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چكيده
معموال در كارگاههاي قاليشويي برای داشتن درخشندگی بیشتر در ظاهر فرش و مالیم کردن رنگها و یا برطرف نمودن رنگدویدگی
که در فرایند شور روی قالی ایجاد میشود ،از مواد شیمیایی مخصوص بهره میگیرند .با توجه به تنوع زياد مواد مورد استفاده در فرايند
شورهاي تجاري و مواد رنگزايي كه براي رنگرزي استفاده مي شوند از یکسو و از سوی دیگر تفاوت در ساختار شيميايي آنها ،ميبايست
تاثير مواد شيميايي مختلف با توجه به نوع مواد رنگزا مطالعه شود .با مطالعه دقيق ميتوان مواد مناسب جهت داشتن بهترين نتيجه از
فرايند شور را بكار گرفت .از آنجا كه فرشهای دستباف ابريشمي نفیس و با ارزش افزوده باال هستند ،لذا دانش بهكارگيري مواد شيميايي
مناسب با كمترين آسيب روي اين دسته از نخها سودمند خواهد بود .در اين تحقيق ،پس از مطالعات ميداني دستورالعمل بهکارگیری
مواد شيميايي كه در كارگاههاي قاليشويي به كار ميروند شناسايي گردید .از بين روشهای متداولي كه پيشنهاد شده بودند دو روش
جهت اجرا روي نخهاي پرز ابريشمي انتخاب شد .با توجه به اهمیت رنگزاهای طبیعی ،نخهای ابریشمی با رنگزاي طبيعي رایج روناس
در غلظت و  pHهای مختلف رنگرزی شده و در معرض  2روش شور تجاری قرار گرفتند .پارامترهای رنگی * L* a* bو جذب رنگزا
 K/Sو ثباتهای شست و شویی ،لکه گذاری و نوری نمونهها اندازهگیری و مطالعه شدند .نتایج نشان داد مواد شیمیایی مورد استفاده
در شور تجاری روی فام رنگی نمونه ها تاثیر میگذارد .تغییر فام رنگ متاثر از غلظت ماده رنگزا ،نسخه رنگرزی و غلظت مواد شیمیایی
استفاده شده ،بود.
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پـــس از آنکـــه بافـــت فـــرش دســـتباف بـــه اتمـــام
میرســـد جهـــت عرضـــه بـــه مصـــرف کننـــده
فراینده ــای زی ــادی از جمل ــه شستوش ــو روی آنه ــا
انجـــام میگیـــرد .بخـــش زیـــادی از فرشهـــای
دســـتباف ایرانـــی وارد بازارهـــای خارجـــی مـــی
شـــوند .بـــرای اینکـــه ظاهـــر فرشهـــا مـــورد پســـند
مش ــتری ه ــای خارج ــی ق ــرار گی ــرد تح ــت عملی ــات
شـــور تجـــاری یـــا بـــراق شـــویی قـــرار میگیرنـــد در
ایـــن فراینـــد بـــا اســـتفاده از مـــادهی احیـــا کننـــده
هیدروســـولفیت ســـدیم ،مـــاده ســـفید کننـــده
هیپوکریـــت کلســـیم در مجـــاورت ســـود ،شـــدت
رنـــگ را از روی فـــرش کاهـــش می-دهنـــد .معمـــوال
*مسئول مكاتبات،پيام نگارahmadi@art.ac.ir :

