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پتاسیم و آلومینیوم دندانه با سولفاتسورگوم به روش پیش گیاه با ابریشملیف   رنگرزی  

 شیوا توکلی7، احمد اکبری2،

 چکیده

 وادم جایگاه و فرش یک در بصری یمؤلفه اولین عنوان به رنگ دستباف و فرش تولید در ابریشمی الیاف اهمیت به توجه با

م به بر لیف ابریش( بذرجارو) سورگوم رنگزایی خاصیت بررسی با هدف پژوهش این حاصل، هایرنگ کیفیت در طبیعی رنگزای

 شبه کمک رو تحقیق این. است شده انجام روش پیش دندانه با دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم و تغییر میزان رنگزا

صورت  %713و  %733، %13، %21، %73ای صورت گرفته است. رنگرزی نمونه ها با درصدهای مختلف کتابخانه و آزمایشگاهی

انتخاب شد که پس از  %9و  %1، %0، %7ومینیوم و پتاسیم در درصدهای گرفت، همینین مقادیر دندانه سولفات مضاعف آل

و مقدار بهینه دندانه که بالاترین افزایش جذب در آن صورت  %733آزمایشات مختلف و بررسی آنها، مناسب ترین مقدار رنگزا 

رنگزا جذب رنگ در لیف ابریشم  ماده درصد دندانه با افزایشپیشمی باشد. نتایج نشان می دهد که در روش  %1می گیرد 

به دست  طیف رنگ قهوه ای (بذرجارو) سورگوم گیاه با ابریشم پتاسیم در رنگرزی و از دندانه سولفات آلومینیوم. افزایش می یابد

به دست آمد که  0و ثبات نوری  4-1، ثبات سایشی 0-4می آید. با انجام آزمون های ثباتی بر روی نمونه ها، ثبات شستشویی 

نشان می دهد این رنگزا از ثبات نسبتا خوبی برای رنگرزی بر روی الیاف ابریشمی برخوردار است. فراوانی، در دسترس بودن، 

جی از مزایای نارن -قابلیت سازگاری با محیط زیست و امکان تشکیل کمپلکس با دندانه های مختلف به منظور تولید فام های زرد

 دد.این گیاه در رنگرزی محسوب می گر

 رنگزا، دندانه ماده درصد ،(بذرجارو) سورگوم گیاه لیف ابریشم، رنگرزی، های کلیدی:کلمه
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 مقدمه

 مواد از دهاستفا با و سنتی کاملا و قدیمی هایروش طریق از ایپنبه و کرکی پشمی، ابریشمی، هایپارچه یا الیاف نمودن رنگین

 هاینگر با رنگرزی و تهیه طرز کشور مختلف نقاط در. گویندمی سنتی رنگرزی را دارند حیوانی یا گیاهی منشأ که طبیعی

 ثبات از و بازندنمی رنگ شستشو، هنگام به یا خورشید مقابل در هارنگ این وجود ولی نیست یکسان سنتی طریق به طبیعی

 تدریج به تا شودمی سبب قالی بر قلیایی مواد آهسته تأثیر و زمان تدریجی مرور تنها و برخوردارند عوامل این برابر در قبولی قابل

 و عیطبی درخشندگی یکدیگر، با هماهنگ و آمیزددر بهم و گردد ترملایم هارنگ و باخته رنگ کمکم طولانی، مدتی خلال در و

(. منابع گیاهی بسیاری برای رنگرزی گیاهی وجود دارد که از بخش های 0: 7064آید )حیاتی،  وجود به ها،آن در گیریچشم

 مختلف یک گیاه برای رنگرزی الیاف فرش استفاده شده است و در مقوله دانش سنتی رنگرزی ایران قرار می گیرد.  

