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 چکیده 

به رنگرزی طبیعی الیاف پشم و    ها قرن و ایران    رنگرزی در ایران دارای سابقه کهن وتاریخی است   رنگ و 

ها با  ثباتی رنگزاهای طبیعی سازگار بودن آن   بصری و   ی ها امروزه عالوه بر جلوه ابریشم مشهور بوده است.  

درختان بومی استان    ۶از برگ  پژوهش،  در این    . ها نیز افزوده شده است انسان نیز به امتیازات آن   زیست محیط 

درصد برای    ۷۵به عنوان رنگزای طبیعی با غلظت    اعم از چنار، انگور، اکالیپتوس، انجیر، توت و گردو   فارس 

رنگ   ی ها انعکاسی نمونه  ی ها ف ی ط   . رنگرزی پشم در حضور هشت دندانه فلزی مختلف استفاده شده است 

گیری  اندازه  له ی عالوه براین به وس   به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی مورد بررسی قرار گرفت. شده  

  مختلف و   ی ها های رنگی رنگزا در حضور دندانه تنالیته ،  رنگ شده   ی ها روشنایی نمونه ،  رنگی   ی ها مشخصه 

  اف ی ال   انعکاسی نشان داد که   اسپکتروفتومتر . نتایج  یری شد گ ها اندازه همچنین ثبات نوری و شستشوی نمونه 

کننده ته رنگ  د یی مثبت داشتند که تأ   *bو    ی منف   *a  یر د ا مق   درختان چنار، انگور، توت و انجیر رنگ شده با برگ  

مثبت    *bو    *a  قادیر م که، الیاف رنگ شده با برگ درختان اکالیپتوس و گردو    ست. در حالی ا   ها آن و زرد    سبز 

. الیاف پشم رنگ شده با برگ درختان چنار، انجیر  کند ی م   د یی تأ را    ها نمونه این    و زرد   مز ر که ته رنگ ق داشتند  

،  سبز ،  کرم ،  های عاجی تنالیته ی فلزی مختلف بیشترین تنوع فام را ایجاد کردند و ها دندانه و توت در حضور  

  ی ها برگ این درختان به همراه دندانه پشم در حضور  بر روی الیاف    آجری و بنفش   نارنجی،   ، زیتونی ی،  ا قهوه 

 ایجاد شد. ثبات نوری و شستشویی الیاف رنگ شده با تمام رنگزاهای ذکر شده قابل قبول بودند. مخلتف  
 

 های رنگی، ثبات رنگرزی طبیعی، الیاف پشم، برگ درختان، تنالیته :  های کلیدی واژه 

 

 
  ی درختان بوم  ی هاشده با انواع برگ   یرنگرز   ی عی طب  اف یال  یرنگ   یهابا عنوان مطالعه مشخصه کارشناسی  نامه مقطع  ان یمقاله مستخرج از پا  نی ا  -۱

 است.  سعیده رفیعی دکتر  ییبه راهنما هنر شیراز  فارس در دانشگاه 
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 مقدمه 

دست  نف فرش  و  زیباترین  از  یکی  به   ن ی تر س ی باف  جهان  در  دستی  صنایع  م نوع  با  رود ی شمار  که   .

فرهنگ و    مربوط به ایران است. این صنعت آمیخته به هنر و ارزشمند نشانی از   ، ترین آن در جهان کیفیت 

تحوالت زیادی شده   که در گذر زمان دستخوش تغییرات و   است دور   ی ها هنر کهن قوم ایرانی از گذشته 

مورد عالقه اعم از ایرانی    مسائل   ترین مهم فرش ایران و بحث در خصوص تاریخ آن همواره یکی از    است. 

 ( ۱۹  : ۱۳۹۳اناری و همکاران،   و   ، ۱۳۹۰ر ایرانی بوده است )ژوله  غی   و 

جذابیت  ی  نوع   استفاده از رنگزا های طبیعی   . مراحل تولید فرش نامید   ترین مهم یکی از    توان ی رنگرزی پشم را م 

و شستشو نه تنها    د ی خورش   قرار گرفتن در برابر نور   در اثر استفاده و   که به مرور زمان و   دهد ی زیبایی به پشم م   و 

رنگزاها که ریشه در طبیعت دارد و    این .  شود بلکه ثبات و درخشندگی و زیبایی آن نیز افزوده می ،  ند ی ب ی آسیب نم 

  و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه   هستند   پذیر زیه تج ،  شوند ی بوم کشور استخراج م با استفاده از منابع زیست 

م شده راجع به قابلیت  انجا ی داخلی  ها پژوهش (.  ۳  : ۱۳۹۷محمدی و همکاران،    و   ۲۷  : ۱۳۹۲)ژوله ،  هستند  

 ها به شرح زیر هستند. . بعضی از آن هستند رنگرزی گیاهان رنگزا بر روی الیاف طبیعی بسیار محدود  

 جنبه  بیشتر  کتاب  این  در  است،  پرداخته  رنگده  گیاه  ۲۲ معرفی  به  گیاهان  با  رنگرزی  هنر  کتاب  در  اوکتائی 

  سرخس،  انار،  گردو،  بابونه،  نظیر  رنگده  گیاهان  از  برخی  به  کتاب  این  در  است،  بررسی شده  رنگرزی  سنتی 

 گیاهی  رنگرزی  احیاء  مقاله  تاش در  (. جاوید ۱۲ : ۱۳۶۳است )اوکتایی،  شده  اشاره  روناس   ، ل ی ن  سیاوش،  پر 

