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در این پژوهش، روش های مختلف تکمیل منسوج بی بافت موجود در کاالی خواب با استفاده از عصاره های طبیعی آرامش بخش بررسی 
شد. مواد معطر استفاده شده، پودر گل یاسمن، عصاره الکلی و عصاره کپسولی شده این گل است که افزون بر خواص آرامش بخشی، مواد 
فعال ضدافسردگي نیز دارد. برای اتصال ماده معطر با سطح منسوج از پیوندده پلی آکریلیک اسید استفاده شد. تکمیل با هر سه ماده روی 
منسوج انجام شد. سپس، رفتار رهایش نمونه های تکمیل شده طی یک ماه بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی رفتار رهایش نشان داد، 
نمونه های تکمیل شده با پودر گل یاسمن و عصاره کپسولی، ماندگاری بهتری دارد. با توجه به عدم امکان شست وشو در نمونه تکمیل 
شده با پودر گل یاسمن، نمونه کپسولی برای آزمون ثبات های شست وشویی و سایشی انتخاب شد. سپس، خواص ایجاد شده در کاالی 
تکمیل شده همچون رفتار رهایش، عبوردهی هوا و انعطاف پذیری اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد، برای منسوجات 
یک بار مصرف، استفاده از پودر گل یاسمن افزون بر ایجاد دوام بیشتر، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است. برای کاالهایی که 

استفاده طوالنی مدت دارند، استفاده از عصاره های کپسولی شده پیشنهاد می شود.
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مقدمه 
بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم و گســترش صنعت، 
مصرف کنندگان خواهان پوشاک و منسوجات خانگی با 
ویژگی هایی افزون بر ویژگی های اساسی خود مانند حفظ 
زیبایی اندام، حفاظت در برابر پرتو فرابنفش و مراقبت از 
پوست و زیبایي هستند. بدین ترتیب، با ظهور تکمیل های 
جدید و تبدیل منسوجات به سامانه های پیشرفته رهایش 
دارو و ماده معطر، کیفیت زندگی انسان در زمینه آرایشی، 

بهداشتی و درمانی بهبود خواهد یافت ]1،2[.
منسوجات آرایشی- بهداشــتی همان طور که از نام 
آن ها مشخص اســت، خواص مواد آرایشی- بهداشتی 
دارند ]3 [. علوم مرتبط با منسوجات آرایشی- بهداشتی 

با تکیه بر علم پزشکی به دنبال روش هایی برای غنی سازی 
منسوجات هســتند. به طور کلی، منسوجاتی که خواص 
زیستی مانند انرژی زایی، ایجاد تناسب اندام، ضد پیری 
و مقــاوم در برابــر پرتو فرابنفش دارنــد، با این عنوان 

دسته بندی می شوند ]4[.
منســوجات معطر دسته ای از منســوجات آرایشی-

بهداشــتی هستند که با اســتفاده از تکمیل های معطر، 
خواصی را در منسوج به وجود می آورند که افزون بر ایجاد 
حس خوشایند در مصرف کننده موجب ارتقای سالمتی 
روحی و جسمی نیز می شــوند ]3،4[. رایحه درمانی یا 
آروماتراپــی از ترکیب دو واژه آرومــا )به معنی رایحه 
خوش( و تراپی )به معنای درمان( تشــکیل شده است و 
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شکلی از درمان اســت که با استفاده از مواد معطر فرار، سالمتی روحی، 
جســمی و قوه ادراک مغز را ارتقا می بخشد. این اصطالح برای اولین بار 

در سال 1920 توسط شیمیدان فرانسوی با نام Gotfuss ابداع شد ]5[. 
پژوهش ها نشان داده است، اعصاب مربوط به حس بویایی در زمان خواب 
نیز فعال بوده و با دریافت اطالعات مربوط به رایحه می تواند احساسات و 
عواطف انســان را کنترل کند. همچنین، خواب کافی در شرایط مناسب 
از عوامل بسیار مهمی است که سالمتی روحی و جسمی انسان را بسیار 
تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین با تکیه بر علم رایحه درمانی، می  توان با  
به کارگیری منسوجات معطر در کاالی خواب، خواص بهداشتی-درمانی 

مناسبی در آن ایجاد کرد ]6[.
برای ایجاد رایحه های متنوع، از عصاره ها و اسانس های گیاهی استفاده 
می شود. این مواد، مایعاتی فرار و ترکیباتی معطر با منشأ ترپنی و الکلی 
بوده و بسته به مصرف نهایی، با استفاده از روش های متعدد قابل استخراج 
هســتند ]7[. ماده معطر باید با اســتفاده از ماده واســط قوی با قدرت 
چسبندگی زیاد به منسوج متصل شود. پیوند ده ها با قابلیت ایجاد پیوند 
عرضی می توانند با ایجاد الیه ای مقاوم و چسبناک سبب اتصال قوی ماده و 
سطح شوند. این مواد پایه های آکریلی و یورتانی داشته و کاربرد آن ها به 

خواص مورد انتظار از کاالی نهایی بستگی دارد ]8[.
در این پژوهش، برای یافتن روش مناسب تکمیل کاالی خواب با مواد 
معطر همراه با حفظ خواص ثباتی، مواد معطر موجود در گل یاســمن با 
روش های مختلف روی منسوج بی بافت موجود در کاالی خواب پیوند داده 
شدند. برای این کار از سه شکل متفاوت ماده یعنی عصاره کپسولی شده، 
عصاره الکلی و پودر گل یاسمن استفاده شد. برای چسبندگی ماده معطر 
به سطح الیاف از پیوندده پلی آکریلیک اسید استفاده شد. سپس، به منظور 
یافتــن روش بهینه، رفتار رهایش، خــواص و ثبات هر یک از نمونه های 

تکمیل شده ارزیابی شد.

تجربی

مواد
منسوج استفاده شده در این پژوهش منسوج پلي استر بي بافت با وزن واحد 
سطح g/m2 100 بود که از شرکت ماهوت اصفهان تأمین شد. سایر مواد 

اولیه به شرح جدول 1 است.

دستگاههاوروشها
شایان ذکر است، هفت نمونه با هر یک از روش های مختلف تکمیل تهیه 
شــدند و نتایج گزارش شده میانگین داده های حاصل از این هفت نمونه 

هستند. 

تکمیلمنسوجبارایحهخوشگلیاسمن
تکمیل منسوج با رایحه خوش گل یاسمن به دو روش انجام شد:

- پیوند زدن عصاره کپســولی شده با سطح منسوج با استفاده از پیوندده 
پلی آکریلیک اسید و

- پوشش دهی مستقیم پودر گل یاسمن و عصاره الکلی روی منسوج.

