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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم ( )Nano-Seدر مقایسه با سلنیوم آلی ()Selemax
بر عملکرد شاخصهای رشد کپورمعمولی ()Cyprinus carpio
 شراره احمدوند*:

گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

ساری ،صندوقپستی875 :

 عبدالصمد کرامتامیرکالیی:

گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی ساری ،صندوقپستی875 :

 حسین اورجی:

گروه شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

صندوقپستی875 :



شیدا احمدوند :گروه شیالت ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
صندوق پستی41935-98731 :
تاریخ دریافت :اردیبهشت 9313

تاریخ پذیرش :مرداد 9313

چکیده
بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم ( )Nano-Seدر مقایسه با سلنیوم آلی ( )Selemaxبر عملکرد رشد بچه
ماهیان کپورمعمولی ( ،)Cyprinus carpioآزمایش  ۰۶روزه رشد در سالن آبزیپروری دانشگاه علومکشاورزیومنابعطبیعی ساری
انجام شد .کپورها با وزناولیه  ۸/۰۶±۶/۶0گرم بهطور تصادفی در  12مخزن  0۶۶لیتری با تراکم  0۶قطعه ذخیره شدند بهطوریکه
برای شش تیمار و گروه شاهد سه تکرار وجود داشت .نانوسلنیوم و سلنیوم آلی در سطوح  2/0 ،۶/0 ،۶و  0/0میلیگرم درکیلوگرم به
جیره نیمهخالص اضافه گردید .تیمار ،2تیمار ،1تیمار ،0تیمار ،0تیمار 0و تیمار ۰بهترتیب ،با جیرههای حاوی  ۶/0میلیگرم
درکیلوگرم نانوسلنیوم 2/0 ،میلیگرم درکیلوگرم نانوسلنیوم 0/0 ،میلیگرم درکیلوگرم نانوسلنیوم ۶/0 ،میلیگرم درکیلوگرم سلنیوم
آلی 2/0 ،میلیگرم درکیلوگرم سلنیوم آلی و  0/0میلیگرم درکیلوگرم سلنیوم آلی تغذیه شدند .گروه شاهد با جیره پایه ،بدون اضافه
کردن سلنیوم مورد تغذیه قرار گرفتند .بچهماهیها روزانه حدود  0۳وزن بدن ،در سه وعده تغذیه شدند و هر دو هفته یکبار
زیستسنجی انجام گردیدند .در پایان دوره آزمایش شاخصها ی رشد و بقا بررسی شد .نتایج نشان داد که اضافه کردن نانوسلنیوم و
سلنیوم آلی در تیمارهای غذایی ،وزننهایی ،نرخرشدویژه ( ،)SGRدرصدوزن بهدستآمده بدن ( )%WGو ضریبتبدیلغذایی
( )FCRرا تحت تأثیر قرار داد .تفاوت آماری معنیداری ( )p<۶/۶0در تیمارهای  0 ،0 ،0 ،1 ،2و  ۰در مقایسه با گروه شاهد در
وزننهایی ،وزن بهدستآمدهروزانه ،نرخرشدویژه ،درصدوزن بهدستآمده بدن و ضریبتبدیلغذایی وجود داشت .بیشترین مقدار
وزننهایی ،نرخرشدویژه و درصدوزن بهدستآمده بدن در ماهیان تغذیهشده با  2/0میلیگرم سلنیوم درکیلوگرم ،پسازآن  0/0و سپس
 ۶/0میلیگرم سلنیوم درکیلوگرم و کمترین میزان در ماهیان تغذیه شده با جیره پایه مشاهده شد .نرخ بقا بهوسیله تیمارهای غذایی
تحتتأثیر قرار نگرفت؛ بنابراین بهترین عملکرد رشد در کپورهای تغذیه شده با سطح 2/0میلیگرم نانوسلنیوم در جیره بهدستآمد .در
سطوح یکسان ،اثر استفاده از سلنیوم به فرم نانوذره بیشتر از فرم آلی آن بود.
کلمات کلیدی :نانوذرات سلنیوم ،Selemax ،رشدCyprinus carpio ،

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Ahmadvand.sharareh@yahoo.com
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احمدوند و همکاران

بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم در مقایسه با سلنیوم آلی بر عملکرد شاخصهای رشد....

