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معموال در كارگاه  هاي قالي شویي برای داشتن درخشندگی بیشتر در ظاهر فرش و مالیم کردن رنگ  ها و یا برطرف نمودن رنگ دویدگی 
که در فرایند شور روی قالی ایجاد می شود، از مواد شیمیایی مخصوص بهره می گیرند. با توجه به تنوع زیاد مواد مورد استفاده در فرایند 
شور  هاي تجاري و مواد رنگزایي كه براي رنگرزي استفاده مي شوند از یکسو و از سوی دیگر  تفاوت در ساختار شیمیایي آن  ها، مي بایست 
تاثیر مواد شیمیایي مختلف با توجه به نوع مواد رنگزا مطالعه شود. با مطالعه دقیق مي توان مواد مناسب جهت داشتن بهترین نتیجه از 
فرایند شور را بكار گرفت. از آنجا كه فرش های دستباف ابریشمي نفیس و با ارزش افزوده باال هستند، لذا دانش به كارگیري مواد شیمیایي 
مناسب با كمترین آسیب روي این دسته از نخ  ها سودمند خواهد بود. در این تحقیق، پس از مطالعات میداني دستورالعمل به کارگیری 
مواد شیمیایي كه در كارگاه   هاي قالي شویي به كار مي روند شناسایي گردید. از بین روش های متداولي كه پیشنهاد شده بودند دو روش 
جهت اجرا روي نخ  هاي پرز ابریشمي انتخاب شد. با توجه به اهمیت رنگزاهای طبیعی، نخ های ابریشمی با رنگزاي طبیعي رایج روناس 
در غلظت و pH های مختلف رنگرزی شده و در معرض 2 روش شور تجاری قرار گرفتند. پارامترهای رنگی *L* a* b و جذب رنگزا  
K/S  و ثبات های شست و شویی، لکه گذاری و نوری نمونه ها اندازه گیری و مطالعه شدند. نتایج نشان داد مواد شیمیایی مورد استفاده 
در شور تجاری روی فام رنگی نمونه ها تاثیر می گذارد. تغییر فام رنگ متاثر از غلظت ماده رنگزا، نسخه رنگرزی و غلظت مواد شیمیایی 

استفاده شده، بود.  

1- مقدمه
پـــس از آنکـــه بافـــت فـــرش دســـت باف بـــه اتمـــام 
ــده  ــرف کننـ ــه مصـ ــه بـ ــت عرضـ ــد جهـ می رسـ
ـــا  ـــو روی آن ه ـــه شست وش ـــادی از جمل ـــای زی فراینده
انجـــام می گیـــرد. بخـــش زیـــادی از فرش هـــای 
ــی  ــی مـ ــای خارجـ ــی وارد بازارهـ ــت باف ایرانـ دسـ
ـــند  ـــورد پس ـــا م ـــر فرش ه ـــه ظاه ـــرای اینک ـــوند. ب  ش
ـــرار گیـــرد تحـــت عملیـــات  مشـــتری هـــای خارجـــی ق
ـــد در  ـــرار می گیرن ـــویی ق ـــراق ش ـــا ب ـــاری ی ـــور تج ش
ـــده  ـــا کنن ـــاده ی احی ـــتفاده از م ـــا اس ـــد ب ـــن فراین ای
هیدروســـولفیت ســـدیم، مـــاده ســـفید کننـــده 
ــدت  ــود، شـ ــاورت سـ ــیم در مجـ ــت کلسـ هیپوکریـ
ـــوال  ـــد. معم ـــش می-دهن ـــرش کاه ـــگ را از روی ف رن

بـــراق شـــور کـــردن کـــه بـــه طـــال شـــور کـــردن 
نیـــز معـــروف می باشـــد، روی فرش هـــای بـــا پـــرز 
ـــه بخـــش  ـــا از آنجـــا ک ـــر اســـت؛ ام ـــداول ت پشـــمی مت
زیـــادی از فرش هـــای صادراتـــی ابریشـــمی هســـتند 
ـــور  ـــل، ش ـــد تکمی ـــا در فراین ـــازی آنه ـــاده س ـــرای آم ب
ـــرای  ـــراق شـــویی، ب ـــا همـــان دســـتورالعمل ب تجـــاری ب
ـــرده مـــی شـــود.  یکـــی از روش هـــای  ـــکار ب آنهـــا نیـــز ب
ـــاء  ـــواد احی ـــرش اســـتفاده از م ـــراق کـــردن ف ـــداول ب مت
کننـــده،  ترکیبـــات کلـــردار و اســـتفاده از نـــور طبیعـــی 
خورشـــید اســـت. تـــورم الیـــاف در محیـــط قلیایـــي 
ــل  ــیمیایي  مثـ ــات شـ ــایر ترکیبـ ــتفاده از سـ و اسـ
هیدروســـولفیت ســـدیم باعـــث انحـــالل رنگ هـــای 
ـــد  ـــن فراین ـــود. ای ـــی ش ـــف م ـــود در لی ـــطحی موج س
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ـــر  ـــطحی یکنواخت ت ـــاد س ـــی،  ایج ـــام رنگ ـــدن ف ـــن تر ش ـــث روش باع
در ســـطح الیـــاف )مخصوصـــا الیـــاف پشـــم( شـــده و باعـــث مـــی 
ـــتفاده از  ـــد. اس ـــار یاب ـــده انتش ـــورت پراکن ـــه ص ـــر ب ـــور کمت ـــود ن ش
ـــه  ـــات کلرین ـــیم و آب ژاول در عملی ـــت کلس ـــای هیپوکلری محلول ه
ـــد. یکـــی از معضـــالت  ـــد کمـــک مـــی نمای ـــن فراین ـــه ای ـــز ب کـــردن نی
ـــا نســـخه ی مناســـب انجـــام نشـــود،  ـــن اســـت کـــه اگـــر ب ـــن روش ای ای
ـــل  ـــا تداخ ـــی  ی ـــگ دویدگ ـــی،  رن ـــگ اصل ـــام رن ـــر ف ـــه تغیی ـــر ب منج
رنگ هـــا شـــده و اســـتحکام فـــرش نیـــز دچـــار اختـــالل مـــی شـــود]4-

ـــت،  ـــن ســـال های 1380-1382  انجـــام گرف ـــه بی ـــی ک 1[.  در تحقیق
ـــان،  ـــران، اصفه ـــتان های ته ـــرش در اس ـــی ف ـــات تکمیل ـــی آن عملی ط
ـــن  ـــد.  در ای ـــع ش ـــه واق ـــورد مطالع ـــتان م ـــزد و کردس ـــان، ی آذربایج
ـــای  ـــت شـــده، روش ه ـــی ثب ـــای میدان ـــه ه ـــه بیشـــتر یافت پژوهـــش ک
مختلـــف شـــور تجـــاری و خانگـــی در کارگاه هـــای قالـــی شـــویی مـــورد 
بررســـی قـــرار گرفـــت. علیرغـــم اطالعـــات میدانـــی کـــه از تعـــداد بســـیار 
زیـــادی قالـــی شـــویی جمـــع آوری شـــد لیکـــن در ایـــن تحقیـــق 
ـــف  ـــای مختل ـــر فراینده ـــوص تاثی ـــگاهی در خص ـــات  آزمایش اطالع
ـــت  ـــرش آزمایشـــی صـــورت نگرف ـــواع ف ـــی ان ـــرات رنگ شـــور روی تغیی
و ثبـــت داده هـــای نـــوری و رنگـــی گـــزارش نشـــده اســـت و داده 
ـــد  ـــه دارن ـــری تکی ـــاهده های بص ـــر مش ـــوده و ب ـــی ب ـــا کیف ـــا صرف ه
]5[. در پژوهـــش دیگـــری روش هـــای نویـــن بـــراق کـــردن شـــامل 
ـــواد شـــیمیایی، روش هـــای میکروبیولوژیکـــی و اســـتفاده  اســـتفاده از م
ـــن  ـــت. در ای ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــده م ـــال دهن ـــش های ج از پوش
مطالعـــه، تحقیقـــات میدانـــی جامعـــی در خصـــوص روش هـــای ســـنتی 
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــع آوری و ارائ ـــویی جم ـــی ش ـــای قال ـــج در کارگاه ه رای

