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چکیده
و پیله خصوصیات کمی و نوغان تخم تولیدکنندگان منافع تولیدمثلی صفات ویژگی ابریشـمی، پیله تولید د ر فرآیند
نقش کرم ابریشم، د ر بیماریها برابر د ر مقاومت و تولیدمثلی صفات میگیرد . بر د ر را نوغانداران الروي منافع مقاومت
انتخاب ابریشم، عملیات کرم اجداد و الین خطوط در د یگر سویی از دارند. نوغانداران افزایش درآمد مهمیدر بسـیار
پیله در خصوصیات کمی و تولید مثلی صفات همبسـتگی منفی وجود احتمال دلیل به میشـود. انجام پیله وزن براي
تجاري کرم الین شش نتاج مقاومت و خصوصیات تولیدمثلی بر پیله اساس وزن بر والد ین انتخاب تأثیر الین ها، برخی
باالترین اساس بر ماد ه و والد نر شانزده پیله، کمی رکورد گیري صفات از پس الین هر در گردید. ایران بررسی ابریشم
گردید. انتخاب، گزینش اعمال بدون و تصادفی به صورت نیز ماده نر و والد شانزده هر الین براي شد. پیله انتخاب وزن
داد انتخاب نشان نتایج .(p<0/01) بود معنیدار و مثبت پیله وزن افزایش فنوتیپی روند آمده، بدست نتایج توجه به با
در .(p<0 /01) نمیشـود نتاج مقاومت و تولیدمثلی خصوصیات بر معنـیداري تأثیر باعث پیله، وزن اسـاس والدین بر
وزن اساس بر والدین انتخاب اثر بر ماند گاري شفیره د رصد و نابارور درصد تخم تفریخ، درصد الین هیچکدام از شش
این بین معنیدار منفی همبسـتگی وجود عد م از ناشـی میتواند این امر .(p<0/01) معنیداري نداشـت کاهش پیله،
تخم تولید براي والدین انتخاب میشود توصیه پژوهش این نتایج به توجه با باشد . بررسی مورد الینهاي در پارامترها

پذیرد. انجام پیله رکوردهاي وزن اساس ابریشم بر کرم تجاري نوغان

ابریشم کرم انتخاب، وزن پیله، والدین، الین، کلید ي: کلمات
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Effect of parents’ selection on the basis of cocoon weight on reproduction and resistance characters at lines of 

silkworm Bombyx mori L.

By: A.R. Seidavi, Animal Science Department, Islamic Azad University, Rasht Branch. S.Z. Mirhoseini, Animal Science 

Department, Agriculture Faculty, Guilan University, A.R. Bizhannia, Islamic Azad University, Science and Research 

Unit and M. Ghanipoor, Iran Silkworm Research Center, Rasht

At silk cocoon production process, reproduction traits supplies silkworm egg producers, cocoon quantitative and 

resistance traits supplies farmers’ benefits. Reproduction and resistance characters have important roles at farmers’ 

income. Furthermore, selection system applied in pure lines and parent lines for cocoon trait. Because negative 

correlation between reproduction and cocoon characters, an experiment was designed to investigation on effect of 

parents selection on the basis of cocoon weight on reproduction and resistance characters at six lines of silkworm 

Bombyx mori L. At each line, it is recorded male and female cocoon weight and then 16 sire and dam parents were 

selected with the most weight at each line. Furthermore 16 sire and dam parents were selected by chance and without 

any selection. From obtained results, it was showed that phenotypic trend for cocoon weight is positive and significant 

(p<0.01). It is showed that parental selection on the basis of single cocoon weight, hadnot decrease reproduction and 

resistance characters at next generation significantly (p<0.01). Hatchability, defected eggs percentage and pupae vitality 

werenot declined significantly at future year (p<0.01). It is recommended that economical coefficients and genetical 

parameters are estimated for reproductive, resistance and quantitative cocoon characters together. Then parents would 

