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 ها و کسب شید قرمز با گیاه سرخاب کولیبررسی تاثیر دندانه
 

 1مریم فقيهان جویباری

 2حسين باراني 

 

 

 چكیده

ان و های شمالي)مازندر، آسيای شرقي و در ایران استانای شمالي و جنوبي، گياهي بومي آمریکفيتوالكا)سرخاب كولي(

-هایي از این گياه استفاده غذایي و دارویي)به. بخششودگيالن( است و به عنوان گياهي مزاحم برای كشاورزان تلقي مي

 .ای در درمان سرطان و نيز ایدز( دارندخصوص تاثيرات برجسته

كردند ولي تاكنون به عنوان رنگزا برای الياف مورد استفاده قرار ه عنوان رنگزای آرایشي استفاده مياز این گياه در قدیم ب

 .نگرفته است

مای : زمان و د. این عوامل شاملدر این پروژه عوامل موثر در كسب شيد قرمز در الياف پشم مورد بررسي قرار گرفته است

. كليه این عوامل جهت بررسي تغييرات كندا در كسب شيد قرمز یاری مي، غلظت اسيد و دندانه است كه ما ررنگرزی

یه و ای را با تجز، نسخه بهينه.پس از انجام آزمایشات و بررسي طيف انعکاسي اليافشود( استفاده ميHueرنگ)ميزان ته

 .كنيمهای استخراجي توسط اسپکتروفتومتر تعيين ميتحليل داده

ز ای و قرم؛ شيدهای مختلفي از نخودی كدر تا قهوههای مختلفبه روش پيش دندانه با دندانه در رنگرزی با این گياه

ه بر روی الياف پشمي حاكي از آن است ك ، گذاری و ثبات نوری.انجام آزمایشات ثبات شستشویي، لکهبدست آمده است

 .رنگزای سرخاب كولي از ثبات شستشویي و نوری متوسطي برخوردارند

 ، شيد قرمزرنگ، ته، نسخه بهينه، سرخاب كوليرنگرزی طبيعي:د واژهكلی

 

 مقدمه

ب باشد. فيتوالكا)سرخاموضوع این پژوهش بررسي و شناخت گياه سرخاب كولي به عنوان یک ماده رنگزا طبيعي مي

 ندران و گيالن( است. های شمالي)ماز، آسيای شرقي و در ایران استان، گياهي بومي آمریکای شمالي و جنوبيكولي(

سانتيمتر، با  100تا  50به ارتفاع  ، گياهي علفيگونه است 25تا  11بزرگترین جنس از خانواده فيتوالكاسه و دارای 

كاسبرگ پایا است و ميوه این گياه تقریبا كروی به رنگ  5_4آن سفيد مایل به صورتي با  است وگل های فراوانشاخه

                                                 
 Faghihan_maryam@yahoo.comدانشجو كارشناسي فرش، دانشگاه بيرجند، –1

 barani@birjand.ac.irاستادیار، دانشگاه بيرجند، -3
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های مختلف این گياه برای انسان و دام سمي مرداد است. بخش -است. موسم گل، در ماه اردیبهشت بنفش متمایل به سياه

 است با این وجود مصرف دارویي دارد و به عنوان گياهي مزاحم برای كشاورزان است.

لع گلبهي وبا دندانه قهای زاج سفيد و كلرید قلع انجام شده، با دندانه زاج شيدهای كرم و در آزمایشات اوليه كه با دندانه

ا جشيدهای متمایل به قرمز بدست آمده است. بنابرنظر شخصي پژوهشگر رنگرزی با دندانه قلع انتخاب شده است. در این

های كروم، سولفات آهن و مس برای بدست آوردن شيدهای مختلف استفاده شد كه شيدهای عالوه بر دندانه قلع، از دندانه

 عنابي بدست آمده است. ای، كرم وزیتوني، قهوه

در این پژوهش از سرخاب كولي به عنوان یک رنگزا استفاده شده است كه متغيرهای كار شده عبارتند از: تاثير دما در 

 ميزان رمق كشي كاالی پشمي

 تاثير مدت زمان رنگرزی در دماهای مختلف

 تاثير غلظت دندانه در ميزان جذب رنگ

 بر ميزان رمق كشي pHتاثير 

 

 حل آزمایشگاهيمرا

ت گيرد. تر صوراستخراج ماده رنگزا:ميوه خشک شده گياه سرخاب كوليرا ابتدا پودر كرده تا فرایند استخراج رنگ راحت

دقيقه عمل شد و در نهایت صاف گردید. محلول  60پودر این گياه را در حجم مشخصي از آب در دمای جوش به مدت 

حلول مادر در مرحله رنگرزی مورد استفاده قرار گرفت. شناسایي پارامترهای موثر از ماده رنگزا آماده و به عنوان م 20%

های رنگرزی مورد بررسي در نمونهpH:تاثير دما، تاثير مدت زمان رنگرزی، تاثير غلظت دندانه،تاثيردر ميزان جذب رنگ

 قرار گرفت.

