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چكیده 
به دلیل  که  هستند  پیچیده اي  رودخانه ها اکوسیستم هاي 
استفاده هاي بیش  از حد و افزایش رو به رشد جمعیت جهان در 
معرض تهدید قرار گرفته اند. با توجه به ارتباط نزدیک رودخانه ها 
و جوامع انساني، اکوسیستم رودخانه ها نسبت به تنش ها و فعالیت 
انساني آسیب پذیر شده و تغییرات زیادي در رودخانه ایجاد شده 
انسان،  فعالیت هاي  و  اثر دخالت  در  تخریب  این  حال  با  است. 
رودخانه ها  خدمات  پایدار  و  مؤثر  ارائه  که  است  شده  باعث 
آلي،  مواد  برقابي، جذب  انرژي  تصفیه آب،  )شامل آب شرب، 
چرخه مواد غذایي، تفریح و زیستگاه گیاهان و جانوران( مختل 
گردد. براي مقابله با تأثیرات مخرب فعالیت هاي انساني، ارزیابي 
و تعیین درجه سالمت رودخانه یكي از معیارهاي اساسي مدنظر 
سازمان هاي مدیریت آب است. تعیین سالمت رودخانه مي تواند 
کمي نمودن  و  زیست محیطي  جریان  برآورد  در  ابزاري  به عنوان 
مقدار، زمان بندي و کیفیت جریان آب مورد نیاز براي استفاده هاي 
شود.  استفاده  رودخانه اي  اکوسیستم هاي  حیات  تداوم  و  بشري 
هدف از مطالعه حاضر، تبیین مفهوم و اهمیت سالمت رودخانه 
رویكرد  یک  عنوان  به  کاربردي  و  نظري  چهارچوب  هاي  و 
است.  سطحي  آب  منابع  از  استفاده  و  برنامه ریزي  در  جدید 
مطالعات  از  گزیده اي  و  چهارچوب ها  تعاریف،  راستا  این  در 
انجام شده در این خصوص ارائه شده است. در نتیجه، ارزیابي 
الگوي جریان  سالمت رودخانه مي تواند در دستیابي به رژیم و 
تامین کننده استفاده هاي انساني و فرآیندهاي ضروري براي حفظ 
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اکوسیستم هاي سالم رودخانه اي و مدیریت منابع آب موثر واقع 
نتایج، ارزیابي سالمت جریان یک برنامه مكمل  شود. بر اساس 
براي برنامه ریزي، طراحي و مدیریت آبخیز و استفاده از آن در 

تنظیم و تعدیل رژیم جریان و احیاء اکوسیستم رودخانه است.
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مقدمه
رودخانه ها، سیستم هاي پیچیده و پویاي اکوهیدرولوژیک هستند 
که به شدت تحت تأثیر فعالیت هاي انساني قرار دارند  ]15[. امروزه 
فعالیت هاي اقتصادي-اجتماعي باعث تخریب شدید اکوسیستم هاي 
رودخانه اي شده است و احیا و حفاظت از رودخانه ها اهمیت ویژه اي 
پیدا نموده است ]21[. ارزیابي سالمت رودخانه5، امکان حفظ، احیاء 
اکوسیستم  خدمات  و  آب  منابع  از  پایدار  و  بهینه  بهره برداري  و 
خدمات  و  فعالیت ها  از  بسیاري  مي  نماید.  فراهم  را  رودخانه اي 
اقتصادي و اجتماعي انسان وابسته به رودخانه ها هستند. ولي انسان 
تغییرات چشمگیري در رودخانه ها ایجاد کرده است. اینجا یک سؤال 
پیش مي آید که آیا همه این تغییرات به این معناست که مردم سالمت 
رودخانه ها را تهدید مي کنند؟ پاسخ این سؤال بستگي دارد که از چه 
کسي و با چه هدفي پرسیده شود. مثاًل براي آبیاري رودخانه هایي 
سالم اند که آب کافي براي آبیاري زمین ها داشته باشد، براي تولید 
نیروي برقابي رودخانه اي سالم است که آب کافي براي تولید برق 
داشته باشد. اما هر یک از این موارد، بخش کوچکي از یک تصویر 
از  بسیاري  رودخانه ها   .]8[ است  رودخانه  مورد سالمت  در  جامع 
برق،  تولید  آشامیدني،  آب  قبیل  از  را  مهم  خدمات  و  محصوالت 
توزیع مواد مغذي، حفظ مواد آلي و زیستگاه براي بسیاري از گیاهان 
منحصربه فرد و حیوانات و فعالیت هاي تفریحي را فراهم مي سازند 
افزایش  و  اجتماعي-اقتصادي  تحوالت  گذشته  دهه هاي  [9].در 
مناطق مسکوني و شهري در حاشیه رودخانه ها  توسعه  جمعیت و 
باعث تخریب و افزایش آلودگي رودخانه ها در سراسر جهان شده 
تنوع  حفظ  جانداران،  و  انسان  حیات  براي  مهمي  منبع  آب  است. 
روي  بر  حیات  حفظ  و  رودخانه  حاشیه  اکوسیستم  حفظ  زیستي، 
کره زمین است. در جهان تعداد کمي از رودخانه ها به صورت دست 
رودخانه ها  تهدیدکننده  مهم  عوامل  باقي  مانده اند.  بکر  و  نخورده 

