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 Litopenaeus vannamei با نام علمی وانامی میگوي

(، Whiteleg shrimp) میگوي پاسفید و نام عمومی

سواحل غربی آمریکاي التین در اقیانوس آرام از پرو  بومی

 Gonzalez-Felix) در جنوب تا مکزیك در شمال است

et al. 2002). جنس  میگوي وانامی از خانواده پناییده و

به صورت  1978-1979هاي در سال توپنائوس است کهلی

به صورت تجاري  1996اما از سال  ،آزمایشی وارد آسیا شد

به کشورهاي چین و تایوان معرفی گردید و به دنبال آن 

کشورهاي ساحلی آسیا نیز  2001و  2000 هايسالدر 

 52، 2004شروع به پرورش این گونه نمودند. در سال 

میگو در  تولیدکننده درصد از کل تولیدات تمام کشورهاي

 ,Wyban and Sweeneyآسیا گونه وانامی بوده است )

1991; Briggs et al. 2005 .) میزان  2011در سال

 تن بوده است 2877542تولید میگوي وانامی در جهان 

(FAO, 2013 در ایران در سال .)تن  12698، 1392

 .بوده است 8789ز دریا و میزان صید ا شد یدتولمیگو 

قطعه  1293000در همین سال در کشور تعداد  ،نهمچنی

(. 1392)سالنامه آماري شیالت ایران،  شد یدتولبچه میگو 

، A ،12Bها )میگو منبع غنی از پروتئین، انواع ویتامین

6B ،3B ،D ،C و Eساز ( و اسید آمینه تریپتوفان )پیش

( بوده و از لحاظ مواد معدنی نیز غنی 3Bویتامین نیاسین )

و داراي آهن، سلنیوم، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، بوده 

اد فسفر، سدیم، روي، منگنز فراوان بوده و در بین این مو

م و فسفر میگو نسبت به معدنی کلسیم، آهن، روي، منیزی

سایر آبزیان بیشتر است. میگو داراي چربی کمی بوده و از 

 ;Conner, 1992) باشدغنی می 3هاي امگا چربی

Vijayan et al. 1996.)  این تحقیق از انجام هدف

میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، رطوبت،  گیرياندازه

و  میگوي وانامی در مراحل مختلف رشدخاکستر و فیبر در 

بررسی تغییرات این ترکیبات در مراحل افزایش سن 

 بود. میگوي وانامی

 1، میگوي 12 مرحله پست الرونمونه  180در این تحقیق 

و  پرواريماهه، میگوي  3ماهه، میگوي  2گوي ماهه، می

عضله میگوي بازاري از استخرهاي پرورش شهید کیانی 

 ،12نمونه پست الرو  کل )چوئبده آبادان( تهیه شدند. وزن

الروها  گرم بود. نمونه پست 150 هانمونهگرم و باقی  50

از سه استخر مختلف برداشت ها و میگو تفریخگاهاز سه 

یونولیت  هايجعبهمیگوها در  ،برداريمونهنپس از . شدند

جهت عملیات آزمایشگاهی و آنالیز و یخ پوشی شده 

انتقال  به آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز ترکیب شیمیایی
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به آزمایشگاه کلیه  میگو هاينمونهپس از انتقال یافتند. 

 . ندشستشو شد کامالًمقطر با آب  هانمونه

کلیه  ،روج آب اضافهپس از گذشت زمان کافی جهت خ

و سپس مورد بیومتري قرار  ندشد گذاريعالمت هانمونه

به کمك تخته  یگوهاگرفتند. طول کل و وزن کل م

و ترازوي دیجیتال با دقت  مترمیلی 1بیومتري با دقت 

شد. پیش از استفاده از تخته  گیرياندازهگرم  01/0

که در  هاآنبیومتري و ترازوي دیجیتال تمام سطوح فلزي 

پالستیکی پوشانیده  هايورقهبودند توسط  یگوتماس با م

با دستگاه  یگوبراي آنالیز ترکیبات، گوشت م شد.

