
 عنوان طرح :  ساخت رنگ بر پایه گیاهان

 گروه پژوهشی : آزمایشگاه شیمی

 طراح : مهسا برزگر

 شیریدبیران راهنما : سرکار خانم صداقت و سرکار خانم علی

 چکیده :

از سال های دور تا به کنون ، رنگرزی یکی از فرآیند های پیچیده بوده که ذهن بشر را  

تر شده و در طول تاریخ ، و با پیشرفت صنایع ، این علم نیز گسترده درگیر خودش کرده است

این فرآیند ، از راه های مختلفی صورت  هایی برای رنگرزی بودند.دانشمندان دنبال کشف راه

شود که خود به دو دسته طبیعی و با توجه به نیاز ، از مواد گوناگونی هم استفاده می میگیرد و

های  ما تالش کردیم تا بدون استفاده از ماشین های رنگرزی ، رنگ شوند .شیمیایی تقسیم می

را روی نخ و پارچه خود تثبیت کنیم . دلیل انتخاب این پروژه ، فراگیر شدن رنگرزی  طبیعی

شیمیایی و اثرات منفی آن روی طبیعت بوده و ما در تالشیم که از راه هایی که کمترین ضرر را 

به دسته مواد رنگزی فراوانی در طبیعت وجود دارد که استفاده کنیم . به طبیعت می رساند ، 

تر دسترسی به برخی آسانشوند اما های گوناگونی ) مانند نباتات ، معدنی و حیوانی ( تقسیم می

و از تثبیت کننده هایی  مانند حنا ، روناس و ... ما از گیاهانی .  بوده و ما از آنها استفاده کردیم

مشکالتی از قبیل در دسترس  ، کمک گرفتیم تا رنگ روی نخ بماند و پایدار شود . مانند زاج

ی مواد نبودن همه ی وسایل آزمایشگاهی ، نداشتن منابع کافی و دسترسی نداشتن به همه

موردنیاز ، موانعی در راه ایجاد کرد اما در نهایت ، با آزمایش و تکرار مکرر ، توانستیم به نتیجه 

 دست پیدا کنیم . قابل قبولی

 مقدمه :

فیزیک  -فرایند پیچیده ای است که درک عمیق آن نیاز به دانش کافی از شیمی رنگرزی ، 

 .و فرایندهای نفوذ و جذب و خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف مورد رنگرزی و مواد رنگرزی دارد

در طی آن ، پارچه ها ، نخ و یا الیاف ، توسط محلول هایی که حاوی دانه های رنگی هستند ، 

امروزه برای  شوند . این فرآیند در صنایع نساجی به خوبی قابل مشاهده است .آمیزی میرنگ

 شود.رنگرزی ، از ماشین ها نیز استفاده می



متوجه رنگی  پودر حنا خورده باشد ،حال دستتان به پوست گردو و یا مقداری اگر تابه 

دسته ای از گیاهان دارای رنگینه اید . گیاهانی همچون گردو ، حنا ، انار و ... شدن دستتان شده

. اگر شما کمی حنا و  هایی با ثبات عالی و متوسط هستند و در رنگرزی نقش مؤثری دارند

کنید که بعد مقداری پارچه سفید را در ظرفی قرار داده و روی حرارت بگذارید ، مشاهده می

جالب .شود مدتی ، رنگ پارچه سفید شما تغییر پیدا کرده و این رنگ هم به آسانی پاک نمی

پس  .ایجاد کندترکیب رنگ گیاهان مختلف با هم می تواند رنگ های دیگری را است بدانید که 

 از این خاصیت گیاهان ، میتوان در رنگرزی به خوبی استفاده کرد .

