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در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتي بر عملكرد دو مورد نظر اثر صفت 

  الین تجاری کرم ابریشم
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 2331 شهریور :تاریخ پذیرش                2331فروردین :تاریخ دریافت
 

 چکیده

در اين تحقيق، پارامترهای ژنتيکی صفات وزن پيله، وزن قشر پيله و درصد قشر پيله دو الين تجاری کرم ابريشم پس از سه نسل انتخاب 

مبنای انتخاب شامل شاخص . برآورد گرديد REMLو الگوريتم  WOMBATافزارمبرای هر يک از اين صفات با استفاده از نر

و شاخص انتخاب معمولی دو صفتی براساس وزن پيله و درصد قشر پيله ( A)انتخاب معمولی دوصفتی بر اساس وزن پيله و وزن قشر پيله 

(B )در مرکز تحقيقات کرم ابريشم کشور استفاده شد 351و  351آوری شده از دو الين تجاری بدين منظور، از اطالعات جمع. بود .

با مقايسه ميانگين صفات پيله در بين . تر بود، بيشAنسبت به روش  Bهای صفت وزن پيله در هر دو الين در روش  وراثت پذيری

. ند قابل توصيه باشدتوامی A ژی های مختلف انتخاب مشخص شد که اگر هدف، بهبود صفت وزن پيله در هيبريدها باشد، استرات روش

چنين بين اين دو استراتژی برای بهبود درصد قشر پيله، هم. داری وجود نداشت ، اختالف معنی ژی در صفت وزن قشر پيله بين دو استرات

ت ها نيز تفاودر مورد صفات توليدی و مقاومت، بين دو روش شاخص انتخاب دوصفتی در آميخته. قابل توصيه خواهد بود Bاستراتژی 

درصد هتروزيس صفت   ژی يکسان بود، ولی بين ميانگين چنين درصد هتروزيس ايجاد شده در هر دو استراتهم. داری وجود نداشت معنی

 .داری مشاهده شد درصد قشر پيله، اختالف معنی

 درصد قشر پیله  پارامترهای ژنتیکی، کرم ابریشم، شاخص انتخاب معمولی دوصفته، وزن پیله، وزن قشر پیله، :کلمات کلیدی
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 مقدمه
انتخاب برای رشد اقتصادی صفات وزن پیله، وزن قشر پیله       

 دهنهداان  و درصد قشر پیلهه، نشهم می هر در در مهد پهرور      

های انتخهاب بهرای بهیم از یه      رو . کند کرم ابریشم ایفا مر

های انتخاب پر در پر، سطوح حذفر مستشل صفت شامل رو 

هها  کار یر هر یه  از ایهر رو   (. 9)شد باو شاخص انتخاب مر

تواند تحت تأثیر شرایط و نوع صفات و امکانات در دسهتر،،  مر

از تئهوری شهاخص   . (6)ای تغییهر ن ایهد   طور قابهل مححههه  هب

انتخاب برای تلفیق رکوردهای حاصل از منابع مختلف به نحوی 

بینر کننده برای شایستگر تریر پیمشود که دقیقاستفاده مر

شاخص . شودنتیکر کل مربوط به ترکیبر از صفات حاصل مرژ

هها  انتخاب نسبت به رو  انتخاب پر در پر برای بیبود ژنوتیپ

 (.8)ویژه صفات دارای ه بستگر منفر کار مدتر است هب

های انتخهاب بیتهر براسها،    مطالعات ک ر روی تعییر شاخص

رو  شهاخص انتخهاب، کهه    . اه یت صفات انجهام شهده اسهت   

طور هبکند، امترهای ژنتیکر، فنوتیپر و اقتصادی را ادغام مرپار

ای برای تعییر تأکید انتخاب در اصحح حیوانهات اهلهر   استرده

که کاربرد  ن نیاز به پارامترهای درحالر. کار ارفته شده استهب

اههریو و ه کههاران . ژنتیکههر و اههرایت اقتصههادی صههفات دارد

پیلهه، وزن قشهر پیلهه و     انتخاب چند صفته بهرای وزن  (4002)

