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 الخالصة
وبم تتاوييل ل تته من تتا  Probioticsأجريتتا الدرا تتق لمةارنتتق أنتتوا  م الفتتق متتل المةتت  اا الحيويتتق 

ثيرهتتا  لتتا مةتتايير النمتتو لدرا تتق ا  .Cyprinus carpio Lا تتا دما  تتئ  استتك ا تتما  ال تتار  ال تتاس  
 غت//2±22.44  تم ق/مجمو ق  وبمةتده و ل اباتداسئ 15واال تافادة متل الات.اغ. غت.يا المجتامي  الا تةق  

يوما  لا  ليةق ماوا نق حيث غ.يا المجمو ق األولا  لا  ليةق المةارنق. ا/ إضا ق المةت    84 م ق لمدة 
يةق للمجمو ق الثانيق والثالثق متل األ تما .  متا ات/ إضتا ق  ا/ مل الةل غ//2و  1الحيوي بيوميل ايمبو بمةده 

غ// ات/ متل الةليةتق للمجمو تق الرابةتق وال ام تق  أمتا 1و 0.5بمةتده  Poultry star®meالمةت   الحيتوي 
 ا/ مل بروبايوا  الةراك. والمجمو تق الثامنتق والاا تةق  ةتد  غ//8و 6الةليةق ال اد ق وال ابةق احاوا  لا 

 ا/ مل  ميرة ال ب  الجا ق الاجاريق  لتا الاتوالئ. ا الفتا مجتامي   غ//5و 3يةق احاوا  لا  لا  ل غ.يا
 نتد Poultry star®me األ ما  الما.اة  لا الةاسك المد مق بالمة  اا الحيويق و اصق المة   الحيوي 

لن تتبئ والنتتو ئ    تتئ مةتتايير ال يتتادة الو نيتتق ومةتتده النمتتو ا0.05غ// اتت/ مةنويتتا  أ  0.5م تتاوإ إضتتا ق 

ومةامه الاحويه الا.اسئ و فاغة الا.اغ ون بق  فاغة البروايل والةيمق المناجق للبتروايل  تل المجمو تق المات.اة 
  لا  ليةق المةارنق.

: المة  اا الحيويق   ا ما  ال ار  ال اس    النمو واال افادة متل الات.اغ   ن تبق  فتاغة البتروايل  ق لماا دال
 .لبروايلالةيمق المناجق ل

 
 2201/ 9/4 وقبوله  26/10/2011ااريخ ا لي/ البحث 

 
 المقدمة

ظ تور م تا ه ل ت.ا الة تا  را ةتا  إلتاأدا  مليق  يادة  ثا ق اال ا را  لأل ما   ئ وحدة الم تاحق 
ه.ا الةمه امثلا  ئ  يادة انا ار األمراض واردي نو يق المياه والا  يادة اإلج تاد واألمتراض النااجتق  نته 

ا تا دا/  إلتااثبتي  النمتو ممتا ا تاد ا اللجتوغ  إلااألمراض ال فيليق والب ايريق والفيرو يق الائ أدا   يادةو
ب  ه وا    ئ حةتوه اإلناتاا الحيتوانئ ومن تا أحتواض األ تما  لل تي رة  Antibioticsالمضاداا الحيويق 

هت.ه المضتاداا وب ت ه مفتر  لاصته  لا ه.ه المةوقاا واح يل النمو و فاغة الاحويه الا.اسئ إ. ا تا دما 
 ا//ه اتتار والاتتئ أ تتيرا  تتئ الاةريتتر المةتتد متتل قبتته منظمتتق ال را تتق والاتت.اغ ومنظمتتق  الصتتحق  170نحتتو 

األ تا/ لا تا را  المتاسئ  تئ أ تيا والمحتي   و تب ق,World Health Organization)  (WHOالةالميتق
  Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific) NACA,    Anonymous ال تتادي
جرثوميتتق مرضتتيق مةاومتتق ل تت.ه  ظ تتور  اتتر إلتتا  إال أل اال تتا دا/ المفتتر  وب ميتتاا  اليتتق أدإ .لتت  1997

المضتتاداا الحيويتتق وأغلتت  هتت.ه المضتتاداا .اا  يتتل وا تت   لتتا الةديتتد متتل األحيتتاغ المج ريتتق ممتتا يلحتتك 
وجتتود  إلتتااألمةتتاغ وياةتتدإ هتت.ا الاتت ثير ال تتلبئ  رامتتاي رو  لتتوالضتترر بتتبةض األنتتوا  المفيتتدة الماواجتتدة  تتئ 

وممتا  اد  تئ هت.ه  أ  ار مامثلتق  تئ الات ثير الارا متئ ل تا  تئ لحتو/ الحيوانتاا الم تا ل ق متل قبته اإلن تال 
و.ل  ي ول بااجاهيل إما  ل  ريتك انتاوه اإلن تال  للحتو/  المةاومق للمضاد الحيوي األ  ار هو إم انيق نةه

 Kimو Anonymous  2003 تتل  ريتك اناةال تا بصتتورة مبا ترة ل ن تتال   أوالب اريتا  الحاويتق  لتا هتت.ه
 إل الضرر البيستئ الت.ي . Sørum  2006و Cabello  2006و Anonymous  2005و 2004 وآ رول 

 أهميتق إيجتاد بتداسه إلتاالمجتاه  األمةاغ نب ا الةتامليل  تئ هت.ا الماي رو  لوراأحدثاه المضاداا الحيويق لبيسق 
 تتل اال تتا دا/ المفتتر  للمضتتاداا الحيويتتق وآمنتتق  تتئ ا ثيراا تتا  لتتا صتتحق اإلن تتال والحيتتوال  لتتا حتتد 

 اا اا اا.ويق  ظ را مناجاـفيدة  إضةق المـــا ا دا/ األحياغ المج ريق الدقي إلا واغ.وه.ا ما قاد الباحثيل 

                                                 
 .البحث م اه مل ر الق ماج اير للباحث الثانئ
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اةتد المةت  اا  .(Denev، 2008وبةض األغ.يق الوظيفيق   Prebiotics و Probioticsاجاريق احا ا /  

الحيويق أمينق اال ا دا/  ئ البيستق الماسيتق إ. أل هت.ه األحيتاغ ااات.إ  لتا ال حالت  المياتق والفضتاا والمتواد 
 . متا اة تئ  واستد 1993 الةضويق الموجودة  ئ الماغ مما ي ا د  لا جةه البيستق الماسيتق نظيفتق وآمنتق  دمحم 

