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 چکیده

ترین آلودگی آن ناشی از ترکیبات کروم است که به وفور در باشد و مهمسازی از صنایع بسیار آالینده میصنعت چرم
زقان مشهد به قشهر های شهرک صنعتی چرمساالنه مقدار زیادی از پساب که آنجا از گیرد.فرایند دباغی مورد استفاده قرار می

 شهرک فاضالب با گیاهان آبیاری و کرده پیدا بروز آن در محیطی زیست مشکالتشود ه میرود تخلیبستر آبی فصلی کشف
 و کند می غذایی چرخه وارد را سنگین فلزات دام توسط آلوده علوفه مصرف و گیاهی های بافت در آن انباشت و چرمشهر صنعتی
کنند و آن روی پرندگان شکاری که از جونده تغذیه میدام، سبب تاثیراتی برروی جوندگان منطقه و به سبب  روی تأثیر بر عالوه

اثرات کروم برروی خاک، گیاهان با بررسی شود.  می ظاهر هم انسان در آن تأثیرات مرور به ی غذایی شده ودر نهایت واردچرخه
جوندگان نسبت به  گردد.و جانورانی مانند جوندگان که وابستگی زیستگاهی دارند، اهمیت این موضوع بیش از بیش آشکار می

زیستی در مناطق آلوده توانند به عنوان شاخصاند و میزیستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساسهای محیطآلودگی
ی جرد لیبی بررسی ی جوندههای کبد، کلیه، ریه و بیضهرا در بافت کیمورد بررسی قرار گیرند. در این مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی

نرخ تولیدمثل باال و جمعیت ای زیادی به زیستگاهش دارد، جرد لیبی با توجه به اینکه وابستگی زیستگاهی و تغذیهکردیم. 
تواند جهت پایش بسیار مفید بوده و می مطلوب، طول عمر کوتاه، حضور در تمام طول سال و قابلیت به دام افتادن را نیز دارد

 ت آتی مورد استفاده قرار گیرد.های سطح آلودگی در مطالعاپایش عنوانبه
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 مقدمه

که به ، در نتیجه گسترش فعالیت های صنعتیامروزه مسائل زیست محیطی بسیاری در پی افزایش جمعیت انسان و 
های وکار آالیندگی و راه ی و تعیین سازهای زیست محیطموضوعات بنیادی در کیفیت زندگی انسان ها تبدیل شده است. بررسی

کنترل و پیشگیری از آن به منظور پاسخگویی به نیازها به وجود آمده است. افزایش فعالیت های صنعتی با وارد کردن مواد آالینده 
سازی از صنعت چرمخطرناک به بوم سامانه یک منطقه و برهم زدن تعادالت زیست محیطی، باعث بروز مسائل زیادی شده است. 

ترین آلودگی آن ناشی از ترکیبات کروم است که به وفور در فرایند دباغی مورد استفاده قرار باشد و مهمصنایع بسیار آالینده می
رود که از رودخانه کشفاز مناطقی است که به دلیل واقع شدن در نزدیکی شهرک صنعتی چرمشهر قزقان مشهد . [5]گیردمی

مشکالت زیست محیطی در آن بروز پیدا کرده و آبیاری گیاهان با فاضالب شهرک صنعتی چرمشهر ، گذردشمال شهر مشهد می
و انباشت آن در بافت های گیاهی و مصرف علوفه آلوده توسط دام فلزات سنگین را وارد چرخه غذایی می کند و عالوه بر تأثیر 

بر سبب تاثیراتی برروی جوندگان منطقه و به سبب آن چنین هم و [4]روی دام به مرور تأثیرات آن در انسان هم ظاهر می شود
زیستی به خصوص های محیطجوندگان نسبت به آلودگیشود. چون نیز میکنند روی پرندگان شکاری که از جونده تغذیه می

تاکنون یرند. زیستی در مناطق آلوده مورد بررسی قرار گتوانند به عنوان شاخصمیاند، آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس
زیاد آلودگی  گستردگی چون مطالعه این در اما است، شده صنعتی هایفعالیت از حاصل سنگین فلزات برروی زیادی مطالعات

کارخانه تولید  05از آنجا که شهرک صنعتی چرمشهر مشهد محل حضور بیش از سازد. است اهمیت انجام این مطالعه را آشکار می
شود و این خانه چرمشهر میسیستم پیش تصفیه ندارند و پساب تولیدی به طور مستقیم وارد تصفیهی آنها چرم بوده و عمده

