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پژوهشینوع مقاله: 

ساريتحلیل رفتار کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی در شهرستان

3محمدرضا مرشدلوو 2طاهر عزیزي خالخیلی، *1بیژن ابدي

)31/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

ماده تولیدهاي مهم گیاهان دارویی جهت فرصت مناسبی را جهت شناسایی، اهلی سازي و کشت گونه،شرایط مناسب آب و هوایی ایران
عرضه در زنجیره . فراهم نموده استو افزایش درآمدزایی کشاورزان هابومستیز، حفاظت از منابع ژنتیکی فراوريخام مورد نیاز صنایع

گیاهان است. به همین دلیل، پژوهش اینموفقیت پروژه نشر الگوي کشتشاخصی از کشت گیاهان دارویی پذیرش، کشاورزيمحصوالت 
کشاورزان مطالعهموردجامعه.حاضر به بررسی عوامل متمایزکننده کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی پرداخته است

انتسابباياطبقهیتصادفيریگنمونهبا روشکشاورز150،مورگان-ینمونه کرجسحجمجدولشهرستان ساري بودند که مطابق با
ياعضاازجمعیتوسطپرسشنامهيصورییروا. )NT ،61=n2 ،89=n1= 150ند (ش شدیمایپپرسشنامهابزارباانتخاب ومتناسب

انسجامويسازگاردییتأيبرا. الزم انجام شداتاصالحهاآنيشنهادهایپبر اساسودییتأيکشاورزآموزشوجیترورشتهیعلمئتیه
نشان ) 20نسخه(SPSSافزارنرمباهانتایج تحلیل داده. )<86/0	α>94/0استفاده شد (کرونباخيآلفاازقیتحقيهاشاخصيهاهیگو

رگرسیون الجستیک با الگويهمچنین، شواهد نشان از برازش مناسب درصد است.33/59داد که نرخ پذیرش کشت گیاهان دارویی 
دهد که ). نتایج الگوي رگرسیون الجستیک نشان می2log likelihood ،10/0 =Cox and Snell R2–=190/187هاي کمی دارد (داده

د. در بخش ش کشت گیاهان دارویی دارروي پذیر، بیشترین تأثیر مثبت و معنادار88/1معادل Exp(B)دانش کشت گیاهان دارویی با
تواند اطالعات مفیدي را براي ترویج کشت گیاهان پیشنهادهایی براي بهبود پذیرش کشت گیاهان دارویی ارائه شده که می،يریگجهینت

داشته باشد.به همراهدارویی 

ساري.، گیاهان دارویی، پذیرنده، نپذیرندهمدیریت پذیرش، کشاورزان، کلیدي: هايواژه

.دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه مراغه، مراغه، ایران١
بیعی ساري.کشاورزي و منابع طعلوم استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه ٢
.دانشگاه مراغه، مراغه، ایرانعلوم باغبانیگروه دانشیار٣
abadi@maragheh.ac.ir: مسئول، پست الکترونیکنویسنده *
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مقدمه
میان گرادیسانتدرجه 50تا 40روز آفتابی در سال و اختالف دماي 300ی، جهاناقلیم13ازمیاقل11ایران با دارا بودن

هاي مهم گیاهان دارویی مناسب را جهت شناسایی، اهلی سازي و کشت گونهاکولوژیکی نقاط آن، شرایط نیترگرمسردترین و 
آورده استماده خامِ مورد نیاز صنایع، حفاظت از منابع ژنتیکی و افزایش درآمدزایی کشاورزان به وجود يسازفراهمجهت 
Kideghesho؛1385نیا و همکاران، (اکبري & Msuya, Sani Kankara؛ 2010 et al., سازمان خواربار و گزارش به ).2015

لیارد دالر در سال است، در سال یحال حاضر حدود صد مکه دردارویی، ارزش تجارت جهانی گیاهان کشاورزي ملل متحد
، اهمیت کشت گیاهان کنندگانمصرفاز دیدگاه .)1389بناب، خواهد رسید (کشفیمیالدي به رقم پنج تریلیون دالر 2050

با افزایش تمایل صاحبان یاهیگيداروهاماده خام جهت تولیدعنوانبهاهانیگاین ازاستفادهدارویی از آن جهت است که 
در کشورداروهاي گیاهیبراي مثال، مصرف.تأثیر گذاشته استهاآنبر تقاضا و خرید همراه شده و کنندگانمصرفصنایع و

درصد مردم کشور 60است؛ همچنین، برابر شده27و بیش از افتهیشیافزامداوم طوربه،میالدي90تا دهه 30از دهه آمریکا
). در کشورهاي در حال 1396درصد مردم کشور انگلستان به درمان گیاهی گرایش دارند (مرادي نژادي و همکاران، 74آلمان و 

