،ماده رنگـزای اسـپرک
است كه از گياه  Reseda luteola L.به دست میآید .این گياه بهدليل
فراوانی و توزی گسترده جغرافيایی در سراسر جهـان اعـم از آمریکـا،
اروپا و آسيا بسيار شناخته شده میباشد و اهميـت زیـادی دارد .ایـن
گياه بومی ایران بوده و هر ساله میتوان دو بار آن را كاشت و برداشت
نمود [ .]5رنگ این گياه سبز مایل بـه زرد بـوده ،دارای شـاخههـایی
باریک و بلند میباشد و بلندی گياه به  1تا  2متـر مـیرسـد .شـماره
2
مرج ماده رنگزای اسـپرک (C.I. Natural yellow 2, C.I. 75580,
) C.I. 75590میباشد [ .]5مهـمتـرین مـواد رنگـزای شـناخته شـده
اسپرک ،لوتئولين  3و آپيژنين 4میباشد كه ساختار شيميایی آنهـا در
شکل  1نشان داده شده است [ .]6تمامی قسـمتهـای گيـاه حـاوی
مواد رنگزا بوده و برای رنگرزی از كل گياه استفاده میشود .همچنين
مقدار مواد رنگزا در قسمت گل گياه بسيار بيشتر از سـایر قسـمتهـا
میباشد [.]1

