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 خالصه

 
د در رژیم   ص در 3 و   2،  1 هایاسید آسکوربیک  به عنوان مکمل غذائی کرم ابریشم، با غلظت           افزایش  تاثیر  

نتایج حاصل با دو تیمار شاهد که در        . غذایی الروهای سن چهارم  و پنجم کرم ابریشم مورد ارزیابی قرار گرفت             
الروها تا سن چهارم از     . ه نشده بود و یک تیمار آب مقطر مقایسه گردید          یکی از هیچ ماده ای بعنوان تیمار استفاد      

برگ توت تازه از واریته شین ایچه نویسه تغذیه می شدند و از آغاز سن چهارم تا پایان دوره الروی روزانه یک                       
روی تحت  گروهی از الروها فقط در سن پنجم ال       . کردند نوبت از برگهای غنی شده با اسید آسکوربیک تغذیه  می          

نتایج نشان  .  محلولهای تهیه شده بر روی برگها اسپری گردید        ،برای غنی سازی . تیمار اسید آسکوربیک قرار گرفتند   
داد که بسیاری از خصوصیات زیستی و اقتصادی حشرات از جمله وزن الروی، وزن پیله، وزن قشر ابریشمی و                     

وزن الروی با   . ش در حشرات ماده بیش از حشرات نر بود        داشتند، و این افزای   با شاهد   شفیره اختالف معنی داری    
 الروی در تیمار اسید      5درصد افزایش نسبت به شاهد بیشترین درصد افزایش وزن را در روز پنجم سن                  7/13

.  افزایش وزن در پیله های استحصالی ایجاد نماید        % 7/4این ترکیب توانست حداکثر     . نشان داد % 2آسکوربیک  
این  ها نیز در اکثر پروانه  ها در مقایسه با شاهد اختالف معنی داری  نشان داد، ولی بطور نسبی                    تعداد و وزن تخم   

 . نشدند بلکه در برخی از تیمارها موجب کاهش آن گردیدنددرصد تفریخ تخمها نه تنها باعث افزایش  غلظتها
 

 کرم ابریشم، اسید آسکوربیک، خصوصیات زیستی و اقتصادی: واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
وظايف ويژه اسيد آسكوربيك در حشرات كامالً شناخته             
نشده است ولي احتماالً همانند پستانداران در متابوليسم                
تيروزين، سنتز كالژن، سنتز استروئيدها، سنتز كارنيتين، تعادل         
عصبي، تحريك تغذيه و يا واكنشهاي سيستم ايمني و سم                

انسيل ردوكس كمي كه    اين تركيب با پت   . )٨ (زدايي دخالت دارد  
دارد بعنوان يك آنتي اكسيدانت مطلوب در حشرات عمل                

بنابراين ضرورت وجود اين تركيب در جيره         . )٢٣،٢٤ (مي كند
غذايي حشرات گياهخوار به منظور برآورد نيازهاي تغذيه اي و            
فعاليت ضد اكسيدكنندگي توسط محققين متعددي تائيد              

 ).٢٤ ،٩، ٨، ٥(گرديده است

ايي مصنوعي فاقد اسيد آسكوربيك در فعاليت            رژيم غذ 
الروهاي سن چهارم  و پنجم پروانه ابريشم باف ناجور اختالل              

در خالل  " مرگ و مير در اين الروها عموما         . ايجاد مي نمايد   
بسياري از محققين از اسيد     . )١٤(فرآيند جلداندازي بروز مي كند   

ودا در سال   ماتس. آسكوربيك بعنوان محرك تغذيه نام  برده اند       
 گزارش نمود كه اسيد آسكوربيك موجب افزايش فعاليت          ١٩٨١

با توجه به   . )١٦(مي گردد ١تغذيه اي در يك گونه سخت  بالپوش      
آنچه كه بيان شد ضرورت وجود اسيد آسكوربيك در جيره                

محققين بر اين اعتقادند كه      . غذايي حشرات مشخص مي گردد    
ذايي آن را تامين      ميزبان هر حشره اي بيشترين نيازهاي غ         

                                                                                    
1. Gastrophysa atrocyanea كيوان اعتباري  : مكاتبه كننده e-mail: etebari@guilan.ac.ir     
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مي نمايد، ولي همواره مي توان متصور بود كه هميشه تمام اين            
 .)٢١، ٢٠، ١٩( ٍ .نيازهاي حياتي برطرف  نگردند

تحقيقات زيادي در خصوص نيازهاي تغذيه اي كرم ابريشم          
انجام پذيرفته است، زيرا اين حشره مفيد بعنوان پايه و اساس              

دف نهائي اين حرفه نيز       ه. صنعت نوغانداري مطرح مي باشد     
توليد پيله ابريشمي مرغوب بوده كه اين امر ميسر نمي گردد مگر           
بوسيله تغذيه مناسب اين حشره در دوره الروي و از آنجائيكه              
تنها غذاي اين الروها برگ درختان توت مي باشد، توجه به                

