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چکیده 
متاســفانه صنعــت دباغــی یکــی از مهم تریــن آالینده هــا در سراســر جهــان بــه دلیــل ماهیــت پیچیــده ی فاضــاب 
یــادی از آب بــرای تبدیــل  آن هــا محســوب می شــود. در طــول فراینــد تولیــد چــرم، انــواع مــواد شــیمیایی بــا حجــم ز
کــه منبــع آلودگــی  کــه ســبب ایجــاد فاضاب هایــی بــا دوام بــاال  پوســت خــام بــه محصــوالت چرمــی تولیــد می شــود 
یــادی از پســاب های شــهرک صنعتــی چرمشــهر  کــه ســاالنه مقــدار ز یســت هســتند نیــز می شــود. از آنجــا  محیط ز
کــرده و  ــروز پیــدا  یســت محیطــی در آن ب کشــف رود تخلیــه می شــود مشــکات ز ــه بســتر آبــی فصلــی  قزقــان مشــهد ب
گیاهــی و مصــرف علوفــه آلــوده  گیاهــان بــا فاضــاب شــهرک صنعتــی چرمشــهر و انباشــت آن در بافــت هــای  آبیــاری 
ی دام، ســبب تاثیراتــی بــر جونــدگان  کنــد و عــاوه بــر تأثیــر بــر رو توســط دام فلــزات ســنگین را وارد چرخــه غذایــی مــی 
کــه از جونــده تغذیــه می کننــد و در نهایــت واردچرخــه ی غذایــی شــده  ی پرنــدگان شــکاری  منطقــه و بــه ســبب آن رو
ک، هــوا و آب اطاعاتــی در مــورد  و بــه مــرور تأثیــرات آن در انســان هــم ظاهــر مــی شــود. تجزیه  و تحلیــل شــیمیایی خــا
یابــی  غلظــت ترکیبــات خــاص در محیــط ارائــه می دهــد. بــا ایــن وجــود، ایــن تجزیه و تحلیل هــا بــه تنهایــی بــرای ارز
دســتر س پذیری و میــزان ســمیت و آســیب های بالقــوه آالینده هــای فلــزی بــه حیات وحــش و انســان ها مناســب 
کــه در محیط هــای آلــوده زندگــی می کننــد  نیســتند. بنابرایــن مطالعــه ی انباشــت فلــزات ســنگین در بافــت حیواناتــی 
یســتی  یســتی )Bioindicator(  مناســب می باشــد. جونــدگان نســبت بــه آلودگی هــای محیط ز بــه عنــوان نشــانگرهای ز
ــوده  ــق آل ــتی در مناط یس ــوان شاخص ز ــه عن ــد ب ــاس اند و می توانن ــیار حس ــنگین بس ــزات س ــی فل ــوص آلودگ ــه خص ب
یســت و همچنیــن اثــرات  ــر محیط ز کــروم ناشــی از صنعــت چــرم ب گیرنــد. در ایــن مطالعــه اثــرات  مــورد بررســی قــرار 
یــه و بیضــه ی جونــده ی جــرد لیبــی ناشــی از صنعــت چرمشــهر قزقــان مشــهد بررســی  کلیــه، ر کبــد،  آن در بافت هــای 
یســتگاهش، جهــت پایــش  یــاد بــه ز یســتگاهی و تغذیــه ای ز گردیــد. جونــده ی جــرد لیبــی بــا توجــه بــه وابســتگی ز

گیــرد. ــوده و می توانــد به عنــوان پایش هــای ســطح آلودگــی در مطالعــات آتــی مــورد اســتفاده قــرار  بســیار مفیــد ب
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Abstract
Unfortunately, the tanning industry is one of the most important pollutants 
worldwide due to the complex nature of its waste. During the leather production 
process, a variety of chemicals are produced with large volumes of water to convert 
raw skin into leather products, which also creates highly durable wastewater that is 
a source of environmental pollution. Since a large amount of effluent is discharged 
into the seasonal water bed of Charmshahr industrial town of Qazghan, Mashhad, 
it is discharged into the seasonal water bed. Consumption of contaminated fodder 
by livestock enters heavy metals into the food cycle and in addition to the impact 
on livestock, causes effects on rodents in the area and therefore on birds of prey 
that feed on rodents. They eventually enter the food cycle and gradually its effects 
also appear in human beings. Chemical analysis of soil, air and water provides 
information on the concentration of specific compounds in the environment. 
However, these analyzes alone are not suitable for assessing the availability and 
extent of toxicity and potential harm of metal contaminants to wildlife and humans. 
Therefore, the study of heavy metal accumulation in the tissues of animals living 
in contaminated environments is appropriate as a bioindicator. Rodents are very 
sensitive to environmental contaminants; especially heavy metal contamination and 
can be studied as biological indicators. In this paper, the effects of chromium from 
the leather industry on the environment, as well as its effects on the tissues of the 
liver, kidney, lung and testicular of Libyan Jird rodent resulting from Charmshahr’s 

