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 چکیده
. یکیی  تا کنون مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است های مختلفیهای مصبی و دریایی نمایهبه منظور ارزیابی سالمت اکوسیستم

 و موجیودات زنی ه   رسیوب تیوان در آب   را میی  ابیی کم فلیزات های آبی است. غلظت ها بررسی توزیع فلزات کمیاب در محیطاز این نمایه
بافیت هیای بی ن    میاب تجمع یافتیه در  گیری غلظت فلزات کان ازه باش  نیز می ترجیحی ذکر ش ه که گزینه گیری کرد. گزینه سومان ازه

گییری فلیزات کمییاب در آب  رسیوب و پایشیگرهای      های ان ازههر یک از شیوه شون .ای است که پایشگر زیستی نامی ه میموجودات زن ه
بایی  وجیود    جهت انتخاب یک موجود زن ه آبزی به عنوان پایشیگر زیسیتی    زیستی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین

های فلزات کمییاب در پایشیگرهای   آستانه تجمع غلظت .که در این مطالعه به آنها اشاره ش ه است چن ین خصوصیت را در آن بررسی کرد
ای از را نشان دهی  و بهتیر اسیت مجموعیه    های ساحلی توان  وجود آلودگی قابل توجه فلزات کمیاب در زیستگاهزیستی  به طور بالقوه می

 های زیستی برای بررسی منابع مختلف فلزات کمیاب در یک زیستگاه آبی استفاده شود.پایشگر
 

 

 عناصر کمیاب  دسترسی زیستی  پایشگر زیستی  سالمت اکوسیستم کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
هیا قیرار دارنی  بیه طوریکیه      های محیطی ناشی از آلیودگی ای تحت استرسهای مصبی و دریایی به طور افزاین هاکوسیستم

انی  کیه از   های مختلفی معرفی شی ه نمایه هاجهت ارزیابی سالمت این اکوسیستم .]1[سالمت آنها با مخاطره مواجه ش ه است 

 .]2[گیری غلظت فلزات کمیاب اشاره کرد توان به ان ازهاین بین می

فلزات کمیاب  به هیچ وجه به راحتی قابیل تعرییف    مثل اصالحی اما رس  به نظر می ساده فلزات کمیاب بسیار اگر چه واژه

ها تمایل دارن  از این واژه ب ون تعرییف صیریا اسیتفاده کننی   گیاهی نییز       شناسان از جمله اکوتوکسیکولوژیستنیست. زیست

در ترکیبیات فیزیکیی و زیسیتی     -شود. واژه فلز کمیاب غلظت وقوع آن را در محییط مترادف با فلزات سنگین در نظر گرفته می

ف ش ه است( در عین حال همه این فلزات در غلظت باال در سین   درص  وزن خشک تعری 01/0ده  )گاهی به عنوان نشان می

مع ن و همچنین در برخی از موجودات زن ه وجود دارن . مفهوم فلزات سنگین یعنیی اینکیه فلیزات وزنیی بیاالتر از وزن اتمیی       

ز دو گروه اول آکتنی ها آستانه هستن  و به طور معمول شامل همه فلزات واسطه ج ول تناوبی است. با این حال فلزات بزرگتر ا

شون   اگرچه وزنشان بیشتر از فلزات واسطه است. بنابراین مشخصه و النتانی ها  معموالً به عنوان فلز سنگین در نظر گرفته نمی

دیگری به جز وزن مورد نیاز است. یک معیار شیمیایی برای این منظور ضروری است. به عبارتی فلزات میورد نظیر خصوصییات    

دهن   خصوصیاتی که با وجود داشتن درجات مختلف بر اساس موقعیتشان در ج ول تناوبی  آنهیا  مشابهی را نشان میشیمیایی 

توان تعریف شیمیایی مشخصی برای آنها ارائه داد. ایین فلیزات زمیانی کیه     کن . بر این اساس نمیرا از نظر بیولوژیکی مرتبط می

ودات زن ه سمی هستن . در عین حال بسییاری از آنهیا بیرای متابولیسیم حییات      دسترسی زیستی باالیی داشته باشن  برای موج

شناسان واژه فلزات کمیاب را برای فلزات ضروری به کار بیرده و فلیزات   ضروری هستن . برخی از نویسن گان  به خصوص تغذیه

یکی ضیروری در موجیود زنی ه )تیا     ان . فلزات غیر ضروری شامل آنهایی است که هیچ عملکرد متیابول غیر ضروری را حذف کرده

 کنون( ن ارن .  