مطالعات . كيفيت برگ مصرفي الروها بسيار حائز اهميت است         
 غني سازي برگ توت با مكملهاي غذايي مختلف         زيادي در مورد  

انجام شده است چراكه در اين روش علي رغم جبران كمبودهاي           
احتمالي با اضافه نمودن غلظتهاي مناسب از اين مكملها  ارزش            

سازي جيره غذايي با     غني. غذايي برگ توت نيز افزايش مي يابد      
ت اهلي مورد   استفاده از ويتامين ها در پرورش بسياري از موجودا       

توجه متخصصين قرار داشته و اين شيوه در انسان نيز مورد                
 .توجه بوده است

تحقيقات نشان داده كه استفاده از برگ توت غني شده با              
 كمپلكس و اسيد آسكوربيك مي تواند سبب بهبود         -ويتامين ب 

پاره اي از خصوصيات اقتصادي پيله نظير طول رشته ابريشمي            
ه الروهاي سن اول و دوم كرم ابريشم بر           هنگاميك. )٢١ (گردد

پرورش يابند،  % ٥/١ روي برگهاي غني شده با اسيدآسكوربيك      
عالوه بر افزايش طول تار، وزن قشر ابريشمي نيز افزايش                  

ولي از آنجائيكه مقدار اين ويتامين       ]. ٣[ندي كمعني داري پيدا م  
لف و بسياري ديگر از تركيبات مغذي در برگهاي واريته هاي مخت         

توت متفاوت گزارش گرديده و همچنين مقدار آنها در يك                
 ضرورت دارد   ،واريته نيز تابع عوامل محيطي مختلفي مي باشد        

با توجه به    . اينگونه تحقيقات بصورت منطقه اي انجام پذيرد        
اهميت باالي تحقيقاتي كه منجر به افزايش عملكرد توليد پيله            

هبود خصوصيات  در كشور مي شوند، بررسي حاضر با هدف ب            
زيستي و اقتصادي كرم ابريشم هيبريد ايراني تحت شرايط آب و           
هوايي شمال كشور در شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران           

 . انجام پذيرفت

 مواد و روشها
  از شركت      ١٠٣*١٠٤تخم كرم ابريشم هيبريد دونسله         

سهامي پرورش كرم ابريشم ايران تهيه و در شرايطي مطابق با              
پس از سومين     .  پرورش داده شد      )١٣(ي استاندارد  روشها

 تائي  ١٠٠پوست اندازي و آغاز سن چهارم، الروها به گرو ه هاي           
 سانتي متر منتقل    ١٠٠*٧٠ ابعاد    ه ب يتفكيك و به بسترهاي     

 ٣ و   ٢،  ١ تيمار شامل سه غلظت      ٣در آغاز، اين بررسي با      . شدند
و دو  ) ساخت شركت مرك آلمان   ( آسكوربيك  (+)درصد اسيد ال  

تيمار شاهد كه در يكي از هيچ ماده اي استفاده نشده بود و در               
ديگري از آب مقطر بعنوان  تيمار استفاده گرديده بود، انجام               

 پس از برداشت از مزرعه        واريته شين ايچه نويسه    برگ ها. يافت
 با محلولهاي تهيه شده اسپري گرديدند و اجازه داده  شد تا در              

هوا آب سطحي تبخير شود و سپس در          مجاورت   دماي اطاق و  
الروها بطور روزانه در  سه نوبت تغذيه         .اختيار الروها قرار  گرفت   

مي شدند كه فقط در يك نوبت از  برگ هاي غني شده استفاده              
با رسيدن الروها به سن پنجم سه تيمار ديگر با سه            .  مي گرديد

رش غلظت فوق به آنها اضافه شد، بدين صورت كه از محل پرو             
 الرو سن   ١٠٠ذخيره شاهد سه گروه  ديگر، كه هر گروه شامل            

پنجمي بوده كه تا پايان سن چهارم با هيچ ماده اي تيمار                   
اين الروها در آغاز سن پنجم با            . نگرديده بودند، جدا شد     

غلظتهاي فوق تيمار شدند و به ساير تيمارهاي مورد بررسي               
 آنها اختصاراً الروهاي    در اين مقاله از اين پس به      . اضافه گرديدند 

   A و به الروهاي كه از سن چهارم تيمار شدند، گروه             Bگروه  
 .اطالق مي شود

پس از چهارمين جلد اندازي در روزهاي اول، سوم، پنجم و            
 الرو اندازه گيري و ميانگين وزن      ٣٠هفتم سن پنجم الروي وزن      

پس از  . بعنوان شاخص وزن هر تيمار در هر نوبت محاسبه شد           
 ٣٠يدن پيله در پانزدهمين روز پس از چهارمين پوست اندازي          تن

عدد پيله از هر تيمار وزن و سپس وزن شفيره، وزن قشر                    
ابريشمي، درصد قشر ابريشمي در حشرات نر و ماده بطور جدا             

