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 يدر نواحشم يپرورش کرم ابر يکارهاوکسب ةتوسع ةبازدارندعوامل 

  سراشهرستان صومعه ييروستا

  ∗∗∗∗محمدرضا محبوبی و افروز امدادی
  ۴/۹/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش  ۵/۱۱/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  دهيچک

شهرسـتان  شم يپرورش کرم ابر يکارهاوکسبعوامل بازدارنده با هدف شناسايي  حاضر تحقيق
دهنـدگان  ه پرورشيو جامعه آماري کل يشيمايو از نوع پ يفيق توصيتحق. را انجام شدسصومعه
به  از آنها نفر ٧٨که  نفر بود ٩٤اين شهرستان به تعداد  يبخش مرکز يشم در روستاهايکرم ابر

از پرسشـنامه   ،هـا داده يگـردآور  يبـرا . ق انتخـاب شـدند  يـ به عنوان نمونه تحق يوه تصادفيش
بـا اسـتفاده    نيز پايايي آن .د شديينامه با توجه به نظرات متخصصان تأپرسش ييارو. استفاده شد

 يو فنـ  يانـه يزم -يطـ ي، محيشـناخت روان -يفرد يهابازدارنده يبراآلفاي كرونباخ  بياز ضر
ن عوامـل  يتـر مهـم  کـه  پژوهش نشـان داد  يهاافتهي. دست آمدهب ٦٧/٠و  ٨٣/٠، ٦٥/٠ب يترت به

شـم و  ي، ابرنوغـان   جعبـه تخـم  نوسان زيـاد قيمـت   اند از عبارتشم يابر پرورش کرم بازدارنده
داران بـه  و عـدم اعتمـاد نوغـان    ،داراندر بازار، رقابت ناسالم در بين نوغـان  يدارل نوغانيوسا

 -يطـ يمح يهـا ت بازدارندهياهم ،انيگواز نظر پاسخ ،نيهمچن ؛هاي خودها و توانمنديتوانايي
  . شتر بوديشم بيپرورش کرم ابر يهاکارودر کسب يانهيزم

                                                 
∗

انشيار گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منـابع طبيعـي   ترتيب، نويسندة مسئول و دبه  
يج و آمــوزش کشــاورزي دانشــگاه علــوم آموختــة کارشناســي تــرو؛ و دانــش)mahboobi@gau.ac.ir(گرگــان 

   .کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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   ).استان( الني، گيبازدارنده فن نانه،يکارآفر يهاشم، مهارتيکرم ابر: هاواژهکليد
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

 ياحرفه وكارهاي كشاورزي، از كسب يکي قالب رد، يدارنوغان اي شميابر کرم پرورش
ـ دن ملل از ياريسب با همگام ح کهيالد مسيسال قبل از م ٢٦٥٠با قدمت  رپايد است  در اي
شـم و  يت صـنعت ابر ياهم .)۶۳: ١٣٨٢، يداويص(است  شدهيم انجام زين رانيا کشور
جـاد ارزش افـزوده   يع و اياز صـنا  ياز برخـ يـ ه مـورد ن يمواد اول تأميندر  يدارنوغان

ده يپوشـ  يدر قالب اقتصاد بدون نفت بر کس يکسب درآمد ارز يسازفراوان و فراهم
 يبـاال  تـوان  ي، دارايت مکمـل بخـش کشـاورز   يک فعالي مثابهبهن صنعت يا. ستين

ان به منـاطق  يياز مهاجرت روستا يريبوده و در جلوگ ييدر مناطق روستا ييزااشتغال
و همکـاران،   يداويص؛ ۱: ١٣٩١، يريو برادران نص يانمعمار(مهم دارد  ینقش يشهر
 يو کارآمد از نظر تجار اختیشنبومدار از نظر يپا يتيفعال ،ن حاليو در ع ؛)۲۲: ۱۳۸۷
 ،ايـ در دن ،در حـال حاضـر   ).Raju and Misra, 2013: 1; Roy et al., 2012: 1(اسـت  
: ١٣٩١، يريو برادران نصـ  يانمعمار( شوديد ميشم توليهزار تن نخ ابر ١٢٥ يش ازساالنه ب

ـ يد ابريتول و )٢ ا آمارهـ  .)Anitha, 2011: 101(کشـور رواج دارد   چهـل از ش يشم در ب
ن اسـت  ين مربـوط بـه چـ   در جهـا ابريشـم  د يـ درصـد تول  ٦٩حـدود  که دهد  ينشان م

اه يخزر و س يهاايه دريحاش يدر کشورهااما  ؛)١٨: ١٣٩١، يريو برادران نص يانمعمار(
هزار هکتار به  ۱۱۵از  ۱۹۹۲ر کشت توت بعد از سال يسطح ز ،يمرکز يايآس يو نواح
 اصـله و ون يليم دويستون به يليم چهار صداز هزار هکتار و تعداد درختان توت  هشتاد

هـزار جعبـه و    هشـت صـد  ون جعبه بـه  يليم ۵/۲ز از ين يديتعداد جعبه تخم نوغان تول
تعداد  افته است؛ همچنين،يتن کاهش  ۱۵۰۰هزار تن به  پنجشم خام از حدود يد ابريتول

افتـه  يکـاهش  هـزار خـانواده    پانصدون به يليک مين صنعت از يشاغل در ا يهاخانواده
  ). BACSA, 2014: 3(است 
متعـدد   يدهايـ شـم بـا تهد  يپرورش کـرم ابر  که دهديز نشان ميران نيها در ايبررس  
شـده اسـت    يمتمـاد  يهـا ده شـدن آن در سـال  يرو بوده که باعث به چـالش کشـ   هروب
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د يـ زان توليـ موجود، م يبر اساس آمارها). ٧: ١٣٩٢مازندران،  يسازمان جهاد کشاورز(
و  ١٣٨٩تـن در سـال    ٥٣٥بـه حـدود    ١٣٧٠تن در دهه  ٥٥٠٠شم از حدود يتر ابرله يپ
ـ تـا پا . ده اسـت يتن رسـ  ٨٥تن به حدود  ٨٥٠ز از حدود ين يشميد نخ ابريزان توليم ان ي

بـه کمتـر    ،رياخ يهادرصد بوده که در سال ٢/١شم يد ابريران در تولي، سهم ا١٣٧٠دهه 
هـزار هکتـار    ٨/١٣کشـور از   يهاتوتستان وسعت ،نيهمچن. ده استيدرصد رس ١/٠از 

دار  تعداد افراد نوغـان . افته استيکاهش  ١٣٩٠هزار هکتار در سال  دهبه  ١٣٨٠در سال 
افتـه کـه اگـر    يکاهش  ١٣٩٠نفر در سال  ١٢٥٠٠به  ١٣٨٠نفر در سال  ٦٥٩٧٠کشور از 

دسـت   از يشـتر ياشـتغال ب  يهـا فرصـت  ،طور قطـع ، بهابدين منوال ادامه يوضع به هم
شـم بـه کشـور بـا نوسـان      يله خشک و نخ ابريواردات پ ،هان ساليدر هم. خواهد رفت
شـم و بـه تبـع    يد ابريزان توليکاهش م تأثير. ه استداشتش يافزا ،در کل يهمراه بوده ول

