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غلظت دهاني و کارآيي تلقيح بيماريزائي بررسي
واريته  ۳۶ هستهاي در ويروس پليهيد روسيس از LD ۵۰ 

Bombyx mori L. ايران ابريشم کرم

چکيده
ايران ابريشم کرم واريته ۳۶ د ر د هاني به روش هسـتهاي پليهيدروسـيس ويروس از LD۵۰ غلظت کارآيي تلقيح و بيماريزائي
هيدروسيسهسـتهاي گراسـري، ويروس پلي بيماري به مبتال الروهاي اسـتخراج همولنـف از پس گرفت. قرار ارزيابي مـورد
گرديد. تلقيـح الروها به مصرفـي برگ کردن آغشـته با و د هاني روش الروي، به چهارم سـن ابتد اي د ر شـد و خالص سـازي
تجزيه چهارم) سـن الرو ۲۵۰ بر مشـتمل تکرار (هر تکرار پنج يافته با تعميم خطي مد لهاي قالب پژوهش در ايـن د ادههـاي
د هاني، به روش پلي هيد روسيسهسـتهاي ويروس از LD۵۰ غلظت تلقيح عد م يا تلقيح حالت دو شـامل تيمارها شـد . و تحليل
زنده، الرو تعـداد شـامل نيز مورد مطالعه صفات و هيبريد ) ۱۵ و خالـص الين ۲۱) کرم ابريشـم واريته ۳۶ واريتههـا شـامل و
نسـبت باالتري مقاومت از چيني منشـاء با الينهاي آزمايش، نتايج طبق بود . شـفيره ماند گاري و درصد زنده تعداد شـفيره
به گرفتند، قرار تاثير هتروزيس زيادي تحـت ميزان به مقاومت صفات همچنين برخورد ار بودند . منشـاء ژاپنـي با به الينهاي
تعداد زنده، تعداد الرو صفـات درصد هتروزيس اين اسـاس بود. بر باالتر آلوده محيط در حاصل هتروزيس د رصد که طـوري
ترتيب به آلود ه محيط در و درصد ۳/۶ و ترتيب ۱۲/۰۹، ۱۶/۹۴ شـاهد به د ر محيط شـفيره ماند گاري درصد و زنده شـفيره
الرو، ۳۳/۴۴ ترتيـب به را فوق صفـات ميانگين دهاني روش بـه واريتهها د رصـد بـود. آلوده سـازي ۱۴/۲۶ و ۲۷/۱۳ ،۱۱/۶۷
ويروس از LD۵۰ خوراکي غلظت تلقيح کارآيي گفت ميتوان در نتيجه .(p>/۰۰۰۱) داد ۳۲/۴۲ درصد کاهش و شـفيره ۸۰/۳۵

ميباشد. باال بسيار الروها آلودهسازي در پليهيد روسيسهسته اي
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Investigation on pathogenesis and oral LD
50

 concentration Inoculation of nuclear polyhedrosis virus in 36 

Iranian silkworm varieties, Bombyx mori L.

By: A.R. Seidavi,  PhD Student of Animal Science, Islamic Azad University, Science and Research branch, S.Z. 
Mirhosseini, Associate Professor of Animal Science Department, Guilan University and M. Ghanipoor, Iran Silkworm 
Research Center
Pathogenesis and efficiency of LD50 concentration inclusion of nuclear polyhedrosis virus orally was evaluated in 

36 Iranian silkworm varieties. After extracting hemolymph of infected larvae to grasserie disease, polyhedrosis virus 

was purified and fed to larvae infected consumed leaf orally at the beginning of fourth instar. Treatments of this 

investigation were conducted in generalized linear models with five replications (each replication including 250 fourth 

instar larvae). The treatments included inoculation or without inoculation of LD50 concentrations of polyhedrosis 

virus orally, and varieties included 36 silkworm varieties (21 pure lines and 15 hybrids). Furthermore, the studied 

traits included survival larvae number, survival pupae number and pupation rate. From obtained results, the Chinese 

origin lines had higher resistance than Japanese origin lines. Furthermore, the resistance traits were highly affected by 

heterosis, so heterosis percentage was higher in infected environment. In control environment, heterosis for survival 

larvae number, survival pupae number and pupation rate was 12.09, 16.94 and 3.6 percent, respectively and in infected 

larvae was 11.67, 27.13 and 14.26 percent, respectively. The averages of these characters were reduced 33.44 larvae, 

