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(دریافت مقاله 5931/2/22 :پذیرش نهایی)5936/52/59 :

چکیده
این تحقیق با هدف مقای سه میزان سلنیوم در  56گونه مختلف ماهی انجام شد .نمونهبرداری به صورت کامالً ت صادفی انجام شد و  36عدد
ماهی از بازار ماهیفروشااان شااهر اهواز تهیه گردید .در ماهیان دریایی باالترین و پایینترین میزان عنصاار ساالنیوم در دو گونه مید و زمینکن
دمنواری بهترتیب  0/656±0/05و  0/903±0/02میلیگرم در کیلوگرم بود .در ماهیان آب شاایرین باالترین و پایینترین میزان ساالنیوم در دو
گونه ماهی حمری و بنی بهترتیب  0/235±0/05و  0/215±0/02میلیگرم در کیلوگرم بهد ست آمد .در ماهیان پرور شی باالترین و پایینترین
میزان ساالنیوم در دو گونه لزلآالی رنگینکمان و کپور ساارگنده بهترتیب  0/202±0/003و  0/591±0/005میلیگرم در کیلوگرم بود .میانگین
غلظت عن صر سلنیوم در ماهیان دریایی ،آب شیرین و پرور شی اختالف معنیداری دا شت ( .)P<0/01میانگین میزان این عن صر در ماهیان
دریایی ن سبت به گونههای آب شیرین و پرور شی باالتر بود ( .)P<0/01همچنین در ماهیان پرور شی ن سبت به ماهیان آب شیرین پایینتر
بهد ست آمد ( .)P<0/01الگوی تجمع مقادیر عن صر سلنیوم به صورت ماهیان دریایی > ماهیان آب شیرین > ماهیان پرور شی بود .در این
تحقیق میزان سلنیوم در عضله  56گونه مورد مطالعه پایینتر از استاندارد اعالم شده ( 2میلیگرم در کیلوگرم) بود.
واژههای کلیدی :ماهی دریایی ،ماهی پرورشی ،سلنیوم ،اهواز
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میزان سلنیوم در ماهیان دریایی ،آب شیرین و پرورشی

( Esmaili Sari, 2002, Salmani Nodoushan et al.,

مقدمه
سلنیوم عن صری غیرفلزی با عدد اتمی  ،99وزن اتمی
 ،16/36چگالی  9/13گرم بر ساااانتیمتر مکعب و حجم

.)2013
منبع ع مده سااالنیوم در مواد غذایی گ یاهی بوده و

اتمی  56/91ساااانتیمتر مکعب بر مول از گروه شااا

م قدار آن با ترکی بات موجود در خاک تغییر میک ند.

