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مقایسه میزان جذب رنگ درکاالهای پشمی با ماده رنگزای پوست پسته به دو روش معمولی و 

 عصاره گیری تغلیظ در آب
 

 1فرشته احمدی

 2سيد محمود طباطبایي

 

 

 چكیده

شده با رنگزای طبيعي پوست ميوه پسته به صورت معمولي و عصاره در این تحقيق ميزان رنگ پذیری نخ پشمي رنگرزی 

گيری تغليظ در آب مورد بررسي قرار گرفته است.بدین منظور ابتدا بخشي از نخهای پرز پشمي فرش دستبافبا زاج سفيد 

وت و ادندانه شده و سپس با پوست پسته خرد شده با دستگاه نمونه رنگ كني تحت شرایط رنگرزی و غلظت رنگ متف

بر روی كاالی دندانه شده و بدون دندانه رنگرزی شدند. برای عصاره گيری رنگزای پوست پسته از روش تغليظ در آب 

و سه مرحله صاف كردن استفاده شد. از دستگاه نمونه رنگ كني به منظور ایجاد شرایط رنگرزی كامالً یکسان به لحاظ 

ی استفاده شد.خواص كيفي كاالهای رنگرزی شده از نظر ثبات دما ، زمان و همچنين حركت ليف در حمام رنگرز

شستشویي و ثبات نوری، و همچنين مؤلفه های رنگي آنها با دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گيری شد. نتایج به دست 

ودر پ امده نشان مي دهند كه در رنگرزی با عصاره رنگي پوست پسته ميزان جذب رنگ طبيعي بيشتر از رنگرزی با پوست

 شده آن مي باشد.

راندمان  و قدرت رنگي ، دارایتغليظ با آبدر شرایط پوست پستهرنگرزی استخراج و كه  ج آزمایشات حاكي از آن بودنتای

نمونه های رنگرزی شده با عصاره استخراجي به روش تغليظبا . رنگرزی ميباشد معمولاز شرایط  بيشتر جذب باالتر

جذب رنگ بيشتر و نسبت به نمونه های مشابه با روش رنگرزی معمول دارای اختالف  دارای %80فزایش غلظت رنگ تا

بودند. در شرایط استفاده از دندانه در روش  %5معني داری در نتایج جذب و عمق رنگي حاصله در سطح معني داری 

س ش غلظت نتيجه معکواستفاده از عصاره رنگ تاثير مثبت در جذب داشته كه این شرایط برای روش معمول با افزای

وثبات شستشویي و نوری در هر دو روش رنگرزی دارای نتایج  یکنواختيبراین، نمونه ها از نظر عالوهحاصل شده است. 

 مطلوب بودند.

 جذب رنگي.–پوست پسته–عصاره گيری–نخ پشمي  -رنگرزی:كلید واژه

  

                                                 
 دانشگاه علم و هنر یزد، مركز فرآوری رنگزاهای طبيعي، آموخته كارشناسي ارشد فرش )مواد اوليه و رنگرزی(دانش–1

 m.tabatabaie@sau.ac.irدانشگاه علم و هنر یزد، مركز فرآوری رنگزاهای طبيعي،  ، استادیار-2
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 مقدمه

ف از كليه این روش ها ایجاد شرایط مناسب جهت  درصنعت نساجي روشهای متنوعي برای رنگرزی وجود دارد و هد

ژه پيش با توجه به اهداف پروجذب بهتر ملکول رنگ به ساختار ليف همراه با ثبات مناسب شستشویي و نوری مي باشد.

 ودنب رو كه نگاهي مثبت به بازگرداندن فرش ایراني به كيفيت سابق با كمک دانش روز دارد، مي توان با توجه و هزینه بر

ا علم ب به همراه تکنولوژیروش های صحيح همچنين استخراج صحيح و روشمند ماده رنگزا به روش صنعتي و مکانيزه 

مي رود، ببه اینکه بشر دوباره به سمت استفاده از رنگ های طبيعي در حوزه رنگ آميزی فرش دستباف و دیگر حوزه ها 

 .)1388آمفي پور و همکاران،  (يني كرداقتصادی، زیست محيطي و جز اینها را پيش ب رهتوان به

