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0Bچكيده 
بازارهاي اين محصوالت از اهميت خاصي  ي توسعهبا توجه به اهميت و رونق بازارهاي جهاني محصوالت ارگانيك، توجه به كشت و 

ن اپرسشنامه از ساكن 308زار محصول خيار ارگانيك انجام شده است، تعداد در اين مطالعه كه به صورت موردي بر روي با. برخوردار است
به نتايج مورد نظر در اين  يابي دستبه منظور . دشآوري  جمع 1390گيري تصادفي در سال  استان مازندران و بصورت نمونه هاي شهرستان
كنندگان طبقات مختلف  مصرف كه دهد ميدست آمده نشان ه بنتايج  .شده استاستفاده  اي هكمن مرحله دوروش الگوي توبيت و مطالعه از 

هر يك از متغيرهاي جنسيت، سن، درآمد خانوار، ميزان  آثار .اند داشتهارگانيك ريال بيشتر از خيار غير 5/2276تمايل به پرداختي، حدود 
كه غير از متغيرهاي  يا به گونهاند،  داشتهعني داري بر ميزان تمايل پرداخت افراد تأثير م آشنايي با محصوالت ارگانيكمصرف ماهانه خيار، 

متغيرها با احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي رابطه  ر، سايجنسيت كه رابطه منفي با تمايل به پرداخت بيشتر براي محصوالت ارگانيك دارد
وع محصوالت صورت گرفته و بازار اين كه تفكيك بازار در اين ن شود ميبه منظور توسعه بازار محصوالت ارگانيك توصيه . مثبت دارند
توجه به ميزان اثر هر يك از  اب ،همچنين. كنندگان محصوالت ارگانيك در نظر گرفته شود جداگانه براي استفاده مصرف طور بهمحصوالت 

ترويجي  هاي رآمد و سياستبهبود توزيع د ؛باشند ميروستانشينان  ،كه توليدكنندگان اين محصوالت متغيرهاي مورد بررسي و با توجه به اين
 .نهايت بهبود رفاه روستانشينان مؤثر خواهد بود و آموزشي در افزايش مصرف و تمايل پرداخت افراد و در
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 سرآغاز
در كشورهاي در ويژه  بهتوجه به جمعيت رو به رشد جهان،  با

ها پيش از مباحث قابل  حال توسعه، كمبود مواد غذايي از مدت
به دنبال افزايش جهاني جمعيت طي قرن . توجه بوده است

ها و عمليات  هاي كشاورزي بيش از پيش به نهاده بيستم، سامانه
امنيت غذايي  تامينت غذايي جهت خارجي براي توليد محصوال

هرچند عملكرد بسياري از محصوالت زراعي طي . اند متكي شده
گيري افزايش يافت، اما رهيافت رايج  اين دوره به شكل چشم

مبتني بر توسعه با ابزار فناوري نوين نه تنها به امنيت غذايي 
در كشورهاي در حال  ويژه بهمنجر نشد، بلكه در بسياري موارد، 

، فني، اقتصادي و اجتماعي شناختي بومتوسعه پيامدهاي نامطلوب 
 .)1383مهدوي دامغاني و همكاران، ( را به دنبال داشت

رويه از سموم و  استفاده بي فاده نا معقول از كودهاي شيميايي،است
هاي محيطي را  ترين علل آلودگي هاي شيميايي مهم كش آفت

مواد شيميايي، موجب  عدم استفاده صحيح از. دهند تشكيل مي
مانده و در انتقال به  شود تا بقاياي اين مواد در خاك باقي مي

طي . ها را نيز آلوده كند هاي سطحي و زيرزميني، آن منابع آب
 آثارهاي جهاني در خصوص عواقب و  نگراني ،هاي اخير سال

هاي كشاورزي نوين بر محيط زندگي  جانبي برخي از فعاليت
ته و محققان را به تفكر بيشتر و نگاهي انسان افزايش ياف

علوم  ،بنابراين. هاي كشاورزي وا داشته است تر به فعاليت عميق
باشند كه بتواند  هاي كشاورزي مي مختلف به دنبال روش

زيست  جايگزين مناسبي براي حفظ سالمت انسان و محيط
از اين منظر كشاورزي ارگانيك يك جايگزين مناسب بين . باشند
اي متداول كشاورزي جهت صيانت از امنيت غذايي در ه نظام

طور  م و بين كشورهاي در حال توسعه بهاطور ع سطح جهان به
 .)1385ساربان،  افتخاري و( باشد ص مطرح مياخ

كشاورزي ارگانيك سيستمي است كه چرخه اكولوژيكي و 
ترين استفاده  بخشد و كم افزايش فعاليت خاك را بهبود و ارتقا مي

هاي شيميايي با هدف سالمت و كيفيت محصوالت  ادهاز نه
در  ).Anonymous, 1992( توليدي درون مزرعه را مد نظر دارد
عنوان يك سيستم توليدي  واقع در كشاورزي ارگانيك كه به

كننده  ها و تنظيم كش ، آفتاز كودهاي مصنوعي ،شود تلقي مي
تم جهت اين سيس. ورزند هاي خوراكي اجتناب مي رشد و افزودني

خيزي خاك و تقويت عناصر غذايي آن همچنين  حفظ حاصل
استفاده از  ههاي هرز و ساير آفات ب كنترل حشرات، علف

