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  شیمیایی ،فیزیکی یهایژگیو بر زغال سنگسنتی  یکاومعدن تأثیر

 الویج جنگل در خاک و غلظت فلزات سنگین

 

 3و یحیی کوچ *2، سید محمد حجتی1مهسا توکلی

 ، ساریمنابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ةدانشکددانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری،  0
 ، ساریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،منابع طبیعی ةدانشکدی، دانشیار گروه جنگلدار 2

 ، نورمنابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس ةدانشکد ،استادیار گروه جنگلداری 8

 (2/00/0831؛ تاریخ پذیرش: 6/3/0831)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 تزأثیر بررسی میزاان   ،پژوهشهدف این  .اندازدیمجنگلی را به مخاطره  سازگانبومالمت کیفیت خاک، سبر تأثیر  در جنگل با یکاومعدن

سزح   و تعیزین موععیزت معزدن،     یگردشز جنگزل طرح جنگلداری الویج بود. پس از  2های خاک در سری مشخصه بر یکاومعدنفعالیت 

)ابعزاد شزبکه    مزنمم  -تصزادفی  صزور  بهمتر(  21×21) ونهنم عحعه 06 آن،و در  با مرکایت معدن تعیینهکتار  1شکلی به مساحت مربع

 شزاهد در نمزر گرفتزه    ۀمنحق عنوانبه ،نبود یکاومعدنکه تحت تأثیر فعالیت  معدن در مجاور یامنحقهسپس  متر( مشخص شد. 61×61

متر( سانتی 1-01باالیی ) ۀالیاز  یک نمونه ،نمونه عحعههر  مرکا های فیایکی و شیمیایی خاک در دو منحقه، دربررسی مشخصه برای شد.

، بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، غلمت عناصزر نیتزرو،ن، فسزفر، پتاسزیم،     وزنی تهیه شد. در آزمایشگاه جرم مخصوص ظاهری، رطوبت

رطوبزت،   ادیرمقز  داریمعنکاهش سبب  یکاومعدن. نتایج نشان داد که گیری شدهای خاک اندازهدرصد کربن آلی نمونه و سرب و کادمیم

بیشزتر از   دارییمعنز  طوربهمعدن منحقۀ شد. غلمت فلاا  سرب و کادمیم در  پتاسیم و ت نیترو،نمواکنش خاک، هدایت الکتریکی، غل

آلزوده در ایزن منزاطق در دسزتور کزار       اصالح خاک باید ،یکاومعدنمنفی فعالیت  هایاثرنتایج این تحقیق مبنی بر به  با توجهشاهد بود. 

 عرار گیرد. ربطیذ یهانسازما

 ی.کاومعدن ،آلودگی خاک، سرب، کادمیم: کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه

 سزبب  ،هزای اخیزر  بشزر در دهزه  رویزۀ  بیهای فعالیت

منفزی و  آثزار  تجمع مواد آالینده در خاک شده اسزت کزه   

تهدیزد  دیگزر،  بار آن بر سزالمت انسزان و موجزودا     زیان

ن تعادل و تزوازن  برهم خوردعامل محیحی و جدی زیست

 ;Norouzi Haroni et al., 2018) شودآن محسوب می

Mahdavi and Khermandar, 2015)تززرین . مهززم

های خاک شزامل مزواد آلزی، فلزاا  سزنگین و      آالینده

های اسیدی است که از این میان فلزاا  سزنگین   بارش

 اندتوجهبودن و سمیت زیاد مورد  ناپذیرتجایهواسحۀ به

(Kumpiene et al., 2007 .)جملززه  از کززاویمعززدن

ورود فلاا  سبب های انسانی است که ترین فعالیتمهم

 (.Yalcin et al., 2007) شودسنگین به خاک می
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طزوالنی دارد.   ایدر تاریخ بشری سزابقه  کاویمعدن

هزای  های دور نیازهای خود را بزه روش انسان از گذشته

نیا همراه بزا   کاویمعدنمختلف از زمین تأمین کرده و 

جوامع بشری بزه تکامزل رسزیده اسزت. امزروزه      توسعۀ 

اعتصزادی کشزور اسزت و از    توسزعۀ  هزای  پایه ازمعدن 

نیزا   زیسزت  محیطهای ترین آالیندهسوی دیگر از مهم

از  زغزال سزنگ  معزادن   بزین  این درکه  آیدشمار میبه

 زغزال سزنگ  معزادن  بیشتر برخوردارند.  ایویژهاهمیت 

از انزد.  سازگان جنگلی واعع شدهور، در بومدر شمال کش

بخزش وسزیعی از    بزر تخریزب   افزاون این مسئله رو این

 محیحیزیستبروز خسارا  سبب منابع جنگلی کشور، 

 طور(. بهYazdi et al., 2010) شودمیو اکولو،یکی نیا 

در  زغزال سزنگ  برداری غیراصولی از معزادن  کلی بهره

یشزگاه جنگلزی و   جنگل، موجزب تخریزب رو  محدودة 

همچنزین تزأثیر بزر سزاختار پوشزش گیزاهی منحقززه       

تزوان بزه تخریزب جوامزع     آنها مزی بین  شود که ازمی

کن شزدن  (، ریشهFrouz et al., 2011طبیعی گیاهی )

هزا اشزاره کزرد    درختان، خسزار  و صزدمه بزه نهزال    

(Sarma et al., 2005.) 

تغییزر و تخریزب پوشزش     سبب تنهانه کاویمعدن

هززای فیایکززی، بلکززه بززر مشخصززه ،شززودمززیگیززاهی 

عناصزر  چرخزۀ  شیمیایی و زیستی خزاک و همچنزین   

در سززالمت اساسززی غززذایی کززه عوامززل اصززلی و    

(. Ghose, 2005است )، نیا اثرگذار هستنداکوسیستم 

کوبیدگی  سبب ممکن است کاویمعدناجرای فعالیت 

دیگر ها شود. همچنین از خاک و از بین رفتن خاکدانه

تأثیر آن بر خصوصیا   توان بهمی کاویمعدن ا تأثیر

خاک جنگلی مانند فقیر شزدن، تخریزب، فرسزایش و    

آلززوده شززدن خززاک بززا عناصززر سززنگین اشززاره کززرد  

(Mohapatra and Goswami, 2012   تجمزع مقزدار .)

