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 Introduction: The present research was conducted to evaluate the effects of different levels of 

lycopene pigment on bio-chemical hemolymph parameters, total carotenoid content and 

intestinal microbial flora of Oriental river prawn.  

Materials & Methods: In this experiment, two hundred and twenty-five prawns with mean 

weight of 1.40±0.07 gram were fed by five dietary treatments containing different levels of 

lycopene zero (control), 50, 100, 150 and 200 milligrams lycopene per kilogram diet for eight 

weeks.  

Result: Results from the measurement of hemolymph bio-chemical parameters at the end of the 

culture period showed that experimental diets containing lycopene pigment in most of these 

parameters showed a significant difference with the control treatment (p<0.05). However, 

calcium, phosphorus and cholesterol were not affected by different levels of lycopene (p>0.05). 

Indices of urea, glucose, uric acid, creatinine, and triglycerides were significantly lower in 

treatments fed with lycopene than control treatment, whereas the highest levels of HDL and LDL 

were observed in treatments containing lycopene (p<0.05). Measuring the total carotenoid 

content of experimental treatments showed a significant difference and also evaluation of the 

intestinal microbial flora at the end of the experimental period indicated that there was significant 

difference in the total bacteria count between the experimental treatments (p<0.05). 

Conclusion: Finally, the results of this study showed that increased levels of dietary lycopene 

improved the bio-chemical hemolymph parameters and total carotenoid content of the Oriental 

river prawn and adding 200 milligrams lycopene per kilogram of this pigment to the diet was 

suggested to improve the parameters that mentioned of this prawn. 
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محتوای کاروتنوئید کل و فلور های بیوشیمیایی همولنف، اثر سطوح متفاوت لیکوپن بر شاخص

 Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) شرق یامیگوی رودخانه میکروبی روده

 

 

 

 

  نویریانحمید عالف ،*دوستمحمد اتفاق 

 

 
 

 ایران ،گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا  

 چکیده  کلمات کلیدی

 لیکوپن
 همولنف

 فلور میکروبی روده
 ای شرقمیگوی رودخانه

 رنگدانه
 
 
  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

همولنف، محتوای های بیوشیمیایی بر روی شاخص لیکوپنرنگدانه  مختلفسطوح  تأثیرات ارزیابیمنظور حاضر به مطالعه :مقدمه

 . پذیرفتای شرق انجام میگوی رودخانه کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده

 لیکوپن ادیر مختلفشامل مقتیمار غذایی  پنج وسیلهبهگرم  40/1±07/0قطعه میگو با وزن متوسط  225 آزمایشدر این  ها:مواد و روش

 .، مورد تغذیه قرار گرفتندهفته هشتمدت در کیلوگرم جیره به لیکوپنگرم میلی 200و  150، 100، 50صفر )شاهد(، 

حاوی آزمایشی های نشان داد که جیرهپرورش دوره  پایاندر  های بیوشیمیایی همولنفگیری شاخصهای حاصل از اندازهیافته نتایج:

های که شاخص(. درحالیp<05/0دار آماری را با تیمار شاهد از خود نشان دادند )معنی ها اختالفدر اکثر این شاخص رنگدانه لیکوپن

کراتینین  ،های اوره، گلوکز، اوریک اسیدشاخص(. p>05/0) ندقرار نگرفت لیکوپنمختلف  سطوح ریتحت تأث کلسیم، فسفر و کلسترول

ترین میزان سطوح تر از تیمار شاهد مشاهده شد، با این وجود بیشداری کمطور معنیبه شده با لیکوپنگلیسیرید در تیمارهای تغذیه و تری

HDL  وLDL دست آمد به در تیمارهای حاوی لیکوپن(05/0>p). دهنده گیری محتوای کاروتنوئید کل تیمارهای آزمایشی نشاناندازه

دار آماری شمارش میکروبی روده در انتهای دوره آزمایش، بیانگر وجود اختالف معنیچنین بررسی فلور ها بود و همدار آنتفاوت معنی

 .(p<05/0)ها در بین تیمارهای آزمایشی بود کل باکتری

های شاخص بهبودموجب غذایی جیره  لیکوپننشان داد که افزایش سطوح  پژوهشاز این  در نهایت، نتایج حاصل :گیری و بحثنتیجه

 از این رنگدانهگرم در کیلوگرم میلی 200 میزانو افزودن  گردیدای شرق میگوی رودخانهنف و محتوای کاروتنوئید کل بیوشیمیایی همول

 این میگو پیشنهاد گردید. اشاره شده هایشاخصبه جیره غذایی با هدف بهبود 
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 مقدمه

( یکی از nipponense Macrobrachiumاي شرق )ميگوي رودخانه    

( Palaemonidaeميگوهاي مهم آب شيرین خانواده پاالمونيده ) گونه

داراي اهميت اقتصادي  که است (Macrobrachium) و از جنس بازوبلند

شور نسبت به دیگر ميگوهاي آب بوده و تمایز ميگوهاي این جنس

( برخورداري از بازوهاي طویل در دومين Penaeidaeخانواده پنائيده )

