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 های زرشکنقش عناصر امیخته بازار در ترجیحات مصرفی فرآورده

 2یری، کاظم ام*1یتکتم محتشم

 

 چکیده

ازار و مسائل بارسایی در نحال نایران در تولید بسیاری محصوالت کشاورزی هچون زرشک بی دانه دارای مزیت نسبی در تولید است. با ای
انجام  رت توجه بهمر، ضروای آنها، بروز چالش در عرضه را موجب شده است. این هامربوطه به بازاریابی این محصوالت و فرآورده

ه سعی برآن ر این مقالداساس،  های کاربردی و برنامه ریزی اصولی در حیطه بازاریابی این محصوالت را ضروری می سازد. براینپژوهش
. اطالعات مورد رداخته شودپزرشک  ر ترجیحات مصرفی فرآورده هایشده است تا با تاکید بر عناصر امیخته بازار، به بررسی عوامل موثر ب

مع ج 1397یرکوه در سال زمصرف کننده فرآورده های زرشک در شهرستان های قاین و  354نیاز در این خصوص از طریق نظرخواهی از 
ف، نام تجاری، ن، نوع مصرت، سکه تحصیال آوری شده است. پس از برآورد الگو با استفاده از رگرسیون الجیت چندگانه، نتایج نشان داد

ین یافته ها، اا توجه به رند. بنگرش نسبت به خواص و اثر بخشی،  کیفیت و قیمت اثر معناداری بر گزینش فرآورده های مختلف زرشک دا
 د می شود. نهاک پیشهای زرشهای مختلف فرآوردههای تجاری مناسب و معتبر، بهبود کیفیت و توسعه شکلایجاد و گسترش نام

 

 بازاریابی، شکل مصرف، الجیت چندگانه، فرآوری های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 اد ومصاار یکی ازبزرگترین گروه های درختچه های خاردار خزان دار، زرشکها هستند که به دلیل استفاده هاای زیا

ی انادا  رشاد ازخاواد دارویا متعدد ازقبیل مصار  خوراکی میوه ی نوع بی دانه زرشک، استفاده های وسیع وروباه

  زینتای ده ازارقاامختلف اقسا  دانه دارخودرو، برای درمان یا جلوگیری ازبسیاری ازبیماریها درعلم پزشکی ویا اساتفا

 دارهستند.واصالح شده ی آن درزیباسازی فضای سبزشهرها وگسترش اینگونه فضاها، ازاهمیت فوق العاده ای برخور

ی وزینتای که رویشگاه انواع زرشک می باشند، اززرشک بیشتربه عنوان یک گیااه دارویادربسیاری ازکشورهای جهان 

اشانی چاستفاده می گردد، اما درایران ازنوع بی دانه ی آن و به صورت یک میاوه ی خشاک وبیشاتربه عناوان یاک 

باوده  کمتری غذایی استفاده می شود. کشت و برداشت گیاه زرشک نسبت به دیگر محصوالت کشاورزی دارای هزینه

 رزی و بااالخ تواند بارای روفاک کشااوباشد. نتیجه آن که سرمایه گذاری روی گیاه زرشک میتر نیز میو زود بازده

 کشاورزان سودآوری داشته باشد.  

انااری  های زرشک تازه، زرشک خشک شده به صورت های متفاوت پفکی و دانهزرشک بی دانه به طور عمده به شکل

ر زمیناه دهاای موجاود ترین نارسااییشوند. یکی از عمده، به صورت های مربا، رب، شربت مصر  مییا فرآوری شده

د شاونه سبب مایباشد. بازاریابی بهیمحصول می ترویج و توسعه کشت و تولید زرشک، بازاریابی و ناشناخته بودن آن

د. باه ان قارار گیرناو مورد پسند در اختیاار آنا ای بهداشتیکنندگان تولید و به گونهها براساس نیاز مصر تا فرآورده