5 - River Health
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آفت کش ها،  تجمع  شوري،  افزایش  غذایي،  مواد  غني سازي  شامل 
گیاهي  پوشش  دادن  دست  از  آب،  استحصال  رسوب،  بارگذاري 

جوامع حاشیه رودخانه، تخلیه پساب ها هستند  ]16، 20[. 

مفهوم سالمت رودخانه 
موضوع  یک  آن  وضعیت  ارزیابي  و  رودخانه  سالمت  تعریف 
دشوار و پیچیده است، چون دربرگیرنده ي همه منافع و مفهوم هاي 
مختلف است و باید در زمینه هاي اجتماعي، اقتصادي یا ارزش هاي 
زیست محیطي تعریف شده و یا به  وسیله شاخص هاي بیولوژیکي، 
شیمیایي یا فیزیکي مورد ارزیابي قرار گیرد. عالوه بر این، سالمت 
که  است  متأثر  نیز  علمي  و  سیاسي  اجتماعي،  اهداف  از  رودخانه 
تعریف و اندازه گیري آن را کاماًل پیچیده مي نماید  ]15[. معني واژه ي 
"سالمت" به عنوان وضعیت، تندرستي، سرزندگي و یا موفقیت است، 
به عبارتي واژه سالمت یک اختصار براي یک شرایط خوب است. 
سالمت رودخانه ها یک توصیف از شرایط حیات آن و هم چنین یک 
با جوامع  آن  ارتباط  و  رودخانه ها  عملکردهاي  از  گسترده  ارزیابي 
کنترل  در  رودخانه  اصطالح سالمت  ابتدا  در   .]26[ است   انساني 
آلودگي آب ایالت متحده )قانون آب پاك1( در سال 1972 پیشنهاد 
بازگرداندن و حفظ وضعیت شیمیایي،  قانون  این  ]9[. هدف  شد  
فیزیکي و یکپارچگي2 آب بود که به معني حفظ ساختار طبیعي و 
عملکرد اکوسیستم است. بر اساس قانون آب پاك بسیاري از محققان 
سالمت رودخانه را به عنوان حفظ یکپارچگي اکوسیستم رودخانه در 

نظر گرفته اند  ]10[.

