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 چکيده

دهند كته باعت  اقتصتادی بتودن پترورش برختی های متفاوتی از خود بروز میلاروهای كرم ابريشو در شرايط اقليمی متفاوت، واكنش

تجزيه و تحلي  و مقايسته   SAS 9.2افزارنرم  GLMرويهبا استفاده از  گردد.نژادهای آنها در شرايط اقليمی خاص نسبت به ساير نژادها می

نژاد بتر عملکترد كترم ابريشتو و  ، جنسحيدريهتربت منطقهدار روستاهای نوغانوهوايی اثرات شرايط آبت به منظور، بررسی ميانگين صفا

بهترين منطقه از نظر عملکرد پيله و قشر پيله در منطقه حوض سرخ با وزن پيلته صورت گرفت.  چينی، ژاپنی و هيبريد اين دو نژاد هاینژاد

 ±0008/1داری بتا وزن پيلته طتور معنتیه نژاد هيبريتد بت ،باشد. همچنينگرم می 8008/1±1311/1شر پيله ق وزن و 1011/0 8031/1±

. جتنس متاده (11/1داری )سط  معنی باشدگرم عملکرد بيشتری نسبت به ساير نژادها دارا می 8113/1±1810/1یپيله قشر وزن و 010/0

باشد. با توجته گرم در ابريشو كشی نسبت به جنس نر دارا می 8102/1±1322/1قشرگرم و  1211/0 ±8088/1عملکرد بهتری از نظر پيله 

باشد و عملکرد جنس ماده نژاد هيبريد نسبت دست آمده مشخص شد روستای حوض سرخ شرايط بهتری برای پيله كشی دارا میبه نتايج به

امتا  ،های مختلتف استتريزی بيشتر از آميزش در حالته تعداد تخوباشد. آميزش هر والد كرم ابريشو هيبريد اگرچبه ساير نژادها بيشتر می

رسد. درحالتی كه از كرم ابريشتو ژاپنتی كرم ابريشو جوان بدست آمده در اين حالت به شدت حساس به بيماری بوده و تلفات به حداكثر می

 شود تخو ريزی بيشتر و مطلوب استدر نقش والد نر استفاده می
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 قدمهم

های صنعت پرورش كرم ابريشو يکی از صنايعی كه در سال

اخير تلاش بسياری صورت گرفته است تا رونق گذشته را دوبتاره 

هتای ابريشتمی از جملته توليتد فترآورده و پيدا كند. نوغانتداری

در  های اصلی كشاورزی است.كنار فعاليت ايی جانبی درهفعاليت

كشورهای زيادی صنعت پرورش كرم ابريشو رونق دارد. بيش از 

درصتد  31كته توليتد  نيمی از اين كشورها در آستيا قترار دارنتد

ابريشو خام را در اختيار دارند. پنج كشور عمتده در ايتن صتنعت 

، 0ولتديهننس) شتندباچين، هند، ازبکستان، برزيت  و تايلنتد متی

0108.) 

باشد كته شتام  فعاليت نوغانداری شام  دو بخش عمده می

هتای ستالو بترای كشت و نگهداری از توتستان برای توليد برگ

باشد و پرورش لارو كرم ابريشو برای توليد پيلته كرم ابريشو می

، 0نيلبينتاباشتد )خوب كه ماده خام برای صنعت ابريشو كشی می

( در منطقه آديامان تركيته 0103) 8يوكوای كه ه(.در مطالع0103

هتای انجام داد گزارش داد كه افزايش دو برابری سط  توتستان

منطقه باع  افزايش درآمد مردم منطقته هتو از طريتق فتروش 

يوكتو، ميوه توت و هو توليد ابريشتو ختام بيشتتر شتده استت )

0103.) 

 هده و بتصفت توليد پيله ابريشمی در كرم ابريشو پيچيده بتو

شود و وابسته بته صتفات متعتدد و صورت پلی ژنيک كنترل می

( 0118، 8وهمکتاران رزوانول استلام)ست ا اثرات متقاب  بين آنها

صفات وزن پيله و وزن قشر پيله، صفات مهو اقتصادی در كترم 

   .(0118، 1و همکاران ميرحسينی) ابريشو هستند

و  محيط تيکی،ژن اثرات واسطهه ب موجود هر توليدی عملکرد

                                                                                           
0  - Weldeyohannes 

0- Neelaboina 

8  - Ukav 

8  - Rezuanul Islam 

1  - Mirhoseini 

 بهبود كميت برای شود. لذامی تعيين دو اين بين متقاب  اثرات نيز

 محيطتی نظيتر شترايط بهبتود ضتمن توليدی، ابريشو كيفيت و

 افزايش در جهت بايد پرورش، شرايط و مديريت بهداشت، تغذيه،

 1پوراساسی برداشت )مواج هایگام نيز نژاد اصلان و ژنتيکی توان

های اصلان فناوری (. در ميان اصول ژنتيکی و0110همکاران،  و

های متؤثر در از نخستين گام 0نژادی متعدد، استفاده از هتروزيس

 موقعيت اصلان نژاد كرم ابريشو بوده است.

