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روناس و کاربرد آن  اهیکشت گ ۀخچیتار

  رانیدر ا یرنگرز  یبرا
  ١فر یشمامه محمد

انRubia tinctorumروناس با نام علمی  است که به دلیل رنگدانه ٢، گیاهی علفی از خانوادۀ روناس

شههای قهوه رای رنگرزی به کار میای، قرمز و زرد در ر رباز  ش از د   رفته است. ها

ده از خارهای کوچک و  ۵/۱تا  ۵/۰این گیاه، پایا، به ارتفاع  متر، دارای ساقۀ خشن چهارگوش و پوش

لۀ آنها به تکیهمانندی است که بهقالب د. این ها میگاهوس رگ و رگبرگ میانی خارها در کنارهچس های 

رگنیز دیده می تایی در طول ۶ظاهر به تعداد تیز است و با آنکه بههای آن بیضوی دراز و نوکشوند. 

رگند و بقیه گوشوارک ۲اند اما تنها ساقه گرد هم آمده رگتا از آنها  های آن مانندند. گلهایی با ظاهر 

های پایانی آن است. ورت چترهای متعدد در محور ساقه و یا در بخشکوچک، زردرنگ و مجتمع به ص

َ  ِ میوۀ روناس به صورت س  ه                    
فادۀ این گیاه، اندام٣ دار و به رنگ قرمز تیره است. بخش مورد اس های ، گوش

رزمینی یعنی زمین شه است که به ضخامت یک انگشت و گاه به طول تا یک متر است  ٤ساقه ز و ر

رین خود ای مایل به قرمزی دارد و به سادگی از بخششۀ روناس رنگ قهوه). پوست ر۱(شکل های ز

کم گس و شود. طعم آن در ابتدا مالیم است اما کمکه رنگ قرمز روشن یا مایل به زرد دارند جدا می

دتلخ می مایی گوناگونی از جمله گلوکوزیدی به نام اس رکیبات ش شه دارای  رگردد. ر  (تبلور کیتریرو

زرد)، آلیزارین (تبلور به صورت بلورهای نارنجی)، پوپورین (تبلور به  -آن به صورت بلورهای طالیی

هایی صورت بلورهای نارنجی و محلول قلیایی آن به رنگ قرمز) و روبیادین است که به این اندام رنگ

شۀ روناس،ای تا قرمز روشن دادهاز قهوه رکیب رنگی موجود در ر آلیزارین است. این  اند. مهمترین 

رۀ سلولی به رنگ زرد است اما در مجاورت هوا به رنگ قرمز درمی خراج و مادۀ رنگی درون ش آید. اس

میایی این مواد از میانۀ سدۀ نوزدهم در اروپا آغاز شد و به همین دلیل کشت این گیاه روز ش ش بهآما

  روز کاهش یافت.

                                                        
یاد  .١ رةالمعارفب   sh.mohammadifar@yahoo.comاسالمی،  دا

2. Rubiaceae 
٣. berry :ی یوۀم   .ندارد وجود درونبر و میانبر بین مشخصی مرز آن در که ساده گوش

٤. rhizomeشه : ساقه رزمینی ر   مانند. های ز
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 ۱شکل

ا و گیاه روناس به حالت خودرو در  رخی دیگر از نواحی آس ای صغیر و  منطقۀ مدیترانه تا آس

 همچنین در شمال افریقا می
 
 روید اما ظاهرا
ً
زدیک و قفقاز بوده است. این                 ین آن در خاور  شأ نخس م

ز، خوی و ارومیه، دیلمان، نواحی غربی کشور، اراک، اطراف  ران در شمال غرب از جمله تبر گیاه در ا

ان    ١روید.زد میدماوند و اس

  تاریخچۀ کشت و کاربرد
(متنی به زبان پهلوی که تدوین  ٢بندهشدر 

نهایی آن در سدۀ سوم هجری انجام یافته 

ده است) نام روناس در کنار دیگر گیاهان رنگ

مانند زعفران، زردچوبه و نیل تحت عنوان 

رد رنگ» رنگ«   کردن جامه آمده است.و با کار

اس (ادیب و گیاه ٣ابوحنیفۀ دینوری ش

شه رانی در سدۀ سوم) به پختن ر های این ا

رای رنگرزی اشاره کرده است. همچنین  گیاه 

ار سرخ در میوۀ گیاه  س او به آب فراوان و 

ن و نقاشی  رد این آب در نوش روناس و کار

(کتابی  ٤حدودالعالمدر نیز اشاره کرده است. 

ۀ جغرافیایی به زبان فارسی متعلق به سد

عه در قفقاز جنوبی) یاد شده است.
 
