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  چکیده 

هایی با ثبات  اي از رنگینه نگزاي طبیعی دستهمواد ر .است بوده جامعه و بشر زندگی از بخش جداناپذیري طبیعی يهارنگ دور، بسیار هايزمان از
ي طبیعی از جمله هارنگهاي برخی از مزیت. عالی و متوسط هستند که ریشه گیاهی و حیوانی دارند و بیشتر در رنگرزي سنتی نقش مؤثري دارند

رغم تولید ي طبیعی، علیهارنگت استفاده از هاي رنگی زیبا و جذاب و مسائل اقتصادي باعث شده است تا از اهمیسازگاري با محیط زیست، فام
هاي مختلف، دندانه داده و در این پروژه از ضایعات زعفران رنگینه تهیه شد و الیاف پشمی به کمک دندانه. ي شیمیایی متنوع کاسته نشودهارنگ

دهد که الیاف در نتایج نشان می. پرداخته شدهاي نوري و شستشویی این الیاف در حضور رنگینه مذکور، رنگرزي شدند و سپس به بررسی ثبات
   .هاي شستشویی و نوري الیاف در حد مطلوب بودهاي مختلف، شیدهاي رنگی متنوعی داشتند و در مجموع ثباتحضور دندانه

  
 .هاي رنگیثبات ،دندانه دادن، ت زعفرانضایعا، الیاف پشمی :هاي کلیديواژه
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  هاساختار شیمیایی آنتوسیانین - 2 شکل
Fig. 2- Chemical structure of Anthocyanins 
R3

।= -H, -OH, -OCH3 R5
।= -H, -OH, -OCH3 

 R5= -OH, -OCH3 R6= -H, -OH R7= -OH, -OCH3 

  گیاه زعفران -1شکل 
Fig 1- Saffron plant 

  مقدمه
 پوست، ساقه، نظیر طبیعی منابع از انسان باستان، دوران در

 زرد، مختلف يهارنگ استخراج منظور به گل و ریشه برگ،
 براي غیره و خاکستري اي،قهوه سبز، قرمز، آبی، نارنجی،
 این با). Parkes, 2002(است  نمودهمی استفاده لباس رنگرزي

 غنی میراث شدن کمرنگ باعث مصنوعی يهارنگ توسعه حال
 گسترده طور به سنتزي يهارنگ .است شده طبیعی يهارنگ

چرم  ابریشم، پشم، نایلون، رنگرزي منظور به نساجی صنایع در
 نشان تحقیقات که هرچند. گیردمی قرار استفاده مورد پنبه و

 و سیتوتوکسیک سنتزي يهارنگ از بسیاري که است داده
 را کبد تومور و باشدمی پستانداران هايسلول براي سرطانزا
 و غذا مصرف توانندمی همچنین هارنگ این. دهندمی گسترش

 کبد، به صدمه باعث دهند، کاهش را باروري سرعت رشد
 و هاریه ها،چشم پوست، بر ضایعاتی و شوند قلب و کلیه طحال،

   (Chowdhury & Das, 2012). کنندایجاد  هااستخوان
 سـمی  اثرات علت به جهان مختلف نقاط در صنعتگران ،رواین از
 سـنت  احیـاي  درصـدد  مصنوعی، هايرنگ این با مرتبط مضر و

 با سازگار هايرنگ عنوان به طبیعی هايرنگ از استفاده قدیمی
 از اسـتفاده . برآمدند جذاب و زیبا هايفام تولید با زیست محیط

-پسـاب  حجم ايمالحظه قابل طور به تواند می طبیعی رنگهاي
دهــد  کــاهش را رزيرنگــ هــايینــدآفر از حاصــل ســمی هــاي

)Bechtold et al., 2003; Golver,1998 .( حاضـر  حـال در 
 از رنـگ  اسـتخراج  بـراي  جهـان  سراسر در ايگسترده تحقیقات