وغيرهتا متل م اجمتق األحيتاغ الماسيتق  Vibrioو Aeromonas يق مثه أجناس ديدة من ا من  الب اريا المرض

األو  تتجيل ور تت  ن تتبق البةتتاغ ومةتتده   األ تتما  والمحا ظتتق  لتتا بيستتق ماسيتتق نظيفتتق .اا محاتتوإ  تتاه  متتل
ال ال تتاال نو يتتق  الاحويتته الاتت.اسئ واةليتته  لتتل مةالجتتق األمتتراض  اصتتق  تتئ األنتتوا  الم تتا ر ق. نظتترا

األحياغ المج ريق الاتئ احاوي تا ولاحديتد النتو   مل حيث نو  يويق المصنةق والم روحق اجاريا  المة  اا الح
 ضتا   تل  .Cyprinus carpio Lوالم اوإ األمثه ال.ي يم تل إضتا اه  تئ  استك ا تما  ال تار  ال تاس  

 درا ق ا ثيراا ه.ه المة  اا  لا مةايير النمو  ا/ إجراغ ه.ه الدرا ق.
 

 طرائقهمواد البحث و
 ئ م ابر األ ما  الااب  إلا ق / الثروة الحيوانيق  تئ  ليتق ال را تق والاابتاا/ جامةتق الحالئ  البحثا/ انفي. 

حوضتا  27  ات/  يته ا تا دا/ 3/4/2011ولاايتق  11/1/2011الموصه ولمدة اثناا   ر أ تبو ا  ا ابتارا  متل 

ث  بةتتاا. ج تت ا األحتتواض ال جاجيتتق  تت/ مو  تتق  لتتا حوامتته مةدنيتتق بتتثا 40x60x40 جاجيتتا ب بةتتاد 

 compressor صتينيق المن ت   ضتا   تل وجتود ضتاغ ق هتواغ RS_510بمض اا هواغ صايرة متل نتو  

ا تا دما ا تما  ال تار  مصممق بحيث يتا/ اج يت  ال تواغ إلتا جميت  األحتواض ب ت ه ما تاو  قتدر اإلم ال.
 تتئ محلتتوه ملحتتئ الاتتئ اتت/ وضتتة ا  تتئ اجربتتق النمتتو و .common carp Cyprinus carpio Lال تتاس  
 . و  تتا 1983ولمتتدة  م تتق دقتتاسك للتتا لف متتل ال فيليتتاا ال ارجيتتق إل وجتتدا  محي تتل   %3بار يتت 

غت//  تم ق وبواقتت   2± 22.44حوضتا  جاجيتا بمةتتده و ل 27 تم ق متل صتتاار أ تما  ال تار   لتتا 135

ات/ أقلمتق األ تما  المت. ورة آنفتا    م ق  م اا/ حوض قبته البتدغ بالاجربتق وبواقت  ثاثتق م ترراا/ مةاملتق 
ات/ اج يت  األحتواض ال جاجيتق بمتاغ الحنفيتق و.لت   لمدة ثاثق أ ابي   لا بيسق األحواض ال جاجيتق والاا.يتق.

 تا ق للتا لف متل ال لتور  ضتا   24بةد أل ا/ وضةه  ئ   ال للماغ  بير بدول غ اغ دا ه الم ابتر لمتدة 

ماسمتق مت  متاغ األحتواض ال جاجيتق با تايه ثتاث أج ت ة ا ييتل  ل الحصوه  لا متاغ .ي درجتق حترارة 
 ل . ا/ الا لف مل الفضاا الصلبق الائ ا رح ا األ ما  با ا دا/  ريةق ال تيفول LG 2  بلا مل نو  

متتل  ميتتق المتتاغ الموجتتود  تتئ الحتتوض ال جتتاجئ يوميتتا بمتتاغ  %25-%20واتت/ ا تتابداه متتا يةتتار  ن تتبق 
/ والمةا تتق بو تتا ق محتترار  سبةتتئ. اتت/ ˚29-25اغ األحتتواض ال جاجيتتق بتتيل جديتتد.بلاا درجتتق الحتترارة متت

-6.3لةيتاس  ميتق األو  تجيل المت.ا   والت.ي بلت   9070موديته JENWAY مل نو  ا ا دا/ ج ا  حةلئ 
الماسمتق لنمتو أ تما   ملا//لار  يلق مدة الاجربق  وه.ه المةايير الم. ورة آنفا  والاتئ اةت   ضتمل الحتدود 6.8
ملا//لاتتر لدرجتتق الحتترارة واألو  تتجيل المتت.ا   لتتا الاتتوالئ  7-3/ و ˚30-25اه الدا ستتق والاتتئ اةتت  بتتيل الميتت
 Hepher، 1988    أما درجق األس ال يدروجينئpH الائ  قي ا بو ا ق ج ا  قيتاس  7.2–6.1بلاا   ةد

 ب تتتا   نتتتد درجتتق حتتترارة الار تتق وهتتتئ ضتتمل الحتتتدود الموصتتا HANNAاألس ال يتتدروجينئ متتتل نتتو   
 Anonymous، 1981). ملا//لاتتر التت.ي اتت/  5.459 – 4.004 بالن تتبق لار يتت  الناتتراا  ةتتد بلاتتا قيمتتق أمتتا

با تتا دا/ ج تتا  قيا تت ا  تتئ م ابتتر البيستتق الةاستتد إلتتا ق تت/ ال ند تتق المدنيتتق/  ليتتق ال ند تتق/ جامةتتق الموصتته 
 .Spectrophotometerالم يال الضوسئ 

و ميتترة ال بتت  Poultry star® me و Bimon Imboيتتق وهتتئ: اتت/ الحصتتوه  لتتا المةتت  اا الحيو 
وبروبايوات  الةتراك متل  ليتق ال را تق جامةتق  متل اال تواك المحليتق  Sacchromyces cerevisiasالجا تق
متتل الم اتت  اال ا تتاري ال را تتئ  تتئ  ليتتق  .Cyprinus carpio Lجلبتتا ا تتما  ال تتار  ال تتاس  . باتتداد

ا/ اوليل ا ةق  اسك اجريبيق احاتوا  لتا أربةتق أنتوا  متل المةت  اا  .ال را ق والااباا جامةق الموصه
 الحيويق وبم اوييل ل ه من ا  ضاال  ل  ليةق المةارنق   اليق مل المة   الحيوي  و الموصو ق  ئ أدناه:

محلئ الصن  مج ت  متل  ليتق ال را ق/جامةتق باتداد والمحملتق  لتا  ترانيف الت.رة  :بروبايوا  الةراك -1
 colony forming unitلتتا األ تتداد واألنتتوا  المبينتتق أدنتتاه والمةا تتق بوحتتدة ا تتويل الم تتامرةيحاتوي  

 . 2005  ودمحم   2009وح   ما . ره  ال ودانئ   
 الةدد ال لئ لألحياغ / غ/ مل المناج                   نو  األحياغ المج ريق

 Lactobacillus acidophilus                                  10
8
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Lactobacillus                                                       10
9

 

Bacillus subtilis                                                  10
10

 

Sacchromyces cerevisias                                     10
9

 

 ما يحاوي ه.ا المنتاج  Enterococcus faeciumوي  لا ب اريا نم اوي المن   يحا :إيمبو® بيوميل   -2
 .Prebioticsوالائ اةد   ابك حيوي Fructooligosaccharides  لا مادة 

3-  Poultry star® me: نم تاوي المن ت  يحاتوي  لتا ب اريتاLactobacilli  و  Bifidobacteria متا 
والاتتتتتئ اةتتتتتد مصتتتتتدرا لاتتتتت.اغ Fructooligosaccharides ويحاتتتتتوي هتتتتت.ا المنتتتتتاج  لتتتتتا متتتتتادة 

 .Bifidobacteria و Lactobacilliب اريا
 Sacchromycesمنتتاج ار تتئ اجتتاري احاتتوي  لتتا  ميتترة  : Yuva ميتترة ال بتت  الجا تتق الجتتاه ة    -4

cerevisias. 
غ.يا اال ما   لا ا ةق  اسك اجريبيق احاوا  لا المة  اا الحيويق الم. ورة انفا وبم اوييل ل ه  

  ل  ليةق المةارنق وهئ: اال من ا  ض
 :  ليةق مةارنق   اليق مل المة   الحيوي .1الةليةق  

 غ// ا/  لل.2و 1إيمبو ® : بيوميل 3و 2الةليةق 
 غ// ا/  لل.1و Poultry star® me0.5:5و 4الةليةق 
 غ// ا/  لل. 8و 6بروبايوا  الةراك : 7و 6الةليةق 
 غ// ا/  لل. 5و 3  ة ميرة ال ب  الجا ق الجاه: 9و 8الةليةق 

 . غ.يا األ تما   لتا الةاستك المت. ورة آنفتا  بن تبق 1والموضحق م ونااه وار يب ا ال يمياسئ  ئ الجدوه   
مل و ن ا  الحئ   وبواق  ثاث وجباا يوميا.  يدا  ميتق الةلتل المةتد/ لأل تما  ا امتادا  لتا ال يتادة  3%

  نتتو  غتت/0.01   ل األ تتما   رديتتا بميتت ال ح تتاسالم احصتته  لي تتا  تتئ التتو ل  تته أ تتبو يل إ. اتت/ و
Citizen .  صينئ المن 

  Complete Randomized Design (CRD)الاصتمي/ الة تواسئ ال امتهات/ احليته البيانتاا با تا دا/  
 Statistical Package for Social Science  باال تتتاةانق بالبرنتتتامج اإلحصتتتاسئ الجتتتاه 

 Anonymous 2001) المةاماا الاجريبيق  ئ المةايير المدرو ق  وقد ات/ ا ابتار الفتروك   ئ احليه ا ثير
 multiple rang testالمةنويتتق بتتيل ماو تت اا الصتتفاا المدرو تتق با تتا دا/ ا ابتتار دن تتل ماةتتدد المتتدإ

Duncan
’
s(Duncan ،1955). 

م تاوييل التا الةاستك ا ا دما المةتايير اتايتق لبيتال ات ثير إضتا ق المةت  اا الحيويتق وب نوا  تا الم الفتق وب
مةتتده   و  Growth Rate(GR)النمتتو مةتده و   WG) Weight Gainوهتئ: ال يتادة الو نيتق لأل تتما  

 Specific growth rate  ومةتتده النمتتو النتتو ئGrowth Rate (RGR) Relativeالنمتتو الن تتبئ 

(SGR)ومةامتته الاحويتته الاتت.اسئ   Feed Conversion Ratio (FCR)الةلتتلن تتبق   فتتاغة   وFeed 

Efficiency Ratio (FER) ون تبق  فتاغة البتروايل  Protein Efficiency Ratio (PER) والبتروايل  
  وبح تت  Protein Productive Value(PPV)  والةيمتتق المناجتتق للبتتروايل Protein Intakeالمانتتاوه 

 :المةادالا اتايق
  غ// م ق    Schmalhusen)  1926 سئ  غ/ الو ل االبادا -ال يادة الو نيق  =  الو ل الن اسئ  غ/  

 

أنتتوا  م الفتتق متتل المةتت     لتتا الحاويتتق الاجريبيتتق للةاستتك  ٪  ال يميتتاسئ والار يتت  الم ونتتاا  :1الجتتدوه  

 الحيوي.
Table (1): Ingredients and chemical composition (%) experimental diets contained 

different type of probiotics. 
 الةاسك
Ration 

 
 

 الم وناا
Ingredients 

 المةارنق
Control 

 ايمبو® بيوميل
Biomin imbo 

 بولاري  اار
Poultry star® me 

 بروبايوا  الةراك
Iraqi probiotics 

 ميرة ال ب  
 الجا ق

Commericia

l dry bread 

yeast 

 م اوإ المة   الحيوي
Probiotic level 

Zero 1gm 2gm 0.5gm 1gm 6gm 8gm 3gm 5gm 
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مر   بروايل 
 حيوانئ

Anim. Prot. 

