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مریم قنبری عدیوی

1

چکیده
گیاه روناس ،علفی با شاخههای باريک ،نازک و مقاوم در مقابل شوری است که به صـورت خـودرو
در فصل بهار میرويد .از روناس برای رنگرزی نخهای پشمی مورد استفاده در تولید قـالی دسـتباف
استفاده میشود .طیف رنگی حاصل از رنگرزی با روناس ،از صورتی کمرنگ تا قرمز پررنگ اسـت.
دادههای اين مقاله به روش میدانی ـ کتابخانهای گردآوری شده و مراحـل مختلـف رنگـرزی الیـاف
پشمی با روناس برای به دست آوردن فامهای صورتی سیر ،صـورتی نـیم سـیر و بنـدننی (صـورتی
روشن) به شیوه «دوغی» در روستای اشکفتک شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار
گرفته است .نتايج مستندنگاری نشان میدهد که در اين منطقه ،رنگرزی الیاف پشمی بـا رونـاس بـه
روش سرد يا پاشیدنی در دمای محیط ( 42ـ  22درجه سانتیگراد) ،مرسوم است و مراحـل خاصـی
دارد .از خامههای پشمی رنگرزی شده با استفاده از روناس و دو  ،در تولید انواع صنايع دستی استان
از جمله بافت قالی ،گلیم ،توبره ،شردنگ ،وريس و ...استفاده میشود .همینین ثبت مراحل و نکـات
مختلف رنگرزی سنتی حاکی از آن است که به دلیل رعايت نشدن اصول رنگرزی استاندارد و علمی،
انجام عملیات رنگ همانندی در اين شیوه امکانپذير نیست.
کلیدواژهها :روناس ،رنگرزی سنتی ،دوغی ،چهارمحال و بختیاری.

 .2کارشناسی ارشد هنر و پژوهشگر فرهنگ مردم .رایانامهMaryam.adivi1367@gmail.com :
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 .1مقدمه
شماره  56تابستان 0011

روناس ،ریشه گیاهی رنگی ،متعلق به خانواده روبیاستی 2است
مهمترین آنها ،روبیاتینکتوروم 1اس
اس

و بخ

کته  40گونته دارد.

که ماده رنگی آن ج ء دسته رنگ اهای آنتراکینتونی

اصلی آن ،آلی ارین و بعد از آن ،پورپتورین است

گقانعتان و قنبتر افجته،

 . 825 :2834گیاه روناس ،علفی با شاخههای باریک ،نازک و مقتاوم در مقابتل شتوری
اس

که در فصل بهار و در اکثر مناطق ایران به صورت ختودرو و وثشتی متیرویتد.

قدرت رنگی ریشه این گیاه ،با مدت زمانی کته در ختاک مانتده ،نستب

مستتقیم دارد؛

یعنی هر چه گیاه بیشتر در خاک مانده باشد ،رنگ بیشتری دارد .در ثال ثاضتر مراکت
اصلی تولید روناس ،شهرستانهای اردکان و بتافق در استتان یت د و شهرستتان ختور و
بیابانک در استان اصفهان هستند گموثدیان و همکاران . 2 :2838 ،طبتق پتژوه هتای
صورت گرفته ،روش مناسب برای رنگترزی 8رونتاس ،روش پتی

دندانته 4و استتفاده

مستقیم از پودر رنگ ا در ثمام رنگرزی 5اس  .همچنین استفاده از دندانههای 7متفاوت،
ضمن اف ای

جذب رنگ و بهبود ثباتهای عمتومی ،محتدوده متنتوعی از فتامهتا 7را
1. Rubiaceae
2. Rubiatinc Torum

 .8رنگرزی عملی اس

که در طی آن ماده رنگی در شرایط معینی از درجه ثرارت و زمان ،بر الیاف و یا کتاالی منستوج اثتر

میگذارد و آنها را رنگ میکند گصوراسرافیل. 44 :2873 ،
 .4رنگرزی به روش پی
در آن دندانه دادن پی

دندانه یا دندانه قبل ( )Pre-Mordantingقدیمیترین روش رنگرزی با رنگهای گیاهی اس

که

از عملیات رنگرزی انجام میشود .از م ایای این روش می توان آسانی رنگ همانندی و یکنتواختی در

ایجاد رنگ درون لیف را نام برد .از معایب آن هم می توان به زمتان طتوالنی و دو مرثلتهای بتودن آن اشتاره کترد گمنتظتر و
همکاران. 33 :2833 ،
 .5ثمام رنگرزی محل و ظرفی اس
میشود .عمل رنگرزی ممکن اس

که ثاوی مواد رنگ ا و دیگر مواد ضتروری بترای رنگترزی است

و کتاال در آن رنتگ

در یک ثمام ساده مانند بشر ،پاتیل و یا در ماشینهای رنگرزی انجام شود.

