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بررسی اثرات جنس، نسل و گروه ژنتیکی بر صفات اقتصادی پیله در سه الین 
تجاری کرم ابریشم ایران

سمیهدرمند1،ابوالقاسملّواف2،نیماایال*2،علیرضاصیداوی3،شهالنعمتاللهیان4

چکیده
شناساییذخایرژنتیکیکرمابریشمکشوروبررسیپتانسیلآنهااهمیتزیادیدارد.باتوجهبهعدموجود
اطالعاتکافیدرموردسهالینتجاریکرمابریشم103،31و107درشرایطایران،اینتحقیقباهدف
بررسیاثراتجنس،نسلوالینبرصفاتاقتصادیپیلهالینهایتجاریفوقانجامشد.دادههايفنوتیپي
مربوطبهسهنسلدرسالهای1381،1380و1382اینسهالینازمرکزتحقیقاتکرمابریشمکشوراخذ
گردید.دادههایمورداستفادهشامل8خانواده،3نسل،3الین،3صفت،2جنس،و25فرد)10800رکورد(
بود.مقایسهمیانگینهابهتفکیکالین،نسل،وجنسدرکلالینهاوبرایهرالینبهروشدانکنانجام
شد.اثرثابتالین،نسلوجنسدرسطح0/01بررویصفاتوزنپیله،وزنقشرپیلهودرصدقشرپیله
معنیداربود)P>0/01(.میانگینصفاتدرسهالینموردمطالعهبهلحاظآماریدارایاختالفمعنیداری
بودند)P>0/05(؛بهنحویکهمیانگینوزنپیلهومیانگینوزنقشرپیلهبرایالینهای31)۶0/1±28/0
گرمو05/0±0/35گرم(و103)28/0±۶2/1گرمو05/0±0/3۶گرم(بیشترازالین107)21/0±1/39گرم
و03/0± 0/28گرم(بود،اّمامیانگیندرصدقشرپیلهدرالین103)2/75± 22/7۶(نسبتبهدوالیندیگر
بیشتربود.اینصفتبرایالین107)2/31±20/90(کمترازبقیهبود.درمجموعالینهای31و103بیشترین
میانگینوزن میان تفاوت بر اثرنسل داشتند. را 107کمترینخصوصیّاتکّمی خصوصیّاتکّمیوالین
پیله،میانگینوزنقشرپیلهومیانگیندرصدقشرپیلهمعنیداربود.نسلدومنسبتبهدونسلدیگردارای
میانگینوزنپیله)1/۶48گرم(ومیانگینوزنقشرپیله)0/353گرم(بیشتریبود،اّمامیانگیندرصدقشرپیله
)21/۶51(آننسبتبهنسلقبلوبعدخودکمتربود)P>0/05(.همچنینسهصفتوزنپیله،وزنقشرپیله
ودرصدقشرپیلهدردوجنسنرومادهباهماختالفمعنیداریداشتندوجنسمادهنسبتبهنردردوصفت

.)P>0/05(وزنپیلهووزنقشرپیلهمقدارباالتریرابهخوداختصاصدادهاست
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مقدمه
مهمترین موری( )بومبیکس اهلی ابریشم کرم
محصوالت از ابریشم است. ابریشم تولیدکننده
ابریشم، میرفت. بهشمار قدیم آسیای کشاورزی
نظر از و نرم سبک، بلند، نازک، است رشتهای
به مقاوم پذیر، رنگ الرطوبه، جاذبه خصوصیّت،
نوساناتگرمایی،عایقپذیرالکتریکیودرخشنده.
مواداّولیهابریشمعالوهبرتولیدالبسهجهتساخت
چترنجات،تودوزیالستیک،موادعایقالکتریکی،
بهکار نیز رگهایخونیمصنوعیونخجراحی
تقریبًا اینصنعت گرفتهمیشود.درحالحاضر
)بیژننیاوصیداوی، برمیگیرد قارهارادر تمام

.)138۶
عوامل از خام ابریشم و ابریشم کرم پیله تولید
تجارتی، واریتههای ژنتیکی مانندظرفیّت متعددی
کیفیّتتخمنوغان،آفاتوبیماریها،کیفیّتبرگ
توت،آبوهوا،روشپرورش،مدیریّتوعملیات
ابریشمکشیتأثیرميپذیرد.هدفاصالحنژاد،بهبود
ژنتیکی پتانسیل افزایش طریق از صفات میانگین
الینهایتجاریمورداستفادهدرآمیختهگریاست.
درشرایطبحرانیفعلینوغانداریکشور،افزایش
توانتولیدیآمیختههایتجاریکرمابریشم)شامل
افزایشمیانگینوزنپیلهووزنقشرابریشمیپیله
بههمراهجلوگیریازکاهشمقاومتآمیختهها(از
اهدافاصلیجهتافزایشسودتولیدکنندگانتخم
الیاف تولیدکنندگان و پیله تولیدکنندگان نوغان،
و است انقراض از اینصنعت نجات و ابریشمی