مقدمه
در میان اجزای جیره ،مواد معدنی از اهمیت خاصی
برخوردارند زیرا با وجود اینکه در جیره بهمیزان کم بهکار
میروند ولی بر فیزیولوژی و متابولیسم عمومی بدن مؤثرند
(علیزاده .)8811 ،سلنیوم ( )Seیک ریزمغذی ضروری برای
حفظ رشد طبیعی و سوخت و ساز بدن ماهی است (،Hamilton
 .)4002یکی از اعمال مهم سلنیوم وجودش بهعنوان جزء
جداییناپذیر آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ( )GPXاست (Rotruck
و همکاران )8798 ،که از آسیب دیواره سلولی جلوگیری
میکند ( Reyو همکاران .)4000 ،وجود سلنیوم در غذا برای
عملکرد طبیعی فیزیولوژیک ماهی مورد نیاز است ( Bellو
همکاران8711 ،؛  Hiltonو همکاران .)8710 ،اهمیت سلنیوم در
سوخت و ساز از طریق عواقب نامطلوب کمبود سلنیوم و یا بیش
از حد بودن سلنیوم در ماهیان مشخص میگردد که به عواملی
مانند گونه و نوع سلنیوم بستگی دارد ( Pedreroو ،Madrid
 .)4007کمبود سلنیوم میتواند به توقف رشد ،از دست دادن
اشتها ،مرگ و میر ،آسیب اکسیداتیو سلولها و غشاها منجر
شود و عملکرد دفاعی میزبان را کاهش دهد ( Watanabeو
همکاران8779 ،؛  Feltonو همکاران8771 ،؛  Kollerو ،Exon
 .)8711سلنیوم در برخی ماهیان مانند ماهی قزلآالی رنگین
کمان ( Vidalو همکاران4002 ،؛  Bellو همکاران8712 ،؛
 Hiltonو 8718 ،Hodson؛  Hiltonو همکاران ،)8710 ،گربه
ماهی ( Gatlinو  ،)8712 ،Wilsonماهی آزاد اقیانوس اطلس
( Lorentzenو همکاران )8772 ،و ماهی هامور جوان ( Linو
 )4002 ،Shiauمورد مطالعه قرارگرفته است.
فرم و شکل سلنیوم عامل مهمی است .سلنیوم به دو شکل
آلی و معدنی در غذای آبزیان استفاده میشود .قابلیت استفاده
ماهی از منابع آلی نسبت به منابع معدنی بیشتر است ( Zhouو
همکاران4007 ،؛  Wangو 8779 ،Lovell؛  Bellو ،Cowey
 )8717در ماهی ،سلنیوم آلی با سهولت بیشتری جذب
میشود و زیستفراهمی و اثرات آن بر سالمت ،از فرم غیر آلی
بیشتر است ( Wangو همکاران4009 ،؛  Wangو ،Lovell
8779؛  Lorentzenو همکاران .)8772 ،عالوه بر این ،سلنیوم
آلی در افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در ماهی
کپورمعمولی مؤثرتر است ( Jovanovicو همکاران .)8779 ،در
این مطالعه  Selemaxبهعنوان منبع سلنیوم آلی در نظر گرفته
شد .از شکلهای دیگر سلنیوم ،شکل نانوذره ( )Nano-Seآن
است؛ مواد در ابعاد نانومتری دارای خواص متفاوتی از هر دو اتم
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جدا شده و نیز مواد درشت هستند ( Wangو همکاران4009 ،؛
 Albrechtو همکاران )4001 ،که مربوط به نسبت سطح به
حجم باالی آنهاست (شبهرنگهرهدشت و میروافقی.)8878 ،
خواص آنها باعث شده که کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع
مختلف داشته باشند .این خواص منحصر به فرد ،توجه دانشمندان
و محققان را بهخود جلب کرده است ( .)4001 ،Liuنانوذرات
سلنیوم قابلیت دسترسی قابلمالحظهای دارند ( Zhangو همکاران،
 ،)4001بهعالوه نانوذرات سلنیوم موجود در جیره غذایی میتواند
به افزایش وزن نهایی ماهی ،افزایش درصد وزن بهدستآمده،
افزایش سطح آنتیاکسیدان و غلظت سلنیوم در عضالت ماهی
کپور کاراسین ( )Carassius auratus gibelioمنجر شود (Zhou
و همکاران Wang ،)4007 ،و همکاران ( )4009گزارش نمودند
که مکمل سلنیوم  0/2میلیگرم در کیلوگرم میتواند عملکرد
رشد ماهی کپور کاراسین را بهبود بخشد.
کپور معمولی بهمنظور تأمین نیاز پروتئینی انسانها تقریباً
در تمام دنیا پرورش داده میشود ( Tokurو همکاران )4001 ،و
یکی از گونههای مهم پرورشی کشور را بهخود اختصاص داده
است (خرمگاه و همکاران .)8811 ،باوجود اهمیت اقتصادی
کپورمعمولی اطالعات زیادی در مورد نیازهای غذایی آن
بهخصوص عناصر کمنیاز مثل سلنیوم و کارایی انواع آن در این
ماهی وجود ندارد .بنابراین با توجه به محدود بودن اطالعات در
رابطه با اثرات استفاده از نانوذرات سلنیوم در تغذیه آبزیان ،این
مطالعه ،با هدف بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم در مقایسه با
سلنیوم آلی روی عملکرد رشد در بچهماهیان کپورمعمولی
( )Cyprinus carpioانجام گرفت.