1- Master student of Environmental Science and Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment - Ferdowsi 
University of Mashhad
2- Faculty member of the Faculty of Natural Resources and Environment - Ferdowsi University of Mashhad
3- Faculty member of the Faculty of Natural Resources and Environment - Ferdowsi University of Mashhad
4- Faculty member of the Faculty of Veterinary Medicine - Ferdowsi University of Mashhad

mailto:Fa.baratzadehpoustchi@mail.um.ac.ir


1290

industry in Ghazgan, Mashhad was studied. Due to high dependence on its habitat 
and feed, Libyan Jird rodent is very useful for monitoring and can be used as a 
contamination level monitoring in future studies. 

Keywords: Chrome, Leather Industry, Rodent

1. مقدمه 
یست، ضرورت پیشگیری  یست محیطی و نگرانی های حاصل از آن در محیط ز اثرات مخرب آالینده های ز
از انتشار آلودگی پساب ناشی از منایع مختلف را بیش از بیش آشکار می نماید. صنعت چرم سازی از صنایع بسیار 
آالینده می باشد.)Saxena et al., 2016; Guimarães et al., 2019 ( مهم ترین آلودگی حاصل از صنایع دباغی و 
که نه تنها باعث آلودگی آب های جاری، زیرزمینی بلکه آلودگی   چرم سازی را باید ناشی از پساب آن ها دانست 
 .)Pouran et al., 2008, dos Santos Moysés et al., 2017(ک های مسیر عبور پساب ها را نیز به دنبال دارد خا
داخل  به  کامل  تصفیه ی  بدون  تولیدی  فاضاب های  و  پساب  تخلیه ی  چرم سازی،  صنایع  در  شایع  مشکل 
یادی از مواد شیمیایی  یست می شود. در طول فرایند دباغی، مقدار ز که سبب آلودگی محیط ز آبراهه ها می باشد 
ماند  یست کش ها  ز سولفاته،  روغن های  رنگ ها،  سورفکتانت،  تانن ها،   ، کروم  نمکه های  قلیا،  اسیدها،  مانند 
کاژن به چرم بادوام با اشکال تجاری استفاده می شود  نمک های مس و ... برای تبدیل پروتئین نیمه محلول 
)Saxena et al., 2016(. این مواد، در صورت عدم تصفیه ی مناسب، ذخیره و انتقا ل، دفع و مدیریت نادرست 
 .)da Silva et al., 2016( خطرات بالقوه ایجاد می کند )ک، هوا،و آب یست )خا برای سامت انسان یا محیط ز
کروم جهت حفظ چرم  از آنجاییکه در بسیاری از واحدهای پردازش چرم، تمرکز ویژه بر استفاده از فلز سنگین 
یست، عاوه  در طوالنی مدت است. بنابراین در صورت عدم مدیریت صحیح دفع پساب دباغی به محیط ز
 Constantini et al .,( ی سامت انسان های در معرض نیز می شود تی بر رو کوسیستم، سبب مشکا بر تخریب ا
گرم بر سانتی مترمکعب و جز مهمترین  کروم دارای دانسیته بیش از 5  Gowd & Govil, 2008 ;1989( فلز سنگین 
یست محسوب می شود. از خصوصیات این فلز پایداری آن می باشد، در واقع مانند اغلب  آالینده های محیط ز
یستی در طبیعت تجزیه نمی شود. یکی از نتایج مهم این پایداری،  مواد آلی از طریق فرایندهای شیمیایی و ز
نام  می توان  را  می باشند  کروم  معرض  در  که  جاندارانی  بافت های  یا  و  غذایی  مواد  در  فلز  این  تجمع  و  تغلیظ 
کوچک اغلب نشان دهنده ی یک مرحله ی بینابینی بین سطوح  برد )رضایی و همکاران، 1393(. پستانداران 
از طرف دیگر  و  و بی مهرگان تغذیه می کنند  گیاهان، میوه ها  از  از یک طرف آن ها  یاد تغذیه ای هستند.  ز و  کم 
گوشتخوار را تشکیل می دهند )Metcheva., 2003(. جوندگان نسبت به  یم غذایی پرندگان و پستانداران  آن ها رژ
یستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس اند و می توانند به منزله ی شاخص  آلودگی های محیط ز
بافت های بدن جوندگان  در  فلزات سنگین  یع  توز الگوی  این  بر  استفاده شوند. عاوه  آلوده  در مناطق  یستی  ز
بسیار شبیه به بافت های بدن انسان است )خزائی و همکاران، 1394(. مانند دیگر پستانداران کوچک، جونده ی 
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کن در مناطق آلوده  یابی خطر جمعیت های انسانی سا یست و نیز برای ارز جرد لیبی برای پایش آلودگی محیط ز
کوتاه، عادات غذایی  گسترده، مسیر مهاجرت  کنش  گونه دارای فراوانی و پرا که این  مناسب می باشد، از آنجا 
یستی  یادی را نیز دارد، از آن به عنوان نشانگر ز کوتاه، میزان تولیدمثل باال و قابلیت صیدپذیری ز کلی، طول عمر 

