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چکیده

هایی نظیر هاي تولیدي جنبی کشاورزي است. ویژگیکرم ابریشم یکی از فعالیتپرورش
ذاري اندك و درآمدزایی مناسب براي روستاییان، خصوصاً گکوتاه بودن دوره پرورش، سرمایه

ها، به آن جلوه خاص بخشیده است. پژوهش حاضر در صدد دستیابی به در اوقات فراغت آن
هاي آن است. این تحقیق گذاري اقتصادي نهادهفرم تابعی صحیح پرورش کرم ابریشم و ارزش

نوغاندار بوده که با 1150ي تحقیق ي آماردر استان مازندران صورت گرفته است. جامعه
گیري به صورت نوغاندار برآورد گردید. نمونه240استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آن 

ها به صورت تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب گردیدند. اي و نمونهاي چند مرحلهخوشه
رانسندنتال، ترانسلوگ، داگالس، ت-الگوي تابعی(کاب5جهت برآورد فرم صحیح تابعی، ابتدا 

داگالس -ها الگوي کابدرجه دوم و لئونتیف تعمیم یافته) برآورد گردید که نهایتاً از بین آن
داگالس -عنوان الگوي بهینه مورد برازش قرار گرفت. نتایج حاصل از برازش تابع کاببه

ریشم در مازندران در کارگیري عوامل تولید، بهینه بوده و پرورش کرم ابدهد میزان بهنشان می
ریال، برگ 3868339چنین ارزش اقتصادي تخم نوغان محدوده ناحیه دوم تولید قرار دارد. هم

ریال محاسبه گردید.269506ریال و نیروي کار 3313توت 

گذاري اقتصادي، تابع تولید، کرم ابریشم، استان مازندرانارزش:يکلیدهاي واژه

مقدمه
هاي تولیدي کی از فعالیتپرورش کرم ابریشم ی

علت ارزش اقتصادي جنبی بخش کشاورزي است که به
,.Seidavi et alتولید ابریشم، در دنیا رواج بسیاري دارد (

52بهتولیدکنندهعمدهکشورهايخامابریشمتولید.)
کشاورزمیلیون10ازبیشورسدمیسالدرتنهزار
تولیدبرايکارگرمیلیون5/0وابریشمکرمپرورشبراي

کنند میفعالیتدنیاکشیابریشمهايکارگاهدرنخ

)Seidavi et al., 2003 در ایران، طبق آمار سال .(
طور مستقیم هزار خانوار روستایی به19، حدود 1393

-جانبی، مشغول میشغلعنوان یکدر این حرفه، به
,Iranian sericulture Development center(باشند 

فعالیت نوغانداري و صنایع وابسته بین تولید ).2014
پیله و تهیه محصوالت نهایی سطوح مختلفی از اشتغال 

هاي شغلی قابل روستایی و شهري ایجاد کرده و فرصت
گذاري در چنین سرمایهآورد. هماي به وجود میمالحظه
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هاي تولیدي اي از فعالیتاین فعالیت در مقایسه با پاره
,Kakoti(تر استگشت سرمایه در آن سریعتر و بازکم

2012.(
هاي ابریشمی، کاربرد جدید مصرف روز افزون پارچه

ابریشم در صنایع مختلف و استفاده از ابریشم در صنایع 
تواند بازده اقتصادي این فعالیت بافی میدستی و قالی

تولیدي را به نفع تولید کنندگان کوچک و محروم 
پرورش کرم ابریشم نقش مهمی د.روستایی تضمین نمای

در استفاده از منابع روستایی در بهترین شکل ممکن 
این فعالیت براي هر بخش از ). Malik et al., 2008(دارد

جامعه، کشاورز با امکانات زیاد تا یک کشاورز بدون 
زمین ، افراد پیر یا جوان، مرد یا زن، مناسب است، در 

ي و دیگر منابع به خوبی توان از نیروي کارگرنتیجه می
هاي جنبی تولید استفاده نمود، عالوه بر این فرآورده

هاي کشاورزي قابل استفاده است ابریشم در دیگر فعالیت
.(Dewangan, 2013)

استان مازندران به دلیل داشتن شرایط اقلیمی و 
جغرافیایی مناسب، قدمت دیرینه در پرورش کرم ابریشم 

شه در فرهنگ و سنن مردم این داشته و این فعالیت ری
منطقه دارد. پرورش کرم ابریشم در کنار دامداري و 

عنوان یک فرصت شغلی با درآمدي زراعت برنج به
مناسب در این استان مطرح است.