شوند . امروزه رنگ ها همانطور که اشاره شد ، به دو دسته طبیعی و شیمیایی تبدیل می 

 1838قدیمی ترین رنگ شیمیایی در سال  شوند وسنگ ساخته میاز ذغالرنگ های شیمیایی 

 شیمیدان معروف انگلیسی ساخته شد .توسط سر ویلیام پر کین 

 شوند :رنگ های طبیعی خود به سه دسته تقسیم می 

توانند مولد ی گیاهان دارای رنگ هستند و میمواد رنگ زای طبیعی یا نباتی : همه – 1 

رنگ باشند . مواد رنگزای گیاهی در مقایسه با بقیه مواد رنگزا ، دارای اهمیت بیشتری هستند . 

نیل ، حنا ، روناس ، سماق ، زرشک ، زردچوبه ، زعفران ، پوست اند از : ترین آنها عبارتشاخص 

گردو و ... . قسمت رنگزای گیاهان میتواند ریشه ، ساقه یا برگ باشد . امروزه به دلیل پیشرفت 

صنعت رنگرزی و استفاده بیشتر از مواد رنگزای شیمیایی ، مواد رنگزای طبیعی زیاد کاربرد 

 ارند.ند

اند و مهم مواد رنگزای حیوانی : موادی هستند که از حشرات یا حیوانات گرفته شده -2 

 ترین آنها ، قرمزدانه است .

مواد رنگزای معدنی : موادی هستند که به صورت خالص یا ناخالص از معادن  – 3 

 ترین آنها ، گل اخری است .شوند و قدیمیاستخراج می

 طرح مشکل :

با رنگرزی ، بسیار پیشرفت کرده است . همچنین استفاده  امروزه علم در رابطه میدانیم 

 توانداز رنگ های طبیعی به جای رنگ های شیمیایی و تولید رنگ هایی کامال برپایه گیاهان ، می

همچنین با توجه به مطالعات  در صنایع نساجی به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرد .

های تصفیه برای رنگ های های نساجی ، دریافتند که روشانجام شده در رابط با پساب کارخانه

سخت تر صورت میگیرد ، زیرا برخی مواد افزودنی به این رنگ ها و یا در طی مرحله  شیمیایی 



ه و در صورت تصفیه نشدن به تولید ، از روش های اسیدی ، بیولوژیکی و یا الکتروشیمیایی بود

 شود .طور دقیق ، باعث ایجاد مشکالت زیادی می

 راه حل :

 راه حل های ممکن : – 3.1

 کنندهتولید رنگ با گیاهانی مثل حنا ، انار ، لبو و ... با استفاده از حرارت و تثبیت 

 

 ویژگی ها و مزایا :-3.1.1

توانند هایی با ثبات متوسط دارند و میطور که گفته شد ، رنگدانه هماناین گیاهان  

آمیزی پارچه باشند . البته برای تثبیت بیشتر ، از موادی مانند زاج گزینه های خوبی برای رنگ

در تصفیه آب و فاضالب مصرف خاصی است  ترکیب شیمیایی آلوم، یا زاج  کنیم .استفاده می

گردد. برای هم استفاده مینساجی، عکاسی و کاغذسازی  ، دباغی شود. در صنایعمی

 .و افزایش ماندگاری میوه و سبزی هم کاربرد دارد بیکینگ پودر تهیه

 

 هدف های مدنظر : -3.1.2

 آمیزی پارچه و تثبیت رنگ های گیاهان ساخته شده روی آن است .، رنگهدف ما  

 کاربرد طرح : – 3.2

و هم به سود طبیعت است. با  دانیم که استفاده از رنگ های طبیعی ، هم به نفع مامی 

استفاده گسترده از این نوع رنگ در صنایع نساجی ، پساب های تولید شده ، به طبیعت آسیب 

 کمتری وارد کرده ، همچنین استفاده ما از مواد شیمیایی در زندگی کمتر خواهد شد .