 .7دندانهها در واقع نمکهای فل های واسطه با قابلی

ثل شوندگی مناسب در آب هستند که در رنگرزی به کار میرونتد .از

آنجایی که اکثر رنگ اهای طبیعی میل ترکیبی کمی با الیاف نساجی دارند ،نیاز به دندانه برای جذب بیشتر رنگ ا توستط الیتاف
وجود دارد .به طور معمول ،دندانه ها تثبی

رنگ ا را اف ای

داده و وسع

شیدهای رنگتی ثاصتل از رنگینتههتا را گستترش

میدهند.
 .7فام یا تهرنگ ) (Hueثال
پررنگ.

و ظاهر اصلی رنگ بدون اضافه کردن رنگهای دیگر را بیان میکند؛ مثل آبی کتمرنتگ ،آبتی
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ایجاد میکند گمقصودی و همکاران . 1 :2838 ،طیف رنگی روناس از صورتی کمرنتگ
تا قرم پررنگ اس ؛ البته فامهای قهوهای و کِرم نی از آن به دس

میآید.

با روناس برای به دس

آوردن فامهای صورتی سیر ،صورتی نیمسیر و بَتدَنی گصتورتی

روشن به شیوه «دوغی» در روستای اشکفتک مورد بررسی قرار گرفته اس  .اشتکفتک،
از روستاهای توابع بخ

مرک ی شهرستان شهرکرد در استتان چهارمحتال و بختیتاری،

امروزه یکی از محلههای شهرکرد ،مرک استان محسوب میشود.
در پژوه

ثاضر ،سعی شده اس

شیوه رنگرزی روناس بته شتیوه ستنتی منطقته،

مستندنگاری شود .اطالعات مقاله از طریق مصاثبه با یکی از ستاکنان بتومی و مجترب
روستا به نام خانم «طلع

اثمدی اشکفتکی»  35ساله ،رنگرز و بافنده اشکفتکی بتا 30

سال تجربه بافندگی و  53سال تجربه رنگرزی به دس

آمده اس .

 .2پیشینه پژوهش

تاکنون به صورت خاص در زمینته شتیوه رنگترزی رونتاس در روستتای اشتکفتک
پژوهشی انجام نشده اس  .در سال  2837در اولتین همتای

ملتی رنگ اهتای طبیعتی،

نگارنده مقاله ای را با عنوان «شیوه رنگرزی سنتی رونتاس بترای بته دست

آوردن فتام

صورتی دوغی در اشکفتک؛ با رویکرد مستندنگاری» به صورت پوستر ارائه داد .در ایتن
مقاله فقط به معرفی مراثل رنگرزی پرداخته شده اس .
 .3بحث و بررسی

بهطور معمول در استان چهارمحال و بختیاری ،برای رنگرزی گیاه رونتاس ،از روش
سرد یا پاشیدن پودر رنگ ا روی الیاف پشتمی در دمتای محتیط گبتین  40تت  10درجته
سانتیگراد  ،استفاده میکنند اما برای به دس

آوردن رنگ سرخ ،رنگرزی روناس را در

دمای جوش انجام میدهند .در این روش دوغ خوراکی به عنتوان یکتی از متواد متورد

شماره  56تابستان 0011

در این مقاله ،به روش میدانی ت کتابخانهای ،مراثل مختلف رنگترزی الیتاف پشتمی
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استفاده در رنگرزی ،کاربرد دارد .هنگامی که در فرایند رنگرزی روناس ،از دوغ استفاده
شود ،به رنگهای به دس