ختوب  عملکرد بروز برای موجودات ساير همانند كرم ابريشو

 .استت نيازمند خود فيزيولوژيکی شرايط با متناسب هایمحيط به

 مختلف سنين در استاندارد غير هایمحيط در حشره اين پرورش

 را مطلوب ژنتيکی هایظرفيت به حداكثر دستيابی امکان لاروی،

 را هابيماری و فيزيولوژيک هایتنش بروز و احتمال كرده محدود

در  ابريشو كرم تجاری هایآميخته مختلف انواع دهد.افزايش می

 هتای كشتوراستان هوايی و آب مختلف شرايط در و توليد ايران

 بته توجته با .(0831پور وهمکاران، شوند )مواجمی داده پرورش

 متنتوعی وهتوايیآب شترايط كشور خيزهای نوغاناستان اينکه

از  بتالغ كرم پرورش مرحله در به خصوص نيز و نوغانداران داشته

 نماينداستفاده می ابريشو كرم پرورش برای سنتی هایساختمان

 در تهويه و دما، رطوبت قبي  از محيطی عوام  كنترل اغلب كه

 حد تا توليد و پرورش لذا راندمان است، اجرا قاب  سختی به هاآن

 خواهتد پرورش زمان در حاكو شرايط محيطی تابع زيادی بسيار

 محيطتی هتایتتنش بته هاآميخته انواع بررسی واكنش لذا. بود

 مناسب هایآميخته توزيع برای مناسبی الگوی گردد تامی موجب

 .آيد دست منطقه به هر

شرايط محيطی بر رشد و نمو  تأثيربا بررسی  (0110) 3وتوريا

دريافت كه بهترين   Antherae pernyiو عملکرد كرم ابريشو 

                                                                                           
1 - Mavajpor 

0 - Heterosis 

3  - Veturia 

http://sajednews.com/
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دمای لازم جهت حصول حتداكثر عملکترد در نست  اول معتادل 

درجتته  08-01گتتراد و در نستت  دوم درجتته ستتانتی 03-00

گتراد درجه سانتی 03بيان كرد دمای  ،ست، همچنينگراد اسانتی

شتود و رطوبتت مناستب ومير متیدرصد مرگ 11منجر به بروز 

و يوپتدهيي درصد بيتان كترد. 21-31برای حصول بهترين توليد 

عوام  اكولوژی بتر ميتزان استيدآمينه غتده  تأثير (0118) 0گوار

صت  از ابريشمی كرم ابريشو را بررسی نمودند. مطابق نتتايج حا

درجته  01اين گزارش، با افزايش درجه حرارت محيطی تتا حتد 

گراد، ميزان ك  اسيدهای آمينه آزاد غتده ابريشتمی كترم سانتی

ابريشو افزايش يافت و به همين منوال با افتزايش متدت زمتان 

ستاعت، ميتزان كت  استيدهای آمينته آزاد غتده  00نوردهی تا 

ها معتقد بودند افزايش داری بيشتر شد. آنابريشمی به طور معنی

درجه حرارت محيطی و مدت زمان نوردهی بيشتر از ايتن مقتدار 

 تتأثيردر ميزان اسيدهای آمينه آزاد غده ابريشمی كترم ابريشتو 

افزايش رطوبت نسبی محيط پترورش كترم  ،گذارد، همچنينمی

داری با ميزان توليد ابريشو در ايتن  معنی ابريشو، رابطه مثبت و

به نتايج مشتابهی دستت ( 0201) 0و رپوسس گبري  حشره دارد.

هتای يافتند و بيان كردند عملکرد كرم ابريشو از جمله توليد پيله

باروری بيشتتر  تر، بيماری و مرگ ومير كمتر وتر و سنگينبزرگ

شود كه در تمام مراح  پرورش در دمتای نسبت به لاروهايی می

هتو شترايط  (0201) 8يليستو ومممتکوليتو تر قرارداشتتند.پايين

درجه سانتی گتراد(،  81-01نامطلوب پرورش شام  حرارت بالا )

درصد( و كيفيتت ضتعيف بترگ را  81-81رطوبت نسبی پايين )

  عام  افت عملکرد كرم ابريشو بيان كردند.

