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 چکیده
نیت مهمگام با رشد صنعت وفناوری، ورود آالینده های زیست محیطی ودرصدرآن فلزات سنگین به خاک موجب افزایش نگرانی جامعه بشری دررابطه با ا

زیست محیطی ونگرانی های حاصل ازآن درمحیط زیست،ضرورت پیش گیری از انتشارآلودگی پساب ناشی ازصنایع غذایی شده است. اثرات مخرب آالینده های 
 مختلف را بیش ازپیش آشکارمی نماید.صنعت چرم سازی ازصنایع بسیارآالینده می باشد.

 خاک آلودگی بررسی مقاله، این انجام از هدف .است واقع رضوی خراسان استان در سرخس -مشهد اصلی جاده در مشهد، شرق کیلومتری 35 در میامی منطقه
 شده الحاص آلودگی ضریب و آلودگی ضریب انباشتگی، زمین خاک، شدگی غنی های لحاظ شاخص از سنگین فلزات به میامی چرم صنعتی شهرک اطراف

و  8.36خاک  PH،میانگین سانتی متری سطح خاک برداشت گردید.بافت خاک غالب گل ماسه ای 20تا 10برای این منظورنمونه های خاک ازعمق.باشدمی
 حاظل به آلودگی میزان که دهد،می نشان شده انجام هایبررسی از حاصل نتایجاست . میکروزیمنس برسانتی متر810.95خاک  ECنسبتا قلیایی ومیانگین 

 سنگین فلزات بین در .است کم نسبتا انباشتگی زمین شاخص و برای متوسط تا کم درحد آلودگی درجه شاخص لحاظ به و کم نقاط در اکثر شدگی غنی شاخص
 طرف هب و دهد می نشان چرم صنعتی شهرک نزدیک محدوده و غرب و جنوب غرب شمال نواحی مخصوصا منطقه خاک در را آلودگی بیشترین کلسیم عنصر
 .یابد کاهش می کلسیم آلودگی شدت مرکز

 یکلمات کلید
 ."سنگین فلزات" ،"خاک آلودگی" ،"چرم صنعتی شهرک" ،"مشهد" ،"میامی”
 

 مقدمه -1

هایی شده است که دفع به تولید فاضالب افزون صنایع منجر توسعه روز
خاک مسائل پیچیده  های مورد مصرف کشاورزی ونشت آنها به آب و

 ازجمله آالینده های موجود در بوجود آورده است.زیست محیطی را 

غلظت های پایین  در های صنعتی فلزات سنگین هستند که حتیفاضالب
غذایی محسوب می بهداشت مواد تهدیدی برای سالمت انسان و

توسعه کشورها درگرو  پیشرفت و (.Stafilov et al, 2010)شوند
جمله آالینده  فلزات سنگین ازذخایر می باشد.  منابع و استفاده صحیح از

نگرانی از  محیط زیست و پایداری در هایی هستند که به دلیل سمیت و
این  (1397 بابایی وهمکاران،نظر سالمت عمومی حائز اهمیت هستند)

می تواند متوجه سالمت انسان کند بسیار  فلزات به دلیل تهدیداتی که 
 و به علت سمیت مهم هستند. آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین

 (1395 مرادی وهمکاران،تجزیه ناپذیری یک مشکل جدی تلقی می شود)
سرطان زایی می توانند مشکالت متعدد  و به دلیل خاصیت تجمع پذیری و

 ,Hadia and Ambreenزیست محیطی ایجاد کنند) بهداشتی و

کروم وکادمیوم به  روی، آرسنیک، قبیل سرب، فلزات سنگین از (2018
مهمترین آالینده ها  تجمع زیستی از ارا بودن خاصیت سمی ودلیل د

به خطرناک ترین گروه ها  پایداری، نظر سمیت و از محسوب می شوند و
اهمیت  تجمع دربافت جانداران از با توجه به ماندگاری باال و تعلق دارند و

( 1397 اتابکی وهمکاران،بیولوژیکی زیادی برخوردارند) اکولوژیکی و

 سالمت انسان دارد و غلظت این عناصر اثرات منفی زیادی برافزایش 

 Rehmanتنفس وجذب پوستی صورت می گیرد) بیشتر ازطریق هضم،

et al, 2018)  کودکان نسبت به بزرگساالن به دلیل سرعت رشد سریعتر
(. Matta et al, 2016به این فلزات حساس تر هستند) متابولیسم، و

