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چکيده

تابش اش��عه فرابنفش )UV( روی پوست و كاالی 

نساجی به عنوان عامل اصلی سرطان پوست و تخریب 

كاال ش��ناخته شده اس��ت و كاهش اشعه UV محيط و 

عبور آن از منس��وجات از اهمي��ت ویژه ای برخوردار 

اس��ت. اش��عه UV به جهت انرژی زی��اد فوتون های 

آن قادر به تخریب س��اختار رنگزا و الياف اس��ت كه 

از عوام��ل اصلی رنگ پریدگی و پوس��يدگی كاال در 

معرض نور خورش��يد اس��ت. برخی م��واد با جذب 

اش��عه UV و تبدیل آن به گرما مانع از تخریب كاال و 

آسيب رسيدن به بدن می شوند. در این مطالعه رنگزای 

طبيع��ی روناس به همراه دندانه های مختلف و دو نوع 

اس��يد آلی ش��امل اسيد تانيك و اسيد س��يتریك برای 

رنگرزی كاالی پش��می به كار برده ش��ده اند. اثر اسيد 

تاني��ك و روناس بر ميزان انتقال اش��عه UV از كاالی 

پش��می ارزیابی شده اس��ت. همچنين اثر این رنگزای 

طبيعی بر ميزان حفاظت از تخریب كاال در مقابل اشعه 

UV به وسيله تعيين خواص مكانيكی كاال اندازه گيری 

و مقایسه شده است. نتایج نشان دادند كه اسيد تانيك 

اثر مثبتی بر حفاظ��ت در برابر UV دارد و به عالوه به 

افزایش استحكام نيز كمك می كند. از ميان دندانه های 

مختل��ف، دندانه نيترات نقره و دندانه س��ولفات مس 

حفاظت در براب��ر UV را افزایش داده اند. در مجموع 

كاربرد دندانه نقره و رنگرزی با روناس به همراه اسيد 

تانيك بهتری��ن حفاظت در براب��ر UV را ایجاد كرده 

است. 

واژه هـای کليدی: حفاظت در برابر فرابنفش، پش��م، 

دندانه، روناس، رنگزا

بررسی حفاظــت پشم دندانه شده 
با دندانه های مختلف و رنگــرزی شده 
با رونـاس در برابر امواج فرابنفش

مجيد منتظر، حميد رحيم پور
دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اميرکبير، قطب علمی هویت یابی نوین در نساجی
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مقدمه

ام��روزه یك��ی از آفت های اصل��ی صنعت فرش 

دستباف ایران اس��تفاده از مواد مصنوعی و غيرطبيعی 

در فراین��د توليد اس��ت. ای��ن امر س������بب كاهش 

كي����فيت محصول و در نتيجه كاهش سهم صادرات 

می ش�����ود.  دس��تباف  ف�������رش  از  ای�������ران 

)Montazer, Parvinzadeh, 2004a( برای حفظ هویت 

و اصالت فرش دس��تباف ایرانی كه همان كاربرد پشم 

ایرانی با رنگ ایرانی و همراه با ذوق و س��ليقه ایرانی 

است، باید تالش كرد. یكی از راهكارها جهت كاهش 

مصرف مواد مصنوعی در فرش دس��تباف، ش��ناخت 

دقيق ویژگی های مواد اوليه فرش دستباف ایرانی یعنی 

پشم و رنگ آن است. تحقيق و مطالعه روی مواد اوليه 

طبيعی اصيل و قدیمی در فرش دس��تباف و همچنين 

فراین��د به كارگيری آنه��ا می تواند ب��ه بهبود وضعيت 

استفاده از آنها با توجه به ویژگی هایشان كمك نماید. 