 یزیوژیکیف و مورفولوژیکی خصوصیات به توجه با گیاه گیاه سورگوم تاکنون در رنگرزی مورد استفاده قرار نگرفته است. این 

 در زراعی گیاهان سایر به نسبت و است شده معرفی خشکی به مقاوم زراعی گیاهان شاخص عنوان به دارد که فردی به منحصر

 کاهش به توجه با (.23: 7060دارد )معاونی و حیدری،  کمتری آبی نیاز و بوده ترمقاوم آبیاری دور شرایط و آبیاری دشوار شرایط

غیبی و شود ) معرفی استراتژیک محصول یک عنوان به تواندمی سورگوم کشور، مناطق بیشتر شدن آب کم و آبی ذخایر شدید

از این رو می تواند در تناسب با اقلیم موجود منبعی مهم برای رنگرزی الیاف فرش باشد. از سوی دیگر  (.443: 7077همکاران، 

 بیعیط علت به طبیعی هایرنگ جاذبه آن دلایل جمله از که است، طبیعی به رنگزاهای مندعلاقه دستباف فرش جهانی بازارهای

 .(Holme,7766 :6) است مصرف زمان در طبیعی هایرنگ بودن سالم آن دوم دلیل و مصنوعی، هایرنگ برابر در هاآن بودن

: 7060باشد)رحمانی و اردکانی،می جدید طبیعی رنگزاهای معرفی و شناسایی طبیعی، رنگرزی یتوسعه جهت راهکارها از یکی

(. این پژوهش با هدف معرفی یک رنگزای جدید در رنگرزی الیاف فرش صورت گرفته است. در روش کار رنگرزی لیف 223

ابریشمی به صورت پیش دندانه همراه با تغییر میزان ماده رنگزا و نیز میزان متفاوت از سولفات آلومینیم و پتاسیم بررسی می 

 شود. 

 پژوهش پیشینه

 نماشی طراحی منظور به جارویی سورگوم دانه و ساقه مکانیکی و فیزیکی خصوصیات مطالعه در( 7077) درآبادیشیخ شیرازی

 طراحی برای ایپایه اطلاعات ارائه برای گیاه این مکانیکی و فیزیکی ویژگیهای برخی مطالعه به جارو، تهیه مخصوص برداشت

 سورگوم از سوختی بیواتانول تولید نامهپایان در( 7077) فرحیاست. قربان پرداخته برداشت از پس و برداشت کاشت، هایماشین

 از اتانول تولید) جدید روش یک و بیواتانول تولید برای( جارویی سورگوم هایدانه) جدید منبع یک آن، یبهینه شرایط تعیین و

 (،7077) همکاران و است. غیبی کرده معرفی اتانول کیفیت و کمیت افزایش برای( غشایی بیوراکتور در جارویی سورگوم هایدانه
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 زا استفاده هایروش تعیین به نان یتهیه در سورگوم آرد از استفاده امکان و ایدانه سورگوم گیریپوست هایروش بررسی در

 خشک و مرطوب روش دو از آرد تهیه و گیریپوست مناسب هایروش به دستیابی هدف با غذایی صنایع در ایدانه سورگوم

 اساس بر گیاه دارد که این اشاره سورگوم گیاه مزایای برخی و کشت مناطق تاریخیه، بر مرور با( 7077) است. فومن پرداخته

 واردم گویای ایاندازه تا گروه هر نام که شودمی تقسیم( جارویی و شیرین علفی، ای،علوفه ای،دانه) گروه پنج به مصرف موارد

 در آن رنگدهی خصوصیات و نگردیده معرفی رنگرزی صنعت در رنگزا گیاه یک عنوان به گیاه این تاکنون .باشدمی آن مصرف

 .است نشده بررسی مختلف شرایط

 سورگوم گیاه

: از عبارتند هاآن کاربرد براساس سورگوم مختلف انواع. است آندروپوگون خانواده زیر از و پواسه خانواده از گیاهی سورگوم،

 ( سورگوم443: 7077مومی )غیبی و همکاران،  سورگوم و جارویی ای، سورگومعلوفه سورگوم قندی، سورگوم ای،دانه سورگوم

 دهنامی( جارویی سورگوم) ایخوشه ذرت ایران در که است غلات خانواده از گیاهی کالر بی سورگوم( ال) موان  علمی نام با زراعی

