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 چکیده

 میگوی در( رطوبت، خاکستر چرب،سید های ، خاکستر، ا)پروتئین تقریبی تغییرات ترکیبات در تحقیق حاضر

Macrobrachium nipponense  ترکیبات مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی این مقادیر گی جنسی بررویتاثیر رسیدو 

یرده جاز رودخانه  عدد میگوی ماده 155تعداد همزمان با فصل تخمریزی این گونه انجام شد.  1391فصل تابستان  در

 نلوژی آبزیابصورت تصادفی جمع آوری و به آزمایشگاه بیو 1391واقع در غرب استان گیالن در فصل تابستان سال 

نالیز وجهت آ سازی شدهاز اسکلت خارجی جدا منتقل گردید. در آزمایشگاه، گوشت میگوهاگروه شیالت دانشگاه گیالن 

 تتغییرا اساس وزن خشک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آنالیز شیمیایی و میزان برپروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر 

، 41/4±09/0 برای پروتئین و 42/53±021/0، 42/55±014/0، 13/57±007/0ترتیب تیر، مرداد، شهریور به های ماه  در

، 34/7±007/0 و رطوبت برای 4/80±75/0، 4/77±56/0، 75/75±35/0و برای چربی  24/0±58/2، 38/0±6/3

یزان م دار درنشان دهنده کاهش معنی تغییرات ترکیبات تقریبی بررسی بود.خاکستر  برای 021/0±28/7، 021/0±28/7

ر و ههای تیما دار در روند افزایش رطوبت در( در حالیکه اختالف معنیp<0.05)پروتئین و چربی در فصل تخمریزی 

ده داری در میزان خاکستر بافت گوشت در دوره بررسی مشاهتغییرات معنی .(p<0.05) دش مرداد و شهریور مشاهده

که ر حالیدم شده شکاری باعث کاهش منابع پروتیئنی و چربی ارگانیزنتایج نشان داد که فعالیت تولید مثلی بطور آ. نشد

 یابد. رطوبت افزایش می
 

 رسیدگی جنسیفصل تخمریزی،  ترکیبات تقریبی، ،Macrobrachium nipponense کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

آبزی پروری علم پرورش انواع آبزیان شامل ماهیان، 

حت شرایط هان آبزی تدوزیستان، سخت پوستان، گیا

باشد. نکته مهم در تولید و مصرف کنترل شده می

باشد. در حال آبزیان توجه به کیفیت مناسب آنها می

 های مهم پرورشی از جمله میگویحاضر گونه

Macrobrachium rosenbergii  جهت پرورش در

-ن کشور توسط شیالت ایران وارد میمنابع آب شیری

آب شیرین متعلق  شوند. تقریبا تمام میگوهای پرورشی

باشند که بزرگترین می Macrobrachiumبه جنس 

mailto:elnaz_nami67@yahoo.com
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هولتیوس می باشد ) Palaemonidaeجنس از خانواده 

گونه از این جنس شناسایی شده اند  200. حدود (1980

گونه  تنها Macrobrachium  nipponense و گونه 

نیو ای است که در مناطق معتدله نیز پراکنش دارد )

در تاالب  1378ه نخستین بار، در سال این گون .(2005

مدت کوتاهی در بیشتر  طیانزلی مشاهده شده و 

های ی ورودی به تاالب انزلی تا کانالرودخانه ها

آبرسانی و مزارع برنج و سایر آبگیرهای استان گیالن 

قدرت تحمل باال،  و رودخانه سفید رود مشاهده شد.

گونه به  سهولت تولید مثل و تکثیر سبب شده که این

های جدید شده و توسعه یابد. این  حیطراحتی وارد م

میگو از مناطق جنوبی ایران از طریق رودخانه کارون و 

تاالب هویزه به بخش های جنوبی کشور عراق نیز نفوذ 

در  (. هولتیوس2006)سلمان و همکاران  کرده است

در آبزی  M. nipponense کهبیان کرد  1980سال 

بوده و از هنگ کنگ به تمام دنیا  پروری چین رایج

گسترش یافته است. این گونه هنوز از سایر کشورهای 

شرقی و جنوبی دریای خزر گزارش نشده است 

زیستگاه این گونه در آبهای . (2006گراوف و قانع )