در مورد بسياری از رنگزاهای طبيعي روش معمول و سنتي بدین صورت است كه ماده رنگزا را بصورت پودر در اورده و 

همراه با ليف و سایر افزودنيهای مورد نيازعمليات رنگرزی  وارد پاتيل نموده و با صرف زمان نسبتا طوالني و دمای باال 

را انجام مي داده اند. اما در این حالت عالوه بر ماده رنگزا ناخالصيهای همراه با ماده رنگي نيز در حمام رنگ  رنگرزی

قرار گرفته و چه بسا برروی رنگ حاصل نيز تاثير گذار باشند . لذا با عصاره گيری از ماده رنگي و استحصال عصاره رنگي 

ه و ميتوان انتظار بدست اوردن شيد های رنگي مطلوب تری را حاصل در صد باالیي از این مواد زاید حذف شد

 .(1380منتظر و همکاران، ؛1375جهانشاهي افشار،)داشت

درخت پسته و یا پيستا كياورا به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرقي ایران دیده مي شود.درخت پسته از برگچه های 

به صورت خوشه ای مي باشد.این درخت در گرمای شدید نوک تيز به رنگ سبز روشن تشکيل شده است و گلهای ان 

تابستان و سرمای طاقت فرسای زمستان مقاوم است ودر كم ابي و خشکي نيز مقاومت زیادی از خود نشان مي دهدوبا 

 شرایط ذكر شده اقليم سرزمين ایران جایگاه مناسبي برای پرورش این گياه مي باشد.توليد پسته در كشور همه ساله عالوه

بر مصارف متعدد داخلي سهم مهمي از صادرات را نيز شامل مي شود و این محصول كشاورزی كه به طالی سبز نيز 

معروف است درآمد ارزی مناسبي را برای كشور به ارمغان مي اورد.ميوه پسته دارای چند الیه پوسته مي باشد كه به برون 

رپ( ناميده مي شوند. پوسته بيروني پسته در ابتدا سبز، قرمزو قرمز بر )پریکارپ( ميان بر )مزوكارپ( و درون بر )اندوكا

مایل به قهوه ای است و به تدریج تغيير رنگ مي دهد و در ميوه رسيده به رنگهای سبز، زرد، قرمز و قرمز متمایل به بنفش 

 .(1350ورزی،؛ 1380منتظر و همکاران، )مشاهده مي شود

 2در صد پسته را پوست آن تشکيل مي دهد كه از این ميزان فقط  80يد مي شود و هرساله هزاران تن پسته در كشور تول

در صد ان در صنایع غذایي مانند تهيه ترشي و مربا استفاده مي شود . پوسته بيروني بدليل سریع الفساد بودن باید بالفاصله 

و طعم نامطلوبي در پسته شده و ماده از ميوه جدا شود زیرا  در صورت فاسد شدن و ایجاد كپک باعث ایجاد رنگ، بو 

ای بنام فالتوكسين توليد ميکند كه بسيارمضر است.لذا كشاورزان ناگزیرند دقيقا در زمان برداشت محصول با صرف وقت 

و هزینه زیاد این پوسته ها جمع اوری و دور بریزند.اما از انجا كه پوسته پسته داری تانن و مواد رنگي است مي توان با 

ازی تانن و ماده رنگز ا از ضایعات پسته آن را به محصوالتي كاربردی و ارزآور تبدیل نمود و از عصاره رنگزای جدا س
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منتظر و ؛ 1385دین، حاصل در صنایع نساجي، داروسازی و صنایع غذایي و توليد لوازمآرایشي بهداشتي بهره برد )

 (.1380همکاران، 

د كار را به گونه ای مناسب محصول یا مواد مورد استفاده در فرایند استخراج در هر استخراجي قبل از عمليات باید رون

باشد، طراحي نموده و تجهيزات و مواد مصرفي كه برای عمليات ضرورت دارد پيش بيني و تهيه نمود. مهمترین قسمت 

های نه استخراجباشد. پس از آن اجرای مراحل طراحي كه در بعضي نموطراحي عمليات، انتخاب شيوه عمليات مي

