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األطوار المختلفة لحشرة الحریر

وھو -تمر الحشرة الكاملة لدودة الحریر بعدة أطوار مختلفة بدایة من البیض الذى یفقس ویخرج منھ طور الیرقة 
وعند اكتمال نمو ھذا الطور یبدأ فى غزل خیوط الحریر حول جسمھ ، ویتحول إلى طور  -الطور االقتصادى

.العذراء ثم إلى طور الفراشة
تخرج الفراشة من الشرنقة لتضع مرة أخرى بعد تلقیحھا من الذكر

سالالت دیدان الحریر فى العالم

:السالالت الصینیة
نبدأ أوًال بالسالالت التابعة للصین لقدمھا فى إنتاج وتربیة دودة القز وما زال إنتاجھا من 

وكثیر من ھذه السالالت یستخدم فى اإلنتاج اآلن بحالة . ملیون كیلو جرام ٢٠٠الحریر سنویًا حوالى 
نقیة وفى التھجین والكثیر من شرانقھا ذات لون أبیض والشكل بیضى مطاول كما ینتشر بین شرانقھا  

:اللون األصفر الذھبى ومن أشھرھا
.ساللة حولیة شرانقھا مطاولة لونھا أبیض فضى وخیوطھا ناعمة جدًا: Woozieالــووزى -١
.ال تفترق كثیرًا عن الساللة السابقة فھى ذات جیل واحد أیضًا: Tshe Kiangتشى كیانج -٢
.ساللة متعددة األجیال لھا ثمانیة أجیال شرانقھا صغیرة: Cantonكانتون -٣
.من السالالت الصینیة ذات األجیال المتعددة وشرانقھا مطاولـة: Traottoترایوتو -٤



كتلھ بیض دیدان الحریر



عذارى دیدان الحریر

یرقات دیدان الحریر



:السالالت الیابانیة
ضرب العلماء فى الیابان بسھم وافر فى معاملة السالالت المختلفة بطرق عدیدة فتحولت من السالالت 
الحولیة إلى ذات األجیال المتعددة ولكن الكثیر منھا مازال حولى أو ذات الجیلین ربیعى وخریفى ویعتبر األخیر أكثر  

ملیون كیلو جرام فى المتوسط وألوان شرانقھا األبیض بصفة عامة  ١٠٠وتنتج الیابان سنویًا حوالى . إنتاجًا للحریر
:وھى ذات خصر مطاولة ومن أھم ساللتھا االقتصادیة

تمتاز شرانقھا باللون األبیض وكمیة الحریر فیھا عالیة جدًا ولھا جیلین فى : Nipponishikiنیبونیشیكى -١
.الموسم الواحد

.كالساللة السابقة: Awojikuأزجیـــكوِ -٢
.من السالالت الحولیة والشرانق ذات خصر صغیر وذات جیل واحد: Akaziأكازیـــــىِ -٣

:السالالت الفرنسیة
تعتبر فرنسا من أھم الدول األوروبیة إنتاجًا للحریر ھى وإیطالیا وقد كانت ھذه الصناعة الزراعیة مزدھرة  

ملیون كیلوجرام وأھم  ٤فیھا إلى وقت قریب حتى انتشر مرض البیرین بین ساللتھا وإنتاجھا السنوى حوالى 
:ساللتھا

ساللة منتشرة والشرانق بیضاء مائلة إلى الصفرة وھى من النوع ذات الخصر وتتفاوت شرانقھا : Varoالفارو -١
یوم ووزن شرانقھا الخضراء ١١یوم والعذراء ٣٧ومدة طورھا الیرقى تحت الظروف المحلیة بمصر ، فى الحجم
.جافة ١٩٩٥خضراء و٦٧٠جم وعدد الشرانق فى الكیلو ٠.٤٨جم والجافة ١.٤٩

.وشرائحھا صفراء فاتحة ومن النوع ذات الخصــر: Gevennesالساللة المسماة جیفنیھ -٢



:الساللة اإلیطالیة
مازالت إیطالیا تعتبر من ضمن الدول التى اعتنت بتربیة دودة القز وقد قام المربین ھناك بإنتاج سالالت 

منھا ذات صفات اقتصادیة ممتازة وقد أصیبت ھذه الدولة أیضًا بكارثة إصابة الیرقات بمرض البیرین واندثر كثیر من  
كما استخدم  . ویوجد اآلن بھا سالالت عبارة عن ھجین من السالالت الیابانیة الصفراء. السالالت الجیدة الصفراء

