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 چکیده
نمایناد  روند دارای بوی نامطبوعی هستند که برای کاربر احساس ناخوشایند ایجااد مایبه کار می الیاف پشم که برای تولید نخ پرز فرش دستباف 

باا در نرار فارفتث اتارات  اند  دانشمندان در تحقیقات زیادی استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف را برای رفع بوی نامطبوع مورد توجه قرار داده

باه خواوم مناابع کاه  ی جدیادعایاز منابع طب یرفی بهره فذارند،یبه جا م محیط زیستدر  ییایمیش ها و ترکیباتکه رنگزا یمخرب و نامطلوب

 بااتیترک یعایطب هاایثچاون رو ا یمواد حاویپوست مرکبات  است  محققیث قرار فرفتهمورد توجه ی بهتری دارند، بسیار ریپذ بیتخر ستیز

 یمطالعهپژوهش  ثیهدف از ا  شود فادهاست یاهیف یبهبود رنگرز یبرا تواندیمهستند که  ننویو آنتراک دیکاروتنوئ یمواد معطر، رنگزاها نالول،یل

 *L* a فیری پارامترهای رنگی ها با اندازهویژفی رنگرزی نمونه نخ پشمی با روناس و اسپرک بود  یاهیف یرنگرز تیفیک پسماند مرکبات در تاتیر

b*   ،K/S  ها به صورت کیفای های رنگرزی شده و معطر بودن آنها انجام شد  همچنیث زیر دست نمونهمونههای شست و شویی و نوری نو تبات

یاباد  طیاف های پشمی رنگرزی شده در حضور پوست مرکبات تا حدودی بهباود ماینتایج نشان داد کیفیت رنگی نخفیری و مطالعه شدند  اندازه

حضور پوست مرکبات را نشان داد  همچنیث اساتفاده از پوسات پرتقاال و لیماو منجار باه سنجی فرو سرخ و فرابنفش تغییر میزان جذب ناشی از 

 بهبود بوی نامطبوع طبیعی الیاف پشم و زیر دست آن شد 

 ی اهیف یرنگرز پوست لیمو، پوست پرتقال، معطر کردن، ،یی ذا عیصنا هایپسماند هاي كليدي:واژه
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 Abstract 
The wool fibers as a pile yarn in the hand-woven carpet have an unpleasant odor that makes the user feel uncomfortable. In many 
researches, scientists have paid attention to use of different chemical compounds to eliminate unpleasant odors. Synthetic dyes and chemical 

agents have destructive and adverse effects on environment thus, it is important for scientists to use new natural resources, especially those 

that are more biodegradable. Citrus peels contain substances such as natural oils, linalool compounds, aromatic substances, carotenoids, and 
anthraquinone dyes, which can be used to improve vegetable dyeing. The aim of this research was to study the efficiency of citrus waste to 

improve the quality of natural dyeing of wool yarn with madder and weld. The dyeing characteristics of the samples were studied by 

measuring the color parameters L* a* b*, K/S and the washing and light fastnesses of the samples. Also, dyed samples' hardness and their 
odor were qualitatively measured and studied. The results showed that the color quality of dyed wool yarns was enhanced to some extent in 

the presence of citrus peel.  Dyeing fastnesses in the presence of citrus have been improved. Infrared and ultraviolet spectroscopy showed a 

change in the amount of absorption affected by the presence of citrus peel components in the dyeing bath. The use of orange and lemon peel 
also improved the natural unpleasant natural odor of wool fibers and their hardness. 

Keywords: Food Industries Wastes, Citrus, Orange Peel, Deodorizing Effect, Natural Dyeing. 
 

 

 

mailto:ahmadi@art.ac.ir
mailto:ahmadi@art.ac.ir


 و همکاران  سمیرا سهرابی                                                  ...                       بررسی کیفیت نخ پشمی رنگرزی شده

 22-1صفحه  14۰۰ زمستان -4۰شماره پیاپی  -4شماره  -1۰دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –می مجله عل 2

 

 مقدمه -1

کاه در  باشادیخاانواده مرکباات ما یهاوهیاز م یکیپرتقال 

پوست کنده و  ،یعیباال در سراسر جهان در اشکال طب ریمقاد

کم  نهیمسأله با هز ثیا  شودیمورف م وهیبه عنوان آب م زین

موجااود در پرتقاال از جملااه  یمااواد مغاذ یبااال یو محتاوا

(، میفسفر،پتاسا م،ی)کلسی د معدنوا، مA ، B، C یهاثیتامیو

1ترکیبات شیمیایی موجود در فیااهاز  یاریو بس ییذا ر بیف  

 یدهایاسا ها،ترپثیتر نه،یآم یهادیاس دها،ییاز جمله فالونو

در  ماونثیاسانس، ل بیترک ثیترو عمده دیو کاروتنوئ کیفلون

تث انواع مرکباات  ونیلیم ثیچند دیبا تول رانیارتباط است  ا

  باشدیمجهان کننده مرکبات  دیکشور تول ثیبه عنوان ششم

که دارند  یمانده از کارخانجات، به علت مزه خاص یهاپسماند

دام نبوده و در اکثار مواقاع در خااک منااط   هیذمناسب تغ

 اریبسا یهااپساماندها فاالاالب ثید، اونشمی همجاور انباشت

 دناکنیم دیتول یکیولوژیو ب ییایمیش ژنیآلوده به جهت اکس

 یساطح یهااو آب طیک، محادر خا یمنف ریتأت تواندیکه م

 یاجارا ندهاپساما ثیاا تیریبهباود ماد د  باه منراورنگذارب

  یاها به عنوان مثال، از طرآن یابیباز یبرا دیجد یندهایفرآ

و  دانیاکسایآنتا باتیترک ،یستیز یهارو ث ،یکود آل دیتول

  [4-1] باشادیما یاهیاف یدر جهت بهبود رنگارز نطوریهم

ها به ایران وارد شاده سط پرتقالیمرکبات از قرون فذشته، تو

و در ابتدا در منطقه جنوب که محیط مناسابی بارای رویاش 

رود کاشته شده و از ایث جهت نام پرتقاال بار آن به شمار می

[  با توجه باه 5های آن فذاشته شده است ]روی یکی از فونه

                                                 
1 Phytochemical 

عنااوان نیماای از تولیاد مرکبااات باه ،در ایارانساااالنه اینکاه 

دتأ شاام  پوسات هساتند از چرخاه موارف الایعات که عم

دهناده ررفیات باالقوه ایاث شوند، به والوح نشاانخارج می

 با ارزش افازوده بااال و اشاتغال یالایعات برای تولید محوول

باشد  مطاب  فزارشای از زایی است که نیازمند توجه ویژه می

 دیامجماوع تولامساال  کاه شاودیم ینایبشیپ ،صنعت  ذا

هازار  هفتوادو  ونیلیم ۲به  یدرصد 1۰ شیمرکبات با افزا

 ونیلیم کیتا  ششود هزار و ونیلیم کیحدود که  تث برسد

اختواام  ینارنگآن به  یو مابق رتقالتث به پ هفتود هزارو 

 15تااا  1۰ ایاادندر متوسااط ساارانه مواارف مرکبااات  دارد 

 موترشیکه در کشور ما با احتساب ل یاست، در حال لوفرمیک

 وفاور  [5]ستا ایسه برابر مورف دنقدار، ایث م ثیریموشیو ل

آب مرکبات کاه  دیو کارخانجات متعدد تول مرکبات در کشور

که  است ینسب تیمز کیرا به همراه دارد،  عاتیاز الا یانبوه

 برد حداکثر استفاده را از آن  باید

 ترکیبات پوست مرکبات

 ،یمایاقل طیبا توجه به شارا مرکباتپوست  ییایمیش بیترک

 ۲پوسات از فاالودو  استرشد و زمان برداشت متفاوت  طیشرا

تشکی  شده است  فالودو خارجی تریث الیه از میاوه  3و آلبدو

بوده که دربردارنده  دد چربی و رنگدانه است  فالودو عمادتأ 

از مواد سلولزی تشکی  شده اما همچنیث شام  اجزای دیگار 

دها و پاارافیث، اساتروئی هاا،های الروری، واکاسمانند رو ث

هااا )کاروتنوئیاادها، ترپنوئیاادها، اساایدهای چاارب، رنگدانااه

                                                 
1 Felavedo 

1 Albedo 
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کلروفی ، فالونوئیدها(، بنیادهای تلخ )لیماونث( و آنازیم نیاز 