تعاریف
اصطالح سالمت رودخانه یک مفهوم گسترده است و توصیف آن 
در یک اصطالح دقیق علمي دشوار است و محققان مفاهیم مختلفي 
درباره سالمت رودخانه ارائه داده اند  ]7[. در سال 1997 میر ]10[، 
سالم،  رودخانه  که  مي کند  تعریف  این چنین  را  رودخانه  سالمت 
انعطاف پذیر است که ساختار و عملکردهاي  پایدار و  اکوسیستمي 
به طور  بتواند  زیست محیطي را در طول زمان حفظ کند درحالي که 
اساس  بر  سازد.  برطرف  نیز  را  اجتماعي  انتظارات  و  نیازها  مداوم 
که  است  اکوسیستمي  سالم  رودخانه   ،]11[ نوریس   تعریف  بر 
یکپارچگي بیولوژیکي و پایداري داشته باشد. سالمت رودخانه برابر با 
یکپارچگي هیدرولوژیک، یکپارچگي اکولوژیکي، شرایط زیستگاهي 
و پارامترهاي شیمیایي است ]1[. ووگتوین  ]24[، سالمت رودخانه 
بر  آن  اکولوژیکي  توانایي یک رودخانه در حفظ عملکرد  تبیین  را 
اساس ساختار خود و توانایي رفع نیازهاي اقتصادي مطابق با شرایط 
اجتماعي جامعه تعریف مي کند. دونگ  ]5[، بیان مي کند که سالمت 
رودخانه یک اصطالح دقیق علمي نیست اما یک ابزار در مدیریت 
توصیف  یک  را  رودخانه  ]26[، سالمت  ژیائویان   است.  رودخانه 

1-Clean Water Act
2- Integrity

با ویژگي هاي اجتماعي است تعریف مي کند و  از شرایط رودخانه 
منعکس کننده  زمینه هاي مختلف  در  استاندارد سالمت رودخانه  نیز 

واقعیت اجتماعي است. 

عملکردهاي رودخانه
اجتماعي  اصلي  عملکرد  نوع  دو  شامل  رودخانه3  عملکردهاي   
رودخانه  اجتماعي  عملکردهاي  است.  طبیعي  عملکرد  و 
منعکس کننده تامین سیستم هاي اجتماعي-اقتصادي )شامل جنبه هاي 
اصلي  و هدف  است  تامین آب شرب(  و  تفریحي  زیبایي شناختي، 
طبیعي  عملکرد  رودخانه هاست.  سالم  حیات  تداوم  از  حفاظت  آن 
رودخانه هاست  اکوسیستم  کارکردهاي  کننده ي  تضمین  رودخانه ها 
که در نهایت بر توسعه پایدار جامعه و اقتصاد تأثیر مي گذارد. داشتن 
هر دو عملکرد طبیعي و اجتماعي به طور همزمان شاخص اساسي از 
سالمت رودخانه است ]26[. دبي رودخانه از مهم ترین ویژگي هاي 
در  غیرمستقیمي  و  مستقیم  تأثیر  و  رودخانه هاست  هیدرولوژیکي 
مستقیم  به طور  رودخانه  دبي  درحالي که  دارد  اکوسیستم  سالمت 
تامین  را  رودخانه  جانوري  و  گیاهي  گونه هاي  زیستي  نیازهاي 
مي کند، به طور غیرمستقیم نیز کیفیت فیزیکي و شیمیایي کیفیت آب 

را تغییر مي دهد ]28[. 
اسکافیلد و همکاران ]20[، به ارزیابي سالمت رودخانه با استفاده 
 )RIVPACS( از برنامه پیش بیني و طبقه بندي بي مهرگان رودخانه
توماس  و  نوریس  پرداختند.  ملي رودخانه5  برنامه سالمت  4 تحت 

]11[، با ارزیابي مفهوم سالمت رودخانه به این نتایج دست یافتند 
که عالئم و شاخص هاي سالمت مي تواند شامل متغیرهاي فیزیکي، 
شیمیایي، بیولوژیکي، اجتماعي و اقتصادي باشد. کار ]8[، مفهوم و 
اندازه گیري سالمت رودخانه را بررسي کرده و بیان نمود که موفقیت 
در حفظ سالمت رودخانه بستگي به مدل هاي واقعي از تعامل میان 
پایش  دارد و  انساني  فعالیت هاي  آبخیز، رودخانه ها و  خصوصیات 
از شرایط  ارزیابي جامع تري  رودخانه  مختلف  نقاط  در  بیولوژیکي 
و سالمت رودخانه فراهم مي کند. وي اشاره نمود که شاخص هاي 
بیولوژیکي معیارهاي مهمي در توصیف شرایط و سالمت رودخانه، 
تشخیص دالیل تخریب و پیشنهاد برنامه هاي احیا و توسعه رودخانه 

