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 کشیتعیین منحنی رنگرزی الیاف پشم با روناس از نظر رمق

 سید جلال الدین بصام7

 چکیده

های رنگرزی روناس که به صورت تجربی به دست آمده اند و در کارگاههای رنگرزی مورد استفاده قرار می گیرند با میزان منحنی

متفاوتی رمق کشی  انجام می شوند. از آنجا که کاهش رنگ موجود در پسماند رنگرزی می تواند از نظر اقتصادی و محیط زیست 

اف تحقیق منحنی رنگرزی الی در اینهایی صورت بگیرد. عیین منحنی بهینه رنگرزی بررسیمهم باشد، لازم است که در مورد ت

های نخ پشمی برای به دست آوردن بهترین میزان به دست آمده است. برای این کار نمونه کشیرمقپشم با روناس از نظر میزان 

L:Rر دمای حداکبر، نحوه سرد کردن و زمان ماندگاری کالا ، دمای اولیه و نهایی رنگرزی، شیب افزایش دما، میزان ماندگاری د

قبل از خارج کردن آن از حمام مورد بررسی قرار گرفت. در هر مرحله میزان رنگ باقیمانده در حمام با روناس در پساب رنگرزی 

ایشات ن شد. با توجه به آزمگیری و بهترین شرایط در هر گروه از آزمایشات تعییبا استفاده از اسپکتروفتومتر نور عبوری اندازه

ه دمای افتد ککرومات پتاسیم در حالتی اتفاق می در رنگرزی پشم با روناس و دندانه دی کشیرمقانجام شده بیشترین میزان 

 73درجه سانتیگراد برسد. چنانیه الیاف در مدت  73دقیقه این دما به  13درجه سانتیگراد باشد و در مدت  43آغازین رنگرزی 

کشی بیشترین مقدار است. روش سرد کردن تاثیر چندانی بر روی میزان درجه باقی بمانند، میزان رمق 73در دمای  دقیقه

کشی افزوده ساعت در حمام رنگرزی باقی بماند بر میزان رمق 24کشی ندارد. پس از سرد شدن حمام، چنانیه کالا به مدت رمق

 شود.می

 روناس، منحنی رنگرزی، شرایط رنگرزی رنگرزی طبیعی، پشم،های کلیدی: واژه
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 مقدمه

روناس گیاهی است که از دیرباز توسط اقوام مختلف برای رنگرزی الیاف پشم و تهیه رنگ قرمز شناسایی شده و مورد استفاده 

ه و متعدد بود ی رنگرزی مورد استفادههاشده است، روشمیرفته است. از آنجا که رنگرزی گیاهی به طور سنتی انجام گمیقرار 

توسط استادان رنگرز به شاگردان و فرزندان به صورت  هاشد. این روشمیدر اثر تجربه فراوان بهترین شیوه رنگرزی انتخاب 

سینه به سینه آموخته شده و هم اکنون گنجینه گرانبهایی از تجربیات رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای طبیعی وجود دارد که 

ته ی متعددی به کار گرفهاشرای مکتوب کردن آنها صورت گرفته است. برای انجام رنگرزی پشم با روناس، روی اندکی بهاشتلا

و  کشیرمقشده که عمدتا بر اساس این تجربیات بوده است. در این تحقیق، منحنی رنگرزی الیاف پشم با روناس از نظر میزان 

 به دست آمده است. ثبات رنگ 

 مروری بر دانش موجود

ی دندانه دادن الیاف به صورت هاشی رنگرزی پشم با روناس را ذکر نموده است. روهاشی متعددی از روهاه( نسخ7011ورزی )

قبل از رنگرزی، همزمان با رنگرزی و پس از رنگرزی از مواردی است که در این کتاب به آن اشاره شده است. برای رنگرزی پشم 

 43، دمای آغازین رنگرزی هایی رنگرزی متفاوتی ارائه شده است. در اکبر این منحنهاینحنی مختلف، مهاهبا روناس با  دندان

دقیقه به  41تا  03درجه در نظر گرفته شده و پس از ورود کالا به داخل حمام بر حسب نوع دندانه مصرفی، این دما در مدت 

