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  چکیده
 کسب در دتوان می که است طبيعی ای سرمایه و شده محسوب کشور آن طبيعی منابع و ذخایر زمره در کشور هر دارویی گياهان      

 بر مؤثر اجتماعی اقتصادی عوامل باید دارویی گياهان از مطلوب استفاده منظور به .باشد داشته توجهی قابل سهم زایی اشتغال و درآمد

 درآمدزایی قابليت بر گذارتأثير مختلف عوامل بررسی به مطالعه این رو ازاین .گيرد قرار وتحليل تجزیه مورد گياهان این از درآمدزایی

 آماری جامعه و پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار کيفی، نوع از تحقيقاین  .پردازد می تهران استان لزور مراتع در دارویی گياهان از

 دو در تحقيق این .انجام شد هدفمند گيری نمونه و شهرت رویکرد بر مبتنی پاسخگو جوامع انتخاب است. انبردار بهره و کارشناسان

 در که سهمی نظر نهادی سياستی و انسانی زیرساختی، -کالبدی طبيعی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل اول بخش در .شد انجام بخش

 ليتحل روش از عامل ترینمؤثر تعيين منظور به .شدند بندی رتبه و مقایسه زوجی صورت به بودند، برخوردار دارویی گياهان درآمدزایی

 بخش در .انجام شد یناسازگار نرخ از استفاده با شده داده یها رتبه بودن مردود ای رفتهیپذ درباره قضاوت و استفاده یمراتب سلسله

 طيفی مقياس در جداگانهصورت  به شتنددا درآمدزایی در که نقشی نظر از گویه هر و شد گرفته نظر در عامل هر برای ییها گویه دوم

 دو از بيش برای فریدمن و داده گروه دو برای ویتنی من غيرپارامتریک زيآنال از ها، گویه رتبه مقایسه یبرا شدند.بندی  رتبه ليکرت

 نهادی و اول رتبه با اقتصادی عوامل پاسخگو جوامع نظر از که داد نشان مراتبی سلسله تحليل آناليز نتایج .گردید استفاده داده گروه

 از طبيعی عوامل و محلی جوامع نظر از فيزیکی عوامل .هستند دارویی گياهان از درآمدزایی در عوامل مهمترین سوم، رتبه با سياستی

 انسانی و زیرساختی -کالبدی اجتماعی، عوامل در ها گویه ميانگين مقایسات نتایج .گرفتند قرار دوم رتبه در اجرا کارشناسان نظر

 (.P-value<0.05) هستند آماری لحاظ به یدار معنی اختالف دارای درآمدزایی، در عامل هر یها گویه امتياز ميانگينکه  داد نشان

 ،هستند رتبه بيشترین دارای نهادها سایر های فعاليت هماهنگی و منطقه در فرآوری امکانات ارائه دولتی، های حمایت تسهيالت،  ارائه

 دارند. منطقه دارویی گياهان از درآمدزایی در بيشتری نقش درنتيجه

 

 .لزور مراتبی، سلسله تحليل درآمدزایی، دارویی، گياهان کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 وسيع گستره در ارزشمند منابع از یکی دارویی گياهان

 و علمی شناخت صورت در که هستند ایران مراتع
 سالمت در مهمی نقش ندتوان می صحيح، یبردار بهره

 ءایفا غيرنفتی صادرات افزایش و زایی اشتغال جامعه،
 توجه اشتغالزایی، بسترهای از یکیطور مسلم  به نمایند.

 توسعه در دارویی گياهان جایگاه است. دارویی گياهان به
 که است یحد به زایی اشتغال و محيطی زیست ،یاقتصاد

 را آن پيرامون متنوع یها پژوهش روند امروزه توان می
 در ملی اقتصاد توسعه اصلی یها شاخه از یکی عنوان به

 (.Kashfi Bonab, 2009) قرارداد توجه مورد کشور
 دنيا در که است کشورهایی معدود از یکی ایران

 حفظ و باال کيفيت با دارویی گياهان انواع توليد قابليت
 Pour Ghorban Khabiri et) دارد را آن ویژه خواص

al., 2007.) کشور، در اصولی ریزی برنامه بنابراین 
 شناخت مستلزم اساسی، نيازهای گرفتن نظر در بر عالوه
 و فرآوری توليد، عرصه در موجودهای  قابليت از کافی
 که کشورهایی برای مجموع در است. محصول این بازار
 راهبرد یک داشتن دارند، را جهانی بازار به ورود قصد

 در مستعد مناطقهای  قابليت شناساییمورد  در مدون
 افزایش منظور به دارویی گياهان فرآوری و توليد جهت

 از (.Rahmani, 2005) الزاميست بازار این در سودآوری
 و اخير هده چند طی کشور، جمعيت رشد دیگر سوی

 جدیدی راهکارها به توجه لزوم آن جوان جمعيت افزایش
 در زیرا .سازد می نمایان را کشور در اشتغال ایجادی برا

 های درمان طيف در وسيعی گسترش گذشته های دهه
 داروهای برایرا  اضاقت سریع رشد که انجام شده گياهی
 داشته دنبال به دنيا در دارویی گياهان بالتبع و گياهی
 و دارویی گياهان از صحيح استفادهبرای  البته است.

 در هایی بررسیباید  ارزش با منبع این از درآمدزایی
 اقتصادی، عوامل ویژه هب و اکولوژیک مختلف های زمينه

 از وسيعی گستره به دارویی گياهان .انجام شود اجتماعی
 در یا و بيماری درمان در که شود می گفته گياهان

 در گيرند. می قرار استفاده مورد آن بروز از پيشگيری

 همؤثر مواد دارای که شود می گفته گياهی به دیگر تعریف
 نام و رود می بکار هابيماری درمان در که است مشخصی

 معتبر (Pharmacopa) های فارماکوپه از یکی در گياه آن
 .(Valadabadi et al., 2010) باشد شده ذکر المللی بين

 منحصر سرزمين هوایی و آب ناحيه 5 بودن دارا با ایران
 های گونه از بسياری زیستگاه که باشد می فردی به

 از آنها از استفاده و بوده صنعتی و دارویی خوراکی،
 داشته رواج ایرانيان ميان در و سنتی مکتب در دیرباز
 جنگلی های اکوسيستم در دارویی گياهان رشد مهد .است

برای  بشری جوامع از بخشیکه  نحوی به است. مرتعی و
 روی ها اکوسيستم این به خود معيشتی نيازهای مينأت

 .اند آورده
 پاکستان شمال درمحققان  از برخی تحقيقات نتایج

 و اقتصادی اهميت از محلی افراد آگاهی عدم که داد نشان
 دارویی گياهان از درآمدزایی های شيوه و گياهان دارویی
 توليد و گياهی پوشش به خسارت شدن وارد موجب

 دانش و شناخت است. شده گياهی داروهای نامناسب
 صنعت این از دولت حمایت عدم و بازار از ناکافی

 موجب و زده گياهان این تجارت به را زیادی صدمات
 Sher et) است شده گياهان این از درآمد کسب کاهش

al., 2011.) بندی اولویت و بومی درمانی گياه بررسی 
 گياهان با مرتبط کارهای و کسب از درآمدزایی های شيوه

 در که داد نشان گلستان استان چهارباغ مراتع در دارویی
 کارهایی و کسب دارویی گياهان با مرتبط مشاغل ميان