آزمایشگاهي فاكتور زمان بسيار حساس بوده و باید آن را مد نظر قرار داد. موفقيت استخراج و تکنيک به كار رفته در آن 

اغلب بستگي به آماده سازی مواد جامد دارد. در بعضي موارد ذرات كوچک مواد محلول كامال به وسيله ماتریکسي از مواد 

نابراین حالل باید به داخل یک ماتریکس نفوذ كرده و محلول حاصل به خارج انتشار پيدا كند نامحلول احاطه شده اند ب

مواد گياه دارای ساختمان سلولي هستند و مواد طبيعي مورد استخراج )رنگدانه( معموال در داخل این سلول ها یافت 

ر بر دارنده عبور اسمزی مواد حل شده شوند، در صورتي كه دیواره های سلولي دست نخورده باشند عمل استخراج دمي

 از خالل دیواره ها خواهد بود.

شود كه سرعت فرایند استخراج كاهش پيدا كند. در اغلب موارد خرد كردن مواد اوليه تا حدی كه این حالت باعث مي

 وری صورتمحتوای تک تک سلول ها آزاد شوند غير ممکن است. استخراج معموال به دو صورت پركوالسيون و غوطه 

 شود. البته در مورد روش غوطه وری عملياتگيرد. پركوالسيون به صورت چند مرحله ای و به صورت پيوسته انجام ميمي

چند مرحله ای عملي تر است. مخصوصا اگر سرعت استخراج كم باشد كه این حالت زمان نگه داری را طوالني 

 .)1386اميری، (كندمي

ه نوع بافت گياهي دارد. نحوه عصاره گيری از گياهان، به عنوان اولين مرحله كليدی برای انتخاب روش استخراج بستگي ب

نوع  تواند روی كميت واستخراج تركيبات گياه بسيار مهم است. اندام های گياهي و سيستم های حاللي انتخاب شده مي

محتوی خود روش و ملزومات خاص خود را  هر گياه بنا به. (Mussatto, et. al. 2011تركيبات جدا شده تأثير بگذارد )

وان ماده تطلبد و نکته قابل توجه این است كه حتي از دو نمونه از یک گياه كه در دو منطقه متفاوت رویيده اند نميمي

 واحدی را استخراج نمود چه رسد به روش استخراج كه صد در صد متفاوت خواهد بود.

 

 روش تحقیق

و رنگرزی رنگينه های طبيعي، تحقيق موجود برای دستيابي به راه حلي مناسب برای روش با توجه به ضعف های ثباتي 

رد ذكر شده مي تواند عالوه بر موا تحقيقنتایج این  آنچهباشد. های بهينه استخراج و رنگرزی رنگينه پوست ميوه پسته مي

 وارد ذیل مي باشد:را در بر ميگيرد، شامل م تحقيقدر باال داشته باشد كه ضرورت اجرای این 

 انیارائه رنگ ها با  ثبات  باال جهت ارائه به مشتر (1

 يفام رنگ کیدر  بودنتکرار تيهر رنگ جهت قابل یبرا ينسخه رنگ هيته (2
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 ود.ارائه ش ينسخه رنگ کیهر رنگ  یكه برا یبه طور يسنت یبه عوامل رنگرز دنيو نظم بخش یدسته بند (3

 یرنگرز نهیكاهش زمان و هز (4

 صرفه ی اقتصادی (5

در این تحقيق برای دستيابي به بهترین عمق فام رنگي در بهترین شيوه استخراج از ماده ی رنگزای پوست پسته، استخراج 

به دو روش صورت گرفت. قبل از هر گونه عمليات رنگرزی آماده سازی الياف و استخراج رنگزا از پوست پسته صورت 

گرم شوینده نانيونيک  2متریک در  2/5با نژاد گوسفند ایراني ،سيرجاني با نمره نخ  گرفت. شستشوی كاالی پشمي خام

شستشو داده شده است، تا چربي ها و ناخالصي ها از  L:R = 50:1دقيقه و  30درجه سانتي گرادبه مدت  45در دمای 

فات است. غلظت دندانه مصرفي سولآن گرفته شود. در این تحقيق دندانه پيش از رنگرزی برای نمونه شاهد استفاده شده 

 %20اردكان یزدو در عمليات رنگرزی غلظت رنگ ناخالص پودر پوست پسته تهيه شده ازL:R = 50:1و %10آلومينيوم 

اجرا  1در نظر گرفته شده است. نحوه مراحل دندانه دادن و رنگرزی به ترتيب بر اساس نمودارهای شکل PH= 4-5و 

 شد.

