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 In this study, 150 Manchurian and 150 Japanese quail breeds were 
used in a completely randomized block design to investigate the 
relationship between daily weight and IGF-I gene expression at 35 
days of age in quail breast muscles. On the seventh day of rearing, 
quail chicks were weighed and each breed was divided into two 
groups: light and heavy. The amount of IGF-I gene expression was 
evaluated at 35 days old on the breast muscle by using Real-Time 
PCR. At 35 days old, breast weight was measured. The lowest IGF-
I gene expression was indicated in the lightweight and 
heavyweight groups. The highest and lowest IGF-I gene 
expression occurred in the heavyweight group of the Manchurian 
quails and in the lightweight group of Japanese quails, 
respectively. The highest breast muscle weight was observed in 
the heavyweight group of Manchurian quails. According to this 
study, IGF-I gene can impact the metabolism of quail; so its 
expression can affect the growth rate and weight gain and is also 
one of the factors that results in weight difference between the 
two breeds. 
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     مقاله پژوهشی      

در عضله سینه و ارتباط آن با وزن بدن در نژادهاي بلدرچین   IGF-Iبیان ژن 
  ژاپنی و مانچوریا 

   *1وحید بهرام پور

  . ایران   ، استان کرمان   اي دانشگاه فنی و حرفه   ، آموزشکده کشاورزي رضوان   ، علوم دامی   گروه   ، استادیار  - ١
  

  چکیده     اطالعات مقاله 

  1399/ 02/ 07 دریافت مقاله: 
  06/1399/ 03 بازنگري مقاله: 
  06/1399/ 18پذیرش مقاله: 

  
 35در سن    IGF-Iروزگی و بیان ژن  7در این پژوهش، براي بررسی ارتباط بین وزن  

از   بلدرچین،  سینه  عضالت  در  و    150روزگی  مانچوریا  بلدرچین  نژاد   150نژاد 
پرورش، هفتم  بلدرچین ژاپنی در قالب طرح بلوك کامالً تصادفی استفاده شد. روز  

گروه سبک و سنگین تقسیم دو  نژادها به  کدام از  ها وزن شد و هر  جوجه بلدرچین 
ژن   بیان  میزان  روز    IGF-Iشدند.  این    35در  در عضالت سینه  نژاد دو  پرورش 

روزگی،  35ی قرار گرفت. در سن مورد بررس Real time PCRبلدرچین به روش 
  IGF-Iآمده، بیان ژن گیري شد. با توجه به نتایج بدستوزن سینه هردو نژاد اندازه 

گروه آنهاي سبک در  مقدار  از  کمتر  نژاد  دو  هر  گروه وزن  در  وزن هاي سنگین ها 
وزن بلدرچین نژاد مانچوري بیشترین مقدار بیان و گروه مشاهده شد. گروه سنگین 

بیان  سبک  ژاپنی کمترین مقدار  دادند.   IGF-Iوزن بلدرچین  را به خود اختصاص 
با بیشترین وزن عضله سینه در گروه سنگین  وزن بلدرچین مانچوریا مشاهده شد. 

هایی یکی از ژن   IGF-Iگیري کرد که ژن  توان چنین نتیجه توجه به این پژوهش می 
تواند روي سرعت رشد و  میاست که بر سوخت و ساز بدن بلدرچین تأثیر دارد و  

افزایش وزن بلدرچین تأثیرگذار باشد؛ همچنین یکی از عواملی است که باعث تفاوت 
  .شودوزن در این دو نژاد می 
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 مقدمه 
ترین  عنوان یک پرنده اقتصادی در کشورهای مختلف پرورش یافته و یکی از مهم های اخیر، بلدرچین به در سال 

ترین گونه از پرندگان بومی آسیا است که به منظور تولید تخم و  نژادهای آن بلدرچین ژاپنی است. بلدرچین کوچک 
تری نسبت به بلدرچین  رچین مانچوریا است که رنگ روشن های این نژاد، بلد . یکی از سویه [ 1] یافته است  گوشت پرورش  

ژاپنی دارد و صفت وزن در این نژاد نسبت به بلدرچین ژاپنی از واریانس کمتری برخوردار است. از خصوصیات مهم  
ودکننده  اشاره کرد. تنها عامل محد ها  توان به کوتاه بودن دوره پرورش، فاصله نسلی کوتاه و مقاومت به بیماری بلدرچین می 

