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چکيده 
پروبيوتيک  ها، ميکروب  های زنده ای هستند 
که اثرات سودمندی بر روی ميزبان داشته و 
با تغيير جمعيت ميکروبی به سمت ميکروب  
از  استفاده  راندمان  بهبود  باعث  مفيد،  های 
مواد مغذی، افزايش ارزش تغذيه ای خوراک ها، 
بهبود  و  بيماری  ها  مقابل  در  ايمنی  افزايش 
هر  ميزبان می گردند.  اطراف  کيفيت محيط 
عاملی که بتواند در آبزی پروری سبب کاهش 
مورد  شود،  سودآوری  افزايش  و  ها  هزينه 
پذيرش جامعه آبزی پرور قرار خواهد گرفت. 
بيشترين هزينه هايي که پرورش ميگو در بر 
خواهد داشت به ترتيب شامل غذا به ميزان 
60 الي 70 درصد و تامين الرو حدود10 الی 
حدود  مجموع  در  که  باشد  مي  درصد   15
عمليات  هاي  هزينه  کل  درصد  الي85   70
پرورش را شامل مي شود. از جمله نقش های 
 FCR پروبيوتيک ها در آبزی پروری، کاهش
به  مقاله  اين  در  است.  بازماندگی  افزايش  و 
دوز  از  استفاده  اقتصادی  اثر  ميزان  بررسی 
ميگو  پرورش  بر  مناسب  پروبيوتک  صحيح 

پرداخته خواهد شد.

واژگان كليدي: پروبيوتيک، FCR، بازماندگی، 
ميگو، سود آوری

مقدمه
عنوان  به  ها  پروبيوتيک  از  استفاده  سابقه 
مکمل های خوراک دام به دهه 1970 باز می 
گردد . پروبيوتيک ها در ابتدا به خوراک اضافه 
شدند تا ضمن افزايش رشد حيوانات، سالمت 
آنها را نيز با افزايش مقاومت در برابر بيماري ها 
بهبود بخشند )Fuller, 1992(. تأثير مثبت 
در  مفيد  های  باکتری  از  برخی  از  استفاده 

تغذيه انسان، چهارپايان و طيور به خوبی ثابت 
شده است. با اين حال، استفاده از آن ها در 
آبزی پروری يک مفهوم نسبتا جديد در  دو 
دهه ی گذشته بود. با توجه به اثرات کاهنده 
بيماری های باکتريايی توسط پروبيوتيک ها، 
استفاده از آن ها  در آبزی پروری به سرعت 
رو به گسترش است )Ali, 2000(. در حال 
غذايی  مواد  بازار  از  بخش  بزرگترين  حاضر، 
فراسودمند از ميان غذاهايی که با هدف بهبود 
تعادل و فعاليت ميکرو فلور روده تهيه شده اند 
 .)Saarela et al., 2002( گردد  می  ارائه 
زنده،  های  باکتری  حاوی  غذاهای  مصرف 
برای  روش  ترين  گسترده  و  ترين  قديمی 
افزايش تعداد باکتری های مفيد در روده است. 
ميکروارگانيسم  خوراکی  های  پروبيوتيک 
دستگاه  به  غذا  طريق  از  که  هستند  هايی 
گوارش معرفی می شوند و می توانند به نفع 
ميکرو فلور روده و همچنين سالمت ميزبان 
فعاليت کنند. در آبزيان به ويژه ماهيان اکثر 
باکتريهای پروبيوتيک، به گروه باکتری های 
اسيد الکتيک )LAB( تعلق دارند و در ميان 
آنها الکتوباسيل و بيفيدوباکترها نقش مهمی 
در حفظ اکوسيستم روده و تحريک سيستم 
 Saarela et( ايمنی ميزبان بازی می کنند
al., 2002(. بيشترين و بهترين پروبيوتيکی 
که برای سخت پوستان از جمله ميگو مورد 
مطالعه و استفاده قرار گرفته متعلق به جنس 

