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مقدمه
گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین
بهداشت و سالمتی جوامع ،هم به لحاظ درمان و هم ازنظر
پیشگیری از بیماریها برخوردار بوده و هستند .این بخش از
منابع طبیعی قدمتی هم پای بشر داشته و یکی از مهمترین
منابع تأمین غذایی و دارویی بشر در طول نسلها بودهاند .با
آنکه نگرش انسان به فراوردههای دارویی گیاهان ،پیشینه
عمیقی دارد ولی از حدود نیمه دوم قرن بیستم ،مسئله افزایش
تولید این فراوردهها در سطح مزارع و باغها شکل علمی نو به
خود گرفت (امید بیگی .)1386 ،رویکرد روزافزون استفاده از
گیاهان دارویی و فراوردههای حاصله از آن ،نقش این گیاهان
را در چرخه اقتصاد جهانی پررنگتر کرده است .بهطوریکه
مصرف رو به رشد آن تنها اختصاص به کشورهای درحالتوسعه
نداشته بلکه یکی از عوامل مهم بهداشتی کشورهای پیشرفته
نیز محسوب میگردد (صمصام شریعت.)1382 ،
ازنقطهنظر تاریخی ،گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه
جوامع داشتهاند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فراوردهها
و مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجامشده ،اما
نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از  10درصد از
مجموع  250000گونه گیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد
زیستشناختی ،شناسایی و مورد استفاده قرارگرفتهاند .به
عبارت دیگر بر اساس آمارهای منتشره توسط سازمان تجارت
جهانی ،تنها بین  35تا  70هزار گونه گیاه دارویی در طول
زمان برای حداقل یک یا چند بار مورد مصرف قرارگرفته است.
در حال حاضر 25 ،درصد از داروهای موجود ،منشأ گیاهی
دارند و  12درصد داروها نیز از منابع میکروبی ساختهشدهاند.
ارزش اقتصادی و تجاری گیاهان دارویی فوقالعاده زیاد است.
در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بالغبر 43
میلیارد دالر در سال برآورد شده و فروش فراوردههای گیاهی
در سال بالغبر  24/3میلیارد دالر آمریکا بوده است .گرایش
عمومی جامعه به استفاده از داروهای گیاهی و بهطورکلی
فراوردههای طبیعی بهویژه در طی سالهای اخیر رو به افزایش
بوده و مهمترین علل آن ،اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهای
شیمیایی ازیکطرف و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی که
کره زمین را تهدید میکند از سوی دیگر بوده است (نورزایی،
.)1393
رويكرد جهاني به استفاده از گياهان دارويي و ترکیبهای
طبيعي در صنايع دارويي ،آرايشي ـ بهداشتي و غذايي و به
دنبال آن توجه مردم ،مسئولين و صنايع داخلي به استفاده
از گياهان دارويي و معطر نياز مبرم به تحقيقات پايهای
و كاربردي وسيعي را در اين زمينه نمايان میسازد .گياهان
دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند در گستره وسيع منابع
طبيعي ايران هستند كه در صورت شناخت علمي ،كشت،
توسعه و بهرهبرداری صحيح میتوانند نقش مهمي در سالمت
جامعه ،اشتغالزايي و صادرات غيرنفتي داشته باشند (نورزایی،
.)1393
در راستاي رويكردهاي وزارت جهاد كشاورزي مبني بر
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هدايت فعاليتهاي كشاورزي به سمت چارچوب برنامه هاي
راهبردی تکمحصولی و موضوعي و پيشبیني نقش مؤثر اين
برنامهها در كاربردي نمودن بیشازپیش برنامه هاي تحقيقاتي
وزارت جهاد كشاورزي ،بازنگري و تعيين خطمشیها و
سياستهاي راهبردي مناسب با توجه به سوابق تحقيقاتي ،در
نظر گرفتن نيازهاي اساسي كشور ،سند چشمانداز و برنامههای
توسعه كشور درزمین ه گياهان دارويي ،ميتواند در ساماندهي
بهينه تحقيقات آينده در جهت توسعه پايدار كشور مفيد باشد
و ضمن جلوگيري از اتالف انرژي و سرمايه هاي كشور ،با
تعيين اهداف كالن و برنامه هاي اجرايي براي رسيدن به آنها،
نقش سازمانهای متولي تحقيقات گياهان دارويي را در كشور
براي رسيدن به اهداف پیشبینیشده ،تبيين نمايد.
برنامهریزی جامع برای گیاهان دارویی میتواند عالوه بر
دستیابی به مدیریت توسعه پایدار در این بخش باألخص
در ابعاد کالن توسعه اقتصادی ـ زیستمحیطی ،بهداشتی
(خودکفایی دارویی) ،اشتغال ،امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی
در عرصه ملی و جهانی بهعنوان یک منبع درآمدزا برای کشور
محسوب و ایفای نقش نماید.
نقش عوامل اقتصادی در هر فعالیت اقتصادی ازجمله
کشت گیاهان دارویی کام ً
ال تعیینکننده است .همچنین در
فعالیتهای بخش کشاورزی با توجه به ماهیت و ساختارهای
ویژه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن ،فعالیتهای آموزشی و
ترویجی ضروری و تأثیرگذار است .آموزش و ترویج کشاورزی
عهدهدار تعیین ،انتخاب و اشاعه فناوریهای نوین ،است .این
نهاد با شناخت کافی از همه زمینهها ،امکانات و کمبودهای
موجود میتواند دانش فنی و فناوریهای مناسب را شناسایی،
شیوههای مناسب انتقال را مشخص و برنامههای آموزشی
را برای بهرهبرداران طرحریزی کند (رستمی و همکاران،
 .)1394ترويج بهعنوان يكي از عوامل ارتقاي دانش حرفهای
تولیدکنندگان گیاهان دارویی ،تسهیل گر ارتباطات بين عوامل
شبك ه دانش كشاورزي می باشد .لذا ،با شناخت جايگاه و نقش
مؤلفه هاي یادشده و پيوندهاي ارتباطي اثربخش جهت بهبود
عملكرد اين شبكه و نظام فوق و كاربردي شده راهبردها و
برنامه هاي اصالحي ،موقعيت كمي و كيفي آن ارتقا مييابد
(مقدس فريماني.)1385 ،
از آنجا که بهره وري نظام آموزش و ترويج به بهرهوري
نظام ارتباطي عوامل انساني بستگي دارد ،مهمترين نوع ارتباط
در اين نظام ارتباط مروجان و زارعین می باشد .عدم اطالع
کافی اکثر کشاورزان از نحوه کاشت ،داشت و برداشت گیاهان
دارویی از مهمترین عوامل عدم استقبال کشاورزان از کشت
گیاهان دارویی محسوب می شود .مهمتر اینکه ترویج و
آموزش کشاورزان برای ترغیب کشت این گونهها نیز در اولویت
کاری قرار دارد تا عالوه بر ترویج کشت گیاهان دارویی در
هر منطقه و ایجاد و توسع ه اشتغال پایدار ،از منابع آبوخاک
و نهادههای کشاورزی نیز با کارایی باالتری بهرهبرداری شود
(عامری و ایمانی.)1390 ،
بر اساس مطالب پیشگفته ،انجام مطالعات و تحقیقاتی
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درزمینه شناسایی فعالیتهای ترویجی اثرگذار بر توسع ه سطح
زیر کشت گیاهان دارویی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
بهطورکلی ،تاکنون در داخل و خارج کشور ،مطالعات متعددی
در ارتباط با عوامل مؤثر و نیز مسائل موجود در خصوص توسعه
کشت گیاهان دارویی صورت پذیرفته است.
) Yadav & Misra (2010نقش سیستمهای اطالعات بازار
در توسعه گیاهان جنگلی را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که بهکارگیری این سیستمها در بازار
موجب رفع مشکالت موجود در توسعه شده و به عرضهکنندگان،
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کمک میکند .ارائه اطالعات
در مورد استانداردهای کیفی ،بستهبندی ،روش مصرف ،روش
تولید و روش تشخیص گیاهان موجب افزایش کیفیت گیاهان
شده و به مصرفکنندگان و عرضهکنندگان در شناخت گیاهان
دارویی کمک کرده است.
) (Sher et al. 2013گیاهان دارویی شمال پاکستان را از
دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد که عدم آگاهی افراد محلی از اهمیت اقتصادی و
دارویی گیاهان موجب وارد شدن خسارت به پوشش گیاهی و
تولید نامناسب داروهای گیاهی شده است.
اصغری ( )1382در مطالعهای نشان داده است كه
متغيرهاي شركت در كالسهاي ترويجي ،شركت در بازديدهاي
ترويجي ،بازديد از مزارع نمايشي ،عضويت در تشكلهاي
روستايي ،همكاري با كارشناسان ترويج و مراكز ترويجي،
مشاركت در برنامه هاي ترويجي ،آموزش انفرادي ،هزينه
هاي مبارزه بيولوژيك ،دسترسي آسان به نهادههاي بيولوژيك
ازجمله متغيرهايي بودند كه رابطه معنيداري با متغير وابسته
تحقيق (پذيرش كنترل بيولوژيك آفات پنبه) داشتهاند.
غنجی و هاشمی ( )1389به نقش ترویج کشاورزی
بر توسعه کشت دانههای روغنی پرداختند .نتایج نشان داد
که سرمایهگذاری در جهت اجرای برنامههای ترویجی نقش
قابلتوجهی در گسترش کشت دانههای روغنی دارد لذا
مروجان و کارکنان ترویج در بخش کشاورزی اثر قابلتوجهی
دارند؛ بنابراین میتوان ادعا نمود که وجود صرف تکنولوژی و
نهادههای کشاورزی بدون انجام فعالیتهای ترویجی نمیتواند
در اجرای یک برنامه کشت کافی باشد.
رسام و همکاران ( )1391به اولویتبندی عوامل مؤثر
بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی
پرداختند .نتایج نشان داد که از بین عوامل چهارگانه مؤثر
بر توسعه کشت ،بیشترین تأثیر را معیار اقتصادی دارا است.
سیاستهای حمایتی ،خدمات ترویجی ـ آموزشی و عوامل
فرهنگی و اجتماعی در اولویتهای بعدی قرار گرفتند.
امیری عقدایی و زارع زردیینی ( )1393در مطالعهای به
بررسی عوامل مؤثر بر بهبود و توسع ه بازار گیاهان دارویی در
ایران پرداختند .نتایج نشان داد که فرهنگسازی و آشنایی
مردم با مزایای گیاهان دارویی ،بهکارگیری روشهای نوین
و بهداشتی در توزیع و فروش ،افزایش دانش فروشندگان،
گسترش آموزش طب گیاهی ،بهبود و توسع ه صنایع فرآوری،