 ند.مایدقیقه در دمای جوش باقی م 91تا  03دمای جوش رسیده و مدت 

( در تحقیقی که در زمینه قالی استان چهار محال و بختیاری داشته است با آمیختن تجربیات رنگرزان آن استان 7093قاسمی )

 هایی رنگرزی مختلف برای گیاهان رنگزا، منجمله روناس، نموده است. این منحنهایبا دانش نوین رنگرزی مبادرت به ارائه منحن

ود که از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. در عین حال بر اساس تجربیات شمیستفاده توسط رنگرزان سنتی در رنگرزی ا

دقیقه  73درجه،  43آزمایشگاهی، قاسمی منحنی رنگرزی روناس را به این شرح به کار گرفته است: دمای شروع رنگرزی 

 دقیقه. 63این دما به مدت  دقیقه و ماندگاری در 03درجه در مدت  72ماندگاری در این دما، رسیدن به دمای 

ی متعددی در رابطه با رنگرزی با گیاهان رنگزای متفاوت ارائه نموده است که در ارتباط با هاه( نسخ7091جهانشاهی افشار )

رنگرزی روناس برای ابریشم و پشم چهار نسخه ارائه نموده است که همگی بر اساس رنگرزی به روش دندانه قبل هستند. بر 

یرد، در بقیه موارد الیاف دندانه شده را در دمای گمی، به غیر از یک روش که رنگرزی در دمای محیط صورت هاشرواساس این 
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ند. تاکید دهمیحرارت  ددرجه سانتیگرا 93تا  03درجه وارد حمام رنگرزی نموده و مدت یک یا دو ساعت در دمای  93یا  03

 رسد که در عمل دارای مشکلاتی باشد.به نظر می هاهد. این نسخشده است که دمای حمام نباید به دمای جوش برس

( در حین تحقیقی که روی گیاهان رنگزا انجام داده با دو روش دندانه قبل و دندانه همزمان الیاف پشم را با 7094جاویدتاش )

 73دقیقه به دمای  03و در مدت  درجه سانتیگراد وارد حمام نموده 43گیاه رنگزا رنگ نموده است. وی الیاف را در دمای  924

دقیقه در این دما نگه داشته و در خاتمه مقداری آب سرد به حمام اضافه نموده تا حمام رنگرزی سرد  73درجه رسانیده و مدت 

 شود.

 ا درونارائه نموده که شامل تهیه حمام رنگ و قرار دادن کال ایه( برای رنگرزی پشم با استفاده از روناس نسخ7060جنی دین )

دقیقه و سرد نمودن حمام به  03درجه سانتیگراد به مدت  03ساعت و سپس حرارت دادن حمام تا دمای  24حمام به مدت 

 صورت تدریجی است. 

( برای بررسی تاثیر آمونیاک بر فام رنگی نخ های پشمی رنگ شده با رنگزاهای طبیعی از منحنی 7069پروین زاده و منتظر )

درجه  61دقیقه، ماندگاری در دمای  23درجه، شیب افزایش دما تا نقطه جوش در مدت  43مای آغازین رنگرزی با شرایط د

 دقیقه استفاده کرده اند. 03سانتیگراد و به مدت 

( برای بهینه سازی شرایط رنگرزی روناس با دندانه زاج سفید اثر متغیرهای مختلف نظیر دما، زمان، 7077دودانگه و قرنجیگ )

محلول را روی قدرت رنگرزی کالای پشمی را بررسی کرده اند. آنها به این نتیجه رسیدند  pH، جنس حمام رنگرزی و L:Gنسبت 

، جنس حمام سفال بهترین شرایط است. در مورد 1تا  4بین  pHساعت،  2که بهترین دما برای رنگرزی دمای جوش، زمان 

 23:7بهترین نسبت و در متن مقاله نسبت  03:7در چکیده مقاله نسبت حجم حمام رنگرزی مقاله دارای ابهام است از آنجا که 

 بهترین نسبت اعلام شده است.