 .)Farzanfar, 2006a( است Bacillus
در  شرکت   100 از  بيش  که  شده  گزارش 
چين توليد انواع پروبيوتيک های مختلف در 
حوزه آبزی پروری را به عهده دارند. همچنين 
تخمين زده شده است که در حدود 50،000 
تن پروبيوتيک تجارتی ساالنه در چين توليد 
می شود )Qi et al., 2009(. شرايط مشابهی 
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با توجه به اینکه 
بیشترین هزینه 
یک دوره پرورش 
میگو مربوط غذا 
و الرو می باشد 
)جمعا حدود %80( 
بنابراین در صورتی 
که بتوان این 
هزینه ها را کاهش 
داد در واقع سود 
خالص افزایش 
خواهد یافت. 

را به ميزان کمتر و حتی در حد منطقه ای، 
و  هند  مانند  آسيايی  کشورهای  ساير  در 
 Nimrat and Vuthiphandchai,( تايلند
2011( در آمريکاي جنوبي و مرکزي، بطور 
مثال در اکوادور نيز گزارشاتي مبني بر توليد 
مشاهده  پروري  آبزي  حوزه  در  پروبيوتيک 
 Merrifield and Ringo,( است  شده 
2014(. نظرسنجی انجام شده توسط موسسه 
تحقيقاتی CENAIM در اکوادور از 56 مزرعه 
نشان داده است که 89% از مزارع بيش از 20 
محصول مختلف پروبيوتيک استفاده می کنند. 
مختلف  های  گونه  موارد،  در %57  همچنين 
 Wang,( باکتريها مورد استفاده قرار می گيرند

.)2007
هدف اصلی هر فعاليت اقتصادی کسب حداکثر 
بنابراين هر  با حداقل هزينه است.  سودآوری 
عاملی که بتواند بر پارامترهای افزايش درآمد و 
همچنين کاهش هزينه اثرگذار باشد، از طرف 
خواهد  قرار  استقبال  مورد  اقتصادی  فعاالن 
توليدی  فعاليت  يک  ميگو،  پرورش  گرفت. 
واقتصادی است که کاهش هزينه ها می تواند 
بر افزايش سودآوری آن اثر گذار باشد. نتايج 
حاصل از بررسي هزينه هاي مربوط به تامين 
نهاده هاي توليد در مزارع پرورش  ميگو نشان 
داده است که حدو 60 الي 65 درصد از هزينه ها 
در طول يک دوره پرورش ميگو به تامين غذاي 
بودی.،  زنده  )غريبی،  دارد  اختصاص  مصرفي 
ميزان در سالهای مختلف  اين  البته   .)1391
متفاوت می باشد بطوری که در بررسی انجام 
شده از 51 مزرعه پرورش ميگو در سال 84، 
نشان مي دهد که هزينه تهيه غذای مصرفي 
بطور متوسط 46% و حداقل 41% از کل هزينه 
و  )انصاری  است  شده  شامل  را  توليد  هاي 
سالمی ،1384(. در منابع خارجی اين ميزان 
را60 تا 70% بر اساس شرايط پرورش و نوع 
سيستم پرورش محاسبه نموده اند. )رفرنس( با 
توجه به داده ها ی جمع آوری شده از پرورش 
ميگو در سال 1396 در استان بوشهر هزينه ی 
ميانگين  طور  به  ميگو  پرورش  دوره  يک 
محاسبه شده است )جدول 1(. اين ميزان در 
صورت تغيير قيمت هر يک از بندها در ميزان 
همراه  تغيير  با  آتی  های  سال  در  آن  درصد 
خواهد بود اما قطعا در رتبه بندی جدول به 
ويژه در 2 پارامتر اول جدول )غذا و الرو( به 

دليل سهم باالی آنها در هزينه توليد، تغييرات 
چندانی صورت نخواهد گرفت.

