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  مقدمه -1-1

براین داشتن منابع آب با کیفیت باال براي است. بنا ادامه زندگی براي اساسی بشر هاينیاز از یکی آب     

کشاورزي، بسیاري  هاي صنعتی وهاي مختلف، اهمیت زیادي دارد. به دلیل رشد فزاینده فعالیتفعالیت

هاي تولید شده از این صنایع شامل هر در حال آلوده شدن هستند. فاضالببه سرعت از این منابع آبی 

- پاك ها، موادرنگ ها،فنل معمول شامل هاياین آالینده از برخی. باشدهاي آلی و معدنی میدو آالینده

ها بستگی به منبع تولید آن ماهیت این آالینده و سنگین بوده فلزات و هاکشآفت ها،کشحشره کننده،

و در صورت وجود در  هستند سمی اغلب هاآالینده این دارد و از جایی به جاي دیگر متفاوت است.

توانند داشته می سایر موجودات زنده و هاانسان ی و سالمتزندگ بر اثرات مخربی هاي باالغلظت

 . (Bhatnagar & Idris, 2009)باشند

آمیزي محصوالت نهایی استفاده رنگ برايهاي بازي در بسیاري از صنایع مانند تولید پارچه، از رنگ     

لیتر آب  1000کیلوگرم پارچه،  1000شود. در بخش رنگرزي صنعت تولید پارچه، به ازاي هر می

هاي سطحی همچون شود. تخلیه فاضالب حاصل از این حجم عظیم آب به درون آبمصرف می

پوشی نیست. در صنایع نساجی مقادیر قابل توجهی از مواد ها، چندان قابل چشمها و دریاچهرودخانه

اي از مواد معدنی و ایی دامنه گستردهشود. این مواد شیمیشیمیایی براي پردازش منسوجات استفاده می

نوع محصوالت  8000گیرد. در شاخص رنگ، بیش از بر می عناصر تا محصوالت آلی و پلیمرها را در

هاي اسیدي، فعال، بازي، پراکنده، آزو و مبتنی بر شیمیایی با تنوع ساختاري گسترده از جمله رنگ

  .(Buthelezi et al, 2012) فهرست شده است هاي معدنی، در ارتباط با فرایند رنگرزيکمپلکس

ها بر سالمت انسان، تحقیقات به عمل در جهت تائید نامطلوب بودن اثرات حاصل از این آالینده     

انسان  در سرطان و پوست، خارش درماتیت، ها باعث بروز آلرژي،دهند برخی از این رنگآمده نشان می

هاي غیر آلوده طبیعی اهمیت ها قبل از مخلوط شدن با جریان آبشوند. از این رو حذف این آالیندهمی

  .(Bekci et al, 2008)فراوانی دارد 
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Synthetic dyes that widely used in textiles, printing, dyeing and food industries are 

resistant to biological treatment and can produce harmful compounds during hydrolsis, 

oxidation, or other chemical reactions taking place in the wastewater. In this thesis, BiOI-

ZnO nanocomposites, as novel adsorbents, were successfully prepared by different 

methods. The as-prepared nanocomposites were characterized by X-ray diffraction (XRD), 

scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive analysis of X-rays (EDX), X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS), diffuse reflectance spectroscopy (DRS), Fourier 

transform-infrared (FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), and Brunauer-Emmett-

Teller (BET) techniques. In the nanocomposites, ZnO and BiOI have wurtzite hexagonal 

and tetragonal crystalline phases, respectively and their phases are not change by 

composition. The as-prepared nanocomposites were applied for adsorption of methylene 

blue (MB) and rhodamine B (RhB) from aqueous solutions. The results demonstrated that 

the nanocomposite with 80% of BiOI has superior ability for adsorption of the dyes 

relative to the other nanocomposites. Kinetic and adsorption isotherm studies showed that 

the data follow pseudo-second-order kinetic model and Langmuir isotherm, respectively. 
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