پوست وارد بدن انسان  آب و خاک، ق هوا،این فلزات می توانند از طری
 در خاک و این آالینده ها به هوا، (.Lentini et al, 2017شوند)

 (.Azami et al, 2018نهایت به اکوسیستم های آبی وارد می شوند)
منشا فعالیت های انسانی  ورود فلزات سنگین به محیط زیست نتیجه دو

 Ebqa et al, 2017, Zhong etفرایندهای طبیعی می باشد) و

al., 2018)  فعالیت های مختلف انسانی از قبیل کشاورزی، صنعتی و
معدنکاری در کنار ویژگی های کانی سازی، سنگ شناسی، فرآیندهای 
زمین شناسی و هوازدگی در هر منطقه می تواند سبب آزاد شدن فلزات 

آب مشهود خواهد  سنگین شده که به تبع آن حضور آن عناصر در خاک و
بود. این عناصر به دلیل آنکه توسط فرآیندهای شیمیایی و زیستی قابل 
تجزیه نیستند، می توانند در خاک انباشته شوند و در زنجیره غذایی انسان 

فلزات سنگین به دلیل تجمع  و سایر موجودات اثرات منفی بر جای گذارند.
نسانها ا های موجودات زنده برای سالمتی جانداران و ها واندام دربافت

صنایع چرم سازی به دلیل مصرف (. Kukrer, 2017) خطرناک هستند
زیاد آب درعنلیات دباغی همواره پساب فراوانی را درمحیط زیست رها می 
سازند که به نوبه خود باعث آلودگی های بیشماری درمنابع آبهای 



 4033-4023، صفحه 1400مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال 

4024 
 

 Cooman et)سطحی،آبهای زیرزمینی وخاک می گردند

al,2002ه سازترین صنایع سبک کشور است که (.صنعت چرم ازآلود
ساالنه چند صد تن فاضالب صنعتی تولید می کند.فاضالب دباغی حاوی 
حجم باالیی ازفلزات سنگین است که آسیب شدیدی به خاک منطقه وارد 

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک و آب روش های  ی برا ..می سازد
به طور گسترده برای و شاخص های آلودگی  متعددی بیان شده است

ارزیابی جامع میزان آلودگی و تعیین نقش آلودگی های زمین زاد و انسان 
مسائل زیست تاکنون مطالعاتی درمورد  زاد به کار گرفته می شوند.

جمله مطالعات  از صورت گرفته است. کشور کارخانه های چرم در محیطی
 ناانه چرم تهرانجام شده می توان به بررسی اثرات تخریبی پساب کارخ

ی کروم تعیین علل غلظت باال ، مطالعه و(1392 همکاران، و )آذرمیر
 (، اثر1395 همکاران، مهدی ابادی وحاصل از فعالیت کارخانه چرم تهران)

 محمد پوران وخاک ) میزان کروم در فاضالب کارخانه چرم سازی بر
 فر، شیبانیصنایع چرم سازی) بررسی آلودگی ناشی از ( و1388 همکاران،

 و سیناییهای تصفیه پساب صنایع چرم سازی)بررسی روش ،(1391
روش های تصفیه فاضالب صنایع چرم  مدیریت و (،1392 ن،اهمکار
پیش تصفیه فاضالب دباغی چرم به  (و1394 همکاران، تکدستان وسازی)

اشاره نمود.  (1397 همکاران، کمک فرایند انعقاد الکتریکی )داورپناه و
حاضر به پایش غلظت فلزات سنگین درخاک اطراف کارخانه چرم  مطالعه

 ارزیابی گسترش میامی درشرق مشهد می پردازد. بدیهی است گام اول در
مناطق مشکوک به آلودگی و تعیین  شدت آلودگی فلزات سنگین در و

غلظت فلزات سنگین می باشد. درگام دوم به تحلیل وضعیت آلودگی خاک 
  .چرم منطقه مورد مطالعه می پردازیم آب اطراف کارخانه و

 روش انجام تحقیق   -2

 مطالعه مورد محدوده 
ع واق محدوده استان خراسان رضوی، درشمال شرق کشور منطقه میامی در

است. اصلی ترین راه دسترسی به محدوده مورد مطالعه جاده آسفالته 
کیلومتری شرق  35 محدوده مورد مطالعه در سرخس می باشد. -مشهد