 بـراي  خـام  مـواد  اکثـر . شـود می انجام گیاه مختلف هايقسمت

 در کـه  هسـتند  گیاهـان  مختلـف  هـاي بخش طبیعی، هايرنگ
 ،بـودن  ارزان یطبیعـ  هـاي رنـگ  اصلی مزیت. باشدمی دسترس

  .آنهاست بودن سمیغیر و زا سرطان غیر ،يتجدیدپذیرقابل 
ها براي افزایش جذب هاي طبیعی، از دندانهدر رنگرزي با رنگ

-دندانه. شودرنگ و همچنین افزایش ثبات رنگرزي استفاده می
هاي مورد استفاده در رنگرزي از نوع نباتی و یا معدنی هستند 

 انداز امالح فلزي تشکیل شدههاي معدنی که دندانه
(Mardaninezhad et al., 2004) .هاي رنگهاي از ویژگی

ها به هاي فلزي دندانهگیاهی، قابلیت تشکیل کمپلکس با یون
هاي فلزي یون. باشدوسیله پیوندهاي کئوردینانسی می

ها توانایی برقراري اتصال با زنجیرهاي ساختمان دندانه
هاي رنگی باشد که ثباتنیز دارا می پروتئینی الیاف پشم را

  .Saadatjoo, 1985)(بخشد الیاف رنگرزي شده را بهبود می
 Crocus sativus)(علمی  و نام زعفران با نام عمومی زعفران

L. متر سانتی 30تا  10، گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع
از وسط پیاز و یا قاعده ساقه، تعدادي برگ ). 1شکل (است 
ها، ساقه گلدار خارج شده از وسط برگ. شوندخارج می باریک

ها بسیار زیبا و داراي گل. که به یک تا سه گل منتهی می شود
شش گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن است در بعضی 

ها داراي سه پرچم و گل. به رنگ گلی یا ارغوانی باشند ها واریته
ز متمایل ي سه شاخه به رنگ قرمیک مادگی منتهی به کالله

قسمت مورد استفاده این گیاه، انتهاي خامه و . به نارنجی است
 . کالله سه شاخه است که به نام زعفران مشهور است
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حال حاضر تنها از کالله گل زعفران در کشور استفاده شده  در
رنگ گلبرگ . شود هاي این گیاه دور ریخته می و بقیه قسمت

باشد می) 2شکل (اي به نام آنتوسیانین زعفران مربوط به ماده
)Muller & Simon.,1979 ( که با استخراج آن از گلبرگ

توان رنگ طبیعی  شود می عنوان ضایعات دفع می زعفران که به
  .تهیه کرد

طریق  ها ازشناسایی آنتوسیانینمیالدي  1980در اواخر دهه 
جفت شده با کروماتوگرافی با  )DAD(دیود تشخیص آرایه 

هاي پس از آن شد، در سالانجام می) HPLC(کارایی باال 
ها و ترکیبات مرتبط با ابهام از آنتوسیانینشناسایی بدون 

 )DAD(سنجی جرمی جفت شده با تشخیص آرایه دیود طیف
 Revilla(شد انجام می) HPLC(و کروماتوگرافی با کارایی باال 

et al., 1999 .(هاي تحلیلی در حال حاضر از روش
و کروماتوگرافی ) LS-MS2(طیف جرمی -کروماتوگرافی مایع

- MS(طیف جرمی  -یونیزاسیون الکترواسپري - با کارایی باال
ESI-HPLC) (Huang et al., 2009 ( و همچنین روش

هاي جداسازي با سیستم) MS(جفت شدن اسپکترومتر جرمی 
و ) GC(، کروماتوگرافی گازي )LC(ع کروماتوگرافی مای

-Castaoeda(شود استفاده می) CE(الکتروفورز مویین 
Ovando et al., 2012 .(سنجی رزونانس مغناطیسی از طیف

  .شودساختار استفاده می تأییدبراي  زنی) NMR(هسته 
 

  هامواد و روش
کرومات مواد مصرفی شامل نخ پشمی، گلبرگ زعفران، بی

. باشدفات آلومینیوم، کلرید قلع، سولفات آهن میپتاسیم، سول
و  Xeno test 150 testدستگاه تعیین ثبات نوري الیاف پشم 

دستگاه رنگرزي براي تعیین ثبات شستشویی الیاف مورد نظر 
Ahiba Turbomat است.  

