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 چکیده
وری زمين، وضعيت اشتغال و مهم در بهبود بهره ی، نقشمردمی مبتنی بر مشارکت دارشيب اراضی در دارویی گياهان کشت توسعه    

 هزحو دارشيبدر پروژه کشت گياهان دارویی در اراضی  محلی جوامع مشارکت موانع بررسی هدف با تحقيقاین معيشت جوامع دارد. 
 محلی جوامع از نفر 350 آماری جامعه .بود توصيفی و از نوع پيمایشی پژوهش .شد انجام مينودشت چهل چای شهرستان آبخيز
 عنوانآنان به از نفر 184 با انتساب تصادفی گيرینمونه روشجدول کرجسی و مورگان و  از استفاده در حوزه آبخيز بودند که با ساکن
 طریق از نيز آن و پایایی دشتأیيد توسط کارشناسان  آن روایی که بود پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزارشدند.  تحقيق انتخاب نمونه
-نرم با هاداده .دآم دستبه سازمانی و اقتصادی اجتماعی، موانع برای 89/0 و 79/0 ،74/0ترتيب ميزان به به کرونباخ آلفای محاسبه

تعداد  متغيرهای موانع سازمانی مشارکت با دارو معنی مثبت دهنده رابطهنتایج آزمون اسپيرمن نشان .شد وتحليلتجزیه SPSS19 افزار
 تعداد دار با متغيرهایو رابطه منفی و معنیرادیو و تماشای تلویزیون در طول روز  دادن به ساعات گوش سال اشتغال به کشاورزی،

شده توسط پاسخگویان  کشت دارویی گياه تعداد ماه و در مروجان پاسخگویان با ارتباط ماه، ميزان در شهر پاسخگویان به مسافرت
 گياهان پروژه کشت پاسخگویان در مشارکت سازمانی در عدم دهنده اهميت بيشتر موانعهمچنين نتایج آزمون فریدمن نشان بود.

 ها و ایجادنهادهتأمين ، آنان بامروجان  بيشتر تعامل و کشت گياهان دارویی به جوامع محلی، ارتباطوجه به آموزش بود. تدارویی 
   گردد.می دارویی پيشنهاد گياهان برای مناسب فروش بازار

 
 .حوزه آبخيز ،داراراضی شيبمشارکت، موانع سازمانی، بهبود معيشت، : کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 حيتات  پشتتوانه  و پایتدار  توستعه  بستتر  طبيعی منابع
 با. رودمی شماربه انسانی جامعه فرهنگی ميراث و طبيعی
 بته  رو روند و کشور در طبيعی منابع وسيع سطح به توجه
 آحتاد  همته  مشتارکت  و توجه لزوم آن، تخریب گسترش
 ضروریست منابع این احيای و حفظ توسعه، امر در جامعه

(2004 Salehi, &Mirdamadi ) . ،تیریمتتددر واقتتع 
 و مشتارکتی  کترد یرو یبکتارگير  بتا  طبيعی منابعپایدار 
 یپتا پتيش  نيتز  را مستاللی  نفعتان، یذ کليه دادن مشارکت
 کته  دهتد متی  قرار گذارانسياست و گيرانتصميم ران،یمد
استت   مسالل به سيستمی و جامع نگرش مستلزم آنها حل
(2021 .,et alVazirian ).  در مشتارکتی  هتای رهيافتت 
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 این ازهستند و  اثربخش راهبردهایدر زمره  طبيعی منابع
 موفقيتت  زمينته  همگتان  مشارکت جلب با توانمی طریق
 بترداری بهتره  و احيتا  حفتظ،  زمينته  در مختلف هایطرح
 et alZohdi,. ) کترد  همافتر  طبيعتی  منتابع از را  پایتدار 

 آن مردم توسط که است فرایندی مردمی مشارکت (.2004
و  شتوند متی  توانمنتد  ختود  ستازماندهی  بترای  روستایی
 Valashediکنند )می پيدا را نيازهایشان تشخيص توانایی

2019 .,et al.) از یکی مردم عدم مشارکت دیگر، سوی از 
 پيامتدهای  از و ستوم  کشورهای جهان چالش ترینعمده
 از بستتياری شتترایطی، چنتتين استتت. در روستتتایی فقتتر

 مشتارکت  کته  باورنتد  این بر نظرانو صاحب پژوهشگران
 طبيعتتی منتتابع از حفاظتتت و در نگهتتداری روستتتایيان
 کشت توسعه پروژه(.  et alDarijani,. 2018ضروریست )
، آبخيتز  هتای حتوزه  دارشتيب  اراضی در دارویی گياهان

 است طبيعیمنابع  مدیریت درمشارکتی  هایازجمله پروژه
 توليد و صادرات برسزایی به اجرای آن از یکسو تأثير که

غيرنفتی خواهد داشت و از سوی دیگر به بهبود وضتعيت  
. یکی از مناطق اجرای کردو معيشت کمک خواهد  اشتغال

 مينودشت شهرستان در چای چهل آبخيز حوزهاین پروژه، 
 آن هکتار 8500 حدود که است وسعت هکتار هزار 25 با

از اراضی مذکور  درصد 90 حدودو  است دارشيب اراضی
جتزو  که  است درصد 14 باالی شيببا  زراعی هایزمين

تحتت مالکيتت جوامتع    و  مستتثنيات  یا شده اراضی احيا
محلی است. بخش عمده این اراضی بتایر و تحتت کشتت    

که عموماً  است گندمنبوده و فقط بخش اندکی تحت کشت 
شتامل  کتم و  آن حاصلخيزی کشت شده و  دیمبه صورت 
آن درآمتد چنتدانی را   محصتول  است که  کوچکقطعات 

 از یکتی  چنتين شترایطی   درکنتد.  متی نصيب خانوارهتا ن 
 بتا  کته  استت  دارویتی  گياهان کشت توسعه مهم اقدامات
 شتتودمتتی انجتتام محلتتی جوامتتع مشتتارکت از استتتفاده

(2008 .,et al onkSefid .) توسعه اهداف منابع طبيعی از
 و آب منابع حفظکشت گياهان دارویی در اراضی شيبدار 

ك، ایجتتاد معيشتتت جتتایگزین بتترای روستتتایيان و    خا
جلوگيری از تخریب منابع طبيعی، احيای اراضی بایر فاقد 

کشت، ایجاد تغيير در الگوی کشت منطقه از کشت غتالت  
ارتقتا  ستطح درآمتد    در شيب به کشت گياهان دارویتی،  

رویته  تاليان و جلوگيری از مهاجرت بتی روس هایخانوار
افزایش نفوذ آب زیرزمينتی و جلتوگيری از   ، آنها به شهر

، ها و بروز سيل و در نهایت کاهش هدررفت آبآبروان
، هتا جلوگيری از تخریب و پر شدن مخازن سدها و کانال

جلوگيری و کاهش خسارت بته اراضتی، امتاکن و ابنيته     
، نتد ستبز و تلطيتف هتوا    ایجاد کمرب، دستشهرهای پایين

 گياهی و هایدرمان در هاروش ترینعارضه کم از استفاده
 از ل پایدار، حمایتت شتغاامينه ز زیسا همافرسنتی،  طب
دارویی و کمک به ارتقا  ستالمت   گياهان ارگانيک کشت

قبل از کشت ابتدا برای تحقق اهداف مذکور،  .جامعه است
 دارویتتی گياهتتانپتانستتيل منطقتته در کشتتت  و ظرفيتتت
 Forests, Rangelands andاستتت )شتتده  شناستتایی

Watershed Management Organization, 2017). در 
منتاطق  بتا توجته بته تقستيم      مشارکتی، برنامه این قالب

از جغرافيایی حوزه بين جهاد کشاورزی و منتابع طبيعتی،   
 گياهتان   نشتا  و نهتال  بتذر، نهتاده ) سوی منابع طبيعتی،  

 و (با قيمت پایين محمدیگل گاوزبان و گلمانند  دارویی
تتا   گيترد متی  قترار  روستایيان اختيار در، فنی هایکمک

 دار خود اقتدام کننتد.  در اراضی شيب آنهانسبت به کشت 
همزمتتان همچنتتين بتتا هتتدف فتتروش محصتتول توليتتدی، 

توستتط ای و ملتتی شناستتایی بازارهتتای محلتتی، منطقتته 
هتای انجتام   بررسی. گيردکارشناسان مورد توجه قرار می

