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The present study aims to investigate the Barriers of local communities in 
marketing the production of medicinal plants in the carbon sequestration 
project of Tilabad watershed in Golestan province. The present study was 
applied in terms of purpose and was conducted in the field. The statistical 
population of the study was 100 producers of medicinal plant products that 
were selected by census. The questionnaire was used as a research tool that 
was used to identify the barriers facing the producers of medicinal plants 
during interviews with relevant experts, facilitators and local communities 
based on the snowball method, based on which 31 barriers were identified. 
The validity of the questionnaire was determined using the opinions of 
experts and its reliability was determined by calculating the Cronbach's 
alpha coefficient with an average of 0.799. In order to analyze the collected 
data, SPSS25 software was used. In the descriptive part of descriptive 
statistics such as frequency, frequency percentage and average, and in the 
inferential part, from exploratory factor analysis to classify barriers and 
from the one-sample t-test to achieve the most important barriers to 
marketing of pharmaceutical products, and from my test. Whitney was 
used to compare the average marketing barriers in different groups. The 
results showed that "lack of access to appropriate infrastructure and 
communication methods" and "lack of participation and benefit from 
experience" were the highest and lowest barriers for medicinal plant 
growers, respectively. The results of the Mann-Whitney test also showed 
that people who were members of cooperatives and rural organizations and 
had a history of growing medicinal plants faced fewer challenges in 
marketing their products than other producers. It is recommended to 
provide low-interest facilities and loans with long repayment periods, 
electronic marketing and the use of cyberspace, as well as participation in 
training-skill classes, in order to reduce the barriers to marketing and 
selling the products of medicinal plant farmers. 
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  فروش

زاریـابی تولیـد گیاهـان دارویـی در     روي جوامع محلـی در با تحقیق حاضر با هدف واکاوي موانع پیش
آباد در استان گلسـتان انجـام شـده اسـت. جامعـۀ آمـاري       محدودة پروژة ترسیب کربن حوزه آبخیز تیل

نفر از تولیدکنندگان محصوالت گیاهان دارویی که به صورت سرشـماري انتخـاب شـدند.     100پژوهش 
کنندگان گیاهان دارویی طـی مصـاحبه بـا    روي تولیدابزار تحقیق پرسشنامه که براي تشخیص موانع پیش

کارشناسان مربوطه، تسهلیگران و همچنین جوامع محلی بر پایۀ روش گلوله برفی صورت پـذیرفت بـر   
مانع مشخص گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن نیز از  31ها اساس آن

دست آمد. بـه منظـور تجزیـه و     به 799/0که متوسط آن طریق محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ انجام شد 
هاي توصیفی استفاده شد. در بخش توصیفی از آماره SPSS25افزار هاي گردآوري شده، از نرمتحلیل داده

نظیر فراوانی، درصد فراوانی و میانگین، و در بخـش اسـتنباطی، از تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـه منظـور        
هاي بازاریابی محصوالت ترین بازدارندهاي براي دستیابی به مهمنمونهن تی تکبندي موانع و از آزمو دسته

هاي مختلف، استفاده شد. ها بازاریابی در گروهویتنی براي مقایسۀ میانگین چالشدارویی، و از آزمون من
و  پذیريعدم مشارکت«و » هاي ارتباطیعدم دسترسی به زیرساخت مناسب و روش«نتایج نشان دادند، 

نتایج روي کشتکاران گیاهان دارویی بودند. به ترتیب بیشترین و کمترین موانع پیش» گیري از تجارببهره
اي در هاي روستایی عضو بوده و سابقهها و تشکلافرادي که در تعاونیویتنی نیز نشان دادند، آزمون من

ي کمتـري در بازاریـابی   هـا کشت گیاهـان دارویـی داشـتند نسـبت بـه سـایر تولیدکننـدگان بـا چـالش         
  شان مواجه شدند.  محصوالت
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  مقدمه
مختلف به  يدر کشورها منابع طبیعی حفاظت از
در جهـت مـدیریت   در حـال توسـعه   ویژه کشورهاي 

ــادي برخــــودار پایــــدار  ــودهاز اهمیــــت زیــ    بــ
)Chen et al., 2021 ،( حاکمیـت منـابع   کـه   طـوري  بـه

جنگلی در جهت کاهش وابستگی جوامـع محلـی بـه    
منابع درآمدي و شغلی دارد ها نیاز به جایگزینی جنگل

هـاي اساسـی در   تـرین محـرك  توانـد از مهـم  که مـی 
 Bastin et al., 2019; Veldman et( زایی باشد جنگل

al., 2019.( را  یجوامع محل یزندگ تیفیکه ک یروش
داده و هاي شغلی تحـت تـأثیر قـرار    در قالب فرصت

 کنـد را براي توسعه روستاها فراهم میمناسبی شرایط 
)Apipoonyanon et al., 2020; Kumsap et al., 

2016; Mihai and Iatu, 2020( .برداري اصولی از بهره
هـا  ي و عرضـۀ آن محصوالت غیرچوبی جنگل، فرآور
هاي شغلی جدیـد  به بازار از یک طرف، ایجاد فرصت

هـا در روسـتاها از طرفـی دیگـر،     با توجه به پتانسـیل 
باعث افزایش توانمندي و بهبود معیشت جوامع محلی 

هـا  و کـاهش فقـر در آن   ییبه اقتصاد روسـتا شده  و 
 ,.Lippe et al., 2021; Whiteman et alکند (کمک می

ــذ، )2015 ــی از روشلـ ــوگیري از  ا یکـ ــاي جلـ هـ
هاي جنگلی برداري و استفاده غیرمعمول از عرصه رهبه

و مرتعی، ایجـاد افـزایش مشـارکت و توانمندسـازي     
مردم محلی در ابعاد مختلف است کـه از ایـن طریـق    

برداري اصـولی     اف حفاظت، احیاء، بهرهتوان به اهدمی
ــدار  و در ــامی ونزدیــک نهایــت توســعه پای  شــد (ام

تـوان از طریـق   مـی  کـه  طـوري  بـه ). 1396همکاران، 
ها توانمندي جوامع محلی و مردم بومی تخریب جنگل

ــدار    ــدیریت پای ــه م ــرل و ب ــع را کنت ــاند  و مرات   رس
)Duthy and Bolo-Duthy, 2003.(    ،در همـین راسـتا

ها، مراتع و آبخیزداري کشور به عنـوان  سازمان جنگل
و مرتعی سـالیان  هاي جنگلی متولی حفاظت از عرصه
هـاي مختلفـی را   هـا و پـروژه  متمادي است که طـرح 

امـا نقـش جوامـع محلـی بـا رویکـرد       ، اجرایی نموده
ها دیـده نشـده و یـا خیلـی     اقتصادي و معیشتی در آن

ترسیب کـربن در  المللی بینپروژه  رنگ بوده است.کم
ــران از شــیوه ــی و  ای ــاي مشــارکتی در بســیج مردم ه

ــد  ــت ان ــازي دس ــه مختوانمندس ــاً رکاران جامع صوص
گیرد، تا این پذیر بهره میهاي کم درآمد و آسیب گروه
ها بتواننـد منـابع خودشـان را مـدیریت کـرده و      گروه

