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Abstract 

Objective 

One of the goals of the poultry industry is to select animals that increased growth rates and also 

muscle mass while maintaining meat quality. The present study was conducted to evaluate 

performance, some meat quality characteristics, and gene expression associated with growth 

(IGF-I, IGF-II, TGF-β1, Myostatin) in three strains of Arian, Ross, and Cobb.  

Materials and methods 

To do this research 150 one-day-old (male and female) broiler chicks of Arian, Ross, and Cobb 

strains were categorized in a completely randomized design with three treatments, five replicates, 

and 10 observations per replicate. The function, some physical characteristics of meat, and the 

relative expression of their genes were investigated. Strain types had a significant effect on the 

feed conversion ratio (FCR).  

Results 

In the whole the rearing period, the lowest FCR was for the Ross strain and the highest was for 

the Cobb strain. TPA test of the breast showed that hardness, cohesiveness, and chewiness in 
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Arian, Ross, and Cobb strains were significantly different. Maximum hardness and chewiness 

were for the Arian and Cobb strains and maximum cohesiveness was for the Ross strain. There 

were no significant differences between strains for adhesiveness, springiness, or gumminess. TPA 

test of the thigh showed that hardness, chewiness, and gumminess were not significantly different, 

but cohesiveness, adhesiveness, and springiness were significantly different between strains. 

Maximum cohesiveness and springiness were observed in the Arian strain and maximum 

adhesiveness was for the Ross strain. Breast and thigh pressure tests of the three strains showed 

that hardness and deformation of hardness were not significantly different. IGF-I and IGF-II 

relative gene expression of breast meat had no significant difference between strains. TGF-β1 and 

myostatin relative gene expression were significantly different and the Cobb strain had the highest 

relative gene expression of TGF-β1. Also, IGF-I and IGF-II relative gene expression had no 

significant difference in the liver.  

Conclusions 

Given the individual advantages of each strain in some traits, more research is needed with 

specialized diets for each strain to be able to comment conclusively on the superiority of their 

traits. 
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  چکیده

 یا ت در صورت ایچهیتودل ماه شین خ رشگ ع افزا شیافزا یب ا واناتیانتخاب ح یا  اهگاف ص عت پ عرش پ نگهان هوشت هدف:

ا   یب خ ینسننب انیهوشننت ع ب تیفیا  صننفات ک یمم ک د ع ب خ یبا هگف ب ر نن یظ شننود. پهعهش ک ونهوشننت حف تیفیکه ک

 راس ع کاب انجاا شگ. نریآر هی( در  ه  ونیوا تاتیر ما1βTGFر IGF-IIر IGF-Iم تبط با رشگ ) هایژن

 طیراس ع کاب در شنن ا نریآر هی ننه  ننو ی)ن  ع مادل( هوشننت هایقطعه جوجه 150پهعهشر  نیانجاا ا یب ا :هاروشمواد و 

در قالب  یکش( انتخاب ع پس ا  ع نکسانیپ عرش  تی یع مگ هیرع ل ا  مادران همسنر تغذ کی)جوجه  کسانیمشابه ع  یپ عرش

ا   یع پ عرش دادل شننگنگ. مم ک در ب خ یب گمشنناهگل در ه  تک ار د ننته 10ار ع ع پ ج تک  ماریبا  ننه ت یط ح کامال تصننادف

 شگ. ب ر ی هاآن هایژن ینسب انیهوشت ع ب یکیزیف اتیخصوص
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نشان داد   هیبافت   یکاب بود. ب ر  هیآن م بوط به  و نیراس ع بگت  هیم بوط به  و لیتبگ بیض  نیدر کل دعرلر بهت  :نتایج

 تیع قاب  ی خت نیشت یبود. ب داریاختالف مع  یراس ع کاب دارا نریآر هیدر  ه  و گنیجو تیع قاب  یو ت یهم پبه ریکه  خت

 یصمغ یههیع ع تهیسیاال ت ریراس بود. چسب گه هیم بوط به  و یو ت یهم پهب نیشت یع کاب ع ب نیآر هیم بوط به  و گنیجو

شان داد که  خت ینبود. ب ر  دارییاختالف مع  یدارا هاهی و نیب اختالف  یدارا یصمغ یههیع ع گنیجو تیقاب  ریبافت ران ن

سب گه ریو ت یهم پبه یبود علن دارییمع   تهیسیع اال ت یو ت یهم پبه نیشت یبود. ب داریمع  فاختال یدارا تهیسیع اال ت یچ

نشان داد  هی ه  و نیع ران ب  هی  یرع یآ مون فشار جیراس بود. نتا هیم بوط به  و یچسب گه نیشت یع ب نیآر هیم بوط به  و

سب انیع ران نبود. ب  هی  یشکل در  خت  ییع تغ یدر  خت دارییکه تفاعت مع  در  TGF-β1ع  IGF-IIر IGF-I یژن ها ین

سب انینبود. ب دارییاختالف مع  یدارا  هیراس ع کاب در بافت   نریآر هی ه  و کاب  هی و  هیدر بافت   نیو تاتیژن م ین

 نبود. دارییاختالف مع  یدارا زیدر بافت ج   ن IGF-IIع  IGF-Iژن  ینسب انیبود. ب نیشت یب

ص یها لیبا ج یشت یب یهاصفاتر پهعهش یهادر ب خ هیه  کگاا ا   و یانف اد یها تیبا توجه به مز گیری:نتیجه ص  یتخ

 ها اظهار نظ  ک د.صفات آن یال ا ا ت تا بتوان به طور قاطع در مورد ب ت  هیه   و یب ا

 هوشت تیفیک راسر کابر ریهوشت هایژنر جوجه انیب نریآر: هاکلیدواژه
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 مقدمه

بزرگ ا   یامپ اطور کی( ای)پ ش  انیکهن دارد. ا اریبس ایخچهیکشور تار نیا قیع انتشار آن ا   ط   انیدر ا انیپ عرش ماک

 Mohammadifar) هسننت دل بود ت انهیع مگ الی نن یاهای( تا دریبود ع ا  ه گ )ده  یالدیم 7ق ن  بایتا  تق  الدیقبل ا  م 5ق ن 

& Mohammadabadi 2017.)  عگ عدر آن  مان قاطع رال  انیا ع نننطی ق عن در آنر ا  ب قل حم ب ای هادر محل ت ل ع ن

  انیا یدر حوال یادی  یهاق ار داشت. ج گ ایدر قیع هم ا  ط  یخشک قیا  ش ق به غ بر هم ا  ط  انیماک لیمحصوالتر ا  قب

شورها سا یع ک ست ش جمع زنی هادعرل نیا یدر ط هیهم سه انیماک هایتیتو عه ع ه ش ا  هاییک د. حفار لیرا ت  یبا تان 
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 قاتیب  ا نناس تحق .(Mohammadabadi et al., 2010) ک دل ا ننت گییبا ننتان ت  هایماندر    انیرا در ا انیحضننور ماک

West & Zhou شته  انیشگل در ا افتی هایا تخوان شف دع: انگدر  ه م طقه عجود دا  (Tepe Yahya) ییحی تپه در ک

)شننمال  مانیدر تخت  نن  ی  یع د الدیقبل ا  م 1000ع  الدیقبل ا  م 3900تا  3800متع ق به  بی( به ت ت انیا یج وب شنن ق)

 Mohammadifar et al. 2014; Mohammadifar & Mohammadabadi) الدیقبل ا  م 1000( متع ق به  انیا یغ ب

ا ت  ایچهیتودل ماه شین خ رشگ ع افزا شیافزا یب ا واناتیح بانتخا یا  اهگاف ص عت پ عرش پ نگهان هوشت یا  ط ف (.2018

قسمت  نیشت یب یده گل لیکه تشک  هی  چهیب  ماه شت یب یهوشت حفظ شود. در پ عرش پ نگهان هوشت تیفیکه ک یدر صورت

غشا ع  های نگلیهست گ که با ه یچ گ م ظورل مهم یهاگیپپت یپ IGF-II   ع  IGF-I(.Vellman 2007) الشه ا ت تم کز دارد

ا ت ع به فعل ع انفعاالت  عجهی چ گ هاهورمون نیا کیولوژیب تیعالدارنگ. ف یمح ول فعل ع انفعاالت داخ  هاینیپ عتئ  گی گیبا

سته ا ت. ب خ نیپ عتئ شونگل عاب سول یفاکتورها یمیوشیع ب یولوژیزیم حص  به ف د در ف یهاتفاعت یمتصل  شبه ان  نیب نیرشگ 

ستانگار  نیمهم ع همچ  یر پتورها هایتفاعتع   هیآم هایگیا  بت کی شامل هاتفاعت نیپ نگهان عجود دارد. ا هایع هونه انپ

رشگ  یا  فاکتورها یه  دع فاکتور رشگ در پ نگهان متفاعت ا ت. نسبت بزرهت  کیولوژیب هایا ت. پا خ نیاتصال پ عتئ تیعضع

 ریک تا  چهیدر ماه (.Mcmurtry 1998) پستانگاران عجود دارد تیبا عضع سهیدر مقا آ اد گیدر پال ما به صورت پپت نیشبه انسول

 یبا  TGF-β1 ع FGF2 رشننگ یبه فاکتورها ایع  نن ول ماهوارل وبال ننتیپا ننخ ما میرا در ت ظ ینقش مهم هاکانیپ عتئوه 

ا ت.  ایچهیماه های  ول زیع تما  یتکث یبا دارنگل قو  TGF-β1 ریا ک ت چهینمو ماه یط(. Miura et al. 2006) ک گیم