کاهش جذب عناصر  سببزیاد این عناصر در گیاه نیا 

فراینززدهای نیززاز گیززاه، اخززتالل در    غززذایی مززورد 

شزود  تابولیسمی و کاهش رشد و تولیزد گیزاهی مزی   م

(Xu and Shi, 2000.) در جمله فلاا  سنگین کزه   از

شزود،  میبه سح  خاک اضافه  کاویمعدنفرایند طی 

آالینزدة  به سرب و کادمیم اشاره کرد. غلمزت   توانمی

دامنزۀ  ترتیزب در  بزه فلاا  سرب و کزادمیم در خزاک   

 اسززتگرم در کیلززو گززرممیلززی 3-01و  111-011

(Alloway, 2013.) 

محزیط  بزر   کزاوی معزدن فعالیزت   تزأثیر  زمینزۀ در 

 اسزززت.  گرفتزززه انجزززامتحقیقزززا  زیزززادی  زیسزززت

Hafezi Moghadas et al. (2010) ، بررسی تأثیرا  به

حوضزۀ  اولنزگ در   زغزال سزنگ  معزادن   محیحیزیست

هزا و  چای بر منابع آب و خاک، ناپایداری دامنهعرهآبریا 

ستر رودخانه پرداختنزد. نتزایج نشزان داد    نیا فرسایش ب

هزا  مواد آلی آبراهزه  و pHکاهش سبب معادن  آبزهکه 

فلاا  سزنگین و دیگزر   مقدار در  چندانیاما تغییر  ،شد

آلزودگی   Yazdi et al. (2010)ایجزاد نکزرد.    هزا ویژگی

،ئوشززیمیایی آب در معززدن البززرز الویززج در بخززش   

ر اثززر مرکززای البززرز و نادیززک شهرسززتان آمززل د   

. نتایج این بررسزی نشزان   کردندرا بررسی  کاویمعدن

 آلزززودگی آب و خزززاک حاصزززل   مقزززدار داد کزززه 

  در منحقزززه کزززم اسزززت.  زغزززال سزززنگاز تزززأثیر 

(2016)Ahirwal and Kumar Mait    در تحقیق خزود

خصوصزیا  خزاک   بزر   کزاوی معدنبه بررسی اثر فعالیت 

ن هزا و زمزی  معدن )خاک سححی، محل دپو باطلهمنحقۀ 

پرداختنزد. نتزایج نشزان     شزده اصالحمنحقۀ کشاورزی( و 

 ،کزاوی معدنمنحقۀ و چگالی ظاهری در  pH ،ECداد که 

افاایش و مقدار عناصر غذایی )نیترو،ن، پتاسزیم، فسزفر(   

در پزژوهش   Pandey et al. (2017).کاهش یافته اسزت 

خززود بززه بررسززی تغییززرا  خصوصززیا  فیایکززی و   

ر فصزول مختلزف در   معزدن د منحقزۀ  شیمیایی خاک 

دما و چگالی خزاک  که هند پرداختند. نتایج نشان داد 

شزاهد بزود. مقزادیر    منحقزۀ  معدن بیشتر از منحقۀ در 

pH  طززوربززهمعززدن منحقززۀ و کززربن آلززی خززاک در 

 شاهد بود.منحقۀ داری کمتر از معنی

تأثیر  زمینۀتاکنون در  ،با توجه به اطالعا  موجود

 هزای جنگل  خاک در معدن بر خصوصیا هایفعالیت

شمال کشور پژوهشی صور  نگرفته است. با توجه بزه  

بززر  کززاویمعززدنانکارناپززذیر و مخززرب فعالیززت آثززار 
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محیحززی و زیسززتآثززار خصوصززیا  جنگززل، ارزیززابی 

هززای آنهززا خسززار  ناشززی از فعالیززتشززد  بررسززی 

توانززد در شناسززایی، پیشززگیری و کنتززرل عوامززل مززی

ریای دعیق برای احیا نامهو همچنین در بر کنندهآلوده

یافتززه و مززدیریت بززرای تخریززبو بازسززازی منززاطق 

 سازگان جنگلی مؤثر باشد.برداری پایدار از بومبهره

 

 هاروشمواد و 

 پژوهشمنطقۀ 

طزرح جنگلزداری الویزج     2این پژوهش در سزری  

در حزوالی روسزتای الویزج از توابزع      )جنگل پلم کتی(

منحقزه  (. 13آبخیزا   حوزة) گرفتشهرستان نور انجام 

متزر از سزح     331-0211حدود ارتفاعی بزین  دارای 

و در جهت عمومی غربی تا جنزوب غربزی بزا     ستدریا

درصد عرار دارد. براسزاس اطالعزا     81شیب عمومی 

طرح جنگلداری، میاان نفوذپزذیری   ۀمندرج در کتابچ

و پایداری سنگ مادری خیلی ضعیف و دارای شزرایط  

 (.Anonymous, 1996) استرانش 

 شمشزک  دارشیلی زغال سازند یرو الویجمنحقۀ 

 یسزاختار  -رسزوبی ۀ پهنز  ۀنقش گرفته است. در عرار

جزای   یمرکا البرز زون شمال الویج در ۀمنحق ،ایران

 بزه  مربزو   منحقه این رسوبی یواحدها بیشتر .دارد

زغزال   یواحدها  .استئیک وسنوز و ماوزوئیک دوران

 تریزاس  سزن  بزا  شمشک سازند در منحقه این یسنگ

 هایسنگ .اندشدهتشکیل  آغازین ،وراسیک تا پایانی

 شزامل  اغلب این معادن در هازغال سنگ دربرگیرندة

 و آر،یلیت آهکی، سیلت سنگماسه شیل، ،سنگماسه

. تیپ خزاک از  (Yazdi and Esmailnia, 2004است )

شزده بزا افزق آرجیلیزک و از نمزر      شسزته ای نوع عهوه

. اسزت در افق باال خوب و در عمق ضزعیف  نفوذپذیری 

pH  اسززاس آمززار بززر. اسززت 3/3-6خززاک نیززا حززدود

 یکززاربرد هواشناسززی تحقیقززا  ادارة بلندمززد 

 ایسزتگاه  سزاالنۀ  یدمزا  محلزق  حزداکرر  ،مازنزدران 

 11 ،الویزج(  منحقۀ به ایستگاه تریننادیکچمستان )