 توليد شرکت دارویی، گياهان کاشت بازاریابی، ازجمله
 های اولویت در گياهان این نقل و حمل و نشاء و بذر

 خدماتی و توليدی کارهای و کسب سایر به نسبت برتری
 به توجه با همچنين دارند. قرار گياهان این با مرتبط
 بندی بسته گيری، عرق های کارگاه باالی ضرورت و امکان

 و آموزش منطقه، آن در دارویی گياهان کردن خشک و
 گياهان از درآمدزایی بهبود به نيل های ضرورت از ترویج

 ,Forouzeh & Mirdeilami) گردیدبيان  منطقه دارویی

 بازار توسعه و بهبود برمؤثر  عوامل بررسی (.2019
 و سازی فرهنگکه  دهد می نشان ایران در دارویی گياهان
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 بکارگيری دارویی، گياهان مزایای با مردم آشنایی
 افزایش فروش، و توزیع در بهداشتی و نوین های روش
 ترغيب گياهی، طب آموزش گسترش فروشندگان، دانش

 توسعه و بهبود همچنين و گياهان این کشت آموزش و
 این بازار توسعه و درآمدزایی بهبود در فرآوری صنایع

 Amiri Aghdaie & Zare) دارد یمؤثر نقش گياهان

Zardein, 2014 .)شناسایی هدف با که دیگری تحقيق در 
 و توليدهای  قابليت بر اثرگذار ترویجی -آموزشی عوامل
 انجام شد، گيالن استان در دارویی گياهان از درآمد کسب
 بازدیدهای طریق از ها آموزش برگزاری که گردیدبيان 

 پرداخت شنيداری، و دیداری های رسانه همچنين و ميدانی
 ترویجی های دوره برگزاری و کم سود با مالی تسهيالت

 و خوداشتغالی بر اثرگذار عوامل مهمترین ترتيب به
 ,Noor Hosseini) باشد می دارویی گياهان از درآمدزایی

et al., 2018.) 

 به جیترو و آموزش نظامی ور بهره که آنجا از
 دارد،ی بستگی انسان عواملی ارتباط نظامی ور بهره

 و مروجان ارتباط نظام نیا در ارتباط نوع نیمهمتر
 انبردار بهرهبيشتر  کافی اطالع عدم .باشد می انبردار بهره

 از دارویی گياهان پرورش و صحيح یبردار بهره نحوه از
 پرورش و توليد در آنها استقبال عدم عامل مهمترین
 ,Ameri & Imani) شود می محسوب دارویی گياهان

برداری  بهره و حفاظت بر ديتأک با توان میرو  ازاین .(2011
 گيری بهره راهبرد چارچوب در ،یمل ثروت نیا از داریپا

ی ها شگاهیروی ابیارز ویی شناسا مراتع، از منظوره چند
 مورد راهبردی برنامه یک عنوان به را اهانيگ نیا مناسب

 تياهم به توجه با که است رو این از .داد قرار توجه
ی ها انسانی برای نیکارآفر ضرورت و مراتع از حفاظت
 ازی کی عنوان به دتوان مییی دارو اهانيگ آن، به وابسته

 دری ا مالحظه قابل گاهیجا مراتع، در ديمفی ها تيفعال
 با (.Safaeian et al., 2008) باشد داشته مرتع تیریمد

 شناسایی هدف با پژوهش این مذکور، موارد به توجه
 دارویی گياهان از درآمد کسب بر گذارتأثير متنوع عوامل

 بتواند تاانجام شد  انبردار بهره و کارشناسان دیدزاویه  از

 جهت در گامی آنها بندی اولویت و عوامل این معرفی با
 هرچه برخورداری منظور به عملی راهکارهای ارائه

 و کارآفرینی جهت در طبيعی ثروت این از مطلوبتر
 باشد. زایی اشتغال

 

 ها روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه معرفی

 شهر غربی لومتريک 73 فاصله در لزور مرتع
 72 0 جغرافيایی طول در ساء( -ارجمند )مسير فيروزکوه

 55 تا 75 52 03 جغرافيایی عرض و 52 02 22 تا 52
 بلندترین از بخشی که (0 )شکل شده واقع 75 56

 مازندران استان مرز در فيروزکوه غربی شمال ارتفاعات
  ترتيب به آن ساالنه بارندگی و دما ميانگين است.

 اقليم .باشد می متر ميلی 2/222 و گراد سانتی درجه 3/02
 ناحيه جزء آمبرژه یبند طبقه براساسبررسی  مورد منطقه

 ناحيه جزء شده اصالح دمارتن براساس و سرد ارتفاعات
 براساس .شود می محسوب کوهستانی مرطوب نيمه
ی توران و رانیا هيناح در مذکور مرتع کیاکولوژ ماتيتقس
 ,Lazour range management plan) است شده واقع

2017). 
 

 کیفی بخش شناسی روش

 از استفاده با بخش دو در اطالعاتآوری  جمع روش
 و کارشناس آماری جامعه گروه دو و پرسشنامه ابزار
 .شد انجامبردار  بهره

 بر مؤثر عوامل سهمیی شناسای برا اول: بخش
 روش از بررسی مورد منطقه دارویی گياهان درآمدزایی

 شامل درآمدزایی درمؤثر  عوامل شد. استفاده زوجی مقایسه
 زیرساختی، -کالبدی طبيعی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل
 که سهمی نظر از عامل هر هستند. نهادی سياستی و انسانی

 مقایسه زوجیصورت  به دارند دارویی گياهان درآمدزایی در
  شدند.
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 (Integrated rangeland design, 2016) لزور مرتع دسترسی راههای و جغرافیایی موقعیت نقشه -1 شکل

 

 بخش در شده معرفی عامل شش هر برای دوم: بخش
 هدف بای ا پرسشنامه شد. گرفته نظر در هایی گویه اول،

 دارویی گياهان درآمدزایی در ها گویه از کی هر سهم نييتع
  از پرسشنامه نیای طراحی برا شد.ی طراح لزور مرتع
 )شامل انسانی عوامل برای گویه 06 شد. استفاده هیگو 25

 عوامل برای گویه 01 غيره(، و شغل سواد، سن، ميزان
 امکاناتمانند  مواردی )شامل زیرساختی -کالبدی

 02 دارویی(، محصوالت فروش و عرضه محل و بندی بسته
 مرتع، سطحمانند  مواردی )شامل طبيعی عوامل برای گویه

 1 بارندگی(، ميزان و لزور مرتع گياهان از یبردار بهره سطح
 خانواده اعضای مشارکت )مثل اجتماعی عوامل برای گویه

 فروش، و خرید در دوستان همکاری اثر درآمدزایی، در
 در خانواده آگاهی درآمدزایی، در روستا زنان مشارکت

 و خرید بر بومی دانش اثر دارویی، گياهان از یبردار بهره
 )شامل اقتصادی عوامل برای گونه 00 غيره(، و فروش

 درآمدزایی اقتصادی بازده فروش، نحوه یها گویه
 گياهان از انبردار بهره مالی بنيه دارویی، گياهان یبردار بهره
 نهادی -سياستی عوامل برای گویه 02 و غيره( و لزور مرتع
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 از دولتی نهادهای حمایت ميزانمانند  مواردی )شامل
 خدمات کننده مينأت اجرایی نهادهای بين ارتباط ان،بردار بهره