بـــراق شـــور کـــردن کـــه بـــه طـــا شـــور کـــردن
نیـــز معـــروف میباشـــد ،روی فرشهـــای بـــا پـــرز
پش ــمی مت ــداول ت ــر اس ــت؛ ام ــا از آنج ــا ک ــه بخ ــش
زیـــادی از فرشهـــای صادراتـــی ابریشـــمی هســـتند
ب ــرای آم ــاده س ــازی آنه ــا در فراین ــد تکمی ــل ،ش ــور
تج ــاری ب ــا هم ــان دس ــتورالعمل ب ــراق ش ــویی ،ب ــرای
آنه ــا نی ــز ب ــکار ب ــرده م ــی ش ــود .يک ــی از روشه ــای
مت ــداول ب ــراق ک ــردن ف ــرش اس ــتفاده از م ــواد احی ــاء
کننــده ،ترکیبــات کلــردار و اســتفاده از نــور طبيعــی
خورشـــيد اســـت .تـــورم اليـــاف در محيـــط قليايـــي
و اســـتفاده از ســـایر ترکيبـــات شـــيميايي مثـــل
هيدروســـولفيت ســـديم باعـــث انحـــال رنگهـــای
س ــطحی موج ــود در لي ــف م ــی ش ــود .اي ــن فراين ــد
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باع ــث روشــنتر ش ــدن ف ــام رنگ ــی ،ايج ــاد س ــطحی يکنواختت ــر
در ســـطح اليـــاف (مخصوصـــا الیـــاف پشـــم) شـــده و باعـــث مـــی
شـــود نـــور کمتـــر بـــه صـــورت پراکنـــده انتشـــار يابـــد .اســـتفاده از
محلولهـــای هيپوکلريـــت کلســـيم و آب ژاول در عمليـــات کلرينـــه
ک ــردن ني ــز ب ــه اي ــن فراين ــد کم ــک م ــی نماي ــد .يک ــی از معض ــات
اي ــن روش اي ــن اس ــت ک ــه اگ ــر ب ــا نس ــخهی مناس ــب انج ــام نش ــود،
منج ــر ب ــه تغیی ــر ف ــام رن ــگ اصل ــی ،رن ــگ دویدگ ــی ی ــا تداخ ــل
رنگه ــا ش ــده و اس ــتحکام ف ــرش ني ــز دچ ــار اخت ــال م ــی ش ــود[-4
 .]1در تحقيق ــی ک ــه بي ــن س ــالهای  1382-1380انج ــام گرف ــت،
ط ــی آن عملي ــات تکميل ــی ف ــرش در اس ــتانهای ته ــران ،اصفه ــان،
آذربايج ــان ،ي ــزد و کردس ــتان م ــورد مطالع ــه واق ــع ش ــد .در ای ــن
پژوه ــش ک ــه بیش ــتر یافت ــه ه ــای میدان ــی ثب ــت ش ــده ،روشه ــای
مختلــف شــور تجــاری و خانگــی در کارگاههــای قالــی شــویی مــورد
بررســی قــرار گرفــت .عليرغــم اطالعــات ميدانــی کــه از تعــداد بســیار
زیـــادی قالـــی شـــویی جمـــعآوری شـــد لیکـــن در ايـــن تحقيـــق
اطالعـــات آزمایشـــگاهی در خصـــوص تاثیـــر فرایندهـــای مختلـــف
ش ــور روی تغیی ــرات رنگ ــی ان ــواع ف ــرش آزمایش ــی ص ــورت نگرف ــت
و ثبـــت داده هـــای نـــوری و رنگـــی گـــزارش نشـــده اســـت و داده
هـــا صرفـــا کیفـــی بـــوده و بـــر مشـــاهدههای بصـــری تکيـــه دارنـــد
[ .]5در پژوهـــش دیگـــری روشهـــای نويـــن بـــراق کـــردن شـــامل
اس ــتفاده از م ــواد ش ــیمیایی ،روشه ــای ميکروبيولوژيک ــی و اس ــتفاده
از پوشــشهای ج ــا دهن ــده م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت .در ای ــن
مطالعــه ،تحقيقــات ميدانــی جامعــی در خصــوص روشهــای ســنتی
رای ــج در کارگاهه ــای قال ــی ش ــویی جمــعآوری و ارائ ــه ش ــده اس ــت
[.]6
از آنج ــا ک ــه کاالی ابریش ــمی ج ــزء کااله ــای لوک ــس و گرانقیم ــت
محســـوب میشـــود حفـــظ و یـــا بهبـــود خـــواص آن از اهمیـــت
باالیـــی برخـــوردار اســـت .بـــرای بهبـــود خـــواص کاالی ابریشـــمی و
ی ــا مطالع ــه تاثی ــر م ــواد ش ــیمیایی روی آنه ــا تحقیق ــات متع ــددی
انج ــام ش ــده اس ــت .در تحقیق ــی [ ]7در صمغگی ــری ابریش ــم ب ــرای
کنتــرل زبــری ســطح ،آب گریــزی و خاصیــت خــود تمیزکنندگــی از
محل ــول قلیای ــی س ــود ب ــرای ح ــل ک ــردن کام ــل صم ــغ سریس ــین
بهــره گرفتــه شــد .نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از محلــول قلیایــی
در دمــای  70درجــه ســانتیگراد بــه مــدت  10دقیقــه خــواص ذکــر
شـــده را بـــرای پارچـــه ابریشـــمی فراهـــم مـــی نمایـــد .در تحقیـــق
دیگ ــری [ ]8تغیی ــرات مورفول ــوژی و خ ــواص فیزیک ــی الی ــاف پل ــی
الکت ــان و ابریش ــم و مخل ــوط ای ــن دو مطالع ــه ش ــد .نتای ــج تحقی ــق
نشـــان داده کـــه مقاومـــت فیالمنتهـــای ابریشـــم در محلـــول
کربنــات و بــی کربنــات ســدیم بیشــتر از پلــی الکتــان بــود .امــا در
محل ــول س ــود ب ــا غلظ ــت 3گ ــرم ب ــر لیت ــر  ،تغیی ــرات مورفول ــوزی و
اف ــت وزن نمونهه ــا ب ــرای فیالمنته ــای ابریش ــمی ثب ــت ش ــد .داس و
هم ــکاران [ ]9ب ــرای اص ــاح برخ ــی خ ــواص ابریش ــم نظی ــر خ ــواص
االستیســـیته ،انعطـــاف پذیـــری تـــر و برگشـــت از چـــروک از روش
ایج ــاد پیونده ــای عرض ــی به ــره گرفتن ــد .اس ــتفاده از ترکی ــب اتیل ــن
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دی آمیـــن تتـــرا اســـتیک اســـید بـــرای ایجـــاد پیوندهـــای عرضـــی
در حض ــور تتراس ــدیم فس ــفات و دی س ــدیم فس ــفات س ــبب بهب ــود
بازگش ــت از چ ــروک و خ ــواص االستیس ــیته پارچ ــه ابریش ــمی ش ــد.
در مـــورد فرشهـــای ابریشـــمی ،اســـتفاده از مـــواد رنگبـــردار بـــه
منظـــور جلوگیـــری از رنـــگ دویدگـــی ،رفـــع رنـــگ دویدگـــی ویـــا
تداخـــل رنگـــی کـــه در فراینـــد شـــور خانگـــی روی فـــرش حـــادث
میشـــود؛ یـــا از بیـــن بـــردن لکههـــای رنگـــی ایجـــاده شـــده روی
فــرش و یــا کاهــش شــدت رنــگ فــرش آمــادهی صــادرات ،صــورت
مـــی پذیـــرد .کاربـــرد مـــواد شـــیمیایی ســـبب تغییـــرات ســـاختار
مولکولـــی برخـــی از رنگزاهـــا میشـــود .درحقیقـــت تغییـــر رنـــگ
نهای ــی ن ــخ پ ــرز قال ــی ب ــا م ــواد کمک ــی یک ــی از س ــنتهای باف ــت
مناط ــق مختل ــف ب ــه ش ــمار میآی ــد .ب ــه ط ــور مث ــال قرم ــزی ک ــه
از رنگ ــزای طبیع ــی رون ــاس گرفت ــه م ــی ش ــود در منطق ــه س ــاروق
ب ــه دلی ــل اس ــتفاده از ترکیب ــات لبن ــی ( محت ــوی اس ــید الکتی ــک)
بــه عنــوان اســید در فراینــد رنگــرزی ( دوغ ،ماســت و کشــک) قرمــز
دوغــی را ایجــاد مــی نمایــد .قرمــز دوغــی ،قرمــزی بــا تــه رنــگ زرد
اس ــت ک ــه ب ــه قرم ــز روش ــن گوجــهای تمای ــل دارد و وج ــه تمای ــز
قالیهـــای ارزشـــمند ســـاروق از ســـایر مناطـــق اســـت .خوابانـــدن
نخهـــای پشـــمی کـــه بـــا مـــاده رنگـــزای رونـــاس رنگـــرزی شـــده
در حم ــام پیش ــاب گاو ( م ــاده قلیای ــی محت ــوی اوره) س ــبب حص ــول
قرمـــزی بـــا تـــه رنـــگ آبـــی یـــا همـــان قرمـــز تیـــره در قالیهـــای
بختی ــاری میش ــود .ای ــن رن ــگ قرم ــز نی ــز وج ــه تمای ــز قالیه ــای
دســـتباف بختیـــاری اســـت .بنابرایـــن اســـتفاده از مـــواد رنگبـــردار
ک ــه ج ــزء م ــواد احی ــا کنن ــده ،اکس ــید کنن ــده و ی ــا قلی ــا هس ــتند،
اگ ــر س ــبب تغیی ــر س ــاختار مولکول ــی م ــواد رنگ ــزا ش ــود میتوان ــد
در فــام نهایــی تاثیــر گذاشــته و در مــواردی ظاهــری کامــا متفــاوت
در فـــرش ایجـــاد کنـــد[ .] 10-11در شـــکل شـــماره  1تاثیـــر مـــواد
رنگبـــردار روی یـــک جفـــت فـــرش دســـتباف ابریشـــمی نشـــان
داده ش ــده اس ــت .دو ف ــام رنگ ــی آب ــی و ارغوان ــی نس ــبت ب ــه م ــواد
رنــگ بــردار حساســیت بیشــتری داشــته و اســتفاده از احیــاء کننــده
و ترکیــب کلــردار ســبب تغییــر فــام آن شــده اســت بطوریکــه دیگــر
نمـــی تـــوان آنهـــا را فرشهـــای جفـــت تلقـــی نمـــود .در فـــرش

