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 چکیده

 ،ییایمیش مواد کمکی و ی سنتزیرنگزا کاهش استفاده از مواد قیاز طر ست،یزطیدر جهت حفظ مح یعیطب یاستفاده از مواد رنگزا منسوجات با یرنگرزامروزه 

غلظت  و دندانهغلظت دندانه،  نوعمیخک از جمله با رنگزای طبیعی  نخ پشمیی رنگرزی و پارامترها هاویژگی ،تحقیق این در .بسیار مورد توجه قرار گرفته است

های دارای نتایج نشان داد که، نمونه .اندهگیری شداندازهبا استفاده از کالریمتر   b*a*L* و توابع رنگی )K/S(قدرت رنگی ه است. مورد بررسی قرار گرفترنگزا 

ت در برابر امواج فرابنفش اثر محافظنتایج مربوط به  .تر هستندهای رنگرزی شده با آهن تیرهو نمونه بیشتر (*L)دارای روشنایی  آلومینیوم دندانه مس و

ی کاال فعالیت ضدباکترینتایج . است زیر نور خورشید متیلن بلو یتخریب نوری رنگزا کاهش روی نشان دهنده اثر مطلوبهای رنگرزی شده با میخک نمونه

های رنگرزی همچنین نتایج ثبات شستشویی نمونه .است( %95) اورئوس استافیلوکوک نشان دهنده رفتار مناسب در برابر باکتری نیز رنگرزی شده با میخک

 .است دندانهدر حضور نشان دهنده پایداری باال میخک روی پشم شده 

 دندانه، پشم ضدباکتری، ی طبیعی، میخک،اهازرنگ :واژه کلیدی
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Abstract 

Nowadays dyeing of textiles with natural dyes has been considered according to environmental effects based on lower using of the synthetic dyes 

and chemical auxiliaries.  In present research, the dyeing parameters including; type of mordant, concentration of mordant and concentration of 

clove have been investigated. The color strength (K/S) value and the color coordinates (L*, a*, b*, C*) of samples were obtained using calorimeter 

in CIELab color space. The results showed the dyed samples in presence of Cu and Al as mordant have higher lightness (L*) compare with dyed 

samples dyed with Fe. The ultraviolet protection results showed higher blocking effect of sample in presence of clove against photodegradation of 

methylene blue (MB) under sunlight irradiation. The antibacterial assessment of the dyed samples showed reduction of bacteria rate against S. 

aureus (95%). Also washing fastness assessment of the dyed samples showed the great durability of clove on wool in presence of mordant 

Keywords: Natural dyes, Clove, Antibacterial, Mordant, Wool. 
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 قدمهم -1

