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در سنين و  )Astacus leptodactylus(بررسي تغييرات تركيب بدن شاه ميگوي آب شيرين 
  مختلف هاي وزن

  3عليرضا ولي پور و 2عسگر زحمتكش، *1زاده  كريم  كتايون

 گروه زيست شناسي دريا واحد الهيجان، دانشكده علوم پايه،  آزاد اسالمي  دانشگاهالهيجان،  1

  ، گروه تكثير و پرورش آبزيانخان علمي كاربردي علوم و صنايع شيالتي ميرزاكوچكمركز آموزش عالي  رشت، 2
  گروه تكثير و پرورش آبزيانايستگاه تحقيقات شيالتي آستانه اشرفيه، پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي ايران،  بندر انزلي، 3

  6/8/91 :تاريخ پذيرش    4/9/90 :تاريخ دريافت

  چكيده 

  رها سازيدر استخر خاكي  نوزادهزار عدد  10 حدود، بدن شاه ميگو در مراحل مختلفزندگيبه منظور بررسي تركيب شيميايي 
پس از تفكيك جنس نر  .انجام  گرفتماهه  16ماهه و ) گرم 3- 4(  4ماهه،  1 هايمرحله از شاه ميگو سهبرداري در نمونه.شدند

، پوست شكم و دم، تركيب ، گوشت شكمءامعاء واحشا ،قسمت  چنگال ، پوست كاراپاس 6و ماده و تقسيم بدن شاه ميگو به 
با افزايش سن افزايش پيدا  ي آزمايشيمقدار درصد چربي و خاكستر بدن در شاه ميگوها.شد تعيينشيميايي قسمتهاي مختلف 

 35تا 33بين و ميزان فيبر درصد  45تا  37پروتئين بين  مقدار، درصد  5/3 تا 2ي آزمايشي بين هاچربي در شاه ميگو ميزان. كرد
). <p 05/0(داري را نشان ندادميانگين مقدار تركيب شيميايي بدن در شاه ميگوهاي نر و ماده تفاوت معني. نوسان داشتدرصد 

و بيشترين مقدار چربي در امعاء و  )درصد 8/72و  13/74درجنس نر و ماده به ترتيب (بيشترين ميزان پروتئين در گوشت شكم
پوست شكم، پوست كاراپاس و دم با مقدار .گرديد وردآبر اين گونه )درصد 49/10و  43/8جنس نر و ماده به ترتيب در(احشاء
ميزان خاكستر قسمت هاي مختلف بدن عمدتا از . بودندهاي حاوي فيبر در شاه ميگو درصد فيبر مهمترين اندام 15-16حدود 

در اجزاء شيميايي ميانگين بين . تعيين گرديد) درصد 8حدود (گوشت شكم درصد متغيير بود و كمترين مقدار آن در  50تا  30
  .)>p 05/0(داري وجود داشتاختالف معني بدنهاي مختلف اندام

  رشد، تركيب بدن ، Astacus leptodactylusشاه ميگوي آب شيرين،  :كليدي ه هايواژ
  karimzadehkathy@yahoo.co.uk :پست الكترونيكي،  09122096027: نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
ايي و اقتصادي ذشاه ميگوها در سطح جهاني از ارزش غ

فراواني برخوردار بوده و مقدار قابل توجهي از آنها توليد و 
آمار جهاني نشان . )17(گرددبه بازار جهاني عرضه مي

هاي آن در جهان دهد كه بزرگترين توليد كننده مي
جمهوري خلق چين و اياالت متحده به ترتيب با توليدي 

بوده كه از كل  1999تن در سال  50000و 70000حدود 
تن آن از طريق  35000ميزان توليد در اياالت متحده مقدار

ميزان  2000در سال  . )8(آبزي پروري حاصل شده است 

پيدا  توليد شاه ميگو در جهان به طور چشم گيري نقصان
و پس از آن به تدريج افزايش و ) تن 10000كمتر از ( كرد

در كشور ).11(تن رسيد100000به بيش از  2005در سال 
آمريكا محصوالت شاه ميگو به صورت شاه ميگوي زنده 

، شاه ميگوي داراي پوسته )خام يا پخته(كامل، منجمد
سخت و نرم يا بخش دم شاه ميگو به صورت تازه و 

گوشت شكم و اگر چه ). 19(شودزار عرضه ميمنجمد به با
به ) در شاه ميگوهاي بزرگ(هاگوشت موجود در چنگال
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 گردندميگوها محسوب ميعنوان بخش خوراكي بدن شاه
ولي در آمريكا اغلب گوشت شكم به صورت بخش شكم 

ميگو كامل پخته شده مورد بدون پوسته يا به صورت شاه
 3000ميگو در اروپا شاه  صيد ساالنه. گيردمصرف قرار مي

 Narrowهاي از كل صيد را گونه% 95تن بوده كه  8000تا 

Clawed  وRed Swamp و حدود  )13( دناددتشكيل مي
  ). 7( دونمدرصد آنرا كشور تركيه توليد مي 5/68

