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 فهرست مطالب

شماره صفحه عنوان مطالب
                                                                                                       

 1 چکیده

 2 مقدمه

 4 کلیات: فصل اول 

 5 هدف )1-1 °

 5 پیشینه تحقیق)1-2 °

 5 روش کار و تحقیق)1-3 °

 6 رنگزاهای طبیعی: فصل دوم 

 7 تاریخچه رنگرزی در ایران )2-1 °

 9 اهمیت رنگهای گیاهی )2-2 °

 10 مناطق مهم رنگرزی در ایران )2-3 °

 10 رنگزاهای طبیعی )2-4 °

 11 دندانه ها )2-5 °

13 گردو )2-6 °

18 حنا )2-7 °

23 استخراج روشهایبررسی  )2-8 °

25 بررسی روش های شناسای رنگزاهای طبیعی )2-9 °

26 بررسی رفتار ترم دینامیکی رنگززی کاالهای نساجی )2-10 °

26 فعالیت و پناسیل شیمیای یک رنگزا )1-10-       2 °

28 تجمع مولکول )2-10-       2 °

28 گرمای رنگرزی )3-10-       2 °

30 انتروپی )4-10-       2 °



ز 

31 انجام رنگرزی در تعادل )5-10-       2 °

31 ایزوترم های جذب )6-10-       2 °
 بررسی رفتار ترمودینامیکی و شیمی فیزیکی )11-         2

 کاالهای نساجی رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی                 
33

35  مواد و روش ها:فصل سوم 

36 مواد مورد نیاز )3-1 °

36 شرح آزمایش )3-2 °

38 استخراج رنگزاهای طبیعی )3-3 °

38 شرایط رنگرزی )3-4 °

 41 گیری و پیشنهادات نتیجه : چهارمفصل 

42 جذب محلول های استخراج شده )4-1            

44 گیری نتیجه        °

45  پیشنهادات       °



ح 

 
 فهرست مطالب

شماره صفحه عنوان مطالب
                                                                                                       

 70 منابع و ماخذ

 70 فهرست منابع فارسی

 70 فهرست منابع التین

 71 چکیده انگلیسی
 



ط 

 
  هاولفهرست جد  

شماره صفحه عنوان 
                                                                                                        

 23 مواد تشکیل دهنده حنا-1جدول
 42 محاسبه جذب بر حسب غلظت-2جدول
 48 )1 گراف0,06غلظت (رمق کشی رنگزای گردو-3جدول
 48 )1 گراف0,1غلظت (رمق کشی رنگزای گردو-4جدول
 48 )1 گراف0,15غلظت (رمق کشی رنگزای گردو-5جدول
 49 )1 گراف0,2غلظت (رنگزای گردورمق کشی -6جدول
 49 )2 گراف0,06غلظت (رمق کشی رنگزای گردو-7جدول
 49 )2 گراف0,1غلظت ( رمق کشی رنگزای گردو-8جدول
 50 )2 گراف0,15غلظت (رمق کشی رنگزای گردو-9جدول
 50 )2 گراف0,2غلظت (رمق کشی رنگزای گردو-10جدول
 50 )1گراف 0,06غلظت (رمق کشی رنگزای حنا-11جدول
 51 )1 گراف0,1غلظت (رمق کشی رنگزای حنا-12جدول
 51 )1 گراف0,15غلظت (رمق کشی رنگزای حنا-13جدول
 51 )1 گراف0,2غلظت (رمق کشی رنگزای حنا-14جدول
 52 )2 گراف0,06غلظت (رمق کشی رنگزای حنا-15جدول
 52 )2 گراف0,1غلظت (رمق کشی رنگزای حنا-16جدول
 52 )2 گراف0,15غلظت (ی رنگزای حنارمق کش-17جدول
 53 )2 گراف0,2غلظت (رمق کشی رنگزای حنا-18جدول

 



ی 

 

 فهرست نمودارها
شماره صفحه عنوان 

                                                                                                        
 37 دندانه دار کردن کاالی پشمی_1نمودار
 38  درجه سانتی گراد60درحمام های  رنگرزی کاالی پشمی-1گراف_2نمودار 
 39 درجه60دمای  دقیقه تا30زی کاالی پشمی پس از  رنگر-2گراف_3نمودار 
 46                                 جذب بر حسب غلظت گردو_4نمودار
 47 جذب بر حسب غلظت حنا_5نمودار
 54 )1 گراف0,06غلظت ( جذب رنگزای گردو_6نمودار
 55 )1 گراف0,1غلظت ( جذب رنگزای گردو_7نمودار
 56 )1 گراف0,15غلظت ( جذب رنگزای گردو_8نمودار
 57 )1 گراف0,2غلظت ( جذب رنگزای گردو_9نمودار
 58 )2 گراف0,06غلظت ( جذب رنگزای گردو_10نمودار

 59 )2 گراف0,1غلظت ( جذب رنگزای گردو_11نمودار

 60 )2 گراف0,15غلظت ( جذب رنگزای گردو_12نمودار

 61 )2 گراف0,2غلظت ( جذب رنگزای گردو_13نمودار

 62 )1 گراف0,06غلظت ( جذب رنگزای حنا_14نمودار

 63 )1 گراف0,1غلظت ( جذب رنگزای حنا_15نمودار

 64 )1 گراف0,15غلظت ( جذب رنگزای حنا_16نمودار

 65 )1ف گرا0,2غلظت ( جذب رنگزای حنا_17نمودار

 66 )2 گراف0,06غلظت ( جذب رنگزای حنا_18نمودار

 67 )2 گراف0,1غلظت ( جذب رنگزای حنا_19نمودار

 68 )2 گراف0,15غلظت (ای حنا جذب رنگز_20نمودار

 69 )2 گراف0,2غلظت ( جذب رنگزای حنا_21نمودار



 1

 :چکیده 

ذا ل. اهمیت استفاده از رنگزاهای طبیعی با توجه به مسائل زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست       

ی طبیعی پوست گردو و حنا توجه و تالش شده است  تا ایزوترم جذب این   رنگزا به دو    پروژهدر این   

به هر حال در صورت داشتن ایزوتـرم هـای جـذب مـی              . ها بر روی کاالی پشمی به دست آید         رنگزا

 .توان در فرایند رنگرزی از آن استفاده کرد 

اج سفید در شرایط ثابت دندانه دار و سپس توسـط   کاالی پشمی ایرانی به وسیله ز     پروژهدر این   

ی حنا و پوست گردو رنگرزی شده و پسـاب رنگـرزی مـورد آزمـایش جـذب                  رنگزامقادیر مختلف   

با توجه به مقادیرجذب رنگ باقی مانده در حمام و مقـادیر آن در پسـابهای شستشـو           .قرار گرفته است  

 . به دست آورد می تواند رمق کشی را محاسبه و سپس ایزوترم جذب را

ی حنـا و پوسـت گـردو مشـابه بـوده و             رنگـزا نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایزوترم جذب          

 .هردو از ایزوترم جذب النگ میور پیروی می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