 پروانه ماده   ٢٠در هر تيمار از     . گانه اندازه گيري و محاسبه گرديد    
اول پس از جفتگيري     ساعت   ٢٤تخمگيري شد و تعداد تخم در       

 ساعت از عمر آنها مي گذشت، در        ٢٤تخمهايي كه   . ثبت گرديد 
 درجه سانتي گراد نگهداري و پس از يك هفته به منظور           ٥دماي  
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براي اين كار تخمها به      . ارزيابي در صد تفريخ اسيدآاليي شدند      
%) ٠٧٥/١با غلظت   (  دقيقه در محلول اسيد كلريدريك        ٥مدت  

 و سپس با آب     ند سانتي گراد قرار داده شد     درجه ٤٧±١ با دماي 
 ٢٥ در انكوباتور با دماي         انيدنسرد شستشو و پس از خشك        

 روز درصد تفريخ      ١٢درجه سانتي گراد نگهداري و پس از            
كليه نتايج با نرم افزار آماري          . اندازه گيري و ثبت گرديد       

IRRISTAT              در قالب طرح بلوكهاي كامالً تصادفي با آزمون 
 . دانكن تجزيه و تحليل آماري شدچند دامنه

 
 نتايج

كليه نتايج حاصل از كاربرد اسيد آسكوربيك بر خصوصيات          
 ١زيستي الروها و صفات اقتصادي پيله و تخم نوغان در جداول             

 . خالصه گشته است٣تا 
 خصوصيات الروي

 نشان داده شده است، الروهائيكه       ١كه در جدول     همانگونه
غني شده با اسيد آسكوربيك تغذيه      از آغاز سن چهارم از برگ         

، در روز اول سن پنجم بيشترين وزن الروي         )Aگروه  (شده بودند 
افزايش وزن اختالف   % ٧بود كه با بيش از     % ٢متعلق به تيمار     

معني داري با شاهد نشان داد و بقيه گروه ها همسطح با شاهد              
 كه از آغاز سن     Bبديهي است در اين روز الروهاي گروه         . بودند

نجم با اسيد آسكوربيك تيمار شده بودند اختالف معني داري با          پ
در سومين روز مجدداً بيشترين       . شاهد از خود نشان ندهند      

بود، گرچه با دو غلظت      % ٢افزايش وزن الروي مختص تيمار        
 .نداشت% ١ديگر اختالف معني داري در سطح 

 پس از دو روز تغذيه از برگ غني شده             B الروهاي گروه    
ه افزايش وزني از خود نشان ندادند و در هر سه غلظت              هيچگون

بيشترين . ويتامين با شاهد اختالف معني داري وجود نداشت          
 Aافزايش وزن الروي در اين بررسي مربوط به الروهاي گروه              

وزن . مشاهده گرديد % ٢بود كه در پنجمين روز و در تيمار             
 گرم  ٤٦٨/٤افزايش به    %  ١٣الروها در اين گروه با بيش از           
 الروي افزايش وزن الروها در      ٥رسيد، اگرچه در روز پنجم سن        

هر سه غلظت ويتامين اختالف معني داري نداشت ولي تفاوت            
 توانستند  B در اين روز الروهاي گروه    . آنها با شاهد معني دار بود    

اين . از يك رشد نسبي نسبت به گروه شاهد برخوردار شوند             

ز هفتم اختالف معني داري بين      افزايش به نحوي بود كه در رو        
 ٣ و   ٢ از لحاظ آماري وجود نداشت ولي غلظت هاي         B و   A گروه

درصد ويتامين اختالف معني داري را در افزايش وزن الروي با             
تيمار آب مقطر همواره همسطح     . نشان دادند % ١شاهد در سطح    

 .شاهد بود
 

  با   تاثير غني سازي برگ توت واريته شين ايچه نويسه-١جدول
 در شرايط B.mori كرم ابريشم  اسيد آسكوربيك بر وزن الروي

 آب و هوايي استان گيالن
 )g(وزن الرو سن پنجم 

مار ١روز ٣روز ٥روز ٧روز
ه تي

رحل
م

 

