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چکیده

کشاورزی ارگانیک ،بهعنوان یکی از مهمترین نظامهای کشاورزی جایگزین ،برای
تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی ،مورد توجه قرار دارد .از اینرو ،هدف
مطالعة حاضر بررسی تمایل مصرفکنندگان به مصرف پرتقال ارگانیک بود که با استفاده از
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.

)(mpooralijan@yahoo.com
 -2نویسندة مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
)(hamidamirnejad@yahoo.com; h.amirnejad@sanru.ac.ir
 -3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.

)(mmojaverian@yahoo.com
 -4دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران.
((taslimi_mahsa@yahoo.com
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روش آزمون انتخاب انجام شد .گردآوری اطالعات و دادههای مطالعه ،با طراحی و تکمیل
پرسشنامه ،به روش نمونهگیری تصادفی در شهر ساری صورت گرفت .نتایج حاصل از مدل
الجیت شرطی نشاندهندة تمایل به پرداخت مصرفکنندگان به میزان  14513/7ریال معادل
 4/13برابر قیمت پایه برای پرتقال ارگانیک بود؛ همچنین ،در انتخاب محصوالت ارگانیک،
مصرفکنندگان برای ویژگی برچسب ارگانیک بیش از ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست
اهمیت قائل میشدند و افزایش آگاهی و درآمد مصرفکنندگان اثر مثبت و معنیدار بر تمایل
به پرداخت آنها برای مصرف پرتقال ارگانیک داشت .بنابراین ،ضروری است که افزون بر
سازماندهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی استاندارد برای محصوالت ارگانیک ،با ارائة
محصوالت ارگانیک در قالب بستهبندی مناسب در بازار ،اعتماد عمومی بدین فرآوردهها جلب
شود.
کلیدواژهها :محصول ارگانیک ،تمایل به پرداخت ،توسعة کشاورزی پایدار ،ساری (شهر).
طبقهبندی C25 ،K32 ،Q56 : JEL

مقدمه

با توجه به جمعیت رو به رشد جهان ،بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،کمبوود موواد
غذایی از مدتها پیش ،از مباحث قابلتوجه بوده است .بهدنبال افزایش جهانی جمعیت در قورن
بیستم ،سامانههای کشاورزی بیش از پیش به نهوادههوا و عملیوات خوار از مزرعوه بورای تولیود
محصوالت غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی متکی شدهانود .هرچنود ،عملکورد بسویاری از
محصوالت زراعی طی این دوره بهگونهای چشمگیر افزایش یافته ،اما رهیافت مبتنی بر توسعه با
ابزار فناوری نووین نوهتنهوا بوه امنیوت غوذایی منجور نشوده بلکوه در بسویاری مووارد ،بوهویوژه در
کشووورهای در حووال توسووعه ،باعووث بووروز پیاموودهای نووامطلوب بووومشووناختی ،فنووی ،اقتصووادی و
اجتماعی شده است .بروز انواع نقایص مادرزادی ،تولد نوزادان با وزن کم ،سوقط جنوین ،بلوو
زودرس و یا دیررس ،کاهش باروری و یا ناباروری ،تغییر در سرعت سوختوساز بدن ،اخوالل
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در دستگاه غدد داخلی ،ضعف عضالنی ،کواهش حافظوه ،آسویب بوه دسوتگاه عصوبی و مغوز و
کاهش کارآیی سیستم ایمنی بدن از آثوار سوو مصورف محصووالت کشواورزی و داموی دارای
بقایای ترکیبات شیمیایی است ( .)Chaychi, 2009این ترکیبات شویمیایی بوالقوه خطرنوا  ،بوا
حذف عوامل بیماریزای گیاهی ،میزان تولیدات کشاورزی را افزایش میدهد ،ولی برای کاربر
(کشاورز یا کارگر سمپاشیکننده) ،مصرفکننده محصوالت سمپاشیشده و موجوودات زنودة
طبیعت ،پیامدهای زیوانبوار و مشوکالت و معضوالت جودی را در پوی دارد کوه اغلوب اوقوات،
غیرقابل جبران است ). (Finizio and Villa, 2002
امروزه ،اهمیت پرداختن به غذاهای سالم ،با توجه به فواید فوراوان ایون محصووالت بویش از
پیش در نظر دانشمندان ،دولتمردان و مصرفکنندگان آشکار شده اسوت .از ایونرو ،بوا توجوه بوه
نقش مهم کشاورزی در تأمین مواد غذایی ،ضرورت دارد که کشاورزی ارگانیک ،بوهعنووان یکوی
از مهمترین نظامهای کشاورزی جایگزین ،بورای تولیود موواد غوذایی سوالم و بودون هرگونوه موواد
شیمیایی ،مورد توجه قورار گیورد ( .)Mohammadian et al., 2016تعریوفهوای بسویاری بورای
کشاورزی ارگانیک بیان شده ،اما تعریف مصوب فدراسیون جنبشهای بوینالمللوی کشواورزی
ارگانیک 4در سال  4339عبارت است از« :کشاورزی ارگانیوک یوک نظوام تولیودی اسوت کوه
سالمت خا  ،زیستبومها و انسانها را پایدار میسازد .این نظام بور فرآینودهوای بوومشناسوانه،
تنوع زیستی و چرخههای سازگار با شورایط محلوی تکیوه دارد و وابسوته بوه نهوادهوایی نیسوت کوه
اثرهای مشکلزا دارند .کشاورزی ارگانیک روشهای سنتی ،علمی و نوآوری را درهم میآمیوزد
تا از محیط خود و آسانسازی ارتباط مناسب با آن ،بهره گرفته و زندگی باکیفیت خووب را بورای
تمام دستاندرکاران فراهم سازد» ( .)Khoshkhui, 2010هدف کشاورزان فعوال در ایون زمینوه،
بهطور مشخص ،حفاظت از آب و خا

بوهعنووان دو عنصور اصولی تولیود محصوول و در عوین

حال ،کاهش آلوودگیهاسوت .یوک کشواورز ارگانیوک ،بوهجوای اسوتفاده از علوفکوشهوای
شیمیایی ،از روشهای بهنسبت سخت اما دوستدار محیط زیست نظیور کشوت دورهای ،پخوش
)1. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM
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مالچ یا کودهای حیوانی برای کنترل آفات بهره میگیرد و یا از کودهای طبیعی نظیور کودهوای
حیوانی و کمپوست نهتنهوا بورای رشود گیواه بلکوه حتوی بورای تغذیوه خوا

