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  بررسي سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر  فاکتورهاي 
)Huso huso( رشد و ترکیبات بدن بچه فیل ماهیان جوان

چكيد ه 
تحقي�ق حاضر در مؤسس�ه تحقيقات�ي بين المللی ماهي�ان خاویاري دكتر دادم�ان انجام گرفت. جي�ره پایه ح�اوي 40 درصد پروتئين 
خام )اساس�ًا پودر ماهي( بود. براي انجام این آزمایش 5 تيمار حاوی جيره ش�اهد و 4 جيره آزمایش�ي با س�طوح متيونين )0/5 درصد،

 

1 درصد، 1/5درصد،2درصد متيونين درkg جيره( در نظر گرفته شد جيره ها به طور تصادفي و با 3 بار تكرار به 195 عدد بچه فيل ماهي 
)وزن اوليه 2/86 ± 31/93( در 15 تانك فایبر گالس اختصاص یافت. ماهي ها به ميزان 4 درصد وزن بدن  3 بار در روز  به مدت 8 هفته 
تغذی�ه ش�دند. در پایان دوره تغذیه اي پس از بررس�ي هاي  آم�اري و گرفتن آناليز واریانس یك طرفه  )ANOVA(ش�اخص هاي كمي 
رشد: ضریب تبدیل غذایي)FCR(، ضریب رشد ویژه )SGR(، بازده پروتئين )PER(، درصد افزایش وزن بدن  )BWI( و شاخص كبدي 
)HSI( هيچ گونه اختالف معني داري در بين تيمارهاي مختلف متيونين مشاهده نشد)P<0/05(. آناليز تركيبات الشه فيل ماهيان حاكي 
از اخت�الف معن�ی دار آماری در ميان تيمارهای مختلف ب�ود)P>0/05( و تيمار 4 )متيونين 1/5 درصد( بهترین نتایج را به دس�ت آورد و 
مقادیر آن به این شرح است: )Pr= 55/9± 0/32%، Fat = 13 /3±0/3% ،Ash = 8/4± 0/2% ، moisture= 66 /9± %0/7( نتایج حاصل 

بر اهميت نقش اسيد هاي آمينه ضروري بر روند شاخص هاي كيفي رشد در بچه فيل ماهيان پرورشي تاكيد دارد.

كلمات كليد ي :  فيل ماهي، اسيد آمينه متيونين،  تركيبات بدن و شاخص هاي كمي رشد
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Consider of  different levels of methionine amino acid on growth indices and whole body composition of Juve-
niles  Huso huso (Bluga)
By: M. Peik Mousavi. Msc Khoramshahr Marine Science University, (Corresponding Author; Tel: +989111434880), 
Bahmani, M. Dadman Caviar fish institute, Savari A. Caviar Fish Institute, Mohseni. M. Haghi, N. Msc in Marine 
Biology Khoramshahr Marine Science University.

This experiment was conducted in international researchery institute of Sturgeon fishes Shahid  Dadman. The basal diet contained 
Fish meal as protein source (CP=40%). Five diets were supplemented with 5 graded levels of methionine, (0, 0.5,1 ,1.5, 2% Met per 
kg diet) . Each diet was randomly assigned to triplicate groups of 195 juvenile Huso huso (initial weight 31.9± 2.8) in fiftin 500-L 
circular fibere glass tanks. Fish were fed 4%of their body weight 3 times daily for 8 weeks. After 8 weeks, the analyzsis of growth 
indises and body composition by one-way analysis of variance (ANOVA) showed that: Weight gain, Body weight incerease(BWI) 
Specific growth rate)SGR(, feed coversion efficiency (FCE), Protein efficiency ratio (PER), Feed efficiency (FE), Hepatosomatic 
index (HSI)  had no significant differences in different levels of methionine (P>0.05).But body composition had significant differ-
ences in different levels of methionine( (P<0.05)), especially in treat 4 (methionine 1.5%)(Pr =%55.9±.32, Fat = %13.3±.3, Ash =% 
8.4±0.2, moisture =% 66.9±0.7),this result determined the role of essential amino acids on qualitative indices of growth performance 
in  juveniles cultural Huso huso
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مقد مه
 از عمده مش��كالت جهت پ��رورش ماهيان خاوی��اري تكنولوژي غذا 
مي باش��د چرا كه بيش از50 درصد هزینه هاي پرورش به غذا اختصاص 
دارد و با توجه به تنبل بودن  ماهيان خاویاري در گرفتن غذا و سازگاري 
كم آنها به غذاهاي دس��تي تهيه غذاي مناس��ب سبب اقتصادي شدن امر 
پرورش، بهبود ش��اخص هاي رش��د و كاهش آلودگي مي شود )8، 11(. 
اف��زودن مواد جاذب و مكمل هاي غذایي جي��ره غذایي ماهيان مي تواند 
س��بب ایجاد عالئمي گردد كه ماهي را به س��مت غذا س��وق داده و غذا 
 از محي��ط گرفته مي ش��ود )10(. صال��ح پور)1381( نش��ان داد كه ماده

