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 دیباچه
ــی )کاشــت، داشــت و  ــر دو بخــش باغبان ــت کشــاورزی مشــتمل ب ــداری فعالی نوغان

برداشــت گیــاه تــوت( و پــرورش کــرم ابریشــم اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت قابــل توجــه 

ــه و بخش هــای  ــن حرف ــن ای ــی مناســب بی ــره  تعامل ــداری، در صــورت ایجــاد زنجی نوغان

مرتبــط صنعــت و بازرگانــی در کشــور می تــوان زمینــه  اشــتغال و چرخــه  مالــی چشــم گیری 

فراهــم کــرد. امــروزه بــا توجــه بــه مزیت هــای زیســت محیطی ایــن حرفــه، نقــش مؤثــر 

آن در رونــد توســعه پایــدار، ایجــاد امنیــت غذایــی اقشــار آســیب پذیر و امــکان اســتحصال 

محصــوالت متنــوع؛ مجموعــاً ســازگاری این پیشــه  کشــاورزی بــا سیاســت های چندکارکردی 

و خانوادگــی را آشــکار می ســازد.

امــروزه بــا توجــه بــه امــکان اســتفاده از غــذای مصنوعــی و بهره منــدی از روش هــای 

اســیدآالیی در شکســن خــواب زمســتانه در نژادهــای تک نســله و دونســله؛ زمینــه پــرورش 

کــرم  ابریشــم در طــول ســال بــرای اهــداف مختلــف صنعتــی، علمــی و پژوهشــی و غیــره 

فراهــم شده اســت. 

گام نخســت در احیــا و رونــق فعالیــت نوغانــداری و حــرف وابســته؛ آشــنایی بــا روش 

اســتاندارد پــرورش کــرم ابریشــم خواهــد بــود. ایــن دســتنامه بــه منظــور آشــنایی کاربــران 

)کارشناســان آمــوزش و ترویــج بخــش کشــاورزی و نوغانــداران( بــا اصــول اســتاندارد پرورش 

کــرم ابریشــم و اســتفاده آســان از آن در محیــط  پــرورش تهیــه شده اســت. 

ـــاوری ریاســـت محـــرتم  ـــت محـــرتم علمـــی و فن ـــی معاون ـــت مال ـــن  منظـــور از حامی بدی

ــامل  ــاورزی کـ ــج کشـ ــوزش و ترویـ ــات، آمـ ــازمان تحقیقـ ــای سـ ــوری و پیگیری هـ جمهـ

تشـــکر را دارد.
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 مقدمه

امــروزه تولیــد بیــش از 95 درصــد نــخ ابریشــم دنیــا بــه پشــتوانه تولیــد و پــرورش تخــم 

 نوغان هــای تجــاری کــرم ابریشــم تــوت در بیــش از 50 کشــور دنیــا انجــام می شــود. البتــه 

تنهــا در برخــی از کشــورهای جهــان  در جنــوب رشق آســیا و هندوســتان برخــی نژادهــای 

کــرم  ابریشــم غیرتــوت نیــز پــرورش داده می شــوند. در کشــورهای مختلــف، اصــول پــرورش 

کــرم  ابریشــم از مراحــل یکســان و تنهــا بــا تغییــرات جزئــی در روش هــا و امکانات پرورشــی 

ــت.  همراه اس

حــرشه کــرم  ابریشــم تنهــا در دوره  الروی خــود کــه دارای چهــار مرحلــه جلدانــدازی و 

پنــج ســن الروی اســت، می توانــد از بــرگ تــوت تغذیــه کنــد. 

ــالق  ــوت اط ــم ت ــرم  ابریش ــرورش ک ــت پ ــه فعالی ــا ب ــران تنه ــداری در ای ــه نوغان حرف

می شــود کــه کشــاورز نوغانــدار طــی مــدت حــدوداً دو مــاه از زمــان تحویــل تخــم نوغــان؛ 

نســبت بــه نگــه داری تخــم نوغــان، تفریــخ یــا خــروج الروهــا از تخــم و تغذیــه آن هــا بــا 

بــرگ تــوت، برداشــت و در نهایــت عرضــه محصــول پیلــه بــه بــازار اقــدام می کنــد. 

بــا توجــه بــه محــدود بــودن زمــان حیــات حــرشه کــرم  ابریشــم در یــک نســل و لــزوم 

ایجــاد محیطــی بــا رشایــط تغذیــه ای، دمایــی، رطوبتــی، نــوری، تهویــه ای مناســب و عــاری 

از عوامــل بیــامری زا جهــت حصــول نتیجــه مطلــوب از ســوی نوغانــدار؛ تســلط، مدیریــت، 

دانــش و آگاهــی نوغانــدار در موفقیــت او نقــش اساســی ایفــا می کننــد. 
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 تخم نوغان

 تهیه تخم نوغان 
ــده  ــام علمــی بومبیکــس مــوری1، نوغــان نامی ــا ن ــوت ب تخــم حــرشه کــرم  ابریشــم ت

ــا ســایر مراحــل  ــری از اشــتباه ب ــد و جهــت جلوگی ــه تأکی می شــود. کلمــه "تخــم"  از جنب

زندگــی ایــن حــرشه کــه در برخــی مناطــق متــداول اســت، آورده می شــود. بدیــن جهــت 

ــداری2 اطــالق می شــود. ــت کشــاورزی، نوغان ــته فعالی ــن رش ــه ای ب

براســاس قوانیــن کشــور، تولیــد، تهیــه و توزیــع تخــم  نوغــان تجــاری مــورد اســتفاده 

نوغانــداران کشــور بــر عهــده مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور اســت. ایــن مرکــز، تخــم 

 نوغــان مــورد نیــاز را براســاس پیش بینــی میــزان تقاضــا، طــی برنامــه ای دوســاله از الین های 

ــد، جعبه زنــی و  ــه مرکــز تحقیقــات ابریشــم کشــور تولی تجــاری مناســب ســفارش داده ب

نگــه داری می کنــد. در نهایــت تخــم  نوغــان تولیــدی طــی فروردیــن تــا اواســط اردیبهشــت 

هــر ســال بــا توجــه بــه رشایــط آب و هوایــی منطقــه و رصــد میــزان رشــد بــرگ تــوت؛ پــس 

ــز  ــی توســط شــعبات و منایندگی هــای آن مرک ــاره احتامل ــای به ــادن رسم از پشــت رس نه

ــع  می شــود  ــی اســتاندارد )شــکل 1( توزی ــز کشــور در جعبه های در اســتان های نوغان خی

ــاب  ــك ق ــه اســتاندارد شــامل ی ــرد. هــر جعب ــه قرار می  گی ــداران منطق ــار نوغان و در اختی

چوبــی یــا پالســتیكی بــه ابعــاد  17cm × ۸/5 cm × 0/4 cm و یــك پوشــش از پارچــه ململ 

كــه حــاوی 20000 تخــم كــرم  ابریشــم اســت كــه بــا توجــه بــه نــژاد و نــوع هیربیــد چیــزی 

بیــن 12-11 گــرم وزن داراســت.

1. Bombyx mori L.

2- نوغانــداری از دو كلمــه »نوغــان« بــه معنــای تخــم پروانــه كــرم  ابریشــم و »داری« بــه معنــی نگهداری كــردن و پروراندن تشــكیل 
شــده اســت كه معادل انگلیســی آن Sericulture اســت.
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تولیــد تخــم  نوغــان توســط ســایر مراکــز و افــراد بــه ســبب مســائل قرنطینــه ای و بهداشــتی 

منــع قانونــی دارد و قابــل پیگیــری قضایــی اســت.

نحوه حمل و جابه جایی تخم  نوغان 
تخـم  نوغـان  هـای تجـاری در ایـران از نژادهـای دو  نسـله زمسـتان گذران اسـت کـه پس 

از سپری شـدن مرحلـه  رسمادهـی از رسدخانـه خـارج و به نوغانـدارن تحویل داده می شـود. 

نحـوه جابه جایـی و انتقـال تخـم  نوغـان در مراحل انتهایـی متایز جنینـی روی درصد تفریخ 

و نهایتـاً سـالمت الروهـای خارج شـده از تخـم و میـزان پیلـه تولیـدی اثرگـذار خواهد بـود. 

بنابرایـن در زمـان انتقـال و جابه جایـی تخـم  نوغـان توسـط نوغانـداران بایـد به نـکات زیر 

توجه شـود:

- از قــرار دادن جعبــه تخــم  نوغــان در معــرض نــور مســتقیم خورشــید و درجــه حــرارت باال 

جلوگیری شــود.

- از حمل و نقل در جعبه مهر و موم شده و بدون سوراخ مامنعت شود.

شکل 1- جعبه تخم نوغان
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- از نگه داری تخم  نوغان در مکان های رسبسته با تهویه ضعیف دوری شود.

- از متاس مستقیم و یا غیرمستقیم تخم  نوغان با توتون و تنباکو مامنعت شود.

- از متاس با دست های آلوده به عوامل بیامری زا اجتناب شود.

- بــه دلیــل باال بــودن دمــای بــدن نســبت بــه دمــای موردنیــاز تخــم  نوغــان، از متــاس بــا 

بــدن مامنعــت شــود.

- از قــرار دادن تخــم نوغــان در معــرض دود، کــود، مــواد نفتــی، حرشه کــش  و به طــور کل 

مــواد دارای بــو جلوگیــری شــود.

- از مجاورت با جریان های شدید هوا پرهیز شود.

- از وارد شدن شوک فیزیکی اجتناب شود.

نکتــه: جابه جایــی تخــم نوغــان در ســاعات خنــک روز و با اســتفاده از تجهیــزات مخصوص 

حمل ونقــل تخــم نوغــان )به طــور مثــال کیف هــا یــا کیســه های مخصــوص( و دارای 

طراحــی ویــژه حفــظ رطوبــت بــاال و کاهــش درجــه حــرارت و تهویــه مناســب بــرای تخــم 

نوغــان انجــام شــود.
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 اماکن نوغانداری

اماکن نوغانداری  
حــرشه کــرم  ابریشــم تــوت، ماننــد ســایر حــرشات، خونــرد و بــه شــدت تحــت  تأثیــر 

رشایــط محیطــی خصوصــاً دمــا و رطوبــت اســت. بــه  طــوری که رشایــط نامناســب محیطی 

)دمــا، رطوبــت، نــور، تغذیــه و آلودگی هــای محیــط بــه آالینده هــای شــیمیایی و میکروبی( 

ــزان  ــق می ــخ، رشــدومنو الروی از طری ــت تفری ــت و کیفی ــی، کمی ــر روی رشــد و منو جنین ب

تغذیــه و مقاومــت آن هــا بــه بیــامری اثرگــذار اســت. 

ــا قابلیــت کنــرتل رشایــط محیطــی و بــه دور از  بنابرایــن بایــد محیط هایــی مناســب ب

ــل  ــم در مراح ــرم ابریش ــرورش ک ــان و  پ ــم نوغ ــداری تخ ــظ و  نگه ــت حف ــا جه آالینده ه

ــرد. ــغ فراهــم ک ــرورش کرم جــوان و  بال تخــم، پ

انواع و ویژ گی های اماکن نوغانداری
حساسـیت مرحلـه تخـم و مرحله پـرورش کرم جوان به رشایط نامسـاعد محیطی بیشـرت 

از مرحلـه پـرورش کـرم بالـغ اسـت. بـه همیـن جهت اماکـن خاص جهـت مرحلـه تفریخ و 

پـرورش کـرم جـوان باید به گونـه ای طراحی و انتخاب شـوند که امکان کنـرتل دما، رطوبت، 

نـور و تهویـه در ایـن مکان هـا بـا توجـه بـه حجم کـم جعبه  های تخـم نوغان یـا جعبه های 

تفریـخ و سـطح مـورد نیـاز بـه ازای هـر جعبـه پـرورش کرم جـوان )حداکـر 5 مرتمربـع( بـا 

رصف حداقـل انـرژی در زمان هـای الزم بـا سـهولت امکان پذیر باشـد. جعبه هـای تفریخ به 

صـورت چهارچوبـی بـه ابعـاد 1×24× 3۶ سـانتی مرت مکعـب هسـتند که کف آن ها توسـط 

پارچـه لطیـف و نازک مشـکی رنگی که سـطح پشـتی آن آهارخورده، پوشـانده شده اسـت. 

ایـن جعبـه دارای چارچوبـی بـه انـدازه سـطح داخلی آن اسـت کـه جهت ثابت نگهداشـن 

کاغـذ پارافینـی کـه در اواخـر دوره تفریخ اسـتفاده می شـود، بـه کار می رود.

همچنیــن در طراحــی کلیــه اماکــن پــرورش )اتــاق تفریــخ، ســالن پــرورش کــرم جــوان و 

بالــغ( بایــد بــه نــکات زیــر توجــه شــود:

- ایــن مکان هــا قابلیــت شستشــو و ضدعفونــی بــا شــعله و مــواد محلــول و مــواد 
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ضدعفونــی  کننــده تصعیــد شــونده را داشــته  باشــند.

ــن مکان هــا )ســطح  ــه داخــل ای ــور خورشــید ب ــری از تابــش مســتقیم ن - قابلیــت جلوگی

ــه  ــای الزم ب ــاق در زمان ه ــی ات ــط داخل ــردن محی ــکان تاریک ک ــز ام ــرورش( و نی ــرت پ بس

ــد. ــود داشته باش ــهولت وج س

- امــکان مامنعــت از ورود جانــوران مزاحــم )پرنــدگان، خزنــدگان، زنبــور، مورچــه و...( بــه 

ــد. ــا را داشته باش ــن مکان ه ــل ای داخ

- از مــزارع، باغــات و مکان هــای پــرورش دام و طیــور کــه امــکان اســتفاده از مــواد آالینــده 

و نیــز وجــود آلودگی هــای میکروبــی در آن هاســت، فاصلــه قابــل قبولــی داشته باشــد.

ــرورش و  ــی پ ــی و کیف ــان کم ــرتین راندم ــانی، بیش ــروی انس ــل نی ــری حداق ــا به کارگی - ب

تولیــد پیلــه محقــق شــود.

- امکان استفاده از وسایل گرماده و نوردهنده غیرآالینده وجود داشته باشد. 

- در صــورت عــدم دسرتســی بــه نــور المــپ مهتابــی، طراحــی بــه گونــه ای باشــد کــه از 

روشــنایی روز بــه نحــو مناســب اســتفاده شــود.

ــه  ــی ب ــدم دسرتس ــورت ع ــا در ص ــردن در و پنجره ه ــق باز ک ــه الزم از طری ــکان تهوی - ام

انــرژی الکرتیکــی فراهــم باشــد.

- جهــت انجــام تفریــخ، مســاحت یــک مرتمربــع بــرای ده هــا جعبــه تخــم نوغــان کافــی 

ــتفاده  ــکونی اس ــزل مس ــد من ــم رفت وآم ــک و ک ــای کوچ ــوالً از اتاق ه ــود. معم خواهد ب

می شــود. 

- بــرای پــرورش هــر جعبــه تخــم نوغــان مطابــق جــدول 1 در مرحلــه کــرم جــوان ســطحی 

معــادل 5 مرتمربــع و در مرحلــه کــرم بالــغ ســطحی معــادل 20 مرتمربــع الزم اســت.

جدول 1-سطح و فضای مورد نیاز برای پرورش یک جعبه تخم نوغان تجاری
فضای موردنیاز)مرتمکعب(مساحت موردنیاز)مرتمربع(سن الرویردیف

12اول1
32دوم2
510سوم3
1420چهارم4
2050پنجم5
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- بــه منظــور اســتفاده از فضــا در محیط هــای پــرورش نیــز بهــرت اســت از بســرتهای طبقاتی 

متحــرک یــا ثابت مطابق شــکل 2 اســتفاده شــود.

- جهــت پوشــش ســقف اماکــن تفریــخ و پــرورش، اســتفاده از پوشــش های مقــاوم در برابــر 

انتقــال رسیــع رسمــا و گرمــا )نظیــر پوشــش های گیاهــی ماننــد کلــش، لــی، ســفال، ایرانیــت 

و...( توصیــه می شــود )شــکل 2 و 3(. البتــه وجــود ســقف کاذب نیــز در کنــرتل و تثبیــت 

رشایــط داخــل محیــط پــرورش بســیار مؤثــر خواهــد بــود. 

- طراحــی اماکــن پــرورش به گونــه ای باشــد کــه فضاهایــی مجــزا از محیــط پــرورش بــرای 

تعویــض لبــاس، ضدعفونــی دســت ها و ذخیــره و آماده ســازی بــرگ وجــود داشــته باشــد.
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شکل 3- تلنبار سنتی پرورش کرم بالغ

شکل 2- بسرتهای طبقاتی پرورش کرم ابریشم
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 نکات بهداشتی در نوغانداری

نکات بهداشتی در نوغانداری 
ـــت  ـــداری رعای ـــت نوغان ـــا در فعالی ـــیوع بیامری ه ـــری از ش ـــل در جلوگی ـــن اص مهمرتی

اصـــول بهداشـــت و عملیـــات پیشـــگیری اســـت. زیـــرا در صـــورت بـــروز بیـــامری در الروهـــا، 

خصوصـــاً در ســـنین پاییـــن الروی بـــه دلیـــل عـــدم وجـــود روش هـــای درمـــان قطعـــی و نیـــز 

ـــم  ـــرم ابریش ـــرشه ک ـــول دوره الروی ح ـــه ط ـــه ب ـــا توج ـــان؛ ب ـــد درم ـــودن فرآین ـــر ب زمان ب

ـــن  ـــه غیرممک ـــل توج ـــول قاب ـــه محص ـــت یابی ب ـــکان دس ـــت ام ـــدود 27-25 روز اس ـــه ح ک

ـــود.  خواهـــد ب

ضدعفونی اماکن و وسایل نوغانداری 
ـــل  ـــکل4 قب ـــق ش ـــد مطاب ـــی را  بای ـــایل پرورش ـــن و وس ـــه اماک ـــت کلی ـــه نخس در مرحل

ـــد  ـــرای ض ـــرد. ب ـــی ک ـــت و ضدعفون ـــرورش شس ـــه پ ـــر مرحل ـــان ه ـــس از پای از رشوع و پ

عفونـــی از مـــوارد زیـــر می تـــوان اســـتفاده کـــرد:

محلول 2 درصد فرمالین- 1

زمــان اســتفاده از محلــول فرمالیــن، 4 روز قبــل از پــرورش اســت. محلــول شــامل یــک 

لیــرت فرمالیــن )37 درصــد( و 17 لیــرت آب اســت. بــرای تأثیــر بهــرت ایــن محلــول، محیــط 

ــل از  ــه شــوند. 4۸ ســاعت قب ــذ ورود و خــروج هــوا گرفت ــه مناف ــرم باشــد و کلی ــد گ  بای

ــن از  ــل از فرمالی ــا گاز حاص ــرد ت ــاز ک ــا را ب ــا و پنجره ه ــه دره ــد کلی ــرورش،  بای رشوع پ

محیــط پــرورش کامــالً خــارج شــود. از ایــن محلــول بــرای هــر مرت مربــع بــه میــزان یــک لیرت 

ــد در 20 درجــه ســانتیگراد حفــظ شــود. ــط بای اســتفاده می شــود. دمــای محی

استفاده از مخلوط پرمنگنات پتاسیم و فرمالین- 2

در ایـــن روش بـــرای ضدعفونـــی هـــر مرتمکعـــب فضـــای رسپوشـــیده و درزگیـــری شـــده؛ 

ـــوط  ـــد( مخل ـــاری )37 درص ـــن تج ـــرت فرمالی ـــا 30 میلی لی ـــیم را ب ـــات پتاس ـــرم پرمنگن 20 گ

ـــس از بخـــور دادن  ـــرورش خیســـانده شـــود. پ ـــط پ ـــد محی ـــن کار بای ـــل از ای ـــی قب  شـــود ول
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ـــای  ـــود و دم ـــط مســـدود ش ـــدت دو روز محی ـــه م ـــد ب ـــده بای ـــاد ش ـــوط ی ـــا مخل ـــط ب محی

ـــذار باشـــد. ـــا اثرگ آن در 20 درجـــه ســـانتیگراد حفـــظ شـــود ت

محلول یک درصد کلر تجاری)هیپوکلریدسدیم(- 3

محلــول شــامل 10 گــرم کلــر تجــاری و یــک لیــرت آب اســت. زمــان اســتفاده آن نیــز یــک 

ــری  ــرد راحت ت ــول کارب ــن محل ــرورش اســت. در تلنبارهــای ســنتی ای ــل از رشوع پ روز قب

ــن  ــرت از ای ــاً 10 لی ــایل مربوطــه مجموع ــه و وس ــک جعب ــی بســرت ی ــرای ضد عفون دارد. ب

محلــول کافــی اســت. بهــرت اســت کــه ایــن محلــول در ایــام خنــک اســتفاده شــود. 