زیست امر ها در محیطلذا تعیین اثرات آن ،باشدفاضالب فاقد استاندارد الزم بوده و دارای فلزات سنگین به ویژه کروم نیز می
 گردد.مهمی تلقی می

تر و تر، سبکرحله دباغی بسیار مرسوم است. زیرا چرم حاصل از دباغی کروم نرمویژه کروم در ممصرف مواد معدنی به
تر دهی آن سادهآمیزی و روغنتر از سایر انواع چرم است. همچنین دارای پایداری بهتری در مقابل حرارت بوده و رنگاالستیک

واد گیاهی است. به دلیل مزایای فوق، انجام است و دوام پوست دباغی با نمک کروم حدود سه برابر دوام پوست دباغی با م
های ها است. استفاده از نمکروش تر از سایر مواد وتر و مرسومعملیات دباغی با استفاده از مواد معدنی و خصوصا کروم گسترده

منابع آبی  خصوصاًزیست های محیطرنگ که جزو آالیندهیآبگردد و این پساب رنگی مییآبیتی باعث ایجاد پساب ظرفسهکروم 
زیست محیطی مخاطرات فراوانی برای انسان و محیطزیست نظر ازاست بعد از دفع به محیط و تبدیل آن به کروم شش ظرفیتی، 

 .[6]کند ایجاد می

 م چیست؟کرو

 داسیون حتی دربو و بدون طعم، سخت و براق که دارای مقاومت زیادی در برابر اکسیکروم فلزی است خاکستری، بی
این ماده در طبیعت قابل . تواند به صورت ذرات ریز در هوا معلق باشدکروم قابل تبخیر نیست، اما می. [18]های باالست حرارت

 د. شوها، گیاهان و حیوانات، خاک، گازها و ذرات منتشره از آتشفشانی یافت میتجزیه و تخریب نیست و بطور طبیعی در صخره

توان به کروم فلزی )کروم با ظرفیت صفر(، کروم دو، سه، لفی موجود است که از آن جمله میکروم در طبیعت به اشکال مخت



 

 فیتی از اهمیت بیشتری برخوردارندالبته در میان آنها کروم فلزی و کروم سه و شش ظر .چهار، و کروم شش ظرفیتی اشاره کرد
وده و در صنایعی مانند تولید فوالد یا دیگر آلیاژهای ساز بشر و حاصل از فرایندهای صنعتی بروم فلزی عمدتا دستک. [19]

در صد  05تا  11ژها بین گیرد. مقدار کروم موجود در فوالد و دیگر آلیاحاوی کروم، صنایع چرم و نساجی مورد استفاده قرار می
گردد که در می( یافت FeOCr2O3ترکیبات سه ظرفیتی کروم بطور طبیعی و بصورت سنگ معدن کرومیت ). [7]ت متغیر اس

این کروم یکی از اجزای اصلی مواد غذایی انسان   . [13] است 00%ترین انواع آن، اکسید کروم دارای خلوصی به میزان خالص
نماید. اما مقادیر بیش از حد مورد نیاز برای بدن، ها ایفای نقش میها و پروتئیننیز به شمار آمده و در هضم گلوکز )قندها(، چربی

ظرفیتی از دیگر انواع کروم است که به طور . کروم شش [8]های پوستی همراه استهای مختلفی مانند خارش و جوشبا آسیب
های مختلفی مانند باشد. از این کروم در فعالیتهای صنعتی میطبیعی در محیط موجود نیست و وجود آن به واسطه فعالیت

ها و بسیاری نده و محافظ چوب، کاتالیزورهای تولید مواد شیمیایی، تولید رنگدانهو یا در مواد نگهدارآبکاری، رنگرزی، دباغی چرم 
های کپی، شود. البته مقادیر اندکی از کروم شش ظرفیتی نیز در لجن حفاری، پودر دستگاهاز دیگر مصارف صنعتی استفاده می

دگی شغلی و محیطی به ترکیبات حاوی کروم شش آلو [12]. گیردفاده قرار میتولید عطر و بسیاری از دیگر موارد مورد است
شود. تنفس سطح ظرفیتی باعث ایجاد سمیت چندگانه، مانند آسیب کلیوی، آلرژی و آسم و سرطان در دستگاه تنفسی انسان می

