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ارزیابی معیار قابلیت رنگرزی در تخمین قابلیت ترکیب مواد رنگزای طبیعی در حمام رنگرزی 

 دوتایی
 

 0الدین قرنجیگ، کمال2، سیامک صفاپور 7پروریمحمدرضا شاه

 

 

 چکیده

ا یکدیگر بهای رنگی متنوع در رنگرزی نخ پشمی فرش دستباف، نیاز است تا دو و یا چندین ماده رنگزا برای استحصال فام

ترکیب شوند. اما پیش از ترکیب مواد رنگزا، باید از سازگاری مواد رنگزا نسبت به یکدیگر اطمینان حاصل کرد. زیرا درصورت 

ها رو پیش از ترکیب مواد رنگزا، باید سازگاری آنیابد. از اینناسازگاری مواد رنگزا، رنگ همانندی فام رنگی به شدت کاهش می

این مطالعه امکان تخمین سازگاری مواد رنگزای طبیعی بر روی نخ پشمی از طریق معیار قابلیت رنگرزی سنجیده شود. در 

ارزیابی شد. بدین منظور نخست سازگاری مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست انار بر روی نخ پشمی بدون دندانه از طریق 

و درجه  743/3زگاری مخلوط دوتایی روناس و اسپرک برابر روابط محاسباتی مرسوم، تعیین شد. نتایج نشان داد مقادیر سا

ها در محدوده عالی قرار دارد که نشان از قابلیت ترکیب دو ماده رنگزای مذکور در رنگرزی نخ پشمی دارد. در حالی سازگاری آن

شان در محدوده ضعیف و درجه سازگاری 176/3و  107/3که مقادیر سازگاری ترکیب اسپرک و روناس با پوست انار به ترتیب 

 دهنده عدم ترکیب روناس و اسپرک با پوست انار دارد. قرار دارد که نشان

سپس به منظور تعیین قابلیت رنگرزی، نخ پشمی بدون دندانه با روناس، اسپرک و پوست انار در حمام منفرد، رنگرزی 

قابلیت رنگرزی یکسانی است. اما نقطه اشباع و قابلیت شد. نتایج نشان داد ماده رنگزای روناس و اسپرک دارای نقطه اشباع و 

و معیار گیری این درنگرزی پوست انار در مقایسه با روناس و اسپرک متفاوت است. حال با توجه به تطبیق نتایج حاصل از اندازه

ازگاری عالی برخوردار باشد، از درجه سطور که روناس و اسپرک دارای قابلیت رنگرزی مشترکی میتوان اذعان داشت همانمی

باشند. در حالی که افزون بر اختلاف در مقادیر قابلیت رنگرزی روناس و اسپرک با ماده رنگزای پوست انار، از درجه سازگاری می

توان از قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری در تخمین سازگاری مواد رنگزای ضعیفی برخوردار است. لذا با توجه به این نتایج می

آوری اطلاعات آن از نوع عی استفاده کرد. نیاز به توضی  است که روش تحقیق این مقاله کاربردی بوده و شیوه جمعطبی

 ای و آزمایشگاهی است.کتابخانه

 ، نخ پشمی.سازگاری مواد رنگزا، قابلیت رنگرزی، مواد رنگزای طبیعی :های کلیدیواژه

                                                   
 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد . 7

 دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریزدانشیار  . 2

 و رنگ فناوری و علوم پژوهشی موسسه قطب علمی رنگ،پوشش،  و رنگ فناوری و علوم پژوهشی موسسه آلی، رنگزای مواد پژوهشی گروهاستاد،  . 0
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 مقدمه -1

. اما کاربرد کبیر مواد رنگزای طبیعی، به سبب شده استگرزی منسوجات استفاده میمواد رنگزای طبیعی از دیرباز برای رن

زیی، دچار جدر برابر کاربرد ماده رنگزا پایین، بازده بالا  تهیه نسبتاًشیمیایی نظیر هزینه  برخورداری مزایای متعدد مواد رنگزای

زا، ایجاد ون بر مزایا از معایبی نظیر آزاد سازی مواد سرطانوقفه شد. اما مطالعات اخیر نشان داده مواد رنگزای شیمیایی افز

. این (Santis & Moresi, 2339: 717)های پوستی، آلایندگی و تخریب جبران ناپذیر محیط زیست برخوردار است آلرژی

واد کاربرد مجدد م عامل باعث شده تا بسیاری از پژوهشگران و فعال این عرصه، پیشنهاد حذف تدریجی مواد رنگزای شیمیایی و

رنگزای طبیعی را ارائه دهند. اما کاربرد فعلی مواد رنگزای طبیعی در صنایع گوناگون به خصوص رنگرزی خامه فرش دستباف 

همانند بازده پایین، عدم شناخت کامل  هاییهمانندی پایین، عدم صرفه اقتصادی، وجود محدودیتبه دلایلی همانند امکان رنگ

 وجود اطلاعات کافی رنگرزی در شرایط بهینه، مقدور نیست.  و فقدان ساختار شیمیایی

های رنگی متنوع، محدودیتی است که با ترکیب مواد رنگزای طبیعی بر روی یکدیگر در میان معایب مذکور، استحصال فام

ند رزی به صورت دو و یا چیابد. به طور کلی برای استحصال فام رنگی، رنگها به شدت کاهش میهمانندی آنتشدید شده و رنگ

 ، اتلاففرآیند رنگرزی زمان شود. شیوه چند حمامه به سبب معایبی همانند افزایشحمامه و یا به صورت یک حمامه انجام می

