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و (Rana ridibundus)اسیدهاي آمینه الرو قورباغه ترکیبات شیمیایی وتعیین
هاي گوشتیآن در تغذیه جوجهسطوح مختلفامکان استفاده از

پیشوا- دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامیندانشکده علوم زیستی، :*مهدي بکشلو

پیشوا- حد ورامیندانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی وا:سیامک یوسفی

پیشوا- دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین:سید ناصر موسوي
1389بهمن :تاریخ پذیرش1389آبان :  تاریخ دریافت

چکیده
ل داشتن شرایط اقلیمی گرم و کشور ایران به دلی. ها به طور فراوان وجود داردالرو قورباغه جانوري است که در آبگیرها و برکه

و مناطق کویري و آبگیرهاي فراوان، پتانسیل بسیار خوبی را از نظر پرورش و ) بخصوص در شمال و جنوب کشور(خشک و مرطوب 
هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از یک ماده خوراکی جدید با منشا حیوانی به نام پودر الرو . توسعه الرو قورباغه داراست

هاي مورد نیاز در آبگیرها و در مرحله اول، نمونه. براي این منظور آزمایشات در دو مرحله انجام شد. باشدقورباغه در تغذیه طیور می
کردن جهت تجزیه تقریبی و تعیین میزان مواد معدنی مورد آنالیز شیمیایی به روش شک شدن و آسیاب آوري و پس از خها، جمعبرکه

AOAC)1990 (هاي بالغ جوان با روش سیبالد همچنین انرژي قابل متابولیسم پودر الرو قورباغه توسط خروس. ار گرفتندقر
5و 5/2، 0هاي گوشتی در سطوح در مرحله دوم، تاثیر استفاده از پودر الرو قورباغه در جیره غذایی جوجه. تعیین گردید) 1982(

هاي رشد، پایانی و در کل میزان مصرف خوراك، ضریب تبدیل غذایی در پایان دورهافزایش وزن بدن، . درصد مورد بررسی قرار گرفت
جوجه براي تعیین وزن سینه، ران، 2در پایان دوره نیز در هر تیمار از هر تکرار . و ارزیابی قرار گرفتآماريدوره مورد تجزیه و تحلیل

درصد پودر الرو قورباغه در مقایسه با سایر تیمارها بطور 5سطح . بطنی، کبد، سنگدان، قلب و روده کشتار شدندمحوطهچربی
درصد پودر الرو بطور 5/2درصد نسبت به سطح 5سطوح تیمار شاهد و سطح . شديداري سبب ضریب تبدیل غذایی کمترمعنی
داري دیده نشد ولی یدرصد اختالف معن5مصرفی بین تیمار شاهد و سطح ك از لحاظ خورا. شديداري سبب افزایش وزن بیشترمعنی

اجزاي الشه همچنین سطوح مختلف الرو قورباغه بر.  داري دیده شددرصد پودر الرو اختالف معنی5/2بین تیمار شاهد و سطح 
.ایجاد نکردداري معنیتاثیرهیچگونه 

عملکرد، هاي گوشتیپودر الرو قورباغه، جوجه:کلمات کلیدي

m.bakeshlou@hotmail.com:پست الکترونیکی نویسنده مسئول*
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مقدمه 
رهاي در حال توسعه رشد غیر سال اخیر در کشو20طی 

ساالنه میزان (اي در تقاضاي گوشت مشاهده شده استمنتظره
چشمگیري افزایش در این میان تولید گوشت طیور). درصد5/5

، بطوریکه طی سه دهه اخیر این میزان با دو برابر افزایش داشته
هاي حیوانی نسبت پروتئین).12(درصد ارتقا یافته است28به 

این مزایا . ندهاي گیاهی از مزایاي بیشتري برخوردارتئینبه پرو
، آلی با زیست فراهمی باالوجود کلسیم و فسفر : عبارتند از

مطلوب تناسبترکیب و و بویژه ریبوفالوین Bهاي گروه ویتامین
آمینو اسیدها بخصوص آمینو اسیدهاي متیونین و لیزین که در 

سطوح باالیی در مقایسه هاي ماهی، تخم مرغ و شیر درپروتئین
حرارت .)14(هاي پروتئینی با منشا گیاهی وجود دارندبا مکمل

هاي جانبی طیور، وردهآآوري فرباال به منظور اطمینان از عمل
پودر گوشت و استخوان و پودر ماهی ممکن است باعث تخریب 

ا را کاهش دهدنواسیدها شده و قابلیت دسترسی آنهبعضی از آمی
.)22و 14،19، 13(

ایرانالرو قورباغه یکی از منابع حیوانی است که در کشور
سومین ها در قورباغهمعموالً بلوغ جنسی در .شودبوفور یافت می

ست رشد در سال دوم بسیار سریع ا. یردگسال زندگی صورت می
گرم 300بهتر و وزنممیلی170و اندازه قدي قورباغه به 

هاي کم در فصل بهار در آبیعت عمدتاًها در طبقورباغه.رسدمی
توده تخمی که از یک قورباغه ماده . نمایندگذاري میعمق تخم
تواند آید حالت ژله مانند و چسبیده بهم داشته و میبدست می