جدول تناوبی ا ست که به  Chalcogenمعروف میبا شد

گوشت و نان مهمترین منابع سلنیوم غذایی میباشند .در

( .)Esmaili Sari, 2002سلنیوم بهطور طبیعی در سنگها

آجیا ،جو ،سااایر ،نان سااابو دار و برنج لهوهای نیز

و خاک ها یافت میشاااود .منشاااأ طبیعی سااالنیوم از

ساالنیوم وجود دارد .آبزیان ،ماهیان و جلبکهای دریایی

سنگهای آت شف شانی ،ر سوبات آت شف شانی گوگردی،

نیز منابع سر شاری از سلنیوم ه ستند .بهطور کلی ماهیان

ر سوبات مس ،سنگهای ر سوبی ،سنگهای ف سفری،

جزء مواد غذایی ه ستند که از نظر میزان و مقدار عن صر

سنگ آهن کربندار ،زغال سنگ و سوختهای ف سیلی

سلنیوم غنی میباشند و ماهیانی نظیر شیر ،لباد ،شوریده،

اساات ( .)Jangaran-Nejad and Ashtari, 2013ممکن

ماهی تون و نیز لارچ و جگر دارای سااالنیوم باالیی

اسااات سااالنیوم در غلظتهای بسااایار کم در آبهای

هستند .همچنین تخممرغ ،گوشت گوساله ،گوشت مرغ،

سطحی وجود داشته باشد ،اما این عنصر در رسوبات با

گوجه فرنگی و سیر منابع بسیار خوب سلنیوم میباشند

م قادیر فراوان تجمع می یا بد و وارد بدن آبز یان باالی

(.)Lavilla et al., 2008; Tabaraki et al., 2011

هرم غذایی میشاااود ( .)Lemly, 1997جذب سااالنیوم

سلنیوم یکی از عناصر ضروری و مهم برای متابولیسم

توسااا ماهی بهطور مساااتقیم از طریق آب بهوسااایله

و ساایسااتم ایمنی بدن اساات که در حفالت ساالولها و

آبش ها و از راه دستگاه گوارش در روده به کمک رژیم

بافت های بدن از رادیکال های آزاد نق

لا با توجهی

غذایی رخ میدهد (.)Hodson and Hilton, 1983

دارد .به طوریکه این ماده با اثر آنتیاکسیدانی خود نق

برای ایجاد

چشاامگیری در پیشااگیری از ساارطان دارد و همچنین

ح سا سیت روی فیلمها ،در صنعت شی شه سازی برای

ساالنیوم در بازسااازی و ترمیم بخ های تخریب شااده

شاافافسااازی محصااوالت و یالوتی کردن رنگ آنها

 DNAنق

مثبتی دا شته و در جلوگیری از تأثیر سموم

اسااتفاده میگردد ،همچنین در تونر دسااتگاههای فتوکپی

بر ک بد مؤثر اسااات .میگو و ماهی بهل حاظ دارا بودن

ا ستفاده می شود و در ضمن بهعنوان یکی از افزودنیها

ساالنیوم نساابت به گوشاات لرمز و مرغ برتری دارند.

در صااان عت اسااات یا هم کاربرد دارد .یکی دیگر از

مطالعات ن شان داده ا ست که م صرف روزانه  520گرم

کاربردهای وساایع ساالنیوم در صاانایع بهداشااتی و تولید

میگو تقریباً  60درصاااد نیاز روزانه سااالنیوم را تأمین

شامپوهای سلنیوم سولفاید است که حالت آنتی باکتریال

میکنااد .این عنصااار همچنین در جلوگیری از پیری

دارند و برای رفع شااوره ساار از آنها اسااتفاده میگردد

مؤثر اسااات ( Salmani Nodoushan et al.,

از ساالنیوم در صاانعت عکاساای و چا

زودر

 .)2013ساالنیوم در ساااختوساااز چربیها نق
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سبب تقویت سی ستم ایمنی می شود .همچنین بهعنوان

( ،)Sander luciopercaگر به ماهی (،)Silurus glanis

یک جزء مهم پراک سیداز گلوتاتیون شناخته شده ا ست

بریم ( )Abramis bramaو کارا

()Carassius gibelio

(.)Netteleton, 1987; Diets et al., 2003

 0/103میلیگرم در کیلوگرم تعیین گردید ( Miloskovic

سلنیوم همراه با ویتامین  ،Eمانع از آسیب اک سیداتیو
سلولی می شود و در عملکرد ایمنی سلولی و محافظت
بدن در مقابا م سمومیت با فلزات سنگین نق

.)and Simic, 2015
اهمیت اندازهگیری و سنج

میزان عناصر در آبزیان

ا سا سی

به دو مبحا مهم مدیریت و سااالمت غذایی انسااان باز

تولید مثا در

میگردد (.)Jordao et al., 2002; Romeo et al., 1999

بع ضی از موالع می شود .انبا شته شدن زیادی این عن صر

با توجه به این که بخشااای از تغذیه انساااانی مربو به

در بافت باعا مساامومیت ماهیان و نکروز شاادن آنها

ماهیان دریایی ،آب شاایرین و پرورشاای میباشااد ،این

نیز خوا هد شاااد ( Netteleton, 1987; Diets et al.,

تحقیق با هدف مقایساااه میزان سااالنیوم در  56گو نه

 .)2003سااالنیوم یک ماده مغذی و مهم می باشاااد ،اما

مختلف ماهی انجام شد.