هستند.
شاخص هاي سالمت رودخانه زرد چین با استفاده از شاخص هاي 
جریان  دبي  ظرفیت  حداقل،  جریان  شامل  رودخانه،  سالمت 
مناطق  آب،  کیفیت  درجه  سیالب دشت ها،  عرضي  شیب  حداکثر، 
تاالب ها، اکوسیستم آب و ظرفیت ذخیره آب با استفاده از داده هاي 
هیدرولوژیکي و مشاهداتي دوره آماري 2004-1956 توسط ژیائویان 
و همکاران]26[ ارزیابي شد و به این نتیجه رسیدند با بهبود سالمت 
اساسي  تضاد  اقتصادي،  و  اجتماعي  توسعه  بهبود  و  زرد  رودخانه 
رودخانه تغییر خواهد کرد. در بررسي مفهوم و سیستم شاخص هاي 
3- River Functions-1
4- River Invertebrate Prediction and Classification Scheme
5- National River Health Program
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دست  نتیجه  این  به   ]7[ همکاران  و  گو  رودخانه  سالمت  ارزیابي 
یافتند که ارزیابي سیستم شاخص ها با بسیاري از زمینه ها در ارتباط 
است و رابطه پیچیده اي بین حفظ عملکردهاي طبیعي و عملکردهاي 

اجتماعي در اکوسیستم رودخانه دارد.
رودخانه هاي  در  که  پژوهشي  در   ،]22[ همکاران  و  تیلور 
شرایط  شاخص هاي  براي  اوهایو  و  مینوري  و  مي سي سي پي 
الگوي  که  کردند  بیان  دادند  انجام  زیستگاه  و  هیدرولوژیکي 
هیدرولوژیکي جریان رودخانه توسط توالي سد و احداث آن ها تغییر 
چارچوب  یک  ارائه ي  با  ماهشواري]14[،  و  پینتو  است.  داده  شده 
به  در چشم اندازهاي حومه  شهري  رودخانه  ارزیابي سالمت  براي 
توسعه ابزاري براي ارزیابي خطر در ارتباط با سالمت رودخانه براي 
فعالیت هاي تفریحي و رشد جلبک با استفاده از سه شاخص کلیدي 
پارامترهاي  انتخاب  ارائه ي  با  پرداخته اند. وزنیکي و همکاران]25[، 
مدل اکوهیدرولوژیکي براي ارزیابي سالمت رودخانه، شاخص هاي 
شامل  رودخانه  رژیم جریان  از  بخش  پنج  به  در  را  هیدرولوژیکي 
بزرگي، فراواني، تداوم، زمان بندي و نرخ تغییرات جریان تقسیم بندي 
تا 2009  آبي 1989  از داده هاي جریان روزانه سال  ایشان  نمودند. 
براي کار خود استفاده کردند و هر بخش را بر اساس نوع جریان در 
سه طبقه متوسط، کم و زیاد کالسه بندي نمودند. سانچز و همکاران 
و  حوزه  مقیاس  در  جریان  سالمت  میان  ارتباط  ایجاد  جهت   ،]9[
شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي با خوشه هاي فضایي و مدل سازي 
معادله ساختاري بر رودخانه حوزه آبخیز ساقیناو در میشیگان براي 
توصیف روابط بین شاخص هاي سالمت جریان و اقدامات اجتماعي 
اقتصادي جوامع از روش دسته بندي مکاني در ترکیب با مدل معادالت 
ساختاري استفاده کردند. ایشان نتیجه گرفتند که ترکیب خوشه بندي 
و معادالت ساختاري، توان پیش بیني مدل را بهبود بخشیده است. در 
ارزیابي سالمت  بر اساس سوابق تحقیق مي توان گفت که  مجموع 
رودخانه از مواردي است که مي تواند در تعیین استراتژي هاي احیا 
رودخانه ها و نیز بهره برداري بهینه از منابع آب سطحي مورد استفاده 
مناسبي  معیار  هیدرولوژیک  شاخص هاي  راستا  این  در  گیرد.  قرار 
فعالیت هاي  از  متاثر  جریان  تغییرات  میزان  و  وضعیت  تعیین  براي 