ميگوي چنگال باريك ميگو تحت عنوان شاهنوعي از شاه
Astacus leptodactylus  گونه بومي و با اهميت در كشور

هاي ايران بوده ودر سواحل جنوبي درياي خزرو رودخانه
منتهي به آن، تاالب انزلي و رودخانه ارس و درياچه 

ارزش  داراياين گونه . مخزني پشت سد آن پراكنش دارد
بااليي بوده و از شاه ميگوهاي گران قيمت اقتصادي 

 دهه 3ل باريك درميگوي چنگاشاه). 22(شودمحسوب مي
توجه محققين بسياري را به خود در كشور ايران اخير 

معطوف داشته است به طوريكه تحقيقاتي در مورد 
پراكنش آن در درياي  و ميزان توليد ساالنه آن ،شناسايي

و تكثير ) 2(آن ، بررسي رشد و رابطه طول و وزن)1(خزر
  .  به انجام رسيده است) 4(و پرورش آن

از طريق صيد در منابع طبيعي در ايران فقط توليد آن 
  ميگوي از ذخاير شاه  برداشت  قابل  ميزان. گيردصورت مي

  در سال  تن 120  سد ارس  مخزني  در درياچه  شيرين  آب
 1384در سال آن ميزان برداشت . )6( است  برآورد گرديده

تنزل  100به كمتر از 1388 و در سال)3( تن 240بيش از 
. )بر اساس مذاكره شخصي با صيادان محلي( يافته است

فزايش ميزان برداشت بدون در نظر گرفتن يد ااشالبته 
 شدر كاهشرايط زيست محيطي  و تغيير ظرفيت ذخاير

تكثير اين  1376در سال  .ميزان صيد دخالت داشته باشد
ستان گيالن آبزي با موفقيت در مركز تحقيقات شيالتي ا

پرورش اين گونه در استخر خاكي با استفاده . انجام گرفت
با .از غذاي دستي انجام شد كه نتايج خوبي را در برداشت

  در مزارع  مناسب  و زمينه  شرايط  بودن  فراهم  به  توجه

و   طبيعي  و نيمه  طبيعي  آبي  و منابع  آبي  گرم  ماهيان  پرورش
و   ميگو، پرورش  شاه  بالقوه  وخصوصيات  توان  همچنين
  هاي تواند از اولويت مي منابع   موجود در اينگونه  توليد اين
لذا . شود  محسوبايران دركشور   پروري  آبزي  صنعت

حفظ ذخاير شاه ميگو در آبهاي طبيعي و پرورش آن در 
محيطهاي مصنوعي به منظور كاهش فشار صيد و توسعه 

بر اساس شواهد نرخ . اردصادرات و ارزآوري ضرورت د
رشد، ميزان و كيفيت گوشت شاه ميگو تحت تأثير عواملي 

، جنسيت، سن و معدني نظير شرايط محيطي، بلوغ جنسي
بعالوه ). 23و14( شدن اسكلت ممكن است تغيير نمايد
فصول و مراحل در مشخص شده است كه كيفيت عضله 

بر طبق ). 21( تواند متفاوت باشدمختلف پوست اندازي مي
 2/2توليد چربي در فصول مختلف از ) Huner )19گزارش

. متغيير بود Procambarus clarkiدرصد در بدن  1/13الي 
درصد كل  15در حدود  گوشت شاه ميگو معموالً ميزان

گزارش شده است، اما در شاه ميگوهاي بالغ  وزن بدن
درصد وزن بدن  10بزرگ ممكن است مقدار آن به كمتر از 

هاي نابالغ ممكن البته ميزان گوشت در نمونه. پيدا كندتنزل 
درصد وزن بدن باشد، زيرا وزن اسكلت  20است بيش از 

و  16( ترها مي باشدتر باالتر از جوانهاي مسنونهمدر ن
19( .  

 با توجه به تغييرات ميزان و كيفيت گوشت در شاه ميگوها
شيميايي بدن در تغييرات تركيب  در زمينهانجام تحقيقاتي 

نين در سنين و اوزان مختلف چو ماده و هم جنس نر
تخمين و تشخيص وزن و زمان مناسب  جهتدر  دتوان مي

 Astacus leptodactylusميگوي چنگال باريك شاهبرداشت 
ارائه جيره همچنين و  وطبيعي هاي پرورشيدر محيط

اين لذا  .بسيار مثمر ثمر باشدغذايي مناسب براي اين گونه 
مطالعه به منظور تعيين تركيب شيميايي بدن اين گونه در 
مراحل مختلف رشد و مقايسه آن در جنس نر و ماده اجرا 

  .شده است

  مواد و روشها 
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براي انجام : برداري از شاه ميگوهاتهيه، نگهداري و نمونه
به ميگو شاهعدد نوزاد  000/10حدود اين تحقيق 

