
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 49 

   

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 ی فرشنقشهیاحیا و کاربرد مواد رنگزای طبیعی در تهیه
 

 1سميه كيامهر

 2سيد محمود طباطبایي

 
 

 چكیده

ی قشهاست. رنگ در نقابل توجه ای آشنا با نام هنرـ صنعت ایراني، واژهو نگار و رنگِ فرش دستباف در مسير پر نقش

ني دیگر، هنر و علم بوده و با مطالعه علوم پيشرفته فرش ایران، فصل اشتراكي دیگر ميان هنر و صنعت و به زبا

رش قرار ی فی فرش، به عنوان طرح عملي در اختيار بافندهتواند این پيوند را حفظ نماید. نقشهرنگسازی، همچنان مي

، یی خود را به صورت اثر هنردر صورتي كه هنرمندان طراح و نقاشان فرش بخواهند طرح ِرنگ و نقطه شدهگيرد.مي

تفاده این هنر، با اس های گذشته دررنگ یابد.ضرورت مي زنده نگاه دارند، نياز به رنگي با دوام باال و موافق با سالمت

ز اند و از طرفي بخش عظيمياشدهاز مواد طبيعي گياهي و معدني و سایر مواد افزودني الزم همگام با طبيعت تهيه مي

واهد ایران مفيد خاین گذشته برای فردای هنرمندان و فرش ، پس احيایسالم مانده های قدیم، تا به امروزی فرشنقشه

 ی درخشان رنگسازی این سرزمين پي برده و تصویربا نگاهي به نقاشي گل و مرغ و نگارگری ایراني، به پيشينهبود.

یند رنگسازی با سه گياه رنگزا در این تحقيق فرآایجاد خواهد شد. های ایراني برای نسل هنری آیندهبهتری از رنگ

 یرنگ نقطهساخته شده و سپس در "گياهرنگ"عنوان  خمير رنگي تحتروناس، اسپرک و نيل از مطالعه شده است. 

نزدیکتر ي روانضمن تطابق های فرش نقشهبر روی كاغذاستفاده شده گياهرنگ خمير . نقشه فرش بکار گرفته شدند

نگي كه در خالقيت تركيب ررنگ روحي و جسمي  بعنوان دتوانميگي مناسب، ثبات و كيفيت رن، پرز رنگيه نخ ب

 . باشدطراح رنگ و نقطه و البته جذابيت و اشتياق بافنده طرح نيز تأثيرگذار 

 ، اسپرک، روناس، گياهرنگ.نيلنقشه فرش، : كلید واژه

 

 مقدمه

اند، برای ي كه بيشتر با طبيعت خشک مواجه بودهایرانيان هنر دوست در اقليم فرش دستباف همانند باغي است كه    

 هایی زندگيایراني، نگيني هستند بر صفحههای ایراني همانند باغهای اند. فرششادابي روح خود به خانه آورده

ایشان. مسأله مهمي كه موجب شد تا این تحقيق شکل بگيرد، یافتن فصل مشترک گرایش طراحي در دوره  سخت

گرایش مواد اوليه و رنگرزی در دوره ارشد بود. رنگ و پس از آن، گياهان، نقطه اتصال این دو عرصه كارشناسي و 

 های فرش قابليت بررسي یافتند.بودند كه بر روی نقشه

                                                 
 abi.firozeh@gmail.comگرزی فرش، دانشگاه علم و هنر یزد،سي ارشد مواد اوليه و رنكارشنا -1

 sau.ac.ir @ieabatabam.tگروه فرش و صنایع دستي، علم و هنر یزد،دانشگاه  استادیار -2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 50 

   

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

این مرز و بوم بوده و بيشتر نقش ابزار برای بافت داشته، و همواره هنرمندان نقاش ایران، آثار هنری های فرشنقشه    

ی شده در ساخت آنها، بخشي از گذشتههای به كاربردهها و رنگاین نقشهی تهيه اند. از طرفي شيوه، گمنام ماندهفرش

پردازد، ی نقاشي فرش ميها، نه تنها به معرفي بخشي از تاریخ گمشدهاین رنگ است. احيایهنری تار و پود فرش بوده

اره تواند دوبشود. همچنين دارا بودن دوام و سبک خاصي در اجرا، ميها مياین نقشه بلکه موجب پيشرفت كاربردی

م های ویژه در انظار عمودهد، هنر خود را به طور مستقل و در گالریاحيا شود . پيشرفتي كه به نقاشان فرش اجازه مي

ر فاده در رنگرزی، دی فرش، با استفاده از گياهان رنگي مورد استبگذارند. پس از آن نيز، تهيه پالت رنگ و نقطه

های معدني كه امروزه به فراموشي سپرده راستای هماهنگ سازی در هنگام بافت فرش ضرورت دارد. همچنين رنگ

