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  پروبیوتیک ها طبق تعریف  FAO/WHO میکروارگانیسم هاى زنده اى هستند که در صورت 
مصرف به مقدار کافى، داراى خواص سالمت بخشى براى میزبان خود هستند. پروبیوتیک ها 
در آبزیان بر اساس نوع استفاده به دو دسته ى" خوراکى" و"محیطى" تقسیم مى شوند.  
  پروبیوتیک هاى خوراکى میکرو ارگانیسم هایى هستند که از طریق غذا وارد دستگاه  میکرو ارگانیسم هایى هستند که از طریق غذا وارد دستگاه 
گوارش مى شوند و مى توانند به نفع فلور میکروبى روده و همچنین سالمت میزبان فعالیت 
کنند. در آبزیان اکثر باکتریهاى پروبیوتیک، به گروه باکترى هاى اسید الکتیک (LAB ) تعلق 
دارند و در میان آنها الکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکترى ها نقش مهمى در حفظ اکوسیستم 
روده و تحریک سیستم ایمنى میزبان بازى مى کنند. اما بیشترین و مؤثرترین پروبیوتیکى که 
براى سخت پوستان از جمله میگو مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته متعلق به جنس 

باسیلوس است. 
   مزایاى استفاده از پروبیوتیک ها در خوراك عبارتند از: کاهش باکترى هاى بیمارى زا در    مزایاى استفاده از پروبیوتیک ها در خوراك عبارتند از: کاهش باکترى هاى بیمارى زا در 
دستگاه گوارش میگو و تقویت سیستم ایمنى که سبب افزایش بازماندگى مى شود همچنین 
 ( FCR)با افزایش آنزیم هاى گوارشى افزایش جذب مواد غذایى و کاهش ضریب تبدیل غذایى

را نیز به دنبال دارند.  

مقدمه 



پروبیوتیک هاى محیطى(آب _ بستر) به تنهایى و یا با دیگر گونه هاى باکتریایى به 
منظور افزایش تجزیه مواد آلى و افزایش کیفیت آب، به استخر پرورش میگو افزوده مى 
شوند.به عنوان مثال، . Nitrosomonas Spp در اکسیداسیون آمونیاك کمک خواهند کرد در 
حالى که .Nitrobacter spp  نیتریت ها را اکسید مى کنند و این فرآیند مى تواند مانع ایجاد 
آمونیاك سمى شود به طور معمول این دسته از پروبیوتیک ها تنها براى تجزیه مواد آلى 
و حذف باکترى هاى ناخواسته در حین دوره ى آبزى پرورى در استخر استفاده مى 
شوند.بعضى از مزایاى استفاده از پروبیوتیک هاى محیطى عبارتند از: کاهش جمعیت 
جلبکهاى سبز_آبى، کاهش سطوح نیترات، نیتریت، آمونیاك و فسفات، افزایش غلظت آبى، کاهش سطوح نیترات، نیتریت، آمونیاك و فسفات، افزایش غلظت 

اکسیژن محلول و تسهیل تجزیه مواد آلى مى باشد. 
   هدف اصلى هر فعالیت اقتصادى کسب حداکثر سودآورى از حداقل هزینه است. بنابراین 
هر عاملى که بتواند بر پارامترهاى افزایش درآمد و همچنین کاهش هزینه اثرگذار باشد، از 
سوى فعالین اقتصادى مورد استقبال قرار خواهد گرفت. پرورش میگو، یک فعالیت تولیدى 
واقتصادى است که کاهش هزینه ها مى تواند بر افزایش سودآورى آن موثر باشد. در 
بررسیهاى انجام شده، مشخص گردیده است که حدود 60 الى 65  درصد هزینه هاى یک 
دوره پرورش میگو با توجه به شرایط و نوع سیستم پرورش، مربوط به خوراك میگو 
 مى باشد. همچنین 10 الى 15 درصد هزینه ها مربوط به تامین پست الرو میگو است.  درصد هزینه ها مربوط به تامین پست الرو میگو است. 
بنابراین در صورتى که بتوان این هزینه ها را کاهش داد، در واقع سود خالص افزایش پیدا 