گتزارش كردنتد كته ( 0201) 8گابريت و همچنين، رپوسس 

كترم  تواند عملکردت برگ توت میيشرايط محيطی با تغيير كيف

                                                                                           
0- Upadhyay and Gaur 

0- Gabriel and Rapusas 

8  - Mammetkuliev and Ylyasov 

8  -  Rapusas and Gabriel 

در ( 0221) 1و همکتتاران ستتتهينريننا ابريشتتو را تغييتتر دهتتد.

آزمايشات خود دريافتند كه بتا بالتابردن دمتا و كتاهش رطوبتت 

 وكيشتركومريابد. ميانگين وزن پيله و وزن قشر پيله افزايش می

-افزايش بيش از حد دما و رطوبت را يکی از مهو( 0221) 1پاول

اهش عملکترد كترم ابريشتو ومير و كترين عوام  افزايش مرگ

افتزايش دمتا ( 0201) 0مممتکوليتو و يليسوكه  دانستند در حالی

هتای اقتصتادی بته وكاهش رطوبتت را در وارد آمتدن خستارت

 و پانتدا واحدهای توليدی مؤثرتر از ساير عوام  معرفتی نمودنتد.

بيان كردند نوسانات درجته حترارت موجتب افتت ( 0238) 3بهورا

 شود.ليد پيله میچشمگير ميزان ك  تو

ای هتتوليتدی آميختته رفتتار ارزيتابی حاضر تحقيق هدف از

در منتاطق  پترورش شناستايی و هيبريد چينتی و هيبريتد ژاپنتی

حيدريه از نظر توليد مقدار پيله و قشتر مختلف از شهرستان تربت

باشد، تا سط  توليد وزن پيله، درصد پيلته می پيله، بيماری پارين

های تجتاری اندازه آميخته ، درصد قشر پيلهخوب، وزن قشر پيله

حيدريه در شرايط محيطی متفاوت بررسی شود كرم ابريشو تربت

تواننتد ستط  های تجاری كنونی میتا مشخص شود آيا آميخته

 .توليد خود را در شرايط نامساعد توليدی حفظ كنند

 

 هامواد و روش

وزن  گيری متوسط وزن پيلته وجهت اندازه در تحقيق حاضر

عدد پيله كترم  808شام   نمونه 08قشر پيله و درصد قشر پيله 

نی، منطقه مختلف )قلعه جوق، قلعه 0از  ابريشو بصورت تصادفی

-تربتتبختش مركتزی سرخ آباد، ايمی، خورق، حتوض سترخ، 

 مربوط بهكه شام  هر دو جنس نر و ماده شدند حيدريه( انتخاب 

  80× 80 هتاتلتاقی آنو  (ژاپنی)مادر 80 (،چينی)مادر 80هيبريد 

                                                                                           
1  - Sathyanarayana et al 

1- Kishorkumar and Paul 

0  - Ylyasov and Mammetkuliev 

3  - Panda and Behura 
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های ماده درجه يک بته طتور های نر و پيلهبود در هر تکرار پيله

 تصادفی انتخاب و ثبت شد.

وزن قشر پيله پس از خارج كردن شفيره و پوسته شتفيره از  

شتدند. پتس از يت جنس تعيينها در شفيرگی پيله انجام شد. پيله

گيری ها برای جفتروانهها به پروانه به طور كام ، پتبدي  شفيره

 .ندشدروی كاغذ قرار داده 

تتا  08گتذاری بتين گيری و تخوحرارت لازم در هنگام جفت

حرارت بيشتر يتا  در نظر گرفته شد، چرا كهگراد درجه سانتی 01

 ،های كمتر شتده و همچنتينكمتر از اين درجه، باع  توليد تخو

همچنين بايستتی  دهد.های بارور نشده را افزايش میميزان تخو

 گيری در معرض باد انجام نشود وجفتشرايطی را مهيا نمود كه 

هتا در زمتان تحت شترايط نتام بترده، پروانتهاتاق تاريک باشد. 

 گيری كردند.سه الی چهار ساعت جفت حدودی

گيری قترار ها در مح  مناسب برای جفتبعد از اينکه پروانه

های نتر جداسازی پروانهريزی انجام شد، عم  داده شدند و تخو

 شود. و ماده انجام می

تتوان گيری مجدد میهای نر برای جفتپروانهجهت استفاده 

البته ميزان نياز ، در سردخانه قرار دادو جداسازی  را های نرپروانه

 كننده اين موضوع است.به پروانه نر تعيين

هتای كترم ابريشتو ريزی پروانتهكشی تخواگر هدف از پيله

 شود.میكش منتق  های نخها به كارگاهشد، پيلهنبا

 از صتفات ميتانگين مقايسته و وتحليت تجزيته منظتور بته 

استتفاده گرديتد. بترای مقايسته   SAS 9.2افتزارنرم  GLMرويه

هتا از روش دار بتودن تفتاوت آنصفات و بررسی معنتی ميانگين

 استفاده شد. 11/1در سط   دانکن

 