فیرد که قسمت داخلای باشد  بعد از فالودو، آلبدو قرار میمی

باشد، بخاش داخلای میاوه پوست بوده و سرشار از پکتیث می

1ندوکارپانیز ( درون بر فوشتی)  یحاو پرتقال[   6دارد ]نام  

، ماواد C, و A, B یهااثیتامیاز جمله و یبا ارزش ذیمواد مغ

از  یاریو بسا یی اذا باری(، فمیفسفر، پتاسا م،ی)کلس یمعدن

 دها،یاااز جملااه فالونوئ ترکیبااات شاایمیایی موجااود در فیاااه

و  کیاافلون یدهایاساا هااا،تاارپثیتاار نااه،یآم یدهایاساا

اساانس مرکباات درپوسات  رشتیب[  6] باشدیم هایدکاروتنوئ

ها به آن وهیهم در آب م یو به مقدار جزئ شودیم افتیها آن

 یهااساهیک ی( حااوی)پوساته خاارج دو  فاالودیآیدست م

اسانس پوست پرتقاال  بارای االاافه کاردن   باشدیاسانس م

هاای فاازدار، آروما از پرتقال به محواوالتی مانناد نوشایدنی

رود  کاار مایعطرها و  یره باه های هوا،بستنی، خوشبوکننده

-موجود در کیسه ۀرو ث پوست مرکبات ترکیب بسیار پیچید

-رو اث [  7باشند ]های رو ث بیضی واقع در فالودو میوه می

شاوند( های فرار یا اتری نیاز نامیاده مایهای اساسی )رو ث

های مختلف مواد فیاهی مایعات رو نی معطر حاص  از بخش

  ریشه، پوست، میاوه و چاوب هساتند نه،مانند ف ، جوانه، دا

های الروری ترکیبات پیچیده، متشاک  از چناد ده تاا رو ث

ها و سازکویی ها )ترپثچند صد ترکیب، از جمله هیدروکربث

دهاد و از اساانس را تشاکی  مای %9۰هاا( کاه حادود ترپث

اساات شااام  ترکیبااات اکساایژنه  %1۰باقیماناده کااه حاادود 

هاا، هاا و الکتاونهاا، اکسایدها، فن یدها، اسیدئها، آلد)الک 

                                                 
1 Endocarp 

هاای رو نای مرکباات [  اساانس8باشند ]اترها و استرها( می

-اجزای  یر فرار مای %15تا  1مواد فرار و  %99تا  85حاوی 

تریث جزء شیمیایی اسانس مرکبات بوده باشند  لیمونث اصلی

[  مقادار قابا  7دهاد ]آن را تشکی  مای %98تا  3۲که بیث 

هاای فاالودو )بخاش ناارنجی لیماونث در قسامتتوجهی از 

-پوسته( و آلبیدو )الیه سفید رنگ داخلی پوسته( موجود می

آلفاا پیانث  فاردد باشد که منجر به ایجاد بو در پرتقاال مای

ای های دو حلقاهترکیب اصلی رو ث تربانتیث و از دسته ترپث

باشاد کاه در آب و ماده واسط در سنتز ترکیبات عطاری مای

نامحلول است، ولای در الکا ، کلروفارم و اتار محلاول  تقریبأ

باشد  لینالول از خانواده مونوترپنوئید اسات کاه باه طاور می

فسترده در صنعت عطرسازی کاربرد دارد  میرسث شاام  دو 

ها وجود دارد و از باشد، در بسیاری از اسانسنوع آلفا و بتا می

 بیعی اسات های طها بوده و جزء هیدروکربثدسته مونوترپث

 ترسیم شده است  1در شک   مولکولی اجزاءساختار 

 

ایی اجزای تشکی  دهنده پوست ساختار شیمی -1شک  

 [7مرکبات ]

 یشین مروری بر تحقیقات  پ-2

از  یاریموالاوع پاژوهش بسا یی اذا یاستفاده از پساماندها

توجه  هیو ارزش منابع اول تیاهم  یبوده است به دل ثیمحقق

  [9-1۰] باشادیها موالوع روز مااز آن یاکثربه استفاده حد
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و همکااران اساتفاده از  یشااهپرور یبه طور مثال در پژوهش

فالب به عناوان مااده رنگازا ماورد  دیپسماند کارخانجات تول

 هیپشم توص یرنگرز یقرار داده و استفاده از آن را برا یبررس

رو ث  هیته یآنجا که تخمه آفتابگردان برا از   [11] اندنموده

دارد، تفاله پوست آن به عنوان پساماند  یادیاستفاده ز یی ذا

  لاذا اساتفاده شودیاستفاده رها میرو ث، ب هیکارخانجات ته

 یرنگارز نادیفرا یبرا یاز پوست تخمه آفتابگردان در پژوهش

باا آن  شامیپنباه، پشام و ابر یهامورد توجه قرار فرفته و نخ

رناگ  یهااناخ یرنگرز تیفیپژوهش و ک جیشد  نتا یرنگرز

از  تاوانیشده با پوست تخماه آفتاابگردان نشاان داد کاه ما

 یرنگرز یبرا یدیپوست تخمه آفتابگردان به عنوان منبع جد

 [14ی ]گاریدر پاژوهش د ثیهمچن[  1۲-13] استفاده نمود

 یکاال یحوول فام قرمز در رنگرز یاز چغندر و کلم قرمز برا

 یرا برا یفیالع یتبات نورپژوهش  جیاستفاده شد  نتا یپشم

کاه  یفزارش پژوهشا در نشان داد  شیمورد آزما یدو رنگزا

پوسات پساماند مرکباات، ، از [14]چاپ شده ۲۰17در سال 

اساتفاده  ینسااج یکاال یرنگرز یبراو پوست پرتقال،   مویل

 یایزرد و طال یهافام هاشیآزما ثیشد  فزارش شده که در ا

  اورنادیباه دسات بای نبهنخ پ یو سبز را توانستند در رنگرز

درصد دندانه، راندمان رنگرزی خوبی را حاص   3۰استفاده از 

نمود  همچنیث نتایج تحقی  نشان داد که استخراج رنگازا باا 

کند و البته جاذب متانول جذب رنگ خوبی را ایجاد می 5۰%

 رنگزای پوست پرتقال نسبت به پوست لیمو بیشتر بود 

( و دارای ترکیباات 3–4پااییث ) PHی مرکباات دارا پسماند

ای از ترکیاب خالصاه 1شاماره آلی بااالیی هساتند  جادول 

  [4و 15-16] دهددرصد اجزای مختلف مرکبات را نشان می

 ترکیب درصد اجزای مختلف انواع مرکبات -1جدول 

 سلولزهمی سلولز لیگنیث پکتیث پروتئیث چربی خاکستر مرکبات پسماند

 ۰9/8 ۰6/33 56/7 ۰۰/13 ۰۰/7 51/1 5۲/۲ لیمو 

 ۰4/11 ۰8/37 5۲/7 ۰۲/۲3 ۰6/9 ۰۰/4 56/۲ پرتقال

 ۲8/4 1۰/1۰ 56/۰ 6/۲۲ 78/5 – ۲3/3 مانداریث

 

به بررسای فیری از پوست پرتقال برای اسانس [17]محققیث 

های تقطیر، تقطیر با بخاار آب و پارس سارد و مقایسه روش

نوع مواد اولیه )پوسات سه  اسانس   در ایث پژوهشدنپرداخت

پرتقال تازه، پوسات پرتقاال خشاک شاده در ساایه، پوسات 

با آب و تقطیر  پرتقال خشک شده در آون( به دو روش تقطیر

با بخار آب، استخراج شد  نتایج نشان داد کاه هرچناد باازده 

اسانس بدست آمده از پوست خشک بیشتر از پوست تازه بود، 

در مقایسه اسانس   تر بودهولی کیفیت پوست تازه به نسبت ب

چنادانی در میازان اساانس  رقخشک، فا هایاز نمونهفیری 

ولی اسانس پوست پرتقال خشک شاده در آون  ،مشاهده نشد

مناد باود  روش تقطیار باا آب، بارای از کیفیت بهتری بهاره

تر است زیرا اساانس پوسات پرتقاال استخراج اسانس مناسب

باشاد  ی کیفیت بهتری میدست آمده از ایث روش داراتازه به

از پوسات  در نهایت توصیه شده بود که برای اساانس فیاری

روش تقطیاار بااا آب  آن و بااه تااازه ، ترجیحااأ از نااوعپرتقااال

ای میازان جاذب کاروتنوئیاد الاایعات در مقاله  استفاده کرد

  در پرتقال را از طری  حالل و ترکیبات حالل بررسی کردناد

باازده کا  ها باعث افزایش اللنهایت معلوم شد که ترکیب ح
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توسط هار یاک  مقدار بدست آمدهکاروتنوئیدها در مقایسه با 

