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 بررسی اثر اسید و دندانه برمشخصه های رنگی نخ پشمی رنگرزی شده با ریوند چینی
 

 1اخترالسادات موسوی

 2احمد اكبری

 

 چكیده
ی ادر این مطالعه رنگرزی الياف پشم با مواد رنگزای موجود در ریشه ریوند چيني مورد بررسي قرار گرفته است. بر     

این منظور عصاره استخراج شده از ریشه ریوند چيني برای رنگرزی نخ پشمي در حضور دندانه های )سولفات مضاعف، 

(  به همراه اسيدهای )گاليک، تانيک، تارتاریک، اگزاليک، III، سولفات آهن IIكلرید قلع، سولفات مس، سولفات آهن 

زی به روشهای پيش دندانه، همزمان و پس دندانه انجام شد و استيک، فرميک( استفاده گردید. همچنين عمليات رنگر

موردارزیابيومقایسه رنگ قرار CIE( L*a*b*)مشخصه های رنگي نمونه های پشمي رنگرزی شده تحت سيستم 

گرفت.نتایج نشان مي دهد كه خامه های رنگرزی شده با این گياه دارای تنوع شيد رنگي از زرد تا قهوه ای مي باشد. در 

یان ثبات شستشویي و سایشي نخ های رنگرزی شده تعين شد و سولفات مس بعنوان بهترین ثبات شستشویي و سایشي پا

 انتخاب گردید.الزم به ذكر است كه بهترین نوع اسيد با توجه به فام های متنوع اسيد اگزاليک شناخته شد.

 دانه، اسيد.پشم، رنگزای طبيعي، ریوند چيني، فرش دستباف، دنكلید واژه:      

 

 مقدمه

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

 اغلبو شده تهيه شيميایي فرایند از استفاده بدون رنگها این. است بوده توجه مورد قدیم از الياف و پارچه رنگرزی در

 این سازی آماده و تهيه برای زیاد نيروی و وقت صرف و گزاف های هزینه علت به اما. دارند حيوانيو گياهي منابع

 گيرندمي قرار استفاده مورد هنری و سنتي های زمينه در بيشتر امروزه و است شده كم صنعت در آنها از رنگزاها،استفاده

 و يرسميغ محصوالت ست،یز طيمح بهداشت زين و سالمت تياهم به نسبت يعموم يآگاه شیافزا با(. 1381 ژوله،)

 داریپا و ریپذدیتجد يمحصوالت ،يعيطب یهارنگ. اندافتهی تيمحبوب يزندگ مختلف یهاعرصه در ستیز طيمح با سازگار

 به لکهب شدنديم استفاده منسوجات یرنگرز در تنهانه دور اريبس یهازمان از كه هستند يطيمح ستیز اثرات حداقل با

. مواد رنگزا به دو دسـته مـواد Shahid,2012, 53-61))اندداشته كاربرد زين يشیآرا لوازم و یيغذا مواد در رنگ انعنو

رنگـزای طبيعـي و مـواد رنگزای شيميایي تقسيم ميشوند. رنگزاهای طبيعي نيز از سه گروه رنگزاهای گياهي، رنگزاهای 
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بين این سه گروه،رنگزاهـای گيـاهي از بقيـه مهمتـرمـيباشـند . امروزه حيواني و رنگزاهای معـدني تشکيل ميشوند. در 

به دالیل متعددی همچون حفاظت از محيط زیست،آرامش در هنگام استفاده از كاالهای رنگرزی شده بـا رنگزاهـای 

بـاره ه اسـتفاده دوطبيعي، داشتن خواصي مانند ضد ميکروبي در كاالهای حـاوی رنگزاهـای طبيعـي، توجـه همگـان را بـ

 .(Burkinshaw, 2009, 53-60)ازرنگزاهای طبيعي برای رنگرزی كاالهای نساجي جلب كرده است

به فارسي  كهساقه زیرزميني گياهي است (Polygonaceae)از تيره(Rheum palmatum)نام علمي  ریوند چيني با     