تحقيقاتي سفيد رود آستانه در ايستگاه استخرهاي خاكي 
در مراحل مختلف رشد، از اين . گرديدند منتقل اشرفيه

كل  درصد 4/4هايي كه در مجموع حدود جمعيت نمونه
شاه ميگوها تا زمان . تهيه شدند ،شدجمعيت را  شامل مي

از   هاي خاكي نگهداري حصول  بلوغ  جنسي در استخره
النكتون، گياهان شامل زئوپ(غذاي طبيعي موجود در استخر

تغذيه نمودند، لذا از لحاظ بيولوژيك تا  )و مواد دتريتوس
حدودي از شرايط مشابه نمونه هاي طبيعي برخوردار 

  . بودند

 1ميگو از شاه )1جدول (مرحله سهبرداري در نمونه
ماهه شامل سه زير  16و  )گرم 3-4(  4 ،)مينياتور(ماهه

از استخرهاي ) گرم 15-20گرم،  10-14گرم،  7-9(مرحله 
خاكي واقع در مركز تحقيقات شيالتي سفيد رود شهر 

ميگوها از تله براي صيد شاه. آستانه اشرفيه انجام گرفت
در  صيد شدههاي نمونه. استفاده شد (fyke net)مخروطي 

ز شده و بندي و سپس فريداخل ظروف پالستيكي بسته
  .برايبيومتري به آزمايشگاه منتقل گرديدند

 مراحل  نمونه برداري شاه ميگو - 1جدول

 ميگوها  سن شاه  نوع نمونه
  

 تعداد
 ماده نر

 43 55  يك ماه  )مينياتور(گرم1
 33 29 چهار ماه  گرم4-3
 46 63 شانزده ماه  گرم9-7

 36 52 شانزده ماه  گرم14-10
 22 35 شانزده ماه  گرم20-15

 انتقالپس از : زيست سنجي شاه ميگوهاو  جنسيتعيين ت
ها را از حالت انجماد در آورده و آنبه آزمايشگاه  هانمونه

آب روي سطح بدن آنها را بوسيله پارچه يا دستمال 
جدا  پس جنس نر و ماده از يكديگرسكاغذي گرفته و 

( طول كلپس از جدا سازي شاه ميگوهاي نر و ماده، .شدند
(  آنها ، طول كاراپاس)از نوك روستروم تا انتهاي تلسون 

بوسيله ) اي كاراپاس تا انتهاي كاراپاساز قسمت حدقه
هاي نر و ماده بدن نمونه .گيري شدكوليس ديجيتالي اندازه

، پوست كاراپاس، امعا قسمت چنگال 6به طور جداگانه به 
دم ، گوشت شكم و ، پوست شكمايواحشا، پاهاي سينه

سپس با ترازوي حساس ، )1شكل ( بندي گرديدتقسيم
، وزن گوشت )بنديقبل از تقسيم(گرم وزن كل 001/0

شكم، وزن امعا واحشا، پوست كاراپاس، وزن پوست شكم 
  .و وزن دم آنها اندازه گيري شد

 
شاه ميگوي آب شيرين پس از جدا  بخش هاي مختلف بدن   -1شكل 
گوشت : 4، ءو احشا ءامعا: 3پوست كاراپاس، : 2چنگال، : 1     .شدن

  دم: 6پوست شكم، : 5شكم، 

و  قرارگرفتهت يبه صورتجداگانه داخل پلبدن هر قسمت 
درجه  80و درجه حرارت  داخل آوندر به مدت يك شب 

سپس . ندها خشك گردشدند تا نمونه گراد نگهداريسانتي
آنها را آسياب نمودهو قسمتهاي مختلف هر مرحله در 

گيري ظروف مخصوص قرار داده شده و تا هنگام اندازه
  - 20در درجه حرارت تركيب شيميايي بدن در فريزر 

  .نگهداري گرديدنددرجه سانتي گراد 

تجزيه : اندازه گيري تركيب شيميايي اندام هاي بدن
ميگو در اين بدن شاههاي مختلف ي بخشيتركيب شيميا

هاي استاندارد ارائه شده در  تحقيق بر اساس روش
AOAC )9( گرم نمونه  2براي تعيين رطوبت . انجام گرفت

 135كن در درجه حرارت  جيره در داخل دستگاه خشك
ساعت قرار داده شد تا وزن آن  2درجه سانتگراد به مدت 

پروتئين با ميزان . به يك حد ثابت و بدون تغيير برسد

٢ ١ ٣ ۶ ۵ ۴ 
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 استفاده از روش كجلدال و دستگاه
Kjeldatherm,Gerhardt, Buchi 32  مقدار چربي ازطريق
  Soxhlet, Büchi 810روش سوكسوله و بوسيله دستگاه

ميزان فيبر با استفاده از بوته. گيري قرار گرفتاندازه مورد
 Foss, Fibertec systemاي و بوسيله دستگاه هاي شيشه

