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 چکیده 
های اکولوژیکی از اهمیت اقتصادی باالیی نیز برخوردارند، های آبی که عالوه بر  ارزشهای متنوع به اکوسیستمبا توجه به ورود آالینده

یادی برخوردار است. در حال حاضر ارزیابی سالمت اکوسیستم یک عامل اساسی در حفاظت و پایش از ها از اهمیت زارزیابی سالمت آن

-ها را منعکس میای دقیق و حساس شرایط کیفی آبای نیز به گونههای رودخانهموجودات زنده ساکن در اکوسیستم هاست.اکوسیستم

های زیستی ها استفاده از شاخصاقتصادی جهت تعیین سالمت اکولوژیکی آب های عملی و به صرفهنمایند. در نتیجه یکی از بهترین روش

کل توانند در سطح یک حوزه آبخیز یا دهند و میها ارائه میشاخص ها اطالعاتی در مورد محیط زیست و کیفیت اکوسیستم باشد.می

ط کیفیت آب بوده و مانند هر ابزار دیگری، نیازمند ها ابزاری ساده و مناسب برای تعیین شرایاین شاخصکشور قابل استفاده باشند. 

های زیادی توسعه یافته است که در این مقاله در این خصوص شاخص. باشندآگاهی از اصول و مفاهیم اساسی آب و موضوعات مربوطه می

 شود.ها پرداخته میبه معرفی برخی از این شاخص

 

 واژه های کلیدی

 سالمت اکوسیستمرودخانه، آلودگی، شاخص زیستی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه
 ۹۹های موجود در قطبین کره زمین )حدود ها و یا یخیابیم که عمده منابع در اقیانوسبا نگاهی کوتاه به توزیع منابع آب در جهان درمی

االرضی موجود، نظیر های سطحی و تحتببرداری از آباشند. بهرهدرصد( نهفته است که از نظر استفاده برای انسان غیر قابل دسترس می

ها که در طول تاریخ یکی از منابع عمده آب مصرفی بشر در این میان رودخانههای متعددی همراه است. ها با محدودیتها و چاهدریاچه

خیز و از نقطه نظر ، حاصلهای بسیار فعالها اکوسیستمگیرند. رودخانهاند، سهم کوچکی از آب موجود روی کره زمین را در بر میبوده

 . [1] باشندزیست شناسی و شیالت جالب توجه می

های کشاورزی، صنعتی و شهری ارتقای کیفی سطح زندگی، افزایش تقاضای آب، گسترش آلودگی منابع آب در اثر توسعه فعالیت

و منطقی آن را بسیار دشوار و پیچیده  محیطی و تشدید آلودگی منابع آب شده و مدیریت معقولموجب ایجاد شرایط نامساعد زیست

ناپذیر بوده و به عنوان های متنوع و گسترده امری اجتنابکرده است. در حال حاضر لزوم مطالعات کیفی منابع آب با توجه به ورود آالینده

 .[2]است های پیش روی بشر طی سالیان اخیر در اکثر نقاط دنیا بودهترین چالشبکی از مهم

شناسی را در راهبردهای مدیریتی خود وارد نمایند. از هایی هستند تا مالحظات بومیران محیط زیست در جستجوی راهامروزه مد

توان آن را ارزیابی برد و چگونه میتوان فهمید که یک اکوسیستم در سالمتی به سر میشناسان این سؤال را دارند که چگونه میرو بوماین

توان از مفهوم سالمت اکوسیستم کمک گرفت. سالمت اکوسیستم به عنوان یک مفهوم جدید در مدیریت سخ میگیری کرد؟ در پاو اندازه

-پدید آمد. در حال حاضر ارزیابی سالمت اکوسیستم یک عامل اساسی در حفاظت و پایش از اکوسیستم 1۹80ی محیط زیست در دهه

بر کیفیت تنوع زیستی تأکید داشته و قواعد و دستورات الزم جهت احیاء هاست. ارزیابی سالمت اکوسیستم رویکردی یکپارچه است که 

