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 نگرزی نخ پشمی با رنگزای طبیعی استخراج شده از گیاه نعناع فلفلیر
 

 1مجيد طهراني دهکردی

 2حسن محمدی

 3حليمه محمدی نيا

 4زهرا طادی بني

 

 

 چكیده

در سالهای اخير رنگرزی منسوجات به خصوص خامه فرشهای دستباف با رنگهای طبيعي به دالیلي متعددی همچون 

ودن، تجدیدپذیر بودن، شيدهای متنوع، خواص ضد ميکروبي و ضد آلرژی و آرامش حفاظت از محيط زیست، سمي نب

فلي منبع غني .گياه نعناع فلمورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته استبيشتر از رنگهای شيميایي در هنگام استفاده، 

ک نعناع فلفلي به  عنوان ی از  رنگ طبيعي با خاصيت ضد ميکروب و ضد قارچ است. در این تحقيق از برگهای گياه

ای هی حاصل از طریق رنگرزی نمونه نخگيری انجام گرفت و قابليت رنگزایي عصارهرنگزایي طبيعي غير معمول عصاره

پشمي مورد ارزیابي قرار گرفت. پارامترهای موثر در رنگرزی از جمله روش رنگرزی، غلظت رنگ، نوع اسيد و دندانه بر 

ورد بررسي قرار گرفت. رنگرزی با روشهای پيش دندانه، پس دندانه و همزمان انجام گرفت. روی شيد و عمق رنگي م

كرومات پتاسيم و كمترین عمق رنگي مربوط به دندانه كلرید قلع نتایج نشان داد باالترین عمق رنگي مربوط به دندانه دی

 شمي رنگ شده نداشته است.های پباشد. همچنين نوع اسيد تاثير چنداني بر روی عمق رنگي نمونهمي

 گيری، عمق رنگي: رنگ طبيعي، نعناع فلفلي، عصارهكلید واژه

 

 مقدمه

ترین رنگهایي هستند كه بشر آنها را شناخته و از آنها استفاده نموده است. استفاده از این رنگزاها رنگهای طبيعي قدیمي

م در ایران مورد توجه بوده است. شواهدی همچون اشاره در رنگرزی پارچه و الياف مورد استفاده در زیراندازها از قدی

 هایي درباره قالي ارغوانيبافي و رنگرزی شاهان هخامنشي در شهر سارد، نوشتهگزنفون مورخ یوناني به كارگاههای قالي

                                                 
 mtehrani@lit.sku.ac.irشهركرد، دانشگاه  فرشگروه دانشکده هنر یار استاد–1

 hassan.mohammadi@tx.iut.ac.irصفهان، دانشگاه صنعتي ادانشکده مهندسي نساجي دانشجوی دكتری - 2

 gmail.com@368224كارشناس فرش دانشکده هنر گروه فرش دانشگاه شهركرد، -3

 Zahra.tadi@gmail.comدانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي نساجي  دانشجوی دكتری-4
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های گترین اثر دارای گره ایران )فرش پازیریک( بيانگر قدمت رنگرزی و استفاده از رنرنگ روی قبر كوروش و كهن

 .(Sakhai, 1991, Bennett, 1981)باشند طبيعي در ایران مي

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 

. (Hwang, 2008, 334, Nghui, 2009, 931)نگام استفاده، مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته شده است در ه

شوند و از این مقدار حدود درصد از رنگ مصرفي در صنایع مصرفي وارد پساب مي 12دهد كه حدود بررسيها نشان مي

 . (Okamoto, 2004, Teli, 2002, 23)گردد درصد به همراه پساب تصفيه شده به طبيعت باز مي 20

اند. ایران در زمينه رنگهای طبيعي بسيار غني و توانمند است. ماده اوليه بيشتر رنگهای قالي در ایران، گياهان بوده

 ستاروناس، نيل، اسپرک، پوست گردو، پوست انار و زعفران و سایر رنگهای گياهي كه از صدها سال پيش بشر شناخته 

تهای شدني نبود. در ساليان قبل پيشرفای یافت كه در هيچ كجای دیگر از جهان تقليددان رنگرز ایراني جلوهبه دست هنرمن