 کردن مطرح با شد. گرفته نظر در مراتع( از کننده حمایت و
 درآمدزایی در عامل هر در هیگو هر تياهم زانيم، ها گویه

 کی )از کرتيلی ا نهیگز 5 فيط از استفاده با دارویی گياهان
ی بند رتبه زیاد( خيلی و زیاد متوسط، کم، کم، خيلی نقش با

 ترتيب با اعداد از طيف، این کردن یکمّ منظور به شدند.
 2 ای رتبه فاصله که شد استفاده 1 و 3 ،5 ،7 ،0 ای رتبه

 ماهيت به توجه با است ذکر به الزم است. آنها بين واحدی
 طيف قالب در ها گویه از برخی پاسخ امکان تحقيق،این 

 که گرفتند این برتصميم  نویسندگانرو  ازاین نبود. ليکرت
عنوان  به شوند. تحليل توصيفیصورت  به ها گویه از برخی
 تحصيالت" گویه پاسخگویی امکان انسانی، عامل در مثال

 ،نبود ليکرت طيف قالب در "دارویی گياهان با مرتبط
 از حاصل اطالعات توصيفیصورت  به درنتيجه

  شد. تحليل دهندگان پاسخ
 آوری جمع شده، استفاده های پرسشنامه تمامی در

 های بخش کارشناسان و محلی جوامع گروه دو از اطالعات
 از مرکب پاسخگو محلی جامعه شد. انجام اجرایی

 و حقیذ انبردار بهره شامل )عمدتاً مراتع از انبردار بهره
 تجربه( دارای )افراد روستا ناساکن و حق(یذ ريغ انبردار بهره
 طور هب که هایی بخش از اجرایی های بخش کارشناسان بود.

 کارشناسان از بودند مواجه مطالعه مورد موضوع با مستقيم
 و آموزش ترویج، اداره بيابان، و مراتع امور اداره

 کل اداره مطالعات و مهندسی اداره مردمی، های مشارکت
 جوامع انتخاب بودند. تهران استان آبخيزداری و طبيعی منابع

 هدفمند گيری نمونه و شهرت رویکرد بر مبتنی پاسخگو
 .بود ویژه( موارد و برفی گلوله برداری نمونه های )روش

 یندهایافر در ممتاز افراد از استفاده شامل شهرت رویکرد
 جوامع در و گيرنده تصميم افراد شامل که است گيری تصميم
 افراد و محلی سفيدان ریش اصطالح به یا بزرگان محلی،
 و منطق (.Abdusalam & Noguchi, 2006) بودند مجرب
 که گردد می باز مفهوم این به هدفمند گيری نمونه قدرت
 براساس را اطالعات ميزان بيشترین شده انتخاب های نمونه

 ,Mashayekhi & Asali)کنند  می فراهم پژوهش والئس

 از نوع این (.Holloway & Wheeler, 2010 ؛1987
 براساس پژوهش مورد واحدهای انتخاب شامل گيری نمونه
 (.Tashakkori & Teddlie, 2003) است پژوهش هدف

 سن، کاری، سابقه براساس مدیران و اجرایی کارشناسان
ی کل طور به شد. انتخاب کاری تجربه و تحصيالت ميزان
 باز مصاحبه و پرسشنامه 60 از اطالعات آوری جمعبرای 
 پرسشنامه 02 و انبردار بهره به متعلق پرسشنامه 50 )شامل
 شد. استفاده کارشناسان( به متعلق

 
 یکمّ بخش شناسی روش

یی روا شیافزای برا قيتحق نیا در اول: بخش آناليز
 خبرگان و کارشناسانی تخصص نظرات از پرسشنامهی محتوا
 قیطر از پرسشنامه اعتبار زانيم و شد استفاده محلی جوامع

 محاسبه مختلف عواملی برا کرونباخی آلفا بیضر محاسبه
 گياهان از زایی درآمد در عامل هر وزن تعيين منظور به شد.

 جوامع شده داده یها رتبه براساس اول( )بخش دارویی
 AHP :Analytic)ی مراتب سلسله ليتحل روش از پاسخگو،

Hierarchy Process) افزار نرم در Expert Choice استفاده 
 ها روش نیتر یکاربرد از یکی روش، نیا است. شده

 روش به تیریمد دری اريچندمع یها یريگ ميتصم منظور به
 شود می محسوب( Pair-wise Comparison) یزوج سهیمقا

(Kangas, 1994؛ Kajanus et al., 2004.) درباره قضاوت 
 به توجه با شده دادهی ها رتبه بودن مردود ای رفتهیپذ
 از استفاده با (،Azizi & Naqdi, 2007)ی زوج یها سهیمقا

 (Kangas, 1994) (Consistency Rate) یناسازگار نرخ
 آن مقدار که است عاملی ناسازگاری نرخ شد. انجام
 ماتریس در احتمالی های ناسازگاری و تناقضات دهنده نشان

 0/2 از کمتر ناسازگاری نرخ اگر .است زوجی مقایسات
 قابل و بوده یيدأت مورد مقایسات ماتریس سازگاری باشد،
 نرخ اگر که توضيح این با (.Saaty, 1980) باشند می قبول

 توان می باشد، 02/2 از کمتر آمده بدستی ناسازگار
 دیبا صورت نیا ريغ در رفت.یپذ را ساتیمقای سازگار
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 .شود انجامدوباره  ساتیمقا
 عوامل از یک هر اینکه به توجه با دوم: بخش آناليز

 یک هر امتياز سازی مرتب از پس هستند، ییها گویه دارای
 صفحه طيمح در کرتيل فيط یها رتبه به توجه با ها گویه از

 در ها گویه امتياز ميانگين مقایسه منظور به ،Excel گسترده
 اینی برا شد. استفاده غيرپارامتریک آناليزهای از عامل هر

 داده گروه دو برای ویتنی من غيرپارامتریک زيآنال از کار،
 در مستقل داده گروه دو از بيش برای فریدمن و مستقل
 است ذکر به الزم شد. استفاده SPSS23 افزار نرم محيط
 گروه دو از بيش برخی و گویه دو دارای عوامل از برخی
 گویه )دو مختلف یها گویه امتياز ميانگين ترتيب بدین بودند.

 سطح در غيرپارامتریک های آزمون طریق از بيشتر( یا
 عدم یا یدار معنی براساس و شده مقایسه %5 اطمينان

  .شود می تفسير نتایج آنها، یدار معنی
 
 نتایج
 گیاهان درآمدزایی در عوامل از یک هر نسبی سهم تعیین

 دارویی

 درمؤثر  عوامل زوجی سهیمقا از حاصل جینتا
 از استفاده با گریکدی به نسبت دارویی گياهان درآمدزایی

AHP وزن به توجه با است. شده داده نشان 2 شکل در 
 اقتصادی عوامل محلی، جوامع نظر از آمده، بدستی نسب

 نظر از و (220/2) زیرساختی -کالبدی و (702/2)
 نیمهمتر ترتيب به (022/2) اقتصادی عوامل کارشناسان،

ها در هر یک از عوامل در  تعيين سهم نسبی گویه عوامل
 درآمدزایی گياهان دارویی

 

 عوامل انسانی

 انسانی عوامل درها  رتبه ميانگين سهیمقا از حاصل جینتا
 ميانگين بين محلی جوامع نظر از کهدارد  آن ازحکایت 

 یدار معنی اختالف استفاده مورد یها گویه برایها  رتبه
 ميانگين با "داللی" گویه و (P-value<25/2) دارد وجود

 آگاهی سطح" گویه و "زیاد اهميت با" طبقه در 52/3
 با" طبقه در 22/7 ميانگين با "دارویی گياهان به نسبت
 بين کارشناسان نظر از که حالی در دارد. قرار "کم اهميت

 اختالف استفاده مورد یها گویه برایها  رتبه ميانگين
 از گویه دو هر و (P-value>25/2) ندارد وجود یدار معنی
 دارند قرار زیاد تا زیاد خيلی طبقه در اجرا کارشناسان نظر

 لزور مرتع دارویی گياهان درآمدزایی در (.0 )جدول
 هستند.