 اند، باید مورد توجه قرار بگيرد.شده

های طبيعي قابل استفاده در رنگرزی سنتي و طبيعي و همچنين رنگسازی در های زیادی در رابطه با رنگپژوهش    

 هایاین مطالعات باید حضور عظيم رنگ ی تکاملرسد كه نتيجهاست. بنظر ميایران انجام شده رهای تجسميهن

های آشنای دانشجویان هنر باشد. اما همانطور كه شواهد ایران، با كيفيتي همتراز با رنگایراني، نخست در بازار  طبيعي

 رو هستيم.بهایراني با كيفيت باال روهای غير عيتي به نام رنگاست، در هر دو بخش رنگرزی و رنگسازی با واقحاكي

 

 ی فرشرنگسازی طبیعي و نقشه

او های فرش با ذهن كنجکهای بهشتي را در نقشهی باغایران، نقشه ایراني، بخصوص طراحان نقوش قالي نگارگران    

طبيعت را بر اساس آنچه باید باشد پنداشته و به اند. همه چيز خود و بر اساس باورهای ملي و مذهبي طراحي كرده

ایران هم، نقاشي پيام و نقاشي بيان است كه گاه خود به تنهایي و گاه با رمز و استعاره اند. نقوش فرش تصویر كشيده

 ی تفکرات، ذهنيات و تصورات انسان،كنند. فرش هنر است و هنر به عنوان عصارهگری ميو پوشيدگي رازگونه جلوه

 ی او نقش دارد و فرش به عنوان هنر و صنعتي مردمي و اشتغال روزانه بافندگان بدون شک از ذهنياتدر اعمال روزانه

ا را دهد، افسانه هایشان تأثير مي پذیرد و همانگونه كه اشياء حقيقي پيرامون طراحان و بافندگان را در خود جای مي

بافي و هنر (. با مروری در تاریخ رنگ و نساجي و فرش75، 1390 بخشند )تجدد،نيز مي پذیرد و نقش و رنگ مي

 ایرانيان در به كارگيری رنگ و نقش و نگار  ازیابيم كه سراميک و كاشيکاری و نگارگری و سایر هنرهای سنتي در مي

الم بعد از اس ایران اند. نقش رنگ و سزاواری آن در تاریخ تمدنكيفيت ممتاز و مخصوص به خودشان برخوردار بوده

(. رنگ در فرش دارای شایستگي خاص است 73، 1377است )فرزان، همچنان مانند دوران قبل از آن، مورد توجه بوده

ی هنری این پدیدهها و تلفيق و هماهنگي یا تضاد بين آنهاست كه گونه كه در یک تابلوی نقاشي. دیدار رنگبه همان

ی است آميزسازد. رنگهای انسان ممتاز ميبافتدمد و آن را در بين سایر دستو صنعتي را زیبایي مي بخشد، روح مي

دهد و بدانگونه در ساختار آن نقش بخشد. رنگ به فرش آنچنان ویژگي ميها طراوت و تازگي ميكه هر بار به نقش

توان شناخت. مردم ی آن ميهای رنگایران را از طریق مشاهده های نواحي مختلفنماید كه فرشایفا ميتعين كننده 

مایند. نهای مخصوص و در نقاط مختلف فرش استفاده ميی ویژه دارند و از رنگآميزی فرش، سليقههر منطقه در رنگ

مثالً در همدان و هریس، رنگ روناس، در اراک و مشک آباد و نواحي آن رنگ دوغي، در مشهد و پيرامون آن قرمز 

راد گردد تا افكنند و همين امر موجب ميدر قم و نایين رنگ سفيد بيشتر مصرف ميالكي، در كرمان كرم نخودی و 
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ری و روستایي های عشایباشند. در مورد قاليگاهي داشتهآشنا به فرش، در شناسایي بافتگاه و سایر خصوصيات آن، تکيه

همچون  پرداز فرشند. نقششوهای سنتي كمتر دستخوش دگرگوني ميگر است. زیرا نقشسزاوای رنگ بيشتر جلوه

 بخش، محرک یاآور، آرامتواند نقش فرش را نشاطها ميپيدایش هماهنگي و تضاد بين رنگ دست، بانقاشي چيره

، 1390شود )دانشگر،ميها شنيدهایران، آخرین سخن از زبان رنگهای است كه در قاليانگيز سازد و به همين دليلغم

253 .) 