در ، محمتدی گل گاوزبان و گتل  کشتدهد شده نشان می
با توجه به زیر کشت بردن اراضی بتایر  روستاهای حوزه 

 کتامالً مستثنيات و دارای بازده کم از نظر کشتت غتالت،   
در برخی از مطالعات ميدانی  .است اقتصادی توجيه دارای
 گاوزبتان یتک   بوته 10 تا 8 از هرنشان داده است حوزه 
زمين  یک آید، بنابراین دردست میبه خشک گل کيلوگرم
بوته، حتدود   2500 با کشت حدود متری، 1000 کوچک
با توجه بته   .مده استآ دستبه خشک گل کيلوگرم 250

 فروش قيمتتقاضای موجود در بازار مصرف برای گياه و 
 یتک  از (،تومان 500001 حدود) شکخ گل کيلوگرم هر
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 محصتول  تومتان  ميليتون  04 حتدود  متتری  1000 زمين
 حمل کارگری، هایهزینهآمده است که با کم کردن  بدست
 30تتا   25 بتين  حداقل ،زمين سازی آماده و کود نقل، و

. در مورد نصيب فرد کرده است خالص سود تومان ميليون
در  توليد سطح ترینبا در نظر گرفتن پایين نيز محمدیگل
 15 تا 12 قيمت احتساب هکتار و با رد تن 3 یعنیحوزه 

و با توجته بته تقاضتای     کيلوگرم گل هر برای هزارتومان
موجود در بازار مصرف برای گياه در داختل و ختارا از   

 ميليتون  36 ودحتد  هکتتار  یتک  از حاصل رآمدد ،استان
بتایر  ایتن در حتالی استت کته      .استبرآورد شده  تومان

تتن   3-2دیم با عملکرد کشت گندم گذاشتن اراضی و یا 
تومتان(،   2200در هکتار و قيمتت هتر کيلتوگرم گنتدم )    

درآمتتد چنتتدانی را نصتتيب  منطقتتی نبتتوده و  هيچيتتک 
های انجتام  تالشبا وجود  حال واینباکند. روستایيان نمی

توسعه کشتت گياهتان دارویتی در اراضتی     در زمينه  شده
و تعریتتف برنامتته از مشتتارکت ختتوب    شتتيبدار حتتوزه

درصتد روستتایيان در    50روستایيان )مشارکت بتيش از  
درصد اراضی شيب تحتت   50برنامه با تخصيص بيش از 

نشتان   موجتود  شواهد مالکيت به کشت گياهان دارویی(،
 مشتارکت  یا عدم مشارکت پروژه به دليلدهد، اهداف می

ای بته گونته  . است کمتر تحقق یافته محلی، جوامع ضعيف
که ارزشيابی اقدامات توستعه کشتت گياهتان دارویتی در     

درصتد   50کمتتر از  روستاهای هدف نشان داده است که 
متقاضتی کشتت   در روستاهای هتدف برنامته   روستایيان 

 برای نمونه .اندخود بوده اراضی شيبدارگياهان دارویی در 
هتدف برنامته شتامل    ی هاروستتا  روستایيان درمشارکت 
 چمتانی ، شتاهی  زمين، ورچشمه، چناشکده، کفش محله

به قافه قلعهو  زمين تيغ، پایين چمانی، وسط چمانی، باال
درصد بتوده   8و  25، 17، 9، 22، 8، 18، 14، 19ترتيب 

از مجمتوع  (، 1395)از سال شروع برنامه است. همچنين 
مترمربع  20000تنها  دار حوزه،شيب اراضی هکتار 8500

 Mahboobi) دارویی قرار گرفته استزیر کشت گياهان 

& Avarand, 2018).  
و  متعتدد  دالیتل  روستایيان نظران،صاحب عقيده به   

در  مشتارکت  عتدم  یتا  اندك مشارکت برای ایقانع کننده
دارند  طبيعی منابع هایپروژه ارزیابی و اجرا ریزی،برنامه
(2018., et alDarijani  برای نمونته .) AkhlaqiSeyed  
 در بتتردارانبهتتره مشتتارکت موانتتع تتترینمهم ،(2007)

 و کارگزاران به مردم اعتماد عدم را آبخيزداری هایطرح
 عتدم  و مشتارکت برای  قوی انگيزه عدم دولتی، مأموران
برخی  .برشمرده است اجرایی هایدستگاه ميان هماهنگی

و دیربتازده   غيراقتصتادی ماننتد   اقتصادی محققان عوامل
 هتا و عتدم  طترح  اجترای  اعتبتارات  کمبودها، طرح بودن
 مشتارکت  موانتع  مشتارکت را مهمتترین   برای مالی تمکن
یافتتته (.2009Musaei ,) انتتدذکتتر کتترده بتتردارانبهتتره
نشتتان داد  ،(2011) همکتتاران و  Naderi Mahdiهتای 

های حفتط  جوامع محلی در طرح مهمترین موانع مشارکت
 هتای طترح  بته  بترداران بهتره  اعتمتاد عتدم  منابع طبيعی 
 اجترای  شتروع  در آنتان  به رسانیاطالع فقدان بلندمدت،
 منطقتتی و درستتت دهتتیستتازمان در ضتتعف هتتا،طتترح
 در مشتارکت  بته  بترداران بهتره  انتدك  عالقه برداران،بهره
  .استطبيعی  منابع مالکيت بودن دولتی یا ملی و هاطرح

Rezaei مشتارکت  موانتع  ، مهمتترین (2012) همکاران و 
 ستطح  بتودن  را پایين آبخيزداری هایطرح در روستایيان
 رستانی اطتالع  نظتام  فقدان ها،طرح از روستایيان آگاهی
 متورد  در محلتی  افتراد  به رسانیآگاهی منظوربه مناسب
 تسهيالت از کافی مندیبهره عدم و آبخيزداری هایفعاليت
و   Baqaei.انتد دولتی ذکتر کترده   هایحمایت و اعتباری
 روی پتيش  مشتکل  ومسئله  مهمترین، (2006) همکاران
 با آن همخوانی عدم را آبخيزداری هایطرح در مشارکت
 Alishahهمچنتين   .کننتد می ذکر جوامع محلی نيازهای

Aratboni ( در 2019و همکاران )بر مؤثر عوامل یبررس 
 ،یدارمرتتع  یهتا طترح  یاجترا  در بردارانبهره مشارکت
 بترداران، بهتره  یبتاال  تجربه و سابقه وجود باکه دریافتند 
 ميتزان  بتر  تفکرشان نوع همچنين و جسمی ییتوانا ضعف
و همکتاران    Sharifi.استت  بوده مؤثر آنها کمتر مشارکت

همبستگی مثبتی بين که دریافتند  خود ( در تحقيق2010)
سطح تحصيالت، ميزان مسافرت به خارا از روستا، ميزان 
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اطالعتتاتی و مشتتارکت روستتتایيان در استتتفاده از منتتابع 
و همکتاران   Yaghubiهای آبخيزداری وجود دارد. طرح
های ترویجی به نقش مثبت دورهدر مطالعه خود ( 9200)

و استتتفاده از رادیتتو و تلویزیتتون در جلتتب مشتتارکت    
انتد.  هتای آبخيتزداری اشتاره کترده    روستایيان در طترح 

Mozaffari (2017در تحقيقتتی نقتتش وستتایل ) ارتبتتاط 
بيتان نمتوده و    اجتمتاعی  مشارکت را تسریع روند جمعی

Bahari ( در بررسی نقش2012و همکاران ) هتای رسانه 
 وجتود کته  ایران نتيجه گرفتند  روستایی در توسعه جمعی
در  الزم هتای آگتاهی  کسب مستلزم آگاه و فعال مشارکت
 و وستيع  بسيار با برد جمعی هایرسانه است و زمينه این

 تواننتد متی  تفریحی و خبری آموزشی، متنوع کارکردهای
 بسيج و موزشآ ،سازیگاهآ در سازنده و مؤثر بسيار نقش
 انجتام  در جانبته  همته  مشارکت برای روستاليان همگانی
Rodríguez- .باشتند  داشتته  روستتایی  توستعه  هایطرح

Izquierdo   موانع مشارکت جوامتع  (2010) همکارانو ،
-مهتارت  حفاظت منابع طبيعی را کمیمحلی در مدیریت 