الف-تکمیلباپودرگلیاسمن
در این بخش از آزمون ها، پودر گل یاســمن از راه سایش گیاه خشک 
شده تولید شد. برای انجام تکمیل، از روش پد-خشک-پخت استفاده 
شــد. آغشته سازی در دو مرحله انجام شــد. در مرحله اول، منسوج با 
محلــول آبی دارای %10 وزنی-حجمی پودر گل یاســمن به وســیله 
دســتگاه پد )Mathis, Switzerland( با مقدار برداشــت %70 پد شد. 
درصد برداشت محلول طبق پژوهش ها پیشین و با توجه به اینکه وزن 
واحد سطح منســوج کوچک بود، %70 انتخاب شد ]9[. سپس، برای 
ایجاد چســبندگی بین پودر و سطح، نمونه حاصل با محلول دارای 2% 
 Warner Mathis( 40 به وسیله  استنتر °C پیوندده پد شــده، در دمای
AG, Niederhasli/Zürich( خشک و در دمای C°50 پخت شد. شایان 
ذکر است، استفاده ازپیوندده در این مرحله فقط برای ایجاد چسبندگی 
موقت بین پودر و الیه منســوج بی بافت است تا از سایش و جداشدن 

پودر از سطح الیه در مراحل بعدی جلوگیری شود.

ب-تکمیلباعصارهالکلی
برای انجام تکمیل، از روش پد-خشک-پخت استفاده شد. آغشته سازی در 
دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، منسوج با محلول دارای %7 حجمی-
حجمی عصاره گل یاسمن به وسیله دستگاه پد با مقدار برداشت %70 پد 
شــد. سپس، برای ایجاد چسبندگی بین عصاره و سطح، نمونه حاصل با 
 40°C محلول دارای %2 پبوندده پد شــده و به وســیله استنتر در دمای
خشــک و در دمای C°50 پخت شــد. گفتنی است، طبق پژوهش های 
پیشــین و با توجه به اینکه گل یاســمن دارای درصد زیادی مواد فعال 
آرامش بخش اســت، مقادیر بیش از %7 باعث ایجاد حساسیت در پوست 

شده و در مواردی عارضه سردرد را به همراه دارد ]10[.

ج-تکمیلباعصارهکپسولیشدهگلیاسمن
ابتدا برای یافتن غلظت بهینه  میکروکپســول، حمام هایي با 1، 2 و 3% 
وزنی-حجمی میکروکپسول و %2 درصد پیوندده پلی آکریلیک اسید تهیه 
شد. پس از پدکردن منسوج، نمونه ها به وسیله دستگاه استنتر در دمای 40 و 

C°50 به ترتیب خشک و تثبیت شدند.
پس از تثبیت، شدت بوی ماده معطر در نمونه ها، با استفاده از پنل 16 نفري 
شرح داده شده، اندازه گیری و نتایج حاصل از شدت بوی ماده معطر و دوام 

شرکت سازنده،کشور سازندهماده

داروخانه طب سنتی، ایرانپودر گل یاسمن

گل قطره توس، ایرانعصاره  الکلی گل یاسمن

پلی کروم، کرهعصاره کپسولي شده گل یاسمن

راک شیمی، ایرانپیوندده پلي آکریلیک اسید هواخشک

مرک، آلمانسدیم کربنات

)sera wet( دای استار، ترکیهسطح فعال غیریونی

جدول 1- مواد اولیه  استفاده شده.
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تکمیل برای نمونه های تولید شده با نرم افزار SAS مقایسه شد.

شدتبویمادهمعطر
اندازه گیری و ارزیابی شدت بوی ماده معطر به وسیله شاخه ای از علم با نام 
آدوریمتری انجام شد. این کمیت اثر زیادی بر تعیین کیفیت منسوجات 
معطر و ســایر صنایع مثل صنایع غذایی، عطرســازی و شیمیایی دارد. 
تاکنون تنها از روش های حسی بر پایه حس بویایی برای ارزیابی این کمیت 

استفاده شده است ]11[. 
در این پژوهش، تعداد 16 نفر آزمونگر در محدوده سنی 30-20 سال 
کــه بهترین حس بویایی را دارند، طي ســه مرحله بوي نمونه مدنظر را 
قضاوت کرده و امتیاز  دادند. گفتنی اســت، افراد پیش از قضاوت آموزش 
داده شدند. به طوری که امتیاز صفر برای نمونه کامالً بی بو )بوی منسوج 
تکمیل نشــده ( و امتیاز 4 برای نمونه با بیشترین بو در نظر گرفته شد. 
آزمون ها برای هر آزمونگر به طور جداگانه انجام شده است. به طوری که نظر 
هر آزمونگر در قضاوت دیگری اثری ندارد و بدین ترتیب نظر هر آزمونگر 

متمایز از دیگری باشد.
- آزمونگرهــا به طور انفرادی وارد یک اتاق ایزوله شــدند که هیچ یک از 
رایحه های اســتفاده شــده در این تکمیل در آن وجود نداشــته باشد و 

همچنین هیچ بوی محسوسی در آن احساس نشود. 
- نمونه ها به طور مجزا و یک به یک با فاصله زمانی min  15 به اتاق ایزوله 

منتقل شده و توسط آزمونگر قضاوت شد. 
- بسته به بوي استشمام شده امتیازي بین 0 و 4 به هر نمونه تعلق گرفت.
 پس از آن شدت بوی ماده معطر طبق پژوهش های پیشین، با استفاده از 

معادله )1( محاسبه و مقایسه شد:

     )1(
           

در ایــن معادله، ni تعداد افرادی کــه امتیاز i مدنظر آن ها و n تعداد کل 
آزمونگرهاست. شایان ذکر است، برای ارزیابی شدت بوی ماده معطر، باید 
ابتدا رهایش انجام شــود. بنابراین، پیش از ارزیابی شدت بوی ماده معطر 

توسط آزمونگرها، شرایط رهایش ایجاد شد ]9،12[.
 