دوم شکمی  گيري پوسته بندطور قراررونده و همينبازوهاي راه جفت از

و همکاران،  Fuباشد )بر روي پوسته اولين و دومين بند شکمی می

 20ميزان حدود الروي به که در مراحل(. این ميگو عالوه بر این2004

تري نسبت به ميگوي غول پيکر درصد از سرعت رشد و بقاي بيش

( برخوردار است، قابليت rosenbergii Macrobrachiumآب شرین )

اي را نيز دارد. ميگوي رودخانه تحمل دماهاي پایين در فصل زمستان

ري هاي قابل توجهی همانند سازگامندي از ویژگیعلت بهرهشرق به

ویژه دماهاي و بازماندگی باال در برابر تغييرات درجه حرارت محيط )به

پایين(، عملکرد رشد مناسب در شرایط طبيعی، وجود گوناگونی در 

متراکم و متراکم، قفس، هاي نيمهشرایط پرورش )استخر، سيستم

کالچر و غيره(، سهولت تکثير و توليدمثل، صورت پلیمزارع برنج به

دليل برخورداري از مل بهأزدهی و صرفه اقتصادي قابل تچنين باهم

روز( در مقایسه با دیگر  80طول دوره کوتاه مدت پرورشی )در حدود 

هاي ميگوهاي پرورشی، زمينه ساز معرفی و انتقال این ميگو به گونه

(. ميگوي آب Kutty ،2005و  Pillayسایر کشورهاي جهان گردید )

کشور ایران عالوه بر تاالب انزلی و نواحی اي شرق در شيرین رودخانه

ها و آبگيرهاي مناطق شمال تر رودخانهجنوبی دریاي خزر، در بيش

(. Ghane ،2006و  De Graveکند )شرق و غرب کشور نيز زیست می

ریزي رین تخمياي در آب شطور ویژهکه بهاین گونه با توجه به این

چنين با توجه پروري دارد و هميکند و قابليت باالیی که از نظر آبزمی

اي تواند گونهتر مورد اشاره قرار گرفت، میهایی که پيشبه ویژگی

شور، پروري در مناطقی که از منابع آبی لبمنظور آبزيمطلوب به

(. Nair ،2012و  Newشور و شيرین برخوردارند، محسوب گردد )کم

پروري این ميگو، يبه همين دليل توجه ویژه به مباحث مرتبط با آبز

کارگيري از جيره غذایی مطلوب از اهميت باالیی برخوردار بوده و به

گردد تا رشد بهينه این گونه در شرایط و اختصاصی، موجب می

که بهبود عملکرد رشد ازجمله پرورشی تسریع گردد. با توجه به آن

ن هاي مهمی است که همواره باید مورد توجه قرار گيرد، بنابرایبخش

باشند که افزایش راندمان تکثير و پرورش پژوهشگران بر این باور می

بندي جيره و مواد مغذي افزودنی به آن وابستگی دارد. ميگو به ترکيب

هاي کاروتنوئيدي در فرآیند تغذیه دليل اهميت قابل توجه رنگدانهبه

اي، و پرورش آبزیان با هدف ایجاد رشد مطلوب و بهبود عملکرد تغذیه

تر و منظور بازارپسندي بيشها بهبهبود ایمنی، افزایش رنگپذیري آن

هاي محيطی، موجب افزایش مقدار تقاضاها بقاي باالتر در برابر تنش

 ها در محصوالت مورد استفاده در آبزيبراي استفاده از این رنگدانه

(. به همين دليل 2018و همکاران،  Mahfuzur) پروري گردیده است

بسياري در ارتباط با این زمينه بر روي آبزیان صورت گرفته مطالعات 

(، 1397آبادي و همکاران )مخلص هايتوان به پژوهشاست که می

و  Chuchird (،2007و همکاران ) Flores(، 1398علی و همکاران )

( اشاره کرد. لذا 2017) و همکاران Wade چنينو هم (2015) همکاران

 اي که در ارتباط با اهميت آبزيل مالحظههاي قاببا توجه به ویژگی

نمود اي شرق بيان گردید، ضرورت ایجاب میپروري ميگوي رودخانه

تري صورت گونه تحقيق بيش غذایی این هاي جيرهافزودنی تا در ارتباط

 منظور آبزيتجاري اختصاصی و بهينه به پذیرد تا بتوان به یک فرمول

 به بررسی گردید کنونی سعی مطالعهنتيجه در  در یافت. پروري آن دست

بيوشيميایی  هايشاخص روي بر ليکوپن کاروتنوئيدي رنگدانه اثرات

فلور ميکروبی روده ميگوي ، محتواي کاروتنوئيد کل و همولنف

عنوان یک گونه داراي پتانسيل اقتصادي و قابليت اي شرق بهرودخانه

 پرداخته شود. شيرین کشور ایرانپرورش مطلوب در منابع مختلف آب
 

 ها و روشمواد 
 1398پژوهش کنونی در تابستان سال  میگو و شرایط پرورش:    