محلول بلیچ- 4

ـــردن  ـــه ک ـــا اضاف ـــوالً ب ـــت. معم ـــدیم اس ـــد هیپوکلریدس ـــامل 5 درص ـــاری ش ـــچ تج بلی

ـــچ  ـــد بلی ـــول 1/5 درص ـــرت محل ـــدار 10 لی ـــرت آب مق ـــت لی ـــاری در هف ـــچ تج ـــرت بلی ـــه لی س

ـــق  ـــرورش )از طری ـــایل پ ـــن و وس ـــی اماک ـــت ضدعفون ـــول جه ـــن محل ـــود. ای ـــه می ش تهی

پاشـــش یـــک لیـــرت آن بـــرای هـــر 10 مرتمربـــع مســـاحت یـــا غوطـــه ور کـــردن ابـــزار پـــرورش 

ـــود. ـــتفاده می ش ـــک اس ـــام خن ـــه درآن( در ای ـــدت 30 دقیق ـــه م ب

محلول پودر آهک کشته شده در آب- 5

ـــا  ـــدارد ب ـــت وجـــود ن ـــا و رطوب ـــرتل دم ـــرورش كـــه امـــكان كن ـــی پ در تلنبارهـــای صحرای

توجـــه بـــه پرورش هـــای مكـــرر طـــی ســـالیان متـــامدی احتـــامل وجـــود عوامـــل بیـــامری زای 

ـــه  ـــا توج ـــك ب ـــول آب و آه ـــتفاده از محل ـــن اس ـــت. بنابرای ـــاد اس ـــیار زی ـــم بس ـــرم  ابریش ك

ـــودر آهـــك کشـــته  ـــرم پ ـــج كیلوگ ـــدا پن ـــر اســـت. ابت ـــه، كاری آســـان و مؤث ـــه ســـهولت تهی ب

)مـــرده یـــا صنعتـــی( را در 20 لیـــرت آب به آرامـــی حـــل می کنیـــم. به طـــوری کـــه 

کامـــالً محلـــول آب و آهـــك یكنواخـــت شـــود. آنـــگاه ضمـــن پوشـــاندن رس و صـــورت، 

ـــاس  ـــطوح مت ـــام س ـــه مت ـــك ب ـــول آب آه ـــابه، محل ـــایل مش ـــا وس ـــارو ی ـــتفاده از ج ـــا اس ب

ــده  ــك حل شـ ــود. آهـ ــیده می شـ ــا پاشـ ــا، در و پنجره هـ ــتون ها، چوب هـ ــی، سـ پرورشـ

ضمـــن باالبـــردن pH  محیـــط و از بیـــن بـــردن عوامـــل بیـــامری زا، پـــس از خشك شـــدن 

نیـــز ویژگی هـــای ضدمیكروبـــی خـــود را حفـــظ می كنـــد.
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شکل 4- ضدعفونی اماکن و وسایل موردنیاز پرورش

ضدعفونی بستر پرورش و سطح بدن الروها
بـــه دلیـــل وجـــود رشایـــط محیطـــی مناســـب، مدفـــوع الروی و برگ هـــای اضافـــه، 

ـــت   ـــن الزم اس ـــد و بنابرای ـــم می  کن ـــی فراه ـــل میکروب ـــد عوام ـــت رش ـــبی جه ـــای مناس فض

ـــاوت در  ـــات متف ـــت از ترکیب ـــن جه ـــام شـــود. بدی ـــرورش انج ـــی در ســـطح بســـرت پ اقدامات

مراحـــل مختلـــف پـــرورش اســـتفاده می شـــود:
1- پودر پافسول3

ایـن پـودر بـه صـورت روزانه از مخلوط کـردن 950 گرم آهک کشـته )مـرده یا صنعتی( 

و 50 گـرم پـودر فرمالدئیـد )پارافرمالدئیـد( تهیـه می شـود. بـا اسـتفاده از یـک تکـه پارچـه 

تـوری چهارگـوش ایـن پودر روی سـطح بسـرت پـرورش و الروها پاشـیده می شـود. 

2- پودر بلیچ4

ایـــن پـــودر نیـــز بـــه صـــورت روزانـــه از مخلـــوط کـــردن 950 گـــرم آهـــک کشـــته )مـــرده 

ـــل  ـــه در مح ـــود ک ـــه می ش ـــدیم( تهی ـــر )هیپوکلریدس ـــودر کل ـــرم پ ـــا 50 گ ـــی( ب ـــا صنعت ی

ـــود. ـــتفاده می ش ـــودر اس ـــن پ ـــز از ای ـــرورش نی ـــالن پ ـــای س ورودی ه

3. Pafsol powder

4. Bleaching powder
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3- پودر مكمل

ــد،  ــد 2 درص ــد، پارافرمالدئی ــزان 95 درص ــده به می ــته ش ــك کش ــاوی آه ــودر ح ــن پ ای

قارچ كــش 1/5 درصــد و اســید بنزوئیــک 1/5 درصــد اســت. ایــن مــواد به صــورت تجــاری 

توســط بخــش خصوصــی عرضــه می شــوند. بــرای پــرورش هــر جعبــه كــرم ابریشــم طــی 

ــده کافــی اســت.  ــودر ضدعفونی كنن ــن پ ــك كیلوگــرم از ای کل دوره الروی ی

4- پودر آهک کشته شده5

در صـــورت عـــدم دسرتســـی بـــه مـــواد مؤثـــر ســـه مخلـــوط فـــوق یعنـــی پـــودر 

ـــده  ـــته ش ـــک کش ـــودر آه ـــوان از پ ـــش می ت ـــک و قارچ ک ـــید بنزوئی ـــر، اس ـــد، کل فرمالدئی

)مـــرده یـــا صنعتـــی( بـــه تنهایـــی اســـتفاده کـــرد. 

روش پاشـــش ترکیبـــات فـــوق بـــه صـــورت یـــک الیـــه  نـــازک گـــرد بـــا اســـتفاده از 

ـــر  ـــد از ه ـــار بع ـــک ب ـــرف ی ـــان م ـــود. زم ـــوش خواهد ب ـــوری چهارگ ـــه ت ـــه پارچ ـــک تک ی

جلدانـــدازی یعنـــی درســـت 20-15 دقیقـــه قبـــل از برگ دهـــی نخســـت در آغـــاز هـــر 

ـــی هـــر  ـــه صبحگاهـــی در روز میان ـــل از رشوع تغذی ـــه قب ـــر 20-15 دقیق ـــار دیگ ســـن، و ب

ســـن الروی اســـت. البتـــه در صـــورت مشـــاهده بیـــامری، تکـــرار ایـــن کار بـــه صـــورت 

هـــر روزه )بـــه غیـــر از آخریـــن روز هـــر ســـن الروی( 20-15 دقیقـــه قبـــل از تغذیـــه 

ــود.  ــه می شـ ــی توصیـ صبحگاهـ

ـــدازی( در  ـــا رشوع جلدان ـــه ی ـــدم  تغذی ـــواب )ع ـــم خ ـــاهده عالئ ـــان مش ـــه: در زم نکت

اواخـــر هـــر یـــک از ســـنین الروی بهـــرت اســـت از پاشـــش پـــودر پافســـول و بلیـــچ خـــودداری 

ـــاهده  ـــان مش ـــک در زم ـــیدن آه ـــود. پاش ـــتفاده ش ـــده اس ـــک کشته ش ـــودر آه ـــا از پ و تنه

خـــواب در حـــدود 95 درصـــد الروهـــا، جهـــت خشـــک کـــردن بســـرت پـــرورش و پاییـــن آوردن 

ـــود. ـــام می ش ـــا انج ـــدازی الروه ـــهیل جلدان ـــط و تس ـــت محی رطوب

5. Lime powder
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تمیز کردن و ضدعفونی دست ها و البسه
ـــز نگه داشـــن  ـــه متی ـــرورش نســـبت ب ـــط پ ـــه کار در محی ـــراد مشـــغول ب ـــد اف ـــاً بای لزوم

دســـت ها بـــا اســـتفاده از صابـــون یـــا فـــرو بـــردن در تشـــتک های حـــاوی محلول هـــای 

ـــرورش  ـــخ و پ ـــای تفری ـــه در ورودی اتاق  ه ـــدان ک ـــن آیُ ـــد پاویدی ـــددار مانن ـــی ی ضدعفون

تعبیـــه شـــده اســـت اقـــدام و بـــا اســـتفاده از روپـــوش یـــا لبـــاس کار متیـــز و نیـــز بـــا تعویـــض 

ـــد. ـــت کنن ـــی رعای ـــتی رضوری را به خوب ـــکات بهداش ـــا ن کفش ه
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 تفریخ تخم نوغان

تفریخ تخم نوغان
ــه از مراحــل پــرورش  بــه خــروج الرو هــا از تخــم نوغان هــا تفریــخ اطــالق می شــود. ایــن مرحل

کــرم ابریشــم بســیار بــا اهمیــت اســت. دقــت در ایــن مرحلــه موجــب رشــد و تکامــل جنیــن متامــی 

ــود. ــا می ش ــا از تخم ه ــت الروه ــروج یکنواخ ــا و خ ــر نطفه ه ــش مرگ و می ــکل 5(، کاه ــا )ش تخم  ه

تحویل از مبدأ 
جعبه)هــا(ی تخــم نوغــان از شــعبات توزیع کننــده وابســته بــه مرکز توســعه نوغانداری 

کشــور در اســتان های نوغان خیــز در ایــام خاصــی از ســال )در مناطــق گرمســیری کشــور 

نظیــر اســتان های خوزســتان و خراســان بــه دلیــل رویــش زودتــر برگ هــای تــوت در اوایــل 

ــه  ــی اواخــر اردیبهشــت( تهی ــدران از اواســط ال ــالن و مازن ــن و در اســتان های گی فروردی

ــه مــکان نگــه داری از  ــالً ذکــر شــده ب ــی کــه قب ــکات ایمن ــا رعایــت ن می شــود. ســپس ب

پیــش تعییــن و آمــاده شــده، انتقــال داده می شــوند.
 

شکل 5- مراحل پایانی رشد و منو در داخل تخم نوغان و خروج الروها
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روش  نگهداری تا تفریخ 
تفریــخ مناســب، بایــد بــا اطــالع از زمــان خــروج جعبه)هــای( تخــم نوغــان از رسدخانــه 

باشــد، تخم هــا بایــد  در اطــاق تفریــخ متیــز و ضد عفونــی شــوند. دمــای مناســب حمــل 

ــاز کــردن جعبــه تخــم نوغــان و یکنواخــت  )حــدوداً 20-15 درجــه( اســت. نســبت بــه ب

کــردن تخم هــا در داخــل جعبــه تخــم نوغــان )شــکل ۶( و یا انتقــال و گســرتاندن یکنواخت 

تخم هــا در ســطح جعبــه ی تفریــخ  بــا انــواع اســتاندارد )شــکل 7( و یــا از انــواع ابداعــی 

)شــکل ۸( اقــدام شــود.

در طــی مرحلــه تفریــخ بایــد تــا حــد امــکان ســعی شــود تخــم نوغــان در داخــل جعبــه 

اصلــی یــا جعبــه تفریــخ بــه صــورت کامــالً یکنواخــت و در یــک الیــه گســرتانده شــود تــا 

دمــا و رطوبــت یکنواخــت بــه همــه تخم هــا برســد.

نکتــه: توصیــه مؤکــد بــر ایــن اســت کــه تفریــخ تخــم نوغــان در هــامن جعبــه اولیــه  انجــام 

نشــود. بــا ایــن وجــود در صورتــی کــه تفریــخ تخــم نوغــان در جعبــه اصلــی انجــام  شــود، 

چــون امــکان گســرتاندن کامــل تخم هــا در یــک الیــه وجــود نــدارد. رضوری اســت؛ روزانــه 

ــه  ــه تخم هــا نســبت ب ــه ب ــدون وارد آمــدن رضب ــا حرکــت جعبه هــا ب ــت، ب ــد نوب در چن

پشــت ورو  کــردن آن هــا اقــدام کــرد. 

شکل 6- نگهداری تخم نوغان طی مرحله تفریخ در جعبه اولیه
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نکتـــه: توصیـــه می شـــود از ادغـــام تخـــم نوغان هـــای دو یـــا چنـــد جعبـــه بـــا یکدیگـــر 

جـــداً خـــودداری شـــود. به عبارتـــی بایـــد محتـــوای تخـــم هـــر جعبـــه در ســـطح جعبـــه 

تفریـــخ جداگانـــه ای گســـرتانده و در محیـــط اتـــاق تحـــت رشایـــط مناســـب تفریـــخ، حفـــظ 

ـــوند. ـــه داری ش و نگ

بایــد جعبه)هــا(ی حــاوی تخــم نوغــان روی چهارپایه)هــا(ی مســتقر در اتــاق تفریــخ 

ــم  ــه تخ ــه  ب ــون مورچ ــی چ ــی حرشات ــری از دسرتس ــور جلوگی ــه منظ ــود. ب ــته ش گذاش

نوغان هــا بایــد پایــه  جعبــه هــا در ظــروف حــاوی آب قــرار گیــرد یــا از ســقف بــه گونــه ای 

آویــزان شــود کــه جعبــه حــاوی تخــم نوغــان در حالــت کامــالً افقــی قــرار گیــرد )طنــاب و 

شکل 7- استفاده از جعبه تفریخ استاندارد در تفریخ تخم نوغان 

شکل 8- استفاده از جعبه شیرینی به عنوان جعبه تفریخ تخم نوغان
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پایــه  چهارپایه هــای اســتفاده شــده را، جهــت مامنعــت از حملــه حرشاتــی چــون مورچــه 

می تــوان بــه گریــس یــا روغــن نیــز آغشــته کــرد(.

روش توصیـه شـده جهت تفریخ تخـم نوغان ها، روش تفریخ در تاریکی است)شـکل9(. 

بر عکـس، در روش سـنتی نوغانـدار طـی 3 الـی 4 روز آخـر مرحله  تفریخ ، صبح ها نسـبت 

بـه جمـع آوری الروهای خارج شـده از تخم هـا اقدام می کند. در ایـن روش جهت هامهنگ 

کـردن رشـد و منو جنینـی و خـروج هم زمـان بیـش از 90 درصـد الروهـا از تخم هـا در مرحله 

تفریـخ، تخم هـا تحـت رژیم 1۸ سـاعت نور و ۶ سـاعت تاریکی در شـبانه روز و در دو روز 

انتهایـی نیـز در رژیـم تاریکی مطلق قـرار می گیرند. 

شکل 9- روش تفریخ در تاریکی

 بــا اســتفاده از روش تفریــخ در تاریکــی در صورتــی کــه تخــم نوغان هــا در هــامن روز 

اول خــروج از رسدخانــه، بــه دســت نوغانــدار رســیده باشــد، تخم هــا طــی مــدت 13 روز 

تفریــخ خواهنــد شــد. ایــن در صورتــی اســت کــه رشایــط دمــا، رطوبــت و نــوری مناســب 

زیــر رعایــت شــود.

- دمــا بایــد طــی ســه روز اول 20-15 درجــه و بقیــه روزهــا تــا زمــان تفریــخ 25-24 درجــه 

ســانتی گراد باشــد. دمــا بایــد بــه  خصــوص چنــد روز پایانــی 25 درجــه ســانتی گراد باشــد.

چهاردهم
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- رطوبــت هامننــد حــرارت نقــش مهمــی در تفریــخ تخــم نوغــان دارد. بنابرایــن رطوبــت 

ــت  ــرا رطوب ــد. زی ــت باش ــد ثاب ــن ۸5-75 درص ــد بی ــخ بای ــدت تفری ــول م ــی ط در متام

باالتــر ضمــن افزایــش امــکان آلودگــی تخم هــا بــه قــارچ موجــب ضعیــف شــدن الروهــا 

می شــوند. از طرفــی رطوبــت پاییــن نیــز بــه لحــاظ خشــک کــردن پوســته تخم هــا تــوان 

ــد.  ــاد می کن ــا را زی ــات کرم ه ــزان تلف ــم  و می ــم  را ک ــروج الرو از تخ خ

- نــور بــه یکنواختــی رشــد جنیــن در تخم هــا کمــک می کنــد. بــه همیــن دلیــل در ایــن 

ــان  ــم نوغ ــگ تخ ــه رن ــی ک ــا زمان ــخ و ت ــی دوران تفری ــت در متام ــخ، الزم اس روش تفری

ــنایی  ــاعت روش ــدت 1۸ س ــه م ــه ب ــت روزان ــرده اس ــدا نک ــر پی ــن تغیی ــه روش ــره ب از تی

کامــل )بــا اســتفاده از کنــار زدن پرده هــا و یــا روشــن کــردن مهتابــی بــا نــور ســفید( و ۶ 

ســاعت تاریکــی مطلــق )بــا پوشــاندن پنجره هــا بــا پرده هــای تیــره و یــا پوشــاندن اطــراف 

ــم( فراهــم شــود.  ــره ضخی ــخ توســط پارچه هــای تی جعبه هــای تفری

- ایــن دوره متنــاوب روشــنایی و تاریکــی بایــد از نظمــی برخــوردار باشــد. یعنــی مثــالً 4 

صبــح تــا 10 شــب روشــنایی و از آن بــه بعــد تــا 4 صبــح روز بعــد تاریکــی اِعــامل شــود. 

بعــد از مشــاهده تغییــر رنــگ تخم هــا کــه بــا فراهــم کــردن رشایــط فــوق یقینــاً در روز 

یازدهــم خواهــد بــود، نســبت بــه اِعــامل 4۸ ســاعت تاریکــی مطلــق بــه منظــور خــروج 

یکنواخــت الروهــا از تخــم اقــدام خواهــد شــد. قبــل از اِعــامل تاریکــی، روی تخم هــا کاغــذ 

پانچ شــده یــا تــوری قــرارداده و ســپس کاغــذ پارافینــی کشــیده و توســط قــاب چوبــی یــا 

مقوایــی روی جعبــه تفریــخ ثابــت شــود .
 

نکتــه: دو روز قبــل از خــروج الروهــا از تخم هــا، رنــگ تخم هــا از تیره گــی بــه خاکســرتی 

ــر  ــه رنگ پذیــری بــدن الرو۶ نامیــده می شــود، تغیی ــه آبــی کــه اصطالحــاً مرحل ــل ب متامی

می کنــد. کــه در گویــش محلــی گیــالن بــه کاس شــدن )آبــی کمرنــگ( تخم هــا معــروف 

اســت. در ایــن دو روز تخم هــا نســبت بــه رطوبــت پاییــن حســاس هســتند.

- اِعــامل رژیــم تاریکــی باعــث همزمانــی رشــد جنیــن داخــل تخم هــا می شــود. به گونــه ای 

کــه از خــروج جنین هــای کامــل مامنعــت می شــود و رشــدو منو جنین هــای عقــب مانــده 

6. The body pigmentation stage
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را رسعــت می بخشــد. بدیــن شــکل در صبــح روز چهاردهــم بــا روشــن کــردن چراغ هــای 

ــی  ــا ط ــی آن ه ــه نورده ــبت ب ــا نس ــوی نورگیره ــا از جل ــار زدن پرده ه ــا کن ــی و ی مهتاب

ســاعت 4 الــی ۸ صبــح تقریبــاً از متامــی تخم هــا، الروهــا خــارج می شــوند و عمــل تفریــخ 

بــا موفقیــت انجــام خواهــد شــد. در اثــر ایــن عمــل الروهــا طــی 3 الــی 4 ســاعت نوردهــی 

به طــور یکنواخــت از تخم هــا خــارج می شــوند و قابــل انتقــال بــه محــل پــرورش کرم جــوان 

خواهنــد بــود. 

نکته: توصیه می شود در طول دوره تاریکی مطلق از چراغ قوه ای که شیشه آن قرمز است و 

یا از آن تنها نور قرمز متصاعد می شود، جهت کنرتل دما و رطوبت استفاده شود.

به تعویق انداختن تفریخ
 در صــورت نیــاز بــه تعویــق عملیــات تفریــخ بــه هــر دلیلــی، می تــوان بــه روش هــای 

زیــر عمــل کــرد:

- اگــر یــک روز بعــد از آغــاز تفریــخ بخواهیــم زمــان تفریــخ تخم هــا را بــه تعویــق اندازیم، 

می تــوان تخم هــا را بــه دمــای 5 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت حداکــر 10 روز انتقــال داد 

ــدد  ــه رشوع مج ــبت ب ــدت نس ــس از آن م ــود و پ ــن  وارد نش ــه جنی ــیبی ب ــچ آس ــا هی ت

عملیــات تفریــخ بــه روش فــوق عمــل کــرد.

- اگــر بعــد از گذشــت بیــش از دو روز از آغــاز تفریــخ،  بخواهیــم زمــان تفریــخ تخم هــا 

را بــه تعویــق اندازیــم، بایــد عملیــات تفریــخ تــا مرحلــه رنگ گیــری تخم هــا )تــا انتهــای 

روز دهــم( ادامــه يابــد و ســپس تخم هــا بــه دمــای 5 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت حداکــر 

3 روز انتقــال داده شــوند تــا آســیبی بــه جنیــن  وارد نشــود و پــس از آن مــدت نســبت بــه 

رشوع مجــدد عملیــات تفریــخ بــه روش فــوق عمــل کــرد.



29 راهنمای نوغانداری

 پرورش کرم جوان

پرورش کرم جوان 
در کــرم ابریشــم تــوت، به دلیــل داشــن دگردیســی کامــل7، در یــک دوره کامــل زندگــی 

ــه  ــاً مرحل ــرد. عمدت ــاهده ک ــه  را  مش ــفیره گی و پروان ــم، الروی، ش ــل تخ ــوان مراح می ت

الروی شــامل چهــار مرحلــه جلدانــدازی اســت. فاصلــه بیــن دو جلد انــدازی یک ســن الروی 

ــران  ــرم ابریشــم تجــاری مــورد  اســتفاده خصوصــاً در ای ــب ک ــده می شــود. بدین ترتی نامی

مطابــق جــدول 2 دارای پنــج ســن الروی و چهــار جلدانــدازی اســت.