 .[3]آورد های تخریب شده را فراهم میاکوسیستم

های زیستی برای های آبی را بازگو نماید استفاده از شاخصتواند شرایط سالمت اکوسیستمهای بسیار ساده که مییکی از روش

شود تا بلکه برای ها پرداخته میاساس این موارد، در این مطالعه به بررسی برخی از این شاخصباشد. حال بر ارزیابی کیفیت آب می

 مند به این حوزه به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار گیرد.متخصصین عالقه

 

 شاخص های سالمت اکوسیستم های آبی
توانند در سطح یک حوزه آبخیز یا کل کشور قابل دهند و میها ارائه میشاخص ها اطالعاتی در مورد محیط زیست و کیفیت اکوسیستم

ها ابزاری ساده و مناسب برای تعیین توان گفت که این شاخصهای کیفیت آب میاستفاده باشند. در یک تعریف ساده در مورد شاخص

. به طور [۴]باشندموضوعات مربوطه می شرایط کیفیت آب بوده و مانند هر ابزار دیگری، نیازمند آگاهی از اصول و مفاهیم اساسی آب و

 [2، ۵]بندی نمود: های کیفی آب را به پنج دسته طبقهتوان شاخصکلی می

توان شود. برای مثال میپوشی میبندی کیفی آب از نوع مصرف آن چشمها برای طبقههای عمومی: در این نوع شاخصالف( شاخص

بندی کیفی آب ( نام برد. ب( شاخص مصارف ویژه: در این نوع شاخص طبقهNSFWQIاز شاخص کیفیت سازمان بهداشت ملی امریکا )

توان به شاخص اورگان گیرد که از آن جمله میبر اساس نوع مصرف )عمومی، شرب، کشاورزی، حفظ حیات آبی و...( صورت می

(Oregonشاخص )های باشد. د( شاخصهای آبی میریزیهای طراحی: ابزاری برای کمک به سنجش تصمیمات برنامه( اشاره کرد. ج

های زیستی: این شود. ه( شاخصهای آماری استفاده شده و کمتر نظرهای شخصی در آن وارد میها از روشآماری: در این نوع شاخص

ی برخی از این حال در این مرحله به معرفکنند. ها عموما کیفیت آب را بر اساس تاثیرات آن بر حیات آبزیان ارزیابی مینوع شاخص

 پردازیم:ها میشاخص

 

 انواع شاخص ها

 BMWP1شاخص زیستی  -1
توساط کاارگروه پاایش     1۹۷8است که اولین باار در ماارس    BMWPترین سیستم شاخص زیستی در انگلستان شاخص زیستی متداول

 برای است و( قرار گرفتهISOی استاندارد )المللبیولوژیک اداره محیط زیست انگلستان پیشنهاد شد. این شاخص مورد تایید سازمان بین

 
                                                           
1 Biological Monitoring Working Party  



 

 

 
 

مهرگان های بیبرای هریک از خانواده، . در استفاده از این شاخص[۷، ۶] شودهای آلی مزارع پرورش آبزیان استفاده میبررسی اثر پساب

باشد ننده حساسیت آن خانواده میشود، که امتیاز هر خانواده منعکس کاختصاص داده می 10کفزی شناسایی شده امتیازی بین صفر تا 

های مهرگان موجود در ایستگاهترین امتیاز هم مربوط به بیهای فاقد آلودگی و کممهرگان موجود در ایستگاهو باالترین امتیاز مربوط به بی

 (.1باشد )جدول آلوده می
 BMWP [8 ،۹]بندی کیفی آب بر اساس امتیاز کلی شاخص : طبقه1جدول

 BMWPامتیاز شاخص  بندی کیفیطبقه یدرجه آلودگ

 0-10 خیلی بد آلودگی شدید

 11-۴0 بد آلوده یا تحت تاثیر قرار گرفته

 ۴1-۷0 متوسط به طور متوسط تحت تاثیر قرار گرفته

 ۷1-100 خوب تمیز ولی کمی تحت تاثیر قرار گرفته

 >100 خیلی خوب غیر آلوده

 

برای هر ایستگاه  BMWPباشد. طبق فرمول زیر امتیاز شاخص هر خانواده در هر ایستگاه میاین شاخص بر اساس حضور و یا عدم حضور 

 .[8]هایی که در آن ایستگاه حضور دارند برابر است با مجموع امتیازات همه خانواده

(1) 

 
n هایی که در ایستگاه حضور دارند و تعداد خانوادهb  امتیاز شاخصBMWP باشدمی. 