 دام  امور  و  منابع طبیعی  تحقیقات  مرکز  طبیعی، در  ابریشم  و  پشم  الیاف  روی  بر  علمی  های روش  به  سنتی 

 این  در  رفته  کار به  گیاهان  که از  پرداخت  گیاهی  خانواده  ۷۶ از  گیاهی  نمونه  ۳۴۰ بررسی  به  فارس  استان 

 اشاره  ...   و  بابونه، بلوط، نیل   سیاه،  بو، توت  بند، برگ  هفت  انار، گردو، خرزهره، علف  به   توان ی م پژوهش 

 کار به  توانند ی م  بافی فرش  صنایع  در  حاصله  های رنگ  درصد  ۷۵ تا  ۷۰ که  دهد ی م  پژوهش نشان  این  کرد، 

 ترکیبات  خصوص  در  دارویی  گیاهان  جلدی  ۵ کتب  در  . زرگری، ( ۵۷  : ۱۳۷۹،  شوند )جاویدتاش  گرفته 

(. تحقیقاتی نیز  ۱۸  : ۱۳۸۳۰است )زرگری،  شده  ارائه  مطالبی  گیاهان  در  ترکیبات  این  حضور  و  گیاهی  رنگده 

(، برگ گردو  ۵ : ۹۸،  در زمینه رنگرزی الیاف طبیعی با رنگزاهای گیاهی برگی از جمله برگ نارنج )حاجی 

( صورت گرفته که امکان  ۱۴  : ۹۹(، برگ اکالیپتوس )بارانی،  ۱۴:  ۹۹(، برگ مو )بارانی،  ۲۵  : ۹۸پور،  )رحیم 

 . کند ی م ی را بر روی الیاف طبیعی اثبات  ا قهوه ایجاد تنوع رنگ زرد تا  
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به    برگ درختان بومی استان فارس اعم از چنار، انگور، اکالیپتوس، انجیر، توت و گردو   در این تحقیق، از 

  د ی ش   تنوع بررسی  جهت  عنوان رنگزای طبیعی برای رنگرزی پشم در حضور هشت دندانه فلزی مختلف  

   ی رنگی، ثبات نوری و شستشویی الیاف رنگ شده استفاده شده است. ها مشخصه ایجاد شده،  

 روش تحقیق 

انجیر و    توت،   ، اکالیپتوس، چنار، درختان گردو   ۶  از رنگزای طبیعی تهیه شده از برگ   ۷۵% در این پژوهش الیاف پشم با  

فلزی مختلف برای بررسی تنوع فام و ثبات رنگرزی ایجاد شده توسط این گیاهان به    ی ها دندانه در حضور    انگور 

 دقیقه صورت گرفت.   ۷۵گراد و به مدت  سانتی   درجه   ۱۰۰  ی دما روش همزمان رنگرزی شد. فرایند رنگرزی در  

 له و معرفی نمونه و اطالعات أ بیان مس 

در تمام طول تاریخ    صنعت  ن ی ا که این اما با توجه به   است   ی سابقه طوالن  دارای که این رنگرزی در ایران با  

  در دسترس عموم قرار ندارد ی ا شده قابل اسناد ثبت   ، نسخه کامل و به صورت خانوادگی اداره شده است 

با استفاده    است رنگرزی پشم در این پروژه سعی شده ی رنگرزی سنتی است. کمبودها و این مهم یکی از 

به    که در طبیعت استان فارس   انجیر و انگور  توت،  ، اکالیپتوس، چنار، گردو  ن برگ گیاها   از رنگزای طبیعی 

ی متنوع  ها فام سازی شده ونسخه رنگرزی  ی فلزی متفاوتی بهینه ها دندانه در حضور    شود ی وفور یافته م 

 د. با فرمول آزمایشگاهی دقیق ارائه شو   رنگی حاصل 

استفاده    گیالن  در  شده  تولید  دنیر   تاب در متر   ۶۵و    ۴/ ۵ایرانی با نمره متریک    پشمی  الیاف در این پژوهش از  

شد. برگ درختان    آوری درختان مورد پژوهش در فصل بهار چیده و جمع   مقدار قابل توجهی از برگ شد.  

طور جداگانه در آسیاب پودر شده و در ظرف  مختلف به صورت جداگانه در سایه خشک و سپس هر نمونه به 

نیز از    % ۱۰۰و اگزالیک اسید با خلوص    X Triton-100شفوینده غیریفونی  .  شد سربسته ریخته و نامگذاری  

،  مس های فلزات نمک ند از عبارت بود  وهش پژ مورد اسففتفاده در این ی ها دندانه شرکت مرک خریداری شد. 