اي به وسعت یک مترمربع را پوشش دهد و معموالًمحدوده
ها بچه قورباغه. شودتخم قورباغه را شامل می25000تا10000

شوند و این امر بستگی به سه هفته از تخم خارج میتابین یک 
ها بستگی به میزان رشد قورباغه. میزان درجه حرارت آب دارد

. شرایط اقلیمی، میزان تغذیه و غذادهی و مدت فصل رشد دارد
براي تغذیه از معموالً. باشندبالغ گوشتخوار میيهاقورباغهاکثر 

هاي اغلب گونه. کننداستفاده میرات حشمانندجانداران دیگر
هاي کوچک و مقداري لجن تغذیه بی از حشرات، کرمآمرد
الزم به .کنندها از گیاهان تغذیه میبیشتر الرو قورباغه.کنندمی

ها غذاهاي با حرکت را دوست دارند که ذکر است که قورباغه
را هاهاي لرزان ریخته و آنرا در سینیتوان غذاهاي گیاهی می

.)2(براي خوردن تحریک کرد
هاست که خانواده از گروه دوزیستان متعلق به قورباغه24

ها، در بین این گونه. شودگونه مختلف می800شامل سه هزار و 

شود مصرف که در مرداب انزلی بوفور یافت می) Rana(ه رانا نگو
، )Amphibia(رده دوزیستاناین قورباغه از . خوراکی و پرورشی دارد

نام انگلیسیبا (Ranidae)خانواده، )Anura(دمراسته دوزیستان بی
Eurasian Marsh Frog)marsh frog یاlaughing frog( باشد که

گرم وزن 500حدود درشتی است و برخی از آنها تانسبتاًيگونه
داشته و حتی در استخرهاي پرورش قورباغه به بیش از این مقدار هم 

زمستان . گرددهاي خوراکی محسوب میاین گونه از گونه. رسندمی
و استماه خوابی این گونه در نیمکره شمالی بین شهریور تا اسفند 

تواند تغییراتی داشته میبسته به ارتفاع و موقعیت جغرافیایی این زمان
. زمان زمستان خوابی برعکس استباشد و در نیمکره جنوبی دقیقاً

،ها فعال شدندکه در بهار قورباغهاز اینماه بعدیکریزي تقریباًتخم
در تمام طول روز تقریباًَ. نرها صداي بلندي دارند. شودشروع می

. شودخوانند و صدایشان با گرم شدن هوا در نیمه روز شدیدتر میمی
تخم دارند که بسته جثه و سن این 13000تا 600هاي تخم بین توده

دیسی بسته به شرایط آب و هوایی متغییر دگر. کندتعداد تغییر می
این گونه الروها . است و در بعضی مناطق الروها زمستان خوابی دارند

18اندازه بسیار بزرگی دارند بطوریکه در دوره الروي تا معموالً
سطح پشتی این گونه رنگ بندي بسیار متنوعی .رسندسانتیمتر می

در پشت بیشتر افراد این گونه نوار روشن سبز رنگی راداشته و معموالً
کنند و مهرگان و گیاهان آبزي تغذیه میالروها از بی. توان دیدمی

هاي زي و آبزي و حتی الرو دیگر گونهبالغین از حشرات خشکی
. مثلی تغذیه ندارنداما در دوره تولید. کننددوزیستان نیز تغذیه می

اسب است در همچنین در برخی مناطق که شرایط آب و هوایی من
چهار دنیادر .)18و 17، 16، 5، 2(کنندریزي میبار تخم3یا 2سال 

) سبز، پلنگی یا لئوپارد، پیکرل و قورباغه بزرگ آمریکایی(نوع قورباغه 
نیز در ایران » رانا«بیشترین پرورش و مصرف انسانی دارند و از جنس 

توان استفاده یپرورش و صادرات مبرايهاي زیادي وجود دارد که گونه
سیستان و بلوچستان تقریباً در تمام نقاط بغیر ازاین نوع قورباغه . کرد

هاي آرام و کناره رودهایی معموالَ در آب. )1جدول (ایران وجود دارد
که بیشتر با درختان بید و جگن احاطه شده وجود دارند و اغلب از آب 

اس خطر با ماند و در صورت احسخارج شده و در خشکی چندي می
البته قورباغه بزرگ آمریکایی به .گرددیک جهش بلند به آب برمی

ش جهت تغذیه استفاده نهاي بددلیل درشت بودن از تمام قسمت
،2(شودها استفاده میهاي دیگر فقط از ران آنشود و از گونهمی
.)15و 11
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ایرانهاي قورباغهپراکنش :1جدول

محل پراکنشام علمی گونهنبه فارسیگونهنام ردیف
گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، Hyla savignyiقورباغه درختی1

کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان
ساحل شمالی دریاي خزر و تقریباً تمام ایرانRana ridibunda ridibundaی معمولیابقورباغه مرد2
قسمت غربی کوههاي تالش، جنوب کردستانRana cameraniی راه راهابقورباغه مرد3
بی جنگلی اقورباغه مرد4

)پا دراز ایرانی(
Rana macrocnemis

pseudodalmatina
روستاي ویسر، جنوب شرقی چالوس، 

استان مازندران
Rana cyanophlyctisقورباغه مردابی بلوچی5

cyanophlictis
نیک شهر، میناب، نیزار، جنوب کرمان

ها، کرم: ها از غذاي زنده از جملهه قورباغهنکبا توجه به ای
اغذاین نوع کنند و تغذیه میهغیرماهیان ریز، شفیره حشرات و 

