
  گنس رد گنر
    

 آبي ما در منظومه شمـسي ويژگـي خاصـي         -سیارة سبز 

انسان كـه در روح نامحـدود       . است" رنگ"سرشار از   : دارد  

ــايي و      ــدي اســت، از زيب ــل و بلن ــستجوي تكام ــود در ج خ

 در طبیعـت اسـتفاده كـرده تـا فرھنـگ،      رنـگ شكوه ھزاران  

 رنـگ راستي زمین تك  به. اش را غنا بخشد تمدن و انديشه  

سپاس آن يگانـه را كـه      . روح بود    سیاه و سفید چقدر بي     يا

اي شــگفت بــه انــسان ھديــه كــرده   ، گنجینــهرنــگدر ھــر 

  .است

ھا و يا زينـت   زماني كه مردمان اولیه شروع به نقاشي غار  

آنھـا بـا خـرد كـردن سـنگ ھـاي محلـي و        .  بگردنـد  رنـگ خودشان كردند، مجبور نبودند به دنبال       

، از رنگ. آوردند دست مي ھا را به   رنگ چربي حیوانات، طیف وسیعي از       مخلوط كردن پودر آنھا با    

ھـاي   توانید بـا خـرد و نـرم كـردن كمـي از گونـه         شما ھم مي  . ترين اختراعات بشر است     قديمي

  .ھاي جديد راتجربه كنید رنگ آوردن  مختلف سنگ و خاك، به دست

  

  :تنوع رنگ در يك مادة معدني

شوند كـه ايـن    با يك رنگ مشخص و ويژه در سطح زمین يافت  ميھا، ھمواره     بسیاري از كاني  

ھاي گوناگوني  در مقابل، بعضي از آنھا، رنگ . خصوصیت براي شناسايي آنھا بسیار مفید است      

 را  بـه  Tormaline) (توانیـد تورمـالین   به عنـوان مثـال، شـما مـي    . گیرند را در طبیعت به خود مي    

  . و آبي در طبیعت ببینیدرنگ ھاي سیاه، قھوه اي، صورتي، سبز

  

  :ھا نخ رنگ سر

توانیم رنگ حاصل  از يك كاني يا مادة معدني را مـشخص كنـیم، ايـن            ساده ترين راھي كه مي    

بسیاري از مـواد  . است كه نمونه را بر روي كاغذ زبر و سفیدي بكشیم و اثر آن را بررسي كنیم       

 مادة اصلي است و گـاھي ھـم   معدني، خط رنگي واضحي بر جا مي گذارند كه گاھي به رنگ      

شـوند و عمـال    اما تركیباتي ھم وجود دارند كه در اثر سايش  به پـودر سـفیدي تبـديل مـي            .  نه

  . رنگي از خود برجا نمي گذارند

  

  

  

ھاي طبیعي عالقمنديد، بیايید با  چند نمونه از رنگ ھـاي معـدني معـروف      اگر شما ھم به رنگ    

  :آشنا مي شويم

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  :ھاي خاكي رنگ مايه

. ھاي خـود زيـاد اسـتفاده  مـي كردنـد      ، در نقاشي)Clays (ھاي رسي ھنرمندان قديمي از خاك  

شـوند،  نـرم ھـستند و رنـگ      ھا مزاياي  زيادي دارند از جمله اينكه  در ھمـه جـا يافـت مـي      رس

رنــگ ھــاي حاصــل از ايــن تركیبــات، اغلــب  قھــوه اي و ســبز . كننــد ھــاي گونــاگوني ايجــاد مــي

  .حالت  است بي

  

  :ھاي سفید ايهس

بعـضي منـاطق،  اسـتفاده  از    بـوده  ھـر چنـد در          )  CaSO4.2H2O(رنگدانـة  سـفید، گـچ         اولین

امـروزه  . ھم براي تھیة رنگ سفید رايج بوده اسـت     ) Al4(Si4O10)(OH)8) (رس چیني   ( كائولن

سـفید  ھـاي   بـراي تھیـة رنـگ    ) TiO2(يـا روتیـل   ) FeTiO2(ھاي تیتانیوم دار مانند ايلمینیت     كاني

  .شوند استفاده مي

  

  :به سیاھي زغال

ھاي تیره تـزئین   ھاي خود را با حاشیه كردند تا طرح غارنشینان اولیه، از زغال چوب استفاده مي     

  . برند ھنوز ھم ھنرمندان از گرافیت استفاده ھاي فراوان مي. كنند

  

  :رنگ مايه ھاي پوستي

. آينـد   قھوه اي به شمار مي-ھاي قرمز گ، منبع رن ) Hematite Fe2O3( خاك ھاي ھماتیت دار 

.  شـوند، از ھمـه مـشھورتر اسـت     ھماتیت در بین كلیة موادي كه براي تولید رنگ استفاده مي     

ھماتیت رنگ مناسبي دارد، فراوان است، .  توان يافت رد پاي ھماتیت را در تمام تاريخ بشر مي  

ر مقبرة توت انخ آمـون، در كنـار   د. شود و از ھمه مھمتر اينكه سمي نیست به سادگي نرم مي   

تمام جواھرات و اشیاء بي نظیرفرعون مصر، يك جعبة كوچك نقاشـي بـه دسـت آمـد كـه تـصور           

اي از پودرھـاي   در آن مجموعـه . كـرده اسـت   مي شود فرعون مصر در كودكي از آن استفاده مي 

  .رنگي شامل پودر گچ، زرنیخ، ماالكیت و ھماتیت يافت شد

  

   :طالي ساده لوحان

،  استفاده مي كردنـد تـا رنـگ ھـاي     ) Orpiment As2S3(ھنرمندان قرون وسطي، از زرنیخ زرد 