 که همگی از شرکت مرک خریداری شدند.   پتاسیم   ات کروم دی    آلومینیوم، نیکل و   ، ۳آهن    ، ۲آهن    قلع، ،  روی 

 و  ها نمونه  گیری اندازه  جهت   DJ-VA300ل  مد  AND ترازو  از ی مورد استفاده عبارت بودند  ها دستگاه 

 استفاده  رنگرزی  حمام  حرارت  ن ی تأم  برای  که   ایران  گستر  آزما فن  ساخت  ماری بن   ، شد  استفاده  رنگزاها 

 رنگرزی  ی ها نمونه  نوری  ثبات  سنجش  برای که   RSX92 ل  مد  سنج ریس  نوری  سنج ثبات  دستگاه ،  شد 

  A7000 Color- Eyeل مد  Gretag Macbeth شرکت  ساخت  انعکاسی  اسپکتروفتومتر و  رفت  کار  به  شده 

 .شد  استفاده  شده  رنگ  الیاف  روشنایی  و  رنگی  ی پارامترها  ارزیابی  منظور که به  
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 مراحل آزمایش 

  به   و دترجنت غیریونی ذکر شده پشم برای رنگرزی، شستشو است. پشم را با آب    سازی الیاف رحله اول آماده م 

حمام    ۸شسته و آبکشی شد. سپس،  ماری  در بن گراد  درجه سانتی   ۴۵دقیقه با حرارت کنترل شده    ۱۵مدت  

در    دقیقه   ۹۰بشرها به مدت  ی ذکر شده تهیه و سپس  ها برگ ی مختلف را برای هر یکی از  ها دندانه رنگرزی حاوی  

اسید و    اگزالیک   % ۳رنگزای برگی،    % ۷۵ها  قرار گرفت. در هر یک ازحمام ماری  در بن گراد  درجه سانتی   ۱۰۰دمای  

ی  ها نمونه صورت گرفت و پس از آن    L:R  ،۱:۵۰دندانه فلزی استفاده شد. رنگرزی به صورت همزمان و در    ۵%

 بر ی رنگ شده به ترتیب  ها نمونه ی نوری و شستشویی  ها ثبات پشم رنگ شده شسته و آبکشی شد. عالوه براین،  

 گیری و گزارش شد. صورت کمی اندازه به    ISO 105-C01: 1989و   ISO 105-BO1:1994د  استاندار  طبق 

 های رنگی گیری ویژگی اندازه 

در طول موج بیشینه  (  ۱)رابطه  مانک    -مختلف با استفاده از رابطه کیوبلکا   ی ها مقدار قدرت رنگی نمونه 

با   D65 رنگرزی شده زیر منبع نوری   الیاف پشم رنگی    ی ها نانومتر محاسبه شد. مؤلفه   ۳۹۰جذب یعنی  

 .گیری شد ندازه ا    *b* a*  Lدرجه در فضای رنگی   ۱۰کننده استاندارد  زاویه مشاهده 

 : ۱رابطه  

+(  ) ، میزان زردی  *b، ( -) +( یا قرمز  ) ، میزان سبزی  *a. است ، مقدار انعکاس هر طول موج  Rکه در این رابطه  

 . است قدرت رنگی رنگزا    K/Sدرصد روشنایی و     *L، ( -) یا آبی  

 نتایج و بحث 

دندانه فلزی نامبرده مطابق با    ۸ی رنگی الیاف رنگ شده با برگ درختان مختلف و در حضور  ها مشخصه 

ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با هر یک از  ها فام است. همچنین در این این جداول، تنوع    ۶تا    ۱جداول  

انجیر در حضور   و  انگور، توت  اکالیپتوس،  برگ درختان چنار، گردو،  فلزی، میران  دند   ۸رنگزاهای  انه 

قرمزی یا سبزیت، میزان زردی یا آبییت و درصد روشنایی هر فام مشخص شده است. مقادیر انعکاس و  

 نانومتر محاسبه و گزارش شده است.   ۴۰۰قدرت رنگی در طول موج  

جدول  همان  در  که  در حضور    ۱طور  چنار  درخت  برگ  با  شده  رنگ  پشم  الیاف  است،  شده  داده  نشان 

  ها نمونه منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز این    *a  مقدار   ۳و آهن    ۲فلزی نیکل، روی، مس، آهن  ی  ها دندانه 

مثبت دارند که    *aی قلع، کروم پتاسیم و آلومینیوم  ها دندانه . در حالی که این الیاف رنگ شده در حضور  ست ا 

مثبت دارند    *bده با این رنگزا مقدار  ی رنگ ش ها نمونه ها است. از طرفی دیگر تمامی  کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ 
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این   ته رنگ زرد  اثبات می   ها نمونه که  این  را  این، مقدار درصد روشنایی  بر  در حضور    ها نمونه کتد. عالوه 

 آلومینیوم و روی بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد.   ی ها دندانه 
 

 ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت چنار ها مشخصه   -۱جدول  

 طیف رنگی  a* b* *L K/s R دندانه فلزی 

۰/ ۴۳ آلومینیوم   ۷۵ /۵۲  ۲۵ /۷۵  ۵۸ /۲۸  ۱۴ /۵۹   

۱۴/ ۵۰ قلع   ۳۸ /۶۰  ۳۱ /۷۰  ۵۱ /۲۸  ۵۹  

-۱/ ۵۶ نیکل   ۶۱ /۲۳  ۶۶ /۷۱  ۸۹ /۲۲  ۷۴ /۴۷   

-۰/ ۳۰ روی   ۴۴ /۲۶  ۵۸ /۷۳  ۰۶ /۲۵  ۰۹ /۵۲   

۱/ ۹۳ کروم پتاسیم   ۸۴ /۲۵  ۶۶ /۶۸  ۵۷ /۲۱  ۱۱ /۴۵   

-۰/ ۹۸ مس   ۰۵ /۳۰  ۶۹ /۵۷  ۸۷ /۱۳  ۱۱ /۴۵   

-۰/ ۸۴ ۲آهن    ۵۵ /۱۳  ۴۲ /۴۹  ۷۲ /۸  ۳۸ /۱۹   

-۱/ ۰۴ ۳آهن    ۹۳ /۱۶  ۴۷ /۵۰  ۳۳ /۹  ۶۰ /۲۰   
 

 

 رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت گردو   ی ها مشخصه   -۲جدول  

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

۷/ ۲۷ آلومینیوم   ۳۳ /۲۹  ۸۵ /۳۸  ۱۶ /۶  ۲۴ /۱۴   

۱۸/ ۸۶ قلع   ۵۳ /۵۰  ۶۳ /۴۲  ۷۱ /۹  ۳۶ /۲۱   

۶/ ۵۵ نیکل   ۴۰ /۲۰  ۴۸ /۴۱  ۸ /۶  ۵۳ /۱۵   

۸/ ۲۶ روی   ۳۲ /۲۸  ۹۹ /۳۶  ۵۸ /۵  ۰۸ /۱۳   

-۶/ ۸۶ کروم پتاسیم   ۴۸ /۱۰  ۴۱ ۱۷ /۶  ۲۶ /۱۴   

۷/ ۷۴ مس   ۲۲ /۲۱  ۱۶ /۲۹  ۱۶ /۳  ۱۸ /۸   

۶/ ۷۲ ۲آهن    ۱۵ /۲۱  ۳۰ /۲۹  ۰۱ /۳  ۹۶ /۷   

۵/ ۱۹ ۳آهن    ۰۹ /۱۹  ۷۴ /۲۹  ۹۷ /۲  ۸۰ /۷   
 

 

نشان داده شده است، الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت گردو تنها در حضور    ۲که در جدول    طور همان 

منفی دارد که بیانگر ته رنگ سبز این نمونه است. در حالیکه این الیاف رنگ شده    *a  دندانه کروم پتاسیم 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱۴۲
 
 

از طرفی دیگر تمامی ا   ها کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ مثبت دارند که    *a  ها دندانه در حضور سایر     ست. 

کتد. عالوه  را اثبات می   ها نمونه مثبت دارند که ته رنگ زرد این    *bی رنگ شده با این رنگزا مقدار  ها نمونه 

ی قلع، نیکل و  ها دندانه در حضور    ها نمونه ، مقدار درصد روشنایی این  ۲ی جدول  ها داده بر این، بر طبق  

 کروم پتاسیم بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد. 
 

 

 ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ اکالیپتوس ها مشخصه   -۳دول  ج 

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

   ۴۰/ ۴۵ ۱۹/ ۲۴ ۷۳/ ۱۵ ۲۰/ ۳۳ -۲/ ۴۷ آلومینیوم 

  ۳۵/ ۴۲ ۱۶/ ۷۳ ۷۹/ ۰۶ ۴۵/ ۹۲ ۱/ ۱۲ قلع 

  ۲۸/ ۴۸ ۱۳/ ۲۶ ۶۸/ ۲۱ ۳۰/ ۸۸ ۳/ ۶۷ نیکل 

  ۲۷/ ۶۶ ۱۲/ ۸۵ ۶۶/ ۷۳ ۲۷/ ۹۲ ۲/ ۹۸ روی 

  ۲۸/ ۴۵ ۱۳/ ۲۵ ۶۶/ ۱۷ ۲۸/ ۰۳ ۰/ ۵۸ پتاسیم کروم  

  ۱۶/ ۷۲ ۷/ ۳۹ ۵۵/ ۰۹ ۲۶/ ۹۸ ۱/ ۳۷ مس 

  ۱۵/ ۴۳ ۶/ ۷۵ ۴۷/ ۱۴ ۷/ ۸۴ -۰/ ۰۴ ۲آهن  

  ۲۸/ ۸۸ ۱۳/ ۴۶ ۶۳/ ۷۴ ۱۳/ ۳۷ ۳/ ۴۵ ۳آهن  
 

که الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت اکالیپتوس در     نشان داده شده است   ۳طور که در جدول  همان 

منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز کم این    *a  مقدار جزیی   ۲ی فلزی آلومینیوم و آهن  ها دندانه حضور  

ته    کننده د یی تأ مثبت دارند که    *a  ها دندانه که این الیاف رنگ شده در حضور سایر    . در حالی ست ا   ها نمونه 

مثبت دارند که ته    *bی رنگ شده با این رنگزا مقدار  ها نمونه ست. از طرفی دیگر تمامی  ا  ها رنگ قرمز آن 

، مقدار درصد روشنایی این  ۳ی جدول  ها داده کتد. عالوه بر این، بر طبق  را اثبات می   ها نمونه رنگ زرد این  

 است که با تصاویر مطابقت دارد.   ی آلومینیوم و قلع بیشترین مقدار ها دندانه در حضور    ها نمونه 

در جدول  همان  که  در حضور    ۴طور  انگور  درخت  برگ  با  شده  رنگ  پشم  الیاف  است،  شده  داده  نشان 

  ها نمونه منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز این    *a  مقدار   ۳و آهن    ۲ی فلزی آلومینیوم، نیکل، مس، آهن  ها دندانه 

مثبت دارند که    *aی قلع، کروم پتاسیم و روی مقدار  ها دندانه . در حالی که این الیاف رنگ شده در حضور  ست ا 

مثبت دارند    *b  ی رنگ شده با این رنگزا مقدار ها نمونه ها است. از طرفی دیگر تمامی  کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ 