کاربرد خاص خود را  هاشبا توجه به منابع موجود، روش یکسانی برای رنگرزی روناس وجود ندارد، ضمن آن که تمامی این رو

ش دودانگه و قرنجیگ برای دستیابی به منحنی بهینه رنگرزی تا هرچند تلانمایند.  داشته و نتایج نسبتا قابل قبولی ارائه می

حدی در راستای بهبود رنگرزی گام برداشته اما در تعیین سایر اجزای منحنی رنگرزی شامل شیب منحنی، دمای آغازین رنگرزی 

سعی بر آن است که با  در این تحقیقو زمانهای ماندگاری در حمام رنگرزی پس از اتمام رنگرزی بررسی صورت نگرفته است. 

 تعیین شود. کشیرمقیک رویکرد علمی، بهترین روش رنگرزی با روناس از نظر میزان 
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 هاشمواد و رو

 استفاده شد: 7در این آزمایشات از مواد مطابق جدول 

 مواد مورد استفاده در آزمایشات -7 جدول

 مقدار درصد مشخصات نوع مواد

 گرم 6 - پشم کالا

 گرم 4/2 03 روناس سه ساله آذربایجان رنگزا

 گرم 24/3 0 دی کرومات پتاسیم )مرک( دندانه

 گرم 24/3 0 اسید اگزالیک )مرک( اسید

 میلی لیترL:R 703=23 آب مقطر آب

 

کنی ساخت شرکت آذر دلتا استفاده شد. این دستگاه شامل شش کپسول رنگرزی است که  برای رنگرزی از دستگاه نمونه رنگ

وند و پس از بستن درب شمیمیلی لیتر است. مواد لازم برای رنگرزی درون کپسول قرار داده  703حجم تقریبی هر کدام از آنها 

ها با چرخش منظم درون  وند )دو کپسول بر روی هر وجه(. کپسولشمیاست بسته  آنها، بر روی یک محور که دارای سه وجه

کنند. برای کاهش حرارت  وند، حرکت میشمیهای برقی و تحت کنترل گرم  یک حمام گلیسیرین، که با استفاده از المنت

ن گرم شدن و رسیدن به دمای ود. حرارت حمام توسط برنامه قابل کنترل است و زماشمیحمام از جریان آب سرد استفاده 

 معین و یا کاهش دمای آن طی زمان مورد نظر قابل حصول است. 

دندانه  %0ماده رنگزا،  %03با در نظر گرفتن  43و  03، 21، 23، 71، 73ابتدائا نسبتهای مختلف  L:Rبرای تعیین بهترین نسبت 

بهترین نمونه از نظر یکنواختی رنگ اقدام شد. در این  اسید آزمایشاتی صورت گرفت و به صورت کیفی نسبت به انتخاب %0و 

 اند. با همین نسبت محاسبه شده 7تشخیص داده شد و مقادیر داده شده در جدول  L:R=23رابطه بهترین نمونه با 

 دند.گرم در لیتر صابون شسته ش 1درجه با مقدار  41در دمای  L:R=23قبل از عملیات رنگرزی در حمامی با  هاهکلیه نمون

از روش دندانه و رنگ همزمان استفاده شد. روش رنگرزی بنابراین بدین صورت طراحی شد که کلیه  هاهبرای رنگرزی نمون

به دستگاه  2ها قرار داده شدند و طبق آزمایشات مندرج در جدول  درون کپسول 7کالاهای محاسبه شده طبق جدول شماره 

 شد و آزمایشات انجام شدند. کنی برنامه زمانی رنگرزی داده نمونه رنگ
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 به شرح زیر طراحی و انجام شد:در نظر گرفته شد. سپس شش سری آزمایش  7در آزمایشات منحنی رنگرزی مطابق نمودار 

گیری تاثیر دمای اولیه در آزمایشات  برای اندازه -7

درجه آغازین به ترتیب ذکر  43سری اول دمای 

تغییر کردند. در این  2شده در جدول شماره 

درجه معادل دمای محیط و  03آزمایشات دمای 

درجه نزدیک به دمای جوش در نظر  73دمای 

 گرفته شدند. 

