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چکیده
در بحران کنونی آب ،استفاده از چشمهها در بسیاری از مناطق به بشر کمک کرده است .کاربرد شاخصها و روشهای آماری اطالعات
مفیدی در راستای درک کیفیت آب و برنامهریزی برای مدیریت درست آن ،ارائه میدهد .زمانی که منااب آب عاالوه بار اساتفاده متعاار
ویژگیهای منحصر به فردی دارند؛ از جمله رودخانه ،چشمههای آبگرم و چشمه قیر دهلران ،این موضوع اهمیت بیشتری ماییاباد .در ایان
مطالعه 28 ،نمونه از آب چشمههای آبگرم 4 ،نمونه از آب رودخانه و  4نمونه از آب چشمه قیر برداشت شدند .پارامترهای مورد انادازهگیاری
دما ،EC ،pH ،سدیم ،پتاسیم و نیترات بودند .آزمونهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه و تی تک نمونهای باه ترتیاب بارای مقایساه ساه
منطقه با هم و مقایسه با استاندارد  WHOو استاندارد ملی ایران بکار گرفته شدند .همچنین برای طبقهبنادی کیفیات آب از شااخصهاای
ویلکاکس WQI ،و  INWQSاستفاده شد .بر اساس نتایج به دست آمده ،آب چشمه قیر از نظر تماام پارامترهاا باا دو منطقاه دیگار دارای
تفاوت معنیدار آماری بود و همه پارامترها در سه منطقه دارای اختال معنیداری آماری با استاندارد  WHOو استاندارد ملی ایران و کمتار
از آن بودند .بر اساس شاخص ویلکاکس همه نمونهها نامناسب برای آبیاری؛ بار اسااس شااخص  WQIدارای کیفیات عاالی و بار اسااس
 INWQSاز نظر  pHبرای آبزی پروری گونههای حساس تصفیه نیاز ندارند و از نظر نیترات تنها برای آبیاری مناسب هستند .باا توجاه باه
مدیریت و حفاظت منطقه به عنوان آثار طبیعی ملی ،به نظر میرسد که نقش عوامل طبیعی از جمله زمین شناسی و وقوع سیالب در ترکیب
شیمیایی مناب آب بسیار مهمتر باشد و در مجموع بر اساس نتایج روشهای به کار رفته بجز ویلکاکس ،کیفیت آب مناسب ارزیابی شاد .باا
این وجود با توجه به استفاده بهداشتی درمانی از چشمههای آبگرم و احتمال احداث امکانات رفاهی برای گردشگران نبایاد از نقاش عوامال
انسانی بر کیفیت مناب آب منطقه غافل شد.
واژههای کلیدی :آثار طبیعی ملی دهلران ،چشمه قیر ،شاخصهای کیفیت آب ،نیترات
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اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از کاهش کیفیت و یا بهبود
آن ضاروری اسات ( .)Ramirez and Solano, 2004کمباود آب در
بسیاری از نقاط جهان به یک واقعیت ناخوشاایند تبادیل شاده اسات.
استفاده از آبهای زیرزمینی مثل چشمههاا مایتواناد در ایان زمیناه
کمککننده باشد ( .)Taloor et al., 2020باه طاور کلای چشامههاا
محلهایی هستند که در آنها جریان آب از سافرههاای زیرزمینای باه
سطح زمین در جایی که سطح زمین و صخرههای غیرقابال نفاوذ باا
آبخوانهای زیرزمینی تالقی میکنند؛ راه پیدا میکناد (et al., 2020
Haque؛  .)Ansari et al., 2015چشمههای آبگرم منااطقی هساتند
که آبگرم بهطور مرتب در سطح زمین میجوشد و دمای محیط آن باا
دمای زمین تفاوت معنیداری دارد (.)Dash et al., 2013
تمدنهای باستان به چشمههای آبگرم احترام مایگذاشاتند زیارا
اعتقاد بر این بود که آنها دارای قدرتهای فوق طبیعی و شافا بخاش
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هساااتند ( .)Tanner and LaMoreaux, 2001همچناااین در
کشورهایی مثل هند در دوران باستان از آنها به عنوان امکاناتی بارای
اسااتحمام اسااتفاده م ایکردنااد ( .)Olivier et al., 2008اخی ارا آب
چشاامههااای حرارت ای بااهطااور فزایناادهای در فرآیناادهای صاانعتی،
کشاورزی ،آبزی پروری و استخراج عناصر کمیاب مورد اساتفاده قارار
میگیرند ( .)Petraccia et al., 2005اما همچنان استفاده از آنها در
استفادههای بهداشتی و درماانی در حاال افازایش اسات ( Harvey,
 .)2007ترکیب معدنی چشمههای آبگرم به سازندهای زمین شناسی و
عمقی که از آن منشا گرفتهاند بستگی دارد (.)Olivier et al., 2008
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب میتواند در طبقه بندی و ارزیاابی
کیفی ات آب باارای اسااتفاده از آن جهاات آبی ااری باارای کشاااورزی،
آشامیدنی و مقاصد صانعتی ماوثر باشاند (.)Lakshmi et al., 2016
فعالیت هیدروترمال باع ایجاد اثرات متقابل شیمیایی باین آبگارم و
سنگهای اطرا میشود ،بهطوری که ترکیب عناصر محلاول در آن
را تغییر میدهاد ( .)German and VonDamm, 2003و بساته باه
جنس بستر این اماال معادنی متفااوت خواهاد باود .باهطاور کلای
چشمههای آبگرم از نظر دما ،ترکیب شایمیایی و  pHبسایار متفااوت
میباشند ( .)Hussein et al., 2017بر اساس استانداردهای بهداشتی،
آب مصرفی در حوضچههای شانای چشامههاای آبگارم همانناد آب
آشامیدنی باید دارای ویژگیهای فیزیکی،شیمیایی و میکروبی مناسب
باشد و چون بهطور همزمان توسط افراد مختلا ماورد اساتفاده قارار
میگیرند با مسائل و خطارات بهداشاتی هماراه مایباشاند (موثاق و
همکاران.)1397 ،
شناخت و بررسی کیفیت مناب آب در مدیریت و استفاده بهیناه از
آن از اهمیت باالیی برخوردار است (رهنما و سیاری )1398 ،و یکی از
موضااوعات مهاام در هی ادرولوژی ،کیفی ات آب اساات کااه بااه دلی ال
کاربردهای متعادد آن و باا بررسای کیفیات مایتاوان از آلاودگی آن
جلوگیری کرد ( .)Alley, 1993اهمیت آنالیز ویژگیهاای فیزیکای و
شیمیایی برای چشمههای آبگرم تا جایی است که بارای طبقاهبنادی
آنها از این ویژگیها استفاده میشود از جمله سابتاوونگ و همکااران
بر اساس  pHچشمههای آبگرم ،را به شش طبقه تقسایم کردناد کاه
شااامل چشاامههااای بس ایار اسایدی ( ،)pH>2چشاامههااای اس ایدی
( ،)2 ≤pH>4چشمههای با اسدیته ضعی ( ،)4 ≤pH>6چشمههاای
خنثی ( ،)6 ≤pH>7/5چشمههای با قلیائیت ضعی ( )7/5 ≤pH>9و
چشمههای قلیایی ( )pH<9هستند (.)Subtavewung et al., 2005
همچنین ریس و همکاران چشمههای آبگرم را بر اسااس آنیاونهاا و
کاتیونهای آنها به پنج طبقه شامل آبهای آهندار (حااوی  Fe+2و
 ،)Fe+3آبهای کلاره (حااوی  ،)Cl-آبهاای ساولفوره (حااوی ،)S-2
آبهای سولفاته (حاوی  )S4-2و آبهای بیکربناتاه (حااوی )HCO3-
طبقاهبنادی نماودهاناد ( .)Reyes et al., 2015باهعاالوه در برخای
مطالعات بهمنظور تعیین منشاء چشمههای آبگرم آنالیزهاای شایمیایی
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کاتیونها و آنیونها در آب آنها انجام مایشاود (رقیمای و یحکشای،
 )1381چون منشا چشمههای آبگرم روی نوع ترکیبات شیمیایی آنهاا
اثر دارد (.(Yazdi et al., 2016
در کنار روشهای آماری ،شاخصهای مختل بهعنوان ابزارهایی
که نشان دهندهی کیفیت آب هستند ،مورد اساتفاده قارار مایگیرناد.
شاخصهای کیفی ،روشهایی هستند که مقادیر ویژگایهاای کیفای
آب (پارامترهای اندازه گیری شده) را به یک عدد تبدیل مینمایناد تاا
برای مدیریت و تحلیل کیفیت آب و همچنین پاایش تغییارات کیفای
آب در طول زمان و مکان ماورد اساتفاده قارار گیرناد (et al., 2013
 .)Carbajal-Hernándezشااااخص  WQIابااازاری اسااات کاااه از
سال1970جهت ارزیابی و پایش میزان تغییرات پارامترهای کیفیت آب
استفاده شاده و میتواند اطالعات بسیار مفیدی در ارتبااط باا کیفیات
منب آب در اختیار ما قارار دهاد (.)Ocampo-Duque et al., 2007
شاخص ویلکاکس یکی از رایجتارین شااخصهاا باهمنظاور بررسای
کیفیت آب برای استفاده کشاورزی است ( .)Wilcox, 1984استاندارد
 INWQSمربوط به سازمان محیط زیست کشور مالزی است کاه بار
اساس پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کیفیات آب را در شاش ساطح
طبقهبندی میکند (.)Rahaman et al., 2016
در مورد چشمههای آبگرم به دلیل اهمیت و کاربردهای مختلفی
که دارند ،تجزیه و تحلیل فیزیکوشیمیایی آب آنها در مناطق مختلا
جهاااان گااازارش شاااده اسااات (Ghilamicael et al., 2017؛
Dash et al., 2013؛ Vardhan et al., 2015؛ et al., 2014
Rajapaksha؛ Yazdi et al., 2016؛ موثااق و همکاااران 1397 ،و
نعمتی مقدم و همکاران .)1391 ،کیفیت آب سطحی دادههای مهمای
در مورد مناب موجود برای حمایت از زندگی در این اکوسیستم فاراهم
میکند ( .)Manikannan et al., 2011عالوه بر چشمهها ،رودخانهها
بهعنوان یکی از مناب آب سطحی زیستگاههای طبیعی بارای زنادگی
آبزیان و مناب بسیار مهمای بارای انساان هساتند (Basudha and
) .Nongmaithem, 2017رودخانهها از مهمترین مناب آبای هساتند
که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیااز فعالیاتهاای مختلا نظیار
کشاورزی ،صنعت و شرب دارند ،لذا حفاظت و استفاده بهینه از منااب
آبی یکی از اصول توسعه پایدار هر کشور محسوب میگردد (رهنماا و
سیاری .)1398 ،اکوسیساتمهاای رودخاناهی ناه تنهاا بارای توساعه
اقتصادی و اجتماعی جوام بشری مهم هستند ،بلکه نقش مهمای در
حفاظت محیطزیست ،گسترش تنوع زیستی و بهباود کیفیات محایط
فراهم میآورند ( .)Sun et al., 2019رودخاناههاا گااهی از باه هام
پیوستن آب چندین چشمه شکل میگیرند مانند رودخانهی آبگرم کاه
از به هم پیوستن چشمههای آبگرم دهلران شاکل گرفتاه اسات و در
پایین دست منطقه برای آبیاری زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار
میگیرد .همچنین رودخانه و رواناابهاای حاصال از چشامه قیار در
منطقه مورد بررسی زیستگاه مناسبی برای گیاهان و پرنادگان فاراهم
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آورد است (توکلی .)1397 ،بنابراین بررسی کیفیات آب ایان رودخاناه
عالوه بر موجودات زندهای (پرندگان ،آبزیان و گیاهان) که از آن تغذیه
میکند در بح امنیت غذایی محصوالت کشاورزی منطقه بسیار مهم
خواهد بود .چشمه قیر دهلران از دیگر منااطق نموناهبارداری در ایان
مطالعه است .از این چشمهها ،قیر بههمراه آب از زماین مایجوشاد و
پس از جم شدن در حوضچه طبیعی ،روی سطح زمین روان شاده و
قیرها در مسیر پراکنده شدهاند .آب این چشمهها سبب رویش گیاهاان
آبزی مانند نی و لوئی شده که زیساتگاه مسااعدی را بارای پرنادگان
شکل داده است (تاوکلی .)1397 ،باهطاور کلای بررسای کیفیات آب
چشمه قیر ،چشمههای آبگرم و رودخانه حاصال از آن ،در کناار جنباه
حفاظتی و اهمیت منطقه بهعنوان آثار طبیعی ملای ،همچناین از نظار
سااالمت موجااودات زناادهی تغذیاه کننااده ،کاربردهااای کشاااورزی و
استفادههای درمانی و بهداشتی همواره باید مورد پایش قرار گیارد .در
مطالعه حاضر برای نخستین بار با باه کاارگیری روشهاای آمااری و
شاخصهای کیفیت آب به بررسای کیفیات آب چشامههاای آبگارم،
رودخانه و چشمه قیر پرداخته شده است.

