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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was identifying the factors affecting Mashhad Citizens’ willingness to pay for 

herbal teas. Data was gathered through a survey method and completing 368 questionnaires by simple 

random sampling among citizens of Mashhad in spring and summer of 2017. In order to identify the factors 

affecting consumers' willingness to pay, the Contingent Valuation Method and Ordered Logit Model were 

used. Data analysis showed that 50 percent of consumers were willing to purchase 5 to 25 percent additional 

cost for buying these products. The results of estimated model showed that household income, 

awareness about health benefits, packaging, lack of essence, supply type, existence of information 

labels, gender female and consumers’ education level, have positive and significant effects, and 

age, family size, quality, processing and price of herbal teas have had negative and significant 

effects on willingness to pay for herbal teas. About 23 percent of the respondents have known the 

lack of knowledge about the uses of herbal teas and 21 percent of them have known the lack of 

knowledge about the health benefits of herbal teas as the most important problems for the 

consumption of herbal teas. According to the results, considering appropriate supply and packaging 

with information label, and publication brochures to inform consumers about health benefits and 

uses of herbal teas, can increase willingness to pay and more correct consumption of herbal teas. 

 
Keywords: herbal teas, willingness to Pay, Mashhad, Ordered Logit Model 

 

Objectives 

Herbal teas are new products in tea market. Willingness to pay additional price for a new 

product or a new supply type of a common product depends on properties of product and 

consumers’ properties too. The purpose of this study was identifying the factors affecting Mashhad 

Citizens’ willingness to pay for herbal teas. 

 
Methods 

In order to identify the factors affecting consumers' willingness to pay, the Contingent 

Valuation Method and Ordered Logit Model that was estimated using Maximum Likelihood 

Method are used in this study. Data was gathered through a survey method and completing 368 

questionnaires by simple random sampling among citizens of Mashhad in spring and summer of 

2017. Data analysis showed that about 69% of consumers were willing to pay additional price for 

purchasing herbal teas, and 50% of them were willing to pay 5% to 25% additional price for buying 

these products. In present, the price of herbal teas is about 5% to 35% more than black tea and 

other same products and more than 68 percent of respondents were willing to pay less than 35% 

additional price. Considering mean of consumers' willingness to pay, dependent variable divided 

into 5 orders: no willingness to pay, willingness to pay less than 5%, 5% to 15%, 15% to 25% and 

25% to 35% additional price compared to the price of other warm drinks like black tea. 

Independent variables were household’s income, age, family size, education, gender female, 
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awareness about health benefits, product quality, packaging, processing, lack of essence, price, 

brand, information label and supply type.   

 
Results 

Data analysis showed that about 75% of respondents know the health benefits of herbal teas and 

all of them concern about quality of products. In view of point of 97% of consumers, information 

label on package is very important. According to the obtained information, about 23 percent of the 

respondents have known the lack of knowledge about the uses of herbal teas and 21 percent of 

them have known the lack of knowledge about the health benefits of herbal teas as the most 

important problems for the consumption of herbal teas.  

The results of Ordered Logit Model estimation showed that household income, awareness about 

health benefits, packaging, lack of essence, supply type, existence of information labels and 

consumers’ education level, have had positive and significant effects, and age, family size, quality, 

processing and price of herbal teas have had negative and significant effects on the willingness to 

pay for herbal teas. Also, women have had more willingness to pay for herbal teas. However, brand 

doesn’t have any significant effect on willingness to pay.  

Comparing the marginal effects of independent variables related to consumers’ properties on 

willingness to pay showed that awareness about health benefits, gender female and education have 

the most effects on probability of willingness to pay more than 15% additional price respectively. 

Among independent variables related to the properties of product, information label and packaging 

have the most effects on increasing willingness to pay. On the other hand, processing and price 

have the most effects on probability of willingness to pay less than 5% additional price 

respectively.  

 
Discussion 

This study showed that lack of awareness about health benefits and uses of herbal teas are the 

most important consumers’ problems in this market. Also, awareness, information label and 

packaging have the most effects on willingness to pay. According to the results, considering 

appropriate supply and packaging with information label, and publication brochures to inform 

consumers about health benefits and uses of herbal teas, can increase willingness to pay and more 

correct consumption of herbal teas.  

Respecting to the results, women and more educated people are willing to pay more additional 

price for herbal teas. So, special marketing programs for these groups are suggested. Also because 

of insignificant effect of brand, producers can decrease marketing costs and increase willingness to 

pay for all industry’s products using integrated marketing programs.  

All of respondents consider about processing and 85% of them argue that quality is important 

but more processing and quality increase price. On the other hand, price and processing have 

negative effects on willingness to pay. So, producers should seek solutions to decrease production 

costs and also aware consumers about costs of processing and quality increasing.   
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 کننده میزان تمایل به پرداخت شهروندان مشهدشناسایی عوامل تعیین
 های گیاهیبرای دمنوش

 
 2پناهو الهه فاضلی حق *1افسانه نیکوکار

 ایران  ،تهران، دانشگاه پیام نور ،دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، 1

 نایرا ،تهران ،ه پیام نوردانشگا، اقتصاد، گروه رشته علوم اقتصادی التحصیل کارشناسی ارشدفارغ ، 2
 (13/11/98تاریخ تصویب:  -30/4/98)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت شهروندان مشهد برای 

پرسشنامه به روش  368ها به روش پیمایشی و با تکمیل های گیاهی بود. دادهدمنوش
آوری جمع 1396میان شهروندان مشهد، در بهار و تابستان سال  گیری تصادفی ساده ازنمونه

کنندگان، از روش منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرفشد. به
ها نشان داد که گذاری مشروط و برآورد الگوی الجیت ترتیبی استفاده شد. تحلیل دادهارزش

درصد هزینه بیشتر برای خرید  25الی  5کنندگان، تمایل به پرداخت درصد مصرف 50
اند. نتایج برآورد الگو نشان داد که درآمد خانوار، آگاهی از خواص های گیاهی داشتهدمنوش

بندی، نداشتن اسانس، نحوه عرضه، داشتن برچسب اطالعات، جنسیت زن و درمانی، بسته
یفیت، فرآوری و دار و سن، بعد خانوار، ککنندگان، اثر مثبت و معنیمصرف سطح تحصیالت

