Archive of SID
همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی
دانشگاه بیرجند | آذر ماه 1394

346

رنگرزی نخ پشمی با رنگزای طبیعی استخراج شده از گیاه نعناع فلفلی
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چكیده
در سالهای اخير رنگرزی منسوجات به خصوص خامه فرشهای دستباف با رنگهای طبيعي به دالیلي متعددی همچون
حفاظت از محيط زیست ،سمي نب ودن ،تجدیدپذیر بودن ،شيدهای متنوع ،خواص ضد ميکروبي و ضد آلرژی و آرامش
در هنگام استفاده ،بيشتر از رنگهای شيميایي مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته است.گياه نعناع فلفلي منبع غني
از رنگ طبيعي با خاصيت ضد ميکروب و ضد قارچ است .در این تحقيق از برگهای گياه نعناع فلفلي به عنوان یک
رنگزایي طبيعي غير معمول عصارهگيری انجام گرفت و قابليت رنگزایي عصارهی حاصل از طریق رنگرزی نمونه نخهای
پشمي مورد ارزیابي قرار گرفت .پارامترهای موثر در رنگرزی از جمله روش رنگرزی ،غلظت رنگ ،نوع اسيد و دندانه بر
روی شيد و عمق رنگي م ورد بررسي قرار گرفت .رنگرزی با روشهای پيش دندانه ،پس دندانه و همزمان انجام گرفت.
نتایج نشان داد باالترین عمق رنگي مربوط به دندانه دیكرومات پتاسيم و كمترین عمق رنگي مربوط به دندانه كلرید قلع
ميباشد .همچنين نوع اسيد تاثير چنداني بر روی عمق رنگي نمونههای پشمي رنگ شده نداشته است.
كلید واژه :رنگ طبيعي ،نعناع فلفلي ،عصارهگيری ،عمق رنگي
مقدمه
رنگهای طبيعي قدیمي ترین رنگهایي هستند كه بشر آنها را شناخته و از آنها استفاده نموده است .استفاده از این رنگزاها
در رنگرزی پارچه و الياف مورد استفاده در زیراندازها از قدی م در ایران مورد توجه بوده است .شواهدی همچون اشاره
گزنفون مورخ یوناني به كارگاههای قالي بافي و رنگرزی شاهان هخامنشي در شهر سارد ،نوشتههایي درباره قالي ارغواني
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رنگ روی قبر كوروش و كهن ترین اثر دارای گره ایران (فرش پازیریک) بيانگر قدمت رنگرزی و استفاده از رنگهای
طبيعي در ایران ميباشند (.)Sakhai, 1991, Bennett, 1981
در سالهای اخير رنگرزی منسوجات به خصوص خامه فرشهای دستباف با رنگهای طبيعي به دالیلي متعددی همچون
حفاظت از محيط زیست ،سمي نبودن ،تجدیدپذیر بودن ،شيدهای متنوع ،خواص ضد ميکروبي و ضد آلرژی و آرامش
در هنگام استفاده ،مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته شده است (.)Hwang, 2008, 334, Nghui, 2009, 931
بررسيها نشان ميدهد كه حدود  12درصد از رنگ مصرفي در صنایع مصرفي وارد پساب ميشوند و از این مقدار حدود
 20درصد به همراه پساب تصفيه شده به طبيعت باز ميگردد (.)Okamoto, 2004, Teli, 2002, 23
ماده اوليه بيشتر رنگهای قالي در ایران ،گياهان بودهاند .ایران در زمينه رنگهای طبيعي بسيار غني و توانمند است.
روناس ،نيل ،اسپرک ،پوست گردو ،پوست انار و زعفران و سایر رنگهای گياهي كه از صدها سال پيش بشر شناخته است
به دست هنرمندان رنگرز ایراني جلوهای یافت كه در هيچ كجای دیگر از جهان تقليدشدني نبود .در ساليان قبل پيشرفتهای
زیادی در كار رنگرزی و توليد مواد رنگزا به وجود آمده است ،به طوری كه امروزه این صنعت با استفاده از جدیدترین
فنون رنگرزی و به كارگيری انواع مختلف مواد رنگزا توانسته است مطلوبترین كاالهای رنگرزی شده را در فامهای
متعدد به بازار عرضه نماید (جهانشاهيافشار)1375 ،
هر چند شمار رنگزاهای طبيعي مورد استفاده در رنگرزی زیاد است ولي از گياه نعناع فلفلي به عنوان یک رنگزای غير
مرسوم به دليل بوی خاص آن ،خواص ضد باكتری و ضد قا رچي كه دارد مي توان در منسوجات استفاده كرد (قيمپور ،
 . )1391نعناع فلفلي حاوی مانتول و تانن است .این گياه یکي از گياهاني است كه تاكنون بيشتر جنبه خوراكي و دارویي
داشته است .نعناع فلفلي گياهي است علفي و چند ساله ،دارای ساقه های خزنده (استولون) و ساقه های زیر زميني
(ریزوم) ،ساقه اش چهارگوش به رنگ قرمز مایل به بنفش كه برگ های بيضوی شکلي به صورت متقابل روی آن قرار
مي گيرند .گل های آن به رنگ بنفش هستند و ميوه اش كپسولي به رنگ قرمز است كه دارای بذرهایي بدون توان رویشي
مي باشد ( .)http://en.wikipedia.org/wiki/Peppermintدر شکل ( )1نمایي از این گياه آورده شده است.
رنگ های متعددی در بافت قاليها به كار رفته است كه عبارتند از :قرمز سير ،آبي ،سبز ،زرد كمرنگ و نارنجي .رنگ
سبز از رنگ های درجه دوم در چرخه رنگ است .معروفترین مشخصه این دسته از رنگها ناخالصي آنها نسبت به رنگ
های اصلي و اوليه است .این رنگ از اختالط دو رنگ زرد و آبي حاصل ميشود ،كه رنگ سبز معموال حاصل تلفيق
رنگزاهای زرد اسپرک و رنگزای آبي نيل است (جهانشاهيافشار ،1375 ،ویسيان .)1382 ،با توجه به تفاوت نحوه كاربرد
رنگزاهای اسپرک (رنگ دندانه ای) و نيل (رنگ خمي) ،دستيابي به رنگ سبز نياز به دو مرحله رنگرزی جداگانه دارد .از
این رو به دست آوردن رنگ سبز از رنگزاهای گياهي نياز به تجربه ،زمان و هزینه باالیي دارد .در این پژوهش رنگزای
نعناع فلفلي به عنوان یک رنگزای طبيعي جدید برای رنگ سبز معرفي و تاثير پارامترهای رنگرزی بر فام به دست آمده از
آن بررسي شده است.
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شكل  :1نمایي از گیاه نعناع فلفلي

