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بررسی عامل های موثر بر سطح مصرف
فرآورده های گیاهان دارویی
سمانه حیدر زاده،دکتر حسین محمدی،دکتر ناصر شاهنوشی،علی رضا
تاریخ دریافت9911/60/91 :

کرباسی1

تاریخ پذیرش9911/69/60 :

چكیده
گیاهان دارویی می توانند نقش موثری در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها و افزایش صادرات غیر نفتی داشتت
باشند .جلوگیری از تخریب منابع و محیط زیست ،سازگاری با شرایط اقلیمی ایران ،وجود ظرفیت های گسترده در
زمین تولید ،اشتغال و صادرات ،از برتری های کاشت گیاهان دارویی است .از آنجتا کت ی تی از راه تای توست
کاشت گیاهان دارویی ،افزایش مصرف ،بازاریابی مناسب داخلتی و ختارجی و همینتیا صتادرات فترآورده هتای
گیاهان دارویی است ،در ایا پژوهش ب بررسی عاملهای موثر بر مصرف فترآورده هتای دارویتی پرداختت شتده
است .شناخت عامل های موثر بر مصرف ایا فرآورده ها می تواند راهنمتایی زز بترای تولیدکننتدگان ،فترآوری
کنندگان و بازاریابان فراهم کند تا از ایا مسیر بتوانند در زمین برنام ریزی تولید و بتازار ب تتر عمتل کننتد .داده
های مورد نیاز ایا پژوهش از طریق ت میل پرسشنام از  483نفر در شت ر مشت د بتا از استتفاده از رو نمونت
گیری تصادفی ساده در سال  3434گرد آوری شده است .برای دستتیابی بت هتدف پتژوهش ،از الگتوی زجیتت
ترتیبی استفاده شده است .نتایج ب دست آمده نشان دادند ک متغیرهای تنوع تولید ،سطح درآمتد ،شتمار اعضتای
خانوار ،خواص و اثربخشی ،نا تجاری ،برچسب ،بست بندی ،شاخص فرهنت ،،شتاخص مشتاوره و تبلیغتات اثتر
م ناداری روی مصرف فراورده های گیاهان دارویی داشت است .بنابرایا برای افزایش سطح مصرف ایا فترآورده
ها در جام  ،توج ب ابزار بازاریابی از جمل بست بندی مناسب ،ایجاد نا تجاری م تبر ،تبلیغتات و مشتاوره متی
تواند موثر واقع شود.
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مقدمه
گیاهان دارویی ارزش و اهمیت زیادی در تامین سالمت جامعه ،هم به لحاظ درمان و هم از نظر
پیشگیری از بیماریها دارند .طب سنتی و طب پیشررتته ننرونی بره ننروان دو مترولی ترامین
بهداشت جامعه جهانی مطرح هستند .از نظر چان ،)8002( 1نیازی نیست طب سرنتی و رربری
رو در روی هم قرار بگیرند .آنها میتوانند در زمینه مراقبتهای بهداشتی اولیه بره صرور یر
ترنیب موزون با استفاده شوند ،به طوری نه از ویژگیهای سودمند هر نظرام سرنتی و پیشررتته
بهره گرتته و ضعفهای همدیگر را پوشر دهنرد(نان  .)8002 ،اسرتفاده از داروهرای گیراهی
بخ مهمی از طب گیاهی را تشکیل میدهد .مصرف این داروها در چند سال گذشته بره طرور
چشمگیری اتزای یاتته است به طوری نه نزدی به نیمی از مردم آمریکرا بررای پیشرگیری و
درمان بیماریها از گیاهان دارویی استفاده مینننرد (همیتترون 8و همکراران .)8002 ،تقاضرای
جهانی ترآورده های گیاهی از سال  1221تا  8001با نرخ هشت درصد رشرد نررده اسرت و در
سالهای اخیر ،هرچند آهستهتر ،ولی به رشد خود ادامه داده است (پرسیوال .)8013 ،3نزدیر
به  20درصد گیاهان دارویی مشهور و قابل استفاده در جهان ،در بیشتر نقاط ایران نشرت مری-
شود .تحقیقا نشان داده است نه بی از  8300گونه از گیاهان نشور دارای خروا دارویری،
نطری ،ادویهای و آرایشی -بهداشتی هستند .اتزون بر این  1282گونه از ایرن گیاهران نره بره
ننوان گیاهان بومی ایران شناخته شده اند نه به ننوان ظرتیت انحصراری در نشرور بره شرمار
میآیند (سند متی گیاهان دارویی و طب سنتی.)1328 ،
به طور خالصه میتوان برتریهای گیاهان دارویی در ایران را بدین ترتیب بیان نرد:
 )1پیشینه ی هزار ساله طب سنتی و جایگاه ویژه آن در مبانی طب اروپا.
 )8تنوع آب و هوایی(اختصا  11اقتیم از  13اقتیم جهان  300 ،روز آتتابی و اختالف دمای
روزانه  27درجه ستسیوس بین گرمترین و سردترین مناطق مختتف اقتیمی نشور در طول
یکسال).
 )3تنوع و شمار جامعه های گیاهی بین 2700تا  10000گونه.
 )1تنوع گونهای با خوا بی شمار دارویی ،نطری ،ادویهای و صنعتی.
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 )7محدودیت منابع آبی و بازده اقتصادی نم محصروت زرانری در اراضری نرم بهرره و امکران
تولید مواد موثره ناتی و جایگزینی گیاهان دارویی در برنامه و الگوی نشت در این گونه اراضی.
 )6امکان دسترسی به مواد موثره به میزانی نه در هیچ نجای جهان یاتت نمیشود.
 )2سودآوری بسیار مناسب گیاهان دارویی پس از ترآوری استاندارد.
 )2ظرتیت بات و توانمندی بخ خصوصری در بخر زرانرت ،تولیرد و ترآینردهرای صرنعتی
گیاهان دارویی مشروط به حمایتهای قانونی (تهیمی.)1321 ،
ارزش دارویی ،تقاضای بازار و سطح ترآوری از مهمترین شاخصهای سنج اقتصادی ی گیاه
دارویی میباشد .به گزارش سازمان خروار برار و نشراورزی مترل متحرد ،ارزش تجرار جهرانی
گیاهان دارویی نه در حال حاضر یکصد میتیارد دتر در سال است ،در سال  8070مریالدی بره
رقم  7هزار میتیارد دتر خواهد رسید .نشور ایران با داشتن شرایط اقتیمری و تنروع گیراهی بره
مراتب بهتر از اروپا ،در حال حاضر تنها  60تا 20میتیون دتر از تجار جهانی گیاهران دارویری
را به خود اختصا داده است(نشفی بناب .)1322 ،خوشبختانه با روی آوردن مردم جهران بره
ویژه نشورهای پیشرتته به استفاده از ترآوردههای گیاهی و مصرف روز اتزون آن در جهان و برا
توجه به تنوع آب وهوایی و امکان روی بیشتر گیاهان دارویری و تولیرد تررآوردههرای آنهرا در
ایران ترصتی طالیی نصیب نشورمان گشته است تا از آن به بهترین نحو ممکن استفاده نرده و
حضور خود را در بازارهای جهانی بی از پی اتزای دهیم.
از سوی دیگر تانید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی بره جرای مرواد
شیمیایی موجب شده تا نشورهای مختتف جهان نسبت به سرمایه گذاری ،برنامه ریزی نشت و
تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح صرنعتی و اسرتفاده از آن در صرنایع دارویری ،بهداشرتی و
رذایی اقدام ننند .برنامه اصولی برای توسعه تعالیتها در بخ گیاهان دارویی نیازمند بررسری
دقیق وضعیت موجود در نرصههای زرانی و منابع طبیعی به ننوان خاستگاه اصرتی گونرههرای
بومی نشورمان و همچنین شناخت بهینه از محردودیتهرا و چرال هرا اسرت (نشرفی بنراب،
 .)1322در این زمینه تحقیقا بازاریابی مناسب میتواند زمینه تزم برای اتزای ارزش اترزوده
و تولید بیشتر این ترآوردهها را تراهم سازد.
با توجه به ظرتیت و توانمندی نشت گیاهان دارویی در ایران ،ضروری است ناملهای مروثر برر
میزان مصرف گیاهان دارویی و ترآوردههای آن مورد بررسی و ارزیابی قررار گیررد .از ایرن رو در
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این تحقیق ناملهای موثر بر مصرف ماهانه ترآورده های گیاهران دارویری در برین خانوارهرای