ع ( رد

 
                               چهارم) از فراوانی روناس در شهر  رد

َ
   َ   

َ
   َ                                 

شان می رشمرده که  رخی دیگر را  ر  رخی  ری  ر دهد در ابوریحان بیرونی نیز چند نوع روناس و 

شه ه است. او قطعات ر فاده از این گیاه رونق فراوانی داش های روناس را از لحاظ روزگار او اس

رگره و کم شأ صادرات آنها شامل  انواع ریخت ظاهری شامل دو نوع  شگاه و م گره و از لحاظ رو

 
 
(احتماال زدونی، قبادی  (اشاره به منطقۀ زوزن در خراسان)/   زوزنی 
ً
اشاره به شهر قبادیان در                                                              

ردعی  ۀ او بهترین نوع روناس، نوع  ه است. به نوش س ردعی و حفضوی بلخ دا ان)،  بوده است تاجیکس

ان، مکران و نیز هند و زنج (زنگبار)  س ان به گرگان، س س ش کلفت و سرخ تیره بوده و از ارم که قطعا

س از این نوع، روناس قبادی معروفصادر می ر بوده که مورد عالقۀ هندیان بوده است.  شده است. 

                                                        
  .۷۳۳ - ۷۲۹ ، ص۲ زرگری، ج. ١

  .۱۸۳، ۸۸ ص .٢

  .۱۹۵ -۱۹۴ ص .٣

  .۱۶۱ ص .٤
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ست ه، از قبادی هم  ردعی بوده است و ر بوده اما نوع حفضوی نیز که در بلخ رواج داش یه  ار ش س

ه می رش ر  ش کورۀ خالی از خاکس شدید رنگش آن را در آ رای  س با نوع ساکنان بلخ  کردند و س

 ردعی می
 
 آمیختند. ظاهرا
ً
ه است.                 کیفیت روناس در دیگر جاها پایین بوده و ارزش صادرات نداش

اب های میوۀ روناس را آفروشان در آن زمان تخمهمچنین شراب ای پیچیده و در خم کرده، در پارچهس

ۀ پیگولوسکایا و همکاران ١انداختند تا شراب رنگ آن را به خود گیرد.شراب می روناس در  ٢به نوش

ه شده است.های چهارم و پنجم کشت میخراسان در سده
 
ل  حمدا
ّ
وفی        القلوب ةزهنیز در کتاب  ٣مس

م) از روناس(کتابی جغرافیایی به زبان فارسی در سدۀ  ها در عهد مغول خراسان خواف فراوان در هش

  .است کرده یاد

دالدین فضل ه همدانی (رش
 
ل           ا
ّ
زشک، تاریخق۷۱۷ -۶۴۸    ر ؛  نگار، آگاه به امور کشاورزی، و وز

خود به انواع روناس و شرایط کشت بهینۀ آنها اشاره کرده است. او  ٤آثار و احیاءایلخانان) در کتاب 

زدیک دربندروناس دربند ان جمهوری در( قفقاز ی را که در جایی  روییده، بهترین می )امروزی داغس

ۀ او دربندیان آن را کشت می ه است. به نوش س شهنوع روناس دا رداشت در کردند و ر س از  ها را 

زرگ میکوره بیاری هر پختند تا رنگ بهتری دهد. به نظر او، کشت پاییزه بهتر از بهاره و مقدار آهای 

ش این گیاه دارد، و گیاه را باید دو  رای رو هفت تا هشت روز یکبار است، زمین شور شرایط بهتری 

ۀ خود مؤلف، او بارها بذر این گیاه  سال در زمین رها کرد و سال سوم در فصل پاییز آن را کند. به نوش

رده و در شوره ز  زد و نایین به تبر ه و را از  زراعت این گیاه را در آن منطقه رایج کرده زارهای آنجا کاش

ان صادر می در  ٥قاسم بن یوسف ابونصری هرویشده است. است. در زمان او نیز این گیاه به هندوس

) نیز به شرایط کشت بهینۀ آن و زمان ٩٢١(کتابی دربارۀ کشاورزی، تألیف در سال  ارشادالزراعهکتاب 

 
 
 رداشت آن (احتماال
ً
  در شهر هرات) اشاره کرده است.                  

