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 رنگرزی نخ پشمی با ماده رنگزای استخراج شده از گیاه جاشیر 

 

 
 1پروریمحمدرضا شاه

 2امک صفاپورسي

 3كمال الدین قرنجيگ

 

 چكیده 

كاربرد پودر گياهي مواد رنگزا در رنگرزی از معایبي همانند افزایش ضایعات گياهي در نخ پشمي پس از رنگرزی، 

های اخير پيشنهاد كاربرد استخراج مواد كاهش رنگ همانندی و ثبات عمومي ضعيف برخوردار است. بدین سبب در سال

ی طبيعي ارائه شده است كه با افزایش رنگ همانندی، ثبات عمومي و بازده ماده رنگزا در رنگرزی ميرنگزا در رنگرز

 شود. 

های رنگي الياف پشم با استفاده از پودر گياهي و پودر بدین جهت در این مطالعه مقایسه قابليت رنگرزی و ویژگي

رو، ابتدا عمليات استخراج با حالل متانول و رد. از اینگيرنگزای استخراج شده گياه بومي جاشير مورد بررسي قرار مي

پودر سازی آن انجام شد. سپس به منظور تعيين و مقایسه منحني قابليت رنگرزی، نخ پشمي بدون دندانه و دندانه شده با 

رنگرزی شد. های متفاوت ماده رنگزا سولفات آلومينيوم با هر یک از پودر استخراج شده و پودر گياهي جاشير در غلظت

گيری پارامترهای رنگي نخ پشمي نشان داد استفاده از پودر استخراج شده جاشير در رنگرزی با نتایج حاصل از اندازه

ها همراه است. به عالوه، كاربرد پودر استخراج شده در افزایش مقادیر جذب ماده رنگزا و همچنين قدرت رنگي نمونه

ها نشان داد پودر استخراج شود. به طور كلي تجزیه و تحليل دادهشستشویي ميرنگرزی منجر به افزایش ثبات نوری و 

 شده رنگزا جایگزین مناسبي برای پودر گياهي جاشير در رنگرزی خامه پشمي فرش دستباف است.

 

 .جاشير، رنگرزی طبيعي، نخ پشمي، استخراج رنگزا كلید واژه:

 

 مقدمه

ربرد است كه به سبب برخورداری از مزایایي همانند سازگاری با محيط الياف طبيعي پشم یکي از مواد اوليه پركا

 های اخير مورد توجه و كاربرد درهای پوستي و تنفسي در سالزیست، دافع مضرات انرژی فرا بنفش و عدم ایجاد آلرژی

                                                 
 i@yahoo.commrshahparvarدانشجوی كارشناسي ارشد فرش، دانشگاه هنر اسالمي تبریز، .1

 gmail.coms.safapour@استادیار دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسالمي تبریز، .2

 ac.irgharanjig@icrc.دانشيار گروه مواد رنگزای آلي، موسسه پژوهشي علوم و فناوری رنگ و پوشش، .3
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رآیندهای وط به انجام فصنایع گوناگون همانند نساجي و فرش قرار گرفته است. اما كاربرد الياف طبيعي در این صنایع من

 گيرد و سبب تبدیل آن بهاليافي ملون متناسبگوناگون همانند رنگرزی است كه با استفاده از رنگزاهای مناسب انجام مي

ا های عاملي قابليت برقراری پيوند بشود. الياف طبيعي به سبب ساختار خاص و برخورداری گروهبا نوع كاربرد آن مي

 .(Samanta & Agarwal, 2009, 388)شيميایي را دارند مواد رنگزای طبيعي و 

نظير رنگزاهای اسيدی، كرومي، متال  هاآنهای اخير با توسعه مواد رنگزای شيميایي و توليد انبوه اما طي سال

زی فرایند رنگر و نیيپاكمپلکس و راكتيو و بنا به دالیل رقابتي نظير تنوع زیاد در طيف رنگي حاصله، فراواني، قيمت 

شده است. اما كاربرد طوالني مدت از مواد رنگزای  رنگزاها انجامآسان، رنگرزی الياف طبيعي بيشتر توسط این دسته از 

