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     چكيده

خواص ثباتي رنگزا تاثير  مي باشد كه باعث تغيير خواص رنگپذيري الياف  گرديده و روي خواص جذب رنگ وافزودني  اي  هدندانه  ماد

، IIIسـولفات آهـن    ،IIآهـن دي كرومات پتاسيم، سولفات مـس، سـولفات   در اين تحقيق به استفاده از چندين دندانه مانند .  مي گذارد

دانـه  پـس از شستشـو و دن  . ، اثر دندانه بر رنگ پذيري الياف پشم مورد مطالعه قرار گرفت،سولفات آلومينيوم و تانيك اسيد، كلريد قلع

در ادامه رنگ ، طيف انعكاسي و خواص ثبات نوري و شستشويي اندازه گيري . دادن نخ پشمي با پوست گردو و قرمزدانه رنگرزي گرديد

  .نتايج حاصله نشان مي دهد كه دندانه روي خواص جذب رنگ الياف تاثير مي گذارد.  گرديد

 
  ، رنگپذيريثبات نوري ويي،ثبات شستش ،زاي طبيعيرنگ پشم، دندانه، :كليدي هايواژه

 
  

  مقدمه -1

از  ختلف گياهانبخشها و اجزاي م .رنگرزي با گياهان يك هنر قديمي است كه از زمانهاي انجيل و تورات وجود داشته است

ن هر كدام از اي. واند براي رنگرزي نخها و كاالهاي نساجي به كار روندتمي... برگ، ساقه، دانه، شاخه، هسته و  ريشه، :قبيل 

   ]1[.باشندميبخش ها قادر به توليد رنج وسيعي از رنگها با دندانه هاي مختلف 

استفاده از رنگهاي طبيعي استخراج شده از مواد خام، به علت كميابي اين منابع طبيعي و پيچيده بودن فرآيند استخراج و 

 ، تعداد زيادي پيگمنتهاي1856سال در   perkinاز زمان معرفي رنگهاي مصنوعي به وسيله . باشدميرنگرزي محدود 

قدرت استفاده از رنگزاهاي طبيعي به خاطر  نآو به موازات ه  مصنوعي ارزان قيمت  با روش كاربرد راحت و آسان توليد شد

وجود مشكالت آلودگي محيط زيست و   با توجه به بهبود سطح زندگي و آگاهي مردم، امروزه .است يافتهكاهش رقابت كم 

رنگهاي طبيعي توجه مردم جهان را به خود  )كه به يك مسئله بحراني تبديل شده است( هاي مصنوعي نتي پيگمزايسرطان 

   ]2[. جلب كرده است

يك يا تركيبي از  ،رنگزاهاي طبيعي جلب كرده است در حقيقت چيزي كه نظر مردم را به منسوجات رنگ شده با

  :باشدمي فاكتورهاي زير

  گ شده با اين مواد رنگزاطبيعي بودن كاالي رن -

  دوستدار محيط زيست بودن و سميت پايينتر -  

  ]3[ .رنگزاي طبيعي  ضدآلرژي، ضد بو و ضد سرطان خواص ضدميكروبي،  -
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ثبات شستشويي و نوري كم و قابليت : پارچه هاي رنگرزي شده با رنگزاهاي طبيعي، اغلب مشكالتي از قبيل ،در مقابل

اغلب تالشهايي كه تاكنون در زمينه برطرف كردن اين مشكالت انجام شده است متمركز بر به . دارنددوباره توليد پايين نيز 

   ]3,4[ .بوده است ) مثل دي كرومات پتاسيم، كلريد قلع، سولفات آهن و مس(كار بردن نمكهاي فلزي به عنوان دندانه 

ده و يك باند كئوردينانس با مولكول رنگ نمون دهنده عمل ند به عنوان پذيرنده الكترون از الكترونتوامياين يونهاي فلزي 

  ]3[ .تشكيل دهند كه در آب نامحلول است

 .باشدهاي مختلف بر خواص رنگي و، ثبات شستشويي و نوري نخ پشمي ميهدف از اين كار تحقيقاتي، بررسي تاثير دندانه 

  

  مشخصات مواد كاربردي و دستگاهها ي مورد استفاده   -2

  :د مصرفي شامل موا   

دي كرومات پتاسيم، كلريد قلع دوظرفيتي،  نمكهاي سولفات مس، ، و تانيك اسيد صنعتياسيد  اگزاليك ،  نخ پشمي -