دارد .عالئم کمبود سااالنیوم باعا کاه

ممکن اسااات در غل ظت های باال در موجودات ز نده
سمیت ایجاد کند .سطوح باالی سلنیوم میتواند منجر به
کاه

ر شد ،اختالل باروری ،آ سیب آب ش

و افزای

مرگومیر گردد ( Hodson et al., 1980; Hodson and

.)Hilton, 1983; Lemly, 1993

مواد و روشها
 -نمونهبرداری

در این پژوه

نمونهبرداری بهصورت کامالً تصادفی

در سااال  5939انجام شااد و  36نمونه ماهی از  56گونه

میزان سلنیوم در ع ضله ،کبد و کلیه شوریده ماهیان

ماهی حلوا سفید ( ،)Pampus argenteusشانک زردباله

( )Sciancnidaeبهترتیب  0/52 ،0/01و  0/02میکروگرم

( ،)Acanthopagrus latusهااامااور مااعاامااولاای

بر گرم گزارش شاااد .در ارزیابی انوال سااالنیوم وجود

( ،)Epinephelus coioidesبیاه ( ،)Liza macrolepisمید

ترکیبااات دیمتیاااسااالنااایااد ،دیاتیاااسااالنااایااد و

( ،)Liza klunzingeriصاااابااور (،)Tenualosa ilisha

دیمتیادیساالناید در بافتهای ماهی شااوریده گزارش

کفشاااک زبان گاوی ( )Cynoglossus arelو زمینکن

شده ا ست ( .)Tabaraki et al., 2011همچنین میانگین

دمنواری ( ،)Platycephalus indicusشااایر بت ( Tor

میزان سلنیوم در سه گونه پرور شی کپور ماهیان شاما

 ،)grypusبااانااای ( ،)Barbus shrpeyiحاااماااری

( )Carassius carassiusکپور علفخوار

( Barbus

کاراسااایو

( ،)Carasobarbus luteusگاااطاااان

( )Ctenopharyngodon idellaو کااپااور مااعاامااولاای

 ،)xanthopterusکپور م ع مو لی (،)Cyprinus carpio

( 0/299 )Cyprinus carpioم ی لی گرم در ک ی لو گرم

کپور سارگنده ( ،)Aristichthys nobilisکپور علفکمان

گزارش شده ا ست ( .)Qin et al., 2015باالترین میزان

( )Oncorhynchus mykissبازار ماهیفروشاااان شاااهر

سلنیوم در گونههای اردک ماهی ( ،)Esox luciusسوف

اهواز تهیه گردید .از هر گونه ماهی  6لطعه نمونهبرداری
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شااد که نمونههای ماهی بهوساایله جعبه یونولیتی حاوی

 -اندازهگیری سلنیوم

جهت ساانج

یخ خرد شده به آزمایشگاه انتقال یافتند.

ساالنیوم از دسااتگاه جذب اتمی مدل

( )Perkin Elmer 4100ساااخت کشااور امریکا مجهز به

 -آمادهسازی نمونهها

در آزمایشگاه ابتدا نمونههای ماهی بهوسیله آب مقطر

ساایسااتمهای کوره گرافیتی ،شااعله و ساایسااتم هیدرید

شااسااتوشااو شاادند .لساامتی از عضااله پشااتی ماهیان

اسااتفاده گردید .در این پژوه

عنصاار

بهو سیله تیغه ا ستریا شده از جنس ا ستیا جدا گردید.

سلنیوم در نمونههای ماهی از روش هیدرید استفاده شد.

