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 چکیده

نوغانداري  توسعه پس از تفریخ در اتاق تفریخ مرکز 1395کشور، در بهار سال  ابریشم موجود درکرمایرانی و یک هیبرید چینی هیبرید تجاري  شش
بود. پـس از اتمـام دوره   یدریه حتربتدر منطقه ابریشم شدند. هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد هیبریدهاي مورداستفاده کرمدادهحیدریه پرورشتربت

  قشر پیله، درصد صفات موردبررسی شامل تعداد الرو زنده، تعداد شفیره زنده، وزن پیله، وزن قشرآوري گردید.  بعضی از هاي تولیدي جمعپرورش، پیله
 هايداراي باالترین وزن براي پیله 32 × 31هیبرید داد که یبریدها نشانهمقایسه بین الروي بود. دورهنوغان و طولگیري و رنگ پوسته تخمپیله اندازه

. از )P>05/0(بود  گرم) 39/0خوب ( یک پیله میانگین وزنو بیشترین  گرم) 64/1خوب ()، بیشترین میانگین وزن یک پیلهگرم 86/147تولیدي ( خوب
 خوب بـه  قشر یک پیله و میانگین وزن 61/121و  66/121ترتیب با تولیدي  به خوب پیله براي صفات وزن   151×154چینی و هیبرید  طرفی هیبرید

بیشـترین مقـدار   عدد تخـم   67/604با تولید  32 × 31هاي هیبرید پروانه  . همچنین)P>05/0(دادند کمترین عملکرد را نشان 31/0و  29/0ترتیب با 
  ). P>0,05(ند گذاري را داشتتخم

  
   هیبرید، نوغانداري،  الرو ،ابریشمکرم ،عملکردپیله،  کلیدي: هايواژه

  
   1   مقدمه

راي پرورش کرم ابریشـم از هیبریـدهاي   با توجه به اینکه ب      
ســتفاده در منطقــه امــورد هــايیتــهشــود و وارمــیوارداتــی اســتفاده

 دهشـ  هاي قبل انتخابها عملکرد سالحیدریه براساس آزمایشتربت
کـردن و  نوغانداري اقـدام بـه وارد   توسعه است. همچنین هرساله اداره
است، لذا ضـروري  یشم در کشور نمودهابرتوزیع هیبریدهاي جدید کرم

مورداسـتفاده، از   هايیتهرسد که عالوه بر آزمایش مجدد وارمینظربه
شود تا بتوان بهترین ها استفادهجدید وارداتی نیز در آزمایش هايیتهوار
حیدریـه  تربـت  شهرسـتان عملکردي در  اساس صفاترا بر هايیتهوار

ابریشم است، با فرد کرمذاي منحصربهتوت غ درختنمود.  برگانتخاب
توت با آبی کشور کشت درختانو کمبود منابع هایسالتوجه به خشک

ابریشـم  مناسـب کـرم   هايیتهاست، لذا شناسایی وارمواجه یتمحدود
 در جهـت بهبـود کیفیـت ابریشـم     توانـد یازنظر عملکرد در منطقه م

 هـاي یتـه ار بـا وار سـازگ تولیدي، صرفه اقتصادي و شناسایی نژادهاي
                                                        

  دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه  -1
  اداره توسعه نوغانداري خراسان رضوي، تربت حیدریه -2

  ) m.alipanah @torbath.ac.ir                 نویسنده مسئول:ایمیل  -(*
DOI:10.22067/ijasr.v12i3.75418 

طورکلی در کرم ابریشم سه گروه از صفات مختلف گامی مؤثر باشد. به
تولیدمثلی و صفات مربوط به مقاومت  شامل صفات کمی پیله، صفات

). 2و 1ها از اهمیت خاصی برخوردارنـد ( ابریشم نسبت به بیماريکرم
ستند ابریشم هدر این میان صفات پیله، صفات مهم اقتصادي در کرم

هـا بسـیار   انتخاب مستقیم آن ییپذیري باالیی دارند و کارآکه وراثت
). تحقیقات در داخل و خارج کشـور بـراي شناسـایی    4و  3( باالاست

است که ازجمله انجاممناسب براي پرورش همواره در حال هیبریدهاي
کـرد کـه در مقایسـه    ) اشاره5توان به تحقیق کرامتلو و همکاران (می

دادنـد کـه تمـام    ابریشم ایرانی و خارجی گزارشکرم بریدهايیبین ه
تري در مقایسه با هیبریـدهاي خـارجی   هیبریدهاي ایرانی پیله بزرگ

 ،103×104کنند و بهترین عملکـرد مربـوط بـه هیبریـدهاي     میتولید
نمودنـد کـه    بود. همچنین گـزارش  154×151و  31×32، 104×103

اسـت و  بـوده  31×32هیبریـد   بهترین عملکرد قطر پیلـه مربـوط بـه   
  است.  شده مشاهده 151×154کمترین قطر پیله نیز در هیبرید 

شـود حاصـل   مـی نوغان تجارتی که براي تولید پیله استفادهتخم
ابریشم با خصوصیات ژنتیکی متفاوت است که هاي کرمآمیزش واریته

ژنتیکی این ). لذا مطالعه 7( نامندچینی و ژاپنی می هايیتهها را وارآن
است. ازجمله به تحقیق غنـی پـور و   صفات کمی در تجارتی ضروري

هـاي  بررسی شـاخص  کرد که محققان بهاشاره توانی) م8( همکاران
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، 103×104، 104×103، 31×32 ،32×31 ابریشـم شش هیبرید کـرم 
ــر 107×110 و  110×107 ــد. ب ــق  پرداختن ــن تحقی ــایج ای اســاس نت

طـور  انـدمان اسـتفاده از غـذا بـه    شد که مصـرف، هضـم و ر  مشخص
گیـرد. براسـاس   مـی و سن هیبرید قـرار  یپتأثیر ژنوتداري تحتمعنی