.)Adham et al., 2011( استفاده می شود
 

2. معرفی صنعت چرم
ــر اعمــال فیزیکــی و تاثیــرات مــواد  ــر اث کــه ب ــا دباغــی پوســت فرآینــد فیزیکــی شــیمیایی اســت  چــرم ســازی ی
ــرای  ــل اســتفاده ب ــا ارزش و قاب کارایــی فاســد نشــدنی و ب ــه  گیاهــی،  پوســت خــام فاســد شــدنی ب ــا  شــیمیایی و ی
ی دباغــی( اســتفاده  کــه از تانــن )مــازو انســان بــه نــام چــرم تبدیــل مــی شــود. فراینــد دباغــی بــه دو نــوع دباغــی گیاهــی 
کــروم طبقه بنــدی می شــود )Saxena et al., 2016(. تولیــد چــرم طــی مراحــل مختلفــی انجــام می گیــرد  و دباغــی بــا 
کــه شــامل انبــار و نگــه داری پوســت خــام، مرحلــه خیســاندن و شستشــو، آهک دهــی، لــش زدایــی، موگیــری، 
آهک گیــری، آنزیــم دهــی، چربی گیــری، دباغــی، دباغــی مجــدد، فعالیــت هــای تکمیلــی شــامل الــف(  بــرش زدن 

کــردن و ج) رنــگ آمیــزی مــی باشــد )تکدســتان و همــکاران، 1394(. کــردن، ب( روغــن دهــی و بــراق  و جــور 

3. آلودگی محیط زیست و سمیت فاضالب های چرم سازی
فاضاب هــای  تمامــی  میــان  در  یســت محیطی  ز آالینده هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  دباغــی  فاضاب هــای 
  BOD1، COD2، TDS3 ــاال ــم ب ی حج ــاو ــی ح ــاب دباغ ــود .)Gupta et al., 2012( فاض ــوب می ش ــی محس صنعت
کــروم، نمــک هــای صنعتــی و ضایعــات  ک، نیتــرات و فلــزات ســنگین ســمی از جملــه  TSS4، ســولفید، آمونیــا