واژه فلز کمیاب بسیار گسترده تعریف ش ه و شامل فلیزات ضیروری و غیرضیروری     ]Rainbow ]2در این مقاله مطابق با  

شییمیایی  بن ی ارائه ش ه که یک سیستم طبقه ]Richardson ]3و  Nieboreدانان  تعریف واضحی توسط است. برای شیمی

های فلزی پیشنهاد داده است که با توجه به درجه سختی و یا نرمی به عنوان اسی  یا باز آنهیا  س خواص لوئیس اسی  یونبر اسا

  اسیی های سیخت لیوئیس هسیتن  کیه      Aهای فلزی کیالس  کنن . یونبن ی می  و ح واسط تقسیمB  کالس Aرا به کالس 

هیای فلیزی کیالس    است  در حالی که یون O>N>Sشون  و دارای ترتیب پیون  لیگان  ها( میها )بیشتر از آنیونشامل کاتیون

B       اسی های نرم لوئیس هستن   بیشیتر کواالنسیی بیوده و ترتییب پیونی  آنهیا  S>N>O   فلیزی ح واسیط    هیای اسیت. ییون

 های ح واسط به عنوان طبقه فلز کمیاب در نظر گرفته ش ه است. و یون Bرن . در اینجا فلزات با کالس خصوصیات بینابینی دا

( برای غیر شیمی دانان ارائه شی ه اسیت. فلزاتیی چیون     1لیستی از عناصر کمیاب در ج ول ) Rainbowبر اساس مطالعه 

شون  نیز در این لیسیت قیرار دارنی . وابسیتگی فلیزات کمییاب بیه سیولفور و         آرسنیک و سلنیوم که معموالً شبه فلز نامی ه می

شود و به همین جهت برخیی از آنهیا عناصیر ضیروری     نیتروژن  موجب اتصال آنها به مولکول در سلول و به ویژه به پروتئین می

هستن   همچنین در صورتی که در زمان و مکان اشتباه در دسترس باشن  و در ساختمان مولکول به کار رون   سمی بوده و بیه  

 .]2[ها قرار دارن همین جهت مود توجه اکوتاکسیکولوژیست

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 لیست عناصر کمیاب معرفی ش ه  -1ج ول 

 (As)آرسنیک 

 (Cdکادمیوم )

 (Crکروم )

 (Coکبالت )

 (Cuمس )

 (Auطال )

 (Feآهن )

 (Pbسرب )

 (Mnمنگنز )

 (Hgجیوه )

 (Niنیکل )

 (Seسلنیوم )

 (Agنقره )

 (Snقلع )

 (Tiتیتانیوم )

 (Vوانادیوم )

 (Znروی )

 

 Rainbow, 2006منبع: 
 

زیستی باالی فلیزات کمییاب بیرای موجیودات زنی ه(       دسترسیپاسخ به این سوال که آیا سطا آلودگی فلز کمیاب )ش ت  

هایی برای پاسخ بیه  داری کافی هست یا خیر؟  بسیار مهم است. امروزه تکنیکجهت بروز اثرات اکوتاکسیکولوژیک به طور معنی

ثیال ییک   ( در دسترس است. نشانگر زیستی ییک پاسیخ بیولوژییک )بیرای م    Biomarkerاین سوال بر اساس نشانگر زیستی )

های بافت یا مایع ب ن ییا در سیطا کیل موجیود     توان  در نمونهمتغیر بیوشیمیایی  سلولی  فیزیولوژیک یا رفتاری( است که می