عرض جغرافیایی  دقیقه شرقی و  56درجه و 59مشهد با طول جغرافیایی 
 .(1دقیقه شمالی واقع است.) شکل 17درجه و 36

 ها و روش مواد 

 میامی منطقه در خاک آلودگی وضعیت بررسی مطالعه این انجام از هدف
 دبازدی ضمن صحرایی مطالعات مرحله در .باشد می چرم از کارخانه ناشی

 بررسی و سنگین فلزات آلودگی منظور تعیین به مشاهدات، ثبت و منطقه از
 سانتیمتری محدوده 20تا 10 عمق از خاک نمونه 20 شیمیایی، خواص
 زا و گرفت صورت( کشاورزی و طبیعی خاکهای) صنعتی شهرک اطراف

 های نمونه (.2شکل) دگردی برداشت نمونه کیلوگرم 3 حدود نمونه هر
 نیز و شیمیایی و فیزیکی خواص تعیین برای شدن ازخشک پس خاک
 لزاتف تعیین جهت آنالیز تا گردید ارسال زرآزما آزمایشگاه به آنالیز انجام

 انتقال از پس. شود انجام خاک های نمونه روی بر  ICP-MSسنگین
 برای تر روش الک به آنها سازی آماده عمل آزمایشگاه به ها نمونه

 برای هیدرومتری روش از سپس و مش 4 الک از گل و ماسه جداسازی
 گردید. استفاده و رس سیلت سازی جدا

 

 
 آن ای ماهواره تصویر با همراه منطقه به دسترسی راههای -1شکل
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 است شده مشخص سیاه رنگ به که برداری نمونه های وایستگاه مطالعه مورد منطقه موقعیت -2شکل

 

 نتایج  -3

 شیمیایی خاک بررسی خصوصیات 
-Kabata)دفع خاک موثر هستند جذب و عامل اسیدیته بر

pendias.A, 2001) مورد مطالعه در محدوده  اسیدیته خاک منطقه
اساس طبقه بندی انجمن علوم خاک  بر  قرارگرفته است و 8.80تا  7.93

گیرد. می محدوده نسبتا قلیایی قرار در را دارا بوده و 8.36امریکا میانگین 
خروج آنها  بیشتری برای جذب اغلب فلزات سنگین و ها توانایی خاک این

 منفی کلوئیدها بیشتر بار محلول خاک دارند، زیرا با افزایش اسیدیته و از

 به قابلیت دسترسی عناصر سبب کاهش اکتیویته فلزات سنگین و شده و

OHمی سطحی جذب طریق از روی و نیکل کروم، غلظت ویژه 
 (. 1379 همکاران، و عرفانیان منش)شود

 الکتریکی مقادیر هدایت بررسی 
 عوامل از یکی. است متغیر 2037 تا 248 از مطالعه مورد منطقه درخاک

 بافت تعیین برای .باشد می خاک بافت ECتعیین خاک، کیفیت در مهم
 نشان ها بررسی .گردید استفاده آمریکا کشاورزی خاک استاندارد از خاک

  .است ای ماسه گل نوع از منطقه در خاک بافت داد

 سنگین فلزات آلودگی سنجش های شاخص 
خاکهای مختلف می توان با  دست داشتن غلظت فلزات سنگین در با در

استانداردهای آماری مختلف میزان شدت این  شاخص ها و استفاده از
منطقه را تعیین نمود. برای این منظور  هر منابع اصلی آالینده در غلظت و

شاخص های آماری ضریب غنی شدگی، شاخص زمین انباشتگی، درجه  از
 .شده استفاده شده است درجه آلودگی اصالح آلودگی و

 (ضریب غنی شدگیEnrichment  Factor ) 
یکی از رایج ترین رویکرد ها برای ارزیابی میزان آلودگی خاک به فلزات 

این  .استمنطقه  محاسبه ضریب غنی شدگی فلزات سنگین در سنگین،
این روش  در. ضریب برای بیان میزان تاثیرعوامل خارجی برخاک است

 آلومینیوم و مبنایی نظیرآهن، میزان فلزات سنگین مورد مطالعه به فلز

نرمالیزه می شود. علت انتخاب این فلزات به عنوان مبنا این ( 20)منگنز
غلظت  خاک مستقل از است که تصور می شود میزان غلظت این فلزات در

 ,Salomons et al)آنها نمی پذیرد تاثیری از بوده و فلزات دیگر

 Loska et). ضریب غنی شدگی از رابطه زیر بدست می آید(1984

al, 1995.) 