 

 

 پیشینه طرح :

است، گرچه دلیل  هشدسال قبل از میالد در چین، رنگرزی انجام می ۳۰۰۰بیش از 

است، متعلق  ترین اسناد از مذهب هندو که در رابطه با رنگرزیقاطعی در دست نیست. قدیمی



سال پیش از میالد است. در آن زمان رنگرزها کاالی ابریشمی و پارچه های طالیی  ۲۵۰۰به 

وان نتیجه گرفت تکردند. از این اسناد تاریخی میهای گوناگون رنگرزی میزربافت خود را به رنگ

است. عقیده بر این است که این پیشه و که رنگرزی در آن هنگام یک کار معمول و متداول بوده

 .استصنعت از ایران به مصر منتقل شده

است ارغوانی  های بعد از آن در رنگرزی استفاده شدهکه طی دوره رنگرزی طبیعیاز دیگر مواد

رنگزا بسیار کمیاب بود و از  یرفت. این مادهبه کار میصوری بود که برای رنگرزی شنل سزارها 

 است.  آمدهنوعی حلزون دریایی به دست می

هایی را که دارای مواد رنگی بودند با پودر تالک مخلوط کرده و در آن زمان رنگرزها، گل

ریشه طبیعی دادند. اکثر مواد رنگزایی که در تهیه مواد آرایشی قرمز رنگ مورد استفاده قرار می

رفتند، قادر نبودند به تنهایی رنگ با ثباتی را بر روی کاالی داشته و در قرون وسطی به کار می

نساجی ایجاد کنند، به این خاطر الیاف را با مواد رنگزا همراه با اکسیدهای فلزی از قبیل اکسید 

و بدین ترتیب ثبات رنگ  کردند؛گویند، رنگرزی میها دندانه میآلومینیوم، آهن و قلع که به آن

ای که در آن زمان ترین مواد رنگزای طبیعی دندانهیافت. یکی از متداولروی کاال افزایش می

آمد. این ماده به گرفت، آلیزارین بود که از ریشه گیاه روناس به دست میمورد مصرف قرار می

رنگرزی به همراه اکسید  این ماده در .شدمقدار وسیعی در اروپا، ایران و هندوستان کشت می

های قرمز و ارغوانی مایل کاررفته و از آن به ترتیب برای کسب رنگآلومینیوم و اکسید آهن به

های های شکالتی از مخلوطی از دندانهکردند. همچنین برای حصول رنگبه بنفش استفاده می

نگزای طبیعی که کاربرد کردند. یکی دیگر از مواد راکسید آلومینیوم و اکسید آهن استفاده می

خیلی زیادی داشت، ماده رنگزای استخراج شده از درخت بغم بود و به مقدار زیاد در رنگرزی با 

 .گرفتهای سیاه مورد استفاده قرار میدندانه اکسید کروم برای ایجاد رنگ

نه آمد، و در رنگرزی با دنداقرمزدانه، ماده رنگزایی بود که از یک نوع حشره به دست می

های اخیر برای کرد. این ماده رنگزا تا سالآلومینیوم، رنگ قرمز سیر )الکی( روی کاال ایجاد می

 شد. ها، به کار برده میهای ویژه افسران گارد در جشنرنگرزی لباس

آمدند. کتابی در تا اواسط قرن نوزدهم، تمامی مواد رنگرزی از منابع طبیعی به دست می

میالدی نوشته شده و آمار خوبی درباره  ۱۸۴۴لوار توسط پارنل در سال مورد رنگرزی و چاپ چ

 گرفتند،می قرار استفاده مورد مصنوعی رنگرزی مواد تولید از قبل که طبیعی رنگرزی مواد

 .استداده

است، از این گیاه ماده شدهدر انگلستان، فرانسه و آلمان، گیاهی به نام ایساتیس کشت می

شد که در رنگرزی جهت به دست آوردن رنگ آبی استفاده فعالی به نام ایندیگوتین استخراج می



 ۱۸۵۸پرکلین ماده رنگرزی مفیدی به نام ماوین تولید کند. در سال  ۱۸۵۶شد. سال می

الیت فوت  ۱۸۶۳ای رنگزا به نام فیوشین را تولید نمود. در سال نام ورگوئین ماده دانی بهشیمی