دانستن توزیع زمانی و مکیانی   .]4[گیری شود و مق ار در معرض آلودگی قرار گرفتن و یا اثرات آالین ه را نشان ده  زن ه ان ازه

دار بیودن  تیوان معنیی  دسترسی زیستی فلیزات سیمی  پییر شیرا جیواب دادن بیه سیوال مطیرت شی ه اسیت. بنیابراین میی            

اکوتاکسیکولوژیکی عناصر را ارزیابی کرد. این پژوهر نقر کلی ی پایر زیستی عناصر کمیاب را در این خصوص نشان خواه  

دهی . غلظیت انباشیته    هایر تجمع میی که فلزات کمیاب را در بافت ای است( موجود زن هBiomonitorداد. پایشگر زیستی )

گییرد  مورد تجزیه و تحلیل قرار می یستیز شگریپاش ه فلز جذب ش ه از تمامی مسیرها در یک دوره زمانی مشخص به وسیله 

]2[. 

 

 گیری آلودگی فلز کمیاباندازه. 2
هیای  گیری غلظت فلزات کمیاب جهت مقایسه زمانی و مکانی آلودگی فلزات کمیاب در زیسیتگاه ان ازهسه راه اصلی جهت 

 .]2[های فلز کمیاب در آب  رسوب و اخیراً در زیستمن ان مستقر درمنطقهمصبی و دریایی وجود دارد که عبارتن  از: غلظت

 

 الف. آب

گیری  بیا  گیری کنیم  منطقی است که ان ازههای آبی ان ازهزیستگاه گیریم آلودگی فلزات کمیاب را درکه تصمیم میزمانی

های بسیار پایین فلزات کمییاب  گیری غلظتتوجه به ان ازه غلظت فلزات کمیاب حل ش ه باش . در حال حاضر تکنولوژی ان ازه

هیای حیل شی ه    گیری غلظیت ان ازههای ردیابی جهت های آبی  هنوز مح ودیتوجود دارد. با این وجود در بسیاری از زیستگاه

آوری و تجزیه و تحلیل قرار دارنی  و  ها در معرض آلودگی در طول م ت جمعگیریوجود دارد و مهم تر اینکه  تقریباً تمام ان ازه

هیای  بیرداری مناسیب و تکنییک   جهت رسی ن به نتایج غلظت قابل اعتماد نیاز اسیت کیه اقی امات احتییاطی جی ی بیا نمونیه       

کننی . بنیابراین الزم   آزمایشگاهی تمیز در نظر گرفته شود. عالوه بر این غلظت های حل ش ه معموالً در طول زمان تغیییر میی  

برداری گسترده در طول زمان طراحی شود که بتوان  برای چنین متغیری بیه کیار رود و تصیویر قابیل     های نمونهاست که برنامه
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ییافتنی  امیا بسییار گیران قیمیت      برداری دستهای نمونهدر زیستگاه را نشان ده . چنین برنامهاعتمادتری از میزان فلز محلول 

 .]2[هستن 

های حل ش ه کل در آب هستن . با این حال متوسط شرایط فیزیکوشیمیایی  نرخ جذب فلز از های غلظتها ان ازهاین داده

های آبی مختلف ممکن است زیستی فلزات در پیکره خالصه  دسترسیمحلول توسط بیوتا را تحت تاثیر قرار خواه  داد. به طور 

حتی زمانیکه غلظت حل ش ه کلشان یکسان باش   تغییر کن . برای مثال نرخ جذب روی و کادمیوم به وسیله بیوتیا از محلیول   

بنیابراین   .یابی  یر میهای حل ش ه تغییر نکن   معموالً با کاهر شوری افزادر رنج شوری در یک مصب  در صورتی که غلظت

کنن ه از دسترسیی زیسیتی نسیبی فلیزات     گیری گمراهها ممکن است منجر به نتیجههای حل ش ه بین زیستگاهمقایسه غلظت

 .]5[ها شودسمی حل ش ه در زیستگاه

 ه مییزان  های ب ست آمهای پایر گسترده و گران قیمت هستن . دادههای حل ش ه صحیا نیازمن  برنامهاز این رو غلظت