شکل  :1ساختار شيميایی الف ) لوتئولين و ) آپيژنين [.]6

از مواد رنگزای طبيعی اسپرک در رنگرزی طبيعی به تنهـایی و یـا در
تركيب با مواد رنگزای شـيميایی و طبيعـی دیگـر بـه وفـور اسـتفاده
میشود [ .]5با این وجود و به طور كلی رمقكشـی و جـذ رنگـزای
2- Color Index
3- Luteolin
4- Apigenin
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اسپرک روی الياف پشم نسبتاً كم بوده و بخش اعظمی (نصـف تـا دو
سوم) از ماده رنگزا در رنگرزی توس الياف جـذ نشـده و بـه هـدر
میرود .در نتيجه در صورت نياز برای دستيابی بـه عمـقهـای رنگـی
سنگين ،باید مقدار بسيار بيشتری از ماده رنگزا مصرف نمود كه ایـن
خود باعث افزایش هزینه تمام شده رنگرزی میگردد.
تغييرات شيميایی پشم اصالحاتی را در رنگرزی به وجود آورده و
تئوریهای جدیدی در رنگرزی پشم مطرح نموده است ] .[7آميندار
كردن پشم ،ميزان جذ مـواد رنگـزای اسـيدی ،متـال كمـپلکس و
راكتيو را افزایش میدهد .معموال هـدف عمـده در اصـالح شـيميایی
الياف ،حفظ ساختار شيميایی اصلی و خواص مربوط به آن است ].[8
امروزه از پليمرهای طبيعی مانند كيتوسان ،دندریمرها ،مواد آميندار
و همچنين آنزیمها برای اصالح الياف استفاده میشود .اصالحات اخير
شيميایی بر روی الياف این امکان را بوجود میآورد تا با مقدار كمتـر
مواد شيميایی و هدر رفتن كمتر رنگ و انر ی فرآیند رنگرزی انجـام
شود ] .[9یکی از بهترین راهكارها برای بهبود تمایل ذاتـی كـم اغلـب
مواد رنگزای طبيعی به الياف پشم ،اصالح شيميایی پشـم بـه منظـور
افزایش برهمكنش ماده رنگزا-ليف میباشد .مواد شـيميایی مختلفـی
وجود دارند كه میتوان از آنها برای ایجاد بار مثبـت در سـطا اليـاف
پشم استفاده كرد .انتظار میرود افزایش بـار مثبـت موجـب افـزایش
تمایل ذاتی مواد رنگـزای طبيعـی بـه اليـاف گـردد ] .[10از ایـن رو
معرفی مواد سازگار با محي زیست بـرای كـاهش ماـرات و عـوار
جانبی مواد شيميایی مورد استفاده در رنگرزی از مـواردی اسـت كـه
امروزه مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات متعددی در این خصوص در
حال انجام است .ی کی از راهکارهای مناسب ،اصالح خواص اليـاف بـا
مواد طبيعی تجدیدپذیر و سازگار با محي زیست میباشد ].[11
كيتوسان و مشتقات آن از مهمترین تركيبات زیستسازگار هستند
كه در سالهای اخير تحقيقات فراوانی در زمينه توسعه كاربردهای آنهـا
در زمينه اصالح و بهبود ویژگیهای منسوجات مختلـف گـزارش شـده
است .اخيراً ،تركيب كيتوسان-دندریمر بـه عنـوان یـک پليمـر زیسـتی
مطرح شده است و كاربردهـای متنـوعی در صـنای مختلـف از جملـه
دارویی ،پزشکی و تصفيه آ و پسا به عنـوان جـاذ دارد ].[12-14
همچنين ،این تركيب به دليل ساختار خاص آن دارای خـواص ویـژهای
است كه سبب توسعه كاربرد آن بـرای افـزایش خاصـيت جـذ رنـگ
الياف كاهش ميزان نمدیشدن پشم ،ایجـاد خاصـيت ضـدميکروبی در
الياف مختلف و بسياری موارد دیگر شده اسـت ] .[12، 14-17افـزایش
مکانهای جذبی بر روی الياف از طریـق واكـنش بـين پليمـر طبيعـی
كيتوسان ،دندریمر و یا تركيب كيتوسان-دندریمر كه دارای گـروههـای
فعال فراوانی هستند ،امکانپذیر است.
در ایــن مطالعــه ،بــرای اولــين بــار از تركيــب كيتوســان-دنــدریمر
پلیپروپيلن ایمين ( )CS-PPIبه منظـور بهبـود قابليـت رنگـرزی مـاده
رنگزای طبيعی اسپرک بر روی نخ پشـمی مصـرفی در فـرش دسـتباف
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استفاده شد .برای این منظور ،اثر عوامل تأثيرگذار نظير مقـدار تركيـب
 pH ،CS-PPIحمام رنگرزی و غلظـت مـاده رنگـزای اسـپرک بـر روی
خصوصيات رنگرزی مورد بررسی قرار گرفت .قابليت رنگرزی نمونههـای
رنگرزی شده در حاور دندانه آلومينيم نيز با نمونـههـای اصـالحشـده،
مقایسه شد .به عالوه ،خصوصيات ثبات رنگی نمونههای اصالحشـده بـا
مقادیر مختلف تركيب  ،CS-PPIمورد ارزیابی قرار گرفت.

