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چکیده
پیشینه و هدف :بررسی ساختار جوامع آبی در اکوسیستمهای آبی جایگاه ویژهای در مطالعات اکولوژیک
موجودات آبزی دارد .از جمله شاخصهای مهم و رایج ماکروبنتیک میتوان به شاخصهای اکولوژیک تک
متغیره و چند متغیره اشاره کرد که با داشتن مزایا و معایب متفاوت ،همچنان در مطالعات مختلف در
آبهای رودخانهای مورد استفاده قرار میگیرند .در سالهای اخیر مطالعاتی با استفاده از شاخص تنوع
زیستی و شاخصهای زیستی به ویژه شاخص هلسینهوف برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه کرج مورد
استفاده قرار گرفته است .با فرض وجود توافق بین شاخصهای اکولوژیک منطقه ،پژوهش حاضر میزان
سازگاری بین نتایج وضعیت کیفی بهدستآمده از شاخصهای اکولوژیک مختلف رودخانه کرج را ارزیابی
کرد.
مواد و روشها :در این مطالعه در طول  9ایستگاه و طی چهار فصل ( ،)2990-2991نمونهبرداری از
ماکروبنتوزها با نمونهبردار سوربر انجام شد .پس از جداسازی و شناسایی ماکروبنتوزها ،شاخص شانون،
 BMWP ،ASPT ،EPTو  HFBIمحاسبه شد .سپس طبقهبندی وضعیت اکولوژیک ایستگاهها بر اساس
این شاخصها انجام شد .درصد ایستگاه هایی که وضعیت اکولوژیک آنها قابل قبول یا غیرقابل قبول بود
و همچنین میزان سازگاری بین این پنج شاخص در منطقه مورد مطالعه محاسبه شد .برای تعیین گرایش
مشابه شاخصهای مختلف در طبقهبندی ایستگاهها ،میزان همبستگی بین آنها ،با استفاده از آزمون
غیرپارامتریک تعیین شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  SPSS23و  Excelو جهت تعیین
شاخص تنوع زیستی از  Primer6استفاده شد .برای بررسی توزیع نرمال دادهها ،از آزمون شاپیرو -ویلک
استفاده شد .بهمنظور بررسی اختلاف معنیداری بین دادههای مورد نظر از آنالیز واریانس یکطرفه و از
آزمون کروسکال والیس در سطح معنیداری  p<0/01استفاده شد .جهت تهیه نقشهها با روش  IDWاز
نرمافزار  ArcGIS10.3و  Terrset17.3استفاده گردید.
نتایج :به لحاظ فراوانی ،شیرنومیدهها ،خانواده غالب بودند .خانوادههای ،Micrasema ،Tubifex ،Baetis
 Leptophlebiidae ،Hydropsyche ،Eporus ،Rhithrogenaو  29 ،Simuliumدرصد نمونهها را تشکیل
دادند .مقادیر شاخصهای ' BMWP ،ASPT ،EPT ،Hو  HFBIبهترتیب (،)1/0±1/2( ،)1/21±0/01
( )02/2±19/0( ،)9/9±2/0و ( )0/0±2/0محاسبه گردید .توافق نسبی در نتایج حاصله از پنج شاخص
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مورد مطالعه در  01درصد از ایستگاهها با کیفیت غیرقابل قبول دیده شد .در صورتیکه در  11درصد از
ایستگاههای رودخانه توافق کامل و  22درصد ایستگاهها عدم توافق را نشان دادهاست .تحلیل آماری بیانگر
وجود توافق و سازگاری معنیدار بین نتایج وضعیت اکولوژیک حاصل از  EPTبا  BMWP ،ASPTو شانون
بوده در صورتیکه با شاخص  HFBIمتفاوت هستند .همچنین بر اساس نتایج همبستگی بین طبقهبندی
کیفیت اکولوژیک حاصل از شاخصهای زیستی (ارتباط مثبت و قوی بین  EPTبا شانون و ،)BMWP
نشاندهنده جهت مشابه این شاخصها در طبقهبندی ایستگاهها میباشد.
بحث :تغییرات ساختاری و جمعیتی ماکروبنتوزها در اکوسیستمهای آبی در اثر عوامل طبیعی و
فعالیتهای انسانی وجود دارد .با توجه به عدم وجود توافق کامل بین نتایج ارزیابی شاخصهای پنجگانه
در این مطالعه ،به منظور استفاده از این شاخصها در هر منطقه برای مدیریت محیط زیست ،استفاده
همزمان از شاخصها توصیه میشود .همچنین بررسی تطابق بین شاخصهای مختلف و انتخاب شاخص
اکولوژیک مناسب بسیار مهم است .در نتیجه استفاده از هر یک از این شاخصها به تنهایی و بدون در نظر
گرفتن ملاحظات فوق میتواند منجر به نتایج اشتباه شود .بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،شاخص
هلسینهوف ( )HFBIرا میتوان به عنوان شاخص مناسبتری نسبت به سایر شاخصهای مورد مطالعه
برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک رودخانه کرج معرفی کرد.
میباشد .شاخصهای زیستی بیشتر بر طبقهبندی و
اطلاعات اکولوژیک تکیه دارد ،در حالیکه شاخصهای
تنوع زیستی ترکیبی از غنای گونهای با فراوانی گونه
منحصر به فرد میباشد که میتواند اطلاعات کلی را از
وضعیت ساختار جمعیتی ارائه دهد ( .)Kar, 1998در واقع
شاخصهای زیستی ،عبارتهای عددی هستند که مقادیر
کمّی گونههای مختلف را در برابر مقادیر کیفی مانند
حساسیتپذیری اکولوژیک بیان میکند .بنابراین استفاده
از شاخصهای کیفی یکی از روشهای ساده و معمول در
سطح دنیا ،برای سنجش کیفی آبهای سطحی و ساحلی
میباشد ( .)Pazira et al., 2020تمام این روشها تحت
عنوان روشهای ارزیابی زیستی به کار میروند .مطالعه و
بررسی ساختار جوامع کفزی در اکوسیستمهای آبی
جایگاه خاصی در بررسیهای اکولوژیک موجودات آبزی به
خود اختصاص داده است ).(Humpesch & Fesl, 2002
در آبهای داخلی نیز موجودات کفزی )(Benthos
بهعنوان یکی از مهمترین حلقههای زنجیره غذایی وابسته
به رسوبات مطرح میباشند .این موجودات بیشتر دوران
حیات خویش را در مجاورت رسوبات به سر میبرند .این
جانداران اغلب رنگی و کرممانند بوده و گروه متنوعی از
جانوران کوچک نظیر لارو حشرات ،سختپوستان ،کرمها و
نرمتنان را شامل میگردند (.)Horne & Goldman, 1994