رنگزاه��ای به كار رفت��ه در رنگرزی الياف پش��م 

مصرفی در فرش یكی از ش��اخص های مؤثر در فرش 

دستباف به شمار می رود. رنگزا های مصنوعی به دليل 

برخی خواص برتر و همچنين فرایند رنگرزی آسان تر 

جای رنگزاه��ای طبيعی را گرفته اند. ب��ا وجود اینكه 

اثر زیانبار این مواد ش��يميایی برای س��المتی انسان تا 

حدودی ش��ناخته شده اس��ت ولی به جهت شناخت 

كم رنگزاه��ای طبيعی و نبود م��واد تكميلی طبيعی و 

همچني��ن فرایند رنگرزی طوالنی و هزینه  نس��بتًا زیاد 

رنگرزی، س��بب ش��ده ت��ا رویكرد به مواد ش��يميایی 

همچن��ان ادامه یاب��د. در حالی ك��ه رنگزاهای طبيعی 

دارای خواص منحصر به فردی هس��تند كه بس��ياری 

از ای��ن خواص و اثر روحی- روان��ی آنها بر مصرف 

كننده، هنوز ناش��ناخته مانده است. البته مطالعه اندكی 

روی برخ��ی رنگزا ه���ای طبيعی و فرایند رنگرزی و 

خواص ایجاد ش��ده توس��ط آنها ان���جام شده است. 

)Montazer, & Parvinzadeh, 2004a, Montazer, et al., 2007a(

ب��ا توجه به اینكه یك��ی از عوام��ل محيطی مؤثر 

 )UV( در كاربرد فرش پش��می اثر تشعش��ع فرابنفش

اس��ت و محدوده ای از طول موج های نور خورش��يد 

و المپ های روش��نایی را این اشعه شامل می شود، در 

نتيج��ه تغيير در ميزان اش��عه UV محيط و یا تغيير در 

شكل 1: منحنی دندانه دادن
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عملكرد این اشعه روی كاال می تواند تأثير قابل توجهی 

روی كاالی نس��اجی داشته باشد. از طرف دیگر اشعه 

UV به عنوان عامل اصلی س��رطان پوس��ت در انسان 

شناخته شده است و تغيير مقدار اشعه مضر در محيط 

می تواند بر س��المتی افراد مؤثر باشد. )افشار، 1375( 

همچنين اش��عه UV حاوی فوتون های پرانرژی است 

كه انرژی الزم برای شكستن مولكولهای آلی را تأمين 

می كند و ق��درت تخریب رنگ و س��اختار مولكولی 

)Sarkar, 2004( .الياف را دارد

برخی رنگزاها مقاومت خوبی در مقابل نور دارند 

و به جهت ساختار مولكولی ویژه خود قادر به جذب 

اشعه UV و دفع تدریجی آن به صورت انرژی حرارتی 

هس��تند. )Kato & et al., 2004( ای��ن عملكرد رنگزا 

می توان��د باعث جذب اش��عه UV محيط و كاهش اثر 

زیانبار آن روی كاال و روی انس��ان شود. این رنگزاها 

هم كاالی نس��اجی را رنگرزی كرده و هم نياز به مواد 

تكميلی جاذب UV را مرتفع می سازند.

نتایج تحقيقات نشان داده است كه برخی رنگزا های 

طبيعی دارای خاصيت جذب اش��عه UV بوده و قابل 

مقایس��ه با جاذب های UV هس��تند. همچني��ن تأثير 

نوع دندانه بر عملكرد آنها نيز مش����هود بوده اس��ت 

 .)Hustvedt & Crew, 2005; Kato & et al., 2004(

به عن��وان نمون��ه واكنش آليزارین در اث��ر نور و نحوه 

تبدیل اش��عه UV به انرژی گرمایی نش��ان  داده ش��ده 

است. در این تحقيق سعی شده است تا اثر دندانه های 

مختلف و اس��يدهای آلی بر ویژگی حفاظت در برابر 

امواج ماوراء بنفش و برخی خصوصيات دیگر بررسی 

و گزارش ش��ود. در این خصوص اثر روناس بر ميزان 

جذب و انتقال اش��عه UV از منس��وج سنجيده شده و 

مقادیر SPF یعنی فاكتور حفاظت خورشيدی محاسبه 

و نتایج آن مقایسه شده است. همچنين اثر این رنگزای 

طبيعی بر ميزان حفاظت از تخریب كاال در مقابل اشعه 

UV با استفاده از تعيين نيرو تا حد پارگی و ازدیاد طول 

تا حد پارگی اندازه گيری و مقایسه گردیده است.