آزمایشات سری دوم شیب افزایش دما بررسی شد. در این آزمایش نرخ افزایش دما از دمای آغازین تا دمای نهایی تغییر در  -2

 13، 43، 03، 23، 73های  یافت. برای ایجاد تغییر در شیب منحنی، زمان افزایش دما از دمای آغازین تا دمای نهایی در مدت

 دقیقه تنظیم شدند.  03و 

، 93رنگ مورد بررسی قرار گرفت. دمای نهایی در سه اندازه  کشیرمقاز آزمایشات تاثیر دمای نهایی بر میزان در این سری  -0

 درجه سانتیگراد مد نظر قرار گرفت.  73و   63

و  723، 73، 03در آزمایشات سری چهارم تاثیر زمان ماندگاری الیاف در دمای نهایی مورد بررسی قرار گرفت که زمانهای  -4

 هایی بودند که برای این آزمایش در نظر گرفته شدند.  دقیقه مدت 763

گیری بود که به سه صورت سرد  در پنجمین سری آزمایشات نحوه سرد کردن الیاف در انتهای آزمایش متغیر مورد اندازه -1

 درجه و سرد کردن به صورت سریع آزمایشات انجام شدند.  43کردن تدریجی، سرد کردن با آب 

ساعت  24و  4، 0، 2، 7های صفر،  در آخرین سری آزمایشات تاثیر زمان ماندگاری الیاف در پساب حمام رنگرزی در زمان -0

 مورد بررسی قرار گرفت. 

 تعداد و نوع آزمایشات را خلاصه کرده است.  2جدول 
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 شرایط آزمایشات رنگرزی -2 جدول

شماره 

 آزمایش

های اندازه متغیر مورد بررسی

 مورد بررسی

شماره 

 آزمایش

های مورد اندازه متغیر مورد بررسی

 بررسی

7-7 درجه 03 دمای آغازین   7-4 دقیقه 03 ماندگاری در دمای نهایی   

2-7 درجه  43 دمای آغازین   2-4 دقیقه 73 ماندگاری در دمای نهایی   

0-7 درجه  13 دمای آغازین   0-4 دقیقه 723 ماندگاری در دمای نهایی   

4-7 درجه  93 دمای آغازین   4-4 دقیقه 713 ماندگاری در دمای نهایی   

1-7 درجه  73 دمای آغازین   1-4 دقیقه 763 ماندگاری در دمای نهایی   

7-2 دقیقه 73 شیب منحنی   7-1  تدریجی نحوه سرد کردن 

2-2 دقیقه 23 شیب منحنی   2-1 درجه 23آب  نحوه سرد کردن   

0-2 دقیقه 03 شیب منحنی   0-1 سرد کردننحوه    آب یخ 

4-2 دقیقه 43 شیب منحنی   7-0  صفر ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

1-2 دقیقه 13 شیب منحنی   2-0  یک ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

0-2 دقیقه 03 شیب منحنی   0-0  دو ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

7-0 درجه  93 دمای نهایی   4-0  سه ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

2-0 درجه  63 دمای نهایی   1-0  چهار ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

0-0 درجه  73 دمای نهایی   0-0 ساعت 24 ماندگاری در پساب رنگرزی   

 

ها در  با استفاده از میزان نور عبوری و نور جذب شده، پساب رنگرزی هر کدام از حمام کشیرمقگیری میزان  به منظور اندازه

دستگاه اسپکتروفتومتر قرار داده شد. پساب حمام رنگرزی از درون صافی عبور داده شد تا کلیه ذرات معلق سلولزی باقیمانده 

 نگذارد.در حمام رنگرزی نیز تصفیه شده و تاثیری بر میزان عبور یا جذب نور 

  نتایج

است. همانگونه که در نمودار مشخص است کمترین  کشیرمقنشان دهنده تاثیر دمای آغازین بر میزان  2نمودار 

درجه  43و بیشترین مقدار عبور نور در دمای آغازین  %1/24درجه با مقدار  03میزان عبور نور اسپکتروفتومتر در دمای آغازین 

