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 چكیده
چون کرم و مواد شیمیایی سمی است. از این رو، در صورتی که ، حاوی مقادیر زیادی کربن، نیتروژن، فلزات سنگین سازی چرم فاضالب

مطالر    فاضالالب ی زیادی که برای تصفیه ها روش میان. در بار خواهد آورد بهبدون تصفیه وارد محیط زیست شود، پیامدهای زیانباری 

نسالبت باله سالایر     زیسالتی هالای  وشر شود که عموماًاز اهمیت خاصی برخودارند. این اهمیت از آنجا ناشی می زیستیی ها روشاست، 

نیز برای رفال    ریزاندامگانهااز برخی گیاهان، از  گیری بهرهعالوه بر  ،ها رند. در این روشتسازگارو با محیط زیست  ترند هزینه کم اه روش

کالار   هدرمالانی بال  کاله در زیسالت   ریزانالدامگانهایی . جویند سود می TDSو  BOD ،CODهای کاهش شاخص نیزآلودگی ناشی از فلزات و 

توانایی هریک  نیزو ریزاندامگانها حاضر برخی از این  تحقیقها هستند. در  جلبکریزها، سیانو باکترها و  ها، قارچ روند، شامل باکتری می

، سالازی  فاضالالب چالرم   زیسالتی کاله تصالفیه    بالریم  پی می. طی این بررسی، اند شدهبررسی  سازی فاضالب چرمدرمانی ها در زیست از آن

 های شیمیایی باشد. تواند جایگزین مناسبی برای روش می
 

 .ریزاندامگانم، زیستی، کر، تصفیه سازی چرم فاضالب: ها کلیدواژه

 

 

 

 مقدمه .1

تالرین فاضالالب    یاصالل ، 1جدا کردن پوست در هنگامضایعات گوشتی 

[. ایالن  1د]نشو یموارد محیط زیست  بهکه از صنای  چرم  ندا جامدی

، مس و جیوه حاوی کرم، آرسنیک، روی، کادمیم سازی چرم فاضالب

منجالالر هالالای کشالالاورزی  ینزمالالآلالالودگی آب، خالالا  و  بالالهاسالالت کالاله 

 

 تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت* 
1. Animal Fleshing (ANFL) 

 سالازی  چالرم پایه که در کرم  ( در فرم سولفاتIIIم ). کر[2]دنشو یم

برای محیط زیسالت اسالت. از    زیانباریشود، آالینده  می مصرفچرم 

نیالز،   فراینالد ، مقدار زیادی از مواد شیمیایی باقیمانده در سوی دیگر

عال   و با یابنالد  مالی ها و کلرایدها، در فاضالالب تجمال     سولفات مانند

( III)کالرم   کاله  باید گفت .[3]دنشو یم TDSو  BOD ،CODافزایش 

باله شالکل سالمی     ایشر اثر اکسال بشود،  یماستفاده  سازی چرمکه در 

                     .[4]استز آید که در این حالت سرطان ( درمیVI)کرم  خود یعنی
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بسیاری از  فاضالبسازی، از طریق  صنای  چرم فاضالبکرم عالوه بر 

، محصوالت صنای  رنگ ها رنگصنای  مانند آبکاری فلزی الکتریکی، 

این کرم  شود. غلظت یمکاری و تولید فوالد، وارد محیط زیست آبی 

. [9]گرم بر لیتر متغیالر اسالت   دهم تا صدها میلی ، بین یکها فاضالب

 بالروز امل وع ی ازکه آلودگی طبیعت با این فلزات سنگین یک حال آن

                     .[9]ژنتیکی در هنگام تولید مثل استجهش 

ممکن است حاوی ترکیبات بسیار سالمی فنالولی    سازی چرم فاضالب

 سالالازی چالالرم فاضالالالب زیالالاد، شالالوری سالالوی دیگالالر. از [0]نیالالز باشالالد

(w/v1%-16 باع  دشواری رف  آلودگی در )%زیسالتی هالای   یستمس 

تواننالد در   یمال کننده نمک  های تحمل یکروبمشود. گرچه برخی  یم

 .[7]ی شور را تجزیه کنندها فاضالبورند و آاین شوری دوام 

هالا بالر   این آلودگی در زمینة تأثیرمطالعات زیادی  ،های اخیردر سال

اسالت. سالینها و همکالاران رشالد دو نالو        هشالد محیط زیست انجالام  

ی هالا  غلظالت و یک نو  نخود رنگی در تماس با  متفاوت برنج آسیایی

در  سالالازی چالالرم فاضالالالب( و mM 1/6و  mM 69/6)کالالرم  تمتفالالاو

 فاضالالب و کرم  یرتأث% را بررسی کردند. 166% و 96%، 29های  رقت

نیالز  ی زراعی مشاهده شالد.  ها گونهدر جوانه زدن، و رشد  سازی چرم

باع  کالاهش رشالد گیاهالان، از نظالر طالول      کرم  که وجود پی بردند

تالایج نشالان داد کاله رقالت     شود؛ البتاله ن  یمریشه، ساقه و جوانه زدن 

در  یادشالده باعال  بهبالود رشالد گیاهالان      سازی چرم فاضالب% از 29

بنالا بالر گالزارش راوالو و      ،. در نتیجاله [8]شود یمشرایط آزمایشگاهی 

 ریزانالدامگانهای شالده توسالط   تصالفیه  سالازی  چالرم  فاضالبهمکاران 

 تالأثیر هوازی، چنانچه برای آبیاری مورد اسالتفاده قالرار گیالرد، هالی      

مواد سمی  پیشتر،. البته باید [5]منفی بر رشد گیاهان نخواهد داشت

و فلزات سنگین آن برطرف شود. همین نتایج برای عالدس، گنالدم و   

 .[16]نخود سبز توسط میتیلی گزارش شده است

کیفیت فاضالب رهالا شالده از    2661نوری سپهر و همکاران در سال 

 شیمیایی -ای فیزیکیپارامتره چرمشهر ورامین را براساس سازی چرم

، فسالالفر ppm31966گالزارش کردنالالد: کالالل کالربن آلالالی    از ایالن قالالرار 

ppm9/83،  کرم(III )ppm1236  وpH  بالرای  [11]داشت 4/3برابر .