به مدت هشت سال و نیم، در  ق۹۱۳اسماعیل صفوی، از سال  بازرگانی ونیزی که در زمان شاه

ران بوده است دربارۀ روناس می سد:ا   نو

شهدر این شهر [خوی] رنگ سرخ الکی به مقدار فراوان می های سازند و آن را از ر

ر زمسرخی فراهم می آورند و ین است و با بیل و کلنگ بیرون میکنند که در ز

س به هرمز می شهس ند و از این ر ردن رنگ سرخ فرس رای ساختن و به کار  ها 

                                                        
  .۷۸۷ ابوریحان بیرونی، ص .١

  .۲۳۸ ص .٢

  .۱۵۴ ص .٣

  .۱۶۵ -۱۶۴ ص .٤

  .۱۶۰ -۱۵۹ ص .٥
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ان بهره می   ١جویند.در غالب مناطق هندوس

رمی ردید این توضیحات به گیاه روناس  زد به بدون  شۀ روناس را از  گردد. رنگرزان کشمیری نیز ر

ران صادر میو شال ردندکشمیر می ر ٢کردند.های کشمیری را با آن رنگ کرده و به ا نیز به  ٣دیوید هو

ان و هند اشاره کرده  رکس ان و نیز  س ر مناطق افغا زد به هرات و از هرات به سا صادرات روناس 

ه است و نمونهاست. طبق شواهد تاریخی روناس از زمان ان در هند وجود داش  هایی ازهای باس

به ش از میالد در درۀ هند کشف شده استهای رنگ پ و صدور  ٤شده با روناس متعلق به هزارۀ سوم پ

ان به احتمال زیاد به دلیل کافی نبودن و یا پایین بودن کیفیت رنگ آنها در هند  ران به هندوس آن از ا

   ٥بوده است.

ست تاورنیه  سوی که در زمان صفویه بارها به ؛ بازرگان و جهانگرد م١٦٨٩-١٦٠٥( ٦ژان بات فرا

ران به شهر کوچکی به نام اسدآباد در  ر سفرش در ا ران و کشورهای شرقی دیگر سفر کرد) در مس ا

شده است. بخشی از وصف زیبا و کامل او از رسد که روناس در آنجا کشت میاطراف رود ارس می

ران چنین است:   روناس ا

ران و هند درآمد تجاری ع کنند.... آن رنگ قرمزی که  ای از آن می مدهدر ا

ت می پارچه زرگ را زی شه است،  های هند و سرزمین مغول  دهد از همین ر

کوتاه به اندازۀ یک دست قطع  آورند اما کوتاه های بلند از زمین بیرون می اگرچه تکه

سه می ه شود. کنند بهتر گنجاندهایی که این متاع را به خارج حمل میکنند تا در ک

ی ان به هرمز میوقتی کش آیند در بازگشت، همۀ بارشان را از هایی که از هندوس

ار تماشایی است؛ کارواناین کاال بارگیری می س شود که همۀ هایی دیده می کنند 

س می شه چنان به سرعت رنگ  دهد و قرمزش تند بارشان روناس است و این ر

ی هندی که بار روناس  که به دلیل غفلت کارگران داشت، هنگامیاست که یک کش

سه ه شد،  خود من حاضر بودم که در ساحل دریا ک های در تنگۀ هرمز شکس

  زد و تا چند روز آب در طول خط ساحل قرمز بود. روناس روی آب موج می

سوی که دو سفر طوالنی در روزگار ١٧١٣ - ١٦٤٣( ٧شوالیه ژان شاردن ؛ جهانگرد و فیلسوف فرا

رد آن در نقاشی و رنگرزی یاد کرده  صفویه ران و کار ه است) از فراوانی رنگ روناس در ا ران داش به ا

                                                        
رانهای ونیزیان در سفرنامه .١   .۳۸۰، صا

  .۳۳عناویان و عناویان، ص .٢

3. David Hooper, p. 167. 
4. A History of technology,  vol. 1, p. 246. 

شاهی افشار، ص .٥   ۲۸. جها

  .۶۳ ص .٦

  . ۳۴۶ ، ص۴ج .٧
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یراست. سر جان مک مدار و جهانگرد اسکاتلندیم۱۸۳۰ -۱۷۸۲( ١دونالد کی اس که در زمان  ) نیز؛ س

ران سفر کرده،فتحعلی ران اشاره کرده شاه قاجار به ا ان ا   است. به کشت روناس در بلوچس

رای به     ا و اروپا  اری از نواحی آس س ش از تهیۀ صنعتی آن در  آوردن دستزراعت روناس تا پ

شۀ آن معمول بوده است.    مادۀ رنگی آلیزارین از ر

  نحوۀ تولید و استفادۀ رنگ روناس در ایران:
س از خشک شۀ روناس،  فاده از ر ۀ خارجیرای اس کدرشدن رنگش  اش را که باعثکردن آن، پوس

دسولفوریک و آب سرد ۲کوبند (شکلکنند و آن را می شود جدا میمی شه را با اس س کوبیدۀ ر ). س

رود. آمیزند. در مرحلۀ بعد آن را با کربنات سدیم و آب می می دی در آن از بین    شویند تا ماندۀ مواد اس

دست کنند تا رنگ دلخواه  بهرکیب میهای گوناگون، رنگ روناس را با مواد دیگری رای ایجاد رنگ

رکیب آن با زاج آهن، رنگ قرمز مایل به قهوه رای نمونه  ای، با دوغ رنگ دوغی (قرمز مایل به زرد) آید. 