 حفاظت کمبود پرسنل و بودجه و زمان جامعه، کمی های
(، موانتتتع مشتتتارکت 2013) Chifamba. انتتتددانستتتته

های توسعه در زیمبتابوه را نگتاه بته    روستایيان در پروژه
 کننتده  مصترف  عنتوان  بته  اجتمتاعی  هتای پروژه ذینفعان

 توسعه، کم بتودن خدمات، محدود کردن مشارکت آنان در 
هتای مشتارکتی و   ستازمان  آنتان بتر   کنترل یا نفوذ ميزان

هتای  طترح  نتيجته  بر قدرت پایين آنان برای تأثيرگذاری
 تحصتيالت  سطح ی پژوهشگران،برخدانسته است.  توسعه
 وقتت،  کمبتود  زنتدگی،  بتد  شترایط  آگاهی، عدم و پایين
 اعتمتادی بتی  و نهتادی  هتای بازدارنتده  و قدرت نابرابری
جوامع مشارکت مقامات را مهمترین موانع  به محلی جوامع
 همکتاران و  Mills(.  et alKim,. 2014) دانندمحلی می

 کتربن  موانع مشتارکت روستتایيان در متدیریت   ، (2020)
 و دانشضعف  مالی، حمایت اروپا را شامل عدم در خاك
ای مشتاوره  ختدمات نامناستب   کيفيت و کشاورزان تجربه
 کته  گفتت  تتوان متی  بندیجمع یک دربنابراین  اند.دانسته

 هایدر طرح بردارانبهره مشارکت مقابل موانع مختلفی در

 ایتن  و رفتع  دارد و شناسایی وجود طبيعی منابع مدیریت
 جوامتع محلتی،   متؤثر  مشتارکت  ساززمينه تواندمی موانع
هدف رو، ازاین. باشد هاطرح این موفقيت و اهداف تحقق
 محلی جوامع مشارکت موانعشناسایی  پژوهش این اصلی
 چای چهل آبخيز حوزه در دارویی گياهان کشتپروژه  در
  .است گلستان استان
 

  هاروشمواد و 
 منطقه مورد مطالعه

حتتدود در چتتای بتتا مستتاحتی آبخيتتز چهتتل حتتوزه
هتتای شتتمالی البتترز شتترقی هکتتتار در دامنتته 1/25683

، 37، 30َتا ً 55، 22ْ، َ 30قراردارد. حدود جغرافيایی آن ً
عتر    37، 15ْ، َ 00تتا ً  36، 57ْ، 30َطول شرقی و ً 55ْ

قترار  در شهرستان مينودشتت   حوزهاین جغرافيایی است. 
و از شمال بته جتاده ترانزیتتی تهتران ت مشتهد، از        دارد 
آبتاد، از مغترب بته    آبخيز کاشيدارت تيتل  نوب به حوزهج

آبخيز نرماب و از شرق به روستای دوزین محتدود   حوزه
بته نتام    . جریان هيدرولوژیکی حتوزه (1)شکل  گرددمی

دارد.  سزایی در اقتصاد حتوزه چای تأثير بهرودخانه چهل
 و ستال  در متتر ميلتی  650 حدود حوزه بارندگی متوسط
 بته صتورت   ارتفاعات در و باران به صورت بارش عمده
 ایستگاه اساس بر حوزه ساالنه آبدهی متوسط. است برف

 مترمکعب ميليون 70 ،حوزه خروجی در واقع هيدرومتری
 هکتتار  در تن 13 حوزه فرسایش ميزان .باشدمی سال در
 مترمکعب 17000 حوزه ساالنه رسوبات ميزان و سال در
، از تيپ جنگل در شتمال  اکوسيستم حوزه .است سال در

به تيپ مرتعی و خشک  در جنوب حوزهبعد آغاز شده و 
جنگتل  هتای طرح پوشش تحت هایجنگل یابد.تغيير می

غالتب   تيتپ  .استهکتار  11932داری حوضه در حدود 
ممترز   -بلوط و بلوط -ممرز فوقانی هایمنطقه در بخش
 انجيلتی و  -ممترز  انجيلی، -پالينی بلوط هایو در بخش
 Avarand,  &Mahboobi) باشدها میگونه سایر -ممرز

2018).  
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان -1شکل 

 
 روش تحقیق

 نحوه لحاظبه و کاربردی هدف، نظر از تحقيق این
 .است همبستگی نوع از و توصيفی اطالعات، گردآوری
 روستای 9در  ساکن محلی جوامع از نفر 350 آماری جامعه

 از استفاده با. استان گلستان بودندچای حوزه آبخيز چهل
 نمونه عنوانبهآنان  از نفر 184 ،جدول کرجسی و مورگان

گيری تصادفی با انتساب . شيوه نمونهشدند انتخابتحقيق 
 اطالعات آوریجمع برای استفاده مورد ابزار(. 1)جدول  بود

را  پرسشنامه مختلف هایبخش .بود ساختهمحقق پرسشنامه
 کار سابقه ،سن) انپاسخگوی اقتصادی و فردی هایویژگی

 موانع مالکيت و ...(، تحت اراضیوسعت  کشاورزی،
موانع  و( گویه 15) سازمانیگویه(، موانع  16) اجتماعی
 دارویی گياهان پروژه کشت در مشارکت گویه( 7) اقتصادی

 ی موانع مشارکت،هاگویه ازهریک  به خود اختصاص دادند.

 ارزش) زیاد خيلی شامل ایگزینه 5 ليکرت طيف اساس بر
 عددی ارزش) تاحدی ،(4 عددی ارزش) زیاد ،(5 عددی
 (یک عددی ارزش) کم خيلی و (2 عددی)ارزش  کم ،(3

استاد راهنما و  بر اساس نظر پرسشنامه روایی .شدند سنجيده
 محاسبه با آن پایایی و شد بررسیمنابع طبيعی  کارشناسان
پرسشنامه در خارا از  30 تکميلبا  کرونباخ آلفای ضریب

برای  آلفا مقدار کهبه شد سمحدوده جغرافيایی تحقيق محا
 97/0، 47/0ترتيب موانع اجتماعی، اقتصادی و سازمانی به

 سنجش ابزار که دارد این از حکایتکه  آمد دستبه 89/0و 
 .بوده است برخوردار الزم پایایی از قبولی قابل حد در
 مانند توصيفی آمار شامل استفاده مورد آماری هایروش
 و کمينه و بيشينه ،معيار انحراف ،ميانگين ،درصد ،فراوانی
 ميانگين مقایسه هایآزمون شامل استنباطی آمار هایروش
 .بود )اسپيرمن( همبستگی ضریب و (ویتنی من)
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 های منتخبنام روستاها و تعداد نمونه -1 جدول
 تعداد نمونه جمعيت آماری روستا

 14 27 محلهکفش

 35 67 چناشک ده

 14 27 ورچشمه

 6 11 زمين شاهی

 25 48 چمانی باال

 7 13 چمانی وسط

 13 25 چمانی پایين

 24 45 تيغ زمين

 46 87 قلعه قافه

 184 350 جمع

 

 نتایج
 مينودشت دارای شهرستان در چای چهل آبخيز حوزه
از  درصد 90 است که حدود دارشيب اراضی هکتار 8500

 درصد 14 باالی با شيب زراعی هایاراضی مذکور زمين
بخش  .است مستثنيات یا شده است که جزو اراضی احيا

عمده این اراضی بایر و تحت کشت نبوده و خطر فرسایش 
این اراضی مناسب کشت گياهان کند. تهدید میرا آنها 

های اخير در قالب پروژه طی سال، بنابراین دارویی بوده
با مشارکت توسعه کشت گياهان دارویی در اراضی شيبدار، 

و گل گل گاوزبانمانند دارویی  روستایيان، کشت گياهان
محمدی در این اراضی آغاز شده است. با هدف حمایت از 

های دستگاهموفقيت برنامه، اقدام مشارکتی روستایيان و 
مانند اراله جهاد کشاورزی و منابع طبيعی انجام اقداماتی 

فنی و آموزشی، توزیع بذر و نهال و شناسایی  هایکمک
بررسیدار هستند. ای و ملی را عهدهبازارهای محلی، منطقه
گل گاوزبان و  کشتتوسعه که دهد های انجام شده نشان می

