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 عوامل موثر بر تمایل به مصرف گیاهان دارویی در شهرستان کلیبر
 2*آزاده فلسفیان ،1افرا شجاعی

 
 چكیده  

در جهتت درمتان  ه این منابعباگرچه مصرف گیاهان دارویی با توسعه صنایع شیمیایی محدود شده است اما اخیراً در تمام دنیا توجه خاصی 
 به گیاه درمتانی و ا، اغلب مردمثرات جانبی و تأثیر کم برخی داروهای شیمیایی بر بعضی بیماری هاست. به دلیل ا بیماری ها به وجود آمده
ی جنگلی ا کوهستان هار آنسراسر اند. شهرستان کلیبر یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی می باشد که طب مکمل روی آورده

عه حاضر بته بررستی اشد. در مطالبل همین موقعیت خود منبع غنی از گیاهان دارویی می و به دلی و مراتع و چمنزارها پوشانیده اندارسباران 
ز ایتن تحییتا از ای مورد نیتاعوامل مؤثر بر تمایل به مصرف گیاهان دارویی در بین خانوارهای شهرستان کلیبر پرداخته شده است. داده ه

هت دستتیابی بته هتدف جمع آوری شده است. ج 1394تصادفی در سال  نفر با استفاده از روش آمارگیری 150طریا تکمیل پرسشنامه از 
ا بمد، میزان آشنایی تغیرهای درآمطالعه، از الگوی الجیت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر تحصیالت اثر منفی و م

 رف گیاهان دارویی دارند. گیاهان دارویی، شاخص سالمتی و شاخص نگرش افراد اثر مثبت بر روی تمایل به مص
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 مقدمه 

ر داند. این کرده در جوامع امروزی به دالیل مختلفی افراد جامعه برای مصرف داروهای شیمیایی گرایش پیدا     

اهان شود. گیسازگاری بیشتر با بدن و رفع عوارض جانبی می حالی است که ماهیت طبیعی گیاهان دارویی باعث

وال ند و معمری داردارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ دارویی در کنار هم با بدن سازگاری بهت

ب ر مناسفاقد عوارض ناخواسته هستند. لذا به خصوص در موارد مصرف طوالنی و در بیماری های مزمن بسیا

بیعی به طه های شند. گرایش عمومی جوامع به استفاده از داروها و درمان های گیاهی و به طور کلی فرآوردبامی

 جغرافیایی یفاکتورها سایر و مناسب اقلیمی شرایط علت بهویژه در طی سال های اخیر روبه افزایش بوده است. 

یکی از  ارند.د مهمی درمانی خواص آنها بیشتر رویند کهایران می نقاط از بسیاری در زیادی و خاص،گیاهان متنوع

از  ییک این منطقه مناطقی که به لحاظ اقلیم مستعد تولید گیاهان دارویی می باشد، جنگل های ارسباران می باشد.

اظ همجواری با است. مردم شهرستان کلیبر به لح دارویی گیاهان صادرات و تولید تهیه، برای مناطق ترین مناسب

ان زیاد ع گیاهعموما خود به جمع آوری گیاهان دارویی می پردازند و گرایش به سمت مصرف این نو این جنگل ها

 است. 

مطالعات مختلفی پیرامون عوامل مؤثر بر نگرش مصرف کننددگان در مدورد طدب گیداهی انجدام شدده اسدت. 

Javanbakhat and Esmailli (2014)  افراد مختلد  بدرای مصدرف  در مطالعه ای در شهر تبریز به بررسی ترجیحات

دهد که هر چه میزان آگاهی افراد از گیاهان دارویی واثرات درمانی آنهدا گیاهان دارویی پرداختند. نتایج آنها نشان می

یابد. همچنین زنان بیشتر از مردان تمایل به مصرف گیاهان دارویی دارندد، بده بیشتر شود، مصرف آنها نیز افزایش می

سالگی تمایل کمتری به مصرف گیاهان دارویی دارندد ولدی از آن بده  50تا  47ا تا محدوده ی سنی عالوه افراد تقریب

در مطالعده ای کده بده ارزیدابی میدزان   Rashidi et al (2012)یابد. بعد تمایل آنها به مصرف این گیاهان افزایش می

ختند به این نتیجه رسیدند که سطح آگداهی آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم شهر یاسوج، نسبت به گیاهان دارویی پردا

و مصرف داروهای گیاهی در زنان بیشتر از مردان است و گروه های سنی مسن تر نسبت به گروه های سنی جوان تدر 

در  Dolatkhahi and Nahoji (2013)دارای سطح نگرش مطلوب تر و مصدرف بیشدتری از داروهدای گیداهی بودندد. 