هاي آن  ترين ويژگي و از عمده باشد هاي مختلف متكي مي روش
حفظ حاصلخيزي خاك در درازمدت، خودكفا نمودن خاك از 

جامع  هاي شاعمال رو ،ازت، تهيه مواد غذايي مورد نياز زراعي
هاي  هاي هرز و حشرات با روش كنترل علفمديريت دام و 

... مختلف از جمله تناوب زراعي، بارگيري دشمنان طبيعي و
سيستم كشاورزي ). 1385، ميرفندرسكيو  نصراصفهاني( باشد مي

جا كه ممكن  هاي موجود را تا آن ارگانيك استفاده كامل از نهاده
دنبال كاهش مصرف مواد شيميايي  مدنظر قرار داده و به ،باشد
 .)1388زاده،  آجودي و مهدوي ؛1375زن،  پاپ( است
 المللي كشاورزي ارگانيك ترين تعريف توسط اتحاديه بين جامع

)MFAOI()1( همه  ، كه كشاورزي ارگانيكاست شده ارايه
زيستي،  هاي محيط دهنده جنبه هاي كشاورزي توسعه سامانه

مواد غذايي و طيفي سالم را در اجتماعي و اقتصادي توليد 
 .)1385افتخاري و ساربان، ( گيرد برمي

 ويژه بهدهند، در بسياري از كشورهاي دنيا،  مطالعات نشان مي
اروپاي غربي و آمريكاي شمالي تعداد خريداران محصوالت 

اي رو به افزايش است،  ارگانيك به ميزان قابل مالحظه
ميليارد  5/17ارگانيك از فروشي غذاي  كه بازار خرده طوري هب

رسيده  2005ميليارد دالر در سال  33به  2000دالر در سال 
ه طي يك دوره ده سال .)Willer & Yussefi, 2007( است

 4بازار مواد غذايي ارگانيك در اياالت متحده ) 1996 -1986(
 2003 تا 2000هاي  برابر افزايش يافته و در آلمان نيز بين سال

درصد و تعداد  34صوالت ارگانيك به ميزان سطح زير كشت مح
-Meier(است  درصد افزايش يافته 29كشاورزان ارگانيك 

ploeger, 2005(.  محصوالت  سوي بهاين ارقام گرايش جهاني
دهد و حاكي از اهميتي است كه جهان  ارگانيك را نشان مي

. ل استيامروز براي محصوالت عاري از بقاياي مواد شيميايي قا
هاي عمومي در سطح جهان نسبت به  آگاهي يارتقا دبا وجو

هاي شيميايي، هر ساله  كش و آفت رويه كودها خطرات كاربرد بي
ناشي  زيستي محيطهاي بهداشتي و  در ايران شاهد افزايش هزينه

 ؛1379نسيمي، ( از كاربرد اين مواد در بخش كشاورزي هستيم
ارت جهاد آمارهاي رسمي وز). 1389ملك سعيدي و همكاران، 

هزار هكتار از  113كشاورزي حاكي از آن است كه در بيش از 
هزار هكتار از محصوالت باغي  125گياهان زراعي و بيش از 

هاي شيميايي  كش كشور از هيچ گونه كودهاي شيميايي و آفت
 ).1385باقرزاده، ( شود مصنوعي استفاده نمي
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و اشتغال  يكي از اهداف اساسي كشاورزي ارگانيك ايجاد درآمد
 ؛1379فرهودي، ( ويژه در مناطق روستايي عنوان شده است به

كشاورزي ارگانيك فعاليت نيروي  ).1385افتخاري و ساربان، 
تواند امكانات مناسبي را در  كند كه مي انساني زيادي را طلب مي

 افتخاري و( جذب و اشتغال و جلوگيري از مهاجرت فراهم آورد
پا هستند  درصد كشاورزان ايران خرده 80بيش از ). 1385ساربان، 

 هاي كشاورزي ايران را بر درصد از زمين 40كه مديريت حدود 
اين كشاورزان با وجود نقش مهمي كه در توليد . عهده دارند

محصوالت كشاورزي دارند، در شرايط اقتصادي و اجتماعي 
برند و اين در حالي است كه كشاورزي  مناسبي به سر نمي

پا  داليل گوناگون شرايط را براي كشاورزان خرده ارگانيك به
به درآمد بهتر، عرضه غذاي با كيفيت به جوامع  يابي دستبراي 

عنوان  كشاورزي ارگانيك به ،ترتيب بدين. سازد محلي مهيا مي
موتور محركه توسعه پايدار در كاهش فقر، توسعه انساني، برابري 

 كند زيست ايفاي نقش مي جنسيتي و حفاظت محيط
Mahmoudi et al., 2007).( 

مطالعاتي در زمينه بازار محصوالت ارگانيك و بررسي تمايل به 
 پرداخت افراد براي محصوالت ارگانيك انجام شده است كه از

در سال  Italiaو  Govindasamyتوان به مطالعه  آن جمله مي
بازار خرده فروشي در  5كه به بررسي تمايل مشتريان 1999

االت متحده به پرداخت مازاد قيمت براي محصوالت نيوجرسي اي
نتايج اين مطالعه نشان داد كه . ارگانيك پرداختند، اشاره كرد

جوان، افرادي كه گاه يا هميشه  زناني كه درآمد بيشتر دارند، افراد
كنند آمادگي بيشتري براي  محصوالت ارگانيك استفاده مي از

افزايش تعداد  ،اين عالوه بر. محصوالت ارگانيك دارندخريد 
افراد خانواده تمايل براي پرداخت مازاد قيمت محصوالت 

. )Govindasamy & Italia, 1999( يابد ارگانيك كاهش مي
Caleman نيز در برزيل داليل اصلي  2005در سال  و همكاران

كنندگان به اين  سوي مصرف مقبوليت محصوالت ارگانيك را از
، رعايت %)47( والت ارگانيككيفيت بهتر محص: ترتيب دانست

 ، طعم و مزه بهتر محصوالت ارگانيك%)30( ل بهداشتييمسا
)23 (%)Caleman et al., 2005( . 