مقدمه
رودخانهها از اکوسیستمهایی هستند که همواره در معرض
ورود و تخلیه ضایعات و آلودگیهای مختلف قرار دارند و
نقش عمدهای در پراکنش آلودگی ایفا میکنند ( Ogbogu
 .)& Olajide, 2002از نظر بسیاری از اکولوژیستها،
آشفتگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی بهصورت مستقیم
(شامل ایجاد پلها ،سدها ،از بین بردن پوشش گیاهی و
خشککردن رودخانهها ،ورود فاضلابهای شهری و
صنعتی و احداث مراکز تفرجگاهی) و به صورت
غیرمستقیم (شامل فعالیتهای کشاورزی ،آبزیپروری،
استخراج معادن ،فراوردههای صنایع و توسعه شهری)
نقش اصلی در تعیین ساختار جوامع رودخانه بازی
میکنند ( .)Gordon et al., 1992مطالعات لیمنولوژیک و
هیدروبیولوژیک ،شامل مطالعات فیزیکوشیمیایی،
باکتریولوژیک و بیولوژیک آبهاست که در این میان
مطالعات بیولوژیک از اهمیت ویژهای برخوردارند و
میتوان به وسیله آن و با کمک سایر مطالعات ،قضاوتی
منطقی و معقول از یک اکوسیستم را ارائه داد .بررسی
آلودگی و ارزیابی کیفیت یکی از اهداف اصلی مدیریت
منابع آبی است (.)Norouzi & Rezaeimanesh, 2021
معمولترین رویکرد در ارزیابی کیفی اکوسیستمهای آبی
استفاده از شاخصهای زیستی و شاخصهای تنوع زیستی
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از جمله شاخصهای مهم و معمول ماکروبنتوزی میتوان
به شاخصهای شانون BMWP ،ASPT ،EPT ،و HFBI
اشاره نمود که با داشتن مزایا و معایب مختلف همچنان در
مطالعات مختلف در آبهای داخلی مورد استفاده قرار
میگیرند ( .)Pirali Zefrehei & Ebrahimi, 2017در واقع
ارزیابی زیستی به لحاظ نیاز کمتر به تجهیزات
آزمایشگاهی روش کم هزینهای است و میتواند نتایجی با
دقت قابل قبول ارائه دهد .همچنین قابلیت بررسی اثرات
تجمعی آلایندهها ،پتانسیل نمایش استرسهای محیطی
در طول زمان و ایجاد آلودگی کمتر برای محیطزیست در
هنگام مطالعه را دارد ( .)Aazami, 2015رودخانه کرج
تأمینکننده آب شرب تهران و کرج و آب کشاورزی مناطق
همجوار میباشد .از طرفی از نظر ساختار بستر و
مشخصههای هیدرولوژیک و برخورداری از پتانسیلهای
بالقوه زیستی دارای اهمیت زیستگاهی برای آبزیان
میباشد ( .)Abdoli, 2016کاربری اراضی در محدوده
مطالعاتی رودخانه کرج شامل فعالیتهای تفرجی ،زراعت،
باغهای میوه و مرتع است .بنابراین این مطالعه با هدف
تعیین وضعیت کیفی آب منطقه در محدوه بالادست و
پایین دست سد امیرکبیر کرج و همچنین مقایسه عملکرد
شاخصهای مختلف اکولوژیک برای اولین بار به لحاظ
بررسی یکپارچه و همزمان سرشاخه های مهم و مناطق
پایین دست در ابتدای ورودی شهر کرج به طول 21
کیلومتر در مسیر رودخانه انجام شد.
در چند سال اخیر ،مطالعاتی با استفاده از شاخصهای
زیستی بهویژه شاخص هلسینهوف برای ارزیابی کیفیت
آب رودخانه کرج استفاده شد (،Mahmoudi, 2013
 .)Shokripour & AshjaArdalan, 2017تحقیق انجام
شده گویای وضعیت نسبتاً سالم آب در ایستگاههای مورد
نظر بوده و وضعیت بیولوژیک رودخانه از نظر کیفی عمدت ًا
درحد مناسب تا خیلی خوب و در برخی ایستگاهها در حد
متوسط بوده است .نتایج تحقیق  )1021( Shirchiنشان
داد شیرونومیدهها دارای بیشترین فراوانی نسبی در منطقه
مطالعاتی رودخانه جاجرود بوده و شاخصهای زیستی
هیلسنهوف و  BMWP/ASPTشاخص مناسبی برای
ارزیابی کیفیت آب این رودخانه معرفی شدند .همچنین
نتایج ترکیبی از شاخصهای زیستی نشان داد ایستگاههای
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واقع در مناطق مسکونی نسبت به ایستگاههای بالادست
آلودگی بیشتری دارند و کنترل و مدیریت منابع آلاینده
برای حفاظت از منطقه مورد مطالعه لازم است .بنابراین
مطالعه حاضر با فرض اینکه بین مقادیر شاخصهای
اکولوژیک منطقه ،سازگاری وجود دارد ،انجام شد تا به
سوالات مهم از جمله؛ میزان سازگاری بین نتایج ارزیابی
کیفی حاصل از شاخصهای اکولوژیک مختلف در یک
منطقه (مثل رودخانه کرج) چه مقدار می باشد؟ و شاخص
مناسب منطقه کدام میتواند باشد؟ پاسخ داه شود.
بنابراین ضمن محاسبه شاخص تنوع شانون و شاخصهای
زیستی ماکروبنتوز تک متغیره و مولتی متریک (،EPT
 BMWP ،ASPTو  )HFBIو مقایسه بین آنها ،برای
نخستین بار میزان توافق نتایج ارزیابی شاخص تنوع و
چهار شاخص زیستی در تعیین کیفیت رودخانه کرج و
نحوه تصمیمگیری بر مبنای نتایج هریک از آنها ،مورد
بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
کلیه روشهای نمونهبرداری و آنالیز پارامترها براساس
روشهای ارائه شده توسط  Cavanaghو همکاران
( )2990و  )1021( Mandavilleانجام شد .عملیات
نمونهبرداری از  9ایستگاه رودخانه کرج (از بیلقان تا ولایت
رود و وارنگه رود) به مدت یکسال طی چهار فصل (پاییز و
زمستان  2990و بهار و تابستان  )2991انجام شد (شکل
 .)2نمونههای ماکروبنتوز در هر ایستگاه (با سه تکرار از
وسط و سمت چپ و راست رودخانه) بهوسیله نموبردار
سوربر ( 91×91سانتیمتر با توری با مش  100میکرون)
جمعآوری و ماکروبنتوزها پس از رنگآمیزی با رزبنگال
( 2گرم در لیتر) ،با فرمالین پنج درصد فیکس شده
( )Jayachandran et al., 2019و سپس جداسازی و با
استفاده از استریو میکرسکوپ ( )Nicon, SMZ 800و با
استفاده از منابع معتبر از جمله  Winterbournو
 Webb ،)1000( Bouchard ،)2922( Gregsonو
 )1002( Mccaffertyراهنمای صحرایی بیمهرگان آبزی
( ،)www.dep.wv.gov/sosشناسایی شدند.
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شکل -1نقشه ایستگاه های مورد مطالعه در مسیر رود خانه کرج ()1971-79