be selected on the basis of those parameters.
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مقدمه
در 2002 سال کرم ابریشم، در مختلف چند واریته ــتفاده از اس با ایران
در .(9) کرده است تولید تن ابریشم خام 630 و تر تن پیله 3500 مجموع
کمی خصوصیات تولیدمثلی، صفات ویژگی سه ابریشمی، پیله تولید فرآیند
نوغان، ــدگان تخم تولیدکنن منافع ترتیب به ــم، ابریش صفات کیفی ــه و پیل
به توجه با .(24) ــرد میگی بر در را ــم ابریش و صنایع پیله ــدگان تولیدکنن
بهسزایی اهمیت حائز اول دو عامل در ایران، ابریشم تولید سیستم وضعیت
از جدا الینهاي از خطوطی جهان، در نوغان تخم تولید مراکز ــتند. در هس
که بخش عمده برنامههاي میشوند تکثیر ــطوح مختلف حفظ و س هم در

اعمال میشود(24). خطوط این نیز روي بهنژادي
همکاران(1)، و صیداوي و مقدم ــینی حس و همکاران(10)، Govindan

هر پیله ــر قش وزن و پیله وزن که صفات کردند گزارش (22 ، همکاران(2 و
افزایشی ژنتیکی واریانس و میباشند غلبه و افزایشی ژنی اثر تاثیر تحت دو
/03-0/49 بین پیله وزن صفات وراثتپذیري است. غلبه واریانس از ــتر بیش
گزارش 0/150-0 /9 بین درصد قشرپیله و بین 60/ 0/14-0 پیله قشر وزن ،0 
صید اوي همکاران(25)؛ Sing و از جمله پژوهشگران زیاد ي است(10). شده
ــتگی همبس برآورد ،(21) همکاران و Satenahalil ــز نی و ــکاران(22) هم و
و انتخاب کارآیی افزایش ابریشم جهت اقتصادي کرم صفات توارثپذیري و
در دادند. قرار مورد تأکید تر را و پیله نوغان تخم تولید سیستم بهینهسازي
ــم به کرم ابریش الین تکثیر و حفظ مراکز الین خطوط کلیه د ر حال حاضر
مبناي بر اجد اد و الین گروههاي گزینش و خاصی میشود فوق توجه صفات

تا مثبت فنوتیپی ــتگی همبس از متناقضی گزارشهاي انجام میپذیرد. آنها
به بیماریها در مقاومت و تخمگذاري ــات خصوصی پیله با صفات بین ــی منف
انتخاب والدین تأثیر 22). لذا ،7) ــم وجود دارد ابریش کرم مختلف نژادهاي
باید الینها این نتاج مقاومت و تولیدمثلی خصوصیات بر پیله وزن اساس بر
منطقه اي شرایط و مد یریتی سیستم به توجه با و مجزا طور به کشور هر در
بر تا گیرد قرار ــی مورد بررس ــورها کش همان الین هاي براي نقطه و همان

شود. گرفته سیستم شرایط با متناسب تصمیمگیري آن، اساس

روشها و مواد
در پذیرفت. انجام ــور کش ــم ابریش تحقیقات کرم مرکز در آزمایش این
مورد الینهاي کلیه از ــی مبنای جامعه ،(1382) آزمایش اول اجراي ــال س
وزن صفات و شد تشکیل 110 و 107 ،104 ،103 ،32 ،31 شامل ــی بررس
جنس دو تفکیک به جامعه ــر پیله در این قش درصد و پیله ــر قش وزن پیله،
ــپس س و انتخابی ابتد ا گروه ــپس س گردید . و ثبت و ماد ه رکوردگیري ــر ن
فرد نر شانزده الین، ابتد ا هر ترتیب که در بدین شد. تشکیل تصادفی گروه
شدند. داد ه تالقی هم و با پیله بودند، انتخاب باالترین وزن داراي که ماده و
اعمال بدون و تصادفی صورت به و ماده نیز نر والد شانزده الین هر د ر سپس
نوغان تخم تولید از شدند. پس داده آمیزش هم گرد ید و با گزینش انتخاب،
طبق ــاوندي، نتاج حاصل خویش پرورش صورت به ــن والدی گروه دو ــر ه از
و شدند نگهد اري مدت یکسال به پروتکلهاي استاندارد (8) و دستورالعمل
این اجراي (1383) دوم سال بهار د ر گذرانی، ــتان زمس دوران اتمام پس از