نشان داد كه  2007در سال  و همكاران Batteنتايج پژوهش 
كنندگان حاضر به پرداخت مازاد قيمت براي محصوالت  مصرف

 ها  نصد محتويات آ در ارگانيك، حتي محصوالتي كه صد
ميزان تمايل به پرداخت مازاد قيمت . ارگانيك نيست، هستند

 ها و  يـكنندگان از ويژگ رابطه مستقيمي با دانش و آگاهي مصرف

 ).Batte et al., 2007( امتيازات محصوالت ارگانيك داشت
Vanloo به تمايل گيري اندازه براي 2011در سال  همكاران و 
 3900ارگانيك از  مرغ سينه براي كنندگان مصرف پرداخت

 كه دهد مي نشان نتايج. كردند استفاده لوجيت مدل و پرسشنامه
 ارگانيك مرغ براي تر درصد اضافه 8/34 حاضرند كنندگان مصرف

درصد براي مرغ ارگانيك  5/103ارگانيك معمولي و  برچسب با
 ,.Vanloo et al( با برچسب ارگانيك وزارت كشاورزي بپردازند

2011.( 
اشاره  ناصري و توان به مطالعه يعقوبي مي ،مطالعات داخلي از بين

 كار ارگانيك كشاورزان از حمايت كارهاي راه بررسي به كرد كه
كه  دهد مي بررسي نشان اين نتايج. پرداختند 1389در سال  ايران
 عبارت ايران در سالم و ارگانيك محصوالت توليد موانع ترين مهم

 بازارهاي نبود كارشناسان، اورزان وكش ناكافي مهارت و دانش :از
 عدم همچنين و ارگانيك محصوالت براي اختصاصي فروش

 اقتصادي داليل به شيوه كشاورزي اين از كشاورزان استقبال
 اصالح شد مشخص نتايج اين اساس بر همچنين،. باشد مي

 صدور و قوانين داخلي، وضع كنندگان مصرف در مصرف الگوي
 محصوالت بندي بسته و توليد زمينه رد خاص هاي نامه گواهي

 كار ارگانيك كشاورزان از و تجليل ها همايش برگزاري ارگانيك،
 بيمه و ارگانيك محصوالت تضميني خريد موفق، و پيشرو

 از حمايت و توسعه راهكارهاي ترين ارگانيك مهم محصوالت
 و يعقوبي( باشند مي كشور در سالم و ارگانيك محصوالت توليد

 .)1389، ناصري
مافي و صالح به بررسي ميزان تمايل براي پرداخت محصوالت 
ارگانيك براي محصوالت سبزيجات و خيار در استان گيالن و 

پرداختند كه نتايج اين مطالعه نشان داد كه  ،1388تهران در سال 
متوسط تمايل به پرداخت افراد براي هر كيلوگرم خيار ارگانيك 

ريال براي هر 17238ارگانيك ريال و براي سبزيجات  12200
باشد و از ميان متغيرهاي مورد مطالعه متغير درآمد و  كيلوگرم مي

داري بر  ن در ميان اقوام اثر مثبت و معنيسابقه ابتال به سرطا
 ).1388مافي و صالح، ( تمايل به پرداخت براي خيار ارگانيك دارد

 نكنندگا مصرف نگرش ،1387در سال  همكاران و ساري اكبري
 را با آن پذيرش بر مؤثر عوامل و ارگانيك كشاورزي محصوالت

 مورد كشور استان 5 در پيمايشي -توصيفي روش از استفاده
 كنندگان نظر مصرف از كه داد نشان نتايج و دادند قرار بررسي

 و راديو مردم به اطالع رساني جهت ارتباطي كانال ترين مهم
 خاص هاي يق برچسبطر از عرضه روش، ترين مهم و تلويزيون
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 عاملي، تحليل از استفاده با. است بوده ارگانيك محصوالت
 چهار به ارگانيك پذيرش محصوالت در مؤثر عوامل ترين مهم

 و نظارت حمايتي،-خدماتي رساني، اطالع و آموزش عامل
 ).1387اكبري ساري و همكاران،( شدند بندي دسته اقتصادي

ررسي تمايالت با ب 1386محمودي و لياقتي در سال 
كنندگان نسبت به محصوالت ارگانيك بيان نمودند كه  مصرف

جهت ايجاد و توسعه نظام ارگانيك، قبل از هر چيز بايد به 
كنندگان و افزايش آگاهي آنان از محصوالت  نگرش مصرف

همچنين نتايج نشان داد كه هر قدر . ارگانيك پرداخته شود
تغذيه و سالمت كنندگان آموزش بيشتري از مباحث  مصرف

محصوالت كشاورزي داشته باشند، به همان ميزان تمايل 
محمودي و ( بيشتري به خريد محصوالت ارگانيك خواهند داشت