هفته، انجام  8مدت در مرکز آکواریوم فيشلند )رشت، گيالن، ایران( به

چنين تله با محدوده گرفت. ميگوهاي مورد مطالعه توسط تور و هم

رودخانه سياه متر از سانتی 5گرم و طول کل حدود  1-5/1 وزن

شمالی،  37°25 ؛شرقی 49°30درویشان )طول و عرض جغرافيایی 

متر، صومعه سرا، استان گيالن، ایران( که از  -15ارتفاع از سطح دریا 

جمله مناطق مهم زیست این ميگو در نواحی جنوبی دریاي خزر است، 

منظور سازگار گردیدن و به محل آزمایش منتقل شدند. ميگوها به صيد

 700روز در مخزن  14مدت زمان شرایط فيزیکی و شيميایی آب، بهبا 

داري قرار گرفتند و در طی مدت زمان مذکور با جيره ليتري مورد نگه

 5درصد، چربی  45اي شرق )پروتئين غذایی پایه ميگوي رودخانه

کيلوژول  18درصد، انرژي  9 -10درصد، رطوبت  14درصد، خاکستر 

 ر( براساس مقدار اشتها تغذیه گردیدندمتميلی 1در گرم، قطر 

(Ettefaghdoost  ،بعد از طی دوره تطابق، ميگوها 2018و همکاران .)

گرم و طول کل  40/1±07/0سنجی شدند و با ميانگين وزن زیست

کامالً تصادفی  طورگرفتند و به متر، مورد جداسازي قرارسانتی 32/0±5

مونه در هر آکواریوم تقسيم ن 15به تعداد  ايآکواریوم شيشه 15بين 

ليتر  60گردیدند. حجم استفاده گردیده و آبگيري شده براي تيمارها، 

ها آب شهري بود که پيش از رفته براي آکواریوم کارو منبع آب به

صورت مداوم استفاده در مخازن پرورشی، به جهت کلرزدایی در آن به

هاي در آکواریوم هوادهیانجام گرفت.  ساعت، 24 مدت زمانهوادهی به
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گيري داري ميگو در کل طول دوره مطالعه به شکل پيوسته با بهرهنگه

، نيویورک، آمریکا( AP-100از سنگ هوا که به هواده مرکزي دانر )

طور یک هاي پرورشی بهاتصال یافته بود، انجام پذیرفت. آب آکواریوم

ت آن و در زمان سوم ظرفيروز در ميان پيش از غذادهی به مقدار یک

سنجی تمام ظرفيت آن مورد تعویض قرار گرفت و با آب زیست

کلرزدایی شده جایگزین گردید. تنظيم طول دوره نوري در دوره 

ساعت تاریکی تعبيه شد  12ساعت روشنایی و  12صورت پرورش به

 وسيله المپ فلورسنت با رنگ سفيد انجام پذیرفت.که به

هاي آزمایشی تنظيم جيره آزمایش:ساخت جیره و طراحی        

اي شرق با استفاده از برنامه جيره براساس جيره پایه ميگوي رودخانه

، ایلينوي، آمریکا( انجام گرفت. پس از تهيه 10ليندو )نسخه  نویسی

هاي هاي مختلف اقالم غذایی جيره فرآیند ساخت جيرهگردیدن بخش

وسط آسياب مولينکس غذایی صورت پذیرفت، در ابتدا مواد اوليه ت

(AR1044به )طور کامل پودر و پس از آن به کمک ، پاریس، فرانسه

دست اي یکنواخت بهکه نمونهميکرونی غربال شدند تا زمانی 100الک 

آمد و در صورت وجود ناخالصی از آن جداسازي گردید. مواد اوليه 

وي دیجيتال، از تراز گيريآزمایشی با بهره هايتهيه جيره نياز براي مورد

 10مدت زمان مورد توزین قرار گرفتند و همه اجزاي جيره با دقت به

دقيقه با همدیگر مخلوط گردیدند. در نهایت به مخلوط حاصل  15تا 

درصد ماده خشک آب مقطر نيز افزوده شد.  30شده، ميزان 

هاي اوليه غذایی تهيه شده، به دستگاه اکسترودر مویانگ مخلوط

(HSH10، وارد گردیدند و جيره )اي هایی نهایی با اندازهجيانگسو، چين

هاي آماده ها توليد شد. در نهایت به جيرهمتر از آنميلی 1در حدود 

درصد شرکت آدونيس دارو  10شده، پس از حل نمودن پودر ليکوپن 

زن مغناطيسی )تهران، تهران، ایران( در آب مقطر توسط هم
TMINTLLAB (500-MSبر جيره، کواال ،)هاي آزمایشی المپور، مالزي

هاي فراهم هاي غذایی، جيرهاسپري گردید. بعد از خشک شدن نمونه

داري قرار گرفتند. گراد فریزر مورد نگهدرجه سانتی -16آمده در دماي 

هاي مصرفی به نور و دما، جيره ليکوپندليل حساسيت رنگدانه به

گراد( و داخل ظروف و سانتیدرجه  4روزانه در یخچال )دماي حدود 

داري شدند. تيمارهاي آزمایشی شامل پنج پالستيک تيره رنگ، نگه

هاي کاروتنوئيدي صفر )بدون يره غذایی با سطوح مختلف رنگدانهج

گرم ميلی 200و  150، 100، 50)سطوح  ليکوپنرنگدانه یا شاهد(، 

طالعه رنگدانه در کيلوگرم جيره( برحسب جيره غذایی پایه مورد م

مدت زمان هاي ميگو بهاي شرق بود که در آن نمونهميگوي رودخانه

هفته در پنج تيمار آزمایشی و سه تکرار، تغذیه گردیدند. غذادهی  8

صورت دستی و به ( به20، 16، 12، 8ها در چهار نوبت )ساعات به آن

اندازه سه درصد غذادهی با احتساب ميانگين وزن توده زنده انجام 

، Alaf Noveirianو  Ettefaghdoost؛ 2017و همکاران،  Ding)گرفت 

هاي غذایی استفاده گردیده غذایی و تجزیه تقریبی جيره . اقالم(2017

 1اي شرق در پژوهش حاضر، در جدول براي پرورش ميگوي رودخانه

 (.AOAC ،2016آورده شده است )