گياهي است با  .گویند« راواش » صطالح محلي بلوچستان و در ا« راوند » ن را آو وحشي «  ریواس»گونه اهلي آن را 

. مترميرسدوریزوميضخيمومتورمدرداخلخاكدارد5/2– 2رشد زیاد كه ارتفاع آن به 

دندانه ای دارد. ساقه مولد گل آن كه از درون برگهای  برگهایآنبسياربزرگاستوظاهریپنجهای،موجداركاملویامنقسمبهلوپهای

ها به مجموعه فراواني از گل آذین های خوشه مانند ختم مي شود. رنگ گلهای آن سبز مایل انبوه خارج مي شود، در انت

ي م قطعات ریزوم خشک شدهگياه در اثر حرارت یا آفتاب گياه قسمت های مورد استفادهت. به زرد یا مایل به سرخ اس

ن انجام مي گيرد. غده های زیر زميني این از طریق دانه و نيز به وسيله قطعات جوانه دار گياه مس این گياهتکثير باشد. 

گياه را معموال در شهریورماه گردآوری كرده و پس از تقسيم به قطعات كوچک در مجاورت هوا مي خشکانند. این قطعات 

از . تعرضه مي شود و طعم آن تلخ و قابض اس اربه اشکال نامنظم، مسطح یا كمي مقعر، استوانه ای شکل یا گرد در باز

مای طب سنتي ایراني ریونداز نظر طبيعت كمي گرم و خشک است و در عين حال رطوبت دارد به همين دليل نظر حک

ند ریشه ریوود.استفاده مي ش كننده ور و مسهلآزودكرم ميگذارد. از گرد زرد رنگ ریوند كه تلخ است به عنوان اشتها 

درصد (  5 -10)  ،همراهباتاننها(  درصد 3- 12ها ) چيني حاوی تعداد متفاوت و زیادی از مشتقات هيدروكسي آنتراسن 

درصد ( است.بسياری از آنتراسن ها بصورت گليکوزید های  2-3درصد ( و فالونوئيد ها )  1لن ) ي، گليکوزیدهای است

)  امودین،رئينوفيزسيونينون شامل آگليکون های اصلي مانند كریزوفانول، امودین، آلوئه كآنترا

در این تحقيق سعي شده است از گياه ریوند (.Drivas,2011, 7-17)باشند مي(  زوفانئينوفيزسيونينمانندپولماتين،كری

چيني بعنوان یک ماده رنگزا برای رنگرزی الياف پشمي استفاده شود و اثر عوامل مختلف مانند نوع اسيد مصرفي، روش 

 سي و ارزیابي قرار گيرد. رنگرزی و نوع دندانه بر مشخصه های رنگي كاالی رنگرزی شده مورد برر

 روش تحقیق 

 مواد
(، سولفات 2، و از دندانه های سولفات آهن )در متر63و تاب  99/1در این پژوهش از نخ پشمي ایراني دوال با نمره متریک 

 به عالوه اسيدهای اگزاليک،استفاده شده است.  Merck(، كلرید قلع، سولفات آلومينيوم و سولفات مس از شركت 3آهن )

درصد نسبت  3درصد محلول رقيق و اسيدگاليک و تانيک به صورت پودر خالص به ميزان  10استيک، و فرميک  به ميزان 
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درصد به صورت خالص در  1درصد و  سولفات آهن  3به وزن كاال، همچنين دندانه زاج سفيد، و سولفات مس به ميزان 

 این آزمایش به كار گرفته شده است. 