نسبت قشر پیله را با استفاده از رو  شاخص انتخاب و سهطوح  

هها در نتهایخ خهود     ن. حذفر مستشل مورد بررسر قهرار دادنهد  

داری بیر رو  انتخاب ونژاد، ازار  کردند که اثر متشابل معنر

و ه کاران  کومارسان(. 00، 00)با نسل و نیز جنو وجود ندارد 

پههو از تعیههیر تنههوع  ( 0991)ار و ه کههاران و کومهه( 4000)

های کرم ابریشم دو نسلر و چند نسلر، از شاخص ژنتیکر سویه

های والهدینر بهه منههور اسهتفاده در      انتخاب برای انتخاب الیر

برنامههه دورگ ایههری اسههتفاده کردنههد و دریافتنههد ایههر رو    

غنهر پهور   (. 01و  04)تواند باعث بیبود سهط  تولیهد شهود     مر

های ژنتیکر و اهرایت اقتصهادی   پو از بر ورد پارامتر( 0180)

مثلر، شاخص انتخاب را برای سه واریتهه  صفات تولیدی و تولید

 (.1)تجاری کرم ابریشم ایران تشکیل داد 

 ی صههفات اقتصهادی پیلههه در  ایهر  در حها  حااهر بههرای انهدازه   

شود و بها   های دستر و انفرادی استفاده مر کرم ابریشم، از رو 

های ابریش ر روی ترازوی دیجیتا ، وزن پیلهه و   ر دادن پیلهقرا

های  ایر رکوردها در برنامه. شود وزن قشر ابریش ر پیله ثبت مر

مطالعهات قبلهر   . نژادی کرم ابریشم اه یت زیادی دارنهد  اصحح

نشههان داده اسههت وزن قشههر پیلههه و درصههد قشههر پیلههه از نهههر 

های  تشکیل شاخصذا هایر هستند، ل پذیری دارای تفاوت وراثت

 انتخاب مختلف، تاثیر متفاوتر بر پاسه  حاصهل خواههد داشهت    

(01). 

هدف از ایر تحشیق، بررسر اثر صفت هدف، هنگهام اسهتفاده از   

رو  شاخص انتخاب دو صفتر، بر ع لکرد دو الیر تجهاری دو  

 .کرم ابریشم ایران بود 012و  011الیر تجاری 

 

 هامواد و روش

. پذیرفت انجام کشور کرم ابریشم تحشیشات زمرک در پژوهم ایر

مبنای انتخاب شامل شاخص انتخاب مع ولر دوصفتر بر اسا، 

و شهاخص انتخهاب مع هولر دو    ( A)وزن پیله و وزن قشر پیلهه  

بهدیر  . بهود ( B)صفتر براسا، وزن پیلهه و درصهد قشهر پیلهه     

و  011 وری شهده از دو الیهر تجهاری    منهور، از اطحعات ج ع

هایر با منشأ ژاپنر و چینر هستند و در ترتیت الیربهکه  012

پو از تشکیل جامعه مبنا، از . خط تولید قرار دارند، استفاده شد

ههای برتهر   دااانه، پیلهجطور ههر الیر دو دسته و در هر دسته ب

مهدت سهه   وزن قشر پیله و درصد قشر پیلهه بهه  برای وزن پیله، 

دو صهفتر، قهرار    نسل مهورد انتخهاب بهرو  شهاخص مع هولر     

در هر دو جنو یکسهان در نههر   %( 00)شدت انتخاب . ارفتند

 و طبق دسهتورالع ل  هم مربوطه صفات رکوردایری. ارفته شد

پارامترههای ژنتیکهر و    .پهذیرفت  انجهام  اسهتاندارد  هایپروتکل

بهر   REMLرو  محیطر ج عیت برای صفات ذکهر شهده، بهه   

افزار  فتر، با نرماسا، مد  حیوان ت  صفتر، دوصفتر و سه ص

WOMBAT ژنتیکهر   منهور تجزیه و تحلیهل به. بر ورد اردید

 :اطحعات از مد   ماری زیر استفاده اردید
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Yijkl=µi+Sij+Gik+Aijkl+eijkl 