-هگزان-د  میزان کاروتنوئید در مخلوط استونومی ش، حالل

همچنایث ها باود  ( بیشتر از سایر مخلوط%4-46-5۰اتانول )

جادا شاده از پوسات پرتقاال  یدهایرنگ کاروتنوئمعلوم شد 

 یداریاپا تیبا خاص یاپنبه یپارچه ها یرنگرز یتواند برایم

-تبات شست فیریاندازهدر ایث پژوهش ، خوب استفاده شود

 یمااده بارا ثیسولفات ماس بهتار نشان داد،وشویی و نوری 

 محققایث  [18]اسات یناور تبات( و K/Sرنگ ) جذب بهبود

به بررسی استخراج میزان مواد رنگی دیگر در پژوهشی  [19]

لیمو بر روی پنبه، به روش استخراج سرد  از الایعات پرتقال و

پوسات پرتقاال توساط  یبار رو یمطالعه ا اتانولی پرداختند 

انجام شده است  پوست پرتقال جز قابا  دساترس  (Hou)هو

و هام  هستند که هم ارزان یکشاورز یمحووالت جانب ثیتر

ازجملاه  ،یرنگارز طیها و شراروش شوند یم افتی یبه فراوان

پوست پرتقال بار  ۀعوار یزمان و تمرکز بررو ا،، دمpHمقدار 

شاده ماورد پاژوهش قارار  یرنگارز یپشم یپارچه ها رنگ

 ساتیز طیسازفار باا محا یدندانه هادر ایث پژوهش فرفت  

کاه  یمطلاوب رنگارز طیو آهث استفاده شد  شارا ومینیآلوم

 1۲۰زماان  در  فارادیدرجه ساانت1۰۰ یرنگرز یشام  دما

 یبارا pH = 7-8و  میمساتق یرنگارز یباراpH= 3 و  قاهیدق

شده است   فزارشهمزمان زی گررن –دندانهبه روش  یرنگرز

 سایشای شستشو باا صاابون، تباات یمناسب برا یتبات رنگ

 نمونه  ینور از طر در برابر تابشمورد قبول  یتبات رنگ یرنگ

به وفور در  کهپرتقال  یهاوهیمنوعی از    [۲1] شدند آزمایش

رنگ و سپس  نتزس برای شودیکشت م یوپیات یمنطقه شمال

ماورد اساتفاده قارار  یاپنبه یهاپارچه یکاربرد آن در رنگرز

 ثیااساتخراج شاده از ا یعایطب زایرنگادعا شده که  فرفت 

 یطایمح یتواند آلودفیم ر،یدپذیتوده تجد ستیز هیماده اول

کمک کناد و عاالوه  یدر انرژ ییرا کاهش دهد، به صرفه جو

-ینوع پرتقال را کشت م ثیکشاورزان را که ا شتیمع ث،یبر ا

با استفاده  زااستخراج رنگ در ایث پژوهش کنند، بهبود بخشد 

 اساتخراج از روش استخراج سوکسله انجام شد  حداکثر بازده

 تاریل یلمی/  فرم ۰,۰66 نسبت در( ٪4۰,11) یعیطب زایرنگ

 درجاه 79,97سااعت و  4,995باه اتاانول در  پوست پرتقال

 ییباال باه دسات آماد  شناساا یبیترک تیمطلوب اب گرادیسانت

  یتباد سارخفرو یسانجفیباا اساتفاده از ط ها،فروه شتریب

زای را نشاان داد  رنگا هاثیها و آمها، آلکانحضور فن  ه،یفور

کنناده  تیاباه عناوان تثب 3CO2Naشده با استفاده از  دیتول

و  یرنگارزمی هاای عماوتباتشد   انجام یپارچه پنبه ا یرو

ماورد پوسات پرتقاال ، بطوریکاه خوب باودنتایج کالریمتری 

  [۲۲] اساتتوصیه شاده  یعیطب زایسنتز رنگ یبرا آزمایش

در پژوهشی دیگر خوام الاد میکروبای پوسات لیماو ماورد 

به منراور [  در ایث پژوهش ۲3توجه دانشمندان قرار فرفت ]

 یربردهاادر کاپوست لیمو ترش، استفاده از   یپتانس یبررس

-بهبود سالمت پوست انسان، پارچه پنبه یبرا یپزشک ستیز

مختلف از جمله دما، مدت  طیبا عواره مرکبات تحت شرا یا

هاای شاد و از نرار تباات رزیو  لرت رناگ رنگا pHزمان، 

 ارقار یابیاماورد ارز یکروبایالد م تیفعالعمومی رنگرزی و 

 یبارا ،پارچاهشرایط بهینه بدست آمده برای رنگرزی  فرفت 

درجاه  6۰ یرنگارز ی، دمااpH =3حداکثر جاذب رناگ در 

 زاو  لرات رنگا قاهیدق 6۰ یمادت زماان رنگارز گراد،یسانت

نتاایج تباات مالشای،   بدسات آماد براساس وزن کاال 8۰۰٪
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 ،یکروبایو نور خوب بود  از نرر اتر الاد م  ی، تعرییشستشو