ــراي    ــاوري الزم را بـ ــت و خودبـ ــین ظرفیـ همچنـ
هاي اجرایی پـروژه بـه دسـت    تأثیرگذاري بر سیاست

هـا بـه   آنضمن کـاهش وابسـتگی   آورند و در نهایت 
منـاطق تخریـب یافتـه    و مرتعـی،  محصوالت جنگلی 

نژاد و همکاران،  توسط خود جوامع احیاء گردد (حسن
 1393). در همین راستا پروژة مذکور، در سـال  1389

آباد اسـتان گلسـتان اجرایـی شـد      تیلآبخیز  حوزهدر 
(اداره کل منابع طبیعی و آبخیـزداري اسـتان گلسـتان،    

هـاي  گیـري از ظرفیـت   با بهـره پروژه ). در این 1398
هـاي  مردمی و مشارکت اجتمـاعی بـا ایجـاد فرصـت    

(زعفران، گـل   وکار گیاهان داروییشغلی اعم از کشت
ســعی در ، گاوزبــان و...)محمــدي، آویشــن، گــل  

(امـامی و  توانمندسازي جوامع روستایی داشته اسـت  
 سال از اجراي این هشتبا گذشت  .)1396همکاران، 

ــۀ    ــرآوري و عرضـ ــی در فـ ــع محلـ ــروژه جوامـ پـ
اي بـا  شـان بـه بازارهـاي محلـی و منطقـه      حصوالتم

البتـه   .انـد شـده رو ها و مشکالتی متعددي روبهچالش
بررسی روند تولید و بازاریابی محصوالت کشـاورزي  

رغم تغییرات فـراوان و  دهد که علیدر ایران نشان می
هاي جدیـد در سـطح مزرعـه،    ها و نهادهروشکاربرد 

آن بـا چـالش و مسـائل     نحوه بازاریابی و بازاررسانی
 ). 1398جدي مواجه است (کهنسال و رفعـی دارانـی،   

تـرین اجـزاي یـک    که بازاریابی از جمله مهم طوري به
کشاورزي است که از اولین مراحلـی کـه   بازاري نظام 

ریـزي بـراي تولیـد محصـول     فرد تصـمیم بـه برنامـه   
گیرد تا آخرین مرحله پس از برداشت، کـه همـان    می
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و کسب رضایت مصرف کننده است، فروش محصول 
). 1395شـود (اصـغري و آقـاپور صــباغی،    اجـرا مـی  

توان با در اختیار قرار دادن اطالعات بازار، دانش و  می
مالکـان،   هاي الزم به کشاورزان به ویژه خـرده مهارت
محـور را  بازاریابی محصوالت تولیدي کشاورزيموانع 

ــر نمــود  ;Chapagain and Raizada, 2017( کمت

Misaki et al., 2018; Petcho et al., 2019 .( بازاریابی
محصوالت کشاورزي به ویژه گیاهان دارویی به علت 
ماهیت خاصی از قبیل فسـادپذیري، حجـم زیـاد، آب    

کنندگان، زیاد در بافت، کثرت تولیدکنندگان و مصرف
محدود بودن زمان کاشت و برداشت این محصـوالت  

هـاي  نعتی داراي تفـاوت در مقایسه با محصـوالت صـ  
 عـدم ). 1398عمده است (کهنسال و رفیعـی دارانـی،   

یکپارچـه نبـودن    ،مالی توانایی عدم و به انبار دسترسی
ی، کمبود منابع مالی پایدار و نامناسب یمدیریت روستا

 تولیـد کننـدگان   سیسات زیربنـایی أبودن تجهیزات و ت
 بـه  زمان برداشت در را خود محصول همه که مجبورند

 قابـل  کـاهش  موجب نیز امر این که عرضه نمایند بازار
گـردد (نجفـی و   مـی  برداشـت  زمان در قیمت مالحظه

از  ).1394پوردمیـه و همکـاران،   ، قلی1389زاده، فرج
کشـاورزان دارویـی در روسـتاها بـه      آنجا که معمـوالً 

شـوند، لـذا   محسـوب مـی   خـرد عنوان تولیدکننـدگان  
زاریـابی محصـوالت   و با وجود نقص در بازاررسـانی 

در نمایـد.  ها وارد میبیشترین صدمه را به آن ،تولیدي
موانـع  این راستا تحقیق حاضـر عـالوه بـر شناسـایی     

تولیدکننـدگان گیاهـان دارویـی و فـرآوري      رويپیش
در ایـن زمینـه در    مانعترین محصوالت، به تعیین مهم

المللی ترسیب کـربن در  روستاهاي محدودة پروژة بین
آباد پرداخته و به دنبال نتایج به دست بخیز تیلحوزه آ

بـــه منظـــور بهبـــود آمـــده پیشـــنهاداتی کـــاربردي 
و تکمیـــل  دارویـــیمحصـــوالت  بازاریـــابی نظـــام

ــ ییغــذا-يکشــاورز يهــا رهیــزنج کشــاورزان و  نیب
  . ه استشدارائه کنندگان و تقویت آن مصرف

هـاي متعـارف بازاریـابی    روش: مرور ادبیات موضوع
ــاورز  ــدات کش ــا   تولی ــران ب ــور ای ــی در کش ي و دام

هاي زیاد همراه و با اهداف توسعۀ پایدار اقتصاد  هزینه
). 1386(توسلی و همکاران،  روستایی ناسازگار است

بنابراین مسائل و مشکالت زیادي در زمینۀ بازاریـابی  
دامـی وجـود دارد کـه از آن     محصوالت کشـاورزي و 

هـاي  تـوان بـه نامناسـب بـودن زیرسـاخت     جمله مـی 
تسهیالت بازاریابی، ناپایـداري قیمـت، فصـلی بـودن     

 اورزي، نامناسـب بـودن سیسـتم اطـالع    تولیدات کشـ 
رسانی بازار، هزینۀ زیاد تولید و ضـایعات فـراوان در    

ختلــف تولیــد، حضــور دالالن و   طــول مراحــل م 
ــطه ــراوان  واس ــاي ف ــین نامنا ه ــودن  و همچن ــب ب س

لــت در زمینــۀ توســعۀ بــازار و    هــاي دو حمایــت
هاي بازاریابی تولیدات روستایی، اشـاره کـرد    سیاست

، عنابســتانی و جهــانتیغ؛ 1386(توســلی و همکــاران، 
). از این رو به نتایج برخی از تحقیقات مرتبط با 1397
 Sextonشــود. طــور خالصــه اشــاره مــی وع بــهموضــ

بر بـودن  دو عامل هزینهایج تحقیق خود در نت) 2011(
حمل و نقل مواد خام و هزینه نسبتاً کـم محصـوالت   

محصـوالت  یـابی  بازارموانـع  تـرین  تبدیلی را از مهـم 
) 1395آبادي و جوادي (. فیضاست کشاورزي دانسته

ترتیب موانـع   شان به این نتیجه رسیدند که بهدر تحقیق
ــاتی،  ــازاري، عملی ســاختاري و  اقتصــادي، انســانی، ب

داري بـر نظـام بازاریـابی    مدیریتی، تأثیر مثبت و معنی
دست آمده از  هاي تولیدي داشته است. نتایج بهتعاونی