 

 
  و راست( )سمت کارشناسان نظر از عواملی نسب وزن وی بند رتبه -2 شکل

 (002/0 از کمتر ناسازگاری )نرخ چپ( )سمت محلی جوامع

 

اقتصادی؛  

2/702 

اجتماعی؛ 

 2/025طبيعی؛  2/00

فيزیکی؛  

2/220 

-نهادی

سياستی؛ 

2/022 

2.25 ;انسانی  

 2/0اقتصادی؛ 

 2/2طبيعی؛ 

 سياستی؛-نهادی

2/00 

 2/02انسانی؛ 

 2/22فيزیکی؛ 
 2/26اجتماعی؛
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 ویتنی من آزمون در انسانی عوامل در ها گویه رتبه میانگین مقایسه -1 جدول

 تکرار گویه گروه
  میانگین

 رتبه

 جمع

 رتبه
Mann-Whitney U Z P-value 

 جوامع محلی

 12 52/3 50 داللی

 سطح آگاهی  272/2 520/2 02/05

 نسبت به گياهان دارویی
50 22/7 65 

 کارشناسان
 12 32/1 02 داللی

 سطح آگاهی  252/2 10/0 22

 نسبت به گياهان دارویی
02 22/3 65 

 

 زیرساختی -کالبدی عوامل

 عوامل در ها رتبه ميانگين سهیمقا از حاصل جینتا
 دو هر نظر از کهدارد  آن ازحکایت  زیرساختی -کالبدی

 در ها رتبه ميانگين بين کارشناسان و محلی جوامع گروه
  دارد وجود یدار معنی اختالف استفاده مورد یها گویه

(P-value<25/2.) انبار" یها گویه محلی جوامع نظر از 
 "کشاورزی آالت ماشين" ،"دارویی گياهان کردن خشک

 رتبه ميانگين با ترتيب به "تبدیل و بندی بسته امکانات" و
 معرفی ها گویه مهمترین عنوان به 27/2 و 02/2 ،15/2

 با مشتری افزایش" یها گویه کارشناسان، نظر از شدند.
 تبدیل با مشتری افزایش" ،"دارویی گياهان بندی بسته

 "محصوالت فرآوری های کارگاه"و  "دارویی گياهان
 مهمترین 02/1 و 02/1 ،31/1 رتبه ميانگين با ترتيب به

 (.2 )جدول هستند ها گویه
 

 طبیعی عوامل

ها در عوامل  نتایج حاصل از مقایسه ميانگين رتبه
طبيعی حکایت از آن دارد که از نظر جوامع محلی بين 

های مورد استفاده اختالف  ها برای گویه ميانگين رتبه

(. به غير از P-value>25/2داری وجود ندارد ) معنی
وجود اراضی "و  "ميزان تجدید حيات طبيعی"های  گویه

ترتيب با ميانگين رتبه  به "کشت زراعی و باغی برای
 ها در  )طبقه وزنی کم(، سایر گویه 51/7و  02/7

 طبقه با وزن زیاد تا خيلی زیاد قرار دارند. در 
ها برای  که از نظر کارشناسان بين ميانگين رتبه حالی
 داری وجود دارد  های مورد استفاده اختالف معنی گویه

(P-value<25/2گویه .)  ليمی جهت تناسب اق"های
تناسب "و "تناسب توپوگرافيکی جهت توليد"، "توليد

احيائی  -استفاده از گياهان دارویی برای عمليات اصالحی
در  25/3و  02/1، 52/1ترتيب با ميانگين رتبه  به "مرتع

ها  طبقه با وزن زیاد تا خيلی زیاد قرار دارند. سایر گویه
 (.7گيرند )جدول  در طبقه متوسط قرار می

 

 اجتماعی ملعوا

 عوامل درها  رتبه ميانگين سهیمقا از حاصل جینتا
 بين محلی جوامع نظر از کهدارد  آن ازحکایت  اجتماعی
 اختالف استفاده مورد یها گویه برایها  رتبه ميانگين

 (.P-value<25/2) دارد وجود یدار معنی
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 فریدمن آزمون در زیرساختی -کالبدی عوامل در ها گویه رتبه میانگین مقایسه -2 جدول

 تکرار گویه گروه
 میانگین

 رتبه

 امتیازدهی

 رتبه

 درجه

 آزادی
Chi-square P-value 

 جوامع محلی

 222/2 25/13 00 75/2 15/2 50 انبار خشک کردن گياهان دارویی

 21/2 02/2 50 آالت کشاورزی ماشين
   

    25/2 27/2 50 تبدیل بندی و وجود امکانات بسته

 بندی  افزایش مشتری با بسته

 گياهان دارویی
50 02/2 22/2    

    21/3 25/2 50 افزایش مشتری با تبدیل گياهان دارویی

    2 2 50 محصوالت فرآوریهای  کارگاه

 افزایش مصرف با تنوع 

 های دارویی وردهآفر
50 20/3 25/6    

 برداری از  وجود امکانات بهره

 گياهان دارویی
50 05/6 20/6    

    55/5 05/6 50 زمين برای کشت

    25/0 20/5 50 دسترسی به جاده

    72/7 53/7 50 وجود محصوالت در بازار

    25/7 05/7 50 اختصاص زمين شخصی برای کشت

 کارشناسان

 بندی  افزایش مشتری با بسته

 داروییگياهان 
02 31/1 31/2 00 33/25 220/2 

    21/1 02/1 02 افزایش مشتری با تبدیل گياهان دارویی

    02/1 02/1 02 محصوالت فرآوریهای  کارگاه

 05/2 25/2 02 انبار خشک کردن گياهان دارویی
   

    02/2 52/2 02 بندی و تبدیل وجود امکانات بسته

 برداری از  وجود امکانات بهره

 گياهان دارویی
02 27/2 25/2    

 افزایش مصرف با تنوع 

 داروییهای  وردهآفر
02 56/3 05/6    

    25/5 27/5 02 آالت کشاورزی ماشين

    25/0 20/5 02 زمين برای کشت

    25/7 53/0 02 وجود محصوالت در بازار

    05/2 75/7 02 اختصاص زمين شخصی برای کشت

    27/7 72/7 02 دسترسی به جاده
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 فریدمن آزمون در طبیعی عوامل در ها گویه رتبه میانگین مقایسه -3 جدول

