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فصل سيزدهم

پرورش کرم ابريشم
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند:

١ــ اهميت و ارزش ابريشم را توضيح دهد.
٢ــ تاريخچه نوغانداری در جهان و ايران را توضيح دهد.

٣ــ خصوصيات کرم ابريشم را توضيح دهد.

٤ــ گونه های مختلف کرم ابريشم را نام ببرد.
٥  ــ مشخصات ظاهری الرو ابريشم را بيان کند.
٦  ــ اعضای اصلی بدن کرم ابريشم را بيان کند.

٧ــ نحوه پرورش کرم ابريشم را شرح دهد.
٨   ــ مراحل نگهداری کرم ابريشم را بيان کند.

٩ــ عمليات انتقال را انجام دهد.
١٠ــ روش پرورش کرم جوان را توضيح دهد.

١١ــ بستر کرم ها را تميز کند.
١٢ــ چگونگی تنيدن پيله ها را شرح دهد.

١٣ــ بيماری ها و آفات کرم ابريشم را نام ببرد.

تاريخچه نوغانداری
باستان شناسان  نظريه  طبق  و  است  بشريت  داستان های  قديمی ترين  از  يکی  ابريشم  موضوع 
از  يکی  که  زمانی  و  شده  اهلی  چين  دربار  در  بار  اولين  حشره  اين  دارد.  ساله    ٤٦٠٠ قدمت 
ملکه های چينی به نام سی لين شی ضمن گردش در جنگل به تارهای نازکی که از ابريشم وحشی به 
وجود آمده بود، پی برد. ملکه با جمع آوری اين تارها و بافتن آن ها پارچه های نازک و لطيفی تهيه 
کرده که تا ٣٠٠٠ سال در انحصار دربار چين قرار داشت و افتخاری برای آنان محسوب می شد، 
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تا اين که در سال ٤١٦ ميالدی شاهزاده خانم چينی که با امير ُختن ازدواج کرده شيوه پرورش کرم 
اين  در  کردند،  مهاجرت  ترکستان  و  مغولستان  به  چينی ها  بعدها  آموخت.  ُختن  مردم  به  را  ابريشم 
کشورها نيز مجازات سنگينی در مورد اشخاص که راز پرورش ابريشم را فاش می کردند، معمول 
راهب  نفر  دو  ميالدی   ٥٥٢ سال  در  که  می کند  روايت  معروف  مورخان  از  يکی  پروکوپ  می شد. 
قسطنطنيه  به  بودند،  آموخته  را  ابريشم  کرم  تربيت  فن  و  کرده  اقامت  چين  در  مدت ها  که  ايرانی 
آمدند و آن را به امپراتوری آموختند و سپس برای تشويق و تحريض امپراتوری به چين بازگشتند 
و  بردند  قسطنطنيه  به  کرده  پنهان  خود  توخالی  عصای  در  نوغان  تخم  مقداری  بازگشت  هنگام  و 
و  کنه  يار  طريق  از  ميالدی  ششم  قرن  در  و  شد  معمول  اروپا  در  تاريخ  آن  از  ابريشم  کرم  تربيت 
فرغانه به ايران رخنه کرد. هم زمان با چين در ايران نيز کرم ابريشم پرورش داده می شد. به طوری 
که بافته های ابريشمی ايران که مربوط به دوران اوايل اسالم است در موزه های دنيا موجود است 
محسوب  زمان  آن  خيز  ابريشم  کشور  سومين  و  نوغان  توليد کنندگان  از  يکی  ايران  می شود  گفته  و 

است. می شده 
٨٠٠٠ عدل ابريشم  ١٦٣٨ ميالدی بنا به گفته آدم اولياريوس در گيالن  به طوری که در سال 
و در سال ١٦٧١ ميالدی بنا به گفته شارون ١٠٠٠٠ عدل حاصل شده است و هر عدل ٢١٦ فونت 
است (هر فونت يک من تبريز) و از قرن ١٨ به بعد صنعت نوغان در گيالن به سستی گراييد. به طوری 
که محصول ابريشم به ٣٢٣٣٠ من تبريز تنزل پيدا کرد که از زمان صفويه کار نوغان و تهيه ابريشم در 
ايران رونق پيدا کرد. به طوری که در سال ٩١ــ١٨٩٠ مقدار ابريشم خام در گيالن به حدود ٧٠٠٠٠ 

من تبريز رسيد.

بررسی خصوصيات کرم ابريشم و نحوه پرورش آن

معرفی و طبقه بندی گونه های مختلف کرم ابريشم 
کرم ابريشم در دنيا به دو صورت اهلی و وحشی وجود دارد، کرم ابريشم اهلی با نام علمی به 

شرح زير طبقه بندی می شود:
Insecta کالس

Lepido Ptera راسته
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Bombiycidae خانواده
Bombix mori گونه

تمامی انواع کرم ابريشم اهلی متعلق به گونه Bombix mori بوده با تغييراتی که از نظر ژنتيکی 
در آن ها به وجود آمده به نژادهای مختلفی تفکيک کرده اند.

١ــ طبقه بندی براساس مناطق بومی
الف) نژادهای ژاپنی: در اين نژاد معموًال بدن الرو بدون کرک اما گاهی اوقات کرک دار است 
الرو اين نژادها عمومًا قوی بوده و در مقابل شرايط نامساعد محيطی مقاومت می کند. دوران الروی 
نسبتًا طوالنی بوده پيله ها لوبيايی شکل و قشر پيله ها دارای بافت فشرده می باشند رنگ پيله ها سفيد و 

گاهی به رنگ سبز و زرد نيز ديده می شود.
ب) نژادهای چينی: در نژادهای چينی کرم ها فعاالنه از برگ توت تغذيه کرده و رشد آن ها نسبتًا 
سريع و يکنواخت است. در اغلب نژادهای چينی پوست الرو کامًال سفيد و در پاره ای نژادها عاليم 
مختلفی را می توان بر روی پوست بدن الروها مشاهده کرد، الرو اين نژادها نسبت به درجات حرارت 
باال و بيماری موسکاردين کمتر حساس هستند. شکل پيله ها بيضی و کوتاه يا کروی بوده به رنگ های 

سفيد، زرد طاليی، گوشتی يا قرمز ديده می شود.
ج) نژادهای اروپايی: عاليم جلدی الرو به طور طبيعی روشن است و الروها فعاالنه از برگ 

توت تغذيه می کنند.
طول مدت الروی به خصوص در سن پنجم زياد است. اين نژادها دارای الروهای طويلی هستند 
که چاق می شوند ولی به دليل حساسيت به شرايط نامساعد طبيعی و بيماری های پيرين، موسکارين و 

بيماری ويروسی سيتوپالست پرورش آن ها تا حدودی مشکل است.
د) نژادهای گرمسيری: الروها به حرارت و رطوبت باال مقاوم بوده و طول مدت الروی آن ها 
خيلی کوتاه است. شکل الرو، استوانه ای و کوتاه بوده و پيله های بادامی شکل و کوچک به رنگ های 

سبز و زرد و سفيد توليد می کنند.
هـ) نژادهای كره ای: تمامی اين نژادها يک نسله و سه خوابه بوده و طول مدت الروی آن ها 

نسبتًا کوتاه است. پيله ها کوچک يا نازک بوده و رنگ  آن ها سفيد يا زرد است.
در  می نامند.  ولتينيسم١  را  سال  يک  در  نسل  تعداد  نسل:  تعداد  براساس  طبقه بندی  ٢ــ 
کرم ابريشم تنوع نژادهای يک نسله، دو نسله و چند نسله زياد است. ولتينيسم عالوه بر صفات ارثی 

Vo ــ١ t n sm 
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تحت تأثير شرايط محيطی نيز تغييراتی پيدا می کند.
٣ــ طبقه بندی براساس تعداد خواب دوران الروی: نژادهای کرم ابريشم از نظر مولتينيسم١ 

تغيير جلد به نژادهای ٣ خوابه ــ ٤ خوابه ــ ٥ خوابه تقسيم می شود:
الف) نژادهای ٣ خوابه: طول مدت الروی در اين نژاد کوتاه و الروها نسبتًا مقاوم هستند. 

