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 مطالعه پارامترهای موثر بر رنگرزی نخ پشمی با رنگزای طبیعی میخک
 

 1مجيد طهراني دهکردی

 2حسن محمدی

 3منيره احمدی شاپورآبادی

 

 چكیده

رنگهای طبيعي به دست آمده از گياهان به دليل نداشتن خطرات و تهدیدهای رنگهای شيميایي و همچنين هشدارهای 

 یاند. ميخک گل معطر از یک درخت از خانوادهوزه بسيار مورد توجه قرار گرفتهمحيطي بيان شده توسط محققان، امر

Myrtaceae  ،وژنول كه باشد. اكاربوفيلين، الکل بنزیليک، بنزوات دو متيل، فورفوول و اتيلن مياست كه دارای اوژنول

ه عنوان یک رنگزای طبيعي جهت كننده است. در این تحقيق ميخک بكننده و ضدعفونيباشد آرامماده اصلي ميخک مي

رنگرزی نخهای پشمي استفاده شد. اثر پارامترهای رنگرزی مانند روشهای رنگرزی، نوع اسيد و دندانه، غلظت و دمای 

ها در غلظتها و دماهای مختلف رنگرزی بر روی رنگرزی نخهای پشمي مورد بررسي قرار گرفت. قابليت رنگرزی نمونه

باالی رنگ،  دهد كه در غلظتتروفتومتر انتقالي و قانون بيرالمبرت بررسي شد. نتایج نشان ميبا استفاده از روش اسپک

 80تا  30باشد. در غلظت پایين رنگ، افزایش دما از درجه سانتيگراد مي 60ها در دمای ماكزیمم قابليت رنگرزی نمونه

 د.دهها نشان نميدرجه سانتيگراد تفاوتي را در قابليت رنگرزی نمونه

 : رنگ طبيعي، گل ميخک، غلظت رنگ، دما، الياف پشمكلید واژه

 

 مقدمه

. اندهگرفتمي قرار مورداستفاده الياف كردن رنگ و آرایش برای و شده شناخته كه است سال هزاران طبيعي رنگزاهای

 نوعيمص رنگزاهای ترشگس و توليد كردند،امامي استفاده فرش هاینخ كردن رنگ برای رنگزاها این از فرش، بافندگان

 .(Shahid, 2012, 53, Ahmadi, 2013, 65)محدودساخت را طبيعي رنگزاهای از استفاده

های گياهي به دست آمده ازبرگ، گل، ميوه،پوسته و ریشه گياه مورد درسالهای اخير، رنگرزی منسوجات با رنگينه

يعي ی با محيط زیست، سميت كمتر، ایجاد شيدهای طبتوجه زیادی قرارگرفته است. ویژگيهایي نظير طبيعي بودن، سازگار

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

 hassan.mohammadi@tx.iut.ac.irدانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي نساجي دانشجوی دكتری - 2

 ahmadimonireh482@yahoo.comكارشناس فرش دانشکده هنر گروه فرش دانشگاه شهركرد، -3
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جدید و متنوع، خواص ضدميکروبي، ضدآلرژی، ضدبو،ضدسرطان و غيره درمنسوج رنگ شده با رنگهای طبيعي، اهميت 

 .(Ahmadi, 2013, 65,Kumaresan,2011,306استفاده از این منابع تجدیدپذیررا افزایش داده است)

ارای مشکالتي از جمله پيچيده بودن فرآیند رنگرزی، مشکالت توليد مجدد یک رنگ، استفاده از رنگهای طبيعي د

(. برای رفع Sachan, 2007, 270, Siva, 2007, 916باشد )شيدهای محدود و خصوصيات نامناسب ثبات رنگ مي

اده وثر در رنگرزی استفهای متفاوت و سایر پارامترهای متوان از رنگزاهای طبيعي مختلف، دندانهمشکالت اشاره شده مي

 (.Tehrani, 2013, Samanta, 2009, 384نمود )

اند و تعدادی از آنها نيز در رنگرزی الياف مورد استفاده تاكنون گياهان زیادی به عنوان منبع غني رنگ شناسایي شده

ته از استفاده این دس تواند باعث گسترشاند. معرفي رنگزاهای طبيعي جدید و بررسي خواص رنگي آنها ميقرار گرفته

یکي از گياهاني است كه تاكنون بيشتر جنبه خوراكي، بهداشتي و دارویي داشته است. این گياه یکي از رنگها شود. ميخک 

باشد. این مي Myrtaceaeميخک گل درختي از خانواده رنگزاهای گياهي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
درخت بومي جزائر اندونزی و اقيانوسيه است و به علت زیبایي خاصي كه دارد امروزه در بيشتر نقاط دنيا به عنوان درخت 

ای ههای این گياه در ابتدا گلهای قرمز كم رنگ، سپس سبز و در زمان برداشت قهو. بخش دانهشودزینتي پرورش داده مي