) بیـان کننـدة آن   1397اکبـري ( پژوهش صفري علـی 
هـاي اینترنتـی محصـوالت    است که ایجـاد فروشـگاه  

تولیدي روستایی از جمله آسانی دسترسـی، گسـترش   
وري هـا، افـزایش بهـره   واسـطه  بازار، کاهش جایگـاه 

اقتصادي، تقویت صنایع روستایی و کشاورزي، رقابت 
المللـی شـدن و برندسـازي محصـوالت و     تولید، بـین 

زایـی در رونـد عرضـۀ محصـوالت روسـتایی      اشتغال
) نیز، بـه روز  1390باشد. آزاد و شریفی (تأثیرگذار می
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اي، نارســایی در نبــودن امکانــات و تجهیــزات رایانــه
لیات سازمان بازاریابی، ضعف در حمایت مدیریت عم

و دسترسی ناکافی به منابع اطالعـات بازاریـابی را، از   
هاي نظـام اطالعـات بازاریـابی بیـان     ترین ضعفمهم

زاده اتـویی و  اند. طبـق نتـایج تحقیقـات هاشـم    داشته
روابطـی،   -)، چهار عامـل اطالعـاتی  1396احمدپور (

بـه عنـوان عوامـل    مشارکتی، شخصیتی و تحصیالت، 
کننده و تأثیرگـذار بـر وضـعیت نظـام اطالعـات      تبیین

بازاریـابی شناسـایی شـدند کــه در ایـن میـان، عامــل      
مشارکتی بیشترین میزان تأثیر را در تبیین متغیر وابسته 
داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که، بین 
متغیرهاي سن با وضـعیت نظـام اطالعـات بازاریـابی     

دار و بـا سـطح تحصـیالت رابطـۀ     نفی و معنیرابطۀ م
داري وجود داشته اسـت. ایـن در حـالی    مثبت و معنی

است که بـین متغیـر سـابقۀ عضـویت در تعـاونی بـا       
وضعیت نظـام اطالعـات بازاریـابی هیچگونـه رابطـۀ      

داري دیــده نشــده اســت. صــفري و همکــاران معنــی
و فـردي   که عواملاند ) نیز به این نتیجه رسیده1394(

ــی  ــأثیر مســتقیم و معن ــرد ســازمانی ت ــر عملک داري ب
ــد.  ــابی دارن و ) Baliyan and Kgathi )2009بازاری

ــایی ــدزاده (اله ــژوهش) 1400زاده و محم ــاي در پ ه
ناکافی و عرضه متناقض محصوالت  تولیداي، جداگانه

هـاي بـاالي حمـل و نقـل، زیرسـاخت      محلی، هزینه
ــا واردا ت و عــدم بازاریــابی ضــعیف، رقابــت زیــاد ب

ترین مشکالت بازاریـابی  مهارت در بازاریابی را عمده
) Tanyanyiwa and Bakasa )2018بیان داشته است. 

شامل شبکه حمـل و نقـل   هاي بازاریابی را چالشنیز 
ــازار غیررقــابتی و  ضــعیف، کمبــود ورودي، قیمــت ب

در  انـد. دسترسی محدود به خدمات ترویجی، دانسـته 
ــین  ــال و  هم ــتا، کهنس ــی ( راس ــی داران )، 1398رفیع

هاي بازاریابی محصوالت کشـاورزي  شبکه ناکارآمدي
و اختالف قیمت بین بهاي فروش محصوالت توسـط  

کننده نهایی را کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف

یکی از مسائل اصلی در نظـام بازاریـابی محصـوالت    
ــرده  ــوان ک ــاورزي عن ــد.کش ــاران  Batzios ان و همک

ــی  ) در2021( ــان تحقیق ــور یون و  Merlinoو در کش
اند کـه،  به این نتیجه رسیدهایتالیا  ) در2020(همکاران 

هـاي تحصــیلی  عوامـل بازدارنـده بازاریـابی در گـروه    
داري هـا، تفـاوت معنـی   عضویت در تعاونیمختلف و 

) 2021(و همکاران  Diazنتایج تحقیقات داشته است. 
اورزي بـا  نشان داد که بین اندازه زمین کشـ  در فیلیپین

بی محصـوالت همبسـتگی مثبـت و    اسهولت در بازاری
به بیان دیگـر، کشـاورزانی کـه     داري وجود دارد.معنی

داراي مسـاحت بیشـتري از زمـین کشـاورزي بودنــد،     
مشکالت کمتري نسبت بـه سـایر کشـاورزان در امـر     

و  Tithiمطالعـات  شـان داشـتند.   بازاریابی محصوالت
همکــاران و  Ramli، ) در بــنگالدش2021همکــاران (

ــالزي و) 2019(  Chouchane and-Verdier در مــ
Karagueuzian )2016ــه در  ) در ــا نشــان داد ک آفریق

مناطقی که فناوري اطالعات و ارتباطات (اینترنت) بـه  
هاي خوبی در دسترس کشاورزان بوده است، با چالش

 شـان مواجـه بودنـد.   کمتري در بازاریابی محصـوالت 
Inegbedion  شان در تحقیقات) در 2020ران (همکاو

 يهـا  استفاده از رسـانه اند که، کشور نیجریه بیان داشته
 یابیــ) در بازارنســتاگرامیاپ و ا (واتــس یاجتمــاع

 نهیهز ریکاهش چشمگ قیاز طر يمحصوالت کشاورز
 شیافـزا  نیو همچنـ  يمحصوالت کشـاورز  یابیبازار

 شیباعـث افــزا  يمحصـوالت کشـاورز   يتقاضـا بـرا  
نتـایج   .ه اسـت کشـاورزان شـد   یگردش مال و ییکارا

ز در ویتنــام نشــان داد، ) نیــHoang )2021تحقیقــات 
هاي آموزشی، فاصله محـل  متغیرهاي شرکت در دوره

سکونت تا بازار، تعـداد قطعـه زمـین، مالکیـت تلفـن      
محـور، تـأثیر   هاي جامعههمراه و مشارکت در سازمان

مالک داشته کاران خرده مثبتی بر روند بازاریابی سبزي
بنابراین، با این که بازار محصـوالت کشـاورزي   است. 

در ایران از جایگاه بسیار مهم و اساسی در ساختار کل 
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اقتصاد کشور برخوردار است، اما بـه دلیـل پیـروي از    
یک بازار سنتی، کشاورزان و کارآفرینان بخـش تولیـد   
محصوالت دارویی در زمینـه بازاریـابی و بازاررسـانی    

  رو هستند. با موانع جدي روبه محصوالت
با توجه به شروع پروژة ترسـیب کـربن در حـوزة    

با هدف  1393آباد در استان گلستان در سال آبخیز تیل
هـاي منـابع   کاهش وابستگی جوامع محلی بـه عرصـه  

ها بـا جـایگزین   طبیعی و به دنبال آن توانمندسازي آن
 نمودن منابع شغلی و درآمدي در روستاهاي هـدف از 

هـاي مثبتـی در ایـن    گامگیاهان دارویی،  جمله کشت

زمینه برداشته شد؛ اما با گذشت هفت سال از اجـراي  
هنـوز  این پروژه محصوالت تولیدي گیاهـان دارویـی   

مناسـبی   نتواسته است با توجه به کیفیت تولیـد، بـازار  
حاضـر بـه دنبـال    تحقیـق  در همین راستا  داشته باشد.