 

 ASPT2شاخص زیستی  -2

تعداد  BMWPباشد. عمدتا در شاخص های مختلف آب شیرین میها در برخورد با کیفیتاین شاخص در کشور انگلستان از بهترین معرف

گیرد. در نتیجه برای غلبه بر این ضعف ها قرار میآوری نمونهگیری و راندمان عملاندازه نمونه، نمونه ها در هر نمونه تحت تاثیرخانواده

-را مناسب (ASPT)( سیستم مفهوم میانگین امتیاز به ازای هر خانواده 1۹83و همکاران ) Armitageها همچون ذاتی برخی بیولوژیست

 .[10، 8]دانند می BMWPنسبت به شاخص  تر تشخیص داده و آن را شاخص قابل اعتمادتری

 شرح داده شده است:  ASPTبندی کیفی آب بر اساس شاخص طبقه 2در جدول 

(2) 

 ASPT =  

n هایی که در ایستگاه حضور دارند، تعداد خانوادهb  امتیاز شاخصBMWP  وN باشد.های موجود در نمونه میتعداد کل خانواده 

 ASPT[11] بندی کیفی آب بر اساس شاخص طبقه :2جدول

 ASPTمیزان  ارزیابی کیفیت آب

 های تمیزآب
 

 ۵-۶ های مشکوک به آلودگیآب

 ۴-۵ هایی با احتمال آلودگی متوسطآب

 هایی با احتمال آلودگی شدیدآب
 

 

 

 IBI-B3 جوامع کفزی شاخص یکپارچگی زیستی -3

                                                           
2 Average Score per Taxon  



 

 

 

 

 
 10گیرد. این شاخص از ده از ماکروبنتوزها مورد استفاده قرار میهای آبی با استفااین شاخص برای ارزیابی سالمت و کیفیت اکوسیستم

های جمعیتی، تحمل آشفتگی، تغذیه و دیگر عادات تشکیل شده است که به هر معیار امتیازات ای، ویژگیمعیار شامل تنوع و غنای گونه

های کیفیت آب برحسب نمره کالس [.13، 12د ]آیشود و نمره نهایی شاخص در نهایت از میانگین نمرات بدست میداده می ۵و  3، 1

  :شوندتعیین می 3نهایی مطابق جدول 
 B-IBI [1۴] بندی کیفیت آب براساس شاخصطبقه :3جدول 

 شرایط بیولوژیکی آب B-IBIامتیاز شاخص 

 عالی ۵0-۴۶

 خوب ۴۴-38

 متوسط 3۶-28

 ضعیف 2۶-18

 بسیار ضعیف 1۶-10

 
 ۴MMIFشاخص مولتی متریک  -۴

های سطحی در کشور بلژیک ایجاد شد. این شاخص یک سیستم چند معیاره بر برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک آب MMIFشاخص 

و  Trichoptera ،Plecopteraهای ها، تعداد تاکسوندار هم مرتبه است که عبارتند از: غنای تاکسونشاخص وزن ۵اساس 

Ephemeroptera ( یا همانEPTتعداد تاکسون ،) به جز( های حساسEPT شاخص تنوع شانون ا وینر و رتبه مقاومت متوسط. برای ،)

دهی که بر برداری و معیار نمرهشود. سپس با توجه به نوع رودخانه محل نمونهمحاسبه این شاخص مقادیر هریک از معیارها محاسبه می