آمده از آن« ،دوغی» میگویند .خامتههتای پشتمی رنگترزی

شماره  56تابستان 0011

شده با استفاده از روناس و دوغ ،در تولید انوا صنایع دستتی از جملته قتالی دستتباف،
گلیم ،توبره ،2شِردِنْگ ،1وُریس 8و ...کاربرد دارد.
در ادامه ،مراثل رنگرزی به شیوه دوغی به ترتیب توضیح داده شده اس .
مواد مورد استفاده برای رنگرزی الیاف پشمی با روناس به روش دوغتی عبتارتانتد
از :پودر روناس ،خامه گخومه پشمی ،4دوغ تُرشِ کم چرب ،جوهر لیمتو ،5دندانته زاج
سفید معدنی 7و آب آشامیدنی.
قبل از شرو عملیات رنگرزی ،نخهای پشمی باید شسته شوند ،به این منظور ،ابتتدا
خامهها را ثدود  21ساع
لگدمالشان میکنند .در نهای

در آب میخیسانند و سپس روی آنها تاید 7میری ند و با پا
نی خامهها را آبکشی میکنند و در ثالتی قرار متیدهنتد

که آب اضافیشان خارج شود .گتصویر 2

 .2توبره یا توربه شبیه به کوله پشتی اس

و برای نگهداری و ثمل مل ومات چوپانان استفاده میشود.

 .1شِردِنْگ یا شیردنگ دس بافته ای طناب مانند و نوعی وریس اس

که دارای منگوله ،مهره ،دینِ

گاِسپند  ،زنگوله و ...اس

و برای آ ین ثجله و بر طرف کردن چشم و نظر بد استفاده میشود .از شردنگ برای ت یین چادر عشایر هم استفاده میشود.
 .8وُریس یا ویریس نوعی تسمه بافته شده از پشم اس

که توسط زنان عشایر بافته میشود و برای استفادههتای گونتاگون در

زندگی کود نشینی به کار برده میشود .وریس دارای ابعاد و اشکال گوناگون اس

و بلندی آن تا 21متر هم متیرستد .بترای

وریس کاربردهای زیادی معرفی شده مانند :ثمل و نقل ،جابجا کردن گهواره نوزاد ،بستن قنداق نوزاد ،جابجتا کتردن مشتک
آب ،مشک زنی ،ثمل هی م و ...گقنبری عدیوی. 2833 ،
 .4نخ پشمی مورد استفاده در قالیبافی و گلیمبافی و دیگر دس بافتهها.
 .5اسید سیتریک که به جوهر لیمو هم معروف اس
مطبو اس

به صورت متبلور ،درش  ،بی رنگ ،غیتر شتفاف ،بتی بتو ،تترش مت ه و

و در لیموی ترش و لیمو عمانی هم موجود اس  .در رنگرزی گاهی از اسید سیتریک بته عنتوان دندانته استیدی

برای تهیه رنگهای بنف

و گُلی هم استفاده میشود گشرک

سهامی فرش ایران. 83 :2832 ،

 .7دندانه زاج سفید معدنی ،سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم یا زاج سفید به شکل کریستالهای سفید یا پتودر است  .زاج
سفید ،قدیمیترین دندانه شناخته شده مورد استفاده در رنگرزی اس  .استفاده مقدار بی
به ایجاد ثال

چسبندگی پشم شود که با شستشو یا آبکشی هم برطرف نمیشود.

 .7پودر رخ شویی

از ثد زاج روی پشم میتواند منجر
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شماره  56تابستان 0011

تصویر  .1خامههای شسته شده قبل از حمام دندانه (منبع :نگارنده).

ت مرثله بعد ،دندانه دادنِ خامهها با استفاده از زاج سفید معدنی است ؛ در اصتطالح
محلی به این مرثله «زاجْ جتوشْ
کتتردن» یتتا «زاغْ جتتوشْ کتتردن»
می گویند .زاج را در دیگ پتر از
آب گقبل از بته جتوش رستیدن
آب می ری ند و اجازه می دهنتد
تا محلول ثمام به جوش بیایتد.
نکتتتته مهمتتتی کتتته در ثتتتین
دندانهدادن باید رعای
اس

شود ،این

که اگر زاج به آب جتوش

اضافه شتود ،فتوران متی کنتد و
خطرناک است

در نتیجته ثتمتاً

باید قبل از به جوش رسیدن آب
به آن اضافه شود .گتصویر 1

تصویر  .2آماده سازی حمام دندانه
(منبع :نگارنده).
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ت بعد از جوش آمدن محلول آب و زاج ،بین خامهها را با دس
آنها را در دیگ جوشان قرار می دهند و به مدت یک ساع

از هم باز میکنند و

در همین دما نگه میدارنتد

شماره  56تابستان 0011

گتصویر  . 8هرازگاهی خامهها را زیر و رو میکنند تا تمام بخ های آنها به یک انتدازه
دندانه شود و بعد از یک ساع  ،همه را در میآورند و در دمای محیط قرار میدهند تتا
سرد شوند و بعد هم بدون شس وشو ،وارد ثمام رنگ میکنند.