 

 گي و میزان جذبتعیین مشخصات رن

زیر منبع نوری KONICAها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری انعکاسي ساخت شركت مشخصات رنگي نمونه

گيری شدند. در ارزیابي قدرت رنگي اندازه ((*CIE l*a*bدرجه تحت سيستم رنگي  10كننده و مشاهده D65استاندارد

 محاسبه گردید. 1يو بلکا مانکبا استفاده از رابطه ك (K/Sنمونه ها مقادیر )

(1)   

 باشند.نيز به ترتيب ضریب جذب و انتشار مي (S( و )K)موج ماكزیمم وفاكتور انعکاس در طول Rدر این معادله 

 هاتعیین خواص ثباتي نمونه

پارچه ها بر روی گذاری نمونهوميزان لکهISO105-C01:1989(E)ها مطابق روش استاندارد ثبات شستشویي نمونه 

انجام شدو با معيار  GYROWASH 815 QUICK STARTهمراه چند جنسي با استفاده از دستگاه ثبات شستشویي

 گيری شد.خاكستریبه شيوه بصری اندازه

 عملیات رنگرزی

درصد نسبت  50-5گرم با مقادیر مختلف از پودر ریشه ریوند چيني)  5/2رنگرزی نخ پشمي شستشو داده شده به وزن 

دقيقه صورت گرفت و سپس نمونه  60در دمای جوش به مدت  40:1( در حجم حمام به وزن كاالی برابر با وزن كاال

های رنگرزی شده از حمام خارج و آبکشي با آب سرد انجام شد. رنگرزی به هر سه روش پيش دندانه، پس دندانه، و 

( نسبت به وزن كاالی 3و2لفات آهن)سو1%و مقدار  3%دندانه همزمان در حضور نمک های فلزی مختلف در مقدا

 تنظيم گردید.  40:1دقيقه در نسبت حجم حمام به وزن كاالی  60خشک در دمای جوش مدت 

 

 بحث و نتایج

 بررسي اثر مقدار رنگزا بر قدرت رنگي و مشخصات رنگي  

 نگرزی نخ پشمي بدونبه منظور شناخت قدرت رنگي رنگزای موجود در گياه ریوند چيني از مقادیر مختلف آن برای ر

( ارائه شده است. برقراری 1بر حسب مقدار ماده رنگزا در شکل) K/Sاستفاده از دندانه استفاده شد و نتایج آن به صورت 

                                                 
Munk equation -. Kubelka 1 

 
2

1 RK

S 2R
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ارتباط ميان رنگ محصول نهایي و مقدار رنگزای مصرف شده از نظر اقتصادی بسيارحائز اهميت است. برای برقراری این 

قدرت رنگي نمونه در هر مقدار از گياه  (K/Sمقدار ) 1مانک استفاده مي شود. كه مطابق با معادله ارتباط از تئوری كيوبلکا

مشاهده مي گردد كه با افزایش مقدار گياه 1مذكور با توجه به ميزان انعکاس نمونه ها محاسبه گردیده است. از روی شکل 

درصد این شيب  50زایش مي یابد و سپس در غلظت قدرت رنگي نمونه های پشمي رنگرزی شده با شيب نسبتاً تندی اف

 درصد از گياه ریوند چيني بعنوان مقدار بهينه در ادامه قرار گرفت. 25كاهش مي یابد. لذا مقدار 

 

 
 : ميزان قدرت رنگي نمونه های رنگرزی شده بر حسب مقادیر مختلف از ریشه ریوند چيني1تصویر

اندازه گيری D65گاه اسپکتروفتومتر انعکاسي تحت منبع نوری استاندارد مشخصات نمونه های رنگرزی شده توسط دست

قرمزیت/ سبزیت، ) قرمزی  *aبيانگر روشنایي،  *L( آمده است. همانطور كه مشاهده مي شود 1شد و نتایج آن در جدول)

ودن و آبي در زردیت/ آبي بودن ) زردی در صورت مثبت ب *bدر صورت مثبت بودن و سبزی در صورت منفي بودن( و 

 نيز محاسبه و در جدول آمده است.  (c)و خلوص  (h)صورت منفي بودن مي باشند. عالوه بر این مقادیر زاویه فام 
 مشخصه های رنگي كاالی پشمي رنگرزی شده با گياه ریوند چيني بر حسب مقادیر آن -1جدول شماره 

H C b* a* L*  مقدارگياه

 )درصد(

74.46 33.94 32.70 9.09 61.60 5 

74.31 35.92 34.58 9.70 60.61 10 

74.54 40.33 38.87 10.75 55.10 15 

73.78 44.01 42.26 12.28 55.50 25 

77.95 39.38 44.51 12.40 48.70 50 

 