 توجيه دارای حوزه کامالًاراضی شيبدار محمدی در گل
 بيشترکه نتایج این مطالعه نشان داد  است. اقتصادی
 درصد(، 1/89) متأهل درصد(، 1/51) مرد پاسخگویان

 ميانگين و درصد( 9/54) درصد(، شاغل 4/42) سوادبی

 5/38) آنها اصلی بيشتر شغل بود. سال 1/43 آنان سن
 کشاورزی کار سابقه ميانگينکشاورزی و دامداری،  درصد(
 آنها اراضی مالکيت سطح ميانگينو  سال 01/19 آنان
 متوسط طوربه به شهر انبود. ميزان مسافرت آن هکتار 01/1
 90حدود ) آنانبيشتر  ماهانه درآمد در ماه و بار دواز  بيش
 .بود تومانميليون  1 ازکمتر  ،درصد(

 مشارکت اجتماعی موانع بندیاولویتنتایج حاصل از 
در اراضی  در پروژه کشت گياهان دارویی پاسخگویان
 کردهتحصيل و باسواد افراد مهاجرت که داد نشان دارشيب

 جوامع کافی آگاهی عدم ،73/3شهر با ميانگين  به روستایی
 نتيجه در و دارویی گياهان کشت مثبت نتایج از محلی
 جوامع اعتماد عدم و 14/3با ميانگين  آنها کم مشارکت
طبيعی(  منابع) دارویی گياهان کشت متولی سازمان به محلی

 در (.2)جدول  داشتندرا اهميت  بيشترین 13/3با ميانگين 
 در کشت مشارکت عدم بر باسواد افراد مهاجرت تأثير مورد
 از یکی که است ضروری نکته این ذکر دارویی، گياهان
 گياهان دارویی، جوانان کشت توسعه برنامه هدف هایگروه
هستند که بيشتر مستعد پذیرش  کردهجوانان تحصيل ویژهو به
در واقع  .هستند دارویی گياهان های نو و ازجمله کشتایده

 با آنان و تعاملدر پروژه  کردهتحصيل جوانانمشارکت 



 707 4شماره  28تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 

ساز پذیرش بيشتر ایده کشت گياهان زمينه روستایيان،
 مثبت نتایج از محلی جوامع کافی آگاهی عدم .دارویی است

در  دارویی به عنوان یکی از موانع مشارکت گياهان کشت
توان به عدم توجيه میاست که  پروژه کشت گياهان دارویی

 روستایيان و در نتيجه عدم آگاهی کافی آنان در زمينه نتایج
 کشت گياهان دارویی حفاظتی اجتماعی و صادی،مثبت اقت
 فرسایش کاهش و خاك حفاظت اشتغال، درآمد، ایجادمانند 
دوره و ... نسبت داد که بخشی از آن ناشی از ضعف اراضی
تماس کمتر مروجان با روستایيان است.  و آموزشی های
 گياهان کشت متولی سازمان به محلی جوامع اعتماد عدم

ویژه منابع طبيعی به عنوان یکی از موانع دارویی و به
توان به را می در پروژه کشت گياهان دارویی مشارکت
های داده شده در پروژه به عدم تحقق وعدهمانند عواملی 

ویژه در زمينه تدارك به موقع نهال، بذر و روستایيان به
 ریزیبرنامهاین نهاد در  گذشته عملکردها و همچنين نهاده

های منابع طبيعی بسياری از پروژه پایين باال بهمتمرکز و 
جنگل نسبت داد که  از دام خروا ساماندهی طرحمانند 

نوعی همواره بعضاً در تضاد با منافع روستایيان قرار داشته و 
از گذشته تا به بندی را بين جوامع محلی و این نهاد صف
    ایجاد کرده است.امروز 

 
 داردر اراضی شیب در پروژه کشت گیاهان دارویی محلی بندی موانع اجتماعی مشارکت جوامعاولویت -2جدول 

 رتبه انحراف معيار ميانگين موانع

 1 02/1 73/3 کرده روستایی به شهرمهاجرت افراد باسواد و تحصيل

 2 95/0 14/3 و درنتيجه مشارکت کم آنهاکشت گياهان دارویی عدم آگاهی کافی جوامع محلی از نتایج مثبت 

 3 04/1 13/3 )منابع طبيعی(کشت گياهان دارویی عدم اعتماد جوامع محلی به سازمان متولی 

 4 02/1 13/3 کشت گياهان دارویی نتيجه عدم رغبت به مشارکت در پروژه درگير بودن مردم با مشکالت مختلف و در

 5 07/1 06/3 کشت گياهان داروییکم بودن ارتباط جوامع محلی با کارشناسان دولتی 

 6 95/0 03/3 عدم وجود عالقه در مردم به تغيير وضعيت موجود خود و محيط اطرافشان

 8 18/1 01/3 تقدیرگرا بودن مردم و سپردن امور خود به دست سرنوشت

 9 07/1 82/2 کشت گياهان داروییعدم آشنایی کافی جوامع محلی با 

 10 14/1 68/2 های خودها و قابليتنفس کافی در جوامع محلی در مورد تواناییعدم اعتمادبه

 11 97/0 63/2 کشت گياهان داروییعدم عالقه مردم به مشارکت در 

 12 14/1 66/2 کشت گياهان دارویی مشارکت درکنندگان توسط دیگران در صورت تمسخر و سرزنش مشارکت

 13 10/1 53/2 کشت گياهان داروییعدم مشارکت و همکاری اعضای خانواده )همسر یا فرزندان( در 

 14 15/1 41/2 در محلکشت گياهان دارویی پيروی جوامع محلی از افراد صاحب نفوذ مخالف 

 15 10/1 33/2 و پيروی از آنهاکشت گياهان دارویی عدم مشارکت فاميل و آشنایان در 

 16 09/1 30/2 کشت گياهان دارویینظر جوامع محلی در  شرکت افراد فاقد مقبوليت از

 17 14/1 20/2 کشت گياهان داروییخانواده برای مشارکت در  یپدر یا بقيه اعضا ممانعت همسر،

 (.1، خيلی کم: 2، کم: 3 ، تا حدی:4، زیاد: 5)خيلی زیاد:  5تا  1دامنه ميانگين بين        
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موانع سازمانی مشارکت بندی نتایج حاصل از اولویت
 به متولی نهاد کمک عدمکه نشان داد در پروژه پاسخگویان 
 کن،خشک دستگاه) تجهيزات خرید یا تهيه برای کشاورزان
 نهاد کمک عدم ،10/4 ميانگين با...(  و اسانس توليد گير،عرق

 ميانگين با محصول فروش و بازاریابی برای کشاورزان به متولی
 بعد متولی نهاد مناسب فنی خدمات اراله و سرکشی عدم، 09/4
 آبياری ،هابيماری آفات، بررسی برای) دارویی گياهان کشت از
  (.3)جدول اهميت را داشتند  بيشترین ،20/4 ميانگينبا  (... و

 

 داردر پروژه کشت گیاهان دارویی در اراضی شیب محلی جوامع موانع سازمانی مشارکتبندی اولویت -3 جدول

 رتبه انحراف معيار ميانگين موانع

 .(.. و سانسا توليد گير،عرق کن،خشک دستگاه) تجهيزات خرید یا تهيه برای کشاورزان به متولی نهاد کمک عدم

 محصول فروش و بازاریابی برای کشاورزان به متولی نهاد کمک عدم

  دارویی گياهان کشت از بعد متولی نهاد مناسب فنی خدمات اراله و سرکشی عدم

10/4 

09/4 

20/4 

92/0 

00/1 

94/0 

1 

2 

3 

 4 97/0 79/3 محلی جوامع اعتماد سلب در نتيجه و منطقه در متولی نهاد پيشين هایپروژه موفقيت عدم

 5 05/1 69/3 (متولی نهاد  سوی از اعطایی) دارویی گياهان بذر یا نشا پایين کيفيت

 6 05/1 95/3 دارویی گياهان کشت در زمينه بومی کارشناسان یا مروا از استفاده عدم

 7 04/1 59/3 دارویی گياهان کشت برای محلی جوامع برای آموزشی هایدوره برگزاری عدم

 8 04/1 57/3 روستایيان واقعی نيازهای به دارویی گياهان کشت پاسخگویی عدم

 9 07/1 48/3 دارویی گياهان نشا یا بذر دریافت شرایط بودن سخت

 10 21/1 31/3 دارویی گياهان کشت در زمينه روستایيان بومی و سنتی دانش به کارشناسان توجه عدم