انساني است.

روش مطالعه
این مطالعه بر اساس مرور مطالعات انجام گرفته در زمینه سالمت 
زمینه  در  مقاالت  از  استفاده  و  مطالعه  با  لذا  مي باشد.  رودخانه 
به سالمت  مربوط  هیدرولوژیکي  و شاخص هاي  رودخانه  سالمت 
جریان، سعي شده است که ابعاد مختلف ارزیابي سالمت رودخانه، 
سایر  تجارب  و  ارزیابي  شاخص هاي  استفاده،  مورد  رویکردهاي 
کشورها در این زمینه ارائه گردد. در ادامه شاخص هاي هیدرولوژیک 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  رودخانه  ارزیابي سالمت  در  استفاده  مورد 

است.

شاخص هاي موثر در ارزیابي سالمت رودخانه
بارندگي،  به کاهش  بر سالمت رودخانه مي توان  از عوامل مؤثر 
تغییرات کاربري اراضي، انحراف جریان آب و تغییر الگو و پیوستگي 
جریان اشاره نمود ]3[. در جدول )1( شاخص هاي مربوط به ارزیابي 

وضعیت سالمت رودخانه آورده شده است.
معیارهاي هیدرولوژیک مورد استفاده در ارزیابي سالمت رودخانه 

در زیر ارائه شده است  ]13[.
گروه 1: مقدار دبي ماهانه جریان

 )C/)C+M(( فرمول  از  جریان  پایداري  یا  و  پیش بیني  قابلیت 
در  و  است  تغییر  در  بین 0-1  این شاخص  مقدار  مي آید.  به دست 
آن مقدار C بیانگر پایداري زماني و مقدار M نشان دهنده احتمال 
 M و C دوره اي بودن جریان است. پایداري جریان توسط مقادیر
به ترتیب در رودخانه هایي با دبي ثابت و متغیر کاربرد دارند  ]12[.

گروه 2: مدت زمان و قابلیت پیش بیني ساالنه دبي حداکثر و 
حداقل

در این دسته از شاخص ها، مقادیر شاخص آب پایه در بازه هاي 
زماني 7 و 30 روز براي دبي هاي حداقل و حداکثر جریان رودخانه اي 
در نظر گرفته مي شود. به عبارتي در این شاخص ها بر تداوم دبي هاي 
حداقل و شاخص هاي منتج از منحني تداوم جریان تاکید دارند که 
عالوه بر موارد مذکور مي توان به شاخص Q95 نیز اشاره نمود  ]2، 
از  نیز  وقوع سیل ها  بین  فاصله  نیز  و  دبي هاي سیالبي  تداوم   .]18

شاخص هایي تعیین کننده مدت دبي هاي حداکثر است.
گروه 3: تغییرات زماني دبي هاي حدي کم و زیاد در مقیاس 

زماني ساالنه
در محاسبه این شاخص، متوسط مقادیر ضریب تغییرات دبي هاي 
رخدادهاي  در  سال  یک  طول  در  حداقل  و  حداکثر  روزه  یک 
حدي مورد استفاده قرار مي گیرد ]18[. در این دسته از شاخص ها 
خصوصیاتي جریان هاي حدي با احتمال و فراواني وقوع پایین در 
ارزیابي تغییرات استفاده مي گردد. هم چنین شاخص هایي مانند تعداد 
روزهایي بدون جریان رودخانه اي و همچنین تداوم دبي هاي حداقل 