درصد ميزان قرمزیت و همچنين زردیت افزایش مي یابد  25با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود با افزایش تا ميزان 

 جه به مقدار زاویه فام محاسبه شده فام رنگي حاصل از این گياه زرد ته قرمز مي باشد.و با تو

 بررسي اثرنوع اسید بر مشخصات رنگي

k/
s

(درصد)مقدار ماده رنگزا 
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محلول نسبت به  10%و اگزاليک، استيک، فرميک، با مقدار  3%از اسيدهای مختلف گاليک، تانيک، تارتاریک، با مقدار 

ده شد. مشخصه های نمونه های حاصل از رنگرزی با ماده رنگزای ریوند استفا PH:4وزن كاال جهت ایجاد محيطي با 

 ( آمده است.2چيني در حضور اسيدهای مختلف در جدول )

 
 مشخصه های رنگي نمونه های رنگرزی شده با ریوند چيني در حضور اسيدهای مختلف به روش پيش دندانه -2جدول شماره

H C b * a * L * نمونه 

 
79.43 

 
40.77 

 
40.08 

 
7.47 

 
50.00 

 اسيد گاليک

 
78.86 

 
41.42 

 
40.64 

 
8.00 

 
51.34 

 اسيد تانيک

 
81.12 

 
42.25 

 
41.75 

 
6.52 

 
49.81 

اسيد 

 تارتاریک

 
81.11 

 
43.01 

 
42.49 

 
6.64 

 
49.43 

اسيد 

 اگزاليک

 
79.21 

 
40.90 

 
40.18 

 
7.65 

 
48.44 

 اسيد استيک

 
79.01 

 
42.82 

 
42.03 

 
8.15 

 
48.76 

 فرميک اسيد

 

( مالحظه مي شود كه استفاده از اسيد استيک و فرميک باعث 2بر طبق اندازه گيری ها و اعداد داده شده در جدول )

 *a)ميزان روشنایي( شده است. اسيد تانيک بيشترین ميزان روشنایي را در بين سایر اسيدها دارد.  *Lبيشترین كاهش 

، گاليک افزایش پيدا كرده و تمایلي به سمت )سبزیت (دیده نشد. افزایش )قرمزیت( با اسيدهای فرميک، تانيک، استيک

)قرمزی( برجسته تر است. اسيد اگزاليک باعث افزایش )زردی( و  *a)زردی( نسبت به افزایش در ميزان  *bدر ميزان 

و بيشترین )خلوص( شده  *cاسيد گاليک باعث كاهش زردی شده است. اسيد اگزاليک، فرميک باعث افزایش ميزان 

 )خلوص(  شده است.  *cخلوص رنگ مربوط به اسيد اگزاليک است و اسيد گاليک باعث كاهش

 بررسي اثر نوع دندانه بر مشخصات رنگي

، سولفات 2و سولفات آهن  3%از دندانه های مختلف سولفات مضاعف آلومينيوم ، كلرید قلع، سولفات مس، با مقدار 

نسبت به وزن كاال در رنگرزی ) به سه روش پيش دندانه، همزمان، پس دندانه( با گياه از هر دندانه  1%، با مقدار3آهن

استفاده شد. مشخصه های نمونه های حاصل از رنگرزی با ماده رنگزای ریوند چيني در حضور  25%ریوند چيني با مقدار 

 آمده است. 5، و 4، 3دندانه های مختلف به ترتيب در جدول 
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 خصه های رنگي نمونه های رنگرزی شده با ریوند چيني در حضور دندانه های مختلف به روش پيش دندانهمش -3جدول شماره 

H c b* a* L* نمونه 

73.34 
 

 شاهد 65.5 8.26 27.62 28.83

 
77.36 

 
41.69 

 
40.68 

 
9.11 

 
47.49 

سولفات 

 آلومينيوممضاعف

 
78.64 

 
48.83 

 
47.87 

 
9.61 

 
54.19 

 كلرید قلع

 
67.76 

 
24.09 

 
22.30 

 
9.11 

 
32.50 

 سولفات مس

 

