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چکیده

Abstract
Evaluating the quality and quantity of water resources is
crucial for a sustainable development. One of the simplest
methods that is able to indicate the conditions of water
quality in a short period and at a low cost, compared with
the physicochemical methods, is by using the biological
water quality indices. Identifying the contamination of water
resources using biomarkers, especially indices based on
macroinvertebrates provides the necessary information for
the assessment of the aquatic ecosystems. In this study, five
conventional biological indices (BMWP, HFBI, ASPT, EPT
and Shannon-Wiener) in the river water quality assessment
are discussed. According to the conducted survey, the HFBI
and ASPT indices, which are able to score the water quality
based on the strength of benthos in addition to considering
the quantitative data p opulation, have better ability to assess
the quality of rivers.

بررسی كمی و كیفی منابع آبی از اركان مهم و اساسی
 یكی از روشهای بسیار ساده كه میتواند.توسعهپایدار است
رشایط كیفی آب را در زمان کوتاه و با هزینه کم نسبت به
روشهای فیزیکوشیمیایی بازگو مناید استفاده از شاخصهای
 شناسایی میزان آلودگی منابع آب با.زیستی میباشد
استفاده از شاخصهای زیستی بخصوص شاخصهای مبتنی
بر بزرگ بیمهرگانكفزی اطالعات مناسبی را جهت ارزیابی
 در این مطالعه به بررسی.اکوسیستمهای آبی فراهم میکند
 وEPT ،ASPT ،HFBI ،BMWP(  شاخص زیستی مرسوم5
. ویرن) در ارزیابی کیفی رودخانهها پرداخته شده است-شانون
 کهASPT  وHFBI براساس بررسی انجام شده شاخصهای
 دادههای کمی،عالوه بر امتیازدهی براساس مقاومتکفزیان
 قابلیت بهرتی جهت،جمعیت را نیز مد نظر قرار میدهند
.ارزیابی کیفی رودخانههادارند

Keywords: Water quality, Macroinvertebrates, Biological
indices.
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مقدمه

سنجش عوامل فیزیكی و شیمیایی قابل اندازهگیری نیستند ،در
اختیار محقق قرار دهد .از جمله این اطالعات میتوان به توانایی
اكوسیستم آبی در بازگشت به وضعیت عادی پس از یك تنش
آلودگی ،تغییرات دراز مدت در ویژگیهای آب و رسعت تخریب
زیستی اشاره كرد .پدیدههایی نظیر توانایی خود پاالئی آب یا
تراكم زیستی مواد ،توسط سنجشهای فیزیكی-شیمیائی قابل
پایش منیباشند .عموماً پایش بیولوژیكی و فیزیكی -شیمیایی به
عنوان مكمل هم كاربرد دارند و عالوه بر این می توان با استفاده
از پایش های بیولوژیكی اقدام به طبقه بندی كیفی آب منود
(1998 ،Karr؛  Rosenbergو همکاران .)1999 ،میتوان گفت
پایش زیستی با استفاده از جانوران و بخصوص بزرگ بیمهرگان
كفزی 1شاخص بهرتی از محیط آبی میباشد (پیرعلی و ابراهیمی،
 .)1392لذا یكی از بهرتین و كارآمدترین روشها برای ارزیابی
زیستی 2استفاده از موجودات بزرگ بیمهرگان كفزی میباشد.
بزرگ بیمهرگان كفزی حلقهای از زنجیره غذایی هستند كه
انرژی ذخیره شده توسط گیاهان را در دسرتس جانوران بزرگتر
نظیر ماهیان قرار میدهند (كاملی و اسامعیل ی ساری.)1388 ،
بیمهرگان کفز ی موثرترین اجزای بیولوژیکی رودخانهها میباشد
که با استفاده از ترکیب جمعیتشان و استناد به گروههای شاخص،
رشایط کیفی آبها را مشخص میکنند .استفاده از بیمهرگان
کفزی بر این اصل استوار است که در مناطق فشار آلودگی تنوع
گروههای حساس به آلودگی نسبت به گروههای مقاوم به آلودگی
کمرت میباشد ( .)1984 ،Hynesارزیابیزیستیکیفیتآب برای
اکوسیستمهای آبشیرین با استفاده از بزرگبیمهرگان کفزی به
طور گسرتده به وسیله آژانسهای محیطی در مناطق مختلف از
جمله ایاالت متحده آمریکا انجام میشود و تاکنون چندین روش
استاندارد برای ارزیابی کیفیت آب بر پایه بزرگ بیمهرگان آبزی
پیشنهاد شده است ( Wangو .)2001 ،Yong