شکل -1تغییر رنگ در فرش دستباف ابریشمی در اثر استفاده از مواد شیمیایی در
قالی شویی ،تصویر سمت راست فرش شسته نشده و تصویر سمت چپ جفت شسته
شده[نگارنده]
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شســـته شـــده تصویـــر ســـمت چـــپ رنگهـــا بســـیار کمرنـــگ و
متف ــاوت ش ــدهاند .نکت ــه ش ــایان توج ــه ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه دلی ــل
گرانقیمـــت بـــودن فرشهـــای ابریشـــمی احتیاطهـــای بیشـــتری در
ایـــن زمینـــه صـــورت گرفتـــه و اغلـــب شـــور صادراتـــی فرشهـــای
ابریشـــمی در اســـتان قـــم کـــه دارای آب شـــور مـــی باشـــد انجـــام
میگیـــرد .امـــا مشـــاهدات میدانـــی صـــورت گرفتـــه حاکـــی از آن
اســـت کـــه شـــور فرشهـــای ابریشـــمی در ســـایر قالـــی شـــوییها
مخصصـــا در تهـــران نیـــز انجـــام میشـــود .رنگـــرزی نخهـــای
ابریشـــمی کـــه در فـــرش دســـتباف بـــکار مـــیرود هـــم بوســـیله
رنگزاهـــای شـــیمیایی و هـــم رنگزاهـــای طبیعـــی انجـــام میشـــود.
در ای ــن تحقی ــق پ ــس از مطالع ــات میدان ــی جم ــع آوری اطالع ــات
م ــورد نی ــاز از فراین ــد ش ــور تج ــاری ک ــه در ح ــال انج ــام م ــی باش ــد،
تاثی ــر م ــواد ش ــیمیایی رن ــگ ب ــردار م ــورد اس ــتفاده در ش ــور تج ــاری
کـــه بـــه نامهـــای طـــا شـــور ،بـــراق شـــور و یـــا اعـــا شـــور نیـــز
معروفن ــد ،روی رنگ ــزای طبیع ــی رون ــاس ک ــه از رنگزاه ــای طبیع ــی
متـــداول در ایـــران میباشـــد ،آزمایـــش و بررســـی شـــد.

.2مطالعاتمیدانی
ب ــرای تحلی ــل و بررس ــی روشه ــای ش ــور تج ــاری ی ــا ب ــراق ش ــویی
ک ــه در کارگاهه ــای قال ــی ش ــویی رخ میده ــد ،از چن ــد کارگاه قال ــی
شـــویی در اطـــراف شـــهر تهـــران بازدیـــد بـــه عمـــل آمـــد .نتایـــج
حاص ــل از ای ــن مطالع ــه و مصاحب ــه ه ــای ص ــورت گرفت ــه ب ــه ش ــرح
ذی ــل اس ــت:
 اولی ــن م ــا دهای ک ــه ب ــرای ش ــور معمول ــی ب ــکار مــیرود عمدت ــاپـــودر رختشـــویی یـــا شـــامپوی (تگزافـــون) اســـت .کـــه بـــرای
چربیگیـــری اولیـــه و همچنیـــن زدودن گـــرد و غبـــار و آلودگیهـــا
بـــه کار مـــیرود.
 گردوغبـــار و آلودگیهـــا (از غـــذا و نوشـــیدنیها گرفتـــه تـــا ادرارو )...باعـــث پوســـیدگی ابریشـــم میشـــود.
 بخـــش زیـــادی از فرشهـــای تمـــام ابریشـــم و یـــا گل ابریشـــم(کاشـــان ،قـــم ،زنجـــان ،مراغـــه و…) بـــه خـــارج صـــادر میشـــوند.
برخـــی از تجـــار ایرانـــی و یـــا خارجـــی کارگاههـــای قالـــی شـــویی
پیشـــرفتهای را در خـــارج از کشـــور ،تاســـیس نمودهانـــد کـــه
بـــا اســـتفاده از مـــواد شـــیمیایی و ماشـــین آالت پیشـــرفته شـــور
تجـــاری را انجـــام میدهنـــد کـــه هزینـــهای اضافـــی بابـــت شـــور
(بیشـــتر از ایـــران) بـــر تجـــار تحمیـــل میگـــردد .شستشـــوی ایـــن
فرشهـــا اگـــر توســـط قالیشـــویان مجـــرب انجـــام نشـــده و ســـود،
هیدروســـولفیت ســـدیم و ســـایر مـــواد رنگبـــردار شـــیمیایی کـــه
بمنظ ــور جلوگی ــری از رن ــگ دویدگ ــی و تداخ ــل رن ــگ در ابریش ــم،
ب ــه م ــواد ش ــوینده اضاف ــه میش ــود ،ب ــا غلظ ــت و مق ــدار نامناس ــب
و عملیـــات مکانیکـــی شـــدید صـــورت گیـــرد ،ضایعـــات جبـــران
ناپذیـــری بـــه رنـــگ و الیـــاف ابریشـــم وارد میکننـــد.