در حال حاضر، به دلیل افزایش آگاهی از خطرات زیست 

محیطی و بهداشتی مرتبط با سنتز و استفاده از رنگزاهای 

شیمیایی، تقاضای بیشتری برای استفاده از رنگزاهای طبیعی 

دهنده های تسکینطبیعی فاموجود دارد. همچنین رنگزاهای 

کنند که قابلیت فردی روی منسوجات ایجاد میو منحصربه

در  .تجزیه زیستی بهتر و سازگاری باالتری با محیط را دارند

های گیاهی به دلیل در دسترس های طبیعی، رنگزامیان رنگزا

مواد . ]1[تری هستند بودن و فراوانی در طبیعت، منابع بالقوه

و  نمایندرنگزای گیاهی پیوند ضعیفی با منسوج برقرار می

اغلب ثبات شستشویی پایینی دارند. لذا جهت افزایش ثبات 

مانند  ها که نمک فلزات چند ظرفیتیشستشویی از دندانه

 د.شوتفاده میسا کروم، مس، آهن، آلومینیوم، قلع و روی

مواد رنگزای الیاف و های موجود در گروها های فلزی بنمک

.  ]2[ کنندمی واکنش داده و کمپلکس فلزی ایجادطبیعی، 

ها ارتباطی محکممواد رنگزا با قدرت کم، به واسطه این نمک

لیف برقرار -دندانه-ماده رنگزا ستشکیل کمپلکبا  افا الیبتر 

. ]3[ کنندهای گوناگونی را تولید میفامکرده و همچنین 

سطح منسوجات در حضور رطوبت و حرارت، سبب رشد و 

شود و این موضوع سبب ایجاد مشکالتی ها میتکثیر باکتری

کننده از جمله بوی بد، لکه، رنگ برای منسوجات و مصرف 

شود می پریدگی، کاهش استحکام و افزایش عفونت پوستی

                                                           
1 Ultraviolet (UV) 
2 Syzygium (S.) aromaticum 

نتایج تحقیقات نشان داده است که برخی . همچنین ]4[

بوده و  1عه فرابنفشرنگزاهای طبیعی دارای خاصیت جذب اش

. ]5[های مورد استفاده هستند جاذبسایر  با هقابل مقایس

نساجی به عنوان عامل کاالیروی پوست و  فرابنفش عهتابش اش

 و است شده ناختهشاال اصلی سرطان پوست و تخریب ک

 تر اسبرخوردا ایویژه اهمیت از امواج اینمحافظت در برابر 

. مواد رنگزای مختلفی مانند روناس، اسپرک، قرمز دانه، ]5[

پوست گردو و غیره به جهت کاربرد روی منسوجات مورد 

های مختلف گیرند که هرکدام دارای منشاءاستفاده قرار می

 گل جوانه یک ،2میخکا ضایعات مواد هستند. گیاه طبیعی ی

 قرن اوایل . در]6 ,5[است  3میرتاسیا خانواده به متعلق خشک

 جهان از جمله، مختلف مناطق در میخک درخت هجدهم،

 ترینمهم امروزه .]7[شد  معرفی ماداگاسکار و هند زنگبار،

 که است ماداگاسکار و تانزانیا نزی،اندو میخک، تولیدکننده

آن  های اساسیروغن و میخک برای جهان صادرکننده اولین

ن گیاهان دارویی است ترییکی از مهم میخک .]8[باشند می

عنوان یک ماده نگهدارنده در غذا و دارو نیز استفاده که به

در  یاطور گسترده بهمعطر میخک  عصاره ].9[شود می

دهنده تسکینکننده و یعنوان ضدعفون، بههامراقبت از دندان

 هایفعالیت از وسیعی طیف  .]11 –9[شود استفاده می

 در آن از گسترده استفاده به منجر میخک روغن بیولوژیکی

 خمیردندان، شویه،دهان دهان، کنندهخوشبو حشرات، دافع

3 Myrtaceae 
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 برابر میخک در . ]11[ شود میصابون و لوازم آرایشی استفاده 

 روده  سالمونال کلی،اشرشیا ها از جمله،باکتری از زیادی تعداد

 مطالعات .است موثر  .]12,13[ اورئوس  استافیلوکوک و ]12[

آلرژی ضد  ،]15[سرطان ، ضد ]14 [ضد قارچ  خواص گذشته،

برای میخک  را ] 16,17[کش حشره و اکسیدانآنتی  ،] 9[

 و کاریوفیلن-بتا استات، اوژنیل اوژنول،. ]18[اندکرده گزارش

 1هستند که در شکل گل میخک اصلی هیومیولن اجزای -آلفا

دلیل از روغن میخک به قابل مشاهده هستند. همچنین 

اوژنول، در سنتز نانو ذرات نقره با روشی ساده، محتوای باالی 

عنوان عامل احیاکننده و ارزان و سازگار با محیط زیست، به

 ]. 19[است پایدارکننده استفاده شده

 

 ]21,22[اجزای اصلی ساختار گل میخک  -1 شکل

های متعددی را به منظور معرفی منابع جدید پژوهش محققین

های و یا بهبود کیفیت رنگرزی گیاهی از جمله نقش دندانه

 هدف این تحقیق رنگرزی. ]24 ,23[  اندمختلف انجام داده

رنگزای طبیعی گل میخک حاوی ماده استفاده از  نخ پشمی با

های پذیری در حضور دندانهخواص رنگ بررسی و همچنین

باشد. همچنین با توجه مختلف و شرایط مختلف رنگرزی می

خواص مطلوب این ماده، فعالیت  به گزارشات مختلف و

های فش نمونهری و محافظت در برابر امواج فرابنباکتضد

نیز مورد مطالعه قرار  رنگزا با این مادهشده مختلف رنگرزی 

                                                           
4 Gram positive bacteria 

باکتری )باکتری گرم فعالیت ضددر این خصوص  گرفته است.

در ابرابر امواج فرابنفش  ( و محافظت5و گرم منفی 4مثبت

)تخریب رنگزای متیلن بلو( به جهت بررسی امکان تکمیل و 

 رنگرزی همزمان مورد توجه قرار گرفته است.

