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چکیده
میل ورم الروی است که به دلیل محتوای باالی پروتئین، قابلیت استفاده برای 
مصارف مختلف را دارا اس��ت. الرو میل ورم و سوپرورم به صورت خشک شده 
و پودر نیز دارای مقدار پروتئین باالیی هس��تند. بسیاری از مصرف کنندگان، 
این الروها را خشک کرده و پس از آسیاب نمودن در جیره های غذایی انواع 
پرندگان و نوزادان آن ها لحاظ می کنند. بدین ترتیب غذایی با پروتئین باالتر 
در اختیار پرندگان قرار می دهند. از نظر بهداش��تی این الرو کاماًل تمیز بوده 
و عالوه ب��ر خوش خوراکی و جذابیت باال برای مصرف کننده از ارزش غذایی 
باالیی نیز برخوردار است. میل ورم ها کرم نیستند بلکه نوعی الرو می باشند که 
فاقد هرگونه انگل و بیماری بوده و یکی از بهترین مکمل های غذایی )مکمل 
غذای��ی پرندگان، ماهی ها و غذای اصلی خزندگان( به صورت زنده و خش��ک 
ش��ده می باشند )تصویر 1(. همان طور که ذکر شد میل ورم ها منبع خوبی از 
پروتئین با کیفیت باال هستند که برای تغذیه ی حیوانات کوچک، پرندگان و 
ماهی ها، چه در حیات وحش و چه در قفس، مورداستفاده قرار می گیرند. آن ها 
همچنین به ویژه در فصل زاد و ولد در پرندگان جهت تغذیه استفاده میشوند. 
در پرورش قن��اری و فنچ، اکثر تکثیرکنندگان و پرورش  دهندگان مجبورند 
از تخم م��رغ در ماه های اول نوزادان تازه  تولد ش��ده قناری و فنچ اس��تفاده 
کنند. ولی متأسفانه تخم مرغ به دلیل اثرات جانبی متعدد )چرب شدن کبد 
پرنده و کوتاه ش��دن عمر، بیرون زدگی چش��م ها و غیره( منس��وخ شده و از 
میل ورم و سوپر ورم خشک شده و آسیاب شده به عنوان جایگزینی مناسب تر 
اس��تفاده می نمایند. این الروها به دلیل داش��تن پروتئین زیاد مفید هستند. 
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از دیگ��ر کاربردهای میل ورم اس��تفاده در ماهیگیری به عنوان طعمه اس��ت. 
همچنین این الروهای گوشتی برای انسان نیز خوراکی هستند و در بسیاری 
از کش��ورهای آسیا، به ویژه در جنوب شرقی آس��یا در فروشگاه های بزرگ و 
اغذیه فروش��ی ها و معموالً در بازارهای مواد غذای��ی به عنوان ماده پروتئینی 
و در کنار س��ایر حش��رات خوراکی به اش��کال مختلف به فروش می رس��ند. 
این الروها به صورت غذایی پخته ش��ده یا سرخ شده به عنوان یک غذای میان 
وعده سالم به بازار عرضه می شود، اگرچه مصرف کرمهای خوراکی به قرن ها 
پیش برمیگردد. پ��رورش میل ورم مزایای زی��ادی دارد. میل ورم ها گونه ای 
از سوسکهای تیره رنگ هس��تند و مانند همه حشرات هولومتابولیک، دارای 
چهار مرحله زندگی هستند که شامل تخم، الرو ، شفیره و سوسک میباشند. 
الروها به طورمعمول طولی حدود 2/5 س��انتیمتر یا بیشتر دارند، درحالی که 
سوس��ک ها به طورکلی طولش��ان از 1/25 تا 1/8سانتی متر متغیر است. یکی 
از این موارد فضای کم موردنیاز برای پرورش میل ورم اس��ت که باعث ش��ده 
تا در بس��یاری از مناطق جنوب ش��رقی آس��یا محبوب شود. این الرو حاوی 
مواد مغذی قابل توجهی اس��ت. برای هر 100 گرم الرو خام ، 206 کالری و 
20 ت��ا 40 گرم پروتئین وجود دارد. همچنین حاوی مقادیری از پتاس��یم ، 
مس ، س��دیم ، سلنیوم ، آهن و روی است. الروهای خوراکی میل ورم حاوی 
اسیدهای لینولئیک ضروری نیز هستند. میکروارگانیسم های موجود در روده 
میل ورم باعث تخریب پلی استرن می شوند و باکتری های مفیدی هستند که 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد. اگرچه تولید میل ورم در دیگر کشورها به ویژه 
کش��ورهای شرق آسیا قدمتی بسیار طوالنی دارد اما تولید میل ورم در ایران 

کسب  و کاری بسیار نوپا و کمتر شناخته شده محسوب می شود.
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تصویر 1: الرو میل ورم تنبریو مولیتور