 ياي در هیبریـدها تغذیـه  هايشد که تفاوت شاخصنتایج فوق بیان
 دارد و باید توجه به تولید این هیبریـدها بـر   ابریشم وجودمختلف کرم

  ). 9شود (اي انجاماساس خصوصیات تغذیه
ابریشـم  هیبرید کرم ینتریر کشورها نیز براي یافتن مناسبدر سا

) در 10( اسـت. ویـدوماال و همکـاران   پذیرفتـه تحقیقات زیادي انجام
-چندنسلی را به× ابریشم دونسلی اي پنج ترکیب آمیخته کرممطالعه

تجمعـی روي  براي اثـرات  PM × NB4D2 آمیخته رایجهمراه واریته
 نسبت ،پرورش برحسب تعداد مؤثر بتنس ،دوره الروي صفات طول

 ابریشـم  نسبت و پیله قشر وزن پیله، وزن وزن، برحسب پرورش مؤثر
 پارادشآندرا منطقه براي آمیختهترکیب ترینمناسب شناسایی منظوربه

 هـاي شـاخص  اسـاس بر که کردنداعالم هاآن دادند،قرار ارزیابی مورد
 × Bl26و  BL24 × NB4d2، BL26 × 4D2 هايآمیخته ارزیابی،

4D2 گرفتهنظرمنطقه در عنوان ترکیب آمیخته مناسب شرایطباید به 
هـاي حاصـل از   ) هم با بررسـی آمیختـه  11شوند. آشوکا و گویندان (

 کـه  داشـتند اظهـار  ،ابریشـم کـرم  طرفـه چهار و طرفهسه ،سادهتالقی
ــه ــايآمیخت ــار ه ــهچه ×  (KA × NBY)×  (NB١٨×  J١٢٢ طرف

)NBY × KA)  ×(J١٢٢×NBداري را براي پـنج  برتري معنی )١٨
 قشر و پیله وزن ،ابریشمکرم 10000تولیدي توسط  صفت ( مقدار پیله

 سـطح  توانندمی و دارند) دنیر و پیله الیافطول پیله، قشر درصد پیله،
بـوهرو و همکـاران    . دهنـد  داريمعنـی  افزایش را کشاورزان تولیدات

 دادند، عملکردقراربررسید دوازده آمیخته مختلف را مورد) عملکر12(
و  83/1ترتیـب  پیلـه بـه   قشـر  پیله، وزن هیبریدها براي وزن متوسط

بـا   SKAU-R-1داد کـه هیبریـد   گرم بود. این تحقیـق نشـان   38/0
-پیلـه و وزن ترتیب براي صفات وزنگرم ( به 45/0و  09/2عملکرد 

در تحقیـق  اسـت.  توصیه گرم قابلر مناطقبراي پرورش د  پیله)قشر
پیلـه بهتـرین هیبریـد     شد که ازنظـر وزن مشخصدر ایران   دیگري

با  154×153 پیله را هیبرید و کمترین وزن گرم794/1با وزن  31×32
بـا وزن   31×32 پیله هیبریدقشردارد و ازلحاظ وزنگرم  555/1وزن 
ــه و کمتــرین عملبیشــترین قشــرگــرم  4327/0 ــدپیل  کــرد را هیبری

Qiufeng × Baiyu  3493/0و  3567/0ترتیـب بـا   بـه  154×153و 
   ).6( داشتند گرم

) عملکـرد ده  13در یک آزمایش ویشگاهی صدیق و همکاران ( 
ابریشـم ایـران شـامل    آمیخته حاصل از تالقی پنج گروه بـومی کـرم  

گـیالن و   ،هاي خراسانی (صورتی، پرتقالی و لیمـویی)، پرتقـالی  گروه
کردنـد. نتـایج   مقایسه 110و  107شده اصالح هايینبا الرا غدادي ب

پرتقـالی   ×107هـاي  آمیختـه  خـوب در پیله داد که صفت تعدادنشان

عدد   2/208 و  2/220 گیالنی به ترتیب با پرتقالی  ×110  گیالن و
 گرم و درصد 327/0  با يبغداد  ×107  خوب درآمیخته پیلهقشر و وزن

 ،درصـد 8/19 بـا  یخراسـان  صـورتی   ×  107 نیز درآمیختهپیله  قشر
). نتایج فوق بر شـناخت  >05/0P( بودندبرتر هاآمیخته سایر به نسبت

ها جهت بهبود بومی و استفاده از آن هايدقیق پتانسیل ژنتیکی گروه
  ). 13کند (میشده فعلی تأکید اصالح هايیتهعملکرد وار

داد کـه  ایرانـی و چینـی نشـان    بریـد نتایج مقایسه عملکرد دو هی
 )15(). مندال و مورتی 14( است ترچینی نسبت به گرما مقاوم هیبرید

ابریشم که مقاوم به دما و در تحقیقی براي یافتن بهترین هیبرید کرم
 هـاي کردنـد کـه هیبریـد حاصـل از تالقـی     رطوبت باال باشد اعـالم 

SK3×BHR2 و O3×D6(p) ــاطق ــرورش در من ــراي پ ــرم  و  ب گ
توانـد  است و سایر هیبریدهاي مورد آزمایش تنها می مرطوب مناسب

) 16گیرد.  سیتاراموال و همکاران(قرارهاي خاصی مورداستفادهدر فصل
 APC1 دادند که هیبریدابریشم گزارشهیبرید کرم 28با مقایسه بین 

× APJ1 ن . عملکرد ایداردنسبت به دماي باال  و رطوبت باال مقاومت
ترتیـب  پیلـه بـه   قشر   پیله و  وزن هیبرید براي صفات باروري، وزن

  .بود 44/0و  95/1، 610
ابریشم در کشور تولیـد و  مختلفی از کرم هايیندر حال حاضر ال

هاي ژنتیکی هرکدام، عملکـرد  گردد که با توجه به پتانسیلمیعرضه
ن الین هـا  مقاومت و حساسیت ایآن نیز متفاوت است. شناخت میزان

