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 هاسازي رنگرزي الياف پشم با روناس و سطح فعالبهينه
 

  2، احمد اكبري1*سبا پوري
 كارشناسي ارشد فرش، مواد اوليه و رنگرزي، دانشگاه كاشان -1

 دانشيار گروه فرش دانشگاه كاشان -2
 )e.pouri1386@gmail.com( 

 
 
 

 چكيده 
گيرد. در اين زي سنتي بسيار مورد استفاده قرار ميروناس از مهمترين گياهاني است كه رنگ در ريشه دارد و در رنگر

حمام  pHگيري، نوع سطح فعال و تحقيق با بررسي شرايط مختلف حمام رنگرزي، دما و زمان رنگرزي، دما و زمان عصاره
ات گذاري و ثبرنگرزي بر روي ميزان جذب رنگزا و خواص ثباتي كاالهاي رنگرزي شده از قبيل ثبات شستشويي و اثر لكه

رنگرزي  هاي پشميو نمونه )K/S(قدرت رنگيسايشي مورد بررسي قرار گرفته و شرايط بهينه رنگرزي بدست آمده است. 
گيري شد. نتايج به دست آمده نشان داد با استفاده از اسپكتروفتومتر انعكاسي اندازهL* a* b* ( CIE(شده در سيستم 

درجه  50گيري دقيقه، دماي عصاره 60درجه سانتي گراد)، زمان  80شرايط بهينه رنگرزي عبارت از دماي جوش ( كه
ها بسيار . قدرت رنگي نمونهاست  pH  5درصد سطح فعال آنيوني و 5/0گيري ،دقيقه براي عصاره 30سانتي گراد، زمان 

توسط تا خوب و ها نشان داد كه ثباتهاي شستشويي در حد مگيري خواص ثباتي نمونهخوب بودند. نتايج حاصل از اندازه
  .عالي استخوب تا  گذاري در حد ثبات سايشي و لكه

 
 رنگرزي، روناس، مواد رنگزاي طبيعي، الياف پشم، سطح فعال واژگان كليدي:

 
 مقدمه -1

اي از مواد رنگرزي هستند كه قابليت رنگ كردن كاالهاي طبيعي و مصنوعات مواد رنگزاي طبيعي گروه بسيار مهم و گسترده
هاي ايجاد شده روي كاال از يك منبع به منبع ديگر هاي مختلف دارند. از آنجا كه مقدار مواد رنگزا و نيز ثباتا به رنگبشري ر

اين نوع رنگزاها اغلب از  ). Surowiec et al, 2007, 2070-2079 & Clementi et al , 2007,46-54(متفاوت است 
روند، به دست آمده و بر اساس ساختار شيميايي و روشي كه روي كاال به كار مي ها، حشرات و نرم تنانها، قارچگياهان، گلسنگ

 .) Surowiec et al, 2007, 2070-2079 & Shams-Nateri , 2011,775-781(شوند  بندي ميدسته
موجود در ريشه  رود مواد رنگزايكار مييكي از مهمترين مواد رنگزاي طبيعي كه براي رنگرزي الياف پشم، پنبه و ابريشم به

گياه روناس است. روناس در تمام زبانها مترادف رنگ قرمز است، از قرنها پيش روناس براي تهيه مواد رنگزاي طبيعي در اروپا، آسيا 
-Surowiec et al, 2007, 2070-2079 & Clementi, 2007,46-54& Lee et al, 2008, 354(شده و امريكا كشت مي

358 & Bechtold et al, 2009, 54-58 & Cuoco et al, 2009, 75-82& De Santis et al, 2007, 151-162  .( .
شوند و تنها تمايل به بندي ميها دستهشوند، در گروه مواد رنگزاي هيدروكسي آنتراكينونمواد رنگزايي كه از روناس تهيه مي

طور خودرو ديده مي شود و عمر يشتر نواحي به. اين گياه در ب( Cardon, 2003, 354-358)جذب الياف دندانه شده دارند
شود كه اين مناطق عبارتند از نواحي غرب ايران اراك، اطراف اكنون اين گياه در برخي از نقاط ايران كشت ميطوالني دارد. هم