80.35 pupae and 32.42 percent, respectively as a result of infecting the varieties with NPV (P<0.0001). Thus, the 

efficiency of LD50 concentration inoculation of nuclear polyhedrosis virus orally is very high for infecting larvae.
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مقدمه
زيادي ــت اهمي از (NPV) ــته اي پليهيدروسيسهس ــروس وي
پلي هيد روسيسهستهاي ــت. برخوردار اس صنعت و ــاورزي در کش
در ــرات ک ــه ب آن و از دارد ــوژي بيوتکنول در ــترد ه گس ــردي کارب
ويروس اين، بر عالوه .(۹ ، ۷) ــود ميش استفاد ه ــکي پزش تحقيقات
در ــل حام عنوان ــه ب ــيعي وس ــتهاي کاربري پليهيد روسيسهس
ــروس وي ــخصات مش دارد. ــوژي ميکروبيول و ــکي پزش ــات تحقيق
شده بررسي PCR روش به ــم ابريش پليهيد روسيس هستهاي کرم
عرض و طول الکتروني ــکوپ ميکروس از ــتفاد ه با اس .(۴ ،۱) ــت اس
گزارش ــر ميکرومت ۰/۵ ۵ و ــب به ترتي ــروس وي ــن اي از ــويهاي س
ويروس، ذرات اين غلظتي ــيب ش ــانتريفوژ س د ر و همچنين گرد يد
جد يد سويه با يک ديگر ــي پژوهش شد. در ــکيل تش مجزا چند باند
از اکتاهيد رال ويروس اين هيد راتهاي پلي ــکل ش که ــد ش عنوان
ــکل ش و ــت اس متغير ميکرون ۲-۲/۵ از آن اندازه و هگزاهيد رال تا
.(۱۴) ــت ــده اس ش گزارش ويروس ــن اي ــز براي ني ــد رون هگزاهي
ــاني ــد انس رش ويروس در توليد هورمون اين کاربرد از گزارشهايي
حامل براي ــوان عن ويروس به اين از (۳) و ــده ش ــر منتش (HGH)
استفاده (GST) ــفراز گلوتاتيون-Sترانس -۲۸ kD عملکرد ــي بررس
هليکاز در ژن توالي تعيين و همسانه سازي .(۱۸ ،۱۵ ،۶) شده است

توليد .(۱۷) است ويروس اين ديگر کاربردهاي از هم NPV ويروس
آنتي يک بعنوان آن و کاربرد NPV استفاده از با نوترکيب ويروسي
نيز صحرايي موش سرم د ر پادتنها شناسايي جهت ــخيصي ژن تش
سلولهاي چربي در NPV ويروس تکثير .(۱۶) است ــده ش گزارش
ژنتيکي اطالعات تحليل و تجزيه (۵). با گرفت قرار بررسي مورد نيز
عمل شيوه اين کرم ابريشم، ويروسي جد يد در از DNA قطعه يک

است(۸). شد ه دانسته تعميم قابل نيز ويروسها ساير در
تکنيک به دستيابي و اين ويروس صحيح ــازي بنابراين جد اس
تحقيقات جهت توسعه زيادي د ر از اهميت اين زمينه د ر ــب مناس
ــت صنع در اين ــر ب عالوه ــت. اس برخوردار ــوق ف ــاي زمينهه در
است الزم ــم ابريش جديد کرم آزمون واريتههاي جهت نوغانداري
غلظتي تلقيح ــه ب اقدام ويروس، اين ــازي س خالص و جدا از پس
و ــد جدي ــازي واريته هاي آلودهس جهت آن از (LD۵۰ ــوًال (معم
ــردد (۲). لذا گ ــري گراس بيماري آنها به مقاومت ــنجش ميزان س
از LD۵۰ ــت غلظ تلقيح و ــازي جد اس کارآيي، ــي بررس منظور ــه ب
واريته ۳۶ در ــي دهان روش به ــته اي پليهيد روسيسهس ويروس
ــيوه ها صحت ش تعيين و Bombyx mori L. ــران اي ــم ابريش ــرم ک
اين ــازي جداس خالص و براي فعلي ــود ــتورالعملهاي موج دس و

گرد يد. اجرا و طراحي فعلي آزمايش ويروس،

... كارآيي و بيماريزائي بررسي
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مواد و روشها
ابريشم کشور کرم تجاري و اصلي واريتههاي تحقيق اين جامعه آماري
Xinhang۱،ژاپني منشاء با الين ۱۱ شامل ژنتيکي گروه ۳۶ بنابراين بودند.
Xinhang۲، Xinhang۳، ۱۰۱۴۳۳، M.۱.۱.۳۱، ۳۱.M.۱.۱، M.۱.۱.۱۰۳،
Koming۱، چيني ــاء منش ــا ــن ب الي ۱۰ ۱۰۷ و ،M.۱.۱.۱۰۳ و ۳۱، ۱۰۳
Koming۲، Y، ۳۲.۱۱۰، ۱۱۰.۳۲، ۱۰۴.۱۱۰، ۱۱۰.۱۰۴، ۳۲، ۱۰۴
ژاپني و ــي چين ــاي الينه ــي تالق از ــل حاص ــد ۱۵ هيبري ــز ني و ۱۱۰ و
Xinhang۱×Koming۱، Xinhang۱×Koming۲، Xinhang۱×Y،
Xinhang۲×Koming۱، Xinhang۲×Koming۲، Xinhang۲×Y

