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 بهینه سازی رنگرزی الیاف پشم با استفاده از رنگزای آیالن
 

 1بحرسکينه هالل

 2دكتر حسين باراني

 

 چكیده

 شود. از آنجا كه آیالن در بيشتر مناطقرنگزای آیالن، گياهي است بومي چين كه گونه آیالنتوس آن در ایران كشت مي

توان از این رنگزای ارزان قيمت در رنگرزی الياف پشمي و ميباشد كند، دستيابي به ميوه آن آسان ميبه راحتي رشد مي

 سود جست. 

ذیر پگردد تا نگهداری محلول آیالن به مدت زمان طوالني نيز امکانخصوصيت ضدباكتری بودن این رنگزا موجب مي

 گردد و الياف رنگرزی شده با آن نيز از این خصوصيت برخوردار گردد.

ای هيدن به نسخه بهينه برای رنگرزی كاالی پشمي با رنگزای آیالن توسط انجام آزمایشهدف از انجام این پروژه، رس

 باشد.مرتبط مي

 ، تغيير ميزان رنگزا صورت گرفته است.pHاین نسخه بهينه در نتيجه بررسي تاثير تغيير دما، تغيير 

ختلف بر های مو نيز تاثير دندانهدر پایان ميزان ثبات نوری و شستشویي كاالی رنگرزی شده با آیالن بررسي شده 

باكتری بودن این رنگزا مورد بررسي قرار تغيير شيد رنگي مورد آزمایش قرار گرفته است و همچنيندر پایان خاصيت ضد

 گرفته است.

 باكتری.: رنگزا، رنگرزی، عرعر، آنتيكلید واژه

 

 مقدمه

یک رنگزای طبيعي و در دسترس و ارزان برای موضوع این تحقيق بررسي و شناخت ميوه درخت آیالن به عنوان 

باشد، كه البته این مهم توسط بررسي تاثير تغيير در ميزان متغيرهایي نظير اسيد، دندانه، مدت رنگرزی با كاالی پشمي مي

 پذیرد.زمان رنگرزی و غيره صورت مي

ن به عمق رنگي مورد نظر مناسب این آزمایشات ما را در انتخاب ميزان رنگزا و اینکه چه مدت زماني جهت رسيد

 خواهد بود. pHای بهينه با در نظر گرفتنكنند، كه این خود نسخهاست، راهنمایي مي

 باشد، كه البته تنها، گونه آیالنتوسآیالن درختي است كه دارای انواع و گونه های مختلفي در مناطق مختلف دنيا مي

 باشد.ه از كشور چين ميآن در ایران رشد و نمو كرده است. اصل این گيا

                                                 
 helsami@yahoo.comه هنر بيرجنددانشگا، دانشجوی كارشناسي–2

 Barani@borland.ac.irدانشگاه بيرجند، دكتری-3
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طبق تحقيقات اینجانب مطلبي در رابطه با رنگرزی با این گياه یافت نشده است. از آنجا كه این درخت در بيشتر مناطق 

ایران و به خصوص در شهر بيرجند، كه البته خود منطقه ای با سابقه در رابطه با رنگرزی پشم و استفاده از آن برای بافت 

كند و نيز به دليل ارزان بودن  و حتي رایگان بودن آن، مورد مناسبي برای بررسي جهت راحتي رشد مي فرش مي باشد، به

 باشد.بررسي كيفيت رنگرزی با آن مي

 باكتریال محلول این رنگزا مورد بررسي قرار گرفته است.های ضددر ادامه آزمایشات، ویژگي

اف قالي، دو نوع طبيعي و شيميایي هستند، گروه سومي نيز وجود های مورد استفاده در رنگرزی اليبه طور كلي رنگ

 شوند. های طبيعي و شيميایي ساخته ميدارد كه از تركيب رنگ

های دیگری مانند، زرد نارنجي، نارنجي قرمز، قرمز بنفش، ها، رنگبندی رنگبرخي كارشناسان در تفکيک و درجه

