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 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف گیاهان دارویی 

 )مطالعه موردی: منطقه هزارجریب استان مازندران (

 4یدآبادیب یرانی، فرهاد ش3ییجوال نی، رامت*2یی، اعظم رضا1اسریک یدیسعراحله

 

 

 چكیده
أثیر کمتر تحت ت زیستییطهای محا آسیب، ترجیحات مصرفی را در راستای مصرف کاالها و خدمات ب"گرایی سبزمصرف"امروزه مفهوم 

نتی مانند رگانیک و سحصوالت امزیستی، تمایل به مصرف کنندگان درباره مسائل محیطقرار داده است. همزمان با افزایش نگرانی مصرف
ری یرات اقلیم، پایداری با تغیاز سازگاگیاهان دارویی، برای رسیدن به سبک زندگی سالم، افزایش یافته است. فواید گیاهان دارویی عبارتند 

زیست ب محیطبدون تخری ایدار وپزیست. به عالوه، اگر تولید و مصرف گیاهان دارویی به صورت اقتصادی باال و ممانعت از تخریب محیط
ین مطالعه با هدف ا زیستی،یطی و محافزایش یابد، منجر به پایداری کشاورزی خواهد شد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در پایداری اقتصاد

امه و مصاحبه در ه از پرسشنا استفادها بگیاهان دارویی در منطقه هزارجریب استان مازندران انجام شده است. دادهبررسی ترجیحات مصرفی 
یج ه است. نتاستفاده شداآوری شده است. برای تحقق اهداف تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی و رگرسیون لوجیت جمع 1397سال 

خگویان تمایل به مصرف درصد پاس 6/82درصد پاسخگویان تمایل به مصرف گیاهان دارویی دارند در حالی که  8/55دهد، نشان می
در  تدرآمد و شرک بلیغات،تهای گیاهان دارویی دارند. به عالوه، شاخص دانش و شاخص خصیصه گیاهان دارویی و متغیرهای فرآورده

های گیاهان فیت فرآوردندگان و کیکنمصرف مؤثر بر تمایل به مصرف گیاهان دارویی هستند. با افزایش آگاهیهای آموزشی از عوامل دوره
ار و همزمان دنهای شیبدر زمی توان احتمال مصرف این محصوالت را افزایش داد. همچنین، با افزایش تولید گیاهان داروییدارویی می

ر گام وسعه پایداته تبع ان زیست برای نسل حال و آینده در راستای مصرف سبز و بمحیطتوان با حفظ افزایش مصرف این گیاهان می
 برداشت.
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  مقدمه
ر دارد. سعه پایدابا مفهوم تو زیست برای نسل حال و آینده، ارتباط نزدیکیگرایی سبز با حفاظت از محیطمصرف 

، یطی کمترمحکه عبارتست از ترجیحات مصرفی برای کاالها و خدمات با زیان زیست "گرایی سبزمصرف"مفهوم 

-تسائل زیسرباره مکنندگان دکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.  همزمان با افزایش نگرانی مصرفرفتار مصرف

سالم،  زندگی ارگانیک و سنتی مانند گیاهان دارویی، برای رسیدن به یک سبک محیطی، تمایل به مصرف محصوالت

 های مختلف،یمکشت گیاهان دارویی در ایران به دلیل تنوع و سازگاری با اقل .(Guney, 2019) افزایش یافته است

-ا میروستاه بهزیست و مهاجرت معکوس قابل تجارت بودن، ایجاد اشتغال، پایداری اقتصادی، کمک به حفظ محیط

 به توجه وه، بابعال. (Heydarzade et al., 2016)پایدار تلقی شود  توسعه به دستیابی تواند گامی مؤثر در راستای

 غیرنفتی ادراتص افزایش در مهمی سهم تواندمی شود،می کشت ایران در دارویی گیاهان درصد 80 به نزدیک اینکه

 و هابیماری درمان رد جهانی تقاضای افزایش دارویی، گیاهان از استفاده یهپیشین مانند باشد. دالیلی داشته ایران

 و تولید به جهتو که شده سبب بهداشتی و آرایشی غذایی،صنایع در دارویی گیاهان مؤثره مواد روزافزون اهمیت

  .شود بیشتر گیاهان مصرف

 هزار 16 تقریبا گذشته سال به نسبت هک باشد می هکتار 1/60576 ،97 سال در دارویی گیاهان کشت زیر سطح

 عملکرد و تن 1131 برابر تولید میزان هکتار، 9/715 کشت زیر سطح با مازندران استان. است داشته افزایش هکتار

های اخیر با رشد تولید گیاهان منطقه هزارجریب در استان مازندران در سال .باشدمی دارا را هکتار در تن 1580

در اراضی شیبدار عالوه بر قابلیت کشت های مقاوم بدلیل داشتن پایهه است. گیاهان دارویی دارویی مواجه بود