یابد. میزان عبور نور بیشتر به معنای  افزایش دمای آغازین مقدار عبور نور مجددا کاهش می رخ داده است. با %41با مقدار 

د که الیاف افت در حالتی اتفاق می کشیرمقحضور کمتر مواد رنگی در پساب حمام رنگرزی است. بدین ترتیب بیشترین میزان 
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دمای حمام کمتر از این درجه باشد از  هباشد. در صورتی کدرجه رسیده  43را زمانی وارد حمام رنگرزی نماییم که دمای آن به 

درجه بیشتر شود نیز از میزان  43دمای حمام رنگرزی از  هود. در صورتی کشمیبه مقدار زیادی کاسته  کشیرمقمیزان 

بات گیری ثآزمایشات اندازه در این حالت کمتر از حالت قبلی است. کشیرمقود، ولیکن میزان کاهش شمیکاسته  کشیرمق

شستشویی و نوری نشان داد که تمامی آزمایشات دارای ثبات قابل قبولی هستند، لیکن ثبات شستشویی در حالتی که دمای 

و  1درجه باشد معادل  73است. ثبات نوری در حالتی که دمای آغازین  1/4و در بقیه حالات  1درجه باشد معادل  43آغازین 

 درجه برای منحنی رنگرزی انتخاب شد. 43در آزمایشات بعدی دمای آغازین  متر است.در بقیه حالات به مقدار جزئی ک

ور ود بیشترین میزان عبشمیاست. همانگونه که در نمودار مشاهده  کشیرمقنشان دهنده تاثیر شیب منحنی بر میزان  0نمودار 

دقیقه دمای  13انجام شود که در مدت  ایهافتد که رنگرزی به گون ، در صورتی اتفاق میکشیرمقنور، بنابراین بیشترین میزان 

ادل یک درجه در دقیقه خواهد داشت. درجه برسد. این مدت، نرخ افزایش دمایی مع 73درجه سانتیگراد به دمای نهایی  43اولیه 

درجه  73درجه به دمای  43دقیقه دمای  23درجه در دقیقه افزایش یابد، یعنی در مدت  1/2در صورتی که نرخ افزایش دما به 

در حمام رنگرزی رخ خواهد داد. چنانیه نرخ افزایش دما از میزان یک درجه در دقیقه  کشیرمقافزایش یابد، کمترین میزان 

کاهش خواهد یافت. به این ترتیب بهترین شیب منحنی در حالتی است که افزایش دما در مدت  کشیرمقیز کمتر شود میزان ن

دقیقه با زمان  43دقیقه و  03های  بین زمان کشیرمقود اختلاف میزان شمیدقیقه صورت بگیرد. از سوی دیگر مشاهده  13

دقیقه انتخاب شود.  03هزینه تمام شده رنگرزی به صلاح باشد که شیب منحنی دقیقه زیاد نیست و شاید به منظور کاهش  13
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 دقیقه انتخاب شد. 03برای آزمایشات بعدی شیب منحنی 

آزمایشات ثبات شستشویی و نوری تفاوتی در هی  کدام از 

ی ری و شستشویآزمایشات نشان نداد و همگی از نظر ثبات نو

 هستند. 1معادل 

دمای  همشخص است که در صورتی ک 4در نمودار 

 کشیرمقدرجه باشد به میزان زیادی  73نهایی کمتر از 

درجه  73دمای نهایی به  هیابد. در صورتی ک کاهش می

برابر دماهای نهایی دیگر  0نزدیک به  کشیرمقبرسد میزان 

در است.  1/4و در صورتی که کمتر باشد معادل  1درجه باشد معادل  73ثبات شستشویی در حالتی که دمای نهایی است. 