-هـاي هاي برتر و هم براي آگاهی از قابلیـت هم براي انتخاب الین
است.  نژادي آتی ضروريها براي اعمال فرایندهاي اصالحژنتیکی آن

سـنتی و  همچنین با توجه به شرایط موجـود در  مـزارع و تلمبارهـاي   
ابریشم کـه بـه دالیـل عدیـده بـروز آلـودگی و       کرم صنعتی پرورش

هـا و هیبریـدهاي   است، انتخاب الیـن  تملحاشی از آن مومیر نمرگ
خاصـی  از افت شدید تولید از اهمیت يمقاوم به بیماري براي جلوگیر

  ).17( است برخوردار
× 104، 32×31ایرانی  هیبرید حاضر بررسی شش هدف از مطالعه

 و یک هیبرید 154× 151و  153×154 ، 154×153 ، 151×154، 103
  یدریه بود.حتربتی از نظر عملکرد در شرایط  چین وارداتی
  

  هامواد و روش
نوغان هیبریدهاي مورداستفاده در این تحقیق شامل شش تخم

(حاصل از تالقی نژادهاي چینی و ژاپنی) ایرانی  هیبرید تجاري
 54× 151و 153×154 ، 154×153 ، 151×154، 103× 104، 32×31

کشور  نوغانداري تحقیقات مرکز و یک هیبرید وارداتی چینی بود که از
سانتیگراد، درجه 25±5شرایط  ها تحتنوغانکلیه تخمشدند. تهیه

تاریکی  ساعت 8 و نور ساعت 16 نوري و دوره 80±5نسبی  رطوبت
  شدند. نگهداري اتاق تفریخروز در  12به مدت 

 استاندارد شرایط با شدهتفریخ الروهاي جوان کرم پرورش سپس



  401     یدریهحدر تربت شمیکرم ابر هیبریدعملکرد هفت  یبررسعلی پناه و همکاران، 

شد. برگ مورداستفاده براي ) انجام18( استانداردجداول برابر پرورش
 توسعه موچی توتستان ادارهشده کنپرورش از درختان توت اصالح

شد. الروهاي هر هیبرید تا پایان سن حیدریه تهیهتربت نوغانداري
، یافتند. در ابتداي سن چهارمصورت گروهی پرورشسوم الروي به

الروهاي شد و سپس الرو انتخاب 400ر هیبرید بصورت تصادفی از ه
شدند. صفات تفکیک تائی100هر هیبرید به چهار گروه 

 درصد ،مانده زنده شفیره تعداد ،زنده الرو گیري شامل تعدادمورداندازه
. بود پیلهقشر  درصد قشر پیله و وزن ،پیلهوزن  ،شفیره ماندگاري
 هر در الرو 100 و تکرار چهار با تصادفیکامالًطرح قالب در آزمایش

با  استفاده از رویه   SAS 9.2 افزارنرم توسط هاداده و شدانجام تکرار
ها با میانگینمقایسهشدند.  ) تجزیهGLMعمومی ( خطی هايمدل

  .گرفتاي دانکن صورتاستفاده از آزمون چند دامنه
  

  نتایج و بحث
  مشخصات کلی 

و  104× 103 ، 32×  31هیبریـدهاي  نوغان در رنگ پوسته تخم
و 151×  154 154،×  153( هیبریدهاسایر چینی زردرنگ و در هیبرید

مقایسه که مربوط سایر صفات موردبراي . بودسفیدرنگ  )154× 151
 خـواب و تغذیـه   و طـول دوره  5تـا   1الروي در سنین به طول دوره

 ،  ولی هیبریدندبودبهژاپنی مشا هیبرید 6براي  5تا  1الروي در سنین 
 کـرم  تغذیـه دوره  طول ،1الروي سن  تغذیه چینی داراي طول دوره

 امـا بـراي صـفات طـول دوره     ،جوان کمتر از هیبریدهاي دیگر است
 الرو تغذیه دوره طول ،جوانخواب کرم طول دوره ،3الرو سن  خواب

طول ، الغبتغذیه کرم طول دوره ،5 سن الرو تغذیه دوره طول ،4 سن
طول کل دوره الروي بیشتر ، تغذیه الروي طول دوره، بالغ دوره کرم

  از سایر هیبریدها است.
ها بین تیمارهاي مختلف و یانگینمآماري و مقایسهنتایج تجزیه 

 گردیده ارائه  4تا 1 ولاصفات مختلف پیله و قشر ابریشم در جد براي
  . است

  
  گیري شدهصفات اندازه
  تولیدي پیلهوي و الرخصوصیات

بیشترین مقدار  151× 154تعداد الرو زنده پیله نرفته در هیبرید   
کمترین مقدار بود از طرف دیگر تعداد پیله  154× 153و براي هیبرید 
کمترین و عدد  67/88با  151× 154براي هیبرید  یبترتتولیدي نیز به
د ولـی  رین مقـدار بـو  تبیشـ عـدد   67/97با  154× 153براي هیبرید 

صـفت در بـین تیمارهـا    داري بـراي ایـن دو  معنـی طورکلی تفـاوت به
   ).1نشد (جدول مشاهده

دهد که بین تیمارهـا ازنظـر   مینشان 1شده در جدول نتایج ارائه

داري نیست هرچند بیشترین تعـداد پیلـه   معنیتعداد پیله خوب تفاوت
اد پیلـه  و کمتـرین تعـد  پیله  93با  104×103خوب مربوط به هیبرید 

.  پیلـه خـوب بـه ازا صـد الرو بـود      80بـا   151×154خوب را هیبرید 
دار براي تعداد پیله معنیتفاوت یق،موردتحق یدبین هفت هیبرمقایسه 

هیبرید چینی نسـبت   کهينحوبه دادرا نشانخوب  هايیلهدر لیتر از پ
به هیبریدهاي ایرانی بیشـترین تعـداد پیلـه خـوب در لیتـر را داشـت       

