
 

 های آنکرم ابریشم و ارزش

 وری وترتیب: مجتبی صارم، مدیر پیلهی دهقان/تهیهنامههفته

سال قبل  ۶۰۰شد. این کار نخستین بار در چین حدود دو هزار و کرم ابریشم بیش از چهار هزار سال توسط مردم پرورش داده می

کردند. اما سرانجام ها مخفی نگه داشتند و در اروپا و خاورمیانه تجارت میها راز تهیه ابریشم را سالاز میالد مسیح آغاز شد. چینی

 .به دست آوردن ابریشم از طریق کرم ابریشم را مردم دیگر کشورها یاد گرفتند

 : پرورش کرم ابریشم

رسد و یک کار شود. یک کرم بالغ طول قدش به پنج تا هفت سانتی متر میی نامیده میدارعمل پروراندن کرم ابریشم نوغان

متر نخ ابریشم از آن برداشت کرد، اما  ۶۰۰تواند تند که میای میانگیز است. فقط در طی چند روز یک کرم ابریشم تنها پیلهشگفت

 .ید شودهزار پیله نیاز است تا نیم کیلو نخ ابریشم خام تول ۲۵باز به 

 : مراحل پرورش کرم ابریشم

که اولین آثار تفریخ مشاهده کشد. پس از اینروز طول می ۱۳گویند که در شرایط مساعد تفریخ: خروج کرم از تخم را تفریخ می

درصد  ۸۰گراد و درجه سانتی ۲۵ساعت در اتاقی کاماًل تاریک که دارای دمای  ۴۸نواخت به مدت شد، الزم است جهت تفریخ یک

 .رطوبت داشته باشد، قرار گیرد



 :کرم جوان

 .شوندرنگ میها از تخم تیرهها در ابتدا آبی روشن است که درست قبل از خارج شدن کرمرنگ تخم

و به هر مرحله از « سن»اندازی است که به هر مرحله از تغذیه کرم ابریشم معموالً دارای پنج مرحله تغذیه و چهار مرحله پوست

توان گفت که کرم ابریشم دارای پنج سن و چهار خواب است. سنین یک و دو و سه را شود. میگفته می« خواب»ندازی اپوست

 .کشدروز طول می ۱۱گویند. سنین کرم جوان حدود « کرم جوان»

 کرم بالغ

ها از اشتها ایان سن پنجم کرمانجامد. در پروز به طول می ۱۶-۱۵شود که سنین چهار و پنج به نام کرم ابریشم بالغ نامیده می

تنی آید که در این زمان با گذاشتن وسایل پیلهها کوچک شده و به رنگ زرد و شفاف در میمانند جثه آنافتاده و از تغذیه باز می

 .آیدها موجبات تنیدن پیله فراهم میبر روی کرم

 : عادت غذایی کرم ابریشم

های توت باید بالفاصله پس کند و هیچ غذای دیگری را نخواهد خورد. برگاستفاده می کرم ابریشم از برگ درخت توت برای تغذیه

های تازه و لطیفی که مورد نیاز کرم جوان است، در اوایل بهار در از بیرون آمدن کرم از تخم، در اختیارش قرار گیرد. برگ

 .رس استدست

گی بسیار خشن هستند و در دوره چهارم و پنجم زنده« های جوانکرم»گی کرم ابریشم های کهنه در سه مرحله اول زندهبرگ

 .کش باشندها باید عاری از مواد آفتهای سخت و خشن استفاده کنند. برگتواند از برگمی« های بالغکرم»

 : نحوه ضد عفونی کردن برگ

ها را به مدت سه دقیقه در یره غذایی باید آنهای تازه به عنوان ذخهای درخت توت با برگآوری مقدار زیادی از شاخهبعد از جمع

تواند باعث کشته ها باید در زیر شیر آب خوب شسته شوند تا خوب پاک و شسته شود. زیرا میمحلول گندزدا قرار داد. سپس برگ

