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 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران-فصلنامة علمي

 )1392 (225-236، صفحة 1، شمارة 29جلد 
 

  معطر گياهان كشت توسعه بر مؤثر عوامل مقايسه
 كاشان شهرستاندر  گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو بين

  
 *2زاده سعادت معصومه و 1يفم يشعبانعل نيحس ،1يروانيا هوشنگ

 تهران دانشگاه طبيعي منابع و كشاورزي پرديس ،يكشاورز توسعه و تيريمد گروه ،اريدانش -1
 تهران دانشگاه طبيعي منابع و كشاورزي پرديس ،ييروستا توسعه يمهندس ارشد يكارشناس آموخته دانش ،مسئول نويسنده -*2

 m.sadatzade@gmali.com :پست الكترونيك      
 

 1390 آذر:  تاريخ پذيرش       1390 مرداد: تاريخ اصالح نهايي          1389 مهر: تاريخ دريافت
 

 دهيچك
 يداخل اقتصاد در كه يخاص نقش بر عالوه معطر و ييدارو اهانيگ ،ينفت يدرآمدها به رانيا اقتصاد بودن يمتك به توجه با
 فرآوري توسعه گياهان اين توليد توسعه راهكارهاي از كيي .باشند داشته يرنفتيغ صادرات امر در سزايي هب تأثير ندتوان مي دارند،
 شهرستان معطر اهانيگ كشت توسعه در فرآوري نقش يبررس هدف با حاضر پژوهش ،موضوع نيا تياهم به توجه با .است آنان

 از آن ييايپا كه امهن پرسش از استفاده با آن اطالعات آوري جمع كه بوده يشيمايپ نوع از قيتحق نيا يكل طور به .شد انجام كاشان
 نيا يآمار جامعه .ديدگر انجام شده، ديأيت متخصصان يشنهادهايپ از استفاده با آن ييروا و )7/0 يباال( كرونباخ يآلفا قيطر

 مطالعه مورد تصادفي گيري نمونه صورت به آنان از نفر 250 كه بوده شهرستان نيا معطر اهانيگ دهندگان پرورش شامل پژوهش
 تينها در و راتييتغ بيضر ،نيانگيم ،يفراوان رينظ ياستنباط و يفيتوص يها آماره از ها داده ليتحل و هيتجز براي .دنگرفت قرار

 و دهندگان پرورش گروه دو بين معطر گياهان كشت توسعه بر مؤثر عوامل مقايسه با .ديگرد استفاده t آزمون و ني ويت من آزمون
 گروه در اقتصادي يها انگيزه ميزان و معطر گياهان انواع درآمد از رضايت ميزان كه شد مشخص ،كننده فرآوري دهندگان پرورش

 اراضي كل از يبيشتر درصد كننده فرآوري دهندگان پرورش كه گرديد مشخص همچنين و است بوده باالتر گير گالب انكار گل
 اين پرورش به يبيشتر تمايل نيز آينده در و هداشت يبيشتر رضايت شغل اين از  وداده اختصاص معطر گياهان كشت به را خود

 .ندداد نشان گياهان
 
 .كاشان شهرستان كشت، توسعه فرآوري، دارويي، گياهان معطر، اهانيگ :يديكل هاي واژه

 
 مقدمه

 در كهشوند   ميشناختهعنوان دارويي   بهگياهاني امروزه
 ذخيره و ساخته »همؤثر مواد« نام به خاصي مواد آنان پيكر
 هاي استفاده همؤثر مواد حاوي گياهان از اساساً .ودش

 گياهان، اين از بزرگ دسته يك آيد، مي بعمل مختلفي

 حاوي گياهان اين در خاصي هاي اندام كه هستند معطر
 شود مي استخراج آن از آب بخار با تقطير راه از كه اساسند

 ).1386 اميدبيگي،(
 يازهاين جهان، جمعيت %80موجود، آمارهاي براساس

 سازند مي مرتفع دارويي گياهان طريق از را خود دارويي
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)Karki, 2003.( گياهي داروهاي براي تقاضا كه حالي در 
 است، افزايش حال در توسعه حال در كشورهاي در

 توسعه كشورهاي كنندگان مصرف كه اين از ييها نشانه
 به و شده رها مدرن داروهاي به شيفتگي از نيز يافته

 ,Kumar( شود مي ديده ،اند آورده روي گياهي داروهاي

2008.( 
 دارويي گياهان واردات ميزان  كهدهد مي نشان آمارها

 و سوئيس آلمان، ژاپن، نظير مختلف كشورهاي در معطر و
 گياهان ارزش .است افزايش حال در روز به روز كانادا

 به 1994 سال در جهاني بازارهاي در شده مبادله دارويي
 با دالر بيليون 30 به 2000 سال در و دالر يونبيل 5/12

 .)Sharmin, 2004( رسيد درصد 5-15 ساليانه رشد
 بيني پيش جهاني بهداشت سازمان نظر براساس همچنين

 و دارويي گياهان المللي بين بازار 2050 سال تا شود مي
  ).Singh, 2006( برسد دالر تريلون 5 به معطر