داري وجودنداشت. (جدول بین تیمارهاي ایرانی تفاوت معنی کهیالدرح
و  عدد 67/5با  154×153). بیشترین تعداد پیله ضعیف را در هیبرید 1

 عـدد  67/2با  153×154کمترین تعداد پیله ضعیف مربوط به هیبرید 
دار نبود(جدول بود. تفاوت بین هیبریدها ازنظر تعداد پیله ضعیف معنی

هاي دوبل در بین هفت هیبریـد موردمطالعـه   ین تعداد پیله).  همچن1
هـاي دوبـل بـراي تیمـار     داري نداشت،  اگرچه تعداد پیلهمعنیتفاوت

بیشترین مقـدار و بـراي هیبریـد چینـی و هیبریـد       51/3با  151×54
 کمترین مقدار بود.پیله دوبل  1با  154×153

رید ابریشم در بین هفت هیبتولیدي حاصل از صفت وزن کل پیله 
 154×151) ولـی هیبریـد   2داري نداشـت(جدول  معنیمختلف تفاوت

بیشترین و هیبرید چینی کمتـرین وزن تولیـد پیلـه را نشـان دادنـد.      
براي صفت وزن پیلـه  یبریدهاي مورد آزمایش همقایسه بین عملکرد 

) که بین هیبریدهاي مختلـف  2داد (جدول خوب تولیدي نتایج نشان
 ).>05/0P( داردازنظر وزن پیله خوب تولیدي وجـود  داريمعنیتفاوت

 86/147بـا   32×31تولیدي مربوط به تیمار  خوب بیشترین وزن پیله
 و چینـی بـه    151×154و کمترین مقدار مربوط به هیبریـدهاي  گرم 

  بود. گرم  66/121و  61/121یب با ترت
 دهدمی نشان ،آمده است 2ها که در جدول نتایج مقایسه میانگین

بیشـترین میـانگین وزن     104×103 هیبریـد  ابریشـم  هـاي کـرم  که
 مقایسه بـا سـایر هیبریـدها دارد هرچنـد تفـاوت     هاي دوبل را درپیله

  نشد.داري مشاهدهمعنی
شده براي میانگین وزن یک پیله خـوب در  با توجه به نتایج ارائه

شود  براي ایـن صـفت بـین هیبریـدهاي مـورد      میمشاهده 2جدول 
بیشترین میـانگین وزن    کهينحودارد بهدار وجودمعنیه تفاوتمقایس

و کمتـرین وزن را هـم     32×31یک پیله خـوب مربـوط بـه هیبریـد    
  هیبرید چینی داشتند.  هايیلهپ

میانگین وزن یک پیله خـوب بـا شـفیره نـر در بـین       کهیدرحال
وب )  اما میانگین یک پیله خ2دار نداشت (جدول معنیهیبریدها تفاوت

داري بود  و  بیشترین معنیبا شفیره ماده در بین تیمارها  داراي تفاوت
میانگین وزن یک پیله خوب با شـفیره مـاده مربـوط بـه تیمارهـاي      

بـود و   گـرم   63/1و  68/1ترتیب بـا  به  32×31 و هیبرید 151×154
 شـد مشـاهده گـرم   46/1با مقـدار  کمترین میانگین در هیبرید چینی 

)05/0P<.(   
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  یشممیانگین براي صفات تعداد الرو پیله نرفته، پیله تولیدي، پیله خوب، پیله خوب در لیتر، پیله ضعیف و پیله دوبل در هفت هیبرید کرم ابرمقایسه  - 1جدول 

Table 1- Compare means for number of larvae  non cocoon, cocoon production, good cocoon , good cocoon in litter, weak cocoon 
and double cocoon traits in seven silkworm hybrids 

 هیبرید
Hybrid 

  

 تعداد الروهاي پیله نرفته
Number of non- 

cocooning larvae   

 تولیدي يهالهیتعداد پ
Number of cocoon 

production  

 خوب يهالهیتعداد پ
Number of 

good cocoons  

یله تعداد پیله در لیتر از پ
 خوب

Number of good 
cocoon in litter  

 ضعیف يهالهیتعداد پ
Number of 

weak cocoons  

 دوبل يهالهیتعداد پ
Number of 

double cocoons  

153×154  2 98 89.33 b106 5.67 1 

31×32  2.67 97.33 90.33 b99 3.33 3.21 

103×104  2.33 97.67 93 b108 3 2.08 

154×151  11.32 88.67 80 b105 5 3. 51 

151×154  2.66 97.67 90.33 b102 3.33 1.73 

154×153  2.66 97.33 91.33 b110 2.67 1.15 

Chines 
 5.66 94.33 88 125a 4.33 1 

  میانگین
Mean  4.19 95.71 88.90 107.86 3.90 2.90 

MSE 5.91 5.74 5.12 5.44 0.11 0.08 

  ).>P 05/0( باشندیم داریاي اختالف معنهر ستون با حروف غیرمشترك دار يهانیانگیم 
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).       

 
است. مطابق نتایج آمده 15نمودار نتایج میانگین وزن شفیره نر در

 153×154شده بیشترین میانگین وزن شفیره نر مربوط به هیبرید ارائه
 به هیبرید چینی بـود، اگرچـه تفـاوت   گین وزن مربوط و کمترین میان

میانگین وزن شفیره ماده بـین هیبریـدهاي    داري مشاهده نشد.معنی
  ).>05/0P( داددار  نشانمورد آزمایش تفاوت معنی

بیشـترین میـانگین وزن شـفیره مـاده در هیبریـد      کـه  طـوري به
ن شـفیره  میانگین وزکه کمترین درحالی گرم بود، 31/1با  151×154
    شد.مشاهدهگرم  15/1با در هیبرید چینی  ماده

  
  صفات وزن و درصد قشر پیله

بـراي میـانگین وزن    ،شودمیمشاهده 3گونه که در جدول همان
-قشر در یک پیله خوب بین تیمارهاي مختلف مورد آزمایش تفـاوت 