نمونههای بهدست آمده پس از توزین در پلیت شیشهای

جهت اندازهگیری سااالنیوم ابتدا به  50میلیلیتر محلول

لرار گرفتند تا در مرحله بعد برای خ شک کردن در آون

هضااام شااااده نمو نه ها 1 ،میلیلیتر محلول آمونیوم

لرار گیرند .نمونههای بهدسااات آمده را بهمدت  520تا

پیرولیدین کاربامات  1در صد ا ضافه شد و بهمدت 20

لرار داده

دلیقه نمونهها با همزن مخلو شدند تا عناصر بهصورت

 510دلیقه در آون با دمای  61درجه سلسیو

برای ساانج

تا به وزن ثابت رسااایده و ساااپس از داخا آون خار

فرم آلی فلزی در محلول کمپلکس شاااوند و ساااپس به

شاادند .برای هضاام نمونهها از روش خشااک اسااتفاده

نمونهها  2میلیلیتر متیا ایزوبوتیا کتون اضااافه شااد و

گردید که  0/1گرم از نمونه در یک بالن  210میلیلیتری

بهمدت  90دلیقه نمونهها بههم زده شاادند و پس از 50

ریخته شد و به آن  21میلیلیتر ا سید سولفوریک غلیظ،

دلیقه نمونهها در دور  2100بار در دلیقه ساااانتریفوژ و

 20میلیلیتر اساااید نیتریک  1موالر و 5میلیلیتر محلول

عناصاار مورد نظر به فاز آلی منتقا شاادند .پس از تنظیم

مولیبدات ساادیم  2درصااد تولیدی شاارکت ( Merck,

کوره و سی ستم ( EDLمنبع تولید ا شعه کاتدی) د ستگاه

 )Germanyاضااافه شااد و چند عدد ساانگ جوش برای

و اپتیموم کردن د ستگاه جذب اتمی منحنی کالیبرا سیون

این که جوش بهطور منظم و یکنوا خت صاااورت گیرد

سااالنیوم به کمک اساااتاندارد این عنصااار و ماتریکس

لرار داده شد ،سپس نمونه سرد شده و از باالی مبرد به

مدیفایر پاالدیم تو س نرمافزار  winLab32ر سم گردید

آرامی  20میلیلیتر مخلو اسااید نیتریک غلیظ و اسااید

و مقدار این عنصر در محلول آماده شده اندازهگیری شد

پرکلریک غلیظ به نسبت  5:5به نمونه اضافه شد ،سپس

( Ahmad and Shuhaimi-Othman, 2010; Olowu et

مخلو حرارت داده شد تا بخار سفید رنگ اسید بهطور

.)al., 2010

سرد شده در حالی که بالن

صااحت دادههای بهدساات آمده با اسااتفاده از روش

کاما محو شد ،به مخلو

چرخانده میشااد  50میلیلیتر آب مقطر از باالی مبرد به

افزودن استاندارد ( )Standard Additionبررسی گردید.

آرامی اضااافه شااد .با حرارت دادن (حدود  500دلیقه)

در این روش ابتدا ماده مجهول آنالیز شد ،سپس به چند

محلول کامال شاافافی بهدساات آمد ،این محلول پس از

لرف که حاوی مقدار یکسانی از نمونه است ،حجمهای

سرد شدن به داخا بالن ژوژه  500میلیلیتری انتقال داده

مشااخصاای از اسااتاندارد اضااافه گردید و کروماتوگرام

شد و به حجم رسانده شد (.)Eboh et al., 2006

مربو به هر مرحله را آنالیز و ارتفال یا سااطز زیر پیک
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حجم ا ستاندارد ا ضافه شده تر سیم

سلنیوم در ع ضله ماهیان با ضریب اطمینان  31در صد

و در نهایت با اساااتفاده از رواب موجود غلظت نمونه

( )P=0.05با اسااات فاده از آ نالیز وار یانس یکطر فه

محاساابه شااد .اسااتفاده از این روش ساابب حفظ بافت

( )ANOVAو آزمون دانکن ( )Dancans Testsان جام

نمو نه ها گرد ید و در نتی جه احت مال مزاح مت با فت

شد .همچنین جهت رسم جداول و نمودارها از نرمافزار

( )Matrix Interferenceنمو نه کاه
پژوه

 Excel 2007استفاده گردید.

یا فت .در این

برای محاساابه منحنی کالبراساایون از اسااتاندارد

ماارجااع ()Standard Reference Materials; SRM

یافتهها

اساااتفاده شاااد .برای این کار ابتدا غلظت های مختلف

میانگین کا غلظت عن صر سلنیوم در ماهیان دریایی،

استاندارد سلنیوم به تعداد  1استاندارد ساخته شد و پس

ماهیان آب شیرین و ماهیان پرورشی در جدول ( )5آمده

از تزریق به دساااتگاه جذب اتمی منحنی کالیبراسااایون

ا ست .میانگین غلظت عن صر سلنیوم در ماهیان دریایی،

عنصاار ساالنیوم رساام گردید .پس از آن نمونههای آماده

آب شااایرین و پرورشااای اختالف معنیداری داشااات

شااده به دسااتگاه تزریق شااد و غلظت موردنظر لرائت

( .)P<0/01الگوی تجمع مقادیر عنصر سلنیوم بهصورت

گردید (.)Rouessac and Rouessac, 2007

ماهیان دریایی > ماهیان آب شیرین > ماهیان پرور شی

 -تجزیه و تحلیل دادهها

بود .میانگین میزان سااالنیوم در ماهیان دریایی باالتر از

نتایج حاصاااا از این تحقیق با اساااتفاده از نرمافزار

ماهیان آب شااایرین و ماهیان پرورشااای بهدسااات آمد

آ ماری  SPSS 18مورد تجز یه و تحل یا لرار گر فت.