مشهد بررسی شده است.
باقری و همکاران ( ،)1321در نتایج بررسی رویکرد زنان شهر اصفهان در استفاده از طب گیاهی
نشان دادند نه به ررم وجود نالقهمندی اتراد در طبقههای رنی ،متوسط و ضعیف به استفاده
از طب گیاهی ،مسائتی چون گرانی و ریر بهداشتی بودن ترآوردههای نرضه شده در نطاریها
اتراد را با محدودیت مصرف رو به رو ساخته است .سرشتی و همکاران ( ،)1327در شهرنرد به
بررسی نگرش زنان مراجعهنننده به مرانز درمانی در خصو گیاهان دارویی پرداختند .نتایج
آنان نشان میدهد نه  22/1درصد زنان نگرش مثبتی به استفاده از گیاهان دارویی و گیاه
درمانی دارند ،از این رو با توجه به نگاه مثبت جامعه نسبت به مصرف و پیامدهای مصرف
گیاهان دارویی امکان توسعه نشت و ترهن مصرف این ترآوردهها در جامعه بسیار بات است.
بختیاری ( ،)1322در نتایج بررسی نگرش بیماران نسبت به گیاهران دارویری در شرهر اصرفهان
نشان داد باورها ،سن و شهری یا روستایی بودن بیماران تاثیر زیادی بر تصرمیم گیرری آنران در
پذیرش مصرف گیاهان دارویی دارد ،به طوری نره اترراد سرالمند  23درصرد بیشرتر از جوانران
گرای به استفاده از گیاهان دارویی دارند .اتزون بر این اتراد مبتال به بیمراریهرای مرزمن نره
داروهای شیمیایی بهبودی مطتوبی نصیبشان نکرده است ،گرای بیشتری به استفاده از گیاهان
دارویی به ننوان داروهای مکمل دارند ،از این رو سن و تجربه مصرف میتواند بر میزان مصررف
اتراد تاثیرگذار باشد.
رشیدی و همکاران ( ،)1320در پژوهشی به ارزیابی میزان آگاهی ،براور و نمتکررد مرردم شرهر
یاسوج نسبت به گیاهان دارویی پرداختند و ناملهرایی نره بیشرترین نقر را در نبرود زمینره
گرای مردم به استفاده از داروهای گیاهی داشته اند ،مشخص نرده اند نه به ترتیب نا آشنایی
مردم با خوا گیاهان دارویری ،نمبرود پزشر متخصرص در زمینره داروهرای گیراهی ،نبرود
حمایتهای بیمهای از داروهای گیاهی و در دسترس نبودن آسان داروهرای گیراهی در مقایسره
با داروهای شیمیایی هستند ،از این رو ترویج خوا گیاهان دارویی ،اتزای پزشکان متخصرص
در زمینه داروهای گیاهی و آسانگری دسترسی مردم به ترآورده های گیراهی مری توانرد سربب
اتزای مصرف آنها شود.
رنجبر و همکاران ( ،)1328به بررسی میدانی ویژگیهای حرتهای و سطح دان نرضهنننردگان
گیاهان دارویی در سال 1320بر روی نطاریهای شهرنرمانشاه پرداختنرد .جامعره آمراری ایرن
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پژوه را همه توزیع ننندگان در سطح شهر نرمانشاه تشکیل دادهاند نه شمار آنان  81واحرد
نطاری بود .این تحقیق نشان داد نه  %22/8از نمونه مورد بررسی ،سرطح دانر متوسرطی در
زمینه گیاهان دارویی دارند ضمن اینکه  % 17/2آنان نیز تحصیال دانشگاهی دارند.
جوانبخت و اسمعیتی ( ،)1328با استفاده از الگوی تجیت ساده به بررسی تررجیح هرای اترراد
مختتف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز پرداختند .نتایج به دست آمده نشران داد هرر
چه میزان آگاهی اتراد از گیاهان دارویی و اثرگذاریهای درمانی آنها بیشتر میشود ،مصرف آنهرا
نیز اتزای مییابد .همچنین زنان بیشتر از مردان گرای بره مصررف گیاهران دارویری دارنرد و
اتزون بر این اتراد تا محدوده سنی  12تا  70سالگی گرای نمتری به مصرف گیاهران دارویری
دارند ولی از آن به بعد گرای آنان به مصرف این گیاهان اتزای مییابد بنرابراین نامرلهرایی
مانند آگاهی ،جنسیت ،محدوده سنی و  ...می تواند بر میزان مصرف گیاهان دارویی و تررآورده-
های آنها موثر باشد.
آنکتی 1و همکاران ( ،)8008در مقالهای با ننوان ارزیرابی گیاهران دارویری یوناتر مایران 8بره
ارزیابی اثرگذاری دارویی  12گیاه دارویی با در نظر گرتتن استفادههای محتری آنهرا پرداختنرد.
هدف اصتی این بررسی را میتوان درک بهتر ناربرد گیاهان دارویی در منطقره یوناتر مایران
مکزی دانست .از سویی جنبههای نمادین این گیاهان دارای اهمیت ویژهای است؛ نه به یقرین
برآورد ارزش اقتصادی آنها به آسانی امکان پذیر نخواهد بود .بررسیها نشان داد نه یر رابطره
همبستگی میان استفاده از گیاهان دارویی و اثرگذاریهای زیستی (بیولونیکی) آنها وجود دارد.
اوسترمان 3و همکاران ( ،)8002به بررسی ناملهای موثر بر نگرش مصرف ننندگان نسبت بره
استفاده از طب مکمل در ترانسه پرداختند .نترایج آنران گویرای آن اسرت نره نگررش مصررف-
ننندگان تا حد زیادی متاثر از سن ،جنس ،سطح آموزش ،سواد و موقعیت اجتمانی آنان اسرت.
بی از  20درصد اتراد ،اثر بخشی طب گیاهی را قابل قبول میدانند .گرای زنران بره مصررف
بی از مردان است .همچین اتراد در محدوده سنی  10تا  67سال نگرش مثبتتری نسبت بره
این داروها دارند ،بنابراین این متغیرها در مصرف اتراد موثر میباشد.
بون1و همکاران ( ،)8013به بررسی دتیل و چگونگی گرزین تررآوردههرای دارویری ،درمرانی
طبیعی مانند گیاهان دارویی برای خرواب مناسرب توسرط مصررفنننردگان پرداختنرد .نتیجره
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بررسی آنان نشان داد نوامل موثر بر گزین این داروها شامل طبیعی یا شیمیایی برودن آنهرا و
داشتن یا نداشتن نوارض جانبی و میزان اثربخشی آنها بوده اسرت .از ایرن رو میرزان اثربخشری
ترآورده گیاهی دارویی میتواند در نوع گزین و مصرف آن تاثیر گذار باشد.
سونر ،)8013 ( 1به بررسی استفاده بیماران بیمارستان ترنیه از طب گیاهی پرداخت .نتایج ایرن
بررسی نشان داد نه  %12/2جمعیت مورد بررسی از داروهرای گیراهی اسرتفاده مرینننرد نره
بیشترین داروهای گیاهی نصاره چای ،اتیسینالیس،رزماری و زنجبیل میباشد ،همین طور ایرن
نتیجه به دست آمد نه اتزای آگاهی درباره ایمنی در استفاده از ترآوردههای گیاهان دارویی با
اتزای نیفیت محصول و تبتیغا حاصل میشود.
جمع بندی نتایج بررسیهای گذشته داختی و خارجی در زمینه موضوع مصرف گیاهان دارویری
گویای آن است نه نگرش بیشتر مصرف ننندگان نسبت به گیاهان دارویی مثبت است و نرضه
بهداشتی این ترآورده ها ،بازاریابی مناسب ،ارائه مشاوره ،نداشتن نوارض جانبی و اثربخشی مری
تواند موجب اتزای مصرف این ترآورده ها شود.
به منظور توسعه ناشت گیاهان دارویری و اسرتفاده از برترریهرای نسربی تولیرد و تجرار آن،
ضروری است ،به ناملهای موثر برر مصررف ،بازاریرابی مناسرب داختری و خرارجی و همچنرین
صادرا ترآورده های گیاهان دارویی توجه شود ،از این رو در این پژوه نامرلهرای مروثر برر
مصرف ترآورده های دارویی بررسی شده است .شناخت ناملهای موثر بر مصرف ایرن تررآورده
ها می تواند راهنمایی تزم برای تولیدننندگان ،ترآوری ننندگان و بازاریابان ترراهم ننرد ترا از
این مسیر بتوانند در زمینه برنامه ریزی تولید و بازار بهتر استفاده ننند.