هان دارویی پرمصرف شهرستان دشتستان در استان بوشهر با تأکیدد بدر کداربرد سدنتی مطالعه ی خود به معرفی گیا

پرداختند. نتایج آنها نشان داد استفاده سنتی از گیاهان در منطقه استفاده وسیعی داشته و بیشتر در درمدان بیمداری 

که بده بررسدی اسدتفاده از  در مطالعه ای   Honda and Jacobson(2004) گیرندهای گوارشی مورد استفاده قرار می

درصدد  54درمان های مکمل و جایگزین در میان بزرگساالن در کشور آمریکا پرداختند به ایدن نتیجده رسدیدند کده 

ماه اخیدر  12درصد افراد نمونه از هیچ یک از انواع روش های درمان مکمل و جایگزین در  54افراد نمونه از هیچ یک 

رگیری این روش ها در زنان بیشتر از مردان، در سفید پوستان بیشتر از سایر نژادهدا و اند. همچنین بکااستفاده نکرده

در مطالعه ای کده در بیمارسدتان     Evans et al (2008) در افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بیشتر از سایرین است.

بیمداران تمایدل بده اسدتفاده از روش درصدد از  86های ایالتی نیوزلند بر روی بیماران انجام دادند، گزارش کردند که 

های مختل  طب مکمل و جایگزین به ویژه گیاهان دارویی دارند ولی بدا توجده بده نداشدتن اطالعدات کدافی و عددم 

ای بده بررسدی در مطالعده  Ostermann et al (2009) کنندد.آگاهی و تجویز پزشکان، این نوع درمان ها را دنبال نمی
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کنندگان نسبت به استفاده از طب مکمل در فرانسه پرداختند. نتایج آندان حداکی از آن  عوامل مؤثر بر نگرش مصرف

است که نگرش مشتریان تا حد زیادی متأثر از سن، جنس، سطح آموزش، سواد و موقعیت اجتماعی مصرف کنندگان 

ش زندان بده مصدرف دانندد. گدرایدرصد افراد، اثربخشی طب سنتی و گیاهی را قابدل قبدول می 70باشد. بیش از می

سدال نگدرش متبدت  65تدا  40داروهای مکمل گیاهی بیش از مردان است. همچنین افراد در محدوده ی سنی بدین 

 تری نسبت به این داروها دارند. 

ت ایدن در راستای مطالعات فوق، نظر به اهمیت گیاهان دارویی و ضرورت آگاهی عمومی نسبت بده نقداط قدو

ی ای شدیمیایروهایی طبیعی که کمترین عوارض زیانبدار جدانبی را در مقایسده بدا داروهددسته از گیاهان به عنوان دا

کلیبدر  دارند، پژوهش حاضر تالش می کند عوامل مؤثر بر تمایل بده مصدرف گیاهدان دارویدی را در بدین شدهروندان

 شناسایی نماید.

 

 روش تحقیق
لعده ر ایدن مطارف گیاهان دارویی، متغیر وابسدته دبا توجه به هدف مطالعه یعنی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مص

دار ک است. مقدباشد که یک متغیر دو جمله ای با ارقام صفر و یپذیرش یا عدم پذیرش افراد برای گیاهان دارویی می

فر ندارندد صد این متغیر برای مصرف کنندگان گیاهان دارویی یک و برای افرادی که تمایلی به مصرف گیاهان دارویی

اضدر نیدز حباشد که در تحقیق شد. از جمله مدل های مناسب برای این گونه متغیرهای وابسته، مدل الجیت میبامی

، احتمدال بر اساس احتمال تجمعی لجستیک بنا نهاده شده است. بر اساس این مددل از آن استفاده شد. مدل الجیت

 .Javanbakhat and Esmailli (2014) دشوپذیرش فعالیت مورد نظر از رابطه زیر محاسبه می

 =  =  =  =                          (1) 

 Bjمددل،  عدرض از مبدد  βرابطه تابعی،  Fام،  iاحتمال مصرف گیاهان دارویی توسط فرد   iPدر رابطه فوق 

عی فرد، اجتما -ای از خصوصیات اقتصادیییرهای توضیحی به صورت مجموعهمتغ ij Xپارامترهای مورد برآورد مدل 

i  ،)شماره فرد )شماره پرسشنامهn  تعداد کل متغییرهای توضیحی وiZ کدنش، شاخص واکنش فرد است. شداخص وا

نددگان بیشتر باشد، فدرد مدورد نظدر جدزر مصدرف کن iZمتغییری تصادفی است که اگر مقدار آن از حد خاصی متال 

