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چکیده
در سالهای اخیر ،گسترش صنایع به افزایش تولید فاضالبهای صنعتی و آلودگی محیطزیست منجر شده است .مواد رنگزا از
مهمترین آالیندههای موجود در فاضالبهای صنعتی بهشمار میآیند .رنگ یکی از مشخصههای دائمی آبهای سطحی است که به
دلیل افزایش مصرف کلر دارای اهمیت باالیی است .امروزه رنگها به طور گسترده ،در صنایع مختلفی از قبیل نساجی ،کاغذ ،چرم،
صنایع چاپ و لوازم آرایشی مورد استفاده قرار میگیرند .تخلیه فاضالبهای رنگی نهتنها جنبه زیباشناختی آبهای ﭘذیرنده را تحت
تﺄﺛیرقرار میدهد ،بلکه منجر به کاهش فرآیند فتوسنتز نیز میگردد .همچنین ،وجود رنگها و فرآوردههای واسطهای آنها برای
زندگی آبزیان سمی ،سرطانزا و جهشزا میباشد .اغلب این رنگ ها باعث آلرژی ،درماتیت و خارش ﭘوست میشوند ،و بروز سرطان و
جهشزایی را در انسانها تسریع میکنند .بنابراین ﭘسابهای صنعتی حاوی رنگ ،نیازمند تصفیه قبل از تخلیه به محیط ﭘذیرنده
میباشند .هدف از این ﭘژوهش ،ارائه خالصهای از مهمترین رنگینههای صنعتی ،تﺄﺛیرات بهداشتی و محیطی رنگها به عنوان آالینده و
همچنین؛ بیان روشهای حذف آنها از آب و فاضالب میباشد .در این ﭘژوهش ،روشهای مختلف حذف رنگزا مانند روشهای
بیوژیکی ،فیزیکی و جذب سطحی بیان شد و بهترین فرآیند جهت تصفیه ﭘسابهای رنگی با توجه به صرفه اقتصادی معرفی گردید.
کلید واژهها :رنگ ،صنایع نساجی ،اﺛرات زیستمحیطی ،اﺛرات بهداشتی ،فرآیندهای تصفیه
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Abstract
In recent years, the expansion of industries has led to increase industrial wastewater production and
environmental pollution. Dyes materials are one of the most important pollutants in industrial wastewater.
Today, dyes are widely used in various industries such as textile, paper, leather, printing, and cosmetics.
Drainage of colored wastewater does not only affect the aesthetic aspect of the receiving water but also
reduces the process of photosynthesis. Also, the colors and their intermediate products are toxic,
carcinogenic and mutagenic for aquatic life. Most of these dyes cause skin allergies, dermatitis, and itching,
and accelerate the incidence of cancer and mutation in humans. Therefore, industrial wastewaters containing
dye need to be treated prior to discharge into the receiving environment. The purpose of this study was to
provide a summary of the most important industrial dyes, the health and environmental effects of dyes as
pollutants, and to describe the methods for their removal from water and wastewater. In this study, different
dye removal methods such as biological, physical and surface adsorption methods were described and the