 .]6[
ـــای لوکـــس و گران قیمـــت  ـــه کاالی ابریشـــمی جـــزء کااله  از آنجـــا ک
محســـوب می شـــود حفـــظ و یـــا بهبـــود خـــواص آن از اهمیـــت 
ـــمی و  ـــواص کاالی ابریش ـــود خ ـــرای بهب ـــت. ب ـــوردار اس ـــی برخ باالی
ـــا مطالعـــه تاثیـــر مـــواد شـــیمیایی روی آن هـــا  تحقیقـــات متعـــددی  ی
ـــرای  ـــری ابریشـــم ب ـــی ]7[ در صمغ گی ـــده اســـت. در تحقیق ـــام ش انج
کنتـــرل زبـــری ســـطح، آب گریـــزی و خاصیـــت خـــود تمیزکنندگـــی از 
ـــغ سریســـین  ـــل صم ـــردن کام ـــل ک ـــرای ح ـــود ب ـــی س ـــول قلیای محل
بهـــره گرفتـــه شـــد.  نتایـــج نشـــان داد کـــه اســـتفاده از محلـــول قلیایـــی 
در دمـــای 70 درجـــه ســـانتیگراد بـــه مـــدت 10 دقیقـــه  خـــواص ذکـــر 
ـــق  ـــد. در تحقی ـــی نمای ـــم م ـــمی فراه ـــه ابریش ـــرای پارچ ـــده را ب ش
ـــی  ـــاف پل ـــی الی ـــواص فیزیک ـــوژی و خ ـــرات مورفول ـــری ]8[ تغیی دیگ
ـــق  ـــج تحقی ـــه شـــد. نتای ـــن دو مطالع ـــوط ای ـــان و ابریشـــم و مخل الکت
ــول  ــم در محلـ ــای ابریشـ ــت فیالمنت هـ ــه مقاومـ ــان داده کـ نشـ
کربنـــات و بـــی کربنـــات  ســـدیم بیشـــتر از پلـــی الکتـــان بـــود. امـــا در 
ـــوزی و  ـــرات مورفول ـــر ، تغیی ـــر لیت ـــا غلظـــت 3گـــرم ب ـــول ســـود ب محل
ـــت شـــد. داس و  ـــای ابریشـــمی ثب ـــرای فیالمنته ـــا ب ـــت وزن نمونه ه اف
ـــر خـــواص  ـــرای اصـــالح برخـــی خـــواص ابریشـــم نظی همـــکاران ]9[ ب
ـــروک از روش  ـــت از چ ـــر و برگش ـــری  ت ـــاف پذی ـــیته، انعط االستیس
ایجـــاد پیوندهـــای عرضـــی بهـــره گرفتنـــد. اســـتفاده از ترکیـــب اتیلـــن 

ـــی  ـــای عرض ـــاد پیونده ـــرای ایج ـــید ب ـــتیک اس ـــرا اس ـــن تت دی آمی
ـــود  در حضـــور تتراســـدیم فســـفات و دی ســـدیم فســـفات ســـبب بهب
ـــد. ـــه ابریشـــمی ش ـــیته پارچ ـــواص االستیس ـــروک و خ بازگشـــت از چ

 در مـــورد فرش هـــای ابریشـــمی، اســـتفاده از مـــواد رنگ بـــردار بـــه 
ـــا  ـــی وی ـــگ دویدگ ـــع رن ـــی،  رف ـــگ دویدگ ـــری از رن ـــور جلوگی منظ
ـــادث  ـــرش ح ـــی روی ف ـــور خانگ ـــد ش ـــه در فراین ـــی ک ـــل رنگ تداخ
می شـــود؛ یـــا از بیـــن بـــردن لکه هـــای رنگـــی ایجـــاده شـــده روی 
فـــرش و  یـــا کاهـــش شـــدت رنـــگ فـــرش  آمـــاده ی صـــادرات، صـــورت 
ـــاختار  ـــرات س ـــبب تغیی ـــیمیایی س ـــواد ش ـــرد م ـــرد.  کارب ـــی پذی م
مولکولـــی برخـــی از رنگزاهـــا می شـــود.  درحقیقـــت تغییـــر رنـــگ 
ـــت  ـــنت های باف ـــی از س ـــی یک ـــواد کمک ـــا م ـــی ب ـــرز قال ـــخ پ ـــی ن نهای
ـــه  ـــزی ک ـــال قرم ـــور مث ـــه ط ـــد. ب ـــمار می آی ـــه ش ـــف ب ـــق مختل مناط
ـــاروق  ـــه س ـــود در منطق ـــی ش ـــه م ـــاس گرفت ـــی رون ـــزای طبیع از رنگ
ـــک(  ـــید الکتی ـــوی اس ـــی ) محت ـــات لبن ـــتفاده از ترکیب ـــل اس ـــه دلی ب
بـــه عنـــوان اســـید در فراینـــد رنگـــرزی ) دوغ، ماســـت و کشـــک( قرمـــز 
دوغـــی را ایجـــاد مـــی نمایـــد. قرمـــز دوغـــی، قرمـــزی بـــا تـــه رنـــگ زرد 
ـــز  ـــه تمای ـــل دارد و وج ـــه ای تمای ـــن گوج ـــز روش ـــه قرم ـــه ب ـــت ک اس
قالی هـــای ارزشـــمند ســـاروق از ســـایر مناطـــق اســـت. خوابانـــدن 
ـــده  ـــرزی ش ـــاس رنگ ـــزای رون ـــاده رنگ ـــا  م ـــه ب ـــمی ک ـــای پش نخ ه
در حمـــام پیشـــاب گاو ) مـــاده قلیایـــی محتـــوی اوره( ســـبب حصـــول 
ـــای  ـــره در قالی ه ـــز تی ـــان قرم ـــا هم ـــی ی ـــگ آب ـــه رن ـــا ت ـــزی ب قرم
ـــای  ـــز قالی ه ـــه تمای ـــز وج ـــز نی ـــگ قرم ـــن رن ـــود. ای ـــاری می ش بختی
ـــردار  ـــواد رنگ ب ـــتفاده از م ـــن اس ـــت. بنابرای ـــاری اس ـــت باف بختی دس
ـــتند،  ـــا هس ـــا قلی ـــده و ی ـــید کنن ـــده، اکس ـــا کنن ـــواد احی ـــزء م ـــه ج ک
ـــد  ـــود می توان ـــزا ش ـــواد رنگ ـــی م ـــاختار مولکول ـــر س ـــبب تغیی ـــر س اگ
در فـــام نهایـــی تاثیـــر گذاشـــته و در مـــواردی ظاهـــری کامـــال متفـــاوت 
ـــواد  ـــر م ـــماره 1 تاثی ـــکل ش ـــد]11-10 [. در ش ـــاد کن ـــرش ایج در ف
رنگ بـــردار روی یـــک جفـــت فـــرش دســـت باف ابریشـــمی نشـــان 
ـــواد  ـــه م ـــبت ب ـــی نس ـــی و ارغوان ـــی آب ـــام رنگ ـــت. دو ف ـــده اس داده ش
رنـــگ بـــردار حساســـیت بیشـــتری داشـــته و اســـتفاده از احیـــاء کننـــده 
و ترکیـــب کلـــردار ســـبب تغییـــر فـــام آن شـــده اســـت بطوریکـــه دیگـــر 
نمـــی تـــوان آن هـــا را فرش هـــای جفـــت تلقـــی نمـــود. در فـــرش 

شکل1- تغییر رنگ در فرش دست باف 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 رنگ هـــا بســـیار کم رنـــگ و 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــایان توج ـــه ش ـــده اند. نکت ـــاوت ش متف
ـــتری در  ـــای بیش ـــمی احتیاط ه ـــای ابریش ـــودن فرش ه ـــت ب گرانقیم
ـــای  ـــی فرش ه ـــور صادرات ـــب ش ـــه و اغل ـــورت گرفت ـــه ص ـــن زمین ای
ـــام  ـــد انج ـــی باش ـــور م ـــه دارای آب ش ـــم ک ـــتان ق ـــمی در اس ابریش
ـــی از آن  ـــه حاک ـــورت گرفت ـــی ص ـــاهدات میدان ـــا مش ـــرد.  ام می گی
ـــویی ها  ـــی ش ـــایر قال ـــمی در س ـــای ابریش ـــور فرش ه ـــه ش ـــت ک اس
ــای  ــرزی نخ هـ ــود. رنگـ ــام می شـ ــز انجـ ــران نیـ ــا در تهـ مخصصـ
ابریشـــمی کـــه در فـــرش دســـت باف بـــکار مـــی رود هـــم بوســـیله 
ـــود.  ـــام می ش ـــی انج ـــای طبیع ـــم رنگزاه ـــیمیایی و ه ـــای ش رنگزاه
ـــات  ـــع آوری اطالع ـــی جم ـــات میدان ـــس از مطالع ـــق پ ـــن تحقی در ای
مـــورد نیـــاز از فراینـــد شـــور تجـــاری کـــه در حـــال انجـــام مـــی باشـــد،  
ـــردار مـــورد اســـتفاده در شـــور تجـــاری  تاثیـــر مـــواد شـــیمیایی رنـــگ ب
ـــز  ـــور نی ـــال ش ـــا اع ـــور و ی ـــراق ش ـــور، ب ـــال ش ـــای ط ـــه نام ه ـــه ب ک
ـــی  ـــای طبیع ـــه از رنگزاه ـــاس ک ـــی رون ـــزای طبیع ـــد، روی رنگ معروفن

