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Abstract
Effect of selection index in four Iranian commercial lines
(107, 110, 153 and 154) on performance of their hybrids
including 107×110, 110×107, 153×154 and 154×153 was
investigated. Selection index program was performed on all 3P
commercial lines during 9 generations. Next generation
parents of 3P lines were selected in each generation, by
construction of selection matrix based on heritability
parameters, correlations between cocoon weight, cocoon shell
weight and cocoon shell percentage and also phenotypic mean
of traits. In the 10th generation, 2P populations (produced by
random cross of 3P) were mated randomly and P (parent)
silkworm eggs were produced by random mating of 2P
population. P populations in selected and random groups were
reared under rural (silkworm rearing house) conditions.
Control P population was produced by crossing 2P populations
(produced by non-selected 3P lines). F1 hybrids of control
group (non-selected) were reared simultaneously. From
obtained results, it was showed selection by index method in
3P lines has significant effect on performance improvement of
silkworm F1 hybrids. There was significant difference for
cocoon weight between two selected (1.556gr) and nonselected (1.486gr) groups (P<0.05). Meanwhile shell cocoon
weight had significant difference between two selected
(0.344gr) and non-selected (0.310gr) groups (P<0.05). Also,
cocoon shell percentage showed significant difference
between two selected (22.268%) and non-selected index
(21.037%) groups (P<0.05).
Keywords: Hybrid, Cocoon, Selection Index, Silkworm.

چكیده
تأثير انتخاب بهوسيله شاخص در چهار الين تجاري كرم ابريشم ايران
 حاصل ازF1 ) بر عملكرد توليدي آميختههاي154  و153 ،111 ،111(
 مورد111111  و111111 ،153154 ،154153 تالقي آنها شامل
3  طي3P  بدين منظور هر يک از اين الينها در سطح.بررسي قرار گرفت
 والدين نسل بعد.نسل تحت برنامه انتخاب بهوسيله شاخص قرار گرفتند
 با تشكيل ماتريس انتخاب بر اساس، نسل3  در هر يک از اين3P الينهاي
 وزن قشر، همبستگي بين سه صفت وزن پيله،پارامترهاي توارثپذيري
 در نسل.پيله و درصد قشر پيله و ميانگين فنوتيپي صفات انتخاب شدند
) بهطور تصادفي آميزش3P  (حاصل از آميزش تصادفي2P  جمعيت،دهم
 از هر يک از اين الينها توليد و در دو گروهP داده شده و جمعيت
 درP  جمعيت.انتخابي و شاهد در شرايط روستايي (تلنبار) پرورش يافتند
 غيرانتخابي توليد3P  حاصل از الينهاي2P گروه شاهد از تالقي جمعيت
 توليد و در گروههاي شاهد و انتخابي بهطورF1  سپس آميختههاي.شد
 نتايج نشان دادند كه انتخاب بهوسيله شاخص.همزمان پرورش داده شدند
F1  تأثير معنيداري بر بهبود عملكرد توليدي آميختههاي3P در الينهاي