شرایطرهایش
با توجه به مصرف نهایي منسوج مورد آزمون به عنوان کاالي خواب، سازوکار 
رهایش به عنوان تابعی از فشار ناشي از وزن مصرف کننده و اصطکاک در نظر 
گرفته شد. در علوم مرتبط با پزشکي، سطح بدن به مساحتي گفته مي شود 
که توســط بدن انسان اشغال مي شود. پژوهش های پیشین نشان می دهد، 
 1/9  m2 1/6 و برای آقایان m2 سطح بدن انسان برای خانم ها به طور متوسط
است. ازطرفی، پژوهش ها نشان می دهد، وزن انسان بالغ به طور متوسط 

kg 64-54 است ]13[.
ابعاد نمونه هاي مورد آزمون cm2 17-15 درنظر گرفته شــد. با در نظر 
گرفتن وزن متوسط kg  59 و ســطح m2  1/7 براي بدن انسان، فشاري 
بالغ بر g 900 براي این مقدار از سطح نیاز است تا وزن واحد سطح مورد 
نیاز را تأمین کند. متوسط مقدار خواب الزم در طول شبانه روز براي انسان 

h  8 است. بنابراین، نمونه  آزمایشی به مدت h  8 تحت فشار ناشي از وزنه 
 g 900 باقي ماند و این عملیات به مدت یک ماه روزانه انجام شــد و شدت 
بوی ماده معطر با اســتفاده از پنل 16نفری شرح داده شده، در پایان هر 
هفته اندازه گیری شده و گزارش شد. شایان ذکر است، وزنه  مربوط افزون 

بر تأمین فشار محاسبه شده باید سطح نمونه را کامالً  بپوشاند.

اثباتوجودمادهمعطرفعالدرعصارهکپسولیشده
رنگنگاریگازی-جرمی

در روش دوم برای اثبات وجود ماده فعال در نمونه تکمیل شده با این عصاره، 
آزمون رنگ نگاری گازی-جرمی با استفاده از دستگاه رنگ نگاری گازی-جرمی 
)GC/MS( مدلAgilent,5975c MSD انجام شد. رنگ نگاری گازی-جرمی، 
روش فیزیکي است که براي جداسازي، شناسایي و اندازه گیري اجزاي فرار 
موجود در نمونه ها به کار مي رود. این دســتگاه، شامل دو بخش طیف بینی 
جرمی و رنگ نگاری گازی )chromatography( است. از رایج ترین حالل های  
اســتفاده شده در استخراج مواد فرار، هگزان اســت. زیرا مواد فرار دارای 
مولکول های غیرقطبی هســتند و به خوبی می توانند در این حالل حل 
شــوند. از این رو، پیش از انجام رنگ نگاری، استخراج ماده معطر از روی 

منسوج با استفاده از این حالل و به وسیله  دستگاه سوکسله انجام شد. 

دواممادهمعطربرمنسوج
برای ارزیابي دوام، رفتار رهایش، ثبات شست وشــویی و ثبات سایشــی 

نمونه های تهیه شده بررسی شد.
 

الف-رفتاررهایش
با قراردادن نمونه تکمیل شــده در شرایط رهایش طبق روش شرح داده 
شده در بخش شرایط رهایش، مقدار رهایش میکروکپسول هاي پوشش 

داده شده روي سطح منسوج بررسی شد.

ب-ثباتشستوشویي
برای ارزیابی ثبات شست وشــویی نمونه های تکمیل شده، از دو آزمون 
اندازه گیری شــدت بوی ماده معطر پس از چرخه های شست وشــویی 

متعدد و آزمون رنگ نگاری  گازی-جرمی استفاده شد.

اندازهگیریشدتبویمادهمعطرنمونهبهطورکیفی
با توجه به اینکه منسوج مورد آزمون بي بافت و مصرف نهایي آن در کاالي 
خواب اســت و الیه تکمیل شــده در مصرف نهایی بین دو الیه پارچه یا 
بی بافت )spunbond(  قرار می گیرد، ثبات شست وشویی تا حداکثر پنج 
چرخه، ثباتي مناسب است. بنابراین، برای تعیین اثر شست وشو بر شدت 
بوی ماده معطر، نمونه ها در 1، 3 و 5 چرخه شست وشــویي قرار گرفتند. 
 AATCC 61-1994 نمونه هاي تکمیل شده طبق استاندارد شست وشویي
به مــدت min 45 در دماي C° 50 درون حمــام دارای g/L 0/2 کربنات 
ســدیم و mL/L 0/1 ماده ســطح فعال غیر یوني و نسبت مایع به کاالي 
30:1 شست وشو داده شدند. پس از خشک شدن در دماي محیط، شدت 

بوی ماده معطر به وسیله پنل 16 نفري شرح داده شده، اندازه گیری شد.
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رنگنگاریگازی-جرمی
در این بخش، ماده معطر موجود روی منسوج پس از انجام پنج چرخه 
شست وشــو استخراج شد. ماده معطر استخراج شــده از هر دو نمونه 
پیش و پس از شست وشو با استفاده از رنگ نگاری گازی-جرمی بررسی 
و نتایج حاصل از دو نمونه به شــکل درصد کاهش شــدت پیک با هم 
مقایســه شــدند. درصد کاهش شدت پیک با اســتفاده از معادله )2( 

محاسبه شد ]14[:

)2(

ج-ثباتسایشي
 Martindale Wear ثبات سایشی نمونه های تکمیل شده به وسیله دستگاه
 ASTM D4966-89 مطابــق با روش اســتاندارد and Abrasion tester
اندازه گیري شد. بدین منظور، نمونه هایي با قطر mm  38 تهیه شدند و در  
فشارkPa 90 در مقابل پارچه استاندارد ساینده قرار گرفتند. سایش با تعداد 
چرخه هاي مختلف )500، 1000 و 2000( انجام شد. سپس، با استفاده 
از پنل شرح داده شده شدت بوی ماده معطر برای هر نمونه اندازه گیری و 

از معادله )1( محاسبه شد.

تغییراتایجادشدهدرمحصولنهایي
برای بررســي تغییرات ایجاد شــده در نمونه هاي تکمیل شده خواصی 
همچون عبوردهی هوا و انعطاف پذیری در نمونه های شاهد و نمونه های 

تکمیل شده ارزیابی شد و با نرم افزار SAS مقایسه شدند.

الف-نفوذپذیريهوا
درجه عبور هوا عبارت اســت، از حجم هوا بر حسب سانتي متر مکعب که 
در هر ثانیه در فشار ثابت یک سانتي متر آب از سطح یک سانتي متر مربع 
پارچه عبور مي کند. در این پژوهش، اثر تکمیل انجام شده روي این پارامتر 
مطابق با روش استاندارد EN ISO 9237: 1245 بررسي شد. اندازه گیري 
براي هر نمونه پنج مرتبه تکرار شد. براي محاسبه درجه عبور هوا برحسب 
mL/cm2×s مطابق معادله )3(، جریان هواي اندازه گیري شــده را باید بر 

مساحت سطح نمونه تحت آزمون تقسیم کرد:

)3(

در این معادله، qv میانگین جریان هواي اندازه گیري شده و A سطح پارچه 
مورد آزمون است. گفتنی است، سطح نمونه برابر mm2  508 بود.