Conc. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

   بق  وه الصويا
Soybean meal 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 

  ةير ا ود محلئ
Local barly 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 .رة صفراغ
Yellow corn 

18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 

 ن الق حن ق
Wheat bran 

19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 ملح  ةا/
Salt food 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 يااميناا وأماح 
 ومةادل

Vit. & Min. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 حجر  لس
Limstone 

Binder 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

مادة راب ق 
  بناونايا 

Pentonite 
0.. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 Chemical compositionالار ي  ال يمياسئ 

 بروايل  ا/
Crude protein 

 

 م ا لف ايثر
Ether extract 

 رماد
Ash 

 أليال  ا/
Crude fiber 

الم ا لف ال الئ 
 مل الناروجيل
Nitr.  Free 

extract 

 اقق أيضيق 
 مي اجوه/ ا/

  
Met.  

energy 

Kg/ MJ 

25.4. 3.54 6.97 4.75 52.20 13.17 

   وهئ:Smith,  1971* ا/ ح ا  ال اقق الممثلق ا امادا  لا مةادلق 
Calculated depend up on Smith equations as follows. 
ME(MJ/Kg) = Protein  ×18.8 + Fat × 33.5 + NFE ×13.8 

 

  ال يادة الو نيق  غ/                            
 (Schmalhusen)، 1926   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمو     = ــــــــمةده ال

 مدة الاجربق  يو/             غ// م ق/يو/ 
 

 الو ل االباداسئ  غ/  –الو ل الن اسئ  غ/                                  
 (Uten،1978)  111× ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــ%مةده النمو الن بئ 

 الو ل االباداسئ  غ// م ق                                          
 

 اللوغاريا/ ال بيةئ للو ل االباداسئ غ/  -اللوغاريا/ ال بيةئ للو ل الن اسئ                      
   x111 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مةده النمو النو ئ=

 مدة الاجربق  يو/   
                             
  ميق الةلل الماناوه  غ/                                  

 ( Uten)، 1978ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمةامه الاحويه الا.اسئ= ـــــــــ

 ال يادة الو نيق الر بق لأل ما   غ/        غ/  لل/غ/  يادة و نيق 

(Brown، 1957) 



 .ISSN:2224-9796(Online)               Mesopotamia J. of Agric                الــرافـــدين زراعـــة مـــجــلة

 ISSN: 1815-316x (Print)                    Vol. (41) No. (2) 2013                   2013(2) العدد( 41) المجلد

103 

 

 
 ال يادة الو نيق الر بق  غ/                               

 (  Uten)، 1978  111× ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــ   =  ـــــــ%ن بق  فاغة الةلل 

  ميق الةلل الماناوه  غ/                                
 
 

 ال يادة الو نيق الر بق لأل ما  غ/                          
 (Gerking )،1971ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بق  فاغة البروايل = ــــــ

 البروتين المتناول )غم(                                     

 
 

  بروايل الج / بدايق الاجربق غ/  -بروايل الج / ن ايق الاجربق  غ/          
 111× ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالةيمق المناجق للبروايل =ـــــــــــــــــــ
 ماناوه  غ/ البروايل ال                                            

 
  دد األ ما  المابةيق                           

 111 ×ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــ% مةده البةاغ
  دد األ ما  ال لئ                         
 
 

 النتائج والمناقشة
 

ده التو ل االباتداسئ متابيل  تئ مةت  0.05< تد/ وجتود  تروك مةنويتق  أ نااسج الاحليه اإلحصاسئبينا 
 تم ق   غت// 22.45-21.68المةاماا الاجريبيق الم الفق الائ اراوحا مةتدالا أو ال األ تما   ي تا متابيل 

  افتوك األ تتما  2بينتا ناتاسج الاحليته اإلحصتاسئ لمةيتتار التو ل الن تاسئ  غ// تم ق  والمدونتتق  تئ الجتدوه  
 تل   تم ق غت// 60.43  0.05<غ// ات/  مةنويتا  أ Poultry star® me0.5المات.اة  لتا الةليةتق الرابةتق  

 تم ق والةليةتق الحاويتق  لتا بروبايوات  الةتراك ولن تبائ  غت// 47.37األ تما  المات.اة  لتا  ليةتق المةارنتق 
 لتا الاتوالئ   يمتا لت/ ي تل اال تاال مةنويتا 7و 6 م ق للةاسك  غ// 54.63و  55.75اإلضا ق والائ بلاا 

 تل األ تما  المات.اة  ات/  لتل   غت// Poultry star® me0.5 لما.اة  لا الةليةق الرابةتق مابيل األ ما  ا
 والةاسك الحاويق  لا المة   الحيتوي بيتوميل  ا/  لل  غ//Poultry  star®me 1  لا الةليةق ال ام ق 

لاتوالئ  تم ق  لتا ا غت//57.19و 60.04غ// ا/  لل والائ بلاا 2غ// ا/  لل  1ايمبو ولم اوإ إضا ق 
  وقد افوقا األ ما  الما.اة  لا الةليةتق الرابةتق  تئ مةيتار التو ل الن تاسئ  ت.ل   تل األ تما  3و 2  ليةق 

 م ق والحاويتق  لتا  ميترة ال بت  الجا تق  غ//55.91والاا ةق  م ق  غ// 47.43الما.اة  لا الةليةق الثامنق 
اسج االيجابيتق للنمتو الاتئ را ةتا ا تا دا/ المةت   إل النات  ات/  لتل  لتا الاتوالئ. غت// 5و  3الاجاريق ب ميق 
 لتا  اترايل متل الب اريتا همتا  الا احاواغ ه.ا المة    المةاملق الرابةق  Poultry star® meالحيوي نو  

Lactobacillus  وBifidobacterium  إ. يةمتتتتتته النتتتتتتو  األوه متتتتتتل الب اريتتتتتتا اللبنيتتتتتتق أو الحامضتتتتتتيق
Lactobacillus  الا اي تتئ لتتا حتتدوث الا متتر Lacto Fermentation  مؤديتتا التتا ر تت  ن تتبق الحتتامض

% مل الةليةق ال ليق وال يتادة الاتئ ا ترأ  68.5األمينئ الاي يل  ئ الحبو  والائ ا  ه  ئ ه.ه الةليةق ن بق 

 لا م اوإ  يااميل الرايبو ا يل والنيا يل  ضا  ل  يادة  ات ثير الةيمتق البايولوجيتق للناتروجيل و نصتري 
 لتتتا  Bifidobacteriumاةمتتته ب اريتتتا   .Al-Hamad  1971و  2000الف تتتفور وال ال تتتيو/  الفراجتتتئ  

الحد مل أ داد األحياغ المج ريق المضترة  متا اةمته هت.ه الب اريتا  لتا  يتادة قابليتق اال تافادة متل الات.اغ متل 
ب تول  متل الجيته ل تا يةت    اه إ را ها ألن يماا ا ا د  لا  مليق ال ض/ وااصل ه.ا النو  مل الب اريتا

  وهت.ا متا أ تار Mistry  1993و  Ventlingدقيةق مما ي يد مل أ دادها  ئ الةناة ال ضميق   94-77مابيل 
يةامتتد بدرجتتق رسي تتق  لتتا أ تتداد  أل  ةتته المةتت   الحيتتوي المتتؤثر إلتتا  1996وآ تترول    Haddadinإليتته 