 جارویی سورگوم که دارد گونه 03 حدود در سورگوم. دارد تعلق گندمیان خانواده به که است ایلپه تک گیاهی سورگوم،. شودمی

 هم با گیاه سه این کشت سط  آمار شده باعث که ارزن و ذرت با گیاه این ظاهری شباهت به توجه با. باشدمی هاآن از یکی

 هایشود. تودهمی استفاده است گیاه این برای جهانی اسم یک که سورگوم اسم از سه، این میان تمایز ایجاد برای شود، مخلوط

 ورط به جنوبی بنادر و مازندران گیلان، یزد، اصفهان، کرمان، سیستان، خراسان، جنوب مناطق در ایران در سورگوم بومی زراعی

 جاروی تولید و دام غذای تهیه برای شرقی آذربایجان استان هایزمین از وسیعی منطقه در حال، این با. دارد وجود پراکنده

 نای. دارد خوبی سازگاری آن معتدل و خشک و گرم مناطق ویژه به ایران هوایی و آب شرایط با سورگوم. شودمی کشت دستی

 از وته،ب پای در آب زیادی صورت در که ذرت با مقایسه در و دارد نیاز تریکم آب به غلات سایر به نسبت نمو و رشد برای گیاه

 و خشکی خاک، و آب شوری به نسبت سورگوم همینین. دهدمی ادامه خود رشد به شرایطی، چنین در سورگوم رود،می بین

 است اییافته توسعه بسیار و افشان ایریشه سیستم دارای( 27: 7077 محمدی، و افرا)دارد  خوبی تحمل آلومینیوم مسمومیت

 قرمز رنگدانه اصلی اجزای(. Bhargava& oth,2336 :772باشد)می دارا خوبی به را روی عنصر بالای غلظت رشد توانایی که

( 402. 09: مولکولی وزن ،C09H02O92: مولکولی فرمول)  اسوکسانتوکتون گالاکتوزید -9-3-هیدروکسی دی 1،4,  سورگوم

 وزن، C01H01O90: مولکولی فرمول) اسوکسانتوکتون گالاکتوزید -9-3-متوکسی دی -0-6 هیدروکسی دی 4،1, و

 .است شده داده شرح7 شکل در هاآن ساختاری فرمول که باشند،می(  42,472:مولکولی
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zue & shi) سورگوم قرمز رنگدانه ساختاری . فرمول7 شکل ,7777: 26) 

 لیف ابریشم

 املعو وجود علت به ای دارد.ویژه در فرش اهمیت طبیعی الیاف سایر با مقایسه در که طبیعی است الیاف جزء ابریشم الیاف

 آب %77 استاندارد شرایط در است خوب ابریشم آب جذب لیف، ساختار در نظمبی هایقسمت وجود همینین و آب جذب

 ابریشم (.29: 7069علوی، صال )شود می آن چاپ و رنگرزی سهولت باعث امر این و متورم رطوبت اثر در ابریشم. کندمی جذب

 یکوالانس هایپیوند وجود عدم دلیل به پشم خلاف بر موضوع این و شودمی حل پشم از زودتر معدنی غلیو و سرد اسیدهای در

 از باید رنگرزی هنگام در بنابراین دارند ابریشم روی تخریبی اثر تدریج به جوشان رقیق اسیدهای. است پلیمر هایزنجیر بین

 .(01: 7060کرد)صدری،  استفاده ضعیف آلی هایاسید

 روش کار

ای به منظور گردآوری مبانی پژوهش استفاده شد و برای از منابع کتابخانه برای شناخت نسبی گیاه سورگوم در این پژوهش ابتدا

ن ادی که در ایهای مربوط انجام گردید. موهای رنگرزی این رنگزا بر الیاف ابریشم در محیط آزمایشگاه آزمایشبررسی ویژگی

 و آلومینیوم کاشان، سولفات جارویی از منطقه قم، سورگوم لا 10آزمایش مورد استفاده قرار گرفت عبارتند از: نخ ابریشمی 