 ،ريکه در دو دهه اخ ياگونهبه ،ديتوان ديشم ميفرش ابر بافتکاهش اشتغال را در  ،آن
هـزار متـر    ٨٥بـه   ١٣٧٣هزار متر مربع در سـال   ٢٣٠ر کشور از د يشميد فرش ابريتول

لـه در  يد پيـ شـم و تول يزان پرورش کـرم ابر يماز . افته استيکاهش  ١٣٨٩مربع در سال 
ـ به م ١٣٨٩تا  ١٣٨٠ يهاز در فاصله ساليالن نياستان گ  درصـد کاسـته   ٨٦زان حـدود  ي
ر جعبه در هزا ٢٤الن، يان گد تخم نوغان در استيزان توليم ،ط حاضريدر شرا. استشده 

درصد کـاهش داشـته و از    ٢٨ ،دهه گذشته يز طيالن نيگ يهاوسعت توتستان. سال است
  ). ٣: ١٣٩١، يريو برادران نص يانمعمار(ده است يهزار هکتار رس ٥/٦هزار هکتار به  ٩

 ،المللي مانند بانك جهـاني تجارب توسعه كشورها و مطالعات نهادهاي بينبر اساس 
وكـار،  كسـب  محـيط نامسـاعد   .مستقيم دارد تأثيروكار بر توسعه كارآفريني ط كسبمحي

هـاي بـزرگ در   مقايسـه بـا شـركت    هاي كوچك و متوسـط و كارآفرينـان را در  شركت
وكـار  توجه بـه محـيط كسـب    اًاساس، اخير بر اين. دهدمعرض مشكالت بيشتر قرار مي

ـ پور داراحمـد ( مطرح شـده اسـت   كارآفريني نيازهاي توسعهيكي از پيش مثابه به و  ياني
 را ياقتصـاد  يهـا عملکرد بنگاه نهيهز کار نامناسبوکسب طيمح .)٦٥: ١٣٨٨همکاران، 

ـ  و باعــث از دهـد يمــ شيافـزا  مانــدن  عقــب زيـ و ن يگــذارهيسـرما  ةزيــرفــتن انگ نيب
وکـار و رابطـه آن بـا    بکسـ  طيبهبود محـ . شوديم يجهان يکشور از رقبا دکنندگانيتول
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ـ  و ١٩٨٠دهـه   لياز اوا يعه اقتصادتوس اقتصـاددان  مطالعـات هرنانـدو دسـوتو،     يدر پ
 يقاتيتحق گروه کيبه همراه  ،خود قاتيدسوتو در تحق. گرفت مورد توجه قرار يي،پرو
موانـع سـخت و   کـه   افتيدر ،)و اقتصاد تيريکارشناس حقوق، مد صداز  بيش شامل(
به بخـش   يخصوص بخش شدن ليتبد مختلف باعث يدر کشورها يادار يساالروانيد
شورها را با مشکل مواجـه  در ک ياقتصاد شده و توسعه رمولديو غ يررسميغ ،ينيرزميز

منظـور توسـعه اقتصـادي و    بـه  ،در كشـورهاي مختلـف   .)٦٠: ١٣٩٠ف، يس( کرده است
از دو  ،)متوسـط و كـارآفرين   ،هـاي كوچـك  از جمله شـركت (ارتقاي بخش خصوصي 

روي  ، رفـع موانـع پـيش   ديگـری سازي و ، خصوصييکی: شودمي رويكرد كلي استفاده
هـاي  با توجـه بـه ديـدگاه    ،امروزه .وكاركسب )فضاي(بخش خصوصي يا بهبود محيط 

و محققان بـر  ) جهاني مانند بانك(المللي دسوتو و تجارب كشورها، برخي نهادهاي بين
وكـار بايـد   محـيط كسـب   اين باورند كه رفع موانع بخـش خصوصـي يـا همـان بهبـود     

   .سازي شودجايگزين خصوصي
و  دهـد كـه بـين كـارآفريني    كشـور نشـان مـي    ٩٦هـاي  بررسي بانك جهاني از داده

به ديگـر  . دارد سهولت دسترسي به منابع مالي رابطه وجود و نيازهاي محيط قانوني پيش
رسـي  با توجه به نتـايج بر . مستقيم دارد تأثيركار بر نرخ كارآفريني ومحيط كسبسخن، 

 نياز توسـعه كـارآفريني  پيش توانيمرا كار وكسب شايد بتوان گفت محيط ،بانك جهاني
   . )٦٧: ١٣٨٨و همکاران،  يانيپور داراحمد( دانست
پـرورش کـرم    يکارهـا ونامساعد کسـب  يفضا يايشده گوبه مطالعات انجام ينگاه

ـ تول گـزارش معاونـت بهبـود    يبر مبنـا  ،جمله آن از ران است؛يدر اشم يابر  يدات دامـ ي
ران يـ شـم در ا يپرورش کرم ابر يدهايتهد، )٧: ١٣٩٢(مازندران  يسازمان جهاد کشاورز

صـرفه بـودن   ، مقرون بـه يکارگر يهانهيش هزيت منابع آب و خاک، افزايشامل محدود
ن ييپـا ، يشـم يابر يهـا ت فـرش يان، کاهش مرغوبييب، مهاجرت روستايرق يهاتيفعال

ـ برداران، کمبود بهره يا نبود دانش فنيشم، کمبود يابرله و يپ يمت جهانيبودن ق ا نبـود  ي
 ينگيشـتر، نقـد  يبا ارزش افـزوده ب  يل محصوالت به مواديتبد يالزم برا يليع تبديصنا
، يد محصـوالت جـانب  يعدم توجه به تول ،شميله و ابريدکنندگان، قاچاق پينزد تول يناکاف
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ل درآمـد کـم و عـدم    يـ دلد بـه يتول ياشم، عدم رغبت کشاورزان بريانحصار واردات ابر
شـم،  يقات کرم ابريها، ضعف در تحقيداردر نوغان يمارينده بازار، بروز بينان به آياطم

و همکـاران   ياشـرف . دکنندگان استيت از توليشم و عدم حماياف با ابرير اليرقابت سا
 پيلـه و  ةشـد قيمت باالي تمـام ران را ياداري مشكالت اصلي صنعت نوغان) ١٥: ١٣٨٨(

وري هاي توليدي، بهـره ساير كشورها، پايين بودن كيفيت پيله نخ و تخم نوغان نسبت به
داران، عدم وجود خدمات آموزشي و ترويجـي،  پايين توتستان، عدم امنيت شغلي نوغان

نبـود تنـوع در محصـوالت     عدم ثبات بازار فرش دستباف ايـران در بازارهـاي جهـاني،   
ان و بـرادران  يـ معمار .انـد دانسـته  خارجي دكنندگان فرش از نختولي استفاده و ابريشمي

لـه، قاچـاق   يپ يهـا ها و داللصنعت را وجود واسطهن يامشکالت  )۲۴: ۱۳۹۱( يرينص
له و نخ، ضعف نظام کنترل اسـتاندارد در خصـوص واردات و   ي، پيشميابر يهافرآورده

ـ ، واردات انواع نـخ بـدون رعا  يشميدات محصوالت ابريتول ظـام اسـتاندارد، عـدم    ت ني
هـا، عـدم   ران ارشد وزارتخانهيدر سطح مد يدارت نوغانيفعال ييربنايبا مسائل ز ييآشنا