 يها فرآورده از استفاده به ايدن آوردن يرو با بنابراين
 ،ييغذا عيصنا در چه و يداروساز نهيزم در چه ياهيگ
 كشور ييهوا و آب تنوع به توجه با و يبهداشت و يشيآرا
 فرصت اين از بايد آن در اهانيگ ربيشت شيرو امكان و

 .نمود استفاده طاليي
 و ينفت يدرآمدها به رانيا اقتصاد بودن يمتك
 ،ياقتصاد و ياسيس مسائل از هاددرآم نيا يريپذتأثير
 از يكي .است شده موجب را كشور اقتصاد يريپذ بيآس
 كه است يداتيتول توسعه ،چالش نيا با مقابله يها راه

 صادرات شيافزا سبب ،يداخل اقتصاد وضع بهبود ضمن
 عالوه معطر و ييدارو اهانيگ انيم نيا در ؛شود يرنفتيغ
 تأثيرند توان مي دارند، يداخل اقتصاد در كه يخاص نقش بر
 Khodaei( باشند داشته يرنفتيغ صادرات امر در سزايي هب

et al., 2006.( 

 گياهان رويه بي برداشت از ناشي جدي خطر همچنين
 هاي زيستگاه تخريب موجب كه خودرو معطر و دارويي
 را گياهان اين بيشتر چه هر پرورش گردد، مي طبيعي

 .)Karki et al., 2003( سازد مي ضروري
 مؤثر عوامل با ارتباط در متعددي هاي پژوهش تاكنون

 انجام به معطر و دارويي گياهان كشت توسعه بر
 .شود مي اشاره آنان از برخي به ادامه در كه است رسيده
 كه داد نشان نتايج ،بنگالدش در شده انجام مطالعه در
 ميزان كاشت، سابقه تحصيالت، ميزان دنانم عواملي
 از رضايت ميزان و معطر گياهان پرورش شغل از رضايت
 انآن كاشت توسعه بر گياهان اين پرورش از حاصل درآمد

 عوامل ازجمله .)Sharmin, 2004( است داشته مثبت اثر
 ،گياهان اين كشت زير سطح افزايش بر مؤثر ديگر

 از استفاده اجتماعي، هاي تشكل در عضويت و مشاركت
 است بوده مروجان و رشناسانكا با ارتباط و ترويجي منابع

)Subedi & Bhattarai, 1998(. افزايش كه است بديهي 
 را كشاورزان رضايت گياهان اين پرورش از حاصل درآمد
 اين بيشتر هرچه پرورش به آنان تشويق موجب و باالبرده
 اين نفع به كه قوانيني جودو و گردد مي گياهان

 ،دهد كاهش را آنان فعاليت خطر و بوده توليدكنندگان
 واقع مؤثر گياهان اين كاشت وضعيت بهبود در دتوان مي
 استفاده و ارزان كار نيروي وجود ).Kumar, 2008( دشو

 كه است عواملي ديگر از خانوادگي كار نيروي از بيشتر
 گردد مي حرفه اين از رضايت افزايش و موفقيت موجب

)Gera et al., 2005.( طرمع گياهان پرورش مزرعه فاصله 
 ازجمله مناسب نقليه وسيله داشتن و فروش بازار تا

 ميزان در كننده تعيين نقشي كه هستند متغيرهايي ينمهمتر
 به فروش .دارند واسطه عوامل به گياهان اين فروش
 كمتري درآمد روستاييان تا شود مي موجب ها واسطه
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 دنبال به را بعدي هاي نارضايتي افزايش و گردد نصيبشان
 .)Bogers, 2006( ده باشداشت

 اين كشت زير سطح افزايش بر مؤثر عامل ينمهمتر
 هاي راه آن افزايش براي كه اقتصاديست منفعت ،گياهان
 از افزوده ارزش افزايش راه، بهترين و دارد وجود متفاوتي
 معموالً .)Rogers et al., 1978( فرآوريست يندافر طريق

 انجام و مربا تهيه كردن، خشك شامل گياهان اين فرآوري
 باشد مي اسانس و عطر عرقيات، تهيه منظور به تقطير يندافر
 و عطر عرقيات، تهيه منظور به فرآوري تحقيق، اين در كه

 در كه است ذكر به الزم .است بوده نظر مورد اسانس
 معطر و دارويي گياهان كليه تقطير يندافر محلي اصطالح

 تنها طالحاص اين درحقيقت است، معروف يگير گالب به
 تقطير يندافر چون اما ،كند مي صدق محمدي گل مورد در

 وسايل و ابزار همان با و است يكسان گياهان اين كليه
 در .است گرديده رايج لغتي يگير گالب گيرد، مي صورت
 دهندگان پرورش را نظر مورد آماري جامعه حاضر مطالعه
 ناي در .اند داده تشكيل كاشان شهرستان معطر گياهان
 مراحل معطر و دارويي گياهي گونه 50 از متجاوز منطقه
 انبوه كشت مرحله به و كرده طي را خود آزمايشي كشت
 هاي هكارگا در نيز گياهي گونه 70 به نزديك و اند رسيده
 عرقيات انواع تهيه مصرف به منطقه اين يگير گالب
 اين انجام از هدف ).1383 بتولي،( رسند مي گياهي
 معطر گياهان كشت توسعه بر مؤثر عوامل يسهمقا ،مطالعه

 و معطر گياهان دهندگان پرورش گروه دو بين
 فرآوري يندافر نقش تا بوده كننده فرآوري دهندگان پرورش