والد ین... انتخاب تأثیر
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نتاج این شدند. تفریخ پلکانی به موسوم روش به نوغانها تخم کلیه آزمایش،
کلیه الروي، پایان دوران د ر و شدند داد ه پرورش با یکدیگر مشابه شرایط در

گرد ید. تحلیل و تجزیه و ثبت بررسی، مورد صفات
کلیۀ الینها، شرایط مطلوب براي و پرورش تفریخ از پس منظور بدین
رعایت رطوبت درصد 75 و سانتیگراد درجه 25 دماي معاد ل پروانهها ظهور
هر از ــد ه ش تهیه نوغان تخم نوغان، تخم تهیه عملیات اتمام از گردید. پس
ــل نس پرورش تا براي گردید نگهداري ــانتیگراد س د رجه 5 دماي در تیمار
ــتاندارد اس روش طبق آنها ــل نس د و هر پرورش عملیات گردد. ــد آماده بع
ثبت ــات مربوطه خصوصی ــرورش، پ دورههاي ــی ط د ر .(8 گرفت( ــام انج
ضعیف و متوسط خوب، ــته دس ــه س به پیلهها پرورش، پایان پس از گردید.
از خوب بین پیله هاي از یک، تعیین درصد هر از پس ــده و ش ــته بند ي د س
رکورد برداري انفراد ي صورت به پیله ماده 25 و نر پیله 25 تعداد تکرار ــر ه
پیله قشر درصد و پیله ــر قش وزن پیله، وزن شامل پیله ــد ند. رکوردهاي ش
گیري اندازه پیله از شفیره پوسته و ــفیره ش پس از خروج پیله ــر قش بودند.
بود. سانتیگراد درجه 20 پرورشی فصل دو از یک هر د ر دما ــط متوس ــد . ش
بشرح نوغانهاي یکساله تخم استاندارد رایج تفریخ اساس تفریخ بر عملیات

انجام شد. تصویر 1
نحوه ــب در مناس هماهنگی ایجاد و همزمان تفریخ منظور به همچنین
تامین تفریخ د وره ــول ط د ر زیر ــرح ش نوري به نوعی رژیم ــد جنینی، رش
معرض در تا مرحله چرخش جنینی (بالستوکینسیس) نوغانها گردید: تخم
هفتم) روز (از مرحله این از پس و ــدند ش نگهداري ــب ش تاریکی و روز نور
جنینی مراحل نمود ن یکنواخت منظور به نوغان تخم رنگ تغییر مرحله ــا ت
گرفت. قرار تاریکی ساعت و 6 نور ــاعت س در معرض 18 تفریخ، طی دوران
تخم این نوغانها، تخم از ٪90 از بیش تخم رنگ تغییر با همزمان ــپس س

ــدند . بامد اد روز ش نگهداري کامل تاریکی در روز ــبانه ش 3 ها مدت نوغان
ساعت و از شده تابش نور تخم نوغانها تفریخ صبح) با 5 ــاعت (س چهاردهم
جداگانه صورت به ــرورش پ گردید. عملیات آغاز پرورش ــات عملی صبح 9

استاند ارد  پرورش شرایط شد. دنبال تکرار هر براي ــان یکس شرایط تحت و
پرورش ــد. ش انجام نظر مورد صفات کلیه از کامل هاي رکورد گیري و بوده
و پارافینی کاغذ و پوشش شده از برگ خرد با استفاد ه جوان کرم مرحله در
رطوبت و حرارت و شد انجام شاخه با برگ از استفاده با بالغ کرم مرحله در