اریابی محصـوالت دارویـی   روي بازپیشبررسی موانع 
فرهنگـی،   -اقتصـادي، اجتمـاعی  هاي هبر اساس مؤلف

، سـازمانی و  آموزشـی مهـارتی،   -، ارتباطیزیرساختی
در قالب الگـوي مفهـومی ارائـه شـده مـورد      مدیریتی 

  ). 1بررسی قرار گرفته است (شکل

  
  روي بازاریابی تولید گیاهان داروییپیش موانعالگوي مفهومی  -1شکل

  
  تحقیق د و روشموا

محدوده مـورد مطالعـه حـوزه آبخیزتیـل آبـاد بـا       
 هکتار که داراي دو زیر حـوزه  48329وسعتی معادل 

باشـد، کـه در   هیدرولوژیک تیل آبـاد و کاشـیدار مـی   
ــت     ــا موقعی ــهر  ب ــتان آزادش ــوبی شهرس ــش جن بخ

طول شرقی  55° 40´ 15˝الی  55° 11´ 42˝جغرافیایی
ــی  36° 45´ 12˝و  ــمالی   37° 07´ 31˝ال ــرض ش ع

شکل گرفته است که از شمال به حوضه آبخیـز نـوده   
خاندوز، حوضه آبخیز نرماب و چهل چاي، از جنوب 
به ارتفاعات النگ و خوش ییالق، از غرب به حوضـه  
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آبخیز قوري چاي و رامیان، از شرق به حوضه آبخیـز  
این حوزه داراي روستاهاي نردین، محدود شده است. 

ر، وامنان، سـیب چـال، نـراب،    مهمی از جمله کاشیدا
 باشـد گلستان، تلوبین، تیل آبـاد و خـوش یـیالق مـی    

. اقلیم حـوزه آبخیـز مـورد نظـر بـر اسـاس       )2(شکل
دومارتن نیمه خشک معرفی شده است. در این منطقه 

متـر و متوسـط   میلی 19/343متوسط بارندگی سالیانه، 
 (اداره باشدگراد میدرجۀ سانتی 7/10دماي ساالنه نیز 

 ).1398کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان گلسـتان،  
بـوده و  شغل اصلی ساکنین آن دامداري و کشـاورزي  

هاي فصلی روستاییان بـراي  در مهاجرتبرخی مواقع 
هاي هـا و شـهر  کارگري و کسب درآمـد بـه کارخانـه   

در این حوزه آبخیـز پـروژة   کنند. اطراف مهاجرت می

در شــش  1393المللــی ترســیب کـربن در ســال  بـین 
روستاي کاشیدار، وامنان، سیب چال، نراب، تیل آباد و 
خوش ییالق به صورت پایلوت با هدف احیاي مراتع 

یافته و بهبود وضعیت اقتصادي و  تخریبهاي و جنگل
اجتماعی جوامع محلی و کاهش فقر و بهبود شاخص 

لـذا بـا توجـه بـه پتانسـیل      شد. توسعه انسانی شروع 
ــور ــراوري موجــود در حــوزة م ــد و ف د مطالعــه، تولی

محمـدي،  بـه ویـژه زعفـران، گـل    محصوالت دارویی 
به عنوان یک فرصت شـغلی در  گاوزبان، آویشن و گل

بین جوامع روستایی بـا هـدف توانمندسـازي آنـان و     
هـاي منـابع   شـان بـه عرصـه   همچنین کاهش وابستگی

هاي ذیربط قرار طبیعی در دستور کار مسئولین دستگاه
   گرفت.

  

  
  آباد در استان و کشور موقعیت مکانی حوزه آبخیز تیل -2شکل

  

پژوهش حاضر بـه لحـاظ هـدف کـاربردي و بـه      
هـاي توصـیفی   جـزء پـژوهش   هادادهلحاظ گردآوري 

شده اسـت. جامعـۀ    انجاماست که به صورت میدانی 
نفـر از تولیدکننـدگان    100آماري پـژوهش حاضـر را   

ن حـوزة آبخیـز   دارویی در منطقۀ ترسیب کـرب  گیاهان
بـه صــورت  انـد کــه  تشـکیل داده آبـاد در اســتان  تیـل 

 10به طوري که پرسشـنامه  سرشماري انتخاب شدند. 
ها به دلیل نواقص موجود در تجزیه و تحلیل نفر از آن

ــد.  ــعوارد نش ــادادهآوري  جم ــنامه   ه ــک پرسش ــا ی ب
روي هـاي پـیش  ساخته براي تشـخیص چـالش   محقق

ــان دارو  ــدگان گیاه ــی تولیدکنن ــی ط ــا   ی ــاحبه ب مص
کارشناسان مربوطـه، تسـهلیگران و همچنـین جوامـع     
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پس  پذیرفت.روش گلوله برفی صورت بر پایۀ محلی 
چــالش در راســـتاي   79مصــاحبه هدفمنــد،    10از 

بازاریابی محصوالت تولیدي گیاهان دارویی استخراج 
شد که با حذف فاکتورهاي غیرمرتبط و ادغام تعدادي 

تأیید گروه مشخص شده، نهایی  چالش با 31ها از آن
ــد.  ــب پرسشــنامه از پاســخگویان  گردی ســپس در قال

تأثیرگـذاري هـر   خواسته شد تا نظر خود را نسبت به 
شـان  یک از فاکتورها بر بازاریابی محصوالت تولیـدي 

کـم تـا   اي لیکرت (از خیلـی در قالب طیف پنج گزینه
کننـد. روایـی   ) بیـان  5تا  1زیاد با ارزش عددي خیلی

بــا اســـتفاده از نظــرات کارشناســـان و    پرسشــنامه 
تسهیلگران و پایایی آن نیز از طریق محاسـبۀ ضـریب   

بـه   799/0آلفاي کرونباخ انجام شـد کـه متوسـط آن    
ــد.  ــل داده دســت آم ــه و تحلی ــه منظــور تجزی هــاي ب

اسـتفاده شـد. در    SPSS25افزار گردآوري شده، از نرم
ي توصیفی نظیـر  هاها از آمارهداده آمار توصیفیبخش 

آمـار   فراوانی، درصد فراوانی و میـانگین، و در بخـش  
ــتنباطی ــاملی  ،اس ــل ع ــافی از تحلی ــور   اکتش ــه منظ ب

بـراي  اي نمونهو از آزمون تی تکها بندي چالش دسته
ــم  ــه مه ــتیابی ب ــده دس ــرین بازدارن ــابی  ت ــاي بازاری ه
ضریب همبستگی اسپیرمن جهت ، محصوالت دارویی

اي حرفه -هاي فرديبین ویژگی اردمعنی ارتباطتعیین 
 ،روي تولیدکنندگان گیاهان دارویـی هاي پیشبا چالش

هـا  چـالش ویتنی براي مقایسۀ میانگین و از آزمون من
  استفاده شد. هاي مختلف، بازاریابی در گروه

  
  ها یافته

با توجه به نتایج حاصل  اي:حرفه -هاي فرديویژگی
با بیشترین درصد  درصد از پاسخگویان 60از تحقیق، 
 هـا تشـکیل  درصـد را نیـز زن   40و  مردهافراوانی را 