مواد و روشها
آمادهسازی رژیم غذایی :برای انجام این تحقیق
نانوذرات سلنیوم از شرکت نانومواد کیمیاگران و سلنیوم آلی
( 8)Selemaxاز شرکت ( Bioriginبرزیل) تهیه شد .مشخصات
منابع سلنیوم مذکور در جدول  8آمده است .بعد از تعیین
فرموالسیون جیره نیمهخالص مطابق با نیازمندیهای کپورمعمولی
که در جدول  4نشان داده شده است ،رژیم غذایی بچه ماهیان
 Selemax .8یک مخمر خشک غیرفعال و شامل سطوح باالی سلنیوم
آلی است که از تخمیر بیولوژیک سلنیوم غیرآلی توسط یک گونه
اختصاصی از ساکارومایسس سرویسیه نتیجه شده است .سلنیوم در
 Selemaxبه فرم آلی تبدیل و با اسیدهای آمینه باند میشود و بهصورت
 )SeMet( Selenomethionineبا قابلیت دسترسی باالتر درمیآید.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

در هفت تیمار (تیمارهای  4 ،8و  8بهترتیب با افزودن سطوح
 8/2 ،0/2و  2/2میلیگرم نانوسلنیوم در کیلوگرم غذای خشک
به جیره پایه و تیمارهای  2 ،2و  1بهترتیب با افزودن سطوح
 8/2 ،0/2و  2/2میلیگرم سلنیوم آلی در کیلوگرم غذای خشک
به جیره پایه و تیمار شاهد ،شامل جیره پایه (بدون اضافه کردن
منبع سلنیوم) تهیه شد .برای اینکه مواد بهاندازه کافی ترکیب
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شوند ،نانوسلنیوم یا سلنیوم آلی بهدقت و آرامآرام بههمراه آب
مقطر به مواد تشکیلدهنده رژیم غذایی اضافه و باهم مخلوط
شدند .خمیر حاصل در اندازه  4میلیمتر بهصورت پلت آماده و
در مقابل پنکه خشک شد .سپس این جیره در  -40درجه
سانتیگراد تا زمان استفاده نگهداری شد.

جدول  :1خصوصیات نانوذرات سلنیوم ( )Nano-Seو سلنیوم آلی ( )Selemaxاستفادهشده در جیرههای آزمایشی
ماده

اندازه ذره

درصد خلوص

حالت

نانوذرات سلنیوم
سلنیوم آلی

کمتر از  20نانومتر
-

+77%
( +71%محتوی  90%سلنومتیونین)

محلول کلوئیدی
پودر

جدول  :2فرموالسیون جیره پایه (در وزن خشک)
جزء

درصد

کازئین

84/2

ژالتین

84

نشاسته ذرت

84

سلولز

9/2

روغن ذرت

7

کربوکسیمتیلسلولز

4

*

8

**

8

پیشمخلوط معدنی

پیشمخلوط ویتامینی
مونوکلسیم فسفات

8

* پیشمخلوط معدنی بر طبق جدول  )8718( NRCو فاقد سلنیوم ارائه شد.
** پیشمخلوط ویتامینی بر طبق جدول  )8718( NRCارائه شد.

ماهی و طرح آزمایش :بچهماهیان کپورمعمولی سالم در
پائیز  8874از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی نصر در
ساری ،تهیه و به سالن ونیروی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری با سیستم فاقد جریان منتقل گردید .قبل از آزمایش،
بچهماهیان بهمدت  4هفته به شرایط آزمایشگاهی سازگار شدند.
در طول سازگاری ،سه بار در روز با غذای پایه تغذیه شدند .قبل
از آزمایش ،ماهیان برای یک روز غذادهی نشدند؛ سپس کپورهای
معمولی در  48مخزن فایبرگالس استوانهای ( 800لیتری و حجم
آبگیری  420لیتر) (تکرار= )8با تراکم اولیه  20قطعه توزیع شدند.
تمام کپورها با وزن اولیه مشابه ( 1/10±0/02گرم) بودند .این
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با هفت تیمار (تیمارهای
شاهد 4 ،8 ،و ( 8نانوسلنیوم) 2 ،2 ،و ( 1سلنیوم آلی)) انجام
شد .در طول این آزمایش ،ماهیان سه بار در روز در ساعتهای
 82:00 ،1:00و  40:00بهمیزان تقریباً  ٪8کل وزن بدن تغذیه

