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 رنگرزی نخ پشمی با رنگزای گلنار بعنوان یک رنگزای طبیعی و 

 معرفی نسخه بهینه از نظر عمق رنگی و ثبات شستشویی
 

 1فرشته بهراميان 

 2حسين باراني

 

 

 چكیده

گلنار فارسي ) گل درخت انار ( گياهي است كه به عنوان یک رنگزای طبيعي روی الياف پشمي كمتر مورد بررسي   

آید دليل اهميتگلنار بهدليلوجودتانندرساختار این گياهاستوهمچنينبعنوان یک دور ریز گياهي به شمار مياست.  قرار گرفته

-شوند؛اینگلهای درخت انار به اصطالح نر هستند و بهانارتبدیلنمياین مورد این است كه  شمارزیادیازگل

عنوان یک ماده رنگزای را بهتوان آنرفي ميرسندو از طهاجمعآوریشدهوپسازخشکشدنبهمصرفدارویيدر طب سنتي مي

ر این دطبيعي برای رنگرزیاليافپشميمعرفي نمود. بنابراینتحقيقيجامعوكاملدرخصوصرنگرزیاليافپشميباگلنارضرورتدارد. 

تحقيق عوامل موثر بر ميزان رمق كشي این رنگزای طبيعي روی الياف پشمي مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا 

(،  8تا  3) بين  pHكشي و جذب این رنگزا شناسایي شد كه این متغييرها شامل ترهای تاثير گذار روی ميزان رمقپارام

 0درصد ( و غلظت دندانه ) 200تا  20دقيقه ( و غلظت ماده رنگزا ) بين  90تا  30مدت زمان رنگرزی در جوش ) بين 

افزار طراحي آزمایش معرفي و روی يرهای ذكر شده بوسيله نرمهای رنگرزی در بازده متغيباشند. نسخهدرصد( مي 7تا 

ررسي های پيشنهاد شده و بهای رنگرزی شده طبق نسخهليف پشمي رنگرزی شد. متغييرهای تاثيرگذار با بررسي نمونه

در این  .ای برای رنگرزی با رنگزای گلنار معرفي گردیدی بهينهطيف انعکاسي آنها مشخص گردید و بر این اساس نسخه

تحقيق همچنين به بررسي ثبات شستشویي و نوری رنگزا مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص 

، مدت زمان رنگرزی درجوش و غلظت ماده رنگزا تاثير بسزایي در جذب رنگزا روی نخ pHشد كه متغييرهایي از قبيل 

 شود.تغيير در شيد رنگي ميپشمي داشته است  و تغيير دندانه تا حدی باعث 

 . رنگرزی طبیعي ،گلنار، پشم، فرش: كلید واژه

 مواد

                                                 
 fereshtehbahramiannew1369@gmail.com،  دانش آموخته گروه فرش دانشگاه بيرجند –1

 barani@birjand.ac.irبيرجند، دانشگاه  فرش، گروه استادیار-2
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در این پژوهش از انواع مواد آزمایشگاهي مانند انواع دندانه مانند ) زاج سفيد ، سولفات آهن ، سولفات مس ، كلرید    

ند آمونياک استفاده شده همچنين از انواع قلع ، كروم ( و انواع اسيد ها مانند اسيد استيک ، اسيد سولفوریک و قليا مان

ها برای تعيين انواع ثبات ها مانند دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسي و دستگاه تعيين ثبات ابزارهای آزمایشگاهي و دستگا

نوری بهره گرفته شده است . همچنين الياف استفاده شده در این پژوهش از الياف پشمي شستشو داده شده موجود در 

 باشد .   ایشگاه ميآزم

 

 دستگاه ها 

در این پروژه از دستگاه تعيين ثبات نوری ساخت شركت كيميا بهریس برای تعيين و بررسي ثبات نوری كاالهای   

رنگرزی شده استفاده شده است. نتایج آزمایشات ثبات نوری ، الزاما همراه با معيار یا اسکيل خاصي ) معيار آبي ( مقایسه 

) ثبات نوری باال ( متغير است. دستگاه های ثبات نوری  8) ثبات نوری ضعيف ( تا  1د معيار آبي مابين مي شود. اعدا

 348،  1386دارای المپ قوس زنون ) یا قوس كربن ( است كه نوری معادل نور روز توليد مي كند. )  نجفي كوتنائي ، 

 ( 349و 

اشد ی شده استفاده شده دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسي مي بهای رنگرزدستگاهي كه برای تعيين طيف انعکاسي كاال