 اتبیتجر -2

 مواد  -2-1

 به ، شرکت ایران مرینوسدوال 20نمره مرینوس با نخ پشمی

ار گرفته است. به جهت عنوان کاالی اصلی مورد استفاده قر

دندانه ، آزمایشگاهی دندانه زاج سفیدانجام فرآیند رنگرزی 

5 Gram negative bacteria 
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 از شرکت مرک یاسیداستیک آزمایشگاهآهن، دندانه مس، 

 از شرکت  (C.I. Basic Blue 9)متیلن بلو زایرنگو  آلمان

NHD محلیگل میخک مورد استفاده قرار گرفتند.  انگلستان 

خریداری  از بازار استان کرمانشاهبه عنوان ماده اصلی رنگرزی 

 .شد

  هاروش -2-2

  دادن و رنگرزی کاالی پشمینهدندا -2-2-1

شمی با پ الیکابه جهت از بین بردن هرگونه ناخالصی، ابتدا  

درجه سانتیگراد  75یونی در دمای گرم بر لیتر شوینده غیر 1

ستفاده از روش با ا سپس. شد شستشودقیقه  30به مدت 

هایی با مواد و در حمام( آهن و آلومینیوم )مس،دندانه پیش

انجام رنگرزی  عملیات درصــدهای مختلف از رنگزای میخک،

عملیات دندانه دادن در حضور مقادیر مختلف نمک فلزی . شد

به وزن  مامنسبت حجم ح ،(نسبت به وزن کاال درصد 10و  5)

دقیقه در دمای جوش  60مدت زمان و طی  L:G (40:1) الکا

ودر د رنگرزی با گل میخک پانجام شده است. در ادامه فرآین

ت به درصد نسب 100و  75، 50، 25مختلف  شده و با مقادیر

د استیک طی مدت زمان یاس درصد 4 وزن کاال و استفاده از

 نمودار 2دقیقه در دمای جوش انجام شده است. شکل  60

  دهد.زای گل میخک را نشان میا رنگرنگرزی کاالی پشمی ب

 

 االی پشمی با رنگزای طبیعی میخکک نمودار رنگرزی -2شکل

با ماده های تولید شده و کد نمونه رنگرزیشرایط مختلف 

با درصدهای متفاوت از مواد رنگزا به  میخکرنگزای گیاهی 

هر کد به  .هستند 1 لبه شرح جدو مختلفهای همراه دندانه

مخفف ترتیب از سمت چپ به راست بیانگر، درصد رنگزا، نام 

 Aاری حرف در این کدگذ باشد.درصد دندانه می و دندانه

 Fحرف  بیانگر دندانه مس و C، حرف بیانگر دندانه آلومینیوم

، 1به عنوان مثال کد شماره  د.نباشمیبیانگر دندانه آهن 

25A5 درصد دندانه  5 ودرصد رنگزای میخک  25 بیانگر

 باشد.می آلومینیوم

  

میخک طبیعیبا رنگزای رنگرزی شده  های مختلف نمونه -1جدول   

 

 

 

 

 نسخه رنگرزی هاشماره نمونه نسخه رنگرزی هاشماره نمونه نسخه رنگرزی هاشماره نمونه

1 25A5 9 25C5 17 25F5 

2 25A10 10 25C10 18 25F10 

3 50A5 11 50C5 19 50F5 

4  50A10 12 50C10 20 50F10 

5 75A5 13 75C5 21 75F5 

6 75A10 14 75C10 22 75F10 

7 100A5 15 100C5 23 100F5 

8 100A10 16 100C10 24 100F10 
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 های رنگیقدرت رنگی و مولفهبررسی  -2-2-2

ه دستگا با استفاده ازهای رنگرزی شده میزان انعکاس نمونه

 400-700در محدوده  سوییس اختس سنج انعکاسیطیف

 (K/S)قدرت رنگی  . بر این اساس،گیری شدنانومتر اندازه

محاسبه ( 1)رابطه  انکم -کیوبلکااستفاده از رابطه  باها نمونه

ع زیر منبنیز های رنگرزی شده ی نخهای رنگمؤلفه .شده است

درجه در  10کننده استاندارد با زاویه مشاهده D65 نوری

  اند.دهگیری شاندازه  *L*a*b  یرنگ یفضا

K (1رابطه )

S
 = 

(1−R)2

2R
 

ضریب انتشار  S ضریب جذب و K انعکاس، R در این رابطه

 .دنباشمی

 شوییثبات شستبررسی  -3-2-2

 بر اساسی رنگرزی شده های پشمشویی نخشست ثبات

ر گرفته مورد ارزیابی قرا  ISO-105 CO6:2010استاندارد

 است. 