بنا بر نتایج، با استفاده از اند. دار بر تمایل به پرداخت داشتهها اثر منفی و معنیقیمت دمنوش
بخشی درباره خواص آگاهیبندی مناسب و همچنین، برچسب اطالعات درباره محصول، بسته

ضافی درصد هزینه ا 15توان احتمال تمایل به پرداخت بیش از و نحوه مصرف محصول، می
 درصد افزایش داد.  42و  36، 71های گیاهی را به ترتیب به اندازه برای دمنوش

 

 های گیاهی، تمایل به پرداخت، مشهد، الگوی الجیت ترتیبیدمنوش های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

هاي گیاهی، با سابقه طوالنی حضور در دمنوش

زندگی ايرانیان براي مصارف دارويی و درمانی، از 

هاي گرم در مصارف روزانه زندگی ن نوشیدنیجديدتري

مصرف روند. شمار میکنندگان ايرانی بهامروزي مصرف

هاي گیاهی، رو به رشد گیاهان دارويی از جمله دمنوش

فقط مختص کشورهايی مانند ايران با سابقه طوالنی 

تقاضاي جهانی که طوريطب سنتی نیست. به

تا  1994از سال  هاهاي گیاهی از جمله دمنوشفرآورده

، با نرخ هشت درصد، رشد کرده است و در 2001

تر ولی به رشد خود ادامه هاي اخیر، هرچند آهستهسال

تأکید از سوي ديگر،  (.Percival, 2013داده است )

سازمان بهداشت جهانی بر جايگزينی تدريجی مواد 

جاي مواد شیمیايی، موجب شده تا کشورهاي طبیعی به

ريزي کشت گذاري، برنامهسبت به سرمايهمختلف جهان ن

و تولید انبوه گیاهان دارويی در سطوح صنعتی و استفاده 

از آن در صنايع دارويی، بهداشتی و غذايی اقدام کنند 

(Kashafi Bonab, 2009به گونه .) گزارش اي که به

، ارزش تجارت سازمان جهانی خواروبار و کشاورزي

میالدي به رقم  2050جهانی گیاهان دارويی در سال 
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 & Foodپنج هزار میلیارد دالر خواهد رسید 

Agricultural Organization, 2015)) ايران با توجه به .

تنوع اقلیمی و پوشش متنوع گیاهی خود، پتانسیل 

خوبی براي وارد شدن به بازار تجارت گیاهان دارويی و 

اما در حال  (Asadabadi, 2010).داروهاي گیاهی دارد 

کمتر از نیم درصد کل تجارت جهانی محصوالت ضر حا

را به خود اختصاص داده است گیاهان دارويی 

(Meftahizade & Naseri, 2009 .)هاي يکی از راه

توسعه کاشت گیاهان دارويی، افزايش درآمدزايی تولید 

اين گیاهان از طريق افزايش مصرف، بازاريابی مناسب 

هاي رآوردهداخلی و خارجی و همچنین صادرات ف

(. Heidarzadeh et al., 2015گیاهان دارويی است )

ريزي براي توسعه کشت بنابراين، گام نخست در برنامه

هاي گیاهی، شناسايی گیاهان دارويی و تولید دمنوش

 کنندگان است. خواست مصرف

ريزي براي ورود يک کاالي جديد به بازار و يا برنامه

وه نوين عرضه به بازار، حتی ورود يک کاالي رايج با شی

کننده در هايی است که مصرفنیازمند شناسايی ويژگی

کند و قیمتی که تمايل دارد براي اين کاال جستجو می

ها پرداخت کند. همچنین، تعريف گروه هدف و ويژگی

ريزي براي بازاريابی، نیازمند آگاهی درباره آن برنامه

ت که بر کنندگان اسهاي فردي مصرفدسته از ويژگی

گذارند. نظر به اينکه میزان تمايل به پرداخت آنها اثر می

هاي گرم، کااليی نو هاي گیاهی در بازار نوشیدنیدمنوش

اي از عرضه يک و در بازار گیاهان دارويی، شکل تازه

شوند، در اين مطالعه، عوامل کاالي رايج محسوب می

اي کنندگان برمؤثر بر میزان تمايل به پرداخت مصرف

هاي گیاهی در میان شهروندان مشهد مورد دمنوش

 گیرد. بررسی قرار می

هاي اخیر مسأله بررسی تمايل به پرداخت در سال

ها و گیاهان دارويی، مورد توجه براي دمنوش

 Cheongهاي متعددي قرار گرفته است. از جمله پژوهش

Seng (2016)  مطالعه خود را براي چاي ساپاديل در

براي مصرف  Heidarzadeh et al. (2016)مالزي، 

هاي گیاهان دارويی در شهر مشهد، فرآورده

Heidarzadeh et al. (2015)  براي مصرف نعنا و

)2014Javanbakht & Esmaili (  براي مصرف گیاهان

در مطالعه حاضر نیز  اند.دارويی در شهر تبريز انجام داده

میزان تمايل به پرداخت شهروندان مشهد براي 

بررسی شده است. در  1396هاي گیاهی در سال دمنوش

ادامه، الگوي نظري تحقیق و متغیرهاي مورد استفاده، 

 شوند. ه میيارا

 