ترین عواملی که باعث تغییر در فنوتیپ صفات  . یکی از مهم [ 2]   خونی است این پرنده، حساسیت زیاد نسبت به افزایش هم 
ها و تغییرات هورمونی باعث این تغییرات  های مانند غده شود ژنتیک است که با تأثیر بر روی بسیاری از ترجمان می 
از این مجموعه می  و انسولین و    IGF-I, IGF-IIبوده که شامل سه پپتید    IGFهای  ه هورمون ها، خانواد شود. یکی 

آمینواسیدها، ساخت پپتیدها، پروتئین،  انسولینی  های انسولینی و شبه هورمون   . [ 4 ;3] های باند شده آنها است  پروتئین 
اند که هورمون  گران نشان داده . پژوهش [ 5]   گذارد تکثیر و تمایز سلولها بر روی رشد قسمتهای متفاوت بدن حیوانات اثر می 

ژن    . [ 7  ;6] ها دارد  تأثیرات بیشتری روی صفات مرتبط با تکثیر و رشد سلول   IGF-IIنسبت به    IGF-Iشبه انسولین  
IGF-I    ها هفت بلدرچین قرار گرفته است. هورمون  اینترون دارد و روی کروموزوم   5اگزون و    6در بلدرچینIGF-I    یک

باعث رشد و حجم عضله و کاهش چربی الشه شده و همچنین این هورمون در پرندگان سبب    هورمون آنابولیک است که 
عنوان یک ژن اصلی صفات مربوط به رشد و  تواند به می   IGF-I. ژن  [ 8]   شود وساز بدن و افزایش رشد می تنظیم سوخت 

ساز بدن و افزایش رشد  و در ماکیان باعث تنظیم سوخت   IGF-I. ژن  [ 5]   وزن بدن در حیوانات مختلف بررسی شود 
ها  وساز قندها و چربی های سوخت ها مختلف مانند تحریک سنتز پروتئین، افزایش سیکل از طریق   IGF-I. ژن  [ 7]   شود می 

. تحقیقات قبل نشان داده است که  [ 9]   شود و انتقال گلوکز سبب رشد می   کننده تقسیمات میتوز و نقل در بدن، تحریک 
( متفاوت است به طوری که  IGF-Iتی بر واکنش به هورمون انسولین و شبه انسولین ) های متفاوت در جوجه گوش وزن 

هایی که سرعت  ها واکنش کمتری نشان خواهند داد و همچنین جوجه تر نسبت به ترشح این هورمون های پایین در وزن 
یشین برای افزایش میزان تولید  . در مطالعات پ [ 10] را در کبد خواهند داشت    IGF-Iرشد باالتری دارند، سطح باالتری از  

  6تا    2استفاده شد و برای این صفت چندین نسل انتخاب صورت گرفت و در سن    IGF-Iماهیچه سینه از بیان ژن  
را نشان دادند وزن بیشتری داشتند اما همبستگی بین    IGF-Iهایی که میزان باالتری از بیان هورمون  هفتگی جوجه 

هایی  میتوانند واسطه   IGF-I. فاکتورهای شبه انسولین مانند  [ 11]   ها مشاهده نشد ه هورمون رشد و سرعت رشد در جوج 
از طریق مراحل مختلف سرعت رشد را افزایش    IGF-Iمیزان بیان این ژن    . [ 12] برای تنظیم و افزایش میزان رشد شوند  

تها مختلف و سرعت دادن به مراحل  با تأثیر باف   IGF-I. ژن  [ 13]   ها افزایش جذب مواد غذایی است دهد که یکی از آن می 
باال باشد بیشتر از    IGF-Iسازی زمانی که سطح هورمون  افزایش میزان پروتئین   . [ 7] شود  رشد آنها باعث رشد و نمو می 

. از آنجاکه بلدرچین ژاپنی و مانچوری دو نژاد مهم جهت تولید گوشت بلدرچین  [ 14]   زمانی است که سطح آن پایین است 
اند، و مقایسه بیان ژن در این دو نژاد انجام نشده است، بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه بررسی  شده   ه در جهان شناخت 
تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش  در عضله سینه بلدرچین ژاپنی و مانچوری است که می  IGF-Iمیزان بیان ژن 

 وزن و سرعت رشد باشد. 

