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Abstract
The ASPT index is one of the most valid bio-indices for assessing river water quality. In this study, sampling
which was done in the period of autumn 2017 to summer 2018, was done seasonally from nine stations along
the Karaj River. Macrobenthos were sampled with sorbents and after fixation with 5% formalin and staining,
the samples were identified and isolated. In the obtained results, the total number of people collected and the
average annual density (SD ±) in the study area of Karaj River were 38454 units and (147 ±) 2907 units / m2,
respectively, the highest number of which is equal to 15313 units in autumn. And the lowest in the summer is
equal to 3806 numbers. The results showed that Arthropods as the main group of macrobenthos made up 83%
of the samples. Also, ringed worms were included in 14%, flatworms in 1% and mollusks in 2% of the samples.
The average of total ASPT indices in Karaj River is 3.95. The range of changes of ASPT index based on station
is (0.8-0.1), respectively. The highest annual average value of ASPT index (4.64) was observed in Varangeh_
Rood station and the lowest value (3.08) was observed in Bilaqan station. The trend of ASPT index changes
from upstream to downstream be decreasing. Therefore, the downstream part of the river has a worse quality
than the upstream. Also the ASPT seems to be more appropriate for assessing rivers than the BMWP index.
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Extended abstract
Introduction
Karaj River as one of the water supply sources of Tehran metropolis, is important due to recreational activities
on its outskirts; therefore, it is necessary to have the desired quality and the process of changing the quality of
this water source should be considered. In order to understand these changes and ecological health assessment
of river, it is necessary to use biological study methods on water quality characteristics by examining the
distribution of macrobenthos and the use of biotic indices (Czerniawska-Kusza, 2005).
The aim of this study was to assessment of the water quality of Karaj River and classify it using ASPT index
and compare its results with BMWP index. So the important question of this research is which of the ASPT
and BMWP indices is more appropriate for assessing the water quality of the Karaj River? Previous studies
have been performed using ASPT and BMWP biomarkers in Iran and the world. In one of these studies, to
measure the water quality of the Dez River, it sampled five stations in both winter and summer. In this study,
according to the ASPT index, except for Paul Rankin station, all other stations were in the qualitative category
of severe contamination. While the results of the BMWP index classified water quality into two categories:
poor quality and very poor quality )Mohammadi Roozbahani et al., 2014). In another study, the water quality
of Heshilan wetland was evaluated using BMWP and ASPT (Norouzi & Rezaeimanesh, 2021). In this study,
based on the BMWP index in the warm season, the stations were classified into two groups: very good, average
and in the cold season into three groups: good, poor and average. The results of the study using ASPT and
BMWP indices in the water of Küçük Menderes River showed that it is not of high quality due to human
activities such as agriculture, recreation, tourism, municipal sewage and seasonal settlements (Arsalan et al .,
2016).
Methodology / Experimental Design
Sampling of macrobenthos was performed according to Mandaville (2012) method. Sampling was carried out
from 9 stations of Karaj River (from Bilghan; ST1 to Velayat Rood; ST8 and Varangeh Rood; ST9) for one
year during four seasons (autumn and winter 2017 and spring and summer 2018) (Fig. 1). Macrobenthos
samples were collected in each station by sorber sampler.To determine the differences between the groups,
one-way analysis of variance was performed using SPSS23. The ASPT index was calculated based on the
following equation (Czerniawska-Kusza, 2005(
ASPT = BMWP/ Number of taxa in the sample
In order to calculate the BMWP values, a score was awarded to each family of collected species.

Figure (1): Map of the studied stations along the Karaj River (2017-2018)

To classify the ecological status of Karaj River stations based on BMWP and ASPT, the ecological status of
each station was determined according to table 1.
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Investigating the Scope of the Criminal Law of Green Crimes in
Table (1): Ecological Status Threshold (ECoQ) Based on Indices
Biological Index Threshold(BI)
ECoQ
BMWP
ASPT
100<
Higher than 6
Great and very good(H)

Reference

71 – 100
41 – 70
11 – 40
0 – 10
Wally and Hawkes,1997

5–6
4–5
3–4
Less than 3
Armitage et al.,1983

Good(G)
Medium(M)
Weak(P)
Bad (very bad) (B)

Results and Discussion
The results of this study showed that Arthropods as the major group of macrobenthos accounted for 83% of
the samples. Also, Annelida were included in 14%, Platyhelminthes in 1% and Mollusca in 2% of the samples.
The mean of BMWP and ASPT in Karaj River were observed in table 2.
Table (2): Annual Average(SD±) Of Indices Calculated in Karaj River Based on Station - (2017-2018)
BI
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
BMWP
ASPT
BI
BMWP
ASPT

28.8±16.3

47.1±17.0

35.3±19.2

28.6±15.4

26.5±10.7

3.1±0.8
ST6

4.0±0.7
ST7

3.7±1.0
ST8

3.6±1.0
ST9

4.0±1.8

51.9±15.7

62.5±24.7

48.3±18.3

73.8±22.0

48.8±23.4 (4 – 109)