L- كارنتين تأثير مثبتي در روند رشد و كاهش چربي بدن فيل ماهي دارد 
)3(. آذري)1381( در مطالعه اي  با افزودن بتائين به جيره غذایي ماهي 
قزل آال رنگين كم��ان )Oncorhnchus myksis( دریافت كه ميزان 

پروتئين بدن ماهي به ميزان 5/5 درصد افزليش یافته است)1(. 
در زمينه اس��يدهاي آمينه مي توان به مطالعات سوداگر)1384( در 
زمينه اثر برخي از مواد جاذب در جيره غذایي فيل ماهي اشاره كرد)2(.

داشتن اطالعات در زمينه اس��يدهاي آمينه ضروري )EAA(1 مورد 
نياز ماهيان اهميت زیادي در ارزیابي كيفيت مواد غذایي به دست آمده از 
مناب��ع مختلف پروتئيني،  فرمول بندي آنها در جيره، كاهش هزینه هاي 
غذا و بهينه س��ازي مصرف پروتئين دارد)18(. مشخص كردن اسيدهاي 
آمينه ضروري )EAA( مورد نياز ماهيان پرورشي از آنجا كه بر رشد ماهي 
مؤثرند از اهميت زیادي بر خوردار اس��ت)24(. متيونين یک اسيد آمينه 
ض��روري و محدودكننده در بس��ياري از جيره ها بوی��ژه در پروتئين هاي 

گياهي مي باشد)9، 25(.
  تعيين ميزان متيونين در جيره مهم بوده زیرا در سنتز پروتئين ها به 
كار رفته و همچنين تبدیل به سيستئين مي شود، كاهش ميزان متيونين  

در جيره از شركت آن در سنتز پروتئين جلوگيری كرده و ميزان متيونين 
ماهيچ��ه كاه��ش مي یاب��د)5 ، 17(. نيازمندي اس��يدهای آمينه ماهيان 
خاویاري تاكنون  به روش دوز پاس��خ ارزیابي نش��ده اس��ت تنها در مورد 
تاسماهي سفيد )Acipenser transmontanus( و تاسماهي سيبري 
)Acipenser baerii( با اس��تفاده از پروفيل آمينو اسيدي تخم و الشه 
این نيازمندي ارزیابي ش��ده است )14، 20(. بنابراین تعيين سطوح بهينه 
آمينو اس��يدي در رش��د و تهيه جيره های تجاری خاص این گونه های با 

ارزش، امري ضروري و حياتی است.

مواد  و روش ها 
در ای��ن آزمایش بعد از تميز كردن و آبگيري حوضچه ها، تعداد 500 
عدد بچه فيل ماهي با وزن متوس��ط 2/ 2  گرم از مجتمع ش��هيد بهشتي 
سد سنگر به بخش تكثير و پرورش منتقل و به منظور سازگاري با شرایط 
جدید پرورشي به مدت 2 هفته با غذاي زنده )دافني، گاماروس و آرتميا( 
تغذیه شدند سپس به مدت 25 روز به تدریج با غذاي كنسانتره فاقد مواد 
جاذب س��ازگار ش��دند پس از طي دوره س��ازگاري  تعداد 195 عدد بچه 
فيل ماهي  با وزن متوسط 2/8±93/ 31 گرم در 15 وان فایبرگالس 50 
ليت��ري )13 عدد ماهي در هر وان( در قالب  طرح  آماري كاماًل تصادفي 
به مدت 8 هفته با 5 تيمار و 3 تكرار براي هر تيمار در ش��رایط یكس��ان 

پرورشي با هم مقایسه شدند 
پ��ودر ماهي به عنوان منبع پروتئيني پایه مورد اس��تفاده قرار گرفت.