معایبي نظير ایجاد آلودگي و وارد كردن صدمات جبران ناپذیر به محيط زیست با آزادسازی  هاآنشيميایي افزون بر مزایای 

 ی پوستي در مصارف پوششي را درهاتيحساسگزاهای شيميایي و همچنين بروز مواد سرطان زا بر اثر تجزیه پساب رن

يط طبيعي و دوستدار مح با منشأهای اخير رویکرد به سوی استفاده از مواد رنگزا پي داشته است. بدین سبب در سال

ارزش  محصوالت باكه مزایای فراوان نظير سازگاری با محيط زیست، توليد  باشديمزیست در رنگرزی الياف طبيعي 

ی مختلف گياهان نظير ریشه، گل، برگ، ساقه، دانه، هاقسمتی منابع رنگزای طبيعي )كه عمدتاً ریپذ دیتجدافزوده باال، 

(، تنوع گسترده در ایجاد شيد رنگي با تغيير شرایط رنگرزی و استفاده از مواد تعاوني گوناگون باشديمپوست و ميوه 

ها فلزی و طبيعي دارند كه مورد توجه و كاربرد بسيار آن در منسوجات گوناگون شده ا دندانههمانند اسيدها، بازها و ی

 .(Ibid, 389)است 

هایي برخوردار است كه سبب عدم تمایل صنعتگران به استفاده اما مواد رنگزای طبيعي عليرغم این مزایا از محدودیت

ترین های طبيعي شده است. یکي از عمدهزای شيميایي در رنگرزی اليافاز این مواد رنگزا و گرایش آنان به كاربرد مواد رنگ

این معایب قدرت پایين رنگرزی در مقابل حجيم بودن مواد رنگزای طبيعي در مقایسه با مواد رنگزای شيميایي است. از 

ها ا بدین صورت از ناخالصيشود تهایي مبني بر استخراج و پودر سازی ماده رنگزا ارائه ميها اخير پژوهشرو در سالاین

 . (Cerrato et al., 2002: 1189)و حجم زائد مواد رنگزای طبيعي كاسته و بر ارزش آن بيفزایند

گياه جاشير كه كاربرد باالیي در رنگرزی خامه قالي دارد، به عنوان نمونه موردی بدین سبب در این پژوهش از 

انجام شد. پس از انجام استخراج، فرآیند پودر سازی از عصاره بدست آمده  انتخابو فرآیند استخراج ماده رنگزا بر روی آن

های انجام شد. در ادامه به منظور تعيين قدرت رنگرزی نخ پشمي بدون دندانه و دندانه شده با پودر گياهي جاشير در غلظت

گ بر روی نخ رنگرزی شده های رنگي و ماندگاری رنمختلف رنگرزی شد. سپس، مقادیر رمق كشي، قدرت رنگرزی،داده

 گيرد.گيری و مورد مقایسه قرار ميتوسط دو ماده اندازه

 
 هاآزمایش

 مواد مصرفي
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از ده شد.ر جهت آزمایشات رنگرزی استفاتاب در مت 65و  5/4ک یبا نمره متر ایراني ينخپشمدر این پژوهش از 

همچنين اسيد  استفاده شد. merckكت آزمایشگاهي سولفات آلومينيوم آزمایشگاهي برای دندانه دادن نخ پشمي ساخت شر

عصاره گيری و استخراج رنگزا، صابون غير یوني  برای، متانول آزمایشگاهي pHاستيک آزمایشگاهي به عنوان تنظيم كننده 

Nikogen SDN  های تعيين ثبات از مواد آزمایشگاهي با قرار گرفت. در آزمایش استفادهبرای شستشوی نخ پشمي مورد

 رجه خلوص باال استفاده گردید. د

 

 آماده سازی نخ پشمي

برای انجام آزمایشات رنگرزی نياز است نخست واكس، مواد چربي و زائد از سطح پشم زدوده شود. بدین منظور 

های پشمي مورد استفاده در این پژوهش نخست با صابون غير یوني شستشو داده شد. شيوه انجام عمليات شستشو نخ

گرم بر ليتر تهيه شد. سپس دمای  5است كه نخست حمامي حاوی آب مقطر و صابون غير یوني با غلظت بدین شرح 

های پشمي داخل حمام قرار گراد رسانده شد. با رسيدن دمای حمام به نقطه مورد نظر، كالفدرجه سانتي 60حمام به 

های . پس از طي مدت زمان مذكور، كالفدقيقه ادامه یافت 30گرفت و با ثابت نگاه داشتن شرایط شستشو به مدت 

 پشمي از حمام خارج، آبکشي و خشک شدند.