 تکرار گویه گروه
 میانگین

 رتبه

 امتیازدهی

 رتبه

 درجه

 آزادی

Chi-

square 
P-value 

لی
مح

ع 
وام

ج
 

 تناسب استفاده از گياهان دارویی برای 

 احيائی مرتع-اصالحیعمليات 
50 25/1 25/1 02 21/02 055/2 

 15/2 02/1 50 امکان کشت گياهان دارویی در منطقه
   

 02/2 52/2 50 تنوع گياهان دارویی در منطقه

    2 02/2 50 تناسب خاکی جهت توليد

    55/3 11/3 50 تناسب اقليمی جهت توليد

    22/3 52/3 50 پراکنش گياهان دارویی در مراتع

    25/3 50/3 50 رواج زنبورداری در منطقه

 وضعيت تجدید حيات و توليدمثل 

 های دارویی گونه
50 05/3 20/3    

    3 75/3 50 های محيطی های مقاوم به تنش گونه

    02/6 25/3 50 تناسب توپوگرافيکی جهت توليد

    21/6 26/3 50 مقدار بذر موجود برای کشت و مصرف

    26/6 20/3 50 های تند قابليت استقرار در شيب

    70/6 21/6 50 حفاظت خاک

    02/6 52/6 50 تناسب زمين برای کشت

 آوری از عرصه طبيعی در مقابل  جمع

 کشت در زمين زراعی
50 75/5 72/5    

    5 26/5 50 کيفيت گياه از نظر طعم، بو و مزه

 درمانگری گياهان دارویی در درمان 

 نسبت به داروهای شيميایی
50 56/0 02/0    

    01/7 51/7 50 وجود اراضی زراعی و باغی برای کشت

    02/7 02/7 50 ميزان باالی تجدید حيات طبيعی
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 ... -3جدول ادامه 

 تکرار گویه گروه
 میانگین

 رتبه

 امتیازدهی

 رتبه

 درجه

 آزادی

Chi-

square 
P-value 

ان
اس

شن
کار

 

 220/2 75/52 02 02/1 52/1 02 تناسب اقليمی جهت توليد

    21/2 02/1 02 تناسب توپوگرافيکی جهت توليد

 

 تناسب استفاده از گياهان دارویی برای 

 احيائی مرتع-عمليات اصالحی
02 25/3 35/3    

    25/3 32/3 02 تنوع گياهان دارویی در منطقه

    25/3 53/3 02 تناسب خاکی جهت توليد

    32/6 52/3 02 های محيطی های مقاوم به تنش گونه

    32/5 52/3 02 خودرو بودن گياه در مقابل گياه کشت شده

    05/3 75/3 02 رضایت از فروش گياهان دارویی

    52/6 25/6 02 دارویی های گونه انقراض/کاهش

    50/6 20/6 02 حفاظت خاک

    01/6 31/6 02 وجود اراضی زراعی و باغی برای کشت

    71/5 56/6 02 مقدار بذر موجود برای کشت و مصرف

    05/6 56/6 02 های تند قابليت استقرار در شيب

    61/5 6/6 02 امکان کشت گياهان دارویی در منطقه

    25/0 20/6 02 رواج زنبورداری در منطقه

    25/5 32/5 02 گياه از نظر طعم، بو و مزه کيفيت

    27/0 72/5 02 پراکنش گياهان دارویی در مراتع

    02/5 02/5 02 تناسب زمين برای کشت

    25/0 5 02 ميزان باالی تجدید حيات طبيعی

 

 توليد در دولتی های دستگاه مشارکت" ها گویه مهمترین
 یبردار بهره در دولتی ادارات مشارکت" ،"فرآوری و

 گياهان از یبردار بهره در خانواده آگاهی" و "باریجه
 56/6 و 56/2 ،01/2 ترتيب به رتبه ميانگين با "دارویی
 ها رتبه ميانگين بين کارشناسان نظر از که حالی در هستند.

 ندارد وجود یدار معنی اختالف استفاده مورد یها گویه برای
(P-value>25/2.) با طبقات در پرسش مورد یها گویه 

 آگاهی" ها گویه مهمترین دارند. قرار زیاد تا متوسط وزن
 مشارکت" و "دارویی گياهان از یبردار بهره در خانواده
 رتبه ميانگين با ترتيب به "درآمدزایی در خانواده اعضای

 است ذکر به الزم (.0 )جدول است 21/6 و 27/3 ،56/2
 دوستان، تبليغ که معتقدند پاسخگو جوامع از %22 حدود

 افراد انگيزه در محلی طبيبان تجویز و دینیمبلغان  ،مروجان
  است.مؤثر  دارویی گياهان از استفاده برای
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 فریدمن آزمون در اجتماعی عوامل در ها گویه رتبه میانگین مقایسه -4 جدول

 تکرار گویه گروه
 میانگین

 رتبه

 امتیازدهی

 رتبه

 درجه

 آزادی

Chi-

square 
P-value 

 جوامع محلی

 های دولتی در  مشارکت دستگاه

 فرآوریتوليد و 
50 01/2 05/2 

3 22/65 270/2 
 برداری  مشارکت ادارات دولتی در بهره

 گياهان داروییاز 
50 56/2 02/2 

 برداری از  آگاهی خانواده در بهره

 گياهان دارویی
50 56/6 02/6    

    21/5 55/5 50 نقش دانش بومی بر خرید و فروش

    05/5 75/5 50 مشارکت اعضای خانواده در درآمدزایی

    5 02/5 50 همکاری دوستان در خرید و فروش

    22/0 25/0 50 مشارکت زنان روستا در درآمدزایی

    71/7 51/7 50 فرآورینقش ترویج در رونق توليد و 

 کارشناسان

 برداری از  آگاهی خانواده در بهره

 گياهان دارویی
02 56/2 02/2 3 11/05 250/2 

 65/6 27/3 02 مشارکت اعضای خانواده در درآمدزایی
   

 21/6 21/6 02 فرآورینقش مروجان در رونق توليد و 

 های دولتی در  مشارکت دستگاه

 فرآوریتوليد و 
02 51/5 05/5    

برداری از گياهان  مشارکت ادارات دولتی در بهره

 دارویی
02 56/5 05/5    

    02/5 02/5 02 اثر دانش بومی بر خرید و فروش

    21/0 75/5 02 اثر همکاری دوستان در خرید و فروش

    55/0 20/5 02 مشارکت زنان روستا در درآمدزایی

 

  اقتصادی عوامل
 عوامل در ها رتبه ميانگين سهیمقا از حاصل جینتا

 پاسخگو، جوامع نظر از کهدارد  آن ازحکایت  اقتصادی
 اختالف استفاده مورد یها گویه برای ها رتبه ميانگين

 از ها گویه مهمترین (.P-value>25/2) ندارند یدار معنی
 ،"بانکی تسهيالت از استفاده" از عبارتند محلی جوامع نظر

 برای منطقه مردم توانایی" و "بانکی تسهيالت از رضایت"
 و 75/2 ،1 ترتيب به رتبه ميانگين با "دارویی گياهان خرید

 اقتصادی توجيه" یها گویه کارشناسان، نظر از .25/2
 های وردهآفر قيمت" و "دارویی گياهان از یبردار بهره

 مهمترین 27/3 و 51/3 رتبه ميانگين با ترتيب به "دارویی
  (.5 )جدول هستند عوامل
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 فریدمن آزمون در اقتصادی عوامل در ها گویه رتبه میانگین مقایسه -5 جدول

 تکرار گویه گروه
 میانگین

 رتبه

 امتیازدهی

 رتبه

 درجه

 آزادی

Chi-

square 
P-value 

 جوامع محلی

 1 1 50 استفاده از تسهيالت بانکی
0 21/05 272/2 

 02/2 75/2 50 رضایت از تسهيالت بانکی

    25/2 25/2 50 توانایی مردم منطقه برای خرید گياهان دارویی

    05/6 65/6 50 های دارویی وردهآقيمت فر

برداری از گياهان دارویی توجيه اقتصادی بهره  50 50/6 22/6    

 کارشناسان

 05/3 51/3 02 برداری از گياهان دارویی بهرهتوجيه اقتصادی 
0 21/5 252/2 

 65/6 27/3 02 های دارویی وردهآقيمت فر

    15/0 20/5 02 توانایی مردم منطقه برای خرید گياهان دارویی

    21/0 02/5 02 رضایت از تسهيالت بانکی

    02/5 75/5 02 استفاده از تسهيالت بانکی

 
% از جوامع محلی و 27الزم است یادآوری شود که 

گيری  % از کارشناسان معتقدند که اسانس، دمنوش و عرق32
منظور عرضه به مشتری بيشترین صرفه  از گياهان دارویی به

 اقتصادی را دارد. 
 