های زیبای آن است كه باعث شده تا  بُعد تزیيني اوم قالي ایران، عمدتاً مربوط به نقش و طرح و رنگراز بقا و تد    

نعت و هنر، ی فرش، یعني همگامي صگانهی آن بر بعد پوششي و مصرفي آن پيشي بگيرد. در كيفيت دوو زیباپسندانه

ی كلي در مورد بافت، دشوارترین مرحله رغم تصورشک بر عهده ی طراحي و نقش است، كه عليبار هنری آن بي

قاليبافي است. البته صحيح است كه در برآوردن و انتقال طرح بر فرش، قدرت و توانایي و درک بافندگان هنرمند بسيار 

ای پردازیم، در واقع هنر ناشناختهمؤثر است. ولي طرح و نقش ارزشي مطلق در فرش دارد. آنچه در اینجا بدان مي

دی های شخصي در موارهای محدود و پراكنده و تجربهأسفانه با وجود وسعت و گسترش آن، به جز بررسياست كه مت

های مدوني ار آن در دست نيست. تحقيق در مسایل سنتي ایران، بویژه از آنجا كه مرزی بين هنر و صنعت خاص، داده

 (.81، 1381وجود نداشته كار دشواری است )صوراسرافيل، 

نظر است. در حقيقت ی اجرایي كار بافت فرش، بر طبق طرح مورد(، برنامه1بافي، نقشه )تصویر شماره در فرش    

كند و آن را بر روی كاغذهای چهارخانه بيني ميی فرش، وضعيتي است كه نقاش یا طراح، برای فرش پيشنقشه

چسباند. هر خانه كوچک كاغذ آهار زده ميی متقال كشد و برای آنکه از صدمات مصون بماند، بعضاً بر روی پارچهمي

ود. شاندازه قالي گره هر ردیف و رنگ در نقشه معين ميمتری(، نشانه یک گره است كه بر حسب شطرنجي )ميلي

ت ها را به قطعااین نقشهكشند. های جداگانه ميمعموالً برای اجزای مختلف قالي نظير حاشيه، زمينه و ترنج، نقشه

- 543، 1390كند )دانشگر، ها را به بافندگان تفهيم ميخواند و رنگد و از روی آنها، استادكار نقشه را ميبرنافقي مي

های روستایي وعشایری به دليل ساختار غالباً شوند، فرشهای شهری مرغوب عموماً با نقشه بافته مي(. فرش546

 اند. ی جداگانه نداشتهباف نياز به نقشههندسي و یا ذهني

 
 : نمونه نقشه فرش با طرح نقطه شده1تصویر 

ران تا ای هایاست. بنا بر شواهد تاریخي فرشایران به مرور زمان صورت گرفته های فرشتکميل و تعالي نقشه    

زمان  اینشدند و شاید تنها بعد از های هندسي بافته ميسال پيش )مقارن سلطنت شاه طهماسب(، با طرح 450حدود 
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این زمان، هنر نقش قالي مانند سایر هنرهای ایران وارد شد. در هایي با خطوط منحني در نقش قاليه طرحبود ك

های های پيش، نقشه را با دست و بر روی كاغذ یا لوله(. در زمان58، 1374مستظرفه به حد كمال خود رسيد )نصيری، 

این يز كشي  قالي اشتغال داشتند. اكنون نم عمر، به كار نقشهكردند و در مراكز قاليبافي، افرادی در تماحلبي ترسيم مي

كشي دایر كرده و با وسایل امروزی و رعایت كيفيت و سرعت الزم، های نقشههنرمندان، در كنار مراكز قاليبافي، كارگاه

ایفا  ار مهمي رادهند و خود در پایداری هنر و صنعت فرش بافي و پيشبرد آن، نقش بسيبدین كار ارزشمند ادامه مي

كشي قالي، بویژه در رابطه با بافت، به طور قطع به صورت امروزی نبوده (. روش نقشه546، 1390كنند )دانشگر، مي

های بناهای ایراني بریها و گچكاری های دشوار كاشيکاریهایي كه ریزهاست. ولي ما از ميزان هوش و ابتکار انسان

د توانيم داشته باشيم كه بتواننداده اند انتظاری جز این نميهای بلند بناها را انجام ميها و اتاقو محاسبات دقيق پل

ور كرد كه توان تصای ميكنند. تا اندازهصفي بر روی تارهای چله پيادهای به وسعت و ابعاد و پركاری فرش شيخنقشه

ی های فرش بر اساس تصویرل آغازین نقشهی ابعاد فرش بوده است. شکهای نخستين، حداقل به اندازهی فرشنقشه

ست بافي روستایي و ایلي در ایران اكه هنوز نيز یکي از اشکال اصلي فرش دار بودهكه در دست داریم، شکسته و زاویه

 (.82، 1381)صوراسرافيل، 

 

 رنگ و نقطه در فرش

نقشه، اگرچه حالتي نمادین دارد و گزینش كشي فرش است. استفاده از رنگ در ی رنگ و نقطه از اركان نقشهلهئمس    

نتي بندی اعتقادكامل دارد. در طراحي سرنگ اصلي با بافنده و توليدكننده است، ولي به هر حال هنرمند طراح به تركيب