برای نخستین بار، روش رنگرزی موفقی با رنگ سیاه بر اساس اکسیداسیون آنیلین که روی پنبه 

آغشته شده بود کشف کرد. وی در این فرایند محصولی تولید کرد که به نام آنیلین سیاه شناخته 

است، امروزه ون وسطی تا زمان حال تولید مواد رنگزا با گسترش چشمگیری مواجه بودهشد. از قر

 .انداست، فعال بودههای زیادی در زمینه تولید مواد رنگزا که ماده اساسی رنگرزیکارخانه

های بافتترین فرش دنیا، بیشتر پژوهشگران این قالی را از دستفرش پازیریک قدیمی

 .زمین دارددانند، این موضوع نشان از قدمت رنگرزی در ایرانمیها یا مادها پارت

 پیشینه رنگرزی در ایران : 

دی همچون اشاره شواه خصوص به اسالم، از پیش. دارد ایدیرینهرنگرزی در ایران سابقه 

سال  ۴۰۰ به مربوط سارد شهر در هخامنشی شاهان بافی قالی کارگاه به یونانی، مورخ گزنفون

 گره دارای اثر ترینکهن و کوروش قبر روی رنگ، ارغوانی قالیهایی درباره قبل از میالد و نوشته

ور رودنگر در پروفس توسط و شده محسوب ایران قالی نمونه نخستین حال به تا که ایران،

صنعت است، وجود هنر قالی بافی و به پیرو آن ای به نام پازیریک کشف شدهمغولستان در ناحیه

رنگرزی را از آغاز تاریخ ایران باستان به صورت هنری ارزنده و تکامل یافته در منطقه قطعی 

 .سازدمی

هایی از اند. کشف نمونهدر دوره ساسانی رنگرزان از احترام خاصی برخوردار بوده

های دوره ساسانی که شاهکارهایی از ذوق و ظرافت و هنر طراحی و رنگرزی به حساب پارچه

آید ناشی از وجود صنایع پیشرفته رنگرزی و نساجی و بی تردید بافت فرش است که اعتبار می

باشد که عالوه های فرش ساسانی فرش بهارستان یا بهارخسرو میرساند. از نمونهآن را به اوج می

که  های زیبایینظیر، استفاده از رنگبها و بیها و جواهرات و تزئینات گرانبر استفاده از سنگ

 .است انگیزی در مقابل نگاه بیننده قرار دادهتمام فصول سال را به نحو شگفت

های رنگرزی که به صورت صنفی و در دوران آل بویه و سپس سلجوقیان به وجود کارگاه

ها است. در این کارگاه تولیدی در بسیاری شهرهای ایران نظیر یزد، کاشان و اصفهان اشاره شده

طور دائم حضور داشتند و تجربه و مهارت و ذوق خود را در این ان، رنگرزان نیز بهعالوه بر بافندگ

خصوص در ها بهگرفتند. شهرت ایرانیان در رنگسازی و دریافت ارزش رنگکار میها بهرنگرزخانه

سازی و مینیاتور نیز به مرزی رسیده بود که با گسترش مکتب هنری های مربوط به کتابزمینه

 .شدندی نظیر مکتب هرات، ایرانیان به عنوان استادان رنگ شناخته میابرجسته



های گیاهی که از روناس، نیل، اسپرک، پوست گردو، پوست انار و زعفران و سایر رنگ

ای یافت که در هیچ صدها سال پیش بشر شناخته بود به دست هنرمندان رنگرز ایرانی جلوه

است؛ وران صفویه اوج ترقی صنایع رنگرزی و قالی بافیکجای دیگر از جهان تقلید شدنی نبود. د

نظیر های دنیاست که شیوه رنگ آمیزی مالیم و بیخوشبختانه آثار زیادی از آن زینت بخش موزه

