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موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی  هایبررسی عامل

 )مطالعه موردی نعناء(
و  ناصر شاهنوشی ،حسین محمدی ،سمانه حیدرزاده ریزی

 1علیرضا کرباسی
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 چكیده
تواند اهمیت زیادی در بخش که میهستند محصوالت کشاورزی  جمله از هاهای آنگیاهان دارویی و فرآورده

در این زمینه  نفتی داشته باشد.صادرات غیرحاصل از های کشاورزی و اقتصاد کشور به ویژه افزایش درآمد

زایش ارزش افزوده و تولید بیشتر این الزم برای اف هایتواند زمینهتحقیقات بازاریابی مناسب می

-است که به شکل ءگیرد نعنامیگیاهان دارویی که بسیار مورد استفاده قرار  یکی از  .فراهم سازدها را فرآورده

با تاکید بر موثر بر بازارپسندی نعناء  هایعاملشود. هدف این پژوهش بررسی مصرف می تولید و های مختلف

و  استبهره گرفته شده  Stata12در انجام محاسبات از نرم افزار  است.ای این گیاه هتنوع در شکل فرآورده

ورده های این گیاه دارویی در مشهد عات مصرف کنندگان فرآبا استفاده از اطال 3131پژوهش در سال 

رهای تجربه که متغینشان داد استفاده از رگرسیون الجیت چندگانه نتایج با  پس از برآورد مدل  .انجام شده است

مصرف خانوادگی، داشتن بیماری خاص، اولویت مصرف به جهت استفاده دارویی، نام تجاری، خواص و میزان اثر 
 شودد. بنابراین پیشنهاد میدارنهای مختلف مصرف شکل گزینشبر  بخشی، سن، کیفیت و مشاوره اثر معناداری

زمینه استفاده از  ،مشاوره ارائهکیفیت و همین طور بهبود  مناسب و معتبر، های تجاریایجاد و گسترش نامبا 
 .شودفراهم  هاکاربرد آنو افزایش  های نعناءفرآورده های مختلفشکل

 

  JEL: M31, Q13بندی طبقه

 ، الجیت چندگانه، نعناءشکل مصرف ،تنوعبازاریابی، های کلیدی: واژه

 

                                           
 استاد و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،، استادیاردانشجوی کارشناسی ارشدیب؛ به ترت 3

Email: mohammadi111@gmail.com 
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 مقدمه
تواند میکه هستند  کشاورزیبخش  والتمحصجمله از  هاهای آنگیاهان داوریی و فرآورده

های صادرات غیر نفتی درآمد و اقتصاد کشور به ویژه افزایشاهمیت زیادی در بخش کشاورزی 

نقاط ایران  بیشتردر  ،جهاندرصد گیاهان دارویی قابل استفاده در  08بیش از  داشته باشد.

دارویی نسبت به دیگر  شود. کشت و برداشت گیاهانکشت میها شناسایی و شماری از آن

مایه که سر آن باشد. نتیجهنیز می ترو زود بازده بودهتری محصوالت کشاورزی دارای هزینه کم

)کشفی بناب،  تواند برای کشور سودآوری کالنی داشته باشدگذاری روی گیاهان دارویی می

گونه  088ش از )بیگیاهان دارویی ایران به دلیل موقعیت مناسبی که از نظر ذخایر  . (3100

به جایگاه  تواندمیاقلیم جهان( و جغرافیای سیاسی دارد،  31اقلیم از 33دارویی( و آب و هوایی)

به ور اهان دارویی و معطر (. گی3103 ی،)ابراهیم مهمی در بازار جهانی این صنعت دست یابد

  و گرمادهی باصورت فرآوری شده ه خشک شده یا کنسرو شده، ب، گیاه تازه هایبه شکل عمده

-(. یکی از عمده3133)نصابیان و همکاران، شوند مصرف می استحصال مواد موثره در صنعتیا 

 هادارویی، بازاریابی آنگیاهان کشت و تولید و توسعه  در زمینه ترویجموجود  هاینارساییترین 

ن تولید و به کنندگابراساس نیاز مصرف هافرآوردهشود تا سبب می بهینهباشد. بازاریابی می

های خاص گیاهان د. به دلیل ویژگینبهداشتی و مورد پسند در اختیار آنان قرار گیر ایگونه

حساسیت باالیی دارای  هانآ هایفرآوردهو حجیم بودن، بازاریابی  مانند فسادپذیری دارویی

 دتولیکشت و در پرداختن و حرکت به سمت توسعه  گام نخست. (3138)حسینعلی پور،  است

است چرا که عامل اصلی رشد هر سامانه  آن کنندگانمحصول، شناسایی هدف، یعنی مصرف

 تاثیرگذار بر هایعاملکننده، اقتصادی، داشتن دانش مدیریت بر مبنای شناخت رفتار مصرف

(. لذا بررسی جامعه هدف، 3138باشد )حق جو و همکاران،بینی رفتار وی میپیش توانآن و 

اقتصادی هستند،  نظامیک  از زنجیره ترین حلقهو مهم نخستینکنندگان که مصرف یعنی رفتار