 نتايج و بحث

تعتداد جعبته تختو نوغتان  0823تا  0832های در طی سال

دارای نوسان بوده است به طوری كته توزيع شده بين نوغانداران 

كتاهش يافتته  20جعبه در سال  31به  32جعبه در سال  011از 

مجددا افزايش يافته است و سال  28تا  20است و ساس از سال 

 ( در شتتهرهای801,10بالتاترين تعتتداد جعبته تختتو نوغتان ) 23

مختلف استان خراسان رضوی توزيع شتده استت. بررستی رونتد 

دهتد كته تعتداد سال اخيتر نشتان متی 01تعداد نوغانداران طی 

نفر افتزايش  831نفر به  31از  28تا سال  32نوغانداران از سال 

تتدريج بته مجتدداً 20يافته است ولی از اين سال به بعد تا سال 

وچکی تعداد نوغانداران با افزايش ك 23كاهش يافته است و سال 

مشتاهده  0نفر رسيده است. همان گونه كته در جتدول  010به 

با يک شيب ملايو ميتزان پيلته  21و  28شود به جز دو سال می

 8311توليدی در حال افزايش بوده است به نحوی كته از حتدود 

افتزايش  23كيلوگرم در ستال  00به حدود  32كيلوگرم در سال 

(. همچنين، براساس اطلاعات 11/1داری يافته است )سط  معنی

موجود در طی ده سال اخير رونتد توليتد نتخ ابريشتو حاصت  از 

پرورش ابريشو روند ثابتی نداشته است به طوری كه بعد از افتت 

در دو سال اخير مجتددا رونتد  21شديد توليد نخ ابريشو در سال 

ست تن نخ ابريشو در خراسان رضوی ثابت مانده ا 0توليد حدود 

 (.0)جدول 

هتای از نظر فعاليت پرورش كرم ابريشو در بتين شهرستتان

جعبته توزيتع  1/0020حيدريه بتا ميتانگين تربت ،رضویخراسان

-شده بزرگترين قطب پرورش ابريشو در شمال شرق كشور متی

باشد. در حالی كه در رتبه بعدی كاشتمر و درگتز بته ترتيتب بتا 

حيدريه از نظتر ميتانگين تجعبه قرار دارند. ترب 8/108و  1/131

كيلوگرم( و نخ  18301(، پيله توليدی )2/0112تعداد نوغانداران )

كيلتوگرم( نيتز بالتاترين عملکترد را بتين  01282ابريشو توليد )

 (.0های خراسان رضوی برخوردار است )جدول شهرستان

حيدريته بررسی وضعيت فعاليت پرورش كرم ابريشو در تربت

باشد بته طتوری صنعت در حال توسعه می دهد كه ايننشان می

 038تعداد جعبه نوغان توزيع شده از  23تا  32های كه طی سال

نفر، توليد پيله  108نفر به  21جعبه، تعداد نوغانداران از  0018به 
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ای كته در در مطالعته .كيلوگرم رسيده است 82211به  1883از 

كته در روستاهای شهرستان لاهيجان استان گيلان مشخص شتد 

درصد روستاهای متورد  011در  0821تا  0830های فاصله سال

درصتد روستتاها  21مطالعه تعداد جعبه نوغان توزيتع شتده و در 

ها كاهش يافته استت. در ايتن تحقيتق سط  زيركشت توتستان

اند كه باع  كتاهش دلي  اين امر را تغيير كاربری اراضی دانسته

كترم ابريشتو در ايتن تعداد و درصد شاغلين در بختش صتنعت 

( گتزارش 0821پسند )هشجين و قماشاستان شده است. مولائی

های تخو نوغان توزيتع شتده و دادند كه بين كاهش تعداد جعبه

ها، كاهش تعداد خانوارهتای نوغانتدار و سط  زيركشت توتستان

طی يک دهه   كاهش نخ ابريشو توليد ارتباط منطقی وجود دارد.