مواد و روشها

چشمه قیر شهرستان دهلران در استان ایالم با مختصاات جغرافیاایی
 47درجه و  17دقیقه تا  47درجه و  21دقیقه طول شرقی و  32درجه
و  41دقیقه تا  33درجه و  43دقیقه عرض شمالی مایباشاند .تماامی
چشمهها در یک مسایر مشاخص تشاکیل رودخاناه داده و در پاایین
دست از آب آن برای مصار کشاورزی استفاده میشود .چشمههاای
آبگرم و چشمه قیر جزء آثار طبیعی ملی دهلران هستند که باا وساعت
 1400هکتار در سه کیلومتری شمال دهلران واق شدهاند که به دلیل
برخورداری از پدیادههاای یونیاک و ویژگایهاای منحصار باه فارد
(چشمههای قیر ،چشمههای آبگرم و غار خفاش) در تاریخ 1355/5/6
تحت عنوان آثار طبیعی ملی باه ثبات رسایده اسات .موقعیات نقااط
نمونهبرداری در شکل  1نشان داده شده است .چشمههاای آبگارم در
ابتدای منطقة آثار طبیعی ملّی بهصاورت مجموعاهای از چشامههاای
بزرگ و کوچک از زمین میجوشند .آب این چشمهها از ناوع فسایلی
هستند که بهعلّت وجود گوگرد بوی آنها محادود وسایعی را در بار
میگیرد و بهمنظور استحمام برای دف بیماریهای پوساتی و آبیااری
زمینهای کشاورزی استفاده میشود .چشمه قیر نیز در بخش جناوبی
محدود آثار طبیعی ملّی دهلران در منطقهای دشتی واق شاده اسات
(توکلی.)1397 ،

منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش مناطق مورد مطالعه شامل چشامههاای آبگارم و

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری

نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها

نمونههای آب از  7چشامه آبگارم و رودخاناه حاصال از آنهاا و
چشمه قیر جم آوری شد .خصوصایات مرفولاوژی ایان چشامههاا در

جدول  1ارائه شده است .از هر یاک از ایان چشامههاا و رودخاناه4 ،
نمونه آب سطحی برداشت شد و نمونهها پاس از برچسابگاذاری در
شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل شدند.
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جدول  -1خصوصیات مرفولوژی مناطق مورد بررسی
محل نمونهبرداری
عمق (متر)
قطر (متر)

چشمههای آبگرم
چشمه 1
1/5
0/5

چشمه 2
2/2
0/28

چشمه 3
1/2
0/17

چشمه 4
3/1
0/7

سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

برای هر یک از نمونههای جم آوری شده پارامترهاای دماا،pH ،
 Na ،NO3 ،ECو  Kاندازهگیری شد .روشهای آنالیز در این پژوهش
بر اساس کتاب استاندارد متد انجام شد )S.M-4500 pH-B( pH .باا
اساتفاده از  pHمتاار ( )AZ 86552و  )S.M-2510 EC-B( ECبااا
استفاده از  ECمتر( )AZ 86505سنجش شد .اندازهگیری نیتارات باه
روش رنگ سنجی انجام شد که پس از صا کردن نمونههاا باه 50
میلیلیتر از هر نمونه ،یک میلیلیتر اسید کلریدریک یک نرمال اضافه
و در طول موج  220با استفاده از دستگاه اساککتوفتومتر ()DR 6000
اناادازهگی اری نیتاارات ( )S.M-4500 NO3-Bانجااام گرفاات .باارای
اندازهگیری سدیم و پتاسیم تا زمان قرائت ،نمونهها در دمای  -4درجه
سانتیگراد و  pHکمتر از ( 2با اساتفاده از اساید نیتریاک) نگهاداری
شدند و با استفاده از دساتگاه فلایم فتاومتر ( )405Gسانجش سادیم
( )S.M-3500 Na- Bو پتاسیم ( )S.M-3500 K-Bانجام شد.
آنالیزهای آماری

دادههای به دست آمده از آنالیزهاای آزمایشاگاهی وارد نارمافازار
 SPSSشده و پس از بررسی آمارههای توصیفی دادهها ،توزی نرماال
دادهها با استفاده از آزمون شاپیروویلک انجام شد .باهمنظاور مقایساه
کیفی ات آب مناااطق مااورد بررس ای بااا یکاادیگر از نظاار پارامترهااای
اندازهگیری شده با توجه به نرمال بودن توزی دادهها آناالیز واریاانس
یکطرفه ( )ANOVAانجام شاد .باهمنظاور مقایساهی پارامترهاای
اندازهگیری شده با استاندارهای مختل از آزمون تی تکنمونه استفاده
شد.

چشمه 5
3
0/28

چشمه 6
1/8
0/35

چشمه 7
2/4
0/45

5
0/8

0/1-0/2
3-4

از آن استفاده شده است .افزون بر این بهمنظور ارزیابی کیفیت آب در
مناطق مورد بررسی از شاخص  WQIاستفاده شد که روابط ( )1تا ()4
برای محاسبه آن به کار گرفته میشوند .برای محاسبه ایان شااخص
ابتدا با توجه به اهمیت نسبی هر پارامتر وزنای باه آن اختصاا داده
میشود (جدول  )2و پس از آن وزن نسابی باا اساتفاده از رابطاه ()1
محاسبه میشود ،در مرحله بعدی مقیاس نار کیفیات باا اساتفاده از
رابطه ( )2به دست میآید و در نهایات شااخص  WQIباا اساتفاده از
رابطه ( )3و ( )4محاسبه میشود.
𝑖𝑊
()1
𝑛 =WI
𝑖𝑊 ∑𝑖=1
𝑖𝐶

()2
()3
SIi=Wi×Qi
𝑛
()4
𝑖𝐼𝑆 WQi=∑𝑖=1
در این روابط  :WIوزن نسبی :Wi ،وزن هار پاارامتر :n ،تعاداد
پارامتر :Qi ،مقیاس نر کیفیت :Ci ،غلظت هر پارامتر :Si ،اساتاندارد
هر پارامتر شیمیایی :SIi ،زیر شااخص کیفیات آب و  :WQiشااخص
کیفیت آب است .زمانی که مقدار شااخص  WQIکمتار از -100 ،50
 200-300 ،100-200 ،50و بیشتر از  300به دست آیاد کیفیات آب
به ترتیب عالی ،خوب ،ضعی  ،بسیار ضعی و نامناسب بارای اهادا
آشامیدن ارزیابی میشود.
𝑖𝑆

=Qi

جدول  -2وزن و استاندارد مورد استفاده برای پارامترهای مورد
بررسی ()Taloor et al., 2020

پارامتر

واحد

وزن

pH

-

4

EC

µS/cm

4

استانداردها و شاخصهای کیفیت آب

سدیم

اسااتانداردهای مااورد اسااتفاده در ایاان مطالعااه شااامل ،WHO
استاندارد ملی ایران و  1INWQSبودند .از شاخصهاای ویلکااکس و
 WQIنیز جهت بررسی کیفیت آب استفاده شد .بهمنظور طبقاهبنادی
کیفیاات آب مناااطق مااورد بررساای از اسااتاندارد ملاای کیفیاات آب
( )INWQSکه مربوط به کشور مالزی اسات اساتفاده شاد .شااخص
ویلکاکس از شاخصهای سنجش کیفیت آب کشاورزی است که یکی
از معیارهای طبقهبندی آن ،هدایت الکتریکی است و در مطالعه حاضر

پتاسیم

1- Interim National Water Quality Standards

چشمه قیر

رودخانه

NO3

2
mg/L

2
4

نتایج
نتایج توصیفی برای پارامترهای مورد بررسی به تفکیاک منااطق
نمونهبرداری در جدول  3ارائه شده است .بر اسااس نتاایج باه دسات
آمده مقادیر پارامترهای مورد بررسی برای چشمههای آبگرم و رودخانه
به هم نزدیکتر است.
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جدول  -3میانگین و انحراف معیار پارامترهای مورد بررسی به تفکیک مناطق نمونه برداری
واحد
چشمههای آبگرم
رودخانه
چشمه قیر

دما

pH

EC

سدیم

پتاسیم

نیترات

C°

6/7±0/29
7/05±0/08
6/83±0/02

µS/cm
8095±87/83
8022/5±37/74
3780±8/16

mg/L
144/5±34/8
145/7±25/8
45/25±25/56

mg/L
2/98±1/13
3/22±0/61
0/92±0/36

mg/L
5/22±2/06
4/02±0/9
4/12±0/88

45/03±1/45
33/25±2/75
28±2/94

آورده شده است .بر اساس این نتایج بین سه منطقه ماورد بررسای از
نظر دما اختال آماری معنیداری وجود دارد و برای هار ساه پاارامتر
دیگر ،آب چشمه قیر دارای اختال آماری معنیدار با دو منطقه دیگار
است و مقادیر این پارامترها در چشمه قیار کمتار از دو منطقاه دیگار
است .در این نمودارها حرو مشترک نشان دهناده عادم معنایداری
است.