.در ایران فراوان و هزینه تهیه آن کمتر از دیگر کشورهاست
گذارد که همچنین هر مولد ماده نیز سه تا پنچ هزار تخم می

کثیر و پرورش و بنابراین، تدرصد بازماندگی دارد، 60پیش از 
مناطق .صادرات این جانور توجیه اقتصادي و ارزآوري خوبی دارد

ی ابمناطق جنوبی کشور و مناطق مردمانندرطوب و گرمسیر م
.)8و 2(هاستفضاي مناسبی براي پرورش قورباغه

از آرتمیا بعنوان منبع پروتئینی در تغذیه )1383(زارعی
در آزمایش عملکردي این . طیور گوشتی استفاده کرده است

توان پودر ماهی را در تحقیق نشان داده شد که به راحتی می
حذف و به جاي ) کل جیرهدرصد5تا سطح (جیره غذایی طیور 

.آن پودر آرتمیا را جایگزین نمود
در تحقیقی تعیین بهترین سطح استفاده از ) 1387(عاشوري 

هاي گوشتی را در سطوح گاماروس دریاي خزر بر عملکرد جوجه
نتایج عملکرد نشان داد که . انجام داددرصد5/7و 5، 5/2، صفر

درصد گاماروس بود که باعث 5سطح استفاده تیمار بهترین
کاهش مصرف خوراك، افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل 

.غذایی در مقایسه با سایر تیمارها گردیده است
Fanimo تاثیر جایگزینی پودر ماهی با )1996(و همکاران

هاي گوشتی مورد پودر ضایعات میگو را روي عملکرد جوجه
3/3،3/6پودر ضایعات میگو در سطوح صفر،.ادندآزمایش قرار د

هایی که از لحاظ میزان پروتئین و انرژي درصد در جیره100و 
نتایج نشان داد که .یکسان بودند جایگزین پودر ماهی گردید

افزایش وزن زنده و راندمان تبدیل غذایی با جایگزینی کامل پودر 
.ماهی بوسیله پودر ضایعات میگو کاهش یافت

و اسیدهاي ایییترکیبات شیمهدف از این تحقیق تعیین
استفاده از الرو قورباغه در بررسی امکان، الرو قورباغهآمینه 

بررسی تعیین بهترین سطح جایگزینی و تغذیه طیور گوشتی
.باشدمیالرو قورباغه در جیره طیور گوشتی

روشهاو مواد 
الرو یش اولدر آزما. انجام شداین تحقیق طی دو آزمایش

آوري گردید و ها جمعآبگیرها و برکهازقورباغه توسط توري 
و ترکیبات شدروز خشک 2سپس در زیر نور آفتاب در 

پروتئین خام، چربی خام، انرژي خام، :شیمیایی آن شامل
اسیدهاي آمینه الرو . گیري گردیدکلسیم، فسفر و سدیم اندازه

و با روش آلمان فرستادهیکایوانقورباغه براي آنالیز به شرکت 
HPLCانرژي قابل متابولیسم الرو قورباغه در . شدگیري اندازه

هاي بالغ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با استفاده از خروس
.)21(تعیین شدSibbaldبه روش 

آزمایش عملکردي این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 
پیشوا، از تاریخ - ورامینکشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

روز براي بررسی استفاده از 42به مدت 12/7/89لغایت 2/6/89
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هاي گوشتی و همچنین تاثیر پودر الرو قورباغه در تغذیه جوجه
هاي گوشتی انجام سطوح مختلف الرو قورباغه بر عملکرد جوجه

و در خوراك مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی. شد
جوجه انتخاب و براي بررسی اجزاي 2هر تکرار پایان دوره از

.الشه کشتار شدند
به وگرم نمونه از الرو قورباغه تهیه 200حدود ابتدا 

آزمایشگاه تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
توسط ماده خشک ترکیبات شیمیایی آن از جمله . ارسال شد

پروتئین ، تیگراددرجه سان70ساعت در دماي 48آون به مدت 
انرژي خام ،روش سوکسلهچربی خام به ، روش کلدالخام به 

بوسیله دستگاه فسفر و سدیم کلسیم،، متربوسیله بمب کالري
.گیري شداندازه)AOAC)1990به روش اسپکتروفتومتر جذب 

,AME, AMEn, TME(همچنین انرژي قابل متابولیسم

TMEn( خروس بالغ جوان به عدد8الرو قورباغه با استفاده از
.گردیدگیري اندازهبشرح زیر)Sibbald)1982روش 

جوجه نر یکروزه گوشتی، از سویه آرین عدد100ابتدا
عدد60روز 7بعلت حساسیت کار، بعد از گذشت . خریداري شد

هاي نزدیک بهم انتخاب و به قفس باطري انتقال جوجه نر با وزن
4تیمار و 3(واحد آزمایش12ر دهااین جوجه. ندداده شد

پس از ورود . طبقه قفس باطري قرار گرفتند3در هر ) تکرار
از عددو سپس میانگین وزن یک آنهاها به سالن وزن کل جوجه
.گیري شداندازهها جوجه