معرفی میل ورم
میل ورم در حقیقت الرو سوسک تاریکی )Darkling beetle( است که با نام 
 ،)Animalia( دیگر کرم آرد نیز ش��ناخته می شود. این الرو در رده حیوانات
راسته آرتروپودا )Arthropoda(، کالس حشرات )Insecta(، فامیل تنبریونیدا 
)Tenebrionidae(، جنس تنبریو )Tenebrio(، و با نام اصلی تنبریو مولیتور 
)Tenebrio molito( ش��ناخته می ش��ود. این الرو فاقد هر گونه بیماری و 
انگل اس��ت. بنابراین می توان از آن در شکل های خشک و زنده به عنوان یک 
مکمل غذایی اس��تفاده کرد. مصرف این الرو به طور معمول برای جانوران در 
نظر گرفته  ش��ده اس��ت، اما به دلیل داشتن مقدار پروتئین باال، گاهی اوقات 
 .)Katri Joensuu and et al., 2017( مورد اس��تفاده انسان نیز قرار می گیرد
پروتئین یکی از گران ترین مکمل های تغذیه ای اس��ت که در تغذیه و تولید 
دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی دارای نقش اساس��ی اس��ت. با این حال 
این ماده یک جزء اصلی در هر رژیم غذایی در سراس��ر دنیاست مانند تغذیه 
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عقرب، مرغ، س��گ، ماهی و س��ایر حیوانات خانگی که می توان رژیم حاوی 
میل ورم را در رژیم غذایی همه حیوانات خانگی گنجاند. در ایران نیز پرورش 
این الرو ش��روع شده و افراد بس��یاری از آن برای تغذیه جانورانی که دارند، 
اس��تفاده می کنن��د. حتی در مرغداری ها میل ورم به عن��وان یک وعده اصلی 
غذا به مرغ ها داده می ش��ود تا می��زان پروتئین آن ها افزایش پیدا کند. البته 
ارزش غذایی این حش��ره تنها به پروتئین محدود نمی شود، بلکه می توان به 
موارد دیگری چون کربوهیدرات و چربی نیز اش��اره کرد. دقت داشته باشید 
که همین موضوع، سبب شده است در بسیاری از کشورهای آسیایی، به ویژه 
جنوب شرقی آسیا از الرو میل ورم به عنوان خوراکی انسان استفاده کنند. در 
 ماه می سال 2017 ، الرو های خوراکی به عنوان غذا در سوئیس تأیید شدند 
)Bryning GP, et al .,2005(. همچنی��ن در ژوئ��ن 2021، پ��س از ارزیابی 
س��ازمان ایمنی غذایی اروپا، الروها برای مصرف انس��ان و الرو های خش��ک 
به عنوان غذای جدید در اتحادیه اروپا مجاز شدند. خواص در نظر گرفته شده 
ب��رای الرو میل ورم، مربوط به ارزش غذای��ی و مواد معدنی که با مصرف آن 
تأمین می شود، مي باشد. استفاده از این حشره در غذای جانوران و انسان ها، 
س��بب ورود انواع ویتامین ه��ا و مواد معدنی به بدن می ش��ود. ویتامین هاي 
B5، B6، B11، B12، A،E و م��واد معدن��ی همچون آه��ن، روی، منگنز، مس 

و س��لنیوم در میل ورم  با گوش��ت گاو رقابت می کند. این الروهای خوراکی 
همچنین دارای اس��یدهای لینولئیک ضروری نیز می باشند. آن ها همچنین 

دارای درصد ویتامین بیشتری نسبت به گوشت گاو هستند. 
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انواع میل ورم
میل ورم انواع گوناگونی دارد. این گونه ها از لحاظ محل سکونت، اندازه، رنگ، 
ط��ول عمر، موارد مصرف، محتوی مواد مغذی و غیره تفاوت هایی با یکدیگر 

دارند. سه نوع بسیار معروف از میل ورم در زیر فهرست شده است.
- میل ورم زرد )سایز معمولی(: کرم آرد و غالت

- مینی  ورم )Mini mealworm(کوچک تر از میل ورم زرد بوده و در پرورش 
پرندگان و به ویژه مرغ ها می توان استفاده نمود.

- س��وپر  ورم )Zophobas morio( حدوداً دو برابر سایز میل ورم زرد است و 
این الرو بومی مناطق گرمسیری و آمریکای جنوبی است.

چرخه زندگی و بیولوژی میل ورم:
میل ورم الروی اس��ت که در دوره ی ابتدایی زندگی اش به ش��کل سوس��ک 
می باش��د. سوس��ک کرم آرد یا همان میل ورم از طریق تخم ریزی تکثیرمی 