ب-انعطافپذیري
از ویژگي هایي که منســوجات خواب باید داشــته باشند. انعطاف پذیري 
در برابر حرکات بدن حین خواب اســت. داشتن  انعطاف پذیري مناسب 
باعث جابه جایي بیش از حد منسوج حین خواب و کاهش ناگهاني دماي 
سطح بدن مي شــود. بنابراین، از عوامل ارزیابي منسوجات خواب مقدار 
انعطاف پذیري و شــکل پذیري آن ها در برابر حرکات بدن در زمان خواب 

اســت ] 15[. برای ارزیابي این ویژگی، ابتدا خمش با استفاده از دستگاه 
Zwick Universal Testing Machine 1446-60 طبــق آزمون خمش 
اندازه گیری شــد. سپس، مقدار انعطاف پذیري با استفاده از روش تیر سه 

پایه اندازه گیری شد. 
پس از آن نمونه هایي از منسوج تکمیل شده و تکمیل نشده آماده 
شــده و طول خمش اندازه گیري شد. طول خمش نیمی از طول آویخته 
شده در اثر وزن نمونه اســت. برای بررسي آویزش، طول خمش و سختي 
خمشي نمونه های پوشش داده شده با دستگاه Shirley مدل پیرس مطابق 

با استاندارد ASTM D1388-96 اندازه گیری شد. 
در این دستگاه، با حرکت یک نوار باریک از پارچه با عرض cm  2/5 در 
کنار یک ســطح شیب دار ° 41/5 تا انطباق تقریبی امتداد پارچه با سطح 
شیب دار، طول آویزان شــده پارچه تحت وزن آن، از لبه سطح شیب دار 

اندازه گیری می شود. 
بنابراین، طول خمش نمونه ها اندازه گیری شــد. پس از آن ســختی 
خمشی نمونه با اطالع از وزن واحد سطح آن مطابق با معادله )4( محاسبه و 

گزارش شد:

              )4(

 G و )g/cm2( وزن واحد سطح منسوج w ،)cm( طول آویزان l ،در این معادله
سختی خمشی )g.cm(  است.

ج-بررسیتغییرســاختارالیافبامیکروسکوپالکترونیپویشی
میکروســکوپ الکترون پویشی )SEM) با تابش پرتو باریکی از الکترون، 
قابلیت ایجاد تصاویری با بزرگ نمایی بسیار زیاد را دارد. پس از اتمام فرایند 
تکمیل، برای بررسي رفتار میکروکپسول، از میکروسکوپ الکترون پویشی 

مدل  PhilipsXI30 ساخت هلند استفاده شد. 

نتایجوبحث

تکمیلباپودروعصارهالکلیگلیاسمن
برای بررسی اثر استفاده مستقیم از پودر گل یاسمن یا عصاره آن بر مقدار 
رایحه، منسوج بی بافت پلی استر با هر دو حالت ماده، تکمیل و شدت بوی 
ماده معطر به وسیله پنل 16 نفری اندازه گیری و محاسبه شد. همچنین، 
رفتار رهایش نمونه ها طی یک ماه طبق الگوی بیان شده ارزیابی شد. نتایج 
حاصل از اندازه گیری شــدت بوی ماده معطر و دوام آن برای نمونه های 
تکمیل شده با پودر گل یاسمن در جدول 2 و نمونه های تکمیل شده با 

عصاره گل یاسمن در جدول 3 نشان داده شده  است.

هفته 4هفته 3هفته 2هفته 1نمونه اولیهمدت زمان

6148/443/432/828میانگین شدت بوی ماده معطر

10/910/850/690/55انحراف معیار

جدول 2- روند کاهش شدت بوی ماده معطر براي نمونه هاي تکمیل شده با پودر گل یاسمن.
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بررسی آماری نتایج حاصل از اندازه گیری شدت بوی ماده معطر در نمونه  
تکمیل شده با پودر گل یاسمن در جدول 2 نشان داد که اختالف شدت 
بوی ماده معطر طی هفته های مختلف، با سطح اطمینان 95، نسبت به هم 
معنی دار نبوده است. در واقع، رهایش ماده معطر از نمونه تکمیل شده با 
پودر گل یاسمن کنترل شده است. اما، بررسی نمونه اولیه و نمونه پس از 
یک ماه با همان سطح اطمینان، نشانگر کاهش معنی دار شدت بوی ماده 
معطر بود. این در حالی است که در نمونه های تکمیل شده با عصاره الکلی 
در جــدول 3، درصد قابل توجهی از ماده معطر یا عامل بو طی دو هفته 
اول رهایش یافته اســت. دلیل کاهش ناگهانی شدت بوی ماده معطر در 
نمونه تکمیل شده با عصاره الکلی را می توان نبود عامل محافظت کننده از 
ماده معطر در برابر محیط دانست. در حالی که در نمونه پوشش داده شده 
با پودر رهایش ناگهانی وجود نداشــت و اختالف شدت بوی ماده معطر 
در هر مرحله معنی دار نبود. بنابراین، از عصاره کپسولی شده گل یاسمن 

استفاده شد.

تکمیلباعصارهکپسولیشدهگلیاسمن
برای کاهش رهایش ناگهانی عصاره گل یاسمن، از عصاره کپسولی شده 
گل یاســمن استفاده شــد. بنابراین، نمونه های پلی استری با درصدهای 
مختلف میکروکپسول های عصاره گل یاسمن تکمیل و با ارزیابی شدت 
بوی نمونه ها به کمک پنل 16 نفری، مقدار بهینه غلظت اســتفاده شده 
به دست آمد. سپس، سایر آزمون ها روی نمونه تکمیل شده با غلظت تعیین 
شده، انجام شد. نتایج حاصل از اندازه گیری شدت بوی ماده معطر و دوام 
آن برای نمونه های تکمیل شده با میکروکپسول های گل یاسمن در جدول 4 

نشان داده شده است. 
نتایج حاصل از آزمون اندازه گیری شدت بوی ماده معطر و محاسبات 
آماری با نرم افزار SAS نشــان داد، شــدت بوی ماده معطر با ســطح 
اطمینان %99، با درصد میکروکپسول استفاده شده در تکمیل ارتباط 
معنی داری داشته و با افزایش درصد میکروکپسول، شدت بوی ماده معطر 
نیز افزایش یافته است. از طرفی بنابر نظر آزمونگرها، نمونه تکمیل شده 
با غلظت %3 میکروکپسول به واسطه شدت زیاد بوی ماده معطر موجب 
بروز حساســیت تنفسی و در مواردی به عارضه سردرد منجر شده است. 
بنابراین، نمونه دارای %2 میکروکپسول به عنوان نمونه بهینه انتخاب و 

برای آزمون های بعدی استفاده شد.