سیار های بینی شود. مصرف تصادفی یا عمدی دوزهای بتواند باعث بروز ناراحتی ناشی از زخمباالیی از کروم شش ظرفیتی می
ظرفیتی توسط انسان منجر به اثرات شدید تنفسی، قلبی عروقی، دستگاه گوارش، هماتولوژیک، باالیی از ترکیبات کروم شش

کبدی، کلیوی و عصبی به عنوان بخشی از عواقب ناشی از این عنصر شده است که یا باعث مرگ شده و یا بیماران به دلیل 
الت اصلی بهداشتی دیده شده در حیوانات پس از مصرف ترکیبات کروم شش ظرفیتی مشک [7]. انددرمان از مرگ نجات یافته

اگر چه مواجهه با هر  خونی، آسیب اسپرم و آسیب به سیستم تولیدمثل نرها است.ناراحتی و زخم معده و آسیب روده کوچک، کم
کروم شش ظرفیتی باالترین و بیشترین مخاطرات  تواند با مخاطراتی همراه باشد اما از میان آنهایک از ترکیبات مختلف کروم می

 .بهداشتی را داراست

 شود؟ کروم چگونه وارد بدن می

ورود کروم از  تواند وارد بدن شود.های مختلفی شامل دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، و تماس پوستی میکروم از راه
گشته و عمدتا در نتیجه خوردن غذاهای آلوده، آشامیدن  ترین راه ورود آن در افراد جامعه قلمدادطریق دستگاه گوارش عمده

های آلوده های آلوده، و یا استعمال دخانیات با دستهای حاوی مقادیر اندکی از کروم، تماس با خاکهای آلوده مانند آب چاهآب
 ) Environmentalابر اساس تخمینی از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست آمریک شود.های کار، وارد بدن میدر محیط

Protection Agency)   میکرو گرم در  05و  05ورود کروم از راه دستگاه گوارش برای غذا و آب آشامیدنی به ترتیب حدود
درصد از مقدار ورودی  0باشد. البته این مقدار لزوما به معنی جذب کروم در بدن نبوده و مقدار جذب شده از این راه حدود روز می

ها یا مواد حاوی آن نیز ممکن است وارد بدن گردد. کروم از طریق تماس پوستی با محلول تر از آن خواهد بود.به بدن یا کم
مواجهه پوستی با کروم ممکن است در نتیجه استفاده و تماس پوست با برخی محصوالت مانند چرم دباغی شده با سولفات کروم 

الزم به ذکر است ورود کروم در صورت وجود زخم یا جراحت در پوست  کرومات مس روی دهد.های محافظت شده با دییا چوب
ترین جذب کروم از راه دستگاه تنفس از عمده پذیرد.به مراتب بیشتر از حالتی خواهد بود که تماس با پوست سالم صورت می



 

ای برخوردار نیست. اهمیت قابل مالحظههای کار قلمداد گشته و بنابراین در مورد افراد جامعه از های ورود این ماده در محیطراه
همواره مقداری از ذرات معلق کروم موجود در هوا پس از ورود به قسمت فوقانی دستگاه تنفس از طریق عطسه و سرفه یا از 

کان های تحتانی ریه با انحالل در آن محل امگردند. تنها بخشی از مواد وارد شده به قسمتطریق دستگاه گوارش از بدن دفع می

 حدود تنفس دستگاه راه از  مقدار ورود کروم EPAعبور از غشاء تنفسی و ورود به جریان خون را دارا هستند. بر اساس گزارش 
  [18]. است شده زده تخمین روز در میکروگرم5/ 4 تا0/5

محیطی صورت  های فوق ممکن است در نتیجه منابع مختلف شغلی ور به اینکه مواجهه با کروم از هر یک از راهنظ
 .ای از منابع مهم شغلی و محیطی مواجهه با این ماده آورده شده استخالصه 1 پذیرد، در جدول شماره

 [11] کروم با مواجهه محیطی و شغلی منابع از اینمونه: 1جدول

 

 به که سازند می رها در محیط را فراوانی پساب همواره دباغی، عملیات در زیاد آب مصرف واسطه به سازی چرم صنایع

 بهم آب و شیمیایی و فیزیکی کیفیت تغییر و زیرزمینی، سطحی های آب منابع در شمار بی های جاد آلودگیای باعث خود نوبه

 منابع محیطی

 مواد منتشره در محیط ناشی از: -

 صنایع شیمیایی

 سوزتاسیسات زباله

 یاییفاضالب صنایع شیم -

 دفع مواد زاید آلوده به کروم -

 گرد و غبار سیمان -

های ها ناشی از فرسایش مبدلگردوغبار جاده -
 کاتالیست

 دود سیگار -

 

