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 خالصه 
 مقدمه

رنگ های نساجی دارای ساختاری پیچیده .صنایع نساجی یکی از صنایع بزرگ مصرف کننده آب می باشد
به تجزیه بیولوژیکی میباشد و ورود آن هادر آب موجب  فاضالب صنایع نساجی سمی و مقاوم. می باشند

در سال های اخیر کاربرد .شکوفایی جلبک ها و در نتیجه اتروفیکاسیون میشود,کاهش نفوذ نور خورشید
هسته و میوه زیتون تلخ از .مواد طبیعی جاذب جایگاه مهمی را در تصفیه پساب نساجی پیدا کرده است

 .ه که امکان حذف رنگ را داردجاذب های ارزان قیمتی است ک
 کار وشر

میزان حذف رنگ توسط این جاذب  .در این مطالعه تجربی جاذب در شرایط آزمایشگاهی آماده سازی شد
زمان ,(گرم در لیتر 1/4-1/1)دوز جاذب,(میلیگرم در لیتر 14-144)با بررسی پارامتر های غلظت اولیه رنگ

بررسی  555در طول موج  UV/Visه اسپکتروفتومتر توسط دستگاpH(14-4 )و ( دقیقه4-54)تماس
 .نهایتا سنیتیک و ایزوترم جذب محاسبه شد.شد

 نتایج
و کاهش غلظت اولیه   pHزمان تماس و ,نتایج نشان داد که میزان حذف رنگ با افزایش میزان دوز جاذب

دوز ,در لیترمیلیگرم  5/32در شرایط غلظت رنگ ( درصد 25) ماکزیمم حذف رنگ.رنگ افزایش یافت
غلظت اولیه رنگ در این مطالعه معنی . می باشد pH 5/2دقیقه و  45زمان تماس ,گرم در لیتر 25/4جاذب 

نتایج نشان داد که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه  .(P=4441/4)دار ترین عامل است
یب همبستگی باالتری را ضر Langmuirهمچنین ایزوترم .بهتر پیروی می کند( R2=25/4-22/4) دوم

(22/4=R2 )را نشان می دهد. 
 جه گیریینت

هسته و میوه زیتون تلخ به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان قیمت توانایی حذف رنگ متیلن بلو را دارا 
بهینه حذف این رنگ توسط این جاذب در محدوده قلیایی می باشد و اکثر  pHبا توجه به این .است

قلیایی می باشد لذا این جاذب جاذبی مناسب جهت حذف رنگ از  pHی فاضالب های نساجی دارا
 .فاضالب صنایع نساجی می باشد

 جذب سطحی,متیلن بلو,زیتون تلخ,فاضالب نساجی :کلمات کلیدی
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