سیت بااالیی ها دارای حساهای آنهای خاد محصول مانند فسادپذیری و حجیم بودن، بازاریابی فرآوردهدلیل ویژگی

-است. گا  نخست در پرداختن و حرکت به سمت توسعه کشت و تولیاد محصاول، شناساایی هاد ، یعنای مصار 

تاار مل اصلی رشد هر سامانه اقتصادی، داشاتن دانام مادیریت بار مبناای شاناخت رفکنندگان آن است چرا که عا

(. لاذا بررسای 1390باشد )حک جو و همکاران،بینی رفتار وی میهای تاثیرگذار بر آن و توان پیمکننده، عاملمصر 

د، ضروری صادی هستنترین حلقه از زنجیره یک نظا  اقتکنندگان که نخستین و مهمجامعه هد ، یعنی رفتار مصر 

ی فازایم کاارایاکننده از آن جهت اهمیت دارد که در تنظیم برنامه بازاریاابی و رسد. شناخت رفتار مصر به نظر می

ویاژه کااربرد گیااه  (. با در نظر گرفتن جایگاه2007تواند راهگشا باشد )قربانی و همکاران، فرآیند تولید تا مصر  می

ب و زیاان و گرایم روز افزون برای استفاده از ترکیبات طبیعی و توجه باه بای آسایدارویی زرشک در فرهنگ مرد  

 ود. شبندی های موثر بر بازاریابی و بازارپسندی آن شناسایی و اولویتبودن این ترکیبات الز  است عامل

ی ایان تحقیقات انجا  شده در خصود تولید این محصول نیز بیانگر آن اسات کاه چاالم اصالی در بحاص اقتصااد

های موثر بار توساعه کشات و تولیاد بندی عامل(، به اولویت1391محصول باال می باشد. بطوریکه رسا  و همکاران )

هاای چهارگاناه ماوثر بار توساعه کشات، گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی نتایج نشان دادند که از بین عامل

داراست. در بین مشکالت اقتصادی نیز نارساایی را بایاد در  406/0بیشترین تاثیر را معیار اقتصادی با ضریب اهمیت 

(. در ایان 1391؛ طحاان، 1392های این محصول جستجو کارد )اباوترابی، بازار و مسائل مربوطه به بازاریابی فرآورده

 هاای گیااهشود که ابزار الز  بازاریابی و به طور مشاخ  تناوع شاکل فارآوردهپژوهم به این پرسم پاسخ داده می

تواند بر میزان مصر  و گزینم مصر  کننده اثرگذار باشد. برای ارائه الگوی مناسبی که بازاریاابی زرشک چگونه می
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های این گیاه را نشان دهاد، بررسای های مختلف مصر  فرآوردهها و شکلهای موثر بر اولویت  گزینم روشو عامل

 ه، ضروری است. هایی که در گذشته در زمینه این موضوع انجا  شدپژوهم
 

 روش تحقیق
اقتصادی، موجب گارایم پژوهشاگران باه اساتفاده از  -های خطی برای بسیاری از کاربردهای اجتماعیناکارایی مدل

های گازینم بار های گزینم که پیشینه طوالنی در علو  اقتصادی، اجتماعی و ترابری دارند، شده اسات. مادلمدل

ها ماهیت رفتاری آنان است )مجاوریان و همکاران، ترین ویژگی این روشو مهم اندکننده بنا شدهاساس نظریه مصر 

باشاند. مادل رگرسایونی باا (. مدل های رگرسیونی یا دارای متغیر وابسته پیوسته یا متغیر وابسته گسسته می1392

های رگرسایونی باا مدلباشند. در متغیر گسسته شامل دو نوع مدل رگرسیونی با پاسخ دوتایی و با پاسخ چندگانه می

باشند یا غیرترتیبی. مدل الجیت چندگانه تعمایم یافتاه رگرسایون الجساتیکی ها یا ترتیبی میپاسخ چندگانه پاسخ