Xinhang۳×Koming۱، Xinhang۳×Koming۲، Xinhang۳×Y

۱۰۱۴۳۳×Koming۱، ۱۰۱۴۳۳×Koming۲، ۱۰۱۴۳۳×Y، ۳۱×۳۲
قرار گرفتند. بررسي مورد و ۱۰۷×۱۱۰ ۱۰۳×۱۰۴

از LD۵۰ خوراکي غلظت ــح تلقي کارآيي و بيماريزائي آزمايش، ــن در اي
بررسي مورد ــم ابريش کرم در ۳۶ واريته ــتهاي پليهيدروسيسهس ويروس
به آن و تبد يل الرو تفريخ، پرورش، دگرد يسي ــرايط ش کليه لذا قرار گرفت.
به صورت تلقيح) ــاهد (عد م ش و (تلقيح) آزمايش محيط دو د ر هر ــفيره ش
وعده فقط اولين ــد و ش انجام (۲) ــکاپ اس توصيههاي طبق ــتاندارد و اس
توت از برگ ــتفاد ه اس با آزمايش محيط الروهاي کليه ــارم چه ــن تغذيه س
انجام ــري) بيماري گراس (عامل ــتهاي پليهيد روسيس هس به ويروس آلود ه
از ــود. ــنجيده ش ــاهد س حالت ش با ــه مقايس روش در اين کارآيي گرديد تا
ــن چهارم س الروهاي از نيمي مير و مرگ براي LD۵۰ ــت که غلظ ــي آنجاي
د ر ويروسي ذره ۱۰۷ غلظت به ــيوني سوسپانس مستلزم تهيه ــم، ابريش کرم
به مبتال ــم ابريش منظور الروهاي کرم به اين لذا ــت (۲)، اس ليتر هر ميلي
ــازي جداس کاذب پاهاي برش با آنها همولنف و انتخاب ــري گراس ــاري بيم
با افزودن ــي، ويروس ذرات ــازي جداس و قبل از خالصسازي ــپس س ــد. ش
همولنف، ــواي محت به ــيلين و آمپي س ــين جنتامايس ــاي بيوتيکه ــي آنت
SDS در حاصل محلول ــد . آنگاه ش برده بين از کاذب و ثانويه آلودگيهاي
باندهايي تشکيل با SDS ــه گرديد. محلول درصد سوسپانس ۰/۰۱ با غلظت
دراز پپتيد ــي SDS- پل کمپلکسهاي کرده، را تخريب ــا آنه پروتئينها ــا ب
غشاي و يافته، ــفاف ش حالت محلول محيط ميکند تا توليد ميلهاي ــبه ش
گاز صافي از حاصله سوسپانسيون سپس گردد . تخريب ــانتر آس هم سلولي
سانتريفوژ ۳۰۰۰ rpm به شدت مدت ده دقيقه به شد و داده عبور استريل
ــوب رس اد امه در پذيرد . انجام NPV ــروس وي ــازي اوليه خالصس تا گرديد

به ــد و ش ــه با غلظت ۰/۰۱ د رصد سوسپانس SDS محلول د وباره در حاصله
درصد ۴۰-۷۰ غلظت ــيب ش با ۸۰۰۰ rpm ــرعت با س دقيقه ــي س مدت
به اقد ام مقطر، آب در ــيون سوسپانس از پس و گرديد ــانتريفوژ س ــوکروز س
نهايت شمارش در و ــتاند ارد اس تصاوير و ذرات با ــد ه تهيه ش ذرات مطابقت
با نهايت گرديد. د ر ــيتومتر) (هموس نئوبار الم از استفاده با ــي ويروس ذرات
تهيه از پس ــد. ش تهيه مورد نظر رقت حاصله ــيون رقيق نمود ن سوسپانس
چهارم ــن الروهاي س کليه تغذيه وعده اولين مصرفي برگ ــيون، سوسپانس
مورد شد و اسپري ــيون سوسپانس اين با يکنواخت بطور محيط آلودگي، د ر

.(۲) گرفت قرار الروها تغذيه
درصد زنده و شفيره تعداد زند ه، الرو تعداد ــي شامل مورد بررس صفات
شيوه به آزمايش از داد ههاي حاصل تحليل و بود. تجزيه ــفيره ماندگاري ش
سن الرو ۲۵۰ بر مشتمل تکرار (هر تکرار پنج با يافته تعميم خطي مد لهاي
غلظت عدم تلقيح يا تلقيح حالت دو شامل تيمارها صورت پذيرفت. چهارم)
دادهها شد. انجام دهاني پليهيدروسيسهستهاي به روش ويروس از LD۵۰
ــد و ش تحليل و تجزيه GLM (۱۱) در رويه SAS آماري نرمافزار به کمک

مقايسه گرديد. دانکن چنددامنهاي آزمون ميانگينها با

نتايج
گروه اثر ــت. اس ــد ه ش ارائه مقاومت صفات واريانس ۱ تجزيه در جدول
و (شاهد تيمار واريته و هيبريدها)، و چيني ژاپني، منشاء (واريتههاي با ژنتيکي
تجزيه .(p>۰/۰۰۰۱) معنيدار بود شدت به مورد مطالعه صفات روي آلوده)
در هيبريدها و چيني ژاپني، واريتههاي تفکيک به مقاومت صفات ــس واريان
و واريته تغيير منابع اثر نيز حالت در اين ــت. اس شده داده ــان نش جدول ۲