زیادی در كار رنگرزی و توليد مواد رنگزا به وجود آمده است، به طوری كه امروزه این صنعت با استفاده از جدیدترین 

ای هترین كاالهای رنگرزی شده را در فامانسته است مطلوبفنون رنگرزی و به كارگيری انواع مختلف مواد رنگزا تو

 (1375جهانشاهيافشار، ) متعدد به بازار عرضه نماید

هر چند شمار رنگزاهای طبيعي مورد استفاده در رنگرزی زیاد است ولي از گياه نعناع فلفلي به عنوان یک رنگزای غير 

ور ، پ)قيم رچي كه دارد مي توان در منسوجات استفاده كردمرسوم به دليل بوی خاص آن، خواص ضد باكتری و ضد قا

. نعناع فلفلي حاوی مانتول و تانن است. این گياه یکي از گياهاني است كه تاكنون بيشتر جنبه خوراكي و دارویي (1391

 ر زمينيداشته است. نعناع فلفلي گياهي است علفي و چند ساله، دارای ساقه های خزنده )استولون( و ساقه های زی

)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 

 ( نمایي از این گياه آورده شده است.1. در شکل )(http://en.wikipedia.org/wiki/Peppermint)مي باشد 

كار رفته است كه عبارتند از: قرمز سير، آبي، سبز، زرد كمرنگ و نارنجي. رنگ ه ها برنگ های متعددی در بافت قالي

وفترین مشخصه این دسته از رنگها ناخالصي آنها نسبت به رنگ سبز از رنگ های درجه دوم در چرخه رنگ است. معر

شود، كه رنگ سبز معموال حاصل تلفيق های اصلي و اوليه است. این رنگ از اختالط دو رنگ زرد و آبي حاصل مي

ربرد . با توجه به تفاوت نحوه كا(1382، ویسيان، 1375جهانشاهيافشار، )رنگزاهای زرد اسپرک و رنگزای آبي نيل است 

ای( و نيل )رنگ خمي(، دستيابي به رنگ سبز نياز به دو مرحله رنگرزی جداگانه دارد. از رنگزاهای اسپرک )رنگ دندانه

این رو به دست آوردن رنگ سبز از رنگزاهای گياهي نياز به تجربه، زمان و هزینه باالیي دارد. در این پژوهش رنگزای 

مده از تاثير پارامترهای رنگرزی بر فام به دست آجدید برای رنگ سبز معرفي و  نعناع فلفلي به عنوان یک رنگزای طبيعي

 شده است. آن بررسي
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 : نمایي از گیاه نعناع فلفلي1شكل 

 تجربیات

ست آمده      سيد و روش رنگرزی بر فام به د در این تحقيق تاثير پارامترهای رنگرزی از جمله تناليته، نوع دندانه، نوع ا

های فلزی  نمکاســتفاده شــد.  متریک 5نخ ظریف پشــمي دو ال با نمره  .در الياف پشــم بررســي گردید از رنگزای نعناع

سولفات مضاعف آلومينيم و          سولفات آهن و  سيم، كلرید قلع،  سولفات روی، دی كرمات پتا سولفات مس، كلرید نيکل، 

اسيدهای مختلف همچون   ،محلول رنگرزی pHپتاسيم )زاج سفيد( به عنوان دندانه استفاده گردید. همچنين برای تنظيم    

  اسيد استيک، اسيد تارتاریک، اسيد الكتيک، اسيد فرميک، اسيد سيتریک، اسيد تانيک، اسيد اگزاليک و اسيد سولفوریک            

 .قرار گرفتاستفاده مورد 

ستخراجرنگازرنگزایطبيعي برای  صاره  ا ست. بدین منظور      گيری از روش ع شده ا ستفاده  عد از  بدر حرارت معمولي ا

ــوند برگهای گياه نعناع را چيده و به مدت دو روز آب خور         زایي و زماني كه برگهای گياه كامالً تيره مي     مرحله گل   شـ

ــترین مقدار ماده رنگي را دارا ميمي ــرده نموده و  كنند. در این زمان برگها بيش ــند. پس از آبخور كردن، برگها را فش باش