اسوتفاده مویکنود

(.)Naderi et al., 2016

با توجه به گسترش روزافزون کشاورزی ارگانیک در بوین سوایر کشوورهای دنیوا ،تودوین
برنامه مشخص و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بورای توسوعة کشواورزی
ارگانیک در ایران ضروری بهنظر میرسد .موانعی نظیر مشکالت فنی عملیوات تولیود ،بازاریوابی و
توزیع باعث ایجاد محودودیتهوایی در رونود توسوعة کشوت محصووالت ارگانیوک شوده اسوت.
همچنین ،قیمت باالی این محصوالت موجب بیرغبتی مصرفکنندگان بورای خریود محصووالت
ارگانیک شده است ( .)Jaafari and Iravani, 2017افزون بور ایون ،از آنجوا کوه صونعت تولیود
مواد غذایی ارگانیک در ایران هنوز در مراحول آغوازین بووده و نوپاسوت و تغذیوة سوالم افوراد
جامعه بر چگونگی روند توسعة تقاضا ،عرضه و بازار این محصووالت اثرگوذار اسوت ،نخسوتین
گام در این راه شوناخت نووع دیودگاه افوراد نسوبت بوه راهکارهوای توسوعة پوذیرش و مصورف
محصوالت ارگانیک است .بنابراین ،مطالعه آگواهی و در

مصورفکننودگان و نیوز شناسوایی

عوامل مؤثر بر افوزایش تمایول مصورفکننودگان بورای خریود محصووالت ارگانیوک ضوروری
مینماید ).(Azizi et al., 2014
مطالعوووات متعووودد در زمینووة محصووووالت ارگانیوووک بوووا هووودف شناسوووایی مطلوبیوووت
مصرفکنندگان برای توسعة بازار این محصوالت در داخل و خار کشور انجوام شوده ،کوه از
آن جملووووه اسووووت :محموووودی ( ،)Mohammadi, 2012آقوووواپور صووووباغی و محموووودی
( ،)Aghapour Sabbaghi and Mohammadi, 2012بووووریمنووووژاد و هوشوووومندان
() ،(Borimnejad and Hooshmandan, 2013کاووسووووی کالشوووومی و همکوووواران
( ،)Kavousi Kalashami et al., 2015موسوی و همکاران ( ،)Mousavi et al., 2016هاشمی
و فتوواحی اردکووانی ( ،)Hashemi and Fattahi Ardakani, 2016دیپئولووو و همکوواران
( ،)Dipeolu et al., 2009اُووسوو و آنیفووری ( ،)Owusu and Anifori, 2013گونودوز و
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بوووووایراماوغلوووووو (2011

Bayramoghlo,

and

 ،)Gunduzاُیووووواوُل و همکووووواران

( ،)Oyawole et al., 2016داکاسووتا و سووانتوز ( ،)da Costa and Santos, 2016بووویز و
همکاران ( )Boys et al., 2014و پتلیا

و همکاران (.)Petljak et al., 2017

در مطالعات یادشده ،بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد برای مصورف
محصوالت ارگانیک ،معموالً از روش ارزشگذاری مشروط 4اسوتفاده شوده اسوت .بررسویهوا
نشان میدهد که معموالً متغیرهای سطح تحصویالت ،میوزان درآمود و امنیوت درآمود از عوامول
موؤثر بور تمایول بوه پرداخوت افوراد بوهحسواب مویآینود ( Mohammadi, 2012; Aghapour
Sabbaghi and Mohammadi, 2012; Kavousi Kalashami et al., 2015; Hashemi and
 .)Fattahi Ardakani, 2016; Gunduz and Bayramoghlo, 2011بنووابراین ،بررسووی و

اندازهگیری آن دسوته از ویژگویهوای کاالهوا کوه مطلوبیوت مصورفکننودگان را حوداکثر کنود،
ضرورت دارد .آگاهی از ویژگیهای کمّی و کیفی کاالها مویتوانود منجور بوه تغییور و تحوول در
ساختار تحقیقات و تولید شود و گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید آن کاالهوا باشود .در ایون
زمینوووه ،مطالعوووات متعووودد در ایوووران صوووورت گرفتوووه اسوووت .آقووواپور صوووباغی و محمووودی
( ،)Aghapour Sabbaghi and Mohammadi, 2012بووا اسووتفاده از روش ارزشگووذاری
مشروط ،به بررسی تمایل به پرداخت افراد برای سبزیجات ارگانیوک در شوهر اهوواز پرداختنود.
نتایج نشان داد که متغیرهای تأثیرگذار بر میزان تمایل بوه پرداخوت شوامل تعوداد افوراد خوانوار،
هزینه درمان ،امنیت درآمد و سابقة بیماری سرطان بوده و متوسط تمایل بوه پرداخوت بورای هور
کیلوگرم سبزیجات ارگانیک  4433ریال برآورد شوده اسوت .کاووسوی کالشومی و همکواران
( ،)Kavousi Kalashami et al., 2015برای برآورد تمایل به پرداخت مصرفکننودگان بورنج
ارگانیک در خانوارهای شوهری اسوتان گویالن ،بوا بوهکوارگیری روش ارزشگوذاری مشوروط،
متوسط تمایل به پرداخت افراد را برای خرید هر کیلوگرم برنج ارگانیوک معوادل  75933ریوال
محاسبه کردند که  9/41درصد بیشوتر از بورنج طوارم هاشومی بوود .هاشومی و فتواحی اردکوانی
1 Contingent Valuation
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( ،)Hashemi and Fattahi Ardakani, 2016بورای بورآورد ارزش محصوول گوجوهفرنگوی
ارگانیک ،با بهرهگیری از روش ارزشگذاری مشروط و کواربرد سواختار دوگانوة توکبعودی،
نشان دادند که  73/45درصد از مصرفکنندگان حاضرند برای خرید گوجهفرنگوی ارگانیوک،
مبلغ باالتری نسبت به گوجهفرنگی معمولی بپردازند؛ و تمایل به پرداخوت بورای گوجوهفرنگوی
ارگانیک  11733ریوال بورآورد شوده اسوت .خوداوردیزاده ( ،)Khodaverdizadeh, 2017بوا
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل الجیت ترتیبی ،به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به
پرداخت مصرفکنندگان خیار ارگانیک در شهر ارومیه پرداخت؛ بر پایة نتایج بوهدسوتآموده،
 11درصوود افووراد تمایوول دارنوود کووه مبلغووی در حوودود  43تووا  45درصوود بوویش از محصوووالت
غیرارگانیک صرف خرید میوه و سبزیجات ارگانیک کنند .همچنین ،نتایج نشوان داد کوه توأثیر
متغیرهای سطح تحصیالت ،درآمد ،اندازة خانوار ،وجوود افوراد بوا شورایط خوا ،،گورایش بوه
خرید محصوالت سالم ،شاخص آگاهی از خطور مصورف برخوی غوذاها و شواخص آگواهی از
مضرات سموم شیمیایی بر تمایل به پرداخت خوانوار بورای مصورف محصووالت سوالم مثبوت و
معنیدار است.
بررسی مطالعات خارجی انجامشده نیز نشاندهندة تمایل افراد برای مصرف محصووالت
ارگانیک است .دیپئولو و همکاران ( )Dipeolu et al., 2009به بررسی سطح آگواهی و تمایول
به پرداخت مصرفکنندگان برای مصرف محصوالت ارگانیک در نیجریه پرداختند؛ نتایج نشان
داد که سطح اطالعات اکثریت پاسخگویان در مورد سبزیهای دارای گواهی ارگانیک انود
بود و تنها حدود یکسوم افراد مورد مطالعه حاضر به پرداخت مبلغ اضوافی بورای مصورف ایون
محصوالت بودند که میزان این نرخ افزوده ،بهطور میانگین ،از  41درصد بورای محصوول خیوار
توووووا  71درصووووود بووووورای کووووودو تنبووووول متفووووواوت بوووووود .گونووووودوز و بوووووایراماوغلوووووو
( ،)Gunduz and Bayramoghlo, 2011با استفاده از روش ارزشگوذاری مشوروط ،بوه تعیوین
میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مر ارگانیک در مقایسه با گوشت مر معمولی در ترکیه
پرداختند؛ نتایج نشان داد که  94درصد از پاسخگویان تمایل به پرداخت برای مصورف گوشوت
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مر ارگانیک دارنود و تمایول بوه پرداخوت افوراد بوه درآمود ماهانوه خوانوار ،سوطح تحصویالت
سرپرسوووت خوووانوار و مصووورف ماهانوووه گوشوووت مووور بسوووتگی دارد .اُیووواوُل و همکووواران
( ،)Oyawole et al., 2016با روش رگرسیونی الجیت ،عوامل مؤثر بر تمایول بوه پرداخوت بورای
سبزیجات ارگانیک در میان کارکنان دولتی ایالت اوگان در نیجریه را بررسی کردند؛ نتوایج نشوان
داد که بیش از  73درصد مصرفکنندگان در ارتباط با کشاورزی ارگانیک اطالع الزم را داشوتند
و حاضوور بودنوود بوورای سووبزیجات ارگانیووک هزینووة اضووافی بپردازنوود .پتلیووا