 ).1386لياقتي،
اغلب كشورهاي جهان حركت به سوي كشاورزي ارگانيك را 

جايي كه در ايران بازاري براي خريد و  از آن .اند شروع كرده
ارگانيك وجود ندارد كشاورزان  فروش محصوالت كشاورزي

توليد محصوالت ارگانيك را همراه با ريسك دانسته و تمايل 
. دهند خود نشان نمي چنداني براي توليد محصوالت ارگانيك از

و  ارگانيكمطالعه در مورد بازار محصوالت  ،به همين دليل
تواند كمك شاياني  كنندگان مي مصرف ها و ترجيح بررسي ويژگي

بازار بالقوه محصوالت ارگانيك و افزايش توليد  در ايجاد
. زيست نمايد ت به محيطارمحصوالت ارگانيك و كاهش خس

هدف اين مطالعه تعيين ميزان تمايل به پرداخت  ،بنابراين
كنندگان براي محصوالت ارگانيك و عوامل تأثيرگذار در  مصرف

پرداخت اين مازاد قيمت و همچنين عوامل و مشكالت بازار 
صوالت كشاورزي و تأثير گذار در ايجاد و توسعه محصوالت مح

ارگانيك و حركت به سمت كشاورزي پايدار و حفاظت از 
اين مطالعه با استفاده از الگوي دو . باشد زيست مي محيط
 .له خواهد پرداختااي هكمن به بررسي اين مس مرحله

 
 ها مواد و روش

با ( ايل به پرداختميزان تم رب رگذاريتأثبراي بررسي متغيرهاي 
از مدل توبيت ) توجه به ماهيت متغير وابسته كه حالت كيفي دارد

آوري  گيري از اطالعات جمع با بهره ،اين مدل. دشو يماستفاده 
كننده محصوالت ارگانيك  شده از هر دو گروه افراد مصرف

در اين . دينما يمفع ناشي از تصادفي بودن نمونه را رخطاي 

كننده حاضر به پرداخت مبلغي بيشتر براي  رفاگر فرد مص ،مدل
محصوالت ارگانيك باشد، به متغير وابسته مقداري واقعي و اگر 
حاضر به پرداخت مبلغي بيشتر براي محصوالت ارگانيك نباشد 

فرم كلي مدل توبيت به صورت رابطه . شود يممقدار صفر داده 
 ,Maddala, 2002 ; Amemyia( نشان داده شده است) 1(

1985(: 

)1(   
 

 
و پارامترها به صورت زير تعريف  رهايمتغ ،)1(در رابطه 

 :شوند يم
 iy :؛)2(متغير پنهان يا مشاهده نشده*

iy :؛)3(متغير مشاهده شده 
'γ : 1بردار×K از پارامترها كه بايستي برآورد شوند;  iu :

كه مستقل از متغيرهاي توضيحي است و  باشد يمجمله اخالل 
استوار  uδو واريانس ربر فرض توزيع نرمال با ميانگين صف

)0,( :است، يعني ui Nu δ≈ آستانه سانسور كه متغير : 0 ؛
وابسته در باالي آن قابل مشاهده و در مقادير كمتر از آن غير 

، هدف ها مدلدر اين مدل نيز همچون ساير . قابل مشاهده است
مشاهده  Nبر اساس  uδو γ'مترهاي نامعلوم يعنيبرآورد پارا

ي رگرسيوني متغير وابسته ها مدلچون ساير هم. است izو iyاز
iy  و  باشد يميك متغير تصادفي است كه داراي توزيع احتمال

. در نتيجه امكان محاسبه احتمال وقوع هر مشاهده وجود دارد
از صفر احتمال وقوع هر مشاهده از روي  تر بزرگبراي مشاهدات 

 :شود يمبه شكل زير تعريف  ،)2(رابطه 

)2( 
 

 
)(در معادالت فوق '

izF γ و)/( '
uiz δγΦ ترتيب معرف  به

تابع چگالي تجمعي توزيع نرمال و تابع چگالي تجمعي نرمال 
 . باشد يمانحراف معيار جمله اخالل  uδاستاندارد و

براي مشاهدات صفر احتمال وقوع هر مشاهده از روي  ،چنين هم
 : ديآ يم به دست) 3( رابطه

 

)3( 
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توابع توزيع  ضرب حاصلنمايي از  اساس تعريف تابع درست بر
شكل . شود يماحتمال هر دو مجموعه از مشاهدات حاصل 

  :باشد يم) 4(لگاريتمي تابع به صورت رابطه 
)4(  

 
دوم  ∑ اول نشانه حاصل جمع مشاهدات صفر و ∑ كه در آن

مالحظه  ،ترتيب بدين. باشد يمحاصل جمع مشاهدات غير از صفر 
كه مدل توبيت هر دو مجموعه از مشاهدات را در برآورد  شود يم

متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته  آثاري مدل و تعيين پارامترها
 δو γ'، )4(در تابع . دهد يممورد توجه و استفاده قرار 

از . برآورد شوند ستيبا يمكه  باشند يمي مدل پارامترها
ي مدل توبيت خطاي يكسان فرض نمودن ها تيمحدود

يي است كه تعيين كننده تصميم فرد براي پرداخت بيشتر رهايمتغ
با  1979در سال  Heckman. باشد يمارگانيك براي محصوالت 