اثباتوجودمادهمعطرآرامشبخشدرمیکروکپسول
همان طــور که پیش تر گفته شــد، تکمیــل بدون وجود مــاده معطر 
آرامش بخش تکمیلی بدون هدف خواهد بود. از این رو، ساختار شیمیایی 
عصاره کپسولی شده و نمونه تکمیل شده با این عصاره با روش رنگ نگاری 
گازی-جرمی، بررسی شــد. پژوهش های پیشین نشان داده است، مواد 
فعال ضدافســردگی موجود در عصاره گل یاســمن شامل سیترونلول 
)citronellol(، نرول )nerol( و ژرانیول )geraniol( هستند که بیشترین 
درصد این ترکیبات را ســیترونلول تشکیل می دهد. اثر آرامش بخشی و 
خواب آور بودن این گیاه نیز مربوط به این مواد است ]16[. شکل 1 ساختار 

شیمیایی ماده سیترونلول است. 
شکل 2 طیف استاندارد رنگ نگاری گازی-جرمی عصاره گل یاسمن 
اســت ]18[. محور افقی زمان برحسب دقیقه و محور عمودی فراوانی 
ترکیبات را در عصاره نشــان می دهد. پیــک مربوط به هر یک از مواد 
موجود در عصاره در شکل 2 مشخص شده است. همان طور که مشاهده 
 12/5  min می شــود، سیترونلول در شــرایط آزمون، دارای یک پیک در
است. همچنین، نرول و ژرانیول نیز دارای پیک هایی در زمان های 12/9 و 

min  13/2 هستند.
آزمون رنگ نگاری گازی- جرمی در دمای 100 تا C°280 و با سرعت 
افزایش C/min °4 انجام شــد. طیف حاصل از رنگ نگاری گازی-جرمی 
برای نمونه استخراج شده از منسوج تکمیل شده با عصاره کپسولی شده 
گل یاسمن، در شــکل 3 نشان داده شده است. مواد پیشنهاد شده از 
کتابخانه و اطالعات موجود در رایانه دستگاه رنگ نگاری گازی- جرمی، 
ســیترونلول، نرول، ژرانیل استات )geranyl acetate(، لینالیل استات 
 )zineol( سینئول ،)linalyl alchohol( لینالیل الکل ،)linalyl acetate(
و اوژنول )eugenol( است. با توجه به شکل 3 و بررسی پیک های موجود 

123میکروکپسول )%(

397887/5میانگین شدت بوی ماده معطر

0/730/50/66انحراف معیار

جدول 4-  شدت بوی ماده معطر برای نمونه های تکمیل شده با میکروکپسول های گل یاسمن.

هفته 4هفته 3هفته 2هفته 1نمونه اولیهمدت زمان

54/729/715/67/86/3میانگین شدت بوی ماده معطر

0/850/910/850/680/53انحراف معیار

جدول 3- روند کاهش شدت بوی ماده معطر برای نمونه های تکمیل شده با عصاره الکلی گل یاسمن.

شکل 1- ساختار شیمیایی سیترونلول ]17[. 

شکل 2- طیف حاصل از رنگ نگاری گازی-جرمی استاندارد از عصاره گل یاسمن ]18[.
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و مقایسه آن با طیف موجود در شکل 2، پیک موجود در گستره 12/5 تا 
13 ) در شکل نشان داده شده است( مربوط  به سیترونلول است. شدت 

پیک در این نقطه نشان دهنده غلظت قابل مالحظه آن در عصاره است.
طبق نتایج مزبور، سیترونلول یکی از محتویات اصلی عصاره کپسولي  
استفاده شده در این پژوهش اســت. عصاره گل یاسمن دارای ترکیبات 
آرامش بخش بسیاری است که با اثبات وجود یکی از این ترکیبات می توان 

خاصیت آرامش بخشی این عصاره را  اثبات کرد.

دواممادهمعطر
بــرای اندازه گیری دوام تکمیل، ابتدا رفتار رهایش کاالی تکمیل شــده 
بررسی شد. نمونه های آماده شده در شــرایط رهایش قرار داده شدند و 
پس از گذشت مدت زمان های مختلف شدت بوی ماده معطر با استفاده از 
پنل 16 نفری ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی در جدول 5 آمده است.

با فرض اینکه گذشت زمان موجب کاهش شدت بوی ماده معطر می شود، 
نتایج آزمون فرض روی داده های جدول 8 نشــان داد، شــدت بوی ماده 
معطر طی هر هفته نسبت به هفته بعد در تمام سطوح اطمینان اختالف 
معنی دار ندارد. بنابراین عمالً اختالفی بین شدت بوی ماده معطر احساس 
نمی شود که حاکي از رهایش کنترل شده است،  ولی محاسبات مربوط به 
کاهش شدت بوی ماده معطر طی یک ماه نشان دهنده کاهش شدت بوی 

ماده معطر در نمونه ها بود.
بــا توجه به نتایج مزبــور و نتایج حاصل از تکمیل منســوج با روش 
پوشش دهی مستقیم عصاره الکلی و پودر گل یاسمن، می توان این گونه 
نتیجه گیــری کرد که در گیاهانی کــه دارای درصد زیادی از ماده معطر 
هستند، استفاده مستقیم از پودر گیاه روشی مناسب تر از پوشش دهی با 

عصاره گیاه است. همچنین، استفاده از روش پوشش دهي مستقیم پودر 
روي منســوج در صورتی مؤثر اســت که کاال به شست وشو نیاز نداشته 
باشد. بنابراین، پوشش دهي مســتقیم پودر گیاه روي منسوج تنها براي 
مکان هایي که به اســتفاده طوالني مدت )بیش از یک ماه و بدون نیاز به 
شستشو( نیازي نیست، مانند کاالی خواب بیمارستان ها پیشنهاد می شود. 
ولی برای منســوجاتی که با هدف استفاده طوالنی مدت تولید می شوند، 
مانند منســوجات خواب خانگی، استفاده از عصاره کپسولی شده روشی 

مناسب و مقرون به صرفه است.
از این رو، برای ارزیابی ثبات شست وشــویی، سایشی و مقدار ماندگاری 
تکمیل و نیز خواص نهایی ایجاد شده در کاالی تکمیل شده با این روش، 

در مراحل بعدی نمونه های کپسولی شده بررسی شد.

ثباتشستوشویی
ثبات شست وشویی از مهم ترین مواردی است که پس از انجام هر عملیات 
تکمیلی اندازه گیری می شود. این ویژگی باید طیق شرایط نهایی مصرف 
ارزیابی شود. در این بخش، نتایج حاصل از آزمون های ثبات شست وشویی 

بررسی شد.