باشد. از مقرون به صرفه نمیو رنگ همانندی  باز تولیدقابلیت و کاهش  های عملیات رنگرزیافزایش هزینه ،انرژی و مواد اولیه

شود که از مزایایی نظیر افزایش ثبات عمومی مواد رنگزای طبیعی، کاهش و شیوه یک حمامه با ترکیب مواد رنگزا انجام میراین

مقادیر مواد مصرفی، افزایش صرفه اقتصادی و رنگ همانندی را در پی دارد. اما پیش از ترکیب مواد رنگزا، لازم است تا قابلیت 

 . (Samanta et al., 2337: 100)شود، سنجیده شودرجه سازگاری شناخته میترکیب مواد رنگزا که با معیار د

اما پیش از ترکیب مواد رنگزا، باید از قابلیت ترکیب مواد رنگزا اطمینان حاصل کرد. زیرا که در صورت عدم سازگاری مواد 

 شود. برای محاسبه درجهمکن میهمانندی به شدت کاهش یافته و دسترسی به یک فام رنگی مشخص غیر مرنگزا، امکان رنگ

های متنوعی بهره گرفت که قابلیت رنگرزی، سرعت رنگرزی، زمان نیمه رنگرزی، تغییرات توان از شیوهسازگاری مواد رنگزا می

 :Khalili & Amirshahi, 2373)آید ها به شمار میترین این شیوهغلظت ماده رنگزا بر روی الیاف و ضریب نفوذ از متداول

های متداول، مطالعه کمی در زمینه ارزیابی سازگاری مواد رنگزای طبیعی به انجام رسیده . اما علیرغم شناسایی شیوه(074

سازگاری ماده رنگزای چوب صندل قرمز در ترکیب دوتایی با هر یک از مواد توان به مطالعه های، میاست. از جمله این پژوهش

. در  (Samanta et al., 2337: 100)جعفری در رنگرزی الیاف کنف اشاره داشترنگزای روناس، چوب درخت اقاقیا و گل 

دهد های رنگرزی، ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان میاین مطالعه سازگاری بر پایه اختلاف فام، خلوص و روشنایی نمونه

ین همینباشند. میزان سازگاری برخوردار می ترینچوب صندل قرمز به دلیل تشابه ایزوترم و خواص رنگی با روناس، از بیش

میزان سازگاری ماده رنگزای چوب صندل قرمز در حمام دو تایی با ترکیب گل جعفری و چوب درخت اقاقیا به ترتیب کاهش 



 

221 

 

اف در مطالعه دیگری سازگاری مواد رنگزای بازی در رنگرزی الی .یافته است که این عامل ریشه در اختلاف وزن مولکولی دارد

آکرلیک مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است که در آن خواص رنگی، انعکاسی و جذب ماده رنگزا، ملاک درجه سازگاری قرار 

دهد استفاده از شیوه محاسباتی فیزیک رنگ، روشی کاربردی در تخمین درجه گرفته است. نتایج دو پژوهش پیشین نشان می

در پژوهش دیگری سازگاری مورد رنگزای طبیعی  (Salimian et al., 2370: 009).آید سازگاری مواد رنگزا به شمار می

قرمزدانه، پوست گردو و اسپرک بر روی نخ پشمی دندانه شده با سولفات آلومینیوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش 

زای نتایج این مطالعه ترکیب دو تایی مواد رنگ از ضریب نفوذ به عنوان معیاری در تخمین ضریب نفوذ استفاده شده است. براساس

باشد. در حالی ترکیب هر یک از مواد رنگزای مذکور با پوست گردو موجب اسپرک و قرمزدانه دارای درجه سازگاری بالا می

 . (Shahparvari et al., 2376: 7000)شوداستحصال درجه سازگاری پایین می

ابلیت رنگرزی به عنوان معیاری نوین در تخمین درجه سازگاری مواد رنگزا استفاده اما علیرغم مطالعه مذکور تاکنون از ق

یل در این مطالعه، سازگاری روناس، اسپرک و پوست انار به عنوان پرکاربرد در رنگرزی نخ پشمی از طریق نشده است. بدین دل

رزی به عنوانی معیاری در تخمین سازگاری مواد گیرد تا امکان استفاده از قابلیت رنگقابلیت رنگرزی مورد محاسبه قرار می

رنگزای طبیعی ارزیابی شود. بدین دلیل در این مطالعه نخست نخ پشمی با ترکیب دوتایی مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست 

 یارهایرنگرزی هر یک از مواد رنگزای طبیعی، از معابلیت شود. سپس قانار رنگرزی و درجه سازگاری هر ترکیب محاسبه می

 آید، بررسی شد. بررسی سازگاری مواد رنگزای طبیعی به شمار می

گیرد. این ماده از روناس از مواد رنگزای طبیعی است که برای استحصال فام رنگی قرمز و نارنجی مورد استفاده قرار می

(.در ریشه گیاه مذکور 2371Kiakhani, -Sadeghi :2000آید )بدست می 7های گیاه روناس، با نام علمی روبیا تینکترومریشه

ترین مقدار ترین و بیشهیدروکسیل یافت شده است که مهمهای کربوکسیل و ماده رنگزا آلی برپایه آنتراکینون حاوی گروه 20

 324از وزن مولکولی  4O6H74Cفرمول بسته  (. آلیزارین با ,.2336Zhang et al :7377تعلق دارد ) 0و پورپورین 2به آلیزارین

ماده  وزن مولکولیرو باشند. از اینگرم بر مول برخوردار می 210از وزن مولکولی  1O6H74Cگرم بر مول و پورپورین با فرمول 

 :Farizadeh et al., 2337شود رنگزای روناس از مجموع وزن مولکولی دو ماده رنگزای آلیزارین و پورپورین محاسبه می

0631) ). 