 بررسی رفتار محافظت در برابر امواج فرابنفش -2-2-4

جهت بررسی خواص محافظت در برابر امواج فرابنفش از ه ب

استفاده شده است. تخریب رنگزای متیلن بلو ای همقایس روش

رنگرزی شده با رنگزای متیلن پشمی  الیکااز  در این روش

ری استفاده شده است. معیار در تخریب نوبلو به عنوان کاالی 

رزی شده با رنگکاالهای مورد نظر روی کاالی بر این اساس 

. در ادامه و ثابت نگه داشته شدند بلو قرار داده شده متیلن

                                                           
6 Ultraviolet-visible (UV- Vis) 
7 Staphylococcus aureus 

تیرماه )در زیر نور خورشید  هفته یک طی مدت ،هانمونه

داده قرار بعد از ظهر(  5صبح تا  9از ساعت  کرمانشاه، هرروز

های نمونه توابع رنگیر مقادیو  نمودار انعکاسیو سپس  دهش

های مختلف بیان بررسیطبق  ت.ه اسشدگیری اندازه مختلف

و  فرابنفشامواج  فاکتور محافظت در برابر بین ایرابطه ،شده

کاالی پشمی  رنگ شو کاه بنفشماوراء عهمیزان عبور اش

 شکاه میزان واقع دروجود دارد. رنگرزی شده با متیلن بلو 

 بنفشماوراء عهمقدار عبور اش افزایش دهندهنشان تربیش رنگ

 . تاس فاکتور محافظت کوچکتر بودنبوده و به معنی 

 -بررسی رفتار جذب در برابر امواج فرابنفش -2-2-5

 )Vis -UV( 6مرئی

صورت نموداری از  بهمرئی، معموال -بنفشطیف ماوراء   

ثبت رئی م-در ناحیه فرابنفشمقدار جذب نسبت به طول موج 

میخک عصاره  محلول یجذبرفتار در این روش  .گرددمی

. برای این کار از دستگاه گیری شده استبررسی اندازه

Jascon v-550 UV-Vis، ه استاستفاده شد. 

 باکتری گیری میزان فعالیت ضددازهان -2-3-6

های پشمی رنگرزی شده با نخ باکترین فعالیت ضدمیزا

و تحت شرایط  شمارش تعداد سلول زندهبه روش  میخک

-اندازه JIS L 1902 / ISO 20743تماسی مطابق با استاندارد 

با  7اورئوس های استافیلوکوکمیکروارگانیسم گیری شد.