ابتدا مخلوط گلبرگ و پرچم گیاه براي استخراج رنگینه مورد 
) گرم 2گرم تا  5/0(مختلف از هاي استفاده قرار گرفت و جرم

لیتر حالل به میلی 50لیتري ریخته و میلی 250در فالسک 
ور در حالل غوطه شود، بطوریکه گیاه کامالًفالسک اضافه می

 90از دماي اتاق تا (ها را در دماهاي متفاوت فالسک. باشد
 24تا  2(قرار داده و عصاره در فواصل زمانی ) گراد سانتیدرجه 
هاي مختلف از جمله عصاره گیاه توسط حالل. تهیه شد )ساعت

استن، اتیل استات، متانول، اتانول و آب تهیه و در رنگرزي مورد 
بهترین رنگرزي الیاف، با عصاره آبی بدست . استفاده قرار گرفت

رو از حالل آب که حاللی سبز و همچنین مناسب از از این. آمد
  .فاده شدباشد، استنظر اقتصادي و صنعتی می

صورت پس از بدست آمدن شرایط بهینه، رنگینه گلبرگ با دینب
گیري بعد از اتمام عصاره). 3شکل ( استخراج آبی بدست آمد

  .شودمانده از عصاره خارج میگیاه باقی
  

  

   
 

  عصاره مخلوط گلبرگ و پرچم ،عصاره گلبرگ ،عصاره پرچم -3شکل  
Fig. 3- Mixed petal and oriflamme extract, petal extract, Oriflamme extract
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ها و سپس الیاف پشمی مورد شستشو قرار گرفتند تا ناخالصی
هاي سطحی آنها از بین برود و پس از بدست آوردن آلودگی

هاي مختلف ها توسط دندانهشرایط بهینه دندانه زدن، نمونه
لع، پتاسیم، سولفات آلومینیوم، کلرید قکروماتشامل بی

ابتدا دماي . سولفات آهن تحت عملیات دندانه زدن قرار گرفتند
رسانده و الیاف داخل  گراد سانتیدرجه  40محلول دندانه را به 

حال دماي الیاف و دندانه را در . گیردمحلول دندانه قرار می
رسانده و در  گراد سانتیدرجه  90دقیقه به دماي  20مدت 

ی مانده و سپس الیاف از دقیقه باق 60همین دما به مدت 
  ).4شکل (گردد محلول دندانه خارج می

ها، عملیات رنگرزي بارنگینه تهیه پس از خشک نمودن نمونه
در این مرحله . شده از گلبرگ و پرچم زعفران صورت گرفت

رسید، الیاف  گراد سانتیدرجه  40پس از اینکه دماي عصاره به 
دماي عصاره و الیاف  گیرد ودندانه شده داخل عصاره قرار می

. شودرسانده می گراد سانتیدرجه  100دقیقه به  30در مدت 
 ).5شکل ( گردددقیقه، الیاف از عصاره خارج می 40بعد از 

  
  

40 oC

30'

100 oC
40'

 40 oC

20'

90 oC
60'

 
  شرایط بهینه رنگرزيدیاگرام  - 5شکل                                                       شرایط بهینه دندانه زدن - 4شکل 

Fig. 5- Dying optimization condition diagram                 Fig. 4- Mordant optimization condition diagram  
  

هاي نوري و پس از عملیات رنگرزي و خشک شدن کاالها، ثبات
  .گرفتند ارها مورد بررسی قرشستشویی نمونه