گرم  2و مقدارخاكستر از طريق قرار دادن  1021 & 1020
 ,Hotspot Furnace(نمونه در كوره الكتريكي 

Gallenkamp  ( گراد درجه سانتي 600در درجه حرارت
 NFE(ميزان كربوهيدرات . ساعت برآورد گرديد 2به مدت 

هاي رطوبت، پروتيين، از طريق تفاوت مجموع نسبت) 
  .ست آمدبد%  100چربي و خاكستر از مقدار 

گيري تجزيه هاي بدست آمده از اندازهداده: روش آماري
در طول تحقيق در جداولي ثبت و ها ميگوشيميايي بدن شاه

-سپس به منظور تعيين تغييرات تركيب شيميايي بدن شاه

با ميگوهاي نر و ماده در اوزان و مراحل مختلف رشد 
پردازش  Excell ver. 9, 2003استفاده از نرم افزار  

هاي گروه تركيب شيميايي بدنجهت مقايسه ميانگين .شدند
 tنر و ماده از آزمون در جنس مشابه سني و وزني 

تركيب هاي نرمال بودن داده. غيرجفتي استفاده گرديد
در سنين و اوزان مختلف به تفكيك در جنس شيميايي بدن 

اسميرنف  -كلموگرف گيري از آزموننر و ماده با بهره
)Kolmogorov-Smirnov( به كمك آنها مقايسه ميانگين و

. صورت پذيرفت )Dunnett C(سيدانت آزمون چندگانه
براي مشخص كردن همبستگي بين پارامترهاي مختلف 

تجزيه . برآورد شد)  Pearson( ضريب همبستگي پيرسن 
انجام  SPSSها با كمك بسته نرم افزاري و تحليل داده

 95و كليه محاسبات آماري در سطح اطمينان   پذيرفت
  .مد نظر قرار داده شد) >05/0p(درصد 

  نتايج
در سنين  آب شيريني شاه ميگوتركيب شيميايي بدن 

نتايج مربوط به تركيب شيميايي بدن جنس نر و : مختلف
همانگونه كه . آمده است 3و  2ماده به ترتيب در جداول 
ميگوي آب شيرين بدن شاهشود در اين جداول مشاهده مي

درصد  37- 45درصد چربي،  2- 5/3به طور كل داراي
درصد فيبر و حدود  13درصد رطوبت ،  63-  67پروتئين، 

نتايج بدست آمده نشان . باشد درصد خاكسترمي 33- 35
داد كه درصد پروتئين در هر دو جنس با افزايش سن 

يزان م .فيبر افزايش پيدا كرد و كاهش ولي ميزان خاكستر
چربي در شاه ميگوهاي كوچكتر با افزايش وزن به تدريج 

به طوري كه مقدار آن در شاه ميگوهاي  ،افزايش پيدا كرد
گرم  7- 9و شانزده ماهه  3/2، چهار ماهه 2/2نر يك ماهه 

، چهار  4/2ميگوهاي ماده يك ماهه درصد و در شاه 04/3
البته . درصد بود 4/3گرم  7-9و شانزده ماهه  6/2ماهه 

ميگوهاي بزرگتر كمي كاهش نشان داد ميزان چربي در شاه
گرم به  15- 20هاي نر و ماده با وزن و مقدار آن در نمونه

از نظر آماري . درصد برآورد شد 86/2و  88/2ترتيب 
-داري بين اجزاء تركيب شيميايي بدن در شاهتفاوت معني

، ولي در ) <05/0p(ميگوهاي نر و ماده وجود نداشت
جنس نر بين ميانگين مقدار خاكستر كل و پروتئين در 

  ).>05/0p(داري مشاهده گرديدسنين مختلف اختالف معني

  در اوزان مختلف  در جنس نر)Astacus leptodactylus(ي آب شيرينتركيب شيميايي بدن  شاه ميگو  -2جدول
  تركيب شيميايي         

  سن
  چربي كل  پروتئين كل  رطوبت كل  فيبر كل  خاكستر كل

 a*85/0±95/26 - a24/4±28/63  b69/1 ±7/45  a32/0 ±2/2 ماهه يك

 b27./±99/33 a85/0±15/12 a82/2±83/67 b26/1 ±78/43 a43/0 ±3/2 چهار ماهه

 b63/0±75/35 a58/0±51/13 a70/2±94/65 a41/1 ±98/38 a91/0 ±03/3 شانزده ماهه
 

اعداد در يك ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار  .نشان داده شده اند )ميانگين  ±انحراف استاندارد  (اعداد در جدول به صورت   *
  ).>P 05/0(  هستند
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  )Astacusleptodactylus(تغييرات چربي و رطوبت بدن در جنس نر شاه ميگوي آب شيرين  -2شكل
  

محاسبه ضريب همبستگي نشان داد كه بين سن و وزن و 
ميگوهاي تركيب شيميايي بدن در شاه معيارهايبرخي از 