2ـ بخش تجربی
2ـ1ـ مواد
دندریمر پلیپروپيلن ایمين ( )PPIنسل  2حـاوی  8گـروه آمـين (وزن
مولکولی  770گرم بر مول) از شـركت  SYMO-Chem BVتهيـه شـد.
كيتوسان (( )CSاستخراج شده از پوسته خرچنگ ،درجه اسـتيلزدایـی
 %98.5و وزن مولکولی  )200 KDaاز شركت كيتوتک خریـداری شـد.
اسپرک (گل گياه) از كارگاههای رنگرزی سنتی محلی تهيـه ،آسـيا و
پودر گردید و مستقيماً برای رنگرزی استفاده شد .از نـخ پشـمی  4الی
مصرفی در نخ پرز (خامه) فرش دستباف با نمـره  200تکـس اسـتفاده
شد .سایر مواد مورد استفاده از نوع آزمایشگاهی و با درجه خلـوص بـاال
بودند .همچنين برای تهيه تمـامی محلـولهـا و رنگـرزی از آ مقطـر
استفاده گردید.
برای اندازهگيری مقـادیر جـذ محلـولهـای رنگـی از دسـتگاه
طيفسـنج عبـوری  CECIL 9200دو پرتـوی و بررسـی خصوصـيات
رنگــی كاالهــای رنگــرزی شــده از دســتگاه طيــفســنج انعکاســی
 Color-Eye 7000Aساخت شركت  Gretage Macbethاستفاده شد.
2ـ2ـ روش کار
2ـ2ـ1ـ سنتز ترکیب کیتوسان -دندریمر
 5گــرم كيتوســان ( ،1شــکل  )2در محلــول شــامل  80ميلــیليتــر
آ :متانل ( 1:1حجمی:حجمی) و  1.5ميلیليتر اسـيد اسـتيک حـل
شد و سپس  0.5ميلیليتر اتيل اكـریالت بـه محلـول مـذكور اضـافه
گردید .محلول به دست آمده در دمای  50درجه سانتیگراد به مدت
 10شبانه روز هم زده شد و سپس در  80ميلـیليتـر محلـول اسـتن
اشباع شده با بیكربنات سدیم رسو داده شـد .سـپس ،رسـو بـه
دست آمده صاف و جدا گردید .سـپس در  20ميلـیليتـر آ اشـباع
شده با بیكربنات سدیم پراكنده گردید .مخلوط بـه دسـت آمـده در
مقابل  4ليتر آ دیاليز 1و سپس ليوفيليز 2گردیـد تـا -Nكربوكسـی
اتيل كيتوسان اتيل استر ( ،2شکل  )2به دست آید .تركيب به دسـت
آمده به  50ميلیليتر محلول هيدروكسيد سدیم ( 0.2مـوالر) اضـافه
شد ،محلول به مدت دو ساعت هم زده شد و سپس بـه صـورت فـوق
1- Dialyzed
2- Lyophilized
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دیاليز و ليوفيليز گردید و در نهایت پودر -Nكربوكسی اتيل كيتوسان
( ،3شکل  )2با بـازده كمـی  95درصـد بـه دسـت آمـد .سـپس -N
كربوكسی اتيل كيتوسان ( 100ميلیگـرم) در  40ميلـیليتـر متانـل
پراكنده شد .به سوسپانسـيون تهيـه شـده ( 0.54ميلـیمـول0.42 ،
ميلیليتر) دندریمر پلیپروپيلنایمين ( )PPIنسـل ( 2دارای  8گـروه
آمين فعال) اضافه شد .مخلوط حاصل در دمای اتاق بـه مـدت  3روز
هم زده شد .مخلوط به دست آمده صاف شد و تحـت خـد در دمـای
محي خشک گردید .محصول به دست آمده در سـود  0.2مـوالر در
دمای محي به مدت  2ساعت پراكنده شد ،به مدت  2روز دیاليز شد
و سپس ليوفيليز گردید تا محصول دندریمر-كيتوسـان ( )CS-PPIبـا
بازده حدود  97%به دست آید (شـکل  .)2بـرای اطالعـات بيشـتر در
خصوص نحوه تهيه تركيب كيتوسان-دندریمر به مرج ] [12مراجعه
شود.
2ـ2ـ2ـ شستشوی الیاف پشمی
برای از بين بردن ناخالصیهای موجود در پشم و در نهایت رسيدن به
یک رنگرزی یکنواخت ،قبل از فرآیند رنگرزی اليـاف مـورد شستشـو
قرار می گيرند .برای این منظور ،ابتدا نـخ پشـمی در حمـامی حـاوی
آلتراونجی پی و هيدروكسيد آمونيم ( )pH=8-9به مـدت  30دقيقـه
در دمای  60 ºCشسته شد ،سپس آبکشی و برای آزمونهای اصالح و
رنگرزی استفاده شد.