81.58 

 
23.52 

 
23.27 

 
3.44 

 
34.71 

 2سولفات آهن

 
81.69 

 
23.47 

 
23.23 

 
3.39 

 
34.82 

 3سولفات آهن

 3و2مالحظه مي شود كه در حضور دندانه سولفات مس و آهن  3بر طبق اندازه گيری ها و اعداد داده شده در جدول 

)قرمزیت( *aكرده و دندانه كلرید قلع بيشترین ميزان روشنایي را در بين سایر دندانه ها دارد. كاهش پيدا (  (*Lروشنایي 

با دندانه كلرید قلع، سولفات مس، سولفات مضاعف آلومينيوم افزایش پيدا كرده و تمایلي به سمت )سبزیت (دیده نشد. 

رجسته تر است. دندانه كلرید قلع باعث افزایش )قرمزی( ب *a)زردی( نسبت به افزایش در ميزان  *bافزایش در ميزان 

مربوط به دندانه كلرید قلع است و  ( *C))زردی( و سولفات مس باعث كاهش زردی شده است. بيشترین خلوص رنگ

 باعث كاهش خلوص رنگ شده است.  3سولفات آهن 

 
 دانه های مختلف به روش همزمانمشخصه های رنگي نمونه های رنگرزی شده با ریوند چيني در حضور دن -4جدول شماره

H c b* a* L* نمونه 

 شاهد 65.59 8.26 27.62 28.83 73.34

سولفات  50.11 7.93 42.13 42.87 79.33

 مضاعفآلومينيوم

 كلرید قلع 56.44 9.52 51.58 52.46 79.53

 سولفات مس 38.64 8.75 24.98 26.47 70.70

 2سولفات آهن 36.71 1.21 22.00 22.04 86.83

 3سولفات آهن 35.92 1.23 21.24 21.28 86.67

 

 2( مالحظه مي شود كه استفاده از سولفات مس و سولفات آهن 4بر طبق اندازه گيری ها و اعداد داده شده در جدول)

)ميزان *L)ميزان روشنایي( و كلرید قلع و سولفات مضاعف آلومينيوم باعث افزایش  *Lباعث بيشترین كاهش 3و
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)قرمزیت( با دندانه كلرید قلع، سولفات مس، سولفات مضاعف آلومينيوم افزایش پيدا كرده و   *aه است. روشنایي( شد

)قرمزی( برجسته تر  *a)زردی( نسبت به افزایش در ميزان  *bتمایلي به سمت )سبزیت (دیده نشد. افزایش در ميزان 

 (*Cكاهش زردی شده است. بيشترین خلوص رنگ) باعث 3است. دندانه كلرید قلع باعث افزایش )زردی( و سولفات آهن

 باعث كاهش خلوص رنگ شده است. 3مربوط به دندانه كلرید قلع است و سولفات آهن 

 
 مشخصه های رنگي نمونه های رنگرزی شده با ریوند چيني در حضور دندانه های مختلف به روش پس دندانه -5جدول شماره 

H c b* a* L* نمونه 

 شاهد 65.59 8.26 27.62 28.83 73.34

 سولفات مضاعف 30.09 8.79 18.00 20.04 63.97

 آلومينيوم

 كلرید قلع 49.43 11.16 39.24 40.80 74.12

 سولفات مس 32.58 2.59 16.64 16.84 81.13

 2سولفات آهن 32.09 2.60 16.54 16.74 81.05

 3سولفات آهن 47.78 9.53 41.77 42.85 77.13

 

و سولفات مس  2( مالحظه مي شود كه استفاده از سولفات آهن5ی ها و اعداد داده شده در جدول)بر طبق اندازه گير

)قرمزیت(   *a)ميزان روشنایي( شده است.  *L)ميزان روشنایي( و كلرید قلع باعث افزایش  *Lباعث بيشترین كاهش 