EF=

CX1

Cref1
CX2

Cref2

                                                      (1) 

 
شده،  غلظت عنصر بررسی CX1ضریب غنی شدگی،  EFاین رابطه در

Cref1  ،غلظت عنصر مبناCX2  غلظت عنصر در محیط مبنا )پوسته
غلظت عنصر مبنا در پوسته زمین است. دراین مطالعه  Cref2زمین(، 

منگنز به عنوان عنصر مبنا انتخاب شد، زیرا غلظت این عنصر تغییرات 
، درجه آلودگی فلزات سنگین 1جدول  نمونه های خاک دارد. در اندکی در
 .با توجه به میزان غنی شدگی ارائه شده استدرخاک 
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 (4)طبقه بندی فاکتور غنی شدگی درخاک-1جدول

ضریب غنی شدگی   شدت غنی شدگی EF 

 EF<1 غنی شدگی وجود ندارد

 EF<3 غنی شدگی کم

 5_3 غنی شدگی متوسط

 10_5 غنی شدگی متوسط تا شدید

 25_10 غنی شدگی شدید

 50_25 غنی شدگی خیلی شدید

 EF>50 غنی شدگی بی نهایت شدید
درجدول  خاک منطقه محاسبه شده و پوسته زمین میزان ضریب غنی شدگی در با داشتن میانگین غلظت فلزات در و با انتخاب فلز منگنز و 1با توجه به رابطه 

 .ارائه شده است 2

 
 منگنز به عنوان فازمبنانتایج ضریب غنی شدگی درمنطقه با درنظر گرفتن  -2جدول 

Element As Ca Cr Cu K Mg Sr Th Ti V 

 0/83 1/14 1/94 1/58 1/60 0/82 0/97 1/05 5/85 1/04 ضریب غنی شدگی

 

غنی  باشد، نشانگر 2 تا 5/0محدوده  میزان ضریب غنی شدگی در اگر
باشد به طور عمده ناشی از ورودی های   2اگر بیش از شدگی طبیعی و
، عناصرآرسنیک، 3با توجه به شکل .(Eby.GN,2004)انسان زاد است

  5/0توریم، کروم، مس، پتاسیم، تیتانیم و وانادیم دارای غنی شدگی بین 

را به مسائل زمین زاد نسبت داد.  آنها می باشند، لذا می توان حضور 2تا
را داراست که حضورآن می تواند  5 زفقط عنصر کلسیم غنی شدگی بیش ا

 .ناشی ازفعالیت های آنتروپوژنیک باشد
 

 

 

 
 منطقه خاک های درنمونه شدگی غنی ضریب-3شکل

 
 

 یم،استرنس توریم برای شدگی غنی ضریب شاخص بندی پهنه نقشه

 برای کلسیم ضریب این .است شده داده نشان 4درشکل منیزیم و کلسیم
 می نشان باالیی شدگی غنی ضریب غربجنوب و غربشمال مناطق در

 مناطق در منیزیم آن خالف بر .یابد می کاهش آن مرکز میزان در و دهد

 مناطق در و داده نشان باالتری شدگی غنی مرکزی ضریب و جنوبی
 رد زیرزمینی از آبهای رویه بی برداشت احتماال .یابد می کاهش شمالی

 است.  هشد درخاک کلسیم به نسبت منیزیم رفتن باال موجب مناطق این
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 منطقه درخاک وتوریم استرنسیم منیزیم، کلسیم، عناصر شدگی غنی ضریب بندی پهنه نقشه -4شکل

 

 درجه آلودگی (Contamination  Factor) 
ارگانیک  آالینده برای براورد کلی یک نمونه خاک به فلزات سنگین و

د: ارائه گردی روابط ضریب آلودگی توسط هاکانسون طبق رابطه زیر
(mCF)درجه آلودگی اصالح شده(CF) (Hakanson, 1980)  

 

CF =
Cn

Bn
                                                           (2) 

 Bn غلظت عنصر مورد بررسی و Cn ضریب آلودگی CF در این رابطه

این شاخص  اما چون برای استفاده از .ر شیل جهانی استغلظت عنصر د
فرمول  آالینده ارگانیک استفاده شود، لذا از فلز و 7 حتما می بایست از