 

 شرایط آزمایش

 عصاره گیری، استخراج ماده رنگزا و پودر سازی

به عنوان حالل برای استخراج این ماده رنگزا استفاده  1:1در پژوهش انجام شده، تركيب آب مقطر و متانول با تناسب 

ميلي ليتر حالل نام برده استفاده  50گرم پودر ریشه جاشير،  1ای انجام فرآیند استخراج از تناسب قرار گرفت. همچنين بر

ساعت توسط همزن مغناطيسي انجام گرفت. پس از  16گراد به مدت درجه سانتي 25شد. سپس عمل استخراج در دمای 

فرآیند فيلتریزاسيون توسط كاغذ صافي گذشت مدت زمان مذكور، به منظور جدا سازی پسماند از عصاره بدست آمده، 

حاوی ماده رنگزا در دستگاه روتاری اِوپوریتر تحت خالء  انجام شد. سپس با هدف جداسازی حالل از ماده رنگزا، عصاره

قرار گرفت. پس از جدا سازی كامل ماده رنگزا از حالل، ماده تغليظ شده به منظور خشک كردن كامل در دستگاه آون با 

 ی انجام رنگرزی مورد استفاده قراربرا گراد قرار گرفت. سپس پودر بدست آمده به عنوان ماده رنگزادرجه سانتي 60دمای 

 گرفت. 

 

 رنگرزی نخ پشمي

)به ازای هر گرم نخ پشمي، چهل ميلي ليتر حجم  L:R:1:40در این آزمایش برای تنظيم حجم حمام رنگرزی از 

درصد ماده استخراج شده رنگزا و پودر گياهي آن  100و  80، 60، 40، 20ای هحمام( استفاده شد. همچنين از غلظت
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انجام شده كه از اسيد استيک برای تنظيم این  pH=5نسبت به وزن كاال استفاده شده است. همچنين رنگرزی نخ پشمي در 

 شرایط استفاده شده است. 

ده رنگزا )پودر گياهي و ماده استخراج و بدین شرح انجام گرفت كه نخست ما 2آزمایشات رنگرزی طبق شکل 

دقيقه در شرایط  10گراد قرار گرفت و به مدت درجه سانتي 40شده، هر یک در حمامي به تفکيک( در دمای محيطي 

ثابت نگاه داشته شد. پس از طي این مدت، نخ پشمي مورد آزمایش وارد حمام شد. سپس به دمای حمام رنگرزی افزایش 

رسد. سپس با ثابت نگاه داشتن تمامي شرایط، رنگرزی به ) C◦95دقيقه به نقطه جوش )دمای  30 یافت تا در طي مدت

های پشمي از حمام رنگرزی خارج و برای خروج مواد ساعت ادامه داده شد. با اتمام فرآیند رنگرزی، نمونه نخ 1مدت 

 رنگزای سطحي جذب نشده مورد شستشو قرار گرفت.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 گرزی با ماده رنگزای جاشير:گراف رن2شکل
 

 گیری غلظت ماده رنگزااندازه 

برای محاسبه طول موج ماكزیمم، مقادیر جذب و غلظت دو ماده رنگزا استخراج شده و پودر گياهي موجود در 

گيری غلظت محلول استفاده شد كه اندازه Spectronic Helios Alphaحمام رنگرزی از دستگاه اسپکتروفتومتر انتقالي 

 نانومتر انجام شده است. 400 -700رنگي در ناحيه مرئي 

 

 هانمونهی انعكاسي و رنگي هايژگیواندازه گیری 

(توسط K/S( و شدت رنگي )hو  *L* ،C، پارامترهای رنگي )هانمونهبرای مطالعه خواص رنگي 

نانومتر اندازه  400-700طول موج  محدودهدر Hunter LabساختشركتMiniScan Ezي دستگاهاسپکتروفتومترانعکاس

 CIEستميجدرسینتاي ابیوارز0D65/10کیمتریكالری طمشاهدهجهتمحاسبهدادههایشراگيری و محاسبه شدند. 