محدوده رنگ غلظت (قسمتدرمیلیون)
نارنجی -قرمز
زرد کدر

8000
4000

شدند و گزارش روزانه از غذای ارائه شده و باقیمانده ،ثبت
گردید .هر دو هفته یکبار ماهیان بهصورت کلی وزن شدند تا
میزان غذای آنها تعیین گردد .باقیمانده غذا در صورت وجود
یک ساعت پس از غذادهی و مدفوع ماهیان نیم ساعت قبل از
غذادهی وعده بعدی توسط آبشویه کردن برداشته و تا حدی
آب تعویض شده و به مخازن ،آب تازه چاه ارائه شد و هر سه
روز ،مخازن تمیز گردید .اکسیژن محلول بهوسیله پمپ هوای
مرکزی و سنگ هواهای موجود در هر تانک تأمین شد .آزمایش
در ماه پاییز انجام و دوره نوری  88ساعت نور و  88ساعت
تاریکی بود .برای کنترل کیفیت آب ،درجه حرارت (با دماسنج
آزمایشگاهی) و اکسیژن محلول (با اکسیژن متر Aqua LYTIC
 )ALSبهصورت روزانه و آنالیزهای هفتگی برای سطوح آمونیوم
کل (با استفاده از کیت  AQUAشرکت  ،Seraآلمان)،pH ،
هدایت الکتریکی آب ( ،)ECکل نمکهای محلول ( )TDSو
شوری (با استفاده از دستگاه  HACHمدل  )DREL 2400انجام
شد .بهدلیل انجام دوره آزمایش در فصل پاییز ،دمای آب بین
 89-42درجه سانتیگراد ،اکسیژن محلول  2/8-1/2میلیگرم در
لیتر ،آمونیوم کل کمتر از  0/2میلیگرم بر لیتر،9/8-9/7 pH ،
هدایت الکتریکی  8888-8820میکروزیمنس بر سانتیمتر ،شوری
 0/1قسمت در هزار و کل نمکهای محلول  129میلیگرم بر
لیتر ثبت شد .آزمایش رشد بهمدت  10روز بهطول انجامید.
نمونهگیری و روشهای تجزیه :در پایان آزمایش ،همه
ماهیان هر مخزن با پودر میخک بیهوش شده و طول و وزن
ماهیان اندازهگیری شد .وزن ماهیان در ابتدا و پایان آزمایش
بهترتیب بهعنوان وزن اولیه و وزن نهایی تحت تیماربندی ،ثبت
گردید .بقا در ماهیان نیز با شمارش ماهیان در هر مخزن محاسبه
شد .بهمنظور بررسی عملکرد رشد و بقا در پایان آزمایش
متغیرهای زیر محاسبه گردید ( Hardyو :)4004 ،Barrows
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وزن اولیه بدن -وزن نهایی بدن
 / 800وزن اولیه بدن × (وزن اولیه بدن -وزن نهایی بدن)
تعداد روزها ( /میانگین وزن اولیه بدن– میانگین وزن نهایی بدن)
مصرف غذا ( /وزن اولیه بدن -وزن نهایی بدن)
 × 800دوره پرورش (روز) ( /وزن اولیه  - Lnوزن نهایی )Ln
( × 800طول  / 8وزن نهایی بدن)
(وزن کل مرگومیر  +وزن کل اولیه  -وزن کل نهایی) ( /کل مانده غذا  -کل غذای مصرفی)
( × 800تعداد اولیه ماهیان  /تعداد نهایی ماهیان)

تجزیه و تحلیل آماری :این تحقیق در قالب طرح کامالً
تصادفی انجام گرفت .برای مشاهده تأثیر منابع سلنیوم بر عملکرد
رشد ماهیان کپور پس از تجزیه و تحلیل یکطرفه واریانس
( ،)One-Way ANOVAآزمون دانکن برای تشخیص وجود یا
عدم وجود معنیداری اختالف میانگین بین گروهها استفاده شد.
اثرات با احتمال  p≥0/02ازنظر آماری معنیدار در نظر گرفته
شد .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  87و
رسم نمودار با نرمافزار  Excelنسخه  4080و ویندوز  9انجام شد.

نتایج
منابع مختلف سلنیوم روی کیفیت آب هیچ اثری نداشت.
نتایج مقایسه میانگین شاخصهای رشد بچهماهیان کپور معمولی
در تیمارهای مختلف نشان داد با آنکه در ابتدای دوره آزمایش
در وزن اولیه تیمارها (وزن اولیه مشابه ( 1/10±0/02گرم)) تفاوت
معنیداری وجود نداشت ( )p<0/02ولی وزن نهایی ،وزن بهدست
آمده روزانه ،درصد وزن بهدستآمده بدن ،نرخ رشد ویژه ،بازده
خوراک و ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تیمارهای  8تا  1که با
نانوسلنیوم و سلنیوم آلی تغذیه شدند در مقایسه با تیمار شاهد
اختالف معنیدار نشان دادند ( .)p<0/02در میان تیمارهای شاهد
و آنهایی که با نانوسلنیوم و سلنیوم آلی تغذیه شده بودند ،تیمار
 4که با  8/2میلیگرم نانوسلنیوم درکیلوگرم تغذیه شده بود

=
=
=
=
=
=
=
=

افزایش وزن
درصد وزن بهدستآمده بدن ()%WG
وزن بهدستآمده روزانه ()DWG
بازده خوراک ()FE
نرخ رشد ویژه )(SGR
فاکتور وضعیت ()CF
ضریب تبدیل غذایی)(FCR
نرخ بقا