.(p>/۰۰۰۱) مي باشد معنيد ار بسيار مختلف ژنتيکي گروههاي در تيمار
ژنتيکي ــاي گروهه مي د هد که ــان نش ۲ و جداول ۱ در حاصل ــج نتاي
محيطي ــرايط ش برابر در ژنتيکي مقاومت ــاظ لح از مختلف ــاي و واريتهه
در ــروس وي خوراکي تلقيح ــد. همچنين تاثير دارن قرار متفاوتي ــطح س در
صفات ــن ميانگي برآورد از حاصل ــج نتاي بود . معنيد ار الروها ــازي آلود هس
(جدول ژنتيکي گروههاي ــک تفکي به آلود ه ــاهد و ش تيمارهاي در مقاومت
صفات ميانگين دهاني، روش به واريتهها ــازي آلودهس که ۳) نشان ميدهد
ترتيب را به ــفيره ش د رصد ماندگاري و زند ه ــفيره ش زنده، تعداد تعد اد الرو
.(p>/۰۰۰۱) است داد ه درصد کاهش ۳۲/۴۲ و شفيره الرو، ۸۰/۳۵ ۳۳/۴۴
۱۶/۵ به ترتيب ــاء ژاپني منش با الينهاي در فوق صفات ــن کاهش همچني

تغيير آزاديمنبع زندهدرجه الرو زندهتعداد شفيره شفيرهتعداد ماندگاري درصد

ژنتيکي ۲۱۶۵۱۶/۷۴گروه D۲۱۱۱۱/۶۴ D۳۲۴۳/۰۸ D

۳۳۳۲۹۳/۲واريته D۹۹۱۶/۲۸ D۱۸۱۴/۸۷ D

۱۸۵۹۲۴/۲۲تيمار D۵۰۴۵۸۲/۵ D۸۲۵۰۸/۲۳ D

۲۹۳۳۱/۶۱۶۴۳/۹۰۶۶۲/۱۶۷خطا

تغييرات(۱) منابع براي مربعات) (ميانگين مقاومت صفات واريانس تجزيه -۱ جدول

سطح ۰/۰۰۰۱ در D= معنيدار (۱)



۱۷۰ آبزيان و د  ام امور در
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ــاء منش در الينهاي با ،(p>/۰۰۰۱) درصد و ۳۱/۲۴ ــفيره ش ۶۲/۵۵ الرو،
(p>۰/۰۰۰۱) درصد ۳۵/۲۱ و شفيره ۸۹/۵۵ ۴۴/۸۳ الرو، ترتيب به چيني
درصد (۰۰۰۱/ ۲۹/۸۵ و شفيره ۸۱/۶ الرو، ۳۵/۰۵ به ترتيب هيبريد ها در و
(۱۰) Gopinathou و palhan و ــکاپ (۲) اس گزارشهاي با که ــود p>۰) ب

د ارد. مطابقت
ــبت نس باالتري مقاومت از چيني ــاي الينه آمده ــت نتايج بدس طبق
که ــت اس حالي د ر اين .(p>/۰۰۰۱) بودند ــوردار برخ الين هاي ژاپني ــه ب
سويههاي چيني به ــبت نس ژاپني ــويههاي س کردند اعالم همکاران Zhu و

تعداد  و زنده ــداد الرو تع صفات ميانگين ــتند (۱۹). هس مقاومتر ويروس به
درصد براي و بوده و چيني ژاپني الينهاي هيبريدها باالتر از زنده د ر شفيره
(p>/۰۰۰۱) چيني بود ژاپني و الينهاي ميانگين از باالتر شفيره ماندگاري
ميزان ــاهد محيط ش دارد. در مطابقت ــکاران (۱۹) و هم Zhu نتايج با ــه ک
ــدگاري مان و درصد زند ه ــفيره ش تعد اد زنده، الرو تعداد صفات ــس هتروزي
ترتيب به آلوده محيط درصد و در ۱۶/۹۴ و ۳/۶ ،۱۲/۰۹ ترتيب به ــفيره ش
باالترين ــده زن ــفيره ش تعداد صفت بود. ــد درص و ۱۴/۲۶ ۲۷/۱۳ ،۱۱/۶۷
درصد تفاوت کرد. آشکار د يگر خصوصيت دو به ــبت نس را هتروزيس د رصد
ــيدار معن و آلوده ــاهد ش محيط دو در زنده الرو ــداد تع صفت ــس هتروزي
د رصد و زنده ــفيره درصد هتروزيس براي صفات تعداد ش درحاليکه نبود،

