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  چكيده 
  :هدف از اين تحقيق عبارت است از

 با برخي از رنگزارهاي طبيعي شامل حنا، پوست و آب انار 6گرزي نايلون بررسي رن -1

 بررسي فام رنگي حاصل با حنا، پوست و آب انار -2

 بررسي ثبات هاي رنگي و ميكروبي با حنا، پوست و آب انار -3

صنعت نساجي همواره با مشكل عمده اي چون آلودگي محيط زيست ناشي از دفع پسابهاي سمي و آالينده، 
ندهاي رنگرزي و تكميل مواجه است لذا بهره گيري از فرآيندهاي ايمن و حافظ محيط زيست بسيار فراي

 .حائز اهميت است

رنگزاهاي طبيعي به دليل غير سمي بودن و نداشتن مشكالت ناشي از پسابهاي رنگرزي روز به روز بر 
متداول  1مختلف از سه دندانه كاربردشان افزوده مي شود در اين پژوهش كاالي نايلوني به كمك درصدهاي

، % 15، % 10، % 5( 3و سولفات آلومينيوم% ) 5، % 3، % 2، % 1( ، كلريد قلع%) 20، % 10،% 5(  2اسيد تانيك
نهايتاً . ، پوست و آب انار رنگرزي گرديده است 4دندانه داده شده و سپس با سه رنگزاي طبيعي حنا% ) 20

و ) ثبات سايشي شستشوئي و نوري(رنگرزي  5يعي استفاده شده در ثباتهاياثر ميزان دندانه و نوع رنگزاي طب
كاالي نايلوني رنگرزي شده مورد بررسي قرار گرفته است و هم چنين براي مقايسه بين  6اثر آنتي باكتريالي

انعكاسي به جهت مقايسه تغييرات رنگ و اندازه گيري ميزان  7كليه نمونه ها از دستگاه اسپكتروفتومتري
  .استفاده شد)  *bو  *aو  *L(انعكاس و 

بيشتر  Gray Scaleدر نهايت نتيجه گرفته شد ثبات شستشويي براي همه نمونه ها خوب بود بر اساس مقياس 
بودند دندانه ها باعث شده است كه وزن ملكول رنگ باالتر رود پس مهاجرت رنگزا از كاال ) 4-5(نمونه ها 

  .شده استكمتر شده پس ثبات شستشويي خوب 
در مورد ثباتهاي سايشي در نمونه خشك همه نمونه ها خوب تا عالي دسته بندي شده بود و ثبات مرطوب 
نمونه ها به جز نمونه دندانه دار شده با كلرور قلع كه متوسط بود در آب انار تمامي نمونه ها خوب تا عالي 

  .بودند
ورقلع دندانه دار شده اند متوسط بودند ولي نمونه هاي ثبات نوري نمونه هايي كه با سولفات آلومينيوم و كلر

  . دندانه دار شده با اسيد تانيك ثبات نوري قابل قبولي دارند

                                                 
١. Mordant  
٢ . Tannic acid 
٣ . Aluminum Sulfate 
٤ . Henna 
٥  . Fastness 
٦ . Anti bactrial 
٧ . Spectro photometer 
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  :نتايج حاصل از طيف سنجي انعكاسي به شرح ذيل است
و رنگرزي شده با حنا در محيط %) 20، % 15، % 10( نمونه هاي دندانه شده با سولفات آلومينيوم  -1

پس دندانه سولفات آلومينيوم باعث روشن تر شدن . رنگ خيلي كمي داشته استقليايي، جذب 
  .نمونه شده است

و رنگرزي % ) 10، % 5(و اسيد تانيك %) 20، % 15، % 5( نمونه هاي دندانه شده با سولفات آلومينيوم  -2
 .شده با آب انار نمونه ها آبي شدند

 .با پوست انار آبي شده استو رنگرزي شده % 1نمونه دندانه شده با كلرور قلع  -3

افزايش درصد دندانه ها در نمونه هاي رنگرزي شده با حنا در محيط اسيدي باعث تيره تر شدن  -4
 .نمونه ها نسبت به نمونه شاهد شده است پس جذب رنگ باالتر رفته است

نتيجه مي شود كه جذب رنگ نمونه هاي رنگرزي شده در محيط اسيدي نسبت به  4و1از گزينه  -5
 .يط قليايي باالتر رفته استمح

و رنگرزي شده با آب انار  نسبت به نمونه شاهد، % ) 3، % 2، % 1(نمونه هاي دندانه شده با كلرور قلع  -6
 .قرمزي كاهش محسوس تري دارد

نتايج حاصل از آنتي با كتريال نشان داد كه تمامي نمونه ها خاصيت آنتي باكتريال ندارند و ميكروب روي 
  ها رشد كرده است تمامي نمونه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  