گيري از نمونهدر انتهاي دوره آزمایش، فرآیند همولنف گیری:        

با سطوح مختلف رنگدانه کاروتنوئيدي  گردیده تغذیه ميگوهاي همولنف

 24مدت زمان انجام پذیرفت. در ابتدا بعد از قطع غذادهی به ليکوپن

دقيقه در تشت داراي  15ها با مدت زمان ساعت و قرار گرفتن نمونه

استرس  از بروز جلوگيري منظوربه گراد(سانتی درجه 4 خشک )دماي یخ

طور کامالً تصادفی بهها نمونهو کاهش تحرک ميگوها، از هر تکرار 

 1گيري همولنف با استفاده از سرنگ انسولين )انتخاب و جهت نمونه

جهت جلوگيري  سرنگ درون که G26  شماره سوزن داراي سر ليتر(ميلی

مول ميلی 115ليتر محلول ضدانعقاد آلزور )ميلی 4/0از انعقاد با 

 9مول سدیم کلرید، ميلی 336مول سيترات سدیم، ميلی 27گلوکز، 

درجه  4( با دماي pH :3/7 اسيد، مول اتيلن دي آمين تترا استيکميلی

آغشته شده بود، انجام گرفت. براي انجام این  1:1گراد و نسبت سانتی

کار، نوک سوزن سرنگ مورد استفاده را در ناحيه سينوس شکمی 

وم شنا در کنار طناب عصبی شکمی( با زاویه مورب )پاهاي اول و د

درجه در زیر الیه قشري پوسته به آرامی فرو گردید و از هر نمونه  45

درصد وزن بدن ميگو( اخذ و پس  5ميزان حداکثر همولنف )حدود به

گيري، تکان داده شد تا همولنف ميگو با محلول هاي نمونهاز آن سرنگ

هاي اخذ شده تا مرحله آناليز د. نمونهضدانعقاد کامالً مخلوط شو

گراد درجه سانتی -80 هاي جداگانه و در فریزرها، در ميکروتيوبنمونه
®Esco Lexicon (1-A668 UUSنگه )داري گردیدند. ، تورنتو، کانادا

گراد سانتی درجه -80 فریزر از انتقال از نمونه پس حاوي هايميکروتيوب

درجه سانتی  27اتاق )درجه حرارت حدود به محل آزمایشگاه با دماي 

وسيله دستگاه ورتکس گراد( فرآیند یخ زدایی انجام گرفت و سپس به

(Vortex( دنا تجهيز )3R در مدت زمان )ثانيه  30-20، تهران، ایران

کار طور کامل همگن و براي انجام آناليزهاي مورد نظر بهها بهنمونه

و  Zhao؛ 2009و همکاران،  Niu؛ Shiau ،2005و  Chien) گرفته شد

 .(2016همکاران، 

هاي شاخص گيرياندازه منظوربه بیوشیمیایی: هایشاخص تعیین       

 12000هاي نمونه و محلول ضدانعقاد با بيوشيميایی همولنف، ترکيب

گراد درجه سانتی 4دقيقه در دماي  15مدت زمان دور در دقيقه به

، توتلينگن، آلمان( شدند.  R420ROTINA) Hettich®سانتریفيوژ 

وسيله ميکروپيپت سانتریفيوژ شده به هايباالیی نمونه پس از آن بخش

، گوتينگن، آلمان( جداسازي و Biohit Proline®) Sartorius)سمپلر( 

ليتري ميلی 5/1هاي بيوشيميایی به ميکروتيوب شاخص سنجش جهت

دستگاه اتوآناالیزر  وسيلهبه هاشاخص گيري ایناندازه که گردیدند منتقل

، توکيو، 902)سري  Roche/Hitachi( AutoAnalyzerبيوشيميایی )
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هاي تشخيصی آزمایشگاهی پارس سنجی توسط کيتژاپن( و رنگ

هاي آزمون )کرج، البرز، ایران( انجام گرفت. در این مطالعه شاخص

اسيد، کراتينين، کلسيم،  اوره، گلوکز، اوریک پالسما شامل: بيوشيميایی

(، HDLرید، ليپوپروتئين با چگالی باال )يگليسفسفر، کلسترول، تري

 گيري قرار گرفتند( مورد اندازهLDLليپوپروتئين با چگالی پایين )

(Zhao  ،2016و همکاران). 
 