 .داری شودنگه های پالستیکی و جای خنکها گرفته شده و در کیسههای ابریشم شود بعد با تکان دادن آب اضافی، برگشدن کرم

 : تشکیل پیله

گذارد؛ طی بیضه تخم کوچک می ۴۰۰شود. پروانه ماده پس از جفت گیریابتدای هر تابستان پروانه کرم ابریشم از پیله خارج می

شود سپس طی چهار ها برگ درخت توت داده میشود به آنمتری از تخم خارج میتقریباً دو هفته یک کرم ابریشم سه میلی

 .کنند، تا کامالً بالغ شونداندازی میمرحله پوست

کننده کرم ابریشم این کار به وسیله غده ترشحکند بعد از حدود یک ماه، هر کرم ابریشم شروع به ریسیدن پیله اطراف خودش می

 .شودانجام می

 : استفاده از شفیره کرم ابریشم

چسباند. کند، پیله را به صورت سطح صافی به هم میکند و بعد با چسبی که تهیه میکرم ابریشم یک تار ابریشمی نازک ترشح می

 ۵/۱تواند وزنی در حدود و روش پرورش کرم ابریشم، یک پیله می کشد که بسته به خصوصیات نوعاین کار سه شبانه روز طول می

 .گرم داشته باشد ۵/۲تا 



تواند این رشته نخ متر باشد، خروج پروانه از پیله می ۹۰۰تا  ۳۰۰باید توجه کنید که طول رشته نخ ابریشمی یک پیله ممکن است 

 .آیدخل آن است به دست میتکه کند در حالی که ابریشم از پیله کامل که شفیره دارا تکه

مانده به وسیله گرما های بالغ فقط به اندازه مورد نیاز اجازه دارند از پیله خارج شوند، باقیدر یک مزرعه پرورش کرم ابریشم پروانه

 .شونددر درون پیله کشته می

متمایل به زرد با بدنی سخت و پرموى دارد. عمر که ابریشم بتواند ریسیده و به پارچه بدل شود، پروانه کرم ابریشم رنگ برای این

 .گذاری کندپروانه بالغ مدت بسیار کوتاهی است به اندازه کافی طوالنی برای این که پروانه بتواند تخم

 :بندی کردتوان دستهبه صورت عموم استفاده از ابریشم کرم ابریشم را به موارد زیر می

 : موارد استفاده ابریشم در صنعت

رود دو تا سه روز بعد از تشکیل پیله شود در عوض برای تهیه ابریشم خام به کار میشم به عنوان محصول اصلی استفاده نمیابری

 .شودشود و تقریباً بعد از دو هفته به صورت پروانه از پیله خارج میکرم درون آن به شفیره تبدیل می

 : در صنایع نظامی

له کرم ابریشم با یک رزین خاص ساخته شده و سپس به شکلی فشرده شده است که مقاوم و این لباس ضد گلوله که از ترکیب پی

تا چهار کیلو گرام بوده و قیمت آن یک سوم  ۲.۵متر، وزن آن میلی ۲۰تا  ۱۴های ضد گلوله سبک است. ضخامت این واسکت

 .های رایج استواسکت

 در صنایع نساجی 

پردوامترین و درخشانترین نخ جهان شناخته میشود. و اصلی ترین کاربرد آن در بافت ابریشم به عنوان ظریفترین محکمترین 

  .های ابریشمی استپارچه

 در صنایع پزشکی

ها از بین بروند رفته استفاده گردد تا هم باکتریکنند. از ابریشم در بانداژهای پیشها برای تصفیه هوا استفاده میاز ابریشم در فیلتر

توان استفاده کرد که البته مزیت باالیی نسبت مانند پالتین و فلز میاب کاهش یابد. در جهت استحکام استخوان همو هم خطر الته

 .خودی توسط بدن استبه فلز و پالتین دارد که آن هم جذب خودبه

 سازیمقاوم

 .دشوها و مصالح دیگر استفاده میاز پودر ابریشم جهت باال بردن مقاومت و استحکام مجسمه