بلوك کامالٌمورد استفاده در این آزمایش طرح طرح
و آنالیز شدر ندااما به دلیل اینکه اثر بلوك معنیبودتصادفی

تصادفی نسبت به طرح بلوك داراي مزیت براساس طرح کامالٌ
تصادفی ها از طرح کامالٌلذا براي آنالیز دادهباشدمینسبی 

تکرار و 4هر تیمار حاويتیمار و3که شامل گردیداستفاده 
واحد آزمایشی 12جوجه که در مجموع عدد5هر تکرار شامل 

هاي خوراك مصرفی، افزایش وزن، دهدابراي . بود انجام شد
2ضریب تبدیل غذایی و اجزاي الشه در پایان دوره از هر تکرار 

هاي مختلف دستگاه جوجه انتخاب و براي بررسی بخش
هاي داده. گوارش، چربی، گوشت سینه و ران کشتار شدند

مورد تجزیه و SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرمجمع
در اي دانکن ها با آزمون چند دامنهمیانگین. تحلیل قرار گرفت

.مورد مقایسه قرار گرفتنددرصد 5داري سطح معنی
Yij = µ + Ti + eij

:که در آن
Yij=مقدار هر مشاهده

µ=میانگین
Ti=اثر هر تیمار
eij=اثر خطاي آزمایش
براي بدست آوردن و فرموله کردن جیره مناسب ابتدا باشد و می

ها براي اطمینان از ترکیب شیمیایی آنالیز شدند، این كخورا
تعیین . اساس آنالیز اسیدهاي آمینه انجام شدبرها آزمایش

ایوانیکترکیب شیمیایی ذرت و کنجاله سویا توسط شرکت 
ها از اساس سن آنها برنیازهاي غذایی جوجه. آلمان انجام شد

یی بر پایه ي غذاراهنماي پرورش سویه آرین استخراج و جیره
هاي ها براي گروهشد و سپس جیرهذرت و سویا در نظر گرفته
درصد 5/2جیره حاوي ، شاهدجیرهمختلف آزمایشی بصورت 

با الرو قورباغه درصد الرو قورباغه5الرو قورباغه و جیره حاوي 
نیز UFFDAافزار در تنظیم جیره غذایی از نرم.مخلوط شدند

.استفاده گردید
روزگی به علت حساسیت کار و 7جیره از روز اول تا ترکیبات

باشد ولی هاي با وزن تقریباً یکسان مشابه میانتخاب جوجه خروس
تا 2طبق جداول ها روزگی جیره42تا 22روزگی و از 21تا 7از 
.بود5
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)درصد(از لحاظ اسید آمینههاجیرهآنالیز :2جدول 

ویاکنجاله سذرتاسید آمینه
16/065/0متیونین
18/072/0سیستئین

34/038/1سیستئین+متیونین
25/098/2الیزین
29/091/1ترئونین
06/066/0تریپتوفان
39/062/3آرژنین

26/022/2ایزولوسین
92/072/3لوسین
37/031/2والین

24/029/1هیستیدین
38/048/2فنیل آالنین

Evonic Degussaجاري شرکت ت: منبع

روزگی7- 21تیمار مختلف از 3ترکیبات جیره براي :3جدول 

درصد5الرو قورباغه درصد5/2الرو قورباغه شاهد
05/25الرو قورباغه

49/5491/5333/53ذرت
82/3825/3768/35کنجاله سویا

16/205/294/1دي کلسیم فسفات
03/221/24/2چربی

25/192/059/0ر صدفپود
125/025/025/0مکمل ویتامینه
225/025/025/0مکمل معدنی

28/018/009/0نمک
1/01/01/0جوش شیرین

25/025/025/0متیونین
08/008/008/0لیزین

.باشداعداد برحسب درصد می
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روزگی42تا 22تیمار مختلف از 3ترکیبات جیره براي :4جدول 

درصد5الرو قورباغه درصد5/2الرو قورباغه شاهد
05/25الرو قورباغه

61/6303/6345/62ذرت
35/3079/2822/27کنجاله سویا

93/182/171/1دي کلسیم فسفات
82/191/118/2چربی

23/189/056/0پودر صدف
25/025/025/0مکمل ویتامینه
25/025/025/0مکمل معدنی

24/015/005/0نمک 
1/01/01/0جوش شیرین

17/017/017/0متیونین
02/002/002/0لیزین

رشد و پایانیهاي مقدار مواد مغذي موجود درخوراك دوره:5جدول 

دوره پایانیدوره رشداحتیاجات
31003200)ري بر کیلوگرمکیلوکال(انرژي قابل متابولیسم

2220)درصد(پروتئین خام
44)درصد(چربی

3/12/1)درصد(اسید لینولئیک
85/08/0)درصد(کلسیم
45/04/0)درصد(فسفر
16/016/0)درصد(سدیم

17/015/0)درصد(کلر
48/045/0)درصد(متیونین
87/082/0)درصد(ستئینسی+متیونین

2/112/1)درصد(لیزین
19/018/0)درصد(تریپتوفان
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یجانت
نتایج بررسی ترکیبات شیمیایی الرو قورباغه از نظر ماده 
خشک، پروتئین خام، انرژي خام، چربی خام، کلسیم و فسفر در 

.نشان داده شده است7و 6ول اجد
بولیسم پودر الرو قورباغه نیز در همچنین انرژي قابل متا

:این آزمایش محاسبه شد که نتایج آن به شرح زیر است
AME (Kcal / Kg as fed) = 3851

AMEn (Kcal / Kg as fed) = 3667

TME (Kcal / Kg as fed) = 4561
TMEn (Kcal / Kg as fed) = 4050

تجاريشرکتآنالیز اسیدهاي آمینه الرو قورباغه که توسط 
Evonic Degussa آمده است7آلمان انجام شده در جدول.

