
 

 
 

 
  

 فرشگروه آموزشی 

 
 فزش پایاى ًاهِ جْت دریافت درجِ کارضٌاسی ارضذ

 

 عٌَاى: بزرسی عَاهل هختلف در رًگزسی پطن با بزگ درخت ًارًج

 :استاد راٌّوا .هٌْذط غالهزضا صالح علَی

 :هطاٍر / دٍمی راٌّوا استاد .دکتز احوذ اکبزی
 اًطجَ:د فاطوِ هحوذی

   
 کلیذی:ٍاصُ ّای  اسیذ دًذاًِ، هطخصِ ّای رًگی، پطن، بزگ درخت ًارًج، رًگزسی،

 چكیذُ: 
ّا،  دلیل سوی بَدى آىًذ ٍ ّوچٌیي بِ اخیزاً بِ دلیل اثزات ًاهطلَبی کِ رًگشاّای هصٌَعی بز رٍی هحیط دار

استفادُ اس رًگشاّای طبیعی رضذ یافتِ است. رًگشاّای طبیعی ساسگاری بیطتزی با هحیط دارًذ. گیاّاى رًگشا 
ًارًج با ًام  رًگزسی الیاف بِ ٍیضُ پطن دارًذ، یكی اس ایي گیاّاى بزگ درخت ًارًج است. اّویت بسیاری در

BIعلوی  TTER ORANGE هتز با تاج پَضطی  3-5، درختی بِ ارتفاع ًارًگٍ  کباد، ًفاشقبیل ّای دیگز اس  ٍ ًام
 گزد بِ صَرت کاضتِ ضذُ در ضوال ٍ جٌَب ایزاى ٍجَد دارد.

-ای بِ رٍش کتابخاًِ« بزرسی عَاهل هختلف در رًگزسی پطن با بزگ درخت ًارًج»با عٌَاى حاضز پضٍّص 
هحیط  pH دًذاًِ، اسیذ، هیشاى رًگشا، عَاهل اًذ. ل ضذٍُ ًتایج بِ صَرت تَصیفی تحلیآسهایطگاّی اًجام ضذُ، 

CI (*L*a*b) ّا تَسط سیستن ّای رًگی ًوًَِ هطخصِ. ًذضذ بزرسی سهاى رًگزسی ٍ... ٍرًگزسی  E  ِهحاسب
ّا  گذاری ٍ ثبات سایطی بزخی اس ًوًَِ ثبات ضستطَیی، اثز لكِ .ّا بذست آهذ بزخی ًوًٍَِ خَاظ ثباتی  ضذ

ّای رًگ ضذُ با بزگ ًارًج در  گذاری ًوًَِ ّا تغییز ضیذ داضتٌذ. اثز لكِ بزرسی ضذ. بزای ثبات ضستطَیی ًوًَِ
 حذ عالی ٍ ثبات سایطی در حذ خَب تا عالی درجِ بٌذی ضذ.

 سبش، ضیذّای آٍردى بذست بزای طبیعی رًگشای هادُ یک عٌَاى بِ ًارًج درخت دّذ کِ بزگ ًتایج ًطاى هی

تَاى ًتیجِ گزفت کِ با تَجِ بِ  ضَد. در آخز هی استفادُ تَاًذ هی طبیعی الیاف در رًگزسی هسی ٍ ای قَُْ
تَاى اس ایي گیاُ بِ عٌَاى یک رًگشای جذا ٍ یا  خصَصیات درخت ًارًج اس جولِ فزاٍاًی ٍ در دستزط بَدى هی

 .قالی استفادُ کزدّای  ّوزاُ با رًگشاّای دیگز در رًگزسی خاهِ
 

 

 

 

 


