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                                                                                                                                                      چکیده
رسنیک، روی ،آهن، کروم در اثر تخلیه فاضالب شهری، پساب کشتارگاه و سنگین نیکل، کادمیوم، سرب، االعه به منظور بررسی غلظت فلزات این مط

میانگین غلظت  ICP-MSرسوب نمونه برداری شد. نتایج آنالیز نمونه  10پساب و آب و نمونه  10 که پساب صنایع به رودخانه تمبی انجام می شود
و میانگین غلظت  50/132، آهن 35/6، سرب 09/0، کادمیوم 11/1لیک، ن8/0کروم ، 71/17 ، روی23/1ک فلزات سنگین در نمونه آب برای ارسنی

بر  .نشان داد 14950، آهن 40/10، سرب 16/0، کادمیوم10/56، نیکل 50/91، کروم 96/23، روی 91/0فلزات سنگین در نمونه رسوب برای ارسنیک 
بر اساس شاخص زمین  است.  آلودگی متوسط تا زیاد دودهاساس نتایج به دست آمده از شاخص های ضریب غنی شدگی غلظت نیکل و کروم در مح

بر  و در تمام مناطق غلظت آهن زیاد و منطقه به شدت آلوده است.است انباشت مولر غلظت نیکل، روی و کروم در محدوده ی آلودگی متوسط تا زیاد 
غلظت سرب و روی در رسوب باال  SA-02آلودگی در نقطه  نیکل، کادمیوم ، آهن و کروم آلوده است.بر اساس ضریب ب بار آلودگی رسوباساس ضری

و رسوب آلوده است است و غلظت نیکل، کادمیوم ، آهن و کروم باال است آلوده  cو از این نظر رسوب آلوده است و همچنین آرسنیک در منطقه است 
با خود پذیرنده ی فاضالب تصفیه نشده شهری و صنعتی است. رودخانه تمبی در مسیر ولی در سایر نقاط آلودگی رسوب به عناصر سنگین وجود ندارد. 

  توجه به نتایج به دست آمده رودخانه تمبی جهت مصارف ماهیگیری و شنا کردن در محدوده نگران کننده و غیر ایمن قرار دارد.
 

 کلمات کلیدی

    "رودخانه تمبی"، "رسوب"، "آب"، "فلزات سنگین" 

 مقدمه -1
مهم ترین منابع آب های سطحی برای اهداف رودخانه ها یکی از 

آلودگی این منابع ارزشمند باعث نگرانی های  یاری هستند.روزمره و آب
یکی از آالینده هایی که می توانند محیط هر بسیار شده است. 

فلزات از راه رودخانه را به خطر بیندازد، فلزات و شبه فلزات می باشند. 
ب و پوست وارد بدن انسان می های مختلفی مثل استنشاق، غذا، آ

شوند. بروز مسمومیت فلزی از عهد باستان برای بشر شناخته شده 
مده آسیب هایی که بدن انسان از (. ع1388بهزاد حاج علیلو ،)است 

مصرف آب های آلوده متحمل می گردد ناراحتی های گوارشی، 
پوستی و کلیوی است. آلومینیوم در معده، استخوان و سلول های 

زی، ارسنیک در سوخت و ساز سلولی، کادمیوم در کبد، کلیه، معده، مغ
سیستم دفاعی  )قلب و سیستم عصبی، غشای سلولی و سیستم ایمنی 

 تأثیرات منفی بر جای می گذارند که تنها بخشی از این  (بدن 
بهزاد حاج علیلو  ) می باشد شده  شناخته  انسان  برای  تأثیرات 

یکی از مهم ترین مسائل نگران کننده  یفیت آب رودخانهک  (.1388،
 است.ع جمعیت، مناطق شهری، صنعتی و...جدی ناشی از افزایش سری

شهرستان مسجدسلیمان رودخانه های جاری در  ازرودخانه تمبی یکی 
سید محمود شریعت و )ان استاستان خوزست در حاشیه شرق

نوب غربی مسجدسلیمان ج این رودخانه در عبور از حاشیه(. همکاران
کشتارگاه سنتی دام  شهری مسجدسلیمان، پسابفاضالب پذیرنده 

ر رودخانه می شهر و روستاهای اطراف و پساب صنایع موجود در مسی

در این پژوهش  به رودخانه تخلیه می شوند. باشد که بدون تصفیه
سعی شده با تکیه بر خصوصیات زمین شیمیایی حاکم بر آب رودخانه 

در شهرستان مسجدسلیمان، کیفیت این آب از نقطه نظر غلظت تمبی 
فلزات سنگین در نمونه های رسوب، آب و پساب در شهرستان 

  مسجدسلیمان، خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.