کنندد. ایدن گیاهان دارویی خواهد بود و در غیر این صورت جزر افرادی هسدتند کده از گیاهدان دارویدی مصدرف نمی

 آید:ام به دست می iشاخص از رابطه زیر برای فرد 

= = β +                       (2) 

 باید الگوی رگرسیونی رابطه زیر برآورد شود: iZبه دهد، برای محاسچنانکه رابطه فوق نشان می

= β + +                                                     (3) 
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رد فدبدرای هدر  iZمقددار  ij Xسپس با به کارگیری پارامترهای مدل برآورد شده بدرای متغییرهدای مسدتقل 

ارویدی بدا توصیفی بر احتمال مصرف گیاهان د ij Xدر مدل الجیت اثر نسبی هر یک از متغییرهای شود. محاسبه می

 ( آورده شده است:  4مشتق گیری از مدل، نسبت به متغییر توضیحی قابل محاسبه است که در رابطه )

 =                                                                      (4) 

 ارد:دبا توجه به نوع متغییر توضیحی، دو روش جداگانه برای محاسبه اثر نهایی در مدل الجیت وجود 

ک واحددی در ( بر اثر تغییر یدYi=1متغییر کمی باشد، تغییر در احتمال موفقیت متغییر وابسته ) Xk. اگر 1

Xk شود:ه زیر تعری  میشود به صورت رابطکه به نام اثر نهایی نامیده می 

ME =  =                                                  (5) 

 وفقیت متغییرممتغییری مجازی باشد، اثر نهایی برای این متغییر عبارت است از تغییر در احتمال  Xk. اگر 2

گده داشدته ن  *Xالی که سایر متغییرها در یک مقدار ثابت از صفر به یک، در ح Xk( در نتیجه تغییر Yi=1وابسته )

 شوند. مقدار اثر نهایی متغییر توضیحی مجازی از طریق رابطه زیر قابل مقایسه است.

)6(            )n=0, XkP (Y=1 | X -) n=1, Xk= P (Y=1 | X BME 

 آید: ست می( در الگوی الجیت از رابطه زیر به دXkام ) kکشش پذیری متغییر توضیحی 

)7(                                 .. =  .  = E 

ر دباعث تغییرچند درصددی  Xkکند که تغییر یک درصدی در کشش مربوط به هر متغییر توضیحی بیان می

 .شود( میYi=1احتمال موفقیت متغییر وابسته )

هرسدتان کلیبدر نفر از سداکنان ش 150آمار و اطالعات مورد نیاز در این مطالعه، از طریق تکمیل پرسشنامه از 

 و به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است.  1394در سال 

 

 نتایج و بحث  
ی افراد مورد مطالعده و ( اطالعات مربوط به سن، تعداد خانوار، درآمد و هزینه خرید گیاهان داروی1در جدول )

وضعیت بیمه درمانی پاسخ دهندگان مورد مطالعه فراهم آمده است. بر اساس نتایج این جدول، کمتدرین و بیشدترین 

سال می باشد. بیشتر مصدرف کننددگان بدا حددود  34سال و میانگین آن ها  70و  18سن پاسخ دهندگان به ترتیب 

د. همچنین نتایج توزیع فراوانی متغیر بعد خانوار حاکی از آن است کده سال قرار دارن 35-26درصد در رده سنی  33

نفدر و مقدادیر حدداقل و  4نفری قرار دارند. میدانگین بعدد خدانوار  5و  4درصد اعضای نمونه در گروه خانوارهای  50

رآمددی یدک درصدد پاسدخ دهنددگان در طبقده د 35نفر بوده است. در رابطه با درآمدد،  8و  2حداکتر آن به ترتیب 

درصد پاسدخ دهنددگان دارای درآمدد حدداکتر دو  81میلیون تا یک و نیم میلیون تومان قرار داشته اند و در مجموع 

میلیون تومان بوده اند. میانگین درآمد خانوار نزدیک دو میلیون تومان بوده و مقدار حداقل و حدداکتر آن بده ترتیدب 

درصدد پاسدخ  42زینه مصرف گیاهان دارویی بایدد بیدان کدرد کده میلیون بوده است. در خصوص ه 10هزار و  300
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درصدد 23هدزار تومدان،  70الدی  31درصد هزینه ای مدابین  22هزار تومان،  30دهندگان ساالنه هزینه ای کمتر از 

هزار تومان صرف خرید گیاهان  600الی  200درصد هزینه ای مابین  13هزار تومان و  200الی  71هزینه ای مابین 

هزار تومان می باشد. بر اساس نتایج حاصل از مصداحبه بدا  96رویی می کنند. میانگین هزینه مصرف ساالنه حدود دا