جثه الروها و اندازه پيله های توليدی کوچک بوده و پيله ها باريک است.
پيله های  حجم  و  کرم  بدن  اندازه  الروی،  دوره  طول  نژاد،  اين  در  خوابه:   ٤ نژادهای  ب) 
توليدی متوسط است. نژادهای چهارخوابه در انواع کرم ابريشم عموميت داشته و بيشتر برای پرورش 

تجارتی مورد استفاده قرار می گيرند.
ج) نژادهای ٥ خوابه: از جهش های طبيعی نژادهای ٤ خوابه به وجود آمده در اين نژادها طول 

دوره الروی زياد، اندازه الروها و پيله ها بزرگ و تار پيله ها ضخيم است.

نژادهای مختلف کرم ابريشم مورد استفاده در ايران
در   (Bombixmori) گونه  از  مختلفی  نژادهای  ايران  در  ابريشم  کرم  پرورش  رواج  زمان  از 
نقاط مختلف پرورش داده شده و هر ناحيه دارای نژاد خاص بوده و از آن استفاده می کردند که عبارتند 

از:
نژاد خراسانی (سبزواری)

نژاد خراسانی (تربت)
نژاد ماالوان
نژاد هراتی

نژاد کرمانشاهی
نژادهای ژاپنی 
نژادهای بغدادی

نژادهای فرانسوی

Mou ــ١ t n sm
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شکل ١ــ١٣ــ نژاد چينی کرم ابريشم

شکل ٢ــ١٣ــ نژاد ژاپنی کرم ابريشم
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مشخصات مرفولوژيکی کرم ابريشم
١ــ  مشخصات تخم کرم ابريشم: تخم کرم ابريشم بيضی شکل و مسطح است و در نژادهای 
مختلف دارای شکل و اندازه های متفاوت است. در رأس تخم، سوراخی وجود دارد که محل ورود 
اسپرم است و ميکروپيل ناميده می شود. تخم در نژادهای اروپايی بزرگ و سنگين و در نژادهای چند 
نسله و گرمسيری کوچک و سبک است. تخم ها در اوايل تخم گذاری سنگين تر از تخم هايی هستند 
که در اواخر تخم گذاری توليد می شوند. تخم در هنگام توّلد دارای رنگ زرد روشن است و سپس 
به  نژاد  به  بسته  روز  ٥    ــ٤  طول  در  و  می شود  قهوه ای  آخر  در  و  آجری  قرمز  رنگ های  به  سرعت  به 
رنگ های ثابت خود (خاکستری سير، آبی، بنفش، سبز، پرتقالی و … ) می رسد. رنگ تخم در فصول 
چسبنده ای  و  لزج  ماده  به  آغشته  پروانه  بدن  از  خروج  موقع  در  تخم ها  است.  متغير  نيز  سال  مختلف 
کوريون  تخم  پوست  می کاهد.  آن  تلفات  از  و  شده  آن ها  تثبيت  باعث  تخم گذاری  موقع  در  که  هستند 

ناميده می شود و حدود ده درصد تخم را شامل می شود.
حشرات   ساير  و  الرو  مانند  (الرو)  ابريشم  کرم  بدن  ابريشم:  الرو  ظاهری  مشخصات  ٢ــ 

شکل ٣ــ ١٣ــ بستر پرورش کرم ابريشم
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راسته پروانه ها از سه بخش سر، سينه و شکم تشکيل شده است.
الف) سر: اندازه سر کوچک و سطح خارجی آن به رنگ قهوه ای و از پوشش کتينی پوشيده  

شده است.
يک جفت پا  دارای  يک از حلقه ها  بوده و هر  بند يا سه حلقه  مرکب از سه  سينه  سينه:  ب) 
هستند. هر يک از حلقه های سينه ای از ٣ مفصل تشکيل شده و در قسمت  انتهايی سومين مفصل يک 

ناخن مشاهده می شود.
عدد می رسد  کامل به ٩  رشد  مرحله   بندها در  تعداد اين  بوده و  بند  بند  شکم الرو  شکم:  ج) 

(شکل ٤ــ١٣).
پوست يا جلد: پوست بدن کرم ابريشم در حکم اسکلت خارجی الرو بوده و در ارتباط مستقيم 
فراهم  را  کرم  تحرک  امکانات  و  رسيده  جلد  به  بدن  مختلف  قسمت های  در  که  است  ماهيچه هايی  با 

می سازند. عالوه بر  آن، پوست حفاظت از بدن کرم را نيز برعهده دارد.
مجاری تنفسی: مجاری تنفسی به صورت سوراخ های ريزی در دو سمت حلقه های بدن الرو 

اولين حلقه سينه ای و اولين تا هشتمين حلقه شکمی وجود داشته و تعداد آن ها به ٩ حلقه می رسد.
اعضای اصلی بدن کرم ابريشم عبارتند از:

١ــ اعضای گوارشی
٢ــ رگ پشتی

٣ــ لوله های مالپيگی
٤ــ اعضای تنفسی
٥  ــ سيستم عصبی
٦  ــ اعضای حسی

٧ــ اعضای توليد مثل
٨   ــ بافت های ماهيچه ای و چربی

١ــ اعضای گوارشی: اعضای گوارشی يا جهاز هاضمه کرم در قسمت مرکزی بدن واقع 
بوده و با امتداد در سرتاسر طول بدن و از جلو به دهان و از عقب به مخرج منتهی می شود.

همين  به  و  بوده  باز  نوع  از  ابريشم  کرم  در  خون  گردش  دستگاه  خون:  گردش  دستگاه  ٢ــ 
منتشر  بدن  عمومی  حفره  داخل  در  می شود  وارد  پشتی  رگ  به  که  فشارهايی  طريق  از  خون  جهت 

می شود.
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شکل ٤ــ١٣ــ منظره عمومی الرو و سر کرم ابريشم

لب پايين و اندام نخ ريس

منظره عمومی کرم ابريشم در سن پنجم

اولين حلقه سينه ای
دومين حلقه سينه ای
سومين حلقه سينه ای
حلقه های شکمی

پای شکمی

پاهای سينه ایمنفذ تفنسی

منظره عمومی سر کرم ابريشم از سطح پشتی

گونه ها

درز ميانی جمجمه

درز پيشين جمجمه

پيشانی

لب باال
آرواره پايين

چشم های ساده

آرواره باال

شاخک
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کوچک  روده  عقبی  انتهای  قسمت  از  مالپيگی  لوله های  مالپيگی (مجاری):  لوله های  ٣ــ 
شروع و بين روده کوچک و کلون به داخل روده کوچک باز می شوند.

٤ــ دستگاه تنفسی: سوراخ های تنفسی در طرفين تمام حلقه های بدنه به استثنای حلقه های 
دوم و سوم (سينه) وجود داشته و به خارج باز می شوند.

سيستم  می شود:  تقسيم  بخش  سه  به  ابريشم  کرم  در  عصبی  دستگاه  عصبی:  سيستم  ٥  ــ 
عصبی مرکزی، سيستم عصبی پريفرال، سيستم عصبی سمپاتيک.

٦  ــ اعضای حسی: حواس چشايی و شنوايی در کرم ابريشم هنوز شناسايی نشده است. ولی 
پوست عهده دار بساوايی يا المسه است.