گردید. تأمین سن هر استاندارد
همچنین و ــن س هر در مدت تغذیه الروها طول پرورش د وره ــی در ط
از این ــتفاد ه با اس ــد . ش ثبت مربوطه ــی پرورش کارت در خواب زمان مدت
و دوران الروي) ــوم س و دوم ــنین اول، (س جوان کرم دوران طول اطالعات
بعد ــبه گردید. محاس گروه هر در و پنجم الروي) چهارم ــنین کرم بالغ (س
د ر و ــدند ش ــمارش ش الرو 250 تکرار هر اندازي، در ــت پوس ــومین از س
پیله ــدن تنی مرحله در ــدند. ش داد ه قرار متر 1×0/7 ابعاد ــینی هایی به س
به تکرار هر براي کلش (مابشی) از شده ــاخته س پیله تنیدن از جایگاههاي
در شفیره به الرو تبدیل مراحل تکمیل از پس ــد . ش ــتفاد ه اس طور جداگانه
کرك و آوري جمع به اقدام پیله)، تنیدن شروع زمان از روز 7) پیلهها داخل
سختی ظاهري، فرم اساس پیلهها بر سپس تکرار گردید. هر پیلههاي زدایی
پیلههاي دسته چهار در قشر بیرونی و داخلی سطوح تمیزي و ــر نرمیقش و
د سته هر نسبت پیلههاي و دسته بندي شده و دوبل ضعیف متوسط، خوب،
و بیماري یا نظر سالمت از پیلهها کلیه همچنین ــد. ش تکرار محاسبه براي
نیز شفیره درصد بیماري مورد بررسی قرار گرفته و داخل آن شفیره تلفات
در هر دوبل و وزن پیلههاي خوب ــن همچنی گردید. ــبه محاس تکرار هر در
از زمان ــتم پس هش در روز ها رکوردگیري ــد. کلیه ش ثبت و توزین تکرار

بررسی مورد نوغانهاي تخم تفریخ نحوه تصویر1-
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آماري طرح مدل از منظور به این شد. گروه انجام هر د ر پیله شروع تنیدن
جهت تجزیه SAS استفاده شد. آماري نرمافزار GLM و کامًال تصادفی، رویه

شد : استفاده آماري زیر مدل از واریته) هر تفکیک دادهها (به تحلیل و
yij=µ + Gi + eij

گروه Gi اثر صفت، میانگین µ صفت، از مشاهده یا رکورد yij آن در که
د ادههایی موارد الزم، در عوامل باقیمانده است. اثر eij شاهد) و و (انتخابی
تبدیل مورد واریانس، تجزیه از قبل نمیکرد ند، تبعیت نرمال توزیع از که
هر در ــاهدات مش بودن تعداد ــان به یکس توجه با گرفتند. قرار ــهاي1 زاوی
انجام دانکن دامنهاي ــد چن آزمون روش به ــه میانگینها مقایس زیرگروه،
4800 فرد (2400 مورد بررسی، گروه الین ــش ش یک از هر پذیرفت. در

انتخابی) پرورش غیر ــن والدی 2400 فرزند با و ــن انتخابی والدی با ــد فرزن
شد. داده

بحث نتایج و
ــده ش ارائه 2 و 1 ــکلهاي 1 و 2 و ش جداول در این آزمایش نتایج
ــی، بررس الین مورد ــش ش هر در میرفت، انتظار ــه همانطور ک ــت. اس
(جدول گردید ــد بع ــل نس در پیله وزن افزایش باعث ــتقیم انتخاب مس
صفت این توارثپذیري و ثابت هم دیگر پژوهش هاي توسط امر این .(2
و 2 و 1 جداول ــی 23).بررس بود (1، گرد یده بین 65/ 0-0/50 گزارش
،110 چینی ــن جز د ر الی به که میدهد ــان نش و 2 1 ــز نمود ارهاي نی

الین
صفت

ژاپنی چینیالینهاي الین هاي

3110310732104110

پیله وزن

3/25691873/26589754/45896743/45896374/45632593/4875632مجموع مربعات تیمار

خطا مربعات 8/253619811/145698712/456329813/458712313/147852312/4897652مجموع

خطا مربعات 0/5895442710/7961213350/8897378420/9613365920/9391323070/892126085میانگین

کل مربعات 11/510538514/411596216/915297216/917676017/604178215/9773284مجموع

F5/52��4/10��5/01��3/59��4/74��3/90��

درصد تفریخ

0/028877900/071904420/001968920/018070080/001634590/02207230مجموع مربعات تیمار

خطا مربعات 0/589187880/534251990/064459740/134362610/267556100/05458514مجموع

خطا مربعات 0/042084850/038160860/004604270/009597330/019111150/00389894میانگین

کل مربعات 0/618065790/606156420/066428650/152432700/269190690/07665744مجموع

F<1n s<88n s<1n s<88n s<1n s5/66��

ماندگاري درصد
شفیره

18/382656211/34005621/177225005/90490000/46580623/23100625مجموع مربعات تیمار

خطا مربعات 149/4405375279/259337567/14395000149/4397000107/805987513/49233750مجموع