. بالرای  [12]نیز مشابه همین مقدار گزارش شالده اسالت   2669سال 

هالالای اخیالالر علالالی و همکالالاران کیفیالالت فاضالالالب رهالالا شالالده از  سالالال

 هالالای داکالالای بالالنگالدش را بالالر اسالالاس پارامترهالالای     سالالازی چالالرم

خانه و سه نقطه بیرون منطقه بررسی  دباغ 5شیمیایی برای  -فیزیکی

است.  درج شده (1جدول ) . پارامترهای بررسی شده در[13]اند کرده

 CODوجود دارد، کمیت کرم  فاضالبگرچه، از آنجا که در خود این 

           شد. تواند قابل استناد با شده نمی گزارش

 

 ها سازی چرمکیفیت فاضالب رها شده از  .1 جدول
 [.11]داکای بنگالدش 

 مقدار کمیت ردیف

1 TSS
1

 ppm  3833-1672 

2 COD ppm0246-1291 

3 TDS ppm  4389-2379 

4 BOD5 ppm  1279-266 

 ppm  89/13-81/7 فسفر 9

0 SO4
2- ppm  912-124 

7 pH 43/16-2/3 

 ppm  2/1626-084 آلکالینیتی 8

5 Cr3+ ppm  34/22-89/2 

16 NO3- ppm 28-0 

11 Cl- ppm  1528-484 

12 NO2
- ppm  88/2-08/6 

13 EC μs/cm 8/5749-2166 

1 

 زیست درمانی. 2

مطالر  اسالت،    فاضالالب ی زیادی که بالرای تصالفیه   ها روش میاندر 

از اهمیت خاصی برخودارند. این اهمیت از آنجایی  زیستیی ها روش

هالا   نسبت باله سالایر روش   زیستیهای شود که عموما روشناشی می

عالالوه بالر    ،ها . در این روشتر و با محیط زیست سازگارترند هزینه کم

نیز بالرای رفال  آلالودگی     ریزاندامگانهااز برخی گیاهان، از  گیری بهره

شالود.   اسالتفاده مالی   TDSو  BOD ،CODکاهش مقادیر  نیزفلزات و 

هالا،   روند، شامل بالاکتری  کار می هها ب که در این روش ریزاندامگانهایی

 ها هستند. ها، سیانو باکترها و میکرو جلبک قارچ

 

 ها باکتری 2-1

هالای سالمی   که در این محیط از این توانایی برخوردارندهایی  باکتری

شوند. گوناله سالودوموناس   می گفته "ممقاوم در برابر کر"رشد کنند، 

. راگورامالان و  [3]بودکرم  اولین باکتری مقاوم شناخته شده در برابر

و  سالودوموناس آوروژینالوزا  همکاران سه نو  سالودوموناس را شالامل   

 

1. Total Suspended Solids 

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_suspended_solids
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جالدا   فاضالالب ی ها نمونه، از فلوروسنس سودوموناس 2و  1ی نژادها

، 966ی هالا  غلظالت در کالرم   % را برای06دند. هر سه گونه کاهش کر

 .[19]نشان دادند ppm 2666و  1966، 1666

را معرفالی کردنالد     وسانتروکوکسایل و همکاران برای اولین بار گونه 

 کنالد.  یمال ( را رفال   VI) مانالد و کالروم   یمال دار زنده  که در محیط کرم

 یادشدهجدا شد. گونه  سازی چرم فاضالباز خا  آلوده به  ،این گونه

، +Co2+ ،Pb2+ ،Ni2توانایی تحمل فلزات سنگین دیگالری را از جملاله   

Cu2+  وZn2+ مشخص شالد کاله در شالرایط     ،داد. در این مطالعه بروز

کند  یمطور کامل رف  ه ، بmg/L266هوادهی، کرومات را در غلظت 

و  +Cu2، وجالود  سالوی دیگالر  . از pH =16 و C 37و بهینه شالرایط،  

 ریزانالالدامگان( توسالالط ایالالن VI)کالالرم  گلوکالالوز باعالال  بهبالالود کالالاهش

به واسطه پیوند غشالا  ساللولی یالا    کرم  کاهش ،شود؛ در این مورد یم

            .[14]شود یمهای محلول سلول انجام  ینپروتئ

 چهالار گوناله باکتریالایی مقالاوم باله نمالک       ،سیواپراکاسام و همکالاران 

، 1فلکسالوس  باسالیلوس ، اآوروژینوز سودوموناسهای  نام هب تاپ( )نمک

از دریالا و  را  3اوروالوس  اسالتافیلوکوکوس و  2هومینس اکزیگوباکتریوم

شالور بالا    سازی چرم فاضالبجدا کردند. آب شور  سازی چرم فاضالب

بالرای تصالفیه بررسالی شالد.      4ها و باله صالورت گروهالی    تک تک گونه

 ها در کنار هم بهترین عملکرد را برای کاهش یباکترگروه  سرانجام،

COD (86 )%ا افزایش غلظت نمک تا دادند. ب بروز%w/v16 کاهش ،

COD  [7]% رسید06% به 86شد و از  دشوارتربرای گروه میکروبی. 

 کروموبالاکتریم و  9آنتروپالی  اوکروبالاکترم فعالیت دو گونه باکتریالایی  

توسط سیواسوبرامانیان و همکالاران بررسالی   کرم  برای رف  0وایلکیوم

و محالیط   سالازی  چرم فاضالبروی  ریزاندامگانها ،شد. در این مطالعه

مقایساله   بالا هالم   ( بررسی وVI)کرم  مصنوعی نوترینت براث همراه با

 فاضالالب و دیگر عوامالل رسالوب نیالز روی     نایجر آسپارژیلوسشدند. 

 وایلکیالوم  کروموباکتریم. نتایج نشان داد که شدندمطالعه  سازی چرم

 از سازی چرم فاضالباز کرم  برای رف  آنتروپی اوکروباکترمنسبت به 

 .[4]امکان بالقوة بیشتری برخوردار است

 کومامونالالاسرا بالالرای بالالاکتری  کالالرم  % رفالال 86قالالان  و همکالالاران  

سالاعت  گالزارش    1کالروم، بعالد از    ppm9در محلالول   7تستوسترونی

 