حالت  و  نکرده  رشد  کامل  به طور  ابريشم  کرم  در  تناسلی  دستگاه  مثل:  توليد  اعضای  ٧ــ 
بسيار ساده ای دارد.

٣ــ مشخصات شفيره: شفيره بيضی شکل است و از سر به طرف دم باريک می شود. شفيره 
کامل به رنگ قهوه ای شکالتی است.

شفيره دارای حلقه های شکمی و متحرکی است که کامًال مشخص است. شفيره ماده معموًال 
از نرها بزرگ تر هستند. ساختمان داخلی شفيره با ساختمان داخلی الرو کامًال متفاوت است. شفيره 

معموًال بعد از يک هفته به پروانه تبديل می شود.
تشکيل  شکم  سينه و  سر،  قسمت  پروانه از سه  بدن  ابريشم:  از  پروانه  بدن  ساختمان  ٤ــ 

شده است.
مفصل   ٣٥ ــ   ٤٠ دارای  که  است  شاخک هايی  و  مرکب  چشم  جفت  يک  دارای  پروانه  سر 
(ساقه های فرعی)، آرواره های باال و پايين و لب های باال و پايين است. سينه پروانه از سه حلقه مشخص 
تشکيل شده است، هر يک از حلقه ها به يک جفت پای سينه ای و هر يک از حلقه های دوم و سوم به 

يک جفت بال نيز مجهز هستند.
شکم پروانه در حشرات نر دارای هشت حلقه و در ماده دارای هفت حلقه است.

شکل ٥  ــ١٣ــ شفيره
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بيولوژی کرم ابريشم
کرم ابريشم حشره ای است کامل که دوره ی زندگيش شامل چهار مرحله به شرح زير است:

١ــ مرحله ی تخم١
٢ــ مرحله ی الروی٢

٣ــ شفيره٣ 
٤ــ پروانه٤

١ــ مرحله ی تخم: پروانه ماده در هر دوره ی تخم گذاری پس از جفت گيری حدود ٥٠٠  ــ٤٠٠ 
تخم می گذارد. سير تکاملی تخم پروانه بستگی به نژاد (دو نسله يا چند نسله) آن ها دارد. در نژادهای 
يک نسله بعد از زمستان (در بهار سال بعد) آماده تفريخ٥ می شوند. در صورتی که تخم نژادهای دو يا 

چند نسله پس از ١٢ ــ١٠ روز بعد از تخم گذاری تفريخ شده و الرو از آن ها خارج می شود.
٢ــ مرحله ی الروی: الرو در بدو خارج شدن از تخم حدود ٣ ميلی متر طول داشته و بدنش 
از موهای ريز سياه رنگ پوشيده شده است. اين موها پس از يک الی دو روز ريخته و رنگ بدن الرو 
روشن تر می شود و سپس با افزايش سن، الرو تغيير رنگ می دهد تا رنگ اصلی نژاد خود را به دست 
آورد. مدت دوران الروی حدود ٣٠ ــ ٢٥ روز است. تعداد خواب٦ (تعويض جلد) الرو با توجه به 
متغير است.  نژاد آن ها بين ٥  ــ٣ بار است مدت هر يک از خواب های الروی بين ٣٦ ــ ١٨ ساعت 

فاصله ی بين هر دو خواب (تعويض جلد) را يک سن الرو گويند.
طول هر يک از سنين الرو به شرح زير است:

٤ــ٣ روز سن اول 
کرم را در اين سنين جوان گويند. ٣ــ٢ روز  سن دوم 

٤ــ٣ روز   سن سوم 
٧ــ٥ روز کرم را در اين سنين بالغ گويند.سن چهارم   ـ   ٨ روز   ١٠ـ سن پنجم 

ـ  ٤  Pupae ــ٣  Larva ــ٢  Egg ــ١ Moth ـ
٥    ــ بيدار شدن تخم و تبديل به کرم.

٦ــ اصطالح خواب در زندگی کرم ابريشم به حالتی (زمانی) گويند که کرم در آن مدت از اشتها می افتد و روی برگ يا شاخه  بی حرکت 
می ماند و سر خود را باال نگه می دارد، البته گاهی سر خود را تکان داده و حرکت بسيار خفيفی انجام می دهد. فاصله ی ميان هر دو خواب را 

سن کرم ابريشم می گويند.
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شکمی،  حلقه های  مختصر  حرکت  به جز  و  بوده  غيرفعال  شفيره  شفيرگی:  مرحله ی  ٣ــ 
هيچگونه تحرک ديگری ندارد. سطح بدن شفيره پس از مدتی از ماده کتينی پوشيده می شود. در انتهای 
مختلف  نژادهای  در  شفيرگی  دوره ی  می شود.  خارج  کتينی  جلد  داخل  از  پروانه  شفيرگی  دوره ی 

ـ   ٨ روز به طول می انجامد. متفاوت است. ولی به طور کلی اين دوره حدود ١٠ـ
حشرات  از  ظاهری  شکل  و  ساختمانی  نظر  از  ابريشم  پروانه های  پروانه ای:  مرحله ی  ٤ــ 
خارج  محض  به  ابريشم  پروانه  نيست.  بيشتر  روز  ٤ــ٢  از  و  کوتاه  پروانه ها  عمر  طول  است.  کامل تر 
شدن از پيله آمادگی جفت شدن را دارد. پروانه ماده پس از جفت شدن شروع به تخم ريزی کرده و پس 

از تخم ريزی می ميرد.
پروانه ماده تا حدودی بزرگ تر از پروانه نر است.

 
نحوه پرورش کرم ابريشم

کرم ابريشم به منظور توليد پيله پرورش داده می شود و هدف استفاده از پيله ها، روش نگهداری 
تخم ريزی  برای  پروانه  کردن  خارج  يا  ابريشم کشی  جهت  پيله ها  (از  می کند.  مشخص  را  ابريشم  کرم 
استفاده می شود.) روش های نگهداری برای هر دو منظور مشابه بوده و تنها برخی نکات فنی خاص در 
مراحل مختلف نگهداری وجود دارند و هدف های توليد پيله های تجارتی شامل هدف کّمی استحصال 
الياف ابريشم و هدف کيفی توليد الياف مناسب از نظر طول تار، توان ابريشم کشی و ظرافت تار بوده که 

برای دستيابی به هدف های مورد نظر رعايت شرايط زير ضروری است.
١ــ انتخاب تخم نوغان مرغوب.

٢ــ ايجاد شرايط محيطی الزم برای رشد و پرورش کرم ابريشم.
٣ــ انتخاب برگ توت با کيفيت مناسب.
٤ــ پيشگيری و کنترل آفات و امراض.