هدف اصلی این تحقیق برازش فرم صحیح تابعی 
هاي مصرفی در گذاري اقتصادي نهادهتولید و ارزش

دهد، ها نشان می. بررسیباشدپرورش کرم ابریشم می
هرچند مطالعات خارجی اندکی در خصوص ارزیابی 

هاي تولیدپرورش کرم ابریشم انجام شده اما، در مشخصه
اي صورت نگرفته ایران تاکنون در این رابطه مطالعه

است. 
ازاستفادهبا) Mohamadinejad)2001اي در مطالعه

محصوالترايبراآباقتصاديارزشتولیدتابعرویکرد
بهباغاتوجالیزپنبه،گندم،شاملساوهسدزیرمنطقه
ریال به ازاي هر 9/87، 7/128، 8/125، 9/73ترتیب

متر مکعب محاسبه کرده است.  در تحقیقی 
Hosseinzadeh & Salami)2005 جهت انتخاب تابع (

تولید مناسب براي برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي، 
ز فرم هاي انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر ابتدا تعدادي ا

برآورد شده و سپس ارزش اقتصادي نهاده آب براي 
محصول گندم با استفاده از  پارامترهاي برآورد شده از 

) Medellin Azuara et al.)2010توابع، محاسبه گردید. 

آبارزشبرآوردبهمکزیکشمالدرمطالعه ايدر
ارزشمتوسطالعه در این مطپرداختندکشاورزي
دالر براي هر متر مکعب 413/0آب معادل اقتصادي

Azamzadeh Shoraki, etبرآورد گردید. در پژوهشی 

al.)2011 ( ورد ضریب اهمیت انرژي در بخش آبرجهت
داگالس، ترانسلوگ و -هاي تابعی کابفرم، از کشاورزي

ر داگالس د-که تابع کاباستفاده نموده اند ترانسندنتال 
معرفی گردید.مقایسه با دو تابع دیگر، تابع بهینه 

Kumaresanدر پژوهشی، et al.)2005( با استفاده
وري پرورش کرم ابریشم در داگالس بهره-از تابع کاب

هند را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان 
- داد نیروي کار، برگ توت و مواد ضد عفونی کننده مهم

هاي مؤثر در تولید پیله بوده و غیر از نیروي ترین نهاده
ها در سطح اقتصادي تولید قرار دارند.کار بقیه نهاده

Ahmad & shami)2012( با استفاده از تابع مرزي
درصد 70تصادفی به این نتایج دست یافتند که بیش از 

هزینه تولید مربوط به نیروي کار بوده و  پرورش کرم 
شی نسبت به مقیاس دارد.ابریشم بازده افزای
ارزش اقتصادي ) Ehsani et al.)2012در پژوهش 

ي آب در تولید جو در دشت قزوین، با استقاده از هنها
دست ریال براي هر متر مکعب به907روش تابع تولید، 

ارزش اقتصادي آب در تولید ،)Zarei et al.)2014آمد.
و پذیرانعطافتوابع را بازمینیمحصول سیب

داگالس -تابع تولید کاببرآورد کرده و پذیر غیرانعطاف
ارزش عنوان الگوي برتر معرفی گردید. در این مطالعه به

زمینی اقتصادي هر مترمکعب آب براي تولید سیب
محاسبه گردید.ریال 7/2348

روش شناسی 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش 

باشد. می1393ن سالپیمایشی است. مقطع زمانی آ
نوغاندار استان مازندران 1150ي آماري تحقیق، جامعه
,Iranian sericulture Development center(است 

240حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ).2014
نامه نفر محاسبه گردید. ابزار اصلی این تحقیق پرشس

نیاز هاي مورد آوري اطالعات و دادهبوده که جهت جمع
در بین نوغانداران توزیع شد.
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اي بوده اي چند مرحلهصورت خوشهگیري بهنمونه
ن ادرصد نوغاندار90که بیش از است. با توجه به این

هاي بابل و سوادکوه فعالیت استان مازندران در شهرستان
,Iranian sericulture Development center(کنند می

هاي اصلی وان خوشهاین دو شهرستان به عن،)2014
روستا به 8). در مرحله نهایی 1انتخاب گردیدند (شکل 

صورت تصادفی انتخاب گردیده و تعداد نمونه به صورت 
).1ها توزیع گردید (شکلنوغاندار) بین آن30مساوي (

نقشه استان مازندران و موقعیت شهرستان هاي مورد مطالعه- 1شکل 

هاي گی به مقدار نهادهمقدار تولید هر محصول بست
ي ریاضی است که مصرفی دارد. تابع تولید یک رابطه

چگونگی ارتباط بین مقدار عملکرد یک محصول در یک 
فصل رشد و مقدار و نوع عوامل تولید نظیر؛ زمین، 
سرمایه، کار و مدیریت را مشخص می کند. ماهیت توابع 

بع توان از بین تواتولیدي قابل تغییر نیست اما، می
ها را انتخاب کرد تولیدي موجود بهترین آن

)Azamzadeh et al., 2011  .(تولیدتابعیککهاینبراي
ازبایددهدنشانراهانئوکالسیکتولیدينظریهبتواند

ضرورت،تقعر،نواختی،یکها از جمله؛ویژگیيمجموعه
- مشتققابلپیوستگی و دوباربودن،غیرمنفیي محدوده

بنابراین(Chambers, 1988).ودن برخوردار باشد بگیري
مجموعهي کنندهتأمینکهراتابعیاشکالکلیه

برايتابعفرمیکتوانمیباشدشدهذکرخصوصیات
برازشبرايوآوردحساببهتولیدروابطبیان

هايآزمونموردبرترفرمانتخابوالگوپارامترهاي
yاین تحقیق شامل؛ متغیرهاي.دادقراراقتصادسنجی

- تخم1X(هامقدار نهادهها Xiو محصول پیلهمقدار 
باشد. نیروي کار) می3Xبرگ توت و2Xنوغان، 

-در این مطالعه پنج فرم تابعی مورد برازش قرار می
ها به صورت زیر می گیرد که فرم کلی هر یک از آن

باشد: 
وابعیتترینمعروفازداگالس: یکی- تابع تولید کاب

گذشتهازتولیددرساختاريروابطبیاندراست که
- یکخصوصیاتی نظیرتابعباشد. اینمیاستفادهمورد

غیروغیرمنفیپذیري،مشتقنواختی، تقعر، پیوستگی،
چنین در این تابع خصوصیتدارد. همرابودنتهی

این . شودمینمایانخوبیبهنیزمصرف نهادهضرورت
شودنهاده به صورت زیر نمایش داده میNبراي تابع 

)Griffin & et al, 1987(:
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وري قادر است بهره: این تابعدنتالنترانستولید تابع 
نهایی غیر ثابت و منفی بودن تولید نهایی را به طور 

در این ،عالوه. به مجزا در هر سه ناحیه تولید نشان دهد
تغییرات يشش جانشینی در دامنهو کتابع کشش تولید

به شکل زیر تبعی آنباشند که فرمها متغیر مینهاده
:(Halter et al., 1957)باشدمی

)1(
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تابع تولید لئونتئیف تعمیم یافته: در این تابع اگر 
ها برابر صفر قرار گیرند، مقدار محصول نیز ي نهادههمه

ین امر فقط با صفر بودن یکی از صفر خواهد بود اما ا
بوده و UBNها صادق نیست. این تابع جز توابع نهاده