ـــد.   ـــی ش ـــش و  بررس ـــد، آزمای ـــران می باش ـــداول در ای مت

2.مطالعات ميدانی

ـــراق شـــویی  ـــا ب ـــل  و بررســـی روش هـــای شـــور تجـــاری ی ـــرای تحلی ب
ـــی  ـــد کارگاه قال ـــد، از چن ـــی شـــویی رخ می ده ـــای قال ـــه در کارگاه ه ک
ـــج  ـــد. نتای ـــل آم ـــه عم ـــد ب ـــران بازدی ـــهر ته ـــراف ش ـــویی در اط ش
ـــه شـــرح  حاصـــل از ایـــن مطالعـــه و مصاحبـــه هـــای صـــورت گرفتـــه ب

ـــت: ـــل اس ذی
ـــا  ـــی رود عمدت ـــکار م ـــی ب ـــور معمول ـــرای ش ـــه ب ـــاد ه ای ک ـــن م - اولی
پـــودر رختشـــویی یـــا شـــامپوی )تگزافـــون( اســـت. کـــه بـــرای 
ـــا  ـــار و آلودگی  ه ـــرد و غب ـــن زدودن گ ـــه و همچنی ـــری اولی چربی گی

ـــی رود.  ـــه کار م ب
- گردوغبـــار و آلودگی هـــا )از غـــذا و نوشـــیدنی ها گرفتـــه تـــا ادرار 

و...( باعـــث پوســـیدگی ابریشـــم می شـــود.
- بخـــش زیـــادی از فرش هـــای تمـــام ابریشـــم  و یـــا گل ابریشـــم 
ـــوند.  ـــادر می ش ـــارج ص ـــه خ ـــه و…( ب ـــان، مراغ ـــم، زنج ـــان، ق )کاش
ـــویی  ـــی ش ـــای قال ـــی کارگاه ه ـــا خارج ـــی و ی ـــار ایران ـــی از تج برخ
پیشـــرفته ای را در خـــارج از کشـــور، تاســـیس نموده انـــد کـــه 
بـــا اســـتفاده از مـــواد شـــیمیایی و  ماشـــین آالت پیشـــرفته شـــور 
تجـــاری را انجـــام می دهنـــد کـــه هزینـــه ای اضافـــی بابـــت شـــور 
ـــن  ـــوی ای ـــردد. شستش ـــل می گ ـــار تحمی ـــر تج ـــران( ب ـــتر از ای )بیش
ـــود،  ـــده و  س ـــام نش ـــرب انج ـــویان مج ـــط قالیش ـــر توس ـــا اگ فرش ه
هیدروســـولفیت ســـدیم و ســـایر مـــواد رنگ بـــردار شـــیمیایی کـــه 
ـــم،  ـــگ در ابریش ـــل رن ـــی و تداخ ـــگ دویدگ ـــری از رن ـــور جلوگی بمنظ
ـــب  ـــدار نامناس ـــت و مق ـــا غلظ ـــود، ب ـــه می ش ـــوینده اضاف ـــواد ش ـــه م ب
و عملیـــات مکانیکـــی شـــدید صـــورت گیـــرد، ضایعـــات جبـــران 

ناپذیـــری بـــه رنـــگ و الیـــاف ابریشـــم وارد می کننـــد. 

- اگرچـــه در اســـتاندارد های مربـــوط بـــه شـــور قالـــی دســـتباف 
ـــا در  ـــا تقریب ـــده ام ـــاره ش ـــوزآور اش ـــود س ـــتفاده از س ـــدم اس ـــر ع ب
ـــن  ـــی تری ـــی از اصل ـــوان یک ـــود بعن ـــتفاده از س ـــا، اس ـــی کارگاه  ه تمام
ـــا  ـــود عموم ـــزودن س ـــت. اف ـــداول اس ـــی مت ـــدت رنگ ـــش ش ـــواد کاه م
ـــه  ـــت ک ـــرش اس ـــوری ف ـــا دواش ـــد اصطالح ـــه از فراین ـــن مرحل اولی
ـــون  ـــد. در مت ـــد می کن ـــت جدی ـــت حال ـــر و ثب ـــاده تغیی ـــاف را آم الی
ـــر روی پشـــم  ـــرای فرایندهـــای ت ـــول ســـود ب ـــل قب علمـــی غلظـــت قاب
ـــای  ـــا در کارگاه  ه ـــده] 13 و12[ ام ـــر ش ـــر از 3 % ذک ـــم کمت و ابریش
ـــرار گرفتـــه  ـــر نیـــز مـــورد اســـتفاده ق ـــن مقادی ـــا بیـــش از ای مختلـــف ت

ـــت.  اس
ــت  ــه جهـ ــود و بـ ــس از سـ ــه پـ ــری کـ ــی دیگـ ــاده اساسـ - مـ
رنگبـــرداری بـــه کار مـــی رود، هیدروســـولفیت ســـدیم اســـت کـــه 
احیاءکنند هـــای بســـیار قـــوی می باشـــد. هیدروســـولفیت ســـدیم 
ـــا  ـــگ آن  ه ـــزا، رن ـــواد رنگ ـــاختار م ـــه س ـــای دوگان ـــای باند ه ـــا احی ب
ـــی  ـــدت رنگ ـــش ش ـــث کاه ـــق باع ـــن طری ـــرد و بدی ـــن می ب را از بی
ـــویی  ـــای قالیش ـــدیم در کارگاه  ه ـــولفیت س ـــود. هیدروس ـــی می ش قال
بـــا درصد هـــای متفاوتـــی بـــه کار مـــی رود. لـــذا در نظـــر گرفتـــن 
غلظتـــی از  هیـــدرو ســـولفیت ســـدیم حـــدود 1تـــا8 درصـــد کـــه 
در کارگاه هـــای قالـــی شـــویی اســـتفاده می شـــد،  در شبیه ســـازی 

ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــور م ش
ــام  ــه نـ ــیدکنند ه ای بـ ــور، اکسـ ــی در شـ ــاده اساسـ ــومین مـ - سـ
ـــای  ـــی رنگ ه ـــد برخ ـــث تولی ـــه باع ـــت ک ـــیم اس ـــت کلس هیپوکلری
ـــام و شـــدت رنگـــی در رنگ هـــای مراحـــل قبـــل  ـــا تغییـــر ف جدیـــد و ی
می شـــود. میـــزان کلـــر فعـــال در ایـــن بخـــش از واکنـــش بســـیار 
مهـــم اســـت چـــرا کـــه هیپوکلریـــت کلســـیم نیـــز می توانـــد بـــه 
ـــه آســـیب  ـــد ک ـــر چن ـــد. ه ســـاختار پشـــم و ابریشـــم آســـیب وارد کن
ـــی  ـــر مصرف ـــزان کل ـــر اســـت. می ـــب کمت ـــه مرات آن از ســـود ســـوزآور ب
ـــده  ـــرآورد ش ـــد ب ـــا 3 درص ـــن 1 ت ـــف بی ـــویی  های مختل ـــی ش در قال