. اسپکتروفوتومتر بر اساس اندازه گيری مقدار انعکاس و یا انتقال طيفي مي باشد. اساس كار اسپکتروفومتری بر اساس 

 لظت محلولقانون بير المبرت مي باشد كه بيان مي دارد مقدار نور جذب شده متنایب با تعداد مولکول های جذب ) غ

 ( 49،  1386جذب كننده ( ئر مسير عبور نور مي باشد. ) یاوری گهر ، 

 

 روش ها 

اولين عملياتي كه قبل از شروع رنگرزی در آزمایشگاه انجام مي شود آبخور كردن الياف پشمي یک گرمي به مدت   

رنگرزی همزمان است  این  دقيقه در آب مقطر در دمای محيط مي باشد. روش رنگرزی در این پژوهش به روش 20

محيط را طبق نسخه های  pHروش پس از انجام آزمایشات اوليه تعيين شد. قبل از شروع كار حمام ها را آماده كرده 

پيشنهادی اندازه گيری مي كنيم و سپس رنگرزی به روش همزمان را طبق نمودارهای پيشنهادی به اتمام مي رسانيم. در 

 را با آب داریم.  انتها آبکشي كاالهای پشمي

 

 رنگرزی الیاف پشم

، مقدار  pHبرای بهينه سازی شرایط رنگرزی الياف پشم با رنگزای گلنار فارسي ) گل انار ( متغيرهایي مانند زمان ،   

-Designهای پيشنهادی این آزمایش ها توسط نرم افزار طراحي آزمایش رنگزا و مقدار دندانه بررسي شد. طراحي نسخه
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Expert® Software Version 9 Free Trial نمونه با در نظر گرفتن متغير  38انجام شده كه تعداد نسخه های پيشنهادی

 های باال مي باشد تا با انجام كمترین آزمایش ها نتایج مطلوب بدست آید. 

ست. محلول های رنگزا از داخل گياه انجام شده اقبل از رنگرزی محلول سازی با رنگزا جهت خروج كامل مولکول

 10درصد مي باشد. كه بدین منظور ابتدا گلنار خشک شده را پودر مي كنيم و بعد به مقدار 10استفاده شده برای رنگرزی 

ميلي ليتر آب به مدت یک ساعت مي جوشانيم. محلول بدست آمده را از صافي عبور مي  100گرم از رنگزا را با حدود 

درصد را آماده مي كنيم. رنگرزی  10. بدین ترتيب محلول رنگزا با غلظت مي رسانيم 100دهيم و در بالن به حجم 

 انجام شده است.  1های پيشنهادی جدول شماره های اصلي طبق نسخهنمونه
 نسخه های رنگرزی – 1جدول شماره 

Factor 4 
D:Dyeing time 

Min 

Factor 3 
C:PH 

% 

Factor 2 
B:Mordant Concentration 

% 

Factor 1 
A:Dye Concentration 

% 

 
Run 

 
Std 

30.00 3.00 0.00 20.00 1 1 
60.00 8.00 3.50 110.00 2 27 
90.00 3.00 7.00 20.00 3 11 
60.00 5.50 0.00 110.00 4 21 
60.00 5.50 3.50 110.00 5 36 
90.00 8.00 0.00 200.00 6 14 
60.00 5.50 3.50 20.00 7 17 