د با ارتفاع خاست، خوي، ديلمان، اروميه، مازندران، كرمان و بلوچستان. بهترين آن در شنزارهاي يزدماوند، تبريز، يزد
 .)67، 1384و حياتي، 45، 1375( جهانشاهي افشار،متر است سانتي100تا50
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اهميت روناس در رنگرزي الياف نساجي، به ويژه الياف پشم باعث شده است كه انجام اين تحقيق با هدف رنگرزي با روناس    
مناسب   pHگيري و ا و زمان رنگرزي و دما و زمان عصارهو استفاده از سطح فعالها بررسي شود و در اين راستا عواملي مانند دم

 هاي انجام شده بهترين شرايط رنگرزي معرفي شد.رنگرزي بررسي شده است و در نهايت با توجه به بررسي
 

 بخش تجربي -2
 مواد و روشها -2-1

آلمان،  Merckيه شده از شركت اسيد استيك ته،  99/1با نمره متريك  ريس تاپس يزد چهار الدر اين پژوهش از نخ پشمي 
آلمان  Merckتهيه شده از شركت  CTABو سطح فعال كاتيوني  SDSپودر روناس به عنوان رنگزا از اردكان، سطح فعال آنيوني 

 3600d Konicaاستفاده شده است. جهت تعيين ويژگي انعكاسي و رنگي نمونه ها از دستگاه اسپكتروفتومتري انعكاسي مدل 
Minolta فاده گرديد كه شرايط مشاهده جهت محاسبه داده هاي كالريمتريكاستD65/10 ) در سيستمL*a*b*( CIE .است
ساخت انگلستان، ثبات    815JEMES H . HEAL (GYROWASH(شستشويي با دستگاه مدل گذاري، ثباتثبات لكه

 C -105 03 – 1989استانداردهاي ساخت انگلستان مطابق با  JEMES H . HEAL (Halifax .HX3 EP)سايشي با دستگاه 
– ISO  ،1993 – 03 –A - 105  12 – 1993و – X – 105 – ISO گيري شد.به ترتيب اندازه 

 
 روش انجام آزمايش -2-2

 mol 10صابون نانيونيك gr/Lit 2در اين پژوهش براي شستشوي نخ ها، از محلول صابوني تهيه شده از   
در محلول قرار گرفتند، سپس از ]، L:R 40:1 ]2با  50دقيقه در دماي  20 ها به مدتاستفاده شده است، خامه

 حمام خارج شده و با اب سرد شسته شده و آبكشي شدند. در نهايت در دماي محيط در آزمايشگاه خشك شدند.
 50:1كاالي برابر با  در حجم حمام به وزندرصد روناس  64مقدارگرم با 3رنگرزي نخ پشمي شستشو داده شده به وزن 

هاي دقيقه صورت گرفت و سپس نمونه 60به مدت  درجه سانتي گراد) 80( در دماي جوشدرصد اسيد استيك  5و 
به  انجام شد. 1مطابق منحني نشان داده شده در شكل  رنگرزي شده از حمام خارج و آبكشي با آب سرد انجام گرفت.

) استفاده شد كه در آن 1(معادله ]، 3[مانك -ورد استفاده از معادله كيوبلكارنگزاي م) K/S(منظور ارزيابي قدرت رنگي 
K  وS  به ترتيب ضرايب جذب و انتشار است  وR  نانومتر است. 370ميزان انعكاس نمونه رنگرزي شده در طول موج 

       )1معادله (                                                                     

 

 
 : منحني رنگرزي1شكل 
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 بحث و نتايج -3
 بررسي اثر دماي حمام رنگرزي بر ميزان جذب رنگزا -3-1

بدون استفاده از دندانه استفاده شد و  ،مختلف براي رنگرزي نخ پشمي دماهايازبا روناس  دماي مناسب رنگرزيبه منظور 
 ارائه شده است. 2ا در شكلبر حسب مقدار ماده رنگز K/Sنتايج آن بصورت 
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 هاي رنگرزي شدهاثر دماي حمام رنگرزي بر قدرت رنگي نمونه: 2شكل 
 