خواهد نمود. 
 منطقى ترین روشى که در بهبود هزینه هاى تولید تاثیرگذار مى باشد، کاهش FCR و 
افزایش بازماندگى الروها است. براى کاهش FCR راهکارهاى مختلفى از جمله مدیریت 
غذادهى، استفاده از غذاى با کیفیت و مناسب، استفاده از الروهاى با خصوصیات ژنتیکى 

مناسب، کاربرد مواد جاذب غذایى و استفاده از پروبیوتیک هاپیشنهاد شده است. 
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پروبیوتیک ها در پرورش میگو 
   بطور کلى پروبیوتیک ها، در مزارع پرورش میگو با اهداف مختلفى مورد استفـاده قـرار  
مى گیرند. پرورش دهنده بعد از تعیین هدف و نوع نیاز هر استخر، مى تواند نوع پروبیوتیک 
خود را انتخاب نماید. در ابتدا پروبیوتیک هاى معرفى شده براى آبزیان تک گونه اى از 
باکترى بود، سپس محققین با بررسى بیشتر عملکرد دیگر میکروارگانیسم ها به این نتیجه 
رسیدند که هر گونه باکترى یا مخمرى که به عنوان پروبیوتیک مورد استفاده قرار  
مى گیرد، داراى نقاط قوت و ضعفـى است که به منظور پوشانـدن نقاط ضعف آنها، مى گیرد، داراى نقاط قوت و ضعفـى است که به منظور پوشانـدن نقاط ضعف آنها، 
ترکیبى ازگونه هاى باکتریایى و مخمرى که با هم سازگار بودند جهت استفاده در آبزى 
پرورى معرفى شدند. اما همچنان محصوالت تجارى پروبیوتیکى که تک گونه اى و 
تخصصى هستند نیز وجود دارند بیشتر این نوع پروبیوتیک ها به عنوان مکمل هاى غذایى 
استفاده مى شوند. از پروبیوتیک هاى تجارى تک گونه اى به منظور هدف خاصى، مثالً 
فقط براى اهداف تغذیه اى استفاده مى شود و بر فاکتورهاى دیگر مثل بستر استخر اثر 

مستقیمى ندارد. 

شکل 1- بسته بندى پروبیوتیک ها به اشکال مختلف مایع و پودرى 
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    به زبان ساده ضریب تبدیل غذایى یعنى براى تولید هر گرم وزن بدن میگو چند گرم 
غذا مصرف شده است. FCR یا ضریب تبدیل غذا ، در انتهاى دوره و براى هر استخر بطور 
جداگانه بر اساس مجموع غذاى مصرفى و میزان برداشت محاسبه مى شود. با توجه به 
اینکه هزینه تامین غذا به عنوان یکى از بیشترین هزینه هاى تولید در پرورش میگو  
میباشد، هرگونه کاهش در میزان FCR  مى تواند موجب کم کردن هزینه هاى تولید 
شود، که این امر در هزینه نهایى تولید و در نهایت در افزایش سودآورى موثر خواهد بود. 