کننده از آن جهت اهمیت دارد که در تنظیم رسد. شناخت رفتار مصرفضروری به نظر می

و  قربانی تواند راهگشا باشد )یند تولید تا مصرف میآمه بازاریابی و افزایش کارایی فربرنا

گرفتن جایگاه ویژه کاربرد گیاهان دارویی در فرهنگ مردم و  (. با در نظر7880همکاران، 

بودن این  زیان آسیب و گرایش روز افزون برای استفاده از ترکیبات طبیعی و توجه به بی

و  گیاهان دارویی شناسایی و بازارپسندی بازاریابیموثر بر  هایعاملترکیبات الزم است 

 شود. بندیاولویت
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و به طور مشخص تنوع  بازاریابی شود که ابزار الزمپاسخ داده می سشپربه این  پژوهشدر این 

مصرف کننده  گزینشتواند بر میزان مصرف و های گیاهان دارویی چگونه میشکل فرآورده

شده نعناء می باشد که گیاهی علفی و چندساله است، با  گزینشاثرگذار باشد. گیاه دارویی 

در  کند.و در بیشتر نقاط کشور رویش می باشدمیازگار شرایط آب و هوایی و اقلیمی س بیشتر

های مختلف این گیاهان موسیالژ، تانن و مواد تلخ نیز وجود دارد. به واسطه وجود اسانس اندام

تا  7ها . برگهستندای خنک و کمی تند بویی مطبوع و مزه دارای این گیاهدر پیکر رویشی، 

با  .باشنداسانس می بدون به طور معمولها دارند، ساقهنس درصد اسا 6تا  4ها درصد و گل 0/7

دارویی، غذایی،  های بسیارکاربرددار با ء از گیاهان دارویی معطر و اسانستوجه به این که نعنا

 ارزیابی( بررسی و 3138 ،یهادرود )پوردر میان گیاهان دارویی به شمار می تی و آرایشیبهداش

این گیاه دارویی ضروری  و بازارپسندی بازار شرایط موثر بر بهبود یهاعاملدر زمینه بازاریابی و 

 .است

هاای  شکلها و روش گزینشموثر بر اولویت   هایعاملبرای ارائه الگوی مناسبی که بازاریابی و 

هایی که در گذشاته در  دارویی را نشان دهد، بررسی پژوهشهای گیاهی مختلف مصرف فرآورده

به بررسی استفاده بیماران ترکیه از ( 7831) 3رضروری است. سونم شده، زمینه این موضوع انجا

باا بررسای    شاد، را شاامل مای  سال  30که بیماران باالی  بررسیدر این  .پرداخت گیاهی درمان

-از دارو نظر جمعیت مورد  %0/40پرسشنامه مشخص شد که  370آوری شده از گرد های داده

، رزماری و 7عصاره چای چینیشامل های گیاهی شترین داروکنند که بیهای گیاهی استفاده می

افازایش کیفیات    این گیاهاان دارویای باا   و افزایش آگاهی درباره ایمنی استفاده از بود زنجبیل 

(  باه بررسای دالیال و چگاونگی     7831و همکااران ) 1شد.  بونتبلیغات حاصل میو  هافرآورده

ان دارویی برای خاواب مناساب توساط مصارف     درمانی طبیعی مانند گیاه هایفرآورده گزینش

طبیعای باا    شاامل  ،باود اهمیت  دارایها این دارو گزینشکه در  هاییعاملد. کنندگان پرداختن

رساام و   باوده اسات.  یا نداشتن عوارض جانبی و میزان اثر بخشی شیمیایی بودن آنها و داشتن  

گیاهاان دارویای در    و تولیاد  شتموثر بر توسعه ک هایعاملبندی ولویتبه ا ،(3133) همکاران

چهارگانه موثر بار توساعه    هایعاملنتایج نشان داد که از بین پرداختند.  استان خراسان شمالی
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های حمایتی، سیاست داراست. 486/8کشت، بیشترین تاثیر را معیار اقتصادی با ضریب اهمیت 

عامال  . دارناد عادی را  هاای ب اجتماعی اولویات  -فرهنگی هایعاملآموزشی و  -خدمات ترویجی

اهمیات را در   بیشینه 170/8اطمینان کشاورز نسبت به فروش گیاهان دارویی با ضریب اولویت 

اقتصادی، آگاهی کشاورزان از مزیات نسابی کشات گیاهاان دارویای باا ضاریب         هایعاملبین 

 کشاتزارهای اجتمااعی، ایجااد    -فرهنگای  هاای عامال اهمیت را در بین  بیشینه 133/8 اولویت