 برند.های درجه سوم نام ميرنگ بنفش آبي، آبي سبز، سبز زرد، را تحت عنوان

 نامه را مي توان  به صورت زیر خالصه كرد :هدف از اجرا و كاربرد پایان

 شناسایي درخت آیالن و ميوه آن از دیدگاه علمي و هنر رنگرزی 

 ترین نسخه رنگرزی با ميوه آیالن، با بهترین عمق رنگي در كمترین زمان رنگرزیدستيابي به مناسب 

 های متفاوتهای مختلف بر كسب شيدر حضور دندانهبررسي تاثي 

 باكتریال گياه مورد آزمایشهای آنتيبررسي ویژگي 

 ... و 

 

 تهیه رنگزای محلول 

 كنيم:را به این صورت تهيه مي %10جهت انجام تمامي آزمایشات مربوط به آیالن، محلول رنگزای 

 1ليتر آب مقطر، به مدت ميلي 120گرم از رنگزای خشک را با  10، كافي است، %10ليتر از آیالن ميلي 100برای تهيه 

 ليتر برسانيم.ميلي 100ساعت بجوشانيم و پس از آن محلول را به حجم 

 

 آزمایشات اولیه

دانه، دندانه، دنتر مي باشد، سه روش پيشابتدا برای تشخيص اینکه كدام روش رنگرزی در مورد رنگزای آیالن مناسب

 كنيم. دندانه را با رنگزای مورد نظر آزمایش مي همزمان  و بدون

 باشند.به روش بدون دندانه مي 3به روش دندانه همزمان، حمام  2دندانه، حمام به روش پيش 1: حمام  1نکته 

 

 نمونه  38رنگرزی 
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مقدار اسيدهای  (را با200، 130، 60های متفاوتي از رنگزا )های اوليه با رنگزای مذكور، درصدپس از انجام آزمایش

های رنگرزی كنيم تا در نهایت با بررسي نمونهدقيقه آزمایش مي 90، 60، 30های( در زمان5.50،8، 3های pHمتفاوت)

 شده، به نسخه بهينه برای رنگرزی با رنگزای آیالن، دست یابيم.

 شود.های بررسي شده در ادامه آورده مينسخه

 : تعیین طیف انعكاسي

نمونه رنگرزی شده را با دستگاه اسپکتروفوتومتر موردبررسي طيف  38های ذكر شده در باال ، ایشپس از انجام آزم

 دهيم.انعکاسي قرار مي

شي با كبا توجه به ارقام به دست آماده از آزمایش تعيين طيف انعکاسي، بهترین نمونه را از نظر عمق رنگي و ميزان رمق

 ابيم.یدهيم و از این مقایسه به بهترین انتخاب)نسخه بهينه( دست ميقرار مي های طيف انعکاسي، مورد مقایسهنمودار

 

 : تعیین ثبات شستشویي

جهت بررسي ثبات شستشویي الياف پشمي رنگرزی شده با آیالن، یک گرم پشم خام، یک گرم پنبه خام و یک گرم 

آوریم ( به مدت نده ) دستور تهيه آن در ادامه ميليتر محلول شویميلي 150پشم رنگرزی شده با نسخه بهينه آیالن را در 

 دهيم .گراد قرار ميدرجه سانتي 50دقيقه و در دما  30

 باشد.(گذاری ثبات شستشویي آن الياف رنگرزی شده مي)هدف از انجام این آزمایش بررسي ميزان لکه

 

 : تعیین ثبات نوری

 پيچيم و یک طرف نمونه پيچيده شده را بای خاكستری رنگ مينمونه رنگرزی شده با نسخه بهينه را به دور یک مقوا

 پوشانيم كه نور به آن قسمت نتابد. ای ميچسب كاغذی به گونه

ساعت نمونه را در مقابل نور مستقيم و شدید  8دهيم و به مدت گاه نمونه را در دستگاه تعيين ثبات نوری قرار ميآن