 مواد و روش ها -2

با توجه به مورد مطالعه نمونه برداری از منابع آب سطحی منطقه 
با مناسب نقاط نمونه برداری در مهر صعب العبور بودن با پراکنش تقری

صورت گرفت. با توجه به اینکه منطقه دارای دره های عمیق  1397
 10بوده و امکان نمونه برداری در بیشتر نقاط میسر نبوده است از 

جهت نمونه برداری از منابع آب منطقه شد.  انجام نقطه نمونه برداری
در  .شد استفاده تریمیلی لی 150مورد مطالعه از ظروف پالستیکی 

اری سعی شد از روش های استاندارد نمونه طول نمونه برد
ظرف ها قبل از نمونه استفاده شود. هر کدام از   EPA 2006برداری

ه شدند. برداری با اسید نیتریک تمیز شده و با آب دیونیزه شستشو داد
در همان  ی آب نمونه ها ECو  pHنمونه برداری مقادیر پس از 
پس از عبور از فیلتر  ونه برداری تعیین گردید. نمونه های آب،محل نم

با هدف تعیین میزان غلظت فلزات سنگین پس از  میکرومتر 42/0
جهت ، 2کمتر از  به مقادیر pHاضافه کردن اسید نیتریک و کاهش 

تعیین غلظت عناصر سنگین به شرکت مطالعاتی زرآزما انتقال داده 
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فلزات سنگین محلول در نمونه جهت مشخص کردن غلظت شدند. 
پالسمای جفت شده های آب از دستگاه طیف سنجی جرمی توسط  

 ULTIMA 2C SERIESمدل  (ICP-MS ) القایی

HORIBA .نمونه های رسوب در داخل کیسه های  استفاده شد
پس از انتقال  پالستیکی که از قبل کدگذاری شده بودند، قرار گرفتند.

پس از   نمونه ها در دمای اتاق خشک شدند ونمونه ها به آزمایشگاه، 
نمونه های  آسیاب شدند.بخشی از  نمونه ها   mm 2 عبور از الک

آسیاب شده جهت تعیین فلزات سنگین به آزمایشگاه ارسال شد و 
به کار برده  ECو  pHجهت اندازه گیری الک شده  نمونه های 

لودگی، در این پژوهش، شاخص های آلودگی نظیر ضریب آشدند. 
شاخص بار آلودگی، عامل غنی شدگی و شاخص زمین انباشتگی به 

آب و رسوب مورد کار برده شده است تا توزیع فلزات سنگین در نمونه 
بررسی قرار گیرد. فلزات مورد نظر به روش جذب اتمی مورد آنالیز 

، SPSS 20قرار گرفتند و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار 
آزمون خوشه ای و استفاده از همبستگی،  رمال بودن،امکان ن

منطقه مورد مطالعه  نمودارهای میله ای، دندروگرام را فراهم می کند.
 نشان داده شده است. 1و مکانهای نمونه برداری در شکل 

 
                                             و بحثایج نت -3
بر اساس نتایج به دست آمده از شاخص های ضریب غنیی شیدگی  

غلظت نیکل و کروم در محدوده ی آلودگی متوسط تا زیاد می باشد. 
بر اساس شاخص زمین انباشت مولر غلظت نیکیل، روی و کیروم در 
محدوده ی آلودگی متوسط تا زیاد می باشد و در تمام مناطق غلظت 

بر اساس ضریب بار آلیودگی  ه است.آهن زیاد و منطقه به شدت آلود
رسوب نیکل، کادمیوم ، آهن و کروم آلوده اسیت.بر اسیاس ضیریب 

غلظت سرب و روی در رسیوب بیاال میی  SA-02آلودگی در نقطه 
باشد و از این نظر رسوب آلوده است و همچنین آرسنیک در منطقیه 

c  آلوده می باشد و غلظت نیکل، کادمیوم ، آهین و کیروم بیاال میی
شد و رسوب آلوده است ولی در سایر نقاط آلودگی رسوب به عناصر با