بهترین عملکرد رشد را با بیشترین مقدار وزن نهایی ،وزن بهدست
آمده روزانه ،درصد وزن بهدستآمده بدن و نرخ رشد ویژه نشان
داد ( ،)p<0/02پس از آن بهترتیب ،از بیشترین به کمترین در
ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  8/2میلیگرم سلنیوم آلی،
 2/2میلیگرم نانوسلنیوم 2/2 ،میلیگرم سلنیوم آلی 0/2 ،میلیگرم
نانوسلنیوم و  0/2میلیگرم سلنیوم آلی در کیلوگرم مشاهده شد.
کمترین میزان وزن نهایی ،وزن بهدست آمده روزانه ،درصد وزن
بهدست آمده بدن ،نرخ رشد ویژه ،بازده خوراک و بیشترین
مقدار ضریب تبدیل غذایی در ماهیانی بود که با جیره غذایی
پایه (تیمار شاهد) تغذیه شدند ( .)p<0/02میزان بقا پس از 10
روز پرورش تحت تأثیر تیمارهای غذایی قرار نگرفت (.)p<0/02
ماهیان تیمارهای آزمایشی که با نانوسلنیوم مورد تغذیه قرار
گرفتند نسبت به سطح مشابه خود که با سلنیوم آلی تغذیه
شدند ازنظر شاخصهای مذکور مقدار بیشتر را بهخود اختصاص
دادند (جدول  .)8در این مورد بهعنوان نمونه در شکل  8درصد
افزایش وزن نشان داده شده است .در واقع در سطوح یکسان،
استفاده از سلنیوم به شکل نانوذره از فرم آلی آن تأثیر بیشتری
بر عملکرد رشد دارد .فاکتور وضعیت در کپور ماهیان معمولی گروه
شاهد در مقایسه با ماهیان تیمارهای آزمایشی  8تا  1در مدت 10
روز اختالف معنیدار نشان نداد (( )p<0/02جدول .)8

شکل  :1نمودار مقایسه درصد وزن بهدستآمده بدن ( )%WGدر اثر تغذیه بچهماهیان کپور با سه سطح نانوسلنیوم ،سلنیوم آلی و
بدون مکمل سلنیوم (گروه شاهد)
حروف مختلف باالی ستونهای نمودار ،اختالف معنیدار ( )p>0/02بین سطوح مختلف سلنیوم جیره را در شاخص درصد وزن بهدست آمده بدن نشان میدهد.
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جدول  :3عملکرد رشد بچهماهیان کپورمعمولی تغذیهشده با جیره حاوی منابع مختلف سلنیوم در سه غلظت بهمدت  06روز
گروه/تیمار

شاهد

غلظت سلنیوم

0

1/29±0/04a
وزن اولیه (گرم)
f
48/42±0/48
وزن نهایی (گرم)
e
وزن بهدستآمده روزانه (گرم) 0/42±0/002
8/11±0/08e
نرخ رشد ویژه (درصد)
b
8/90±0/04
فاکتور وضعیت (درصد)
c
0/22±0
بازده خوراک
8/12±0a
ضریب تبدیل غذایی
800a
نرخ بقا ()%

تیمار 1

تیمار 2

تیمار 3

تیمار 4

تیمار 5

تیمار 0

0/2

8/2

2/2

0/2

8/2

2/2

میلیگرم نانوسلنیوم در کیلوگرم جیره
1/21±0/04a
41/94±0/91d
0/80±0/08d
8/17±0/02cd
8/90±0/07b
0/29±0/08ab
8/92±0/08bc
800a

1/27±0/01a
84/88±./20a
0/87±0/08a
4/40±0/02a
8/29±0/08d
0/29±0ab
8/98±0/04c
800a

1/10±0/02a
47/88±0/21b
0/82±0/002b
4/02±0/04b
8/10±0/02c
0/29±0/08ab
8/91±0/04bc
800a

میلیگرم سلنیوم آلی در کیلوگرم جیره
1/18±0/02a 1/29±0/08a
47/92±0/47b 42/18±0/21e
0/82±0/002b 0/41±0/002d
4/01±0/08b 8/12±0/08d
8/28±0/02d 8/18±0/04a
0/21±0b
0/21±0/08a
8/99±0/04bc 8/94±0/08c
800a
800a

1/12±0/02a
49/19±0/22c
0/88±0/002c
8/72±0/08c
8/14±0/02bc
0/21±0b
8/91±0b
800a

نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ( 8تکرار) بیانشده است .حروف مختلف برای میانگینهای موجود در یک سطر مشابه ،اختالف معنیدار ( )p>0/02بین سطوح
مختلف سلنیوم جیره را نشان میدهد.