 -3/3دمزا   محلق حداعل و خرداد در گرادسانتیدرجۀ 

 دربارنزدگی   بیشترین .استآذر  در گرادانتیس ۀدرج

 فصزل  درآن  کمتزرین  و متزر میلی 882با  یایپا فصل

 .رخ داد مترمیلی 001با  تابستان

 روش پژوهش

 ،گردشزی جنگزل پزس از   این پژوهش، برای اجرای

مشزخص شزد    در منحقزه  زغال سزنگ  موععیت معدن

اسززاس نمززر کارشناسززان و همچنززین  بززر(. 0)شززکل 

از  0833تزا   0830 هایسالطی در جود، اطالعا  مو

دسزتی و  صزور   شکل سزنتی )بزه  بهنمر  معدن مورد

زغزال   بزرداری بهرهبدون استفاده از اباارآال  مکانیاه( 

حدود شش ماه عبزل از اجزرای   در . گرفتانجام  سنگ

(، 0833نمونززه )تابسززتان  تهیززۀ پززژوهش حاضززر و  

کزاهش  و کزم   بزازده دلیل بهاز این معدن  برداریبهره

 .شدمتوعف  برداریبهرهدرآمد 

خصوصزیا    بزر  کاویمعدنبررسی اثر فعالیت برای 

بزا   متزر  211×  211شکلی بزه ابعزاد   سح  مربع خاک،

مرکایت معدن در نمر گرفته شد. در این سح  با روش 

 ،متر 61در  61شبکۀ آماربرداری تصادفی منمم با ابعاد 

 شزخص شزد  متزر م  21×  21بزا ابعزاد    نمونه عحعه 06

(Kooch et al., 2012; Rafeiejahed et al., 2014 و )

بزا اسزتفاده از دسزتگاه     نمونزه  عحعهموععیت مرکا هر 

GPS  ای در مجزاور  منحقزه (. سپس 0ثبت شد )شکل

 ،نبززود کززاویمعززدنمعززدن کززه تحززت تززأثیر فعالیززت 

و بزا روش   هشاهد در نمر گرفتزه شزد  منحقۀ عنوان به

منمزور  بزه شزد.  مشزخص  ن آدر  نمونزه  عحعزه  مشابه،

بررسی خصوصیا  فیایکی خاک، در مرکا هر عحعزه،  

متززر تهیززه شززد  سززانتی 1-01 عمززقیززک نمونززه از 

(Pandey et al., 2017 .)  خصوصززیا   بررسززیبزرای

چهزار  ، ابتزدا در  نمونزه  عحعزه شیمیایی خزاک در هزر   

 نمونززهریززامتززر سززانتی 1-01جهززت اصززلی از عمززق 

و یزک  شزدند   هم آمیختزه  با هانمونهریابرداشت شد. 

هزای  تهیه شزد. نمونزه   نمونه عحعهمرکب از هر نمونۀ 

های پالستیکی ریخته و بزه آزمایشزگاه   خاک در کیسه

 منتقل شد.
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 منحقۀ تحقیقو عحعا  برداشت نمونه در  سنگ زغالموععیت معدن  -0شکل 

 

هزای فیایکزی خزاک شزامل     ویژگی ،در آزمایشگاه

نی، چگالی ظاهری بزه روش  درصد رطوبت به روش وز

( و بافت خاک به روش Brasher et al., 1966کلوخه )

( تعیزززین شزززد. Bouyoucos, 1951هیزززدرومتری )

بزه   (pHشیمیایی خاک شزامل اسزیدیته )   هایویژگی

 ;Anonymous, 1980روش پتانسزززززززیومتری )

Rasouli-Sadaghiani et al., 2016 هزززدایت ،)

)نسزبت خزاک    سنجیهدایتبه روش ( ECالکتریکی )

، کربن آلی بزه روش والکزی و   (3/2به  0به آب برابر با 

(، نیتزرو،ن بزه روش کجلزدال    Allison, 1975بزالک ) 

(Anonymous, 1990 ،)  بزه روش   جزذب  عابزل فسزفر

پتاسززیم بززه روش ( و Olsen et al., 1954اولسززن )

 بززززا اسززززتا  آمززززونیم نرمززززال  گیززززریعصززززاره

(Bower et al., 1952 )شززد. در ایززن  گیززریانززدازه

گیری غلمت کل عناصر سزرب  منمور اندازهپژوهش به

و کادمیم در خاک از روش هضم با اسزید سزولفوریک   

(. پزس از  Jackson, 1967تحت فشزار اسزتفاده شزد )   

گیری غلمت عناصر سرب و کادمیم بزا اسزتفاده   عصاره

( Analiticjena, Contra AAاز دستگاه جذب اتمزی ) 

 گیری شد.اندازه

 لیلروش تح

هززا بززا اسززتفاده از آزمززون ابتززدا نرمززال بززودن داده

ها با آزمون اسمیرنوف و همگنی واریانس -کولموگروف

. خصوصیا  خاک بزین دو منحقزه بزا    شدلون بررسی 
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مسزتقل   tو آزمزون   SPSS v.16افزاار  استفاده از نزرم 

 همبستگی بین خصوصیا  خاک با کمک مقایسه شد.

( بززا اسززتفاده از PCAهززای اصززلی )تجایززه بززه مؤلفززه

 .شدبررسی  PC-ORD v 5.0افاار نرم
 

 نتایج
 مشخصات فیزیکی

مقایسززۀ  ،هززای ایززن پززژوهش اسززاس یافتززه بززر

شزاهد و  منحقزۀ  های فیایکی خزاک بزین دو   مشخصه

 3معززدن نشززان داد کززه چگززالی ظززاهری )در سززح   

درصززد(  0رطوبززت و رس )در سززح   درصززد درصززد(،

ا  شزن و سزیلت   و خصوصی ندداراختالف معنیدارای 

چگزالی ظزاهری و درصزد    . دنز داری ندارمعنیاختالف 

دار بیشزتر  طور معنزی شاهد بهمنحقۀ رطوبت خاک در 

درصزد رس خزاک در    که درحالی ،معدن بودمنحقۀ از 

شاهد منحقۀ بیشتر از  یدارطور معنیمعدن بهمنحقۀ 

 (.0بود )جدول 

 اهد و معدنش ۀمنحقخصوصیا  فیایکی خاک در  میانگین -0جدول 

انحراف معیار ±میانگین  t ةآمارمقدار   مشخصا  فیایکی منحقه 

2/82* 
32/000/1± ر متچگالی ظاهری )گرم بر سانتی شاهد 

68/1±60/0 مکعب(  معدن 

1/21** 
81/32±31/0  شاهد 

 رطوبت )درصد(
38/82±33/0  معدن 

8/23** 
68/6±30/1  شاهد 

 رس )درصد(
11/02±32/0  معدن 

1/033ns 
32/21±18/0  شاهد 

 شن )درصد(
13/21±38/6  معدن 

0/33ns 
11/12±33/0  شاهد 

 سیلت )درصد(
18/61±20/2  معدن 

 :*13/1>p:** 13/1؛>p>10/1 ؛ns داریمعن: بدون اختالف 

 