استاندارد کردن گیاهان دارویی ،ترغیب و آموزش کشت
گیاهان ،تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تجویز گیاهان دارویی
و تدوین قوانین مدنی درزمین ه فروش و تجویز این گیاهان به
بهبود و توسعه بازاری آن کمک مینماید.
اهداف تحقیق
بر اساس مطالب پیشگفته ،توسع ه سطح زیر کشت گیاهان
دارویی یکی از مهمترین مسائل پیش روی برنامهریزان است.
ازاینرو ،پژوهش حاضر به شناسایی و تعیین اولویت عوامل
اقتصادی و فعالیتهای ترویجی اثرگذار بر توسعه سطح زیر
کشت گیاهان دارویی در استان گیالن بهعنوان یکی از مراکز
مستعد تولید گیاهان دارویی در کشور پرداخته است .برای نیل
به اهداف پژوهش و بهمنظور دستیابی به پاسخهای دقیقتر،
مطالعهی حاضر ،تکنیکهای رتبهبندی متداول را با روش وزن
دهی آنتروپی شانون و فازی مثلثی درروش دلفی مورد مقایسه
قرار داده است.
روش پژوهش
این مطالعه در سال  1393در استان گیالن انجام شد.
بهمنظور دستیابی به اهداف تحقیق از روش دلفی استفاده
گردید .در این پژوهش ،با استفاده از تحلیل چند پاسخی و
رتبهبندی به روشهای ساده ،اعداد مثلثی فازی و آنتروپی
شانون به تعیین اولویت عوامل اقتصادی و آموزشی مؤثر
بر توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان گیالن
پرداخته شد.
فرایند معمول پژوهش در رویکرد کمی ،مطالعه منابع
برای انتخاب نظریه مناسب ،ساخت فرضیهها و سپس آزمون
و تحلیل آماری آنها است .در مقابل در رویکرد کیفی ،ممکن
است نظریهای مرتبط بامطالعه وجود نداشته باشد و یا پژوهشگر
تمایلی به محدود ساختن کار خود به نظریههای موجود نداشته
باشد .به این ترتیب ،رویکرد کیفی میتواند بهمنظور ساخت
نظریهای جدید برای توضیح پدیده یا توصیف الگوهای جدیدی
به کار رود که در دادهها یافت میشوند (مشایخی و همکاران،
 .)1384روش دلفی بهعنوان یک روش تحقیق کیفی دارای
این توانمندی است .اساس و پایه روش دلفی بر این است
که نظر متخصصان هر حوزه علمی در مورد پیشبینی آینده
صائبترین نظر است .شرکتکنندگان در تحقیق دلفی از 5
تا  20نفر را شامل میشوند .حداقل تعداد شرکتکنندگان
بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد .دلفی رویکرد یا
روشی نظاممند در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه
متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است (احمدی و
همکاران.)1387 ،
در پژوهش حاضر تعداد اعضاء شرکتکننده در پانل
تخصصی را  10نفر از کارشناسان مروج خبره و باتجربه
منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان گیالن که مرتبط با
هدف تحقیق بودند ،تشکیل دادند .الزم به ذکر است که این
کارشناسان پس از بررسی و مصاحبه های متعدد شناسایی و
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سپس در تحقیق حاضر دعوت به همکاری شدند .هر یک از این
کارشناسان بیش از یک دهه در بحث ترویج ،توسعه کشت و
تولید گیاهان دارویی در استان گیالن فعالیت داشتند.
در مرحله اول تحقیق ،یک سؤال باز در راستای بیان
فعالیتهای اقتصادی و ترویجی اثرگذار بر توسع ه سطح
زیر کشت گیاهان دارویی در استان گیالن مطرح شد و از
کارشناسان شرکتکننده در تحقیق درخواست شد بهصورت
موردی پاسخ دهند .از هر یک از متخصصان درخواست شد تا
شخصاً هر نوع ایده و نظر خود را آزادانه مطرح نمایند و فهرست
موضوعات موردنظر خود را بهطور مختصر ارائه نمایند و نیازی
به توسعه کامل ایدهها نیست و تالشی برای ارزیابی یا قضاوت
نظرات ننمایند .در این مرحله ،تمام پاسخهای مرتبط تا حد
امکان جمعآوری گردید ،چراکه بقیه مراحل بر اساس مرحله
اول شکل میگیرد .پس از جمعآوری پرسشنامههای مرحله
اول و تحلیل محتوای پاسخهای ارائهشده ،پرسشنامهای برای
دور دوم تنظیم گردید که از شرکتکنندگان خواستهشده بود
که میزان موافقت خود را برای هر یک از گویههای مطرحشده
ال مخالفم تا  =5کام ً
در قالب طیف ( =1کام ً
ال موافقم) لیکرت
بیان نمایند.
1
با توجه به اینکه تحلیل چند پاسخی روش مناسبی برای
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از سؤاالت باز پرسشنامهها
است ،لذا جهت تحلیل سؤاالت فوق در مرحلهی اول تحقیق از
این روش آماری استفاده شد (Noorhosseini et al., 2012).
در اولین قدم بهدقت تمام پاسخهای ارائهشده به هر یک از
این سؤالها مورد بررسی قرار گرفتند ،سپس حداکثر تعداد
پاسخها و تعداد پاسخهای متفاوت توسط افراد موردمطالعه
مشخص گردید .در انتها موارد مطرحشده کدگذاری شد و به
شکل متغیرهای قابلتحلیل تعریف گردید .در پایان ،دادهها با
استفاده از نرمافزار SPSSv18مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار
گرفتند .خروجی این تجزیه و تحلیل ،فراوانی پاسخها ،درصد
پاسخها ،فراوانی موردها و درصد موردها میباشند.
برای رتبهبندی ساد ه دادههای حاصل از مرحل ه دوم تحقیق
از ضریب تغییرات  )CV(2استفاده شد که یک معیار بهنجار
است که برای اندازهگیری توزیع دادههای آماری به کار میرود؛
که از تقسیم انحراف معیار بر میانگین مطابق فرمول  1به
دست میآید .بهعبارتدیگر ضریب تغییرات ،میزان پراکندگی
به ازای یک واحد از میانگین را بیان میکند .این مقدار زمانی
تعریفشده است که میانگین صفر نباشد .این مقدار بیبعد
است به همین دلیل مناسب برای مقایس ه دادههای آماری است
که واحدهای مختلفی دارند .ضریب تغییرات تنها قابل کاربرد
برای مقیاسهای نسبی است و نمیتوان از آن برای سنجش
مقادیری که میتوانند مقدار منفی بگیرند استفاده کرد یا به
بیان بهتر نمیتوان از آن برای سنجش مقادیر فاصلهای بهره
برد (کالنتری.)1392 ،
1- Multiple Response Analysis
2- Coefficient of Variation
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()1
که در آن:

برای تحلیل و اولویتبندی گویهها از روش غربالسازی
اعداد فازی مثلثی استفاده شد تا ضمن مشخص شدن میزان
اهمیت هر شاخص ،آنهایی که دارای اهمیت بیشتری هستند
مشخص شوند .در عمل اغلب محاسبه و کار کردن با اعداد
فازی مثلثی ساده است چراکه نحو ه محاسب ه آنها ساده بوده
و در دادهپردازی و ارائ ه آنها در محیطهای فازی نیز مناسبتر
است (نظری و همکاران .)2012 ،رهیافت فازی کالمی یک روش
تقریبی در مواجه با جنب ه های کیفی یک مسئله و مشکل است

(Herrera-Viedma et al., 2003).

نظری ه مجموعههای فازی یک چارچوب ریاضی فراهم
میکند و نیاز به دادههای دقیق را در تصمیمگیری کاهش
میدهد ،زیرا میتوان با برآوردهای غیردقیق مقدار متغیرها،
رابطه بین متغیرها و مقدار خطای احتمالی را تعیین کرد.
نظریهی مجموعههای فازی در حل مسائلی که نمیتوان
مشخصهها (پارامترها) و کمیتها را بهطور دقیق تعریف کرد،
مورداستفاده قرار میگیرد .تصمیمگیری فازی ،ابهام و نبود
قطعیتهای ذاتی موجود در ترجیحها ،هدفها و محدودیتهای
موجود در تصمیمگیری را برطرف میکند (صوفی.)1391 ،
محاسبه با عددهای فازی ،به دلیل ساختار خاص آنها ،بسیار
زمانبر و پیچیده است .برای آسان گری و کاربردی کردن،
عددهای فازی ویژهای در محاسبهها به کار گرفته میشوند .در
این بررسی نیز پس از گردآوری پرسشنامهها ازآنجاکه پاسخها
بهصورت نمرههای کیفی پنج گزینهای از اهمیت بسیار باال تا
اهمیت بسیار پایین قیدشده بودند ،به هر یک از گزینهها یک
عدد مثلثی فازی داده شد که در جدول  1آمدهاند.
با توجه به اینکه برای محاسبه مقدار ثابت ماتریس نیاز
به نمرههای کمی قطعی است ،باید پس از تطبیق هر شاخص
با مقدار فازی و دادن سطح زبانی ،نمرههای فازی به نمره
های کمی قطعی ،تبدیل شوند (فازی زدایی) در ادبیات فازی
چندین روش برای این کار ارائهشده است که میتوان به روشها
مرکز ثقل ،کمین ه میانگین ،کمینه ـ بیشینه اشاره کرد.
یکی از روشهای پرکاربرد استفاده از فرمول مینکووسکی
(  ) x = m + β − αاست که با استفاده از آن نمرههای فازی
مزبور 4به نمرههای قطعی معادل شد که در جدول  1دیده
میشود .در رابطه باال  mبیانکننده باالترین درجه عضویت،
 αبیانکننده حد (مرز) باال و  βبیانکننده حد (مرز) پایین
است (نظری و همکاران.)2012 ،
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جدول  .1تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی
عدد کیفی