دار و قطعات باشند. منطقه هزارجریب بدلیل وجود اراضی شیبثیرگذار أدر حفظ خاک و منابع آبی نیز ت توانندمی

 برای توسعه پایدار تلقی شود. در تواند بستریتواند بستر مناسبی برای کشت گیاهان دارویی باشد که میخرد می

 به رو میزان این و دهدمی تشکیل گیاهی منشاً با داروهای را بشر استفاده مورد داروهای سوم یک حاضر، حال

 خواص از جامعه افراد ناآگاهی. ندارد مناسبی جایگاه ایران سالمت سیستم در دارویی گیاهان مصرف. است افزایش

 داروهای با پزشکان نبودن آشنا شیمیایی، صنایع توسعه با دارویی گیاهان مصرف شدن محدود دارویی، گیاهان

 ایران در دارویی گیاهان کم مصرف دالیل از گیاهی داروهای از ایبیمه هایحمایت عدم و هاآن خواص و گیاهی

 بسیاری نیز ما ورکش در است، درصد 71 حدود دارویی گیاهان سهم اروپایی کشورهای در دارو تولید سبد در. است

 سهم .هستند محدود کشور داخل در هاآن فرآوری تکنولوژی و شودمی صادر خام صورتبه تولیدی دارویی گیاهان از

 Ministry of) باشد می سال در گرم 400 دارویی گیاهان مصرف سرانه و درصد 3 دارو تولید در دارویی گیاهان

Agriculture Jihad, 2019 .)کنسرو یا شده خشک تازه، گیاه هایشکل به عمده طور به معطر و دارویی گیاهان 

 ,.Nessabian et al) شود می مصرف صنعت در موثره مواد استحصال یا و گرمادهی با شده فرآوری صورت به شده،

 جانبی عوارض بدون و خطرکم داروهای عنوان به دارویی گیاهان خواص به نسبت عمومی افزایش آگاهی. (2013

 و تولید کشت، در اروپایی کشورهایی جمله از کشورها از بسیاری شده باعث عوامل همین. رسدمی نظربه ریضرو

 مصرف سرانه طریق، این از ارزی سرشار درآمد کنار در آن، طبع به و بگیرند پیشی یکدیگر از دارویی گیاهان فراوری

 عوامل بررسی راستای در. دهند افزایش چشمگیر طرز به را شیمیایی داروهای جای به خود کشور در دارویی گیاهان
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 ترینمهم به که است شده انجام مختلفی مطالعات ارگانیک محصوالت به نسبت جامعه افراد مصرف به تمایل بر مؤثر

-در راستای بررسی ترجیحات مصرفی افراد در رابطه با گیاهان دارویی به چند مطالعه اشاره می. گرددمی اشاره هاآن

 .ودش

Ostermann ( به بررسی عامل2009و همکاران ،) های موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به استفاده از طب

کنندگان مکمل در فرانسه نشان داد سن، جنس، سطح آموزش، موقعیت اجتماعی عوامل مؤثر بر نگرش مصرف

اند. نتایج ر را مورد بررسی قرار داده(، رفتار و هدف مشتریان طب سّنتی در سنگاپو2011و همکاران ) Tanهستند. 

باشد. داروهای تحقیق آن ها نشان داد،  قیمت، کیفیت و صداقت فروشنده عوامل موثر در خرید گیاهان دارویی می

گیاهی تقلبی، غیر بهداشتی و بی کیفیت مهمترین عوامل منفی بر مصرف گیاهان دارویی و موجب کاهش استفاده از 

(، از یک مدل اقتصاد سنجی برای بررسی 2011و همکاران ) Giovanniniنتایج تحقیقات طب سنّتی شده است. 

عوامل مؤثر بر گیاهان دارویی در کشور مکزیک استفاده کردند. نشان داد،  میزان تحصیالت اثر منفی و معکوس بر 

را بر مصرف محصوالت (، تاثیر متغیرهای فردی 2011و همکاران ) Aertsens میزان مصرف گیاهان دارویی دارد.

ارگانیک اشاره نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد، دانش افراد نسبت به محصوالت ارگانیک اثر مثبت و قیمت باال، 

(، در مطالعه خود دانش بومی در 2013و همکاران ) Mahmoud عدم دسترسی و عدم اگاهی دارای اثر منفی هستند.

مصر مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دادند،  قیمت باال و عوارض جانبی  ارتباط با مصرف گیاهان دارویی را در

 Esmaili و Javanbakht. داروهای شیمیایی، باعث شده است که بسیاری از مردم به داروهای گیاهی رجوع کنند

ج بدست آمده با (، به بررسی ترجیحات افراد مختلف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز پرداختند. نتای2014)

استفاده از مدل لوجیت نشان داد، متغیرهای اثرگذاری درمانی، آگاهی افراد، سن بر میزان مصرف گیاهان دارویی و 

باشند. همچنین نتایج نشان دادند،  زنان بیشتر از مردان گرایش به مصرف گیاهان دارویی ها موثر میهای آنفرآورده

های موثر بر سطح مصرف فرآورده ای با هدف بررسی عوامل(، در مطالعه2016و همکاران )  Heydarzade دارند.