 مشخصات شیمیایی

مقایسزۀ   زمینزۀ های این پژوهش در یافته براساس

خصوصزززیا  شزززیمیایی خزززاک بزززین دو منحقزززه،  

اسیدیته، نیترو،ن کل، کربن آلی و فسفر  هایهمشخص

درصزد و هزدایت    0دار در سزح   دارای اختالف معنی

دار در سزح   الکتریکی و پتاسیم دارای اختالف معنزی 

اسززیدیته، هززدایت هززای مشخصززهدرصززد بودنززد.  3

طزور  شزاهد بزه  منحقزۀ  نیتزرو،ن کزل در    و الکتریکزی 

ای فسزفر  معدن و پارامترهمنحقۀ داری بیشتر از معنی

داری بیشزتر از  طور معنیمعدن بهمنحقۀ و پتاسیم در 

 (.2)جدول  ندشاهد بودمنحقۀ 

 غلظت فلزات سنگین در خاک

غلمت فلاا  سنگین در دو منحقۀ شاهد و معزدن  

درصد بود. جزدول   3دار در سح  دارای اختالف معنی

دهد که متوسط غلمت کادمیم و سرب در نشان می 8

دار بیشتر از منحقزۀ شزاهد   معنی طورمنحقۀ معدن به

 است.

تحزت   منزاطق  در اصلیی هامؤلفهبه  تجایه نتایج

 دوم و اول محزور  اصلیی هاکه مؤلفه داد نشانبررسی 

 ییزززرا درصزززد از تغ 83/06و  31/81 یزززبترتبزززه

 نزد بررسی را بزه خزود اختصزاص داد   نحت  یهامنحقه

هزای  تمرکزا منحقزه   بیشزترین  (. همچنزین 1)جدول 
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بررسزی،   مزورد  عحعا  نمونۀصور  معدن )بهشاهد و 

C شاهد و :M  ترتیزب در سزمت راسزت و    : معزدن( بزه

 خصوصزیا   .(2)شزکل   چپ محزور اول عزرار گرفزت   

 ، کزربن pH ،ECرطوبت، چگالی ظاهری، درصد شزن،  

شاهد بیشترین همبسزتگی را   ۀو نیترو،ن با منحق آلی

رس، سزیلت، آهزک،    خصوصیا ، کهی درحال داشتند،

معزدن بیشزترین    ۀم، سرب و کزادمیم بزا منحقز   پتاسی

 .همبستگی را نشان دادند

 شاهد و معدنهای منحقهخصوصیا  شیمیایی خاک در  میانگین -2جدول 

انحراف معیار ±میانگین  t ةآمارمقدار   مشخصا  شیمیایی منحقه 

2/23* 
32/6±06/1  شاهد 

 اسیدیته
13/613/1±1  معدن 

8/30** 
33/1±12/1  شاهد 

ر متر(زیمنس بیت الکتریکی )دسیهدا  
10/1±18/1  معدن 

2/01* 
83/1±10/1  شاهد 

 نیترو،ن )درصد(
80/1±18/1  معدن 

2/80* 
03/3±32/1  شاهد 

گرم بر کیلوگرم(فسفر )میلی  
31/02±88/0  معدن 

8/16** 
33/813±30/01  شاهد 

گرم بر کیلوگرم(پتاسیم )میلی  
101±33/20  معدن 

2/63* 
81/1±83/1  شاهد 

 کربن آلی )درصد(
31/3±81/1  معدن 

2/03* 
81/8±20/1  شاهد 

 درصد آهک
00/1±81/1  معدن 

 :*13/1>p:** 13/1؛>p>10/1 ؛ns داریمعن: بدون اختالف 

 

 شاهد و معدنهای منحقهغلمت فلاا  سنگین خاک در  میانگین -8جدول 

انحراف معیار ±میانگین  t ةآمارمقدار    منحقه 

8/00** 
10/080±11/03  شاهد 

گرم بر کیلوگرم(یلیم) کادمیم  
11/031±26/6  معدن 

1/83** 
12/3±01/1  شاهد 

گرم بر کیلوگرم(یلیم) سرب  
31/01±81/1  معدن 

:**13/1>p>10/1 

 شاهد و معدن هایهمنحقبرای خصوصیا  خاک در  PCAخروجی آنالیا  -1جدول 

اریانسدرصد و مقدار شاخص ارزش ویژه محور  

0 80/1  31/81  

2 23/2  83/06  

8 6/0  18/00  
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 PCA یاصلی هامؤلفهتجایۀ یرهای محیحی در متغپراکنش  -2شکل 

 