الف-ارزیابیشدتبویمادهمعطر
در این بخش نمونه ها در چرخه های شست وشــویی متعدد قرار گرفته و 
پس از هر چرخــه مقدار ماده معطر باقی مانده در نمونه به طور کیفی، با 
اندازه گیری شــدت بوی ماده معطر به وسیله پنل شرح داده شده ارزیابی 

شد. نتایج حاصل از آزمون در جدول 6  آمده است.
تحلیــل آماری نتایج مزبور و بررســی آزمون با فــرض اینکه افزایش 
چرخه های شست وشویی موجب کاهش شدت بوی ماده معطر می شود، 
نشان داد، کاهش شدت بوی ماده معطر در چرخه های شست وشویی اولیه 
با سطح اطمینان %95 معنی دار نیست. این در حالی است که در چرخه 
سوم، این پارامتر به مقدار معنی دار ولی ناچیز کاهش یافته است و مجدداً 
در چرخه های سوم و پنجم نیز مشابه چرخه های اولیه اختالف شدت بوی 

ماده معطر چشمگیر نبوده و در همان سطح اطمینان، معنی دار نیست.
با توجه به شرایط تثبیت پیوندده و نیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی 
می توان نتیجه گیری کرد، در چرخه های اولیه به دلیل عدم آسیب جدی 
به دیواره میکروکپسول، مواد فعال پایدار بوده اند. افزایش اختالف شدت 
بوی ماده معطر در چرخه سوم گویای آسیب دیدگی دیواره در این مرحله 
است که موجب رهایش مقادیری از ماده معطر از دیواره میکروکپسول های 

آسیب دیده شده است. 
با توجه به آنچه بیان شــد، می توان الگوی رهایش را برای توضیح ثبات 

هفته 4هفته 3 هفته 2 هفته 1 نمونه اولیهمدت زمان

7873676463میانگین شدت بوی ماده معطر

0/50/810/900/960/93انحراف معیار

جدول 5- روند کاهش شدت بوی ماده معطر برای نمونه های تکمیل شده با عصاره کپسولی شده.

5 چرخه3 چرخه1 چرخه نمونه اولیهتعداد چرخه های شست وشو

787562/559/4میانگین شدت بوی ماده معطر

0/50/510/620/62انحراف معیار

جدول 6- شــدت بوی ماده معطر نمونه های تکمیل شــده با عصاره کپســولی شده پس از اعمال 
چرخه های شست وشویی متعدد.

 شکل 3- طیف حاصل از رنگ نگاری گازی-جرمی از محلول استخراج شده از نمونه تکمیل شده 
با عصاره کپسولی شده.

)min( زمان

نی
راوا

ف
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شست وشویی تکمیل مزبور پیش بینی کرد. به این شرح که میکروکپسول 
موجود روی منسوج پس از سه چرخه شست وشویی، آسیب دیده و ماده 
معطر رهایش می یابد. پس از آن تا دو چرخه شست وشویی بعدی اختالف 
معنی دار وجود ندارد و در چرخه بعدی مجدداً درصدی از میکروکپسول های 
باقی مانده آســیب دیده و رهایش می یابد. همچنین پیش بینی می شود، 
بــا افزایش چرخه های شست وشــویی، تعــداد چرخه هایی که اختالف 
معنی داری در شــدت بوی ماده معطر نشان نمی دهند، کاهش می یابد 
که این به دلیل شکســتگی و تخریب تدریجی دیواره میکروکپسول های 
باقی مانده در هر مرحله است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز پیش بینی 
گفته  شده را تأیید می کند. تصویر میکروسکوپ الکترونی میکروکپسول ها 

پیش از آسیب دیدگی و پس از آن در شکل 4 نشان داده شده است.
در شکل 4-الف به دلیل مالیم بودن شرایط تثبیت پیوندده، دیواره های 
پلیمری میکروکپســول، پس از عملیات تکمیل بدون آســیب دیدگی 
باقی مانده است. در چرخه های شست وشویی اولیه اختالف معنی داری در 
شدت بوی ماده معطر وجود ندارد، زیرا، مطابق با شکل 4-ب دیواره دچار 
آسیب های جزئی شده که موجب می شود، در بخش های آسیب دیده مواد 
معطــر به مقدار جزئی رهایش یافته و موجب کاهش شــدت بوی ماده 
معطر در این مرحله شود که ناچیز است و معنی دار نیست. در شکل 4-ج 
میکروکپسول های آسیب دیده از مرحله پیشین )میکروکپسول هایی که در 
تصویر 4-ب دچار آسیب دیدگی جزئی شده اند( کامالً تخریت شده و ماده 
فعال موجود در آن کامالً رهایش یافته است. این موضوع سبب می شود، 
رهایش در چرخه های شست وشویی بیشتر افزایش یافته و کاهش شدت 

بوی ماده معطر اختالف معنی داری را بروز دهد.

)GC/MS(ب-رنگنگاریگازی-جرمی
 در این بخــش مقدار ماده معطر موجــود در نمونه ها پیش از عملیات 
شست وشــو و پس از آن با اســتفاده از رنگ نگاری گازی-جرمی بررسی 
شد. طیف های حاصل از رنگ نگاری گازی-جرمی برای هر یک از نمونه ها 
در شکل های 5 و 6 نشان داده شده است. با توجه به پیک های مربوط به 
سیترونلول در شــکل های 5 و 6 و معادله )2(، درصد کاهش شدت پیک 
پس از پنج چرخه شست وشــویی برابر %25 است. همان طورکه پیش تر 
نیز گفته شد، منســوج بی بافت تکمیل شده، الیه میانی منسوج خواب 
را تشــکیل می دهد. با توجه به کاربرد نهایی، این الیه، به شست وشوی 
دائم و مداوم نیاز ندارد و از دست دادن %25 ماده فعال پس از پنج چرخه 

شست وشویی مورد قبول اســت. بنابراین می توان گفت، نتایج حاصل از 
این بخش، ارزیابی کیفی شــدت ماده معطر با استفاده از پنل 16 نفری و 
تصاویر میکروسکوپ الکترونی، نشان دهنده ثبات شست وشویی تکمیل 
انجام شده هستند. علت ثبات مناسب تکمیل حاصل در برابر شست وشو 
استفاده از پیوندده پلی آکریلیک اسید هوا خشک است. زیرا دمای تثبیت 
این پیوندده کم اســت و از تخریب میکروکپســول در اثر آشفتگی های 
ناشــی از تغییرات دمایی جلوگیری می کند. این در حالی است که سایر 
پیوندده ها با پایه یورتان، برای تثبیت به دمایی بیش از C°120 نیاز دارند. 
همچنین، پیوندده های پایه آکریلی چسب هایی با قدرت چسبندگی زیاد 
هستند که با ایجاد الیه مقاوم  روی منسوج موجب ایجاد اتصالی قوی بین 
میکروکپسول و منسوج شده و از جداشدن ماده معطر در اثر چرخه های 

شست وشویی متعدد جلوگیری می کنند.
 