 درصد آنها مشمول بیمه های درمانی می باشند.  85پاسخ دهندگان، 

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای کمی مشخصات افراد و هزینه مصرفی خرید گیاهان دارویی  -1جدول 

 تجمعی حداقل     حداکتر      میانگین     انحراف معیار           طبقه          فراوانی   فراوانی نسبی    فراوانی       نام متغیر 

 7/24              7/24           37           18-25              86/10          89/33         70          18سن )سال(        

                                                                                           35-26          50            3/33               58 

                                                                                           40-36           38           3/25              3/83 

                                                                                           50-41           15            10                3/93 

                                                                                           70-51           10           7/6                100 

 3/37              3/37            56            2-3                 31/1            09/4          8             2تعداد خانواده      

                                                                                             5-4            75             50                3/87 

                                                                                             8-6            19            7/12              100 

 24                 24             36        300-1000        37/1463      33/1921   10000       300درآمد خانوار     

 3/59              3/35            53      1001-1500)هزار تومان(                                                                       

                                                                                       2000-1501       33             22               3/81 

                                                                                       3500-2001       17           4/11              7/92 

                                                                                     10000-3501       11            3/7                100 

 42                 42             63           30 >              47/135         48/96       600           0هزینه خرید        

 64                 22             33          31-70گیاهان دارویی                                                                        

 7/86              7/22            34          71-200)هزار تومان(                                                                         

                                                                                         600-201        20            3/13              100 

 30                 30            45             0-6               04/11          81/13         51           0سال بیمه           

                                                                                           14-7             39            26                 56 

                                                                                           20-15           34          7/22               7/78 

                                                                                           30-21           24            16                7/94 

                                                                                           51-31            8            3/5                100    

 مأخذ : یافته های تحقیق      

 

 

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای کیفی ویژگی های شخصی افراد مورد مطالعه  -2جدول 

 ینام متغیر                نحوی نمره گذاری                فراوانی                درصد فراوانی نسب    

 40                             60              زن             -1جنسیت                            

 60                             90مرد                          -2                                       

   36                             54مجرد                        -1تأهل                                
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  64                              96متأهل                      -2                                       

  3/1                               2ابتدایی                      -1سطح تحصیالت                  

 4/3                               5           راهنمایی        -2                                       

 30                              45دیپلم                       -3                                       

 3/19                             29فوق دیپلم                 -4                                       

 3/35                             53لیسانس                    -5                                       

 7/8                             13فوق لیسانس              -6                                       

 2                                3              دکتری         -7                                       

 3/37                             56کارمند                      -1شغل                                 

 7/18                             28شغل آزاد                   -2                                       

 7/4                               7بازنشسته                   -3                                       

 3/23                             35بیکار                        -4                                       

 7/12                             19و                    دانشج -5                                       

 3/3                               5سایر                         -6                                       

 مأخذ : یافته های تحقیق    

یدن هدد. بدر اسداس نتدایج ا( برخی ویژگی های فردی پاسخ دهندگان مورد مطالعه را نشدان مدی د2جدول )

ی زن درصد پاسخ دهندگان در گروه جنسد 40درصد پاسخ دهندگان مورد مطالعه در گروه جنسی مرد و  60جدول، 

متغیر سدطح  درصد متأهل می باشند. نتایج توزیع فراوانی 64درصد پاسخ دهندگان مجرد و  36قرار دارند. همچنین 

الی درصدد بدا 11نفر( دارای سطح تحصیالت لیسانس، حدود  53ه )درصد اعضای نمون 35تحصیالت نشان می دهد 

خ دهنددگان درصد کمتر از راهنمایی می باشند. همچنین نتایج حاصل از توزیع فراوانی شغل پاسد 5لیسانس و حدود 

د کده بده درصد دانشجو می باشدن 13درصد شغل آزاد و  19درصد بیکار،  23درصد افراد کارمند،  37نشان می دهد 

 تیب بیشترین درصدها را به خودشان اختصاص  داده اند.تر

 مشاوره با هدف در مرحله بعد شناسایی گیاهان دارویی پرمصرف در منطقه بوده است. برای این منظور پس از

ف شناسایی شدده گیاه دارویی پرمصر 19عطاری ها و افراد با تجربه در زمینه مصرف گیاهان دارویی در منطقه، تعداد 

در  مدورد 19ن ابطه با میزان مصرف آن ها از سوی افراد نمونه پرسش شد. پرمصرف ترین گیاهان دارویی از بدیو در ر