و نیازمن  بیه دسیتکاری قابیل تیوجهی هسیتن . بیرای مثیال بیا اسیتفاده از           -نه در دسترس زیستی -کل غلظت فلزات هستن 

گییری  تر از دسترسی نسبی فلزات حیل شی ه. راه دیگیر انی ازه    سازی فیزیکوشیمیایی جهت ب ست آوردن برآوردهای دقیقم ل

یک در زیستگاه با پتانسیل اثرات سمی است. این مورد به قابل اعتمادی کیه اول بیه   دار اکولوژفلزات حل ش ه در مح وده معنی

هیای  دهن   معموالً زیر غلظتهای آبی آلوده که اثرات سمی نشان میهای حل ش ه در زیستگاهرس   نیست  زیرا غلظتنظر می

نییوان یییک مسیییر بییالقوه از ورود شناسییی اسییت و رژیییم غییذایی حیوانییات بییه عحییل شیی ه اسییتفاده شیی ه در آزمایشییات سییم

این مسیر جذب رژیم غذایی  فلز اضافی از پتاسیل  .]6[توان نادی ه گرفت اکوتوکسیکولوژیکی معنی دار فلزات در محیط را نمی

کن . عالوه بر این فلزات حل ش ه  معمیوالً جی ا   اکوتوکسیکولوژیکی فلزات دردسترس زیستی حل ش ه را به تنهایی  ذخیره می

 .]2[رون و به داخل رسوبات می ش ه

 

 ب. رسوب

های آبی تعیین غلظت آنها در رسوبات محلی است. تعیین غلظت فلزات گیری فلزات کمیاب در زیستگاهدومین روش ان ازه

در رسوبات آبی دارای چن ین مزیت است. این مقادیر به ان ازه کافی باال هستن  که بتوان به آسانی ب ون ایجیاد خطیر آلیودگی    

تجمع فلزات در طول ییک دوره   آوری و تجزیه و تحلیل آنها را سنجر نمود. همچنین رسوبات  نشانگرقابل توجه در طول جمع

دهن ه مق اری است که در طول ییک دوره زمیانی تجمیع یافتیه     زمانی هستن . از این رو غلظت فلزات کمیاب در رسوبات نشان

هیای  کنی   بنیابراین نییاز بیه برنامیه     است و مشابه مقادیر محلول نیست که در طول دوره های زمانی کوتیاه می ت تغیییر میی    

 های محلول الزم است  وجود ن ارد.  ترده مانن  آنچه برای غلظتبرداری گسنمونه

ای آلیودگی فلیزات   گییری مقایسیه  هیای انی ازه  با این وجود هنوز مشکالتی در تعیین مقادیر فلزات کمیاب به عنیوان روش 

 .]7[بیه سیزایی دارد    های فیزیکوشیمیایی رسوبات بر میزان توان آنها در تجمع فلزات کمییاب تیاثیر  کمیاب وجود دارد. ویژگی

ای بر تجمع فلزات توسط رسوبات دارن . رسوباتی که دارای مقیادیر  برای مثال ان ازه ذرات رسوب و میزان کربن آلی اثرات عم ه

دهن  و رسوبات با ذرات دارای مساحت تر فلزات بیشتری را تجمع میکربن آلی باال هستن  نسبت به رسوبات با کربن آلی پایین

کننی . از ایین رو رسیوبات    ال فلزات بیشتری را نسبت به رسوباتی که دارای ذرات با مساحت پایین هستن  را جمع میسطحی با

گلی )با ان ازه ذرات کوچک و مق ار مواد آلی باال( فلزات کمیاب بیشتری را نسبت به رسیوبات شینی )بیا انی ازه ذرات بیزر  و      

  آهین و منگنیز موجیود در     pHهیا در نتیجیه افیزایر    های مخلوا در مصیب زون کنن . درمیزان ماده آلی پایین( انباشته می

رونی  تیا   کنن . وقتی که اکسی ها و هی روکسی های آهن به اعماق فرو میها از محلول به شکل هی روکسی  رسوب میرودخانه