1. Bacillus Flexus 
2. Exiguobacterium Homiense 

3. Staphylococcus Aureus 

4. Consortia 
5. Ochrobactrum Anthropi 

6. Chromobacterium Violaceum 

7. Comamonas Testosteroni 

بالرای توانالایی   را  رودوکوکالوس گوناله   . پایسیو و همکاران[10]کردند

در  توانالد  و معلوم شد کاله ایالن گوناله مالی     کردندتجزیه فنول بررسی 

تجزیه کند. رفال  فنالول در    زیادیفنول زنده بماند و آن را با بازدهی 

بالرای   STRراکتالور   زیستمایر و مقیاس  مقیاس آزمایشگاهی در ارلن

 mg/L 1666 تالالا mg/L 266 ایالالن گونالاله بررسالالی شالالد. در محالالدوده

، توانالایی  7برابالر   pHو  C 2 ±36  در محیط معدنی در شرایط بهینه

. ایالن گوناله در حالالت نگهالداری در     بالروز داد حذف کامالل فنالول را   

             [0]ساعت توانایی تخریب کامل فنول را دارد 5اینکوباتور، در حدود 

گوناله   16سوجیتا و همکاران میزان حذف فلالزات سالنگین را بالرای    

 باکتریالالایی بررسالالی کردنالالد. نتالالایج ایالالن تحقیالالق و دیگالالر منالالاب  در 

پارامتر کالاهش یافتاله    ،ول. در این جد[2]ده استدرج ش( 2جدول )

 .توسط باکتری و غلظت اولیه آن پارامتر درج شده است

 

 ها قارچ 2-2

 زیستیتوسط شارما و همکاران در معرض تصفیه  سازی چرم فاضالب

جالدا شالد،    سالازی  چرم فاضالبکه از  8لیالسینوسپیسیلومیسس با 

 ای را بالر  5قرار گرفت. نمونه جدا شالده غلظالت بازدارنالدگی حالداقلی    

میالزان   ریزانالدامگان نشان داد. تصالفیه بالا ایالن     ppm066(، VI) کرم

، ، کدورت16جامد معلق(، کل ذرات VI) ، رنگ، کرمCODکاهش در 

Na+ ،Cl-  وNO3
، 99/47باله مقالدار    ،به ترتیالب  ،را بعد از شش روز -

% کاهش 96/99و  28/21، 51/46، 10/84، 14/80، 90/83، 80/01

 .[20]داد

که از خا   11کالمیدوسپوریومفوساریوم  برای زیستیتوانایی تصفیه 

جالدا شالده اسالت، توسالط شالارما و       سازی چرم فاضالبغنی شده با 

همکالالاران بررسالالی شالالد. نتالالایج تصالالفیه فاضالالالب در فالسالالک لالالرزان 

، TSS(، VI، رنگ، کروم)CODآزمایشگاهی برای کاهش پارامترهای 

NO3و  -Na+ ،Clکدورت، 
، 7/04، 8/71 ،به ترتیب ،، بعد از شش روز-

% بود. این نتالایج عالالوه بالر    3/02و  5/27، 7/11، 8/22، 9/30، 166

و  pHسلولی، به حالت بهینه ترکیب محیط کشت، دما،  وساز سوخت

 .[27]هوادهی وابسته است
 

  

 

8. Paecilomyces Lilacinus 
9. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

10. Total Suspended Solids (TSS) 

11. Fusarium Chlamydosporium 
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 .سازی چرم فاضالبها برای تصفیه  های باکتریایی و توانایی آن گونه .2 جدول

 منبع (C°) دما pH شرایط اجرا کاهش متغیر غلظت اولیه متغیر نام باکتری ردیف

 باسیلوس سوبتیلیس 1

Cr(VI) 

ppm 166 

Cr(VI) 

9/98%Fr.* 

4/76%D.** 

2/75%Im.*** 

 در حضور

ppm166 

 از

Zn2+ 
Ni2+ 
Cu2+ 
Pb2+ 

--- 28 [2] 

 مارسسنس یاسراش 2

0/90%Fr. 

0/07%D. 

0/79%Im. 

 فلورسنس سودوموناس 3

2/93%Fr. 

8/04%D. 

2/73%Im. 

 ینوزاسودوموناس آوروژ 4

3/91%Fr. 

03%D. 

3/76%Im. 

9 
 آسبوریاییانتروباکتر 

 

Cr(VI) 

4/40%Fr. 

8/98%D. 

8/07%Im. 

 آلکالیژنز 0

2/43%Fr. 

4/93%D. 

4/06%Im. 

 اشرشیا کولی 7

2/40%Fr. 

8/92%D. 

0/95%Im. 

 میکروکوکوس 8

0/38%Fr. 

5/48 %D. 

4/99%Im. 

 پروتئوس 5

4/30%Fr. 

2/49%D. 

8/93%Im. 

 اورووس یلوکوکوساستاف 16

2/33%Fr. 

4/42%D. 

4/96%Im. 

 

  

 

1. E. Asburiae 

2. Alcaligenes Sp. 
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 .سازی چرم فاضالبها برای تصفیه  های باکتریایی و توانایی آن گونه .2 جدول)ادامه(    

 منبع (C°) دما pH شرایط اجرا کاهش متغیر متغیرغلظت اولیه  نام باکتری ردیف

 انتروپی اکروباکتروم 11
Cr(VI) 

ppm 1696 

86%Cr(VI) 

--- 2/7 37 [4] 
12 

 یومکروموباکتر

 یوالسیومو
84%Cr(VI) 

 [0] 36 7 --- %166فنول  --- رودوکوکوس 13

14 

 گروه باکتریایی

 فلکسوس یلوسباس

 هومینز باکتر یگواگز

 اورووس یلوکو استاف

--- 86%COD 
 در حضور

w/v 8% 

MSM## 

9/7 37 [7] 

 Cr(VI)%166 --- انتروکو  گالیناروم 19
 در حضور

Cu2+& 

glucose 

16 37 [14] 

 سودوموناس آوروژینوزا 10

Cr(VI) 
ppm 1666 

81%Cr(VI) 

--- 8 27 [19] 
17 

سودوموناس فلورسنس 

 1نژاد
0/79%Cr(VI) 

18 
سودوموناس فلورسنس 

 2نژاد
5/79%Cr(VI) 

 باسیلوس سرووس 15
BOD 

ppm  834 1/21%BOD 
 بعد از

 ساعت72
--- 28 [17] 

26 

 کنسرسیوم

 B9اسینتوباکتر 

 B1  اسینتوباکتر

 C2  اسینتوباکتر

 B2 آرتروباکتر

Phenol 
ppm 47 

Cr(VI) 
ppm10 

 

 %166فنول 

Cr(VI) 

78% 

 بعد از

 ساعت50
0/4 36 [18] 

 سراشیا مارسسنس 21
Cr(VI) 

20ppm 

Cr(VI) 

86%Fr. 

80%Im. 