ـــت.  اس
ـــر و  ـــختی باالت ـــا س ـــای ب ـــویان، آب  ه ـــام قالیش ـــار تم ـــق اظه - طب
ـــتباف  ـــرش دس ـــری در شستشـــوی ف ـــالح بیشـــتر نتیجـــه مطلوب ت ام
حاصـــل می نماینـــد. بـــه همیـــن جهـــت اغلـــب شـــور فرش هـــای 
ــا  ــود. امـ ــام می شـ ــم انجـ ــی در قـ ــمی صادراتـ ــت باف ابریشـ دسـ
ـــران را  ـــراف ته ـــی در اط ـــمی خانگ ـــای ابریش ـــوی فرش ه ـــت و ش شس
ـــواد شـــیمیایی  ـــت م ـــل کاهـــش فعالی ـــه دلی ـــد.  ب ـــز انجـــام می دهن نی
ســـطح فعال هـــا در آب هـــای ســـخت، کـــف کـــردن بـــه کنـــدی 
ـــزا  ـــاده ی  رنگ ـــن م ـــری بی ـــش پذی ـــوال واکن ـــد و معم ـــاق می افت اتف
ـــختی آب  ـــه س ـــا زمانیک ـــد ]14[. ام ـــل می رس ـــه حداق ـــوینده ب و ش
ـــگ  ـــع رن ـــه و بالتب ـــش یافت ـــت شـــیمیایی افزای ـــد فعالی کاهـــش می یاب

دویدگـــی در ســـطح فـــرش بیشـــتر مشـــهود می شـــود.
- اســـتفاده از اســـید ها بـــرای خنثـــی کـــردن محیـــط قلیایـــی در 
فرش هـــا بـــه نـــدرت مشـــاهده شـــد و در قالیشـــویی  ها اغلـــب بـــه 
ـــو  ـــای شستش ـــط فرش ه ـــود . -pH محی ـــه نمی ش ـــه توج ـــن نکت ای
ـــر 8/5(  ـــا حداکث ـــل 6/5 ت ـــن حداق ـــوده )بی ـــی ب ـــا قلیای ـــده عمدت ش
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چراکـــه قالیشـــویان از اســـید ها بـــرای خنثـــی کـــردن محیـــط 
ـــازی  ـــی س ـــه خنث ـــد و مرحل ـــتفاده می کنن ـــدرت اس ـــه ن ـــی ب قلیای
بـــه دلیـــل طوالنـــی تـــر شـــدن فراینـــد و نیـــز عـــدم آگاهـــی از 
ـــذف  ـــرش، ح ـــی در ف ـــواد قلیای ـــدن م ـــی مان ـــی از باق ـــات ناش صدم

می شـــود. 
ــور  ــد شـ ــه در فراینـ ــت کـ ــه ای اسـ ــن مرحلـ ــاب آخریـ - آفتـ
نهایـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. آفتـــاب باعـــث پدیـــده 
ـــور  ـــه ط ـــه ب ـــود ک ـــید  می ش ـــور خورش ـــر ن ـــی در اث ـــگ پریدگ رن
ـــگ  ـــی رن ـــی و حت ـــدت رنگ ـــش ش ـــث کاه ـــد باع ـــت می توان یکنواخ
ــع  ــرای رفـ ــن روش بـ ــذا بهتریـ ــود. لـ ــی  شـ ــای جزئـ دویدگی هـ

تداخـــل رنگـــی  اســـتفاده از نـــور آفتـــاب اســـت. 
ـــا 3 درصـــد از  ـــا ت ـــس از شستشـــو تقریب ـــرش ابریشـــمی پ ـــاد ف - ابع
ـــی  ـــل رهای ـــه دلی ـــده ب ـــن پدی ـــد. ای ـــش می یاب ـــرض کاه ـــول و ع ط

از تنشـــهای حیـــن بافندگـــی اســـت ]15[. 
- میـــزان براقیـــت فرش هـــا پـــس از شستشـــو عمومـــا در حـــد 
متوســـط می باشـــد و قالیشـــویان بـــرای ایـــن منظـــور پـــس از 
خشـــک شـــدن فـــرش بـــا اســـتفاده از جـــارو زدن بـــا شـــامپوی 
ــتر  ــت را بیشـ ــن براقیـ ــویی ایـ ــورت خشک شـ ــه صـ ــون بـ تگزافـ

می کننـــد. کـــه البتـــه بـــه دوام فـــرش آســـیب می-زنـــد.
- تاثیـــر مخـــرب کلـــر روی فرش هـــای پشـــمی بیـــش از  نـــوع 
ــه  ــورت گرفتـ ــای صـ ــل احتیاط هـ ــه دلیـ ــود. اوال بـ ــمی بـ ابریشـ
در مـــورد ابریشـــم غلظـــت کمتـــری از مـــواد اســـتفاده می شـــود 
و ثانیـــا بـــه دلیـــل اختـــالف ســـاختار فیزیکـــی الیـــاف پشـــم و 

فیالمنـــت ابریشـــم ارتبـــاط دارد.  
- ابریشـــم از نظـــر ســـاختمان شـــیمیایي شـــباهت زیـــادي بـــا 
ـــاي  ـــید آمینه  ه ـــم اس ـــه در ابریش ـــاوت ك ـــن تف ـــا ای ـــم دارد، ب پش
سیســـتئین و تریپتوفـــن و متایونیـــن وجـــود نـــدارد، بـــه همیـــن 
ـــواد شـــمیایي آســـیب  ـــر م ـــه پشـــم در براب ـــل ابریشـــم نســـبت ب دلی
ـــز  ـــث هیدرولی ـــر دو باع ـــی ه ـــای معدن ـــید و قلی ـــت. اس ـــر اس پذی
ـــت  ـــدیدتر اس ـــا ش ـــر قلی ـــه اث ـــوند، البت ـــي ش ـــم م ـــه( ابریش )تجزی
ــه  ــاي 50 درجـ ــت 5% در دمـ ــا غلظـ ــا بـ ــه قلیـ ــوي كـ ــه نحـ بـ
ـــل  ـــم را ح ـــه ابریش ـــان 5 دقیق ـــدت زم ـــر در م ـــانتیگراد حداكث س
مـــي كنـــد]12و 13[. عـــالوه بـــر ایـــن الزم اســـت بـــرای خـــارج 
ـــی  ـــت خنث ـــب جه ـــید مناس ـــرش از اس ـــی از ف ـــواد قلیای ـــردن م ک
ـــه  ـــیب ب ـــیدن آس ـــا از رس ـــود ت ـــتفاده ش ـــرش اس ـــط ف ـــردن محی ک

پـــرز فـــرش جلوگیـــری شـــود. در نتیجـــه در اســـتفاده از مـــواد 
ـــیار  ـــت بس ـــه قیم ـــه ب ـــا توج ـــمی ب ـــرای کاالی ابریش ـــیمیایی ب ش
ـــه غلظـــت  ـــد ب ـــرای حفـــظ جـــالی آن بای ـــالش ب ـــاالی ابریشـــم و ت ب

ـــت.  ـــت داش ـــام دق ـــا حم ـــواد و دم م
ــتفاده در  ــورد اسـ ــواد مـ ــده مـ ــرل نشـ ــاالت کنتـ ــل و انفعـ - فعـ
ـــا پوســـیدگی زود هنـــگام  رنگـــرزی باعـــث سســـت شـــدن، ســـایش ی

ــود.  ــم می شـ ابریشـ
- شستشـــوی فرش هـــای ابریشـــمی بـــا قیمت هـــای بســـیار 
ـــچ  ـــده و در هی ـــام ش ـــی انج ـــه علم ـــی و ن ـــورت تجرب ـــز بص ـــاال نی ب
ـــش و  ـــگ وجـــود نداشـــت. آزمای قالیشـــویی، آزمایشـــگاه ســـنجش رن
ـــوء روی  ـــر س ـــا  تاثی ـــه آی ـــت ک ـــوینده از این جه ـــواد ش ـــرل م کنت
رنگـــزا داشـــته و دچـــار تغییـــرات و فعـــل و انفعـــاالت شـــیمیایی 
ـــان  ـــرد و کارشناس ـــرار نمی گی ـــه ق ـــورد توج ـــه، م ـــا ن ـــوند ی می ش
قالیشـــویی بـــر اســـاس آموزه  هـــا ویـــا تجربیـــات شـــخصی، بـــه 
ـــویی  ـــز قالیش ـــر در مراک ـــن ام ـــرو همی ـــد. پی ـــم می پردازن ـــن مه ای
ــان  ــمی، از همـ ــای ابریشـ ــاختن آب فرش هـ ــارج سـ ــت خـ جهـ
ـــل(،   ـــمی)کج بی ـــت پش ـــت باف ـــای درش ـــری فرش ه ـــزارآالت آبگی اب
اســـتفاده می نماینـــد و در حقیقـــت طراحـــی بـــرای ابـــزار مـــورد 
ـــا  ـــی، ب ـــای آهن ـــن بیل ه ـــرد ای ـــت. کارب ـــه اس ـــورت نگرفت ـــاز ص نی
ـــه طـــور متنـــاوب در شـــرایطی  ـــر وآن هـــم ب فشـــار هـــر چـــه تمـــام ت
کـــه الیـــاف ابریشـــم بدلیـــل پـــر آب بـــودن، حجیـــم بـــوده و آمادگـــی 
ـــاره  ـــه یکب ـــاف را ب ـــاب الی ـــد، ت ـــود را دارن ـــاب خ ـــت دادن ت از دس
ـــر افزایـــش  ـــاز و ضریـــب ســـایش و فرســـایش آن هـــا را چندیـــن براب ب

می دهـــد. 

