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ABSTRACT 

Considering the global consumption of frogs and providing 95% of frogs' 

legs at the international level through fishing from the natural 

environment, environmental concerns have been given more attention. 

Therefore, with the aim of developing the artificial reproduction of frog, 

the effects of using different dietary- animal and plant proteins on 

metamorphism of frog (Rana ridibunda) were investigated. The 

experimental diets were: (i) a diet containing 100% animal protein, (ii) a 

diet containing 100% plant protein, (iii) a diet containing 50% plant and 

50% animal proteins, (iv) a diet containing 30% plant and 70% animal 

proteins, and (v) a diet containing 70% plant and 30% animal proteins. 

The tadpole fed the experimental diets in a 90-day period. The individual 

weight was significantly different among the treatments during the 

experimental period (p<0.05). The highest weight loss occurred in the 

10th week of rearing in the 3, 3 and 1 treatments, respectively. Maximum 

weight loss was observed in the treatment 5 in the 12 week and in the 

treatment 2 in the week 13. Given the individual weight, and also the 

metamorphism process and biomass of froglets, the diet containing 50% 

plant and 50% animal proteins nominated more capable diet for 

production of froglets (Rana ridibunda). 
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 "مقاله پژوهشی"

قورباغه   یدر پرورش الروها یوانی و ح یاهیگ ینمتفاوت پروتئ ی درصدها یحاو ییغذا هاییره مصرف ج اثر

Rana ridibunda شدن به فراگلت   یلتا تبد 
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 چکیده 

از  یدص یقاز طر یالملل ینها در سطح بقورباغه یپا %95 ینتامو ها قورباغه یبا توجه به مصرف جهان

پ   یش ب  یطیمح  یستز  هایینگران  ،یعیطب  یطمح ورد توجه قرار گرفته است. لذا، در جهت    یش از 

 ی اندازراه  ی تصادف  طرح کامال  یکدر قالب    یپژوهش  ی،مصنوع   یها  یطقورباغه در مح  یرتوسعه تکث

  ی حاو  - 1شامل    یو جانور  یاهیگ  یینمختلف پروت  یدرصد ها  یحاو   ییغذا  یرهپنج ج  یرشد و تاث

  ین پروتئ  %50و    یوانیح  ینپروتئ  %50  -3یاهیگ  ینئپروت  %100  یحاو  -2  یوانیح  ینئپروت  100%

 ین پروتئ  %70و    یوانیح  ینپروتئ  %30-5  یاهیگ  ینپروتئ  %30و    یوانیح  ینپروتئ  %70   - 4  یاهی گ

ها  یاهی،گ شاخص  دادهشد  یبررس  Rana ridibundaقورباغه    نوزادانرشد    یبر  از    های.  حاصل 

 یمارها ت  یندر طول دوره پرورش در ب  نوزادان  یوزن انفراد  یشرا در افزا  یداریمعناختالف    یشآزما

  ( p<05/0)  داریدوم و پنجم معن   یماراول با ت  یمار ت  ینب  یوزن انفراد  یشافزا  .(p<05/0)نشان داد  

کاهش وزن    یشترینب(.  p>05/0بود )ن  داریسوم و چهارم معن  یمارهایت  یناختالف موجود ب  بود، اما

پنجم در هفته   یمار چهارم، سوم و اول رخ داد. در ت  یمارهای در ت  یبترتبهدر هفته دهم پرورش    یزن

خص  شا  یج شد. با توجه به نتا  یدهکاهش وزن د  بیشینه  یزدهمس  فتهدوم در ه  یماردوازدهم و در ت

 ی جانور  ینپروتئ  % 50سوم با    یمارت  نوزادان،  یتودهو ز  یسی دگرد  یندفرا  یسه، مقا نوزادانوزن    یشافزا

به    رسیدنتا    R. ridibundaقورباغه    نوزادانپرورش    یبرا  یمارت  ترینینهبه  یاهی گ  ینپروتئ  %50و  

 . بود یسیمرحله کامل دگرد
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 مقدمه 

گونه    3800  ها ند و قورباغههست   خانواده   24  شامل دوزیستان  

در    Ranaاز جنس    و   هادهند. در بین قورباغهرا تشکیل می

معمولقورباغه  گونه  انزلی  تاالب    Rana)1ی مردابی 

ridibunda)  است قبولی  قابل  فراوانی  گونهدارای  های  . 

و   برای  خوراکی  شامل  مناسب  دنیا   4پرورش  در    قورباغه 

سبز که    هستند قورباغه  Rana clamitans) 2قورباغه   ،)

4(Rana pipiens  ،)(،  palustrist Rana) 3ی اردک

معمولی  مردابی  قورباغه Rana ridibunda) 5قورباغه  و   )

-ل میــرا شام   (Rana catesbeiana) 6ریکایی ـزرگ آمـب

و تجارتی باالیی دارند که برای   ها ارزش غذایی این گونه  وند.ش

شوند. قورباغه بزرگ آمریکایی  مصرف انسانی پرورش داده می

تمام بدنش  و مصرف  بزرگش    اندازهدلیل  بهالمللی  در سطح بین

ران   تولیدها فقط به خاطر گونه  دیگر لی و  ،مورد پذیرش است

 (.Mirzajani, 2003) شوند یپرورش داده م

های زیست محیطی  ها موجب بسیاری از نگرانیقورباغهمصرف  

ها  پای قورباغه  %95های گذشته،  که در دهه  شده است، تا آنجا

بین تأمین  در سطح  طبیعی  محیط  از  طریق صید  از  المللی 

 برایگونه قورباغه در حال حاضر   200. برای مثال،  ه استشد

گونه، در    20، تنها  این  شوند. با وجودامرار معاش استفاده می

ها  ساله میلیون  شوند. هرالمللی خرید و فروش میسطح بین

، برخالف انقراض ییو اروپایی  آمریکاکشورهای  قورباغه توسط  

تولید کنترل شده پرورش    ،د. بنابراین نشواحتمالی آنها وارد می

 Altherr et)  وری استامری ضر  یصنعت  به صورتقورباغه  

al., 2011). 