ترکیبات شیمیایی پودر الرو قورباغه:6جدول 

ماده خشک
)درصد(

پروتئین خام
)درصد(

انرژي خام
)کیلوکالري در کیلوگرم(

خامچربی 
)درصد(

کلسیم
)درصد(

فسفر
)درصد(

سدیم
)درصد(

93/9680/30470073/75/59/072/0

آنالیز اسیدهاي آمینه الرو قورباغه:7جدول 

الرو قورباغهاسید آمینهردیفالرو قورباغهاسید آمینهردیف
23/1فنیل آالنین58/011متیونین1
75/1گالیسین29/012سیستئین2
92/0سرین87/013سیستئین+متیونین3
09/1پرولین71/114الیزین4
68/1آالنین05/115ترئونین5
21/2اسید آسپارتیک14/116آرژنین6
80/3اسید گلوتامیک29/117ایزولوسین7
03/23کل بدون آمونیاك22/218لوسین8
80/0آمونیاك45/119والین9
83/23کل62/020هیستیدین10

Evonic Degussaشرکت تجاري: منبع 

هاي حاصل از تاثیر آزمایش تجزیه و تحلیل دادهدر این 
هاي گوشتی شامل سطوح مختلف الرو قورباغه بر عملکرد جوجه

چهار صفت خوراك مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و 
در درصد قطعات اصلی الشه صورت گرفته است که نتایج آن 

.آمده است10و 9، 8جداول 

روزگی به 6تا 1است که از الزمالبته یادآوري این نکته 
ها، خوراك مصرفی آنها کامالً علت انتخاب یکسان وزن جوجه

.یکسان بود
مقایسه میانگین نسبت وزن الشه، سینه، ران، کبد، 11در جدول 

.آورده شده استسنگدان، چربی بطنی، قلب و روده به وزن بدن
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سطح الرو قورباغه3تغذیه شده با جیره حاوي هاي گوشتی مقایسه میانگین خوراك مصرفی جوجه:8جدول 

CV=7.44%CV=7.5%CV=8.82%
SE=9.18SE=52.35SE=79.3

.)≥05/0P(باشد هاي هر ستون میدار بین میانگینحروف غیرمشابه نشانه وجود اختالف معنی
.است) ≥05/0P(داري در سطحنشانه معنی*

Not significant :ns
سطح الرو قورباغه3هاي گوشتی تغذیه شده با جیره حاوي مقایسه میانگین افزایش وزن جوجه:9جدول 

)اعداد بر حسب گرم(دوره سنیسطوح تیمارها
روزگی41تا 7روزگی41تا 22روزگی21تا 7

25/483a75/1476a5/2121)درصد(ر صفالرو قورباغه 
496b25/1260b75/1895)درصد(5/2الرو قورباغه 
25/494a1492a25/2141)درصد(5الرو قورباغه 

ns**
CV=7.44%CV=5.84%CV=4.83%

SE=9.18 SE=20.59SE=24.8
.)≥05/0P(باشد هاي هر ستون میدار بین میانگینحروف غیرمشابه نشانه وجود اختالف معنی

.است) ≥05/0P(داري در سطحنشانه معنی*
Not significant :ns

سطح الرو قورباغه3هاي گوشتی تغذیه شده با جیره حاوي مقایسه میانگین ضریب تبدیل غذایی جوجه:10جدول 

)اعداد بر حسب گرم(دوره سنیسطوح تیمارها
کل دورهروزگی41تا 22روزگی21تا 7

a520/1b976/1a787/1)درصد(صفر الرو قورباغه 
b324/1a071/2a772/1)درصد(5/2الرو قورباغه 
b309/1c907/1b685/1)درصد(5الرو قورباغه 

***
CV=7.57%CV=5.28%CV=3.61%
SE=0.02SE=0.02SE=0.01

).≥05/0P. (باشدهاي هر ستون میدار بین میانگینحروف غیرمشابه نشانه وجود اختالف معنی
.است) ≥05/0P(داري در سطحنشانه معنی*

)اعداد برحسب گرم(دوره سنیسطوح تیمارها
روزگی41تا 7روزگی41تا 22روزگی21تا 7

a750a5/2921a5/3796)درصد(صفر الرو قورباغه 
b25/655b5/2602b75/3382)درصد(5/2الرو قورباغه 

b645a2850ab25/3611)درصد(5الرو قورباغه 
***
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هاي گوشتی تغذیه شده با جیره حاوي مقایسه درصد الشه، سینه، ران، کبد، سنگدان، چربی بطنی، قلب و روده جوجه: 11جدول 
سطح الرو قورباغه3