 ای شرقهای آزمایشی میگوی رودخانهاقالم غذایی و ترکیب شیمیایی جیره :1 جدول

گرم  1000هر  -شرکت البراتوارهاي سيانس )قزوین، قزوین، ایران(3، )مونترآل، کبک، کانادا( Quelabشرکت البراتوارهاي 2، )ساري، مازندران، ایران(شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران 1

، ویتامين ریبوفالوین گرم 8 ، تيامين گرم 6، منادیون گرم 2، توکوفرول آلفا گرم 40، کلسيفرول المللی کولهبين واحد 400000، رتينول المللیبين واحد 1600000 ؛مکمل ویتامينه شامل

تولوئن،  هيدروکسی بوتيل گرم 20، اینوزیتول گرم 20 گرم بيوتين،ميلی 240 ،اسيد اسکوربيک گرم 60، فوليک اسيد گرم 2، پيریدوکسين گرم 4، اسيد پانتوتنيک گرم 40، نياسين گرم 12
 گرمميلی 5000، کبالت گرمميلی 2000، سلنيوم گرمميلی 4000، روي گرم 60، آهن گرم 20 ؛گرم مکمل معدنی شامل 1000هر  -ایران(شرکت البراتوارهاي سيانس )قزوین، قزوین، 4

شرکت البراتوارهاي سيانس )قزوین، 6لوئيس، ميزوري، ایاالت متحده آمریکا(،  شرکت سيگما آلدریچ )سنت5کولين کلراید،  گرمميلی 80000، ید گرمميلی 80، منگنز گرمميلی 4000، مس

شرکت آدونيس دارو 9شرکت کيميا تهران اسيد )تهران، تهران، ایران(، 8، ایران( مازندران، ،آملشرکت ارس تابان )35C -Stay ،7 گرم 500؛ شامل Cگرم ویتامين  1000هر  -قزوین، ایران(

 (کيلوژول بر گرم 7/16کيلوژول بر گرم(، کربوهيدرات ) 6/37کيلوژول بر گرم(، چربی ) 7/16ين )محاسبه انرژي ناخالص براساس؛ پروتئ10)تهران، تهران، ایران(، 
 

ميزان محتواي  جهت سنجش بهکل:  کاروتنوئید محتوای تعیین       

ي ميگو، از روش جذب هانمونهکل در پوسته و بافت عضله  کاروتنوئيد

گرفته شد. در ابتدا، مقدار یک گرم از پوسته و یک گرم از نوري بهره 

ي فالکون هالولهطور جداگانه به بافت عضله )نمونه همگن شده( به

درصد(  98ليتر آستون )ميلی 10، هانمونهانتقال یافتند. پس از آن به 

No. EMSURE® ( مرک )4SO2Naگرم سدیم سولفات خشک ) 2و 

106649 ™Supelco،وسيله هموژنایزر آمریکا( افزوده و به ، نيوجرسی

مدت شده، به ي تهيههانمونهگردیدند.  دقيقه کامالً مخلوط 10مدت  در

گراد در درجه سانتی 4ساعت در محيطی تاریک و دماي  72زمان 

توسط کاغذ صافی  هانمونهداري قرار گرفتند. سپس یخچال مورد نگه
®Whatman (4Grade سنت ، )فيلتر شدند و در ادامه  لوئيس، آمریکا

ليتر استون ميلی 10با اضافه نمودن متوالی  هاآنسازي فرآیند خالص

 (گرم در کیلوگرممیلیرنگدانه لیکوپن ) 

 200 150 100 50 صفر 

      (%) جیره ترکیبات

 30 30 30 30 30 1ماهی آرد

 30 30 30 30 30 آرد سویا

 7 7 7 7 7 آرد گندم

 7 7 7 7 7 آرد ذرت

 16 16 16 16 16 2پروتئين کازئين

 2 2 2 2 2 3یمکمل ویتامين

 2 2 2 2 2 4مکمل معدنی

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 5کلسترول

 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 6آبزیان Cویتامين 

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 7دي کلسيم فسفات

 18/5 185/5 19/5 195/5 2/5 8سلولز( ليمت یپرکننده )کربوکس

 02/0 015/0 01/0 005/0 0 9)ليکوپن( کاروتنوئيد

      (درصد ماده خشک) تجزیه تقریبی

 17/9 32/9 59/9 62/9 43/9 رطوبت

 85/44 61/44 57/44 71/44 86/44 پروتئين

 80/4 49/4 63/4 19/5 88/4 چربی

 69/2 78/2 84/2 91/2 79/2 فيبر

 47/14 29/14 36/14 83/14 66/14 خاکستر

 19/33 83/33 60/33 36/32 81/32 عصاره عاري از ازت

 05/18 12/18 19/18 38/18 23/18 10انرژي ناخالص )کيلوژول بر گرم(

 41/198 77/155 06/108 89/51 52/4 گرم در کيلوگرم(کاروتنوئيد کل )ميلی

360 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 2, Summer 2021               1400 تابستان، 2، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

دور در دقيقه به  3500مرتبه انجام گرفت و در طی آن با  3ميزان به

دقيقه، سانتریفيوژ شدند. در نهایت، ميزان جذب فاز  10مدت زمان 

 اسپکتروفتومتر دستگاه کمکبه مایع
®Jenway (UV/Vis،  ،استافوردشر

نانومتر سنجش شد و از ضریب خاموشی  450انگلستان( در طول موج 

کل با احتساب ميکروگرم  منظور محاسبه محتواي کاروتنوئيدبه 2500

 Hu؛ 2011و همکاران،  Parisentiبر گرم وزن نمونه، استفاده گردید )