Yijkl=مشدار مشاهده ،µi= میانگیر صفتi ،امSij= اثر جنوj ام

ام، iام روی صهفت  k( فصل-سا )اثر نسل =Gikام، iروی صفت 

Aijkl=ارز  ژنتیکر افزایشر حیوان  اثرl   ام بهرای صهفتi ام و

eijkl=در ایر مهد  اثهر جهنو و    . باشنداثر عوامل باقی انده مر

 .باشدنسل ثابت و ارز  ژنتیکر افزایشر حیوان تصادفر مر

اههری، هیبریههدهای  ایههری هتههروزیو و  میختههه بههرای انههدازه

ای هه  با استفاده از  میز  متشابل الیر 012×011و  011×012

بهه تفکیه  تولیهد و پهرور      در هر دو استراتژی،  012و  011

وزن پیله، وزن قشر پیلهه و درصهد قشهر پیلهه ایهر      . داده شدند

و درصد هتهروزیو بهه   ایری  اندازه های والدی، هیبریدها و الیر

 .بر ورد شد( 0186)رو  میرحسینر و ه کاران 

 

 نتایج 
ادی پیلهه در  های واریانو و وراثت پهذیری صهفات اقتصه   مولفه

 0در جهدو    Bو  Aههای   های مورد مطالعه در زیر ج عیهت الیر

با استفاده از تجزیهه   011الیر  Aدر زیر ج عیت . ارائه شده است

 ترتیههت فههو و تحلیههل تهه  صههفتر، وراثههت پههذیری صههفات بههه 

بهههههر ورد  860/0 ±049/0و  806/0 016/0±، 686/0 016/0±

 تهریر میهزان   ر و کهم تهری در  نالیزهای سهه صهفتر بهیم   . اردید

پذیری بر ورد شده مربوط به درصد قشر پیله و وزن پیله به وراثت

در . اسهت  646/0 ±010/0و  842/0 ±011/0ترتیت بها مشهادیر   

وراثت پذیری صهفات بهه    012 نالیز ت  صفتر داده ها، در الیر 

بر ورد  461/0 ±01/0و  294/0±064/0، 116/0±060/0ترتیت 

صفتر نیز وراثت پذیری باالیر برای وزن پیله و در  نالیز سه . شد

و ( 124/0±060/0و  148/0±060/0ترتیههت بهه )وزن قشهر پیلههه  

 . وراثت پذیری بسیار پایینر برای درصد قشر پیله بر ورد اردید

ترتیهت  ، وراثت پذیری صفات به011در الیر  Bدر زیر ج عیت 

بههههههر ورد  669/0±019/0و  011/0±190/0، 026/0±601/0

پذیری مربوط تریر مشدار وراثتدر مد  سه صفتر بیم. ردیدا

تهریر مشهدار   و کهم  666/0±018/0به درصد قشر پیله با مشدار 

 186/0±011/0پذیری مربوط به وزن قشر پیله با مشهدار  وراثت

ترتیهههت وراثهههت پهههذیری صهههفات بهههه  012در الیهههر . بهههود

. بر ورد شد 218/0±028/0و  021/0±612/0، 024/0±646/0

تهریر وراثهت پهذیری    تریر و کمها بیمدر نالیز سه صفتر داده

 611/0±018/0ترتیت به)مربوط به وزن پیله و درصد قشر پیله 

پذیری وزن پیله و وراثت 012در الیر . است( 216/0±014/0و 

پذیری وزن پیلهه  وراثت 011وزن قشر مشابه است ولر در الیر 

 .تر استنسبت به وزن قشر بیم

ههای مختلهف    مشایسه میانگیر صفات پیله بهیر رو   4جدو  

شود که بیر میانگیر صهفت  مشاهده مر. دهدانتخاب را نشان مر