4.3±0.7

4.1±0.6

4.1±0.8

4.6±0.6

3.9±1.0 (1 – 8)

Total average
(SD±min and max)

According to Table 3, ASPT have unacceptable ecological status. In accordance with the results of BMWP,
89% of stations had unacceptable ecological status and only 11% had acceptable quality.
Table (3): Ecological Status Classification of Karaj River Stations, 2017-2018
(upstream)

station

(downstream)

B.I

ST9

ST8

ST7

ST6

ST5

ST4

ST3

ST2

ST1

BMWP
ASPT

(G)
(M)

(M)
(M)

(M)
(M)

(M)
(M)

(P)
(P)

(P)
(P)

(P)
(P)

(M)
(M)

(P)
(P)

Unacceptable
(B, P, M)
89
100

Ecological
(%)

status

Acceptable (G,H)
11
0

The results obtained in this study to evaluate the ecological quality of the river based on ASPT are similar to
the evaluation of Shannon and EPT indices (Ghorbanzadeh, et al., 2020). In other words, although the quality
of the river is generally unacceptable based on the results of this index, similar to the result of index BMWP,
the upstream of the river was better than the downstream. The results showed that the ASPT is a suitable index
for river assessment and the BMWP index, unlike other common indicators such as Shannon-Wiener, is not
significantly affected by environmental variables (Morais et al., 2004).According to the results of the published
study, which was conducted simultaneously with the present study, EF of some heavy metals, especially
arsenic, in all stations along the Karaj River, which is the same as the stations in the present study, has shown
moderate to severe and in terms of PLI has introduced polluted (Ghorbanzadeh, et al., 2021).
Conclusion
Therefore, it can be said that in this study, ASPT results are more sensitive than the BMWP index and all
stations are classified as medium and poor quality. In order to evaluate the agreement between the ecological
indices, it is necessary to consider more stations upstream of the Karaj River.
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چکیده
شاخص میانگین امتیاز به ازای هر تاكسون) ،(ASPTیکی از شاخصهای زیستی معتبر جهت ارزیابی كیفیت آب رودخانهها است .نمونهبرداری
در این پژوهش كه در بازه زمانی پاییز  6931تا تابستان  6931انجام گرفت ،از نه ایستگاه در طول رودخانه كرج به صورت فصلی انجام شد.
نمونهبرداری ماكروبنتوزها با سوربرسمپلر انجام و پس از تثبیت با فرمالین پنج درصد و رنگآمیزی ،نمونهها شناسایی و جداسازی شدند .نتایج
نشان داد كه تعداد كل نمونه جمعآوری شده و میانگین ساالنه تراكم ( )±SDدر محدوده مورد مطالعه رودخانه كرج به ترتیب برابر با 95383
عدد و ( 7391)±631عدد /مترمربع بود كه بیشترین تعداد آن معادل  68969عدد در پاییز و كمترین آن در فصل تابستان برابر با  9591عدد
شمارش شده است .بر اساس نتایج حاصله ،بندپایان عمدهترین گروه ماكروبنتوزها  59%از نمونهها را تشکیل دادند .همچنین كرمهای حلقوی
 ،63%كرمهای پهن در  6%و نرمتنان در  7%از نمونهها را شامل شدند .میانگین كل شاخصهای  ASPTدر رودخانه كرج 9/38 ،میباشد.
دامنه تغییرات شاخص  ASPTبراساس ایستگاه به ترتیب ( )6/9-5/9میباشد .بیشترین مقدار میانگین ساالنه شاخص  )3/13( ASPTدر
ایستگاه وارنگهرود و كمترین مقدار آن ( )9/95در ایستگاه بیلقان مشاهده شد .روند تغییرات شاخص  ASPTاز باالدست به پایین دست
رودخانه ،كاهشی است .بنابراین بخش پاییندست رودخانه ،دارای كیفیت بدتری نسبت به ایستگاههای باالدست است .همچنین به نظر میرسد
شاخص  ASPTنسبت به شاخص  ،BMWPبرای ارزیابی رودخانهها مناسبتر است.

