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  ها ین یافتهتر مهم
 ابریشم و وسـایل نوغانـداري در    نوغان جعبه تخم پرورش کرم ابریشم نوسان زیاد قیمت        ترین عوامل بازدارنده   مهم ،

 . باشد هاي خود می ها و توانمندي بازار، رقابت ناسالم در بین نوغانداران و عدم اعتماد نوغانداران به توانایی

       سطح تحصیالت و سابقه اشتغال به کـار پـرورش کـرم ابریـشم، تفـاوت              حسب برنتایج مقایسه میانگین نشان داد 
سواد و سه گروه تولیدکنندگان  هاي دو گروه تولیدکنندگان باسواد و بی  درصد بین دیدگاه95داري با اطمینان  معنی

 . دارد پرورش کرم ابریشم وجود عوامل بازدارنده سال در مورد 10 و بیشتر از 10 تا 6، 5 تا 1داراي سابقه 

 استبوده اي در کسب و کارهاي پرورش کرم ابریشم بیشتر   زمینه-هاي محیطیاهمیت بازدارنده. 

  زدارنده، کسب و کار، استان گیالنپرورش کرم ابریشم، عوامل با : کلیديهاي واژه
  

 92-314-58 طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

 افروز امدادي و رضا محبوبیمحمد ):گان(نویسنده

  شهرستان صومعه سرا: ش کرم ابریشم مورد مطالعهبررسی عوامل بازدارنده کسب و کارهاي پرور :عنوان
  

  92-314-58 :شماره

  13/11/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
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  یت موضوعماه
زایی در مناطق  عنوان یک فعالیت مکمل بخش کشاورزي، داراي پتانسیل باالي اشتغال صنعت ابریشم به

رغم تمامی این  علی. ي نقش مهمی داردشهرروستایی بوده و در جلوگیري از مهاجرت روستاییان به مناطق 
راي رشد و توسعه روبروست که نیاز به بررسی ها این صنعت در کشور ما و استان گیالن با موانع مختلفی ب توانمندي

عنوان قطب بزرگ تولید  این صنعت در استان گیالن به توسعه هاي بازدارندهبررسی . شود ها احساس می و واکاوي آن
عنوان قطب تولید ابریشم در استان گیالن  سرا به  درصد پیله تر و شهرستان صومعه80ابریشم کشور با تولید 

ها و راهکارهاي مناسب کاهش یا  ر شناخت کافی و درك صحیح از مشکالت موجود و انتخاب شیوهتواند از نظ می
   .ها حائز اهمیت باشد رفع آن

 

  )شرح مساله(مقدمه 
 اجتماعی موثر در ایجاد اشتغال سودآور در مناطق روستایی شـناخته      -عنوان یک ابزار اقتصادي    ابریشم به صنعت  

کلی قـاره آسـیا   طـور  بـه . لـوژیکی و کارآمـد از نظـر تجـاري اسـت       حال فعالیتی پایدار از نظر اکو      شده است و در عین    
   . درصد تولید جهانی ابریشم در این قاره است95که بیش از  طوري کننده ابریشم در جهان است بهترین تولید مهم

 تـن  535 به حـدود  70 تن در دهه 5500میزان تولید پیله تر ابریشم از حدود دهد  ها در ایران نشان می  بررسی
، 70تـا پایـان دهـه    .  تن رسیده اسـت 85 تن به حدود 850 و میزان تولید نخ ابریشمی نیز از حدود   1389 سال   در

میزان پـرورش  .  درصد رسیده است1/0هاي اخیر به کمتر از  درصد بوده که در سال2/1سهم ایران در تولید ابریشم    
 درصد کاهش یافته 86میزان حدود   به1389 تا  1380هاي  کرم ابریشم و تولید پیله در استان گیالن در فاصله سال          

 1390 هـزار هکتـار در سـال    10 بـه  1380 هزار هکتار در سال    8/13هاي کشور از     همچنین وسعت توتستان  . است
 کـاهش  1390 نفـر در سـال   12500 به 1380 نفر در سال 65970تعداد افراد نوغاندار کشور از     . کاهش یافته است  