(( )P<0/01جدول .)5

میانگین داده ها به منظور مقایساااه اختالف معنیدار بین
جدول ( -)5میانگین غلظت ساالنیوم در عضااله ماهیان دریایی ،آب شاایرین و
پرورشی بازار شهر اهواز (میلی گرم در کیلوگرم)
میانگین

()mean±SD

نوع ماهیان

تعداد نمونه

ماهیان دریایی

96

0/919±0/06a

ماهیان آب شیرین

29

b

ماهیان پرورشی

29

0/512±0/02c

0/269±0/05

 :c ،b ،aحروف غیرهمنام در ستون اختالف معنیدار را نشان میدهند ()P<0/01

باالترین و پایینترین میزان عنصر سلنیوم بهترتیب در

در دو گونااه میااد و ز م ین کن دم نواری بااه تر تیااب

ماااهاای ماایااد و کااپااور ساااارگاانااده0/656±0/05 ،

 0/656±0/05و  0/903±0/26میلیگرم در کیلوگرم بود.

و 0/591±0/005میلیگرم در کیلوگرم بهدسااات آمد .در

در ماهیان آب شیرین باالترین و پایینترین میزان سلنیوم

ماهیان دریایی باالترین و پایینترین میزان عن صر سلنیوم

در دو گونه ماهی حمری و بنی بهترتیب 0/235±0/05
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میزان سلنیوم در ماهیان دریایی ،آب شیرین و پرورشی

و  0/215±0/02میلیگرم در کیلوگرم بهدسااات آمد .در

گونااه ماااهیااان دریااایی اختالف معنیداری داشاااات

ماهیان پرورشاای باالترین و پایینترین میزان ساالنیوم در

( .)P<0/01در ماهیان آب شاایرین باالترین و پایینترین

دو گونه لزلآالی رنگینکمان و کپور ساارگنده بهترتیب

میزان سااالنیوم در دو گو نه حمری و بنی بود .م یانگین

 0/202±0/003و  0/591±0/005میلیگرم در کیلوگرم

غلظت عن صر سلنیوم در چهار گونه ماهیان آب شیرین

بود .میانگین میزان این عنصر در ماهیان دریایی نسبت به

اختالف معنیداری داشاااات ( .)P<0/01در ماااهیااان

گونههای آب شیرین و پرور شی باالتر بود .همچنین در

پرور شی باالترین و پایینترین میزان سلنیوم در دو گونه

ماهیان پرور شی ن سبت به دو گروه ماهیان دریایی و آب

لزلآالی رنگین ک مان و کپور سااارگ نده بود .م یانگین

شیرین پایینتر بهد ست آمد .در ماهیان دریایی باالترین

غلظت عنصاار ساالنیوم در چهار گونه ماهیان پرورشاای

و پایینترین میزان سااالنیوم در دو گونه مید و زمینکن

اختالف معنیداری داشت (( )P<0/01جدول .)2

دمنواری بود .میانگین غلظت عنصاار ساالنیوم در هشاات
جدول ( -)2مقایسه غلظت سلنیوم در عضله ماهیان مورد مطالعه بازار شهر اهواز (میلیگرم در کیلوگرم)
نوع ماهی