 11 28/1 23/3 مردم و رسوم آداب و هاارزش به دولتی کارشناسان توجه عدم

 12 16/1 22/3 دارویی گياهان کشت برای کافی هایمشوق وجود عدم

 13 23/1 20/3 دارویی گياهان کشت در زمينه مردم با ارتباط برقراری در کارشناسان ناتوانی

 14 20/1 14/3 روستایيان هایدیدگاه و نظرات به توجه عدم و دارویی گياهان کشت در زمينه کارشناسان توسط گيریتصميم

 15 44/1 91/2 منطقه در غيرمقبول افراد سمت به دارویی گياهان کشت در زمينه کارشناسان گيریجهت
 (.1، خيلی کم: 2، کم: 3 ، تا حدی:4، زیاد: 5)خيلی زیاد:  5تا  1دامنه ميانگين بين 

 

 داردر اراضی شیب در پروژه کشت گیاهان دارویی محلی بندی موانع اقتصادی مشارکت جوامعاولویت -4جدول 
 رتبه انحراف معيار ميانگين موانع

 1 1/12 3/97 دارویی گياهان برای مناسب فروش بازار نبود و فروش مشکالت

 2 1/07 3/57 .(.. و کارگر نهاده،) دارویی گياهان کشت باالی هزینه

 3 1/05 3/55 دارویی گياهان کشت تجهيزات و امکانات از مردم برخورداری عدم

 4 21/1 48/3 برای مردم )مانند پول خرا کردن و وقت گذاشتن( کشت گياهان داروییبر بودن مشارکت در هزینه

 5 1/01 3/48 دارویی گياهان با مقایسه در محصوالت سایر کشت بودن سودآورتر و صرفهبه

 6 1/07 3/28 دارویی گياهان کشت با محلی جامعه کافی زاییاشتغال عدم

 7 1/05 3/21 دارویی گياهان کشت نبودن سودآور
 (.1، خيلی کم: 2، کم: 3 ، تا حدی:4، زیاد: 5)خيلی زیاد:  5تا  1دامنه ميانگين بين        



 709 4شماره  28تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 

مهمترین موانع اقتصادی مشارکت در  از نظر پاسخگویان
 مناسب فروش بازار نبود و فروش مشکالتپروژه شامل 

 کشت باالی ، هزینه97/3دارویی با ميانگين  گياهان برای
 و عدم 57/3با ميانگين  .(و .. کارگر نهاده،) دارویی گياهان

 گياهان کشت تجهيزات و امکانات از مردم برخورداری
 (. 4بود )جدول  55/3دارویی با ميانگين 
 موانع مورد در پاسخگویان دیدگاه بين تفاوتبررسی 

 گياهان کشت در مشارکت سازمانی و ، اقتصادیاجتماعی
 تفاوتکه  داد نشان ویتنیبا استفاده از آزمون من دارویی
شاغل و  و افراد مردان و زنان بيناز این نظر  داریمعنی
مردان  ای،رتبه ميانگين مقادیر به توجه با .دارد وجودبيکار 
 سازمانی اقتصادی، اجتماعی، موانع اهميت شاغل و افراد
 اندکرده ارزیابی بيشتر را دارویی گياهان کشت در مشارکت
 . (5)جدول 

  

 و وضعیت اشتغال سازمانی مشارکت بر حسب جنسیتاقتصادی و ، پاسخگویان در مورد موانع اجتماعیتفاوت بین دیدگاه  -5جدول 

 گروه پاسخگویان

 موانع سازمانی موانع اقتصادی موانع اجتماعی

 ميانگين 

 ایرتبه

 Zمقدار 

(sig) 

 ميانگين 

 ایرتبه

 Zمقدار 

(sig) 

 ميانگين 

 ایرتبه

 Zمقدار 

(sig) 

       جنسیت

 -771/3 98/106 -017/2 23/100 -548/3 12/106 مرد

 (000/0) 38/77 (044/0)  43/84 (000/0) 28/78 زن

       وضعیت اشتغال

 -127/4 18/107 -999/1 59/99 -921/2 89/102 شاغل

 (000/0) 64/74 (046/0) 87/83 (003/0) 86/79 بیکار

 

 رابطهدهنده نشان اسپيرمن همبستگی نتایج آزمون
 متغير با مشارکت اجتماعی موانع بين دارمعنی و مثبت

و در طول روز  رادیو بهپاسخگویان  دادن گوشساعات 
 مسافرت تعداد دار با متغيرهاییرابطه منفی و معن

 باپاسخگویان  ارتباط ميزان، ماه در شهر بهپاسخگویان 
توسط  شده کشت دارویی گياه تعداد و ماه در مروجان

 بين داریو معنی رابطه مثبت همچنين پاسخگویان بود.
 دادن ساعات گوش متغيرهای با اقتصادی مشارکت موانع

و تماشای تلویزیون در طول روز و رادیو  بهپاسخگویان 
 مسافرت تعداد داری با متغيرهایرابطه منفی و معنی

 پاسخگویان با ارتباط ميزان ماه، در شهر پاسخگویان به
شده توسط  کشت ییدارو گياه تعداد ماه و در مروجان

دهنده پاسخگویان وجود دارد. عالوه بر این، نتایج نشان
 موانع سازمانی مشارکت با بين دارو معنی مثبت رابطه

 ساعات گوش تعداد سال اشتغال به کشاورزی، متغيرهای
رادیو و تماشای تلویزیون در طول  به دادن پاسخگویان

 تعداد با متغيرهای یدارو رابطه منفی و معنی روز
 ارتباط ماه، ميزان در شهر پاسخگویان به مسافرت

 کشت دارویی گياه تعداد ماه و در مروجان پاسخگویان با
  .(6)جدول شده توسط پاسخگویان بود 
دار دهنده وجود تفاوت معنینتایج آزمون فریدمن نشان

 و اقتصادی اجتماعی، موانع مورد در پاسخگویان بين دیدگاه
دارویی بود. با توجه به  گياهان کشت در مشارکت سازمانی

توان گفت از نظر پاسخگویان ای میمقادیر ميانگين رتبه
 گياهان کشت در مشارکت اهميت موانع سازمانی عدم

دارویی بيشتر است و پس از آن موانع اقتصادی و اجتماعی 
 (. 7قرار دارند )جدول 
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 اجتماعی، اقتصادی و سازمانی مشارکتموانع  و مستقل متغیرهای بین همبستگی -6جدول 

 متغيرهای مستقل اجتماعی موانع موانع اقتصادی موانع سازمانی

 سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 همبستگی

 سطح 

 داریمعنی

ضریب 

 همبستگی

 سطح

 داریمعنی 

ضریب 

  همبستگی

 )سال( سن 0/109 0/139 0/013 858/0 065/0 378/0

   )هکتار( اراضی کشاورزی تحت مالکيتميزان  068/0 357/0 -057/0 446/0 013/0 857/0

 درآمد ماهانه )تومان(ميزان  -012/0 872/0 -076/0 303/0 023/0 760/0

 تعداد سال اشتغال به کشاورزی 123/0 148/0 120/0 158/0 175/0* 039/0

 فعاليت در کشاورزیساعات روزانه  -041/0 633/0 129/0 130/0 140/0 100/0

 تعداد مسافرت به شهر در ماه -379/0** 000/0 -311/0** 000/0 -392/0** 000/0

 تماشای تلویزیون )ساعت در روز( 142/0 055/0 357/0** 000/0 374/0** 000/0

 گوش دادن به رادیو )ساعت در روز( 249/0** 001/0 298/0** 000/0 415/0** 000/0

 ... )ساعت در روز(مطالعه روزنامه، کتاب و  127/0 085/0 096/0 194/0 112/0 131/0

 ميزان ارتباط با مروجان )در ماه( -285/0** 000/0 -201/0** 006/0 -292/0** 000/0

 تعداد گياه دارویی کشت شده -212/0** 004/0 -170/0* 021/0 -336/0** 000/0

 دار )هکتار(شيبسطح اراضی  036/0 727/0 054/0 602/0 035/0 734/0

  05/0داری در سطح معنی: *       01/0داری در سطح معنی: **         

 
 دارویی گیاهان کشت در مشارکت سازمانی و اقتصادی اجتماعی، موانع مقایسه مورد نتایج آزمون فریدمن در -7جدول 