نمرهی فازی مثلثی

نمرهی فازی
قطعی شده

اهمیت بسیار پایین (خیلی مخالفم)

()0 ،0 ،0/25

0/075

اهمیت پایین (مخالفم)

()0 ،0/3 ،0/5

0/275

اهمیتمتوسط(بینابین)

()0/2 ،0/5 ،0/8

0/5

اهمیت باال (موافقم)

()0/5 ،0/7 ،1

0/725

اهمیت بسیار باال (خیلی موافقم)

()0/7 ،1 ،1

0/925

پس از گردآوری دادهها ،با ضرب شمار ،پاسخهای بهدستآمده هر شاخص در نمرههای قطعی و تقسیم نتیجه برشمار پاسخدهندگان ،وزن هر
شاخص به دست آمد .با تقسیم کردن وزن هر شاخص بر مجموع وزن شاخصها ،وزن عادی (نرمال) شده به دست آمد ،ب ه عنوانمثال وزن شاخص
ناپایداری در برنامهها و سیاستهای اجرایی و نبود اعتماد به این مقوله بهاینترتیب محاسبه شد (Nazari et al., 2012).

انجام محاسبات با نمرههای فازی و دستیابی به نتیجه قابل استناد ،با توجه به شمار شاخصهایی که با استفاده از این روش
به آزمون گذاشته میشود ،به دلیل ساختار خاص آنها بسیار زمانبر و پیچیده است .برای آسان گری در دستیابی به نتیجه و
کاهش خطاهای رایج در اینگونه محاسبهها از نرمافزار  Microsoft Excel2007استفاده شد تا ضمن شتاب در دستیابی به نتیجه
از بروز محدودیتهای اینگونه محاسبهها نیز جلوگیری شود.
از آنجاییکه پي بردن به اهميت نسبي شاخصها (درجه اهميت) ضرورت دارد ،به هر يك ،وزن تعلق ميگيرد به صورتی كه
مجموع اوزان شاخصها برابر با يك است .در تحقیق حاضر از روش آنتروپی برای تعیین اوزان شاخصها استفاده میگردد .این
روش در رشتههای متعدد علمی از جمله فیزیک و علوم اجتماعی و مدیریتی توسعه یافته و کاربرد فراوان دارد .در نظريه اطالعات
آنتروپي نشاندهنده مقدار عدم اطمينان موجود در محتواي مورد انتظار اطالعات يك پيام است .بهعبارتدیگر ،آنتروپي معياري
براي مقدار عدم اطمينان بیانشده توسط يك توزيع احتمال گسسته است .يك مدل تصميمگيري چند شاخصه حاوي اطالعاتي
است كه آنتروپي ميتواند بهعنوان معياري براي ارزيابي آن به كار رود (محمدی 1390 ،و  .)Ghorbani et al., 2012در ادامه،
مراحل اجرای تکنیک وزن دهی آنتروپی شانون به ترتیب بیان میگردد .مراحل اجراي روش وزن دهی آنتروپي در ذیل آمده است
که در این رابطهها  nتعداد شاخصها و  mتعداد گزینههای موجود است و میانگین نیز با  xمشخصشده است.
تبديل ماتريس تصميمگيري به ماتريس بی مقیاس

							

()2

							

()3

محاسبهی مقدار آنتروپي شاخصها

]

[

m

( E = − K ∑ Pi × ln Pi )4که در فرمول فوقK ،

باشد.

i =1

محاسبه مقدار عدم اطمينان يا درجه انحراف
							

مقداري ثابت و برابر با  1است تا همواره
)ln(m

 0 ≤ E ≥ 1برقرار

()5
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محاسبه وزن شاخص  jام
								

()6

در وزن دهی آنتروپی نیز همانند تحلیل فازی برای تسهیل در دستیابی به نتایج و کاهش خطاهای رایج در اینگونه محاسبات
از نرمافزارهای  SASو  Microsoft Excel 2010استفاده شد .در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاقنظر اعضای پانل ،از ضریب
هماهنگی کندال  Wاستفاده شد .ضریب هماهنگی کندال مقیاسی است برای تعیین درج ه هماهنگی و موافقت میان چندین
دسته رتبه مربوط به  Nشیء یا فرد .در حقیقت با کاربرد این مقیاس میتوان همبستگی رتبهای میان  Kمجموعه رتبه را یافت.
چنین مقیاسی بهویژه در مطالعات مربوط به روایی میان داوران مفید است.
ضریب هماهنگی کندال نشان میدهد که افرادی که چند مقوله را بر اساس اهمیت آنها مرتب کردهاند ،بهطور اساسی
معیارهای مشابهی را برای قضاوت درباره اهمیت هر یک از مقولهها بهکار بردهاند و از این لحاظ با یکدیگر اتفاقنظر دارند .این
مقیاس با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود (کالنتری:)1392 ،
()7

							
که در آن:
حاصل جمع مربعات انحرافهای  R jها از میانگین  R jها )

j 2

 = R jمجموع رتبههای مربوط به یک عامل
 = Kتعداد مجموعههای رتبهها (تعداد دوران)
 = Nتعداد عوامل رتبهبندی شده
1 2 3
) K (N − N
12

∑R
N

S = ∑ (R j −

= حداکثر حاصل جمع مربعات انحرافها از میانگین  R jها

یعنی حاصل جمع  Sکه در صورت وجود موافقت کامل بین  Kرتبهبندی مشاهده میشد.
مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر یک و در زمان نبود کامل هماهنگی برابر با صفر است .در صورت
ثابت ماندن مقدار ضریب هماهنگی کندال یا رشد اندک این ضریب در دو دور متوالی نشان میدهد که افزایشی در توافق صورت
نگرفته است و میتوان فرایند نظرخواهی را متوقف نمود.
یافتهها