شود. جفت گیری یک فاز سه مرحله ای دارد:
ابتدا پس از گذش��ت چند روز از جفت گیری سوس��ک ماده انتهای بدنش را 
در بس��تر نرم فرو کرده و عمل تخم گذاری انجام می شود. در طول عمر یک 
ماده، به طور متوس��ط حدود 500 تخم تولید می شود. بعد از چهار تا 19 روز 
تخم ها خارج می ش��وند و باید سریع تخم ها را جدا و داخل ظرفی دیگر قرار 
داد چون این احتمال وجود دارد که توس��ط س��ایر سوسک ها از بین بروند. 
تخم ها بیضوی ش��کل، سفید شیری و به صورت تکی یا در گروه های کوچک 
گذاش��ته می شود. تخم ها پس از گذشت مدتی تبدیل به الروهای بسیار ریز 
ش��ده و با تغذیه از مواد بس��تر و مواد غذایی نرم تبدی��ل به الروهای بزرگ 
می شوند. به دومین مرحله رشدی و پس از خروج از تخم الرو گفته می شود. 
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این الروها در ابتدا بسیار کوچک )2 میلی متر( و سفیدرنگ می باشند که بعد 
از چند بار پوست اندازی بزرگ تر )2-3 سانتی متر( و اغلب تیره رنگ می شوند. 
طول دوره الروی در ش��رایط مس��اعد 3 ماه و در شرایط نامساعد تا 2 سال 
ه��م به طول می انجامد. الروها حدود 8 الی20 بار پوس��ت اندازی می کنند و 
هر بار  به س��ایز خود اضافه می کنند )تصویر 2(. آماده س��ازی شرایط بهینه 
)دم��ا، رطوب��ت و غذا( در مرحل��ه الروی برای گذراندن ای��ن مرحله به نحو 
 احس��ن در کیفیت میل ورم های مغذی برای پرورش کمک ش��ایانی می کند

.)Polkki M, et al., 2012(

 برای رش��د الرو تا زمان بهره برداری دو ماه زمان الزم اس��ت. بعد از بزرگ 
ش��دن الروها آن ها را در جای تاریک و در ظرو ف کوچک قرار داده و تغذیه 
آن ها قطع می ش��ود. ظرف ها باید به گونه ای باش��ند که در هر ظرف یک الرو 
قرار گیرد. در این حالت اس��ت که الرو وارد مرحله شفیرگی می شود. شفیره 
بع��د از آخرین دوره الرو کامل پدیدار می ش��ود و دارای 1 س��انتی متر طول 

تصویر 2 : الرو میل ورم آماده مصرف در جیره دام طیور و آبزیان
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تصویر 3: شفیره های میل ورم در حال تبدیل شدن به سوسک

می باشد. طول دوره شفیرگی تحت تأثیر دمای محیط می تواند متوسط بین 
5 الی 18 روز و گاهی تا 40 روز به دلیل ش��رایط نامس��اعد محیطی باش��د. 
ش��فیره نمی تواند چیزی بخورد و کاماًل آسیب پذیر است و ازآنجایی که برای 
الروها و سوس��ک بالغ غذای لذیذی محس��وب می شود لذا باید با جداسازی 
آن ها و قرار دادن در ظروف مخصوص از خورده ش��دن آن ها جلوگیری کرد. 
ش��فیره جدید سفید مایل به رنگ کرم است و با گذشت زمان قهوه ای  رنگ 

می شود )تصویر 3(. حدود 4 الی 7 روز در این حالت باقی می ماند. 

بعد از 3 تا 30 روز، بس��ته به ش��رایط محیطی مانند دما، سوسک بالغ ظاهر 
می شود که رنگ آن سفید مایل به زرد است و طی چند روز قهوه ای روشن 
و سپس کاماًل سیاه و تیره می شود )تصویر 4(. یک هفته الی 10 روز بعد از 
جداس��ازی سوسک مولد از بستر می توان الروهای میل ورم را در سطح بستر 
مشاهده کرد. این سوسک پس از 5 روز به بلوغ رسیده و آمادگی تخم گذاری 
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در داخل بستر مناسب را دارد )تصویر 5 و 6(. طول دوره حیات سوسک های 
بالغ وابسته به شرایط دما، رطوبت و تهویه هوای محیط است که حدود 20 
الی 120 روز طول می کش��د )Polkki M., et al., 2012()تصویر 6(. رطوبت 

و دما دو عنصر کاماًل مهم و کابردی در پرورش میل ورم می باشند.

تصویر 4: مرحله تبدیل شفیره به سوسک

تصویر 5: سوسک میل ورم
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- بهترین زمان برای جداس��ازی سوس��ک ها و فرآیند تخم گیری از آن ها هر 
هفت روز یکبار است.

- بهترین زمان جداسازی بستر میل ورم های سایز شده و فرآیند کود گیری 
هر ده روز یکبار است. 

- بهترین زمان جداسازی شفیره های جوان از بستر هر دو روز یکبار است. 

تصویر 6: مراحل تبدیل الرو به سوسک

نوع مناسب میل ورم براي پرورش:
هرگون��ه ی میل ورم کاربرد خ��اص خود را دارد. برای مثال س��وپر  ورم برای 
خزندگان و پرندگان بزرگ جثه و ش��کارچی که طعمه های با تحرک باالتر و 
سایز بزرگ تر را ترجیح می دهند، کاربرد دارد. درصورتی که پرورش خزندگان 
 ب��زرگ جث��ه را انجام می دهید پ��رورش و تکثیر س��وپر  ورم می تواند گزینه 

خوبی باشد.
مین��ی  ورم از لح��اظ محتوی پروتئین و مواد مغذی نس��بت به بقیه گونه ها 
برتری دارد و برای پرندگان و موجودات کوچک جثه ارجحیت دارد. در ایران 

این گونه کمتر پرورش داده می شود.
ش��ناخته  ش��ده ترین نوع میل ورم در دنیا و ایران، میل ورم زرد معمولی است 
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که به علت س��ایز مناس��ب، بازار بزرگ تری را نسبت به دیگر گونه ها به خود 
اختصاص داده اس��ت. میل ورم زرد می تواند تا 2/5 س��انتی متر از لحاظ قدی 
رشد کند، ولی سوپر  ورم  در حدود 3/8 یا 5/7 سانتی متر رشد می کند و از 

لحاظ ظاهری شبیه به میل ورم زرد است.