 .كه هيچ گونه عمليات خالص سازي بر روي آنها انجام نشده است III ، سولفات آهن IIسولفات آهن  سولفات آلومينيوم،

  رنگزاي قرمز دانه و پوست گردو آسياب شده و پودر شده

   

  :شامل دستگاهها و وسايل مورد استفاده

   Data Colorساخت شركت AHIBA 1000با سيستم كامپيوتري AHIBA Polymathدستگاه رنگرزي  -

  Tex Flashدستگاه اسپكتروفتومتر انعكاسي -

 Heraeusساخت شركت  Xenotest 150s ثبات نوري گيري دستگاه اندازه -

  

��روش ا��م �ز-3���  

 ه���زي �������د� -3-1

گرم بر ليتر دترجنت نانيونيك در دماي  0.5گرم وزن شده وسپس براي اطمينان با  2به ميزان  پشميخام  نمونه نخابتدا 

  .درجه سانتي گراد شستشو داده شد 40

  

3-2-��� � $�#"�ت د� ا�� دار آ�دن �

  Bottom Mordant روش پيش دندانه يا  روش اول،. گيرد مي انجام روش سه به كاالي پشمي رنگرزي و دهي دندانه عمل

 روش دوم، روش دندانه همزمان يا  .شودميمي باشدكه در اين روش ابتدا عمليات دندانه دار كردن و سپس رنگرزي انجام 

Meta Mordant و روش سوم، .يرد گميباشد كه در اين روش عمليات دندانه دار كردن و رنگرزي بطور همزمان انجام مي

قديمي  .گيردميباشد كه در اين روش ابتدا رنگرزي و سپس دندانه دهي انجام مي After Mordantروش پس دندانه يا 

در اين روش دندانه  .باشدمي Bottom Mordantترين و معمولترين روش رنگرزي با رنگزاهاي طبيعي روش پيش دندانه يا 

 رنگ در ليفاز محاسن اين روش آساني رنگ همانندي و يكنواختي در ايجاد  .گيردميم دادن قبل از عمليات رنگرزي انجا

  .از معايب اين روش زمان طوالني و دو مرحله اي بودن آن است .مي باشد

حمام دندانه دار  .بر اين اساس در تحقيق حاضر روش فوق الذكر جهت دندانه دادن و رنگرزي مورد استفاده قرار گرفت



 

 

  رشت، ايران -1388آبان  7تا  5 -المللي و هفتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايراناولين كنفرانس بين

The 1st International and the 7th National Iranian Textile Engineering Conference – 27-29 Oct 2009- Rasht, Iran 

  

نمودار  .است  20:1حمام   L:Rدرصد وزن كاال و  1درصد وزن كاال، اسيد اگزاليك  2نمك مربوطه به ميزان  كردن شامل

    [5] .باشدميپيش دندانه بصورت ذيل 

  
 
 
 

  :استخراج رنگزا  3- 3 

اضافه شده و محلول حاصل  بـه مـدت    L:R 20:1 با  Texomatم دستگاه پودر رنگزاي پوست گردو و قرمزدانه را درون حما

پـس از   .ساعت در دماي جوش انجام گرفت 1سپس عمليات استخراج رنگزا به مدت . شدساعت در دماي اتاق نگهداري  24

    [6] .گرديدو در نهايت محلول حاصله صاف  رسيدآن محلول  سرد شده تا به دماي محيط 

  :رزيعمليات رنگ-3-4

از  .بر حسب درصد وزن كاال اسـتفاده شـد   50و40و30و20و10غلظت مختلف  5از  با توجه به قدرت رنگزايي پوست گردو،

 10و5و2براي رنگ نمودن نخ پشمي با اين رنگـزا از سـه غلظـت     دارد،آنجا كه رنگزاي قرمزدانه قدرت رنگزايي بسيار بااليي 

  L:Rدرصـد وزن كـاال و    1نگرزي شامل رنگ به ميزان الزم، اسـيد اگزاليـك   حمام ر .درصد بر حسب وزن كاال استفاده شد

به دماي جوش رسيد و  دقيقه، 30و در فاصله زماني  هدرجه شروع شد 40فرآيند رنگرزي در دماي . بوده است 20:1حمام 