 

 

 

 

 

 
 (Sadeghi-Kiakhani, 2371( )مأخذ:X=OH( و پورپورین )X=Hشیمیایی آلیزارین )ساختار  :7 شکل
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اسپرک از دیگر مواد رنگزای پرکاربرد در رنگرزی الیاف پشم است که علاوه بر فام رنگی زرد، برای تولید انواع فام رنگی 

ا این ماده رنگزا از گیاهی ب .گیرداستفاده قرار میهمانند نارنجی و سبز با سایر مواد رنگزا در رنگرزی خامه فرش دستباف مورد 

و شماره  2آید. این رنگزا در راهنمای رنگی با عنوان رنگزای طبیعی زرد بدست می و گیاه شناسی رِزِدا لوتئولا 4نام انگلیسی وِلد

 (. 734: 7066شود )منتظر و همکاران، شناخته می 91163و  91173

 1O73H71Cو آپیجنین با فرمول بسته  0O73H71Cبا فرمول بسته  1در اسپرک لوتئولینترین ماده رنگزا موجود اصلی

 ,Zhang & Laursen)گرم بر مول است  446( که مجموع وزن مولکولی این ماده رنگزا (Cerrato et al., 2332: 7767باشد می

 دهد. نشان می ساختار شیمیایی دو ماده رنگزای لوتئولین و آپیجنین را 0. تصویر (770 :2337

 

 

 

 

 

 

 (Moiteiro, ۲۰۰۱)مأخذ:  : ساختار شیمیایی لوتئولین و آپیجنین2 شکل

 

شود. از شناخته می 0ومگرنت-کایپونن ینام لاتآید که با ماده رنگزای پوست انار از میوه درختی با همین اسم به دست می

ان.  انار پوست یرنگ عاملشود. ای و ابریشمی استفاده میپنبهپوست انار برای استحصال فام رنگی زرد در رنگرزی نخ پشمی، 

(.  ,2370Kasiri & Safapour ,209(شودی در تمامی پوست این میوه یافت میدییآلکالو شکل به که است 9نینوگراناتمتیل 

رای مقادیر زیادی مواد گلوکزیدی گرم بر مول برخوردار است. علاوه بر این ماده، پوست انار دا 710این ماده رنگزا از وزن تقریبی 

متصل به رنگزا و تانن از نوع اسید تانیک، اِلاژیک اسید و پونیکوتانیک اسید است. این عامل سبب افزایش وزن ماده رنگزا موجود 

رد دندانه بشود. اما به دلیل ثبات بالای این رنگزا، نیازی به کاردر پوست انار شده و در نتیجه باعث کاهش سرعت رنگرزی آن می

 (.770: 7067مرادی، در رنگرزی وجود ندارد )شاه
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 (Adeel et al, 2333: 0474)ساختار شیمیایی ان. متیل گراناتونین :0 شکل

 

 مواد مصرفی -۲

رج تبریز، تولید شرکت ایران مرینوس استفاده شد. همینین مواد رنگرزی  13در این مطالعه از نخ پشمی کاربردی در فرش 

روناس، اسپرک و پوست انار از فروشندگان مواد رنگزا در تبریز، اتانول و متانول تولید شرکت مرک آلمان برای استخراج مواد 

  مام رنگرزی تهیه شد.ح pHرنگزا و اسید استیک برای تنظیم 

و برای جداسازی مواد رنگزای  BL273Sمدل  Alpha silverبرای استخراج مواد رنگزا از دستگاه همزن مغناطیسی شرکت 

برای  MesDan LABاستفاده شد. همینین آون  30RVمدل  IKAشرکت  6استخراج شده از حلال، دستگاه تبخیرساز چرخشی

تبخیر کامل حلال و خشک کردن عصاره تغلیو شده ماده رنگزا استفاده شد. رنگرزی با استفاده از ماشین رنگرزی تحت فشار 

HSD-II .برای محاسبه طول موج ماکزیمم محلول رنگی و غلظت ماده رنگزا موجود در پساب رنگرزی از اسپکتروفتومتر  انجام شد

 Color یانعکاس اسپکتروفتومتر دستگاه باقدرت رنگی نخ پشمی استفاده شد.  Spectronic Helios Alphaعبوری دو پرتوی 

Eye XTH, X-Rite Inc.  ساخت آمریکا تحت نورD01  اندازه گیری شد.درجه  73و مشاهده کننده استاندارد 

 هاآزمایش -۷

 استخراج مواد رنگزا-1-۷

افزوده  7: 7برای استخراج ماده رنگزای روناس، یک گرم از پودر ماده رنگزا به پنجاه میلی لیتر حلال آب و اتانول به نسبت 

ساعت با هم زدن محلول )همزن مغناطیسی( با دور ملایم انجام شد. سپس،  24به مدت  C◦21شد. استخراج رنگزا در دمای 

لیو تغلیو شد. ماده تغ خلأچرخشی تحت  ساز ریتبخفیلتر شد. عصاره حاصل توسط عصاره ماده رنگزا به وسیله کاغذ صافی 

گرم به ازای هر  13/3(. وزن پودر بدست آمده برابر 7073به طور کامل خشک گردید )قرنجیگ،  C◦03شده در آون با دمای 

 گرم پودر گیاهی ریشه روناس بود.