تصویر 7: تجمع سوسک های مولد میل ورم

تصویر 8: الرو میل ورم پس از پوست اندازی )سفیدرنگ(
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نحوه پرورش میل ورم در منزل و یا کارگاه:
با توجه به رشد جمعیت انسانی، انتظار می رود نیاز به افزایش تولید محصوالت 
حیوانی اجتناب ناپذیر باش��د. امروزه الروهای میل ورم اهمیت بس��یاری پیدا 
کرده ان��د. بنابراین افراد زیادی اقدام به پرورش این حش��ره کرده اند. آنزیمی 
که در دس��تگاه گوارش این موجود اس��ت و محققان زیادی در حال تحقیق 
بر روی آن هس��تند این توانایی را به الرو داده اس��ت ک��ه محیط زندگیش 
عاری از باکتریهای مضر و انگل باش��د. پرورش این حشره کار سختی نیست 
و ازآنجایی که به محیط بزرگ و غذای زیاد نیاز ندارد، به راحتی قابل پرورش 
دادن اس��ت. البته برای کسب موفقیت، باید شرایط مناسبی را برایش فراهم 

آورد. 

تجهیزات، مواد و فضای موردنیاز برای راه اندازی فارم میل ورم 
فضای الزم: همان طور که گفته شد پرورش میل ورم به فضای زیادی نیاز   -

ندارد و حداقل فضا  براي اجرای این فعالیت 12 مترمربع است.
- ظروف اس��تاندارد جهت پرورش: تعداد 160 ظ��رف  60× 40. این ظروف 
باید از مواد درجه  یک تولید ش��ده باش��ند زیرا نهایتأ محصول تولید شده در 
این ظروف مصارف انسانی و دامی دارند و در صورت مصرف مواد دست  دوم 
در این ظروف می تواند عامل انتقال بیماری به انس��ان پرورش دهنده و حتی 
خود میل ورم شده و باعث تلفات در محصول و حتی تلفات در مصرف کننده 

شود.
- دماس��نج دیجیتال: دمای محیط بین 21 الی 24 درجه س��انتی گراد باید 

تنظیم باشد. 
-  رطوبت س��نج: رطوبت محیط میل ورم باید بین 40 الی 60 درصد باش��د. 
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رطوبت را در زمستان می توان از طریق دستگاه بخور آب گرم و یا قرار دادن 
ظرف آب روی بخاری و کنار بخاری و یا پاش��یدن آب در محیط تأمین کرد 
و حت��ی می توان با قرار دادن پارچه مرطوب بر روی ظروف رطوبت را تأمین 
نمود. در فصل تابستان رطوبت محیط را می توان از طریق کولر آبی به راحتی 

تأمین نمود.
- الک جداس��ازی شفیره: برای جداس��ازی شفیره های مولد از بستر میل ورم 

بهتر است از این نوع الک استفاده شود.
- الک جداسازی میل ورم ریز از درشت یا دستگاه سورتر: این الک یا دستگاه 
بسیار ضروری بوده زیرا زمان برداشت میل ورم معموالً میل ورم هایی هستند 
ک��ه هنوز کوچک مانده اند و می توانند توس��ط میل-ورم های بزرگ تر خورده 
شوند. پس بهتر است آن ها را جدا و در ظروف دیگر نگهداری کرد. همچنین 
زمان خش��ک کردن میل ورم ها بهتر اس��ت الروهای بزرگ تر جداس��ازی و 
خشک شوند که جنبه اقتصادی داشته باشد. در اینجا نیاز به الک جداسازی 

میل ورم ریز از درشت داریم.
- سبوس گندم: بسته به حجم ظروف و تعداد الرو موجود در ظرف. با توجه 
به اینکه ظروف مورد اس��تفاده میتواند س��ایزهای مختلفی داشته باشند لذا 
میزان س��بوس مصرفی متفاوت و بس��ته به حجم و سایز ظروف دارد که به 

دنبال آن تعداد الروها نیز در آن متغیر است.
- تع��داد 40000 مولد جهت تولید 70 ال��ی 80 کیلوگرم میل ورم زنده که 