 25922  با مشخصه  8و اشرشیا کلی ATCC 6538مشخصه 

8 Escherichia coli 
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ATCC مثبت و گرم های گرمبه ترتیب به عنوان میکروب

ها در منفی در نظر گرفته شدند. میزان درصد کاهش باکتری

های مورد مطالعه با استفاده از رابطه زیر ت با نخنتیجه مجاور

 .محاسبه شد

 = %R (3رابطه )
𝐶𝑖−𝐶𝑓

𝐶𝑖
 × 100 

ها روی تعداد کلونی باکتری به ترتیب fC وiC ،الدر رابطه با

 24های رنگرزی شده بعد از گذشت نخ پشمی اولیه و نخ

گیری درجه سانتیگراد اندازه 37باشند که در دمای ساعت می

 .شده است

 تایج و بحثن -3

 ها و قدرت رنگیبررسی مؤلفه -1-3

های پیشنهادی رنگرزی شدند ها با نسخهاز اینکه نمونه سپ

های عمومی گیری ثباترنگی و نیز اندازه سنجش پارامترهای

های رنگی نمونه هایفامتصاویر مربوط به ها انجام شد. روی آن

 های مختلفمیخک درحضور دندانه نخ پشمی رنگرزی شده با

 3همانطور که در شکل  .نشان داده شده است 3 در شکل

شود در رنگرزی با رنگزای میخک در حضور مشاهده می

به دست آمده است. این  یهای مختلففام ،مختلفهای دندانه

در  ،رنگ زرد کدر آلومینیوم() سفیدزاجرنگزا در حضور دندانه 

نزدیک به  ،دندانه آهندر حضور  و یاقهوه ،دندانه مس حضور

. اثرات مربوط به تغییرات رنگی در ، ایجاد نموده استمشکی

ه حضور فلزات مختلف قبال نیز توسط محققین گزارش شد

 .]25[ است

مختلف یونی، دندانه به عنوان یک واسط با تشکیل پیوندهای 

شود سبب میئوردینانس بین ماده رنگزا و لیف کنسی و االکو

توانند های فلزی مییون. ]26[که اتصال مناسبی ایجاد شود 

های آمینه الیاف پشم و های مختلفی را با گروهکمپلکس

ایجاد چنین . ]4[های عاملی ماده رنگزا تشکیل دهند گروه

با  های فلزی سبب افزایش ثبات رنگزا و تغییرات فامکمپلکس

های مؤلفهمربوط به مقادیر شود. توجه به فلزات مختلف می

شده با رنگزای های پشمی رنگرزیرنگی نخ الفاخت و رنگی

نشان داده شده  2در جدول یان شده، در شرایط ب میخک

  است.

-سبزی و زردی-میزان قرمزیبه ترتیب بیانگر  *bو  *aمقادیر 

باشد یعنی میزان تر بیش *aآبی هستند که هرچه مقدار 

تر باشد یعنی بیش *bتر شده و هرچه مقدار قرمزی بیش

میزان روشنایی نمونه را بیان  *Lتر شده است. زردی بیش

به معنای روشن بودن  تر باشدبیش *Lکند که هرچه مقدارمی

ها همانطور که از تصاویر و نتایج دادهباشد. ها مینمونه

 L*هن، میزان روشنایی مشخص شده است در حضور دندانه آ

های مس و تر از دندانهها بسیار پایینبرای همه نمونه

آلومینیوم است. همچنین با افزایش میزان نمک آهن، مقادیر 

کاهش  04/20به  9/29های رنگرزی شده از روشنایی نمونه

 کنندهبیانتواند ها میدر روشنایی نمونه کاهشیافته است. 

های نمونه باشد.در محدوده امواج مرئی ها آن کمترانعکاس 

-بزرگ *L و *bمقادیر دارای  آلومینیومو دارای دندانه مس 

 بهاین نتایج . باشددندانه آهن میهایی با تری نسبت به نمونه
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باشدهای آهن مینسبت به نمونه یتربیش زردیدارای تر و  وشنر آلومینیومو مس هایی با دندانه این معنی است که نمونه

 (Al)  آلومینیوم (Cu) مس (Fe)  آهن
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 هن، مس و آلومینیومآ های مختلفدندانه میخک درحضورهای رنگرزی شده با هرنگی نمون هایفامتصاویر مربوط به  -3 شکل
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  میخکهای پشمی رنگرزی شده با رنگزای نخ های رنگیمقادیر مؤلفه -2جدول 

مس  (Al) آلومینیوم (Cu) آهن  (Fe) 

No. L* a* b* C* No. L* a* b* C* No. L* a* b* C* 

1 64.19 3.38 25.71 25.93 9 58.58 2.20 24.84 24.94 17 29.90 2.81 8.01 8.49 

2 69.59 2.40 26.90 27 10 58.57 1.96 24.61 24.69 18 29.50 2.88 7.68 8.20 

3 66.46 3.53 28.44 28.65 11 57.39 4.05 26.81 27.12 19 26.14 2.20 6.58 6.94 

4 67.14 2.89 29.08 29.22 12 55.96 3.61 27.42 27.66 20 26.24 2.02 5.43 5.80 

5 65.37 4.45 29.34 29.68 13 56.82 4.55 28.12 28.48 21 23.74 1.78 4.65 4.97 

6 64.50 3.99 30.29 30.55 14 53.88 4.08 27.84 28.14 22 23.33 2.19 5 5.46 

7 64.59 5.19 30.77 31.20 15 53.45 4.38 28.32 28.66 23 25.01 1.91 5.96 6.26 

8 67.03 3.06 31.25 31.40 16 53.90 4.13 28.83 29.13 24 20.04 1.77 2.94 3.43 

 