2ـ2ـ3ـ دندانهدادن نخ پشمی
از روش دندانه پيش از رنگرزی برای دندانهدهی نخ پشمی استفاده
شد 10 .درصد سولفات آلومينيم (نسبت به وزن پشم) به حمام
دندانهدهی با  100:1 L.Rافزوده شد .دمای حمام طی  30دقيقه به
جوش رسانده شد و به مدت  60دقيقه ادامه یافت .سپس ،نخ پشمی
آبکشی و در دمای محي خشک شد و برای آزمونهای رنگرزی
استفاده شد.
2ـ2ـ4ـ اصالح الیاف پشم با ترکیب کیتوسان-دندریمر
غلظتهای مختلف از تركيب كيتوسان-دندریمر ( 1-13درصد نسبت
به وزن پشم) در محلول حاوی اسيد استيک ( )%4تهيه شـد .سـپس
دمای محلول همراه با همزدن با دور مالیم تا  70˚Cافزایش یافت تـا
تركيب كيتوسان-دندریمر به خوبی حل شود .سپس ،اسيد سـيتریک
( 0.1گرم) و سدیم هيپو فسفيت ( 0.1گرم) به حمامها افـزوده شـد،
كاالی پشمی ( 2گرم) داخل حمامها قرار گرفت و به مدت  6سـاعت،
زمان داده شد تا فرآیند اتصال یا پيوند CS-PPI 1به پشم انجام شود.
1- Graft

شکل  :2روش تهيه تركيب كيتوسان-دندریمر [.]12
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بهبود رنگپذيري خامه پشمي مصرفي در فرش دستباف با مشتق زيستسازگار کيتوسان .

نمونه های اصالح شده پس از خـارج شـدن از محلـول در داخـل
گرمخانه در دمای  70 ˚Cبه مدت  5دقيقه خشک شد و به مدت سه
دقيقه در دمـای  110 ˚Cپخـت شـدند .سـپس جهـت زدودن مـواد
سطحی از روی كاال ،نمونهها بـه مـدت  5دقيقـه درون آ مقطـر در
دمای  50 ˚Cقرار گرفتند و بعد از آن در دمای محي خشک شـدند.
در نهایت نمونههای اصالح شـده بـرای آزمایشـات رنگـرزی اسـتفاده
شدند .الزم به ذكر است كه پس از فرآیند مذكور تركيـب  CS-PPIاز
طریق پيوند شيميایی (كوواالنسی) به زنجيرهای پليمری ليـف پشـم
پيوند خورده و اتصال مییابد كه بـا آزمـون طيـفسـنجی زیـر قرمـز
تبدیل فوریه 1به اثبات رسيده و حاور ذرات  CS-PPIدر سطا الياف
پشم اصالح شده با آزمون  SEMدر مطالعات قبلی تایيد شـده اسـت
[.]16
2ـ2ـ5ـ رنگرزی
نخهای پشمی (خام ،دندانه داده شده و اصالحشده) با مـاده رنگـزای
طبيعــی اســپرک رنگــرزی شــدند .رنگــرزی در دو  pHخنثــی ( )7و
اسيدی ( )4با  L.R 40:1انجام شد .بدین ترتيب كه پودر ماده رنگـزا
با درصدهای مختلف نسبت به وزن پشم به حمام رنگرزی اضافه شـد.
ماده رنگزا به مدت  20دقيقـه در دمـای  50-60 ˚Cخيسـانده شـد.
سپس نمونههای پشمی وارد حمام رنگرزی شد و در مدت  25دقيقه
دما به نزدیک جوش ( )90˚Cرسـانده شـد و رنگـرزی بـه مـدت 60
دقيقه در این دما ادامه یافت .سـپس نمونـههـا تخليـه ،آبکشـی و در
دمای محي خشک شدند.
2ـ2ـ6ـ اندازهگیری جذب و محاسبه رمقکشی ماده رنگزا
برای محاسبه ميزان رمقكشی ( ،)E%جذ محلول ماده رنگزا (قبـل
و بعد از رنگرزی) در بيشترین طول موج جذ ماده رنگزا ()390 nm
با استفاده از طيفسنج عبوری اندازهگيری شد .ميزان رمـقكشـی بـا
استفاده از رابطه  1محاسبه شد.