از یک  تر از طراحي است كه به كپيی طراح سنتي بسيار مشکلاستفاده از رنگ ابعاد محدودتری دارد. بنابراین وظيفه

توانند یک نفر باشند، گاه طراح فرش (. نقاش فرش و طراح قالي مي102، 1391پردازد )صوراسرافيل، ميطرح 

سپارد. اما هدف اساسي از تهيه نقشه قالي، نمایش نقش برای نقطه را بر عهده استادكاری دیگر مي و مسئوليت رنگ

هنر طراحي و نقاشي فرش بر كاغذ، و هنر تار و  ای است هنری، ميانی فرش واسطهبافنده است و در حقيقت بافنده

آورد ذهن طراح و نقاش را به خوبي اجرا نماید، كه خوانش تواند دستپود و پرز فرش بر زمين. بافنده زماني مي

 باشد. پس یک نقشه خوب باید:صحيحي از طرح داشته

 .دارای طراحي قوی و متناسب با رجشمار فرش و كاغذ نقشه باشد 

 شوند. و غيره تقسيم مي 180، 160، 140ی بافت و نوع رجشمار به صورت نقشه بر اساس منطقه كاغذهای

شوند و بخشي از طرح ریز محسوب مي 140شوند، برای كاغذ رسم مي 180هایي كه بر روی كاغذ نقشِ گل

 گذاری نخواهد شد.به صورت مناسب نقطه

 بافي نشود.ورنده گيجي بافنده به هنگام نقشههای شطرنجي صحيح باشند و ببارآگذاری خانهنقطه 

 های شطرنجي باید آشکار و قابل ی نقشه باید دارای وضوح باشد، بدین معني كه خانهسطوح رنگ شده

 شمارش باشند.

 های دار پاره نشوند.جایي بر روی نخبهها دارای دوام باشند و به هنگام جانقشه 

 ای آماده شوند كه دچار تاخوردگي و شکست نشوند.اند، به گونهشدههها اگر به صورت پرس با طلق تهينقشه 
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 ها مناسب بوده و از پایداری مناسب بر روی كاغذ برخوردار باشند.   شده بر روی نقشههای استفادهرنگ 

ی قشههای نی رنگ در رنگی اصلي سازندهای از مادههای حاصل از مواد كاني یا معدني، بخش عمدهرنگدانه    

 است. ها در ادامه ذكر شدهدهند. تعدادی از این رنگفرش را تشکيل مي

 های طالترین آن و به رنگ آبي تيره است. دو نوع الجورد وجود دارد: با رگهبهترین نوع الجورد، درخشان الجورد:

شته كلمه ه باشد. در گذترین و زیباترین رنگ آن مربوط به سنگي است كه سفيدی كمتری داشتو یا بدون آن. خالص

آزوریت  -2سنگ الجورد )سيليکات آلومينوم و سدیم + سولفور(،  -1است: الجورد شامل سه ماده معدني بوده

 (112، 1389كبالت )پورتر،  -3)كربنات مس( و 

سپانيا باشد. نوع مرغوب این اكسيد از معادن ای اخرا یا قرمز آهن، اكسيد آهن ميی رنگدانهقسمت عمده اَخرا:

شود. درصد خالص است. در این رنگدانه گاهي تركيبات منگنز نيز یافت مي 90تا  80گردد كه حدود استخراج مي

 (.71، 1385ی هرمز است )جوكار، ترین معادن اكسيد آهن در ایران در خليج فارس و جزیرهمهم

شود. در نتيجه سولفيد ميقرار دادهبرای ساخت شنگرف، جيوه با گوگرد مخلوط شده و روی حرارت زیاد  شنگرف:

 سازی نظراتی ميزان حرارت و روش آمادهباشد. دربارهشود. عموماً ميزان جيوه بيشتر و یا مساوی ميجيوه حاصل مي

آمده در پایان دیدند. شنگرف به دستمتفاوتي وجود دارد. در گذشته این مواد در ظروف مخصوص گلي حرارت مي

 (.106، 1389شود )پورتر، ميكشي خرد شده و آب

 كنيم از طریق اكسيداسيون است. یعنيمي اند. روشي كه برای تهيه آن استفادهاز آن با عنوان سندورا یاد كرده سرنج:

نامند و رنگ نخست حرارت دادن سرب و سپس اضافه نمودن مقداری اسيد به آن. اكسيدسرب حاصل را سرنج مي

 (.104، 1389ورتر، آید )پمينارجي از آن بست 

 روش تحقیق

ی هها با مقایسهای شيميایي استفاده شده و پس از استخراج رنگدانهاز چند نمونه رنگزای طبيعي به جای رنگ    

های سنتي و ابداعي را تركيب كرده تا به كيفيتي مناسب های سنتي فرش، روشی ساخت گواش، آبرنگ و رنگشيوه