3. تجربيات

1-3. مواد و وسايل مورد نياز
ـــزن شیشـــه ای، دماســـنج،  ـــرزی(، هم ـــام رنگ ـــوان حم ـــه عن  بشـــر )ب
ـــی  ـــزای طبیع ـــزای رنگ ـــی، رنگ ـــر برق ـــدرج، هیت ـــتوانه م ـــت، اس پیپ
ـــتفاده  ـــورد اس ـــمی م ـــخ ابریش ـــان(، ن ـــاس )آذربایج ـــده رون ـــودر ش پ
بـــه عنـــوان نـــخ پـــرز فـــرش،  دندانـــه زاج ســـفید، )ســـولفات مضاعـــف 
آلومینیـــم پتاســـیم( آزمایشـــگاهی، مـــواد رنگ بـــردار شـــیمیایی 
ــدیم  ــت سـ ــدیم، هیپوکلریـ ــولفیت سـ ــوزآور، هیدروسـ ــود سـ سـ

شکل شماره2- منحنی رنگرزی دندانه همزمان  کاالی ابریشمی با رنگزای روناس 



بررسی تاثير فرایند شور تجاری  بر كيفيت ... زهرا احمدی و بهاره مولوی

21مجله علمي - علوم و فناوري نساجي و پوشاک،  دوره 9، شماره 2، شماره پياپی 34، تابستان 1399

ـــک آزمایشـــگاهی.  ـــتیک و الکتی ـــک، اس ـــید اگزالی آزمایشـــگاهی، اس
ـــدند.  ـــه ش ـــرک  تهی ـــرکت م ـــیمیایی از ش ـــواد ش ـــام م تم

صابـــون اســـتاندارد g/l 5 )نیکـــوژن، SDN، از شـــرکت نیـــک 
فـــام شـــیمی( و دســـتگاه  های: دســـتگاه ســـنجش ثبـــات نـــوری 
زنوتســـت  )براســـاس BS، اســـتاندارد انگلیـــس( واقـــع در آزمایشـــگاه 
ــر و  ــاجی امیرکبیـ ــی نسـ ــکده مهندسـ ــت دانشـ ــرل کیفیـ کنتـ
ـــی  ـــتاندارد D65 و ارزیاب ـــع اس ـــای منب ـــر مبن ـــری ب ـــتگاه کالریمت دس
ـــع  ـــتم L* a* b*( CIE(  واق ـــت سیس ـــا تح ـــنایی کاال ه ـــزان روش می
در آزمایشـــگاه رنـــگ هماننـــدی دانشـــکده مهندســـی نســـاجی 

ـــد.  ـــرا گردی ـــر اج ـــورد نظ ـــات م ـــر آزمایش امیرکبی

2-3. رنگرزی نخ ابريشمی
ــوده و از  ــان بـ ــه همزمـ ــن پژوهـــش، دندانـ ــرزی در ایـ روش رنگـ
ـــکل  ـــت. در ش ـــده اس ـــتفاده ش ـــرزی اس ـــرای رنگ ـــاس ب ـــزای رون رنگ
ـــا  ـــرزی ب ـــای رنگ ـــان و حمام ه ـــه همزم ـــرزی دندان ـــی رنگ 2،  منحن
ـــر  ـــی تاثی ـــرای بررس ـــت. ب ـــده اس ـــش داده ش ـــاس نمای ـــزای رون رنگ
ـــا مـــواد شـــیمیایی رو کیفیـــت رنـــگ، در تحقیـــق حاضـــر از آب  صرف
آشـــامیدنی اســـتان تهـــران )آزمایشـــگاه شـــیمی دانشـــکده هنرهـــای 

ـــد. ـــتفاده ش ـــا اس ـــرای رنگرزی ه ـــردی( ب کارب
ـــه  ـــاس ک ـــزاي رون ـــا رنگ ـــده ب ـــرزي ش ـــاي رنگ ـــخصات نمونه ه مش
ـــه اســـت در جـــدول  ـــور تجـــاری انجـــام گرفت ـــات ش ـــا عملی روی آنه

ـــت.  ـــده اس ـــان داده ش ـــماره 1  نش ش
 بـــه دلیـــل کثـــرت تعـــداد نمونه هـــا، بـــرای هـــر نمونـــه نـــخ 
ـــک  ـــت ی ـــرار گرف ـــاری ق ـــور تج ـــد ش ـــه در فراین ـــده  ک ـــرزی ش رنگ
ـــم  ـــه شـــد. در جـــدول  شـــماره2 عالئ ـــد اختصـــاری در نظـــر گرفت ک
ـــن  ـــده در ای ـــه ش ـــه کار گرفت ـــیمیایی ب ـــواد ش ـــرای م ـــاری ب اختص

ـــت. ـــده اس ـــش آورده ش پژوه

3-3. عمليات شور تجاری 
پـــس از اتمـــام رنگـــرزی و شستشـــو و خشـــک شـــدن کاال هـــا، 

ـــرای  ـــت. ب ـــورت گرف ـــا ص ـــر روی نمونه  ه ـــاری ب ـــور تج ـــات ش عملی
ایـــن منظـــور از دو نســـخه رایـــج در قالـــی شـــویی ها اســـتفاده 
ـــر وزن کاال  آب  25  ـــی 10 براب ـــبت حجم ـــا نس ـــری ب ـــد.  در بش ش
ـــدول  ـــدرج در ج ـــیمیایی من ـــواد ش ـــپس م ـــانتیگراد و س ـــه س درج
ـــد.   ـــه ش ـــه آن اضاف ـــب ب ـــه ترتی ـــده، ب ـــرزی ش ـــخ رنگ ـــه ن 3  و  نمون
ـــات  ـــت عملی ـــام تح ـــا در حم ـــه ه ـــه نمون ـــان 20 دقیق ـــدت زم در م
مکانیکـــی شـــبیه ســـازی شـــده از فراینـــد شســـت و شـــو قـــرار 
گرفتنـــد. پـــس از ایـــن مـــدت نمونه هـــا خـــارج ، شســـته و در 
ــخه های  ــماره4 نسـ ــدول شـ ــدند. در جـ ــک شـ ــوای آزاد خشـ هـ
ــواد  ــد مـ ــت. درصـ ــده اسـ ــرح داده شـ ــاری شـ ــوی تجـ شستشـ