ماهیان دریایی

ماهیان آب شیرین

ماهیان پرورشی

گونه ماهی

نام علمی

تعداد نمونه

صبور

Tenualosa ilisha

6

a

هامور معمولی

Epinephelus coioides

6

b

حلوا سفید

Pampus argenteus

6

0/921±0/01c

کفشک زبان گاوی

Cynoglossus arel

6

d

مید

Liza klunzingeri

6

e

بیاه

0/999±0/01
0/963±0/01
0/125±0/09

0/656±0/01

Liza macrolepis

6

شانک زرد باله

Acanthopagrus latus

6

g

0/911±0/06

زمین کن دمنواری

Platycephalus indicus

6

h

0/903±0/06

شیربت

Barbus grypus

6

0/291±0/09i

بنی

f

0/929±0/01

Barbus shrpeyi

6

حمری

Carasobarbus luteus

6

k

گطان

Barbus xanthopterus

6

0/263±0/09l

کپور معمولی

j

0/215±0/09
0/235±0/02

Cyprinus carpio

6

کپور سرگنده

Aristichthys nobilis

6

n

کپور علفخوار

Ctenopharyngodon
idella
Oncorhynchus mykiss

6

0/569±0/05o

6

p

لزلآالی رنگینکمان

 :c ،b ،aحروف غیرهمنام در ستون اختالف معنیدار را نشان میدهند (.)P<0/01

02

میزان سلنیوم

m

0/513±0/02

0/591±0/02
0/202±0/09
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داده که بهترین روش ساانج

بحث و نتیجهگیری

و گزارش میزان ساالنیوم

الگوی غلظت سااالنیوم در عضاااله

در ماه یان ،روش جذب اتمی و ه یدر ید می باشاااد

ماهیان بهصااورت ماهیان دریایی> ماهیان آب شاایرین>

( )Plessi et al., 2001; Tabaraki et al., 2011که در

ماهیان پرور شی بهد ست آمد .بهعبارت دیگر باالترین و

این تحقیق نیز سااالنیوم در عضاااله ماهیان مورد مطالعه

پایینترین میزان این عنصر در ماهیان دریایی و پرورشی

بهروش هیدرید ساانج

گردید .ماهی و سااایر غذاهای

مشااهده شاد .معموالً میزان تجمع عناصار ضاروری در

دریایی ،همیشااه دارای مقداری از عناصاار ضااروری و

ع ضله ماهیان رودخانه باالتر از ماهیان دریایی ا ست که

غیرضروری هستند که در نتیجه زندگی در آب میباشد.