ویژگى هاى پروبیوتیک مورد استفاده در پرورش میگو 

ضریب تبدیل غذایى (FCR) چیست و چه اهمیتى در پرورش میگو دارد؟ 

  پروبیوتیک هاى مورد استفاده در استخرهاى پرورش میگو باید بر روند تولید اثرات 
مثبتى داشته باشند. سه شاخص مهم و اساسى که پروش دهندگان به عنوان اثر مورد 
انتظار پروبیوتیک در پرورش میگو مد نظر قرارمى دهند شامل افزایش رشد، کاهش 
FCR و افزایش بازماندگى است.افزایش رشد و افزایش بازماندگى در افزایش درآمد ناشى 
ازتولید و کاهش FCR در کاهش هزینه ها موثر است. بنابراین برآیند این سه پاسخ، 
افزایش میزان برداشت و کاهش مصرف غذا خواهد بود که درارتقاء سود آورى اقتصادى 
مزرعه نقش بسیار مهمى دارد. عالوه بر ویژگى هاى ذکرشده، استفاده از پروبیوتیک هاى 
مناسب منجر به بهبود کیفیت آب، ایجاد بلوم مناسب پالنکتونى و کاهش خاك سیاه مناسب منجر به بهبود کیفیت آب، ایجاد بلوم مناسب پالنکتونى و کاهش خاك سیاه 
بستر استخرها مى شود که این موضوع در افزایش میزان تولید و ارتقاء سود ناشى از آن 
تاثیرگذار خواهد بود. البته باید توجه داشت که از پروبیوتیک هایى که در برابر شرایط 
محیطى منطقه مانند شورى و pH آسیب پذیر باشند، در مزارع پرورش میگواستفاده 
نشود. در این زمینه الزم است این موضوع مدّ نظر قرار گیرد که بکارگیرى سویه هاى 
غیر بومى باکترى در تولید پروبیوتیک از مناطقى غیر از محیط بومى میکروارگانیسم ها، 
مى تواند آسیب پذیرى و مقاومت کمتر آن ها را در برابر شرایط محیطى منطقه پرورش 
در پى داشته و این موضوع بى اثر بودن محصول و هدررفت هزینه را رقم خواهد زد. در پى داشته و این موضوع بى اثر بودن محصول و هدررفت هزینه را رقم خواهد زد. 
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اثر پروبیوتیک ها بر کاهش ضریب تبدیل غذا 
ش و یـا تحریـک تولیـد       پروبیوتیک ها به عنوان منبع آنزیم هاى گوارشـى سبب افزاـی
آنزیم هاى گوارشى در دستگاه گوارش میگـو مى شوند همچنیـن دسترسـى مواد مغذى  
به منظورجذب در دستگاه گوارش (براى مثال پیش هضم برخى از عناصر موجود در 
خوراك) را افزایش داده و با ارائه توده زیستى مغذى (Biofloc)در محیط سبب مى شود که 

میگو آن را به عنوان یک منبع با ارزش خوراك استفاده نماید. 

با این فرض که ضریب تبدیل غذایى معادل1/5 در طول دوره پرورش، به ازاء هر یک صدم  در طول دوره پرورش، به ازاء هر یک صدم 
( 0/01) از ضریب تبدیل غذایى (FCR)، به میزان0/67 درصد از خوراك مصرف شده کسر 
مى شود. بنابراین در صورتى که این مقدار کاهش در ضریب تبدیل غذایى به یک دهم 
درصد(0/1) افزایش یابد، در مجموع غذاى مصرفى طى دوره پرورش، معادل6/7درصد 
صرفه جویى خواهد شد. با توجه به نتایج کاربردى در مزارع پرورش میگو، در صورت 
استفاده از پروبیوتیک مناسب مى توان انتظار داشت، حداقل 0/1درصد از ضریب تبدیل 
غذایى کاسته شود که با محاسبه هزینه هاى تولید، مشخص مى شود که این میزان، مبلغ 

قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهد. قابل توجهى را به خود اختصاص مى دهد. 

شکل 2- تاثیر پروبیوتیک ها بر آنزیم هاى گوارشى میگو 

 ............................ 13نقش پروبیوتیک در افزایش سودآورى مزارع پرورش میگو 



نقش پروبیوتیک در افزایش سودآورى مزارع پرورش میگو ............................  14

   از خصوصیات بارز پروبیوتیک ها که سبب مى شود آبزى پروران تمایل به استفاده از آن 
داشته باشند افزایش میانگین وزنى آبزى هدف مى باشد. در میگوها وزن نهایى در واحد 
گرم محاسبه مى شود، به این ترتیب کوچکترین تغییرات افزایشى در وزن میگوهاى یک 

استخر، بر میزان برداشت نهایى استخـر پرورش مؤثر خواهـد 
 بود. پروبیـوتیـک ها با اثـر بـرآنزیـم هاى گوارشى سبب  
هضـم بهتر و جذب پذیرى بیشتر مـواد مغذى از جملـه  
پروتئیـن هـا و ویتامیـن هـا مى شونـدکـه ایـن امـر سبـب 
ش رشـد مى شـود. این موضـوع مـى تواند به طـور  ش رشـد مى شـود. این موضـوع مـى تواند به طـور  افزاـی  افزاـی

 مستقیم بر سودآورى اثر گذار باشد. 
   