شامل کیوژنیما یمیت ظ یفاکتورها انیع مانع ب شودینجاا ما هاهسته   ول در Smad نیتو ط پ عتئ TGF-β1   الی   که 

myoD یمولکول سنمی. اه چه مکانشنودیا نت م  نیوژنیع ما TGF-β1 ا نت به  ایچهیماه های ن ول زیع تما  یکه مانع تکث

ع بامث  شننودیم انیب یا ننک ت هچیدر بافت ماه نیوا ننتاتیما (.Li & Vellman 2009) در داخل بگن ثابت نشننگل ا ننت یخوب

شگ ا  بزرهت  (.Jiao et al. 2011) شودیم ب یوفیما یپ ت عفیع ها وبال تیما  ی  کوب تکث  ع هاک  گل کیتح  نیفاکتورهای ر

سچهیماه زیع تما  تکثی هایمهارک  گل ست گ نیوا تاتیع ما  TGF-β1ر IGF-IIر IGF-I یر نگلیکه درب ه ت گای ه  Allen) ه

& Goll 2003; Vellman 2007 .)یفاکتورها نی. اشننودیم میت ظ یخارج  نن ول یا  رال فاکتورها یپ ت عفیع ها ایپ پال یها 

  یتکث وبال تریمهارک  گل ما ای   گلک کیفاکتورها تح  نیا ت. ا نیوا تاتیع ما TGF-β1رIGF-IIر IGF-I  شامل یخارج   ول

ب ای رشگ   IGF-II ع  IGF-Iمان گر  نیفاکتورهای رشگ انسول  (.Li & Vellman 2009) هست گ ایماهوارل ی  ول ها زیع تما

 Girbau) پ نگهان هست گ نیدر ج  هانیع تجمع پ عتئ زیتما  رتکثی یک  گل کیفاکتورها تح  نیجوجه ال ا هست گ. ا نیع نمو ج 

et al. 1989; Duclos et al. 1991 .)نگلیا  آنجا که ه  IGF-II  پ نگهان عجود نگارد مم ک د نیدر ج IGF-I ع IGF-II  در

نقش ض عری در رشگ ع نمو دارنگ. اث   IGF-II ع  IGF-Iفاکتورهای رشگر  (.Duclos et al. 1991) هم ا ت هیجوجه شب نیج 

ن گ هما  IGF (IGF-IR)کینوع   نگلیه(. Leroith et al. 1995) ع دع ا ننت کینوع  ی نگلیفاکتورهای رشننگ ا  رال ه نیا

کمت   IGF-IR با اشیبیت ک لیب اب  م 10حگعد   IGF-II دارد اما IGF-I با یادی  یبیت ک لیم IGF-IR .ا ت نیانسول  نگلیه



   (پاییزمجله بیوتکنولوژی کشاورزی )دوره ، شماره ،   

198 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 

 کم ا ننت  نگلیه نیبا ا  IGF-I یبیل ت کیدارد ع م  IGF-II  با یادی  یبیت ک لیمIGF (IGF-IIR)  نوع دع  نگلیا ننت. ه

(Laviola et al. 2007 .)IGFدارنگ نیانسننول  ننا شیپ نریهمان گ پ عانسننول گیپپتی اختار نن ها. IGF-I  ع IGF-II  ه  دع

 نوع 6  هیبه ع نن   ید هایشننگل ا  ج   به بافت گیتول یفاکتورها نیم ف د هسننت گ. انتقال ا یگیپپت یپ   لی نج کی ی نگلیدرب ه

IGFBP ا ت (Allen et al. 2001.) نیب کیولوژیدر خواص ب رییتفاعت جز IGF-I یشگل ا ت. تفاعت گلیپستانگاران ع م غ د 

شگل ا ت IGF-II ع IGF-I نیدر   مت مبور ا  ه دش خون  ب سان ع جوجه هزارش   نیا (.McMurtry et al. 1996) ان

شان ده گل تفاعت ادیتفاعت به احتمال   شونگل ا ت. ع نیبا پ عتئ IGF خورددر ب  ین صل   IGF-II یخالص   م هاییههیمت

 IGF-II انسان ا ت. در  IGF-II با سهیمتفاعت در مقا  هیآم گیا  13نشان داد که   هیآم یگهایکامل ا  یه ها تو ط توالجوج

ه  دع فاکتور رشننگ در  کیولوژیب یهاپا ننخ (.Kallincos et al. 1990) رخ دادل شننگ C دام ه یتفاعت در توال 13تا ا   6م غر 

سبت بزرهت  سول یا  فاکتورها یپ نگهان متفاعت ا ت. ن شبه ان شگ  صورت پپت نیر ضع سهیآ اد در مقا گیدر پال ما به   تیبا ع

ع   نیاتوک  یهاسننتمیع  نن زیردرعن قیرا ا  ط  یع تفاعت  نن ول زیر تماIGF-I  (.McMurtry 1998) پسننتانگاران عجود دارد

 ر ر ننپتورIGF (IGF سننتمی نن ک ی مم ک د رهاتفاعت یب خ یبه ا ننتث ا (.Liu & Leroith 1999) ک  گیم میت ظ  نیک پارا

IGF-IرIGF-BP  )به پستانگاران ا ت هشبی هادر جوجه. IGF ع ه وکزر   تز  هیآم گیدر جذب ا  ینقش مهم DNA ع  زیع تما

ا ر چهیماه نیع پ عتئ یه وکزر چ ب سمیمتابول نیهمچ  (.McMurtry et al. 1997) دارد ی یدعران ج  یتفاعت انواع   ول را ط

لگ ت ظ ماه یط (.Buyse & Decuypere 1990; Conlon & Kita 2002) ک گیم میدر طول نمو پس ا  تو  چهینمو 

 یخارج   ول کسیت ما گیک  گل تولمیت ظ نیا تر همچ  ایچهیماه ی  ول ها زیع تما  یتکث یبا دارنگل قو TGF-B1 ریا ک ت

ضو کوچک پ عتئوه  نریا ت. دکور صل م TGF-β1 ا ت که به نی ا  لو یغ  ECM کانیم شگ  ای کیع تح  شودیمت مهار ر

سته به  Li) شودیم میت ظ چهیماه زیع تما  یدر طول تکث TGF-β1 تو ط نیدکور انی. بک گیم لیرا تعگ TGF-β1   ول عاب

& Vellman 2009.) TGF-β1  ک گیم یبا  چهیماه یرشننگ ع آت عف میرا در ت ظ یمهمنقش (Burks & Cohrn 2011.) 

ر TGF-β1-1 :ا ت شگل لیخانوادل تبگ   ی  ه به ممگل طورعابسته به  اختار دارد که به  انگیل 50ا   شیب -βTGF باال خانوادل

 ه یانجیر مSmad3خانوادل یامضننا (.Feng & Derynk 2005) نیتیویاکت -3ع  (BMP) مورفوژنز ا ننتخوان نیپ عتئ -2

در موش  TGF-β  (.Liu et al. 2001) داردیبا  م MEF2C ع myoD با ا تفادل ا را  چهیماه زیکه تما TGF-β ا ت یگیک 

 Massague) ک گیمهار م هاوتوبولیما ایچ گ هسننته بیت ک قیرا ا  ط  ی یج  وبال ننتیما هیع ب وغ اعل ی نن ول مسننی  رع م غ

 میت ظ نیا ننتر همچ  ایهچیماه هایول نن  زیع تما  یتکث یقو یبا دارنگل  TGF-β1ریا ننک ت چهیدعرل نمو ماه یط (.1986

ضو نیوا تاتیا ت. ما (ECM) یخارج   ول کسیمات  گیتول  گلک  ا ت که به طور خاص به م وان  TGF-β ا  باال خانوادل یم

 یکیژنت یفاکتورها اریا  بسنن یکیع  (McPherron et al. 1997) ک  گیممل م یا ننک ت چهیرشننگ ماه یک  گل م ف میت ظ کی
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ع تخم هذار در  طوح  یهوشت هایجوجه ی یدر مض ه ج  نیوا تاتیما نیتئ. پ عک گیکمک م وریدر ط ب یوفیما شیبه افزاکه ا ت 

  (.Mott & Ivarie 2002) مشابه عجود داشت

 TGF-β (McPheron et ا  باال خانوادل یش اخته شگل ا ت؛ مضو زیرشگ ع تما 8به م وان فاکتور  نیوا تاتیما نریهمچ 

al. 1997.)  یچشم  شیبامث افزا نیوا تاتیما یکیا ت. اختالل ژنت یا ک ت چهی  کوب رشگ ع نمو ماه نیوا تاتیما ینقش اص  

سان (McPherron & Lee 1997; Welle et al. 2009) واناتیدرح یدر تودل مضالن  (Schuelke et al. 2004) هاع ان

 نیوا تاتیما گیع پ عپپت (Kishioka 2008) نیع دکور (Lee 2004) نا تاتییلا  جم ه فا نریوا تاتیما یدرعن هایشگ. مهارک  گل

(Qiao et al. 2009) مسگعد ک دن مم ک د  نری. مالعل ب  اشودیم ها  ول کیوژنیما  یع تکث یرشگ تودل مضالن شیبامث افزا

 .Choi et al) یع چاق (McPherron & Lee 2002) نوع دع ابتیا  نمو د ی یج وه ایکاهش  یممکن ا ت ب ا نیوا تاتیما

شگ. ب گیمف( 2007   مقگار یآن تحت ت ث انبی ع ا تر شگل هزارش هاع   ول یوانیح هایا  بافت یادیدر انواع   نیوا تاتیما انیبا

مالعل ب   .ک گیم مت ظی را ها نناختار ع مم ک د تانگعن نیوا ننتاتیما ریا ننک ت چهیماه میمم ک دشننان دارد. مالعل ب  ت ظ یبزره