 هامواد و روش

اي از کاالي جديد، شکل تازه گذاريبراي قیمت

تر از کاالهاي تر و باکیفیتکااليی سالمعرضه کاال و يا 

گذاري ارزشهاي مختلف بازار، از روش موجود در

ها، ارزشیابی مشروط شود. يکی از اين روشاستفاده می

(CVM)1  است. در اين روش، با طراحی يک بازار فرضی 

براي محصول فاقد قیمت، از افراد درباره تمايل به 

2(WTPپرداختشان ) براي کاالي جديد و يا ارتقاي  

 ,.Bateman et al)شود کیفیت کاالي موجود، پرسش می

منظور بررسی عوامل مؤثر بر ر اين پژوهش بهد .(1995

هاي کنندگان براي دمنوشتمايل به پرداخت مصرف

گذاري مشروط و الگوي الجیت گیاهی، از روش ارزش

ترتیبی استفاده شده است. الگوي الجیت ترتیبی، امکان 

بندي میزان تمايل به پرداخت را به چند طبقه تقسیم

برآورد رگرسیونی با متغیر آورد و براي مختلف فراهم می

وابسته گسسته مناسب است. اين الگو و الگوهاي مشابه 

مانند الگوي توبیت، در مطالعات زيادي که درباره عوامل 

کنندگان به پرداخت مبلغی اضافی مؤثر بر تمايل مصرف

براي يک کاال يا خدمت انجام شده، مورد استفاده قرار 

 Walshنها عبارتند از: )اند که برخی از جديدترين آگرفته

)2019et al. ( ،)2018Bonet & Kamara (-Jofre ،-Al

)2018Hanawi et al. (.  در الگوي الجیت ترتیبی، با در

نظر گرفتن میانگین میزان تمايل به پرداخت 

کنندگان، متغیر وابسته به چند طبقه تقسیم مصرف

کنندگان کدام طبقه از پرداخت شود. اينکه مصرفمی

اي از نه اضافی را انتخاب کنند، به مجموعههزي

هاي فردي و متغیرهاي توضیحی شامل ويژگی

هاي مشاهده شده از هاي کاال بستگی دارد و پاسخويژگی

طور خطی با متغیر طريق يک متغیر پنهان که به

                                                                                  
1.  Contingent Valuation Method 

2. Willingness to Accept 



 491 ...ناسايی عوامل تعیین کننده میزان تمايل به پرداخت شهروندانش: پناهفاضلی حقو  نیکوکار 

سازي صورت زير مدلرابطه دارد، به Xتوضیحی 

 (: (Ben-Akiva & Lerman, 1985شوند می

(1 )       < +∞ < ∞-     
متغیر پیوسته میزان تمايل به  (، 1در رابطه )

به  و  هاي گیاهی است. پرداخت براي دمنوش

ترتیب بردارهايی از متغیرهاي توضیحی و پارامترهاي 

طور ادفی است که بهيک متغیر تص تخمینی هستند. 

نرمال توزيع شده و داراي میانگین صفر و واريانس يک 

يک متغیر غیر قابل مشاهده است. اگر  باشد. می

متغیري گسسته و قابل مشاهده است،  فرض شود 

و متغیر قابل  ارتباط میان متغیر غیر قابل مشاهده 

-صورت زير بهاز الگوي الجیت ترتیبی، به مشاهده 

 (:Shahnoushi et al., 2011)آيد دست می

(2) 
        ¸   <∞ ≤ -       if           

         ¸<≤           if           

   ¸     <≤            if            

   < +∞     ≤        if           

 βکه توسط پارامتر نامعلوم است   در اين رابطه،

شود و اين طبقات همان درصد تمايل به برآورد می

هاي گیاهی کنندگان براي دمنوشپرداخت اضافی مصرف

به صورت الجستیک  εدهند. با تصور اينکه را نشان می

در بین مشاهدات توزيع شده است، الگو با استفاده از 

شود و احتماالت روش حداکثر راستنمايی برآورد می

آيد دست میبا استفاده از رابطه زير به خواسته شده

(Shahnoushi et al., 2011:) 

(3) 
 ) -≥( pr)= (  pr)=( pr 

)                               -(F=  
 ε(، براي CDFتوزيع تجمعی ) تابع F(، 3در رابطه )

و فرم تابعی آن به صورت الجیت است. از آنجا که در 

هاي پاسخ به ترتیب الگوي الجیت ترتیبی، گروه

اند، اين الگو قادر به برآورد عوامل مؤثر بندي شدهطبقه

بندي هاي مختلف طبقهبر تمايل به پرداخت در گروه

 صورت زير است:شده متغیر وابسته، و به

(4                    ) - =  log

 j = 1¸…¸J¸               [

          i = 1¸…¸n 

 صورت، احتمال تجمعی بهکه در آن 
 │( P) =   - (=   
در برآورد الگوي اند. قبال تعريف شده و  β باشد.می

هاي اساسی، فرضیه برابري الجیت ترتیبی يکی از فرضیه

هاي متغیر وابسته است که ها براي همه گروهمشخصه

شود ( استفاده می5براي آزمون آن، از رابطه )

(Nikoukar & Bazzi, 2016): 

(5) 

ترتیب نشانگر الگوي کنونی و به Gmو  Cmا در اينج

الگوي عمومی هستند. در الگوي عمومی، ضريب هر 

هاي مختلف متغیر وابسته يکسان نیست متغیر در طبقه

، )مانند الگوي الجیت چندگانه(، اما در الگوي کنونی

ضريب هر متغیر در همه طبقات مختلف متغیر وابسته، 

محاسبه شده،  انچه کند. چنيکسان است و تغییر نمی

 ازشاز مقدار بحرانی بیشتر باشد فرضیه صفر مبنی بر بر

 شود. صحیح الگوي کنونی )الجیت ترتیبی( پذيرفته نمی

در الگوي الجیت ترتیبی، معیاري که براي خوبی 

پیشنهاد  Ben-Akiva & Lerman, (1985) برازش توسط

رصد بندي است. اين شاخص، دشده، دقت طبقه

دهد. بینی صحیح و غلط متغیر وابسته را نشان میپیش

هاي الگوي الجیت ترتیبی اين است که از ديگر ويژگی

شود. زمانی تفسیر ضرايب به صورت مستقیم انجام نمی

يابد، تغییر در کننده افزايش میبینیکه يک متغیر پیش

کننده بینیاحتمال عالوه بر اين که وابسته به ارزش پیش

ت، به ساير متغیرها نیز بستگی دارد. از آن جا که اين اس

1تغییر در احتمال، ثابت تفسیر ضرايب به صورت  ،نیست 

در اينجا تنها جهت  ،شود. بنابراينمستقیم انجام نمی

هاي نهايی تغییر احتمال )عالمت ضريب( براي گروه

(. Liao, 1994)ابتدايی و انتهايی(، قابل مشاهده است )

گیري تأثیر هر کدام از متغیرهاي توضیحی بر زهبراي اندا

2متغیر وابسته الگو، از اثرات نهايی شود. اثر استفاده می 

نهايی هر کدام از متغیرها، مقدار تغییر در احتماالت 

شده متغیر وابسته الگو )تمايل به پرداخت بینیپیش

کنندگان( را به ازاي يک واحد تغییر در آن متغیر مصرف

دهد. ی که بقیه متغیرها ثابت باشند( نشان می)در حالت

                                                                                  
1.  Constant 

2.  Marginal Effect 
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بر روي  کننده بینیاثر نهايی يک واحد تغییر در پیش