مورد استفاده قرار مي گیرد.  
گروه 4: فراواني، تداوم و قابلیت پیش بیني دبي هاي زیاد و کم 

وقایع
در این دسته از شاخص ها متوسط وقایع دبي کم در هر سال، میانه 
تداوم دبي هاي جریان، ضریب تغییرات تعداد رخدادهاي حداکثر در 
طول هر سال و ضریب تغییرات دبي هاي حداکثر در مواقع سیالبي 
شاخص هاي  متوسط  مقادیر  آن  در  که  مي گیرد  قرار  محاسبه  مورد 
جریان در ارزیابي خصوصیات هیدرولوژیک استفاده مي گردد ]13، 

 .]17
گروه 5: شدت و فراواني تغییرات در حجم دبي

از  تغییر وقایع  از شاخص ها، متوسط تعداد ساالنه  این دسته  در 
حالت دبي صعودي به نزولي مورد ارزیابي قرار مي گیرد. هم چنین 
ضریب پراکندگي شدت افزایش دبي )صعود( در رخدادهاي سیالبي 
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این  محاسبه شاخص هاي  در   .]23  ،13،18[ مي گیرد   قرار  نظر  مد 
تعیین  براي   ،)CPA( تغییر1  نقاط  تحلیل  مانند  از روش هایي  گروه 

تعداد نقاط تغییر معني داري در سري هاي زماني استفاده مي گردد.
بر اساس رویکرد ارائه شده توسط مرکز بین المللي آب، سالمت 
داراي 9 زیر شاخص هیدرولوژیک، شامل حداکثر جریان2  جریان 
)HF(، حداقل جریان3 )LF(، حداکثر جریان ماهانه4 )HM(، حداقل 

1- Change Point Analysis 
2- Hight Flow
3- Low Flow
4- Highest Monthly

جریان ماهانهLM( 5(، تداوم حداکثر جریان6 )PH(، تداوم حداقل 
جریانPL( 7(، تداوم جریان خیلي کم8 )PVL(، تغییرات فصلي بودن 
جریانSFS( 9( و دامنه جریان سیالبي10 )FFI( است که در تحقیقات 
مرتبط با ارزیابي سالمت جریان نیز مورد استفاده قرار گرفته است 
بر  جریان  سالمت  شاخص  معیارهاي  زیر   .]23 و   18  ،13  ،12  ،6[
آبي،  آبي و کم  پر  ماهانه، در دوره هاي  اساس خصوصیات جریان 

5- Lowest Monthly
6- Persistently Higher
7- Persistently Lower
8- Persistently Very Lower
9 -Seasonality Flow Shift
10- Flow Flood Interval

توضیحاتشاخصمولفه

محیط زیست 
رودخانه

نسبت جریان زیست محیط واقعي به جریان زیست محیطي محاسباتينسبت تنظیم جریان زیست محیطي

طول رودخانه داراي دامنه استاندارد کیفیت آب به طول رودخانهنسبت استاندارد کیفیت آب
نسبت هدر رفت آب و خاك به مساحت کلنسبت هدر رفت آب و خاك

مساحت تامین کننده عملکردهاي آب به مساحت کل بدنه هاي آبينسبت خود پاالئي آب

شرایط فیزیکي
نسبت حجم کل ذخیره جریان به متوسط رواناب ساالنه رودخانهپیوستگي عرض رودخانه

نسبت مساحت مستغرق سیالبي به مساحت مستغرق جریان طبیعيپیوستگي جانبي

منطقه حاشیه 
رودخانه

نسبت مساحت پوشش گیاهي به کل مساحت حاشیه رودخانهپوشش حاشیه رودخانه

شاخص هاي تنوع سیماي سرزمین

که در آن، Hb =تنوع زیستي زیستگاه و hj =فراواني نسبي گونه هاي گیاهي 
است.

