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 Introduction: The present study was conducted to investigate the effects of mulberry mixture 

cultivation compared to single mulberry cultivation mode on the biological performance of 

silkworm. 

Materials & Methods: In this experiment, a mixture of mung bean, bean, fodder corn, pumpkin 

stew and horseradish was used among the rows of berries, and in a single ship, special berries 

were used. In order to evaluate the quality of the leaves produced after the cultivation of the 

mentioned plants, the leaves were used in silkworm feeding. The study was conducted in a 

completely randomized design with three replications per treatment. Each replicate consisted of 

one hundred and fifty-one-day-old larvae of the 154×153 commercial hybrids. The larvae were 

bred according to the standard methods of the Iran Silk Research Center (ISRC).  

Result: The larvae were bred according to the standard methods of the Iran Silk Research Center 

(ISRC). The results showed that the total number of cocoons, the number of good cocoons, the 

total weight of the cocoons, the weight of the good cocoon and the weight of one female and 

male cocoon in the berry-bean treatment had the highest value compared to the single treatment 

of mulberry (P<0.05). Also, the number of alive good cocoons in the berry-bean treatment was 

significantly higher than other treatments (P<0.05). 

Conclusion: In general, the results showed that the type of plant planted with the mulberry tree 

had a significant positive effect on most traits of silkworms compared to single planting. 
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بر عملکرد  آن کشت مخلوط درخت توت در مقایسه با حالت کشت منفرداثر ارزیابی 

 (.Bombyx mori L) کرم ابریشمصفات اقتصادی 

 

 

 

 

 انیدیمج دیمج ،*یآباد، غالمرضا محسنیزنجانیرضا صورت
 

 

 
 ، رشت، ایرانالنیدانشگاه گ ،یدانشکده علوم کشاورز ،گروه زراعت و اصالح نباتات 

 چکیده  کلمات کلیدی
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 بر عملکرد زیستی کرم ابریشم با حالت کشت منفرد توت سهیاثرات کشت مخلوط درخت توت در مقا یحاضر جهت بررس قیتحق :مقدمه

 .انجام گرفت

و در تک کشتی   توت یهافیرد انیو ترب در م یکدو خورشت ،یاذرت علوفه ا،ی، لوباز کشت مخلوط ماشک ش،یآزما نیا در ها:مواد و روش

ابریشم استفاده ها در تغذیه کرم های تولیدشده پس از کشت گیاهان مورد اشاره، برگمنظور ارزیابی کیفی برگبه .استفاده شد اصلحاز توت 

روزه، اجرا در آمد. هر تکرار شامل صد و پنجاه عدد الرو یکازای هر تیمار بهبه در قالب یک طرح کامالً تصادفی و سه تکرار این تحقیقشد. 

   .های استاندارد رایج مرکز تحقیقات ابریشم کشور انجام شدبود. پرورش الروها، مطابق روشکرم ابریشم  154×153از آمیخته تجاری 

طور به باقال-توت ماریتدر  ماده و نر لهیپ کی وزنو  وزن پیله خوب ،ها، وزن کل پیله تعداد پیله خوب ،تعداد کل پیله نشان داد که نتایج نتایج:

 باقال-توت ماریخوب زنده در ت یهالهیتعداد پچنین هم .(>05/0P) ندبودرا دارا  تیمار تک کشتی توتمقدار نسبت به  نیباالتر یداریمعن

 .(>05/0P)بود  مارهایت ریاز سا شیب یداریطور معنبه

صفات مربوط به  ترشیبر ب یمثبت داری، اثر معننوع گیاه کاشته شده همراه با درخت توت کهنشان داد  جیتانکلی طوربه :گیری و بحثنتیجه

 .دارد نسبت به کشت منفرد توت شمیعملکرد کرم ابر
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 مقدمه

