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  چکیده: 
با امروز فرش دستباف ایران است. هاي اصلی  یکی از آفت استفاده از مواد مصنوعی و غیرطبیعی در فرآیند تولید،

توان مصرف مواد مصنوعی در فرش را کاهش داد.  هاي مواد اولیه مثل پشم و رنگ، می شناخت دقیق ویژگی
ها نکته  قدرت رنگی پایین آنهاي فرش هستند که متاسفانه  رنگزاهاي طبیعی بهترین گزینه براي رنگرزي نخ

شود؛ ولی صرفه اقتصادي ندارد. این مساله لزوم استفاده  ال با افزایش میزان رنگزا جبران میمهمی است که معمو
  دهد. افزایش قدرت رنگی و جذب بیشتر رنگ را نشان میهاي جدید براي  از روش

به عنوان یک عامل مکمل در رنگرزي الیاف پشمی با  UVدر این پژوهش سعی شده با استفاده از تابش اشعه 
 Juglansتري به دست آورد. رنگزاي مورد استفاده پوست گردو با نام علمی  یکسان رنگزا، شیدهاي تیرهمیزان 
regia  است که در رنگرزي گیاهی ایران کاربرد دیرینه دارد و به دلیل ساختار شیمیایی و وجود تانن، به تنهایی و

  بدون استفاده از دندانه هم قابلیت رنگرزي دارد.
 عوامل اند. آزمایشگاهی انجام شده، و نتایج به صورت توصیفی تحلیل شده- اي روش کتابخانهپژوهش حاضر به 

هاي رنگی  مشخصهسازي شد.  بهینه زمان رنگرزي و... زمان تابش اشعه، فاصله تا المپ، میزان رنگزا، دما و
. همچنین ها بدست آمد محاسبه شد و خواص ثباتی برخی نمونه L*a*b*(CIEها توسط سیستم ( نمونه

  ) و جرم مخصوص الیاف بررسی شد.SEMالیاف پشمی (با استفاده از تست  سطح استحکام، مورفولوژي
 است و یافته بهبود توجهی قابل طور به UV اشعه تابش با هاي پشمی نخ رنگی قدرتدهد که  نتایج نشان می

توان با  شود، می آسیب جدي براي الیاف محسوب می UVبرخالف تصور همگان درباره این مساله که اشعه 
دقیقه  60کنترل عوامل متفاوت، از این اشعه در پروسه رنگرزي طبیعی استفاده کرد. زمان بهینه براي تابش اشعه، 

است در این فاصله عالوه بر اینکه جذب افزایش پیدا  %30سانتیمتري المپ در رطوبت نسبی  12در فاصله 
 .ص فیزیکی الیاف پشمی هم تاثیر منفی نداردکند، بر خوا می
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