و همکوواران

( ،)Petljak et al., 2017در بررسی تمایل به پرداخت مصورفکننودگان بوه میوزان بیشوتر بورای
غذاهای ارگانیک در کرواسی ،نشان دادند که  13درصد از پاسخگویان حاضرند برای غذاهای
ارگانیک  43درصد بیش از غذاهای معمولی بپردازند و همچنین ،تمایل به پرداخوت  41درصود
از پاسخگویان برای غوذاهای ارگانیوک بوه مبوزان  44توا  43درصود قیموت بواالتر 1 ،درصود از
پاسخگویان به میزان  44تا  13درصد قیمت باالتر و  4/1درصد پاسخگویان بویش از  13درصود
قیمت باالتر از غذاهای معمولی است و آگاهی داشتن از غذاهای ارگانیک موجب میشود کوه
تمایل به پرداخت افراد برای غذاهای ارگانیک افزایش یابد .همچنوین ،خوانوادههوای بوا درآمود
باالتر تمایل به پرداخت بیشتری برای غذاهای ارگانیک داشتند.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط آیفوم ( ،)4347در بوین کشوورهایی کوه کشواورزی
ارگانیک در آنها روا دارد ،ایران از نظر سطح زیر کشت در رتبة  95و از نظر نسبت سطح زیر
کشت به کل زمینهای کشاورزی در رتبة  447دنیا قرار دارد ،که نشاندهندة وضعیت نامطلوب
کشاورزی ارگانیک در ایران است .بنابراین ،باید حرکت بهسووی توسوعة کشوت ارگانیوک در
کشور با شتاب بیشتری انجام شود .با توجه به نقوش عمودة اسوتان مازنودران در تولیود مرکبوات
کشور بهویژه پرتقال و همچنین ،سهم باالی این محصول در سبد خانوار و از سوی دیگور ،آموار
باالی مصرف کودها و سموم شیمیایی ،حرکوت بوهسووی کشواورزی ارگانیوک در ایون اسوتان
ضووروری بووهنظوور موویرسوود .از ایوونرو ،مطالع وة حاضوور بووه بررسووی میووزان تمایوول بووه پرداخووت
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مصرفکنندگان برای مصرف پرتقال ارگانیک در راستای کواهش اسوتفاده از کودهوا و سوموم
شیمیایی در شهر ساری پرداخته است.
مبانی نظری

بسیاری از خدمات زیستبوم نمیتوانند در بازار معامله شوند و بوه هویچ کواالی بوازاری
وابسته یا مرتبط نیستند .بنابراین ،مردم نمیتوانند آنچه را که تمایل به پرداخت بورای خریودهای
بازاری آن دارند ،آشکار و اظهار کنند .در این شورایط ،بوا بهورهگیوری از روشهوای بررسوی و
برآورد ،میتوان از مردم خواست که بهطور مستقیم ،بر اساس یوک سوناریوی فرضوی ،آنچوه را
کوووه تمایووول بوووه پرداخوووت بووورای بوووهدسوووتآوردن یوووک خووودمت دارنووود ،بیوووان کننووود
(.)Amirnejad and Ataie Solute, 2011
آزمون انتخاب ،4بهعنوان زیرمجموعوهای از رویکورد الگوسوازی انتخواب ،4یوک شویوة
«ترجیح بیانشده» است که در آن ،پاسوخ گویوان مورجح تورین گزینوه را از بوین تعودادی گزینوه
انتخاب میکنند .هر گزینه دربرگیرندة چند ویژگی است که با سطوح متناظر توصیف شودهانود
( .)Sharzehi and Jalili Kamjoo, 2013آزمووونهووای انتخوواب ،ابووزاری متووداول بوورای
ارزشگذاری زیستمحیطی بهشمار میروند .هدف اصلی این روش برآورد ساختار ترجیحوات
مصرفکنندگان با تأکید بر اهمیت نسبی ویژگیهاست؛ در این روش ،فرض مویشوود کوه هور
پاسخدهنده فردی منطقی است ،بوهگونوهای کوه انتخواب وی در جهتوی اسوت کوه بوا توجوه بوه
محدودیت هزینههای وی ،مطلوبیت آن را حداکثر کند؛ اما بهدلیل نقصان در