)اساس درصداعداد بر(دوره سنی
آخر دوره

رودهقلبچربی بطنیسنگدانکبدرانسینهالشه
9/58268/24766/24884/2204/3644/1599/0187/5)درصد(صفر الرو قورباغه 
2/57744/22433/24386/2001/3404/1587/0022/6)درصد(5/2الرو قورباغه 

45/58741/23672/24480/2840/2328/1588/0195/5)درصد(5الرو قورباغه 
nsnsnsnsnsnsnsns

Not significant :ns

بحث
توان به کلسیم میایی الرو قورباغه، در بررسی آنالیز شیمی

توان گفت میو ) درصد5/5(باالي پودر الرو قوباغه اشاره کرد 
بعد از پودر ماهی و پودر گوشت داراي بیشترین مقدار کلسیم 

درصد کلسیم و 51/0بطوریکه پودر کرم خاکی تنها . است
از لحاظ عنصر . دارددرصد کلسیم 34/2آرتمیاي دریاچه ارومیه 

. کندپودر الرو قورباغه تقریباً با پودر کرم خاکی برابري می،سفرف
درصد و در پودر کرم 9/0میزان فسفر موجود در الرو قورباغه 

.)4و 3، 1(است درصد77/0خاکی 
درصد و 03/7از لحاظ میزان چربی نیز در پودر کرم خاکی 

70/0توان به تفاوتکه میبوددرصد 73/7در پودر الرو قورباغه 
.)3و1(درصدي اشاره نمود

باشدالبته پروتئین خام پودر الرو قورباغه نیز قابل توجه می
از پروتئین که درست است که مقدار آن مثالٌ) درصد80/30(

کمتر است ولی در مقایسه ) 19/40(پودر آرتمیاي دریاچه ارومیه 
شد بابا بسیاري از منابع گیاهی و حیوانی بسیار قابل توجه می

)4(.
هاي در بررسی سطوح مختلف الرو قورباغه بر عملکرد جوجه

که بیشترین میزان مصرف خوراك در گوشتی، نتایج نشان دادند 
بود که با ) بدون الرو قورباغه(دوران رشد مربوط به تیمار شاهد

البته ). ≥05/0P(داري مشاهده شدها تفاوت معنیدیگر سطح
درصد الرو قورباغه در 5و درصد5/2ترتیب تیمار ببعد از آن 

داري مرحله رشد بیشترین مصرف را داشتند که تفاوت معنی
ها از این آزمایش در مرحله رشد با یافته. ها مشاهده نشدمیان آن

وي در . داشتمغایرت ) 1383(نتایج حاصل از تحقیقات زارعی

دوره رشد پرورش، بین سطوح مختلف پودر آرتمیاي دریاچه 
هاي گوشتی از نظر مصرف خوراك تفاوت ه در تغذیه جوجهارومی
.داري مشاهده نکردمعنی

در دوره پایانی نیز بیشترین مصرف خوراك مربوط به تیمار 
باغه که تفاوت الرو قوردرصد5شاهد بود و بعد از آن تیمار 

ها مشاهده نشد، ولی کمترین خوراك داري میان آنمعنی
درصد الرو قورباغه 5/2بوط به تیمار مصرفی در دوره پایانی مر
داري در این تیمار نسبت به دو تیمار بود که البته اختالف معنی

ها از این آزمایش در مرحله یافته). ≥05/0P(دیگر دیده شد 
در مورد ) 1387(پایانی با نتایج حاصل از تحقیقات عاشوري

ی هاي گوشتاستفاده از گاماروس دریاي خزر بر عملکرد جوجه
وي در دوره پایانی پرورش، بیشترین مصرف . مغایرت داشت

مشاهده کرد که نسبت به تیمارهاي خوراك را در تیمار شاهد
.)˂05/0P(داري دیده شد درصد اختالف معنی5/7و 5، 5/2

تیمار دیگر افزایش 2درصد نیز نسبت به 5/2البته تیمار 
.اهده شدمصرف خوراك اما در سطح کمتر از تیمار شاهد مش

درکل دوره نیز مانند دوره پایانی بیشترین مصرف خوراك 
درصد الرو 5/2مربوط به تیمار شاهد بود که نسبت به تیمار 

بعد از آن تیمار ). ≥05/0P(داري دیده شد قورباغه تفاوت معنی
الرو قورباغه و کمترین خوراك مصرفی در کل دوره درصد5

ه البته اختالف ورباغه بود کدرصد الرو ق5/2مربوط به تیمار 
هاي یافته. ها براي مصرف خوراك مشاهده نشدداري بین آنمعنی

در ) 1379(این آزمایش با نتایج حاصل از تحقیقات مقدسی 
این خود به در تحقیق ایشان . مطابقت داردآال مورد ماهی قزل
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نتیجه رسیدند که با افزایش میزان گاماروس بعنوان یک غذاي 
کنجاله (ه سرشار از پروتئین از میزان منبع پروتئین گیاهیزند

کاسته شده که در نهایت منجر به کاهش مصرف خوراك ) سویا
.)7(شده است

ه کاهش مصرف خوراك در تیمارهاي الرو با توجه به اینک
تواند به میزان پروتئین، چربی و انرژي موجود در الرو قورباغه می