 شودصورت رابطه زير محاسبه می، به jاحتمال طبقه 

(Haghjou et al., 2011:) 

(6                        )

و   و     در اين رابطه،    

باشد. با توجه به اين که مجموع احتماالت، می  

مجموع اثرات نهايی  ،بنابراين؛ همواره برابر يک است

 شود. براي هر متغیر برابر صفر می

شده، الگوي رگرسیونی اين با توجه به مطالب بیان

 ( است:7پژوهش به صورت رابطه )

(7) 
 =  +  Inc +  Age +  Fext +  

Edu +  Gender +  M.Status +  Mpro +  

Qua +  Pac +  Pro +   Bra +   Ess +  

 Sup +  Lable +  T.Health +  C.Date 

+  Price +      
متغیر وابسته الگو است که  در اين رابطه 

هاي تمايل به پرداخت هزينه بیشتر براي دمنوش

 iکننده ها، براي مصرفگیاهی، نسبت به ديگر نوشیدنی

دهد. براي اين متغیر، مقدار صفر براي ام را نشان می

هاي عدم تمايل به پرداخت هزينه بیشتر براي دمنوش

ک براي تمايل به پرداخت کمتر از پنج گیاهی، مقدار ي

 15تا  5درصد، مقدار دو براي تمايل به پرداخت بین 

 25تا  15درصد، مقدار سه براي تمايل به پرداخت بین 

تا  25درصد و مقدار چهار براي تمايل به پرداخت بین 

هاي گیاهی نسبت درصد هزينه بیشتر براي دمنوش 35

مبناي  ته شده است.ها در نظر گرفبه ديگر نوشیدنی

هاي گیاهی ها، متوسط قیمت دمنوشانتخاب اين طبقه

در بازار بوده است. با توجه به اين که میانگین قیمت 

درصد باالتر از  35تا  5هاي گیاهی در حدود دمنوش

توان هاي گیاهی را میچاي سیاه بوده است و دمنوش

 68جايگزين مناسبی براي چاي سیاه دانست و بیش از 

 35درصد افراد پاسخگو، تمايل به پرداخت کمتر از 

 ؛اندهاي گیاهی داشتهدرصد نرخ افزوده براي دمنوش

کمتر از پنج درصد هزينه اضافی، براي طبقه  مقدار ،لذا

درصد هزينه اضافی، براي طبقه  35تا  25اول و بین 

بیانگر درآمد  Incچهارم در نظر گرفته شده است. متغیر 

 سن افراد و متغیر Age است. متغیر  هندهدخانوار پاسخ

Fextدهد. دهندگان را نشان میتعداد افراد خانوار پاسخ

دهندگان را در طیف ، سطح تحصیالت پاسخ Eduمتغیر

يک تا پنج به صورت يک براي ابتدايی، دو براي 

راهنمايی، سه براي متوسطه، چهار براي ديپلم و پنج 

با ارزش  Genدهد. براي تحصیالت دانشگاهی نشان می

يک براي زنان و ارزش صفر براي مردان، اثر جنسیت را 

با ارزش يک براي افراد  M.statusدهد و متغیر نشان می

دهنده متأهل و ارزش صفر براي افراد مجرد، نشان

، میزان Mproان است. متغیر دهندگوضعیت تأهل پاسخ

را  هاي گیاهیآگاهی افراد درباره خواص دارويی دمنوش

گیري اين متغیر، در پرسشی از سنجد. براي اندازهمی

دهندگان خواسته شد که میزان آگاهیشان درباره پاسخ

هاي گیاهی را در يک طیف خواص دارويی دمنوش

لیکرت از خیلی کم تا کم، متوسط، زياد و خیلی زياد 

تعیین کنند و اين طیف، در الگو با مقادير يک تا پنج 

هاي ت. متغیر کیفیت دمنوشبندي شده اسدرجه

، نظر افراد را درباره اهمیت کیفیت  Quaگیاهی

سنجد و درجه اهمیت اين هاي گیاهی میدمنوش

دهندگان در قالب طیف لیکرت و شاخص را در نظر پاسخ

تفاوت، مهم و کامال مهم از کامال غیرمهم تا غیرمهم، بی

بندي دهد و در الگو با مقادير يک تا پنج درجهنشان می

درجه اهمیتی را که  Pacشده است. متغیرهاي 

بندي محصول قائل دهندگان براي نحوه بستهپاسخ

ها را سازي و فرآوري دمنوشاهمیت آمادهPro هستند و 

توسط تولیدکننده و قبل از رسیدن به دست 

 Braدهند. متغیر کننده در طیف لیکرت نشان میمصرف

را نشان  برند(میزان اهمیت داشتن نشان تجاري )

گونه اسانس اهمیت نداشتن هر Essدهد. متغیر می

 Supسنجد. متغیر طبیعی يا مصنوعی را از نظر افراد می

بندي شده و ارزش هاي بستهبا ارزش يک براي دمنوش

هاي فله، بیانگر نحوه عرضه صفر براي دمنوش

 Lable ،T.Healthهاي گیاهی است. متغیرهاي دمنوش

اطالعات  ترتیب اهمیت داشتن برچسببه   C.Dateو

غذايی، برچسب سازمان غذا و دارو و مجوز بهداشتی و 

برچسب تاريخ مصرف )تاريخ تولید و انقضا( را از نظر 

، نظر Priceدهند. متغیر قیمت پاسخگويان نشان می

هاي گیاهی پاسخگويان را درباره قیمت دمنوش

پرسشی از  گیري اين متغیر، درسنجد. براي اندازهمی
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پاسخگويان خواسته شد که درجه موافقت يا مخالفت 

، «هاي گیاهی گران هستنددمنوش»خود را درباره گزاره 

در قالب طیف لیکرت از کامال مخالفم تا مخالفم، 

تفاوت، موافقم و کامال موافقم اعالم دارند و اين متغیر بی

 بندي شد. در الگو با مقادير يک تا پنج درجه

ماري اين پژوهش، خانوارهاي شهري مشهد جامعه آ

بوده است که با استفاده از رابطه کوکران  1396در سال 

خانوار  368درصد، حجم نمونه  95و در سطح اطمینان 

گیري به روش تصادفی ساده انجام شد. تعیین و نمونه

ها از نرم افزارهاي سازي و تحلیل دادهبراي خالصه

Excel 2013  ،Spss 16.0  وStata 13  استفاده شده

 است.