.  المربین السالالت الصینیة ذات الشرانق المستطیلة والشرانق البیضاء ونتج عنھا سالالت ذات شرانق بیضاء ذھبیة
:وتعددت السالالت تبعًا للون شرانقھا وأحجامھا والشكل السائد ومن أھمھا

:السالالت ذات الشرانق الصفراء منھا
.شرنقتھا خضراء ولونھا أصفر لحمى: Ascoliالساللة األسكولى -١
.الشرنقة منضغطة قلیًال وھى صفراء اللون: Brianzaالساللة بریانزا -٢
.نوع امتاز بكبر شرانقھا ولونھا أصفر لحمى: Gran Sasoالساللة المسماة جران ساسو -٣

:السالالت ذات الشرانق البیضاء ومنھا
:Noviالساللة نوفى -١
.وشرانقھا صغیرة الحجم ولھا خصر بسیط ولونھا أبیض: Italiaالساللة المسماه إیطالیا -٢
وھى ساللة عمل المربین على إنتاجھا من تھجین الساللة النوفى : Bibiancoالساللة المسماة بیبیانكو -٣

وامتاز الحریر الناتج بأنھ جید النوع وكثر استعمالھ فى نسیج المالبس الداخلیة وھو . البیضاء مع الصینى األبیض
.منشر

:السالالت ذات الشرانق الذھبیة ومنھا
.نتجت من ساللة ذھبیة صفراء مع ساللة صفراء أیضًا: Golden bigialloالساللة المسماه بیجیاللو ذھبى -١
.تكونت من تھجین ساللتین صفراء إیطالیتین: Poliguelloالساللة المسماه بولیجیاللة -٢



:الساللة األسبانیة
تنشأ فى أسبانیا سالالت لدودة القز أعتنى بتربیتھا ومنھا ساللة اشتھرت فى صناعة خیوط الجراحة الناتجة   

:من دودة القز ومن ھذه السالالت
وشرانقھا كبیرة بیضاء خشنة وحریرھا أقل درجة ولكن غددھا اللعابیة من أصلح   : Gobioالساللة المسماه بالجوبیو -١

یوم ووزن غددھا ١٤یوم أما العذراء فیحتاج ٣٩وطورھا الیرقى یحتاج . األنواع لصناعة خیوط الجراحة
جم وعدد الشرانق فى الكیلو جراك٠.٦٧جم والجافة ١.٩جم أما وزن الشرنقة الخضراء فیبلغ ١.١٥اللعابیة 

.جافة ١٤٧٠خضراء و٥٠٠ 
وشرانقھا صفراء لحمیة ولھا خصر بسیط وھى كثیرة الشبھ : Sierra morenaالساللة المسماه سیرأمورینا -٢

.بالساللة اإلیطالیة

:سالالت أوروبا الشرقیة والشرق األوسط
ربیت دودة القز فى كثیر من البلدان الواقعة فى ھذه المناطق وقد اشتھر من أنواعھا سالالت اقتصادیة 

.مستخدمة بكثرة فى إنتاج الحریر
وھذه الساللة توجد فى إیران وتتباین ألوان شرانقھا وھى كبیرة : Scbozevarالساللة العجمى المسماه -١

.الحجم
ساللة منتشرة تربیتھا فى اإلقلیم الشمالى من الجمھوریة العربیة المتحدة : Bagdadiالساللة المسماه بغدادى -٢

جم أما وزن ٠.٦یوم ووزن غددھا ١٤یوم والعذراء ٣٨والعراق وشرانقھا ذات لون أبیض ومدة طورھا الیرقى 
شرنقة والجافة  ٥٥٠جم الشرانق الخضراء عددھا فى الكیلو جرام ٠.٥٦جم والجافة ١.٦٠الشرنقة الخضراء 

.شرنقة ١٧١٠
.فتربى فى تركیا وما حولھا: Broussaالساللة المسماه بروسیا -٣
تربیة الحریر منتشرة فى بعض بقاع الیونان ومن أشھر السالالت المحلیة التى تربى ھناك  : الساللـــة الیونانــة-٤

.Adrianopleكذلك الساللة المسماه أدریا نوبل  Salonecaالساللة المسماه سالونیك 



األدوات الالزمــة للتربیـة

صوانى التربیة لألعمار الصغیرة-١
صوانى التربیة لألعمار الكبیرة-٢
شباك تغییر الفرشة -٣
آلة تقطیع أوراق التوت -٤
ورق الجرائـــــد -٥
فرشھ خشنة للنظافـة -٦
فروخ اإلسفنج وورق اإلسفنج -٧
المطھـــــــرات -٨
ترمومترات وھیجرومترات -٩



صوانى التربیة فى حالة التغذیة



صوانى التربیة فى حالة عدم التغذیة