 .[1۶، 1۵]شود ار تعیین میاست، نمره هر معیاساس نوع رودخانه برای هریک از معیارها ارائه شده

شود تا شاخص نهایی بدست آید. سپس تقسیم می 20معیار باهم جمع شده و بر عدد  ۵برای محاسبه این شاخص، امتیاز هرکدام از این  

توصیف  ۴همانند جدول ( کیفیت اکولوژیکی بسیار خوباین امتیازات  به صورت اعداد صفر )کیفیت اکولوژیکی بسیار ضعیف( تا یک )

 .[1۶] شوندمی

 MMIFبندی کیفیت آب براساس شاخص طبقه :۴جدول 

 کیفیت اکولوژ یکی MMIFعدد شاخص 

 خیلی خوب 0/1-۹0/0

 خوب 8۹/0-۷0/0

 متوسط ۶۹/0-۵0/0

 ضعیف ۴۹/0-30/0

 بد 2۹/0-0

 

 (۵HFBIشاخص زیستی هیلسنهوف ) -۵

 

 

                                                                                                                                                                                     
3 Benthic Index of Biological Integrity  
4 Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders  
5 Hilsenhoff Biological Family Index  



 

 

 

 

یابی از تغییرات کیفیت آب یک رودخانه با استفاده از های ناشی از مواد مغذی نشان داده و امکان ارزشاخص زیستی هیلسنهوف آلودگی

باشد. این شاخص از می 10از صفر تا  HFBIکند. مقدار تحمل موجودات و دامنه میزان مقاومت هر تاکسون نسبت به آلودگی را فراهم می

 ص با شناسایی ماکروبنتوزها در حد خانواده وباشد. این شاخهایی است که امروزه در اروپا و امریکا رایج میترین روشبهترین و کم هزینه

شود. امتیاز صفر بیانگر عدم مقاومت خانواده به آلودگی و در نتیجه پاکیزگی ها نسبت به آلودگی آب براورد میتعیین میزان بردباری آن

 [.18، 1۷گردد ]برآورد می 3ه دهد. این شاخص با استفاده از رابطمقاومت باالی خانواده را به آلودگی نشان می 10آب و امتیاز 

(3) 

 
Nها )فراوانی کل(: تعدادکل نمونه در تمام خانواده 

nها در هر خانواده )فراوانی هر خانواده(: تعداد کل نمونه 

Vt)ارزش تحمل هر خانواده )ضریب زیستی : 

 HFBIبندی سالمت اکولوژیکی آب بر اساس شاخص طبقه :۵جدول 

 HFBI بکیفیت آ درجه آلودگی آلی

 0-۷۵/3 عالی بدون آلودگی آلی

 ۷۶/3-2۵/۴ خیلی خوب احتمال مقدار ناچیز آلوگی آلی

 2۶/۴-00/۵ خوب وجود مقداری آلودگی آلی

 01/۵-۷۵/۵ متوسط احتمال آلودگی آلی نسبتا قابل توجه

 ۷۶/۵-۵0/۶ نسبتا بد احتمال آلودگی آلی قابل توجه

 ۵1/۶-2۵/۷ بد آلودگی آلی اساسی

 2۶/۷-00/10 خیلی بد ودگی آلی خیلی شدیدآل

 

 وینر –شاخص تنوع شانون  -۶

مهرگان کفزی و یا های زنده اعم از فیتو پالنکتون، زئوپالنکتون، بیتوانند در مورد هر گروهی از ارگانیسمهای تنوع زیستی میشاخص

رت جداگانه توسط شانون و وینر ارائه شده است، معموال به صو 1۹۴۹وینر که در سال  -ماهیان مورد بررسی قرار گیرند. شاخص شانون

ها )یکنواختی( در بین رود. با افزایش تعداد و توزیع یکنواخت تاکسونهای خشکی و آبی به کار میبرای محاسبه تنوع زیستی در محیط

 [.1۷]یابد جامعه، میزان این شاخص افزایش می

(۴) 