آگاهي به ضعف مدل توبيت در عدم امكان جداسازي دو گروه از 
ي برآورد مدل توبيت را پيشنهاد ا مرحلهعوامل موثر، روش دو 

يك از دو  ربراي تعيين عوامل موثر در ه ،در روش هكمن. نمود
مدل و ) مرحله اول( مجموعه، مدل توبيت به دو مدل پروبيت

 ,Heckman( شود يمشكسته ) مرحله دوم(رگرسيون خطي 
1979.( 

بر تمايل فرد براي پرداخت بيشتر براي  توانند يمعواملي كه 
ي مستقل رهايمتغبگذارند، به صورت  ريتأثمحصوالت ارگانيك 

بر ميزان  توانند يمو عواملي كه  شوند يمدر مدل پروبيت وارد 
در مدل  ،بگذارند ريتأث انجام فعاليت پس از اتخاذ تصميم

متغير وابسته در مدل پروبيت . رنديگ يمرگرسيون خطي قرار 
كه در  باشد يمي با مقادير صفر و يك ا جملهشامل يك متغير دو 

آن عدد يك به منزله تصميم به پرداخت بيشتر و صفر به مفهوم 
به منظور  ،اين مرحله. باشد يمعدم تمايل به پرداخت بيشتر 

كه تابع  دشو يمامل موثر بر تصميم فرد تبيين شناسايي عو
 شود يمزير تعريف ) 5( رابطه صورت  نمايي آن به حداكثر درست

)Maddala, 1983:( 

)5( 
 

 معرف مشاهدات يك  1معرف مشاهدات صفر و  0در اين تابع 

مدل دوم با . تعريف شده است قبالً پارامترهاو ساير  باشد يم
كه با  )4(ت ميل يا تابع مخاطرهاضافه شدن متغير عكس نسب
، به مجموعه متغيرهاي شود يماستفاده از مدل اول ساخته 

متغير عكس نسبت ميل تابعي . دشو يممستقل مرحله اول مرتبط 
اگر زير مجموعه . خطي از متغيرهاي مستقل مدل استغير
*ها آني نمونه را كه در مورد ها داده

iy  ميزان انجام  بنابراينو
 ها دادهمورد اين  رمثبت است در نظر گرفته شود، د) iy(فعاليت 

 :الگوي رگرسيون مربوطه به مرحله دوم عبارت خواهد بود از
)6(  

، زماني كه شخصي تمايل به )3و  2(با در نظر گرفتن روابط 
 ):Hoffmann & Kassouf, 2005( داشته باشد پرداخت

)7( 
 

 

)8( 
 

داراي توزيع نرمال جدا از هم با ميانگين  iεو  iuدر روابط باال
و  iyو باشد يم ρو همبستگي sδو  uδصفر، انحراف معيار 

iz ولي  ،است براي تمامي افراد نمونه تصادفي قابل مشاهده
ig  1تنها زماني كه=iy شدباشد مشاهده خواهد .
)/( '

uiz δγφ  و)/( '
uiz δγΦ ي و ترتيب توابع توزيع چگال به

 :تراكمي نرمال استاندارد است كه

)9( 
 

)(با ixنسبت توزيع چگالي به توزيع تراكمي براي ui αλ   
ضريب عكس نسبت . شود يمنشان داده  )5()عكس نسبت ميل(

چنانچه . كند يمبازگو  ميل خطاي ناشي از انتخاب نمونه را
از صفر باشد، حذف  تر بزرگضريب اين متغير از لحاظ آماري 

مشاهدات صفر از مجموعه مشاهدات باعث اريبي پارامترهاي 
چنانچه ضريب اين متغير از لحاظ . برآورد شده مدل خواهد شد

حذف مشاهدات صفر منجر به اريبي  ،آماري برابر صفر باشد
ليكن منجر به از دست دادن  .نخواهد شد پارامترهاي برآورد شده

در  .)Maddala, 1983( دش خواهد منجر كنندهديي برآوركارا
و الگوي  تيبه دو الگوي پروب تيالگوي توب ،هكمن روش
 ميبر تصم توانند يكه م يعوامل. شود يم كيتفك يخط ونيرگرس
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بگذارند،  ريبه پرداخت تاث ليتما رشيبر پذ گانددكننيبازد
 يعوامل وارد شده و تيمستقل در الگوي پروب رهاييمتغصورت  به

موثر  دكنندگانيبه پرداخت بازد ليتما زانيتوانند بر م يكه م
 يخط ونيرگرس مستقل در الگوي رهاييباشند، در مجموعه متغ

 ريبا اضافه شدن متغ) يخط ونيرگرس( الگوي دوم. رنديگ يقرار م
از پارامترهاي  هاستفاد ، كه باليبه نام عكس نسبت م دييجد

مجموعه  به شود، يساخته م) تيپروب(برآورد شده الگوي اول 
وابسته در  ريمتغ. گردد يم مستقل الگوي اول مرتبط رهاييمتغ

و صفر  كي رياي با مقاد دو جمله ريمتغ كيشامل  تيالگوي پروب
كه  يبه پرداخت بوده در حال ليتما دهنده نشان ،كيعدد . است

 دكنندهيبه پرداخت بازد ليه عدم وجود تمادهند عدد صفر نشان
 گر بيان زين يخط ونيدر الگوي رگرس وابسته ريمتغ. باشد يم