 منابع شغلی

 

 جوشکاری استیل و آلیاژهای حاوی کروم -

 دباغی چرم )کروم سه ظرفیتی محلول( -

 آبکاری کروم )کروم شش ظرفیتی محلول( -

 ی کرومتولید آلیاژها -

 صنایع نساجی  -

 ها )کروم شش ظرفیتی نامحلول(رنگرزی و تولید رنگدانه-

 گری آلیاژهای حاوی کرومریخته -

 مواد محافظ و نگهدارنده چوب -

 



 

 کلرید آمونیوم، سولفات سولفید، آهک، سدیم، مانند شیمیایی مواد کردن وارد با این صنعت.  گردند می اکوسیستم نظم خوردن

 دسازن وارد می زیست محیط به بزرگی صدمات پساب طریق کروم از های نمک و گیاهی های تانن ها، کننده ضد عفونی سدیم،
 تن صد چند ساالنه که است سبک کشور صنایع سازترین آلوده از سازی چرم گفت صنعت توان می کلی طور به   [11].

 سنگین فلزات و نیترات آمونیاک، سولفید، ، COD ,BOD باالی حجم حاوی دباغی فاضالب  کند. می صنعتی تولید فاضالب

منطقه و  مراتع، جانوران به خاک،  شدیدی آسیب که است موادآلی و پوست و ضایعات صنعتی های نمک کروم، جمله از سمی
 که است گازهایی و آزاردهنده دارای بوی چنین هم و سازد می آلوده نیز را زیرزمینی سطحی و های آب و ساخته وارد ها انسان

های شهرک را به . شهرک صنعتی چرمشهر قزقان مشهد ساالنه مقدار زیادی از پساب [5]دهستن چرم آوری فرآیند عمل حاصل
محسوب  CaCo3زیاد و  PH. خاک منطقه دارای کندرود در دشت مشهد، شمال شرقی ایران تخلیه میبستر آبی فصلی کشف

های ظت باالی کروم در فاضالب کارخانهدارد. باتوجه به غل mg/kgای در این محدوده بر حسب شوند و کروم قابل مشاهدهمی
   [17].شودمحیطی فراوانی میچرم، تخلیه مستقیم و بدون تصفیه به خاک منطقه سبب معضالت زیست

 منطقه مورد مطالعه

شمالی در استان خراسان  00° 14' 01"شرقی و  05° 45' 44"شهرک صنعتی چرمشهر قزقان با موقعیت جغرافیایی 
 (. 1سرخس واقع شده است )شکل  -کیلومتری جاده مشهد 00ومتری شرق مشهد و کیل 10رضوی و در 

 

 : نقشه منطقه مورد مطالعه در شهرک صنعتی چرمشهر قزقان مشهد1شکل



 

باشد. هکتار می 00هکتار و مساحت صنعتی آن  104. 4هکتار است و مساحت فاز عملیاتی آن  100مساحت کل شهرک 
..... ی چرم و ساخت کیف، کفش و چمدان وشامل منسوجات، مواد و محصوالت شیمیایی، دباغشرکت  04در این شهرک صنعتی 

 005 هزار و 10 مساحت )با ی آبخیز کشف روداز مناطقی است که به دلیل واقع شدن در نزدیکی حوزه باشد ودر حال تولید می
محیطی در آن بروز پیدا کرده است(، مشکالت زیست بینالود و مسجد هزار ارتفاعات از ای گسترده بخش برگیرنده در کیلومتربع

 گندم هایگیرد به عنوان مثال جوانهشهر صورت میهای کشاورزی اطراف با فاضالب شهرک صنعتی چرمزیرا آبیاری زمین .است
خانگی تا  تانکرهای ضالبفا از فاضالب، انواع با چرمشهر، حوالی در رود،کشف دستپایین کشاورزی اراضی از هکتار هزار دو در

که فاضالب  (.0است )شکل شده سبز چرمشهر فاضالب صنعتی شهرک تولیدی هایکارخانه فاضالب و کشتارگاهی خونابه
های گیاهی و جانوری شده و مصرف علوفه آلوده توسط دام، فلز سنگین حاصله از صنعت چرم شهر، سبب انباشت کروم در بافت