، به گیاهان دارویی وابسته هستند و گیاهان شانهیاولبراي رفع نیازها و تقاضاي خدمات درمانی آنهاتوسعه نیز اکثریت جمعیت
Sani Kankara(کنندتلقی میمنابع طبیعی و ایمن عنوانبهدارویی را در مقایسه با انواع داروهاي شیمیایی  et al., ). از سوي 2015

Chenانقراض کمک نمود (حالدرهايگونهتوان به حفاظتدیگر، با کشت گیاهان دارویی می et al., عرضه در زنجیره).2016
گیاهان اینالگوي کشتموفقیت پروژه نشر شاخصی از از کشت گیاهان دارویی کشاورزانمیزان پذیرش، محصوالت کشاورزي

در این راستا، تحقیقات اندکی پیرامون پذیرش کشت و تولید گیاهان .باشدهاي متولی نظیر ترویج کشاورزي میتوسط سازمان
نظیراند ها پرداختهبه شکل استقرایی به تدوین فرضیههاآنهاي مبتنی بر نظریه انجام شده است و بیشتر فرضیهبر اساسدارویی 

)Burkhart, ,Vashishtha؛ 2011 ,Kanwat؛ 2011 ,Kumar؛ 2011 ). این 1396؛ یاوري و زرافشانی، 1392ایروانی و همکاران، ؛2016
بررسی عوامل مؤثر بر تمایز کشاورزان درصددو نظریه رفتار منطقی، یشناستیجمعمنابع مزرعه، نظریه الگوييریکارگبهمطالعه با 

کشاورزان میزان به چه )1از اندعبارتباشد. سؤاالت تحقیق نیز پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی در شهرستان ساري می
) 3؟ و اندماکد) عوامل متمایزکننده کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی 2؟ اندپذیرفتهراکشت گیاهان دارویی

هاي ترویج کشاورزي جهت تشویق کشاورزان به پذیرش کشت گیاهان دارویی چیست؟پیشنهادهاي الزم براي ارتقاي نقش آموزش
پذیرش کشت گیاهان داروییکنندهنییتبهاي الگوينظریات و 

منابع مزرعهالگوي
رفتار پذیرش را در یک محیط ساختاري و مبتنی بر منابع يریگشکلزمینه )Farm resource-based model(منابع مزرعهالگوي
دو متغیر مؤثر بر پذیرش کشت گیاهان دارویی تبیین عنوانبههاي مزرعه دهد. در این مطالعه، اندازه زمین و داراییتوضیح میمزرعه

,Kanwatآید (میحساببهعوامل ساختاري مؤثر بر کشت گیاهان دارویی شوند. اندازه زمین از می 2011; Sharma, ,Kubrevi؛ 2002

Van On(ون آن و همکاران).2005 et al., یکیاکولوژاقتصادي، فرهنگی و - ) در پژوهش خود با هدف بررسی عوامل اجتماعی2005
در منطقه دازو کشور ویتنام به این نتیجه رسیدند که ) .Elettaria cardamomum L(مرتبط با کشت محصول دارویی هل

Makarauبراي کشت گیاه دارویی هل دارند. نتایج تحقیق ماکارو و همکاران (يتربزرگهاي هاي ثروتمندتر زمینخانواده et al.,

. اوکاماکا و همکارانتأثیر داردلیزنجبي کشتکشاورزيهاينوآوررشیپذدهد که مقیاس اندازه زمین بر ) نشان می2013
)Ukamaka et al., به این نتیجه رسیدند که عواملی نظیر اعتبارات و مکانیزاسیون کشت زنجبیل بر منافع درآمدي کشاورزان ) 2018

Kideghesh(حاصل کشت زنجبیل تأثیر دارند. جعفري و همکاران & Msuya, ها و دهند که ثروت (دارایی) نیز نشان می2010
.هاي زراعی کشور تانزانیا داردجهت کشت در بوم نظامسازي گیاهان داروییدرآمد) تأثیر مثبتی بر اهلی

یشناستیجمعنظریه 
داند. و دانش) را در فرایند پذیرش دخیل میيریپذسکیر(نظیر سن، تحصیالت، یشناستیجمع، متغیرهاي یشناستیجمعنظریه 

کمتر هاآنکشاورزان کاهش یافته و يریپذمشارکتسن از عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوري است. با افزایش سن کشاورزان، میزان 
بیشتري يریپذسکیرپردازند. در این میان، احتماالً کشاورزان جوان، توانایی بوده و در نتیجه کمتر به تغییر رفتار میریپذسکیر