فزار ااس نتایج مرحله قبل انجام شد. با استفادهاز نرمطراحي آزمایش:متغييرها و محدوده آنها در روش رویه پاسخ بر اس     

های رنگرزی ( آزمایش ودر نظر گرفتن محدوده متغيرها نسخه software version9 free trial design® Expertطراحي) 

ها مونهارائه شده است و ن 1پيشنهاد گردید. محدوده عوامل موثر در رنگرزی نخ پشمي با رنگزای سرخاب كولي در جدول 

 اند.رنگرزی شده %300در شرایط تعيين شده با رنگزای سرخاب كولي 
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 های رنگرزی پيشنهادی نرم افزار طراحي آزمایشنسخه-1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Run Factor 1 A:Dyeing time % Factor 2 B:Mordant Concentration % Factor 3     C:pH Factor 4 D:Dyeing Temp   min 

1 75 5/3 3 77/5 

2 120 0 7 60 

3 120 0 7 95 

4 75 5/3 5 60 

5 75 5/3 5 5/77 

6 75 5/3 5 95 

7 120 7 3 95 

8 75 5/3 3 5/77 

9 75 7 5 5/77 

10 75 5/3 5 5/77 

11 75 5/3 5 95 

12 120 5/3 5 5/77 

13 75 5/3 5 60 

14 75 0 5 5/77 

15 120 0 3 95 

16 120 7 7 95 

17 30 7 3 60 

18 120 5/3 5 5/77 

19 30 0 7 60 

20 30 7 7 95 

21 75 5/3 5 5/77 

22 75 7 5 5/77 

23 120 7 7 60 

24 30 0 3 95 

25 30 5/3 5 5/77 

26 75 5/3 5 5/77 

27 120 7 3 60 

28 75 0 5 5/77 

29 120 0 3 60 

30 30 7 7 60 

31 75 5/3 5 5/77 

32 30 0 7 95 

33 75 5/3 7 5/77 

34 30 0 3 60 

35 75 5/3 5 5/77 

36 75 5/3 7 5/77 

37 30 7 3 95 

38 30 5/3 5 5/77 
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 باشد.دندانه )زاج سفيد( ميهای با دندانه به روش پيش*نسخه

تشو، نور و شسهای تعيين ثبات رنگ در برابر پس از رنگرزی كاالها شستشو داده شده برای تعيين شرایط بهينه، آزمون

 طيف نورسنجي انعکاسي انجام شد.

 طیف انعكاسي

شود كه خود به چهار منطقه نانومتر را شامل مي 2500تا  400گستردگي طيف نوری  منعکس شده محدوده طول موجي 

 .شودطول موجي متفاوت به شرح زیر تقسيم بندی مي

 نانومتر 700تا  400مرئي              -1

 نانومتر 1300تا  700دیک            مادون قرمز نز-2

 نانومتر 1900تا  1300مادون قرمز متوسط            -3

 نانومتر 2500تا  1900مادون قرمز دور            -4

 گيری شده است. نانومتری اندازه 10نانومتر با فواصل  700-350ها در بازه های رنگي و منحني انعکاسي نمونهمولفه
 

 
 

 رنگرزی شده نمونه 38يف انعکاسي ط-1نمودار 

 

 (  Hueرنگ )ته

نگين . در واقع ركندرنگ صفتي از رنگ است كه جایگاه آن را در سلسله رنگي )از قرمز تا بنفش( مشخص ميفام یا ته

گ كه دو رنهای بين شود و تناليته، بعد رنگي است كه از آن به ارتفاع رنگي نيز یاد ميHue. فام یا هاستبودن خود رنگ

، ولي همه اینها بطور مساوی در طيف مرئي توزیع توان تشخيص دادفام متفاوت را مي 150. تقریبا رتبه است 10شامل 
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ا در منطقه ه. بلندترین طول موج، توانایي بيشتری داردهای بلندترها در طول موج، زیرا چشم ما برای تفکيک فاماندنشده

 . ها در منطقه بنفش هستندوجترین طول مقرمز و كوتاه

گيرد، كه این موضوع نشان دهنده گرایش این رنگزا به قرار مي a+در قسمت  hueفضای رنگي سرخاب كولي در نمودار 

 Hue = Arc tan (b/a)باشد.شيد قرمز مي

 

 
 

 گياه سرخاب كوليهای رنگرزی شده با نمونهنمودار فضای رنگي  -2نمودار 

 

