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 مقدمه-1

در برخي از محصوالت  گيالن.است اختصاص داده به خود را استان گيالن اي از اشتغالكشاورزي بخش عمده

 .اختصاص داده است به خودرا  برنج، چاي، فندق و... ازجمله از توليدات كشور ايكشاورزي سهم ويژه

است و در مورد مشكالت آن و ارائه راهكارهايي براي بهبود  دادهقرار يبررس موردصنعت ابريشم  گزارشاين 

ذاري گا سرمايهب رسد بتواننظر ميبهبا توجه به مشكل اشتغال پردازد. اين صنعت به بحث و بررسي مي

به  يتوجهقابلميزان  به يدارنوغانصنعت ابريشم و  و گسترشاحيا  ضمنحمايت دولت  بخش خصوصي و

 كمك نمود. ،در استان و افزايش درآمد خانوارها ييزااشتغال

 تاریخچه -2

در ايران،  .گذاري كردابريشم رنسانس هنر و صنعت آسيا را پايهلحاظ اقتصادي و فرهنگي، كرم به  درواقع

( رواج و توسعه ق. م 330-550 بود كه جمشيد )پادشاه هخامنشيچنان اهميتي برخوردار ابريشم از آنكرم 

گرچه صدور ابريشم به ايران از زمان  شمرد.ابريشم در ايران را بخشي از اقدامات مهم خويش مي پرورش كرم

 يتوجهقابلاين كاال به مقدار  م( 650 - 226ان )آغاز شد، ولي در دوره ساساني  م(ق.  222-248) اشكانيان

 .نيز رواج يافت  در كشور ايران نيز پرورش كرم ابريشم و صنعت ابريشمو به مرور  شداز چين وارد مي

ساله در جهان، از  4500با پيشينه  ؛در ايران نام گرفت يدارنوغانفعاليت  عنوانبهابريشم كه پرورش كرم 

ايران همواره از تأثير اين صنعت بر تعامالت اجتماعي،  كهيطوربه .ديرباز در كشور ما رواج داشته است

 .فرهنگي، اقتصادي و ... بهره جسته است

بافندگان هنرمند گيالن  ؛به گيالن رسيدق. م(  222-248) در دوره اشكانيان كه ابريشم چينپس از آن

 يهابافتدستوليد به ت هاي پشمي و نخي داشتندو تبحر و تجربه طوالني كه در بافتن پارچه بامهارت

ها و منسوجات ابريشمي در نقاط مختلف گيالن، بافت انواع پارچه ،از آن زمان تاكنون .ابريشمي پرداختند

آباد رودسر از ابريشم در منطقه قاسم كهيطوربه. آباد و روستاهاي ديگر رودسر ادامه داردويژه منطقه قاسمبه

 .معروف است «چادرشب»شود كه به طبيعي و پنبه نوعي پارچه بافته مي

عهد قاجاريه  ،فرود آندوره را پيموده كه دوره فراز آن عهد صفويه و  يبيپرفرازونشنوغانداري در ايران، تاريخ 

با مورخ هلندي )معاصر (  ويلم فلور متفاوت بود. هاآنابريشم انواع مختلف داشت كه قيمت  .تبوده اس

 :برديمصفويه پنج گونه ابريشم را نام  يدوره يهاسفرنامهمنابع و  بريهتك

نوع  ينترارزش باگيالن( شهرت داشت و  يالعادهفوقكه به ابريشم ميالني)نوع  یک یدرجهابریشم -1

 .آمديمابريشم به شمار 
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     .گويا اين ابريشم آمديمبازرگانان بود و بهترين نوع آن در رشت به عمل  يموردعالقهكه  ابریشم الجی-2

      ژي الكي يا لي آن راها از الهيجان گرفته باشد و به ابريشم خرواري شهرت داشت و اروپايي خود رانام 