 براي .گردد مشخص آنان كشت توسعه بر گياهان اين
 گياهان كشت توسعه بر مؤثر عوامل منظور اين به رسيدن
 به دسترسي زراعي، -رديف هاي ويژگي قالب 5 در دارويي
 تمايالت، و ها رضايت ميزان ،مختلف ارتباطي منابع

 اين پرورش مشكالت و معطر گياهان پرورش يها انگيزه
 گروه 2 در عوامل اين ميزان و شده گرفته نظر در گياهان

 .اند گرفته قرار مقايسه مورد گير گالب انكار گل و انكار گل
 و داشته فعاليت معطر گياهان پرورش در تنها اول گروه
 توليد كار در گياهان اين پرورش بر عالوه دوم گروه

 .اند بوده  نيزاسانس و عطر عرقيات،
 
 هاروش و مواد
 مورد يآمار جامعه و بوده يشيمايپ نوع از قيتحق نيا

 بخش سه در معطر اهانيگ دهندگان پرورش آن مطالعه
 است بخش 4 يدارا شهرستان نيا .بودند كاشان شهرستان

 معطر اهانيگ پرورش تيفعال يمركز بخش در چون اما
 بخش 3 از نظر مورد يمارآ جامعه نيبنابرا دشو ينم انجام

 بزارا .ديگرد انتخاب شهرستان نيا اسرين و برزك قمصر،
 رظن براساس آن ييروا كه بود نامه پرسش قيتحق نيا

 نييتع يبرا و ديگرد ديأيت مربوطه نامتخصص از يجمع
 استفاده )7/0 يباال( كرونباخ يآلفا بيضر از آن ييايپا

  .داشت قيتحق ابزار بودن مناسب از نشان كه ديگرد
  انيم از نمونه حجم كوكران فرمول از استفاده با

 نييتع نفر 250 معطر، اهانيگ دكنندهيتول خانوار 7200
 با مطبق يتصادف يريگ نمونه روش كه جا آن از و ديگرد

 خانوار 7200 از كه نيا به توجه با و بود متناسب انتساب
 خانوار 1400 برزك، بخش در خانوار 4700 دكننده،يتول
 از بودند، اسرين بخش در خانوار 1100 و قمصر بخش در

 در عدد 50 برزك، بخش در عدد 160 ،نامه پرسش 250
 الزم .ديگرد عيتوز اسرين بخش در عدد 40 و قمصر بخش

 بخش هر يروستاها رد ها نامه پرسش كه است ذكر به
 نفر 250 از .گرفتند قرار افراد ارياخت در يتصادفصورت  به

 گياهان پرورش امر در نفر 119 ،مطالعه مورد پاسخگوي
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 اين پرورش بر عالوه نفر 131 و داشته فعاليت معطر
 باها  داده .اند بوده فعال نيز آنان فرآوري زمينه در گياهان
 منظور به .شدند ليتحل و هيتجز SPSS افزار نرم از استفاده

 يها آماره از قيتحق از حاصل اطالعات ليتحل هيتجز
 ،نيانگيم درصد، ،يفراوان رينظ ياستنباط و يفيتوص
 استفاده t و ني ويت من آزمون تينها در و راتييتغ بيضر
 يها هيگو سنجش يبرا كه است ذكر به الزم .ديگرد
 به دسترسي اي، حرفه -فردي هاي ويژگي برخي به ربوطم

 مشكالت و ها انگيزه و ترويجي -ارتباطي منابع انواع
 ،1 =اصالً( كرتيل فيط از معطر اهانيگ دهندگان پرورش

 )6 =اديز يليخ و 5 =اديز ،4 =متوسط ،3 =كم ،2 =كم يليخ
 .است شده استفاده
 

 جيتان
 يا حرفه  ويفرد يها يژگيو

 هايگ نوع مورد در كه يوالئس براساس پژوهش نيا در
 انيپاسخگو د،يگرد مطرح شده برداشت و شده كشت معطر
 شامل اهيگ نوع 9 به تنها يكل طور به اهانيگ انواع نيب در
 نعناء، ،يكاسن شاتره، خارشتر، له،يشنبل بومادران، دمشك،يب

 خارشتر، آنان نيب از كه نمودند اشاره يمحمد گل و ديشو
 كشت و كرده برداشت عتيطب از را شاتره و بومادران

 افراد از نفر 119 كه داد نشان پژوهش جينتا .كردند ينم
 فعاليت معطر گياهان پرورش زمينه در فقط مطالعه مورد
 در ،گياهان اين كاشت بر عالوه آنان از نفر 131 و داشته
 كه است توضيح به الزم .اند بوده فعال نيز نآ فرآوري زمينه

 كرده شتك محمدي گل تنها درصدشان 20 نفر 131 اين از
 گياه ترين اصليعنوان   بهرا محمدي گل نيز آنان ساير و

 چون كلي طور به .اند كرده عنوان خود كشت مورد معطر
 گياه ترين اصلي را محمدي گل ،دهندگان پرورش اين بيشتر

 گروه اين براي پس اين از اند، دانسته منطقه در كاشت مورد
 واژه از همچنين .است شده برده بكار انكار گل واژه