مواد و روش ها

در این تحقيق از روناس و دندانه های زاج س��فيد، 

زاج سبز، كات كبود، نيترات روی، نيترات نقره، كلرور 

شكل 2: منحنی رنگرزی با رنگزای طبيعی
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قلع و اس��يد سيتریك صنعتی استفاده شده است. اسيد 

تانيك از آزمایشگاهی از شركت مرك آلمان خریداری 

ش��ده است. كاالی پش��می از پارچه 100% پشم خام 

ب��ا بافت تافته و نمره ن��خ تار 15 و پود 14/5 با تراكم 

16 ت��ار و 15/5 پ��ود در س��انتيمتر و وزن گرم بر متر 

مربع 232، اهدایی شركت ایران مرینوس استفاده شده 

است. رنگ آبی متيلن )C I Basic Blue 9( مصرفی از 

شركت NHD انگلستان خریداری شده است. 

پارچه خام ابتدا در دمای 60 درجه س��انتی گراد و 

ب��ه مدت 30 دقيقه در محل��ول صابونی 1 گرم بر ليتر 

شسته شده و س��پس آبكشی شده است. پودر روناس 

به مدت 24 س��اعت در آب خيس��انده ش��ده تا رنگزا 

از س��اختار گلوكزی رها ش��ود. پارچه شسته شده به 

روش پيش دندان��ه در pH=4-4/5 و L:G برابر 40:1 با 

غلظت های مختلف )جدول 1( و توسط منحنی شكل 

 pH=4-4/5 1 دندانه  شده است. نمونه دندانه شده در

و L:G برابر 40:1 مطابق منحنی شكل 2 رنگرزی شده 

اس��ت. مختصات رنگی و انعكاس نمونه ها با استفاده 

 Carry 100 از دس��تگاه اس��پكتروفتومتری انعكاس��ی

اندازه گيری شده است.

برای مقایس��ه SPF نمونه ها از روش غير مس��تقيم 

استفاده شده است. در این روش كاالی پشمی با رنگ 

آب��ی متيلن با ثب��ات نوری پایين رنگرزی ش��ده و در 

زیر نمونه های اصلی قرار داده  شده، سپس در معرض 

نور خورش��يد یا نور شبيه سازی ش��ده خورشيد قرار 

 گرفته اس��ت. رابطه ای بين SPF و ميزان عبور اش��عه 

UV و كاه��ش رنگ الیه آبی زیرین وجود دارد. چون 

در اینجا به طور مقایسه ای نتایج بررسی  شده اند، مقادیر 

كّمی اهميت نداشته و فقط فواصل این مقادیر به علت 

تناس��ب رابطه موج��ود به كار م��ی رود. در واقع ميزان 

كاه��ش رنگ بيش��تر الیه زیرین نش��ان دهنده افزایش 

مقدار عبور اش��عه UV بوده و به معنی كوچكتر بودن 

SPF اس��ت. در این روش ب��ا اندازه گيری انعكاس در 

ط��ول م��وج ماكزیمم ج��ذب 620 نانومت��ر و روابط 

به دس��ت آمده می توان مقدار SPF را مطابق معادله )1( 

محاسبه نمود: )امير شاهی، 1375(
( ) ( )
( ) ( )

c uc

c s

R R
SPF

R R
λ λ
λ λ

−
=

−
معادله )1( 

) مش��خص كننده  انعكاس  )s
R λ در ای��ن معادله

) به  )uc
R λ ) و  )cR λ الی��ه زیرین توری ایده آل و 

جدول 1: نوع و غلظت دندانه های به كار رفته
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ترتيب مقادیر انعكاس الیه آبی زیرین با پوش��ش صد 

درصد و بدون پوشش است. 