 .خواندندمي

 .ت، اين نوع ابريشم كيفيت ابريشم الجي را نداشابریشم شیروانی-3

 .شديمنوع ابريشم بود و در مازندران توليد  ينترارزشكم اين نوع ابریشم الس-4

كه در آن زمان، توليد ابريشم خام  گردديبازمسال قبل و عهد صفويه  400اوج توليد ابريشم در ايران به 

عمده ابريشم جهان بود ولي پس  يدكنندگانتولفرانسه نيز زماني از  رسيد؛كشور به سه هزار تن در سال مي

، خسارات فراواني به اين صنعت وارد شد اين بيماري  1850در سال  «پبرين»از شيوع بيماري واگيردار 

چنان دامنه وسيعي پيدا كرد كه ناپلئون سوم ، لويي پاستور را مأمور مطالعه روي اين بيماري و پيدا كردن 

بيماري پبرين اين ميزان توليد كاهش يافت كه اين آفت تا زمان پيروزي  اما با بروز مبارزه با آن نمود يهاراه

 .به همان صورت باقي ماند 1357انقالب اسالمي ايران در سال 

 هاتحلیل یافته-3

طبق . گيالن از لحاظ كيفيت ابريشم حائز مقام اول اوده است ،، در دوره صفويهمنتشرشدهبر اساس آمارهاي 
گرچه در دوره ، تن ابريشم توليد كند 1200توانست ساالنه ايران در آن دوران ميآمارهاي تاريخ شمال 

صفويه، مناطق گرجستان، ارمنستان، تركمنستان و افغانستان كه از مراكز پرورش كرم ابريشم بودند، بخشي 
 .اندشده جدادادند، اما اكنون از خاک ايران از خاک ايران را تشكيل مي

، تعداد 1380اس آمارهاي منتشره از سوي شركت سهامي ابريشم ايران، از سال از سوي ديگر، بر اس
 ،است يافتهكاهش 1397در سال هزار خانوار 17 هزار خانوار به 66 حدود دار كشور ازخانوارهاي نوغان

 هزار 7هزار خانوار به  47از حدوداستان گيالن در  تعداد خانوارهاي نوغاندارها طي همين سال همچنين
درصد خانوارهاي نوغاندار كشور  70حدود  1380به عبارتي در سال  .تاس يافتهكاهش 1397سال خانوار در 

و سهم ميزان  درصد كاهش پيدا كرده است 42به حدود  1397اند و اين سهم در سال در استان گيالن بوده
روند  1397درصد در سال  41به حدود  1380درصد در سال  68توليد پيله استان گيالن از كشور از حدود 

 .نزولي طي كرده است

 عملكرد توليدميزان هاي مورد بررسي دهد كه طي سالنشان مي 2شمارههمچنين بررسي آمارهاي جدول 
واحد به  28و 27و اين ميزان در كشور و گيالن به ترتيب از افزايش پيداكرده  نسبت به هر جعبه تخم نوغان

 .واحد افزايش پيدا كرده است 7/36و  1/38

ايم به نحوي كه پيله توليد از سوي ديگر شاهد كاهش حجم توليد پيله توسط هر خانوار در اين دوره بوده

 4/56به حدود  1380وگرم در سال كيل 6/75و  7/78شده هر خانوار نوغاندار در كشور و گيالن به ترتيب از 

 .تقليل پيدا كرده است 1397كيلوگرم در سال  4/55و 
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 کیلوگرم(-ریال -تن-)جعبه ، ارزش تولید پیله و عملکرد تولید پیله و جعبه نوغانتعداد تخم نوغان به فروش رفته-1جدول 

 سال

تعداد تخم نوغان 

 فروش رفته

سهم استان 

گیالن از کل 

 کشور

 تولید پیلهمیزان 
هر ارزش میانگین 

تر فروش پیله کیلوگرم 

 رفته سر فصل نوغانداری

 گیالن

عملکرد تولید هر 

 جعبه تخم نوغان

 گیالن کشور گیالن کشور گیالن کشور

1380 192811 125615 65/1 5200 
 

3517 24500 
 
 