جدول1- هزينه های پرورش ميگو بر اساس اطالعات سال 
1396

دوره  يک  هزينه  بيشترين  اينکه  به  توجه  با 
پرورش ميگو مربوط غذا و الرو می باشد )جمعا 
حدود 80%( بنابراين در صورتی که بتوان اين 
خالص  سود  واقع  در  داد  کاهش  را  ها  هزينه 
تبديل  ضريب  کاهش  يافت.  خواهد  افزايش 
از  الروها  بازماندگي  افزايش  و   )FCR( غذايي 
موثرترين فاکتورهايي هستند که تاثير مستقيم 
خواهند  توليدي  فعاليت  در  خالص  سود  بر 
داشت. برای کاهش FCR راهکارهای مختلفی 
از جمله: مديريت غذادهی، استفاده از غذای با 
کيفيت و مناسب، استفاده از الروهای اصالح نژاد 
شده، استفاده از مواد جاذب غذايی و استفاده 
اين  در  است.  پيشنهاد شده  ها  پروبيوتيک  از 
مقاله به اثر پروبيوتيک بر افزايش درآمد با تاثير 
برکاهش FCR، افزايش بازماندگی و همچنين 
افزايش ميانگين وزنی ميگو در انتهای دوره ی 

پرورش ميگو پرداخته شده است.
به منظور درک بهتر اثر پروبيوتيک در پرورش 
ميگو در يک مزرعه برخی فاکتورهای اثر گذار 
بر افزايش درآمد مزرعه را بررسی می نماييم. 
بدين منظوردر مزرعه اي به مساحت 20هکتار 
است  مفيد  مساحت  هکتار   16/8 داراي  که 
مطابق با هزينه هاي ذکر شده در جدول شماره 
1واطالعات مربوط به پرورش ميگو در سال 96، 
مناسب  پروبيوتيک  از  استفاده  از  ناشي  اثرات 

مورد بررسي قرار مي گيرد.

 درصد فعالیت ردیف
 5.36 هزینه غذای میگو 1
 41 هزینه پست الرو 2
 9 دستمزد پرسنل 3
 2 انرژی 4
 2 آماده سازی، آهک، کود، تعرفه اتحادیه 5
 2 استهالک، تعمیر و نگهداری 6
 2 غذای پرسنل 7
 4 صید 8
 136 پیش بینی نشده 9

 411 جمع کل 
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 پروبیوتیکی 
قابلیت استفاده 

در مزرعه را 
دارد که بایدها 
و نبایدهایی را 
در خود داشته 

باشد. مثال نباید 
ایجاد بیماری و 

تولید سم نماید 
همچنین نباید 
دارای ژن های 
مقاوم به آنتی 
بیوتیک باشد .

ميانگين ضريب تبديل غذايی در استان بوشهر 
ذخيره  تراکم   ،1/5 تقريبا   1396 سال  در 
سازی بطور ميانگين 25 قطعه در متر مربع، 
ميزان بازماندگی 75% و ميانگين وزن ميگوی 
برداشتی 16 گرم بوده است )غريبی، 1396(. 
حال با توجه به نقش پروبيوتيک ها در کاهش 
و  سايز  افزايش  بازماندگی،  افزايش   ،FCR
 ميزان اثری که به طور معمول بر اين پارامترها 

می گذارد را محاسبات انجام می شود.
برداشت  محصول  ميزان  موجود،  فرضيات  با 
بود  خواهد  کيلوگرم  مزرعه 50400  از  شده 
همچنين با توجه به FCR =1.5، ميزان غذای 
در  با  بود.  خواهد  کيلوگرم   75600 مصرفی 
شده  تمام  هزينه  ريال   45000 گرفتن  نظر 
)با  مزرعه  در  ميگو  غذای  کيلوگرم  هر  برای 
غذای مصرفی  هزينه  هزينه حمل(  احتساب 
3.402.000.000 ريال می باشد. با توجه به 
متر  در  الرو  قطعه  تراکم 25  با  مزارع  اينکه 
مربع ذخيره سازي شده اند و هزينه خريد الرو 
در سال 1396 حدود 180ريال بوده است. در  
نتيجه 4.200.000 قطعه پست الرو به ارزش 
756.000.000 ريال در مزرعه ذخيره سازی 
شده است. قيمت تمام شده هر کيلوگرم ميگو 
از تقسيم جمع کل هزينه ها )ريال( بر ميزان 
در  که  گردد  می  حاصل  کيلوگرم(  توليد) 
مزرعه مفروض، قيمت تمام شده يک کيلوگرم 