 -اهمیت را در بین عوامال ترویجای   بیشینه 100/8زمایشی از گیاهان دارویی با ضریب اولویت آ

اندازی صنایع تبدیلی مرتبط با گیاهان دارویی در استان باا ضاریب اولویات    آموزشی و عامل راه

 .های حمایتی دارا بودنداهمیت را در بین سیاست بیشینه 744/8

کننده به مراکاز درماانی در   به بررسی نگرش زنان مراجعه(، در شهرکرد 3106)آذری سرشتی و 

 نسابت  درصد زنان نگرش مثبتی 4/03که  دادنشان  انگیاهان دارویی پرداختند. نتایج آن زمینه

از گیاهان دارویی و گیاه درمانی دارند، از این رو با توجه به نگاه مثبت جامعه نسابت   استفادهبه 

ها این فرآورده کاربرداهان دارویی امکان توسعه کشت و فرهنگ گی کاربرد پیامدهایو  کاربردبه 

(، باه بررسای مزیات نسابی اقتصاادی کشات و       3100در جامعه بسیار باال است. کشفی بناب )

و به ایان نتیجاه رساید     هتجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی پرداخت

هاا از مساایل سیاسای و    ی نفتای و تاثیرپاذیری درآماد   هادرآمد هکه متکی بودن اقتصاد ایران ب

با این چاالش   رویاروییهای پذیری اقتصادکشور را موجب شده است. یکی از راهاقتصادی، آسیب

است که ضمن بهباود وضاع اقتصااد داخلای      گیاهان دارویی هایمانند فرآورده توسعه تولیداتی

 شود.سبب افزایش صادرات غیر نفتی می

و راهبردهای پایش روی توساعه اقتصااد     هابازدارندهبه بررسی  ،(3100ه و ناصری )زاد مفتاحی

 هاای فارآورده سهم تجارت جهانی از فروش پرداختند. این محققان دریافتند که  گیاهان دارویی

میلیاون دالر اسات    68میلیارد دالر بوده است که سهم ایران حدود  374گیاهان دارویی حدود 

 بوده است.ها از نیم درصد کل تجارت جهانی این فرآوردهکمتر  میزانکه این 

و  ترکیاب و سااخته  نوع فرآورده گیاهی در کشورهای اروپایی و آمریکا  3888 هر ساله بیش از 

گیااهی   هایعرقسال گذشته بیشتر در زمینه تولید  08انند ایران م ، ولیشودبه بازار عرضه می

بلکاه   و عرضه نیست اصلی در تولید چالش انجام شده،ت . با توجه به تحقیقاداشته استفعالیت 

 جستجو کرد. های داروییگیاهان و فرآورده و مسائل مربوطه به بازاریابی را باید در بازار نارسایی

بهبود مسائل مربوط به بازاریاابی   گیاهان دارویی، و عرضه تولید دربا توجه به مزیت نسبی ایران 
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در این پژوهش است که  برنامه ریزی اصولی  های کاربردی و وهشمستلزم انجام پژاین گیاهان 

ماورد   هساتند هاا اثار گاذار    که بر بازارپسندی این فرآورده هاییعامل تا شده استسعی بر آن 

   .تحقیق قرار گیرد
 روش تحقیق

اقتصاادی، موجاب گارایش     -های خطای بارای بسایاری از کاربردهاای اجتمااعی     کارایی مدلنا

طوالنی در علاوم اقتصاادی، اجتمااعی و     پیشینهکه  گزینشهای استفاده از مدل پژوهشگران به

تارین  اند و مهمکننده بنا شدهبر اساس نظریه مصرفگزینش های شده است. مدل، دارند ترابری

(. مادل هاای   3137مجاوریاان و همکااران،   ) اسات  آناان هاا ماهیات رفتااری    ویژگی این روش

باشند. مدل رگرسیونی باا  پیوسته یا متغیر وابسته گسسته میبسته رگرسیونی یا دارای متغیر وا

باشاند. در  اسخ دوتایی و با پاسخ چندگاناه مای  متغیر گسسته شامل دو نوع مدل رگرسیونی با پ

مادل الجیات   . باشند یا غیرترتیبای ها یا ترتیبی میی رگرسیونی با پاسخ چندگانه پاسخهامدل

جساتیکی اسات کاه بایش از دو پاساخ دارد کاه باه صاورت         چندگانه تعمیم یافته رگرسیون ال

ندی از الجیت د، در واقع مجموعه پیوکن برآوردها مقایسه یهمههمزمان الجیت دوگانه را برای 

، 3)الناگ کناد  هاا را اجارا مای   مشخصاه های موثرتر و روابط منطقای باین   دوگانه است که داده

 نعنااء مصرف کننده شاکلی از  قت است که بر اساس مطلوبیت بر این حقیگزینش مدل  (.3330

وجاود دارد احتماال   گزینش  jکه  هنگامیخواهد کرد. گزینش کند  بیشینهکه مطلوبیت وی را 