روش تحقیق
متغیر وابسته در این تحقیق سطح مصرف ماهانه ترآوردههای گیاهان دارویی است نه برا توجره
به آگاهی نم اتراد از میزان دقیق مصرفشان(به صور نمّی) ،برای متغیر سطح مصرف اتراد از
شکلهای مختتف ترآوردههای گیاهان دارویی بازههایی در نظر گرتته شد .به طور مثرال سرطح
مصرف ماهانه تراورده های گیاهان دارویی به سه دسته؛ نمتر از  100گررم 800-100 ،گررم و
بی از  800گرم تقسیمبندی شد(بر مبنای تراوانی پاسخ های پاسخگویان این سه محردوده در
نظر گرتته شد) و در ادامه با توجه به سطح برآوردی مصرف یاد شده توسط اتراد ،مصررف آنهرا
در سه گروه نم ،متوسط و زیاد طبقه بندی شد.
CemSoner
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در این پژوه سطح مصرف ،متغیر وابسته است نه با توجه به این نه سطح مصرف به صرور
نیفی در سه طبقه مرتب شده است ،میتوان از مدل تجیت ترتیبی بررای بررسری نامرلهرای
موثر بر سطح مصرف ترآوردههای گیاهان دارویی استفاده نرد .متغیرهای مستقل تحقیق طیفی
از متغیرهای بازاریابی ،ترهنگی – اجتمانی و اختصاصی خانوار است نره شرامل شرمار انضرای
خانوار  ،FMدرآمد خانوار  ،INپیشینه داشتن بیماری ،DIتجربه مصرف خانوار ،FEتبتیغا ،AD
تنوع ترآورده های دارویی ،VAقیمت ،PRنام تجاری ،BRبرچسرب ،LAدسترسری داشرتن،AV
بسته بندی ،PAنیفیت ،QUبو و مزه گیاهی ،TAاثربخشی ،EFشراخص مشراوره COو شراخص
ترهن  CUمی باشد نه برخی از این متغیرها مانند شمار انضای خرانوار و درآمرد متغیرهرای
نمی و برخی نیز مانند پیشینه داشتن بیماری و یا تجربره مصررف خرانوار و یرا توجره بره نرام
تجاری ،متغیرهای نیفی بوده اند .برای برخی متغیرها مثل شاخص مشاوره و شراخص ترهنر
نیز از متغیرهای ترنیبی استفاده شده است .با استفاده از روش معیار رضایت مصرف نننرده یرا
 CSM1می توان برخی متغیرهای نیفی استفاده شده در تحقیق را به صرور نمّری درآورد ترا
تحتیل و بررسی آنها ساده تر شود .در روش معیار رضرایت مخاطرب یرا مصررف نننرده ،امتیراز
(وضع موجود) و درجه اهمیتی(وضع مطتوب) نه مصرف نننده به هر ی از گزینه های مربروط
به هر متغیر اختصا می دهد (بر پایه طیف پنج گزینه ای لیکر ) ،از وی پرس مری شرود و
به این ترتیب معیاری به دست می آید نه می تواند برای نمّی نردن ی یا چند متغیرر نیفری
استفاده شود .به طور مثال امتیاز و اهمیت متغیر تبتیغا در گزین و مصرف گیاهران دارویری
با استفاده از نبارا خیتی نم ،نم ،متوسط ،زیاد و خیتی زیاد مشخص می شود و سپس CSM
مصرف نننده برای این متغیر محاسبه می شود .رابطه استفاده شرده بررای محاسربه  CSMبره
صور زیر است:
() 1
نه در این رابطه هر ی