میانگین وزن و طول  یکنواخت و مخلوط شد. کنمخلوط

در  رشد مختلف مراحلکل میگوهاي مورد تحقیق در 

 آمده است. 1جدول 

 

 .بیومتری میگوهای مورد تحقیق -1جدول 

 )گرم( وزن )سانتیمتر(کل  طول تیمارها

  0012/0 ± 004/0 082/0 ± 002/0 روزه 12میگوي 

 1/2 ± 45/0 45/5 ± 45/0 روزه 30میگوي 

 23/6 ± 12/1 38/8 ± 05/1 روزه 60میگوي 

 15/13 ± 15/2 65/10 ± 17/1 روزه 90میگوي 

 35/19 ± 45/2 5/12 ± 12/1 میگوي بازاري

 

خام از روش کلدال با دستگاه  پروتئین گیرياندازهجهت 

ساخت ایران استفاده شد. در این  PDU-VB500مدل 

روش تعیین مقدار پروتئین در سه مرحله هضم، تقطیر و 

تیتراسیون انجام شد و میزان پروتئین خام با استفاده از 

 (.AOAC, 1995فرمول زیر محاسبه گردید )

 

 درصد ازت )نیتروژن( = 

 درصد پروتئین   =25/6 × درصد ازت

 

 Fossچربی خام به کمك دستگاه سوکسله اتوماتیك 

و حالل  سیسوئساخت کشور  Soxtec 2050مدل 

 شد.  گیرياندازههگزان نرمال )مرک آلمان( 

خاکستر از دستگاه کوره الکتریکی  میزان تعیین جهت

Finetech مدلSEF 202   ساخت کشور کره استفاده

آلی و باقیمانده  مواد بردن بین بناي ازم بر کار روش شد.

 500-550معدنی تا حصول روشن شدن در دماي  مواد

  .باشدمی گرادسانتیدرجه 

 غذایی ماده نمودن خشك اساس بر رطوبت، درصد تعیین

ساعت  1به مدت  گرادسانتیدرجه  103 ± 2 حرارت اثر در

شرکت  ساخت UFB 400 فن دار مدلبه کمك آون 

 ,AOAC) انجام شد روش غیرمستقیم به و ممرت آلمان
1995.) 

 

 لیتري نیم بشر یك به را نمونه فیبر، گیرياندازه براي

 محلول لیترمیلی 200و  نسوز پنبه گرم و یك کرده منتقل

 سیستم با همراه و اضافه آن به جوشان سولفوریك اسید

 پس از شد. داده حرارت دقیقه 30مدت  به مبرد سردکننده

 اسید و صاف بوخنر قیف با بشر حتویاتم ،مدت این

 همراه باقیمانده مواد، سپس شد. جوشانده آب با ماندهیباق

 به جوشان سدیم هیدروکسید محلول لیترمیلی 200با 

محتویات بشر  در نهایتشد.  داده حرارت دقیقه 300مدت 

بعد از این  شسته شد. جوش آب باظرف  و شده صاف

 با و شدند منتقل بوته به را دهمانیباق مواد مرحله تمامی

به  گرادسانتیدرجه  100-110اتانول شسته و در دماي 

درجه  600در دماي  شدند. سپس،ساعت خشك  2مدت 

 سوزانده و در نهایت مقدار فیبر به دست آمد گرادسانتی

 . (1388میرزایی، )



 و همکاران( کوتی) رشد ( در مراحل مختلفLitopenaeus vannameiمیگوی سفید غربی )الشه  شیمیاییبیوتغییرات ترکیبات /    15

 نمونه گرم از 10 کربوهیدرات گیرياندازهجهت 

 اب دقیقه 90 مدت به حرارت وسطت و برداشته را شدههمگن

 نمیزا و نموده  هیدرولیز وزنی درصد 10 کلریدریك اسید

 ظرفیتی دو مس نمك کردن اضافه از پس آزادشده گلوکز

 نهایت در و محاسبه نشده احیاء مس مقدار تیتراسیون و

 (.AOAC, 1995) به دست آمد مقدار کربوهیدرات

و براي  SPSS 17 زارافنرماز  هادادهبراي تجزیه و تحلیل 

استفاده  Excel 2007 افزارنرمرسم جداول و نمودارها از 

 Dancans)به کمك آزمون دانکن  هادادهشد. میانگین 

Multiple Range Tests ) طرفهیكو آنالیز واریانس 

(One-way ANOVA ) مقایسه گردید و وجود یا عدم

درصد  95در سطح اطمینان  دارمعنیوجود اختالف 

(P<0.05.تعیین گردید )  

ترکیبات شیمیایی شامل پروتئین، چربی، فیبر، 

کربوهیدرات، خاکستر و رطوبت در مراحل رشد میگو 

 آمده است.  2وانامی در جدول 

 

 .درصد(بر حسب میگوی وانامی در مراحل مختلف رشد )تقریبی ترکیب میانگین و انحراف معیار  -2جدول 