داری وجهود   اختحف معنر Bو  Aها وزن پیله مربوط به استراتژی

دارد، که به خوبر پاس  مثبت ایجاد شهده نسهبت بهه انتخهاب را     

میهانگیر وزن پیلهه   باالتریر . دهدها نشان مر برای ایر استراتژی

 .بود Aبرای استراتژی ( ارم 96/0)

داری  ، اخهتحف معنهر   ژی در صفت وزن قشر پیله بیر دو استرات

تری برخوردار از میانگیر بیم Aژی  اار چه استرات. وجود ندارد

ههای چیهارم و پهنجم    درصورت تداوم انتخهاب بهرای نسهل    بود،

نسهبت   Bتژی اسهترا . دار مشاهده شود م کر است تفاوت معنر

از میانگیر درصد قشر بیشتری برخوردار بود که  Aبه استراتژی 

 (.α=01/0)دار هم بودایر اختحف معنر

مشایسه میانگیر انجام شهده بهرای صهفات تولیهدی و      1جدو  

هها را نشهان   مشاومت بیر دو رو  شاخص انتخهاب در  میختهه  

ههای  شهود بهیر سیسهتم   اونه کهه مشهاهده مهر   ه ان. دهد مر

جهز درصهد مانهدااری    هختلف انتخاب در هیچ کدام از صفات بم

 .شودداری مشاهده ن رالرو اختحف معنر

های انتخاب اع ا  شده، در ارتباط بها صهفات درصهد     بیر رو 

را نسهبت  ( درصد 19/86)باالتریر میانگیر  Bپیله خوب، رو  

ایر بدان معنر . دار نبود داشت ولر اختحفشان معنر Aبه رو  

دو رو   هت کهه فرقهر بهیر صهفات تولیهدی در انتخهاب به       اس

 .صفتر وجود ندارد شاخص دو
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در حالت انتخاب به 151و  151های  مؤلفه های واریانس برآورد شده صفات پیله توسط مدل تک متغیره و چند متغیره در الین :1جدول

 (B()وزن پیله و درصد قشر پیله) صفتی و شاخص معمولی دو( A()وزن پیله و وزن قشر) روش شاخص معمولی دو صفتی

 A B 

 وراثت پذیری وراثت پذیری 

 151 151 151 151 صفت نوع آنالیز

 ی  صفتر

 646/0(024/0) 601/0(026/0) 116/0(060/0) 686/0(016/0) وزن پیله

 612/0(021/0) 190/0(011/0) 294/0( 064/0) 806/0(016/0) وزن قشر

 218/0(028/0) 669/0(019/0) 461/0( 01/0) 860/0(049/0) درصد قشر

 دو صفتر

 وزن پیله

 وزن قشر

(016/0)686/0 (066/0)118/0 (020/0)609/0 (024/0)641/0 

(020/0)68/0 (066/0)296/0 (011/0)188/0 (021/0)616/0 

 وزن پیله

 درصد قشر

(021/0 )602/0 (069/0)164/0 (021/0)602/0 (024/0)644/0 

(016/0 )66/0 (010/0)092/0 (016/0)66/0 (066/0)166/0 

 وزن قشر

 درصد قشر

(011/0)19/0 (061/0)104/0 (011/0)19/0 (028/0)681/0 

(016/0)668/0 (014/0)096/0 (016/0)666/0 (061/0)19/0 

 سه صفتر

 611/0( 018/0) 611/0(020/0) 148/0(060/0) 646/0(010/0) وزن پیله

 621/0(026/0) 186/0(011/0) 124/0(060/0) 689/0(020/0) وزن قشر

 216/0(014/0) 666/0(018/0) 010/0( 020/0) 842/0(011/0) درصد قشر

 