براســـاس وزن کاال می باشـــد.
کاال هـــای رنگـــرزی شـــده هـــر یـــک بـــه ســـه قســـمت تقســـیم 
ــای  ــک از درصد  هـ ــر یـ ــرای هـ ــت بـ ــن حالـ ــا در ایـ ــدند. تـ شـ
ـــوی  ـــرای شستش ـــه ب ـــاهد و دو نمون ـــه ش ـــک نمون ـــده ی ـــرزی ش رنگ
ـــخه  ـــا دو نس ـــاری، ب ـــوی تج ـــد. شستش ـــته باش ـــود داش ـــاری وج تج
ـــور  ـــد ش ـــد. فراین ـــام ش ـــده انج ـــرزی ش ـــه رنگ A و B روی 2 نمون
ـــراد( صـــورت  ـــانتی گ ـــه 30 درجـــه س ـــک ب ـــط )نزدی ـــای محی در دم
ـــد.  ـــی باش ـــویی منطق ـــط قالیش ـــا محی ـــازی ب ـــبیه س ـــا ش ـــت ت گرف
ـــرده و  ـــو ک ـــام شستش ـــده را وارد حم ـــس ش ـــاف خی ـــد از آن الی بع
ـــکار  ـــرای این ـــد. L: R ب ـــانده ش ـــم رس ـــه حج ـــو را ب ـــام شستش حم
ـــه مـــدت 10-5 دقیقـــه  50 در نظـــر گرفتـــه شـــد ســـپس الیـــاف را ب
ـــرار  ـــف ق ـــات مختل ـــا کاردک در جه ـــی ب ـــات مکانیک ـــت عملی تح
ــا آب  ــا را بـ ــر نمونه  هـ ــورد نظـ ــان مـ ــت زمـ ــس از گذشـ داده پـ
فـــراوان شســـته و آبگیـــری شـــدند. بـــرای خنثی ســـازی الیـــاف 
از اســـید اســـتیک 3% بـــه مـــدت 5 دقیقـــه در دمـــای محیـــط 
ـــی و در  ـــته، آبکش ـــامپو شس ـــا ش ـــاف ب ـــان الی ـــد. در پای ـــتفاده ش اس
ـــده  ـــرزی ش ـــه رنگ ـــدند.  21 نمون ـــک ش ـــگاهی خش ـــط آزمایش محی
ـــور  ـــرای ش ـــده ب ـــه ش ـــه کار گرفت ـــای ب ـــخه ه ـــا نس ـــاس ب ـــا رون ب
ـــاد  ـــت زی ـــه عل ـــه ب ـــد ک ـــرار گرفتن ـــور ق ـــات ش ـــاری تحـــت عملی تج
ـــدادی از  ـــی تع ـــات تکمیل ـــرای آزمایش ـــا ب ـــه ه ـــداد نمون ـــودن تع ب

ـــدند. ـــاب ش ـــا انتخ آنه

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

جدول شماره 2- عالئم اختصاری برای مواد شیمیایی به کار گرفته شده

جدول شماره 3-. نسخه  های به کار گرفته شده برای شور تجاری ]5 و6[
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4-3. اندازه گيری ثبات ها
ــگ  ــای رنـ ــوری نمونه هـ ــویی و نـ ــات شستشـ ــری ثبـ اندازه گیـ
 ISO 105-A03:2019، از اســـتاندارد های  بـــه ترتیـــب  شـــده 
ـــوری از  ـــات ن ـــی ثب ـــرای بررس ـــد. ب ـــام ش ISO105 B02-1994 انج
دســـتگاه زنوتســـت اســـتفاده شـــد. نمونه هـــا تـــا 72 ســـاعت در 
ـــر  ـــی در اث ـــام رنگ ـــر  ف ـــگاه تغیی ـــه آن ـــرار گرفت ـــش ق ـــرض تاب مع

ـــد.  ـــری ش ـــدازه گی ـــی ان ـــار آب ـــاس معی ـــر اس ـــور، ب ن

5-3. اندازه گيری پارامترهای رنگی
دســـتگاه  از  نمونه هـــا،  رنگـــی  مشـــخصات  تعییـــن  بـــرای 
اســـپکتروفتومتر انعکاســـی تحـــت منبـــع نـــوریD50  و مشـــاهده 
ـــد.  ـــری ش ـــه اندازه گی ـــد 2 درج ـــه دی ـــا زاوی ـــتاندارد CIE ب ـــده اس کنن
ـــن 400- ـــی بی ـــا در محـــدوده مرئ ـــه ه ـــی نمون ـــکاس طیف ـــر انع مقادی

700 نانومتـــر تهیـــه شـــد.

4. نتايج  و بحث 

1-4. نتايج کالريمتری
ــه  ــور روی نمونـ ــف شـ ــای مختلـ ــر روش هـ ــی تاثیـ ــرای ارزیابـ بـ
ـــا  ـــگ نمونه  ه ـــاس، رن ـــا رون ـــده ب ـــرزی ش ـــمی رنگ ـــای ابریش کالف ه
ـــیمیایی  ـــواد ش ـــر م ـــترین تاثی ـــت. بیش ـــرار گرف ـــنجش ق ـــورد س م
ـــه در  ـــی اســـت ک ـــی نمونه  های ـــرات رنگ ـــور تغیی ـــتفاده در ش ـــورد اس م
ــی  ــر رنگـ ــردد. مقادیـ ــرداری می گـ ــاری از آن بهره بـ ــور های تجـ شـ

ـــورد  ـــا م ـــنایی نمونه  ه ـــی و روش ـــا آب ـــزی، زردی ی ـــزان قرم ـــی می یعن
بررســـی قـــرار گرفـــت. در جـــدول شـــماره 5  نتایـــج آزمایشـــات انجـــام 
ـــات  ـــه در عملی ـــاس ک ـــا رون ـــرزی شـــده ب ـــای رنگ ـــه روی نمونه  ه گرفت
ــاهد  ــه شـ ــه و نمونـ ــام گرفتـ ــه دو روش انجـ ــا بـ ــور روی آن هـ شـ
آورده شـــده اســـت. همانطـــور کـــه نتایـــج نشـــان می دهـــد رونـــد 
تغییـــرات مقادیـــر رنگـــی در نمونه  هـــای مختلـــف رنگـــرزی شـــده 
ـــری  ـــل تاثیرپذی ـــه دلی ـــاال ب ـــه احتم ـــت ک ـــان نیس ـــاس یکس ـــا رون ب
ـــه کار  تغییـــرات ســـاختار شـــیمیایی مـــاده رنگـــزا از مـــواد شـــیمیایی ب
ـــر رنگـــی و روشـــنایی در  ـــزان مقادی ـــه شـــده اســـت.  مقایســـه می گرفت

شـــکل های 3و 4نشـــان داده شـــده اســـت. 
همانطـــور کـــه از شـــکل 4 مشـــخص اســـت، بیشـــترین مقـــدار قرمـــزی 
بـــرای نمونـــه شـــاهد رنگـــرزی شـــده بـــا رنگـــزای70 % رونـــاس و اســـید 
ـــرای  ـــزی  ب ـــدار قرم ـــن مق ـــده اســـت. و کمتری اگزالیـــک حاصـــل گردی
ـــک  ـــید اگزالی ـــاس و اس ـــزای 10% رون ـــا رنگ ـــده ب ـــرزی ش ـــه رنگ نمون
ـــده اســـت.   ـــه شـــور تجـــاری A روی آن انجـــام شـــده، حاصـــل گردی ک
ـــر از رنگـــزا پـــس  ـــا درصـــد کمت ـــه ب تغییـــرات میـــزان قرمـــزی در نمون
ـــت. در  ـــوده اس ـــتر ب ـــی بیش ـــا خیل ـــاری روی آن ه ـــور تج ـــام ش از انج
نمونه  هـــای رنگـــرزی شـــده بـــا اســـید الکتیـــک انجـــام عملیـــات 
ـــه  ـــده در صورتیک ـــزی ش ـــزان قرم ـــش می ـــبب افزای ـــاری س ـــور تج ش
ـــاری  ـــور تج ـــام ش ـــس از انج ـــزی پ ـــزان قرم ـــا می ـــایر نمونه  ه در س
ـــت.  ـــوده اس ـــاوت ب ـــرات متف ـــد تغیی ـــه رون ـــت البت ـــه اس ـــش یافت کاه
ـــا رنگـــزای 70  ـــه رنگـــرزی شـــده ب ـــرای نمون بیشـــترین مقـــدار زردی، ب
% رونـــاس و اســـیدالکتیک کـــه شـــور تجـــاری B روی آن انجـــام شـــده 
ـــزای  ـــا رنگ ـــده ب ـــرزی ش ـــه رنگ ـــرای نمون ـــدار زردی: ب ـــن مق و کمتری

جدول شماره 4-  نسخه  های مربوط به شور تجاری روی نمونه  های رنگرزی شده با روناس
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ـــه شـــور تجـــاری B روی آن انجـــام  ـــک ک ـــاس و اســـید اگزالی 10% رون
شـــده، حاصـــل گردیـــده اســـت. افزایـــش زردی  هـــا در نمونه  هـــای 
ـــزان  ـــه می ـــا ب ـــه نمونه  ه ـــرای هم ـــا ب ـــاس تقریب ـــا رون ـــرزی شـــده ب رنگ
ـــنایی  ـــرات روش ـــدار تغیی ـــن مق ـــت.  کمتری ـــاده اس ـــاق افت ـــادی اتف زی
ـــاس و  ـــزای 70 % رون ـــا رنگ ـــده ب ـــرزی ش ـــاهد رنگ ـــه ش ـــرای نمون ب
ـــرات  ـــدار  تغیی ـــترین مق ـــت. بیش ـــاده اس ـــاق افت ـــک اتف ـــید اگزالی اس
ـــاس و  ـــزای 10% رون ـــا رنگ ـــده ب ـــرزی ش ـــه رنگ ـــرای نمون ـــنایی ب روش
ـــاق  ـــده، اتف ـــام ش ـــاری A روی آن انج ـــور تج ـــه ش ـــک ک ـــید اگزالی اس
ـــای  ـــدار ناخالصی ه ـــه مق ـــی ک ـــباع رنگ ـــا اش ـــوص ی ـــت. خل ـــاده اس افت