ی تجار  پرورش  در  مشکالت  نیتریاساس  ازی  یک  هیتغذ

 مراحل  به   توجه  با   توانیم  را  ها قورباغهی  غذا.  ستهاقورباغه

تا    مناسبی  غذایعنی    مختلف  نوع  سه  به  ،یزندگمختلف  

.  کرد  میبالغ تقس  یهاقورباغه  و  هافراگلت  ها،تدپل  رسیدن به

ی  متنوع ی  غذاها  از  هاتدپل  و  ستانیدوز  نوزادان  هیتغذی  برا

  ها تدپلی  برا   مطلوب  فیتـبا کی   رهـیا جی  غذا.  شودیم  استفاده

  پخته،ی  ماه  شده،   پخته  مرغ  تخم   زرده  ا، یآرتم  شامل  معموالً

 
1 Marsh frog 
2 Green frog 
3 Pickerel frog 
4 Northern Leopard frog 

-کرم  شامل  هافراگلتی  غذا .است  پختهی  کاهو  و  برنج  سبوس

  استفاده  با  توانیمرا    پروانه  کرم  شرپرو.  است  دارپروانهی  اه

  با   شده   بیترکی  وانیح  عاتیضای  محتوی  چوبی  هاینیس  از

  لیتبد   از  بعد.  ددا  انجام  شرپرو  طیمح  عنوان  به  فاسد ی  ماه 

-کرم  از  استفاده  با  توانیمرا    هافراگلت  کرم،  به  هاتخم  شدن

ی  هاقورباغهی  برا  مناسبی  غذا .  کرد  هیتغذ   شده   متولدی  ها

-محسوب میی  حیترج  شکار  معموال  که  هستند  حشرات  بالغ، 

  هاخرچنگ  و   ها یماه   ها، تدپلپیشنهاد شده است که    .شوند

می   هیتغذی  برا  غذاها  نیبهترعنوان  بهرا     کنند انتخاب 

(Culley et al. 1977) .  ی  غذاها  بزرگ،ی  تجار  مزارع  در

  ه یتغذی  برا  تواندیم  زین  سگی  غذا  و  انیماه  تجاری  پلت

 .شود  استفاده  رشد حال دری هاقورباغه

بالغ قورباغه  و  ها تدپلی  برا   ، Rana catesbeiana  های 

  شده ی  معرف  تجاریی  غذاها  برای تولیدی  مختلف  یهافرمول

  گو،یم  پودر  شامل  های فرموله شده اغلبترکیب جیره.  است

  ر، یپن  آب  برنج،  سبوس  ا،یسو  و   مخمر  نیپروتئ  ،یماه   پودر

 د،یاس  کینولئیل  ، ینیتامیو  مکمل،  7ی ماه  محلول  ،ی ماه  روغن

  خام   نیپروتئ  یا   همبند،  عنوان  به   کلگین  و   هماتوفسفات   م یسد

  پودر وی  ماه  پودری )وانیح و(  ذرت  و گندم  ا،یسو  آردی )اهیگ

 ;Culley et al. 1977)   است(  خشک  ریش  و  گوشت

Fontanello et al. 1985 ) 

  زین   ها قورباغه  نمو  و  رشدی  رو  رهیج  دری  افزودن  مواد  اثرات

  در   موجود  میکلس  که  شده است  گزارش.  است  ه شدی  بررس

)غذا  رهیج  اسکلتی  عاد  نمو  و   رشدی  برا(  %5/0-9/0یی 

.  است  ازینمورد    R. catesbeiana    نوزادان  دری  استخوان

 وعیش  ، C  نیتامیو  %2-8ی  حاوی  هارهیج  ،نیا  بر  عالوه 

  کاهش   R. catesbeiana    نوزادان  در  را  scoliosisی  ماریب

  یک   دریی  غذا  مواد(.  Leibovitz et al., 1982)  دهدیم

  کنجاله  گو،یم  پودر  ،یماه   آرد  شامل  هاقورباغهی  برا  رهیج

  مواد   و  شده یی  زدایچرب  برنج  سبوس  و  مخمر  نیپروتئ  ا،یسو

  ک یاسکورب  و   فسفات  میکلس  ، ینیتامیو  مکمل  شاملی  افزودن

 (. Schafer, 1982) کار رفته استهنیز ب دارپوشش دیاس

5 Marsh frog 
6 American Bullfrog 
7 Fish soluble 
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ها و چگونگی پرورش  ای قورباغهترش تنوع گونهسبا توجه به گ

به نظر می اقلیمی متفاوت،  نیاز است آنها و شرایط  رسد که 

جیرهپژوهش تولید  مورد  در  زیادی  و  های  کیفیت  با  های 

های بومی در ایران و صنعتی کردن  اقتصادی برای تولید گونه

آنها   شودتولید  اینکه  نظر.  انجام   Ranaقورباغه    به 

ridibunda  می و  است  ایران  های  گونه  ءجزتواند  بومی 

سعی    ،در این پژوهش  ،مناسب برای تکثیر و پرورش قرار گیرد

پژوهش از  موجود  پایه  اطالعات  به  توجه  با    دیگر های  شد 

های  با میزان متفاوت پروتئین  ثیر چند جیره غذایی أ ن، تامحقق

ضریب تبدیل غذایی و    وهای رشد  شاخصبر  گیاهی و جانوری

تدپل وضعیت  ) شاخص  گونه  نوزادانهای   )Rana 

ridibunda  تا مرحله دگردیسی و تبدیل شدن به فراگلت 

 . شودبررسی 
 

 هاروش  و   مواد

 محل انجام آزمایش 

  ت یریمد  و  انیآبز  پرورش  و  ریتکث  شگاه یآزما  در  این پژوهش

ی  عیطب  منابع   و ی  کشاورز  سی پرد  در  التیش  گروه   ، آب  منابع

 . شد انجام البرز استان در تهران دانشگاه

 