 شناسیروش
ها و وزن بدن دخالت دارند که برای بررسی ارتباط بین آنها باید بیان ژن درسن  عوامل بسیار زیادی بر ترشح هورمون 

گیری شود، سن کشتار بلدرچین  گیری تا ارتباط تغییرات وزنی با تغییرات بیان ژن بررسی و اندازه روزگی نیز اندازه   35
روزگی    35روزگی که ارتباط مثبت با وزن کشتار دارد و وزن وزن هفت   روزگی است؛ بنابراین در این پژوهش از دو  35

  150عدد جوجه بلدرچین نژاد مانچوریا و   150ابتدا    (IGF-I)انسولین  استفاده شد. برای ارتباط این صفات با ژن شبه 
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ها در یک سالن  ه طور تصادفی انتخاب شد. جوج کشی در استان کرمان به عدد بلدرچین نژاد ژاپنی از یک کارگاه جوجه 
(  35تا    8( و رشد ) 7تا    1پرورش تحت شرایط کاماًل یکسان پرورش یافتند. در طول دوره پرورش از دو جیره پیش دان ) 

 قابل مشاهده است.   1روزگی استفاده شد که در جدول  

 . ترکیب  و آنالیز جیره پیش دان و رشد 1جدول 
 رشد پیش دان  ترکیبات

 51/ 25 39/ 27 ذرت 
 36/ 70 47/ 18 کنجاله سویا

 5/ 00 5/ 00 کنجاله کلزا 
 2/ 90 3/ 70 روغن گیاهی 

 2/ 01 2/ 13 دی کلسیم فسفات
 1/ 84 1/ 86 کربنات کلسیم 
 0/ 21 0/ 20 دی ال متیونین 

 0/ 50 0/ 50 مکمل ویتامینه و معدنی
 0/ 20 0/ 16 نمک 
 100 100 جمع 

 مواد مغذی محاسبه شده 
 2950 2950 انرژی متابولیسم شدنی
 24 28 پروتین خام )درصد(

 1/ 3 1/ 3 کلسیم )درصد(
 0/ 65 0/ 65 فسفر قابل دسترس )درصد(

 1/ 3 1/ 3 لیزین )درصد(
 0/ 6 0/ 6 متیونین)درصد(

 1/ 1 1/ 1 متیونین و سیستئین )درصد(
 D3 ، 9000واحد بین المللی ويتامین   A، 1000000واحد بین المللی ويتامین  3500000هر کیلوگرم مكمل ويتامینی شامل:  

ويتامین    B2، 5000ويتـامین میلی گـرم  B3 ، 15000ويتـامین میلـی گـرم  E  ،150  ، B5 واحد بـین المللـی ويتـامین
ويتامین میلی گرم  B6 ، 500میلی گرم ويتامین  1000ويتامین میلی گرم  K3 ، 900ويتامین میلی گرم    B1، 3300میلی گرم 

5/7 ، B9  250000میلی گرم ويتامین ، B12  ،500میلی گرم کولین 
میلی گرم   5000میلی گرم روی،  50000میلی گرم آهن،  25000میلی گرم منگنز،  50000هر کیلوگرم مكمل معدنی شامل: 

 میلی گرم سلنیوم  100میلی گرم ی ود،  500مس، 

درصد تنظیم شد و در هفته آخر دمای سالن به    60میزان رطوبت    گراد و درجه سانتی   38دمای سالن در هفته اول  
ها هر نژاد با توجه به وزن به دو  کاهش یافت. در روز هفتم پرورش جوجه   50گراد و رطوبت سالن به  درجه سانتی  22

موزشکده  گروه سنگین و سبک تقسیم که جمعًا در چهار گروه قرار داده شدند و در قالب یک طرح کاماًل تصادفی در آ 
  15روزگی از هر گروه    35در سن    IGF-Iای کرمان طرح اجرا شد. برای بررسی بیان ژن  کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه 

از عضله سینه توسط تیغ استریل جدا شد    ها نمونه از هر کدام از الشه   RNAنمونه انتخاب و کشتار شد، برای استخراج  
گیری شد.  اری شدند. همچنین وزن زنده و الشه هر بلدرچین با ترازو اندازه نگهد   - 80در دما    RNAو تا زمان استخراج  

شده با    استخراج   RNAساخت کشور ایران استفاده شد. کمیت و کیفیت     Parsgenomeاز کیت    RNAبرای استخراج  
 parsgenomeهای الگو از کیت رشته   CDNAاستفاده از ژل آگارز و اسپکتوفتومتر ارزیابی شد. همچنین برای تولید  

mir-Amp    ساخت کشور ایران و برای طراحی آغازگر اختصاصی این ژن از وبگاه(www.ncbi.com)   افزار  و نرمGene 