( استفاده شد. بر مبنای این تحقیق 7777 -7767: 2332همکاران ) برای استخراج ماده رنگزای اسپرک از تحقیق سراتو و

به  7: 43ساعت با نسبت  70به مدت  C◦03از متانول خالص به عنوان حلال ماده رنگزا استفاده شد. فرآیند استخراج در دمای 

عصاره حاصل توسط کمک همزن مغناطیسی انجام گرفت. در پایان، عصاره بدست آمده توسط کاغذ صافی فیلتر شد. سپس 

قرار گرفت. وزن پودر بدست  C◦03تغلیو شد. سپس ماده رنگزای غلیو شده در آون با دمای  خلأچرخشی تحت  ساز ریتبخ

 گرم به ازای هر گرم پودر گیاهی اسپرک بوده است. 26/3آمده برابر 

لیتر افزوده شد و استخراج در مدت لیبرای استخراج ماده رنگزا موجود در پوست انار، یک گرم پود ماده رنگزا در سی می

سپس عصاره بدست آمده توسط کاغذ صافی فیلتر و سپس . به کمک همزن مغناطیسی انجام گرفت C43°ساعت و دمای  24

قرار گرفت. در پایان، ماده تغلیو شده رنگزا در دستگاه آون با دمای  خلأچرخشی تحت  ساز ریتبخعصاره ماده رنگزا در دستگاه 
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°C03 گرم به ازای هر گرم پودر گیاهی ریشه  02/3(. وزن پودر بدست آمده از این روش برابر 7067مرادی، قرار گرفت )شاه

 پوست انار بوده است.

 آماده سازی نخ پشمی-۲-۷

 پشمی برای رنگرزی نخ پشمی نیاز است تا واکس، مواد چربی و زائد از سط  الیاف پشم زدوده شود. بدین منظور نخ

حاوی صابون غیر یونی  L:R:7:43در این پروژه با صابون غیر یونی شستشو داده شد. برای انجام این عملیات حمامی با  مصرفی

های دقیقه انجام شد. سپس، کلاف 03به مدت و  C◦03های پشمی در دمای گرم بر لیتر تهیه شد. شستشوی کلاف 1با غلظت 

 ک شد. پشمی از حمام خارج، آبکشی و در دمای محیط خش

 رنگرزی مخلوط دوتایی -۷-۷

: پوست اسپرک، روناس: پوست انار و اسپرکبه منظور تعیین درجه سازگاری، رنگرزی نخ پشمی با ترکیب دو تایی روناس: 

. دماده رنگزا نسبت به وزن نخ پشمی استفاده ش %23( از 7: 7انار در نسبت برابر انجام شد. برای انجام رنگرزی با مقادیر برابر )

استفاده شد. رنگرزی کالای پشمی مطابق  pH=1فراهم و از اسید استیک برای تنظیم  L:R:7:43برای انجام رنگرزی حمامی با 

آترتون و پیشنهادی و به شرح شیوه فوق انجام شد. پس از انجام رنگرزی، مقادیر درجه سازگاری مواد رنگزا از طریق  1شکل 

 یین شد.تع 7( براساس رابطه 7716) 7همکاران

 7رابطه 

 

 

به ترتیب بیانگر غلظت ماده رنگزا موجود در حمام، پیش و پس از رنگرزی برای هر یک از  iC (t)و  iC )3(در این رابطه 

، به ترتیب بیانگر ناسازگاری و تشری  شده است 7و در جدول  باشدکه مقادیری مابین صفر و یک می Kمواد است. همینین 

سازگاری کامل مواد رنگزا خواهد بود. براساس این رابطه، ترکیب مواد رنگزایی که دارای درجه سازگاری برابر خوب تا عالی باشد، 

ب اسازگار تا ضعیف است، قابلیت ترکیها نباشند. در حالی که مواد رنگزایی که درجه سازگاری آناز قابلیت ترکیب برخوردار می

و رنگرزی در حمام مخلوط را ندارند. همینین انجام رنگرزی یک حمامه برای ترکیب مواد رنگزا با درجه سازگاری متوسط به 

 شود.دلیل احتمال تغییر فام رنگی بر اثر تکرار دفعات رنگرزی توصیه نمی

 

 (Shahparvari, et al, 2376: 7001)رنگزا : مقادیر و میزان درجه سازگاری مواد 7جدول 

 

 

 (K)مقادیر سازگاری  7/3-7 6/3-7/3 9/3-6/3 0/3-9/3 1/3-0/3 1/3زیر  3

 درجه سازگاری عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف ناسازگار
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گر میزان رمق کشی نهایی )درصد(، بیان Eشد. استفاده  2نیاز به توضی  است که برای تخمین غلظت مواد رنگزا، از رابطه 

7A  ، )2میزان جذب حمام رنگرزی اولیه )بدون انجام رنگرزیA  0مقادیر جذب پساب رنگرزی وA  میزان جذب مواد رنگزای

دهد و موجود در حمام شستشو نخ پشمی پس از رنگرزی است. از آنجایی که در فرآیند رنگرزی، پدیده جذب سطحی رخ می

های رنگرزی شده به وسیله آب شود. برای تعیین مقدار صحی  رمق کشی، نخشوی اولیه از سط  لیف خارج میپس از شست

مقطر شستشو داده و پس از خروج کامل مواد رنگزای سطحی تعیین شد. سپس مقادیر آن بر جذب موجود پساب رنگرزی افزوده 

، اسپرکهای رنگرزی شده با ماده رنگزای طول موج جذب نمونهترین بیشو از حمام اولیه کسر گردید. نیاز به توضی  است 