.(p>/۰۰۰۱) بود باالتر و معنيدار آلوده محيط ماندگاري شفيره در
ــک تفکي ــه ب ــه موردمطالع ــات صف ــن ميانگي و ۶ ۵ ،۴ ــداول ج در
ــي چين ــي، ژاپن ــاي واريتهه ــب در ترتي ــه ب ــود ه و آل ــاهد ش ــاي تيماره
ــتثناي اس به ــي ژاپن ــت. در واريتههاي اس ــده ش د اده ــان نش ــا هيبريده و
ــوت ت ــرگ ب ــازي آلوده س ــر تاثي  M.۱.۱.۳۱ و  Xinhang۲ ــاي  الينه
را ــفيره ها ش مير و مرگ حاليکه در نبود ، ــي دار معن الروها مير مرگ و ــر ب
بيماري اصلي ظهور در نتيجه .(p>/۰۰۰۱) کاهش داد معنيداري طور ــه ب
آلودهسازي تاثير ــت. د انس پيله) تنيدن از (بعد ــفيرگي ش مرحله در بايد را
بود ژاپني ــاي الين ه ــاير از س کمتر تجاري ۱۰۷ الين عملکرد ــش د ر کاه
تحت ــر آلوده کمت ــي پرورش محيطهاي در فوق ــرد الين عملک ــع واق و در
الينهاي د ر ــت. برخوردار اس ثبات عملکرد باالتري از ميگيرد و قرار تاثير
الرو زنده تعداد صفت براي آلوده و شاهد تيمارهاي بين اختالف هم چيني
ميان در نبود. ــي دار معن ۱۰۴ ،Koming۱ و ۱۰۴.۱۱۰، ۳۲ ــاي در واريتهه
و عملکرد در کاهش کمتري تاثير ويروس خوراکي چيني، تلقيح واريتههاي
فوق را الين ميتوان و Koming۱ داشت الين در ــفيره ش و الرو مير و مرگ

دانست. چيني ميان واريتههاي در الين مقاومترين

نتيجهگيري و بحث
در ــم ابريش کرم واريتههاي و ژنتيکي ــاي گروهه اثر بودن ــي دار معن
ــکاپ (۲) اس ــط توس نيز اين از پيش ،NPV به ويروس ــت مقاوم ــات صف
و ژنتيکي که گروههاي نکته اين ــتن با دانس همچنين ــده بود. ش گزارش
در محيطي ــرايط برابر ش در ژنتيکي مقاومت از لحاظ مختلف واريتههاي
آلودهسازي د ر خوراکي ويروس تلقيح تاثير ــته و داش قرار متفاوتي سطح
واريته انتخاب منظور به ميتوان مذکور خصوصيت از است، معنيد ار الروها
واريتههاي هاي مقاومت از ژن انتقال نيز ــي و پرورش ــرايط ش با ــب مناس
و همکاران Zhu نيز از اين پيش نمود . حساس استفاد ه الينهاي به مقاوم
سويهها معني دار بين وجود تفاوت خصوص در مشابهي به نتايج ۱۹۹۸ در

(۱)
د ها

بري
هي

يو
چين

ي،
اپن

ي ژ
هها

ريت
کوا

کي
تف

به
ت)

بعا
مر

ين
انگ

(مي
ت

اوم
 مق

ات
صف

س
ريان

هوا
جزي

-ت
ل۲

دو
ج

۰/۰
۰۰۱

ح 
سط

در
دار

ني
 مع

=d
،۰/

۰۰۱
طح

س
در

 دار
ني

مع
=C

(۱)