 .(1980)هولتیوس شیرین و لب شور می باشد 

تواند به راحتی در آبهای می M. nipponenseگونه 

 .(1999 وانگ و کیانهنگ) داخلی تولید مثل کند طبیعی و

 M. nipponensبا بررسی نیازهای محیطی گونه 

با تغییرات  قابلیت و توانایی این میگو به سازگاری

)سلمان و همکاران شوری را مورد تاکید قرار داده اند 

تواند زمستان های سخت را تحمل این میگو می (.2006

ود ادامه دهد، الروهای این کرده و به سهولت به بقای خ

، از M. rosenbergiiگونه در مقایسه با الرو های 

لحاظ تحمل شوری مقاوم تر و از نظر پرورش و تولید 

مثل نیز مطلوب تر هستند. اندازه کوچک این گونه نسبت 

باعث شده است که در آبزی  M. rosenbergiبه گونه 

 (. در2005کوتی پروری مورد توجه ویژه قرار گیرد )

تن  192397برابر  M. nipponenseتولید  2007 سال

درصد تولید جهانی میگوی آب  42بوده که بیش از 

(. در 2007فائو شیرین را بخود اختصاص داده است )

سالهای اخیر مطالعات زیادی در زمینه های مختلف بر 

 روی این گونه انجام شده است.

ی از ترکیبات بیوشیمیایی سخت پوستان خوراکی یک

جنبه های شناخته شده و مهم تلقی می شود. تعدادی 

سخت پوستان خوراکی به عنوان منابع بزرگ مواد 

روند و از طرفی غذای مغذی برای انسان به شمار می

بخش مهمی از چرخه زنجیره غذایی را به خود 

دهند. بطور کلی سخت پوستانی که در می اختصاص

در دسترس بازارهای محلی برای مصارف انسانی 

هستند دارای طعم خوشمزه و لذیذی می باشند و عمل 

آوری نسبتا خوبی از پروتئین و آمینواسیدهایشان شده 

های  از سخت پوستان متعلق به خانواده است. رده ای

penaeidae  وpalaemonidae باشند که هر دو می

وب پروتئینی هستند، حاوی مواد مغذی باالیی با منابع خ

های غذایی سخت پوستان شامل میگوها زشبطورکلی ار

از طریق ترکیبات بیوشیمیایی موجود در آن از قبیل 

پروتئین، کربوهیدرات، لیپید، آمینو اسید، اسید های 

چرب، ویتامین ها، مواد معدنی و ... ثابت شده می باشد 

 .(1988 پریماورا و همکاران)

ی ، ترکیبات تقریب 2012و همکارانش در سال  رانگاپا

(proximate composition)  گوشت دو نمونه میگوی

و  Macrobrachium rosenbergiiآب شیرین شامل 

Macrobrachium malcomsonii  را مورد بررسی

 قرار دادند. 

ای گستردهنیز اطالعات  همکارانو  نانگو 2011در سال 

از ترکیبات تقریبی دو گونه میگوی آب شیرین 

Macrobrachium macrobrachium  و

Macrobrachium volllenhovenii ارائه کردند. 

امروزه تحقیقات در زمینه تعیین ارزش غذایی آبزیان از 

گیری ترکیبات تقریبی آنها مورد توجه ویژه طریق اندازه

ای قرار گرفته است. این بررسی در نوع خود جزء اولین 

 کارهای انجام شده در زمینه تعیین ارزش غذایی گونه 

M. nipponense باشد. مطالعه ریزی میدر فصل تخم
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 M. nipponenseحاضر با هدف مقایسه ارزش غذایی 

 می باشد. این گونه مثلدر طول سه ماه از فصل تولید

  

 هامواد و روش

 برداریمحل نمونه

های مورد مطالعه در طول سه ماه از فصل میگو

ن، جیرده واقع در غرب استان گیال تابستان از رودخانه

و بصورت ماهیانه )تیر، مرداد، شهریور( به طور 

آوری گردیدند. در جمع های مختلفتصادفی در اندازه

های های ماده جهت بررسینمونه برداری هر ماه میگو

عدد میگوی ماده  155بعدی تفکیک شدند و در مجموع 

گرم و  79/2±04/1متوسط به ترتیب  طولو  وزنبا 

آوری گردید و در مجاورت  سانتی متر جمع ±5/5 11/0

 یخ ، به آزمایشگاه بیولوژی منتقل شدند.