درون 20 سبدی که بسترسازی شده است قرار می گیرند.
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تغذیه مناسب:
در زم��ان پ��رورش الرو میل ورم، تغذیه حش��ره اهمیت باالی��ی دارد و باید 
به درس��تی انتخاب ش��ود. از جمله تغذیه های پیش��نهادی در زمان پرورش 
میل ورم، می توان مواردی چون س��بوس، سویا، جو پرک شده و گندم را نام 
برد. باید دقت کرد که نوع تغذیه الرو میل ورم، بر ارزش غذایی این حش��ره 
تأثیر بس��یار خواهد گذاش��ت. میتوان به تنهایی از سبوس گندم برای تغذیه 
الروهای میل ورم اس��تفاده کرد، اما توصیه بر اس��تفاده از مخلوط جو پرک 
ش��ده و گندم اس��ت. این ترکیب ش��امل پروتئین، فیبر، انواع مواد معدنی و 
کربوهیدرات اس��ت و  اس��تفاده از آن به عنوان تغذی��ه الرو میل ورم انتخاب 
مناس��بی خواهد بود. موضوعی که در رابطه با تغذیه الرو  وجود دارد، خوب 
پودر ش��دن مواد غذایی اس��ت. الروهای گوش��تی نه تنها در سبوس زندگی 
می کنند و حرکت می کنند بلکه آن را نیز می خورند. با اس��تفاده از میکس��ر 
موادی که قرار اس��ت به عنوان غذا به الروها داده ش��ود را پودر نموده تا الرو 
به راحت��ی از آن ه��ا تغذیه کند. آن ها به مق��داری آب احتیاج دارند، بنابراین 
افزودن کمی پوست موز یا هویج این رطوبت را در سبوس به آن ها می دهد. 
همچنین سیب زمینی خردشده، و یا سیب درختی نیز به عنوان منبع رطوبت 
جهت تامین آب مورد نیاز الرو قابل اس��تفاده اس��ت. کاه��و نیز یکی از مواد 
غذایی رایج برای میل ورم ها اس��ت. میل ورم ها توانایی گزینش غذاها را جهت 
ایجاد تعادل بین نسبت رژیم غذایی و مقدار مصرف غذاها مطابق با نیازهای 
تغذیه ای خود دارند. همچنین می تواند فقط از سبوس که شامل تمامی مواد 
مغذی مورد نیازش اس��ت تغذیه کند، اما رژی��م غذایی خاص برای پرورش 
بهینه میل ورم ها ضروری اس��ت. یک رژیم غذایی متش��کل از سبوس گندم، 
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آرد ذرت، و یک منبع آب و انواع ویتامین ها مانند: س��بزیجات، هویج، سیب 
درختی، س��یب زمینی، کلم و… اس��ت. مواد مغذی دریافتی نقش اصلی در 
چرخه زندگی میل ورم را دارند که روی زمان تکامل، باروری، تعداد پوس��ت 
اندازی، شدت و دوره تخم گذاری تأثیر می گذارند. اگرچه میل ورم می تواند به 
مدت طوالنی در شرایط بی نهایت خشک زنده بماند اما میل ورم ها قادرند هم 
از طریق غذای  مرطوب و هم از طریق  هوا  رطوبت مورد نیاز خود را تأمین 
کنند. افزودن هویج و س��یب زمینی منجر به افزایش س��رعت رشد میل ورم 
می شوند. اما به این نکته باید توجه داشت که مراقب مواد غذایی موجود در 
ظروف باشید، اگر غذای آن ها  رطوبت باال داشته باشد، می تواند کپک ایجاد 

کند و باید مواد غذایی مرطوب را در اسرع وقت از محفظه خارج کرد.
پروتئین و آمینواسیدها در رژیم غذایی می تواند تأثیر فراوانی  بر روی چرخه 
زندگی میل ورم گذاشته و حتی مقادیر کم پروتئین نیز بر روی زمان تکامل 
الروی تأثیر مثبتی دارد. مطالعات نشان داده اند که افزودن پروتئین به رژیم 

غذایی میل ورم ها سرعت تکامل الروها را افزایش می دهد. 

تأمین مواد مغذی و ویتامین های مورد نیاز جهت تغذیه میل ورم:
می��زان مواد معدنی و مغذی موجود در میل ورم به تغذیه آن بس��تگی دارد. 
زمان��ی که الرو از س��یب زمینی تغذیه می کند ویتامین ه��ای C،B6 و موادی 
مانند پتاس��یم، کلسیم، فیبر، مس و نشاس��ته را دریافت کرده و می تواند به 
مصرف کننده این مواد را منتقل کند. همچنین با مصرف هویج ویتامین های 
A،B9 و م��واد معدنی س��دیم و کلس��یم را دریافت می کن��د. تغذیه با کدو، 

ویتامین های C،K ،B، بتا کاروتن، آلفا کاروتن، مواد معدنی و کلس��یم، تغذیه 
از خیار ویتامین های A،C ،B1 ،B2 ،B6 و مواد معدنی پتاسیم، اسیدفولیک، 
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کلسیم، منیزیم و آهن را جذب می کند. همچنین تغذیه از کلم باعث جذب 
ویتامین های A، C،K، مواد معدنی مس، پتاسیم، آهن، منگنز، فسفر، سولفور 
و تغذی��ه از کرفس ج��ذب ویتامین ه��ای B1، B2، B6، C، A و مواد معدنی 
پتاسیم، اسیدفولیک، کلسیم، منیزیم، آهن، فسفر و سدیم را به دنبال خواهد 