سانتيمتر دارند و شامل یک كاسه گل كشيده و چهار  2تا  5/1های ميخک برداشت شده طولي برابر باشد. دانهرنگ مي

های ميخک برداشت شده آورده شده نمایي از شاخه درخت و دانه 1كاسبرگ در اطراف آن است. در شکل 

 (.http://en.wikipedia.org/wiki/Cloveاست)

 

 
 های ميخک برداشت شده: نمایي از شاخه درخت و دانه1شکل 

 

كاربوفيلين، الکل بنزیليک، بنزوات دو متيل، فورفوول و اتيلن ميخک از بخشهای شيميایي متفاوتي همچون اوژنول، 

باشد. در شکل دهد اوژنولميخک را تشکيل ميدرصد دانه مي 90تا  79ترین بخش شيميایي كه تشکيل شده است. اصلي

 (.Kamatou, 2012, 6953) نشان داده شده است ساختار شيميایي بخش اصلي دانه ميخک )اوژنول ( 2
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 (Kamatou, 2012, 6953): ساختار شميميایي بخش اصلي دانه ميخک )اوژنول (2شکل 

 

ی رنگرزی نخهای پشمي استفاده شده است. اثر پارامترهای ميخک به عنوان یک رنگزای طبيعي برادانه در این پژوهش 

رنگرزی مانند روش رنگرزی، نوع اسيد و دندانه، غلظت و دمای رنگرزی بر روی رنگرزی نخهای پشمي مورد بررسي 

نتقالي ا ها در غلظتها و دماهای مختلف با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترقرار گرفته است. همچنين قابليت رنگرزی نمونه

 و قانون بيرالمبرت بررسي شده است.

 

 تجربیات

نوع دندانه، نوع اسيد و روش رنگرزی بر فام به دست  درصد رنگزا،  در این تحقيق تاثير پارامترهای رنگرزی از جمله

 ابرای آزمایشهای تجربي، نخ پشمي حاصل از الياف مرینوس ب   است.   شده در الياف پشم بررسي    ميخکآمده از رنگزای 

صابون    درصد  2ابتدا كاالی پشمي در محلول   رای رنگرزیب تاب در متر مورد استفاده قرار گرفت.  100متریک و  5نمره 

ساجي غير یونيدر دمای   سانتيگراد  40ن شهای پيش دندانه،            20به مدت درجه  ستفاده از رو شد. آنگاه با ا سته  ش دقيقه 

  رنگرزی گردیدند. ميخک، اســـيد و دندانهز رنگزای ای مختلف ابا مواد و درصـــده همزمان و پس دندانه در حمامهایي

  30:1باشد. در همه حمامها نسبت حجم حالل به وزن كاال   مي 3نحوه رنگرزی و دندانه دادن نخهای پشمي مطابق شکل   

 انتخاب شد.

 

 
 : نحوه رنگرزی و دندانه دادن نخهای پشمي3شکل 

 

سي  صيت پلي ژنتيک  به منظور برر شامل  دندانه ،خا سفيد(       های مختلف  سيم )زاج  ضاعف آلومينيم پتا   ،سولفات م

نسبت به وزن   درصد  5قلع به مقدار كلرید نيکل وكلرید روی، كلرید سولفات آهن، سولفات مس، دی كرومات پتاسيم،    
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سفيد(     10كاال) صد زاج  شدن     در شخص  ستفاده قرار گرفت. همچنين برای م سيد، رنگرزی در حضور   تاثير مورد ا  نوع ا

 و سيتریک انجام شد.   اگزاليکاسيدهای مختلف همچون اسيد استيک، سولفوریک، تارتاریک، 

ــتگــاه   ــپکتروفتومتربــه منظور تعيين تــاثير دمــا و غلظــت بر ميزان جــذب از دسـ مــدل   VisUV/انتقــالي اسـ

UNICO2150/VISIBLE/UVVISIBLE  استفاده گردید.و قانون بيرالمبرت 

 

 نتایج و بحث

، 4رنگرزی شدند. شکل دندانه دندانه، همزمان وپسپيشروشهسه ، الياف پشم بیزررنگرین روش بهتبرای تعيين 

 همانطور دهد.نشان ميسولفوریک و دندانه زاج سفيد  های كاالی رنگ شده با روشهای مختلف را در حضور اسيدنمونه

باالتری نسبت به سایر نمونه دارد.به  شود نمونه رنگ شده به روش همزمان جذب رنگ و جالیمشاهده مي 4كه در شکل 

 عبارتي روش همزمان بهترین عملکرد را در هنگام رنگرزی الياف پشم با رنگزای طبيعي ميخک دارد.