 درجه برای منحنی رنگرزی انتخاب شد. 73آزمایشات بعدی نیز دمای نهایی 

مربوط به  1مودار در ن کشیرمقبیشترین میزان 

درجه  73دقیقه در دمای  73حالتی است که الیاف مدت 

درصد  11باقی بماند. میزان عبور نور در این حالت معادل 

 افزایش کشیرمقاست. با افزایش این زمان نه تنها میزان 

 هصورتی کیابد. در  کاهش می کشیرمقیابد، بلکه  نمی

 مباز ه کشیرمقدقیقه باشد، میزان  73این مدت کمتر از 

 73تر از  د. هرچند که در دمای پاییندهمیکاهش نشان 

بینی بود، اما  قابل پیش کشیرمقدقیقه کاهش میزان 

ان، زم با افزایش زمان ماندگاری در دمای نهایی است. احتمالا در صورت طولانی شدن این کشیرمقنکته جالب در کاهش میزان 

آزمایشات ثبات شستشویی نشان داد که در  ردد.گمیمقداری از رنگ کالا که قبلا جذب شده بود، مجددا به حمام رنگرزی بر 

است، در حالی که در سایر موارد معادل  1درجه باقی بماند بهترین ثبات را دارد و معادل  73در دمای  73حالتی که نمونه مدت 

 است. 1امی حالات معادل است. ثبات نوری در تم 1/4

در آزمایش نحوه سرد کردن حمام رنگرزی با استفاده از سه روش سرد کردن لیف با آب سرد، آب ولرم و سرد کردن 

وری نیز ثبات شستشویی و نملاحظه نشد.  کشیرمقدر نتایج از نظر تاثیر بر میزان  ایهتدریجی در دمای اتاق تغییر قابل ملاحظ

 ای ندارند. تغییر قابل ملاحظه
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نشان دهنده تاثیر مدت زمان  0ی متداول رنگرزی با روناس طولانی بودن زمان رنگرزی است. نمودار هاهیکی از شیو

است. در این نمودار مشخص است که با افزایش زمان باقی ماندن  کشیرمقباقی ماندن در پساب حمام رنگرزی بر روی میزان 

ساعت به صورت  24پس از  کشیرمقیابد. این تفاوت در میزان  افزایش می کشیرمقان الیاف در پساب حمام رنگرزی، میز

رسد. در  می %17میزان عبور نور مشخص است. در طول سه ساعت اول پس از اتمام آزمایش، میزان عبور نور به  %73افزایش 

ود. در حالیکه پس از این شمیافزوده  کشیرمقبر میزان  %2این فاصله سه ساعت، در حقیقت به طور متوسط در هر ساعت 

بهترین  ود.شمیافزوده  کشیرمقبه میزان  %2/3ساعت پس از انجام رنگرزی، در هر ساعت به طور متوسط کمتر از  24زمان تا 

ساعت در پساب باقی بمانند  2ساعت و همینین  24است در دو حالتی که الیاف به مدت  1ثبات نوری و شستشویی که معادل 

نتایج  4و  0فاق افتاد. البته در بقیه موارد ثبات رنگ تغییر زیادی نداشت و نزدیک به نتایج بهترین حالت بودند. جداول ات

 دهند.بار تکرار شده است را نشان می 0آزمایشات ثبات نوری و شستشویی را که برای هر نمونه 
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 نتیجه آزمایشات ثبات شستشویی -0جدول 

 