 

 نتایج و بحث

پیش از بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمايل به 

هاي آماري هاي گیاهی، ويژگیپرداخت براي دمنوش

متغیرهاي الگو در نمونه، مورد ارزيابی قرار گرفت. 

درصد افراد نمونه در  47هاي آماري نشان داد، تحلیل

د آنها مرد درص 62سال و حدود  30رده سنی باالي 

درصد از افراد پاسخگو، متأهل  81هستند. حدود 

هاي سه و چهار درصد آنها، خانواده 64باشند و حدود می

دهندگان، درصد پاسخ 58نفره دارند. سطح تحصیالت 

درصد از افراد، بیشتر از  56ديپلم است و درآمد حدود 

درصد  75میلیون ريال در ماه است. حدود  20

طور متوسط از خواص درمانی بهدهندگان، پاسخ

درصد آنها، نحوه  81هاي گیاهی، آگاه هستند و دمنوش

درصد، وجود  91هاي گیاهی و حدود بندي دمنوشبسته

 64دانند و برچسب اطالعات را مهم و کامال مهم می

کنندگان اهمیت زيادي براي عدم وجود درصد از مصرف

درصد از  59ها قائل هستند. در حدود اسانس در دمنوش

هاي گیاهی را به صورت فله افراد نمونه، دمنوش

درصد از افراد پاسخگو، ترجیح  71کنند و خريداري می

ها تهیه دهند دمنوش مورد نظر خود را از عطاريمی

کنند. علت اصلی اين مسأله را بايد در عرضه 

که طوريجستجو کرد. به شدهبنديهاي بستهدمنوش

که دهد؛ در حالی لعه نشان میمشاهدات میدانی مطا

ها بخشی از عملیات الزم فراوري گیاهان دارويی عطاري

درباره خواص دارويی را دهند و اطالعات الزم را انجام می

کنندگان قرار و درمانی اين گیاهان در اختیار مصرف

رت صوشده، بهبنديهاي گیاهی بستهدهند، دمنوشمی

ه حداقل اطالعات درباره ايمحدود، به قیمت باال و با ار

که طوريشود. بهخواص درمانی و دارويی آنها عرضه می

درصد از پاسخگويان، عدم اطالع از موارد  23حدود 

هاي گیاهی را از مهمترين استفاده و خواص دمنوش

 56کنند و حدود مشکالت خود درباره مصرف معرفی می

ا باال هاي گیاهی ردرصد از افراد نمونه، قیمت دمنوش

درصد از  18و  34 ،کنند. همچنینتلقی می

کنندگان، به ترتیب از توصیه بزرگترها و تجارب مصرف

هاي گیاهی بهره شخصی، براي استفاده از دمنوش

گیرند و بقیه از ساير منابع مانند اينترنت و يا می

بروشورهاي تبلیغاتی، اطالعات مورد نیاز خود را 

درصد از  68اد که حدود ها نشان دگیرند. بررسیمی

ها افراد پاسخگو، مصرف چاي سیاه را به انواع نوشیدنی

درصد آنها، حاضر  69دهند و در حدود ترجیح می

ها براي خريد هستند مبلغی بیشتر از ديگر نوشیدنی

هاي گیاهی بپردازند. بنابراين اگرچه دمنوش

کنندگان در بیشتر مواقع چاي سیاه را به عنوان مصرف

کنند اما از ارزش یدنی اصلی خود انتخاب مینوش

اطالع نیستند. مجموعه اين هاي گیاهی نیز بیدمنوش

مشاهدات، اهمیت بررسی میزان تمايل به پرداخت 

هاي گیاهی که شکل کنندگان را براي دمنوشمصرف

رود، تأيید جديدي از عرضه گیاهان دارويی به شمار می

 کند. می

بر میزان تمايل به پرداخت  براي بررسی عوامل مؤثر

هاي گیاهی نسبت به هزينه بیشتر براي دمنوش

هاي ( با استفاده از داده7هاي متداول، الگوي )نوشیدنی

ها برآورد شد. نتايج برآورد به دست آمده از پرسشنامه

اولیه الگو نشان داد که تعدادي از متغیرهاي الگو از نظر 

خطی را ی از وجود همهايمعنا هستند و نشانهآماري بی

براي آزمون کرد. بین متغیرهاي مستقل الگو تأيید می

خطی میان متغیرهاي مستقل الگو، ضرايب وجود هم

همبستگی اين متغیرها محاسبه شد و نتايج نشان داد 

 ،بعد خانوار، تاريخ مصرف و که متغیرهاي وضعیت تأهل

برچسب اطالعات و برچسب بهداشت، با  ،نشان تجاري

بستگی دارند. از آن جا که هدف اين ديگر رابطه هميک

مطالعه برگزيدن مهمترين متغیرهايی است که بیشترين 
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کنندگان دارند، اثر را بر میزان تمايل به پرداخت مصرف

و داراي  متأهل دهندگان،اکثريت پاسخکه و به دلیل اين

، متغیر وضعیت نقش والد در يک خانوار مستقل بودند

 حذف شد.به نفع متغیر بعد خانوار گوي نهايی از ال تأهل

همچنین به سبب اين که معموال برچسب اطالعات، 

حاوي اطالعات محصول از جمله تاريخ مصرف و تأيیديه 

باشد، لذا متغیرهاي برچسب بهداشت و بهداشتی نیز می

( 1جدول )تاريخ مصرف نیز از الگوي نهايی حذف شدند. 