 طرح آزمایش و تیمارها

ثیر پنج  أ تصادفی، ت  در این آزمایش در قالب یک طرح کامالً

پروت مختلف  درصدهای  حاوی  غذایی  و  ئجیره  گیاهی  ین 

  R. ridibundaقورباغه    نوزادانهای رشد  جانوری بر شاخص

تعیین    .شدبررسی   استفاده    لفرموبرای  جیره غذایی  مورد 

تغذیه نرم    نوزادان  این   برای  از    UFFDAافزار  قورباغه 

در    نوزادان اینهای غذایی آزمایشی  جیره  ل. فرمودشاستفاده  

ها برای پس از تهیه جیره  ،ارائه شده است. در نهایت  1  جدول

خاکستر پروتئین، چربی، فیبر و  درصد    تعیین مقدار حقیقی

انجام   معمولتقریبی با استفاده از روش    سنجش، از  هادر جیره

 سبوس   ، یماه  پودر  کردن  مخلوطها با  سازی جیرهشد. آماده

  روغن   سپس   و   ذرت  گلوتن  برنج،   آرد   ا، یسو  کنجاله  برنج،

.  دش  هیته  نها آ  به   نمک  و ی  نیتامیو  مواد  ،ی معدن  مواد  ،ی اهیگ

. شد  اضافه  آن  به  مواد  کل  وزن   %25  نسبت  با  آب  ،تینها  در

 هر تیمار آزمایشی، شامل سه تکرار بود.

 
 . UFFDAبا استفاده از نرم افزار  Rana ridibundaهای غذایی آزمایشی الروهای قورباغه  فرموالسیون جیره 1جدول 

 ترکیب مواد خام
 (%)میزان تقریبی ترکیبات هر جیره 

 (5T) 5جیره  (4T) 4جیره  (3T) 3جیره  ( 2T) 2جیره  (1T) 1جیره 

 پودر ماهی 

 گلوتن ذرت

 کنجاله سویا

 آرد گندم

 سبوس برنج 

 نشاسته ذرت 

 روغن ماهی و گیاهی 

 مکمل معدنی 

 مکمل ویتامینی 

 نمک

 میزان کل

74/45 

0 

0 

10 

86/26 

5 

8 

1 

3 

4/0 

100 

0 

09/44 

10 

10 

51/18 

5 

8 

1 

3 

04/0 

100 

23 

90/21 

5 

10 

70/22 

5 

8 

1 

3 

04/0 

100 

5/31 

47/13 

5/3 

10 

13/24 

5 

8 

1 

3 

04/0 

100 

5/13 

14/29 

10 

10 

96/19 

5 

8 

1 

3 

04/0 

100 

 



 (و همکارانرفیعی )شدن به فراگلت  یلقورباغه تا تبد یدر پرورش الروها یوانیو ح یاهیگ ینمتفاوت پروتئ یدرصدها یحاو ییغذا هاییره مصرف ج  اثر/    5

 
 

 Ranaهای قورباغه الرو  آنها که برای تغذیه و پرورشتقریبی بیوشیمیایی  رکیبت های غذایی و میانگینجیره 2جدول 

ridibunda   .به کار رفت 

 یبترک
 جیره های آزمایشی 

 5جیره  4یره ج 3جیره  2جیره  1جیره 

 50/10 00/11 30/11 80/10 20/10 رطوبت )%( 

 40 41 80/39 75/40 9/40 پروتئین )%(

 50/15 30/15 00/15 10/14 16 چربی )%(

 20/4 00/4 80/3 90/3 40/4 خاکستر )%(

 80/2 80/2 75/2 20/4 10/2 فیبر )%(

 

 شرح آزمایش 

 هیحاش  ازی  معمولی  مرداب  قورباغه  تدپل  قطعه  450تعداد  

و به کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان انتقال    ، صید  ی انزل  تاالب

داده شد و در مخازن پرورشی با شرایط محیطی سازگار شدند.  

سازگار شدن به  برای  ها یک هفته قبل از شروع آزمایش  تدپل

شدند. در  های غذایی و دستکاری در مخازن قرار داده  جیره 

قزل غذای  با  نیز  مدت  این  محتوی  طول  پروتئین    %40آال 

 هفته انجام شد.  14تغذیه شدند. این آزمایش به مدت 
تغییر     و  15  روز  دری  خارج  هیتغذ  شروعزمان    نبا در نظر گرفت