های مورد بررسیاندازه متغیر مورد بررسی ۷ ۶ ۱ ۷ ۲ 1 شماره آزمایش  

7-7  1 1 1 1/4  1/4  1/4 درجه 03 دمای آغازین   

2-7 درجه  43 دمای آغازین 1 1 1 1 1 1   

0-7  1/4  1/4  1 1/4 درجه  13 دمای آغازین 1 1   

4-7  1 1/4  1 1/4 درجه  93 دمای آغازین 1 1   

1-7  1 1 1 1 1/4 درجه  73 دمای آغازین 1   

7-2 دقیقه 73 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

2-2 دقیقه 23 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

0-2 دقیقه 03 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

4-2  1 1 1 1/4  1 1/4 دقیقه 43 شیب منحنی   

1-2  1 1 1 1/4 دقیقه 13 شیب منحنی 1 1   

0-2 دقیقه 03 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

7-0  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4 درجه  93 دمای نهایی   

2-0  1 1 1 1/4  1/4  1/4 درجه  63 دمای نهایی   

0-0  1 1 1 1/4 درجه  73 دمای نهایی 1 1   

7-4  1 1 1 1/4 دقیقه 03 ماندگاری در دمای نهایی 1 1   

2-4 دقیقه 73 ماندگاری در دمای نهایی 1 1 1 1 1 1   

0-4  1 1/4  1 1/4  1/4  1/4 دقیقه 723 ماندگاری در دمای نهایی   

4-4  1 1 1 1/4  1 1/4 دقیقه 713 ماندگاری در دمای نهایی   

1-4  1 1 1 1/4  1 1/4 دقیقه 763 ماندگاری در دمای نهایی   

7-1  تدریجی نحوه سرد کردن 1 1 1 1 1 1 

2-1  1 1 1 1/4  1 1/4 درجه 23آب  نحوه سرد کردن   

0-1  1 1 1 1/4  آب یخ نحوه سرد کردن 1 1 

7-0  صفر ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی       

2-0  1 1 1 1/4  1 1/4  یک ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 

0-0  دو ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 1 1 1 1 

4-0  1 1 1 1/4 ساعت سه ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1   

1-0  1 1 1 1/4  چهار ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 

0-0 ساعت 24 ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 1 1 1 1   
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 نتیجه آزمایشات ثبات نوری -4جدول 

 

های مورد بررسیاندازه متغیر مورد بررسی ۷ ۶ ۱ ۷ ۲ 1 شماره آزمایش  

7-7  1 1 1 1/4  1/4 درجه 03 دمای آغازین 1   

2-7  1 1/4  1/4 درجه  43 دمای آغازین 1 1 1   

0-7  1 1 1 1/4 درجه  13 دمای آغازین 1 1   

4-7  1 1/4  1 1/4  1 1/4 درجه  93 دمای آغازین   

1-7 درجه  73 دمای آغازین 1 1 1 1 1 1   

7-2 دقیقه 73 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

2-2 دقیقه 23 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

0-2 منحنیشیب  1 1 1 1 1 1  دقیقه 03   

4-2 دقیقه 43 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

1-2 دقیقه 13 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

0-2 دقیقه 03 شیب منحنی 1 1 1 1 1 1   

7-0  1/4 درجه  93 دمای نهایی 1 1 1 1 1   

2-0 درجه  63 دمای نهایی 1 1 1 1 1 1   

0-0  1 1 1 1/4 درجه  73 دمای نهایی 1 1   

7-4  1 1 1 1/4 دقیقه 03 ماندگاری در دمای نهایی 1 1   

2-4 دقیقه 73 ماندگاری در دمای نهایی 1 1 1 1 1 1   

0-4  1 1/4 دقیقه 723 ماندگاری در دمای نهایی 1 1 1 1   

4-4 دقیقه 713 ماندگاری در دمای نهایی 1 1 1 1 1 1   

1-4 دقیقه 763 ماندگاری در دمای نهایی 1 1 1 1 1 1   

7-1 سرد کردننحوه  1 1 1 1 1 1   تدریجی 

2-1  1 1 1 1/4 درجه 23آب  نحوه سرد کردن 1 1   

0-1  آب یخ نحوه سرد کردن 1 1 1 1 1 1 

7-0  صفر ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی       

2-0  یک ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 1 1 1 1 

0-0  دو ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 1 1 1 1 

4-0  1 1 1 1/4  سه ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 

1-0  1 1 1/4  1/4  چهار ساعت ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 

0-0 ساعت 24 ماندگاری در پساب رنگرزی 1 1 1 1 1 1   
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 گیری نتیجه

 

با توجه به آزمایشات انجام شده 

ا در رنگرزی پشم ب کشیرمقبیشترین میزان 

کرومات پتاسیم در  روناس و دندانه دی

افتد که دمای آغازین  حالتی اتفاق می

درجه سانتیگراد باشد و در مدت  43رنگرزی 

درجه باقی بمانند، میزان  73دقیقه در دمای  73درجه سانتیگراد برسد. چنانیه الیاف در مدت  73دقیقه این دما به  13

رد ی متفاوت سهاشرو ندارد، هرچند که کشیرمقبیشترین مقدار است. روش سرد کردن تاثیر چندانی بر روی میزان  کشیرمق