ترتیبی را براي موضوع مورد نتايج برآورد الگوي الجیت 

 دهد.بررسی نشان می

افزار استاتا ( که با نرم1با توجه به اطالعات جدول )

دو در سطح احتمال کمتر  -، آماره کیتخمین زده شده

داري رگرسیون است. دهنده معنااز يک درصد، نشان

براي متغیرهاي کیفیت و نحوه عرضه در  Zمقادير آماره 

درصد و براي ساير متغیرهاي از پنج سطح احتمال کمتر 

متغیر نشان تجاري، در سطح  جزتوضیحی الگو به

دو  -آماره کیدار است. احتمال کمتر از يک درصد معنا

هاي نیکويی برازش الگو در دو آزمون براي شاخص

پیرسون و دويانس، درستی فرضیه صفر مبنی بر برازش 

 کند. یها توسط الگوي حاضر را رد نممناسب داده

 
 هاي گیاهینتايج برآورد الگوي الجیت ترتیبی تمايل به پرداخت براي دمنوش -1جدول 

 Zاحتمال Zآماره   خطاي استاندارد مقدار ضريب متغیر

 049/0 96/1 000000345/0 000000677/0٭٭ درآمد خانوار

 001/0 -28/3 0120232/0 -0394735/0٭٭٭ سن

 000/0 -35/5 1022908/0 -5471403/0٭٭٭ بعد خانوار

 000/0 17/5 3262039/0 685307/1٭٭٭ آگاهی 

 014/0 -47/2 2960889/0 -7300478/0٭٭ کیفیت

 000/0 74/7 1877761/0 454024/1٭٭٭ بنديبسته

 000/0 -14/7 3479611/0 -485996/2٭٭٭ فرآوري

 290/0 -06/1 1864894/0 -197157/0 نشان تجاري

 000/0 97/3 1109923/0 440857/0٭٭٭ عدم وجود اسانس

 083/0 47/1 3222258/0 5591907/0٭ نحوه عرضه

 000/0 19/8 3489311/0 858749/2٭٭٭ برچسب اطالعات

 000/0 -41/9 1764766/0 -66008/1٭٭٭ قیمت

 001/0 40/3 1614635/0 5495496/0٭٭٭ تحصیالت

 006/0 75/2 3804824/0 044429/1٭٭٭ جنسیت

  14993/359- Log likelihood =                          471/0  Pseudo R2  = 

     000/0  =  2Prob > chi                                75/235= )15(2LR chi  

 =آماره دويانس 300/71= آماره پیرسون                                          589/110 

 درصد  5داري در سطح کمتر از درصد     **: معنا 10داري در سطح کمتر از ناهاي پژوهش      *:معمنبع: يافته

 درصد 1داري در سطح کمتر از ***:معنا

 

هاي در برآورد الگوي الجیت ترتیبی يکی از فرضیه

هاي ها براي همه گروهاساسی، فرضیه برابري مشخصه

( 5متغیر وابسته است که براي آزمون آن، از رابطه )

هاي شود. نتايج حاصل از آزمون رگرسیونده میاستفا

دهد که برآورد الگوي ( نشان می2موازي در جدول )

 الجیت ترتیبی از مبانی محکم برخوردار است.

 
 آزمون رگرسیون هاي موازي -2 جدول

 نوع الگو Chi-Square -2 Log Likelihood دارياسطح معن

 پارامترهاي وضعیت با قابلیت تغییر در عمومیالگوي  049/954  

 ( فرضیه صفر) پارامترهاي وضعیت ثابت بودنبا  الگوي فعلی 300/718 750/235 000/0

شهاي پژوهمنبع: يافته  
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شناسی مطالعه بیان شد، همانگونه که در روش
ضرايب الگو، تنها اثر مثبت يا منفی هر متغیر مستقل را 

 دهند. عالمت ضريببر تمايل به پرداخت نشان می
دهد که مطابق ( نشان می1درآمد خانوار در جدول )

با افزايش درآمد خانوار، تمايل به پرداخت اضافی انتظار، 
يابد و هاي گیاهی افزايش میبراي دمنوش

هاي گیري براي خريد دمنوشکنندگان در تصمیممصرف
گیاهی مانند کاالهاي متداول، درآمد خود را در نظر 

 Haghjou et al., (2011) ;  Nikoukarگیرند. مطالعه می

)2016Bazzi, (&   و)2017Nikoukar et al., (  نیز
دار بین متغیر سطح درآمد خانوار و رابطه مثبت و معنی

  تمايل به پرداخت را تأيید کرد. از سوي ديگر، مطالعات

 )2015Heidarzadeh et al., ( وJavanbakht &  

)2014Esmaili, ( اثر منفی  ،درآمد نشان داد که افزايش
استفاده از داري بر تمايل به مصرف دارد. و معنی

ها از روزگاران قديم هاي گیاهی براي درمان بیماريدارو
دهد که با در ايران مرسوم بوده است. نتايج نشان می

ها، تمايل به افزايش آگاهی از خواص درمانی دمنوش
پرداخت هزينه اضافی براي اين محصوالت افزايش 

دار متغیرهاي همچنین ضرايب مثبت و معنايابد. یم
بندي، عدم وجود اسانس و برچسب اطالعات نیز بسته

کنندگان، قابل انتظار است. قدر مسلم، مصرف
هاي کامالً طبیعی و بدون وجود اسانس و مواد دمنوش

که حاوي تر بندي بهتر و مناسبمصنوعی را در بسته
ها، مواد به کار دمنوشاطالعاتی درباره خواص و مزيت 

در دهند. ترجیح میرفته، تاريخ و دستور مصرف هستند، 
 ,Javanbakht & Esmailiديگر مطالعات ازجمله مطالعه 

)2014( ; )2015Heidarzadeh et al., (  وNikoukar & 

Bazzi, (2016)  نیز اين نتايج تأيید شده است. بر اساس
ها براي دمنوشنتايج، زنان تمايل به پرداخت بیشتري 

نسبت به مردان دارند. اين نتیجه، با اهمیت بیشتري که 
زنان براي سالمتی خانواده و استفاده از غذاهاي سالم و 

هاي خاص کاالها قائل هستند، همخوانی بررسی ويژگی
 ; Sabaghi & Mohamadi, (2012)دارد. مطالعات 

)2014Javanbakht & Esmaili, ( ; Wang & Sun, 

نیز اثر مثبت جنسیت زن  Yahaya, (2011) و   (2003)
کنند. را بر تمايل به مصرف يا پرداخت تأيید می

رود، همگام با افزايش گرايش همانگونه که انتظار می
جهانی به استفاده از داروهاي طبیعی و گیاهی، با باال 
رفتن سطح تحصیالت، تمايل به پرداخت افزايش 

نیز نشان Nikoukar & Bazzi, (2016) يابد. مطالعه می
دهد که افزايش سطح تحصیالت، تمايل به پرداخت می

دهد بیوتیک افزايش میرا براي گوشت مرغ بدون آنتی
اما اثر مثبت تحصیالت بر تمايل به مصرف ماهی در 

دار معنیاز نظر آماري   Nikoukar et al., (2017) مطالعه
 نشد.