 بحث

روی  یکززاومعززدناثززر فعالیززت  پززژوهشدر ایززن 

. نتزایج نشزان داد کزه    بررسزی شزد  خصوصیا  خاک 

رطوبت و چگالی ظاهری خاک بزین دو منحقزه   مقدار 

شزاهد بیشزتر از    ۀمنحقز و در  ی داردداراختالف معنی

در  چگزالی ظزاهری  . کمتزر بزودن   استمعدن  ۀمنحق

دلیزل دخالزت، ایجزاد    بزه  ممکزن اسزت  معدن  ۀمنحق

اختالل در خاک و بزه هزم خزوردن سزاختمان خزاک      

  هززاییافتززهبززا  همسززو آمززدهدسززتبززهباشززد. نتززایج 

Sadhu et al., (2012)  وGhose (2005) طور. بهاست 

اطراف معدن بسیار متغیر اسزت  کلی رطوبت خاک در 

بسزتگی  و به زمان، ضخامت سزنگ و ضزایعا  معزدن    

ممکزن  دارد. همچنین دلیل دیگر کمتر بودن رطوبزت  

و همچنین چگزالی   ناشی از کمتر بودن مواد آلی است

(. نتایج ایزن تحقیزق   Maiti,2006خاک باشد ) ظاهری

 در مززورد چگززالی ظززاهری نیززا موافززق بززا نتززایج      

Pandey et al. (2017)  وZang et al. (2017)   .بزود

مقدار رس در منحقه که تایج تحقیق حاضر نشان داد ن

  بیشززتر از شززاهد بززود.  یداریمعنزز طززوربززهمعززدن 

Pandey et al. (2017)  منحقززۀ در معززدنی واعززع در

طززی عملیززا  در  جهاریززا در هنززد بیززان کردنززد کززه 

 زغال، مقادیر زیادی سنگ زغال ییجاجابهاستخراج و 

و همچنین ضایعا  آن در سح  خزاک منحقزه    سنگ

ماننزد ایلیزت و    ییهزا یکانکه حاوی  شودیمپراکنده 

بنزابراین دلیزل بیشزتر بزودن رس در     ؛ است کائولنیت

هوازدگی این ضایعا  باشزد   ممکن استمعدن منحقۀ 

طی عملیا  استخراج معزدن بزه سزح  خزاک     در که 

 ییهزا هیز البرداشت  توانیم ینهمچن .شوندیماضافه 
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زیزرین خزاک را عامزل     یهزا هیز ال ییجزا جابهرویی و 

 بودن مقدار رس بیان کرد.زیاد دیگری در 

طززور معززدن بززه ۀمنحقززمقززدار واکززنش خززاک در 

داری کمتر از شاهد بود. نتایج این تحقیق موافق معنی

 Zang et al. (2017)و  Pandey et al. (2017)با نتایج 

ممکزن  معدن  ۀمنحقر کلی واکنش خاک د طوربود. به

ها سریع هوازدگی و اکسیداسیون سنگ ۀواسحبه است

 سزبب اکسید شدن  هنگام 2FeSهای تغییر کند. کانی

کزاهش   سزبب تولید اسیدسولفوریک شده و درنهایزت  

pH .بیان کرد کزه عحزع    توانیم ینهمچن خواهد شد

آب مقزدار  به افاایش  ،درختان و حذف پوشش گیاهی

آن آبشویی  در پیکه  دانجامیمرسیده به سح  خاک 

 علیایی رخ خواهد داد. یهاونیکات

طززور معززدن بززه  ۀمنحقززهززدایت الکتریکززی در  

 هزای یافتزه شاهد بود که با  ۀمنحقداری کمتر از معنی

Sadhu et al. (2012) کززه یدرحززال. همسوسززت 

Pandey et al. (2017)    بیان کردند که مقزدار هزدایت

. کمتزر بزودن   اسزت یشزتر  الکتریکی در مجاور معدن ب

مواد کمتر بودن ناشی از  ممکن استهدایت الکتریکی 

شزاهد در   ۀمنحقباشد. در  شاهدمنحقۀ نسبت به آلی 

سزززححی خزززاک شزززرایط بزززرای فعالیزززت    ۀالیززز

 کززه یطززوربززه ،هززا فززراهم اسززت  میکروارگانیسززم

آزادسزازی   سزبب  ،مواد آلی ۀتجایها با میکروارگانیسم

در نتیجزه افزاایش غلمزت     های معدنی به خاک ویون

 افزاایش هزدایت   ،امالح محلول در خاک و متعاعب آن

دلیزل   (.Oswald et al., 1999ند )شزو الکتریکزی مزی  

ممکزن  معدن منحقۀ دیگر کاهش هدایت الکتریکی در 

اضافه شدن فلزاا  سزنگین بزه خزاک سزححی       است

باشد. فلاا  سزنگین ماننزد سزرب و کزادمیم جایگزاه      

( را هزا رسخاک )مزواد آلزی و    منفی روی کلوئیدهای

علیایی در خاک  یهاونیکاتو بنابراین کنند میاشغال 

عبار  دیگر فلاا  سنگین جانشزین  به؛ ابدییمکاهش 

و  دنشزو یمز علیایی روی سحوح کلوئیزدها   یهاونیکات

با توجه به باز بودن تاج پوشش و بیشتر بزودن مقزدار   

علیزایی   یهزا ونیکزات ، رسزد یمآبی که به سح  خاک 

 پززایینی خززاک  ییهززاهیززالو بززه شززوند مززیآبشززویی 

 ;Derome and Lindroos, 1998) ابنزد ییمز انتقزال  

Eruola, et al., 2015.) 

طززور معززدن بززه  ۀمنحقززمقززدار کززربن آلززی در  

 آن،تزرین دلیزل   مهم که داری کمتر از شاهد بودمعنی

 عحع درختان، حذف پوشش گیاهی منحقه و در نهایت

ریای الشهیند اطی فر در واد آلی به خاکم نگشتن باز

 ۀمنحقز مزواد آلزی در    ۀتجایز و در نتیجه سرعت کزم  

 هزای یافتزه بزا   همسزو . نتایج این تحقیزق  استمعدن 

Sadhu et al. (2012) .بود 

طزور  معزدن بزه   ۀمنحقز مقدار نیتزرو،ن خزاک در   

 شززززاهد بززززود.  ۀمنحقززززداری کمتززززر از معنززززی

و  Aghasi et al. (2011) هززاییافتززه ایززن نتززایج بززا

Talukdar et al. (2016) دلیززل اصززلی همسوسززت .

کمتر بودن مواد  ،معدن ۀمنحقدر  نیترو،نکمتر بودن 

مزواد آلزی    ۀتجای ،جنگلی یهاخاکدر زیرا  ،آلی است

 اسزت افاایش مقدار نیترو،ن در خزاک   دالیل اصلی از

(Aghasi et al., 2011 .)  دلیل دیگر کمتر بودن مقزدار

فعالیزت  بزر  اثزر فلزاا  سزنگین     تزوان یمز نیترو،ن را 

خزاک بیزان کزرد. فلزاا  سزنگین       هاییامارگانیکروم

کززاهش فعالیززت   سززبب رب و کززادمیم  ماننززد سزز 

 یتزرو،ن نچرخزۀ  کزه در   شزود یم ییهاامیکروارگانیم

مقزدار   (.Hamsa et al., 2017خزاک فعالیزت دارنزد )   

داری بیشزتر از  معنزی  طزور بزه معزدن   ۀمنحقفسفر در 

  هززاییافتززهبززا  همسززوهد بززود کززه  شززا ۀمنحقزز

Talukdar et al. (2016)  دلیزل بیشزتر بزودن    اسزت .