آبهای سطحی از دیرباز به طور جدی از سوی جوامع شهری و
مراکز صنعتی مورد تهدید واقع شدهاند .آگاهی از روند تغییرات
کیفی آب رودخانهها همراه با شناسایی عوامل اصلی آلودگی آن
اهمیت دارد ( .)1998 ،Karrمطالعة آبها و شناساییآلودگی منابع
آبی تنها با روشهای رایج سنجش پارامرتهای فیزیكوشیمیایی آب
به دلیل متغیر بودن رشایط هیدرولوژیکی رودخانه كافی نیست؛
زیرا فقط رشایط لحظهای و اطالعاتی در زمان منونهبرداری را به ما
میدهد .همچنین این روش وقتگیر بوده و هزینه باالیی دارد.
به این دالیل کوشش شده است تا روشهای زیستی که مبتنی بر
بررسی موجودات آبهای شیرین که متداولترین آنها جلبکها،
ماهیان و بیمهرگانکفزی هستند ،به عنوان شیوههای دیگری در
سنجش آلودگی آبها بکار گرفته شوند (.)1992 ،Reynoldson
با استفاده از مطالعات هیدروبیولوژیک میتوان عالوه بر بررسی
تغییرات فیزیکی و شیمیایی آب ،خصوصیات کیفی آبهای
جاری را تعیین منود .در این میان مطالعات بیولوژیک از اهمیت
ویژهای برخورداراست ،چراکه در این صورت میتوان در کنار
سایر مطالعات ،قضاوتی منطقی و معقول از یک اکوسیستم را
ارایه داد (احمد ی و نفیسیبهابادی .)1380 ،در حقیقت محققین
اندازهگیری فیزیکی و شیمیایی آب را مبانند تهیه عکس و بررسی
زیستی بخصوص بیمهرگان کفزی را مانند تهیه فیلم از یک
اکوسیستم میدانند .در این شیوه وسایل الزم برای منونهبرداری
و تشخیص منونههای زیستی ،ساده و ارزان میباشد .لذا ارزیابی
زیستی میتواند در زمان کوتاهرت و با هزینه کمرت نسبت به سایر
روشهای کمی وضعیت کیفی آبها را نشان دهد (Rosenberg
و همکاران.)1999 ،
پایشزیستی كیفیت آب قادر است اطالعاتی را كه از طریق
دالیل بكارگیری بزرگ بیمهرگانكفزی در ارزیابی زیستی
کیفیت آب رودخانه

شامرش آنها سخت نیست.
 )2این موجودات بسرت زی نسبتاً غیر مهاجر (مقیم) هستند و
مناینده و بیانگر رشایط محلی میباشند.
 )3این ارگانیسمها ،دارای یك دوره زندگی كافی برای نشان دادن
كیفیت محیط زیست خود هستند.
 )4جامعه بیمهرگان غالباً ناهمگن هستند كه شامل چندین
جنس از یك خانواده میباشند ( Spellmanو .)2001 ،Drinan
در جدول ( )1گروههای مختلفی از موجودات جهت ارزیابی
زیستی کیفیت آب رودخانه مقایسه شده است .هامنطور که
مشاهده میگردد بزرگ بیمهرگان کفزی در مقایسه با سایر
گروهها جهت بررسی کیفیت آب ارجح میباشد.

بیمهرگان آبزی به دالیل متعدد در برنامههای پایش زیست
بومهای آبی مورد استفاده قرار میگیرند .یكی از مهمترین دالیل
این امر وجود تنوع بسیار باال در بین گونههای بیمهره است .به
عنوان مثال حرشات حدود  54درصد از كل گونههای موجودات
زنده را به خود اختصاص میدهند ( Rosenbergو همکاران،
 .)1999در ادامه به برخی از این دالیل اشاره شده است:
 )1بیمهرگان کفزی در همه جا به میزان زیاد وجود دارند و
همچنین به آسانی جمعآوری میشوند .عالوه بر این ،تشخیص و
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جدول  -1مقایسه بین گروههای مختلف جهت ارزیابی زیستی کیفیت آب رودخانه
جلبک بزرگ بیمهرگان کفزی ماکروفیت ماهی پرندگان/پستانداران
باکرتی
منطقه
+
++
-/+
++
-/+
++
محیط آبی()aquatic zone
++
+
++
+
حریم رودخانه ()riparian zone
++
++
+
بسرت رودخانه ()terrestrial zone
 : ++خیلی مناسب
 : +مناسب
 : -/+ترجیحاً استفاده نشود
 : -مناسب نیست