ميگو 106312/5 ريال می باشد.
پروبيوتيک ها با اهداف مختلفی مورد استفاده 
قرار می گيرند. پرورش دهنده بعد از تعيين 
می  انتخاب  را  خود  پروبيوتيک  نوع  هدف، 
پروبيوتيک های معرفی شده  ابتدا  نمايد. در 
برای آبزيان دارای يک گونه باکتری بود. سپس 
محققين با بررسی بيشتر عملکرد پروبيوتيک ها 
به اين نتيجه رسيدند که هر گونه باکتری يا 
مخمر که به عنوان پروبيوتيک مورد استفاده 
قرار می گيرد همانطور که داراي نقاط قوت 
مختلفی است می تواند دارای نقاط ضعفی هم 
باشد. لذا به منظور پوشاندن نقاط ضعف آنها 
ترکيبی از گونه های باکتريايی و مخمری که 
با هم سازگار بودند به صنعت معرفی نمودند. 
پروبيوتيک  محصوالت  همچنان  حال  اين  با 
تجاری وجود دارد که تک گونه ای و تخصصی 
خاصی  هدف  با  که  معنی  اين  به  هستند 
استفاده شده و اثرات آنها وسيع الطيف نيست. 

به عنوان مثال فقط برای کاهش و يا حذف 
بر  و  شوند  می  استفاده  استخر  سياه  خاک 
فاکتورهای ديگر مثل ايمنی تاثير مستقيمی 

ندارند.
پروبيوتيکی قابليت استفاده در مزرعه را دارد که 
بايدها و نبايدهايی را در خود داشته باشد. مثال 
نبايد ايجاد بيماری و توليد سم نمايد همچنين 
نبايد دارای ژن های مقاوم به آنتی بيوتيک باشد 
ولی بايد نسبت به شرايط شوری و pH منطقه 
مورد استفاده مقاوم بوده و بر فاکتورهای رشد 
باشد.  داشته  مثبتی  اثرات  آبزی  بازماندگی  و 
شاخص های مهم و اوليه که پروش دهندگان 
ميگو  در  پروبيوتيک  نظر  مورد  اثر  عنوان  به 
مد نظر دارند به ترتيب افزايش رشد، کاهش 
اين  برآيند  است.  بازماندگی  افزايش  و   FCR
کاهش مصرف  و  برداشت  افزايش  تغيير،  سه 
غذا است که هر دو سبب افزايش سود آوری 
می شود. خصوصيات ديگر پروبيوتيک ها مانند 
کاهش خاک سياه، بهبود کيفيت آب و بلوم 
بر  نيز  غيره  و  مناسب  )شکوفايی(پالنکتونی 
مستقيم  تاثير  نظر  مورد  اصلي  هاي  شاخص 
دارند. بنا براين فرض اينکه پروبيوتيک مصرفي 
داراي ويژگيهاي فوق باشد، اثر استفاده از آن را 

در مزاع پرورش ميگو بررسي مي نماييم.