شده در  رنگرزیهای نتایج مربوط به رفتار انعکاسی نمونه

نمایش داده شده  4(a)متر در شکل نانو 700تا  400ده محدو

. مقادیر مختلف انعکاس برای نمونه های رنگرزی شده با است

یه مرئی اختالف آلومینیوم در ناح های آهن، مس ودندانه

عمل  آلومینیومکه با  هایینمونه .دهدمشخصی را نشان می

رین انعکاس نور یا به عبارتی کمترین جذب را تاند، بیششده

دهند که در باالترین تری نشان میهای روشندارند و رنگ

 هایی که با دندانه مس عمل ناحیه نمودار قرار دارند. نمونه

هایی که با دندانه اند، در مرتبه دوم قرار گرفته و نمونهشده

تر همچنین انعکاس نور کمتری اند، رنگ تیرهآهن عمل شده

این تغییرات  گیرند.ترین ناحیه نمودار قرار میدارند و در پایین

ژنتیک های مختلف به عنوان خاصیت پلیفام در حضور دندانه

نشان دهنده  4(b)شکل شود. بیان میایی دندانهدر رنگرزی 

 CIEهای رنگرزی شده در فضا رنگ موقعیت مکانی نمونه

L*a*b* باشد.می 
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های مختلف موقعیت نمونه( b، های مختلفدندانه درحضور میخک گلشده با های پشمی رنگرزینمونه نخانعکاسی  منحنی( a -4 شکل

 *CIE L*a*bرنگرزی شده در فضا رنگ 
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در  شوییوشست گیری مقادیر ثباتاندازه مربوط بهنتایج   شوییشست بررسی ثبات -3-2

  .نشان داده شده است  3 لجدو

 

 های مختلفدر حضور دندانه میخکنخ پشمی رنگرزی شده با  )مقیاس خاکستری( شوییشست ثباتنتایج  -3جدول 

مس  (Al) آلومینیوم (Cu)  آهن (Fe) 

No. 
ثبات 

 ثبات شستشویی .No ثبات شستشویی .No شستشویی

1 5 9 4-5 17 4-5 

2 5 10 4-5 18 4-5 

3 4-5 11 4-5 19 4-5 

4 4-5 12 4-5 20 4-5 

5 4-5 13 4-5 21 4-5 

6 4-5 14 4-5 22 4-5 

7 4-5 15 5 23 4-5 

8 5 16 4-5 24 4-5 

 

 شستشویی شود نتایج ثباتمشاهده میهمانطور که از نتایج 

اتصال قوی رنگزا دهنده که نشان بود 5تا  4بین ها نمونه

های این در حالی است که نمونه .است و کاالی پشمیمیخک 

ر هستند. دتری نه دارای ثبات شستشویی پایینبدون دندا

نفوذ  میزانویی رنگ بستگی به حالت کلی ثبات شستش

 در این .]27[های رنگ و حالت رنگزا درون لیف دارد مولکول

های دندانهافزایش ثبات شستشویی نمونهها با توجه به نمونه

که واکنش میان ساختار  بیان کردچنین  توانددار شده می

منجر به تولید ترکیب  فلزو  میخکفنلی ماده رنگزای پلی

 اللیتشده که نسبت به ترکیب اولیه از ح فلزی کمپلکس

 االکمتری برخوردار بوده و لذا مهاجرت و خروج رنگزا از ک

افزایش اندازه مولکول رنگ کمپلکس داده  .یابدکاهش می

 شده در مقابل رنگ اولیه این امکان را ایجاد کرده که ثبات

انطور که همشستشویی باالیی را بعد از رنگرزی شاهد باشیم. 

رنگرزی شده ثبات دهد، نخ های پشمی نتایج نشان می

همچنین . دهندعمومی خوب و عالی را نشان میشستشویی 

 میخکهای هیدروکسیل روی دد گروهوجود مواد فلزی و تع

ممکن است منجر به تشکیل پیوندهای  و ساختار حلقوی آن

هیدروژنی بیشتر و همچنین پیوندهای کوواالنسی و 

 .]4[ های پشمی شودبا نخ واندروالسی

 رفتار محافظت در برابر امواج فرابنفشبررسی  -3-3

نتایج مربوط به بررسی رفتار محافظت در برابر امواج فرابنفش 

 بیان شده است.  5در شکل شماره 
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 به تصاویر مربوط(  b،مختلف قبل و بعد از نوردهی هایهای مختلف برای نمونهدر طول موج مقادیر قدرت رنگی محاسبه شده( a -5شکل 