از داده ها به صور زیر محاسبه می شوند:

= امتیاز
= اهمیت
 = CSMنظر مصرف نننده
پس از محاسبه  CSMتزم است میزان آن نرمال(اسرتاندارد) شرود ترا امکران مقایسره CSM
اتراد مختتف تراهم شود به همین منظور از رابطه زیر استفاده شد:
Consumer satisfaction measurement
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() 8
برای به دست آوردن دو شاخص مشاوره و ترهن نیز از روش تحتیل نرامتی تاییردی اسرتفاده
شد .تحتیل نامتی نامی نمومی برای برخی از روش های آماری چندمتغیره است نه هدف اصتی
آن ،خالصه نردن اطالنا زیاد میباشد .در تحتیل نامتی تأییدی پی ترض اساسری آن اسرت
نه هر نامتی با زیرمجمونه خاصی از متغیرها ارتبراط دارد .نمتررین شررط تزم بررای تحتیرل
نامتی تأییدی این است نه پژوهشگر در مورد شمار نامرلهرای مردل ،پری از انجرام تحتیرل،
پی ترض معینی داشته باشد ،ولی در نین حال پژوهشگر میتواند انتظارهرای خرود مبنری برر
روابط بین متغیرها و ناملها را نیز در تحتیل وارد نند( .نالنتری.)1328 ،
سه دلیل برای جایگزین نردن ناملها به جای متغیرها وجرود دارد )1( :شناسرایی متغیرهرایی
نه همبستگی باتیی دارند؛ ( )8نم نردن شرمار متغیرهرای مرورد بررسری؛ ( )3سرازماندهری
دوباره دادهها به صور ی شکل جدید (جانستن .)1226 ،1اسرتخراج نامرلهرا برا اسرتفاده از
ماتریس همبستگی صور میگیرد .با استفاده از مراتریس همبسرتگی ،نامرلهرای مشرترک و
اهمیت نسبی هر ی از شاخصها معتوم میشود .در تحتیل نامتی ،در اتصال شاخصها برا هرم
در ناملها ،شاخص هایی استفاده میشوند نه ضریب همبستگی آنها باتی  0/7باشد (اندرسن،8
 .)1272البته آمارههای دیگری نیز وجود دارند نه محقق از طریق آنهرا نیرز قرادر بره تعیرین و
3
تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحتیل آماری اسرت .از جمتره ایرن روش هرا روش KMO
میباشد نه مقدار آن همواره بین 0و  1در نوسران اسرت .در صرورتی نره  KMOنمترر از 0/7
باشد داده ها برای تحتیل نامتی مناسب نخواهد برود و اگرر مقردار آن برین  0/7ترا 0/62باشرد
داده ها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص ،بزرگتر از  0/2باشد همبستگیهای موجود در بین
دادهها برای تحتیل نامتی مناسب خواهند بود .یکی دیگر از روشهای تشرخیص مناسرب برودن
دادهها آزمون بارتتت 1میباشد ،این آزمون این ترضیه را نه ماتریس همبسرتگی مشراهده شرده
متعتق به جامعهای با متغیرهای ناهمبسته است ،میآزماید .برای اینکه ی مدل تحتیل نرامتی،
سودمند و دارای معنا باشد تزم است متغیرها همبسته باشند .پس ترضیه آزمون بارتتت به ایرن
Johnston
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Bartlett's test
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صور است:
 : H1دادهها همبستهاند.
 : H0دادهها ناهمبستهاند.
پس مطتوب آن است نه ترض صفر رد شود .اگر ترض صفر رد نشود مطتوبیرت تحتیرل نرامتی
زیر سوال میرود و باید درباره انجام آن تجدید نظر نررد .بره همرین دلیرل اسرت نره پری از
تحتیل نامتی بایستی به تشکیل ماتریس همبستگی بین متغیرها اقدام نرد.
مدل تجیت ترتیبی مبتنی بر ی متغیرر پنهران پیوسرته اسرت نره بره منظرور تعیرین تراثیر
متغیرهای توضیحی بر میزان مصرف محصول استفاده می شود.
این مدل به صور زیر مشخص می شود (سولوند و دنت.)8002 ،1
() 3
در این روابط

 ،متغیر پیوسته میزان مصرف ترآورده های گیاهان دارویی می باشرد(متغیری

نمی نه مقدار دقیق آن در دسترس نیست)،
برآورد شوند و

بردار مشخصه(پارامتر)هایی اسرت نره بایسرتی

بردار متغیرهای توضیحی ریر تصادتی مشاهده شرده مری باشرد نره مصررف

نننده ام را اندازه گیری می نند .نیز ننصرر خطرایی اسرت نره دارای توزیرع تجسرتی
یر متغیرر ریرر قابرل مشراهده اسرت ،بنرابراین روشرهای
است .از آنجا نه متغیر وابسرته
رگرسیونی استاندارد ،قابل ناربرد برای معادله بات نخواهند بود (سولوند و دنرت .) .)8002 ،اگرر
ترض شود
ام در

متغیری گسسته و قابل مشاهده بوده نه بیانگر سطوح مختتف ماهانه مصرف

مصرف نننده است ،ارتباط میان متغیر ریر قابل مشاهده

الگوی تجیت ترتیبی

و متغیر قابل مشاهده ،از

به صور زیر به دست می آید .ترانسیس ،پاپ.)8001 ،8

……………………………………………………..