 .شوداز شفیره کرم ابریشم برای تهیه غذای ماهی کار گرفته می •

 .در صنعت آرایشی و بهداشتی کاربرد زیادی دارد •

 :موارد استفاده از پیله ابریشم برای پوست به گونه زیر است •

 رسانی پوسترطوبت •

 سفیدکننده پوست •

 بردار پوستالیه •



 هتر از سه هفتکننده چروک پوست در مدت زمان کمرفع •

 کننده پوستسفت •

 از بین برنده جوش سرسیاه •

 سازی پوست و منافذ آنپاک •

 از بین برنده پف زیر چشم •

 ساز عالی برای پوست استچنین به دلیل وجود سریسین یک کالژنو هم •

 کرم ابریشم •

 .شودکرم ابریشم یا کرم پیله نوزاد پروانه است از آن جهت اهمیت دارد که از آن ابریشم تهیه می •

 چین و چروک پوست با پیله کرم ابریشم رفع

دارد. سریسین یک ای که ابریشم را کنار هم نگه میکنید، مادهرا آزاد می« سریسین»کنید در واقع وقتی پیله کرم ابریشم را تر می

د تا پوست چسبکند و به نم و رطوبت میانگیز در کرم ابریشم است به عنوان یک فلم نازک روی پوست عمل میپروتین شگفت

ی پیله کرم ابریشم به شود، به همین دلیل است که بعد از استفادهمرطوب شود. در واقع سرسین مانع تبخیر آب از سطح پوست می

تواند چین و چروک سطحش را بهبود بخشد و سریسین در دهد. پوست با افزایش کالژن میپوست حس لطافت و نرمی دست می

ی پیله کرم های آکنه، افزایش االستیسیته و بهبود رنگدانه، از تاثیرات استفادهدهد. بهبود زخمیش میابریشم تولید کالژن را افزا

رسانی برداری، آبچنین پیله کرم ابریشم برای سفید و روشن شدن پوست، سفت شدن، رفع چین و چروک، الیهابریشم است. هم

 .مند برای پوست استساز بسیار قدرتکالژن گی زیر چشم کاربرد دارد و یکبسیار قوی و رفع پندیده

برای استفاده از پیله کرم ابریشم در رفع چین و چروک پوست باید دو عدد پیله ابریشم را داخل آب داغ بیندازید و سه تا چهار 

ب خارج کنید و از ها را از آوشو دهید و کمی مرطوب کنید. پیلهدقیقه صبر کنید تا نرم شود. پوست محل استفاده را با آب شست

گیری ای پوست خود را ماساژ دهید. بهتر است برای نتیجهخورده داخل انگشت اشاره کنید. به آرامی و صورت دایرهقسمت بُرش

 .کنیدبهتر، تا سه هفته این دوره را به کار ببرید. پس از سه هفته نتایج آن را مشاهده می

 :پیله کرم ابریشم درمانی برای سرطان

ها استفاده های محافظتی برای مالیکولبرای تولید خانه« بامبیکس موری»دانشمندان با استفاده از ابریشم نوعی کرم ابریشم به نام 

های مواد در محصوالتی مثل اند. این دانشمندان با الهام از بدنه محافظتی یک پیله ابریشم، از آن برای محافظت از مالیکولکرده

های ریز از روش منحصر به فرد استفاده کردند که فرآیندی طبیعی ها برای تولید پیلهاند. آنایی استفاده کردهمواد آرایشی و غذ

 ۱۰۰۰هایی تواند کپسولها یک مجرای چرخان مصنوعی کوچک ایجاد کردند که میدهند. آنهای ابریشم انجام میاست و کرم

انگیز است ها معتقد اند ابریشم بسیار شگفتکنند، تولید کنند. آنواقعی درست می های ابریشمهایی که کرمتر از پیلهبرابر کوچک