ثر منفی و دهد که متغیر سن، ا( نشان می1جدول )
هاي گیاهی دارد. داري بر تمايل به پرداخت دمنوشمعنا

هاي گیاهی براي درمان از آنجا که استفاده از دمنوش
، جايگاه مهمی در طب سنتی ايرانی داشته و هابیماري

رفته است، پذيرش آن به عنوان نوعی دارو به شمار می
 صورت روزمره استفادهتوان بهيک کاال، که از آن می

رود. لذا، شمار میکرد، نوعی تغییر عادات مصرفی به
افرادي از نمونه که سن باالتري دارند، احتماالً تمايل 

هاي کمتري به تغییر عادات مصرفی و جايگزينی دمنوش
هاي معمول مانند چاي، و در گیاهی به جاي نوشیدنی

ها دارند. مطالعه نتیجه تمايل به پرداخت براي دمنوش
Nikoukar et al., (2017)  نیز اثر منفی سن را بر تمايل

 کند. ولی در مطالعه به مصرف ماهی تأيید می

Nikoukar & Bazzi, (2016)  اثر متغیر سن بر تمايل به
 & Javanbakhtدار نشد و مطالعه پرداخت، معنی

)2014Esmaili, (  اثر مثبت متغیر سن را بر تمايل به
با افزايش بعد خانوار و  .کردمصرف گیاهان دارويی تأيید 

ثابت بودن ساير شرايط از جمله درآمد، بیشتر افراد به 
چون چاي، تمايل هايی همتر بودن نوشیدنیدلیل ارزان

هاي گیاهی کمتري به مصرف و پرداخت براي دمنوش
 & Sabaghiتوان به مطالعاتدارند. در اين زمینه می

Mohamadi, (2012) ;Barimnejad & Hooshmandan, 

(2013) ;Wang & Sun, (2003)   اشاره کرد. ضريب
دار متغیرهاي کیفیت و فرآوري نیز نشان منفی و معنا

هاي دهد که فرآوري و باال بردن کیفیت دمنوشمی
گیاهی که مستلزم عملیات خاصی از لحظه کاشت تا 

هاست، بر تمايل به پرداخت اثر منفی مصرف دمنوش
اثر مثبت اما غیر معنادار متغیر  دارد. اين نتايج در کنار

دهد که افراد نمونه، مايل داشتن نشان تجاري، نشان می
هاي گیاهی هاي ذاتی دمنوشبه پرداخت براي ويژگی

هستند و تمايلی به پرداخت براي انجام عملیات اضافی 
احتماال خود قادر به انجام  بر روي کاال ندارند. زيرا

به بهداشت و سالمت  فرآوري هستند، ضمن آنکه نسبت
 عملیات فرآوري توسط خودشان هم اطمینان دارند.
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ضريب منفی و معنادار متغیر قیمت نیز رابطه معکوس 
ها را تأيید قیمت با تمايل به پرداخت براي دمنوش

و  Koocheki et al., (2013)کند. مطالعات می
Heidarzadeh et al., (2015)  نیز اثر منفی کیفیت را بر

کنند. همچنین مطالعات به پرداخت تأيید می تمايل
Nikoukar & Bazzi, (2016) وNikoukar et al., 

نیز اثر منفی قیمت را بر تمايل به مصرف و  (2017)
 دهند. پرداخت نشان می

همانگونه که در ارايه الگوي نظري پژوهش اشاره 
شده، بايد گیري بهتر از الگوي برآوردمنظور نتیجهشد، به

ت نهايی هر يک از متغیرهاي توضیحی بر سطوح اثرا
هاي گیاهی محاسبه مختلف تمايل به پرداخت دمنوش

ا ( اثرات نهايی متغیرهاي مورد بررسی ر3شود. جدول )
کنندگان بر سطوح مختلف تمايل به پرداخت مصرف

 دهد. ن میهاي گیاهی نشابراي دمنوش
( اثر نهايی متغیرهاي درآمد، 3بر اساس جدول )

سطح تحصیالت، جنسیت زن، آگاهی از خواص درمانی 
ها، عدم وجود هاي گیاهی، نحوه عرضه دمنوشدمنوش

اسانس مصنوعی و داشتن برچسب اطالعات، در دو 

سطح نخست تمايل به پرداخت، منفی و در سطوح باال، 
مثبت است. بنابراين، پايین بودن درآمد، آگاهی و سطح 

داخت هزينه بیشتر براي تحصیالت، احتمال تمايل به پر
ها کاهش هاي گیاهی را نسبت به ساير نوشیدنیدمنوش

دهد. زيرا معموال افراد در درآمدهاي پايین، تأمین می
کاالهاي مصرفی ضروري مورد نیاز خانوار را در اولويت 

هاي دهند. آگاهی از خواص درمانی دمنوشقرار می
رفتن در گیاهی، جنسیت زن و تحصیالت، احتمال قرار گ

درصد هزينه  15هاي با تمايل به پرداخت بیش از گروه
درصد افزايش  13و  25، 42ترتیب در حدود بیشتر را به

بندي دهد. داشتن برچسب اطالعات، داشتن بستهمی
شده در مقابل بنديمناسب، نحوه عرضه )محصول بسته

اي( و عدم وجود اسانس نیز، احتمال قرار عرضه فله
 15هاي با تمايل به پرداخت بیش از روهگرفتن در گ

و  14، 36، 71ترتیب در حدود درصد هزينه بیشتر را به
دهنده اهمیت بسیار دهد که نشاندرصد افزايش می 11

زياد داشتن اطالعاتی از قبیل تاريخ مصرف، بهداشتی 
کننده بودن و نحوه عرضه محصول از ديدگاه مصرف

 است. 
 