اولویتبندی با استفاده از تحلیل چند پاسخی و ضریب تغییرات

در این پژوهش ،فعالیتهای اقتصادی و ترویجی اثرگذار بر توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی با استفاده از تحلیل چند
پاسخی ،ضریب تغییرات ،آنتروپی شانون و فازی مثلثی شناسایی و رتبهبندی شدهاند .در این بخش ،اولویتبندی عوامل یادشده
با استفاده از تحلیل چند پاسخی و ضریب تغییرات ارائهشده است.
نتایج اولویتبندی عوامل اقتصادی و فعالیتهای ترویجی اثرگذار بر توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی با استفاده تحلیل
چند پاسخی و ضریب تغییرات در جدول  2قابلمشاهده است.
جدول  2.اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی و ترویجی اثرگذار بر توسع ه سطح زیر کشت گیاهان دارویی
با استفاده تحلیل چند پاسخی و ضریب تغییرات
مرحل ه اول تحقیق

گویهها

مبنا

برگزاری آموزشها از طریق بازدیدهای میدانی
بهخصوص بازدیدهای خارج از استان

آموزشی

6

مرحله دوم تحقیق

درصد
پاسخها

درصد
موردها

فراوانی
پاسخها

رتبه
بندی

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات
()%

رتب ه
بندی

5

8/06

50/00

3

4/80

0/42

8/78

1
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آموزشی

1

1/61

10/00

7

4/20

0/79

18/78

16

1

1/61

10/00

7

4/10

0/88

21/36

17

62

100/00

620/00

-

-

-

-

-

آموزشی

3

4/84

30/00

5

4/20

0/79

18/78

15

اقتصادی

1

1/61

10/00

7

4/10

0/74

18/00

14

آموزشی

1

1/61

10/00

7

4/00

0/67

16/67

13

آموزشی

1

1/61

10/00

7

4/50

0/71

15/71

12

آموزشی

4

6/45

40/00

4

4/50

0/71

15/71

11

اقتصادی

2

3/23

20/00

6

4/60

0/70

15/20

10

همکاری با کارخانهداران و سرمایهداران و
گروههای تحقیقی پیرامون معرفی و تولید
گیاهان دارویی
برگزاری آموزشها به طریق پروژه مدرسه در
مزرعه ( )FFSبرای کشت گیاهان دارویی

آموزشی

1

1/61

10/00

7

4/20

0/63

15/06

9

ارائه آموزشها از طریق ایجاد مزارع الگویی
مختص گیاهان دارویی

برگزاری همایشها ،گردهماییها و جشنواره
ترویجی گیاهان دارویی

آموزشی

7

11/29

70/00

2

4/70

0/67

14/36

8

برگزاری کالسهای آموزشی -ترویجی چندروزه
با تأکید برکشت گیاهان دارویی

انتقال اطالعات و یافتههای علمی و ترویجی از
طریق سامان ه پیامکی (مروج همراه)

آموزشی

10

16/13

100/00

1

4/70

0/67

14/36

7

همکاری آموزشی و ترویجی با مراکز آموزشی
بهویژه دانشگاهها

واگذاری طرحهای تحقیقی -ترویجی به مراکز
آموزش عالی (دانشگاهها)

آموزشی

1

1/61

10/00

7

4/50

0/53

11/71

6

امضای قرارداد پروژههای اجرایی کاشت ،داشت
و برداشت باغ گیاهان دارویی با شرکتهای
خصوصی

واگذاری زمین برای توسع ه گیاهان دارویی به
شرکتهای خصوصی

اقتصادی

1

1/61

10/00

7

4/50

0/53

11/71

6

برگزاری کارگاههای مهارتی یکروزه اختصاصی
برای کشت گیاهان دارویی

برگزاری نشستهای مشاورهای (چهره به
چهره) در خصوص گیاهان دارویی

آموزشی

10

16/13

100/00

1

4/50

0/53

11/71

5

برگزاری روز مزرعه و هفته انتقالیافتههای
علمی کشت و تولید گیاهان دارویی

آموزشی

2

3/23

20/00

6

4/60

0/52

11/23

4

در اختیار گذاشتن بذر و بوت ه گیاهان دارویی
بهصورت رایگان در بین کشاورزان جهت
تشویق در امر توسعه
مجموع

اقتصادی -

آموزشی

ارائه آموزشها از طریق رسانههای دیداری،
شنیداری ،نوشتاری در راستای کشت گیاهان
دارویی
پرداخت تسهیالت مالی اعتباری با سود کم
جهت به زیر کشت بردن گیاهان دارویی در
مزارع

10

16/13

100/00

1

4/60

0/52

11/23

3

اقتصادی

شناسایی و تأکید برکشت گیاهان دارویی که
تأثیرات دارویی آنها ملموستر باشد

1

1/61

10/00

7

4/70

0/48

10/28

2
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بر اساس نتایج مرحلهی اول این تحقیق ،برگزاری کارگاههای مهارتی یکروزه اختصاصی برای کشت گیاهان دارویی ،برگزاری
کالسهای آموزشی ـ ترویجی چندروزه با تأکید برکشت گیاهان دارویی و ارائ ه آموزشها از طریق رسانههای دیداری ،شنیداری و
نوشتاری در راستای کشت گیاهان دارویی در صدر مهمترین فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی اثرگذار بر توسعه سطح زیر کشت
گیاهان دارویی در استان گیالن قرار داشتند .بهطوریکه هرکدام از این موارد  16/13درصد از کل پاسخها را به خود اختصاص دادند
که هرکدام توسط  100درصد از کارشناسان مطرح شدند.
ارائ ه آموزشها از طریق ایجاد مزارع الگویی مختص گیاهان دارویی بهعنوان چهارمین فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی اثرگذار بر
توسع ه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان گیالن مطرح شد .بهطوریکه  11/29درصد از کل پاسخها در این راستا بود که 70
درصد کارشناسان ( 7نفر) این راهکار را مطرح نمودند .برگزاری آموزشها از طریق بازدیدهای میدانی بهخصوص بازدیدهای خارج از
استان نیز توسط  5نفر ( 50درصد) از کارشناسان مطرح شد که در رتبه پنجم اهمیت قرار گرفت.
همچنین  6/45درصد از کل پاسخها مربوط به برگزاری همایشها ،گردهماییها و جشنوار ه ترویجی گیاهان دارویی بود که 30
درصد از کارشناسان ( 3نفر) این روش را بیان نمودند .پرداخت تسهیالت مالی اعتباری با سود کم جهت به زیر کشت بردن گیاهان
دارویی در مزارع و برگزاری آموزشها به طریق پروژه مدرسه در مزرعه ( )FFSبرای کشت گیاهان دارویی دیگر از موارد مطرحشده
مهم توسط کارشناسان بودند که هر یک از این روشهای آموزشی توسط  20درصد از کارشناسان مطرح شدند و  3/23درصد از کل
پاسخها را به خود اختصاص دادند .عالوه بر روشهای آموزشی مطرحشده ،نه نفر از این کارشناسان بهطور جداگانه به بیان برخی دیگر
توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان گیالن پرداختند.