) گرم1/555(  براي صفت وزن پيله بين دو گروه انتخابي.كرم ابريشم دارد
 براي.)P<1/15(  گرم) اختالف معنيداري وجود داشت1/485( و شاهد
 گرم) و شاهد1/344( صفت وزن قشر پيله هم بين دو گروه انتخابي
 در مورد صفت.)P<1/15(  گرم) اختالف معنيداري وجود داشت1/311(
 درصد) و شاهد22/258( درصد قشر پيله نيز بين دو گروه انتخابي
.)P<1/15( درصد) اختالف ميانگينها معنيدار بود21/131(
. كرم ابريشم، شاخص انتخاب، پيله، آميخته:واژههاي کلیدي
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مقدمه
صنعت نوغانداری در ایران از قدمتی كهن برخوردار
است و بهعنوان یک تولید جنبی در اقتصاد خانوارهای
روستایی ایران نقش مهمی را ایفا میكند .تولید
ابریشم مبتنی بر پرورش آمیختههای حاصل از
الینهای خالص تجاری است و انتخاب مهمترین
ابزار اصالح نژادی در جهت بهبود عملکرد اقتصادی
این الینها میباشد .بهاین منظور باید ضمن افزایش
عملکرد ،از خلوص ژنتیکی الینهای والد نیز
اطمینان حاصل شود .انتخاب در الینهای والد در
نسلهای متوالی عالوه بر حفظ عملکرد باالی صفات
تولیدی موجب افزایش خلوص (كاهش تنوع ژنتیکی)
میگردد .معیارهای انتخاب با توجه به اهداف اصالح
نژادی درنظر گرفته شده میتواند متفاوت باشد
(.)Ghanipoor, 2002
شاخص انتخاب اولین بار در سال  2391برای
استفاده در اصالح نباتات و سپس در سال 2309
برای انتخاب در اصالح نژاد دام ارائه گردید (Hazel,
) .1943شاخص انتخاب بهصورت تابعی از مشاهدات
مختلف تعریف میشود كه وقتی حیوانات بر اساس
آن انتخاب میشوند میزان پیشرفت ژنتیکی (یک
ارزش ژنتیکی كل كه تابعی خطی از ارزشهای یک
صفت یا چند صفت تعریف شده است) حداكثر
میشود .به عبارت دیگر استفاده از شاخص انتخاب
برای اصالح ژنتیکی اقتصادی صفات در كوتاه ترین
زمان ،بیشترین پیشرفت را در بر خواهد داشت
( .)Harris, 1970در تشکیل شاخص انتخاب برای
چند صفت ،الزم است پارامترهای ژنتیکی و ضرایب
اقتصادی صفات دخیل در انتخاب برآورد شوند .پیش
از این ،پس از برآورد ارزشهای اقتصادی و
پارامترهای ژنتیکی صفات پیله ،شاخصهای انتخاب
برای شش واریته تجاری كرم ابریشم ایران تعیین
شده است (.)Mirhosseini et al., 2005
اخیراً پس از بررسی تأثیر انتخاب بهوسیله شاخص
بر پیشرفت ژنتیکی و عملکرد فنوتیپی صفات