شیون . بنیابراین تفیاوت در    ذب میجزئی از رسوب شون   فلزات کمیاب زیادی نظیر نقره  آرسنیک  مس و سرب به داخل آنها ج

 .]7[شودمیزان اکسی آهن در رسوبات آبی موجب بروز اختالف در ظرفیت رسوبات برای تجمع فلزات سنگین از محلول می
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کننی  و دسترسیی   توان  به عنوان منبعی از فلزات غذایی برای حیواناتی باش  که از رسوب تغذییه میی  رسوبات همچنین می

سوبات تغذیه ش ه نیز با خصوصیات فیزیکوشیمیایی رسوب تغییر خواه  کرد. در هر حال غلظت کلی فلیز در  غذایی فلزات در ر

 .]5[ات کمیاب در رسوبات مختلف نباش  رسوبات ممکن است روش مناسبی از دسترسی زیستی نسبی فلز

ت معی نی مختلیف کیه محتیوی     ها بیا ترکیبیا  های آبی مختلف از فرسایر سن همچنین امکان دارد رسوبات در زیستگاه

گیری ش ه )برطبق های کلی فلزات ان ازهفلزات کمیاب هستن   حاصل ش ه باشن . چنین محتویات فلزی موجب افزایر غلظت

سازی رسوب جهت تجزیه و تحلیل( خواهن  ش  و از میزان صیحت آنهیا جهیت    ماهیت استخراج یا هضم استفاده ش ه در آماده

 کاه .محیط های مختلف می مقایسه فلزات سنگین در

هیای میورد   های نسبی صحیحی از دسترسی زیستی فلزات در زیسیتگاه از این رو مقادیر کلی فلزات در رسوبات الزاماً روش

هیای  های متنیاوب اسیتخراج رسیوب اسیتفاده کیرد کیه شیامل روش       توان از روشمقایسه نیست. به منظور رفع این مشکل می

 سازی غلظتی از فلز است که در دسترس زیستی رسوب قرار دارد.تر برای م لویاستخراج و هضم شیمیایی ق

هیای مربوطیه تغیییر    های استخراج متناوب این است که فلزات ممکن است توزیع خود را در پیون  بیا گیروه  مشکل تکنیک

اولییه در رسیوب موجیود اسیت. نیوع       گیری ش   الزاماً چیزی نباش  که به طوردهن  به طوریکه درص  نهایی توزیع فلزات ان ازه

هیای  خواران بیر طبیق تفیاوت   خوار است ممکن است بین رسوبفلزی که در یک رسوب از نظر غذایی در دسترس جانور رسوب

 ای در فیزیولوژی گوارش تا ح  زیادی تغییر پی ا کن  و از این رو تعیین دقیق یک جیز  در دسیترس از نظیر تغذییه    درون گونه

ل است. با این وجود تعیین قسمتی از آن که به آسانی قابل استخراج است  ممکن است جهت تشیخیص مقی اری   برای آن مشک

 .]2[توان  به طور بالقوه در دسترس زیستی باش  )برای بسیاری از رسوب خواران( سودمن  باش از ماده فلزی که می
 

 ج. پایشگرهای زیستی

ایین   .]8[باشین   های فلزات کمیاب هستن  که مشخصاً دارای غلظت زییادی از آنهیا میی   کنن هپایشگرهای زیستی  تجمیع

گیری هسیتن . فلیز کمییاب از    برداری و فرآوری در آزمایشگاه قابل ان ازهها به آسانی با ریسک کم آلودگی در طول نمونهغلظت

مهرگان آبیزی از محلیول )در سراسیر    یاب . مشخص ترین مسیرهای جذب در بیمی کلیه مسیرهای جذب در ب ن موجود تجمع

مخاا قابل نفوذ به خصوص تنفس و قسمت های سطحی( و رژیم غذایی )در مسییر دسیتگاه گیوارش( اسیت. برخیی از فلیزات       