 یعاال ییایشده با  لرت باال، نرخ کاهش باکتررزی پارچه رنگ

اورئوس تا پنج بار تکرار نشان داد،  لوکوکوسیرا در برابر استاف

نتاایج    باود یکروبایبه بهبود دوام الد م ازیدهنده نکه نشان

عوااره  کارآییو  یسودمند [۲4] پژوهش کیهون و همکاران

کارد   دییاتا یعایطب زایرنگ کیپوست مرکبات را به عنوان 

پنباه / تاوت را باا  افیاو ال شامیپنباه، ابر یپارچه هاا هاآن

و رناگ  رزی نماودهاستفاده از عوااره پوسات مرکباات رنگا

 جی  نتاانادکرد یریاانادازه ف را هااآن سایر خاوامو  یریپذ

فاراد و  یدرجاه ساانت 6۰ یدمااکاه  دادنشان ها تحقی  آن

درجه  5۰ و یاپنبه یپارچه ها یرنگرز یبرا قهیدق 3۰زمان 

 6۰و  یشامیابر یپارچاه هاا یبارا قاهیدق 6۰فاراد و یسانت

باا  یبایترک یپارچاه هاا یبرا قهیدق 6۰فراد و یدرجه سانت

 جینتاا ث،یاباود  عاالوه بار ا ناهیبه ، شارایطپنباه/توت افیال

شستشو،  یکه تبات رنگ برا ددانشان زا تبات رنگ یریفاندازه

 در براباررنگ  باتحال، ت ثی  با اعالی بود، عرق و آب سایشی

مشاخ  شاد کاه پارچاه  ث،یبر ا  عالوه بود فیالع ینور کم

 یکروبایشده با عواره پوست مرکبات خوام الاد مرزی رنگ

رنگارزی کااالی در پژوهشی دیگار،   را نیز نشان داد   یجزئ

های عمومی و خاوام تباتعواره نارس مرکبات ابریشمی با 

الد میکروبی قابا  قباولی را حاصا  نماود  درصاد رنگازای 

درصاد نسابت باه  3۰۰و  6۰۰استفاده شده در ایث مطالعاه 

حاجی و همکارانش از برگ    [۲5] وزن کاال انتخاب شده بود

ساازفار باا  یرنگارز یبارا یدیابه عنوان منباع جدمرکبات 

نشاان داد کاه  جینتاا[  9استفاده کردند ]پشم  ستیز طیمح

درصاد  15۰با استفاده از  یاستحکام رنگ در رنگرز ثیشتریب

در  ومینیرصد سولفات آلومد 5/5و  یعیطب زایرنگمادۀ پودر 

pH=8 های تباتفراد به دست آمد   یدرجه سانت 76 یو دما

 شیناه ماورد آزماایبه طیشده در شرارزی رنگ ۀنمونعمومی 

در برابر شستشو، نور و مالش  یقاب  قبول و مقادیرقرار فرفت 

ر ام  باه همناابع در دساترس نشاان داد یبررسا نشاان داد 

 بااتیترک ییاستخراج و شناسا نهیمطالعات در زم یفستردف

در خواوم اساتفاده از  دانشمندان اتقیتحقنتایج مرکبات، 

ی بوده و نه برای بهباود اهیف یمرکبات در رنگرز یپسماندها

 تیابا توجه به اهم ثی  بنابرارنگرزی با سایر رنگزاهای فیاهی

 باا الاایعات یبهباود رنگارز و سابز یداریحرکت درجهت پا

، ساه هادف وهیآب متولید  ندیدن فرآکر یاقتوادو  مرکبات

 :مد نرر استدر ایث پژوهش  یاساس

 تیاافی  اسااتفاده از پسااماند مرکبااات بااه منرااور بهبااود ک1

)رونااس و  اهاانیشاده باا ف یرنگارز یکالف پشام یرنگرز

 اسپرک(

باا  یکاالف پشام یدر رنگرز ازیمورد ن یمواد کمک ثیی  تع۲

 رنگزاها در حضور پسماند مرکبات ریسا

ر شده در اساتفاده از پساماند مرکباات د جادیفام ا یبررس  3

 یپشم یکاال یرنگرز ندیفرا

 تجربیات -3

 و وسایل مورد نیازواد م. 1-3

هایی کاه در ایاث پاژوهش ماورد مواد اولیه، وسای  و دستگاه

 آورده شده است: ۲ استفاده قرار فرفت در جدول
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 مواد و وسای  موردنرر -۲جدول 

 

 جام آزمایشروش ان. 2-3

کباات با توجه به مطالعات انجام فرفته در ابتدا پوست تازه مر

میوه فیری کارخانجات تهیه و سپس مرحله پخات مشابه آب

بااه روش  اسااپرک و  ی روناااسرنگاازا ۀمااادبااه همااراه آنهااا 

بعد از سرد شدن محلاول و رسایدن باه  انجام شد جوشاندن 

همچنایث پشام اسید و دنداناه و درجه سانتیگراد،  4۰دمای 

در همزماان  رنگ-دانهو رنگرزی به روش دنآبخور شده االافه 

باه مادت یاک درجه سانتیگراد )زیر نقطه جاوش(  85دمای 

 و 4۰نسبت حجم حمام به کاال برابار باا   فرفتانجام ساعت 

های منادرج مطاب  نسخهپشمی  هاینخ بود  5 حدود pHدر 

همچننای در و  پوسات پرتقاال و لیماو با  ۲در جدول شماره

هاای باا  لراتو  باا رنگزاهاای رونااس و اساپرک ،ترکیب با

نشاان داده  مطااب  نماودار رنگارزی مختلف از دندانه و اسید

در ایاث پاژوهش، باه دلیا    ، رنگرزی شدند ۲در شک  شده

اینکه فقط تاتیر پوست مرکبات در رنگرزی روناس و اساپرک 

 -نهاز روش دندامد نرر بود و نه سایر متغیرها به همیث دلی  

 رنگ همزمان برای رنگرزی استفاده شد  

 

 وش همزماننمودار رنگرزی کاالی پشمی به ر -۲شک  

نشاان داده   3در جادول  ی انجاام شاده،هاجزییات آزمایش

 شده است 

 های رنگرزیمحتویات حمام -3 جدول

کد 

 کاال

رنگزا 

روناس و /

 اسپرک

پوست 

 لیمو

پوست 

 پرتقال
 دندانه اسید

1-1 10% - - 4% 4% 

1-2 10% 30% - 4% 4% 
1-3 10% - 30% 4% 4% 
2-1 10% - - 4% 4% 
2-2 10% 50% - 4% 4% 
3-3 10% - 50% 4% 4% 
3-1 30% - - 4% 4% 

3-2 30% 50% - 4% 4% 
3-3 30% - 50% 4% 4% 
4-1 10% - - - 4% 

4-2 10% 50% - - 4% 

4-3 10% - 50% - 4% 

5-1 10% - - 4% - 

5-2 10% 50% - 4% - 

5-3 10% - 50% 4% - 

6-1 30% - - - 4% 

6-2 30% 50% - - 4% 

6-3 30% - 50% - 4% 

7-1 30% - - 4% - 

7-2 30% 50% - 4% - 
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7-3 30% - 50% 4% - 

8-1 - 50% - 4% 4% 

8-2 - - 50% 4% 4% 

8-3 - 100% - 4% 4% 

8-4 - - 100% 4% 4% 

 

و  لکه گذاری ،گیری ثبات شستشویی اندازه -3-3

 ثبات نوری

طب  روش تبات شستشویی الیاف پشمی رنگرزی شده 

در اندازه   دشفیری اندازه ISO 105-CO4-2010استاندارد 

 برابر نور، در نخجهت تعییث تبات رنگ  ،فیری تبات نوری

 با المپ )ساخت شرکت ریس سنج( در کابینت نوریها نمونه

UV  س بر اساو  ،دنوردیدن ساعت ۲4و 8،16بازۀ زمانی  3در

-اندازه ر خاکستریو معیا :6BO –105ISOاستاندارد 

  [ ۲6]ها انجام شد فیری

 

 ری()کالریمتپارامترهای رنگی اندازه گیری . 4-3

در ایث روش  ی شدهزررنگکاالی پشمی جذب اندازه فیری 

 7۰۰الی  4۰۰بر مبنای طول موج مرئی یعنی محدوده 

مواد رنگزا روی باشد  در ایث روش میزان جذب نانومتر می

پارامترهای  شود می و پارامترهای رنگی اندازه فیری کاال

 از استفاده باهای رنگی ( نمونهR( و انعکاس)*L*,a*,bرنگی )

 ASTM, D با استاندارد یانعکاس اسپکتروفتومتر دستگاه

 1۰استاندارد و مشاهده کننده  D65 یمنبع نور ریدر ز1925

 در. شدند یریاندازه ف CIEL*a*b*سیستم رنگیدرجه در 

 ه میزاندهندنشان  *a ،ییروشنا انگریب  *L ستمیس ثیا

 نمونه بودن یآب و یزردمیزان  نشانه  *bو یسبز ای یقرمز

 با استفاده از رابطه( K/Sقدرت رنگی )میزان جذب یا   است

 Kدر ایث رابطه که  ( محاسبه شد1مانک )رابطه -کیوبلکا

تریث مقدار انعکاس کم Rالریب انتشار و  Sالریب جذب، 

)بیشتریث مقدار جذب( هر نمونه در محدوده طول موج 

  [۲6] باشدنانومتر می 4۰۰-7۰۰مرئی

     رابطه )1(                               = 

                                      

ا های موجود در رنگزخلوم یا اشباع رنگی که مقدار ناخالوی

آید بدست می ۲شماره  ز رابطهدهد با استفاده ارا نشان می

[۲7 ] 

C*:    )۲( رابطه 

 3های ابریشمی از رابطه مقدار زاویه فام در نمونههمچنیث 

 [ :۲7محاسبه شده است]

h° = arctan         )3( رابطه 

h°  )زاویه فام(، a*  )میزان قرمزی(، b* دی()میزان زر 

جی طیف سن با روش  میزان جذباندازه گیری . 5-3

  اشعه فرابنفش

مادل  UV Spectrophotometerدساتگاه در ایث آزماایش از 

LAMBDA35  ساخت شارکتPerkinelmer کشاور آمریکاا 

ا توجاه باه استفاده شد  ایث آزمون برای تعییث  لرت مواد ب

طیف نوری قاب  جذب توسط آن مااده و شادت جاذب آن و 

بارداری اسات  هاای محلاول قابا  بهارهامکان مقایسه نمونه

شارایط محیطای آزمایشاگاه و بررسای مطااب   شرایط آنالیز

محلاول  از باا اساتفاده جاذبیطیف  صورت فرفت، همچنیث

 ۲5۰ یمحادوده طیاف فیاربا  ها در داخ  س  کوارتزنمونه
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  [۲۰]صورت فرفت (۲)طب  رابطه  نانومتر 7۰۰ الی

 

 A= CεL                                 ( ۲رابطه)                    