90.00 3.00 7.00 200.00 8 12 

60.00 5.50 3.50 110.00 9 37 

60.00 3.00 3.50 110.00 10 25 

60.00 5.50 3.50 200.00 11 19 

30.00 5.50 3.50 110.00 12 30 

30.00 5.50 3.50 110.00 13 29 

90.00 3.00 0.00 200.00 14 10 

30.00 8.00 7.00 200.00 15 8 

60.00 5.50 3.50 200.00 16 20 

90.00 3.00 0.00 20.00 17 9 

30.00 3.00 0.00 200.00 18 2 

60.00 5.50 3.50 20.00 19 18 

30.00 8.00 0.00 20.00 20 5 

90.00 8.00 7.00 200.00 21 16 

30.00 3.00 7.00 20.00 22 3 

60.00 3.00 3.50 110.00 23 26 

30.00 3.00 7.00 200.00 24 4 

30.00 8.00 7.00 20.00 25 7 

30.00 8.00 0.00 200.00 26 6 

90.00 5.50 3.50 110.00 27 32 

60.00 5.50 3.50 110.00 28 35 

60.00 5.50 7.00 110.00 29 24 

90.00 8.00 0.00 20.00 30 13 

60.00 5.50 3.50 110.00 31 38 

60.00 8.00 3.50 110.00 32 28 

60.00 5.50 7.00 110.00 33 23 

60.00 5.50 0.00 110.00 34 22 

60.00 5.50 3.50 110.00 35 34 

90.00 5.50 3.50 110.00 36 31 

90.00 8.00 7.00 20.00 37 15 
60.00 5.50 3.50 110.00 38 33 
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و از آمونياک برای  3برابر با pHحمام های رنگرزی از اسيد سولفوریک برای برای  pHشایان ذكر است كه برای تنظيم 

pH انتخاب این اسيد و قليا بر اساس آزمایشات اوليه بوده است.  استفاده شده است. 8و  5/5برابر با 

دقيقه به جوش رسيدند و در دمای جوش طبق نسخه های  25درجه وارد حمام شدند و بعد از 40ها در دمای نمونه

 رنگرزی شدند.  1ارایه شده در جدول شماره 

نرم افزار طراحي آزمایش نمونه های رنگرزی  های پيشنهادی توسطپس از اتمام رنگرزی تمامي نمونه ها طبق نسخه

شده برای بررسي و تعيين طيف انعکاسي توسط دستگاه اسپکترو فوتومتر انعکاسي و به دست آوردن نسخه بهينه به مركز 

 باشد.قابل مشاهده مي 1استاندارد اصفهان فرستاده شد. نتایج آزمایشات طيف انعکاسي در نمودار شماره 

 

 نمودار طيف انعکاسي – 1نمودار شماره 

 
 

(  كمترین و بيشترین عمق رنگي معرفي شده است. در این نمودار  1بر اساس نمودار طيف انعکاسي ) نمودار شماره 

دهد. هر خط رنگي كه به یک رنگ خاص مشخص محور افقي طول موج و محور عمودی درصد انعکاس را نشان مي

ها طول باشد؛ كه در این بررسيهای مختلف ميرنگرزی شده در طول موجنشان دهنده انعکاس نوری هر كاالی  شده

های رنگي در نمودار از هم فاصله ای است كه خطنانومتر در نظر گرفته شده است. این طول موج اولين نقطه 430موج 

ا متری دارد.  باند. در نمودار طيف انعکاسي هرچه یک نمونه طيف انعکاسي باالتری داشته باشد جذب رنگ كگرفته

به عنوان  30( نمونه  2است ) تصویر  ترین نمونهپررنگ14ها با یکدیگر در این آزمایشات نمونه بررسي چشمي نمونه

 ( . 1انتخاب شد ) تصویر  ترین نمونهرنگكم
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  2تصویر               1تصویر                                                

 نگي نمونه ها : بررسي قدرت ر

 شود : نامند ؛ كه با فرمول زیر محاسبه ميميزان جذب رنگ در الياف را قدرت رنگي مي

رنگی قدرت =
(1 − 𝑅)2

2𝑅
 

 Rمقدار انعکاس =     

ــت آمده و          توان ميزان قدرت رنگي تمامي نمونه   طبق این فرمول مي ــت آورد و با توجه به نتایج بدسـ ها را بدسـ

 (. 2توان نمودار خطي قدرت رنگي را رسم نمود ) نمودار ميافزار اكسل نرم

 
 2نمودار شماره 

 

 گذار در رنگرزی بررسي پارامترهای تاثیر

 غلظت رنگزا   
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شات غلظت رنگزا از     صله از این آزمایش با توجه به     %200تا  %20در این آزمای سي قرار گرفت. نتيجه حا مورد برر

ــت. پس مي   روند جذب رنگ ليف    ( 2نمودار غلظت رنگ ) نمودار    ــعود اسـ توان گفت با   ها با افزایش رنگزا رو به صـ

 كشي و جذب رنگ را باال برد. توان رمقافزایش ميزان رنگزا در حمام رنگرزی مي

 
 

 غلظت دندانه

ود تانن در توان به جرات گفت كه به دليل وجدرصد بررسي كردیم . مي   7تا  0در این آزمایشات غلط دتدانه را از    

 3باشد . با توجه به نمودار غلظت دندانه ) نمودار ساختار این گياه رنگزا در حين رنگرزی نيازی به استفاده از دندانه نمي

ست وجود دندانه در حين حين رنگرزی تقریبا بي        ست این به آن معنا صعود ا سير غلظت و تاثير دندانه افقي و بدون   )

 تاثير است.