 غلظت
 تيمار

c٥١٠/٤ 
)٢/١٠٠( 

ab٢١٥/٤ 
)٣/١٠٧( 

ab٥٩٠/٢ 
)٧/١٠٢( 

b*٠٥٩/١ 
**)٩/١٠٠( A ١% 

c٤٩٨/٤ 
)٩/٩٩( 

b٠٩٩/٤ 
)٣/١٠٤( 

b٥٠٠/٢ 
)٢/٩٩( 

b٠٦٠/١ 
)٩/١٠٠( B  

a٩٩١/٤ 
)٩/١١٠( 

a٤٦٨/٤ 
)٧/١١٣( 

a٧٢٠/٢ 
)٩/١٠٧( 

a١٢٥/١ 
)١/١٠٧( A ٢% 

a٩٤٠/٤ 
)٧/١٠٩( 

b١٠٤/٤ 
)٥/١٠٤( 

b٤٨٦/٢ 
)٦/٩٨( 

b٠٦٠/١ 
)٩/١٠٠( B  

b٧٣٩/٤ 
)٣/١٠٥( 

ab٣١٨/٤ 
)٩/١٠٩( 

ab٦٠٦/٢ 
)٤/١٠٣( 

ab٠٨٢/١ 
)١/١٠٣( A ٣% 

b٧٧٩/٤ 
)١/١٠٦( 

c٩٨٣/٣ 
)٤/١٠١( 

c٣٠٠/٢ 
)٣/٩١( 

b٠٤٥/١ 
)٥/٩٩( B  

c٥٠٢/٤ 
)١٠٠( 

c ٩٢٧/٣ 
)١٠٠( 

b٥٢٠/٢ 
)١٠٠( 

b٠٥٠/١ 
)١٠٠(  

 شاهد
 عادي

cd٤٠١/٤
)٧/٩٧( 

c ٩٤١/٣ 
)٣/١٠٠( 

b٥٣٠/٢ 
)٨/١٠٠( 

b٠٥٨/١ 
)٨/١٠٠(  

 شاهد
آب مقطر

اعدادي كه در يك ستون حداقل داراي يك حرف مشترك هستند                   *
 .با هم ندارند% ١هيچگونه اختالف معني داري در سطح 

A : غني سازي برگها از آغاز سن چهارم 
B :نجم غني سازي برگها از آغاز سن پ 

 درصد تغييرات در مقايسه با شاهد**
 

 خصوصيات پيله
وزن پيله   نشان داده شده است        ٢همانگونه كه در جدول      

حشرات ماده تحت تيمار در اين بررسي از افزايش چشمگيري             
  Aاين افزايش وزن در گروه        . نسبت به شاهد برخوردار هستند    
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 درصد  ١/٤ و   ٣/٤،  ٥/٤در سه غلظت بكار برده شده به ترتيب           
بود، كه از لحاظ آماري اختالفي بين غلظتها وجود ندارد و                 
همگي در رتبه اول قرار مي گيرند ولي اين تفاوت با شاهد                  

باوجود اينكه در پايان دوره الروي اختالفي        . معني دار بوده است  
 وجود نداشت، ولي وزن پيله        B و   Aبين وزن الروهاي گروه      

با شاهد از خود نشان نداده       اختالف چشمگيري    Bماده در گروه    
بنابراين وزن پيله در    . و همگي در يك گروه آماري قرار گرفتند        

وزن شفيره ماده در اين      .  تفاوت معني دار دارد   B و   Aدو گروه   
وزن شفيره  . از رشد مطلوبي نسبت به شاهد برخوردار شد        مطالعه

 ٠٤٠/٢افزايش وزن به    % ٦با بيش از    % ٢ تيمار   Aماده در گروه      
 گرم وزن    ٩٢٤/١گرم رسيد كه نسبت به حشرات شاهد كه             

 نيز با   Bدر همين غلظت گروه     . داشتند برتري قابل توجه اي بود    
افزايش وزن در يك پله باالتر از شاهد قرار گرفت            % ٣بيش از   

اين در  .  وجود دارد  B و   Aولي اختالف معني داري بين دو گروه       
ثير مثبتي روي وزن    حالي است كه  تركيب فوق نتوانست هيچ تا        

 .قشر ابريشمي  و يا درصد آن درحشرات ماده ايجاد نمايد

 درصد رشدي بيش از     ٢ و   ١در حشرات نر نيز در دو غلظت        
در وزن پيله توليدي ايجاد شد كه با شاهد تفاوت معني داري           % ٣

در اين مشخصه عالوه بر اينكه در بين غلظتهاي فوق              . داشتند
 نيز اين تفاوت    B و   Aديد در دو گروه       تفاوت آماري مشاهده نگر   

در % ٣غلظت  . وجود نداشت و همگي در رتبه اول قرار گرفتند          
اين خصوصيت تاثير منفي از خود بجا گذاشته است، بطوريكه             

 كه بيشتر از ويتامين تغذيه نموده       Aاين تاثير در الروهاي گروه        
حت  بوده كه فقط در سن پنجم ت       Bبودند بيش از الروهاي گروه      

وزن %  ٢در اين بررسي نيز در غلظت          . تاثير ويتامين بودند   
برخوردار % ٦ از يك رشد چشمگيري معادل         Aشفيره نر گروه    

وزن قشر ابريشمي نيز    . بود كه از لحاظ آماري معني دار مي باشد      
 B و   Aافزايش در هر دو گروه         % ٣تا بيش از    %  ١در غلظت   

در گروه   . ن مشخصه شد  سبب كاهش اي  %  ٣نشان داد ولي تيمار     
A   كاهش غير طبيعي وزن قشر مشاهده گرديد كه          %  ٢ تيمار

اين موضوع بعلت افزايش وزن شفيره در اين سري از حشرات              
.است

 
   تاثير غني سازي برگ توت  واريته شين ايچه نويسه با اسيد آسكوربيك روي خصوصيات پيله كرم ابريشم در گيالن -٢جدول 