طور که این جانور آبزي ، همانقورباغه بستگی داشته باشد
باشد، بنابراین استفاده ناشناخته بوده و داراي فاکتورهاي رشد می

تواند اثرات سودمندي را در گله پدیدار از حد معقول از آن می
.کند

در بررسی سطوح مختلف الرو قورباغه بر افزایش وزن 
که بیشترین میزان افزایشهاي گوشتی نتایج نشان دادند جوجه

درصد الرو قورباغه بود 5/2وزن در دوران رشد مربوط به تیمار 
داري مشاهده نشد البته بعد از ها تفاوت معنیکه با دیگر سطح
درصد الرو قورباغه و تیمار شاهد در مرحله 5آن بترتیب تیمار 

ها از این آزمایش در یافته.رشد بیشترین افزایش وزن را داشتند
مطابقت ) 1383(صل از تحقیقات زارعیمرحله رشد با نتایج حا

وي در دوره رشد پرورش، بین سطوح مختلف نوع پودر . داشت
هاي گوشتی از نظر افزایش وزن تفاوت آرتمیا در تغذیه جوجه

.داري مشاهده نکردمعنی
5در دوره پایانی نیز بیشترین افزایش وزن مربوط به تیمار 

بدون الرو (مار شاهددرصد الرو قورباغه بود و بعد از آن تی
، ولی داري مشاهده نشدکه میان آنها تفاوت معنی) قورباغه

درصد 5/2کمترین افزایش وزن در دوره پایانی مربوط به تیمار 
داري در دوره پایانی براي الرو قورباغه بود که اختالف معنی

هاي قبلی مشاهده شدایش وزن میان این تیمار با تیمارافز
)05/0P≤ .(حاصل از این تحقیقات با گزارشات حاصله نتایج

در مورد استفاده از گاماروس دریاي خزر ) 1387(توسط عاشوري 
وي در دوره پایانی . هاي گوشتی مطابقت نداردبر عملکرد جوجه

درصد مشاهده کرد 5پرورش، بیشترین افزایش وزن را در تیمار 
.دداري دیده شدرصد اختالف معنی5/7که نسبت به تیمار 

)05/0P˂ ( تیمار دیگر یعنی 2درصد نیز نسبت به 5البته تیمار
5/7درصد افزایش وزن اما در سطح کمتر از تیمار 5/2شاهد و 

.درصد مشاهده کرد
در کل دوره نیز مانند دوره پایانی بیشترین افزایش وزن 

درصد الرو قورباغه بود و بعد از آن تیمار شاهد5مربوط به تیمار 
داري مشاهده نشد، ها تفاوت معنیکه میان آن) رو قورباغهبدون ال(

درصد 5/2ولی کمترین افزایش وزن در کل دوره مربوط به تیمار 
داري در کل دوره براي الرو قورباغه بود که البته اختالف معنی

هاي قبلی مشاهده شدایش وزن میان این تیمار با تیمارافز
)05/0P≤ .(ت با گزارشات نتایج حاصل از این تحقیقاFanimo و

در مورد تاثیر جایگزینی پودر ماهی با پودر ) 1996(همکاران 
هاي گوشتی مورد آزمایش ضایعات میگو را روي عملکرد جوجه

پودر ضایعات میگو در سطوح صفر،. مغایرت داشت،قرار دادند
هایی که از لحاظ میزان پروتئین و درصد در جیره10و 3/6، 3/3

نتایج نشان داد . بودند جایگزین پودر ماهی گردیدانرژي یکسان
که افزایش وزن زنده با جایگزینی کامل پودر ماهی بوسیله پودر 

.ضایعات میگو کاهش یافت
در بررسی اثر سطوح مختلف الرو قورباغه بر افزایش وزن 

درصد الرو قورباغه در 5ها، نتایج نشان دادند که سطح جوجه
داري بر وزن داشته و باعث تاثیر معنیدوره پایانی و کل دوره
در این بین تیمار شاهد نیز افزایش وزن . افزایش وزن شده است
درصد الرو قورباغه در کل دوره مشاهده 5نسبتاً کمتري با تیمار 

داري اگرچه این دو تیمار از لحاظ افزایش وزن تفاوت معنی. شد
شاهده شد که با هم ندارند اما به لحاظ فاکتور مصرف خوراك م

با مصرف خوراك بیشتري نسبت ) بدون الرو قورباغه(تیمار شاهد
درصد الرو قورباغه داراي افزایش وزن کمتري 5به تیمار حاوي 

.شده است
در بررسی سطوح مختلف الرو قورباغه بر ضریب تبدیل 

که بهترین میزان هاي گوشتی نتایج نشان دادند غذایی جوجه
درصد الرو 5دوران رشد مربوط به تیمار ضریب تبدیل غذایی در 

درصد الرو قورباغه 5/2البته بعد از آن بترتیب تیمار . قورباغه بود
و تیمار شاهد در مرحله رشد بهترین ضریب تبدیل غذایی را 

درصد 5داري بین سطوح در این یافته اختالف معنی. داشتند
هد مشاهده شددرصد الرو قورباغه با تیمار شا5/2الرو قورباغه و 

)05/0P≤ .(هاي این آزمایش در مرحله رشد با نتایج حاصل یافته
وي در دوره رشد . مغایرت داشت) 1383(از تحقیقات زارعی