 
 

 2شماره نمودار

 3شماره نمودار 
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 pHتاثیر 

شده     در شات انجام  ست.   8تا  3محيط از pHآزمای سب برای رنگرزی با این رنگزا  pHمتغير ا شده كه با   3منا تعيين 

شود   مشاهده مي pHرسيم. در این نمودار سير نزولي با افزایش   ( به همين نتيجه مي 12) نمودار pHتوجه به نمودار تاثير 

 ( 4یابد.) نمودار كاهش ميشود قدرت رنگي نزدیکتر مي 8محيط به pHیعني هرچه 

 
 

 تاثیر مدت زمان رنگرزی   

شات مدت زمان رنگرزی از   صله با توجه به نمودار تاثير مدت زمان    90تا  30در این آزمای دقيقه متغير بود. نتيجه حا

شتر مشاهده است. در اینجا ذكر      ( این است كه با افزایش مدت زمان رنگرزی رمق  5رنگرزی ) نمودار  ه  این نکتكشي بي

ها و وجود تانن در این رنگزا از اســـتفاده از دندانه خودداری شـــده اســـت اما در الزم اســـت كه به دليل كاهش هزینه

ایم . پس نمودار دقيقه به شيد رنگي مطلوبي رسيده 30درصد و مدت زمان رنگرزی %7با دندانه  8هایي مانند نمونه نمونه

 رسيم.   ایش مدت زمان رنگرزی به قدرت رنگي باالتری ميصعودی نشان دهنده این است كه با افز

 4شماره  نمودار
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 تعیین نسخه بهینه :  

نه ،        با توجه به تاثيرات پارامتر       نمونه كه در    38و غلظت ماده رنگزا در   pHهای مدت زمان در جوش ، غلظت دندا

 گردد. های پيشين توضيح داده شد نسخه بهينه زیر معرفي مينمودار

 
 دقيقه 90

 
 40آبکشي                                      

 

 

 

 

 بررسي ثبات شستشویي و نوری برای نسخه بهینه 

 بررسي نتایج آزمایش ثبات نوری    

مقایسه شد. برای بررسي ثبات نوری      3برای بررسي ميزان ثبات نوری آن با  تصویر    4نمونه نوردیده تصویر شماره   

شركت            ك ساخت  ستگاه تعيين ثبات نوری  سنج  )د ستگاه ثابت نور سخه بهينه ، آن را در یک د شده طبق ن االی رنگرزی 

شد قرار مي دهند و مدت زمان معيني به آن نور مي دهند تا مقدار رنگ        صي مي با صو كيميا بهریس(كه دارای المپ مخ

ــخص گردد . برای این منظور ابتدا نمونه رنگرزی ــده را دور یک مقوا  پریدگي آن مش ــانتيمتری ميپيچيم نيمي از  3ش س

شده را داخل           شده در معرض نور قرار بگيرد . كاالی پيچيده  شيده ن سمت پو شانيم تا ق نمونه را با چسب كاغذی مي پو

 گلنار 200%

3 PH 

40:1 L:R 
 دقیقه 25

جوش 

 دذذ

 5شماره نمودار 
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ستگاه خارج كرده و         ساعت نور ببيند . پس از اتمام زمان نوردهي ليف را از د شت  ستگاه قرار مي دهيم تا به مدت ه د

 سب آن را باز مي كنيم تا ميزان ثبات نوری تعيين گردد . چ

ــت امتایازی به آن تعلق مي ــخص كردن ثبات نوری از یک تا هش ــاس  در این معيار برای مش گيرد كه این نمره بر اس

شد به عدد            ست. هر چه اختالف نمونه كمتر با ست ا شيده ا سمت پو سمت نوردیده با ق نزدیک ؛ و هرچه   8اختالف ق

شد به عدد    نمونه  شتری با صورت گرفته برای ثبات نوری این       1دارای اختالف بي شاهدات  شد. طبق م نزدیک خواهد 

 ایم.را در نظر گرفته 8رنگزا عدد 

 
 

 

 

 

 ثبات شستشویي :  

ثبات شتشویي كاالی رنگرزی شده از اهميت خاصي برخوردار است. ثبات شستشویي نتيجه تاثير آب و شوینده بر            

رود. گزا اســـت و نوع شـــوینده ، نوع ماده رنگزا و دما رنگزا از عوامل موثر در پایداری ماده رنگزا به شـــمار ميماده رن

