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طرفه چهار و طرفه سه طرفه، د و تالقیهاي عملکرد
ایران Bombyx mori (Lep.: Bombycidae) ابریشم  کرم

bb

در
78 بهار 1387 شماره آبزیان امور دام و

چکیده
107 و ژاپنی منشا با الینهاي تالقی از حاصل ابریشـم، کرم چهارطرفه و طرفه سه آمیختههاي ساده، عملکرد مقایسـه و بررسـی منظور به
،110×107 ،107×110 ،108×107 ،107×108 ساده شامل آمیختههاي شـد. اجرا و آزمایش طراحی 110 این و 108 چینی منشـا با الینهاي و 109
،(110×108)×107 ،107×(110×108) ،(108×110)×107 شامل (110×108)×107، طرفه سـه آمیختههاي ،110×109 و 109×110 ،108×109 ،109×108
،(109×107)×108 ،108×(109×107) ،(107×109)×108 ،108×(107×109) ،(110×108)×109 ،109×(108×110) ،109×(110×108) ،(108×110)×109
،(109×107)×(110×108) شـامل چهارطرفـه آمیختههـاي و 110×(107×109) و (107×109)×110  ،110×(109×107) ،(109×107)×110
،(108×110)×(107×109) ،(110×108)×(109×107) ،(107×109)×(110×108) ،(109×107)×(108×110) ،(107×109)×(108×110)
تکرار سه با دوره پاییزه یک و بهاره دوره دو شامل پرورشـی د وره طی سـه آزمایش بودند . و (107×109)×(110×108) (110×108)×(107×109)
تعد اد شفیرهروي، نسبت خوب، پیله درصد درصد قشر پیله، پیله، قشر وزن شامل وزن پیله، بررسی مورد صفات شد. انجام آمیخته هر براي
صورت وزن اساس بر قیمت گذاري پیله که صورتی شد در د ادهها مشخص تحلیل تجزیه و پس از بودند. الروي دوره طول پیله در کیلوگرم و
اولویت شود، داده اهمیت پیله قشر خصوصیات به که هنگامی شـود. پیشـنهاد تخم نوغان باید تولید به منظور چهارطرفه تالقیهاي گیرد،
تخم تولید باشـد، آن قیمت کننده در تعیین عامل پیله مهمترین کیفیت و پیله خوب درصد که شـرایطی در بود. خواهد سـاده با تالقیهاي
نظر از میان آمیختههاي چهارطرفه در (108×110)×(107×109) آمیخته میرسـد. نظر به تر مناسـب طرفه سـه تالقی طریق از هیبرید نوغان
ژاپنی روش الینهاي چینی با ساده آمیخته هاي که تالقی داد نشـان حاصل نتایج د اشت. قرار مطلوبی سـطح در اقتصاد ي اکثر خصوصیات
متعددي عوامل که گردید مشخص همچنین خواهد بود. طرفه سه و عملکرد آمیخته هاي پیله خصوصیات میانگین افزایش منظور به بهتري

نمود . معرفی شرایط تمامی براي را یکسانی سیستم آمیختهگري نمی توان تاثیرگذارند و ابریشم کرم آمیختههاي انواع عملکرد بر

عملکرد طرفه، چهار سه طرفه، تالقی، ابریشم، کلیدي: کرم کلمات
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Investigation on performance of single, three-way and double cross hybrids in Iranian silkworm Bombyx mori 

(Lep.: Bombycidae)

By: S.Z. Mirhosseini, Guilan University, Rasht. Iran. M. Gholami,  Iran Silkworm Research Center, Rasht , A.R. 

Seidavi, Islamic Azad University,  Rasht Branch, (Corresponding Author), M. Ghanipoor, Iran Silkworm Research 

Center, Rasht , A.R. Bizhannia, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran and H. Rokni, 

Associate Professor, Agricultural Education and Research Organization

This experiment was conducted for studying and comparing performance of single, three-way and double cross 

hybrids obtained from Japanese origin lines 107 and 109 and Chinese origin lines 108 and 110. Different kinds 

of hybrids including single crosses 107×108, 108×107, 107×110, 110×107, 109×108, 108×109, 109×110 and 

110×109, three-way crosses 107×(108×110), (108×110)×107, 107×(110×108), (110×108)×107, (108×110)×109, 

109×(110×108), 109×(108×110), (110×108)×109, 108×(107×109), (107×109)×108, 108×(109×107), (109×107)×108, 

(109×107)×110, 110×(109×107), (107×109)×110 and 110×(107×109) and double crosses (109×107)×(110×108), 

(107×109)×(108×110), (109×107)×(108×110), (107×109)×(110×108), (110×108)×(109×107), (108×110)×(107×109), 

(110×108)×(107×109) and (108×110)×(109×107) were reared and evaluated for two Spring rearing seasons and 

one Autumn rearing season with three replications per hybrid. Cocoon weight, shell weight, shell ratio, best cocoon 

percentage, pupation rate, cocoon number per kilogram and larval duration were recorded. Double crosses are 

suggested for producing commercial eggs when cocoon pricing is by weight. Single crosses are appropriate as cocoon 

shell characteristics being important. In conditions which best cocoon percentage and cocoon quality play a key role 

in pricing, it seems that commercial hybrid eggs produced from three-way crosses are superior. Among double cross 

hybrids, (108×110)×(107×109) had superiority with regard to the most characteristics. The results showed that three-

way cross hybrids obtained from crossing between Chinese hybrids and Japanese lines had higher performance and 

better cocoon properties. Also, various factors affect different cross hybrids, thus it is not reasonable to introduce an 

identical crossing system for all the conditions.