آن تعداد فلزات محدود نمی  که در MCF اصالح شده درجه آلودگی
 این رابطه  در (.Abrahim et al, 2008)باشد می توان استفاده نمود

MCFباشد، براساس رده بندی آلودگی  بیشتر 5/1ضریب  نمونه ای از اگر

  nضریب آلودگی عنصر و Cدرجه آلودگی اصالح شده،  می آید به شمار
 .تعداد عناصر است

MCF=
∑ 𝑐𝑖=𝑛
𝑖=𝑜

𝑛
 

فرمول آ اتفاق می افتد،  این شاخص به دلیل فرایند میانگین گیری که در
 نتیجه نهایی تعدیل می گردد.  انباشتگی آالینده ها، در تاثیرات مقادیر

رده  7(،خاکها به 3براساس شاخص فاکتور آلودگی اصالح شده)جدول
میانگین شاخص فاکتور آلودگی  (.Abrahim,2005تقسیم می شوند)

نتایج شاخص درجه  .نشان داده شده است 4برای خاکهای منطقه درجدول 
نه که نشان داده شده است. همان گو 5شکل  آلودگی اصالح شده در

منطقه است.  زیاد در مالحظه می گردد. کلسیم دارای آلودگی بسیار
آلودگی کم می  دارای مابقی عناصر توریم آلودگی متوسط و استرنسیم و

 .باشند

 (mCF( )Abrahim, 2005رده بندی کیفیت خاک بر اساس شاخص فاکتور آلودگی اصالح شده ) -3جدول 

 سطح آلودگی متوسط درجه آلودگی کالس

 غیر آلوده تا آلودگی کم mcf<1. 5 1کالس

 آلودگی کم mcf<2>5 .1 2کالس

 آلودگی متوسط mcf<4>2 3کالس

 آلودگی زیاد mcf<8>4 4کالس

 آلودگی خیلی زیاد mcf<16>8 5کالس

 آلودگی شدید mcf<32>16 6کالس

 آلودگی بسیار شدید mcf>32 7کالس

 

 (1)آلودگی  درجه شده اصالح شاخص برای آلودگی ای مقایسه مقادیر-4جدول

 As Ca Cr Cu K Sr Th Ti V عناصر

Mcf 79/1 13/8 55/1 16/1 67/1 62/2 4/3 98/0 57/1 
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 منطقه درخاک شده اصالح آلودگی درجه نمودارمیانگین -5شکل

 

 شاخص زمین انباشتگی (Geoaccumulation) 

ارزیابی میزان  رویکردهای معمول در دیگر ازشاخص زمین انباشتگی یکی 
توسط مولر  1969سال  آلودگی خاک توسط فلزات سنگین می باشد که در

میزان  Cnاز رابطه زیر محاسبه می گردد، که در آن  ارائه شده است و

میزان غلظت همان عنصر Bn  غلظت عنصر مورد نظر در نمونه خاک و
ظت عنصر درشیل می باشد(. درخاک طبیعی و آن )درمطالعه حاضرغل

 (.5)جدول

Igeo= Log2[
Cn

1/5Bn
]                                     (3) 

 (12)برکیلوگرم گرم میلی برحسب شیل درمیانگین سنگین فلزات غلظت -5 جدول

 نام فلز غلظت میانگین شیل نام فلز غلظت میانگین شیل

95 Zn 4700 Fe 

20 Pb 90 Cr 

38/0  Cd 45 Cu 

4/0  Hg 120 V 

 
غلظت های زمین  احتمالی در هدف کمینه کردن اثر تغییر با 5/1ضریب 

 تاثیر که عموما به تغییرات سنگ شناسی خاک ها و منظور شده است

درجه بندی سطح آلودگی  6درجدول عوامل زمینی نسبت داده می شود.

 ,Muller.G) انباشتگی ارائه شده استاساس شاخص زمین  خاک بر
1969.)  