نتایج مقایسه میانگین سه منطقه از نظر پارامترهای انادازهگیاری
شده نشان داد ،که مناطق مورد بررسی از نظر نیترات و  pHاخاتال
آماری معنیداری نداشتند ( ،)p>0.05اما از نظار دماا ،مقادار سادیم،
پتاسیم و هدایت الکتریکای در آب دارای اخاتال آمااری معنایدای
هستند ( .)p<0.05بر این اساس برای این پارامترها (دما ،EC ،سادیم
و پتاسیم) آزمون دانکن انجام شاد کاه نتاایج آن در شاکل  3 ،2و 4
b

a

چشمه قیر

رودخانه

مقادیر پارامترها

c

140
120
100
80
60
40
20
0

چشمه آبگرم

سدیم ()mg/L
شکل  -2نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین مناطق مورد بررسی از نظر سدیم
b

a

چشمه قیر

رودخانه

چشمه آبگرم

)EC (µS/cm
شکل  -3نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین مناطق مورد بررسی از نظر EC

مقادیر پارامترها

c

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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a
b
c

a

b
چشمه قیر

رودخانه

a
چشمه آبگرم

چشمه قیر

پتاسیم ()mg/L

رودخانه

مقادیر پارامترها

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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چشمه آبگرم

دما (درجه سانتی گراد)

شکل  -4نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین مناطق مورد بررسی از نظر دما و پتاسیم

در جدول  4طبقهبندی ویلکاکس برای هدایت الکتریکای ( )ECو
وضعیت مناطق مورد بررسی نسبت باه ایان طبقاهبنادی آورده شاده
است .بر اساس نتایج به دست آمده تمام نمونههای سه منطقاه ماورد

بررسی در طبقه چهار قرار دارند که شوری باال است و برای آبیاری ناا
مناسب هستند.

جدول  -4وضعیت نمونههای مورد بررسی بر اساس طبقهبندی ویلکاکس برای هدایت الکتریکی
تعداد نمونهها
دامنه

نوع آب

کیفیت

>250

شوری
کم

عالی

-750
250

شوری
متوسط

-2250
750

شوری
باال
شوری
بسیار

وضعیت برای آبیاری

چشمه
آبگرم

>2250

رودخانه

درصد نمونهها
چشمه

چشمه

قیر

آبگرم

رودخانه

چشمه
قیر

مناسب برای آبیاری انواع محصوالت زراعی و انواع
خاک

-

-

-

-

-

-

خوب

در صورت وجود مقدار متوسط آبشویی ،میتوان از آن
استفاده کرد .گیاهان قابل تحمل به نمک معموالً بدون
کنترل شوری قابل رشد هستند

-

-

-

-

-

-

مشکوک

نامناسب برای خاکهایی با زهکشی محدود

-

-

-

-

-

-

نامناسب

برای آبیاری نامناسب است

28

4

4

100

100

100

نتایج مقایسه میانگین پارامترهای مورد بررسای باا اساتانداردهای
 WHOو استاندارد ملی ایران در جدول  5ارائه شده است .بار اسااس
نتایج به دست آمده برای سه منطقه مورد بررسی پارامترهاای سادیم،
پتاساایم ،نیتااارات و  pHدارای اخاااتال آمااااری معناای داری باااا
استانداردهای  WHOو استاندارد ملی ایران هساتند .در ماورد  ECدر
استاندارد ملی عددی گزارش نشده است و مقایساه میاانگین هادایت
الکتریکی نمونههای آب در مناطق مختل مورد بررسی باا اساتاندارد

 WHOدارای اختال آماری معنیداری بود.
نتایج طبقهبندی آب مناطق ماورد بررسای بار اسااس اساتاندارد
 INWQSدر جدول  6ارائه شده است .در جدول  7ویژگایهاای هار
یک از طبقات  INWQSارائه شده است .بر اساس ایان نتاایج هماه
نمونههای مورد بررسی از نظر  pHدر طبقه یک قرار دارند که تصافیه
برای آبزیپروری گونههای حساس مورد نیاز نیست و از نظار نیتارات
تنها برای آبیاری مناسب هستند.
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جدول  -5مقایسه میانگین پارامترهای مورد بررسی با استاندارد آب آشامیدنی
استاندارد
واحد
)(µS/cm

pH
EC

سدیم
پتاسیم
نیترات

()mg/L

WHO

6/5-8/5
500
200
12
50

سطح معنیداری برای مقایسه با استاندارد
WHO

چشمه آبگرم
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

رودخانه
0/002
0/000
0/025
0/000
0/000

چشمه قیر
0/000
0/000
0/01
0/000
0/000

سطح معنیداری برای مقایسه با استاندارد

استاندارد

ایران

ایران

چشمه آبگرم
0/000
0/000
0/000
0/000

6/5-8/5
200
12
50

رودخانه
0/002
0/025
0/000
0/000

چشمه قیر
0/000
0/01
0/000
0/000

جدول  -6وضعیت آب مناطق مورد بررسی بر اساس طبقهبندی INWQS

اکسیژن محلول
()mg/L
pH
کل مواد جامد معلق
()mg/L
کدورت ()NTU
نیتریت ()mg/L
نیترات ()mg/L
آمونیوم ()mg/L

I

IIA

IIB

III

IV

V

چشمههای آبگرم

رودخانه

چشمه قیر

7

5-7

5-7

3-5

>3

>1

-

-

-

6/5-8/5

6-9

6-9

5-9

5-9

-

I

I

I

25

50

50

150

300

<300

-

-

-

5
0/1

50
0/4
7
0/3

50
7
0/3

150
0/4
0/9

300
1
5
2/7

<300
2
<2/7

-

-

-

IV
-

IV
-

IV
-

جدول  -7ویژگی گروههای مختلف در طبقهبندی INWQS

طبقه
I
IIA
IIB
III
IV
V

کاربری
تصفیه برای آبزیپروری گونههای حساس مورد نیاز نیست
تصفیه برای آبزیپروری و گونههای حساس مورد نیاز است
مناسب برای فعالیتهای تفریحی از جمله شنا
مناسب دامکروری و آبزیپروری
فقط برای آبیاری مناسب است
بسیار آلوده است

در شکل  5نتایج شاخص  WQIبرای هر سه منطقه مورد بررسی
آورده شده است .مقدار این شاخص برای چشمههای آبگرم ،رودخانه و
چشمه قیر دهلران به ترتیب  4/38 ،4/43و  2/17به دسات آماد کاه
کمتر از  50بوده و در طبقه عالی قرار دارند.