از فعالیتهای اقتصادی و آموزشی ـ ترویجی مؤثر بر
این فعالیتها عبارتاند از :شناسایی و تأکید برکشت گیاهان دارویی که تأثیرات دارویی آنها ملموستر باشد ،همکاری آموزشی و
ترویجی با مراکز آموزشی بهویژه دانشگاهها ،امضای قرارداد پروژههای اجرایی کاشت ،داشت و برداشت باغ گیاهان دارویی با شرکتهای
خصوصی ،همکاری با کارخانهداران ،سرمایهداران و گروههای تحقیقی پیرامون معرفی و تولید گیاهان دارویی ،انتقال اطالعات و یافته
های علمی ،ترویجی از طریق سامان ه پیامکی (مروج همراه) ،واگذاری طرحهای تحقیقی ـ ترویجی به مراکز آموزش عالی (دانشگاهها)،
واگذاری زمین برای توسع ه گیاهان دارویی به شرکتهای خصوصی ،برگزاری روز مزرعه و هفت ه انتقالیافتههای علمی کشت و تولید
گیاهان دارویی و در اختیار گذاشتن بذر و بوت ه گیاهان دارویی بهصورت رایگان در بین کشاورزان جهت تشویق در امر توسعه است.
بعد از تجزیهو تحلیل پرسشنامههای مرحله اول و جمعبندی سؤاالت تعداد  18مورد از فعالیتهای اقتصادی ،آموزشی و ترویجی
اثرگذار بر توسع ه سطح زیر کشت گیاهان دارویی توسط کارشناسان مطرح گردید .سپس با تکمیل پرسشنامههای مرحل ه دوم نتایج
مبتنی بر تحلیل محتوی به دست آمد.
بر اساس نتایج میانگین و ضریب تغییرات ،برگزاری آموزشها از طریق بازدیدهای میدانی بهخصوص بازدیدهای خارج از استان،
شناسایی و تأکید برکشت گیاهان دارویی که تأثیرات دارویی آنها ملموستر باشد ،ارائ ه آموزشها از طریق رسانههای دیداری ،شنیداری
و نوشتاری در راستای کشت گیاهان دارویی و پرداخت تسهیالت مالی اعتباری با سود کم جهت به زیر کشت بردن گیاهان دارویی
در مزارع به ترتیب مهمترین فعالیتهای اقتصادی ،آموزشی و ترویجی اثرگذار بر توسع ه سطح زیر کشت گیاهان دارویی میباشند.
مقایس ه اولویتبندی با استفاده از اعداد فازی مثلثی و آنتروپی شانون
نتایج اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی و ترویجی اثرگذار بر توسع ه سطح زیر کشت گیاهان دارویی با استفاده از اعداد فازی
مثلثی و آنتروپی شانون در جدول  3قابل مشاهده است.
جدول  3.اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی و ترویجی اثرگذار بر توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی با استفاده از اعداد فازی مثلثی و آنتروپی شانون
وزن دهی اعداد فازی مثلثی
مبنا

شــها از طریــق بازدیدهــای
برگــزاری آموز 
میدانــی بهخصــوص بازدیدهــای خــارج
از اســتان

آموزشی

شناســایی و تأکیــد برکشــت گیاهــان
دارویــی کــه تأثیــرات دارویــی آنهــا
ملموســتر باشــد

آموزشی

8

اولویتبندی

گویهها

میزان
اهمیت

وزن
نرمال
شده

امتیاز
وزن
نرمال
شده

رتبه
بندی

آنتروپی
هر
شاخص
()Ej

وزن دهی آنتروپی شانون
وزن
درجه
نرمال
انحراف
شدههر
هر
شاخص
شاخص
()Wj
()Dj

0/885

0/061

6/059

1

78/60

0/3913

0/0399

1

0/865

0/059

5/922

2

0/5546

0/4454

0/0454

2
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0/825

0/056

5/648

6

0/5073

0/4927

0/0502

4

0/863

0/059

5/905

3

0/4484

0/5516

0/0562

5

0/863

0/059

5/905

3

0/4484

0/5516

0/0562

5

0/763

0/052

5/220

8

0/4335

0/5665

0/0578

6

آموزشی

0/843

0/805

5/768

5

0/4294

0/5706

0/0582

7

آموزشی

0/823

0/056

5/631

7

0/4191

0/5809

0/0592

8

برگــزاری همایشهــا ،گردهماییهــا و
جشــنواره ترویجــی گیاهــان دارویــی

آموزشی

0/823

0/056

5/631

7

0/4191

0/5809

0/0592

8

واگــذاری طرحهــای تحقیقــی -ترویجــی
بــه مراکــز آمــوزش عالــی (دانشــگاهها)

آموزشی

0/720

0/049

4/929

12

0/4026

0/5974

0/0609

9

واگــذاری زمیــن بــرای توســع ه گیاهــان
دارویــی بــه شــرکتهای خصوصــی

اقتصادی

0/740

0/051

5/066

10

0/3827

0/6173

0/0629

10

0/760

0/052

5/203

9

0/3720

0/6280

0/0640

11

آموزشی

0/760

0/052

5/203

9

0/3720

0/6280

0/0640

11

اقتصادی

0/738

0/050

5/049

11

0/3394

0/6606

0/0674

12

14/608

1/000

100/000

-

9/8070

1/0000

آموزشی
آموزشی

0/825

0/056

5/648

6

0/5073

0/4927

0/0502

4

اقتصادی
اقتصادی

0/825

0/056

5/648

6

0/5073

0/4927

0/0502

4

همــکاری آموزشــی ترویجــی بــا مراکــز
آموزشــی بهویــژه دانشــگاهها

آموزشی

ارائــهی آموزشــها از طریــق ایجــاد
مــزارع الگویــی مختــص گیاهــان دارویــی

آموزشی
آموزشی
-

مجموع

آموزشی

برگــزاری روز مزرعــه و هفتــه انتقــال
یافتههــای علمــی کشــت و تولیــد
گیاهــان دارویــی
برگــزاری نشســتهای مشــاورهای
(چهــره بــه چهــره) در خصــوص گیاهــان
دارویــی
در اختیــار گذاشــتن بــذر و بوتــهی
گیاهــان دارویــی بهصــورت رایــگان در
بیــن کشــاورزان جهــت تشــویق در امــر
توســعه