 ۱۴۳       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

 ، مقدار درصد روشنایی این ۴ی جدول  ها داده ، بر طبق  کتد. عالوه بر این را اثبات می   ها نمونه که ته رنگ زرد این  

 ی آلومینیوم و قلع بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد. ها دندانه در حضور    ها نمونه 
 

 ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ انگور ها مشخصه   -۴جدول  

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

  ۵۳/ ۶۶ ۲۵/ ۸۴ ۷۳/ ۴۶ ۴۱/ ۰۷ -۲/ ۱۷ آلومینیوم 

  ۶۱/ ۶۶ ۲۹/ ۸۴ ۷۴/ ۸۶ ۷۳ ۳/ ۵۶ قلع 

  ۴۳/ ۴۰ ۲۰/ ۷۲ ۶۸/ ۵۸ ۲۲/ ۰۱ -۰/ ۳۱ نیکل 

  ۴۳/ ۲۲ ۲۰/ ۶۳ ۶۸/ ۲۲ ۲۲/ ۷۳ ۰/ ۱ روی 

  ۲۹/ ۸۸ ۱۳/ ۹۶ ۵۷/ ۷۰ ۳۱/ ۵۸ ۱/ ۳۲ کروم پتاسیم 

  ۳۳/ ۲۸ ۱۵/ ۹۱ ۶۱/ ۷۰ ۲۵/ ۶۶ -۳/ ۳۵ مس 

  ۱۳/ ۶۶ ۵/ ۸۷ ۴۲/ ۴۷ ۱۳/ ۰۹ -۱/ ۵۲ ۲آهن  

  ۱۳/ ۷۵ ۵/ ۹۲ ۴۲/ ۵۸ ۱۱/ ۵۶ -۰/ ۷ ۳آهن  
 

 
 توت ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ  ها مشخصه   -5جدول  

 طیف رنگی  a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی 

-۰/ ۹۲ آلومینیوم   ۱۷ /۴۴  ۶۲ /۷۵  ۲ /۲۸  ۳۸ /۵۸   

۱/ ۹۹ قلع   ۰۴ /۶۲  ۷۷ /۷۶  ۴ /۳۱  ۰۵ /۶۴   

-۲/ ۳۴ نیکل   ۱۷ /۲۹  ۵۵ /۷۱  ۲۴ /۲۳  ۴۵ /۴۸   

-۰/ ۵۸ روی   ۸۲ /۲۸  ۴۸ /۷۵  ۰۵ /۲۷  ۰۸ /۵۶   

۱/ ۱۵ کروم پتاسیم   ۲۷ /۲۱  ۵۳ /۶۷  ۹۶ /۱۹  ۸۹ /۴۱   

-۲/ ۳۵ مس   ۲۲ /۲۶  ۲۳ /۵۴  ۵ /۱۱  ۹۴ /۲۴   

-۱/ ۰۱ ۲آهن    ۶۰ /۱۴  ۶۲ /۴۷  ۹۷ /۷  ۸۸ /۱۷   

-۲ ۳آهن    ۱۵ /۱۷  ۸۴ /۵۶  ۳۴ /۱۲  ۶۳ /۲۶   
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ی  ها دندانه نشان داده شده است، الیاف پشم رنگ شده با برگ درخت توت در حضور    ۵که در جدول    طور همان 

منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز کم این    *a  مقدار جزیی   ۳و آهن    ۲فلزی آلومینیوم، نیکل، مس، روی، آهن  

مثبت دارند که   *a ی کروم پتاسیم و قلع مقدار ها دندانه که این الیاف رنگ شده در حضور . در حالی ست ا  ها نمونه 
مثبت دارند که    *b  ی رنگ شده با این رنگزا مقدار ها نمونه ست. از طرفی دیگر تمامی  ا   ها کننده ته رنگ قرمز آن د یی تأ 

، مقدار درصد روشنایی این  ۵ی جدول  ها داده کتد. عالوه بر این، بر طبق  را اثبات می   ها نمونه ته رنگ زرد این  

 ی آلومینیوم، قلع و روی بیشترین مقدار است که با تصاویر مطابقت دارد. ها دندانه در حضور    ها نمونه 
 

 انجیر   ی رنگی الیاف پشم رنگ شده با برگ ها مشخصه   -6جدول  

 طیف رنگی a* b*  *L  K/s R دندانه فلزی

  ۸۵/۵۸ ۴۴/۲۸ ۷۰/۷۶ ۹۹/۳۹ -۲۵/۲ آلومینیوم 
  ۳۸/۶۴ ۲۰/۳۱ ۸۶/۷۸ ۳۱/۵۵ -۶۴/۲ قلع

  ۶۴/۵۷ ۸۳/۲۶ ۹۴/۷۵ ۰۷/۲۳ -۴۶/۰ نیکل 
  ۹۰/۵۸ ۴۶/۲۸ ۳۴/۷۷ ۰۳/۲۴ ۳۱/۰ روی

  ۲۲/۳۸ ۱۳/۱۸ ۷۵/۶۵ ۱۹/۲۱ -۴۱/۰ کروم پتاسیم
  ۸۵/۵۸ ۰۲/۱۵ ۷۰/۷۶ ۹۹/۳۹ -۸۰/۳۰ مس
  ۹۲/۱۷ ۹۹/۷ ۳۱/۴۸ ۷۶/۱۳ -۱۴/۲ ۲آهن  
  ۸۴/۱۳ ۹۶/۵ ۹۲/۴۲ ۲۴/۱۳ -۸۱/۱ ۳آهن  