 (.2019و همکاران، 

منظور شمارش تعداد کل به تعیین فلور میکروبی روده:       

هاي اسيدالکتيک روده چنين تعداد کل باکتريهاي روده و همباکتري

ها برداري غذادهی به آنساعت پيش از نمونه 48مدت زمان ميگوها، به

کائين متان  طور تصادفی انتخاب و توسط تريها بهنمونه گردید. متوقف

هوش شدند. ر بیگرم در ليتميلی 100( با غلظت 222MSسولفونات )

سپس با قرار دادن در آب مقطر مورد شستشو قرار گرفتند بعد از جدا 

وسيله اسکالپل ها بهنمودن پوسته خارجی ميگوها، ناحيه پشتی آن

کمک پنس استریل کالبدگشایی و بخش روده با تيغ جراحی و به

هاي روده پس از تخيله کامل محتویات، توزین خارج گردید و نمونه

ها با وزن آن 9به  1هاي هاي تهيه شده به همراه نسبت. نمونهشدند

درصد( توسط  87/0وزنی/حجمی  NaClمحلول نمکی نرمال استریل )

دقيقه کامالً یکنواخت شدند. از محلول  2زمان  در مدت ورتکس دستگاه

تهيه  10-10 تا 10-1هاي ممتد و سریالی در دامنه دست آمده، رقتبه

وسيله سمپلر برداشته ميکروليتر از آن به 100ادامه، ميزان و در  گردید

 Trypticaseهاي محيط کشت تریپتيک سوي آگار )شد و به پليت

soy agar- TSA )Quelab  مونترآل، کبک، کانادا( براي تعيين ميزان(

 ,de Manهاي روده و محيط کشت. ام آر اس آگار )تعداد کل باکتري

Rogosa and Sharpe- MRS) Quelab  مونترآل، کبک، کانادا( براي(

هاي اسيد الکتيک روده منتقل و به تعيين ميزان تعداد کل باکتري

هاي صورت سطحی در آن پخش گردید. فرآیند انکوباسيون پليت

TSA هاي گراد( و پليتدرجه سانتی 25دماي -)شرایط هوازيMRS 

ساعت  48مان ز مدتگراد( بهسانتی درجه 30دماي -هوازي)شرایط بی

انجام گرفت. در نهایت بعد از سپري شدن انکوباسيون، شمارش 

کلنی در گرم وزن تشکيل هاي هر پليت براساس لگاریتم واحد باکتري

و  Chuchird) ( انجام پذیرفتColony forming unit- CFUروده )

 .(2017و همکاران،  Miao؛ 2015همکاران، 

 

 نتایج

بيوشيميایی همولنف  هايشاخص نتایج بیوشیمیایی: هایشاخص     

 ليکوپنرنگدانه  متفاوت سطوح گردیده با شرق تغذیه يارودخانه ميگوي

دست آمده نشان داد که به يهاافتهیبيان شده است که  2در جدول 

قرار  ليکوپنها تحت تأثير سطوح مختلف رنگدانه اکثر این شاخص

گيري کلسيم، مورد اندازه يهاکه شاخص(. درحالیp<05/0گرفتند )

داري فسفر و کلسترول در تيمارهاي مختلف آزمایشی اختالف معنی

(. باالترین ميزان اروه، گلوکز، اوریک p>05/0را از خود نشان ندادند )

یا شاهد  ليکوپن بدون رنگدانه گليسيرید در تيمارکراتينين و تري اسيد،

 ليکوپنیش سطوح بيان شده با افزا يهامشاهده گردید و شاخص

ترین (. کمp<05/0داري را از خود نشان دادند )جيره، کاهش معنی

که گيري گردید، درحالیدر تيمار شاهد اندازه LDLو  HDLميزان 

طور به ،ليکوپنگرم ميلی 200و  150مذکور در تيمارهاي  يهاشاخص

 (.p<05/0تر بود )داري از سایر تيمارها بيشمعنی

 
 

نسبت به ( Macrobrachium nipponense) ای شرقمیگوی رودخانه بیوشیمیایی همولنفهای انحراف معیار( شاخص ±): مقایسه میانگین 2 جدول

 در پایان دوره پرورش گرم در کیلوگرم جیره(لیکوپن )میلیاثر سطوح متفاوت 

 
 (.> 05/0Pهاي مختلف با یکدیگر است )دار ردیفبيانگر تفاوت معنیاعداد با حروف نامشابه، 
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دست آمده از سنجش محتواي نتایج بهکل:  کاروتنوئید محتوای       