 

 
 روشهای مختلفرنگزای میخک به های كاالی رنگ شده با نمونه: 4شكل 

 

و  استيکاسيد  %6در شرایط  همزمانبه روش  های مختلف رنگزابرای تعيين مقدار بهينه رنگزا، الياف پشم با تناليته

های مختلف رنگزا را نشان های كاالی رنگ شده با استفاده از تناليته، نمونه5دندانه زاج سفيد رنگرزی شدند. شکل  10%

با  تر شده است.درصد، فام كاالی رنگ شده پر رنگ 80تا  5دهد با افزایش تناليته رنگ از دهد. نتایج بصری نشان ميمي

 شود.فام به دست آمده مشاهده نميمقدار درصد رنگزا، تغييری در  80افزایش تناليته از مقدار 

 

 
 های مختلف رنگزاهای كاالی رنگ شده با تنالیتهنمونه: 5 شكل

 

ها و اسيدهای مختلف آورده های پشم رنگ شده توسط رنگزای ميخک در حضور دندانه، نمونه7و  6در شکلهای 

های های مختلف فامشود در رنگرزی با رنگزای ميخک در حضور دندانهمشاهده مي 6. همانطور كه در شکل شده است

مختلف به دست آمده است. این رنگزا در حضور دندانه آلومينيم رنگ زرد كدر، دندانه قلع رنگ زرد طالیي، دندانه مس 
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ای و در حضور دندانه روی و در حالت بدون وم و نيکل قهوهای پر رنگ، دندانه آهن خاكستری بسيار تيره، دندانه كرقهوه

به روش  اگزاليک واسيد  %6حضور در  6های شکل ای روشن ایجاد نموده است. رنگرزی همه نمونهدندانه قهوه

 همزمانانجام شده است.

 

 
 اگزالیکهای مختلف در حضور اسید های كاالی رنگ شده با دندانهنمونه: 6شكل 

 

ه آورد های آلومينيم، قلع و مسدر حضور دندانه های كاالی رنگ شده با استفاده از اسيدهای مختلفنمونه 7در شکل 

اما ميزان  ستا تغيير نوع اسيد تاثير قابل توجهي بر فام كاالهای رنگ شده نداشتهدهد نتایج بصری نشان مي شده است.

دندانه  %5واسيد  %6حضور در  7های شکل ه نمونهرنگرزی همكشي در حضور اسيدهای مختلف متفاوت است. رمق

 همزمانانجام شده است.به روش زاج سفيد(  10%)

آورده شده است.  های مختلفميزان رنگ جذب شده تعادلي بر واحد وزن الياف بر حسب دما در غلظت 8در شکل 

دهد در مي به دست آمده است. نتایج نشانانتقالي و قانون بيرالمبرت اسپکتروفتومتراین نمودار از تحليل نتایج دستگاه 

باشد و در غلظتهای درجه سانتيگراد مي 60ها در دمای (، ماكزیمم قابليت رنگرزی نمونه5/12و  10غلظتهای باالی رنگزا )

د ها ایجادرجه سانتيگراد تفاوتي را در قابليت رنگرزی نمونه 80تا  30(، افزایش دما از 5و  5/2، 25/1پایين رنگزا )

 نماید.نمي

 

 
 های كاالی رنگ شده با اسیدهای مختلفنمونه: 7شكل 
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 رنگزا های مختلفميزان رنگ جذب شده تعادلي بر واحد وزن الياف بر حسب دما در غلظت: 8شکل 

 گیری كلينتیجه

امترهای ردر این تحقيق ميخک به عنوان یک رنگزای طبيعي برای رنگرزی نخهای پشمي استفاده شده است. اثر پا

رنگرزی مانند روشهای رنگرزی، نوع اسيد و دندانه، غلظت و دمای رنگرزی بر روی رنگرزی نخهای پشمي مورد بررسي 

 دهد:نتایج نشان مي قرار گرفته است.

 .استفاده از روش همزمان شدت رنگ بيشتری را در رنگهای به دست آمده ایجاد نموده است 

  درصد نسبت به وزن كاال ایجاد شده است.  80مقدار بهينه تناليته رنگزا در 

 ای و خاكستری های مختلف فامهای مختلف از جمله زرد، قهوهدر رنگرزی با رنگزای ميخک در حضور دندانه

 تيره به دست آمده است.

  شي در كاما ميزان رمق ،نداشتهبا رنگزای ميخک تغيير نوع اسيد تاثير قابل توجهي بر فام كاالهای رنگ شده

 .ور اسيدهای مختلف متفاوت استحض

  باشد. در غلظتهای پایين رنگزا، درجه سانتيگراد مي 60در غلظتهای باالی رنگزا ماكزیمم قابليت رنگرزی در دمای

 نماید.ها ایجاد نميدرجه سانتيگراد تفاوتي را در قابليت رنگرزی نمونه 80تا  30افزایش دما از 

 

 قدرداني

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

 .تشکرنمایند و تقدیر

 منابع
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