  نهادی -سیاستی عوامل

 عوامل در ها رتبه ميانگين سهیمقا از حاصل جینتا
 جوامع نظر از کهدارد  آن ازحکایت  نهادی -سياستی

 استفاده مورد یها گویه برای ها رتبه ميانگين بين محلی
 و (P-value>25/2) ندارد وجود یدار معنی اختالف

 از غير به ،دارند قرار زیاد خيلی تا زیاد طبقه در اغلب
 فرآوری و توليد به ترغيب در مروج اثرگذاری" گویه

 در دارد. قرار متوسط طبقه در که "دارویی گياهان
 برای ها رتبه ميانگين بين کارشناسان نظر از که حالی
  دارد وجود دار معنی اختالف استفاده مورد یها گویه

(P-value<25/2.) دولتی نهادهای مشارکت" یها گویه 
 جهت در هاNGO مشارکت" ،"دارویی گياهان فروش در

 مشارکت" ،"دارویی گياهان از یبردار بهره و شناسایی

 ارتباط" و "دارویی گياهان کشت در دولتی نهادهای
 وزن متوسط به "دارویی گياهان توليدکنندگان با دولت

 "زیاد اهميت با" طبقه در 20/3 و 02/3 ،05/3 ،51/3
 (.6 )جدول دارند قرار

 

 بحث
 درآمدهای به ایران اقتصاد بودن متکی به توجه با
 در که خاصی نقش بر عالوه معطر و دارویی گياهان نفتی،

 صادرات در سزایی به تأثير توانند داخلی دارند، می اقتصاد
 توليد توسعه راهکارهای از باشند. یکی داشته غيرنفتی

وتحليل عوامل اقتصادی  گياهان، بررسی و تجزیه این
های مختلف درآمدزایی از این  اجتماعی مؤثر بر شيوه

که در این مطالعه به بررسی این منابع با ارزش است 
موارد در مرتع لزور پرداخته شد. نتایج این بررسی گویای 
آنست که در مرتع مذکور از نظر جوامع پاسخگو مهمترین 

ترتيب  عوامل در درآمدزایی گياهان دارویی مرتع لزور به
عوامل اقتصادی در رتبه اول و نهادی سياستی در رتبه 

 سوم است.
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 فریدمن آزمون در نهادی -سیاستی عوامل در ها گویه رتبه میانگین مقایسه -6 جدول

 تکرار گویه گروه
 میانگین

 رتبه

 امتیازدهی

 رتبه

 درجه

 آزادی

Chi-

square 
P-value 

 جوامع محلی

 16/2 02/1 50 دولتی خدمات از برداران بهره رضایت
6 25/2 250/2 

 22/2 55/2 50 فرآوری امکاناتوجود 

  کشت در دولتی نهادهای مشارکت

 دارویی گياهان
50 02/2 01/2    

  فروش در دولتی نهادهای مشارکت

 دارویی گياهان
50 75/2 02/2    

 و شناسایی جهت در هاNGO مشارکت

 دارویی گياهان از برداری بهره
50 25/2 2    

  توليدکنندگان با دولت همياری

 دارویی گياهان
50 20/3 3    

  و توليد به ترغيب در ترویج اثرگذاری

 دارویی گياهان فرآوری
50 25/5 02/5    

 کارشناسان

 مشارکت نهادهای دولتی در فروش 

 گياهان دارویی
02 51/3 02/3 

6 02/25 202/2 
ها در جهت شناسایی و NGOمشارکت 

 داروییبرداری از گياهان  بهره
02 05/3 05/3 

 مشارکت نهادهای دولتی در کشت 

 گياهان دارویی
02 02/3 3    

 همياری دولت با توليدکنندگان 

 گياهان دارویی
02 20/3 3    

    21/6 55/6 02 فرآوریوجود امکانات 

    01/6 02/6 02 برداران از خدمات دولتی رضایت بهره

 اثرگذاری ترویج در ترغيب به توليد و 

 گياهان دارویی فرآوری
02 75/6 02/6    

 

 -کالبدی عوامل محلی جوامع نظر از دوم، رتبه در
 طبيعی عوامل اجرا کارشناسان نظر از و زیرساختی
 قرار بعدی اهميت درجات در عوامل سایر شدند. امتيازدهی

 همکاران و Rasam توسط شده انجام تحقيق در .گرفتند

 توسعه بر مؤثر عوامل بندی اولویت زمينه در نيز (2202)
 عوامل بين از که گردید مشخص دارویی گياهان کشت

 دارویی، گياهان از یبردار بهره توسعه بر مؤثر چهارگانه
 های سياست همچنين دارد، اقتصادی عوامل را تأثير بيشترین
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 فرهنگی عوامل و آموزشی ترویجی خدمات حمایتی،
  .شوند می شامل را بعدی های اولویت اجتماعی،

 درآمدزایی در عامل ترینمؤثر پاسخگو، جوامع نظر از
 برای 702/2 نسبی )وزن اقتصادی عوامل دارویی گياهان
 است. کارشناسان( برای 022/2 نسبی وزن و محلی جوامع
 به بانکی تسهيالت از کهبيان نمودند  محلی جوامع اغلب
 اظهار مورد این در و کردند استفاده کم بسيار ميزان

 درآمدزایی در عامل اینبودند که  معتقد وداشتند  نارضایتی
 طبقه در و 1 رتبه )متوسط دارد بسزایی نقش دارویی گياهان
 طبقه در را عوامل این کارشناسان که حالی در زیاد(. خيلی

 در ریشه عمدتاً نظر اختالف این نمودند.بندی  رتبه متوسط
 که طوری به دارد. دولت از محلی جوامع بيشتر انتظارات

 ها، نهاده تأمين قدرت از برخورداری وجود با محلی جوامع
 )ازجمله زراعی های نهاده مينأت و محصوالت تضمينی خرید

 پرورش برایرا  غيره( و کشاورزی ادوات کود، بذر، مينأت
 يدکنندهأیت نتایج این دانستند. ضروری دارویی های گونه
 نيز (2202) همکاران و Noor Hosseini تحقيقات نتایج
 سود با اعتباری مالی تسهيالت پرداخت بيان کردند که هست

 مزارع، در دارویی گياهان بردن کشت زیر بهبرای  کم
 از یبردار بهره بر اثرگذار اقتصادی های فعاليت مهمترین
 و Rasam توسط شده انجام تحقيق در است. دارویی گياهان