تجربیات
در این تحقيق تاثير پارامترهای رنگرزی از جمله تناليته ،نوع دندانه ،نوع ا سيد و روش رنگرزی بر فام به د ست آمده
از رنگزای نعناع در الياف پشــم بررســي گردید .نخ ظریف پشــمي دو ال با نمره  5متریک اســتفاده شــد .نمکهای فلزی
سولفات مس ،كلرید نيکل ،سولفات روی ،دی كرمات پتا سيم ،كلرید قلع ،سولفات آهن و سولفات م ضاعف آلومينيم و
پتاسيم (زاج سفيد) به عنوان دندانه استفاده گردید .همچنين برای تنظيم  pHمحلول رنگرزی ،اسيدهای مختلف همچون
اسيد استيک ،اسيد تارتاریک ،اسيد الكتيک ،اسيد فرميک ،اسيد سيتریک ،اسيد تانيک ،اسيد اگزاليک و اسيد سولفوریک
مورد استفاده قرار گرفت.
برایا ستخراجرنگازرنگزایطبيعي از روش ع صارهگيری در حرارت معمولي ا ستفاده شده ا ست .بدین منظور بعد از
مرحله گلزایي و زماني كه برگهای گياه كامالً تيره مي شـــوند برگهای گياه نعناع را چيده و به مدت دو روز آب خور
ميكنند .در این زمان برگها بيشــترین مقدار ماده رنگي را دارا ميباشــند .پس از آبخور كردن ،برگها را فشــرده نموده و
عصاره رنگي را استخراج ميكنند .عصاره تهيه شده در این تحقيق دارای  3درصد رنگزای طبيعي ميباشد.
برای رنگرزی هر سه روش پيشدندانه ،همزمان و پسدندانه استفاده شد .برای انجام عمل رنگرزی نخهای پشمي
ابتدا درحمام حاوی 3گرم در ليتر دترجنت نانآیونيک دردمای 70درجه سانتيگراد به مدت  20دقيقه شستشوداده شدند.
دندانه دادن الياف پشمي در حمام حاوی  5درصد امالح فلزی (زاج سفيد با مقدار  10درصد) و  3درصد اسيد و نسبت
حمام رنگرزی1:50انجام شد .برای دندانه دادن ،دمای محلول طي زمان30دقيقه به دمای جوش رسيده و در دمای جوش
به مدت یکساعت ادامه داده شد .رنگرزی نمونهها در حمامي حاوی 3درصد اسيد و مقادیر مختلف رنگزا ( 5تا 130
درصد رنگزا) در نسبت حمام رنگرزی 1:50انجام شد .روش كار در مرحله رنگرزی مشابه با مرحله دندانه دادن است.
رنگرزی در روش همزمان مشابه با روش دندانه دادن ميباشد .در این حالت ،ماده رنگزا به همراه دندانه و اسيد در
ابتدای رنگرزی استفاده شدند .در هر سه روش درانتهای عمل رنگرزی ،نمونه ازحمام خارج و پس ازآبکشي با آب
مقطردرآون خشک شد.
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برای تعيين مقادیر رنگ و مشخصات انعکاسي هر یک ازكاالهای رنگرزی شده از طيف نورسنج انعکاسي Color