و  تيالگوهاي پروب. به پرداخت توسط هر فرد است ليمقدار تما
 ريبه صورت ز تيالگوي توب كيحاصل از تفك يخط ونيرگرس

 :شود ينشان داده م

)10( 

 

)11( 

γ ضرايب الگو و αو  β ،درالگوي فوق i
نيز عكس نسبت  

با توجه به مطالعات انجام گرفته الگوي تجربي توبيت . ميل است
 :صورت زير تبيين شد به) هكمن يا مرحله وروش د(

)12( ∑
=

+=
9

1i
ii xWTP βα  

به پرداخت بيشتر براي محصوالت  تمايل )WTP)6كه در آن، 
و ) در صورت عدم پرداخت( ارگانيك در مرحله اول با ارزش صفر

و در مرحله دوم متوسط وزني مقدار ) در صورت پرداخت(يك 
ترتيب  به: x7تا  x1تمايل به پرداخت به عنوان متغير وابسته

، فاصله از )زن يا مرد بودن( ، جنسيت)سال( سن افراد :از عبارت
، ميزان متوسط )سال( ترين روستا، ميزان تحصيالت افراد يكنزد

ضاي خانواده خريد ماهانه، ميزان متوسط درآمد و تعداد اع
اطالعات الزم براي انجام . باشند ي مستقل ميها عنوان متغير به

سطح پرسشنامه بوسيله افرادي كه در  308از تكميل  ،برآوردها
  1390ال ـي در سـي تصادفرـگي ونهـازندران با روش نمـاستان م

 .است شدهآوري  انتخاب شدند، جمع
 

 ها يافته
مورد بررسي در  گويان پاسخي اقتصادي و اجتماعي ها يژگيو

حدود ( نفر 270 ،در اين مطالعه. است شدهنشان داده  ،)1(جدول 
) درصد 12حدود (نفر  38 را مردان و گويان پاسخاز ) درصد 88

درصد  82حدود  ،همچنين. دان دادهآن را زنان تشكيل 
كنندگان در مورد محصوالت ارگانيك اطالعاتي از پيش  مصرف

درصد آنان هيچ اطالعاتي در مورد اين  18داشتند و حدود 
سال با  39دهندگان  ميانگين سني پاسخ. محصوالت نداشتند

ي تحصيل ها سالتعداد . باشد يم 57/9انحراف معيار 
 باشد يمسال  18ال و حداكثر س 5كنندگان داراي حداقل  مصرف

درصد  38درصد آنان داراي تحصيالت زير ديپلم،  10كه حدود 
درصد داراي  52داراي تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم؛ و 

 ،كه پيداست طور همان. باشند يمتحصيالت ليسانس و باالتر 
بيشترين انحراف معيار مربوط به متغير درآمد ماهيانه و پس از آن 

 رود يمانتظار  بنابراين،. بوده است گويان پاسخي  انهيماهي  نهيهز
 .داشته باشد گويان پاسختا اثر قابل توجهي بر رفتار 

هايي در زمينه تمايل به پرداخت بيشتر  پرسش ،در اين مطالعه
براي محصول ارگانيك نسبت به محصول غير ارگانيك بدين 

د درص 10صورت مطرح شد كه ابتدا پيشنهاد مياني، يعني 
در . افزايش قيمت در محصول ارگانيك مورد پرسش قرار گرفت

دهنده اين افزايش قيمت پيشنهادي را بپذيرد،  كه پاسخ صورتي
درصد  10دهنده  كه پاسخ صورتي قيمت پيشنهادي باال و در

افزايش در قيمت محصول ارگانيك را نپذيرد قيمت پيشنهادي 
گزارش شده  ،)2(پايين، سوال خواهد شد كه نتايج آن در جدول 

درصد از  6/89 ،شود يمطوري كه مشاهده  نهما .است
درصدي قيمت خريد خيار  10حاضر به افزايش  گويان پاسخ

درصد از  4/10و  باشند يمارگانيك نسبت به خيار غير ارگانيك 
درصدي قيمت خيار ارگانيك نسبت به خيار  10افزايش  ها آن

هنگامي كه پيشنهاد پايين يعني . غير ارگانيك را نپذيرفتند
 را  آندرصد  32/1 ،شد ارايهدرصدي در قيمت  5افزايش 

شود در حالي  ارايهي تر نييپانپذيرفتند و بيان كردند كه پيشنهاد 
آن گروه از افرادي كه اولين . نددرصد آن را پذيرفت 08/9كه 

در گروه  ،درصدي قيمت را پذيرفتند 10پيشنهاد يعني افزايش 
درصدي در قيمت  15پيشنهاد باال قرار گرفتند و سوال افزايش 

. مطرح شد ها آنخيار ارگانيك نسبت به خيار غير ارگانيك براي 
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  .قبول كردنداين پيشنهاد را  ها آناز  درصد 7/70درصد پيشنهاد سوم را نپذيرفته و  9/18از اين بين 
 

 )هاي مطالعه يافته: مأخذ(ي اقتصادي و اجتماعي نمونهها يژگيو :)1(جدول 
 حداقل حداكثر انحراف معيار ميانگين رهايمتغ

 19 65 57/9 39 )سال(سن 
 5 18 54/2 11/14 تحصيالت

 7 30 00/4 40/15 )هزار ريال(قيمت خريد خيار 
 1 8 12/1 4/3 )كيلوگرم(خيار خانوار  مصرف ماهيانه