تصویر  .9مرحله دندانه دادن خامهها یا زاج جوش کردن (منبع :نگارنده).

ت استفاده از دوغ در مرثله رنگترزی ،بته دلیتل داشتتن استید الکتیتک ،2همتراه بتا
خاصی

پلیژنتیک 1رنگ ای روناس ،باع

تغییر رنگ خامهها متیشتود .هتر چته دوغ

مورد استفاده برای رنگرزی ،ترشتر باشد ،رنگ نهایی بهتر در میآید .به این منظور ،دو
 .2گفتنی اس

اسید الکتیک که به اسید ماس

هم معروف اس  ،در واقع اسید موجود در ماس

و قرهقروت اس

و استتفاده

از این اسید به صورت دوغ ترش یا قرهقروت از قدیم در رنگرزی سنتی مرسوم بوده اس .
 .1پلی ژنتیک ،به خاصیتی از رنگ اهای طبیعی گفته میشود که در برابر نو اسید و دندانه مورد استفاده در فرایند رنگترزی از
خود تغییر رنگ نشان می دهند .برای مثال رنگ زرد ثاصل از رنگرزی گیاه اسپرک با دندانته زاج ستفید بتا رنتگ ثاصتل از
رنگرزی گیاه اسپرک با دندانه زاج سیاه متفاوت اس  .همچنین نو اسید مورد استفاده هتم در رنتگ نهتایی مخصوصتاً بترای
رنگ اهای روناس و قرم دانه تأ ثیر زیادی دارد و با ثاب

نگه داشتن دیگر پارامترهتای رنگترزی و تنهتا استتفاده از استیدهای

مختلف ،میتوان رنگهای نارنجی تا قرم و ارغوانی را به دس

آورد.
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روز قبل از شرو فرایند رنگرزی ،به دوغِ تُرشِ کمچرب ،جوهر لیمو 2اضافه متیکننتد
تا کف کند و با جدا شدن چربی م هاش ترشتر شود .می ان استفاده از جتوهر لیمتو بته
به رنگ سرخ ،از مقدار کمتری جوهرلیمو استفاده میشود.
در مرثله رنگرزی ،کالفها را به صورت تکی در تش

پالستتیکی قترار متیدهنتد و بتا

کاسه ،کمی دوغ و آب باقیمانده از ثمام زاغ جوش کردن را رویشان میری ند .گتصویر 4

تصویر  .4قرار دادن خامههای زاججوش شده در حمام (منبع :نگارنده).

ت در مرثله بعد ،بین نخها را باز میکنند تا رشته رشتته شتوند ،ستپس پتودر رونتاس
ساییده شده را روی آنها میپاشند .خامهها را ورز میدهند تا همه قستم هتا بته رونتاس
آغشته شود گتصویر  . 5این عمل را تا ثدی ادامه میدهند که همه نخهای کالف به یتک
اندازه روناسی شوند .پس از آن ،بار دیگر روی خامهها دوغ میری ند تا همه قستم هتای
کالف را بپوشاند؛ چون قسم هایی از کالف پشمی که در هتوای آزاد متیمانتد ،لکتهدار
میشود و در کالف رنگرزی شده ،یکنواختی را از بین میبرد .این مرثله برای کالفهای
دیگر هم به همین شکل تکرار میشود گتصویر  . 7با توجه به اینکه میت ان مصترف دقیتق
 .2اسید سیتریک
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رنگ مورد نظر نهایی هم ربط دارد ،مثالً برای به دس

آوردن رنگهای صورتی نستب
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پودر روناس ،دوغ و آب باقیمانده از ثمام زاغ جوش کردن در تکرار رنگرزی برای چنتد
کالف ،یکسان نیس  ،اثتمال اختالف ج ئی در شید 2نهایی کالفهایی که بتا هتم رنتگ
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میشوند ،وجود دارد.

تصویر  .5پاشیدن پودر روناس روی کالف پشمی (منبع :نگارنده).