انجـام  آبكشي با آب سرد  و سپس كاال از حمام خارج شده .در اين دما ادامه يافت دقيقه 45سپس عمليات رنگرزي به مدت 

دو نمونه پشم نيـز بـدون انجـام عمليـات دندانـه دار       جهت بررسي تاثير دندانه ها، .گرديدكاال در دماي محيط خشك  و شد

    [7] .شدندكردن با اين دو رنگزا رنگرزي 

  

  قدرت رنگيگيري اندازه -3-5

)  K/S( مقدار تـابع انعكـاس   . مورد ارزيابي قرار گرفت)  K/S( تابع انعكاس مي نمونه ها با استفاده از اميزان جذب رنگ تم

  . محاسبه گرديد) 1رابطه (رابطه كيوبلكامانك نمونه ها به كمك 

°40 C 
 

دقيقه30  

°90 C 

دقيقه 30  دقيقه 30 

 افزودن اسيد

 تخليه و آبكشي
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  باشدميميزان انعكاس نمونه رنگي   Rار و ضريب انتش  Sضريب جذب، K در رابطه فوق 

  

  ثبات شستشويي و ثبات نوري گيري ا ندازه - 6- 3

-ISO 105  با هر دو رنگزاي قرمز دانه و پوست گردو بر طبق استاندارد شده رنگرزي و دار دندانه هاي نخ شستشويي ثبات

C01 روز طبق استاندارد  4ز و به مدت نور رو در ها، نخ نوري ثبات گيري اندازه براي .اندازه گيري شد ISO 105-B01 

  .  [8] شد هبراي تعيين ميزان تغييرات از معيارآبي استفاد .انجام شد

  

  نتايج بحث و -4

 
  پوست گردوطبيعي يج  حاصل از نمونه هاي رنگرزي شده با رنگزاي انت - 1-  4

رنگي و خواص ثبات نوري و شستشويي  نمونه هاي رنگرزي شده با پوست گردو بر اساس ميزان قدرت رنگي، مشخصات

. آورده شده است 2و  1ارزيابي مقدار قدرت رنگي بر اساس تابع انعكاس نمونه ها در شكلهاي . اندمورد مقايسه قرار گرفته

*L)شنايي وهمچنين  مشخصات رنگي مانند ر و خواص ثبات  1در جدول شماره  (h)اي  هم زاوياو ف (*C)و خلوص  (

  .  آورده شده است 2ي در جدول شماره  شستشويي و نور
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تانيك اســيد

 
)نمك%2با ( نمونه رنگرزي شده با رنگزاي پوست گردو جذب رنگ تاثير غلظت رنگزا و نوع دندانه بر ميزان - )1(شكل  

 

تمامي نمونه هاي دندانه دار شده ميزان قدرت رنگي باالتري نسبت به نمونـه نـخ    شود،ميمشاهده ) 1(شكلهمانطور كه در 

يـك رونـد افزايشـي در ميـزان قـدرت رنگـي       % 50تا% 10همچنين با افزايش غلظت رنگزا از  .بدون دندانه دارند خام پشمي

در حقيقت حضور اين يونهاي فلزي موجود در حمام رنگ بدليل برقراري اتصـاالت كئوردينـانس باعـث افـزايش      .وجود دارد

ميزان قدرت رنگي  بران دهنده تاثير مثبت حضور نمك دندانه نيز نش )2(شكلنتايج حاصل در  .گرددميزان قدرت رنگي مي
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يك روند صعودي در ميـزان قـدرت رنگـي وجـود      تقريباً عالوه برآن با افزايش غلظت رنگزا، .باشدميب رنگزاي طبيعي جذو 

  .دارد

ي داشته و افزايش غلظـت  توان نتيجه گرفت كه غلظت دندانه در ميزان قدرت رنگي تاثير ناچيزاز مقايسه دو نمودار فوق مي

نمك به عنـوان شـرايط بهينـه انتخـاب      %2بنابراين  غلظت  .نمك باعث تغيير چشمگيري در ميزان قدرت رنگي نشده است

  .گرديد
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ــوم  ــولفات آلوميني س

تانيك اســيد

 
 

)نمك%4با ( نمونه رنگرزي شده با رنگزاي پوست گردو جذب رنگ تاثير غلظت رنگزا و نوع دندانه بر ميزان - )2(شكل  