 SABA Method 1002-1979تدوین كرده است ) CO6تا  CO 1های استاندارد نيز آزمایشات ثبات شستشویي را با نام

 (  353:  1386(. ) نجفي كوتنائي ، 

شمي و پنبه   شو قرار مي گيرند پس بهتر        كاالهای پ ست ش ستفاده در فرش بعد از اتمام فرش و گذر زمان مورد  ای مورد ا

این است كه قبل از استفاده در فرش ثبات شستشویي آن تعيين گردد . برای این منظور یک نمونه از كاالی رنگرزی شده   

شم خام و پنبه خام را در یک حمام    سخه بهينه را با یک نمونه از پ شوینده قرار مي دهيم .  طبق ن رنگرزی حاوی محلول 

شد و     شوینده موجود در حمام یک گرم بر ليتر مي با درجه  50دقيقه در دمای  40كه به مدت  1:50آن  L:Rمقدار ماده 

 ثابت نگه مي داریم و سپس آبکشي مي كنيم

: نمودار آبی برای  3تصویر 

 بررسی میزان ثبات نوری
 

: نسخه رنگرزی شده  4تصویر 

طبق نسخه بهینه و نور دیده 

 برای تعیین ثبات نوری  
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سي مي         شویي از دو منظر قابل برر شست شد .  ثبات  شده به مقدار رنگي  . تغيير رن 2گذاری . لکه 1با گ نمونه رنگرزی 

ــده باقي مي         ــده بر روی كاالی رنگ نشـ گذارد لکه گذاری و به ميزان رنگ پریدگي كاال در اثر         كه یک كاالی رنگ شـ

شستشو داده     هایگویند. آزمایش ثبات شستشویي طبق نسخه ارائه شده انجام شده و نتيجه نمونه      شستشو تغيير رنگ مي   

ی خام  (. نمونه سفيد شسته شده با نمونه       6 – 5شود) تصویر   ری و نمودار لکه گذار بررسي مي شده یا نمودار خاكست  

(. در معيار لکه گذار عددها   5كنيم) تصـویر  گذاری را به وسـيله معيار لکه گذار مشـخص مي  مقایسـه شـده و ميزان لکه  

شان دهنده  ست كه عدد  ی ميزان لکهن شترین ميزان لکه گذاری  1گذاری ا شان    5و عدد  بي كمترین ميزان لکه گذاری را ن

شده       مي شو قرار گرفته را با كاالی رنگرزی  ست ش شده كه در حمام  س   دهد. از نظر تغيير رنگ كاالی رنگرزی  ش ته ای كه 

كنيم. در معيار  را مشــخص ميكنيم و درجه تغيير رنگ آن( مقایســه مي6نشــده ) خام ( را با معيار خاكســتری ) تصــویر 

شان مي      5تا  1اعداد  خاكستری  كمترین  1ی بهترین ثبات شستشویي و    نشان دهنده  5دهندكه عدد ثبات شستشویي را ن

و در ثبات شستشویي معيار خاكستری   4ها در معيار لکه گذاری دهد. در اینجا نيز عدد نمونهثبات شستشویي را نشان مي

 دهد كه ثيات خوبي است.   را نشان مي 4

 
 

 

 

 : نمودار لکه گذاری 5رتصوی
 

 : نمودار خاکستری  6تصویر
 

: نمونه شستشو  7تصویر

داده شده برای یررسی 

 تبات شستشویی

 

نمونه :  8تصویر 

رنگرزی  شده به 

 عنوان نمونه شاهد
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 لکه گذاری ثبات شستشویي ثبات نوری 

 4 4 8 نسخه بهينه

 

 

 

 های مختلف برای كسب تنوع  شیدی : رنگرزی با دندانه

شيدی در رنگرزی با گلنار از دندانه   ستفاده كردیم. دندانه برای كسب تنوع  س های معدني مختلف ا تفاده های ا

 باشد. مي 11شده در این آزمایش طبق جدول

 

ونه پنبه : نم 9تصویر 

خام برای بررسی میزان 

 گذاری پنبهلکه

 

نمونه :  10تصویر 

شستشو داده شده با 

کاالی رنگرزی شده 

برای تعیین میزان 

 گذاری پنبهلکه

 

 

: نمونه پشم  11تصویر 

-خام برای بررسی لکه

 گذاری روی پشم

 

نمونه شستشو :  12تصویر 

داده شده با کاالی رنگرزی 

 گذاری پشمشده برای لکه

 