تصویر  .6آغشته کردن تمام قسمتهای کالف پشمی به پودر روناس
(منبع :نگارنده).
 .2شید رنگ گ šadeدر اصطالح شامل اف ودن رنگ سیاه یا رنگهای تیره به یک رنگ دیگر برای تیره شدن آن اس .
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ت پس از آن ،تش
ثال

استراث

خامه های آغشته به روناس را در یک محتل نتورگیر و گترم ،در

یا در اصطالح «خواباندن» ،قرار میدهند .روزی دو بار خامههتا را زیتر

و دوغ ترش گبا جوهر لیمو ثل شتده در آن روی آنهتا متیری نتد .مرثلته خوابانتدن
خامه ها برای رنگ صورتی سیر ،دو روز طول میکشد .پس از آن خامهها را از ظرفهتا
بیرون میآورند و آوی ان میکنند تا آب اضافی آنها خارج شود .گتصویر 7

تصویر  .7آویزان کردن خامهها بعد از حمام رنگ (منبع :نگارنده).

ت از پساب ثمام رنگرزی ،2برای تهیه فامهای روشنتر استتفاده متیشتود؛ بته ایتن
صورت که مثالً برای به دس

آوردن فام صورتی نیمسیر ،خامههتای دندانته شتده گزاج

جتوش شتتده را بتته متدت دو تتتا ستته روز در پستتاب ثمتامِ رنگتترزی صتتورتی ستتیر
می خوابانند .همچنین برای به دس

آوردن فام صورتی بدنی هم خامههای دندانته شتده

را دو روز در پساب ثاصل از ثمام صورتی نیمسیر قرار میدهند .پس از آن خامهها را
از ظرفها بیرون میآورند و آوی ان میکنند تا آب اضافی آنها خارج شود.
 .2پساب ثمام رنگرزی همان محلول باقیمانده از فرا یند رنگرزی اس
استفاده اس  .از این پساب میتوان رنگهای روشنتر به دس

آورد.

که در روش رنگرزی سترد بتا رونتاس ،مجتدداً قابتل
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و رو میکنند و ورز می دهند و در صورتی که مایع ثمام کم شده باشد ،کمی آب گترم
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گاهی پی

می آید که یک رنگرز خانگی که بهطور معمول ،بافنده قالی هتم هست ،

قصد رنگرزی خامههای نیمسیر یا بدنی را در پساب ثمام صورتی سیر خود نتدارد ،در
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نتیجه مرسوم اس

که پساب ثمام رنگرزیاش را در اختیار رنگرزان دیگری که اغلتب

هم از اقوام یا همسایههای او هستند ،قرار میدهد.
در پایان این مرثله ،رنگ خامهها نارنجی اس

اما در مرثله بعدی و پس از به آب

بسته شدن ،تغییر میکند .فاصله زمانی بین خارج کردن خامهها از ثمام رنگ تا مرثلته
به آب بستن آنها گاهی ممکن اس

ثتی تا چند هفته هم طول بکشد.

ت برای مرثله «به آب بستن» ،خامهها را به مدت چهتار تتا ده ستاع

در آب سترد و

روان رودخانه ،چشمههای پر آب و یا قناتهای اطراف منطقه قرار میدهند .بتا توجته بته
فام نهایی مورد نظر ،این مرثله ممکن اس

تا دوازده ساع

ادامه یابد .در مرثله بته آب

بستن ،رنگ نارنجی خامهها به صورتی تغییر پیدا میکند .این تغییتر فتام بته دلیتل امتالح
موجود در آب چشمهها و قناتهای منطقه ،مانند کلسیم ،منی یم و کربناتهاست  .امتالح
به رنگینههای موجود در روناس واکن

نشان میدهند و منجر به تغییر فام آنها متیشتوند

گکبیری چالشتری . 5 :2834 ،هر چه مدت به آب بستن خامهها بیشتر باشد ،رنتگ نهتایی
بهتر و خوشرنگتر خواهد بود .گتصاویر  3و 3

تصویر  .8به آب بستن کالفها برای تغییر شید (منبع :نگارنده).
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تصویر  .3به آب بستن کالفها برای تغییر رنگ (منبع :نگارنده).