از بهینوهسوازی

و همچنین ،به این دلیل که تحلیلگر نمیتواند همة متغیرهای مرتبط را بهطور دقیق انودازهگیوری
کند ،خطاهوای بسویاری در ایون حداکثرسوازی وجوود دارد .بنوابراین ،فورض مویشوود کوه هور
پاسخگوو یوک توابع مطلوبیوت تصوادفی دارد؛ بوه دیگور سوخن ،در آزموون انتخواب ،مجموعوه
)1. Choice Experiment (CE
)2. Choice Modeling (CM
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برنامههای فرضی به افراد ارائه میشود و از آنهوا درخواسوت مویشوود کوه از میوان گزینوههوای
مختلف در یک مجموعه انتخاب ،مطلوبترین گزینه را انتخواب کننود .هور گزینوه بوا تعودادی
ویژگی یا مشخصه تعریف میشود (.)Boxall et al., 1996
از مزیتهای روش آزمون انتخاب این است که به محقق امکان ارزشگذاری هر کودام
از ویژگیهای مرتبط با تغییر موقعیت یا حالت را میدهد .همچنوین ،در روش آزموون انتخواب،
این امکان وجود دارد که برای ارزیابی آسیبهای وارده به منابع طبیعی ،بهجای مقادیر پولی ،از
مقادیر جبرانی کاالها برای میزان خسارت وارد بر مشخصهای خا ،اسوتفاده شوود .مزیوت دوم
روش آزمون انتخاب این است که نگرانی در ارتبواط بوا رفتوار راهبوردی و پاسوخ «بلوی» وجوود
ندارد .در روش ارزشگذاری مشروط ،گفتن «بلی» و انتخاب بین «پرداخت برای بهبوود شورایط
محیط زیست» و «عدم پرداخت» پاسخگویان را در یک بالتکلیفی شدید و دودلی قرار میدهد،
ولی این مشکل در روش آزمون انتخاب وجود ندارد ،زیرا از پاسخگویان خواسته مویشوود کوه
از میان سناریوهای مختلوف ،انتخواب کننود و از آنجوا کوه سوطح هور مشخصوه در سوناریوهای
مختلف متفاوت است ،مخاطب بهطور کامل در جریان چگونگی بهبوود شورایط محویط زیسوت
قوورار موویگیوورد و بووا توجووه بووه شوورایط تشووریحشووده ،گزینوة دلخووواه خووود را انتخوواب موویکنود
(.)Adamowicz, Boxall et al., 1998
روش تحقیق
4

روش آزمون انتخاب بر دو قسومت اساسوی شوامل نظریوة ارزش لنکسوتر و نظریوة توابع
مطلوبیووت تصووادفی 4پایووهگووذاری شووده اسووت .بووه گفتووة لنکسووتر ( ،)Lancaster, 1966فوورد از
مشخصات و ویژگی یک کاال در مقایسه با حالتی که بهطور مستقیم از کاال استفاده میکند ،بوه
مطلوبیت خود دست مییابد .بنابراین ،تغییر در قیمت بوه یوک تغییور در انتخواب مجموعوهای از
1. Lancaster Value Theory
2. Random Utility Function Theory
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کاالها نسبت به کاالهای دیگر منجر میشود که هزینة کارآتری را ایجاد مویکنود .نظریوة توابع
مطلوبیت تصادفی دومین قسمت ساختاری روش آزمون انتخاب است .بر پایة ایون نظریوه ،هموة
مؤلفههای تابع مطلوبیت که از انتخاب افراد ناشی میشوند ،بهطوور مسوتقیم ،بورای محقوق قابول
مشاهده نیستند ( .)Manski, 1977; McFadden, 1973تابع مطلوبیوت مصورفکننوده شوامل دو
بخش ،قابل مشاهده و تصادفی است .بر پایة نظریة مطلوبیوت تصوادفی ،مطلوبیوت حاصول از یوک
انتخاب از یک جز معین ( ) و یک جز اخالل ( ) تشکیل شوده اسوت .بنوابراین ،طبوق رابطوه
( ،)4تابع مطلوبیت غیرمستقیم فرد iام را میتوان به دو بخش تجزیه کرد؛ یک عامل معوین ( ) کوه
بهصورت تابعی خطی از صفات ( )Xگزینه jام مجموعة انتخاب است و یک عامل تصوادفی ( )
کوووووه نشووووواندهنووووودة توووووأثیرات غیرقابووووول مشووووواهده بووووور انتخووووواب افوووووراد اسوووووت
(.)Greene, 2003; Maddala, 1986; McFadden, 1973
( )4
در تابع احتمالی که گزینههای مورد انتخاب را پوشش میدهد ،فورض شوده کوه هودف
مصرفکننده حداکثرسازی مطلوبیت است .بورای بوهدسوت آوردن یوک عبوارت ضومنی بورای
احتمال یادشده ،الزم است نوع توزیع اخالل ( ) مشخص شود .بهطور معمول ،فورض بور ایون
است که اجزای اخالل بهطور مستقل و همسان با یوک توزیوع مقودار کرانوهای نووع اول توزیوع
میشود .بنابراین ،احتمال انتخاب گزینه  jمیتواند بهصورت توزیع لوجستیک 4نشان داده شوود.
4

این الگو به الگوی الجیت شرطی ( )CLMمشهور اسوت ( ;Greene, 2003; Maddala, 1986

.)McFadden, 1973
( )4

∑

جز معین تابع مطلوبیوت ،در قالوب رابطوه ( ،)1بوهصوورت توابعی خطوی از ویژگویهوا

1

تعریف میشود:
1. Logistics Distribution
2. Conditional Logit Model
3. Attribute
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( )1
که در آن)i=1,2,….,n( ،

ویژگیها و ( ASCعرض از مبدأ خا ،گزینهها )4اثور متغیرهوای

مشاهدهنشده بر انتخاب را نشان میدهد که با انتخاب گزینههای مورد نظر ،عدد یک و با انتخاب
وضع فعلی ،عدد صفر را بهخود میگیرد .یوک قاعودة مهوم در کواربرد ایون مودل ،فورض اسوتقالل
گزینههای نامرتبط 4است .طبق این فرض ،نسبت احتماالت دو گزینه به یکدیگر به ماهیت هیچکدام
از گزینههای دیگر بسوتگی نودارد و بوا حوذف یوا اضوافهکوردن آنهوا تغییور نخواهود کورد .یکوی از
ضرورتهای مهم تصریح الگوی الجیت شرطی این است کوه انتخوابهوا از درون یوک مجموعوة
انتخاب باید از ویژگی استقالل گزینههای نامرتبط ( )IIAتبعیوت کنود کوه بور اسواس ایون ویژگوی،
حضور یا غیبت یک گزینه نسبت به احتمال مرتبط با سایر گزینههای موجود در مجموعه بر انتخاب
تأثیر نمیگذارد ( .)Louviere et al., 2000برای آزموون فرضویة اسوتقالل گزینوههوای نوامرتبط
( ،)IIAاز آزمونهای آماری گوناگون میتوان استفاده کرد که از آن میوان ،آزموون هاسومن و
موووکفوووادن ( )Hausman and McFadden, 1984کووواربرد گسوووترده یافتوووه اسوووت
( .)Ghorbani and Firouz-Zare, 2010اگوور الگوووی الجیووت شوورطی بوودون توجووه ب ودین
خصوصوویت تخمووین زده شووود ،ضوورایب تووورشدار و پوویشبینوویهووا نادرسووت خواهنوود شوود
( .)Hausman and McFadden, 1984در این آزمون ،در هر مرحله ،ابتدا الگو بهصورت نامقیود
برآورد میشود؛ سپس ،یکی از گزینههای مورد نظر در مجموعه انتخاب حوذف مویشوود و مودل
بهصورت مقید برآورد میشود و آمارة آزمون بهصورت آمارة

(کیدو) قابل مقایسه با جودول

مختص ایون توزیوع اسوت ( .)Eisazadeh et al., 2012مقودار آمواره ایون آزموون بوا رابطوه ()1
محاسبه میشود:
̂