 ( .73و صابون نانیونیک )مول کننده تهیه شده از شرکت رزفامپتاسیم تهیه شده از شرکت مرک، نرم

 گرم، 337/3بن ماری الکتریکی ) به منظور ایجاد حرارت(، ترازوی الکتریکی با دقت وسایل و تجهیزات مورد استفاده عبارتند از: 

PH   متر مدلMetrhome 944 ، دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی مدلCintra 737 ، دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی مدل

Konica Minolta 0033d ، دستگاه ثبات شستشویی مدلJAMES H. HEAL (GYROWASH 671) کشور  ساخت

ساخت کشور انگلستان، دستگاه ثبات  JAMES H. HEAL (Halifax, HX0 0EP)انگلستان، دستگاه ثبات سایشی مدل 

 ساخت کشور انگلستان. Megasolنوری مدل 
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 مراحل انجام کار در آزمایشگاه

  رنگرزی از قبل ابریشم کردن آبخور -7

 با ایدب هانمونه کردن مرطوب. است لازم رنگرزی از قبل الیاف نکرد آبخور رنگرزی، از حاصل مطلوب نتیجه به دستیابی برای

 رارق آب در کامل طوربه رنگرزی از قبل  هانمونه منظور بدین. گیرد انجام کامل شدن اشباع تا یکنواخت طوربه و کافی دقت

 .شدند رنگرزی آماده و شده فشرده سپس گرفتند

 گیری عصاره فرآیند -2

 صورت دقیقه 03 مدت به جوش دمای در 7:43  ( L:R) حمام حجم به وزن نسبت با 7نمودار طبق رنگزا گیری عصاره

 .شد رنگرزی آماده محلول شدن، خنک از بعد سپس گرفت

                           

 .گیری عصاره فرآیند منحنی .7نمودار

 دادن دندانه فرآیند -0

 دندانه (. عمل03: 7091است )جهانشاهی،  الیاف بیشتر پذیریرنگ و تببیت برای موادی کردن اضافه معنی به اصطلاح در دندانه

گراد) به جهت آنکه لیف ابریشم در  سانتی درجه 93دمای در 7:43 ( L:R) حمام حجم به وزن نسبت با 2  نمودار طبق دادن

 هانمونه انتها در شد، انجام دقیقه 03 مدت به دمای بالا آسیب نبیند عمل دندانه دادن و رنگرزی در این دما صورت گرفت(

 .گرفت قرار استفاده مورد نظر مورد دندانه از کالا وزن %1 دادن دندانه منظور به. شدند داده شستشو

 

 .دادن دندانه فرآیند منحنی .2 نمودار
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 رنگرزی فرآیند

 23 زمان مدت طی تصفیه آب از استفاده با  7:43 ( L:R)  حجم به وزن نسبت با حمام. گرفت انجام 0 نمودار طبق رنگرزی

 شستشو هانمونه انتها در و شد انجام رنگرزی دقیقه 03 مدت به 93℃ دمای در و شد رسانده 93℃ به 43℃ دمای از دقیقه

 قرار استفاده مورد کالا وزن به نسبت جارویی سورگوم %713 ،%733 ،%13 ،%21 ،%73 مقادیر رنگرزی منظور به. شدند داده

  .گرفت

          

 

 

 رنگرزی . منحنی فرآیند0نمودار

 کننده ، نرم7:43 (L:R)  حمام حجم به وزن نسبت با شستشو عمل. شدند داده شستشو کنندهنرم با هانمونه رنگرزی پایان در

 .شد انجام دقیقه 03  مدت به 03℃ دمای در کالا وزن میزان به

 های پژوهشیافته

 .جارویی سورگوم با شده رنگرزی های نمونه معرفی .7جدول

 معرفی نمونه معرفی نمونه

7A  7 %73رنگزاA´ 73 رنگزا و %0 پتاسیم و آلومینیوم سولفات دندانه پیش% 

2A  2 %21رنگزاA´ 21 رنگزا و %0 پتاسیم و آلومینیوم سولفات دندانه پیش% 

0A  0 %13رنگزاA´  13رنگزا و  %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