هاا بارآورد کناد، در واقاع ی مقایسهاست که بیم از دو پاسخ دارد که به صورت همزمان الجیت دوگانه را برای همه

، 1کناد )الناگها را اجرا میهای موثرتر و روابط منطقی بین مشخصهکه داده مجموعه پیوندی از الجیت دوگانه است

(. مدل گزینم بر اساس مطلوبیت بر این حقیقت است که مصار  کنناده شاکلی از محصاول زرشاک را کاه 1997

توسط مصار   mگزینم وجود دارد احتمال انتخاب  jمطلوبیت وی را بیشینه کند گزینم خواهد کرد. هنگامی که 

 برابر است با: iننده ک

(1)                      
خطای تصادفی همراه با آن انتخااب  ا  و iبرای مصر  کننده  mگزینم میانگین مطلوبیت  (، 1در معادله)

ه دهای مصار  کنناشود متوسط مطلوبیت، ترکیب خطی از ویژگیاست.  برای یافتن مدل الجیت چندگانه فرض می

 (:1997شد )النگ، 

(2) 
 

ا  باه صاورت زیار mا  برای شکل فرآورده گیاه زرشاک iدر این صورت فرض کنید که تابع مطلوبیت مصر  کننده 

 (:2004و همکاران، 2باشد )هیج

(3) 
 

 صورت زیر است: mگزینم وجود دارد احتمال شکل  فرآورده های گیاهی به   j هنگامی 

(4) 
 

مطلوبیت معاین گازینم شاکل  شود. در این معادله،طلوبیت مدل الجیت چندگانه نامیده می(، تابع م4معادله)

کننده است بخم تصادفی مطلوبیت مصر  بوده و جزء  های با ویژگی iکننده برای مصر  mفرآورده گیاهی 

باشد و بارای هار فارد معاین مساتقل کننده میبیت معین مصر های در نظر گرفته نشده در مطلوکه بیانگر ویژگی

توان ساختار کلی الگوی الجیت چندگانه  را به زبان احتمااالت باه صاورت زیار بیاان میدر نهایت فرض شده است. 

                                           
1 Long 
2 Heij 
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 نمود:  

(5) 

 

اه خشاک و چاشانی پفکای و گیدانه متغیر وابسته مشاهده شده شامل پنج طبقه  (، 5در این بررسی و در معادله )

ا  است. مبنای اصلی کاربرد الگوی الجیت چندگانه، گزینم یک طبقاه iاناری، شربت، رب و مربا برای مصر  کننده 

باشد. به عبارت دیگر، احتماال گازینم یاک طبقاه از متغیار وابساته در از متغیرهای وابسته به عنوان طبقه پایه می

(. از سوی دیگر، روش ارزیاابی و 2001، 1گیرد )آیسنگیلدینا و هادسونابی قرار میمقابل گزینم طبقه پایه مورد ارزی

مبتنی  2برآورد الگوهای گزینم گسسته با ساختار الجیت، از جمله الگوی الجیت چندگانه، روش بیشینه درستنمایی

الگوی الجیت چندگاناه باه  (. در2013، 3باشد )قربانی وکلرشتاها میسازی احتمال رخداد همزمان مشاهدهبر بیشینه

بارای هار  5و والاد 4(LRمنظور بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، دو آزمون بیشینه درستنمایی )

 LR(، بار ایان بااور اسات آزماون  2003)6گیرد. گرین و هنشاریک از متغیرهای مستقل الگو مورد استفاده قرار می

والد دارای برتری است. فرض اصلی الگوهای الجیت چندگانه و الجیت شارطی،  براساس معیار خوبی برازش بر آزمون

(، آزماونی باه ناا  1984باشد. هاسمن و مک فادن )، در یک متغیر وابسته می7(IIA) های جداگانهاستقالل جایگزین

 خصه اساتپیشنهاد کردند که بر اساس مقایسه دو برآوردکننده برای یک مش IIAآزمون هاسمن برای سنجم فرض