Key words: Silkworm, Cross, Three-way, Double cross, Performance

مقدمه
نیز و ــط محی ژنوتیپ، اثرات ــطه واس به موجود ــر ه ــرد تولیدي عملک
و کمیت بهبود ــراي ب لذا .(12) ــود می ش تعیین دو این بین متقابل ــرات اث
محیطی نظیر شرایط در کرم ابریشم، ضمن بهبود تولیدي ــم ابریش کیفیت
توان افزایش ــت جه باید در پرورش، ــرایط ش و مدیریت ــت، تغذیه، بهداش
و ژنتیکی میان اصول در گامهاي اساسی برداشت. و اصالح نژاد نیز ژنتیکی
گامهاي از نخستین هتروزیس از استفاد ه متعدد ، اصالح نژادي تکنیکهاي
سه کشورهاي تولید کننده پیله بود . ابریشم کرم اصالح نژاد موفقیت در موثر
سر میگذارند پیلههاي تجاري پشت تولید به منظور اصالح نژادي را مرحله
هیبریدهاي تولید وارداتی، یا بومی خالص الینهاي ــازي جداس ــامل ش که
تجاري هیبریدهاي ــرورش ــت. پ بهبود یافته اس هیبرید هاي تولید و ــه اولی
و درصد پیله وزن در ٪288 به افزایش منجر بومی خالص به نژادهاي نسبت
الیاف طول 400٪ در در تولید پیله، پیله، ٪266 اندازه 360٪ در پیله، ــر قش
الروي دوره طول د ر ٪74 کاهش و خام ابریشم نسبت د ر ٪275 ــمی، ابریش

شده است (3).
و تخمگذاري میر باال و ــئله مرگ مس بر ــد ن ش چیره منظور به امروزه
تولید براي طرفه ــار چه یا ــه س خالص، اغلب از تالقیهاي الین هاي پایین

افزایش به منجر ــیوه ش اگرچه این ــود. میش ــتفاد ه هیبرید اس نوغان تخم
ولی ــود، میش نوغان تولیدکنند گان تخم به نفع تخم تولید در ــمگیري چش
یکنواختی از ناشی هزینه با مجبورند خام ابریشم تولیدکنندگان و کشاورزان
از کاهش ناشی ــارت خس هزینه و چون ــازند. الروي بس و پیله صفات پایین
به تولید پیله است. سنگین ــیار بس ــاورزان کش براي هتروزیس و یکنواختی
16-19 ــه ب 1910 ده ه از ــل ــرم در قب کیلوگ 9-12 الرو از 10000 ازاي
کم ــت دس یعنی حاضر، حال در کیلوگرم 20-24 و دهه1930 در کیلوگرم
و ٪15 حدود 1936 خام پیله در ابریشم یافته است. نسبت افزایش برابر دو
الرو 10000 ازاي به خام ابریشم تولید ــد. میباش ٪22 فعلی واریتههاي د ر
حدود به کیلوگرم و از 2 ــده ش برابر ــه س 1970 تا 1930 زمانی فاصله در
کرم مورد در تاکنون کلی طور به .(11 ،1) است رسیده کیلوگرم 4/5-5/5

شدهاند: توسعه داده براي اهداف تجاري نوع آمیخته چند ین ابریشم
در آن که (Single Cross) ــاده س ــی تالق از ــل حاص ــاي آمیخته ه - 1
عرضه پرورش منظور به (F1) ــص خال دو الین از آمیزش بین حاصل ــاج نت
ابریشم پیله و صفات براي این آمیختهها داراي یکنواختی باالیی ــوند. میش
شده ضعیف ــدت ش به همخون الین هاي باروري و ــتند. توانمند ي خام هس
ــدت طوالنی م به تجاري آمیخته ــاي تخم ه تولید ــه اي ک اندازه ــا ت ــت اس
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باشد. امکانپذیر
(Three way Cross) طرفه ــه س تالقی هاي حاصل از آمیختههاي - 2
سوم الین یک یا و ــتی صورت برگش از والد ین به با یکی F1ــل نس افراد که
با F1 ــل نس افراد و می تواند نبود ه والدین از با یکی الزاماً که تالقی می یابند

شود. داد ه از والدین تالقی متفاوت الین یک
Double) ــه ــی مضاعف یا چهارطرف تالق از ــل حاص ــاي آمیختهه - 3
متفاوت F1 داراي الین هاي والدینی نوع آمیخته نسل دو آن در Cross) که

مییابند. آمیزش
هستند . F1 نسل افراد آمیزش از حاصل که F2 نسل آمیختههاي - 4
تولید ــایر روشهاي س معموال از باروري و توانمندي منظور افزایش به
ــتفاده اس ( F2 آمیخته هاي و چهارطرفه ــه، طرف ــه (تالقیهاي س ــه آمیخت
اجتناب ــی یکنواخت کاهش از ــی ناش هزینه ــت پرداخ چند ــر ــود، ه میش
است. پذیرفته انجام زیادي تحقیقات تاکنون زمینه این در ــد. میباش ناپذیر
ابریشم کرم آمیخته ترکیب پنج مطالعهاي در (32) همکاران و Vidyunmala

اثرات براي PM×NB4D2 رایج آمیخته واریته همراه به را دونسلی×چند نسلی
حسب تعد اد، بر پرورش موثر نسبت الروي، دوره طول صفات روي تجمعی
ابریشم نسبت و پیله قشر پیله، وزن وزن، وزن حسب بر پرورش موثر نسبت
Andhra منطقه ــراي ب ــبترین ترکیب آمیخته مناس ــایی شناس منظور به
شاخصهاي اساس بر کردند که اعالم آنها دادند. قرار مورد ارزیابی Pradesh

(EI=65/61) و BL26×4D2 و BL24×NB4D2 ــاي آمیخته ه ــی، ارزیاب
نظر در منطقه شرایط ــب مناس آمیخته ترکیبات عنوان (EI=50/21) باید به
از حاصل بررسی آمیخته هاي با هم (4) Govindan Ashoka و شوند. گرفته
اظهار داشتند آمیختههاي ابریشم، کرم چهارطرفه طرفه و سه ساده، تالقی
(J122×NB18)×(KA×NB7) و (NB7×KA)×(J122×NB18) چهارطرفه
10000 ــیله بوس تولیدي (مقدار پیله پنج صفت براي را معنیداري برتري
و پیله الیاف طول پیله، ــر قش درصد پیله، ــر قش و پیله ــم، وزن ابریش کرم
معنی داري ــش افزای را ــاورزان کش تولیدات ــطح میتوانند س و دنیر) دارند
حاصل آمیختههاي ــرد عملک ــکاران (18) هم و Narayanaswamy ــد. دهن
پیله صفات براي ــله را دونس ــم ابریش کرم چهارطرفه و ــاده س تالقیهاي از
منظور بهبود سطح به را آنها از استفاده از برخی و دادند ــی قرار بررس مورد
هتروزیس میزان (5) همکاران و Ashoka کرد ند. توصیه خود ــور کش تولید
الینهاي شده از تولید چهارطرفه آمیخته هشت و ساده چهار آمیخته در را
ــی بررس مختلف ــات خصوصی KA روي و J122، NB18، NB7 ــلی دونس
معنیداري براي ــبی نس هتروزیس NB7×KA آمیخته دادند ــان نش و کرده
چهارطرفه آمیختههاي ــر اکث اما کرد؛ ــکار آش الروي د وره طول خصوصیت
ــد . دادن ــان نش را معنیداري ــرفت پیش دو صفت، از بیش ــراي ندرت ب ــه ب
ــه س براي باالیی ــبی هتروزیس نس J122×NB18 داراي همچنین آمیخته
صفات اقتصادي هتروزیس ــان بی میزان روي ــی در هند آزمایش بود. صفت
و بر (31) ــد ش انجام چهارطرفه طرفه و ــه س ــاده، س آمیختههاي در مهم
د وره کل ــراي معنیداري ب منفی ــبی نس هتروزیس ــاس نتایج حاصل، اس
فوق پارامتر که حالی ــد؛ در ش مشاده طرفه ــه تالقیهاي س اکثر د ر الروي
نسبی هتروزیس عالوه، به معنیدار بود. مثبت و چهارطرفه آمیختههاي در
در د نیر و الیاف طول ــر، قش درصد پیله، و ــفیره ش خصوصیاتی مانند وزن
بیشتر در که صورتی بود، د ر مثبت طرفه ــه س ــاده و س تالقیهاي ــتر بیش
به هتروزیس ــی کل طور به ــود. ب معنید ار منفی و ــه ــاي چهارطرف تالقیه