4A  4 %733رنگزاA´  733و رنگزا  %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

1A  1 %713رنگزاA´  713و رنگزا  %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

7B  733و رنگزا  %7پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

2B  733رنگزا  و %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

0B  733و رنگزا  %1پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

4B  733و رنگزا  %9پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 
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 های رنگرزی شده با مقادیر مختلف رنگزابررسی میزان قدرت رنگی نمونه •

 03به مدت  93℃در دمای   7:43L:Rکالا، رنگزا نسبت به وزن  %713و  %733، %13، %21، %73رنگرزی با میزان 

اشد. بهای رنگرزی شده با مقادیر مختلف رنگزا میدقیقه انجام شد. هدف از انجام این رنگرزی بررسی میزان قدرت رنگی نمونه

فی شد معر %733دهد با افزایش درصد رنگزا میزان جذب افزایش یافته و مقدار رنگزا برای رنگرزینتایج نشان می 2طبق شکل 

 شود.و ادامه آزمایشات با این درصد بررسی می

    

 های رنگرزی شده با مقادیر مختلف رنگزا.. میزان قدرت رنگی نمونه2شکل                                                 

 و پتاسیمهای  بدون دندانه و پیش دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم مقایسه میزان جذب رنگزا در نمونه •

رنگزا نسبت به وزن کالا و دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم  %713و  %733، %13، %21، %73رنگرزی با میزان

دقیقه انجام شد. هدف از انجام این آزمایش مقایسه  03به مدت  93℃در دمای  7:43L:Rنسبت به وزن کالا با  %0به میزان 

دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم است. همانطور که ر دو نمونه بدون دندانه و پیشد سورگوم جاروییمیزان جذب رنگزای 

 %733دندانه تأثیر چندانی روی جذب رنگزا ندارد. بنابراین در آزمایش بعدی، پس از آنکه مقدار  %0دهد مقدار نشان می 0شکل 

دانه مصرفی که بیشترین جذب را نیز دارا باشد، مقادیر رنگزا برای ادامه رنگرزی معین شد، برای بدست آوردن مقدار بهینه دن

 را مورد سنجش قرار دادیم که نتیجه آن در بخش بعدی آمده است. %9و  1%، 0، %7%
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 . مقایسه میزان جذب رنگزا در نمونه بدون دندانه و پیش دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم.0شکل                               

 سورگوم جاروییطول موج رنگزای  •

(  در هر نمونه نیاز به یک نقطه از طول موج است، K/Sپس از آزمایشات اولیه، برای بدست آوردن میزان جذب رنگزا )

مقدار رنگزا به عنوان  %733و میزان جذب بر اساس آن محاسبه شود. با انتخاب  (max λ)که در آن میزان جذب بیشترین باشد 

 003طول موج ماکزیمم جذب 4ه، طول موج این درصد توسط دستگاه اسپکتوفترومتر انعکاسی بدست آمد. طبق شکل مقدار بهین

 003ماده رنگزا در طول موج  %733( در آزمایشات بعد با میزان K/Sتعیین و میزان جذب رنگزا ) %733نانومتر برای درصد 

 نانومتر محاسبه شد.

 

 ماده رنگزا. %733با  جاروییسورگوم . طیف جذبی رنگزای 4شکل

های رنگرزی شده به روش پیش دندانه بر حسب مقادیر مختلف از دندانه سولفات بررسی میزان قدرت رنگی نمونه •

 مضاعف آلومینیوم پتاسیم

و  %1، %0، %7رنگزا  نسبت به وزن کالا و دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم به میزان  %733رنگرزی با میزان 

دقیقه انجام شد. هدف از انجام این رنگرزی بررسی میزان جذب  03به مدت  93℃در دمای  7:43L:Rنسبت به وزن کالا با  9%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 50 100 150 200