 بنابرایــن طــول کل دوره الروی حــدوداً 27- 25 روز خواهــد بــود. پــرورش دوره الروی 

کــرم ابریشــم را براســاس میــزان مراقبت هــای الزم بــه دو دوره پــرورش کرم جــوان و بالــغ 

ــد. تقســیم می کنن

ـــداران  ـــت نوغان ـــاً اکری ـــره تقریب ـــن و ک ـــن، چی ـــر ژاپ ـــه نظی در کشـــورهای توســـعه یافت

ـــت  ـــی۸ دریاف ـــر کرم جوان ـــای اواخ ـــورت الروه ـــه ص ـــم، آن را ب ـــرم ابریش ـــرورش ک ـــت پ جه

ـــن  ـــداران بدی ـــن 20-10 درصـــد نوغان ـــا در بی ـــد تنه ـــه در کشـــور هن ـــی ک ـــد در حال می کنن

 صـــورت اســـت. یعنـــی الروهـــای کـــرم ابریشـــم تـــا انتهـــای دوره کرم جـــوان در قالـــب 

تعاونـــی و اشـــرتاکی پـــرورش داده می شـــوند. در ایـــران نیـــز نوغانـــداران عمومـــاً بـــه 

ـــخ شـــده  ـــازه تفری ـــه صـــورت الروهـــای ت صـــورت تخـــم و تنهـــا درصـــد بســـیار محـــدودی ب

ــد. دریافـــت می کننـ

ــا در  ــش هزینه هـ ــن کاهـ ــاورزی ضمـ ــای کشـ ــت  تعاونی هـ ــتفاده از ظرفیـ ــه: اسـ نکتـ

ـــان  ـــون اطمین ـــی همچ ـــم از مزیت های ـــرم ابریش ـــرورش ک ـــتان و پ ـــت توتس ـــش مدیری بخ

ـــرتل  ـــه، کن ـــد پیل ـــت تولی ـــود کیفی ـــد، بهب ـــی تولی ـــش کم ـــک پذیری و افزای ـــش ریس از کاه

ـــا  ـــت آن ه ـــدر رف ـــت از ه ـــور و مامنع ـــایر ام ـــازاد در س ـــروی کار م ـــا و رصف نی بیامری ه

ـــد. ـــد ش ـــوردار خواهن برخ

بعــد از خــروج الروهــا از تخــم و انتقــال بــه محلــی کــه بــرای پــرورش کرم جــوان در 

7. Holo-metamorphosis

8. Chawki reared larvae(young age silkworms)
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نظــر گرفتــه شــده، بایــد عملیــات زیــر انجــام شــود:

جداسازی الروها از جعبه حاوی تخم نوغان9 
ــه  ــار جعب ــا پوشــش کاغــذ پارافینــی آن کن ــه تفریــخ همــراه ب قــاب )چارچــوب( جعب

ــخ در خــود  ــرورش گذاشــته می شــود. چنانچــه عمــل تفری ــخ روی ســینی )بســرت( پ تفری

جعبــه تخــم نوغــان انجــام شــده باشــد، بــا احتیــاط و بــه  نحــوی کــه بــه الروهــا صدمــه ای 

وارد نشــود، پوشــش روی جعبــه را از ســه طــرف بریــده تــا الروهــا از جعبــه خــارج شــوند.

جدول 2-تعداد سنین الروی، مدت تغذیه و خواب در هر سن 

تغذیه/خواب )روز(تعداد روز**سن*ردیف

اول1

تغذیهاول
تغذیهدوم
تغذیهسوم
تغذیه/ خواب )24-1۸ ساعت(چهارم

دوم2

تغذیهپنجم
تغذیهششم
تغذیه/ خواب )24-1۸ ساعت(هفتم

سوم3

تغذیههشتم
تغذیهنهم
تغذیهدهم

تغذیه/ خواب )24-1۸ ساعت(یازدهم

چهارم4

تغذیهدوازد هم
تغذیهسیزدهم
تغذیهچهاردهم
تغذیهپانزدهم

شانزدهم
تغذیه و خواب )4۸-3۶ ساعت( هفدهم

9.  Brushing
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تغذیه/خواب )روز(تعداد روز**سن*ردیف

پنجم5

تغذیههجدهم
تغذیهنوزدهم
تغذیهبیستم

تغذیهبیست ویکم
تغذیهبیست ودوم
تغذیهبیست وسوم
تغذیهبیست وچهارم
تغذیه و آماده پیله  تنیبیست وپنجم

الزم بــه توضیــح اســت  کــه نژادهــای کــرم ابریشــم موجــود در ایــران همگــی دارای پنــج 

دوره الروی )چهــار مرحلــه جلدانــدازی( هســتند امــا در برخــی کشــورها نژادهــای چهــار 

ســن الروی )ســه  مرحلــه جلداندازی(نیــز دارنــد.

طــول مــدت هــر یــک از ســنین الروی در صورتــی مطابــق بــا جــدول 2 خواهــد بــود 

کــه رشایــط محیطــی اســتاندارد در طــول پــرورش فراهــم باشــد.  طــول دوره به طــور کلــی 

شکل 10- رشوع پرورش کرم جوان: ضدعفونی سطح بدن الروهای تازه تفریخ شده )2-1(، اولین 

برگدهی)3(، تهیه پَر)4(، استفاده از پَر جهت جداسازی الروها از پوسته تخم ها )5 و6(

ادامه جدول 2

1 2

5

3

4 6
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می توانــد بیــن 25 الــی 27 روز در نوســان باشــد.

ــل از رشوع  ــا قب ــدن الروه ــطح ب ــود، س ــاهده می ش ــکل 10 مش ــه در ش ــور ک هامن ط

ــی  ــی ضدعفون ــق گردپاش ــه طری ــده ب ــواد ضدعفونی کنن ــا م ــوت، ب ــرگ ت ــا ب ــه ب تغذی

می شــود و ســپس بــرگ تــوت آمــاده و خــرد شــده، بــه طــور یکنواخــت و بــا توجــه بــه 

تراکــم الروی بــه صــورت یــک الیــه روی الروهــا پاشــیده می شــود. بعــد از تغذیــه دوم در 

ظهــر روز اول پــرورش، پــس از گذشــت نیم ســاعت از دادن بــرگ بــه کمــک یــک عــدد پـَـر 

نــرم از قبــل شســته و خشــک شــده، الروهــای روی بــرگ آمــده، بــه ســطح بســرت پــرورش 

ــوند. ــال داده می ش انتق

 نکتــه: انتقــال الروهــا بــه ســطح بســرت پــرورش بایــد به گونــه ای انجــام شــود  کــه پوســت 

تخم هــا از جعبــه تخــم نوغــان یــا جعبــه تفریــخ بــه همــراه الروهــا و بــرگ به ســطح بســرت 

انتقــال پیــدا نکنــد. زیــرا ممکــن اســت خــود منبــع آلودگــی باشــد.

خصوصیات الروهای جوان
دوره پــرورش الروهــا از آغــاز ســن اول تــا پایــان خــواب ســوم بــه دوره پــرورش 

ــه  ــرم ابریشــم از یک  ســو نســبت ب ــن دوره الروهــای ک ــروف اســت. در ای کرم جــوان مع

تغییــرات محیطــی خصوصــاً دمــا، رطوبــت و همچنیــن عوامــل بیــامری زا بســیار حساســند، 

از ســوی دیگــر نیــاز بــه ســطح محدودتــری بــرای پــرورش هــر جعبــه تخــم نوغــان در ایــن 

دوره خواهــد بــود. بنابرایــن الروهــا بایــد در مکان هایــی پــرورش داده شــوند کــه امــکان 

کنــرتل دقیق تــر رشایــط وجــود داشــته باشــد. اصطالحــاً بــه ایــن گونــه مکان هــا ســالن های 

ــود. ــالق می ش ــوان اط ــرورش کرم ج پ

ــوان در  ــدازی کرم ج ــه جلدان ــر مرحل ــدت ه ــه گانه و م ــنین س ــک از س ــر ی ــول ه ط

ــت. ــدول 3 اس ــه رشح ج ــتاندارد ب ــرورش اس ــط پ رشای

نکتــه: عواملــی همچــون عــدم  تغذیــه کافــی الروهــا )بــه دلیــل نــدادن بــرگ کافــی، عــدم 

رعایــت فاصلــه برگدهــی مناســب بیــن دفعــات برگدهــی در طــول روز( یــا پایین تــر بــودن 

رشایــط دمایــی، رطوبتــی، کیفیــت بــرگ و غیــره از حــد اســتاندارد، کــه باعــث طوالنی تــر 

ــم  ــرم ابریش ــرشه ک ــی ح ــه زندگ ــور کل دوران الروی در چرخ ــنین الروی و به ط ــدن س ش
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ــوی  ــرشه از س ــن ح ــات ای ــادن حی ــره افت ــه مخاط ــامل ب ــش احت ــب افزای ــود، موج می ش

عوامــل میکروبــی بیــامری زا و وارد آمــدن رضر و زیــان بــه نوغانــدار خواهــد شــد.   

جدول 3-طول سنین الروی در مرحله کرم جوان

مدت مرحله الرویردیف

3/5 سن اول )از زمان تفریخ کامل تا عدم تغذیه حدود 95 درصد الروها( 1
روز

خواب اول )از آغاز زمان عدم تغذیه حدود 95 درصد الروها تا 2
جلداندازی کامل آن ها و آغاز تغذیه(

 1۸-24
ساعت

سن دوم )از رشوع تغذیه الروها پس از جلداندازی اول تا آغاز عدم 3
 تغذیه حدود 95 درصد الروها(

 2/5
روز

خواب دوم )از آغاز عدم تغذیه حدود 95 درصد الروهای سن  دوم تا 4
جلداندازی کامل آن ها و آغاز تغذیه(

 1۸-24
ساعت

سن سوم )از رشوع تغذیه الروها پس از جلداندازی دوم تا آغاز عدم 5
تغذیه مجدد حدود 95 درصد الروها(

 3/5
روز

خواب سوم )از آغاز عدم تغذیه حدود95 درصد  الروهای سن  سوم تا ۶
جلداندازی کامل آن ها  و آغاز تغذیه(

 1۸-24
ساعت

شرایط محیطی الزم برای پرورش کرم جوان 
ـــطح  ـــا در س ـــم الروه ـــی تراک ـــزان یکنواخت ـــرت، می ـــطح بس ـــون س ـــی چ ـــل محیط عوام

ـــه در طـــی دوره  ـــت تغذی ـــت و کیفی ـــه و کمی ـــور، تهوی ـــت، ن بســـرت، درجـــه حـــرارت، رطوب

ـــد  ـــذار خواه ـــدی اثرگ ـــه تولی ـــت پیل ـــت و کمی ـــاً کیفی ـــا و نهایت ـــد الروه ـــر رش ـــرورش ب پ

بـــود. امـــا میـــزان تأثیـــرات آن هـــا در طـــول دوران پـــرورش بـــه یـــک انـــدازه نیســـت و 

ـــرورش  ـــرای پ ـــط ب ـــب ترین رشای ـــا مناس ـــت ت ـــن رضوری اس ـــود. بنابرای ـــد ب ـــاوت خواه متف

ـــود. ـــم ش ـــرشه فراه ـــن ح ـــی ای ـــف زندگ ـــل مختل ـــنین و مراح ـــم در س ـــرم ابریش ک

سطح بسرت مورد نیاز

ــرورش  ــرای پـ ــه بـ ــر گرفتـ ــای در نظـ ــان، مکان هـ ــم نوغـ ــه تخـ ــر جعبـ ــه ازای هـ بـ
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کرم جـــوان، بایـــد از ســـطح قابـــل قبـــول و اســـتانداردی برخـــوردار باشـــند، به گونـــه ای 

ـــه  ـــدول 4 ب ـــق ج ـــوان مطاب ـــان در دوره کرم ج ـــم نوغ ـــه تخ ـــر جعب ـــرورش ه ـــرای پ ـــه ب ک

ـــزان ســـطح  ـــن می ـــود. کـــه ای ـــاز خواهـــد ب ـــع مســـاحت نی ـــج مرت مرب ـــا حداکـــر پن بســـرتی ب

ـــل از هـــر  ـــه قب ـــه صـــورت روزان ـــان ب ـــه تخـــم نوغ ـــخ هـــر جعب ـــه درصـــد تفری ـــا توجـــه ب ب

بـــار برگدهـــی بـــا اســـتفاده از خط کـــش در بســـرت اِعـــامل و پـــس از یکنواختـــی تراکـــم 

الروهـــا عمـــل برگدهـــی انجـــام می شـــود.

ــد از جنــس تــوری فلــزی، جعبه هــای مقوایــی   نکتــه: بســرت پــرورش کــرم جــوان می توان

)کارتــن( و یــا ســینی های چوبــی یــا فلــزی پوشــش داده شــده بــا روزنامــه هســتند.
 

میزان یکنواختی تراکم الروها در سطح بسرت

ـــا  ـــم ی ـــی تراک ـــا ، یکنواخت ـــت الروه ـــد یکنواخ ـــرورش و رش ـــر در پ ـــل مؤث ـــه عوام از جمل

ــت در  ــاظ رضوری اسـ ــن لحـ ــت. بدیـ ــرت اسـ ــطح بسـ ــا در سـ ــی الروهـ ــزان فرشد گـ میـ

هـــر بـــار برگ دهـــی قبـــل از هـــر کاری بعـــد از برداشـــن پوشـــش پارافینـــی )روغنـــی( 

ـــرورش  ـــط در دوران پ ـــت محی ـــظ رطوب ـــت حف ـــوالً جه ـــه معم ـــه( ک ـــذی )روزنام ـــا کاغ ی

ـــطح  ـــا در س ـــی الروه ـــزان فرشدگ ـــردن می ـــت ک ـــه یکنواخ ـــود؛ ب ـــتفاده می ش ـــوان اس کرم ج

بســـرت بـــا اســـتفاده از دو عـــدد پَـــر متیـــز و از طریـــق جابه جایـــی بـــرگ حـــاوی الرو از 

بخشـــهای فـــرشده بـــه مناطـــق کم تراکـــم مطابـــق اشـــکال 10 و 11 اقـــدام شـــود. 
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جدول 4- سطح موردنیاز جهت پرورش یک جعبه تخم نوغان تجاری در مرحله کرم جوان

اندازه بسرت )مرتمربع(روزسن الرویردیف

1

1

10/3

220/۶

330/75

44
0/۸1

آهک پاشی)1/0(

5

2

10/95

۶21/۸

73
2/2

آهک پاشی)3/0(

۸

3

12/7

923/5

1034

114
4-5

آهک پاشی)5/0(

شکل 11- یکنواختی تراکم الروی و تنظیم ابعاد بسرت پرورش کرم جوان
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نکتـه: در پـرورش کـرم ابریشـم طـی مرحلـه الروی، تنظیـم سـطح بسـرت و تراکـم الروی در 

سـطح بسـرت بایـد به گونـه ای انجـام شـود کـه الروهـا روی یکدیگـر و یـا در متـاس بـا هـم 

نباشـند بلکـه در کنـار هـم قـرار گیرنـد. رعایت این فاصلـه بین الروهـا از نظر عـدم انتقال 

رسیـع بیـامری، پاشـش یکنواخـت، کافی و قابل دسـرتس برگ تـوت بین الروهـا و در نتیجه 

داشـن مدیریـت پـرورش موفـق بسـیار حائـز اهمیت خواهـد بود.

دما

درجـه حـرارت در دوران پـرورش را می تـوان براسـاس میـزان تأثیرگـذاری بـر فیزیولوژی 

کـرم ابریشـم بـه سـه بخش تقسـیم کرد:

- دمای 27-20 درجه سـانتیگراد، دمایی اسـت که برای رشـد الروهای کرم ابریشـم بی رضر 

اسـت. دمـای باالتـر و پایین تـر از ایـن حـدود بـر فیزیولـوژی آنهـا تأثیـر نامطلـوب دارد و 

باعـث عـدم سـالمت الروها می شـود. 

- دمای 25 درجه سانتیگراد، برای رشد مناسب الروهای کرم ابریشم بالغ مناسب است.

- دمای 27-25 درجه سـانتیگراد، دمایی اسـت که برای تولید پیله با کیفیت خوب مناسـب 

اسـت. مطابـق جـدول 5، بـرای الرو سـن اول دمـای 27 درجـه، بـرای سـن دوم 2۶ درجـه و 

برای سـن سـوم الروی 25 درجه مطلوب اسـت. پرورش کرم ابریشـم در این رشایط دمایی، 

لزومـاً بایـد بـا تغذیـه از برگ هـای توت کافی و بـا کیفیت همراه باشـد. در صـورت ناکافی 

بـودن مقـدار و کیفیـت بـرگ تـوت،  بایـد حتامً دمای توصیه شـده بـا یک درجـه کاهش در 

هر سـن اعامل شـود.

- در زمـان جلدانـدازی درجـه حـرارت محیـط پـرورش نبایـد از 25 درجـه سـانتیگراد کمـرت 

باشـد. زیـرا باعث طوالنی تر شـدن دوره جلداندازی و امکان عـدِم جلداندازی موفقیت آمیز 

الروهـا و در نتیجـه تلـف شـدن آن ها می شـود. 

نکتـه: درصـورت اسـتفاده از بسـرتهای طبقاتـی متحـرک در دوره پـرورش کرم جـوان بایـد 

توجـه داشـت کـه بـه دلیـل تفـاوت درجـه حـرارت در طبقـات باالیـی نسـبت بـه طبقـات 

پایینـی امـکان مشـاهده تفـاوت در زمـان جلدانـدازی الروهـا وجـود خواهـد داشـت. در 

صـورت امـکان جابه جایـی بسـرتها بایـد نسـبت بـه ایـن کار اقـدام تـا تفـاوت زمـان خواب 
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)رشوع جلدانـدازی(  و بیـداری )امتـام جلدانـدازی( الروهـا در بسـرتهای بـاال و پاییـن را بـه 

حداقـل برسـانیم. در صـورت عدم  امکان جابه جایی بسـرتها )در زمان اسـتفاده از بسـرتهای 

طبقاتـی ثابـت( بایـد مدیریت پـرورش را به گونه ای پیش بـرد تا در زمان اولیـن برگدهی در 

هـر سـن، متامـی بسـرتها با هـم هامهنگ شـوند.

رطوبت

هامننــد درجــه حــرارت محیــط، رطوبــت نیــز بر رشــد و ســالمت الروهــای کرم ابریشــم 

تأثیرگــذار اســت. رطوبــت بــاال بــا تریــع فعالیت هــای فیزیولوژیــک بــدن باعــث کوتــاه 

شــدن طــول دوره رشــد الروی می شــود. برعکــس رطوبــت پاییــن ایــن مرحلــه را طوالنی  تــر 

می کنــد. ایــن اثــر مســتقیامً از طریــق افزایــش مقــدار هضــم، جــذب و ســوخت  و   ســاز 

بــدن الروهــا بــا بــاال رفــن درصــد رطوبــت در محیــط پــرورش و به طــور غیرمســتقیم از 

طریــق اثرگــذاری بــر رسعــت خشــک شــدن برگ هــای داده شــده جهــت تغذیــه الروهــا 

خواهــد بــود. به طوری کــه رطوبــت پاییــن باعــث خشــک شــدن رسیــع برگ هــا و کاهــش 

تغذیــه از برگ هــا می شــود و رشــد الروهــا دچــار اختــالل، الروهــا ضعیــف و نســبت بــه 

ــی ۸5-90  ــه ی رطوبت ــق جــدول 5، دامن ــد شــد. مطاب ــامری زا مســتعدتر خواهن عوامــل بی

درصــد بــرای ســن اول و دوم و ۸0 درصــد بــرای ســن ســوم الروی مناســب خواهــد بــود. 

علیرغــم اثــرات مطلــوب رطوبــت بایــد توجــه داشــت کــه بــاال رفــن رطوبــت در محیــط 

پــرورش، رشایــط را جهــت رشــد عوامــل میکروبــی فراهــم می کنــد و الروهــا را در معــرض 

ــدازی  ــد توجــه شــود کــه در زمــان جلدان ــن  جهــت بای ــرار خواهــد داد. بدی بیامری هــا ق

حتــامً درصــد رطوبــت محیــط پــرورش تــا حــد 75 درصــد کاهــش داده شــود.

 

نکتـه: عمدتـاً جهـت کاهش رطوبت محیط بسـرت و سـالن پـرورش طی مرحلـه جلداندازی، 

از پاشـش آهک مرده )صنعتی( با اسـتفاده از پارچه های توری و دادن تهویه مناسـب برای 

خـروج رطوبت اضافه محیط پرورش اسـتفاده می شـود.  
 

نور 

نـور تأثیـر کمـی بر سـالمتی و بقا الروهای کرم ابریشـم دارد اما موجب پخش شـدن الروها 
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در سـطح بسرت می شود.

مطابـق جـدول 5، الروهـای کرم ابریشـم عالقه به نور کـم تا حد 30-15 لوکـس10 دارند. 

بنابرایـن از نـور شـدید و یا رشایط تاریکی باید اجتناب شـود. 

طوالنـی شـدن مـدت روشـنایی در محیـط پـرورش طـی سـن اول قویـاً بـر خصوصیـت 

زمسـتان گذرانی فرزنـدان )افـراد نسـل بعـد( اثـر می گـذارد. الروهای کرم ابریشـم بـه دوره  

نـوری حداقـل 1۶ سـاعت در شـبانه روز نیاز دارنـد. در چنین رشایط نـوری وزن پیله  و وزن 

قـرش پیلـه سـنگین تر از حالتـی خواهـد بـود کـه الروهـا در تاریکـی پـرورش می یابند.

 جدول 5- رشایط استاندارد پرورش در مرحله کرم جوان

ف
درجه حرارتسن الرویردی

)درجه سانتی گراد(

درصد 
تهویهنوررطوبت

1
2790اول

30-15 لوکس

)امکان

مطالعه 

روزنامه باشد(

با توجه به حجم 

و مساحت مکان 

پرورش، با باز و بسته 

کردن درب و پنجره  

و یا روشن کردن 

هواکش در فواصل 

زمانی تنظیم شده طی 

شبانه روز و بسته به 

رشایط محیطی داخل و 

خارج از محیط پرورش، 

به گونه ای که تغییرات 

دمایی و رطوبتی 

زیادی رخ ندهد، عمل 

می شود.  

2575خواب اول

2
2۶۸5دوم

75 25خواب دوم

3

25۸0سوم

75 25خواب سوم

10 . در علــوم نورســنجی ، لوکــس بــه عنــوان مقیاســی بــرای ســنجش شــدت نــوری کــه به  وســیله چشــم انســان درک می شــود مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد.
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نکتــه: رضوری اســت کــه نــور محیط هــای پــرورش از بــاال روی بســرت پــرورش تابانــده شــود 

در غیــر ایــن صــورت رشــد الروهــا بــه تأخیــر افتــاده و تعــداد الروهــای رسگردان و گمشــده 

افزایــش می یابــد.

 تهویه

الروهـای کـرم ابریشـم از طریـق 1۸ عـدد منافـذ تنفسـی کـه در دو طـرف بـدن و در 

منتهی الیـه مجـاری انتقـال هـوا قـرار دارنـد، اکسـیژن هـوا را می گیرنـد و در بـدن توزیـع 

گاز  بـا  هـوا  پـرورش،  محیط هـای  در  اسـت.  الزم  الروهـا  بـرای  تـازه  هـوای  می کننـد. 