درصد نیـز   20ها نیز متأهل و درصد از آن 80اند. داده
ها نشان داد، میانگین اند. همان طور که یافتهمجرد بوده

سال بوده است. نتایج  55/38سنی در بین پاسخگویان 
داد  بررسی توزیع تحصیالت جامعه پاسخگویان نشان

 اســخگویان بــا بیشــترین فراوانــی   درصــد از پ 67
درصـد از   13انـد و  هتحصیالتی کمتر از دیـپلم داشـت  

ها تحصیالتی در حد لیسانس و بیشتر داشتند. ایـن   آن
ابقۀ هــا ســی اســت کــه، بــیش از نیمــی از آندر حــال

هــاي روســتایی را هــا و تشــکلعضــویت در تعــاونی
  اند. داشته
محصـوالت  بازاریـابی  وي رپـیش  موانعبندي دسته

کـاهش شـمار   بـه منظـور    گیاهـان دارویـی:  تولیدي 
روي بازاریـابی  هـاي پـیش  متغیرهاي مربوطـه چـالش  

هاي کمتـر  محصوالت تولیدي گیاهان دارویی به عامل
و تعیین سهم هـر یـک از    هاآنبندي دستهو همچنین 

در جهـت  ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. آن
آوري شده بـراي  هاي جمعبودن داده تشخیص مناسب

بهـره گرفتـه    KMOتحلیل عاملی اکتشافی از ضریب 
انسـجام  از نشـان  آن  مقدار به دسـت آمـده از  شد که 
گیري از این تکنیـک مناسـب   ها براي بهرهدادهدرونی 

معـادل  بارتلت نیز آمارة . )KMO=803/0(است بوده 
سـطح یـک درصـد    به دست آمد که در  1003/1805

ها بود که گویاي مناسب بودن همبستگی دادهدار یمعن
 پنجدر این بررسی، براي تحلیل عاملی اکتشافی است. 

به همـراه   1عامل استخراج شد که نتایج آن در جدول 
 مقدار ویژه و درصد واریانس مربوط ارائه شده اسـت. 

 دهد که عامـل اول (مقـدار ویـژه برابـر    نتایج نشان می
عامل چهارم کمترین سهم را  بیشترین سهم و )993/4

اند. در مجموع، چهار عامل در تبیین کل متغیرها داشته
درصـد از کـل واریـانس متغیرهــا را     545/74مـذکور  

عوامل اسـتخراج شـده بـه     2جدول اند. در تبیین کرده
دهندة هر عامل و بـار عـاملی   همراه متغیرهاي تشکیل

  مربوطه آورده شده است. 
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  راج شده همراه با مقدار ویژه و درصد واریانسعوامل استخ -1 جدول
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  عامل

  656/20 656/20 993/4  عامل اول
 020/39 364/18 593/3  عامل دوم
 587/54 567/15 046/3  عامل سوم

 144/65 557/10 343/2  عامل چهارم
 545/74 401/9 294/1  عامل پنجم

  
  یافته به شیوة واریماکسمربوط به هر عامل و میزان بار عاملی به دست آمده از ماتریس چرخش نعموا -2 جدول

  بار عاملی  چالش  عامل  ردیف
16  

عدم دسترسی 
زیرساخت به 

مناسب و 
هاي روش

  ارتباطی و 

 749/0  عدم اطمینان روستاییان از فروش تولیدات خود با قیمت مناسب
 724/0  سازي) نگهداري و تبدیل محصوالت (نبود امکانات ذخیرهنداشتن انبار الزم براي   31
 698/0  هاي نوین ارتباطی مانند اینترنتسطح پایین استفاده و دسترسی به روش  19
 697/0  دسترسی نداشتن به بازار و عدم اطالع و دانش کافی براي چگونگی ورود به آن  17
 619/0  بازاریابی هاي آموزشیها و کالسعدم شرکت در دوره  21
 599/0  عدم انتقال دانش بومی مربوط به کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی  29
 596/0  وکارجدي نگرفتن تولید محصوالت دارویی گیاهان به عنوان یک کسب  18
 581/0  عدم توازن قیمت محصوالت دارویی گیاهی در بازار  6
8  

 - ضعف مالی
و مهارتی 

  شناخت بازار

 860/0  ها در اعطاي تسهیالت بنیه مالی کشتکاران و عدم همکاري مناسب بانکضعف 
 848/0  بندي محصوالت بستهبندي و هاي ناکافی در درجهمهارت  30
 758/0  عدم شناخت صحیح از ساختار بازارها و مکان فروش محصول   9
 659/0  یفیتها در جهت تقویت و تولید محصول با کعدم تأمین به موقع نهاده  7
 648/0  هاي جدید تولید و بازارپسندعدم آموزش صحیح افراد و ناآشنایی آنان با شیوه  10
 549/0  وري محصوالت دارویی گیاهی نداشتن مهارت کافی در کاشت و بهره  26
 536/0  پایین بودن میزان تجربه کاري و مهارت  24
5  

عدم 
پذیري مشارکت

گیري از بهرهو 
  تجارب و 

 801/0  پذیري فعال در بین روستاییانایین بودن حس همکاري و مشارکتپ
 774/0  پایین بودن میزان نوآوري و خالقیت و ابتکار عمل  23
 770/0  هاعدم مدیریت صحیح مراحل کشت اصولی محصول و استفاده از نهاده  20
 748/0  ي مرتبطهاهاي محصوالت دارویی و شرکت در همایشعدم بازدید از نمایشگاه  22
 699/0  هاي خاصپذیري سریع محصوالت تولیدي دارویی به دلیل ویژگیآسیب  2
 611/0  پاکمبود اعتبار و سرمایه کافی براي انجام بازاریابی محصوالت تولیدي کشتکاران خرده  3
 584/0  گیري از تجارب سایر مناطق در بخش کشتکار گیاهان داروییعدم بهره  14
25  

اي هضعف
اي و نهاده

  سازمانی 

 618/0  هاي با کیفیتدسترسی نادرست به نهاده
 589/0  ها ابتدایی بودن تجهیزات تبدیل محصوالت تولیدي و عدم فرآوري صحیح آن  13
 570/0  عدم تبلیغات صحیح در ارتباط با کیفیت محصوالت تولیدي   12
 558/0  هاي ناکارآمد مدیریتی)ومشیح (خطهاي اجرا کننده طرضعف در مدیریت و کنترل سازمان  1
  537/0  نظر در زمینۀ تولید محصوالت دارویی گیاهی در بین افراد روستاوجود اختالف  11
مشکالت   28

عرضۀ 
محصوالت به 

  بازار 

 827/0  عدم توازن بین تقاضا و تولید محصوالت مورد نظر 
 790/0  عدم تولید به موقع و عرضۀ اصولی آن به بازار  27
 626/0  هاي تعاونی تخصصی کشت گیاهان دارویینبود شرکت  15
 610/0  بندي محصوالت هاي مختلف در جهت فرآوري و بستهکمبود امکانات دستگاه  4
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روي بازاریابی محصـوالت  هاي پیشارزیابی چالش
با توجه به نتـایج بـه دسـت    تولیدي گیاهان دارویی: 