 بعد از

 ساعت48
--- 36 [15] 

 Cr(VI) باسیلوس گونه 22

ppm  146 

80%Cr(VI) بعد از 

 ساعت48
7 39 [26] 

 Cr(VI)%74 استافیلوکوکوس گونه 23

 4سودوموناس استاتزری 24
Cr(VI) ppm 2166 

BOD  ppm 3966 

54%Cr(VI) 

59%BOD بعد از 

 ساعت24
--- --- [21] 

9پروویدنسیا ورمیکول 29
 

80%Cr(VI) 

51%BOD 

 
 

1. O. Anthropi 

2. B. Flexus 
3. Exiguobacterium Homiense 

4. Pseudomonas Stutzeri  

5. Providencia Vermicola  



 

 (6931) يکنود و ـ شماره  شانزدهمنشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال  07 

ت
اال

مق
 

 .سازی چرم فاضالبها برای تصفیه  های باکتریایی و توانایی آن گونه .2 جدول)ادامه(    

 منبع (C°) دما pH شرایط اجرا کاهش متغیر غلظت اولیه متغیر نام باکتری ردیف

20 
باسیلوس 

1آمیلولیکوفاسین
 

 
80%Cr(VI) 

89%BOD 
    

27 
کوماموناس 

2تستوسترونی
 

--- 
TOC# 

56% 

 بعد از

 ساعت 33

 در حضور

MSM 

--- --- [22] 

28 

 کنسرسیوم

باسیلوس سوبتیلیس 

 سودوموناس آوروژینوزا

 ساکارومایسس سرویزیه

Cr(VI) ppm 776 166%Cr(VI) 
 بعد از

 روز 16
7 37 [23] 

25 

 کنسرسیوم

 اشرشیاکولی

سودوموناس آوروژینوزا 

 گونه اسینتوباکتر

--- 56%Cr(VI) 
 بعد از

 روز 7
7 --- [24] 

36 

 

انتروکوکوس 

3کاسلیفالووس
 

Cr(VI) 
ppm 96 

70%Cr(VI) 
 بعد از

 ساعت 24
7 46 [29] 

*Free Cell   ** Dead Cell   *** Immobilized Cell   #Total Organic Carbon   ## Mineral Salt Medium 

 

 

 

را در  سالازی  چالرم سنتزی  فاضالب زیستیشوگابا و همکاران تصفیه 

و  آسالپاژیلوس نالایجر  با استفاده از هالا  و میساللیوم    گسستهمحیط 

باله صالورت آزاد و تثبیالت شالده، بررسالی       آسپاژیلوس پاراسیتیکوس

 ،TDSدر میالالزان  چشالالمگیریکالالاهش  ،سالاعت 50. بعالالد از انالالد کالرده 

BOD ،CODکروم ، (VI و غلظت تانیک اسید در )های هر دو  یطمح

و غلظت تانیک اسید نیز  TDS ،BODی پارامترهاکپک مشاهده شد. 

بالالرای محالالیط کشالالت آسالالپارژیلوس نالالایجر نسالالبت بالاله آسالالپاژیلوس  

  .[28]پاراسیتیکوس کمتر بود

 CODو  TDS ،TSS ،BOD چالون آنیزمحمد و همکاران پارامترهایی 

، CODو  BODبالرای کالاهش   گیالری و   انالدازه  را سازی چرم فاضالب

را  آسالپارژیلوس نالایجر  و کپالک   باسالیلوس سالرووس  گونه باکتریایی 

 آسپارژیلوس نالایجر کپک عملکرد انتخاب کردند. نتایج نشان داد که 

بیشالتر   CODو  BODر کالاهش  د باسیلوسنسبت به گونه باکتریایی 
 

1. Bacillus Amyloliquefaciens 

2. Comamonas Testosteroni  

3. Enterococcus Casseliflavus 

              .[17]است

، در آسالپارژیلوس کاروپایاه و همکاران گزارش کردند که بالرای گوناله   

 mg/Lباله   mg/L292از  سازی چرم فاضالب BOD%، 96حالت تلقیح 

49 ،COD  ازmg/L912  بالالهmg/L364  و کلرایالالد ازmg/L3065  بالاله

mg/L2963 کالاهش  9768مقدار . بیشت و همکاران نیز [9]رسد می %

 .[25]گزارش کردندگونه ( را در تصفیه توسط این VIغلظت کروم)

( و پنتاکلروفنول را با گوناله  VI) تاکور و همکاران زیست درمانی کرم

را مالورد   آسالپارژیلوس نالایجر  و پالس از آن بالا    آسالینتوباکتر باکتری 

 % در غلظالت 82سالاعت، کالاهش   126بررسی قرار دادند کاله بعالد از   

. در [36]پنتالالاکلروفنول گالالزارش شالالدغلظالالت % در 89و  (VI) مکالالر

های کپک اسالتفاده شالده و    اطالعات بیشتری درباره گونه( 3جدول )

 است. درج شده سازی چرم فاضالبها در تصفیه  توانایی آن
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 .سازی چرم فاضالبها در تصفیه  و توانایی آن کار گرفته شده بههای کپکی  گونه .1جدول 

 نام کپک ردیف
غلظت اولیه متغیر 

 کاهش یافته

کاهش درصد 

 متغیر مورد نظر
 منبع (C°) دما pH شرایط اجرا

 Cr(VI) 246 ppm Cr(VI) 0/57% یزااور یلوسآسپرژ 1
 بعد از

 ساعت 36
9 36 [12] 

 1یالسینوسپورپورووس ل 2
COD 9770 ppm 

Cr(VI) 5/5 ppm 

COD 0/47% 

Cr(VI) 0/83% 

 بعد از

 روز 0
3/9 36 [20] 

 یومکالدوسپور یومفوزار 3

COD 

9770 ppm 

Cr(VI) 

5/5 ppm 

COD 8/71% 

Cr(VI) 166% 

 بعد از

 روز 0
3/9 36 [27] 

 Cr(VI) آسپارژیلوس نایجر 4

7/14 ppm 

Cr(VI) 0/58% بعد از 

 ساعت 24
9/4 36 [28] 

 Cr(VI) 4/58% یتیکوسپاراز یلوسآسپرژ 9

 Cr(VI) 16 ppm Cr(VI) 4/57% یکودرماترگونه  0
 بعد از

 ساعت 2
0/9 --- [31] 

2کوتانئوم یکوسپورونتر 7
 --- Cr(VI) 1/24% 

 بعد از

 ساعت 24
--- 36 [32] 

3راسموسوم ینسفاالسترومس 8
 Cr(VI) 166 ppm Cr(VI) 0/55% 

 بعد از

 روز 14
9/7 28 [33] 

 

 