      .  [22]شودکند و عالوه بر تاثیر روی دام، گیاه و جانور و به مرور تاثیرات آن در انسان هم ظاهر میمیغذایی  کروم را وارد چرخه

      

 [23]ی شده توسط فاضالب چرمشهر قزقان : زمین کشاورزی آبیار2شکل

 0دهد. کروم کنش میباشد که با مواد زیستی واترین عنصر سنگین منطقه چرمشهر میکروم از عناصر گروه واسطه عمده
 0پذیر بودن کروم شود. انحاللظرفیتی تبدیل می 0به سرعت به کروم  PHظرفیتی در خاک نامحلول است و با تغییر شرایط 

 .[3]ظرفیتی عامل سمیت آن است 

 تاثیر کروم بر روی خاک

ها و شود. آبیاری خاکمی زیست انسانی تلقیاز دیدگاه جهانی پس از آب و هوا، پوسته خاک سومین جز عمده محیط
-گیرند، با گذشت زمان با مقادیر باالیی از فلزات سنگین آلوده میهای صنعتی قرار میاراضی کشاورزی که تحت تاثی پساب

های زیرزمینی چسبد و درنتیجه وارد آبشود به ذرات خاک می. کروم حاصله از فعالیت دباغی که وارد خاک می [14]گردند
آید. فقط مقدار اندکی از کروم داخل شود و به صورت غیرمتحرک در میمی که در آب قرار دارد، جذب رسوبات میشود. کرونمی

-شود. اگر میزان کروم موجود در خاک افزایش پیدا کند، به تبع آن غلظت کروم در محصوالت زراعی نیز افزایش میآب حل می

ها وابستگی زیادی به ه جانورانی مانند جوندگان که زیستگاه و فعالیت آنب . از طرف دیگر کروم در خاک سبب آسیب [10]یابد



 

شود. در آبیاری با پساب، باید به تاثیر اجزای معدنی و آلی موجود در آن برروی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک خاک دارد نیز می
و دیگر خواص شیمیایی و نیز   PH  در مقدارمثل انباشتگی عناصر مختلف از جمله فلزات سنگین، نیتروژن، فسفر و نیز تغییر 

  [9]. برخی خصوصیات فیزیکی مثل نفوذپذیری، هدایت هیدرولیکی و... توجه نمود

 تاثیر کروم بر روی گیاهان

امروزه در سراسر جهان جذب کروم توسط گیاهان مورد توجه واقع شده است. زیرا میزان مجاز کروم، یک عنصر ضروری 
زایی در انسان و سایر موجودات زنده ی آن سبب سرطاناز اندازهباشد. از طرفی دیگر مقدار بیشن انسان میبرای متابولیسم بد

جذب کنند، با این حال مکانیسم جذب کروم توسط گیاهان نامشخص   را (VI)و  (III)توانند هر دو کروم شود. گیاهان میمی
وانایی گیاهان برای جذب کروم به نوع گیاهان و نوع کروم بستگی دارد. است. کروم نقش مهمی در متابولیسم گیاهان ندارد. ت

ها شناخته شده است. کروم دارای اثرات نامطلوب بیوشیمی و فیزیولوژی ی سمی برای گیاهان و رشد آنکروم به عنوان ماده
و مضر بر روی چندین فرایند  تواند سبب ایجاد اثرات سمیباشد. قرارگیری در معرض کروم میبرروی محصوالت کشاورزی می
در داخل  Crزدایی ناشی از و سم عالوه بر سمیت. [21]زنی، رشد ریشه، ساقه و برگ شود بیوشیمیایی گیاهان، مانند جوانه

های خوراکی ها در بخشجذب کروم توسط سبزیجات و تجمع آن [24]. کندگیاهان، ایمنی و سالمت موادغذایی را نیز متاثر می
سبزیجات ممکن است فلزات را در غلظت  [16]. کند کنندگان ایجادتواند خطرات زیادی را برای سالمت مصرفمیگیاهان 

های در معرض کروم، از طریق مصرف سبزیجات شود. بیش از حدمجاز در خود تجمع دهند. که سبب ایجاد اختالالت در انسان
الت کلیوی، کبدی، دستگاه گوارش، قلب و عروق، هماتولوژیک، ی این اختالالت، مشکالت تنفسی، سرطان، مشککه از جمله

 . [7]باشدتولیدمثل و رشد می

 تاثیر کروم بر روی بافت جونده

-های زیستزیست، سبب آسیبتصفیه به محیطها بدون پیشهای تولیدی در صنعت دباغی و رهاسازی آنفاضالب