اقتصادی  1الین تجاری كرم ابریشم ایران و
آمیختههای حاصل از آنها مشخص شد انتخاب
انفرادی (Seidavi et al., 2007; Seidavi et al.,
) ،2008aو انتخاب بهوسیله شاخص در الینها تأثیر
معنیداری بر بهبود عملکرد تولیدی سایر سطوح كرم
ابریشم حاصل از آنها دارد .با توجه به اینكه
آمیختههای ( )F1توسط نوغانداران پرورش مییابند،
لذا بررسی تاثیر انتخاب بهوسیله شاخص روی
عملکرد آمیختهها پس از طی مراحل Great ( 3P
 )Grand Parent( 2P ،)Grand Parentو P
( )Parentضرورت مییابد .این امر به دلیل شکاف
نسلی موجود میان والدینی كه تحت فشار انتخابی
باال قرار گرفتهاند ( )3Pو نسل مورد بهره برداری
(آمیختههای  F1حاصل از الینهای انتخاب شده به
روش شاخص انتخاب) بهوجود میآید.
هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیر انتخاب بهوسیله
شاخص در الینهای  3Pبر عملکرد آمیختههای F1
كرم ابریشم بود.
مواد و روشها
هر یک از الینهای تجاری  259 ،224 ،241و
250در سطح  3Pطی  3نسل تحت برنامه انتخاب
بهوسیله شاخص قرار گرفتند .ضرایب شاخص انتخاب
استفاده شده برای هر یک از الینهای تجاری در
جدول  2نشان داده شده است (Ghanipoor,
) .2002در پایان انتخاب در نسل نهم ،جمعیت 2P
بدون انجام انتخاب از هر یک از الینهای انتخابی
( )3Pتولید گردید .جمعیتهای  2Pپرورش یافته و
تخم نوغان مادر ( )Pبدون انجام انتخاب تولید گردید.
جمعیت  Pانتخابی در شرایط روستایی (تلنبار) پرورش
یافت .همچنین تخم نوغان  Pحاصل شده از
الینهای غیرانتخابی به عنوان جمعیت شاهد تهیه و
بهطور همزمان پرورش داده شدند .پس از ظهور
پروانهها تالقیها جهت تولید آمیختههای  F1یعنی
 224241 ،259250 ،250259و 241224
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تولید شده و در دو فصل پرورشی پاییز و بهار در هر
دو گروه شاهد و انتخابی پرورش یافتند .پرورش
آمیختهها بر اساس سیستم رایج پرورش توسط
نوغانداران انجام گردید .پرورش سنین اول تا سوم
الروی در سالن كرم جوان و سنین چهارم و پنجم
الروی در تلنبار صورت گرفت .پرورش هر یک از
آمیختهها در چهار تکرار (هر تکرار شامل  2444الرو
شمارش شده در شروع سن چهارم الروی) انجام شد.
در پایان پرورش ركوردهای انفرادی از قبیل وزن
پیله ،وزن قشر پیله و درصد قشر پیله (به ازای هر
تکرار  94پیله نر و  94پیله ماده) و همچنین
ركوردهای خانوادگی مربوط به تولید و مقاومت مانند
درصد پیلههای خوب ،متوسط ،ضعیف و دوگانه ،وزن
كل پیله تولیدی ،درصد ماندگاری الرو ،درصد
ماندگاری شفیره خوب و درصد ماندگاری كل
شفیرگی اندازهگیری و توسط نرمافزار اكسل در
كامپیوتر ثبت و ذخیره شدند.
با استفاده از مدل آماری زیر كل اطالعات
جمعآوری شده برای صفات انفرادی و گروهی تجزیه
و تحلیل شدند .بهمنظور تجزیه و تحلیل و مقایسه
میانگین صفات از رویه  GLMنرم افزار ،SAS
ویرایش  6.12استفاده گردید .برای مقایسه میانگین
صفات در گروههای مختلف و بررسی معنیدار بودن
تفاوت آنها روش  DUNCANدر سطح احتمال
 4/45مورد استفاده قرار گرفت .مدل آماری طرح
بهصورت زیر بود:
Yijkl=+Gi+Hj+Mk+Sl+(GH)ij+(GM)ik+(H
M)jk+eijkl
 =Yijklمقدار مشاهده

 =میانگین جمعیت
 =Giاثر iامین گروه آزمایشی (شاهد و انتخابی)
 =Hjاثر jامین آمیخته (چهارآمیخته)
 =Mkاثر kامین فصل پرورش (پاییز  2935و بهار
)2931
 =Slاثر lامین جنس (نر و ماده)
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 =(GH)ijاثر متقابل jامین آمیخته در iامین گروه
 =(GM)ikاثر متقابل kامین فصل در iامین گروه
 = (HM)jkاثر متقابل kامین فصل در jامین آمیخته
 =eijklعوامل باقیمانده
در نهایت با مقایسه عملکرد گروههای انتخابی و
شاهد ،تأثیر انتخاب بهوسیله شاخص در سطح 3P
روی عملکرد آمیختهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول  .1ضرایب شاخص انتخاب برای منابع ركورد انفرادی
و انواع محدودیت در ابعاد سیستم در واریتههای مورد مطالعه
(اقتباس از )Ghanipoor, 2002
واریته مورد مطالعه
110
107
153
154