زیستشناسان همچون  Armitageو همکاران ()2929
بهعنوان شاخص قابل اعتمادتری در مورد کیفیت آب رودخانه
نسبت به مجموع امتیاز  BMWPمطرح شد که براساس رابطه
زیر محاسبه میگردد (.)Czerniawska-Kusza، 2005

برای محاسبه شاخص تنوع زیستی (شانون )H' ،از فرمول زیر
استفاده گردید .مقدار این شاخص وقتی صفر است که تنها یک
گونه در نمونه موجود باشد و مقدار آن زمانی حداکثر است که
تعداد گونهها بیشتر باشد و افراد تشکیل دهنده هریک از
گونهها نیز در نمونه تقریب ًا یکسان باشند ).(Jorgensen, 2005
فرمول آن به شرح زیر است:

N؛ تعداد تاکسون موجود در نمونه

'-Σpi log2pi ; pi=Ni/N =H

شاخص زیستی هلسینهوف ( )HFBIمیزان آلودگیهای مواد
مغذی را نشان میدهد .این شاخص با شناسایی ماکروبنتوزها
در حد خانواده و تعیین میزان تحمل آنها نسبت به آلودگی
آب برآورد میشود .امتیاز صفر بیانگر عدم مقاومت خانواده به
آلودگی و در نتیجه پاکیزگی آب و امتیاز  ،20مقاومت بالای
خانواده را به آلودگی نشان میدهد ( .)Huang et al., 1982این
شاخص با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود ( Hilsenhoff,
.)1988

 : piنسبت افراد یافت شده در گونه  iام
 :Niتعداد افراد گونه  iام
 :Nتعداد کل افراد نمونه
برای محاسبه  ،EPTتعداد خانوادههای متعلق به سه راسته
 Trichoptera ،Ephemeropteraو  Placopteraدر هر واحد
نمونهگیری مورد استفاده قرار گرفت .در شاخص  ،BMWPبه
هر خانواده (کمتاران در سطح رده) امتیازی نسبت داده
میشود .مقاومت هر خانواده از ماکروبنتوزها به آلودگی آلی در
سرعتهای مختلف جریان آب ،مبنای امتیازدهی میباشد؛ به
طوری که خانوادهای که کمترین مقاومت را در برابر آلودگی
دارد ،بیشترین امتیاز را به خود اختصاص میدهد .در نهایت
نمرات هر خانواده موجود در نمونه با هم جمع میشود تا امتیاز
 BMWPبدست آید .استفاده از مفهوم میانگین امتیاز به ازاء
هر تاکسون تحت عنوان شاخص  ،ASPTتوسط برخی

 :Nتعداد کل نمونه در تمام خانواده ها (فراوانی کل)
 :nتعداد کل نمونه ها در هر خانواده (فراوانی هر خانواده)
 :Vtارزش تحمل هر خانواده (ضریب زیستی)
برای طبقهبندی وضعیت اکولوژیک ایستگاههای رودخانه کرج
بر اساس شاخصهای اکولوژیک پنجگانه ،وضعیت اکولوژیک
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هریک از ایستگاهها طبق جدول  2مشخص گردید .در ادامه
همانند روشی که  Blanchetو همکاران ( )1002استفاده نمود،
از دیدگاه مدیریت محیطزیست منطقه وضعیت اکولوژیک
عالی ( )H; Highو خوب ( )G; Goodدر گروه قابل قبول و
وضعیت اکولوژیک بد ( ،)B; Badضعیف ( )P; Poorو متوسط
( )M; Mediumدر گروه غیرقابل قبول دستهبندی شد
) .(Blanchet et al.,2008سپس درصد ایستگاههایی که
وضعیت اکولوژیک آنها بر اساس هریک از شاخصها ،در گروه

دوره  ،7شماره  ،77تابستان 1041

قابل قبول و یا غیرقابل قبول قرار گرفت ،تعیین گردید.
همچنین برای مقایسه میزان سازگاری (توافق) بین شاخصها،
ابتدا در هر ایستگاه عدد صفر به وضعیت بد تا متوسط و عدد
یک به وضعیت خوب و عالی ()B, P, M=0, H, G=2
اختصاص یافت .مجموع آنها ،نمره سازگاری یا عدم سازگاری
را مشخص مینماید و نهایتاً بر اساس جدول  1وضعیت
سازگاری شاخصها در منطقه مشخص میشود ( Blanchet et
.)al., 2008

جدول  -1آستانه تعیین وضعیت اکولوژیک ( )ECoQبر اساس شاخص ها

آستانه شاخص زیستی()BI

ECoQ
ASPT

BMWP

HFBI

EPT

;)H'(log2
bit/ind

عالی و خیلی خوب ()H

بیشتر از 0

<200

0 -0/11

>11

>0

خوب ()G
متوسط ()M
ضعیف ()P
بد (خیلی بد) ()B

0 -1
1 -0
0-9
کمتر از 9

200-12
10-02
00-22
20-0

0/10-1/00
1/2 -1/11
1/10 -1/11
1/10 - 20

12-11
20-10
1-29
0-0

9-0
1-9
2-1
0-2

رفرنس

Armitage
et al.,1983

Hawkes and
Wally,1997

Hilsenhoff,
1988

Plafkin et.
al.1989

Jorgensen
et al., 2005

جدول  -2مقایسه میزان توافق بین پنج شاخص زیستی ()Blanchet et al., 2008

حالت توافق

تفسیر

امتیاز کل

][a

داشتن توافق کامل بین  1شاخص زیستی در زمینه وضعیت اکولوژیک متوسط و پایین تر
(وضعیت اکولوژیک غیرقایل قبول)

0

][b

وجود توافق نسبی بین  0شاخص زیستی (از  1شاخص زیستی) در رابطه با وضعیت اکولوژیک متوسط به پایین تر
(وضعیت اکولوژیک غیرقابل قبول)