فسزفر   تربیزت توانزد  می ،معدن ۀمنحقفسفر در خاک 

طزی  در توسط اکسیدهای آهن باشد که این اکسیدها 

 و در شزده یند هزوازدگی ضزایعا  معزدن تشزکیل     افر

  شززوندنگهززداری فسززفر در خززاک مززی سززببنهایززت 

(Rout et al., 2014) معزدن   ۀمنحق. مقدار پتاسیم در

دلیزل   شاهد بود کزه  ۀمنحقداری کمتر از طور معنیبه

 الشزبر  و بزاز   ۀکمتزر بزودن تجایز    ممکن اسزت آن 

منحقزۀ  علیایی به سح  خزاک در   یهاونیکات نگشتن

معدن باشد. همچنین با توجه به اینکزه اضزافه شزدن    
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فلاا  سنگینی مانند سرب و کادمیم به خاک سححی 

 ییهزا ونیکزات بزا   آنهزا  جزایگاینی  ممکن است سزبب 

علیایی از جمله پتاسیم روی سح  کلوئیدها شزود، بزا   

بززاز شززدن در اثززر ورود بیشززتر آب بززه کززف جنگززل )

بزاالیی خزاک    یهزا هیال( آبشویی پتاسیم از پوششتاج

(. نتایج پژوهش Eruola, et al., 2015رخ خواهد داد )

  هززایافتززهیبززا همسززو  ،پتاسززیم خززاک  زمینززۀدر 

Sadhu et al. (2012)  وTalukdar et al. (2016) .بود 

افاایش مقزدار سزرب و    موجب یکاومعدنفعالیت 

 و  Rout et al. (2014). شززد کززادمیم در خززاک   

Pandey et al. (2017)     نیا در تحقیزق خزود افزاایش

 گاارش کردنزد را مقدار فلاا  سنگین در خاک معدن 

و انباشزت   ید ضایعا  معدنتوان تولرا می آندلیل  که

 زغزال و همچنین غبار ناشزی از خزروج    در منحقه آنها

بزا توجزه بزه     بیزان کزرد.   سزنگ  زغزال و خزود   سنگ

هوازدگی ضزایعا  معزدن   هوای معتدل و مرطوب وآب

آزاد  سزبب شزوند،  که در مجاور  معدن انباشزته مزی  

شدن مقادیر زیادی از فلاا  سنگین به خزاک خواهزد   

 و کزادمیم  ماننزد  عناصری (.Masto et al., 2011شد )

هزا در  غلمزت بزاالی آن   ؛مورد نیاز گیاه نیستند سرب

خاک منجر به ایجاد شرایط اسیدی و همچنین کاهش 

 شزززودفعالیزززت جوامزززع میکروبزززی در خزززاک مزززی

(Lamhamdi et al., 2011.)    سزمی در بزین عناصزر ،

کزه   اسزت خاک  ةآالیندترین عنصر فلای کادمیم مهم

آن به کاهش فتوسنتا، کاهش جذب آب و  یادزغلمت 

 شزود یمز منجزر   نهایت مر  گیاه حتی و ییغذامواد 

(Paz-Ferreiro et al., 2013 سززرب نیززا دیگززر از .)

 وجزود کزه   اسزت  محیحزی یسزت ز ةمهم آالیندعناصر 

 گیاهان دارد برمنفی  تأثیرا بیش از حد آن در خاک 

(Lamhadi et al., 2011.) د مادری در موا عناصر سمی

بسزیار   اثزر و بنزابراین   شزوند نمیخاک جذب گیاهان 

که فلااتی که از طریزق   یدرحال، گیاهان دارند برکمی 

 ،شززوندهززای انسززانی بززه خززاک اضززافه مززی  فعالیززت

موجزودا    بزر منفی زیزادی   تأثیرا و  اندشدنیجذب

دیگزر  ز ا .(Lamb et al., 2009) زنده خواهنزد داشزت  

، افزاوده شزدن   ر سزمی عناصز محیحی مشکال  زیست

هززای بززه خززاک و آب ییآبشززوینززد اطززی فردر آنهززا 

 موجزب کزه  ( Sarma et al., 2005) اسزت زیرزمینزی  

های سححی و کیفیت آبو  شودمیآلودگی منابع آبی 

 دهد.را تغییر می زیرزمینی

 یهزا مشخصزه  هزای اصزلی  مؤلفزه به  تجایهنتایج 

کززه  اسززت آن بیززانگر خززاک شززیمیایی و فیایکززی

های اصلی اول شامل هدایت الکتریکی، واکزنش  مؤلفه

تزوان  خاک، نیترو،ن، سرب، شن و رس بودند؛ پس می

کززه ایززن مشخصززا  بیشززترین تغییززرا  را در  گفززت

 2خصوصیا  خاک ایجاد کردند. بزا توجزه بزه شزکل     

ترتیب در بهشاهد و معدن  هایتمرکا منحقه بیشترین

ه بزه  بزا توجز   .داردسمت راست و چپ محور اول عرار 

 ۀت سزرب و کزادمیم بزا منحقز    مز اینکه پارامترهای غل

بیان کرد که  توانیداشتند، م زیادیمعدن همبستگی 

ت این عناصزر در خزاک   مافاایش غل سببکاوی معدن

 .ه استشد

 