جرای های نخستين احيا و ااست. تحقيق ميداني جهت كسب آگاهيآزمایي شدهراستي دست یابيم. سپس نمونه حاصل

ی هآزمایي نتيجه كار به شيواین عرصه و همچنين راستي كاربردی رنگزاهای طبيعي در تهيه نقشه فرش از خبرگان

جدولي مورد  نامه به صورت كمي بررسي شده و دراست. سپس اطالعات حاصل از پرسشپرسشنامه انجام شده

های گياهي دارای تنوع بسيار اند. رنگها حاصل شدهها از آزمایشاست. در نهایت هم بخشي از دادهمقایسه قرار گرفته

های مناسب استخراج رنگ دارد. همچنين نوع های موجود در این گياهان نياز به شيوهزیاد بوده و از طرفي ناخالصي

وصيت گياه متفاوت است. به طور معمول برای استخراج رنگدانه باید گياه را استخراج ماده رنگي با توجه به خص

ی رنگي را خارج ساخته و برای مراحل گيری، بخش مهمي از مادهگيری كرد. گياهان در طي فرآیند عصارهعصاره

 از صافگيرد و پس تری خواهند بود. در بيشتر موارد فرآیند در آب جوش صورت ميبعدی دارای خلوص مناسب

كردن محلول به كمک صافي فلزی، آن را دوباره بر روی حرارت قرار داده تا غليظ شود. در پایان هم مایع غليظ، 

تواند با مواد گيری ميشود. با توجه به هدف، عصارهخشک شده و پس از پودر شدن به كمک هاون چيني نرم مي

ای نمونه اینانلو در كتاب گل و بوته در هنر اسالمي شود صورت بگيرد. بركمکي دیگری كه در محلول ریخته مي
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ی گياه روناس را مخلوط كردن روناس سایيده شده با آب و اسيدسولفوریک معرفي روش ساخت گرده از ریشه

 كند.مي

 گیاهرنگ 

یراني اتوان از این سرمایه بومي شود و مياستفاده از خصوصيات رنگي گياهان تنها در بحث رنگرزی خالصه نمي    

ها های نقاشي استفاده نمود. خصوصيت ویژه این رنگشود، در ساخت رنگكه به وفور هم در این سرزمين یافت مي

شده و تشخيص آسان برای بافنده است. هدف اصلي ها با الياف رنگبرای فرش دستباف، تطابق و هماهنگي شيد رنگ

رک ها ساخته شود. اسپش بوده تا در مراحل بعد، تركيب رنگی فرها ایجاد سه رنگ اصلي برای نقشهاز انتخاب رنگ

برای رنگ زرد، روناس برای رنگ قرمز و نيل برای رنگ آبي در اینجا مورد آزمایش قرار گرفت. پس از استخراج 

رنگدانه، در تركيب با مواد افزودني مورد استفاده در رنگسازی گواش و آبرنگ و نقشه فرش، رنگ تجسمي ایجاد 

ی شهی نقاست. تهيهآزمایي شدهگياهرنگ ناميده شد و طرح رنگ شده با گياهرنگ توسط اساتيد فن راستي شده،

فرش، به شيوه سنتي، به دو نوع رنگ نياز دارد. نوع اول رنگ شفاف یا روحي است، یعني همان خصوصياتي كه آبرنگ 

پوشانندگي الزم را دارا باشند و خصوصيات رنگ هایي است كه در مرحله اول رنگ و نقطه فرش دارد. نوع دوم رنگ

 گواش به عنوان یک رنگ جسمي را داشته باشند. این رنگ در محله دوم، یعني نقطه كردن نقشه كاربرد دارد.

گيری شدند. در ابتدا عصاره های حاصل از در طي آزمایشاتي كه انجام شد، اسپرک و روناس در دو مرحله عصاره

آب جوش، با مواد رنگسازی مورد استفاده در آبرنگ )صمغ و گليسيرین( و رنگ و نقطه فرش  حرارت دادن گياه با

 است.های رنگ زرد و قرمز حاصل، در ادامه آورده شده)صمغ و شکر( تركيب شدند. نمودار، جداول و نمونه
 گيری اوليه از گياه:  ميزان مواد در عصاره1جدول 

 میزان مواد الزم

 گرم 10 گياه

 ليترميلي 400 آب

L:R 1:40 

 

 گيری اوليه از گياه: روند عصاره1نمودار 

 
های رنگي: نمونه2جدول   

 روناس اسپرک مواد افزودني عصاره

   آبرنگ )آب+ صمغ+ گليسيرین( 1
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  نقشه فرش)آب+ صمغ+ شکر( 2

 
 

 

 

 