2

][c
][d
][e

][f

عدم توافق بین  1شاخص زیستی در رابطه با وضعیت اکولوژیک ایستگاهها
عدم توافق بین  1شاخص زیستی در رابطه با وضعیت اکولوژیک ایستگاهها
داشتن توافق نسبی بین  1شاخص زیستی در زمینه وضعیت اکولوژیک خوب و عالی
(وضعیت اکولوژیک قایل قبول)
داشتن توافق کامل بین  1شاخص زیستی در زمینه وضعیت اکولوژیک خوب و عالی
(وضعیت اکولوژیک قایل قبول)

امتیاز
0
2

1
9
0
1

EcoQ
B,P,M
G,H

عالی ( ،)H; Highخوب ( ،)G; Goodمتوسط ( ،)M; Mediumضعیف ( ،)P; Poorبد ()B; Bad

نیز از حالات توافق ( cو  )dاستفاده شد .همبستگی بین
طبقهبندی کیفیت اکولوژیک حاصل از شاخصهای زیستی،
برای ارزیابی گرایش مشابه یا متفاوت شاخصهای مختلف در

بنابراین بهطورکلی برای محاسبه میزان توافق بین شاخصهای
پنچگانه در رودخانه کرج ،برای وجود توافق کامل از حالت
توافق ( aو  ،)fتوافق نسبی از حالات توافق ( bو  )eو عدم توافق
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بالادست و کمینه مقدار آن ( )9/1در ایستگاه  2در پایین ترین
نقطه رودخانه مشاهده گردید ( Ghorbanzadeh et al.,
 .)2020bبر اساس شکل  ،1نقاطی که دارای کیفیت پایینتر
هستند (رنگ متمایل به قرمز و زرد) در اکثر نقشههای مربوط
به شاخصها بیشتر در ایستگاههای میانی (قبل از سد) نشان
داده شدهاست .البته ایستگاه دیزین (ایستگاه شماره  )2و
شماره  2نیز دارای کیفیت پایین میباشند .بر اساس جدول 0
و شکل  ،9در صددرصد ایستگاههای مورد مطالعه شاخصهای
شانون ( 00درصد ،ضعیف و  10درصد ،متوسط)EPT ،
( 10درصد ،بد و  00درصد ،ضعیف ) و  99( ASPTدرصد،
ضعیف و  01درصد ،متوسط) ،دارای وضعیت اکولوژیک
غیرقابل قبول میباشند .در صورتیکه مطابق با نتایج حاصل از
شاخص  00/1( BMWPدرصد ،ضعیف 00/1 ،درصد ،متوسط
و  22درصد خوب)  29درصد ایستگاه دارای وضعیت
اکولوژیک غیرقابل قبول و فقط  22درصد ،دارای کیفیت قابل
قبول بوده است .همچنین بر اساس میزان شاخص هلسینهوف
( 22درصد ،ضعیف 22 ،درصد ،متوسط 10 ،درصد ،خوب و
 11درصد ،عالی)  12درصد ،ایستگاه دارای وضعیت اکولوژیک
قابل قبول و  11درصد ،ایستگاهها دارای وضعیت غیرقابل قبول
میباشند .بر اساس روش  Blanchetو همکاران ( ،)1002وجود
یا عدم وجود توافق بین  1شاخص مورد نظر در رودخانه کرج
در جدول  1نشان داده شدهاست .توافق نسبی نتایج حاصله از
پنج شاخص مورد مطالعه در  01درصد ،از ایستگاهها با کیفیت
غیرقابل دیده میشود .در صورتیکه در  11درصد از
ایستگاههای رودخانه توافق کامل (در وضعیت کیفی غیرقابل
قبول) و  22درصد ،ایستگاه ها عدم توافق را نشان داده است
(جدول  .)1آزمون کروسکال والیس ،معنی دار بودن عدم توافق
کلی بین  1شاخص مورد نظر را نشان داد ( .)p<0/002بر
اساس آزمون منویتنی با ضریب تصحیح بونفرنی
( ،)Corrected α=0/001شاخص زیستی  HFBIبا ،EPT
 ASPTو شانون دارای عدم توافق معنیدار بوده است (جدول
 .)1بهعبارتی بین وضعیت اکولوژیک حاصل از  EPTبا ،ASPT
 BMWPو شانون توافق معنیدار وجود دارد .مطابق با جدول
 0آزمون همبستگی اسپیرمن ،ارتباط مثبت و قوی بین
شاخص  EPTبا شاخصهای شانون و  BMWPنشان میدهد.

طبقهبندی ایستگاهها مورد بررسی قرار گرفت .برای انجام
آزمون همبستگی غیرپارامتریک ،اعداد  2تا  1برای  1وضعیت
اکولوژیک (به ترتیب عدد  2برای وضعیت عالی و عدد  1برای
وضعیت بد) منظور شدهاست .همچنین برای تعیین معنیدار
بودن عدم توافق بین شاخصهای مختلف ،عدد صفر برای
وضعیت اکولوژیک غیرقابل قبول (بد ،ضعیف و متوسط) و عدد
یک برای وضعیت اکولوژیک قابل قبول (خوب و عالی) منظور
شده و از آزمون غیرپارامتریک استفاده شده است .بهمنظور
تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  SPSS23و  Excelو جهت
تعیین شاخص تنوع از ()Clarke & Warwick, 1994
 Primer6استفاده شد .برای بررسی توزیع نرمال دادهها ،از
آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شد .بهمنظور بررسی اختلاف
معنیداری بین دادههای مورد نظر از آنالیز واریانس یکطرفه
(تست توکی و  post-hoc Games-Howellبرای دادههای
نرمال) و از آزمون کروسکال والیس (من ویتنی با احتساب
ضریب تصحیح بونفرنی و  Games-Howelبرای دادههای
غیرنرمال) در سطح معنیداری  p<0/01استفاده شد .جهت
تهیه نقشهها با روش  IDWاز نرم افزار  ArcGIS10.3و
 Terrset17.3استفاده گردید.