گیاهان دارویی با برآورد مدل لوجیت نشان دادند،  متغیرهای تنوع تولید، سطح درآمد، شمار اعضای خانواده، خواص 

ری روی مصرف و اثربخشی، نام تجاری، برچسب، بسته بندی، شاخص فرهنگ، شاخص مشاوره و تبلیغات اثر معنادا

(، با بررسی نسبی مصرف گیاهان 2017و همکاران ) Noorhosseini های گیاهان دارویی داشته است.فرآورده

شیمیایی براساس معیارهای اقتصادی و درمانی در شهرستان رشت به این نتایج گیاهی و داروهای دارویی، داروهای 

ها برای عموم بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی به آندست یافتند که گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان 

 با هدف تحلیل عوامل مؤثر در گرایش روستاییان به مصرفAzizi (2019 ،)و  Sojasi بسیار پایین است. نتایج مطالعات

راد ترجیح گیاهان دارویی در منطقه دهستان زوارم شیروان و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داد،  بیشتر اف

می دهند جهت درمان، حداقل یک بار در طول عمر از گیاهان دارویی استفاده نمایند و اغلب گیاهان را از طبیعت 

کنندگان نسبت به مصرف گیاهان دارویی معطر در ترکیه به بررسی نگرش مصرفGuney (2019 ،) تهیه می کنند.

عی و نگرش افراد بر تمایل به مصرف گیاهان دارویی اثرگذار اجتما-پرداختند. نتایج نشان داد،  متغیرهای اقتصادی

اجتماعی و فردی بر روی احتمال مصرف -دهد که متغیرهای اقتصادیاست. بررسی مطالعات انجام گرفته نشان می

ترین عوامل تواند به عنوان یکی از مهمکنندگان میگیاهان دارویی تأثیرگذار است. همچنین، شناسایی رفتار مصرف

تواند نقش مهمی دستیابی به توسعه پایدار تلقی شود. مصرف سبز در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می
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ناپذیر و نحوه استفاده از آن با های اخیر با افزایش آگاهی افراد نسبت به منابع تجدیددر پایداری داشته باشد. در سال

دار محیط زیست با منطق های دوستد و به اقدامات گروههای بعد، دغدغه بیشتری پیدا کردنتوجه به نیاز نسل

میان افراد جامعه عمومیت بیشتری یافت. توجه  "مصرف سبز"رسانی به محیط زیست در راستای جلوگیری از آسیب

کنندگان به محیط زیست تغییراتی در انتخاب نوع محصول مصرفی ایجاد کرده است و بیشتر گرایش به سمت مصرف

ها به استفاده از فته است. همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای گیاه درمانی و روی آوردن انسانمصرف سبز ر

زیستی، این گیاهان دارویی به جای داروهای شیمیایی و نظر به اهمیت گیاهان دارویی در پایداری اقتصادی و محیط

ی گیاهان دارویی همچنین عوامل مؤثر بر هاگیاهان دارویی و فرآوردهمطالعه با هدف بررسی ترجیحات مصرفی 

انجام  1397میزان مصرف و نحوه استفاده آن توسط ساکنان محلی در منطقه هزارجریب استان مازندران در سال 

 شده است.  

 روش تحقیق

 منطقه مطالعاتی

 و شمالی عرض دقیقه 40 و درجه 36 تا دقیقه 28 و درجه 36 در بهشهر شهرستان جنوب در  جریبهزار منطقه    

 کیلومتر 76312 منطقه کل مساحت.  است گرفته قرار شرقی طول دقیقه 9 و درجه 54 تا دقیقه 41 و درجه 53

 در سمنان و انگلست مازندران، هایاستان اتصال محل مازندران، استان شرقی جنوب الیهمنتهی در و بوده مربع

 درجه 12 آن دمای متوسط و میلیمتر 386 منطقه، گی اینبارند متوسط. است گرفته قرار البرز کوهستانی ناحیه

 کوچک ها،مینز بودن دارشیب علت به باشد. به دلیل عملکرد پایین محصوالت زراعی )گندم و جو(می سانتیگراد

ر این منطقه در دتغییر الگوی کشت به  گیاهان دارویی  مکانیزه آالت ماشین و تجهیزات وجود عدم و قطعات بودن

یاهان دارویی گاست که شامل  تن 593 تولید میزان هکتار با 150گیاهان دارویی  کشت زیر نجام است. سطححال ا