 صفات پيله منفرد ماده نرصفات پيله منفرد 
درصد قشر 
 ابريشمي

وزن قشر 
 )g(ابريشمي 

 وزن شفيره
)g( 

 وزن پيله
)g( 

درصد قشر 
 ابريشمي

وزن قشر 
 )g(ابريشمي 

 وزن شفيره
)g( 

 وزن پيله
)g( مار

ه تي
رحل

م

 غلظت
 تيمار

a٦١/٢٥ a٥١٦/٠ 
)٢/١٠٣( 

ab٤٩٩/١ 
)٨/١٠٣( 

a٠٢٠/٢ 
)٥/١٠٣( b٤٥/٢٠ a٥١٨٩/٠ 

)٩/٩٩( 
ab٠٣٠/٢ 
)٥/١٠٥( 

a*٥٥٠/٢ 
**)٥/١٠٤( A ١%  

a٥٤/٢٥ a٥١٥٤/٠ 
)١/١٠٣( 

ab٤٧٣/١ 
)١/١٠٢( 

a٠٠٠/٢ 
)٥/١٠٢( b٥٧/٢٠ a٥١٥٠/٠ 

)٢/٩٩( 
c٩٤٠/١ 
)٨/١٠٠( 

b٤٦٠/٢ 
)٤/١٠٠( B  

b٤٦/٢٤ b٤٩٥٢/٠ 
)١/٩٩( 

a٥٣٢/١ 
)١/١٠٦( 

a٠٢٦/٢ 
)٨/١٠٣( b٣٦/٢٠ a٥١٩٦/٠ 

)١/١٠٠( 
a٠٤٠/٢ 
)١/١٠٦( 

a٥٥٦/٢ 
)٣/١٠٤( A ٢%  

a٦٨/٢٥ a٥١٦٤/٠ 
)٣/١٠٣( 

ab٤٩٤/١ 
)٥/١٠٣( 

a٠١٠/٢ 
)٠/١٠٣( b٨٢/٢٠ b٥١٠٤/٠ 

)٣/٩٨( 
b٩٩٤/١ 
)٦/١٠٣( 

ab٥١٨/٢ 
)٨/١٠٢( B  

b٣٩/٢٤ c٤٦٣٦/٠ 
)٧/٩٢( 

b٤٣٦/١ 
)٥/٩٩( 

c٩٠٢/١ 
)٥/٩٧( b٨٢/٢٠ a٥١٧٦/٠ 

)٧/٩٩( 
bc٩٦٨/١ 
)٢/١٠٢( 

a٥٥٠/٢ 
)١/١٠٤( A ٣%  

b٣٩/٢٤ c٤٦٢٩/٠ 
)٦/٩٢( 

b٤٣٧/١ 
)٦/٩٩( 

b٩٥١/١ 
)١٠٠( b٩٩/٢٠ b٥٠٩٠/٠ 

)١/٩٨( 
c٩١٠/١ 
)٣/٩٩( 

b٤٢٨/٢ 
)١/٩٩( B  

a٨٨/٢٥ 
 

b ٤٩٩٩/٠ 
)١٠٠( 

b ٤٤٣/١ 
)١٠٠( 

b ٩٥١/١ 
)١٠٠( a٣٩/٢١ a ٥١٩١/٠ 

)١٠٠( 
c ٩٢٤/١ 
)١٠٠( 

b ٤٥٠/٢ 
 شاهد عادي  )١٠٠(

b٧٥/٢٤ 
 

c٤٦٨٤/٠ 
)٨/٩٣( 

b ٤٥٠/١ 
)٥/٩٩( 

c ٩٢٣/١ 
)٦/٩٨( b٩٨/٢٠ a٥١٧١/٠ 

)٦/٩٩( 
c ٩٢٠/١ 
)٨/٩٩( 

b ٤٦٠/٢ 
)٤/١٠٠(  

 شاهد
 آب مقطر

 .ندارند%  ٥در هر ستون اعدادي كه داراي حداقل  يك حرف مشابه هستند از لحاظ آماري تفاوت معني داري در سطح *

 سن پنجمغني سازي برگها از آغاز : B   غني سازي برگها از آغاز سن چهارم: A  درصد تغييرات در مقايسه با شاهد عادي**
 



٨٠٩ ...اثر افزايش اسيد آسكوربيك در رژيم غذايي : اعتباري و عبادي

 خصوصيات تخم
نتايج حاصل از خصوصيات تخم پروانه هاي كرم ابريشم در           

 از   Aتعداد تخم پروانه ها در گروه      .  ارايه گرديده است   ٣جدول  
 عدد بوده كه     ٦/٧٤٨ و   ٥/٧٠٧به ترتيب با     % ٢و  ١دو غلظت   

همواره بيش از ساير گروه ها مي باشد و اختالف معني داري با              
 . اندشاهد نشان داده 

در اين خصوصيت هم مرحله سني تيمار تاثير گذار بوده              
  تفاوت معني داري     Bاست، چراكه تعداد تخم در گروه حشرات       