وزن پیله
-00234/41
3111/55
-15123/33
9113/43

وزن قشر
139012/45
13131/13
532094/12
01553/10

درصد قشر
-9223/32
2411/31
-1432/3
110/19

نتایج
جدول  1نتایج تجزیه واریانس صفات وزن پیله ،وزن
قشر پیله و درصد قشر پیله برای منابع تغییر (آمیخته،
گروه ،فصل ،جنس و خطا) مختلف را نشان میدهد.
نتایج حاكی از این است كه اثر گروه آزمایشی
(انتخابی و شاهد) و همچنین اثر آمیختههای مختلف
بر صفات پیله بسیار معنیدار بوده است .پیش از این
هم محققانی نظیر  )1988( Barman et al.و Sen
 )1997( et al.به وجود اختالف بین آمیختهها پی
بردند .علت تفاوت آمیختهها با یکدیگر میتواند
تفاوت ساختار ژنتیکی و مولفههای موثر بر عملکرد
آنها باشد)1995( Raju and Krishnamurthy .
و )1990( Rayar and Govindanنیز عملکرد
تعدادی از آمیختههای كرم ابریشم را مورد بررسی
قرار دادند و وجود اختالف در توان تولیدی این
آمیختهها را عنوان كردند.
عامل فصل تولید نیز بخش قابل توجهی از تنوع
خصوصیات وزن پیله ،وزن قشر پیله و درصد قشرپیله
را به خود اختصاص میدهد .اثر جنس نیز روی
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نمودار  2بیانگر مقایسه صفات وزن پیله ،وزن قشر
پیله و درصد قشر پیله در گروههای شاهد و انتخابی
است .بهطور كلی برای این صفات بین گروه شاهد و
انتخابی تفاوتها معنیدار بودند (.)P>4/45

خصوصیات انفرادی پیله به شدت معنیدار بود .برای
صفت وزن پیله ،فصل تولید همپوشانی با ظهور
ژنتیکی آمیختهها ندارد و برای صفت درصد قشر پیله
هم ،اثر متقابل فصل با گروه آزمایشی معنیدار نشده
است.

جدول  .2تجزیه واریانس صفات پیله (میانگین مربعات) برای منابع تغییر مختلف
منبع تغییر
گروه
آمیخته
فصل
جنس
مدل
آمیخته × گروه
آمیخته × فصل
گروه × فصل
خطا
 =*aمعنیدار در سطح ،4/45

درجه آزادی
2
9
2
2
9
9
2
9101
**= معنیدار در سطح .4/42

A
انتخابی

1.58
1.56
1.54
1.52
1.5
1.48
1.46
1.44

1/556

غیرانتخابی

B

1/486

غیرانتخابی

غیرانتخابی

B
21/037

وزن قشر پیله
**2/411
**4/913
**2/929
**4/291
**4/423
**4/421
**4/413
4/442

A

0/344

انتخابی
غیرانتخابی

B

0.36
0.34
0.32

0/310

0.3
0.28
انتخابی

ب -وزن قشر پیله

الف -وزن پیله

انتخابی

درصد قشر پیله
**2933/405
**91/309
**2443/530
**22392/333
**25/351
**11/110
2/509
9/213

غیرانتخابی

انتخابی

A
22/268

وزن پیله
**0/140
**1/310
**3/501
**31/101
**4/111
4/402
**4/151
4/421

a

22.5
22
21.5
21
20.5
20

غیرانتخابی

انتخابی

ج -درصد قشر پیله

نمودار  .1مقایسه میانگین صفات پیله :الف) صفت وزن پیله؛ ب) صفت وزن قشر پیله؛ ج) صفت درصد قشر پیله بین كل آمیختههای
دو گروه انتخابی و شاهد.
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با استفاده از روش مقایسه میانگین دانکن صفات
پیله در گروه انتخابی و غیرانتخابی (شاهد) به تفکیک
دورههای پرورشی و آمیختههای مختلف مورد مقایسۀ
دو به دو قرار گرفته است كه در جدول  9ارائه شده
است .مقایسات میانگین انجام شده بین دو گروه
انتخابی و غیرانتخابی برای كلیه آمیختهها بهجز
آمیخته  250×259در دوره پرورشی پاییز 2935
بهطور كل معنیدار بود .این امر نشان میدهد كه
انتخاب بهوسیله شاخص برای صفت وزن پیله اثر
معنیداری بر عملکرد تولیدی آمیختههای تجاری
داشته است .به عبارت دیگر اثر تجمعی انتخاب در
نسلهای متوالی موجب شده است كه آمیختههای
حاصل از الینهای انتخاب شده در مقایسه با
آمیختههای تجاری موجود از عملکرد باالتری
برخوردار باشند .البته در آمیخته  250×259در دوره
پرورشی پاییز  2935علیرغم معنیدار نبودن مقایسات
بین دو گروه انتخابی ( )2/510و شاهد ( )2/543با
توجه به نتایج ذكر شده در جدول  ،9باال بودن
میانگین گروه انتخابی نسبت به گروه شاهد بیانگر
این مطلب است كه انتخاب انجام شده باعث بهبود
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عملکرد تولیدی گردیده است.
علت معنیدار نبودن صفت وزن پیله بین دو گروه
انتخابی و غیرانتخابی در آمیخته  250×259را
میتوان مربوط به رانش تصادفی ژنی به علت شکاف
انتخابی ایجاد شده بین نسل ( 3Pپس از طی مراحل
 )P،2P ،3Pو  F1دانست ( .)Ghanipoor, 2002از
طرف دیگر با توجه به تحقیقات Kumaresan et
 )2000( al.تأثیر منفی شرایط محیطی ناشی از
پرورش در فصل پائیز را میتوان از دیگر عوامل عدم
بروز پتانسیل ژنتیکی واقعی آمیخته مذكور و نزول
میانگین فنوتیپی وزن پیله دانست .در مورد این
فرضیه ،اثر متقابل ژنتیک و محیط میتواند اثر
معنیداری بر فنوتیپ وزن پیله در آمیخته 250×259
داشته باشد.
الزم به ذكر است كه در فصل پائیز كنترل شرایط
محیطی نظیر دما و رطوبت مشکل تر بوده و برگ
توت از كیفیت پائین تغذیهای برخوردار میباشد.
همچنین در این شرایط عوامل بیماریزای
باكتریایی ،ویروسی و قارچی شیوع بیشتری مییابند.
در چنین شرایطی با افزایش مرگ و میر الروها