 

 

 

 

های مختلف انتخابمقایسه میانگین صفات پیله بین استراتژی :2جدول  * 

(گرم)وزن پیله  سیستم انتخاب (گرم)وزن قشر  )%(درصد قشر    

A a  96/0  a  204/0  b  14/40  

B b  86/0  a  200/0  a  06/44  
                            (α=01/0)داری دارند در هر ستون میانگیر های دارای حروف متفاوت، از نهر  ماری تفاوت معنر *

 

 

 

 

 

*های مختلف انتخاب مقایسه میانگین صفات تولیدی و مقاومت بین استراتژی :1جدول   

 سیستم انتخاب
درصد پیله 

 خوب

پیله درصد 

 متوسط

درصد پیله 

 دوبل

وزن کل پیله تولیدی 

(گرم)  
)%(ماندگاری الرو   

A a  41/81  a  01/00  a  19/1  a  6/0222  a  81/0  
B a  19/86  a  61/8  a  26/4  a  1/0202  a  80/0  

    (.α=01/0)دار دارند در هر ستون میانگیر های دارای حروف متفاوت، از نهر  ماری تفاوت معنر*         



 2331 پاییز، 3سال پنجم، شماره             پژوهشی محیط زیست جانوری                                              –فصلنامه علمی 

5 
 

 

 A، میزان پیشرفت ژنتیکهر حاصهل از اسهتراتژی    011الیر  در

بهرای  . در نسل او  تا سوم نشهان داده شهده اسهت   ( 2جدو  )

، بهرای  0668/0، 0066/0، 0416/0ترتیهت  صفت وزن پیله بهه 

و برای درصهد   0099/0، 0000/0، 0024/0ترتیت وزن قشر به

 .درصد بر ورد شهد  1292/0و  1001/0، 1901/0ترتیت قشر به

، میزان پیشرفت ژنتیکر در نسل او  تا سوم برای 012در الیر 

، بهرای  0124/0، 0104/0، 0286/0صفت وزن پیله به ترتیهت  

، و بهرای درصهد   0019/0، 000/0، 0009/0ترتیت وزن قشر به

درصهد بهر ورد    -0146/0و  0-/0401، -0904/0ترتیت قشر به

ههای مهورد مطالعهه در پاسه  بهه      های ژنتیکر الیرتفاوت. شد

ای کهه صهفات تهابع ههدف     به اونه. انتخاب بسیار مشیود است

 012در نسل سوم و در الیر  011الیر ( وزن پیله و وزن قشر)

که رشهد  درحالر. در نسل دوم رشد ژنتیکر باالتری نشان دادند

ژنتیکر صفت درصد قشر پیله هر دو الیهر در نسهل او  دارای   

. ههای مخهالف هسهتند   هم در جیهت تغییر  نتریر شدت بیم

دهد که صفات وزن قشر پیله و درصد قشر پیلهه  نتایخ نشان مر

برتهری قابهل    012از نهر رشد ژنتیکر کل به الیهر   011الیر 

نسهبت   012برتری جزئر در وزن پیله الیهر  . ای دارندمححهه

 .مشاهده شد 011به الیر 

 

 از نظر میزان پیشرفت ژنتیکی  151و  151های در الین Aیا استراتژی ( وزن پیله و وزن قشر)مقایسه شاخص انتخاب دوصفتی  :1جدول

 درصد قشر پیله

 

 وزن قشر پیله

 

 وزن پیله

 

 صفت

 الیر 011 012 011 012 011 012

0904/0-  1901/0  0009/0  0024/0  0286/0  0416/0 0نسل    

0401/0-  1001/0  000/0  0000/0  0104/0  0066/0 4نسل    

0146/0-  1292/0  0019/0  0099/0  0124/0  0668/0 1نسل    

4212/0-  210/0   0469/0  0224/0   0111/0  0080/0  کل  

 