 گیری شد.نانومتر اندازه 003و  473، 073های روناس و پوست انار به ترتیب در طول موج

 2رابطه 

100
)(

%
1

321 



A

AAA
E 

 بررسی قابلیت رنگرزی -۷-۱

، %03، %43، %23، %73های متفاوت  به منظور بررسی قابلیت رنگرزی نخ پشمی، رنگرزی با هر یک از مواد رنگزا در غلظت

بدین  .انجام شد 4و رنگرزی براساس شکل فراهم  pH=1و  L:R:7:43با سبت به وزن کالا( انجام شد. حمامی )ن %733و  63%

، نخ پشمی داخل حمام قرار گرفت و دمای حمام رنگرزی افزایش یافت تا C◦43رسیدن دمای حمام رنگرزی به  ترتیب پس از

دقیقه به نقطه جوش رسد. با رسیدن دمای حمام به این نقطه، رنگرزی با ثابت نگاه داشتن شرایط به مدت  03طی مدت زمان 

منظور خروج مواد رنگزای سطحی دقیقه ادامه یافت. پس از گذشت مدت زمان مذکور، نخ پشمی از حمام رنگرزی خارج و به  03

 و جذب نشده به طور کامل شستشو داده و در دمای محیط خشک شد.

 

 
 :گراف رنگرزی با مواد رنگزا4 شکل
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 MiniScanی انعکاس اسپکتروفتومتر دستگاههای پشمی با استفاده از نخ 73به منظور محاسبه قابلیت رنگرزی، قدرت رنگی

Ez شرکت ساخت Hunter Lab  در این رابطه محاسبه شد.  0رابطه وK  ،ضریب جذبS  ضریب انتشار وR  کمترین میزان

 نانومتر است.  433-933انعکاس هر نمونه )بیشترین مقدار جذب( در محدوده طول موج مرئی 

 0رابطه 

 

 

 

 نتایج و بحث-۱

 

 سازگاری مواد رنگزامحاسبه  -1-۱

کند. اما در اصول کاربرد دو ماده رنگزا در یک حمام امکان تغییر در سرعت رنگرزی هر یک از مواد رنگزا را فراهم می

سازگاری مواد رنگزا در حمام رنگرزی به عوامل مشترکی همانند وزن مولکولی، سرعت رنگرزی مواد رنگزا در حمام منفرد و رمق 

 مشابه تعیین کننده مقادیر سازگاری بستگی دارد. کشی و نقطه اشباع

میزان به منظور محاسبه کمی درجه سازگاری مواد رنگزا، رنگرزی نخ پشمی در حمام مخلوط دو تایی انجام شد. سپس 

ایی براساس نتایج مندرج در جدول، ترکیب دوتدرج شد.  2محاسبه شد و نتایج در جدول  7سازگاری مواد رنگزا از طریق رابطه 

ترکیب  و در نهایت سازگاری از درجه سازگاری عالیاست که نشان  743/3، دارای مقادیر سازگاری مواد رنگزای روناس و اسپرک

 یدر نتیجه جذب مشابه دو ماده رنگزامشابه،  و ضریب نفوذ وزن مولکولی ریشه در استحصال این نتیجه .این دو ماده رنگزا دارد

این مخلوط، ترکیب پوست انار با هر یک اما علیرغم  آید.های سازگاری به شمار میترین مولفهاز مهم روناس و اسپرک دارد که

اری این مخلوط به دلیل . کاهش درجه سازگشده استز درجه سازگاری ضعیف ی روناس و اسپرک، منجر به برورنگزا از مواد

 باعث افزایش وزن، کاهش سرعت جهیدر نتدرشت مولکول شده و مواد تاننی در پوست انار است که باعث تبدیل آن به یک وجود 

با هر یک از دو ماده رنگزای روناس  ترکیب پوست انار شود تااین عامل باعث می شود.سرعت نفوذ درون نخ پشم میرنگرزی و 

  شود.به سبب اختلاف بالا در سرعت جذب و نفوذ در الیاف موجب بروز ناسازگاری می و اسپرک

این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات پیشین بر روی مواد رنگزای طبیعی، نشان از ناسازگاری مواد رنگزا پوست  مقایسه

های انجام شده عامل و یا چوب درخت اقاقیا در ترکیب با سایر مواد رنگزا نظیر اسپرک و گل جعفری دارد. طبق بررسی گردو

های تاننی در این مواد رنگزا نسبت داده شده که وزن مولکولی بزرگ و اختلاف در ایجاد ناسازگاری به وجود درشت مولکول

Samanta et al., 0221: 281, Shahparvariا به همراه دارد )سرعت رنگرزی به عنوان عاملی، ناسازگاری ر , et  al , 

2376: 7001 .) 





 R

R

S

K

2

)1( 2












 

207 

 

مشخص است مقادیر سازگاری ترکیب روناس  2طور که در جدول هماناما افزون بر نتیجه ترکیب اسپرک و پوست انار، 

ایش بسیار جزیی بوده و تغییر در درجه و پوست انار در مقایسه به ترکیب روناس و اسپرک افزایش یافته است. اگرچه این افز

حال در پی افزایش وزن مولکولی ماده رنگزای روناس، مقادیر سازگاری ترکیب مخلوط روناس سازگاری پدید نیاورده است، با این

 کیبدهد امکان ترحال درجه سازگاری در محدوده ضعیف قرار داشته و نشان میو پوست انار کمی افزایش یافته است. با این

 روناس و پوست انار به سبب برخورداری از درجه سازگاری ضعیف وجود ندارد.