ران کشور که توسط نوغاندا یهاسطح توتستان ریاخ یهادر سال       

 طور قابلهب رد،یگیمورد استفاده قرار م شمیپرورش کرم ابر یبرا

ها مساحت توتستان یجیکاهش تدر. کاسته شده است یامالحظه

است،  انیرانیکهن در فرهنگ ا یانهیشیپ یکه دارا ینوغاندار یبرا

شدن از  و به تبع آن کاسته شمیابر کرممنزله افت پرورش واقع به در

و  ی)صورت باشدیم یشمیو نخ ابر لهیبط شامل پمرت داتیحجم تول

 شیدر اواخر دهه هفتاد ب رانیا یهامساحت توتستان(. 1396 ،یرکن

بنا به اعالم مرکز توسعه  1395در سال  کنیهزار هکتار بود ل 80از 

 ،دیهکتار رس 14375 هفعال در کشور ب یهاسطح توتستان ینوغاندار

 یتیکه فعال ینسبت به نوغاندار یکشاورز یهاتیفعال ریاما چون سا

دنبال به یترشیب یصرفه اقتصاد گردد،یمحسوب م یمحصولتک

 کیدر طول  کهیدرحال دیبه توتستان جد نیدارد، لذا اختصاص زم

ماهه کیدوره کیمدت از برگ درختان توت تنها به یسال زراع

 لیدلهو بندارد  یقابل قبول یاقتصاد هیعمالٌ توج شود،یم یداربربهره

 نیدوره پرورش، زم انیپس از هرس درختان توت در پا کهنیا

رها  یعنوان توتستان بدون هر گونه استفاده اقتصادبه افتهیاختصاص 

به  یلذا نوغاندار رد،یگیاز آن صورت نم یانهیاستفاده بهشده و 

 ،یو رکن یصورت) رودمی یبه فراموش، رو با امعان به عدم صرفه جیتدر

 ترشیاکنون بکه هم داریمفهوم کشاورزی پا .(1396، مرات ؛1396

نو است  یاشهیروش مطرح است، اند کیو نه  نشیب کیتنها درحد 

 یکارهاراه یتوسعه آن و معرف یدر پ ستیزطیداران محکه دوست

. کشت مخلوط (2006همکاران،  و Banik) بر آن هستند یمبتن یعمل

 یکشاورز یهاستمیس نیترو از مهم داریپا یکشاورز یهااز مؤلفه یکی

تنوع محصوالت و سود حاصله  لیدلکه به رودیشمار مبه ریپذمانجا

همکاران،  و Geren) باشدیم تیدر واحد سطح و زمان حائز اهم

 شیعملکرد در واحد سطح، افزا شیکشت مخلوط سبب افزا .(2008

ده، کاهش از منابع مورد استفا یوربهره شیمصرف آب، افزا ییکارا

 تنوع، شیافزا د،یتول یبازده شیها، افزاکشمصرف سموم و آفت

و  Neumann) شودیدر درازمدت م یستیو ثبات ز دیتول یداریپا

 یاهانیها ازجمله گلگوم نیچنو هم ایخوشه. ذرت (2007همکاران، 

صورت به یادیز اهانیبا گ توانندیم مناسب یسازگار لیدلکه به هستند

، و همکاران Zulfigar ؛2006و همکاران،  Awal) شوند مخلوط کشت

منحصر  ییزااشتغال ،یاقتصاد مقاومت یمبان تیتوجه به اهم با .(2000

در صنعت فرش )تنها ده  یشمیکشور به نخ ابر ازین ،یبه فرد نوغاندار

از  هیو بق شودیم دیصنعت فرش در داخل تول ازیدر صد نخ مورد ن

آن  یایتوت و مزا ریتکث ی(، سادگگرددیم نیواردات تأم قیطر

از ارقام اصالح شده توت، مناسب  یاریبس درمصرف آب باال  یی)کارآ

در برابر  دیکشور و مانع مف زیعنوان بادشکن در نقاط بادخبودن آن به

کالن  یهااستیدر س ینوغاندارداشتن  تیاولو نیچنگردها(، همزیر

این حوزه  در جدید یعلم یاوردهااستفاده از دست ،یکشاورزجهاد وزارت

 ،یمحصوالت زراع خلوطامکان کشت م ضروری است. لذا بررسی

فواصل کاشت درختان  نیماب ینتیو ز ییدارو اهانیگ زیو ن یاعلوفه

محصول  نیو الزم است امکان برداشت چند دهینظر رسبه یضرور توت،

 یهاستانکه توت یرشد مطلوب در مناطق تیبا قابل یاو علوفه یزراع

گردد تا  یابیرزو ا یبررس یو عمل یطور علماند، بهدر آن پراکنده رانیا