(. 1997شاود )الناگ، نقا  می IIAدهد کاه فرضایه نشان می درست باشد مقادیر معنادار  IIAفرض چناچه 

بایست مدنظر قرار گیرد فرض ترکیب طبقاات اسات. ایان فارض بیاان فرض دیگری که در مدل الجیت چندگانه می

اثار گاذار نباشاد،  nدر مقابال طبقاه  mرتری طبقاه کند چنانچه هیچ کدا  از متغیرهای توضیحی روی نسبت بمی

 (.1984غیرقابل جداسازی هستند )آندرسن  nو m گوییم طبقات  می

ه پانج باهای مصرفی زرشک به عناوان متغیار وابساته بنا بر هد  این بررسی، در این پژوهم گزینم شکل فرآورده

-یی عامالشود و برای شناسااربا تقسیم بندی میگروه گیاه خشک و چاشنی پفکی و اناری، شربت و اسانس، رب و م

گوی ده است. الشو درجه اثر گذاری هر عامل بر هر گروه از الگوی الجیت چندگانه استفاده  بازارپسندیهای موثر بر 

 باشد:تجربی مدل به شرح زیر می

(6)  

                                           
1 Isengildina and Hudson 
2 Maximum Likelihood Stimation 

3 Ghorbani and Kulshreshtha 

4 Likelihood Ratio Tests 

5 Wald Tests 

6 Greene and Hensher 

7 Independence of  Irrelavant Alternatives 
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این و قاندان شهرساتان هاای ( تعریف شده اند. جامعه مورد بررسای، شاهرو1ی متغیرهای مدل باال در جدول )همه

ه با بوده است ک گیری بدین گونهها با تکمیل پرسشنامه از شهروندان گرد آوری شد. روش نمونهباشد. دادهزیرکوه می

 ین انحارا توجه به جمعیت این دو شهر ، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران تعیین شد. بدین منظور بارای تعیا

پایم آزماون  ونفر از شهروندان شهر قاین به صورت تصادفی گزینم  30ر آغاز با تعداد معیار جامعه مورد بررسی، د

باه دسات  5/0شدند. انحرا  معیار صفت مورد مطالعه به دست آمده از این پیم آزمون که سطح درآمد افراد است، 

زینم گان شاد. بارای تعیی 354در نظر گرفته شد و حجم نمونه از طریک فرمول کوکران  05/0آمد و دقت احتمالی 

(. در نهایات نیاز 1390ای با انتساب متناسب استفاده شد )ابراهیم زاده و همکاران،گیری طبقهنمونه ها از روش نمونه

رزان و گاروه زناان خاناه دار، کشااو 4ها به صورت تصادفی و با مراجعاه حضاوری باا انتسااب تناساب در پرسشنامه

تحلیال  وکشاورزی، دانشجویان دانشگاه قااین تکمیال شادند. بارای تجزیاه کارمندان و کارشناسان وابسته به بخم 

  استفاده شد. Stata12 اطالعات استخراج شده از پرسشنامه ها و برآورد رگرسیون از نر  افزارهای

 
 . معرفی متغیرهای مورد بررسی1جدول

 انحرا  معیار میانگین شرح متغیر

Priority use of 

Thyme 
(PUT) 

 مصر  اولویت علت

-4شربت -3مربای زرشک-2رب زرشک.-1)

 چاشنی(

3.971 1.36 

sen )11.8 34.19 سن)سال 

savad 1.921 13.57 سواد 

ghazaii 0.656 4.21 خواد و میزان اثر بخشی غذایی 

Daroii 1.13 3.80 اثربخشی دارویی 

keyfiaat 0.931 4.07 کیفیت 

tanavvoo 0.968 2.56 تنوع تولید شکل های مختلف 

Price 1.24 2.5 قیمت 

Brand 1.35 2.27 نا  تجاری 

tablighat 1.34 2.12 تبلیغات 

 های تحقیکماخذ: یافته     

 