 اگرچـــه در اســـتانداردهای مربـــوط بـــه شـــور قالـــی دســـتبافبـــر عـــدم اســـتفاده از ســـود ســـوزآور اشـــاره شـــده امـــا تقریبـــا در
تمام ــی کارگاهه ــا ،اس ــتفاده از س ــود بعن ــوان یک ــی از اصل ــی تری ــن
م ــواد کاه ــش ش ــدت رنگ ــی مت ــداول اس ــت .اف ــزودن س ــود عموم ــا
اولیـــن مرحلـــه از فراینـــد اصطالحـــا دواشـــوری فـــرش اســـت کـــه
الیـــاف را آمـــاده تغییـــر و ثبـــت حالـــت جدیـــد میکنـــد .در متـــون
علم ــی غلظ ــت قاب ــل قب ــول س ــود ب ــرای فراینده ــای ت ــر روی پش ــم
و ابریشـــم کمتـــر از  % 3ذکـــر شـــده[  13و ]12امـــا در کارگاههـــای
مختل ــف ت ــا بی ــش از ای ــن مقادی ــر نی ــز م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرفت ــه
اســـت.
 مـــاده اساســـی دیگـــری کـــه پـــس از ســـود و بـــه جهـــترنگبـــرداری بـــه کار مـــیرود ،هیدروســـولفیت ســـدیم اســـت کـــه
احیاءکنندهـــای بســـیار قـــوی میباشـــد .هیدروســـولفیت ســـدیم
بـــا احیـــای باندهـــای دوگانـــه ســـاختار مـــواد رنگـــزا ،رنـــگ آنهـــا
را از بیـــن میبـــرد و بدیـــن طریـــق باعـــث کاهـــش شـــدت رنگـــی
قالـــی میشـــود .هیدروســـولفیت ســـدیم در کارگاههـــای قالیشـــویی
بـــا درصدهـــای متفاوتـــی بـــه کار مـــیرود .لـــذا در نظـــر گرفتـــن
غلظتـــی از هیـــدرو ســـولفیت ســـدیم حـــدود 1تـــا 8درصـــد کـــه
در کارگاههـــای قالـــی شـــویی اســـتفاده میشـــد ،در شبیهســـازی
شـــور مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.
 ســـومین مـــاده اساســـی در شـــور ،اکســـیدکنن دهای بـــه نـــامهیپوکلریـــت کلســـیم اســـت کـــه باعـــث تولیـــد برخـــی رنگهـــای
جدی ــد و ی ــا تغیی ــر ف ــام و ش ــدت رنگ ــی در رنگه ــای مراح ــل قب ــل
میشـــود .میـــزان کلـــر فعـــال در ایـــن بخـــش از واکنـــش بســـیار
مهـــم اســـت چـــرا کـــه هیپوکلریـــت کلســـیم نیـــز میتوانـــد بـــه
س ــاختار پش ــم و ابریش ــم آس ــیب وارد کن ــد .ه ــر چن ــد ک ــه آس ــیب
آن از س ــود س ــوزآور ب ــه مرات ــب کمت ــر اس ــت .می ــزان کل ــر مصرف ــی
در قالـــی شـــوییهای مختلـــف بیـــن  1تـــا  3درصـــد بـــرآورد شـــده
اســـت.
 طبـــق اظهـــار تمـــام قالیشـــویان ،آبهـــای بـــا ســـختی باالتـــر وام ــاح بیش ــتر نتیج ــه مطلوبت ــری در شستش ــوی ف ــرش دس ــتباف
حاصـــل مینماینـــد .بـــه همیـــن جهـــت اغلـــب شـــور فرشهـــای
دســـتباف ابریشـــمی صادراتـــی در قـــم انجـــام میشـــود .امـــا
شس ــت و ش ــوی فرشه ــای ابریش ــمی خانگ ــی در اط ــراف ته ــران را
نی ــز انج ــام میدهن ــد .ب ــه دلی ــل کاه ــش فعالی ــت م ــواد ش ــیمیایی
ســـطح فعالهـــا در آبهـــای ســـخت ،کـــف کـــردن بـــه کنـــدی
اتفـــاق میافتـــد و معمـــوال واکنـــش پذیـــری بیـــن مـــادهیرنگـــزا
و شـــوینده بـــه حداقـــل میرســـد [ .]14امـــا زمانیکـــه ســـختی آب
کاه ــش مییاب ــد فعالی ــت ش ــیمیایی افزای ــش یافت ــه و بالتب ــع رن ــگ
دویدگـــی در ســـطح فـــرش بیشـــتر مشـــهود میشـــود.
 اســـتفاده از اســـیدها بـــرای خنثـــی کـــردن محیـــط قلیایـــی درفرشهـــا بـــه نـــدرت مشـــاهده شـــد و در قالیشـــوییها اغلـــب بـــه
ایـــن نکتـــه توجـــه نمیشـــود  pH- .محیـــط فرشهـــای شستشـــو
شـــده عمدتـــا قلیایـــی بـــوده (بیـــن حداقـــل  6/5تـــا حداکثـــر )8/5
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پـــرز فـــرش جلوگیـــری شـــود .در نتیجـــه در اســـتفاده از مـــواد
شـــیمیایی بـــرای کاالی ابریشـــمی بـــا توجـــه بـــه قیمـــت بســـیار
ب ــاالی ابریش ــم و ت ــاش ب ــرای حف ــظ ج ــای آن بای ــد ب ــه غلظ ــت
مـــواد و دمـــا حمـــام دقـــت داشـــت.
 فعـــل و انفعـــاالت کنتـــرل نشـــده مـــواد مـــورد اســـتفاده دررنگ ــرزی باع ــث سس ــت ش ــدن ،س ــایش ی ــا پوس ــیدگی زود هن ــگام
ابریشـــم میشـــود.
 شستشـــوی فرشهـــای ابریشـــمی بـــا قیمتهـــای بســـیارب ــاال نی ــز بص ــورت تجرب ــی و ن ــه علم ــی انج ــام ش ــده و در هی ــچ
قالیش ــویی ،آزمایش ــگاه س ــنجش رن ــگ وج ــود نداش ــت .آزمای ــش و
کنتـــرل مـــواد شـــوینده از اینجهـــت کـــه آیـــا تاثیـــر ســـوء روی
رنگـــزا داشـــته و دچـــار تغییـــرات و فعـــل و انفعـــاالت شـــیمیایی
میشـــوند یـــا نـــه ،مـــورد توجـــه قـــرار نمیگیـــرد و کارشناســـان
قالیشـــویی بـــر اســـاس آموزههـــا ویـــا تجربیـــات شـــخصی ،بـــه
ایـــن مهـــم میپردازنـــد .پیـــرو همیـــن امـــر در مراکـــز قالیشـــویی
جهـــت خـــارج ســـاختن آب فرشهـــای ابریشـــمی ،از همـــان
اب ــزارآالت آبگی ــری فرشه ــای درش ــت باف ــت پش ــمی(کج بی ــل)،
اســـتفاده مینماینـــد و در حقیقـــت طراحـــی بـــرای ابـــزار مـــورد
نیـــاز صـــورت نگرفتـــه اســـت .کاربـــرد ایـــن بیلهـــای آهنـــی ،بـــا
فش ــار ه ــر چ ــه تم ــام ت ــر وآن ه ــم ب ــه ط ــور متن ــاوب در ش ــرایطی
کــه الیــاف ابریشــم بدلیــل پــر آب بــودن ،حجیــم بــوده و آمادگــی
از دســـت دادن تـــاب خـــود را دارنـــد ،تـــاب الیـــاف را بـــه یکبـــاره
ب ــاز و ضری ــب س ــایش و فرس ــایش آنه ــا را چندی ــن براب ــر افزای ــش
میدهـــد.

چراکـــه قالیشـــویان از اســـیدها بـــرای خنثـــی کـــردن محیـــط
قلیایـــی بـــه نـــدرت اســـتفاده میکننـــد و مرحلـــه خنثـــی ســـازی
بـــه دلیـــل طوالنـــی تـــر شـــدن فراینـــد و نیـــز عـــدم آگاهـــی از
صدم ــات ناش ــی از باق ــی مان ــدن م ــواد قلیای ــی در ف ــرش ،ح ــذف
میشـــود.
 آفتـــاب آخریـــن مرحلـــه ای اســـت کـــه در فراینـــد شـــورنهایـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد .آفتـــاب باعـــث پدیـــده
رنـــگ پریدگـــی در اثـــر نـــور خورشـــید میشـــود کـــه بـــه طـــور
یکنواخ ــت میتوان ــد باع ــث کاه ــش ش ــدت رنگ ــی و حت ــی رن ــگ
دویدگیهـــای جزئـــیشـــود .لـــذا بهتریـــن روش بـــرای رفـــع
تداخـــل رنگـــی اســـتفاده از نـــور آفتـــاب اســـت.
 ابع ــاد ف ــرش ابریش ــمی پ ــس از شستش ــو تقریب ــا ت ــا  3درص ــد ازط ــول و ع ــرض کاه ــش مییاب ــد .ای ــن پدی ــده ب ــه دلی ــل رهای ــی
از تنش ــهای حی ــن بافندگ ــی اس ــت [.]15
 میـــزان براقیـــت فرشهـــا پـــس از شستشـــو عمومـــا در حـــدمتوســـط میباشـــد و قالیشـــویان بـــرای ایـــن منظـــور پـــس از
خشـــک شـــدن فـــرش بـــا اســـتفاده از جـــارو زدن بـــا شـــامپوی
تگزافـــون بـــه صـــورت خشکشـــویی ایـــن براقیـــت را بیشـــتر
میکننـــد .کـــه البتـــه بـــه دوام فـــرش آســـیب می-زنـــد.
 تاثیـــر مخـــرب کلـــر روی فرشهـــای پشـــمی بیـــش از نـــوعابریشـــمی بـــود .اوال بـــه دلیـــل احتیاطهـــای صـــورت گرفتـــه
در مـــورد ابریشـــم غلظـــت کمتـــری از مـــواد اســـتفاده میشـــود
و ثانیـــا بـــه دلیـــل اختـــاف ســـاختار فیزیکـــی الیـــاف پشـــم و
فیالمنـــت ابریشـــم ارتبـــاط دارد.
 ابريشـــم از نظـــر ســـاختمان شـــيميايي شـــباهت زيـــادي بـــاپشـــم دارد ،بـــا ايـــن تفـــاوت كـــه در ابريشـــم اســـيد آمينههـــاي
سيســـتئين و تريپتوفـــن و متايونيـــن وجـــود نـــدارد ،بـــه هميـــن  .3تجربیات
دلي ــل ابريش ــم نس ــبت ب ــه پش ــم در براب ــر م ــواد ش ــميايي آس ــيب
پذيـــر اســـت .اســـيد و قليـــای معدنـــی هـــر دو باعـــث هيدروليـــز  .3-1مواد و وسايل مورد نياز
(تجزيـــه) ابريشـــم مـــي شـــوند ،البتـــه اثـــر قليـــا شـــديدتر اســـت بش ــر (ب ــه عن ــوان حم ــام رنگ ــرزی) ،هم ــزن شیشــهای ،دماس ــنج،
بـــه نحـــوي كـــه قليـــا بـــا غلظـــت  %5در دمـــاي  50درجـــه پیپ ــت ،اس ــتوانه م ــدرج ،هیت ــر برق ــی ،رنگ ــزای رنگ ــزای طبیع ــی
ســـانتیگراد حداكثـــر در مـــدت زمـــان  5دقيقـــه ابريشـــم را حـــل پ ــودر ش ــده رون ــاس (آذربایج ــان) ،ن ــخ ابریش ــمی م ــورد اس ــتفاده
مـــي كنـــد[12و  .]13عـــاوه بـــر ایـــن الزم اســـت بـــرای خـــارج بــه عنــوان نــخ پــرز فــرش ،دندانــه زاج ســفید( ،ســولفات مضاعــف
کـــردن مـــواد قلیایـــی از فـــرش از اســـید مناســـب جهـــت خنثـــی آلومینیـــم پتاســـیم) آزمایشـــگاهی ،مـــواد رنگبـــردار شـــیمیایی
ک ــردن محی ــط ف ــرش اس ــتفاده ش ــود ت ــا از رس ــیدن آس ــیب ب ــه ســـود ســـوزآور ،هیدروســـولفیت ســـدیم ،هیپوکلریـــت ســـدیم
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بررسی تاثیر فرایند شور تجاری بر كيفيت ...