 

 رنگزا موادهای متفاوت ترکیب : ترکیب مواد رنگزا، نوع نخ پشمی و مقادیر سازگاری در غلظت2جدول 

رنگزاترکیب مواد   درجه سازگاری مقادیر سازگاری 

743/3 روناس: اسپرک  عالی 

روناسپوست انار:   176/3  ضعیف 

اسپرکپوست انار:   071/3  ضعیف 

 

دهد دو ماده رنگزا روناس و اسپرک به دلیل وجود سازگاری مناسب، قابلیت به طور کلی نتایج محاسبات فوق نشان می

باشد. در می 7را دارند. زیرا که درجه سازگاری در محدوده عالی بوده و مقادیر سازگاری نزدیک به ترکیب در یک حمام رنگرزی 

با روناس و اسپرک وجود ندارد که این عامل به اختلاف در ساختار شیمیایی، وزن  امکان ترکیب رنگزای پوست انارحالی که 

توان نتیجه گرفت برای تولید یک فام رنگی، مولکولی، سرعت رنگرزی و ضریب نفوذ مواد رنگزا ارتباط دارد. بدین دلیل می

 صورتی که برایر وه یک حمامه انجام شود. دتوان مواد رنگزای روناس و اسپرک را با یکدیگر مخلوط کرده و رنگرزی به شیمی

شود، باید از شیوه رنگرزی دو حمامه استفاده شود تا خللی در انجام رنگرزی با مخلوطی که در آن پوست انار استفاده می

 همانندی ایجاد نشود.استحصال فام رنگی و رنگ

 بررسی قابلیت رنگرزی -۱-۲

 

پس از تعیین درجه سازگاری مواد رنگزا و ارزیابی استفاده از قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری در تخمین سازگاری مواد رنگزا، 

رنگرزی نخ پشمی با هر یک از مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست انار در حمام رنگرزی منفرد انجام و نتایج حاصل از محاسبه 

براساس نتایج این شکل با افزایش غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی، نشان داده شد.  1در شکل قابلیت رنگرزی مواد رنگزای 

مقادیر قدرت رنگی نیز افزایش یافته است. اما با افزایش تدریجی غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی به مرور از شدت جذب ماده 

ن از ایجاد حالت اشباع نخ پشمی دارد. بروز این حالت در رنگرزی رنگزا کاسته و به صورت بسیار جزیی ادامه یافته است که نشا

ها و نقاط جاذب الیاف پشم است که در اثر آن پس از گذشت غلظت مشخصی از ماده رنگزا، جذب کاملاً به سبب اشغال مکان
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یت رنگرزی نخ پشمی با ماده حال این رفتار در نمودار قابل(. Bishop, 7771: 772)یابد  متوقف و یا به صورت جزیی ادامه می

 %03قابل مشاهده است مقادیر جذب روناس بر روی نخ پشمی تا محدوده  1طور که در شکل رنگزای روناس صادق است. همان

وزن ماده رنگزا نسبت به وزن نخ پشمی افزایش یافته است. پس از این محدوده، افزایش غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی 

ادامه یافته است. این پدیده در اثر اشغال  یبه صورت ثابتتأثیری بر میزان جذب بر روی نخ پشمی نداشته و  فایده بوده وبی

لذا (. Kuffner & Popesco, 2372: 90)دهد های فعال الیاف پشم و در نتیجه توقف جذب ماده رنگزا توسط الیاف رخ میگروه

  است. %03اع ماده رنگزای روناس در رنگرزی نخ پشمی توان اظهار داشت نقطه اشببا توجه به این شکل می

 
 نخ پشمی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی روناس، اسپرک و پوست انار : قابلیت رنگرزی1 شکل      

افزایش غلظت ماده رنگزا  1درج شد. براساس شکل  1گیری و نتایج در شکل قابلیت رنگرزی ماده رنگزای اسپرک اندازه

پس از آن، منحنی قابلیت با افزایش مقادیر قدرت رنگی همراه است. اما  نسبت به وزن نخ پشمی  %03زی تا میزان رنگردر حمام 

رنگرزی توان نقطه اشباع ماده رنگزای اسپرک در حمام رنگرزی را می  %03 لظترو غیکنواخت داشته است. از این رنگرزی روندی

قابل مشاهده است، نقاط اشباع دو ماده رنگزای اسپرک  1طور که در شکل همانآورد.  نخ پشمی با ماده رنگزای اسپرک به شمار

توان وزن مولکولی مشابه دو ماده رنگزا به شمار آورد. زیرا تشابه وزن و روناس مشابه و مشترک است. دلیل این تشابه را می

در یک نقطه مشترک اتفاق افتاده است )خسروی و  مولکولی باعث اشغال نقاط جاذب الیاف پشم شده و در نتیجه اشباع الیاف

 است. %03(. بدین دلیل اشباع دو ماده رنگزای روناس و اسپرک مشابه بوده و نقطه 772: 7067همکاران، 

درج شد. نتایج  1های متفاوت رنگرزی و در شکل علاوه بر دو رنگزای فوق، نخ پشمی با ماده رنگزای پوست انار در غلظت

موجب افزایش جذب و ماد ه رنگزا نسبت به وزن الیاف  %43زایش غلظت ماده رنگزا در حمام رنگرزی تا میزان افد دهنشان می

ماده رنگزا بر روی الیاف به تدریج و به صورت بسیار جذب غلظت ماده رنگزا بر روی الیاف پشمی شده است. اما پس از این میزان 
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، نقطه اشباع رنگرزی ماده رنگزای پوست انار در رنگرزی نخ %43توان اذعان داشت محدوده رو میاز ایناست.  جزیی ادامه یافته