    سیانوباکترها 2-3

نالد کاله   ا آبی -ی سبزها جلبکیک جاذب بالقوه برای تصفیه فاضالب 

. شِشیرِخا شود کار گرفته می بهی حاوی فلزات ها فاضالببرای تصفیه 

 0سینکوسیستیسو  9اوسیالتوریا، 4اسپیرولینای ها گونهو همکاران از 

 فاضالباز  +Cr3به صورت جداگانه و نیز به صورت گروهی برای رف  

پایاله، اسالتفاده کردنالد.    کالرم   و محلول سالنتزی سالولفات  کرم  غلیظ

با  +Cr3، در رف  CODو  BODی انتخاب شده در کنار کاهش ها گونه

بودند. در میان تصالفیه جداگاناله ساله گوناله،      مؤثری متنو  ها غلظت

توجاله   درخوربیشترین توانایی جذب را داشت. نکته اسپیرولینا گونه 

سیدن به تعالادل در عالرض دو سالاعت بالود کاله بالرای       این گزارش، ر

خروجالی،  کرم  برای لیکورکرم  تصفیه زمان بسیار کوتاهی است. رف 

دهالد.   %( که ظرفیت بالاالی جالذب را نشالان مالی    166بسیار باال بود )

 

1. Purpureocillium Lilacinus 

2. Trichosporon Cutaneum 

3. Syncephalastrum Racemosum  
4. Spirulina 

5. Oscillatoria 

6. Synechocystis 

داد )تقریباً رفال    زیادی بروزها، کارایی بسیار  استفاده گروهی از گونه

لالت اسالتفاده از هالر گوناله باله      %کروم(؛ هرچند در مقایسه با حا166

ها در مقایسه با گوناله   تنهایی، با سرعت کمتری انجام شد. گروه گونه

هالای   % داشالت. گوناله  86، گونه مرج ، جالذب اختصاصالی   اسپیرولینا

هالا، در مقایساله بالا     انتخاب شده در این مطالعه و شالکل گروهالی آن  

 های مطالعاتی دیگر در ظرفیت جذب و وابسالتگی باله   خیلی از نمونه

 .[3]های محلول، کارایی بهتری دارد یون

را با استفاده  سازی چرم فاضالبکاروپایاه و همکاران  ارزیابی تصفیه 

دادنالد.   انجام 8به همراه کوکوپیت 7لینگبیااز سیانوباکتر دریایی گونه 

و  لینگبیالا و گوناله   کوکوپیالت باله تنهالایی و در حضالور     فاضالبرنگ 

ای  روز مقایساله شالد )باله ترتیالب قهالوه      36ترکیبی از آن دو بعالد از  

تنهالا، گوناله     کوکوپیالت ای، سبز و زرد(. در مقایساله بالا    پررنگ، قهوه

 بازدهی بیشتری در رنگ بری داشت. بیشترین بازدهی توسط لینگبیا

 به تنهایی مشاهده شد. ایالن مقالاله مشالخص کالرد کاله      لینگبیاگونه 

 

7. Lyngbya Sp. 
8. Coir Pith 



 

 (6931) يکنود و ـ شماره  شانزدهمنشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال  03 

ت
اال

مق
 

 بهتالالرین ظرفیالالت کالالاهش را بالالرای    وپیالالتکوکبالالا  لینگبیالالاگونالاله 

 فاضالب. توانایی تصفیه [9]دشیمیایی دار -همه پارامترهای فیزیکی

همچنین  و 1باالرو خزهای  رشته باکتر با یک گونه از سیانو سازی چرم

. نتالالایج، بهبالالود شالالدکالالارایی آن توسالالط کانالالان و همکالالاران مطالعالاله 

                               .[34]دادی سنتز نوری نشان ها دانهرا در رنگ  چشمگیری

 

 ها ریزجلبک 2-4

سندسالالموس شالالکری خوبسالالتانی از جالالرم خشالالک ریالالز جلبالالک     

 ( اسالتفاده کالرد. در  VI) ( و کالرم III)کالرم   برای جذب 2کوادریکاوودا

pH 0  کرم  به ترتیب برای حذف 1و(III( و )VI درصد حذف )57 %

مالدل النالگ مالویر     دقیقه بود. بر اسالاس  126% در زمان تعادل 48و 

برابالر   ،باله ترتیالب   ،(VI( و )III)کالرم   حداکثر ظرفیالت بالرای جالذب   

دسالت آمالد. نکتاله مهالم ایالن      ه بال گرم بر گرم  میلی 91/40و  47/98

% و 89( حالدود  III)کالرم   بالرای  NO3جالاذب توسالط    یاحیالا  فرایند

. آدام و همکالاران  [39]% بود06( حدود VI)کرم  برای NaOHتوسط 

، 3کلالرال  مارینالا پنج گونه ریزجلبالک را بالا هالم مقایساله کردنالد.       نیز 

و  0نانوکلروپسالیس سالالینا  ، 9تتراسلمیس، گونه 4ایزوکریسیس گالبانا

سالاعت باله    2از  بعالد کالرم   که بازدهی آنهالا در رفال    7دونالیال سالینا

 .[30]% گزارش شد4/10و  13و  34و  9/9و  2/29ترتیب 

 

 گیاه پاالیی 2-5

فلالزات سالنگین،    گالردآور ، به عنوان زیستیگیاهان در زمینه تصفیه 

توانند مقدار زیادی از ایالن فلالزات را   کنند و میبسیار خوب عمل می

های فوقانی خود انباشالته کننالد. در گیالاه، آنالزیم خاصالی      در قسمت

هالا   تبدیل و در واکووالل  +Cr3به  +Cr6شود شود که باع  میتولید می

 .[37]دشوذخیره 

از  سالازی  چالرم های پاپایالا را بالرای جالذب رنالگ      بر و همکاران دانهو

هالای پاپایالا دارای بافالت متخلخالل      محلول آبی معرفی کردنالد. داناله  

های شالیمیایی   مزو، اندازه منافذ بزر  و سطحی دارای گروه -ماکرو

تالأثیر بسالزایی    pHمختلف است. غلظت اولیه رنگ، زمالان تمالاس و   

النگمالویر و   همالدمای ای تعادلی بالا  ه روی ظرفیت جذب دارند. داده
 

1. Anabaena Flos-Aquae West   
2. Scenedesmus Quadricauda 

3. Chlorella Marina 

4. Isochrysis Galbana 
5. Tetraselmis Sp. 

6. Nannochloropsis Salina 

7. Dunaliella Salina 

النگمویر به  همدمایهای تعادلی با  شد. داده وتحلیل تجزیهفرندلیک 

 .[38]بیان شدند mg/g446بهترین حالت با ظرفیت جذب باالی 

 