بعنوان گراد درجه سانتي 80دماي لذا كند دماي حمام رنگرزي افزايش پيدا ميگردد كه با افزايش از روي شكل مشاهده مي
نشان داد، كاالي رنگرزي  شده در دماي جوش (معادل    K/Sنمودار مورد استفاده قرار گرفت.در ادامه دماي  مناسب رنگرزي 

 )  داراي جذب رنگ بيشتري نسبت به دماهاي ديگر است.  80
 گيرياندازه D 65هاي رنگرزي شده توسط دستگاه اسپكتروفتومتر انعكاسي تحت منبع نوري استاندارد مشخصات رنگي نمونه
قرمزيت / سبزيت ( قرمزي در صورت مثبت بودن و  *aبيانگر روشنايي،  *Lآمده است. در اين جدول 1شد و نتايج آن در جدول

باشند. زرديت / آبي بودن ( زردي در صورت مثبت بودن و آبي در صورت منفي بودن) مي *bسبزي در صورت منفي بودن) و 
 ارائه شده است. 1نيز محاسبه و در جدول  )*c( ) و خلوصhعالوه بر اين مقادير زاويه فام (

 
 هاي رنگرزي شده بر حسب دماي حمام رنگرزيمشخصات نمونه -1جدول 

 

 
 
 

 
) براي نمونه رنگرزي شده در دماي محيط و كمترين *Lشود كه بيشترين روشنايي (با توجه به جدول فوق مشاهده مي

ا با افزايش دما هدهد  كه قرمزي نمونهنشان مي )*a(است. مقادير   80) براي نمونه رنگرزي شده در دماي *Lروشنايي (
 قرمزي براي نمونه رنگرزي شده در دماي  )*a() . بيشترين ميزان  80اي كه در دماي بيشتر شده  است ( به جزء نمونه

)  نشان *bدير (گراد است. مقادرجه سانتي 80و كمترين ميزان قرمزي براي نمونه رنگرزي شده  در دماي محيط و دماي  50
رنگرزي شده ). بيشترين ميزان   50اي كه در دماي ها با افزايش دما كاهش يافته ( به غير از نمونهدهد كه زردي نمونهمي

و كمترين براي نمونه رنگرزي شده در دماي محيط است. بيشترين خلوص  50)  براي نمونه رنگرزي شده در دماي *bزردي(
گراد است. عمق درجه سانتي 80و كمترين خلوص براي نمونه رنگرزي شده در دماي 50رنگرزي شده در دماي  براي نمونه

K/S h c b* a* L* دما 
19/5 36/43 02/45 92/30 72/32 43/51 30 
23/15 34/42 46/51 66/34 03/38 17/40 50 
04/18 26/42 01/48 28/32 53/35 57/37 70 
00/19 16/42 22/44 68/29 77/32 85/35 80 
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رنگي كاالهاي رنگرزي شده در دماي جوش با زمان كمتر تقريبا معادل عمق رنگي كاالهاي رنگرزي شده در دماهاي كمتر با زمان 
 .) 1390،164مكاران، ( دودانگه و ه بيشتر است

شود. يكنواختي در كاالهاي رنگرزي شده در گراد موجب رنگرزي يكنواخت تر ميدرجه سانتي 75رنگرزي در دماي جوش و 
 . )65، 1375( جهانشاهي افشار، است  75دماي جوش به مراتب بيشتر از كاالهاي رنگرزي شده در دماي 

 
 ) بر ميزان جذب رنگزا80ور در دماي جوش (بررسي اثر مدت زمان حض -3-2

 15نمونه از  6است، براي اين منظور )80 (ها در دماي جوش پارامتر مورد بررسي در اين مرحله، مدت زمان حضور نمونه
 آمده است 2ها در جدول مونههاي رنگي ناي در نظر گرفته شد. مشخصهدقيقه 15دقيقه زمان حضور در جوش با گامهاي  90تا 