احاتواغ هت.ا المنتاج  لتا م تا داا الةتاا الحيتوي  إلاوك األحياغ المج ريق الماواجدة  يه  ما ية إ ه.ا الاف

 

(Gerking،1971) 
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و  Lactobacillusب اريتتا  الاتتئ ا تتول .اايتتق الاحلتته متتل قبتته Fructooligosaccharidesالمامثتته بمتتادة 
Bifidobacterium وقد اوصه .Ghosh    و 2005وآ رول  El-Dakar    اح تل  إلا  2007وآ رول

 . 2008 بد الرحمل    وأ دا  اا الحيويق   ئ نمو اال ما   ند ا ا دام / المة

 

 : ا ثير نو  وم اوإ المة   الحيتوي  لتا مةتايير التو ل الن تاسئ وال يتادة الو نيتق ومةتده النمتو 2الجدوه  
 ال    الةيا ئ .± يوما  الماو    84أل ما  ال ار  ال اس  الما.اة لمدة 

Table (2): Effect of type and level of probiotic on criteria final weight ,weight gain and 

average growth for common carp fed for 84 days (mean ± Std. error). 

 المةايير المدرو ق
Criteria 

 

 

 المةاماا
Treatment 

 الو ل االباداسئ
  غ// م ق 

Initial weight 

gm) / (fish 

 الو ل الن اسئ
  غ// م ق 

Final weight 

gm) / (fish 

 ال يادة الو نيق
  غ// م ق 

Weight gain 

gm) / (fish 

مةده النمو 
  غ// م ق/يو/ 

Average 

growth 

day)  /fish/ 
(gm 

Control 22.45 ±0.241المةارنق   47.37 ±0.476 cd 24.91  ±0.573 d 0.303  ±0.006 cd 

غ// ا/   1ايمبو ® بيوميل 
Biomin imbo 

(1gm\ kg) 

22.42  ±0.207  60.04  ±0.277 ab 37.61  ±0.070 ab 0.458  ±0.00 ab 

غ// ا/  2ايمبو ® بيوميل 
Biomin imbo(2gm\ kg) 

22.26  ±0.254  57.19 ±1.801 abc 34.93 ±2.028 bc 0.426  ±0.024 ab 

Poultry star  0.5 /غ// ا 

(0.5gm\ kg) 
22.1  ±0.188  60.43  ±0.530 a 38.33 ±0.380 a 0.467  ±0.004 a 

Poultry star  1 /غ// ا 
(1gm\ kg) 

22.13 ±0.437  59.78  ±0.585 abc 37.64  ±0.159 ab 0.459  ±0.001 ab 

 غ// ا/ 6بروبايوا  الةراك 
Iraqi probiotics 

(6gm\ kg) 

21.74  ±0.345  55.75  ±0.478 bc 34  ±0.808 bc 0.414  ±0.009 ab 

 غ// ا/ 8بروبايوا  الةراك 
Iraqi probiotics 

(8gm\ kg) 

21.96  ±0.44  54.63  ±0.533 bc 32.67  ±0.625 cd 0.398±0.006 bc 

 غ// ا/ 3 ميرة ال ب  الجا ق 
Commericial dry bread 

yeast(3gm\ kg) 

21.68 ±0.179  47.43  ±0.569 cd 25.74  ±0.525 d 0.313±0.006 cd 

 غ// ا/ 5 ميرة ال ب  الجا ق 
Comm. dry yeast 

(5gm\ kg) 

22.39  ±0.114  55.91 ±0.582 bc 33.51  ±0.623 cd 0.408±0.007 ab 

  0.05 أ صفق المدرو ق ا ير إلا وجود  روك مةنويق لللحرول الم الفق ضمل الةمود ا
A different litter with criteria in same column referred a significant differences (p >0.05) 
 

ا والائ ا/   ل ما مل الةناة ال ضميق أل ما  ال ار  بال إضا ق ه.يل النو يل الم. وريل أنفا مل الب اري
ال اس  الا  ليةق ه.ا النو  مل األ ما  ادإ الا افوك نمو األ ما  الما.اة  لا الةليةق الحاويق  لا  

Lactobacillus  وBifidobacterium  مةا  ئ حيل ان فض النمو  ند  إضا ق  ه مل هاايل الةارايل

  افوك اال ما  الما.اة  لا المةاملق 3الاحليه اإلحصاسئ والمدونق  ئ الجدوه  بينا نااسج   .ب  ه مفرد

ا المةاملايل الثانيق والثالثق  لا الاوالئ الا م %170.15و  %173.47الرابةق وال ام ق م جا نموا قدره 
مو الن بئ  لا الاوالئ أما بالن بق لبروبايوا  الةراك المحلئ الصن   ةد افوك الن %157.16و 167.77%

غ// ا/ حيث بلاا قيمق 6الم جه لأل ما  الما.اة  ليه مةارنق  م  مجمو ق ال ي رة  ند إضا اه بم اوييل 
 غ//5و .ل  بالن بق لأل ما  الما.اة  لا الةليةق الاا ةق المة  ة ب ميرة ال ب    %156.61النمو الن بئ 

الما.اة  لا الةليةق الثامنق   ميرة ال ب  الجا ق بينما األ ما   %149.69 ا/   ةد أ  ا نموا ن بيا قدره 
رغ/  %118.72 ا/   ةد  جه نموا ن بيا اقه بيل المةاماا المد مق بالمة   الحيوي ه.ا وال.ي بل   غ//3

أل ه.ه الةيمق قد افوقا  لا مةاملق المةارنق الائ بل   ي ا مةده النمو الن بئ لأل ما  الما.اة  لي ا 
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  إل مةده النمو النو ئ وال.ي يمثه الةيمق اللوغاراميق للنمو افوك نمو 3مل الجدوه  يابيل  .110.97%
 1.87و 1.88واللاال بلااا  PSاأل ما  الما.اة  لا الةليةق الرابةق وال ام ق والمد مق بالمة   الحيوي 

حظ افوك النمو النو ئ يا 1.67والةليةق الاا ةق  1.66 لا الاوالئ والائ افوقا مةنويا  ل  ليةق المةارنق 

 .لأل ما  الما.اة  لا الةليةق
 

البةاغ أل ما   ن بق  : ا ثير نو  وم اوإ المة   الحيوي  لا مةايير النمو الن بئ والنو ئ و3الجدوه  

 ال    الةيا ئ .± ال ار  ال اس   الماو   
Table (3) : Effect of type and level of probiotic on criteria relative growth, specific growth 

and survival rate for common carp(mean ± Std. error). 
 