Rayar ــود. ب ــتر بیش چهارطرفه و طرفه ــه س ــاده، س تالقیهاي ترتیب د ر
ــتقیم مس آمیخته ــاد ه، 8 س آمیخته 13 ــان می از ــم (23) ه Govindan و
NB18×J122 ــاده س ــله دونس آمیخته ــم، ابریش کرم متقابل ــه آمیخت 8 و
طرفه ــه ــه س آمیخت ــن ــتند. همچنی د انس وزن الروي ــترین بیش داراي را
تا ــرفت پیش درصد ــن باالتری د اراي Kalimpong-A×NB7×Pure Mysore

صفات شفیره و دیگر، آزمایشی در بود. دوره الروي ترین کوتاه و چهارم سن
کرم ابریشم دونسله سویه پنج و چند نسله سویه یک در خصوصیات وابسته
دونسله سویه .(17 ) ــدند ش مقایسه آنها ــه طرفه س ــاده و س آمیخته و 13
براي NB18×J122 NB18×Saniish18 و ــله ــاده د ونس س ــه آمیخت و KA

ــه طرفه س تالقیهاي در داراي برتري بودند . اقتصاد ي صفت پنج از تا ــه س
NB18x Saniish x C. Nichi ،C. Nichi x (KA x NBr ،C. Nichi x) نیز
تحقیق دادند. را نشان درصد تفریخ باالترین تخمگذاري و (J122 x NB18
دو از بیش براي ندرت به آمیختههاي چهارطرفه که د اد ــان دیگري هم نش
عنوان همکاران (28) (6) و Singh ــان میدهند نش کامل هتروزیس صفت
ــی پارامترهاي مورد برخ در بجز کلی طور به ــم، ابریش در کرم که ــد نمودن
ــاده تالقی هاي س د ر همواره هتروزیس ــهروي، پیل بعد از و قبل به ــوط مرب
در این وجود با ــت. اس ــتر بیش چهارطرفه ــه و با تالقیهاي س ــه در مقایس
F1 ــلی دونس آمیختههاي که پرورش موقعی مرطوب، و ــرم گ فصول طول
ضعیف بسیار تولید بومی هاي نبوده و سویه آمیز موفقیت مزرعه ــطح س در
میتوانند نقش چهارطرفه و سه تالقیهاي داشته باشند، پایین کیفیت با و

کند. عمل برتر فنآوري یک عنوان به مهمی
آمیختههاي از ایران در نوغان تولیدکننده تخم واحدهاي حاضر حال در
و 153و 151 ،107 ،103 ــی31، الینهاي ژاپن بین تالقی از ــاده حاصل س
تجاري نوغان تولید تخم منظور 110 به و 154 ،104 ،32 چینی الینهاي
عملکرد تولیدي ــه مقایس و بررسی حاضر تحقیق میکنند. هدف ــتفاده اس
منظور به ــران ــم ای ابریش کرم چهارطرفه و طرفه ــه س ــاده، س آمیختههاي