 

 
 رنگتاثير مدت زمان رنگرزی بر ته -4رنگ موردنظرنمودار اثير دمای رنگرزی برای كسب تهت -3نمودار 
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 تاثیر غلظت دندانه بر ته رنگ -6نمودار                                  بر ته رنگpHتاثير  -5نمودار 

 

 

 رنگ شستشویي و نوری ثبات

 ،  ISO 105 C01نور به ترتيب مطابق استانداردهایوشو و ثبات رنگ كاالهای رنگرزی شده در برابر شست

ISO 105 B01ها با مقياسهای رنگرزی شده با مقياس آبي و ثبات شستشویينمونهانجام شد. ثبات نوری نمونه 

 گيری شد.ها نيز اندازهگذاری نمونهخاكستری تعيين و تغييرات رنگي و ميزان لکه

 

 بحث

 ندانه جهت بررسي تاثیر دما بر رنگرزیاولیه رنگرزی بدون حضور د آزمایش

درجه سانتيگراد انجام شد كه با توجه به  60و  70دمای جوش،  3، رنگرزی در در آزمایشتست دما بدون حضور دندانه

درجه سانتيگراد بيشترین تمایل را به  60ساختار آنتوسيانيناین گياه و حساس بودن این رنگزا به درجه حرارت، در دمای 

 .ز داشته استشيد قرم

 های اولیه رنگرزی در حضور دو دندانه جهت بررسي تاثیر شید رنگيآزمایش

و جوش را رنگرزی كردیم كه در دندانه زاج  70، 60ی زاج سفيد و قلع در دماهای كالف با دو دندانه 6در مرحله بعد 

تری رهشته است و در دندانه قلع شيدهای تيسفيد رنگها به سوی گلبهي رفته و با افزایش دمای حمام جذب رنگ بيشتری دا

 ای روشن وعنابي است.نسبت به دندانه زاج سفيد بدست آمده كه رنگها متمایل به قهوه

 95تا  60): دمای رنگرزینمونه مشخص شده است كه شامل 38، متغيرها برای با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات اوليه

. پس از انجام باشد( مي7و 3،5) pH( و %7تا  0دقيقه(، غلظت دندانه)120تا  30)رزیدرجه سانتيگراد(، مدت زمان رنگ

 CIEتحت سيستم ) color panaنمونه برای بررسي طيف انعکاسي توسط دستگاه  38مراحل فوق و اتمام رنگرزی 

l*a*bاند( اندازه گيری شده. 

 تعیین نسخه بهینه
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دانه باشد كه حمام دندندانه ميم آزمایش طيف انعکاسي نسخه بهينه به روش پيشبا توجه به مقادیر بدست آمده از انجا

درجه سانتيگراد بوده و طي  40باشد كه ورود كاال در دمای مي 40:1و حجم حمام  %3، اسيداستيک%7شامل: زاج سفيد 

كنيم. را سرد و آبکشي مي شود و سپس اليافدقيقه در همين دما حفظ مي 45دقيقه به دمای جوش رسانده و به مدت 20

است پس از رسيدن به دمای  L:R/40:1و  3برابر با  pH، %300الياف دندانه داده شده را در حمام رنگ كه شامل رنگزا 

دقيقه رنگرزی در همين شرایط  30رسانيم و به مدت مي 60دقيقه به دمای  20كنيم و طي درجه سانتيگراد وارد مي40

 دهيم.تها عمليات سرد كرد و شستشو را انجام ميدهيم و در انادامه مي

دهد و نمودار دارای شيب صعودی درجه( به ما شيدی نزدیک به قرمز مي60)كنيم كه دمای پایينمشاهده مي 3در نمودار 

 .باشداست كه در این آزمایش بيانگر تاثير مستقيم دما در رنگرزی مي

، شيد بدست آمده تمایل  ر این اساس هر چه مدت زمان رنگرزی كمتر بودهكه شاخص آن سير صعودی دارد ب 4در نمودار 

باشد كه برای رسيدن به این مهم،پيشنهاد ها رسيدن به شيد قرمز مي.از آنجاكه هدف این آزمایشبيشتری به قرمز دارد

 دقيقه( انجام شود.30شود عمليات رنگرزی در مدت زمان كمتر )مي

 .آید( شيد متمایل به قرمز بدست ميpH= 3رنگ مشاهده شده در محيط اسيدی)ترین تهكم 5طبق نمودار 

ترین نقطه كه در نمودار پایين %7، سير نزولي دارد و در دندانه كه نشان دهنده غلظت دندانه است 6محور افقي نمودار 

 لظت دندانه زاج، شيد قرمز بهتری حاصل. با توجه به نمودار با افزایش غآوریم، ما شيد متمایل به قرمز را بدست مياست