   قیمت خرید میگو بر اساس سایزبندى (تعداد در هر کیلوگرم) تعیین مى شود و با    قیمت خرید میگو بر اساس سایزبندى (تعداد در هر کیلوگرم) تعیین مى شود و با 
افزایش این سایز قیمت محصول نیز افزایش مى یابد. به این ترتیب، محصولى که موجب 
بهبود در اندازه متوسط آبزى پرورشى گردد، مورد استقبال پرورش دهندگان قرار خواهد 
گرفت. این امر بر میزان برداشت و قیمت تمام شده میگو نیز اثرگذار خواهد بود. استفاده 

از پروبیوتیک مناسب بطورى که بتواند حداقـل یک گرم بـه 
 میانگین وزنى میگوها اضافه نماید اغلب در افزایش سایز بنـدى 
 میگوبسیارتأثیر گذار است. در این حالت قیمت تمام شده 
 هر کیلوگرم میگو کاهش یافته و در نهایت سبب مى شود تـا  هر کیلوگرم میگو کاهش یافته و در نهایت سبب مى شود تـا 

 سود خالص مزرعه افزایش یابد. 

اثر پروبیوتیک بر افزایش سایز میگو 

اثر پروبیوتیک ها بر افزایش میانگین وزن میگو 



اثر پروبیوتیک ها بر افزایش بازماندگى میگو 
   بازماندگى پست الروها به عوامل متعددى چون ضعیف بودن آنها، یکدست نبودن از نظر 
سالمت و سن آنها در زمان ذخیره سازى، همچنین خروج پست الرو از محیطى نسبتاً 
مطلوب و در شرایط بسته یا ایزوله و ورود به اکوسیستم استخرهاى پرورشى، عدم 
آداپتاسیون (خودهى) هنگام ذخیره سازى، کیفیت نامناسب آب و کیفیت و کمیت 
نامناسب غذا در محیط پرورش بستگى دارد. در میگوهاى سفید غربى میانگین بازماندگى 
بعد از یک دوره ى 120 روزه 75 % پیش بینى شده است. با این حال در یک مزرعه پرورش 
میگو با مدیریت و شرایط تقریباً یکسان و عدم مشاهده تلفات ناشى از بیمارى و یا حتى بروز 
بیمارى هاى خاص نیز، بعضاً میزان بازماندگى متفاوتى در استخرهاى مختلف حاصل مى بیمارى هاى خاص نیز، بعضاً میزان بازماندگى متفاوتى در استخرهاى مختلف حاصل مى 
شود. این تفاوت در میزان بازماندگى معموالً از ابتداى دوره با تعیین بیوماس(زى توده) 
تقریباً قابل ارزیابى مى باشد. توصیه مى شود که قبل از ذخیره سازى پست الروها، 
پروبیوتیک مناسب به استخر افزوده شود. یکى از دالیل افزودن پروبیوتیک در ابتداى دوره، 
حذف و یا کاهش باکترى هاى بیمارى زا و فرصت طلب از محیط استخر مى باشد. 

  در صورت استفاده از پروبیوتیک مناسب، میزان بازماندگى در میگوهاى پرورشى افزایش   در صورت استفاده از پروبیوتیک مناسب، میزان بازماندگى در میگوهاى پرورشى افزایش 
مى یابد. همانگونه که ذکر شد به طور متوسط میانگین بازماندگى در زمان برداشت براى 
میگوى سفید غربى 75 % برآورد مى گردد و انتظار مى رود که بااستفاده از مقدار صحیح 
پروبیوتیک در زمان مناسب، این میزان به 95 الى 100 درصد افزایش یابد. با افزایش 
بازماندگى، میـزان محصـول قابل برداشت در هـر استخر افزایش خواهد یافت. 

 بنابرایـن مى تـوان گفـت کـه پروبیوتیـکـى از نظـر بازماندگى  
ـى    موثـر است کـه بتوانـد باالتــر از95% بازماندـگ

در انتهـاى دوره ایجاد نماید.  در انتهـاى دوره ایجاد نماید.  