  

كاهش  .براي همه نمونه هاي دندانه دار شده كاهش يافته است *L ميزان گردد كه ميمشاهده  1اره جدول شم به با توجه

L*  تر از نمونه بدون دندانه تيره  و فام نخهاي پشمي رنگ شده باشدمينشان دهنده افزايش جذب رنگ در نخهاي پشمي

دهد كه نگرزي پشم با رنگزاي پوست گردو نشان ميدر ر بررسي تغييرات فام ناشي از عمليات دندانه دار كردن .مي باشد

با همه نمكها به استثناي  هاي دندانه دار شدهنمونه عالوه بر اين،.نمايدتغيير مي 72.42تا 66.35 زاويه فام در محدوده

  .نمكهاي آهن ميزان خلوص باالتري نسبت به نمونه نخ پشمي خام بدون دندانه دارند

  

  )  نمك% 2با ( ورنگزاي پوست گرد%10رنگرزي شده با نمونه هاي )  *h ,C*,L (مشخصات رنگي  -)1(جدول 

*L خلوص *h  C  فام زاويه اي   عنوان نمونه  روشنايي 

  بدون دندانه 58.36 15.93 68.56

  دي كرومات پتاسيم 49.98 18.07 69.75

 سولفات مس 45.95 19.53 68.96

72.42 12.38 42.45 IIسولفات آهن 

71.96 12.63 41.94 III  سولفات آهن

 كلريد قلع 51.81 20.40 68.29

 سولفات آلومينيوم 47.55 19.21 67.26

 اسيد تانيك 46.93 17.06 66.35
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  رنگزاي پوست گردو%10نخهاي پشمي رنگرزي شده با  و نوري  ثبات شستشويي-)2(جدول

  
 
 

  

  

بدون  ي نسبت به نمونه پشم خامرتتمام نمونه هاي دندانه دار شده ثبات شستشويي باال دهد،همانطور كه نتايج نشان مي

 .گرددفلز و ليف باعث افزايش ثبات شستشويي مي در حقيقت به علت تشكيل كمپلكس نامحلول بين رنگ، .دارنددندانه 

شود كه بعد از انجام عمليات مشاهده مي نكته قابل مالحظه اينكه در مورد نمونه هاي عمل شده با نمك سولفات آهن،

  .نگتر شده استر شستشونمونه پر

براي  بر طبق نتايج ثبات نوري براي همه نخهاي دندانه دار شده به جز نمك كلريدقلع كه هيچگونه تغيير مثبتي نداشته،    

رنگي موجود در پوست گردو و دندانه  ءنمونه هاي اعمال شده با ساير نمكهاي فلزي نتايج بهتر و با ايجاد كمپلكس بين جز

از بين رفتن برخي از رنگهاي زرد در بعلت تواند تغيير فام مي .ثبات بر روي پشم شده است ها سبب بهبود خصوصيات

رنگتر  سبب پر از مجموعه رنگزاهاي جذب شده به الياف حذف شده و نهايتاً ،اكه بدليل ثبات نوري پايين آنه تركيب باشد

    .]9[اندشدن رنگ الياف پشمي شده

تست ثبات شستشويي و نوري  نمونه هاي رنگ شده با غلظتهاي مختلف رنگزا و دندانه الزم به ذكر است كه بر روي تمامي

  .ثبات نوري بهبود يافته است در اين نمونه ها با افزايش غلظت رنگزا، .انجام شده است

ايجاد  توان گفت كه نمكهاي فلزي باعث افزايش جذب رنگينه شده و در حقيقت بامي با توجه به نتايج ذكر شده تا كنون،

 كمپلكس بين مولكول رنگ و ليف ميزان قدرت رنگي را افزايش داده است و همچنين با افزايش غلظت رنگزاي پوست گردو،

اما غلظت دندانه تاثير چنداني بر روي ميزان قدرت رنگي نمونه ها نداشته و بين  .ميزان قدرت رنگي افزايش يافته است

دار  درصد نمك فلزي تفاوت فاحشي وجود ندارد و در نهايت نمونه هاي دندانه 4 درصد و 2نمونه هاي دندانه دار شده با 