میباشد. کشور شرایط در تالقی گري سیستم بهترین معرفی

روشها و مواد
الین هاي با 109 و و 107 ــی ژاپن ــا منش با الینهاي ــق ــن تحقی ای د ر
شامل ساده آمیخته هاي آزمون قرار گرفتند. مورد 110 و 108 چینی منشا
،107×108 چینی ژاپنی و الینهاي بین آمیزش از حاصل F1 ــل نس نتاج
و 109×110 ،108×109 ،109×108 ،110×107 ،107×110 ،108×107
با ژاپنی آمیختههاي تالقی ــامل ش طرفه ــه س تالقیهاي بود ند. 110×109
بود. ژاپنی الینهاي با چینی آمیختههاي بین نیز تالقی و چینی ــاي الینه
،(108×110)×107 بررسی (110×108)×107، مورد طرفه سه آمیختههاي
،(108×110)×109 ،(110×108)×107 ،107×(110×108)
،(110×108)×109 ،109×(108×110) ،109×(110×108)
،108×(109×107) ،(107×109)×108 ،108×(107×109)
،110×(109×107) ،(109×107)×110 ،(109×107)×108
چهارطرفه ــاي آمیخته ه ــد. بود ن 110×(107×109) 110×(109×107) و
ــامل ش ــی و چین ــی ژاپن ــاده س ــه ــوع آمیخت ن دو ــن بی ــی تالق ــل حاص
(108×110) ،(107×109)×(108×110) ،(109×107)×(110×108)
،(110×108)×(109×107) ،(107×109)×(110×108) ،(109×107) ×
(109×107) و (110×108) × (107×109) ،(108×110)×(107×109)
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محصول پنج الین هر ــان، از نوغ تخم تفریخ از پس ــد. بودن (108×110) ×
تعداد الروها، پیلهروي از پس گرد ید. انتخاب مطلوب درصد تفریخ با پروانه
و تولید جهت آمیزش خوب ــاي گروه پیله ه از ماده پیله 20 و نر ــه پیل 20
108×110 ،109×107 ،107×109 آمیختههاي ــز و نی چهارگانه الینهاي
اول الین از موجود ماده ــه، دوطرف تالقی در گردید. ــت برداش 110×108 و
تالقی در ــال مث عنوان ــه ب ــت. اس ــد ه انتخاب ش دوم الین از نر ــود موج و
کرده آمیزش 109 نر از الین پروانه با 107 الین از ــه ماده پروان 107×109
پروانه محصول 10 ترکیب هر از نوغان، تخم تهیه عملیات اتمام از پس اند.
پاییزه ــرورش پ تا براي ــانتیگراد نگهداري گردید س درجه 5 در و ــاب انتخ
تخم عدد ــی 500 آمیزش ترکیب از هر نوع تفریخ ــه گردد. در مرحل ــاد ه آم
بین از د وران تفریخ اتمام از پس گردید. آماد ه تفریخ و براي شمارش نوغان
صورت به ترکیب هر از پروانه محصول ــه س تخمگذاري خوب پروانههاي با
ــی آمیزش ترکیب نوع هر تکرار در ــه س صورت به ــد ند و ش انتخاب تصادفی
گرفت. انجام بهاره پرورش روش آنها طبق پرورش عملیات یافتند . ــرورش پ
ثبت بهاره پرورش مثل این دوره به خصوصیات مربوط پرورش دوره طی در
کلیه نژادها، و نیز آمیختهها پیلههاي ــت برداش از پس هم پاییز در گردید.
گردید انجام گرفته شد ه نظر در چهارطرفه و ــه طرفه ــاده، س س تالقیهاي
واریته چهار یک از ــاي هر نوغان ه تخم با همراه حاصله نوغانهاي ــم تخ و
ــه س طی ــدند. آزمایش نگهداري ش ــب مناس در دماي پرورش بهاره جهت
(بهار)، دوره پرورشی دوم اول ــی پرورش دوره شامل (نسل) ــی پرورش دوره
هر براي تکرار سه با آزمایش) دوم سال (بهار سوم ــی پرورش دوره و (پاییز)
گذرانی زمستان نوغانهاي با تخم بهاره از پرورش ــد. براي ش انجام آمیخته
به (تفریخ گذرانی ــتان بدون زمس تخم نوغان هاي پرورش پاییزه از ــراي ب و
دوره در طی شد. استفاد ه کلریدریک) اسید تیمار با اسیدآالیی وسیله شوك
زمان خواب مدت همچنین و ــن س هر د ر الروها تغذیه مدت طول پرورش
دوران طول اطالعات از این با استفاده شد. مربوطه ثبت ــی کارت پرورش د ر
چهارم (سنین بالغ کرم د وران الروي) و سوم و دوم اول، (سنین جوان کرم
اندازي، پوست از سومین بعد گردید. ــبه گروه محاس هر در الروي) و پنجم
متر 1×0/7 ابعاد به سینیهایی شد ند و در ــمارش ش الرو 300 تکرار هر د ر
تمیزي و قشر نرمی سختی و ظاهري، اساس فرم بر شدند . پیله ها د اده قرار
ضعیف متوسط، خوب، پیلههاي دسته چهار د ر قشر بیرونی و داخلی سطوح
و بیماري یا سالمت نظر پیلهها از کلیه ــد. همچنین ــته بندي ش دس د وبل و
نیز شفیره درصد بیماري مورد بررسی قرار گرفته و داخل آن شفیره تلفات
و توزین تکرار هر د ر دوبل و خوب پیلههاي وزن گردید. محاسبه تکرار هر در
پیله قشر وزن پیله، (وزن پیلهها انفرادي مشخصات ثبت منظور به شد. ثبت
طور به یک درجه پیله ماد ه 50 و نر پیله 50 تکرار در هر پیله) درصد قشر و
پیله عدد 20 تعداد ــپس س گرفتند. قرار تصادفی مورد رکوردگیري انفرادي
گروههاي والدینی جهت د ر خوب پیلههاي گروه از ماد ه عدد پیله و 20 ــر ن
ژاپنی آمیختههاي والدینی نیز و الینها تولید نظر و مورد انجام آمیزشهاي
زمان از پس ــتم هش در روز رکوردگیريها ــه کلی ــدند . انتخاب ش و چینی،

انجام شد. گروه هر د ر پیله شروع تنیدن
ــبت نس خوب، پیلههاي درصد ــامل ش مطالعه ــات خانوادگی مورد صف
منظور به بود. الروي دوره ــول ط و کیلوگرم هر در پیله ــفیرهروي، تعداد ش
،SAS افزار GLM نرم ــه روی از صفات میانگین ــه و مقایس تحلیل و ــه تجزی
در ــات میانگین صف ــه مقایس ــد(25). براي گردی ــتفاده اس 6,12 ــش ویرای

DUNCAN روش ــاوت آنها تف بودن معنیدار ــی بررس و مختلف گروه هاي
قالب د ر آزمایش گرفت(10). قرار ــتفاده اس مورد 0/05 ــطح احتمال س در

گرفت: انجام زیر آماري مدل از استفاده با یافته تعمیم خطی مدلهاي
yijklmno=mµ+ci+hj(i)+xk+sl+gm(l)+rn(ij)+eijklmno   

مشاهده، رکورد یا yijklmno هستند : زیر صورت به عالئم فوق رابطه در که
و چهارطرفه، ــه طرف ــه س ــاد ه، (س تالقی iامین صفت، ci اثر میانگین mµ
8 و سه طرفه آمیخته 16 ساده، (8 آمیخته آمیخته یا واریته امین j اثر hj(i)
ــد، میباش اي ــیانه آش به صورت تالقی اثر در داخل چهارطرفه) که آمیخته
و پاییز)، (بهار پرورش فصل l امین اثر sl ،(ماده و (نر جنس k امین ــر xk اث

به صورت فصل اثر در داخل که سوم) و دوم نسل (اول، امین m اثر  gm(1)
در که آمیخته) هر براي تکرار تکرار (3 n امین اثر rn(ij) میباشد، ــیانهاي آش
eijklmno باالخره میباشد و اي آشیانه صورت به آمیخته و تالقی اثرات داخل
آزمون مقدماتی ــام انج به توجه با همچنین ــد. میباش باقیمانده عوامل اثر
فصل و آمیختهها ــن بی متقابل اثر نیز و ــال س نبودن اثر معنیدار ــات اثب و