best process for treatment of colored wastewater was introduced considering the economical cost.
Keywords: Color, Textile industry, Environmental effects, Health effects, Treatment processes
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مقدمه
در سالهای اخیر ،گسترش صنایع مختلف ،باعث تولید فاضالبهای صنعتی و نیز آلودگی محیطزیست شده است .در بسیاری از صنایع
مهم از جمله صنعت نساجی ،خمیر و کاغذ ،ﭘالستیک ،چرمسازی و رنگرزی به منظور تولید محصوالت رنگی ،از مواد شیمیایی رنگزا
استفاده میشود و از آنجایی که در این صنایع مقادیر زیادی آب بهکار گرفته میشود ،در نتیجه مقادیر قابل توجهی ﭘساب رنگی حاصل از
آنها وارد محیطزیست میگردد (گارسیامونتانو و همکاران2002 ،؛ موندال .)2002 ،از میان صنایع مختلف ،صنعت نساجی در سالهای
اخیر گسترش روزافزونی داشته است .تحقیقات نشان میدهد که ساالنه حدود  00میلیون تن منسوجات در جهان تولید میشود که ﭘساب
تولیدی این صنایع  0تا  2میلیون مترمکعب در سال میباشد (وانگ و همکاران .)2000 ،فاضالب صنایع نساجی از عمدهترین آالیندههای
محیطزیست محسوب میشوند که به طور معمول حاوی رنگینه ،دمای زیاد ،جامدات محلول زیاد ،اکسیژن خواهی شیمیایی ،1اکسیژن
خواهی بیوشیمیایی 2و در مواقعی دارای خاصیت قلیایی زیادی هستند .تخلیه ﭘساب حاوی مواد رنگی به آبهای ﭘذیرنده از قبیل
دریاچهها و رودخانهها موجب کاهش انتقال نور ،کاهش مقدار اکسیژن محلول و افزایش  CODمیشود و از این راه زندگی آبزیان را مختل
میکند .افزون بر این ﭘژوهشگران دریافتهاند ،برخی از رنگزاها میتوانند طی فرایند تجزیه احیایی ،آمینهای آروماتیک سرطانزا تولید
کنند (شی و همکاران .)2002 ،بدون تصفیه کافی این ترکیبات قادرند برای مدت زمان بسیار طوالنی به حالت ﭘایدار در محیط باقی بمانند
(دوس سانتوس و همکاران.)2002 ،
از آنجا که مواد رنگزا ،معموالً دارای ساختار مولکولی آروماتیکی ﭘیچیدهای هستند ،بسیار ﭘایدارند و در مقابل تجزیهﭘذیری مقاومت باالیی
دارند .از اینرو منبع مهم آلودگی آب به شمار میآیند و آﺛار زیانآوری بر سالمت موجودات زنده برجای میگذارند (رای و همکاران،
 .)2002رنگها باعث مشکالت بهداشتی بسیار زیادی ،از جمله حساسیت و تحریک ﭘوستی ،سرطان ،جهش ژنتیکی و غیره میشوند (گومز
و همکاران .)2002 ،بنابراین ،باید این ترکیبات ﭘیش از تخلیه به محیط از ﭘسابهای صنعتی حذف گردند .رنگینهها ساختارهای متنوعی
دارند و به روشهای مختلفی طبقهبندی میشوند که دو نوع مهم آنها طبقه بندی بر اساس ساختار شیمیایی و براساس کاربردشان است.
گرچه طبقه بندی رنگینهها بر مبنای ساختمان شیمیایی آنها دارای مزایای فراوانی است ،اما اساس دستهبندی رنگها غالباً به نوع کاربرد
آنها مربوط میشود .زیرا در این حالت ،مطالعه و مقایسه رنگینهها سادهتر بوده و طبقه بندی آنها بر مبنای شاخص رنگ ( 3)C.Iاست .در
ادامه به معرفی برخی از مهمترین انواع رنگینههای ﭘرکاربرد در صنایع مختلف و نیز خواص آنها ﭘرداخته میشود.
-