 

جدول    طور همان  در  است   ۶که  شده  داده  در    نشان  انجیر  درخت  برگ  با  شده  رنگ  پشم  الیاف  که 
  ها نمونه منفی دارند که بیانگر ته رنگ سبز کم این    *a  ی فلزی به جز روی مقادیر ها دندانه حضورتمام  

ته رنگ قرمز    کننده د یی تأ مثبت دارند که    *aی رو که این الیاف رنگ شده در حضور دندانه  . در حالی ست ا 

مثبت دارند که ته رنگ زرد این    *b  ی رنگ شده با این رنگزا مقدار ها نمونه آن است. از طرفی دیگر تمامی  

در    ها نمونه ، مقدار درصد روشنایی این  ۶ی جدول  ها داده کتد. عالوه بر این، بر طبق  را اثبات می   ها نمونه 

 ار است که با تصاویر مطابقت دارد. روی بیشترین مقد  ی آلومینیوم، قلع و ها دندانه   حضور 

 ی نوری ها ثبات گیری  اندازه 

 د استاندار  طبق  بر  نوری  ثبات  دستگاه  در  ساعت  72 مدت  به  در این مرحله الیاف پشم رنگ شده پس از شستشو 

ISO 105-BO1:1994  ها قرار گرفتند و ثبات نوری آن   است،  شده  تقسیم  درجه  هشت  به  آبی  معیار  له ی وس  به  که  



 ۱۴5       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

 قرار  ی ها نمونه  رنگ  . سپس اختالف است  حالت  ن ی تر ف ی ضع  هشت  و  بهترین  یک  آن  در  که  ، شد  گیری اندازه 

 .( ۱۲-۷)جداول    گرفت  قرار  بررسی  مورد  در برابر نور   شده  پوشیده  ی ها قسمت  با  نور  معرض  در  گرفته 
 

 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ چنار   -۷جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

ی آلومینیوم  ها دندانه که الیاف پشم رنگ شده با رنگزای برگ چنار در حضور    دهد ی م نشان    ۷بررسی جدول  

 نواز است. ها ایجاد شده نیز بسیار چشم دارند. تنوع رنگ   ها نمونه و نیکل ثبات نوری کمتری نسبت به بقیه  
 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ   -۸جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

م   ۸جدول    ی بررس  ال   دهد ی نشان  رنگزا   اف ی که  با  شده  رنگ  دندانه   گردو برگ    ی پشم    ی ها در حضور 

 . شود ی نم تنوع رنگی زیادی در این جدول دیده  ها دارند.  نمونه   ه ی نسبت به بق   ی کمتر   ی ثبات نور   وم ی ن ی آلوم 
 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ اکالیپتوس   -۹جدول  

 ( ۳آهن ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲

 بعد از فرایند نوردهی         

 اولیه         

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۱۴6
 
 

ال   دهد ی نشان م   ۹جدول    ی بررس    ی ها در حضور دندانه   اکالیپتوس برگ    ی پشم رنگ شده با رنگزا   اف ی که 

 است.   قابل قبول   ز ی شده ن   جاد ی ها ا ها دارند. تنوع رنگ نمونه   ه ی نسبت به بق   ی کمتر   ی ثبات نور   کل ی و ن   وم ی ن ی آلوم 
 

 قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ انگور   -۱۰جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

  ها دندانه درحضور تمام    انگور برگ    ی پشم رنگ شده با رنگزا   اف ی که ال   دهد ی نشان م   ۱۰جدول    ی بررس 

 در این جدول الیاف پشم رنگ شده، تنوع رنگی قابل قبولی دارد.   ای دارد. ثبات قابل توجه 
 

   قبل و بعد از فرایند نوردهی پشم رنگ شده با برگ توت   -۱۱جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 

ها  درحضور تمام دندانه   توت برگ    ی پشم رنگ شده با رنگزا   اف ی که ال   دهد ی نشان م   ۱۱جدول    ی بررس 

 دارد.   ی قابل قبول   ی پشم رنگ شده، تنوع رنگ   اف ی جدول ال   ن ی دارد. در ا   ی ا ثبات قابل توجه 
 

   قبل و بعد از فرایند نور دهی پشم رنگ شده با برگ انجیر   -۱۲جدول  

 ( ۳آهن  ،  ۲آهن    ، مس   ، پتاسیم   ات کروم دی    ی، رو   ، کل ی ن   ، قلع   ، وم ی ن ی آلوم ) 

 ثبات نوری  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         

 ثبات نوزی  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         

 ثبات نوری  ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

 ی نورده   ند ی بعد از فرا         

 اولیه         



 ۱۴7       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

در معرض نور از    ۳و    ۲آهن    دندانه رنگ شده با برگ انجیر در حضور    نمونه که    دهد ی م نشان    ۱۲بررسی جدول  

شده  کدرتر    وم ی ن ی دندانه آلوم شده در حضور  رنگ   نمونه   ی متمایل شده است. عالوه بر این، ا قهوه طیف سبز به سمت  

 ثبات نوری قابل قبولی دارند. تنوع رنگی الیاف پشم رنگ شده در این جدول نیز زیاد است.   ها نمونه اما بقیه  

