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همچنین جهت کاستن از     .  جهت تعیین احتمال سمیت، آزمایش شوند       
بار وزش باد در پراکنش نیکوتین، توصیه به ایجاد بادشکن در         اثرات زیان

 .اطراف باغات توتون است
              در زمان وقوع مسمومیت با سموم شیمیایی کشاورزي، ضمن حذف

باید به  )  انجام تعویض بستر  (زود به زود فضوالت الروهاي مسموم         
و .  تهویه توجه بیشتر گردد، تا هواي تازه در دسترس الروها قرار گیرد         

ور   بایست الروها را براي مدتی در آب سرد غوطه           در صورت لزوم می   
همراه برگ توت     کرده و سپس در یک مکان خنک و داراي تهویه به           

 . تازه عاري از سم تغذیه کرد
    هاي پرورش، وسایل پرورش با سموم شیمیایی             از آلودگی سالن

در صورت آلودگی به سموم شیمیایی           اما. کشاورزي اجتناب گردد
بایست با یک محلول قلیائی قبل از استفاده شستشو              کشاورزي می 

 .داده شوند
      هاي پرورش، ابزار کار و محیط به سموم             در صورت آلودگی اطاق

عفونی محیط ها و شستشو با آب           میکربی یا بیوتیک توصیه به ضد      
 . قبل و بعد از ضد عفونی است
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  سموم گوگردي
شوند الروها به آهستگی     نظیر دیتان استنلس و سولفور آهک موجب می    

  .اشتهاي خود را از دست داده و بدنشان شل و تنبل گردد

  ترکیبات آلی نیتروژنه
هایی با اثر سمیت باال براي حشرات و با اثر             کش  حشره؛  نظیر کلرفنامید 

ابریشم مسموم شده     الروهاي کرم . سمیت پایین براي پستانداران هستند
غذا (دهند    تاب بوده، تمایلی به میل غذا نشان نمی         با این نوع سموم، بی    

. کنند طور متناوب ترشح می     خزند و به    و به هر طرف می    ) کنند  را رد می  
اما در حاالت ضعیف، الروها قادر به تنیدن پیله          . میرند  بعد از مدتی می   

   .خواهند بود
 

 توصیه هاي پیشگیري
جلوگیري کامل از مسمومیت ناشی از سموم شیمیایی با قطع کامل                

گیري و تقلیل خسارات ناشی از         جهت پیش .  ها میسر است    مصرف آن 
ها و    هاي توت و اماکن پرورش به سموم کشاورزي؛  توصیه آلودگی برگ

 .، قابل توجه می باشندذیل نکات
             سموم )  کارنس(توجه به نقاط سمپاشی شده از توتستان، دوره دوام

، )المقدور استفاده از سموم شیمیائی با دوره دوام کوتاه           بعبارتی حتی (
ي و استفاده از        جهت وزش باد در هنگام مصرف سموم شیمیا           

متر از باغات سم پاشی        هاي درختان توتی که بیش از یکصد          برگ
و آلودگی احتمالی   .  شده قرار گرفته اند در تغذیه الروها ضروري است    

بایست از طریق     هاي توت به سموم شیمیایی کشاورزي نیز می          برگ
 .تغذیه تعداد کمی از الروها مورد آزمایش قرار گیرد

                ضمن توجه به نوع استفاده از مزارع اطراف محل احداث توتستان
باید از کشت مخلوط گیاه توت با گیاهانی نظیر توتون اجتناب گردیده 

و رعایت حداقل   )  با حداقل رهاسازي نیکوتین   (و به نوع واریته توتون      
در صورت  .  پنجاه متر فاصله از آنها توجه گردد           و  بیش از یکصد   

مجاورت توتستانهاي مورد استفاده با باغات توتونکاري توصیه به             
ها پیش از گل دادن گیاه توتون بوده          برداشت برگ از سطح توتستان    

 اما در زمان شکوفه دادن گیاه توتون پیش از استفاده از برگ                   

 بایست مقدار کمی ازبرگ توت مورداستفاده در پرورش     ها می توتستان



 مقدمه
حصر آدمی باعث تغییرات بسیار در زمین گردیده           و    حد  هاي بی   خواسته

هاي مختلف زندگی     گر نبوغ آدمی در عرصه       تحوالتی که جلوه  . است
هاي   است، امروزه آثرات سوء بسیاري از این اقدامات خود را بر جنبه              

اي از این تداخل سوء را         نمونه. مختلف زندگی  بشر آشکار نموده است       
توان در بخش صنعت نوغانداري و در ارتباط با آثرات سوء                      می

خام مورد مشاهده     ها  بر راندمان تولید ابریشم      کش شیمیائی حشره   سموم
  .قرار داد

 کرم ابریشم توت
عنوان پایه و اساس      به .Bombyx mori Lابریشم توت با نام علمی     کرم

هدف نهایی این حرفه رسیدن به        . باشد  صنعت نوغانداري مطرح می    
هاي مختلف صنایع وابسته       خام جهت تأمین ماده اولیه بخش         ابریشم

 . است
کشور   50سازمان خواروبار جهانی؛ توسط بیش از         2014طبق آمار سال    

که نشاندهنده  تن ابریشم خام تولید  گردیده،         178057/62 مقدارجهان  
 . روند رو به رشد تولید ابریشم در دنیاست

هزار   3ي   رغم درخشش دیرینه این صنعت با تولید ساالنه         در ایران علی  
، امروزه میزان تولید این محصول به         در دوران صفویه  خام    تن ابریشم 