 
 (Muller.G,1969)درجه بندی سطح آلودگی خاک براساس شاخص زمین انباشتگی -6جدول

 شدت آلودگی
شاخص زمین 

 Igeoانباشت
 درجه آلودگی

 0 =<0 غیر آلوده

 1 0-1 غیر آلوده تا متوسط آلوده

 2 1_2 متوسط آلوده

 3 2_3 آلودهمتوسط آلوده تا باال 

 4 3_4 باال آلوده

 5 4_5 باال آلوده تا به شدت آلوده

 6 >5 به شدت آلوده

 

1
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 درخاکهای منطقه نشان داده شده است. ThوAs ،Ca،Sr میانگین شاخص زمین انباشتگی برای عناصر 7درجدول 

 

 درخاکهای منطقه Thو As،Ca،Srمیانگین شاخص زمین انباشت برای عناصر -7جدول

 As Ca Sr Th عناصر

M(Igeo) -9.9 1.3 -0.3 0.02 

 
نشان داده شده   6شکل نتایج شاخص زمین انباشتگی خاک منطقه در

شکل مالحظه می گردد، فقط عنصر کلسیم با  است .همانطور که در
 نشان می دهد. عنصرتوریم با  آلودگی متوسط 3/1شاخص انباشتگی

بیشترین  است. تامتوسطآلودهغیرآلوده  02/0شاخص زمین انباشتگی
نمونه خاک نزدیک به مجتمع چرم سازی دیده  آلودگی نسبت به کلسیم در

 .می شود

 

 
 منطقه درخاک انباشتگی زمین شاخص نمودارمیانگین -6شکل

 

 گیری حث و نتیجهب -4

توابع بخش رضویه شهر مشهد واقع دراستان خراسان  منطقه میامی از
. است 810.95هدایت الکتریکی درخاک منطقه  میانگین رضوی می باشد.

 بافت گل ماسه ای نسبتا قلیایی بوده و pH 8.36با میانگین  خاک منطقه
فلزات سنگین شهرک دراین پژوهش به بررسی آلودگی ناشی ازدارد. 

 درخاک منطقهصنعتی چرم میامی  برخاکهای منطقه پرداخته شده است.
 هد که این آلودگی توسطفقط کلسیم غنی شدگی متوسط نشان می د

یشترین ب ضریب آلودگی نیز قابل تایید است و شاخص زمین انباشتگی و
 مقدارآلودگی را درمحدوده نزدیک شهرک صنعتی چرم نشان می دهد. بر

اساس  بر را دارا بوده و 37/1اساس شاخص زمین انباشتگی کلسیم شاخص 
ک منطقه نشان می خا درجه آلودگی اصالح شده آلودگی بسیار زیاد را در

کاربرد زیاد هیدروکسید کلسیم درمرحله آهک زنی فرایند دباغی  دهد.
وانتقال اجباری این آهک به فاضالب چرم سازی،همچنین افزودن عمدی 
آهک به پساب به منظور خنثی سازی اسیدیته فاضالب درافزایش غلظت 

وجود سنگهای آذرین درمرکز وجنوب کلسیم نقش موثری داشته است.
منطقه درتمرکز استرنسیم و مصرف بی رویه ازآبهای زیرزمینی واستفاده 
ازکودهای شیمیایی جهت کشاورزی دربخشهای مرکزی وجنوب منطقه 

 می تواند درتمرکز منیزیم نقش داشته باشند.
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Abstract 

Introduction 

The increasing  development  of  industries  has led to tge production of  wastewater the  discharge  of 

discharge  of  which  into agriculatural  water and  soil  has created  complex  environmental  problems. 

Amond  the  pollutants  in industrial  wastewater  are  heavy  metals  that  pose a threat  to human  health  

and  food  hygiene , even  in low concentrations. Heavy metals are among the pollutants that are important 

due to toxicity and stability in the environment and public health concerns.These metals are very important 

because of the threats that can affect human health. Enviromental pollution with heavy metals due to 

toxicity and nondegradability is considered aserious problem and due to its accumulating and carcinogenic 

properties can cause numerous health and environmental problems.Various  human  activities  such as 

agrilture, industry  and  mining  along  with the characteristics  of  mineralization, lithology, geological  

processes  and weathering  in any region  can cause  the release  of  heavy metals in water  and  soil 

resources. The  soil  provides  an environment  for  geochemical deposition  of  pollutants .Human activities  

and  pollution created as a result of industrialization and technological  development  have  led  to  soil 

pollution  and  the  gradual  extinction  of plants  and  animals  in the  environment.Maiamei  leather  

industrial  town is located  in  the  northeast  of  the  country(Mashhad-Sarakhs  road), in khorasan  Razavi  

province. Due to the high  consumption  of  water  in tanning  operations, the leather  industry  always  

releases  a  lot  of  effluent  in to the surface  water sources, groundwater and soil. This industry  a uses  a 

lot of  damage  to  the environment  by  importing  chemical  such as  lime, sodium, sulfide, sulfat, 

ammonium, sodium chloride  through  wastewater. The  leather industry is one of  the most polluted  light 

industries  in the country, which producses  several  hundred tons  of industrial  wastewater annually. It is 

a large  volume  of heavy metals  that cause  several  damage  to the soil. In iran,t he cost of supplying  a  

treatment  plant  for leather production  is high, so wastewater treatment  systems  are not enough. 
 