 از نظر میزان پیشرفت ژنتیکی 151و  151های در الین Bیا استراتژی ( وزن پیله و درصد قشر)مقایسه شاخص انتخاب دوصفتی  :5جدول 

 درصد قشر پیله

 

پیلهوزن قشر   

 

 وزن پیله

 

 صفت

 الیر 011 012 011 012 011 012

1668/0  101/0  0089/0  0021/0  0066/0  0281/0- 0نسل    

9162/0  468/0  001/0  0060/0  0244/0-  0216/0- 4نسل    

1042/0  011/0  0004/0  0490/0  0000/0-  0614/0 1نسل    

616/0  2901/1   0014/0  0296/0   0116/0-  009/0- لک    

 

مقایسه میانگین درصد هتروزیس صفات پیله زیر جمعیت های مختلف :6جدول  * 

 درصد قشر وزن قشر وزن پیله زیر جمعیت

A 
a  98/10  a  16/16  b  68/1  

B 
a  20/49  a  22/16  a  90/1  

(.α=01/0)دار دارند در هر ستون میانگیر های دارای حروف متفاوت، از نهر  ماری تفاوت معنر*   
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جهدو   ) 011، میزان پیشرفت ژنتیکر در الیهر  Bتراتژی در اس

ترتیههت ، در نسههل او  تهها سههوم بههرای صههفت وزن پیلههه بههه (1

ترتیههت ، بههرای وزن قشههر بههه  0614/0، -0216/0، -0281/0

ترتیههت و بههرای درصههد قشههر بههه  0490/0، 0060/0، 0021/0

 ،012در الیههر . درصههد بههر ورد شههد 011/0و  468/0، 101/0

ژنتیکر در نسل او  تها سهوم بهرای صهفت وزن     میزان پیشرفت 

، برای وزن قشر به -0000/0، -0244/0، 0066/0ترتیت پیله به

ترتیهت  ، و برای درصد قشر به0004/0، 001/0، 0089/0ترتیت 

 .درصد بر ورد شد 1042/0و  9162/0، 1668/0

 ها میختهمشایسه میانگیر درصد هتروزیو صفات پیله  6جدو  

ههای مهورد مطالعهه را    یر والدیر در زیر ج عیتنسبت به میانگ

تهریر  های مورد مطالعه، بیمدر بیر زیر ج عیت. دهد نشان مر

میانگیر درصد هتروزیو وزن پیله و وزن قشر پیله، مربهوط بهه   

بهود ولهر در   ( 16/16و  98/10ترتیهت  بهه ) Aهای اروه  میخته

 .دار نبود معنر 01/0سط  

 