 یک شتک از اصلح سود باشد.بادرنجبویه، گل گاوزبان، نعناع فلفلی، گل محمدی، بابونه، زعفران و مرزنجوش می

 ناشی سود برابر 75که تقریبا  باشدمی ریالمیلیون  950 متوسط طور به هزارجریب منطقه در دارویی گیاهان هکتار

ن افزایش مصرف گیاها .(Agriculture- Jihad Organization of Mazandaran, 2019) باشد می جو و گندم از

ن نتخاب ایدلیل ا تواند به توسعه پایدار در منطقه و استان کمک کند ودارویی همزمان با افزایش تولید  آن می

 ( موقعیت منطقه مطالعاتی نشان داده شده است.1باشد. در شکل )حاضر می منطقه برای مطالعه
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 مازندران جریب هزار -مطالعاتی منطقه نقشه-1شکل 

Figure 1-  the study area- Hezarjarib in Mazandaran 

 روش تحقیق 
ین، متغیرهای مستقل متغیر وابسته در این تحقیق مصرف و عدم مصرف گیاهان دارویی در ماه است. همچن      

اجتماعی و اختصاصی افراد است. با توجه به تعداد زیاد -تحقیق شامل طیفی از متغیرهای بازاریابی، فرهنگی

برای محاسبه 1ها از روش تحلیل عاملی تأییدیمتغیرهای مستقل، همبستگی باالی برخی متغیرها و مشابهت آن

یرهای مستقل و حذف متغیرهای با همبستگی باال، استفاده شده های تجمیع متغیرها، برای کاهش تعداد متغشاخص

گیرد. ها با استفاده از ماتریس همبستگی انجام میهای مشترک و اهمیت نسبی هر یک از شاخصاست. عامل

شود. برای ها جهت تحلیل عاملی استفاده میبرای تشخیص مناسب بودن داده 3و بارتلت 2KMOهمچنین، از آزمون 

ها عبارتست از عدم همبستگی داده 0Hر بودن تحلیل عاملی، بایستی متغیرها همبسته باشند. بنابراین فرضیه دامعنی

 و برای مطلوبیت تحلیل عاملی بایستی فرضیه صفر رد شود. 

 برای تخمین مدل و بررسی عوامل مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی در منطقه هزارجریب استان مازندران از رگرسیون

 که مواردی در. شودبندی است، استفاده میطبقه هایداده تحلیل جهت کاربردی هایتکنیک از یکی ، کهلوجیت

 که این اساس بر وابسته، متغیر به مربوط واقعی هایداده. شودمی استفاده لوجیت الگوی از نباشد کمی وابسته متغیر

 رگرسیون برتری. شودمی داده اختصاص یک و صفر ارمقد دو نیفتاده، اتفاق یا و افتاده اتفاق نظر مورد یپدیده

 از ترتیب بدین. است کافی نظر مورد پدیده وقوع از اطالع تنها یک و صفر مقادیر تعیین برای که است این در لوجیت

                                           
1 . Principal Component Analysis 

2 . Kaiser-Meyer-Olkin  

3 . Bartlett's Test 
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 پیش 5/0 از بیش وقوع احتمال چنانچه. جست بهره وقوع عدم یا وقوع تخمین منظور به توانمی وابسته متغیر این

. شد خواهد حتمیغیر پدیده، وقوع صورت این غیر در و شودمی تلقی حتمی پدیده وقوع صورت این در شود، بینی

 :(1991باشد )ماداال،می (1رابطه ) صورت به الجستیک تجمعی توزیعی تابع کلی فرم

)1( 

 کرد، خواهد اختیار را خود مقادیر یک و صفر بین که باشدمی دارویی گیاهان مصرف احتمال فوق، رابطه در     

 به دارویی گیاهان مصرف عدم احتمال همچنین. باشدمی طبیعی لگاریتم پایه e. کندمی تغییر  تا  بین 

 :است (2رابطه ) شکل

                               )2( 

            

  :بنابراین      

                                      )3(

             

 :دآیمی به دست (4فرمی بر اساس رابطه ) شود، گرفته طبیعی لگاریتم فوق رابطه از اگر حال     

                                   )4(

            

 گیاهان مصرف میزان بر موثر متغیرهای تمام از اینماینده  مزیت، یا برتری نسبت لگاریتم  فوق، رابطه در      

 لحاظ از را بستهوا متغیر پذیرش احتمال بر توضیحی متغیرهای تاًثیر لوجیت، ضرایب مدل برآورد در .است دارویی

 متغیر هر نهایی ثرا. گیرندمی قرار تفسیر مورد نهایی اثرات و اهکشش الگو این در فقط و کندنمی مشخص مقداری

رتست از تغییر باشد عبامی مستقل متغیر در واحدی یک تغییر اثر بر گیاهان مصرف احتمال در تغییر بیانگر که