 علل عدم مشارکت ميانگين رتبهای مقدار آزمون سطح معنیداری

000/0 **147/166 

 سازمانی 45/2

 اقتصادی 33/2

 اجتماعی 23/1
        01/0داری در سطح معنی: **     

 

 بحث

 دارشيب زمين هکتار 8500حوزه آبخيز چهل چای با 
است، از مناطق مهم مستعد بایر اراضی خش عمده آن بکه 

et al Sefidkon,. ) فرسایش شدید خاك در کشور است

اراضی جنگلی، مرتعی  صحيح کاربری به توجه عدم(. 2008
 به منجر مدیریت سرزمين، در نهایت سو  و حوزه و زراعی
و  باالدست در خاك ارزشمند منابع هدررفت و فرسایش

ای که به گونه شده است، دستپالين در گذاریرسوب
 دهنده شرایطحوزه نشان در خاك فرسایش وضعيت ارزیابی
 متوسط ميزان به شدید تا متوسط فرسایش آميزمخاطره
سال است  در هکتار در تن 683/34 حداکثر تا 11/14
(2017 .,et alMousavinejad ). های رو، طی سالازاین

دار اخير پروژه توسعه کشت گياهان دارویی در اراضی شيب
کاهش احيای اراضی بایر فاقد کشت، با هدف حوزه 
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، ایجاد تغيير در الگوی کشت منطقه از کشت فرسایش خاك
ایجاد معيشت غالت در شيب به کشت گياهان دارویی و 

با مشارکت ارتقا  سطح درآمد روستاليان و جایگزین 
دارویی گل گاوزبان و گل کشت گياهان با روستایيان

شواهد موجود و مطالعات انجام  محمدی آغاز شده است.
ان دارویی در اراضی شيب کشت گياه که دهدشده نشان می

بایر و فاقد کشت و همچنين به عنوان کشت جایگزین غالت 
بوده و در  اقتصادی توجيه دارای کامالًدر اراضی مذکور، 
تواند بسياری از ریزی درست و استمرار میصورت برنامه

-از آنجا که بررسیحال . بااینبخشدباهداف پروژه را تحقق 

دهد به دليل برخی نشان می های ميدانی و شواهد موجود
موانع موجود، مشارکت روستایيان در اجرای پروژه ضعيف 

 & Mahboobi)است  اهداف پروژه کمتر تحقق یافته بوده و 

Avarand, 2018 .)هدف شناسایی موانع  این پژوهش با
 نتایج، اساس بر در پروژه اجرا شد. روستایيانمشارکت 
هان دارویی، مرد، در کشت گياکنندگان مشارکت بيشتر
کشاورزی و  مالک، با شغل اصلی، ميانسال، خردهسوادبی

که طلبد و این خود می و درآمد پایين هستند دامداری
ریزان پروژه در ادامه مسير به گذاران و برنامهسياست

زنان، جوانان و افراد  بيشتر مشارکتبسترسازی و جلب 
جوانان، اگرچه اغلب در مورد  بيشتری نمایند.باسواد توجه 

روستاهای حوزه با مشکل مهاجرت جوانان مواجه هستند 
ولی با وجود دختران و پسران جوانی که هنوز در روستا 
های ساکن هستند و در عين حال بيشتر مستعد پذیرش ایده
از  توانمینو هستند، از طریق انتخاب شایسته و آموزش، 

 بازوی کمکیو  گرتسهيلبه عنوان این گروه قابليت 
در زمينه انتقال اطالعات و حل مسالل و کارشناسان 
در مورد  .استفاده کرد کشت و کار گياهان داروییمشکالت 
، باید این واقعيت را پذیرفت که دستيابی به توسعه زنان

پایدار بدون مشارکت فعال آنان، به عنوان نيمی از پيکره 
اقتصادی و ها اعم از خانوادگی، جامعه، در تمامی عرصه

 مشارکت ميزاناگرچه  پذیر نيست. امروزهاجتماعی امکان
 است، یافته خانوارهای روستایی افرایش در انزن اقتصادی
 ميزان بين فاحشی تفاوت رسد هنوزبه نظر می اینباوجود

دارد و  های توسعه وجوددر برنامه مردان و زنان مشارکت
نع مهمی بر عوامل اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی، موا

رسد رفع رو به نظر میازاین .این گروه استسر راه مشارکت 
آموزش و توانمندسازی آنان و این گروه موانع مشارکت 

. کردبدان توجه در این پروژه مهمی است که باید  اتموضوع
 و باسواد افراد مهاجرت های تحقيق،با توجه به یافته

 نتایج از محلی جوامع کافی آگاهی شهر، عدم به کردهتحصيل
 سازمان به آنان اعتماد و عدم دارویی گياهان کشت مثبت
اجتماعی  مهمترین موانع ،دارویی گياهان کشت متولی
 روستایيان در کشت گياهان دارویی بوده است. مشارکت
عمدتاً  شهر که به کردهتحصيل و باسواد افراد مهاجرت

روستایی از جوانان هستند به معنای محروم شدن جامعه 
بخشی به جامعه و تسریع روند نيروهای بالقوه برای تحرك

در عين حال این گروه در ادبيات توسعه به  .استتوسعه آن 
شوند که بيشتر مستعد پذیرش عنوان گروهی نام برده می

توان از توان جسمی و فکری آنان های نو هستند و میایده
همچنين  تفاده کرد.اس های توسعهگر برنامهبه عنوان تسهيل

مثبت برنامه کشت گياهان  نتایج از عدم وجود آگاهیمانع 
های استمرار همراهی با برنامه را در بين دارویی، انگيزه

برد و به تنهایی یکی از عوامل مهم در روستایيان از بين می
این در حالی  کاهش مشارکت روستایيان در برنامه است؛

مثبت  نتایج روستایيان ازن کردسازی و آگاه است که شفاف
و  ی اثربخشهابرنامه باعث اصالح خطاها، تکرار فعاليت

مشارکت و بعدی جاری شده و عملکرد کار انجام بهتر
شود می توصيه بنابراین .بخشدمی در پروژه بهبودرا کنندگان 

 درکنندگان را مجریان و مدیران پروژه همواره مشارکت
ها و نتایج برنامه و حتی نقاط ضعف، مسالل و فعاليت جریان

 به سازمان روستایيان اعتماد مانع عدم .دهند قرارمشکالت 
و تجارب ، بيشتر به سابقه ذهنی دارویی گياهان کشت متولی

مانند نهاد متولی کشت گياهان دارویی تعامل گذشته آنان با 
قرق مراتع و  های ساماندهی خروا دام از جنگل،پروژه
واقعيت این است که . مربوط است.. در حوزه . ها وجنگل

تعهد، انگيزه بيشتر  ساز ایجاد رضایت،وجود اعتماد زمينه
ها از سوی روستایيان است مشارکت و پذیرش بيشتر توصيه
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پروژه  اهداف تحقق شانس کمی برای ،سازیاعتماد دونو ب
دسازی این بدان معنا نيست که اعتما ،حالبااین .دارد وجود
 زمان نيازمند روستایيان اعتماد پذیر نباشد بلکه جلبامکان
 تهيه یک برنامهمانند در این زمينه اتخاذ راهکارهایی  .است
نهاد  مشکالت فصل و حل برای شده کارشناسی و جامع

کارآمدی آن همراه  و کارآیی بهبود متولی در اجرای پروژه و
های گذشته، ایجاد یک نظام ارتباطی تفاهمبا رفع سو 

با توأم عاطفی  ارتباطبرقراری مناسب با روستایيان بر مبنای 
مشارکت دادن واقعی  ها،وعده به عمل ،صداقت، عدالت

 حل و کارشناسانمدیران و از سوی روستایيان در برنامه 
 اراله و دارویی گياهان کشت زمينه در آنان مشکالت
 .اعتمادسازی ضروریست هدف بابه آنان  مناسب خدمات
 Akhlaqi Seyed مطالعه های این بخش با نتایجیافته

(2007)،Rezaei   (،2012)و همکاران -Rodríguez

Izquierdo  (،2010)و همکاران Kim  ( 2014)و همکاران
 مشارکتاجتماعی  موانعبه که ( 2020)و همکاران   Millsو
موانع مهمترین  همخوانی دارد. ،انداشاره کرده بردارانبهره

روستایيان در کشت گياهان دارویی  مشارکتاقتصادی 
 گياهان برای مناسب فروش بازار نبود و فروش مشکالت

 و کارگر نهاده،) دارویی گياهان کشت باالی دارویی، هزینه
 و امکانات از کنندهع مشارکتمجوا برخورداری عدم و .(..