( )1

̂

̂

̂

̂

̂
{

1. Alternative Specific Constant
)2. Independence of Irrelevant Alternatives (IIA
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فرضیه صفر :عدم وجود اختالف بین ضرایب (استفاده از الگوی الجیت شرطی)
فرضیه مقابل :اختالف نظاممند بین ضرایب (استفاده از الگوی الجیت آشیانهای)4
در صورتی که این آزمون معنیدار و فرضیه صفر رد شود ،باید گزینة فاقد ویژگوی IIA

را جدا کرد و در یک بهاصطالح آشیانة دیگر قرار داد و بوه بورآورد الگوو بوا روش پیشورفتهتور
الگوهووای الجیووت نظیوور الگوووی الجیووت آشوویانهای پرداخووت ( .)Shahpouri, 2016یکووی از
برتریهای روش آزمون انتخاب محاسبة تمایل به پرداخت نهایی برای هر کدام از ویژگویهوای
مطرحشده است که قیمت ضمنی ویژگی ،نرخ نهایی جانشوینی بوین ویژگویهوای غیربوازاری و
ویژگی پولی را نشان میدهد .قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت نهایی هر ویژگی را میتووان از
رابطه ( )5بهدست آورد که نشاندهندة نسبت ضریب ویژگی غیرپولی به ضریب ویژگوی پوولی
است (:)Adamowicz et al., 1998
( WTP = 

()5

که در آن WTP ،تمایل به پرداخت بورای ویژگویهوای زیسوتمحیطوی ،مخور کسور ضوریب
ویژگی هزینه یا قیمت یا مطلوبیت نهایی درآمد و صورت کسر ضریب سایر ویژگیهوای درون
مجموعوههوای انتخواب اسوت ( .)Ghorbani and Firouz-Zare, 2010طراحوی آزموونهوای
انتخاب بسیار پیچیده و مشکل است ،چراکه باید دو طرح مجزا با یکدیگر ترکیب شوند؛ یکوی،
ایجاد گزینههای انتخاب و دیگوری ،چگوونگی اسوتقرار گزینوههوای انتخواب در مجموعوههوای
انتخاب ( .)Amirnejad and Ataei Solute, 2011انتخاب ویژگیها بایود بوهگونوهای صوورت
گیرد که بر انتخاب افراد تأثیرگذار باشد و با برنامههای سیاسی منطقه ،شوهر یوا کشوور مطابقوت
داشته و برای پاسخگویان قابلدر

و بااهمیت باشد.

در مطالعة حاضر ،سه ویژگی شامل کیفیت محیط زیست ،برچسوب انجمون ارگانیوک و
قیمت انتخاب شده است .سطوح ویژگی بهبود کیفیوت محویط زیسوت ناشوی از اسوتفادة پایودار
کودها و سموم شویمیایی شوامل سوه سوطح اسوت :وضوعیت کنوونی (کیفیوت نوامطلوب محویط
1. Nested Logit
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زیست) ،متوسط (بهبود کیفیت محیط زیست بهطور متوسوط) و زیواد (کیفیوت مطلووب محویط
زیست) .سطوح ویژگی برچسب ارگانیک شامل سه سطح است :بدون برچسب (محصول فاقود
برچسب ارگانیک است) ،برچسب معمولی (برچسب ارگانیوک موورد تأییود انجمون ارگانیوک
ایران نیست) و برچسب رسمی (برچسب ارگانیک مورد تأییود انجمون ارگانیوک ایوران بووده و
نشان می دهد که تمامی مراحل تولید محصول ارگانیک زیر نظر انجمون ارگانیوک ایوران بووده
است).
از آنجا که در بین مرکبات تولیدشده در سطح کشور و استان مازندران ،محصول پرتقال
بیشترین سهم را بهخود اختصا ،داده ،این محصول بهعنوان نمایندة مرکبات در پژوهش حاضر
بررسی شده است .بدین منظوور ،میوانگین قیموت پرتقوال در زمسوتان سوال  45333 ،4185ریوال
محاسبه شده که بهعنوان سطح یک ویژگی قیمت در نظور گرفتوه شوده اسوت .بوهمنظوور تعیوین
قیمت ،پیش از تکمیل پرسشنامه ،ابتدا تعداد  13پیشپرسشنامه از نمونه آماری مورد نظر تکمیل
شد و با توجه به دادههای بهدستآمده از این پیشپرسشنامهها ،میانگین قیمت پرتقوال ارگانیوک
 14533ریال و بهعنوان سطح سه ویژگی قیمت تعیین شده است .همچنین ،میانگین قیمت پرتقال
ارگانیک و معمولی با قیمت  49333ریال بهعنوان سطح دو ویژگی قیموت در نظور گرفتوه شوده
است .ویژگیها و سطوح متناظر آنها در جدول  4آمده است.
جدول  -1ویژگیهای مورد مطالعه و سطوح متناظر آنها
ویژگیها

توضیحات

سطح یک

سطح دو

کیفیت محیط
زیست

اثر بهبود کیفیت محیط زیست در اثر کاهش
مصرف سموم و کودهای شیمیایی

وضعیت
کنونی
(ضعیف)

متوسط

برچسب
ارگانیک
قیمت

سطح سه
زیاد

نداشتن برچسب ،دارا بودن برچسب رسمی
از انجمن ارگانیک ایران یا برچسب
غیررسمی از طرف سورتینگ و یا
فروشندگان

بدون برچسب

برچسب
غیررسمی

برچسب رسمی
انجمن ارگانیک
ایران

قیمتهای مختلف پرتقال ارگانیک (ریال)

45333

49333

14533

مأخذ :یافتههای تحقیق
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در مطالعة حاضر ،با توجه به ویژگیهای تعریفشده و سوطوح مربووط بوه هور ویژگوی،
شمار حالتهای ممکن مجموعه (کارت) انتخاب 4برابر با  11یا  47است .با توجه به عملینبودن
انتخاب پاسخگو از بین این  47مجموعوه (کوارت) انتخواب ،از ترکیبوات یوک طراحوی عواملی
کسری 4استفاده شد .از ایونرو ،بوا اسوتفاده از نورمافوزار  ،SPSSاز میوان  47مجموعوه (کوارت)
انتخاب ممکن ،در نهایت 9 ،مجموعه (کوارت) بوهعنووان مجموعوههوا یوا کوارتهوای انتخواب
برگزیده شد .سرانجام ،طراحی پرسشنامة اصلی صورت گرفته که شامل دو بخش اسوت :بخوش
اول دربرگیرندة اطالعات شخصی و ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی مصرفکنندگان نظیر سن،
جنس ،سطح تحصیالت ،درآمد ،آگاهی و  ...و بخش دوم دربرگیرندة مجموعهها یا کارتهای
آزمون انتخاب است .همچنین ،در قسمتی از پرسشنامه ،اطالعاتی در موورد مزایوای محصووالت
ارگانیک ،معایب محصوالت سنتی و خطرات احتمالی کودها و سموم شویمیایی بوهکاررفتوه در
محصوالت غیرارگانیک به مصاحبهشوندگان ارائه شد تا با اطالعات بهتری بتواننود بوه سوؤاالت
پرسشنامه پاسخ دهند .حجم نمونه ،با استفاده از رابطة کوکران 143 ،بهدست آمد .برای اطمینوان
بیشتر ،تعداد  113پرسشنامه بهصورت تصادفی در تابستان و پاییز  4183در شوهر سواری تکمیول
شد که با خار کردن نمونههوای نواقص 148 ،پرسشونامه بوهدسوت آمود .در نهایوت ،بوهمنظوور
تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ،از نرمافزار  Stata14استفاده شد.
نتایج و بحث