ــون   ــده آزم ــه  tآم ــک نمون ــدول اي در ت ــرز 3ج ، م
کنندة تأیید شدن یا نشدن فرض صفر، مقـدار  مشخص

) اسـت؛ بـه   96/1درصد ( 95آمارة استاندارد در سطح 
 96/1آن از  tاین معنا که هر متغیري که مقـدار آمـارة   

گیرد و متغیري کـه  قرار می H0کمتر باشد در محدودة 
 H1باشد، در محـدودة   96/1آن بیشتر از  tمقدار آمارة 

نمرات به دست ي مدنظر در حد مناسب است. و ادعا
آمده در هر گروه با توجه به حد وسـط بـین کمینـه و    

ها حاکی از آن اسـت  بیشینه به دست آمده است. یافته

دارویی در هر پنج چالش بازاریابی گیاهان  tمقدار که 
بـوده و   96/1درصـد اطمینـان بیشـتر از     99در سطح 

بــه عبــارتی شــود. هــا رد مــیفــرض صــفر بــراي آن
امـع  هاي بازاریابی گیاهان دارویـی در بـین جو   چالش

در  باشـد. محلی بیشتر از حد متوسط (نمره معیار) می
ــین، بیشــترین چالشــی کــه جوامــع محلــی در   ایــن ب

رو بودنـد بـا   بازاریابی محصوالت دارویی بـا آن روبـه  
عـدم دسترسـی بـه    « بیشترین مقدار میانگین مربوط به

و کمتـرین آن نیـز   » زیرسـاختی هاي ارتباطی و روش
ــه  ــوط بـ ــره«مربـ ــدم بهـ ــارب و عـ ــري از تجـ گیـ

     است. 411/3با میانگین » پذیري مشارکت
  

  روي بازاریابی محصوالت تولیدي گیاهان داروییهاي پیشاي براي ارزیابی چالشنمونهتک tنتایج آزمون  -3 جدول

  tمقدار   میانگین  نوع چالش
  سطح

  داري معنی
انحراف از 

  میانگین
  فاصله اطمینان

 H0رد/قبول 
  حد باال  حد پایین

ــه روش   ــی ب ــدم دسترس ــاطی و  ع ــاي ارتب ه
 رد 016/1 962/0 966/0 000/0** 008/16  689/4  زیرساختی

  رد 712/0 321/0 867/0 000/0** 784/13  367/4  مهارتی و شناخت بازار - ضعف مالی
 رد 907/0 782/0 844/0 000/0** 672/11  844/3  ايهاي سازمانی و نهادهضعف

  رد 606/0 283/0 844/0 000/0** 034/10  525/3  مشکالت عرضۀ محصوالت به بازار
 رد 955/0  550/0  895/0 000/0** 394/9  411/3  پذیريگیري از تجارب و مشارکتعدم بهره

  رد  409/0  /144  331/0 000/0**  239/13  856/3  هاکل چالش
                                     01/0اري در سطح دمعنی **
  

بـا   ايحرفـه  -هـاي فـردي  تعیین رابطۀ بین ویژگی
روي تولیدکنندگان گیاهان دارویـی  هاي پیشچالش

هـاي  ویژگیبین  رابطۀبه منظور بررسی  :در بازاریابی
اي تولیدکننــدگان گیاهــان دارویــی بــا حرفــه -فــردي
در بازاریـابی محصـوالت   هـا  روي آنهاي پیشچالش
، از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد. تولیدي

همان طور که نتایج به دست آمده از تحقیق در جدول 
ــی  4 ــان م ــن (  نش ــر س ــین متغی ــد، ب و  r= 192/0ده

015/0=p بازریابی محصوالت دارویـی  هاي چالش) با
و  مثبـت درصـد اطمینـان رابطـۀ     95تولیدي در سطح 

د داشته است. این در حالی اسـت کـه   داري وجومعنی

) p=011/0و  r= -196/0بین متغیرهاي درآمد ساالنه (
 r= -101/0و میزان اراضی زیرکشت گیاهان دارویی (

 منفـی درصد اطمینان رابطۀ  95) در سطح p=038/0و 
ــا و معنــی ــا هــاي پــیشچــالشداري ب ــرتبط ب روي م

اند. دارویی داشتهتولیدي گیاهان صوالت اریابی محباز
ــطح     ــر س ــین دو متغی ــتگی ب ــۀ همبس ــین رابط همچن

) و تعداد شرکت p=000/0و  r= -421/0تحصیالت (
) نیـز  p=003/0و  r= -387/0هاي آموزشـی ( در دوره

داري و معنـی  منفیدرصد اطمینان رابطۀ  99در سطح 
ریابی محصوالت دارویـی  ابازهاي موجود در چالشبا 

   اشتند.در روستاهاي مورد مطالعه دتولیدي 
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  رابطۀ بین متغیرهاي مؤثر بر بازاریابی محصوالت دارویی تولیدي جوامع روستایی در منطقه مورد مطالعه  -4 جدول
  درصد اطمینان داريسطح معنی  ضریب همبستگی  متغیر

  95 015/0* 192/0  سن
  99 000/0**  -421/0  تحصیالت

 ns 060/0 072/0  تعداد اعضاي خانوار

 ns 112/0 181/0  عیمساحت اراضی زرا

 ns 093/0 022/0  مساحت اراضی باغی

  95 011/0*  -196/0  درآمد حاصل ساالنه
 ns 162/0 112/0  هاي روستاییهاي عضویت در تشکلتعداد سال

  ns  180/0  162/0  هاتعداد دریافت وام از صندوق

  99  003/0**  -387/0  هاي آموزشیتعداد شرکت در دوره
  95  038/0*  -101/0  ت گیاهان داروییمیزان اراضی زیر کش

  داريعدم معنی ns، 01/0داري در سطح معنی **،  05/0داري در سطح معنی *
                   

روي بازاریـابی  هـاي پـیش  مقایسۀ میانگین چـالش 
هـاي  محصوالت تولیدي گیاهان دارویـی در گـروه  

نا بر نتایج به دست آمده از مقایسۀ میـانگین  ب مختلف:
روي بازاریـابی  هـاي پـیش  ویتنـی، چـالش  زمون مـن آ

ــروه    ــی در دو گ ــان داروی ــدي گیاه ــوالت تولی محص
درصد اطمینان و سـابقه در   99عضویت در تعاونی با 

درصـد اطمینـان تفـاوت     95کشت گیاهان دارویی بـا  
بـه بیـان دیگـر،     .)5(جـدول  داري داشـته اسـت  معنی

عضـو  هاي روسـتایی  ها و تشکلتعاونیدر افرادي که 
اي در کشـت گیاهـان دارویـی داشــتند    بـوده و سـابقه  

هاي کمتـري در  نسبت به سایر تولیدکنندگان با چالش
  .بودندشان مواجه بازاریابی محصوالت تولید

  
   هاي مختلف روي بازاریابی محصوالت تولیدي گیاهان دارویی در گروههاي پیشچالشمقایسه  -5 جدول