شدند. حذف اثرات از مدل این پرورش،

نتایج
ــده ش داده ــان نش 1 جدول د ر مورد آزمایش صفات ــس واریان ــه تجزی
مورد عوامل کلیه اثر ــر پیله، قش د رصد روي بر فصل از تاثیر غیر به ــت. اس
تکرار براي صفات و ــل نس واریته، جنس، فصل، تالقی، نوع ــامل ش بررسی
معنیداربود به شدت پیله) درصد قشر پیله و ــر قش وزن پیله، (وزن انفرادي
درصد ــامل خانوادگی ش صفات براي ــل نس فصل و واریته، اثر .(p</0001)
دوره طول و ــرم کیلوگ در پیله تعداد ــفیرهروي، ش ــبت نس خوب، پیلههاي
د رصد ــراي خصوصیات ب تالقی (p</0001). اثر نوع ــود ب ــی دار الروي معن
که د ر حالی ،(p</0001) ــود ب ــفیرهروي معنی دار ش ــبت نس و خوب پیله
بنابراین ــود. نب معنید ار الروي دوره طول و ــرم کیلوگ د ر تعداد پیله ــراي ب
تالقی، نوع تحت تاثیر کرم ابریشم اقتصادي واریتههاي هیبرید خصوصیات

می گیرند. قرار نسل و فصل واریته،
نوع تالقی اثر تفکیک مطالعه به مورد میانگین صفات بیانگر ــدول 2 ج
تالقیهاي د ر ترتیب به پیله خصوصیت وزن میانگین است. پرورش فصل و
ترین پایین و (1/668 گرم) باالترین ــه طرفه و س گرم) 1/694) طرفه چهار
ــر پیله قش وزن خصوصیت نظر از طرفه چهار و ــاده س تالقیهاي بین بود .
این میانگین که صورتی در گرم)، 0/349) نشد ــاهده مش معنیداري تفاوت
پایین معنیداري طور به ــه طرف ــه س تالقی از حاصل هیبریدهاي صفت در
درصد ) 21/04) ساده تالقیهاي از منتج بود (0/345 گرم). آمیختههاي تر
ــر صد قش در ترین پایین و ترتیب باالترین (20/83 درصد ) به طرفه و چهار
به درصد پیله خوب صفت نظر از طرفه ــه س آمیخته هاي بودند. د ارا را پیله
حالی در (78/32 درصد)، ــتند داش قرار باالتري ــطح س در طور معنی داري
تر ضعیف خوب درصد پیله 70/46 میانگین با طرفه چهار آمیختههاي ــه ک
(90/55 درصد) طرفه چهار تالقی هاي در متوسط نسبت شفیرهروي بودند.
ــاده، س تالقیهاي بین بود. دیگر آمیخته دو از تر پایین معنیداري طور به
کیلوگرم و یک ازاي به تعداد پیله صفات لحاظ از طرفه چهار و ــه طرفه س

نشد. مشاهده معنیداري تفاوت الروي دوره طول
فصلهاي د ر مطالعه مورد خصوصیات ــایر ــر پیله، س د رصد قش از غیر به
که طوري به ،(2 ــدول (ج د ادند ــان نش را معنیداري تفاوت و پاییزه ــاره به

... طرفه دو عملکرد تالقیهاي
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بود. از پاییز باالتر ــار به فصل هیبریدها در اقتصادي صفات ــر اکث میانگین
کیلوگرم در پیله ــداد تع پاییز، فصل در پیله میانگین وزن کاهش ــت عل به
570/5) ــاره به ــی پرورش دوره در الروي د وره طول ــت. یافته اس ــش افزای
الروها روي در حقیقت پیله بود. ساعت) 544) از دوره پاییزه ساعت) باالتر
رشد به رسیدن قبل از از حد معمول و ــاعد محیطی زودتر نامس ــرایط ش در

صورت میگیرد. کافی
حاصل از ــاي آمیختهه ــادي اقتص خصوصیات ــن میانگی ــد ول 3 ج در
پیله میانگین وزن با 109×108 آمیخته ــت. اس شده ارائه ــاده تالقیهاي س
پایینتري پیله وزن از و 107×110 قرار د اشت باالتري سطح گرم در 1/742
قشر وزن خصوصیات ــط متوس .(p<0/0001) بود برخورد ار (1/591 گرم)
گرم) 0/36) 107×108 آمیختههاي در ــب ترتی به پیله ــر قش درصد پیله و
آمیخته .(p<0/0001) ــایرین بود س از باالتر درصد) 21/77) و 107×110

بود. پیله برخوردار پایین ترین درصد قشر از 20/34 درصد با 109×108
آشکار را معنیداري تفاوت خوب د رصد پیله لحاظ از ساده آمیخته هاي
معنیدار بودن تفاوت دارا بدون درصد، 94/75 با واریته 108×107 نکردند.
باالترین 110×109 و 109×110 ،108×107 ،110×107 ــاي آمیختهه با
کیلوگرم، در پیله تعداد نظر از داد. اختصاص خود به را ــفیرهروي ش نسبت
واریتههاي دوره الروي، طول لحاظ از و 612/3 با تعداد 107×110 ــه واریت
سایر به نسبت سطح باالتري د ر ــاعت 564/3 س با و 108×109 107×110

داشتند. قرار مطالعه مورد آمیختههاي
ارائه 4 جدول در طرفه ــه س آمیختههاي اقتصادي خصوصیات میانگین
1/769) پیله خصوصیات وزن نظر ×109 از آمیخته (110×108) است. شده
قابل مالحظه برتري معنیداري طور به گرم) 0/362) پیله قشر و وزن گرم)
به آنرا میتوان بنابراین ،(p<0/0001) داشت ها واریته سایر به ــبت اي نس
نمود. معرفی ــدي تولی عملکرد لحاظ از ــه طرف ــه آمیخته س برترین عنوان
براي ــن میانگین تری ــن پایی داراي (108×110)×107 ــه ــن واریت همچنی
ــه س آمیختههاي بود. 0/325 گرم) 1/564 و ترتیب ــه (ب ــات فوق خصوصی
که طوري به ــد، متفاوت بودن ــیار بس خانوادگی ــه از لحاظ رکوردهاي طرف
/28 با (109×107)×108 درصد، 82/37 با (109×107)×110 ــاي واریتهه
براي را میانگین باالترین ترتیب به 672/4 با (107×109)×108 و د رصد 96
کیلوگرم در پیله تعداد و شفیرهروي ــبت نس درصد پیله خوب، خصوصیات
(108×110)×107 ،107× (108×110) آمیخته هاي عالوه به دادند. ــان نش
برتري الروي د وره طول صفت براي ــاعت س 564/3 با و 107×(108×110)

.(p<0/01) داشتند
آمیختههاي حاصل ــه در مطالع مورد صفات میانگین ــامل ش 5 جدول
براي (108×110)×(107×109) ــه ــت. آمیخت اس طرفه چهار تالقیهاي از
ــر قش و درصد گرم) 0/359) پیله ــر وزن قش گرم)، 1/72) صفات وزن پیله
البته .(p<0/0001) ــان داد نش را ــید اري معن برتري ــه (21/1 درصد) پیل