FCR اثر پروبيوتيک بر كاهش
اين  به  غذايی  تبديل  ضريب  ساده  زبان  به 
معنی است که  برای توليد هر گرم وزن بدن 
 FCR .ميگو چند گرم غذا مصرف شده است
برای هر استخر بطور مجزا و بر اساس ميزان 
برداشت در انتهای دوره يا در فواصل بين دو 
بيومتری و مجموع غذای مصرفی در استخر 
محاسبه می شود. در آبزی پروری بيشترين 
هزينه ی توليد مربوط به غذای مصرفی است 
های  سيستم  به  توجه  با  ميزان  اين  البته 
 ،)Tacon et al., 2002( پرورش  مختلف 
تنوع اقليم و ساير فاکتورهای موثر در پرورش 
درصد  تا 70  بين 50  مختلف  کشورهای   در 
ميزان  در  کاهش  هرگونه  بنابراين  باشد.  می 
غذاي  هاي  هزينه  بر  مستقيم  بطور   FCR
مصرفي تاثيرگذاشته و از ميزان آن مي کاهد. 
اين امر به نوبه خود  موجب کاهش هزينه هاي 
کلي توليد و در نهايت افزايش سود مي گردد.

با فرض اينکه ضريب تبديل غذايی 1.5 باشد 
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با کاهش هر صدم) 0.01( از ميزان FCR به 
مصرفی  غذای  ميزان  از  درصد  ميزان 0.67 
کاسته خواهد شد بنابراين در صورتی که يک 
دهم درصد)0.1( کاهش FCR داشته باشيم، 
6.7 درصد غذای مصرفی کاهش خواهد يافت. 
با توجه به اطالعات مزرعه مفروضه، با کاهش 
هر صدم )0.01( از FCR مبلغ22.680.000 
ريال کاهش هزينه ی غذای مصرفی مشاهده 
کيلوگرم  يک  شده  تمام  قيمت  و  شود  می 
نمونه  به  نسبت  ريالی  با کاهش 450  ميگو 
خواهد  ريال   105862/5 پروبيوتيک  بدون 
بود که 0/42% کاهش قيمت تمام شده توليد 
است.  پروبيوتيک  بدون  استخر  به  نسبت 
0/1کاهش   ازاء  به  ميگو  شده  تمام  قيمت 
FCR برابر 101812/5 ريال که 4/23% کمتر 
از استخر بدون پروبيوتيک است. در صورتی 
 FCR کاهش  درصد  مزرعه 0.1  کل  در  که 
باشد مبلغ226.800.000 ريال کاهش می يابد 
که مبلغ قابل توجهی است. بطور معمول در 
صورت استفاده از پروبيوتيک مناسب می توان 
انتظار کاهش حدود 0.1 درصدی در ضريب 

تبديل غذايی را داشت.

افزایش ميانگين وزن  بر  اثر پروبيوتيک 
ميگو

سبب  که  ها  پروبيوتيک  بارز  خصوصيات  از 
از  استفاده  به  تمايل  پروران  آبزی  شود  می 
پروبيوتيک داشته باشند افزايش ميانگين وزنی 
آبزی است در ميگوها که وزن نهايی به گرم 
محاسبه می شود کوچکترين تغييرات افزايشی 
خود را در ميزان برداشت نهايی استخر نشان 
می دهد. پروبيوتيک ها با اثر بر آنزيم های 
بيشتر  گوارشی سبب هضم و جذب پذيری 
مواد غذايی از جمله پروتئين ها و ويتامين ها 
می شوند )Wang, 2007( که می توانند در 
دستيابی به رشد نهايی موثر باشند. مطالعه 
ای در خصوص اثر پروبيوتيک ها بر بيان ژن 
های موثر بر رشد )افزايش ماهيچه( در ميگو 
انجام نشده اما در ماهی تيالپيا اثر پروبيوتيک 
بر افزايش هورمون رشد و انسولين به اثبات 
فرضيات  با   .)Eissa, 2014( است  رسيده 
افزايش هر يک دهم  مزرعه ی مورد نظر در 
)0.1( گرم بر ميانگين وزن ميگوهای مزرعه 
0/62% معادل 315 کيلوگرم به ارزش تقريبی 

بيش از 48.800.000 ريال بر درآمد مزرعه 
افزوده می شود که سود خالص مزرعه %0/33 
بيشتر می شود. همچنين قيمت تمام شده هر 
تفاوت  با  ريال(   106071/5( ميگو  کيلوگرم 
241 ريالی، 0/23% کمتر می شود. بنابر اين 
هر تغيير افزايش وزن ميگو بر ميزان برداشت 
طور  به  تواند  می  که  داشته  مثبتی  اثرات 

مستقيم بر سودآوری اثر گذار باشد.