 اثر متغیرهای مختلف بر زیست درمانی. 3

3-1 pH 

pH       در کنار شیمی محلول و نالو  فلالزات، هماننالد خالواح سالطحی

کنالد. وبالر و    یمال سلول باکتریایی، نقش مهمی در جذب فلالزات ایفالا   

میالزان جالذب رنالگ     pHاند که که با کالاهش   همکاران گزارش کرده

های مختلف میالزان  pHکند؛ یعنی در  یمی پاپایا تغییر ها دانهتوسط 

معینی حداکثر توانالایی   pH در ریزاندامگانجذب متفاوت است و هر 

 فاضالالالببالالر رفالال  فنالالول از  pH. تالأثیر  [38]دهالالد بالالروز مالالیخالود را  

ا هتوسط پایزیو و همکاران بررسی شد. بعد از انجام آزمایش سازی چرم

 سایر. [0]اتفاق افتاد pH =7 ، حالت بهینه در7تا 11های بین pHدر 

بررسی  مگانهاریزاندارا بر عملکرد  pHیر تأثمناب  نیز به همین شکل 

 .اند دادههای مختلف انجام pHخود را در  یاهو آزمایش اند کرده

 

 دما 3-2

ثر اسالت. پالایزیو و   ؤمال  ریزانالدامگانها ، دما نیز بر عملکرد pHعالوه بر 

بررسالی   سالازی  چرم  فاضالبهمکاران تأثیر دما را نیز بر رف  فنول از 

  C˚ 36، حالالت بهیناله در دمالای    C˚46تالا   C˚29 ند. بین دمایدکر

را بالرای   C˚49تا  C˚29 . سایل و همکاران دمای بین[0]اتفاق افتاد

 C˚37بررسالی و دمالای بهیناله را      وسانتروکوکعملکرد باکتری گونه 

بهیناله عملکالرد    ، دمالای (3( و )2) هالای  جدول. در [14]اعالم کردند

 است. ریزاندامگانها درج شده

 

 ریزاندامگانتثبیت  3-3

بالا   گسسالته در محالیط   سالازی  چالرم سنتزی  فاضالب زیستیتصفیه 

 آسالالپاژیلوسو  آسالالپاژیلوس نالالایجر اسالالتفاده از هالالا  و میسالاللیوم  

به صورت آزاد و تثبیت شده توسط شوگابا و همکاران  پاراسیتیکوس

ی هالا  نمونهساعت، 24در محدوده زمان ماند هیدرولیکی  .شدبررسی 

( کمتالری در  VI)کالرم   باقیمانالده تثبیت شده روی کلسیم آلژینالات  

 تالری رفال  کردنالد(. شالوگابا گالزارش       محیط خود داشتند )کرم بیش

کرده است که اگر نسبت بستر تثبیت شده با ها  نسبت باله بسالتر   

تغییالر کنالد، آنگالاه کالاهش      166باله   16تثبیت شده با میساللیوم از  
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... 
% تغییالر  55تالا   %57% باله محالدوده   48تالا   %46کرومات از محدوده 

           .[28]یابد یم. در حالت تثبیت، کاهش تانیک اسید نیز بهبود کند یم

باکتری مقاوم باله فلالزات سالنگین را بالا ساله       16سوجیتا و همکاران 

روش شامل تجم  زیستی )استفاده از سلول زنالده(، جالذب زیسالتی    

)استفاده از سلول مرده( و تثبیت کردن برای تصفیه فاضالب بررسی 

ه بهترین بازدهی را در رفال  فلالزات سالنگین    . روش تثبیت شدکردند

باسالالیلوس نسالالبت بالاله دو روش دیگالالر داشالالت. شالالکل تثبیالالت شالالده  

بیشترین جذب را برای فلزات سنگین داشت و بعد از آن  سوبتیلیس

دارای بیشالترین جالذب    سالودوموناس فلوروسالنس  شده حالت تثبیت

 یادشالده ، نتالایج ساله حالالت    (2جالدول )  16تالا   1. در ردیف [2]بود

 شده است. درج

و تثبیت شدن، میزان همزدگی و هوادهی نیالز بالر    pHعالوه بر دما، 

اسالت. حالالت بهیناله ایالن      مالؤثر ریزاندامگانها توسط  فاضالبتصفیه 

را بالا توجیاله اقتصالادی عملیالاتی      زیسالتی توانالد تصالفیه    یممتغیرها 

 انتروکوکالوس گالینالاروم  هالوازی اختیالاری    باکتری بی مثالً. [0]کند

طور ه ، بmg/L266تواند در شرایط هوادهی کرومات را در غلظت  می

           .[14]کامل رف  کند

ضالایعات  بالرای تبالدیل   را  2خالاکی راویندران و همکاران نالوعی کالرم   

باله همالراه کالود گالاوی و      سالازی  چالرم  فاضالالب گوشتی موجالود در  

 ، در4راکتالور ورمالی   زیسالت به محصوالت ارزش افزوده، در  3الشبر 

. نتایج نشان داد که این مواد کردندروز(، بررسی  29دوره اقامت کم )

شالوند و در ترکیالب تخمیالر و     خالا  تبالدیل مالی    به خالوبی باله گیالاه   

کرمی، زمان کلی برای تولیالد کالود کشالاورزی     -کودسازی باکتریایی

های شالیمیایی، مثالل   فراینالد . از تلفیالق  [1]دهنالد آلی را کاهش مالی 

نیز می توان استفاده کرد.  زیستی فرایندشیمیایی، با  ایشالکترواکس

این امر موجب کاهش حجم کلالی مالورد نیالاز بالرای واحالد تصالفیه،       

تصالفیه   فراینالد کاهش انرژی و کاهش میزان لجالن تولیدشالده طالی    

           .[13]شود می
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تصالالفیه، نظیالالر تصالالفیه فیزیکالالی و    پالالس از انجالالام عملیالالات پالالیش  

، سالازی  چالرم  فاضالالب  زیسالتی سازی یا شناورسازی، تصفیه  نشین ته

 

1. Enterococcus Gallinarum 
2. Eudrilus Eugeniae 

3. Leaf Litter 

4. Vermibioreactor 

های شیمیایی است؛ چالرا کاله در اکثالر     جایگزین مناسبی برای روش

رود، بلکاله فقالط از   های شیمیایی معموال آلالودگی از بالین نمالی    روش

هالای  روش فازی به فاز دیگر منتقل مالی شالود. ضالمن آنکاله عمومالاً     

تری دارنالد. از   هزینه کمهای تصفیه،  در مقایسه با سایر روش زیستی

در رشد گیاهان تاثیر مثبتی بالر جالای    فاضالب کمهای  که رقت آنجا

، از آن بالرای  فاضالبتصفیه  فرایندتوان با بهینه کردن گذارد، میمی

 آبیاری کشاورزی استفاده کرد.