بود .اختالف رنگی نمونـههـا ( )∆Eبـا اسـتفاده از رابطـه  2محاسـبه
گردید .مقدار قدرت رنگـی )K/S( 2هـر نمونـه رنگـرزی شـده نشـان
دهنده قابليت رنگرزی آن نمونه میباشد .قدرت رنگی بـا اسـتفاده از
رابطه كيوبلکا-مانک (رابطه  )3در بيشترین طـول مـوج جـذ مـاده
رنگــزا (كمتــرین مقــدار انعکــاس) در محــدوده طــول مــوج مرئــی
 400-700نانومتر محاسبه شد كه در این رابطه  Kضریب جـذ S ،
ضریب انتشار هر نمونه میباشد.
E  (L *2 a *2 b *2 )1/ 2

()2

(1  R) 2
2R

()3
2ـ2ـ8ـ اندازهگیری ثباتها

ثبات شستشویی بـه روش اسـتاندارد
اندازهگيری شد و با استفاده از معيار خاكستری ( 1 ،1-5بدترین و 5
بهترین ثبات شستشویی) ارزیابی گردیـد .انـدازهگيـری ثبـات نـوری
مطابق با استاندارد ) ISO 105 B02:1988 (Eبا استفاده از المپ زنون
انجام شد و معيار آبی ( 1 ،1-8بدترین و  8بهترین ثبات نوری) برای
)ISO 105 C06 C2S:1994 (E

ارزیابی نمونهها به كار رفت.
3ـ نتایج وبحث
3ـ1ـ تعیین غلظت اشباع مواد رنگزا بر روی الیاف
برای تعيين غلظت اشباع ماده رنگزای به كار رفته بر روی الياف پشم،
رنگرزی با غلظتهای مختلف ماده رنگزا انجام شد كه نتایج در شـکل
 3نشان داده شده است .مشاهده میشود كه با افزایش غلظـت مـاده
رنگزا ،مقدار رمقكشی الياف پشم خام و اصالحشده افزایش مـییابـد
كه این افزایش برای پشم اصالحشده به مقدار قابل مالحظهای بيشتر
از پشم خام میباشد.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

E% 

كه  A0و  A1به ترتيب مقادیر جذ محلـول قبـل و بعـد از رنگـرزی
میباشند.
2ـ2ـ7ـ اندازهگیری ویژگیهای انعکاسی و رنگی

K/S

60

20
40
)Dye concentration (owf%

)Percent dye exhaustion (E%

()1

) (A0  A1
 100
A0

دادههای رنگی (˚ )D65 10و ارزیـابی نتـایج در سيسـتم *CIEL*a*b

0

مشخصههای رنگی ( )L*,a*,b*,C*,hºو انعکاس ( )Rنمونههـای رنگـی
توســ دســتگاه طيــفســنج انعکاســی در محــدوده طــول مــوج
 400-700نانومتر اندازهگيری شد .شرای مشـاهده جهـت محاسـبه

شکل  :3منحنی غلظت اشباع رنگزای به كار رفته بر روی الياف پشم (.)pH 7

)1- FTIR (Fourier Transform Infra-Red

2- Color Strength
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همچنين نتایج نشان میدهد كه پشم اصالحشده در مقایسـه بـا
پشم خام در غلظتهای كمتری از مـاده رنگـزا بـه اشـباع مـیرسـد.
افزایش در قابليت رنگرزی و كمتر شدن غلظت اشـباع رنـگ بـر روی
پشم اصالحشده را میتوان به افزایش برهمكنش مولکـولهـای مـاده
رنگزا با گروههای آمين فراوان كه در اثـر اتصـال تركيـب كيتوسـان-
دندریمر بر روی پشم ایجاد شده است ،نسبت داد ].[14، 15