کــه بــه طــور بالقــوه بــرای انســان و دیگــر موجــودات زنــده ســمی اســت. ایــن مــواد آســیب  پوســت و موادآلــی اســت 
ک و مراتــع منطقــه وارد ســاخته و آب هــای ســطحی و زیرزمینــی را نیــز آلــوده مــی  ســازد و هم چنیــن  شــدیدی بــه خــا
کــه حاصــل فرآینــد عمــل آوری چــرم هســتند )شــکل1(. عــاوه بــر این هــا،  گازهایــی اســت  دارای بــوی آزاردهنــده و 
کــه در طــی فراینــد پــردازش چــرم اســتفاده  ی مخلوطــی از ترکیبــات شــیمیایی اســت  فاضاب هــای دباغــی حــاو
یســت  کامــل از بیــن نمی رونــد و تاثیــر منفــی بــر موجــودات زنــده و محیط ز می شــود و حتــی بعــد از تصفیــه بــه طــور 
 .)Suganthi et al., 2013; Dixit et al., 2015; Kumar et al., 2008; Saxena & Bhaaragava, 2015( دارنــد 
ک اســت. رنــگ قهــوه ای مایــل بــه زرد از نفــوذ نــور  فاضاب هــای دباغــی یــک منبــع عمــده ی آلودگــی آب و خــا
ــرای  کاهــش و از ایــن رو ب ــع آبــی  کســیژنی مناب خورشــید جلوگیــری می کنــد. بنابرایــن فعالیت هــای فتوســنتزی و ا
کاهــش  یــان آور اســت )Kongjao et al., 2008; Carpenter et al., 2013(. عــاوه بــر ایــن ســبب  زندگــی آبزیــان ز
کســیژن محلــول و ایجــاد شــرایط بی هــوازی و بــوی بســیار نامطبــوع می شــود. همچنیــن فاضاب هــای  میــزان ا
ــبب  ــه س ک ــفر  ــروژن و فس ــوص نیت ــه خص ــذی ب ــواد مغ ــط م ــازی آب توس ــیون5 )غنی س ــبب یوتریفیکاس ــی س دباغ

1- Biological Oxygen Demand
2- Chemical Oxygen Demand
3- Total Dissolved Solid
4- Total Suspended Solid
5- Eutrophication
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کاهــش رونــد نیتریفیکاســیون1 و دی نتیریفیکاســیون 2   از بیــن رفتــن سیســتم آبــی می شــود(، آلودگــی منابــع آبــی، 
 verma et al., 2008; Sahu( شــده اســت )حــذف نیتــروژن از آب و جلوگیــری از ایجــاد پدیــده ی یوتریفیکاســیون(
et al., 2007; Schilling et al., 2012; Lofrano et al., 2013(. بنابرایــن ســبب ایجــاد اثــرات منفــی بــر عملکــرد 
گیاهــان آبــزی می شــود. تخلیــه نامناســب فاضاب هــای دباغــی منجــر بــه آلودگــی  یســت محیطی جانــوران و  ز
 Mwinyihija,( یــاد نمک هــا در فاضــاب می شــود ک و نیــز اســیدی شــدن آن بــه علــت حجــم ز قابــل توجــه خــا
 Cu،  Zn ک ماننــد کمبــود برخــی از مــواد مغــذی در خــا 2010( . میــزان بــاالی ســولفید در فاضــاب دباغــی باعــث 
کاهــش می دهــد و  ک را تغییــر و رشــد آن را  کــروم )VI(  ســاختار جوامــع میکروبــی خــا و Fe می شــود. بــا ایــن حــال 
گــر وارد زنجیــره ی غذایــی انســان و ســایر جانــداران شــود  یســت پاالیی نیــز می شــود و همچنیــن ا ســبب تاخیــر در ز

)Raj et al., 2014( دارای تاثیــرات غیرقابــل جبرانــی می باشــد

)2015 ,.Dixit et al( شکل1- تاثیر زیست محیطی صنعت چرم

کروم 4. سمیت و سرطان زایی 
کــروم )VI( هــم بــرای انســان و هــم حیوانــات ســمی اســت. بــا ایــن حــال اســتفاده از آن در مشــاغل و در 
کــروم در  گیــرد )Pereira et al., 2005(. بعــد از جــذب،  کاهــش اثــرات ســمی آن صــورت  یســت بایــد بــا  محیط ز
جریــان خــون بــه پروتئیــن انتقــال آهــن متصــل می شــود. ســپس ایــن فلــز ســنگین توســط ترنســفرین )پروتئیــن حمــل 
کروم هــا ظــرف مــدت 30 دقیقــه بــه بافت هــا می رســند  کثــر  آهــن( بــه بافت هــا از طریــق آندوســیتوز منتقــل می شــود. ا