برای بررسی نرمال بودن داده های نمونیه آب و  سنگین وجود ندارد.
رسوب از آزمون اسمیرنوف استفاده می کنیم. چنانچیه سیطم معنیی 

باشد  0.01نمایش داده شده بیشتر از  sigداری در این آزمون که با 
بنابراین در نمونه های  ده ها نرمال بوده است.می توان گفت توزیع دا

مال بیوده ( نرpHو خواص فیزیکوشیمیایی) Cr ،Fe ،Pb ،Niآب 
نرمال شد. برای نمونه های رسیوب  Lnبا روش محاسباتی  Znاند. 
Zn ،As ،Fe  نرمییال بییوده انیید و فقییطPb  بییا روش محاسییباتی

ین در جهت بررسی ارتباط بین فلزات سنگ کاکس نرمال شد.-باکس

نمونه های آب به دلیل اینکه داده های نمونیه آب نرمیال نشیدند از 
 1همان طور کیه جیدول  ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کردیم.

همبسیتگی مثبیت قابیل  Niنشان می دهد برخی فلزات هم چیون 
(دارد. ضریب همبستگی باال بین بیین فلیزات ECو pHتوجهی با )

 Jainنابع مشترک آن ها باشید)مختلف می تواند نشان دهنده ی م

et al, 2005).  با توجیه بیه توضییحات بییان شیده بیین عناصیر
همبسیتگی  (r=0.825(، سرب و ارسینیک)r=0.787کادمیوم و روی)

مثبت قابل توجهی وجود دارد و با سایر فلزات این همبستگی منفی و 
یا ضعیف است. همبستگی مثبت مییان کیادمیوم و روی  میی توانید 

نده ی ارتباط میان این فلیزات و هیم چنیین منبیع ورودی نشان ده
مشترک آن ها باشد و با توجه به اینکه این فلزات در صنایع کیاربرد 
دارند و هم چنین در محییط زیسیت شیهری دارای غلظیت بیاالیی 

 ,Ong et alهستند بیان کننده ی منشأ انسانزاد آن ها می باشید)

یک میی توانید ناشیی از همبستگی باال میان سرب و ارسن .(2013
صنایع و فاضالب شهری باشید، بنیابراین منیابع میی تواننید منیابع 

 انسانزاد احتمالی این عناصر باشند.

  

 

 : منطقه مورد مطالعه1شکل 
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 نتایج حاصل از ارزیابی همبستگی نمونه آب 1جدول 

EC pH Fe Zn As Pb Cd Ni  

       1 Ni 

      1 30/0 Cd 

     1 24/0 *64/0- Pb 

    1 **82/0 058/0- **84/0- As 

   1 01/0 41/0 **78/0 25/0 Zn 

  1 098/0 37/0- 024/0- 03/0- 027/0 Fe 

 1 11/0- 38/0 *65/0 52/0- 47/0 **84/0 pH 

1 *66/0 06/0 042/0 **85/0 *73/0- 29/0 *75/0 EC 

*0.01 level,  **0.05 level 

نشان داده  2رتباط بین فلزات سنگین در نمونه های رسوب در جدول ا
نشان می دهد بین عناصر نیکل و  2همان طور که جدول . شده است

( همبستگی مثبت قابل توجهی وجود دارد و با سایر r=0.952آهن)
فلزات این همبستگی ضعیف یا منفی می باشد. همبستگی باال میان 

ند نشان دهنده ی یک منبع زمین زاد مشابه نیکل و آهن می توا
 .Ong et al, 2013))باشد

 

 

 نتایج حاصل از ارزیابی همبستگی نمونه رسوب 2جدول 

EC pH Fe Zn As Pb Cd Ni  

       1 Ni 

      1 28/0- Cd 

     1 57/0- *72/0 Pb 

    1 02/0 45/0 29/0 As 

   1 17/0- 63/0 54/0- *64/0 Zn 

  1 51/0 43/0 *67/0 14/0- **95/0 Fe 

 1 67/0 08/0 58/0 18/0 49/0 51/0 pH 

1 61/0 45/0 20/0- 62/0 16/0- 35/0 23/0 EC 

0.01 level, **0.05 level   

آنالیز خوشه ای سلسله مراتبی بااستفاده از داده های نرمال انجام 
 1نتایج به دست آمده در شکل  .(Sundardy et al, 2013شد)