K
/S

بدون 
دندانه

(درصد)رنگزا 



 

760 

 

های رنگرزی شده بر حسب مقادیر مختلف از دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم است. در نمونه سورگوم جاروییرنگزای 

افزایش پیدا کرده است و بعد  %1است که با افزایش میزان درصد دندانه، جذب تا میزان ،  نتایج گویای این مطلب 1طبق شکل 

تعیین شد  %1از آن میزان جذب ثابت شده است. با توجه به این نمودار مقدار بهینه دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم 

 شود.و ادامه آزمایشات با این مقدار دندانه بررسی می

 

های رنگرزی شده به روش پیش دندانه برحسب مقادیر مختلف از دندانه سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم . میزان قدرت رنگی نمونه1شکل                

. 

 جارویی سورگوم رنگزای ثباتی خواص گیریاندازه •

 ثبات جمله از رنگی ثبات میزان حداکبر دارای که شود استفاده رنگزاهایی از باید فرش در استفاده مورد الیاف رنگرزی در

 زمایشاتآ جارویی، سورگوم با شده رنگرزی هاینمونه ثبات تعیین منظور به. باشند نوری ثبات و سایشی ثبات شستشویی،

 گیریاندازه .است شده ارائه ادامه در آن نتایج و شد انجام نوری ثبات و سایشی ثبات گذاری،لکه اثر شستشویی، ثبات گیریاندازه

 گونه هر ات شوندمی شسته کاملاً الیاف رنگرزی از بعد لذا. دهدمی نشان الیاف منافذ در را رنگ نگهداری میزان شستشویی ثبات

 ررسیب هاآن ثبات و شوند جدا الیاف از هستند، ضعیفی پیوندهای دارای یا و اندنشده تببیت الیاف روی بر که رنگزایی ذرات

I استاندارد طبق  نظر مورد هاینمونه.  شد انجام دقیقه 03 مدت به 43℃ دمای در L:R  7:13با شستشویی ثبات.  شود SO-

731-C30(7767) دهد نمونه شاهد که میزان رنگزا آن صد در صد نتایج نشان می گرفتند، قرار شستشویی ثبات آزمون مورد

-4ی پتاسیم ثبات شستشوی و آلومینیوم سولفات دانهدن و لیف رنگرزی شده با سورگوم با پیش 1-4بوده است ثبات شستشویی 

 فرش رد استفاده مورد ابریشم الیاف رنگرزی برای خوبی نسبتا شستشویی ثبات دارای جارویی دارد بدین معنا که سورگوم 0

 است.

 ستانداردا مطابق استاندارد صابون و همراه پارچه با شستشو در گذاریلکه رنگرزی شده، اثر هاینمونه گذاری لکه برای تعیین اثر

I SO-731-C30(7767) 1 آزمایش انجام جهت صابون میزان. شد انجام دقیقه 03 زمان مدت و گرادسانتی درجه 43 دمای در 

 ثانویه استات و پنبه ،0،0نایلون استر،پلی اکریلیک، پشم، ترتیب به جنس 0 از متشکل همراه پارچه. شد استفاده لیتر بر گرم
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 به 7 تا 4 از ها شماره بقیه و گذاری لکه عدم نشانه  1 عدد. است شده تعیین 7-1 بین خاکستری معیار با گذاریلکه اثر. است

 نشان داده شده است. 2دهد که در جدول می نشان را گذاری لکه بیشترین ترتیب

 هاینمونه گذاری لکه اثر . تعیین2جدول

 توضیحات کد نمونه
استات 

 ثانویه
 پنبه

،۷نایلون

۷ 
 پلی استر

اکریلی

 ک
 پشم

4A 4-1 1 1 1 4-1 4-1 نمونه شاهد 

B0 4-1 4-1 1 1 4-1 4 پیش دندانه آلومینیوم 

 

 رد ضخیم مقواهای دور به شده رنگرزی هایجارویی، نمونه سورگوم با شده رنگرزی هاینمونه سایشی ثبات بررسی منظور به