ابش كنيم تا تاثير ت، چسب كاغذی را بر داشته و دو سوی نمونه را با هم مقایسه ميدهيم .پس از انجام این آزمایشقرار مي

 نور را بر نمونه رنگرزی شده با آیالن بررسي گردد.
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 بررسي فاكتورهای مختلف بر قدرت رنگي آیالن -1جدول 

Run 

Factor 1 

A:Dye Concentration 

% 

B: Factor 2 

Mordant Concentration 

% 

Factor 3 

C:pH 

 

Factor 4 

D:Dyeing Time min 

1 130 6 5/5 60 

2 60 3 5/5 60 

3 130 3 5/5 60 

4 130 3 8 60 

5 130 3 5/5 90 

6 130 6 5/5 60 

7 60 0 8 90 

8 200 0 8 30 

9 130 3 5/5 90 

10 200 6 8 30 

11 200 3 5/5 60 

12 130 3 5/5 60 

13 130 3 8 60 

14 60 3 5/5 60 

15 200 0 8 90 

16 60 6 3 30 

17 60 6 8 30 

18 130 3 3 60 

19 130 3 5/5 30 

20 200 6 8 90 

21 200 0 3 90 

22 60 6 3 90 

23 200 6 3 30 

24 130 3 5/5 30 

25 60 0 8 30 

26 130 3 5/5 60 

27 200 3 5/5 60 

28 130 0 5/5 60 

29 60 0 3 90 

30 200 6 3 90 

31 130 3 3 60 

32 130 3 5/5 60 

33 60 6 8 90 

34 130 3 5/5 60 

35 60 0 3 30 

36 130 0 5/5 60 

37 200 0 3 30 

38 130 3 5/5 60 
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 : دندانه دادن

 دهيم .پس از انجام آزمایش ثبات شستشویي، نسخه بهينه را با چهار دندانه مختلف مورد بررسي قرار مي

 باشند.مس و قلع مي های مورد نظر شامل كروم، آهن،دندانه

 پذیرد.های دندانه به روش همزمان صورت مي: حمام 5نکته 

 

 بحث

 تعیین روش رنگرزی و دندانه دادن 

رسيم كه بهترین روش برای رنگرزی با آیالن، روش دندانه دادن همزمان های اوليه، به این نتيجه مياز انجام آزمایش

ایم و نمونه از گردد، با آزمایش به روش همزمان كامال به شيد زرد رسيدهمي مشاهده 1طور كه در تصویر باشد. همانمي

باشد. با توجه به مزایای استفاده از روش همزمان، كه همان شفافيت قابل قبولي نسبت به دو روش دیگر برخوردار مي

 تخاب كردیم.باشند، این شيوه را برای آزمایشات خود انجویي در زمان، آب و انرژی حرارتي ميصرفه

 

   
 های اوليه برای انتخاب روش دندانه دادنتست -1تصویر

 

 

 نمونه 38بررسي و مقایسه 

دارای عمق رنگي بيشتری نسبت به سایر  21گردد كه نمونه نمونه رنگرزی شده ،مشاهده مي 38پس از بررسي 

ردد، به این نتيجه خواهيم رسيد كه مطابق باشد. در صورتي كه نسخه این نمونه بررسي گهای رنگرزی شده مينمونه

زی ترین محيط رنگرهای مورد بررسي كه در ادامه آمده است، با استفاده از بيشترین مقدار رنگزا در اسيدیتمامي نمودار

در بيشترین مدت زمان رنگرزی و حتي بدون حضور دندانه، بيشترین جذب رنگ و قدرت رنگي را از خود نشان داده 

 است.
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دقيقه  90و تفاوت در مدت زمان رنگرزی كه به ترتيب  37و  21های توجه به مشابهت ميزان جذب رنگ در نمونهبا 