 
 هاي رنگرزي شده بر حسب مدت زمان اقامت در حمام رنگرزيمشخصات نمونه - 2جدول 
K/S h c b* a* L* زمان 

46/15 01/42 48/46 11/31 53/34 43/38 15 
63/15 03/41 02/44 90/28 20/33 11/37 30 
05/16 54/41 16/44 29/29 05/33 07/37 45 
30/16 35/41 37/42 00/28 30/31 26/36 60 
30/16 8/40 61/40 53/26 73/30 5/35 75 
43/18 08/41 25/41 11/27 09/31 55/34 90 

 

ها تأثير دارد و با افزايش ) نمونه*Lبر روشنايي () C0 80(شود  كه حضور در دماي جوش با توجه به جد.ل فوق مشاهده مي
سير افزايشي دارد به غير از   K/Sكند؛ مقدار  كم شده و جذب رنگ افزايش پيدا مي) *Lزمان حضور در دماي جوش روشنايي (

است  ) C0 80(دقيقه حضور در دماي جوش  15) براي *Lدقيقه برابر است. بيشترين روشنايي ( 60دقيقه كه با نمونه  75نمونه 
دهد كه با افزايش زمان حضور قرمزي نشان مي )*a(دقيقه حضور در دماي جوش است. مقادير 90) براي *Lو كمترين روشنايي (

 75دقيقه در دماي جوش و كمترين قرمزي براي نمونه  15در دماي جوش قرمزي كاهش يافته است. بيشترين قرمزي براي نمونه 
افته )  زردي، با افزايش زمان حضور در دماي جوش زردي نيز همانند قرمزي كاهش ي*bدقيقه در دماي جوش است. طبق مقادير(

دقيقه در دماي جوش است. بيشترين  90دقيقه در دماي جوش و كمترين زردي براي نمونه  15است. بيشترين زردي براي نمونه 
دقيقه در دماي جوش است. در طي فرايند رنگرزي، 70دقيقه در دماي جوش و كمترين خلوص براي نمونه  15خلوص براي نمونه 

گردد روي پشم وجود دارد كه باعث كاهش استحكام و مقاومت سايشي الياف ميدر حضور اسيدها، مقداري آسيب پذيري 
 .)18، 1391(اكبري،

 90شود به اين دليل كه در دقيقه در نظر گرفته مي 60سازي،ها مدت زمان در جوش بودن براي بهينهطبق نتايج آزمايش
شوند و از نظر زماني نيز مقرون به صرفه نيست. در دقيقه كه مدت زمان طوالني است در دماي جوش الياف پشم دچار آسيب مي

رنگرزي پشم به منظور نفوذ كامل رنگينه به داخل ليف، يكنواختي رنگرزي و خواص ثباتي باال به زمانهاي طوالني نياز است. اصوال 
يط، تخريب الياف شود. تحت اين شراتنظيم مي 7الي  2حمام رنگرزي در محدوده  pHبسته به كالس رنگي مورد استفاده، 

گردد . تخريب تر نخ ميتواند اتفاق افتد كه باعث كاهش راندمان ريسندگي، عملكرد ضعيف محصول و مقاومت سايشي پايينمي
هاي جانبي آمينو اسيد پشم در محيط گرم، آبي و شرايط اسيدي، اصوال به دليل هيدروليز پيوندهاي پپتيدي به ويژه در شاخه

  Park et al, 2004, 35-45)اسپارتيك است 
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 گيري بر ميزان جذب رنگزابررسي اثر دماي عصاره  -3-3
گيري بر ميزان جذب رنگزا است، به اين منظور پنج حمام با نسخه يكسان پارامتر مورد بررسي در اين مرحله، اثر دماي عصاره

آمده است. نمودار جذب هم با  3ها در جدول نمونه هاي رنگيگراد در نظر گرفته شد. مشخصهدرجه سانتي 80الي  30در دماهاي 
 رسم شد. 3در شكل   K/Sتوجه به مقادير 

 

 