 Aو الریب خاموشی  ε ، لرت محلول رنگزا Cکه در آن 

 میزان جذب است 

  FTIR مادون قرمز جذبی طیف اندازه گیری. 6-3

احیاۀ ماادون های عااملی در نفروه در ایث روش میزان جذب

-شناساایی فاروهجهت های جدید، و نیز پیدایش پیکقرمز، 

 حماام رنگارزی ی مختلاف درهای وارد شاده از ماواد رنگازا

 FTIRدستگاه در ایث آزمایش از   فیری شدندبررسی و اندازه

 کشااور آلمااان Brukerساااخت شاارکت  TENSOR27ماادل 

  شادانجام  شرایط محیطی آزمایشگاه آزمایشات در و استفاده

ها نهقطره از محلول نمو کبا استفاده از یها نمونهجذبی طیف

 شد  حاص  cm-1  4۰۰۰تا  4۰۰ عدد موجیمحدوده در

 نتایج-4

هاای فازارش شاده در براساس نسخه های پشمیرنگرزی نخ

و  ی روناس و اسپرکبا درصدهای مختلفی از رنگزا ،۲جدول 

مرکباات  پوسات %3۰اساتفاده از پوست مرکبات نشاان داد، 

-زهای انداها ندارد  بنابرایث برتاتیر چندانی در فام رنگی نمونه

پوسات  %5۰فیری مقادیر رنگی، آزمایشاات انجاام شاده باا 

 های فزارش شده در جدولنمونه مرکبات مد نرر قرار فرفت 

باشاند کاه کاد می ۲های انتخابی جدول برفرفته از نسخه 3

 اختواصی به آنها داده شد  

 

-نموناه دردهاد، نشان می 3طور که نتایج جدول شمارههمان 

در حماام پوست مرکبات  %5۰، حضورهای حاص  از رنگرزی

به نرار  روشنایی شد   مقادیر اسپرک و روناس سبب افزایش

مانع از جذب ماادۀ رنگازا پوست مرکبات افزایش  رسد کهمی

ج نتاای میزان روشنایی فام را باال برده است  با توجه بهشده و 

 توان ففت رنگرزی با مرکبااتبدست آمده از ایث آزمایش می

هد  با دبهتر نشان می را  فامتاتیر در با درصد رنگزای بیشتر، 

و   %1۰باا  شادهرنگارزی  یهااتوجه به ارزیابی بوری نمونه

 ،هاای بادون اسایداسپرک ، مشااهده شادکه درنساخه 3۰%

 میاازانخااورد کااه بااه ترتیااب نااایکنواختی بااه چشاام ماای

بیش از نموناه رنگارزی شاده باا  در نمونه شاهدنایکنواختی 

از دو  لیماو در نمونه رنگرزی شده باا پوسات پرتقال و پوست

 ، به عباارتی لیماو تاا حادودی توانساتهبود ترنمونۀ قبلی کم

تار و است نقش اسید را ایفا کند و موجب ایجااد فاام روشاث

-حماامpHفیری مقادار اندازهیکنواختی بر الیاف شده است  

های رنگرزی موید ایث مطلب باود و مقادار آن بارای حماام 

واحد کااهش را نشاان   5/۰محتوی پوست لیمو ترش حدود 

  داد 

  کالریمترینتایج . 1-4

هاایی پارامترهای رنگی و نمودارهای جذبی و انعکاسیِ نموناه

ای نشان دادناد، که از نرر بوری تغییرات رنگی قاب  مالحره

ها کدفذاری شاده و جهت راحتی کار، نمونهد  فیری شاندازه

ذکار  4ها در جدول آن ۀبه همراه مواد و درصد تشکی  دهند

 اند شده
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 های انتخابیپارامترهای جذب رنگی نمونه -4جدول 

پوست  رنگزا* کد کاال

 لیمو

پوست 

 پرتقال

 CIEL*a*b*System K/S دندانه اسید

h° C* b* a* L* 

1
*W 30% - - 4% 4% -89 63.9 63.87 -0.72 70.93 20.49 

2W 30% 50% - 4% 4% 87- 57.9 57.80 -2.75 74.34 20.23 

3W 30% - 50% 4% 4% -88 62.2 62.16 -1.99 72.77 20.51 

4W 10% 50% - - 4% -85 57.2 56.97 -4.99 78.90 12.24 

1
*M 30% - - 4% 4% 51 41.4 32.03 26.23 43.23 14.40 

2M 30% 50% - 4% 4% 42 49.96 33.40 37.15 45.81 13.09 

3M 

30% - 
50% 

4% 4% 

40 
48.4 

31.29 36.93 42.49 14.94 

4M 10% 50% - - 4% 38 40.17 24.78 31.61 54.82 5.56 

1
*L - 50% - 4% 4% -82 13.56 13.44 -1.82 81.96 1.07 

1
*O - - 50% 4% 4% -83 11.97 11.87 -1.52 82.12 0.79 

 درصد روناس، اسپرک پوست لیمو ترش و پرتقال بر حسب وزن کاال است  *:

W: Weld, کاسپر    M: Madder, روناس   L: Lemon,  پوست لیمو  O: Orange,  پوست پرتقال 

: پوست توان ففتها و نمودارهای بدست آمده میمطاب  داده

لیمو و پرتقال محتوی مقدار ماده رنگزای ناچیزی هستند که 

ر خالف توور، مقدار جذب در پوست لیمو از پوست پرتقاال ب

بیشتر است  اما در حضور روناس و اساپرک، پوسات پرتقاال 

و  دهادجذب را نشان ماییا   K/Sافزایش بیشتری در میزان 

موجاب به میازان کمای لیمو پوست پرتقال ، پوست  کسِعبر

و  4Wهاای در بررسی نسخه جذب شده است یا  K/S کاهش 

4M تاوان دریافات کارد کاه میازان جاذب دو اینطور میز نی

و در شرایط یکسان  نبودهرنگزای اسپرک و روناس یک اندازه 

پارامترهاای رنگای  میزان جذب رونااس بیشاتر باوده اسات 

از دیگااار نتاااایج دساااتگاه  *L*,a*,bهاااا شاااام  نموناااه

دهنااده نشااان *Lباشااد کاه اساپکتروفتومتری انعکاساای مای

صفر تا صد به ترتیاب معارف سایاه تاا  روشنایی )در محدوده

در محدوده منفی به مثبت به ترتیب بیانگر تغییار  *aسفید(، 

در محدوده منفی به مثبات باه  *bرنگ از فام سبز به قرمز و 

-نتایج اندازهب معرف تغییر رنگ از فام آبی به زرد است  یترت

بیشاتریث  دهاد کاه،نشاان مای 3جدول شاماره ها در فیری

کاه باا  اساتهاایی مربوط باه نساخه(  (*Lنایی میزان روش

تاریث میازان طاور کامهماراه هساتند و همایث پوست لیمو

لاذا ایاث مقاادیر   باشندروشنایی مربوط به پوست پرتقال می

دهد مقادار دارند که نشان می K/Sهمخوانی خوبی با مقادیر 

هایی که رنگازا رنگزای موجود در پشم و عم  رنگی در نمونه

-اند به ترتیب کم( ترکیب شدهW2M,2ه پوست لیمو )به همرا

( W1M,1( و نمونه شااهد )W3M,3تر از نمونه پوست پرتقال )

هاای شاود در نموناهطاور کاه مشااهده مایباشد  هماانمی

اسپرک، پوست لیمو و پرتقال به مقدار کمی موجاب کااهش 

a*  وb*  شده ولی در روناس، بیشتریث میزانa*  وb*  مربوط

 باشد ت لیمو میبه پوس

های اسپرک، بیشتریث میازان روشانایی در در بررسی نسخه 

 تریث در نمونه شاهدو کمبه همراه اسپرک لیمو پوست نمونه 

حاص  شد  از آنجا که پوسات لیماو تارش میازان سابزی را 

بارهم کانش میازان سابزی و  2Wدهد در نمونه افزایش می

همچنایث  ت  زردی منجر به کاهش روشنایی نمونه شده اسا

 تاریث در نموناهبیشتریث میزان قرمزی در نمونه شاهد و کام
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فام سبز پوست لیمو ترش مشاهده شد  لیمو  ترکیب با پوست