-در جنس نر بين سن شاه. آزمايشي همبستگي وجود دارد

كامل و  ميگوها و ميزان پروتئين بدن آنها همبستگي تقريباً
و بين سن و خاكستر همبستگي شديد ) =r/.95(وس معك

همبستگي بين سن و . وجود داشت) =r/. 97(و مثبت 
مشابه همبستگي سن و خاكستر  ميزان فيبر بدن نيز تقريباً

در ضمن ضرايب همبستگي فوق الذكر از ). =r/. 75(بود 
بين سن و ميزان ). >p 05/0(دار بودند نظر آماري معني
- جنس ماده همبستگي قابل توجه و معنيپروتئين بدن در 

مقادير فيبر و  ، ولي)=r/. 30(داري مشاهده نگرديد
 هاي ماده همبستگي تقريباًميگودر شاهخاكستر بدن با سن 

 rخوب و مستقيمي را نشان دادند، به طوري كه مقدار 
. بدست آمد/. 61و /. 90براي فيبر و خاكستر به ترتيب 

عيارهاي تركيب شيميايي بدن همبستگي بين وزن بدن و م

ميگوهاي آزمايشي تا حدود زيادي نس نر و ماده شاهدر ج
  .به همبستگي بين سن و معيارهاي فوق شباهت داشت

آب ي ميگوشاهتغييراتدرصد چربي و رطوبت بدن 
ميگوهاي درصد چربي بدن شاه: در اوزان مختلف شيرين

داشته به نر به موازات افزايش وزن آنها روند افزايشي 
 28/3(نر ميگوهايطوري كه بيشترين مقدار آن در شاه

 گرم مشاهده گرديد 10- 14)درصد 41/3(و ماده) درصد
گرم حاوي  10- 14ميگوهاي بزرگتر از شاه). 2شكل (

روند تغييرات ميزان رطوبت بدن . چربي كمتري بودند
شاه ميگوهاي كوچك . عكس تغييرات درصد چربي بود

- 14بيش از (هاي بزرگترر ولي نمونهمحتواي رطوبت كمت
همانطور كه . از رطوبت باالتري برخوردار بودند) گرم 10

نشان داده شده است تغييرات چربي و رطوبت  3در شكل 
  .ميگو نيز مشابه جنس نر بودبدن در جنس ماده شاه

 در اوزان مختلف در جنس ماده) Astacus leptodactylus(تركيب شيميايي بدن  شاه ميگوي آب شيرين   -3جدول 

  تركيب شيميايي    
  سن

  چربي كل  پروتئين كل  رطوبت كل  فيبر كل  خاكستر كل

 a*06/1±7/32 _____ a36/2±3/65 _____  a41/0 ±4/2 يك ماهه

 a21/0±3/34 a58/0±77/11 a82/2±9/66 a70/1 ±24/35 a37/0 ±6/2 چهار ماهه

 a76/0±74/34 a56/0±52/13 a28/3±1/65 a07/5±26/37 a45/1 ±4/3 شانزده ماهه
اعداد در يك ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار .نشان داده شده اند)  ميانگين  ±انحراف استاندارد ( اعداد در جدول به صورت  *

  ). >05/0P(  هستند
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  )Astacus leptodactylus(شاه ميگوي آب شيرين تغييرات چربي و رطوبت بدن در جنس ماده -3شكل

ميگوهاي نر و  هاي مختلف شاهتركيب شيميايي اندام
نتايج بدست آمده نشان داد كه باالترين درصد : ماده

پروتئين در گوشت شكم و پس از آن در امعاء و احشاء و 
 7/33و  6/40، 13/74به ترتيب (نرچنگال شاه ميگوهاي 

) درصد 03/38و  33/40،  8/72به ترتيب (و ماده ) درصد
پوست شكم و كاراپاس حاوي كمترين مقدار . وجود دارد

بعالوه محتواي چربي امعاء و ). 4ل شك( پروتئين بودند
 )درصد 63/5و  43/8(ميگوهاي نراحشاء و گوشت در شاه

باالتر از ساير بخش هاي  )درصد 44/6و  49/10(و ماده

در چربي و كمترين درصد ) 5شكل (بدن برآورد گرديد
 04/1و  73/2در جنس نر ( پوست كاراپاس و پوست شكم

مشاهده  )رصدد 93/1و  23/2درصد و در جنس ماده 
داري را بين ميانگين بررسي آماري اختالف معني. گرديد

هاي مختلف بدن در شاه مقدار پروتئين و چربي قسمت
، ولي ميانگين ) <p 05/0(ميگوهاي نر و ماده نشان نداد

داري در ها در هر جنس به طور معنيمقدار اينشاخص
از  باالترهايي مانند گوشت شكم و امعاء و احشاء اندام

