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 و محیطی هاي آالینده پایش و مانیتورینگ به تنها محیطی آلودگیهاي مطالعات اکثر کشور داخل در 
 اند پرداخته آلودگی شاخص یا بیواندیکاتور بعنوان زنده موجودات بدن در آلودگیها میزان سنجش یا

 یک تنها مطالعه به همگی که گرفته رونق کشور در بیومارکرها تعیین بحث اخیر سال چند در تنها و
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 یک تنها مطالعه به همگی که گرفته رونق کشور در بیومارکرها تعیین بحث اخیر سال چند در تنها و

 همزمان بررسی در جامع تحقیقی و نمودند معرفی زمینه همان در را بیومارکرها و پرداختند شاخص

.است نگرفته صورت کشور در کنون تا بیومارکرها تعیین و زیستی شاخصهاي همه
:اهداف  بیومارکر چند یا یک تعیین و باله زرد شانک ماهی در آن اثرات و جیوه مزمن سمیت مطالعه-

جیوه مختلف غلظتهاي به باله زرد شانک ماهی آلودگی در مناسب
  مونیتورینگ یا زیستی پایش به مربوط ها آالینده ارزیابی زمینه در داخلی مطالعات اکثر آنجاییکه از

 است، بوده توجه مورد کمتر آنها بیولوژیک ردیابی و ها آالینده اثرات ثانویه ارزیابی و باشد می آنها

  هماتولوژي، هیستولوژي، شاخصهاي نظیر اکوفیزیولوژیک مختلف شاخصهاي بررسی با تحقیق این در

 یا یک تعیین به اقدام باله زرد شانک ماهی کبد در موفولوژي و خون بیوشیمیایی آنزیمی، هورمونی،

 ارتباط که شاخصهایی از زیستی مدل یک نهایت در و پرداختیم محیطی هاي آالینده بیومارکر چند

 وضعیت توان می تحقیق این از حاصل بیومارکرهاي طراحی با .نمودیم تهیه نمودند ایجاد داري معنی

 ساده شاخص چند از استفاده با تنها و آنها مستقیم سنجش بدون را محیطی هاي آالینده مقدار حتی و

 مدیریت را مشابه هاي گونه سایر حتی و باله زرد شانک ماهی نهایت در و نمود محاسبه هزینه کم و

.برد بهره کشور شیالتی هاي برنامه پیشبرد جهت در آنها ارزشمند ذخایر از و نمود