كلید واژهها ،BMWP،ASPT :ماكروبنتوز ،رودخانه كرج،كیفیت آب
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سرآغاز
كیفیت آبهای جاری از طریق غلظت مواد ،عناصر مختلف موجود
در آن و تاثیر آنها بر عملکرد بومسازگانهای آبی و سالمت انسان
به طور مداوم بررسی میشوند ( .)Arifi et al., 2018رودخانه
كرج به عنوان یکی از منابع تأمین كننده آب كالن شهر تهران و
به علت فعالیتهای تفرجی در حاشیه آن حایز اهمیت میباشد؛
بنابراین ،الزم است از كیفیت مطلوبی برخوردار بوده و روند تغییر
كیفیت این منبع آبی مورد توجه قرار گیرد .مطالعه آبها و شناسایی
آلودگی رودخانهها با روشهای رایج سنجش متغیرهای
فیزیکوشیمیایی آب كافی نیست و تنها اطالعاتی را در زمان
نمونهبرداری بهدست داده و بهطور كامل قادر به بیان كیفیت و
وضعیت محیط آبی نمیباشد ) .(Esmaili Sari, 2003به منظور
پی بردن به این تغییرات و ارزیابی سالمت اكولوژیک آب رودخانه،
استفاده از روشهای مطالعه زیستی بر روی خصوصیات كیفی آب
با بررسی پراكنش بیمهرگان كفزی درشت (ماكروبنتوزها) و
استفاده از شاخصهای زیستی ضروری میباشد .شاخصهای
زیستی عبارات عددی هستند كه مقادیر كمی تنوع گونهای را با
اطالعات كیفی در مورد حساسیتهای بومشناختی هر تاكسون
تلفیق میكنند ).(Czerniawska-Kusza, 2005
شاخص  )6( ASPTیکی از شاخصهای زیستی معتبر جهت ارزیابی
كیفیت آب رودخانهها میباشد كه ارتباط مستقیمی با نتایج سیستم
امتیازی  )7( BMWPدارد .شاخص  BMWPتحت تاثیر تعداد
تاكسون در هر نمونه از طریق اندازه نمونه ،نمونهگیری و بازده
عملآوری نمونهها میباشد (.)Wally and Hawkes, 1997
مفهوم میانگین امتیاز به ازای هر تاكسون ( )ASPTتوسط برخی
زیستشناسان ،نسبت به  BMWPمناسبتر تشخیص داده شده
و آن را شاخص قابل اعتمادتری برای ارزیابی كیفیت آب
رودخانهها دانستند ( .)Armitage et al., 1983محاسبه و
كاربری ساده و قیمت ارزان از مزایای این شاخص است و معایبی
در ارزیابی توسط این شاخص گزارش نشده است .دادههای مورد
نیاز برای محاسبه آن تعداد تاكسونها و مقادیر  BMWPمیباشد

دو فصل زمستان و تابستان نمونهبرداری كرده و جمعا  65گونه از
پنج رده جانوری ماكروبنتوز را شناسایی و شمارش كردند
( .)MohammadiRoozbahani et al., 2014بر اساس
شاخص  ASPTبه جز ایستگاه پل رانکین سایر ایستگاهها در طبقه
كیفی احتمال آلودگی شدید قرار گرفتند .در ایستگاه پل رانکین
هیچ گروه جانوری مشاهده نشد و به عنوان ایستگاه  Azoicمعرفی
شد .درحالیكه نتایج شاخص  BMWPكیفیت آب در محدوده
مورد نظر را در دو طبقه كیفی ضعیف و بسیار ضعیف طبقهبندی
كرد.
همچنین طبقهبندی كیفی آب رودخانه زامرود با استفاده از
شاخصهای زیستی هلسینهوف و  BMWP/ASPTدر منطقه
مازندران انجام گرفت ) .(Azimi et al., 2015نمونهبرداری در
دو فصل سرد و گرم در شش ایستگاه صورت گرفت و  71خانواده
متعلق به  67راسته شناسایی شدند .نتایج نشان داد كه ایستگاه 6
كه در باالدست رودخانه واقع شده بود دارای كیفیت آب بهتر و
ایستگاه  3كه در محدوده خروجی فاضالب كارگاه پرورش ماهی
قرار داشت ،دارای كیفیت آب پایینتری میباشد .میانگین شاخص
زیستی رودخانه مزبور 8/11 ± 9/51 )SD( ،به دست آمد كه
نشاندهنده كیفیت به نسبت ضعیف آب رودخانه زارمرود است.
در مطالعه دیگری ،كیفیت آب تاالب هشیالن با استفاده از
شاخصهای زیستی  BMWPو  ASPTبررسی شد )Norouzi
 .(& Rezaeimanesh, 2021در این مطالعه از  3ایستگاه با 9
تکرار در دو فصل سرد و گرم نمونهبرداری انجام شد .نتایج نشان
داد كه میانگین شاخص  BMWPدر ایستگاهها و فصول مختلف
نمونهبرداری دارای تفاوت معنیدار بود .بر مبنای شاخص
 BMWPدر فصل گرم ایستگاههای مطالعاتی از لحاظ كیفیت آب
در دو گروه خیلی خوب ،متوسط و در فصل سرد در سه گروه خوب،
ضعیف و متوسط طبقهبندی شدند.
اخیراً طبقهبندی وضعیت كیفی آب رودخانه كرج با استفاده از
شاخص  EPTبا نمونهبرداری در چهار فصل انجام شد
( .)Ghorbanzadeh et al., 2020در این پژوهش كه بر اساس
فراوانی و پراكنش سه راسته Trichoptera ،Ephemeroptera
و  Placopteraدر طول  3ایستگاه در رودخانهكرج انجام گرفت،
 65تاكسون در حد جنس شناسایی شدندMicrasema ،Baetis .
و  Pontoperlaبه ترتیب جنس غالب این سه راسته بوده و
میانگین تراكم ساالنه جمعیت سه راسته ( 6639 )±186عدد/