 هاسازی نمونهآماده

-کیسهها در پس از خشک شدن رطوبت سطحی، نمونه

دار بسته بندی شده و تا زمان زیپ پالستیکی های 

راد منجمد و درجه سانتیگ -80آنالیز شیمیایی در فریزر 

هر ماه )تیر،  نگهداری شدند. در آزمایشگاه، میگوهای

 زدایی شدند ومرداد، شهریور( به طور جداگانه، انجماد

و پس از آن با ترازوی دیجیتال وزنشان اندازه گیری 

شده میگو جدا  )کاراپاس( سپس پوسته و سرسینهشد، 

 (Peeled/Undeveinedیا  PUD) و گوشت میگوها

که مجددا گوشت داخلی توزین و این  استحصال گردید

ک تک میگوهای جمع آوری شده در هر ماه عمل برای ت

گوشت میگوهای بدست آمده از هر ماه  صورت گرفت.

ابتدا با چرخ گوشت خانگی چرخ و مخلوط گردیده و از 

نالیز های شیمیایی استفاده آمخلوط حاصل جهت 

 گردید.

 .Mمیگوی  (PUD) محاسبه راندمان گوشت

nipponense 
نمونه ها )وزن  پس از داده های بدست آمده از توزین

کل و وزن تر( در سه ماه از فصل تابستان، با محاسبات 

( PUDریاضی، راندمان یا بازده درصدی گوشت )

 ، سپس هر کدام از نمونه هاهگردیدنمونه ها محاسبه 

)تیر، مرداد، شهریور( به سه گروه وزنی، وزن های زیر 

و برای هر  شدندگرم تقسیم  4گرم، باالی  2-4گرم،  2

 گردید.ه وزنی میانگین و انحراف معیار محاسبه گرو

 (PUD)اندازه گیری ترکیبات تقریبی گوشت 

 اندازه گیری رطوبت

درجه 105گیری رطوبت از آون حرارت برای اندازه

و 1گراد استفاده شد و سپس با  فرمول شماره سانتی

درصد رطوبت محاسبه  (1990ای او ای سی )روش 

 :1گردید. فرمول شماره

1m= وزن ظرف و نمونه قبل از خشک کردن 

2m=  وزن ظرف و نمونه بعد از خشک کردن 

0m= وزن نمونه 

 
 

 اندازه گیری چربی به صورت خشک

اندازه گیری چربی به صورت خشک و با روش  

گیری با به کارگیری . اندازهسوکسله صورت گرفت

آون و و با استفاده از  حالل بن ماریو  اتردوپترول

گراد با استفاده از درجه سانتی 105دمای  راتوکالو د

( و بر اساس 1994ای او ای سی ) روش آزمایشگاهی

  انجام شد. 2فرمول شماره 

 2فورمول شماره

F= مقدار چربی در نمونه 

 P=مقدار نمونه برداشت شده 

 
 اندازه گیری پروتئین

کجلدال در دو گیری پروتئین به روش ماکرواندازه

و مرحله تقطیر ماده غذایی صورت مرحله شامل هضم 

گرفت، برای این منظور از ترکیباتی شامل سولفات 

سدیم خشک، سولفات مس، دی اکسید سلنیم، اسید 

معرف ، %2سولفوریک غلیظ، آب مقطر، اسید بوریک 
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و استفاده شده  1/0برموکروزول، اسید سولفوریک 

)ای او ای سی گیری بر اساس روش آزمایشگاهی اندازه

تعیین  3انجام و مقادیر نیز با استفاده از فرمول ( 1994

 گردیدند. 