 39/0با میـانگین وزن قشـر    32×31، هیبرید شتداري وجود دامعنی
یـب بـا   ترتو هیبرید چینی  به 151×154رین مقدار و هیبریدبیشتگرم 

ــرم  29/0و  31/0 ــر  گ ــانگین وزن قش ــرین می ــانکمت ــدرا نش  دادن
)05/0P<( .داري بین قشر پیله معنیکه تفاوت دادشده نشاننتایج ارائه

بین تیمارهاي مختلف در حشرات نـر و همچنـین در حشـرات مـاده     
  .ردنداوجود

میانگین درصد قشر ابریشمی یک پیله  3جدول با توجه به نتایج 
هرچنـد   ،داري نداشتمعنیتفاوت یخوب در بین تیمارهاي موردبررس

داراي بیشـترین درصــد قشــر  درصــد  66/25بــا  153×154هیبریـد   
ابریشمی در مقایسه با سایر هیبریدها بود. نتایج مربـوط بـه مقایسـه    

 مـاده نیـز تفـاوت   هـاي نـر و   میانگین درصد قشر ابریشمی در پیلـه 
) . 3نـداد ( جـدول   داري بین هفت هیبرید مورد آزمایش نشـان معنی

 اگرچه بین حشرات نر بیشترین و کمترین درصد قشـر ابریشـمی بـه   
و هیبریـد   درصـد   08/26بـا   104×103ترتیب مربـوط بـه هیبریـد    

بود و در حشرات  ماده بیشتر درصد قشر درصد  07/24با  154×153
  بود.  درصد 54/24با  153×154به هیبرید ابریشمی مربوط 

  
وسط یک پروانـه، تعـداد تخـم لقـاح     ت شدهکل تخم گذاشته

  نرفته  و درصد تفریخ
هـا بـراي صـفات کـل تخـم      با توجه به نتایج مقایسه میـانگین 
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-تفاوت  ،شده توسط یک پروانه بین هیبریدهاي مورد آزمایشگذاشته
شـده توسـط   رین تخم گذاشتهبیشت  کهينحوبه ت،داشدار وجودمعنی

 ).>05/0P( بودعدد  67/604با   32×31یک پروانه مربوط به هیبرید 
شـود بـین هفـت هیبریـد     مـی مشـاهده  4گونه کـه در جـدول   همان

نداشـت،  داري براي صفت درصد تفریخ وجـود معنیتفاوت یموردبررس

 32×31و  104×103 ،154×151اگرچه هیبرید چینـی و هیبریـدهاي   
کـه درصـد تفـریخ در    دادند  درحـالی درصد تفریخ را نشان 98حدود  

 درصد بود 97حدود  153×154 و 151×154  ،154×153هیبریدهاي 
.  

 

  در هفت هیبرید کرم ابریشم میانگین (اشتباه معیار) براي صفات مختلف وزن پیله و وزن شفیره -2جدول
Table 2- Means (standard error) for different traits of cocoon weight and pupa weight in seven silkworm hybrids  

 هیبرید
Hybrid 

  

وزن کل پیله 
 تولیدي

Weight of total 
cocoon 

production 
(g)  

 وزن پیله خوب
 تولیدي

Weight of 
good 

cocoon 
(g) 

 میانگین وزن
 یک پیله خوب

 تولیدي
Mean 

weight of  
a good 
cocoon 

(g) 

 میانگین وزن
بلیک پیله دو  
Mean  

weight of 
a double 
cocoon 

)g(  

میانگین وزن یک 
پیله خوب با شفیره 

 نر
Mean weight 

of a good 
cocoon with 
male pupa  

)g(  

میانگین وزن یک 
پیله خوب با شفیره 

 ماده
Mean weight 

of a good 
cocoon with 
female pupa 

(g)  

میانگین وزن 
یک شفیره 

 ماده
Mean 

weight of a 
female 
pupa  

)g(  

میانگین وزن 
 نر یک شفیره
Mean 

weight of 
a male 
pupa 

)g(  

 
153×154  

140.82 
( 4.70) 

125.72ab 

( 5.15) 
1.41bc  
(0.03) 

2.06  
(0.01) 

1.23 
 (0.04) 

1.55ab  
(0.09) 

1.23ab  
(0.06) 

1.08 
 (0.02) 

  
31×32  

156.30 
 (7.62) 

147.86a 

(8.69) 
1.64a   
(0.04) 

2.01  
(0.01) 

1.34 
 (0.06) 

1.63a  
(0.07) 

1.27ab  
(0.10) 

1.13  
(0.06) 

   
103×104  

148.66 
 (6.34) 

139.99ab 

(5.50) 
1.51ab  
(0.07) 

2.95  
(0.21) 

1.30 
 (0.05 

1.59ab 

 (0.03) 
1.25ab  
(0.02) 

1.10 
(0.02) 

   
154×151  

144.01 
 (7.02) 

121.61b  

( 7.70) 
1.38bc  
(0.25) 

2.85  
(0.03) 

1.31 
( 0.08) 

1.68a  
(0.02) 

1.31a  
(0.06) 

1.15  
(0.05) 

  
151×154  

185.19 
 (8.80) 

127.33ab 

(0.92) 
1.41bc  
(0.05) 

2.45 
 (0.07) 

1.25  
(0.07) 

1.54ab  
(0.02) 

1.21ab  
(0.05) 

1.07  
(0.04) 

  
154×153  

142.69 
 (5.81) 

129.62ab 

(4.81) 
1.42bc 

( 0.08) 
2.92 
(0.09) 

1.36 
 (0.09) 

1.60ab  
(0.09) 

1.20ab  
(0.07) 

1.11  
(0.09) 

  چینی
Chines 

121.66 
 (6.29) 

121.66b 

(4.29) 
1.26c  
(0.07) 

2.67  
 (0.04) 

1.21  
( 0.02) 

1.46b  
(0.05) 

1.15b  
(0.05) 

1.03  
(0.03) 

  میانگین
Mean  

148.44   
(4.78)  

130.54  
(1.92) 

1.43  
(0.02) 

2.58 
 (0.05) 

1.29  
(0.08) 

1.58  
(0.05) 

1.23  
(0.06) 

1.10 
( 0.05) 

  ).>05/0P( باشندیم داریهر ستون با حروف غیرمشترك داراي اختالف معن يهانیانگیم
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).        