نگهداری کرم ابريشم دارای چهار مرحله مشخص و متمايز است.
تفريخ تخم نوغان

مرحله پرورش الرو ابريشم
مرحله تنيدن

مرحله برداشت
محيطی  شرايط  الرو  خروج  و  نوغان  تخم  جنين  رشد  تکامل  برای  نوغان:  تخم  تفريخ  ١ــ 
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خاصی مورد نياز است که برای تأمين آن ها از اتاق های تفريخ تخم نوغان استفاده می شود. اين اتاق ها 
می توانند به هر شکل و اندازه ای متناسب با حجم کار باشند ولی به هر حال بايد رطوبت و نور آن ها تأمين 

شده و شرايط مطلوب فراهم شود.
مرحله تفريخ در پرورش کرم ابريشم يکی از مراحل مهم پراهميت تلقی شده برای تأمين شرايط 
حرارتی، رطوبتی و نوری الزم در اتاق های تفريخ استفاده از چراغ های معمولی حرارتی  و روشنايی، 
است.  معمول  نور  و  رطوبت  حرارت،  ايجاد کننده ی  اتوماتيک  دستگاه های  و  فلورسنت  المپ های 
آفات و  حمله  از  جلوگيری  الزم و  تاريکی  شرايط  بهتر  تأمين  امکان  تفريخ  اتاق  ديگر  خصوصيات  از 

مورچه ها است.
روش تفريخ معمولی: چنانچه تخم های مورد استفاده از نوع تخم های يک نسله يا دو نسله 
نگهداری  سانتی گراد  درجه   ١٥ حرارت  در  روز  سه  مدت  به  و  خارج  سردخانه  از  را  آن ها  باشند، 
می کنند. سپس حرارت را به ١٨ الی ٢٠ درجه سانتی گراد رسانده و دو روز ديگر نيز اين شرايط را 
حفظ می کنند. پس از آن مدت چهار روز تخم ها را در حرارت ٢٣ تا ٢٤ درجه سانتی گراد قرار داده 
و متعاقبًا حرارت را به ٢٥ درجه سانتی گراد رسانده و تا خروج الروها حرارت اتاق تفريخ را در همين 

درجه ثابت نگاه می دارند.
٢ــ عمليات پرورش کرم ابريشم

شروع نگاهداری کرم: ابتدا الروهای تازه تولد يافته به بسترهای نگهداری در فضای معينی 
کرم  نگاهداری  شروع  را  فعاليت ها  اين  مجموعه  می شود.  داده  آن ها  به  توت  برگ  نخستين  و  پخش 

می نامند.
قبل از شروع پرورش بايد محل پرورش را که اصطالحًا  تلمبار گفته می شود، تميز شده، درجه 
برای  الزم  شرايط  تا  شود  رسانده  درصد  نود  به  رطوبت  و  سانتی گراد  درجه   ٢٨ به  محيط  حرارت 
کرم های تازه تفريخ شده فراهم شود. عالوه بر اين بايد سينی های پرورش که با توجه به حجم تخم نوغان 
از قبل آماده شده با کاغذ روزنامه يا هر نوع کاغذ مناسب که جريان هوا بتواند از آن عبور کند، پوشانده 

شود.
عمليات انتقال بدين شرح انجام می شود:

اول: دريچه جعبه تفريخ را همراه با پوشش کاغذ پارافين برداشته و در کنار جعبه تفريخ بر روی 
سينی پرورش قرار می دهند.

(پودر  پافسول  يا  کابينوران  مانند  مناسبی  سموم  با  تغذيه  از  قبل  را  الروها  بدن  سطح  دوم: 
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به طور  نازک  توری  پارچه های  از  استفاده  با  درصد)   ٩٥ مرده  آهک  و  درصد   ٥ نسبت  به  فرمالدئيد 
يکنواخت سمپاشی می کنند.

سوم: برگ های خورده شده را به طور يکنواخت در سطح تمامی بستر می ريزند.
چهارم: روی بستر را جهت حفظ رطوبت و جلوگيری از خشک شدگی برگ ها و کنترل تابش 

نور با کاغذ پارافينی می پوشانند.
پنجم: چند ساعت پس از تغذيه و چسبيدن کرم ها به برگ ها با استفاده از پر مرغ باقيمانده آن ها 
را از روی کاغذ پارافين جدا و بر روی بستر انتقال داده و آن قسمت از کرم هايی را که در جعبه تفريخ 

قرار دارند، از روی جعبه جدا کرده و به بستر انتقال می دهند.
ششم: در مرحله شروع پرورش سطح الزم برای هر جعبه تخم نوغان ٣٠×٣٠ سانتی متر  در نظر 
گرفته می شود. جنس جعبه چوبی يا مقوايی است که ديواره آن حدود چهار تا شش سانتی متر ارتفاع 

دارد.
هفتم: سعی می شود کرم ها در بستر انتخابی به طور يکنواخت پخش شوند. به قسمی که در بستر 

تراکم کرم ها يکسان باشد.
پرورش کرم جوان: به دليل حساسيت اين دوره بايد دقت کافی به عمل آيد تا الروها سالم و 

به دور از آلودگی مانده و از قدرت و قوت کافی برخوردار شوند.
پايه  و اساس نگهداری کرم ابريشم بر کيفيت نگهداری کرم جوان استوار است و هرچه در اين 
بهداشتی دقت بيشتری شود، درصد موفقيت  مرحله به شرايط مناسب حرارتی، رطوبتی، تغذيه ای و 

پرورش کرم بالغ  افزايش خواهد يافت.
کرم ابريشم در سنين اوليه نسبت به رطوبت و حرارت های زياد مقاوم بوده و کمتر دچار آسيب 
و  بوده  حساس  بهداشت  و  نظافت  تغذيه،  ميزان  تغذيه،  مورد  برگ های  کيفيت  به  نسبت  ولی  می شود 

چنانچه در اين موارد سهل انگاری شود، موجبات زيان های جبران ناپذير بعدی فراهم خواهد شد.
به  را  آن ها  ابتالی  احتمال  و  نبوده  مناسب  جوان  کرم های  برای  درجه   ٣٠ از  بيش  حرارت 

بيماری های ويروسی افزايش می دهند.
کاهش رطوبت به ٧٥ درصد و افزايش حرارت تا ٢٧ درجه در هر يک از مراحل خواب موجب 

سهولت پوست اندازی کرم ابريشم می شود.
دوره نگهداری کرم جوان را مطابق جداول استانداردی که از طرف مؤسسه توليد کننده ارائه 

می شود تنظيم می کنند.
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جدول ١ــ١٣ــ حرارت و رطوبت مورد نياز کرم در سنين مختلف

رطوبت (درصد)حرارت (درجه سانتی گراد)سنين

سن ١
سن ٢
سن ٣

٢٨ــ ٢٧
٢٧ــ٢٦
٢٦ــ٢٥

٩
٨٥
٨

سمپاشی بدن کرم های جوان يک روز در ميان با سموم پافسول يا کابينوران الزامی است و در 
مدت پرورش کرم جوان بايد در يکنواخت کردن بستر پرورش توجه الزم مبذول شود.

پس از خواب رفتن بايد از پودر آهک نرم برای ضدعفونی و خشک کردن بسترهای پرورش 
استفاده کرد.

وسايل و ادوات مورد نياز برای پرورش کرم جوان
سينی های پرورش به ابعاد ١٨٠×٩٠ سانتی متر

چهار چرخه های انتقال سينی
سبدهای حامل برگ

کارد برای خرد کردن برگ ها به ابعاد مختلف
کاغذهای سطح پرورش

خط کش
کاغذ پارافينی

پر مرغ
توری تميز کردن بستر

پارچه توری برای سمپاشی روی بستر يا گردپاش دستی
وسايل الزم برای جمع آوری ضايعات بستر پرورش

حرارت سنج و رطوبت سنج
آهک نرم و سرند شده

فرمالين و سموم پافسول يا کابينوران
که  می گيرد  انجام  صورت  بدين  اول)  روز  دوم  تغذيه  شروع  از  جوان (پس  کرم  پرورش  مرحله 
در  شده  مشخص  اندازه  به  توجه  با  را  برگ ها  و  تنظيم  استاندارد  جداول  به  توجه  با  را  پرورش  سطح 
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جدول ٢ــ١٣ ُخرد و با توجه به دفعات تغذيه روزانه دو يا سه بار روی کرم ها می ريزند.
مقايسه  در  که  است  ابريشم  کرم  پنج  و  چهار  سنين  بالغ،  کرم  از  منظور  بالغ:  کرم  پرورش 
آزاد)  (محيط  طبيعی  شرايط  در  چون  و  هستند  برخوردار  ويژه ای  خصوصيات  از  جوان  کرم های  با 
رطوبت  و  حرارت  به  بالغ  کرم  است.  متفاوت  جوان  کرم  با  آن  نگهداری  طرز  می شود  نگهداری 
و  آزاد  محيط  به  را  جوان  کرم های  سوم،  سن  پايان  در  است.  حساس  تهويه  نامناسب  شرايط  و  زياد 
تلمبارهای صحرايی انتقال داده بر روی بسترهای پرورش که از قبل آماده شده و کاغذ گذاری کرده، 

پهن می کنند.
تغذيه کافی از برگ های مناسب و رعايت موارد بهداشتی (تهويه، حرارت، رطوبت، ن ظافت 
توجه  آن ها  به  بايد  بالغ  کرم  پرورش  در  که  است  مهمی  اصول  از  موقع)  به  سمپاشی  و  تلمبارها 

شود.