بحث و نتیجهگیری
دسترسی به آبهای سطحی و زیرزمینی و کیفیت آن با توجه باه
عوامل مهمی همچون افزایش جمعیات ،توساعه کشااورزی ،صانعتی
شدن و شهرنشاینی در جهاان رو باه کااهش اسات ( Tyagi et al.,
 .)2012آگاهی از کیفیت آب و روند تغییارات آن ،اهمیات زیاادی در
برنامهریزیهای آینده و مدیریت مناسب مناب آب دارد (ساهرابی زاده

و همکاران .)1397 ،این مسئله در مورد مناطقی که اهمیات حفااظتی
دارنااد از جملااه آثااار طبیع ای مل ای دهلااران اهمی ات بیشااتری دارد.
استفادههای درمانی ،کاربرد آب در کشااورزی و حفاظات از زیساتگاه
گیاهان و پرندگان منطقه از دیگر دالیل اهمیت بررسی کیفیت آب در
مناطق مورد بررسی در این پژوهش اسات .بار اسااس نتاایج آزماون
دانکن کیفیات آب چشامه قیار باا دو منطقاه دیگار از نظار هادایت
الکتریکی ،سدیم و پتاسیم دارای اختال آماری معنیداری است و دو
منطقه چشمههای آبگرم و رودخانه اختال آماری معنایداری ندارناد
که با توجه به اینکه رودخانه حاصل اتصال ایان چشامههاای آبگارم
است نتیجه بهدست آمده مورد انتظار است و کیفیت چشمههای آبگرم
و رودخانه اختال آماری معنایداری ندارناد .همچناین دماای آب از
عوامل موثر بر انحالل رسوبات در آب است و با انحاللپاذیری اکثار

ارزیابي کيفيت منابع آب آثار طبيعي ملي دهلران با استفاده از شاخص کيفيت آب

مواد جامد محلول در آب رابطه مستقیم دارد (نعمتی مقدم و همکاران،
 .)1391بطوریکه در این پژوهش مشاهده شد که مقادیر  ،ECسادیم
و پتاسیم در چشمههای آبگرم و رودخانه بیشتر از چشمه قیر بود که با

توجه به دمای باالتر چشمههای آبگرم ( )45/02مقادیر باالتر سدیم و
پتاسیم در این چشمهها میتواند ناشی از اثر دما بر انحالل کاتیونهاا
از خاک و سنگ در آب باشد.

رودخانه

WQI

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
چشمه قیر
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چشمه آبگرم

مناطق مورد مطالعه
شکل  -5مقایسه مناطق مورد بررسی از نظر شاخص کیفیت WQI

ماتز و همکاران چشمههای آبگرم را بر اساس دما به چهار طبقاه
تقسیم کرد که شامل :سارد (< 20درجاه ساانتیگاراد)  ،نسابتا گارم
( ، )30-20C°گااارم ( )40-30C°و بسااایار گااارم (>  40درجاااه
سانتیگراد) میباشند ( .)Matz et al., 2003بر این اساس چشمههای
آبگرم دهلران در طبقه بسیار گرم قرار میگیرند .بر اساس نتایج آزمون
دانکن سه منطقه از نظر دما دارای اختال آماری معنایداری هساتند
که با توجه به منشا و سرچشمه آنها این نتیجه مورد انتظار اسات .در
مناب مختل اعداد متفاوتی برای دماای مناساب جهات اساتحمام و
استفاده درمانی از چشمههای آبگرم گزارش شده است از جمله انجمن
 1UKHCAدمای کمتر از  44درجاه ساانتیگاراد را پیشانهاد دادناد
( )UKHCA, 2016در حاالی کاه جااود و همکااران دماای 32-37
درجه سانتیگراد و روسکا و همکاران دمای  36-37درجه سانتیگاراد
را مناسب میدانناد ( Javed et al., 2009؛)Rosca , 2003؛ کاه بار
اساس اثرات دما روی فشار خون ،اسکاسم عضالت و اثار بار سیساتم
عصبی این دماها پیشنهاد داده شده است (.)Simon et al., 2019
نتایج مقایسه میانگین پارامترهای مورد بررسی با اساتاندارد ملای
ایران و استاندارد  WHOنشان داد که در هر سه منطقه ،ایان مقاادیر
با استانداردهای مورد بررسی دارای اختال آماری معنیداری هساتند.
میانگین  pHدر سه منطقه چشمههای آبگرم ،رودخانه و چشمه قیر به
ترتیب  7/05 ،6/7و  6/83به دسات آماد کاه در محادوده اساتاندارد
( )6/5-8/5قرار دارند .بر اساس طبقهبنادی ساابتاوونگ و همکااران،
 pHنمونههای آب مورد بررسی در سه منطقاه در طبقاه خنثای قارار
دارناد ( )Subtavewung et al., 2005و بار اسااس اساتانداردهای

1- United Kingdom Home Care Association

موجود در دامنه استاندارد قرار داشتند .مقادیر پایین  pHباع خوردگی
لولهها و اتصاالت انتقال آب ،ایجاد لک ،تحریاک و ساوزش چشام و
پوست شناگران و مقادیر باالی  pHباع رسوبگذاری ،کاهش کارایی
کلر و کدر شدن آب میشود و بطور کلی  pHاز فاکتورهای ماوثر بار
رشد جوام میکروبای در آب اسات (منصاوریان و همکااران.)1392 ،
همچنین  pHروی محلول و نامحلول بودن بسیاری از آالیندههاا اثار
دارد ( .)WHO, 2011میانگین  ECدر سه منطقه چشمههای آبگارم،
رودخانااه و چشاامه قی ار بااه ترتی اب  8022/5 ،8095و  3780میکاارو
زیمنس بر سانتیمتر به دست آمد .هدایت الکتریکی به توانایی آب در
هدایت جریان الکتریکی گفته میشود و به مقدار غلظت جامدات یونی
و محلول بستگی دارد .در مطالعاه حاضار مقاادیر آن بسایار بااالتر از
استانداردهای تعیین شده ( 500میکرو زیمنس بر سانتیمتر) است.
برای چشمههای آبگرم ،رودخانه و چشمه قیر میانگین سادیم باه
ترتیب  145/7 ،144/5و  45/25برآورد شد و مقادیر پتاسیم برای ایان
سه منطقه به ترتیب  3/22 ،2/98و  0/9به دست آمد .سدیم یکای از
عناصر رایج موجود در آب است که بارای ارزیاابی مناساب باودن آب
برای آبیاری مورد استفاده قرار میگیارد زیارا افازایش سادیم باعا
کاااهش نفوذپااذیری خاااک م ایشااود ( )Taloor et al., 2020در
چشمههای آبگرم ترکیبات سدیم ،کربنات سدیم و کربناات هیادروژن
سدیم در درمان بیماریهای از قبیل روماتیسم ،ورم مفاصال ،آرتاروز،
آلرژی و بیماریهای سیساتم عصابی ماوثر اسات و بیمااری مازمن
پوستی و سرخک و همچنین فشار خون را کاهش میدهاد و پتاسایم
بیماریهای قلبی را تسکین میدهد ،موجب بهبود سالمت اساتخوان،
دندان و پوست میشود و ریتم قلب را عادی میکند .همچنین موجب
کاهش فشاار خاون و دفا ساموم از بادن مایشاود (et al., 2019
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کیفیت آب وجود ندارد و حتی میتوان برای آبزیپاروری گوناههاای
حساس هم از آب اساتفاده کارد باا ایان وجاود بار اسااس شااخص
ویلکوکس کیفیت آب نامناسب برای آبیاری ارزیابی شد .از طرفی بوی
گوگرد منتشر شده از آب منطقه باید سایر آنیونها و کاتیونها از جمله
سولفات نیز سنجش شود تا با اطمینان و نظارت دقیقتر بتوان استفاده
از آب مناطق مورد بررسی را برای کشاورزی پیشنهاد کرد .باه عاالوه
در مورد چشمه قیر عالوه بر کاتیونها و آنیونهای مختل  ،باا توجاه
به منشا چشمه قیر وجود مشتقات نفتی در آب این چشمه بایاد ماورد
اندازهگیری قرار گیرد .بر این اساس اگر چه کیفیت آب منااطق ماورد
بررسی بر اساس شاخص  WQIعالی ارزیابی شد اما امکان استفاده از
آب این مناطق به دالیل ذکر شده از جمله وجود سایر ترکیبات و بوی
آب ،قابل شرب نمیباشد و باید با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قارار
گیرد .اعتقاد بر این است که آب چشمه آبگرم بیماریهای مختلفای را
بهبود میبخشد ،اما مناسب بودن آب برای نوشایدن ناشاناخته اسات
(.)Ghilamicael et al., 2017
بطور کلی کیفیت مناب آب مورد بررسی بجز بر اسااس شااخص
ویلکوکس که برای آبیاری نامناسب است ،بر اساس سایر شااخصهاا
در وضعیت مناسبی ارزیابی میشود .در کنار منشاء زمین شناسای کاه
تعیین کننده ترکیب شیمیایی مناب آبی است؛ عوامل مختلفی در تغییر
کیفیت آب نقش دارند از جمله وقوع سیالبها ،ورد فاضالب شاهری؛
صنعتی و کشاورزی که موجب ورد انواع آالیندهها نظیر ماواد مغاذی،
مواد رادیواکتیو ،آلاودگیهاای نفتای و فلازات سانگین باه منااب آب
میشوند کاه سالمت گیاهان و جانوران آبزی دارند تحت تااثیر قارار
میدهند (.)He et al., 2016