شـباھت ايـن   . گذاشـت  رنگ آن  به تنھايي، اثري مانند طال بر جا مـي . زيادي از آن درست كنند    

قدري بود كه بعضي از كیمیاگران آن عـصر، سـعي كردنـد تـا از ايـن نمونـه طـال                 تركیب با طال به   

  .نامند لوحان مي به ھمین دلیل آن را طالي ساده. استخراج كنند

  

  :سبز درخشان

با داشتن مس در تركیب خود، رنگ عالي از سـبز ايجـاد    ) Malachite Cu2(OH)2CO3 (ماالكیت

ھا به جاي  روس.  است ولین استفاده از آن مربوط به دوران برنز و در مصر باستان بوده           ا. كند  مي
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كردنــد كــه در ســیبري  اســتفاده مــي ) Dioptase  Cu6(Si6O18).6H2O (اوپتــاز ماالكیــت از دي

  .كند اين تركیب، سبز درخشان و زيبايي ايجاد مي. فراوان بود

  

  :نارنجي مصري

 Realgar( نخستین كساني بودند كه از خرد كردن زرنیخ قرمزھا  سال پیش مصري١٥٠٠حدود 

(AsS) (  ــد ــارنجي را بــه دســت آورن ــیخ ، تركیبــي ارســنیك دار اســت و در رســوبات  . رنــگ ن زرن

  .ھاي آب گرم يافت مي شود چشمه

  

  :آبي كالسیك

نیـز تركیبـي از مـس اسـت و يكـي از قـديمي تـرين و         ) Azurite  (Cu3(OH)2(CO3)2 (آزوريـت 

ايـن تركیـب  معمـوال نـرم اسـت      . شناخته ھاي آبي است كه انسان از قديم مي       ين رنگدانه بھتر

  .شود ومخصوصا براي تھیة رنگ با كیفیت عالي و ممتاز استفاده مي

  

  :شنگرف طبیعي

ــراي نوشــتن نامــه  ) Cinnabar HgS (امپراطــوران چــین از قرمــز روشــن  شــنگرف    ــشان   ب ھاي

  بـه  Cinnabar -دادنـد كـه از شـنجرف    رون وسطي، ترجیح ميھنرمندان ق .  استفاده مي كردند  

  طوري كه اين تركیب در ھمه جا فراگیر شد به. جاي زرنیخ استفاده كنند

  

  :آبي گرانبھا

 9[Al(SiO4 Lapis(Na,Ca))( (SO4,S,Cl2)[6(اولین بار پارسي ھا از پودر ظريف و عالي الجـورد  

Lazuli (      الجـورد بـه دلیـل    . گ درياھاي عمیق به دسـت آورنـد       استفاده كردند تا آبي كاملي از رن

در اين تصوير قرون وسطايي از مـريم مقـدس، از   . شد گرانبھا بودن، كمتر از آزوريت استفاده مي   

  .اين رنگ استفاده شده است

  

  :تـھیة مواد رنگي غیر سمي

. شـوند  وجود عناصري مانند ارسنیك و جیوه، سبب سمي بودن بعضي از رنگ ھاي معدني مي    

با پیشرفت علم شیمي، محققان در صدد ھستند تا تركیبـاتي متفـاوت و بـي خطـررا جـايگزين                   

نظیري از قرمز شفاف تا  به عنوان مثال،  سولفوسلنید كادمیوم رنگ ھاي بي  . ھا كنند   اين نمونه 

كنــد امــا بــه خــاطر داشــتن كــادمیوم ســمي اســت و  نــارنجي پرتقــالي و زرد قنــاري ايجــاد مــي

بـه ھمـین دلیـل محققـان آلمـاني،       . شـود   كلیوي و حتي سرطان را سبب مـي       مشكالت ريوي،   

آنھـا از تركیـب عناصـر كلـسیم، النتـانیوم ،      . انـد  را معرفـي كـرده    "  Perovskite" مخلوطي به نام  

. انـد  اكسیژن، نیتروژن و يا تركیب تانتالیوم، اكسیژن و نیتروژن، اين رنگدانه ھا را به دسـت آورده           

ھـاي رنگـي، سـرامیك و صـنايع پالسـتیك اسـتفاده         در تھیة رنگ براي شیـشه  ھا  از اين رنگدانه  

اين تیم تحقیقاتي معتقد است وجود عناصري مانند اكسیژن و نیتـروژن، سـبب تغییـر        . شود  مي
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توان با تغییر نسبت اكسیژن يـا نیتـروژن    شوند و بنابر اين مي     طول موج نور ھاي جذب شده مي      

  .دست آورد ھا را  به نگدر يك نمونه، طیف وسیعي از ر

  

  :ھاي معدني در دنیاي امروز رنگ

ھاي معدني امروزه از حرارت دادن تركیباتي نظیر كبالت و آلومینیوم در دمـاي     بسیاري از رنگدانه  

باال بودن قیمت مواد اولیه و . شوند  درجه فارنھايت و به مدت طوالني، حاصل مي      ٢٠٠٠بیش از   

ازي بعضي از آنھـا ماننـد رنـگ ھـاي حاصـل از كبالـت و كـادمیوم،         ھزينة زياد الزم براي آماده س     

امروزه بسیاري از رنگ ھا را با مخلوط كردن رنگ ھـاي ديگـر،    . كند  قیمت آنھا را نسبتا گران مي     

  . مانند رنگ ھاي بنفش و ارغواني. آورند دست مي ھاي متفاوت به با نسبت

  

 سحرناز تاجبخش:  تھیه كننده
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