Sonneveld, Dent
Fronsec, Poop
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در رابطه بات ها آستانههایی هستند نه پاسخهای مشاهده شده گسسته را تعریف مینننرد و
باشرد ،توسرط رابطرهی زیرر محاسربه مریشرود
بایستی برآورد شوند .احتمال این نه
(ترانسیس ،پاپ:)8001 ،
() 1
) را به خرود
الگوی تجیت ترتیبی ،احتمال این نه خانوار سطح ام یا پایین تر (
اختصا دهد ،برآورد مینند .نکته قابل توجه این است نه برخالف الگروی تجیرت چندگانره،
گروه های پاسخ در الگوی تجیت ترتیبی بیانگر سطوحی ترتیرب گونره میران خرود مریباشرند
(مارتی .)1226 ،1در برآورد الگوی تجیت ترتیبی یکی از ترضیههرای اساسری ،ترضریه برابرری
مشخصههای برای همهی گروههای متغیر وابسته است نه برای آزمون آن ،آماره رگرسیونهرای
موازی ،از رابطه ( )3محاسبه میشود (مارتی.)1226،
() 7
به ترتیب نشانگر الگوی ننونی و الگوی نمرومی مریباشرد .چنانچره χ2
و
نه در آن
محاسبه شده از طریق رابطه بات از مقدار بحرانی بیشتر باشد ،نشاندهنده نپذیرتتن ترض صرفر
مبنی بر برازش صحیح الگوی ننونی میباشد (مارتی .)1226،زز ب یادآوری است الگوی عمومی
الگویی است ک ضریب مشخص مربوط ب هتر متغیتر ،در طبقت هتای مختلت متغیتر وابستت ی ستان
نیست(مانند مدل زجیت چندگان ) اما الگوی کنونی الگویی است ک ضریب مشخص مربوط ب هر متغیر
در هم طبق های مختل متغیر وابست (در ایا بررسی س طبق ) ی سان است و تغییر نمتی کنتد .آمتاره
کای دو تفاوت الگوی عمومی را از الگوی کنونی ی نی زجیت ترتیبی محاسب میکند ک اگر ایا مقتدار
بزرگ باشد ،فرضی صفر ی نتی بتراز درستت الگتوی زجیتت ترتیبتی رد خواهتد شتد .آزمرونهرای
رگرسیونهای موازی ( آزمون برنت و آزمون نسبت راستنمایی) ،منطقی بودن برابری مشخصره-
ها برای همهی گروه ها را ارزیابی می نند( .تن و تریز)8006 ،8
برای خوبی برازش در این الگو از آماره  R2Pseudoاستفاده می شود نه ارزشی بین صفر و یر
دارد ،تفسیر طبیعی و معمولی  R2را ندارد و در تفسیر آن تنها می تروان گفرت نره برا اترزای
توان برازش الگو مقدار آن اتزای می یابد (گررین .)8003 ،3گزینره دیگرری نره بررای خروبی
برازش توسط بن آنیوا و لرمن ( )1227پیشنهاد شده ،دقرت طبقره بنردی اسرت ایرن شراخص
1

Murphy
Long & Freese
3
Greene
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درصد پی بینی درست و نادرست متغیر وابسته را بیان مری ننرد (پرای و صرالح .)8002 ،1در
این الگو تفسیر ضریبها به صور مستقیم انجام نمی شود .هنگامی نه ی متغیر پری بینری
اتزای می یابد ،تغییر در احتمال ،اتزون بر این نه وابسته به ارزش پی بینی نننده است ،بره
دیگر متغیرها نیز بستگی دارد .از آنجا نه این تغییر در احتمال ،ثابت نیست ،لذا تفسیر ضرریب-
ها به صور مستقیم انجام نمی شود ،بنرابراین در اینجرا تنهرا بررای تغییرر احتمرال ( نالمرت
ضریب) برای گروههای نهایی (ابتدایی و انتهایی) قابل مشاهده است و به نبارتی تنها مری تروان
بیان داشت نه آیا اثر متغیر مستقل بر احتمال مصرف مثبت یا منفی است (لیاو.)1221 ،8
اثر نهایی ی واحد تغییر در پی
محاسبه می شود(تن .)1222 ،

بینی

بر روی احتمال طبقه ی

بره صرور رابطره ()6

( )6
می باشد.
و
،
نه در آن
از آنجایی نه اثر نهایی به ارزشهای همه متغیر های توضیحی وابسته است ،تصمیم گیری برای
به نارگیری ارزشهای متغیرها در برآورد ،بسیار اهمیت دارد .به طور معمول اثر نهایی در ارزش-
های میانگین متغیرها محاسبه میشود .با توجه به این نه مجموع احتمات  ،همواره برابرر یر
است .بنابراین مجموع اثر نهایی برای هر متغیر برابر صفر خواهد بود .تزم به یادآوری اسرت نره
محاسبه اثر نهایی برای متغیرهای دوتایی به صور مستقیم انجام نمیشرود در ایرن مرورد اثرر
نهایی به صور اختالف میان احتمات در دوحالت ممکن محاسبه میشود.

نتایج و بحث
در این پژوه متغیر وابسته  ،سطح مصرف ماهانه ترآوردههای گیاهران دارویری اسرت نره برا
استفاده از اطالنا به دست آمده از  321پرسشنامه و مصراحبه حضروری برا شرهروندان شرهر
مشهد به روش نمونه گیری تصادتی ساده به دست آمده است .متغیر وابسته با توجه به میانگین
مصرف ترآورده های دارویی توسط خانوارها ،در سه گروه مصرف نم ،مصرف متوسرط و مصررف
زیاد دسته بندی شده است و متغیرهای توضیحی نیز در قسمت روش تحقیرق شررح داده شرد.
Pai & Saleh
Liao
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همان طور نه بیان شد در این پژوه شرمار  7نبرار گزینشری برا اسرتفاده از روش تحتیرل
نامتی تأییدی و بهرهگیری از نرماتزار  Spss22به شمار معدودی از ناملهای معنیدار نراه
یاتت .نتایج  KMOو آزمون نرویت بارتتت ناملهرای نهرایی در جردول( ،)1ارائره شرده اسرت.
همان طور نه در جدول مشاهده میشود مقدار  KMOبرای هر سه نامل باتی  0/6اسرت نره
بیانگر مناسب بودن حجم نمونه میباشد.
جدول ( )1نتایج  KMOو آزمون کرویت بارتلت
آماره KMO