27/0 

0 

28/0 
1381 173094 93764 2/54  4673 2580 15000 27/0 27/5 
1382 113938 82137 72/1 3235 2218 18000 28/4 27/0 
1383 98050 64405 65/7 3569 1687 26000 36/4 26/2 
1384 89550 63597 71/0 2507 1784 27000 28/0 28/1 
1385 77195 50360 65/2 1911 1252 30000 24/8 24/9 
1386 55180 34613 7/62  1653 1047 35000 30/0 30/2 
1387 42518 26032 61/2 1046 629 36500 24/6 24/2 
1388 27044 15506 57/3 669 375 24500 

4500 

24/7 24/2 
1389 23191 13171 56/8 569 316 45000 

 

24/5 24/0 
1390 20623 12027 58/3 602 348 74500 29/2 28/9 
1391 25071 12445 49/6 797 325 87500 31/8 26/1 
1392 26113 13601 52/1 890 462 250000 34/1 34/0 
1393 31615 15011 47/5 1035 352 200000 32/7 23/4 
1394 28771 12750 44/3 904 352 203000 31/4 27/6 
1395 28024 13107 46/8 923 376 215000 32/9 28/7 
1396 28162 12532 44/5 851 436 250000 30/2 34/8 
1397 25710 11045 42/9 979 405 340000 38/1 36/7 

 شركت سهامي ابريشم ايران -مأخذ  

 مركز توسعه نوغانداري ايران -       

 

 )جعبه( 1380-1397 کشور و استان گیالن رفتهتعداد تخم نوغان فروش  -1 شکل
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 )تن(1380-1397 کشور و استان گیالن پیله میزان تولید  -2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 )کیلوگرم( 1380-1397 کشور و استان گیالن میزان متوسط تولید کرم ابریشم -3 شکل
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 )جعبه( 1380-1397سهم استان گیالن از تعداد تخم نوغان فروش رفته از کشور  -4 شکل

 

 

 کیلوگرم( –و میزان پیله تولید شده توسط هر خانوار )تن دار تعداد خانوار نوغان -2جدول 

 سال
 میزان تولید پیله درصد تغییرات دارنوغانتعداد خانوار 

هر خانوار  دشدهیتولپیله 

  دارنوغان

 گیالن کشور گیالن کشور گیالن کشور گیالن کشور

1380 65970 
 

46523 … … 5200 
 

3517 78/8 75/6 

1381 51192 34731 -22/4 -25/3 4673 2580 91/3 74/3 

1382 42200 30427 -17/6 -12/4 3235 2218 76/7 72/9 

1383 37710 23856 -10/6 -21/6 3569 1687 94/6 70/7 

1384 33165 23554 -12/1 -1/3 2507 1784 75/6 75/7 

1385 28535 19551 -14/0 -17/0 1911 1252 67/0 64/0 

1386 20440 14114 -28/4 -27/8 1653 1047 80/9 74/2 

1387 18327 11477 -10/3 -18/7 1046 629 57/1 54/8 

1388 13500 7100 -26/3 -38/1 669 375 49/6 52/8 

1389 12500 6820 -7/4 -3/9 569 316 45/5 46/3 

1390 12206 6540 -2/4 -4/1 602 348 49/3 53/2 

1391 13200 6850 8/1 4/7 797 325 60/4 47/4 

1392 15187 7261 15/1 6/0 890 462 58/6 63/6 

1393 18608 8519 22/5 17/3 1035 352 55/6 41/3 

1394 18070 8057 -2/9 -5/4 904 352 50/0 43/7 

1395 18475 8180 2/2 1/5 923 376 50/0 46/0 

1396 18475 8180 0/0 0/0 851 436 46/1 53/3 

1397 17363 7310 -6/0 -10/6 979 405 56/4 55/4 

 شركت سهامي ابريشم ايران -مأخذ

 مركز توسعه نوغانداري ايران -       
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 1380-1397 ار کشور و استان گیالنتعداد خانوار نوغاند -5 شکل