اقتصادی

برگــزاری کالســهای آموزشــی-ترویجی
چنــدروزه بــا تأکیــد برکشــت گیاهــان
دارویــی
همــکاری بــا کارخانــهداران ،ســرمایهداران
و گروههــای تحقیقــی پیرامــون معرفــی
و تولیــد گیاهــان دارویــی
برگــزاری آموزشــها بــه طریــق پــروژه
مدرســه در مزرعــه ( )FFSبــرای کشــت
گیاهــان دارویــی
انتقــال اطالعــات و یافتههــای علمــی،
ترویجــی از طریــق ســامانه پیامکــی
(مــروج همــراه)

-

0/845

0/058

5/785

4

0/5206

0/4794

0/0489

3

-

ارائــه آموزشــها از طریــق رســانههای
دیــداری ،شــنیداری و نوشــتاری در
راســتای کشــت گیاهــان دارویــی
پرداخــت تســهیالت مالــی اعتبــاری بــا
ســود کــم جهــت بــه زیــر کشــت بــردن
گیاهــان دارویــی در مــزارع
امضــای قــرارداد پروژههــای اجرایــی
کاشــت ،داشــت و برداشــت بــاغ گیاهــان
دارویــی بــا شــرکتهای خصوصــی
برگــزاری کارگاههــای مهارتــی ی ـکروزه
اختصاصــی بــرای کشــت گیاهــان
دارویــی

0/845

0/058

5/785

4

0/5206

0/4794

0/0489

3
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بر اساس نتایج تحلیل فازی ،برگزاری آموزشها از طریق بازدیدهای میدانی بهخصوص بازدیدهای خارج از استان با امتیاز وزن
نرمال شده  ،6/059شناسایی و تأکید برکشت گیاهان دارویی که تأثیرات دارویی آنها ملموستر باشد با امتیاز وزن نرمال شده
 ،5/922ارائه آموزشها از طریق ایجاد مزارع الگویی مختص گیاهان دارویی و برگزاری کالسهای آموزشی ـ ترویجی چندروزه با
تأکید بر کشت گیاهان دارویی با امتیاز وزن نرمال شده  ،5/905به ترتیب مهمترین فعالیتهای اثرگذار بر توسعه سطح زیر کشت
گیاهان دارویی را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین مطابق نتایج حاصل از تکنیک آنتروپی شانون ،گویههای برگزاری آموزشها از طریق بازدیدهای میدانی بهخصوص
بازدیدهای خارج از استان ،شاخص شناسایی و تأکید برکشت گیاهان دارویی که تأثیرات دارویی آنها ملموستر باشد ،شاخص ارائه
آموزشها از طریق رسانههای دیداری ،شنیداری ،نوشتاری در راستای کشت گیاهان دارویی و پرداخت تسهیالت مالی اعتباری با
سود کم جهت به زیر کشت بردن گیاهان دارویی در مزارع به ترتیب اولویتهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند و همچنین
سایر گویهها نیز به ترتیب اولویت ارائهشده است.
مقایسه عوامل اقتصادی و آموزشی
در مرحله اول تحقیق دو شاخص پرداخت تسهیالت مالی اعتباری با سود کم جهت به زیر کشت بردن گیاهان دارویی در
مزارع و امضای قرارداد پروژههای اجرایی کشت و توسعه گیاهان دارویی با شرکتهای خصوصی در رتب ه ششم قرار گرفتند .در
وزن دهی آنتروپی در مرحله دوم نیز جایگاه باالیی را به خود اختصاص دادند ،بهطوریکه در بین  18شاخص مطرحشده ،این دو
گویه به ترتیب در رتبههای سوم و چهارم قرار داشتند .همکاری با کارخانهداران ،سرمایهداران و گروههای تحقیقی پیرامون معرفی
و تولید گیاهان دارویی هرچند در مرحله اول فقط توسط یک کارشناس مطرح شد اما پس از نظرخواهی توسط هم ه کارشناسان
حاضر در پانل تخصصی تحقیق در اولویت ششم قرار گرفت.
در خصوص موارد آموزشی هرچند در مرحل ه اول کلیه کارشناسان به مواردی همچون ارائه آموزشها از طریق رسانههای
جمعی ،برگزاری کارگاههای مهارتی و برگزاری کالسهای آموزشی ـ ترویجی اشاره داشتند اما پس از توافق نهایی در مرحله دوم
تحقیق برگزاری آموزشها از طریق بازدیدهای میدانی ،شناسایی و تأکید برکشت گیاهان دارویی و ارائه آموزشها از طریق رسانههای
جمعی در اولویتهای اول تا سوم قرار گرفتند.
بهطورکلی از  18مورد مطرحشده 5 ،گویه بر مبنای عوامل اقتصادی و  13گویه نیز مبنای آموزشی داشتند .هرچند در تعداد،
تفاوت وجود داشت اما اهمیت هریک از آنها در جایگاه خود قابلتوجه در بحث توسع ه کشت گیاهان دارویی است.
بعد از تجزیهو تحلیل پرسشنامههای مرحلهی اول و جمعبندی سؤاالت تعداد  18مورد از عوامل اقتصادی و ترویجی مؤثر بر
توسعه کشت گیاهان دارویی به دست آمد .سپس با تکمیل پرسشنامههای مرحله دوم نتایج مبتنی بر تحلیل محتوی به دست آمد.
در پایان این مرحله با توجه به اینکه مقدار ضریب  Wکندال (جدول  )4برابر با  0/164بود ،توافق بین کارشناسان تائید شد و ضرورت
انجام دلفای مرحل ه بعدی منتفی گردید.
جدول  4.ضریب کندال W
ضریب کندال W
سطح معنی داری ()p