ـــماره  ـــه ش ـــتفاده از رابط ـــا اس ـــد ب ـــان می ده ـــزا را نش ـــود در رنگ موج
ــد ]16[. ــت می آیـ 1  بدسـ

 )1(

همانطـــور کـــه مقادیـــر جـــدول 6 نشـــان می هـــد در نمونه  هـــای 
ـــاس در حضـــور اســـید الکتیـــک، پـــس از شـــور  ـــا رون رنگـــرزی شـــده ب
ـــید  ـــت. اس ـــه اس ـــش یافت ـــی افزای ـــباع رنگ ـــا اش ـــوص ی ـــزان خل می
ـــش  ـــاال کاه ـــده و احتم ـــه  ش ـــزی نمون ـــش قرم ـــبب کاه ـــک س الکتی

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

)L*( شکل شماره 3-تغییرات میزان روشنایی در نمونه  های رنگرزی شده با روناس که تحت عملیات شور قرار گرفته اند
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ـــدار  ـــش مق ـــبب افزای ـــای 20 و 15، س ـــزی در  نمونه-ه ـــزان قرم می
ـــد.  ـــده باش ـــوص ش خل

شـــکل شـــماره 5- مقایســـه تغییـــرات پارامتر هـــای a*, b*,c* بـــا 
ـــاس ـــزای رون ـــا رنگ ـــده ب ـــرزی ش ـــمی  رنگ ـــخ ابریش ـــرای ن ـــر ب یکدیگ

بیشـــترین درجـــه خلـــوص مربـــوط بـــه  نمونـــه شـــاهد رنگـــرزی 
ـــن درجـــه خلـــوص  ـــاس 70% و اســـید اگزالیـــک و کمتری ـــا رون شـــده ب
ــید  ــاس 10% و اسـ ــا رونـ ــده بـ ــرزی شـ ــه رنگـ ــه نمونـ ــوط بـ مربـ
ـــه  ـــک ک ـــید اگزالی ـــت . اس ـــخه A اس ـــا نس ـــده ب ـــته ش ـــک، شس اگزالی
ـــرزی  ـــه رنگ ـــی نمون ـــام رنگ ـــت ف ـــده اس ـــید کنن ـــید اکس ـــک اس ی

ـــوق  ـــگ زرد س ـــه رن ـــا ت ـــی ب ـــمت قرمزهای ـــه س ـــاس را ب ـــا رون ـــده ب ش
می دهـــد؛ رفتـــاری کامـــال متفـــاوت بـــا اســـید الکتیـــک.

ـــبه  ـــه 2 محاس ـــمی از رابط ـــای ابریش ـــام در نمونه  ه ـــه ف ـــدار زاوی مق
ـــت]16[ : ـــده اس ش

)2(

     
ـــماره 7  ـــدول ش ـــا در ج ـــن پارامتر ه ـــرای ای ـــده ب ـــبه ش ـــج محاس نتای

 )b*( .وسمت چپ )a*( .شکل شماره 4- تاثیر روش شور تجارتی در مقادیر رنگ نخ ابریشمی رنگررزی شده با روناس در حضور اسیدهای مختلف سمت راست

جدول شماره 6- پارامترهای رنگی و  درجه خلوص نمونه  های رنگرزی شده با ماده رنگزای روناس
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ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــج نش ـــت. نتای ـــده اس ـــماره 7 آورده ش ـــکل ش و ش
ـــده  ـــکاس ش ـــدار انع ـــش مق ـــه کاه ـــر ب ـــزا منج ـــدار رنگ ـــش مق افزای
ـــس  ـــاس پ ـــزای رون ـــا رنگ ـــده ب ـــرزی ش ـــای رنگ ـــب نمونه  ه اســـت.  اغل
ـــد.  ـــان می دهن ـــام را نش ـــه ف ـــر زاوی ـــش مقادی ـــور افزای ـــات ش از عملی
افزایـــش میـــزان مـــاده رنگـــزا کاهـــش نســـبی در مقادیـــر زاویـــه فـــام را 
ـــد،  ـــان می ده ـــماره 6  نش ـــکل ش ـــه ش ـــور ک ـــد. همانط ـــان می ده نش
ـــام  ـــرات ف ـــه تغیی ـــوط ب ـــه مرب ـــا 90 درج ـــام از 0 ت ـــه ف ـــرات زاوی تغیی

ـــت.  ـــا زرد اس ـــز ت ـــی قرم رنگ
بزرگتریـــن عـــدد زاویـــه فـــام مربـــوط بـــه نمونـــه رنگـــرزی شـــده 
 A ـــخه ـــا نس ـــده ب ـــته ش ـــک و شس ـــید اگزالی ـــاس 10% و اس ـــا رون ب
ـــاهد و  ـــه ش ـــه نمون ـــوط ب ـــام مرب ـــه ف ـــدار زاوی ـــن مق ـــت و کمتری اس

ـــته  ـــک و شس ـــید اگزالی ـــاس 70% و اس ـــا رون ـــده ب ـــرزی ش ـــه رنگ نمون
ـــان  ـــدول نش ـــر ج ـــه مقادی ـــور ک ـــت. همانط ـــخه A اس ـــا نس ـــده ب ش
ـــش  ـــبب افزای ـــخه س ـــر دو نس ـــا ه ـــو ب ـــت و ش ـــد شس ـــد، فراین می ده
ـــزی  ـــزان قرم ـــش می ـــر کاه ـــارت دیگ ـــه عب ـــام  و ب ـــه ف ـــر زاوی پارامت

شده اســـت. 
ــوی  ،  ــت و شـ ــتفاده از روش شسـ ــا اسـ ــر نمونه هـ ــا در اکثـ تقریبـ
ـــاال  ـــت. احتم ـــرده اس ـــاد ک ـــه را ایج ـــام نمون ـــتری در ف ـــر بیش تغیی
غلظـــت بیشـــتر کلـــر در ایـــن روش، تاثیـــر شـــدیدتری روی فـــام 

ــته اســـت. ــا گذاشـ ــی نمونه هـ رنگـ
نتایـــج مربـــوط بـــه نمونه  هـــای رنگـــرزی شـــده بـــا رونـــاس کـــه فراینـــد 
ـــه  ـــد ک ـــا انجـــام شـــده اســـت نشـــان می ده ـــی روی آن ه شـــور صادرات
ـــاده  ـــیمیایی م ـــاختار ش ـــی روی س ـــده و قلیای ـــواد احیاکنن ـــر م تاثی
ـــاس  ـــزای رون ـــاده رنگ ـــاال در م ـــاس مشـــابه نیســـت. احتم ـــزای رون رنگ
کـــه قســـمت بیشـــتر آنـــرا آلیزاریـــن تشـــکیل می دهـــد، محیـــط 
ـــت  ـــی از موقعی ـــروه هیدروکس ـــیفت گ ـــال و ش ـــبب انتق ـــی س قلیای
ـــذب(   ـــم ج ـــوج ماکزیم ـــول م ـــش ط ـــده )افزای ـــت β ش ـــه موقعی α ب
ـــط  ـــل توس ـــای کربونی ـــاء گروه  ه ـــن احی ـــک و همچنی ـــر باتوکرومی اث

ـــت ]11[.  ـــده اس ـــام ش ـــده انج احیاکنن
امـــا تعـــداد حلقه  هـــای بیشـــتر بنـــزن ایـــن تغییـــرات را کمـــی 
ـــی  ـــام رنگ ـــدن ف ـــگ ش ـــه کمرن ـــر ب ـــه منج ـــت ک ـــوده اس ـــر نم کندت
ـــای  ـــه در نمونه  ه ـــه البت ـــته ک ـــور گش ـــد ش ـــس از فراین ـــا پ نمونه  ه
ـــود  ـــد یکســـان مشـــاهده نمی ش ـــاس رون ـــزای رون ـــا رنگ ـــده ب ـــگ ش رن
و در نمونـــه ای کـــه میـــزان احیاءکننـــده بـــه کار گرفتـــه شـــده در شـــور 
ـــاهد  ـــه ش ـــه نمون ـــبت ب ـــرات *a و *b نس ـــدار تغیی ـــوده،  مق ـــتر ب بیش