( 2005; Czerniawska-Kusza, Pirali Zefrehei, et al.,
.)2017
پیش از این مطالعاتی با استفاده از شاخصهای زیستی  ASPTو

 BMWPدر ایران و جهان انجام شده است .در یکی از این
مطالعات ،برای بررسی كیفیت آب رودخانه دز از پنج ایستگاه در
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مترمربع بهدست آمد .براساس تعداد خانوادههای این سه راسته،
میانگینكل شاخص  EPTدر رودخانه كرج  8/1محاسبه گردید.
بیشینه مقدار میانگین ساالنه این شاخص ( )1/3و كمینه مقدار آن
( )9/8تعیین شد .براساس این شاخص ،صددرصد ایستگاهها،
ضعیف یا متوسط ارزیابی شده و كیفیت اكولوژیک منطقه را
غیرقابل قبول و نیازمند به پایش و مدیریت محیطزیستی نشان
داده است .نتایج مطالعه با استفاده از شاخصهای  ASPTو
 BMWPدر آب رودخانه  Küçük Menderesنشان داد كه
بهدلیل فعالیتهای انسانی مانند كشاورزی ،تفرجی ،گردشگری،
فاضالبهای شهری و سکونتگاههای فصلی از كیفیت باالیی
برخوردار نیست ) .(Arsalan et al., 2016همچنین نتایج مطالعه
نشان داد كه كیفیت آب در زهكشی كلیبوكور ضعیف و به شدت
آلوده است ) .(Ariella & Moesriati, 2017این نتیجه از یک
نقطه نمونهبرداری خاص بهدست آمد .درصورتیكه در سایر نقاط
نمونهبرداری ،سطح متوسطی از كیفیت آب آلوده ارزیابی شده
است .این یافته همچنین نشان داد كه این شاخصها باید براساس
ویژگیهای ژئومورفولوژی و محیطی منطقه سورابایا مطابقت داده
شوند.
با توجه به اهمیت رودخانه كرج به لحاظ اكولوژیک و مصارف
مختلف انسانی ،ارزیابی كیفیت آن با بررسی منسجم ،گسترده و
طوالنی مدت ضروری به نظر میرسد .این مطالعه با هدف ارزیابی
كیفی آب رودخانه كرج و طبقهبندی آن با استفاده از شاخص
زیستی  ASPTو مقایسه نتایج آن با شاخص  BMWPانجام شده
است .نتایج این مطالعه در حفظ و بهرهوری پایدار از منابع رودخانه
كرج كاربرد داشته و راهکارهای پیشگیرانه برای حفاظت در اختیار
متولیان و ذینفعان قرار میدهد.
مواد و روشها
نمونهبرداری فصلی در آبان و بهمنماه  6931و اردیبهشت و
مردادماه  6931از نه ایستگاه واقع در شاخه اصلی رودخانه كرج
انجام شد (شکل  .)6ایستگاههای نمونهبرداری ،براساس ورودیها
و تمركز فعالیتهای انسانی انتخاب و با ()GPSMAP76CS
 GPSثبت گردید .نمونهبرداری ماكروبنتوزها براساس روش
) Mandaville (2012انجام شد .بدینترتیب كه نمونههای
ماكروبنتیک در هر ایستگاه (با سه تکرار) بهوسیله نموبردار سوربر
جمعآوری و نمونهها با فرمالین  8درصد تثبت شدند .نمونههای
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بنتیک در آزمایشگاه در زیر استریومیکروسکوب جداسازی و تا حد
جنس شناسایی و شمارش شدند .برای تعیین اختالف بین گروهها،
آنالیز واریانس یکطرفه با استفاده از نرمافزار  SPSS23انجام
است.
یکی از مشکالت اصلی برای بررسی الگوی توزیع مکانی در
ارزیابی وضعیت منطقه ،عدم امکان نمونهبرداری جامع از تمامی
نقاط به دلیل هزینههای باال و عدم دسترسی به منطقه میباشد.
بنابراین باید یک راهكار مناسب برای تعمیم نتایج حاصل از نقاط
اندازهگیری شده به سایر نقاطی كه اندازهگیری در آنها صورت
نگرفته اتخاذ گردد .یکی از راهكارهای تحلیل مکانی دادههای
محیطی ،استفاده از روشهای درونیابی( )9برای بررسی الگوی
توزیع مکانی این دادهها و تهیه نقشههای موردنظر میباشد.
بدینترتیب برای توصیف و نمایش تغییرات مکانی متغیرهای
موردنظر میتوان مقادیر آنها را در نقاطی كه نمونهبرداری نشدهاند،
با در نظر گرفتن اطالعات موجود از محلهای نمونهبرداری شده
برآورد نمود .پهنهبندی و تهیهی نقشهی وضعیت منطقه كمک
مینماید تا با یک نگاه ،وضعیت منطقه جهت اعمال مدیریت و
یکپارچگی دادهها صورت پذیرد )Yay et al, 2008; Nadiri et
 .(al.,2015ارزیابی فضایی برای درک بهتری از تهدیداتی كه
منابع مختلف میتوانند داشته باشند ،مهم است ( Bień et al,
 )2005به همین دلیل استفاده از تکنیکهای  GISدر مطالعات
مربوط به توزیع آالیندهها و مطالعات ارزیابی سالمت اكوسیستم
در محیطزیست توصیه میشود )Song et al, 2017; Zhou et
 .(al, 2007; Matějíček et al, 2006در این مطالعه نیز
نقشههای شاخصهای زیستی با روش  IDWو با استفاده از
نرمافزار  ArcGIS10.3و  Terrset17.3تهیه گردید.
دو ایستگاه وارنگهرود و دیزین در باالدست رودخانه كرج ،بهدلیل
شرایط بهتر از نظر بار آلودگی بهعنوان ایستگاههای شاهد انتخاب
شدند .ایستگاههای بیلقان و پل چوبی در پایین دست سد امیركبیر
و ایستگاههای پل خواب ،آسارا ،شهرستانک و حسنکدر در
باالدست سد واقع شده كه در مجاورت كاربریهای انسانی بهویژه
ساخت آزاد راه تهران -شمال و مراكز تفرجی و مسکونی قرار دارند.
ایستگاه گچسر نیز محل تالقی دو سرشاخه وارنگهرود و دیزین
(والیترود) میباشد.
در این مطالعه برای محاسبه شاخصهای زیستی مورد نظر از
فرمولهای زیر استفاده گردید.
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شکل ( :)1نقشه ايستگاههاي مورد مطالعه در مسیر رودخانه كرج ( )1971-79شامل ايستگاههاي بیلقان
( ،)1پل چوبی ( ،)2پل خواب ( ،)9آسارا ( ،)4شهرستانک ( ،)5حسنکدر ( ،)1گچسر ( ،)9ديزين ( )8و وارنگهرود ()7