... كارآيي و بيماريزائي بررسي



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۱۷۱ و د  ام امور در

زنده الرو زندهتعداد شفيره شفيرهتعداد ماندگاري درصد

شاهد آلودهتيمار شاهدتيمار آلودهتيمار شاهدتيمار آلودهتيمار تيمار

ژاپني واريتههاي ۱۸۷/۶۴ميانگين C۱۷۱/۱۴ C۱۲۶/۴۱ D۶۳/۸۶ D۶۷/۴۳ D۳۶/۱۹ D

چيني واريتههاي ۱۹۹/۳۱ميانگين D۱۵۴/۴۸ D۱۶۹/۵۳ D۷۹/۹۸ D۸۴/۷۲ D۴۹/۵۱ D

هيبريدها ۲۱۶/۸۶ميانگين D۱۸۱/۸۱ D۱۷۳/۰۳ D۹۱/۴۳ D۷۸/۸۱ D۴۸/۹۶ D

واريتهها کل ۲۰۴/۲ميانگين D۱۷۰/۷۶ D۱۶۰/۴۴ D۸۰/۰۹ D۷۷/۸۳ D۴۵/۴۱ D

۰۹/۱۲۶۷/۱۱۹۴/۱۶۱۳/۲۷۶/۳۲۶/۱۴درصد هتروزيس

واريته
زنده الرو زندهتعداد شفيره شفيرهتعداد ماندگاري درصد

شاهد آلودهتيمار شاهدتيمار آلودهتيمار شاهدتيمار آلودهتيمار تيمار

Xinhang۱۱۷۱/۸ ns۱۴۶/۸ ns۱۱۳/۲ b۴۸/۶ b۷۷/۷۵ b۲۸/۶۷ b

Xinhang۲۱۸۷/۶۷ b۱۴۳/۶ b۱۵۱ d۳۱/۶ d۸۰/۳۵ d۲۲/۰۲ d

Xinhang۳۲۰۲ ns۱۶۳/۶ ns۱۵۲ a۴۲/۸ a۷۴/۲۹ a۲۵/۳۱ a

M.۱.۱.۳۱۱۹۲ ns۱۶۲ ns۹۷/۲ b۴۹ b۵۰/۳۹ b۲۹/۶۹ b

M.۱.۱.۳۱۱۹۵ a۱۶۴/۶ a۱۴۰/۵ b۶۹/۴ b۷۱/۷۷ b۴۱/۹۸ b

M.۱.۱.۱۰۳۲۰۷/۴ ns۲۰۸/۲ ns۱۸۶/۲ a۱۵۰ a۸۹/۶۷ b۷۱/۹۲ b

۳۱۲۰۵/۶ ns۱۹۳/۲ ns۱۰۹ b۴۹/۶ b۵۳/۰۳ b۲۵/۷۸ b

۱۰۳۱۷۷/۲ ns۱۶۷/۴ ns۱۴۷ b۸۳/۴ b۸۳/۳۷ b۴۹/۲ b

۱۰۷۱۸۵/۲ ns۱۶۳/۲ ns۶۹/۶ ns۲۸/۲ ns۳۶/۳۸ a۱۶/۴۵ a

ــت دس ــتهاي پلي هيدروسيسهس ويروس به مقاومت نظر از ــا هيبريده و
ــيله بوس خصوصيت مقاومت ــتند عقيده داش همچنين آنها بودند. ــه يافت
چيني الينهاي مقاومت ــودن ب باالتر .(۱۹) ــود کنترل ميش چندين ژن
ــت اس (۱۹۹۸) همکاران و Zhu نظر خالف ژاپني بر الين هاي ــبت به نس
ويروس به چيني ــويه هاي س به ژاپني نسبت ــويههاي کرد ند س اعالم که
ــلهاي نس چيني در ــاي نژاده ميرود احتمال .(۱۹) ــتند هس ــر مقاومت
مقاومت داراي ــاس، و حذف افراد حس انتخاب طبيعي تاثير تحت متوالي
ــت ــات مقاومت تح مي دهد صف ــان نش فوق ــند. نتايج ــده باش ش بااليي
و ژاپني الينهاي ــري آميختهگ بنابراين ــرار ميگيرند. ق تاثير هتروزيس

هيبريد و واريتههاي مقاومت افزايش د ر مهم ــيار بس راهکارهاي چيني از
جهت انتخاب برنامهريزي ها د ر ــود. ب خواهد ــم ابريش توليد کارآيي بهبود
مقاومت نظر از ــاج نت حاصل د ر هتروزيس والد ، بايد به ميزان ــاي الين ه
استنباط چنين نتايج حاصل از همچنين .(۲) مبذول داشت را الزم توجه
و الروي ــه مرحل د و در ــتهاي ــروس پليهيدروسيسهس وي ــود که ميش
عملکرد کاهش نتيجه در ايجاد اختالالت فيزيولوژيک و ــبب س ــفيرگي ش
ــده هم گزارش ش اين از پيش ــردد. ميگ ــره حش مير و مرگ و ــد ي تولي
تعد اد خصوصيات ــب روي ترتي به ويروس، منفي تاثير ــترين بيش بود که
درصد روي آن تاثير کمترين و ــفيره ش ماندگاري درصد و زنده ــفيره ش

صفات(۱) در حاصل هتروزيس درصد و ژنتيکي گروههاي مختلف تفکيک به آلوده شاهد و تيمارهاي در مقاومت صفات ميانگين -۳ جدول

است) گرفته صورت آلود ه شاهد و تيمارهاي بين گروه مقايسه هر (د ر ۰/۰۰۰۱ در سطح معني دار =d ،۰/۰۰۱ سطح در معني دار =C (۱)

آلود ه(۱) و شاهد تفکيک تيمارهاي به ژاپني واريتههاي مقاومت در صفات ميانگين -۴ جدول

بين مقايسـه واريته (در هر معنيد ار وجود تفاوت عد م =ns ،۰/۰۰۰۱ D ،۰/۰۰۱= معنيد ار در سـطح سـطح در c= معنيد ار ،۰/۰۱ سـطح د ر معنيد ار =b ،۰/۰۵ سـطح در معنيدار =A (۱)
است) گرفته آلود ه صورت شاهد و تيمارهاي