 فروش به نسبت کننده توليد اطمينان عامل (2202) همکاران
 عوامل بين در عامل مهمترین عنوان به دارویی گياهان

 شد.بيان  دارویی گياهان کشت و توسعه در اقتصادی
Habibi Qahfarakhi (2207) مشکل ترین بزرگ نيز 

 مشکالت را دارویی گياهان توسعه و رشد راه سر بر موجود
 داند. می آنها بازاریابی

 گياهان درآمدزایی بر مهم یها گویه پاسخگو جوامع
 یا ذخيره برای مناسب انبارهای از برخورداری را دارویی
 حداقل از برخورداری دارویی، گياهان کردن خشک

 بندی بسته ازجمله دارویی گياهان فرآوری مناسب امکانات
 لحاظ، این از و نمودندبيان  گيری اسانس و عرق محصوالت،

 اظهار که طوری به .هستند عقيده هم پاسخگو گروه دو هر
 گياهان از درآمدزایی امکانات این کمبود علت به داشتند

 با آمده بدست نتایج است. کم بسيار حاضر حال در دارویی
 مطابقت (2200) همکاران و Zare Zardeini تحقيقات نتایج
 و ها نهاده مينأتکردند که  بيان نيز محققان این چنانکه ،دارد

 درمؤثر  کمکی دتوان می تکنولوژی و وریافن از استفاده
 Sarcar عقيده به بنا باشد. دارویی گياهان درآمدزایی

 صنعتی و دارویی گياهان از یبردار بهره و توليد نيز (2225)
 افزایش ضمن دتوان می رآوریف های کارگاه از استفاده با

 با و دهد کاهش نيز را آنها عرضه مشکالت آن، از وری بهره
 نقش آنها از درآمدزایی در محصوالت کيفيت و يتکمّ ارتقاء
 Davazdah و Majnoon Hosseini باشد. داشته یمؤثر

Emami (2223) عدم که کردند اشاره خود تحقيقات در نيز 
 فرآوری آالت ماشين و ها تکنولوژی به انبردار بهره دسترسی

 و فرآوری در نامناسب های روش از تا است شده موجب
صورت  به محصوالت بيشتر و کرده استفاده گياهان بندی بسته
 بازار به کم سود با و ای فلهصورت  به و غيربهداشتی و سنتی

 و Masoomezadeh Zavareh اینکه ضمن .شوند عرضه
 یبرندساز به اشاره خود تحقيقات در (2207) همکاران
 فرآوری نقش اند. نموده عملياتی راهبرد یک عنوان به زعفران

. است کننده تعيين کامالً دارویی گياهان از یبردار بهره در
 در Mirdeilami (2201) و Forouzeh که همانطور
 مراتع ییدارو گياهان با مرتبط ی کارها و کسب بندی اولویت

 خدماتی، -توليدی کارهای و کسب گلستان، استان چهارباغ
 توليد و بندی بسته و پودر کاشت، بازاریابی،  اوليه فرآوری

 تحقيق،این  در نمودند. معرفی اولویت ترتيب بهرا  نوشمد
 و دمنوش اسانس، معتقدند پاسخگو جوامع از %32 از بيشتر
 مشتری به عرضه منظور به دارویی گياهان از گيری عرق

 و شده خشکصورت  به هم آنرا  اقتصادی صرفه بيشترین
 ترین پرفروش و دارد فروشی عمده قالب در و بندی بسته

 کهدارد  آن ازحکایت  نتایج این شد. ذکر باریجه محصول،
 گياهان درآمدزایی در دارویی گياهان بندی بسته و تبدیل

 و Yadav تحقيقات نتایج با که دارد بسزایی تأثير دارویی
Misra (2202) نقش به محققان این دارد. همخوانی 
 جنگلی گياهان توسعه در بازار اطالعات های سيستم

 در اطالعات ارائه که داد نشانآنان  تحقيق نتایج و پرداختند
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 روش مصرف، روش بندی، بسته کيفی، استانداردهای مورد
 کيفيت افزایش موجب گياهان تشخيص روش و توليد

 در کنندگان عرضه و کنندگان مصرف به و شده محصوالت
  .است کرده کمک دارویی گياهان بازار

 عوامل مهمترین و سومين پاسخگو جامعه دو هر نظر از
 -نهادی عوامل لزور، مرتع دارویی گياهان درآمدزایی در

 ترتيب به کارشناسان و محلی جوامع نظر از که است سياستی
 جوامع نظر از .باشد می 002/2 و 022/2 نسبی وزن دارای

 اداره کشاورزی، جهاد مانند دولتی نهادهای حمایت پاسخگو
 و توليد برای غيره و عشایر امور سازمان طبيعی، منابع

 ميزان موفق، تجارب از بازدید دارویی، گياهان فروش
 شناسایی در هاNGO همکاری و دولت خدمات از رضایت

 گياهان درآمدزایی در دارویی گياهان از یبردار بهره و
 نتایج با مطابق نتيجه این دارند. بسزایی نقش دارویی

 تحقيقات در که است (2202) همکاران و Rasam تحقيقات
 با مرتبط تبدیلی صنایع اندازی راه عامل داشتند اذعان خود

 خراسان استان در دولتی نهادهای توسط دارویی گياهان
 .دارند حمایتی های سياست بين در را اهميت حداکثر شمالی

 انجام تحقيقات نتایج کننده يدیتأ تحقيقاین  نتایج همچنين
 که است (2200) همکاران و Zare Zardeini توسط شده

 نيازمند دارویی گياهان بازار توسعه و بهبود داشتند اذعان
 که طوری هب است. مختلف نهادهای بين هماهنگی و همکاری

 راهبردها و ها سياست اجرای در ناهماهنگی یا و اجرا عدم
به  و بازرگانی ،فرآوری توليد، ترویج، تحقيق، های بخش در

 کند. می مواجه مشکل با را اهداف رسيدن فروش
Habibvand Kahrizi و Esco (2202) ارتباط عدم نيز 

 ها دستگاه تعدد و صنعت این با مرتبط های بخش ميان الزم
 حمایت و دارویی گياهان موضوع با مرتبط های ارگان و

 رویآفر مشکالت از را کشاورزی جهادویژه  به دولت ضعيف
 کردند.بيان  دارویی گياهان صادرات و توسعه و توليد

 با دولت ارتباط تحقيقاین  نتایج در همچنين
 درآمدزایی در مهم عوامل از دارویی گياهان توليدکنندگان

 تحقيقات نتایج يدکنندهأیت که شد معرفی دارویی گياهان
Sher حمایت عدمکردند  بيان که است (2200) همکاران و 

 تجارت به را زیادی صدمات صنعت این از دولت ارتباط و
 گياهان این توليد و برداشت کاهش موجب و زده گياهان این

 یکی نيز Esco (2202) و Habibvand Kahrizi است. شده
 بازاریابی را توليدکنندگان با دولت ضعيف ارتباط مصادیق از

 شود می سبب صحيح بازاریابی زیرا دانستند. آن محصوالت
 نحو به و توليد کنندگان مصرف نياز براساس محصوالت تا

 Pajouhan) گيرد قرار آنان اختيار در پسند مورد و بهداشتی

& Ghahfarokhi, 2013.)  