رنگینههای پرکاربرد

 رنگینههای آزو
مواد رنگزای آزو از لحاظ تجارتی مهمترین طبقه از مواد رنگزا هستند که تقریباً بیش از  %0۵کل مجموع مواد رنگزای تولید شده در
جهان را تشکیل میدهند .همچنین بیشترین تعداد از مواد رنگ زای مطالعه شده و بیشترین حجم از مقاالت مربوط به این طبقه می باشد.
این اصطالح به یکی از روشهای تولید رنگینههای نامحلول آزو در ماده ،مانند الیاف اطالق میگردد ،به این ترتیب که ،از یک واسطه (جزء
جفت شونده) که تمایل زیادی به جذب در الیاف سلولزی دارد استفاده میشود .سپس از واسطه دوم (جزء دیآزو) عبور میکند.
درنتیجهی ترکیب این دو واسطه با یکدیگر ،رنگینه نامحلول بهوجود میآید .این گروه از رنگینهها در رنگرزی و چاپ الیاف سلولزی به ویژه
ﭘنبه کاربرد خیلی ویژهای دارند زیرا رنگهای باﺛباتی در برابر نور و رطوبت ایجاد میکنند .از مهمترین رنگینه های آزو که کاربرد وسیعی
دارن میتوان اسید بلک و کنگورد را نام برد (گوﭘتا2002 ،؛ ابراهات1332 ،؛ هانگر.)2002 ،
4

 رنگینههای رآکتیو

5

مواد رنگزای رآکتیو به لحاظ ایجاد ﭘیوند کواالنسی با عاملهای آنیونی الیاف ﭘنبه و وزن مولکولی کم از ﺛبات شستشویی عالی برخوردار
هستند ،به همین دلیل این گروه به عروس مواد رنگزای شیمیایی مشهورند .این مواد رنگزا بر حسب اینکه دارای چه تعداد عامل کلر
جهت ایجاد ﭘیوند کواالنسی باشند به سه گروه سه کلره ،دو کلره و یک کلره طبقهبندی میشوند .محدودیت عمده مواد رنگزای رآکتیو
1
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این است که همواره بخش قابل مالحظهای از مواد رنگزا در داخل الیاف ﭘنبه باقی میماند و این موضوع باالخص در مورد رنگهای تیره از
شدت بیشتری برخوردار است .این دسته از رنگینه ها ،به عنوان جوهر در صنایع چاپ منسوجات مخصوصاً ﭘنبه بهطور گستردهای استفاده
می شود .رنگ زاهای راکتیو با ساختار آزو که دارای عامل رنگی ﭘیوند دوگانه نیتروژن هستند ،از جمله رنگزاهای ﭘرکاربرد در صنایع
نساجی هستند .با توجه به سمیت و تجزیهﭘذیری کمی که این رنگزاها دارند ،در گروه مواد خطرناک برای محیطزیست قرار میگیرند که
باید قبل از تخلیه ،تصفیه شوند (خان و همکاران2020 ،؛ خواجه و همکاران.)2020 ،
 رنگینههای اسیدی
این رنگها نمکهای سدیم ،اسیدهای سولفونیک و کربوکسیلیک هستند و برای الیاف سلولزی نامناسب اند .اما برای الیاف ﭘروتئینی و
ﭘلیآمیدی مناسب میباشند .رنگهای اسیدی فقط به کمک گرما جذب الیاف میشوند و هر چه دما از  320درجه سانتیگراد باالتر رود،
شدت جذب رنگ توسط الیاف نیز افزایش مییابد .مصرف عمده رنگینههای اسیدی در رنگرزی ﭘشم است ،ولی استفاده از آنها در رنگرزی
ابریشم ،ﭘلی آمید ،آکریلیک ،الیاف ﭘروتئینی بازسازی شده و همچنین کاغذ ،چرم ،به عنوان جوهر در صنعت چاپ ،صنایع غذایی و مواد
آرایشی نیز بسیار متداول است .رنگ اسیدی نارنجی ]) [Acid Orange(AO7از جمله رنگهای منوآزو مورد استفاده در صنایع دباغی،
تولید کاغذ و صنعت نساجی است .این رنگ حاوی ،ترکیبات سمیهمچون فنولیک و فلزات بوده و همچنین دارای ترکیبات آلی همچون
فرمالین میباشد (الیزالده گونزالز و هرناندز مونتیویا2002 ،؛ سمرقندی و همکاران.)2020 ،
9