 ی شستشویی ها ثبات اندازه گیری  

 همان  همراه  به  و  کرده  نصف  را  رنگرزی شده  ی ها نمونه از   یک  هر  ، ها نمونه  شستشویی  ثبات  تعیین  به منظور  حال 

 به  بشر   . شود ی م  رسانده  L:R  ۱:۵۰  و به  داده  قرار  شوینده  مواد  درصد  پنج  حاوی  بشر  درون  پشمی،  خام  اندازه نمونه 

 خشک  و  گیری آب  از  پس  و  قرار گرفته  شستشو  عملیات  تحت  گراد سانتی  درجه   ۵۰ دمای  در    قه ی ق د   ۲۰ مدت 

 شود ی م  تقسیم  درجه  پنج  به  که  خاکستری   معیار  وسیله به  و   ISO 105-C01: 1989  بر اساس استاندارد  ، ها نمونه  نمودن 

 گزارش شده است.   ۱۳جدول   در  نتایج  و  مقایسه  یکدیگر  با  است  حالت  ترین یک ضعیف  و  بهترین  پنج  آن  در  و 

 
 

 

 رنگرزی الیاف پشم با برگ درختان بومی فارس   وسیله به ی رنگی به دست آمده  ها ف ی ط   -۱  تصویر 

 

 ی فلزی مختلف ها دندانه پشمی رنگ شده با برگ درختان در حضور   نخ  روی  گذاری لکه  و  رنگ  تغییر  شستشویی  ثبات   -۱۳جدول  

 روی  نیکل  قلع  آلومینیوم  دندانه  
  ات کروم دی 

 پتاسیم 
 ۳آهن   ۲آهن   مس 

شستشوی  

 تغییر رنگ 

 ۴ ۴ ۵ ۴ ۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت چنار 

 ۴ ۴ ۵ ۴-۵ ۴-۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت گردو 

 ۴ ۴ ۵ ۴ ۵ ۴ ۳-۴ ۳-۴ برگ درخت اکالیپتوس 

 ۳-۴ ۳-۴ ۵ ۴-۵ ۵ ۴-۵ ۵ ۵ درخت انگور برگ  

 ۴ ۴ ۵ ۴-۵ ۵ ۴ ۴-۵ ۴-۵ برگ درخت توت 

 ۵ ۵ ۵ ۴-۵ ۵ ۵ ۵ ۵ برگ درخت انجیر 

گذاری  لکه 

روی نخ  

 پشمی 

 ۴ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت چنار 

 ۴ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴ برگ درخت گردو 

 ۴ ۴ ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ برگ درخت اکالیپتوس 

 ۴ ۴ ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۵ برگ درخت انگور 

 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ ۴-۵ ۵ برگ درخت توت 

 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ برگ درخت انجیر 
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ی رنگ شده  ها نمونه گذاری تمام  ، ثبات شستشویی و لکه دهد ی م نشان    ۱۳ی جدول  ها داده که    طور همان 

برگی مورد تحقیق برگ درخت انگور، توت و انجیر ثبات    در محدوده قابل قبول است. از بین رنگزاهای 

که حضور    کند ی م شده مشخص  . عالوه بر این، نتایج گزارش کند ی م شستشویی عالی بر روی پشم ایجاد  

 هد. د در حمام رنگرزی، کمی ثبات شستشویی رنگزا را کاهش می   ۳و آهن    ۲ی فلزی آهن  ها دندانه 

 گیری نتیجه 

از برگ درختان بومی استان فارس به عنوان رنگزای دوستدار محیط  زیست و سالمت  در این پژوهش 

  شوند ی م انسان برای رنگرزی پشم استفاده شد. این درختان در سراسر استان فارس و ایران به وفور یافت 

ی  ها کالف ای رنگی  ه ها بسیار مقرون به صرفه است. در این تحقیق ویژگی در نتیجه استخراج رنگزا از آن 

نوع ماده رنگزای برگی طبیعی )چنار، گردو، اکالیپتوس، انگور، توت و    ۶الیاف پشمی رنگرزی شده با  

فلزی )آلومینیوم، قلع،    دندانه نوع    ۸انجیر( مورد مطالعه قرار گرفت. رنگرزی به روش همزمان و در حضور  

ی رنگرزی شده،  ها نمونه م شد. میزان قدرت  انجا (  ۳آهن    و   ۲آهن  پتاسیم،    ات کروم دی  روی،  مس،  نیکل،  

 ی رنگی و ثبات نوری و شستشویی ارزیابی شد. ها مشخصه تنوع فام،  

الیاف رنگ ها مشخصه  رنگی  مقدار ی  اغلب  برگ درخت چنار  با  و    a*  شده  که    *bمنفی  داشتند،  مثبت 

ی رنگرزی شده در حضور دندانه  ها نمونه .  است   ۱ته رنگ سبز و زرد مشاهده شده در جدول    کننده د یی تأ 

دندانه   بیشترین درصد روشنایی و در حضور  کمترین درصد روشنایی را داشته است.    ۲آهن  آلومینیوم 

ط به  ی رنگ شده با دندانه آلومینیوم و کمترین قدرت رنگی مربو ها نمونه بیشترین قدرت رنگی متعلق به  

. بیشترین انعکاس نور، در حضور قلع و کمترین انعکاس  است   ۲آهن  ی رنگ شده در حضور  ها نمونه 

اتفاق افتاد. این رنگزا ثبات نوری و شستشوی قابل قبولی دارد و تنوع فام زیادی در   ۲حضورآهن نور، در 