تغذيه کرم ابريشم در سنين مختلف
تغذيه صحيح و به موقع از عوامل مهم در تأمين سالمتی و رشد کرم ابريشم است، از اين رو بايد 
تهيه برگ توت به ميزان کافی و کيفيت الزم را مورد توجه قرار داد. هر جعبه تخم نوغان در تمام طول 

مدت پرورش به طور متوسط به ١٠٠٠ــ ٨٠٠ کيلوگرم برگ توت نياز دارد.
کرم ابريشم در هر يک از مراحل زندگی خود به روش تغذيه خاصی نياز دارد. اندازه برگ ها 
در ابتدای پرورش بايد بسيار کوچک و هم زمان با رشد الرو بزرگ تر شود جدول ٢ــ١٣ اندازه برگ 

مصرفی در سنين مختلف کرم ابريشم را نشان می دهد.

جدول ٢ــ١٣ــ اندازه برگ مصرفی در سنين مختلف پرورش به سانتی متر

افزايش اندازه اولين تغذيهسن کرم ابريشم
برگ در سن مزبور

اندازه برگ در 
آخرين تغذيه

ميزان برگ 
مصرفی

١٨ گرم٥١/٥/اول

٥ گرم١/٥٣/٥١/٨دوم

٢١ گرم٣٤٢/٥سوم
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مصرف عمده برگ در سنين چهار و پنج کرم بالغ است. در اين مرحله نياز به خرد کردن برگ ها 
نبوده و می توان از روزهای اول و دوم سن چهارم از شاخه های جوان برگ دار و از روز سوم سن 

چهارم به بعد از شاخه های کامل برگ دار استفاده کرد.
برگ هايی که برای کرم جوان انتخاب می شود، بايد شاداب، پرآب و سرشار از امالح و پروتئين 
باشد. برگ ها پس از چيده شدن بهتر است فورًا مصرف شود ولی در صورت نياز به ذخيره سازی بايد 

در جای خنک، تاريک و مرطوب ذخيره شود تا از تخمير و ترشيدگی آن ها جلوگيری شود.
از تغذيه کرم ها با برگ های خيس، باران خورده، شبنم دار، خاک آلود، پژمرده، خشبی و آلوده 

به سموم بايد خودداری شود.
به  شديد  آفتاب  در  برگ  برداشت  است،  عصر  و  زود  صبح  توت  برگ  برداشت  زمان  بهترين 
دليل خشکی برگ ها مناسب نيست. در تغذيه کرم بالغ بايد توجه داشت که برگ ها به اندازه ی کافی و 
به صورت يکنواخت به همه ی کرم ها برسد، برای اين منظور بايد شاخه ها را به طور يک در ميان و به 

صورت سر و ته در عرض بستر قرار داد.
کيلوگرم   ٦٠٠ پنجم  سن  در  و  کيلوگرم   ٨٠ چهارم  سن  در  بهاره  نوغان  تخم  جعبه  هر  معموًال 
برگ خالص مصرف می کند که برای تأمين آن بايد در سن چهارم معادل ١/٧ برابر يا ١٣٦ کيلوگرم و 
در سن پنجم ١/٤ برابر مقادير برگ مصرفی يا حدود ٨٤٨ کيلوگرم برگ در اختيار هر جعبه کرم بالغ 

قرار داد.
جمع شدن  دليل  به  بيماری زا،  عوامل  رشد  از  جلوگيری  برای  کرم ها:  بستر  کردن  تميز 
فضوالت و باقی ماندن مواد غذايی بايد در سنين مختلف اقدام به تميز کردن بستر کرد. تميز کردن بستر 

به دفعات و به صورت زير انجام می گيرد:
سن اول: يک بار در اواخر سن و قبل از خواب
سن دوم: يک بار در اواخر سن و قبل از خواب
سن سوم: دو بار روز دوم و روز قبل از خواب

سن چهارم: دو بار روز دوم و روز قبل از خواب
سن پنجم: هر ٢ روز يا ٣ روز يک بار با توجه به انباشتگی سطح بستر

تنيدن پيله ها
حدود هشت تا ده روز پس از شروع سن پنجم الروی، تغييراتی در خصوصيات ظاهری و رفتار 



١٧٢

کرم ابريشم پديد می آيد. کرم ها به تدريج از روز هشتم به بعد از غذا افتاده و تنها مقادير جزيی از برگ 
تغذيه می کنند. مدفوع کرم ها از روز هفتم به بعد به رنگ سبز تيره متمايل شده و حالت سفتی خود را 
از دست می دهد، آخرين ذرات مدفوع کامًال رنگ سبز برگ تغذيه شده را دارد و به نظر می رسد که 

عينًا دفع شده است.
مواد  و  غده ها  سريع  رشد  دليل  به  بدنشان  مرور  به  و  شده  کوتاه تر  پنجم  سن  آخر  روز  کرم ها 
ابريشمی زرد شفاف می شود و ميل به صعود و باال رفتن پيدا می کنند. گرايش کرم ها به سمت نور در 
اين مرحله شديدتر شده و فرار آن ها به سمتی است که از نور قوی تری برخوردار هستند. قبل از تنيدن 
تار، کرم های ابريشم فعاليت های حرکتی خاصی را انجام می دهند تا از نظر فيزيولوژيکی کامًال آمادگی 
تنيدن تار را به دست آورند. تنيدن تار ابريشم و ساخت پيله ابتدا با ايجاد رشته تارهايی به عنوان اسکلت 
اوليه برای تثبيت موقعيت کرم انجام شده و سپس اليه اليه تنيدن تار آغاز می شود. حرکت کرم ها برای 
تنيدن تار ابريشمی به شکل عدد هشت التين وارونه (∞) است چنان چه بدن کرم در حالت افقی قرار 
 ٧٠ رطوبت  و  درجه   ٢٥ حرارت  تار  تنيدن  برای  می گيرد.  انجام  بيشتری  سهولت  با  تار  تنيدن  گيرد 

درصد مناسب است.
وسايلی که برای تنيدن تار استفاده می شود، عبارتند از:

ـ   گياهان  ١ــ قاب های پيله تنی چرخشی ٢ــ جايگاه پيله تنی برزيلی ٣ــ بهره گيری از کاه و کلش  ٤ـ
محلی.

برداشت پيله و مراقبت از آن
است.  متفاوت  می شود،  استفاده  پيله تنی  برای  که  وسايلی  با  ارتباط  در  پيله  برداشت  روش 

جدول ٣ــ١٣ــ ارتباط حرارت و زمان برداشت پيله

حرارت دوران تنيدن پيله فصل پرورش 
(سانتی گراد)

زمان برداشت پيله پس از کامل 
شدن پيله

بهار
تابستان
پاييز

٢٤ــ٢١
٢٧ــ ٢٥
٢٤ــ٢١

٨  ــ٧ روز
٧ــ٦ روز
٨  ــ٧ روز
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چنان چه از قاب های پيله تنی چرخشی استفاده شده باشد، پيله ها را می توان با ماشين آالت مخصوص 
پيله گيری شامل انواع دستی و نيمه اتوماتيک برداشت کرد. زمان برداشت پيله معموًال پس از هفت تا 

هشت روز بعد از کامل شدن است.