 
 

 كاالی پشمي و دندانه كردن :نمودارشستشوی1شکل

 مراحل روشتحقيقو آزمایشات جهت دستيابي به اهداف اشاره شده بهترتيب به صورت خالصه عبارتند از:

 استخراج رنگزا یا عصاره گيری پوست ميوه پسته به روش تغليظ در آب( 1

 عمول( و عصاره استخراجيپوست ميوه پسته پودر شده )روش م( رنگرزی كاالهای پشمي سفيدگری شده با رنگزای 2

 بادستگاه نمونه رنگ كنيبه روش تغليظ 

 ( متغير فرایند رنگرزی شامل رنگرزی با و بدون دندانه )بقيه عوامل ثابت مي باشند(3

 ( ارزیابي مولفه های رنگي و قدرت رنگي نمونه های رنگرزی شده4

 ( ارزیابي خواص ثباتي نوری و شستشویي كاالی حاصله5

 كه است گرفته صورت رنگرزی بهبود و مراحل كاهش به روش تغليظ در آب پوست پسته،جهتگيری عصاره

ساعت زمان  2درجه سانتيگراد و80مختلف در شرایط دمای هایpHسيسيآبو 980گرمپوست پسته،  20درعصارهگيریاز 

و این عمل سه دفعه تکرار  (. پس ازاستخراج مواد رنگزا، فيلترشده و مایع رنگي استخراج شده2است )شکل استفاده شده
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گردید. در نهایت مایع رنگي باقي مانده درحرارت )دستگاه نمونه رنگ كني( تغليظ كرده و بعد از این كه ماده باقي مانده 

 است. خشک شد، دررنگرزی با شرایط یکسان استفاده شده

 

 
 :نمودار فرایند عصاره گيری2شکل 

 

، %30های مختلف رنگي از این پودر استخراج شده در غلظت های مختلف: برای رنگرزی پشم و به دست آوردن طيف 

استفاده شد. همچنين به منظور به دست آوردن طيف های مختلف رنگي و ثبات بيشتر نمونه ها، عالوه بر  %80و  50%

 ی، كدگذاربهتر مخاطبو درک  ليبه منظور آسان تر شدن امکان تحلتغيير مقدار عصاره از تغيير دندانه نيز استفاده كردیم.

در نظر گرفته شده است.  ريمتغ یعامل ها ينمونه به منظور بررس 12يپژوهش به طور كل نیصورت گرفته است. در ا

لظت با غ استيکدياس یدياس طيدر محیپوست پسته با رنگزا افيال .غلظت ماده رنگزااست و دندانهها شامل  ريمتغ

 شده است. یراد رنگرزگ يدرجه سانت 80یدرصد در دما 30یرنگزا

 

 یرنگرزشرایط 

هر پارامتر، بدون دندانه دادن  انجام  یبرا یرنگرز اتيعملزیرول ابق جداطمبخش  نیحمام ها در ا یآماده ساز برای

 ري. متغشونديم یرنگرز 50:1 یبه كاال عیمتفاوت با نسبت ما یبا غلظت ها پوست پستهینمونه ها تحقيقنی. در اشوديم

 است. دهگزارش ش زیردر جدول یر مرحله رنگرزنمونه ها د

 
 ه روش عصاره گيریب ینمونه ها در مرحله رنگرز ري.متغ1جدول

 دما
 غلظت ماده رنگي

PH 
شماره  دندانه اسيد مصرفي رنگرزی

 نمونه

80 30% 

 

5 

 

 

 اسيد استيک

 

 بدون دندانه

 

1 

80 50% 2 

80 80% 3 

 زاج سفيد 30% 80

 

4 

80 50% 5 

80 80% 6 
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ه روش معموليب ینمونه ها در مرحله رنگرز ري.متغ2جدول  