ارزندهای نقش میتواند نژاد اصالح راستا این در
ایفانمایدولذا درجهتنیلبهاهدافذکرشده
بایدباتحلیلدقیقسیستمفعلینوغانداریکشور
اصالح اهداف آن، اصالح جهت سیاستگزاری و
نژادیرابرپایهسیاستهایکالنصنعتوافزایش
سودسیستموکاهشهزینههایآنپایهریزینمود
دیگرهر ازسویی .)1382 )صیداویوهمکاران،
نژادبهبودکّمیوکیفیتخمنوغانتجاریکشور،به
نوبهخودتأثیرمستقیمبروضعمعیشتیکشاورزان
تولیدکنندهابریشمونیزتأثیرغیرمستقیمبرزندگی
خواهد فرش صنعت اندرکاران دست و بافندگان

گذاشت.
سینگوهمکاران)1998(وسخاراپاوهمکاران
الیاف صفتهاي اصالح که بودند معتقد )1999(
است. نژاد اصالح هدف مهمترین پیله و ابریشم
دویستجهش از بیش تاکنون ژنتیک متخصصان
بر عالوه و کرده شناسایی ابریشم کرم این در را
کشورهاي در ژنتیکي شده اصالح نژاد صدها آن
است، بوده رایج ابریشم کرم پرورش که مختلف
نگهداريميشوند.ایننژادهاازنظرصفاتارثی
وویژگيهايکّميمثلاندازهبدن،عاداتغذایي،
تحملبهگرماومقاومتبهبیماريمتفاوتهستند

)ناگاراجووهمکاران،2002(.
برباتازکیوتانکسلي)1989(وکریپس)1994(
و SSRمثل روشهای و PCR از استفاده با هم
استفاده با )1990( همکاران و  ویلیامز ،RAPD

)1994( همکاران و  ویکز کیه زیت ،)ISSR(از
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بااستفادهازAFLP،وسوهمکاران)1995(با
استفادهازRFLP،تنوعژنتیکیرادرکرمابریشم
،)199۶( همکاران و  تسومورا کردند. بررسی
و  گابیرسلسن ،)1997( همکاران و  دایاناندان
،)1998( همکاران و  ولف ،)1998(  بروچمن
هایاشیوهمکاران)1999(ومیائووهمکاران
)2005(همبخشهاییازنقشههايپیوستگیژن

رادرکرمابریشمتهیهکردند.
ژنتیکی ذخایر جزء ایران ابریشم کرم واریتههای
و سالها که موجودات این میشوند. محسوب
نسلهاباانتخابطبیعیومصنوعیدرشرایطکشور
زندگیکردهاند،نسبتبهبسیاریازمحدودیّتهای
جهت کردهاند، پیدا مقاومت بیماریها و محیطی
استفادهازاینذخایردراصالحنژادکرمابریشمالزم
استکهنسبتبهخصوصیّاتاقتصادیوتجاری
آنهااطالعاتدقیقیوجودداشتهباشدتادرصورت
نیازبتوانبااستفادهازژنهایمطلوبآنها،عملکرد
الینهاوآمیختههایتجاریمورداستفادهدرکشور
رابهبودبخشید.شناساییذخایرژنتیکیکرمابریشم
کشوروبررسیپتانسیلآنهابرایمطالعاتعلمی
بهرهبرداری دارد. زیادی اهمیت بعدی کاربردی و
ازپتانسیلهایباالیاینذخایرژنتیکیوبهفعلیت
اینذخایر،مستلزم اقتصادی تواناییهای درآوردن
شناساییعلمیومبتنیبرپژوهشهایپایهدرباره
با است. حشره این مختلف الینهای عملکرد
سه مورد در کافی اطالعات وجود عدم به توجه
الینتجاریکرمابریشم103،31و107جمهوری