شاخص  ASPTبراساس رابطه زیر محاسبه گردید
):(Czerniawska-Kusza, 2005
تعداد تاكسون موجود در نمونه ASPT=BMWP/

به منظور محاسبه مقادیر BMWPبه هر خانواده از گونههای
جمعآوری شده (كمتاران در سطح رده) امتیازی تعلق گرفت .در
این امتیازدهی بیشترین امتیاز به خانوادههایی كه كمترین مقاومت

را در برابر آلودگی دارند داده شد .درنهایت نمرات هر خانواده موجود
در نمونه با هم جمع گردید تا امتیاز  BMWPبه دست آید
( .)Wally and Hawkes, 1997سپس مقادیر بهدست آمده
جهت محاسبه شاخص  ASPTدر رابطه فوق قرار گرفت.
طبقهبندی كیفیت آب براساس شاخص  ASPTو  BMWPطبق
جدول ( )6محاسبه شد.

جدول ( :)1طبقه بندي كیفیت آب براساس شاخص
 )Armitage et al., 1983( ASPTو )Wally and Hawkes, 1997( BMWP

كیفیت آب
آبهای تمیز
آبهای مشکوک به آلودگی
آبهای با احتمال آلودگی متوسط
آبهای با آلودگی شدید
آلودگی شدید
آلوده یا تحت تاثیر قرار گرفته
به صورت متوسط تحت تاثیر قرار گرفته
تمیز ولی كمی تحت تاثیر قرار گرفته
غیرآلوده ،تحت تاثیر قرار نگرفته

نتايج
در این مطالعه تعداد كل نمونه جمعآوری شده و میانگین ساالنه
تراكم ) ( ±SDدر محدوده مورد مطالعه رودخانه كرج به ترتیب
برابر با  95383عدد و ( 7391)±631عدد/مترمربع بود كه بیشترین

مقادير
بیشتر از 1
1 -8
8 -3
كمتر از 3
69 -9
39-66
19-36
699-16
<699

شاخص

ASPT

BMWP

تعداد آن معادل  68969عدد در پاییز و كمترین آن در فصل
تابستان برابر با  9591عدد شمارش شده است .نتایج نشان داد كه
بندپایان بهعنوان عمدهترین گروه ماكروبنتوزها  59%از نمونهها را
تشکیل دادند .همچنین كرمهای حلقوی  ،63%كرمهای پهن در

طبقه بندی کیفی رودخانه کرج با استفاده از شاخصهای ( ...سید قاسم قربانزاده زعفرانی و همکاران)

 6%و نرمتنان در  7%از نمونهها را شامل شدند (شکل .)7
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مطابق با جدول ( )7میانگین كل شاخصهای  ASPTدر رودخانه
كرج 9/38 ،میباشد .دامنه تغییرات شاخص  ASPTبراساس
ایستگاه به ترتیب ( )6/9-5/9میباشد .بیشینه مقدار میانگین
ساالنه شاخص  )3/13( ASPTدر ایستگاه  3و كمینه مقدار آن
( )9/95در ایستگاه  6مشاهده شد .روند تغییرات شاخص ASPT
از باالدست به پایین دست رودخانه ،كاهشی میباشد (شکل .)9
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ،اختالف معنیداری بین میانگین
شاخص  ASPTدر ایستگاههای مختلف نشان میدهد (9 /993
= .)pبر اساس آزمون ) ، (Games- Howellایستگاه  6با
ایستگاههای 1 ،1و  3و ایستگاه  1با ایستگاه  1اختالف معنیدار
داشته است (.)p<9/98