دی اکسـیدکربن حاصـل از فعالیـت کارگـران، وجـود برگ هـای تـوت و نیـز گاز فرمالدئیـد 

حاصـل از به کارگیـری مـواد ضدعفونی کننده و گاز آمونیاک حاصل از مدفـوع الروها، آلوده 

می شـود. حـد مجـاز این گازهـا در محیط پـرورش 2-1 درصد برای گاز دی اکسـیدکربن، یک 

درصـد بـرای گاز فرمالدئیـد و 0/1 درصـد برای گاز آمونیاک اسـت. الروهای کرم ابریشـم در 

دوره کرم جوانـی نسـبت بـه ایـن گازها مقاومت کمـرتی دارند. اما چون تولیـد این گازها در 

ایـن سـنین بـه دلیـل حضور کمرت نیـروی انسـانی، برگ کمرت مرفـی و غیره پایین تر اسـت 

بنابرایـن، تهویـه در دوره پـرورش کرم جـوان از اهمیـت کمـرتی برخـوردار اسـت.
 

نکتـه: علی رغـم اهمیـت کم تهویـه در دوره پرورش کرم جوان باید توجه داشـت که نسـبت 

بـه برداشـن پوشـش پارافینـی و یـا کاغـذی کشـیده شـده روی بسـرتهای پـرورش کرم جوان 

)جهـت حفـظ رطوبـت بسـرت و برگ هـای خردشـده( در آغـاز برگدهـی در هر وهلـه اقدام 

کـرد تـا جهـت جایگزینـی هوای تـازه با هـوای مانده و مرطوب زیر و سـطح بسـرت  فرصت 

الزم فراهـم شـود. بدین ترتیـب از ایجـاد رشایـط مناسـب رشـد عوامـل میکروبـی و ایجـاد 

بیـامری در الروهـای کـرم ابریشـم تـا حد زیـادی جلوگیری می شـود.

تأمین برگ توت مناسب برای پرورش کرم جوان
ــه الروهــای کــرم ابریشــم در صنعــت  ــرای تغذی ــه فــرد ب برگ تــوت غــذای منحــر ب

نوغانــداری اســت. موفقیــت تولیــد در بخــش نوغانــداری بــه کمیــت و کیفیــت بــرگ تــوت 

مــورد اســتفاده در پــرورش بســتگی دارد. بنابرایــن انتخــاب برگ توت مناســب در رشــدومنو 
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الروهــای کــرم ابریشــم یکــی از مهم تریــن عوامــل اثرگــذار بــر صنعــت نوغانــداری اســت. 

ایــن اهمیــت بیشــرت آشــکار می شــود اگــر بدانیــم کــه بیــش از 95 درصــد تولیــد طبیعــی 

ابریشــم خــام در دنیــا و 100 درصــد آن در ایــران از پــرورش کــرم ابریشــم تــوت بــه دســت 

ــرای پــرورش کــرم جــوان بایــد دارای ۸0 درصــد رطوبــت،  ــد. بــرگ تــوت مناســب ب می آی

27 درصــد پروتئیــن، 11 درصــد کربوهیــدرات، مــواد معدنــی و ویتامین هــا و همچنیــن بــه 

لحــاظ خصوصیــات فیزیکــی همچــون  لطافــت، ضخامــت و غیــره مناســب باشــد.

ارزش غذایی برگ توت
بــرگ مــورد اســتفاده بــرای الروهــای ســنین کرم جوانــی خصوصــاً ســن اول بایــد 

لطیــف و غنــی بــه لحــاظ مقــدار رطوبــت، پروتئیــن، کربوهیــدرات و مــواد معدنــی باشــد. 

بنابرایــن بــرگ ارقــام تــوت اصــالح شــده کــه بــا رعایــت روش هــای صحیــح کاشــت، داشــت 

ــوب و مناســب اســت. ــد می شــوند، مطل و برداشــت تولی

ارقـام تـوت موجـود در ایـران متشـکل از ارقام اصالح شـده  پر محصول خارجی اسـت که 

تعـداد 12 رقـم آن که عمدتاً از سـه گونه  توت هسـتند، توسـط رشکت سـهامی پـرورش کرم 

ابریشـم ایـران بـه کشـور وارد شـده اسـت. ایـن ارقـام به همـراه تعـدادی کلون هـای بومی 

مناطـق مختلـف ایـران در مرکـز تحقیقـات ابریشـم کشـور در قالـب کلکسـیون گیـاه توت 

حفـظ و نگهداری می شـوند. 

امـروزه یکـی از روش هـای اصلـی افزایـش تولیـد در بخش صنعـت نوغانـداری  افزایش 

راندمـان کمـی و کیفـی توتسـتان ها و درختـان توت اسـت. برای سـال ها، احداث توتسـتان 

جدیـد در قالـب تولیـد و توزیـع رایـگان و نیمـه رایـگان نهال هـای اصـالح شـده تـوت و یـا 

رسشـاخه های تهیـه شـده از توت هـای اصـالح شـده از سـوی رشکـت سـهامی پـرورش کـرم 

ابریشـم ایـران در گذشـته و مرکـز توسـعه نوغانـداری کشـور امـروزه، بـا هـدف جایگزیـن 

کـردن نهال هـای بومـی کـم بـازده دنبال شـده اسـت. عمومـاً نهال هـا و رسشـاخه های توت 

تولیـدی بـه صـورت سـاالنه، در اواخـر زمسـتان هـر سـال تـا اواسـط فروردین سـال بعد در 

اختیـار متقاضیـان قـرار داده می شـوند. توزیع نهال ها و رسشـاخه های توت عمدتاً براسـاس 

نتایـج آزمایشـات سـازگاری و نیـز آزمون هـای بررسـی تأثیـر اسـتفاده از برگ ارقـام مختلف 

تـوت بـر راندمـان صفـات اقتصـادی کرم ابریشـم توصیه می شـود. 
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انتخاب برگ کرم جوانی جهت تغذیه الروها
بــرگ بســته بــه مــکان و موقعیــت اتصــال بــه شــاخه از کیفیــت متفــاوت برخــوردار 

اســت، به گونــه ای کــه از انتهــای شــاخه بــه پاییــن برگ هــا ضخیم تــر می شــوند و از 

لطافــت کمــرتی برخــوردار هســتند و در نتیجــه کیفیــت آن جهــت پــرورش الروهــای جــوان 

ــرگ  ــه ب ــرم جــوان( ب ــه )دوره ک ــرم ابریشــم در ســنین اولی ــود. ک ــد ب ــر خواهن نامرغوب ت

تــوت کمــرت امــا لطیــف، جــوان و رسشــار از مــواد مغــذی نیازمنــد اســت. بدیــن جهــت 

بــرای پــرورش الروهــای کرم جــوان از برگ هــای باالیــی اســتفاده می شــود. بــه ترتیبــی کــه 

در شــکل 12 نشــان داده شــده اســت.

شکل 12- روش چیدن برگ برای تغذیه الروهای کرم جوان

سن اول: از اولین برگ بعد از غنچه تا برگ چهارم

سن دوم: از برگ چهارم تا هفتم

سن سوم: از برگ چهارم تا هشتم

روش نگهداری برگ کرم جوانی
ـــی  ـــورت برگ ـــه  ص ـــا ب ـــه الروه ـــرای تغذی ـــاز ب ـــورد نی ـــرگ م ـــی، ب ـــرم جوان ـــه ک در مرحل

ـــرورش  ـــط پ ـــه محی ـــبدهایی ب ـــل س ـــه و در داخ ـــتان تهی ـــطح توتس ـــرک از س ـــر ن ـــا حداک ی

ــوند.  ــال داده می شـ انتقـ

نکته: به منظور عدم مواجهه با تبخیر رسیع رطوبت برگ و کاهش کیفیت آن نیاز است:

چیدن برگ در ساعات خنک روز)صبح  وغروب( انجام شود.- 1
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از برگ های آفت زده یا دارای بیامری استفاده نشود.- 2

زیر و روی برگ چیده شده با پارچه  مرطوب یا نم دار، پوشانده شود.- 3

از مجاورت برگ چیده شده با اشعه مستقیم آفتاب و نیز جریان هوا جلوگیری شود.- 4

از ذخیره برگ برای بیش از یک الی دو وهله به دلیل افت کیفیت برگ پرهیز شود. - 5

روش تغذیه الروهای کرم ابریشم در سنین کرم جوانی 
 تنظیم اندازه برگ 

ــه جهــت تحــرک کــم الروهــا، عــدم  ــرگ از شــاخه ها )نرک هــا(، ب بعــد از برداشــت ب

مــرف زیــاد بــرگ، توزیــع یکنواخــت بــرگ در ســطح بســرت و نیــز خشــک شــدن رسیــع 

برگ هــای اضافــه در ســطح بســرت بــه دلیــل دمــای بــاالی محیــط پــرورش بایــد نســبت بــه 

خــرد کــردن برگ هــا بــه صــورت قطعــات مســتطیل شــکل یــا نــواری به گونــه ای عمــل کــرد 

کــه بــا بــاال رفــن ســن الروی، انــدازه برگ هــای خــرد شــده مطابــق جــدول ۶ افزایــش یابــد. 

البتــه در هــر ســن نیــز الزم اســت انــدازه عرضــی برگ هــای خــرد شــده در ابتــدا کوچکــرت و 

بــا نزدیــک شــدن بــه اواســط هــر ســن بزرگ تــر و ســپس از نیمــه ســن بــه طــرف انتهــای 

هــر ســن انــدازه عرضــی آن مجــدداً کاهــش داده شــود. خــرد کــردن برگ هــا در حجم هــای 

پاییــن پــرورش مطابــق شــکل 13 بــا چاقــوی متیــز و تیــز انجــام می شــود. 

و در حجم هـای زیـاد مطابـق شـکل 14 با دسـتگاه  برقـی مخصوص انجام می شـود. این 

دسـتگاه  دارای تنظیـامت الزم بـرای تعییـن اندازه قطعات برگ های خرد شـده اسـت.
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 تنظیم برنامه زمان بندی تغذیه 

ــا  ــه الروه ــرای تغذی ــخص ب ــت و مش ــه ای ثاب ــه  تغذی ــی روز برنام ــت در ط الزم اس

طــی دوره پــرورش بــا بــرگ تــوت خــرد شــده داشــته باشــیم. یعنــی هــم تعــداد دفعــات 

تغذیــه و نیــز زمــان هــر وهلــه برگدهــی مشــخص شــود. زیــرا بــه دلیــل احتــامل خشــک 

ــد  ــن دو برگدهــی، بای ــه بی ــی شــدن فاصل شــدن برگ هــای خــرد شــده در صــورت طوالن

بــه گونــه ای برنامه ریــزی برگدهــی انجــام شــود تــا همیشــه بــرگ مناســب جهــت تغذیــه 

الروهــا در اختیارشــان باشــد و رشدشــان دچــار اختــالل نشــود. بدیــن  منظــور در رشایــط 

اســتاندارد پــرورش، مطلوب تریــن برنامــه  تغذیــه ای پیشــنهادی انجــام ســه وهلــه برگدهــی 

در فواصــل زمانــی ۸-7 صبــح، 14-13 ظهــر و 20-19 عــر خواهــد بــود.

شکل 13- خردکردن برگ در حجم های محدود پرورش

شکل 14-دستگاه برگ خردکن برقی
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جدول 6-اندازه برگ جهت تغذیه الروها در مرحله کرم جوان

ابعاد برگ )سانتی مرتمربع(روزسن الرویردیف

1

1

10/5-1

221

331

44
0/5

آهک پاشی

5

2

11/5

۶22/5

73
1/5

آهک پاشی

۸

3

12/5

923

1034

114
2

آهک پاشی
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 تنظیم برنامه میزان برگدهی 

حجــم برگدهــی در هــر وهلــه از شــبانه روز و در طــی هــر ســن الروی نیــز بایــد بــه 

گونــه ای باشــد کــه همیشــه بــرگ کافــی در دســرتس الروهــا باشــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه 

فاصلــه زمانــی برگدهــی صبــح تــا ظهــر، ظهــر تــا عــر و عــر تــا صبــح روز بعــد بایــد 

حجــم برگدهــی را تنظیــم کــرد. 

میــزان بــرگ مــورد نیــاز در هــر وهلــه برگدهــی بــا توجــه بــه جــدول 7، جهــت پــرورش 

یــک جعبــه تخــم نوغــان ارائــه شــده اســت. از آن جایــی کــه ایــن میــزان بــرگ بــرای تفریــخ 

تقریبــاً کامــل یــک جعبــه تخــم نوغان تجــاری برآورد شــده اســت، بنابرایــن اســتفاده از این 

مقادیــر در پرورش هایــی کــه تخــم نوغــان از درصــد تفریــخ پایین برخــوردار اســت، موجب 

انباشــته شــدن بــرگ اضافــه در بســرتها و ایجــاد رطوبــت زیــاد خواهــد شــد کــه ایــن خــود 

امــکان شــیوع بیامری هــای میکروبــی خصوصــاً قارچــی را افزایــش می دهــد.

نکتــه: بــه عنــوان یــک دســتور کلــی در دوره پــرورش کرم جــوان؛ می تــوان گفــت کــه در 

نوبــت صبــح حــدوداً یــک و نیــم الیــه، در نوبــت ظهــر یــک الیــه و در نوبــت عــر دو 

الیــه بــرگ داده می شــود. البتــه بایــد پاشــش بــرگ به طــور یکنواخــت انجــام شــود.
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جدول 7- برگ موردنیاز هر وهله تغذیه یک جعبه تخم نوغان تجاری در مرحله کرم جوان

ردیف
سن 

الروی
روز

مقدار برگ هر 

وهله )گرم(

مقدار برگ روزانه

)گرم(

مقدار برگ هر 

سن)کیلوگرم(

1

1

1
40
50
70
90

250

1/۶50
22

120
160
280

5۶0

33
280
240
200

720

44
120120
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حفظ شرایط مناسب و متعادل در محیط پرورش کرم  جوان
ـــه ضعیـــف  ـــا توجـــه ب ـــرورش کرم جـــوان ب ـــط محیطـــی مناســـب در دوران پ ایجـــاد رشای

ـــه  ـــوب محیطـــی ب ـــط نامطل ـــا رشای ـــه ب ـــوان مقابل ـــدم ت ـــن ســـنین و ع ـــودن الروهـــا در ای ب

ـــز الزم، از حساســـیت بیشـــرت برخـــوردار اســـت. مهمـــرت از این هـــا  جهـــت عـــدِم رشـــد  و  متای

ـــاً  ـــی خصوص ـــن پرورش ـــود در اماک ـــی موج ـــط محیط ـــدید رشای ـــرات ش ـــت از تغیی مامنع

در ارتبـــاط بـــا درجـــه  حـــرارت و رطوبـــت، دارای اهمیـــت ویـــژه ای اســـت. به گونـــه ای 

ـــد  ـــت 90-70 درص ـــه و رطوب ـــه 2۸-22 درج ـــارج از دامن ـــا خ ـــش دم ـــش و کاه ـــه افزای ک

خســـارات جربان ناپذیـــری را بـــر کمیـــت و کیفیـــت محصـــول وارد می کنـــد. همچنیـــن 

ـــود: ـــه ش ـــر توج ـــکات زی ـــه ن ـــت ب رضوری اس

بــرای تأمیــن دمــای محیــط پــرورش مطابــق شــکل 15 بایــد از وســایل برقــی و یــا گازی 	 

دارای دودکش اســتفاده شــود.

شکل 15- منونه بخاری مورد استفاده در پرورش

شکل 16- منونه دستگاه بخارزن برقی مورد استفاده در پرورش



راهنمای نوغانداری48

برای تأمین رطوبت می توان از آب پاشی روزانه کف سالن یا قرار دادن ظروف فلزی حاوی 	 

آب روی بخاری و یا از بخارزن های برقی مطابق شکل 1۶ استفاده کرد.

به دلیل تغذیه الروها در دوره پرورش کرم جوان با برگ های خرد شده، روی بسرت پرورش 	 

جهت حفظ رطوبت و جلوگیری از خشک شدن زود هنگام برگ ها و نیز مامنعت از تابش 

مستقیم نور، با کاغذ پارافینی پوشانده  شود. 

هر روز و در هر وهله برگدهی، پوشش روی بسرت را نیم ساعت قبل باید برداشت تا 	 

گازهای نامطلوب حاصله در سطح بسرت)به دلیل فعالیت الروها و انجام واکنش های تخمیری 

انجام گرفته در مجموعه مدفوع و باقیامنده برگ ها( تهویه شوند. همچنین زمانی که 90-95 

درصد الروهای بسرت به خواب رفتند باید این پوشش کاغذی سطح بسرت برداشته شود چون 

در زمان خواب نیاز به رطوبت پایین است. این حالت تا زمان بیدار شدن 95-90 درصد 

الروها از خواب و رشوع تغذیه مجدد آن ها ادامه خواهد داشت.

برای انجام تهویه اتاق پرورش می توان از باز و بسته کردن در و پنجره و یا از طریق 	 

نصب هواکش برقی عمل کرد. البته در پرورش کرم جوان باید از ایجاد جریان شدید هوا که 

خود منجر به تغییرات شدید و رسیع رشایط محیط پرورش می شود، اجتناب کرد.

در متامی دفعات برگدهی باید به یکنواختی تراکم الروها در سطح بسرت و نیز فاصله 	 

مناسب بین الروها )افزایش مساحت بسرت پرورش( توجه شود.

شکل 17- ضدعفونی سطحی بدن الروهای تازه تفریخ شده
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استفاده از پودرهای ضدعفونی کننده سطح بسرت حداقل در ابتدای هر سن الروی قبل 	 

از تغذیه نخست و در صبح روز ماقبل آخر هر سن و قبل از برگدهی مطابق شکل 17 توصیه 

می شود.

اسـتفاده از آهـک کشـته شـده یا صنعتـی در مرحله خـواب کامل )مرحلـه  ای که بیش 	 

از 95 درصـد الروهـا در حـال سـکون و آغـاز جلدانـدازی هسـتند( جهت کاهـش رطوبت و 

خشک شـدن برگ مازاد سـطح بسـرت اسـت )شـکل 1۸(. همچنین این کار سـبب می شـود، 

الروهایـی کـه زودتـر جلدانـدازی کرده انـد، از بـرگ اضافـه سـطح بسـرت تغذیـه نکننـد و 

بدین ترتیـب از ناهامهنگـی در رشـد الروهـا جلوگیـری می شـود.

  در هر یک از مراحل جلداندازی الروی دوره کرم جوان باید توجه داشت که از جدا کردن 

الروهای در حال جلداندازی از خار و خاشاک سطح بسرت جداً خودداری شود. زیرا الروها 

قبل از رشوع جلداندازی سطح جلد خود را با تارهایی به سطح خاروخاشاک محیط متصل 

می  کنند تا در زمان جلداندازی با لولیدن در داخل پوست قدیمی، خود را راحت به بیرون 

بکشند، و هر کاری که منجر به قطع این اتصاالت شود منجر به ایجاد نقص در جلداندازی 

می شود. البته وجود بیامری میکروبی و نیز برخی اختالالت فیزیولوژیکی متأثر از رشایط 

شکل 18- آهک پاشی بسرت پرورش در مرحله جلداندازی )خواب(
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محیطی و نیز ناهنجاری های ژنتیکی که سبب نقص در ترشح هورمونی در حرشه  شوند نیز 

می تواند به بروز این حالت )جلداندازی ناقص( و در نهایت مرگ حرشه در هر یک از مراحل 

دگردیسی اعم از الروی و شفیرگی بیانجامد.

تعویض یا متیز کردن بسرت پرورش در ابتدای هر یک از سنین دوم و سوم کرم جوان 	 

جهت حذف حجم زیاد برگ مازاد و مدفوع جمع شده و نیز خارج کردن عامل مهم تجمع 

رطوبت و عوامل میکروبی بیامری زا از سطح بسرت رضوری است. )البته در صورت مشاهده 

حجم باالی بسرت و رطوبت زیاد برگ ها باید عمل متیز کردن بسرت در اواسط هر یک از سنین 

نیز تکرار شود(.

نکته: الروهای سن اول به دلیل عدم متایز و قوام الزم جلد؛ در برابر تحمل رشایط محیطی 

نامساعد و نیز مقابله با آلودگی های میکروبی بسیار ضعیف هستند و باید با رعایت کلیه 

رشایط استاندارد پرورش از انباشت بسرت و نیاز به انجام تعویض بسرت قبل از خواب اول 

جلوگیری شود. به عبارتی به دلیل ضعیف و ریز بودن الروها نباید در خالل سن اول نسبت 

به تعویض بسرت اقدام شود. 

انجام عملیات تعویض بسرت باید به دو دلیل عمده همیشه بعد از برگدهی دوم روی 	 

توری انجام شود: دادن فرصت کافی به الروها برای باال آمدن و روی توری قرار گرفن آن ها 

و دیگری عدم وارد آمدن صدمه به الروها در زمان لول کردن توری

تعویض دوره ای بسرت پرورش، منجر به خروج ضایعات پرورش )برگ های اضافه خورده 	 

نشده، مدفوع الروها و نیز الروهای مرده احتاملی( و حذف کانون های آلودگی احتاملی در 

اتاق پرورش می شود. 

در حین تعویض بسرت باید از جمع آوری الروهای مانده در زیر توری جلوگیری شود. زیرا 	 

الروها ضعیف هستند و ممکن است موجب ایجاد آلود گی در سنین بعد شوند.

اجرای برنامه تعویض بسرت باید با ایجاد حداقل گرد و غبار و به آهستگی صورت گیرد. 	 

از متاس مستقیم دست با الروها در مرحله کرم جوان باید اکیداً مامنعت شود. بدین منظور 	 

در زمان تنظیم ابعاد بسرت و یکنواخت سازی تراکم الروها در سطح بسرت از پَر و در زمان 

تعویض بسرت از توری های مخصوص تعویض بسرت کرم جوانی )شکل 19( باید استفاده کرد.

از ورود هر گونه ماده شیمیایی خصوصاً سموم کشاورزی و ترکیبات فرار غیرمتعارف در 	 

محیط پرورش کرم جوان و حتی استفاده از آن ها در مزارع و باغات مجاور باید جداً پرهیز شود.
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برگ ها باید از ارقام توت با روش داشت مناسب و از ارتفاع معینی از درخت توت 	 

جهت پرورش کرم جوان برداشت شود. محل نگهداری برگ ها نیز باید خنک و کم نور باشد 

و با پوشاندن آن ها توسط پارچه مرطوب و عدم انباشت زیاد آن ها روی هم از پالسیدگی و 

خشک شدن آن ها مامنعت شود.