 المةايير المدرو ق
Criteria 
 المةاماا

Treatment 

 %النمو الن بئ 
Relative growth 

(%) 

 النمو النو ئ
Specific growth 

 %ن بق البةاغ  
Survival rate (%) 

Control 110.97  ±3.41المةارنق  d 1.66 ±0.042 bc 100 %  

 غ// ا/ 1ايمبو ® بيوميل

Biomin imbo(1gm\ kg) 
167.77  ±1.252 abc 1.87 ±0.009 a 100 %  

 غ// ا/ 2ايمبو ® بيوميل

Biomin imbo (2gm\ kg) 
157.16  ±1.877 bc 1.83 ±0.029 ab 100 %  

Poultry star 0.5 /غ// ا 

(0.5gm\ kg) 
173.47  ±1.250 a 1.88  ±0.005 a 100 %  

Poultry star  1 /غ// ا 

(1gm\ kg) 
170.15  ±2.783 ab 1.87  ±0.002 a 100 %  

 غ// ا/ 6بروبايوا  الةراك 
Iraqi probiotics 

(6gm\ kg) 

156.61  ±6.102 bc 1.82  ±0.014 ab 100 %  

 غ// ا/ 8بروبايوا  الةراك 
Iraqi probiotics 

(8gm\ kg) 

148.94  ±5.120 bcd 1.80  ±0.009 ab 100 %  

 غ// ا/ 3 ميرة ال ب  الجا ق 
Commericial dry bread 

yeast(3gm\ kg) 

118.72  ±2.526 cd 1.67  ±0.010 bc 100 %  

 غ// ا/ 5 ميرة ال ب  الجا ق 
Comm. dry yeast 

(5gm\ kg) 

149.69 ±3.201 bcd 1.81  ±0.009 ab 100 %  

  .0.05 أ ود  روك مةنويق صفق المدرو ق ا ير إلا وجللالحرول الم الفق ضمل الةمود 
A different litter with criteria in same column referred a significant differences (p >0.05) 

 

   ل  ليةق المةارنق. 0.05< ألا الل مةنويا  1.87 ا/  لا جه قيمق مةدارها  غ//1ايمبو ® الثانيق  بيوميل
ال  مه المة  اا  .3يوما  الجدوه  84الاجريبيق البالاق  ول/ يحدث أي ها اا لأل ما   يلق الفارة

حرة الا .  ما إل إضا ق م اةمراا ب ايريق الحيويق اليراب  باح ل النمو ول نه يراب  بالاح ل الةا/ للصحق
إل النااسج االيجابيق الائ   .2001وآ رول   Spanggaardمياه اربيق األ ما  اح ل ن   بةاغ األ ما   

ي ا  ئ درا انا الحاليق  ئ أهميق ا ا دا/ المة  اا الحيويق  ئ اح يل النمو ور   ن بق البةاغ اوصلنا إل
وآ رول   El-Dakarجاغا مافةق م   دد مل درا اا أ رإ ا/  ي ا ا ا دا/ المة  اا الحيويق  إ. الحظو

ق البةاغ  ند    يادة  ئ مةده النمو النو ئ والن بئ وارافا  ن ب2005وآ رول   Ghosh   و2007 
 Enterococcus   ند ا ا دامه  ارة 2008وآ رول    Wangواوصه  ا ا دام / المة  اا الحيويق

faecium وWhite    ند ا ا دامه  ارائ 2002وآ رول   Lactobacillus  وBifidobacterium 
    ئ2006(رول  ــوآ  RingØاسج ــارافا   ئ قي/ النمو النو ئ والن بئ ون بق البةاغ. وه.ا ما أ داه نا إلا
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  . يادة ن بق 
 

 : ا ثير نو  وم اوإ المة   الحيوي  لا مةايير الا.اغ الماناوه ومةامه الاحويته الات.اسئ ون تبق 4الجدوه  

 ال    الةيا ئ .±  فاغة الا.اغ أل ما  ال ار  ال اس   الماو   
Table(4): Effect of type and level of probiotic on criteria food intake, feed 

conversion ratio and feed efficiency ratio for common carp (mean 

±Std.error) 
 

 المةايير المدرو ق
Criteria 
 المةاماا

Treatment 

 الا.اغ الماناوه
  غ/ / م ق  

Food intake 

gm)  / (fish 

 مةامه الاحويه الا.اسئ
   غ/  لل /غ/  يادة و نيق 
Feed conversion ratio 
(gm ration/gm wt. gain) 

 %ن بق  فاغة الا.اغ
Feed efficiency 

ratio(%) 

Control 91.81   ±0.005المةارنق  bcd 3.69  ±0.08 a 27.13  ±0.622 d 

 غ// ا/ 1ايمبو ® بيوميل

Biomin imbo(1gm\ 

kg) 

100.79   ±0.005 ab 2.67   ±0.005 cd 37.32   ±0.710 a 

 غ// ا/ 2ايمبو ® بيوميل

Biomin imbo(2gm\ 

kg) 

100.46   ±0.006 ab 2.89   ±0.016 bcd 34.77   ±0.168 abc 

Poultry 
star 1.5 /غ// ا 

(0.5gm\ kg) 

101.62   ±0.005 a 2.65   ±0.026 d 37.72  ±0.372 a 

Poultry 
star 1 /غ// ا 

(1gm\ kg) 

101.82   ±0.000 a 2.70   ±0.011 cd 36.97   ±0.155 ab 

بروبايوا  
 // ا/ غ6الةراك 

Iraqi probiotics 

(6gm\ kg) 

97.83   ±0.000 abc 2.87   ±0.070 bcd 34.76   ±0.828 abc 

بروبايوا  
 غ// ا/ 8الةراك 

Iraqi probiotics 

(8gm\ kg) 

98.10   ±0.009 abc 3.00   ±0.058 abc 33.30  ±0.633 bcd 

 ميرة ال ب  
 غ// ا/ 3الجا ق 

Commericial dry 

bread yeast(3gm\ 

kg) 

88.59   ±0.006 cd 3.44   ±0.069 ab 29.06± 0.593cd 

 ميرة ال ب  
 غ// ا/ 5الجا ق 

Commericial dry 

bread yeast(5gm\ 

kg) 