ساعت در  24کردن الیاف پس از اتمام رنگرزی بر روی کیفیت رنگ تاثیر بگذارد. پس از سرد شدن حمام، چنانیه کالا به مدت 

ود. ممکن است که باقی ماندن بیشتر کالا در حمام رنگرزی باعث شمیافزوده  کشیرمقحمام رنگرزی باقی بماند بر میزان 

توان اظهار  ز بشود، لیکن از آنجا که در این سری آزمایشات، آزمایشی برای این منظور طراحی نشده بود نمیبیشتر نی کشیرمق

 د.دهمینشان  کشیرمقبهترین منحنی رنگرزی را از نظر میزان  9نظر قاطعی در رد یا تایید این فرضیه ارائه نمود. نمودار 

را در پی دارد، ولیکن با توجه به زمانهای  کشیرمقیشترین میزان ب 9هرچند که منحنی رنگرزی ارائه شده در نمودار 

لازم برای انجام این منحنی، از نظر اقتصادی برای تولید انبوه مقرون به صرفه نیست. به همین منظور با توجه به میزان اهمیت 

ا باید رت دیگر، منحنی بهینه رنگرزی رعباتوان نسبت به تغییر اجزای منحنی رنگرزی تغییراتی را ایجاد نمود. به  می کشیرمق

تواند  با تعریف دقیق عوامل مورد نظر تعیین و سپس نسبت به ارائه منحنی رنگرزی اقدام نمود. نتایج حاصله در این تحقیق می

 راهگشای تعیین نقطه بهینه باشد.

بر این در کارهای عملی یا در دهد که سابق نتیجه حاصله از این تحقیق جزئیاتی از منحنی رنگرزی را پیشنهاد می

قبلی در  هایترین تفاوت این منحنی با منحنیمطالعات قبلی به شکل کمی متفاوت انجام می شده یا پیشنهاد شده است. عمده

دقیقه پیشنهاد شده بود. زمان ماندگاری  41دقیقه تا حداکبر  03شیب افزایش دما تا نقطه جوش است که در اکبر کارهای قبلی 

ساعت پیشنهاد شده  0ساب در این منحنی از جمله نقاط اختلاف با سایر کارهای قبلی است که در کارهای قبلی از صفر تا در پ

 بود.

 

 

 

 دما )درجه سانتیگراد(

 زمان )دقیقه(

درجه 43  

درجه 37  

دقیقه 31  
73 

دقیقه73  

 کشی رنگرزی الیاف پشم با روناس از نظر میزان رمقبهترین منحنی  -9 نمودار

24 
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 پیشنهادات

یکی از عوامل موثر در انتخاب منحنی رنگرزی است. ولیکن عوامل دیگری بر انتخاب منحنی رنگرزی  کشیرمقمیزان 

اشاره نمود. مسلما با توجه به ارزش  بدست آمده و استحکام نخ توان به نوع فام رنگی دخیل هستند. از جمله این عوامل می

د، و همینین بهای نسبتا نازل مواد رنگزای گیاهی )به ویژه کن که رنگرزی گیاهی در تولید فرش دستباف ایجاد می ایهافزود

ی بایست به طور کامل آیند(، یک رنگرز می آنهایی که از ضایعات مواد گیاهی مانند پوست میوه، برگ، ساقه و ... به دست می

 به این عوامل توجه داشته باشد.

ه و ثباتهای عمومی کالای رنگرزی شده برای مناسب است که تاثیر عوامل متغیر منحنی رنگرزی بر روی فام حاصل

 د.تری ارائه نمو جانبه گیری همه فرش دستباف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در مورد بهترین منحنی رنگرزی نتیجه

 منابع و مآخذ

ار بیعی. اولین سمین. تاثیر آمونیاک بر فام رنگی نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای ط7069پروین زاده، مازیار، منتظر، مجید، 

 201-212ملی علوم و فناوری رنگ، تهران، صص 

. بهینه سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس و دندانه آلومینوم 7077الدین، دودانگه، محمد، قرنجیگ، کمال
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