 استفاده معطر گياهان انواع فرآوري مورد در يگير گالب
 كننده فرآوري هم و دهنده پرورش هم كه دوم گروه و شده

 .اند شده بردهنام  گير گالب انكار گلعنوان   به،هستند
 گياهان كشت ريز سطح نيانگيم تحقيق هاي يافته براساس
 توسطم نيهمچن .بود هكتار 3 نظر مورد منطقه در معطر

 يگير گالب يها كارگاه به گياهان اين فروش انهيسال زانيم
 فروش( بيترت به ها واسطه به و )مستقيم فروش(

 مالحظه كه طور همان .بود تن 8/15 و 9/12 )غيرمستقيم
 ها واسطه به معطر گياهان فروش انهيسال متوسط گردد يم

 ،گير گالب انكار گل كه حاليست در اين .است بوده بيشتر
 به تقطير يندافر در را خود كشت مورد معطر ياهانگ

 خامصورت   بهرا گياهان اين و بودند كرده تبديل عرقيات
  .فروختند نمي

 گياهان دهندگان پرورش مشكالت و ها انگيزه مورد در
 انگيزه 3 كه گرديد مشخص ،CV نتايج طريق از معطر
 ارث به و اقتصادي، منفعت حرفه، اين داشتن بركت
 در ريخأت دنانم مشكالتي و ها انگيزه ينمهمتر از آن رسيدن
 ،انداريخر يسو از معطر اهانيگ ديخر يبها پرداخت
 و يكشاورز محصوالت مهيب صندوق فيضع عملكرد
 به معطر اهانيگ انتقال يبرا مناسب هينقل لهيوس نداشتن
 .اند شده عنوان مشكالت ينمهمتر از يرفرآو يها كارگاه
 

 گروه دو بين اي حرفه  وفردي يها ويژگي مقايسه
  گير گالب انكار گل و انكار گل

 گروه دو بين  كهشود مي مشاهده 1 جدول به توجه با
 تحصيالت، ميزان نظر از گير گالب انكار گل و انكار گل

 استفاده ميزان شغل، اين در دختران و زنان مشاركت ميزان
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 و موفق افراد از استفاده ميزان خانوادگي، كار نيروي از
 يها نمايشگاه در حضور ميزان توليد، زمينه در پيشرو
 ميزان و ها همايش و هاسمينار در شركت ميزان ،مربوطه
 دار معني تفاوت معطر گياهان پرورش شغل از رضايت
 نتيجه اين اي رتبه ميانگين به توجه با و داشته وجود
 انكار گل گروه در متغيرها اين ميزان كه شود مي حاصل

 دو اين كه است ذكر به الزم .است بوده باالتر گير گالب
 آينده در معطر گياهان پرورش به تمايل ميزان نظر از گروه

 اي رتبه ميانگين به توجه با اما ،نداشته يدار معني اختالف
 كاران گل گروه در ميزان اين كه كرد بيان احتياط با توان مي

 .است بوده بيشتر گير گالب

 
 گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو بين اي حرفه  وفردي متغيرهاي مقايسه -1 جدول

 اي رتبه ميانگين
 سطح
 يدار معني

 ني ويت من
(u) 

 كار گل فقط

119=n 

 گير گالب كار گل

131=n 

 رديف متغير   

 1 تحصيالت ميزان 29/140 22/109 5857 001/0
 2 معطر گياهان پرورش در دختران و زنان مشاركت 29/152 01/96 4285 000/0
 3 معطر گياهان پرورش امر در خانوادگي كار نيروي از استفاده ميزان 37/139 23/110 5977 001/0
 4 معطر گياهان پرورش امر در پيشرو و موفق افراد از استفاده 06/146 87/102 5101 000/0
 5 ها نمايشگاه در حضور ميزان 37/138 33/111 6108 003/0
 6 ها همايش و سمينارها در شركت 81/135 15/114 6443 014/0
 7 معطر گياهان پرورش شغل از رضايت ميزان 44/144 66/106 5314 000/0
 8 يندهآ در معطر گياهان پرورش به تمايل 01/130 54/120 7204 291/0

 
 بين معطر گياهان انواع درآمد از رضايت ميزان مقايسه

 گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو
 است شده داده نشان 2 جدول در كه گونه همان

 از گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو بين
 بيدمشك، محمدي، گل درآمد از رضايت ميزان نظر

 در يدار معني تفاوت شاتره و بومادران خارشتر،
 درآمد از رضايت ميزان و رددا وجود %1 سطح

 نظر مورد وهگر دو بين در شويد و كاسني نعناء،
 ميانگين به توجه با .ردندا يدار معني تفاوت
 مورد در بجز كه شود مي حاصل نتيجه اين اي رتبه

 ساير درآمد از رضايت ميزان شويد و كاسني
 بيشتر گير گالب انكار گل گروه در معطر گياهان
 .است بوده

 
 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 ...مقايسه عوامل مؤثر بر توسعه كشت 

 

230

 گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو بين معطر گياهان درآمد از رضايت ميزان به مربوط متغيرهاي مقايسه -2 جدول

 رديف متغير ها گروه تعداد اي رتبه ميانگين (u) ني ويت من يدار يمعن سطح
 3219 000/0 گير گالب كار گل 131 43/160
 كار گل فقط 119 05/87