Eye 7000Aساخت شركت  GretagMacbethبا منبع نوری D65و زاویه دید  10درجه استفاده شد.
نتایج و بحث
روش رنگرزی
برایرنگرزی نخهای پشمي هر سه روشپيشدندانه ،همزمان وپسدندانه در حضور سه نوع اسيد شامل اسيد استيک،
اسيد اگزاليک و اسيد سولفوریک بررسي شد .بررسي ميزان جذب رنگ نمونههای رنگ شده نشان ميدهد بهترین روش
برای رنگرزی در حضور هر سه اسيد ،روش پيش دندانه است .شکل  ،2نمونههای كاالی رنگ شده با روشهای مختلف
را در حضور اسيدهای گوناگون نشان ميدهد.

شكل  :2نمونههای كاالی رنگ شده با روشهای مختلف در حضور اسیدهای گوناگون

تعیین مقداربهینه تنالیته
برای تعيين مقدار بهينه رنگزا ،الياف پشم با تناليتههای مختلف رنگزا به روش پيشدندانه رنگرزی شدند .مقدار رنگزا
 120 ،110 ،100 ،90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،5و  130درصد از عصاره نعنای استخراج شده ،انتخاب گردید.
همه نمونهها در حضور اسيد سولفوریک و دندانه زاج سفيد رنگرزی شدند.
شکل  ،3نمونههای كاالی رنگ شده با استفاده از تناليتههای مختلف رنگزا را نشان ميدهد .نتایج بصری نشان ميدهد
با افزایش تناليته رنگ از  5تا  100درصد ،فام كاالی رنگ شده پر رنگتر شده است .با افزایش تناليته از مقدار  100درصد
رنگزا ،تغييری در فام رنگ به دست آمده مشاهده نميشود .الزم به ذكر است رمقكشي در حمامهای دارای مقدار رنگ
 100درصد و كمتر ،به طور كامل انجام شده است.
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شكل  :3نمونههای كاالی رنگ شده با تنالیتههای مختلف رنگزا

بررسي خاصیت پلي ژنتیک رنگزا
برای به دست آوردن شيدهای مختلف از رنگزای نعناع ،رنگرزی در حضور دندانه های فلزی متفاوت انجام شد.
نمکهای فلزی سولفات مس ،كلرید نيکل ،سولفات روی ،دی كرمات پتاسيم ،كلرید قلع ،سولفات آهن و سولفات مضاعف
آلومينيم و پتاسيم (زاج سفيد) به عنوان دندانه استفاده گردید .همه نمونههای در شرایط  %6اسيد و  %60رنگزا به روش
پيش دندانه رنگرزی شدند .اسيدهای استفاده در این بخش اسيد استيک و اسيد سولفوریک ميباشند.
شکلهای  4و  5نمونههای كاالی رنگ شده با نمکهای فلزی مختلف در حضور اسيدهای سولفوریک و استيک را نشان
ميدهد .همانطور كه در شکل  4مشاهده ميشود شيدهای حاصل از تغيير نوع دندانه در حضور اسيد سولفوریک تفاوت
كمي با یکدیگر دارند .در این حالت ،نمونه دندانه داده شده با دی كرومات پتاسيم ،رنگ سبز لجني و سایر نمونهها رنگ
سبز چمني شده است .طبق شکل  6خلوص رنگ (* )Cبرای دیكرومات پتاسيم نيز كمتر از بقيه موارد است(.)42/82
همچنين بيشتر بودن مقدار * )17/66( aنيز نشاندهنده كمتر سبز بودن نمونه رنگ شده در حضور دیكرومات پتاسيم
ميباشد .شکل  5نشان ميدهد شيدهای حاصل از تغيير دندانه در حضور اسيد استيک تفاوت بيشتری نسبت به نمونههای
رنگ شده با اسيد سولفوریک دارند .در شکل  5مشاهده ميشود نمونه دندانه داده شده با دی كرومات پتاسيم ،رنگ سبز
لجني پر رنگ و نمونه دندانه داده شده با سولفات مس ،رنگ سبز تيره گردیده است .در این حالت نمونه دندانه داده شده
با زاج سفيد ،رنگ سبز چمني با شفافيت و جالی باال و نمونه دندانه شده با كلرید قلع ،رنگ سبز-آبي شده است.