 . کند ی م ی مختلف ایجاد  ها دندانه حضور  

که  داشتند  مثبت    *bو    *aاغلب مقدار مقدار    گردو با برگ درخت    شده رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه 

ی رنگ شده در حضور دندانه قلع  ها نمونه .  است   ۲مشاهده شده در جدول    و زرد   مز ر کننده ته رنگ ق د یی تأ 

ی رنگ شده در حضور دندانه مس کمترین درصد روشنایی را داشته  ها نمونه بیشترین درصد روشنایی و  

دهی  ی رنگ شده در حضور دندانه قلع و کمترین قدرت رنگ ها نمونه دهی را  رنگ   است. بیشترین قدرت 

شده  ی رنگ ها نمونه ایجاد کردند. بیشترین انعکاس نور را    ۳آهن  ی رنگ شده در حضور دندانه  ها نمونه را 

 داشتند.   ۳آهن  ی رنگ شده در حضور دندانه  ها نمونه در حضور دندانه قلع و کمترین انعکاس نور را  



 ۱۴9       فارس یدرختان بوم  یهاشده با انواع برگ یرنگرز یع یطب افیال یرنگ یهامطالعه مشخصه 
 

مقدار  رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه  اغلب  انگور  درخت  برگ  با  که    b* و  منفی    a* شده  داشتند  مثبت 

ته رنگ  د یی تأ  آلومینیوم و  است   ۳و زرد مشاهده شده در جدول    سبز کننده  بیشترین درصد روشنایی را   .

دهی  رت رنگ دهی را قلع و کمترین قد داشته است. بیشترین قدرت رنگ  ۳آهن کمترین درصد روشنایی را  

 بوده است.   ۲آهن  . بیشترین انعکاس نور، در قلع و کمترین انعکاس نور، در  شود ی م شامل    ۲آهن  را  

درخت  رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه  برگ  با  مقدار    اکالیپتوس شده  که    b* و    a* اغلب  داشتند  مثبت 

بیشترین درصد روشنایی را قلع و کمترین   . است   ۴و زرد مشاهده شده در جدول  کننده ته رنگ قزمز د یی تأ 

دهی  دهی را آلومینیوم و کمترین قدرت رنگ داشته است. بیشترین قدرت رنگ   ۲آهن  درصد روشنایی را  

 بوده است.   ۲آهن  . بیشترین انعکاس نور، در آلومینیوم و کمترین انعکاس نور، در  شود ی م شامل    ۲آهن  را  

درخت  رنگ   اف ی ال   ی رنگ   ی ها خصه مش  برگ  با  مقدار    توت شده  که    b* و    ی منف   a* اغلب  داشتند  مثبت 

رنگ    ی ها نمونه بیشترین درصد روشنایی را  .  است   ۵و زرد مشاهده شده در جدول  سبز  کننده ته رنگ  د یی تأ 

  ۲آهن  شده در حضور دندانه  ی رنگ ها نمونه شده در حضور دندانه قلع و کمترین درصد روشنایی را  

ی رنگ شده در حضور دندانه آلومینیوم و کمترین قدرت  ها نمونه دهی را  داشته است. بیشترین قدرت رنگ 

را  رنگ  دندانه  ها نمونه دهی  حضور  در  شده  رنگ  ا شود ی م شامل    ۲آهن  ی  بیشترین  را  .  نور  نعکاس 

شده در حضور دندانه  ی رنگ ها نمونه شده در حضور دندانه قلع و کمترین انعکاس نور را  ی رنگ ها نمونه 

 قابل قبول بود.   ها نمونه داشتند. تنوع فام این    ۲آهن  

برگ درخت    اف ی ال   ی رنگ   ی ها مشخصه  با  که    b* و    ی منف   a* اغلب مقدار    انجیر رنگ شده  داشتند  مثبت 

ی  ها نمونه . بیشترین درصد روشنایی را  است   ۶کننده ته رنگ سبز و زرد مشاهده شده در جدول  د یی تأ 

  ۳آهن شده در حضور دندانه  ی رنگ ها نمونه شده در حضور دندانه قلع و کمترین درصد روشنایی را  رنگ 

در حضور دندانه روی و کمترین قدرت    شده ی رنگ ها نمونه دهی را  داشته است. بیشترین قدرت رنگ 

انعکاس نور، در قلع و   ن ی شتر ی ب   . شود ی م شامل    ۳آهن  ی رنگ شده در حضور دندانه ها نمونه دهی را  رنگ 

 قابل توجه بود.   ها نمونه بوده است. تنوع فام این    ۲آهن  کمترین انعکاس نور، در  

  ، انگور، توت، پتوس ی اکال   ، گردو  تان )چنار، نتایج حاصل ارزیابی ثبات نوری نشان داد که رنگزای برگ درخ 

  فلزی )آلومینیوم، قلع، نیکل،   دندانه ( بر روی الیاف پشم از ثبات نوری بسیار خوبی در حضور هر  ر ی انج 

ثبات شستشویی و  ۳آهن    ، ۲آهن  پتاسیم،    ات کروم دی  ی،  رو  نتایج ارزیابی  ( برخوردار است. همچنین 

برگ درختان مورد، از ثبات شستشویی بسیار خوبی به خصوص  شده با  گذاری روی الیاف پشم رنگ لکه 

 در حضور رنگزای برگ درخت انگور، توت و انجیر برخوردار بودند. 
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