اثرات بررسی تحقیق این هدف ایران، اسالمی
جنس،نسلوالینبرصفاتاقتصادیپیلهاینسه

الینتجاریکرمابریشمبود.
مواد و روش ها

کرم تحقیقات مرکز از تحقیق این رکوردهای
ابریشمکشورواقعدردهستانپسیخانرشتتهیه
شامل تحقیق این در استفاده مورد اطالعات شد.
و پیله قشر وزن پیله، وزن انفرادی رکوردهای
به مربوط اطالعات همچنین و پیله قشر درصد
شماره مادر، شماره پدر، شماره حیوان، شماره
پس ) ماده و نر ( جنس و خانواده شماره نسل،
ازجمعآوریتوسطنرمافزاراکسلدررایانهثبت
دادههاي طرح، این اجراي براي شدند. ذخیره و
،1380 سالهای در نسل سه به مربوط فنوتیپي
1381و1382وسهالینتجاریکرمابریشم31،
ابریشمکشور کرم تحقیقات مرکز از 107 و 103
اخذشد.دادههایمورداستفادهشامل8خانواده،3
نسل،3الین،3صفت،2جنس،و25فرد)10800
رکورد(بود.برایتشکیلجامعهمبنابطورتصادفی
افراددرسالابتدایجمعآوریدادههانمونهبرداری
ورکوردگیریشدند.برایجمعآوریایناطالعات
از افراد جنسیت تعیین آزمایش، شروع از قبل و
رویفنوتیپدستگاهتناسلیشفیرههاانجامگرفت.
برایتوزینوزنپیلهووزنقشرپیلهآنازترازوی
دیجیتالیحساسبادقت0/01گرماستفادهگردید.
مقایسهمیانگینهابهتفکیکالینونسلبهتفکیک
الینوجنسبهتفکیکالینونسلدرکلالینها
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وجنسدرکلالینهاانجامشد.برایاینمنظور
آماری نرمافزار از و شد انجام اّولیه گزارشگیری
SASاستفادهشدواّطالعاتینظیرتعدادمشاهدات،

میانگین،انحرافمعیارومقادیرحداقلوحداکثر
دادههابرایهرصفتدرهرالینونیزبهتفکیک

نسلهاوجنسهایمختلفاستخراجگردید.
برایمقایسهآماریصفاتمختلفازمدلآماری

زیراستفادهشد.
 Yijk=m+ Si+ Mj+ Lk+eijkl

jدرفردiرکوردیافنوتیپصفت=Yij

m=میانگینصفت
Si=اثرنسلیادورهپرورشيیاسال-فصل)سه

)=1iنسل()3تا
)=1jاثرجنس)نروماده()2تا=Mj

)=1kاثرالین)سهالین()3تا=Lk

eijkl=اثرتصادفیخطا

و نسلها و الینها بین تفاوت مدل این که
جنسهایمختلفرابرایهرصفتنشانمیدهد.
برایمقایسهمیانگینصفاتمختلفبهتفکیکهر

یکازالینهاهمازمدلآماریزیراستفادهشد.
Yijk=m+Si+Mj+eijk

jدرفردiرکوردیافنوتیپصفت=Yij

m=میانگینصفت
Si=اثرنسلیادورهپرورشيیاسال-فصل)سه

)=1iنسل()3تا
)=1jاثرجنس)نروماده()2تا=Mj

eijk=اثرتصادفیخطا

مقایسهآماریمیانگینهادراینحالتبااستفادهاز
گروهبندیدانکندرسطحآماریپنجدرصدانجام
مدل از حاصل مربعات حداقل میانگینهای شد.
خطیعمومیازرویهGLMنرمافزارSASنسخه
هفتدرسطوحمختلفنسلهابهطورکلیوبه
تفکیکالینهابهدستآمدهوبهروشدانکنمورد

مقایسهآماریقرارگرفت.


نتایج و بحث
شده خالصه 7 الی 1 جداول در آزمایش نتایج
ثابت اثر 1،خالصهتجزیهواریانس است.جدول
را مطالعه مورد الین سه در جنس و نسل الین،
نشانمیدهد.نتایجنشاندادکهاثرثابتالین،نسل
وجنسدرسطح0/01بررویصفاتوزنپیله،
هستند معنیدار پیله قشر درصد و پیله قشر وزن
)P>0/01(.جدول2،مقایسهمیانگینصفاتمورد
نشان را مطالعه مورد الینهای تفکیک به بررسی
سه در کّمی اینخصوصیّات میانگین که میدهد
اختالف دارای آماری لحاظ به مطالعه مورد الین
معنیداریبودند)P>0/05(؛بهنحویکهمیانگین
الینهای برای قشرپیله وزن میانگین و پیله وزن
31)28/0±۶0/1گرمو05/0± 0/35گرم(و103
)28/0± ۶2/1گرمو05/0±0/3۶گرم(بیشترازالین
107)21/0± 1/39گرمو03/0± 0/28گرم(بود،
اّمامیانگیندرصدقشرپیلهدرالین103)±2/75 
22/7۶(نسبتبهدوالیندیگربیشتربودکهاین
از کمتر )20/90  ± 2/31( 107 الین برای مقدار
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بقیهبود.درمجموعالینهای31و103بیشترین
خصوصیّاتکّمیوالین107کمترینخصوصیّات