هاي پرورش، بین سطوح مختلف نوع پودر آرتمیا در تغذیه جوجه
داري مشاهده گوشتی از نظر ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی

.نکرد
بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به در دوره پایانی نیز

درصد الرو قورباغه بود که نسبت به تیمارهاي دیگر 5تیمار 
بعد از آن تیمار شاهد). ≥05/0P(داري بود داراي اختالف معنی

درصد الرو قورباغه 5/2نسبت به تیمار) بدون الرو قورباغه(
و بیشترین ضریب ) ≥05/0P(داري بود داراي اختالف معنی

درصد الرو 5/2دیل غذایی در دوره پایانی مربوط به تیمار تب
داري در دوره پایانی براي قورباغه بود که در کل اختالف معنی

نتایج حاصل از این ). ≥05/0P(ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد
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در مورد ) 1387(تحقیقات با گزارشات حاصله توسط عاشوري 
هاي گوشتی د جوجهاستفاده از گاماروس دریاي خزر بر عملکر

ن ضریب یوي در دوره پایانی پرورش، بیشتر. مغایرت داشت
درصد مشاهده کرد که نسبت به صفرتبدیل غذایی را در تیمار 

.)˂05/0P(داري دیده شددرصد اختالف معنی5و 5/2تیمار 
کل دوره نیز مانند دوره رشد بهترین ضریب تبدیل در

و قورباغه بود که نسبت به درصد الر5غذایی مربوط به تیمار 
بعد از ). ≥05/0P(داري بود تیمارهاي دیگر داراي اختالف معنی

الرو قورباغه و بیشترین ضریب تبدیل درصد5/2آن تیمار 
) بدون الرو قورباغه(غذایی در دوره پایانی مربوط به تیمار شاهد

5/2داري بین تیمار شاهد و تیمار بود که البته اختالف معنی
. الرو قورباغه براي ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشدددرص

و همکاران Fanimoنتایج حاصل از این تحقیقات با گزارشات 
در مورد تاثیر جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ) 1996(

هاي گوشتی مورد آزمایش قرار میگو را روي عملکرد جوجه
، 3/3ر،پودر ضایعات میگو در سطوح صف. مطابقت داشت،دادند

هایی که از لحاظ میزان پروتئین و درصد در جیره10و 3/6
نتایج نشان داد . انرژي یکسان بودند جایگزین پودر ماهی گردید

که راندمان  تبدیل غذایی با جایگزینی کامل پودر ماهی بوسیله 
هاي این تحقیق همچنین داده.پودر ضایعات میگو کاهش یافت

مطابقت ) 2002(و همکارانRasبا نتایج بدست آمده توسط
ایشان در تحقیقات خود در استفاده از سطوح مختلف . دارد

هاي گوشتی از نظر ضریب تبدیل غذایی آرتمیا در تغذیه جوجه
.داري را در کل دوره مشاهده نمودنداختالف معنی

نتایج بدست آمده از بررسی سطوح مختلف الرو قورباغه در 
ن دادند که سطوح مختلف الرو هاي مختلف الشه نشابخش

قورباغه بر وزن الشه، سینه، کبد، چربی بطنی، سنگدان، قلب و 
نتایج حاصل از . داري نداشته استروده هیچگونه تاثیر معنی

مطابقت ) 1383(این تحقیقات با گزارشات حاصله توسط زارعی
وي در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین سطوح . دارد

هاي آرتمیاي دریاچه ارومیه در تغذیه جوجهمختلف پودر 
گوشتی از نظر تاثیر روي وزن الشه، سینه، کبد، چربی بطنی، 

داري را در کل سنگدان، قلب و روده هیچگونه اختالف معنی
همچنین در مورد چربی بطنی بیشترین . دوره مشاهده نکرد

وزن مربوط به تیمار شاهد بود و کمترین وزن مربوط به تیمار 
دهنده آن است که وجود الرو درصد الرو قورباغه بود که نشان5

شود که این قورباغه در جیره باعث کمتر شدن چربی بطنی می
.یکی از صفات مورد پسند است

بررسی ترکیب شیمیایی نشان داد که الرو قورباغه منبع 

انرژي، آمینواسیدها و مواد معدنی قابل قبولی براي استفاده در 
نتایج این آزمایش نشان داد سطوح مورد .باشدمیجیره طیور

هاي استفاده الرو در تحقیق حاضر تاثیر مثبت بر عملکرد جوجه
گوشتی داشته و فرضیه امکان استفاده از  الرو در جیره طیور را 

.کندتایید می
همچنین در مورد مقایسه استفاده از سطوح مختلف الرو 

بهترین سطح استفاده از الرو قورباغه نتیجه گرفته شد که در کل
درصد بود که در مقایسه با تیمار شاهد5قورباغه در جیره، سطح 

افزایش وزن بیشتر، خوراك مصرفی کمتر و ) بدون الرو قورباغه(
). ˂05/0P(همچنین ضریب تبدیل غذایی کمتر مشاهده گردید

همچنین در تعیین تاثیر سطوح مختلف الرو قورباغه بر اجزاي 
).P>05/0(داري مشاهده نشدهیچگونه اختالف معنیالشه 
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