با شاهد نداشته است، بنابراين اختالف بين دو مرحله تيمار در             
باوجود اينكه تعداد تخم در      . دو غلظت اول كامالً مشهود است      

 يافته است ولي از لحاظ       نسبت به بقيه تيمارها كاهش    % ٣تيمار
درصد . آماري اختالف قابل مالحظه اي با شاهد نشان نمي دهد         

و ١ غلظت   Aتفريخ در كليه تيمارهاي به غير از پروانه هاي گروه          
وزن تخم نيز   . و آب مقطر همواره كمتر از شاهد بوده است         % ٢

بيش از گروه هاي   %) ٢و  ١ غلظت   Aگروه  (در تيمارهاي مزبور     
 .شدديگر مي با

 
  تاثير اسيد آسكوربيك برخصوصيات تخم پروانه كرم ابريشم-٣جدول 

 در استان گيالن
 تخم٥٠ميانگين وزن 

)mg) (±SE( 
 درصد
 تفريخ

ميانگين تعداد تخم
)SE±(هر پروانه  مار

ه تي
رحل

م
 

 غلظت
 تيمار

ab٩٨/٣٢±٢/٠ a٨/٩٦ a٥/٧٠٧±٣/٥ A ١% 
a٢٩/٣٣±١/٠ b٩/٩٥ b٩/٦٨٠±١/٩ B  
a٣٧/٣٣±٣/٠ a٨/٩٧ a٦/٧٤٨±٣/٤ A ٢% 
a٥٧/٣٣±٥/٠ b١/٩٥ b٠/٦٧٤±١/٩ B  
c٧٣/٣١±٢/٠ b١/٩٤ b٥/٦٣٧±٨/٥ A ٣% 
b٢٠/٣٢±٢/٠ b١/٩٥ b٩/٦٣٠±٣/١١ B  
b٦٧/٣٢±٣/٠ a٩/٩٧ bشاهد عادي  ١/٦٥٢±٦/٥
a٥٠/٣٢±٣/٠ a٧/٩٧ bآب مقطر  ٢/٦٦٧±٤/٨ 

ز لحاظ  در هر ستون اعدادي كه داراي حداقل  يك حرف مشابه هستند ا              *
 .ندارند% ٥آماري تفاوت معني داري در سطح 

A: سازي برگها از آغازسن چهارم  غنيB سازي برگها از آغاز سن پنجم غني؛ 
 
 بحث

با استناد به نتايج اين تحقيق، تغذيه الروهاي كرم ابريشم از           
برگ توت غني شده با اسيد آسكوربيك موجب افزايش وزن              

غذيه الروهاي سن پنجم كرم      كه ت  گزارش شده . الروي شده است 
٢٥/٠-٢ابريشم از برگ غني شده با اسيد آسكوربيك به غلظت            

درصد موجب افزايش وزن الروي مي گردد، بطوريكه بيشترين           
در بررسي حاضر   ]. ٦[بروز نموده است  % ٢افزايش وزن در غلظت     

از مطلوبيت بيشتري در هر دو گروه از الروها            % ٢نيز غلظت   
 نشان دادند   ١٩٩٥كر و همكارانش نيز در سال       سار. برخوردار بود 

و ويتامين  % ١كه بكارگيري تركيبي از محلول اسيد آسكوربيك        
افزايش وزن در الروهاي كرم     % ٤ب كمپلكس مي تواند بيش از       

همچنين اين محلول توانست سبب      . )٢١ (ابريشم ايجاد نمايد  
ر افزايش وزن غده ابريشمي نيز گردد كه مقدار اين افزايش د              

% ١در اين تحقيق نيز غلظت          . )٢١(بوده است % ١٣حدود  
افزايش وزن را در الروهائيكه در خالل سن چهار          % ٣/٧توانست  

. و پنج از برگ توت غني شده تغذيه مي شدند ايجاد نمايد                 
درحاليكه همين غلظت اگر در سن پنجم تيمار مي شد قادر نبود           

چند كه وزن   هر. افزايش وزن را موجب گردد     % ٣/٤كه بيش از    
) ٥ سن   ٧روز  ( در پايان دوره الروي       B و   Aالروي در دو گروه     

هيچگونه اختالف معني داري در هر غلظت از خود نشان                 
ولي مي توان بيان داشت كه اثرات غني سازي بر كارآيي         . نمي دهد

زيرا . زيستي حشره تا حدي وابسته به  مرحله سني آن مي باشد           
واد غذايي تابع مراحل زيستي آن      نيازمندي حشره به هر گونه م     

 . مي باشد
 بهترين غلظت اسيد آسكوربيك را      )١٩٩٢(بابو و همكارانش    

دانسته و اعالم مي كنند كه در      % ٥/١براي غني سازي برگ توت     
 اين در حالي  . اين غلظت بيشترين افزايش وزن مشاهده مي گردد      

تهاي كه بسياري از منابع و همينطور نتايج اين تحقيق غلظ          تاس
ديگري را به عنوان مطلوبترين غلظت براي افزايش وزن الروي            