 
 
 
 
 
     



  1399پاییز  3، شماره 12نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     404

  ات تولیدي وزن و درصد قشر ابریشمی در هفت هیبرید کرم ابریشمبراي صف)اشتباه معیار (میانگین  - 3جدول 
Table 3- Means (standard error) for weight and percent of cocoon shell traits in seven silkworm hybrids 

 هیبرید
Hybrid 

 

ک میانگین وزن قشر ی
 پیله خوب

Mean of good 
cocoon shell  

weight 
(g) 

در  شرمیانگین وزن ق
 نرها

Mean weight of 
a shell in male 

(g) 

ر میانگین وزن قشر د
هاماده  

Mean weight of 
a shell in female 

(g) 

 درصد قشر ابریشم در یک
 پیله خوب

Percent of cocoon 
shell in a good 

cocoon 
(g) 

ر درصد قشر ابریشم د
 نرها

Percent of 
cocoon shell of 

males 
(%) 

 ابریشم دردرصد قشر 
هاماده  

Percent of cocoon 
shell of females 

(%) 

 
153×154 

0.32bc  
(0.01) 

0.30  
(0.03) 

0.32  
(0.04) 

22.33  
(0.29) 

24.07  
(0.19) 

20.59  
(0.70) 

 
31×32 

0.39a  
(0.02) 

0.35  
(0.03) 

0.36  
(0.03) 

24.03  
(0.85) 

25.81  
(0.76) 

22.24  
(0.03) 

 
103×104 

0.36ab  
(0.02) 

0.34  
(0.02) 

0.34  
(0.04) 

23.59  
(0.45) 

26.08  
(0.97) 

21.10  
(0.27) 

 
154×151 

0.31c  
(0.04) 

0.32 
 (0.03) 

0.36  
(0.05) 

22.84  
(0.31) 

24.26  
(0.48) 

21.41  
(0.91) 

 
151×154 

0.33bc  
(0.03) 

0.32  
(0.03) 

0.32  
(0.06) 

23.13  
(0.74) 

25.51  
(0.40) 

20.76  
(0.43) 

 
154×153 

0.32bc 

 (0.01) 
0.35  

(0.01) 
0.39  

(0.04) 
25.10  
(0.82) 

25.66  
(0.69) 

24.54  
(0.81) 

  چینی
Chines 

0.29c  
(0.01) 

0.31  
(0.03) 

0.31  
(0.02) 

23.27  
(0.06) 

25.35  
(0.98) 

21.19  
(0.14) 

 میانگین
Mean 

0.33  
(0.08) 

0.33  
(0.09) 

0.34  
(0.13) 

23.47  
(0.06) 

25.25  
(0.06) 

21.69  
(0.11) 

  ).>05/0P( باشندیم داریهر ستون با حروف غیرمشترك داراي اختالف معن يهانیانگیم       
  Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 
 ي تولیدي در هفت هیبرید کرم ابریشمهاتخمتوسط هر حشره و درصد تفریخ  شدهگذاشتهمیانگین(اشتباه معیار) صفات تعداد تخم  - 4جدول 

Table 4- Means (standard error) for number of eggs by one insect and percent of hatched eggs production 
traits in seven silkworm hybrids 

 هیبرید
Hybrid 

 صفت
Traits 

153 × 154 
153×154 

31  ×32 
31×32  

103 × 104  
104×103 

154 × 151 
154×151 

151  ×154 
151×154 

154× 153 
154×153 

 
 Chines چینی

 

 
 میانگین
Mean 

 
تعداد تخم 

  شده گذاشته
Number of 

eggs  
 

521.67b 
(16.86) 

604.67a 
(11.50) 

452.67ab  
(18.00) 

537.33b 
(17.50) 

563.00ab 
(20.11) 

512.33b 
(26.88) 

514.00b 
(14.73) 

542.23  
(6.40) 

دهتخم تفریخ ش%  
% hatched 

eggs  

0.97  
(0.01) 

0.98  
(0.01) 

0.98  
(0.01) 

0.97  
(0.01) 

0.98  
(0.01) 

0.97  
(0.01) 

0.98  
(0.01) 

0.976  
(0.01) 

  ).>05/0P( باشندیم داریهر ستون با حروف غیرمشترك داراي اختالف معن يهانیانگیم
  Means within same column with different superscripts differ (P<0.05).       
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  بحث

) بـه مقایسـه   15( کشور) و خارج19در برخی تحقیقات در داخل (
شـده اسـت.   ، پرداختـه متوان تولید هیبریدهاي مختلـف کـرم ابریشـ   

اي پـنج ترکیـب آمیختـه کـرم     ) در مطالعه10ویدونالما و همکاران (
ــه رایــج × ابریشــم دونســلی  ــه همــراه واریتــه آمیخت  چندنســلی را ب

NB1D2 ×PM    ــول دوره ــی روي صــفات ط ــرات تجمع ــراي اث ب
الرو)  104قدار پیلـه تولیـدي بـه ازاي    الروي، نسبت مؤثر پرورش (م

برحسب تعداد، نسبت مؤثر پرورش برحسب وزن، وزن پیله، وزن قشر 
ترین ترکیـب آمیختـه   منظور شناسایی مناسبپیله و نسبت ابریشم به

براي منطقه ایندراپرادش هندوستان را مورد ارزیابی قراردادنـد. نتـایج   
 BL24 هايآمیخته، )EI( داد که بر اساس شاخص ارزیابیها نشانآن