-به می( محاس7ا )( ت5بر اساس روابط ) مستقل، متغیرهای در تغییر واحد یک ازای میزان مصرف گیاهان دارویی به

 (:1991شود )ماداال،

                                               )5(

               

                                                             )6(

      

                                        )7(

    

 .است نهایی اثر  آن در که

 طور به مازندران هزارجریب منطقه ساکنین از نفر 260کوکران استفاده شد و  رابطه از نمونه تعداد برای تعیین      

 کلیه شامل اطالعات پرسشنامه. شدند انتخاب پرسشنامه به صورت رو در رو سواالت به پاسخگویی جهت تصادفی

 خانواده، افراد تعداد تأهل، وضعیت جنس، سن، شامل افراد اقتصادی و اجتماعی-ردیف مشخصات به مربوط اطالعات
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 کیفیت، قیمت، تهیه، محل مصرف، روش سرطان، به ابتال سابقه سکونت، محل درآمد، اشتغال، وضعیت تحصیالت،

ن دارویی، اهمیت شکل تبلیغات، آگاهی از اثرات درمانی و اثربخشی، در دسترس بودن یا نبودن گیاها استفاده، تجربه

 در و شرکت تولید، میزان مصرف گیاهان دارویی در ماه محل کش، آفت از عاری گواهی اهمیت ظاهری و عطر و مزه،

عالوه، برای تجزیه و تحلیل سواالت پرسشنامه براساس طیف لیکرت و مقدار کمی بودند. به. بود آموزشی هایدوره

 استفاده شد. Spss 23و Eviews 10   افزارهایها از نرمداده

 نتایج و بحث
ه است. از بین ( نشان داده شد2( و )1های )اجتماعی پاسخگویان در جدول -های اقتصادیترین ویژگیمهم     

رویی ف گیاهان دانفر( تمایل به مصرف گیاهان دارویی داشتند و بقیه تمایلی به مصر 145درصد ) 8/55پاسخگویان 

 ارویی داشتند. برهای گیاهان دنفر( از پاسخگویان تمایل به مصرف فرآورده 215درصد ) 6/82عالوه، نداشتند. به

 . ودب سال 85 حداکثر و 18 سن با حداقل سال 40 پاسخگو افراد سنی میانگین (،2( و )1جداول ) اساس

 اجتماعی پاسخگویان-های اقتصادیویژگی -1جدول 
Table 1- respondent  Socio- economic attribute 

 متغیر
variables 

 میانگین
Average 

 حداقل
Minimum 

 حداکثر
Maximum 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 سن )سال(
Age(Year) 

40 18 85 13.1 

 تعداد افراد خانواده )نفر(
the number of family members(Person) 

3.6 1 9 1.4 

 های تحصیلی )سال(تعداد سال
Academic year(Year) 

9.9 0 18 5.99 

 ریال(هزاردرآمد ماهیانه )
monthly income(Rials) 

13500 5000 20000 661.4 

 تحقیق هاییافته: مآخذ

 از نظر وضعیت. اندبوده مجرد نفر 31 و متاًهل نفر 225 که مرد نفر 152 و زن پاسخگویان از نفر 108همچنین،       

 و استیجاری منازل در افراد از نفر 52 داشتند.  دولتیغیر شغل نفر 187 و دولتی شغل نفر 66پاسخگویان،   اشتغال

 درصد 43. داشتند سرطان به ابتال سابقه خود خانواده در نفر 47. اندداشته سکونت خود شخصی منازل در نفر 204

افراد گیاهان دارویی درصد  2/12به عالوه،  .کنندمی تهیه عطاری از درصد 53 و طبیعت از را خود دارویی گیاه افراد

 6/84کنند. درصد گیاهان را به صورت دمنوش استفاده می 3/57به صورت خشک شده و  3/30را به صورت تازه، 

درصد افراد قیمت گیاهان دارویی و برای  68درصد افراد پاسخگو از اثرات درمانی گیاهان دارویی مطلع هستند. برای 

درصد پاسخگویان اعالم کردند که شکل ظاهری  6/52باشد. اهمیت میدرصد مصرف کنندگان کیفیت دارای  5/96

درصد افراد برایشان عطر و مزه دارای اهمیت است. از میان افراد پاسخگو،  1/76ها اهمیتی ندارد اما آن گیاهان برای

استفاده از گیاهان درصد تجربه  77توانند فراهم کنند. درصد به گیاهان دارویی دسترسی دارند و به راحتی می 8/78

 نتایج اساس کنند. بردرصد افراد تحت تأثیر تبلیغات از این گیاهان استفاده می 5/61اند و دارویی را در گذشته داشته

 برای که شد شناسایی مازندران هزارجریب منطقه بومی مردم استفاده مورد دارویی گیاه گونه 26 آمده، دستبه



 