سابب کاااهش مقادار کلاای قرمازی نمونااۀ  *aمقادار منفاای 

رنگرزی  هایدر بررسی نسخه شده است   )2W(رنگرزی شده 

دی مرباوط روناس، بیشتریث میزان روشنایی و قرمزی و زر با

ۀ تریث نیز مربوط به نمونلیمو، و کمترکیب با پوست به نمونه 

باشد  پوست پرتقال به میزان کمی موجاب پرتقال می پوست

جذب درصد قرمزی بیشتری نسابت باه نموناه شااهد شاده 

 است 

شاود معلوم می K/Sهای مربوط به طور با توجه به دادههمیث

ترتیب مربوط به نموناه در هر دو رنگزا میزان جذب بیشتر به

های کاالریمتری پرتقال، نمونه شاهد و نمونه لیمو است  داده

با پوست مرکبات بدون حضور رنگزا به منرور باررس قادرت 

نشاان  3دهی و جذب پوست مرکبات در جدول  شماره رنگ

( بیشاتر اسات، 1Lدر نمونه پوست لیماو) K/Sدهد میزان می

باه مقادار کام  *bایش و افز *a* ،Lهمچنیث موجب کاهش 

های کالریمتری مرباوط باه دو نموناه کااالی شده است  داده

رنگرزی شده با پوست لیمو با دو رنگازای اساپرک و رونااس 

در  K/Sدهاد نشان می 3بدون حضور اسید در جدول شماره 

-باشاد، همایثنمونه اسپرک بسیار بیشتر از نمونه روناس می

هماانطور کاه شاک   باشد نیز بیشتر می *bو  *Lطور میزان 

درجاه  9۰تاا  ۰تغییرات زاویه فام از دهد، نشان می 3شماره 

تغییارات و  مربوط به تغییرات فام رنگی قرماز تاا زرد اسات 

درجاه مرباوط باه درجاه(  18۰تا  9۰) -9۰تا  ۰زاویه فام از 

فام رنگی پوست لیماو و   تغییرات فام رنگی زرد تا سبز است 

اسات، فاام سابز ایاث دو رنگازا ه سبز پوست پرتقال در ناحی

ساابب کاااهش میاازان قرماازی و زردی رنگزاهااای اسااپرک و 

 روناس شده است 

نشان داده شده ، برای  4نمودارهای جذب رنگ که در شک   

هر دو رنگزای اسپرک و روناس، پوست پرتقال سبب افزایش 

 شده است  K/Sمیزان 

 

 

 

 [27تغییرات زاویه فام ] -6شکل 
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 پرک در شرایط مختلفهای پشمی رنگرزی شده با روناس و اسنخ همقدار جذب رنگ در نمون  -4 شک 

 

 های منتخببرای نمونه FTIRآزمون . 2-4

-های نمونهمحلولها ابتدا ی آنالیز تغییرات شیمیایی نمونهبرا

با  هاآن ها مطاب  نسخه آزمایش شده آماده شد، سپس طیف

برمید  ها بیث دو پلیتمحلول نمونهاستفاده از یک قطره از 

1پتاسیم نتایج حاص  از طیف مادون قرمز در   حاص  شد  

در محدوده  ( نشان داد که1Wنمونه شاهد رنگزای اسپرک)

با االافه  باشدمی OHهای که مربوط به فروه 35۰۰تا  3۰۰۰

شدن پوست پرتقال و لیمو میزان جذب نیز افزایش یافته 

دهنده افزایش نسبی نشان 2Wپیک در ارتفاع افزایش است  

   باشدپیوندهای کربوکسی  می

 

 

 

 

                                                 
1 KBr 

 ،5شماره های نشان داده شده در شک  ا توجه به نمودارب

استفاده از پوست لیمو و پرتقال تاتیر زیادی در جذب اشعه 

حضور پوست پرتقال و لیمو در دهد  مادون قرمز نشان نمی

دون قرمز در حمام رنگرزیِ روناس سبب کاهش جذب ما

نسبت به نمونه شاهد  Cm  35۰۰-۰۰3۰-1ناحیه عدد موجی

در صورتیکه برای رنگزای اسپرک تغییری مشاهده شده، 

، سبب %1۰نشد  کاهش میزان رنگزای اسپرک به مقدار 

 Cm  35۰۰-3۰۰۰-1کاهش جذب در ناحیه عدد موجی

نسبت به روناس شده است، در صورتیکه در  لرت رنگزای 

عکس مشاهده شد  در همیث ناحیه عدد موجی، روند  3۰%

میزان جذب محلول حاوی روناس و پوست لیمو با محلول 

 پوست لیمو به تنهایی، تقریبا یکسان بود 



 و همکاران  سمیرا سهرابی                                                  ...                       بررسی کیفیت نخ پشمی رنگرزی شده

 22-1صفحه  14۰۰ زمستان -4۰شماره پیاپی  -4شماره  -1۰دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –ه علمی مجل 13

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 و روناس طیف جذب مادون قرمز نمونه های اسپرک -5شک  

 

 طیف سنجی فرابنفشجذب  نتایج. 3-4

های منتخب، محلول هر نموناه میزان جذب نمونه زیآنال یبرا

شده و طیف جاذب فارابنفش  های موجود آمادهمطاب  نسخه

های رنگرزی شده در ایث بررسی نسخه فیری شد ها اندازهآن

با بررسی اتر پوست لیمو و پرتقال  و روناس پرک با رنگزای اس

رنگرزی در عدم حضور اسید صورت  4Wدر نمونه همچنیث و 



 و همکاران  میرا سهرابیس                                                  ...                       بررسی کیفیت نخ پشمی رنگرزی شده

 22-1صفحه  14۰۰ زمستان -4۰شماره پیاپی  -4شماره  -1۰دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –می مجله عل 14

 مای ،6شک   های جذبی دربا توجه به مقایسه نمودار فرفت 

تا حدودی در  نانومتر، 3۰۰تا  ۲5۰بیث طول موج  توان ففت

نانومتر نیز  7۰۰تا  4۰۰از  جذب بیشتر بوده است  2Wنسخه 

باا مقادار  4Wجذب مربوط به نسخه  کمتریثرسد نرر می به

جاذب  بیشاتریثکاه باشد، در حالیمیرنگزای اسپرک کمتر 

  باشد می 3Wمربوط به 

 1Mبیشتریث میزان جذب مربوط به  نیز در رنگرزی با روناس

که تقریباا مسااوی  3Mو  2Mبه ترتیب مربوط به و بعد از آن 

میازان  بیشاتریثباشاد  می 4M هستند و کمتریث مربوط به 

یعنای جاذب در ناحیاه باشد جذب مربوط به نمونه شاهد می

فرابنفش در حضور پوست لیمو و پوست پرتقال کاهش یافتاه 

است  احتماال به دلی  خاصیت محافرات کننادفی در برابار 

 پوست لیمو و پوست پرتقال ایث کااهش تابش اشعه فرابنفشِ

 [  ۲۰مشاهده شد ]

 

 

 

 طیف جذب فرابنفش محلول رنگی از فیاه روناس، اسپرک، پوست لیمو و پرتقال -6شک  

 های عمومی رنگرزیتثبا. 4-4

کاالهااای  عمااومی یهاااتباات فیااریاناادازهنتاایج حاصاا  از 

 6و  5ل وا، با توجه به شماره هر آزمایش، در جددهرنگرزی ش

  آورده شده است
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 تدر حضور پوست مرکبا اسپرک های پشمی رنگرزی شده بانخ یو نور ، لکه فذاریتبات شستشویی -5جدول 

کد 

 کاال

رنگزای 

 اسپرک

تبات  دندانه اسید پوست پرتقال پوست لیمو

 شستشویی

لکه فذاری روی  لکه فذاری روی پشم

 پنبه

 تبات نوری

1-1 10% - - 4% 4% 4-5 4-5 5 6 
1-2 10% 30% - 4% 4% 4 4-5 5 6-7 
1-3 10% - 30% 4% 4% 4-5 4-5 5 6 
2-1 10% - - 4% 4% 3 3 4-5 6 

2-2 10% 50% - 4% 4% 4-5 4-5 4-5 6 

3-3 10% - 50% 4% 4% 4-5 4-5 4-5 6 

3-1 30% - - 4% 4% 3-4 4 4-5 6 

3-2 30% 50% - 4% 4% 3-4 4 4-5 6-7 

3-3 30% - 50% 4% 4% 4 4 4-5 6-7 

4-1 10% - - - 4% 
4-5 4-5 4-5 6-7 

4-2 10% 50% - - 4% 4 4-5 4-5 6 

4-3 10% - 50% - 4% 
4-5 

4-5 4-5 6 

5-1 10% - - 4% - 3-4 3-4 4-5 6 

5-2 10% 50% - 4% - 4 4 4-5 
5 

5-3 10% - 50% 4% - 3-4 3-4 4-5 6 

6-1 30% - - - 4% 3-4 3-4 4-5 6 

6-2 30% 50% - - 4% 3 3 4-5 6 

6-3 30% - 50% - 4% 4 3-4 4-5 
5 

7-1 30% - - 4% - 4 3-4 4-5 
6 

7-2 30% 50% - 4% - 4 
4 

4-5 
5 

7-3 30% - 50% 4% - 4-5 
3 

4-5 
6 

 