نتایج
میانگین سالانه شانون در رودخانه کرج  1/21محاسبه شده
است .بر اساس جدول  ،9بیشینه میزان شاخص شانون ()1/2
و کمینه آن ( )2/0به ترتیب مربوط به ایستگاههای  1و 2
میباشد .میانگین کل شاخص  HFBIدر رودخانه کرج 0/11
میباشد .بیشینه مقدار میانگین سالانه این شاخص ( )1/9در
ایستگاه  2و کمینه مقدار آن ( )9/0در ایستگاه  1مشاهده شد.
در صورتیکه میانگین کل شاخص  BMWPدر رودخانه کرج
 00/2و بیشینه مقدار میانگین سالانه این شاخص ()19/2
مربوط به ایستگاه  9و کمینه مقدار آن ( )10/1مربوط به
ایستگاه  1میباشد .شاخصهای  ASPTبا میانگین کل ،0/0
همانند شاخص BMWPدارای بیشینه مقدار ( )0/0در ایستگاه
 9بوده ولی کمینه مقدار آن ( )9/2در ایستگاه  2مشاهده شد.
همچنین میانگین کل شاخص EPTدر رودخانه کرج  1/0بوده
و بیشینه مقدار میانگین سالانه آن ( )1/9در ایستگاه  1و  9در
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جدول  -9میانگین سالانه ( )±SDمقادیر شاخصهای محاسبه شده در رودخانه کرج بر اساس ایستگاه ()1971-79

میانگین کل

ST9

ST8

ST7

ST6

ST5

ST4

ST3

ST2

ST1

BI

2/1±0/7
()0/5-3/4

2/1 abc±0/2

1/6 c±0/2

2/8b±0/1

2/4ab±0/1

1/95 ac±0/1

1/98ac±0/2

2/03ac±0/2

2/46ab±0/1

1/9ac±0/2

'H
)( log2

5/6±2/8
()0-12

7/9bd±3/1

4/4abc±1/7

7/9bd±2/7

6/6bcd±2/2

3/8ab±1/7

4/1abc±2/2

5abcd±2/3

7cd±2/1

3/5a±2/1

EPT

4/6±1/0
()2/5-6/8

4/5acde±1/1

5/9f±0/4

3/4c±0/6

3/8bce±0/5

4/4 bd±0/5

4/6d±0/4

4/4bd±0/6

4 / 6bd±0/7

5/6af±0/7

HFBI

48/8±23/4
()4-109

73/8d±22/0

48/3abc±18/3

62/5cd±24/7

51/9bcd±15/7

26/5a±10/7

28/6ab±15/4

35/3ab±19/2

47/1abc±17/0

28/8ab±16/3

BMWP

3/9±1/0
()1-8

4/6b±0/6

4/1ab±0/8

4/1b±0/6

4/3b±0/7

4/0ab±1/8

3/6ab±1/0

3/7ab±1/0

4/0ab±0/7

3/1a±0/8

ASPT

( ،±SDحداقل و حداکثر)

(حروف متفاوت ،نشانه وجود اختلاف معنیدار در سطح  p<5/50بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه میباشد
جدول  -4طبقهبندی وضعیت اکولوژیک ایستگاههای رودخانه کرج1971-79 ،

وضعیت اکولوژیک منطقه ()%
غیر قابل قبول
قابل قبول ()G, H
()B,P,M
100
0
100
0
22
78
89
11
100
0

(پایین دست)

( بالادست)

ایستگاه

ST1

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

ST8

ST9

B.I

()P
()B

()M
()P

()M
()B

EPT

)(M

)(G

)(G

()P
()B
()G

()P
()B
()G

()M
()P

()M
()P

)(H

)(H

()P
()B
()P

()M
()P

)H'(log2

)(G

HFBI

()P
()P

()M

()P
()P

)(P

)(P

()P

()P

()M
()M

()M
()M
1

)(M

()M
0

()G
()M
2

BMWP

a

c

)(M

0

1

1

1

1

1

a

b

b

b

b

b

b

ASPT

جمع امتیازات توافق یا عدم توافق
حالت

(H؛ عالیG ،؛ خوبM ،؛ متوسطP ،؛ ضعیف B ،؛ بد ،رنگ خاکستری؛ وضعیت اکولوژیک غیر قابل قبول ،رنگ سفید؛ وضعیت اکولوژیک قابل قبول)
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EPT

HFBI

BMWP

ASPT

شانون
شکل  -2نقشه درونیابی شاخصهای مختلف در ایستگاههای مختلف رودخانه کرج1971-79 -
(رنگ قرمز نقشه ،نقاط با کیفیت پایین تر و رنگ سبز ،کیفیت بهتر را نشان میدهد).
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جدول  -0معنیداری عدم توافق بین شاخصهای زیستی رودخانه کرج؛  -1971-79آزمون کروسکال والیس.
HFBI

ASPT

BMWP

**

**
ns

ns
ns
ns

'H
ns

BMWP

ns
**
ns

ASPT
HFBI

: nsعدم معنی داری p< 5/50

EPT
**معنی داری زیاد در سطح p< 5/51

جدول  -1نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین شاخصهای زیستی رودخانه کرج؛ 1971-79
HFBI

ns

ASPT

BMWP

'H

N=7

ns

ns
ns

ns
ns
ns

BMWP
ASPT
HFBI

ns

0/1

*

0/2

**

EPT

**؛  5/51معنی داری در سطح * ،؛  5/50معنی داری در سطحns ،؛ عدم معنی داری در سطح 5/50

جدول  -9مقایسه میزان توافق و عدم توافق بین نتایج پنج شاخص زیستی ایستگاه های رودخانه کرج ()Blanchet et al.,2008

درصد کل

تفسیر

درصد

حالت توافق

01

توافق نسبی (کیفیت غیر قابل قبول)

01

b

11

توافق کامل (کیفیت غیر قابل قبول)

11

a

22

عدم توافق

22

c

شکل  -9درصد ایستگاههای رودخانه کرج که توسط شاخصهای شانون ASPT ، BMWP ، BFHI ،EPT،به  0وضعیت اکولوژیک بد ( ،)Bضعیف (،)P
متوسط ( ،)Mخوب ( )Gو عالی ( )Hطبقهبندی شدهاند.

پراکنش ماکروبنتوزها توسط  )1010( Jaliliدر ارزیابی کیفیت
آب کارون با کمک شاخص  BMWPو  HFBIنیز گزارش شده
است .تغییرات زمانی میتواند به ویژگیهای زیستی و سیکل
زندگی این موجودات مرتبط باشد .از طرفی حضور یا عدم
حضور برخی تاکسونها از جمله حضور شیرونومیده در اکثر
ایستگاهها میتواند تحت تأثیر عوامل طبیعی ،استرسهای
موجود و مقاومت نسبی آنها به عوامل محیطی باشد .بر
اساس نتایج  Ghorbanzadehو همکاران ()a1010
،Micrasema ،Tubifex ،Baetis ،Chironomidae