.)Schmidt, Anatol, et al., 2018(.داشت

ظروف و محیط مناسب:
انتخاب ظرف مناس��ب اولین قدم برای فراهم کردن شرایط پرورش الرو 
میل ورم است. برای پرورش این حشره باید از ظروف شیشه ای یا پالستیکی 
ک��ه عمقی نزدیک به 15 س��انتی متر یا بیش��تر دارد، اس��تفاده کرد تا الرو 
سوس��ک ها نتوانند به راحتی از ظرف بیرون بیایند. دقت داش��ته باش��ید که 
درب ظرف حتماً سوراخ داشته باشد تا تهویه به خوبی شکل گیرد. همچنین 
از ظروف چوبی نیز اس��تفاده نش��ود، زیرا ام��کان دارد الروها از چوب ظرف 
به عنوان یک ماده تغذیه اس��تفاده کنند. فض��ای کمی که برای پرورش الرو 
مورد نیاز اس��ت آن ها را برای تولید انبوه صنعتی مناسب کرده است. ظروف 
نگه��داری از الرو می��ل ورم را مرتب باید تمیز نم��ود و از آلودگی های ثانویه 
جلوگیری کرد. پس از گذش��ت 2 تا 3 روز، الروها از بس��تری که برای آن ها 
آماده شده، به طور کامل تغذیه می کنند و پس از آن تنها فضوالت آن ها باقی 
می مان��د. بای��د فضوالت را از محیط جدا و ظروفی ک��ه برای نگهداری آن ها 
است را شست وشو داد. حتماً پس از شستن، ظرف را با یک دستمال خشک 

کرده و دوباره مراحلی که تا به اینجا گفته شد را انجام داد.
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دمای مناسب برای پرورش الروهای میل ورم
درج��ه حرارت مناس��ب برای پ��رورش الروهای می��ل ورم، 70 تا 75 درجه 
فارنهایت یا 21 تا 24 سانتی گراد است. دقت داشته باشید که گستره دمایی 
باید ثابت باش��د تا الرو ها بتوانند رشد خوبی داشته باشند. همچنین محیط 
پرورش نباید خنک باشد و اگر این اتفاق افتاده است، از یک بخاری استفاده 
کنید تا دما در محدوده گفته ش��ده قرار گیرد. کم و زیاد ش��دن بیش از حد 
دما باعث ایجاد تلفات می گردد. از اسپری کردن آب روی الرو ها برای تأمین 
رطوبت خودداری ش��ود و برای تأمین رطوبت می توان از سبزیجات و میوه ها 

استفاده کرد.

کاربردهای میل ورم
الروهای میل ورم برای اهداف تغذیه متفاوتی مانند غذای ماهی و حیوانات و 
پرندگان قفس��ی و همچنین مصارف غذای انسان تولید می شوند. در ایران از 
میل ورم بیش��تر برای مصارف مرغداری ها و پرورش دهندگان ماهی استفاده 
می ش��ود. ظاهراً جوجه مرغ ها با تغذیه میل ورم در 30 روز اول زندگیش��ان 
دارای مقاوم��ت باالیی در برابر بیماری ها می ش��وند. ب��ه همین دلیل تلفات 
مرغداری ها به ش��دت پایین می آید. پودر میل ورم نیز به عنوان مکمل غذایی 
برای پرورش طیور و آبزیان اس��تفاده می ش��ود. حش��رات منابع خوبی برای 
مقادی��ر کم مواد معدنی مانند آهن روی مس منیزیم و س��لنیم می باش��ند. 
ازآنجایی که غذای اصلی میل ورم سبوس گندم است بیشترین مقدار ویتامین 
موجود در بدن میل ورم مربوط به خانواده B کمپلکس اس��ت، زیرا س��بوس 

)Boffey, D., 2021( .است B گندم سرشار از ویتامین
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رعایت نکات ضروری حین تکثیر و پرورش:
1- اجتناب از تماس میل ورمها با مواد حشره کش:

میل ورم ها جزو حشرات محسوب می شوند و نباید در معرض حشره کش، 
گازوئیل و موادی مانند آن قرار بگیرند. چراکه این مواد یا حتی بخار متصاعد 
ش��ده از آن ها موجب مرگ الروها و سوسک ها خواهند شد. همچنین زمانی 
که از صیفی جات و سبزیجات برای تغذیه الروها و سوسک ها استفاده می شود 
حتماً قبل از اس��تفاده آن ها را خوب شس��ته و قدری در هوای آزاد خش��ک 
ش��وند تا اگر باقی مانده آفت کش ها و س��موم کش��اورزی در سبزیجات باشد 

زدوده شده و به میل ورم ها آسیبی وارد نشود.

2- پیشگیری از بیماری های مزارع پرورش میل ورم:
سوس��ک های مولد می توانند مانند انس��ان بیمار ش��وند و این باعث روند 
تلف��ات بین آن ها می ش��ود. دالیل متع��ددی وجود دارد که باعث می ش��ود 
سوسک های مولد بیمار شوند و سیکل تکثیر و پرورش با مشکل مواجه شود 

که این عوامل عبارتند از: 
* تنظیم نبودن دما و رطوبت محیط

* نداشتن گردش هوای کافی
* کافی نبودن غذای رطوبتی

* مسموم بودن غذای رطوبتی
* بیمار بودن فرد پرورش دهنده

* استفاده از سبدهای غیراستاندارد
* تمیز نبودن بستر میل ورم
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* بیمار بودن افرادی که وارد فارم ش��ما می شوند )به هیچ عنوان اجازه ندهید 
اشخاص دیگر وارد فارم شما شوند(