 .)Simonدر این مطالعه سدیم و پتاسیم کمتر از استانداردهای موجود
(به ترتیب  200و  12میلیگرم بر لیتر) بودند.
میانگین نیترات برای سه منطقه چشمه آبگرم ،رودخانه و چشامه
قیر به ترتیاب  4/02 ،5/22و  4/12بارآورد شاد کاه بسایار کمتار از
استاندارد تعیین شده یعنی 50میلیگرم بر لیتار ( )WHO, 2011باود.
نیترات از جمله آنیونهاای محلاول در آب و تأثیرگاذار روی ساالمت
است که حضور آن در آبهای زیرزمینی بیشتر ناشای از پساابهاای
کشاورزی و فاضالبهای انسانی میباشاد ( .)Pang et al., 2013در
این پژوهش با توجه موقعیت چشمههای مورد بررسی و رودخاناه کاه
در دامنه کوه واق شدهاند زمینهای کشاورزی و مناطق مساکونی در
باال دست وجود ندارند و همچنین در اطرا منطقاه باه دلیلای ارزش
حفاظتی آثار طبیعی ملی دهلران مناب آالینده انسانی و کشاورزی باه
منطقه وارد نمیشود بنابراین مقدار نیترات بسیار پایینتار از اساتاندارد
است .و به نظر میرسد پایین بود این مقادیر نشان دهنده منشا طبیعی
آنها است.
نتایج مربوط به شاخص ویلکاکس بار اسااس هادایت الکتریکای
نشان داد که همه نمونههای سه منطقه در طبقه چهاار ()2250>EC
و نامناسب برای آبیاری هستند .همچناین بار اسااس شااخص WQI
نمونههای مورد بررسی در سه منطقه در طبقه یک و کیفیت عالی قرار
گرفتند و بار اسااس شااخص  INWQSنتاایج نشاان داد کاه هماه
نمونههای مورد بررسی از نظر  pHدر طبقاه یاک کاه تصافیه بارای
آبزیپروری گونههای حساس مورد نیاز نیست و از نظار نیتارات تنهاا
برای آبیاری مناسب هستند .بنابراین از نظر کشاورزی و استفاده از آب
منطقه برای کشاورزی بر اساس  INWQSهایچ محادودیتی از نظار

جدول  -9مقایسه نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات انجام شده بر روی چشمههای آبگرم
دما
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C°
45/03
30
83/87
73/6
49/2
51/7
56
87/1
60/46
24/30
89

pH
6/7
6/23
6/39
7/22
7/6
7/61
9
8/44
6/92
7/23

EC

سدیم

پتاسیم

نیترات

µS/cm
8095
1745
5579
90600
493
3320
235
18700
1550

144/5
244
1009
14/45
1888
39/5
303/1
228/18
6510
-

mg/L
2/98
29
101
1/72
104
1/55
23/4
38/3
284
-

5/22
3/08
1/60
1/83
0/01

در مورد مناطق مورد بررسی در این پژوهش با توجه به مدیریت و
حفاظت منطقه بهعنوان آثار طبیعی ملی ،به نظر مایرساد کاه نقاش

رفرنس
چشمههای آبگرم (مطالعه حاضر)
(رقیمی و یحکشی)1381 ،
(موثق و همکاران)1397 ،
()Haki and Gezmu, 2012
()Ghilamicael et al., 2017
()Hamzah et al., 2013
()Hussein et al., 2017
()Shi et al., 2017
()Simon et al., 2019
()Avşar et al., 2017
()Boyer et al., 2020

عوامل طبیعای از جملاه زماین شناسای و وقاوع سایالب در ترکیاب
شیمیایی مناب آب مورد بررسی بسیار مهمتار باشاد .بار ایان اسااس

ارزیابي کيفيت منابع آب آثار طبيعي ملي دهلران با استفاده از شاخص کيفيت آب

بررسی میزان فلازات سانگین و ترکیباات نفتای بخصاو در ماورد
چشمه قیر میتواند نقش موثری در پایش کیفیت آب در ایان منااطق
داشته باشد با این وجاود باا توجاه باه بازدیاد گردشاگران و اساتفاده
بهداشتی درمانی از چشمههای آبگرم و احتمال احداث امکانات رفاهی
برای گردشگران نباید از نقش عوامال انساانی بار کیفیات منااب آب
منطقه غافل شد .در جدول  9نتاایج مطالعاه حاضار باا نتاایج برخای
پژوهشگران مقایسه شده است.
مطالعه حاضر نخستین پژوهش انجام شده در ارتبااط باا کیفیات
مناب آب در آثار طبیعی ملای دهلاران مایباشاد .بطاور کلای بیشاتر
مطالعات گزارش شده در این جادول مرباوط باه چشامههاای آبگارم
میباشد و در مورد رودخانههای شکل گرفته از چشامههاای آبگارم و
چشمهی قیر مطالعهای یافت نشد .مقاادیر نیتارات در مطالعاه حاضار
بیشتر از سایر مطالعات و مقدار  ECنسبت همه مطالعاات ذکار شاده
بجز آوسر و همکاران و قیالمیکال و همکاران بیشتر است ( Avşar et
 al., 2017؛ .)Ghilamicael et al., 2017و در مورد سدیم ،پتاسایم
و  pHنتایج مطالعه حاضر بیشتر از برخی مطالعات و در برخای ماوارد
هم کمتر از مطالعات ذکر شده است .این اخاتال هاا بطاور کلای باه
زمین شناسی منطقه و سایر مناب انسانی آلوده کنند در منااطق ماورد
بررسی بستگی دارد.