برگ های مورد استفاده جهت تغذیه الروها باید عاری از گرد و غبار و آلودگی به مواد 	 

سمی باشند و دارای شبنم و خیس نباشند. 

نکته: در صورت پرورش بیش از یک جعبه بهرت است حداقل در دوره پرورش کرم جوان 

الروهای محصول هر جعبه در بسرتهای جداگانه پرورش داده شوند. 

عملیات پرورش کرم جوان 
جهت آغاز پرورش کرم جوان باید به ترتیب زیر عمل کرد:

 آغاز سن اول الروی

• اتــاق پــرورش متیــز و ضدعفونــی و از دو روز قبــل بــا گشــودن در و پنجره هــا نســبت 	

بــه خــروج گازهــای اضافــی حاصــل از مــواد ضدعفونی کننــده اقــدام و ســپس در روز رشوع 

شکل 19- منونه توری مخصوص پرورش کرم جوان
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پــرورش دمــا و رطوبــت محیــط بــه ترتیــب در 27 درجــه ســانتیگراد و 90 درصــد رطوبــت 

ــود.   تنظیم ش

• برگ هایــی کــه مناســب ســن نخســت الروی هســتند از ســطح توتســتان از روز قبــل 	

تهیــه )از اولیــن بــرگ بعــد از غنچــه تــا بــرگ چهــارم( و بــه ابعــاد توصیــه شــده خــرد 

شــوند.  مطابــق شــکل 10 بعــد از پاشــش بــرگ، مخلــوط ضدعفونی کننده ســطحی روی 

الروهــای تــازه خــارج شــده از تخــم به طــور یکنواخت و یــک الیه در متام قســمت هایی 

کــه الرو مشــاهده می شــود، می ریزیــم. البتــه ســعی شــود در قســمت هایی کــه تراکــم 

کــرم بیشــرت اســت مقــدار بــرگ بیشــرتی ریختــه شــود.

• در پرورش هـای بـا حجـم بـاال بـه دلیـل خیـس بـودن برگ هـا )داشـن شـبنم( منی تـوان 	

نسـبت بـه تهیـه برگ در صبـح روز جابه جایی الروها از توتسـتان اقدام کـرد. در صورت 

برداشـت برگ هـا بعد از برطرف شـدن شـبنم نیز بـه دلیل تأخیر در زمـان تغذیه، از روز 

نخسـت دوره پـرورش طوالنـی می شـود کـه ایـن نامطلـوب و مخاطره آمیـز خواهد بود. 

البتـه در پـرورش  بـا حجـم یـک تا چنـد جعبه، برای سـن اول بـه دلیل حجـم پایین برگ 

مرفـی و امـکان برطـرف کـردن شـبنم روی برگ هـای چیـده شـده با دسـتامل متیز، در 

صبـح هـر روز می تـوان مبادرت به برداشـت بـرگ کرد. 

نکتــه: توصیــه کلــی در تهیــه بــرگ تــوت بــرای پــرورش در مرحلــه کرم جــوان بــه برداشــت 

بــرگ بــه صــورت تــازه بــه تــازه اســت. زیــرا بــرگ تــوت در ایــن مرحلــه بــه صــورت بــرگ یــا 

نــرک چیــده و بــه مــکان پــرورش آورده می شــود. بنابرایــن امــکان کاهــش کیفیــت بــرگ بــا 

توجــه بــه رشایــط محیطــی زمــان پــرورش و محــل نگــه داری آن وجــود دارد. البتــه بــه رشط 

آن  کــه تأمیــن تــازه بــه تــازه بــرگ رشایــط افزایــش دوران الروی را از طریــق تأخیــر در زمــان 

تغذیــه موجــب نشــود. در غیــر ایــن  صــورت توصیــه بــه برداشــت برگ هــای مــورد نیــاز 

جهــت تغذیــه هــر شــب و صبــح بعــد آن در ســاعت 19-1۸ عــر و بــرای تغذیــه مرحلــه 

ظهــر ســاعت ۸ صبــح هــامن  روز اســت. به طــوری  کــه همیشــه یــک وهلــه بــرگ مــورد 

نیــاز پــرورش در برگخانــه بــه روش مناســب موجــود باشــد. 

• بعــد از هــر وهلــه تغذیــه الروهــا بــا بــرگ خــرد شــده، بایــد ســطح بســرت پــرورش بــا 	

کاغــذ پارافینــی و یــا روزنامــه پوشــیده شــود. در صــورت پاییــن بــودن رطوبــت محیــط 

بهــرت اســت مقــداری آب روی کاغــذ بــا دســت پاشــیده شــود. ایــن عمــل تــا پایــان دوره 
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ــه  ــه در هــر وهل ــد قبــل از تغذی ــه ایــن پوشــش بای ــد تکــرار شــود. البت کرم جــوان بای

ــه  ــن وهل ــن از آخری ــار زده شــود. همچنی ــه مناســب از ســطح بســرت کن ــت تهوی جه

تغذیــه در هــر ســن تــا پایــان جلدانــدازی و رشوع تغذیــه در ســن بعــد نیــز بایــد از 

ــا از 25  ــش دم ــرورش و کاه ــط پ ــت محی ــردن رطوب ــاال ب ــرت و ب ــطح بس ــاندن س پوش

درجــه ســانتیگراد جلوگیــری شــود.  

• مطابــق شــکل 10 حــدود 2 ســاعت پــس از برگ دهــی دوم در ســاعت 10 و زمانــی کــه 	

اطمینــان حاصــل شــد کــه الروهــا روی بــرگ آمــده و در حــال تغذیه  انــد، بــرگ همــراه 

ــا دو عــدد  ــه کمــک یــک ت ــه تخــم نوغــان ب ــا جعب ــه تفریــخ و ی کرم هــا از روی جعب

پـَـر متیــز بــه روی بســرت پــرورش منتقــل می شــوند. بایــد دقــت کــرد کــه هنــگام انتقــال 

صدمــه ای بــه کرم هــا وارد نیایــد. 

• ــه 	 ــا اســتفاده از یــک خط کــش ب ــرورش ب ــق شــکل 20 ســطح پ ــه مطاب ــن مرحل در ای

ــد الروهــا در متــام ســطح ایجــاد  ــم شــود.  بای ابعــاد حــدود 30× 30 ســانتی مرت تنظی

شــده به طــور یکنواخــت قــرار گیرنــد و از تراکــم آن هــا در یــک نقطــه بــه روش گفتــه 

شــده در بخش هــای قبــل جلوگیــری بــه عمــل آیــد تــا از فاصلــه زیــاد آن هــا از هــم و 

نیــز لولیــدن آن هــا بــر روی هــم، مامنعــت شــود و نیــز بــرگ اضافــه یــا کــم در ســطح 

بســرت پاشــیده نشــود.

شکل 20- سطح بسرت پرورش کرم جوان با ابعاد مشخص
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ــه ســطح بســرت  ــال الروهــا ب ــط انتق ــردن رشای ــزوم فراهــم ک ــه ل ــا توجــه ب در روز اول، ب

ــه انجــام شــود.  ــار وهل ــد در چه ــرورش، برگدهــی بای پ

• در روز دوم ســن اول ســه وهلــه برگدهــی و تأمیــن کلیــه رشایــط محیطــی، مقــدار بــرگ 	

و ابعــاد بــرگ و بســرت براســاس جــداول مربــوط خواهــد بــود. 

• در روز ســوم ســن اول نیــز ضمــن حفــظ رشایــط محیطــی اســتاندارد محیــط پــرورش، 	

برگدهــی را در ســه وهلــه انجــام داده بــا ایــن تفــاوت کــه قبــل از تغذیــه نخســت بهــرت 

اســت عمــل ضدعفونــی بســرت و ســطح بــدن الروهــا هامننــد روز نخســت انجــام شــود 

و نیــز میــزان برگدهــی و ابعــاد بــرگ خــرد شــده و بســرت پــرورش بــا توجــه بــه کاهــش 

تحــرک و تغذیــه الروهــا بــه دلیــل آمــاده شــدن بــرای جلدانــدازی و براســاس جــداول 

اســتاندارد تغذیــه ای ارائــه شــده تنظیــم می شــود.

• ــت 	 ــرورش و رعای ــتاندارد پ ــط اس ــن رشای ــورت تأمی ــن اول در ص ــارم از س در روز چه

میــزان تغذیــه تنهــا بــا یــک وهلــه تغذیــه آن هــم بــا مقــدار کمــی بــرگ خــرد شــده 

در ابعــاد کوچــک براســاس جــداول اســتاندارد تغذیــه ای، الروهــای ســن اول بــه مرحلــه 

جلدانــدازی یــا خــواب اول وارد می شــوند. البتــه ممکــن اســت بــه یــک تــا دو مرحلــه 

برگدهــی اضافــه بــا حجــم کــم بــرگ در ســاعت 10 الــی 12 روز چهــارم بــه دلیــل عــدم 

مناســب بــودن رشایــط محیطــی و عــدم مدیریــت صحیــح عوامــل تأثیرگــذار در پــرورش 

در طــی ســن اول نیــاز باشــد.

• بــا مشــاهده خــواب یــا به عبارتــی بی حرکــت بــودن بیــش از 95 درصــد الروهــای ســن 	

اول بعــد از گذشــت 1 الــی 2 ســاعت از آخریــن برگدهــی، مطابــق شــکل 21 نســبت 

بــه پاشــش آهــک صنعتــی )کشــته شــده( بــه روش گفتــه شــده و گســرتاندن بســرت و 

رســاندن آهــک بــه متــام الیه هــای زیریــن بســرت اقــدام و همزمــان رطوبــت محیــط بــه 

ــاز کــردن در و  پنجره هــا پاییــن آورده شــود )75 درصــد( و دمــا  ــا ب کمــک هواکــش ی

در 25 درجــه ســانتیگراد حفــظ شــود. در صــورت حفــظ رشایــط محیطــی و عــدم بــروز 

بیــامری، ســن اول الروی مطابــق جــدول 2 طــی 4 روز کامــل ســپری شــده و الروهــای 

ســن اول طــی 24-1۸ ســاعت جلدانــدازی کامــل کــرده و وارد ســن دوم در روز پنجــم 

خواهنــد شــد.
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نکتــه: از رشوع پــرورش توجــه بــه شــکل ظاهــری الروهــا و به خاطــر ســپردن آن می توانــد 

پرورش دهنــده را در تشــخیص صحیــح ســه مرحلــه یــا تفــاوت مهــم در زندگــی الروهــا کــه 

در هــر پنــج ســن الروی تکــرار می شــود، یــاری کنــد تــا پــرورش هامهنــگ و مناســبی را 

داشــته باشــد. ایــن ســه مرحلــه عبارتنــد از: 

- دســته اول الروهایــی کــه هنــوز آمــاده جلدانــدازی نیســتند یــا بــه عبارتــی وارد خــواب 

نشــده اند و نیــاز بــه تغذیــه بــا بــرگ دارنــد. ایــن دســته الروهــا دارای بدنــی نســبتاً تیــره ، 

باتحــرک و میــل بــه تغذیــه از برگ هــای ســطح بســرت هســتند. 

– دســته دوم الروهایــی کــه آمــاده جلدانــدازی هســتند کــه ایــن گــروه الروهــا بدنشــان 

شــفاف، بی حرکــت، بخــش رسوســینه ای  متــورم و رس بــه  صــورت نقطــه ای تیــره خواهــد 

بــود.

- دســته ســوم الروهایــی کــه جلدانــدازی کرده انــد )بــه  عبارتــی از خــواب بیــدار شــده اند(. 

ــه و بخــش رس  ــه تغذی ــل ب ــره و دارای تحــرک و می ــگ تی ــه رن ــی ب ــه این هــا داری بدن ک

شکل 21- آهک پاشی در مرحله جلداندازی )خواب( اول:

الروهای کرم ابریشم آماده جلداندازی )1 و 2(، آهک پاشی )3(، 

گسرتاندن بسرت در زمان آهک پاشی )4( الرو کرم ابریشم در زمان خواب )5(

1 2 3

4 5
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شکل 23- الروهای سن دوم در حال تغذیه از برگ توت

شکل 22-مراحل انجام پرورش پس از جلداندازی:

جمع کردن سطح بسرت و آهک پاشی )1(، توری گذاری )2(، برگدهی روی تور )3(،

تعویض بسرت )4 و 5( تنظیم ابعاد بسرت )۶(

1 2

5

3

4 6
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ــل تصــور  ــره قاب ــه صــورت یــک نقطــه تی ــه ای کــه دیگــر ب ــه گون ــره ب ــزرگ و تی کامــالً ب

نخواهنــد بــود. 

ــن  ــه تخمی ــادر ب ــده را ق ــه در هــر ســن الروی، پرورش دهن ــن ســه مرحل تشــخیص ای

ــام  ــی و انج ــع برگده ــه موق ــف ب ــواب( و توق ــدازی )خ ــاده جلدان ــای آم ــد الروه درص

آهک پاشــی به موقــع و اعــامل مدیریــت مناســب در پیشــربد هامهنــگ در رشــدو منو 

ــرد. الروهــای ســطح بســرت خواهــد ک

 آغاز سن دوم الروی 

• در صــورت تأمیــن رشایــط اســتاندارد پــرورش، صبــح روز پنجــم بــا امتــام جلدانــدازی اول 	

بــه صــورت یکدســت؛ مطابــق شــکل 22، ابتــدا ســطح بــدن الروهــای ســن دوم و بســرت 

را بــا پــودر ضدعفونی کننــده قابل دســرتس و یــا آهــک صنعتــی ضدعفونــی می کنیــم. 

ــاده  ــا آم ــرم جــوان کشــیده می شــود و ب ــوری مخصــوص دوره ک ســپس روی آن هــا ت

ــم( به صــورت خردشــده  ــا هفت ــارم ت ــرگ چه ــن ســن )از ب ــرگ مخصــوص ای داشــن ب

مطابــق جــدول ۶، تغذیــه آن هــا بــا بــرگ تــوت را رشوع شــود. 

• مطابــق شــکل 23، بــا ورود بــه ســن دوم الروی دمــا و رطوبــت محیــط پــرورش را بایــد 	

بــه  ترتیــب در 2۶ درجــه ســانتیگراد و ۸5 درصــد رطوبــت تنظیــم کــرد.

• پــس از تهیــه بــرگ مناســب بــا رعایــت تعــداد ســه وهلــه برگدهــی در روز بــا حجــم 	

ــه شــده؛ ســن دوم  ــا جــداول اســتاندارد ارائ ــدازه بــرگ و ابعــاد بســرت متناســب ب و ان

ــود کالً ســه  ــدازی دوم کــه مــدت آن 24-1۸ ســاعت خواهــد ب ــان جلدان ــا پای الروی ت

ــه  ــه وهل ــر روز س ــه در روز اول و دوم ه ــد. به طــوری ک ــد انجامی روز به طــول خواه

برگدهــی و در روز ســوم بــا دو وهلــه مختــر برگدهــی، الروهای ســن دوم وارد مرحله 

جلدانــدازی )خــواب( دوم خواهنــد شــد. البتــه ایــن در صورتــی اســت کــه رشایــط دمــا 

و رطوبــت اســتاندارد و کیفیــت و کمیــت بــرگ و رعایــت نــکات بهداشــتی، مدنظــر 

پرورش دهنــده باشــد. در صــورت داشــن حجــم پــرورش بــاال، در ایــن ســن نیــز بایــد 

تأمیــن بــرگ بــا دوراندیشــی )آمــاده داشــن مقــدار بــرگ موردنیــاز بــرای یــک وهلــه 

بعــدی( و نیــز اســتفاده از کاغــذ پارافینــی جهــت پوشــش بســرت پــرورش قبــل و بعــد از 

هــر وهلــه برگدهــی انجــام  شــود.
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• ــه دلیــل عــدم 	 ــاً ب ــاد بــودن حجــم بســرت در ســن دوم الروی کــه عمدت در صــورت زی

ــق  ــود، مطاب ــرورش خواهــد ب ــا عــدم امــکان رعایــت رشایــط اســتاندارد پ رعایــت و ی

ــح روز ســوم  ــرم جــوان در صب ــوری مخصــوص ک ــا اســتفاده از ت ــوان ب شــکل 24 می ت

ــی ســطح بســرت و گذاشــن  ــه ضدعفون ــب نســبت ب ــه ترتی ــل از برگدهــی ب الروی قب

تــوری و بــرگ دادن روی تــوری در دو وهلــه صبــح و ظهــر اقــدام و پــس از گذشــت 

ــدام  می شــود. ــض بســرت اق ــه تعوی ــر، نســبت ب ــک ســاعت از برگدهــی ظه ی

 آغاز سن سوم الروی

•  بــا ورود بــه ســن ســوم الروی، دمــا و رطوبــت محیــط پــرورش  بایــد به ترتیــب در 25 	

درجــه ســانتیگراد و ۸0 درصــد رطوبــت تنظیــم شــود.  

• ــول 	 ــه ط ــن الروی 4 روز ب ــن س ــود، ای ــت ش ــتاندارد رعای ــط اس ــرورش رشای ــر در پ اگ

خواهــد  انجامیــد. در ایــن صــورت بــا تغذیــه از بــرگ تــوت مناســب بــه لحــاظ کمــی و 

کیفــی طــی ســه وهلــه در روز، الروهــای ســن ســوم  بایــد در روز چهــارم حداکــر بعد از 

دو مرحلــه تغذیــه به صــورت برگدهــی مختــر وارد مرحلــه جلدانــدازی ســوم )خــواب 

ســوم( شــوند )شــکل 25(. 

• ــا )25 	 ــم دم ــدازی ســوم، ضمــن تنظی ــرای انجــام جلدان ــا ب ــی الروه ــگام آمادگ در هن

درجــه ســانتیگراد( و رطوبــت )75 درصــد( بــا انجــام آهک پاشــی نســبت بــه کاهــش 

رطوبــت و ضدعفونــی بســرت اقــدام و جلدانــدازی تســهیل شــود. خــواب ســوم الروی 

نیــز 24-1۸ ســاعت طــول خواهــد  کشــید.   

• در ایــن ســن در صــورت بــاال بــودن حجــم بســرت پــرورش می تــوان نســبت بــه انجــام 	

تعویــض بســرت در روز ســوم بعــد از دو وهلــه برگدهــی صبــح و ظهــر بــر روی تــوری، 

نســبت بــه انجــام تعویــض بســرت اقــدام کــرد. 

• الروهــای ســن ســوم تــا روز اول ســن چهــارم در مــکان پــرورش کــرم جــوان نگــه داری و 	

پــس از انجــام تعویــض بســرت بعــد از جلدانــدازی ســوم در ســاعات خنــک روز به ســالن 

پــرورش کــرم بالــغ )تلنبــار( منتقــل می شــوند.
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   شکل 24- مراحل تعویض بسرت در هر یک از سنین الروی: 

ضدعفونی سطح الروها و بسرت پرورش )1(، توری گذاری )2(، برگدهی )3( ، باال آمدن الروها و تغذیه 

روی توری)4(، جداسازی اضافات بسرت)5( جداسازی الروها و یکنواخت کردن بسرت)۶(

شکل 25- الروهای کرم ابریشم در انتهای سن سوم الروی

1 2

5

3

4 6
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 پرورش کرم بالغ

پرورش کرم بالغ
ــرورش  ــال آن هــا از ســالن های پ ــارم الروی و انتق ــه ســن چه ــا ورود الروهــا ب عمــالً ب

کرم جــوان بــه تلنبارهــای پــرورش کــرم بالــغ، پــرورش در مرحلــه کرم بالــغ آغــاز می شــود.

نکتــه: در صــورت نامناســب بــودن رشایــط محیطــی خــارج از ســالن پــرورش و نیــز عــدم 

امــکان تأمیــن رشایــط محیطــی داخــل محیــط پــرورش کرم بالــغ )تلنبــار(، اجــرای مراحــل 

پــرورش کرم بالــغ تــا پایــان ســن چهــارم الروی در محیــط پــرورش کــرم جــوان در صــورت 

تأمیــن ســطح و فضــای موردنیــاز توصیــه می شــود. 

انتقال کرم جوان
بــا توجــه بــه رشــد رسیع تــر الروهــا در ســنین کــرم بالــغ و حجــم تغذیــه بیشــرت آن هــا، 

نیــاز بــه مکان هــای پــرورش وســیع تری اســت. مکان هــای پــرورش کرم جــوان جهــت 

انتقــال الروهــای وارد شــده بــه ســن چهــار کوچــک اســت. در صــورت ادامــه کار در چنیــن 

ــون  ــی چ ــارف نهاده های ــاظ مص ــف از لح ــای مضاع ــل هزینه ه ــا تحمی ــی، ب محیط های

بــرق و غیــره و نیــز نیــروی کارگــری بیشــرت روبــرو خواهیــم بــود. از دیگــر ســو بــه جهــت 

عــدم امــکان فراهم ســازی رشایــط محیطــی الزم، ســطح بســرت ناکافــی و نیــز عــدم  ِامــکان 

برخــورداری از ســهولت عملیــات پــرورش؛ احتــامل شــیوع بیامری هــای کــرم ابریشــم بیشــرت 

خواهــد شــد. بنابرایــن بایــد نســبت بــه انتقــال الروهــای ســن چهــارم در اولیــن روز بعــد از 

تغذیــه نخســت الروهــا در صبــح، اقــدام شــود.