جدول  .3مقایسه میانگین صفات پیله بین گروههای مختلف در آمیختههای مختلف به تفکیک دوره پرورش
دوره پرورش

آمیخته
107×110
110×107

پاییز 2935

153×154
154×153
107×110
110×107

بهار 2931

153×154
154×153

گروه
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)
انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)

وزن پیله (گرم)
2/033A
2/913B
2/020A
2/954B
2/533A
2/590B
2/510A
2/543A
2/555A
2/050B
2/541A
2/011B
2/195A
2/533B
2/111A
2/141B

وزن قشر پیله (گرم)
4/923A
4/130B
4/940A
4/113B
4/993A
4/929B
4/911A
4/943B
4/903A
4/920B
4/991A
4/941B
2/049A
4/902B
4/911A
4/909B

 aدر هر ستون مربوط به هر آمیخته در هر دوره پرورش ،میانگینهای دارای حروف متفاوت از نظر آماری تفاوت معنیدار دارند (.)α=4/45

a

درصد قشر پیله ()%
11/101A
14/113B
12/119A
14/212B
12/514A
14/500B
12/142A
14/153B
11/120A
12/133B
11/533A
12/221B
19/012A
12/159B
11/523A
12/510B
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بخصوص الروهای دارای توان ژنتیکی تولیدی باال
كه از حساسیت بیشتری برخوردارند ،میانگین سطح
ژنتیکی الین پائین میآید .میانگین تولید یا ركورد
صفات مختلف (فنوتیپ) در سالهای مختلف دارای
تغییراتی میباشد .این تغییر در میانگین تولید صفات
ممکن است ناشی از تأثیر و حذف عوامل محیطی
(نظیر تغذیه ،شرایط آب و هوائی) به اضافه اثر متقابل
عوامل محیطی و ژنتیکی باشد .با توجه به تحقیقات
 )1990( Kangو  )2008b( Seidavi et al.و
 )2008c( Seidavi et al.اثر متقابل ژنوتیپ و
محیط ( ،)GEعموماً وقتی ژنوتیپها در چندین
محیط متنوع ارزیابی شوند ،اتفاق میافتدAllard .
 )1964( and Bradshawبیان داشتند ژنوتیپی كه
بتواند وضعیت ژنوتیپی یا فنوتیپی خود را در
عکسالعمل به نوسانات محیطی سازگار كند،
بهطوری كه در آن مکان و سال بتواند بازدهی
اقتصادی باال و ثابتی داشته باشد ،یک ژنوتیپ با
انعطافپذیری خوب به شمار میآید.
مقایسههای میانگین وزن قشر پیله و درصد قشر
پیله در گروههای انتخابی و غیرانتخابی (شاهد) به
تفکیک دورههای پرورشی و آمیختههای مختلف در
جدول  9نشان داده شده است .با توجه به نتایج ثبت
شده در این جدول ،تأثیر مثبت انتخاب برای صفت
وزن قشر پیله و درصد قشر پیله برای كلیه آمیختهها
و در هر دو دوره پرورشی بهخوبی مشخص است.
برخالف نتیجه حاصل از انتخاب انجام شده برای
صفت وزن پیله در آمیخته  250×259كه در دوره
پرورشی پاییز  2935اختالف معنیداری بین دو گروه
انتخابی و شاهد وجود نداشت ،برای صفت وزن قشر
پیله و درصد قشر پیله در آمیخته مذكور ،اختالفات
بین دو گروه معنیدار بوده ،درنتیجه كلیه عوامل ذكر
شده برای توجیه عدم وجود اختالف معنیدار بین دو
گروه برای صفت وزن پیله ،نتوانسته اثر معنیداری بر
روی صفت وزن قشر پیله و درصد قشر پیله داشته