 بدست عدد. شد گیریاندازه هاثبات و تنظیم 73 روی بر دستگاه دور و شد گذاشته دستگاه زیر در و پیییده 1×76 هایاندازه

 .است سایشی ثبات ترینضعیف بیانگر 7 عدد و سایشی ثبات ترین عالی بیانگر 1عدد. است 7-1 خاکستری معیار توسط آمده

 می باشند. 1-4پتاسیم دارای ثبات سایشی  و آلومینیوم سولفات دندانه دهد هر دو نمونه شاهد و نمونه پیشنتایج نشان می

Iشده تعریف استاندارد طبق جارویی سورگوم با شده رنگرزی هاینمونهدر تعیین ثبات نوری،  SO 731/  B32 (7774) انجام 

bl)آبی  برابر نور از معیاری ثبات دربرای بیان درجه .شد ue scal e)  برابر در ثبات رنگ، استاندارداین طبق   گردید.استفاده

 سانتیمتر 0×7اندازه به فشرده و موازی صورت به نازک مقوایی دور به هانمونه آزمایش این . درشودمی سنجیده 7_6نور با ارقام 

 نیمی ورتص این در است، شده مستتر دقیقا آلومینیوم ورق با دیگر بخش و گرفته قرار نور تحت نمونه نصف. است شده پیییده

 ساعت 03 هایزمان برای و جداگانه طوربه شده رنگ هاینمونه. است پوشیده دیگر نیمی و دارد قرار نور معرض در هانمونه از

˚ Cدمای در ˚ Cسیاه صفحه دمای و  21  موج طول که زنون لامپ به مجهز  مصنوعی نور منبع زیر %43 نسبی رطوبت با  41

 . شد دهی پرتو است خورشید نور مشابه آن

 این در. شودمی مقایسه مرجع، عنوان به شده مدرج 6 تا 7 از که معیاری با نور برابر در رنگ از حاصل تغییرات روش این در

 شماره برابر دو ثباتی دارای شماره هر و است ثبات)بهترین( حداکبر دارای 6شماره و ثبات) بدترین( حداقل دارای 7 شماره معیار

تاسیم دارای پ و آلومینیوم سولفات دندانه دهد که ثبات نمونه شاهد و نمونه پیشمی نوری نشان ثبات آزمایش نتایج. است قبلی

 می باشد. 0ثبات نوری
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 نتیجه گیری

 ایقهوه به قرمز تا سفید هایرنگ دارای جارویی سورگوم. گردید انتخاب رنگزا ماده عنوان به جارویی سورگوم پژوهش این در

اصل طیف اصلی ح. کنندمی تغییر ایقهوه تا گلبهی از که اندکرده ایجاد هاییرنگ مختلف هایدندانه با شده رنگ الیاف است،

 با بهینه نشان داده شده است. رنگرزی 0از رنگرزی سورگوم با سولفات آلومینیم و پتاسیم به رنگ قهوه ای است که در جدول 

 با دادن دندانه همینین است، دقیقه 03 مدت به 93℃ ماید در  L:R 7:43کالا،  وزن به نسبت رنگزا %733 میزان با رنگزا این

 و سایشی مطلوبی دارد. لیف رنگرزی شده ثبات شستشویی .است دادن دندانه بهینه دمای 93℃ دمای در کالا وزن به نسبت 1%

ورد رنگزای متداول ماین گیاه به دلیل فراوانی، قیمت به صرفه و سازگاری ای که با محیط زیست دارد می تواند به عنوان یک 

 زمره در را اهگی این توان پیشنهاد کردمی حاصله ارزشمند نتایج به توجه استفاده قرار گیرد. برای بررسی بیشتر این رنگزا با

 معرفی افدستب فرش صنعت در متنوع هایفام تولید منظور به رنگزا گیاهان سایر با ترکیب در یا و مجزا صورت به رنگزا گیاهان