 ییافزابا هم هم شود و دهیها بر عملکرد درخت توت سنجآن ریهم تأث

 نیدرآمد نوغانداران با ا شیکشت مخلوط، امکان افزا قیاز طر دیتول

براین بنا (.1396 ،یو رکن یفراهم گردد )صورت زین یمحصوالت جانب

نوآوری این مقاله در این است که برای اولین با توجه به مطالب فوق، 

ورت توام با سایر گیاهان بر صبار در دنیا اثر برگ توت کشت شده به

 یحاضر جهت بررس قیتحق شود. لذاعملکرد کرم ابریشم مطالعه می

فواصل درخت  نیدر ب یو زراع یاعلوفه یهاامکان کشت توأم گونه

در بر عملکرد کرم ابریشم اثرات کشت مخلوط درخت توت  زینتوت و 

 با حالت کشت منفرد توت انجام گرفت. سهیمقا

 

 ها و روشمواد 
 1397 یزراعسال  زییدر تابستان و پا ماه 4مدت به شیآزما نیا       

 خانیکشور واقع در منطقه پس شمیابر قاتیدر توتستان مرکز تحق

که با  بودشامل درختان توت  شیرشت انجام شد. مزرعه مورد آزما

اند. فاصله کشت شده گریکدیاز  متریسانت 170تا  150فاصله حدود 

 .بود متریسانت 70خطوط حدود  یدرختان از هم رو

درخت از کشت مخلوط  ش،یآزما نیا در: شیروش انجام آزما       

 انیدر مو ماشک ترب  ،پاچ باقال، یکدو خورشت ،یاذرت علوفهتوت با 

 پاچ -توت ،یکدو خورشت -، توتایعلوفه ذرت -توت) توت یهافیرد

درخت  منفرد کشتنیز حالت ( و ماشک -ترب و توت -باقال، توت

ها و هرس پس از برداشت برگ شیآغاز آزما یبرا. استفاده شدتوت 

و پس از برداشت  دیخرداد ابتدا ذرت کشت گرد مهیندر درختان توت، 

باقال، پاچ ،یکدو خورشتکشت  بیترتبه ،خرداد مهیهرس توت در ن و

روش کشت  هینظر بر پا مورد اهانیترب و ماشک انجام شد. کاشت گ

نظر مطابق تراکم  مورد اهانیها انجام شد. تراکم بوته گمتداول آن

 شد. میو طبق نقشه کاشت تنظ اهیهر گ نهیبه

منظور ارزیابی کیفی به: های تولیدشدهارزیابی کیفی برگ       

ی هابرگاز دشده پس از کشت گیاهان مورد اشاره، های تولیبرگ

در تحقیق قسمت از این ابریشم استفاده شد. در تغذیه کرم  حاصل

ازای هر تیمار به اجرا در قالب یک طرح کامالً تصادفی و سه تکرار به

روزه، از آمیخته تجاری آمد. هر تکرار شامل صد و پنجاه عدد الرو یک
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درجه  25-28شرایط استاندارد دمای بود. الروها در  154×153

)درصد( پرورش داده شد. پرورش  90-75سلسیوس و رطوبت نسبی 

های استاندارد رایج مرکز تحقیقات ابریشم کشور الروها، مطابق روش

های حاصل از هر تکرار، انجام شد. در پایان دوره پرورش، پیله

درصد و رکوردگیری و متغیرهای زیستی و اقتصادی شامل تعداد و 

های خوب، متوسط، ضعیف و دوبل، وزن کل پیله تولیدی، وزن پیله

تعداد کل پیله تولیدی، وزن یک پیله، وزن قشر ابریشمی، درصد قشر 

های خوب، متوسط، ضعیف و دوبل نسبت ابریشمی، درصد وزنی پیله

های تولیدی، تعداد پیله در لیتر، وزن یک لیتر پیله خوب کل پیلهبه

های خوب، متوسط، ضعیف و دوبل، ندگاری شفیره در پیلهو درصد ما

 25گیری خصوصیات پیله، در هر تکرار، تعداد ثبت شد. برای اندازه

عدد پیله ماده )تعیین جنسیت با مشاهده اندام  25عدد پیله نر و 

ها توسط کارشناس مجرب( توزین شد و پس از خارج تناسلی شفیره

پیله از هر جنس  25توزین قشر ابریشمی ها و ها از پوستهکردن شفیره

 با استفاده از فرمول و درصد قشر ابریشمی پیله محاسبه شد.