ای هها در ساختارشان گروههای فلزی این است كه رنگينهی پيوند با نمک، رنگينه به واسطهگردد. علت تغيير رنگمي

ن پر شد ی، به این فلزات پيوند برقرار كرده و در نتيجهها به علت كمبود الکترون. این گروهكربونيل و هيدروكسيل دارند

 .كندساختمان رنگينه از فلز، شيد رنگي نيز تغيير مي

 های مختلف در رنگرزی بر اساس نسخه بهینهبررسي تاثیر دندانه

 كروم

گيرد ودر تركيب با سرخاب كولي رنگ مسي یک دندانه اكسيدكننده است كه پشم در این حالت رنگ زردی به خود مي

 آید.متمایل به صورتي بدست مي

 زاج سیاه(سولفات آهن)

ای گردد. این دندانه در تركيب با رنگزتر شدن و كاهش استحکام پشم ميها و سبب سختاین دندانه باعث تيره شدن رنگ

 ای است.سرخاب كولي شيد بدست آمده، متمایل به قهوه

 سولفات مس)كات كبود یا زاج آبي( 

گيرد و در تركيب با رنگزای مورد نظر روشن به خود مي باشد و پشم پس از دندانه دادن رنگ آبيهای رنگي مياز دندانه

 گردد.متمایل به زیتوني حاصل مي

 كلرور قلع 
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 رنگ است و در این آزمایش تغيير شيدی حاصل نشده اما موجب شفافيت رنگ ليف شده است.این دندانه بي

 بررسي ثبات شستشویي:

االی پشمي و پنبه ای خام در محلول شوینده قرار داده و مورد یک نمونه رنگرزی شده با نسخه بهينه را به همراه ك    

. شودگذاری مشاهده ميای لکههای شاهد، رنگ پریدگي و بر روی ليف پنبهآزمایش قرار دادیم كه در مقایسه با نمونه

 باشد.مي 4و بر روی پنبه  5گذاری بر روی پشم و ثبات لکه  3بنابراین درجه ثبات شستشویي آن 

 ي ثبات نوری:بررس

دهيم و سپس نتيجه ساعت قرار مي 8یک نمونه رنگرزی شده با نسخه بهينه را در دستگاه تعيين ثبات نوری به مدت     

های رنگرزی شده با سرخاب كولي از ثبات نوری نسبتا خوبي برخورداراست. شود كه نمونهرا مشاهده كرده و دیده مي

 باشد.مي 7نمونه كه طبق معيار آبي، درجه ثبات نوری 

 

 :گیرینتیجه

دندانه برای رنگرزی با گياه سرخاب كولي، تأثير پارامترهای های اوليه و انتخاب روش پيشپس از انجام آزمایش    

 و ...( را بررسي كردیم.  pHمختلف )دما، زمان، 

ورد نظر)قرمز ( گرایش دارد كه درجه سانتيگراد به شيد م 60در این آزمایش آنچه مشاهده شد، سرخاب كولي در دمای 

ر تباشد و هرچه زمان و دما كمتر باشد به شيد قرمز نزدیکاین موضوع به دليل ساختار آنتوسيانين موجود در گياه مي

 شود و قابل ذكر است كه افزایش غلظت دندانه زاج سفيد نقش بسزایي در این راستا دارد.مي

 قرمز، این رنگزا در محيط اسيدی آزمایش گردد. رنگشود برای دستيابي به تهپيشنهاد مي

 

 منابع

 نورهای طبيعي. انتشارات دانشگاه پيام(. رنگرزی با رنگينه1387افشارنيا، سيمين. ) -1

 (. فرایند و روشهای رنگرزی الياف با مواد طبيعي. انتشارات وزارت فرهنگ 1380ج افشار، ویکتوریا. ) -2

 و ارشاد اسالمي

 (. رنگرزی الياف با رنگهای طبيعي، انتشارات موسسه علمي كاربردی جهاد 1384دی. )حياتي، مه -3

 كشاورزی

 های آزمایشگاهي رنگرزی الياف طبيعي. انتشارات دانشگاه آزاد(. روش1387ميرجليلي، محمد. ) -4

 اسالمي واحد یزد

 1389لو، نقي )سرخاب كولي(، سميهphytolacca Americanaتکوین گل آذین و گل در گونه  -5
6- www.tabriziau.ac.ir/carpet 

7- www.wikipedia.com 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.tabriziau.ac.ir/carpet
http://www.wikipedia.com/
http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

251 

8- http://extension.psu.edu/pokeweed.htm 

9- http://www.ettheweeds.com 

10- http://waynesword.palomar.edu/ecoph24/.htm 
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