ها، نمونه شسته نشده را به مدت در بررسی ثبات نوري نمونه
ساعت در دستگاه ثبات نوري قرار داده و مطابق استاندارد  72

ISO-105-B01-1994 درجه  هشتبوسیله معیار آبی که به  و
 هشتبهترین و  یکگیري شد که در آن شود، اندازهتقسیم می

بررسی در بخش نتایج و  نتایج این. ترین حالت استضعیف
  .بحث بیان شده است

یک از  ها، هرمنظور تعیین ثبات شستشویی نمونهحال به
شده را نصف کرده و به همراه همان اندازه هاي رنگرزينمونه

اي به عنوان نمونه نمونه خام پشمی و نیز نمونه خام پنبه
مواد شوینده قرار داده و  پنج درصدمخالف، درون بشر حاوي 

 20بشر به مدت . شودرسانده می L:R 1:50جم بشر را به ح
تحت عملیات شستشو قرار  گراد سانتیدرجه  50دقیقه در دماي

ها، مطابق گرفته و پس از آبگیري و خشک نمودن نمونه
و بوسیله معیار خاکستري  ISO-105-C01-1989استاندارد 

 یکبهترین و پنج شود و در آن درجه تقسیم می پنجکه به 

ترین حالت است با یکدیگر مقایسه و نتایج در بخش ضعیف
  .نتایج و بحث بیان شده است

 
  نتایج و بحث

رنگینه طبیعی از ضایعات گیاه زعفران، با روش استخراج آبی و 
هاي هاي مختلف، زمانتحت فرایند استخراج در درجه حرارت

هاي مختلف از مخلوط گلبرگ و پرچم زعفران، مختلف و با جرم
دماي مطلوب . هت تعیین شرایط بهینه استخراج، بدست آمدج

با افزایش . باشدجهت استخراج رنگینه از گیاه، دماي اتاق می
 24یابد و زمان زمان، استخراج رنگ در محلول آبی افزایش می

عنوان زمان بهینه براي استخراج رنگینه گرفته شده ساعت به
  .است

رنگرزي پشم با مخلوط گلبرگ و پرچم زعفران، در حضور 
هاي فلزي متفاوت، باعث ایجاد شیدهاي هایی با یوندندانه

 ).6شکل ( رنگی متفاوتی روي کاال شد
ها از نظر ثبات هاي استفاده شده، بهترین دندانهاز بین دندانه
 هاي کلرید قلع و زاج سفید بوده که نتایج مربوط بهرنگی دندانه
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هاي دندانه شده و سپس رنگرزي شده در هاي رنگی نمونهمولفه
نتایج مربوط به ثبات نوري  .نشان داده شده است 1جدول 

ها نشان داده شده است که همه نمونه 2ها در جدول نمونه

نتایج مربوط به ثبات  .باشندداراي ثبات نوري عالی می
  .است نشان داده شده 3ها نیز در جدول شستشویی نمونه

 

 
 

        

  ه چ ج ث ت پ ب الف
h g f e d c b a 

دندانه زاج سفید، عصاره )پ ،دندانه کلرید قلع، عصاره پرچم) ب ،دندانه کلرید قلع، عصاره مخلوط گلبرگ و پرچم) الف -6شکل 
، عصاره )ш( دندانه سولفات آهن) ج ،، عصاره پرچم)п( دندانه سولفات آهن) ث ،، عصاره گلبرگ)п( دندانه سولفات آهن) ت ،مخلوط

  دندانه سولفات مس، عصاره مخلوط) ه و ، عصاره پرچم)ш(دندانه سولفات آهن) چ ،گلبرگ
Fig. 6- a) Stannous chloride mordant, mixed petal and oriflamme extract, b) Stannous chloride mordant, 

oriflamme extract, c) alum mordant, mixed extract, d) ferrous sulphat )п(  mordant, petal extract, e) ferrous 
sulphat )п(  mordant, oriflamme extract, f) ferrous sulphat mordant )ш( , petal extract, g) ferrous sulphat )ш(   

mordant, oriflamme extract, h) copper sulphate, mixed extract 
 

  نگی الیاف پشمی رنگرزي شده با مخلوط گلبرگ و پرچم زعفرانهاي رشاخص - 1جدول 
Table 1- Color values of dyed wool yarn with mixed saffron petal and oriflamme  