زهرا احمدی و بهاره مولوی

جدول شماره  -1شرایط رنگرزی نخ ابریشمی با رنگزای روناس به روش دندانه رنگ همزمان

آزمایش ــگاهی ،اس ــید اگزالی ــک ،اس ــتیک و الکتی ــک آزمایش ــگاهی.
تمـــام مـــواد شـــیمیایی از شـــرکت مـــرک تهیـــه شـــدند.
صابـــون اســـتاندارد ( 5 g/lنیکـــوژن ،SDN ،از شـــرکت نیـــک
فـــام شـــیمی) و دســـتگاههای :دســـتگاه ســـنجش ثبـــات نـــوری
زنوتس ــت (براس ــاس  ،BSاس ــتاندارد انگلی ــس) واق ــع در آزمایش ــگاه
کنتـــرل کیفیـــت دانشـــکده مهندســـی نســـاجی امیرکبیـــر و
دس ــتگاه کالریمت ــری ب ــر مبن ــای منب ــع اس ــتاندارد  D65و ارزیاب ــی
می ــزان روش ــنایی کااله ــا تح ــت سیس ــتم  )L* a* b*) CIEواق ــع
در آزمایشـــگاه رنـــگ هماننـــدی دانشـــکده مهندســـی نســـاجی
امیرکبیـــر آزمایشـــات مـــورد نظـــر اجـــرا گردیـــد.
 .3-2رنگرزی نخ ابریشمی
روش رنگـــرزی در ایـــن پژوهـــش ،دندانـــه همزمـــان بـــوده و از
رنگ ــزای رون ــاس ب ــرای رنگ ــرزی اس ــتفاده ش ــده اس ــت .در ش ــکل
 ،2منحن ــی رنگ ــرزی دندان ــه همزم ــان و حمامه ــای رنگ ــرزی ب ــا
رنگ ــزای رون ــاس نمای ــش داده ش ــده اس ــت .ب ــرای بررس ــی تاثی ــر
صرف ــا م ــواد ش ــیمیایی رو کیفی ــت رن ــگ ،در تحقی ــق حاض ــر از آب
آش ــامیدنی اس ــتان ته ــران (آزمایش ــگاه ش ــیمی دانش ــکده هنره ــای
کاربـــردی) بـــرای رنگرزیهـــا اســـتفاده شـــد.
مشـــخصات نمونههـــاي رنگـــرزي شـــده بـــا رنگـــزاي رونـــاس کـــه
روی آنه ــا عملی ــات ش ــور تج ــاری انج ــام گرفت ــه اس ــت در ج ــدول
ش ــماره  1نش ــان داده ش ــده اس ــت.
بـــه دلیـــل کثـــرت تعـــداد نمونههـــا ،بـــرای هـــر نمونـــه نـــخ
رنگ ــرزی ش ــده ک ــه در فراین ــد ش ــور تج ــاری ق ــرار گرف ــت ی ــک
ک ــد اختص ــاری در نظ ــر گرفت ــه ش ــد .در ج ــدول ش ــماره 2عالئ ــم
اختصـــاری بـــرای مـــواد شـــیمیایی بـــه کار گرفتـــه شـــده در ایـــن
پژوهـــش آورده شـــده اســـت.
 .3-3عملیات شور تجاری
پـــس از اتمـــام رنگـــرزی و شستشـــو و خشـــک شـــدن کاالهـــا،

عملی ــات ش ــور تج ــاری ب ــر روی نمونهه ــا ص ــورت گرف ــت .ب ــرای
ایـــن منظـــور از دو نســـخه رایـــج در قالـــی شـــوییها اســـتفاده
ش ــد .در بش ــری ب ــا نس ــبت حجم ــی  10براب ــر وزن کاال آب 25
درجـــه ســـانتیگراد و ســـپس مـــواد شـــیمیایی منـــدرج در جـــدول
 3و نمون ــه ن ــخ رنگ ــرزی ش ــده ،ب ــه ترتی ــب ب ــه آن اضاف ــه ش ــد.
در م ــدت زم ــان  20دقیق ــه نمون ــه ه ــا در حم ــام تح ــت عملی ــات
مکانیکـــی شـــبیه ســـازی شـــده از فراینـــد شســـت و شـــو قـــرار
گرفتنـــد .پـــس از ایـــن مـــدت نمونههـــا خـــارج  ،شســـته و در
هـــوای آزاد خشـــک شـــدند .در جـــدول شـــماره 4نســـخههای
شستشـــوی تجـــاری شـــرح داده شـــده اســـت .درصـــد مـــواد
براســـاس وزن کاال میباشـــد.
کاالهـــای رنگـــرزی شـــده هـــر یـــک بـــه ســـه قســـمت تقســـیم
شـــدند .تـــا در ایـــن حالـــت بـــرای هـــر یـــک از درصدهـــای
رنگ ــرزی ش ــده ی ــک نمون ــه ش ــاهد و دو نمون ــه ب ــرای شستش ــوی
تج ــاری وج ــود داش ــته باش ــد .شستش ــوی تج ــاری ،ب ــا دو نس ــخه
 Aو  Bروی  2نمونـــه رنگـــرزی شـــده انجـــام شـــد .فراینـــد شـــور
در دم ــای محی ــط (نزدی ــک ب ــه  30درج ــه س ــانتی گ ــراد) ص ــورت
گرف ــت ت ــا ش ــبیه س ــازی ب ــا محی ــط قالیش ــویی منطق ــی باش ــد.
بعـــد از آن الیـــاف خیـــس شـــده را وارد حمـــام شستشـــو کـــرده و
حمـــام شستشـــو را بـــه حجـــم رســـانده شـــد L: R .بـــرای اینـــکار
 50در نظ ــر گرفت ــه ش ــد س ــپس الی ــاف را ب ــه م ــدت  5-10دقیق ــه
تحـــت عملیـــات مکانیکـــی بـــا کاردک در جهـــات مختلـــف قـــرار
داده پـــس از گذشـــت زمـــان مـــورد نظـــر نمونههـــا را بـــا آب
فـــراوان شســـته و آبگیـــری شـــدند .بـــرای خنثیســـازی الیـــاف
از اســـید اســـتیک  %3بـــه مـــدت  5دقیقـــه در دمـــای محیـــط
اس ــتفاده ش ــد .در پای ــان الی ــاف ب ــا ش ــامپو شس ــته ،آبکش ــی و در
محی ــط آزمایش ــگاهی خش ــک ش ــدند 21 .نمون ــه رنگ ــرزی ش ــده
بـــا رونـــاس بـــا نســـخه هـــای بـــه کار گرفتـــه شـــده بـــرای شـــور
تج ــاری تح ــت عملی ــات ش ــور ق ــرار گرفتن ــد ک ــه ب ــه عل ــت زی ــاد
بـــودن تعـــداد نمونـــه هـــا بـــرای آزمایشـــات تکمیلـــی تعـــدادی از
آنهـــا انتخـــاب شـــدند.