البتــه الزم اســت بــا توجــه بــه رشایــط دمایــی الزم بــرای الروهــای ســن چهــارم )دمــای 

ــد.  ــته باش ــا آن نداش ــادی را ب ــاوت زی ــارج تف ــط خ ــط محی ــانتیگراد(، رشای ــه  س 24 درج

بنابرایــن بهــرت اســت ضمــن مهیــا کــردن پیشــاپیش مــکان پــرورش کرم بالــغ )آماده ســازی 

بســرتها، متیــزی و ضدعفونــی کــردن و تخلیــه بــه موقــع گازهای حاصــل از مــواد ضدعفونی 

و نیــز مهیــا کــردن ابــزار کار و بــرگ مناســب حداقــل بــرای یــک وهلــه( نســبت بــه انتقــال 

ــی  ــه خیل ــرم و ن ــی گ ــه خیل ــط محیطــی ن ــه رشای ــی بعــد از صبحــگاه ک الروهــا در زمان
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خنــک اســت و نیــز بــا توجــه بــه عــدم تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــه الروهــا، نســبت 

بــه انتقــال آنهــا و توزیــع یکنواخــت آن هــا در ســطوح مــکان جدیــد اقــدام شــود. الزم بــه 

توضیــح اســت کــه در صــورت بــاال بــودن حجــم پــرورش انتقــال بــه کمــک وســایل نقلیــه  

موتــوری همچــون تراکتــور، تریلــی، وانــت و غیــره مجهــز بــه چــادر انجــام خواهــد شــد.

ــودن  ــا ب ــز مهی ــغ و نی ــرای پــرورش کرم بال ــاز ب ــه: در صــورت تأمیــن فضــای مــورد نی  نکت

رشایــط تهویــه و ســهولت در انجــام اجــرای عملیــات پــرورش، از محیــط پــرورش کرم جــوان 

نیــز می تــوان بــرای پــرورش کرم بالــغ اســتفاده کــرد. بــه عبارتــی لزومــاً نیــازی بــه تفکیــک 

ــط  ــن رشای ــه تأمی ــوط ب ــر من ــن ام ــت. ای ــغ نیس ــوان و بال ــرورش در دو دوره ج ــکان  پ م

محیطــی در مرحلــه کرم بالــغ بــه ســهولت و بــا هزینــه نــه چنــدان زیــاد اســت. و دیگــر 

ایــن  کــه در مرحلــه کرم جوانــی بــا رشایــط بــروز بیــامری در الروهــا مواجــه نباشــیم.

خصوصیات الروهای بالغ
الروهــا در ســنین چهــارم و پنجــم بــا توجــه بــه تغذیــه و رشــد زیــاد خــود بــه فضــای 

بیشــرتی نیــاز دارنــد. نزدیــک بــودن رشایــط محیطــی خــارج بــا رشایــط اســتاندارد پــرورش 

کرم بالــغ، تــوان بــاالی فیزیولوژیــک آن هــا در تحمــل و مقابلــه بــا تغییــرات رشایــط محیطی 

و عوامــل بیــامری زای میکروبــی، مجموعــاً امــکان مدیریــت آســانرت را در پــرورش بــا رصف 

ــد.  ــل نیروی انســانی فراهــم می کن حداق

در ضمــن طــول هــر یــک از ســنین چهــارم و پنجــم و مرحلــه جلدانــدازی آخــر در رشایــط 

پــرورش اســتاندارد بــه رشح جــدول ۸ اســت.
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جدول 8- طول سنین الروی در مرحله کرم بالغ و زمان برداشت پیله

مدتمرحله الرویردیف

1
سن چهارم )از زمان رشوع تغذیه الروها پس از امتام جلداندازی یا 

خواب سوم تا آغاز عدم تغذیه مجدد حدود 95درصد الروها(
4/5 روز

2
خواب چهارم )از آغاز زمان عدم تغذیه حدود 95درصد الروها تا 

جلداندازی کامل آن ها و رشوع تغذیه مجدد(
4۸-3۶ ساعت

3
سن پنجم )از رشوع تغذیه الروها پس ازامتام جلداندازی چهارم تا 

آغاز آمادگی بیش از 95درصد الروها برای پیله تنی(
۸ روز

4

مدت زمان الزم از رشوع پیله تنی تا آغاز برداشت پیله )تخلیه کامل 

ابریشم توسط الروها 3 روز و نیز تبدیل الروها به شفیره کامل و 

قهوه ای شده درداخل پیله 4 روز به طول انجامیده و بدین ترتیب روز 

هفتم زمان آغاز برداشت پیله خواهد بود(

7 روز

شرایط محیطی الزم برای پرورش کرم بالغ
 سطح بسرت مورد نیاز 

ــان  ــد رسیع ش ــه رش ــه ب ــا توج ــغ ب ــای کرم بال ــرای الروه ــاز ب ــورد نی ــرت م ــطح بس س

بایــد هــر روزه و بــه عبارتــی قبــل از هــر وهلــه برگ دهــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــه 

عبارتــی قبــل از هــر وهلــه تغذیــه بایــد بــا توجــه بــه جــدول 9 نســبت بــه افزایــش انــدازه 

بســرت از طریــق پخــش یکنواخــت الروهــای هــر جعبــه تخــم نوغــان در ســطح بیشــرتی 

از بســرتها اقــدام کــرد تــا الروهــا بــا هــم متــاس و یــا فاصلــه چندانــی نداشــته باشــند. در 

ــه  ــه ازای هــر جعب ــاز بــه حداقــل 20 مرتمربــع مســاحت ب ــه دلیــل نی ــغ ب ــه کرم بال مرحل

پــرورش )جــدول 9( توصیــه بــه اســتفاده از فضــای محیــط پــرورش با اســتفاده از بســرتهای 

طبقاتــی، بــه کمــک مصالــح مختلــف همچــون چــوب، آهــن، آجــر، ســنگ بلوک، بامبــو و 

غیــره مطابــق شــکل 2۶ اســت. 
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ــا قطــر کــم  ــه از پایه هــای ب ــه می شــود ک ــه: جهــت ایجــاد فضــای بیشــرت توصی  نکت

جهــت نگهــداری بســرتهای طبقاتــی اســتفاده شــود.

 میزان یکنواختی تراکم الروها در سطح بسرت 

ــا در  ــم الروه ــه موضــوع تراک ــد ب ــرم جــوان بای ــد ک ــغ هامنن ــرورش کرم بال در دوره پ

ســطح بســرت بــه صــورت روزانــه توجــه شــود و قبــل از هــر وهلــه برگدهــی نســبت بــه 

تنظیــم میــزان تراکــم آن هــا از طریــق جابه جایــی نرک هــا یــا شــاخه های جــوان در 

ســن چهــارم و شــاخه های کامــل در ســن پنجــم الروی اقــدام کــرد. یعنــی بــا جابه جایــی 

نرک هــا و شــاخه ها می تــوان موجبــات یکنواختــی و تعــداد تقریبــاً یکســان الروهــا را در 

ســطح بســرتها فراهــم کــرد. 

شکل 26-منایی از فضای داخلی تلنبار پرورش کرم بالغ
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جدول 9- سطح مورد نیاز جهت پرورش یک جعبه تخم نوغان تجاری در مرحله کرم بالغ

اندازه بسرت )مرتمربع(روزسن الرویردیف

1

4

15/0

227/5

339/0

4411/0

5512/0

)آهک پاشی( ۶۶14/0

7

5

114

۸215

931۶

10417

1151۸

12۶19

13720

14۸
20

مابشی گذاری و آغاز پیله تنی

نکتــه: بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت از متــاس مســتقیم دســت بــا الروهــا در کلیــه مراحل 

پــرورش کرم بالــغ جلوگیــری شــود.
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 دما 

بـا توجـه بـه اهمیت و چگونگـی تأثیر درجه حرارت بر روند رشـد و متایـز الروهای کرم 

ابریشـم در ایـن مرحلـه از چرخـه زندگی این حـرشه، باید به عامل درجه حـرارت در محیط 

پـرورش یـا تلنبارهـا جهـت فراهـم کـردن رشایـط مطلـوب دمایی مطابـق جـدول 10 توجه 

داشـت. عـدم توجـه بـه دمـا، ریسـک پذیری پـرورش را بـاال می بـرد و امـکان افـت محصول 

پیلـه را فراهـم می کنـد. فراهـم بـودن رشایـط دمایی بیشـرت از حد اسـتاندارد موجبـات نیاز 

بـه تغذیـه بیشـرت الروهـا بـا اسـتفاده از حجم بیشـرت بـرگ و در وهله های بیشـرت در روز را 

فراهـم می کنـد. زیـرا برگ هـا در اثـر گرمـا زود خشـک و از دسـرتس تغذیـه ای الروها خارج 

می شـوند. بنابرایـن بایـد بـا کاهش حجـم برگدهـی در هر وهلـه و افزایش تعـداد وهله ها 

در روز بـا ایـن رشایـط تـا حـدی مقابله کرد.  

در زمـان جلدانـدازی نیـز بایـد درجـه حـرارت محیـط پـرورش را همیشـه در 25 درجـه 

سـانتیگراد نگهداشـت تـا از طوالنی تـر شـدن دوره جلدانـدازی و احتـامل عـدِم جلداندازی 

موفقیت آمیـز الروهـا و احیانـاً تلـف شـدن آن هـا مامنعـت کرد. 

نکتـه: در صـورت اسـتفاده از بسـرتهای طبقاتـی بایـد توجـه داشـت کـه بـه دلیـل تفـاوت 

درجـه حـرارت در طبقـات باالیی نسـبت به طبقات پایینی امکان مشـاهده تفاوت در زمان 

جلدانـدازی و پیلـه روی الروهـا وجـود خواهـد داشـت. در ایـن زمـان در صورتی کـه امکان 

بـاال و پاییـن کـردن بسـرتها هامنند دوره پرورش کرم جوان وجود داشـته باشـد باید نسـبت 

بـه ایـن کار اقـدام کـرد تـا تفـاوت زمـان خـواب و بیـداری و پیلـه روی الروها در بسـرتهای 

باالیی نسـبت به بسـرتهای پایینی را به حداقل برسـانیم. در صورت عدم امکان جابه جایی 

بسـرتها )ثابـت بـودن بسـرتهای طبقاتـی( بایـد مدیریـت پـرورش را به گونـه ای پیـش برد تا 

هامهنگـی در جلدانـدازی و پیلـه روی الروهـا در هـر یـک از سـطوح طبقاتی از بسـرتهای 

پـرورش کرم بالـغ در تلنبارهـا بـا هم هامهنگ شـود. شـاید این امـر در رسـیدن نوغاندار به 

امـر آماده سـازی بـه موقـع بسـرتها بـرای مراحـل آهک پاشـی و پیله تنـی مفیـد باشـد. زیـرا 

در مراحـل پایانـی پـرورش حجـم کار بـاال و نیـاز به نیـروی کار و زمان بیشـرتی بـرای انجام 

صحیـح پرورش اسـت.  
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 رطوبت 

فراهــم بــودن رشایــط رطوبتــی بــاال بــرای الروهــای دوره کرم بالــغ از طریــق برگ هــای 

نامناســب خیــس و آبــدار و نیــز بــاال بــودن درصــد رطوبــت محیــط، موجبــات ضعف رشــد 

الروی و افزایــش رشــد عوامــل بیــامری زای قارچــی در محیــط پــرورش را فراهــم می کنــد. 

از ســوی دیگــر فراهــم شــدن رشایــط رطوبتــی پاییــن در ایــن دوره چــه بــه دلیــل اســتفاده 

از برگ هــای خشــبی و چــه بــه دلیــل پاییــن بــودن درصــد رطوبــت محیــط پــرورش، امــکان 

تغذیــه مناســب و کافــی را از الروهــا ســلب می کنــد و موجــب ضعیــف شــدن الروهــا و 

عــدم رشــد و  منــو کافــی آن هــا و در نتیجــه مســتعد شــدن آن هــا بــه عوامــل بیــامری زای 

میکروبــی می شــود. بنابرایــن مطابــق جــدول 10 در دوره پــرورش کــرم بالــغ دامنــه رطوبتی 

75-70 درصــد بــرای ســنین چهــارم و پنجــم الروی مناســب خواهــد بــود. در ضمــن در زمان 

جلدانــدازی چهــارم رطوبــت 75 درصــد مطلــوب خواهــد بــود.

نکتــه: جهــت کنــرتل دمــا و درصــد رطوبــت محیــط پــرورش در تلنبارهــا  بــا نصــب یــک 

ــه  ــا ک ــواع بخاری  ه ــتفاده از ان ــا اس ــه ای و ب ــا عقرب ــوه ای و ی ــک جی ــر و خش ــنج ت دماس

موجــب رهاســازی گازهــای نامطلــوب در محیــط پــرورش نشــوند و نیــز قــرار دادن ظــروف 

ــا اســتفاده از هواکــش و  ــا ب ــا پاشــاندن آب در کــف ســالن و ی حــاوی آب در محیــط و ی

ــت  ــا و رطوب ــن آوردن دم ــردن و پایی ــاال ب ــت ب ــب جه ــه ترتی ــوان ب پاشــیدن آهــک می ت

محیــط اقــدام کــرد.
 

 نور 

نــور در رشــد و متایــز الروهــا در ســنین بالــغ و اجــرای عملیــات پــرورش الزم و رضوری 

اســت. البتــه نــور مــورد نیــاز هــم می توانــد بــه طریــق مصنوعــی بــا اســتفاده المپ هــای 

فلورســنت و یــا به طــور طبیعــی از محیــط خــارج تأمیــن شــود. نــور بــه میزانــی کــه تــوان 

مطالعــه در ســالن پــرورش فراهــم باشــد، الزم اســت. 

تهویه

در دوره پــرورش کرم بالــغ بــه دلیــل رسعــت بــاالی رشــد  و  منــو و بالطبــع تغذیــه، تنفــس 
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و دفــع زیــاد و همچنیــن حضــور زیــاد نیروهــای انســانی در محیــط پــرورش کــرم بالــغ و 

ــد گازهــای  ــرای تولی ــط ب ــرورش، رشای ــازاد در بســرت پ ــای م ــی برگ ه ــر احتامل ــز تخمی نی

نامطلــوب در محیــط تلنبارهــا زیــاد اســت. وجــود گرمــا و رطوبــت بــاال در ایــن محیط هــا 

لــزوم توجــه بــه مســئله تهویــه را چنــد برابــر خواهــد کــرد.

 نکتــه: در تلنبارهــای ســنتی بــه دلیــل وجــود رشایــط خــاص امــکان تهویــه کافــی وجــود 

دارد مگــر در صــورت نامناســب بــودن پوشــش فوقانــی تلنبارهــای ســنتی در رشایــط آفتابی 

و بــاال رفــن دمــای تلنبارهــا کــه بایــد نســبت بــه بــاز کــردن پوشــش های منتهی الیــه دو 

ســمت مقابــل تلنبارهــا  جهــت ایجــاد جریــان مالیــم هــوا اقــدام شــود.

جدول 10- رشایط استاندارد پرورش در مرحله کرم بالغ

درجه سن الرویردیف
حرارت

درصد
تهویهنوررطوبت

1
C75° 24چهارم

 15-30

لوکس

)امکان

مطالعه 

روزنامه 

باشد(

با توجه به میزان 

تغذیه و فعالیت های 

فیزیولوژیک باالی 

الروها و در نتیجه 

تولید گازهای نامطلوب 

حاصل از تنفس 

و تخمیر ناشی از 

فعالیت های میکروبی 

در سطح بسرت حاوی 

بقایای مدفوع و برگ؛ 

نیاز به تهویه مناسب 

خصوصاً در سن 

پنجم الروی است. به 

طوری که در اوقات 

خصوصاً گرم روز نیاز 

به تهویه بیشرت احساس 

می شود.   

C2575°خواب چهارم

2

C70° 23پنجم

پیله تنی تا 

برداشت پیله
°C2575
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تأمین برگ توت مناسب برای پرورش کرم بالغ
در دوره پــرورش کرم بالــغ بــه جهــت شــتاب رشــد و منو الروهــای کــرم ابریشــم، بــه بــرگ 

تــوت مناســب هــم بــه لحــاظ کمیــت و هــم کیفیــت نیــاز اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه 

لــزوم حجــم بــاالی بــرگ مرفــی بــا کیفیــت مناســب، نیــاز بــه اســتفاده از بــرگ ارقــام 

ــود  ــی موج ــده خارج ــام اصالح ش ــت. از ارق ــده  اس ــاً اصالح ش ــی و خصوص ــوب بوم مطل

ــرد.  ــاره ک ــز اش ــه و کائی ریون ــی، ایچی نویس ــوت کن موچ ــام ت ــه ارق ــوان ب ــران می ت در ای

جهــت ســهولت در فراهــم کــردن حجــم بــاالی بــرگ و نیــز برگدهــی راحت تــر در ســنین 

ــه روش نرک   دهــی و شــاخه دهی عمــل می شــود.  ــب ب ــارم و خصوصــاً پنجــم؛ به ترتی چه

ــان، مامنعــت  ــروی انســانی و زم ــی در نی ــری همچــون، رصفه جوی ــد دیگ ــن روش فوای ای

از پالســیدگی و کاهــش رسیع تــر رطوبــت بــرگ دارد. همچنیــن بــا الیــه الیــه قــرار گرفــن 

الروهــا در ســطح هــر بســرت ضمــن عــدم متــاس الروهــا بــا یکدیگــر و بــا باقیامنــده مدفوع، 

ــت در ســطح بســرتها و اســتفاده  ــات کاهــش رطوب ــور هــوا موجب ــا ایجــاد مجــاری عب ب

ــود. ــم می ش ــرت فراه ــای بیش ــب تر از فض مناس

ارزش غذایی برگ توت
از آن جایـی کـه رشـد غـده ابریشـمی و تولیـد ابریشـم در مرحلـه کرم بالـغ بـه صـورت 

تصاعـدی انجـام می گیـرد و ابریشـم نیـز از جنـس پروتئیـن اسـت، بنابرایـن الزم اسـت در 

ایـن مرحلـه برگ هـای تـوت، دارای محتوای غنی از واحدهای سـازنده مـواد پروتئینی یعنی 

اسـیدهای آمینـه هسـتند. برخـالف دوره پـرورش کـرم جوان که نیـاز به برگ های شـاداب و 

آبـدار اسـت، در ایـن مرحلـه نیـاز بـه برگ هـای با محتـوای غذایی بیشـرت و درصـد رطوبت 

کمـرتی اسـت. بدیـن  منظـور عمومـاً جهت اجتنـاب از برگ هـای با محتـوای رطوبـت زیاد، 

نسـبت بـه حـذف غنچـه  انتهـای نرک هـا و شـاخه های کامـل در زمـان آمـاده کـردن برگ و 

حتـی در سـن پنجـم بهـرت آن اسـت تـا نسـبت بـه حـذف یـک تـا دو بـرگ زیـر غنچـه نیـز 

اقـدام شـود. الزم بـه توضیـح اسـت کـه بـرگ تـوت مغـذی بـرای دوره کرم بالغ عمومـاً باید 

از محتـوای کربوهیدراتـی و پروتئینـی بـاال و رطوبـت پایین برخوردار باشـد. بـه عنوان یک 

روش عملـی؛ انتخـاب برگ هـای سـبز تـا سـبز تیـره روی شـاخه ی کامـل و نرک هایـی کـه 

غیرخشـبی و لطیـف هسـتند در سـنین کـرم بالـغ توصیه  می شـود. 
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عملیات باغبانی مختص کرم بالغ
هرس بعد از برداشت

فعالیت هـای داشـت توتسـتان به روش گفته شـده پیشـین خواهد بود. امـا آنچه که در 

ایـن مرحلـه الزم اسـت در سـطح توتسـتان بـدان توجه شـود. انجـام هرس بعد از برداشـت 

اسـت کـه معمـوالً در زمـان بعـد از امتـام کار پـرورش توصیـه می شـود. روش کار هـم قطع 

متامـی شـاخه های برجـای مانـده بـر روی تنـه اصلـی درختـان توت از محـل اتصـال آنها به 

تنـه اسـت کـه معمـوالً در اواخـر بهار و اوایل تابسـتان خواهـد بود تا در فرصـت باقیامنده 

از ایـام فعالیـت گیـاه، شـاخه های جدیـد روییـده و بـرای فصـل پـرورش آتی در سـال آینده 

بـرگ موردنیـاز پرورش فراهم باشـد.

انتخاب برگ دوره  کرم بالغ جهت تغذیه

جهـت تغذیـه الروهـای کـرم   بالـغ، عمدتـاً از برگ هـای روی  شـاخه های ایسـتاده و در 

معـرض آفتـاب ارقـام اصالح شـده مناسـب کـه از رشـد خوبـی برخوردارنـد و فاقـد گـرد    و 

خاک هسـتند اسـتفاده می شـود. چنین برگ هایی سـبز  تیره، شـاداب و غیرخشـبی خواهند 

بـود. در زمـان برگدهـی نسـبت بـه حـذف غنچـه و برگ هـای خشـبی بـه ترتیـب از نوک و 

منتهی الیـه پایینـی شـاخه ها اقـدام می شـود. روش برگدهـی نیـز در سـن چهارم با اسـتفاده 

از نـرک یـا شـاخه های جـوان و در سـن پنجـم بـا اسـتفاده از شـاخه کامل اسـت.

روش نگهداری برگ کرم بالغ 

چـون در مرحلـه پـرورش کرم بالـغ حجـم بـرگ مرفی در هر وهله باالسـت و همیشـه 

بـه جهـت نامسـاعد بـودن رشایـط محیطی و نیز حجـم باالی کار پـرورش امـکان تهیه برگ 

هـر وهلـه درسـت قبـل از تغذیـه از توتسـتان وجـود نـدارد بنابرایـن الزم اسـت همیشـه 

حداقـل، بـرگ موردنیـاز یـک وهلـه تغذیـه از قبل مهیا باشـد. 

بـه دلیـل حجـم باالی مرف بـرگ در ایـن دوره و جهت جلوگیری از پالسـیدگی برگ  ها 

رضورت دارد ضمـن توجـه بـه عـدم انباشـت زیـاد برگ هـا روی هـم، بـه کلیه نـکات جهت 

مامنعـت از تبخیـر رسیـع رطوبـت بـرگ و پالسـیدگی کـه در بخـش دوره پـرورش کرم جوان  

آمده اسـت، توجه شـود.
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روش تغذیه الروهای کرم ابریشم در سنین کرم بالغ 

در دوره پــرورش کرم بالــغ برگ هــا )حداکــر بــه مقــدار دو وهلــه برگدهــی( در قالــب 

برداشــت نرک هــا یــا شــاخه های کوچــک جــوان و یــا برداشــت شــاخه های کامــل  از 

روی تنــه اصلــی گیــاه تــوت از ســطح توتســتان جمــع آوری و در برگ خانــه یــا انبــار بــرگ 

نگهــداری می شــود. در زمــان برگدهــی نیــز نرک هــا بــرای روزهــای نخســتین ســن چهــارم 

ــا کمــی  ــارم و ســن پنجــم الروی ب ــام ســن چه ــه ای ــرای بقی ــل ب الروی و شــاخه های کام

اصالحــات انجــام شــده روی آن هــا همچــون حــذف غنچه هــا و برگ هــای زرد، خشــبی و 

احیانــاً آلــوده و خیــس مطابــق شــکل 27 در اختیــار الروهــا جهــت تغذیــه از آن هــا قــرار 

داده می شــوند.