همچنين استفاده نمودن از نمكهاي فلزي به عنوان  .درصد نمك فلزي به عنوان نمونه هاي بهينه انتخاب شدند 2شده با 

  .باعث افزايش ثبات شستشويي و نوري نمونه ها شده است دندانه،

  

  :قرمزدانهطبيعي ز نمونه هاي رنگرزي شده با رنگزاي نتايج  حاصل ا -2- 4

بطور مشابه، نمونه هاي رنگرزي شده با قرمزدانه بر اساس ميزان قدرت رنگي، مشخصات رنگي و خواص ثبات نوري و 

آورده  4و  3ارزيابي مقدار قدرت رنگي بر اساس تابع انعكاس نمونه ها در شكلهاي . اند شستشويي مورد مقايسه قرار گرفته

*L)شنايي وهمچنين  مشخصات رنگي مانند ر. شده است و   3در جدول شماره  (h)اي  هم زاوياو ف (*C)و خلوص  (

  .  آورده شده است 4خواص ثبات شستشويي و نوري در جدول شماره  

  ثبات نوري  ثبات شستشويي  عنوان نمونه

  4  4  بدون دندانه

  همراه با تغيير فام 5  5  رومات پتاسيمدي ك

  7  5 سولفات مس

IIزردتر 5  *4-5 سولفات آهن  

III   زردتر 5  4-5 سولفات آهن

  3  5 كلريد قلع

  7  5 سولفات آلومينيوم

  همراه با تغيير فام 5  3 اسيد تانيك
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IIــن سولفات آه

III ــن سولفات آه

كلريد قلــع

ــوم  ــولفات آلوميني س

تانيك اســيد

  
)نمك%2با ( قرمزدانهنمونه رنگرزي شده با رنگزاي  جذب رنگ تاثير غلظت رنگزا و نوع دندانه بر ميزان - )3(شكل  

 
 .دهدكردن را بر روي ميزان قدرت رنگي را نشان مي داردندانهتاثير غلظت رنگزاي قرمزدانه و نوع نمك  3شكل شماره 

و رنگرزي شده داراي ميزان قدرت رنگي باالتري نسبت به  داردندانهتمام نمونه هاي  همانطور كه از نمودار مشخص است،

  .ميزان قدرت رنگي افزايش يافته است ،% 10 تا %2ر آن با افزايش درصد رنگزاي قرمزدانه از عالوه ب .نمونه پشم خام هستند
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III ــن سولفات آه

كلريد قلــع

ــوم  ــولفات آلوميني س

تانيك اســيد

  
)نمك%4با ( قرمزدانهنمونه رنگرزي شده با رنگزاي  جذب رنگ تاثير غلظت رنگزا و نوع دندانه بر ميزان - )4(شكل  

  

همانطور كه  .كردن بر روي ميزان جذب رنگ است داردندانهبيان كننده تاثير مثبت عمليات  نتايج حاصل از نمودار فوق،

در مقايسه با نمونه پشم خام جذب رنگ باالتري  دارند و با افزايش غلظت رنگزا،  داردندانههمه نمونه هاي  شود،مالحظه مي

چندان كه ميزان غلظت دندانه تاثير  شاهده مي گرددم 4 و 3 از مقايسه دو نمودار .ميزان جذب رنگ روند صعودي دارد

  .را به عنوان شرايط بهينه انتخاب كرديم% 2بنابراين غلظت دندانه به ميزان  .زيادي بر روي فاكتور قدرت رنگي ندارد
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براي همه نمونه هاي دندانه دار شده به استثناي  دو نمونه عمل  *L، ميزان 3 با توجه به مقادير رنگي ذكر شده در جدول

سبب شده تا جذب رنگ درنخهاي پشمي  *L كاهش .آلومينيوم كاهش يافته است شده با نمكهاي كلريد قلع و سولفات

شود كه مشاهده مي در بررسي فامهاي حاصل از به كاربردن دندانه .تيره شود افزايش يابد و فام نخهاي پشمي رنگ شده،

شده با نمكهاي دي كرومات ر دادندانهنمونه هاي  از نظر خلوص، .باشدمي متغيير 1/27تا  7/317زاويه فام در محدوده 

ميزان خلوص باالتري نسبت به نمونه نخ پشمي خام بدون دندانه  پتاسيم، سولفات مس، كلريد قلع و سولفات آلومينيوم