آماره بارتتت

سطح معنیداری

نامل اول

0/610

122/327

0/000

نامل دوم

0/211

361/036

0/000

نامل

منبع :یاتتههای تحقیق

با توجه به نبار های قرارگرتته تحت هر ی از ناملها میتوان نامها یرا ننروانهرای مناسربی
برای ناملها برگزید نه در این تحقیق ،به صور زیر می باشد:
عامل اول :در این نامل ،سه نبار بارگذاری شده است نه نبرار انرد از :تخصرص تروشرنده،
تجویز پزش و مشاوره گیاهی .هر سه نبار مربوط به میزان مشاوره ای است نره بره مصررف
نننده داده میشود؛ لذا میتوان این نامل را شاخص مشاوره نامید.
عامل دوم :نبار های این نامل نبار اند از :ترهن

جامعه و بومی بودن گیاه نه با توجه بره

اینکه هر دو نامل یاد شده جنبه ترهنگی دارند؛ لذا این نامرل بره ننروان شراخص نامرلهرای
ترهنگی نامیده شد.الگوی تجربی بررسی به شکل زیر می باشد:
()2
پی

Y j   0  1 .FM   2 .IN   3 .DI   4 .FE   5 . AD   6 .VA   7 .PR   8 .BR 

 9 .LA  10 . AV  11.QU  12 .PA  13 .TA  14 .EF  15 .CO  16 .CU  RESID

از برآورد مدل ،آزمون همخطی روی متغیرهای مستقل صور گرتت.
جدول (  ) 2نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل بر پایه آماره ()VIF

متغیر
شاخص تبتیغا
شاخص مشاوره
شاخص ترهن
تنوع شکل های مختتف گیاه دارویی
نام تجاری
بو و مزه

vif

1/vif

8/38
8/82
8/81
8/12
1/28
1/21

0/131
0/132
0/117
0/161
0/712
0/723
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ادامه جدول(  ) 2نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل بر پایه آماره ()VIF
vif

متغیر
بسته بندی
تجربه مصرف خانواده
دردسترس بودن
قیمت ترآوردههای گیاهان دارویی
شمار انضای مصرف نننده خانوار
مصرف به دلیل بیماری خا
سطح درآمدی

1/vif
0/600
0/683
0/610
0/622
0/266
0/227
0/232

1/62
1/60
1/76
1/12
1/30
1/13
1/02

منبع :یاتتههای تحقیق

نتایج به دست آمده از آزمون همخطی در جدول( )8آورده شد نه نشان دهنده نبرود همخطری
بین متغیرهای مستقل میباشد .تزم به یادآوری اسرت نره  VIF1و یرا نامرل ترورم واریرانس،
میزان اتزای در واریانس ضریبهای رگرسیون برآورد شده به دلیل همخطری را انردازه گیرری
می نند .این نامل به شکل ) VIF=(1/1-R2محاسربه مریشرود نره در ایرن رابطره ضرریب
تعیین ،مربوط به ضریب تعیین جزئی رگرسیون متغیرهای مستقل روی یکدیگر مری باشرد .بره
ننوان ی قانده سرانگشرتی چنانچره  VIFبزرگترر از نردد  10باشرد ،میرزان همخطری برین
متغیرها بات است .در این مرحته مدل نهایی تجیت ترتیبی بررآورد مریشرود نره نترایج آن در
جدول ( )3گزارش شده است.
جدول(  ) 3عاملهای موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی
متغیر
شمار انضای مصرف نننده
خانوار
سطح درآمدی
مصرف به دلیل بیماری خا
تجربه مصرف خانواده
تنوع شکل های مختتف
قیمررت ترررآوردههررای گیاهرران
دارویی

نام تجاری
نق برچسب

مقدار ضریب

خطای استاندارد

آماره z

سطح معنی داری

*0/8233

0/0262

8/28

0/007

*-0/2711
*1/8022
**0/3611
*0/0868
-0/0071

0/8122
0/1162
0/8118
0/0118
0/0023

-3/21
8/20
1/71
8/60
-0/71

0/000
0/001
0/027
0/002
0/726

*0/0312
0/1021

0/0112
0/8128

8/62
0/11

0/002
0/672

Variance inflation factor

1
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ادامه جدول ( )3عامل های موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی
متغیر
دردسترس بودن
نیفیت ترآورده گیاهان
دارویی
بسته بندی
بو و مزه
خوا و میزان اثربخشی
شاخص تبتیغا
شاخص مشاوره
شاخص ترهن
درصد درستی پی

مقدار ضریب

خطای استاندارد

آماره z

سطح معنی داری

0/0068
-0/0061

0/0027
0/0106

0/23
-0/72

0/163
0/766

*0/0112
0/0076
*0/0828
*0/0307
*0/6362
0/0122

0/0107
0/0026
0/0132
0/0103
0/8702
0/0112

3/22
0/67
8/18
8/21
8/71
1/62

0/000
0/717
0/031
0/003
0/011
0/027

بینی

Pseudo R-Square

%22/1

نانس و اسنل
ناجل نرک
م تادن

منبع:یاتته های تحقیق (* :معنی دار در سطح  7درصد

0/702
0/602
0/323
** :معنی دار در سطح  10درصد)