کّمیراداشتند.
به بررسي مورد صفات میانگین مقایسه 3 جدول
تفکیکنسلهایموردمطالعهرامشخصمیکند.
اثرنسلبرتفاوتمیانمیانگینوزنپیله،میانگین
وزنقشرپیلهومیانگیندرصدقشرپیلهمعنیدار
بود.نسلدومنسبتبهدونسلدیگردارایمیانگین
پیله قشر وزن میانگین و )1/۶48گرم( پیله وزن
قشر میانگیندرصد اّما بود، بیشتری )0/353گرم(
بهنسلقبلوبعدخود پیله)21/۶51(آننسبت

کمتربود.
به بررسي مورد صفات میانگین مقایسه 4 جدول
نشان که است مطالعه مورد جنسهای تفکیک
مطالعه مورد صفات روی بر جنس اثر میدهد
معنیداراست)P>0/05(؛بهنحویکهجنسماده
دارایمیانگینوزنپیلهبیشترینسبتبهجنسنر
)1/703گرمدربرابر1/477گرم(است،اّمامیانگین
وزنقشرپیلهومیانگیندرصدقشرپیلهبرایجنس
نر)بهترتیب0/342گرمو20/101(بیشترازجنس

ماده)بهترتیب0/357گرمو23/734(است.
درجداول5الی7اثرثابتنسلوجنسبهتفکیک
است.خالصه بررسیشده مطالعه مورد الینهای
تجزیهواریانسومقایسهاثرثابتنسلوجنسدر
الین31نشانداداثراتنسلوجنسبرخصوصیّات
)P>0/01( بود معنیدار شده اندازهگیری کّمی
وزن میانگین داد نشان تحقیق نتایج .)5 )جدول

تفاوت پیلهدرنسلهایمختلف پیلهووزنقشر
معنیداریدارندومقادیرآنطینسلهایمتوالی
پیله قشر درصد مورد در اّما است؛ یافته کاهش
وجود تفاوت آماری لحاظ به نسلها بین گرچه
دارد،اّمادرنسلدومکمترینمقداربهوجودآمده
استکهاینمقداردرنسلسومجبرانشدهاست
ماده و نر جنسهای آماری لحاظ به .)۶ )جدول
پیلهودرصد پیله،وزنقشر اینالیندارایوزن
الین این در )P>0/05( هستند متفاوتی پیله قشر
جنس از نر)808/23( جنس پیله قشر درصد تنها
پیلهووزن بیشتراست،ولیوزن ماده)4۶۶/20(
قشرپیلهبرایجنسمادهبیشترازجنسنراست

)جدول7(.
نسل ثابت اثر مقایسه و واریانس تجزیه خالصه
اثراتنسلو دادکه نشان 103 وجنسدرالین
)P>0/01(و پیله پیلهووزنقشر بروزن جنس
جنسبردرصدقشرپیله)P>0/05(معنیداربود،
نشان معنیداری تأثیر پیله قشر بردرصد نسل اّما
نداد)جدول5(.بهلحاظآماریوزنپیله،وزنقشر
معنیداری اختالف دارای متوالی درنسلهای پیله
نسل تا را افزایشی به رو روند و )P>0/05( بود
دومنشانمیدهد،اّمااینرونددرنسلسومروبه
کاهشمیگذارد.اّمادرمورددرصدقشرپیلهگرچه
بیننسلهابهلحاظآماریتفاوتوجودندارد،اّما
این که آمد وجود به مقدار کمترین دوم نسل در
)۶ است)جدول نسلسومجبرانشده در مقدار
بهلحاظآماریجنسهاینرومادهاینالیندارای

77Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه تخصصی علوم دامی/ جلد 3 شماره 3 / سال 1389      سمیه درمند، ابوالقاسم لّواف و ...

وزنپیله،وزنقشرپیلهودرصدقشرپیلهمتفاوتی
هستند)P>0/05(دراینالینتنهادرصدقشرپیله
بیشتر )20/729( ماده جنس از )24/809( جنس
جنس برای پیله قشر وزن و وزنپیله ولی بود،
مادهبیشترازجنسنراست)بهترتیب1/794گرم
1و0/3۶1گرم( برابر459/گرم در و0/371گرم
)جدول7(.همچنینتجزیهواریانساثرثابتنسل
اثراتنسلو دادکه نشان 107 وجنسدرالین
جنسبرخصوصیّاتکّمیاندازهگیریشدهمعنی

داربود)P>0/01()جدول5(.
بهلحاظآماریوزنپیله،وزنقشرپیلهدرنسلهای
پیله وزن .)P>0/05( است متفاوت هم با متوالی
روندروبهافزایشیراتانسلدومنشانداد؛اّمااین
رونددرنسلسومروبهکاهشمیگذارد.وزنقشر
متوالیداشته بیننسلهای نزولیرادر پیلهروند
است.درمورددرصدقشرپیلهگرچهبیننسلهابه
لحاظآماریتفاوتیوجودندارد،اّمادرنسلدوم
کمترینمقداربهوجودآمدکهاینمقداردرنسل

سومجبرانشد)جدول۶(.
بهلحاظآماریجنسهاینرومادهالین107دارای
وزنپیله،وزنقشرپیلهودرصدقشرپیلهمتفاوتی
بودند)P>0/05(دراینالینتنهادرصدقشرپیله
بیشتر )19/119( ماده جنس از )22/۶2۶( جنس
جنس برای قشرپیله وزن و پیله وزن ولی است،
مادهبیشترازجنسنراست)بهترتیب1/548گرم
1/243گرمو0/281گرم( برابر 0/295گرمدر و

)جدول7(.