همچنين اس��تحكام و درصد ازدیاد طول تا پارگی 

نمونه ها با اس��تفاده از دستگاه اینس��ترون اندازه گيری 

ش��ده اس��ت. به طوری كه نمونه ها یك ماه در زیر نور 

خورشيد تير ماه تهران به طور شبانه روزی قرار گرفته و 

سپس دو مقدار مذكور برای این نمونه ها و نمونه های 

ش��اهد و خام اندازه گيری شده اس��ت. ميزان اختالف 

ميانگي��ن نمونه ه��ای خام بدون نور ده��ی و رنگرزی 

)Raw( با نمونه های ش��اهد نوردهی ش��ده ولی بدون 

رنگ��رزی )Instant(، به عنوان مرج��ع در نظر گرفته 

ش��ده و نس��بت اختالف ميانگين نمونه های آزمایشی 

)Sample( ب��ه نمونه های خام )Raw( به مقدار مرجع، 

به صورت درصد برای مقایس��ه به كار برده شده است. 

بدین معنی كه مقدار درصد بهبود یا اس��تفاده از معادله 

2 محاسبه شده است.

معادله )2( 

این مقدار در واقع درصد بهبود استحكام یا ازدیاد 

طول تا پارگی نمونه رنگرزی ش��ده را نسبت به نمونه 

خام بدون رنگرزی پس از نورد هی نشان می دهد.

نتایج

اس��يد تانيك در غلظت ه��ای مختلف روی پارچه 

پش��می عمل ش��ده، تا غلظت بهينه مصرفی به دس��ت 

آی��د. غلظت بهينه با اندازه گيری ميزان حالليت قليایی 

پشم به دس��ت می آید. نتایج حاصل از چهار بار انجام 

آزمای��ش  در جدول )2( آمده اس��ت. همان طور كه از 

نتایج جدول 2 مش��اهده می شود حالليت قليایی، ابتدا 

ب��ا افزایش غلظت اس��يد مصرفی كم ش��ده و س��پس 

افزایش یافته اس��ت. كاهش حاللي��ت در قليا تا كمتر 

از %10 اس��يد را می توان به افزایش پيوندهای عرضی 

جدول 2: درصد حالليت قليایی پارچه پشمی در غظت های مختلف اسيد تانيك )w/w( در چهار سری آزمون
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در پشم نس��بت داد. همچنين افزایش حالليت در قليا 

با افزایش غلظت اس��يد ب��ه بيش از 10٪ را می توان به 

عل��ت تخریب حاصل از كاه��ش pH محلول و تأثير 

منفی آن بر ساختار پشم مربوط دانست. 

 34 28 21C H O اسيد تانيك یك اسيد آلی با فرمول 

و س��اختار شكل 3 است. این اس��يد پس از هيدروليز 

تش��كيل گاليك اس��يد و االجيك اسيد می دهد )شكل 

4(. در ای��ن حال��ت گ��روه COOH– می تواند مطابق 

ب��ا مكانيس��م 1 با گروه های OH– و NH2– در پش��م 

واكن��ش داده و ایجاد پيونده��ای ع�����رضی نماید. 

)Feng & et al., 2007(

   Wool – HO  +  COOH –acid Gallic

Wool – O.CO – Gallic  →

  Wool – NH2  +  COOH – acid Gallic

Wool – NH.CO – Gallic  →

شكل 3: ساختار اسيد تانيك

شكل 4: هيدروليز اسيد تانيك در محيط آبی
)Tiedemann & Yang, 1995 :مأخذ(
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مكانيسم 1: چگونگی واكنش گروه كربوكسيل در 

اسيد تانيك هيدروليز ش��ده با گروههای هيدروكسيل 

و آمين در پشم

همچنين این اسيد دارای یك پيك جذبی قوی در 

ناحيه طول موج 280 نانومتر مطابق شكل 5 است.

pH محلولهای حاصل با غلظت های اس��يد تانيك 

1 ت��ا 6 بوده اس��ت. در نتيجه برای بهره بردن از س��ه 

ویژگی جذب UV، ایج��اد پيوندهای عرضی و ایجاد 

pH اس��يدی، در این تحقيق س��عی ش��ده تا اثر اسيد 

تانيك بر حفاظت در مقابل UV نمونه مورد بررس��ی 

قرار گيرد. نتایج چهار س��ری آزمایش حالليت قليایی 

پشم با عمل به وسيله اسيد تانيك در شكل 6 گزارش 

شده است. 