,Bhagvanbhaiبهاي (بهاگوانباشند. براي اقدامات متهورانه را دارا می که بین متغیرهاي سن و پذیرش گیرد) نتیجه می2009



1400نامه/ ساله/ ویژ17علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران/ جلد

51

شواهد حاکی از آن است که سطح تحصیالت با پذیرش فناوري کشت دارفلفل فی وجود دارد. آئونال رابطه منهاي کشت فناوري
)Vashishtha, Makarau(لیزنجبي کشتکشاورزيهاينوآوررشیپذ) و 2011 et al., به يریپذسکیردارد. همبستگی) 2013

يریپذسکیردهد که هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي یک اقدام متهورانه است. در این رابطه، تحقیق نشان میمعناي پذیرش هزینه
,Isabgol, Psyllium husk()Kanwat(اسفرزهکشتبایتوجهقابلطوربه ,Vashishthaو کشت گیاه دارفلفل ارتباط دارد ()2011

دانشکافی نبودندهد که از عوامل مؤثر بر پذیرش کشت گیاهان دارویی است. ادبیات تحقیق نشان میدانش یکی دیگر ). 2011
از عوامل محدودکننده پذیرش کشت گیاهان دارویی در بخش رامپور در هیماچال پرادشِ کشور هندوستان کشتيهاوهیشپیرامون
Brahmiاست ( & Dutt, ,Kumarکومار (مطالعه). 2014 تیریمدپیرامونیکافدانشیت کشاورزان اکثرکهدهدیمنشان)2016

,Nagar(. نگار دارندلیزنجبداروییگیاهدیبرداشت تولتغذیه وخاك،يسازآمادهي، اریآب براي بهبود دهد که گزارش می) 2006
نتایج در این راستا، افزایش تولید گیاه دارویی گشنیز الزم است که دانش کشاورزان پیرامون کشت گیاهان دارویی افزایش یابد. 

و بیشترین دانشکشت بذرها يگذارفاصلهزمین، میزان بذر مورد نیاز و يسازآمادهدهد که کشاورزان پیرامون تحقیق نشان می
,Jat(را دارا بودندکمترین دانش مرحله داشت محصول هاي پیرامون فعالیت ,Meena). مینا (2008 کهدهدمیگزارش) 2003

يبرامحصولبلوغازپسياریآبوهرزيهاعلفکنترلمناسبزمان، کودکاربرد نهادهزمانپیرامون باالییدانشدهندگانپاسخ
اطالعاتیدهندگانپاسخازکدامچیهداشتند و ياریآبدفعاترا پیراموندانشحداقلدهندگانپاسخگیري داشتند. همچنین، بذر

يمغذموادي ومغذموادکمبودازیناشيماریب،NPKازاستفادهزمان،)هکتاردرلوگرمیکNPK(يکودهامقدارپیرامون کیفیت 
نداشتند.کلرزعالئمکنترلدر ) FeSO4(فروسسولفات

نظریه انتخاب منطقی
هاي یک رفتار بحث انتخاب منطقی، ریشه در نظریات اقتصادي کالسیک دارد و پیرامون مزایا (مطلوبیت و سود) و هزینهنظریه 

و نیاز آبی محدود، مدتکوتاه، دوره رشد زعفرانگیاه داروییحاصل از فروشدرآمد نسبتاً خوب دهد که نماید. شواهد نشان میمی
تواند با اقدام به کشت گیاه امنیت معیشتی میبرانگیخته است. همچنین، شواهد حاکی از آن است که به کشت این گیاه را کشاورزان 

,Vashishthaدارویی دارفلفل حاصل شود ( ,Burkhartبورخارت (). 2011 ) معتقد است که کشت گیاهان دارویی در ایالت 2011
ها هزینهباشد. که سرشار از گیاهان دارویی است، می)Ginseng(هاي جینسنگجنگلپنسیلوانیاي آمریکا راه مؤثري در حفاظت از 

شود که فرد باید در برابر انجام یک رفتار از منابع زمانی، پولی و نیروي انسانی هزینه در مقابل منافع قرار دارند و به مواردي گفته می
,Kanwatنماید. مطالعه کنوات ( انگیاهکشتيهانهیهزکهکردنددركدکنندگانیتولبیش از نیمی از کهدهدیمنشان) 2011

چارچوب نظري 1نگاره . استترنییپانسبتاً،ی و رایج منطقهاصلمحصولعنوانبه، گندممحصول بهنسبتاسفرزهوزنیاندارویی
دهد.تحقیق را نشان می