 برابر است با: iتوسط مصرف کننده  mتخاب ان

 (3)  

 خطااای و  امiباارای مصاارف کننااده  mگاازینش میااانگین مطلوبیاات  (، 3در معادلااه)

متوساط   شاود یفارض ما   گانهچند یتمدل الج یافتن یبرا  .تصادفی همراه با آن انتخاب است

 (:3330)النگ،  شدمصرف کننده  هایویژگیاز  یخط یبترک یت،مطلوب

(7)  
ام mفارآورده گیااهی    ی شکلام براi مصرف کننده یتکه تابع مطلوب یدصورت فرض کن یندر ا

 (:7884ن،همکارا و 7هیج) باشد یربه صورت ز

(1)  
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 :است یرصورت ز mبه  فرآورده های گیاهی  شکل  احتمالوجود دارد  گزینش j  هنگامی

(4)  
 مطلوبیات  در این معادلاه،  .شودمی نامیده الجیت چندگانه مدل مطلوبیت تابع (،4)معادله

 جازء   و باوده   هایویژگی با iکننده برای مصرف mفرآورده گیاهی  شکلگزینش  معین

 در نشاده  گرفتاه  نظار  در هاای ویژگای بیاانگر   است کاه  کنندهمصرف مطلوبیت تصادفی بخش

در نهایات   .اسات  شده فرض مستقل معین فرد هر برای باشد وکننده میمعین مصرف مطلوبیت

   : نمود بیان زیر رتصو به احتماالت زبان ساختار کلی الگوی الجیت چندگانه  را به توانمی

(5) 
 

خشاک و  متغیر وابسته مشاهده شده شامل چهار طبقه گیاه  (، 0در معادله )و  بررسیدر این 

 یاصال  یمبناا . ام استiبرای مصرف کننده  هاو کپسول هاو قرص هاتازه، اسانس و شربت، عرق

پایاه  وابساته باه عناوان طبقاه      ییرهاا طبقه از متغ یکگزینش  گانه،چند یتالج یکاربرد الگو

طبقاه  گازینش  وابساته در مقابال    یرطبقه از متغ یکگزینش احتمال  یگر،. به عبارت دباشدیم

و  یابیروش ارز یگر،د یاز سو(. 7883، 3گیرد )آیسنگیلدینا و هادسونیقرار م یابیمورد ارزپایه 

روش  گاناه، چند یات الج یاز جملاه الگاو   یات، گسسته با سااختار الج گزینش  یبرآورد الگوها

باشد )قرباانی  یم هادههمزمان مشاه رخداد مالاحت یسازبیشینهبر  یمبتن 7ییدرستنما بیشینه

در الگوی الجیت چندگانه به منظور بررسی اثرگذاری متغیرهای مساتقل بار    (.7831، 1وکلرشتا

غیرهاای مساتقل   برای هر یک از مت 0و والد 4(LR) درستنمایی بیشینهمتغیر وابسته، دو آزمون 

براسااس   LR است آزمون  بر این باور(، 7881)6ن و هنشرگری. گیردالگو مورد استفاده قرار می

ی الجیات چندگاناه و   الگوهاا  یفرض اصلبر آزمون والد دارای برتری است. برازش  یخوب یارمع

                                           
1 Isengildina and Hudson 

2 Maximum Likelihood Stimation 

3 Ghorbani and Kulshreshtha 

4 Likelihood Ratio Tests 

5 Wald Tests 

6 Greene and Hensher 
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 و اسمنهباشد. میوابسته  یرمتغ یک ، در3(IIA) جداگانه هایجایگزیناستقالل الجیت شرطی، 

 بار  کردند که پیشنهاد IIAفرض سنجش برای هاسمن آزمون نام به آزمونی ،(3304ن )فاد مک

درسات باشاد مقاادیر     IIAفرض چناچه  است مشخصه برای یک برآوردکنندهدو  مقایسه اساس

 در کاه  دیگاری  (. فرض3330)النگ،  دشونقض می IIAدهد که فرضیه نشان می معنادار 

 بیاان  ایان فارض  . طبقات اسات  ترکیب فرض گیرد قرار مدنظر بایستمی چندگانه جیتال مدل

 nدر مقابل طبقه  mروی نسبت برتری طبقه  توضیحی متغیرهای چنانچه هیچ کدام از کندمی

 (.3304ندرسن )آ هستند جداسازییرقابل غ nو m طبقات  گوییم اثر گذار نباشد، می

های مصرفی نعناء به عنوان متغیر شکل فرآوردهگزینش ژوهش در این پ، این بررسیهدف  بنا بر

تقسایم   هایا کپسول هاو قرص هاتازه یا خشک، شربت و اسانس، عرق وابسته به چهار گروه گیاه