جي��ره پایه حاوي 40 درصد پروتئين خام و 16درصد چربي می باش��د و 
همچنين به منظور به دس��ت آوردن پروفيل اسيدهاي آمينه جيره شاهد 
نمونه اي از جيره شاهد به سازمان انرژي اتمي انتقال داده شد روش مورد 
اس��تفاده براي ارزیابي اس��يد آمينه هاي یک نمونه با اس��تفاده از دستگاه 
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HPLC مدل )HPLC 1525( به شرح زیر انجام شد: هيدروليز نمونه ها 
در اس��يدكلریدریک  6  نرمال  با حرارت 110 درجه سانتی گراد در مدت 
24 س��اعت و از طریق تبادل یونی با اس��تفاده از مش��تق س��ازی با نين 
هيدرین توس��ط دستگاه تجزیه كننده آمينواس��يدها انجام شد. متيونين 
و سيس��تئين با اس��تفاده از روش اكسيداس��يون  و تریپتوفان با استفاده 
از هيدرولي��ز قليایی اندازه گيری ش��دند. )4، 6(. ميزان اس��يدهاي آمينه 
جيره در جدول 1 آورده ش��ده است  بر این اساس ميزان اسيدهاي آمينه 
س��ولفوري آن، 0/75درصد متيونين و 0/65درصد سيستئين بود.در این 
تحقيق 4 جيره آزمایش��ي با س��طوح مختلف متيوني��ن)2، 1/5 ،1 ،0/5 
درص��د در kg جيره( به همراه یک جيره ش��اهد )جيره پایه بدون مكمل 
متيونين( در نظر گرفته ش��د. ماهيان به ميزان 4درصد وزن بدن 3 بار در 
روز )07:00،15:00،23:00ساعات( به مدت 8 هفته تغذیه شدند. شرایط 
محيط��ي آب به طور روزانه بررس��ي گردید. )ميانگي��ن دما: 24/9±1/4، 
  .) 7/ 7 ±0/09 :pH ميانگي��ن اكس��يژن محلول : 0/38±6/5 ميانگي��ن
ه��ر 2هفته یكبار به منظور بررس��ي فاكتورهاي رش��د، بيومتري ماهيان  
تيمارهاي مختلف انجام مي ش��د به منظور كاهش استرس ماهيان هنگام 
زیست س��نجي، ماهيان با استفاده از پودر گل ميخک )300 ميلي گرم در 
ليتر آب( بيهوش شده، همچنين غذادهي ماهيان به مدت 12 ساعت قبل 

و بعد از زیست سنجي قطع گردید.
پس از اتمام دوره پرورش به منظور بررسي تركيب الشه ماهيان پس 
از اطمين��ان از تخليه كامل محتویات ش��كم ماهي��ان، از هر تيمار 3 عدد  
ماهي به طور تصادفي انتخاب ش��ده و پس از خارج نمودن كبد و تعيين 
وزن كبد، وزن بدن بدون امعا و احش��اء الش��ه  منجمد و به آزمایش��گاه 

انتقال یافتند.
 ،BAP40 ميزان پروتئين الشه با اس��تفاده از دستگاه كجلدال مدل
چربي الشه با  دستگاه سنجش چربي سوكسله مدل BOHER، دستگاه 
س��نجش الياف )فيبر( مدل HT1043، آون با دماي 105 براي سنجش 
 )Muffle Furnances(  رطوبت و كوره الكتریكي براي سنجش خاكستر

سنجيده شد.

نتایج
نتای��ج حاصل از بررس��ي فاكتورهاي مختلف رش��د در ابتدا و انتهاي 
دوره در جدول 3 آورده ش��ده اس��ت در پای��ان دوره 8 هفته اي تغذیه به 
منظ��ور آگاهي از عملكرد س��طوح مختلف متيونين بر رش��د و تركيبات 
بدن آخرین بيومتري به عمل آمده و س��پس از هر وان سه ماهي به طور 
تصادفي براي آناليز الشه و بررسي شاخص هپاتو سوماتيک به آزمایشگاه 
تش��خيص كيفي فرس��تاده شد. با اس��تفاده از آناليز واریانس یک طرفه و 
تس��ت جداسازي توكي در س��طح P>0/05 و  با استفاده از نرم افزارهاي 
آماری SPSS10  و Excell داده هاي حاصل از فاكتورهاي رش��د ضریب 
  )PER( بازده پروتئين ،)SGR( ضریب رشد ویژه ،)FCR( تبدیل غذایي
و درصد افزایش وزن بدن )BWI(و ش��اخص كبدي با توجه به نخستين 
بيومت��ري )HSI( مورد تجزیه و تحليل ق��رار گرفت و نتایج آناليز آماري 
حاك��ي از معني دار نبودن اختالف در ش��اخص هاي مختلف كمي رش��د 
ذكر ش��ده تيمارهاي مختلف متيونين در انتهای دوره بود. )P<0/05( به 
عبارتي افزایش س��طوح متيونين در ای��ن دوره غذایي روي ميزان گرفتن 