L*a*b* بود. پارامترL* ( نشان دهنده درجه روشنایيLightnessنمونه ) صفر معرف مشکي و 0-100ها )در محدوده ،

( رنگ )كه با افزایش ميزان آن، شدت رنگ و تيرگي رنگ بر Chromaبيانگر خلوص ) *C(، باشديمصد معرف سفيد 

 ,Color strengthباشد. مقدار شدت رنگي )های رنگي مي( نمونهHueبيانگر فام ) hیابد( و روی ليف پشمي افزایش مي
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K/S محاسبه شد كه در این رابطه  1( طبق رابطهK  ،ضریب جذبS  ضریب انتشار وR  نمونه كمترین مقدار انعکاس هر

 .(Bulut et al., 2014, 560)باشد نانومتر مي 400-700)بيشترین مقدار جذب( در محدوده طول موج مرئي 

 :                                                                 1رابطه 

 ی رنگيهاثباتاندازه گیری 

 ی تعيين ثباتهاشیآزماگيرد. در این ميان ام ميهای تعيين ثبات رنگزا در برابر عوامل گوناگوني انجآزمایش

عيين ثبات به ی تهاشیآزمانیتریكاربردو  نیترجیرانوری به سبب ویژگي الزم یک منسوج و یا نخ قالي از و شستشویي 

های حاصل از رنگرزی با دو ماده رنگزا، به . در این پژوهش جهت بررسي ثبات شستشویي و نوری نمونهرونديمشمار 

 سازمان ملي استاندارد ایران استفاده شد.  4084و  10076ترتيب از استاندارد شماره 

 نتایج و بحث

 بررسي غلظت ماده رنگزا در محلول

قابل مشاهده است كاربرد ماده جاشير در محلول آبي و انحالل كامل آن سبب حصول  3همان طور كه در شکل 

بدست آمده است. اما عالوه بر تشخيص نوع رنگ  380آن در ناحيه شود كه طول موج ماكزیمم محلول زرد رنگي مي

آید، نشان دهنده آن است كاربرد رنگ پودر استخراج شده در محلول با محلول، اطالع دیگری كه از این طيف بدست مي

فزایش ثر اشود. این افزایش طول موج در اشرایط یکسان سبب افزایش طول موج ماكزیمم در مقایسه با پودر گياهي مي

 توان به غلظت مضاعفيغلظت ماده رنگزای موجود در پودر استخراج شده ماده رنگزا است كه با مقادیر حجمي برابر مي

موجود  OHهای عاملي از ماده رنگزا دست یافت. این افزایش غلظت ماده رنگزا در اثر آزاد سازی و شکسته شدن گروه

استفاده از متانول در استخراج فالونوئيد موجود در گياه جاشير سبب از بين شود. از سویي دیگر در ساختار جاشير مي

شود كه در نتيجه سبب افزایش راندمان استخراج شده و غلظت ماده رنگزا را در رفتن سلولز متصل به این عامل رنگزا مي

 دهد. ظرفيتي برابر افزایش مي

R

R
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 بررسي خواص رنگرزی

 %80،%60، %40، %20های متغير ی پشمي با پودر گياهي و ماده استخراج شده جاشير در غلظتاهنخپس از رنگرزی 

ها اندازه گيری و محاسبه گردید. همچنين ( و منحني قابليت رنگرزینمونهK/Sپارامترهای رنگي، شدت رنگي ) %100و 

 در شرایط استاندارد تعيين شد.  هانمونهثبات شستشویي و نوری 

 

 لیت رنگرزیمنحني قاب

های متفاوت، نخست منحني قابليت رنگرزی نخ پشمي با دو رنگزای گياهي و استخراج پس از انجام رنگرزی در غلظت