نسبت مساحت اکوسیستم هاي آبي و تاالب ها به کل مساحت حوزه آبخیزنسبت مساحت آب ها و تاالب ها

حیات آبزیان

گونه هاي ماهي شاخصشاخص جامعه زیستي ماهي
تعداد گونه هاي نادر آبزيشرایط بقاء گونه هاي نادر آبزي

شاخص تنوع زیستي
فرمول تنوع زیستي شانون-وینر:

عملکردهاي 
اقتصادي-اجتماعي

نسبت تعداد سازه هاي کنترل سیل موثر به کل سازه هانسبت سازه هاي مهندسي کنترل سیالب
نسبت ظرفیت استفاده از منابع آب به ظرفیت کلنسبت استفاده از منابع آب

نسبت کمیت آب به تولید ناخالص داخلياستفاده از آب به ازاي تولید ناخالص داخلي

نسبت تعداد روزها با آب سالم )فاقد کلیفرم، کدري کمتر از 5NUT، رنگ نسبت تضمین آّب آشامیدني سالم
کم تر از 15NUT، فاقد بو و pH بین 8/5-5/6( به کل روزهاي سال

نسبت تولید آب به تقاضاي آبنسبت تضمین تولید آب
ظرفیت احداث بهره برداري برقابي به کل ظرفیت احداثنسبت بهره برداري برقابي

نسبت روزهاي بدون امکان کشتیراني به کل روزهاي سالنسبت تامین فعالیت هاي کشتیراني

جدول 1- شاخص های ارزیابی وضعیت سالمت رودخانه ]7[
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مقادیر حداکثر و حداقل جریان، توالي دوره هاي خشک و مرطوب 
جریان و خصوصیات فصلي بودن جریان و نیز تداوم فواصل میان 
سالمت  با  مرتبط  مفهومي  که  مي شوند  محاسبه  سیالبي  دوره هاي 

اکولوژیکي است.

نتیجه گیري و جمع بندي 
در مجموع هدف اصلي ارزیابي وضعیت سالمت رودخانه مي تواند 
چهار هدف مهم حفظ یکپارچگي، ارزش هاي زیبائي شناختي، تعادل 
رژیم جریان و توانائي ارائه خدمات اکوسیستمي را در بر داشته باشد. 
کانادا و  انگلستان،  استرالیا،  امریکا،  نظریه هاي سالمت رودخانه در 
ارزیابي سالمت رودخانه   .]27[ است   توسعه یافته  افریقاي جنوبي 
از اهداف مهم مدیریت رودخانه است و امکان تبیین استراتژي هاي 
مدیریت، حفظ، احیاء و بهره برداري از اکوسیستم رودخانه را فراهم 
مي نماید. بنابراین، معیارهاي شاخص سالمت رودخانه باید بر اساس 
موضوع  چهار  تحت  ساده  تعریف  شوند.  محاسبه  به روز  اطالعات 
توانایي  و  هیدرولوژیکي  تعادل  بصري،  جاذبه  یکپارچگي،  اصلي 
رودخانه در رفع نیازهاي جوامع پدید آمده است و هم چنین کلمات 
مورد استفاده براي توصیف سالمت رودخانه مرتبط با پنج توصیف 
انسان،  گسترده  فعالیت هاي  تأثیر  شناور،  نامطلوب  اشیاي  کلیدي: 
هنگامي که  است.  زیستي  تنوع  و  ناحیه  یک  حیوانات2  و  گیاهان1 
به گونه اي  باید  مي شوند  اندازه گیري  رودخانه  شاخص هاي سالمت 
تفسیر و تحلیل شوند که امکان مقایسه سیستم هاي پایش و مقایسه ي 
درجه پایداري سیستم هاي رودخانه اي را فراهم مي نماید. طبقه بندي 
سالمت رودخانه )براي اهداف استاندارد( استفاده مي شود که در آن 
هر یک از دسته بندي هاي سالمت رودخانه با یک سطح از سالمت 
ارزیابي سالمت  در مجموع، شاخص هاي  است.  وابسته  اکوسیستم 
قابلیت  که  شوند  انتخاب  به گونه اي  باید  رودخانه  هیدرولوژیک 
کمي نمودن پدیده هاي هیدرولوژیک را داشته باشد، نتایج قابل تفسیر 
ارائه نماید و نیز به تغییرات انساني و طبیعي ایجاد شده در شرایط 
رودخانه حساسیت باالیي داشته باشد و در همه مناطق جغرافیایي 
قابل اندازه گیري باشد. با توجه به این که رودخانه ها مزایاي بسیار 
وابسته  به رودخانه ها  انسان  فعالیت هاي  از  بسیاري  و  دارند  زیادي 
است و چون در دهه هاي گذشته تغییرات زیادي در رودخانه ها ایجاد 
شده است لذا تحلیل و ارزیابي سالمت رودخانه ها در مدیریت منابع 
اصلي  متغیرهاي  از  است. شاخص هاي هیدرولوژیک  آب ضروري 
در پایش سالمت رودخانه ها و تعیین آشفتگي در سیستم رودخانه اي 
و اثرت آن بر خصوصیات جریان هستند. تغییر شرایط هیدرولوژي 
از  برداشت  یا  و  توسط سدها  تنظیم جریان  توسط  اغلب  رودخانه 
آب هاي سطحي و یا ترکیبي از آنها ایجاد مي گردد. احداث سدها از 
عوامل اصلي تغییر حجم و یا تغییر زمان بندي در نوسانات جریان 
رودخانه اي است. در مجموع مي توان گفت که شاخص هاي ارزیابي 