شد محسوسی وجود داشته است بته نحتوی اخير از نظر كيفی، ر

 80به حدود  32كيلوگرم در سال  81كه توليد پيله از هر جعبه از 

دليت  بتروز مشتکلات و رسيده است البته به 20كيلوگرم در سال 

كيلتوگرم كتاهش  81اين مقدار به حتدود  23ها در سال بيماری

يافته استت. ايتن رونتد بترای استتان گيلتان كته مركتز اصتلی 

انداری كشور است به صورت معکوس استت بته نحتوی كته نوغ

، تعداد خانوارهای نوغاندار كشور 0831از سال گزارش شده است 

 كتاهش 0820هزار ختانوار در ستال 00 هزار خانوار به 11ازحدود

هتا تعتداد خانوارهتای طتی همتين ستال، همچنتين است، يافته

خانوار  هزار 0 هزار خانوار به 80 در استان گيلان از حدود نوغاندار

به شتکلی كته ستهو استتان  .است يافته كاهش 0820در سال 

درصتد خانوارهتای نوغانتدار كشتور در ستال  01گيلان از حدود 

و كتاهش يافتته استت  0820درصد در سال  80به حدود  0831

درصتد  13سهو ميزان توليد پيله استان گيلان از كشور از حتدود 

 تقليت  يافتته 0820ال درصد در ست 80به حدود  0831در سال 

 .است

 

های ميانگين ده ساله جعبه نوغان توزيع شده، تعداد نوغاندارن، ميزان پيله توليدی، سطح زير كشت و ميزان نخ ابريشمی توليدی در سال .0 جدول

 مختلف شهرستان های مختلف خراسان رضوی

 تعداد جعبه نوغان سال
 نخ ابريشم

 )كيلوگرم(

 سطح زير كشت

 )هکتار(

 يله توليدیپ

 )كيلوگرم(
 تعداد نوغانداران

32 bc00/011 . a10/010 c8311 b08/31 

21 bc10/012 . b01/028 c1012 b30/02 

20 c10/31 . e80/018 abc1103 b00/010 

20 C13/010 . f31/011 abc2118 ab32/008 

28 bc01/018 . g02/018 ab 00811 a81/800 

28 bc10/080 . h30/010 abc 1218 a02/021 

21 ab00/818 a0/0000 d81/012 a00010 b00/010 

21 ab10/021 b8/0103 d18/001 bc 1280 b88/081 

20 ab88/038 ab0/0223 c08/001 a00220 b00/080 
23 a10/801 ab1/0118 I80/081 a00802 b01/010 

 10/030 08/2801 20/011 30/0380 12/008 ميانگين

 20/20 11/30 30/1 81/31 10/011 ضريب تنوع

 1110/1 1110/1 1110/1 1110/1 1110/1 سط  معنی داری

 باشد.می 11/1دار در سط  دهنده اختلاف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان
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شهرستان های ميانگين جعبه نوغان توزيع شده، تعداد نوغاندارن، ميزان پيله توليدی، سطح زير كشت و ميزان نخ ابريشمی توليدی  .6 جدول

 (19-91 یها)سالمختلف خراسان رضوی 

 جعبه نوغان تعداد نوغانداران پيله توليدی  سطح زير كشت نخ ابريشم شهرستان

 008e . 802d 1/0e 0/1c بجستان
 31e 00/11m 838d 2/8e 2c باخرز

 011e 01/82l 310d 01/0e 02/0c بردسکن

 008e 0/11n 101d 01/1e 08/1c چناران

 1013b 801/11b 01812b 101/2bc 108/8b درگز

 012e 0/11n 883d 1/1e 2/1c فريمان

 0200cde 001/11e 2030cd 011/3de 081/1c مه ولات

 088e . 0888d 00/1e 83/1c فيروزه

 0011de 800/11c 1800cd 080/1de 081/0c گناباد

 010e . 0111d 03/1e 81/1c جغتای

 011e . 0031d 02/1e 81c جوين

 8801bc 88/11j 01820bcd 013/0cde 813/0bc كلات نادری

 1220b 001/11d 03800b 112/0b 131/1b كاشمر
 08e 8/01o 030d 8/2e 1/3c خواف

 00e 00/11m 081d 8/0e 1c خلي  آباد

 180e 001/11h 8883d 13/8de 000/1c خوشاب

 031/11f 1013cd 001/8de 008/0c . مشهد

 811e 18/11i 0801d 00/1e 81/1c نيشابور

 812e 00/11k 0011d 2/0e 81/1c قوچان

 183e 00/11m 0182d 02/1e 11/2c رشتخوار

 001e 001/11h 8180d 18/0e 08/1c سبزوار

011e . 101d 1/01 صال  آباد  01/1c 

 010e 00/00m 101d 2/3e 08/8c تايباد

 01282a 0001/11a 18301a 0112/2a 0020/1a حيدريهتربت

 11e 0/11n 081d 8/1e 1/0c جامتربت

-طرقبه
 شانديز

031e . 0082d 00/1e 80/11c 

 8331bcd 011/11g 00200bc 800/1bcd 813/2bc زاوه

 باشد.می 11/1دار در سط  دهنده اختلاف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان

 