 1 محمدي گل درآمد از رضايت

 3502 000/0 گير گالب كار گل 124 26/126
 كار گل فقط 92 57/84

 2 بيدمشك رآمدد از رضايت

 1463 000/0 گير گالب كار گل 123 11/142
 كار گل فقط 92 62//40

 3 خارشتر درآمد از رضايت

 930 000/0 گير گالب كار گل 110 05/126
 كار گل فقط 79 77/51

 4 بومادران درآمد از رضايت

 5/838 000/0 گير گالب كار گل 117 83/128
 كار گل فقط 77 89/49

 5 شاتره درآمد از رضايت

 5472 516/0 گير گالب كار گل 114 5/110
 كار گل فقط 101 18/105

 6 نعناء درآمد از رضايت

 5347 491/0 گير گالب كار گل 114 40/104
 كار گل فقط 99 99/109

 7 كاسني درآمد از رضايت

 5400 663/0 گير البگ كار گل 114 87/104
 كار گل فقط 98 39/108

 8 شويد درآمد از رضايت

 
 معطر گياهان پرورش به ردنآو روي يها انگيزه مقايسه

 گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو بين
 در كـه  رسيد نتيجه نيا به توان  مي 3 جدول به توجه با
 پـرورش  بـه  آوردن روي يهـا   انگيزه مورد در موارد بيشتر
 گيـر   گـالب كـار     گـل  و كـار   گل گروه دو بين معطر گياهان
 اخـتالف  انگيزه 6 مورد در ،امااست داشته وجود نظر اتفاق
 مناسـب  شـامل  انگيـزه  6 ايـن  .است شده مشاهده دار  معني
 گياهـان  داشـت  مرحلـه  تركم زحمت محلي، شرايط بودن

 بـار  بـه  زمـان  بـودن  كوتـاه  مهاجرت، از جلوگيري ،معطر
 حرفـه  اين اقتصادي منفعت حمدي،م گل هاي بوته نشستن

 توجـه  با كه ؛دشبا مي كارشناسان و محلي رهبران توصيه و
 در بجـز  كـه  گردد مي حاصل نتيجه اين اي رتبه ميانگين به
 رهبـران  توصـيه  و حرفـه  ايـن  اقتصـادي  منفعت مورد دو

 بـاالتر  انكـار   گـل  گـروه  در هـا   انگيـزه  ايـن  ميـزان  ،محلي
 .است بوده
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 گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو معطربين گياهان پرورش به آوردن روي يها انگيزه مقايسه -3 جدول
 اي رتبه ميانگين

 سطح
 يدار يمعن

 ني ويت من
(u) 

 كار گل فقط

119 = n 

 گير گالب كار گل

131 = n 

 رديف متغير  

 1 رمعط گياهان توليد براي محلي شرايط بودن مناسب 28/104 86/148 5015 000/0
 2 ديگر گياهان به نسبت معطر گياهان داشت مرحله كمتر زحمت 72/112 57/139 6120 002/0
 3 مهاجرت از جلوگيري 21/116 72/135 6578 028/0
 4 معطر گياهان هاي بوته نشستن بار به زمان بودن كوتاه 60/116 30/135 6628 033/0
 5 حرفه اين اقتصادي منفعت 68/133 49/116 6722 044/0
 6 كارشناسان و محلي رهبران توصيه 47/133 73/116 6751 048/0
 7 اوليه اندك سرمايه به نياز 55/120 95/130 7146 244/0
 8 زايي اشتغال 25/125 78/125 7761 952/0
 9 داخلي مطمئن بازارهاي وجود 96/122 30/128 7461 531/0
 10 حرفه اين به وفقم افراد آوردن روي 16/126 78/124 7708 876/0
 11 شغل اين به شخصي عالقه داشتن 83/125 13/125 7751 937/0
 12 شغل اين در داشتن مهارت 81/124 26/126 7704 869/0
 13 پدران از حرفه اين رسيدن ارث 74/124 34/126 7694 847/0
 14 حرفه اين داشتن بركت 37/124 74/126 7646 770/0
 15 فرسايش از جلوگيري و خاك حفظ 05/121 40/130 7211 289/0
 16 گردشگران جذب 61/126 27/124 7648 786/0
 17 ديگر گياهان به نسبت معطر گياهان كاشت مرحله كمتر زحمت 49/124 12/126 7721 894/0

 
 دو بين معطر گياهان دهندگان پرورش مشكالت مقايسه
 گير گالب انكار گل و انكار گل گروه
 در كه رسيد نتيجه اين به توان مي 4 ولجد به توجه با

 مشكالت به مربوط گويه شانزده از گويه 9
 و كار گل گروه دو بين معطر گياهان دهندگان پرورش

  مورد در و داشته وجود نظر اتفاق گير گالب كار گل
 دو اين .است شده مشاهده دار معني اختالف ديگر گويه 7

 تسهيالت ،مينز محدوديت مانند مشكالتي نظر از گروه
 مناسب ترابري هاي راه وجود عدم ،ناچيز اعتباري و بانكي
 گياهان نگهداري تكنولوژي وجود عدم ،بازاررساني جهت