 3/0 10 38/2 35/4 )كيلومتر(روستا  نيتر كينزدفاصله از 

 2 6 93/0 54/3 )نفر(اندازه خانواده 
 1000 15000 52/2238 5982 )هزار ريال(ي ماهيانه خانوار  نهيهز

 2500 20000 29/2465 7030 )ريال رهزا(درآمد ماهيانه خانوار 
 

 )يافته هاي مطالعه:  مأخذ(وضعيت تمايل به پرداخت مصرف كنندگان :)2(جدول 
 درصدي 15پيشنهاد افزايش  درصدي 5پيشنهاد افزايش  درصدي 10پيشنهاد افزايش  وضعيت پذيرش

 درصد درصد درصد

 7/70 08/9 6/89 پذيرش
 9/18 32/1 4/10 عدم پذيرش

 6/89 4/10 100 جمع
 

بررسي اهميت برخي عوامل در  به ،در قسمتي از اين مطالعه
كننده  افزايش تقاضا براي محصول ارگانيك از ديدگاه مصرف

يك از عوامل مورد  ربراي ه ،همين منظور  به. پرداخته شده است
 ، متوسط)2با امتياز ( ، كم)1با امتياز ( نظر، پنج گزينه خيلي كم

قرار داده ) 5با امتياز ( و خيلي زياد) 4با امتياز( ، زياد)3با امتياز (
را  ها نهيگزكننده بر اساس اهميت آن يكي از  شده تا مصرف

 به دستپس از تجزيه و تحليل اطالعات نتايج . انتخاب نمايد
بين عواملي  زا گويان پاسخ. گزارش شده است ،)3(آمده در جدول 

كه مورد پرسش قرار گرفت بيشترين امتياز را به كيفيت محصول 
تقدند كه افزايش در كيفيت محصول و مع اند دادهتوليدي 

پس از كيفيت، . گذار در افزايش تقاضاست ريتأثعامل  نيتر مهم
و ارزان  دهند يمميزان اهميتي كه افراد به تغذيه خود و خانواده 

عنوان عوامل   ي دوم و سوم بهها ردهبودن محصول توليدي در 
از . ندا گرفتهموثر در افزايش تقاضا براي محصول ارگانيك قرار 

براي  اهميت در افزايش تقاضا نيتر كم ،بين عوامل بيان شده
دهندگان مربوط به توصيه دوستان  محصول ارگانيك از نظر پاسخ

 .باشد يمو نزديكان براي مصرف محصوالت ارگانيك 
 زايش ـوالت ارگانيك خود مستلزم افـا براي محصـزايش تقاضـاف

منظور در بخشي ديگر از همين   به .باشد توليد اين محصوالت مي
گذار در افزايش توليد  اين مطالعه به بررسي عوامل تأثير

نتايج اين بررسي در . محصوالت ارگانيك پرداخته شده است
ترين عامل  دهندگان مهم كه از نظر پاسخ كند بيان مي ،)4(جدول 

رزان موثر در افزايش توليد محصوالت ارگانيك حمايت از كشاو
دهندگان به  پاسخ ،همچنين. باشد صول ميمح در توليد اين

رسيدگي به بازار محصوالت ارگانيك و ايجاد استانداردهايي 
. اند خاص براي بازاريابي محصوالت كشاورزي امتياز يكسان داده

دهندگان از بين  ، از نظر پاسخهاي كشاورزي حذف يارانه نهاده
والت ترين نقش را در افزايش توليد محص كم ،عوامل بيان شده

  .ارگانيك خواهد داشت
. گزارش شده است ،)5(نتايج برآورد مدل پروبيت در جدول 
آن است كه تمايل  گر بيانعالمت ضرايب متغيرها در اين جدول 

مرد يا زن ( افراد براي خيار ارگانيك، با جنسيت به پرداخت بيشتر
) صورت متغير موهومي يك و صفر وارد شده استه بودن كه ب
متوسط ي سن، تحصيالت، رهايمتغدار و با  ي و معنيرابطه منف

ي محصوالت ارگانيك ها يژگيوخريد خيار ماهيانه، آشنايي با 
 .داري دارد رابطه مستقيم و معني
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 بررسي اهميت عوامل مختلف در افزايش تقاضا در  :)3( جدول
 )يافته هاي مطالعه:  مأخذ( كننده محصول ارگانيك از نظر مصرف

 امتياز خيلي زياد زياد متوسط كم كم خيلي عوامل

 1312 124 144 36 4 0 ايجاد بازارهاي اختصاصي براي محصول ارگانيك
 1322 138 134 32 0 0 توصيه پزشكان براي سالمتي

 1362 152 134 22 0 0 اهميت دادن افراد به تغذيه خود و خانواده
 1176 66 138 88 16 0 توصيه دوستان و نزديكان براي مصرف محصوالت ارگانيك

 1220 116 76 104 12 0 اي تبليغات رسانه
 1358 168 112 18 6 4 ارزان بودن

 1440 214 88 6 0 0 كيفيت
 1276 124 116 64 0 4 بندي مناسب بسته
 1264 92 160 52 4 0 ي مصرف سابقه

 

 )يافته هاي مطالعه: مأخذ (ف كنندگانبررسي عوامل موثر در افزايش توليد محصوالت ارگانيك از نظر مصر :)4(جدول 
 امتياز خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم عوامل