 نتایج و بحث
ا از هارکیب گروههای الز  انجا  شد. برای سنجم فرض تهای به دست آمده از پرسشنامه ها آزمونبا استفاده از داده

ا های گاروههدو آزمون والد و نسبت درستنمایی بهره گرفته شده است. مقدار هر دو آماره در ترکیب دو باه دوی هما

وان باا تشک را نمیهای مصرفی فرآورده های زر. به عبارتی، گروهتوان فرض صفر را رد کردمعنادار شدند، بنابراین می

 هم ترکیب نموده و به عنوان یک گروه در نظر گرفت.
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های مورد سنجم قرار گرفته است. بر اسااس نتاایج حاصاله مقادار برای سنجم استقالل جایگزین 1آزمون هاسمن

-های ناامرتبط رد نمایصفر مبتنی بر استقالل جایگزین معنا است و فرضها از لحاظ آماری بیی گروهآماره در همه

ها از هم مستقل بوده باه کاارگیری مادل الجیات چندگاناه بارای ایان توان نتیجه گرفت که گروهشود، بنابراین می

 موضوع دشواری نخواهد داشت. 

ا احتماال پایاه اسات تاهای زرشک به عنوان گروه نخستین مرحله در برآورد الجیت چندگانه تعیین یکی از فرآورده

رین دارای بیشات توان گروهی را کاهها نسبت به گروه پایه اندازه گیری شود. به طور قرار دادی میگزینم دیگر گروه

اوانای یشترین فرفروانی است به عنوان گروه پایه گزینم کرد، لذا در این بررسی گروه گیاه خشک و چاشنی اناری با ب

س ( مانعک2ل )ینم شد. در نهایت، مدل نهایی الجیت چندگانه برآورد و نتایج در جدو( به عنوان گروه پایه گز193)

 شد.

 

 

 . نتایج به دست آمده  از برآورد مدل الجیت چندگانه2جدول 
نسبت احتمال  متغیر گروه

 RRR)نسبی)

سطح  zآماره خطای معیار

  احتمال

ک
رش

ب ز
ر

 

 

 
 

 791/0 27/0 01838/0 0048/1 سن)سال(

 484/0 -70/0 1070/0 9219/0 سواد

 212/0 25/2 5950/0 5940/1 خواد و میزان اثر بخشی غذایی

 020/0 -33/2 1231/0 6385/0 اثربخشی دارویی

 604/0 52/0 2871/0 1395/1 کیفیت

 000/0 76/3 7354/0 7404/2 تنوع تولید شکل های مختلف

 365/0 91/0 2102/0 1757/1 قیمت

 654/0 -45/0 1807/0 9153/0 نا  تجاری

 501/0 -67/0 1778/0 8717/0 تبلیغات

ک
رش

ی ز
ربا
م

 

 419/0 -81/0 0150/0 9877/0 سن)سال(

 596/0 53/0 0971/0 0502/1 سواد

 938/0 -08/0 2692/0 9787/0 خواد و میزان اثر بخشی غذایی

 593/0 53/0 1672/0 0875/1 اثربخشی دارویی

 174/0 -36/1 1422/0 7806/0 کیفیت

 865/0 -17/0 2031/0 9647/0 تنوع تولید شکل های مختلف

 256/0 -14/1 1321/0 8353/0 قیمت

 033/0 13/2 1984/0 3635/1 نا  تجاری

 479/0 -71/0 1359/0 8983/0 تبلیغات

ت 
شرب

ک
رش

ز
 

 427/0 -79/0 0221/0 9822/0 سن)سال(

 993/0 -01/0 1285/0 9988/0 سواد

                                           
1 Hausman Test 
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 053/0 93/1 1466/1 4607/2 یزان اثر بخشی غذاییخواد و م