 3فرمول شماره

= mlنرمال 1/0مقدار مصرف اسید سولفوریک 

= meqNاست 014/0واالن ازت که برابر با اکیمیلی 

N= نرمالیته محلول اسید سولفوریک 

I= ضریب پروتئین 

P= مقدار نمونه 

 

 
 اندازه گیری خاکستر

 C˚550یری خاکستر از کوره و دمای گبرای اندازه

استفاده شده و اندازه گیری بر اساس روش 

انجام شده و مقادیر ( 1994)ای او ای سی آزمایشگاهی 

 محاسبه شدند. 4خاکستر نیز از طریق فرمول شماره 

m2=  ظرف و نمونه در انتهای کار وزن 

m1=  ظرف خالیوزن 

 
 

 آنالیز آماری

معیار با استفاده از نرم  محاسبه میانگین و انحراف

نرمال بودن داده ها به و همچنین  Excel (2010) افزار

مورد آزمون  Kolmogorov-Smirnovوسیله آزمون 

قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های نرمال با استفاده 

و (ANOVA) از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه 

 دامنهچند مقایسه میانگین ها نیز با به کار گیری آزمون 

 Tukey درصد انجام شد. تجزیه و  5در سطح اطمینان

  ،SPSS (version16)ها توسط نرم افزار تحلیل داده

Excel (2010) .صورت گرفت 
 

 نتایج

و  3و  2، 1های بدست آمده از جداول با توجه به داده

نتایج آزمایش در طول سه ماه از فصل تابستان، از ماه 

د که میانگین وزن کل شوتیر به شهریور، مشخص می

ها در طول سه ماه به میگوها و وزن گوشت نمونه

 4مراتب کاهش یافته بطوری که در نمونه های شهریور 

 .گرم مشاهده نشده است

میانگین پروتئین،  نتایج به دست آمده نشان داد که

 .Mمیگوی ( PUDگوشت )چربی، رطوبت و خاکستر 

nipponene  بر اساس در سه ماه از فصل تابستان

، 0/91±3/53، 32/55 ± 85/1وزن خشک به ترتیب 

 بوده است. ±3/7 77/85±2/35،03/0

، درصد رطوبت در ماههای 4با توجه به جدول شماره

تیر و مرداد هیچ اختالفی با یکدیگر نداشتند اما درصد 

رطوبت در این دو ماه با درصد رطوبت در شهریور ماه 

داری و بطور معنیداری را نشان دادند اختالف معنی

(. درصد خاکستر هیچگونه p<05/0افزایش یافتند )

 داری را در فصل تابستان نشان نداد. اختالف معنی

 

 در تیر ماه M. nipponenseنتایج میانگین وزنی و راندمان استحصال گوشت از سه گروه وزنی   -1جدول

 (وزن کل )گرم وزن تر )%( )%(راندمان گوشت  گروه وزنی )گرم(

 55/1±262/0 56/0±092/0 77/36±69/5 گرم 2زیر 

 54/2±518/0 93/0±271/0 65/37±560/4 گرم 4-2بین 

 94/4±700/0 95/1±263/0 78/39±740/4 گرم 4باالتر از 
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 ماه مرداد درM. Nipponense وزنی نتایج میانگین وزنی و راندمان استحصال گوشت از سه گروه   -2جدول

 وزن کل )گرم( وزن تر )%( )%(اندمان گوشت ر گروه وزنی )گرم(

 1/1±395/0 38/0±160/0 54/34±99/5 گرم 2زیر 

 73/2±691/0 0/1±328/0 62/36±13/7 گرم 4-2بین 

 44/5±437/0 046/2±385/0 7/38±63/7 گرم 4باالتر از 

 

 ماه ر شهریوردM. nipponense وشت از سه گروه وزنی  نتایج میانگین وزنی و راندمان استحصال گ  -3جدول

 وزن کل )گرم( وزن تر )%( )%(راندمان گوشت  گروه وزنی )گرم(

 36/1±24/0 46/0±09/0 44/32±52/9 گرم 2زیر 

 46/2±39/0 81/0±28/0 69/34±52/9 گرم 4-2بین 

 _ _ _ گرم 4باالتر از 

 

( PUD) رطوبت گوشتنتایج میانگین خاکستر و  -4جدول

 بر اساس وزن فصل تابستان در M. nipponene میگوی

 خشک

 زمان/ ترکیبات خاکستر  رطوبت

75/0±75/35b 7/0±34/007a تیر 

77/0±4/56b 7/0±28/021a دمردا 

80/0±4/75a 7/0±28/021a شهریور 

a, b التین متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف  حروف

 درصد است. 5دار در سطح معنی

 