 .نمود
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 پتاسیم آلومینیوم مضاعف سولفات دندانهپیش و رنگزا مختلف مقادیر شده رنگرزی هاینمونه . تصاویر0جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر نمونه معرفی نمونه

7A  73رنگزا% 
 

2A  21رنگزا% 
 

0A  13رنگزا% 
 

4A  733رنگزا% 

 

1A  713رنگزا% 

 

7A´  73و رنگزا  %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

 

2A´  21و رنگزا  %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 

 

0A´  13و رنگزا  %0سولفات آلومینیوم و پتاسیم پیش دندانه% 

 

4A´  733و رنگزا  %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 
 

1A´  713و رنگزا  %0پیش دندانه سولفات آلومینیوم و پتاسیم% 
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 فهرست منابع و مأخذ

( ظرفیتی نو و با ارزش از مواد لیگنو سلولزی Sorghum bicolor)ساقه گیاه جارو (. 7077افرا، الیاس، محمدی، حسین ) -
 .43-27صص. شماره چهارم. 77های علوم و فناوری چوب و جنگل.  دوره . مجله پژوهشغیر چوبی برای صنعت خمیر و کاغذ

 هنر تهران.  . چاپ اول. دانشگاههای رنگرزی الیاف با مواد طبیعیفرآیند و روش(.  7091جهانشاهی افشار، ویکتوریا، ) -

 جهاد کاربردی علمی عالی آموزش موسسه . چاپ اول. انتشاراتهای طبیعیرنگرزی الیاف با رنگ(. 7064حیاتی، مهدی، ) -

 تهران. کشاورزی.

مجموعه مقالات دومین سمینار ملی تحقیقات . رنگرزی پشم با رنگزای هوه چوبه(. 7060اکبر، اردکانی، المیرا )رحمانی، علی -

 . 223فرش دستباف. مرکز ملی فرش. ص

 طراحی منظور به جارویی سورگوم دانه و ساقه مکانیکی و فیزیکی خصوصیات مطالعه(. 7077درآبادی، مهدی )شیخ شیرازی -
 .ارومیه دانشگاه کشاورزی دانشکده .جارو تهیه مخصوص برداشت ماشین

 اول.کاشان. مرسل. چاپ انتشارات ،ابریشم با آشنایی (.7069غلامرضا، ) علوی،صال  -

 اپچ امیرکبیر، صنعتی واحد دانشگاهی جهاد انتشارات .(پنبه ابریشم، پشم،)نخ  و الیاف رنگرزی(. 7060نسرین، ) صدری، -

 دوم.

ای و امکان استفاده از آرد گیری سورگوم دانههای پوستبرسی روش(. 7077غیبی، فرزاد، بصیری، شادی، اثنی عشری، مریم ) -
 .13-40.  صص 4. شماره 4ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی. دوره مجله ی نان.سورگوم در تهیه

 یرتأث و زیستی تنوع ملی همایش دومین .سورگوم گیاه مزایای برخی و کشت تاریخیه مناطق بر مروری (.7077عزیز ) فومن، -

 .زیست محیط و کشاورزی بر آن

 یمیش مهندسی دانشکده .آن یبهینه شرایط تعیین و سورگوم از سوختی بیواتانول تولید (.7077امیرحسین ) فرحی، قربان -

 .بابل صنعتی دانشگاه

تراکم کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی در سورگوم تأثیر (.  7060معاونی، پیام، حیدری، یوسف ) -
 .092-064، صص 4. مجله علوم زراعی ایران. شماره ایعلوفه

- Bhargava, A., Shukla, S., Srivastava, J., Singh, N and D.Ohri. (2336). Chenopodium: 

aprospective plant for phytoextraction. ActaPhysiol. Plant. J. 03: p.p 777–723. 

- Holme, I.(7766), Unrevealing naturesvmysteries, International dyer and Textile printer.. 

- Zou, J.  Shi, Y.(7777). Industrial use of sorghum, Sorghum Institute of LAAS,.pp. 26 

 

 

 

 

 

 