در جدول  ،4نتایج آماری و ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی پاسخگویان ( 148نفر) آموده
است که از آن میان 491 ،نفر (حدود  55درصد) مورد و  413نفور (حودود  15درصود) زن بودنود.
سطح تحصیالت پاسخگویان نشان میدهد که حدود  11درصد افراد مدر
 14درصد مدر

دیپلم و فوق دیپلم و حدود  41درصد نیز مدار

کارشناسی و بواالتر،

تحصیلی زیور دیوپلم داشوتند.
)1. Choice Set (Card
2. Fractional Factorial Design
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همچنین ،بر اساس نتایج بررسی وضعیت شوغلی پاسوخگویوان 49 ،درصود از آنهوا کارمنود بخوش
دولتی یا بخش خصوصی و بقیه غیرکارمند بودند.
جدول  -2ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی پاسخگویان در شهر ساری
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سن

13/14

44/38

41

75

تحصیالت

41/13

1/81

3

44

بُعد خانوار

1/97

4/45

7

4

هزینه ماهانه خانوار (ریال)

48581593

3951341

44333333

93333333

درآمد ماهانه خانوار (ریال)

44441453

9587458

44333333

83333333
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در بخش دوم پرسشنامه ،میوزان آگواهی مصورفکننودگان پرتقوال نسوبت بوه محصووالت
ارگانیک ،خطرات ناشی از مصرف کودها و سموم شیمیایی ،و مسائل زیستمحیطی ارزیابی شده
کووه نتووایج آن در جوودول  1آمووده اسووت .بوور اسوواس نتووایج ایوون جوودول ،میووزان آگوواهی نسووبت بووه
محصوالت ارگانیک در میان بیش از  33درصد از مصرفکننودگان پرتقوال در حود «متوسوط بوه
باال» و در میان حدود  41درصد در حد «خیلی کم» بود؛ سطح آگاهی از خطرات ناشی از مصرف
کودها و سموم شیمیایی در میان  74درصد از مصرفکنندگان در حد «متوسط بوه بواال» و تنهوا در
میان حدود  5درصد از آنها در حد «خیلی کم» بود؛ همچنوین ،نسوبت بوه محویط زیسوت و مسوائل
مرتبط با آن ،بیش از  83درصد از مصرفکنندگان عالقهنودی «متوسوط بوه بواال» و تنهوا حودود 1
درصد عالقهمندی «خیلی کم» داشتند.
جدول  -3آگاهی مصرفکنندگان نسبت به محصوالت ارگانیک ،خطرات مصرف کودها و
سموم شیمیایی و مسائل زیستمحیطی
متغیر

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

آگاهی از محصوالت ارگانیک

41/39

45/91

11/31

48/73

3/38

آگاهی از خطرات کودها و سموم شیمایی

5/47

44/99

13/44

47/35

5/79

آگاهی و عالقهمندی به مسائل زیستمحیطی

1/11

3/39

43/13

11/43

47/35
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میانگین مصرف پرتقال در بین مصرفکنندگان  44کیلوگرم در ماه بود و  49درصود از
افراد سابقة مصرف محصووالت ارگانیوک را داشوتند .همچنوین 57 ،درصود از پاسوخگویوان در
خانوادة خود کود

داشتند و یوا از فورد سوالمند نگهوداری مویکردنود؛ حودود  41درصود در

خانواده خود یا بستگانشان فرد مبتال بوه بیمواریهوای خوا( ،سورطان ،بیمواریهوای گوارشوی،
عصبی و  )...داشتند؛ و  47درصد نیز تمایل «خیلی زیاد» به خرید محصوالت سوازگار بوا محویط
زیست داشوتند .بوا اطالعواتی کوه در موورد مزایوای مصورف محصووالت ارگانیوک و خطورات
احتمووالی ناشووی از مصوورف کودهووا و سووموم شوویمیایی در تولیوود محصوووالت کشوواورزی بووه
مصرفکنندگان ارائه شد 95 ،درصد از آنها تمایل داشتند که مصرف محصوالت ارگانیوک را
به میزان قابل توجه افزایش دهند.
برای اطمینان از درستی استفاده از الگوی الجیت شرطی ،باید بوا بهورهگیوری از آزموون
هاسمن -مکفادن ،از عدم نقض فرض خاصویت اسوتقالل گزینوههوای نوامرتبط ( )IIAاطمینوان
حاصل شود .برای این کار ،ابتدا مدل غیرمقید با حضور تمامی گزینهها برآورد شود؛ سوپس ،بوا
2
حذف یکی از گزینهها ،مدل مقید برآورد شده و با توجه به عالمت آمارة ( کیدو) ،دربوارة

مدل مورد نظر تصمیمگیری شده است .اگر فرضیة صفر (یعنی ،استقالل گزینههای نامرتبط) رد
نشود ،استفاده از الگوی الجیت شرطی مجاز است .در مودل موورد اسوتفاده ،بوا حوذف ویژگوی
برچسب ،مقدار آمارة کیدو  -497/83بهدست آمد که با توجه به عالمت منفی آن ،نشاندهندة
پووذیرش فرضوویة صووفر و برقووراری فوورض  IIAاسووت .از ایوونرو ،رگرسوویون الجیووت شوورطی
مناسبترین مدل برای برآورد تمایل بوه پرداخوت مصورفکننودگان بورای مرکبوات ارگانیوک
است .پس از استخرا اطالعات و دادههای مورد نیاز از پرسشنامههای تکمیلشده ،با استفاده از
الگوی رگرسیونی الجیت شرطی ،به برآورد ضرایب ویژگیهای مورد بررسی پرداخته شده که
نتایج آن در جدول  1آمده است.
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جدول  -4برآورد ضرایب ویژگیهای مورد بررسی با استفاده از الگوی الجیت شرطی
|P>|z
اثر نهایی
آماره z
انحراف معیار
ضریب
ویژگیها
کیفیت محیط زیست