 ولفات آلومينيوم استفاده شد. گيری از گياهان مورد نظر، از سدر مرحله دوم آزمایشات، در عصاره
 

 

 گیری از گیاه با زاج سفید:  مواد در عصاره3جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 گيری ازگياه با زاج سفيد: روند عصاره2نمودار

 مقدار مواد

 گرم 10 اسپرک

 گرم 3 سولفات آلومينيوم

 ليترميلي 300 آب

L:R 1:40 
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 : نمونه های گياهرنگ بر روی كاغذ4جدول

 روناس اسپرک مواد افزودني عصاره

  آبرنگ )آب+ صمغ+ گليسيرین( 1

 
 

 

 

___ 
 

  نقشه فرش)آب+ صمغ+ شکر( 2

 
 

 

 

 

ی آن با آبرنگ) رنگ روحي( تفاوت چنداني است؛ ولي روش ساخت و مواد تشکيل دهندهگواش یک رنگ جسمي

ت، ی گواش باید در عين ضخامی رنگمادهستهندارد. البته مقدار گليسيرین در گواش زیادتر از آبرنگ است، زیرا پو

را با افزایش  این ویژگياست، و سازندگان معتبر باشد. پوشانندگي، ویژگي اساسي رنگ جسميانعطاف بيشتری داشته

م اند، از مواد گسترنده مانند سولفات باریهایي كه به طور طبيعي شفافكنند. در مورد رنگدانهمقدار رنگدانه تأمين مي

(. در جدول زیر گياهرنگ حاصل از مرحله قبل، با گواش سفيد 179، 1390شود )پاكباز،و سفيد ثابت استفاده مي

 ها نشان داده شود.تركيب شده تا قدرت پوشانندگي رنگ

 

 
 : گياهرنگ در تركيب با سفيد گواش5جدول

 روناس اسپرک سفيد گواش عصاره

1 

 

 

 

25% 

 

 

 
 

 

 
 

2  

75% 

 

 
 

 

 

 

اند، ترین گياهان هستند و همانگونه كه منابع مختلف اشاره كردهبرای توليد رنگ آبي گياهي، نيل و وسمه رایج    

این گياهان روش متفاوتي با سایرین دارند و آن هم فرآیند احيا در مسير رنگرزی است. از نيل با درصدهای متفاوت 

 یهایي با ویژگي های رنگي یکسان در همهبه رنگدانهشود اما رنگسازی نياز در رنگرزی كاغذ هم استفاده مي

نگ كند و ررود، رنگ آبي مناسبي ایجاد نميشرایط دارد. گياه پودر شده و نرم نيل كه برای رنگرزی به كار مي

 است.هایي از نيل مشاهده شدهشفاف از نوع آبرنگ دارد.در جداول زیر نمونه
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 های رنگي نيل: نمونه6جدول

 نمونه رنگي فزودنيمواد ا نيل

  آب+ صمغ+ گليسيرین 1

 
 

  آب+ صمغ+ شکر  2

 
 

  %25+ گواش سفيد  2نيل شماره 3

 
 

  %75+ گواش سفيد  2نيل شماره 4

 
 

 

 بحث

ظر اندازه گيری، از نهای زرد و قرمز، یعني تركيبات روناس و اسپرک در تركيب با زاج سفيد، در فرآیند عصارهرنگ    

د شده، در تأمين خواص ثباتي، رواني، یکپارچگي و استحکام، از كيفيت خوبي برخوردار بودند. البته قرمز ذرات ایجا

ی دوم رنگ گذاری بر روی مقوا یکپارچگي مناسبي را نداشت.  از نظر پوشانندگي نيز، همانظور كه روناس در مرحله

اسب آميزی سطح نقشه منشفاف هستند و برای رنگها خصوصيت رنگ روحي را داشته و از ابتدا روشن بود، این رنگ

دست هستند. در تركيب این دو رنگ با سفيد، رنگ قدرت پوششي مناسب برای نقطه شدن و ویژگي گواش را به

ها در تركيب با مواد رنگسازی، به خوبي آغشته آورد.  پراكندگي و آغشتگي مواد هم به نحو مناسبي حاصل شد و رنگ

ح پراكنده شدند. به طور كلي كشت فراوان گياه روناس و اسپرک در سرزمين ایران و در دسترس شده و بر روی طر

ها را از نظر اقتصادی و ملي خطر بودن مواد رنگسازی طبيعي، ساخت این رنگبودن این گياهان، همچنين ارزاني و بي

های تالش هنرمندان ایراني بر ساخت رنگ های هنری وارداتي هم دليلي برسازد. البته افزایش قيمت رنگبا صرفه مي

 بومي خواهد بود.