 باشد.  درصد رنگزای طبيعي مي 3اره تهيه شده در این تحقيق دارای كنند. عصعصاره رنگي را استخراج مي

 پشمي نخهای رنگرزی عمل انجام برای. شد استفاده دندانهپس و همزمان دندانه،پيش روش سه هر رنگرزی برای

. شدند دهشستشودا دقيقه 20 مدت به سانتيگراد درجه70 دردمای آیونيکنان دترجنت ليتر در گرم3 حاوی درحمام ابتدا

 نسبت و اسيد درصد 3 و( درصد 10 مقدار با سفيد زاج) فلزی امالح درصد 5 حاوی حمام در پشمي الياف دادن دندانه

دقيقه به دمای جوش رسيده و در دمای جوش 30انجام شد. برای دندانه دادن، دمای محلول طي زمان50:1رنگرزی حمام

 130تا  5درصد اسيد و مقادیر مختلف رنگزا )3ا در حمامي حاوی هبه مدت یکساعت ادامه داده شد. رنگرزی نمونه

انجام شد. روش كار در مرحله رنگرزی مشابه با مرحله دندانه دادن است.  50:1درصد رنگزا( در نسبت حمام رنگرزی

اسيد در  باشد. در این حالت، ماده رنگزا به همراه دندانه ورنگرزی در روش همزمان مشابه با روش دندانه دادن مي

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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 Colorبرای تعيين مقادیر رنگ و مشخصات انعکاسي هر یک ازكاالهای رنگرزی شده از طيف نورسنج انعکاسي

Eye 7000A ساخت شركتGretagMacbeth نبع نوریبا مD65  درجه استفاده شد. 10و زاویه دید 
 

 نتایج و بحث

 روش رنگرزی

ک، استيدندانه در حضور سه نوع اسيد شامل اسيد دندانه، همزمان وپسپيشروشهر سه  برایرنگرزی نخهای پشمي

وش هترین ردهد بهای رنگ شده نشان ميبررسي ميزان جذب رنگ نمونه .بررسي شد اسيد اگزاليک و اسيد سولفوریک

های كاالی رنگ شده با روشهای مختلف ، نمونه2برای رنگرزی در حضور هر سه اسيد، روش پيش دندانه است. شکل 

 دهد.را در حضور اسيدهای گوناگون نشان مي

 

 
 های كاالی رنگ شده با روشهای مختلف در حضور اسیدهای گوناگوننمونه: 2شكل 

 

 بهینه تنالیتهمقدار تعیین

قدار رنگزا دندانه رنگرزی شدند. مهای مختلف رنگزا به روش پيشيين مقدار بهينه رنگزا، الياف پشم با تناليتهبرای تع

درصد از عصاره نعنای استخراج شده، انتخاب گردید.  130و  120، 110، 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10، 5

 سفيد رنگرزی شدند.  اسيد سولفوریک و دندانه زاجحضور ها در همه نمونه

هد ددهد. نتایج بصری نشان ميهای مختلف رنگزا را نشان ميهای كاالی رنگ شده با استفاده از تناليته، نمونه3شکل 

درصد  100درصد، فام كاالی رنگ شده پر رنگتر شده است. با افزایش تناليته از مقدار  100تا  5با افزایش تناليته رنگ از 

كشي در حمامهای دارای مقدار رنگ شود. الزم به ذكر است رمقفام رنگ به دست آمده مشاهده نمي رنگزا، تغييری در

 درصد و كمتر، به طور كامل انجام شده است. 100
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 های مختلف رنگزاهای كاالی رنگ شده با تنالیتهنمونه: 3شكل 

 

 بررسي خاصیت پلي ژنتیک رنگزا

رنگزای نعناع، رنگرزی در حضور دندانه های فلزی متفاوت انجام شد. برای به دست آوردن شيدهای مختلف از 

نمکهای فلزی سولفات مس، كلرید نيکل، سولفات روی، دی كرمات پتاسيم، كلرید قلع، سولفات آهن و سولفات مضاعف 

رنگزا به روش  %60اسيد و  %6های در شرایط آلومينيم و پتاسيم )زاج سفيد( به عنوان دندانه استفاده گردید. همه نمونه