با    روزه  90برای یک دوره    نوزادان،  25روز    درو دگردیسی  

تغذیه شدند.  جیره آزمایشی  غذایی  یی  غذای  هارهیج  ازهای 

  %13 نسبت با %35 خام نیپروتئ  سطح با  هاتدپل  هیتغذی برا

  شد   استفاده   12  ساعت   در  و   روز  در   یکبار  ها،تدپل   زنده  وزن

(Seixas Filho et al. 2011b.)  مخزن   15  در  نوزادان  

 آب   تریل  6  مقدار  با  و  تریل  10  تیظرف  با  یک  هر  ،یکیپالست

  تریل  درقطعه    5  هاتدپل  تراکم  و   شدند  داده  قرار  هم  کنار  در

صورت روزانه در بهدر دو نوبت  دمای آب و دمای محیط  .  بود

اندازه با دماسنج  در طول   آبی  دما  گیری شد.صبح و عصر 

 pH  5/7-1/7  و تغییرات مقدار  C°  1   ±  25  آزمایش حدود

انجام    ساعت   24ی  ط  در  %80  باًیتقر  مخازن،   آب  ض یتعو.  بود

مخازن پرورشی روزانه  (.  Seixas Filho et al. 1997)  شد

و مدفوع و  داشته شد    کردن آب تمیز نگهسیفون  از طریق  

 نوزادان   سنجیزیستشدند.  مواد غذایی باقی مانده از آن خارج  

-هر هفته یکبار تا زمان پایان دگردیسی و جذب دم، با اندازه

بدن از دهان   درازایو میزان بقا انجام شد.   درازاگیری وزن و 

زیر  تا محل دم، توسط خط گیری شد. اندازه  بینوکوالرکش، 

  5ف پالستیکی با حجم  وظر  زا  نیز  نوزادانکردن  برای وزن  

  .استفاده شد  گرم 001/0متر آب توسط ترازویی با دقت میلی

از ظروف    شده  تلفی  هاتدپل  کیفیت تصویر پایین است.روزانه

 . شد ثبت روز هر  در تلفات تعداد  و خارج

عملیات  برای محاسبه مقدار غذای مصرفی در هر روز مراحل  

 : شدزیر انجام 

 ها در هر تکرارشمارش تعداد تلفات و دگردیسی  •

 توزین شده نوزادانبر تعداد  آنهابا تقسیم کردن وزن   نوزادانمحاسبه میانگین وزن  •

    نوزادانمیانگین وزن  × تعداد تلفات(  -توده موجود در هر تکرار = )تعداد اولیه زی •

 توده وزن زی %10محاسبه مقدار غذای مصرفی =  •

 

  ، با  آنهاوزن زنده    %10قورباغه یکبار در روز با نسبت      نوزادان

مدت  زمایشی  آهای  جیره به  آزمایش  این  شدند.    14تغذیه 

 شد. هفته انجام 

 

 آماری   سنجش

 تجزیه از    ی برای مقایسه میانگین داده ها بین تیمارهای آزمایش

طرفه   یک  شد  One-Way ANOVAواریانس  .  استفاده 

معنی سطح  بین  تعیین  بودن    در  متغیرها  میانگین دار 

 0/ 05داری  و در سطح معنیدانکن   با آزمون  ی مختلفتیمارها

(05/0p< )شد بررسی  . 
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 نتایج 

 های رشدشاخص  

در افزایش  را  داری  اختالف معنی  ش یآزما  از  حاصلی  هاداده

  هاتیماربین  دوره پرورش در  طول    در      نوزادانوزن انفرادی  

ارائه شده   1شکل  در نمودار  این داده ها  (.  p<05/0)  نشان داد

به    دهدمینشان    و  است نسبت  اول  تیمار  تیمارها    دیگرکه 

گرم( است.   325/1  ±  035/0انفرادی )دارای بیشترین وزن  

ترتیب تیمارهای چهارم، سوم، پنجم و دوم  بهبعد از تیمار اول،  

ه یازدهم  ـافزایش وزن انفرادی بیشتری را نشان دادند. در هفت

اختالف    پنج بین   غذایی  شد  معنیتیمار  مشاهده  دار 

(05/0>p  با سوم  و  چهارم  تیمار  بین  دوازدهم  هفته  در   .)

اختتیمارهای   پنجم  و  معنیـدوم  شد  الف  مشاهده  دار 

(05/0>p.) 

 

 
درصد   تغذیه شده با پنج تیمار غذایی با   Rana ridibundaقورباغه نوزادان  وزن انفرادیانحراف معیار(  ±)میانگین  1شکل 

 . دوره پرورش یطمتفاوت پروتئین گیاهی و حیوانی در  

 
های بعدی  در هفته  نوزادوزن کل به دلیل حضور تعداد کمتری  

د. بعد از حدود پنجمین هفته،  بوشروع آزمایش دارای نوسان  

ها  به دگردیسی کردند و از سینیها شروع  ترین تدپلسنگین 

شدند وزن  امر  این    . خارج  میانگین  در  سریعی  افت  موجب 

نوسانات هفتگی    ،ها شد. بنابراینمانده در سینیهای باقی تدپل

،  2  شکلمشاهده شد. با توجه به    شاخصقابل توجهی در این  

 نوزادان پروتئین حیوانی( میزان وزن کل %100در تیمار اول )

در هفته نهم با  هفته اول، دوم، سوم و یازدهم دارای اختالف 

گرم(   7/ 90  ±  52/3وزن )  بیشینه(.  p<05/0)  دار بودمعنی

( دوم  تیمار  در  شد.  مشاهده  نهم  هفته  پروتئین   %100در 

 48/1)  بیشینه  ، توده در هفته یازدهمگیاهی( میزان وزن زی

دار معنیها اختالف  هفته  دیگرگرم( بود و نسبت به    49/6  ±

 %50پروتئین حیوانی و    %50(. در تیمار سوم ) p<05/0)  داشت

  ±   63/0پروتئین گیاهی( هفته نهم دارای بیشترین وزن کل )

با    90/9 و  اختالف    دیگر گرم(  دارای  بود  معنیتیمارها  دار 

(05/0>p( چهارم  تیمار  و    70%(.  حیوانی    %30پروتئین 

دارای   نهم  هفته  در  نیز  گیاهی(  کل    بیشینهپروتئین  وزن 

داری در این هفته تفاوت معنی  اما   ، گرم( بود  76/8  ±  62/1)

( نشد  مشاهده  هشتم  و  هفتم  هفته  تیمار  p>05/0با  در   .)