 . ه شده و با عالمت )*( تعدد مصرف آن ها مشخص گردیده استئ( ارا3جدول )
 ترین گیاهان دارویی در طول سال توسط پاسخ دهندگانتعدد پرمصرف -3جدول 

 ونه     پ    کاکوتی     گل سرخ       زغال اخته        شاهسپران       گشنیز      مرزه       نعناع                  

 روزانه              *               * 

                                         *             *                                هفتگی             

                    *                                                             ماهانه             

              *                 *فصلی                                                                                         

 مأخذ: یافته های تحقیق 

نفر از پاسخ دهندگان تجربده اسدتفاده موفدق از گیاهدان  132درصد معادل با  88(، 4بر اساس نتایج جدول )

دارویی داشته اند که این مسأله بر تمایل بیشتر آنها به مصرف گیاهان دارویی تأثیر مدی گدذارد. در خصدوص میدزان 

چ آگداهی در ایدن درصد پاسخ دهندگان هدی 15آشنایی افراد با گیاهان دارویی منطقه نتایج نشان می دهد که حدود 
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درصد پاسخ دهندگان میزان آگاهی  29درصد آنها کم می باشد. در مقابل بیش از  16خصوص ندارند و میزان آگاهی 

خود را در خصوص گیاهان دارویی منطقه در حد زیاد و خیلی زیاد اعالم نموده اند. همچنین میدزان اطالعدات پاسدخ 

 33درصد پاسخ، در حدد متوسدط مدی باشدد و حددود  45اً با حدود دهندگان در خصوص فواید گیاهان دارویی عمدت

درصدد هدیچ آگداهی از فوایدد  2درصد، سطح آگاهی خود را زیاد عنوان  نموده اند. از بین افدراد مدورد مطالعده تنهدا 

از آن از فوایدد گیاهدان  درصد پاسخ دهنددگان در حدد متوسدط و بدیش 77گیاهان دارویی ندارند. در مجموع حدود 

دارویی آگاهی دارند. آگاهی از فواید گیاهان دارویی به تدریج باعث می شود افراد تمایل بیشتری برای مصرف گیاهان 

 دارویی داشته باشند و میزان مصرف این گیاهان افزایش یابد. 

کل شدن دارویدی و نیدز ( اطالعات به دست آمده در خصوص تمایل افراد بده نحدوه خریدد گیاهدا5در جدول )

مایدل درصد پاسخ دهنددگان ت 76شده است. همان طور که در این جدول مشخص است،  ئهمصرف گیاهان دارویی ارا

بت بده افراد نس دارند گیاهان دارویی را به شکل بسته بندی تهیه کنند. این درصد حاکی از آن است که میزان اعتماد

چندین شدش شد و اکتراً تمایل خرید به صورت بسته بندی شده دارندد. همباگیاهان دارویی بدون بسته بندی کم می

درصدد بیشدترین شدکل  7/82شکل مصرف برای گیاهان دارویی مطرح شده است که مصرف به صورت دم کدرده بدا 

فراوانی را  درصد باالترین 19و  44مصرف را به خود اختصاص داده است و پس از آن شکل های جوشانده و عصاره با 

ربت، شدرند. همانطور که مشخص است، شکل صنعتی و فرآوری شده گیاهان دارویی کده عمددتاً در قالدب عصداره، دا

 پماد و کمپرس می باشد، بسیار محدود است.

 نتایج آمار توصیفی متغیرهای کیفی مربوط به آشنایی با گیاهان دارویی  -4جدول 

 فراوانی نحوه طبقه بندی           فراوانی         درصد             نوع متغیر                                        

 88                 132بله                      -1      تجربه استفاده موفق از داروهای گیاهی               

 12                  18             خیر        -2                                                                      

 7/14                 22آگاهی ندارم           -1      آشنایی با گیاهان دارویی منطقه                       

 16                 24کم                       -2                                                                      

 40                 60متوسط                 -3                                                                      

 6/22                34زیاد                      -4                                                                      

 7/6                 10خیلی زیاد             -5                                                                      

 2                    3آگاهی ندارم            -1     آگاهی در مورد فواید گیاهان دارویی                   

 7/20                 31کم                       -2                                                                      

 6/44                 67متوسط                 -3                                                                      

 26                 39زیاد                      -4                                                                      

 7/6                 10خیلی زیاد             -5                                                                      

 مأخذ : یافته های تحقیق     

 ن افراد مورد مطالعه شهرستان کلیبرنوع تمایل به خرید و شکل مصرف گیاهان دارویی در بی -5جدول 

 اوانی نسبیفراوانی            فر     نحوه طبقه بندی                                  نوع متغیر                   

 24                    36فله ای                     -1       نوع تمایل به خرید گیاهان دارویی           