غذا  وزن به دست آمده ضریب تبدیل پروتئين اثري نگذاشته است.
در مطالع��ات تغذی��ه اي س��طوح مختلفي از یک م��اده ضروري بدن 
را در جي��ره غذای��ي جان��وران مورد آزمای��ش قرار مي دهن��د در صورت 
معني دار بودن فاكتورهاي رش��د مثل )وزن به دس��ت آمده ضریب تبدیل 
 غذایي ضری��ب تبدیل پروتئين تيمارها( با رس��م منحني خط شكس��ته 
)broken-line( دوز پاس��خ را ب��راي آن ماده در گونه مورد آزمایش در 
ش��رایط آزمایشي موجود ارائه مي دهند )7، 16( كه در آزمایش حاضر به 
دليل نبودن اختالف معني دار در س��طوح رشد نمي توانستيم منحني دوز 

پاسخ را براي اسيد آمينه متيونين در فيل ماهيان جوان رسم كنيم.
 آناليز تركيبات الشه فيل ماهيان در انتهاي آزمایش حاكي از اختالف 
معني دار آماري در ميان تيمارهاي مختلف متيونين بود )P>0/05(. آناليز 
الشه در انتهاي دوره نسبت به ابتداي آزمایش نشان دهنده افزایش ميزان 
پروتئي��ن و چربي بدن ماهي ها و كاهش ميزان رطوبت اس��ت )جدول2( 
اختالفات به دس��ت آمده در انتهاي دوره تغذیه اي افزایش ميزان پروتئين 
و كاه��ش ميزان چربي را ت��ا تيمار4 به خوبي نش��ان مي دهد و تيمار 4 
)متيوني��ن 1/5درصد( بهترین نتای��ج را از نظر ميزان پروتئين و چربي به 
دست آورد و پس از آن در تيمار پنجم با افزایش ميزان متيونين)متيونين 
2 درصد( كاهش در ميزان پروتئين و افزایش چربي را ش��اهدیم )جدول 

.)2
از نظ��ر بقا و ماندگاري نيز همه تيمارها در وضعيت مطلوبي به س��ر 
مي بردند و هيچ گونه اختالف معني داري مش��اهده نشد.ش��اخص هپاتو 
س��وماتيک تيماره��اي مختلف متيونين نيز هيچ گونه اختالفي را نش��ان 

نداد.

بحث
متيونين مورد نياز گونه هاي مختلف ماهيان از 4-1/8درصد پروتئين 
جي��ره تخمين زده ش��ده اس��ت)27(. تخمين اس��يدهاي آمينه ضروري 
ماهيان خاویاري با اس��تفاده از دوز پاسخ به دليل نبود اطالعات تغذیه اي 
مناس��ب،  فقدان غ��ذاي تجاري ویژه ماهيان خاویاري و اس��يدهاي آمينه 