3ـ4ـ ویژگیهای رنگی الیاف رنگرزی شده
دادههای رنگی برای نمونه هـای مختلـف پشـم در سيسـتم *CIE L*a*b
گزارش شده است L* .معرف روشنایی (در محدوده صفر تا صد به ترتيـب
معرف سياه تا سفيد) * aدر محدوده منفی به مثبت به ترتيب بيانگر تغيير
رنگ از فام سبز به قرمز و * bدر محدوده منفی به مثبت به ترتيب معـرف
تغيير رنگ از فام آبی بـه زرد اسـت .دادههـای رنگـی بـرای پشـم خـام و
اصالحشده رنگرزی شده با ماده رنگزای اسپرک در جـدول  1آورده شـده
است .مشاهده میشود كه مقدار روشنایی پشم اصالحشده به مقدار كمـی
نسبت به پشم خام كاهش یافته است كه علت آن را میتـوان بـه قابليـت
رنگرزی و جذ بيشتر ماده رنگزا توس پشم اصالحشده نسبت داد كه از
مقادیر قابليت رنگرزی ( )K/Sنمونهها مشهود است.
50

3ـ3ـ اثر pH

45

در رنگرزی  pHیکی از عوامل موثر در تعيـين بـرهمكـنش بـين رنگـزا و
الياف و مقـدار جـذ مـاده رنگـزا مـیباشـد pH .از یـک سـو بـر نقطـه
ایزوالکتریک و تعادل بارهای مثبت و منفی زنجيـر پروتئينـی پشـم تـاثير
گذاشــته و از ســوی دیگــر باعــث تغييــر در بــار مولکــولی مــاده رنگــزا و
انحاللپذیری آن میگردد [ .]1در رنگرزی الياف پروتئينی نظيـر پشـم و
ابریشم با مواد رنگزای طبيعی برای افزایش رمقكشی و جذ ماده رنگـزا
معمو ًال از محي اسـيدی ضـعيف (اسـيد اسـتيک یـا فرميـک) اسـتفاده
میشود .در شکل  ،5مقدار رمقكشی در حالت تعادل بـرای پشـم خـام و
اصالحشده در دو  pHخنثـی ( )7و اسـيدی ( )4نشـان داده شـده اسـت.
مطابق نتایج ،تغيير چندانی در مقـدار رمـقكشـی پشـم خـام در شـرای
خنثی و اسيدی مشاهده نمیشود ،در حالی كه رمقكشـی پشـم اصـالح
شده در شرای خنثی نسـبت بـه اسـيدی بـه ميـزان محسوسـی بيشـتر
میباشد .به بيان دیگر می توان فرآیند رنگرزی را بـدون حاـور اسـيد در
 pHخنثی با قابليت رنگرزی بهتری انجام داد .دليل این امر را میتوان بـه
برهمكنش بيشتر ماده رنگزا به واسطه حاور گـروههـای آمـين فعـال بـر
روی پشم اصالحشده نسبت داد ] .[14، 15به نظر میرسـد بـرهمكـنش
بين مولکولهای ماده رنگزا و پشم اصالح شده بيشـتر بـه واسـطه امکـان
تشکيل پيوندهای هيدرو نی بين گروههای آمين با ساختار مولکولی مـاده
رنگزا میباشد تا نيروهای یـونی ،چـرا كـه بـا كـاهش  pHو یـونيزهشـدن
گروههای آمين و كاهش امکان تشکيل پيوند هيدرو نی ایـن گـروههـا بـا
مولکول ماده رنگزا ،مقدار رمقكشی نيز كاهش مییابد .از این رو میتـوان
نتيجه گرفت كه افزایش تعداد گروههای عاملی (آمين) با قابليـت تشـکيل

40

30
25
13

10

7

4

1

0

)CS-PPI concentration (owf%

شکل  :4تاثير غلظت تركيب كيتوسان -دندریمر بر مقدار رمقكشی ماده
رنگزای اسپرک بر روی پشم ( 30درصد ماده رنگزا.)pH =7 ،
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
7

Dyeing pH

CS-PPI modified wool

)Percent dye exhaustion (E%
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3ـ2ـ اثر غلظت کیتوسان -دندریمر
در شکل  4مقدار رمقكشی ماده رنگزای اسـپرک بـر حسـب غلظـت
 CS-PPIنشان داده شده است .مشاهده میشود كه با افزایش غلظـت
كيتوسان-دندریمر بر روی پشم ،مقدار رمقكشی در مقایسه بـا پشـم
خام افزایش پيدا میكند و بيشترین مقدار رمقكشی بـا غلظـت 10%
تركيب كيتوسان-دندریمر حاصل میشود .افزایش در مقدار رمقكشی
كاالهای اصالح شده را میتوان به حاور گروههای آمـين بيشـتر بـه
واسطه حاور تركيب كيتوسان-دندریمر بر روی پشم نسـبت داد كـه
سبب افزایش برهمكنش با مولکولهـای مـاده رنگـزا و جـذ آن در
مقایسه با پشم خام شده است ].[14، 15