مختلف* تغییر منابع براي مربعات) (میانگین خانوادگی و انفرادي صفات واریانس تجزیه -1 جدول

0/0001 در سطح معنیدار =D ،0/001 سطح در معنید ار =C ،0/01 سطح در معنید ار =B ،0/05 سطح در معنید ار =A معنیدار، وجود تفاوت عدم =NS *

پرورش* فصل و تالقی نوع تفکیک به مطالعه مورد صفات میانگین) انحراف ±) میانگین -2 جدول

سطح 0/05) (در دارند اختالف معنید ار لحاظ آماري متفاوت از حروف داراي هر ستون میانگین هاي در *
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درصد صفت براي ــاده آمیختههاي س نیز همانند طرفه چهار ــاي آمیختهه
شفیره روي ــبت نس ند ادند. میانگین ــان نش را تفاوت معنی داري پیله خوب
آمیختههاي در ترتیب (603/2) به کیلوگرم در تعداد پیله و درصد) 93/53)
ــود. ب ــر باالت (107×109)× (108×110) و (108×110)×  (109×107)
و (108×110)× (107×109) ،(107×109)× (108×110) ــاي آمیختهه
به الروي دوره طول با میانگین طور مشترك به (110×108)×(107×109)

بودند. برتري داراي 563/3 ساعت و 564/3 ،564/3 ترتیب
کرم طرفه و چهار طرفه سه ساده، تالقیهاي از حاصل در آمیختههاي
طول شفیرهروي و پیله، نسبت پیله، وزن قشر میانگین وزن ــم ایران، ابریش
تعداد پیله بود و پاییزه پرورش از باالتر بهاره ــی دوره پرورش در دوره الروي
تالقیهاي مورد در .(6 ــدول (ج بود باالتر پاییز فصل د ر کیلوگرم ــک ی در
بود باالتر بهاره پرورشی دوره د ر خوب پیله درصد طرفه، چهار و طرفه ــه س

ساده* حاصل از تالقیهاي در آمیختههاي مورد مطالعه میانگین) صفات میانگین (± انحراف -3 جدول

(0/005 سطح (در د ارند معنیدار اختالف آماري لحاظ از متفاوت داراي حروف هاي میانگین ستون در هر *

طرفه* سه تالقیهاي از آمیختههاي حاصل در مطالعه مورد صفات انحراف میانگین) ±) جدول 4- میانگین

(0/005 سطح (در د ارند معنیدار اختالف آماري لحاظ از متفاوت داراي حروف هاي میانگین ستون در هر *

... طرفه دو عملکرد تالقیهاي
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ساده آمیختههاي براي خصوصیت این میانگین که حالی در ،(p<0/0001)
قشر میانگین درصد ند اد. ــان نش را معنی داري تفاوت ــی پرورش فصل دو در
باالتر پاییز فصل به نسبت بهار طرفه در فصل چهار و ساد ه آمیختههاي پیله

بود. صادق موضوع این عکس طرفه سه آمیختههاي در که حالی در بود،
براي طرفه چهار و سه طرفه تالقیهاي ساده، بین اختالف 7 در جدول
یادآوري به الزم است. داده شده نشان تفکیک نسل به مطالعه مورد صفات
فصل پاییز د ر بهار و نسل دوم فصل در نسلهاي اول و سوم که پرورش است
بدون طرفه چهار و ــاده س تالقیهاي دوم اول و ــلهاي در نس گرفت. صورت
سه طرفه تالقیهاي به نسبت وزن پیله باالتري داراي معنی دار تفاوت وجود
بدون طرفه چهار و طرفه سه تالقیهاي ــوم س ــل نس در که حالی در بود ند،
اول ــل نس در بودند. ــتري برخوردار بیش پیله وزن از معنی دار وجود تفاوت
میانگین د اراي بیشترین ترتیب به طرفه سه و طرفه ساده، چهار تالقیهاي
وزن میانگین دوم نسل (p<0/0001). در پیله بودند قشر درصد و قشر وزن
پایین معنی داري به طور طرفه چهار آمیختههاي پیله در قشر درصد و قشر
وزن میانگین ــوم س ــل نس د ر .(p<0/0001) بود آمیخته دیگر نوع دو از تر
در پیله قشر درصد میانگین و (p<0/0001) ساده آمیختههاي در پیله قشر
دو که اختالف حالی د ر بود، تر پایین (p<0/01) ــه چهار طرف آمیختههاي

سوم و اول نسلهاي در نبود. معنیدار خصوصیات این نظر از دیگر نوع تالقی
،(p<0/0001) بودند باالتري خوب د رصد پیله داراي طرفه سه آمیختههاي
ــه س تالقیهاي در به ترتیب فوق صفت دوم میانگین ــل نس در که در حالی

پایین ترین بود. و طرفه باالترین چهار و طرفه
چهار و طرفه سه ساده، آمیختههاي در خصوصیات میانگین 8 جدول در
آمیخته هاي است. شد ه ارائه آنها متقابل آمیزش اثر گرفتن نظر در بدون طرفه
از حاصل ــاي آمیختهه ،108 و 109 ــی والدین ــاي ــل از تالقی الینه حاص
و 110، 107 بین از تالقی منتج آمیختههاي و 108، ــاي 107 تالقی الینه
آمیختههاي و 110 و 109 ــاي واریتهه از آمیزش آمده ــت بدس آمیختههاي
ــر قش وزن صفات وزن پیله، براي ترتیب به 110 الینهاي 107 و از ــل حاص
باالترین در کیلوگرم ــه پیل تعداد و خوب پیله پیله، درصد ــر درصد قش پیله،
و 108 الین هاي آمیزش از ــد ه آم ــت بد س آمیختههاي بودند. دارا را میانگین
از سایر آمیخته ها تر پایین معنیداري طور به نظر نسبت شفیره روي از 109
109 نیز و 108 با 107 آمیختههاي در الروي دوره طول .(p<0/0001) بود ند
آمیختههاي بود (p<0/001). همچنین آمیخته دیگر از دو تر پایین 110 ــا ب
از آمده ــت ــاده بدس س آمیختههاي با 109 ژاپنی الین بین آمیزش از حاصل
قشر وزن و گرم) پیله (1/722 وزن خصوصیات از نظر چینی الین هاي تالقی

چهارطرفه* از تالقیهاي حاصل آمیختههاي د ر مطالعه مورد صفات میانگین) (± انحراف میانگین -5 جدول