خطا مربعات 10/674324119/94709554/7959964310/67426437/70042770/9637839میانگین

کل مربعات 167/8231937290/599393768/32117500155/3446000108/271793716/72334375مجموع

F<72n s<1n s<1n s<1n s<1n sns35/3

تخمهاي درصد
نابارور

0/083580260/622228900/000041760/008349390/001950111/96671875مجموع مربعات تیمار

خطا مربعات 2/647806722/929782732/010471931/237530813/072115511/84686551مجموع

خطا مربعات 0/189129050/209270200/143605140/088395060/219436820/13191897میانگین

کل مربعات 2/731386974/552011632/010513701/245880203/074065623/81358425مجموع

F<1n s97/2 n s<1n s<1n s<1n s14/91��

مورد بررسی صفات از تعدادي واریانس تجزیه جدول1-

5 درصد از کوچکتر احتمال غیرمعنی دار د ر سطح ns 1 درصد معنید ار   سطح در ��

والد ین... انتخاب تأثیر
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خصوصیات بر تأثیر معنی داري باعث پیله، اساس وزن بر والد ین انتخاب
از ــش پی .(p<0/05 ) ــود نمی ش نتاج الینهاي ــت و مقاوم ــی تولیدمثل
Satenahalli ــز نی و ،(17) Nacheva ــکاران(11)، هم و Jayswal ــن ای
یافته ــت ــابهی دس مش نتایج به نتاج الین هاي مورد در همکاران(21) و
معنیدار منفی ــتگی عدم وجود همبس ــی از ناش می تواند امر این بودند.
مورد الینهاي د ر مقاومت و تولیدمقلی خصوصیات ــا ب پیله صفات بین
جز (به ــا الینه همه در کلی ــور ط 21). به ،18 ،17 ــد ( ــی باش بررس
ــفیره ش ماندگاري د رصد و پوچ تخم د رصد تفریخ، ــد درص ــن 110) الی
ــت ند اش معنید اري کاهش پیله، وزن ــاس اس بر والدین انتخاب اثر ــر ب
ماندن زنده و توان ــازگاري س با ــتقیماً مس انفرادي (p<0/05). مقاومت
نسل در طبیعی انتخاب د اشته و ارتباط ــل بعد نس فرد به ژنی جریان و
نوع شدن موجب یکنواخت ــریعاً س ــاس، حس افراد با حذف متوالی هاي
مقاومت ــردد . میگ نامطلوب آللهاي رفتن بین از و ــر د رگی و آللهاي
داراي اثرات ژنهاي از متأثر پیوسته بوده و توزیع داراي صفت کمی یک
(6) همکاران Chen و میباشد. جزئی3 اثرات داراي ژن هاي نیز و اصلی2
یک وسیله به ابریشم کرم در مقاومت که کردند اعالم (16) Meng نیز و
همچنین آنها میشود. کنترل غیرجنسی کروموزوم روي غالب ژن جفت
تنظیمکننده4 روي ژنهاي کنترل تحت خصوصیت این که ــان دادند نش
که کردند ــزارش گ (26) همکاران و Xu دارد . ــرار ق ــی جنس کروموزوم
در ــد . میکن کیفی تبعیت ــی- کم توارث از ــم ابریش ــت در کرم مقاوم
جمعیت متوالی در ــاي ه ــل نس در تصاد فی هاي صورت وجود آمیزش
دارا سمت به را الینها ژنی ــاختار س طبیعی، ــم انتخاب ابریش هاي کرم
د اد. خواهد ــوق س تنظیمکننده ژنهاي نهایی حد و اصلی ژنهاي بودن
ژنتیکی ــتگی همبس وجود جانداران هاي گونه ــر اکث در دیگر ــرف ط از
ــیده اثبات رس به و خصوصیات تولیدي مقاومت میان خصوصیات منفی
طبیعت تصادفی، آمیزش صورت وجود میرود در انتظار بنابراین ــت. اس
هارد ي بومی، تعادل محیط خارجی در برابر ــاختن حیوانات س با مقاوم
تغییر دهد. انسان منافع و ــت خواس بر خالف تولیدي را صفات واینبرگ
د ر بوده و مطلوب داراي مقاومت ــی بوم حیوانات ــت که علت اس این به
انتخاب با عکس برخوردارند. بر نامطلوبی کمیت تولیدي از صفات ــر اکث
توان چشمگیر و افزایش الینهاي کرم ابریشم خصوصیات تولیدي روي
پیدا کاهش ــدت ش به آنها مقاومت متوالی، ــلهاي نس در آنها ــدي تولی
اصالح برنامههاي هنگام طراحی در باید را مهم فوق مسئله خواهد کرد.
ارزش گرفتن در نظر با و داد ــرار ق توجه مورد الینها انتخاب ــژادي و ن
(15) Li .برقرار نمود الزم را ــادل تع آنها بین رابطه و صفات ــادي اقتص
به ــویه س هر در پیله ــاس وزن اس بر الینها انتخاب که کرده بود توصیه
انتخاب ــدت ش از الینها همه گیرد و براي قرار عمل مورد جداگانه طور
شش در هر که شد مشاهده هم پژوهش این در نشود. مشابهی استفاد ه
درصد صفات ــانی براي یکس و پاسخ ــابه مش نتایج ــی، بررس مورد الین
نمی شود. ایجاد نابارور تخمهاي درصد و شفیره ماندگاري درصد تفریخ،
در صفات انحراف معیار فنوتیپی و دلیل تفاوت توارثپذیري به واقع در
درصد تفریخ، درصد ــراي انتخاب ب ــخ به پاس میزان مختلف، واریتههاي
همین به ــت. نیس ــان درصد تخمهاي نابارور یکس و ــفیره ش ماندگاري
ــیوههاي ش از ــتفاده و اس انتخاب به ــخ پاس میزان ــی بررس در نیز د لیل
ــناخت ش ــم، ابریش کرم واریتههاي عملکرد افزایش جهت نژادي اصالح