شکل ٦  ــ١٣ــ برداشت پيله به روش سنتی

پيله های تخم گيری
برای تهيه تخم مرغوب، انتخاب پيله هايی، با کيفيت خوب نيز ضروری است. اين نوع پيله ها 
فشار  با  و  بوده  سخت  جداری  دارای  خوب  پيله های  شده اند.  تنيده  قوی  و  سالم  کرم های  وسيله  به 
معمولی نمی توان آن را کامًال از حالت عادی خارج کرد، همچنين پيله های خوب دارای تارهای ظريف 

و يکنواخت هستند.
معموًال پروانه های نر و ماده را به مدت کوتاهی بعد از خارج شدن از پيله جدا از يکديگر نگاه 
می دارند، تا جفت گيری آن ها با نظم خاصی صورت گرفته، و به طور کلی همه فعاليت آن ها نيز تحت 
کنترل باشد. برای اين منظور قبل از بيرون آمدن پروانه ها، پيله های نر و ماده را تا حدی که ممکن است 
روش ها  اين  از  يکی  که  شده  پيشنهاد  مختلفی  روش های  منظور  اين  برای  می کنند.  جدا  يکديگر  از 
استفاده از ِمُتد هبل١ است. هبل ماشينی اختراع کرده است که تقريبًا بر مبنای وزن پيله ها کار می کند، 
می کنند.  مجزا  هستند،  سبک تر  که  نر  پيله های  از  هستند،  سنگين تر  معموًال  که  را  ماده  پيله های  يعنی 
دو  نر  پيله  که  ترتيب  بدين  می کنند،  تفکيک  دست  با  آن ها  ظاهری  شکل  برحسب  را  پيله ها  نيز  بعضی 
درشت تر،  ماده  پيله  که  صورتی  در  است.  فرورفتگی  دارای  ميانش  و  بوده  تيز  اندازه ای  تا  انتهايش 
دو انتهايش گردتر، فرورفتگی ميانی کمتر است، چنانکه حتی گاهی اصًال محسوس نيست. پيله های 
تخم گيری بايد ُپر ابريشم، محکم و لطيف باشند. بعد از تفکيک  پيله های خوب برای تخم گيری، بقيه 

Hebe ــ١
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پيله ها را نيز از لحاظ رنگ جدا می کنند. يعنی پيله های زرد را در يک طرف و پيله های سفيد را در 
سمت ديگر قرار می دهند. برای اين که از سوراخ کردن پيله ها به وسيله پروانه ها جلوگيری شود، بايد با 
وسايلی شفيره ها را در داخل آن ها از بين برد. خفه کردن شفيره ها در داخل پيله به چند طريق صورت 
می گيرد، که مهم ترين روش استفاده از هوای داغ و بخار آب است. برای باز کردن پيله ها، آن ها را در 
آب گرم غوطه ور می کنند. بدين ترتيب مواد صمغی آن نرم می شود. سر رشته های خارج شده از چند 
پيله را از حلقه ای در باالی ظرف عبور داده و يک نخ ابريشم چند اليه تهيه می کنند. باالخره نخ ها را 

به صورت کالف درآورده و به بازار عرضه می کنند.

شکل ٧ــ١٣ــ پيله و کرم و پروانه ابريشم

چگونگی عرضه پيله به بازار
برای عرضه پيله به بازار بايد دقت کرد که پيله ها يکنواخت و قابل عرضه به بازار باشد. برای 

اين منظور موارد زير بايد مورد دقت قرار گيرد:
سوراخ،  پيله های  رنگی،  پيله های  بدشکل،  پيله های  مانند  ناجور:  پيله های  کردن  جدا  ١ــ 

پيله های پوست پيازی و ….
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٢ــ کرک گيری پيله ها: زدودن کرک از پيله ها در کيفيت آن مؤثر می باشد. اين کار به وسيله ی 
دستگاه مخصوص کرک گيری که به صورت برقی يا دستی عمل می کند، انجام می شود.

آن  از  هوا  که  ديگر  انواع  يا  کنفی  کيسه های  از  کيسه  گيری  برای  پيله ها:  کردن  کيسه  ٣ــ 
عبور می کند، استفاده می شود. کيسه های بزرگ باعث فشرده شدن پيله ها می شود. برای حمل و نقل، 

کيسه ها بايد مجاور هم قرار گيرند.

تأسيسات الزم برای پرورش کرم ابريشم
مهم ترين  تلمبار  است.  تلمبار  نام  به  تأسيساتی  به  احتياج  ابريشم  کرم  پرورش  برای  تلمبار: 
تأسيسات پرورش کرم ابريشم است. ساختمان آن بايد به گونه ای باشد که حرارت و رطوبت داخل آن را 

به سادگی کنترل کرده و شستشو و ضدعفونی در آن به سهولت انجام گيرد.
و  جوندگان  خزندگان،  (پرندگان،  جانوران  آسيب  از  کرم ها  که  شود  ساخته  طوری  بايد  تلمبار 

حشرات گوشتخوار) مصون باشند.
تلمبارها به دو دسته تلمبارهای کرم جوان و تلمبارهای کرم بالغ تقسيم می شوند. تلمبارهای کرم 

جوان شامل قسمت های زير است:
١ــ اتاق مخصوص تعويض کفش و لباس

٢ــ برگ خانه
٣ــ اتاق برگ خردکنی

٤ــ اتاق (انبار) نگهداری وسايل
٥  ــ سالن اصلی پرورش

شکل ٨   ــ١٣ــ تلمبار کرم ابريشم
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بيماری های کرم ابريشم
بيماری  و  پيرين  گراسری،  فالشری ها،  موسکاردين،  ابريشم  کرم  بيماری های  انواع  ميان  از 

آسپروژيلوس باالترين خسارت را به کرم وارد می کنند.
١ــ موسکاردين ها: موسکاردين بيماری قارچی بوده شامل چهار نوع موسکاردين سفيد، 

موسکاردين سبز، موسکاردين سياه و موسکاردين زرد است.
راه های آلودگی کرم به موسکاردين بسيار متنوع است، حتی اگر محل و تجهيزات پرورش با دقت 
و درجه کافی ضدعفونی شود، عامل بيماری زا می تواند از طريق برگ توت و با دست آلوده کارگران به 

داخل محل پرورش راه يافته و کرم ابريشم را از طريق تماس پوستی مورد حمله قرار دهد.
٢ــ بيماری آسپروژيلوس: اين بيماری مخصوص کرم جوان است زيرا کرم های جوان در 
مقابل اين بيماری به نسبت کرم های بالغ حساسيت بيشتری نشان می دهند. عامل اين بيماری نيز مانند 
موسکاردين از طريق پوست وارد بدن می شود، و ورود عوامل بيماری زا از طريق دهان موجب بيماری 

می شود.
٣ــ فالشری ها: فالشری ها نام عمومی تعدادی از بيماری های کرم ابريشم است که عاليمی 
خوردن  چروک  بدن،  شدن  کوتاه  بدن،  شفافيت  بی اشتهايی،  يعنی  موسکاردين  عمومی  عاليم  مشابه 
نيز  مرگ  نشان داده و پس از  سستی، ضعف و … را از خود  يبوست،  تعويض جلد،  پوست پس از 

الشه ها نرم و فاسد می شود.
ابتدای  است  متفاوت  ابريشم  کرم  مختلف  سنين  در  گراسری  بيماری  عالئم  گراسری:  ٤ــ 
بيماری هيچ نوع تغييری مشاهده نمی شود اما به تدريج کرم ها اشتهای خود را از دست می دهند. پوست 
بدنشان شل و متورم شده، پوست بدن کرم با ضربه کوتاه می ترکد، بيشترين صدمه اواخر سن چهارم 