 76                   114         بسته بندی شده     -2                                                      

 7/82                  124دم کرده                   -1  رف گیاهان دارویی                  شکل مص    
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 44                    66        جوشانده            -2                                                          

 3/19                   29        عصاره              -3                                                           

 3/9                    14      شربت                -4                                                           

 7/4                     7         پماد               -5                                                            

 2                      3         کمپرس             -6                                                          

 مأخذ: یافته های تحقیق 

ویی مدورد نیداز درصد، محل تهیه گیاهان دار 76(، بیشتر افراد مورد مطالعه معادل با 6بر اساس نتایج جدول )

رد مطالعده درصد پاسخ دهندگان مو 21نشان می دهد،  8اند. همانطور که جدول شماره را کوه و جنگل عنوان نموده

داروهدای  درصدد از روش 19ا در خدانواده خدود عمومداً از روش گیداه درمدانی، برای پیشگیری و یا درمان بیماری ه

یدن جددول، کنند. در قسمت دوم ادرصد از ترکیب روش گیاه درمانی و داروهای شیمیایی استفاده می 61شیمیایی و 

خ درصدد پاسد 25نتایج حاصل از میزان مصرف داروهای شیمیایی نسبت بده داروهدای گیداهی درج شدده اسدت کده 

دول تغییدر اند و در مرحله سوم جدرصد میزان مصرف زیاد را عنوان کرده 34دهندگان میزان مصرف کم و در مقابل 

درصدد از پاسدخ دهنددگان میدزان مصدرف  51مصرف گیاهان دارویی نسبت به گذشته عنوان شده است کده حددود 

ی کداهش رصد مصرف داروهای گیاهی را کمدد 11اند، اگرچه حدود داروهای گیاهی را نسبت به گذشته افزایش داده

 اند.درصد تغییری در میزان مصرف داروهای گیاهی خود نسبت به گذشته ایجاد نکرده 38داده و 
 

 محل تهیه گیاهان دارویی -6جدول 

 فراوانی نسبی       فراوانی                 محل تهیه گیاهان دارویی            

 60                           90                     عطاری ها                  

 3/27                          41        آشنایان               دوستان و       

 76                          114              کوه و جنگل                     

 8                            12         تولیدات شخصی                      

 مأخذ: یافته های تحقیق

 

 نحوه درمان و میزان مصرف داروهای شیمیایی و گیاهی پاسخ دهندگان  -7جدول
 راوانی نسبیففراوانی                       نحوه طبقه بندی                          نام متغیر                 

 7/20                       31     ش گیاه درمانی             رو -1  نحوه پیشگیری یا درمان       

 6/18                        28  وش داروهای شیمیایی            ر -2                                   

 7/60                        91             ترکیب روش گیاه درمانی -3                                  

             و داروهای شیمیایی                                                

 7/8                         13                        خیلی کم -1      میزان مصرف داروهای   

 6/16                        25                             کم -2         شیمیایی نسبت به    

 7/40                        61                          متوسط -3       داروهای گیاهی     

 3/29                        44                            زیاد -4         

 7/4                          7                         خیلی زیاد -5                                          

 3/51                        77                        بیشتر شده -1    تغییر مصرف گیاهان   

 7/10                         16                         کمتر شده -2    دارویی نسبت به گذشته 

 38                          57                     تغییری نکرده -3   
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 مأخذ: یافته های تحقیق

اند. بدر اسداس نتدایج شدده ئه( مهمترین دالیل مصرف گیاهان دارویی از دید پرسش شوندگان ارا8در جدول )

نده عندوان درصد فراوانی نسبی توسط اعضای نمو 74حاصله، طبیعی بودن گیاهان دارویی عمده ترین دلیل مصرف با 

ه منظدور بده است. پس از آن عوارض جانبی کمتر گیاهان دارویی دلیل اصلی مصرف عنوان شده و در ادامه مصرف ش

تن شدناخت باشد. دالیل دیگر به ترتیب دسترسی راحت به گیاهان دارویی، داشددرصد می 53پیشگیری از بیماری با 

ه انوادگی بداز داروهای شیمیایی و اعتقادات خد نسبت به خواص درمانی گیاهان دارویی، اثرات جانبی و مخرب بعضی

 باشند.روش گیاه درمانی می

 دالیل مصرف گیاهان دارویی از دید پرسش شوندگان -8جدول 

 راوانیدرصد ف        فراوانی        دالیل مصرف گیاهان دارویی                                            

 74                   111     بودن گیاهان دارویی         نداشتن عوارض جانبی و طبیعی  -1