های این حال تعداد کمی از مطالعات توکسیکولوژی، اثرات فاضالب محیطی و مشکالت بهداشتی برای عموم مردم شده است. با
پستانداران کوچک جثه مانند جوندگان از جمله جردها، به دلیل اینکه حداکثر  [20]. اندسازی را روی پستانداران بررسی کردهچرم

. از طرفی تجزیه و [2]مناسب هستند  ح آلودگی بسیارشان دارند، جهت پایش سطای را به زیستگاهوابستگی زیستگاهی و تغذیه
دهد. زیرا غلظت فلزات محیطی آنها ارائه نمیبه تنهایی اطالعات کافی در مورد خطر زیست ،تحلیل شیمیایی فلزات سنگین

ها به متواند حساسیت انداها را نشان دهد. نتایج هیستوپاتولوژیک میها و بافتتواند میزان آسیب به اندامسنگین به تنهایی نمی
های هدف ارائه ها و اندامهای فلزات سنگین را نشان دهد و همچنین اطالعات مفیدی را در مورد مکانیسم عمل آالیندهآلودگی

ی جرد لیبی در معرض میزان متفاوت فاضالب های جوندهاز این مطالعه بررسی تاثیرات هیستوپاتولوژیک بافت هدف. [23]دهد 
-های مورد بررسی کبد، کلیه، ریه و بیضه جرد لیبی بود. چون اصوال فلزات سنگین بیشتر در بافتافتباشد. بچرمشهر قزقان می

های کبدی؛ نکروز شامل: بیماری شاهده شدههای بافتی مآسیب. [1]کنند که فعالیت متابولیکی باالیی دارند هایی تجمع پیدا می
-کبدی، هیپرپالزی )افزایش در تکثیر سلولی یا به نوعی تومور خوشهای سفید خون ناشی از بیماری هپاتوسیت، کاهش گلبول



 

های کلیه؛ نکروز، کاهش بیماری بدی )التهاب شدید کبد(.خیم( مجاری صفراوی و مجاری سیاهرگ کبد، فیبروز کبد، سیروز ک
هش سطح سرم تستوسترون و های بیضه؛ کاریه؛ سرطان ریه. بیماری بیماری فیلتراسیون گلومرول کلیه و نارسایی حاد کلیه.

های های اسپرماتوزا و سلولکاهش سلولو ها ی اسپرم، ریختگی لولههمهورمون لوتیئینزه، افزایش هورمون محرک فولیکول، به
 .ساز دیده شدهای اسپرملیدیگ و لوله

 گیرینتیجه        

شود زیرا این آلودگی به درحال توسعه تلقی مییافته و ترین مسایل در جوامع توسعهآلودگی فلزات سنگین یکی از مهم
در صورت عدم اقدامات . [2]شود شود و در نهایت مقابله با آن به یک مسئله جدی تبدیل میتدریج در محیط پیرامون پخش می

نگین حاصل . مطالعات زیادی برروی فلزات سرو شوندهای غیرقابل جبرانی روبهالزم در زمان مناسب ممکن است حتی با خسارات
-های صنعتی شده است، اما در این مطالعه چون گستردگی آلودگی به دلیل وارد شدن پساب شهرک صنعتی بدون پیشاز فعالیت

های کشاورزی و چرای دام از گیاهان آلوده به کروم و توزیع محصوالت رود و سپس آبیاری زمینهای کشفتصفیه به آب
. انجام مطالعات بیشتر بر روی خاک، گیاهان و سازداهمیت این مطالعه را آشکار می است کشاورزی و گوشت آلوده به کروم زیاد

برداری پس از مطالعات اولیه و نمونه کند.باشد توجه مسئولین را بیش از بیش جلب میجانوران، که بیانگر شدت آلودگی نیز می
بوده است. بر روی جوندگان پاتولوژیک و تاثیرات هیستو ی چرمشهر قزقان، محرض شد منطقه دارای کرومانجام شده از منطقه

ها بر . عالوه بر تاثیر این آالیندهدارند قرار زیست محیطی هایآالینده معرض در اک،خ و آب از استفاده لتع به گیاهان همچنین
  .[4]نسان نیز شده است ی غذایی اها به زنجیرهها به عنوان علوفه موجب انتقال آالیندهرشد گیاهان، استفاده از آن
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