 پوست مرکبات های پشمی رنگرزی شده با روناس در حضورو نوری نخ ی، لکه فذاریتبات شستشوی -6جدول 

رنگزای  کد کاال

 روناس

لکه فذاری روی   تبات شستشویی دندانه اسید پوست پرتقال پوست لیمو

 پشم

لکه فذاری روی 

 پنبه

تبات 

 نوری

1-1 10% - - 4% 4% 4-5 3-4 4-5 7 
1-2 10% 30% - 4% 4% 3-4 3-4 4-5 6-7 
1-3 10% - 30% 4% 4% 4 4 4-5 6 
2-1 10% - - 4% 4% 4-5 4-5 5 7 
2-2 10% 50% - 4% 4% 4 4-5 5 7 
3-3 10% - 50% 4% 4% 3-4 4-5 5 6 

3-1 30% - - 4% 4% 4 4 3-4 7 

3-2 30% 50% - 4% 4% 4-5 4 4 7 

3-3 30% - 50% 4% 4% 4 4-5 4-5 7 

4-1 10% - - - 4% 4-5 4-5 5 7 

4-2 10% 50% - - 4% 3 4-5 5 6 

4-3 10% - 50% - 4% 3-4 4-5 5 6 

5-1 10% - - 4% - 3 3 4 6 

5-2 10% 50% - 4% - 4 3 4 5 

5-3 10% - 50% 4% - 3-4 3 4 6 

6-1 30% - - - 4% 4 4-5 4-5 6 

6-2 30% 50% - - 4% 3-4 4-5 4-5 6 

6-3 30% - 50% - 4% 4-5 4-5 4-5 5 

7-1 30% - - 4% - 3 1 2-3 6 

7-2 30% 50% - 4% - 3 1-2 2-3 5 

7-3 30% - 50% 4% - 3-4 1 2-3 6 

 

توان نتیجه فرفت ، مینشان داده راهر آزمایش رنگرزی شده های نمونه که تبات 6و  5 ولاجددر   نتایج مندرج با توجه به
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فاذاری را پوست پرتقال تا حادودی تباات شستشاوی و لکاه

در بررسای تباات  اسات  ههای شاهد باال باردنسبت به نمونه

هاا های نور دیده با اص  نموناهقسمت مشاهده شد،نوری نیز 

رساد صورت کلی به نرار مایند، ولی بهشتتفاوت چندانی ندا

ده با روناس همراه پوست پرتقال، لیمو در کاالهای رنگرزی ش

تاری ازخاود نشاان و نمونه شاهد به ترتیب تبات ناوری کام

تار باه چشام ها کاماند، در رنگرزی با اسپرک ایث تفاوتداده

پوست مرکبات تا استفاده از توان ففت خورد  به طور کلی می

ترکیبااات  دهنااد حاادود کماای تبااات نااوری را کاااهش ماای

تواناد ست لیمو و پرتقاال وجاود دارد، مایفالونوئیدی که پو

 عام  کاهش تبات نوری شده باشد 

با  ستخاصیت معطرنمودن و بهبود زیر دبررسی . 5-4

 پوست مرکبات 

بوکننادفی ترکیبااات شومحققایث زیاادی روی خاصاایت خا

و نتااایج قاباا  قبااولی را  فیاااهی روی منسااوجات کااار کاارده

اشااره شاد،  یشاترپهمانطور که [  ۲8-3۰فزارش نموده اند]

های متنوعی هستند که سابب مرکبات حاوی رو ث و اسانس

 تحقیا کی از اهدافی که در ایاث شود  یایجاد بوی معطر می

 زیار دسات بهبود و خاصیت معطر نمودن بررسی شد،دنبال 

بارای  ی رنگارزی شاده در حضاور مرکباات باود پشم کاالی

یله بوسا هاای پیشارفتهبررسی ایث خاصایت فرچاه در روش

مطااب  هاا اطع شاده از نموناهسفیری میزان بخارهای اندازه

از بویااایی ساانجی دیجیتااال )بیناای  و یااا  5رابطااه شااماره 

)خاصاایت معطاار کنناادفی:   شااوداسااتفاده ماای مجااازی(

performance Deodorization) 

        ×100b/Cs−CbC = (%) performance Deodorization 

ده  لوله بدون نمونه رنگرزی شمیزان فاز درون  bC که در آن

زی ا نمونه نخ یا پارچه رنگرمیزان فاز درون لوله ب Csو 

 [۲9]شده

  ،های دستگاهیبه دلی  محدودیت حاالر، در تحقی 

به صورت  سنجش خاصیت معطر کردن و بهبود زیر دست

از یک جامعه آماری متشک  از بانوان و   کیفی بررسی شد 

اطالع از شرایط نمونه ها بهره آقایان در سنیث مختلف و بی

نفره آقا و خانم که  15فروه  ۲در  هنفر 3۰نمونۀ فرفته شد 

سال تقسیم  5۰تا  ۲۰نفره از سنیث  5فروه  3ها هم به آن

های رنگرزی شده نمونه نخشدند، مورد پرسش قرار فرفتند  

پس از فذشت یک ماه از فرایند رنگرزی مرطوب شده و بویی 

شد مورد پرسش قرار فرفت  همچنیث مام مین استشآکه از 

-پرسش شوندفان احساس خود را از میزان نرمی نمونه نخ

مطاب   نتایج حاصله های خشک درجه فذاری و اعالم کردند 

بر اساس  نمونهبا ذکر محتویات هر  ، 8و  7شماره جدول 

بویی و نداشتث بوی نامطبوع پشم به ترتیب از میزان خوش

 یبا توجه به مقایسه  شدبررسی  فذاری وزشار 3 تا1شماره 

در خووم بررسی اتر بویایی و  ،نتایج اعالم شده

شده در حضور پوست لیمو  رزیرنگ هاینخزیردستی)نرمی( 

)بدون حضور مرکبات( صورت فرفت،  و پرتقال و نسخه شاهد

توان نتیجه می های دریافتیپاسخبا در نرر فرفتث اکثریت 

-نخ)نرمی( مربوط به  بهتریث زیردستی تیبرفرفت که به ت

باشد و پس از آن پوست پرتقال می با رنگرزی شده های

رنگرزی شده با پوست  نمونههای شاهد، در آخر نیز نسخه

تواند زبری فیرد، به عبارتی پوست لیمو نمیلیمو قرار می

پشم را از بیث ببرد و تا حدود کمی موجب زبری الیاف نسبت 
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همانطور  )بدون پوست لیمو( شده است  خودبه نسخه شاهد 

در رنگرزی با پوست لیمو امکان حذف  مشاهده شدکه قبال 

اسید وجود داشت  شاید به ایث دلی  سبب زبری زیر دست 

جا همچنیث با بررسی اتر بویایی به باشد  هکاالی پشمی شد

مانده در الیاف رنگرزی شده، به طور تقریبی اکثر الیاف 

تر و همچنیث با پوست لیمو، دارای بوی مطبوعشده  رزیرنگ

بعد از آن در  تقریبا از بیث رفته بود پشم نامطبوع بوی 

مواردی الیاف رنگرزی شده با پوست پرتقال در رتبه دوم و 

توان صورت کلی میالیاف شاهد در رتبه سوم قرار دارد، به

از توانند در طور برداشت کرد که پوست لیمو و پرتقال میایث

  پشم مؤتر واقع شوندنامطبوع بیث بردن بوی 

 

 در حضور مرکبات اسپرکهای رنگرزی شده با نمونهبررسی مؤلفه بو و زیردستی پشم: الف(  -7جدول 
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 های رنگرزی شده با روناس در حضور مرکباتنمونه (ببررسی مؤلفه بو و زیردستی پشم:  -8جدول 

 

 