 64                     96                           عوارض کمتر گیاهان دارویی    -2               

 3/53                   80        پیشگیری از بیماری                             -3                   

 3/49                  74       دسترسی راحت به گیاهان دارویی                     -4            

 3/47                  71      داشتن شناخت نسبت به خواص درمانی این گیاهان          -5  

 6/46                   70        اثرات جانبی و مخرب بعضی از داروهای شیمیایی          -6   

 3/45                   68       اعتقادات خانوادگی به روش گیاه درمانی                 -7        

 مأخذ : یافته های تحقیق     

العده بده ای از مشخصدات افدراد مدورد مطها و مطالعات تجربی، در مطالعه حاضر نیز مجموعهتئورىبر مبنای 

ش قدرار اند و الگو بده روش حدداکتر راسدتنمایی مدورد بدرازی در الگوی الجیت منظور شدهعنوان متغیرهای توضیح

سدالمت  شده است. الزم به ذکدر اسدت کده شداخص ئه(  ارا9گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت در جدول )

ز پاسدخ طدی سدؤالی ادرجه اهمیت معیارهای سالمتی را توسط پاسخ دهندگان نشان می دهد. برای اندازه گیری آن 

نددی به شده را در قالدب یدک طید  لیکدرت امتیداز ئگویه ی ارا 15دهندگان خواسته شد درجه اهمیت هر یک از  

بقده بنددی نمایند. این شاخص پس از محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیر فوق برای هر پاسخ دهندده، مجدددا ط

شان مدی ی متبت یا منفی فرد در مورد گیاهان دارویی را نشد. همچنین شاخص نگرش در واقع گرایش یا جهت گیر

 10وط کده از دهد. برای اندازه گیری شاخص نگرش نسبت به گیاهان دارویی نیز میانگین و انحراف معیار متغیر مربد

شدد.  طید  طبقده بنددی 5گویه تشکیل شده بود، برای هر پاسخ دهنده محاسبه شد و پس از آن، مجددا در قالدب 

ه ترتیدب بدمک فادن، کراگ و اهلر، افرون و مک کلری و زاوینا برای مدل الجیدت بدرآورد شدده   2Rضرایب مقادیر 

بدین  گدزارش شدده 2Rباشد. بر اساس این مقادیر، متغیرهای توصیفی بسته به می 354/0و 248/0، 323/0، 207/0

باشند. درصد الگوی هند که قابل قبول میداز تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 354/0و تا حداکتر  207/0حداقل 

تجزیده و  دهد. بر این اسداس الگدوی بدرآوردی بدرایدرصد است که رقم مطلوبی را نشان می 33/71برآوردی بالغ بر 

 باشد. تحلیل های بعدی قابل اطمینان می

 
 یبردارویی در شهرستان کلنتایج برآورد الگوی الجیت برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف گیاهان  -9 جدول

 ششک      اثر نهایی                 tارزش آماره       ضرایب برآورد شده                نام متغیر                      



 

1176 

 - 258/1           - 061/0              - 08/3                      - 243/0***            تحصیالت                     

  233/0          00008/0                39/2                       0003/0 ***             درآمد                        

  223/1            218/0                  49/4                        874/0 ***      آشنایی با گیاهان دارویی         

   793/0            0602/0                 72/1                         241/0 *                     شاخص سالمتی      

 936/0             106/0                   9/1                          428/0 *     شاخص نگرش                        

 - 32/1                         - 793/1                  عدد ثابت                 
                                  0/207=  2Mc fadden R                      43/063Likelihood Ratio test =                                               

                                   0/323=  2Uhler R -Crag                                             0/248=  2Efron R                                              

                                                  0/354=  2Zavonia R -Mckelvey                                               

 درصد می باشند. 10و  1در سطوح  ی* به ترتیب نشانگر معنی دار *** و ،مأخذ: یافته های تحقیق

، شاخص ( حاصل از نتایج تخمین الگوی الجیت متغیرهای تحصیالت، درآمد، میزان آشنایی10مطابق جدول )

ه الت، بقیز تحصیجسالمتی و شاخص نگرش، عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف افراد برای گیاهان دارویی بودند که به 

ولیه اورد شده یب برآیرها اثر متبت بر تمایل به مصرف افراد برای گیاهان دارویی داشتند. در الگوی الجیت ضرامتغ

ن د. در ایندارن دهند و تفسیر مقداریفقط تأثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان می

ه کدهد، افرادی یگیرند. نتایج تحقیق حاضر نشان ممی الگوها کشش ها و اثرات نهایی هستند که مورد تفسیر قرار