معرفی شاخصهای زیستی

باید نسبت به رشایط خاص زیست محیطی منطقه مورد نظر
یا انواع آلودگیهای آن سازگار شوند (،Czerniawska-Kusza
 .)2005از طرفی قابل ذکر است که گونههای مختلف نسبت
به آلودگیهای مختلف واكنشهای متفاوت نشان میدهند .این
مطلب میتواند در عمل برای تعیین شاخصهای زیستی برای پی
بردن به كل وضعیت كیفیآب بسیار مشكل باشد .معمولترین
رویكرد در این زمینه این است كه هم از شاخصهای زیستی و
هم شاخصهای تنوع زیستی استفاده گردد .شاخصهای زیستی
بیشتر بر طبقهبندی و اطالعات اكولوژیكی تكیه داشته در حالیكه
شاخصهای تنوع زیستی تركیبی از غنایگونهای با فراوانی گونه
منحرص به فرد میباشد كه میتواند اطالعات كلی را از وضعیت
ساختار جمعیتی ارائه دهد (.)1998 ،Karr
از جمله شاخصهای زیستی که تاکنون معرفی شدهاند میتوان
به شاخصهای ،Woodiwiss( EBI6 ،)1964 ،Woodiwiss( TBI5
BMWP ،)1970 ،Chandler( CBS7 ،)1980ا( Wallyو ،Hawkes
HFBI ، )1997ا(ASPT ،)1988 ،Hilsenhoffا( Armitageو همکاران،
EPT،)1983ا( Wrightو همکاران )2000 ،و،Chessman( SIGNAL8
 )1995اشاره منود .همچنین شاخصهای سیمپسون و مارگالف
( )1984 ،Washingtonو شانون -ویرن به عنوان شاخص تنوع
زیستی کاربرد دارند .در این مطالعه شاخصهای زیستی مرسوم
برای ارزیابی کیفیت آب رودخانهها (EPT ،ASPT ،HFBI
 ،BMWPو شانون -ویرن) معرفی و بررسی شدهاند .در این بین،
شاخص زیستی شانون -ویرن به دلیل بررسی تنوع جمعیت یک
جامعه به عنوان شاخص تنوع زیستی نیز استفاده میشود .الزم
بذکر است  5شاخص مذکور در ایران نیز کاربرد دارند که میتوان
به مطالعات نعمتی ( ،)1386کاملی و اسامعیلی ( ،)1388فتحی
( )1390رشیفینیا و همکاران ( ،)1391شکری ساروی و همکاران
( )1393اشاره کرد.