 بازاريمیگوي  پرواريمیگوي  ماهه 3میگوي  ماهه 2میگوي  ماهه 1میگوي  12پست الرو  ترکیبات تقریبی

 f23/0 ± 15 e091/0 ± 02/16 d29/0 ± 78/17 c9/0 ± 18/18 b14/0 ± 42/19 a058/0 ± 18/20 پروتئین

 d005/0 ± 4/0 c015/0 ± 48/0 c017/0 ± 52/0 c026/0 ± 52/0 b028/0 ± 6/0 a041/0 ± 83/0 چربی

 e01/0 ± 94/0 d049/0 ± 91/1 c041/0 ± 45/2 b13/0 ± 48/3 a04/0 ± 21/4 c06/0 ± 37/2 خاکستر

 a18/0 ± 73/5 b18/0 ± 12/3 b26/0 ± 85/2 b19/0 ± 8/3 c1/0 ± 24/0 d036/0 ± 14/0 کربوهیدرات

 a03/0 ± 15/0 a045/0 ± 15/0 b035/0 ± 21/0 b025/0 ± 23/0 c094/0 ± 08/0 a057/0 ± 13/0 فیبر

 a16/0 ± 76/77 a19/0 ± 3/78 a13/0 ± 17/76 b05/0 ± 77/73 c08/0 ± 43/71 a09/0 ± 33/76 رطوبت

 .دهدمیرا نشان ( >05/0P) دارمعنی در هر ردیف اختالف حروف غیرهمنام
 

و  درصد 18/20بیشترین میزان پروتئین در عضله میگو 

ه دست آمد ب درصد 15 ،12کمترین آن در پست الرو 

(05/0P< میزان پروتئین در .)رشدمختلف  هايدوره 

 (.P<05/0) ي را نشان داددارمعنیمیگوي وانامی تفاوت 

 درصد 3/78بیشترین میزان رطوبت در میگوي یك ماهه 

 بوددرصد  43/71و کمترین آن در میگوي بازاري 

(05/0P< میزان رطوبت در .)رشدمختلف  هايدوره 

 جدول؛ >05/0P) نشان دادمیگوي وانامی تفاوت معنی را 

افزایش میزان پروتئین به صورت یك شیب از پست  .(2

به سمت میگوي بازاري بود. با افزایش سن میگو  12الرو 

ي دارمعنیبر میزان پروتئین میگو افزوده شد که اختالف 

متفاوت نشان داد. بیشترین علت تغییر در  يهازمانرا بین 

به  12 پست الرون از میزان پروتئین و شیب افزایشی آ

سمت میگوي بازاري کاهش در نسبت سطح به حجم 

)تغییر در تبادالت گازي و توانایی گوارش( و تغییر در 

سبك زندگی از پست الروي به میگوي بالغ است 

(Izquierdo et al. 2006; Ravichandran et al. 

صورت  ياندازپوست(. با افزایش سن میگو و 2009

 يهابافتمقدار حجم  ياندازپوستبار  و با هر گیردیم

در  شدهذخیرهو مقدار پروتئین  کندمیمیگو افزایش پیدا 

میگو در حال  12. پست الرو کندمیافزایش پیدا  هابافت

تغییر رفتار حرکتی از پالنکتونی به کف زي بودن است در 

 تأمیناین مرحله با افزایش سن میگو در رژیم غذایی براي 

ایی میگو تغییر صورت گرفته و میگو بیشتر از نیازهاي غذ

که بر روي  ايمطالعه. در کندمیغذاي پلت استفاده 

 (1998)و همکاران Palacios توسط  وانامیمیگوي 

روزه  75و  45، 15انجام شده میزان پروتئین در میگوهاي 

ي را نشان نداد که با مطالعه حاضر دارمعنیاختالف 

ترکیبات بافت عضله میگو با  . تغییراتهمخوانی نداشت

و زمان تولیدمثل، سن، جنسیت،  ریزيتخمتوجه به فصل 

وت است او نوع جیره غذایی متف غذادسترسی به 

(Sikorksi et al. 1990; Karakoltsidis et al. 

 درصد 83/0در عضله میگو  چربیبیشترین میزان  (.1995

درصد سنجش شد  4/0 ،12و کمترین آن در پست الرو 

(05/0P< میزان چربی در .)میگوي  رشدمختلف  هايدوره

بیشترین  (.>05/0Pي را نشان داد )دارمعنیوانامی تفاوت 

و  درصد 73/5، 12میزان کربوهیدرات در پست الرو 

بیشترین  بود.درصد  14/0کمترین آن در میگوي بازاري 

ه دست ب درصد 23/0ماهه،  3میزان فیبر در تیمار میگوي 

مختلف سنی  هايدورهمیزان فیبر در  (.<05/0P)آمد 
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 (.P<05/0) دادنشان را ي دارمعنیمیگوي وانامی تفاوت 