نکتــه: جهــت رشــد هامهنــگ الروهــا در مرحلــه پــرورش کرم بالــغ بایــد بــه تغذیــه یکســان 

متامــی الروهــای در ســطح بســرت پــرورش توجــه شــود. بدیــن جهــت الزم اســت در زمــان 

دادن بــرگ در هــر وهلــه برگدهــی چــه به صــورت نــرک و چــه شــاخه ی کامــل  بایــد توجــه 

داشــت کــه تراکــم برگ هــا در نواحــی منتهــی بــه غنچــه بیشــرت و بــه طــرف پاییــن نرک هــا 

یــا شــاخه های کامــل کمــرت اســت. بنابرایــن بــرگ دادن بــه طریــق چیــدن مــوازی نرک هــا 

ــوازن و  ــی مت ــدِم برگده ــا ع ــراه ب ــرورش هم ــرتهای پ ــطح بس ــل در س ــاخه های کام و ش

شکل 27-تغذیه الروهای کرم بالغ با شاخه
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یکســان بــرای متامــی الروهــای ســطح بســرت خواهــد بــود. امــا اگــر نرک هــا و شــاخه های 

جــوان بــه  صــورت یــک در میــان رسوتــه و در کنــار یکدیگــر روی بســرت جــای داده شــوند. 

تــوازن و یکنواختــی در برگدهــی فراهــم خواهد شــد.

 تنظیم اندازه برگ

ــت  ــا درصــد رطوب ــزوم اســتفاده از برگ هــای ب ــل ل ــه دلی ــغ ب ــرورش کرم بال در دوره پ

کمــرت و نیــز نیــاز بــه درصــد رطوبــت پاییــن در محیــط پــرورش و همچنیــن حجــم تغذیــه 

ــورت  ــی به ص ــکان برگده ــالً ام ــه عم ــن آنک ــم ضم ــن پنج ــاً در س ــا خصوص ــاالی الروه ب

بــرگ خالــص و خردشــده وجــود نــدارد، بلکــه بــا توجــه بــه متایــز قطعــات دهانــی الروهــا، 

خــرد کــردن برگ هــا، کاری اشــتباه اســت. بنابرایــن تنظیــم انــدازه بــرگ در ایــن دوره تنهــا 

محــدود بــه تنظیــم حجــم برگدهــی در هــر وهلــه و در دو شــکل نــرک یــا شــاخه جــوان 

و شــاخه کامــل مطابــق جــدول 11 خواهــد بــود. به گونــه ای کــه الروهــا در طــول روز از 

دســرتس بــودن بــرگ مناســب جهــت تغذیــه محــروم نشــوند. زیــرا کمبــود تغذیــه موجــب 

ــش  ــامری و افزای ــروز بی ــامل ب ــش احت ــال آن افزای ــدن دوره الروی و به دنب ــر ش طوالنی ت

هزینه هــای پــرورش و عــدم اقتصــادی شــدن آن خواهــد شــد. الزم بــه توضیــح اســت کــه 

شــاخه جــوان نیــز در وهله هــای برگدهــی آغازیــن و آخریــن هــر یــک از ســنین کرم بالــغ 

بــه دلیــل پاییــن بــودن میــزان تغذیــه الروهــا و نیــز جهــت مامنعــت از انباشــت زیــاد بــرگ 

در ســطح بســرت اســتفاده می شــود.

تنظیم برنامه زمان  بندی تغذیه

روال برنامــه زمان  بنــدی تغذیــه الروهــا در دوره پــرورش کرم بالــغ هامننــد دوره 

ــود.  ــر و غــروب خواهــد ب ــح، ظه ــه برگدهــی در صب ــی ســه وهل ــرورش کرم جــوان یعن پ

کــه البتــه ایــن وضعیــت از انتهــای روز ســوم ســن پنجــم الروی چــون الروهــا وارد حداکــر 

رسعــت رشــد غــده ابریشمی شــان می شــوند، اندکــی متفــاوت خواهــد بــود. به طــوری کــه 

بعــد از برگدهــی صبحگاهــی توصیــه بــه دادن بــرگ مــدام بــه صــورت شــاخه گذاری در 

ســطوحی اســت کــه برگ هــا توســط الروهــا خــورده شــده اند. تــا در رشــد الروهــا و غــدد 

ابریشمی شــان وقفــه ای ایجــاد نشــود. خصوصــاً در رشایطــی کــه دمــای محیــط بیشــرت از 
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حــد اســتاندارد در آن ســن الروی باشــد. حتــی بــه منظــور جلوگیــری از خســارت، رسکشــی 

شــبانه و دادن بــرگ در صــورت نیــاز توصیــه می شــود.

جدول 11- مقدار برگ مورد نیاز روزانه جهت تغذیه یک جعبه تخم نوغان  تجاری در مرحله 
پرورش کرم بالغ 

ردیف
سن 

الروی
روز

شکل برگ

مورد استفاده

مقدار برگ  

موردنیاز

روزانه )کیلوگرم(

کل برگ مورد 

نیاز درهرسن 

)کیلوگرم(

1

4

10شاخه جوان1

140

20شاخه جوان22

35شاخه کامل33

45شاخه کامل44

30شاخه کامل55

۶۶
آهک پاشی )گسرتاندن 

بیشرتبسرت(
-

7

5

25شاخه جوان1

۸۶0

45شاخه کامل۸2

70شاخه کامل93

110شاخه کامل104

140شاخه کامل115

1۶0شاخه کامل12۶

1۸0شاخه کامل-برگ137

14۸

برگ

130
مابشی گذاری و 

آغاز پیله تنی
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تنظیم برنامه میزان برگدهی
ــدرج در  ــه من ــر روزان ــا مقادی ــغ متناســب ب ــرورش کرم بال ــدار برگدهــی در دوره پ مق

جــدول 11 خواهــد بــود کــه البتــه بــا توجــه بــه کیفیــت بــرگ و نــوع تخــم نوغــان تجــاری 

و درصــد تفریــخ؛ ایــن مقادیــر تــا حــدودی قابــل تغییــر خواهنــد بــود. 

حفظ شرایط مناسب و متعادل در محیط پرورش کرم بالغ
ــه  ــا توج ــغ ب ــرورش کرم بال ــادل در دوران پ ــب و متع ــی مناس ــط محیط ــاد رشای ایج

بــه ایــن  کــه حــرشه کــرم ابریشــم خونــرد اســت رضوری اســت، در ایــن دوران، حــرشه 

تــوان مقابلــه بــا رشایــط نامطلــوب محیطــی را نــدارد. امــا در مقایســه بــا الروهــای دوره 

کرم جــوان بــه دلیــل تکمیــل ســاختار فیزیولوژیکــی حــرشه نســبت بــه تغییــرات رشایــط 

ــرورش آن در  ــه امــکان پ ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــر اســت. ب ــا حــدی مقاوم ت محیطــی ت

تلنبــار ممکــن خواهــد بــود. 

عمومــاً در دوره پــرورش کرم بالــغ رشایــط محیطــی، متناســب بــا نیازهــای ایــن حــرشه 	 

در ایــن دوره اســت، مگــر آن  کــه بــا تغییــرات شــدید رشایــط محیطــی مواجــه باشــیم. کــه 

عمدتــاً از وســایل گرما زایــی چــون انــواع بخاری هــای برقــی، گازی و نفتــی مطابــق شــکل 

15 جهــت تنظیــم دمــای محیــط می تــوان اســتفاده کــرد.

در ایــن دوره پــرورش نیــازی بــه رطوبــت بــاال در محیــط پــرورش و پوشــاندن ســطح 	 

بســرتها در طــی تغذیــه ی الروهــا بــا بــرگ تــوت نیســت.

در دوره کرم بالــغ تهویــه محیــط پــرورش مهــم اســت خصوصــاً در ســن پنجــم الروی 	 

ــق نصــب هواکــش برقــی  ــا از طری ــاز و بســته کــردن در و پنجــره و ی ــا ب ــوان ب کــه می ت

عمــل کــرد. 

در متامــی وهله هــای برگدهــی بــه یکنواختــی تراکــم الروهــا در ســطح بســرت و نیــز 	 

فاصلــه مناســب بیــن الروهــا )افزایــش مســاحت بســرت پــرورش( بایــد توجــه شــود.

ــدای هــر ســن 	  ــل در ابت ــده ســطح بســرت حداق اســتفاده از پودرهــای ضدعفونی کنن

الروی قبــل از تغذیــه نخســت و در صبــح روز ماقبــل آخــر هــر ســن قبــل از برگدهــی بایــد 

لحــاظ شــود. کــه روش کار هامننــد دوره پــرورش کرم جــوان خواهــد بــود.

اســتفاده از آهــک کشــته شــده یــا صنعتــی در مرحلــه خواب چهــارم مطابق شــکل2۸، 	 
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زمانــی کــه بیــش از 95 درصــد الروهــا در حــال ســکون و آغــاز جلدانــدازی هســتند، توصیه 

ــازاد موجــود  ــرگ م ــت و ب ــردن رطوب ــی و خشــک ک ــت ضدعفون ــن کار جه می شــود. ای

ســطح بســرت بــا هــدف مامنعــت از تغذیه الروهــای جلدانــدازی کــرده از برگ های خشــک، 

انجــام می شــود تــا امــکان ایجــاد رشایــط بــروز بیــامری و نیــز ناهامهنگــی در رشــد الروهــا 

ــز  ــغ نی ــک از ســنین کرم بال ــای هــر ی ــا انته ــاز ت ــن در فواصــل آغ فراهــم نشــود.  همچنی

ــی  ــی احتامل ــز آلودگی هــای میکروب ــاد ســطح بســرت و نی ــت زی ــه منظــور حــذف رطوب ب

)خصوصــاً اگــر وجــود بیــامری مشــاهده شــده باشــد.( اســتفاده از آهــک مــرده در ســاعات 

اولیــه روز به صــورت هــر روز یــا یــک روز در میــان بســیار مفیــد خواهــد بــود. 

ــل 	  ــه دلی ــارم و پنجــم الروی ب ــرورش در ســنین چه ــردن بســرت پ ــز ک ــا متی ــض ی تعوی

ــا اســتفاده  ــز برگ دهــی ب ــرورش کرم جــوان و نی ــه دوره پ ــه نســبت ب حجــم بیشــرت تغذی

ــرا  ــد. زی ــدا می کن ــری رضورت پی ــی زودت ــل زمان ــل در فواص ــوان و کام ــاخه های ج از ش

انباشــت مــازاد بــرگ و مدفــوع الروی خــود منجــر بــه افزایــش دمــا و نیــز ایجــاد احتــامل 

آلودگی هــای میکروبــی می شــود. تعویــض بســرت نیــز بــا اســتفاده از توری هــای مخصــوص 

ایــن دوره بــه دلیــل انــدازه بــزرگ الروهــا انجــام می گیــرد تــا حداقــل متــاس بــدن الروهــا بــا 

شکل 28- خواب و بیداری در دوره پرورش کرم بالغ:

الرو سن چهارم در مرحله خواب کامل )1( و الرو کرم ابریشم در آغاز سن پنجم درست پس از 

جلداندازی )2(

1 2
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دســت های نوغانــدار اتفــاق افتــد. توری گــذاری عمدتــاً قبــل از وهلــه برگدهــی صبحگاهی 

انجــام می شــود. تعویــض بســرت نیــز بهــرت اســت بعــد از دوبــار برگدهــی روی تــوری یعنــی 

پــس از گذشــت یــک ســاعت بعــد از برگدهــی ظهرگاهــی  انجــام شــود. 

در هـر یـک از مراحـل جلداندازی )خـواب( الروی دوره کرم بالغ نیز بایـد از جدا کردن 	 

الروهـای در حـال جلدانـدازی از خاروخاشـاک سـطح بسـرت بـه دالیـل ذکـر شـده در بخش 

پـرورش کرم جـوان کـه مطابـق شـکل 29 منجر بـه جلدانـدازی ناقص شـده، جداً خـودداری 

شـود. ایـن دسـته از الروهـا بـر اثـر عـدم تغذیه و ابتـالء به بیـامری حذف خواهند شـد.

شکل 29- جلداندازی ناقص در انتهای سن چهارم

اجــرای برنامــه تعویــض بســرت هامننــد دوره کرم جــوان بایــد بــا ایجــاد حداقــل 	 

گرد و غبــار و بــه آهســتگی صــورت گیــرد. 

الروهــای جــا مانــده در زیــر تــوری در هنــگام تعویــض بســرت نبایــد جمــع آوری و در 	 

پــرورش وارد شــوند بلکــه همــراه ضایعــات زیــر بســرت بایــد دور ریختــه شــوند چــون یــا 

احتــامل آلود گــی و ضعیــف بــودن آن هــا مــی رود و یــا نســبت بــه الروهــای روی تــوری 



راهنمای نوغانداری76

ــد.   ــی عقب ترن ــه غذای ــل دو وهل حداق

از ورود هــر گونــه مــاده شــیمیایی خصوصــاً ســموم کشــاورزی و ترکیبــات فــرار غیــر 	 

متعــارف در محیــط پــرورش کرم بالــغ و حتــی اســتفاده از آن هــا در مــزارع و باغــات مجــاور 

بایــد جــداً پرهیــز شــود.

ــا روش داشــت مناســب و از 	  ــد برگ هــا از ارقــام تــوت ب ــغ بای ــرورش کرم بال جهــت پ

شــاخه های جــوان و کامــل درخــت تــوت برداشــت شــود. 

محــل نگهــداری برگ هــا نیــز بایــد خنــک، کم نــور و برگ هــا توســط پارچــه مرطــوب 	 

پوشــیده و بــا حداقــل انباشــتگی همــراه باشــد.

برگ هــای مــورد اســتفاده جهــت تغذیــه الروهــا در ایــن مرحلــه نیــز بایــد عــاری از 	 

گرد وغبــار و بــه دور از آلودگــی بــه مــواد ســمی باشــد و خیــس و دارای شــبنم نباشــد.

برگ دهــی بایــد بــه گونــه ای متعــادل و یکنواخــت انجــام شــود تــا تفــاوت کمیــت و 	 

کیفیــت برگ هــا در طــول شــاخه های گیــاه تــوت هامننــد غنچه هــا و برگ هــای خشــبی 

و زرد و بی کیفیــت در دو منتهی الیــه هــر شــاخه، موجــب عــدم  یکنواختــی تغذیــه الروهــا 

نشــوند. بدیــن منظــور بــا حــذف ایــن نــوع برگ هــا و چیدمــان رسوتــه شــاخه ها به طــور 

یــک در میــان امــکان یکنواختــی تغذیــه بهــرت فراهــم می شــود.

نکتـه: در صـورت داشـن پـرورش بیـش از یـک جعبـه تخم نوغان حتـی در مرحلـه کرم بالغ 

نیـز بهـرت اسـت، محصـول هـر جعبـه تخم نوغـان هامننـد دوره کرم جـوان تا زمـان پیله  تنی 

در بسـرتهای جداگانـه پـرورش داده شـوند. در صـورت نداشـن تلنبـار مجـزا بهـرت اسـت به 

ایجـاد فاصلـه یـا حایـل بیـن الروهـای محصول هـر جعبه با سـایر جعبه هـا، اقدام شـود. 

در دوره پـرورش کرم بالـغ، اسـتفاده از بسـرتهای طبقاتـی علی رغم ایجاد فضای بیشـرت 	 

بـرای پـرورش می توانـد منجـر به عـدِم هامهنگی در رشـد الروها شـود. جابه جایی بسـرتها 

در بسـرتهای طبقاتـی متحـرک، موجبات تعادل دمایی و در نتیجه یکنواختی رشـد الروی را 

فراهـم می کنـد. در صـورت ثابـت بودن بسـرتهای طبقاتی پـرورش، یکنواختی رشـد الروها 

در هـر یـک از طبقـات دنبـال می شـود که فایده آن تقسـیم حجـم زیاد کارهـا در این دوره 

و امـکان رسـیدگی به موقـع پرورش دهنـده بـه امـور پـرورش )شـامل تعویض بسـرت و آماده 

سـازی بسـرتها جهت مابشـی گذاری( است.
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عملیات پرورش کرم بالغ 
جهت آغاز پرورش کرم بالغ باید به ترتیب زیر عمل کرد:

آغاز سن چهارم الروی	 

• ســالن مخصــوص پــرورش کرم بالــغ مطابــق شــکل 30، بایــد متیــز و ضدعفونــی و از دو 	

روز قبــل بــا گشــودن در و پنجره هــا نســبت بــه خــروج گازهــای اضافــی حاصــل از مــواد 

ــه   ــب در 24 درج ــط به ترتی ــت محی ــا و رطوب ــپس دم ــود. س ــدام  ش ــده اق ضدعفونی کنن

ســانتیگراد و 75 درصــد رطوبــت در روز پــرورش کرم بالــغ تنظیــم  شــود.  

• الروهــا در آغــاز ســن چهــارم و بعــد از دادن وهله هــای صبــح و ظهــر روی تــوری در 	

محیــط پــرورش کرم جــوان و انجــام تعویــض بســرت، بــه محیــط پــرورش کرم بالــغ )تلنبــار( 

ــرم  ــد ســنین دوره ک ــن ســن الروی هامنن ــرورش در ای ــات پ ــال داده می شــوند. عملی انتق

جــوان به صــورت ســه وهلــه صبــح، ظهــر و عــر در روز ادامــه خواهــد یافــت. برگ هایــی 

کــه مناســب ســن چهــارم الروی اســت در رشایــط نامســاعد جــوی از روز قبــل و در صــورت 

مســاعد بــودن رشایــط جــوی در صبــح اولیــن روز ســن چهــارم بعــد از برطرف شــدن شــبنم 

شکل 30-منای تلنبارهای پرورش )سنتی و نیمه صنعتی(
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ــت و در  ــتان برداش ــطح توتس ــرک از س ــا ن ــوان ی ــاخه های ج ــورت ش ــا، به ص روی برگ ه

داخــل ســبدهای مخصــوص بــه محــل پــرورش انتقــال داده  شــوند. 

• جهــت حفــظ کیفیــت بــرگ و نگهــداری مناســب، بایــد از انباشــت زیــاد آن هــا روی 	

هــم خــودداری و روی آن هــا بــا اســتفاده از پارچــه منــدار پوشــیده شــود.

• بــا توجــه بــه میــزان تغذیــه و طــول دوره الروی ســن چهــارم، میــزان انباشــت شــاخ 	

و  بــرگ اضافــه و مدفــوع روی بســرتهای پــرورش در تلنبارهــا زیــاد خواهــد بــود. بنابرایــن 

توصیــه بــه تعویــض بســرت در اواســط ایــن ســن الروی )صبــح روز چهــارم( بــا اســتفاده از 

تــوری اســت. البتــه بهــرت آن اســت، تعویــض بســرت بعــد از دو وهلــه برگ دهــی روی تــوری 

انجــام شــود.

• در طــی روزهــای تغذیــه ســن چهــارم رعایــت رشایــط دمایــی و رطوبتــی با اســتفاده از 	

انــواع وســایل گرمادهــی کــه تولیــد گازهــای ســمی منی کننــد و نیــز انجــام تهویــه مناســب 

جهــت خــروج رطوبــت اضافــه محیــط پــرورش و نیــز انجــام عملیــات ضدعفونــی ســطحی 

ــا اســتفاده  بــدن الروهــا و بســرت پــرورش در چنــد نوبــت به صــورت یــک روز در میــان ب

از آهــک مــرده و یــا پافســول )در صبــح روز پنجــم بــه دلیــل مشــاهده عالئــم خــواب بهــرت 

اســت پافســول اســتفاده نشــود( همچنیــن رعایــت یکنواختــی در تراکــم الروهــا و حجــم و 

دفعــات برگ دهــی بــا توجــه بــه جــداول 10 و 12 بایــد مــورد توجــه باشــد.

نکتــه: در تنظیــم یکنواختــی تراکــم الروهــا و ابعــاد بســرت بایــد از متــاس مســتقیم دســت ها 

بــا بــدن الروهــا تــا آنجــا کــه ممکــن اســت جلوگیری شــده و تنهــا بــا اســتفاده از جابه جایی 

شــاخه های جــوان حــاوی الروهــای ســن چهــارم اقدام شــود.

•  در روز پنجـــم عالئـــم کم اشـــتهایی و کم تحرکـــی در الروهـــا جهـــت رشوع مرحلـــه 	

ـــی  ـــزان برگده ـــم می ـــن عالئ ـــاهده ای ـــا مش ـــد. ب ـــد ش ـــاهده خواه ـــدازی مش ـــارم جلدان چه

کـــم امـــا تعـــداد دفعـــات آن در ایـــن روز تـــا دو وهلـــه می توانـــد افزایـــش  یابـــد. در نهایـــت 

ـــع  ـــی را قط ـــا، برگ ده ـــدازی در الروه ـــی جلدان ـــد آمادگ ـــش از 95 درص ـــاهده بی ـــا مش ب

ـــت  ـــش رطوب ـــن کاه ـــا ضم ـــود ت ـــی ش ـــه آهک پاش ـــرت رشوع ب ـــرت بس ـــرتاندن بیش ـــا گس و ب

ســـطح بســـرت و ضدعفونـــی آن، از تغذیـــه الروهـــای جلدانـــدازی کـــرده بـــا برگ هـــای 

ـــه  ـــز متناســـب مرحل ـــی نی ـــی و رطوبت ـــط دمای خشـــک ســـطح بســـرت مامنعـــت شـــود. رشای

ـــتفاده از  ـــا اس ـــد ب ـــت 70 درص ـــانتیگراد و رطوب ـــه س ـــای 25 درج ـــی دم ـــدازی یعن جلدان
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بخـــاری و هواکـــش تأمیـــن می شـــود. 