1- Nitrification
2- Denitrification
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کلیــه،  کبــد،  کــروم باعــث رســوب آن در بافت هــای  ــا  )Vincent, 2017(. استنشــاق و مواجهــه دهانــی و پوســتی ب
کــروم از طریــق جفــت مــادر بــه جنیــن و از طریــق شــیردهی بــه نــوزاد منتقــل می شــود  یــه می شــود. همچنیــن  قلــب و ر
کــروم شــش ظرفیتــی باعــث ایجــاد ســمیت  ی  )Proctor et al., 2003(. آلودگــی شــغلی و محیطــی بــه ترکیبــات حــاو
چندگانــه، ماننــد آســیب کلیــه و کبــد، آلــرژی و آســم، آســیب و زخــم معــده، تغییــرات کروموزومــی، تشــنج، قرمــزی و 
تــورم پوســت در انســان ها می شــود )WHO1,1988; Goyer, 2001; Gad, 2014(. تنفــس و استنشــاق ســطح باالیــی 
کــروم شــش ظرفیتــی می توانــد باعــث بــروز ناراحتــی ناشــی از آبریــزش، خونریــزی و زخم هــای بینــی و ســرطان  از 
کــروم  یــه  شــود .)Gad, 2014( مشــکات اصلــی بهداشــتی دیــده شــده در حیوانــات پــس از مصــرف ترکیبــات  ر
شــش ظرفیتــی ناراحتــی و زخــم معــده و آســیب روده کوچــک، کم خونــی، تشــکیل تومــور، مشــکات تنفســی، پاییــن 
کاهــش میــزان تولــد اســت.  آمــدن مقاومــت بــدن در برابــر بیماری هــا، آســیب بــه اســپرم و سیســتم تولیدمثــل نرهــا و 
کننــد  یــاد ســمی نیســتند و بــه نظــر نمی رســد ایــن ترکیبــات مشــکات جــدی را ایجــاد  کــروم ســه ظرفیتــی ز ترکیبــات 
یــک شــامل قرمــزی شــدید و  کنش هــای آلرژ .)ATSDR2, 2008( در برخــی از افــراد بســیار حســاس ممکــن اســت وا
گــر چــه مواجهــه با هر یــک از ترکیبات مختلف کروم می توانــد با مخاطراتی  تــورم پوســت ایجــاد کنــد )Gad, 2014(. ا
 Proctor( کــروم شــش ظرفیتــی باالتریــن و بیشــترین مخاطــرات بهداشــتی را داراســت همــراه باشــد امــا از میــان آنهــا 
 )TWA4( کــروم را بــر اســاس میانگیــن وزن et al., 2014(. اداره ایمنــی و بهداشــت شــغلی آمریــکا3 حــد مجــاز 
کــرد، و انجمــن متخصصیــن بهداشــت صنعتــی آمریــکا5 مقــدار  کــروم ســه ظرفیتــی  تعییــن  بــرای 
کــرد. هــر دو آژانــس بین المللــی تحقیقــات  کــروم شــش ظرفیتــی  اعــام  آســتانه  و حــد مجــاز را بــرای 
کردنــد. کــروم را بــه عنــوان ترکیبــات ســرطان زا طبقه بنــدی  ســرطان و طــرح ملــی سم شناســی6 دولــت آمریــکا، 

5. منطقه مورد مطالعه
شهرک صنعتی چرمشهر قزقان با موقعیت جغرافیایی "48 '54 °59 شرقی و "51 '14 °36 شمالی در استان 
کیلومتری جاده مشهد- سرخس واقع شده است )شکل2(. کیلومتری شرق مشهد و 35  خراسان رضوی و در 12 
ــار و مســاحت صنعتــی  ــی آن 8 .124 هکت ــاز عملیات ــار اســت و مســاحت ف کل شــهرک 125 هکت مســاحت 
آن 66 هکتــار می باشــد. در ایــن شــهرک صنعتــی 54 شــرکت شــامل منســوجات، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، 
کفــش و چمــدان و... در حــال تولیــد می باشــد. میانگیــن ارتفــاع منطقــه 1000 متــر  کیــف،  دباغــی چــرم و ســاخت 
بارندگــی ســاالنه 230 میلی متــر، ســرعت  بــا متوســط  و  نیمه خشــک  ایــن منطقــه دارای آب وهــوای  می باشــد. 
متوســط بــاد ســاالنه 2/16 متــر در ثانیــه، متوســط دمــای ســاالنه 13/7درجــه  ســانتی گراد می باشــد. ســال تاســیس 
کننــده  کنــون در حــال فعالیــت می باشــد. شــرکت چــرم مشــهد بزرگتریــن تولیــد  ایــن شــهرک صنعتــی 1375 و تا
کشــور در شــهرک چرمشــهر واقــع در حاشــیه شــهر  محصــوالت چرمــی در ایــران می باشــد. وجــود 17% صنایــع چــرم 