بحث
بر اساس گزارشات موجود (

;Ghorbanzadeh et al., 2020a

،)Shirchi, 2012; Mahmoudi, 2013; Shokripour, 2015
ایستگاه مورد مطالعه در رودخانه کرج دارای شرایط محیطی و
اکولوژیک متفاوتی میباشد .این اختلاف در شرایط محیطی
میتواند از لحاظ زمانی و مکانی بر پراکنش ماکروبنتوزها
(بندپایان ،کرم های حلقوی ،کرمهای پهن و نرمتنان) در طول
رودخانه کرج تأثیرگذار باشد .ارتباط بین شرایط محیطی آب با
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محل اعمال گردد .مشابه ارزیابی شاخص شانون و ،EPT
ارزیابی کیفیت اکولوژیک رودخانه بر اساس شاخص زیستی
 ،ASPTصد در صد ایستگاه دارای کیفیت غیرقابل قبول
(ضعیف تا متوسط) بودند و روند تغییرات معنیدار شاخص
 ASPTاز بالادست به پاییندست رودخانه ،کاهشی بوده است.
به عبارتی گرچه بهطور کلی کیفیت رودخانه بر اساس نتایج
این شاخص غیرقابل قبول میباشد ،با این حال بالادست
رودخانه نسبت به پایین دست آن از کیفیت بهتری برخودار
میباشد.
از طرفی میانگین سالانه شاخص  ،)0/0( HFBIبهطور کلی
کیفیت آب رودخانه کرج را خوب و با مقداری آلودکی ارزیابی
نموده است .با توجه به اینکه بیشینه مقدار میانگین سالانه
شاخص  )1/9( HFBIدر ایستگاه  2و کمینه مقدار آن ()9/0
در ایستگاه  1محاسبه گردید ،تغییرات این شاخص از بالا دست
به سمت پاییندست رودخانه ،روند معنیدار صعودی را نشان
داد .بنابراین طبقهبندی ایستگاه به نوعی میباشد که هفت
ایستگاه (ایستگاههای  1الی  1و  )9با کیفیت مطلوب و قابل
قبول (عالی و خوب) ارزیابی شده و مابقی ایستگاهها (ایستگاه
 2و  )2دارای کیفیت غیرقابل قبول (ضعیف تا متوسط) می-
باشند .به عبارتی  11درصد از ایستگاهها دارای وضعیت
اکولوژیک غیرقابل قبول و  12درصد دارای کیفیت قابل قبول
ارزیابی شدند .سوابق مطالعاتی نیز نتایج مشابهی براساس
مقادیر شاخص زیستی  HFBIگزارش نموده و کیفیت آب
ایستگاههای منتخب را در  9طبقه کیفی عالی ،خیلی خوب و
خوب ارزیابی نمودند (Shokripour, 2015؛ & Shokripour
 .)AshjaArdalan, 2017نتایج بررسی  )1020( Abdoliنیز
تأیید کننده این موضوع است .نتایج به دست آمده بر اساس
شاخص هیلسنهوف در مطالعه مذکور نشان داد که کیفیت کلی
آب رودخانه کرج در وضعیت خوبی قرار گرفته است .سرانجام بر
اساس نتایج شاخص  ،BMWPروند معنیدار کاهشی از
بالادست به سمت پاییندست مشهود بوده و کیفیت آب
منطقه بر اساس این شاخص در  29درصد ایستگاه ها به جز
ایستگاه  9که با کیفیت خوب ( )Gارزیابی شده ،غیرقابل قبول
(متوسط M ،یا ضعیف )P ،برآورد شدهاست .بر اساس نقشه-
های تهیه شده در سامانه جغرافیایی ( ،)GISاکثر نقشهها
نشاندهنده آن هستند که ایستگاههای با کیفیت بالاتر در
بخش بالادست پراکنده شدهاند ،در صورتیکه ایستگاههای با