شناسایی دقیق كمیت و كیفیت منابع آالینده ،تعیین وضعیت
كیفی و ارایه مدل مناسب جهت بررسی تغییرات مكانی و زمانی
آالیندهها از مهمرتین مولفههای مرحله شناسایی مطالعات كیفی
آب است (رهربی و همکاران .)1385 ،همراه با پیرشفت و توسعه
فناوری ،اطالعات فراوانتر در زمان كوتاهتر در اختیار انسان قرار
میگیرد .به منظور آگاهی از رشایط كیفی و یا میزان آلودگی
آبهای سطحی باید اطالعات مربوط پردازش شده ،نتیجه خالصه
شده آن برای كاربردهای مختلف در اختیار متخصصان قرار گیرد.
یكی از روشهای بسیار ساده كه میتواند رشایط كیفی آب را بازگو
مناید استفاده از شاخصهای کیفی زیستی آب میباشد (پیرعلی
و ابراهیمی .)1392 ،استفاده از این شاخصها از دهه  1970به
بعد گسرتش وسیعی یافت .به منظور بیان میزان خسارات وارده به
یك منطقه ،در اثر ورود مواد آالینده ،دخالتهای انسانی ،بالیای
طبیعی و نیز برای بررسی روند توان زیستی از این شاخصها
استفاده میشود ( Blocksomو همکاران .)2002 ،شاخصهای
زیستی عبارتهایی عددی هستند كه مقادیر كمی تنوع گونهای را
با اطالعات كیفی در مورد حساسیتهای اكولوژیكی هر تاكسون
در بین دیگران تركیب میكنند .این اطالعات میتواند مربوط به
آلودگی یا ناحیه جغرافیایی خاصی باشد .برای کالسهبندی درجه
آلودگی با توجه به سطح تحمل گونههای اندیکاتور به موادآالینده
یک منره (امتیاز) تعلق میگیرد (پیرعلی و ابراهیمی.)1392 ،
شاخصهای توسعهیافته برای نواحی جغرافیایی خاص مثل شاخص
زیستی بلژیك 3یا سیستم امتیازی  4BMWPكه برای ارزیابی آلودگی
رودخانهها در انگلستان تهیه شده به صورت موفقیتآمیزی در
برخی دیگر از كشورها پذیرفته شده است .هرچند شاخصهای
زیستی كه برای نیاز خاصی توسعه مییابند قبل از به كارگیری
شاخص BMWP

در سال  1978بر مبنای نظرسنجی از مراجع علمی ،ارزیابیها
و بحثهای مختلف در مورد آن بهبود و توسعه یافته و در
سالهای  1978و  1979در سطح ملی كشور انگلستان برای
ارزیابی كیفی رودخانهها مورد استفاده قرار گرفت Wally .و
 Hawkesاین سیستم را در سالهای  1996و  1997با استفاده

متداولترین شاخص زیستی  BMWPاست كه اولین بار در
مارس  1978توسط كارگروه پایش بیولوژیك اداره محیط زیست
انگلستان پیشنهاد شد ( Wallyو  .)1997 ،Hawkesاین سیستم
معرفی چند شاخص زیستی مناسب برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه
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پیرعلی زفرهئی ،ا .و ابراهیمی درچه ،ع.

از آنالیز دادههای ارزیابی كیفی آب انگلستان و ولز در سال
 1990كه شامل بیش از  17000منونه بیولوژیك بود مورد
ارزیابی قرار دادند ( .)2005 ،Czerniawska-Kuszaآنها نشان
دادند كه بسیاری از امتیازهای اصالح شده نسبت به امتیازهای
اصلی اختالف معنیداری دارند؛ لذا جهت محاسب ه دقیق شاخص
زیستی  BMWPاز امتیازات سالهای  1996و  1997معرفی شده
توسط  Wallyو  Hawkesاستفاده میگردد .در این روش همه
گونههای جمعآوری شده در سطح خانواده (كمتاران در سطح
رده) مورد ارزیابی قرار میگیرند تا بتوان آنها را برای استفاده
در گسرته بیشرتی منطبق كرده و مشكالت ناشی از شناسایی
گونههای نادرست را بر طرف منود .سپس به هر خانواده امتیازی
نسبت داده میشود ( Wallyو  .)1997 ،Hawkesمقاومت هر
خانواده از ماكروبنتیكها به آلودگی آلی در رسعت جریانهای
مختلف ،مبنای امتیازدهی میباشد؛ به طوری كه خانوادهای كه
كمرتین مقاومت را در برابر آلودگی دارد بیشرتین امتیاز را به
خود اختصاص میدهد .الزم به ذكر است كه امتیازهای اصلی
اختصاص داده شده به هر خانواده در سال  1978بر اساس

مقاومترین عضو خانوادهكه در منطقه غالب بوده صورت گرفته
و به عبارت دیگر حد پایین امتیاز هر خانواده را بیان میدارد .در
نهایت منرات هر خانواده موجود در منونه با هم جمع میشود تا
امتیاز  BMWPبدست آید .در جدول ( )2طبقهبندی کیفیت آب
براساس شاخص  BMWPارائه شده است.
جدول  -2طبقهبندی كیفیت آب بر اساس شاخص BMWPا
( Wallyو )1997 ،Hawkes
امتیاز کلی
طبقه کیفی
توضیح
شاخص
0 -10
خیلی بد
آلودگی شدید
11 - 40
بد
آلوده یا تحت تأثیر قرار گرفته
به صورت متوسط تحت تأثیر قرار
41 - 70
متوسط
گرفته
71 - 100
متیز ولی کمی تحت تأثیر قرار گرفته خوب
غیرآلوده ،تحت تأثیر قرار نگرفته خیلی خوب >100

شاخص ASPT

این شاخص در انگلستان ،اسرتالیا ،اسپانیا ،آرژانتین ،كانادا و
تایلند و چندین كشور اروپایی پذیرفته شده است .با استفاده
از جدول ( )3کیفیت آب رودخانه براساس شاخص ASPT
مشخص میشود.