 وزن پیله/وزن قشر پیله( =درصد قشر پیله× ) 100

آمده دستهای بهتجزیه واریاس داده: هاداده و تحلیلتجزیه        

تصادفی انجام شد. مقایسه  کامالًاز آزمایش در قالب مدل آماری طرح 

در سطح  Least Significant Difference (LSD)ها با آزمون یانگینم

ها از شد. برای تجزیه واریانس و مقایسه میانگینانجام  پنج درصد

 استفاده گردید. SPSS (1997)افزار نرم
 

 تایجن

نتایج مربوط به اثر تیمارهای مورد بررسی بر تعداد و درصد انواع        

بر  ارائه شده است. 1در جدول  ریشمپیله تولیدی در الروهای کرم اب

ترین بیش داریمعنی طوربه باقال،-کشت دو گانه توت اساس نتایج تیمار

عملکرد تولیدی را در مقایسه با سایر تیمارها به خود اختصاص داده 

 36/121خوب، با  یهالهیتعداد پباقال  -توت ماریت در. (>05/0P) است

، ترب-توت ،کدو-توت یمارهایبا ت چندره .بود مارهایت ریاز سا شیعدد ب

 ماشک-توت ماریت نیچنهم داشت. قرار یرده آمار کی، در ماشک-توت

بود  مارهایت ریدرصد باالتر از سا 71/94خوب، با  یهالهیصد پنظر در از

 .(P>05/0) داشتن یداریمعن یاختالف آمارها ماریتیک از هیچ با اما
 

 مقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر تعداد و درصد انواع پیله تولیدی در الروهای کرم ابریشم :1جدول 

 .(>05/0P)د نباشی میداردارای تفاوت معنیاز نظر آماری های فاقد حرف مشترک، میانگین ،ر هر ردیفد
 

انواع پیله تولیدی  وزن  بر اثر تیمارهای مورد بررسی 2جدول        

که در نتایج دیده طورهماندهد. را نشان می الروهای کرم ابریشم

 نیباالتر یداریطور معنبه باقال-توت ماریها در تلهیوزن کل پ شودمی

 کشت تکی توت و یمارهایبود و با ت مارهایت ریمقدار به نسبت سا

وزن  .(>05/0P)ت داش یداریمعن ی اختالفآمار کدو  از نظر -توت

مقدار  نیباالتر یداریطور معنبه ماریت نیدر ا زیخوب ن یهالهیپ

 .(>05/0P) بود مارهایت رینسبت به ساگرم(  36/204)

 

 انواع پیله تولیدی الروهای کرم ابریشم بر وزنمقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی  :2جدول

 .(>05/0P)باشند داری میدارای تفاوت معنی های فاقد حرف مشترک، از نظر آماریدر هر ردیف، میانگین 

 (SEمیانگین ) استانداردخطای  ماشک-توت ترب-توت باقال-توت کدو-توت ذرت-توت توت کشت منفرد صفت/تیمار
 88c 98/21bc 102/02ab 121/36a 100/04ab 111/21ab 1/23 تعداد پیله خوب

 ab 11ab 4/33b 17/36a 8/36b 12/36ab 0/41 14 تعداد پیله متوسط
 0/33b 2/1ab 1/25ab 1/52ab 4/36ab 2/52ab 0/03 تعداد پیله ضعیف
 2/66bc 2/54bc 0/36c 1/02bc 5/34a 2/23bc 05/0 تعداد پیله دوبل

 105/2c 113/36bc 107/69d 142/13a 127/39ab 120/74ab 04/3 تعداد کل پیله
 84/24ab 87/38ab 87/88ab 94/71a 87/35ab 87/83ab 12/2 درصد پیله خوب

 13a 9/65ab 3/99b 10/18a 6/4ab 12/43a 35/0 درصد پیله متوسط
 0/29ab 1/72ab 0/94ab 1/36ab 0/80ab 1/68ab 04/0 درصد پیله ضعیف
 2/46abc 2/30abc 0/4c 0/76bc 2/84ab 1/65abc 06/0 درصد پیله دوبل