فلیز بیه آن موجیود     جذب ش ه ممکن است دفع شون  اما با این وجود غلظت فلز تجمع یافته از تمام منابع در دسترس زیسیتی 

ترین انی ازه فلیز در دسیترس زیسیتی بیه ییک موجیود را نشیان         زن ه در زمان مشخصی حاصل ش ه است. این غلظت  مستقیم

 ده . فلزی که دارای اهمیت اکوتوکسیکولوژیکی است.می

دهنی . از ایین   میهمچنین موجودات مختلف مسیرهای مختلفی از جذب را با درجاتی متفاوت در مورد فلز مشابهی نشان  

  .]2[رو هنگام گزارش دسترسی زیستی نسبی نیاز است که به یک موجود خاص و همچنین به یک فلز خاص ارجاع شود
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کردن خالص )ترجیحاً قوی( فلز مربوطه  بای  دارای چن  خصوصیت مطلوب دیگر هم پایشگرهای زیستی عالوه بر تجمیع

باشن . بای  حالت ساکن داشته باشن  تا بتوانن  معرف منطقه مورد مطالعه باشن . فراوان باشن  و به آسانی قابل شناسایی و 

برداری باشن . آنها بای  به ان ازه کافی جهت تجزیه بزر  باشن   زیرا ممکن است نیاز باش  که ما آنها را از یک ان ام نمونه

هایی که دارای عمر طوالنی هستن   دارای توان بالقوه برای تجزیه و تحلیل ج ا کنیم. گونه خاصی )محل ذخیره فلز( برای

تر هستن  و بهتر است دینامیک و سینتیک آن گونه در مورد یک فلز های زیستی در طول دوره زمانی طوالنیانعکاس دسترسی

ش ه باش . پایشگرهای زیستی بای  سخت باشن   بای  خاص شناخته ش ه باش  و دوره زمانی مربوا به انباشت فلز  شناسایی 

های زیستی باال و تغییرات فیزیکوشیمیایی در زیستگاه باشن  برای مثال تغییرات شوری یک دارای تحمل زیادی برای دسترسی

 .]2[ ته باشن ورزی در آزمایشگاه و در عرصه )برای آزمایشات انتقال( را داشمصب. همچنین آنها بای  قابلیت تحمل در دست
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از ییک سیو تمیام فلیز جیذب شی ه        .]8[موجودات دریایی در الگوهای تجمع فلزات کمیاب مختلف با یک یگر تفاوت دارن  

توسط موجود زن ه ممکن است ب ون دفع قابل توجهی  تجمع یاب  و از سوی دیگر ممکن است نرخ جذب فلز از تمام منیابع بیه   

وسیله نرخ دفع متوازن ش ه باش . بنابراین تجمع خالص در طول زمان وجود ن ارد. مقی ار فلیز جیذب شی ه  بیا تغیییرات وزن       

شیود کیه در سیطا بافیت و     ( نامی ه میregulationکن . فراین  متعادل کردن نرخ جذب و دفع فلز  تنظیم )یموجود تغییر م

های فلز کمیاب را در دهن گان فلز کمیاب  غلظتمهرگان و مهرداران معمول است. در واقع بسیاری از تجمعان ام بسیاری از بی

  و بیشیتر فلیز انباشیته شی ه را  در ییک ییا چنی  انی ام وییژه از قبییل           کننی ها )برای مثال عضالت( تنظییم میی  برخی از بافت

زدایی ش ه است )متصیل  ای همیشه در فرم سمکنن . چنین فلز ذخیره ش ههای هاضمه( یا کلیه ذخیره میهپاتوپانکراس )غ ه

  .]2[( با اتصال قوی( metallothioneinبه یک نامحلول )گرانول( و یا محلول )پروتئین 

هییا بارناکیل  .]9[شیی ه فلیزات در بیی مهرگیان آبییزی هسیتن      پوسیتان مثیال خییوبی از گرادییان الگوهیای انباشیته     سیخت  

ها ب ون دفع قابل کنن گان کالسیک قوی از فلزات کمیاب مانن  روی هستن . روی جذب ش ه از محلول به وسیله بارناکلتجمع