3/5413

3/3131

43/84

3/333

3/38

برچسب ارگانیک

3/3841

3/3147

44/73

3/333

3/45

3/33338

-1/31

3/333

-3/33334

-3/33317

قیمت
2

2

Log Likelihood = -1819/538 Pseudo R = 3/1451 Prob > chi = 3/333
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مطابق جدول  ،1مقدار آمارة ضریب تعیین  Pseudo R2در الگوی الجیت شورطی برابور
با  3/1451بهدست آمده است .به گفتة لوویر و همکاران ( ،)Louviere et al., 2000اگر مقودار
این آماره باالی  3/4باشد ،الگوی مورد استفاده از نیکویی برازش مناسب برخووردار اسوت .مقودار
آمارة نسبت راستنمایی 4نیز برابر با  -1819/538بهدست آمده که از نظر آمواری ،در سوطح یوک
درصد معنیدار است .با توجه به دو آمارة ضریب تعیین  Pseudo R2و نسبت راستنمایی (،)LR
میتوان نتایج الگوی حاضر را مورد تأیید قرار داد.
با توجه به نتایج بهدستآمده از برآورد مدل در جدول  ،1هر  1ویژگوی کیفیوت محویط
زیست ،برچسب ارگانیک و قیمت ،از نظر آماری ،در سطح یک درصد معنیدار شدند .ضریب
ویژگی قیمت برابر با  -3/33317بوده که عالمت آن مطابق با نظریه ،منفی است .عالموت منفوی
ویژگی قیمت بدین معنی است که با افزایش قیمت ،مطلوبیت مصرفکننده کواهش موییابود و
احتمال انتخاب گزینة مورد نظر توسط پاسخگو پایینتر از سایر گزینوههاسوت .نظریوة اقتصوادی
مطلوبیت نیز بر این نکته تأکید دارد که با ثابوت مانودن سوایر شورایط ،افوزایش قیموت منجور بوه
کاهش مطلوبیت فرد خواهد شد .مطابق پیشبینی ،عالمت ضرایب ویژگیهوای کیفیوت محویط
زیسوت و برچسووب انجمون ارگانیووک ایوران ،مثبووت بووده کووه نشواندهنوودة تمایول بووه پرداخووت
مصرفکنندگان پرتقال برای این ویژگیهاست؛ به دیگر سوخن ،بهبوود کیفیوت محویط زیسوت
نسبت به وضعیت کنونی و دارا بودن برچسب انجمون ارگانیوک ایوران ،نسوبت بوه نداشوتن ایون
برچسب ارگانیک ،مطلوبیت فرد را افزایش داده و مصرفکننوده حاضور اسوت مبلوغ اضوافی را
برای آن پرداخت کند .اثر نهایی ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست برابر با  3/38اسوت ،بیوانگر
)1. Likelihood Ratio (LR
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آنکه با ثابت ماندن سایر شرایط ،یک واحد افزایش در ویژگوی بهبوود کیفیوت محویط زیسوت،
مطلوبیت نهایی یا تمایل به پرداخت افراد برای مصرف پرتقال ارگانیوک  3/38درصود افوزایش
مییابد .همچنین ،بررسی اثر نهایی ویژگی قیمت نشان میدهود کوه بوا یوک واحود افوزایش در
قیمت هر کیلوگرم پرتقال ارگانیک ،با ثابت مانودن سوایر شورایط ،مطلوبیوت نهوایی یوا تمایول بوه
پرداخت افراد برای این محصول  3/33334درصد کاهش مییابد .اگر یکی از ویژگیهوای موورد
مطالعه در آزمون انتخاب قیمت باشد ،میتوان با استفاده از ضرایب هر کدام از ویژگویهوا ،تمایول
به پرداخت مصرفکنندگان را برای هر کدام از ویژگیها محاسبه کرد .بودین منظوور ،بایود منفوی
ضریب ویژگی مورد نظر بر ضریب ویژگی قیمت تقسویم شوود .جودول  5نشواندهنودة تمایول بوه
پرداخت مصرفکنندگان برای مصرف پرتقال ارگانیک در زمینة ویژگیهای مورد بررسی است.
جدول  -5تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برای ویژگیهای مورد بررسی
ویژگی

تمایل به پرداخت نهایی (ریال)

کیفیت محیط زیست

41994

برچسب ارگانیک

49391/7

مجموع

14531/7
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تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برای ویژگی بهبوود کیفیوت محویط زیسوت ناشوی از
استفادة پایدار کودها و سموم شویمیایی معوادل  41994ریوال (حودود  3/55درصود قیموت پایوه
پرتقال) و برای ویژگی برچسب رسمی انجمن ارگانیک ایران برابور بوا  49391/7ریوال (حودود
 3/75درصد قیمت پایه پرتقال) محاسبه شد .نتایج نشان میدهد که مصورفکننودگان حاضورند
برای ویژگی برچسب ارگانیک پوول بیشوتری نسوبت بوه بهبوود ویژگوی کیفیوت محویط زیسوت
بپردازند .همچنین ،تمایل به پرداخت نهایی برای هر کیلوگرم پرتقال ارگانیک برابر با 14531/7
ریال معادل  4/13برابر قیمت پایه پرتقال برآورد شد.
بهمنظور برآورد متغیرهای اجتمواعی -اقتصوادی ،بایود از الگووی الجیوت چندجملوهای

4

استفاده کرد .این متغیرها در طول گزینهها ثابت بوده ،اما از فردی به فورد دیگور متفواوت اسوت.

1. Multinomial Logit Model
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برای در نظر گرفتن اثرات متغیرهای اجتماعی -اقتصادی بر ویژگویهوای بهبوود کیفیوت محویط

زیست و برچسب ارگانیک در الگوی الجیت شرطی ،پیشنهاد میشود که ترکیبوی از ویژگوی-
های بهبود کیفیت محیط زیست و برچسب ارگانیک با متغیرهای اجتماعی -اقتصادی بوهعنووان
یک مؤلفة جدید لحاظ شود و تأثیر این متغیرها بر تمایل به پرداخت مصورفکننودگان بررسوی
شود .با لحاظ کردن متغیرهای آگاهی ،درآمد ،سن ،وجود فرد بیمار در خانواده ،تأهل و سوابقة
مصرف محصوالت ارگانیک با  4ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست و برچسب رسمی انجمون
ارگانیک ایران 44 ،متغیر جدید ایجاد شده که نتایج توأثیر ایون متغیرهوا بور تمایول بوه پرداخوت
مصرفکنندگان پرتقال ارگانیک در شهر ساری در جدول  3آمده است .الزم به ذکر است کوه
حالت پایه در برآورد نتایج در الگوی الجیت چندجملهای «وضعیت کنونی» بوده است.
جدول  -6نتایج برآورد الگوی الجیت چندجملهای برای ترکیب ویژگیها با متغیرهای
اجتماعی -اقتصادی