منابع

2121

منصوریان ،. ،رجبی زاده ،ا ،.جعفاری مادرک ،م ،.دولتشااهی ،ش .و
حاتمی ،ب .1392 .ارزیاابی شااخصهاای بهداشاتی کیفیات آب
استخرهای شنای شهر کرمان در سال  .1390مجلاه بهداشات و
توسعه.128-137: )2(2 .
موثااق ،ل ،.زریناای ،غ .ر .و قیااامی راد ،م .1397 .بررساای کیفیاات
فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی حوضچههاای شانای چشامههاای
آبگرم مشکین شهر .هیدروژئولوژی.60-68 :)1(3 .
نعمتی مقادم ،ع ،.غفوریاان . ،و امینای رنجبار ،غ.ر .1391 .مطالعاه
بعضی خوا فیزیکی و شیمیایی و اندازهگیاری فلازات سانگین
سرب و کادمیوم در ساه چشامه آبگارم الویاج چمساتان .مجلاه
پژوهشهای علوم و فنون دریایی.1-10 :)2(7 .
Alley, W.M. 1993. Regional ground-water quality. New
York. Van Nostrand Reinhold. P.634.
Ansari, M.A., Deodhar, A., Kumar, U.S., and Khatti,
V.S. 2015. Water quality of few springs in outer
Himalayas–A study on the groundwater–bedrock
interactions
and
hydrochemical
evolution.
Groundwater Sus. Develop. 1: 59-67.
Avsar, O., Avşar, U., Arslan, Ş., Kurtuluş, B.,
Niedermann, S., and Güleç, N. 2017. Subaqueous
hot springs in Köyceğiz Lake. Dalyan Channel and
Fethiye-Göcek Bay (SW Turkey): Locations.
Chemistry and origins. Journal of Volcanology and
Geothermal Research. 345: 81-97.

تااوکلی ،م .1397 .مقایسااه دو روش تصاامیمگیااری فراینااد تحلیاال
شبکهای و تحلیل سلسله مراتبی فازی باه منظاور ارزیاابی تاوان
اکولوژیک کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی :آثاار طبیعای ملّای
دهلران) .جغرافیا و پایداری محیط.51-63 :)8( .

Boyer, G.M., Schubotz, F., Summons, R.E., Woods, J.,
and Shock, E.L. 2020. Carbon oxidation state in
microbial polar lipids suggests adaptation to hot
spring temperature and redox gradients. Frontiers in
microbiology. 11, p229.

خلجی ،م ،.ابراهیمای ،ع ،.هاشامی ناژاد ،ه ،.متقای ،ا .و اساداله ،س.
 .1395ارزیابی کیفیت آب دریاچه ساد زایناده رود باا اساتفاده از
شاخص  .WQIمجله علمی شیالت ایران.51-64 :)5(25 .

Carbajal-Hernández, J.J., Sánchez-Fernández, L.P.,
Villa-Vargas, L.A., Carrasco-Ochoa, J.A., and
Martínez-Trinidad, J.F. 2013. Water quality
assessment in shrimp culture using an analytical
hierarchical process. Ecological indicators. 29:14858.

رقیمی ،م .و یخکشی ،م .ا .1381 .بررسی منشا چشمه آبگارم زیاارت
گرگان از طریق مطالعات هیدروشایمی و ایزوتاوپی .مجلاه علاوم
کشاورزی و مناب طبیعی.29-40 :)3(9 .
رهنما ،س .و سایاری ،ن .1398 .بررسای روناد تغییارات پارامترهاای
شیمیایی کیفیت آب رودخانه تجان باا اساتفاده از تحلیال مؤلفاه
اصلی و نرمافزار  .Aqua Chemانسان و محایط زیسات:)1(17 .
.13-25
سهرابی زاده ،ز ،.شریفی مقادم ،ا .و حکایم زاده ،م.ع .1397 .تحلیال
روند تغییرات کیفیت آب حوزه آبخیز رودخانه تاالر باا اساتفاده از
روش ناپارامتری من -کندال .فصالنامه اکوسیساتمهاای طبیعای
ایران.1-20 :)3(8 .

Dash, A., Palita, S.K., and Patra, H.K. 2013. Physicochemical analysis of thermal spring of Atri in the
district of Khurda, Odisha, India. International
Journal of Chemical Sciences and Applications 4:
97–104.
German, C.R., and VonDamm, K.L. 2003.
Hydrothermal processes. In: Holland, H.D.,
Turekian, K. K. (Eds.). Treatise on Geochemistry.
Elsevier. 181–221.
Ghilamicael, A.M., Boga, H.I., Anami, S.E., Mehari, T.,
and Budambula, N. 2017. Physical and chemical
characteristics of five hot springs in Eritrea. Journal
of Natural Sciences Research 7: 88-94.
Haki, G.D., and Gezmu, T.B. 2012. Physico-chemical

1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6  شماره، نشریه آبياري و زهكشي ایران

chemical properties of different water bodies of
manipur. Journal of Scientific Research & Reports.
16:1-6.
Ocampo-Duque, W., Schuhmacher, M., and Domingo,
J.L. 2007. A neural-fuzzy approach to classify the
ecological status in surface waters. Environmental
Pollution. 148: 634- 41.
Olivier, J., Van Niekerk, H.J., and Van der Walt, I.J.
2008. Physical and chemical characteristics of
thermal springs in the Waterberg area in Limpopo
Province. South Africa. Water SA. 34:163-174.
Pang, Z., Yuan, L., Huang, T., Kong, Y., Liu, J., and Li,
Y. 2013. Impacts of human activities on the
occurrence of groundwater nitrate in an alluvial
plain: a multiple isotopic tracers approach.
International Journal of Earth Sciences 24: 111-124.
Petraccia, L., Liberati, G., and Masciullo, S.G. 2005.
Water, mineral waters and health. Clinical Nutrition.
25: 377-385.
Rahaman, Z.A., Cherus, S.F., Omar, M.A. and Ismail,
W.R. 2016. Rivers and Lakes as Natural Heritage:
Water Quality Status in the Northern States of
Peninsular Malaysia. The Asian Journal of
Humanities 23: 109-128.
Rajapaksha, B.M.M., Maithreepala, R.A., and Asanthi,
H.B. 2014. Water quality and biology of hot springs
waters of Mahapelessa, Sri Lanka. Scientific
Research Journal. 2: 1–6.
Ramirez, N.F. and Solano, F. 2004. Physicochemical
water quality indices-A comparative Review.
Revista Bifua. 27, 437-441.
Reyes, J.N., Jaramillo, M.E., Soriano, A.O., and
Romero, I.V. 2015. Physical-chemical and
therapeutic properties of hot springs and
hydrothermal waters. International Journal of
Research and Innovations in Earth Science 2: 13752394.
Rosca, M. 2003. Geothermal energy and therapy uses in
Romanian spas. IGC2003 - short course, Geothermal
Training Programme. 99-117.
Shi, Z., Liao, F., Wang, G., Xu, Q., Mu, W., and Sun,
X. 2017. Hydrogeochemical characteristics and
evolution of hot springs in eastern Tibetan Plateau
geothermal belt, western China: Insight from
multivariate statistical analysis. Geofluids 1-11.
Simon, N., Unjah, T., Yusry, M., and Dzulkafli, M.A.
2019. Physico-chemical Characterisation and
Potential Health Benefit of the Hulu Langat Hot
Spring in Selangor, Malaysia. Sains Malaysiana 48:
2451-2462.
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater. 2017. Ed 23 by Rodger B. Baird ,
Andrew D. Eaton , Eugene W. Rice .American
Public Health Association (APHA). PP 1545.