 شاخه قرار گرفتند. 4در  25نشان داده شده است. عناصر در فاصله 
 ECو pHاست که از میان آن ها  Ni ،pH ،ECشامل  1شاخه 

است. شاخه شماره  Crشامل  2رابطه نزدیک تری دارند. شاخه شماره 
است  Cd ،Zn ،Pb ،Asشامل  4ماره است و شاخه ش Feشامل  3

که رابطه میان آن ها دارای تشابه باالیی است و می توان بیان کرد 
امل کنترل کننده ی آن ها یکی که احتماأل منبع ورودی و یا عو

(. این فلزات معموأل با 1394است)راست منش، زراسوندی، مسلم، 
کاربردهای صنعتی و تخلیه فاضالب های شهری مرتبط می 

(. تمامی نتایج به خوبی با Nriagu and Pacyna, 1988باشد)
 .ضریب همبستگی اسپیرمن مطابقت دارند
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  نمودار دندروگرام نمونه آب 2شکل                                                      

برای فلزات سنگین نمونه  یتایج آنالیز خوشه ای سلسله مراتبن
، As ،ECشامل  1شاخه  نشان داده شده است. 2رسوب در شکل 

Ph ،Ni ،Fe ،Pb ،Zn ،Cd  است که از میان آن هاNi  وFe 
أ آن ها زمین زاد است. رابطه نزدیک تری دارند که احتماالً منش

شاخه  2است که عدم وجود ارتباط میان این  Crشامل  2شاخه 
نشان دهنده ی نبود منشأ یکسان برای آن هاست)راست منش، 

ریب همبستگی (. نتایج به خوبی با ض1394زراسوندی، مسلم، 
  اسپیرمن مطابقت دارد.

           

 

 نمودار دندروگرام نمونه رسوب 3شکل 

 نتیجه گیری -4
در این پژوهش اطمینان داشتن از سالمت رودخانه جهت مصارف 

بیشترین  خاصی برخوردار است.ریحی از اهمیت ماهی گیری و تف
و آهن می باشد کروم فاکتور آلودگی مربوط به نیکل، کادمیوم، روی، 

یزان فعالیت های انسانی و طبیعی در تغییر که نشان دهنده  تأثیر م
متأثر از  ، سرب و ارسنیکارتباط بین کادمیوم و روی .این عناصر دارد

نشان دهنده ی منشأ  انسانی و ارتباط بین نیکل، آهن فعالیت های
زمین زاد می باشد. وجود چشمه های نفتی که از سازند آسماری منشأ 

سلیمان  و صنعتی شهر مسجدمی گیرند و پساب تصفیه نشده شهری 

با وجود اینکه فلزات  عامل اصلی آلودگی رودخانه تمبی می باشد.
سنگین از راه های متفاوتی وارد بدن انسان می گردند اما مهمترین 
راه ورود آن مصرف آب می باشد با توجه به اینکه فاضالب شهری و 

مبی صنعتی مسجدسلیمان وارد رودخانه می شود و اینکه رودخانه ت
محلی برای شنا کردن و حتی ماهیگیری عموم است لذا در دراز مدت 
ورود این فلزات به بدن باعث بروز عوارضی مانند مسمومیت و 

  بیماری های جسمی می گردد.
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 عمناب

ب کارستی مسجدسلیمان، . تأثیر زمین شیمیایی مخازن نفتی آسماری بر منابع آ1394سید یحیی میرزایی، علیرضا زراسوندی، مریم اورنگ، -
/+9KRJ0BV 18، شماره 1394مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، دانشگاه شهید چمران اهواز، زمستان. 