در حالی که میزان فعلی     این  . تن کاهش یافته است   200چیزي کمتر از 
 .تن می باشد 1000ابریشم خام موردنیاز کشور چیزي حدود 

هاي مختلف      ابریشم همچون سایر حشرات در مقابل غلظت             کرم
. گیرد  تأثیر قرار می    ها به دو طریق دهانی و تماسی تحت           کش حشره

بنابراین ماهیت نوغانداري به دور نگهداشتن توتستان و اماکن پرورش            
اما همچنان همه ساله مقدار قابل      . از کلیه مواد شیمیایی است  ) تلمبارها(

به عدم رعایت همین نکات از سوي         ابریشم مربوط اي از تلفات کرم  توجه
زارعین به جهت اجبارشان در مصرف سموم کشاورزي و یا  احداث                 

 . یا اماکن پرورش در مجاورت سایر واحدهاي کشاورزي است توتستان
 سموم کشاورزي

 تأثیر قرار   اي که تحت    سموم کشاورزي به لحاظ نوع موجودات زنده         
کشها و   کشها، نماتدکشها، قارچ   کشها، کنه  حشره: دهند به دستجات   می

 .شوند کشها تقسیم می علف

 ها  حشره کش
: کنـنـد   روند تکاملی این گروه از سموم کشاورزي به شش دوره تقسیم می

) شامل سموم معدنی و سموم با منشأ گیاهـی ( هاي طبیعی دوره فرآورده.  1
سموم ( ت. د. دوره د.  3)  هاي معدنی ونفتی فرآورده( ها دوره تدخین شونده.  2

سموم فسفره که در حال حاضر اکثر سمومی ( ها دوره ارگانوفسفات. 4)  کلره
شوند از ایـن     استفاده می...  که در مبارزه با آفات گیاهان زراعی و باغی و 

سمـوم  ( کش هاي جدید سموم حشره گروه.  6ها  دوره کاربامات.  5)  اند گروه
 ...)   میکربی، سموم شبه هورمون جوانی و 

 عالئم مسمومیت
هاي غیرعفونی است که توسط مواد سمی  مسمومیت شامل مقوله بیماري

 :گردد اعمال می
  ترکیبات شیمیایی با منشاء گیاهی

مسمومیت ناشی از آنها در اثر تماس ؛ که نیکوتین، روتنون، پیرتیورمنظیر  
 . گیرد یا بلع و ورود آن به معده صورت می

هاي آلوده اشتهایی به خوردن غذا نداشته، دچار مقداري تـحـرك و        کرم
اي متمایل بـه     هیجان شده که بدنبال آن، مدتی فلج گردیده و مایع قهوه

صورت خیره و ساکن در بستـر   یا به ).  نیکوتین( کنند اي را استفراغ می تیره
شـان کـوتـاه         و طول بدن)  روتنون( زنند مانند و استفراغ  نمی پرورش می

رفت آن ناحیه سر و سینه خمیـده یـا فـلـج شـده،             گردیده که با پیش
سازند، سپس متـورم   که یک زاویه قائمه با بخش انتهایی بدن می طوري به

شـان بـه        یعنی همانند گروه سموم فسفاته  الروها بدن.  میرند شده و می
مسمومیت جزیی با این مواد، حـالـت     البته در .   می آیند در Uیا  Sشکل 

کما در الروها مشاهده شده که بعد از مدتی بـه حـالـت اولـیـه خـود               
 . گردند می بر
 
   

  ترکیبات آلی کلره
عـنـوان      به.  باشند ت، کلردان و هپتاکلر می. د. نظیر هگزا کلرید بنزن، د

نفوذ بـه بـدن مـوجـب          پس ازاین سم . اي عمل نماید یک سم معده
. خـزنـد   هدف بـه اطـراف مـی        گردیده، که الروها بی مسمومیت حاد 

کنند که پس از مـدتـی مـجـدداً        شان متورم شده و انزوا پیشه می بدن
بسته  و طور مکرر باز اي خود را به شروع به خزیدن نموده و  پاهاي سینه

بعد از مرگ .  گردانند سینه خود را نیز به عقب بر می و کرده و قسمت سر
ي طبـیـعـی کـوتـاه         شان متورم شده و تا دو و نیم برابر اندازه هم بدن

 .شوند می
 
 
 
 
 

 

 
 ترکیبات آلی فسفره

 .باشند پی، سدیآل، سومیتیون، پاراتیون می.وي.دي.نظیر دیپترِگس، دي
ابریشم طی چند دقیقه متوقف شده  هاي شدید، تغذیه کرم در مسمومیت

و الرو شروع به حرکت بدون هدف در تمامی جهات کرده و بـه روي    
بعد ناحیه سر کرم جمع یا منقبض شـده و نـاحـیـه           .  غلطند خود می

شوند و نیز استفراغ کرده که گاهـی   اي طویل گردیده و متورم می سینه
شده و مدفوع را با شکلی متفاوت و با )  کثیف( شان لکدار دلیل بدن بدین

سپس فلج شده و طی دوازده دقیقه یـا  .  نمایند  دفع میمایع قرمز رنگی 
اندازه طبـیـعـی     1/3شان تا  بعد از مرگ، بدن.. کمی بیشتر خواهند مرد
بخشی از مقعد الروهـا    .  گیرند را به خود می Sخود کوتاه شده و شکل 

که تغذیه الروها متوقف شـده، بـدن      خالصه آن..  نیز بیرون خواهد زد
 .کنند لرزش پیدا کرده و استفراغ می

 