و درجه اثر گذاری هر عامل بر هر  بازارپسندیموثر بر  هایعاملشود و برای شناسایی بندی می

 باشد:. الگوی تجربی مدل به شرح زیر میتفاده شده استگروه از الگوی الجیت چندگانه اس

(6) 

 

 
، شاهروندان شاهر   بررسیرد جامعه مو ( تعریف شده اند.3در جدول ) باالمتغیرهای مدل  یهمه

. روش شاد آوری  گارد مشاهد   تکمیل پرسشانامه از شاهروندان شاهر    باها داده. باشدمشهد می

حجم نموناه باا توجاه باه      ،توجه به جمعیت شهر مشهدگیری بدین گونه بوده است که با نمونه

در آغااز  ، بررسای فرمول کوکران تعیین شد. بدین منظور برای تعیین انحراف معیار جامعه مورد 

و پایش آزماون شادند.    گازینش  نفر از شهروندان شهر مشهد باه صاورت تصاادفی     18تعداد  با

آزمون که سطح درآمد افراد اسات،   انحراف معیار صفت مورد مطالعه به دست آمده از این پیش

در نظار گرفتاه شاد و حجام نموناه از طریاق فرماول         80/8دست آمد و دقت احتمالی ه ب 0/8

ای با انتساب متناسب گیری طبقهنمونه ها از روش نمونهگزینش ای . برشدتعیین  104کوکران 

ا به صورت تصادفی و باا  هدر نهایت نیز پرسشنامه(. 3138،ابراهیم زاده و همکاران) شداستفاده 

اباراهیم زاده و   بررسای منطقه درآمادی مشاهد کاه از     0در  با انتساب تناسب مراجعه حضوری

                                           
1 Independence of  Irrelavant Alternatives 
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تجزیاه و تحلیال اطالعاات اساتخرا      برای  ند.شد به دست آمده بود  تکمیل(، 3138) همکاران

 .شده استفاد Spss22و  Stata12 و برآورد رگرسیون از نرم افزارهای ها شده از پرسشنامه

 بررسیمعرفی متغیرهای مورد  (1) جدول
 انحراف معیار میانگین شرح متغیر

Gender =464/0 323/0 (0، زن=1جنسیت)مرد 

Age )104/12 252/33 سن)سال 

Disease =424/0 234/0 (0، خیر=1آیا مصرف به دلیل بیماری خاصی است)بله 

Priority use of Thyme 

 (PUT) 
 اولویت علت مصرف

 (3، آرایشی بهداشتی=2، دارویی=1نی=چاش) 

444/1 521/0 

Advertising 324/20 434/44 تبلیغات 

Various 504/12 634/52 تنوع تولید شکل های مختلف 

Price 245/21 4/62 قیمت 

Brand 646/21 464/44 نام تجاری 
Label 461/26 1/53 برچسب 

Availability 604/22 215/56 در دسترس بودن 

Quality  232/21 124/53 کیفیت 

Taste 625/22 650/56 طعم و مزه 

Effectiveness 424/22 152/40 خواص و میزان اثر بخشی 
Family experience 023/22 454/65 تجربه مصرف خانوادگی 

Consultation 464/23 254/42 مشاوره گیاهی 

 تحقیقهای یافتهماخذ:        

 نتایج و بحث
بارای سانجش   های الزم انجام شاد.  از پرسشنامه ها آزمون به دست آمدههای ادهبا استفاده از د

بهره گرفته شده است کاه نتاایج در    درستنماییها از دو آزمون والد و نسبت فرض ترکیب گروه

 .است شده( ارائه 7جدول )

ان فارض  تاو ها معنادار شدند، بنابراین مای گروه یهمهره در ترکیب دو به دوی مقدار هر دو آما

توان با هم ترکیب نماوده  را نمی های مصرفی فرآورده های نعناء. به عبارتی، گروهکردصفر را رد 

 و به عنوان یک گروه در نظر گرفت.
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 نعناء کاربرد  گزینش شدهنتایج آزمون نسبت راستنمایی و والد برای ترکیب اولویت های  (2) جدول
مقدار آماره نسبت  گروه های مورد آزمون

 ستنماییرا

مقدار آماره  سطح معناداری

 والد

سطح 

 معناداری

 830/8 8344/77 837/8 040/77 های آنگیاه و عرق

 888/8 600/43 888/8 073/07 گیاه و شربت یا اسانس

 834/8 360/77 884/8 343/70 گیاه و قرص یا کپسول

 878/8 711/73 884/8 080/70 هاشربت یا اسانس و عرق

 871/8 040/78 880/8 380/71 شربت یا اسانس و قرص یا کپسول

 881/8 808/70 888/8 037/11 و قرص یا کپسول هاعرق

 تحقیقهای یافتهماخذ: 

های مورد سانجش قارار گرفتاه کاه نتاایج در      جایگزینبرای سنجش استقالل  3آزمون هاسمن