 (SE) میانگین استانداردی خطا ماشک-توت ترب-توت باقال-توت کدو-توت ذرت-توت توت کشت منفرد صفت/تیمار
 126/14e 182/77c 196/76bc 204/36a 204/25a 178/52cd 67/1 )گرم( وزن پیله خوب

 26/24a 19/5ab 8/42b 22/21ab 11/94b 34/36a  45/0 )گرم( وزن پیله متوسط
 0/46b 3/43ab 1/54b 3/96ab 6/01ab  5/02ab 08/0 )گرم( وزن پیله ضعیف
 10/12ab 10/ 05ab 1/42b 3/76b 19/36a 9/45ab 33/0 ()گرم وزن پیله دوبل

 164/71c 216/63ab 207/43b 253/14a 245/3a 224/24ab  85/4 )گرم( وزن کل پیله
 79/01b 84/66ab 87/ 55ab 93/63a 84/65ab 78/14b 63/1 های خوب تولید شدهدرصد وزنی کل پیله
 15/64a 9/32a 4/10a 9/32a 5/03a 14/63a  09/0 های متوسط تولید شدهدرصد وزنی کل پیله
 0/25a 1/5a 0/75a 1/49a 2/33a 2/26a 1/0 های ضعیف تولید شدهدرصد وزنی کل پیله
 5/92abc 4/63bc 0/59bc 4/56bc 7/63ab 4/36abc 07/0 های دوبل تولید شدهدرصد وزنی کل پیله
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های تولیدی پیله خصوصیات بر بررسی مورد تیمارهای اثر 3جدول        

نتایج دهد. را نشان می مبه تفکیک جنسیت در الروهای کرم ابریش

طور به باقال -توت ماریتدر ماده و نر  لهیپ کی زننشان داد که و

بود  تیمار تک کشتی توتمقدار نسبت به  نیباالتر یداریمعن

(05/0P<). کدو و -ذرت، توت-تیمارهای توتاختالف با  نیالبته ا

 ماریدر ت یشمی(. درصد قشر ابرP>05/0) دار نبودیمعن ترب-توت

 ترشیدرصد ب 69/21و  36/19 بیترتبه نرماده و  لهیدر پ باقال -توت

قرار  یرده آمار کیدر  مارهایت یهر چند با برخ، بود مارهایت ریاز سا

 داشت.

 

 مهای تولیدی به تفکیک جنسیت در الروهای کرم ابریشخصوصیات پیله برمقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی  :3جدول 

 .(>05/0P)باشند داری میحرف مشترک، از نظر آماری دارای تفاوت معنیهای فاقد در هر ردیف، میانگین
 

تولیدی و خصوصیات  خوب بررسی بر ابعاد پیله تیمارهای مورد اثر       

نتایج نشان  ارائه شده است. 4در جدول  ابریشم ممقاومتی الروهای کر

 باقال -توت ماریدر ت تریل کیخوب در حجم  یهالهیوزن پ داد

تعداد  .بود مارهایت ریبا سا سهیمقدار در مقا نیترشی( بگرم 36/156)

  القبا-توت ماریگروه صفات است که در ت نیخوب زنده از ا یهالهیپ

 نی، البته ا(>05/0P)بود  مارهایت ریاز سا شیب یداریطور معنبه

 یدرصد ماندگار .(P>05/0) دار نبودیمعنترب -توت  ماریاختالف با ت

 36/99 کدو -توت ماریهم در ت یخوب استحصال یهالهیدر پ رهیشف

، بود مارهایت ریمقدار نسبت به سا نیترشیمقدار ب نیدرصد بود که ا

 .(P>05/0) دار نبودیمعن مارهایت نیهر چند اختالف ب
 

 ابریشم ممقایسه میانگین اثر تیمارهای مورد بررسی بر ابعاد پیله خوب تولیدی و خصوصیات مقاومتی الروهای کر :4جدول 

 .(>05/0P)باشند داری میحرف مشترک، از نظر آماری دارای تفاوت معنیهای فاقد در هر ردیف، میانگین

 