  ). >p 05/0(ها بودساير اندام

 
  )Astacus leptodactylus(شاه ميگوي آب شيرين مختلف در جنس نر و  ماده يميزان پروتئين در اندامها -4شكل 
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  )Astacus leptodactylus(شاه ميگوي آب شيرين ميزان چربي در اندامهاي مختلف در جنس نر و  ماده  - 5شكل

باالترين درصد فيبر به ترتيب در پوست  6با توجه به شكل 
برآورد گرديد به طوري كه مقدار  شكم و پوست كاراپاس

آن در پوست شكم و پوست كاراپاس جنس نر به ترتيب 
وست شكم و پوست پدرصد و در  17/16و  08/15

 .درصد بود 03/16و  18/15ترتيب كاراپاس جنس ماده به 
در هر ( شاه ميگوها در گوشت  شكم فيبركمترين درصد 

  . مشاهده گرديد  )درصد 01/0دو حنس 

  
  )Astacus leptodactylus(شاه ميگوي آب شيرين ميزان فيبر در اندامهاي مختلف در جنس نر و ماده  -6شكل

  

هاي هاي مختلف بدن شاه ميگومقدار خاكستر در بخش
مورد بررسي وضعيتي مشابه ميزان فيبر را داشت، به طوري 

هاي بدن محتواي درصد قابل توجهي از كه بيشتر قسمت
ها از درصد خاكستر اين قسمت). 7شكل(خاكستر بودند

كمترين ميزان . درصد نوسان داشت 50تا  30حدود 
 24/8(هاي نرجنسخاكستر مربوط به گوشت شكم 

بين ميانگين درصد . بود) درصد 64/8(و ماده) درصد
ميگوهاي نر و هاي مختلف بدن در شاهفيبروخاكستر بخش

، ) <p 05/0(داري مشاهده نگرديدماده تفاوت آماري معني
هاي مختلف هر در اندامها اما ميانگين مقدار اين شاخص

داري را نشان داد هاي نر و ماده اختالف معنييك از جنس
)05/0 p< .( 
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  )Astacus leptodactylus(شاه ميگوي آب شيرين ميزان خاكستر در اندامهاي مختلف در جنس نر و ماده:  7شكل 

  و نتيجه گيري بحث
و همچنين  2،3هاي جدول(بر اساس نتايج بدست آمده 

درصد پروتئين در ) مقادير ضريب همبستگي برآورد شده 
هر دو جنس با افزايش سن كاهش ولي ميزان خاكستر، 

ميگوها با افزايش سن شاه. فيبر و چربي افزايش پيدا كرد
سرعت رشد و به تبع آن نرخ پوست اندازي آنها كاهش 

يابد، لذا اين امر موجب انباشت فيبر، خاكستر و چربي مي
بعالوه با افزايش سن . شودبيشتر در بدن اين موجودات مي

از ميزان گوشت شكم كه منبع اصلي پروتئين در بدن شاه 
ميگو است كاسته شده ولي درصد وزني چنگال، امعاء و 
احشاء و پوست شكم كه محتواي مقدار قابل توجهي 

  . گرددفيبر و چربي هستند، افزوده ميخاكستر، 

ميگوي نتايج تجزيه تقريبي تركيب شيميايي بدن شاه
Astacus leptodactylus نشان داد كه ) 3( در سنين مختلف
درصد  38گرم حدود  2- 1ميگوهاي ميزان پروتئين بدن شاه

درصد  43گرم و مولدين بيشتر از  9-8و ميزان آن در افراد 
اما در ميزان فيبر و خاكستر در مراحل  ،)4جدول ( است

در  .مختلف زندگي تغيير قابل توجهي مالحظه نگرديد
نتايج حاصله در مورد تغييرات چربي  تحقيق فوق الذكر 

در هر حال . بدن مشابه نتايج تحقيق حاضر بوده است
تفاوت هاي مشاهده شده در تجزيه تقريبي تركيب شيميايي 

مختلف ممكن است ناشي از اثر ميگو در مطالعات بدن شاه
برداري شاه عوامل گوناگوني نظير زمان و سن نمونه

ميگوها، وضعيت پوست اندازي، نوع غذا و شرايط 
تواند مثال ميزان پروتئين جيره مي نبه عنوا. زيستگاه باشد

اگرچه در مورد . بر روي پروتئين بدن شاه ميگو اثر بگذارد
پروتئين بدن در سخت تأثير پروتئين جيره بر محتواي 

 پوستان آب شيرين تحقيقات چنداني انجام نشده است
، ولي مطالعاتي در زمينه تعيين سطوح مناسب )15و 10(

-پروتئين در جيره و تأثير آن بر تركيب شيميايي شاه

 ). 18و  12، 10( ميگوهاي آب شيرين به انجام رسيده است
 گونه ميگويبويژه آزمايشات انجام شده در خصوص شاه

Procambarus clarkii هاي حاوي تغذيه شده از جيره
و ) درصد 40، و 30، 20(سطوح مختلف پروتئين