بر پایه آمارههای  R2Pseudoمحاسبه شده(یعنی  70درصد بر مبنرای آمراره نرانس و اسرنل)،
میتوان گفت الگوی تجیت ترتیبی برآورد شده دارای سطح باتیی از نیکویی برازش بوده اسرت
و متغیرهای مستقل مورد استفاده در الگو ،میزان باتیی از تغییرپرذیریهای احتسراب خرانوار در
سطوح مختتف مصرف ترآوردههای گیاهان دارویی را توضیح میدهند .همچنرین دقرت طبقره-
بندی نه درصد درسرتی پری بینری الگرو را نشران مریدهرد و بره ننروان جرایگزینی بررای
 R2Pseudoمطرح شده است ،بیانگر دقت باتی طبقهبندی الگوی ارائه شده میباشرد .برر پایره
الگوی تجیت ترتیبی برآوردشده درصد درسرتی پری بینری برابرر  22/1درصرد اسرت ،یعنری
مدل 22/1درصد تغییرپذیری در سطوح مختتف مصرف را به درستی پی بینی مینند.
آزمون رگرسیونهای موازی ،منطقی بودن ترضیه برابری مشخصه برای همه گروههرا را ارزیرابی
مینند .نتایج به دست آمده از آزمون در جدول ( )1ارائه شده اسرت .نترایج جردول( )1گویرای
منطقی بودن ترضیه برابری مشخصهها برای همه گرروههرا در الگروی بررآورد شرده مری باشرد.
بنابراین از این لحاظ نیز برآورد الگروی تجیرت ترتیبری مبرانی محکمری دارد .جردول نیکرویی
برازش شامل دو آزمون پیرسون و دویانس با ترضیه صفر برازش مناسب دادههرا توسرط الگروی
ننونی است ،بنابراین آماره چی دو محاسباتی آزمونهای پیرسون و دویانس بایستی نشراندهنده
درستی ترضیه صفر باشند.

بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف69...
جدول(  ) 4نتایج آزمون رگرسیونهای موازی
آزمون

چی دو

ولف تولد
برنت
اسکور
نسبت درستنمایی
والد

31/6
32/7
30/2
12/0
83/3

p>chi2

درجه آزادی

0/002
0/001
0/010
0/000
0/022

17
17
17
17
17

منبع:یاتته های تحقیق

جدول( )5شاخص های نیکویی برازش
آماره

آماره چی دو

سطح معنی داری

پیرسون
دویانس

831/66
882/382

0/226
0/227

منبع:یاتته های تحقیق

بنابراین با توجه به آزمونها و موارد گفته شده ،الگوی برآوردشده به انردازه نراتی قابرل انتمراد
بوده و می توان به نتایج به دست آمده از این الگو تا حد بسیار زیادی اطمینان نرد .همان گونره
نه در جدول ( )3مشاهده میشود ،متغیرهای شمار انضای مصرف نننرده خرانوار ،مصررف بره
دلیل بیماری خا  ،تنوع شکل ترآوردهها ،نام تجاری ،بسته بندی ،شاخص تبتیغرا و شراخص
مشاوره در سطح  7درصد و متغیر تجربه مصرف خانوار در سطح  10درصرد و در جهرت مثبرت
معنی دار هستند ،به نبارتی اتزای در سطح این متغیرهای مستقل این احتمال را نره خرانوار
در سطوح باتتری از مصرف ماهانه ترآوردههای گیاهان دارویی قررار گیررد ،اترزای مریدهرد.
اتزون براین ،متغیر سطح درآمد در جهت منفی بر سطح مصرف تررآوردههرای گیاهران دارویری
تاثیر گذار می باشد .به نبارتی اتزای در سطوح درآمرد خانوارهرا موجرب مری شرود احتمرال
مصرف ترآورده های گیاهان دارویی نمتر شود .شاید یکی از دتیل ایرن موضروع آن اسرت نره
تراورده های گیاهان دارویی به دلیل سنتی بودن تولید و توزیع آنها در جامعره بره طرور نمرده
توسط اقشار با درآمد متوسط به پایین جامعه خریداری شده و اتراد با درآمد باتتر تررجیح مری
دهند برای درمان بیماری های خود از داروهای شیمیایی و یا خارجی استفاده ننند و از ایرن رو
با اتزای درآمد احتمال مصرف تراورده های گیاهان دارویی ناه یاتته است .ایجاد تررآورده-
هایی هماهن با نیاز و ستیقه گروههای پردرآمدی می تواند احتمال مصررف ایرن گرروه را نیرز
اتزای دهد .از دیگر نتایج جدول  ،3بی معنابودن تاثیر متغیرهرایی چرون قیمرت ،دسترسری،
برچسب و بو و مزه روی احتمال مصرف ترآورده های گیاهان دارویی است .به نبرار دیگرر برا
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تغییر قیمت ،سطح مصرف خانوارها از ترآورده های گیاهان دارویی تحت تاثیر قرار نگرتته است.
به هر حال تزم به یادآوری است نه در محدوده قیمرت هرای موجرود ،تررآورده هرای گیاهران
دارویی تحت تاثیر قیمت قرار نگرتته است .یعنی با تغییرر قیمرت آنهرا احتمرال مصررف تغییرر
چندانی نکرده است و از این رو با اتزای جزئی قیمت و حرنت به سمت تولیدا با نیفیت ترر
و با بسته بندی مناسب تر می توان انتظار داشت مصرف نراه چنردانی پیردا نکنرد .یکری از
دتیل این موضوع ،محدوده قیمتی ناتی مورد نظر است و طبیعی اسرت نره در سرطح قیمرت
های بات ممکن است این نتیجه حاصل نشود .نالمتهای ضریبهای بررآورده شرده تنهرا مری-
توانند در این مورد نه خانوار در گروه نم مصرف یا گروه پرمصرف قررار گیرنرد ،تفسریر شروند،
بنابراین به منظور نتیجهگیری بیشتر از الگوی برآورد شرده ،بایرد اثرگرذاریهرای نهرایی بررای
هری از گروههای خانوار با سطوح مختتف مصرف ترآوردههای گیاهان دارویری مرورد محاسربه
قرار گیرد نه در جدول ( )6ارائه شده است.
بنا بر نتایج جدول ( ،)6با اتزای تنوع در تولید شکل های مختتف ترآوردههای گیاهان دارویری
احتمال قرار گرتتن خانوار در گروه خانوار های نم مصرف ناه و از سوی دیگر احتمرال قررار
گرتتن خانوار در گروه خانوارهای با مصرف متوسط و زیاد اتزای مییابد و دلیل آن ایرن اسرت
نه ترد با گزینههای مختتفی رو به رو است نه در صور نداشتن گرای به مصرف یر شرکل
خا میتواند جایگزینی برای آن گزین نند.
جدول( )6اثرگذاریهای نهایی متغیرهای توضیحی در هر گروه
متغیر
تنوع شکل های مختتف
نام تجاری
بسته بندی
خوا و میزان اثربخشی
شاخص تبتیغا
شاخص مشاوره
شاخص ترهن
منبع :نتایج تحقیق