احتماالً دليل اين اختالف اين است كه مقدار         . گزارش مي نمايند 
بابو و  . اسيد آسكوربيك در واريته هاي مختلف توت متفاوت است       

 گرم  ١٠٠ مقدار اين ويتامين را به ترتيب در         )١٩٩٢(همكارانش  
 و  ٩٠٧/١،  ٣٥٧/١ و پائيني درختان توت      از برگهاي بااليي، مياني   

اين مطلب عالوه بر اينكه         .  گرم گزارش مي نمايند      ٧٦٠/١
نشان دهنده اهميت نوع برگ مورد تغذيه كرم ابريشم را نمايان            
مي كند بلكه مي تواند توجيه مناسبي براي اختالف و پراكندگي           
در نتايج حاصل از غني سازي برگ توت با مكملهاي غذايي                
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ف باشد زيرا حد طبيعي هر ماده اي در برگ توت تابع نوع              مختل
واريته، موقعيت برگ در شاخه، شرايط آب و هوايي، فصل، نوع             

 . )١١ (خاك و ميزان كود مصرفي مي باشد
تصور مي شود مهمترين علت افزايش وزن الروي در اين              
سري از الروها باال رفتن ميزان تغذيه آنها باشد، چراكه اسيد               

يك موجب تحريك و افزايش تغذيه در الروهاي كرم              آسكورب
. )١١ ،٦،   ٤ (ابريشم و بسياري از حشرات ديگر مي گردد            

همچنين اين ماده بعلت خاصيت آنتي اكسيدانتي بسيار باالئي           
كه دارد موجب افزايش مقدار جذب مواد غذائي در معده مياني             

 محققين ديگري نيز اسيد آسكوربيك     . )٨(حشرات نيز مي گردد  
  ١را بعنوان يك عامل تحريك كننده تغذيه برگخوار كرچك              

 .)٢٢(معرفي نمودند
در صنعت نوغانداري هدف نهائي افزايش توليد كمي و كيفي          

در اين بررسي نيز يكي از مهمترين اهداف            . ابريشم مي باشد 
بكارگيري اسيد آسكوربيك بهبود خصوصيات پيله توليدي بوده         

افزايش % ٥/٤سكوربيك توانست   در بهترين حالت اسيد آ    . است
افزايش در وزن شفيره ماده ايجاد نمايد       % ١/٦در وزن پيله ماده،     

وزن قشر ابريشمي    % ١/٠ولي با وجود چنين افزايش وزني فقط        
را در حشرات ماده بهبود بخشيد كه مقدار قابل مالحظه اي               

اين در حالي است كه وزن قشر ابريشمي در حشرات نر              .نيست
ولي با وجود اين با توجه      . افزايش نشان داده است   % ٣/٣حداكثر  

به ميانگين افزايش وزن قشر ابريشمي پيله هاي نر و ماده اين              
چنين نتايج مشابهي   . مقدار از نظر اقتصادي چشمگير نمي باشد      

 روي تاثير مخلوط ويتامين     )١٩٩٧(اوانجليستا و همكاران    توسط  
ه است، بطوريكه باوجود    و مواد معدني در كرم ابريشم اخذ گرديد       

افزايش وزن پيله در مقدار توليد ابريشم آن اختالف معني داري            
 .  بروز ننمود

 گزارش كردند كه بكارگيري       )١٩٩٥(ساركر و همكارانش     
اسيد آسكوربيك و ويتامين ب كمپلكس با وجود          % ١مخلوط  

اينكه هيچگونه افزايشي در وزن پيله توليدي نشان نمي دهد             
 مي گردد% ٥ وزن قشرابريشمي به مقدار             سبب افزايش  

طول تار ابريشمي هر پيله نيز در اين         ميانگين  همچنين  . )٢١(
 متر رسيد در حاليكه متوسط طول تارابريشمي           ٧١٣گروه به   

                                                                                    
1- Achoea janata      

 متر بوده و اين تفاوت معني داري را نشان             ٦٤٨تيمار شاهد    
 .مي دهد

 همچنين گزارشات ديگري وجود دارد كه از بهبود                 
هنگاميكه الروهاي سن    . ت پيله توليدي ياد مي كنند      خصوصيا

اول و دوم كرم ابريشم بر روي برگهاي غني شده با                        
پرورش يابند، طول تار ابريشمي و وزن         % ٥/١اسيدآسكوربيك  

نكته جالب توجه ديگر    ].  ٣[آن افزايش معني داري پيدا مي كند     
 در توليد ابريشم  % ٣٠گزارشي دال بر افزايش وزني در حدود           

 درصد  ٢ تا   ٢٥/٠الروهائي بوده كه تحت تيمار غلظتهاي بين          
 . )٦(اسيد آسكوربيك قرار گرفتند

اكثر منابع موجود حكايت از افزايش مقدار تخم پروانه ها             
اين افزايش قدرت    . )٦ ،٣ (تحت تيمار اسيد آسكوربيك دارند    