  میانگین  گروه  متغیر
   Uمقدار 

  ویتنیمن
  سطح

 داريمعنی 

 191/0 000/2249 02/90  مرد  جنسیت
 44/85  زن

  وضعیت تأهل
 87/85  متأهل

000/1262 120/0 
 78/90  مجرد

  عضویت در تعاونی
 73/66  بلی

500/1273 **008/0 
 01/105  خیر

  سابقه در کشت گیاهان دارویی
 49/57  بلی

000/1401  *033/0  
 65/98  خیر

                                                01/0داري در سطح معنی **و  05/0داري در سطح عنیم *
  

  گیرينتیجه
هــاي واکــاوي چــالش تحقیــق حاضــر بــا هــدف

پیشروي جوامـع محلـی در بازاریـابی تولیـد گیاهـان      

پـروژة  محـدودة  جوامـع روسـتایی در   در بین دارویی 
در اسـتان گلسـتان    بـاد آتیلترسیب کربن حوزه آبخیز 

هـاي  دادهانجام شـد. در راسـتاي تحقـق ایـن هـدف،      
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کشتکاران هاي تکمیل شده توسط حاصل از پرسشنامه
دارویـی، مـورد تجزیـه و    روستایی در زمینـۀ گیاهـان   

  تحلیل قرار گرفت. 
ترین مهماي نشان داد، نمونهتکنتایج حاصل از تی

ی در امـر  جوامـع روسـتای  و تأثیرگذارترین چالشی که 
هـا  فـروش آن بازاریابی محصوالت تولیدي دارویی و 

دسترسـی بـه   ، ر منطقه مورد مطالعـه مواجـه نمـوده   د
این یافته  بوده است.  هاي ارتباطی و زیرساختیروش

) و 1400زاده و محمـدزاده ( با نتایج تحقیقات الهـایی 
بـه عبـارتی   . باشـد ) می1395فیض آبادي و جوادي (

دارد که کشـتکاران گیاهـان دارویـی    نشان از آن نتایج 
ــوالت    ــروش محص ــابی و ف ــت بازاری ــا  جه ــان ب ش

محصــوالت قیمــت نامناســب هــایی همچــون  چــالش
ــی،  ــی داران ــود1398(کهنســال و رفیع ــات  )، نب امکان

زاده، نجفـی و فـرج  ؛ Ashfaq et al., 2019( انبارداري
هاي و همچنین عدم دسترسی مناسب به روش )1389

 et al.Tithi ,سـتفاده از اینترنـت (  ارتبـاطی نـوین و ا  

Chouchane -, 2019; Verdieret al.Ramli  2021;
and Karagueuzian, 2016 .در همـین  )، مواجه بودند

ــوالبی   ــتانی و ط ــتا، عنابس ــژاد راس ــدان1397(ن  ) فق
تـرین مـانع و چـالش    ها را به عنـوان مهـم  زیرساخت

ار مقداند.  بازاریابی محصوالت کشاورزي معرفی کرده
مهارتی و شناخت بازار  -به دست آمده از ضعف مالی

ــوده و     ــط ب ــد متوس ــتر از ح ــه بیش ــان داد ک ــز نش نی
دهندة چالش جدي کشاورزان در امر بازاریابی و  نشان

و  Zhaoفروش محصوالت بوده است. در همین راستا 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه عـدم        )2019ن (همکـارا 

ی مشکالت جـدي  مهارت کشاورزان در زمینۀ بازاریاب
ضـعف بنیـه مـالی     آورد.در این مسیر بـه وجـود مـی   

ها در اعطـاي  کشتکاران و عدم همکاري مناسب بانک
عنابسـتانی و جهـانتیغ،   ؛ Siddique, 2015تسـهیالت ( 

ــاران، 1397 زاده و اهللا؛ فـــیض1399؛ گلبـــاز و همکـ
هـاي ناکـافی در فـرآوري و    مهارت )،1399همکاران، 

زاده و ؛ الهـایی Kgathi, 2009بندي محصـوالت ( بسته
عـدم شـناخت صـحیح    و همچنین  )1400محمدزاده، 
تـرین عوامـل تأثیرگـذار در زمینـۀ مـذکور      بازار، مهـم 

از طرفی نتایج نشان داد کـه کمتـرین چـالش     اند. بوده
ــیش ــه   پ ــوط ب ــی مرب ــان داروی ــتکاران گیاه روي کش

ها بوده است. پذیري آنگیري از تجارب و مشارك بهره
یافتـه نشـان از آن دارد کـه، جوامـع روسـتایی از      این 

پذیري خوبی نسبت به یکدیگر برخودار بوده  مسئولیت
و از تجارب یکدیگر از مرحلـۀ کاشـت محصـول تـا     

شـوند.  منـد مـی  زمان فرآوري و عرضه به بـازار بهـره  
ضمن این کـه از خالقیـت و نـوآوري در ایـن زمینـه      

محصـوالت  استقبال نموده و در جهت رونق و توسعه 
شان، اصول کشاورزي پایدار را رعایـت کـرده   تولیدي

پذیري کمتري در ایـن مسـیر داشـته باشـند.     تا آسیب
بـه ایـن نتیجـه    ) نیـز  1397بوذرجمهري و معصومی (

هـاي زنـان در بازاریـابی    اند که بیشترین چالشرسیده
هاي لبنی مربوط به موانع فرهنگی و اقتصادي فرآورده

  بعد اجتماعی است.و کمترین مانع در 
از ضـریب همبسـتگی   دسـت آمـده    هـاي بـه  یافته
جوامع در این تحقیق نشان داد، بین متغیر سن اسپیرمن 

بازریابی روي هاي پیشچالشبا روستایی مورد مطالعه 
داري و معنـی ثبـت  دارویی رابطۀ متولیدي محصوالت 

وجود داشته است. به بیان دیگر، هر چه سطح سنی در 
هاي بیشتري با چالشیان بیشتر شده است، بین پاسخگو

در بازاریابی محصوالت و عرضۀ آن بـه بـازار مواجـه    
کهولت سن، عدم آشنایی با تبلیغات در فضاي اند. شده

-مجازي و عدم انگیزه و تمایل کافی براي قبول روش

توانند از جمله رسانی و بازاریابی، میهاي نوین اطالع
مده باشد. در راستاي یافتۀ دالیل اصلی یافتۀ به دست آ

) 1396احمـدپور ( زاده اتـویی و  به دست آمده، هاشم
که هر چـه سـطح سـنی بیشـتر شـده اسـت،       معتقدند 

تر وضعیت نظام اطالعات بازاریابی در بین افراد ضعیف
هر چه سطح  طور که نتایج نشان داد،نهماشده است. 
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هـاي افـراد در   تحصیالت باالتر رفتـه، میـزان چـالش   
لذا افزایش زاریابی محصوالت تولید کمتر شده است. با

توان منجر بـه سـواد اطالعـاتی جوامـع     تحصیالت می
روستایی در زمینۀ کشتکار گیاهـان دارویـی شـود. بـه     

کسـب دانـش و آگـاهی    تواننـد بـا   افراد میطوري که 
مربوط به فـرآوري و عرضـۀ محصـوالت    هاي چالش

افتـه بـا نتـایج    ایـن ی  دارویی به بازار را کاهش دهنـد. 
) همسـو  1396احمدپور (زاده اتویی و تحقیقات هاشم

و عنابسـتانی و  ) Vadivelu and Kiran )2013 بوده و
این نتیجه رسیدند که پایین بودن به ) 1397نژاد (طوالبی

تـرین مشـکالت   سطح سواد کشاورزان، یکـی از مهـم  
کشاورزان در امر بازاریابی محصـوالت تولیـدي بـوده    

کـه  معتقدنـد  نیز ) 2012همکاران (و  Rehmanاست. 
عدم آگاهی کشاورزان و عدم دسترسی بـه اطالعـات،   

هـاي بازاریـابی محصـوالت در بـین     ترین چـالش مهم
بر اساس نتایج به دسـت  کشاورزان هندي بوده است. 