كریستاله مناسب در مراحل ابتدایي كار است)12، 13(. 
تغييرات موجود در ميزان اسيدهاي آمينه مورد  نياز گونه ها مربوط  به 
تفاوت در تركيبات جيره، سایز و سن ماهي، رژیم غذایي، شرایط پرورش، 
تغييرات ژنتيكي گونه ایي اس��ت كه مورد بررس��ي ق��رار مي گيرند)17(. 
پودر ماهي داراي80-60 درصد پروتئين اس��ت كه از مطلوبيت و قابليت 
هضم باالیي برخوردار بوده و از لحاظ اس��يدهاي آمينه ضروري متيونين 
و ليزی��ن تقریباً غني مي باش��د )15(. در جيره تحقي��ق حاضر نيز درصد 
عم��ده پروتئين  مربوط به پودر ماهی می باش��د. ميزان اس��يدهاي آمينه 
س��ولفوري جيره بایستي در حال تعادل باش��د وقتي سيستئين در جيره 
موجود است، ميزان متيونين مورد نياز60-40درصد كاهش مي یابد )22(. 
متيونين اضافی در جيره ممكن است روی گرفتن و كارایی سایر اسيدهای 
آمينه اثرگذار باشد )17(. در تحقيق حاضر كاهش رشد با افزایش سطوح 
متيونين مشاهده نش��د بنابراین تعادل نسبي این اسيد آمينه ها در جيره 
برقرار بوده اس��ت. نكته دیگر آنكه اس��تفاده از اسيدهاي آمينه كریستاله 
در جيره آبزیان برخالف حيوانات خش��كي زي دش��وار اس��ت و محققان 
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آبزي پروري س��عي مي كنند با باال بردن تعداد دفعات غذادهي)بيش از 4 
ب��ار غذادهي( كارایي هضم این نوع اس��يدهاي آمينه را در آنها باال ببرند 
)22(. Ronyai  و هم��كاران )2001(  در مطالع��ه اي روي تاس��ماهيان 
س��يبري )Acipenser baerii( دریافتند كه بهترین نتایج رشد مربوط 
 ب��ه ماهياني بود ك��ه از جيره حاوي پ��ودر ماهي و وعده گوش��ت تغذیه 
مي ش��دند و در جيره هاي با پروتئين گياهي )سویا( مكمل سازي شده با 
اس��يدهاي آمينه آزاد رشد كمتري را شاهد بودند، آنها علت این امر را اثر 
منفي، ميزان باالي  اسيد آمينه آزاد، عنوان كردند، فرضيه اي كه استنباط 
شد این بود كه اسيدهاي آمينه آزاد سریع تر از اسيدهاي آمينه موجود در 
پروتئين ها تجزیه مي ش��وند و درنتيجه در سنتز پروتئين هاي بدن شركت 
نمي كنند و یا اینكه ممكن اس��ت اس��يدهاي آمينه كریستاله متيونين و 
ليزین به حد كافي مورد اس��تفاده تاس ماهيان نباش��د)23(. مش��اهدات 

تحقيق حاضر با یافته های تحقيق Ronyai و همكارانش مطابقت دارد.
از لحاظ وضعيت ظاهری، س��المت و درصد مان��دگاری فيل ماهيان 

هم��ه تيمارها و ضعيت مطلوبی داش��تند و هيچ گون��ه مزیتی از این نظر 
بين تيمارهای مختلف متيونين و تيمار ش��اهد مش��اهده نشد. به عنوان 
نتيجه نهایي هرچند سطوح متيونين افزوده شده باعث باال رفتن پروتئين 
الش��ه و كيفيت تركيبات الشه  شده است اما با توجه به معني دار نبودن 
اختالف در فاكتورهاي رش��د تيمارهاي مختلف متيونين نسبت به  تيمار 
ش��اهد به نظر مي رسد كه افزودن اس��يد آمينه متيونين به جيره پایه در 
این رده س��ني و شرایط پرورشی موجود  لزومي نداشته باشد و اسيدهاي 
آمينه س��ولفوري جيره پایه نيازهاي فيل ماهيان جوان را برآورده ساخته 
باشد. چنين به نظر مي رسد كه با كم كردن ميزان پروتئين حيوانی )پودر 
ماهي(، استفاده درصد بيشتری از پروتئين های گياهی و افزودن اسيدهای 
آمينه كریستاله آزاد در مراحل ابتدایی تر سنی بتوان تأثير مثبت افزایشی 
در فاكتورهای رشد و كم كردن هزینه های غذا را شاهد بود. مطالعات آتي 
در زمينه تعيين اسيدهاي آمينه مورد نياز تاسماهيان به روش دوز پاسخ 

و تهيه جيره تجاری مناسب برای آنها الزم و ضروري به نظر مي رسد.

تركيبات جيره و ميزان اسيدهاي آمينه جيره پایه

اسيدهاي آمينه جيره پایه            ميزان )ميلي گرم به گرم جيره(درصدنوع ماده          

24اسيد آسپارتيک )Asp( 54                   آرد ماهي             

63/25 اسيد گلوتاميک)Glu( 17آردگندم              

22/59سرین )Ser(5شير خشک دامي      

24/53گليسين )Gly( 5گلوتن گندم           

7/28هيستيدین )Hys( 7كنجاله سویا           

24/7آرژنين )Arg(0/63 نمک                 

18/46 آالنين )Ala(                            2ویتامين پرميكس       

27/86   پرولين)Pro(    1/3مواد معدني          

7/98  تيروزین)Tyr( 2مالس                  

20/55والين)Val(                       5مخمر                  

C 0/02ویتامين)Met(7/51متيونين

E 0/05ویتامين )Isl(7/76                                                                                                                                                 ایزولوسين