3- تمیز نگه داشتن بستر میل ورم:
ای��ن نکته حائز اهمیت اس��ت که باقی مانده مواد غذایی و الرو و ش��فیره 
مرده حتماً باید از ظروف نگهداری خارج ش��وند، زی��را باقی ماندن آن ها در 
ظروف سبب آلودگی بستر و در نتیجه آلودگی میل ورم ها می شود. حدود 2 
 الی 3 روز بعد از تغذیه سایر مواد اضافی و باقی مانده فضوالت باید از ظروف 

خارج شوند.
در برخی موارد آلودگی هایی همچون مایتها می توانند خسارات غیر قابل 
جبرانی به میل ورم ها وارد کنند. لذا بررس��ی هفتگی بس��تر )جهت مشاهده 

هر نوع آلودگی( و پاک سازی آن الزم و ضروری است.

4- خرید مولد از منابع معتبر: 
برای خرید مولد نکات زیر را باید رعایت کنید:

- عم��ر مولده��ا رو به پایان نباش��د و حتماً مولدها یا به صورت ش��فیره و یا 
سوسک قهوه ای رنگ باشند.

- درصورتی که ش��فیره خری��داری می کنید ممکن اس��ت در مرحله قبل از 
ش��فیرگی الروها به خوبی تغذیه نش��ده باشند و یا اینکه رطوبت کافی جهت 
دوران ش��فیرگی ذخیره نکرده باش��ند و در زمان تبدیل ش��دن به سوسک 
مش��کالتی ایجاد ش��ود و حتی ممکن است ش��فیره ها بمیرند و سیاه شوند. 
بهترین کار این اس��ت که پس از خرید شفیره به میزان معینی الرو میل ورم 
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جهت تولید شفیره و مولد هم خریداری شود.
-  از شرایط بهداشتی مولدین اطمینان کافی کسب نمایید.

- شیوه خشک کردن الروهای میل ورم
خش��ک  کردن الروهای میل ورم به ش��کل های گوناگون ص��ورت می گیرد. 
انتخاب هر ش��یوه برای خش��ک کردن، اثرات متفاوتی خواهد داشت. به نوعی 
ارزش غذایی این محصول با انتخاب ش��یوه خش��ک کردن تعیین می ش��ود. 
خش��ک شدن این محصول می تواند از طریق دستگاه های صنعتی مخصوص 
و در حجم بیش��تر انجام ش��ود. البته زمانی که یک فرد به مقدار کمی از این 
محص��ول نیاز دارد، می تواند به راحتی پ��رورش الرو های میل ورم را در منزل 
و با س��اده ترین تجهیزات انجام دهد. هر یک از شیوه ها شرایط مخصوص به 
خ��ود را دارند. اما نکته حائز اهمیت، کیفیت ظاه��ری و همچنین تغذیه ای 
این محصول است که باید در بهترین شکل انجام شود )تصویر 8(. روشی که 
بتوان در منزل انجام داد طبق تحقیقات اخیر استفاده از آب جوش به مدت 
1 دقیقه و س��پس قرار دادن در هوای آزاد اس��ت که باعث ثابت ماندن رنگ 
 )Yazdanpanah l., 2021( میل ورم و عدم تغییر کیفیت محصول می ش��ود

)تصویر 10 و9(.
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تصویر 9: میل ورم خشک شده جهت تهیه پودر

تصویر 10: مقایسه کیفیت میل ورم خشک شده با دو روش آب جوش و حرارت مستقیم
)رنگ روشن با روش آب جوش(
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- نحوه جداسازی میل ورم از کود تولیدشده:
زمانی ک��ه الروهای میل ورم دوره پرورش خود را ط��ی کردند آماده فروش 
می باشند و باید آن ها را از الک های پالستیکی رد کرد تا الرو از کود جداشده 

و الروها آماده فروش باشند. 
کود حاصله از میل ورم یک کود بسیار مغذی و ارگانیک بوده و دارای خواص 
بس��یاری اس��ت. لذا بهتر اس��ت کود را درون کیسه های پالس��تیکی بزرگ 

بسته بندی کرده و درب آن بسته شود.
این نوع کود یکی از بهترین و مفیدترین کودهای ارگانیک اس��ت و بس��یار 