۱۷۲ آبزيان و د  ام امور در

واريته
زنده الرو زندهتعداد شفيره شفيرهتعداد ماندگاري درصد

شاهد آلودهتيمار شاهدتيمار آلودهتيمار شاهدفتيمار آلودهتيمار تيمار

Koming۱۲۱۴/۲ ns۱۹۰/۲ ns۱۸۸/۲ a۱۱۸/۶ a۸۷/۹۸ a۶۰/۴۵ a

Koming۲۲۱۴/۸ a۱۸۳ a۱۹۳/۸ d۱۱۵/۸ d۹۰/۱۹ c۶۳/۲۶ c

Y۲۰۶/۶ b۱۶۵/۲ b۱۶۴/۶ c۶۸/۸ c۷۹/۵ c۴۰/۷۹ c

۳۲.۱۱۰۱۹۱/۸ b۱۳۷/۸ b۱۶۶/۶ d۶۴/۸ d۸۶/۷۹ c۴۵/۸ c

۱۱۰.۳۲۲۲۴/۶ b۱۸۵/۸ b۱۹۴/۲ d۹۸/۶ d۸۶/۵۷ c۵۲/۷۵ c

۱۰۴.۱۱۰۱۸۲/۲ ns۱۵۲/۴ ns۱۵۱/۸ b۷۲/۲ b۸۲/۸۲ b۴۵/۶ b

۱۱۰.۱۰۴۲۲۵/۸ a۱۷۴/۸ a۲۰۰/۲ c۱۰۶ c۸۹/۶۶ b۵۹/۸۵ b

۳۲۱۷۸/۴ ns۱۳۶/۸ ns۱۴۰ a۷۶ a۷۷/۸۲ b۵۳/۸۱ b

۱۰۴۱۵۸/۷۵ ns۱۱۹/۸ ns۱۲۹/۲۵ c۳۸/۸ c۸۰/۵۹ d۳۱/۶۴ d

۱۱۰۱۸۷/۸ b۹۹ b۱۵۸/۶ d۴۰/۲ d۸۴/۴۷ d۴۱/۱۵ d

بيماريزايي اوج که ــان ميدهد نش ــئله مس اين ميگرد د . ظاهر پيله ــر قش
ابريشم و پيله کيفيت کاهش که موجب است شفيرگي مرحله د ر ويروس
ــارت وارده ــيرود خس انتظار م ــه نتيج د ر ــد گرد يد. ــتحصالي خواه اس
توليد مراکز و ــي کش ــم ابريش کارخانجات بر بيماري اين بروز ــه نتيج در
ــد(۲). باش پيله ــده کنن توليد ــداران نوغان از ــتر بيش نوغان تخم ــده کنن
در مقاومت وجود تفاوت بر مبني ــاتي گزارش هم ــکاران(۱۲) هم و Singh

نتايج ــاختند که س ــر منتش طبيعي ــرايط ش د ر ــم ابريش کرم هيبريدهاي
درصد تفاوت اينکه از همچنين ــد. ميباش تاييد کنند ه آن حاضر ــق تحقي
ــوده معنيدار و آل ــاهد ش محيط دو در زنده الرو تعداد صفت هتروزيس
درصد و ــد ه زن ــفيره تعداد ش صفات براي ليکن د رصد هتروزيس ــود ه، نب
چنين ميتوان ــود، باالتر ب و معنيدار آلوده محيط در ــفيره ش ــدگاري مان
نتيجه در و ــاس افراد حس حذف ــود ه با آل که در محيط ــود نم ــتنباط اس
ــي افزايش غير ژنتيکي واريانس ــبت نس ــي، افزايش ژنتيکي تنوع ــش کاه
.(۱۰ ، ۲) ــت اس ــده حاصل ش باالتري د رصد هتروزيس يافته، و افزايش
در ــرورش پ ــتايي و روس ــرايط تلنبارهاي ش د ر ميرود ــار ــن انتظ بنابراي
به هيبريدها مقاومت ــزان مي پاييزه)، پرورش ــاعد (نظير نامس محيط هاي
مقاومت بودن باال ــه ب با توجه يابد. باالتر، افزايش هتروتيک ــر تاثي ــل دلي
والد يني ــاي پايهه از ــي يک عنوان ــه ب آن از ــتفاده اس ،Koming۱ ــن الي
در مذکور الين از بهرهبرداري ــز ني و آميخته تخم نوغان توليد ــور بهمنظ
الينهاي به ــت مقاوم ژن هاي انتقال به منظور ــژادي ن اصالح ــاي برنامهه