شود. امروزه از ابریشم گیرد، جامد میکه در مجاورت هوا قرار میآید، مایع است، اما بعد از اینچون زمانی که از بدن کرم بیرون می

شود زیرا های چسبی استفاده میهای سلولی و ژلی نوری، داربستهای مغزی، ابزارهابرای تولید محصوالت جراحی، مثل ایمپلنت

 .اندازدکاماًل با بدن انسان سازگار است و ایمنی بدن را به خطر نمی

 هاابریشم و پایداری استخوان

د. در زمان ها، نیز استفاده برهایی از بدن، مثالً استخوانتوان برای حفظ سالمت بخشاند که از ابریشم میمحققان دریافته

، پزشک برای ثابت ماندن استخوان مورد نظر تا زمانِ درمان یک فلزِ خاص، مثالً تیتانیوم یا فوالد ضد زنگ، را گی استخوانشکسته



چنین پس از بهبودی شوند و همتر استخوان میگی بیشدهد. گاهی این فلزات سخت شده و خود موجب شکستهها قرار میدر آن

 .داکتر باید یک جراحی دیگر برای خارج کردن فلز انجام دهدوضعیت استخوان 

حلی بهتر به نسبت استفاده از فلز باشد. این ابریشم در ها راهتواند برای حفظ استخواناند که میها یک گونه ابریشم ایجاد کردهآن

ین ترتیب دیگر نیازی به یک جراحی رود و به اپذیر است و پس از حدود یک سال از میان میعینی که بسیار قوی است، کشش

 .دیگر برای خارج ساختن آن از بدن نیست

 :های قلبی با پیله کرم ابریشمهای حاصل از حملهترمیم زخم

شود را های قلبی ایجاد میهایی که از حملهاند با استفاده از پیله کرم ابریشم نوعی بافت را برای ترمیم زخممحققان هندی توانسته

آورند، خود قلب هرگز مثل گذشته ها معموالً پس از حمله قلبی سالمت خودشان را به دست میکه انسانند. با وجود اینترمیم کن

شوند، هر سلول یا بافتی که در اثر های قلبی احیا نمیسالمت خود را به دست نخواهد آورد. این به آن دلیل است که نسوج ماهیچه

شود و عملکرد قلب در اثر این فرایند تحت تاثیر قرار افت غیر فعال و خنثا جایگزین میحمله قلبی بمیرد، توسط مقداری ب

 .گیردمی

های خون را به مدت طوالنی و در توان به کمک پروتین موجود در پیله کرم ابریشم، نمونهاند که میچنین دانشمندان دریافتههم

 .دمای باال نگهداری کرد

 اهمیت اقتصادی کرم ابریشم 

تواند به عنوان منبع درآمد کشور از طریق گذاری نسبتاً سریع است. این فعالیت میپرورش کرم ابریشم از نقطه نظر بازگشت سرمایه

های مربوط به صنعت ابریشم قرار گیرد. با توجه به توسعه نخ ابریشم قالین، تولید پارچه ابریشمی و سایر فعالیت تولید مواد خام،

شود که توسعه این صنعت به نوبت خود کمک فراوانی به فرصت زیادی برای توسعه صنایع دستی فراهم میاین بخش تولیدی، 

 .کار و زنان روستایی خواهد ساختجامعه روستایی خواهد نمود و باعث مشغولیت نیروهای بی

کنند. کرم ابریشم پس از برگ توت تغذیه میهایی به نام تلنبار نگهداری کرده و با برای تهیه الیاف ابریشم، کرم ابریشم را در مکان

کند. پس از تکمیل پیله تنی به فاصله یک تا دو روز اقدام به خشک کردن طی مراحل الروی اقدام به تنیدن پیله به دور خود می

 :کنندها به یکی از سه روش زیر عمل میپیله

 الف( روش گرمای خشک بوسیله حرارت مستقیم آفتاب داغ،

 مای مرطوب با بخار آب،ب( روش گر

 ج( روش مرکب با استفاده از دو روش فوق به صورت توأم

 