بررسی غلظت برخی از فلزات سنگین در آب و رسوب  .1392 سعید شنبه زاده، مرضیه وحید دستجردی، اکبر حسن زاده، طوبی کیانی زاده، -
 .1392ل و بعد از ورود فاضالب به آن، مجله تحقیقات نظام سالمت ،سال نهم، شماره دهم، دی رودخانه تمبی مسجدسلیمان قب

اندازه گیری غلظت فلزات . 1388 بهرام کمره ئی، سید حامد میر حسینی، علی جعفری، قربان عسگری، مهدی بیرجندی، زینب رستمی ، -
،فصلنامه علمی ی پژوهشی 1388-1387آب و رودخانه شهر بروجرد در سال در منابع  )ارسنیک، باریم، کادمیوم، جیوه، سرب، کروم (سنگین

  .88، زمستان40، شماره11دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره 
بررسی تأثیر فاضالب شهر مسجدسلیمان بر  .1384 سید محمود شریعت، نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد، مهران افخمی، نرگس قاضی زاده، -

 .1384کیفیت آب رودخانه تمبی بر اساس نظام شاخص کیفیت آب ،هشتمین همایش ملی بهداشت محیط سال 

زمین شیمی و منشأ آلودگی های ناشی از ترکیبات هیدروکربنی و پساب های صنعتی و شهری رودخانه  .1388 زینب باورصاد شانکیان، -
 .1388ان، زمین شناسی اقتصادی، شهریور تمبی مسجدسلیم

ارزیابی غلظت فلزات سنگین در آب و الی کف رودخانه تمبی قبل و بعد از ورود فاضالب،مهندسی آبیاری و  .1392 رضا طهماسبی زاده، -
 .1392زهکشی، آبان 

  سید هادی خادمی، فلزات سنگین، امور آب و فاضالب روستایی شهرستان خوشاب  -

در رسوبات رودخانه زاینده (  کادمیوم،مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) سنگین بررسی غلظت فلزات .1394 رزایی، عیسی سلگی،مژگان می -
 .1394رود، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، زمستان 

 .1396، تابستان 2. نشریه غلوم و مهندسی آب و فاضالب، سال دوم، شماره 1396علی ترابیان، شروین شاهوی،  -

. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین با استفاده از فاکتور آلودگی در خاک اراضی با 1394علی افشاری، حسین خادمی، محمد امیر دالور،  -
 .1394، سال 25کاربردهای مختلف در بخش مرکزی استان زنجان، نشریه دانش آب و خاک، جلد 

آلودگی برخی فلزات سنگین خاک های سطحی استان همدان با استفاده از . بررسی 1394منصور برزین، حسین خیر آبادی، محمد افیونی،  -
 .1394شاخص های آلودگی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال نوزدهم، شماره هفتاد و دوم، تابستان 

ز سازند پابده و آسماری در برش کوه آسماری . رخساره های مر1391هادی امین رسولی، یعقوب سالمی، مصطفی قماشی، شرمین ظاهری،  -
 .1391، بهار 83شاتین در ایران، سال بیست و یکم، شماره -گواهی بر ناپیوستگی مرز روپلین

 . معادن فلزات استان خوزستان.1389اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب غرب اهواز،  -

 .. تهران، دانشگاه پیام نور(ای زیرزمینیزمین و منابع آب )آب ه.1387 صداقت،محمود  -

 ، تهران، دانشگاه پیام نور.زمین شناسی پزشکی .1388 بهزاد حاج علیلو، بهرام وثوق، -

 .1385بهزاد حاج علیلو، کانی ها و سنگ های صنعتی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور،  -
 تشارات اتحاد تهران.صوت، انآلودگی محیط زیست، هوا، آب، خاک،  .1379 مینو دبیری، -
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Abstract 

This study was carried out to investigate the concentration of heavy metals of Ni, Cd, Pb, As, Fe, Cr 

in municipal sewage discharge, urban wastewater and industrial effluent are pumped to the Tembi 

River. Sampling carried from 10 water and wastewater and 10 sediments.  The results of ICP-MMS 

analysis showed the mean concentration (in ppm) for water sample for As 1/23, Zn 17/71, Cr 0/8, Ni 

1.11, Cd 0.09, Pb 6/35, Fe 132/50 and mean concentration of heavy metals in sediment sample for As 

0.91, Zn 23/96, Cr 91/50, Ni 56/10, Cd 0/16, Pb 10/40, Fe 14950. Based on the results obtained from 

the index of enrichment factor, Ni and Cr concentration showed the medium to high pollution level. 