 بحث
دو  ماریدست آمده، علت عملکرد خوب در تبه جیتوجه به نتا با       

درخت توت از نیتروژن ابقا توان در استفاده یرا م باقال -کشتی توت

باعث ابقا نیتروژن  نیا رسد کهنظر میبه دانست.شده باقال در خاک 

عمل آمده، هب قاتیقتح ی. طشودمیتوت  برگ تیفیرطوبت و ک شیافزا

 برگ توت است تیفیاز ک یناش یاستحصال لهیپ زانیدرصد م 2/38

(Koul 1996همکاران،  و .)کشت تکی توت و کشت  سهیتوجه به مقا با

باقال -زمان توتکشت هم که شودیاستنباط م نیچن ،باقال-توت مرکب

کرم  یو احتیاجات الروهاشده است برگ توت  تیفیکباعث افزایش 

کشت  ماریبرگ توت درختان ت تیکند. مرغوبیم نیرا تام شمیابر

و درصد رطوبت آن  ننیتروژتوان در مقدار یرا مباقال  -زمان توتهم

در  نیتروژندرصد  احتماالً. (1996و همکاران،  Koul) کرد دهمشاه

است.  مناسب شمیجهت پرورش کرم ابر باقال-توت ماریبرگ توت ت

 (SEمیانگین ) استانداردخطای  ماشک-توت ترب-توت باقال-توت کدو-توت ذرت-توت توت کشت منفرد صفت/تیمار

 35/87c 50/63a 53/35a 53/36a 51/56a 45/66b 46/2 )گرم( هپیله ماد 25 وزن

 1/42c 2/36ab 2/36a 2/49a 2/36ab 1/82b 021/0 وزن یک پیله ماده )گرم(

 6/18b 9/43ab 10/53a 10/36a 9/28c 7/46b 08/0 پیله ماده )گرم( 25وزن قشر 

 0/248e 0/39c 0/43a 0/420a 0/37b 0/29d 0084/0 وزن قشر یک پیله ماده )گرم(

 17/25b 18/69cd 19/36a 19/36a 17/69a 16/36c 27/0 درصد قشر ابریشمی پیله ماده )درصد(

 34/02b 46/36a 49/36a 49/63a 48/01a 42/69a 014/0 پیله نر )گرم( 25وزن 

 1/41d 1/69ab 1/69ab 1/96a 1/93a 1/73c 03/0 ر )گرم(نوزن یک پیله 

 6/35b 7/63b 9/8ab 10/36a 9/69ab 7/93b 62/0 ر )گرم(نپیله  25شر قوزن 

 0/25a 0/36a 0/396a 0/43a 0/38a 0/31a 003/0 ر )گرم(نه لشر یک پیقوزن 

 18/71a 18/93a 20/39a 21/69a 20/ 16a 18/45a 36/0 ر )درصد(ندرصد قشر ابریشمی پیله 

 (SEمیانگین ) رداستانداخطای  ماشک-توت ترب-توت باقال-توت کدو-توت ذرت-توت توت کشت منفرد صفت/تیمار

 71/25a 78/04a 73/36a 78/03a 79/33a 74/36a 86/0 تعداد پیله خوب در یک لیتر

 130/5a 145/09a 141/36a 156/36a 149/55a 146/85a 25/1 وزن پیله خوب در یک لیتر )گرم(

 88/00c  96/63bc 101/36b 119/36a  109/01ab  103/50b 45/1 تعداد پیله خوب زنده
 98/85a 98/99a a 99/36 99/03a 98/20a 98/60a 36/1 های خوب )درصد(ماندگاری شفیره در پیلهدرصد 

 a 93/36a 99/69a 94/96a 82/50a 97/10a 47/1 95/26 تعداد پیله متوسط زنده
 95/23a 93/45a 99/73a 94/98a 82/60a 97/10a 32/1 د(صهای متوسط )دردرصد ماندگاری شفیره در پیله
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منظور به شمیکرم ابر یازهاین نیدر تام یاز عناصر اصل یکی نیتروژن