ثباتسایشی
بــا توجه به اینکه مصرف نهایی محصــول، کاالی خواب در بین دو الیه 
پارچه دیگر است. همچنین، سازوکار رهایش بو، فشار و اصطکاک ناشی 
از تماس بدن در نظر گرفته شده است، بررسی اثر سایش به عنوان یکی از 

شــکل 4-  تصاویر میکروسکوپ الکتروني مراحل تخریب میکروکپسول: )الف( میکروکپسول ها 
در نمونه اولیه پیش از شست وشــو، )ب( آسیب دیدگی جزئی دیواره تعدادی از میکروکپسول ها 
در چرخه های شست وشویی اولیه و )ج( تخریب کامل میکروکپسول های آسیب دیده در مرحله 

پیشین.

)ج()ب()الف(

شکل5- طیف GC/MS نمونه تکمیل شده با عصاره کپسولی شده پیش از شست وشو.
)min( زمان

نی
راوا

ف

شکل6-  طیف GC/MS نمونه تکمیل شده با عصاره کپسولی شده پس از شست وشو.

)min( زمان
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سیترونلول
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عوامل  اثر گذار بر دوام تکمیل اهمیت دارد. بنابراین، نمونه تکمیل شده 
در 500، 1000 و 2000 چرخه سایشــی قرار گرفته و پس از آن شدت 
بوی ماده معطر برای هر یک از چرخه های مشخص شده اندازه گیری شد. 
نتایج حاصل از اندازه گیری شدت بوی ماده معطر در جدول 7 نشان داده 

شده است.
با فرض اینکه ســایش موجب کاهش شدت بوی ماده معطر می شود، 
آزمون فرض برای نتایج انجام شد. تحلیل آماری و انجام آزمون فرض روی 
نتایج با ســطح اطمینان %95، نشانگر اختالف معنی داری در شدت بوی 
ماده معطر طی چرخه های اولیه ســایش تا500 چرخه بود. پس از 500 
چرخه ســایش مشاهده شد، کاهش شــدت بوی ماده معطر، در 500 و 

1000 چرخه بعدی در همان سطح اطمینان معنی دار نیست.
پیوندده های پلی آکریلیک اســید دســته ای از چسب های بسیار قوی 
هستند که با قرار گرفتن در شرایط تثبیت الیه ای سخت روی سطح ایجاد 
می کنند. نبود انعطاف پذیری کافی در این الیه موجب سایش سطح و از 
بین رفتن مواد موجود در الیه می شــود. با توجه به اینکه در 500 چرخه 
اول الیه سطحی نمونه دچار سایش شده است، میکروکپسول های موجود 
در این الیه نیز از بین رفته و مقداری از مواد فعال رهایش یافته اســت. 
الیه های زیری کمتر در معرض سایش قرار گرفته اند و چسبندگی الیه با 
ســطوح داخلی منسوج مانع از سایش الیه شده است. به همین دلیل تا 
1000 چرخه سایشــی بعدی کاهش شدت بوی ماده معطر کم بوده و از 
دیدگاه آماری معنی دار نیست، ولی پس از 2000 چرخه سایش، مجدداً 
کاهش معنی داری در شــدت بوی ماده معطر مشاهده می شود. بنابراین، 
در مکان هایی که نمونه به طور مستقیم در تماس با سطوح است و ثبات 
سایشی نقش تعیین کننده ای در کیفیت کاال دارد، باید از نرم کننده ها نیز 

در نسخه تکمیل استفاده کرد.
 

تغییراتایجادشدهدرمحصولنهایي
انعطاف پذیری و عبوردهی هوا هر دو بر کیفیت کاالی خواب اثرگذارند. از 
این رو، این دو پارامتر برای نمونه های تکمیل شده با عصاره کپسولی شده 

نیز اندازه گیری و اثر مواد بر خواص نهایی کاال بررسی شد.

الف-انعطافپذیري
برای ارزیابی انعطاف پذیری، طول خمش و ســختی خمشــی نمونه ها 

اندازه گیری و نتایج حاصل در جدول 8 آمده است.
اندازه گیری طول خمش در نمونه های تکمیل شــده و انجام آزمون با 
فرض اینکه انجام این تکمیل موجب کاهش انعطاف پذیری در منســوج 
می شود، نشان داد وجود پیوندده  پلی آکریلیک اسید روی منسوج در تمام 

سطوح اطمینان اثر معنی داری بر طول خمش، سختی خمشی و در نتیجه 
انعطاف پذیری منسوج تکمیل شــده دارد. همان طورکه گفته شد، الیه  
سخت ایجاد شده به واسطه پیوندده پلی آکریلیک اسید پس از تثبیت، باعث 
می شــود، انعطاف پذیری به مقدار قابل مالحظه     ای کاهش یابد. بنابراین 
استفاده از این پیوندده  در مواقعی که به انعطاف پذیری نیاز است، به همراه 
نرم کننده پیشنهاد می شود. همچنین، استفاده از پیوندده های پلی یورتان 
نیز انعطاف پذیری و عبوردهی مناسبی را در محصول نهایی به همراه دارد.

ب-نفوذپذیری
پژوهش ها نشان داده است، در اثر تماس منسوجات با پوست ریزاقلیمي 
بین پوست و منسوج ایجاد می شود. این ریزاقلیم باید به گونه ای باشد که 
منسوج بتواند در شــرایط دمایی مختلف تأمین کننده دمای بدن انسان 
باشــد. حرکت هوا در اطراف بدن انسان و حجم هوای محبوس شده در 
الیاف موجود در منســوج نیز از عوامل اثرگذار بر این ریز اقلیم هســتند. 
حرکت هوا از منســوج به محیط و برعکس به مقدار عبوردهی منسوج 
استفاده شده بستگی دارد]15[. بنابراین، اندازه گیری اختالف این پارامتر 
پیش و پس از تکمیل کاال یکی از معیارهای تغییر کیفیت اســت. حجم 
هوای عبوری از منســوج براي دو نمونه تکمیل شده و تکمیل نشده، زیر 
فشار kPa 100 اندازه گیری و مقدار نفوذپذیری منسوج محاسبه شد. نتایج 

حاصل از اندازه گیری نفوذ پذیری هوا به شرح جدول 9 است.
نتایج از جدول 9 و انجام آزمون با  فرض اینکه انجام این تکمیل موجب 
کاهش حجم هوای عبوری می شود، نشان داد، افزون بر اینکه اختالف بین 
نمونه معطر شده و نمونه معطر نشده معنی دار بوده است، بین عبوردهی 
هوا در نمونه  تکمیل شــده با پیوندده و نمونه تکمیل نشده نیز در سطح 
اطمینان %99، اختالف معنی داری وجود دارد. در واقع، این نوع پیوندده 
حتی به تنهایی و بدون وجود مــاده معطر، باعث کاهش معنی داری در 
نفوذپذیری منسوج شده است. همان طور که در بخش پیشین اشاره شد، 
الیه ســخت ایجاد شده روی سطح منسوج در کاهش عبوردهی هوا نیز 
اثر معنی داری نشــان می دهد. در منسوجاتی که عبور هوا نقش بسزایی 

500 نمونه اولیهتعداد چرخه های سایش
چرخه 

1000
چرخه 

 2000 
چرخه 

7867/259/456/25میانگین شدت بوی ماده معطر

0/50/810/810/79انحراف معیار

جدول 7- شــدت بوی ماده معطر نمونه های تکمیل شــده با عصاره کپســولی شده پس از اعمال 
چرخه های سایشی متعدد.