Based on the molar accumulation land index, Ni and Zn concentration were in the range of moderate 

to high levels of pollution, and is highly contaminated in all areas with high Fe concentrations. Based 

on the pollution load factor sediment, It is contaminated with Ni, Cd, Fe and Cr. Based on 

contamination coefficient at point SA-02 the concentration of Pb and Zn in the sediment is high and  

As is also contaminated in site C and Ni, Cd, Fe and Cr concentration is high and the sediment is 

contaminated but there is no heavy metal contamination elsewhere. Tembi River receives untreated 

municipal and industrial wastewater. According to the results obtained, the Tembi River is in a danger 

and unsafe area for fishing and swimming purposes. 

 

Introduction 

Rivers are one of the most important fresh water resources for daily and irrigation purposes. The 

pollution of these valuable resources has caused great concern. One of the pollutants that can 

endanger the environment of each river is metals and metalloid. 

Tembi River is one of the main rivers in masjed soleiman city , located in the east of khuzestan 

province, passing through the southwest of masjed soleiman city sewage system , is the waste of 

traditional slaughterhouse in city and surrounding villages and industrial effluents from the river 

course that without treatment to the river. In this research, the water and sediments were 

geochemically studied in terms of heavy metal pollution in water and sediments.  

 

Methodology 

Twenty samples including 10 water samples and 10 sediments samples were taken for investigation of 

heavy metal pollution. The sampling points were first registered using Global Positioning System 

(GPS) and are reported in Universal Transverse Mercator (UTM) coordinates. One sample was 

collected per sampling location and placed in high density polypropylene bottles previously washed 

with nitric acid and distilled water and washed twice with the water to be sampled at the sampling 

site. Temperature, pH, electrical conductivity (EC), were measured on site using a calibrated, portable 

thermometer, pH meter, and EC meter, respectively. The sediments samples, dried, ground and sieved 

through a 2.0 mm sieve. Sediment pH was determined in a suspension prepared by mixing sediments 

with deionized water in a 1:2.5 (g:ml) ratio and shaking for 15 min.  

Total metal content of the water and sediment samples was determined by ICP-MS. A Computer 

Program, SPSS, was used for calculating statistical analysis. 

There is a positive correlation between cd and Zn ( r = 0.787 ) , lead and arsenic ( r = 0.825 ) and with 

other metals , this correlation is weakly negative. Positive correlation between Cd and Zn could be a 

sign of the relationship between these metals and their common input source, considering that these 

metals are in use in industries and also in the urban environment. Strongly positive correlation 

between lead and arsenic can be due to common probable sources municipal wastewater and 

wastewater. 
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The relationship between heavy metals in sediment samples is shown in table 2. As it shown, there is 

a strong positive correlation between nickel and iron (r = 0.952) indicating, correlation between nickel 

and iron could be an indication of the same source. 

Hierarchical cluster analysis was performed using normal data. The results are shown in fig. 1. The 

elements were placed in four clusters.  Cluster1 contains Ni , pH , EC , which have a close 

relationship with pH and EC . Cluster no. 4 contains Cd , Zn , Pb , as the relationship between them is 

high and can be stated that the source of the input or control factors is common which is usually 

associated with industrial applications and discharge of urban wastewater . 

The results of hierarchical cluster analysis for heavy metals of sediment sample are shown in fig. 2. 

cluster 1 contains As , EC , pH , Ni , Fe , Pb , Zn , Cd , through which Ni and Fe have a strong 

relationship , possibly geogonically originating. The results are in good agreement with the spearman 

correlation coefficient. 

 

Conclusion 

In this research, the reliability of river for recreational and recreational uses is of great importance. 

The order of most polluted metals are Ni , Cd , Zn , Cr and Fe they are affected by anthropogenic as 

well as geogenic activity. is affected by human activities and the relationship between nickel, iron and 

origin of the earth. Presence of oil sources originating from Asmari formation and untreated 

wastewater of urban and industrial effluents of masjed soleiman city is the main cause of Tembi river 

pollution. Although heavy metals enter the human body from different ways, it seems that masjed 

soleiman city is entering the river and that the Tembi river is a place for swimming and even public 

fishing , so in long term entry of these metals into the body can cause some complications such as 

poisoning and dermal diseases. 
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