كرده و تمایلي به سمت )سبزیت (دیده نشد. ، سولفات مضاعف آلومينيوم افزایش پيدا 3با دندانه كلرید قلع، سولفات آهن

باعث   3)قرمزی( برجسته تر است. دندانه سولفات آهن *a)زردی( نسبت به افزایش در ميزان  *bافزایش در ميزان 

باعث افزایش ميزان  3باعث كاهش زردی شده است. دندانه كلرید قلع و سولفات آهن 2افزایش )زردی( و سولفات آهن

c* باعث كاهش   2بيشترین خلوص رنگ مربوط به دندانه كلرید قلع است و سولفات آهن )خلوص( شده وc*  شده

است. نتایج بدست آمده از مقایسه روشهای رنگرزی ) پيش دندانه، همزمان، پس دندانه( بيانگر این است كه استفاده از 

كمترین ميزان روشنایي را در بر دارد  در هر سه روش )پيش دندانه، همزمان، پس دندانه( 2سولفات مس و سولفات آهن 

در حاليکه كلرید قلع در هر سه روش بيشترین روشنایي را ایجاد كرده است. همچنين در روش پيش دندانه با اسيد های 

 مختلف استفده از اسيد تانيک بيشترین ميزان روشنایي را در بين سایر اسيدها دارد.

 بررسي میزان جذب

بر حسب روش رنگرزی )پيش دندانه، همزمان، پس دندانه( از نمونه های رنگرزی  k/sزان به منظور شناخت مي     

 ارائه شده است. 2در شکل  k/sشده با دندانه های مختلف استفاده شده است و نتایج آن به صورت 
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 .ميزان جذب نمونه های رنگرزی شده با ریوند چيني با دندانه های مختلف بر حسب روش رنگرزی2تصویر

 

نشان مي دهد در روش پيش دندانه و پس دندانه سولفات مضاعف نسبت به روش همزمان مقدار جذب بيشتری  2تصویر 

دارد. ميزان جذب كلرید قلع در روش همزمان و پس دندانه بهتر از روش پيش دندانه مي باشد در حاليکه سولفات مس 

نسبت  3و  2ش پيش دندانه و پس دندانه سولفات آهن در روش پيش دندانه جذب بيشتری داشته است. همچنين در رو

به روش همزمان مقدار جذب بيشتری دارد. مقایسه ميزان جذب نمونه ها در روشهای پيش دندانه و پس دندانه با نمونه 

 شاهد نشان مي دهد كه استفاده از دندانه باعث افزایش جذب رنگزا توسط پشم مي شود. 

 اندازه گیری ثبات ها

-IS0-105-C03-1989- 105-A-03-1993- ISOمونه های رنگرزی شده در شرایط مختلف طبق استانداردهای ن     

105-X-12-1993  به منظور تعيين ثبات شستشویي، لکه گذاری و سایشي ارزیابي شدند. جهت اندازه گيری ميزان ثبات

، ذكر شده است و همچنين در بررسي ثبات سایشيشستشویي و لکه گذاری تمامي نمونه ها در شرایط استاندارد كه در باال 

مطابق استاندارد و سایش به روش خشک انجام گرفت كه نتایج اندازه گيری ثباتهای شستشویي، لکه گذاری، و سایشي 

 آمده است.  8، 7، 6نمونه ها بر خسب روش رنگرزی در جداول 

 
 ي به روش پيش دندانهثباتهای نومونه های رنگرزی شده با ریوند چين -6جدول شماره 

0

5

10

15

20

25

شاهد سولفات 
مضاعف

کلرید قلع سولفات مس سولفات 
2آهن

سولفات 
3آهن

k/
s

هپیش دندان

همزمان

پس دندانه

 نمونه ثبات شستشویي ثبات    ثبات لكه گذاری  

پلي  6،6نایلون پنبه دی استات

 استر

   سایشي پشم اكرليک

 شاهد 3-2 5 5-4 5-4 5-4 5 5-4 5-4

كلرید  3 5 5 5 5 5 5 5

 قلع

سولفات  4-3 5 5-4 5 5 5 5 5

 مس
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 ریوند چیني به روش همزمان ثباتهای نمونه های رنگرزی شده با-7جدول شماره 