هاي پوسته و بافت عضله ميگوهاي مورد مطالعه کاروتنوئيد کل نمونه

نشان داد، تيمارهاي حاوي بيان شده است که این نتایج  3در جدول 

داري را از نظر آماري با تيمار شاهد از رنگدانه ليکوپن تفاوت معنی

ترین ميزان محتواي کاروتنوئيد کل بيش (.p<05/0)خود نشان دادند 

 200ميگوي مورد مطالعه در تيمار  هايپوسته و عضله نمونه هايبخش

ترین مقدار آن که کمگرم ليکوپن جيره حاصل گردید، درحالیميلی

 (.p<05/0)در تيمار شاهد مشاهده شد 

فلور ميکروبی  گيرياندازه از حاصل يهاافتهی روده: میکروبی فلور       

آورده شده است. نتایج  4شرق در جدول  ياروده ميگوي رودخانه

 هايمشاهده شده از سنجش، بيانگر آن بود که شمارش کل باکتر

دار آماري را در بين تيمارهاي مختلف آزمایشی از خود تفاوت معنی

اسيدالکتيک روده این  يهايباکترکه حالی، در(p<05/0)نشان داد 

 غذایی قرار نگرفتند جيره ليکوپن رنگدانه مختلف تأثير مقادیر ميگو تحت

 (.p>05/0ها مشاهده نگردید )دار آماري در آنمعنی اختالفو 

 

گرم لیکوپن )میلینسبت به اثر سطوح متفاوت ( Macrobrachium nipponense) ای شرقمیگوی رودخانهمحتوای کاروتنوئید بدن انحراف معیار(  ±): مقایسه میانگین 3 جدول

  در پایان دوره پرورش در کیلوگرم جیره(

گرم در لیکوپن )میلینسبت به اثر سطوح متفاوت ( Macrobrachium nipponense) ای شرقمیگوی رودخانهفلور میکروبی روده انحراف معیار(  ±): مقایسه میانگین 4 جدول

 در پایان دوره پرورش کیلوگرم جیره(

 بحث
زنجيره هيدروکربنی  ترینطوالنی دارا بودن دليلبه ليکوپن رنگدانه       

ترکيب هندسی(  2048)حدود  دوگانه پيوند کاروتنوئيدها با یازده بين در

اکسيدانی( لحاظ خاصيت آنتیکاروتنوئيدي )به هايرنگدانه ترینمهم از

آید شمار میو یک ریز مغذي اصلی و مهم در جيره غذایی آبزیان به

ميگوها تشکيل  صورت زیستی درکه همانند سایر کاروتنوئيدها به

ها را از طریق رژیم غذایی خود، و در نتيجه ميگوها باید آن گرددنمی

پوستان از طورکلی سختدریافت کنند ولی با این وجود ميگوها و به

هاي کاروتنوئيدي به یکدیگر برخوردار هستند توانایی تبدیل رنگدانه

(Mao  ،از جمله سایر نقش2017و همکاران .) هاي رنگدانههاي مهم

افزایش سطح  غيراختصاصی، کارآیی ایمنی همانند افزایش کاروتنوئيدي

آب، محافظت  فيزیکوشيميایی نوسانات از حاصل استرس در مقابل تحمل

رشد و به بخشيدن  تهاي مختلف در برابر نور فرابنفش، سرعاز بافت

اکسيدان بسيار عنوان یک آنتیبهمؤثر  چنين نقشو هم بلوغ جنسی

(. در مطالعه حاضر 2017 همکاران، و Galassoقوي را بيان نمود )

هاي کلسيم، فسفر غير از شاخصهاي بيوشيميایی همولنف بهشاخص

تفاوت  ليکوپن،و کلسترول در تيمارهاي تغذیه شده با سطوح مختلف 

داري را با تيمار شاهد از خود نشان دادند. در تيمارهاي آزمایشی معنی

گلوکز، اوریک اسيد،  هاي اوره،جيره، شاخص ليکوپنبا افزایش مقادیر 

داري نسبت به تيمار شاهد طور معنیگليسيرید بهکراتينين و تري

افزایش  LDLو  HDLهاي که در شاخصکاهش پيدا نمود، درحالی

ه تيمار شاهد مشاهده گردید. پژوهش کنونی با داري نسبت بمعنی

خوانی بود. در تحقيق ( داراي هم2014و همکاران ) Farhangiمطالعه 

گرم در کيلوگرم ميلی 150، 100، 50صفر، آن با بررسی اثر سطوح 

بيوشيميایی ميگوي  هايشاخص برخی بر روي تيمار رنگدانه آستازانتين

 39/17با ميانگين وزن  (Litopenaeus vannamei) جوان پاسفيد غربی

جه دست یافتند ميگوهاي تغذیه شده يروز به این نت 60گرم در مدت 

هاي دار آماري در شاخصبا مقادیر مختلف رنگدانه، اختالف معنی

 نشانگيري شده بيوشيميایی همولنف با تيمار شاهد از خود اندازه

 
 (.> 05/0Pهاي مختلف با یکدیگر است )دار ردیفبيانگر تفاوت معنیاعداد با حروف نامشابه، 

 
 (.> 05/0Pهاي مختلف با یکدیگر است )دار ردیفاعداد با حروف نامشابه، بيانگر تفاوت معنی
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اشاره گردید، تر بدان دادند. در مطالعه حاضر همانگونه که پيش