 دما
 غلظت ماده رنگي

PH 
شماره  دندانه اسيد مصرفي رنگرزی

 نمونه

80 30% 

 

5 
 اسيد استيک

 بدون دندانه

7 

80 50% 8 

80 80% 9 

 10 زاج سفيد 30% 80

80 50% 11 

80 80% 12 

 

 آزمایشات

 درت رنگي نمونه های رنگرزی شدهتعیین ق

مقادیر انعکاس نمونه ها با استفاده از اسپکتوفتومتر انعکاسي اندازه گيری شد و ميزان جذب رنگ تمامي نمون ها با  

نمونه ها به كمک رابطه كيوبلکامانک  (k⁄s)مورد ارزیابي قرار گرفت. مقدار تابع انعکاس (k⁄s)استفاده از تابع انعکاس

حداقل انعکاس در طول موج ماكزیمم  Rضریب انتشار و  Sضریب جذب،  kمحاسبه گردید. در این رابطه ( 1)رابطه 

 جذب مي باشد. 

(𝐾/𝑆)(1رابطه ) = (1− 𝑅)
2
/2𝑅 

 

 (∆E)گیری اختالف رنگي اندازه

 ابطه زیر:محاسبه شد. ر 2معادله 1976CIELabسيستم اختالف رنگي ها بر اساس تفاوت رنگي نمونه

 E=√ (L*2-L*1)^2+(a*2-a*1)^2+(b*2-b*1)^ 2∆(                                                            2رابطه )

 

 تعیین ثبات نوری و شستشویي 

برای اندازه گيری تست شدند. برای اندازه گيری ثبات نوری نمونه  ISOنمونه های رنگ شده مطابق روش استاندارد  

شده با استفاده از  شیآزما ینمونه ها یثبات نور استفاده شد. عالوه براین ISO 105 B02-1994روش استاندار   هااز

 .شوديساعت قرار داده م 72به مدت  یوتحت تابش نور رديگيمورد سنجش قرار م يآب اريمع
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-ISO 105 C06ستشو، استاندارد به منظور تغيين تغيير رنگ و ميزان لکه گذاری بر روی پارچه های مجاور بعد از ش

به كار گرفته شد. سپس تغيير رنگ نمونه و لکه گذاری بر روی پارچه های همراه از طریق مقایسه با معيار های  1994

 .(1375 ،يدهقانخاكستری ارزیابي گردیدند)

 

 بحث و نتایج

 بررسي مؤلفه های رنگي و اختالف رنگي نمونه ها      

شاخص  *L*,a*,bرنگي )مقادیر مولفه های      شده با غلظت های     (K/S)مقدار قدرت رنگي (و  شم رنگرزی  الياف پ

ستفاده از روش های تغليظ در آب و معمولي     مختلف رنگزای پوست پسته تحت دو حالت بدون دندانه و با دندانه و با ا

سه با یکدیگر در جداول   ضای       4و 3در مقای ست. مقادیر رنگي در ف شده ا شد. عالوه براین     𝐶𝐼𝐸 𝐿𝑎𝑏ارائه  سي  برر

 بعنوان نمونه شاهد اندازه گيری شد. 1نيز با در نظر گرفتن نمونه  ∆Eشاخص های اختالف رنگ 
 

به طور كلي نتایج بيانگر آن اســت كه با عامل دندانه باعث افزایش جذب رنگ و عمق رنگي شــده اســت ولي   

شده از نظر تغيير غلظت معني دار نم    شاهده  شد. در هر دو حالت دندانه و بدون دندانه بهترین جذب و  اختالفات م ي با

اتفاق افتاده است و در شرایط رنگرزی به روش    %50عمق رنگي در حالت با رنگزای عصاره گيری شده در غلظت رنگ   

 صورت گرفته است. %30معمول بهترین جذب در غلظت 

تفاده از عصاره رنگ به روش تغليظ شرایط جذب    عالوه براین مشاهده مي شود كه با تغيير شرایط رنگرزی و اس    

معني دار بوده و حاكي از تاثير   %5رنگ و عمق رنگي را بهبود داده است كه اختالفات مشاهده شده در سطح معني داری 

 معني دار عمل عصاره گيری از پوست پسته در جذب رنگ حاصله دارد.
 