چارچوب نظري پژوهش-1نگاره

رفتار پذیرش 
کشت گیاهان 
دارویی و معطر

منابع مزرعهالگوي
اندازه زمین-
مزرعهها و منابعدارایی-

نظریه جمعیت شناسی
سن-
سطح تحصیالت-
ریسک پذیري-
دانش کشت-

نظریه انتخاب منطقی
ادراك شدهمنافع-
هاي ادراك شدههزینه-
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پژوهشروش 
گلوگا،ساري، مرکز استان مازندران، انجام گرفت. این شهرستان مانند شهرهايشهرستاندر مناطق روستایی تحقیق حاضر 

تخریبازيریجلوگوزاییدرآمد، اشتغال، ایجاد گیاهان داروییکشتيبرایتوجهقابلتیظرف،دودانگهونهچاردانگاکا،ن
مازندراناستانبهمتعلقگونه2000، رانیادرییدارواناهیگاخته شدهشنگونههزار8000از.داردیعیطبیاهیگپوشش

500حدوددرگل محمدي پرورشن،یابرعالوه. شودیمبرداشتاستاننیاازگیاهان داروییتن1106ساالنهکه است
،سیرنعناع،،علف لیمواهیگهمچنین، . استشدهاجرايسارشهردودانگهیکوهستانمناطقدرداربیشيهادامنهازهکتار

گیاهان نیترمهماز و گزنهرزماري، بومادران،یکاسنالطیب، بیدمشک،، سنبلانیبنیریشباریجه،پونه، آویشن، مارچوبه،
6/3228تن گل محمدي (کشت آبی) با عملکرد 1/884در استان مازندران، . هستندمازندران استان دارویی قابل کشت در
یتصادفيگیرنمونهروشاز در این مطالعه، ). 1398تولید شده است (آمارنامه کشاورزي، تن زعفران 1/0کیلوگرم در هکتار و 

مورد نمونهحجمتخمینبراي.ه استتوجه به مناطق جغرافیایی شهرستان ساري استفاده شدبامتناسبانتسابباياطبقه
روستاهاي موجود در هر طبقه شد. پس از تخمین حجم نمونه، استفادهمورگان -یکرجسحجم نمونه جدولاز مطالعه

، درصدي از حجم نمونه روستاهر درکشاورزانتعداد توجه به با تصادفی ساده انتخاب شدند ويریگنمونهبه روش دهستان)(
بر پرسشنامه،صوري قابل قبولرواییدستیابی به. جهتتکمیل شدپرسشنامه 150داده شد و تعداد اختصاص هاآنبه 

با انجام یک . اصالحات پرسشنامه انجام شدترویج و آموزش کشاورزيرشتهیعلمئتیهياعضاازگروهیاساس نظرات 
با هادادهتحلیلدر مطالعه حاضر،. بررسی شدکرونباخآلفايروشازبا استفاده پرسشنامههايشاخصپایایی،مطالعه راهنما

.الجستیک استفاده شدرگرسیونی پیرسون وهمبستگآماريالگوياز ) انجام شد و20نسخه(SPSSافزارنرماستفاده از
و بحثهایافته

هستند.کشت گیاهان داروییکشاورز نپذیرنده61کشاورز پذیرنده و 89شامل دهندگانپاسخدهد کهنشان می1جدول 
و هزینه ادراك شده بیشتر از کشاورزان يریپذسکیرسن، تحصیالت، جزبهمیانگین تمام متغیرها براي کشاورزان پذیرنده 

نپذیرنده است.

)NT ،61=n2 ،89=n1= 150هاي کشاورزان پذیرنده و کشاورزان نپذیرنده کشت گیاهان دارویی (ویژگی-1جدول 
پذیرندگان

)89=n1) (33/59(درصد
نپذیرندگان

)61=n2) (67/40(پاسخگویانکلدرصد

38/2) 46/2(007/2) 38/2(64/2) 49/2((هکتار)اندازه زمین
10/1) 52/1(81/0) 92/1(29/1) 13/1(هاي مزرعهدارایی

52/48) 67/29(19/49) 61/44(05/48) 51/11((سال)سن
74/2) 03/1(88/2) 01/1(64/2) 04/1((سال)تحصیالت

17/3)91/0(23/3) 96/0(13/3) 89/0(پذیريریسک
70/3) 89/0(13/3) 43/1(88/3) 63/0(**دانش کشت گیاهان دارویی

02/4) 62/0(99/3) 63/0(03/4) 63/0(منفعت درك شده
10/3) 83/0(13/3) 75/0(08/3) 89/0(هزینه درك شده

است.01/0معناداري در سطح کمتر از دهندهنشان**: توجه

پذیري، دانش، منفعت و هزینه ادراك شده در بین گروه پذیرندگان و نپذیرندگان را هاي ریسکهاي سازهدرصد گویه2جدول 
کشاورزان پذیرنده کشت گیاهان دارویی کمتر از يریپذسکیردهد. طبق نتایج این جدول، میانگین شاخص نشان می

کشاورزان نپذیرنده است.
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پذیري، دانش، منفعت و هزینه ادراك شده در بین گروه پذیرندگان و نپذیرندگانهاي ریسکهاي سازهدرصد گویه-2جدول 

نپذیرندگانپذیرندگانها / گروهگویه
)1()2()3()4()5()1()2()3()4()5(

)= 92/0α(يریپذسکیر
50/137/243/213/301/104/97/153/191/385/17از ریسک کردن، ترسی ندارم.