بهدلیا آلودگیهای انسانی در حاشیه رودخانهها میباشد

نساابت بین تراکم عناصاار بهصااورت طبیعی و ناش ای از

( .)Koshafar and Velayatzadeh, 2015بهعبارت دیگر

فعالیت انساااان در ماهی از عنصاااری به عنصااار دیگر

تراکم عناصااار در محی های آبی و در آبزیان ،یعنی در

متفاوت است ( ;Hamilton, 2004; Safari et al., 2014

جانوران آبزی و گ یا هانی که بهعنوان غذای انساااان

.)Sinka Karimi et al., 2015

در این پژوه

مصرف می شوند ،به طبیعت و فعالیتهای انسان بستگی

میزان سلنیوم در عضله ماهی کیلکای معمولی و آلوزا

و منابع آب

در در یای خزر بهترت یب  0/693و  0/351میلیگرم بر

شیرین دنیا بهخاطر فعالیتهای غیرطبیعی زمین ،زلزله و

کیلوگرم گزارش شاااد (.)Sinka Karimi et al., 2015

آت شف شانی و فرآیندهای حرارتی زمین و آلودگی نا شی

همچنین میانگین میزان ساالنیوم در سااه گونه پرورشاای

از فعالیت انسان است که در انقالب صنعتی با شرول به

کپور ماهیان ،کاراساایو

( )Carassius carassiusکپور

کارگیری فلزات مختلف در صنعت ایجاد شد که بخ

ع لف خوار ( )Ctenopharyngodon idellaو ک پور

مهمی از منابع آالینده بوده اسااات ( Jangaran-Nejad

م ع مو لی ( 0/299 )Cyprinus carpioم ی لی گرم در

درمورد ساالنیوم

کیلوگرم گزارش شاااده اسااات (.)Qin et al., 2015

در ماهیان مورد مطالعه باید بیان نمود احتماال باالتر بودن

باالترین میزان سلنیوم در گونههای اردک ماهی ( Esox

این عنصاار در ماهیان دریایی بهدلیا این اساات که این

 ،)luciusساااوف ( ،)Sander luciopercaگر به ماهی

عنصاار بههمراه رسااوبات مس و ساانگهای رسااوبی در

( ،)Silurus glanisبریم ( )Abramis bramaو کارا

اکوسیتمهای دریایی وجود دارد (.)Lemly, 1997

( 0/103 )Carassius gibelioم ی لی گرم در ک ی لو گرم

دارد .تراکم طبیعی این عناصااار در الیانو

 .)and Ashtari, 2013در این پژوه

میزان سااالنیوم در عضاااله ماهیان مورد مطالعه بین

تعیین گردید ( .)Miloskovic and Simic, 2015بهطور

 0/591-0/656میلیگرم در کیلوگرم بهد ست آمد .میزان

کلی ماهیان جزء مواد غذایی هساااتند که از نظر میزان و

سلنیوم در ماهی شوریده در ع ضله  0/01میکروگرم بر

مقدار عنصر سلنیوم عالی میباشند و ماهیانی نظیر شیر،

گرم گزارش شده ا ست ( )Tabaraki et al., 2011که با

لباد ،شوریده و ماهی تون دارای سلنیوم غنی میبا شند

نتایج این تحقیق همخوانی ندارد .برخی مطالعات نشااان

( .)Lavilla et al., 2008; Tabaraki et al., 2011علت
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 آب شیرین و پرورشی،میزان سلنیوم در ماهیان دریایی

 بنابراین با توجه به این مطلب میزان.) بهدست آمد2011

اختالف تجمع ساالنیوم در تحقیقات مختلف با توجه به

این عنصاار در این ماهیان از نظر ساارطانزایی مشااکلی

شااارای اکولوژیک و زیساااتی و فعالیتهای متابولیکی

الگوی غل ظت

 همچنین در این پژوه.ای جاد نمیک ند

) مت فاوت اسااات و به م حاCanli and Atli, 2003(

>ساالنیوم در عضااله ماهیان بهصااورت ماهیان دریایی

 سطز،)Laimanso et al., 1999(  رفتار تغذیهای،زندگی

.ماهیان آب شااایرین> ماهیان پرورشااای بهدسااات آمد

 ز مان،)Al-Yousuf et al., 2000(  ا ندازه، سااان،غذا

بهعبارت دیگر باالترین و پایینترین میزان این عن صر در

ما ند گاری فلزات سااانگین و ف عال یت های تنظیمی

.ماهیان دریایی و پرورشی مشاهده شد

 همچنین روش.همئو ستازی بدن ماهی نیز ب ستگی دارد
فلزات سااانگین و دساااتگاههای جذب اتمی

تعارض منافع
نویساااندگان هیچگونه تعارض منافعی برای اعالم
.ندارند

سااانج

مختلف نیز در نتایج گزارش شاااده میتواند تأثیرگذار
.)Askary Sary and Velayatzadeh, 2014( باشد
 گونه مورد56 در این تحقیق میزان سلنیوم در ع ضله
 میلیگرم در2( مطالعه پایینتر از حد مجاز اساااتاندارد
Lavilla et al., 2008; Tabaraki et al., ( )ک ی لو گرم
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Abstract
The aim of this study was to determine selenium concentration of 16 different species of fish. Ninety six
samples were obtained randomly from fish market in Ahvaz. In the marine fishes the highest and lowest
concentration of selenium were measured in two species Liza klunzingeri and Platycephalus indicus
0.618±0.01 and 0.409±0.02 mg/Kg. In freshwater fishes the highest and lowest concentration of selenium
were in two species Carasobarbus luteus and Barbus shrpeyi 0.291±0.01 and 0.251±0.02 mg/Kg. In
farmed fish highest and lowest concentration of selenium were in two species Oncorhynchus mykiss and
Aristichthys nobilis 0.202±0.009 and 0.147±0.001 mg/Kg. In marine, freshwater and farmed fishes
concentration of selenium were significantly different (P<0.05). Concentration of this element in marine
fishes was higher than the freshwater and farmed fishes. Also, in farmed fishes was lower than the marine
and freshwater fishes. The pattern of accumulation of selenium element in the form of fishes was raised:
marine fishes > freshwater fishes > farmed fishes. In this study concentration of selenium in the muscle of
16 species of fish was lower than Global Standards (2 mg/Kg).
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