.(p
<0 

/01
د(

شن
یبا

رم
ی دا

عن
فم

تال
اخ

قد
فا

د،
ارن

كد
تر

ش
فم

حر
ک

لی
داق

ح
که

یی
ها

ین
انگ

 می
طر،

س
هر

در

اج
نت

اي
نه

الی
ت

صفا
از 

دي
دا

 تع
بر

دي
فرا

ب ان
خا

انت
ثر

-ا
ل2

دو
ج



100 آبزیان و د ام امور
در

1387 78، بهار شماره

آبزیان101 و د ام امور
در

پیله خصوصیات .(19 ــت (2، الزمس واریته ــر ه در صفات ــري توارثپذی
دارد، قرار افزایشی غیر و ــی افزایش ژنتیکی اثرات نوع دو هر تاثیر تحت
بسیار مقاومت صفات ــی روي افزایش غیر ژنتیکی اثرات تأثیر حالیکه در
کنترل د ر افزایشی اثرات وجود ــاندهنده نش ــد که میرس نظر به ناچیز
با داشت انتظار میتوان 22). درنتیجه ــد(21، می باش صفات این ژنتیکی
پایه عنوان به ــر خصوصیات مقاومت نظ از برتر ژاپنی ــاب الینهاي انتخ
در بر عکس، یابد. زیادي افزایش میزان ــا به هیبریده مقاومت والدینی،
صفات ــات مقاومت) صف میانگین در برتري ــم (علیرغ چینی ــاي الینه
انتظار میباشند و برخوردار پایینی افزایشی ژنتیکی از واریانس مقاومت
توجهی ایجاد قابل بهبود مقاومت نظر از حاصل، هیبرید هاي میرود در
این از با یکدیگر الینها ژنتیکی این دو گروه خصوصیات واقع نشود. در
در ــابهی مش گزارشهاي نیز این از پیش دارد. توجهی قابل تفاوت نظر
مختلف پژوهشگران و بود دیگر منتشر شده کشورهاي ــویههاي س مورد