973 

 و بابونه پونه، بومادران، آویشن، بنفشه، گل گاوزبان،گل میان این از. کردندمی تفادهاس هاآن از متفاوت هایبیماری

 5 به دارویی گیاهان هایفرآورده کنندهمصرف افراد عالوه،به .اندداشته افراد بین در را مصرف بیشترین محمدی گل

 در درصد 7/30 با کاسنی عرق اول، رتبه در مصرف ترینبیش درصد 48 با نعناع عرق. کردند اشاره( عرقیات) فرآورده

 رتبه در درصد 3/2 با زنیان عرق و درصد 3 با بیدمشک عرق سوم، رتبه در درصد 7/15 با بهارنارنج عرق دوم، رتبه

 . دارند قرار بعدی های
 اجتماعی پاسخگویان-های اقتصادیویژگی -2جدول 

Table 2- Features Socio- economic of resondents 
 غیرهای مستقلمت

independent variable 
 فراوانی

Abundance 
 درصد

Percentage 
 جنسیت
Gender 

 

 زن
woman 

1 108 41.5 

 مرد
Man 

0 152 58.5 

 وضعیت تاًهل
marital status 

 

 متاًهل
Married 

1 225 86.5 

 مجرد
Single 

 پاسخ داده نشده

0 31 11.9 

 

1.6 

 وضعیت اشتغال
Employment status 

 

 دولتی )کارمند(
Governmental(Employee)  

1 66 25.3 

 غیردولتی )آزاد(
noGovernmental(Free) 

                                 پاسخ داده نشده 

0 187 71.9 

 

2.8  

 سابقه ابتال به سرطان
History of cancer 

 

 بلی
Yes 

1 47 18 

 خیر
No 

 پاسخ داده نشده

0 209 80.3 

 

1.7 

 هیهمحل ت
Place of preparation 

 

 طبیعت
Nature 

1 112 43 

 عطاری
Grocery 

 پاسخ داده نشده

0 140 53.8 
 

3.2  

 اهمیت محل تولید
The importance of the 

production site 

 

 بلی
Yes 

1 203 78  

 خیر
No 

0 57  22 

-اهمیت داشتن گواهی عاری از آفت

 کش
The importance of having a 

pesticide certificate 

 بلی
 Yes 

1 229 88 

 خیر
No 

0 31 12 

 نیاز به مشاوره
Need advice 

 

 بلی
Yes 

1 174   67   

 خیر
No 

0 85 33   

 اطالع از اثر درمانی
Information on the therapeutic 

 بلی
Yes 

1 220 84.6 
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effect 

 
 خیر
No 

 پاسخ داده نشده

0 36 13.8 

 

1.6   

 اهمیت قیمت
Price 

 

 بلی
Yes 

1 177 68   

 خیر
No 

 پاسخ داده نشده 

0 81 31.1 
 

0.9  

 اهمیت کیفیت
Quality 

 

 بلی
Yes 

1 251 96.5 

 خیر
No 

0 9 3.5 

 اهمیت شکل ظاهری
Appearance 

 

 بلی
Yes 

1 137 52.6 

 خیر
No 

0 123 47.4 

 در دسترس بودن
Available 

 

 بلی
Yes 

1 205 79 

 خیر
No 

0 54 21 

 زهعطر و م
Flavor 

 بلی
Yes 

1 198 76.1 

 خیر

No 
0 62 23.9 

 تجربه استفاده در گذشته
Experience in the past 

 

 

 بلی
Yes 

1 200 77 

 خیر
No 

0 60 23 

 تبلیغات
Advertising 

 

 بلی
Yes 

1 160 61.5 

 خیر
No 

 پاسخ داده نشده 

0 72 26.7 

 

11.8 

 تحقیق هاییافته: مأخذ

یج شد. نتا ستفادهمیع متغیرهای مستقل دارای همبستگی باال از روش تحلیل عاملی تأییدی ابرای کاهش و تج      

ست آمد که )با سطح معنی داری یک درصد( بد 2/201و  644/0های نهایی به ترتیب و بارتلت عامل KMOآزمون 

 (. 3باشد )جدول ها برای تحلیل عاملی میبیانگر مناسب بودن داده

 و بارتلت KMOمون نتایج آز -3جدول 
Table 3- KMO and Bartlett test 

 نام آماره
Statistics 

 مقدار
Value 

 داریسطح معنی
The significance level 

 KMOآماره 
KMO Statistics 

0.644 0.000 

 Bartlettآماره 

Bartlett Statistics 
201.2 0.000 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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مبستگی و ههای چرخیده، از تجمیع متغیرهای دارای تشکیل ماتریس مؤلفه (، پس از4بر اساس جدول )      

 مشابهت باال دو شاخص کلی به دست آمد: 

س بودن ر دستردشاخص اول: متشکل از چهار متغیر اطالع از اثرات درمانی، اطالع از اثربخشی، تجربه مصرف و  

 شاخص، دانش نامگذاری شد.(.  این 5/0گیاهان دارویی بود )میزان همبستگی باالتر از 

ه شاخص ( ک5/0شاخص دوم: متشکل از متغیرهای عطر و مزه و شکل ظاهری بود )میزان همبستگی باالتر از 

 خصیصه نامگذاری شد.