( PUDپروتئین گوشت )ی و نتایج میانگین چرب  -5جدول 

بر اساس وزن  در فصل تابستان M. nipponeneمیگوی

 خشک

زمان/  چربی پروتئین

 ترکیبات

57/0±13/007a 4/0±41/09a تیر 

55/0±42/014b 3/0±6/38ab دمردا 

53/0±42/021c 2/0±58/24b شهریور 

 

a, b التین متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف  حروف

 .درصد است 5ر سطح دار دمعنی

های ، درصد چربی در ماه5با توجه به جدول شماره 

داری را با یکدیگر نشان تیر و شهریور اختالف معنی

( اما هیچ کدام از این دو ماه با درصد p<05/0دادند )

داری را نشان ندادند. چربی در مرداد ماه اختالف معنی

ور درصد پروتئین نیز در ماههای تیر، مرداد، شهری

(. p<05/0داری را با یکدیگر نشان دادند )اختالف معنی

، با گذشت زمان در فصل تابستان از ماه تیر تا شهریور

داری کاهش یافت درصد چربی و پروتئین بطور معنی

(05/0>p .) 
 

 بحث
 .Mمیگو  ((PUDبررسی ترکیبات تقریبی گوشت 

nipponense مثل نشان داد که در فصل در فصل تولید

ریزی میزان پروتئین و چربی کاهش و رطوبت تخم

ای نداشته افزایش یافته و خاکستر تغییر قابل توجه

 است. 

 آب شیرین میگوی به طور کلی میزان رشد و تولید مثل

 میزان، سن و جنس از جمله به عوامل متعددی

، بیماری ارائه شده، کیفیت مواد غذایی تغذیه، فرکانس

، درجه تراکم ،محیطی عوامل کنترل، کنترل مدیریت

مواد  مدیریت کیفیت آب و حذف، میزان اکسیژنحرارت، 

  .(2009سونتا و همکاران بستگی دارد ) زائد و غیره
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میگوی  بافت در چربی و محتویات باال از میزان پروتئین

بافت میگو از لحاظ  که داده استآب شیرین نشان 

 دینویسندگان متعد است. غنی بسیار حاوی مواد انرژی

خاص با توجه  ترکیباتاین  مقدار که اظهار داشتند نیز

-تفاوت همچنین و میگو زندگی چرخه قبیل به عواملی از

 فعالیت بدنی، فصل تغذیه،، اندازه، گونه، جنس در ییها

 متفاوت است بطور قابل توجهی باروری مرحله و

 ; 2009سونتا و همکاران  ;1999)ساموئل و همکاران 

 (2003نیو 

با توجه به اینکه فصل تابستان، زمان رسیدگی جنسی و 

باشد، لذا در طول سیکل می  M. nipponeseتخم ریزی

تخمریزی معموال بیوشیمی عضالت و نهایتا ترکیب آنها 

گردد تخلیه بافتی می دچار تغییراتی شده و منجر به

(. در طول این فصل، وزن 2000کوتی و همکاران، )

ته و میزان ترکیبات تقریبی داش نمونه ها روند کاهشی

چربی کاهش  اتی را نشان دادند. مقادیر پروتئین وتغییر

یافت لیکن میزان رطوبت افزایش پیدا کرد. نتایج بدست 

آمده با نتایج تحقیقات انجام شده روی سایر آبزیان از 

جمله ماهی کاد و کپور مشابهت داشت، زیرا در طی 

زی این ماهیان، محرومیت غذایی تا هنگام تخم ری

چربی کاهش و رطوبت افزایش یافته بود  پروتئین و

(. خویشاوندان این میگو از 1381)رضوی شیرازی، 

با میانگین وزنی  M. rosenbergii قبیل 

با میانگین وزنی  M. malcomsoniiو 95/47±95/138

های های درشت تری داشته و گونه اندازه 41/7±38/94

ارزش غذایی باالی خود به  ابو  تجاری محسوب شده

رانگاپا و همکاران، عنوان غذا مورد توجه قرار دارند )

علیرغم  M. nipponense گونه مورد تحقیق .(2012

گرم در این  79/2±04/1) برخورداری از اندازه کوچک

رقابت  M. rosenbergiiبا گونه  2000تحقیق( از سال

ال و کرده و به عنوان ماده غذایی با ارزش غذایی با

فائو )همچنین به عنوان گونه تجاری معرفی شده است 

2009.) 