 یریگجهینت

 تأثیرا کاوی کلی نتایج نشان داد که معدن طوربه

مؤیزد آن   . نتزایج داردخصوصیا  خزاک   بر یدارمعنی

مقززدار رطوبززت، واکززنش خززاک، هززدایت   کززه اسززت

 خزاک  پتاسزیم در  کزل و  الکتریکی، غلحزت نیتزرو،ن  

معدن  ۀمنحقبیشتر از  دارییطور معنشاهد به ۀمنحق

ت فلززاا  سززرب و کززادمیم در مزز. همچنززین غلاسززت

شاهد  ۀمنحقبیشتر از  دارییطور معنمعدن به ۀمنحق

ی هزا جنگزل مسزاحت  با توجه به محدود بزودن   .است

، حفاظت و آنهاتخریب  ۀمسئلکشور و همچنین  شمال

 از آگزاهی  بنزابراین ؛ بازسازی این مناطق ضروری است

یژه تحزت  وبه، شدهدر مناطق تخریب خاک هایویژگی

 شد  بهتر شناخت در به ما ،کاویمعدنتأثیر فعالیت 

بزرای   مناسب راهکارهای معرفی و هاخسار  ،تغییرا 

ایزن منزاطق کمزک     یو احیزا  جنگزل  پایزدار  مدیریت

 هزای آمزده و اثر دسزت با توجه به نتایج به .کردخواهد 

تر یقدعنمار  و پایش  باید کاوی،منفی فعالیت معدن
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اصالح  یاییاحو عملیا   کاویمعدنو مؤثر بر عملیا  

آلزوده در ایزن منزاطق در دسزتور کزار سزازمان       خاک

 ها، مراتع و آبخیاداری کشور عرار گیرد.جنگل

 

References 
Aghasi, B., Jalalian, A., & Honarjoo, N. (2011). Decline in soil quality as a result of landuse change in 

Ghareh Aghaj watershed of Semirom, Isfahan, Iran, African Journal of Agricultural Research, 6(4), 

992-997. 

Ahirwal, J., & Kumar Maiti, S. (2016). Assessment of soil properties of different land uses generated due 

to surface coal mining activities in tropical Sal (Shorea robusta) forest, India. Catena, 140, 155-163. 

Allison, L. E. (1975). Organic carbon. In: Black CA ed Methods of soil analysis, part 2. American 

Society of Agronomy, Madison, pp 1367. 

Alloway, B.J. (2013). Sources of heavy metals and metalloids in soils. In Heavy metals in soils. 

Springer Netherlands, 11-50 

Anonymous, (1980). Soil and Plant Testing and Analysis as a Basis of Fertilizer Recommendation, 

F.A.O. Soils Bulletin, 38, 295. 

Anonymous. (1990). Kjeltek System 1902 Manual. Tecatorab, Hoganas. 

Anonymous. (1996). Forest Management Plan ofLavij Forest. Published by Forests, Rangeand 

Watershed Management Organization ofIran. 

Bouyoucos, G.J. (1951). A recalibration of the hydrometer for making mechanical analysis of soils. 

American Society of Agronomy. 43, 434–438. 

Bower, C.A., Reitemeier, R.F., & Fireman, M. (1952). Exchangeable cation analysis of saline and 

alkali soils. Soil Science. 73, 251–261. 

Brasher, B., Franzmeier, D., Valassis, V., & Davidson, S.E. (1966).Use of Saran Resin to Coat Natural 

Soil Clods for Bulk-Density and Water-Retention Measurements. Soil Science, 101, 108p. 

Derome, J., & Lindroos, A.J. (1998). Effects of heavy metal contamination on macronutrient 

availability and acidification parameters in forest soil in the vicinity of the Harjavalta Cu- Ni smelter, 

SW Finland. Environmental pollution, 99, 225-232. 

Eruola, A.O., Azike, N.I., & Ogunyemi, I.O. (2015). Assessment of the effects of cadmium and lead 

on pH and cation exchange capacity of soil under different plant canopy in the tropical wet-and dry 

climate. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 19, 659-663. 

Frouz, J., Kalčík, J., & Velichová, V. (2011). Factors causing spatial heterogeneity in soil properties, plant 

cover, and soil fauna in a non-reclaimed post-mining site. Ecological Engineering, 37(2), 1910-1913. 

Ghose, M.K. (2005). Soil conservation for rehabilitation and revegetation of mine-degraded land. 

TIDEE – TERIInformation Digest on Energy and Environment,4(2), 137-150. 

Hafezi Moghaddas, N., Kazemi, G.A., Amiri Moghaddam, H.R., Sanchooli, R., & Hejazi Nejad, F.S. 

(2010). The Environmental Impacts of Mining in Olang Area, Golestan Province(South Ramian). 

Geosciences, 75(19),108-103. 

Hamsa, N., Yogesh, G.S., Koushik, U., & Patil, L. (2017). Nitrogen transformation in soil: effect of 

heavy metals. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6, 816-832. 

Jackson, M (1967) Soil Chemical Analysis EdPrentice Hall of India Private Limited New Delhi 



 30 38تا  30، صفحۀ 0833، بهار 0مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال یازدهم، شمارة 

 

Kooch, Y., Hosseini, S.M., Zaccone, C., Jalilvand, H., & Hojjati, S.M. (2012) Soil organiccarbon 

sequestration as affected by afforestation: the Darab Kola forest north of Iran case study. Journal of 

Environmental Monitoring, 14, 2438-2446. 

Kumpiene, J., Lagerkvist, A., & Maurice, C. (2007). Stabilization of Pb- and Cu-contaminated soil 

using coal fly ash and peat. Environment Pollution. 145, 365–373. 

Lamb, D.T., Ming, H., Megharaj, M., & Naidu, R. (2009). Heavy metal (Cu, Zn, Cd and Pb) 

partitioning and bioaccessibility in uncontaminated and long-term contaminated soils. Journal of 

Hazardous Materials, 171(1), pp.1150-1158. 

Lamhamdi, M., Bakrim, A., Aarab, A., Lafont, R., & Sayah, F. (2011). Lead phytotoxicity on wheat 

(Triticum aestivum L.) seed germination and seedlings growth. Comptes Rendus Biologies, 334(2), 

pp.118-126. 

Mahdavi, A., & Khermandar, K. (2015). Assessment of the potential of Acacia victoriae seedlings in 

uptake of lead and zinc heavy metals. Iranian Journal of Forest, 7(2), 195-208. 

Maiti, S.K. (2006). Properties of minesoil and its affects on bioaccumulation ofmetals in tree species: 

A case study from a large opencast coalmining project. International Journal of Mining Reclamation 

and Environment, 20(2), 96 – 110. 

Masto, R.E., Ram, L.C., George, J., Selvi, V.A., Sinha, A.K., Verma, S.K., Rout, T.K., Priyadarshini, 

& Prabal, P. (2011). Impacts of opencast coal mine and mine fire on the traceelements content ofthe 

surrounding soil vis-à-vis human health risk. Toxicology Environmental Chemistry. 93, 223-237. 