 ،معطر گياهان فروش كم قيمت ،برداشت از پس معطر
 پرداخت در خيرأت و برداشت زمان در كارگر بودن گران
 به خريداران سوي از معطر گياهان خريد بهاي

 به توجه با .اند داشته يدار معني اختالف دهندگان پرورش
 ميزان كه گردد مي حاصل نتيجه اين اي رتبه هاي ميانگين

 گير گالب انكار گل گروه در موارد اغلب در مشكالت اين
 گروه در چون كه است توضيح به الزم .است بوده باالتر
 صفر ،خام معطر گياهان فروش ميزان گير گالب انكار گل
 ميزان اگر است، شده استفاده عرقيات توليد در تماماً و بوده

 خيرأت يا و معطر گياهان فروش كم قيمت مانند مشكالتي
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 خريداران سوي از معطر گياهان خريد بهاي پرداخت در
 اول نگاه در بود كمتر گروه اين در دهندگان پرورش به

 نتيجه آمدن بدست علت اما .رسيد مي نظر به تر معقول
 اصلي شغل كه نمود توجيه اينگونه توان مي را معكوس

 و بوده معطر گياهان پرورش اول درجه در نيز گروه اين
 بدتري وضعيت در شده، ذكر مشكالت نظر از چون
صورت   بهرا محصوالتشان كه اند گرفته تصميم اند، بوده
 .نمايند فرآوري خودشان و نرسانده فروش به خام

 
 گير گالب انكار گل و انكار گل گروه دو بين معطر گياهان دهندگان پرورش مشكالت مقايسه -4 جدول

 اي رتبه ميانگين

 سطح
 يدار يمعن

 ني ويت من
(u) 

 فقط
 كار گل

119=n 

 كار گل
 گير گالب

131=n 

 رديف متغير     

 1 معطر گياهان پرورش براي زمين محدوديت 38/145 62/103 5190 000/0
 2 ناچيز اعتباري و بانكي تسهيالت 69/143 47/105 5411 000/0
 3 سريع بازاررساني جهت مناسب ترابري هاي راه وجود عدم 82/108 87/143 5609 000/0
 4 برداشت از پس معطر گياهان نگهداري تكنولوژي وجود عدم 73/138 94/110 6061 002/0
 5 معطر گياهان فروش كم قيمت 91/138 74/110 6038 002/0
 6 برداشت زمان در كارگر بودن گران 87/116 135 6664 034/0
 7 معطر گياهان خريد بهاي پرداخت در خيرأت 29/134 83/115 6643 035/0
 8 معطر گياهان فروش و خريد امر در دالالن وجود 44/133 76/116 6754 059/0
 9 مرتبط تحقيقات انجام عدم و متخصص نيروي كمبود 32/133 89/116 6770 063/0
 10 برداشت مرحله در زياد سختي 53/118 18/133 6881 091/0
 11 خارجي فروش بازار بودن اشباع 53/132 76/117 6874 096/0
 12 منطقه در ربازدهپ بذرهاي يا قلمه كمبود 18/120 35/131 7098 190/0
 13 فرآوري هاي گاهكار به معطر گياهان انتقال براي مناسب نقليه وسيله نداشتن 22/129 41/121 7307 367/0
 14 برداشت زمان در كارگر به كم دسترسي 58/128 11/122 7390 457/0
 15 كشاورزي محصوالت بيمه صندوق ضعيف عملكرد 98/127 76/122 7469 552/0
 16 منطقه در معطر گياهان توليدي هاي تشكل وجود عدم 84/124 23/126 7708 876/0

 
 و انكار گل گروه دو بين زراعي متغيرهاي مقايسه

 گير گالب انكار گل
 تفاوت كه دهد مي نشان 5 جدول از آمده بدست نتايج

 زيركشت، باغي و زراعي اراضي ميزان نظر از يدار معني
 كشت زير سطح نسبت و معطر گياهان كشت زير سطح

 و انكار گل گروه دو بين اراضي كل به معطر گياهان
 به نگاهي اب .است داشته وجود گير گالب انكار گل

 وجود با كه يافت دست نتيجه اين به توان مي ها ميانگين
 كشت زير سطح و باغي و زراعي اراضي ميزان كه اين

 از دسته آن بوده، بيشتر انكار گل گروه در معطر گياهان
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  .اند برده معطر گياهان كشت زير را خود هاي زمين از يبيشتر درصد اند بوده گير گالب كه يانكار گل
 

 گير گالب انكار گل و كاران گل گروه دو بين زراعي متغيرهاي مقايسه -5 جدول
 رديف متغير گروه تعداد ميانگين معيار انحراف t آماره داري معني سطح

 -43/4 000/0 گير گالب كار گل 131 6321/2 1612/1
 كار گل فقط 119 3063/3 2461/1

 زراعي اراضي ميزان
 )هكتار( كشت زير

1 

 -54/2 012/0 گير گالب كار گل 131 7519/2 1204/1
 كار گل فقط 119 1176/3 1584/1

 باغي اراضي ميزان
 )هكتار( كشت زير

2 

 -13/2 034/0 گير گالب كار گل 131 2611/1 8642/0
 كار گل فقط 119 5328/1 1199/1

 كشت زير سطح
 )هكتار( معطر گياهان

3 

 13/2 034/0 گير گالب كار گل 131 5073/0 1667/0
 كار گل فقط 119 4627/0 1642/0

 گياهان كشت زير سطح نسبت
 كشت زير اراضي كل به معطر

4 

 
 بحث

 مورد در )CV( تغييرات ضريب نتايج براساس
 معطر گياهان دهندگان پرورش مشكالت و ها انگيزه