درکلدرهرسهالین،صفتوزنپیلهروندافزایشی
راازنسلاولبهدوموسپسروندکاهشیرانشان
دادهاست.اینروندبرایوزنقشرپیلهتقریبًانزولی
است؛اّمابرایدرصدقشرپیلهازنسلاولبهدوم
کاهشسپسافزایشیافت)جدول۶(.تفاوتوزن
پیله،وزنقشرپیلهودرصدقشرپیلهدرجنسهای
نرومادهسهالینمشابههماست،یعنیوزنپیله
ووزنقشرپیلهجنسمادههرسهنسلازجنسنر
آنبیشتر،ولیدرصدقشرپیلهدرتمامنسلهابرای

جنسنربیشترازجنسمادهاست)جدول7(.
پیله کل تعداد روي نسل اثر هم )1992(  لی
تولیدي،درصدپیلهخوب،متوسطوضعیف،وزن
کلپیلهخوب،وزنپیلهدههزارالرووطولدوره
نسل اثر کرد.همچنین معنيدارگزارش را الروي
)سال-فصل(برايخصوصیّاتمربوطبهمقاومت
شاملتعدادالروزنده،تعدادشفیرهزندهودرصد
ماندگاريشفیرهرامعنیداردانست.ترات)1999(
سازگاري با مستقیمًا انفرادي مقاومت بود معتقد
وتوانزندهماندنوجریانژنيفردبهنسلبعد
ارتباطداشتهوانتخابطبیعيدرنسلهايمتوالي
یکنواخت موجب سریعًا حساس، افراد حذف با
شدننوعوآللهايدرگیروازبینرفتنآللهاي

نامطلوبميگردد.
در کردند گزارش )2000( همکاران و  گریس
نسلهاي در تصادفي آمیزشهاي وجود صورت
متواليدرجمعیّتهايکرمابریشمانتخابطبیعي،
طبیعتژنيالینهارابهسمتدارابودنژنهاي
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اصليوحدنهایيژنهايتنظیمکنندهسوقخواهد
داد.ازطرفدیگردراکثرنژادهايجاندارانوجود
همبستگيژنتیکيمنفيمیانخصوصیّاتمقاومتو
خصوصیّاتتولیديبهاثباترسیدهاست.بنابراین
تصادفي، آمیزش وجود صورت در ميرود انتظار
محیط برابر در حیوانات ساختن مقاوم با طبیعت
صفات واینبرگ هاردي تعادل بومي، خارجي
انسانتغییر تولیديرابرخالفخواستومنافع
دهدوبهاینعلتاستکهحیواناتبوميداراي
مقاومتمطلوببودهودراکثرصفاتتولیدياز
انتخاب با برعکس برخوردارند. نامطلوبي کمیّت
ابریشمو رويخصوصیّاتتولیديالینهايکرم
هاي نسل در آنها تولیدي توان چشمگیر افزایش
پیداخواهد کاهش بهشدت آنها مقاومت متوالي،

کرد.
اثرات و مستقیم اثرات دو هر توسط پیله وزن
مادريکنترلمیشود.همچنیناثرغالبیتمستقیم
باالترازافزایشمستقیمبودهواثرافزایشیمادري
ازتسلطمادريبزرگتراست.وزنقشرپیلهاصوالً
توسطاثراتمستقیممتأثرمیشود.نسبتقشرپیله
اولتوسطاثراتافزایندهمادريکنترلشدهتوسط
سیتوپالسم اثرات میشود. دنبال مستقیم افزاینده
واریانس محتویات اّما دارد؛ وجود صفات براي
کمتراست.عمومًایکرابطهمنفيبیناثرمستقیم
واثرمادريوجودداردواندازهواریانساثرباقي