 باشند. دندانه رنگرزی شدند. اسيدهای استفاده در این بخش اسيد استيک و اسيد سولفوریک ميپيش

ن استيک را نشاسولفوریک و های كاالی رنگ شده با نمکهای فلزی مختلف در حضور اسيدهای نمونه 5و  4شکلهای 

صل از تغيير نوع دندانه در حضور اسيد سولفوریک تفاوت شود شيدهای حامشاهده مي 4دهد. همانطور كه در شکل مي

ا رنگ هكمي با یکدیگر دارند. در این حالت، نمونه دندانه داده شده با دی كرومات پتاسيم، رنگ سبز لجني و سایر نمونه

(. 82/42كرومات پتاسيم نيز كمتر از بقيه موارد است)برای دی (*Cخلوص رنگ ) 6طبق شکل  سبز چمني شده است.

كرومات پتاسيم دهنده كمتر سبز بودن نمونه رنگ شده در حضور دی( نيز نشان66/17) *aهمچنين بيشتر بودن مقدار 

های نمونه ت بهبدهد شيدهای حاصل از تغيير دندانه در حضور اسيد استيک تفاوت بيشتری نسنشان مي 5شکل باشد. مي

شود نمونه دندانه داده شده با دی كرومات پتاسيم، رنگ سبز هده ميمشا 5رنگ شده با اسيد سولفوریک دارند. در شکل 

لجني پر رنگ و نمونه دندانه داده شده با سولفات مس، رنگ سبز تيره گردیده است. در این حالت نمونه دندانه داده شده 

 ست.  آبي شده ا-سبزبا زاج سفيد، رنگ سبز چمني با شفافيت و جالی باال و نمونه دندانه شده با كلرید قلع، رنگ 

 

 
 های مختلف در حضور اسید سولفوریکهای كاالی رنگ شده با دندانهنمونه: 4شكل 
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 های مختلف در حضور اسید استیکهای كاالی رنگ شده با دندانهنمونه: 5شكل 

 

 
 *aب(  ،*C(الف های مختلف در حضور اسید سولفوریکهای رنگ شده با دندانهنمونههای رنگي : مشخصه6شكل 

 بررسي تاثیر نوع اسید بر فام رنگ

مورد نياز، رنگرزی در حضور اسيدهای  pHبرای بررسي تاثير نوع اسيد بر فام به دست آمده از رنگزای نعناع و تنظيم 

مختلف انجام شد. اسيدهای مختلف همچون اسيد استيک، اسيد تارتاریک، اسيد الكتيک، اسيد فرميک، اسيد سيتریک، 

زاج  %10رنگزا و  %60اسيد،  %6ها در شرایط انيک، اسيد اگزاليک و اسيد سولفوریک استفاده گردید. همه نمونهاسيد ت

های كاالی رنگ شده با استفاده از اسيدهای مختلف آورده نمونه 7دندانه رنگرزی شدند. در شکل سفيد به روش پيش

های مختلف رنگرزی شده در حضور را برای نمونه( *C( و خلوص رنگ ) *Lمقادیر روشنایي ) 8شکل  شده است.

دهد تغيير نوع اسيد تاثير قابل توجهي بر فام كاالهای رنگ شده نداشته نشان ميدهد. نتایج اسيدهای مختلف را نشان مي

ه استفاددهد ماند حمامهای رنگرزی نشان ميپسبررسي كشي در حضور اسيدهای مختلف متفاوت است. اما ميزان رمق

است. در بين اسيدهای استفاده  شدهكشي كامل در حمام رنگرزی اسيدهای سولفوریک، اگزاليک و استيک باعث رمق از

شود نمونه رنگ شده با این مشاهده مي 8و 7ترین عملکرد را داشته است. همانطور كه در شکل شده اسيد تانيک ضعيف

هد كه دنتایج اسپکتروفتومتری نشان مي باشد.رنگ شده ميهای تر از سایر نمونهاسيد به صورت قابل توجهي كم رنگ

 ( است. 68/57تا  29/48ها )( كمتر از سایر نمونه65/43خلوص نمونه رنگ شده با اسيد تانيک )

 