|P>|z

ویژگیها
آگاهی*محیط زیست

ضریب
3/14

انحراف معیار
3/35

آماره z
5/11

3/333

درآمد*محیط زیست

3/33337

3/33331

4/54

3/344

سن*محیط زیست

-3/331

3/334

-4/17

3/414

وجودبیمار*محیط زیست

3/41

3/391

4/78

3/371

مصرف*محیط زیست

-3/41

3/33

-4/41

3/345

تأهل*محیط زیست

3/17

3/393

1/11

3/333

آگاهی*برچسب

3/17

3/334

5/88

3/333

درآمد*برچسب

3/33334

3/33331

3/331

3/348

سن*برچسب

3/34

3/334

5/13

3/333

وجود بیمار*برچسب

-3/484

3/399

-4/49

3/348

مصرف*برچسب

3/443

3/33

1/41

3/334

تأهل*برچسب

-3/48

3/383

-4/49

3/348

Prob > chi2 = 3/3333

2

Pseudo R = 3/4483

مأخذ :یافتههای تحقیق
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Log Likelihood =-1149/894
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نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج حاصل از ورود متغیرهای اجتماعی -اقتصادی نشان مویدهود کوه متغیور آگواهی و
درآمد بر ویژگی های بهبود کیفیت محویط زیسوت و برچسوب ارگانیوک اثور مثبوت و معنویدار
دارند؛ به دیگر سخن ،اگر همة شرایط ثابت باشود و آگواهی و درآمود افوراد نسوبت بوه کیفیوت
محیط زیست و برچسب ارگانیک افزایش یابد ،احتموال تمایول مصورفکننودگان بورای خریود
پرتقووال ارگانیووک افووزایش مووییابوود .ایوون نتووایج پووژوهش حاضوور در خصووو ،متغیوور آگوواهی
مصرفکنندگان با نتایج مطالعات محمدی ( ،)Mohammadi, 2012آقاپور صباغی و محمودی
(2012

Mohammadi,

and

Sabbaghi

 ،)Aghapourخوووووووداوردیزاده

( ،)Khodaverdizadeh, 2017دیپئولو و همکاران ( ،)Dipeolu et al., 2009بوویز و همکواران
( )Boys et al., 2014و پتلیوا

و همکواران ( ،)Petljak et al., 2017کوه بوا اسوتفاده از روش

ارزشگذاری مشروط انجام گرفته ،همسو است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضور
در زمینوووووة متغیووووور درآمووووود بوووووا نتوووووایج مطالعوووووات آقووووواپور صوووووباغی و محمووووودی
( ،)Aghapour Sabbaghi and Mohammadi, 2012کاووسووی کالشوومی و همکوواران
( ،)Kavousi Kalashami et al., 2015بوویز و همکواران ( )Boys et al., 2014و پتلیوا

و

همکواران ( ،)Petljak et al., 2017کوه بوا اسوتفاده از الگووی الجیوت شورطی انجوام پوذیرفت،
مطابقت دارد .اثر متغیر تأهل بر ویژگی برچسب ارگانیک «منفوی» و بور ویژگوی بهبوود کیفیوت
محیط زیست «مثبت» و معنیدار ارزیابی شده و همچنوین ،اثور متغیرهوای سون و سوابقة مصورف
محصوالت ارگانیک بر ویژگی برچسب ارگانیک «مثبت» و معنیدار شده است ،بدین معنی که
افزایش سن مصرفکنندگان و داشوتن سوابقة مصورف محصووالت ارگانیوک موجوب افوزایش
تمایل به پرداخت برای ویژگی برچسب ارگانیک توسط آنها شده است.
بررسی میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان پرتقال در شهر ساری برای ویژگیهای
مورد بررسی در مطالعة حاضر نشان میدهد کوه آنهوا حاضورند مبلوغ اضوافهتوری بورای ویژگوی
برچسب ارگانیک نسبت به ویژگی بهبود کیفیت محویط زیسوت بپردازنود .از ایونرو ،ضوروری
است که افزون بر سازماندهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی اسوتاندارد بورای محصووالت
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ارگانیک ،با ارائة محصوالت ارگانیک در قالب بستهبندی مناسب در بازار ،اعتماد عمومی بدین
فرآوردهها جلب شود.
افزایش آگاهی و درآمد مصرفکنندگان موجب تمایل به پرداخت بیشتر برای مصورف
پرتقال ارگانیک در میان آنها میشود .با توجه به اثر مثبت آگواهی از محصووالت ارگانیوک بور
تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برای پرتقال ارگانیک ،در طرف تقاضا ،پیشنهاد میشود کوه
در راسوتای افووزایش آگوواهی مصوورفکننوودگان ،نهادهوای اجرایووی ذیربووط از طریووق موودارس،
دانشگاهها ،رسانههای جمعی ،نصب بیلبورد در سطح شهر و برگزاری همایشها اقدام کنند تا از
این رهگذر ،آگاهی شهروندان نسبت به خطرات ناشی از مصرف کودها و سموم شیمیایی و در
پی آن ،تمایل آنها به خرید و مصرف محصوالت ارگانیک افوزایش یابود .همچنوین ،در طورف
عرضه ،با توجه به زمانبر بودن تولید محصوالت کشاورزی ارگانیگ و نیاز به مشارکت جمعوی
تولیدکنندگان ،پیشنهاد میشود که در راستای تولید محصوالت ارگانیک در کشوور ،اقوداماتی
همچون برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی برای کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت
کشاورزی و دامی از سوی دولت و نهادهای ذیربط انجام شود.
با توجه به اثر مثبت متغیر درآمد بر تمایل به پرداخت مصرفکنندگان پرتقال ارگانیک،
پیشنهاد میشود که برای توسعه و حمایت از محصوالت ارگانیوک ،دولوت بوا ارائوة طورحهوای
تشویقی و اعطای تسهیالت ارزانقیمت و یارانه به تولیدکنندگان ،شرایط کاهش هزینة تولیود را
برای تولیدکنندگان فراهم سازد تا با کاهش قیمت محصوالت ارگانیک ،افراد با درآمود کوم و
متوسط هم توان خرید این محصوالت را داشته باشند.
اثر متغیر سن مصرفکنندگان بر ویژگی بهبود کیفیت منفی و معنیدار نشده ،اما اثور آن
بر ویژگی برچسب ارگانیک مثبت و معنیدار شوده اسوت؛ بوه دیگور سوخن ،افوراد مسون بورای
سالمتی خود نسبت به سالمت محیط زیست اهمیت بیشتری قائلاند .از اینرو ،با توجه به اهمیت
سالمتی افراد در سنین پایینتر ،الزم است که روی این افراد تمرکوز بیشوتری صوورت گیورد توا
نسووبت بووه مصوورف ایوون محصوووالت عالقووهمنوود شوووند .بووا توجووه بووه تمایوول بووه پرداخووت کمتوور
مصرفکنندگان برای بهبود کیفیت محویط زیسوت ،پیشونهاد مویشوود کوه بوا افوزایش دانوش و
آگاهی عموم مردم در زمینة اهمیت حفظ محیط زیست و پیامدهای ناگوار نابودی آن ،فرهنگ
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عمومی در این زمینه ارتقا یابد؛ از جمله اقدامات مؤثر دولت در ایون راسوتا بورای جلووگیری از
یافتوه بوه کودهوا و سوموم، حذف یارانوة اختصوا،مصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیایی
 میتوان به تعودیل و کواهش قیموت،شیمیایی است که با اتخاذ این سیاست و سیاستهای مشابه
.محصوالت ارگانیک نیز امیدوار بود
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