نشان داد كه )گرم جيرهكالري بر كيلوكيلو 5/3و  5/2(انرژي
ميگوهاي ميزان پروتئين كل در تركيب شيميايي بدن شاه

- كيلو 5/2درصد پروتئين و  30تغذيه شده با جيره محتواي 

-داري باالتر از شاهگرم انرژي به طور معنيبر كيلو كالري

  ).18( ها بوده استميگوهاي تغذيه شده با ساير جيره

و  2/2در نر ( ميگوهاي كوچك كمدرصد چربي بدن شاه
در ( و با افزايش وزن به تدريج افزايش )درصد 4/2در ماده 

ميگوهاي بزرگتر و در شاه) درصد4/3و در ماده  04/3نر 
و در ماده  88/2در نر (كمي كاهش مجدداً) گرم 15- 20(
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چنين نوساني در ميزان چربي بدن . پيدا كرد )درصد 86/2
به موازات افزايش وزن ممكن است در اثر تفاوت رشد و 
. پوست اندازي در اوزان مختلف حادث شده باشد

-گزارش كرد كه كاهش چربي بدن در شاه) 3(زحمتكش

تواند با مي Astacus leptodactylusميگوي آب شيرين
تغييرات نرخ رشد و فراواني پوست اندازيارتباط داشته 

از آنجايي كه افزايش رشد در اين موجودات مستلزم . باشد
انجام پوست اندازي است، لذا فراواني پوست اندازي و 

سبب شده فرصت كافي جهت  افزايش رشد احتماالًٌ
فراهم نشده و وها يگمساخت و ذخيره چربي بدن در شاه

بااليي  ميگوهايي كه از رشد نسبتاًٌميزان چربي بدن در شاه
بعالوه . برخوردار بودند، نقصان پيدا كرده است

تواند بر تغييرات درصد صيد و نوع غذا نيز مي) فصل(زمان
ميگوهاي آزمايشي در اين مطالعه شاه. چربي بدن مؤثر باشد

ن و پائيز مورد در سنين مختلف و در فصول بهار، تابستا
مقدار و تركيب غذاي در  صيد قرار گرفتند كه قطعاً

بر . دسترس در اين فصول براي آنها متفاوت بوده است
ميزان چربي بدن در گونه ) Huner )19 اساس نتايج مطالعه

Procambarus clarkii  در طول يك فصل ممكن است از
بين مطالعه در طي اين . درصد تغيير نمايد 1/13الي  2/2

-درصد چربي و رطوبت بدن در جنس نر و ماده شاه

در هر . ميگوهاي آزمايشي يك رابطه معكوس بدست آمد
حال چنين ارتباطي بين چربي و رطوبت بدن در غالب 

  . موجودات نيز وجو د دارد
  ) 3(در مراحل مختلف چرخه زندگي )Astacus leptodactylus(تجزيه تقريبي الشه شاه ميگوي آب شيرين  -4جدول 

  الشه
  ييتركيب شيميا

(% )  

  مينياتور
 )گرم 1-2(

  شاه ميگوي جوان
 )گرم 8-9(

  مولد
 )گرم 50- 40(

 64/0±86/43 09/1±09/43 21/0±06/38 ينئپروت

 64/0±76/2 40/0±73/2 25/0±02/2 چربي

 31/0±72/12 36/0±48/11 46/1±09/13 فيبر

 14/2±88/35 82/0±97/36 89/0±71/35 خاكستر

 13/2±59/77 29/2±27/75 59/1±42/78 رطوبت

باالترين درصد پروتئين و چربي در گوشت شكم و امعاء و 
و  4 هايشكل( گوهاي آزمايشي وجود داشتمياحشاء شاه

بيشترين درصد فيبر به ترتيب در پوست شكم و پوست ). 5
خاكسترمقدار قابل ). 6شكل ( كاراپاس مشاهده گرديد

هاي مختلف بدن را به خود توجهي از تركيب قسمت
مهمترين بخش آشكار است كه ). 7شكل( اختصاص داد

باشد و لذا درصد ميگوها عضله شكم ميخوراكي بدن شاه
. دهدبااليي از تركيب شيميايي آن را پروتئين تشكيل مي

ژه هپاتوپانكراس حاوي مقدار قابل اندام هاي داخلي بوي
توجهي چربي هستند، بدين سبب بيشترين مقدار چربي در 

دن اعم از پوست بپوسته . امعاء و احشاء مشاهده گرديد
بخش شكم و كاراپاس به لحاظ ساختماني از 

اند، هاي ساختماني و مواد معدني تشكيل شدهكربوهيدرات

در مورد . خاكستر هستندلذا منبع قابل توجهي از فيبر و 
هاي بدن شاه ميگو مطالعات تركيب شيميايي اغلب اندام

چنداني صورت نگرفته است، ولي تحقيقات متعددي در 
خصوص تركيب شيميايي گوشت شكم به انجام رسيده 