باشد.
جدول  0نتایج تجزیه واریانس صفات تولیدی و
مقاومت را برای منابع تغییر مختلف (آمیخته ،گروه،
فصل و خطا) نشان میدهد .طبیعتاً پتانسیل تولیدی
موجود نیز ارتباط مستقیمی با خصوصیات مقاومت
دارد .از این رو صفات موجود در جدول شامل دو
دسته صفات تولیدی (درصد پیله خوب ،منوسط،
ضعیف و مضاعف) و مقاومت كه خود به دو بخش
صفت مقاومت در دوران الروی (وزن كل پیله
تولیدی و ماندگاری الروی) و صفت مقاومت در
دوران شفیرگی (درصد ماندگاری شفیره خوب،
متوسط ،ضعیف و مضاعف و درصد ماندگاری كل
شفیرگی) تقسیم میشود ،میباشد .قابلیت ماندگاری
شفیرهها در داخل پیله بهدلیل انتقال تمام صفات از
نسلی به نسل دیگر توسط شفیرهها كه بالقوه قابلیت
تبدیل شدن به حشره بالغ را دارند ،بسیار حائز اهمیت
است .با توجه به جدول 0اثر بین گروههای مختلف
فقط برای صفت تولیدی درصد پیله خوب ،صفت
مقاومتی ماندگاری الرو ،درصد ماندگاری كل
شفیرگی ( )P4/45و صفت درصد ماندگاری شفیره
خوب ( )P4/42اختالفها معنیدار بوده است .اثر
آمیخته بر روی كلیه صفات تولیدی و مقاومتی
معنیدار نبوده است .عامل فصل پرورشی نیز بر روی
تنوع كلیه صفات به شدت اثر معنیداری داشته است.
در جدول  5مقایسههای میانگین انجام شده برای
صفات تولیدی و مقاومت به تفکیک واریتههای
مختلف بین دو گروه انتخابی و غیرانتخابی (شاهد)
آورده شده است .با توجه به مقایسه میانگین انجام
شده در جدول  5برای مجموعه صفات تولیدی ذكر
شده اختالفات معنیداری بین دو گروه انتخابی و
شاهد وجود ندارد .تجربه نشان داده است كه همواره
بین تولید و مقاومت همبستگی منفی وجود دارد
بهطوریکه با افزایش توان تولیدی ،حساسیت الینها
به شرایط محیطی افزایش مییابد.

93

پوراسمعیلی و همکاران :بهبود عملکرد شش آمیخته  F1كرم ابریشم ...