 

اجیاتور ( گونه دیگر از میگو آب شیرین 2با ترکیبات تقریبی  M. nipponenseگوشت میگو  مقایسه ترکیبات تقریبی -6جدول 

 (2011و نانگو 

 ترکیبات تقریبی/نام گونه رطوبت خاکستر

03/0±3/7 77/85±2/35 M. nipponense 

65/2±21 64/0±7/63 M. macrobrachium 

58/4±20 67/0±5/87 M. vollenhovenii 

 ترکیبات تقریبی/نام گونه پروتئین چربی

3/53±0/91 85/1±32/55 M. nipponense 

30/2±67/10 49/4±92/58 M. macrobrachium 

89/2±67/15 65/5±85/53 M. vollenhovenii 

 

 .M ر فصل غیر تولید مثلد ،6با توجه به جدول شماره 

macrobrachium  پروتئین و چربی و خاکستر بیشتر

در این  M. vollenhovenii. و رطوبت کمتری دارد

چربی و خاکستر بودند.  فصل دارای مقادیر باالتری از

-رسد مقادیر باالی پروتئین و چربی در گونهبه نظر می

 M. vollenhoveniiو  M. macrobrachiumهای 

باشد گیری از رودخانه می مربوط به زمان نمونهاحتماال

مثل صورت گرفته است از آنجایی که در فصل غیر تولید

در )تحقیق حاضر(  M. nipponenseگیری از که نمونه

زمان رسیدگی جنسی بود،  مقادیر پروتئین کاهش و 
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رطوبت افزایش یافته بود که با نتایج تحقیقات انجام 

ریزی پور در فصل تخمشده روی ماهی کاد و ک

( از طرف دیگر 1381مشابهت دارد )رضوی شیرازی 

می توان این تغییرات را عالوه بر موارد ذکر شده به 

شرایط متفاوت محیط نمونه برداری از جمله اختالف در 

خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب و نیز میزان آلودگی 

محیطی نسبت داد. که تاثیر بسزایی در میزان تغذیه این 

  .(2011اجیاتور و نانگو (  گونه ها دارند

 

ب آ یگونه میگو 2گوشت داخلی  با ترکیبات تقریبی  M. nipponenseگوشت داخلی میگو  مقایسه ترکیبات تقریبی   -7جدول 

 (2012)رانگاپا و همکاران شیرین

 ترکیبات تقریبی/نام گونه رطوبت خاکستر

03/0±3/7 77/85±2/35 M. nipponense 

73/0±38/7 95/2±34/80 M. malcomsonii 

84/0±49/8 15/3±38/81 M. rosenbergii 

 ترکیبات تقریبی/نام گونه پروتئین چربی

53/3 ± 91/0  85/1±32/55 M. nipponense 

29/0±38/3 12/1±38/29 M. malcomsonii 

23/0±49/4 88/1±45/42 M. rosenbergii 

 

های تئین گونه، مقادیر پرو7با توجه به جدول شماره 

M. malcomsonii و  M. rosenbergii از مقدار

)نتایج تحقیق حاضر(  M. nipponenseپروتئین گونه 

کمتر و رطوبت گوشت آنها بیشتر است، از آنجا که 

 .Mو  M.  malcomsonii های گیری از میگونمونه

rosenbergii مثل انجام شده است در فصل غیر تولید

ئین و چربی مقادیر باالتری داشته رود پروتانتظار می

تواند به باشند لیکن این مقادیر کمتر شد که احتماال می

 .Mهای دلیل جنسیت میگو ها باشد. جنس گونه

malcomsonii و M. rosenbergi   نر بوده در حالیکه

  ماده است. M. nipponenseجنسیت گونه  

ای کیبات شیمایی الشه میگوی رودخانهدر بررسی تر

شرق که با جیره های غذایی مختلف با مقادیر متفاوت 

دار آماری از نظر پروتئین تغذیه شدند، اختالف معنی

ن و رطوبت با مقدار اولیه قبل از آزمایش یمیزان پروتئ

، که با شددر الشه میگوی رودخانه ای شرق مشاهده 

افزایش سطح پروتئین در جیره های غذایی، میزان 

شته است در حالی که درصد رطوبت عضله کاهش دا

پروتئین خام در بدن افزایش یافت )نویریان و محمدی، 

(. کاهش رطوبت و افزایش پروتئین عضله در 1387

-با افزایش سطوح پروتئنی در جیره میگوی آب شیرین

)بنیاراتپلین و نیو  شدگزارش  طی تحقیقاتی ی غذایی،ها

یش کیفیت توان بیان نمود برای افزادر نتیجه می(. 1980

گوشت در فصل تولید مثل بهتر است از جیر ه های 

غذایی متفاوت از سایر فصول به عنوان مثال افزایش 

با توجه به تحقیقات پروتئین در جیره استفاده نمود. 