بحث
سلنیوم یک عنصر ضروری برای ماهیان است (،Hamilton
 Lin .)4002و  ،)4002( Shiauبیان داشتند که ماهی Grouper
(نوعی ماهی دریاهای گرمسیر) به سلنیوم نیازی دارد که این
نیاز نمیتواند از طریق رژیم فاقد مکمل سلنیوم تأمین شود.
 Linو  )4002( Shiauو  Wangو همکاران ( )4009گزارش
نمودند کمبود سلنیوم ممکن است توقف رشد را نتیجه دهد و
جیره مکملشده سلنیوم میتواند عملکرد رشد ماهی را بهبود
بخشد .همانطورکه  Gatlinو  )8712( Wilsonنیز با مطالعه بر
گربهماهی کانالی ( )Zctalurus punctatusبیان داشتند که رشد
بهواسطه سلنیوم جیره غذایی تحت تأثیر قرار گرفت و در
آزمایش  Zhouو همکاران ( )4007روی کپور کاراسین بهوضوح
مشخص شد که سلنیوم مکملشده در رژیم غذایی توانست وزن
نهایی و درصد وزن بهدستآمده را بهبود بخشد ،نتایج این
مطالعه نیز تأثیر سطوح سلنیوم بر عملکرد رشد را نشان داد .در
مطالعه  Zhouو همکاران ( )4007مشاهده شد که میزان درصد
وزن بهدست آمده در ماهیانی که در غذایشان نانوسلنیوم مکمل
شده بیش از ماهیانی است که با سلنیوم آلی (سلنومتیونین)
تغذیه شدند ولی این اختالف معنیدار نبود .در این آزمایش نیز
ماهیان تیمارهای آزمایشی که با نانوسلنیوم مورد تغذیه قرار
گرفتند نسبت به سطح مشابه خود که با سلنیوم آلی (تیمار 8
نسبت به  4 ،2نسبت به  2و  8نسبت به  )1تغذیه شدند از نظر
وزن نهایی ،افزایش وزن روزانه ،درصد وزن بهدست آمده بدن و
نرخ رشد ویژه مقدار بیشتر را بهخود اختصاص دادند و این
افزایش در شاخصهای وزن نهایی ،افزایش وزن

روزانه ،درصد وزن بهدست آمده بدن و ضریب رشد ویژه در
تیمار  4نسبت به  2و  8نسبت به  1بیشتر بود ()p<0/02؛ اما
ماهیان تیمار  8نسبت به  2از نظر وزن نهایی دارای تفاوت
معنیدار ( )p<0/02و ازنظر شاخصهای مذکور دیگر ،تفاوت
معنیدار نشان ندادند ( .)p<0/02در واقع این نتایج گویای این
است که در سطوح یکسان ،تأثیر استفاده از سلنیوم به فرم
نانوذره از فرم آلی آن بیشتر است که میتوان این نتیجه را با
خصوصیات ویژه نانوذرات توجیه نمود .نتایج این مطالعه بهروشنی
نشان داد که نانوسلنیوم در سطح  8/2میلیگرم در کیلوگرم
جیره ،بیشترین افزایش را در وزن نهایی ،افزایش وزن روزانه،
درصد وزن بهدست آمده بدن و ضریب رشد ویژه در بچهماهیان
کپورمعمولی بهوجود آورد .بههمین ترتیب در آزمایش  Hanو
همکاران ( )4088نیازمندی مناسب برای ماهی کپور کاراسین
 8/81میلیگرم بر کیلوگرم جیره بهدست آمد که به نتایج این
مطالعه نزدیک است .همچنین نتایج مطالعه  Eliaو همکاران
( )4088روی کپور معمولی در دو دوز  0/42و  8میلیگرم
سلنیوم بر کیلوگرم نشان داد که جیره حاوی  8میلیگرم در
کیلوگرم ،رشد سریعتری در طول کل و وزن نسبت به تیمار
تغذیه شده با  0/42میلیگرم سلنیوم بهوجود آورد .طبق مطالعه
حاضر بهترین عملکرد رشد ،در ماهیان تغذیه شده با 8/2
میلیگرم سلنیوم در کیلوگرم جیره برای ماهیان کپورمعمولی
اتفاق افتاد و این مقدار برای کپورمعمولی باالتر از مقداری است
که برای ماهی قزلآالی رنگینکمان ( 0/81میلیگرم در کیلوگرم،
 Hiltonو همکاران ( ،)8710گربهماهی کانالی ( 0/42میلیگرم
در کیلوگرم Gatlin ،و  ،)8712( Wilsonگروپر ( 0/99میلیگرم
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بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم در مقایسه با سلنیوم آلی بر عملکرد شاخصهای رشد....