جدول  .4تجزیه واریانس صفات تولیدی و مقاومت (میانگین مربعات) برای منابع تغییر مختلف
درجه
آزادی

منابع تغییر
گروه
آمیخته
فصل
آمیخته × گروه
آمیخته × فصل
گروه × فصل
خطا

درصد پیله
خوب

درصد پیله
متوسط

درصد پیله
ضعیف

درصد پیله
مضاعف

24/002
2/411
*35/211* 231/211
2
23/151
04/103
22/123
11/131
9
203/559** 139/139** 391/133** 2211/311** 2
12/025
1/504
15/151* 243/404
9
25/313
04/540 33/423** 953/999** 9
3/435
29/532
1/213
11/031
2
23/113
12/001
14/011
05/015
54

وزن كل پیله
تولیدی

ماندگاری
الرو

a

درصد ماندگاری
شفیره خوب

091/115** 253511/129* 01351/144
11/152
53403/120
19134/393
**1943/314** 9000253/199**21331113/391
23/042
*251143/155** 203115/253
243/432
**219314/230* 139131/553
*235/349
91911/201
32103/459
01/312
95150/131
02113/423

درصد ماندگاری كل
شفیرگی
*119/320
11/151
**0455/303
23/151
295/909
233/433
03/339

 *aمعنیدار در سطح  ** ،4/45معنیدار در سطح .4/42

جدول  .5مقایسه میانگین صفات تولیدی و مقاومت بین دو گروه انتخابی و شاهد
گروه

درصد پیله
خوب

درصد پیله
متوسط

درصد پیله
ضعیف

درصد پیله
مضاعف

وزن كل پیله
تولیدی

ماندگاری
الرو

انتخابی
غیرانتخابی (شاهد)

10/351A
12/131A

25/239A
21/139A

5/111A
5/315A

0/293A
5/401A

2101/23A
2959/33A

303/29B
332/41A

درصد
ماندگاری
شفیره خوب
31/952B
31/333A

درصد ماندگاری
كل شفیرگی
11/190B
32/313A

 aدر هر ستون میانگینهای دارای حروف متفاوت از نظر آماری تفاوت معنیدار دارند(.)α=4/45

با توجه به اطالعات بهدست آمده در جدول ،5
مالحظه میشود كه انتخاب انجام شده بهوسیله
شاخص در الینهای  3Pمیانگین صفات تولیدی
مرتبط با مقاومت الروی كه شامل وزن كل پیله
تولیدی و ماندگاری الرو است را علیرغم معنیدار
شدن برای صفت ماندگاری الرو ،كاهش داده است
كه دلیل آن را میتوان به افزایش مرگ و میر الروها
تا قبل از رسیدن به مرحله پیله تنی دانست .از نقطه
نظر صفت ماندگاری شفیرهها كه صفت قابل توجه و
با اهمیتی از نظر سازگاری زیستی تلقی میشود،
همان طور كه انتظار میرفت انتخاب بوسیله شاخص
موجب كاهش مقاومت شفیرگی آمیختههای كرم
ابریشم گردید بهطوریکه میانگین درصد ماندگاری
شفیرهها (علیرغم وجود اختالف معنیدار برای صفت
درصد ماندگاری شفیره خوب) در گروه انتخابی
كاهش قابل مالحظه ای را نشان داد.
بحث و نتیجهگیري
نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه روش انتخاب

بهوسیله شاخص ،عالوه بر بهبود عملکرد الینها،
تأثیر چشمگیری و غیر قابل انکاری در بهبود عملکرد
تولیدی آمیختههای كرم ابریشم دارد .بنابراین
جایگزینی روش فعلی بهگزینی در تولید تخم نوغان
با سیستم شاخص انتخاب كالسیک جهت افزایش
كمیت و كیفیت تولید پیله ،افزایش كارایی اقتصادی
سیستم تولید و روند صعودی سودآوری صنعت در
سطح ملی ضروری بهنظر میرسد .لیکن با توجه به
اینکه شاخص انتخاب روی صفات مربوط به مقاومت
الروی نسبت به بیماریها تأثیر منفی میگذارد ،الزم
است تحقیقات بیشتری درباره این گروه از صفات هم
انجام شود تا در مجموع بتواند عملکرد كلی ناشی از
اعمال سیستم شاخص انتخاب را افزایش دهد.
سپاسگزاري
تحقیق حاضر با مساعدت و همکاری پرسنل مركز
تحقیقات كرم ابریشم كشور صورت گرفت .بهدین
وسیله مؤلفان مراتب تشکر و قدردانی خود را از
مدیریت ،كارشناسان و كاركنان این مركز ابراز میدارند.
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