ـــت. ـــده اس ـــاهده ش ـــر مش کمت
زیـــرا تغییـــر ســـاختاری محتمـــل تـــوام انجـــام می شـــود، انتقـــال 
گـــروه هیدروکســـی و احیـــاء گرو هـــای کربونیـــل در ســـاختار 
آنتراکینـــون در مـــاده رنگـــزای رونـــاس در شـــرایطی کـــه غلظـــت 
ـــاد باشـــد محتمـــل  ـــا قلیـــا زی احیاءکننـــده، ترکیبـــات هیپوکلریـــت و ی
خواهـــد بـــود. چگونگـــی اثـــر باتوکرومیـــک در شـــکل شـــماره 8 نشـــان 

ـــت. ـــده اس داده ش
 

شکل 6- تغییرات زاویه فام ]16[

جدول شماره 7- زاویه فام نمونه  های رنگرزی شده با ماده رنگزای روناس

شکل شماره 7- مقایسه مقدار انعکاس نمونه  های رنگرزی شده با ماده رنگزای روناس
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ـــرداری در  ـــگ ب ـــزان رن ـــد می ـــری نســـخه شـــور بای ـــن در بکارگی بنابرای
ـــه شـــود.  نظـــر گرفت

و  نـــوری  ثبات هـــای   اندازه گيـــری  نتايـــج   .2-4
شستشـــويی 

در ایـــن تحقیـــق از روش آزمایشـــگاهی بـــرای اندازه گیـــری 
ـــتاندارد  ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــج ب ـــد و نتای ـــتفاده ش ـــوری اس ـــات ن ثب
ISO 105 BO1 مقیـــاس آبـــی مقایســـه گردیـــد. همانطـــور کـــه 
ـــای  ـــری ثبات ه ـــدازه گی ـــه ان ـــوط ب ـــدول 8 مرب ـــدرج در ج ـــج من نتای
ـــده  ـــه ش ـــه کار گرفت ـــور ب ـــای ش ـــد روش ه ـــان می ده ـــی نش عموم
ـــته و  ـــمی داش ـــی کاال ی ابریش ـــای عموم ـــی روی ثبات ه ـــر منف تاثی

ـــی  ـــرزی طبیع ـــد رنگ ـــر فراین ـــت. اگ ـــده اس ـــا ش ـــش آن ه ـــبب کاه س
ـــز روی  ـــس از رنگـــرزی نی ـــه و شستشـــوی پ ـــه درســـتی انجـــام گرفت ب
ـــاس  ـــزای رون ـــاده رنگ ـــه م ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــود ب ـــام ش ـــا انج کاال  ه
ــار  دارای ثبات هـــای عمومـــی مناســـبی می باشـــد. بنابرایـــن انتظـ
مـــی رود ثبات هـــای نمونه  هـــای شـــاهد بـــرای تمـــام نســـخه  های 
رنگـــرزی خـــوب باشـــند. امـــا آنچـــه کـــه نتایـــج نشـــان می دهـــد 
فراینـــد شـــور تجـــاری ســـبب کاهـــش ثبات هـــای شستشـــویی 
ـــر  ـــل تاثی ـــه دلی ـــام رنگـــی مشـــاهده شـــده ب ـــرات ف شـــده اســـت. تغیی
ـــر  ـــبب تغیی ـــه س ـــوده ک ـــو ب ـــت و ش ـــام شس ـــود در حم ـــواد موج م
در ســـاختار شـــیمیایی نمونه  هـــا و یـــا بلنـــد شـــدن رنگـــزا از روی 
کاال شـــده  فلـــذا الزم اســـت بـــرای انتخـــاب روش مناســـب شـــور 

جدول شماره 8- مقادیر  ثبات نوری  و شست و شویی نمونه  های رنگرزی شده با رنگزای روناس قبل و پس از شور تجاری 

شکل8-  تاثیر مواد رنگ بردار روی ساختار مولکولی ماده ی رنگزای روناس ]11[
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ـــواد  ـــر م ـــت آن در براب ـــزا و مقاوم ـــاده رنگ ـــیمیایی م ـــاختار ش ـــه س ب
ـــه  ـــود.  آنچ ـــه نم ـــده توج ـــید کنن ـــده و اکس ـــا کنن ـــردار، احی رنگ ب
ـــتفاده از  ـــود اس ـــاهده می ش ـــدول 8 مش ـــدرج در ج ـــج من ـــه از نتای ک
ـــا  ـــش ثبات ه ـــتری در کاه ـــر بیش ـــده، تاثی ـــا کنن ـــتر احی ـــت بیش غلظ
ـــام  ـــز در ف ـــرزی نی ـــد رنگ ـــید در فراین ـــوع اس ـــا ن ـــت. ام ـــته اس داش

ـــت.  ـــوده اس ـــر ب ـــی کاال موث نهای

5. نتيجه گيری

ـــی شـــویی ها  ـــب قال ـــی نشـــان داد، در اغل  آنچـــه کـــه  مطالعـــات مبدان
از مـــواد شـــیمیایی بـــرای اصـــالح رنگـــی و نتیجـــه بهتـــر فراینـــد 
شستشـــو اســـتفاده می شـــود.  نتایـــج آزمایشـــات نیـــز مشـــخص 
ـــام   ـــتی انج ـــه درس ـــمی ب ـــای ابریش ـــرزی نخ ه ـــر رنگ ـــه اگ ـــرد ک ک
ـــاز  ـــد و نی ـــی افت ـــاق نم ـــور اتف ـــن ش ـــی در حی ـــگ دویدگ ـــرد ، رن گی
ـــردار مرتفـــع مـــی شـــود. همچنیـــن مشـــخص شـــد  ـــگ ب ـــواد رن ـــه م ب

ـــر  ـــزا در براب ـــواد رنگ ـــی م ـــاختار مولکول ـــیت س ـــل حساس ـــه دلی ـــه ب ک
ـــال  ـــویی- ط ـــراق ش ـــاری) ب ـــور تج ـــه در ش ـــیمیایی ک ـــواد ش ـــواع م ان
ـــش  ـــا کاه ـــی و  ی ـــام رنگ ـــر ف ـــود تغیی ـــتفاده می ش ـــردن( اس ـــور ک ش

عمـــق رنگـــی رخ می دهـــد. 
ـــگ  و  ـــام رن ـــر ف ـــزان تغیی ـــزا در می ـــاده ی رنگ ـــت م ـــن غلط همچنی
ـــورد  ـــیمیایی م ـــواد ش ـــر م ـــیت در براب ـــر حساس ـــارت دیگ ـــه عب ـــا ب ی
ـــواد  ـــتفاده از م ـــل از اس ـــن قب ـــت.  بنابرای ـــر اس ـــور موث ـــتفاده در ش اس
ـــواد  ـــات م ـــت از ثب ـــده الزم اس ـــا احیاکنن ـــردار و ی ـــگ ب ـــیمیایی رن ش
رنگـــزا در مقابـــل ایـــن مـــواد اطمینـــان حاصـــل شـــود.  رنگـــزای 
طبیعـــی رونـــاس کـــه در شـــرایط مختلـــف رنگـــرزی شـــده بـــود 
ـــام  ـــک در ف ـــتیک و اگزالی ـــک، اس ـــیدهای الکتی ـــر اس ـــل تاثی ـــه دلی ب
ـــد.  نهایـــی، رفتـــار متفاوتـــی را در دو نســـخه شـــور تجـــاری نشـــان دادن
ـــر در نســـخه شستشـــو ســـبب  ـــدار کل ـــش مق اســـتفاده از ســـود و افزای
ـــت  ـــس الزم اس ـــد. پ ـــا ش ـــی نمونه ه ـــام رنگ ـــتری در ف ـــرات بیش تغیی
ـــه عمـــق رنگـــی و ســـاختار  ـــا توجـــه ب ـــرای مـــواد رنگـــزای مختلـــف ب ب

ـــود.  ـــتفاده ش ـــور اس ـــب ش ـــخه مناس ـــیمیایی از نس ش
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Effect of Carpet Washing Chemicals on the Color 
Quality of Silk Yarns

Zahra Ahmadi*, Bahare Moulavi
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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 concen-
trations 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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