سیستم امتیازی BMWPعمدتاً توسط تعداد تاكسون در هر
منونه از طریق اندازه منونه ،منونهگیری و راندمان عمل آوری
منونهها اثر میپذیرد .برای غلبه بر این ضعف ذاتی این سیستم،
مفهوم میانگین امتیاز به ازاء هر تاكسون  9ASPTتوسط برخی
بیولوژیستها همچون  Armitageو همكاران ( )1983مناسب
تشخیص داده شده ،آن را شاخص قابل اعتامدتری در مورد
كیفیت آب رودخانه نسبت به مجموع امتیاز  BMWPدانستند
که براساس رابطه ( )1محاسبه میگردد (،Czerniawska-Kusza
.)2005
تعداد تاكسون موجود در منونهASPT = BMWP/
()1

جدول  -3طبقهبندی كیفیت آب براساس شاخصASPTا
( Armitageو همکاران)1983،
ASPT
کیفیت آب
بیشرت از 6
آبهای متیز
6-5
آبهای مشکوک به آلودگی
5-4
آبهای با احتامل آلودگی متوسط
کمرت از 4
آبهای با آلودگی شدید

شاخص EPT

یعنی  Ephemeroptera ،Plecopteraو  Tricopteraدر
جمعیت منونهبرداری شده میباشد .بنابراین هر چه شاخص
 EPTبیشرت باشد میزان آلودگی آن كمرت است ( Wrightو
همکاران .)2000 ،در جدول ( )4دستهبندی كیفیت آب براساس
شاخص  EPTآمده است.

یكی از معمولترین روشهای ارزیابی زیستی كیفیت آب
رودخانه شاخص  EPTاست كه در واقع بر اساس تعداد كل
گونههای سه رسته حساس به آلودگی بزرگ بیمهرگان کفزی

جدول  -4دستهبندی كیفیت آب براساس شاخص EPTا(Wrightو همکاران)2000 ،
متوسط ضعیف فقیر
خوب
عالی
دستهبندی
EPT
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>27

21-27

38

14-20

7-13

0-6
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شاخص هلسینهوف HFBI

كم هزینهترین روشهایی است که امروزه در آمریكا و اروپا
رایج میباشد ( Huangو همکاران .)1982 ،این شاخص با
شناسایی بزرگبیمهرگان آبزی در حد خانواده و تعیین میزان
بردباری آنها نسبت به آلودگی آب برآورد میشود .امتیاز
صفر بیانگر عدم مقاومت خانواده به آلودگی و در نتیجه
پاكیزگی آب و امتیاز  ،10مقاومت باالی خانواده را به آلودگی
نشان میدهد .این شاخص با استفاده از رابطه ( )2برآورد
میگردد (.)1988 ،Hilsenhoff
()2
HFBI= ∑Vt.n/N
 :Nتعداد كل منونه در متام خانوادهها (فراوانی کل)
 :nتعداد کل منونهها در هر خانواده (فراوانی هر خانواده)
 :12Vtارزش تحمل هر خانواده (رضیب زیستی)
جدول ( )5طبقهبندی کیفیت آب رودخانه براساس شاخص
هیلسینهوف را نشان میدهد.