در . هـاي اشـتغال بیـشتري از دسـت خواهـد رفـت      طور قطع فرصـت  مین منوال ادامه یابد بهیافته که اگر وضع به ه    
. ها واردات پیله خشک و نخ ابریشم به کشور با نوسان همراه بوده ولی در کل با افزایش همراه بوده اسـت              همین سال 

کـه در دو   طـوري  توان دید به  میتبع آن کاهش اشتغال را در تولید فرش ابریشم تاثیر کاهش میزان تولید ابریشم و به    
 1389مربـع در سـال    هزار متر85 به 1373 هزار مترمربع در سال   230ابریشمی در کشور از     دهه اخیر تولید فرش     

در شـرایط حاضـر    . تن اسـت 900 تا 800میزان نیاز و مصرف نخ ابریشم در کشور سالیانه حدود . کاهش یافته است
هاي گیالن نیز در طی دهـه     وسعت توتستان .  هزار جعبه در سال است     24میزان تولید تخم نوغان در استان گیالن،        

صـنعت  دهد  این آمارها نشان می . هزار هکتار رسیده است5/6 هزار هکتار به   9 درصد کاهش داشته و از       28گذشته  
   .جدي روبروستابریشم کشور با تهدیدهاي 
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
ش کرم ابریشم، حسب سابقه اشتغال پرور هاي دو گروه پاسخگویان بر داري بین دیدگاه تفاوت معنینتایج نشان داد 

 . روانشناختی و فنی وجود دارد- اي، فردي  زمینه-هاي محیطی مساحت فضاي تولیدي و سطح تحصیالت در مورد بازدارنده
 

  .  نتایج مقایسه میانگین-1جدول 
بندي گروهمتغیر  داري سطح معنی مقدار آزمون میانگین تعداد متغیر وابسته   

)تجربه کار( سال 10-1  
10بیشتر از   

 52  روانشناختی-هاي فردي زدارندهبا
26 

32/42  
87/33  5/529  119/0  

10-1  
10بیشتر از   52  زمینه اي- هاي محیطی بازدارنده 

26 
45/43  
60/31  5/470  029/0  

10-1  
10بیشتر از  هاي فنی بازدارنده   52 

26 
80/39  
90/38  5/660  869/0  

 بی سواد
 24  روانشناختی-هاي فردي بازدارنده باسواد

54 
38/29  

44 5/405  008/0  

سواد بی  
اي  زمینه- هاي محیطی بازدارنده باسواد  24 

54 
92/28  
2/44  5/394  006/0  

 بی سواد
هاي فنی بازدارنده باسواد  24 

54 
65/30  
44/43  5/435  021/0  

)مساحت( مترمربع 30-1  
30بیشتر از   34  روانشناختی-هاي فردي بازدارنده 

44 
16/46  
35/34  5/521  022/0  

30-1  
30بیشتر از   34  زمینه اي- هاي محیطی بازدارنده 

44 
31/40  
88/38  5/720  782/0  

30-1  
30بیشتر از  هاي فنی بازدارنده   34 

44 
94/37  
70/40  5/695  593/0  

  
 -دار بـین نظـرات پاسـخگویان در مـورد عوامـل بازدارنـده فـردي           دهنده وجود تفـاوت معنـی      نتایج آزمون فریدمن نشان   

هـاي   توان گفت پاسخگویان اهمیت بازدارنده با توجه به مقادیر میانگین می .اي و فنی بوده است    زمینه - محیطی روانشناختی،
   .اند اي را در کسب و کارهاي پرورش کرم ابریشم را بیشتر دانسته  زمینه-محیطی

  
 .  نتایج آزمون فریدمن-2جدول 

 اريدسطح معنی  مقدار آزمون  اي میانگین رتبه  هابازدارنده
  96/1   روانشناختی-فردي

  01/3  اي زمینه-محیطی
  04/1  فنی

231/150  001/0  

  