است ها بکار رفتههای متعددی که در بافت قالیخورد. رنگدر قطعات به دست آمده به چشم می

هایی ها تقریباً معادل رنگزرد کمرنگ و نارنجی؛ که این رنگکه عبارتند از: قرمز سیر، آبی، سبز، 

 صنعت قدمت بارزشود و نشانه ها استفاده میهستند که امروزه در رنگرزی سنتی ایران از آن

 .است ایران در رنگرزی

آوردند که با یکدیگر تفاوت هایی به وجود میرنگرزان به کمک خالقیت خود، ته رنگ

توتی ها، بنفش مخلوط با سرخ را برای ساختن رنگی مانند شاهجزئی داشتند. مثالً در ترکیب رنگ

ها را به رنگ سرخ خرمالویی که درخشش شگرفی داشت یا با مخلوط بیشتری از زرد تند آن

زمان با رشد رنگرزی مدرن در صنعت رنگرزی ایران در اواخر دوران صفویه، همدرمی آوردند. 

 شیمیایی هایرنگ کاربرد پهلویاروپا عظمت و اهمیت خود را تا حدی از دست داد. در دوره 

 .کرد پیدا چشمگیری افزایش طبیعی هایرنگ به نسبت خارجی

 

 روش انجام طرح : -5

، مقداری چغندر که از قبل خشک کرده و پودر کرده جوش لیتر آبمیلی 100ابتدا در  

بودیم را میریزیم . کمی حرارت داده و آن را هم میزنیم . پس از چند دقیقه ، بشر را از شعله 

رنگی آن بماند . سپس دوباره روی شعله قرار داده و برداشته و مواد را صاف میکنیم تا تنها آب

یزیم و همزمان ، مقداری نخ سفید را درون بشر قرار دو اسپاتول زاج سفید را درون بشر میر

شود که نخ میدهیم . کمی هم زده و سپس تا چند دقیقه به آن مهلت میدهیم . مشاهده می

 گداریم .شود . سپس آن را دراورده و کنار میسفید ، رنگی می
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کنیم این آزمایش ، تثبیت نشدن رنگ روی نخ است . مشاهده می موانع پیش آمده در 

 دهد .که پس از مدتی ، رنگ از نخ خارج شده و رنگ خود را از دست می

میتوانیم از تثبیت کننده های دیگری ، مانند کروم ، مس سولفات یا قلع که در دندانه  

که در طی آن،  الیاف فرآیندی استشوند ، استفاده کنیم . دندانه زدن زدن الیاف استفاده می



شوند که خود از نظر شیمیایی ، قابلیت حل شدن در رنگ الیاف را موادی به الیاف افزوده می

طرز عمل این امالح به این صورت است که با به وجود آوردن خلل و فرج یا خراش در  دارند .

 .شودروی سطح الیاف باعث نفوذ بیشتر رنگ به داخل الیاف می
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باتوجه به پژوهش های اندک من بعد از انجام پروژه ، فهمیدم که تثبیت رنگ بر روی  

گیرد . مواد به کار رفته در دندانه زدن ، از مواد طبیعی اعم ، از راه دندانه زدن صورت میالیاف 

زدن سه راه دارد از پوست انار یا پوست گردو و یا مواد معدنی مانند زاج یا قلع هستند . دندانه 

که هر یک ، تفاوت با دیگری دارد . به دلیل کمبود وقت و دسترسی نداشتن به مواد کافی ، قادر 

نبودیم تا دوباره آزمایش ها را انجام بدهیم و هر یک از راه ها و مواد نام برده را آزمایش کنیم. 

دانه هایی هستند که رای رنگای که به آن دست یافتم ، این بود که برخی گیاهان ، دااما نتیجه

اگر عمل دندانه زنی را با مواد مخصوص ، انجام دهیم ، میتوانیم به رنگ هایی بر پایه گیاهان 

 دست یابیم .
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 سایت نانوتکسنت

 نامه رشددانش

 کارپتسایت ایران
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