شکل ( :)2درصد تركیب گروههاي عمده گونههاي
ماكروبنتوزها در رودخانه كرج ()1971 -79

جدول ( :)2میانگین ساالنه ( )±SDمقادير شاخصهاي  ISPTو  BMWPرودخانه كرج بر اساس ايستگاه ( )1971-79
St 8

میانگین كل
( ،±SDحداقل و
حداكثر)

St 3

St 9

St 7

98/99±63/73 75/11±68/37 71/89±69/19
9/38±6/59

35/5±79/3
()3-693

31/61±61/93

75/59±61/93

BMWP

9/88±6/9

9/19±6/9

3/96±9/13

9/95±9/11

ASPT

St3

St 5

St 1

St 1

BI

17/89±73/16

86/37±68/11

BMWP

3/65±9/81

3/93±9/19

ASPT

35/99±65/97 19/59±77/97

9/3±6/9
()6-5

St 6

BI

3/13±9/81

3/91±9/13

جدول ( :)9طبقهبندي وضعیت اكولوژيک ايستگاههاي رودخانه كرج)1971-79 (-
مرجع

وضعیت اكولوژيک منطقه ()%

St 1

St 2

St 9

St 4

St 5

9

699

P

St 1

66

53

P

St 9

()G, H

()B,P,M

St 8

قابل قبول

غیر قابل قبول

St 7

مطالعه حاضر

(پايین دست) ايستگاه ( باالدست)
شاخص

M

P

P

P

M M

M

G

BMWP

M

P

P

P

M M

M

M

ASPT

( H؛ عالی G ،؛ خوبM ،؛ متوسط P ،؛ ضعیف B ،؛ بد ،رنگ خاكستری؛ وضعیت اكولوژیک غیر قابل قبول ،رنگ سفید؛ وضعیت اكولوژیک قابل قبول)

بر اساس نتایج شاخصهای مورد نظر و مطابق با دستورالعمل
 ،WFDوضعیت پنجگانه اكولوژیک بستر (عالی؛  ،Hخوب؛ ،G
متوسط؛ ،Mضعیف؛ ،Pبد؛  )Bدر هر ایستگاه مشخص و طبقهبندی
گردید (جدول  .)9بر اساس نقشههای تهیه شده در سامانه
اطالعات جغرافیایی ) (GISبا روش درونیابی ) ،(IDWوضعیت

بستر و محدودههای متمایز مشخص شدند .در اكثر آنها
ایستگاههای با كیفیت باالتر در بخش باالدست پراكنده شدهاند
(شکل  9و .)3
همانطور كه در جدول ( )7نشان داده شده ،براساس میزان شاخص
 99%( ASPTضعیف و  11%درصد متوسط) 699% ،ایستگاهها
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دارای وضعیت اكولوژیک غیرقابل قبول هستند .در صورتیكه
مطابق با نتایج حاصل از شاخص  33/8%( BMWPضعیف،
 33/8%متوسط و  66%خوب)  53%ایستگاه دارای وضعیت
اكولوژیک غیرقابل قبول و فقط  66%دارای كیفیت قابل قبول بوده
است.

(ب)
شکل ( :)9روند تغییرات ( ASPTالف) و ( BMWPب) در
رودخانه كرج بر اساس ايستگاه ()1971- 79
(نقطه چین ن شانه شیب تغییرات و حروف متفاوت ن شانه اختالف معنی دار می با شد.
آنالیز واریانس یکطرفه Games- Howell ،برای  ASPTو توكی تستتت برای
(الف)

BMWP؛ )p≤9/98

شکل ( :)4نقشه درونيابی ( )IDWشاخصهاي  ASPTو  BMWPدر ايستگاههاي رودخانه كرج ( )71 -79

طبقه بندی کیفی رودخانه کرج با استفاده از شاخصهای ( ...سید قاسم قربانزاده زعفرانی و همکاران)