( و    %30پنجم  حیوانی  نیز    %70پروتئین  گیاهی(  پروتئین 

گرم( در هفته نهم و با عدم وجود    28/7  ±  92/0وزن )  بیشینه

 (. p>05/0)د  شدار با هفته هشتم و دهم مشاهده  تفاوت معنی

تیمار اول دارای بیشترین وزن بود که نشان   ،در هفته پنجم

اوج دگردیسی خود نزدیک      نوزادانداد   به مراحل  بیشتری 

).  اندشده اول  تیمار  هفته  این  با   09/7  ±  78/2در  گرم( 

در    (.p<05/0)دار داشت  معنیتیمارهای دوم و پنجم تفاوت  

a 

c 



 (و همکارانرفیعی )شدن به فراگلت  یلقورباغه تا تبد یدر پرورش الروها یوانیو ح یاهیگ ینمتفاوت پروتئ یدرصدها یحاو ییغذا هاییره مصرف ج  اثر/    7

 
 

افزایش وزن در هفته نهم در تیمار سوم   بیشینه  ،این نمودار

معنی  90/9  ±  63/0) تفاوت  که  شد  مشاهده  با  گرم(  داری 

وزن کل   بیشینهدر حالی که    ، (p<05/0)تیمار دوم داشت  

با    49/6  ±  48/1) و  یازدهم  و در هفته  تیمار دوم  در  گرم( 

  06/1. در هفته یازدهم تیمار چهارم )د شاختالف زیاد مشاهده  

اختالف   34/2  ± دارای  پنجم  سوم،  تیمارهای دوم،  با  گرم( 

  ±   1/1(. در هفته دوازدهم تیمار دوم )p<05/0)دار بود  معنی

معنی  70/5 اختالف  پنجم  و  چهارم  تیمارهای  با  دار  گرم( 

   (.p<05/0) داشت

 

 
درصد   تیمار غذایی مختلف با 5تغذیه شده با  Rana ridibundaقورباغه   نوزادانانحراف معیار( وزن کل   ±میانگین ) 2شکل 

 . ایهفته 14دوره پرورش متفاوت پروتئین گیاهی و حیوانی در طی 

 
اختالف مشاهده شده در افزایش    دست آمده، ه  باساس نتایج    بر

معنی پنجم  و  دوم  تیمار  با  اول  تیمار  بین  انفرادی  دار وزن 

(05/0p<  )اما و   بود،  سوم  تیمارهای  بین  موجود  اختالف 

  در   زین  وزن  کاهش   نیشتریب (.  <05/0pبود )ندار  چهارم معنی

  اول  و   سوم  چهارم، ی  مارهای ت  در  بیترتبه  پرورش  دهم   هفته

  در  دوم  ماریت  در  و  دوازدهم  هفته  در  پنجم  ماریت  در.  داد  رخ

 (. 3 شکل) شد  دهید وزن کاهش  بیشینه زدهمیس هفته

b b 

a 

ab 
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تیمار غذایی با   5تغذیه شده با   Rana ridibunda قورباغه   نوزادانتوده انحراف معیار( افزایش وزن زی   ±میانگین )  3شکل

 . ایهفته 14درصدهای متفاوت پروتئین حیوانی و گیاهی در دوره پرورش 

 
نمودار به  توجه  معنی  4  شکل  با  میانگین   اختالف  در  داری 

با    نوزادانافزایش وزن روزانه   تیمار    پنجقورباغه تغذیه شده 

متفاوت پروتئین حیوانی و گیاهی مشاهده شد.  درصد    غذایی با 

پنجم اختالف معنی و  تیمار دوم  با  اول  تیمار  دار وجود بین 

سوم و چهارم    هایاول با تیمار  تیمار  اما بین،  (p<05/0)  داشت

ودار  ـاین نم  بر پایه(.  p>05/0دار مشاهده نشد )اختالف معنی

 017/0  ±  0/ 009زایش وزن روزانه  ـرین افـرین و کمتـبیشت

 . د شبه ترتیب در تیمار اول و دوم مشاهده    007/0  ±  005/0و  

 

 
تغذیه شده با پنج تیمار غذایی با    Rana ridibunda قورباغه نوزادانانحراف معیار(  افزایش وزن روزانه   ±میانگین ) 4شکل 

 . درصدهای متفاوت پروتئین حیوانی و گیاهی در تیمارهای مختلف

 
اساس   روزانه    ،5  شکلبر  تیمارها  نوزادانافزایش وزن    یدر 

. در  بودداری  ش دارای تفاوت معنیرهای پروآزمایشی در هفته

تیمار اول تا هفته ششم، در تیمار چهارم تا هفته پنجم و در  

در   و  هفته هشتم  تا  پنجم  تیمار  هفتم،  هفته  تا  سوم  تیمار 

افزایشی  به صورت آرام تیمار دوم تا هفته نهم دارای شیبی  

زایشی و کاهشی بود.  در افزایش وزن روزانه و سپس نوسان اف



 (و همکارانرفیعی )شدن به فراگلت  یلقورباغه تا تبد یدر پرورش الروها یوانیو ح یاهیگ ینمتفاوت پروتئ یدرصدها یحاو ییغذا هاییره مصرف ج  اثر/    9

 
 

روز در  در    گرم  03/0  ±  065/0بیشترین افزایش وزن روزانه  

روزانه  وزن  افزایش  کمترین  و  هشتم  هفته  در  اول   تیمار 

روز در تیمار دوم مشاهده شد. تیمار  در    گرم  010/0  ±  036/0

بیشترین   دارای  دارای   (89/2  ±  11/0)اول  دوم  تیمار   و 

 بود.  (96/1 ±  05/0) کمترین ضریب رشد ویژه

 

 
تغذیه شده با پنج تیمار غذایی با    Rana ridibunda قورباغه نوزادان انحراف معیار( افزایش وزن روزانه  ±میانگین ) 5شکل 

 . ایهفته 14درصدهای متفاوت پروتئین حیوانی و گیاهی در دوره پرورش 

 
الشه  بیو  سنجش ترکیب  اختالف  قورباغه    نوزادانشیمیایی 

دادمعنی نشان  تیمار ها  بین  در  را  میزان p<05/0)  داری   .)

پروتئین    %100با    سومبود. تیمار    %91/45پروتئین اولیه الشه  

پروتئین مقدار  بیشترین  دارای  در   ،بود  %93/56  با  جانوری 

کمترین پروتئین گیاهی دارای    %100تیمار دوم با    که  حالی

بود  %96/33و بیشترین میزان چربی  %56/46مقدار پروتئین 

)جدول    و به ترتیب تیمارهای چهارم، سوم و پنجم قرار داشتند

3). 