پيوند هيدرو نی در سطا پشم موجب میشود مقدار رمقكشی و ظرفيت
جذ ماده رنگزا افزایش یافته و اسيد متداول مصرفی از فرآینـد رنگـرزی
حذف گردد و رنگرزی به صورت مطلو در شرای خنثی انجام شود كـه
این یافته از نقطه نظر زیستمحيطی بسيار حایز اهميت میباشد.

4
Raw wool

شکل  :5تاثير  pHبر روی رمقكشی پشم خام و اصالحشده با 10( CS-PPI
درصد نسبت به وزن پشم) رنگرزی شده با ماده رنگزای اسپرک ( 30درصد
ماده رنگزا نسبت به وزن پشم).
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بهبود رنگپذيري خامه پشمي مصرفي در فرش دستباف با مشتق زيستسازگار کيتوسان .

و در برخی موارد حتی ثباتها به ميزان جزئی بهبـود مـییابنـد كـه
دليل آن را میتوان به افزایش برهمكنش و تقویت پيوندهای تشـکيل
شده بين گروههای آمين فعال موجود در زنجير پروتئينی پشم و ماده
رنگزا نسبت داد .به طوركلی ،ثباتهای رنگی یک كاالی رنگرزی شده
به كاال ،ماده رنگزا و شرای محيطـی بسـتگی دارد .اصـالح پشـم بـا
تركيــب زیســت ســازگار كيتوســان-دنــدریمر ،عــالوه بــر تغييــر در
خصوصيات فيزیکی پشم [ ]14، 16موجب میگـردد در رنگـرزی بـا
ماده رنگزای اسپرک به عمقهای رنگی باالتری رسيد و در عين حـال
ویژگیهای ثباتی ماده رنگزا را حفظ نمود.
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
CS-PPI
modified wool

3ـ5ـ خصوصیات ثباتی کاالهای رنگرزیشده
مقادیر ثبات رنگی كاالهای رنگرزی شده در جدول  2نشان داده شده
است .مشاهده مـیشـود كـه اصـالح پشـم بـا غلظـتهـای مختلـف
كيتوسان-دندریمر تاثير منفی بر ثباتهای شستشویی و نوری نداشته

Al mordanted
wool

)Color strength (K/S

همچنين اصالح پشم با تركيب كيتوسان دندریمر موجب افزایش
جزئی درجه قرمزی (افزایش * )aو كاهش جزئی درجه زردی (كاهش
* )bپشم رنگرزی شده میشود كه این تغييرات جزئی بسـته غلظـت
تركيب كيتوسان-دندریمر متفاوت میباشد .تفاوت جزئـی در مقـادیر
رنگی پشم اصالحشده در مقایسه با پشم خام بيـان مـیكنـد كـه بـا
اصالح پشم با تركيب كيتوسان-دندریمر تغيير قابل توجهی در رنـگ
به دست آمده حاصل نمیشود و فام حاصله زرد میباشد.
مقادیر قابليت رنگرزی ( )K/Sپشم خـام ،اصـالح شـده و دندانـه
داده شده رنگرزی شده با ماده رنگزای اسپرک در شکل  6نشان داده
شده است .نتایج نشان میدهند كه نمونههای اصالح شده و دندانهدار
شده مقدار  K/Sباالتری در مقایسه با نمونـه خـام دارنـد .بـه عـالوه،
قابليت رنگرزی پشم اصالحشده نسـبت بـه پشـم دندانـهدار شـده بـا
آلومينيم به مقدار كمی بيشتر اسـت .نتـایج نشـان مـیدهـد كـه در
رنگرزی پشم با ماده رنگزای اسپرک ،میتوان دندانه آلومينيم و اسيد
را از رنگرزی حذف نمود و با اصالح پشم با تركيب كيتوسان-دندریمر
به قابليت رنگرزی قابل قبولی دست یافت.