به وجود می آيد.
 Nozema bombycis Nagelia ٥  ــ پيرين: عامل بيماری پيرين تک سلولی پرتوزا به نام

است.
پبرين يکی از مهم ترين و خطرناک ترين بيماری های کرم ابريشم بوده و از امراضی است که بروز 

آن موجب زيان بسيار شديد شده و لطمه اقتصادی فراوانی به توليدکنندگان وارد می سازد.
اين بيماری با ساير امراض کرم ابريشم فرق دارد زيرا هم می تواند از طريق تخم و هم از طريق 

برگ های آلوده سرايت کند.
بيماری زا  ميکروب  مثل  توليد  و  تکثير  و  پيشرفت  روی  دقيقی  مطالعه   ١٨٧٠ سال  در  پاستور 
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انجام داد. اولين کشف وی اين بوده که بيماری پيرين از طريق تخم سرايت می کند. روی همين اصل 
معاينه و بررسی پروانه مادر پس از تخم ريزی برای اطمينان از بيماری پيرين را پيشنهاد کرد، در طی 
اين مدت ٥ الی ٦ سال پبرين از طريق فرانسه از راه واردات تخم کرم ابريشم به ساير کشورهای اروپايی 

گسترش يافت.

آفات کرم ابريشم
١ــ مورچه ها ٢ــ زنبورهای وحشی ٣ــ مگس ها و کنه ها هستند.

فعاليت های عملی  
١ــ مشاهده سر، سينه و شکم کرم ابريشم زير بينوکولر و مقايسه با اشکال کتاب.

٢ــ بازديد از يک مرکز پرورش کرم ابريشم.
٣ــ باز کردن پيله کرم ابريشم و مشاهده شفيره زير بينوکولر.

ارزش يابی فصل سيزدهم
١ــ تاريخچه نوغانداری در دنيا را بيان کنيد.
٢ــ تاريخچه نوغانداری در ايران را بنويسيد.

٣ــ مشخصات نژادهای ژاپنی کرم ابريشم را بنويسيد.
٤ــ مشخصات نژادهای اروپايی کرم ابريشم را توضيح دهيد.

٥  ــ مشخصات ظاهری کرم ابريشم را بيان کنيد.
٦  ــ مراحل نگهداری کرم ابريشم را فقط نام ببريد.

٧ــ تفريخ تخم نوغان را توضيح دهيد.
٨   ــ چگونگی و مراحل تميز کردن بستر کرم ها را توضيح دهيد.

٩ــ بيماری های کرم ابريشم را فقط نام ببريد.
١٠ــ آفات کرم ابريشم را نام ببريد.
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منابع و مآخذ
پزشکی  گياه  گروه  انتشارات  از  پلی کپی  عسل  زنبور  پرورش   ١٣٥٥ مرتضی  اسماعيلی،  ١ــ 

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
٢ــ خرمشاهی، مصطفی ١٣٥١، زنبورداری در ايران و دنيا از انتشارات دهخدا.

٣ــ مهندسين مشاور بين الملل، پلی کپی زنبورداری.
دانشکده  دامپروری  گروه  انتشارات  از  پلی کپی  زنبورداری،   ،١٣٥٧ محمد  عراقی،  ٤ــ 

کشاورزی زنجان.
٥  ــ شهرستانی، نعمت الّله ١٣٦٢، زنبور عسل و پرورش آن از انتشارات دانشگاه تهران.

زنبورداری  صحيح  اصول  سياوش  تيرگری،  ــ  عزيز الّله  کميلی،  ــ  محمد سعيد  مصدق،  ٦  ــ 
١٣٦٥ نشريه شماره ٢٢٦.

پور اصغر،  ــ  عزيز الّله  کميلی،  ــ  محمد سعيد  مصدق،   ١٣٦٦ عسل  زنبور  امراض  و  آفات  ٧ــ 
جواد ــ بندچی، ولی الّله ــ هدايتی، عزت الّله از انتشارات سازمان ترويج کشاورزی شماره ٢٣٠.

٨   ــ عراقی، حسين ١٣٦٥، پرورش ملکه از انتشارات اميرکبير.
٩ــ کاکس، آلبرت، زنبورداری به زبان ساده ترجمه رامين خزايی از انتشارات نشر دنيای نو.

انتشارات  از  شهرستانی  نعمت الّله  تأليف  و  ترجمه  زنبورها  زندگی  از  فريش،کارل.  فون  ١٠ــ 
اميرکبير ١٣٦١.

١١ــ يوردان، اطلس زنبور عسل ترجمه و تأليف نعمت الّله شهرستانی، از انتشارات اميرکبير ١٣٦٢.
١٢ــ ناظر عدل کامبيز، نگهداری کرم ابريشم و کاشت نهال توت، عميدی، ١٣٦٨.

١٣ــ تميجی، يوسف ــ اکبرزاده، ميکائيل ــ زنبور عسل و بيماری های آن از انتشارات دفتر 
نشر خودکفايی.

١٤ــ ايرانپور قائم مقامی ــ پرورش ملکه زنبور عسل و تلقيح مصنوعی از انتشارات دفتر نشر 
خودکفايی.

١٥ــ البرزی، فريدون ١٣٥٥، پرورش زنبور عسل، پلی کپی درسی از انتشارات گروه دامپروری 
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

ـ پلی کپی درسی از انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبريز شماره ١٥٢. ١٦ــ پور اصغر، جوادـ 
ـ فنی شماره ٣٦. ١٧ــ ماکابی، سيروس ١٣٦٧، مؤسسه تحقيقات و دامپروری کشور، نشريه علمیـ 



١٧٩

١٨ــ جواهری، داود ١٣٦٦، مؤسسه تحقيقات و دامپروری کشور، نشريه فنی شماره ٢٧.
١٩ــ ترکاشوند ١٣٥٦، پلی کپی درسی، از انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران.

ـ  موسوی، سيد مرتضی، پلی کپی درسی از انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. ٢٠ـ
٢١ــ اعتباری، اسماعيل، اصول نوغانداری.

نوغانداری و  توتستان، صندوق مطالعاتی توسعه  ٢٢ــ بررسی خصوصيات گونه توت و ايجاد 
صنايع ابريشم ايران.

٢٣ــ غالمی، محمدرضا، امراض کرم ابريشم و روش کنترل آن.
٢٤ــ فتح العلومی، يوسف، روش مبارزه با شپشک توت

٢٥ــ قنبری، قدرت الله، اصول پرورش کرم ابريشم
٢٦ــ دامداری، سال دوم، رشته ی کشاورزی عمومی، کد شماره ٧٨٥

٢٧ــ عبادی، رحيم ــ احمدی، علی اصغر ١٣٨٣، پرورش زنبور عسل انتشارات ارکان
٢٨ــ سعادتمند، سيد جواد ١٣٨٣، زنبور عسل انتشارات آييژ

٢٩ــ رير، استفان، ترجمه اقوام شهريار، حبيب، ١٣٨٢ انتشارات پريور.
Roy A.Grout Friedrich Ruttner ــ٣٠
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Rudolph Jacoby ــ٣٢

 Das Imker ABC

 Druck C.H. Wäser Bad segeberg W.Germany

Der Magazin Imker ــ٣٣

 Leopold Stocker Verlag STV

Roland Jordan ــ٣٤

 Kleine Bieinenkunde

 österreicher Agrarverlag Wien



١٨٠

ضمايم



١٨١

جدول استاندارد پرورش کرم ابريشم جوان برای يک جعبه تخم نوغان هيبريد

حرارت و 
رطوبت 
هر سن

تعداد 
روز

ساعت 
شرح عملياتغذادهی

اندازه 
 m٢

بستر

ميزان برگ دهی

 cm٢

اندازه برگ
مقدار برگ 
هر مرحله

مقدار برگ 
روزانه

مقدار برگ 
هر سن

ول 
ن ا
س

٪٩٠
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

٧      
     

     
     