 گيريهاي رنگرزي شده بر حسب دماي عصارهقدرت رنگي نمونه: 3شكل 
 

درجه سانتي گراد است و به عنوان بهينه  50بيشترين استخراج رنگينه در دمايگردد كه از روي شكل مشاهده مي
 درجه سانتي گراد انجام شد. 50گيري در دماي دماييري انتخاب شد . لذا  در ادامه،  قبل از رنگرزي، عصارهگعصاره
 

 گيري شده در دماهاي مختلفهاي عصارههاي رنگي نمونه: مشخصه3 جدول

 

 
 
 
 
 
 

ته است اين شود كه با افزايش دما روشنايي كاهش  و ميزان استخراج رنگينه افزايش يافبا توجه به جدول فوق مشاهده مي
گراد ادامه دارد و باالتر از آن دما افزايش قابل توجهي داشته است. بيشترين روشنايي در دماي درجه سانتي 60كاهش تا دماي 

دهد كه با افزايش دما قرمزي نشان مي )*a(گراد است. مقادير درجه سانتي 50گراد و كمترين روشنايي در دماي درجه سانتي 80
(دماي محيط)  و كمترين براي نمونه رنگرزي  30ه است. بيشترين قرمزي براي نمونه رنگرزي شده در دماي قرمزي كاهش يافت

قرمزي با افزايش دما كاهش يافته است .  )*a(زردي نيز همانند مقادير   )*b(گراد است. مقاديردرجه سانتي 70شده در دماي 
درجه 70اي محيط) و كمترين براي نمونه رنگرزي شده در دماي (دم 30بيشترين زردي براي نمونه رنگرزي شده در دماي 

 70و كمترين خلوص براي نمونه رنگرزي شده در دماي  30گراد است. بيشترين خلوص براي نمونه رنگرزي شده در دماي سانتي
 گراد است.درجه سانتي

 
 

K/S H c b* a* L* دما   
 دماي محيط 39/35 31/33 66/30 28/45 62/42 70/20
89/23 4/41 13/44 19/29 10/33 84/32 50 
25/19 75/40 96/42 04/28 54/32 36/34 60 
85/14 12/40 64/41 83/26 83/31 39/36 70 
78/9 73/40 45/43 35/28 93/32 57/41 80 
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 رنگزا گيري بر ميزان جذببررسي اثر مدت زمان عصاره -3-4
دقيقه زمان  120دقيقه تا  30گيري است، براي اين منظور پنج نمونه از رسي در اين مرحله، مدت زمان عصارهپارامتر مورد بر

آمده است. نمودار جذب هم با 4ها در جدول هاي رنگي نمونهاي در نظر گرفته شد. مشخصهدقيقه 30گيري با گامهاي عصاره
 ارائه شده است.4در شكل   K/Sتوجه به مقادير 

 

 
 گيريهاي رنگرزي شده بر حسب زمان عصاره: قدرت رنگي نمونه4كل ش

گيري در دماي محيط خروج رنگينه در همه دماها يكسان به غير از شود كه  با افزايش زمان عصارهاز روي شكل مشاهده مي
كه در رنگرزي به صرفه بودن زمان هاست. از آنجائيدقيقه كه ميزان جذبش تقريباً با  اختالف جزئي كمتر از بقيه نمونه 90نمونه 

گيري دقيقه را به عنوان بهينه زمان عصاره 30دقيقه با هم برابر است زمان  120و  30نيز براي ما مهم است  و ميزان جذب دماي 
 شودانتخاب مي

 
 گرادسانتي درجه 50گيري شده در زمانهاي مختلف با دمايهاي عصارههاي رنگي نمونه: مشخصه 4 جدول

 
 
 
 
 
 

 
دقيقه) است. بيشترين 90ها برابر( به جزء نمونه ينه در نمونهدهد با افزايش زمان، روشنايي افزايش و خروج رنگنتايج نشان مي