جدول شماره  -2عالئم اختصاری برای مواد شیمیایی به کار گرفته شده
جدول شماره  .-3نسخههای به کار گرفته شده برای شور تجاری [ 5و]6
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جدول شماره  -4نسخههای مربوط به شور تجاری روی نمونههای رنگرزی شده با روناس

 .3-4اندازهگیری ثباتها
اندازهگیـــری ثبـــات شستشـــویی و نـــوری نمونههـــای رنـــگ
شــ�ده بــ�ه ترتیــ�ب از اســ�تانداردهای ISO 105-A03:2019،
 ISO105 B02-1994انج ــام ش ــد .ب ــرای بررس ــی ثب ــات ن ــوری از
دســـتگاه زنوتســـت اســـتفاده شـــد .نمونههـــا تـــا  72ســـاعت در
معـــرض تابـــش قـــرار گرفتـــه آنـــگاه تغییـــر فـــام رنگـــی در اثـــر
نـــور ،بـــر اســـاس معیـــار آبـــی انـــدازه گیـــری شـــد.
 .3-5اندازه گیری پارامترهای رنگی
بـــرای تعییـــن مشـــخصات رنگـــی نمونههـــا ،از دســـتگاه
اســـپکتروفتومتر انعکاســـی تحـــت منبـــع نـــوری D50و مشـــاهده
کنن ــده اس ــتاندارد  CIEب ــا زاوی ــه دی ــد  2درج ــه اندازهگی ــری ش ــد.
مقادی ــر انع ــکاس طیف ــی نمون ــه ه ــا در مح ــدوده مرئ ــی بی ــن -400
 700نانومتـــر تهیـــه شـــد.

 .4نتایج و بحث
 .4-1نتایج کالریمتری
بـــرای ارزیابـــی تاثیـــر روشهـــای مختلـــف شـــور روی نمونـــه
کالفهـــای ابریشـــمی رنگـــرزی شـــده بـــا رونـــاس ،رنـــگ نمونههـــا
مـــورد ســـنجش قـــرار گرفـــت .بیشـــترین تاثیـــر مـــواد شـــیمیایی
م ــورد اس ــتفاده در ش ــور تغیی ــرات رنگ ــی نمونههای ــی اس ــت ک ــه در
شـــورهای تجـــاری از آن بهرهبـــرداری میگـــردد .مقادیـــر رنگـــی
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یعن ــی می ــزان قرم ــزی ،زردی ی ــا آب ــی و روش ــنایی نمونهه ــا م ــورد
بررس ــی ق ــرار گرف ــت .در ج ــدول ش ــماره  5نتای ــج آزمایش ــات انج ــام
گرفت ــه روی نمونهه ــای رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رون ــاس ک ــه در عملی ــات
شـــور روی آنهـــا بـــه دو روش انجـــام گرفتـــه و نمونـــه شـــاهد
آورده شـــده اســـت .همانطـــور کـــه نتایـــج نشـــان میدهـــد رونـــد
تغییـــرات مقادیـــر رنگـــی در نمونههـــای مختلـــف رنگـــرزی شـــده
بـــا رونـــاس یکســـان نیســـت کـــه احتمـــاال بـــه دلیـــل تاثیرپذیـــری
تغیی ــرات س ــاختار ش ــیمیایی م ــاده رنگ ــزا از م ــواد ش ــیمیایی ب ــه کار
گرفت ــه ش ــده اس ــت .مقایس ــه می ــزان مقادی ــر رنگ ــی و روش ــنایی در
شـــکلهای 3و 4نشـــان داده شـــده اســـت.
همانطــور کــه از شــکل  4مشــخص اســت ،بیشــترین مقــدار قرمــزی
بــرای نمونــه شــاهد رنگــرزی شــده بــا رنگــزای % 70رونــاس و اســید
اگزالی ــک حاص ــل گردی ــده اس ــت .و کمتری ــن مق ــدار قرم ــزی ب ــرای
نمون ــه رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رنگ ــزای  %10رون ــاس و اس ــید اگزالی ــک
ک ــه ش ــور تج ــاری  Aروی آن انج ــام ش ــده ،حاص ــل گردی ــده اس ــت.
تغیی ــرات می ــزان قرم ــزی در نمون ــه ب ــا درص ــد کمت ــر از رنگ ــزا پ ــس
از انج ــام ش ــور تج ــاری روی آنه ــا خیل ــی بیش ــتر ب ــوده اس ــت .در
نمونههـــای رنگـــرزی شـــده بـــا اســـید الکتیـــک انجـــام عملیـــات
ش ــور تج ــاری س ــبب افزای ــش می ــزان قرم ــزی ش ــده در صورتیک ــه
در ســـایر نمونههـــا میـــزان قرمـــزی پـــس از انجـــام شـــور تجـــاری
کاه ــش یافت ــه اس ــت البت ــه رون ــد تغیی ــرات متف ــاوت ب ــوده اس ــت.
بیش ــترین مق ــدار زردی ،ب ــرای نمون ــه رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رنگ ــزای 70
 %رونــاس و اســیدالکتیک کــه شــور تجــاری  Bروی آن انجــام شــده
و کمتری ــن مق ــدار زردی :ب ــرای نمون ــه رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رنگ ــزای

مجله علمي  -علوم و فناوري نساجي و پوشاک ،دوره  ،9شماره  ،2شماره پیاپی  ،34تابستان 1399

زهرا احمدی و بهاره مولوی

بررسی تاثیر فرایند شور تجاری بر كيفيت ...