 بحث
پذیری و پیشرفت باید به صفاتر که وراثت های انتخابدر برنامه

در الیهر  . تهری شهود  دهند توجهه بهیم  ژنتیکر باالیر نشان مر

تهر اسهت،   پذیری وزن پیله نسبت به وزن قشر بیم، وراثت012

با توجه  .تر استپذیری وزن قشر بیم، وراثت011ولر در الیر 

کرد  توان استنباطپذیری باالی صفات مورد مطالعه مربه وراثت

ههای  که اثرات افزایشهر ژنهر، ع ومهاأ تهأثیر زیهادی روی ارز      

طهور متوسهط   هفنوتیپر ایر صفات دارنهد و ع لکهرد حیهوان به    

باشد و بیبود ایر صفات های اصححر مرشاخص خوبر از ارز 

ویژه از طریق انتخاب انفهرادی نیهز بهه    ههای اصححر بدر برنامه

دو الیهر مهورد مطالعهه،    در ههر  . سیولت امکانپذیر خواهد بهود 

تهر از وزن قشهر پیلهه    پذیری صفت وزن پیله، ک ر بهیم وراثت

توان انتهار داشهت میهزان پاسه  انتخهاب در     بر ورد شد که مر

حالت انتخاب انفرادی بر اسا، وزن پیله نیز بهه ه هان نسهبت    

های صفت وزن پیله در هر  چنیر وراثت پذیریتر باشد، همبیم

تر است که ایر امر ، بیمAسبت به رو  ن Bدو الیر در رو  

دلیل کهاهم واریهانو محیطهر حاصهل از انتخهاب      مر تواند به

چنیر بدون در نهر ارفتر رو  انتخاب اع ا  شهده،  هم. باشد

نشهان دادنهد    012تری در الیر پذیری بیمهر دو صفت وراثت

تری را نیهز در ایهر الیهر انتههار     توان رشد ژنتیکر بیمکه مر

صفات وزن پیله، وزن قشهر پیلهه و درصهد قشهر پیلهه از      . داشت

پهذیری  صفات اقتصادی میم در کرم ابریشم هستند کهه وراثهت  

 (.0)باالیر دارند 

توان اذعهان  دست  مده از ایر مطالعه مرهبا توجه به نتایخ ب

سهه  )کرد که جیت بیبود میهانگیر وزن پیلهه در کوتهاه مهدت     

براسها، وزن پیلهه و    شاخص انتخاب مع ولر دو صهفتر ( نسل

باشد و ااهر ههدف بیبهود صهفت وزن      وزن قشر پیله، کار مد مر

. تواند قابل توصیه باشدمر A ژی پیله در هیبریدها باشد، استرات

توانههد مههر Bعلههت میههانگیر وزن پیلههه پههاییر در اسههتراتژی   

ه بستگر اعیف و منفر بیر وزن پیله و درصد قشهر پیلهه در   

یر بیر ایر دو استراتژی برای بیبهود درصهد   بنابرا. ها باشد الیر

طور کلهر براسها،   هب. قابل توصیه خواهد بود Bقشر، استراتژی 

نتایخ تحشیهق حااهر اسهتفاده از شهاخص انتخهاب مع هولر دو       

، با ههدف بیبهود   (B)صفتر براسا، وزن پیله و درصد قشر پیله

بها توجهه بهه    . باشهد  ها قابل توصیه مرصفت درصد قشر هیبرید

نژادی، افهزایم سهود از طریهق بیبهود     که هدف هر برنامه بهایر

سط  ژنتیکر ی  یا چند صفت است، لذا الزم است بها بهر ورد   

بینر دقیق ارز  اصححر حیوانهات،  پارامترهای ژنتیکر و پیم

های  پیشرفت ژنتیکر اروه(. 2)پیشرفت ژنتیکر را ارزیابر ن ود 

های ارثر ههر نسهل از   صورت انحراف میانگیر ارز هانتخابر، ب

بر وردهای رشد ژنتیکر کل بهرای  (. 4)اروه شاهد محاسبه شد 

 012ه ه صفات مثبت بود و فشط برای درصد قشر پیلهه الیهر   

تواند ناشر از ه بستگر ژنتیکر منفهر  منفر بر ورد شد که مر

بر ورد شده بیر صفت وزن پیله و درصد قشر پیله، در ایر الیر 

شد ژنتیکر صفات وزن قشر پیلهه و درصهد   از ر 011الیر . باشد
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دو صهفت  . برخوردار است 012قشر پیله باالتری نسبت به الیر 