)Lus(37/13لوسين

)Cys(6/51سيستئين

  )Phe(15/67فتيل آالنين

)Lys(14/55الیزین

)Thr( 13/63ترئونين

جدول 1- تركيبات جيره شاهد و مقادیراسيدهاي آمينه جيره شاهد
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سطوح مختلف متيونين

متيونين 2 %متيونين 5/1 %  متيونين 1 %  متيونين 5/0 % شاهد )متيونين %0(

)W1(  1/09± 31/06            وزن اوليه a              32/58 ±1/97 a              30/78 ±1/9 a               32/48 ± 2/2 a32/7 ± 2/3  a

 )W2( 4/8± 111/1         وزن نهایي a          113/7 ± 4/4 a           113/8 ± 4/1 a         116 /9 ± 4/9  a      114  /6± 0/51 a

)WG( 1/6 ± 05/ 80       افزایش وزن a            81/2±2/8 a            82 /9±1/7 a            84 /5±4/5 a    83/6± 1/6 a

        )FCR( 0/06 ±57 /1     ضریب تبدیل غذایي a         1/59  ±0/09 a           1/49 ± 0 /05 a               1/5 ±0/02 a1 /52 ±0/03 a

      )SGR( 0/07 ± 2/28        سرعت  رشد  ویژه a       2/24 ±0/1 a           2/34  ± 0/09 a          2/29 ± 0/02 a2/24 ± 0/03 a 

                       )BWI(  1/39 ± 258/1        درصد افزایش وزن  بدن a    250/4 ±20/9 a         270/3  ±19 / 7 a     260/1   ± 5 /2 a250/1  ±7/2 a

            )PER( 0/06 ±1/59       بازده پروتئين a          1 /57± 0/09 a            1 /680± 0/06 a         1/67±0/02 a         1/65± 0/03 a

 a              96/58 a                   93/16 a                  96/58 a 100 a 96/58            درصد بازماندگي %                 

تركيبات بدن و آناليز الشه در ابتداي آزمایش:                   

3/ 0± 45 / 15پروتئين                   

0/1 ± 2/7چربي                      

8/ 0± 4 /79 رطوبت

در انتهاي آزمایش 

b             52/4±0/1 b            53/2±0/43 b               55/9±0/32 a52/1±1/1 b 0/04±51/9       پروتئين           

a16/40±0/11  a                14/6±0/28 b         13/3±0/30 c15/1±0/31  b 0/15±16/2      چربي               

d             55/8±0/79 c            64/1±0/95 b             66/9±0/7 a    52/7±0/64 d 1/0±53/3          رطوبت

b           8/3  ±0/15  a             8/1±0/3 a               8/4±0/20 a     7/3±0/2 b 0/20±7/30        خاكستر

 .)P<0/05( جدول2- بررسي فاكتورهاي رشد فيل ماهيان جوان تغذیه شده با سطوح مختلف متيونين
)Mean±S.D( - آناليز اوليه الشه بچه فيلماهيان)وزن تردرصد(  

)P>0/05(  .حروف غير مشابه در یك ستون  به معناي اختالف معني دار در بين آن تيمارهاست S.D  ±ميانگين )تركيبات الشه در انتهاي آزمایش )برحسب % وزن خشك -

بررسی سطوح مختلف ...
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نمودار1- مقایسه ضریب رشد ویژه   )SGR(و ضریب تبدیل غذایی )FCR(در انتهاي دوره 
                               )P<0/05(  تغذیه

نمودار 2-  مقایسه درصد افزایش وزن بدن)BWI( تيمارهاي مختلف متيونين در انتهاي دوره تغذیه 
)P<0/05(

نمودار 3- مقایسه فاكتور وضعيت )ضریب چاقی( و بازده پروتئين در  تيمارهاي مختلف در انتهاي دوره تغذیه 
)P<0/05(
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نمودار4- مقایسه تركيبات بدن تيمارهاي مختلف متيونين در پایان دوره تغذیه اي)تيمار اول: تيمار شاهد,   تيمار 
دوم : متيونين %5/0   تيمار سوم :متيونين%1 ,تيمار چهارم :متيونين 5/1  , تيمار پنجم متيونين 2 %(

تشكر و قدر دانی
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