هاا از  گاروه  یهماه ر آمااره در  مقدا شودالحظه میم( آمده است. بر اساس این جدول 1جدول)

 شاود، ناامرتبط رد نمای  های جایگزینالل معنا است و فرض صفر مبتنی بر استقلحاظ آماری بی

ها از هم مستقل بوده به کارگیری مدل الجیت چندگاناه  توان نتیجه گرفت که گروهبنابراین می

  نخواهد داشت. دشواریبرای این موضوع 

 

 (IIAاز آزمون هاسمن برای فرض ) به دست آمدهنتایج  (3) جدول
 سطح معناداری درجه آزادی مقداره آماره طبقات

 664/0 34 043/24 گیاه خشک یا تازه

 244/0 34 134/14 شربت یا اسانس

 645/0 34 424/24 هاعرق

 264/0 34 140/12 قرص یا کپسول

 تحقیقهای یافتهماخذ:    

 های نعناء به عنوان گروه پایاه عیین یکی از فرآوردهیت چندگانه تبرآورد الجدر نخستین مرحله 

باه طاور قارار دادی     .شودها نسبت به گروه پایه اندازه گیری گروه دیگر گزینشاست تا احتمال 

ایان  در  گزینش کرد، لاذا که دارای بیشترین فروانی است به عنوان گروه پایه را توان گروهی می

در  شد.گزینش ( به عنوان گروه پایه 63/00ن فراوانی )بیشتری گیاه خشک و تازه باگروه بررسی 

 ( منعکس شد.4نهایت، مدل نهایی الجیت چندگانه برآورد و نتایج در جدول )

                                           
1 Hausman Test 
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 مدل الجیت چندگانه برآورداز  به دست آمده نتایج  (4)جدول 
 سطح احتمال zآماره خطای معیار RRR)نسبی) نسبت احتمال مقدار ضریب متغیر گروه

      گروه پایه به عنوان

س
سان

و ا
ت 

شرب
 

 144/0 35/1 4644/0 4405/1 6315/0 جنسیت

 253/0 06/0 0162/0 0002/1 0002/0 سن

 414/0 -42/0 4122/0 5521/0 -5413/0 بیماری خاصی

      :کاربرداولویت 

 241/0 14/1 4455/0 4644/1 5624/0 دارویی

 352/0 23/0 2451/0 5034/2 2146/0 آرایشی و بهداشتی

 452/0 31/0 0143/0 0044/1 -0044/0 تبلیغات

تنوع تولید در 

 شکل

0152/0 0015/1 0141/0 04/1 241/0 

 442/0 12/0 0114/0 0022/1 0022/0 قیمت

 362/0 -21/0 0154/0 2460/0 -0140/0 نام تجاری

 232/0 20/1 0104/0 0130/1 0122/0 برچسب

 221/0 22/1 0112/0 0144/1 0146/0 در دسترس بودن

 344/0 -46/0 0130/0 2444/0 -0112/0 کیفیت

 301/0 -03/1 0134/0 2454/0 -0143/0 و مزه عطر

خواص و اثر 

 یبخش

0113/0- 2444/0 0112/0 24/0- 345/0 

 034/0 -12/2 0122/0 2424/0 -0245/0* تجربه مصرف 

 444/0 -44/0 3242/0 4402/0 -2441/0 مشاوره

 402/0 -25/0 4642/1 6224/0 -3641/0 عدد ثابت 

رق
ع

 ها

 0/ 110 60/1 3426/0 4445/1 6122/0 جنسیت

 342/0 -44/0 0134/0 2442/0 -0121/0 سن

 /044 41/1 4514/0 1652/2 4425/0* بیماری خاصی

      :کاربرداولویت 

 001/0 44/3 4042/0 0454/4 4045/1* دارویی

 106/0 62/1 4144/0 1222/3 1622/1 تیآرایشی و بهداش

 151/0 -43/1 0120/0 2424/0 -0143/0 تبلیغات

تنوع تولید در  

 شکل

0044/0 0044/1 0116/0 64/0 523/0 

 642/0 42/0 0026/0 0040/1 0040/0 قیمت 

 درصد( 0های تحقیق)* معناداری در سطح ماخذ:یافته
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 چندگانه مدل الجیت رآوردباز  به دست آمدهنتایج  (4)جدول ادامه 
 سطح احتمال zآماره خطای معیار RRR)نسبی) نسبت احتمال مقدار ضریب متغیر گروه