(0/005 سطح (در د ارند معنیدار اختالف آماري لحاظ از متفاوت داراي حروف هاي میانگین ستون در هر *

تالقی* نوع و پاییزه به تفکیک بهاره فصلهاي مورد مطالعه در صفات میانگین (± انحراف میانگین) -6 جدول

(0/005 سطح (در د ارند معنیدار اختالف آماري لحاظ از متفاوت داراي حروف هاي میانگین ستون در هر *
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تفکیک نسل* به چهار طرفه طرفه و سه ساده، تالقی هاي حاصل از آمیختههاي پیله در به مربوط میانگین)صفات انحراف ±) میانگین -7 جدول

±0/8 (0/005 سطح دارند (در معنید ار اختالف آماري لحاظ از متفاوت حروف داراي هاي میانگین ستون هر در *

چهار طرفه*** و طرفه** سه ساده*، تالقیهاي آمیزش در براي انواع مورد مطالعه صفات میانگین) انحراف ±) میانگین -8 جدول

سطح 0/005) (در معنیدار دارند اختالف از لحاظ آماري متفاوت حروف داراي هاي میانگین ستون هر در
  108×´107 ،107×´108=1 *

110×´107 ،107×´110 =2
108×´109 ،109×´108 =3

110×´109 ،109×´110 =4
(110×´108)×´107 ،107×´(110×´108) ،(108×´110)×´107 ،107×´(108×´110) =5 **

(110×´108)×´109 ،109×´(108×´110) ،109×´(110×´108) ،(108×´110)×´109 =6
(109×´107)×´108 ،108×´(109×´107) ،(107×´109)×´108 ،108×´(107×´109) =7

110×´(107×´109) ،(107×´109)×´110 ،110×´(109×´107) ،(109×´107)×´110 =8
(107×´109)×´(110×´108) ،(109×´107)×´(108×´110) ،(107×´109)×´(108×´110) ،(109×´107)×´(110×´108) =9 ***

10×´109) ،(110×´108)×´(109×´107) =10

... طرفه دو عملکرد تالقیهاي
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بودند (p<0/0001). آمیخته هاي معنیداري داراي برتري (0/352 گرم) پیله
پیله قشر درصد داراي 107 ژاپنی با الین چینی آمیختههاي از تالقی حاصل
کیلوگرم در پیله تعداد درصد)، 93/95) شفیرهروي ــبت نس درصد)، 21/13)
میانگین د رصد بودند . ــري باالت ــاعت) س 563/8) دوره الروي طول و (616)
چینی والدینی ــن الی تالقی از حاصل طرفه ــه س آمیختههاي در خوب ــه پیل
حالی در ،(p<0/05) ــود 80/77 درصد باالتر ب با ژاپنی ــا آمیختههاي 110 ب
تفاوت فوق خصوصیت ــر نظ از الینها ــایر تالقی س از منتج که آمیختههاي
چینی ساده آمیختههاي تالقی نتایج، توجه به با ند ادند . ــان نش را معنید اري
پیله و خصوصیات میانگین به منظور افزایش بهتري روش ژاپنی الین هاي با
چهار تالقیهاي بین در البته طرفه خواهد بود. سه آمیخته هاي تولیدي عملکرد
وزن پیله، وزن بر صفات متقابل) و ــتقیم مس (آمیزش آمیزش نوع اثر طرفه،
معنید ار الروي طول دوره و شفیره روي نسبت پیله، درصد پیله خوب، ــر قش
(p<0/01) پیله ــر قش درصد خصوصیات روي مذکور عامل که حالی در نبود،

درصد  میانگین ــت. داش (p<0/05) تاثیر معنیداري کیلوگرم در تعداد پیله و
والد عنوان به چینی آمیختههاي موقعی که چهارطرفه آمیخته هاي پیله قشر
آمیزش معکوس از باالتر معنیداري طور به ــدند، می ش گرفته نظر در مادري
ژاپنی ــاي آمیختهه که هنگامی نیز ــرم کیلوگ در تعداد پیله ــن میانگی ــود . ب
ــه بکار رفتند ، چهارطرف تولید آمیختههاي ــور منظ به ماد ري پایه عنوان ــه ب
نقش مذکور که عامل میتوان گفت کل د ر بود. ــل آن متقاب آمیزش ــر از باالت

ندارد. طرفه چهار آمیختههاي تولیدي توان در تعیینکنندهاي

نتیجهگیري و بحث
براي تکرار و نسل فصل، جنس، واریته، تالقی، تأثیر نوع بودن معنی دار
تاثیر نیز و ــر پیله) درصد قش و پیله ــر قش وزن پیله، (وزن صفات انفرادي
نسبت خوب، پیلههاي صفات خانوادگی (درصد براي نسل و فصل واریته،
ــاندهنده نش الروي)، دوره طول و کیلوگرم در ــه پیل تعداد ــفیرهروي، ش
فنوتیپی اختالف وجود و ژنوتیپی خصوصیات از واریته ها عملکرد ــت تبعی
ــط این توس از پیش که ــت واریته هاس این متفاوت تالقی هاي از ــل حاص
Satenahalli (9)؛ همکاران و Chattopadhyoy (29) Ramirez و Sohn

نشان امر بود . این ــده ش گزارش هم دیگر ــگران پژوهش همکاران(26) و و
ژنتیکی ساختار و تنوع طرفه، چهار و طرفه سه ساده، تالقی هاي میدهد
از متفاوتی عملکرد ــود میش که باعث دارند فرد ي به منحصر و ــاوت متف
هم مورد بررسی صفات فصل پرورش بر تاثیر جنسیت و خود بروز دهند .
20). باالتر ،19 ،2) بود ــده ش تایید مختلف محققان ــط این توس پیش از
ــه به تالقی هاي س ــبت نس طرفه چهار در گروه تالقی هاي پیله بودن وزن
ــد که باش این پارامتر در دخیل عملکرد ژنی نوع ــی از طرفه می تواند ناش
چهار ساده و تالقیهاي بین ــر پیله، صفت وزن قش عملکرد براي نوع این
مورد برخی د ر هم این از پیش که نشد معنیداري تفاوت به طرفه، منجر
در مورد باالتر مشابهی گزارشات بود. ــده ش نتایج گزارش همین سویهها
به ــبت نس ــاد ه س تالقیهاي از منتج آمیختههاي پیله ــر قش بودن درصد
.(31 ،24) وجود دارد ــز نی طرفه چهار تالقیهاي از حاصل ــاي آمیختهه
میتواند ناشی پیله ــر قش د رصد صفت مورد در نتایج فوق بودن معکوس
،11) باشد پیله وزن صفت به نسبت منفی ــتگی با همبس ژنهایی از تاثیر
ــفیره روي ش ــبت نس صفت به دو نتایج مربوط اینکه علت 27). همچنین
و منفی ــتگی وجود همبس دارند، قرار هم عکس جهت دو در پیله وزن و