در نسل سوم و در الیر  011وزن پیله و وزن قشر پیله در الیر 

 . تههری برخوردارنههددر نسههل او  از رشههد ژنتیکههر بههیم  012

های مورد مطالعه باعث شده اسهت کهه   های ژنتیکر الیرتفاوت

در . های متفاوتر را شاهد شهد های مختلف شدت پاس لدر نس

 011الیهر   Bو  Aتوان افت کهه در ههر دو اسهتراتژی     کل مر

 .رشد ژنتیکر بیتر داشته است

صههفت  09ای بههر روی  در مطالعههه (0990) شههوکا و اووینههدان 

ک ّر در چیار نژاد کرم ابریشم دونسله، اظیار داشتند که صفاتر 

دهنهد،  پذیری باال نشان مر و نیز وراثتکه پیشرفت ژنتیکر باال

ناااراجها و  (. 6)احت االأ تحت کنتر  ع ل افزایشر ژنر هسهتند  

صهفت مختلهف را    06نیز پارامترهای ژنتیکر  (0996) ه کاران

نتهایخ  . نسله کرم ابریشم مورد بررسر قرار دادند های دودر الیر

ی، حهداکثر  پذیری باال در مورد بهارور دهنده توارثحاصله نشان

وزن الروی، وزن و تعداد پیلهه تولیهدی، نسهبت مهوثر پهرور ،      

 (.02)نسبت شفیرار و میزان ظیور پروانه بود 

تریر میانگیر درصد های مورد مطالعه، بیمدر بیر زیر ج عیت

ههای  هتروزیو وزن پیله و وزن قشر پیلهه، مربهوط بهه  میختهه    

 01/0سهط    بهود ولهر در  ( 16/16و  98/10ترتیت به) Aاروه 

توان نتیجه ارفت کهه درصهد هتهروزیو     پو مر. دار نبود معنر

ژی یکسههان اسههت ولههر بههیر   ایجههاد شههده در هههر دو اسههترات 

هههای درصههد هتههروزیو درصههد قشههر پیلههه، اخههتحف  میههانگیر

شود که درصد طور کلر، مشاهده مرهب. داری مشاهده شد معنر

د قشهر پیلهه   تر ازوزن پیله و درصهتروزیو وزن قشر پیله بیم

 اه یهت اثهرات ژنهر    ( عحوه بر اثهرات ژنهر افزایشهر   )است، که 

درصد قشر پیلهه  . رساندغیر افزایشر را در کنتر  ایر صفت مر

ایر امر نشان دهنده . تریر درصد هتروزیو برخوردار استاز کم

ایر است که ایر صفت ک تر تحت تأثیر اثهرات هتروتیه  قهرار    

کهه  های انتخهابر، بهه دلیهل ایهر    وههای اردر  میخته. ایرد مر

های تشریبا یکسانر برای صفات پیله مورد های والد با رو الیر

های مهورد اسهتفاده   اند، واارایر ژنتیکر الیرانتخاب قرار ارفته

تهر  در  میخته اری نسبت به اروه شاهد برای ایهر صهفات کهم   

 یها میختهدر نتیجه مشدار هتروزیو ک تری را نسبت به . است

 هههای نتههایخ تحشیههق حااههر، یافتههه. اههروه شههاهد نشههان دادنههد

را ( 4000)و طالبر و ه کهاران  ( 0186)میرحسینر و ه کاران 

کند و مشدار هتروزیو مشاهده شده، ع دتاأ به واارایر تأیید مر

و  1)های والد مهورد اسهتفاده بسهتگر دارد    ژنتیکر صفات الیر

01.) 
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Abstract
In this study, genetic parameters of cocoon weight, cocoon shell weight and cocoon shell

Percentage in two commercial lines (153 & 154), after three Generation, were Estimated. To
achieve these goals, the REML Algorithm, and WOMBAT software were used. The base of
selection was two conventional 2-trait index (based on cocoon weight- cocoon shell weight
(A) and cocoon weight- cocoon shell percentage (B). for these goals were used from data in
Iran Silkworm Research Center. Heritability's of cocoon weight, in two lines, in B method
was upper than A method. In Mean Comparison of cocoon treats, between methods, to
increase cocoon weight, a method was suggested. In cocoon shell weight, different between
two methods, was no significant. Also between methods, to increase cocoon shell Percentage,
B method was suggested. In production treats and Resistance, between methods in Hybrids,
was no significant. Also the created of heterosis Percentage in two methods was same but
means of cocoon shell Percentage between methods, was significant.
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