در سال  1979هیلسینهوف با منونهبرداری متناوب از بندپایان
زیستگاههای آبی و اندازهگیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی
و در نهایت استفاده از رضیب زیستی ( 10)BIاعدادی را به
منزله شاخص کیفیت آلودگی آلی آب برای زیستگاههای
مورد مطالعه خود قرار داد .شاخص زیستی هیلسینهوف
 11HFBIآلودگیهای ناشی از مواد مغذی را نشان داده و
امکان ارزیابی از تغییرات كیفیت آب یک رودخانه با استفاده
از میزان مقاومت هر تاكسون نسبت به آلودگی را فراهم
میكند .مقدار تحمل ارگانیسمها و دامنه  HFBIاز صفر تا
ده میباشد .در این روش ارزیابی ،مقدار كم اكسیژن محلول
كه توسط بار آلی ایجاد میشود هدفی است كه بهرت میتوان
روی آن كار كرد .شاخص زیستی هیلسینهوف از بهرتین و

جدول  -5طبقات كیفی آب براساس شاخص هیلسینهوف ()1988 ،Hilsenhoff
HFBI
کیفیت آب
درجه آلودگی آلی
0-3/75
عالی
بدون آلودگی آلی
3/76-4/25
خیلی خوب
احتامل مقدار ناچیزی آلودگی آلی
4/26 - 5/00
خوب
وجود مقداری آلودگی آلی
5/1-5/75
متوسط
احتامل آلودگی آلی نسبتاً قابل توجه
5/76-6/50
نسبتاً بد
احتامل آلودگی آلی قابل توجه
6/51-7/25
بد
آلودگی آلی اساسی
7/26-10
خیلی بد
آلودگی آلی خیلی شدید

شاخص تنوع شانون -ویرن

از این شاخص به منظور بررسی تنوع بزرگ بیمهرگان کفزی
در اکوسیستمهای آبی بسیار استفاده شده است ،تا جایی که
ویلم 13در سال  1968براساس تنوع بدست آمده از بررسی درشت
بیمهرگان کفزی ،یک طبقهبندی برای کیفیت آب ارائه کرده
است که در جدول ( )6آمده است.

شاخصهای تنوع زیستی میتوانند در مورد هر گروهی از
ارگانیسمهای زنده اعم از فیتوپالنكتون ،زئوپالنكتون ،بیمهرگان
کفزی و یا ماهیان مورد بررسی قرار گیرند .شاخص شانون-ویرن که
در سال  1949به صورت جداگانه توسط شانون و ویرن ارائه شده
است ،معموالً برای محاسبه تنوع زیستی در محیطهای خشکی
و آبی بکار میرود .با افزایش تعداد و توزیع یکنواخت تاکسونها
(یکنواختی) در بین جامعه ،میزان شاخص شانون-ویرن افزایش
مییابد ()1984 ،Washington
s
)(3
			)H =-∑ i=1(Pi)(lnPi
 =Piفراوانی نسبی  iامین تاکسون در جامعه =s ،تعداد کل
تاکسون در جامعه

معرفی چند شاخص زیستی مناسب برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه

جدول  -6طبقهبندی کیفیت آب براساس شاخص تنوع شانون -ویرن
()1984 ،Washington
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متیز
آلودگی متوسط
آلودگی زیاد

3-5
1-3
<1
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جمعبندی

سنجش تحلیل و تفسیر دادههای كیفی زیستی اكوسیستمهای
آبی به طور منظ م این امكان را فراهم میسازد كه شیوههای
مدیریتی صحیح و مناسبی اتخاذ شده و به تدریج از آلودگیهای
آنها كاسته شده تا به سمت كیفیتی استاندارد حركت كنیم .در
واقع پایش منظم اكوسیستمها به طور منظم براساس برنامهریزی
و سپس درجهبندی آن با روش شاخصهای كیفی زیستی امكان
دسرتسی به تحوالت كیفی و پیشبینیاقدامات كاهش آلودگی
در حوضهآبریز را برای مدیران و مسووالن فراهم میكند .در
جدول ( )7شاخصهای زیستی کیفیت آب رودخانه معرفی
شده در این مطالعه مقایسه شده است .هامنطور که مشاهده
میشود شاخصهایی مانند شاخصهای  HFBIو  ASPTکه
عالوه بر امتیازدهی براساس مقاومت کفزیان ،دادههای کمی
جمعیت را نیز مد نظر قرار میدهند ،قابلیت بهرتی جهت
ارزیابی دارند .شاخص  EPTتنها بهحضور برخی از گونههای
حساس و شاخص شانون -ویرن بر تنو ع زیستی جمعیت مترکز
دارد .شاخص  BMWPنیز رصف امتیاز میزان تحملگونهها
به آالیندهها است .توجه به این نكته رضوری است كه این
شاخصها تنها یك تخمین كلی از وضعیت جامعه مورد مطالعه
را ارائه میدهد؛ لذا ارزیابیزیستی همواره باید همراه بررسی
خصوصیات شیمیایی و فیزیكیآب باشد تا دادههای الزم برای
تفسیر وضعیت کیفی زیستی محیط فراهم آید.