 

 های تحقیق از نظر اساتید فنآزمایي رنگراستي

( 2آميزی شد )تصویر شماره مشاهده شد با استفاده از سه گياهرنگ حاصل از آزمایشات رنگ 1طرحي كه در تصویر 

مرسوم نقشه فرش( و همچنين نمونه الياف رنگ )سه رنگ  4) سه رنگ اصلي كتاب ایتن( و  3و به همراه تصاویر 

در اختيار چند تن از اساتيد خبره رنگ و نقطه فرش قرار گرفت. با وزن دهي ( 7شده با اسپرک، روناس و نيل )جدول 
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 8و در جدول  ای از نظرات ایشان در ادامه آورده شدهبه نظرات انتخابي ایشان، متوسط نتایج استخراج شد. خالصه

 است.مي نظرات ایشان را نشان داده شدهنتایج ك

 
 : نقشه با سه رنگ آزمایشي2تصویر

 
 : نقشه با سه رنگ كتاب ایتن3تصویر

 
 : نقشه با سه رنگ مرسوم4تصویر

 

 

 الیاف رنگ شده با اسپرک، روناس و نیل: 7جدول 

 نمونه رنگ شده مواد افزودني نام گياه

 

 اسپرک

 

 

 دندانه زاج سفيد

 

 

 روناس

 

 

 دندانه زاج سفيد

 
 

 

 نيل

 

 هيدروكسيد سدیم

 سود

 
 

رنگ زرد ایجاد شده، رنگ مناسبي است )با متوسط كيفيت بسيار خوب(. رنگ قرمز روناسي نيز دارای متوسط   -1

 كيفيت بسيار خوب است. این در حالي است كه رنگ آبي نيل دارای كيفيت رنگي غيرقابل قبولي است.

ی فرش كاربرد داشته و با الياف رنگ شده با روناس برابری رنگي دارد، ه در رنگ و نقطهرنگ قرمز روناسي ك -2

متوسط كيفيت خوب را دارا بود. رنگ زرد به لحاظ تطبيق رنگي با الياف رنگ شده، كيفيت بسيار خوب داشت اما 

وستایي كاربرد دارد. رنگ های عشایری و رهای فرش شهری كمتر دیده شده و بيشتر در فرشاین نوع زرد در نقشه
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يدهای است. اما در مقایسه با شهایي مشابه الياف رنگ شده با درصدهای مختلف رنگي داشتهآبي در تركيب با زرد رنگ

مختلف رنگي توليد شده به وسيله نيل در رنگرزی با این گياه، رنگسازی با آن كيفيت غيرقابل قبولي داشته است. فام 

 ای بود.زی با نيل بيشتر سرمهغالب رنگي برای رنگسا

های نقشه فرش، با سه رنگ اصلي از نظر اساتيد رنگ و نقطه فرش، لزومي به تطابق سه رنگ اصلي در رنگ  -3

 چرخه رنگ ایتن وجود ندارد.
 آزمایيدرصد كمي نتایج  حاصل راستي -2 -4جدول 

 بسيار خوب ضرایب

3 

 خوب

2 

 قابل قبول

1 

 غيرقابل قبول

0 

 درصد كمي

 نمونه رنگ

 %93 - - 1 4 زرد اسپرک

 %93 - - 1 4 قرمز روناس

 %6 4 1 - - آبي نيل

 %53 - 2 3 - سبز تركيبي

 

 

 گیری نتیجه
وسعه های نویني برای تاستفاده از مواد رنگي گياهي در رنگرزی الياف طبيعي سابقه درخشاني دارد و امروزه نيز روش

 باشد.مي ترین نتایج تحقيق به شرح زیرویي در حال بررسي است. اما مهمها در تحقيقات دانشجاین رنگ

 باشد.است، به لحاظ شيد رنگي متناسب با الياف رنگ شده با روناس ميگياهرنگ قرمزی كه از روناس توليد شده -1

تری دقيق هاید بررسيآميزی برخوردار نبوده و در تركيبات آن بایگياهرنگ قرمز از یکنواختي باالیي هنگام رنگ -2

 انجام گيرد.

گياهرنگ زرد توليد شده از اسپرک، رنگي مناسب داشته و از نظر اساتيد فن نيز این رنگ زرد همان رنگ اسپركي  -3

 شود.است كه در خامه فرش رنگرزی مي

 است.ای بودهرمهشتر سگياهرنگ آبي توليد شده با نيل از كيفيت مناسبي برخوردار نبوده و شيد رنگي ایجاد شده بي -4

 رنگ سبز حاصل از تركيب گياهرنگ زرد و آبي، تا حدودی با الياف رنگ شده با نيل و اسپرک هماهنگي دارد. -5

های شطرنجي را نمایش داده و در صورت تركيب با یک رنگ معدني، دارای خصوصيت گياهرنگ به خوبي خانه -6

 است.رنگ جسمي شده
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 تهران: دانشگاه پيام نور. های طبيعي.رنگرزی با رنگينه(. 1385. )افشارنيا، سيمين .10

 تهران: شباهنگ.  رنگرزی طبيعي و استخراج رنگدانه از گياه اسپرک.(. 1386اميری، داوود. ) .11

تهران: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انساني  مباني رنگ و كاربرد آن.(. 1381آیت اللهي، حبيب اهلل. ) .12
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های اسالمي مشهد: بنياد پژوهش گل و بوته در هنر اسالمي.(. 1367اینانلو، جهان و مهران صدرالسادات. ) .13

 آستان قدس رضوی.