 يمیزان خاکستر به ترتیب در میگو ترینیینپاباالترین و 

 .(2جدول ؛ >05/0P) ه دست آمدب 12بازاري و پست الرو 

میزان چربی با افزایش اندازه میگو افزایش  در این تحقیق

که میگو در  گرددیمل این امر به این بر یافت که دلی

و  نمایدمیسنین رشد انرژي دریافتی را صرف تولید بافت 

با افزایش  ، اماکندمیصورت چربی ذخیره نه انرژي را ب

و به  پیونددمیبه وقوع  هابافتانرژي در  سازيذخیرهرشد 

 ;Ackman, 1989) رودمیمرور میزان ذخیره چربی باال 

Cuzon et al. 2004.)  جواهري بابلی و همکاران

( در تحقیقی نیز میزان چربی را در عضله میگوي 1391)

، اما در مطالعات اندکردهدرصد گزارش  83/0وانامی 

، 24/1، 77/0بسیاري میزان چربی در عضله میگوي وانامی 

درصد نیز گزارش نمودند )عسکري ساري و  3/1و  52/1

 ;Gonzalez-Felix et al. 2002 ؛1390والیت زاده، 

Sriket et al. 2007.) 

ماهه، میگوي  1، میگوي 12میزان خاکستر بین پست الرو 

دو ماهه، میگوي سه ماهه، میگوي بازاري و عضله میگوي 

(. باالترین و >05/0Pي داشت )دارمعنیبازاري اختالف 

میزان خاکستر به ترتیب در میگوي بازاري و  ترینپایین

. میزان خاکستر با افزایش سن میگو یك بود 12پست الرو 

ها داراي یك اسکلت . میگودهدمیدي افزایشی را نشان رون

که عمده مواد معدنی خود را در آن  باشندمیبیرونی 

. با افزایش سن میگو مقدار سطح به حجم کنندمیذخیره 

میگو کم شده و مقدار تجمع مواد معدنی در بدن میگو 

طول رشد میگو اندازه زوائد بدن  . درکندمیافزایش پیدا 

 ترکاملو  تربزرگ دپایوروو  سترومومیگو از جمله ر

، این زوائد داراي سطوح باالیی از مواد معدنی شودیم

که مقدار خاکستر بدن میگو  شوندمیهستند و باعث 

 ,Davis et al. 1992; Van Wykافزایش یابد )

میزان  ترینپایینباالترین و  در مطالعه حاضر (.2001

ماهه و میگوي بازاري بود.  1رطوبت به ترتیب در میگوي 

بودن پوسته  ترنرمدر مراحل اولیه زندگی میگو به دلیل 

خارجی میگو میزان رطوبت بیشتري در بدن جانور وجود 

و  هابافتدر مراحل مختلف توسعه  اندازيپوستدارد. با 

در پوسته  شده و تجمع مواد معدنی ترکاملپوسته بیرونی 

بیرونی بیشتر شده و جایگزین آب میان بافتی شده و باعث 

 .Davis et al) شودمیسختی پوسته بیرونی میگو 

1992.) 

در میگوي  ینپروتئبا توجه به نتایج به دست آمده میزان 

وانامی با افزایش رشد و رسیدن به عرضه بازاري افزایش 

به شمار یافت که پروتئین حیوانی مناسب و ایده آلی 

 و براي مصرف انسانی بسیار مطلوب است. آیدمی

 منابع

ی، جواهري بابلی، م.، چوي، ر.، عسکري ساري، ا.، رومیان

بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت . 1391ل. 

شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوي پاسفید غربی 

(. مجله علمی Litopenaeus vannameiپرورشی )
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Abstract 

The study of changes the amount of protein, lipid, carbohydrates, fiber, ash and moisture of 

farmed Litopenaeus vannamei at different stages of growth was performed. Samples at the 

stages of post larvae 12, shrimp with 1, 2 and 3 months age, grow-out and market shrimp at 

the end of the period were provided from hatchery and breeding centers in Khuzestan 

province. Chemical composition w measured by standard methods (AOAC) in muscle of L. 

vannamei. The highest moisture level in shrimp with 1 month age was 78.3% and the lowest 

in the market shrimp was 71.43% (P<0.05). The highest protein in muscle of shrimp was 

20.18 % and the lowest was in post larvae 12, 15% (P<0.05). The highest lipid in muscle of 

shrimp was 0.83% and the lowest was 0.4% at stage of 12 post larvae (P<0.05). The highest 

of carbohydrate in post larvae 12 was 5.73% and the lowest in market shrimp was 0.14%. The 

highest amount of fiber (0.23%) was measured in 3 months age shrimp (P>0.05). According 

to the results, by the time that L. vannamei grows, the amount of protein in the muscles 

increases and this feature makes it suitable for human consumption. 
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