 باشد.پشمی می

خ ن پوست انار در رنگرزی، دهدنشان مینموداری قابلیت رنگرزی پوست انار با دو ماده روناس و اسپرک مقایسه نتایج 

توان ا میاین نتیجه رتری از این ماده رنگزا باید انجام شود. ست و رنگرزی با حجم کمبرخوردار ا تریبا نقطه اشباع پایین پشمی از

 نسبت داد که باعث موجود در پوست انار رنگزاعامل به وزن مولکولی بالای ناشی از وجود مواد گلوکزیدی و تاننی متصل به 

تری از پوست انار تر و حجم کمبا سرعت بیش های جاذب الیافاشغال مکانگیری یک درشت مولکول شده و در نتیجه شکل

 -Julkunenباشد )تر میدر نتیجه نقطه اشباع پوست انار در مقایسه با دو ماده رنگزای روناس و اسپرک پایینافتد. اتفاق می

tutto & Haggman, 2337: 277.) 

ر انار بروناس، اسپرک و پوست جذب مقادیر مقایسه  نقاط اشباع و رفتار رنگرزی هر یک از مواد رنگزای مذکور،افزون بر 

تری در مقایسه با سایر مواد رنگزا جذب شده و در نتیجه انار با مقدار بیش پوسترنگزای ماده  ،دهدنشان می روی نخ پشمی

رت ( و اسپرک )قد20تر از روناس )قدرت رنگی= ( بیش21قدرت رنگی نخ پشمی حاصل از رنگرزی با پوست انار )قدرت رنگی= 

 های هیدروکسیل و کربوکسیلگروه افزایش مقدار جذب ماده رنگزای پوست انار بر روی نخ پشمی به دلیل وجود. ( است23رنگی= 

در نتیجه جذب با مقدار و  شدهاین عامل باعث افزایش تمایل ذاتی ماده رنگزا برای نفوذ در نخ پشمی است.  هاموجود در تانن

ب ترین میزان جذاسپرک اتفاق افتاده است. در میان سه ماده رنگزای مورد بررسی، اسپرک، کم تر در مقایسه با روناس وبیش

ماده رنگزا را داشته است. دلیل این نتیجه تمایل ذاتی پایین ماده رنگزای اسپرک در مقایسه با پوست انار و روناس است که 

 .(Farizadeh et al., 0221: 192) های پایین کربوکسیل این ماده رنگزا استناشی از وجود گروه

دهد دو ماده رنگزای روناس و اسپرک دارای رفتار مشابهی در میزان جذب و قابلیت رنگرزی نخ پشمی نتایج فوق نشان می

نقاط  شود تا دارایتوان به وزن مولکولی و ساختار شیمیایی مشابه دو ماده رنگزا نسبت داد که باعث میباشد. این عامل را میمی

حال با توجه به آن که وجود تشابه در نقطه ایجاد حالت اشباع و قابلیت رنگرزی مواد باشند.  اشباع برابری بر روی الیاف پشمی

ب رود ترکیآید، انتظار میهای تخمین و اصول اولیه سازگاری دو ماده رنگزا در مقایسه با یکدیگر به شمار میرنگزا از شیوه

اری از وزن مولکولی و قابلیت رنگرزی مشابه از سازگاری نسبی دوتایی هر یک از مواد رنگزای روناس و اسپرک به سبب برخورد

این در حالی است که نمودار قابلیت رنگرزی و نقطه اشباع رنگرزی نخ پشمی با ماده رنگزای پوست  با یکدیگر برخوردار باشند.

سه با در مقای ی جاذب نخ پشمی،هابه سبب وزن مولکولی بالا، بزرگی ساختارهای مولکولی مواد تاننی و اشباع سریع مکانانار 

  متفاوت است. نمودار مواد رنگزای روناس و اسپرک

( با تعیین نمودار 2تطبیق نتایج حاصل از محاسبه سازگاری مواد رنگزا از طریق رنگرزی نخ پشمی با مواد رنگزا )جدول 

دهد نتایج با یکدیگر ( نشان می1)شکل قابلیت رنگرزی نخ پشمی رنگرزی شده با مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست انار 
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دهد ترکیب روناس و اسپرک با یکدیگر سازگار بوده و نشان می 2همپوشانی کامل دارد. همان طور که نتایج مندرج در جدول 

 نمودار قابلیت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده 1باشد. این در حالی است که براساس شکل از درجه سازگاری عالی برخوردار می

یب ای در زمینه رنگرزی نخ پشمی با ترکباشد. چنین نتیجهرنگزای روناس و اسپرک مشابه بوده و دارای نقطه اشباع یکسانی می

مواد رنگزای روناس و اسپرک با پوست انار صادق است. بدین ترتیب که دو ترکیب روناس و پوست انار و اسپرک و پوست انار به 

شود که هر دو در محدوده درجه سازگاری ضعیف قرار دارد و می 176/3و  107/3سازگاری  ترتیب منجر به استحصال مقادیر

س، دهد که رونانشان از عدم امکان ترکیب این مواد رنگزا با یکدیگر دارد. حال نمودار قابلیت رنگرزی سه ماده رنگزا نشان می

 و %03، %03ردار بوده و اشباع هر یک به ترتیب در نقطه اسپرک و پوست انار هر یک از قابلیت رنگرزی و اشباع متفاوتی برخو