 رنگینههای کاتیونی(بازی)
این نوع رنگها ،از ترکیبات آلی یا هیدروکلریدها میباشند که کرومورفورها در آنها بصورت کاتیونی است .از این نظر این دسته رنگها را
رنگهای کاتیونی نیز میگویند و معموال دارای فرمول عمومی  HO– R–NH2میباشند این رنگینهها با حل شدن در آب کاتیونهای
رنگی تولید میکنند و برای رنگرزی کاغذ ،ﭘلی آکریلو نیتریل ،نایلون و ﭘلیاستر اصالح شده بهکار میروند .اما کاربرد اصلی آنها برای
ابریشم ،ﭘشم ،ﭘنبههای حاوی دندانههای تانین و هنگامی که درخشندگی سایه مهمتر از ﺛبات نوری یا شستشو است ،میباشد .برخی از
رنگینههای بازی فعالیت بیولوژیکی داشته و در داروسازی بهعنوان ضدعفونی کننده بکار میروند .یکی از مهم ترین انواع رنگهای کاتیونی
متیلنبلو میباشد (تیان و همکاران2012 ،؛ نورالدین و همکاران.)2020 ،
متیلنبلو در رنگ کردن کاغذ ،مو ،ﭘنبه و ﭘشم بکار گرفته میشود .متیلن بلو بهدلیل ساختاری که دارد (شکل  )1جزو دسته رنگهای
تیازینی قرار میگیرد .این رنگ ترکیبی آلی و محلول در آب بوده و ﭘس از انحالل بسته به غلظتی که دارد ،معموال به رنگ آبی تیره می-
باشد (هان و همکاران.)2002 ،
9
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 رنگینههای گوگردی

9

این دسته از رنگها ترکیبات آلی ﭘیچیده ای هستند که در ساختار آنها گوگرد شرکت دارد ،براق نیستند و معموال در رنگرزی الیاف
سلولزی بکار میروند .در آب نامحلولند ،ولی درمحلول سدیم سولفید حل میشوند .در این عمل سدیم سولفید در نقش احیاکننده مولکول
اصلی را به مولکولهایی کوچکتر محلول در آب تفکیک میکند .ﭘس از اینکه رنگ جذب ﭘارچه شد ،در مجاورت هوا مجدداً اکسید میکنند
تا رنگ اصلی ظاهر شود .رنگینههای گوگردی دسته کوچکی از رنگینهها هستند که قیمت ﭘایین و ﺛبات شستشوی خوب ،آنها را از نظر
اقتصادی ﭘراهمیت ساخته است (نگوین و همکاران.)2013 ،
1
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9

این رنگینهها معموالً غیرقطبی بوده و فاقد گروه های محلول در آب مانند سولفونیک اسید ،کربوکسیلیک اسید و نمک آمونیوم چهارتایی
میباشند و بسته به نوع کاربرد ،در حاللهای مختلفی حل میشوند .از این رنگینهها در لکهها ،روغنهای جالدهنده ،الک الکلها،
مرکبهای چاپ ،کاغذهای کپی ،نوارهای ماشین تحریر ،ﭘالستیکها ،فراوردههای نفتی و واکس استفاده میشود (لیانگ و همکاران،
.)2020
 رنگینههای دیسپرس

9

رنگزاهای دیسپرس ذاتاً در آب نامحلولند .ﭘایه شیمیایی این رنگزاها عموما آزوئی یا آنتراکینونی است .این رنگها که از نوع شیمیایی
آزو ،آنتراکینونی و نیترو میباشند ،اغلب دارای گروههای آمینو یا آمینوی استخالف شده هستند.
ولی گروههای قابل حل نظیر سولفونیک اسید ندارند و در محیطهای آبکی همراه با مواد دیسپرس کننده به کار میروند .موارد استعمال
اصلی این رنگها در رنگرزی یک لیف یا چند لیف هیدروفوب سلولز استات ،نایلون ،ﭘلیاستر ،الیاف آکریلیک ،ﭘشم و الیاف ﭘلیآمیدی است
(سویلو و همکاران.)2020 ،
-