افزایش بازماندگی
مانند  مختلفی  عوامل  به  خود  بازماندگی 
کيفيت پست الرو ، يک دست نبودن پست 
الروها از نظر سالمت و سن در زمان ذخيره 
از  الروها  پست  ورود  همچنين  و  سازی 
محيطی تقريبا مطلوب از نظر حضور عوامل 
استخر  به محيط  تکثير  زا در مرکز  بيماری 
که دارای تنوع و فراوانی ميکروب است، عدم 
سازی،  ذخيره  هنگام  مناسب  آداپتاسيون 
بيماری،  نوع  بيماری در دوره پرورش،  وقوع 
شرايط محيطی، کيفيت آب، کيفيت و کّميت 
وابسته  ديگر  ناشناخته  عوامل  برخی  و  غذا 
ميانگين   .)Alday-Sanz, 2010( است 
بازماندگی در پرورش ميگوی سفيد غربی بعد 
بينی  از يک دوره ی 120 روزه 75% پيش 
اما   .)Shang et al., 1998( است  شده 
مشاهده شده که در يک مزرعه پرورش ميگو 
با مديريت يکسان و شرايط تقريبا يکسان و 
عدم مشاهده تلفات ناشی از بيماری و يا حتی 
بيماری خاصی، در استخرهای مختلف  بروز 
ميزان بازماندگی متفاوتی بدست می آيد. اين 
تفاوت در ميزان بازماندگی معموال از ابتدای 
دوره با تعيين بيوماس تقريبا قابل پيش بينی 

است. 
مهره  خالف  بر  ميگو  در  دفاعی  سيستم 
 Adaptive( انطباقی  ايمنی  فاقد  داران، 
ذاتی  ايمنی  به  کاماًل  و  است   )immunity
است.  وابسته   )innate immunity(
مانند  ايمنی  سيستم  محرک  مواد  بنابراين 
افزايش  پروبيوتيک ها که می توانند موجب 
بيماری  به  نسبت  مقاومت  و  ميزبان  ايمنی 
شوند، در حال حاضر در پيشگيری از بيماری 
های ميگو مورد استفاده قرار گرفته  و تمايل 
اخير  های  سال  در  نيز  آنها  از  استفاده  به 
 Sakai, 1999,( است  بوده  افزايش  به  رو 

نقش پروبیوتیک ها در افزايش سودآوری اقتصادی پرورش میگو/ يگانه، غريبی، قوام پور، ...

 از خصوصیات 
بارز پروبیوتیک ها 
که سبب می شود 
 آبزی پروران 
تمایل به استفاده 
از پروبیوتیک 
داشته باشند 
افزایش میانگین 
 وزنی آبزی 
است.
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.)Farzanfar, 2006b
 از جمله فوايد پروبيوتيک ها می توان به اثر 
بقاي  بهبود  ارتقاي سالمت و  آنها در  مثبت 
 Wang and Chen,( کرد  اشاره  ميزبان 
باعث  ها  پروبيوتيک  از  استفاده   )2006
افزايش بقاي ميگوها از طريق حذف رقابتی 
عوامل بيماريزا در شـرايط پرورش می شوند. 
محدود  طريق  از  توانند  می  ها  پروبيوتيک 
ترکيباتی  توليد  با  مضر  هاي  باکتري  کردن 
ليزوزيم  باکتريوسين ها، سيدروفورها،  مانند 
ها، پروتئازها، هيدروژن پراکسيداز و جلوگيري 
باکتري هاي مضر  کلونی سازي  و  اتصال  از 
مغذي  مواد  مصرف  جهت  رقابت  روده،  در 
وسيلۀ  بـه  آبزي  ايمنی  سيسـتم  ارتقاي  و 
و  غيراختصاصی  ايمنی  سيسـتم  تحريـک 
فعاليت ضد ويروسی افزايش بقاي آبزيان را 
 Saurabh and Sahoo,( گردند  موجب 