پس از آنکه خامه های به آب بسته شده را از رودخانته یتا قنتات ختارج متیکننتد،
رویشان پودر رختشویی میری ند و بتا چتوب بته آنهتا ضتربه متیزننتد تتا جِترمهتا و
جلبکهای چسبیده خارج شود ،سپس خامهها را با آب میشویند .در اصطالح محلی به
این مرثله «کُتَکْ چوب کردن» میگویند.
در نهای  ،خامه های کتک چوب شده را در سایه آوی ان میکنند یا روی سنگری هها
پهن میکنند تا به خوبی خشک شوند .گتصویر 20

تصویر  .11کالفهای خشک شده پس از مرحله به آب بستن (منبع :نگارنده).
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پس از خشک شدن الیاف ،آنها را میتکانند تا اگر پودر رنگ ا یا خاشتاک بتینشتان
باقی مانده ،خارج شود .در نهای

خامهها را برای استفاده در باف

قالی یا تولیتد دیگتر
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صنایع دستی آماده میکنند.
ثب

مراثل مختلف رنگرزی نشان می دهد که رنگرزهای خانگی بته دلیتل استتفاده
مناسب مانند ترازو و وسایل و ظروفتی کته متیتواننتد ثجتم

نکردن از وسایل سنج

ثمام را با آنها به ثد معینی برسانند ،شس وشتوی نادرست
رنگرزی ،رعای

قبتل و بعتد از عملیتات

نکردن اصول کار مانند کنترل دقیق دما ،زمتان و میت ان متواد مصترفی

و ...نمیتوانند رنگ خامههای رنگرزی شده را بار دیگر تکترار کننتد و عملیتات رنتگ
همانندی را انجام دهند .گمیرجلیلی و همکاران177 :2837 ،
 .4جمعبندی

عملیات رنگ همانندی به فرایندی گفته میشود که در شرایط آزمایشگاهی با آزمون
و خطا ،برای به دس

آوردن فرمول رنگ یک نمونه رنگرزی شده ،بتهمنظتور رنگترزی

مجدد و رسیدن به همان رنگ انجام می شود .در فرایند رنگ همانندی ،منبع نتورِ متورد
استفاده مهم اس  .با کمک فرایند رنگ همانندی ،میتوان مشابه نمونته رنگترزی شتده
قبلی را بار دیگر رنگ کرد .از آنجا که الیاف ،ماده اولیه مورد استفاده در قالیبافی هستند،
در صورت تمام شدن یکی از رنگهای مورد استفاده در باف  ،تهیه الیاف کتامالً مشتابه
با رنگ قبلی بسیار اهمی

دارد چون در غیر این صورت ،بافته دچار عیتب «دو رنگتی»

میشود.
در استان چهارمحال و بختیاری ،رنگرزی با روناس به روش سرد مرسوم اس ؛ ایتن
نو رنگرزی یکی از ویژگی های خاص رنگرزی استتان محستوب متیشتود .در روش
رنگرزی سرد ،از دوغ به عنوان اسید استفاده میکنند و از این رو به آن ،روش «دوغتی»
هم میگویند .از خامه های پشمی رنگرزی شده با استفاده از روناس و دوغ ،رنتگهتای
مختلفی از صورتی تا قرم به دس

میآید که در تولید صتنایع دستتی استتان از جملته
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قالی دستباف و گلیم کاربرد دارد .البته برای به دس

آمدن رنگ سترخ گتاهی از روش

جوشان نی استفاده میشود.
و نی مصاثبه با یکی از ساکنان بومی رنگرز و با تجربه روستای اشکفتک شهرکرد تهیه
شده ،به طور خاص ،به معرفی رنگرزی به شیوه دوغی در این روستا گکه امتروزه یکتی
از منطقههای شهر شهرکرد محسوب میشود پرداختته شتده است  .تمرکت اصتلی بتر
مستندنگاری مراثل رنگرزی سنتی روناس در منطقه بوده و به درس

یا نادرس

بودن

شرایط رنگرزی و آسیبهای اثتمالی آن بر روی الیاف پشمی توجهی نشده است  .امتا
ثب

مراثل و نکات رنگرزی سنتی نشان میدهد کته بته دلیتل رعایت

نشتدن اصتول

رنگرزی استاندارد و علمی ،در این شیوه انجتام عملیتات رنتگ هماننتدی امکتان پتذیر
نیس .
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در مقاله ثاضر که از طریق مصاثبه و مشاهده مشارکتی نگارنده در فرایند رنگترزی
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