 Leptophlebiidae ،Hydropsyche ،Eporus ،Rhithrogenaو
 Simuliumحدود  29درصد تراکم گونههای شناسایی شده
ماکروبنتوزها (از مجموع  12تاکسون از  01خانواده) را تشکیل
دادند .در صورتیکه در مطالعه ،)1029( Mahmoudi
 Shokripourو  )1021( Ashja Ardalanو ،)1020( Abdoli
بهترتیب  91خانواده 11 ،خانواده و  10خانواده گزارش شده
است .یکی ازدلایل تفاوت در تعداد تاکسونهای گزارش شده
میتواند تعداد ایستگاهها و تعداد فصول مورد مطالعه باشد که
در مطالعه حاضر با توجه به  9ایستگاه و  0فصل از مطالعات
قبلی جامعتر بودهاست (.)Ghorbanzadeh et al., 2020a
میانگین شاخص شانون در منطقه ( )1/2که از نتایج
 )1021( Shokripourکه میانگین شاخص را  2/19گزارش
نموده است ،بیشتر میباشد ،بر اساس نتایج شانون ،وضعیت
آلودگی رودخانه ،نسبت ًا آلوده (متوسط) ارزیابی شده است .از
نظر مقادیر شاخص شانون ،بهطور کلی بخش بالادست رودخانه
با تنوع گونهای بیشتر (بهویژه ایستگاه  1با بیشینه مقدار)1/2 ،
توصیف شده به جز ایستگاه ( 2ولایت رود) که تنوع کمی را
دارا میباشد .در صورتیکه ایستگاههای  0 ،9و  1که احتمال ًا در
مکانهای با استرس بیشتر واقع شدهاند ،با تنوع پایین گونهای
بیان میشوند که آنالیدها و بندپایان (،Chironomidae
 Tubifexو  )Baetisگروههای شاخص آن محسوب میشوند.
بر اساس نتایج  Ghorbanzadehو همکاران (،)a1010
شیرونومیدها عمدهترین عمده جمعیت ماکروبنتوزها را ایستگاه
 2در طول یکسال بودهاند .روند تغییرات شاخص تنوع شانون
در طول محل مورد مطالعه تقریباً ثابت بوده است .بر اساس
مقدار محاسبه شده شاخص شانون در طول سال ،تمامی
ایستگاهها به صورت کیفیت متوسط ( )Mیا ضعیف ( )Pارزیابی
شدند که بیانگر آنست که کیفیت اکولوژیک رودخانه بر اساس
این شاخص  200درصد از نظر مدیریت محیط زیست غیرقابل
قبول میباشد و باید مدیریت محیطی شامل پایش و کنترل
استرسهای موجود مد نظر قرار گیرد .بر اساس نتایج شاخص
 EPTمیتوان گفت روند تغییرات معنی دار از بالادست به
سمت پاییندست رودخانه کاهشی میباشد .همانند نتایج
ارزیابی شاخص شانون ،این شاخص نیز صد درصد ایستگاهها را
ضعیف یا متوسط ارزیابی کرده و کیفیت اکولوژیک منطقه را
غیرقابل قبول نشان داده است .این موضوع نشان میدهد که
مشابه ارزیابی شاخص تنوع ،مدیریت محیطزیستی باید در
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کیفیت پایینتر در بخشهای میانی و قبل از ورود به سد واقع
شدند .البته ایستگاه بیلقان در پاییندست سد و ایستگاه ولایت
رود در مجاورت پیست دیزین بهعنوان یکی از سرشاخههای
بالادست رودخانه نیز از کیفیتی پایینی برخودار هستند .این
شرایط میتواند به علت وجود فعالیتهای انسانی بهویژه
فاضلابهای خانگی و اماکن تفریحی و همچنین زهکشهای
کشاورزی و باغات منطقه که از کودهای شیمیایی استفاده
میکنند ،باشد (Ghorbanzadeh et al., 2021؛ & Musavi
 .)Pourebrahim, 2019چنین الگوی مشابه در اکثر ارزیابی
شاخصهای اکولوژیک (کاهش کیفیت آب از بالادست به
سمت پاییندست رودخانه) در ارزیابی کیفی رودخانههای
مشهد توسط شاخص تنوع و شاخصهای نیز گزارش شده
است ( .)Malvandi et al., 2020بنابراین بهطور کلی
طبقهبندی اکولوژیک ایستگاهها به تفکیک شاخصهای زیستی
مورد نظر به این صورت بیان نمود که بر اساس میزان شاخص
شانون ( 00درصد ،ضعیف و  10درصد ،متوسط)10( EPT ،
درصد ،بد و  00درصد ،ضعیف) و  99( ASPTدرصد ،ضعیف و
 01درصد ،متوسط) 200 ،درصد ایستگاهها دارای وضعیت
اکولوژیک غیرقابل قبول میباشند .در صورتیکه مطابق با نتایج
حاصل از شاخص  00/1( BMWPدرصد ،ضعیف00/1 ،
درصد ،متوسط و  22درصد ،خوب)  29درصد ایستگاه دارای
وضعیت اکولوژیک غیرقابل قبول و فقط  22درصد دارای
کیفیت قابل قبول بوده ولی بر اساس میزان شاخص
هلسینهوف ( 22درصد ،ضعیف؛  22درصد ،متوسط؛ 10
درصد ،خوب و  11درصد ،عالی)  12درصد ایستگاه دارای
وضعیت اکولوژیک قابل قبول و  11درصد ایستگاهها دارای
وضعیت غیرقابل قبول میباشند .این موضوع بیانگر نکته مهمی
است که بین نتایج طبقهبندی شاخصها توافق کامل وجود
ندارد .در نتیجه میتوان گفت نمیتوان بر اساس این نتایج،
تصمیم مدیریتی واحدی اتخاذ نمود .مثلاً ایستگاههایی که
بهواسطه شاخصهای هلسینهوف یا  BMWPدارای وضعیت
خوب یا عالی هستند ،لزوم ًا با وجود اختلاف با نتایج سایر
شاخصها بهتوان تصمیم مدیریتی واحدی اعمال نمود .به
همین خاطر ،در این مطالعه میزان سازگاری و توافق بین
شاخصها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که
توافق نسبی در نتایج حاصله از پنج شاخص مورد مطالعه در
 01درصد از ایستگاهها که دارای با کیفیت غیرقابل میباشند،
دیده میشود .در صورتیکه در  11درصد از ایستگاههای
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رودخانه کرج توافق کامل (در وضعیت کیفی غیرقابل قبول) و
 22درصد ایستگاهها عدم توافق را نشان داده است .تحلیل
آماری مناسب بیانگر وجود توافق و سازگاری معنیدار بین
نتایج وضعیت اکولوژیک حاصل از  EPTبا  BMWP ،ASPTو
شانون بوده در صورتیکه با شاخص  HFBIمتفاوت هستند.
همچنین بر اساس همبستگی بین طبقهبندی کیفیت
اکولوژیک حاصل از شاخصهای زیستی (ارتباط مثبت و قوی
بین شاخص  EPTبا شاخصهای شانون و )BMWP
نشاندهنده گرایش یا جهت مشابه بین این شاخصها در
طبقهبندی ایستگاهها وجود دارد .به استناد نتایج بررسی
 Ghorbanzadehو همکاران ( )1012آلایندههای فلزات
سنگین (مثل آرسنیک ،وانادیوم ،نیکل ،سرب ،مس ،روی) و
مواد مغذی (نیتروژن کل و فسفر کل) رسوبات در رودخانه
کرج در مقایسه با راهنمای موجود ( ;Batley et al., 2005
 )Inyang & Daniels, 2009از شرایطی برخوردار بوده که از
نظر زمانی و مکانی از حدکمترین اثر ( )LELو حد آستانه
اثرات منفی بیولوژیک ( )TELدر همه موارد بیشتر بوده ولی از
میزان حد اثرات شدید ( )SELو همچنین حد مشاهده اثرات
احتمالی ( )PELخیلی کمتر بودهاست .گزارش مذکور،
همچنان نشان داد که بر اساس شاخص بارآلودگی ()PLI
تمامی ایستگاهها دارای آلودگی بوده و از نظر برخی فلزات
بهویژه آرسنیک رسوبات منطقه بهویژه در ایستگاههای میانی
(بالادست سد) دارای غنیشدگی متوسط تا شدید بودند .با
اینحال به نظر میرسد اثر سمیت آنچنانی مشهود نبوده و در
اکثر ایستگاههای مورد مطالعه فقط در حدی بوده که میتواند
برخی از موجودات بسترزی تحت تأثیر اثرات منفی بیولوژیک
قرار گیرند ولی اثرات مهمی مشهود نباشد ( & Inyang
 .)Daniels, 2009بر اساس این نتایج صحتسنجی ،از
آنجائیکه شاخصهای شانون EPT ،ASPT ،و  BMWPصد
درصد یا اکثر طول مطالعه را دارای کیفیت غیرقابل قبول
توصیف نمودند ،از این لحاظ با نتایج بررسی اثرات زیستی
آلودگیهای محیطی تطابق ندارد .بنابراین از آنجائیکه اثرات
بیولوژیک آلایندههای محیطی بر موجوات بسترزی زیاد
نمیباشد ،میتوان گفت که نتایج ارزیابی شاخص هلسینهوف
( )HFBIبهتر از سایر شاخصهای مورد نظر در این مطالعه
شرایط منطقه را توصیف مینماید.
نتایج این مطالعه نیز میتوان تأییدی بر معایب و محاسن
شاخصهای زیستی که در مطالعات قبلی هم به آن اشاره شده
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شاخصهای زیستی در هر منطقه جهت اعمال مدیریت
محیطزیستی ،نیاز به استفاده همزمان از شاخصهای مختلف
(مربوط به چند گروه از موجودات منطقه) ،بررسی توافق بین
آنها و در نهایت بومیسازی و انتخاب شاخصهای مناسب
میباشد که منجر به نظارت طولانیمدت و صرفهجویی در
هزینهها میشود ( Ochieng et al., .2020; Magallón Ortega,
 .)et al., 2022در نتیجه استفاده از هر یک از این شاخصها به
تنهایی و بدون ملاحظات مطرح شده میتواند نتایج اشتباهی را
نشان دهد.