.)2008
سازی  ذخيره  از  قبل  که  شود  می  توصيه 
افزوده  استخر  به  پروبيوتيک  الروها،  پست 
يکی   )Balcázar and Ma, 2007( شود 
از ذخيره  افزودن پروبيوتيک پيش  از داليل 
سازی، حذف و يا کاهش باکتری های بيماری 
زا و فرصت طلب از محيط استخر است. در 
واقع شرايط ميکروبی استخر را برای الروی 
ميکروبی  بار  کمترين  با  تکثير  مرکز  از  که 
استخر  محيط  در  که  کنند  می  مهيا  است 
 Balcázar et( دچار آلودگی و بيماری نشود

.)al., 2006
مناسب  پروبيوتيک  بارز  از خصوصيات  يکی 
است.  بازماندگی  ارتقاء  ميگو،  پرورش  در 
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در 
صورت استفاده  از پروبيوتيک با دوز مناسب، 
بازماندگی باالی 95% در استخرها ديده می شود 
 Mohapatra, 2015, Muñoz et al.,(
 2002, Adel et al., 2017, Xue et al.,
بازماندگی  آل  ايده  ميزان  هرچند   .)2016
ادعا  توان  می  بنابراين  است   %100 معادل 
نمود، پروبيوتيکی از نظر بازماندگی موثر است 
که قادر باشد ميزان بازماندگی را در انتهای 

دوره بيش از   95% حاصل نمايد. 
به طور متوسط ميانگين بازماندگی در زمان 

برداشت برای ميگوی سفيد غربی 75% است 
از دوز صحيح  استفاده  انتظار می رود که  و 
پروبيوتيک مناسب اين ميزان را به 95 الی 
شاهد  بازماندگی،  افزايش  با  برساند.   %100
افزايش محصول در هر استخر خواهيم بود. با 
توجه به اينکه تراکم با ميانگين وزنی برداشت 
تراکم  ميزان  و هرچه  داشته  معکوس  رابطه 
باالتر می رود ميانگين وزنی کاهش می يابد 

 )Wyban et al., 1987(
با 1% افزايش در بازماندگی با مفروضات مزرعه 
ريال  برداشت،511  افزايش  نظر، %1.33  مد 
معادل 0/48% کاهش هزينه تمام شده يک 
گيلوگرم ميگو )105802 ريال( و 0/7 درصد 
 58800000 معادل  خالص  سود  افزايش 
توجه  با  بنابراين  آمد.  خواهد  بدست  ريال 
و  بوده   %75 معمول  بازماندگی  اينکه  به 
انتظار حداقل بازماندگی 95% )معادل 20 % 
پروبيوتيک  مصرف  از  را  بازماندگی(  افزايش 
داريم، می توان معادل7/69 درصد کاهش يا 
8171 ريال قيمت تمام شده در هزينه توليد 
هزينه  و  داشته  انتظار  را  ميگو  کيلوگرم  هر 
عالوه  داد.  تنّزل  ريال  به  98141  را  توليد 
افزايش  فوق،   مفروضات  اساس  بر  اين   بر 
برداشتی معادل 13440 کيلوگرم )%26.67( 
ريال  بر 1176000000  بالغ  و سود خالص 

)12/14%( در پی خواهد داشت. 