 
Pi فراوانی نسبی =i تاکسون در جامعه،  امینSتعداد کل تاکسون در جامعه = 

های آبی بسیار استفاده شده است، طبقه بندی کیفی آب بر مهرگان کفزی در اکوسیستماز این شاخص به منظور بررسی تنوع بزرگ بی

 اساس این شاخص به صورت زیر است:

 وینر-بندی کیفیت آب بر اساس شاخص تنوع شانونطبقه :۶جدول 

 وینر-شاخص شانون دی کیفی آببنطبقه

 3-۵ تمیز

 1-3 آلودگی متوسط

 1 آلودگی زیاد

 



 

 

 

 EPTشاخص  -۷

های سه راسته است که در واقع بر اساس تعداد کل گونه EPTهای ارزیابی زیستی کیفیت آب رودخانه شاخص ترین روشیکی از معمول

 باشد. بردای شده میدر جمعیت نمونه Plecoptera ،Ephemeroptera ،Trichopteraمهرگان کفزی یعنی حساس به آلودگی بزرگ بی

 EPTبندی کیفیت آب بر اساس شاخص دسته ۷در جدول  .[1۷]تر است بیشتر باشد میزان آلودگی آن کم EPTبنابراین هرچه شاخص 

 آمده است.

 EPTبندی کیفیت آب بر اساس شاخص طبقه

 EPTص شاخ کیفیت آب

  2۷ عالی

 21-2۷ خوب

 1۴-20 متوسط

 ۷-13 ضعیف

 0-۶ فقیر

 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه
ها، ارزان قیمت بودن، کاربری ساده توان به دقت، در نظر گرفتن اثرات دراز مدت آالیندههای زیستی میاز نکات مثبت استفاده از شاخص

های آبی به طور منظم های کیفی زیستی اکوسیستمخصص اشاره کرد. سنجش، تحلیل و تفسیر دادهها به وسیله افراد غیر متو درک آن

ها کاسته شده تا به سمت های آنهای مدیریتی صحیح و مناسبی اتخاذ شده و به تدریج از آلودگیسازد که شیوهاین امکان را فراهم می

بندی آن با ریزی و سپس درجهها به طور منظم بر اساس برنامهت اکوسیستمکیفیتی استاندارد حرکت کنیم. در واقع پایش منظم سالم

بینی اقدامات کاهش آلودگی در حوضه آبریز را برای مدیران و های کیفی زیستی امکان دسترسی به تحوالت کیفی و پیشروش شاخص

های کمی هی بر اساس مقاومت کفزیان، دادهکه عالوه بر امتیازد ASPTو  HFBIهایی مانند شاخص کند. شاخصمسئوالن فراهم می

های حساس و شاخص تنها به حضور برخی از گونه EPTدهند، قابلیت بهتری جهت ارزیابی دارند. شاخص جمعیت را نیز مد نظر قرار می

 MMIFشاخص هاست. ها به آالیندهصرف امتیاز میزان تحمل گونه BMWPوینر برتنوع زیستی جمعیت تمرکز دارد. شاخص  -شانون

ها تنها یک تخمین کلی از توجه به این نکته ضروری است که این شاخص .[1۷]باشد نیز یک شاخص مولتی متریک یا چند معیاره می

دهند، لذا ارزیابی زیستی همواره باید همراه بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب باشد تا وضعیت جامعه مورد مطالعه را ارائه می

 ی محیط فراهم آید.های الزم برای تفسیر وضعیت کیفی زیستداده
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Abstract 

Regarding discharge of various pollutants to water ecosystems with high ecological as well as 
economical aspects, evaluation of their health status is of importance. Nowadays, assessment of 
ecosystem health status is considered as a basic criteria to conserve and monitor. Living organisms 
resident in the river ecosystems with high sensitivity rate can reflect the qualitative conditions of 
water bodies. As a result, use of biological indices can be considered as the best practical and 
economical methods to determine the health status of water bodies. In this regard, many indicators 
have developed that in this paper,  some of them was introduced. 
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