گيری و مشخص شد تا بدین وسيله نخست ميزان برداشت ماده رنگزا در نخ الياف پشمي مشخص و شده جاشير اندازه

های الياف پشم از ساختار پروتئيني و گروهنگزا مشخص شود. زیرا كه در وحله دوم ميزان بهينه استفاده از این ماده ر

این نقاط  یابد كهباشند و عمليات جذب بر روی الياف پشم تنها تا زماني ادامه  ميعاملي كربوكسيل و آمينو برخوردار مي

 منحنی جذب دو ماده رنگزا استخراج شده و پودر گیاهی -3شکل 
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نقاط بدیهي است قابليت تمام این  های ماده رنگزا را داشته باشند و پس از اشغالقابليت برقرار اتصال و پيوند با مولکول

 گيرد. جذب ماده رنگزا به اتمام رسيده و دیگر جذبي انجام نمي

 

منحني قابليت رنگرزی گياه جاشير با دو ماده رنگزای استخراج شده و گياهي قابل مشاهده است. این  4در شکل 

زان شدت ماده رنگزا در الياف همراه است. ضمن دهد استفاده از پودر استخراج شده جاشير با افزایش ميمنحني نشان مي

غلظت ماده رنگزا استخراج شده سبب حصول حالت اشباع در  %60شود، آن كه همان گونه كه در این منحني مشاهده مي

ترین فایده بوده و با این مقياس به طور نسبي غليظنخ پشمي شده و افزایش دادن حجم مواد رنگزا بيش از مقدار مذكور بي

واحد كاهش یافته  4شود. حال آن كه با كاربرد پودر گياهي جاشير مقادیر جذب و شدت الياف تا فام رنگي حاصل مي

شود با افزایش مقدار پودر گياهي ميزان جذب است. افزون بر این كاهش مقادیر جذب همان گونه كه در الياف مشاهده مي

ده دهد، ایجاد نشماده رنگزا در ليف پشمي و حمام رنگرزی رخ مي افزایش یافته و حالت تعادل كه در اثر تساوی غلظت

توان در اثر بروز این امر دانست كه پودر گياهي جاشير به طور خالص حاوی مواد رنگزا است. وقوع چنين حالتي را مي

جيم بودن وزن ماده نبوده و افزون بر مواد رنگزا مقادیری بسياری روغن، سلولز و ... دارا است. وجود این عامل سبب ح

اده از شود. در حالي كه استفكاربرد، در مقابل بازده پایين در رنگرزی و در نتيجه ایجاد مشکالت بسياری در رنگرزی مي

 4ل چنان كه شکشود. ماده رنگزای استخراج شده سبب سهولت در رنگرزی، مقادیر حجمي پایين در مقابل بازده باال مي

فاده باشند. اما استدار مشابه بوده و دارای نقاط اشباع مشتركي ميو نمونه بدون دندانه و دندانهدهد رفتار جذب دنشان مي

از سولفات آلومينيوم به عنوان دندانه به سبب افزایش تمایل ماده رنگزا موجب افزایش جذب ماده رنگزا در مقایسه با 

 .(Ahmed, 2009: 34)نمونه بدون دندانه شده است 

 

 هااده رنگزا بر خواص رنگي نمونهتأثیر نوع م

معرف  100تا  0معرف روشنایي ) *Lاستفاده شد كه مقدار  *CIE L*a*bبرای مطالعه پارامترهای رنگي از سيستم 

معرف بيبهمثبتبهترتي محدودهمنفدر *bسبزبهقرمزوبيانگر تغيير رنگ از فام بيبهمثبتبهترتي محدودهمنفدر  *aسياه تا سفيد(،

 نخ پشمي بدون دندانه و دندانه دار رنگرزی شده با پودر استخراج شده و گياهي جاشير -4شکل 
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استفاده از  ماده  5. مطابق شکل دهديمرا نشان  هانمونه( *Lميزان روشنایي ) 5شکل . بهزرداستي آبفام تغيير رنگ از 

رخ  %80-60كه بيشترین كاهش در مقادیر  دشويها منمونهرنگزای استخراج شده موجب كاهش روشنایي )تيره تر شدن( 