شـم  يپرورش کرم ابر يشرکت سهام ويژهو به يت کالن بخش دولتيريثبات در نظام مد
  . اندتر دانسته ةليپ ينيد تضميخر يموقع براو به يص اعتبار کافيران و عدم تخصيا

 ،در هنـد  يامطالعـه  يطـ  ،)Dodamani et al., 1997: 1128(و همکـاران   يندوداما
وع آفـات و  يشـم شـ  يپـرورش کـرم ابر   يکارهـا ون مشکالت کسبيترمهم که افتنديدر
پـرورش در   يفضـا  يبـاال  يتوتسـتان، گرمـا   ياريها در توتستان، کمبود آب آبيماريب

زات پـرورش و عـدم   يو تجهل يمستقل پرورش، کمبود وسا يفصل تابستان، فقدان فضا
 يموژيتا و کـان يمطالعه آن ،نيهمچن. است يمارياز ب يسالم و عار يهابه تخم يدسترس

)Anitha and Kanimozhi,  2013: 114 (بـا   شـم يدهندگان کرم ابرپرورش کهنشان داد
ـ ، فقـدان تحق ياسي، سي، اداري، فنيعي، طبي، شغليمالمشکالت  ، فقـدان  يق و نـوآور ي

ـ آپاد .انـد مواجـه  يمشکالت جسـم  نيزبا و اديز کارحجم ت، يفيکد بايتول و بارمـان   ياي
)Upadhyay and Barman, 2013: 369 (شـم را  ين مشکالت پـرورش کـرم ابر  يترمهم

 يهـا الت راهنما، فقدان مهارتيها و تشک، نبود سازمانيمهارت يهاشامل فقدان آموزش
قـدان اعتمـاد بـه نفـس، فقـدان منزلـت       کار، فوت کسبيرينانه، فقدان تجربه مديکارآفر
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به مواد خـام   ير افراد جامعه و خانواده، عدم دسترسيسا يت از سويمناسب، فقدان حما
حمل محصول به بازار، فقدان دانش در مورد بـازار   ينه باالي، هزين، مشکالت ماليو زم

 يبـاال  کار، کمبود اعتبارات، نـرخ وکالبدی کسب يهارساختيو رقابت در آن، فقدان ز
نوسـان  ) Anitha, 2011: 100(تـا  يآن .انـد دانسـته  يوه سـنت يد به شيو تول يوام بانک بهرة

نقـل و انبـار،   والت حمليتا بازار، فقدان تسه يمت، فقدان بازار مناسب، فاصله طوالنيق
و همکـاران   يتريسـاو  نيـز  و يه ماليفقدان اطالعات در مورد بازار محصول و ضعف بن

)Savitheri et al., 2013: 73( را شـدن اقتصـاد    يو جهـان  توليـدی  ايعبودن صن يميقد
 شـوکال چـون   گـر يمحققـان د  .نـد اکـرده ذکـر  شم ين مشکالت پرورش کرم ابريتر مهم

)Shukla, 2010: 479(و همکــاران ، ســينگ )Singh et al., 1998: 344(، ل و يــپات
 مـاالتش و همکـاران   ،)Geetha, 2011: 160( تـا يگ ،)Patil et al., 2009: 2(همکـاران  

)Malathesh et al., 2009: 773(، جاداو و کارجول )Jadhav and Karjule, 2007: 622(، 
 پانـدا  ،)Venkatachalam and Subba Reddy, 2013: 109( يردسـوبا ونکاتاچـاالم و  

)Panda, 1990: 5(، تودمــال و همکــاران )Todmal et al., 2013: 112(،  گــوش و
 )Kapoor et al., 2008: 26( ، کاپور و همکاران)Ghoosh et al., 2009: 519( همکاران

ــات خــود وجــود مشــکالت   )Raychoudhary, 1992: 18( يراودچــيو را در مطالع
 يهـا تهيتوان به فقدان واريم آن ميان،اند که از گزارش کرده را ن صنعتيدر ا گوناگون

ـ فقـدان  رورش کـرم،  توتستان از محل پ يدور، يآب يمناسب توت، فقدان اراض ا عـدم  ي
 يکودهـا  ينـه بـاال  يهـا، هز توتسـتان  ياريـ زات آبيالت و تجهيموقع به تسهبه يدسترس

بازار، فقـدان   يهارساختيتوتستان، عدم وجود ز يهايماريو کنترل آفات و ب ييايميش
بسـتر و اطـاق    ةکننـد يعفونو مـواد ضـد   يستيز يدکنندگان در مورد کودهايتول يآگاه

 يرويـ ه، کمبـود ن يسرما ييها، فقدان کارآمتيله، نوسان قيپ يابيکالت بازارپرورش، مش
، يي، فقدان راهنمـا يماريکرم مقاوم به ب يکرم، فقدان نژادها يهايماري، بيکار خانوادگ

 يدکننـدگان، کمبـود فضـا   يتول يهـا ، فقـدان مهـارت  يجـ يو ترو ينظارت و مشاوره فن
نه اخـذ  ير در زميپاگون دستيدکنندگان، قوانيولنانه تيکارآفر يهاپرورش، فقدان مهارت

  . اشاره کرد يو مشکالت مال ياعتبارات بانک
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ـ تول يفنـاور  )Nazrulislam et al., 2010: 29(سـالم و همکـاران   االرنظ ، يميد قـد ي
نـه محصـول   يشـگاه محـدود در زم  يغات، نمايتبل يدکنندگان، کميف به توليمشاوره ضع

را از دولـت   ياز سـو  يت ناکـاف يـ و حما يه ناکـاف يا، کمبـود مـواد خـام، سـرم    يديتول
گـائو   مطالعـه . انـد شم در بـنگالدش دانسـته  يصنعت پرورش کرم ابر يمشکالت فرارو

)Gao, 2011: 216(  صـنعت   يفـرارو  يهـا ن چـالش يتـر مهـم کـه   نشـان داد  نيدر چـ
م ت ناکارآمـد، عـد  يريمـد  يهـا وهي، شـ ين اقتصـاد ييپـا  ييد، کارآيانحصار تول يدار نوغان

 سـازوکار ش ارزش افـزوده آن، فقـدان   يبـا هـدف افـزا    يديـ شـم تول ياستفاده چندگانه از ابر
ـ از خطر، کمبود ن يريکاهش و جلوگ سازوکارت ي، عدم تثبيگذارهيمناسب سرما کـار   يروي

) Alizanoun and Fouad, 2011:  2( ادؤزانـون و فـ  يعل. هاستاندک توتستان يورو بهره
ن مشـکالت  يا که افتنديشم در مصر دريپرورش کرم ابر يکارهاوة مشکالت کسبدر مطالع
لـه،  يو فـروش پ  يابيدکنندگان، مشکالت بازارين دانش و مهارت تولييسطح پا چون يموارد

 يهـا هيـ ت اتحاديـ محصول، کمبود درختان توت و ضعف فعال يگذارمتيبودن ق يانحصار
شـم در  يت صـنعت پـرورش ابر  مشـکال  )Ichim, 2013: 2(م يچـ يا. گيرنـد را دربرمیمرتبط 
لـه و  يد پيـ ن خرييمـت پـا  يدر دوره انتقال به اقتصـاد بـازار، ق   يرا عدم ثبات اقتصاد يرومان