 شده محافظت و بلو متیلن با شده رنگرزی پشم( 2، )نوردهی نشده-بلو متیلن با شده رنگرزی ( پشم1) های مختلف قبل و بعد از نوردهینمونه

 دهی نور-خام پشمی پارچه با شده محافظت و بلو متیلن با شده رنگرزی ( پشم3) شده، نوردهی-میخک با شده رنگرزی پشمی پارچه با

 شده دهی نور-بلو متیلن با شده رنگرزی پشم( 4) شده،

پارچه پشمی  نمونهقابل مشاهده است،  5همانطور که در شکل

به جهت بررسی  ا متیلن بلو به عنوان معیاررنگرزی شده ب

استفاده شده ت در برابر امواج فرابنفش تخریب نوری و محافظ

 مختلف هاینمونه رنگی هایمؤلفه مقادیر 4 جدول. است

 زیر نوردهی طی در بلو متیلن با شده رنگرزی پشمی کاالی

نتایج مربوط به ور که همانطدهد. را نشان می خورشید نور

ها قبل و بعد از نور یر نمونهو تصاو (a5)شکل  قدرت رنگی

دهد در حضور میخک رفتار نشان می ( b5)شکل  دهی

ی که اختالف دگی بهتری را شاهد هستیم به نحوکننمحافظت

ت شده در نمونه نوردهی نشده و نمونه محافظ رنگی بین

به دست آمده است. این در حالی  5کمتر از  حضور میخک

و افظت شده با پشم خام رای کاالی محاست که این میزان ب

 به دست آمده است 26/31و  84/14به ترتیب محافظت نشده 

 . (4ول )جد

 نور خورشیدشرایط نوردهی با های مختلف کاالی پشمی رنگرزی شده با متیلن بلو در طی نمونه (*ΔE) اختالف رنگیمقادیر  -4 جدول

*EΔ نمونه Sample 

 MB پشم رنگرزی شده با متیلن بلو -

 MB-Sunlight نور دهی شده-پشم رنگرزی شده با متیلن بلو 31.26

 MB-Wool-Sunlight نور دهی شده-پشم رنگرزی شده با متیلن بلو و محافظت شده با پارچه پشمی خام 14.84

4.82 
-پشم رنگرزی شده با متیلن بلو و محافظت شده با پارچه پشمی رنگرزی شده با میخک

 نوردهی شده
MB-Wool/Clove-Sunlight 
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 -رفتار جذب در برابر امواج فرابنفش بررسی -4-3

 (UV- Vis)  مرئی

ان را نشعصاره میخک محلول مرئی  -فرابنفشطیف  6شکل 

همانطور که از شکل مشخص است عصاره میخک دهد. می

ل دارای جذب مناسبی در ناحیه فرابنفش بوده و به همین دلی

نوان تواند در فرآیند حفاظت در برابر امواج فرابنفش به عمی

جذبی  با توجه به شکل، پیکیک جاذب طبیعی رفتار کند. 

جود دارد مربوط به انتقال ونانومتر  290-300که در ناحیه 

ی هاهای کربونیل موجود در حلقهگروه n-π*الکترونی 

در طول موج پیک جذبی همچنین . ]28[ آروماتیک است

ای کتون هگروه π-π*نانومتر مربوط به انتقال الکترونی  348

نکه باتوجه به ای .]28[ موجود در ساختار حلقه آروماتیک است

محلول میخک دارای جذب باالیی بوده و در دو ناحیه پیک 

اج داده است پس نتایج مربوط به رفتار محافظت در برابر امو

را این موضوع رنگزای میخک روی کاالی پشمی  فرابنفش

 کند.تایید می

 