 اين داشتن بركت انگيزه 3 كلي طور به كه گرديد مشخص
 از حرفه اين رسيدن ارث به و قتصادي،ا منفعت حرفه،
 پرداخت در ريخأت مانند مشكالتي و ها انگيزه ينمهمتر

 به انداريخر يسو از معطر اهانيگ خريد يبها
 صندوق فيضع عملكرد اهان،يگ نيا دهندگان پرورش

 مناسب هينقل لهيوس نداشتن و يكشاورز محصوالت مهيب
 از يفرآور يها كارگاه به معطر اهانيگ انتقال يبرا

 هر توسعه براي بنابراين .اند شده عنوان مشكالت ينمهمتر
 اين بايد اول درجه در گياهان اين پرورش بيشتر چه

 به الزم .شوند تضعيف مشكالتشان و تقويت ها انگيزه
 داشتن بركت به اعتقاد همانند ييها انگيزه كه است توضيح

 هستند رواني يها انگيزه آن، نرسيد ارث به و حرفه اين
 عمل قويتر اقتصادي يها انگيزه از حتي موارد اغلب در كه

 جهت در نتوان حتي اگر كه داشت توجه بايد اند، كرده

 تضعيف جهت در داشت،بر گامي ها انگيزه اين تقويت
 شده ذكر مشكالت مورد در .نگيرد صورت عملي نيز آنان
 دتوان مي منطقه در توليدكنندگان تشكل ايجاد نيز،

 آنان فروش قدرت اول درجه در تا باشد مؤثر يراهكار
 قرار قويتر نهاد يك برابر در سودجو افراد و رود باال

 از تا است فرصتي ها تشكل اين ايجاد همچنين گيرند،
 .ندشو مند بهره باالتري تسهيالت و اعتبارات

 دو بين ني، ويت من آزمون از حاصل نتايج به توجه با
 حضور ميزان نظر از گير گالب انكار گل و انكار گل گروه
 و هاسمينار در شركت ميزان و مربوطه هاي نمايشگاه در

 به توجه با و داشته وجود دار معني تفاوت ها همايش
 اين ميزان كه شود مي حاصل نتيجه اين اي رتبه ميانگين
 دليل .است بوده باالتر گير گالب انكار گل گروه در متغيرها

 بسيار گياهان اين فرآوري يندافر اخيراً كه آنست امر اين
 و سمينارها ها، نمايشگاه برگزاري و گرفته قرار توجه مورد

 از بسياري ،يگير گالب يندافر با رابطه در ها همايش
 اين در افراد حضور .است كرده درگير نيز را انگير گالب
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 در ،نيست تأثير بي نيز گياهان اين كشت توسعه در ها مكان
 گياهان اين پرورش فعاليت به تنها كه افرادي كه حالي

 مجالس اين از بسياري در شركت از ند هستمشغول
 بسنده خود سنتي وكار كشت عمليات به و مانده محروم
 اين بيشتر هرچه پرورش اقتصادي مزاياي از و اند كرده

 هاي نقش ينمهمتر از يكي بنابراين .اند مانده غافل گياهان
 موجب غيرمستقيمصورت  ه بكه دارويي گياهان فرآوري
 حضور افزايش گردد، مي گياهان اين كشت توسعه
 به و مربوطه سمينارهاي و ها نمايشگاه در كنندگان فرآوري

 شناساندن و آنان بيشتر دانش و آگاهي افزايش آن تبع
 كه است بيشتر فروش حتي و مردم به دخو محصوالت

 )Bhattarai )1998 و Subedi تحقيقات نتايج با نتيجه اين
 -ارتباطي روشهاي انواع مثبت تأثير بر مبني هند در

 دارويي گياهان كشت زير سطح افزايش بر ترويجي
 .دارد مطابقت

 دو بين ني، ويت من آزمون از حاصل نتايج براساس
 رضايت ميزان نظر از گير گالب انكار گل و انكار گل گروه

 هانگيا انواع درآمد از رضايت ميزان و توليدي شغل از
 به توجه با و داشته وجود دار معني تفاوت معطر

 ميزان كه شود مي حاصل نتيجه اين اي رتبه هاي ميانگين
 .است بوده باالتر گير گالب انكار گل گروه در متغيرها اين
 برجسته فرآوري نقش اهميت ديگر بار يك نيز جا اين
 در دتوان مي يندافر اين كه گردد مي مشخص و شده

 مؤثر معطر گياهان پرورش زمينه در افراد يترضا افزايش
 درآمد كند مي ايجاد كه اي افزوده ارزش طريق از و بوده
 نتايج با نتيجه اين كه نمايد انكار گل نصيب را يبيشتر

) 2004 (Sharmin و نپال در )Kumar )2008 تحقيقات
 بر درآمد افزايش تبمث تأثير بر مبني ،بنگالدش ناتوره در

 .دارد مطابقت توليدي شغل از ترضاي افزايش

 نتايج ،معطر گياهان پرورش يها انگيزه مورد در
 و انكار گل گروه دو بين ني ويت من آزمون از حاصل