گرا نیست، ولی همگن و هموتتیک است هم
)Bakhshodeh& Akbari, 2013:(

],...,,[ 2211 nn XXXMiny  0

هاي تمامی ویژگیاین تابعگ:ولترانستولید تابع 
کند. در این تابع تأمین میها راسیکتابع تولید نئوکال

هاي تولیدي بسته به هاي جانشینی و کششکشش
ها قابل تغییر است. هم چنین مشتق سطح مصرف نهاده

اول این تابع  محدودیتی از نظر عالمت ندارد 
)Hosseinzadeh & Salami, 2005:(
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بع اگر یکی یابر اساس این تاتابع تولید درجه دوم:

ها برابر صفر باشند، مقدار محصول برابر صفر همه نهاده
تابع شکل کلی ایناست uنخواهد بود. این تابع از نوع 

):Bakhshodeh& Akbari, 2013(به صورت زیر است
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نتایج و بحث
تولید پیله حاصل از پرورش کرم ابریشم مانند سایر 

ورزي، به عوامل فنی مختلف بستگی دارد محصوالت کشا
هاي گوناگون که این عوامل در مناطق مختلف به شکل

می باشد. در استان مازندران عوامل فنی شامل تخم 
نوغان هیبرید، برگ توت و نیروي کار خانوادگی است. 

هاي مختلف تابعی، فرم تابعی مناسب پس از برآورد فرم
ها در زش اقتصادي نهادهبرازش شده و با توجه به آن، ار

میزان استفاده از پرورش کرم ابریشم محاسبه گردید.
محصوالت ها از جمله عوامل مؤثر بر نوسان تولیدنهاده

به بایدکشاورزي است. در بررسی تابع تولید، منطقی 
ها بر نوسانات تولیدي نیز توجه شودآثار استفاده از نهاده

)Dashtiet al, 2013 .(

آماره هاي حاصل از برآورد توابع تولید-1جدول 
یافتهلئونتیف تعمیمدرجه دوملوگترانسترانسندنتالداگالس-کابشرح

44511*تعداد ضرائب معنادار

157/05/01/01/0نسبت ضرائب معنادار

R287/087/088/087/087/0

86/087/087/086/086/0

AIC051/0051/0049/025/924/92

SC054/0056/0056/065/10683/106

F
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)0(

94/258
)0(
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)0(
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3/77
)0(

1/68
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هاي پژوهشفتهمأخذ: یادرصد10دار در سطح * تعداد ضرایب رگرسیون معنی
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پارامترهايمقادیروهاعالمتسازگاريومطابقت
دیگرمعیارهاياز، اقتصاديهاينظریهباها،کششوتابع
-آماره).Thompson, 1998(برتر است الگويشناساییدر

)، مشخص 1در (جدولهاي حاصل از برآورد توابع تولید
اجزاي ،JBبا توجه به سطوح احتماالتی آماره گردید. 

-اخالل سه تابع تولیدي برازش شده؛ ترانسلوگ، کاب
دنتال در سطح ده درصد نرمال  بوده و داگالس و ترانسن

دو الگوي درجه دوم و لئونتیف تعمیم یافته از ادامه 
دهد نشان میFچنین آماره فرایند خارج می شوند. هم

داگالس، -دي برازش شده (کابکه هر سه تابع تولی
توجه به با دار هستند. لوگ و ترانسندنتال) معنیترانس
دار بین سه فرم تابعی و نسبت ضرایب معنیSCآماره 

داگالس را فرم تابعی برتر معرفی -مانده، تابع کابباقی
که با اعمال قیود بر تابع با توجه به اینکند.می

ان به تابع کاب داگالس ترانسندنتال و ترانسلوگ می تو
دست یافت، لذا جهت انتخاب فرم تابعی برتر از آزمون 

استفاده شده است که نتایج آن در LRدرستنمایی 
) ارائه گردید.3و2جداول ( 

محاسباتی LR)، آماره 2با توجه به نتایج جدول(
داگالس و ترانسلوگ کوچکتر -جهت مقایسه توابع کاب
ابراین در مقایسه دو فرم تابعی از مقدار بحرانی است بن

داگالس به عنوان - داگالس و ترانسلوگ، تابع کاب-کاب
الگوي برتر شناخته می شود. 