. (Shivashanker ،1997 و Shanker) مرغوب است لهیاستحصال پ

 تیکاهش کم ای شیبا افزا یمیبرگ توت، رابطه مستق نیتروژن نزایم

 .(Shivashanker ،1997 و Shanker) دارد شمیکرم ابر لهیپ تیفیو ک

 اهیگ ازیاز حد ن ترشیب ایتر در برگ توت، کم نیتروژنچه مقدار چنان

 لهیو بد شکل شده و وزن و درصد قشر پ زیر ،یاستحصال لهیپ ،باشد

و همکاران  میرحسینیالبته  (.2010 همکاران، و Hao) ابدییم کاهش هم

فصل بر عملکرد  مختلف و اثر فصول ی درمحیط هایاثیر تنش( ت1394)

چنین میرحسینی همبررسی نمودند.  های مختلف کرم ابریشمواریته

در استفاده از روش شاخص  مورد نظر اثر صفت( 1392و همکاران )

را اثبات  تجاری کرم ابریشم انتخاب دو صفتی بر عملکرد دو الین

هم بر  یگرید که عوامل مختلف نشان داده است قاتیتحق جینتا کردند.

 میرحسینی ؛1386، و همکاران صیدوایموثرند ) شمیعملکرد کرم ابر

درخت توت  برگ توت را استفاده  تیمرغوب علت. (1389 ،و همکاران

واسطه که بهی وثرعامل م توان ذکر کرد. یماز نیتروژن ابقایی باقال 

جذب برگ است  قابل تکرد، از جادیبرگ توت ا تیفیتوان در کیآن م

خاطر بود که  نیاست. به هم تیحائز اهم یمختلف الرو نیکه در سن

در مطالعات  .تیمارها بود تر از سایرها بیشباقال وزن پیله -توت ماریدر ت

 با ماشک و لوبیا همانند لگوم هایگونه وجود که شدهقبل گزارش

 را مساعدی محیط اتمسفری، نیتروژن تثبیت توانایی از برخورداری

 توانایی سبب بهبود این سازند زیرامی فراهم لگوم غیر هایگونه برای

 .(Buyukburc ،2003 و Karadag) گرددمی خاک حاصلخیزی وضعیت

 عملکرد از بیش گیاهان عملکرد مجموع اغلب ط،روش کشت مخلو در

و همکاران،  زادهنصراله) بود خواهد کشتیشرایط تک در گیاهان از یک هر

 رقم، نوع زراعی، گیاه نوع چون هم عواملی راستا این در. (1390

 رقابتی واکنش و گیاهی بقایای مدیریت گیاهان، نحوه تراکمی نسبت

 هایگونه از یا یکی دو هر مناسب رشد در مخلوط در گیاهان از یک هر

 در عملکرد بهبود مهم دالیل ازجمله و باشندمی رمؤث زراعی گیاهان

 بود خواهند قادر گیاهان از یک هر که است این مخلوط کشت

 برگ، باریک ،برگپهن ها مانندآن بین خاص هایتفاوت واسطهبه

بیولوژیکی  تثبیت توانایی و سطحی و عمیق ریشه وزیاد،کم ارتفاع

 نمایند استفاده بهتری اییکار با محیطی منابع از آن عدم و نیتروژن

(Ahmad  ،2006و همکاران) .علتبه مخلوط کشت کلی، صورتبه 

 اکوسیستم زراعی در منابع از استفاده کارایی بهبود باعث تنوع افزایش

  (.2006و همکاران،  Agegnehu) شودمی عملکرد افزایش نهایت در و

 مارینوع ت 6توت حاصل از با برگ  شمیکرم ابر یالروها هیتغذ جینتا

 یداری، اثر معننوع گیاه کاشته شده همراه با درخت توت کهنشان داد 

 تحقیق های. دادهدارد شمیصفات مربوط به عملکرد کرم ابر ترشیبر ب

و  ،اهیگ یفیو ک یاز بهبود رشد کمّ یناش شیافزا دهندهنشان حاضر

 شمیه کرم ابراست ک یبرگ توت تیو کمّ تیفیک شیمتعاقب آن افزا

و قشر با وزن  ییهالهیپ دیشده بود که حاصل آن تول هیبا آن تغذ

بنابراین کشت توام درخت توت با سایر  .بود باالترتر ابریشمی بیش

 شود.افزایش عملکرد کرم ابریشم توصیه می ویژه باقال جهتگیاهان به
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