 026/0 22/2 5364/0 8834/1 اثربخشی دارویی

 000/0 -19/4 0876/0 3776/0 کیفیت

 000/0 79/3 8990/0 0533/3 تنوع تولید شکل های مختلف

 021/0 -31/2 1363/0 5823/0 قیمت

 932/0 -08/0 2372/0 9796/0 نا  تجاری

 تبلیغات

7730/0 1853/0 07/1- 283/0 

ی
فک
ی پ

شن
چا

 

 366/0 -90/0 0133/0 9878/0 سن)سال(

 118/0 -56/1 0715/0 88077/0 سواد

 035/0 11/2 5481/0 8599/1 خواد و میزان اثر بخشی غذایی

 000/0 93/3 3578/0 0118/2 اثربخشی دارویی

 341/0 -95/0 1645/0 8277/0 کیفیت

 056/0 91/1 2584/0 4164/1 مختلفتنوع تولید شکل های 

 207/0 -26/1 1174/0 8378/0 قیمت

 043/0 -03/2 1278/0 6853/0 نا  تجاری

 289/0 -06/1 1510/0 8321/0 تبلیغات

 درصد( 5های تحقیک)* معناداری در سطح ماخذ:یافته

 

حتماال نشاان ااثرگذاری را بر نسبت  ( تنها اثرگذاری و مسیر این2جدول  2های برآورده شده )واقع در ستون ضریب

ه باگروه پایه  ها را نسبت بهدهد، در حالی که نسبت احتمال نسبی میزان تغییر در نسبت احتمال هر یک از گروهمی

اری روی (، ( جنسایت افاراد اثار معنااد4دهد. بر اسااس نتاایج جادول )ازای تغییر در متغیرهای توضیحی نشان می

یاه بیشاتر ا گاروه پاورده ها ندارد در حالیکه با افزایم سن احتمال استفاده از رب در مقایسه باحتمال کاربرد نوع فرآ

-یشتر مایمی شود. همچنین داشتن بیماری خاد احتمال استفاده از چاشنی پفکی و شربت را نسبت به گروه پایه ب

همای چاون ا اینحاال متغیرهاای مکند. چنانچه اولویت مصر  غذایی باشد، احتمال استفاده از شربت بیشتر است؛ با

 هاای گیااهههای مختلف فرآوردتبلیغات، قیمت، تنوع شکل تولیدی و کیفیت اثر معناداری روی احتمال کاربرد شکل

ت اساوانساتهدارویی تحت بررسی نداشته است. به عبارت دیگر تغییر تبلیغات، قیمت، تنوع شکل تولیدی و کیفیت نت

 از فرآورده نسبت به گروه پایه شود.  باعص تغییر در کاربرد یک شکل

شاک نقم نا  تجاری مناسب و معتبر در بین کاربری های مختلف زرشک، باعص افزایم احتماال مصار  مرباای زر

ه گاروه پایا نسبت به گروه پایه شده و اثر بخشی دارویی احتمال استفاده از شکل چاشنی پفکی و شربت را نسبت باه

 بیشتر کرده است.  

توان به تبلیغات، تنوع شکل، قیمت، های بازاریابی که میگویای از آن است که از بین عناصر و آمیخته 2ول نتایج جد

نا  تجاری، برچسب، دسترسی و کیفیت فرآورده اشاره  کرد، کیفیت محصول احتمال کاربرد شکل شربت و اساانس و 
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به عبارت دیگر از لحاظ متغیر کیفیت مصار  دهد. چاشنی پفکی را نسبت به گیاه که بیشتر مرسو  است کاهم می

کنندگان بیشتر گرایم به کاربرد گروه پایه یا همان چاشنی اناری گیاه خشک را خواهند داشات. ناا  تجااری معتبار 

نیز احتمال استفاده از شربتها را نیز نسبت به کاربرد گیاه خشک و اناری افزایم خواهد داد. به عبارت دیگار داشاتن 

تواند موجب افزایم احتمال کاربرد شربت زرشک نسبت به گروه پایه شود. اطالعات مرباو  ری معتبر مییک نا  تجا