ـ بـردو و پر  .اسـت  ارزان دانسـته له يواردات پ  ي، طـ )Berdu and Pereira, 2013: 15(را ي
ـ آرژان(ن يالتـ  يکـا يمنطقه آمر يشم در کشورهايد ابريدر مورد موانع تول يامطالعه ن، يت

 کـه  افتنـد يدر ،)ک، پاراگوئه، پـرو و ونـزوئال  يا، کوبا، اکوادور، مکزي، کلمبيلي، شيويبول
  . شم استيد ابريباال در حلقه تول يگذارهياز به سرماين يمانع اصل
ـ ، دريمرکـز  يايشم آسـ يه ابرياتحاد در  ،)BACSA, 2014: 2( )۱(اهيخـزر و سـ   ياي
ـ ، دريمرکـز  يايآس يکشورها شم دريد ابريت توليوضع يبا بررس يگزارش خـزر و   ياي

ن منطقه را ظهـور  يا يله در کشورهايشم خام و پيد ابريل کاهش تولياز دال ياه، برخيس
 ،شـم يلـه و ابر يمت پي، عدم ثبات قيالمللنيع آن در بازار بيع وسيو توز ياف مصنوعيال

 يدارا يها با محصـوالت صـنعت  توتستان ينيگزيشدن، جا يو گسترش صنعت ينيشهرنش
 يشم، مشکالت صادرات فـرش از سـو  يابر يسنت يشتر، از دست دادن بازارهايدرآمد ب
شـم خـام و   ين ابرييت پايفيار ارزان، کيمت بسيشم با قيکننده، قاچاق ابرديتول يکشورها
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نظـام   يع ساختار اقتصاديرات سرييشم، تغيپرورش کرم ابر يميقد ي، فناوريديله توليپ
، يد اقتصـاد يـ ط جدينظـام آمـوزش کشـاورزان بـه شـرا      ييگـو بازار آزاد و عدم پاسخ

. دانـد ين مـ ييت پـا يـ فيد فرش بـا ک يو تول ،ديتول يعات بااليد، ضايتول يسنت يها روش
ـ  يانجمـن همکـار   )۲(و جنگـل ژاپـن   يکشـاورز  يالمللـ نيب

 )JAICAF, 2007: 11( 
ـ ا، اوگاندا و اتيکن يشم در کشورهايتوسعه پرورش کرم ابر يها چالش را پـرورش   يوپي
ـ لـه و نـخ تول  ين پييت پايفي، کيااس کوچک مزرعهيدر مق ن دانـش و  يي، سـطح پـا  يدي

د بـدون در  ي، توليداخل ين مصرف در بازارهاييپا يدکنندگان، تقاضايتول ياطالعات فن
، کمبـود آب و  ييهـوا وط نامناسـب آب يکنندگان هدف، شرامصرف يازهاينظر گرفتن ن
  . نندگان ذکر کرده استدکيدر تول يزه کافيفقدان انگ

الن بـا  يو اسـتان گـ   رانيادر شم يپرورش کرم ابرصنعت  ،با توجه به آنچه گفته شد
آنهـا   يو واکـاو  ياز بـه بررسـ  يـ روسـت کـه ن  هرشد و توسعه روب يبرا گوناگونموانع 

ن صـنعت در اسـتان   يتوسعه ا يهابازدارنده يبررس ناگفته پيداست که. شودياحساس م
لـه تـر و   يپ توليـد  درصد هشتادد يشم کشور با توليد ابريقطب بزرگ تول عنوانالن بهيگ

توانـد از نظـر   يالن مـ يشـم در اسـتان گـ   يد ابريـ عنوان قطب تولسرا بهشهرستان صومعه
مناسـب   يها و راهکارهاوهياز مشکالت موجود و انتخاب شح يو درک صح يشناخت کاف

ـ . ت باشديا رفع آنها حائز اهميکاهش برای   يبررسـ  حاضـر  قيـ تحق يکلـ  دفهـ  رو،ناز اي
شهرســتان  ييروسـتا  ينـواح شـم در  يپـرورش کـرم ابر   يکارهـا وعوامـل بازدارنـدة کسـب   

    .ه استالن بوديسرا در استان گ صومعه

   تحقيق روش

با هـدف  و  يشيماياطالعات، پ يآورو از نظر جمع ياز نظر هدف کاربرد حاضر تحقيق
و شهرسـتان   النيشم در استان گيپرورش کرم ابر يکارهاوکسب يهابازدارندهشناسايي 
شـامل   ایپرسشـنامه عبارت بـود از  ق يابزار تحق. انجام شد ۱۳۹۳ سال و درسرا صومعه

ه مربـوط بـه   يـ گو پنجـاه داران و نوغـان  يو اقتصاد يفرد يهايژگينه ويدر زم ياالتؤس
 يشـناخت روان -يفرد هایدر زمينه شميپرورش کرم ابر يکارهاوکسب ةبازدارندعوامل 
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 يبر مبنـا  سنجش آنها که) هيگو نُه( يو فن ،)هيگو سی( يانهيزم -يطي، مح)هيگو يازده(
 صـورت  )کـم  يلـ ينظـر، کـم و خ  ياد، بياد، زيز يليشامل خ( يانهيگزکرت پنجيف ليط

 ييايـ ن پايـي د شد و نسبت به تعييج تأيمتخصصان ترو از سویپرسشنامه  ييروا. گرفت
ق اقـدام  يـ تحق ييايـ خارج از منطقه جغراف يال آن در نمونهيق تکميز طرا پرسشنامه نيز
، ٦٥/٠ يشناختروان - يفرد يهابازدارنده يکرونباخ برا يمقدار آلفا ،جهيشد که در نت

جامعـه  . دست آمدهب ٦٧/٠ يفن يهابازدارنده و ۸۳/۰ يانهيزم - يطيمح يهابازدارنده
کنـار، نوکاشـت،   جـاده  يشم در روستاهايابردهندگان کرم ه پرورشيآماري تحقيق کل

شهرسـتان   يبخـش مرکـز   ابسر و چمن ازيبازار، آسطاهرگوراب، پاتاوان، پشتر، مناره
 و مورگـان  ينفـر بودنـد کـه بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـ        ٩٤سرا به تعـداد  صومعه

)Krejcie and Morgan, 1970: 609(  بـا   ياطبقه يوه تصادفيبه ش از آنهانفر  ٧٨تعداد
 يفيآمـار توصـ   يهـا ها بـا اسـتفاده از روش  ل دادهيه و تحليتجز. انتخاب شدندانتساب 

ـ يـ انس، انحـراف مع ين، واريانگيم(  يآمـار اسـتنباط   يهـا و روش )و درصـد  يار، فراوان
  .  انجام شد )»دمنيفر«و آزمون  »ينتيومن«ن يانگيسه ميمقا(

  ج و بحثينتا

   نايگوپاسخ يو اقتصاد يفرد يهايژگيو
ان يـ گو ن اکثر پاسخيشم در بيق، ميانگين تجربه کار پرورش کرم ابريج تحقيبر اساس نتا

. اسـت هانسـال بـودن اکثـر آن   ياز م يسال بوده که حاک ۴۴ ن سن آنهايانگيم وسال  ۵/۱۰
متر مربع  ۶۷حدود  انيگو کار پاسخ يميانگين مساحت فضا که ن، نتايج نشان داديهمچن