 002/0 63/2 0111/0 0224/1 0224/0* نام تجاری 

رق
ع

 ها

 341/0 -44/0 0021/0 2220/0 -0040/0 برچسب

 243/0 -04/0 0021/0 2202/0 -0024/0 در دسترس بودن

 442/0 -15/0 0110/0 2243/0 -0016/0 کیفیت

 612/0 50/0 /0024 0044/1 0044/0 و مزه عطر

خواص و اثر 

 بخشی

*0250/0- 2452/0 0024/0 54/2- 011/0 

 144/0 36/1 0024/0 0133/1 0132/0 تجربه مصرف 

 340/0 20/0 2444/0 2423/1 2226/0 مشاوره

 214/0 -24/1 1430/1 2300/0 -4626/1 عدد ثابت

ق
ص

ر
 ها 

ول
پس

 ک
و

 ها

 244/0 -04/1 5331/0 5644/0 -5412/0 جنسیت

 050/0 -26/1 0230/0 2554/0 -0451/0* سن

 435/0 44/0 5433/0 5465/1 4552/0 بیماری خاصی

      :کاربرداولویت 

 264/0 11/1 4222/0 4322/1 5534/0 دارویی

 622/0 -44/0 1426/0 5644/0 5654/0 آرایشی و بهداشتی

 462/0 44/0 0124/0 0024/1 0024/0 تبلیغات

تنوع تولید در 

 لشک

0151/0- 2442/0 0134/0 10/1- 243/0 

 111/0 52/1 0123/0 0124/1 0126/0 قیمت

 226/0 21/1 0132/0 0140/1 0211/0 نام تجاری

 406/0 -25/0 0122/0 2264/0 -0031/0 برچسب

 203/0 -24/0 0111/0 2452/0 -0141/0 در دسترس بودن

 040/0 -06/2 0124/0 2432/0 -0264/0* کیفیت

 452/0 -32/0 0103/0 2264/0 -0032/0 و مزه عطر

خواص و اثر 

 بخشی

0144/0 0145/1 0124/0 13/1 260/0 

 001/0 -32/3 0134/0 2542/0 -0460/0* تجربه مصرف 

 006/0 45/2 2434/0 1441/2 4412/0* مشاوره

 114/0 54/1 5324/1 4335/11 4365/2 بتعدد ثا

 درصد( 0های تحقیق)* معناداری در سطح ماخذ:یافته
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( تنها اثرگاذاری و  4جدول  7برآورده شده )واقع در ستون  هاییادآوری است که ضریبالزم به 

دهد، در حالی که نسبت احتمال نسبی میازان  گذاری را بر نسبت احتمال نشان میمسیر این اثر

غییار در متغیرهاای   ها را نسبت به گروه پایاه باه ازای ت  در نسبت احتمال هر یک از گروه یرتغی

 داریم: ،(4) جدول نتایج دهد. بر اساستوضیحی نشان می

 ورده ها ندارد؛نوع فرآ کاربردمعناداری روی احتمال الف( جنسیت افراد اثر 

 با گروه پایه کمتر می شود؛ ب( با افزایش سن احتمال استفاده از قرص و کپسول در مقایسه

 کند؛را نسبت به گروه پایه بیشتر می ها ( داشتن بیماری خاص احتمال استفاده از عرق

 بیشتر است؛ها عرقد( چنانچه اولویت مصرف دارویی باشد، احتمال استفاده از 

وی ه( متغیرهای مهمی چون تبلیغات، قیمات، در دساترس باودن و برچساب، اثار معنااداری ر      

های گیاه دارویی تحت بررسی نداشته است. به عباارت  وردههای مختلف فرآشکل کاربردتمال اح

اشاتن برچساب   ورده و دبلیغات و یاا افازایش دسترسای باه فارآ     دیگر تغییر قیمت و یا تغییر ت

 ورده نسبت به گروه پایه شود؛یک شکل از فرآ کاربردباعث تغییر در است نتوانسته

نسبت به گاروه پایاه   ها عرقمعتبر باعث افزایش احتمال مصرف  اسب ومن و( داشتن نام تجاری

 شده است؛

سبت باه گاروه پایاه بیشاتر کارده      را نل استفاده از شکل قرص و کپسول ارائه مشاوره احتما( ز

  است؛

ها باعث کاهش احتمال مصرف اسانس و شربت و نیز  قرص و کپساول  ح( تجربه مصرف فرآورده

هاای گیااهی   یگر کسانی که تجرباه مصارف فارآورده   ارت دده است. به عبنسبت به گروه پایه ش

ص نسبت به اسانس و شربت و یا قررا اند شکل گروه پایه آن )گیاه تازه و خشک( را داشته نعناء

اه باه  اند. شاید یکی از دالیل مهم این موضوع کاربردهای بیشاتر ایان گیا   داده و کپسول ترجیح

 زل باشد.امواد غذایی در منو چاشنی دهنده  مزهو یا   اهعنوان ماده خوراکی، سبزی

تاوان باه   های بازاریاابی کاه مای   آن است که از بین عناصر و آمیختهاز  گویای( 4نتایج جدول )

 ،اشااره  کارد   فارآورده  تبلیغات، تنوع شکل، قیمت، نام تجاری، برچساب، دسترسای و کیفیات   

به گیاه تازه یاا خشاک کااهش     را نسبت کپسول یا شکل قرص کاربرداحتمال  محصول کیفیت

گاروه   کااربرد به  گرایش. به عبارت دیگر از لحاظ متغیر کیفیت مصرف کنندگان بیشتر ددهمی

-احتمال استفاده از عرق معتبر نیز نام تجاریپایه یا همان گیاه خشک و تازه را خواهند داشت. 