 
 نتایج تحلیل عاملی تأییدی -(4جدول )

Table 4- The results of Principal Component Analysis 
 متغیر

Variable 
 شاخص اول

The first indicator 
 شاخص دوم

The second indicator 
 آگاهی از اثربخشی

Awareness of effectiveness 
0.819 0.015 

 آگاهی از اثرات درمانی
Awareness of the therapeutic effect 

0.836 -0.003 

 شکل ظاهری
Appearance 

-0.057 0.81 

 عطر و مزه
Flovor 

0.064 0.733 

 تجربه مصرف
experience 

0.632 0.19 

 در دسترس بودن
Available 

0. 568 -0.155 

 های تحقیقمأخذ: یافته

-اقیمانده همخطی بین متغیرهای مستقل محاسبه شد و بر اساس نتایج متغیرهای بهم VIFبر اساس آزمون       

رویی در منطقه ن داهای موثر بر تمایل به مصرف گیاهابود(. عامل 10کمتر از  VIFخطی باالیی نداشتند )میزان 

 لوجیت نجیس تصاداق هزارجریب استان مازندران با استفاده از رگرسیون گام به گام، آزمون متغیرهای اضافی، روش

 رسیونیرگ مدل که دهدمی نشان LR آماره (، مقدار5بررسی شد. بر اساس جدول ) راستنمایی حداکثر روش و

 14 برابر دهش برآورد الجیت الگوی برای فادن مک تعیین ضریب مقدار. است دار معنی آماری لحاظ از برآوردی

 . باشدمی درصد

 دوره در شاخص دانش، تبلیغات، درآمد، شرکت متغیرهای که دهدمی نشان لوجیت الگوی تخمین نتایج     

هزارجریب اثر مثبت و معناداری بر تمابل به مصرف افراد برای گیاهان دارویی در منطقه آموزشی و شاخص خصیصه 

دار نشد اما عالمت آن طبق انتظار منفی است. همانطور که قبالً استان مازندران دارند. همچنین، متغیر قیمت معنی

ها و کشش 1توان تفسیر کرد و تفسیر نتایج بایستی با استفاده از اثرات نهاییگفته شد در مدل لوجیت ضرایب را نمی

ثبت شاخص دانش پاسخگویان، افزایش سطح دانش احتمال مصرف گیاهان دار و مانجام گیرد. بر اساس اثر معنی

دهد. همچنین بر اساس کشش این متغیر، با افزایش یک درصدی دانش پاسخگویان، درصد افزایش می 16دارویی را 

                                           
1 .Marginal effects 
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یابد. همچنین، اگر تبلیغات برای مصرف گیاهان درصد افزایش می 22/1شانس مصرف گیاهان دارویی در منطقه 

-درصد افزایش می 19رویی انجام گیرد، بر اساس اثر نهایی این متغیر، احتمال مصرف گیاهان دارویی پاسخگویان دا

-دهد که با افزایش درآمد احتمال مصرف گیاهان دارویی توسط پاسخدار درآمد نشان مییابد. متغیر مثبت و معنی

مد، به ازای یک درصد افزایش درآمد، احتمال تمایل به یابد. به عالوه، بر اساس کشش متغیر درآدهندگان افزایش می

های آموزشی، اگر پاسخگویان در یابد. بر اساس متغیر شرکت در دورهدرصد افزایش می 36/0مصرف گیاهان دارویی 

دارویی  پاسخگویان های آموزشی مربوط به فواید گیاهان دارویی شرکت کنند، احتمال ترجیحات مصرفی گیاهان دوره

دار خصیصه گیاهان دارویی، با بهبود خصیصه گیاهان یابد. همچنین با توجه به شاخص مثبت و معنیدرصد افزایش می 26

ای یابد. بر اساس کشش این متغیر، با بهبود یک درصدی خصیصهدرصد افزایش می 9دارویی، احتمال مصرف گیاهان دارویی 

 یابد.  درصد افزایش می 54/0گیاهان دارویی، تمایل به مصرف گیاهان دارویی 

 