Mohapatra., H., & Goswami, S. (2012). Impact of coal mining on soil characteristics around LB river 

coalfield, Orissa, India. Journal of environmental Biology, 751-756. 

Nelson, D.W., & Sommers, L.E. (1996). Total carbon, organic carbon and organic matter. In: Page, 

A.L., Miller, R.H. (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Agronomy, vol.9, 2nd ed. American 

Society of Agronomy, Madison. WI, 961–1010. 

Norouzi Haroni, N., Badehian, Z., & Zarafshar, M. (2018). The effect of Oil Sludge Contamination on 

Seed Germination Response and Initial Growth of Several Broadleaf Saplings. Iranian Journal of 

Forest, 9(4), 467-480. 

Oswald, B.P. Cavenport, D., & Neenschwander, L.F. (1999). Effects of slash pile burning on the 

physical soil properties of Vasser soils, Journal of Sustainable Forestry, 8, 68-75. 

Pandey, B., Mukherjee, A., Agrawal, M., & Singh, S. (2017). Assessment of Seasonal and Site 

Specific Variations in Soil Physical, Chemical and Biological Properties around Opencast Coal Mines. 

Pedosphere. 

Paz-Ferreiro, J., Lu, H., Fu, S., Méndez, A., & Gascó, G. (2013). Use of phytoremediation and biochar 

to remediate heavy metal polluted soils: a review. Solid Earth Discussions, 5(2). 2155-2179. 

Rafeiejahed, R.R., & Hosseini, S.M. (2014) The effect of natural and planted forest stands on soil 

fertility in the Hyrcanian region, Iran. Biodiversitas, 15, 206-214. 

Rasouli-Sadaghiani1, M.H., Karimi, S., Khodaverdiloo, H., Barin, M., & Banj-Shafiei, A. (2016). 

Impact of forest ecosystem land use on soil physico-chemical and biological indices. Iranian Journal 

of Forest, 8(2), 167-178. 

Rout, T.K., Masto, R.E., Padhy, P.K., George, J., Ram, L.C., & Maity, S. (2014). Dust fall and 

elementalflux in a coal mining area. Journal of Geochemical Exploration. 144, 443–455. 

Sadhu, K., Adhikari, K., & Gangopadhyay, A., (2012). Effect of mine spoil on native soil of Lower 

Gondwana coal fields: Raniganj coal mines areas, India. International Journal of Environmental 

Sciences, 2(3), 1675-1687. 



 ...و شیمیایی فیایکی، هایویژگی بر سنگ زغال سنتی کاویمعدن تأثیر  32

 

Sarma, K. (2005). “Impact of Coal Mining on Vegetation: A case Study in Jaintia Hills District of 

Meghalaya, India”. Msc, International Institude for Geo-information Dcience and Earth Observation 

(ITC), 85p. 

Talukdar, B., Kalita, H.K., Basumatary, S., & Sarma, D. (2016). Impact of Coal Mining on Soil 

Characteristics of Simsang River, Meghalaya India. Journal of Fundamental Renewable Energy 

Application, 6, 219. 

Xu, Q., & Shi, G. (2000). The toxic effects of single Cd and interaction of Cd with Zn on some 

physiological index of [Oenanthe javanica (Blume) DC]. Nanjing shida xuebao (Natural Science) 

23(4), 97–100. 

Yalcin, M. G., Battaloglu, R., & Ilhan, S. (2007). Heavy metal sources in Sultan Marsh and its 

neighborhood, Kayseri, Turkey. Environmental Geology, 53, 399-415. 

Yazdi, M., & Esmailnia, A. (2004). Geochemical properties of coal in the Lushan coalfield of Iran. 

International  Journal of Coal Geology, 60, 73-79. 

Yazdi, M., Esmailpur, R., Navi, P., & Khakzad, A. (2010). Geochemical Environmental Impacts of 

Lavij Coal Deposit in the Central Alborz. Environmental Sciences, 8 (1), 1-10. (In Persian). 

Zang, F., Wang, S., Nan, Z., Ma, J., Zhang, Q., Chen, Y., & Li, Y. (2017). Accumulation, spatio-

temporal distribution, and risk assessment of heavy metals in the soil-corn system around a 

polymetallic mining area from the Loess Plateau, northwest China. Geoderma, 305,188-196. 



Corresponding author Tel: +98 11 33885411 Email: s_m_hodjati@yahoo.com 

Iranian Journal of Forest 

Vol. 11, No. 1, Spring 2019 

pp. 81-93 

     Research Article 

 

 

 

The Effect of Traditional Coal Mining on Soil Physical and Chemical Properties and 

Heavy Metals Concentrations in Lavij Forest 
 

M. Tavakoli1, S. M. Hojjati2*, and Y. Kooch3 

es University. Sari, I. R. Irancof forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resour dent of Forestry, Dept.Msc Stu 1 

of forestry, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University,  Dept.Corresponding author Associate professor,  2

Sari, I. R. Iran 

ranres University, Noor, I. R. Iof forestry, Tarbiat Moda Dept.Assistant professor,  3 

(Received: 27 November 2018, Accepted: 22 January 2019) 

Abstract 

Mining activity could affect forest ecosystem health by impact on soil quality. Therefore, the purpose 

of this study was to investigate effects of mining activities on soil properties in series No. 2, Lavij 

forest. After field visiting and determining the location of the mine, a square area (4 ha) was laid out 

with a systematic random sampling (60 × 60 m grid) and 16 plots (20 × 20 m) were systematic 

randomly considered. Then, an area adjacent to the mine, which was not affected by mining activities, 

was selected and considered as the control area and plots were also considered as the mentioned 

method. To study the physical and chemical properties of soil in the two areas, a sample was taken 

from the upper soil layer (0-10 cm) in each plot. In the laboratory, bulk density, moisture, texture, pH, 

EC, concentrations of nitrogen, phosphorus, potassium, percentage of organic carbon, lead and 

cadmium concentrations of soil samples were measured. Results showed that mining caused 

significant decrease in moisture content, soil pH, and EC, nitrogen and potassium concentrations. The 

concentration of Pb and Cd in the mining area was significantly higher than the control. According to 

the results of this study, based on the negative effects of mining activities, it is necessary to consider 

reclamation of contaminated soil in these areas in the agenda of related Organization. 

Keyword: mining, soil contamination, lead, cadmium. 

 
 



 

 