 ردیف
Entry 

 دندانه
Mordant 

 

قبل از شستشو هاي رنگی نمونهشاخص  
Color values of yarn before washing 

 

س از شستشوپ هاي رنگی نمونهشاخص  
Color values of yarn after washing 

 

b 
 

a 
 

L 
 

b 
 

a 
 

L 

1 

 

 کلرید قلع
SnCl2 

23.931 2.330 29.660 24.227 2.589 27.442 

2 
 

 زاج سفید
KAl(SO4)2 

33.709 1.708 40.188 33.241 2.055 37.021 
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  عفرانثبات نوري الیاف پشمی رنگرزي شده با مخلوط گلبرگ و پرچم ز -2جدول 
Table 2- Light fastness of dyed wool yarn with mixed saffron petal and oriflamme 

 ردیف
Entry 

 دندانه
Mordant 

 ثبات نوري
Light fastness 

1 

 

 کلرید قلع
SnCl2 

1 

2 

 

 زاج سفید
KAl (SO4)2 

 

1 

  
رگ و پرچم زعفرانگذاري الیاف پشمی رنگرزي شده با مخلوط گلبثبات شستشویی و لکه - 3جدول   

Table 3- Washing and rubbing fastness of dyed wool yarn with saffron petal and oriflamme 

 ردیف
Entry 

 دندانه
Mordant 

 ثبات شستشویی
Washing fastness 

گذاري روي پشمثبات لکه  
Rubbing fastness 

1 

 

 کلرید قلع
SnCl2 

3.5 4 

2 

 

 زاج سفید
KAl(SO4)2 

3 4 

  
  گیرينتیجه

هـاي حاصـل از   دهد که استفاده از رنگینهاین مطالعه نشان می
ضایعات زعفران براي رنگرزي الیاف طبیعی مانند پشم، عـالوه  

شـود، صـرفه   بر اینکه باعث استفاده از دورریزهاي این گیاه می
الیاف رنگرزي شده با ایـن رنگینـه   . اقتصادي نیز به همراه دارد

ي مختلف شیدهاي رنگی متفاوتی را بوجـود  هادر حضور دندانه
ــات   مــی ــالی و ثب ــوري ع ــات ن ــاف داراي ثب ــن الی ــه ای آورد ک

در مقایسـه بـا سـایر تحقیقـات     . باشـند شستشویی خوبی مـی 

مشابه، استفاده از حالل سبز و به کارگیري ضایعات کشـاورزي  
 .باشدله مزایاي این تحقیق میمجهت رنگرزي از ج

  
  تقدیر و تشکر

مـادي و معنـوي گـروه شـیمی دانشـگاه      ري و حمایت از همکا
گروه پژوهشی زعفران دانشـگاه بیرجنـد کـه امکـان      بیرجند و

  . نمایدانجام این پژوهش را فراهم کردند قدردانی می
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Abstract 
Natural dyes have been an integral part of the human life and his society. Natural colorants are color 
substances with high and average fastness which originated in plants and animals. The foresaid play an 
essential role especially in traditional coloration. Biological behavior, color fastness, economic 
characteristics and intrinsic affinity are some beneficial properties of natural colors have caused that these 
colors are renowned. In this project, colorants were produced from saffron wastage, and wool yarns were 
mordant. These mordant dyes were colored in the existence of foresaid colorant. Light and washing fastness 
of the yarns were investigated then. The results showed that the yarns with various mordents have varied 
variances and the combination of light and washing fastness observed in acceptable levels.  

 
Keywords: Color fastness, Mordant, Saffron wastage, Wool yarns. 

  