2122

properties of waters from some Ethiopian hot
springs and the risk to the health of the
community. Greener Journal of Physical Sciences.
2:138-40.
Hamzah, Z., Rani, N.A., Saat, A., and Wood, A.K.
2013. Determination of hot springs physicochemical water quality potentially use for
balneotherapy. Malaysian Journal of Analytical
Sciences 17:436-444.
Haque, S., Kannaujiya, S., Taloor, A.K., Keshri, D.,
Bhunia, R.K., Ray, P.K.C., and Chauhan, P. 2020 .
Identification of groundwater resource zone in the
active tectonic region of Himalaya through earth
observatory techniques. Groundwater Sustain.
Develop.10p.100337.doi.org/10.1016/j.gsd.2020.
100337.
Harvey, K. 2007. Healing Touch. Sawubona. January
2007. 75-76.
He, W., Bai, Z.L., Liu, W.X., Kong, X.Z., Yang, B.,
Yang, C., Jrgensen, S.E. and Xu, F.L. 2016.
Occurrence, spatial distribution, sources, and risks of
polychlorinated biphenyls and heavy metals in
surface sediments from a large eutrophic Chinese
lake (Lake Chaohu). Environmental Science and
Pollution Research 23: 10335-10348.
Hussein, E.I., Jacob, J.H., Shakhatreh, M.A.K., Abd Al‐
razaq, M.A., Juhmani, A.S.F., and Cornelison, C.T.
2017. Exploring the microbial diversity in Jordanian
hot springs by comparative metagenomic analysis.
MicrobiologyOpen. 6: 1-8.
Javed, A., Iqbal, J., Asghar, U., Khan, F.A., Munshi,
A.B., and Sddiqui, I. 2009. A study to evaluate
therapeutic properties of minerals of Manghopir Hot
Sping, Karachi. Chemical Society of Pakistan. 31:
396-401.
Lakshmi, P., Reddy, M., Reddy, C., and Rao, A. 2016.
Studies of physico-chemical parameters to evaluate
quality of water at different zones of Nalagonda
District of Telangana, India. Journal of Earth
Science
and
Climatic
change.
7,
374.
doi:10.4172/2157-7617.1000347.
Lamoreaux, P.E., and Tanner, J.T (eds). 2001. Springs
and Bottled Waters of the World. Ancient History,
Source, Occurrence. Quality and Use. Springer
Verlag. Berlin.
Manikannan, R., Asokan, S., and Samsoor-Ali, A.M.
2011. Seasonal variations of physic-chemical
properties of the great Vedaranyam swamp, point
Calimere wildlife sanctuary, South-east coast of
India. African Journal of Environmental Science and
Technology 5:673-681.
Matz, H., Orion, E. and Wolf, R. 2003. Balneotherapy
in dermatology. Dermatologic Therapy 16: 132-140.
Nongmaithem, N. and Basudha, C. 2017. Physico-

2123

ارزیابي کيفيت منابع آب آثار طبيعي ملي دهلران با استفاده از شاخص کيفيت آب

analysis. International Journal of Pharmaceutical
Innovations. 4:48-60.
UKHCA. 2016. Controlling Scalding Risks from
Bathing and Showering. Sutton: United Kingdom
Homecare Association Ltd.
Vardhan, H., Verma, A.K., Allayie, S.A., and Mushtaq,
R. 2015. Assessing variations in physico-chemical
parameters of Tatapani spring of district Rajouri Jammu. Indian Journal of Science and Research
11:133–138.
WHO. 2011. Guidelines for drinking-water quality.
World Health Organization. Geneva 2011. 303-304.
Wilcox, L.V. 1984. The quality of water for irrigation
use. US Department of Agricultural Technical
Bulletin 1962. Washington.
Yazdi, M., Hassanvand, M., Tamasian, O., and Navi, P.
2016. Hydrogeochemical characteristics of Mahallat
hot springs, central Iran. Journal of Tethys 4:169179.

Subtavewung, P.H., Raksaskulwong, M., and Tulyatid,
J. 2005. The characteristic and classifcation of hot
springs in Thailand. Proceedings World Geothermal
Congress. Antalya. Turkey. 24-29.
Sun, X., Zhang, H., Zhong, M., Wang, Z., Liang, X.,
Huang, T., and Huang, H. 2019. Analyses on the
temporal and spatial characteristics of water quality
in a seagoing river using multivariate statistical
techniques: A case study in the duliujian river,
China. International Journal of Environmental
Research and Public Health 6: 10-20.
Taloor, A.K., Pir, R.A., Adimalla, N., Ali, S., Manhas,
D.S., Roy, S., and Singh, A.K. 2020. Spring water
quality and discharge assessment in the Basantar
watershed of Jammu Himalaya using geographic
information system (GIS) and water quality Index
(WQI). Groundwater for Sustainable Development.
https://doi.org/10.1016/j.gsd.2020.100364.
Tyagi, P.K., Shruti, S.V., and Ahuja, A. 2012. Synthesis
of metal nanoparticals: A biological prospective for

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 6, Vol. 14, Feb.-Mar. 2021, p. 2112-2124

نشریه آبياري و زهكشي ایران

1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6  شماره،  نشریه آبياري و زهكشي ایران2124
2112-2124 . ص،1399  اسفند-  بهمن،14  جلد،6شماره

Assessing the Quality of Water Resources of Dehloran National Natural
Monuments Using Water Quality Index (WQI)
E. Solgi1*, M. Malk Mohammadi2, F. Beigmohammadi3
Recived: Aug.11, 2020

Accepted: Sep.16, 2020

Abstract
In the current water crisis, the use of springs has helped to mankind in many areas. The application of
indexes and statistical methods provide useful information for understanding water quality and planning for its
proper management. When water resources have unique characteristics in addition to conventional use; this issue
becomes more important, including the river, hot springs and Dehloran bitumen springs. In this study, 28
samples of hot spring water, 4 samples of river water and 4 samples of bitumen spring water were collected. The
temperature, pH, EC, sodium, potassium and nitrate parameters were measured. One-way analysis of variance
and one-sample T-test were used to compare the three regions and compare with WHO standard and Iranian
national standard, respectively. Wilcox, WQI and INWQS indices were also used to classify water quality. Based
on the results, bitumen spring water had a statistically significant difference with the other two regions in terms
of all parameters and all parameters in the three regions had a statistically significant difference with WHO
standards and Iran's national standard and lower than these standards. According to the Wilcox index, all
specimens were unsuitable for irrigation; based on the data of the WQI index calculation, water quality can be
classified as excellent quality and according to INWQS in terms of pH for aquaculture of sensitive species do not
need treatment and in terms of nitrate are only suitable for irrigation. Considering the management and
protection of the region as a national natural monument, it seems that the role of natural factors such as geology
and the occurrence of floods in the chemical composition of water resources is much more important and based
on the results of used methods with the exception of Wilcox index, the water quality was assessed as suitable.
However, considering the health use of hot springs and the possibility of constructing welfare facilities for
tourists, the role of human factors on the water quality of resources in the region should not be overlooked.
Keywords: Bitumen spring, Dehloran National natural monuments, Nitrate, Water Quality Indexes
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