دهد كه با افزايش زمان ) قرمزي نشان مي*aدقيقه است. مقادير ( 30اي كهدقيقه وكمترين روشنايي در نمونه 60روشنايي در 
با اختالف  120و  90 ،30دقيقه و قرمزي در  60گيري در دماي محيط قرمزي كاهش يافته است. بيشترين قرمزي در عصاره

گيري افزايش يافته است ( به جزء قرمزي  با افزايش زمان عصاره) *a(زردي نيز همانند مقادير   )*b(جزئي  يكسان است. مقادير
دقيقه و كمترين خلوص  60است. بيشترين خلوص براي 30دقيقه و كمترين زردي در  60دقيقه ). بيشترين زردي در  90 نمونه
 .است 30براي 
 
 
 
 

K/S h c b* a* L* (دقيقه)زمان 
88/22 99/42 59/46 77/31 07/34 87/34 30 
43/22 21/43 07/48 91/32 03/35 68/35 60 
98/21 99/42 62/46 79/31 09/34 23/35 90 
88/22 05/43 61/47 51/32 78/34 25/35 120 
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 ها بر روي ميزان جذب رنگزابررسي اثر سطح فعال -3-5
پارامتر مورد بررسي در اين مرحله اثر سطح فعالها بر روي ميزان جذب رنگزا است. به اين منظور سه نمونه در نظر گرفته شد. 

هاي رنگي مشخصهه است. استفاده شدنسبت به رنگزا   CTABو   SDSدرصد  1اي به عنوان شاهد و دو نمونه ديگر با نمونه
 ارائه شده است. 5آمده است. نمودار جذب هم درشكل  5ها در جدولنمونه
 

 
 فعالهاهاي رنگرزي شده بر حسب سطح: قدرت رنگي نمونه5شكل 

 
فعال بعدي از سطح  شود. لذا در آزمايشباعث افزايش جذب مي SDSشود كه سطح فعال آنيوني از روي شكل مشاهده مي

 شود.  استفاده مي SDSني آنيو
 فعالهاهاي رنگرزي شده با سطح: مشخصات رنگي نمونه 5جدول 

K/S h c b* a* L* نمونه 
 شاهد 02/35 69/33 44/31 09/46 01/43 32/22
63/23 08/42 33/31 09/30 14/33 40/33 SDS 

23/21 37/42 62/45 75/30 69/33 97/34 CTAB 
 

كاهش روشنايي و  نسبت به نمونه شاهد باعث SDS فعال آنيوني  شود كه استفاده از سطحه ميبا توجه به جدول فوق مشاهد
با تغيير جزئي نسبت به نمونه شاهد باعث كاهش روشنايي و  CTAB فعال كاتيوني افزايش جذب، همچنين استفاده از سطح

است.  SDS فعال آنيونيبراي نمونه سطح  كاهش جذب شده است. بيشترين روشنايي براي نمونه شاهد و كمترين روشنايي
تقريبا يكي است اما در نمونه   CTAB فعال كاتيونيدهد كه ميزان قرمزي نمونه شاهد و نمونه سطح) قرمزي نشان مي*aمقادير (
ن زردي دهد ميزا)  زردي نشان مي*bنسبت به نمونه شاهد قرمزي كاهش  اندكي يافته است. مقادير( SDSفعال آنيوني   سطح

فعال كاتيوني نسبت به نمونه شاهد برابر است. بيشترين خلوص نسبت به نمونه شاهد كاهش و سطح  SDSدر سطح فعال آنيوني 
 است. SDSفعال آنيوني  و كمترين خلوص براي سطح  CTABفعال كاتيوني نسبت به نمونه شاهد براي سطح

 
 بر روي ميزان جذب رنگزا SDSفعال فعال آنيوني بررسي اثر مقدار سطح -3-6

 4و  3، 2، 1، 5/0مناسب براي رنگرزي است، به اين منظور مقادير فعال آنيونيپارامتر مورد بررسي در اين مرحله ميزان سطح
ارائه  6آمده است. نمودار جذب هم در شكل  6ها در جدول هاي رنگي نمونهمشخصهفعال مورد استفاده قرار گرفت. درصد سطح