جدول شماره  -5مقادیر رنگی روی نمونههای رنگرزی شده با روناس در هر دو روش شور و نمونه شاهد *L* a* b

شکل شماره -3تغییرات میزان روشنایی در نمونههای رنگرزی شده با روناس که تحت عملیات شور قرار گرفتهاند (*)L

 %10رون ــاس و اس ــید اگزالی ــک ک ــه ش ــور تج ــاری  Bروی آن انج ــام موج ــود در رنگ ــزا را نش ــان میده ــد ب ــا اس ــتفاده از رابط ــه ش ــماره
شـــده ،حاصـــل گردیـــده اســـت .افزایـــش زردیهـــا در نمونههـــای  1بدســـت میآیـــد [.]16
رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رون ــاس تقریب ــا ب ــرای هم ــه نمونهه ــا ب ــه می ــزان
زی ــادی اتف ــاق افت ــاده اس ــت .کمتری ــن مق ــدار تغیی ــرات روش ــنایی ()1
بـــرای نمونـــه شـــاهد رنگـــرزی شـــده بـــا رنگـــزای  % 70رونـــاس و
اس ــید اگزالی ــک اتف ــاق افت ــاده اس ــت .بیش ــترین مق ــدار تغیی ــرات همانطـــور کـــه مقادیـــر جـــدول  6نشـــان میهـــد در نمونههـــای
روش ــنایی ب ــرای نمون ــه رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رنگ ــزای  %10رون ــاس و رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رون ــاس در حض ــور اس ــید الکتی ــک ،پ ــس از ش ــور
اس ــید اگزالی ــک ک ــه ش ــور تج ــاری  Aروی آن انج ــام ش ــده ،اتف ــاق میـــزان خلـــوص یـــا اشـــباع رنگـــی افزایـــش یافتـــه اســـت .اســـید
افت ــاده اس ــت .خل ــوص ی ــا اش ــباع رنگ ــی ک ــه مق ــدار ناخالصیه ــای الکتی ــک س ــبب کاه ــش قرم ــزی نمونــ ه ش ــده و احتم ــاال کاه ــش
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شکل شماره  -4تاثیر روش شور تجارتی در مقادیر رنگ نخ ابریشمی رنگررزی شده با روناس در حضور اسیدهای مختلف سمت راست )a*( .وسمت چپ)b*( .

میـــزان قرمـــزی در نمونه-هـــای  20و  ،15ســـبب افزایـــش مقـــدار ش ــده ب ــا رون ــاس را ب ــه س ــمت قرمزهای ــی ب ــا ت ــه رن ــگ زرد س ــوق
میدهـــد؛ رفتـــاری کامـــا متفـــاوت بـــا اســـید الکتیـــک.
خل ــوص ش ــده باش ــد.
شـــکل شـــماره  -5مقایســـه تغییـــرات پارامترهـــای  *a*, b*,cبـــا مقـــدار زاویـــه فـــام در نمونههـــای ابریشـــمی از رابطـــه  2محاســـبه
یکدیگ ــر ب ــرای ن ــخ ابریش ــمی رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رنگ ــزای رون ــاس شـــده اســـت[: ]16
بیشـــترین درجـــه خلـــوص مربـــوط بـــه نمونـــه شـــاهد رنگـــرزی
ش ــده ب ــا رون ــاس  %70و اس ــید اگزالی ــک و کمتری ــن درج ــه خل ــوص ()2
مربـــوط بـــه نمونـــه رنگـــرزی شـــده بـــا رونـــاس  %10و اســـید
اگزالی ــک ،شس ــته ش ــده ب ــا نس ــخه  Aاس ــت  .اس ــید اگزالی ــک ک ــه
یـــک اســـید اکســـید کننـــده اســـت فـــام رنگـــی نمونـــه رنگـــرزی نتای ــج محاس ــبه ش ــده ب ــرای ای ــن پارامتره ــا در ج ــدول ش ــماره 7
جدول شماره  -6پارامترهای رنگی و درجه خلوص نمونههای رنگرزی شده با ماده رنگزای روناس
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شکل شماره  -7مقایسه مقدار انعکاس نمونههای رنگرزی شده با ماده رنگزای روناس
شکل  -6تغییرات زاویه فام []16

و ش ــکل ش ــماره  7آورده ش ــده اس ــت .نتای ــج نش ــان میده ــد ک ــه
افزایـــش مقـــدار رنگـــزا منجـــر بـــه کاهـــش مقـــدار انعـــکاس شـــده
اس ــت .اغل ــب نمونهه ــای رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رنگ ــزای رون ــاس پ ــس
از عملی ــات ش ــور افزای ــش مقادی ــر زاوی ــه ف ــام را نش ــان میدهن ــد.
افزایــش میــزان مــاده رنگــزا کاهــش نســبی در مقادیــر زاویــه فــام را
نش ــان میده ــد .همانط ــور ک ــه ش ــکل ش ــماره  6نش ــان میده ــد،
تغیی ــرات زاوی ــه ف ــام از  0ت ــا  90درج ــه مرب ــوط ب ــه تغیی ــرات ف ــام
رنگ ــی قرم ــز ت ــا زرد اس ــت.
بزرگتریـــن عـــدد زاویـــه فـــام مربـــوط بـــه نمونـــه رنگـــرزی شـــده
بـــا رونـــاس  %10و اســـید اگزالیـــک و شســـته شـــده بـــا نســـخه A
اســـت و کمتریـــن مقـــدار زاویـــه فـــام مربـــوط بـــه نمونـــه شـــاهد و
جدول شماره  -7زاویه فام نمونههای رنگرزی شده با ماده رنگزای روناس

نمون ــه رنگ ــرزی ش ــده ب ــا رون ــاس  %70و اس ــید اگزالی ــک و شس ــته
شـــده بـــا نســـخه  Aاســـت .همانطـــور کـــه مقادیـــر جـــدول نشـــان
میده ــد ،فراین ــد شس ــت و ش ــو ب ــا ه ــر دو نس ــخه س ــبب افزای ــش
پارامت ــر زاوی ــه ف ــام و ب ــه عب ــارت دیگ ــر کاه ــش می ــزان قرم ــزی
شدهاســـت.
تقریبـــا در اکثـــر نمونههـــا اســـتفاده از روش شســـت و شـــوی ،
تغییـــر بیشـــتری در فـــام نمونـــه را ایجـــاد کـــرده اســـت .احتمـــاال
غلظـــت بیشـــتر کلـــر در ایـــن روش ،تاثیـــر شـــدیدتری روی فـــام
رنگـــی نمونههـــا گذاشـــته اســـت.
نتایــج مربــوط بــه نمونههــای رنگــرزی شــده بــا رونــاس کــه فراینــد
ش ــور صادرات ــی روی آنه ــا انج ــام ش ــده اس ــت نش ــان میده ــد ک ــه
تاثیـــر مـــواد احیاکننـــده و قلیایـــی روی ســـاختار شـــیمیایی مـــاده
رنگ ــزای رون ــاس مش ــابه نیس ــت .احتم ــاال در م ــاده رنگ ــزای رون ــاس
کـــه قســـمت بیشـــتر آنـــرا آلیزاریـــن تشـــکیل میدهـــد ،محیـــط
قلیایـــی ســـبب انتقـــال و شـــیفت گـــروه هیدروکســـی از موقعیـــت
 αبـــه موقعیـــت  βشـــده (افزایـــش طـــول مـــوج ماکزیمـــم جـــذب)
اثـــر باتوکرومیـــک و همچنیـــن احیـــاء گروههـــای کربونیـــل توســـط
احیاکنن ــده انج ــام ش ــده اس ــت [.]11
امـــا تعـــداد حلقههـــای بیشـــتر بنـــزن ایـــن تغییـــرات را کمـــی
کندت ــر نم ــوده اس ــت ک ــه منج ــر ب ــه کمرن ــگ ش ــدن ف ــام رنگ ــی
نمونههـــا پـــس از فراینـــد شـــور گشـــته کـــه البتـــه در نمونههـــای
رن ــگ ش ــده ب ــا رنگ ــزای رون ــاس رون ــد یکس ــان مش ــاهده نمیش ــود
و در نمون ـهای کــه میــزان احیاءکننــده بــه کار گرفتــه شــده در شــور
بیش ــتر ب ــوده ،مق ــدار تغیی ــرات * aو * bنس ــبت ب ــه نمون ــه ش ــاهد
کمت ــر مش ــاهده ش ــده اس ــت.
زیـــرا تغییـــر ســـاختاری محتمـــل تـــوام انجـــام میشـــود ،انتقـــال
گـــروه هیدروکســـی و احیـــاء گروهـــای کربونیـــل در ســـاختار
آنتراکینـــون در مـــاده رنگـــزای رونـــاس در شـــرایطی کـــه غلظـــت
احیاءکنن ــده ،ترکیب ــات هیپوکلری ــت و ی ــا قلی ــا زی ــاد باش ــد محتم ــل
خواهــد بــود .چگونگــی اثــر باتوکرومیــک در شــکل شــماره  8نشــان
داده شـــده اســـت.
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شکل -8تاثیر مواد رنگبردار روی ساختار مولکولی مادهی رنگزای روناس []11