داراي ميزان خلوص پايينتري نسبت به نمونه نخ پشمي خام  كروماتشده با نمكهاي آهن  و ديدار دندانهنمونه هاي . دارند

  .تندبدون دندانه هس

   

  رنگزاي قرمزدانه%10بانمونه هاي رنگرزي شده )  *h ,C*,L (مشخصات رنگي  -)3(جدول 

*L خلوص *h C  فام زاويه اي روشنايي    عنوان نمونه 

  بدون دندانه 21.411 17.52 3

  دي كرومات پتاسيم 18.049 16.69 358.33

 سولفات مس 21.214 18.89 24.04

332.46 4.49 17.92 II هنسولفات آ  

317.70 4.18 14.231 III  سولفات آهن

 كلريد قلع 30.572 53.06 27.10

 سولفات آلومينيوم 24.169 37.78 18.20

 اسيد تانيك 21.965 24.85 19.54

  

  

كرومات پتاسيم، سولفات دي شده با نمكهاي داردندانهتمام نمونه هاي ، دهدنشان مي 4همانطور كه نتايج  موجود در جدول

اين نتيجه در اثر تشكيل  . لريد قلع و سولفات آلومينيوم ،در مقايسه با نمونه پشم خام داراي ثبات باالتري هستندآهن، ك

شده با نمكهاي سولفات مس و اسيد تانيك در  داردندانهنمونه هاي  .آيدكمپلكس نامحلول بين رنگ و ليف بوجود مي

  .مقايسه با پشم خام ثبات بسيار پاييني دارند
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  رنگزاي قرمزدانه%10با نخهاي پشمي رنگرزي شده  و نوري ثبات شستشويي -)4(جدول
 
 
  

  

  

شده به جز نمكهاي سولفات مس و اسيد تانيك كه تغييرات دار دندانهبر اساس نتايج ارائه شده در جدول، براي همه نخهاي 

 در حقيقت براي نمونه هاي اعمال شده با ساير نمكهاي فلزي .ندافزايش ثبات نوري دارساير دندان ها مطلوبي نداشته اند، 

 .گرديدبا ايجاد كمپلكس بين جزء رنگزاي موجود در قرمزدانه و دندانه ها سبب بهبود خصوصيات ثبات نوري بر روي پشم 

مواد از مجموعه  ،اكه بدليل ثبات نوري پايين آنه تواند بجهت از بين رفتن برخي از رنگهاي زرد در تركيب باشدتغيير فام مي

    .ندگرديدنهايتا سبب پررنگتر شدن رنگ الياف پشمي  رنگزاي جذب شده به الياف حذف شده و
  

  :نتيجه گيري

نمونـه   و مقـادير رنگـي   ثبات شستشويي و نوري دندانه مختلف بر روي فاكتورهاي جذب رنگ، 7در اين كار تحقيقاتي تاثير 

ب رنـگ بـاالتري نسـبت بـه     شده با تمام نمكها از جـذ  داردندانهنمونه هاي  .هاي مختلف با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفت

 در نمونه هاي عمل شده با دندانه هاي مختلف ورنگرزي شده با پوسـت گـردو ،   .برخوردار بودندبدون دندانه  نمونه پشم خام

كرومات پتاسيم، سولفات مس، كلريد قلع و سولفات آلومينيوم داراي ثبات شستشويي عـالي  شده با دي داردندانهنمونه هاي 

 ،و دي كرومـات پتاسـيم   داراي ثبـات نـوري عـالي    شده با نمكهاي سولفات آلومينيوم،سـولفات مـس   داردانهدنو نمونه هاي 

در بين نمونه هاي عمل شده با دندانه هاي مختلف و رنگرزي  .مي باشند نمكهاي آهن و اسيد تانيك داراي ثبات نوري خوب

كرومات پتاسيم داراي ثبات ي سولفات آلومينيوم،كلريد قلع و ديشده با نمكها داردندانهنمونه هاي  شده با رنگزاي قرمزدانه،

سـولفات   از لحاظ ثبات نوري نيز نمونه هاي عمل شده با نمكهاي .باشندشستشويي بسيار بااليي در مقايسه با نمونه خام مي

  .باشندداراي ثبات نوري خوبي مي كرومات پتاسيمآلومينيوم،كلريد قلع و دي
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