هان این گیا ه مصرفآشنایی زیادی از گیاهان دارویی دارند به دلیل اثرات درمانی گیاهان دارویی تمایل بیشتری ب

درصد  22ارند ددارند. یعنی احتمال مصرف این گیاهان به وسیله این افراد نسبت به افرادی که آشنایی کمتری 

رف حتمال مصاتغیر، یابد. همچنین اثر نهایی متغیر درآمد بیانگر آن است که با افزایش یک واحدی این مایش میافز

دی دهد با افزایش یک واحیابد. مقدار اثر نهایی شاخص سالمتی نشان میدرصد افزایش می 008/0گیاهان دارویی 

ص نگرش بیانگر ابد. همچنین مقدار اثر نهایی شاخیدرصد افزایش می 6این متغیر، احتمال مصرف گیاهان دارویی 

یابد. همانطور که درصد افزایش می 10آن است که با افزایش یک واحدی این متغیر، احتمال مصرف گیاهان دارویی 

درصد  82/1اخت از برآورد کشش متغیر تحصیالت پیداست، با افزایش یک درصدی این متغیر، احتمال تمایل به پرد

 د.یابکاهش می

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها
یدل آن هدا با توجه به نتایج الگوی الجیت، در مطالعه حاضر افزایش آگاهی مصرف کنندگان سبب افزایش تما

ان اسدت، شود. تأثیر ارتباطات جمعی که به صورت نسل های گذشته و فامیل و دوستبرای مصرف گیاهان دارویی می

ت و انتظار اسد باشد. به طوری که حتی تأثیر عطاری ها کمتر از حدبیشتر میدر سطح آگاهی افراد از گیاهان دارویی 

ین زیدون بیشدترکنند. در بین رسانه ها نیز مطالعه کتب و رادیدو و تلویدرصد افراد به عطاری ها مراجعه می 11فقط 

انی ثدرات درمدادارویدی و  توان با معرفی انواع مختلفدی از گیاهداناند. بنابراین میدرصد را به خودشان اختصاص داده

ها ده و آنا باال برها، از طریق تبلیغات در صدا و سیما و همچنین نشریاتی که در این ارتباط هستند، آگاهی افراد رآن

 را نسبت به مصرف گیاهان دارویی تشویق کرد.

اکتدر مصدرف همچنین نتایج نشان داد به علت وجود امکانات خاصی که در منطقه مدورد مطالعده وجدود دارد 

 49کنند ولی بدا ایدن حدال تنهدا درصد(، گیاهان دارویی را به صورت شخصی از کوه و جنگل تهیه می 76کنندگان )

درصد افراد دسترسی راحت به گیاهان دارویی را عامل انتخاب خود برای گیاهان دارویی بیان کردند. با توجه به اینکه 
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باشد، لذا می توان با گسترش انواع عطاری ها در سطح شدهر و ایجداد در منطقه مورد تحقیق تعداد عطاری ها کم می

کنند موجب افزایش سهولت دسترسی افراد برای گیاهان دارویدی شدد. داروخانه هایی که گیاهان دارویی را عرضه می

نشدانگر  درصد پاسخ دهندگان تمایل دارند گیاهان دارویی را به شکل بسته بندی تهیه کنند. این درصد 76همچنین 

باشد و اکتراً تمایل خرید به صدورت آن است که میزان اعتماد افراد نسبت به گیاهان دارویی بدون بسته بندی کم می

بسته بندی شده دارند. در واقع مهمترین مشکل ما در بحث گیاهان دارویدی نبدود صدنایع تبددیلی و فنداوری، بسدته 

ر توجه بیشتری شود. بر اسداس نتدایج الگدوی الجیدت بدرآورد شدده، بندی مناسب و بازاریابی است که باید به این ام

متغیرهای تحصیالت، درآمد، آشنایی با گیاهان دارویی، سالمتی افراد و نحوه نگرش آن ها نسبت به گیاهدان دارویدی 

ین متغیرهدا، باشند. در بین ااز جمله مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر تمایل به مصرف افراد برای گیاهان دارویی می

متغیرهای تحصیالت و آشنایی با گیاهان دارویی منطقه، کشش پذیر می باشند. بطوریکه بدا یدک درصدد افدزایش در 

 8/1سطح تحصیالت و یک درصد افزایش در میزان آشنایی افراد با گیاهان دارویی منطقه، تمایل به مصرف به ترتیب 

اساس اطالع رسانی در خصوص فوایدد گیاهدان دارویدی بدویژه در درصد افزایش می یابد. بر این  3/1درصد کاهش و 

 بین قشر تحصیل کرده بر افزایش تمایل به مصرف تاثیر گذار می باشد.
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