 شده است.
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 SDSفعال آنيوني هاي رنگرزي شده بر حسب سطح: قدرت رنگي نمونه 6شكل 

 
 SDSدرصد  5/0جذب كاهش يافته است. بيشترين جذب براي   SDSشود كه  با افزايش ميزان  از روي شكل مشاهده مي

 است.
جذب و كاهش روشنايي شده  نسبت به نمونه شاهد باعث افزايش SDSفعال آنيوني دهد افزايش ميزان سطحنتايج نشان مي
 SDSدرصد سطح فعال آنيوني  4) . بيشترين روشنايي براي نمونه  SDSدرصد سطح فعال آنيوني ( 4اي كه است ( به جزء نمونه

، 5/0اي كه از دهد نمونه) قرمزي نشان مي*aاستفاده شده است. مقادير (   SDSدرصد 1اي كه از و كمترين روشنايي براي نمونه
)  *bنيز قرمزي يكسان است. مقادير(  SDSدرصد   4و  2هاياستفاده شده با نمونه شاهد  قرمزي  يكسان است و در  نمونه 3، 1

و  SDSدرصد  2زردي افزايش يافته است و بيشترين زردي در نمونه  SDSدهد با افزايش ميزان سطح فعال زردي نشان مي
درصد 4، 3هاي است و در نمونه SDSدرصد  2يشترين خلوص براي نمونه  است. ب SDSدرصد  5/0كمترين زردي براي نمونه 

SDS   درصد  1و نمونه شاهد خلوص برابر است. همچنين كمترين خلوص براي نمونهSDS .است 
 

 SDSفعال آنيوني هاي رنگرزي شده برحسب سطح: مشخصات رنگي نمونه 6جدول 
K/S h c b* a* L* سطح فعال

 
SDS 

 شاهد 02/35 69/33 44/31 09/46 01/43 32/22
88/23 98/41 62/44 87/29 19/33 55/33 5/0 
63/23 08/42 33/31 09/30 14/33 40/33 1 
90/22 44/44 19/48 74/33 39/34 17/36 2 
14/23 46/43 75/46 13/32 90/33 08/35 3 
87/21 39/43 88/46 21/32 06/34 54/35 4 

 
 SDSهينه با مقدار ب   pHربررسي اث -3-7

در نظر گرفته  7و  pH 3 ،4 ،5محيط رنگرزي است. به اين منظور چهار نمونه با  pHپارامتر مورد بررسي در اين مرحله، اثر 
 ارائه شده است. 7آمده است. نمودار جذب هم در شكل  7ها در جدول هاي رنگي نمونهشد. مشخصه
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 SDSبا مقدار بهينه   pH : قدرت رنگي7شكل 

 
 pHهاي رنگرزي شده بر حسب : مشخصات نمونه 7ول جد

K/S H c b* a* L* pH 
43/19  56/46  29/44  16/32  44/30  14/38  3 
76/23  09/41  38/45  83/29  19/34  14/33  4 
10/25  23/42  74/45  75/30  86/33  32/33  5 
53/20  16/42  13/38  6/25  26/28  84/33  7 

 
يابد. مقادير كاهش يافته و ميزان جذب افزايش مي )*L( محيط رنگرزي، روشنايي  pHدهد كه با افزايش نتايج نشان مي

)a*قرمزي نشان مي (  4دهد كه بيشترين قرمزي مربوط به نمونه با=pH 7 قرمزي مربوط به و كمترين=pH مي)باشد. مقاديرb* (
و كمترين  pH=3بيشترين زردي براي نمونه با  يابد. محيط رنگرزي  مقدار زردي كاهش مي  pHدهد  با افزايش زردي نشان مي

هاي باشد. الياف رنگرزي شده با روناس به علت ساختارهاي شيميايي آنتراكينوني و وجود گروهمي pH=7 با زردي براي نمونه
داراي هاي اسيدي  pHدهند اين تركيبات به طور كلي در هاي مختلف  تغير رنگ مي pHهايي با هيدروكسي متعدد، در محيط