 يدر سـطح  اشتغال به کـار آنهـا  از  يکه حاک بوده) ها تستانبدون احتساب مساحت تو(
ـ تولن يانگيم ست؛محدود ا کـه   لـوگرم بـوده  يک دوازدهان حـدود  يـ گو پاسـخ  لـه تـر  يد پي

 ؛اسـت ) لـوگرم يک ۲۵( ين کشوريانگيسه با ميد در مقايزان تولين بودن مييپا دهندة نشان
 ؛بودنـد  و متوسـطه  ييراهنمـا ، ييابتداالت يسطح تحص يدارا) نفر ۳۲(ان يگو اکثر پاسخ
آنها نبوده است؛ اکثـر   يشم شغل اصليو پرورش کرم ابر ودندان کشاورز بيگو اکثر پاسخ

محـل تولـد اکثـر     شـتند و ت خود به پرورش کـرم اشـتغال دا  يتحت مالک يدر فضا آنها
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 يعالقه شخصشم، يپرورش کرم ابر يبرا ن مشوق آنهايترمهمو  ؛بودان روستا يگو پاسخ
   .ه خانواده بوده استيتوص ،و سپس

  انيگو پاسخ يو اقتصاد يفرد يهايژگيو يف برخيتوص - ۱جدول 

  اريانحراف مع  نيانگيم  يدرصد فراوان  يفراوان  های فردی و اقتصادیويژگی

          )سال(تجربه پرورش کرم ابريشم 

١-٥  

٦- ١٠  

  ١٠بيشتر از 

١٩  

٣٣  

٢٦  

٤/٢٤  

٣/٤٢  

٣/٣٣  

٦٢/٦  ٥٢/١٠  

  )سال(سن 

٢٥- ٥٠  

  ٥٠شتر از يب

  

٥٤  

٢٤  

  

٢/٦٩  

٨/٣٠  

٧٤/١١  ٢٤/٤٤  

  )متر مربع(پرورش  يمساحت فضا

١- ٣٠  

  ٣٠شتر از يب

  

٣٤  

٤٤  

  

٦/٤٣  

٤/٥٦  

  

٥٨/٦٦  

  

  

٣٨/٦١  

  

  )لوگرميک( له تريپد يتول

۱۲ -۳  

  ۱۲شتر از يب

  

۵۴  

۲۴  

  

۲۳/۶۹  

۷۷/۳۰  

۸۷/۱۱  ۵۹/۶  

  سواد

  سواد يب

  و متوسطه يي، راهنماييابتدا

  پلم و باالتريد

  

٢٤  

٣٢  

٢٢  

  

٨/٣٠  

٤١  

٢/٢٨  

  نما

  و متوسطه يي، راهنماييابتدا

  های پژوهشيافته: مأخذ

  شميموانع پرورش كرم ابر

پـرورش   يانـه يزم -يطـ ين موانـع مح يتران مهميگوپاسخاکثر  ،۲ج جدول ينتابر اساس 
در  يدار ل نوغـان يشـم و وسـا  ي، ابرنوغـان   جعبه تخمنوسان زياد قيمت شم را يکرم ابر



   ١٢١  �٤ة ، شمار١٨توسعه، سال روستا و  ةفصلنام           ... وکارهایبازدارندة توسعة کسبعوامل 
 

  

ر يداران از سـوي سـا   نوغـان  يداران و عدم حمايـت کـاف   ، رقابت ناسالم بين نوغانبازار
ـ نوسان ز. اندخانواده دانسته ياعضا ل يشـم و وسـا  ي، ابرنوغـان   جعبـه تخـم  اد قيمـت  ي
کننـدگان وارد   دکننـدگان و مصـرف  يرا بـر تول  ياديتواند فشار زيدر بازار م يدار نوغان
، نوغـان   تخـم  يبـرا نرخ مناسب ن ييتوان به عدم تعيمت را مين نوسان قيل ايدال. سازد
ـ تول تـوان آن، عدم توجه به م بازار يو تنظ يدار ل نوغانيشم و وسايابر ـ ي تخـم،   يد داخل
واردات و صـادرات  است مناسب يو فقدان س يزات پرورشيو تجه هانهادهشم، يله، ابريپ

از  يتـوان ناشـ  ينندگان را مدکين توليرقابت ناسالم در ب. نسبت داد شميله و ابريتخم، پ
 ياريدانسـت کـه در بسـ    يديتول يهاتشکل ءد و خاليبه تول يطلبانه شخصنگاه منفعت

عـدم  . شـود يت محصـول و ارزش افـزوده آن مـ   يـ فيموضـوع ک  يباعث فراموش ،موارد
ش يتـوان بـه عـدم گـرا    يخـانواده را مـ   ير اعضايداران از سوي سا نوغان يحمايت کاف
شم نسبت داد کـه  ينه پرورش کرم ابريت در زميجوانان خانواده به فعال هويژفرزندان و به

ن عـدم مشـارکت   يو ا شودمیکار پرورش و مشکالت آن مربوط  يچون سخت يليدال به
  . ن محصول باشديد اينده توليآ يبرا يتواند زنگ خطريم

عـدم   شـم را يپرورش کـرم ابر  يشناخت روان -ين موانع فرديتران مهميگو پاسخاکثر 
ـ م هيـ عـدم وجـود روح  ، هـاي خـود  توانمنـدي  ها وداران به توانايي اعتماد نوغان بـه   لي

تـوان  يمـ  ،ن مـورد يـ در ا. انددانستهابتكار و خالقيت  نبودو  آنهادر  تيو موفق شرفتيپ
 يهـا بر اساس روشآنها د يدکنندگان و توليبه تول يفن يهاآموزش ئةرغم ارابه که گفت
ـ نـد تول ينانـه در فرآ يکارآفر يهـا از مهارت آنها يو برخوردارن ينو ت، يريمثـل مـد  (د ي

دکنندگان شکل نگرفته است کـه  يدر تول ينيکارآفر يهاويژگی، )يابيو بازار يحسابدار
ت آن در يـ هـا و تقو ويژگـی ن يـ د مناسب بـر آمـوزش ا  يکتوان به عدم تأيعلت آن را م

هـا و آلـودگي    واع سموم شيميايي در مزارع و بـاغ استفاده از ان. دکنندگان نسبت داديتول
 يهـا يخشک شدن درختان توت بـه علـت خشکسـال   ، درختان توت به سموم شيميايي

انبار و نگهداري محصـول   نهيدر زم داران نوغان مشکالتو  آن ينيگزيو عدم جا يمتوال
نـدگان بـوده   دکنيشـم از نظـر تول  يابرپرورش کـرم   ين موانع فنيترمهم تا انتقال به بازار

 ينه اصول فنـ يالزم در زم يهاآموزش ءچون خال يتوان به موارديجه را مين نتيا. است
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ـ بـه آب  يدار، عـدم توجـه کـاف   يـ د پايتول يهابر درک جنبه يها مبتنتوتستان يسمپاش  ياري
هـا   توتسـتان  ير کاربريي، تغيارين آبينو يهاوهيدکنندگان با شيتول ييها، عدم آشناتوتستان