 
پرورش یافته با پنج تیمار غذایی مختلف با   R. ridibundaقورباغه  نوزادانمیانگین ترکیب بیوشیمیایی الشه   3جدول 

 . درصدهای متفاوت پروتئین جانوری و گیاهی در پایان آزمایش

 5 4 3 2 1 ها شاخص

 b2/64 ± 1/50 c43/56 ± 1/46 a74/93 ± 0/56 b3/73 ± 1/50 c1/60 ± 1/46 پروتئین

 a31/29 ± 1/39 c66/96 ± 1/33 b61/79 ± 3/33 a66/11 ± 1/33 e31/60 ± 3/33 چربی

 

 بحث  

و   دیرباز  پرورشاز  تجاری  پرورشی  مزارع  یا   نوزادان  در 

را   یغذا بخش مهم و خاصمین  أتهیه و ت،  قورباغههای  تدپل

 شاملای از منابع پروتئینی  و دامنه گسترده   تشکیل داده است

-Flores(، تخم مرغ پخته )Culley, 1991سبزیجات تازه )

Nava et al., 1994یا    ( و در بسیاری از موارد غذای پلت

را    هایحبه بازار  در  موجود  است  تجاری  شده  شامل  نیز 

(Flores-Nava, 1994a; Lopes-Limo and 

Agostinho, 1992.)  که    عنوان است  های  دپلـ تشده 

مـرورشـپ  معـصـی،  کنندگان  پری  اندلقـرف  از  ها  فیتون و 

آنها به شکل خوبی از غذاهای طبیعی در  کنند، پس  تغذیه می

می استفاده  پرورشی  بنابراینشرایط  استخر دکود  ،کنند.  هی 

تواند یک راهکار مناسب برای افزایش غذای در  میرا  پرورشی  

 .دانستها دسترس برای تدپل

ی  هامیرژ  با  R. catesbeiana  قورباغهی  سیدگرد  و  رشد

  و ی  دستی  غذا  مخلوط  ،هاتوپالنکتونیف  از  اعمیی  غذا  مختلف

 پالنکتون   مخلوط  که   ه استداد   نشانی  دستی  غذا  و  پالنکتون

  % 50  تا  33  و  است  برخورداری  بهتریی  کارا  ازی  دستی  غذا  و
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  کنند میی سیدگرددر این شرایط    باال   وزن نیانگیم  با  نوزادان

از    و   تنها، ی  دستی  غذا  یا  وی  پالنکتون  خالصی  غذااستفاده 

وزن کاهش  -Benitez)  شودمی  نوزادان  در  باعث 

Mandujano and Flores-Nava, 1997  .) 

پژوهش   )  Mazzoniدر  بقای  ،  (1992و همکاران  میانگین 

جیره  نوزادان با  شده  شدهتغذیه  متعادل  به  با    ، های  توجه 

،  25سطوح انرژی خام، به ترتیب برای سطوح پروتئین خام  

.  اعالم شد  %17/59و    50/87،  83/70  ، به ترتیب%45و    35

سوخت و  های متعادل شده با سطوح انرژی قابل  برای جیره

پروتئینی    و  ساز سطوح  ترتیب  بهنیز    %45و    35،  25برای 

است  50/87و    83/80،  17/79 شده  پژوهش  .  تعیین  در 

داری با دیگر  تفاوت معنی  3با جیره    تغذیه شده  نوزادانحاضر،  

دادند  تیمارها دوره    نشان  در  را  وزن  میانگین  بیشترین  و 

داشت بیشترین   تودهزیکمترین    ، اینوجود  با    ند.پرورش  و 

  حاصل شد.(  %3/34تلفات )، با توجه به  ضریب تبدیل غذایی 

مینتایج  این   این    دهد نشان  این    هایجیرهکه  برای  غذایی 

تدپل  مرحله اطالعات  ،هارشد  به  توجه  توسط    با  شده  ارایه 

، چون  شوندپژوهشگران باید تحلیل و ارزیابی بیشتری    یگرد

گیرد فردی قرار می  مانی بیشتر در تناقض با رشد بیشترزنده

(Seixas Filho et al. 2008 .) 

 داریمعن  طور  به    نوزادان  وزن  و  درازا  نیانگیم  در این پژوهش، 

با    که  کرد  دایپ   شیافزای  نیپروتئ  مختلف  سطوح  با  ارتباط  در

دارد  دیگرنتایج   مطابقت   ,Selaxs Filho)  پژوهشگران 

1998a,b; Albinati, 2000; Barbosa et al. 2005 .) 

از    کاربردیهای  داده آمده  دست  برای ،  نوزادانپرورش  به 

پروتئین   با مختلف  سطوح  انرژی  متفاوت  دو سطح  با    جیره 

 Sotiardisو    Culley  پژوهش های  نتایج حاصل از  توجه به

پروتئین خام در جیره را پیشنهاد    %25-35( سطوح  1983)