گروه اول(نم)
-0/0062
-0/0027
-0/0022
-0/0020
-0/0028
-0/1710
-0/0083

گروه دوم(متوسط)
0/0072
0/0063
0/0023
0/0077
0/0061
0/1821
0/0012

گروه سوم(زیاد)
0/0010
0/0011
0/0017
0/0011
0/0011
0/0836
0/0001

همچنین نتایج نشان میدهد نه استفاده از نام تجراری و همرین طرور بسرته بنردی مناسرب
احتمال قرارگیری خانوار در گروه خانوارهای با مصرف زیاد را اتزای میدهد بنرابراین همران
طور نه در بررسی مفتاحی و ناصری( ،)1322اشاره شد در صور بازاریرابی مناسرب مصررف
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نیز اتزای مییابد ،از این رو داشتن نام تجاری و همین طور بستهبندی مناسب سربب جرذب
مصرف نننده می شود.
اتزای خوا و میزان اثر بخشی ترآوردههای گیاهان دارویی ،احتمال قررار گررتتن در گرروه
های خانواده های نم مصرف را ناه و احتمال قرارگیری در گروه خرانوادههرای برا مصررف
متوسط و زیاد را اتزای می دهد نه با نتیجه بررسی (بون و همکاران )8013 ،سازگار اسرت.
با اتزای شاخص تبتیغا  ،احتمال قرار گررتتن در گرروه خانوارهرای نرم مصررف نراه و
احتمال قرارگرتتن در خانوارهایی نه دارای مصرف متوسط و زیاد هستند اتزای مییابد ،نره
همسو با نتایج تحقیق( آنکتی و همکاران8008،؛ بون و همکاران )8013 ،مریباشرد ،بنرابراین
برای اتزای مصرف خانوارها استفاده از ابزار تبتیغاتی گسرترده هماننرد رسرانه هرا ،تیتیغرا
اینترنتی و همین طور آگاهی دادن به شهروندان و در رابطه با داروهای گیاهی جایگزین بررای
داروهای شیمیایی و همین طور اطالع رسانی در مورد نوارض بد داروهای شیمیایی سرودمند
میباشد.
از دیگر نتایج جدول این است نه با اتزای شراخص مشراوره احتمرال قررار گررتتن در گرروه
خانوارهای نم مصرف ناه و احتمال قرارگرتتن در خانوارهایی نه دارای مصرف متوسرط و
زیاد هستند اتزای مییابد نه این متغیر نیز شاخصی است نه از میرزان تخصرص تروشرنده،
تجویز پزش و مشاوره گیاهی ناشی شده است ،از این رو هر چه تروشنده تخصرص بیشرتری
داشته باشد ،گیاهان دارویی مناسب در اختیار اترادی قرار میدهد و با جتب رضایت آنان می-
تواند سبب اتزای مصرف آنان شود .همچنین در صورتی نه گیاهان دارویی توسرط پزشرکان
ترویج داده شود از آنجایی نه این قشر اتراد مورد قبول مردم مریباشرند در نتیجره مریتوانرد
اتزای مصررف را در پری داشرته باشرد نره ایرن نتیجره نیرز برا نتیجره بررسری (رشریدی و
همکاران )1320،همسان میباشد .درنهایت اتزای مرانز مشاوره گیاهی نیز احتمرال مصررف
را زیاد مینند.
بنا بر نتایج جدول ( ،)6با اتزای شاخص ترهن احتمال قرار گرتتن در گروه خانوارهای نرم
مصرف ناه و احتمال قرارگرتتن در خانوارهایی نه دارای مصررف متوسرط و زیراد هسرتند
اتزای می یابد نه این متغیر نیز شاخصی است از ترهن جامعه و بومی برودن گیراه و ایرن
نتیجه نیز در راستای نتیجه بررسی (باستا )8018 ،میباشد.
با توجه به نتایج بات موارد زیر پیشنهاد می شود:
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الف) بنا بر نتایج جدول  3و  ،6استفاده از بسته بندی مناسرب ،تبتیغرا و روشرهای اترزای
تروش مناسب ،نام تجاری مناسب داشتن و اطالع رسانی در زمینه خوا گیاه و ترآورده های
آن می تواند سطح مصرف مصرف ننندگان را اتزای دهرد و از ایرن رو پیشرنهاد مری گرردد
تولیدننندگان با همکاری دستگاههای ذیربط از جمته وزار جهاد نشاورزی نسبت به بهبرود
این ابزار بازاریابی در سطح جامعه همکاری ننند .ایجاد نام تجاری متی و بین المتتی در زمینه
ترآورده های گیاهان دارویی ،بسته بندی مناسرب و تبتیغرا درسرت مری توانرد بره اترزای
مصرف منجر شده و زمینه اتزای تولید و بهره برداری از برتری های نسبی این ترآوردههرا را
تراهم نند.
ب) استفاده از برتری های نسبی نشور بررای توسرعه ناشرت ،تررآوری ،بازاریرابی و صرادرا
گیاهان دارویی و شناخت ظرتیتهای بالقوه در مناطق مختتف می تواند به توسعه ناشت ایرن
ترآوردهها و اتزای درآمد تولید ننندگان و سرالمت بیشرتر مصررف نننردگان منتهری شرود
بنابراین ضرور دارد برنامه و اقدام مشترنی در این زمینه تدوین و اجرایی شود.
ج) با توجه به تاثیر مثبت شاخص مشاوره در اتزای مصرف ،سامان دهی نطاری ها و مرانرز
تروش و نیز برگزاری دورههای آموزشی برای تروشندگان گیاهان دارویی و مصررف نننردگان
می تواند موجب اتزای مصرف این ترآورده ها شود.
د) با توجه به تاثیر مثبت شاخص ترهن در اتزای مصرف ،ترهنر سرازی بررای گسرترش
قابتیت های طب سنتی در نشور و توسعه داروهای بر پایه تررآورده هرای گیراهی مری توانرد
اقدامی ارزشمند در این زمینه به شمار آید.
ه) برگزاری دورههای آموزشی تولیرد ،تررآوری و بازاریرابی گیاهران و تررآورده هرای گیاهران
دارویی برای نشاورزان و تولیدننندگان می تواند در ایجاد ارزش اتزوده برای تولید نننردگان
و حرنت تدریجی به سمت ناشت این گیاهان موثر باشد .همچنین حرنت به سمت گسرترش
دان نمومی نسبت به گیاهان دارویی و طب سنتی از طریق رسانهها می توانرد در گسرترش
مصرف و در پی آن تولید این ترآورده ها موثر باشد.
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