شكل  :4نمونههای كاالی رنگ شده با دندانههای مختلف در حضور اسید سولفوریک
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شكل  :5نمونههای كاالی رنگ شده با دندانههای مختلف در حضور اسید استیک

شكل  :6مشخصههای رنگي نمونههای رنگ شده با دندانههای مختلف در حضور اسید سولفوریک الف)* ،Cب)*a

بررسي تاثیر نوع اسید بر فام رنگ
برای بررسي تاثير نوع اسيد بر فام به دست آمده از رنگزای نعناع و تنظيم  pHمورد نياز ،رنگرزی در حضور اسيدهای
مختلف انجام شد .اسيدهای مختلف همچون اسيد استيک ،اسيد تارتاریک ،اسيد الكتيک ،اسيد فرميک ،اسيد سيتریک،
اسيد ت انيک ،اسيد اگزاليک و اسيد سولفوریک استفاده گردید .همه نمونهها در شرایط  %6اسيد %60 ،رنگزا و  %10زاج
سفيد به روش پيشدندانه رنگرزی شدند .در شکل  7نمونههای كاالی رنگ شده با استفاده از اسيدهای مختلف آورده
شده است .شکل  8مقادیر روشنایي (* ) Lو خلوص رنگ (* )Cرا برای نمونههای مختلف رنگرزی شده در حضور
اسيدهای مختلف را نشان ميدهد .نتایج نشان مي دهد تغيير نوع اسيد تاثير قابل توجهي بر فام كاالهای رنگ شده نداشته
اما ميزان رمقكشي در حضور اسيدهای مختلف متفاوت است .بررسي پسماند حمامهای رنگرزی نشان ميدهد استفاده
از اسيدهای سولفوریک ،اگزاليک و استيک باعث رمقكشي كامل در حمام رنگرزی شده است .در بين اسيدهای استفاده
شده اسيد تانيک ضعيفترین عملکرد را داشته است .همانطور كه در شکل 7و  8مشاهده ميشود نمونه رنگ شده با این
اسيد به صورت قابل توجهي كم رنگتر از سایر نمونههای رنگ شده ميباشد .نتایج اسپکتروفتومتری نشان ميدهد كه
خلوص نمونه رنگ شده با اسيد تانيک ( )43/65كمتر از سایر نمونهها ( 48/29تا  )57/68است.

شكل  :7نمونههای كاالی رنگ شده با اسیدهای مختلف در حضور زاج سفید
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شكل  :8مشخصههای رنگي نمونههای رنگ شده با اسیدهای مختلف در حضور زاج سفید الف)* Lب)*C

نتیجهگیری كلي
در این تحقيق از برگهای گياه نعناع فلفلي به عنوان یک رنگزایي طبيعي غير معمول عصارهگيری انجام گرفت و
قابليت رنگزایي عصارهی حاصل از طریق رنگرزی نمونه نخهای پشمي مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج نشان ميدهد:
 بهترین روش برای رنگرزی در حضور هر سه اسيد ،روش پيش دندانه است.
 با افزایش تناليته رنگ از  5تا  100درصد ،فام كاالی رنگ شده پر رنگتر شده است .با افزایش تناليته از مقدار
 100درصد رنگزا ،تغييری در فام رنگ به دست آمده مشاهده نميشود.
 شيدهای حاصل از تغيير ن وع دندانه در حضور اسيد سولفوریک تفاوت كمي با یکدیگر دارند .در این حالت،
نمونه دندانه داده شده با كروم ،رنگ سبز لجني و سایر نمونهها رنگ سبز چمني شده است.
 شيدهای حاصل از تغيير دندانه در حضور اسيد استيک تفاوت قابل توجهي داشتهاند .نمونه دندانه داده شده با
كر وم رنگ سبز لجني پر رنگ و مس رنگ سبز تيره ،آلومينيم رنگ سبز چمني با شفافيت باال و قلع رنگ سبز-
آبي شده است.
 تغيير نوع اسيد تاثير قابل توجهي بر فام كاالهای رنگ شده نداشته اما ميزان رمقكشي در حضور اسيدهای مختلف
متفاوت است.
قدرداني
نویسندگان وظيفه خود ميدانند كه از مدیریت پژوهشي دانشگاه شهركرد به دليل حمایت و پشتيباني از اینکار تحقيقاتي
تقدیر و تشکرنمایند.
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