دهد قابلیت رنگرزی هر یک از مواد رنگزای روناس و اسپرک با پوست انار متفاوت بوده کند؛ لذا این عامل نشان میبروز می 43%

( صادق است. بدین ترتیب، 2دل باشد. این نتیجه با نتایج ناشی از محاسبه درجه سازگاری )مندرج در جو از اختلاف برخوردار می

همان طور که ترکیب روناس و اسپرک با ماده رنگزای پوست انار از اختلاف در مقادیر قابلیت رنگرزی و نقطه اشباع برخوردار 

 باشند، دارای درجه سازگاری ضعیفی بوده و امکان ترکیب این مواد رنگزا با یکدیگر وجود ندارد. می

و یکسانی نتایج ناشی از محاسبه درجه سازگاری و قابلیت رنگرزی مواد رنگزای روناس، اسپرک  حال با توجه به همپوشانی

به عنوان معیاری نوین قابل کاربرد در تخمین و محاسبه درجه سازگاری مواد  قابلیت رنگرزیتوان اذعان داشت، و پوست انار می

سازگاری مواد رنگزا از مزایایی متعددی برخوردار است که از  باشد. استفاده از قابلیت رنگرزی جهت تخمینرنگزای طبیعی می

بینی سازگاری مواد رنگزا، عدم نیاز به توان به انجام رنگرزی با یک ماده رنگزا و به صورت منفرد، قابلیت پیشاین جمله می

 اشت. ترکیب دو و یا چند ماده رنگزا با یکدیگر، صرفه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف زمان اشاره د

 

 گیرینتیجه

 بنابر مباحث نظریشود. تنوع فام رنگی در فرایند رنگرزی از ترکیب دو و یا چند ماده رنگزا استفاده می افزایش برای

رنگرزی، ترکیب مواد رنگزا باید تنها در صورتی انجام شود که سرعت جذب مواد رنگزا با یکدیگر برابر و یکسان باشد. زیرا در 

دت همانندی به شباشند، امکان استحصال فام رنگی ثابت و رنگصورت ترکیب مواد رنگزایی که دارای سرعت جذب متفاوت می

ین دلیل پیش از ترکیب مواد رنگزا باید به ملاکی با عنوان درجه سازگاری مواد رنگزا توجه داشت. تاکنون یابد. بدکاهش می

های متفاوتی برای محاسبه درجه سازگاری ارائه شده که عمدتاً در زمینه مواد رنگزای شیمیایی استفاده شده است. در این شیوه

عیاری در تخمین درجه سازگاری مواد رنگزای طبیعی مورد مطالعه و ارزیابی مطالعه امکان کاربرد قابلیت رنگرزی به عنوان م

قرار گرفت. بدین دلیل در این مطالعه نخست سازگاری مواد رنگزای روناس، اسپرک و پوست انار از طریق روابط گوناگون محاسبه 
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 باشند. در حالی که ترکیب پوست اناردار میبرخورعالی از درجه سازگاری اسپرک دو ماده رنگزای روناس و شد. نتایج نشان داد 

 . که نشان از ناسازگاری دارد شودمی یموجب استحصال سازگاری ضعیف روناس و اسپرکماده رنگزای  با دو

همینین نتایج حاصل از محاسبه قابلیت رنگرزی نخ پشمی با مواد رنگزای مورد مطالعه نشان داد، نمودار قابلیت روناس و 

رنگرزی  نمودار قابلیت کهرسد. این در حالی است بوده و رنگرزی نخ پشمی در محدوه و نقطه یکسانی به اشباع میاسپرک مشابه 

یج حال مقایسه نتا است.متفاوت پوست انار، در مقایسه با دو رنگزای روناس و اسپرک  و محدوده اشباع نخ پشمی در رنگرزی با

دهد، همان طور که دو ماده رنگزای روناس و اسپرک گرزی مواد رنگزا نشان میمستخرج از محاسبه درجه سازگاری و قابلیت رن

باشند، از نمودار قابلیت رنگرزی و نقطه اشباع مشابهی برخوردارند. همینین نتایج محاسبه درجه دارای درجه سازگاری عالی می

اس و یا اسپرک موجب بروز درجه سازگاری ضعیف سازگاری مواد رنگزا نشان داد ترکیب پوست انار با هر یک از مواد رنگزای رون

شود، این نتیجه با اختلاف موجود در نمودار قابلیت رنگرزی نخ پشمی و نقطه اشباع پوست انار نسبت به اسپرک و روناس می

 صادق است.

ه و گر سازگار بوددهد دو ماده رنگزای روناس و اسپرک در مقایسه با یکدیدهد میبه طور کلی نتایج این مطالعه نشان می

ها وجود دارد. در حالی که امکان ترکیب هر یک از مواد رنگزای مذکور با پوست انار موجب بروز درجه سازگاری امکان ترکیب آن

توان هر یک از مواد رنگزای روناس و اسپرک را با پوست انار ضعیف شده که نشان از ناسازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب نمی

ز سوی دیگر مقایسه نتایج حاصل از محاسبه قابلیت رنگرزی و درجه سازگاری مواد رنگزا نشان این دو معیار باهم ترکیب کرد. ا

 هره برد.توان بتطابق کامل داشته و از قابلیت رنگرزی به عنوان معیاری نوین در تخمین درجه سازگاری مواد رنگزای طبیعی می

 

 پی نوشت
9- Rubia tinctroum  
0- Alizarin 
1- porpurine 

1- Weld 

2- Luteoline 

9- Punica grantum 
8- N-methyl Granatonine 

9- Rotary Eveporator 

1- Atherton et al 
92- Color Strenght 
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