در مورد  بوده است. دارویی گياهان کشت تجهيزات
گياهان دارویی اگرچه اقداماتی در زمينه  مشکالت فروش

ای و ملی توسط شناسایی بازارهای هدف محلی، منطقه
 بازار نبودبا این حال  ،است انجام شدهکارشناسان پروژه 

 و خام صورت به محصوالت این برای مشخص فروش
توليد آن شده هنوز یکی از موانع موجود بر سر راه فراوری 

 است. در بحث فروش و بازاریابی، مشکل دیگر فروش
 در مشکالت برخی بر دارویی است که عالوه گياهان ایفله
 نيز را محصول این به عمومی اقبال سالمت، و بهداشت حوزه
شناسایی بازارهای هدف رو در کنار ازاین .دهدمی کاهش
 بندیبستهالزم است به موضوع  ای و ملی،منطقه محلی،

 با مطابق دارویی گياهان شده فراوری محصوالت
توان به . از اقدامات دیگر میکردتوجه  جهانی استانداردهای

در  بازاریابی و گيریاسانس ،فراوریهای گاهکار ساخت
 و خرید بازارچه و پایانه اندازیراه حوزه، روستاهایکنار 
 و بازارساز هایشرکت اندازیراه ،دارویی گياهان فروش

 وگان صادرکنند بهبرای معرفی محصوالت  بازارگردان
 فروش برای کاال بورس انبارهایفعاليت  ،بازرگانان
و همچنين  صادرات و داخلی بازارهای درمحصوالت 

 دارویی گياهاناینترنتی فروش برخط  سامانه اندازیراه
تشکيل شرکت تعاونی توليدکنندگان همچنين  اشاره کرد.

کارکردهای مفيد و به با توجه گياهان دارویی در حوزه 
تواند اقدام مناسب دیگری در راستای رفع یا میمختلف آن 

کاهش مشکالت موجود بازاریابی و فروش محصوالت 
 و عدم دارویی گياهان کشت باالی هزینهدو مانع باشد. 

 تجهيزات و امکانات از کنندهجوامع مشارکت برخورداری
به  دارویی، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. گياهان کشت

عمليات کاشت،  مناسب، هایماشين از استفاده دليل عدم
 صورت گياهان دارویی در حوزه به ویژه برداشتداشت و به
هزینه کارگری را  موضوع این که شودمی انجام دستی

مانند انجام اقداماتی ذکرشده برای رفع موانع  دهد.افزایش می
های توليد ادوات و تجهيزات مکانيزه ایجاد و توسعه کارگاه
در منطقه با گياهان دارویی فراوری خاص کشت و کار و 

 و و برخورداری روستایيان از امکاناتقيمت مناسب 
 مرتبط با هایمذکور و همچنين اتخاذ سياست تجهيزات
دارویی  گياهانشده ی فراورو خام محصوالت  قيمت ثبات

 مطالعه  های این بخش با نتایجیافته قابل توصيه است.

Musaei (2009) وRezaei  ( 2012و همکاران)  همخوانی
 به متولی نهاد کمک عدممانند موانع سازمانی  دارد.
 کن،خشک دستگاه) تجهيزات خرید یا تهيه برای انروستایي
 به متولی نهاد کمک عدم ،.(.. و اسانس توليد گير،عرق

 سرکشی و عدم محصول فروش و بازاریابیبرای  روستایيان
از دارویی،  گياهان کشت از بعد مناسب فنی خدمات اراله و

اهميت بيشتری در زمينه توسعه کشت گياهان دارویی 
دهد ميدانی محققان نشان میهای بررسی اند.برخوردار بوده

گياهان دارویی در توليدی  تمحصوالدر حال حاضر کليه 
 به بازار عرضهو به شکل گل و غنچه به صورت خام حوزه 
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 خاصی در حوزه موجود نيست،فراوری تجهيزات و  شودمی
 روی جزلیاصولی و  فراوریانجام این در حالی است که 

 سایزبندی، کردن،خشک شستشو،مثل  دارویی گياهان
فزوده ا ارزشباعث افزایش  اوليه، بندیبسته یا ضدعفونی

کاران حوزه یکی فقدان منابع مالی کشت محصول خواهد شد.
دارویی و روی آوردن آنان به  گياهان فراوریاز دالیل عدم 

با این در حالی است که  سوی خام فروشی محصوالت است.
 کارانبه کشتاز سوی دولت بهره کم هایاعطای واموجود 

مندی روستایيان ، هنوز اقدام عملی برای بهرهگياهان دارویی
با  از تسهيالت مذکور توسط نهاد متولی انجام نشده است.

دارویی، ازجمله  گياهانفراوری توجه به گرانی تجهيزات 
منابع مالی خرید تجهيزات مذکور تأمين اقدامات مهم برای 

های اعتباری توليدکنندگان گياهان تشکيل تعاونیبه توان می
ازی دریافت تسهيالت دارویی در حوزه و همچنين بسترس

رسانی شرایط و چگونگی دریافت آن توسط دولتی و اطالع
 استقرار و تأسيسدر عين حال،  .اشاره کردنهاد متولی 
 استخراا برای حوزه در دارویی گياهان فراوری هایکارگاه
فروشی، از اقدامات  خام از جلوگيری هدف با مؤثره مواد

 روستایيان به متولی نهاد کمک عدم ضروری دیگر است.
یکی از  ،ت گياهان داروییمحصوال فروش و برای بازاریابی

عوامل مهم کاهش انگيزه روستایيان برای مشارکت در کشت 
در حالی است که در ابتدای شروع این  گياهان دارویی است،
 و برای بازاریابی روستایيان به متولی پروژه وعده کمک نهاد

است. عدم حمایت و محصوالت به آنها داده شده  فروش
کمک نهاد متولی در واقع به معنای عدم پایبندی نهاد متولی 

تواند باعث کاهش اعتماد خود است که میهای به وعده
و تحقق  پروژه شود روستایيان به مدیران و کارشناسان
 انجامدر این مورد  .نمایدمیاهداف پروژه را با مشکل مواجه 

آموزش اصول بازاریابی و فروش به مانند ماتی اقدا
فروش و بازاریابی فرایند دخالت دادن آنان در  روستایيان،

فرایند محصول با هدف تمرین، یادگيری و تسلط آنان بر این 
در  تشکيل شرکت تعاونی توليدکنندگان گياهان داروییو 

محصوالت  فروش و با هدف کمک به بازاریابی حوزه،
 از بعد مناسب فنی خدمات اراله و سرکشی عدم .ستضروری

تواند به عنوان یک مانع مهم دیگر می دارویی، گياهان کشت
در حوزه با مشکل مواجه را توسعه کشت گياهان دارویی 

اگرچه بسياری از ارتباطات ترویجی در زمينه کشت . نماید
گران های تسهيلگياهان دارویی در پروژه بر مبنای فعاليت

رسد این افراد حال به نظر میبااین ،شودومی انجام میجوان ب
های فنی و انگيزشی الزم به تنهایی قادر به دليل عدم حمایت
واالت و رفع موانع و مشکالت روستایيان ئبه پاسخ به س

 آشنایی نيازمند دارویی گياهان کشتعالوه بر این،  نيستند.
 انتخاب مانندهایی بر مهارت کامل تسلط و دارویی گياهان با
دارویی، تشخيص انواع خاك و  گياهان ارقام و هاگونه

کشت، آبياری، مبارزه با آفات  اصالح آن، آماده کردن بستر
، بازاریابی و فروش فراوریو امرا ، برداشت، انبارکردن، 

 از عاری است. در عين حال این گياهان در هنگام توليد باید
 و بهداشتی دارویی، زشار تا باشند آفت و هر گونه آلودگی

کشت گياهان در واقع، از این نظر  شود. حفظ شانخوراکی
حوزه توليد به نسبت جدیدی برای روستایيان است دارویی 
بسياری از موضوعات کاشت، داشت، در عين حال و 

و بازاررسانی محصوالت هنوز فراوری برداشت، انبارداری، 
چنين شرایطی در  و بررسی بيشتر است.نيازمند تحقيقات 

های توسعه کشت و مشارکت طبيعی است همگام با فعاليت
بازده خود به کشت کشاورزان در تبدیل اراضی بایر یا کم

ریزی شده و مراجعات برنامهالزم است  گياهان دارویی،
منظم به مزارع از سوی کارشناسان متخصص موضوعی و 

الت واالت و رفع موانع و مشکئس با هدف پاسخ بهمروجان 
. همچنين با هدف اثربخشی انجام شودمشاوره اراله و کشت 

واالت و حل مشکالت روستایيان ئمراجعات و یافتن پاسخ س
بين  یمناسبمتقابل و کشت، الزم است ارتباط مورد در 

در حوزه گياهان استان متخصص  کارشناسان و محققان
 هایبا یافتههای این بخش یافته دارویی وجود داشته باشد.