مناسب برای درختان و زمین-های کشاورزی مي باشد. 
کود گیاهي تولید شده توس��ط میل ورم داراي خواص زیادي است. این کود 
ک��ه حاصل تکثیر و پرورش میل ورم ب��وده به صورت گرانوله و با تخلخل های 
طبیعي بین ذرات اس��ت. همچنین به علت ایجاد یک  الیه محافظ بر س��طح 
خاک داراي خاصیت آهس��ته رهش براي گیاهان اس��ت ک��ه باعث تعادل و 
ذخیره آب موجود در بافت خاک گیاه می ش��ود و تعداد دفعات آب دهی به 
گی��اه را کاهش می دهد. یکي از خواص دیگر این کود بی بو بودن و بدون هر 
گونه آلودگي براي گیاه اس��ت. مواد تشکیل دهنده این کود با ارزش و مغذي 
پروتئین خام به میزان 15/43%، انرژي 1/90%، ازت 2/33%، فس��فر %1/85، 
پتاس��یم 2/5% ، س��دیم 2/2% و EC= 6/26 است. این کود همچنین داراي 
عناص��ر کمیاب روي، منیزیوم، مس، کربن اس��ت ک��ه در مجموع 9/68% را 
تش��کیل می دهد. تحقیقات انجام شده بر روي این کود نشان داد که بر روي 
مدت زمان کاشت سبزیجات تأثیر داشته و زمان رویش و جوانه زنی را کوتاه 
و مدت برداش��ت محصول را کاهش داد. همچنین مش��اهده گردید مصرف 
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این کود بر روي گیاهان زینتي و آپارتماني باعث تحریک جوانه زنی و رش��د 
برگچه های جدید می ش��ود و در نهایت محرک رش��د گیاه است. این کود به 
علت مواد غذایي که میل ورم ها اس��تفاده می کنند داراي مواد مغذي بسیار 
باالیي بوده و باعث افزایش طول عمر گیاهان و باال رفتن س��طح س��المتي و 
ارگانی��ک بودن محصوالت می گردد )تصوی��ر 11(. از این کود به علت بی بو 
بودن و داشتن رنگ روشن می توان به راحتی در گیاهان آپارتماني، سبزیجات، 
صیفی جات و حتي چمن کاری اس��تفاده نمود. این ک��ود باعث حاصلخیزی 
خاک، جلوگیری از آلودگی زیستی، حفظ اثر کود در خاک به مدت طوالنی، 

  .)Jordan, Rob. 2016( باروری پایدار، بهبود فعالیت خاک می گردد

تصویر 11: کود غنی و ارگانیک حاصل از تغذیه میل ورم
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جنبه اقتصادی تکثیر و پرورش میلورم:
اخیرأ تولید میلورم در ایران به عنوان کسب و کاری جدید در حال گسترش 
و صنعتی ش��دن اس��ت. سرعت باالی تکثیر، آس��انی پرورش، عاری بودن از 
ان��گل ها و باکتری ها، عدم ایجاد بوی زنن��ده، عدم تولید صدا، عدم توانایی 
پرواز، آستانه تحمل باال نسبت به تنش های محیطی و عدم نیاز به تجهیزات 
پیش��رفته، تولید میلورم را به عنوان یک کس��ب و کار زود ب��ازده با قابلیت 
گسترش و تولید صنعتی به محل درآمد برای پرورش دهندگان تبدیل کرده 

است. البته میزان درآمد به موارد مختلفی بستگی دارد. 
س��بک پرورش )س��نتی، نیمه صنعتی یا صنعتی( و نحوه استفاده از فضای 
فارم میلورم از موارد مهم در درآمد زایی محسوب می شود. مساحت، سطح 
و ارتف��اع ظروف، قابلیت چینش و تعداد ظروف��ی که بر روی یک دیگر قرار 
میگیرند همگی بر راندمان تولید و در نتیجه میزان درآمد تاثیر گذار هستند. 
هزینه خوراک خش��ک )بس��تر( و خوراک تر )منابع رطوبتی( مورد استفاده 
جهت تغذیه الروها و همچنین نحوه فروش تولیدات نیز بر روی میزان درآمد 
تاثیر چش��مگیری دارد. تالش بر این اس��ت که با کمترین هزینه، بیشترین 
تولید میلورم در واحد س��طح تولید ش��ود و محصولی با توان رقابت در بازار 

ایران و جهان ارایه گردد.
برای مثال با در نظر گرفتن 2 کیلوگرم سبوس گندم و 1 کیلوگرم منابع تر 
به ازای هر کیلو الرو زنده و محاسبه هزینه کارگر، آب و برق و ... برای تولید 
هر کیلوگرم الرو زنده 35 هزار تومان هزینه می ش��ود. این هزینه می تواند 
برای افرادی که دسترس��ی به سبوس سهمیه ای ارزان و ضایعات محصوالت 

کشاورزی داشته باشند به شدت کاهش یابد. 
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هر کیلو گرم الرو میلورم بس��ته به کیفیت محصول، این که آیا الرو میلورم 
مخصوص پرورش و تکثیر اس��ت یا برای مصرف در بازار، به صورت خرده یا 
عمده فروخته ش��ود ، الرو زنده یا به صورت خش��ک باش��د، در چه فصلی از 
سال فروخته شود قیمت های متفاوتی دارد. در بازار خرده فروشی، هر کیلو 
الرو زنده از 120 الی 150 هزار تومان به فروش می رس��د. در فروش عمده، 
قیمت ممکن است تا 90 هزار تومان کاهش یابد. لذا با محاسبه هزینه کرد، 

تکثیر و پرورش میلورم از جنبه اقتصادی مقرون به صرفه می باشد. 

پیشنهادات:
در زم��ان راه اندازی فارم پرورش میل ورم الزم اس��ت حداقل برای یک دوره 
پرورش و تکثیر میل ورم را در مقیاس کوچک انجام دهید تا پس از کس��ب 

تجربه کافی به توسعه مزرعه پرورش میل ورم خود اقدام نمایید.
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