ستانی غگد ع هاتانگعن  .Ciarmela et al) ع رحم موش (Taketa et al. 2008) خوک نیشیپ زیپوفیدر غگل ه نیوا تاتیما رپ

  (.Jiao et al. 2011) هست گ نیوا تاتیما تیفعال یم ف هایک  گل میت ظ نیع دکور نیا تال یشگل ا ت. فال انیب (2009

 یامان گ ظاه ر رنگر محتو یحس یع  المت هوشت شگل ا ت فاکتورها تیفیبه بهبود ک یشت یهذشته توجه ب هایدر  ال 

  ایک  گل ا ننت  مصنن ف یمهم ب ا یدارنگ. رنگ هوشننت فاکتور  یهوشننت مورد ا ننتفادل تاث تیفیب  ک یمزلر بافت ع ت د ریچ ب

 نیوه وبیم یاکس ونیگا یا  اکس ینگ هوشت ناشدر ر  اتیی. تغدهگیم ارتباطط اعت آن  ای یک  گل رنگ هوشت را به تا همص ف

  ییموجود در هوشت م ج  به تغ گیپیل ونیگا ی. اکسشودیدر هوشت م ایرنگ قهول لیا ت که م ج  به تشک نه وبیق مز به مت

 یا   و  (.Morrissey et al. 1998) ودش ینامط وب م ییایمیش باتیت ک گیع تول ی ا   لیخونابه در ه  اا ذخ شیرنگر افزا

شت پ نگهان دارا   ید شباع ب  یچ ب غ یگهایا  یهو شت ق مز ا ت در نت یشت یا سبت به هو   اتییدر مع ض تغ شت یب جهین

ص  لیدل نیوه وبیع م گیپیل ونیگا ی(. اکسMeynier et al. 1999ا ت ) ویگاتیاکس   ا ی لیذخ یهوشت ط تیفیبگ شگن ک یا

شت نفزعن ب (.Jonsson et al. 2001) ا ت شت بافت هو ص ف یب ا زی  رنگ هو ص ف تیاهم یک  گل دارام ک  گل ا ت ع م

در آن  یاریبس یشود که فاکتورها گلیبه  هولت جو گیهوشت ت د با کی (.Aberle et al. 2001) دهگ یم حیهوشت ت د را ت ج

 یهوشت با چ ب نیباشگ ت دت  ا ت. همچ غض عف ع بافت همب گ  یکمت  ارمقگ یع دارا چهیآن ماه شت یکه ب یدخالت دارنگ. هوشت

شت  گریمارب   ب یقط  ع انگا ل ف   ید ی. ا   و(Muchenje et al. 2008در اط اف آن عجود دارد ) یا ت که چ ب یت دت  ا  هو

دت  ت  ت لیطو یبا  ارکوم ها هایهوشت قتیهوشت دارد. در حق یبا ت د یمثبت یهمبست  زیطول  ارکوم  ن نیع همچ  چهیماه

ست گ ) ش شت یب چهیماه نیه  چه مقگار کالپا   ید ی. ا   و(.Strydom et al 2000ه شگر پس ا  جمود نع  بیبامث تخ  یبا

شت افزا یت د جهیدر نت شودیم یشت یب هاینیپ عتئ شت  نیهمچ  (.Lawrence & Fowler 2002) ابگییم شیهو طعم هو

هوشت شگل ع  یکه بامث خوش خوراک ر(Simela 2005ا  بو ع مزل ا ت ) یبیک  گل مهم ا ت. طعم هوشت ت کمص ف یب ا زین
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 2006) شودیعجود دارد که بامث طعم هوشت م بیت ک 450. در هوشت پ نگهان شودیهوشت ه  اا ح ارت دادن آ اد م یا  چ ب

Parker et al.شت پ نگهان همچون د ی.(. ت د ست  واناتیح   یهو شگت ع مقگار تغ یب در  چهیماه یکیزیع ف ییایمیش  اتییبه 

ع  یجمود نعشنن یکه رع یع ه  مام  دهگیرخ م یجمود نعشنن انیممگتا در ج   اتییتغ نیشننگن آن به هوشننت دارد. ا لی مان تبگ

 گرک  یدر حال کشننتار تقال م ای شیپ هک یمثال پ نگهان یاث  دارد. ب ا زیهوشننت ن ین ا شننگن پس ا  آن اث  ب ذاردر در ت د  گیف آ

 وانیدر بگن ح یان ژ  ایشود   یآن ها  فت م هایچهیت  رخ دادل ع ماه عی   یخود را ا  د ت دادل ع جمود نعش یان ژ ت عی  

 شیپ ادی  ژبا علتا یکیالشه دارد. شوک الکت  یب  ت د یا  کشتار اث  مشابه شیه ما( پ ای)  ما  یطیمح های نگل کم ا ت. ت ش

 1978شننود )می ننفت  هایهوشننت گیبامث تول زین یخط ف آعر   ید اتیع مم  یپ ک  ادی مان   ریپ ک  ادی  یا  کشننتارر دما

Froning et al.شت تحت تاث ی(. ت د شتار ع فعال شیپ هی نر تغذ هری و  یهو  هایبودل ع مقگار بافت وانیح ایچهیماه تیا  ک

ض افیال نیهمب گ موجود در ب ضخامت ال یالنم ضالن افیع  ش یث  ا ت. ت دآن مو یرع یم شت پ نگهان به   ولیع آبگار بودن هو

ست  تیفیکشتارر ک ع مقگار مصارل  یظاه  تیفیآب هوشت ا  نظ  ک ین هگار تیظ ف ای یدارد. مقگار آبگار یالشهر هونه ع  ن ب

شت دارا یده شت  ین هگار تیا ت. کاهش ظ ف تیاهم یع طعم هو شت ع  در  لیرنگ ت جادیپ نگهان بامث ا تا لآب در هو هو

شگن ع تشک گنیت اعش آب ع در هوشت م جمگ به صورت چک  شودیم  لیرنگ ت لیآب ع در هوشت پخته به حالت جمع ع  فت 

(1991 Crouse et al.و   .)یکی. ده گیمورد ا تفادل ق ار م یرا با رانگمان متفاعت یمواد مغذ یهوشت یهامخت ف جوجه هایهی 

شخص ک دن  یا  ابزارها شت یهاهی و نیبهت مهم در م شورر مقا کیدر  یجوجه هو در  یتج ب شیآ ما کیآنها در  نیب سهیک

 یر با  ا DNA ونیال یا تر به م وان مثال مت یمخت ف یهاسمیژنوا شامل مکان یاپ نری. مالعل ب  اباشگیآن م طقه م طیش ا

موامل  هریمان گ تغذ یطیگک  گلر با موامل محک  یب  گ غ یهاRNAع   نیک عمات یهاmicroRNA سننتونریدا ه  اتییمجگدر تغ

 .Barazandeh et alب ذارنگ )  یخاص ت ث یهاپیها ع ظهور ف وتژن انیب لیتا ب  پ عفا ک  گیک ش مآب ع هوا ب هم  اریماریب

2019; Masoudzadeh et al. 2020a; Mohammadabadi et al. 2021aع ژنوا  یژنوار اپ نیب ی(. تعامالت چ گ  طح

ا نننت  گیژنوا ب   نننالمت ع تول یت وع اپ  یا  ت ث یحاک یشنننواهگ متعگد نریممکن ا نننت رخ دهگ. مالعل ب  ا یطیموامل مح

(Masoudzadeh et al. 2020b; Mohammadabadi et al. 2021bا   و .)اطالمات به د ت آمگل ا  تح یل    رید ی

 هایتفاعت ع هاشباهت یافتن ب ای اطالماتی هایها در بانکک دن توالی دادل های  یستی به ع ی ه م م بیوانفورماتیکر در به خط

 ک گمی کمک پ عتئی ی هایتوالی ع هاژن میان فی وژنتیک ارتباط یافتن ع هاژن محصنننوالت مم ک د ع  ننناختار هویی پیش ژنیر

(Mohammadipour et al. 2021; Shahsavari et al. 2021لذار هگف ما در ا .)نیشر مشخص ک دن اختالف بپهعه نی 

شت هایهی و ض  ریگیتول های هیا  نظ  هز  انیم  وا در ا یجوجه هو پهعهش  نیا یاج ا   یبود ع هگف د لیتبگ بیمم ک د ع 

شت گک  گهانیبود که تول نیا شت هی و نیبتوان گ بهت   انیدر ا یجوجه هو  ود را  نیشت یب  هیهز نیکمت  ص فع با  هیرا ته یهو
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سب ک  ص عت تول ی گ ع به طور ک ک ش گیکمک به  شت م غ در مزارع پ عر ص عت در  نیا سکیع  ود آعر بودن ع کاهش ر یهو

 .ک گیرا ه  رع  کمت  ع کمت  م طهیح نیحضور فعاالن در ا  ایکه اخ  انیا

 

 هامواد و روش

ع پ جال قطعه  کصگیانجاا شگ.  ی ار یعیع م ابع طب یدانش ال م وا کشاعر  یه عل م وا دام یپهعهش یپهعهش در م غگار

شت هایجوجه ش ا500ع کاب  308راس  نریآر هی ه  و ی)ن  ع مادل( هو ش طیر در  شابه ع  یپ عر سانیم رع ل ا   کیجه )جو ک

ع پ ج تک ار ع  ماریه تبا   یدر قالب ط ح کامال تصادف یکشع پس ا  ع ن نتخاب( اکسانیپ عرش  تی یع مگ هیمادران همسنر تغذ

 هیپا  لی  جا هیتغذ یب ا بود. کسانی هاجوجه یپ عرش یهاع ب نامه طیع پ عرش دادل شگنگ. ش ا ب گیمشاهگل در ه  تک ار د ته 10

شگ. ج شت ک ا تفادل  با ا تفادل ا  ن ا افزار  ع نیع آر 500ر کاب 308راس  هی و اجاتیع ب ا اس احت ایذرت ع  و هیب  پا ها لیم

UFFDA 42تا  22 ن  ی ابرشگ   لیشگنگ. ج هیتغذ هیتوص  لیها با ج( جوجهنی)دعرل آغا  یرع ه 21تا  کی ن شگ. ا   میت ظ 

 آعردل شگ. 1در جگعل  یشیآ ما های لیج بیشگ. ت ک میت ظ یرع ه

رش : پ ع2ایهر تیمار های  ننویه آرین با جی ل پ: پ عرش جوجه1در این پهعهش ا   ننه تیمار آ مایشننی ا ننتفادل شننگ؛ تیمار 

 های  ویه کاب با جی ل پایه: پ عرش جوجه3های  ویه راس با جی ل پایه ع تیمار جوجه

یر صننفات مم ک دیر ا  جم ه مقگار میان ین خوراک مصنن ف: عملکرد )مصرررف خورا ، افزایو وزن، ضرررید تبدی (

  میان ین افزایش ع ن ع ض یب تبگیل غذایی مورد ب ر ی ق ار ه فت.