 های مورد بررسی ميتزان عملکترد توليتدطی سال ،همچنين

و اين است كرده  افزايش پيدا هر جعبه تخو نوغانازاه  پيله تر به

كيلوگرم بوده است  03و  00ميزان در كشور و گيلان به ترتيب از 

از ستوی  .فزايش پيدا كترده استتكيلوگرم ا 0/81.  0/83 كه به

اتفاق ديگر كاهش حجو توليد پيله توسط هر خانوار در اين دوره 

شده هتر ختانوار نوغانتدار در به نحوی كه پيله توليد افتاده است 

 0831كيلوگرم در سال  1/01و  0/03كشور و گيلان به ترتيب از 

ی ئكاهش يافته است )لولو 0820در سال  8/11و  8/11به حدود 

 (.0820محتشمی، زادهو خان

كه دو شاخص اصتلی عملکترد پترورش كترم با توجه به اين

ت اقتدام بته ابريشو وزن پيله توليدی و ضخامت قشر ابريشو اس

قلعه جوق، بررسی وضعيت پرورش كرم ابريشو در هفت روستای 

 بختش مركتزینی، سرخ آباد، ايمی، خورق، حتوض سترخ، قلعه

 آمده است. 1حيدريه شد كه نتايج آن در جداول تربت
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 حيدريهعملکرد كرم ابريشم طی ده سال اخير در تربت .5 جدول

 سال
 نخ ابريشم

 كيلوگرم

 توليد پيله از هر جعبهمتوسط عملکرد 

 كيلوگرم
 متوسط جعبه هر نوغاندار

 پيله توليدی

 كيلوگرم
 جعبه نوغان تعداد نوغانداران

32 .* 81/11cd 0/11bc 1883b 21/1d 030/8c 
21 . 80/11c 0/10bc 01288b 001/0bcd 880/0bc 

20 . 81/31ab 0/11bc 08130b 011/8cd 801/3bc 

20 . 88/31a 0/22c 01301ab 021/8abcd 131/1bc 

28 . 81/11bc 0/11bc 00812ab 821/1abc 031/8ab 
28 . 81/11cd 0/11bc 03102ab 880/8ab 138/3ab 

21 8821 81/11ab 0/22bc 08081ab 812/8abcd 103/8bc 

21 0101 08/83d 0/10b 00132b 000/3abcd 111/8bc 

20 8881 80/81ab 0/22c 01101ab 801/8abcd 181/1bc 

23 1881 02/21cd 0/81a 82211a 108/8a 0018/ 1a 

 108/82 022/01 00101/88 0/18 88/28 8883/88 ميانگين
 10/88 10/08 11/11 1/83 08/10 18/08 ضريب تنوع
 1/1110 1/1110 1/1110 1/1110 1/1110 1/113 معنی داری

 .باشدمی 11/1دار در سط  دهنده اختلاف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان
 اطلاعات وجود*عدم 

 

 حيدريهمقايسه عملکرد پرورش كرم ابريشم در مناطق مختلف منطقه تربت .4 جدول

 شهرستان

 نخ

 شميابر

 لوگرميك

 از لهيپ ديتول عملکرد متوسط

 جعبه هر

 لوگرميك

 هر جعبه متوسط

 نوغاندار

 ريز سطح

 كشت

 هکتار

 لهيپ

 یديتول

 لوگرميك

 تعداد

 نوغانداران

 جعبه

 اننوغ

 a01282 82/81 18/0 a0001 a18301 a 01/081 a 8/0100 هيدريحتربت
 b183 18/88 18/0 d00 c0182 c  10/01 c 3/18 رشتخوار
 b8331 00/88 18/0 c011 b00200  b 11 /011  b 2/108 زاوه

 b0200 83/88 18/0 b001 bc2030 bc  31/081 bc 1/811 ولات مه

 82/108 01/022 88/00101 22/813 18/0 28/88 88/8883 نيانگيم
 88/10 08/10 11/11 1 83/1 10/08 08/18 تنوع بيضر

 یمعن سط 
 یدار

113/1 1110/1 1110/1 1110/1 1110/1 1110/1 1110/1 

 باشد.می 11/1دار در سط  دهنده اختلاف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان

 

فاوت بترای اطق مورد بررسی شهرستان تربت حيدريه تمندر 

( P<11/1دوصفت وزن پيله توليدی و قشر پيله مشاهده گرديد )