Methodology 

The purpose of this study is to investigate the concentration of heavy metals and soil pollution in the study 

area. For this purpose, after library studies and geological maps and field studies, soil sampling was 

performed.20 soil samples were taken from a depth of 10 to 20 cm in the area around the industrial town. 

The samples were transferred to the environmental laboratory of Islamic Azad University of Mashhad and 

the values of PH and EC soil parameters were measured. To determine PH, 10 gr of soil that was passed 

through a 2mm sieve after drying in the open air, was used. Soil samples were poured into 100 cc and 25ml 

of ionized water was added to it. The samples remained in place for 16 hours to  achieve equilibrium. After 

16 hours. the samples were read. To measure soil solutes, certain weight ration of sediment and water (1 to 

5) were used, so that 10 gr of sediment, which was dried in the open air and passed 2mm of sludge, was 

poured into a 250cc container and 150ml of distilled water was added. It was placed on the stereo for 5 

minutes and after passing through paper. the reading was done using. To separate the sand and mud, a 

4mesh sieve was used and separate the silt and clay hydrometric method. The classify the soil, asoil texture 

triangle was used according to the American Agricultural Soil Standard, taking into account the weight 

percentage of clay, silt and sand.After drying, the samples were transferred to Zarazma laboratory for 

analysis with the device ICP-OES. The results were processed and evaluated by SPSS and Excel software. 
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Conclusion 

The amount of PH in the soil of the region dose not change much. The lowest value is 7.93 and the maximum 

value is 8.8. with increasing PH concentration OH and the negative charge of colloids increases and causes 

a decreases in the activity of heavy metals and their accessibility in the soil. The change EC it is high in the 

region. Its minimum amount is 253 and its maximum amount is2037.The presence of calcium and 

magnesium in some samples has caused an increase. The soil of the region is in the sub-alkaline , range 

with average PH 8.36. This soil has a greater ability to absorb most heavy metals and their exite from the 

soil solution. The soil tecture is mudsandy and average EC soil is 810.95.To evaluate the concentration of 

heavy metals contamination in the soils of the region, it is usually used to compare the concentration of 

elements in the region with the presented standards and the enrichment coefficient, pollution coefficient 

and accumulation index. Heavy metal concentrations in regional soil samples were compared with global 

shale. The average concentrations of calcium, thorium and strontium are higher than the global shale and 

the average of the other elements is lower than the global shale.Among the elements, only calcium with an 

enrichment index coefficient of more than 5, shows moderate to severe enrichment. The rest of the elements 

with an index enrichment coefficient of less than 2 have low enrichment. Enrichment maps showed that the 

concentration of calcium in the northwest and southwest of the region was high and decreased in the center. 

According to the results of the contamination index, calcium contamination with and average (8.13),has 

average high pollution in the soils of the region. Thorium with an average (3.4) and stronsium with an 

average (2.62), show moderate pollution. The results of the soil accumulation index of the region showed 

that only the calcium with an average of (1.3) has the highest pollution. Thorium has an average of (0.02) 

non polluted to moderate pollution. Stronsium and arsenic with an average of less than zero are unpolluted. 

Magnesium in the southern and centeral parts shows a higher enrichment coefficient and in the northern 

parts its concentration decreases. Groundwater abstraction and the use of agricultural fertilizers can cause 

increased magnesium in the soil of the region. The presence of igneous rocks in the center and south of the 

region has increased the concentration of strontium in these parts.The use of large amounts calcium 

hydroxide in the liming stage of the tanning process and the transfer of this lime to the tanning effluent and 

the addition of lime to the effluent to neutralize the acidity of the effluent, has increased and concentrated 

calcium especially in the northwest and southwest. As we approach the centeral part of the region, the 

amount of calcium decreases and the amount of magnesium increases. 
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