هی ی شگ. ب ای انگا ل Brook field ct3 Texture analyzerت دی هوشت تو ط د ت ال  : کیفیت فیزیکی گوشت

ای ا تفادل ا  پ عپ ا توانه 2با پ عپ دنگانی ع ب ای تست تجزیه ع تح یل پ عفایل بافت 1هی ی ت دی هوشت ا  تست فشاریانگا ل

رع هی ب ای تجزیه الشه  42هایی که در هی ی شگ. نمونهانگا ل 4ع تغیی  شکل در  ختی 3شگ. در تست فشاری پارامت های  ختی

 امت در دمای چهار درجه ق ار  24های پال تیکی به مگت انتخاب ک دیم ران ع  ی ه  مت را ت آن جمع شگ ع در داخل کیسه

 30ونه  ی ه به مگت درجه ع نم 85دقیقه در  25 امت نمونه ران به مگت  24دادل شگ تا ف آی گ جمود نعشی اتفاق بیفتگ. پس ا  

هی ی بافت نمونه ا تفادل شگ. ع ب ای ب ای تست انگا ل 2×2×2درجه جوشانگل شگ. ا   مت را ت هوشت ا  کات   90دقیقه در دمای 

هی ی بافت نمونه ع ا  پ عپ ب ای تست انگا ل TA25ای ا تفادل شگل ا ت. همچ ین ا  پ عپ ا توانه 2×4×2تست فشاری ا  کات  

  ب ای تست فشاری ا تفادل شگل ا ت.  TA7دنگانی 

                                                      
1. Compration 

2. TPA. 

3. Hardness 

4. Deformation at hardness 
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 .  مواد تشکی  دهنده و ترکید شیمیایی جیره آزمایشی )برحسد درصد(1جدول 

Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diet (in percentage) 
 روزگی( 42-21جیره رشد )         روزگی(       21-1جیره آغازین )                مواد تشکی  دهنده     

Ingredients                                  Starter (1-21 days)                   finisher (21-42 days) 
 63.09                                           51.60                             ذرت                                

Corn 
 30.47                                           39.13                                          %45 -ک جاله  ویا

Soybean meal 
 3.01                                               5.3چ بی                                                               

Fat 
 1.44                                              1.45                            پودر صگف                          

Oyster powder 
 1.01                                               1.3                            دی ک سیم فسفات                  

DCP 
 0.1                                                 0.2                               ی ک ب ات  گیم                ب

Sodium bicarbonate 
 0.25                                             0.31                                                   نمک           

Salt 
 0.25                                             0.25                                 مکمل عیتامی ی                 

Vitamin supplement 
 0.25                                            0.25                             مکمل معگنی                        

Mineral supplement 
DL-                          0.08                                            0.16                          متیونین 

DL-Methionine 
 0.05                                           0.05                              کوکسیگیوا تات                   

Coccidiostat 
 100                                              100                          جمع کل                                 

Total 
 ترکیبات شیمیایی

Chemical components 
 3040                                           3040                        ان ژی قابل متابولیسم                 

 )کی وکال ی / کی وه ا(
ME (Kcal/Kg) 

 19                                               21.85                           خاا                          پ عتئین
CP 

 0.86                                              0.95                            ک سیم                               
Ca 

 0.33                                               0.4                            فسف  قابل د ت س                 
Available P 

 0.14                                              0.19                              گیم                               
Na 

 1.20                                              1.42                           آرژنین                                
Arginine 

 0.98                                             1.19                            لیزین                                 
Lysine 

 0.38                                             0.49                              متیونین                             
Methionine 

 0.71                                            0.82                              ت ئونین                             
Threonine 

تامی ی شنننامل: تامین IU  3500000 ه  کی و ه ا ا  مکمل عی تامین  IU 1000000ر A عی تامین  IU 9000ر D3عی  mg 1000ر Eعی
 رB3عیتامین  mg 5000 رB2امین عیت mg 3300 رH2عیتامین  mg 100 رB9عیتامین  mg 500 رB1عیتامین  mg 900ر K3عیتامین 

mg 1500  عیتامینB5ر mg 1500 عیتامینB6ر mg 7.5  عیتامینB12رmg 250000 .کولین ک  ایگ بود 
شامل:   mg 100یگر  mg 500مسر  mg 5000رعیر  mg 50000آهنر  mg25000 م   زر  mg 50000ه  کی وه ا ا  مکمل معگنی 

    یوا بود.
Each kilogram of vitamin supplement includes: 3500000 IU vitamin A, IU 1000000 vitamin D3, IU 9000 vitamin E, 
1000 mg vitamin K3, 900 mg vitamin B1, 500 mg vitamin B9, 100 mg vitamin H2, 3300 mg vitamin B2, 5000 mg 
Vitamin B3, 1500 mg Vitamin B5, 1500 mg Vitamin B6, 7.5 mg Vitamin B12, 250,000 mg choline chloride. 
Each kilogram of mineral supplement contained: 50,000 mg manganese, 25,000 mg iron, 50,000 mg zinc, 5000 mg 
copper, 500 mg iodine, 100 mg selenium. 
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ا تخ اج ع  پس  Bioneerهای ماهیچه ع ج   با ا تفادل ا  کیت ش کت بافت cDNA :RNA و سنتز RNAاستخراج 

ه اد ق ار دادل شگ. کیفیت آن تو ط ا پکتوفوتومت  ع ژل آهار  یک درصگ ب ر ی شگ. ب ای  اخت درجه  انتی -80در دمای 

cDNA  ا  کیتAccuPower CycleScript RT PreMix(dN6)  کت شBioneer  ا تفادل شگ.  پسcDNA  اخته 

کیت  ع اختصاصی آغا ه های ا  ا تفادل با   Real – Time PCRانجاا عاک ش  درجه  انتی ه اد م تقل شگ. -20شگل به دمای 

QuantiNovaTM SYBR®Green PCR  ش کتQIAGEN ر عاک شReal – Time PCR شگ انجاا.   

 تشکیل (. اجزای2شگ )جگعل  ر انتخابNCBIژن  بانک مقاالت ع در موجود الماتاط ا  ا تفادل با قطعه طول ع توالی

 ت ال د آعردل شگل ا ت. ا  4ع چ خه دمایی مورد ا تفادل در جگعل  3در جگعل  Real – Time PCRعاک ش  یده گل

RotorGene 3000 ا  ش کت Corbett .ب ای انجاا کار ا تفادل شگ 

 

 Real-Time PCRها در برای بیان ژن شده استفاده آغازگرهای هایویژگی .2جدول

Table 2. Characteristics of primers used for genes expression in Real-Time PCR 
 طول قطعه تکثیر شده

Amplicon size (bp) 

 (5′-3′) توالی آغازگر

Primer sequence (5′-3′) 

 نام ژن

Gene name 

 

127 

TGTACTGTGCTCCAATAAAGC ه  رفتآغا  

Sense Primer 

IGF-I Gene 

CTGTTTCCTGTGTTCCCTCTACTTG آغا ه  ب هشت 

Antisense Primer 

 

 
98 

TGTGGAGGAGTGCTGCTTTC 

 
 آغا ه  رفت

Sense Primer 

IGF-II Gene 

GGGAGGTGGCGGAGAGGTCA آغا ه  ب هشت 

Antisense Primer 

 

 

86 

ACCTCGACACCGACTACTGCTT آغا ه  رفت 

Sense Primer 

TGF-β1 Gene 

ATCCTTGCGGAAGTCGATGT آغا ه  ب هشت 

Antisense Primer 

 

 

131 

GAGGTCAGAGTTACAGACACA آغا ه  رفت 

Sense Primer 

Myostatin Gene 

TCATGAGCACCCGCAACGATC آغا ه  ب هشت 

Antisense Primer 

 

 
128 

CCGCTCTATGAAGGCTACGC آغا ه  رفت 

Sense Primer 

 ژن بتااکتین

Beta actin Gene 
CTCTCGGCTGTGGTGGTGAA آغا ه  ب هشت 

Antisense Primer 

 

IGF-I: Insulin-Like Growth factor-1; IGF-II: Insulin-Like Growth factor-2; TGF- β1: 

Transforming growth factor beta 1 
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( محا به Schmittgen Livak & 2001) 1لیواکع مایوا تاتین با رعش  β-TGFر II-IGFر I-IGF  هایژن نسبی بیان

ای آ مون چ گ دام ه بامقایسه میان ین تیمارها ع  ANOVAهای خطی های حاصل ا  پهعهش با ا تفادل ا  رعش مگلدادلشگ. 