بته  حوض سترخو های توليدی در تربت حيدريه، ايمی وزن پيله

 ±8031/1و  1181/0 ±0803/1و 1100/0 ±8310/1 ترتيتتتتب

و  (P<11/1بتود ) گرم بود كه بيشتر از مناطق ديگتر 01011/0

بتته ترتيتتب  و ايمتتی حتتوض ستترخ وزن قشتتر پيلتته در منطقتته

دستت آمتد كته گرم به 8288/1±1100/1و  1311/1±8008/1

نتيجه (. P<11/1) بيشترين مقدار را نسبت به ساير مناطق داشت

له و وزن قشر پيله در هفت منطقه مورد حاص  از ارزيابی وزن پي

هتا در منطقته دهد با توجه به رشد بيشتتر پيلتهبررسی نشان می

 باشد.له كشی دارا میبرای پي بهتریحوض سرخ شرايط 

دهتد كته نتايج حاص  از ارزيابی متوسط وزن پيله نشان می

تر و وزن قشر بيشتری نسبت به جنس نتر جنس ماده پيله بزرگ

 .(1)جدول  باشددارا می
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 متوسط وزن قشر پيله و وزن پيله بر اساس منطقه. 5جدول 

 انحراف معيار يلهوزن قشر پ انحراف معيار وزن پيله تعداد منطقه/روستا

0/1100a 8310/1 31 حيدريهتربت  bc8110/1 1331/1  

0/8202b 0388/1 81 قلعه جوق  b8138/1 1118/1  

c8018/0 0008/1 01 سرخ آباد  c8818/1 1801/1  

c8012/0 0131/1 81 قلعه نی  d8180/1 1880/1  

a1181/0 0803/1 01 ايمی  a8288/1 1100/1  

d1808/0 0008/1 01 خورق  e0820/1 1800/1  

ab1011/0 8031/1 011 حوض سرخ  a8008/1 1311/1  

 باشد.می 11/1دار در سط  دهنده اختلاف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان
 

 متوسط وزن قشر پيله و وزن پيله بر اساس جنس .2جدول 

 انحراف معيار وزن قشر پيله انحراف معيار وزن پيله تعداد جنس
 b8811/0 0130/1 b8101/1 1001/1 018 نر
 a1211/0 8088/1 a8102/1 1322/1 001 ماده

 باشد.می 11/1دار در سط  دهنده اختلاف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان

 

كار رفته در هفتت مقايسه عملکرد سه هيبريد كرم ابريشو به

دهنده تفتاوت عملکترد ايتن حيدريه نشانمنطقه شهرستان تربت

باشتد دو صفت وزن پيلته و وزن قشتر پيلته متیهيبريدها برای 

(11/1>P) . هادهد هيبريدنتايج نشان میاين (F1) طور معنتیهب

های ابريشو مادر ژاپنتی كرمی بيشتری نسبت به داری وزن پيله

های ابريشو . وزن قشر پيله در كرم(P<11/1) ردو مادر چينی دا

 را دارد مادر ژاپنتی نستبت بته دو گتروه ديگتر كمتترين مقتدار

(11/1>P)دهد هيبريدهای ژاپنی در نتواحی . تحقيقات نشان می

يابنتد هرچنتد بته راحتتی پترورش متی ازبکستتانگرم و خشک 

عملکرد هيبريدهای چينی از نظر وزن پيله و وزن قشتر پيلته در 

 (.0101، 0سط  بالاتری قرار دارد )ايلخوب و همکاران

شترين تعداد تخو مقايسه عملکرد توليد تخو نشان داد كه بي

با تعتداد  (F1)های حاص  از تلاقی دو لاين توليدی مربوط به كرم

هتای ابريشتو متادر عدد  بود در حالی كه در تلتاقی كترم 1001

پتدر  × پدر چينی و مادر ژاپنتی ×مادر ژاپنی، مادرچينی  ×چينی 

ريزی بيشتر اگرچه تعداد تخو ژاپنی نيز توليد تخو بالا بوده است.

امتا كترم ابريشتو جتوان  بدست آمده استت F1 × F1 يزشاز آم

                                                                                           
0 - Ilkubo  

در اين حالت به شدت حساس به بيماری بوده و تلفات به  حاصله

رسد. درحالتی كه از كرم ابريشو ژاپنی در نقتش والتد حداكثر می

 ريزی بيشتر و مطلوب است.شود تخونر استفاده می

 

 گيرینتيجه

كرم ابريشتو در دهد كه پرورش به طور كلی نتايج نشان می

رضوی در طی ده سال اخيتر رونتد رو بته رشتدی استان خراسان

منتدی ها ولی علاقهداشته است و با وجود كاهش سط  توتستان

باشد كه اين امر همتراه باكتاهش به نوغانداری رو به افزايش می

های شمالی كشور در امتر پترورش مشاركت روستاييان در استان

رضتوی حيدريته در استتان خراسانتباشتد. تربتكرم ابريشو می

بالاترين جايگاه در پرورش كرم ابريشو را دارد. در طتی ده ستال 

حيدريه رو بته پيشترفت بتوده اخير پرورش كرم ابريشو در تربت

است كه اين امر باع  اشتغال روستاييان بيشتری در اين صنعت 

حيدريه در مقايسه بتا حيدريه شده است. تربتدر شهرستان تربت

های مجتاور نيتز وضتعيت ممتتازی در پترورش كترم شهرستان

 ابريشو دارد. 