تکنولوژیهای حذف رنگینهها

روشهای متعددی برای حذف آالیندههای رنگی از فاضالبهای خروجی از صنایع مختلف بهکار گرفته شده است .کل این روشها را
میتوان در سه دسته بیولوژیکی ،شیمیایی ،و فیزیکی تقسیمبندی کرد .در ادامه به بررس روشهای حذف رنگینهها ﭘرداخته میشود
(سرینی2003 ،؛ رابینسون و همکاران2001 ،؛ قریشی و حقیقی.)2003 ،
 روشهای بیولوژیکی

روشهای بیولوژیکی در مقایسه با روشهای شیمیایی و فیزیکی اقتصادیتر میباشند و روشهای تخریبزیستی مانند رنگزدایی توسط
قارچ ،تخریب میکروبی ،جذب سطحی بهوسیله زیست تودههای 3میکروبی (زنده یا مرده) و سایر سیستمهای زیستی حذف به خاطر اینکه
بسیاری از میکروارگانیسمها مانند باکتریها ،مخمرها ،جلبکها و قارچها ،توانایی جمعآوری و تخریب آالیندههای مختلف را دارا میباشند،
برای ﭘاالیش بسیاری از ﭘسابهای صنعتی بهکار میروند .از معایب این روش میتوان نیاز به فضای وسیع و حساسیت به تغییرات محیطی
مانند سمیت و مواد شیمیای و انعطافﭘذیری باالی آنها اشاره کرد (خسروی و همکاران2020 ،؛ سویی و همکاران.)2012،
 روش های شیمیایی
0

3

%

2

2

روشهای شیمیایی شامل انعقاد یا لخته سازی جفت شده با شناورسازی و فیلتراسیون  ،رسوب -لختهسازی با ،Fe(II)/Ca(OH)2
شناورسازی الکتریکی ،انعقاد الکتروسینتیکی ،روش های اکسایش مرسوم با عوامل اکسنده (اوزون) ،ﭘرتودهی و فرآیندهای الکتروشیمیایی
میباشند .تجمع غلظتهای باالی لجن ،گران بودن و مصرف بیش از اندازۀ مواد شیمیایی از محدودیتهای این روش میباشد (توکلی و
استوار1322 ،؛ احمد و همکاران201% ،؛ شکوهی و همکاران2020 ،؛ لیانگ و همکاران.)2010 ،
 روشهای فیزیکی
2

روشهای فیزیکی مختلفی مانند فرآیندهای فیلتراسیون غشایی (نانو فیلتراسیون ،اسمز معکوس ،الکترودیالیز و غیره) ،همچنین
تکنیکهای جذب سطحی 10نیز به طور گستردهای برای حذف رنگینهها استفاده میشوند .عمر محدود به قبل از ایجاد رسوب در غشاء و
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مسائل اقتصادی از محدودیتهای این روش میباشد .با توجه به اینکه فرآیند جذب بهطور گستردهای برا حذف رنگینهها استفاده شده
است در ادامه بهطور خالصه به بررسی این روش میﭘردازیم (یین و همکاران2020 ،؛ ژو و همکاران.)2012 ،
 جذب سطحی

جذب سطحی فرآیند جذب اتمها یا مولکولهای موجود در یک مایع یا گاز در تماس با یک سطح جامد است .این جذب بوسیله نیروهای
چسبندگی و همدوسی روی میدهد .جذب سطحی با نیروهای سست مانند نیروی واندروالسی آغاز و با نیروهای نیرومندی چون یونی و
فلزی ﭘایان مییابد .فرایند جذب سطحی میتواند فیزیکی یا شیمیایی باشد .مقایسهای از جذب فیزیکی و شیمیایی در جدول  1آمده است
(بو و همکاران2020 ،؛ مولر1322 ،؛ حسن زاده و استوار1323 ،؛ داود و همکاران)2012 ،
جدول :9خصوصیات جذب سطحی فیزیکی و شیمیایی
جذب فیزیکی