 بحث-5

رنگرزی شده با رنگزای روناس، با بررسی  در ایث بررسی نمونه

شد، نتایج حاص  از طیف اتر پوست لیمو و پرتقال مقایسه 

داد نشان  4ها با توجه به نمودار شک  مادون قرمز در نمونه

جذب در  قدارهای بدست آمده به ترتیب مکه در بیشتر پیک

تا  1۰۰لیمو و پرتقال کاهش یافته است  همچنیث محدوده 

باشد که در می C-O-Cمربوط به اتواالت نانومتر  115۰

شود  در طیف مادون قرمز مشاهده می 3Mطیف نمونه 

های رنگرزی شده با پوست لیمو و بدون اسید با دو نمونه

طور که مشاهده ( همان4M( و روناس)4Wرنگزای اسپرک)

تا  3۰۰۰شود پیک مربوط به کربوکسی  در محدوده می

زی شده با روناس افزایش داشته است  در نمونه رنگر 35۰۰

ها چندان به طور کلی با توجه به اینکه تغییر در سایر پیک

نبوده، رفتار پوست لیمو در هر دو رنگزا مشابه عم  کرده 

است و تنها به میزان بسیار کمی میزان جذب در نمونه 

نمونه نخ پشمی رنگرزی شده با  1Lروناس بیشتر بوده است  

به  2Mو  2Wون رنگزا، و دو نمونه بعدی پوست لیمو بد

طور باشد  همانترتیب همراه با رنگزای اسپرک و روناس می

مربوط  فیرشود تنها تفاوت چشمها مشاهده میکه در طیف

های هیدروکسی در محدوده های کربوکسی  و فروهبه فروه

های بدست آمده باشد که با توجه به پیکمی 35۰۰تا  3۰۰۰

های در دو نسخه رنگرزی شده، مربوط به فروهبه ترتیب 

عاملی موجود در ساختار رنگزای فیاه اسپرک و روناس است  

، ساختار مواد رنگزای اسپرک و 6طور که در شک  همان

های هیدروکسی که در دهد، تعداد فروهروناس نشان می

جذب دارند، در اسپرک  نانومتربر  35۰۰تا  3۰۰۰محدوده 

در اجزای شیمیایی موجود در  باشد س میبیشتر از رونا

پوست مرکبات فقط لینالول حاوی فروه هیدروکسی است  و 

شاید به ایث جهت فقط مقدار ناچیزی سبب افزایش جذب 

در ایث ناحیه برای رنگزای اسپرک شده است  اما مساله مهم 
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ست که حضور پوست مرکبات در حمام رنگرزی روناس، ا ایث

های هیدروکسی و جذب تعداد فروه به ترتیب سبب کاهش

های کربونی  بر سانتیمتر و فروه 35۰۰تا  3۰۰۰در ناحیه 

نوار  کی متر شده است نانوبر  17۰۰تا  16۰۰در محدوده 

در  OHوجود فروه  مترنانو 3375,37در مرکز  یجذب قو

 نانومتر 1718,5۲نوار با مرکز  کی و  دیاس کیلیکربوکس

 کیلیکربوکس یدهایاس C-O یکشش ارتعاشوجود  مربوط به

 کیپ ثیتر  یعم  دهد ینشان م کیتریس یدهایدر اس

 جیرا بیترک کیکه   ،یفروه کربون کیدر  C=Oمربوط به 

 ثیمشاهده شد  ا نانومتر است، 1637,51در  دهایدر فالونوئ

 ثیمرکبات مورد استفاده در ا پوستدهد که  ینشان م جینتا

روی است که  ییدهایفالونوئ یرسد حاو یمطالعه به نرر م

برایث جذب رنگزای اسپرک و روناس تاتیر فذاشته و  عالوه

احتماال  دهد  یفعال را نشان م ستیز یاز عملکردها یبرخ

فالونوئید سبب کاهش بوی  هایافزایش ایث نوع از فروه

هایی در البته در جذب فرابنفش، فروهنامطبوع شده باشد  

ک در حضور پوست مرکبات محلول رنگی روناس و اسپر

بوجود آمده که سبب افزایش جذب در ایث ناحیه شده است  

بوی نامطبوع توانند در از بیث بردن پوست لیمو و پرتقال می

تریث جزء شیمیایی لیمونث که اصلی پشم مؤتر واقع شوند 

نشان داده  1طور که در شک  اسانس مرکبات بوده همان

یدروکربنی است که قادر به شد، دارای ساختار حلقوی و ه

باشد  از آنجا که مقدار قاب  تشکی  پیوندهای هیدروژنی می

 های فالودو )بخش نارنجی توجهی از لیمونث در قسمت

 

 

ده پوسته( و آلبیدو )الیه سفید رنگ داخلی پوسته( موجود بو

نگارزی فردد، وارد فرایند رو  منجر به ایجاد بو در پرتقال می

فرار آن با تشکی  پیوندهای هیادروژنی باه  شده و بخش  یر

( متوا  7کاالی پشمی و رنگزای روناس یا اساپرک )شاک  

تشکی  کمپلکس بایث دو رنگازا و کااال ناه تنهاا  شده است 

های عمومی رنگرزی شده، باوی ناامطبوع سبب افزایش تبات

سات   ارا ازبیث برده بلکه زیر دست کاال را نیز بهبود بخشیده 

 تواند باه وجاودیم نانومتر 1718,5۲در ناحیه افزایش جذب 

 یدهایدر اسا کیلیکربوکسا یدهایاسا C-O یارتعاش کشش

نسبت داده شود  همچنیث رو اث پوسات مرکباات  کیتریس

های رو ث بیضی و در بخش فالودو در دمای موجود در کیسه

باااالی حمااام رنگاارزی وارد فراینااد شااده و توسااط بخااش 

جر به بهبود زیر دسات کااال هیدروفوب پشم جذب شده و من

ی های رنگرزمقایسه پارامترهای رنگی در نمونه نخشده است  

دهد که پوست لیمو سابب شده با روناس و اسپرک، نشان می

کاهش میزان زردی و جذب رنگزا در نمونه نخ رنگرزی شاده 

با اسپرک شده در صاورتیکه در ماورد رونااس، پوسات لیماو 

افتاه اماا در نهایات مقدارجاذب میزان زردی و آبی افزایش ی

کنش میزان سبزی در پوست لیمو با برهمکاهش یافته است  

میزان قرمزی در روناس، سبب کاهش نهاایی میازان قرمازی 

کنش بیث ساختارهای هیادروکربنی احتماال برهمشده است  

به اجزای پوست مرکبات سبب کاهش جذب رنگ شده است  

های براساس داده ،باتدلی  خاصیت اسیدی پسماندهای مرک

وان تا، مقدار اسید مورد نیاز در فرایند رنگرزی را می1جدول 

 کاهش داد  
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اختار شیمیایی ماده رنگزای روناس ) آلیزاریث( س -7شک  

 [۲6]ال( واسپرک ) رسدالوتئ

 گیریتیجهن-6

تحقیا  از پوسات پرتقاال و لیماوترش بارای بهباود ایث در 

ر حضاور رونااس و اساپرک کیفیت رنگرزی کاالی پشامی د

استفاده شد  هدف از کاربرد پوست مرکبات باه دلیا  امکاان 

سنجی بهبود اساتفاده از انباوه پساماند مرکباات در صانایع 

امکاان کااهش  ذایی بوده است  نتایج رنگرزی نشان داد که 

مخووصاا در فرایناد رنگارزی فیااهی مقدار اساید موارفی 

یج طیاف سانجی و   نتااوجاود داردحضور پوست لیمو ترش 

 کالریمتری نشان داد که هر دو ماده روی نتایج جذب ماادون

یاا سابب  وجذب در ناحیه فارابنفش تااتیر فذاشاته  و قرمز

 های جدیدی حاص  شد تغییر میزان جذب شده و یا پیک

 

در ایث پژوهش به دلی  استفادۀ مستقیم از پوسات مرکباات  

اال در نرار فرفتاه وزن ک %5۰ها در فرایند رنگرزی مقدار آن

به عنوان ماادۀ را ها شد، در صورتیکه محققیث قبلی مقدار آن

کار به %3۰و حتی مقدار دندانه را تا  وزن کاال  %9۰۰رنگزا تا 

ی مقاداری ماادهدر حمام آبی )روش بکار رفتاه(  برده بودند 

وارد حماام  اساتخراج و رنگزا از پوست لیمو تارش و پرتقاال

هاای و مقادیر رنگی نمونه نخ ایج کالریمتریزیرا نت شدهرنگزا 
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