شكل 5: طيف جذبی محلول اسيد تانيك 

شكل 6: تأثير غلظت اسيد تانيك بر درصد حالليت قليایی پارچه پشمی در چهار سری آزمون
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با توجه به نزدیكی نتایج در منحنی های شكل 5، از 

روش آزمون آماری كمك گرفته شده است. ابتدا تأثير 

سری آزمایش روی ميزان حالليت قليایی ارزیابی شده 

است. نتایج تأثير غلظت اسيد تانيك بر روی حالليت 

قليا نشان می دهد كه در سطح اطمينان %95 نمونه گيری 

بر ميزان حالليت قليایی اندازه گيری شده تأثير معنی دار 

(. آزمون  )3,28( 419 741. , .f sig= = نداشته است )

تكميلی دانكن نيز نش��ان می دهد كه همه دس��ته های 

نمونه گيری در یك گروه طبقه بندی می شوند.

س��پس برای بررس��ی تأثير غلظت اسيد تانيك بر 

حالليت قليایی پارچه پش��می آزمون آنوا انجام ش��ده 

اس��ت. نتای��ج نش��ان می دهد ك��ه در س��طح اطمينان 

95 % غلظت مصرفی اس��يد تانيك ب��ر ميزان حالليت 

قليایی پارچه پش��می تأثير معن���ی دار داشته اس��ت 

دانكن  آزم��ون   .) )7,24( 10.697 000, .f sig= = (

نيز نش��ان می دهد كه غلظت های مختلف در سه دسته 

تقسيم ش��ده و غلظت 8 % و 10 % اسيد تانيك در یك 

دس��ته طبقه بندی می ش��وند. بنابراین با توجه به نتایج، 

غلظ��ت 8 % و 10 % محلول، ميزان غلظت 8 % به عنوان 

غلظت بهينه اس��يد انتخاب شده اس��ت. زیرا ميانگين 

كمتری را نسبت به غلظت 10 درصد داراست. 

در ای��ن مطالعه رنگزای طبيع��ی روناس به همراه 

دندانه های زاج س��فيد، زاج س��بز، كات كبود، نيترات 

روی، نيترات نقره و كلرور قلع و همچنين اسيد تانيك 

و اس��يد س��يتریك برای رنگرزی كاالی پشمی به كار 

برده ش��ده اس��ت. این رنگزا بر پایه آليزارین بوده و با 

دندانه های مصرفی كمپلكس تش��كيل می دهد كه این 

كمپلكس رنگی با الياف پشم واكنش می دهد. 

∆E نمونه آبی زیرین  نمودار )ش��كل 9( مقادیر 

و SPF نمونه رویی محاس��به ش��ده را نش��ان می دهد. 

شكل 8: ساختار كمپلكس آليزارین با دندانه آلومينيومشكل 7: ساختار شيميایی آليزارین 
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∆E عكس  همانط��ور كه انتظار می رود رابطه SPF و 

، مقدار SPF كاهش می یابد  E∆ ه��م بوده و با افزایش

و برعكس. از طرف دیگر مقادیر SPF محاس��به ش��ده 

عدد مطلق نبوده و مقدار واقعی آن بس��يار بيشتر است 

ولی نس��بت SPF نمونه ها به یكدیگر صحيح می باشد 

هر چند این نس��بت به اعداد كوچكتر س��اده شده كه 

این به خاطر روش غير مس��تقيم اندازه گيری است. در 

كل حفاظت UV حاصل از اثر رنگزای روناس بس��يار 

خ��وب در نظر گرفته می ش��ود. مكانيس��م اثر UV در 

آليزارین به صورت شكل 10 نشان داده شده است. 

نوع دندانه مصرفی نيز بر ميزان SPF مؤثر اس��ت. 

ب��ه طوری ك��ه دندانه آهن بيش��ترین مقادی��ر SPF و 

دندانه قلع كمترین مقادیر را نش��ان می دهند. همچنين 

دندانه های نقره و روی مقادیر SPF بيش��تری را نسبت 

به دندانه های مس و آلومينيوم نشان داه اند. 

مق��دار مص��رف دندانه تأثير محسوس��ی بر ميزان 

SPF نداشته است. اسيد تانيك نسبت به اسيد سيتریك 

 SPF شده و UV باعث بهبود فاحش حفاظت در برابر

را افزایش داده اس��ت. هرچند این تأثير به نوع دندانه 

مصرفی وابس��ته اس��ت. این نتایج در دو )شكل11( و 

)ش��كل12( كه مقادیر ميانگين همه نمونه ها را نش��ان 

می دهد به وضوح دیده می شود.