میانگین طول نمونه
 )cm( خمش

میانگین سختی 
)g.cm( خمشی

انحراف 
معیار

3/310/380/12نمونه تکمیل نشده

نمونه تکمیل شده با عصاره 
4/561/000/24کپسولی شده

جدول 8- طول خمش براي نمونه های تکمیل شده با عصاره کپسولی شده. 

متوسط  هوای نمونه
عبوری

انحراف 
معیار

نفوذ هوا 
)mL/cm2×s(

38016/774/8نمونه تکمیل نشده

28616/456/3نمونه تکمیل شده با پیوندده

نمونه تکمیل شده با پیوندده و 
286856/56عصاره کپسولی شده

جدول 9- نفوذپذیري هوا در نمونه های تکمیل شده با عصاره کپسولی شده.
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در تعیین کیفیت کاالی نهایی دارد و این خاصیت از ثبات شست وشویی 
برای کاالی نهایی مهم تر است، استفاده از پیوندده های پلی یورتان به عنوان 
جایگزین، پیشنهاد می شــود. پیوندده های پلی یورتانی به دلیل شرایط 
تثبیت سخت، موجب آســیب به دیواره میکروکپسول می شوند و ثبات 
شست وشویی کمتری نسبت به پیوندده های پلی آکریلیک اسید دارند. در 
صورت نیاز به هر دو ثبات شست وشویی و عبور هوا، پیشنهاد می شود در 
نسخه تکمیل با پیوندده پلی آکریلیک اسید، از نرم کنننده نیز استفاده شود.

نتیجهگیری

هدف از انجام این پژوهش یافتن روشی مناسب و بهینه برای معطرسازی 
منسوج بی بافت موجود در کاالی خواب با استفاده از عصاره های طبیعی 
آرامش بخش بود. بدین منظور، از عصاره گل یاسمن استفاده شد که افزون 
بر خواص آرامش بخشی، دارای مواد فعال ضد افسردگی نیز است،. پودر گل 
یاسمن، عصاره الکلی این گل و عصاره کپسولی شده آن، سه ماده  معطر 
استفاده شده در این تکمیل بود. هر یک از مواد  گفته شده با استفاده از 
پیوندده پلی آکریلیک اسید روی منسوج بی بافت استفاده شده در کاالی 
خواب به کار برده شد. سپس، ماندگاری هر یک از تکمیل های انجام شده، 
با بررســی رفتار رهایش هر یک از نمونه های تکمیل شده مشخص شد. 
در بررســی روش پوشش دهی مستقیم عصاره الکلی و پودر گل یاسمن، 
مشخص شد که استفاده از پودر گیاه، ماندگاری بیشتری را به همراه دارد. 
این در حالی اســت که در استفاده از عصاره های الکلی به دلیل نداشتن 
عامل حفاظت کننده از ماده فعال، درصد گســترده ای از ماده معطر طی 

دو هفتــه اول از بین رفت. در پودر تولید شــده، اندام گیاه مانند دیواره 
محافظتی عمل کرده و مانع از هدر رفتن سریع ماده معطر در برابر شرایط 
محیطی مي شود، ولی به دلیل عدم قابلیت شست وشو و نگه داری طوالنی 
مدت، در مصــارف کوتاه مدت همچون منســوجات خواب مصرفی در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی قابل استفاده بوده و برای منسوجات خانگی و 
سایر منسوجاتی که به چرخه های شست وشویی و سایشی متعدد نیازمند 

هستند، استفاده از این روش مناسب نیست. 
بنابراین، از عصاره کپسولی شــده گل یاسمن با هدف بهبود رهایش 
کنترل شده و ایجاد ثبات زیاد استفاده شد. نتایج حاصل از انجام تکمیل 
با عصاره کپســولی شده گل یاسمن نشــان داد. استفاده از پیوندده های 
پلی آکریلیک اسید هوا خشک به دلیل شرایط تثبیت آسان، آسیب کمی 
به میکروکپســول واردکرده و در مدت زمان طوالنــی و در چرخه های 
شست وشویی متعدد دوام بسیار مناسبی را به همراه دارد، ولی با مشکالتی 
نظیر نداشتن ثبات سایشی در چرخه های بیش از 2000 سایش، کاهش 

انعطاف پذیری و کاهش عبوردهی هوا همراه بود. 
به همین دلیل، اســتفاده از این روش با نرم کننده ها یا سایر پیوندده ها 
همچون پیوندده هــای پلی یورتانی کــه دارای خــواص نرم کنندگی و 
انعطاف پذیری مناسب هستند، پیشنهاد می شود. با توجه به آنچه بیان شد، 
اســتفاده از عصاره کپسولی شده روشی مناسب برای تکمیل منسوجات 
خواب خانگی بوده و به دلیل عدم تماس مستقیم پوست با الیه منسوج 
بی بافت تکمیل شده، پیشنهاد می شــود از پیوندده پلی آکریلیک اسید 
استفاده شود که افزون بر ثبات های شست و شویی و سایشی مناسب، به 

لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate different finishing methods of bedding non-woven textiles. The aroma 
materials used in this study were Jasmine flower powder, its alcoholic extract, and encapsulated extract containing 
anti-depression active substances. A polyester non-woven fabric was finished with the aforementioned aroma ma-
terials using poly(acrylic acid) binder as an incorporating material on the surface of the non-woven fabric. Then, 
the aroma releasing behavior of the samples was investigated within a month.  The results showed that the releas-
ing behavior of the samples finished with the powdered flower and its encapsulated extract were more favorable. 
However, the finished sample by the powdered Jasmine flower was not washable; thus, the encapsulated samples 
were selected for washing and abrasion fastness tests. The aroma releasing behavior, air permeability, and flex-
ibility of the finished samples were also measured.  For disposable textiles, the finishing process with powdered 
Jasmine is cheaper and affordable. However, the encapsulated extract is recommended when a long-term durable 
finish is required.
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