انجام شده ارتباط منفی بین رطوبت و پروتئین در 

 .M  یهای انجام شده از الشه میگوگیریاندازه

nipponense است چه در صورتی که نمونه  برقرار

آوری گردند ها از رودخانه به صورت طبیعی جمعمیگو

های مختلف و یا اینکه به صورت مصنوعی با جیره

)آرانیاکانادا و الورنس  غذایی پرورش داده شوند

1993.) 
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M. rosenbergii  95/138±95/47با میانگین وزنی 

با میانگین وزنی  M. malcomsoniiو گرم 

های تجاری شناخته به عنوان گونهگرم  41/7±38/94

معرفی  اند و به دلیل ارزش غذایی باال به عنوان غذاشده

 نظر به اهمیت(. 2012)رانگاپا و همکاران اند شده

-ای یا سایر گونهاقتصادی میگوی آب شیرین رودخانه

های ریز جثه که در درجه دوم تجاری قرار دارند و 

صرف سالمت اقشار کم درآمد نقش آنها در تغذیه و م

جامعه در صنعت آبزی پروری، توجه به این گونه ها 

نیو و  ; 2000)کوتی و همکاران  ضروری است والزم 

 M. nipponenseگونه آب شیرین (. 2000والنتی 

با  2005 علیرغم برخورداری از اندازه کوچک از سال

رقابت کرده و به عنوان ماده  M. rosenbergiiگونه 

یی با ارزش غذایی باال و همچنین به عنوان گونه غذا

  (.2007)فائو تجاری معرفی شده است 
 

 نتیجه گیری

که در  داد نشان تحقیق این هایداده تحلیل و تجزیه

 .Mفصل تولید مثل میگوی آب شیرین  ،فصل تابستان

nipponense ،گونه  در گوشتپروتئین و چربی  میزان

این وجود و با توجه به مورد نظر کاهش یافت اما با 

با مثل و  غیر تولیدتغییرات ترکیبات بدن در فصل های 

آب شیرین و نقش  هایتوجه به اهمیت اقتصادی میگو

دلیل ارزش غذایی  ، بهآنها در تغذیه و سالمت جامعه

هایی از توجه ویژه به گونه باال، در صنعت آبزی پروری

ئو فاالزم و ضروری است ) M. nipponenseجمله 

2009.) 
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Abstract 

The variability in proximate composition of Macrobrachium nipponense (protein, fat, moisture and 

ash) and effects of sexual maturity on their values were examined. The study was conducted in July 

through September 2012 coinciding with spawning season of the species. Some 155 specimens of 

mature M. nipponense were collected randomly from a small stream in Jirdeh village- Guilan 

province and transferred to the laboratory of Aquatic Biology of the Department of Fishery- 

University of Guilan. In the laboratory the flesh of raw shrimps was separated from exoskeleton and 

used for evaluation of protein, fatty acid profiles, moisture and ash based on dry matter chemical 

analyses. The results of chemical analyses in July, August and September were 57.13± 0.007, 

55.42± 0.014 and 53.42± 0.021 for protein, 4.41± 0.09, 3.6± 0.38 and 2.58± 0.24 for lipid, 75.75± 

0.35, 77.4± 0.56 and 80.4± 0.75 for moisture and 7.34± 0.007, 7.28± 0.021 and 7.28± 0.021 for ash 

contents respectively. Analysis of the proximate composition of flesh showed a statistically 

significant decline (P<0.05) in protein and fat contents towards the end of spawning season while 

moisture contents increased significantly (P<0.05). No significant variations were observed in ash 

contents of shrimp flesh. We concluded that reproduction activity evidently resulted in tissue 

release or reduction in protein and fat resources of the organism while moisture increased in the 

meantime. 
  
Key words: Macrobrachium nipponense, Proximate composition, Spawning season, Sexual maturity 
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