 نمونه ثبات شستشویي ثبات    ثبات لكه گذاری  

پلي  6،6نایلون پنبه دی استات

 استر

   سایشي پشم اكرليک

 شاهد 3-2 5 5-4 5-4 5-4 5 5-4 5-4

كلرید  3 5 5 5 5 5 5 5

 قلع

سولفات  4-3 5 5-4 5 5 5 5 5

 مس

 

 

 

 شده با ریوند چیني به روش پس دندانه ثباتهای نمونه های رنگرزی-8جدول شماره 

 

 نمونه ثبات شستشویي ثبات    ثبات لكه گذاری  

پلي  6،6نایلون پنبه دی استات

 استر

   سایشي پشم اكرليک

 شاهد 3-2 5 5-4 5-4 5-4 5 5-4 5-4

كلرید  3 5 5 5 5 5 5 5

 قلع

سولفات  4-3 5 5-4 5 5 5 5 5

 مس

( است. ثبات شستشویي در صورت 5مي شود ثبات سایشي نمونه ها در حد عالي و )مطابق بررسي انجام شده مشاهده 

استفاده از دندانه ها افزایش را نشان مي دهد كه در روش پس دندانه و همزمان ثبات شستشویي كاالی رنگرزی شده با 

نمونه ها در حد خوب  سولفات مس بهتر از روش پيش دندانه است و همچنين طبق بررسي انجام شده ميزان لکه گذاری

تا عالي است. تغييرات شيد رنگي در حضور دندانه های مختلف و نمونه شاهد نشان مي دهد كه رنگزای موجود در ریشه 

ریوند چيني مي تواند با یونهای فلزی تشکيل كمپلکس داده و افزایش ثبات های شستشویي نيز دليلي بر پایداری كمپلکس 

 تشکيل شده است. 

 

 رینتیجه گی
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با توجه به بررسي های انجام شده در جداول و نمودارها، رنگرزی با ماده رنگزای ریوند چيني نتایج زیر را در بر دارد: با 

افزایش مقدار گياه قدرت رنگي نمونه های پشمي رنگرزی شده با شيب نسبتاً تندی افزایش مي یابد و سپس در غلظت 

های یکسان ماده رنگزا با دندانه های مختلف ميزان روشنایي نمونه دندانه درصد این شيب كاهش مي یابد. در غلظت  50

داده شده با كلرید قلع در هر سه روش پيش دندانه، همزمان، پس دندانه باالترین عدد را نشان مي دهد كه نمونه كلرید 

در  *aیي را نشان مي دهد. قلع در روش همزمان نسبت به دو روش دیگر با اختالف نسبتا زیاد، باالترین ميزان روشنا

در نمونه دندانه  *bنمونه دندانه كلرید قلع در روش پس دندانه باالترین عدد را در راستای قرمز بودن نشان مي دهد و 

 25كلرید قلع در روش همزان و پيش دندانه بيشتریت زردیت را نشان مي دهد. همچنين با افزایش غلظت رنگزا تا ميزان 

ت و همچنين زردیت افزایش مي یابد و با توجه به مقدار زاویه فام محاسبه شده فام رنگي حاصل از درصد ميزان قرمزی

در نمونه های دندانه كلرید قلع، سولفات مضاعف با اختالف بيشتر در روش همزمان  *cاین گياه زرد ته قرمز مي باشد. 

االترین خلوص را نشان مي دهد. ميزان جذب در روش پس دندانه با اختالف جزئي ب 3و پيش دندانه و سولفات آهن

نمونه های دندانه شده در مقایسه با نمونه دندانه نشده افزایش یافته است. در بررسي خواص ثبات ها، ثبات ها، ثبات 

 ( ارزیابي گردید.4-5( و لکه گذاری خوب تا عالي )3-4( و ثبات شستشویي متوسط تا خوب )5سایشي عالي )
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