در کیلوگرم Lin ،و  )4002( Shiauو ماهی کپور کاراسین
( 8/81میلیگرم در کیلوگرم Han ،و همکاران (،)4088
گزارششده است .ولی  Abdel-Tawwabaو همکاران ()4009
طی آزمایشی که روی گربهماهی آفریقایی انجام دادند بیان
داشتند که نیاز این ماهی به سلنیوم  8/19میلیگرم در کیلوگرم
است Lorentzen .و همکاران ( )8772و  Monteiroو همکاران
( )4007دریافتند که جیرههای مکمل شده با اشکال سلنیوم
معدنی و یا آلی از سطوح  8تا  4میلیگرم در کیلوگرم ،رشد
گونههای ماهی را تحت تأثیر قرار نمیدهد .در مقابل نتایج
مطالعه  )4007( Gaberنشان داد که جیره غذایی مکمل شده
با  0/84و  0/82میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم رشد و بقای بچه
و کپورهای نوجوان را بهبود بخشید ،درحالیکه سطح سلنیوم
باالتر ( 0/80میلیگرم در کیلوگرم) رشد گونهها را کاهش داد.
بهنظر میرسد در ماهیان میزان نیاز به سلنیوم در جیره غذایی
و تغییرات در رشد بهعوامل مختلفی مرتبط باشد و با وجود
آنکه روی اثرات اشکال سلنیوم و نیازمندی ماهی کپورمعمولی
مطالعات کمی صورت گرفته است در ادامه بهدالیل احتمالی
وجود اختالف در نتایج مطالعات انجام شده در ماهیان مختلف
پرداخته میشود.
ماهیان میتوانند سلنیوم را بهطور مستقیم از آب اندوخته
یا ذخیره کنند ،اما مسیر غالب جذب سلنیوم از مواد غذایی
است ( Watanabeو همکاران .)8779 ،غلظت سلنیوم در آب
پرورش نیز میتواند روی نتایج مطالعه تأثیر گذارد ( Liuو
همکاران .)4080 ،محدوده غلظت سلنیوم انتقالی از راه آب در
مطالعات  Gatlinو  )8712( Wilsonو  Hiltonو همکاران
( 0/2-4/2 ،)8710میکروگرم سلنیوم بر لیتر بود ،درحالیکه
غلظت سلنیوم آب پرورش در مطالعات  Linو  )4002( Shiauو
 Abdel-Tawwabaو همکاران ( )4009قابلتشخیص نیست .در
این مطالعه ،سطح سلنیوم آب محل پرورش بسیار ناچیز و قابل
اغماض بود و نتایج حاضر نشان داد که کپورمعمولی به سلنیوم
بهمیزانی نیاز دارد که نمیتواند آن را از طریق جیره غذایی
بدون مکمل و محیط آب تأمین کند .بهطوریکه شاخصهای
رشد (وزن نهایی ،افزایش وزن روزانه ،درصد وزن بهدست آمده
بدن و ضریب رشد ویژه) در ماهیان تیمارهای آزمایشی نسبت
به تیمار شاهد معنیدار بود ()p>0/02؛  Hanو همکاران ()4088
نیز در آزمایش خود روی ماهی کپور کاراسین به این نتیجه
رسیدند .بهنظر میرسد تغییرات در رشد بهشدت به غلظت و
اشکال شیمیایی سلنیوم وابسته باشد ( Eliaو همکاران)4088 ،
و فرم سلنیوم مکمل شده عامل مهمی است چراکه اشکال
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مختلف سلنیوم زیستفراهمی مختلفی دارند ( Wangو ،Lovell
 )8779و این بر نیاز ماهیان به سلنیوم اثر میگذارد .فرم
سلنیوم مورد استفاده در مطالعات  Gatlinو  )8712( Wilsonو
 Hiltonو همکاران ( ،)8710سلنیت سدیم بود؛ درحالیکه Lin
و  Abdel-Tawwaba ،)4002( Shiauو همکاران ( )4009و
 Hanو همکاران ( )4088مانند این مطالعه از سلنیوم آلی
استفاده نمودند .اگرچه شکلهای آلی و غیرآلی از مانع روده
عبور میکنند ولی  Zhouو همکاران ( )4007با توجه به نتایج
مقایسهای که روی نانوسلنیوم و سلنومتیونین انجام دادند عنوان
نمودند که نانوسلنیوم و سلنومتیونین مسیرهای مختلف متابولیکی
داشتند .بهطورکلی آزمایشها بر روی حیوانات نشان داده که
زیستفراهمی اشکال آلی سلنیوم (سلنومتیونین) باالتر از اشکال
معدنی (سلنیت سدیم) آن بود ( Smithو 8719 ،Picciano؛
 .)8718 ،Levanderزمانیکه متیونین محدود یا کاتابولیزه است
سلنومتیونین میتواند با انتشار و ورود سلنیوم که به ذخیرهگاه
دیگر وارد میشود در پروتئین ذخیره شود؛ بنابراین زیست
فراهمی سلنیوم نه فقط به جذب آن در روده ،همچنین در
تبدیل آن به یک شکل بیولوژیکی فعال بستگی دارد ( Fosterو
 .)8772 ،Sumarنانوسلنیوم در شرایط القای سلنوآنزیمها در
سلولهای کشت داده شده و در موشهای صحرایی که کمبود
سلنیوم داشتند ،زیستفراهمی مشابهی داشت ( Zhangو
همکاران)4008 ،؛ بنابراین نانوسلنیوم ممکن است با طی مسیر
متابولیکی متفاوت نسبت به دیگر سلنیومهای معدنی ،زیست
فراهمی متفاوتی داشته و بهصورتی دیگر عمل کرده و با اثر
بیشتر ،در نهایت به عملکرد بهینه رشد منجر گردد.
اهمیت سلنیوم و میزان نیاز به آن به گونه نیز بستگی
دارد ( Pedreroو  )4007 ،Madridو نیاز به سلنیوم ممکن است
در گونههای ماهیان متفاوت باشد ( Lorentzenو همکاران،
 .)8772از سوی دیگر میزان نیازمندی و سمیت سلنیوم خیلی
بههم نزدیک است ( Watanabeو همکارانDeForest .)8779 ،
و همکاران ( )8777بیان داشتند که ماهیان سردآبی نسبت به
سمیت سلنیوم از ماهیان گرمابی حساستر بودند و کپورمعمولی
که از ماهیان گرمابی است به سمیت سلنیوم مقاومت نشان داد
( Vidal ،)4002 ،Hamiltonو همکاران ( )4002نیز گزارش
نمودند که الروهای قزلآالی رنگینکمان که بهمدت  70روز با
جیره حاوی  2/1میلیگرم سلنومتیونین در کیلوگرم تغذیه
شدند کاهش معنیداری در وزن بدن و طول چنگالی در مقایسه
با گروه شاهد داشتند ،همچنین  Hamiltonو همکاران ()8770
در ماهیان آزاد چینوک تغذیهشده با جیره حاوی 2

