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 -1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکده هنر دانشگاه شاهد.mrshahparvari@yahoo.com ،
 -2استاد گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش.
 -3قطب علمی رنگ ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش.
 -4استادیار ،فیزیک رنگ ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش.
 -5مربی ،دانشکده هنر ،دانشگاه اراک.
واژگان کلیدی :سازگاری مواد رنگزا ،نسبت درجه سازگاری ،رنگرزی طبیعی ،مواد رنگزای طبیعی ،نخ پشمی.

 -1مقدمه
مواد رنگزای طبیعی در ادوار گوناگونی اعم از نوسنگی ،ساسانیان و پس از اسالم کاربرد بسیاری در رنگرزی الیاف پشمی و پنبه
داشته است] .[1این گروه مواد رنگزا علیرغم مزایای بسیاری که دارد ،از محدودیتهایی همانند امکان پایین بازتولید فام رنگی
برخوردار است که این قابلیت برای استحصال رنگهای ترکیبی همانند نارنجی و سبز تشدید میشود .در حالی که بدست
آوردن فام رنگی یکسان در نساجی سنتی ،به شدت حائز اهمیت است و عدم امکان باز تولید فام رنگی خسارات جبران
ناپذیری برای تولیدکنندگان این عرصه ایجاد میکند .بدین دلیل نیاز است قابلیت ترکیب مواد رنگزا و درجه سازگاری هر یک
در مقایسه با دیگری محاسبه قرار شود] .[2در واقع پیش از انجام رنگرزی با مخلوطی از مواد رنگزای طبیعی ،باید به معیاری با
عنوان سازگاری مواد رنگزا توجه داشت .معیاری که میزان رنگهمانندی یک فام را طی دفعات رنگرزی نشان میدهد و قابلیت
و یا عدم امکان ترکیب مواد رنگزا را بیان میکند .تاکنون تحقیقات کمی به قابلیت ترکیب و سازگاری مواد رنگزای طبیعی
پرداخته است؛ لذا در این پژوهش سازگاری ترکیب سه ماده رنگزای روناس ،اسپرک و پوست انار در حمام رنگرزی مخلوط
محاسبه میشود.

 -2تجربیات
 -2-1مواد مصرفی
در این مطالعه از نخ پشمی مرینوس دو ال  150تکس برای انجام آزمایشات رنگرزی استفاده شد .پودر روناس ،اسپرک و پوست
گردو از منابع تجاری ،اتانول با خلوص  %96برای استخراج مواد رنگزا و اسید استیک برای تنظیم  pHحمام رنگرزی تهیه شد.
 -2-2روش آزمایشها

 -2-2-1استخراج مواد رنگزا
در این مطالعه برای کاهش میزان خطای ناشی از تغییر میزان رنگزای موجود در مواد گیاهی ،استخراج ماده رنگزا انجام شد.
برای استخراج ،یک گرم ماده رنگزا در  50mlحالل آب و اتانول ،به نسبت برابر و دمای  25◦Cبه مدت  24ساعت قرار گرفت.
در پایان ،بوسیله دستگاه روتاری اوپوریتر ،حالل از ماده رنگزا جدا گردید و در نهایت پودر خالص بدست آمد.

 -2-2-2رنگرزی نخ پشمی با مواد رنگزا
رنگرزی با ترکیب دو تایی مواد رنگزا به صورت روناس :اسپرک ،روناس :پوست انار ،اسپرک و پوست انار انجام شد .در رنگرزی
از  %40ماده رنگزا بر حسب هر گرم وزن نخ پشمی استفاده شد .رنگرزی در حمامی به حجم  L:R:1:40انجام شد .نخ پشمی
داخل حمام رنگرزی با دمای  40◦Cگردید .سپس دمای حمام افزایش یافت تا در مدت  30دقیقه به نقطه جوش رسد .رنگرزی
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با ثابت نگاه داشتن شرایط به مدت  60دقیقه ادامه یافت .پس از گذشت مدت زمان مذکور ،نخ پشمی از حمام رنگرزی خارج
شد.

 -2-3محاسبه درجه سازگاری مواد رنگزا
برای محاسبه سازگاری مواد رنگزا از رابطه پیشنهادی آترتون و همکاران ( )1958استفاده شد .در این رابطه ) Ci (0و ) Ci (tبه
ترتیب بیانگر غلظت ماده رنگزا موجود در حمام پیش و پس از رنگرزی برای هر یک از مواد است .همچنین مقادیر  Kکه
مقادیری مابین یک و صفر میباشد ،به ترتیب بیان کننده بیشترین و کمترین درجه
) C (t
) C (t
سازگاری مواد رنگزا میباشد.
log 1, S
 K log 2, S
)C2, S (0

-3مشاهدات و بحث

)C1, S (0

پس از انجام رنگرزی ،نتایج سازگاری محاسبه و در جدول  1درج شد .به طور کلی نتایج این جدول نشان میدهد ترکیب
دوتایی مواد رنگزای روناس و اسپرک از درجه سازگاری خوبی برخوردار است .بروز این علت ریشه در وزن مولکولی ،قابلیت
رنگرزی و رفتار جذبی دو ماده رنگزا بر روی الیاف دارد که از معیارهای اصولی سازگاری مواد رنگزا به شمار میآید .اما مطابق
جدول  ، 3ترکیب پوست گردو با هر یک از مواد رنگزای روناس و اسپرک موجب بروز درجه سازگاری پایینتر از متوسط
می شود .بروز این نتیجه در اثر وجود مواد تاننی در پوست گردو است که باعث تبدیل آن به یک درشت مولکول شده و در
نتیجه باعث افزایش وزن ،کاهش سرعت رنگرزی و ضریب نفوذ بر روی الیاف پشم میشود؛ لذا ترکیب پوست گردو با هر یک از
سه ماده رنگزای دیگر به سبب اختالف باال در سرعت جذب و نفوذ در الیاف موجب بروز ناسازگاری میشود.
جدول ( -)1مقادیر و درجه سازگاری مواد رنگزا
ترکیب مواد رنگزا

روناس :اسپرک

روناس :پوست گردو

اسپرک :پوست انار

مقادیر سازگاری

0/952

0/492

0/330

 -4نتیجهگیری
نتایج این بررسی نشان داد ،دو ماده رنگزای روناس و اسپرک از درجه سازگاری مطلوبی برخوردار میباشند .در حالی که
ترکیب پوست گردو با سه ماده رنگزای دیگر موجب استحصال سازگاری پایین با درجه ضعیف میشود .بدین ترتیب میتوان
اظهار داشت دو ماده رنگزای روناس و اسپرک به سبب برخورداری از سازگاری مناسب از قابلیت ترکیب در یک حمام رنگرزی
برخوردار می باشد .در حالی که امکان ترکیب هر یک از ماده رنگزای مذکور با پوست گردو به سبب وجود سازگاری ضعیف
وجود ندارد.
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