یابيم كه افزایش مدت زمان رنگرزیدر شرایطي كه دیگر عوامل موثر در رنگرزی بيشترین مقدار باشد، درميدقيقه مي 30و 

 ت رنگي كاالی پشمي رنگرزی شده خواهد داشت.خود را داشته باشند تاثير بسيار اندكي بر تغيير قدر

 

 

 

 

 

 
 37و  21های مقایسه نمونه -2تصویر

 

كمترین جذب رنگي را پس از انجام عمليات رنگرزی از خود نشان  17ها گویای این مطلب هستند كه نمونه مقایسه

ین ليایي با حضور دندانه زاج سفيد در كمترداده است كه طبق نسخه این نمونه شامل كمترین ميزان رنگزا در محيط كامال ق

 مدت زمان، رنگرزی گردیده است.

 

  
 33و  17های مقایسه نمونه -3تصویر

 

اندكي كدرتر  33گردند كه نمونه با تفاوت مدت زمان رنگرزی با هم مقایسه مي 33و  17های در شرایط مساوی نمونه

 باشد.گذار ميدارد كه مدت زمان رنگرزی در محيط قليایي تاثير باشد. كه این خود نشان از اینمي 17از نمونه 

 

 های انعكاسيبررسي طیف

يار باشد.با در اختترین اطالعات رنگي یک نمونه ميترین و در عين حال با ارزشداده های انعکاس یا انتقال طيفي مهم

ابع نوری متنوع محاسبه نمود. با توجه به توان رنگ آن را تحت شرایط مختلف مشاهده و منداشتن انعکاس نمونه مي

 nmو با فواصل  nm750-380های طيفي در محدودههای دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد استفاده، اگر مقادیر دادهویژگي
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طول موج بين محدوده  31یا  61گيری شوند، آنگاه تجزیه و تحليل و محاسبات رنگي به ترتيب در اندازه nm 10یا  5

nm 700-400 گيرد.صورت مي 

گيری اندازه nm 10بوده است و با فاصله  nm 740-360البته این محدوده در مورد پشم رنگرزی شده با آیالن، 

 صورت گرفته شده است.
 

 
 

 نمونه رنگرزی شده با آیالن 38طيف انعکاسي  -1نمودار 

 

 قدرت رنگي

ردد. كه گدر رنگرزی با آیالن، قدرت رنگي آن نيز بيشتر ميگردد كه با افزایش ميزان رنگزا چنين نتيجه مي 2از نمودار

 باشد.به باال تقریبا به یک ميزان بر قدرت رنگي موثر مي 180البته مقدار رنگزای 
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 تاثير ميزان رنگزا بر قدرت رنگي  -2نمودار 

 

آیالن هيچ تاثيری بر ميزان  شود به این شرح است كه تغيير ميزان دندانه در رنگرزی بانتيجه مي 3آنچه از نمودار 

قدرت رنگي آیالن ندارد. مهمترین علت بي تاثير بودن دندانه بر ميزان جذب رنگ در این رنگزا، وجود تانن در تركيبات 

دار، قادر است به تنهایي و بدون دخالت عوامل های تاننباشد. در حقيقت آیالن نيز مانند دیگر رنگينهشيميایي آیالن مي

تني و گسسهای ناواسطه داشتن قدرت باالی اتصال و همچنين وزن مولکولي مناسب با الياف طبيعي پيوندكمکي، به 

 محکمي برقرار كند.