Runner    آغازگرهای اختصاصی ژن بتا اکتین و ژن    2که در جدول    [ 15] استفاده شدIGF-I   شود. مشاهده می 

 IGF-1توالی پرايمر ژن بتا اکتین و ژن  .  2جدول 



 وحید بهرام پور                                                                                  97-105(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

101 

 

 سايز محصوالت توالی آغازگر ژن
IGF-I 5'-CACCTAAATCTGCACGCT-3' 

5'-CTTGTGGATGGCATGATC 3′ 
 جفت باز 139

β-actin 5'-ACCCCAAAGCC AACAGA-3' 
5'-CCAGAGTCCATCACAATACC-3' 

 جفت باز136

 
و با کیت    Real time-PCRاستفاده و تکثیر به روش   β-actinبرای تکثیر این ژن در عضالت سینه از ژن کنترل 

میکرولیت    10صورت تهیه شدند،  مواد اولیه واکنش بدین    .انجام شد  SYBER Green master  mix های مربوطه ویال 
SYBER Green master mix  ،7    میکرولیتcDNA  میکرو لیتر    0/ 3هر آغازگر و  ، یک میکرولیتر ازrox dye    و توسط

ساخت استرالیا تنظیم شد.    Corbettمیکرو لیتر رسید. سیکل واسرشت توسط دستگاه    20آب دو بار تقطیر حجم آن به  
ثانیه،    30درجه    94دقیقه، سیکل تکثیر    5گراد برای  درجه سانتی   IGF-I  ،94و    β-actinواسرشت اولیه برای دو ژن  

دقیقه برای سیکل    5درجه به مدت    72سیکل و    45ثانیه برای    20درجه    72ثانیه،    60درجه سانتیگراد    57ل  دمای اتصا 
  . [ 16] و تحلیل شد    تجزیه   Pffaflبا استفاده از روش    Real-time PCRدست آمده از    نهایی انجام شد. محصوالت به 

(  1برآورد شد. میزان بیان نسبی واکنش از فرمول )   درصد   96تقریبًا   IGF-I, β-actinمیزان بازدهی واکنش در دو ژن  
 بررسی شد. 

(1                                )                                      𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
(𝐸𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)∆𝐶𝑇𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)

(𝐸𝑟𝑒𝑓)∆𝐶𝑇𝑟𝑒𝑓(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
 

بین    CTتفاوت    ΔCtدهد و  و ژن کنترل داخلی را نشان می   IGF-Iبه ترتیب بازدهی ژن    Erefو    Etargetدر این رابطه  
ها  و تحلیل داده   ( استفاده و تجزیه 2دست آمده از این تحقیق از فرمول ) کند و نتایج به  ژن هدف و کنترل را مشخص می 

 انجام شد.   SPSS-16افزار  رم توسط ن 

(2)                                                                                           𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐴𝑖 + 𝐵𝑗 + 𝑒𝑖𝑗𝑘 

ijkУ  میزان بیان ژن( مشاهدات :I-IGF ) 
μ میانگین جامعه : 

iΑ  اثر :i   امین نژاد 
jB  اثر :j   امین گروه 

ijke خطای آزمایشی : 

 هایافته 
روزگی دو    35در سن  IGF-I ها و میزان بیان ژن و سی و پنج روزگی جوجه بلدرچین  تحقیق، وزن هفت در این  

استخراج شده این ژن از دستگاه    RNAوزن هر دو نژاد تعیین شد. برای مشاهده کیفیت  وزن و سبک گروه سنگین 
هایی که در این  نشان داد و نمونه   1/ 76  - 2ها عدد بین  استفاده شد که برای نمونه   A260/A280اسپکتوفتومتر در حالت  

های استخراجی نشان داد. برای    RNAو نمونه تکرار شد. این عدد نشانگر کیفیت مناسب    محدوده قرار نداشتند حذف 
از شیب دمایی استفاده و بهترین دما برای اتصال    (IGF-I)( و هدف   (β-actin های غیراختصاصی ژن کنترل حذف توالی 