 نظر اتفاق از تياحك موارد اكثر در گير گالب انكار گل
 ميزان داشته وجود نظر اختالف كه اي گزينه 6 در و هاشتد

 توصيه و حرفه اين ادياقتص منفعت مورد در ها انگيزه اين
 گير گالب انكار گل گروه در كارشناسان و محلي رهبران
 طور به  كهگرفت نتيجه توان مي بنابراين .است بوده باالتر
 گروه در روانشناختي و اقتصادي يها انگيزه ميزان كلي
 در فرآوري نقش .است بوده باالتر گير گالب انكار گل
 بيشتر چه هر پرورش براي اقتصادي انگيزه باالبردن جا اين

و  Rogers تحقيقات نتايج با نتيجه اين .است معطر گياهان
 اقتصادي انگيزه افزايش بر مبني )1978( همكاران
 فرآوري يندافر طريق از دارويي گياهان دهندگان پرورش

 .دارد مطابقت ،گياهان اين
 گياهان دهندگان پرورش مشكالت و مسائل مورد در
 گروه دو بين ني ويت من آزمون از حاصل نتايج معطر
 از تياحك موارد بيشتر در گير گالب انكار گل و انكار گل

 وجود نظر اختالف كه اي گزينه 7 در و هاشتد نظر اتفاق
 گروه در موارد ربيشت در مشكالت اين ميزان داشته
 علت به دتوان مي كه بوده باالتر گير گالب انكار گل

 نسبت گير گالب انكار گل يتوليد فعاليت بيشتر گستردگي
 نقش  كهگردد مي مشاهده بنابراين .باشد انكار گل به

 و مسائل برخي مورد در تنها معطر گياهان فرآوري
 افزايش را مشكالت اين و بوده منفي افراد مشكالت

 .است داده
 از يدار معني تفاوت ،t زمونآ از حاصل نتايج براساس

 زير سطح كشت،زير باغي و زراعي اراضي ميزان نظر
 گياهان كشت زير سطح نسبت و معطر گياهان كشت
 انكار گل و انكار گل گروه دو بين اراضي كل به معطر

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

1، شماره 29، جلد فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران  
 

 

235

 ها ميانگين به نگاهي با .است داشته وجود گير گالب
 ميزان كه اين وجود با كه يافت دست نتيجه اين به توان مي

 در معطر گياهان كشت زير سطح و باغي و زراعي اراضي
 كه يانكار گل از دسته آن بوده، بيشتر انكار گل وهگر

 زير را خود هاي زمين از يبيشتر درصد اند بوده گير گالب
 به توجه با نيز نتيجه اين و اند برده معطر گياهان كشت
 به معقول معطر گياهان فرآوري يندافر اقتصادي منفعت

 تحقيقات نتايج با نيز نتايج اين بنابراين ؛رسد مي نظر
Rogers  فرآوري مثبت تأثير بر مبني )1978(و همكاران 
 كشت زير سطح توسعه و درآمد افزايش بر دارويي گياهان

 .دارند مطابقت گياهان اين

 نقش اهميت شدن مشخص و نتايج اين به توجه با
 گردد مي پيشنهاد معطر گياهان كشت توسعه در فرآوري

 تمحصوال اين فرآوري بيشتر هرچه تشويق جهت در كه
 مثبت گامي دالالن به آنان خام فروش از جلوگيري و

 اين فرآوري به مربوط صنايع كه جا آن از .شود برداشته
 كشاورز هر دارد، اندكي اوليه سرمايه به نياز گياهان

 اين فرآوري به اقدام خود خانه يا مزرعه در دتوان مي
 اين در مربوطه هاي سازمان و نمسئوال و كرده محصوالت

 اين از تا باشند راه گر روشن و مددكارند توان مي مسير
 نصيب فعاليت يك از حاصل سود دهيم اجازه طريق
 .اند كشيده زحمت آن براي كه گردد كساني
 
  مورد استفادهمنابع

 .) دومجلد ( دارويياهانيگ يفرآور و ديتول .1386 ،.ر ،يگيدبيام -
  .ه صفح438 مشهد، نشر، به انتشارات
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Abstract 
According to the dependence of Iran's economy on oil revenues, medicinal and aromatic 

plants could play an important role in domestic economy in addition to the great influence on 
non-oil exports. One of the mechanisms for production of such plants is development of their 
processing. Given the importance of this issue, the current study was performed to investigate 
the role of processing in development of cultivation of aromatic plants in Kashan. In general, 
this was a survey research in which data were collected by questionnaires and its validity was 
examined by Cronbach's alpha (higher than 0.7). The statistical population was growers of 
aromatic plants of which 250 persons were selected randomly. Data analysis was performed by 
descriptive and inferential statistics such as frequency, mean, coefficient of variation, and 
finally Mann-Whitney and T tes. The results showed that satisfaction of income resulted from 
aromatic plants and economic incentives were higher in the group of processors than that of the 
group of flower growers. It also became clear that processors allocated a higher percentage of 
the total land to cultivation of aromatic plants with more satisfaction from this job and more 
willing to continue in future. 

 
Key words: Aromatic plants, medicinal plants, processing, development of cultivation, 
Kashan. 
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