
 

 
 

 
   

  فرشگروه آموزشی 
  

 فرش پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان: هاي سنتی رنگرزي پشم با نیل در منطقه کاشان و ارائه راهکار مناسب ها و معایب روش بررسی چالش
 :استاد راهنما دکتر احمد اکبري

   
  انشجو:د آزاده کارگر راوري

     
  کلیدي:واژه هاي  .هاي رنگی، ثبات رنگی نیل، رنگرزي، پشم، مشخصه

  چکیده: 
هاي نفیس ایرانی استفاده از ایندیگو که در  در هنگام رنگرزي کالف پشمی به منظور استفاده در خامه ي قالی
ایی بسیار  هاي آبی روشن تا سرمه اي از فام فرهنگ رنگرزان قالی به نیل مشهور است جهت حصول محدوده

مخصوصاً از جنس پشم مورد استفاده  مرسوم است و از قدیم تا کنون در اکثر نقاط جهان در رنگرزي منسوجات
ي خود منشاء گیاهی داشت، امروزه به طور مصنوعی سنتز  قرار گرفته شده است. این ماده رنگزا که در شکل اولیه

شود. استفاده از رنگزاي مصنوعی نیل مستلزم احیاء آن در محیط قلیایی و حصول شکل محلول آن است و  می
تواند تأثیر زیادي در  نین محیطی و انتخاب شرایط ویژه کنترلی فرآیند میبدیهی است که رنگرزي پشم در چ

  تعیین کیفیت نهایی رنگرزي خامه قالی داشته باشد.
هاي سنتی رنگرزي پشم با نیل در منطقه کاشان و ارائه  ها و معایب روش بررسی چالش«پژوهش حاضر با عنوان 

آزمایشگاهی انجام شده و نتایج به صورت توصیفی تحلیل  –اي  به روش میدانی و کتابخانه» راهکار مناسب
اند. در این راستا براي دستیابی به روش مطلوب رنگرزي از روش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شد و  شده

و ... در رنگرزي الیاف  L:Rحمام، نوع قلیاي مصرفی، نسبت  pHپارامترهاي میزان رنگزا، سدیم هیدروسولفیت، 
چنین ثبات  محاسبه شد. هم CIE (L* a* b*)ها توسط سیستم  هاي رنگی نمونه . مشخصهپشم بررسی شد

  ها بررسی گردید. گذاري و ثبات سایشی برخی از نمونه شستشویی، اثر لکه
بخش و باالترین راندمان رنگرزي، استفاده از مقادیر  دهد که جهت حصول یک رنگ لوکوي رضایت نتایج نشان می

گراد به  درجه سانتی 50چنین با اعمال دماي  حیا کننده و سدیم هیدروسولفیت ضروري است همي ا کافی از ماده
تر) بهترین کیفیت رنگی از نظر  پایین L:Rدقیقه و استفاده از نسبت وزن به حجم کمتر در رنگرزي ( 40مدت 

  ثبات و جذب رنگ ارائه خواهد گردید. 
درجه  90هت حصول رنگ واقعی و بهبود خواص ثباتی در دماي بهترین راندمان فرآیند صابونی کردن الیاف ج

  دقیقه صورت گرفت. 60گراد به مدت  سانتی
 

 

 
  

 