96.49   ±0.001 bcd 2.88   ±0.052 bcd 34.73   ±0.643 abc 

  .0.05 أ الحرول الم الفق ضمل الةمود الصفق المدرو ق ا ير الا وجود  روك مةنويق 
A different litter with criteria in same column referred a significant differences (p >0.05) 
 

البةاغ  ئ ا ما  ال ار   ند اا.يا ا  لا  ليةق حاويق  لا المة   الحيوي الحاوي  لا ب اريا 
Enterococcus ما الحظ  .Ahilan    اليوميق   حصوه ارافا   ئ مةيار ال يادة الو نيق 2004وآ رول
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 Lactobacillus ند اا.يا ا  لا  اسك احاوا  لا ب اريا  gold fishومةده النمو الن بئ أل ما  
  ال ا ضه قيمق مةيار الاحويه 4والائ ا/ ا ا دام ا  مة  اا حيويق.يابيل مل الجدوه   Sporolacو

   ل  ليةق 0.05فوقا  مةنويا  أ   ا2.70  وال ام ق  2.65الا.اسئ  ند اا.يق اال ما   لا الةليةق الرابةق 
  8   ليةق  3.44األ ما  الما.اة  لا الةليةايل الحاوياال  لا  ميرة ال ب  الجا ق    و .ل 3.69المةارنق  

قد ا/  9و  6و  4و  3و  5و  4 سك  وه.ا الافوك المةنوي  ئ مةامه الاحويه الا.اسئ للةا9   ليةق  2.88و 
  إ. افوك مةامه الاحويه الا.اسئ 4 اإلحصاسئ لمةيار ن بق  فاغة الا.اغ  الجدوه ماحظاه  ئ نااسج الاحليه 

  وال اد ق %34.77  والثالثق  %36.97  وال ام ق  %37.72لأل ما  الما.اة  لا الةليةق الرابةق  
 . وه.ا يةنئ إل %27.13   ل األ ما  الما.اة  لا  ليةق المةارنق  %34.73  والاا ةق  34.76% 
وبيوميل ايمبو بالم اوييل ل ه من ما  PS ما  الما.اة  لا الةاسك المضال الي ا المة   الحيوي األ

  مةارنق بةليةق ال ي رة 9 ا/   ليةق  غ//5  و ميرة ال ب  الجا ق  6 ا/   ليةق  غ//6وبروبايوا  الةراك  
  3النمو النو ئ المدونق  ئ الجدوه    ونااسج 4وه.ه هئ انة اس لل يادة  ئ  ميق الا.اغ الماناوه  الجدوه 

اافةا نااسج درا انا الحاليق للمةايير الم. ورة أنفا الائ وي للنمو مةارنق بةليةق ال ي رة. إ. وجد افوك مةن
 Lactobacillus   ند إضا ق ب اريا 2008ا ف النمو واال افادة مل الا.اغ م  ما وجداه  بد الرحمل   

  ند إضا ق ب اري  2004وآ رول    Ghosh ق أ ما  ال ار  ال اس  والا  لية Bifidobacteriumو
   ند  يادة 2005وآ رول   Ghosh و  Rohuالا  ليةق ا ما  ال ار  ال ندي  Bacilluscirculansا

 إضا ق   ند 2008وآ رول    Bagheri ميق  ميرة ال ب  المضا ق الا  ليةق ا ما  ال ار  ال ندي و 
 د اا.يق ا ما  الاراوا أدإ الا اح ل مةامه الاحويه الا.اسئ و يادة مةدالا النمو. ن Bacillusب اريا 

يو/  بافوك األ ما  الما.اة  لا   م ق/ أ دا نااسج الاحليه اإلحصاسئ لمةيار قيمق البروايل المار    غ//
 ل  ليةق المةارنق   مةنويا 0.163  والثالثق  5   الجدوه  0.167  وال ام ق  0.172الةليةايل الرابةق  

   د/ وجود  روك مةنويق مابيل اال ما  الما.اة  لا الةليةق الثانيق 5 . وابيل مل الجدوه  0.156 

وال اد ق وال ابةق والثامنق والاا ةق م   ليةق المةارنق. ابيل مل ا اةراضنا لنااسج البروايل المار   
لا نو يق المة   الحيوي الم ا د/ أي أل لنو  الب اريا او الم. ورة آنفا اباينا  ئ قي/ ه.ا المةيار ا امادا  

له .و ا ثير واضحا  لا الةي/ الائ حصلنا  لي ا  ند اا.يق ا ما  ال ار  ال اس . أ ارا  الم ونقال ميرة 
ق أ لا الةي/ ا/ ا جيل ا  ند اا.ي أل إلا  5نااسج الاحليه اإلحصاسئ لمةيار الةيمق المناجق للبروايل  الجدوه  

  إ. افوقا األ ما  الما.اة  لا الةليةق الرابةق وال ام ق  ئ قي/ ه.ا 2و  5و  4األ ما   لا الةاسك 
 لا الاوالئ   ضا  ل األ ما  الما.اة  لا الةليةق الثانيق  %27.47و %29.07المةيار والائ بلاا 

   لا  ليةق 0.05ويا  أ مةن %26.44غ// ا/  والائ بلاا 1المد مق بالمة   الحيوي بيوميل ايمبو  
. وقد  مه ه.ا الاح ل بةيق المة  اا الحيويق  با اثناغ الةليةق الثامنق  ال  يادة %19المةارنق والائ بلاا 

حدوث  رك مةنوي  إلا ا/  لل قد أدإ  غ//5 إلا ا/  لل  غ//3 ميق اإلضا ق ل ميرة ال ب  الجا ق مل 
  2005وآ رول    Ghosh   وه.ا ما اوصه إليه 9  ليةق   %24.15 ئ ه.ا المةيار لي جه قيمق مةدارها 

 يادة ن بق  فاغة البروايل و .ل   يادة  إلاغ.اغ األ ما  قد أدإ  إلاإل ال يادة  ئ  ميق ال ميرة المضا ق 
أل افوك األ ما  الما.اة  لا الةاسك المد مق بالمة  اا  المحله للبروايل. Proteases ئ  ةاليق أن ي/ 

يق  ئ قي/ مةايير اال افادة مل البروايل ربما يرج  الا أل إضا ق ه.ه المة  اا يؤدي الا  يادة  ةاليق الحيو
الائ اناجه األحياغ المج ريق المفيدة  ضا  ل  ون ا  مصادرا  Proteasesاألن يماا المحله للبروايل 