های انباشته ش ه رژیم غذایی نیز بسیار مح ود است. بنابراین غلظتشود و دفع روی جذب ش ه از مسیر ای انباشته میمالحظه

میکروگرم در گرم یا بیشیتر(   50000توان  به مقادیر بسیار باالیی برس  ) مثالً یاب  و میروی در طول حیات بارناکل افزایر می

تی هستن  و به ناچار اکثیر روی انباشیته   های زیستی بسیار خوبی برای روی محلی قابل دسترس زیسها پایشگربنابراین بارناکل

  .]8[های پیروفسفات روی( است زدایی )متصل ش ه در گرانولش ه در آنها در فرم سم

هیا  یکی دیگر از تجمع کنن گان خالص روی  سخت پوستان آمفی پودا )ناجورپایان( هستن  که در درجه دوم بع  از بارناکل

شیود. در پاییان چرخیه سیلول مخیاطی در      دستگاه گوارش انها ذخیره می Caecaهای قرار دارن . روی انباشته ش ه در گرانول

Caeca10[یاب  ها افزایر نمیشون . بنابراین غلظت روی انباشته ش ه مثل بارناکلمیها به وسیله م فوع دفع   این گرانول[. 

پیودا  کننی گان خیالص قیوی میس هسیتن  و آمفیی      هیا تجمیع  در مورد تجمع مس نیز چنین حیالتی وجیود دارد. بارناکیل   

گرهیای  وسیتان تجمیع  شکمی( هستن . همیه سیخت پ   Caecaها در زدایی در گرانولتری )با سمکنن گان خالص ضعیفتجمع

 .]11[هستن   Metallothioneinsزدایی همراه با پروتئین خالصی برای درجات متفاوت با سم

 

 گیری. نتیجه3

سیالمت  جییره غیذایی شی ه و    زنهیا در طیول   از آنجا که آلودگی مناطق آبی به فلزات کمیاب منجر به تجمع ایین آلیودگی  

های آبی از این منظر و همچنین گیری سالمت اکوسیستمهایی برای ان ازهده   نیاز به شاخصمیاکوسیستم را در مخاطره قرار 

ها کیه مقی ار عناصیر    ای از روشفراهم آم ن امکان پایر فلزات کمیاب در مکان و زمان است. در این راستا استفاده از مجموعه

هیا خیود دارای   دهی   سیودمن  اسیت. هیر ییک از ایین روش      کمیاب را در آب  رسوب و زیستمن ان بومی مورد توجه قیرار میی  

روییم  بیه علیت    های ذاتی هستن . به طور کلی هر چه از آب و رسوب به سمت پایشگرهای زیستی بیشتر پییر میی  مح ودیت

هیا تجمیع عناصیر    برداری کیاهر یافتیه و بهتیر از سیایر روش    افزوده ش ن غلظت فلزات کمیاب  ریسک آلودگی در طول نمونه

ها و ناجورپایان به علت تجمع فلزات کمییاب بی ون   دهن . در بین پایشگرهای زیستی بارناکلمیاب را در طول زمان نشان میک

 توانن  مورد توجه پزوهشگران قرار گیرن .ها میای بهتر از سایر گونهدفع قابل مالحظه
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Abstract  

 

Researchers have used various indices to assess the health of Estuary 

and marine ecosystems. One of these indicators is the study of the 

distribution of trace metals in aquatic environments. Concentrations of 

trace metals can be measured in water, sediment, and organisms. The 

third case, which is also a preferred option, is to measure the 

concentration of trace metals accumulated in the body tissues of living 

organisms called biomonitors. Each of the methods used to measure 

trace metals in water, sediment and biomass is investigated in this 

study. Also, in order to select an aquatic organism as a biomonitor, 

several attributes need to be considered that are mentioned in this study. 

The threshold for the accumulation of trace metal concentrations in 

biomonitors could potentially indicate significant contamination of 

trace metals in coastal habitats, and it is advisable to use a set of 

biomonitors to investigate different sources of trace metals in aquatic 

habitat.  
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