شاب گاو، رنگ سرخابی می دی یا قلیایی را به مخزن رنگ می ٢دهد.و با پ زند تا همچنین گاه مواد اس ر

رانی چوبک یا آب شدنی رنگی متفاوت و مادۀ رنگ رای نمونه رنگرزان قدیمی ا دلخواه به خود گیرد. 

شم رای تولید  ند  رای رودخانه را که تا حدی قلیایی هس دی را  هایی به رنگ مایل به بنفش و مواد اس

ش از سی رنگ از این گیاه به دست آمده  ٣افزودند.تولید رنگ مایل به زرد به مخزن رنگ می تاکنون ب

  ٤است.

  
شۀ روناس با مدت زمانی که در خاک می قیم دارد. رنگرزان، کهنگی قدرت رنگی ر ت مس س ماند 

شخیص می رین و طعم گیاه و تازگی روناس را از طعم و رنگ آن به خوبی  شۀ جوان ش دهند. طعم ر

شه  شروع شده، از سال سوم تا هفتم پیر، گس و تلخ است. ارزش رنگدهی این گیاه از سال دوم عمر ر

شۀ روناس سهکلی از بین میرنگدهی قابل قبولی دارد و از سال نهم ارزش رنگدهی آن به رود. از ر

شۀ چهار و پنج شۀ هفتساله، رنگ نارنجی تیره و قرمز آجری، از ر ساله، ساله، رنگ قرمز شاد و از ر

                                                        
1. Sir John Macdonald Kinneir, p. 225. 

شاهی افشار، ص .٢   .۳۷ -۲۸ جها

  .۳۵ عناویان و عناویان، ص .٣

  .۳۲ ابوالفضلی، ص .٤
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ر آید. زفام به دست میرنگ الکی و ارغوانی آبی گاه گیاه روناس نیز در کیفیت رنگدهی آن مؤ س

ر می شۀ روناسی که در مناطق سردس رمایهاست؛ ر آورد که از روناس ای پدید میروید، الکی ژرف 

ری به دست نمی آید. به همین دلیل رنگ الکی خراسان و آذربایجان و مناطق مناطق معتدل و گرمس

ر کرمان و بوانات فارس کیفیت با   رزی دارد. سردس

رمه رنگ قرمز روناس، مطلوب رانیان در  ر ا ش فاده بافی و قالیرین رنگی بود که ب بافی از آن اس

روند. شمار میها بهرین شال شوند از مرغوبهای قرمز روناسی که شال الکی نامیده میکردند و شال می

شۀ روناس هالکی در زبان فارسی امروز مترادف قرمز است اما خود الک ماد ای است که با ادغام پودر ر

   ٢رود.کار میاکنون نیز رنگ روناس به فراوانی در رنگرزی خامۀ قالی بههم ١آید.دست میبا زاج به

 
ری از یک کارگاه مازاری (محل ساییدن، درجه٣شکل  ه: تصاو س زدبندی و    بندی) روناس در اردکان 

به یا محلول سود کار میکردن پارچه نیز بهروناس در رنگ رای  این کار، پارچه را به روغن پ رود. 

ه می س از کنند و بعد در محلول آبی روناس وارد میمحرق، آغش س آن را خارج کرده و  کنند. س

ب در آب صابون و محلول زاج یا کلرور قلع وارد میکردن، بهخشک س از خشکرت شدن، کنند. پارچه 

رای رنگ ٣ گیرد.به خود می رنگ قرمز ارغوانی ر آن نیز به کار میکردن کاغذ و نقشروناس  ن   ٤رود.س

شی مانند رنگ رای مصارف آرا شۀ روناس را  ه کوبیدۀ ر رو هم بهدر گذش   ٥ردند.کار میکردن ا

رین مادۀ رنگی روناس است، امروزه به صورت صنعتی در آلمان، هلند و چند  آلیزارین که مهم

ران وارد میکشور دیگر تولید می های قلمکار آمیزی پارچهشود. این ماده در رنگشود و با بهای زیاد به ا

   ٦رود.به فراوانی به کار می

                                                        
  .۳۴ عناویان و عناویان، ص .١

  .۱۷ ابوالفضلی، ص .٢

  .۷۳۳ ، ص۲ زرگری، ج .٣

  .۱۲۹ -۱۲۸ جوکار، ص .٤

  .۳۵۲ کتیرایی، ص .٥

شاهی افشار، ص .٦   .۲۹ جها
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میایی ارزان به کشور، روزبه فاده از رنگبا واردات مواد ش یابد. های طبیعی کاهش میروز اس

ان اکنون تنها معدودی از مازاری هم شۀ روناس میهای اس   ). ۳ردازند (شکل زد به کار کوبیدن ر
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