نتايج بررسی عملکرد وزن پيله و وزن قشر پيلته توليتدی در 
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حيدريه نشتان داد كته بتا هفت روستای مختلف شهرستان تربت

وهتوايی ايتن روستتاها عملکترد ايتن توجه به تنوع وضتعيت آب

ن سه لاين مختلتف صفات نيز متفاوت است. همچنين مقايسه بي

نشان داد كه برای دو صفت مهو عملکرد پرورش كترم ابريشتو 

داری وجود دارد. بتا توجته بته ايتن ها تفاوت معنیبين اين لاين

نتايج بايد هيبريدهای مناسب و مقاوم برای اين مناطق شناسايی 

 شده و ساس توزيع گردد.

 

 ادنژ اساس بر لهيپ وزن و لهيمتوسط وزن قشر پ .7جدول 

 انحراف معيار وزن قشر پيله انحراف معيار وزن پيله پيله در هر نژآد تعداد نژاد
80 082 0/1112b 0318/1  1/8223a 1010/1 
80 003 0/8100c 0010/1 b0230/1 1121/1 

F1 10 0/010a 0008/1 a8113/1 1810/1 

 باشد.می 11/1دار در سط  دهنده اختلاف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان

 

 آميزش نژادها. 1جدول 

 تعداد تخم نر ماده بيماری به پبرين

 a1211 ژاپنی چينی سالو

 b8112 چينی ژاپنی سالو
 a1010 چينی چينی مشکوك به بيماری

 a1011 ژاپنی ژاپنی سالو
 b8180 هيبريد ژاپنی سالو

 b8880 هيبريد چينی مشکوك به بيماری

 سالو
هيبر
 يد

 a1001 هيبريد

 

ا مطالعه و بررسی شرايط پرورش در روستای حتوض سترخ ب

-كه وزن پيله و قشرپيله بيشتری نسبت به ساير مناطق دارا متی

شرايط رشد در ساير مناطق را بهبتود بخشتيد بته توان میباشد، 

-ههای نژاد هيبريد بتپيله. ای كه شرايط مشابهی بدست آيدگونه

باشتد، كشی متیيشوداری دارای عملکرد بهتری در ابرطور معنی

ای كنترل شود تا مقاومتت شرايط پرورش دوران هيبريد به گونه

خصوص بيماری پارين داشته باشد، هها ببهتری نسبت به بيماری

كشتی دارا های نژاد هيبريد اگرچه عملکرد بهتری در ابريشوپيله

هتا در دوران لتاروی باشد اما از نظر مقاومت نسبت به بيماریمی

بتا توجته بته ايتن نتتايج، توستعه  زيادی قترار دارد.تحت تنش 

حيدريه و بررسی نژادهای سازگار با های شهرستان تربتتوتستان

عملکرد بالاتر در اين شهرستان بايد متورد توجته بيشتتری قترار 

 گيرد. 
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     Abstract 

The growth and development of silkworm is greatly influenced by environmental 

conditions.  Temperature, humidity, air circulation, gases, light, and so forth, show a significant 

interaction in their effect on the physiology of silkworm depending upon the combination of factors 

and developmental stages affecting growth, development, productivity, and quality of silk. In this 

research we studied effects of conditional environment, sex and breed on performance chines and 

Japanese and hybrid in seven regions on Torbat Heydarieh. Our results show that the best 

performance of cocoon and cocoon shell was in district of Hooze sorkh with cocoon weight 

1.51±0.32 and cocoon shell weight 0.42±0.08 gr. Hybrid also significantly with cocoon weight 1.77 

± 0.22 and cocoon shell weight of 0.85 ± 0.04 gr more performance than any other breed has shown. 

Females perform was better than male insect in terms of Cocoon weight and cocoon shell weight , 

1.60 ± 0.31 and 0.98 ± 0.9 g respectively. The results obtained showed the village of Hooze sorkh 

capable of better conditions for cocoon-laying and the female is larger than other breeds hybrid. 

Also female hybrid insect had a higher performance than pure breeds. Hybrid parent produce more 

egg than other parent, but young silkworm obtained in this case are highly susceptible to disease and 

mortality is maximized. While the Japanese silkworm used as the male parent is more egg and was 

favorable. 

Keywords: performance, cocoon, sell cocoon, breed, Torbate Heydarieh. 
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