0/164
0/046

بحث و نتیجهگیری
امروزه اهميت گياهان دارويي در سطح جهان بر كسي پوشيده نيست .ميليونها نفر از مردم جهان درزمینه كشت ،برداشت،
فرآوري و ساير جنبههاي گياهان دارويي فعاليت دارند .كشور ايران جايگاه ويژهای در مورد گياهان دارويي دارد .عالوه بر سابقه
طوالني و ريشه تاريخي و فرهنگي مصرف گياهان دارويي ،تنوع اقليمي موجود در كشور ايران ،جايگاه گياهان دارويي را در كشور
ممتاز كرده است .توسع ه کشت گياهان دارويي كشور با موانع و مشكالت زيادي روبرو بوده که در اینبین ،نقش عوامل اقتصادی
و آموزشی بسیار حائز اهمیت می باشد.
بر این اساس ،در این تحقیق تالش شده تا با تأکید بر عوامل یادشده ،فعالیتهای اقتصادی و ترویجی اثرگذار بر توسعه سطح
زیر کشت گیاهان دارویی در استان گیالن شناسایی و اولویتبندی شده و از این رهگذر پیشنهادهایی به منظور بهبود شرایط
موجود ارائه گردد .بدین منظور ابزارهای مختلفی مانند تحلیل چند پاسخی ،معیار ضریب تغییرات ،تکنیک وزن دهی آنتروپی
شانون و فازی مثلثی درروش دلفی مورداستفاده قرار گرفت.
در پژوهش حاضر در ابتدا ،تحلیل چند پاسخی ،فعالیتهای اقتصادی و ترویجی اثرگذار بر توسع ه سطح زیر کشت گیاهان
دارویی را مورد شناسایی قرارداد و در مرحل ه بعد ،اولویتبندی فعالیتهای ترویجی اثرگذار بر توسعه سطح زیر کشت گیاهان
دارویی با استفاده از آنتروپی شانون و اعداد فازی مثلثی صورت پذیرفت.
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یافتههای این مطالعه بر نقش عوامل اقتصادی و آموزشی
در توسع ه کشت گیاهان دارویی صحه گذاشت .بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،برگزاری آموزشها از طریق بازدیدهای میدانی
بهخصوص بازدیدهای خارج از استان ،شناسایی و تأکید برکشت
گیاهان دارویی که تأثیرات دارویی آنها ملموستر باشد ،ارائه
آموزشها از طریق رسانههای دیداری ،شنیداری و نوشتاری در
راستای کشت گیاهان دارویی ،پرداخت تسهیالت مالی اعتباری
با سود کم جهت به زیر کشت بردن گیاهان دارویی در مزارع،
ارائه آموزشها از طریق ایجاد مزارع الگویی مختص گیاهان
دارویی و برگزاری کالسهای آموزشی -ترویجی چندروزه با
تأکید برکشت گیاهان دارویی بهعنوان مهمترین فعالیتهای
اقتصادی و آموزشی ـ ترویجی اثرگذار بر توسع ه سطح زیر
کشت گیاهان دارویی در استان گیالن شناسایی شدند.
حالآنکه در تحقیق انجامشده توسط رسام و همکاران
( )1391درزمینه اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسع ه کشت
گیاهان دارویی مشخص گردید که از بین عوامل چهارگانه مؤثر
بر توسع ه کشت ،بیشترین تأثیر را معیار اقتصادی دارا بوده،
همچنین سیاستهای حمایتی ،خدمات ترویجی ـ آموزشی و
عوامل فرهنگی ـ اجتماعی اولویتهای بعدی را شامل شدند.
عامل اطمینان کشاورز نسبت به فروش گیاهان دارویی حداکثر
اهمیت را در بین عوامل اقتصادی ،آگاهی کشاورزان از مزیت
نسبی کشت گیاهان دارویی حداکثر اهمیت را در بین عوامل
فرهنگی ـ اجتماعی ،ایجاد مزارع آزمایشی از گیاهان دارویی
حداکثر اهمیت را در بین عوامل ترویجی ـ آموزشی و عامل
راهاندازی صنایع تبدیلی مرتبط با گیاهان دارویی در استان
حداکثر اهمیت را در بین سیاستهای حمایتی دارا هستند.
بر طبق نتایج تحقیق امیریعقدایی و زارع زردیینی (،)1393
فرهنگسازی و آشنایی مردم با مزایای گیاهان دارویی،
بهکارگیری روشهای نوین و بهداشتی در توزیع و فروش،
افزایش دانش فروشندگان ،گسترش آموزش طب گیاهی،
بهبود و توسع ه صنایع فرآوری ،استاندارد کردن گیاهان دارویی،
ترغیب و آموزش کشت گیاهان ،تحت پوشش بیمه قرار گرفتن
تجویز گیاهان دارویی و تدوین قوانین مدنی در زمینه فروش
و تجویز این گیاهان به بهبود و توسعه بازاری آنها کمک
میکند.
همچنین نتایج بهدستآمده از مطالعه (Sher et al. )2013
حاکی از این مطلب است که عدم آگاهی افراد محلی از اهمیت
اقتصادی و دارویی گیاهان موجب وارد شدن خسارت به پوشش
گیاهی و تولید نامناسب داروهای گیاهی شده است .نتایج
مطالعه اصغری ( )1382نشان میدهد كه متغيرهاي شركت
در كالسهاي ترويجي ،شركت در بازديدهاي ترويجي ،بازديد
از مزارع نمايشي ،عضويت در تشكلهاي روستايي ،همكاري
با كارشناسان ترويج و مراكز ترويجي ،مشاركت در برنامه
هاي ترويجي ،آموزش انفرادي ،هزينههاي مبارزه بيولوژيك،
دسترسي آسان به نهادههاي بيولوژيك از جمله متغيرهايي
بودند كه رابطه معنيداري با متغير وابسته تحقيق (پذيرش
كنترل بيولوژيك آفات پنبه) داشتهاند.

پیشنهادها
ـ بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود ،با برگزاری
اقدامات ترویجی از طرق مختلف در خصوص این گیاهان و فواید
تولید و توسع ه کشت آنها اطالعرسانی گردد.
ـ عالوه بر این ،تشکیل شاخهای از انجمن گیاهان دارویی
در استان با اهداف آموزشی ـ ترویجی و برگزاری همایش ویژه
گیاهان دارویی در این مناطق از اقدامات مؤثر در این خصوص
است.
ـ افزون بر این ،بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود
بهمنظور توسعه کشت این گیاهان در منطقه ،اعطای تسهیالت
به بهرهبرداران توسط نهادها و سازمانهای متولی صورت پذیرد.
ـ در نهایت ،میتوان به پیشنهاد استان بهعنوان یک پایگاه
و پایلوت گیاهان دارویی در کشور به منظور اجرای عوامل و
برنامههای یادشده در توسعه کشت این گیاهان در سطح کشور
اشاره نمود.
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