ميتوان الينها ساير در ميگردد . ــنهاد پيش توليد باال توان د اراي ــاس حس
متوالي ــلهاي نس د ر ژنتيکي گري غربال و انتخاب برنامههاي ــراي اج با
Rabindra د اد. Sivapraksam و ــش افزاي ــروس وي ــه ب را ــت آنها مقاوم
يک که ــد کرد ن ــلي گزارش دونس ــم ابريش کرم الين ۳ روي آزمايش ــا ب
ــان نش بعد به دهم ــل نس از LD۵۰ ارزش ــيداري در معن افزايش ــن، الي
Xinhang۱×Y، Xinhang۱×Koming۱، هيبريد ها، ــان مي در .(۱۳) د اد
ــت اف ۳۲×۳۱ و Xinhang۳×Koming۱، Xinhang۳×Koming۲
قبلي ــات گزارش به ــان دادند. بنا نش آلوده محيط را د ر کمتري ــرد عملک
نتايج ــد. ضعيفي ميباش باال داراي مقاومت توليد عليرغم واريته۱۰۱۴۳۳
واريتههاي با مذکور الين تالقي د اد هيبريد حاصل از نشان حاضر تحقيق
ــطح س د ر مقاومت به مربوط خصوصيات ــر از نظ Koming۲ و Koming۱
د اراي نژادي اصالح برنامههاي آتي د ر بايد ــته و قرار داش بااليي ــيار بس
حاضر مشخص تحقيق نتايج کلي طور به ــود . ش ــمرد ه ش ويژهاي اهميت
پليهيدروسيسهستهاي ويروس از LD۵۰ غلظت خوراکي تلقيح ــاخت س
ميزان به هيبريد ها نيز و خالص الينهاي د ر ــت را مقاوم ــن صفات ميانگي
در فوق روش کارآيي و بيماريزائي ــدرت ق مي دهد و ــمگيري کاهش چش
بيماريزائي قدرت ترتيب اين به و ــد الروها بسيار باال مي باش ــازي آلودهس
جداسازي و خالصسازي جهت ــترس دس د ر ــتورالعملهاي دس کارآيي و
واريتههاي آلودهسازي براي (۱۴ ، ۲) ــتهاي پليهيد روسيسهس ويروس

تاييد ميشود. کرم ابريشم مختلف

آلود ه(۱) و شاهد تفکيک تيمارهاي به چيني واريتههاي مقاومت در صفات ميانگين -۵ جدول

بين مقايسه واريته هر (در معنيدار عدم وجود تفاوت =ns ،۰/۰۰۰۱ سطح د ر معني دار =d ،۰/۰۰۱ سـطح در معنيدار =c ،۰/۰۱ سـطح معني دار در =b ،۰/۰۵ سـطح در معنيد ار =a (۱)
است) گرفته آلود ه صورت شاهد و تيمارهاي
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واريته
زنده الرو زندهتعداد شفيره شفيرهتعداد ماندگاري درصد

شاهد آلودهتيمار شاهدتيمار آلودهتيمار شاهدتيمار آلودهتيمار تيمار

Xinhang۱× Koming ۱۲۱۴/۲ nsns۶/۲۰۱a۴/۱۵۴a۲/۹۲a۴۳/۷۲۴۵/۳۷ a

Xinhang۱× Koming۲۲۲۲/۲ a۱۹۸/۲ a۱۶۷/۴ b۸۴/۴ b۷۵/۰۹ b۴۲/۳۵ b

Xinhang۱ × ۲۱۸۳/۸ ns۱۶۸/۶ ns۹۸/۸ ns۵۱/۴ ns۵۵/۷۹ a۲۶/۴۷ a

Xinhang۲× Koming۱۲۲۲/۸ a۱۷۹/۴ a۲۰۸/۴ b۱۲۷ b۹۳/۵۳ b۷۰/۱۲ b

Xinhang۲× Koming۲۲۰۳/۸ c۱۳۶ c۱۶۶/۴ c۷۶/۴ c۸۱/۴۳ b۵۶/۰۲ b

Xinhang۲× ۲۲۲۲ a۱۴۹ a۱۹۱/۵ d۳۳/۲۵ d۸۶/۳۸ c۲۲/۶۱ c

Xinhang۳×Koming۱۲۲۳ ns۱۹۴/۳۳ ns۱۷۱/۵ a۸۶ a۷۶/۷۸ a۴۳/۷۷ a

Xinhang۳×Koming۲۲۱۹/۷۵ b۱۹۰/۴ b۱۸۳ ns۱۲۷/۴ ns۸۲/۳۲ ns۶۷/۰۳ ns

Xinhang۳× ۲۲۲۱/۴ a۱۸۰/۸ a۱۷۳/۲ c۵۴/۶ c۷۷/۵۷ b۳۱/۱۵ b

۱۰۱۴۳۳ * Koming۱۲۳۳/۶ b۲۰۱/۴ b۲۱۴/۶ b۱۶۱/۴ b۹۱/۸۹ a۷۹/۹۴ a

۱۰۱۴۳۳ * Koming۲۲۳۳ ns۱۹۹/۸ ns۲۲۱/۴ a۱۶۹ a۹۵/۰۱ d۸۴/۲۶ d

۱۰۱۴۳۳×۲۲۳۰/۶ d۱۹۳/۸ d۲۰۴/۸ c۱۰۸ c۸۸/۶۴ b۵۵/۱۵ b

۱۳×۳۲۲۱۶/۴ ns۲۰۱/۴ ns۱۲۴/۴ a۶۴/۶ a۵۶/۹۴ a۳۱/۸۸ a

۱۰۳×۱۰۴۲۲۰/۲ b۱۶۶/۲ b۱۸۲ c۸۹/۲ c۸۲/۶۶ b۵۳/۲۷ b

۱۰۷×۱۱۰۲۰۶/۲ ns۱۴۹/۴ ns۱۴۶/۴ c۳۲/۸ c۷۰/۵۱ d۱۷/۶۸ d
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