با  استکرده   یافتهداده  ،اینوجود  .  مشابه  های  ها 

Fontanello  ( هیچ تفاوتی  1982و همکاران )  در افزایش  را

و    40،  30،  20های محتوی  تغذیه شده با جیره  نوزادانوزن  

   Figueiredoراستادر این  .  نشان نداده استپروتئین    50%

پروتئین خام  را گزارش   %40( سطح  1988)  Calassiniو  

قورباغه بزرگ      نوزادان  این در حالی است که برای پرورش  .کرد

بهینه گزارش  نوزادان    یغذاپروتیین در    %30و    20آمریکایی  

مشخص ، اگرچه سطح انرژی استفاده شده در غذا  شده است

که می دادهنیست  این  از  را  ها  توان  کارگیری سطح بهناشی 

 .دانستانرژی باالتر در جیره 

دار در میزان وزن انفرادی در دوره پرورش وجود اختالف معنی

تیمارهفته  14 از  بر أ ت   هاای در هر یک  ارتباط مستقیم    کید 

وزن بدن هفته،    14  . در طیدارد  وزنافزایش    باسطح پروتئین  

وزن فردی    بیشینهیافت. در تیمار اول  طور مداوم افزایش  به

گرم    35/1  ±  035/0دست آمده، در تیمار اول و با مقدار  به

آن از  بعد  و  شد  سوم،  به  ،مشاهده  چهارم،  تیمارهای  ترتیب 

بنابراین داشتند.  قرار  دوم  و  بهینه  ،پنجم  غیر  و  ترین  بهینه 

اول با  ترتیب، تیمار    دست آمده بهبهتیمار از نظر وزن انفرادی  

پروتئین گیاهی   %100پروتئین حیوانی و تیمار دوم با  100%

 . بودند

گرم( در تیمار سوم و در   0/ 63 ± 90/9افزایش وزن ) بیشینه

  49/6وزن کل )  بیشینهدر حالی که    ، هفته نهم مشاهده شد 

دوم و در هفته یازدهم و با اختالف    گرم( در تیمار  482/1  ±

توده یا وزن با توجه به اینکه زی  ،. بنابرایند شزیاد مشاهده  

موجود و    نوزاداندر هر تیمار با استفاده از تعداد  نوزادانکل 

توان نتیجه می  ،شودمیانگین وزن آنها در هر تیمار محاسبه می

ایجاد شده   از  احتماالً  ممکن استگرفت که نوسانات    ناشی 

  زودرس  و دگردیسی  از مخازن پرورشی  نوزادان  برخی از  خروج

 . آنها باشد

-Benitez-Mandujano and Flores  هایپژوهش

Nava  (1997  )قورباغهی  سیدگرد  و   رشد ی  رو  R. 

catesbeiana   از  اعم یی  غذا  مختلفی  هامیرژ  با 

ی  دستی  غذا  و  پالنکتون  وی  دست ی  غذا  مخلوط  توپالنکتون،یف

ی  بهتریی  کارا  ازی  دستی  غذا  و  پالنکتون  مخلوط  که  داد  نشان

به  ی  دستی  غذا  یا  و  پالنکتون  خالصی  غذا  و  است  برخوردار

.  خواهد کرد  جادیا  نوزادان  در   رایی  نها  وزن  نیکمتر  ، ییتنها

وزن    درازاباالترین   پرورش  بهو  در  آمده   .R  نوزاداندست 

ridibunda    تیمار و  شد  مشاهده  مخلوط  غذایی  رژیم  با 

نبود  برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  گیاهی  صرفاً  غذایی 

(Mirzajani et al. 2003  این .)با نتایج حاصل از   هایافته

 مطابقت دارد.  این آزمایش

 توانیم  زمان  یط  در  ،یفرد  وزن  زانیم  از  حاصل  جینتا  طبق

  ها، داده  اساس  بر.  کرد  محاسبه  را  رشد  یا  وزن  شیافزا  مقدار

و    داریمعن  ،پنجم  و  دوم  با  اول   ماریت  نیب  نوزادانی  فرد  رشد
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تیمارهای سوم و چهارم   نشان  نتایج  این    . دبو  غیرمعنیبین 

دست آمده  بهدهد که این افزایش وزن به دلیل میزان وزن  می

دار با  اما عدم وجود اختالف معنی   ،بیشتر در تیمار اول است

تر بودن این دو تیمار  دو تیمار چهارم و سوم حاکی از بهینه

پروتئین    %70تیمار چهارم با    زیرا  ،نسبت به تیمار اول است

پروتئین   %50پروتئین گیاهی و تیمار سوم با    %30حیوانی و  

 ترتیب موجب افزایش وزن بهپروتئین گیاهی    %50حیوانی و  

 .  ندشد نوزادان

پژوهش برخی    در   ها تدپل  بدن  وزن  نیانگیم  سهیمقاها،  در 

)شتریب  نیپروتئ  که  ییهاتدپل و  ی  سیدگردی  انتها   و   43ی 

است که  شده  نشان داده    . کردند   افت یدر  را  رهیج  از (  %  47

  نیپروتئ  ترنییپا   سطوح  با   شده   هیتغذی  هاگروه  در  نوزادان

  از  بعد  ،نیهمچن.  بیشتری دارندرشد    شیافزا  ،(%39  و  35)

  در   را  ها تدپل   رشد  نیبهتر  نیپروتئ  %43  با  ایرهیجی  سیدگرد

 .R  گونه  در  و   گرم   95/1  باR. tigerina   گونه

catesbeiana  دارند  گرم  72/4  با  (Sretarugsa et al. 

1997.) 

  در  غالباً  که  جگر  و  کاهو  مانندیی  غذا  مواد  اثبات شده است که

  هرگز  ،شودیم  استفاده  ستانیدوز  پرورشی  رتجاریغ   مزارع

کارهای    جینتا  از دیرباز  و  کرد  نخواهد  رفع  را  هاتدپل یی  غذا  ازین

  تازه ی  هارهیج  از  استفاده  که  است  کرده  مشخصپژوهشگران  

 ستین  مناسب  anuran  نوزادان  متراکم  پرورشی  برا

(Culley and sotiaridis, 1984.) 