 بررسی فعالیت ضدباکتری  -5-3

ها برای سکونت، رشد و تکثیر خود نیاز به میکروارگانیسم

-ها میترین آنای دارند که از جمله مهمای ویژهذیهغشرایط ت

ها، منابع نیتروژن و کربن و همچنین آب توان به وجود نمک

باشد و رطوبت اشاره کرد. پشم یک لیف طبیعی آبدوست می

دارد، لذا را به آسانی جذب کرده و در خود نگه میمحیط 

ها شرایط مناسبی را برای سکونت و رشد انواع میکروارگانیسم

ها روی پشم منجر به کند. فعالیت میکروارگانیسمفراهم می

 .گرددهیدرولیز پیوندهای پپتیدی و در نهایت تخریب لیف می

طبیعی از های با در نظر گرفتن این نکته که برخی از رنگ

باشند، لذا ایجاد خاصیت ضدباکتری مناسبی برخوردار می

خاصیت ضدباکتری در پشم توسط این رنگزاها بسیار حائز 

-در این راستا خواص ضد باکتری نخ  .]26[د باشاهمیت می

ل دو باکتری گرم در مقاب رنگزای میخکشده با های رنگرزی

ی به لاورئوس و گرم منفی اشرشیا ک کمثبت استافیلوکو

زای انسانی، مورد مطالعه قرار های بیمارینمایندگی از باکتری

  .نشان داده شده است 7و شکل  5جدول گرفت و نتایج آن در 

بر ها در برانمونه باکتریفعالیت ضد تصاویر مربوط به بررسی

آورده شده  7در شکل های مورد آزمایش میکرواورگانیسم

 است. 
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 های رنگرزی شده با میخک نتایج تست ضدباکتری نمونه -5 جدول

نمونه رنگرزی شده با 

 میخک

 اشرشیاکلی اورئوس استافیلوکوک

 درصد کاهش کاهش لگاریتمی درصد کاهش کاهش لگاریتمی
1.301 95% 0.046 10% 

 

 
و سمت چپ:  S.aureus سمت راست: باکتری) میخکرنگرزی شده با رنگزای های پشمی ضدباکتری در نمونهنتایج تصاویر  - 7 شکل

 (E.coliباکتری 

در  میخک فعالیت ضدباکتریگردد حظه میالهمانطور که م

تر از اورئوس بیش وکقابل باکتری گرم مثبت استافیلوکم

دهند که تحت شرایط نشان مینتایج به خوبی باکتری گرم 

 میخکباکتری فته شده در این پژوهش، فعالیت ضددر نظر گر

تر از اورئوس بیش ککومقابل باکتری گرم مثبت استافیلودر 

باشد. علت این موضوع را می لیمنفی اشرشیا کباکتری گرم 

های های موجود در ساختار سلول باکتریتوان به تفاوتمی

دیواره سلولی در . ]26 ,6[ مربوط دانستگرم مثبت و منفی 

 پپتیدوگالیکاناز  درصد 90بیشتراز های گرم مثبت باکتری

های خارجی اجازه به مولکول الیهتشکیل شده است که این 

دهد تا به راحتی وارد سلول شوند. این در حالی است که می

بر  عالوهبوده و  الیههای گرم منفی دو دیواره سلولی باکتری

ساکارید، لیپوپلیشای بیرونی متشکل از غفوق، دارای یک  الیه

باشند که به عنوان یک سد در لیپوپروتئین و فسفولیپیدها می

  .]27[ کندهای خارجی عمل میبرابر مولکول

 کلی گیرینتیجه -4
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ن ماده رنگزای طبیعی با به عنوامیخک گل از در این پژوهش 

مورد باکتری و محافظت در برابر امواج فرابنفش خاصیت ضد

اثر پارامترهای رنگرزی مانند نوع  .ه استر گرفتاستفاده قرا

های رنگرزی نخخواص روی ، غلظت دندانه و رنگزا دندانه

نتایج حاصل از این  پشمی مورد بررسی قرار گرفته است.

پذیری بسیار خواص رنگدارای  میخکپژوهش نشان داد که 

 هایتواند فامهای مختلف میاست که در حضور دندانهمناسب 

نمونه های بسیار خوب را تامین نماید. مختلف رنگی و با ثبات

در مقایسه با نمونه پشمی خام رنگرزی شده با میخک 

از خود نشان  بنفش در مقابل اشعه ماورا خوبیبسیار  محافظت

نسبت به پریدگی را ترین اختالف رنگی و رنگدهد و کممی

در  میخکاستفاده از رنگزای  .دارددهی نشده نمونه نور

رنگرزی پشم، خاصیت ضدباکتری مناسبی را در مقابل 

نشان اورئوس  های گرم مثبت استافیلوکوکانیسممیکروارگ

های به دست آمده با توجه به ویژگیدر نهایت . داده است

معطر با عملکرد بسیار  ماده رنگزایمیخک را به عنوان توان می
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