 ( مورد تجزیه ع تح یل ق ار ه فت. 2007) SAS 9.1ن ا افزار در دانکن 

 

 Real – Time PCR واکنو یک یدهنده تشکی  . اجزای3جدول

Table 3. Components of a Real – Time PCR reaction 
 7.5 Lμ (2x SYBR Green PCR Master Mix)مست میکس  ایب ه ین 

 جفت آغا ه  اختصاصی 

 Dedicated primer pair 
1+1 Lμ 

cDNA                                                                                                                  1 Lμ 

 water 4.5 Lμ  آب 

 

 Real – Time PCR های. چرخه دمایی به کار رفته در واکنو4جدول 

Table 4. Temperature cycle used in Real – Time PCR reaction 
 گامه

Step 
 شرح گامه

Description of the step 
 گراد(دما )درجه سانتی

Temperature (◦C) 
 انزم

time 
 1چ خه 

Cycle 1 
 ها ا ی اعلیه ع با  شگن آغا ین رشتهفعال

Initial activation and Denaturation 95 5 min 

 بار تک ار( 40) 2چ خه 
Cycle 2 (40 

repetitions) 

 هابا  شگن رشته
Denaturation 95 15 Sec 

 چسبیگن آغا ه ها ع تکثی 
Annealing and replication 60 40 Sec 

 م ح ی ذعب
Melting curve 

 
 95به  55افزایش تگریجی دما ا  

Gradual increase of 
temperature from 55 to 95  

 

 

 نتایج و بحث

در مص ف  بین تیمارها 5با توجه به نتایج جگعل : دوره آغازین-)مصرف خورا ، افزایو وزن، ضرید تبدی (  عملکرد

تفاعت  شگ کههزارش  در پهعهشی  .داری مشاهگل نشگل خوراک در دعرل آغا ین اث  مع یخوراکر افزایش ع ن بگن ع ض یب تبگی

مچ ین هزارش دادنگ ه .ها عجود نگاشت که با پهعهش ک ونی همسو ا تی آغا ین بین  ویهداری در مص ف خوراک در دعرلمع ی

 .Rahimi et al) سو نیستارد که با پهعهش ک ونی همها عجود دبین  ویه داری در افزایش ع ن بگن در دعرل آغا ینتفاعت مع ی

2006) . 

داری نشان نگاد. افزایش ع ن ع بین تیمارهای مخت ف در دعرل رشگر خوراک مص فی اث  مع ی 6با توجه به جگعل : دوره رشد

وط به  ویه راس بود. (. باالت ین افزایش ع ن ع بهت ین ض یب تبگیل م بp<05/0داری بود )ض یب تبگیل دارای اختالف مع ی

. در بین (Rahimi et al. 2006) ها عجود داشتداری در افزایش ع ن رع انه بگن در بین  ویههزارش دادنگ تفاعت مع یمحققان 

                                                      
1 Livak 
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 های هوشتی کابر به دنبال آن هوباردر آرینر راس ع آربورایک   در دعرل ی پایانیها بزرهت ین افزایش ع ن بگن تو ط جوجه ویه

همچ ین   .ت ین ع ن بگن رع انه را نشان دادنگ که با پهعهش ک ونی همسو نیستهای هوشتی لوهمن پایینجوجه ت آمگ.به د 

  ی رشگ مشاهگل نشگ که با پهع هش ک ونی همسو ا ت. ها در دعرلداری در مص ف خوراک در بین  ویههزارش دادنگ تفاعت مع ی

 

 راس، آرین و کاب براساس جیره پایه در دوره آغازین های گوشتی سه سویه. عملکرد جوجه5جدول 
Table 5. Performance in three strains of Ross, Arian and Cobb broilers baced on basal diet 

in the starter period 

 ضرید تبدی              تیمارها                                 خورا  مصرفی                        افزایو وزن         

Gain/Feed                              Gain                               Feed intake                          Treatments 
 1.47 ± 0.03                      697.85 ± 10.16                1028.32 ± 15.48آرین                                 

Arian 
 1.47 ± 0.03                      699.70 ± 28.40                1029.80 ± 20.68راس                                 

Ross  
 1.52 ± 0.02                      669.32 ± 15.20                1017.56 ± 22.21کاب                                 

Cobb 
SEM                                      6.22                                      6.16                               0.009 

 : خطای ا تانگارد میان ینSEM(؛ p<05/0باشگ )هایی که در ه   تون با ح عف متفاعت نشان دادل شگ دارای اختالف مع ی دار میمیان ین
The means shown in each column with different letters have a significant difference (p <0.05); SEM: Standard error of 

mean 

 

 های گوشتی سه سویه راس، آرین و کاب براساس جیره پایه در دوره رشد. عملکرد جوجه6جدول 
Table 6. Performance in three strains of Ross, Arian and Cobb broilers baced on basal diet 

in the grower  

 ضرید تبدی        تیمارها                               خورا  مصرفی                      افزایو وزن                    

Gain/Feed                                Gain                            Feed intake                         Treatments 
 b13.87 ± 1148.61                      a0.05± 1.97                  226.55± 47.40آرین                               

Arian 
 a62.33± 1318.30                       b0.05± 1.75               2296.43 ± 49.46راس                               

Ross 
 b60.27 ± 1135.84                    a0.06 ± 2.04                2305.31 ± 87.93کاب                               

Cobb 
SEM                                   20.35                                  16.03                                    0.016 
 : خطای ا تانگارد میان ینSEM؛ (p<05/0باشگ )دار میهایی که در ه   تون با ح عف متفاعت نشان دادل شگ دارای اختالف مع یمیان ین

The means shown in each column with different letters have a significant difference (p <0.05); SEM: Standard error of 

mean 
 

داری نشان نگاد بین تیمارهای مخت ف در کل دعرلر خوراک مص فی اث  مع ی 7همچ ین با توجه به جگعل : ک  دوره 

(50/0<pافزایش ع ن ع ض یب تبگیل دارای اختالف مع ی .)( 05/0داری بود>P باالت ین افزایش ع ن ع بهت ین ض یب تبگیل .)

ش دادنگ که  ویه راس مص ف خوراک باالت  ع ع ن بگن باالت ی نسبت به هزارمحققان (. P<50/0م بوط به  ویه راس بود )

های دی   مشاهگل ها نسبت داد. ض یب تبگیل بهت ی در راس نسبت به  ویهتوان به صفات ژنتیکی آنهای دی   دارنگ که می ویه
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 2009) ع( Reddish & Lilburn 2004محققین ) . همچ ین( Amao et al. 2011) شگ که با پهعهش ک ونی همسو ا ت

Dairo et al. ) در همسو ا ت. هزارش دادنگ که  ویه راس ع ن بگن باالت ی نسبت به دی    ویه ها دارد که با پهعهش ک ونی

ی ت ین ع ن در پایان دعرلپایین که  ویه کاب دارای باالت ین افزایش ع ن ع آربورایک   ع هوبارد دارای شگهزارش  یک ب ر ی

ها چون کاب در تماا طول پ عرشی دارای ع ن بیشت ی بودنگ در حالی که آمیخته راس در ابتگا ) ه دنگ. بعضی ا  آمیختهپ عرشی بو

ک ونی که با پهعهش  شگت ین ع ن بودل لیکن در پایان دعرل نسبت به آربورایک   ع هوبارد دارای ع ن بیشت ی ینیهفت ی( دارای پا

طیور یک صفت کمی ا ت که تحت ت ثی  ژنوتیبر محیط ع محتویات  (. رشگ در.Shariatmadari et al 2003همسو نیست )

متقابل  توان اختالف موجود را به نوع آمیخته ع اث ای میهی د. با توجه به ثابت بودن ش ایط محیطی ع تغذیهجی ل غذایی ق ار می

ها بود که با شت  ع راس ع آربورایک   کمت  ا   ای   ویهمقگار خوراک مص فی  ویه هوبارد ع لوهمن بی ژنوتیب ع محیط نسبت داد.

پهعهش ک ونی همسو نیست. همچ ین هزارش دادنگ بهت ین ض یب تبگیل به آمیخته کاب ع بگت ین آن م بوط به آمیخته هوبارد ع 

ی در طول کل دعرل هاافزایش ع ن رع انه بین  ویه شگهزارش  در ب ر ی دی  ی آرین بود که با پهعهش ک ونی همسو نیست.

. با افزایش  ن به دلیل بزرگ (Gonzales et al. 1998) داری بود که با پهعهش ک ونی همسو ا تآ مایشی دارای اختالف مع ی

یابگ. شود ع در نتیجه ض یب تبگیل هموارل افزایش میتامین نیا  ن هگاری به کار ه فته می ب ایشگن جثهر غذای مص فی بیشت  

ت  شود افزایش ض یب تبگیل   یعه رعنگ   مت رشگ تگریج  آهسته مییان دعرل )هفته پ جم تا ششم( ا  آنجایی کعلیکن در پا

های در الین (Souza et al. 1994) ه دد. ب اب این ا  هفته ششم به بعگ مزیت نسبی ادامه تولیگ کاهش خواهگ داشت. طبق نظ می

تا شش  5هی د علی مقگار این صفت بعگ ا  ل غذایی در   ین اعلیه صورت میگیاجگادی هوشتیر انتخاب ب ای صفت ض یب تب

 .هفت ی ممکن ا ت افزایش یابگ

هم پیو ت ی ع قاب یت جویگن ر در آ مایش انگا ل هی ی بافت نمونه  ختیر به8با توجه به جگعل : کیفیت فیزیکی گوشت

( بیشت ین  ختی ع قاب یت جویگن م بوط به  ویه آرین ع کاب P<05/0دار بود )در  ه  ویه آرینر راس ع کاب دارای اختالف مع ی

داری ها دارای اختالف مع یبین  ویه سب گهیر اال تیسیته ع عیههی صمغیهم پیو ت ی م بوط به  ویه راس بود. چع بیشت ین به

نشان داد که  ختیر قاب یت جویگن ع عیههی ( 9ها )جگعل هی ی بافت نمونه رعی ران بین  ویهانجاا آ مایش انگا ل (.p>05/0نبود )

داری بود هم پیو ت یر چسب گهی ع اال تیسیته دارای اختالف مع ی( علی بهp>05/0داری نبود )صمغی دارای اختالف مع ی

(05/0>pبیشت ین به .)( 05/0هم پیو ت ی ع اال تیسیته م بوط به  ویه آرین ع بیشت ین چسب گهی م بوط به  ویه راس بود>p .)