، رنگرزی *L. با توجه به ميزان دشويمترین رنگ تيرهدهد افزایش غلظت ماده رنگزا سبب حصول داده است كه نشان مي

شود تری در مقایسه با استفاده از پودر گياهي به عنوان ماده رنگزا ميبا پودر ماده رنگزای استخراج شده سبب تيرگي بيش

 كه نشان از افزایش جذب ماده رنگزا دارد.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ج شده و گياهي جاشير آ( بدون دندانه ب( دندانه دارمقادیر روشنایي با پودر استخرا-5شکل 

 

نشان داده شده است. نتيجه  6ها در اثر تغيير نوع ماده رنگزا در شکل افزون بر این نمودار، تغييرات رنگي نمونه

گ قرمزی باشند كه این زرد از ته رنها از فام قالب زرد برخوردار ميدهد تمامي نمونهها نشان ميگيری نمونهاندازه

شود استفاده از پودر استخراج شده ماده رنگزا سبب حصول مشاهده مي 6باشد. اما همان گونه كه در شکل برخوردار مي

شود كه گرایش كمتری به ته رنگ قرمز دارد كه این مزیتي برای حصول فام زرد خالص به فام زرد با خلوص باالیي مي

( كاربرد پودر استخراج 6در اثر تغيير نوع ماده رنگزا تفسير كرد كه )شکل  *aغييراتتوان با تآید. این نتایج را ميشمار مي

ادعا ارائه شده را به اثبات  *bشود. افزون بر این تغييرات مقادیر شده ماده رنگزا سبب كاهش مقادیر این پارامتر مي

 )آ(

 )ب(
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شير  افزایش یافته است. این افزایش خلوص رنگرزی شده با پودر استخراج شده جا رساند، زیرا كه فام زرد در نمونهمي

توان به سبب حذف مواد موجود در پودر گياهي دانست كه در اثر فام زرد در اثر كاربرد پودر استخراج شده جاشير مي

گيرد و سایر مواد موجود در پودر گياهي انجام استخراج ماده رنگزا تنها ماده رنگزا در رنگرزی مورد استفاده قرار مي

های رنگرزی شده با پودر گياهي جاشير پي برد. زیرا توان با مقایسه نمونهشود. به صحت این ادعا ميير حذف ميجاش

ها افزایش یافته است. در حالي كه در تمامي این كه با افزایش پودر گياهي در رنگرزی مقادیر ته رنگ فام قرمزی نمونه

واند تييرات جزئي حفظ شده است. لذا وجود این ناخالصي در رنگرزی ميها به طور مساوی با تغها فام زرد نمونهنمونه

 ای همانند تغييرات فام رنگي طي تکرار دفعات رنگرزی ایجاد كند. مشکالت عدیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *a* & b: توزیع آ( نخ پشمي بدون دندانه، ب( دندانه دار در نمودار رنگي دوبعدی 6شکل 

 

 خواص ثباتي الیافتأثیر ماده رنگزا بر 

نظور از یک . بدین مباشديمو تنوع فام بدست آمده  هاآنی استفاده از رنگزاهای طبيعي، ثبات نسبتاً پایين هاتیمحدوداز 

برای افزایش استحکام پيوند بين رنگزا و ليف و ایجاد تنوع در  باشنديمی فلزی هانمکكه معموالً  "دندانه"ماده كمکي 

اصطالح ثبات به ميزان پایداری رنگزا در برابر عوامل گوناگون نظير . (Bulut et al., 2014, 560)ودشيمفام استفاده 

، سرعت نفوذ رنگزا و حالت قرارگيری رنگزا )شستشو، نور و... اطالق مي گردد. عامل رنگزا )كرموفور مولکول رنگزا

 )ب(

 )آ(
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يعي به دليل عدم نفوذ و اتصال مناسب مولکول رنگزا درون ليف از عوامل موثر بر ثبات رنگزا هستند. اغلب رنگزاهای طب

با ليف و همچنين پایداری كم كروموفور مولکول رنگزا ثبات شستشویي و نوری كمي دارند. استفاده از فلزات مناسب به 