 

 
 تاثير ميزان دندانه بر قدرت رنگي -3نمودار 

 باشد. () دندانه اصلي مورد استفاده این پروژه، زاج سفيد مي
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د. باشیابد و عکس این مطلب نيز صادق ميت رنگي آیالن افزایش مي، ميزان قدرpHدهد با كاهش نشان مي 4نمودار 

كشي به گردد و در نتيجه رمقمنجر به پروتونه شدن ليف مي pHاز دالیل افزایش قدرت رنگي این است كه كاهش 

 پذیرد.صورت كامل انجام مي

 دهند.مي كشي را افزایشهای اسيدی سطح رمقنکته دیگر این است كه به طور كلي رنگينه

 
 بر قدرت رنگي PHتاثير ميزان  -4نمودار 

 

 یابد. آید این است كه با افزایش مدت زمان رنگرزی، ميزان رمق كشي نيز افزایش ميبه دست مي 5آنچه از نمودار 

 
 تاثير مدت زمان رنگرزی بر قدرت رنگي -5نمودار 
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 نمونه 38ميزان قدرت رنگي  -6نمودار

 باشد.های رنگرزی شده با آیالن ميهنده قدرت رنگي نمونهداین نمودار نشان

كمترین قدرت رنگي را از  17ها داشته است و نمونه بيشترین قدرت رنگي را در ميان نمونه 21طبق نمودار، نمونه 

 خود نشان داده است.
(1−𝑅)2

2𝑅
 قدرت رنگي  =

=مقدار انعکاس در طول موج حداكثر جذب  𝑅 

 :نسخه بهینه  

برای اطمينان بيشتر نسخه بهينه را در شرایط یکسان یکبار با دندانه و بار دیگر بدون دندانه مورد آزمایش قرار مي 

 دهيم.

 %10نسخه بهينه رنگرزی كاالی پشمي با محلول آیالن -2جدول

 

كنيم. ميزان محلول رنگرزی را برای هر دو حمام گرمي برای هركدام از نسخه ها جداگانه تهيه مي 1سه عدد كالف 

كنيم. ميزان آب را نيز مطابق كنيم و برای هر نسخه این ميزان را سه برابر ميآماده مي 1دندانه و بدون دندانه طبق فرمول با

 L:R مدت زمان رنگرزی PH  دندانه رنگزا

     

 40:1 دقيقه 90 3 0 %185

 40:1 دقيقه 90 3 3% %185
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كنيم. تا برای سه كالف، گرمي استفاده مي 1و در پایان سه برابر این ميزان را برای سه عدد كالف كنيم محاسبه مي 2فرمول 

 سه حمام رنگرزی با نسخه بهينه را تهيه كنيم.

 اشد. برنگرزی این سه كالف با نسخه بهينه، جهت انجام تست ثبات شستشویي و ثبات نوری و نيز تهيه نمونه شاهد مي

 

 گرمي از نسخه بهينه :             برای هر كالف یک 
 1بر اساس جدول  pHمحاسبات  -3جدول 

اسيد   %10رنگزا 

 %1سولفوریک 

 

 با دندانه بدون دندانه 

18/5 ./55ml 4ml 

   

 

 های مختلف بر ایجاد شیدهای رنگيتاثیر دندانه

 باشد.به شرح زیر مي 5ها بر شيدهای رنگي مطابق تصویر تاثير دندانه

 رساند. كند و شيد رنگي آن را به كرم خيلي روشن ميانه قلع : دندانه قلع، رنگ آیالن را روشن ميدند

 گردد.آهن : با استفاده از دندانه آهن، رنگ سبز عدسي حاصل ميدندانه

انه قلع دكند. رنگ به دست آمده به نسبت دندندانه كروم : آیالن تحت تاثير دندانه كروم، شيد كرم رنگ را ایجاد مي

 باشد.كدرتر مي

 دهد.دندانه مس : این رنگزا در تركيب با دندانه مس، رنگ زیتوني را به كاالی پشمي مي

 

 باكتریال آیالنبررسي خاصیت آنتي

واكنش نشان داده است و با  %100شود كه باكتری با محلول پس از كشت دادن محلول آیالن با باكتری اورئوس، مشاهده مي

 مراجعه گردد. 4واكنش بسيار اندكي از خود نشان داده است. به تصویر  %25و  %50محلول 

تواند در رنگرزی الياف فرش، موجب گردد تا نسبت به این رود كه استفاده از رنگزا با درصد باال مياین احتمال مي