یگر داشتن یاک ناام   به عبارت د. هد دادگیاه تازه و خشک افزایش خوا کاربردرا نیز نسبت به  ها
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اطالعاات  نسبت به گروه پایه شاود.   هاعرق کاربردتواند موجب افزایش احتمال تجاری معتبر می

اسات. باا    شاده  منعکس( 0مربوط به معیارهای خوبی برازش این الگوی برآورد شده در جدول )

باشاد  تمال یک درصد معنادار مای ر سطح احو د 073/31برابر با   LR، آماره باالتوجه به جدول 

باوده و   343/8مک فادن برابار    2Rکه حکایت از معناداری کل رگرسیون دارد، همچنین مقدار 

باشند که مقادیر قابل می 136/8و  067/8نیز به ترتیب  Uhler-Cragg 2Rو   Count  2Rمقادیر

 باشند.بوده و بیانگر معتبر بودن مدل میقبولی 
 خوبی برازش مدل الجیت چندگانه معیارهای (5) جدول

 آماره مقدار آماره آماره مقدار آماره

686/760- Log-Like Full Model 408/134-  Log-Like Intercept only 

073/31 LR(48) 737/010 D (233) 

 LR 343/8 McFadden's Maximum2Rسطح معناداری 888/8

737/610 AIC 067/8 Count 2R 

744/7 BIC 136/8 Uhler-Cragg 2R 

 تحقیقهای یافتهماخذ: 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
در ایاران مزیات نسابی وجاود دارد و اگار       هاا های آنوردهتولید گیاهان دارویی و فرآ زمینهر د

تاوان نسابت باه    قارار گیارد، مای    بررسیهای آن مورد مربوط به بازاریابی و چالش هاینارسایی

. در ایان  کارد هاا اقادام   وردهفارآ  گوناه و صاادرات ایان    ده باالتر، ایجاد ارزش افزوافزایش تولید

 ع شاکل فاراورده گیااهی دارویای نعنااء     ناو  گازینش مهم موثر بار   هایعاملپژوهش به بررسی 

در چهار حالت گیاه خشک و تازه )گروه  این هدف شکل فراورده گیاهی نعناء پرداخته شد. برای

( ماورد  4( و قرص و کپساول )گاروه   1)گروه  ها، عرق(7ه (، اسانس و شربت )گرو3پایه یا گروه 

جنسایت افاراد اثار    بررسی قرار گرفت.  با بهره گیری از مدل الجیت چندگانه مشخص شد کاه  

نادارد، باا افازایش سان احتماال       یی نعناءورده گیاه دارونوع فرآ گزینشناداری روی احتمال مع

ر مای شاود، داشاتن بیمااری خااص      استفاده از شکل قرص و کپسول نسبت به گروه پایه کمتا 

متغیرهای بازاریابی مهمی نسبت به گره پایه می شود،  هااحتمال استفاده از عرق افزایش موجب

ورده ساتفاده از ناوع فارآ   تبلیغات، قیمت، دسترسی و برچسب اثر معناداری روی احتمال ا مانند

اده از شای احتماال اساتف   خانوادگی و خواص و اثار بخ  کاربردتجربه ندارد، گیاهی تحت بررسی 

و ارائه مشاوره تخصصی  دهدمی افزایش هاهای اسانس، قرص و عرقگروه پایه را نسبت به شکل
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در نهایت ناام  است. را نسبت به گروه پایه بیشتر کردهاحتمال استفاده از شکل  قرص و کپسول 

 است.  شده نسبت به گروه پایه هاکاربرد عرقتجاری معتبر نیز موجب افزایش احتمال 

 نهای تجاری معتبر داخلای و همچنای  با ایجاد نامد شوپیشنهاد می بررسیبه نتایج این  با توجه

، نسابت باه   های گیاهی دارویای وردهز عرضه فرآها و مراکهای تخصصی در داروخانهارائه مشاوره

هاای  و سیاسات  های الزمارائه مشاوره. شودهای گیاه دارویی نیز اقدام شکل دیگر کاربردتشویق 

مصارف  افازایش  تواناد سابب   مای  داروخاناه هاا  ها و عطاری مانندترویج فروش در مراکز عرضه 

نیاز  پزشاکان   و همفکری های الزم از همراهیبا برنامه ریزی. همین طور شودهای مختلف شکل

 .  کردفرهنگ استفاده از گیاهان دارویی استفاده  توان در جهت مشاوره و ترویج می
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