بنابرای ــن در بکارگی ــری نس ــخه ش ــور بای ــد می ــزان رن ــگ ب ــرداری در
نظ ــر گرفت ــه ش ــود.
 .2-4نتایـــج اندازهگیـــری ثباتهـــای نـــوری و
شستشـــویی
در ایـــن تحقیـــق از روش آزمایشـــگاهی بـــرای اندازهگیـــری
ثبــ�ات نــ�وری اســ�تفاده شــ�د و نتایــ�ج بــ�ا توجــ�ه بــ�ه اســ�تاندارد
 ISO 105 BO1مقیـــاس آبـــی مقایســـه گردیـــد .همانطـــور کـــه
نتای ــج من ــدرج در ج ــدول  8مرب ــوط ب ــه ان ــدازه گی ــری ثباته ــای
عمومـــی نشـــان میدهـــد روشهـــای شـــور بـــه کار گرفتـــه شـــده
تاثیـــر منفـــی روی ثباتهـــای عمومـــی کاال ی ابریشـــمی داشـــته و

س ــبب کاه ــش آنه ــا ش ــده اس ــت .اگ ــر فراین ــد رنگ ــرزی طبیع ــی
ب ــه درس ــتی انج ــام گرفت ــه و شستش ــوی پ ــس از رنگ ــرزی نی ــز روی
کاالهـــا انجـــام شـــود بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مـــاده رنگـــزای رونـــاس
دارای ثباتهـــای عمومـــی مناســـبی میباشـــد .بنابرایـــن انتظـــار
مـــیرود ثباتهـــای نمونههـــای شـــاهد بـــرای تمـــام نســـخههای
رنگـــرزی خـــوب باشـــند .امـــا آنچـــه کـــه نتایـــج نشـــان میدهـــد
فراینـــد شـــور تجـــاری ســـبب کاهـــش ثباتهـــای شستشـــویی
ش ــده اس ــت .تغیی ــرات ف ــام رنگ ــی مش ــاهده ش ــده ب ــه دلی ــل تاثی ــر
مـــواد موجـــود در حمـــام شســـت و شـــو بـــوده کـــه ســـبب تغییـــر
در ســـاختار شـــیمیایی نمونههـــا و یـــا بلنـــد شـــدن رنگـــزا از روی
کاال شـــده فلـــذا الزم اســـت بـــرای انتخـــاب روش مناســـب شـــور
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ب ــه س ــاختار ش ــیمیایی م ــاده رنگ ــزا و مقاوم ــت آن در براب ــر م ــواد
رنگبـــردار ،احیـــا کننـــده و اکســـید کننـــده توجـــه نمـــود .آنچـــه
کـــه از نتایـــج منـــدرج در جـــدول  8مشـــاهده میشـــود اســـتفاده از
غلظ ــت بیش ــتر احی ــا کنن ــده ،تاثی ــر بیش ــتری در کاه ــش ثباته ــا
داشـــته اســـت .امـــا نـــوع اســـید در فراینـــد رنگـــرزی نیـــز در فـــام
نهایـــی کاال موثـــر بـــوده اســـت.

 .5نتیجه گیری
آنچ ــه ک ــه مطالع ــات مبدان ــی نش ــان داد ،در اغل ــب قال ــی ش ــوییها
از مـــواد شـــیمیایی بـــرای اصـــاح رنگـــی و نتیجـــه بهتـــر فراینـــد
شستشـــو اســـتفاده میشـــود .نتایـــج آزمایشـــات نیـــز مشـــخص
کـــرد کـــه اگـــر رنگـــرزی نخهـــای ابریشـــمی بـــه درســـتی انجـــام
گی ــرد  ،رن ــگ دویدگ ــی در حی ــن ش ــور اتف ــاق نم ــی افت ــد و نی ــاز
ب ــه م ــواد رن ــگ ب ــردار مرتف ــع م ــی ش ــود .همچنی ــن مش ــخص ش ــد

ک ــه ب ــه دلی ــل حساس ــیت س ــاختار مولکول ــی م ــواد رنگ ــزا در براب ــر
ان ــواع م ــواد ش ــیمیایی ک ــه در ش ــور تج ــاری( ب ــراق ش ــویی -ط ــا
ش ــور ک ــردن) اس ــتفاده میش ــود تغیی ــر ف ــام رنگ ــی و ی ــا کاه ــش
عمـــق رنگـــی رخ میدهـــد.
همچنیـــن غلطـــت مـــادهی رنگـــزا در میـــزان تغییـــر فـــام رنـــگ و
ی ــا ب ــه عب ــارت دیگ ــر حساس ــیت در براب ــر م ــواد ش ــیمیایی م ــورد
اس ــتفاده در ش ــور موث ــر اس ــت .بنابرای ــن قب ــل از اس ــتفاده از م ــواد
ش ــیمیایی رن ــگ ب ــردار و ی ــا احیاکنن ــده الزم اس ــت از ثب ــات م ــواد
رنگـــزا در مقابـــل ایـــن مـــواد اطمینـــان حاصـــل شـــود .رنگـــزای
طبیعـــی رونـــاس کـــه در شـــرایط مختلـــف رنگـــرزی شـــده بـــود
ب ــه دلی ــل تاثی ــر اس ــیدهای الکتی ــک ،اس ــتیک و اگزالی ــک در ف ــام
نهای ــی ،رفت ــار متفاوت ــی را در دو نس ــخه ش ــور تج ــاری نش ــان دادن ــد.
اس ــتفاده از س ــود و افزای ــش مق ــدار کل ــر در نس ــخه شستش ــو س ــبب
تغیی ــرات بیش ــتری در ف ــام رنگ ــی نمونهه ــا ش ــد .پ ــس الزم اس ــت
ب ــرای م ــواد رنگ ــزای مختل ــف ب ــا توج ــه ب ــه عم ــق رنگ ــی و س ــاختار
ش ــیمیایی از نس ــخه مناس ــب ش ــور اس ــتفاده ش ــود.
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Abstract
In the carpet washing workshops, different chemicals are used to get the shine back on carpets, fade the colors
or remove the dye bleeding. This method is known as the gold or trade washing process. Due to the great
variety of materials used in the process of gold or trade washing and on the other hand dyes with different
chemical structures, the effect of different chemicals should be studied according to the structure of dyes. Silk
yarns are often used in luxury and high value-added hand-woven carpets, and appropriate chemicals should
be selected for the washing process with the least negative effect on them. In this research, the procedure of
gold washing commonly used in hand-woven carpet washing workshops was identified. Two methods were
selected for washing silk yarn samples dyed with madder as a popular natural dye at different initial concentrations and pH of dyeing bath. The color parameters (L* a* b*), the color strength (K/S), and general fastness
properties of the samples were measured and reported. The results showed that the chemicals used in gold
washing changed the value of the hue in the samples. The color parameters varied according to the initial dye
concentration, dyeing method, and the concentrations of applied washing chemicals.
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