 
 های كاالی رنگ شده با اسیدهای مختلف در حضور زاج سفیدنمونه: 7شكل 
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 *Cب(  *Lزاج سفید الف(مختلف در حضور  دهایاسیهای رنگ شده با نمونههای رنگي : مشخصه8شكل 

 

 گیری كلينتیجه

ت و گيری انجام گرفدر این تحقيق از برگهای گياه نعناع فلفلي به  عنوان یک رنگزایي طبيعي غير معمول عصاره

 هد:دهای پشمي مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج نشان ميی حاصل از طریق رنگرزی نمونه نخقابليت رنگزایي عصاره

 .بهترین روش برای رنگرزی در حضور هر سه اسيد، روش پيش دندانه است 

  درصد، فام كاالی رنگ شده پر رنگتر شده است. با افزایش تناليته از مقدار  100تا  5با افزایش تناليته رنگ از

 شود.درصد رنگزا، تغييری در فام رنگ به دست آمده مشاهده نمي 100

 وع دندانه در حضور اسيد سولفوریک تفاوت كمي با یکدیگر دارند. در این حالت، شيدهای حاصل از تغيير ن

 ها رنگ سبز چمني شده است.نمونه دندانه داده شده با كروم، رنگ سبز لجني و سایر نمونه

 ا اند. نمونه دندانه داده شده بشيدهای حاصل از تغيير دندانه در حضور اسيد استيک تفاوت قابل توجهي داشته

-وم رنگ سبز لجني پر رنگ و مس رنگ سبز تيره، آلومينيم رنگ سبز چمني با شفافيت باال و قلع رنگ سبزكر

 آبي شده است.  

 ختلف كشي در حضور اسيدهای متغيير نوع اسيد تاثير قابل توجهي بر فام كاالهای رنگ شده نداشته اما ميزان رمق

 متفاوت است.

 

 يقدردان

 تحقيقاتي اراینک از پشتيباني و حمایت دليل به شهركرد دانشگاه يپژوهش مدیریت از كه ندميدان خود وظيفه نویسندگان

 .تشکرنمایند و تقدیر

 منابع

 . تهران: دانشگاههنر.فرایند و روشهای الياف با موادطبيعي( 1375افشار، ویکتوریا. ) جهانشاهي  .1
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و ضد ميکروب با استفاده از ریز تهيه منسوجي معطر ( 1391پور، ثریا، مرتضوی، سيد مجيد. )قيم . .2

 هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ایران.دانشگاه یزد:  كپسولهای حاوی اسانس نعناع.

بندی رنگزاهای طبيعي مورد استفاده در طبقه( 1382ویسيان، سيد محمد، منتظر، مجيد، حيدری، محمد ابراهيم. ) .3
مجموعه مقاالت اولين سمينار ملي تحقيقات فرش دست باف.جلد رنگرزی خامه قالي بر اساس فام رنگي آنها. تهران: 

 اول.

4. Bennett, I. (1981). Oriental Rugs, Volume One: Caucasian, England: Oriental Textile Press. 

5. Hwang, E., Lee, Y. and Kim, H. (2008) Dyeing, Fastness, and Deodorizing Properties of Cotton, Silk, and 

Wool Fabrics Dyed with Gardenia, Coffee Sludge, Cassia tora. L., and Pomegranate Extracts, Fibers and Polymers, 

9(3), 334-340. 

6. Nghui, Y., Caoc, Q. (2009). Biosorption of Cd2+,Cu2+, Ni2+ and Zn2+ Ions from Aqueous Solutions by 

Pretreated Biomass of Brown Algae, Journal of Hazardous Materials, 163, 931-938. 

7. Okamoto, I. (2004). The Tteaching Mmaterials of Dyeing by Using Fresh Leaves of the Natural Indigo Plant: 

the Learning about Various Blue, Japan: Osaka Kyoiku University, AIC Color and Paints, Interim Meeting of the 

International Color Association. 

8. Sakhai, E. (1991). The Story of Carpets, London: Random House UK Ltd 

9. Teli, D., Adivarekar, R.V., Pardeshi, P.D. (2002). Dyeing of Pretreated Cotton Substrate with Tea Extract, 

colportage, 4(10), 23-26. 

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Peppermint 
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