م پیو ت ی ع قاب یت جویگن نیز همبست ی دارد در حقیقت با هشود. همچ ین  ختی با بهافزایش رطوبت بامث کاهش  ختی می

هم پیو ت ی بافت ع قاب یت جویگن نیز کاهش پیگا ک د یع ی نی عی کمت ی ال ا ا ت تا بافت پارل شود. کاهش  ختی در تیمارها به

هم پیو ت ی ع با عیههی صمغی ع قاب یت ارتجامی نیز همبست ی دارد. ا   وی دی   ب ر ی  ختیر به ا   وی دی   قاب یت جویگن

هم پیو ته ت  ین بیشت  ع چ بی کمت ر  خت ت  ع بهئقاب یت جویگن رعی  ی ه ع ران نشان داد که هوشت  ی ه به دلیل داشتن پ عت
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ین کمت ی ا ت ع نیز ئن بود  ی ا هوشت ران دارای چ بی بیشت  ع پ عتع همچ ین دارای قاب یت جویگن بیشت ی نسبت به هوشت را

 شود.چ بی خود به ت هایی مام ی ا ت که بامث کاهش  ختی می

 

 های گوشتی سه سویه راس، آرین و کاب براساس جیره پایه در ک  دورهعملکرد جوجه .7جدول 
Table 7. Performance in three strains of Ross, Arian and Cobb broilers baced on basal diet 

in the finisher 
 افزایو وزن                        ضرید تبدی         تیمارها                                خورا  مصرفی             

Gain/Feed                                Gain                            Feed intake                         Treatments 
 b16.16 ± 1846.46                    a0.02 ± 1.78              3295.88 ± 53.74        آرین                          

Arian 
 a58.44 ± 2018                      b30.0 ± 1.65                 3326.23 ± 46.95       راس                           

Ross 

 b49.55 ± 1805.16                   a0.02 ± 1.84               3322.87 ± 94.43      کاب                            

Cobb 

SEM                                       21.61                                14.29                                  0.008 
 : خطای ا تانگارد میان ینSEM(؛ p<05/0میان ین هایی که در ه   تون با ح عف متفاعت نشان دادل شگ دارای اختالف مع ی دار می باشگ )

The means shown in each column with different letters have a significant difference (p <0.05); SEM: Standard error of 

mean 
 

 بررسی کیفیت فیزیکی گوشت سه سویه آرین، راس و کاب در تست تجزیه و تحلی  بافت سینه .8جدول 
Table 8. Evaluation of physical quality in three strains of Arian, Ross and Cobb in breast 

tissue analysis test 

 ویژگی صمغی        قابلیت جویدن      االستیسیته            یوستگی      چسبندگی   م پهبه   سختی             تیمارها   

 )گرم(                 )میلی ژول(                                                          )نیوتن(                                         
Resinous properties (g)     Chewing ability      Elasticity (mJ)     Adhesion     Connection    Hardness (Newton)  

Treatments 

 a588.62 ± 7231.90     ab0.01 ± 0.378    0.1 ± 0.555    0.13 ± 5.007     a14.70 ±   140.29 270.62 ± 2839.90   آرین

Arian 
 b727.01 ± 4930.70      a0.01 ± 4020.  0.17 ± 0.390    0.1 ± 4.877  b15.41 ± 94.47   295.01 ± 2083.60        راس

Ross 
 a497.30 ± 7613.30      b0.01 ± 0.352   0.1 ± 0.590     0.11± 4.928  a11.43 ± 135.16  238.59 ± 2789    ب    کا

Cobb 
611.64           SEM              0.013                 0.134               0.119                  13.95                         269.06 

 : خطای ا تانگارد میان ینSEM(؛ p<05/0میان ین هایی که در ه   تون با ح عف متفاعت نشان دادل شگ دارای اختالف مع ی دار می باشگ )

The means shown in each column with different letters have a significant difference (p <0.05); SEM: Standard error of 

mean 

 

ار یابی کیفیت هوشت ب ای تعیین ت دی ع دی   فاکتورها یک عاک ش پیچیگل ای ا ت که تو ط فاکتورهای فیزیکی ع حسی 

ک همبست ی مثبتی بین هش  ان نشان دادنگ که ی(. ا   وی دی   پهع.Jeremiah et al 1982شود )در ه  اا جویگن انجاا می

طور ک ی مص ف ک  گل بافت  خت ت  را ت جیح می دهگ. اما با این حال این  ختی خی ی  ختی ع مقبولیت ک ی آن عجود دارد که به

 1998کاهگ )شود ع ا  کیفیت آن می یاد به مع ی کیفیت بهت  خوراک نیست ع این بامث نقطه ب ش باال ا  آن بافت خوراک می
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Hsu & Chungه  چه ظ فیت  .هذاردین ع رطوبت محصول رعی نتیجه تجزیه ع تح یل بافت اث  میئی پ عتا(. ا   وی دی   محتو

ینر چ بیر ئک گ. همچ ین پهعهش  ان اث ات هوناهون پ عتین هوشت بیشت  باشگ  ختی کاهش پیگا میئن هگاری آب در  یستم پ عت

هم ین موجود در محصول بیشت  باشگ  ختیر بهئیان نمودنگ ه  چه مقگار پ عتنشا ته را رعی محصوالت هوشتی نشان دادنگ ع ب

های مایوفیب ی ی عیههی ینئ(. در حقیقت پ عت.Pietrasik et al 1999یابگ )پیو ت یر قاب یت جویگنر عیههی صمغی نیز افزایش می

ها نقش مهمی در طول پ دا ش ینئپ عت . این(.Yasui et al. 1980 Asghar et al ;1985) ک  گبافت هوشت را مشخص می

(. ا  آنجا که میو ین Xiong 1997هم پیو ت ی یا انسجاا بافت محصوالت هوشت هست گ )هوشت دارنگ  ی ا آنها بامث به

 1981هذارد )بافت ع ظ فیت ن هگاری آب اث  می ب ماهیچه ا ت ه  هونه تغیی ات در مولکول میو ین  پ عتئینت ین کارب دی

Lanier et al. همچ ین هوشتی که بیشت آن ماهیچه ع مقگار کمت  آن غض عف یا بافت پیونگی باشگ ت دت  ا ت ع هوشت با .)

(. پهعهش  ان بیان Muchenje et al. 2008چ بی مارب ی گ بیشت  ت دت  ا  هوشتی ا ت که چ بی در اط اف آن عجود دارد )

ک گ ی چ بی بیشت  باشگ ت ش ب شی ع  ختی کاهش پیگا میابیشت  ع محتودر  و یس جوجه ه  چه ظ فیت ن هگاری آب  ک دنگ

(. افزایش چ بی در  و یس جوجه بامث کاهش Carpenter & Chang 1972یابگ )ع به دنبال آن قاب یت جویگن نیز کاهش می

 .(Fletcher 1999هم پیو ت ی شگ ) ختیر عیههی صمغیر قاب یت جویگنر به

داری در  ختی ع تغیی  شکل در  ختی ( نشان داد که تفاعت مع ی10ع ران بین  ه  ویه )جگعل  آ مون فشاری رعی  ی ه

های هوشتی نشان دادل شگ که هوشت (. ا   وی دی   با مقایسه  ختی در  ی ه ع ران جوجهp>05/0 ی ه ع ران مشاهگل نشگ )

ل ع دارای ت ش ب شی بیشت ی نسبت به ران ا ت. نی عی ب شی ت  بودبیشت  ع چ بی کمت  ا  ران  خت پ عتئین ی ه به خاط  داشتن 

های ج و (. ممل نی عی ب شی شبیه دنگانTakahashi 1996شونگ )به م وان نی عی فعال که در ب ای ممود ب  مادل تع یف می

ا ت. پهعهش  ان ا ت ع با  ختی همبست ی مثبت دارد ه  چه  ختی هوشت بیشت  باشگ نی عی ال ا ب ای ب ش آن نیز بیشت  

ک گ ع آن هوشت ا  نظ   اختار ع کاهش ظ فیت ن هگاری آب نی عی ب ش در هوشت افزایش پیگا می پ عتئینبیان ک دنگ با افزایش 

ها های  ارکوپال میک ع میوفیب یلپ عتئینده گل این ا ت که (. نی عی ب ش  یاد نشان.Jin et al 2007فیزیکی پایگارت  ا ت )

 Roberts & Lawrieت  ع  ختی آن نیز بیش ا  انگا ل افزایش یابگ )شونگ هوشت  فتانگ در نتیجه بامث میل شگلکمت  دناتور

1974.) 