 

 
 

 مزایای صنعت نوغانداری-4

 .و اشتغالزايي است مهمترين مزاياي اين صنعت زودبازده بودن

كشت و توليد ابريشم  جذب گردشگر در بخش توانايي به توانيماز ديگر مزاياي اين صنعت همچنين 
گردشگران زيادي را چه  توانيمبا توجه به سنتي بودن اين صنعت در گيالن  .از پيله كرم ابريشم اشاره نمود

 خارج كشور به استان جذب نمود . چه از از داخل و 

 صنعت ابریشم کشور و استانهای موجود در چالش-5

 گانهكنندسوددهي اين صنعت براي توليد  افزايش نرخ دستمزد كارگر كه با توجه به پايين بودن -1
 .نيست صرفهبهمقرون

 .مناسب و مدون در اين بخش از كشاورزي يزيربرنامهعدم مديريت صحيح بخش كشاورزي و نبود  -2

 انگيزگييبعدم افزايش نرخ نخ ابريشم در مقايسه با ساير محصوالت كشاورزي و دامي كه باعث  -3
 .اين صنعت شده است اندركاراندست

و غير كارشناسي و از بين رفتن مقدار زيادي از  نابجا هاييكاربرافزايش قيمت زمين و تغيير  -4
 .استان يهاتوتستان

 جاري از قبيل برق ، آب و .... هايينههزافزايش  -5

شده تا منجر ، تاجيكستان و ازبكستان ،نظير افغانستانكشورهاي همسايه خصوصبهورود رقباي خارجي  -6
نمايند و  ينتأم هاكشور از طريق سايرنياز خود را ، نخ ابريشم در ايران در طي اين مدت كنندگانمصرف
نشد. البته از اواخر  ،موجب افزايش قيمت بدليل تامين از طريق واردات ،ه پيله داخليضكاهش عر ،عليرغم
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كه با توجه به پايين بودن قيمت نخ در ،افزايش يافت تا حدودي ايران بازار قيمت نخ ابريشم در 82سال 
 تواند تداوم داشته باشد.ينمبازارهاي خارجي اين افزايش قيمت 

 :گیرییجهنت-6

با  نيزگذاري بخش خصوصي و كه با سرمايه شوديمبا توجه به مشكل اشتغال در استان گيالن، توصيه 

و  ييزااشتغالبه  يتوجهقابلميزان  بهاري دصنعت ابريشم و نوغان و گسترشتوان با احيا مي ،حمايت دولت

استان كمك نمود. همچنين با توجه به كاربردي بودن ابريشم در صنايع ديگر افزايش درآمد خانوارها در 

به  ،در پايان. ايجاد كرد ييزااشتغالهايي ديگر از صنعت نيز لوازم پزشكي دارويي و آرايشي در بخش ازجمله

 :شوديماشاره  استان گيالنهاي زير براي احياي صنعت ابريشم در راهكار

 ريزي اصولي و صحيح برنامه -1

 هاي دولتي از اين صنعت بيني تسهيالت الزم و حمايتپيش -2

 در اين صنعت گذارييهسرماهاي تشويقي براي ترغيب كشاورزان به اشتغال و سياست -3

 استان گيالنپيله در  دادوستدايجاد بازار براي  -4

 هاي مربوط به صنعت ابريشمبرپايي نمايشگاه – 5

 بخش كشاورزي به تحقيق و توسعه اين صنعت فارغ التحصيالنترغيب  -6 

 ايجاد رشته تحصيلي تخصصي براي اين صنعت  -7

 منبع:-7

 1372. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. چاپ اول. ل رابینو. صنعت نوغان در ایران. ف. الفون و ه 
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