Rezaei  (2012 ) وو همکارانMills   (2020)و همکاران 
ارزیابی اهميت بيشتر موانع اجتماعی،  همخوانی دارد.
دارویی از  گياهان کشت در مشارکت سازمانی اقتصادی و
در مقایسه با زنان و افراد  ،شاغل و افراد مردانگروه سوی 

و افراد شاغل  مردان بيشتر حضور به توانمی راغيرشاغل 
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متولی  محيط کسب و کار و تعامل بيشتر با نهاد اجتماع، در
نسبت داد که زمينه کشت گياهان دارویی )منابع طبيعی( 

 درك بيشتر آنها از موانع اجتماعی، اقتصادی وآگاهی و 
 .کندمیفراهم دارویی  گياهان کشت دررا  مشارکت سازمانی

شود عالوه بر تحت پوشش قرار در این مورد توصيه می
دادن افراد غيرشاغل توسط پروژه، با به خدمت گرفتن 

گران زن، زمينه تعامل هر چه بيشتر نهاد مروجان و تسهيل
رابطه منفی وجود    . شودکاران زن نيز فراهم متولی با کشت
 متغير اجتماعی، اقتصادی و سازمانی با موانعدار و معنی
از اهميت بيانگر ارزیابی پاسخگویان شهر،  به مسافرت تعداد

اجتماعی، اقتصادی و سازمانی کشت گياهان  کمتر موانع
این نتيجه را  است.تعداد مسافرت به شهر دارویی با افزایش 

توان به افزایش اطالعات فرد با مسافرت به شهر در می
و در نتيجه آمادگی نتيجه تماس با منابع اطالعاتی گوناگون 

وجود رابطه  .بت دادنستر با موانع بيشتر برای مواجهه منطقی
 با اقتصادی و سازمانی مشارکت موانع بين دارو معنی مثبت

متغير تماشای تلویزیون، بيانگر ارزیابی اهميت بيشتر 
پاسخگویان از موانع اقتصادی و سازمانی با افزایش ساعات 

است، در نتيجه کسب جمعی های استفاده از این رسانه
ویژه مسالل و به اطالعات و اخبار کشت از این رسانه

ساز افزایش آگاهی پاسخگویان در مشکالت توليد، زمينه
زمينه ارزیابی بيشتر اهميت موانع اقتصادی و سازمانی کشت 

 دارو معنی وجود رابطه مثبت گياهان دارویی است. همچنين
 با اجتماعی، اقتصادی و سازمانی مشارکت موانع بين

يانگر ارزیابی ، برادیو به دادن ساعات گوش متغيرهای
اهميت بيشتر پاسخگویان از موانع اجتماعی، اقتصادی و 

جمعی  سازمانی با افزایش ساعات استفاده از این رسانه
است، در نتيجه کسب اطالعات و اخبار کشت از این رسانه 

ساز افزایش ویژه مسالل و مشکالت توليد آن، زمينهبه
اقتصادی و آگاهی پاسخگویان در زمينه موانع اجتماعی، 

 ارتباط توان گفت وسایلدر واقع می سازمانی کشت است.
 معلول هم و علت رادیو و تلویزیون هممانند  جمعی
 مستلزم اجتماعی، حيات در مشارکت زیرا ،هستند مشارکت
 ارتباطی، استفاده از این وسایل و است آن حوادث از آگاهی

 فراهم جمعی حيات دررا  ترفعاالنه مشارکت موجبات
اجتماعی،  موانعدار رابطه منفی و معنیوجود . کندمی

، بيانگر مروجان با ارتباط ميزان اقتصادی و سازمانی با
اجتماعی،  ارزیابی پاسخگویان از اهميت کمتر موانع

 ميزاناقتصادی و سازمانی کشت گياهان دارویی با افزایش 
اهميت زیاد توان به است. این نتيجه را می مروجان با ارتباط

افزایش اطالعات و درك بهتر موانع ارتباط با مروجان و 
همچنين  توسط فرد در نتيجه ارتباط با مروا نسبت داد.

و  اقتصادی ،اجتماعی موانعدار رابطه منفی و معنیوجود 
، بيانگر شده کشت دارویی گياه تعداد متغير با سازمانی

، اجتماعی ارزیابی پاسخگویان از اهميت کمتر موانع
شده  کشت دارویی گياه تعدادبا افزایش ی سازمانو  اقتصادی
-تنوعاطالعات فرد با افزایش توان به این نتيجه را می .است

همچنين با توجه به نتایج آزمون  .بخشی به کشت نسبت داد
 مشارکت سازمانی در عدم فریدمن و اهميت بيشتر موانع

در حوزه آبخيز،  دارویی گياهان پروژه کشت پاسخگویان در
شود نهاد متولی پروژه کشت گياهان دارویی توصيه می

)منابع طبيعی(، رفع موانع سازمانی توسعه کشت را در 
با توجه به  طورکلیبه اولویت برنامه کاری خود قرار دهد.

اهميت بيشتر دهنده نشانتحقيق نتایج  نتایج آزمون فریدمن،
کن در حوزه آبخيز موانع سازمانی مشارکت جوامع محلی سا

. در واقع، بيشتر موانع در کشت گياهان دارویی است
مشارکت روستایيان در پروژه به خود نهاد متولی اجرای 
پروژه کشت گياهان دارویی در اراضی شيب مربوط است. 

توسعه کشت گياهان دارویی  تمرکز نهادهای متولی ،روازاین
چه بيشتر موانع  انجام اقداماتی باشد که بتواند هرباید بر 

دهد یا رفع نماید که ازجمله مهمترین آنها  موجود را کاهش
، فراوریتجهيزات  خرید یا تهيه برای روستایيان به کمک

 اراله و و سرکشی محصوالت توليدی فروش و بازاریابی
 کشت از از سوی کارشناسان بعد مناسب فنی خدمات
 دارویی است. گياهان
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           Abstract 

    The development of the cultivation of medicinal plants in sloping lands based on public 

participation has an important role in improving land productivity, employment status, and 

livelihood of communities. The aim of this study was to investigate the barriers to the 

participation of local communities in the project of cultivation of medicinal plants in the sloping 

lands of Chehel Chay watershed in Minoodasht County. The research was descriptive and 

survey. The statistical population was 350 people from local communities living in the 

watershed. Using Krejcie and Morgan's table and random sampling method with assignment, 

184 of them were selected as the research sample. The data collection tool was a questionnaire 

whose validity was confirmed by experts and its reliability was obtained by calculating 

Cronbach's alpha at the rates of 0.74, 0.79, and 0.89 for social, economic, and organizational 

barriers, respectively. Data were analyzed using SPSS19 software. The results of the Spearman 

test showed a positive and significant relationship between organizational barriers to 

participation with the variables of the number of years of employment in agriculture, hours of 

listening to the radio and watching TV during the day, and negative and significant relationship 

with variables of the number of respondents traveling to the city per month, the relationship 

between respondents and extension worker per month and the number of medicinal plants 

cultivated by respondents. Also, the results of the Friedman test showed the importance of 

organizational barriers in the non-participation of respondents in the project of cultivation of 

medicinal plants. It is recommended to pay attention to teaching the cultivation of medicinal 

plants to local communities, more communication, and interaction of extension workers with 

them, providing inputs and creating a suitable market for medicinal plants. 

 

Keywords: Participation, organizational barriers, livelihood improvement, sloping lands, 

watershed.  

 

 