• طــول دوره خــواب چهــارم بــا توجــه بــه رشایــط محیطــی فراهــم شــده بیــن 3۶ الــی 	

4۸ ســاعت خواهــد بــود.

نکتــه: در ایــن مرحلــه الروهــا بعــد از جلدانــدازی، بــا تغییــر رنــگ ظاهــری  نســبت بــه 

ســنین قبــل و نیــز خــروج مایعــات رنگــی از انتهــای بــدن برخــی از آن هــا، موجبــات نگرانی 

پرورش دهنــدگان بــه بــروز بیــامری در پــرورش را موجــب می شــوند در حالــی کــه چنیــن 

نیســت و کیفیــت الروهــای وارد شــده بــه ســن پنجــم الروی ایــن گونــه اســت.

 آغاز سن پنجم الروی 

• در روز اول ســن پنجــم نســبت بــه تنظیــم رشایــط محیطــی اســتاندارد پــرورش یعنــی 	

دمــای 23 درجــه ســانتیگراد و رطوبــت 70 درصــد و در ادامــه بــا توجــه بــه یکدســت شــدن 

جلدانــدازی در الروهــا نســبت بــه ضدعفونــی ســطحی بــدن آن هــا بــا آهــک مــرده و یــا 

ــه  ــل تهی ــا اســتفاده از برگ هــای از قب ــه الروهــا ب پافســول و ســپس توری گــذاری و تغذی

شــده اقــدام می شــود. در وهلــه نخســت برگدهــی جهــت تغذیــه الروهــا در ســن پنجــم، 

بهــرت اســت از شــاخه های جــوان )نــرک( اســتفاده شــود تــا ضمــن جلوگیــری از هــدر رفــت 

بــرگ، بســرت از بــرگ اضافــه انباشــت نشــود.   

• پــس از برگدهــی ظهــر روز اول بــا شــاخه کامــل و گذشــت یــک  ســاعت از برگدهــی 	

نســبت بــه تعویــض بســرت اقــدام شــود.

• طــی ســن پنجــم تــا روز چهــارم، برگدهــی به صــورت ســه وهلــه در روز بــا اســتفاده از 	

شــاخه های کامــل انجــام می شــود. از ایــن روز بــه بعــد بــه جهــت پیشــگیری از وقفــه در 

رشــد الروهــا ضمــن رعایــت ســه وهلــه تغذیــه، بیــن وهله هــای برگدهــی ضمــن رسکشــی 

پــرورش، بخش هــای فاقــد بــرگ، برگدهــی شــود.  

• ــت برگدهــی، 	 ــت و کیفی ــه کمی ــی توجــه ب ــن ســن الروی همچــون ســنین قبل در ای

رعایــت رشایــط محیطــی، تراکــم الروی و خصوصــاً انجــام تعویــض بســرت در هــر یــک الــی 

دو روز در  رشــد یکنواخــت الروهــا و کاهــش آلودگی هــای میکروبــی در محیــط پــرورش 

مؤثــر اســت.
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• در روز هشــتم تغییــرات رفتــاری و ظاهــری در الروهــا دیــده می شــود کــه داللــت بــر 	

آمادگــی آنهــا بــرای پیله تنــی دارد )بــه صفحــه 11۶ رجــوع شــود(. 

• بــا مشــاهده آمادگــی الروهــا جهــت پیله تنــی بایــد بســرتها را از وجــود شــاخ  و  بــرگ 	

ــن کاهــش  ــی ضم ــا پاکســازی و در وهله هــای برگ دهــی انتهای ــوع الروه ــه و مدف اضاف

ــه،  ــی تغذی ــه  قبل ــوع وهل ــردن شــاخه ها و مدف ــه ازای خــارج ک ــا ب حجــم برگ دهــی تنه

ــرتهای  ــادی در بس ــرگ زی ــاخ  و  ب ــق ش ــن  طری ــود. بدی ــام  ش ــاخه انج ــا ش ــی ب برگ ده

پــرورش انباشــت منی شــود و الروهــای رســیده عمــل پیله تنــی را در ال بــه الی آن هــا انجــام 

ــی رود. ــدر من ــده ه ــامت پرورش دهن ــد و زح منی دهن
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پیله روی، پیله تنی و برداشت پیله

پیله  روی
• فرآینــدی کــه طــی آن الروهــای آمــاده تنیــدن پیلــه در جایگاه هــای پیله تنــی مســتقر 	

می شــوند و رشوع بــه تنیــدن پیلــه می کننــد، مرحلــه پیلــه  روی الروهــا نامیــده می شــود.

• بعــد از آخریــن تغذیــه و ســپری شــدن مــدت زمانــی، الروهــا وارد مرحلــه تخلیــه کامل 	

امعــاء و احشــاء می شــوند. 

• در فاصلــه زمانــی آخریــن تغذیــه تــا تخلیــه آخریــن مدفــوع بــه  صــورت مایــع، الروهــا 	

رشوع بــه صعــود روی جایگاه هــای مخصــوص پیله تنــی می کننــد. 

• بــا افزایــش روشــنایی محیــط پــرورش بــه کمــک المپ هــا، صعــود الروهــا تریــع  و از 	

هــدر رفــن ابریشــم توســط الروهــای آمــاده پیله تنــی جلوگیــری می شــود.

پیله تنی 
• پــس از گذشــت مــدت زمانــی کوتــاه بعــد از صعــود و تخلیــه نهایــی؛ الروهــا رشوع 	

بــه تنیــدن تار هــای ابریشــمی اولیــه و اســتقرار خــود روی جایــگاه  تنیــدن پیلــه )مابشــی( 

می کننــد. 

• الروهــا پــس از اســتقرار، بــا چرخانــدن بخــش رس و ســینه خــود در قالــب عدد هشــت 	

انگلیســی  یــا حــرف S، دور خــود پیلــه ی ابریشــمی تنیــده و خــود در داخــل آن محصــور 

ــوند. می ش

نکتــه: در زمــان پیله تنــی بایــد از ایجــاد لرزش هــای ناگهانــی بســرتها و جایگاه هــای تنیــدن 

ــرا در  ــد. زی ــه عمــل آی ــد امــواج صوتــی شــدید مامنعــت جــدی ب ــه )مابشــی( و تولی پیل

صــورت پــاره شــدن نــخ ابریشــمی چــه در مرحلــه اســتقرار و چــه در مرحلــه تنیــدن پیلــه، 

باعــث خــارج شــدن الروهــا از مــکان اســتقرار و یــا پار گــی نــخ ابریشــمی ســازنده پیلــه 

ــه و ابریشــم  ــت پیل ــی، کاهــش کیفی ــر شــدن دوره پیله تن ــا طوالنی ت ــه این ه می شــود ک

ــر در الروهــای  ــز وقــوع مرگ و می ــروز بیــامری و نی اســتحصالی و بعضــاً افزایــش خطــر ب

ــوند. ــبب می ش ــی را س ــاده پیله تن آم

• از زمــان آغــاز پیله تنــی تــا امتــام آن و تکمیــل پیلــه ســه روز و تغییــر الروهــا در درون 	
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پیلــه و تبدیــل آن هــا بــه شــفیره کامــل 4 روز دیگــر بــه  طــول می انجامــد. ایــن در صورتــی 

اســت کــه رشایــط محیطــی اســتاندارد و تهویــه مناســب فراهــم باشــد.

عالئم آمادگی الروهای سن پنجم جهت پیله تنی
ــکل 31  ــق ش ــی مطاب ــت پیله  تن ــم جه ــن پنج ــای س ــی الروه ــارز آمادگ ــانه های ب از نش

می تــوان بــه:

 - عدم متایل به تغذیه

- تغییــر ماهیــت مدفــوع از ســبز تیــره و ســفت بــه ســبز روشــن و شــل)نرم( تــا حــدی کــه 

به نظــر می رســد عمــل هضــم بــرگ انجــام نشده اســت.

- مایع بودن مدفوع نهایی الروهای آماده پیله تنی در مراحل پایانی 

ــار از  ــروج ت ــن خ ــا و همچنی ــدن آن ه ــر ش ــیده  و جمع ت ــت کش ــا از حال ــروج الروه - خ

ــای رس  انته

ــا  ــه ب ــه ای ک ــه شــفاف به گون ــیری ب ــی از ش ــاده پیله تن ــای آم ــدن الروه ــگ ب ــر رن - تغیی

قــرار دادن الروهــا در جلــوی منبــع نــور، به نظــر می رســد کــه نــور از بــدن آن هــا عبــور 

می کنــد. 

ــه  ــده و ب ــم  چرخان ــه، دائ ــاال گرفت ــن الروهــا بخــش رسوســینه ی خــود را ب ــن ای - همچنی

ــد. ــور گرایــش دارن ســمت ن

شکل 31- الروهای کرم ابریشم در مرحله پیله تنی 
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فراهم سازی وسایل  پیله تنی)مابشی11( و شرایط محیطی مناسب 
• بــا ورود الروهــا بــه مرحلــه پیله تنــی، نســبت بــه تهیــه وســایل مناســب پیله تنــی و 	

ــدام می شــود.  ــده می شــود، اق ــه اصطالحــاً مابشــی گذاری خوان گســرتاندن آن هــا ک

• در ایــن مرحلــه بایــد توجــه داشــت کــه رشایــط محیطــی مناســب و اســتاندارد بــرای 	

تنیــدن پیلــه فراهــم بــودن دمــای 25 درجــه ســانتیگراد و رطوبــت 75 درصــد اســت. تهویــه 

جهــت خــروج رطوبــت اضافــه حاصــل از مدفــوع مایــع الروهــا کــه نتیجــه تخلیــه کامــل 

امعــاء و احشــاء آن هــا و رطوبــت محیــط بیرون اســت، خصوصــاً در روز اول مابشــی گذاری 

رضوری اســت.

• از خصوصیــات بــارز الروهــای آمــاده پیله تنــی متایــل آن هــا بــه ســمت نــور اســت. از 	

ایــن خصوصیــت جهــت جداســازی الروهــای آمــاده پیله تنــی از ســطح بســرتها و صعــود و 

جایابــی آن هــا در ســطح مکان هــای مخصــوص تنیــدن پیلــه )مابشــی( اســتفاده می شــود. 

ایــن عمــل از طریــق روشــن کــردن محیــط پــرورش توســط المپ هــای فلورســنت بــه مــدت 

چنــد ســاعت، بعــد از مابشــی گذاری انجــام می شــود.

• از وســایل متعــددی مطابــق شــکل 32 بــرای مابشــی گذاری اســتفاده می شــود. 	

برخــی از وســایل یکبــار مــرف و برخــی بــا قابلیــت شست و شــو و ضدعفونــی بــا مــواد 

ــش،  ــه کاه و کل ــوان ب ــرف می ت ــار م ــواد یکب ــتند. از م ــعله هس ــده و ش ضدعفونی کنن

رسخــس و برخــی گیاهــان دیگــر مختــص نواحــی مختلــف کشــور اشــاره کــرد و یــا برخــی 

ــن جهــت  ــرد. همچنی ــام ب ــر شــانه تخم مــرغ را ن مصنوعــات ســاخت دســت انســان نظی

اســتفاده از کلــش آن را ابتــدا بــه شــکل ســازه های خــاص شــکل داده و ســپس بــا فــرشدن 

هــر یــک از آن هــا  بیــن دو دســت موجــب ایجــاد فضاهــای الزم در آن ســازه ها می شــوند. 

بــا قــراردادن ایــن ســازه ها در کنــار هــم و در ســطح هــر بســرت فضــای الزم جهــت تنیــدن 

ــه ایجــاد می شــود. پیل

ــش های  ــزء پوش ــاً ج ــه عمدت ــی ک ــی و غیرباغ ــبز غیرزراع ــان س ــتفاده از گیاه ــه: اس نکت

ــه جمــع آوری به موقــع و خشــک  ــز کشــورند منــوط ب گیاهــی طبیعــی مناطــق نوغان خی

ــوام و اســتحکام الزم در بافــت گیاهــی  ــا ضمــن ایجــاد ق کــردن آن هــا در ســایه اســت ت

11. Mountage
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جهــت تحمــل وزن الروهــا؛ از تأثیــر رنگ دهــی بافــت زنــده گیاهــی بــه پیله هــای تنیــده 

شــده در آن هــا جلوگیــری و موجــب حــذف بــو و رطوبــت منتــج از آنهــا در محیــط تنیــدن 

پیلــه شــود.

• از مــوارد قابــل شستشــو می تــوان بــه انــواع مصنوعــات از جنــس مقــوای نســوز و یــا 	

انــواع پالســتیکی اشــاره کــرد.
 

برداشت و انتقال پیله
• زمـان آغـاز برداشـت پیله هـا مطابـق شـکل 33 در روز هفتـم بعـد از مابشـی گذاری و 	

رشوع تنیـدن پیلـه خواهـد بـود. یعنی زمانـی که در داخل پیله ها مطابق شـکل 34 شـفیره 

کامل شـده )شـکل 2-34( مشـاهده شـود. در صورت مشـاهده الرو شـفیره نشـده، باید از 

برداشـت پیله چند روز خودداری کرد. اما در صورت مشـاهده شـفیره با لکه های چشـمی 

تیـره )شـکل 3-34( بایـد در برداشـت پیلـه تعجیـل شـود. زیـرا در رشایـط دمایـی موجـود 

امـکان تبدیـل شـفیره ها بـه پروانـه طـی 2 الـی 3 روز آتـی وجـود دارد. خـروج پروانـه نیـز 

منجـر بـه سـوراخ شـدن پیله هـا و کاهـش ارزش آنها خواهد  شـد.

شکل 32- برخی انواع مناسب جایگاه های تنیدن پیله
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• ــدا 	 ــامل، ابت ــای س ــدن پیله ه ــی ش ــری از رنگ ــت جلوگی ــه جه ــت پیل ــان برداش در زم

الروهــای مــرده از ســطح بســرتها تخلیــه و از درهم آمیــزی پیله هــای خــوب بــا پیله هــای 

ــرد. ــد دوری ک ــف و رنگــی بای نامرغــوب، کثی

• ــا 	 ــرد ت ــودداری ک ــد خ ــاد بای ــدت زی ــرای م ــم و ب ــا روی ه ــاد پیله ه ــت زی از انباش

ــود. ــا نش ــت پیله ه ــت کیفی ــب اف موج

• از قــرار دادن پیله هــا در زیــر تابــش نــور خورشــید بایــد خــودداری کــرد و پیله هــا را 	

تــا قبــل از عرضــه بــه بــازار در محیــط ســایه پهــن و از گونه زنــی زودهنــگام پرهیــز شــود.

• گونه زنی نباید با مقادیر زیاد پیله در یک گونی انجام شود.	

شکل 33- برداشت پیله و عرضه به بازار
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شکل34- تبدیل الرو کرم ابریشم به شفیره در داخل پیله

1 2 3
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900
1200

2۸00

1۸
50

0

92
۸
13
20

ضدعفونی الروها و بسرت، 
گذاشن توری، انجام تغذیه، 
تعویض بسرت، تنظیم ابعاد 

بسرت، یکنواخت کردن

3
3/20
3/50

1500
1۸00
2300

5۶00

103
۸
13
20

تنظیم ابعاد بسرت، یکنواخت 
کردن، ضدعفونی الروها و 

بسرت، انجام تغذیه

3/۶0
3/۸0
4/00

2300
2500
2700

7500

114

۸
11
-

انجام تغذیه، 
آهک پاشی، 
پهن کردن 

بسرت و حفظ 
رشایط محیطی 
مناسب مرحله 

 جلداندازی 
)C˚25 و %75(

1۸ تا 24 
ساعت 
خواب

4/20
5/00

-

1۸00
۸00

-
2۶00

* زمــان برگدهــی بــا توجــه بــه رشایــط آب و هوایــی منطقــه و طــول روز می توانــد تــا حــدی تغییــر یابــد بــه گونــه ای 
کــه فاصلــه زمانــی بیــن برگدهی هــا تقریبــاً یکســان شــود.

ــر آورده  ــخ تخــم نوغــان دارد. بنابرایــن مقادی ــزان تفری ــا می ــزان برگدهــی رابطــه مســتقیم ب * * ابعــاد بســرت و می
شــده در ایــن جــدول بــرای تفریــخ حــدوداً 100درصــد بــرآورد شــده اســت. بنابرایــن بــا کاهــش درصــد تفریــخ؛ مقادیــر 

فــوق تــا حــدودی کاهــش می یابنــد.
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جدول استاندارد پرورش کرم بالغ یک جعبه تخم نوغان هیربید )تجاری( 

ف
دی

ر

ی
رو

 ال
ن

س

ن
 س

هر
ر 

 د
ت

وب
رط

و 
ما 

د

وز
 ر

اد
عد

ت

ی
ده

رگ
* ب ت

عا
سا

رشح عملیات

سرت
ه ب

از
ند

ا
ع(

رب
رتم

)م

میزان برگدهی )کیلوگرم( * *

ر 
 د

خه
شا

با 
گ 

بر
ر 

دا
مق

له
وه

ر 
ه

رگ
رب

دا
مق

از
دنی

ور
 م

نه
وزا

ص ر
خال

ن
 س

هر
ر 

 د
رگ

ر ب
دا

مق

1

چهارم
24˚C
%75

1
۸
13
20

رشوع پرورش کرم بالغ: 
ضدعفونی الروهای بیدار 

شده، گذاشن توری، تغذیه 
روی توری، انجام تعویض 

بسرت، انتقال الروها به 
تلنبار، تنظیم ابعاد بسرت، 
یکنواخت کردن و انجام 

تغذیه با نرک و شاخه

5/00107

خه
شا

با 
و 

کیل
 1

40
ص

خال
گ 

بر
و 

کیل
 1

00

22
۸
13
20

تنظیم ابعاد بسرت، 
یکنواخت کردن و انجام 

تغذیه
7/502014

33
۸
13
20

تنظیم ابعاد بسرت، 
یکنواخت کردن، 

ضدعفونی سطحی الروها 
و بسرت و انجام تغذیه

9/00352۶

44
۸
13
20

تنظیم ابعاد بسرت، 
یکنواخت کردن و انجام 

تغذیه
11/004532

55
۸
13
-

تنظیم 
ابعاد بسرت، 
یکنواخت 

کردن،  انجام 
تغذیه، 

آهک پاشی و 
3۶ تا 4۸ پهن کردن

ساعت 
خواب

12/003021

14/00--

۶۶
-
-
-

حفظ رشایط 
محیطی 
مناسب 
مرحله 

 جلداندازی 
)C˚25 و 

)%75
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7

پنجم
23˚C
%75

1
۸
13
20

ضدعفونی الروها و بسرت، 
گذاشن توری، انجام 

تغذیه با شاخه، تعویض 
بسرت، تنظیم ابعاد بسرت، 

یکنواخت کردن 

14/002515

خه
شا

با 
و 

کیل
 ۸

۶0
ص

خال
گ 

بر
و 

کیل
 ۶

00

۸2
۸
13
20

تنظیم ابعاد بسرت، 
یکنواخت کردن، انجام 

تغذیه با شاخه
15/004530

93
۸
13
20

ضدعفونی الروها و بسرت، 
گذاشن توری، انجام 

تغذیه با شاخه، تعویض 
بسرت، تنظیم ابعاد بسرت و 

یکنواخت کردن

1۶/007050

104
۸
13
20

تنظیم ابعاد بسرت، 
یکنواخت کردن، انجام 

تغذیه با شاخه
17/0011075

115
۸
13
20

ضدعفونی الروها و بسرت، 
گذاشن توری، انجام 

تغذیه با شاخه، تعویض 
بسرت، تنظیم ابعاد بسرت و 

یکنواخت کردن

1۸/00140100

12۶
۸
13
20

گذاشن توری، انجام 
تغذیه با شاخه، تعویض 

بسرت، تنظیم ابعاد بسرت و 
یکنواخت کردن

19/001۶0115

137
۸
13
20

ضدعفونــی الروهــا و بســرت 
بــا آهک،گذاشــن تــوری، 
ــاخه،  ــا ش ــه ب ــام تغذی انج
تنظیــم  بســرت،  تعویــض 
ــت  ــرت و یکنواخ ــاد بس ابع

ــردن ک

201۸0125

14۸
۸
13
20

تنظیــم  تکانــی،  شــاخه 
یکنواخــت  بســرت،  ابعــاد 
کــردن، انجــام تغذیــه بــا 
و  گــذاری  نرک-مابشــی 
محیطــی  رشایــط  حفــظ 
)%75 و   25˚C( مناســب 

2013090

* زمــان برگدهــی بــا توجــه بــه رشایــط آب و هوایــی منطقــه و طــول روز می توانــد تــا حــدی تغییــر یابــد بــه گونــه ای 
کــه فاصلــه زمانــی بیــن برگدهی هــا تقریبــاً یکســان شــود.

ــر آورده  ــخ تخــم نوغــان دارد. بنابرایــن مقادی ــزان تفری ــا می ــزان برگدهــی رابطــه مســتقیم ب * * ابعــاد بســرت و می
شــده در ایــن جــدول بــرای تفریــخ حــدوداً 100درصــد بــرآورد شــده اســت. بنابرایــن بــا کاهــش درصــد تفریــخ؛ مقادیــر 

فــوق تــا حــدودی کاهــش می یابنــد.
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یادداشت
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قابل توجه خوانندگان گرامی:
ــه شــامل  ــان اســتاندارد ک ــه تخــم نوغ ــک جعب ــرای ی ــه شــده ب ــر ارائ ــه مقادی ــنت حــارض کلی در م
20000 عــدد تخــم نوغــان اســت محاســبه و ارائــه شــده اســت. کــه در صــورت بیشــرت بــودن تعــداد 
ــان  ــم نوغ ــده تخ ــز تولیدکنن ــوی مراک ــروزه از س ــوالً ام ــه معم ــه ک ــک جعب ــا در ی ــم نوغان ه تخ
ــر ارائــه شــده  ــه آن افــزوده می شــود بایــد در مقادی چــه داخلــی و چــه خارجــی جهــت رقابــت ب

ــزان تخــم نوغــان مــازاد از حــد اســتاندارد )20000 عــدد( تجدیدنظــر شــود. ــا می متناســب ب