 عوامل موثر بر ترجیحات مصرفی گیاهان دارویی در منطقه هزارجریب استان مازندران  -5جدول
Table 5- Factors affecting the consumption preferences of medicinal plants in Hezar Jerib 

region of Mazandaran 

 نام متغیر
Variable 

 مقدار ضریب
Coefficient  

 خطای استاندارد
Standard error 

  Zآماره 
 Statistics 

Z 

داریسطح معنی  
The significance 

level 

 اثر نهایی
Marginal effects 

 کشش
Elasticity 

 شاخص دانش
Knowledge Inde 

0.688 0.17 3.85 0.0001 0.16 1.22 

 تبلیغات
Advertising 

0.779 0.34 2.28 0.022 0.19 0.29 

ددرآم  
Income 

0.315 0.134 2.35 0.0188 0.076 0.36 

آموزشی دوره در شرکت  
Participate in training 
courses 

1.06 0.39 2.73 0.0063 0.26 1.04 

 شاخص خصیصه
Feature Index 

0.36 0.21 1.72 0.0857 0.09 0.54 

 قیمت
Price 

-0.3 0.33 -0.92 0.3559 -0.07 0.12 

 عرض از مبدأ
 Intercept 

-6.36 1.29 -4.49 0.000 -1.55 -3.5 

LR=41.96 (0.000) Log likelihood=-131.37   McFadden R2= 0.14 

Andrews Statistic=8.29 (0.6) H-L Statistic=7.30 (0.5)              

 های تحقیقمأخذ: یافته

  اتگیری و پیشنهادنتیجه
کنندگان، زیستی برای مصرفهای محیطاهمیت کاهش آسیب گرایی سبز ودر راستای حرکت به سمت مصرف      

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی انجام گرفت. بر اساس نتایج، تمایل افراد به 

توان گفت با فرآوری گیاهان دارویی های گیاهان دارویی بیشتر از گیاهان دارویی خام است. در واقع میفرآورده

ان با افزایش پایداری اقتصادی، میزان مصرف گیاهان دارویی افزایش خواهد یافت. همچنین، با افزایش درآمد همزم

زیستی افراد های محیطتوان گفت با افزایش درامد نگرانییابد که میاحتمال مصرف گیاهان دارویی افزایش می
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زیست همراه خواهد زیستی با تخریب کمتر محیطیابد و ترجیحات افراد به سمت کاالها و خدمات محیطافزایش می

 در این راستا، پیشنهاد .باشدمیGuney (2019 ) ،(2016) همکاران و Heydarzade یمطالعه با همسو بود. این نتیجه

درآمد  با افراد اتخاذ گردد تا ترپایین قیمت و کمتر هایهزینه در جهت تولید گیاهان دارویی با هاییسیاست شودمی

 و Heydarzade( و  2013و همکاران )  Boon مطالعه با همسو نتایج. کنند استفاده آن از بتوانند هم ترایینپ

 میزان افراد سایر توسط تبلیغات افزایش با که باشدمی مثبت اثر دارای تبلیغات که دهدمی نشان ،(2016) همکاران

های عمومی، گردد با استفاده از رسانهپیشنهاد می یابد. بر اساس این نتیجهمی افزایش دارویی گیاهان مصرف

داری ها، ترجیحات مصرفی افراد به سمت گیاهان دارویی ترغیب گردد. عدم معنیها و همایشبرگزاری کنفرانس

کند. در واقع در محدوده قیمتی قیمت بیانگر اینست که با تغییر قیمت، احتمال مصرف گیاهان دارویی تغییر نمی

 (2016) همکاران و Heydarzadeکند که با نتیجه مطالعه تمال مصرف گیاهان دارویی تغییر نمیموجود، اح

شاخص دانش که ترکیبی از متغیرهای آگاهی از اثرات درمانی، آگاهی از اثربخشی، تجربه مصرف و  مطابقت دارد.

و همکاران  Aertsensی لعهمطا شود که بادردسترس بودن است، باعث افزایش احتمال مصرف گیاهان دارویی می

(2011،) Javanbakht و Esmaili (2014 ،)Heydarzade و  (2016) همکاران وOstermann ( 2009و همکاران )

دهد با بهبود شاخص خصیصه که ترکیبی از متغیرهای شکل ظاهری و عطر و مزه است نشان می منطبق است.

 Tanیابد که با نتیجه مطالعه ن توسط افراد جامعه افزایش میهای گیاهان دارویی احتمال مصرف این گیاهاخصیصه

دهد که های آموزشی احتمال مصرف گیاهان دارویی را افزایش می( مطابقت دارد. شرکت در دوره2011و همکاران )

ان گردد، با استفاده از کارشناس( همخوانی دارد. لذا پیشنهاد می2009و همکاران ) Ostermannبا نتایج مطالعه 

های آموزشی برای افراد جامعه برگزار گردد. با توجه به اینکه حرکت به سمت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان دوره

دار به گردد کشاورزان در زمینهای شیبشود، پیشنهاد میتوسعه پایدار با افزایش همزمان تولید و مصرف میسر نمی

 . دندکشت گیاهان دارویی در مناطق مختلف کشور ترغیب گر
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