د در های عاملي موجوهای رنگزا و گروهعنوان دندانه یکي از راهکارهایي است كه با ایجاد پيوندهای قوی بين مولکول

 كند.یي و نوری ایفا ميشستشوهای گوناگون و به ویژه زنجيره پليمری الياف نقش قابل توجهي را در بهبود ثبات

دهد برای انجام آزمایشات ماده رنگزا را نشان مي %60در این مطالعه از نقطه قوس منحني قابليت رنگرزی كه مقادیر 

بدین دليل است كه در نقطه قوس منحني قابليت جذب ماده رنگزا و در  تعيين ثبات استفاده شد. دليل انتخاب این غلظت

رو در غلظت مذكور برای انجام آزمایشات ثبات استفاده رسد. از اینپي آن سرعت رنگرزی به بيشترین مقدار خود مي

 شد.

د كه ثبات مي دهن نتایج آزمایشات ثبات شستشویي و نوری پشم رنگرزی شده گزارش شده است. نتایج نشان 1در جدول 

های نخ پشمي بدون دندانه كم مي باشد كه دليل آن احتماالً اتصال ضعيف مولکول رنگزا با زنجيره پروتئيني پشم مي 

حاصل مي  Cuباشد. استفاده از دندانه موجب افزایش هر دو ثبات شستشویي و نوری شده و بيشترین مقدار با دندانه 

ند كه دندانه مصرفي و نوع آن تأثير زیادی بر ثبات رنگزای سرخدار روی نخ پشمي دهگردد. همچنين داده ها نشان مي

 .دارد. به نظر مي رسد، چنين روندی به نوع دندانه و قدرت اتصال آن با مولکول رنگزا و ليف ارتباط دارد

پشم مي  ویي اليافشود استفاده از پودر استخراج شده جاشير در رنگرزی باعث بهبود ثبات شستشهمچنين مشاهده مي

شود، در حاليکه تغيير خاصي برای ثبات نوری مشاهده نمي شود. این پدیده مي تواند به دليل جذب و نفوذ بهتر مولکولهای 

 .رنگزای طبيعي به درون الياف و عدم خروج آنها در هنگام شستشو باشد كه به بهبود ثبات شستشویي كمک مي نماید

 

نگرزی شده با رنگزای سرخدار در شرایط مختلفثبات رنگي نخ پشمي ر -2دول   

 ماده رنگزا
 پشم

 بدون دندانه
Al 

4 

پودر استخراج شده 

 جاشير

 5-6 5 شستشویي

 5 5 لکه گذاری روی پنبه

 4-5 4-5 نوری

 پودر گياهي جاشير

 5-6 3 شستشویي

 4-5 4 لکه گذاری روی پنبه

 5 4-5 نوری
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 نتیجه گیری

به كاربرد حجم باالیي دارد كه سبب بروز مشکالتي همانند افزایش پسماند  ازيپشمنیدررنگرزر گياهي استفاده از پود

هایي را به همراه دارد. های پشمي و در پي آن هزینهدر پساب و نياز به دفع آن، نفوذ پسماندهای گياهي در ميان كالف

در پودرهای گياهي با راندمان پایيني در رنگرزی همراه  های بسياراین روش افزون بر موارد فوق به سبب وجود ناخالصي

شود و باعث آلودگي محيط زیست مي گردد. در این است كه موجب عدم تمایل به استفاده از مواد رنگزای طبيعي مي

مطالعه با استفاده از رنگزای استخراج شدهجاشير در رنگرزی جذب رنگزا و ثبات رنگي افزایش قابل توجهي كاهش 

ت. از اینرو به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه شيوه استخراج ماده رنگزا، قابليت كاربرد باالیي در رنگرزی طبيعي یاف

 های رنگرزی با ماده استخراج شده رنگزای جاشير مشخص استهای دادهدارد و این نتيجه با مقایسه

 

 تشكر و قدرداني

 وق انجام این پژوهش بودند، كمال تقدیر و تشکر را دارند. نگارندگان از مركز ملي فرش ایران كه حامي و مش
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