داگالس و ترانسلوك بر اساس آزمون نسبت درستنمایی- مقایسه توابع کاب–2جدول 

LRمقدار بحرانی محاسبه شدهLRمقدار تعداد پارامترهامقدار تابع درستنماییالگوي برآورد شده

)001/0 =α(
5094/2043142/391/16داگالس-کاب

1665/2210ترانسلوگ
هاي پژوهشمأخذ: یافته

داگالس و ترانسندنتال نیز -جهت مقایسه توابع کاب
از  آزمون درستنمایی استفاده شده است. با توجه به 

محاسباتی کوچکتر از مقدار LRآماره )3نتایج جدول(

-حرانی است، بنابراین در مقایسه دو فرم تابعی کابب
داگالس به -داگالس و ترانسنتدنتال نیز، تابع کاب

عنوان الگوي برتر معرفی می گردد.  

داگالس و ترانسندنتال بر اساس آزمون نسبت درستنمایی- مقایسه توابع کاب–3جدول 
LRمقدار بحرانی محاسبه شدهLRمقدار مترهاتعداد پارامقدار تابع درستنماییالگوي برآورد شده

)001/0 =α(
5094/2041844/734/11داگالس-کاب

1016/247ترانسندنتال

داگالس براي پرورش کرم ابریشم-نتایج برازش الگوي کاب–4جدول 
Tآماره انحراف استانداردضریب برآورد شدهمتغیر

سطح معنی 
کشش وزنیداري

1LX(57/091/025/6000/002/0مصرف تخم نوغان (لگاریتم 
2LX(21/067/016/3002/037/0لگاریتم مصرف برگ توت (
3LX(16/067/047/2014/007/0لگاریتم مصرف نیروي کار (

81/137/085/4000/052/0عرض از مبداء
هاي پژوهشمأخذ: یافته
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سه عامل )، ضرایب هر4در مدل برآوردي (جدول
تخم نوغان، برگ توت و نیروي کار در سطح ده درصد 

چنین هر یک از ضرایب برآورد شده دار هستند. هممعنی
هاي نوغانداري بوده و موافق انتظارات تئوریکی و واقعیت

اثر هر یک از عوامل؛ تخم نوغان، برگ توت و نیروي کار 
یک داگالس هر -بر تولید مثبت بوده است. در تابع کاب

ي کشش عوامل تولید از ضرایب متغیرها نشان دهنده
نوغان داراي باالترین باشد. با توجه به مدل، تخممی

عنوانکشش بوده و پس از آن برگ توت مصرفی به
تر از عامل مهم در تولید ظاهر شده و کششی بزرگ

نیروي کار دارد. 
دهد، که به کشش وزنی برآورد شده نشان می

درصد افزایش در مقدار تخم نوغان ازاي یک
درصد، به ازاي یک درصد افزایش در مقدار برگ 02/0

درصد و به ازاي یک درصد افزایش در نیروي 37/0توت 
دهد. این درصد افزایش در تولید پیله رخ می07/0کار 

- نکته بدین معنی است که کشش وزنی برگ توت بزرگ
تر از مقدار برگ تر از دو عامل دیگر بوده و عملکرد بیش

پذیرد. هر سه عامل تولید داراي توت مصرفی تأثیر می
باشند که حاکی از آن است تر از یک میکشش جزئی کم

نوغانداري در استان مازندران در ناحیه دوم تولید قرار 
دارد و از جنبه اقتصادي این موقعیت به این صورت 

سایر تبیین می گردد که هر یک از عوامل در ارتباط با
گردند.ي اقتصادي استفاده میعوامل تولید در محدوده