1- World Health Organization
2- Agency for Toxic Substances and Disease Registry
3- Occupational Safety and Health Administration
4- Time-Weighted Averages
5- American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
6- National Toxicology Program
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مشــهد و حجــم بــاالی پســاب تولیــدی ایــن صنایــع ، تهدیــدی بــرای محیــط ز یســت منطقــه اســت. مصــرف بــاالی 
کیلوگــرم بــرای هــر تــن پوســت خــام(  و غلظــت بــاالی آن در پســاب خروجــی  کــروم در فــراوری چــرم )میانگیــن 80 
ک هــای تحــت تأثیــر فاضــاب ایــن صنایــع بــه  گــرم در لیتــر (  خطــر آلودگــی را بــرای خا )بــه طــور میانگیــن 63 میلــی 

وجــود مــی آورد )پــوران و همــکاران، 1388(. 

شکل2- نقشه منطقه مورد مطالعه در شهرک صنعتی چرمشهر قزقان مشهد

کشــف رود بــه وســعت  کــه در نزدیکــی حوضــه ی آبریــز  همچنیــن ایــن شــهرک صنعتــی از مناطقــی اســت 
کــه جــز بزرگتریــن رودخانه هــای شــمال شــرقی ایــران محســوب می شــود، قــرار دارد. در واقــع  کیلومتــر مربــع   15650
گســترده ای از ارتفاعــات هــزار مســجد و بینالــود اســت و بــه عنــوان زهکــش  ایــن رودخانــه دربرگیرنــده ی بخــش 
ــرورش  ــرح پ ــن ط ــتا، چندی ــا روس ــاز ده ه ــورد نی ــده ی آب م کنن ــن  ــود و تامی ــوب می ش ــهد محس ــت مش ــی دش اصل
ــزارع  ــاری م ــرای آبی ــیعی ب ــور وس ــه ط ــه ب ــن رودخان ــن آب ای ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی می باش ــات صنعت کارخانج ــی و  ماه
کشــاورزی حاشــیه رودخانــه نیــز اســتفاده می شــود )محمــدی و بابائــی، 1389(. همچنیــن ایــن حوضــه ی آبریــز 
بــه دلیــل تنــوع سنگ شناســی، فعالیت هــای تکتونیکــی، آب و هــوای خشــک و نیمــه خشــک و وجــود باران هــای 
کــه  یــادی ماننــد فرســایش شــیاری، واریــزه، خنــدق و حرکت هــای تــوده ای  فصلــی، پدیده هــای زمین شناســی ز
کــه ارزش این حوضــه را از نظر تنــوع در پدیده های زمین شناســی،  باعــث ایجــاد مناظــر زیبــا و متفاوتــی شــده اســت، 
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گردشــگری باالیــی را ســبب شــده اســت )دهقــان و همــکاران،  گیاهــی متنــوع و همچنیــن پتانســیل  پوشــش های 
1392( . اســتقرار صنایــع متفرقــه از جملــه پوســت و چــرم و تخلیــه پســاب های آلــوده بــه فلــزات ســنگین، از جملــه 
کشــاورزی یکــی از دغدغه هــای بهداشــتی  کــروم بــه ایــن رودخانــه بــا توجــه بــه اســتفاده از روانــاب آن در صنایــع  فلــز 
یســت محیطی در شــهر مشــهد محســوب می شــود )رضایــی و همــکاران، 1393(. بــه عنــوان مثــال، جوانه هــای  و ز
کشــف رود، در حوالــی چرمشــهر، بــا انــواع فاضــاب،از  کشــاورزی پایین دســت  گنــدم در دو هــزار هکتــار از اراضــی 
کارخانه هــای تولیــدی شــهرک صنعتــی چرمشــهر  کشــتارگاهی و فاضــاب  فاضــاب تانکرهــای خانگــی تــا خونابــه 
گیاهــی  کــروم در بافت هــای  فاضــاب ســبز شــده اســت. فاضــاب حاصلــه از صنعــت چــرم شــهر، ســبب انباشــت 
ــر  کــروم را وارد چرخــه غذایــی می کنــد و عــاوه ب و جانــوری شــده و مصــرف علوفــه آلــوده توســط دام، فلــز ســنگین 

.)Pouran et al., 2008(  گیــاه و جانــور، بــه مــرور تاثیــرات آن در انســان هــم ظاهــر می شــود ی دام،  تاثیــر رو