بین متغیرهـاي درآمـد سـاالنه و میـزان اراضـی      آمده، 
ي بـا  دارو معنـی نفی زیرکشت گیاهان دارویی رابطۀ م

بازریابی محصوالت دارویی تولیدي هاي سطح چالش
اند. به طـوري کـه افـراد داراي    جوامع روستایی داشته

تر و کسانی که درآمد باال نسبت به افراد با درآمد پایین
 ،سطح بیشتري از اراضی زیرکشت گیاهان دارویی دارند

هـاي کمتـري در زمینـۀ    بـا چـالش  نسبت به سایرین، 
لـذا درآمـد   الت دارویی مواجه بودند. محصوبازاریابی 

پـذیري را در بـین تولیـد    باال موجبات ایجـاد ریسـک  
ها بتوانند سطح بیشتري از کند تا آنکنندگان بیشتر می

اراضی خود را زیر کشت گیاهان دارویی ببرند. از این 
رو تولید بیشتر باعث باال رفتن میزان درآمد شـده، کـه   

زاریابی و بازرسانی اصـولی  همین امر انگیزه را براي با
همکـاران  و  Diazدر همـین راسـتا    دهـد. افزایش می

ــدازة 2021( ــاورزي و ) ان ــین کش ) Hoang )2021زم
قطعه کشـت، تـأثیر مثبتـی بـر رونـد بازاریـابی       تعداد 

هـا  یافتـه محصوالت تولیدي کشاورزان داشـته اسـت.   

هـاي آموزشـی و   افرادي که در دورهحاکی از آن بود، 
اند، موانـع کمتـري در زمینـۀ    شارکت داشتهترویجی م

شان داشتند. باالتر رفـتن   بازاریابی محصوالت تولیدي
میزان دانش و تجربۀ عملی و کاربردي جوامع روستایی 

هاي بازاریـابی محصـوالت    نقش مهمی در رفع چالش
این یافتـه بـا نتـایج     هاي مذکور دارد.تولیدي در دوره

     باشد. یهمسو م)  Hoang )2021تحقیقات 
ویتنـی،  از آزمون مندست آمده  با توجه به نتایج به
بودند هاي روستایی ها و تشکلافرادي که عضو تعاونی
هاي کمتري در امـر  با چالش، نسبت به افراد غیرعضو

مواجه بازاریابی و عرضۀ محصوالت تولیدي به بازارها 
اند. بر همین اساس حمایـت دانشـی و مهـارتی،    شده
اي و فنی و همچنین مـالی و بـازاري بـه وسـیله     نهاده

شود تا اعضاي آن تعاونی روستایی در منطقه، سبب می
ــروش     ــرآوري و ف ــش ف ــري در بخ ــکالت کمت مش

به بیـان دیگـر،   محصوالت تولیدي خود داشته باشند. 
تواند ها به عنوان یک کاتالیزو عمل نموده و میتعاونی

ي در بخـش  روند بازاریابی و فروش محصوالت تولید
ایـن یافتـه بـا نتـایج     گیاهان دارویی را تسهیل نمایـد.  

ــات  ــاران (و  Batziosتحقیق ــان) 2021همک ، در یون
Merlino  ــاران (و ــا و ) 2020همکـ و  Haoدر ایتالیـ
با توجه به  باشد.همسو میدر چین ) 2018(همکاران 

کسانی که داراي سابقه کشـت  نتایج حاصل از تحقیق، 
د نسبت به افرادي که سابقۀ زیادي گیاهان دارویی بودن

اند ، بیشتر توانستهدر امر کشت گیاهان دارویی نداشتند
ــابی و مســیر فــروش  چــالش ــه بازاری هــاي مربــوط ب

لذا کاشـت، داشـت و   شان را خنثی نمایند. محصوالت
برداشت محصول و همچنین فـرآوري و یـافتن بـازار    

و خطا  اي هدفمند دارد که با آزمونهدف نیاز به تجربه
هـا و  به دست خواهد آمد. به عبارتی کشـاورز آسـیب  

مشکالت را شناسـایی نمـوده و بـا توجـه بـه سـطح       
   اي که دارند، نسبت به حل آن اقدام خواهند کرد.  تجربه
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  پیشنهادات
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشـنهاداتی   

  گردد: به شرح زیر ارائه می
دم دسترسی جوامع محلـی بـه   با توجه به این که ع -

ــاطی و زیرســاختی مهــم روش ــرین و هــاي ارتب ت
ــابی محصــوالت  تأثیرگــذارترین چــالش در بازاری

گـردد بـا   تولیدي دارویی است، لـذا پیشـنهاد مـی   
توجه شـرایط بازاریـابی الکترونیـک و اسـتفاده از     

هاي مربوط به اینترنـت  فضاي مجازي، زیرساخت
  در روستاها فراهم گردد. 

هـاي روسـتایی بـا خریـد     گردد تعـاونی یشنهاد میپ -
، پـا تضمینی محصوالت تولیدي کشـتکاران خـرده  

هـا، بـا فـرآوري و    ضمن حمایت مالی و فنـی آن 
بندي مناسب زمینه تقویت اقتصـادي خـود را   بسته

   فراهم آورد. 
بهـره بـا مـدت زمـان     هاي کـم ارائه تسهیالت و وام -

ض جهـت  بازپرداخت طوالنی مدت و یـا بالعـو  
اي با ایجاد شرایط الزم انگیزه بازاریابی محصوالت

  گردد. پا توصیه میبه ویژه براي کشتکاران خرده
بنـدي در  با توجه به سـود ریـالی فـرآوري و بسـته     -

فروش محصـوالت کشـاورزي بـه ویـژه گیاهـان      
ضـمن  گـردد  دارویی، بر همین اساس پیشنهاد می

گروهی و به صورت هاي مرتبط دستگاهخریداري 
ــالس  ــترك، در ک ــتفاده مش ــی و  اس ــاي آموزش ه

ــوالت   ــولی محص ــرآوري اص ــت ف ــاربردي جه ک
  شرکت نموده تا به مهارت الزم دست پیدا کنند. 

با توجه به کاهش موانع بازاریابی با افـزایش سـطح    -
گـردد تـا کشـتکاران    زیرکشت، لـذا پیشـنهاد مـی   

بتواننـد عرضـۀ مناسـبی از    پا تجمیع شده تا  خرده
  والت خود به بازار داشته باشند. محص

  
  تشکر و قدردانی

 یمقاله مراتب تشکر و قدران سندهینو لهیوس نیبد
در منطقـه   یـی دارو اهـان یکننـدگان گ  دیخود را از تول

ــت زیــبخآکــربن حــوزه   بیترســ ــبــاد در تکمآ لی  لی
ـ ارزشـمند در انجـام ا   يهـا  يپرسشنامه و همکار  نی

  .کندیپژوهش اعالم م
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