ماندهنهایيهمکوچکاست)ناگاراجو،1998(.
بابررسیشش صیداویوهمکاران)138۶(هم

افزایش باعث مستقیم انتخاب دادند نشان الین
توسط امر این میگردد بعد نسل در پیله وزن
این پذیري توارث و ثابت هم دیگر پژوهشهاي
انتخاب گردید. گزارش 50/0 - ۶5/0 بین صفت
معنيداري تأثیر باعث پیله، وزن براساس والدین
الینهاي مقاومت و تولیدمثلي خصوصیّات بر
نتاجنميشود.پیشازاینجایساوالوهمکاران
)2000(،وناچیوا)1989(درموردالینهاينتاج
بهیافتههایمشابهيدستیافتهبودند.اینامرمي
تواندناشيازعدموجودهمبستگيمنفيمعنيدار
بینصفاتپیلهباخصوصیاتتولیدمثليومقاومت
انفرادی درالینهايموردبررسيباشد.مقاومت
وجریان ماندن زنده توان و باسازگاری مستقیمًا
ژنيفردبهنسلبعدارتباطداشتهوانتخابطبیعي
افرادحساس،سریعًا باحذف درنسلهايمتوالي
و درگیر آللهاي و نوع شدن یکنواخت موجب
و گردد.چن مي نامطلوب هاي آلل رفتن بین از
همکاران)199۶(اعالمکردندکهمقاومتدرکرم
ابریشمبهوسیلهیکجفتژنغالبرويکروموزوم
غیرجنسيکنترلميشود.آنهاهمچنیننشاندادند
کهاینخصوصیّتتحتکنترلژنهايتنظیمکننده
رويکروموزومجنسيقراردارد.گریسوهمکاران
)2000(گزارشکردندمقاومتدرکرمابریشماز
صورت در کند. مي تبعیت کیفي - کّمي توارث
وجودآمیزشهايتصادفيدرنسلهايمتواليدر
ساختار طبیعي، انتخاب ابریشم، کرم جمعیتهاي
بودنژنهاياصلی دارا بهسمت را ژنيالینها
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وحدنهایيژنهايتنظیمکنندهسوقخواهدداد.
لی)1992(همتوصیهکردانتخابالینهابراساس
بهطورجداگانهموردعمل پیلهدرهرالین وزن
انتخاب ازشدت ها الین همه براي و گیرد قرار
)1992( لی گزارش به بنا نشود. استفاده مشابهي
اثرگروهرويبرخيخصوصیّاتشاملدرصدپیله
پیلهدههزار پیله،وزن پیله،وزنقشر دوبل،وزن
شفیره، ماندگاري درصد پیله، قشر درصد الرو،
پیلهضعیف پیلهخوبومتوسطودرصد درصد
معنيداربود.لی)1992(معتقدبوداثرجنسروي
خصوصیّاتانفراديپیلهبهشدتمعنيداراستکه

بانتایجاینتحقیقهمخوانیدارد.
یکیازنتایججالباینتحقیقاینبودکهصفات
مربوطبهپیلهبهخصوصدرصدقشرپیله،درنسل
روبرو افت با نسلسوم در ولی شدند؛ بهتر دوم
شدند.دلیلپیشرفتنسلدومنسبتبهنسلاول،
این میرفت انتظار بود. انتخاب از حاصبل نتایج
روندافزایشیدرنسلسومهمدیدهشود.امابهدلیل
هنگام سوم نسل در که نامساعدی محیطی اثرات
سوم نسل میانگین شد، ایجاد واریتهها پرورش
نتوانستپیشرفتمثبتنسلقبلراادامهدهدکه
نامساعدمحیطی اثرعوامل به علتآنرامیتوان

مرتبطنمود.
که کردند مشاهده )138۶( همکاران و صیداوی
درصد صفات براي یکساني پاسخ و مشابه نتایج
تخمهاي درصد و شفیره ماندگاري درصد تفریخ،
در شود. نمي ایجاد مختلف الینهای در نابارور