 LRمنعکس شده است. با توجه به جادول بااال، آمااره  3به معیارهای خوبی برازش این الگوی برآورد شده در جدول 

از معناداری کل رگرسیون دارد، همچنین  باشد که حکایتو در سطح احتمال یک درصد معنادار می 729/93برابر با  

و  562/0نیاز باه ترتیاب  Uhler-Cragg 2Rو   Count 2R باوده و مقاادیر 1279/0مک فادن برابار   2Rمقدار 

 باشند.باشند که مقادیر قابل قبولی بوده و بیانگر معتبر بودن مدل میمی 316/0

 

 . معیارهای خوبی برازش مدل الجیت چندگانه3جدول 

 آماره مقدار آماره آماره ر آمارهمقدا

1071/456- Log-Like Full Model 755/397- Log-Like Intercept only 

70/116 LR(48) 212/535 D (233) 

 LR 1279/0 McFadden's Maximum2Rسطح معناداری 000/0

212/637 AIC 562/0 Count 2R 

244/2 BIC 316/0 Uhler-Cragg 2R 

 قیکهای تحماخذ: یافته

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
هاای مرباو  باه ها در ایران مزیت نسبی وجود دارد و اگار نارسااییهای آندر زمینه تولید گیاهان دارویی و فرآورده

توان نسبت به افزایم تولید، ایجاد ارزش افزوده باالتر و صادرات های آن مورد بررسی قرار گیرد، میبازاریابی و چالم

های مهم موثر بر گزینم ناوع شاکل فاراورده گیااهی ها اقدا  کرد. در این پژوهم به بررسی عاملردهاین گونه فرآو

(، مرباای زرشاک 1دارویی زرشک پرداخته شد. برای این هد  شکل فراورده گیاهی زرشک در پنج حالت رب)گاروه 

و چاشنی اناری )گروه پایه یاا ( و گیاه خشک 4(، گیاه خشک و چاشنی پفکی )گروه 3(، شربت زرشک )گروه 2)گروه 

(  مورد بررسی قرار گرفت. با بهره گیری از مدل الجیت چندگانه مشخ  شد که سن افراد اثر معناداری روی 5گروه 

احتمال گزینم نوع فرآورده گیاه دارویی زرشک ندارد، با افزایم اطالع از اثربخشی دارویی احتمال استفاده از شاکل 

ت به گروه پایه بیشتر می شود، داشتن بیماری خاد موجب افازایم احتماال اساتفاده از شربت و چاشنی پفکی نسب

شربت نسبت به گره پایه می شود، متغیرهای بازاریابی مهمی مانند تبلیغات، قیمت، و برند اثر معناداری روی احتمال 

ده از گاروه پایاه را نسابت باه استفاده از نوع فرآورده گیاهی تحت بررسی ندارد، خواد و اثر بخشای احتماال اساتفا
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دهد. در نهایت نا  تجاری معتبر نیز موجب افزایم احتماال کااربرد مرباای های شربت و رب زرشک کاهم میشکل

 است. زرشک نسبت به گروه پایه شده

ی هااه مشااورههای تجاری معتبار داخلای و همچناین ارائاشود با ایجاد نا با توجه به نتایج این بررسی پیشنهاد می

. اقدا  شاود های گیاه نیزهای غذایی و گیاهی ، نسبت به تشویک کاربرد دیگر شکلتخصصی در  مراکز عرضه فرآورده

 تواناد ساببیماهای ترویج فروش در مراکز عرضه مانند مهمانسرا ها و رستوران هاا های الز  و سیاستارائه مشاوره

-یاز ماینهای الز  از همراهی و همفکری پزشاکان امه ریزیهای مختلف شود. همین طور با برنافزایم مصر  شکل

اساتفاده  توان در جهت مشاوره و ترویج  فرهنگ استفاده از گیاه زرشک در درمان بیماری های فشار خاون و کبادی

 کرد. 
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