تأثير جيره هاي حاوي ) 20(وهمكاران  Pavasovic. است
سطوح مختلف پروتئين بر تركيب شيميايي عضله شكم 

مورد بررسي  را Cherax quadricarinatus ونهگ
ميزان پروتئين و خاكستر عضله شكم  اين محققين.ندقرارداد

هاي آزمايشي را به ترتيب شاه ميگوهاي تغذيه شده با جيره
ميزان . نددرصد گزارش نمود 5/8 -8/6درصد و  97- 91

پروتئين اين گونه از ميزان پروتئين گونه مطالعه 
در ) 23( Thompson. بسيار بيشتر بود )12/74(حاضر

 بررسي تركيب شيميايي بدن شاه ميگوي گونه
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Cherax quadricarinatus شده در استخرهاي  نگهداري
خاكي، ميزان پروتئين، چربي، فيبر و خاكستر عضله شكم 

درصد  18/7و  5/0، 7/0، 36/85در جنس نر را به ترتيب 
 75/7و  52/0، 94/0، 04/88و در جنس ماده را به ترتيب 

  .درصد تعيين نمود

-شاه هاي مختلفتركيب شيميايي گوشت گونه 5در جدول

ميگو جهت مقايسه با تركيب شيميايي عضله شكم گونه 
بررسي داده ها نشان مي دهد كه . تحت مطالعه آمده است

با اينكه درصد گوشت  Astacus leptodactylus گونه
، Astacus astacusدارد ولي نسبت به سه گونه كمتري 

Austropotamobius pallipes  وOrconectes limosus  از
بنابراين اگرچه گونه . باشد پروتئين بااليي برخوردار مي

Astacus leptodactylus در مقاسيه با گونه 

 Cherax quadricarinatus  پروتئين كمتري است داراي
و  هاي ديگر از كيفيت گوشتتواند نسبت به گونهولي مي

در هر حال عالوه . ارزش غذايي باالتري برخوردار باشد
بر گونه عوامل متعدد ديگري از قبيل نوع غذا، شرايط 
محيطي، سن، رسيدگي جنسي و غيره مي تواند كيفيت 

  .عضله شكم را تحت تأثير قرار دهند

 ي آب شيرينتركيب شيميايي گوشت شكم گونه هاي مختلف شاه ميگو  -5جدول 

 Astacus  جنس و گونه
astacus 

Astacus 
leptodactylus 

Austropotamobius 
pallipes 

Orcomectes 
limosus 

* Astacus 
leptodactylus 

  16  20/24 34/25 45/15 45/23  (%)مقدار گوشت 
  33/79  09/80 38/83 23/82 23/85  (%)رطوبت
  2/8  - 7/36 7/6 9/6  (%)خاكستر
  12/74  6/64 6/42 5/67 1/64  (%)پروتئين
  8/1  - 7/14 8/2 4/3  (%)چربي

  حاضر گونه مورد مطالعه* 

بر اساس نتايج به دست آمده در اين مطالعه مقدار درصد 
چربي و خاكستر بدن در شاه ميگوها با افزايش سن افزايش 

چربي در شاه ميگوي  ميزانبا توجه به اينكه . مي يابد
تا  38پروتئين بين  مقداردرصد و  3 تا 5/2آزمايشي بين 

توان از اين اطالعات به درصد بدست آمد، لذا مي 40

عنوان مبنائي براي تعيين مواد مغذي در فرمولهاي غذايي 
در ضمن به منظور . ميگوها استفاده كردمصنوعي شاه

ها تركيب بدن شاه ميگوگردد تكميل اطالعات پيشنهاد مي
  . گرم نيز مورد مطالعه قرار گيرد 20در اوزان باالي 
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Abstract 

In this study chemical body composition of fresh water crayfish in different stages were 
investigated. So they were release about 10000 juveniles in earthen pond. Sampling was 
done in three different stages of crayfish, 1 month, 4month(3-4g) and 16 month(7-9g, 
10-14g and 15-20g) after separation as sex, chemical composition of different parts of 
body(Chelae, carapace shell, viscera, abdomen meat, abdomen shell and tail) were 
determined. Fat and ash levels were increased as crayfish age developed. Fat, protein 
and fiber levels in experimental crayfish were estimated 2-3.5%, 37-45% and 33-35% 
respectively. Mean values of body chemical composition indicated no significantly 
differences between male and female crayfish(P>0.05). In addition, the maximum 
protein levels in abdomen meat(in male and female 74.13% and 72.8% respectively) 
and the maximum fat levels in viscera(in male and female 8.43% and 10.49%) of this 
species were measured.Abdomen shell, carapace shell and tailwere important organs 
containing of fibers with the range of 15-16 percentages. Ash values in different parts of 
body were between 30 to 50 percentages and minimum value of that was determined in 
abdomen meat with 8 percentage .There wassignificantly differences among chemical 
constituents in various organs of body(p<0.05). 
Key words: fresh water crayfish, Astacus leptodactylus, growth, body composition. 