لذت هاي شانس آزمایی،موقعیتاز
7/68/251/282/291/104/55/131/292/338/18برم.می

هایی که نتیجه قطعی ندارند، از موقعیت
6/51/197/423/212/114/94/181/299/261/16برم.لذت می

6/55/131/375/354/122/75/134/278/402/11برم.از ماجراجویان لذت می
25/3=Median 89/0؛ =Sd. 13/3؛ =Mean50/3=Median 96/0؛ =Sd.23/3 =Mean

نپذیرندگانپذیرندگان
)1()2()3()4()5()1()2()3()4()5(

)= 90/0αدانش کشت گیاهان دارویی (
گیاهان کاشتبراي شدههیتوصزمان

6/56/55/132/561/197/286/201/348/148/1دارویی

براي کشت گیاهان خاكيسازآماده
1/14/3276/41273/323/19301/162/2دارویی

براي کشت در میزان بذر مورد نیاز 
4/36/55/227/428/253/298/194/416/89/0هکتار

2/25/42/296/415/229/356/205/307/113/1کشتدر گذاري بذرها (نشاء) فاصله
4/36/56/231/373/309/298/253/258/152/3ي (زمان آبیاري)اریآبتیریمد
ي (تعداد دور و فاصله اریآبتیریمد

2/24/36/143/575/228/275/211/296/169/4آبیاري)

گیاه جهتبلوغازپسياریآبزمان 
05/48/258/438/253/292/212/305/189/0گیريبذر

1/17/67/249/445/228/312/205/307/158/1کود دادنونحوه داشت محصول 
بلوغعالئم(برداشتمناسبزمان

4/36/55/136/41367/279/205/34158/1محصول)

4/36/5188/342/38344/242/31104/1بذرو تیماريسازرهیذخ
097/158/344/406/332/249/3092/2هرزيهاعلفکنترلمناسبزمان
درلوگرمیک(NPKيکودهامقدار
2/26/5273/398/253/32204/272/71/3)هکتار

5/46/53/212/383/308/367/246/292/78/1در کشتNPKازاستفادهزمان
5/44/36/232/383/303/365/264/2799/0يمغذموادکمبودازیناشهاييماریب

85/3=Median 63/0؛ =Sd. 88/3؛ =Mean50/2=Median 43/1؛ =Sd.13/3 =Mean

نپذیرندگانپذیرندگان
)1()2()3()4()5()1()2()3()4()5(

)= 86/0αمنفعت درك شده (
کشت گیاهان دارویی باعث:

هاي شغلی (کشاورزي، رونق فرصت
صنایع فرآوري و دارویی) در منطقه 

شود.می
5/49/75/131/551/198/105/191/516/27

جلوگیري از مهاجرت کشاورزان به 
2/29/71/198/259/449/048/272/461/21شود.شهرها می

کاهش شکاف طبقاتی بین کشاورزان 
1/17/67/244/40273/15/43/322/427/19شود.فقیر و غنی می
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2ادامه جدول 

نپذیرندگانپذیرندگانها / گروهگویه
)1()2()3()4()5()1()2()3()4()5(

)= 86/0αمنفعت درك شده (
کشت گیاهان دارویی باعث:

روستایی - جذب گردشگران کشاورزي
09/161/103/397/3306/37/325/341/29شود.می

بهبود وضعیت اقتصادي کشاورزان (افزایش 
4/32/26/57/511/3706/34/205/475/28شود.درآمد) می

رونق مهارت کارآفرینی و خوداشتغالی در 
2/24/397/427/42008/239/433/32شود.منطقه می

1/15/45/137/422/389/08/17/25416/30شود.تخریب کمتر جنگل و مرتع می
05/42/201/372/3808/1269/483/23شود.افزایش ذخیره غذاي دام در طبیعت می

حفاظت خاك و جلوگیري از فرسایش 
04/35/138/433/3903/15/263/459/26شود.می

11/4=Median 63/0؛ =Sd.03/4 =Mean88/3=Median 63/0؛ =Sd.99/3 =Mean

نپذیرندگانپذیرندگان
)1()2()3()4()5()1()2()3()4()5(

)= 75/0α(شدهادراكهزینه 
تولید گیاهان دارویی

2/207/158/258/326/55/83/10353/329/13به نیروي کار شدید نیاز دارد.
5/22181/193/301/103/63/11277/297/25داراي بازاریابی سختی است.