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

میلیگرم سلنیوم ،کاهش رشد را مشاهده کردند و مطرح
نمودند که جیره محتوی  1/2میلیگرم سلنیوم در کیلوگرم
سبب مرگ و میر ماهیان شد ،اما در مطالعه  Hanو همکاران
( ،)4088سلنیوم در غلظت  2میلیگرم در کیلوگرم هیچ اثر
منفی بر رشد ،شاخص هپاتوسوماتیک ،فاکتور وضعیت و بقا در
کپورهای کاراسین نداشت .در پژوهش حاضر نیز سلنیوم بکار
رفته در باالترین غلظت ( 2/2میلیگرم در کیلوگرم جیره) هیچ
اختالل ،مرگ و میر و یا تغییری در رفتار تغذیهای و هیچ اثر
منفی در رشد بچه ماهیان کپورمعمولی برجا نگذاشت .بهنظر
میرسد باالترین غلظت سلنیوم بهکار رفته در این آزمایش برای
کپور معمولی مضر نباشد ،چراکه کمتر از حد آستانه سمی
سلنیوم گزارش شده برای دیگر گونههای ماهی است (،Hamilton
4002؛  ،)4008 ،Hamiltonاز طرفی فاکتور وضعیت ،سالمت
خوب ماهیان را در انتهای آزمایش با مقادیر بیشتر از 8/2
نشان داد و نداشتن اختالف معنیدار بین گروههای آزمایش مشهود
بود ،بنابراین ماهی کپورمعمولی مثل قزلآالی رنگینکمان و
ماهی آزاد چینوک به سلنیوم حساس نبود و نیاز به سلنیوم
میتواند در گونههای مختلف ماهی متفاوت باشد .تعامل بین
سلنیوم و ویتامین  Eرژیم غذایی بر نیازمندی سلنیوم در ماهی
اثر میگذارد ( Abdel-Tawwabaو همکاران4009 ،؛  Linو
 )4002 ،Shiauغلظت ویتامین  Eجیره غذایی در مطالعه
 Hiltonو همکاران ( 200 ،)8710میلیگرم در کیلوگرم بود که
بسیار باالتر از ویتامین  Eمورد نیاز برای ماهی قزلآالی رنگین
کمان است ( Watanabeو همکاران Lin .)8718 ،و ،)4002( Shiau
 800میلیگرم در کیلوگرم جیره ،ویتامین  Eبراساس نیاز این
ویتامین برای هامور استفاده نمودند .در مطالعه  Bakerو
 ،)8779( Daviesمقدار ویتامین  Eدر جیره گربهماهی
آفریقایی 20/4 ،میلیگرم در کیلوگرم و میزان مورد نیاز برای
گونهها  80-20میلیگرم آلفا توکوفریلاستات در هر کیلوگرم
جیره خشک بود .در آزمایش  Hanو همکاران ( ،)4088غلظت
ویتامین  Eمورداستفاده در جیره غذایی ،مشابه مطالعه حاضر و
برابر  800میلیگرم در کیلوگرم برای کپورمعمولی بهکار رفت.
بهطور خالصه این تحقیق نشان داد که منابع سلنیوم (نانوسلنیوم
و سلنیوم آلی) استفاده شده در جیره غذایی پایه میتواند وزن
نهایی ،افزایش وزن روزانه ،درصد وزن بهدست آمده بدن و ضریب
رشد ویژه کپورمعمولی را بهبود بخشد .از بین تیمارهای آزمایشی
بچهماهیان کپورمعمولی تغذیه شده با سطح  8/2میلیگرم
سلنیوم در کیلوگرم جیره ،اثر بهتری از نظر شاخصهای مذکور
نشان دادند .عالوه بر این ،در سطح مشابه نانوسلنیوم

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314

مؤثرتر از سلنیوم آلی ظهور یافت و بیشترین عملکرد رشد در
بچهماهیان کپور تغذیه شده با سطح  8/2میلیگرم نانوسلنیوم
در کیلوگرم جیره مشاهده شد.

تشکر و قدردانی
از اساتید و کارمندان محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری و دانشکده علوم دامی و شیالت برای فراهم کردن
امکانات این تحقیق ،بهویژه آقای دکتر فیروزبخش ،خانم دکتر یگانه
و همکاری صمیمانه آقای مهندس خلیلی نهایت سپاس را دارد.
همچنین از جناب آقای دکتر نظری ،آقای مهندس عمادی ،آقای
مهندس نوری و کارکنان شرکت خوراک آبزیان تشکر میگردد.
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