هالا در جالذب فلالزات    شود با توجه به توانالایی ریزجلبالک  پیشنهاد می

تصفیه کرد. سپس با توجه را با ریزجلبک پیش فاضالبسنگین، ابتدا 

 را در آبیالاری کشالاورزی   فاضالالب به کاهش آلودگی فلزات سنگین، 

. مزیت این روش آن است که درکنار رف  آلودگی فلزی، کار گرفت به

از زیسالالت تالالوده ریزجلبالالک کالاله فلالالزات سالالنگین در آن وجالالود دارد، 

خراج کالرد.  اسالت  سوخت زیستتوان محصوالت غیر خوراکی، مثل  می

رسالد کاله اگالر از ترکیالب کشالت بالاکتری و        عالوه بر این، به نظر می

. چالون در ایالن   آید دست می بهریزجلبک استفاده شود، نتایج بهتری 

روش بخشی از اکسیژن مورد نیاز باکتری به وسیله ریزجلبک تامین 

 یابد.های هوادهی و عملیاتی نیز کاهش میهزینه و احتماالً شود می

 فراینالد و ایمنالی  ریزانالدامگانها   زیاداضر به دلیل پتانسیل در حال ح

هالا   ها در تصفیه فاضالب و نیز تنو  و قابلیالت تغییالر ژنتیکالی آن    آن

هالا   در همه زمیناله  زیستیهای  برای بهبود عملکرد، استقبال به روش

 در حال افزایش است.

 

 مراجع
[1] Ravindran, B., Sravani, R., Mandal, A. B.,  

Contreras-Ramos, S. M., Sekaran, G., "Instrumental 

evidence for biodegradation of tannery waste during 

vermicom-posting process using Eudrilus eugeniae", 

Journal of thermal analysis and calorimetry, 111(3): p. 

1675-1684, (2013). 

[2] Sujitha, D., Jayanthi, M., "Efficiency of immobilized 

microbial combination for the bioremediation of 

tannery effluents in Vellore District, Tamil Nadu, 

India", International Journal of Advanced Research in 

Biological Sciences, 1(9): p. 181-190, (2014). 

[3] Shashirekha, V., Sridharan, M. R., Swamy, M., 

"Bioremediation of Tannery Effluents Using a 

Consortium of Blue–Green Algal Species", CLEAN–

Soil, Air, Water, 39(9): p. 863-873, (2011). 

[4] Priya, K. S., Roja, K, Priya, A. S., Sivasubramanian, A., 

Muthuraman, M. S., "Detoxification And 

Bioremediation Of Chromium (VI) From The Tannery 

Effluents", International Journal of ChemTech 

Research, vol. 5: p. 2177-2185, (2013). 



 

 (6931) يکنود و ـ شماره  شانزدهمنشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال  03 

ت
اال

مق
 

 

 

[5] Karuppaiah, L., Suntharam, R., Perumal, M., 

"Bioremediaton of Tannery Effluent Using Lyngbya 

Sp. with Coir Pith", International Journal of Science 

and Research (IJSR), 4(1): p. 2736-2743, (2015). 

[6] Paisio, C. E., Talano, M. A., González, P. S., Busto, V. 

D., Talou, J. R., Agostini, E., "Isolation and 

characterization of a Rhodococcus strain with phenol-

degrading ability and its potential use for tannery 

effluent biotreatment", Environmental Science and 

Pollution Research, 19(8): p. 3430-3439, (2012). 

[7] Sivaprakasam, S., Mahadevan, S., Sekar, S., 

Rajakumar, S., "Biological treatment of tannery 

wastewater by using salt-tolerant bacterial strains", 

Microbial Cell Factories, 7(1): p. 1-7, (2008). 

[8] Sinha, V., Patil, P., Nath, G., Rajasekran, C., "Effect of 

Tannery Effluent on Seed Germination, Growth and 

Development of Cultivable Crops in Ambur, Tamil 

Nadu", IJISET-International Journal of Innovative 

Science, Engineering & Technology, 2(5): p. 318-324, 

(2015). 

[9] Rao, S., Kumar, P. N., Reddy, P. H., Inayat, Md., 

"Study on effect of raw and diluted tannery effluent on 

the seed germination and seedling growth of selected 

crops", European Journal of Biotechnology and 

Bioscience, 2(3): p. 1-4, (2014). 

[10] Mythili, K., Karthikeyan, B., "Bioremediation of 

tannery effluent and its impact on seed germination 

(blackgram and sunflower)", Current Botany, 2(8): p. 

40-45, (2011). 

[11] Noorisepehr, M., Nasseri, S., Assadi, M., Rostami, Kh., 

Shariat, M., Naddafi, K., "Decolorization of tanning 

house effluent by Aspergillus niger in tannery 

industries for biological removal of chromium", 

koomesh, 2(3): p. 193-199, (2001). 

[12] Nouri Sepehr, M., Nasseri, S., Mazaheri Assadi, M., 

Yaghmaian, K., "Chromium bioremoval from tannery 

industries effluent by Aspergillus oryzae", Journal of 

Environmental Health Science & Engineering, 2: p. 

273-279, (2005). 

[13] Farhad Ali, Md., Naher, U. H. B., Chowdhury, A. S. M. 

U., Rahman, G. M. S., Mahamudul Hasan, Md., 

"Investigation on Physicochemical Parameters of 

Tannery Effluent", Universal Journal of Environmental 

Research & Technology, 5(3): p. 122-130, (2015). 

[14] Sayel, H., Bahafid, W., Joutey, N. T., Derraz, K., 

Benbrahim, K. F., Koraichi, S. I., El Ghachtouli, N., 

"Cr(VI) reduction by Enterococcus gallinarum isolated 

from tannery waste-contaminated soil", Annals of 

microbiology, 62(3): p. 1269-1277, (2012). 

[15] Raghuraman, T., Geoffrey, C. J., Suriyanarayanan, S., 

Thatheyus, A. J., "Chromium removal by using chosen 

pseudomonads", American Journal of Environmental 

Protection, 1(1): p. 14-16, (2013). 