1/193/306/237/152/112/73/101/296/258/27براي کشاورزان بزرگ مالک مناسب است.
2/119/16186/414/124/05/87/371/347/15فروش پایینی دارد.

هاي باتالقی انتخاب مناسبی براي زمین
7/64/37/247/425/2209/01/603/288/10نیست.

20/3=Median 89/0؛ =Sd.08/3 =Mean40/3=Median 75/0؛ =Sd.13/3 =Mean

)، خیلی موافقم 4)، موافقم (زیاد) (3نظرم (متوسط) ()، بی2)، مخالفم (کم) (1خیلی مخالفم (خیلی کم) (هاطیف مورد استفاده در سنجش گویهتوجه:
) است.5(خیلی زیاد) (

رگرسیون الجستیک
هاي مزرعه، سن، سطح تحصیالت، دانش، (اندازه مزرعه، دارایینیبشیپرابطه هر یک از متغیرهاي شدتبراي بررسی 

Binary Logistic(هزینه) با پذیرش کشت گیاهان دارویی از رگرسیون الجستیک دوتاییوپذیري، منفعتریسک

Regression(مشاهداتاستقاللهاياستفاده شد. پیش از انجام این تحلیل، فرض)Independence( یخطّهم، فرض نبود اثر ،
، VIFرعایت شدند. براي مثال، نتایج هاي پرتدادهو نبود و متغیر وابستهنیبشیپروابط بین متغیر بودنیخطّفرض

Tolerance 10چندگانه را نشان دادند (یخطّهمو ضریب همبستگی پیرسون نبود اثر<VIF ،20/0>Tolerance.( روشاز
در رگرسیون الجستیک هااستفاده شد. گروهی از آزمونبه تابع رگرسیون الجستیککنندهینیبشیپمتغیرهايزمانهمورود

ثابت از يالگوبراي 2LL–دهند که مقدار ها نشان میهستند که نتایج این نوع آزمونالگوضرایب نگریکلهاي با نام آزمون
+شود (کامل محاسبه میالگوي2LL–و مقدار منفی )Chi-square(کايطریق محاسبه مجموع مقدار مربع  (− ثابت کمتر الگوي2LL–کامل از مقدار الگويبراي 2LL–شود که مقدار زمانی انجام میالگو) که برازش مناسب (

دهد متغیرهاي شود که نشان میاین است که فرض صفر پذیرش نمیدهندهنشاندرصد 5باشد. سطح معناداري کمتر از 
را ایجاد خواهند کرد.الگوینیبشیپمستقل تأثیرگذار بوده و بهبود در 
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Cox and Snell(اسنل-ضریب همبستگی چندگانه کاکسدو R Square(و ناگلکرك)Nagelkerke R Square(شبهءجز
در این مطالعه، مقادیر ضرایب . شوندیمریتفسچندگانه R2مانندمشابهطوربهوهستندR2ضرایب همبستگی چندگانه نظیر

متغیرها از آزمون يبندطبقهو درستیصحتدهند. براي بررسی نشان میکوچک رااثراندازهکی13/0و 10/0همبستگی 
تحلیلالگويبودنمناسبدهندهنشانآماري آزمون يمعنادارریغد کهشاستفاده )Husmer-Lemeshow(شوفمل- هاسمر

چقدر تغییرمستقلریمتغواحد تغییر درکیدهد که به ازاي) نشان می)Odds ratio(یا بختشانسنسبت(Bبیضر. است
دهداست که نشان می63/0بابرابرمربوط به متغیر دانش کشت Bبراي مثال، مقدار . افتداتفاق میوابستهریمتغلگاریتمدر
افتاد. آماره والدخواهدپذیرش کشت گیاهان دارویی اتفاق درافزایش واحد64/0دانش، افزایش درواحدبه ازاي یککه

)Wald statistic(نیز براي آزمون معناداري آماري هر یک از متغیرهاي کووریئیت)Covariate(ریمقادشود. استفاده می
Exp(B)به کهدهدیمنشانبراي متغیر دانش88/1شانسنسبتبراي مثال،.دهندرا نشان می(بخت)شانسيهاسبتن

.)4خواهد شد (جدول شتریببرابر88/1داروییپذیرش کشت گیاهان شانس،دانشمتغیر درشیافزاازاي یک واحد 