نتيجه گيری و توصيه ترویجی
در صورت استفاده از پروبيوتک نامناسب و يا 
حتی استفاده از پروبيوتيک مناسب اما با دوز 
کم تر از دوز موثر، هيچ يک از انتظارات مد نظر 
از پروبيوتيک بروز نمی نمايد بنابراين استفاده 
استخر  در  شرايطی  ايجاد  و  مناسب  دوز  از 
بتواند تکثير و فعاليت نمايد  که پروبيوتيک 
بسيار مهم می باشد. کنترل شرايط محيطی، 
استفاده از هواده و در برخی موارد استفاده از 
مالس می تواند اثرگذاری پروبيوتيک را بهتر 

و بيشتر نمايد. 
پروری  آبزی  در  ها  پروبيوتيک  از  استفاده 
عملکرد  آب،  کيفيت  بهبود  روی  بر  بيشتر 
تقويت  آنزيم های هضمی و  فعاليت  رشد و 
 Begum( سيستم ايمنی متمرکز شده است

یکی از دالیل 
افزودن 

پروبیوتیک 
پیش از ذخیره 
سازی، حذف و 

یا کاهش باکتری 
های بیماری زا 
و فرصت طلب 

از محیط استخر 
است. 
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در  اثرات  اين  از  يک  هر   .)et al., 2018
نهايت می تواند نتايج مطلوبی بر اقتصاد توليد 
بجای بگذارد که در اين مقاله به برخی از اين 
نتايج اشاره شد. با توجه به جدول 2، کاهش 
بر قيمت تمام  افزايش وزن  به  FCR نسبت 
پرورشي  ميگوي  کيلوگرم محصول  هر  شده 
تاثير بيشتري دارد. به طوری که کاهش 0/01 
واحد در FCR، 86.7% اثر کاهشی بيشتری 
 0/1 به  نسبت  ميگو  شده  تمام  قيمت  بر 
افزايش وزن ميگو تاثيرگذار است. اين ميزان 
در   FCR در  واحد   0/1 کاهش  احتساب  با 
مقايسه با افزايش 1 گرمی وزن ميگو %97/1 
تمام  قيمت  بر   FCR کاهش  بنابراين  است. 
شده اثر بيشتری نسبت به افزايش ميانگين 
نيز  وزنی دارد. همين رابطه در سود خالص 
مشاهده می شود و اثر کاهش FCR نسبت 
بر  برابر   2 تقريبا  وزن  ميانگين  افزايش  به 
افزايش گريد  اثر دارد. هر چند  سود خالص 
در  واحد  کاهش0/1  به  نسبت  )سايزبندی( 
FCR بر روی قيمت تمام شده هر کيلوگرم 
ميگو تقريبا 50% اثر کمتری دارد اما در نهايت 
داد،  خواهد  افزايش  بيشتر  را  خالص  سود 
بنابراين افزايش سايز در افزايش سود  اولويت  
بيشتری خواهد بود. هر 1% افزايش بازماندگی 
با اختالف کمی بيشتر  معادل 0/01 کاهش 
اثر  آوری  و سود  تمام شده  قيمت  بر   FCR
دارد. با توجه به تأثير  دوز صحيح پروبيوتيک 
بازماندگی  ميانگين  به  عنايت  با  و  مناسب 
حدود  در  که  پروبيوتيک  از  استفاده  بدون 
است  شده  برآورد   )1396 سال  )برای   %75
را  بازماندگی  افزايش حداقل %20  توان  می 
انتظار داشت. اين افزايش بازماندگی بيشترين 
اثر کاهشی را بر قيمت تمام شده ميگو می 
اثر گذاری بر سود خالص در   گذارد ولی در 
رده دوم قرار دارد زيرا  افزايش گريد، 0/67 
درصد اثرگذاری مثبت باالتری دارد. در نهايت 
با توجه به جدول 2  می توان گفت که افزايش 
اثر و در مرحله  گريد )سايزبندی( بيشترين 
های بعد به ترتيب افزايش 20% بازماندگی، 
وزن،  گرم  افزايش 1   ،FCR در  کاهش 0/1 
 FCR افزايش 1% بازماندگی، کاهش 0/01 در
بر سود  گذاری  اثر  وزن  گرم  افزايش 0/1  و 

آوری مزرعه پرورش ميگو دارند.

جدول 2- اثرات پروبيوتيک بر برخی پارامترهای پرورش 
ميگو
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