یکی دیگر از نتایج حاصل از برآورد ضرایب در تابع 
ي بازدهی نسبت به مقیاس داگالس محاسبه-تولید کاب

در در این ). Kavosi et al., 2007تابع تولید است (
-مطالعه مجموع ضرایب برآورد شده براي تابع کاب

باشد، یعنی تر از یک  میبوده که پایین94/0داگالس 
بازدهی تابع نسبت به مقیاس کاهنده است. به عبارت 

سان در میزان عوامل سه گانه تولید، دیگر، با افزایش یک
تري افزایش ارزش دریافتی توسط نوغاندران به نسبت کم

یابد. می
عدم دقت الزم در انتخاب فرم تابعی مناسب براي 

ها، منجر به انحراف در نتایج تصادي نهادهبرآورد ارزش اق
-که فرم تابعی کابشود. با توجه به اینحاصله می
عنوان الگوي مناسب شناخته شده است، با داگالس به

ها در پرورش استفاده از این الگو، ارزش اقتصادي نهاده
کرم ابریشم محاسبه گردید. 

-ولید کابارزش اقتصادي نهاد ه ها بر حسب تابع ت-5جدول
داگالس

کشش نهاده
جزئی تولید

تولید 
نهایی

ارزش اقتصادي 
(ریال)

جعبه تخم 
57/023/163868339نوغان

21/001/03313برگ توت

16/013/1269506نیروي کار

مأخذ: یافته هاي پژوهش

هاي مصرفی در پروش کرم ارزش اقتصادي نهاده
حاسبه )، م5ابریشم جهت تولید پیله در(جدول

دهد، هر جعبه تخم نوغان با گردید و نشان می
ترین ارزش را در ریال از لحاظ اقتصادي بیش3868339

ي مصرفی دارد. ارزش بازاري این نهاده با بین سه نهاده
ریال است. 75000اي، قیمت یارانه

نتیجه گیري و پیشنهادها
ها، هر سه عامل تولید داراي کشش با توجه به یافته

باشند که حاکی از آن است میزان تر از یک میکمجزئی
کارگیري عوامل تولید در نوغانداري، بهینه بوده و به

نوغانداران استان مازندران در محدوده ناحیه دوم به 
چنین ارزش اقتصادي تخم پردازند. همتولید قرار می

و نیروي ریال 3313، برگ توت ریال3868339نوغان 
اسبه گردید.ریال مح269506کار 

یافته ها نشان می دهد که کشش تخم نوغان از 
تر از نهاده تخم هاي دیگر باالتر بوده و تولید بیشنهاده

چنین محاسبه ارزش اقتصادي پذیرد. همنوغاند تأثیر می
ها  نشان داد که تخم نوغان داراي ارزش اقتصادي نهاده

ه یافته ها است.  با توجه بباالتري نسبت به بقیه نهاده
هاي پژوهش، به منظور بهبود شرایط تولیدي در 

واحدهاي نوغانداري پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
با توجه به این که تولید در ناحیه دوم صورت - 1

می گیرد بنابراین توصیه می گردد نوغانداران براي 
رسیدن به حداکثر تولید از نهاده تخم نوغان و نیروي کار 
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تري داشته ري دارند) استفاده بیش(که کشش باالت
باشند.
نوغانداران به منظور آگاهی بخشی آموزش-2

ها، به ویژه نهاده تخم جهت استفاده مناسب از نهاده
نوغان، با برگزاري دوره هاي آموزشی از طرف  

کارشناسان خبره مرکز توسعه نوغانداري .

باتوجه به باالتر بوده کشش و ارزش اقتصادي -3
خم نوغان پیشنهاد می گردد از تخم نوغان تولید داخل ت

نمونه برداري و ازمایش کیفیت صورت گرفته و در 
صورتی که کیفیت آن مناسب نباشد نسبت به واردات 
تخم نوغان  با کیفیت از کشورهاي پیش رو در زمینه 

تولید تخم نوغان نظیر؛ ژاپن و کره جنوبی اقدام گردد.
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