  .نسبت داد انبار و نگهداري محصولمناسب  يهارساختيا کمبود زيدان و فق

  شميموانع پرورش کرم ابر - ۲جدول 

  رتبه  اريانحراف مع  *نيانگيم  ها هيگو  موانع

 -يطيمح
انهيزم

  ي

٤٦/٣  در بازار يدار ل نوغانيشم و وساي، ابرنوغان  جعبه تخمنوسان زياد قيمت   ٣٠/١  ۱  
٣٣/٣  داران غانرقابت ناسالم در بين نو  ٢٢/١  ۲  

 ير اعضـا يداران از سوي سا نوغان يعدم حمايت مناسب و عدم کمک کاف
  خانواده آنها

٢٠/١ ٢٠/٣ ۳  

  ۴ ٩٥/٠ ٠٦/٣  يدار و تجهيزات نوغان...)  له، برگ توت ويپ(ها  عدم دسترسي به نهاده
٠٥/٣  يدار ها و دالالن در بازار نوغان وجود واسطه  ٢٤/١  ۵  

منـد بـه کـار     ي برابر براي زنان و مردان عالقـه هاي كار د فرصتعدم وجو
  يدار نوغان

٠١/١ ٠٢/٣ ۶  

٩٧/٢  داران ع از نوغانيداران و صنايتوقعات و انتظارات نامناسب خر  ٢٣/١ ۷  
٩٦/٢  شميابر تر ةليد پيتول يها نهيبودن هز باال  ٩٣/٠ ۸  

و اعتبـارات بـين    هـا  در توزيـع نهـاده   يبـاز  ض و فرهنگ رابطهيوجود تبع
  داران نوغان

٨٨/٢  ٢٠/١ ۹  

٨٣/٢  در منطقه يدار نه نوغانيکار ماهر در زم يرويكمبود كارگر و ن  ٠٩/١ ۱۰  
٧٦/٢  داران گان بين نوغانينهال را و يتوزيع كود شيميايا عدم يکمبود   ٨٢/٠ ۱۱  

٧١/٢  پرورش کرم يگاه و مکان مناسب برايار داشتن جايعدم در اخت  ١١/١  ۱۲  
شـده بـه   نهـال تـوت اصـالح   داران به  کم نوغان يا دسترسي يعدم دسترس
  قيمت ارزان

٦٩/٢  ٠٦/١ ۱۳  

ا يـ مشـکالت   يبررسـ  يو مراجعـه کارشناسـان بـرا    يکـاف  يعدم سرکشـ 
  داران نوغان ييراهنما

٤٢/٢  ٩٧/٠ ۱۴  

٢٨/٢  به کشور شم قاچاقيخشک و نخ ابر  لهيورود پ  ٨٥/٠ ۱۵  
١٥/٢  دار نوغان يو سردرگم يدار صنعت نوغان يبرا يمتولک ينبود   ٨٤/٠ ۱۶  

  ۱۷ ٨٧/٠ ١٠/٢  يدار ت بازار صنعت نوغانيداران در زمينه وضع عدم اطالع نوغان
هـا و مراكـز    داران در سـطح دانشـگاه  نياز نوغان عدم وجود تحقيقات مورد

  تحقيقاتي
٩٢/٠ ٠٨/٢ ۱۸  

٠٧/٢  عدم حمايت مناسب دولت  ٠٢/١  ۱۹  
در ارتباط با  يکارشناسريف و غيمات ضعين و تصميها، قوان بخشنامه وجود

  يدار کار نوغان
٠٦/٢  ٠١/١ ۲۰  

٠٤/٢  در داخل کشورتقويت صنايع دستي ابريشمي به  يعدم توجه کاف  ٨٥/٠ ۲۱  
٠٣/٢  داران در منطقه موجود نوغان يها ها و اتحاديه ا ضعف تشكليعدم وجود   ٧١/٠ ۲۲  

  ۲۳ ٨٠/٠ ٩٢/١  د نوغان در کشوريهاي دولت در زمينه تول ها و سياست امهثابت نبودن برن
بهره بـاال، اقسـاط   (داران  به نوغان ييشرايط نامطلوب تسهيالت بانكي اعطا

  ...)باال و 
٠٧/١ ٨٥/١  ۲۴  
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  رتبه  اريانحراف مع  *نيانگيم  ها هيگو  موانع
ربــط در زمينــه  ذي يهــا اهنگي مناســب بــين ادارات و ســازمانعــدم همــ

  يدار نوغان
٧٧/٠ ٨٣/١ ۲۵  

پيله به ابريشـم خـام   ل يتبد يسنتهاي کوچک  کارگاهن رفتن ياز با يکمبود 
  در منطقه

٨١/٠ ٧٨/١ ۲۶  

به  يدار ها براي معرفي صنعت نوغان ها و جشنواره رگزاري نمايشگاهعدم ب
  مردم

٩٧/٠ ٧٣/١  ۲۷  

ـ در مورد مباحث جد يجيآموزشي و ترو يها بودن برنامه يناکاف د يـ د تولي
  دارانبراي نوغان

٩٦/٠ ٧١/١  ۲۸  

سرمايه اوليه شخصـي  (داران  كمبود نقدينگي و نداشتن سرمايه كافي نوغان
  )يا سهم آورده

٧٣/٠ ٧٠/١ ۲۹  

  ۳۰ ٦٣/٠ ٥٢/١  دار پاگير مربوط به اخذ تسهيالت بانكي توسط نوغانو مقررات دست

رد
ف

 -ي
ان
رو

 
خت
شنا

  ي
  

  ۱ ٠٩/١ ٢٩/٣  هاي خود ها و توانمندي داران به توانايي عدم اعتماد نوغان
  ۲ ٩٧/٠ ٠٧/٣  داران ت در خود نوغانيشرفت و موفقيل به پيه ميعدم وجود روح

٦٨/٢  داران نبود ابتكار و خالقيت در بين نوغان  ٩٥/٠ ۳  
٦١/٢  داران غالب نوغان يسواد يب  ٨٢/٠ ۴  
٥٢/٢  ديتول يبرا آنها يکاف ييداران و عدم توانا ر و مسن بودن غالب نوغانيپ  ٨٧/٠ ۵  

٣٧/٢  يدار صنعت نوغانورود به  يبراجوانان ل يعدم تما  ٨٨/٠  ۶  
٣٣/٢  يدار نگرش منفي مردم و جامعه به کار نوغان  ٩٠/٠ ۷  

٣٠/٢  داران به دولت اتكاي بيش از حد نوغان  ٠٢/١  ۸  
داران و عدم تمايل آنها به خطر كـردن و تـرس آنهـا از     گريزي نوغانخطر

  شكست
١٧/٢  ٨٦/٠  ۹  

د يـ جد يهـا  از روشکننـدگان  دتوليو عـدم اسـتفاده    يوه سـنت يه شد بيتول
  يدار نوغان

١٦/٢  ٧٦/٠ ۱۰  

٠٥/٢  داران هاي كارآفرينانه در نوغان عدم وجود مهارت  ٠٥/١ ۱۱  

  يفن

  ۱ ١٥/١ ٠٣/٣  توت ها و آلودگي درختان واع سموم شيميايي در مزارع و باغستفاده از انا
و عـدم   يمتـوال  يهـا  يسـال خشک شـدن درختـان تـوت بـه علـت خشک     