درصد برای    1تولیدی روی ژل آگارز   PCRاز آن مقداری از محصوالت گراد تعیین شد پس درجه سانتی   56پرایمرها  
یک باند    β-actinو برای ژن   139bpتنها یک باند در محدوده   IGF-Iبررسی کمیت و کیفیت قرار داده شد. برای ژن  

136bp   ها و محصوالت  و دقت آزمایش  دون آلودگی مشاهده شد که صحت بPCR    نشان داد. واکنشReal Time 
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PCR  ها با استفاده از  برای ژن هدف و کنترل در دو گروه )سبک و سنگین( هر دو نژاد انجام شد. میزان بیان ژن گروه
 شود. مشاهده می   2که در شکل   تغییر نور فلورسنت تعیین 

 
و سبک اين دو نژاد  (mh,ch)های سنگین بلدرچین نژادهای ژاپنی و مانچوری در وزن IGFIژن .  بیان 2شكل 

(ml,cl)  در عضله سینه 

یا دما آستانه را نشان داد.    CTهر کدام از نمونه ها در یک سیکل میزان شدت نور از حد آستانه باالتر رفت که همان  
دست آمده گوشت سینه، وزن  بیانگر آن است که وزن به    Real Time PCRهای  دست آمده از این واکنش نتایج به  

در بلدرچین نژاد مانچوری و بلدرچین نژاد ژاپنی با هم رابطه مستقیم دارند و با افزایش   IGF-Iالشه و میزان بیان ژن 
 است.   نشان داده   3افزایش یافته که در جدول    IGF-I  وزن این صفات بیان ژن 

وزن بدن و چند صفت مرتبط با آن در دو وزن متفاوت  ، IGF-I. میانگین حداقل مربعات بیان ژن  3جدول
 بلدرچین مانچوريا و ژاپنی 

 متغیرها
وزن  سبک

 ژاپنی 
وزن  سنگین

 ژاپنی 

وزن  سنگین
 منچوريا

وزن  سبک
 منچوريا

 IGF-Iبیان ژن 
 عضله سینهدر 

d72/0 57/5b 01/7a 
875/1c 

 

 8/39c 3/54b 43/62a 5/42c روزگی وزن هفت

 19/25b 18/32a 1/35a 12/27b وزن عضله سینه 
 63/194d 27/315b 72/335a 81/210c وزن زنده 

 12/70b 13/75a 8/77a 4/72b درصد الشه 

 47/136d 86/236b 19/261a 62/152c وزن الشه 

 .(P <0.05) حروف مختلف تفاوت معنی داری دارندها با میانگین       

 
  4های سبک، سنگین وزن هر دو نژاد( تفاوت داشت که در جدول  در هر چهار گروه )گروه   IGF-Iو مقدار بیان ژن  

 شود. مشاهده می 
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 در عضله سینه دو گروه وزن سنگین و سبک بلدرچین مانچوريا و ژاپنی  IGF-I. میزان بیان ژن  4جدول 

 ژن P(H1) بیان بازده واکنش 

996 /0 000 /1   

 بلدرچین مانچوریا سبک 0/ 538 1/ 875 0/ 995

 مانچوری سنگین بلدرچین 0/ 004 7/ 014 0/ 997

 بلدرچین ژاپنی سبک 0/ 826 0/ 723 0/ 994

 بلدرچین ژاپنی سنگین  0/ 044 5/ 576 0/ 995

 
و    7. وزن  (P<0.05) در گروه های سنگین وزن دو نژاد بیشتر از دو گروه سبک وزن مشاهده شد   IGF-I بیان ژن 

روزگی در نژاد مانچوریا ببیشتر از نژاد ژاپنی مشاهده شد، همچنین در گروه سبک وزن بلدرچین ژاپنی افزایش وزن،    35
. عالوه بر این با توجه به نتایج  P<0.05)ند ) درصد الشه، وزن سینه و وزن نهایی نسبت به سایر گروها وزن کمتری داشت 

وزن و  های سنگین  بدست آمده، تمامی صفات مورد بررسی در دو گروه سبک و سنگین دو نژاد تفاوت داشت. بین گروه 
های با وزن بیشتر مقدار بیان  . در بلدرچین (P<0.05)داری وجود داشت  های سبک وزن دو نژاد نیز تفاوت معنی گروه 
باشد که باعث تنظیم    IGF-Iبیشتری مشاهده شد وکه می تواند یکی از عوامل این تفاوت، ناشی از عملکرد    IGF-Iژن  