جذب شیمیایی

نیرو های واندر والس عامل جذب هستند

ﭘیوند های شیمیایی عامل جذب هستند

آنتالپی ﭘایین(کمتر از )40 KJ/mol

آنتالپی باال(بیشتر از )40 KJ/mol

جذب فقط در زیر نقطه جوش جذب شونده اتفاق میافتد

در دماهای باالتر هم رخ میدهد

با افزایش فشار جسم جذب شونده مقدار جذب در واحد سطح افزایش
مییابد
میزان جذب بستگی به خصوصیات جذب شونده دارد

با افزایش فشار جسم جذب شونده مقدار جذب در واحد سطح کاهش
مییابد
میزان جذب بستگی به خصوصیات جاذب دارد

چندالیه

حد اکثر بصورت تکالیه

برگشتﭘذیر

برگشتناﭘذیر

با افزایش دما میزان جذب کاهش مییابد

با افزایش دما میزان جذب افزایش مییابد

 کاربرد فناوریهای نوین در حذف رنگینههاتاکنون روشهای متفاوتی مانند صاف کردن ،انعقاد و لختهسازی ،اسمز معکوس ،ﭘاالیش زیستی و تقطیر برای حذف این آالیندهها از
فاضالب صنعتی مطرح و توسعه یافتهاند .ازجمله سادهترین و مقرون به صرفهترین این روشها جذب سطحی است که در سالهای اخیر
کاربردهای گستردهای از آن در حذف آلودگیهای صنعتی از آب و ﭘسابها گزارش شده است .با این وجود ،بسیاری از این جاذبها یا
ظرفیت قابل توجهی از آالیندهها را جذب نمی کنند و یا نیاز به زمان تماس طوالنی برای جذب دارند ،که از چند ساعت تا چند روز متغیر
است .در دهههای اخیر با گسترش علم نانو ،استفاده از جاذبهای نانو گسترش چشمگیری داشتهاست .ذرات در مقیاس نانو خواص شگرفی
از خود نشان میدهند .امروزه ﭘژوهشهای بسیاری در توسعه جذبکنندههای سطحی مؤﺛر با توانایی جذب باال در زمان تماس کوتاهتر
برای حذف آالیندهها انجام میشود و مواد مزوﭘور (متخلخل) که اندازه منافذ آنها از  2تا  %0نانومتر متغیر است ،بهعنوان جاذبهای بهینه
با کاربردهای گسترده معرفی شدهاند (جعفرقلی نژاد.)1320 ،
اخیراً نیز ﭘوشش نانو ذرات اکسیدهای فلزی بر روی کربن فعال برای حذف رنگینه ها نیز انجام گرفتهاند (قائدی و همکاران .)201% ،در
ﭘژوهشی که توسط انصاری و همکاران صورت گرفت ،نانوجاذب دی اکسید منگنز در حذف رنگینه ماالشیت سبز استفاده شد.
نتایج این تحقیق نشان داد این جاذب دارای ظرفیت بیشینه  02/3میلیگرم برگرم در غلظت اولیه  133 mg/Lبوده که حاکی از ظرفیت
جذب باالی جاذب بهکار گرفته شده میباشد (محمودی و همکاران .)132% ،در تحقیق دیگری که توسط حسنزاده و همکاران صورت
گرفت از نانوکامپوزیت  CeO2/SiO2برای حذف رنگینه متیلن بلو استفاده شد .بررسی داده ها برای حذف متیلن بلو نشان داد که فرآیند
جذب رنگینه متیلن بلو توسط جاذب  CeO2/SiO2بررسی شد که این جذب از ایزوترم النگمویر و مدل شبه مرتبه دوم ﭘیروی میکند و
ماکزیمم ظرفیت جذب به دست آمده طبق مدل النگمویر برای این جاذب  101 mg/gاست (حسن زاده و استوار .)132% ،اسداللهی و