واقعبهدلیلتفاوتتوارثپذیريوانحرافمعیار
فنوتیپيصفاتدرواریتههايمختلف،میزانپاسخ
ماندگاري درصد تفریخ، درصد براي انتخاب به
نیست. یکسان نابارور هاي تخم درصد و شفیره
تابع نسل هر در انفرادي انتخاب به پاسخ میزان
معیار انحراف و وراثتپذیري انتخاب، شدت
مقادیرکّمي بودن متفاوت فنوتیپياست.همچنین
آمیختههاي در انتخابي و شاهد گروه دو اختالف
مختلف،ناشيازتفاوتوراثتپذیريوانحراف
معیارفنوتیپياینصفاتدرالینهايوالديمي
باشد،برایناساسبهطورکليمشخصميشود
وجود بر مبني متعدد گزارشهاي به توّجه با که
مقاومت، و تولیدمثلي درصفات مثبت همبستگي
علیرغموجودگزارشهایيازهمبستگيمنفيبین
مقاومت و مثلي تولید باصفات پیله کّمي صفات
در )P3( الین گله انتخاب ها، سویه برخي در
پیله، کّمي براساسصفات بررسي مورد الینهاي
تأثیرمعنيداريبردرصدتفریخ،درصدتخمپوچو
ماندگاريشفیرهدرگلههايP2نداشته،وميتوان
بهمنظورافزایشمیانگینتولیددرنتاجبهسیستم
هايانتخابتوّجهویژهنمود.درالینهايچیني،
واریانسژنتیکيغیرافزایشينقشکمتريدربروز
رود مي انتظار و داشته مقاومت صفات فنوتیپي
ماندگاري درصد )بخصوص مذکور خصوصیّات
شفیره(کمترتحتتأثیراثراتهتروتیکقرارگیرند.
نشان هم تحقیق این از نتایجحاصل مجموع، در
قشرپیله وزن و پیله وزن صفت سه میانگین داد
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هم با ماده و نر جنس دو در قشرپیله درصد و
به نسبت ماده جنس و دارند معنیداری اختالف
مقدار قشرپیله وزن و پیله وزن صفت دو در نر
بهنظر است. داده اختصاص خود به را باالتری
تأثیر تحت شدت به فوق خصوصیّات میرسد
تنوع از میرود انتظار و قرارگرفته محیطی عوامل
و باشند برخوردار پایینی وراثتپذیری و ژنتیکی
خصوصیّات ژنتیکی واریانس از عمدهای بخش
افزایشیتشکیلمیدهد اثراتژنتیکیغیر پیلهرا
وخصوصیّاتپیلهازمهمترینصفاتاقتصاديکرم
کارایي زیاد وراثتپذیري دلیل به و بوده ابریشم
و باشد مي باال بسیار آنها روي مستقیم انتخاب
روندژنتیکيبهبودمیانگینصفاتپیلهبهخصوص
برايوزنقشرپیلهمثبتومعنيداراست.همچنین
کلیه میانگین اختالف که داد نشان حاصل نتایج
نظرسهصفتوزن از )107 و 103 ،31( الینها
پیله،وزنقشرپیلهودرصدقشرپیلهمعنيداربوده
این برروی نیز نسلوجنس و ثابتالین اثر و
سهصفتمعنیداراستکهنشانازتفاوتژنتیکي
دلیل این به و دارد ابریشم کرم تجاري الینهاي
استفاده باالجهت ژنتیکي الینهايدارايظرفیّت

دربرنامههايبهنژاديضروريميباشد.
درمجموعباتوجهبهنتایجآزمایشفوق،استفادهاز
الینهای31و103باتأکیدبرافزایشوزنجنس
نرونیزکنترلشرایطمحیطیبهصورتیکهمانع
توصیه گردد، محیطی نامطلوب شرایط اعمال از

میشود.
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جدول1خالصهتجزیهواریانساثرثابتالین،نسلوجنسدرسهالینموردمطالعه

درصد قشر پیله وزن قشر پیلهوزن پیلهصفات

جنسنسلالینجنسنسلالینجنسنسلالیناثراتثابت

مجموعمربعات
میانگینمربعات

Fآماره
)Pr>F(سطحاحتمال

139/40
0۶9/20

0**
55/898
0/000

۶40/۶2
320/31

0**
2۶/1402
0/000

7۶5/94
7۶5/94

**
800/4242

0/000

174/4
087/2

0**
55/147۶
0/000

704/2
352/1

**
۶80/95۶
0/000

201/0
201/0

0**
34/142
0/002

029/2175
514/1087

0**
14/3۶4
0/000

952/135
97۶/۶7

**
7۶0/22
0/00۶

287/11780
287/11780

**
4۶0/3947

0/000

ضریبتبیین
ضریبتغییرات

انحرافمعیار±میانگین

0/710
9/704

54/1 ±28/0

0/580
11/222

0/33 ±0۶/0

0/5۶0
7/881

21/92±۶3/2
**معنیداردرسطح01/0

جدول2مقایسهمیانگین،صفاتموردبررسیبهتفکیکالینهایموردمطالعه
درصد قشر پیلهوزن قشر پیله )گرم(وزن پیله )گرم(صفات
تعدادمیانگینتعدادمیانگینتعدادمیانگینالین

الین31
الین103
الین107

SEM

۶0/1a
۶2/1a
39/1b
0/25

1154
1200
1219

0/35a
0/3۶a
28/0b
0/04

1154
1200
1219

12/b22
7۶/22a
90/c20
2/51

1154
1200
1219

حروفغیرمشابهدرهرستوننشانهوجودتفاوتمعنیدار)P>0/05(است.

جدول3مقایسهمیانگینصفاتموردبررسيبهتفکیکنسلهایموردمطالعه

میانگین درصد قشر پیلهمیانگین وزن قشر پیله )گرم(میانگین وزن پیله )گرم(صفات

b۶180/a35522/a100/1نسل1
a۶480/a35321/b۶51/1نسل2
c3540/b29۶22/a020/1نسل3
SEM0/210/0۶2/3۶

حروفغیرمشابهدرهرستوننشانهوجودتفاوتمعنیدار)P>0/05(است.