مشكالت و هزینه قابل توجه اندازهگیریها ،نوسان و تكرارپذیری
كم مشخصات فیزیكی و شیمیایی آب و همچنین رضورت
اندازهگیری مداوم این مشخصهها برخی از زیستشناسان را بر
آن داشته است كه برای ارزیابی كیفیت آبهای سطحی به جای
استفاده از مشخصههای آب به تحلیل تركیب گونهای گروههای
متفاوت جانوری و گیاهی بپردازند .پایش زیستی كیفیت آب
برخالف سنجش خصوصیات فیزیكی و شیمیایی آب ،میتواند
برآیند تأثیرهای مركب عوامل مختلف باشد (  Jeffriesو ،Mills
 .)1990گونههای مختلف بیمهرگان کفزی واکنشهای متفاوتی
در برابر موقعیتهای ناسازگار از خود بروز میدهند .پایش
زیستی در پایینترین سطح خود به صورت بررسی وجود یا عدم
وجود یك گونه در مقابل یك نوع آالینده خاص تعبیر میگردد.
به هرحال پیش از آن كه متامی گونهها ناپدید شوند ،اثرات
دقیقتر دیگری چون وجود یا عدم وجود گونهای خاص میتواند
ت جمعیتی مورد مطالعه
به عنوان یك پاسخ برای پایش تغییرا 
قرار گیرد ( Holmeو  .)1984 ،Mcintyreبنابراین میتوان به
نکات مثبت استفاده از شاخصهای زیستی از جمله دقت،
درنظرگرفنت اثرات دراز مدت آالیندهها ،ارزان قیمت بودن،
کاربری ساده و درک آنها بوسیله افراد غیر متخصص اشاره کرد.

جدول  -7مقایسه شاخصهای زیستی کیفیت آب رودخانه
شاخص

مزایا

BMWP

محاسبه و کاربری ساده،
ارزان قیمت

ASPT

محاسبه و کاربری ساده،
ارزان قیمت

EPT

محاسبه و کاربری ساده،
ارزان قیمت

HFBI

محاسبه دادههای کمی
جمعیت ،کاربری ساده،
ارزان قیمت

شانون -ویرن

محاسبه و کاربری ساده،
ارزان قیمت
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معایب

دادههای مورد نیاز

رابطه

عدم محاسبه دادههای
کمی جمعیت ،تأثیرپذیری منونهبرداری برای شناسایی
مجموع امتیاز هر خانواده
از روش و مکان منونهگیری کفزیان و امتیاز هر یک
و اندازه منونه
تعداد تاكسونها ،مقادیر تعداد ASPT = BMWP/
BMWP
تاكسون موجود در منونه
شناساییهای خانواده
سه راسته کفزیان
محدودبودن به جمعیت
مجموع راستههای EPT
Ephemeroptera،
سه راسته کفزیان
 Plecopteraو Tricoptera
شناسایی دادههای کمی
HFBI= ∑ Vt.n/N
جمعیت کفزیان و ارزش
تحمل هر خانواده()Vt
دادههای کمی جمعیت
تأثیرپذیری از روش و
s
(فراوانی هر یک از
مکان منونهگیری و اندازه
)H =-∑ i=1(Pi)(lnPi
تاکسونهای منونه ())Pi
منونه
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پینوشت

5- Trent Biotic Index
6- Extended Trent Biotic Index
7- Chandler Biotic Score
8- Stream Invertebrate Grade Number Average Level
9- Average Score Per Taxon
10- Biotic index
11- Hilsenhoff Biological Family Index
12- value tolerance
13- Wilhm

 -1گروهی از آبزیان متعلق به جوامع گیاهی و جانوری که در
داخل و یا روی رسوبات زندگی میکنند را بزرگ بیمهرگان کفزی
مینامند (ارگانیسمهای محیطهای زیست آبی با اندازه بزرگرت
از  0/ 5میلیمرت هستند) .
2- Bioassessment
3- BBI
4- Biological Monitoring Working Party
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