همکارانش نیز ،استفاده از نانوکامپوزیت  Ag2CO3-polyanilineرا در حذف و تخریب رنگینه متیلن بلو مورد استفاده قرار دادند و ظرفیت
جذبی حدود  %% mg/gبا تبعیت از ایزوترم جذب النگمویر حاصل شد (اسدالهی و همکاران .)2012 ،همچنین در مطالعهای دیگر از نانو
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جاذب اکسید روی برای حذف رنگینه راکتیو قرمز  20استفاده شده است (منصف خوش حساب و گنبدی .)1323 ،رضوی و همکاران در
تحقیق خود از جاذب نانوکیتوزان برای حذف کنگورد استفاده کردند که توانایی حذف  22/23درصدی رنگینه را داشته است (رضایی و
همکاران .)2012 ،در سالهای اخیر استفاده از جاذبهای غیرمتداول جهت جذب سطحی رنگینهها بهدلیل مزایای منحصر به فردی که
دارند (از جمله قیمت ﭘایین و امکان بازیافت آنها) بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از میان تحقیقات گستردهای که صورت گرفته است
میتوان به استفاده از خاکاره (انصاری و همکاران ،)2012 ،ﭘوسته برنج (هان و همکاران ،)2002،ﭘوسته فندق( 1دوگان و همکاران،
 ،)2002ضایعات چای( 2آقایی و آقایی )1322 ،و ضایعات ساقه آناناس( 3حمید و همکاران )2002 ،برای حذف رنگینهها اشاره کرد.
نتیجهگیری
یکی از چالش برانگیزترین مشکالتی که امروزه صنایع تولیدی با آن روبرو هستند ،ﭘسابهای حاوی رنگ میباشد .رنگها از ﭘرمصرفترین
مواد شیمیایی در صنایع مختلف هستند که همواره بخشی از آن وارد طبیعت میشود .رنگهای نساجی به علت وجود سطوح باالی فلزات
سنگین ،که اکثر آن ها بیش از حد توصیه شده است ،بسیار سمی هستند .این ترکیبات ممکن است خطرات جدی برای انسان ،گیاه و سایر
موجودات (خاک و آبزیان) را از طریق تعامل محیطزیست در اکوسیستم ایجاد کنند .گزارش شده است که رنگهای نساجی مصنوعی
شامل گروه بزرگی از ترکیبات آلی هستند که میتوانند اﺛرات مضر روی محیطزیست داشته باشند و همچنین برخی از آنها میتوانند
منجر به خطراتی برای انسان شوند .بنابراین ،حذف این آالیندههای آلی به روشهایی که برای محیطزیست مضر نباشد ،بسیار مهم است.
عوارض روبه رشد و مبارزه در تصفیهی زباله های نساجی منجر به بررسی مداوم روشهای جدیدی میشود که قابل اجرا و اقتصادی
هستند .تاکنون روشهای گوناگونی برای حذف رنگینهها استفاده شده است که از میان آنها فرآیند جذب بهصورت گستردهتری استفاده
شده است .امروزه با ﭘیشرفت نانوتکنولوژی استفاده از جاذبهای مقیاس نانو به دلیل عملکرد ویژه و سطح تماس باالتر جاذب ،توجه
بسیاری را بهخود جلب کرده است .همچنین ،جاذبهای گران را میتوان با جاذب های کم هزینهتری مانند خاک اره ،ﭘوسته گندم ،ﭘوسته
برنج ،ضایعات چای و  ...برای حذف رنگ از فاضالب جایگزین نمود .تحقیقات بیشتری باید برای تصفیه سایر ﭘسابهای صنعتی برای کشف
جاذبهای کم هزینه انجام شود و به طور موﺛر اﺛبات شود.
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