گزارش توسط پژوهشگران دیگر دفعات به از این پیش معنید اریست که
انتخاب که میگردد استنباط چنین اساس این بر .(16 ،15 ،13) بود شده
Bhargava ــود . بازار تعیین ش ــرایط ش توجه به با باید تجاري هیبرید نوع
چنین اعتقادي هم (21) همکاران و Rajalakshmi نیز و ــکاران (7) هم و
گیرد، صورت وزن ــاس اس بر پیله قیمتگذاري که صورتی ــتند. در داش
میشود. پیشنهاد نوغان تخم به عنوان طرفه چهار تالقیهاي ــتفاده از اس
ــود، اولویت با ش داده اهمیت پیله ــر قش خصوصیات به که ــی هنگام ــا ام
خوب درصد پیله که شرایطی د ر همچنین بود . خواهد ــاده س تالقیهاي
تخم تولید ــد، در قیمت باش کنند ه مهمترین عامل تعیین پیله کیفیت و

می رسد. طرفه مناسبتر بنظر سه تالقیهاي طریق هیبرید از نوغان
از ــی ناش پاییز، و بهار فصل دو در ــات صف اختالف ــودن ب ــیدار معن
پژوهشگران توسط که است ابریشم کرم عملکرد بر محیطی شرایط تاثیر
هر د ر پیله افزایش تعداد علت .(33 ،30) ــت اس ــده ش تأیید هم مختلف
میانگین وزن پیله کاهش از ناشی بهار، فصل به نسبت پاییز لیتر، در فصل
طول کاهش باعث هم تاثیرات محیطی ــوع ن همین ــت. پاییز اس فصل در
بهاره میگردند پرورش به ــبت نس پاییزه پرورش ــرایط در ش الروي دوره

.(8 ،4)
آن، ــر قش درصد و پیله وزن مورد صفات در دادهها تحلیل و ــه تجزی
که است قشر پیله درصد پیله و وزن منفی بین ــتگی همبس وجود بیانگر
برخی و (22) همکاران و Rao ،(14) Lee و Jeong ــط توس این از ــش پی

بود. شده گزارش هم دیگر پژوهشگران
ــه آمیخت ــی، ــور کل ط ــه ب ــه اینک ــه ب ــه توج ــا ب ــر دیگ ــویی س از
اکثر نظر از چهارطرفه، آمیختههاي ــن بی در (108×110)×(107×109)
که صورتی در ــذا ل گرفت، قرار مطلوبی ــطح س در ــات اقتصادي خصوصی
آمیخته ــوان این میت ــد، باش مدنظر طرفه چهار از آمیختههاي ــتفاده اس
تجاري تولید ــطح س تکمیلی در ــام آزمونهاي از انج پس را ــه چهارطرف

د اد. قرار
درصد که میدهد نشان پژوهش این نتایج کلی مرور ــاس، اس بر این
پرورشی دوره در طرفه، و چهار طرفه ــه س مورد تالقیهاي خوب در پیله
این خصوصیت براي میانگین است؛ اما پرورشی پاییزه دوره باالتر از بهاره
بنابراین ندارد. معنی داري پرورشی تفاوت فصل دو د ر ــاده س آمیختههاي
تخم از استفاده پاییز، فصل در تولیدي پیلههاي کیفیت افزایش منظور به
میتواند چینی ژاپنی و الینهاي بین ساده تالقی از حاصل آمیخته نوغان
Narayanaswamy توسط مشابهی نتایج هم این از پیش شود . واقع مفید
پیله ــر قش درصد میانگین همچنین بود. ــده گزارش ش همکاران (18) و
باالتر پاییز به فصل نسبت بهار فصل در طرفه چهار ــاده و س آمیختههاي
صادق ــوع این موض عکس طرفه ــه آمیختههاي س در که حالی در ــود، ب
مدنظر باشد، پیله قشر که درصد در صورتی فوق، نتایج به با توجه ــت. اس
نظر به تر مناسب طرفه سه تالقیهاي از حاصل آمیختههاي از ــتفاد ه اس

میرسد.
مختلف، نسلهاي آمیختهها در عملکرد که تفاوت اینست دیگر نکته
میباشد. پرورش ــل نس و فصل تالقی، نوع بین متقابل وجود رابطه بیانگر
تولید تخم نوغان در تالقی ــتم سیس نوع انتخاب منظور ــاس به اس این بر
در را هم نسل نظیر سال و باید عواملی ــی پرورش بر فصل عالوه آمیخته،
خصوصیات میانگین پرورشی، فصل یک در ــت اس ممکن زیرا گرفت. نظر
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مختلف نسلهاي در طرفه چهار سه طرفه و ــاده، اقتصادي آمیخته هاي س
متفاوت باشد.

عنوان به نمیتوان را خاصی آمیخته ــش، این آزمای نتایج به ــا توجه ب
واقع در ــی نمود. معرف خصوصیات اقتصادي تمام ــر نظ واریته از ــن برتری
از هر یک اهمیت ــرایط منطقه و توجه به ش با آمیخته باید نوع ــاب انتخ
صورت آنها ــندي بازارپس میزان قیمتگذاري و نحوه و منطقه در ــات صف
عوامل متعددي داد ــان تحقیق نش این کلی نتایج حاصل از طور به گیرد.
تلقیگري مختلف ــتمهاي از سیس آمیختههاي حاصل ــواع ان عملکرد ــر ب
تمامی ــراي ب را ــانی یکس آمیختهگري ــتم سیس نمیتوان تأثیرگذارند و

نمود. معرفی شرایط
از  ــل حاص آمیختههاي در ــادي اقتص ــات ــرد صف عملک ــن  همچنی
سرانجام است. متفاوت شدت به طرفه چهار و طرفه سه ساد ه، تالقیهاي
عوامل و ــرایط ش توجه به تالقی باید با نوع هیبرید و واریته انتخاب اینکه
الینهاي نوغان، نسل، نوع تخم عرضۀ ــال س فصل، نظیر شد ه ــایی شناس
تأثیرگذار اقتصادي صفات و نوع سلیقه نوغانداران بازار، ــرایط ش والدینی،

گیرد. صورت سودآوري در
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