صفات ــزان توارثپذیري می نظر از ژاپنی و ــی چین تفاوت الینهاي ــر ب
انفرادي انتخاب به ــخ میزان پاس .(18 ،13 ،3 ) کردهاند تاکید مقاومت
فنوتیپی معیار انحراف و وراثتپذیري انتخاب، ــدت ش ــل تابع نس هر در

.(25 ،4) است
و  ــاهد ش گروه دو اختالف کمی مقاد یر ــود ن ب متفاوت ــن همچنی
و انحراف وراثتپذیري تفاوت از ــی مختلف، ناش د ر هیبریدهاي انتخابی
این بر ــد (14). میباش والد ي الین هاي در ــات صف این فنوتیپی ــار معی
متعدد گزارشهاي به توجه با که میشود مشخص کلی طور به ــاس اس
مقاومت، و ــی مثل تولید ــات صف مثبت در ــتگی همبس وجود بر ــی مبن
پیله کّمی صفات بین ــی ــتگی منف همبس گزارشهایی از وجود علیرغم
الین گله ــاب انتخ ــویهها، س برخی در مقاومت و تولیدمثلی ــات صف با
پیله، تأثیر ــی کم صفات ــاس اس بر ــی بررس مورد الینهاي در (3 P)5

در ــفیره ش ماندگاري و پوچ تخم ــد درص تفریخ، درصد بر ــی داري معن

ژاپنی الین هاي نتاج شفیره در ماندگاري درصد بر والدین تاثیر انتخاب مقایسه نمود ار1-

چینی الینهاي نتاج در شفیره درصد ماندگاري والدین بر انتخاب تاثیر مقایسه نمودار2-
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100 آبزیان و د ام امور
در

1387 78، بهار شماره

آبزیان101 و د ام امور
در

نتاج د ر تولید میانگین افزایش منظور به میتوان و نداشته، 2 P گلههاي
واریانس از عمدهاي (14). بخش نمود توجه ویژه انتخاب سیستم هاي به
می دهد تشکیل ــی افزایش غیر ژنتیکی اثرات را پیله خصوصیات ژنتیکی
ــی افزایش غیر ژنتیکی واریانس چینی، الینهاي در عکس ــر ب .(15 ،4)
میرود انتظار و ــته مقاومت داش فنوتیپی صفات بروز در کمتري ــش نق
تاثیر تحت کمتر شفیره) ماند گاري د رصد (بخصوص مذکور خصوصیات

.(15 ،4) گیرند قرار هتروتیک اثرات
بوده  ــم ابریش کرم اقتصادي صفات مهمترین از ــه پیل ــات خصوصی
ــیار بس آنها روي ــتقیم مس انتخاب کارآیی زیاد پذیري به دلیل وراثت و
روند ــد ــان میده نش هم قبلی تحقیقات نتایج .(12 ،5) ــد میباش باال
مثبت پیله قشر وزن براي خصوص پیله به صفات میانگین بهبود ژنتیکی
توصیه پژوهش این ــج نتای به توجه با بنابراین .(20) ــت اس ــیدار معن و
تولیدمثلی، صفات ژنتیکی ــاي پارامتره و اقتصادي ضرایب که ــود میش
ــتم و سیس ــرایط ش ــاس اس بر و تواماً کمی پیله، خصوصیات مقاومت و
شود برآورد ــم کشور ابریش کرم تکثیر الین هاي و مراکز حفظ مدیریتی
تجاري تولید تخم نوغان براي والدي الینهاي سطوح ــپس انتخاب و س

پذیرد. آن انجام بر اساس ابریشم کرم

سپاسگزاري
پرسنل از را خود قدردانی و تشکر مراتب ــندگان وسیله نویس بد ین
اجراي این ــل مختلف مراح ــور که در کش ــم کرم ابریش تحقیقات مرکز

ابراز می دارند. نمودند، را یاري ما پژوهش

پاورقیها
1-Angle Transformation

2- Major gene

3- Minor gene

4- Modifier gene

5- 3P= Parent Parent Parent = Pure Line; 2P= Parent Parent = 

Grandparent; P= Parent
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