نيق وال إضا ا ا  ئ اوليل المة   األحماض االمي انااج ابرواينيا. إ. اةمه ال ماسر  مواد محف ة للنمو 
الحيوي يؤدي الا اة ي   مه  ددا  مل األحياغ المج ريق ل.ل  ا/ إضا ق ال ميرة  ئ ال ثير مل  اسك غير 

  ال ب   ئ اةيي/ مةايير  1993ودمحم   1995واحمد   1998  الاةليديق أل ما  ال ار  ال اس   إ ما يه

 ا ا د  ئ اال ا دا/ األمثه للا.اغ ال ليق مل قبه الفلورا المةويق الائ البروايل الا إنااا األن يماا  ارا
المواد ال ربوهيدراايق الماواجدة  ئ الةليةق مما يايح المجاه للمواد البرواينيق الموجودة  ئ الا.اغ  ئ و اصق 

حيوي الاجاري المة   الا النمو و يادة ن بق  فاغة البروايل وه.ا ما وجد  ئ الدرا ق الحاليق حيث أ  
 El-Dakarم  مااوصه اليه واافةا درا انا الحاليق   ال ي رة ج ايجابيق مةارنق بمةاملقوالمحلئ الصن  نااس

   ئ وجود  يادة لن بق البروايل المار   والةيمق المناجق للبروايل  ند اا.يق أ ما  2007وآ رول   
rabbit fish Siganus rivulatus الحيوي الاجاري  بيوجيل  وحصلا  بد  لا  اسك مد مق بالمة   

   لا ارافا   ئ ن بق  فاغة البروايل والةيمق المناجق للبروايل  ند اا.يق أ ما  ال ار  2008الرحمل   
 .Bifidobacteriumوب اريا  Lactobacillusال اس   لا  ليةق مد مق بمة   حيوي احاوا  لا ب اريا 
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مةتت   الحيتتوي  لتتا مةتتايير البتتروايل المانتتاوه ون تتبق  فتتاغة البتتروايل  : اتت ثير نتتو  وم تتاوإ ال5الجتتدوه  

ال  تت  ± والبتتروايل المار تت  والةيمتتق المناجتتق للبتتروايل أل تتما  ال تتار  ال تتاس   الماو تت  
 الةيا ئ .

Table(5): Effect of type and level of probiotic on criteria protein intake, protein 

efficiency ratio, protein retention and protein productive value  for 

common  carp(mean ± Std. error). 
 المةايير المدرو ق

Criteria 

 
 المةاماا

Treatment 

 البروايل الماناوه
  غ/ / م ق/يو/   
Protein intake 

day)  / fish/(gm 

 ن بق  فاغة

 البروايل
Protein efficiency 

ratio 

 ار  البروايل الم
  غ// م ق/يو/ 

Protein retention 

day)  / fish/ gm) 

الةيمق المناجق 
  %للبروايل 

Protein 

productive 

value(%) 

 Controlالمةارنق 

 1  
0.273 ±0.002 bcd 1.085 ±0.024 e 0.156 ±0.004 cd 19 ±0.040 e 

 غ// ا/ 1بيوميل ايمبو 
Biomin imbo(1gm\ kg) 

 2  

0.299 ±0.004 ab 1.492 ±0.002 ab 0.160 ±0.004 bc 26.44  ±0.58 abc 

 غ// ا/ 2بيوميل ايمبو 
Biomin imbo(2gm\ kg) 

 3  

0.299±0.004 ab 1.390 ±0.080 bc 0.163 ±0.003 abc 25.20  ±0.36 bc 

Poult.star 0.5 /غ// ا 
 4 (0.5gm\ kg) 

0.303 ±0.001 a 1.509 ±0.014 a 0.172 ±0.002 a 29.07  ±0.29 a 

Poult. star 1 /غ// ا 
 5  (1gm\ kg) 

0.303 ±0.012 a 1.478 ±0.006 abc 0.167 ±0.008 ab 27.47 ±0.128 ab 

 غ// ا/ 6بروبايوا  الةراك 
Iraqi probiotic 

(6gm\ kg)(6) 
0.291 ±0.013 abc 1.390±0.033 bc 0.160±0.005 bc 24.59 ±0.533 bcd 

 غ// ا/ 8بروبايوا  الةراك 
Iraqi probiotic 

(8gm\ kg)(7) 

0.92. ±0.013 abc 1.332 ±0.025 cd 0.159 ±0.007 bcd 23.49  ±0.40 cde 

 ميرة ال ب  
 غ// ا/ 3الجا ق 

Commericial dry bread 

yeast(3gm\ kg)(8)  

0.263 ±0.015 d 1.162 ±0.023 cde 0.159 ±0.002 bcd 20.61  ±0.40 de 

 ميرة ال ب  
 غ// ا/ 5الجا ق 

Commericial dry bread 

yeast(5gm\ kg)(9) 

0.287 ±0.002 bc 1.389 ±0.025 bcd 0.157 ±0.002 cd 24.15  ±0.41 cd 

  .0.05 أ الحرول الم الفق ضمل الةمود للصفق المدرو ق ا ير إلا وجود  روك مةنويق 
A different litter with criteria in same column referred a significant differences (p >0.05) 
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ABSTRACT 

Study was planed to compare different types of probiotics in two level used in 

Cyprinus carpio L. fish ratios for studying it
'
s effect on growth and food utilization 

criteria. A same ration  was fed for 84 days to nine groups (15 fish/each) with initial 
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weight 22.44 ± 2 gm/fish and the intact ration was fed to the 1
st
 fish group as a 

control. The biomin imbo probiotic was added 1and 2 gm/1kg ration for the 2
nd

 and 

3
rd

 fish group. 0.5 and 1 gm of the poultry star®me per 1kg ration the 4
th

 and 5
th

 fish 

group. The ration of the 6
th

 and the 7
th

  fish group included 6 gm and 8 gm of the 

Iraqi probiotics. 3 and 5 gm of the commericial dry yeast was added to the 8
th

 and 

9
th

 fish group ration respectively. All the probiotic supported ration fish groups gave 

special poultry star®me on level added 0.5 gm/1kgsignificanthigher (p<0.05) body 

weight gain, growth rate, relative growth rate, specific growth rate, feed conversion 

ratio, feed efficiency ratio, protein efficiency ratio and protein productive value than 

the control fish group.                                                               

Key words : Probiotics , Cyprinus carpio L ,  Growth and food utilization criteria ,  

Protein efficiency ratio ,  Protein productive value .                           
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