 ............................ 15نقش پروبیوتیک در افزایش سودآورى مزارع پرورش میگو 
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مکانیسم اثر پروبیوتیک در میگو 

محصول پروبیوتیک زمانى عملکرد بهترى دارد که بتواند از طریق مکانیسم هاى مختلف 
مزایاى چندگانه داشته باشد، یعنى : 

     قادر به تولید ترکیبات مهار کننده بیمارى باشد. 
  در فلورمیکروبى و شرایط شیمیایى استخر به نفع میگو تغییر ایجاد نماید. 

 از طریق جذب بیشتر مواد مغذى و بهبود محیط استخر سبب افزایش رشد شود. 
    قادر به تغییر و دستکارى میکروبیوتا (باکترى هاى دستگاه گوارش) به نفع میزبان شود. 
   توانایى افزایش آنزیم هاى گوارشى میگو به منظور افزایش قابلیت هضم غذا را داشته باشد. 
 بتواند از دو روش حذف مستقیم عوامل بیمارى زا یاتحریک و تقویت سیستم ایمنى          بتواند از دو روش حذف مستقیم عوامل بیمارى زا یاتحریک و تقویت سیستم ایمنى         

میگوهاسبب محافظت در برابر عوامل بیمارى زا شود. 

شکل 3- اثرات و مزایاى چندگانه پروبیوتیک از طریق مکانیسم هاى مختلف 
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   استفاده از پروبیوتیک ها در آبزى پرورى بیشتر بر بهبود کیفیت آب، عملکرد رشد 
و فعالیت آنزیم هاى هضمى و تقویت سیستم ایمنى متمرکز شده است. هر یک از این 
اثرات در نهایت مى تواند از نظر اقتصادى نتایج ارزشمندى را برجاى گذارد. بر اساس 
نتایج بدست آمده از کاربرد پروبیوتیک ها در مزارع پرورش میگو مشخص شده، که 
کاهش FCR نسبت به افزایش وزن میگو، بر قیمت تمام شده هر کیلوگرم میگوى 
پرورشى تاثیر بیشترى دارد . بنابراین چنانچه از پروبیوتیک موثر که موجب کاهش 
FCR  شود به عنوان بهبود دهنده در مزارع پرورش میگو استفاده شود قیمت تمام شده 
میگو و در نتیجه سود خالص ناشى از تولید افزایش خواهد یافت.کاهش FCR نسبت  نسبت 
به افزایش میانگین وزن اثر تقریباً 2 برابرى بر سود حاصله در پایان دوره پرورش دارد.  
افزایش سایزبندى نسبت به کاهش0/1درصد FCR بر سودآورى مؤثرتر است و در 
کمک به افزایش سود اولویت بیشترى دارد. همچنین هر یک درصد افزایش بازماندگى 
معادل 0/01 واحد کاهش در میزان FCR  بر قیمت تمام شده و سود آورى اثر گذار است. 
در صورت استفاده از پروبیوتیک مناسب در طول دوره پرورش، مى توان بالغ بر 20 درصد 
افزایش بازماندگى را انتظار داشت. این افزایش بازماندگى، بیشترین اثر کاهشى را بر 
قیمت تمام شده میگو دارد ولى در اثر گذارى بر سود خالص در درجه دوم اولویت قرار 
مى گیرد، چرا که تأثیر افزایش وزن متوسط محصول بر افزایش سود، بیشتر است. 

نتیجه گیرى و توصیه ترویجى 
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خود را بیازمایید 
1_  سه شاخص اساسى که پرورش دهندگان بعنوان اثر مورد انتظار از پروبیوتیک در 

پرورش میگو مد نظر قرار مى دهند چیست؟ 
2_ ضریب تبدیل غذایى چه اهمیتى در پرورش میگو دارد؟ 
3_ بازماندگى پست الروها به چه عواملى بستگى دارد؟ 

4_ اثر پروبیوتیکها در آبزى پرورى بیشتر برچه مواردى متمرکز گردیده است؟ 
5_ محصول پروبیوتیک زمانى عملکرد بهترى دارد که بتواند از طریق مکانیسم هاى محصول پروبیوتیک زمانى عملکرد بهترى دارد که بتواند از طریق مکانیسم هاى 
مختلف مزایاى چندگانه اى داشته باشد سه مورد از این مزیتها را شرح دهید؟ 
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