1- Flora
2- Fauna

رشته هاي  در  بیوفیزیکي  مختلف  ابعاد  شامل  رودخانه  سالمت 
باید در مطالعات  بنابراین،  پیچیده است.  با روابط دروني  گوناگون 
تعیین  مناسب،  انتخاب شاخص  مواردي همچون  سالمت رودخانه 
دامنه استاندارد، انتخاب مقیاس زماني و مکاني ارزیابي مد نظر قرار 
گیرد. هم چنین مي توان با تعیین سالمت رودخانه، امکان استفاده از 
آن در طرح هاي مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز و احیاء آبخیزها را 
فراهم نمود. با توجه به وجود خالء مطالعاتي در زمینه سالمت آبخیز 
و سالمت رودخانه مي توان زمینه انجام چنین مطالعاتي را در کشور 
متناسب با داده هاي موجود، شرایط حوزه هاي آبخیز و اهداف مرتبط 

با مدیریت حوزه هاي آبخیز را فراهم نمود.
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Abstract

River health, importance and applications
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Rivers are complex ecosystems that severely damaged, or even destroyed due to overexploitation and 

increasing population growth. Close relationship of rivers and human societies along with socio-economic 
developments have led to degradation and considerable changes in river ecosystems. However, providing 
critical goods and services, including drinking water, water purification, power generation, organic matter 
retention, nutrient recycling, recreational activities and habitat for many unique plants and animals have 
been impaired due to man-made disturbances. The assessment and measurement of river condition and 
health is one of the main preventing tools of water management organizations. Also, the concept of river 
health can be used as a tool to estimate the rate of environmental flows to quantifying quantity, timing, 
and quality of water flows essential to sustain freshwater and aquatic ecosystems and depending human 
livelihoods and well being. This study aims to explain the concept and importance of river health along 
with practical theoretic and practical methods as a new approach in planning and utilization of surface 
water resources. In this regard, different available defintions, frameworks and selected studies have been 
presented. Therefore, implementation of river health assessment can leads to achieve a flow regime, or 
pattern, that provides human uses and essential processes required to support healthy river ecosystems and 
management of water resources. According to the literature reviewe, river health assessment served as a 
complementary programme in watershed planning/management and regulation and adjustement of river 
flow regime to maintain riverine ecosystems.
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