[16] Ghane, M., Tabandeh, F., Bandehpour, M., Ghane, 

Mo., "Isolation and characterization of a heavy metal 

resistant Comamonas sp. from industrial effluents", 

Iranian Journal of Science & Technology, 37(2): p. 

173-179, (2013). 

[17] Mohamed, M. A., Sekar, P, John, G., "EFFICACY OF 

MICROBES IN BIOREMEDIATION OF TANNERY 

EFFLUENT", International Journal of Current 

Research, 3(4): p. 324-326, (2011). 

[18] Bhattacharya, A., Gupta, A., Kaur, A., Malik, D., 

"Simultaneous bioremediation of phenol and Cr (VI) 

from tannery wastewater using bacterial consortium", 

International Journal of Applied Sciences and 

Biotechnology, 3(1): p. 50-55, (2015). 

[19] Mondaca, M., Campos, V., Moraga, R., Zaror, C. A., 

"Chromate reduction in Serratia marcescens isolated 

from tannery effluent and potential application for 

bioremediation of chromate pollution", The Scientific 

world Journal, 2: p. 972-977, (2002). 

[20] Mythili, K., Karthikeyan, B., "Bioremediation of 

Chromium [Cr (VI)] In Tannery Effluent Using 

Bacillus sp. and Staphylococcus sp.", International 

Journal of Pharmaceutical & Biological Archive, 2(5): 

p. 1460-1463, (2011). 

[21] El-bestawy, E., Al-Fassi, F., Amer, R., Aburokba, R., 

"Biological treatment of leather-tanning industrial 

wastewater using free living bacteria", Advances in Life 

Science and Technology, vol. 12: p. 46-65, (2013). 

[22] Song, Z., Edwards, S. R., Burns, R. G., "Biodegradation 

of naphthalene-2-sulfonic acid present in tannery 

wastewater by bacterial isolates Arthrobacter sp. 2AC 

and Comamonas sp. 4BC", Biodegradation,. 16(3): p. 

237-252, (2005). 

[23] Benazir, J. F., Suganthi, R., Rajvel, D., Pooja, M. P., 

Mathithumilan, B., "Bioremediation of chromium in 

tannery effluent by microbial consortia", African 

journal of biotechnology, 9(21): p. 3140-3143, (2010). 

[24] Srivastava, S., Thakur, I. S., "Evaluation of biosorption 

potency of Acinetobacter sp. for removal of hexavalent 

chromium from tannery effluent", Biodegradation, 

18(5): p. 637-646, (2007). 

[25] Saranraj, P., Stella, D., Reetha, D., Mythil, K., 

"Bioadsorption of Chromium Resistant Enterococcus 

casseliflavus Isolated from Tannery Effluents", Journal 

of Ecobiotechnology, 2(7): p. 17-22, (2010). 

[26] Sharma, S., Malaviya P., "Bioremediation of Tannery 

Wastewater by Paecilomyces lilacinus SPFT3-b", 

International Journal of Advanced Biotechnology and 

Research (IJBR), 6(3): p. 412-417, (2015). 

[27] Sharma, S., Malaviya, P., "Bioremediation of Tannery 

Wastewater by Chromium Resistant Fungal Isolate 

Fusarium chlamydosporium SPFS2-g", Current World 

Environment, Vol. 9(3): p. 721-727, (2014). 

[28] Shugaba, A., Wuyep, P. A., Nok, A. J., Ameh, D. A., 

Lori, J. A., "Bioremediation of hexavalent chromium 

and tannic acid in synthetic tannery wastewater using 

free and calcium alginate–immobilized spores and 

mycelia of Aspergillus niger and Aspergillus 

parasiticus", Bioremediation Journal, 14(3): p. 142-149, 

(2010). 

[29] Bisht, J., Harsh,N., "Utilizing Aspergillus Niger for 

Bioremediation of Tannery Effluent", Octa Journal of 

Environmental Research, vol 2: p.77-81, (2014). 



 

 Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 16 - No. 91 (2017)   02 

 از
ده

تفا
اس

ر 
ی ب

ور
مر

 
ش

رو
 

تی
یس

ی ز
ها

 
ور

نظ
ه م

ب
 

ب
ضال

 فا
یه

صف
ت

... 
[30] Thakur, I. S., Srivastava, S., "Bioremediation and 

Bioconversion of Chromium and Pentachlorophenol in 

Tannery Effluent by Microorganisms", International 

Journal of Technology, 2: p. 244-233, (2011). 

[31] Vankar, P. S., Bajpai, D., "Phyto-remediation of 

chrome-VI of tannery effluent by Trichoderma 

species", Desalination 222: p. 255-262, (2008). 

[32] Bajgai, R. C., Georgieva, N., Lazarova, N., 

"Bioremediation of chromium ions with filamentous 

yeast Trichosporon cutaneum R57", Journal of Biology 

and Earth Sciences, 2(2): p. 70-75, (2012). 

[33] Sharma, N., Srivastava, N., "Bioremediation of Phenol 

from Tannery Effluents by Syncephalastrum 

racemosum ", International Journal of Recent Scientific 

Research, Vol. 4: p. 31-35, (2013). 

[34] Kannan, V., Vijayasanthi, V., Chinnasamy, M., 

"Bioremediation of chromium in tannery effluent by 

filamentous Cyanobacteria Anabaena flos-aquae West", 

International Journal of Environmental Sciences, 2(4): 

p. 2360-2366, (2012). 

[35] Shokri Khoubestani, R., Mirghaffari, N., Farhadian, O., 

"Removal of three and hexavalent chromium from 

aqueous solutions using a microalgae biomass‐ derived 

biosorbent", Environmental Progress & Sustainable 

Energy, 34(4): p. 949-956, (2015). 

[36] Adam, S., Kumar, P. S., Santhanam, P., Kumar, D. S., 

Prabhavathi, P., "Bioremediation of Tannery 

Wastewater Using Immobilized Marine Microalga 

Tetraselmis sp.: Experimental Studies and Pseudo-

Second Order Kinetics", Journal of Marine Biology & 

Oceanography, vol. 4: p. 15-25, (2015). 

[37] Evelyne, R., J., Ravisankar, V., "Bioremediation of 

chromium contamination - A review", International 

Journal of Research In Earth & Environmental 

Sciences, vol 1: p. 20-26, (2014). 

[38] Weber, C.T., Foletto, E. L., Meili, L., "Removal of 

tannery dye from aqueous solution using papaya seed as 

an efficient natural biosorbent", Water, Air, & Soil 

Pollution, 224(2): p. 1-11, (2013). 