جدول4مقایسهمیانگینصفاتموردبررسيبهتفکیکجنسهایموردمطالعه

میانگیندرصدقشرپیله )میانگینوزنقشرپیله)گرم )میانگینوزنپیله)گرم صفات
b20/101
a23/734

2/۶9

b0/342
a0/357
0/05

a1/703
b1/477
0/1۶

جنسماده
جنسنر
SEM

حروفغیرمشابهدرهرستوننشانهوجودتفاوتمعنیدار)P>0/05(است.
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جدول5خالصهتجزیهواریانساثرثابتنسلوجنسبهتفکیکالینهایموردمطالعه

درصدقشرپیلهوزنقشرپیلهوزنپیلهصفات

جنسنسلجنسنسلجنسنسلاثراتثابت

31
ین
ال

مجموعمربعات
میانگینمربعات

Fآماره
)Pr>F(سطحاحتمال

021/33
510/1۶

4۶0/759**
0/000

954/31
954/31

**
820/14۶9

0/000

5۶3/1
781/0

۶50/۶23**
0/000

109/0
109/0

280/87**
0/009

728/138
3۶4/۶9

720/21**
0/00۶

888/3220
888/3220

**
500/1008

0/000

0/7200/5370/477ضریبتبیین

9/18910/0738/075ضریبتغییرات

1/۶040/35122/128میانگین

10
ن3

الی

مجموعمربعات
میانگینمربعات

Fآماره
)Pr>F(سطحاحتمال

344/28
172/14

430/532**
0/000

۶70/33
۶70/33

**
910/12۶4

0/000

350/1
۶75/0

۶۶0/389**
0/000

027/0
027/0

970/15**
0/005

382/13
۶91/۶

980/ns1
0/055

895/4993
895/4993

880/147۶*
0/000

0/۶۶00/4000/550ضریبتبیین

10/02۶11/3538/07۶ضریبتغییرات

1/۶270/3۶۶22/7۶9میانگین
10

ن7
الی

مجموعمربعات
میانگینمربعات

Fآماره
)Pr>F(سطحاحتمال

59۶/8
298/4

470/317**
0/000

200/28
200/28

**
880/2082

0/000

2۶3/0
131/0

850/151**
0/000

۶25/0
۶25/0

980/71**
0/000

555/44
277/22

020/10**
0/009

31۶/3747
31۶/3747

**
700/1۶84

0/000

0/7000/23۶0/580ضریبتبیین

8/35010/22۶7/134ضریبتغییرات

1/3930/28820/903میانگین

**معنیداردرسطح01/0،*معنیداردرسطحns،0/05غیرمعنیدار
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جدول۶مقایسهمیانگینصفاتموردبررسيبیننسلهابهتفکیکالینهایموردمطالعه

31103107الین

وزنپیلهصفات
)گرم(

وزنقشر
پیله)گرم(

درصدقشر
پیله

وزنپیله
)گرم(

وزنقشر
پیله)گرم(

درصدقشر
پیله

وزنپیله
)گرم(

وزنقشر
پیله)گرم(

درصدقشر
پیله

نسل1
نسل2
نسل3
SEM

718/a1
737/1a
1/b372
0/24

383/a0
0/b371
0/C301

0/07

522/22a
۶۶4/c21
14۶/b22

2/3۶

۶80/1b
783/1a
418/c1
0/33

381/0b
398/a0
320/0c

0/09

90۶/22a
۶48/22a
22/752a

2/41

455/1a
448/1a
273/1b

0/19

300/0a
29۶/0a
2۶7/0b

0/0۶

8۶1/20b
700/b20
1۶0/21a

2/20

حروفغیرمشابهدرهرستوننشانهوجودتفاوتمعنیدار)P>0/05(است.

جدول7مقایسهمیانگینصفاتموردبررسيبینجنسهابهتفکیکالینهایموردمطالعه

31103107الین

وزنپیلهصفات
)گرم(

وزنقشر
پیله)گرم(

درصدقشر
پیله

وزنپیله
)گرم(

وزنقشر
پیله)گرم(

درصدقشر
پیله

وزنپیله
)گرم(

وزنقشر
پیله)گرم(

درصدقشر
پیله

جنسماده
جنسنر
SEM

770/a1
1/b437
0/24

3۶1/a0
0/b341
0/09

4۶۶/a20
808/b23

2/2۶

794/1a
459/b1
0/31

371/a0
3۶1/0b

0/11

729/20b
809/24a

3/01

548/1a
243/b1
0/18

295/0a
281/0b

0/05

119/19b
۶2۶/22a

1/9۶
حروفغیرمشابهدرهرستوننشانهوجودتفاوتمعنیدار)P>0/05(است.
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