هاي قليايي داراي رنگ قرمز مايل به آبي هستند تغيير رنگ كاالهاي پشمي در محيط قليايي به  pHرنگ مايل به نارنجي و در  
 د.شود كه نتيجه آن ايجاد يك اثر باتوكروميك خواهد بوهاي هيدروكسي به حالت كوئينونوئيد نسبت داده ميتبديل گروه

در نظر گرفت.  5توان را مي pHباشد. در نهايت بهترين مي pH=7 و با اختالف جزئي براي pH= 5بيشترين خلوص براي نمونه با 
 pHبود. با توجه به حساسيت الياف پشمي به  5تا  2آنها بين   pHهايي به دست آمده كه محدوده بهترين عمق رنگي براي نمونه

 ).1390،164(دوداتگه و همكاران،جام شود ان 5تا  4برابر  pHشود رنگرزي در محدوده هاي كم ، توصيه مي
 
 گيري ثباتهااندازه -3-8

و  A – 105، 1989 – 03 C -105 – ISO– 03 – 1993، هاي رنگرزي شده در شرايط مختلف طبق استانداردهاي نمونه
1993 – 12 – X – 105 – ISO گيري ميزان ندازهجهت ا گذاري و سايشي ارزيابي شدند.به منظور تعيين ثبات شستشويي، لكه

ها در شرايط استاندارد كه در باال ذكر شد شسته شده است و همچنين در بررسي ثبات گذاري تمامي نمونهثبات شستشويي و لكه
گذاري و سايشي گيريهاي ثباتهاي شستشويي، لكهسايشي، مطابق استاندارد و سايش به روش خشك انجام گرفت كه نتايج اندازه

 .آمده است 8ل وها در جدنمونه
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 SDSبا مقدار بهينه   pHا هاي رنگرزي شده بتباتهاي نمونه :8جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

) است. ثبات شستشويي در صورت 5ها درحد عالي (شود كه ثبات سايشي  نمونهمطابق بررسي انجام شده مشاهده مي
استفاده شده ثبات شستشويي بهتر  7و  pH  5اي كه از دهدكه در نمونههاي باالتر تا حدودي افزايش را نشان مي pHاستفاده از  

دهد. بنابراين ميزان را نشان مي 4-5ها بين گذاري نمونههاي ديگر است و همچنين طبق بررسي انجام شده ميزان لكهنهاز نمو
 ها نيز در حد خوب تا عالي است.گذاري نمونهلكه

 
 گيرينتيجه -4

هاي انجام شده و جداول و الياف پشم با مواد رنگزاي گياه روناس بدون استفاده از دندانه رنگرزي شد. با توجه به بررسي
گيري نشان داد كه دماي نمودارها، رنگرزي باروناس نتايج زير را در بر دارد. پارامترهاي دما و زمان رنگرزي و دما و زمان عصاره

دقيقه براي  30درجه سانتي گراد و مدت زمان 50دقيقه براي رنگرزي، دماي  60درجه سانتي گراد و زمان  80جوش 
مناسب ترين شرايط براي رنگرزي با روناس انتخاب شد. همچنين با توجه به نتايج  pH  5درصد سطح فعال و  5/0گيري، عصاره

باشند و دارند ثبات  شستشويي بهتر مي 4و  pH  3هايي كه  دارند در مقايسه با نمونه 7و  pH5هاي كه ثبات شستشويي، نمونه
 باشد.) مي5(ثبات سايشي نيز در همه نمونه ها در حد عالي 

 
 ها:نوشتپي

1.   Calorimetery 
2   .L:R -  نسبت وزن كاال به آب 

3.   KUBELKA AND MUNK 
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ثبات  گذاريثبات لكه
 سايشي

 ثبات
شستشوي
 ي

pH 

 پشم اكرليك استرپلي 6،6نايلون پنبه استاتدي

5 5 5 5 5 5 5 2-1 pH3 

5-4 5 5 5 5-4 5 5 2-1 pH4 
5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5 4-3 pH5 
5-4 5 5 5 5-4 5 5 4-3 pH7 
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