بیشتر از    IGF-Iهای با سرعت رشد بیشتر، بیان ژن  . در بلدرچین [ 7  ;3]   شود وساز بدن می ها و سوخت رشد ماهیچه 
هایی که در آنها مقدار  فزایش سرعت رشد بلدرچین . یکی از عوامل ا [ 17]   های با سرعت رشد کمتر مشاهده شد بلدرچین 
زمانی    IGF-Iمقدار بیان ژن   . [ 18 ;7] بیشتر مشاهده شد مربوط به افزایش سنتز پروتئین خواهد بود    IGF-Iبیان ژن  

همچنین زمانی که سطح این هورمون کاهش   . [ 15  ;1] یابد سرعت رشد روزانه نیز افزایش خواهد یافت  که افزایش می 
از آنجاکه صفت افزایش رشد یک صفت کمی است و یک ژن تنها این صفات    . [ 19] کم خواهد شد   سرعت رشد یابد  می 

قرار نمی  تأثیر  بنابراین ژن  را تحت  تنظیم سوخت می   IGF-Iدهد،  با  وساز و طویل سازی آمینواسیدها و رشد  تواند 
های متفاوتی داشته  تواند رابطه ها می ایر ژن ها به یک مقدار خاص باعث افزایش سرعت رشد شود و این ژن با س ماهیچه 

مشاهده    IGF-I. در یک پژوهش دیگر، رابطه مثبت بین سرعت رشد و میزان رشد در جوجه گوشتی و بیان ژن  [ 8]   باشد 
تواند یک سنجش خوب و مثبتی برای میزان رشد و نمو و سرعت رشد در این دو نژاد  می   IGF-I. بیان ژن  [ 12  ;2]   شد 

باعث تنظیم رشد می [ 21  ;20]   د بلدرچین باش  شود مانند میزان اسیدآمینه متیونین و عوامل  . مسائل بسیار زیادی 
و موارد دیگر که سبب تغییر در   های متفاوت دوره پرورش و میزان مواد غذایی ای دیگر، همچنین بیان ژن در زمان تغذیه 

بعدی بیان این ژن در زمانهای متفاوت در طول دوره  شود در مطالعات  شوند. پیشنهاد می مقدار بیان ژنهای متفاوت می 
های  وزن مانچوری از گروه روزگی در گروه سنگین  35و سن 7های متفاوت بررسی شوند. میانگین وزن  پرورش و جیره 

در بلدرچین مانچوری بیشتر از بلدرچین    IGF-Iدیگر بیشتر مشاهده شد، از آنجاکه در این پژوهش مقدار بیان ژن  
شد و نیز تحقیقات پیشین ارتباط این ژن و سرعت رشد و افزایش وزن را در پرندگان دیگر مورد بررسی قرار  مشاهده 

است. همچنین    IGF-Iتواند باعث تفاوت رشد دو نژاد بلدرچین شود مقدار بیان ژن  اند؛ بنابراین یکی از عواملی که می داده 
میزان سرعت رشد   RNAنشان داد با افزایش این   IGF-Iر پیامب  RNAدر مطالعات قبلی رابطه سرعت رشد و میزان  

 نیز افزایش خواهد یافت.  
 

 گیریبحث و نتیجه 
که یک ژن عمده است روی صفت افزایش وزن و سایر    IGF-Iگیری کرد که بیان ژن  توان نتیجه بنابراین چنین می 

داشته    IGFIتواند رابطه مثبت با بیان ژن صفات مرتبط به وزن در بلدرچین تأثیر خواهد داشت. وزن هفت روزگی می 
باشد که بیان این ژن می تواند باعث افزایش بیشتر وزن و درصد الشه در سن کشتار بلدرچین شود. این ژن در نژاد  
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ین مانچوریا نسبت به بلدرچین ژاپنی بیان بیشتری داشت و وزن کشتار آنها نیز بیشتر مشاهده شد؛ بنابراین با  بلدرچ 
روی بلدرچین، می توان از آن بعنوان یک عامل انتخاب برای    IGF-Iهای عمده دیگر و ارتباط آنها با ژن  بررسی بیان ژن 

مچنین با بررسی سایر صفات مرتبط با وزن مانند ضریب تبدیل و  های اصالح نژادی در بلدرچین استفاده کرد ه برنامه 
 مصرف خوراک در این دو نژاد بلدرچین، بهترین نژاد را برای پرورش بلدرچین جهت تولید گوشت انتخاب کرد. 
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