رگرسیون الجستیکالگوينتایج -4جدول 
BS.EWaldDfsigExp(B)VIFToleranceمتغیرهانظریه

رعه
 مز

ابع
09/008/025/1126/010/137/172/0اندازه مزرعهمن

17/016/008/1129/018/131/175/0هاي مزرعهدارایی

تیجمع
ناس

ش
ی

007/007/0179/099/090/152/0- 002/0سن
18/023/0162/091/079/155/0- 09/0تحصیالت

20/021/0164/091/016/186/0- 09/0يریپذسکیر
63/023/015/71007/088/169/159/0دانش

قی
نط

ب م
تخا

33/022/0162/085/0- 15/0منفعتان
26/244/0

22/05113/0171/092/009/191/0- 08/0هزینه

68/74=-2log lieklihood10/0؛ =Cox and Snell R square

، p= 007/0(دارددر تمایز کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویینقش مهمی دانشتحلیل نشان داد که 
63/0=B88/3براي کشاورزان پذیرنده (). طبق نتایج آمار توصیفی، میانگین این متغیر=Mean( بیشتر از کشاورزان نپذیرنده

)13/3=Mean( است و تأثیر مثبت و معناداري بر تمایز دو گروه از کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده دارد؛ به این معنا که هرچه
گیرد. دارویی بیشتر صورت میبیشتر باشد، پذیرش کشت گیاهانهاي کشت گیاهان دارویی فعالیتپیراموندانش کشاورزان 

یدرونکشاورزان پذیرنده تأثیر دانش الزم براي کشت گیاهان دارویی را به شکل کامل و مطلوبیکهدهدیمنشانیافتهنای
)Internalize(هاي نسبت به نیاز بیشتر به دانش روز جهت کشت و حمایتهاآنتواند ادراکات اند که این خود مینموده

هاي شناختی بیشتر توسط ویژگیاین وضعیتبه عبارت دیگر،.هاي آموزشی و ترویجی را تحت تأثیر قرار دهدسازمان
پیرامونسازمان جهاد کشاورزي و ترویج يهايگذاراستیسها و شود و محیط اطراف که مبتنی بر فعالیتکشاورزان تعیین می

چارچوب ذهنی و وندیپبهمنجردانش از یک طرف . اثربخشی کمتري داشته استنشر نوآوري کشت گیاهان دارویی است،
ازو) کشتيبراازینمورديهامهارتودانش،مثالعنوانبه(شود میکشتيافزارنرميهاجنبهبا ابعاد وکشاورزانشناختی

یکافدانشکشاورزانکهیهنگام. داردکشت ارتباط يهايورافنکاربردمثالعنوانبه، يافزارسختابعاد با،گریدطرف
لیپتانسدانشنیاکهدهدیمنانیاطمهاآنبهنفسبهاعتمادضمن افزایش ،و آن را درونی کرده باشنددارندپیرامون کشت 

در واقع،نماید.کشت را ایجاد میرشیپذتوسعهوآغازو زمینه داردو سودمند مشاهدهي قابل رفتاراقداماتبهشدنلیتبد
افتهینیا. دهدشیافزاراکشاورزانیي فنّهاییتواناوببردنیبازراکشتپیرامونکشاورزانابهاماتتواندیمدانششیافزا
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Brahmiو دات (از نظر براهمی پیشین همخوانی دارد. براي مثال مطالعاتيهاافتهیبا & Dutt, پیراموندانشنبود) 2014
از عوامل محدودکننده مؤثر بر کشت گیاهان دارویی در بخش رامپور در هیماچال پرادشِ کشور هند است. کشتيهاوهیش

,Suganthiساگانتی ( نیا) نیز به این نتیجه رسید که دانش اثر مثبت و معناداري بر پذیرش کشت گیاهان دارویی دارد. 2013
گرایش ترویج بیشتر به نشر کشت گیاهان دارویی ،نشر نوآوريالگويطبق پیامدهايکهشودیمدییتأتیواقعنیاباموضوع
شامل توانمندسازي کشاورزان از نظر دانش، مهارت و تخصص افزاري که ) بوده است و کمتر به بعد نرميافزارسخت(بخش 

الزم جهت کشت است، توجه شده است.
شنهادهایپويریگجهینت

هاي پرداخت. از یافتهگیاهان داروییکشتتمایز کشاورزان پذیرنده و نپذیرندهکنندهنییتععواملمطالعهپژوهش حاضر به
، رونیاپژوهش حاضر تأثیر مثبت و معنادار متغیر دانش بر تمایز کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گیاهان دارویی است. از 

از نظر ژهیوبهشود که در راستاي نشر نوآوري کشت گیاهان دارویی، به توانمندسازي کشاورزان به ترویج کشاورزي پیشنهاد می
هاي ترویج با محتواي آموزشی از قبیل موضوعات دانش کشت توجه الزم را داشته باشد. در این راستا، برگزاري کالسارتقاي 