 های نوری و شستشویی و لکه گذاری نسخه بهینه: بررسی ثبات2جدول        
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 كروم كلرید قلع سولفات مس سولفات آهن دندانه
 AL Fe Sn Cr فلز

 

 باشد : نتایج كسب شده از رنگرزی با هر دندانه به شرح زیر مي

 دندانه سولفات آهن : 

ود شهای تيره ميشود و استفاده از این دندانه در رنگرزی باعث ایجاد شيدهای رنگي محسوب مياین دندانه جزو دندانه

باشد ؛ در این نمونه رنگ نمونه اصلي را كامال تغيير داده و شيد ایجاد شده كامال تيره و تغيير رنگ در آن محسوس مي

 (.  13باشد ) تصویر مي

 دندانه سولفات مس : 

ير دهد. در این آزمایش تغيشود و معموال طيف سبزی به الياف ميهای رنگي محسوب مياین دندانه نيز جزو دندانه

 (.   14تر است) تصویر شود فقط شيد حاصله مقداری تيرهرنگ محسوسي دیده نمي

 دندانه كروم : 

بخشد . در رنگ خاص ؛ جالی خاصي به الياف ميشود و با ایجاد تههای رنگي محسوب ميدندانه كروم نيز جزو دندانه

 (. 15تصویر  اینجا این دندانه هيچ تغيير خاصي روی شيد رنگي ایجاد نکرده است)

 

 دندانه كلرید قلع : 

شود. استفاده از آن در این آزمایش هيچ تغييری در شيد رنگي ایجاد رنگ محسوب ميهای بياین دندانه جزو دندانه

 (.  16نکرده است) تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 16تصویر  15تصویر  14تصویر  13تصویر 

 های معدنی جهت کسب تنوع شیدی با رنگزای گلنار: دندانه 3ل جدو        
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 نتیجه گیری :

ــي ت     ــد ( ، غلظت دندانه )     200 – 20های غلظت رنگزا )   اثير متغيردر این پروژه به بررسـ ( ، مدت زمان     7 – 0درصـ

ــت. همانطور كه   8 – 3)  محيطpH(  و تغيير  90 – 30رنگرزی در جوش )  ــده اس ( بر روی رنگزای گلنار پرداخته ش

  كشــيبســزایي در ميزان رمقدهد افزایش ميزان رنگزا و مدت زمان رنگرزی در جوش تاثير نتایج آزمایشــات نشــان مي

كشي تاثير چنداني ندارد. با  نزدیک باشد رمق كشي بيشتر است. حضور دندانه در رمق      3به محيط هرچه pHداشته است.   

شماره        شده نمونه  صلي رنگرزی  سخه های ا سي تنوع       14توجه به ن شد. پس از آن به برر سخه بهينه معرفي  به عنوان ن

داختيم كه فقط با ســولفات آهن شــيد متفاوتي داشــتيم. نتيجه ثبات نوری در مقایســه با  های مختلف پرشــيدی با دندانه

  4گذاری در مقایسه با معيار آن  و نتيجه ميزان لکه 4شستشویي در مقایسه با معيار خاكستری      و نتيجه ثبات  8نمودار آبي 

 شود.  گزارش مي

 منابع

روش های رنگرزی الياف با مواد طبيعي ، انتشارات دانشگاه  ( . فرآیند و 1380جهانشاهي افشار ، ویکتوریا . )  .1
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( . انار كاشت پرورش ارزش های طبي و غذایي آفات و بيماری ها ، انتشارات تهران  1391متقي ، حسين . )  .7

 : سپيدان . 

، انتشارت موسسه آموزش عالي علمي  2( . شناخت گياهان دارویي و معطر  1392مير جليلي ، سيد عباس . )  .8

 كاربردی جهاد دانشگاهي . 

( . مجموعه مقاالت دومين سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف ، ناشر مركز ملي  1386مجموعه نویسندگان . )  .9

 فرش ایران . 

( . آزمایش ها در شيمي نساجي ، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي  1386نجفي كوتنائي ، حسين . )  .10

 امير كبير . 

نار . انتشارات آموزش و ترویج ( . راهنمای جامع و مصور كشت و پرورش ا 1390محمدی ، محمد جواد . )  .11
 كشاورزی . 

 ( . فرهنگ كشت و پرورش انار . انتشارات سازمان ترویج كشاورزی . 1368موذن فردوسي ، بهمن . )  .12
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