همانطوركه قبالً اشاره شد ،براساس شکلهای ( 9و  )3كیفیت
آب ایستگاههای سرشاخه والیترود و گچسر در باالدست سد
امیركبیر بهتر بوده و به سمت ایستگاههای میانی محدوده مطالعاتی
كیفیت كمتر شدهاست .پایین آمدن كیفیت در ایستگاههای قبل از
سد در باالدست؛ ایستگاههای میانی با رنگ گرمتر ،زرد و قهوهای،
(شکل  3الف و  3ب)؛ میتواند به دلیل تمركز فعالیتهای انسانی
(بهویژه جادهسازی) در این محدوده باشد كه با باال بردن كدورت
و سایر آالیندهها ،سبب افزایش استرس محیطی میشود ولی در
سرشاخه یا ایستگاههای باالدستتر ،بهنظر میرسد تحت تاثیر
تراكم كمتر مراكز آلودگی باشد .از طرفی ایستگاه بعد از سازه سد
در پاییندست رودخانه مجدداً كمی كیفیت بهتر شده و در ایستگاه
آخر (بیلقان) كیفیت نزولی شدهاست .این موضوع نیز میتواند تحت
تاثیر سازه سد و تراكم بیشتر مراكز استرسزا در مسیر ایستگاه آخر
باشد.
بحث و نتیجهگیري
برنامههای كنترل و پایش كیفی آب در ایران بیشتر بر اساس تعیین
متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آب صورت میگیرد و در مقابل،
ارزیابی متغیرهای زیستی رودخانهها به صورت محدود انجام
میشود ) .(Nemati et al., 2010استفاده از شاخص زیستی
 BMWPو به دنبال آن  ASPTبه دلیل نبود كلیدهای شناسایی
بزرگ بیمهرگان كفزی ایران بهخصوص در سطح گونه میتواند
بسیار مفید باشد .این روش به دلیل نیازمندی به شناسایی
ماكروبنتوزها در سطح خانواده بسیار آسان و كم هزینه بوده و در
زمان نیز صرفهجویی قابل توجهی خواهد شد (Czerniawska-
 .)Kusz, 2005با اینكه شاخص زیستی  BMWPاز متداولترین
شاخصهای ارزیابی كیفیت آب رودخانهها میباشد ( Wright et
 ،)al., 1989برخی زیستشناسان سیستم مفهوم میانگین امتیاز
به ازای هر تاكسون ) (ASPTرا مناسب تشخیص داده و عنوان
كردند كه این سیستم ،شاخص قابل اعتمادتری در ارزیابی كیفیت
آب نسبت به مجموع امتیاز  BMWPمحسوب میشود .از مزایای
شاخص امتیاز متوسط هر طبقه ) (ASPTنسبت به  BMWPآن
است كه به اندازه نمونه ،فصل سال و روش نمونهگیری وابسته
نیست ( .)Armitage et al., 1983; Hawkes, 1998درجه
تحمل شرایط محیطزیستی مختلف در سطح خانواده به تنوع گونه
و همچنین محدوده تحمل گونههای فردی در درون خانواده وابسته
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است؛ بنابراین امتیازهای اختصاص داده شده به ماكروبنتوزها
بهعنوان شاخصزیستی در سطح خانواده معموال مقادیر متوسط
تحمل گونهای است (.)Armitage et al., 1983
نتایج به دست آمده در این مطالعه جهت ارزیابی كیفیت اكولوژیک
رودخانه براساس شاخصزیستی  ASPTبا ارزیابی شاخص شانون
و ) EPT (Ghorbanzadeh, et al., 2020مشابهت دارد .این
مطالعه نشان داد كه همه ایستگاهها دارای كیفیت غیرقابل قبول
(ضعیف تا متوسط) بودند .بیشترین مقدار میانگین ساالنه شاخص
 )3/13( ASPTدر ایستگاه  3و كمترین مقدار آن ( )9/95در
ایستگاه  6مشاهده شد .روند تغییرات معنیدار شاخص  ASPTاز
باالدست به پایین دست رودخانه كاهشی بود (شکل  .)3بهعبارتی
گرچه بهطور كلی كیفیت رودخانه براساس نتایج این شاخص در
وضعیت غیرقابل قبول است ،با این حال باالدست رودخانه نسبت
به پاییندست از كیفیت بهتری برخودار بودهاست.
از طرفی بیشترین مقدار میانگین ساالنه شاخص  BMWPدر
ایستگاه  3و كمترین مقدار آن ( )71/89در ایستگاه  8مشاهده شد.
روند معنیدار كاهشی از باالدست به سمت پاییندست مشهود بوده
و كیفیت آب براساس این شاخص در  53درصد ایستگاهها غیرقابل
قبول (متوسط M ،یا ضعیف )P،و تنها در ایستگاه  3با كیفیت خوب
( )Gارزیابی شدهاست (جدول  .)9همچنین نقشههای تهیهشده در
سامانه جغرافیایی ( )GISنشاندهنده آن است كه ایستگاههای با
كیفیت باالتر در بخش باالدست پراكنده شدهاند .در مقابل،
طبقهبندی اكولوژیک ایستگاهها به تفکیک شاخصهای زیستی
براساس میزان شاخص ( ASPTجدول  )9در همه ایستگاهها
دارای وضعیت اكولوژیک غیرقابل قبول بوده است ( 99%ضعیف و
 11%درصد متوسط).
نتایج این پژوهش با تعدادی از مطالعات انجام شده در دنیا و ایران
همخوانی داشته و در مواردی مغایرتهایی مشاهده شده است.
نتایج بررسیها نشان داد كه شاخص زیستی  ASPTشاخصی
مناسب برای ارزیابی رودخانهها بوده و شاخص  BMWPبرخالف
دیگر شاخصهای معمول نظیر شانون -وینر و همگنی به طور
مشخصی تحت تاثیر متغیرهای محیطی نمیباشد )Morais et
 .(al., 2004همچنین بنابر گزارشات موجود ،شاخصهای مبتنی
بر نمرهدهی نظیر  MBWPو  ASPTقویتر از شاخصهای
مبتنی بر ساختار جامعه هستند ) .(Johnson et al., 2006نتایج
مطالعات انجام شده در دو تاالب مصنوعی تصفیه آب معدنی
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 Quaking Housesو  Whittleاز طریق بررسی اولیه جوامع
ماكروبنتوز نشان داد كه دو شاخص  ASPTو  BMWPدر مطالعه
آنها بهطور دقیق همخوانی نداشته و نتایج یکدیگر را تایید نکردند
( )Galbrand et al., 2007در حالی كه در برخی مطالعات نتایج
شاخصهای مذكور مطابقت كاملی با یکدیگر داشتند ( Nemati