کروم در بافت های جرد لیبی 6. غلظت فلز سنگین 
یــه و بیضــه افــراد جــرد لیبــی در  کبــد، ر کلیــه،  کــروم در هــر یــک از بافت هــای  میانگیــن غلظــت فلــز ســنگین 
کــه در جــدول1 ماحظــه می گــردد، میــزان  منطقــه چرمشــهر و شــاهد در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. همانگونــه 
کلیــه ی جــرد لیبــی  ــرار دارد. در بافــت  کــروم در بافت هــای مــورد آزمایــش در دامنــه   ق تجمــع 
کــروم در بافــت  یــه و بیضــه نشــان نــداد )p<0٫05(.  میــزان  کبــد، ر کــروم تفــاوت معنــی داری را بــا بافت هــای  میــزان 
کبــد  تفــاوت معنــی داری را بــا یکدیگــر نشــان نــداد )p<0٫05(  ولــی  بیضــه  و بافــت 

.)p>0٫05( یــه نشــان داد کــروم در ایــن دو بافــت )کبــد و بیضــه( تفــاوت معنــی داری را بــا بافــت ر مقــدار 

کبد، ریه و بیضه منطقه ی چرمشهر با منطقه ی شاهد کلیه،  7. داده های هیستوپاتولوژی بافت های 
کلیه  7-1. بافت 

کلیــه جردهــای لیبــی منطقــه چرمشــهر، ضایعــات  در مطالعــه ی هیســتوپاتولوژی الم هــای تهیــه شــده از بافــت 
پرخونــی ســرخرگی و ســیاهرگی 1، خونریــزی2، نکــروز3 یــا مــرگ ســلول و دژنرســانس4 ســلول های اپی تلیــال  لوله هــا 

مشــاهده شــد.

کبد  7-2. بافت 
کبــد جردهــای لیبــی منطقــه چرمشــهر ضایعــات پرخونــی ســرخرگی و  کروســکوپی بافــت  در مشــاهدات ما

ــد.   ــاهده ش ــز مش ــروز نی ــاب6 و فیب ــم(5، الته ــدن سیتوپاس ــی ش ــدن )آبک ــه ش کوئل ــروز و وا ــیاهرگی، نک س

1- Hyperemia
2- Hemorrhage
3- Necrosis
4- Degeneration
5- Degeneration
6- Inflammation
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7-3. بافت ریه
یــه جــرد لیبــی منطقــه چرمشــهر، وجــود ضایعــات پرخونــی ســرخرگی و  کروســکوپی بافــت ر در مشــاهدات ما

ــه )آمفیــزم(1، خونریــزی و التهــاب مشــاهده شــد  ی ســیاهرگی، متســع شــدن آلوئول هــای ر

7-4. بافت بیضه
کروســکوپی بافــت بیضــه جــرد لیبــی منطقــه چرمشــهر، ضایعــات پرخونــی فعــال ســرخرگی،  در مشــاهدات ما
خونریــزی و همچنیــن نکــروز ســلول های لیدیــگ بیضــه2 مشــاهده شــد همچنیــن قطــر لوله هــای ســمینی فروس3 

کاهــش یافتــه بــود. بافــت بیضــه ی منطقــه چرمشــهر در مقایســه بــا منطقــه شــاهد 

کیلوگــرم وزن خشــک( در بافت هــای مختلــف جــرد  کــروم )میلی گــرم بــر  جــدول 1. میانگیــن )± انحــراف معیــار( میــزان غلظــت فلــز ســنگین 
لیبــی منطقــه ی چرمشــهر )حــروف آمــاری غیــر مشــترک در آزمــون دانکــن در ســطح 0٫05 دارای تفــاوت معنــی داری بــا یکدیگــر هســتند(

انحراف معیار± میانگینتعداد بافت
)mg kg-1( کروم کثر- حداقلغلظت  سطح معنی دار مقدار Fحدا