  آن ينيگزيجا
٩٨/٢  ٩٣/٠  ۲  

٥٧/٢  نه انبار و نگهداري محصول تا انتقال به بازاريدر زم داران مشکالت نوغان  ٠٨/١ ۳  
٢٩/٢  ديجد يها آن با نهال ينيگزيدر منطقه و عدم جا عمر باالي درختان توت  ٩٧/٠ ۴  

ـ تولا يـ  يط مسـکون ل توتستان به نقايقطع درختان توت در منطقه و تبد د ي
  گريمحصوالت د

٢١/٢  ٨٤/٠ ۵  

٢٠/٢  داران و مورد استفاده نوغان يلين تخم نوغان تحوييت پايفيک  ٨٤/٠  ۶  
هـا   يماريوع بيش يبرا يطيط محيمناسب بودن شراو  هوا يدمااد يزنوسان 
٠٩/٢  و آفات  ٩٣/٠  ۷  

کننـده   فو تبديلي مصر يورآفر ،يسندگيع ريصناا مستهلک بودن يکمبود 
  ۸ ٨٧/٠ ٧٥/١  نخ ابريشم

  ۹ ٧٠/٠ ٦٩/١  يدار بودن شغل نوغان يمئبودن و عدم دا يفصل
  يك تا پنج: نيانگيدامنه م *

  های پژوهشيافته: مأخذ
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  مختلف يرهايشم بر حسب متغيپرورش كرم ابر يكارهاوموانع كسبسه يمقا

ي مختلـف  هـا دار بـودن تفـاوت موجـود بـين طبقـات و گـروه      براي بررسي معنـي 
الت، يشم، بر حسب سطح تحصيپرورش کرم ابر يهانه بازدارندهيان در زميگو پاسخ

بـر اسـاس   . استفاده شد يتنيو ، از آزمون منيديتول يسابقه اشتغال و مساحت فضا
حسـب سـابقه اشـتغال     ان بـر يـ گو دو گروه پاسخ يها دگاهيبين د ،آزمون اين جينتا

داري بـا  تفاوت معني ،يانهيزم - يطيمح يهاهشم در مورد بازدارنديپرورش کرم ابر
 کـه  تـوان گفـت  ين مـ يانگيـ ر ميسـه مقـاد  يبـا مقا . وجـود دارد درصـد   ۹۵اطمينان 

هـا را در  ن بازدارنـده يـ ت ايـ سـال اهم  دهتـا   يـک ان بـا سـابقه اشـتغال    يـ گو پاسخ
ـ . انـد شتر دانسـته يشم بيپرورش کرم ابر يکارهاو کسب دو گـروه   يهـا  دگاهيـ ن ديب
درصـد در   ۹۹نان يداري با اطمالت، تفاوت معنييحسب سطح تحص ان بريگو پاسخ

درصد  ۹۵نان يو با اطم يانهيزم - يطيو مح يشناخت روان - يفرد يهامورد بازدارنده
ر يسـه مقـاد  يبـا مقا . شـم وجـود دارد  يپـرورش کـرم ابر   يفن يهادر مورد بازدارنده

 - يفـرد  يهـا بازدارنـده ت يـ ان باسـواد اهم يـ گو پاسـخ  کـه  توان گفـت يم ،نيانگيم
شـم  يپـرورش کـرم ابر   يکارهاو را در کسب يو فن يانهيزم - يطي، محيشناخت روان

 يهـا  دگاهيـ درصد بين د ۹۵نان يداري با اطمتفاوت معني ،نيهمچن. اندشتر دانستهيب
ـ تول يحسب مسـاحت فضـا   ان بريگو دو گروه پاسخ  يهـا  در مـورد بازدارنـده   يدي

کـه  تـوان گفـت   يمـ  ،نيانگيـ ر ميسـه مقـاد  يبا مقا. اردوجود د يشناخت روان - يفرد
ـ تول يان با مسـاحت فضـا  يگو پاسخ ـ  يدي ـ مترمربـع اهم  سـی تـا   يـک ن يب ن يـ ت اي

  .)۳جدول ( اندشتر دانستهيشم بيپرورش کرم ابر يکارهاو ها را در کسب بازدارنده
گويان  دار بين نظرات پاسخدهنده وجود تفاوت معني دمن نشاننتايج آزمون فري

اي و فنـي بـوده   زمينـه  - شناختي، محيطـي  روان - ر مورد عوامل بازدارنده فرديد
گويـان اهميـت    پاسـخ  کـه  تـوان گفـت   مـي  ،با توجـه بـه مقـادير ميـانگين    . است

کارهاي پرورش کرم ابريشـم بيشـتر   و را در کسب ايزمينه - محيطي هاي بازدارنده
  ).  ۴جدول (اند دانسته
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  »شميموانع پرورش کرم ابر«ر وابسته يدو گروه از نظر متغ يهاسه ميانگينيج مقاينتا - ۳جدول 

  داريسطح معني  مقدار آزمون  ميانگين  تعداد ر وابستهيمتغ  يبند گروه ريمتغ
  )سال(تجربه کار 
۱۰ -۱  

  ۱۰شتر از يب
  يشناخت روان - يفرد يهابازدارنده

۵۲  
۲۶  

۳۲/۴۲  
۸۷/۳۳  

۵/۵۲۹  ۱۱۹/۰  

۱۰ -۱  
  ۱۰شتر از يب

  يا نهيزم -يطيحم يهابازدارنده
۵۲  
۲۶  

۴۵/۴۳  
۶۰/۳۱  

*۵/۴۷۰  ۰۲۹/۰  

۱۰ -۱  
  ۱۰شتر از يب

  يفن يهابازدارنده
۵۲  
۲۶  

۸۰/۳۹  
۹۰/۳۸  

۵/۶۶۰  
۸۶۹/۰  
  

  التيسطح تحص
  سواد يب

  باسواد
  يشناخت روان - يفرد يهابازدارنده

۲۴  
۵۴  

۳۸/۲۹  
۴۴  

**۵/۴۰۵  ۰۰۸/۰  

  سواد يب
  باسواد

  يا نهيزم -يطيمح يهابازدارنده
۲۴  
۵۴  

۹۲/۲۸  
۲/۴۴  

**۵/۳۹۴  ۰۰۶/۰  

  سواد يب
  باسواد

  يفن يهابازدارنده
۲۴  
۵۴  

۶۵/۳۰  
۴۴/۴۳  

*۵/۴۳۵  ۰۲۱/۰  

  )متر مربع(پرورش  يمساحت فضا
۳۰ -۱  

  ۳۰شتر از يب
  يشناخت روان - يفرد يهابازدارنده

۳۴  
۴۴  

۱۶/۴۶  
۳۵/۳۴  

*۵/۵۲۱  ۰۲۲/۰  

۳۰ -۱  
  ۳۰شتر از يب

  يا نهيزم -يطيمح يهابازدارنده
۳۴  
۴۴  

۳۱/۴۰  
۸۸/۳۸  

۵/۷۲۰  ۷۸۲/۰  

۳۰ -۱  
  ۳۰شتر از يب

  يفن يهابازدارنده
۳۴  
۴۴  

۹۴/۳۷  
۷۰/۴۰  

۵/۶۹۵  ۵۹۳/۰  

  درصد پنجداري در سطح معني *                         درصد يكداري در سطح معني **

  های پژوهشيافته: مأخذ

 دمنيج آزمون فرينتا - ۴جدول 

 يداريطح معنس  آزمون آماره  يان رتبهيانگيم  هابازدارنده

  ۹۶/۱  يشناختروان -يفرد
  

**۲۳۱/۱۵۰  
  

۰۰۱/۰  
  ۰۱/۳  يانهيزم - يطيمح

  ۰۴/۱  يفن
  درصد يكداري در سطح معني **

    های پژوهشيافته: مأخذ
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  شنهادهايو پ يريگجهينت