در این مطالعه نیز نتایج  ASPTنسبت به شاخص  BMWPاز
حساسیت بیشتری برخوردار بوده و كلیه ایستگاهها را دارای كیفیت
متوسط و ضعیف طبقهبندی نموده است.
عدم توانایی در ایجاد تمایز بین مکانها و یا زمانهای مختلف
میتواند ناشی از اندازهگیری در سطح خانواده در برخی از
شاخصهای زیستی مانند  BMWPو  ASPTباشد ( Nemati
 .)et al., 2010بنابراین ،پیشنهاد میشود جهت بررسیهای
دقیقتر در كنار برآورد شاخصهای زیستی و متغیرهای
فیزیکوشیمیایی موثر بر تركیب جوامع ماكروبنتوز ،از شاخصهای
تنوع و یا سایر روشهای تلفیقی و به مدت طوالنیتر متناسب با
طول دوره حضور درشت بیمهرگان كفزی در بستر حداقل یک
و نیم تا دو سال استفاده شود ).(Ariella & Moesriati, 2017
با اینحال در شرایط كنونی و ضرورت توجه ویژه به منابع آبی
كشور ،استفاده از روشهایی كه در كمترین زمان ممکن امکان
رسیدگی و اعمال مدیریت كارآمد را فراهم آورد قابلتوجه است.
بنابراین ،سازگار كردن شاخصهای زیستی مانند شاخصهای مورد
استفاده در این پژوهش با شرایط ایران میتواند نقش مهمی در
ارتقای سطح كیفی پایش منابع آبی و بهبود روند نظارت بر آنها
داشته باشد .به این منظور الزم است ایستگاههای بیشتری در
سرشاخههای رودخانه كرج مدنظر قرار گیرد .جهت بررسی عوامل
استرسزا و منابع آالینده در ایستگاههای دیزین ،حسنکدر،
شهرستانک آسارا ،پل خواب و پل چوبی پیشنهاد میگردد مطالعه
تکمیلی شناسایی منابع تهدیدكننده در زیرحوضههای مربوطه
انجام و نسبت به مدیریت محیطزیستی آن اهتمام بیشری نمود.

.)et al., 2010

در ایران ،نتایج مطالعات ) Shirchi (2012نشان داد شاخصهای
زیستی هیلسنهوف و  BMWP/ASPTشاخصهای زیستی
مناسبی برای ارزیابی كیفیت آب رودخانه جاجرود میباشند .در
مطالعهای مشابه بر روی تاالب چغاخور ،كیفیت آب تاالب را
براساس شاخص  BMWPطبقه ضعیف و براساس نتایج شاخص
 ASPTدر دو طبقه آلودگی متوسط و شدید گزارش نمودند
) .(Fathi et al., 2013همچنین بر اساس نتایج مطالعهای بر
روی رودخانه تجن ،شاخص  ASPTنسبت به شاخص BMWP
از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و تغییرات كیفی رودخانه را
بهتر نشان میدهد ) .(Ebrahimi et al., 2018نتایج مطالعه بر
روی رودخانه گرگر ،كیفیت آب این رودخانه براساس شاخص
 BMWPرا در سه طبقه كیفی متوسط ،ضعیف و خیلی ضعیف
نشان داد؛ در حالیكه نتایج شاخص  ASPTبیانگر آلودگی بسیار
شدید در این رودخانه بوده است ).(Mosavi et al., 2018
همچنین نتایج دو شاخص  ASPTو  BMWPبر روی تاالب
هشیالن كامال با هم منطبق و مشابه نبود )& Norouzi
.(Rezaeimanesh, 2021
براساس نتایج پژوهش منتشر شده كه بهطور همزمان با مطالعه
حاضر انجام شده ،غنیشدگی ( )EFبرخی فلزات سنگین بهویژه
آرسنیک را در كلیه ایستگاههای مورد نظر در مسیر رودخانه كرج
كه با ایستگاههای مطالعه حاضر یکی است ،متوسط تا شدید نشان
داده و از نظر میزان بار آلودگی ( )PLIدارای آلودگی معرفی نموده
است ) .(Ghorbanzadeh, et al., 2021بنابراین میتوان گفت

يادداشتها
1. Average Score Per Taxon
2. Biological Monitoring Working Party
3. Interpolation
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