کلسيم، فسفر و کلسترول تحت تأثير سطوح مختلف  هايشاخص

توان نقش موثر وجود قرار نگرفتند که ازجمله دالیل آن می ليکوپن

هاي غذایی اشاره کرد که در واقع ها در جيرهتفاوت مقادیر آن

ها در رژیم غذایی هاي مورد اشاره عمدتاً تحت تأثير سطوح آنشاخص

هاي گلوگز (. در این مطالعه شاخص2017و همکاران،  Zhou) هستند

داري طور معنیبه ليکوپنگليسيرید در تيمارهاي تغذیه شده با و تري

تر بودند که نتایج حاصل از این پژوهش با نسبت به تيمار شاهد کم

اثر رنگدانه آستازانتين  با مطالعه (2017) و همکاران Alitabarتحقيقات 

( با ميانگين Oncorhynchus mykissآالي رنگين کمان )بر ماهی قزل 

( بر روي ماهی قزل 2017و همکاران ) Alizadehگرم،  29/21وزن 

 120و  80، 40آالي رنگين کمان با سطوح مختلف آستازانتين )صفر، 

و همکاران  Rigi Ghazaghگرم در کيلوگرم جيره غذایی( و ميلی

 ( با ميانگينMugil cephalus( بر روي ماهی کفال خاکستري )2017)

 تينگرم تغذیه شده با سطوح مختلف رنگدانه آستازان 77/11 وزن

ميلی گرم در کيلوگرم( داراي مطابقت بود.  150، 100، 50)صفر، 

زیرا در آزمایشات ایشان با افزایش مقادیر آستازانتين جيره غذایی، 

تيمار شاهد داري نسبت به طور معنیگليسيرید و گلوکز بهسطوح تري

عنوان شاخص استرس که گلوکز بهکاهش پيدا نمود که با توجه به این

کوتاه مدت در آبزیان شناخته شده است با کاهش ميزان آن در 

 هاي کاروتنوئيديرنگدانه موثر این نقش ،رنگدانهشده با  تغذیه تيمارهاي

 نمایدهاي فيزیولوژیک را مشخص میدر کاهش برخی از استرس

(Mahfuzur  ،در تيمارهاي حاوي رنگدانه 2018و همکاران .)ليکوپن 

 آمددست تر از تيمار شاهد بهداري کمطور معنیگليسيرید نيز بهتري

ثيرگذاري این رنگدانه در افزایش توانایی دفاعی بدن أکه در نتيجه ت

 کاروتنوئيديرنگدانه  شدن جفت طریق از شوندگی اکسيد استرس برابر در

با اسيدهاي چرب و استري شدن آن که در نتيجه موجب تجمع 

. (2017و همکاران،  Weintraub) گرددگليسيرید میتري از تريپایين

هاي حاصل شده از مطالعه حاضر با این در حالی است که یافته

 ميگوي پاسفيدپست الرو ( بر روي 2007و همکاران ) Floresپژوهش 

 80، 40صفر، آستازانتين  ههاي حاوي رنگدانتغذیه شده با جيره غربی

ها خوانی نداشت زیرا در آزمایش آنهمگرم در کيلوگرم، ميلی 150و 

با افزایش مقادیر این رنگدانه در جيره غذایی، سطوح گلوگز همولنف 

. نتایج حاصل از پژوهش حاضر داري افزایش پيدا نمودطور معنیبه

گدانه ليکوپن جيره غذایی، ميزان نشان داد که با افزایش مقادیر رن

طور هاي پوسته و عضله ميگوي مورد مطالعه بهکاروتنوئيد کل بخش

و همکاران  Wade ها با تحقيقیافته که این پيدا نمود داري افزایشمعنی

با آزمایش سطوح متفاوت رنگدانه آستازانتين بر روي ميگوي  (2017)

گرم داراي  24/7( با ميانگين وزن Penaeus monodonببري سياه )

در مطالعه کنونی نتایج حاصل از بررسی فلور ميکروبی مطابقت بود. 

ها در دار آماري شمارش کل باکتريروده، بيانگر وجود تفاوت معنی

ها با تحقيق بين تيمارهاي مختلف آزمایشی بود که این یافته

Chuchird ( در ارتباط با تأثير س2015و همکاران ) طوح مختلف

رنگدانه آستازانتين بر روي پست الرو ميگوي پاسفيد غربی داراي 

ها نيز با افزایش مقادیر این رنگدانه خوانی بود، چون در آزمایش آنهم

هاي روده ميگوي مورد مطالعه در جيره غذایی، شمارش کل باکتري

 داري از خود کاهش نشان داد.طور معنیبه

نشان داد که افزایش  مطالعه کنونیاز  حاصل هايیافتهنهایت،  در       

هاي بيوشيميایی شاخصجيره غذایی موجب بهبود  ليکوپنسطوح 

اي شرق گردید که ميگوي رودخانههمولنف و محتواي کاروتنوئيد کل 

در افزایش عملکرد  ليکوپنرنگدانه  مالحظهاهميت قابل  دهندهنشان

ثيرگذاري مطلوب بر و تأ سلولی سوخت و سازبهنيه فرآیندهاي 

. در نتيجه باشدپذیري میهاي کوتاه مدت فيزیولوژیک و رنگاسترس

این رنگدانه  مقادیر، افزودن دست آمدهبههاي یافته ارزیابیبا مشاهده و 

به جيره  ليکوپنگرم در کيلوگرم ميلی 200 حکاروتنوئيدي تا سط

تواي و مح هاي بيوشيميایی همولنفبهبود شاخصغذایی با هدف 

 گردد.میاین ميگو، پيشنهاد کاروتنوئيد کل 
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