نتایج حاصل از بررسی اثر رنگزا و دندانه ها روی 

ني��رو تا حد پارگی و ازدیاد طول تا حد پارگی نش��ان 

می دهد كه به طور كلی رنگزای روناس بر ميزان این دو 

فاكتور تأثير داش��ته و باعث افزایش ازدیاد طول تا حد 

پارگی تا %30 )شكل 13( و كاهش نيرو تا حد پارگی 

تا 30 % )شكل 14( شده است. 

البته نوع دندانه مصرفی تأثير زیادی بر نتایج داشته 

است. به طوری كه در شكل 15 می توان دید دندانه های 

∆E در رنگزای روناس شكل 9: نمودار تغييرات SPF و 
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نقره و مس باعث افزایش نيرو تا حد پارگی شده  ولی 

دندانه های آلومينيوم، آهن، قلع و روی با كاهش نيرو تا 

حد پارگی همراه بوده اند. كمترین مقدار متعلق به آهن 

در حدود %70 كاهش اس��ت و بيشترین مقدار مربوط 

به نقره حدود %20 افزایش اس��ت. همچنين شكل 16 

نش��ان می دهد كه همه دندانه ها به جز آلومينيوم باعث 

بهب��ود در ازدیاد طول تا حد پارگی ش��ده اند و قلع و 

نقره بيشترین مقدار را داشته اند.

 اس��يد تانيك باعث بهبود در ه��ر دو مقدار نيرو 

و ازدیاد طول تا حد پارگی ش��ده اس��ت. )شكل17 و 

 .)18

نتيجه گيری کلی

از بررس��ی نتایج می توان به تأثير فاحش رنگزای 

روناس بر مقاومت در مقابل امواج فرابنفش اشاره كرد 

 & Feng( .ك��ه مطابقت خوبی با تحقيق��ات قبلی دارد

al et., 2007( همچنين مصرف اس��يد تانيك در فرایند 

رنگرزی می تواند تأثير مثبتی بر SPF داش��ته باشد. این 

تأثير به قدرت جذب اشعه UV باز می گردد. همچنين 

اس��يد تانيك به جهت ایج��اد پيوندهای عرضی باعث 

افزایش نيرو و ازدیاد طول تا حد پارگی ش��ده است. 

ام��ا تأثير نوع دندانه مصرفی متفاوت اس��ت. در حالی 

كه دندانه آهن ماكزیمم مقدار SPF را ایجاد كرده ولی 

SPF شكل 11: تأثير نوع دندانه برSPF شكل 12: تأثير نوع اسيد بر

شكل 10: تأثير نور فرابنفش روی ساختار آليزارین )چگونگی جذب نور فرابنفش توسط آليزارین( 
 )Feng & et al., 2007 :مأخذ(
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باعث كاهش استحكام پس از نور دهی شده است. ولی 

دندانه نقره عالوه بر اینكه SPF خوبی ارائه كرده است 

ب��ا بهبود اس��تحكام و ازدیاد طول ت��ا حد پارگی پس 

از نور ده��ی نيز همراه اس��ت. همچنين دندانه مس نيز 

بعد از نقره رفتار مش��ابهی را از خود نشان داده است. 

پس رنگرزی كاالی پشمی با روناس و اسيد تانيك به 

هم��راه دندانه نقره در غلظت %10 وزنی بهترین نتيجه 

به دست آمده در این سری آزمایش ها است. 

شكل 14: تأثير رنگزا بر نيرو تا حد پارگیشكل 13: تأثير رنگزا بر ازدیاد طول تا حد پارگی 

شكل 16: تأثير نوع دندانه بر نيرو تا حد پارگیشكل 15: تأثير نوع دندانه بر ازدیاد طول تا حد پارگی  

شكل 18: تأثير نوع اسيد بر نيرو تا حد پارگیشكل 17: تأثير نوع اسيد بر ازدیاد طول تا حد پارگی 
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