 باكتری مقاوم گردند و فرشي ضدباكتری اورئوس داشته باشيم.
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 اورئوس بر محلول آیالنتاثير باكتری  -4تصویر 

 

به ميزان بسيار اندكي از خود واكنش نشان داده است.  %100پس از كشت دادن رنگزای آیالن با باكتری ایکوالی، رنگزای 

گرچه احتمال ضدباكتری شدن الياف رنگرزی شده با آیالن نسبت به باكتری ایکوالی بسيار كم است اما احتمال این وجود 

 5باكتری شدن الياف فرش رنگرزی شده با آیالن گردد. به تصویر درصد باالتر این رنگزا موجب ضد دارد كه استفاده از

 مراجعه شود.

 

 
 تاثير باكتری ایکوالی بر محلول آیالن 5تصویر

 

 

 ثبات شستشویي

نده در ماده شوی دو نمونه با دندانه و بدون دندانه رنگرزی شده با نسخه بهينه را به همراه كاالی پشمي و پنبه ای خام

کهگونه لهای شاهد، در نمونه بدون دندانه هيچ تغييری حاصل نشد و هيچمورد آزمایش قرار دادیم كه در مقایسه با نمونه

 باشد.مي 5های خام صورت نگرفت. بنابراین درجه ثبات شستشویي آن گذاری بر نمونه
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ه نمونه شستشو شده یک درجه نسبت به نمونه شاهد دندانه به این صورت است كنتيجه این آزمایش بر نمونه با

 تر گردیده است.روشن

های خام صورت نگرفته است. در نتيجه گذاری بر نمونهگونه لکهدر مورد این نمونه نيز مانند نمونه بدون دندانه، هيچ

 باشد.مي 4درجه ثبات شستشویي آن 

 

 ثبات نوری

گفته شد، در دستگاه تعيين ثبات  2شده با نسخه بهينه را چنان كه در فصل دو نمونه بادندانه و بدون دندانه رنگرزی 

دهيم. پس از مدت زمان مورد نظر در هر دو نمونه هيچ تغييری حاصل نشد، بنابراین ساعت قرار مي 8نوری به مدت 

 های رنگرزی شده با آیالن از ثبات نوری بسيار خوبي برخوردارند.نمونه

 باشد.مي 8نمونه  درجه ثبات نوری هر دو

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 جویي گردد.های اوليه، روش دندانه دادن همزمان با زاج سفيد را برگزیدیم، تا در زمان و انرژی صرفهبا انجام آزمایش

ای تهيه گردید كه از بررسي نتایج كاالی پشمي یک گرمي، نسخه 38افزار طراحي، برای رنگرزی پس از آن توسط نرم

 ه دست آمده از این آزمایشات و نيز طيف انعکاسي، نسخه بهينه رنگرزی با آیالن به دست آمد.ب

 ردد.گبا توجه به وجود تانن در تركيبات شيميایي آیالن، نسخه بهينه، بدون حضور دندانه جهت رنگرزی پيشنهاد مي

ن پشمي رنگرزی شده با نسخه بهينه آیال های آهن، كروم، مس و قلع را بر تغيير شيد رنگي كاالیسپس تاثير دندانه

 بررسي گردید كه نمونه رنگرزی شده با كروم، رنگ كرم را به خود گرفت.

 ترین رنگ را با شيد سبز ایجاد كرد.ترین حالت به دست آمد و آهن، تيرهدر رنگرزی با قلع، روشن

 یجاد كرد.دندانه مس، شيد سبز زیتوني را بر كاالی پشمي رنگرزی شده با آیالن ا

های ثبات شستشویي و نوری را بر نسخه بهينه انجام دادیم كه با توجه به معيارهای آبي و خاكستری، همچنين آزمایش

 است. 5باشد و ثبات شستشویي این نسخه مي 8ميزان ثبات نوری آن 
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