× NB4D2(EI=65.61) و BL26 × 4D2(EI=50.21)    را
 نظرعنوان ترکیبات آمیخته مناسبی براي شرایط منطقه درتوان بهمی

) در تحقیقی براي یافتن بهترین هیبریـد  15گرفت.  مندال و مورتی (
کردنـد کـه   اعـالم  ،کرم ابریشم که مقاوم به دما و رطوبت باال باشـد 

بـراي   O3×D6(p)و  SK3×BHR2 هـاي برید حاصل از تالقـی هی
پرورش در مناطق گرم  و مرطوب مناسب است و سـایر هیبریـدهاي   

  هاي خاصی مورداستفاده قرارگیرد.تواند در فصلمورد آزمایش تنها می
هیبریدهاي  ،هاهاي پیلهشده در مورد ویژگیبا توجه به نتایج ارائه

ترین تعداد الرو زنده پیله نرفته دارنـد  و هیبرید چینی بیش 151×154
از طرفی همین هیبریـدها کمتـرین   درصد)  66/5و  32/11ترتیب (به

تعداد پیله خوب را دارا هسـتند. همچنـین ایـن دو هیبریـد و هیبریـد      
پیله  10کمترین وزن  را داشتند. بیشترین تعداد پیله ضعیف 154×153

ترتیـب بـا   بـه  151×154نیز مربوط بـه هیبریـدهاي چینـی و    خوب 
. از طرف دیگر چهار هیبرید دیگر شـامل  گرم بود 61/121و  66/121
ازنظر صفات ذکرشده در  153×154و  151×154، 104×103 ،32×31

کـرد کـه   توان اشارهدارند. در میان هیبریدها میتري قراروضع مناسب
یـد  دارد . هیبر )66/121( هاي تولیدي راترین پیلههیبرید چینی پایین

داراي بـاالترین وزن  گـرم   56/1با تولید پیله هایی بـه وزن   32×31
دادنـد   ) گـزارش 19هاي خوب است. عبداللهیان و همکـاران( براي پیله

و سپس  103×104ها هیبرید که در بین هیبریدهاي مورد مقایسه آن
هـاي  کمترین مقدار درصـد پیلـه   154×153و  151×154هیبریدهاي 

رجی بیشترین مقدار را براي این صفت داشتند. خوب و هیبریدهاي خا
شد که در بـین هفـت   ) مشخص20در تحقیق ساتنهالی و همکاران (
 × Saiish18 ها هیبریدآن F1 هاينژاد خالص کرم ابریشم و آمیخته

NB7    باالترین وزن پیله و وزن قشر پیله را داشتند. در یـک تحقـق
فت تولید پیله ده هزار در ص  دیگر روي هیبریدهاي داخلی و خارجی 

بیشترین ،  Qiufeng × Baiyu  شد که هیبرید خارجیالرو مشخص

تمامی هیبریدها، عملکرد نسبت به 103×104عملکرد و هیبرید داخلی 
 پایینی داشت. همچنین در بین هیبریـدهاي خـارجی دیگـر، هیبریـد    

Jinysong × Haoyue   و سـپس هیبریـدهاي Baiyu ×Qiufeng  و 
4531xLianghui×932×Furong ــ ترتیــب بیشــترین عملکــرد را هب

دار نبـود.  داشتند. ولی اختالفشان با دیگر هیبریـدهاي داخلـی معنـی   
داد کـه در بــین هیبریـدهاي داخلــی،   همچنـین ایــن تحقیـق نشــان  

بیشترین عملکرد را داشتند  32×31و  154×153، 31×32هیبریدهاي 
ن عملکـرد و سـپس   بیشـتری  31×32).  ازنظر وزن پیلـه هیبریـد   19(

ــدهاي  × Jinysongو  104×103، 103×104، 32 × 31 هیبریـــ
Haoyue ترتیب عملکرد باالیی داشتند و بقیـه هیبریـدها اخـتالف   به 

 تمـام هـا در  ).   ازنظر وزن شـفیره 19داري با یکدیگر نداشتند (معنی
هیبریدها وزن شفیره ماده بیشتر از وزن شـفیره نـر اسـت و در بـین     

یز هیبرید چینی کمترین وزن شفیره نر و شفیره ماده را دارد هیبریدها ن
و براي شفیره  153×154که بیشترین وزن شفیره نر در هیبرید درحالی

  است.151×154ماده مربوط به هیبرید 
 هـا در جـنس  ابریشمی در پیله قشر پیله و درصد قشر ازنظر وزن

که در شد درحالیمشاهده153×154ماده بیشترین میانگین در هیبرید 
 مربـوط بـه هیبریـدهاي     پیلـه  قشـر  نر بیشترین میانگین وزن جنس
ابریشمی مربوط  قشر و همچنین بیشترین درصد 32×31و  153×154

) 19بـود. در تحقیـق عبـداللهیان و همکـاران(     104×103به هیبریـد  
 ایرانی و خارجی موردمطالعـه هیبریـد  شد در بین هیبریدهايمشخص
پیله مناسـبی بودنـد.    قشر داراي وزن Jinysong × Haoyue خارجی

  بیشترین عملکرد را داشتند. 31×32همچنین هیبرید 
بیشترین میانگین وزن قشر یک پیله خـوب مربـوط بـه هیبریـد     

ـ   گرم)  39/0( 32×31 دهاي چینـی و  و کمترین آن مربـوط بـه هیبری
ین تره بیشـ کبود. درحالی  گرم) 31/0و  29/0ترتیب با (به 151×154

میانگین درصد قشر ابریشمی یـک پیلـه خـوب مربـوط بـه هیبریـد       
 هـاي نسـبتاً  بود که این به دلیل داشتن شفیره %10/25با  153×154
   وزن است.کم

تخم تولیدي،  604با  32×31هاي هیبرید گذاري پروانهازنظر تخم
ـ بیشترین مقدار تخم گذاشته اح شده را داشتند. در مقابل تعداد تخم لق