چاپ اول. مشهد:  های خوراكي طبيعي در صنایع غذایي،رنگ(. 1390بلوریان، شيوا و فرشته حسيني. ) .14

 انتشارات جهاد دانشگاهي.

 تهران: فرهنگ معاصر.ها )طراحي و نقاشي(.واد و تکنيکم(. 1390پاكباز، رویين. ) .15

 تهران: فرهنگ معاصر. فرهنگ اصطالحات هنری و اعالم هنرمندان: دوسویه.(. 1392پاكباز، رویين. ) .16

ترجمه زینب رجبي. تهران: موسسه ترجمه ونشر  آرایي،آداب و فنون نقاشي و كتاب(. 1389پورتر، ایو. ) .17

 آثار هنری متن.

 تهران. فرهنگ فرش دستباف ایران. فرهنگ ایران شناسي،(. 1390ين. )تجدد، حس .18

ترجمه ترپوگسيان و هميرا آگاه، چاپ اول. تهران: چاپخانه  شيمي رنگ،(. 1372تورنر، جي. پي. ای. ) .19

 مهر.

 ترجمه عربعلي شروه، تهران. های نقاشي.كاربرد رنگ و تکنيک(. 1374جکستيمر، بادو. ) .20

 تهران: فرهنگستان هنر. های رنگسازی در قلمرو هنر و نقاشي.شيوه. (1385جوكار، جليل. ) .21

چاپ دوم. تهران:  های رنگرزی الياف با مواد طبيعي،فرآیند و روش(. 1380جهانشاهي افشار، ویکتوریا. ) .22

 دانشگاه هنر.

 تهران: موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی.فرهنگ جامع فرش یادواره،(.1390دانشگر، احمد. ) .23

 چاپ اول. تهران: مركز ملي فرش ایران. شناسي در فرش دستباف ایران،زیبایي(. 1386دریایي، نازیال. ) .24

 ترجمه كورش كریمشاهي، چاپ اول. تهران: مركز ملي فرش ایران. رنگ وحشي،(. 1385دین، جني. )  .25

ميراث فرهنگي چاپ اول. تهران: سازمان  ی كُرد، نقاش ذهن خویش.بافنده(. 1376رحيمي، مسعود. ) .26

 كشور. 

 تهران: موسسه تحقيقات فرش دستباف. های ایراني.رنگ(. 1378صوراسرافيل، شيرین. ) .27

 تهران: بعثت. شناخت پيگمنت و كاربر آن در صنعت.(. 1388ضميری، حسن. ) .28

 تهران: تهران )هنر(.  تاریخ تحول هنر و صنعت رنگ در ایران و جهان.(.1384فرزان، ناصر. ) .29

ترجمه فرحناز نورمحمدیان، چاپ اول. تهران: نقش بيان،  شيمي رنگ،(. 1385. م. )كریستي، ر  .30

 ی صنایع رنگ ایران.پژوهشکده

 ترجمه مهدی حسيني، چاپ دوم. تهران: دانشگاه هنر. نقاشي ایراني،(. 1382بای، شيال. )كن .31

چاپ اول. تهران: مركز  ،ينيئگرایي در رنگرزی الياف پروتطبيعت(. 1388منتظر، مجيد و محمد ویسيان. ) .32

 ملي نشر.

 چاپ اول. تهران: ناشر مولف. سيری در هنر قاليبافي ایران،(. 1374نصيری، محمدجواد. ) .33

تهران: دانشگاه آزاد اسالمي واحد  شيمي و تکنولوژی رنگ.(. 1385یاری، محمد و فرانک خجسته. ) .34

 اسالمشهر.
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بررسي تکنيک پالسما (. 1393امين الدین حاجي. ) )پایان نامه( انصاری، بابک و خواجه مهریزی محمد و .35

 یزد: دانشگاه هنر و معماری اردكان. بر خواص رنگي و ثبات كاالی پشمي رنگرزی شده با گياه ریواس.

های دستي وكامپيوتری ای كيفي نقشهبررسي مقایسه(. 1381زاده، محمود و فرزانه ميرحسيني. )نایب  .36

 د دانشگاهي اردكان.یزد: موسسه آموزش عالي جهافرش.
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