Raw wool

شکل  :6قابليت رنگرزی پشم خام ،دندانهشده با آلومينيم ( %10نسبت به وزن
پشم) و اصالحشده با  10( CS-PPIدرصد نسبت به وزن پشم) رنگرزی شده با
ماده رنگزای اسپرک ( 30درصد ماده رنگزا نسبت به وزن پشم.)pH =7 ،

جدول  :1دادههای رنگی پشم خام و اصالح شده رنگرزی شده با ماده رنگزای طبيعی اسپرک ( 30درصد نسبت به وزن كاال).
CS-PPI%

*L

*a

*b

*C

h°

∆E

K/S

-3.45
-0.20

37.90
32.79

38.08
32.79

95.20
90.34

6.26

16.38
16.68

32.97

32.97

90.53

5.93

17.33

33.20

91.53

5.72

17.53

92.72

4.16

18.90

91.35

6.25

18.79

کاال

(نسبت به وزن پشم)

پشم خام

1

74.30
72.73

4

73.32

-0.30

7

72.54

-0.89

33.10

10

71.58

-1.68

35.30

35.38

13

72.29

-0.77

32.62

32.63

پشم اصالحشده

جدول  :2ثبات شستشویی و نوری رنگزای اسپرک روی نمونه های پشمی.
کاال
پشم خام

پشم اصالحشده

ثبات شستشویی

CS-PPI%

ثبات نوری

(نسبت به وزن پشم)

تغییر رنگ

لکهگذاری روی پشم

لکهگذاری روی پنبه

1

4-5
4-5

3-4
4

4-5
4-5

5-6
6

4

4-5

4

4

6

7

4-5

4-5

4

7

10

4-5

4-5

4

7

13

4-5

4-5

4

7
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ليال مهرپرور و همكاران

 به طوری كه با انجام این اصالح سازگار با محي زیست،استفاده كرد
میتوان مصرف دندانه فلزی و اسيد متداول در رنگرزی طبيعی را از
فرآیند رنگرزی پشم حذف كرد و همچنين مقدار ماده رنگزای
مصرفی و ماده رنگزای جذ نشده و باقیمانده در پسا را كاهش
.داد كه از نظر زیستمحيطی بسيار حائز اهميت میباشد
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از پایاننامه كارشناسی ارشد فرش (گرایش مواد
، بدین وسيله.اوليه و رنگرزی) در دانشگاه هنر اسالمی تبریز میباشد
از تمامی حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تهران در طول انجام
.این پژوهش صميمانه تشکر و قدردانی میگردد

ـ نتیجهگیری4
دندریمر برای اصالح-پليمر طبيعی و سازگار با محي زیست كيتوسان
و بهبود قابليت رنگرزی الياف پشم با ماده رنگزای طبيعی اسپرک
 نتایج این تحقيق نشان داد كه با اصالح پشم با تركيب.استفاده شد
دندریمر قابليت رنگرزی پشم با ماده رنگزای طبيعی-كيتوسان
اسپرک به مقدار قابل قبولی بهبود مییابد و رنگ حاصله تقریباً بدون
 نتایج به دست آمده از خصوصيات ثباتهای رنگی.تغيير باقی میماند
كاالی رنگرزی شده نشان داد كه پشم اصالحشده با تركيب
 ثباتهای،دندریمر عالوه بر داشتن قابليت رنگرزی بيشتر-كيتوسان
 نتایج حاصل از این تحقيق.قابل قبولی در مقایسه با پشم خام دارد
دندریمر به عنوان عامل-نشان میدهد كه میتوان از تركيب كيتوسان
 زیستسازگار و بهبود دهنده قابليت رنگرزی پشم،زیستتخریبپذیر
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