)P-value(

0/86ab0/84-3/62±281/61کلیه

7/11 0/000 
0/20a  0/69-1/75±281/00 کبد

یه 1/51b0/69-8/45±282/16ر

0/45a 0/55-1/84±61/07بیضه

8. نتیجه گیری
آلودگــی فلــزات ســنگین یکــی از مهم تریــن مســایل در جوامــع توســعه یافته و درحــال توســعه تلقــی می شــود زیــرا 
یــج در محیــط پیرامــون پخــش می شــود و در نهایــت مقابلــه بــا آن بــه یــک مســئله جــدی تبدیــل  ایــن آلودگــی بــه تدر
می شــود. در صــورت عــدم اقدامــات الزم در زمــان مناســب ممکــن اســت حتــی بــا خســارات های غیرقابــل جبرانــی 
ی فلــزات ســنگین حاصــل از فعالیت هــای صنعتــی شــده اســت، امــا در ایــن  یــادی بــررو روبــه رو شــوند. مطالعــات ز
ــای  ــه آب ه ــه ب ــدون پیش تصفی ــی ب ــهرک صنعت ــاب ش ــدن پس ــل وارد ش ــه دلی ــی ب ــتردگی آلودگ گس ــون  ــه چ مطالع
یــع محصــوالت  کــروم و توز گیاهــان آلــوده بــه  کشــاورزی و چــرای دام از  کشــف رود و ســپس آبیــاری زمین هــای 
یــاد اســت اهمیــت ایــن مطالعــه را آشــکار می ســازد. انجــام مطالعــات بیشــتر  کــروم ز گوشــت آلــوده بــه  کشــاورزی و 
کــه بیانگــر شــدت آلودگــی نیــز می باشــد توجــه مســئولین را بیــش از بیــش جلــب  گیاهــان و جانــوران،  ک،  ی خــا بــر رو

1- Emphysema
2- Leydig cell necrosis
3- Seminiferous tubule
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ــرداری انجــام شــده از منطقــه ی چرمشــهر قزقــان، محــرض شــد منطقــه  می کنــد. پــس از مطالعــات اولیــه و نمونه ب
گرچــه آزمایشــات فیزیکــی و شــیمیایی  ــوده اســت. ا ــدگان ب ی جون ــر رو یک ب کــروم و تاثیــرات هیســتوپاتولوژ دارای 
یســت می باشــد، امــا توصیــه می شــود آزمایشــاتی بــا  مــورد تاییــد دســتگاه های دولتــی بــرای نظــارت بــر محیط ز

یابــی شــود. گیــرد تــا ســمیت ترکیبــات ناشــی از فعالیت هــای انســانی ارز اســتفاده از موجــودات زنــده صــورت 

کاربردی 9. راهکارهای 
در فراینــد دباغــی بــه منظــور عــدم اســتفاده از نمــک جهــت حفاظــت پوســت، تــا حــد امــکان از پوســت های 	 

تازه اســتفاده شــود.
کردن پوست به جای استفاده از قارچ کش یا حشره کش.	  کردن یا خنک  استفاده از نمک سود 
کمتــری داشــته باشــند ماننــد 	  کــه ســمیت  گنــدزا، از مــوادی اســتفاده شــود  در صــورت اســتفاده از مــواد 

کلــردار. کروفنــل و ســایر مــواد  کــه فاقــد آرســنیک، جیــوه، لینــدان، پنتا مــوادی 
کــروم ســه ظرفیتــی اســت، بنابرایــن تــاش بــرای حــذف رنــگ از پســاب 	  چــون منشــا رنــگ در پســاب دباغــی 

کــروم همــراه اســت. کاهــش غلظــت  دباغــی بــا 
رســوب 	  جلوگیــری  بــر  عــاوه  دیگــر،  جریان هــای  از  کــروم  ی  حــاو فاضــاب  جریان هــای  جداســازی  بــا 

کــرد. یافــت  باز را می تــوان  کــروم مصرفــی  از  تــن  انتقــال فاضــاب، ســالیانه چندیــن  کــروم در  هیدروکســید 
یســت محیطی ماننــد تیتانیــوم، آلومینیــوم، آهــن، 	  کــروم از نظــر ز تــاش بــرای اســتفاده از جایگزین هــای بهتــر 

زیرکونیــوم و یــا دباغــی گیاهــی.
یافــت زائــدات حاصــل از چیــدن 	  کاهــش مــواد زائــد در صنعــت چرم ســازی، می تــوان از طریــق باز بــه منظــور 

یافــت چربــی می تــوان در فعالیــت  کــرد. همچنیــن بــا باز مــو و پشــم در بافــت جــوراب و تهیــه لبــاس اســتفاده 
صافــکاری و روغــن کاری قطعــات ماشــین آالت بهره منــد شــد.
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