-TGFع  IGF-IIر IGF-Iر بیان نسبی ژن فاکتورهای رشگ 7تا  1با توجه به ن ارل های : بیان نسبی ژن فاکتورهای رشد

β1  دارای اختالف مع یدر  ه  ویه آرینر راس ع کاب در بافت  ی ه( 05/0داری نبود<pاما بیان نسبی ژن م .)یو تاتین در بافت ا

 IGF-I(. بیان نسبی ژن p<05/0( ع  ویه کاب بیشت ین بیان نسبی ژن را داشت )p<05/0داری بود ) ی ه دارای اختالف مع ی

 (.Tanaka et al. 1996ها قابل تشخیص ا ت )بافت  ی ه در طی رشگ ع پس ا  تولگ در جوجه
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 بررسی کیفیت فیزیکی گوشت سه سویه آرین، راس و کاب در تست تجزیه و تحلی  بافت ران   .9جدول 
Table 9. Evaluation of physical quality in three strains of Arian, Ross and Cobb in thigh 

tissue analysis test 
 ویژگی صمغی     ی         چسبندگی      االستیسیته      قابلیت جوییدن   م پیوستگهبه         سختی              تیمارها  

 )گرم(          )گرم(                        )میلی ژول(                                       )نیوتن(                                                     

Resinous properties (g)      Chewing ability    Elasticity (mJ)     Adhesion          Connection    Hardness (Newton)    

Treatments 

 a0.02 ± 0.321   b40.0 ± 0.13     a30. ± 3.57     3.86 ± 31.82     88.12 ± 925      3273.70 ± 545.09           آرین    

Arian 
 b10.0 ± 0.232   a160. ± 0.510     b2. 0 ± 2.79  9.34 ± 41.14   287.30 ± 1229.80    04835.7 ± 1021.30   راس      

Ross 
 b0.02 ± 0.199  ab40.0 ± 0.30      b180. ± 2.56   5.65 ± 34.33     203.69 ± 1235.20     5014.10 ± 856.07کاب       

Cobb 
SEM             831.27                       0.02                  0.1                   0.23                  6.69                            209.60 

 : خطای ا تانگارد میان ینSEM(؛ p<05/0میان ین هایی که در ه   تون با ح عف متفاعت نشان دادل شگ دارای اختالف مع ی دار می باشگ )

The means shown in each column with different letters have a significant difference (p <0.05); SEM: Standard error of 

mean 

 

 بررسی کیفیت فیزیکی گوشت در سه سویه آرین، راس و کاب در آزمون فشاری .10جدول 
Table 10. Evaluation of physical quality in three strains of Arian, Ross and Cobb pressure 

analysis test 
 تغییر شک                      ران سختی                 تغییر شک                     سختی سینه                           تیمارها

 سختی سینه                             سختی سینه                                                                                                  

Transformation            Thigh stiffness         Transformation           Breast stiffness             Treatments  

breast stiffness                                              of breast stiffness                                                                      
 9.99 ± 0.003                808.9 ± 49.22             9.99 ± 0.002               1241.3 ± 87.44آرین                          

arian 
 9.99 ± 0.003                894.5 ± 53.99              9.99 ±0.002               1299.6 ± 72.68راس                           

Ross 
 9.99 ± 0.002              841.8 ± 80.16               9.99 ± 0.002              1318.9 ± 81.96کاب                           

Cobb 
SEM                               80.92                         0.001                             62                              0.002 

 : خطای ا تانگارد میان ینSEM(؛ p<05/0میان ین هایی که در ه   تون با ح عف متفاعت نشان دادل شگ دارای اختالف مع ی دار می باشگ )

The means shown in each column with different letters have a significant difference (p <0.05); SEM: Standard error of 

mean 

 

شود ع پس ا  تولگ بیان می تق یب  در ج ین ع بافت نو ادان IGF-IIهای پیشین در پستانگاران نشان دادل ا ت که پهعهش

 در ب ر ی (.Stewart & Rotwein 1996یابگ )نیز به طور قابل توجهی کاهش می IGF-II پ عتئین طوح قابل تشخیص 

های های هوشتی که رشگ   یع یا رشگ آهسته دارنگ ع هونهپال ما در میان جوجه IGF-Iکه تفاعتی در غ ظت  شگهزارش دی  ی 

پال ما به رشگ  IGF-IIکه تغیی  در غ ظت  شگهزارش در آ مایشی . (.Goddardet al 1998) هذار تشخیص دادل نشگل ا تتخم

های هوشتیر . در یکی ا  هونه(.Scanes et al 1989) های ک ونی ا تها بست ی نگارد که همسو با پهعهشهکم یا  یاد الین جوج

در الین با رشگ باال در مقایسه با الی ی که رشگ کم داشت در  ن  IGF-Iکه ب ای پتانسیل رشگ  یاد یا کم انتخاب شگل بودر  طوح 
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 IGF-IIهای پهعهش ک ونی همسو نیست. در این مطالعه همچ ین  طوح ا یافتهداری باالت  بود که بهفت هفت ی به طور مع ی

مقایسه در آ مایشی . (.Scanes et al 1989)های پهعهش ک ونی همسو ا ت بین دع الین نبود که با یافتههی ی شگ ع تفاعتی انگا ل

ن انجاا دادنگ که همبست ی ف وتیپی مثبت بین هفت ی در بوق مو 28ع  1هایی با ع ن متو ط ع ع ن    ین بین   ین بین الین

 .Bacon et al) های پهعهش ک ونی همسو نیستپال ما ع ن خ رشگ تا  ن هفت هفت ی مشاهگل شگ که با یافته IGF-I طوح 

ایی که ههایی ا  طیورکه رشگ   یع دارنگ نسبت به هونهپال ما در هونه IGF-Iک گ که غ ظت . چ گین مطالعه پیش هاد می(1993

های پهعهش ک ونی همسو نیست در حالی ( که با یافته.Lee et al. 1989 1993; Bacon et alت  ا ت )رشگ آهسته دارنگ بیش

 Bacon et al. 1993 Huybrechts et ;1985) با رشگ بگن را هزارش ک دنگ IGF-Iکه مطالعات دی   ارتباط م فی غ ظت 

al. 1991; Pym et al.)تم . ب اب این  یسIGF  در ت ظیم رشگ پس ا  تولگ در طیور به رعش ی مشخص شگل ا ت. باالت ین غ ظت

ی اعل کاهش یافت ع به طور مگاعا تا ع  طوحش به شگت در هفته در مض ه  ی ه در هچ نشان دادل شگ IGF-IIع  IGF-Iبیان 

 (. .Yun et al 2005ا ت ) IGF-IIع  mRNA IGF-Iی هفتم کم شگ که شبیه به ال وی بیان هفته

هفته پس ا  تولگ در مقایسه با مض ه  ی ه  6ا  رع  اعل تا  LSN1ع ن مض ه  ی ه پ نگهان  در پهعهشی هزارش شگ که

 LSNدرعنی در مض ه  ی ه پ نگهان  TGF-β1(. بیان Li & Vellman 2009) پ نگهان ن مال به طور قابل توجهی کاهش یافت

ممکن  LSNلگ در مقایسه با ه عل ن مال افزایش یافت. کاهش در ع ن مض ه  ی ه پ نگهان هفته پس ا  تو 6ج ی ی ع  17در رع  

ی قوی رشگ با دارنگل TGF-β1های پهعهش ک ونی همسو نیست. درعنی م تبط باشگ که با یافته TGF-β1ا ت با افزایش بیان 

 TGF-β1ممکن ا ت ناشی ا  تح یک (. کاهش در ع ن مض ه  ی ه Allen & Boxhorn 1987ع تمایز مایوبال ت ا ت )

در  (.Li & Vellman 2009) ک گ ای را در طول نمو ج ی ی ع رشگ پس ا  تولگ مهار میباشگ که تکثی  ع تمایز   ول ماهیچه

دهگ اما اث ی ب  ای جوجه کاهش میهای ماهوارلرا در   ول 3Smadبیان  1β-TGFنشان دادنگ که  (Li et al. 2008آ مایشی )

 ا ی رعنویسی شود که م ج  به مهار یا فعالبه درعن هسته حمل ع نقل می 3Smadتو ط  1β-TGFنگارد.  ی  ال  7Smadن بیا

که تکثی   1β-TGFه  مسی   ی  الی گ میانجی 3Smadنشان دادنگ که  (Liu et al. 2001در آ مایشی دی   ) شود.ژن هگف می

 3Smadشود. کاهش در بیان  ار دادن فعالیت فاکتورهای ت ظیمی میوژنیکر ت ظیم میای تو ط تحت ت ثی  قع تمایز   ول ماهیچه

که مسی   ی  الی گ را در طول رشگ ع نمو ماهیچه  TGF-β1ممکن ا ت نمایان   فیگبک ت ظیمی م فی به  TGF-β1تو ط 

مورد هگف ق ار  TGF-β1های  ع میوژنین تو ط  ی  ال MyoDک گ باشگ. فاکتورهای ت ظیمی میوژنیکر ا ک تی تح یک می

( .Li et al 2006درمطالعه آ مایش اهی ) (..Vaidya et al. 1992; Martin et al. 2007; Liu et al 1989هی نگ )می

 β1ک گ. ب اب این کاهش ای ت  ین ای پ نگهان ن مال مهار میهای ماهوارلرا در   ول β1بیان ای ت  ین  TGF-β1نشان دادنگ که 

در  β1یابگ. بیان ای ت  ین هست گ کاهش می TGF-β1ل  یاد با کاهش ع ن مض ه   ی ه پ نگهان ن مالی که تحت درمان به احتما

                                                      
1. Low score normal chicken 
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داری بیشت  بود.  ی ع رشگ پس ا  تولگ به طور مع یی نمو ج یدر دعرل LSNمض ه  ی ه پ نگهان ن مال در مقایسه با پ نگهان 