 هاي گیاهی کنندگان براي دمنوشغیرهاي مورد بررسی بر تمايل به پرداخت مصرفمتاثرات نهايی  -3جدول
 Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 متغیر
 0000000283/0 000000141/0 -0000000492/0 -000000120/0 درآمد

 -0016504/0 -0081961/0 0028674/0 0069791/0 سن

 -022876/0 -1136053/0 0397447/0 0967366/0 بعد خانوار

 0704629/0 3499281/0 -1224219/0 -2979691/0 هی آگا

 -0305234/0 -1515832/0 0530312/0 1290754/0 کیفیت

 060793/0 3019059/0 -1056214/0 -2570775/0 بنديبسته

 -1039398/0 -5161789/0 1805846/0 4395342/0 فرآوري

 0184323/0 0915372/0 -0320242/0 -0779453/0 عدم وجود اسانس

 0225898/0 1156133/0 -0368763/0 -1013268/0 نحوه عرضه

 1195247/0 5935755/0 -2076617/0 -5054382/0 برچسب اطالعات

 -0694082/0 -3446901/0 1205894/0 2935088/0 قیمت

 0229767/0 1141056/0 -0399197/0 -0971626/0 سطح تحصیالت

 0405481/0 2120969/0 -0574414/0 -1952036/0 جنسیت

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

اثر نهايی متغیرهاي سن، بعد خانوار، قیمت، کیفیت 

و فرآوري محصول نیز در دو سطح اول تمايل به 

-پرداخت، مثبت و در دو سطح باالتر، منفی است. به

که افزايش عملیات فرآوري، قیمت و کیفیت طوري

 هاي با تمايل بهمحصول، احتمال قرار گرفتن در گروه

ترتیب در درصد هزينه بیشتر را به 15پرداخت بیش از 

دهد. همچنین به درصد کاهش می 18و  41، 62حدود 

ازاي اضافه شدن هر فرد به اعضاي خانواده، احتمال قرار 

ز گرفتن خانواده در گروهی که تمايل به پرداخت بیش ا

درصد  13درصد هزينه بیشتر دارند، در حدود  15

 يابد. کاهش می

قايسه اثرات نهايی متغیرهاي مورد بررسی نشان م

کنندگان، هاي فردي مصرفدهد که در میان ويژگیمی

هاي گیاهی، جنسیت و آگاهی از خواص دمنوش

ترتیب بیشترين اثر را در افزايش احتمال تحصیالت، به

هاي با تمايل به کنندگان در گروهقرار گرفتن مصرف
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یشتر دارند. در میان درصد هزينه ب 15پرداخت بیش از 

هاي محصول نیز، دو متغیر متغیرهاي مربوط به ويژگی

بندي مناسب بیشترين داشتن برچسب اطالعات و بسته

کنندگان اثر را در افزايش تمايل به پرداخت مصرف

دارند. در حالی که متغیرهاي فرآوري و قیمت، بیشترين 

مايل به نقش را در احتمال قرار گرفتن افراد در گروه با ت

 پرداخت کمتر از پنج درصد دارند.  

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

هدف از اين پژوهش، بررسی تمايل به پرداخت 

هاي گیاهی در شهر مشهد کنندگان براي دمنوشمصرف

درصد از افراد پاسخگو  30ها نشان داد که بود. بررسی

هاي حاضر به پرداخت مبلغ اضافی براي خريد دمنوش

عدم اطالع از موارد کنندگان تند. مصرفگیاهی نیس

را از جمله مهمترين  هااستفاده و خواص دمنوش

نتايج  اند.مشکالت در زمینه مصرف اين محصول دانسته

داشتن برآورد الگوي الجیت ترتیبی نیز نشان داد که 

هاي گیاهی، برچسب اطالعات، آگاهی از خواص دمنوش

تحصیالت،  بندي مناسب، جنسیت زن وداشتن بسته

ترتیب بیشترين اثر را در افزايش تمايل به پرداخت به

کنندگان دارند. در حالی که متغیرهاي فرآوري، مصرف

قیمت و کیفیت، بیشترين اثر را در کاهش تمايل به 

دست آمده از پژوهش، پرداخت دارند. با توجه به نتايج به

بندي حاوي شود عرضه محصول در بستهپیشنهاد می

ات الزم درباره تاريخ مصرف، نحوه مصرف، خواص اطالع

دارويی، موارد منع مصرف، همراه با درج عالئم و 

مشخصاتی که داشتن حداقل استانداردها را تأيید 

کند، صورت گیرد. همچنین، انواع تبلیغات از جمله می

رسانی درباره تبلیغات محیطی و تهیه بروشورها و اطالع

تواند به هاي گیاهی، میدمنوشمزايا و نحوه مصرف انواع 

هاي گیاهی منجر مصرف بجا، صحیح و بیشتر دمنوش

شود. اثر مثبت و قابل مالحظه متغیرهاي جنسیت و 

دهد که زنان و تحصیالت بر تمايل به پرداخت نشان می

کنندگان کرده، مخاطبان اصلی عرضهافراد تحصیل

ن هاي گیاهی هستند. از آنجا که زنان بیشتريدمنوش

ريزي تغذيه و تعیین الگوي مصرف نقش را در برنامه

بخشی به خانوار بر عهده دارند و از سوي ديگر، آگاهی

تر است؛ پیشنهاد تر و ثمربخشکرده، آسانافراد تحصیل

هاي ويژه بازاريابی و فروش محصول در شود برنامهمی

جهت معرفی بیشتر محصول به اين دو گروه از 

چنین، برقراري ارتباط و ايجاد کنندگان و هممصرف

فضاي تعامل براي دريافت نظرات و خواست ايشان، با 

هدف افزايش تمايل به مصرف و پرداخت نرخ افزوده، 

تدوين شود. چون عرضه محصول باکیفیت و 

شده، با افزايش قیمت همراه است و در حال فرآوري

ها درصد پاسخگويان، قیمت دمنوش 60حاضر نیز حدود 

دانند و اين متغیر، اثر منفی بر تمايل به ال میرا با

پرداخت دارد. در اين زمینه به تولیدکنندگان پیشنهاد 

شود؛ ضمن جستجوي راهکارهايی براي کاهش قیمت می

کنندگان درباره اين شده محصوالت، به مصرفتمام

بندي شده، هاي بستهدمنوش موضوع که قیمت باالتر

بندي، احراز استانداردها و هاي فرآوري، بستههزينه

دهد، آگاهی دهند. اطمینان از کیفیت را پوشش می

ها نشان داد اثر نشان تجاري بر تمايل به بررسی

دار نیست. بنابراين هرگونه پرداخت، از نظر آماري معنی

رسانی از سوي تولیدکنندگان به نفع کل تبلیغات و اطالع

هاي برنامه توانند باصنعت است و تولیدکنندگان می

هماهنگ تبلیغاتی، تقاضا و تمايل به پرداخت را براي 

همه محصوالت صنعت افزايش دهند و در عین حال 

 هاي تبلیغاتی خود را کاهش دهند. هزينه
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