 مشارکت ميزان محلی جوامع که آنست گویای نتایج
 انتظارات و دانسته اندک بسيار را غيره و دولتی نهادهای
 گياهان از درآمدزایی برای دولتی های بخش از بيشتری
 این از درآمدزایی در عوامل این معتقدند و داشته دارویی
 این به کارشناسان که حالی در دارند، بسزایی نقش گياهان
 تحقيقات نتایج با مطابق دادند. کمتری اهميت درجه عوامل

Forouzeh از یبردار بهره زمينه در (2200) همکاران و 
 تفکيک یکدیگر از را اجتماعی گروه دو توان می طبيعی منابع
 منابع از کنندگان استفاده و انبردار بهره یکسو در نمود.

 و بيش و کم آنها معاش و زندگی که دارند قرار طبيعی
 بهبا توجه  و بوده وابسته منابع این به متفاوت های نسبت به

 این از مختلف های شدت با خود زندگی های ضرورت و نياز
 و مرتبط های دستگاه دیگر سویاز  کنند. می استفاده منابع

 که دارند قرار دولت طرف از نمایندگی به طبيعی منابع متولی
 وظيفه انفال، موضوع با طبيعی منابع ماهيت تطابق به توجه با
 بدیهی دارند. عهده بر را دولت و عام منافع حفظ تکليف و

 منافع بهبا توجه  اجتماعی، گروه دو این ازیک  هر که است
 این از خاصی برداشت و نظرات دیدگاه، خود، وظایف و

 منابع این مدیریت جهت در شده تدوین های طرح و منابع
 در تفاوت بروز موجب دتوان می حدی تا مقوله این دارند.
 و Azkia گردد.  طبيعت از یبردار بهرهمورد  در نظرات
Imani (2200) دست نتيجه این به خود های بررسی طی 
 و سرمایه کمبود از ناشی دتوان می ها دیدگاه تفاوت که یافتند

 چند های یبردار بهره های پروژه اجرای محاسن از ناآگاهی
 بين هماهنگی عدم موانع Sadi (0112) نظر از باشد. منظوره

 بررسی محور دو در توان می را کارشناسان و انبردار بهره



 235   2، شماره 73دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

 کم یا سوادی بی )شامل طبيعی منابع انبردار بهره -0 کرد:
  فرهنگی(، مشکالت آنها، پراکندگی ان،بردار بهره سوادی

 برقراری در ناتوانی )شامل ریزان برنامه و کارشناسان -2
 مشارکت اهميت به اعتقادی بی مردم، با سازنده ارتباط
 وابستهو  آنها از برخی در منابع احيای و حفظ در مردمی

 این مردم. مشارکت برای اجرایی -تشکيالتی سيستم بودن
 برگزار آموزشی های دوره که است موضوع این دهنده نشان
 است الزم و نبوده قبول قابل ميزان به هنوز منطقه در شده
 همکاران و Sher .انجام شود نيازسنجی زمينه این در
 تحقيقات نتایج در (2225) همکاران و Bagheri و (2200)

 اهميت از محلی افراد آگاهی عدم کهکردند  بيان خود
 متوليان با همکاری عدم موجب گياهان دارویی و اقتصادی
 توليد و گياهی پوشش به خسارت شدن وارد اجرایی،
  است. شده گياهی داروهای نامناسب

 ییدرآمدزا برمؤثر  عوامل تا شد تالش يقتحق ینا در
 و يردگ قرار یبررس مورد لزور مرتع ییدارو ياهانگ

 توان می يقتحق ینا یجنتا از شود. يشنهادپ یعمل یراهکارها
 و یدولت یهایتحما و يالتتسه ارائه که کرد استنباط ينچن

 و منطقه در کارخانه و کارگاه و فرآوری امکانات ارائه
 عوامل ینمهمتر عنوان به نهادها یرسا یها يتفعال یهماهنگ

 یجنتا به توجه با شد. یمعرف ییدارو ياهانگ ییدرآمدزا در
 ییدارو ياهانگ ییدرآمدزا الزمه رسد یم نظر به آمده بدست

 محصوالت ارائه ازجمله دارد؛ یبستگ يدیکل عامل چند به
 ارائه به یبستگ خود ینا که ارزان و يفيتک با متنوع، ید،جد

 فرآوری یراستا در يالتتسه یاعطا و خدمات و یتکنولوژ
 کمک با ندتوان می منطقه مردم قیطر ینا از دارد. محصوالت

 مختلف مراحل در يشرفتهپ یها نهاده و آالت ينماشاز  گرفتن
 یشافزا موجب ياهانگ اوليه فرآوری و یبردار بهره يد،تول

 و يتکمّ یشافزا و شده يدتول یها ینههز کاهش ی،ور بهره
 با ندتوان می منطقه مردم ینبرا عالوه شوند. محصوالت يفيتک
 را ییدارو ياهانگ یفروش خام یجا به ت،يداتمه ینا

 شوند. متصل خارجی و داخلی بازارهای هب و نموده فرآوری
 طور به محصوالت یابیبازار و يستن یکاف تنها ینا سویی از

 ییبسزا نقش لزور مرتع ییدارو ياهانگ ییدرآمدزا بر مستقل

 ياهانگ با مرتبط ینهادها شود می يهتوصبنابراین  دارد.
 یها کالس یبرگزار و منطقه به گران يلتسه اماعز با ییدارو

 و محصوالت خواص، دارویی، گياهان با آشنایی متنوع
 تا کنند فراهم یطیشرا آنها بازاریابی و فرآوری های شيوه

 مناسب، یبردار بهره توليد، به خاطر يناناطم با یمحل جوامع
 بپردازند. ییدارو ياهانگ فرآوری و پرورش
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Abstract 
     Medicinal plants are among the valuable natural resources of countries and can play a 

significant role in earning income and employment. To utilize the medicinal plants properly, the 

socio-economic factors affecting the monetization of these plants should be analyzed. 

Therefore, the present qualitative study was aimed at investigating the various factors affecting 

the ability to earn money from the medicinal plants of Lazur rangelands in Tehran province. The 

questionnaire and statistical communities of experts and utilizers were used to collect the 

required data. The responsive communities were selected based on the reputation analysis and 

purposeful sampling. This research was conducted in two parts. In the first part, the economic, 

social, natural, physical-infrastructural, human, and institutional policy factors were compared 

in pairs and ranked in terms of their contribution to the monetization of medicinal plants. To 

determine the most effective factor, the analytic hierarchy process (AHP) was used and the 

judgments were made about the acceptance or rejection of the given ranks using the 

inconsistency rate. In the second part, some items were considered for each factor and the items 

were ranked separately on the Likert scale in terms of their role in the monetization. To compare 

the item rankings, the Mann-Whitney non-parametric analysis was used for two data sets and 

the Friedman one for more than two data sets. The results showed that in terms of the responsive 

communities, the economic factor with the first rank and institutional policy factor with the 

third rank were the most important factors in the monetization of medicinal plants. The physical 

and natural factors ranked second in terms of the local communities and experts, respectively. 

The means comparison of the items in the social, physical-infrastructural, and human factors 

showed that the mean score of items of each factor in the monetization had a statistically 

significant difference (P-value<0.05). In general, the results of present study showed that the 

provision of facilities, governmental support, processing facilities in the region, and 

coordination of activities of other institutions had the highest rank and therefore a greater role in 

the monetization of medicinal plants in the region. 
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