TGF-β1    ول ماهیچهبا دارنگل قوی تکثی  ع تمایز( ای ا تAllen & Boxhorn 1987 خ عج .)TGF-β1  تعگاد میوفیب ها

دهگ. این ف آی گ با کاهشی در بیان فاکتورهای ت ظیمی ی ج ی ی ع رشگ پس ا  هچ ماهیچه کاهش میدر یک م طقه معین را در دعرل

(. مالعل ب  این بیان اجزای Li & Vellman 2009) شود ت ظیم می TGF-β1ع میوژنین در پا خ به  MyoDمیوژنیک شامل 

ECM ک گ. بیان در طی رشگ ع نمو ماهیچه تغیی  میmRNA  ی ج ی ی باال بود ع  پس به رع  اعل دعرل 10پ عتئو ه یکان در

 1997 ,1996در آ مایشی ) هفته پس ا  هچ کاهش یافته ا ت. 6طور چشم ی ی کاهش یافت. بیان دکورین ا  رع  اعل به 

Vellman et al.)  هزارش دادنگ که   تز دکورین در جوجه ع بوق مون با نمو ماهیچه ا ک تی کاهش یافت.  این ال وی بیان شبیه

 (.Li et al 2006در آ مایشی ) ( هزارش شگل ا ت.Nishimura et al. 2007( ع موش ).Nishimura et al 1997به هاع )

 یابگ.ها کاهش میای میوژنیک جوجهطول تمایز   ول ماهوارلدر  TGF-β1دکورین تو ط  mRNAنشان دادنگ که بیان 

(. بیان مایوا تاتین Mcpherron & Lee 1997های در حال رشگ ا ت )یوا تاتین محگعد به مض ه ع میوتوامادر موش بیان 

رش دادنگ که هزا (Mott & Ivarie 2002در تحقیقی ) (.Lilja & Marks 1991ها محگعد به ماهیچه ا ک تی شگ )در جوجه

در ه   مان بیان مایوا تاتین در مض ه  ی ه نسبت به مض ه چهار    ران باالت  بود ع تفاعتی در  طوح رعنویسی مایوا تاتین بین 

 mRNAطور قابل توجهی  طوح چه بهه با پهعهش ک ونی همسو نیست. اه های هوشتی ع تخم هذار مشاهگل نشگ ک ویه

ت  بیان مایوا تاتین در مض ه چهار ی  مانی باالت  ا ت.  طوح پایینسبت به چها    ران در ه  دعرلمایوا تاتین در مض ه  ی ه ن

 هچ مورد نیا  ا ت. مان ت  باشگ که ب ای تح ک در ی ج ی ی   یعدهگ نمو مضالت پا در دعرل   ران اجا ل می

وا تاتین در خطوط مخت ف ب گرچین ژاپ ی مشاهگل تفاعتی در توالی ع  طوح رعنویسی مای (Mott & Ivarie 2002)همچ ین 

می توانگ به مایوا تاتین متصل  Act-RIIBهای ک ونی همسو نیست. همچ ین هزارش دادنگ که هی نگل نوع فعال نک دنگ که با یافته

 Lee & Mcpherron  2001های ت انسهنیک شود )م فی غالب بامث تح یک افزایش ماهیچه در موش Act-RIIBشود ع یک 

داری کاهش یافت. در  مان تولگ رشگ ی ج ی ی به طور مع ی(.  طوح بیان مایوا تاتین دررشگ مض ه پس ا  تولگ در مقایسه با دعرل

ه  م فی رشگ ع تمایز  تاتین ت ظیمرعد که مایواماهیچه   یع ا ت ع با بیان پایین مایوا تاتین م تبط ا ت. این نتایج انتظار می

شودر شایگ  طوح باالی مایوا تاتین های موش مییوبال تما 12C2C ا در موجودات نوت کیب مایوا تاتین مانع تکثی  ماهیچه ا ت  ی

جوشی باشگ در های قابل د ت س ب ای همها تو ط کاهش تعگاد مایوبال تهی ی آهسته مایوتیوبدر مض ه ج ی ی بامث شکل

 mRNAکه  شگهزارش در آ مایشی دهگ. تمایز بیشت  مایوبال ت را اجا ل میحالی که  طوح کمی در مض ه پس ا  هچر تکثی  ع 

 تاتین نه ت ها در مض ه ا ک تیر بافت چ بی ع ماهیچه ق بر ب که در کبگر طحالر ششر ک یه ع فیب عبال ت کشت شگل در امایو

(. در مقابل Jiao et al. 2011)  تهای مخت ف خوک مت وع امایوا تاتین در میان بافت mRNAخوک ها بیان شگل ا ت. بیان 

مایوا تاتین در ماهیچه ا ک تی حضور دارد اما در بافت چ بیر ق بر  mRNAهزارش دادنگ  (.Allen et al 1997محققی ی دی   )

 ششر طحالر ک یه یا کبگ حضور نگارد.
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 در بافت سینه IGF-Iشک  ا. بیان نسبی ژن 

Figure 1. Relative gene expression of IGF-I in breast tissue 

 
 در بافت سینه IGF-IIبیان نسبی ژن  .2 شک 

Figure 2. Relative gene expression of IGF-II in breast tissue 

 

 

 
 

 در بافت سینه TGF-β1. بیان نسبی ژن 3شک  
Figure 3. Relative gene expression of TGF-βI in breast tissue 
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 ژن مایواستاتین در بافت سینه بیان نسبی  .4 شک 

Figure 4. Relative gene expression of Myostatin in breast tissue 
 

 
 در بافت جگر          IGF-I. بیان نسبی ژن 5شک  

Figure 5. Relative gene expression of IGF-I in liver tissue 

 

 
 در بافت جگر IGF-IIبیان نسبی ژن  .6 شک 

Figure 6. Relative gene expression of IGF-II in liver tissue 
 

در هذشته کل با ار جوجه هوشتی کشور در اختیار  ویه آرین بود ع به عا طه کم توجهی ع تف ق صفات در : گیرینتیجه

سر کابر آربورآیک  پالس ی خارجی مان گ راهاهی وی هوشتی ع به م ظور ایجاد رقابت در با ارر به تگریج با ار ای ان به  مت هاجوجه

ی خارجی کشانگل شگل ع به تگریج  ویه آرین ف اموش شگ. ه  چ گ در چ گ  ال هاهی وع غی ل با  شگ ع تمایل م غگاران به  مت 

اخی  کارهای  یادی در این خصوص انجاا شگلر اما به دلیل  ابقه نه چ گان م ا ب دع دهه هذشته ه و  نتوانسته ا ت که با ار 
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 ه  ویه هوشتی )آرینر راس ع با توان نتیجه ه فت در مقایسه های این پهعهش میطور ک ی ا  یافتهی ب ای خود پیگا ک گ. بهم ا ب

کاب(ر  ویه راس بهت ین مم ک د را ا  نظ  افزایش ع ن ع ض یب تبگیلر  ویه آرینر ت دت ین هوشت ع بیشت ین بیان نسبی ژن 

IGF-I یان نسبی ژن  ی ه ع  ویه کاب بیشت ین بIGF-I  عIGF-II  در کبگ ع بیشت ین بیان نسبی ژنIGF-II  در بافت  ی ه را

  .داشت

 

 
                IGF-I                              IGF-II                    TGF-β                          Myastatin                 β-Actin 

طول قطعه برای  Real – Time PCR:واکنو  هایمحصررول از برخی ذاریبارگ از اینمونه .7 شررک 

جفت  300و  131، 86، 98، 127و بتا اکتین به ترتید برابر  IGF-I  ،IGF-II ،TGF-β ،Myostatinیهاژن

 (.دهدیم)نشانگر جفت باز را صدتا صدتا نشان  استباز 
Figure 7. Example of loading some reaction products of Real-Time PCR: segment length 

for IGF-I, IGF-II, TGF- β, Myostatin and β-Actin is 127, 98, 86, 131 and 300 bp, 

respectively. 
 

شود ع در با  شت ی ب ای رفع مشکالت آن در   ین باالت   توجه به ای که الین آرین در ای ان عجود داردر ال ا ا ت تم کز بی

شا بود. همچ ین با توجه به مزیترا تای حفظ ع ن  صفاتر پهعهش هاهای انف ادی ه  کگاا ا   ویههگاری آن کو های در ب خی 

 ها اظهار نظ  ک د.طور قاطع در مورد ب ت ی صفات آنهای تخصصی ب ای ه   ویه ال ا ا ت تا بتوان بهبیشت ی با جی ل

ش ال م وا کش :سپاسگزاری حمایت مالی ع مع وی در اعر ی ع م ابع طبیعی  اریر ب ای ا  معاعنت پهعهش ع ف اعری دان

ش ا ان  ین ا  همکاری. همچ شودیماین پهعهش قگردانی اج ای ش الکار ش فیزیولوژی ع مزرمه آ مای ش-یآمو  ه عل م وا  یپهعه

 شود.یم ی پا  زار  اریکشاعر ی ع م ابع طبیعی  م وا دانش ال یدام

 

 منابع

ی تجارتی جوجه هاختهیآممقایسه مم ک د صفات تولیگی  (1383) وش گه لطف الهیان حمگ جوادرمرضایی   یگرف ش یعتمگاری

 .74-68 ر67هوشتی. مج ه پهعهش ع  ا نگهی 

ب  ار ش های ف وتیپی  TGF3ت ثی  ژن ( 1392)  فالیی محمگر محمگآبادی محمگ رضا رفقیه ایمانی  یگ م یر محمگی ف  آم ه

 .125-136(ر 4)5. مج ه بیو تک ولوژی کشاعر ی  م غ بومی ا تان فارسع ارثی صفات ع ن بگن در 
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