باروري مختص كرم ابريشم نبوده بلكه اين ويتامين در ساير               
  سبب افزايش تعداد تخم و درصد تفريخ آن مي شود          حشرات نيز 

گزارش شده است كه فرآيند اووژنز نيز با حذف             .  )٢٥،  ١٢(
 .)١٢(اسيدآسكوربيك بطور كامل دچار اختالل مي گردد 

اسيد آسكوربيك تعداد تخم هر پروانه ماده          % ٣در تيمار    
كاهش پيدا نمود هرچند كه اين مقدار از لحاظ آماري معني دار            

بود ولي  با توجه به كاهش ساير خصوصيات زيستي اين گروه از            ن
عموماً مقاالت اندكي اثرات زيادي      . حشرات قابل توجه مي باشد   

ويتامين هاي محلول در آب را در حشرات مورد بحث قرار                 
 بيان مي دارد   )١٩٩٢(مك فارلين   . )١٩ ،١٧، ١٢،  ٤ (مي دهند

وجب ممانعت   كه مقدار زياد اسيد آسكوربيك مي تواند م              
اسپرميوژنز در برخي از حشرات شود و همچنين قدرت زنده              

 محققين هندي  . ماندن تخم هاي توليد شده را كاهش دهد           
 در بررسي هاي خود نشان  دادند كه مقدار مناسب               )١٩٩٥(

اسيدآسكوربيك در غذاي حشرات كامل مگس جاليز يك               
يي حشرات  هنگاميكه جيره غذا  . ميلي گرم بر ميلي ليتر مي باشد    

از اين   )  ميلي گرم بر ميلي ليتر   ٥/٠( مذكور حاوي مقدار كمتري   
ويتامين باشد سيكل طبيعي زندگي و توليد مثل آنها دچار                
 اختالل شديد خواهد شد اما گزارش مي نمايند كه افزايش آن            

در مواد غذايي اگرچه هيچگونه      )  ميلي گرم بر ميلي ليتر   ٥/١-٢(
حشره در بر ندارد ولي مي تواند         اختاللي براي چرخه زندگي       

تحقيقات مشابه اي نيز به اين مطلب        . )١٢ (تاحدي مضر باشد  



٨١١ ...اثر افزايش اسيد آسكوربيك در رژيم غذايي : اعتباري و عبادي

اشاره دارد كه افزايش يا كاهش اسيد آسكوربيك بيش از حد              
مناسب در رژيم غذايي كرم سيب، مي تواند عالوه بر اينكه سبب            
بروز اختالالت رشدي گردد، اثرات منفي روي قدرت باروري و             

 . )٤ (م حشرات ماده ايجاد نمايدتعداد تخ
اي باالي تركيب   ه نيز اثرات منفي غلظت    )١٩٩٦ (اها و خان  س

مولتي ويتامين و مواد معدني را در خصوصيات حياتي كرم                
 ابريشم علي الخصوص پتانسيل توليد مثلي آن گزارش مي نمايند        

)١٩(. 
اسيد اكثر غلظتهاي    با    توت در اين بررسي، غني سازي برگ    

سبب كاهش درصد    ،   A درصد گروه     ٢و  ١ مگر    كآسكوربي
چنين نتايجي قبالً توسط نيرواني و كاليوال       . تفريخ تخم ها گرديد  

آنها نشان دادند كه غني سازي برگها با       .  گزارش شده بود   )١٩٩٦(
ولي . اسيد فوليك نيز سبب كاهش درصد تفريخ تخمها مي گردد        

ه از تكنيك    نكته اي كه در آنجا قابل توجه مي باشد استفاد            
اسيد آاليي براي ارزيابي درصد تفريخ بود، ازآنجائيكه حساسيت          
تخم ها بسيار زياد است، در اين روش احتمال آن وجود دارد كه             

اسيد  كلريدريك بكار برده شده در اين تكنيك سبب پراكندگي           
 . در درصد تفريخ تخمها شود

يافت با توجه به نتايج اخذ شده در اين تحقيق مي  توان در             
كه افزايش اسيد آسكوربيك با غلظتهاي مزبور به برگ توت               
بعنوان يك مكمل غذايي كرم ابريشم نمي تواند از نظر اقتصادي           
. جوابگوئي نيازهاي اجرائي در مديريت پرورش كرم ابريشم باشد         

نتايج اميدبخشي كه از بررسي مقاالت موجود به چشم مي خورد           
يد ابريشم بوده صرفاً تحت آن      افزايش تول %  ٣٠و حاكي از حدود     

زيرا در شرايط آب و هوايي شمال          . شرايط اخذ گرديده است   
كشور با استفاده از ارقام توت اصالح شده چنين نتايجي بر روي             

 . الروهاي هيبريد ايراني مشاهده نمي شود
 

 سپاسگزاري
بدينوسيله از شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران كه            

تحقيق را فراهم نموده تشكر و تقدير            امكانات اجراي اين      
 .مي گردد
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