     
ت    

طوب
ت ر

حرار

١

٩
١٠
١٣
٢٠

ضدعفونی کرم نوزاد 
شروع پرورش ريختن 

کرم از جعبه تفريخ روی 
سينی پرورش يکنواخت 

کردن کرم ها

ــ
٠/٠٩
٠/١٨
٠/٢٣

٠/٥
ــ
ــ
١/٠

٤٠ گرم
٥٠
٧٠
٩٠

٢٥٠

١٦٥٠ ٢
٧
١٤
٢١

٠/٢٧
٠/٣٦
٠/٤٥

١٢٠
١٦٠
٢٨٠

٥٦٠

٣
٧
١٤
٢١

٠/٥٤
٠/٥٤
٠/٥٤

٢٨٠
٢٤٠
٢٠٠

٧٢٠

٤٧
١١

آهک پاشی، پهن کردن 
بستر

٠/٥٤
١/٨

٠/٥١٢٠
١٢٠

دوم
سن 

٪٨٥
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

٦      
     

وبت
 رط

رت
حرا

٥
٨
١٣
٢٠

ضد عفونی، توری 
تعويض بستر، يکنواخت 

کردن کرم ها

٠/٩
١/٠٨
ــ

١/٥

٢

٣٠٠
٣٥٠
٥٥٠

١٢٠٠

٥٠٠٠ ٦
٧
١٤
٢١١/٨

٢/٥
٦٥٠
٨٠٠
١٠٠٠

٢٤٥٠

٧
٧
١١
١٧

پاشيدن آهک، پهن 
کردن بستر

٣/٦
١/٥

٩٠٠
٤٥٠١٣٥٠



١٨٢

٪٨٠
اد  

ی گر
سانت

جه 
٢ در

٥   
     

     
     

     
م    

 سو
سن

     
     

     
ت   

طوب
ت ر

٨حرار
١٠
١٥
٢١

ضد عفونی، توری

تعويض بستر

٢/٧٠٣٧٠٠
٩٠٠
١٢٠٠

٢٨٠٠

١٨٥٠٠

٩
٧
١٤
٢١

٣

٣/٦

٤١٥٠٠
١٨٠٠
٢٣٠٠

٥٦٠٠

١٠
٧
١٤
٢١

توری
٢٣٠٠
٢٥٠٠
٢٧٠٠

٧٥٠٠

١١
٧
١٠
١٥

تعويض بستر 
پاشيدن آهک، 
٤/٥پهن کردن بستر

١٨٠٠
٨٠٠٢٦٠٠

تقسيم کرم جوان١٢



جدول استاندارد پرورش کرم ابريشم بالغ برای يک جعبه تخم نوغان هيبريد

حرارت و 
رطوبت هر 

سن

تعداد 
روز

ساعت 
شرح عملياتغذادهی

اندازه 
سطح 

پرورش بر 
 mحسب ٢

تهيه مقدار برگ 
روزانه بر حسب کيلو

مقدار برگ 
هر سن

برگ خالصبا شاخه

رم  
چها

سن 
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

ت ٤
حرار

٪٧٥
ت  

طوب
ر

٣ نوبت    ١٧
١٣             
١٩             

ضد عفونی بدن 
کرم، توری اولين 
مرحله برگ دهی

٥/  m٢

١٧

خه 
 شا
و با

 کيل
١٤

ص
خال

گ 
و بر

 کيل
٩٨

٧/٥٢١٤تميز کردن بستر٣ نوبت٢
ضد عفونی بدن ٣ نوبت٣

کرم و بستر
٣٥٢٥

٣١٤٤٥٣١ نوبت٤
٣٣٢١ نوبت٥

مرحله پوست ريزی به مدت ٤٨ــ٤٠ ساعت

جم  
ن پن

س
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

ت ٣
حرار

٪٧
٧٥ـ

بت 
رطو

٣ نوبت    ١٧
١٣             
١٩             

ضد عفونی بدن کرم 
و بستر توری، اولين 

مرحله برگ دهی
m٢ ١٥ــ١٤

٢١٤

خه 
 شا
رم با

لوگ
٨ کي

٦
ص

خال
گ 

م  بر
وگر

 کيل
٥٩
٧

تميز کردن بستر٣ نوبت٢
ضد عفونی بدن و ٣ نوبت٣

٤٢بستر کرم

٣٩٥٦٢ نوبت٤
ضدعفونی بدن و ٣ نوبت٥

١١٧٧بستر کرم

٣١٣٩١ نوبت٦
ضدعفونی بدن و ٣ نوبت٧

١٣٩١بستر کرم

٣١٢٨٤ نوبت٨
ضدعفونی، توری ٣ نوبت٩

١٧تميز کردن بستر

٣٥٣٥ نوبت١



١٨٤

جدول استاندارد پرورش کرم ابريشم جوان به روش دستگاه تهويه ای برای يک جعبه تخم نوغان هيبريد
حرارت و 

رطوبت 
هر سن

تعداد 
روز

ساعت 
شرح عملياتغذادهی

اندازه 
بستر 

m٢

ميزان برگ دهی

اندازه برگ
cm٢

مقدار برگ 
هر مرحله

مقدار برگ 
روزانه

مقدار برگ 
هر سن

ول  
ن ا
س

       
       

       
      ٪

٩٠
بت 

رطو
     

جه   
٢ در

٢ـ٧
ت  ٨

١حرار
٨
١٧

ضدعفونی کرم نوزاد، 
شروع پرورش ريختن 

کرم ها روی بستر تنظيم 
بستر

٠/٤
٠/٥
١/٠

١٠٠ گرم
١٤٠

٢٤٠ گرم

١٢٠٠ ٢٨
١٨

پهن کردن بستر کرم، 
ضد عفونی بستر کرم

٠/٩٣٠٠
٤٠٠٦٠٠

٣٨
١٧

٠/٥٢٨٠
٨٠٣٦٠

٤
تقسيم سنی پرورش 
پهن کردن بستر کرم

١/٨

دوم 
سن 

٪٩٠
بت 

رطو
جه   

٢ در
ی ٧

٢ ال
ت  ٦

ضدعفونی بدن کرم پيدا ١٨حرار
شدن آغاز بر گ  دهی

١/٥٦٠٠٦٠٠

٣٨٠٠
٥٨

١٨
ضد عفونی بستر و بدن 

١/٥کرم، توری
٩٠٠
١٣٠٠٢٢٠٠

٦٨
١٨

تميز کردن بستر کرم
١/٥

٨٠٠
٢٠٠١٠٠٠

٧

تقسيم سينی پرورش 
پهن کردن بستر

٣/٦
وم 
ن س

س
٪٨٥

بت 
رطو

     
رجه

٢ د
ی٦

٢ ال
ت  ٥

حرار
١٤
٢٠

ضد عفونی بدن کرم 
بيدار شده و آغاز 
برگ دهی توری

٣/٦٣/٠١٠٠٠
١٤٠٠٢٤٠٠

١٣٥٠٠ ٨
٦
١٤
٢٠

تميز کردن بستر کرم 
ضدعفونی بستر و بدن 

کرم، توری

٤١٦٠٠٠
٢٠٠٠
٢٤٠٠

٦٠٠٠

٩
٦
١٤
٢٠

تميز کردن بستر کرم
٢٣٠٠
٢٠٠٠
٨٠٠

٥١٠٠

تقسيم کرم جوان١٠٦