پژوهش،   ها  ترین تدپلبعد از ششمین هفته، سنگیندر این 

سینی از  و  کردند  دگردیسی  به  این  شروع  و  خارج شدند  ها 

تدپل وزن  میانگین  در  سریع  افت  در  باقیهای  موجب  مانده 

  لیدل  به  زین  نوزادان  تودهیز   وزن  شیافزا  زانیم  ها شد. سینی

  . د شی  متعدد  نوسانات  دچار  مخازن  در  آنها   تعداد  بودن  مؤثر

  ی نوسان  ن آنها،شد  تلف  با  و  کردهی  سیدگرد  نوزادان  خروج  با

  یافت   کاهش  کل  وزنمشاهده شد و    تودهیزدر افزایش وزن  

 .  شد کاهش  دچار ماریت هر  وزن شیافزا زانیم ،تینها  در و

میانگین افزایش وزن روزانه از تفاضل وزن نهایی و وزن اولیه  

روزهای    نوزادان کل  در  آنها  اولیه  وزن  به  نسبت  پرورشی 

 .Rقورباغه   نوزاداندست آمد. افزایش وزن روزانه ه پرورش ب

ridibunda  افزایشی به روند  تیمارها  تمام  در  کلی  طور 

اما در روزهای نزدیک دگردیسی نوسانات کاهشی نیز   ،داشت

دهد که تیمار اول با سرعت و شیب رخ داد. این نتایج نشان می

روزانه  وزن  افزایش  و  کرده  طی  را  رشد  مراحل  بیشتری 

دارد.   نیز  پنجم  بهبیشتری  و  سوم  چهارم،  تیمارهای  تریتب 

اما   ،دارای شیب مناسبی در میزان افزایش وزن روزانه هستند

روزانه   وزن  افزایش  در  کمترین شیب  اول  بودتیمار  دارا  . را 

نسبت    پایانیهفته    درتغییر و یا کاهش در وزن نهایی    ،بنابراین

افزایش وزن روزانه خواهد   به هفته قبل منجر به کاهش در 

بهترین تیمار از نظر افزایش وزن روزانه به    ،بدین ترتیبشد.  

طور بهم، پنجم و دوم بودند. ترتیب تیمارهای اول، چهارم، سو

هایی که در هفته  نوزادانکاهش در افزایش وزن روزانه    ، کلی

بیشتر نمود دارد و حاکی از آن است    ،میزان دگردیسی باالست

دیگر افزایش وزن و رشد ندارند    ،در زمان دگردیسی  نوزادانکه  

این   را صرف تغییرات تکاملی و نمو در  انرژی خود  بیشتر  و 

کنند. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق درباره وزن دوره می 

که    عنوانتوان  می  R. ridibunda  نوزادانگیری   کرد 

سن  نوزادان افزایش  با  مصرف بیشتری  تمایل    ،قورباغه  به 

در تیمارهایی که   ،در نتیجه  . کنندپروتئین جانوری پیدا می 

پروتئین گیاهی دارند بیشتری  تیمار دوم و    ،میزان  از جمله 

انفرادی،  وزن  افزایش  میزان  و  انفرادی  نهایی  وزن  پنجم، 

دارای   کل  وزن  آزمایش    کمینه همچنین  در  است.  مقدار 

Selaxs Filho  ( بیشترین افزایش وزن  2013و همکاران )

روز  به آمده در  با       60دست  تیماری   08/5برابر  در  و  گرم 

 ،همچنینبود.    %40  در جیره  پروتئین  دست آمد که میزانبه

قورباغه با مصرف ماهی      نوزادانرشد  شده است که  مشخص  

-سیب  هایی حاوییابد و جیرهمیافزایش    آنهادر جیره غذایی  

به  یزم نسبت  ماهی  گوشت  و  از  جیره  دیگرنی  عاری  های 

 (. Mirzajani, 2003) کمتری دارندگوشت ماهی رشد  

pH    محدوده در  آب  دمای    نوزادان   پرورش  برای  مناسبو 

درها  قورباغه و  داشتند    و  Fontanelloمطالعات    قرار 

(  2008و همکاران )  Seixas Filhob  و (  1982)  همکاران

نتایج    مطابق با گزارش شده است.    pHنیز این دامنه دمایی و  

  ت یفیکسازی  بهینه(  2008)  همکاران  و  Tavares  کارهای 

  دیتول  در   تیموفق  د یکل  ، یپرورش ی  استخرها  و   مخازن  در  آب

پرورش    استی  پروری آبز باید در  نیز در    نوزادانکه  قورباغه 

 .شوندهای آتی با دقت بیشتری بررسی پژوهش
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 نهایی   ی ریگ  جهینت

ویژه،   رشد  ضریب  وزن دادهمیانگین  افزایش  از  حاصل  های 

 .Rقورباغه    نوزادانکند. در طی پرورش  یید میأ روزانه را نیز ت

ridibunda    ،بدن وزن  افزایش  با  و    درازایهمزمان  بدن 

کل تا قبل از دگردیسی    درازایکل نیز افزایش یافت.    درازای

در   بیشینهبه   دلیل جذب دم  به  مقدار خود رسید و سپس 

اما طول    ،دش فرایند خود هضمی توسط موجود دچار کاهش  

بدن به دلیل افزایش وزن بدن و مصرف غذا تا زمان دگردیسی  

افزایشی دا به حالت  شت  روند  از آن  بعد  لی  و  ، ثابت رسیدو 

انرژی   نوزادانبدن افزایش نیافت. در مرحله دگردیسی    درازای

ر مصرف خود  کمتری  انرژی  رشد  برای  و  کرده  نمو  صرف  ا 

اینمی بر  عالوه  زمانی    ،کنند.  دوره  این  تغییرات بهدر  دلیل 

منجر   ،که در نهایت  ندارندبه تغذیه    احتیاج  فیزیولوژیک نیز

. شودبه کاهش وزن انفرادی، کل و حتی افزایش وزن روزانه می

 وزن  شیافزا  شاخصدست آمده از بررسی  به  جینتا  به  توجه  با

  نیپروتئ  %100  با   دوم  ماری ت  که  کرد  عنوان  توانیم  تودهیز

  بدترین جیره  نوزادان، وزن نیکمتردارا بودن  ل یدل بهی اهیگ

  ، یاهیگ  نیپروتئ  %50  وی  جانور   نیپروتئ  %50  با  سوم  ماریت  و

 .R  قورباغه  نوزادان  پرورشی  برا  جیره  نیترمناسب

ridibunda  وجوداست بنابراین،  از  درصد    .  مناسبی 

-می   ، ها قورباغه  نوزادانهای گیاهی در جیره غذایی  پروتئین

 شته دااین قورباغه    نوزاداننقش مهمی در پرورش مرحله  تواند  

 باشد. 
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