 زی شده با پوست پسته به روش عصاره گيری: مشخصات رنگي و اختالف رنگ نمونه های رنگر3جدول 

 L* a* b* R ΔE (K/S) شماره نمونه

1 03/60  32/8  89/43  5/63 - 90/1  

2 09/58  6/95 47/20 4/28 78/11  25/3  

3 61/14 6/27 40/60 3/40 32/7  0/84 

4 56/03 6/60 23/93 5/96 21/14  2/06 

5 54/87 6/68 23/34 8/48 87/9  6/24 

6 58/65 7/ 58  25/95 4/16 48/12  1/20 
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 : مشخصات رنگي و اختالف رنگ نمونه های رنگرزی شده با پوست پستهبه روش معمولي4جدول 

 L* a* b* R ΔE (K/S) شماره نمونه

7 63/27 2/68 46/80 6/13 45/11  2/14 

8 68/04 1/23 38/07 5/78 25/10  97/1  

9 68/53 3/69 32/59 3/54 18/12  0/91 

10 62/ 52  3/79 23/11 6/66 08/14  2/40 

11 63/37 4/17 22/35 5/70 23/12  1/93 

12 65/10 4/68 24/26 3/79 14/13  02/1  

 

 بررسي نتایج آزمایشات ثبات های شستشویي و نوری نمونه ها

 شده است. ارائه 5نتایج آزمون ثبات بر روی نمونه ها مطابق رویه های استاندارد مذكور اندازه گيری شده و در جدول 

به عنوان ثبات  8تا  5برای تعيين ثبات نوری از خط كش معيار آبي استفاده شده است. در این آزمون، هر نتيجه باالتر از 

نمونه ها از ثبات نوری بسيار خوبي برخوردار است. تغيير رنگ نوری خوب در نظر گرفته شده است. در این آزمون تمامي

 گزارش شده است. (5)نزدیک به عدد نمونه ها بسيار عالي ي در تمامينمونه ها یا همان ثبات شستشوی

 
 :  تبات های نوری و شستشوئي نمونه های رنگرزی شده با پوست پسته5جدول 

 كد نمونه درجه لکه گذاری ثبات شستشویي ثبات نوری

  پنبه

6-7 4-5 5 
1a 

7 5 5 
2a 

7-8 4-5 5 
3a 

7-8 4-5 4-5 
4a 

7 5 5 
5a 

6 5 5 
6a 

6-7 4-5 4-5 
1b 

7 5 4 
2b 

6 5 4-5 
3b 

6-7 5 4-5 
4b 

6 5 5 
5b 

7-8 5 4-5 
6b 
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 گیری كلينتیجه

و در غلظت های باال نياز به دندانه را  كنديرا كوتاه م یزمان رنگرز ،استخراج يوهيش نیاز آن است كه ا يحاك جینتا

تغليظ  به روششده  یريعصاره گ یرنگزاها نیا لهيبه وس یگرزرن كامال منتفي مي كند و از ثبات كافي برخوردار است.

 داشته است.  یبهتر جذب و كيفيت رنگي جهيمعمول نت یرنگرز وهيش در غلظت های مختلف نسبت به

یپوست نگرزرعصاره گيری گيری به روش تغليظ و ندیبا كمک فرا رنگزای پوست پستهنشان داد، استخراج  جیكل نتا در

ابل ق یثبات نور شیباعث افزا در عين حال خواهد كرد ویکمک رنگرز ندیبه بهبود فرآ %80روشتا غلظت نیكمک ا ابپسته

 شده است.  یيثبات شستشو شیو افزا پوست پستهشده با  یرنگرز یدر كاالها يتوجه

 پیشنهادات

گيری از رنگزای طبيعي طراحي و انتخاب رویه ای استاندارد و بهينه )حداقل هزینه و حداكثر راندمان( جهت عصاره  -1

 پوست پسته با درجه خلوص باال 

 تهيه نرم افزار كالرایندكس رنگينهدستيابي به طيف رنگي متنوع بر روی كاالهای طبيعي از رنگزاهای طبيعي و -2

 پوست پسته.طبيعي
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