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  چکيده
  ليپوزوم ها ذرات کروی می باشند که از بهم پيوستن مولکولهای آمفيفيل تشکيل شده اند و بـدليل                     

 در اين تحقيق از آنها      د چربی دوست و آبدوست می باشند و       ماهيت ساختمانی خود قادر به حمل موا      
ليپـوزوم  ايـن تحقيـق تهيـه        .به عنوان حامل هايی برای انتقال رنگزا به ليف پشم استفاده شـده اسـت              

بـه  . داز لسيتين سويا و بکارگيری آن در رنگرزی کاالی پشمی را شامل مـی شـو               ) MLV(چندجداره  
 رفتار رمق کـشی دو رنگـزای متـال          ، ليپوزوم روی سرعت و دمای نهايی رنگرزی       منظور بررسی تأثير  

  و جوش با غلظـت هـای  C۸۵° در دو دمای Lanaset Blue 2R و Irgalan Blue FBL ۱:۲کمپلکس 
ی تا قبـل از      که استفاده از ليپوزوم در رنگرز      نتايج نشان داده است   . سی شده است   ليپوزوم برر  متفاوت

بـا رسـيدن    . نتيجه افزايش رمق کشی شده است     در   افزايش جذب رنگزا و      دمای نهايی رنگرزی باعث   
ق در حمـام    و به فـسفوليپيدهای معلـ     شده  تخريب  ليپوزوم ها    ،ای نهايی و ماندگاری در اين دما       دم به

رمـق   .هندد، رمق کشی نهايی را کاهش می         با قرارگيری روی سطح الياف     رنگرزی تبديل می شوند و    
 ليپـوزوم % ۱  بـا همراه Irgalan Blue FBLبا رنگزای شده  رنگرزی بدست آمده از نمونهکشی نهايی 

 Albegalده مـاده يکنواخـت کننـ   % ۱  بـا همراهدر جوش و شده رنگرزی با نمونه   در مقايسهC۸۵°در

SET    ستشويی نمونـه هـا افـزايش يافتـه        غلظت بهينه ليپوزوم ثبات ش    با    در رنگرزی  .  بهتر بوده است 
  .     استنشده  استحکام نمونه های نخ رنگرزی شده با ليپوزوم تغييری مشاهده نتايج  درهمچنين. است

  
  
  