باشد و اینکه شاخص هلسینهوف در ارزیابی کیفیت رودخانه
میتواند بهتر عمل نماید ( .)Huang et al., 1982نتایج مشابهی
توسط  )1021( Shirchiمبنی بر اینکه شاخصهای زیستی
هیلسنهوف و  BMWP/ASPTشاخصهای زیستی مناسبی
برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه جاجرود میباشند ،گزارش
شده است Musavi .و  )1029( Pourebrahimنیز شاخص
هلسینهوف را شاخص مناسبی برای ارزیابی کیفیت آب
رودخانه کرج معرفی نمودند و گزارش کردند که ایستگاههای
قبل از سد (سیرا و پل خواب) دارای کیفیت بهتری نسبت به
ایستگاههای پایین دست سد (آدران و پورکان) هستند که
میتواند به خاطر افزایش ورودی فاضلاب و استقرار بیشتر
مراکز تفریحی در پاییندست سد باشد .این شباهت توسط
 )1029( Mahmoudiنیز مطرح گردید .بنابر گزارش ایشان
شاخص زیستی هیلسنهوف ،شاخص مناسبی برای ارزیابی
کیفیت آب رودخانه کرج میباشد که وضعیت کیفیت
اکولوژیک رودخانه را عمدت ًا درحد مناسب تا خیلی خوب و در
برخی ایستگاهها در حد متوسط اعلام نمود .وجود توافق یا عدم
توافق بین شاخصهای مختلف که برای تعیین وضعیت
اکولوژیک ساحلی بهکار گرفته میشود نیز در مطالعات قبلی
مورد بررسی قرار گرفته است .در این مطالعات نیز استفاده از
پنج شاخص زیستی رایج (،BO2A ،M-AMBI ،AMBI
 )H' ،BENTIXبرای ارزیابی وضعیت اکولوژیک اکوسیستمهای
ساحلی نیمه بسته ،در پناه و پیکره آبی انتقالی نشان داد که
نتایج این شاخصها بندرت با یکدیگر موافق بوده و تصویر
خیلی متفاوتی از وضعیت اکولوژیک کل مناطق ارائه میدهند
و محدودیتهای این شاخصها را آشکارا مورد تأکید قرار
میدهد ،به ویژه وابستگی اغلب این شاخصها و طبقهبندی
وضعیت اکولوژیک حاصل از آنها به ویژگیهای زیستگاه از
جمله تنوع گونهای ماکروبنتوزها .این موضوع در برخی
مطالعات اخیر در ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است
( & Ghorbanzadeh et al., 2020c; Norouzi
 .)Rezaeimanesh, 2021; Pazira et al., 2020به عنوان
نتیجهگیری کلی میتوان گفت با توجه به اینکه تغییرات
ساختاری و جمعیتی ماکروبنتوزها در اکوسیستمهای آبی می
تواند از یک سو تحت تأثیر عوامل طبیعی از جمله شرایط
زیستی و سیکل زندگی باشد و از سوی دیگر تحت تأثیر
فعالیتهای انسانی قرار گیرد ،در نتیجه به منظور به کارگیری
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Evaluation of Agreement among Ecological Indices in
Determining the Quality of Karaj River (Alborz Province)
Seyed Ghasem Ghorbanzadeh Zafarani*1, Farhad Hosseini Tayefeh1,
Mona Izadian1
1*- Research Center for Environment and Sustainable Development (RCESD), Department of
Environment, Tehran, Iran

Abstract
Introduction: The study of the structure of aquatic communities in aquatic ecosystems has a
special place in the ecological studies of aquatic organisms. Among the important and
common macrobenthic indices, we can mention uni- variate and multi-variate ecological
indices, which having different advantages and disadvantages, are still used in various studies
in riverian waters. In recent years, studies using biodiversity index and bioindices, especially
the Helsinhof index, were used to assessment of the water quality of the Karaj River.
Assuming that there is agreement between the ecological indices of the region, the present
study evaluated the degree of agreement between the quality statuses results obtained from
different ecological indices in the Karaj River.
Materials and Methods: In this study, we sampled macrobenthic fauna using a sorber
sampler in nine stations during 2017-2018, seasonally. After separating and identifying
macrobenthos, Shannon's index, EPT, ASPT, BMWP and HFBI were calculated. Then the
ecological status of the stations was classified based on these indices. The percentage of
stations whose ecological status was acceptable or unacceptable, as well as the compatibility
level between these five indices in the study area, were calculated. To determine the similar
tendency of the different indices in the classification of stations, the degree of correlation
between them was determined using a non-parametric test. SPSS23 and Excel software were
used for statistical analysis and Primer6 was used to determine biodiversity index. ShapiroWilk test was used to check the normal distribution of the data. In order to determine the
significant difference between the desired data, one-way ANOVA and Kruskal-Wallis tests
were used at the significance level of p<0.05. ArcGIS 10.3 and Terrset 17.3 software were
used to prepare maps using the IDW method.
Results: In terms of abundance, the Shironomide family was dominant. Baetis, Tubifex,
Micrasema, Rhithrogena, Eporus, Hydropsyche, Leptophlebiidae, and Simulium made up
83% of the samples. The values of H', EPT, ASPT, BMWP and HFBI were calculated
(12.2±0.65), (5.6±2.8), (3.9±1), (48.8±23.34) and (4.6±1), respectively. The relative
agreement in the results obtained from the five studied indices was seen in 67% of the
stations with unacceptable quality in the case that 22% of the river stations showed complete
agreement and 11% of the stations showed disagreement. The statistical analysis shows that
there is a significant agreement between the results of the ecological status obtained from
EPT with ASPT, BMWP and Shannon, if they are different with HFBI index. Also, based on
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the results of the correlation between the classification of the ecological quality obtained
from the bioindices (positive and strong correlation between the EPT and the Shannon and
BMWP), it indicates the similar direction of these indices in the classification of the stations.
Discussion: There are structural and population changes of macrobenthos in aquatic
ecosystems due to natural factors and human activities. Due to the lack of complete
agreement between the assessment results of the five indices in this study, in order to use
biological indices in each region for environmental management, there is a need to
simultaneously use indices. Also, it is important to check the agreement between different
indices and choose the appropriate ecological index. As a result, using each of these indices
alone and without considering the above considerations can lead to wrong results. Based on
the results of the present study, the Helsinhof index (HFBI) can be introduced as a more
suitable index than other studied indices to assess the ecological status of the Karaj River.
Keywords: Agreement, Ecological Status, Karaj River, Macrobenthic Index
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