بیشترین  104×103نشده در هیبرید چینی کمترین مقدار و در هیبرید 
 151×154 ،153×154مقدار بود. همچنین درصد تفریخ در سه هیبرید 

هاي ابریشم بررسی کرمدر یک کمترین مقدار را داشتند.  154×153و 
تخـم   477گذاري نژادهـاي موردمطالعـه از حـداقل    داد که تخمنشان

 BRN3 تخـم در نـژاد   530تا باالترین میـزان    BNR10 براي نژاد
گذاري مربوط به همچنین در بین هیبریدها بیشترین تخم .متفاوت بود

تخم به ازاء هر پروانه) بود. نتایج این  BNR1 × BNR6 )532 هیبرید
ابریشـم  خـالص کـرم  داد که هیبریدها نسبت به نژادهايتحقیق نشان
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  ). 21هستند (گذاري باالتري تخم داراي میزان
  

  کلیگیري نتیجه
از پرورش شش هیبرید ایرانی و یک  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

توان گفت که هیبریدهاي یمیدریه حتربتهیبرید چینی در شهرستان 
ایرانی نسبت به هیبرید وارداتی چینی عملکرد باالتري دارنـد کـه بـا    

رایط ایران به نظـر  توجه انجام انتخاب و سازگاري این هیبریدها با ش
آید و لذا واردات هرگونه جدید از تخم نوغان بدون آزمایش یممنطقی 
یبریـدهاي  هشود. همچنین در بین بایست خودداريیم هاآنعملکرد 

ی ولنشد، داري مشاهدهمعنیایرانی اگرچه در بسیاري از صفات تفاوت
روانه، شده توسط یک پبراي صفات تعداد تخم گذاشته 32×31هیبرید 

میانگین وزن قشر در یک پیله خوب، میانگین وزن یک پیلـه خـوب   
داري داراي برتري عملکـرد  معنی طوربهتولیدي  پیله تولیدي و  وزن

ایرانـی  یدریـه ایـن هیبریـد   حتربـت ). لذا براي منطقـه  >05/0P( بود
  شود.یمتوصیه
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Introduction: City of Torbat Heydarieh in the northeast of Iran is one of the most important region in rearing 

silkworm in country. In Iran, two types of silkworm are used for rearing, mostly hybrids produced in center of Iran 
silkworm research, also in some regions some of imported hybrids using for rearing. Understanding the resistance and 
sensitivity of these hybrids is essential for choosing the best hybrid in each region and for understanding their genetic 
capabilities to apply future breeding hybrid. In addition, considering the conditions in the traditional and industrial 
field of silkworm breeding, which is suffering from many contamination and morality reasons, the selection of 
resistant strains and hybrids is important for preventing a severe drop in production. 
The goals of many of pervious experiments were to identify the proper hybrid for each region. Results of studies in 
Iran showed that Iranian hybrids as 103 x 104, 104 x 103, 31 x 32 and 154 x 151 are proper for rearing in some region 
in Iran. 
Seven Iranian commercial silkworm hybrids were hatched and reared during the spring 2016 in center of silkworm 
development of Torbat Heydarieh. Propose of the study was compare of performance for silkworm hybrids. 
 

Materials and Methods :The field survey was conducted for determination of performance in six Iranian 
silkworm hybrids namely 154 x 153, 32 x 31, 104 x 103, 151 x 154, 154 x 151, 153 x 154 and one Chines hybrid. 
Study was carried out by feeding on the mulberry variety Kenmuchi.  For the propose one box of disease-free laying of 
each hybrid was obtained from Iran Sericulture Research Center (ISRC) and the eggs were rearing in the center of 
sericulture development of Torbat Heydarieh under standard conditions of 25°C with RH of 80 and photoperiod of 
16L:8D. After hatching, silkworm larvae fed base on standard rearing conditions. The larvae were fed with the healthy 
leaves of Kenmuchi mulberry tree. After finishing of rearing stages, the produced cocoons were collected. Some of 
recorded traits were including: number of live larva, number of live pupa, cocoon weight, cocoon shell weight, cocoon 
shell percent, color of cocoon shell and duration of larva period. Results according by CRD were analysis using 
procedure of GLM in SAS 9.2. 

 
Results and Discussion: While Iranian Hybrids in this study were similar for many of quality trait, Chinese hybrid 

was different in most of the traits. Chinese hybrid has longer molt period for 3th instar, young larvae and longer 
nutritional period for 4th instar, 5th instar and adult larvae, also the hybrid has longer larvae period in compare with 
Iranian hybrids. 
Results of analysis showed that Chinese hybrid had most number of good cocoons in litter (P<0.05) due to mean good 
cocoon weight in this hybrid was lowest in compare with hybrids . 
Results showed that Chinese hybrid had the lowest good cocoon weight and good cocoon mean (P<0.05). Mean 
weight of a good cocoon with female pupa in 32 x 31 and 151 x 154 hybrids was more than other hybrids, meanwhile 
Chines hybrid showed lowest weight (P<0.05). Male pupa in different hybrids had similar weight, but female pupa in 
151 x 154 hybrid and Chines hybrid showed the most and the least weight, respectively. In other hand, 32 x 31 had a 
higher performance for these traits. Chines hybrid and 151 x 154 hybrid showed lowest mean of cocoon shell weight 
meanwhile, for the trait 32 x 31 had most performance. Number of egg laying in 32 x 31 hybrids was higher in 
compare with other hybrids. For other traits did not observe difference between studied hybrids although, for example 
151 x 154 and Chines hybrid had the least number of cocoon production and number of good cocoon. Other studies 
identified that using directly of imported hybrids for rearing in different region of Iran will not lead to good results. 
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Conclusion: According to the results, Chinese hybrid had the lowest value for rearing in Torbat Heydarieh region 
due to the hybrid has the lowest mean of good cocoon and weight of shell cocoon. Although Iranian hybrids in most of 
traits had similar performance but this study indicates that 32 × 31 is better for cocoon production in Torbat Heydarieh 
Region 
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