ترویج باشد. همچنین، به ترویج تواند از محورهاي آموزشکشت و نحوه مدیریت محصول در مراحل مختلف تولید مییفنّ
هاي آموزش ترویج در کالستا ت گیاهان دارویی دعوت به عمل آید شود از کشاورزان پیشرو در کشکشاورزي پیشنهاد می

خواسته شود تا تجربیات خود را پیرامون کشت گیاهان دارویی به دیگر کشاورزان انتقال دهند. هاآنبرساند و از همبهحضور 
ی و مبتنی بر تجربیات کشاورزان کمک کند. و پالوده شدن آن با دانش محلّیفنّتواند به تسهیل انتقال دانش این راهکار، می

دانششیافزايبراشود که وري تولید را افزایش دهد. در این راستا، پیشنهاد میتواند بهرهاینکه دانش علمی میژهیوبه
،نهیزمنیادروشودارائهرممستومدتیطوالنیآموزشيهابرنامهگیاهان داروییکشتبهمربوطمسائلپیرامونکشاورزان

شودیمشنهادیپکشاورزيمروجانبه کشاورزانیفنّدانششیافزادر راستاين،یبنابرا.داردوجوديجديزیربرنامهبهازین
الزم است که تحقیقات. همت گمارنداهانیگنیاکشتپیرامونجمعیوگروهیفردي،آموزشیهايروشتا به استفاده از 

پیرامون وضعیت کشت گیاهان دارویی، عوامل فیزیولوژیکی گیاهان مورد هدف، شرایط فیزیکی مناسب کشت، بیشتري
ی کسب اطالع شود. و از منابع دانش محلّانجام گیردهاي عملیات داشت و نگهداري گیاه و تغذیه گیاهان دارویی ویژگی

مزیت یاهان دارویی قابل نشر در مزارع کشاورزي اعم از هاي گشود که ویژگیبراي تحقیقات آینده پیشنهاد میهمچنین، 
د. همچنین، الزم نبودن آن مورد مطالعات عمیق و کاربردي قرار بگیرقابلیت رؤیتو يریپذآزمون، پیچیدگی،سازگاري، نسبی

کشت گیاهان توسط کشت گیاهان دارویی تحقیقاتی پیرامون نحوه و فرایند پذیرش الگوي پروژه نشر يسازادهیپاست پس از 
شناسی، هاي جمعیتکشاورزان انجام شود. بعالوه، تحلیل مخاطبان ترویج کشاورزي در کشت گیاهان دارویی از نظر ویژگی

تحقیقات در حوزه توسعه کشت گیاهان دارویی ي، پایگاه اجتماعی و قشربندي روستایی خود زمینه دیگرمزرعهساختاري
.خواهد بود

تقدیر و تشکر
دانند تا از باشد. نویسندگان الزم میدر دانشگاه مراغه می97/د/4183بمصوشمارهمقاله حاضر بخشی از طرح تحقیقاتی به 

از تیم تحقیق تشکر و قدردانی کرده و همچنین از جانبههمههاي حمایتلیبه دلپژوهش و فناوري دانشگاه مراغه دیریتم
آید.میعمل ه که در این تحقیق مشارکت نمودند، تقدیر و تشکر بساريکلیه کشاورزان شهرستان
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Abstract
The present study probes into distinguishing factors of adopter and non-adopter farmers in cultivation of
medicinal and aromatic plants. The study population was farmers of Sari County. According to Krejcie and
Morgan sample size table, 312 farmers (n1= 89, n2=61, NT = 150) were selected as a sample using stratified
random sampling method. Research device was a self-administrated questionnaire. The face validity of the
questionnaire was confirmed by a group of agricultural extension and education faculty members and then
required amendments were made based on their suggestions. Cronbach's alpha was used to confirm the internal
consistency of the items used for research measures and the results ranged from 0.86 to 0.94. The data were
analyzed using SPSS20. This study revealed that the adoption rate of medicinal plants' cultivation is 59.33%.
The evidence also suggests a suitable fitness of the logistic regression model with quantitative data (Cox and
Snell R2 = 0.10, –2log likelihood = 187.190). The results of the logistic regression model also illustrated that the
variable knowledge (Exp (B)= 1.88) has the greatest effect on the adoption of medicinal plants' cultivation. As a
concluding remark, agricultural extension change agents were provided with some practical recommendations in
order to be able to promote the cultivation of medicinal and aromatic plants.

Keywords: Adoption management, Farmers, Adopter, Non-adoptor, Medicinal plants, Sari.
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