هـا و  نهـاده  يکشـاورز  يهااي از بنگاه نمونه در قالبكارهاي كشاورزي و  ت كسبيفعال
ـ  شم بهيپرورش کرم ابر. کنديفراهم م يبخش کشاورز يمهم را براار يبس یخدمات  همثاب

از بـه  يـ کـه ن ست ور همتعدد روب يدهايران با تهديكارهاي كشاورزي در او از كسب يکي
عوامـل  شناسـايي   حاضر يشيمايق پيهدف تحق. شوديآنها احساس م يو واکاو يبررس

دست  هج بينتا. بودسرا صومعهرستان و شه النيدر استان گشم يپرورش کرم ابر بازدارندة
ن فضـا  يـ دهندگان محدود بـوده و ميـانگين ا   ار پرورشيدر اخت يفضاکه آمده نشان داد 

ن فضا يا ،پرورش، در اغلب موارد يت فضايعالوه بر محدود. متر مربع است ۶۷حدود 
ر طـو  ها بـه خ تخميآن عدم تفر ةجيست که نتيدهندگان ن پرورش يط زندگيمستقل از مح
کـاهش   ،جـه يو در نت يمـار يها بـه ب کرم يخ، ابتاليزمان تفر شدن مدت يهمزمان، طوالن

 يداتيمستقل، تمه يپرورش يمنظور احداث فضا ضروری است به ،رو نياز ا. د استيتول
بهره، با اقسـاط کـم و دوره    کم يهادر قالب وام يالت اعتباريدر نظر گرفته شود تا تسه

ـ م. دهنـدگان اعطـا شـود    رشبـه پـرو   يطـوالن  پرداختباز لـه تـر اکثـر    يد پيـ ن توليانگي
د در يـ زان توليـ ن بـودن م ييدهنـده پـا   که نشـان لوگرم بوده يک دوازدهان حدود يگو پاسخ
د، يـ زان توليـ ن بـودن م ييکـه پـا   از آنجا. است) لوگرميک ۲۵( ين کشوريانگيسه با ميمقا

کـار پـرورش کـرم    و د و رها کـردن کسـب  يتول ةدکنندگان و عدم صرفيدرآمد اندک تول
 يد در روسـتاها يزان تولين بودن مييپا که خواهد داشت، ضرورت دارد در پیشم را يابر

 يي، راهنماييابتداالت يسطح تحص يان دارايگو اکثر پاسخ ،نيهمچن. دشو يمنطقه بررس
 يهـا  در قالب روش آنها يبرا يجيترو يهاکه تدارک برنامه) درصد ۴۱(بودند  و متوسطه

 يهالميش في، نمايجيات ترويع نشري، توزيآموزش يهاکالس يق برگزاريز طرا يجيترو
       .دکنکمک  آنها يش توانمنديتواند به افزايم يجيترو يدهايو بازد يآموزش
موانع پـرورش   نيترمهم ،انيگو پاسخاز نظر اکثر که نشان داد  حاضر يج بررسينتا
در  يدار ل نوغـان يشـم و وسـا  ي، ابرننوغـا   جعبه تخـم نوسان زياد قيمت شم يکرم ابر

هـا و  داران بـه توانـايي   داران و عـدم اعتمـاد نوغـان    بازار، رقابت ناسالم در بين نوغان
و بارمان  ياي، آپاد)Anita, 2011(تا يآن های افتهيافته با ين يا. هاي خود استتوانمندي
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)Upadhyay and Barman, 2013 (ـ ، دريمرکز يايشم آسيه ابريو اتحاد خـزر و   ياي
ـ از نوسـان ز  يريجلوگ يبرا. مطابقت دارد) BACSA, 2014(اه يس جعبـه  اد قيمـت  ي

دولـت بـا اعمـال    در بـازار، الزم اسـت    يدار ل نوغـان يشـم و وسـا  ي، ابرنوغـان   تخم
از ن صـنعت،  يمختلف ا گــذاري محصــوالتقيمت، ضمن ياهاي مداخلهسياســت

 سـوی و از اقـدام کنـد   اين محصـــوالت   و تنظيــم بــازار كنترل قيمتبه  سو،يك 
هاي ارز ترجيحي اختصاص نرخو  ــاي توليد آنهاه نهاده ياپرداخــت يارانه بر ،ديگر

اعمـال  گـر  يموضـوع مهـم د   .را در دستور کـار قـرار دهـد    ها اين نهاده براي واردات
و ) گـر يد يشـم يو محصـوالت ابر  شميله، نخ ابريپ(واردات نه يدر زمسياست مناسب 

د و در نظر گرفتن ينه توليهز يبر مبنا يمت واقعيبا توجه به ق(تر  لةيپ ينيد تضميرخ
 يبـرا . د اسـت يـ صـرفه بـودن تول   با هدف مقرون به) ه سود مناسبينرخ تورم و حاش

د يـ ح نگاه آنها به توليشم و تصحيدکنندگان ابرين تولياز رقابت ناسالم در ب يريجلوگ
ـ  اهینگـ به  يطلبانه شخص از شکل منفعت ت يـ فيش کيو افـزا  يبـر نفـع گروهـ    يمبتن

و  يصنف يهات تشکليت و هدايجاد، حمايرسد کمک دولت به ايبه نظر م ،محصول
داران بـه   اعتمـاد نوغـان  ش يافـزا  يبـرا . د باشديمف یتواند اقدام يمربوط م يهايتعاون

و  يآموزشـ  يهـا دوره يق طراحـ يـ هاي خود، الزم اسـت از طر ها و توانمنديتوانايي
 ،پـرورش عـزت نفـس   نـه  يزم ،يآموزشـ  يهـا و برنامه هادر فعاليت آنهاشركت دادن 
   . ديفراهم آ اننسبت به خود و نقاط قوتش آنهاتوسعه آگاهى 

ـ اهم ،انيـ گون تمام عوامل بازدارنده از نظر پاسخياز ب  -يطـ يمح يهـا ت بازدارنـده ي
شـود  يه مـ يتوص ،رونيا از. شتر استيشم بيکرم ابر پرورش يکارهاودر کسب يانهيزم

شتر يشم بيپرورش کرم ابر يکارهاوکسب يهامربوط به رفع بازدارنده يهاتمرکز تالش
و  بودهکننده ديشود که خارج از کنترل تول يانهيزم -يطيمح ةبازدارند عوامل معطوف به

 يزيـ ر مانند اينها مربوط است، اگرچه برنامهو  ي، سازمانيط اقتصاديشتر به دولت، محيب
شـم  يپرورش کرم ابر يکارهاوکسب يو فن يشناخت روان -يفرد يهارفع بازدارنده برای
  . د از نظر دور داشتينبانيز را 
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