 1386 190 82 36 0 0 حمايت از كشاورزان به منظور توليد محصول ارگانيك
 1094 70 96 92 34 16 هاي شيميايي حذف يارانه جهت تهيه نهاده

 1314 116 162 26 4 0 رسيدگي به بازار محصوالت ارگانيك
 1314 128 138 40 0 2 ايجاد استانداردهايي خاص براي بازاريابي محصوالت كشاورزي

 

 )يافته هاي مطالعه: مأخذ (برآورد الگوي پروبيت :)5(جدول 
 اثر نهايي كشش در ميانگين  t آماره برآورد پارامتر متغير

 - 77204/0 6951/2  3106/3**   ضريب ثابت

 -09817/0 -10138/0 -7519/1 -49592/0*   جنسيت

 003409/0 17237/0 996/1 0191153/0**  سن

 00895/0 15307/0 123/2 04651/0** تحصيالت

 -00847/0 -04252/0 -014/1 -04189/0 فاصله از روستا

 03406/0 -14724/0 8727/1 18486/0* متوسط خريد در ماه

 09264/0 08827/0 5014/3 45899/0*** آشنايي با ارگانيك

 -03186/0 -16390/0 -569/1 -19823/0 اعضاي خانواده دتعدا

 228/0×10-7 02357/0 352/3 1481/0×10-6*** درآمد خانوار

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 8506/0  
MADDALA R-SQUARE= 48251/0  
LIKELIHOOD RATIO TEST= 285/28  
P-VALUE = 0082/0  

 در سطح يك و پنج و ده درصد معني داري  بيترت به* و** و*** 
 

شود كه متغير جنسيت  به نتايج اين مطالعه، مشاهده مي با توجه
داري بر پذيرش مبالغ پيشنهادي جهت خريد  اثر منفي و معني

اين به اين معني است كه بانوان . خيار ارگانيك خواهد داشت
تمايل بيشتري به استفاده از محصوالت ارگانيك داشته و نسبت 



 105  ...مندي از محصوالت ارگانيك  كنندگان به منظور بهره برآورد ميزان تمايل به پرداخت مصرف

 

مردان اهميت بيشتري به استفاده از محصوالت ارگانيك نشان  به
داري بر  همچنين، متغير سن اثر مثبت و معني. خواهند داد

احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي جهت مصرف محصول ارگانيك 
 ها آنكنندگان تمايل  با افزايش سن مصرف بنابراين،. باشد مي

افراد  زيرا،. يابد يده از محصوالت ارگانيك افزايش مبراي استفا
، تر متنوعهاي  ل درگير بودن با مشكالت و بيماريبه دلي تر مسن

. تمايل به استفاده از محصوالت ارگانيك و طبيعي خواهند داشت
كمتري به  تمايلبه دليل توجه كمتر به سالمتي،  ترها جوان ،اما

اين اثر در سطح . استفاده از محصوالت ارگانيك خواهند داشت
دهد كه يك درصد  نتايج نشان مي. دار است صد معنيپنج در

افزايش در سن افراد منجر به افزايش احتمال پذيرش مبالغ 
درصد خواهد شد و با توجه به اثر نهايي  17/0پيشنهادي معادل 

در سن افراد منجر به افزايش ) يك سال( افزايش يك واحدي
 .د شدواحدي در احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي خواه 0039/0

متغير بعدي كه در الگوي پروبيت به عنوان يك متغير توضيحي 
ضريب . باشد يمي تحصيل افراد ها سالتعداد  ،وارد شده است

 5در سطح (داري  دهد رابطه مثبت و معني يمبرآورد شده نشان 
ي تحصيل و احتمال پذيرش مبالغ ها سالبين تعداد ) درصد

افرادي كه از . د داردپيشنهاد شده براي محصول ارگانيك وجو
به دليل آشنايي بيشتر با  ،سطح تحصيالت باالتري برخوردارند

اطالع از فوايد محصوالت  مواد شيميايي بر سالمتي انسان و آثار
و به دليل اهميت بيشتري كه به برنامه غذايي و  ارگانيك

دهند، تمايل بيشتري براي پرداخت باالتر براي  يمسالمتي 
 افزايش با گفت توان يم .دهند يم نشان خود از ارگانيك محصوالت

ي تحصيل احتمال پذيرش مبالغ ها ساليك درصدي در تعداد 
با توجه به اثر نهايي  .يابد يمدرصد افزايش  153/0پيشنهادي 

 يها سال تعداد در واحد يك افزايش با متغير اين براي آمده دست به
 .يافت خواهد زايشاف واحد 0089/0 افراد پرداخت به تمايل تحصيل

اهميت  ،باالست ها آنافرادي كه ميزان خريد خيار ماهيانه 
از  ،كنند يمبيشتري به اين نكته دارند كه محصولي كه خريداري 

با توجه به . ي الزم برخوردار باشداستانداردهانظر بهداشت از 
دهد كه رابطه بين ميزان خريد خيار  يمآمده نشان  به دستنتايج 

ارگانيك ) خيار(مايل به پرداخت بيشتر براي محصول در ماه و ت
 ،كه طوري به ،درصد دارد 10داري در سطح  رابطه مثبت و معني

با افزايش يك درصدي در ميزان خريد ماهيانه احتمال پذيرش 
 .يابد يمدرصد افزايش  147/0مبالغ پيشنهادي 

كشش متغير شناخت محصوالت  ،)5(اساس نتايج جدول ر ب
 به طورتوان بيان كرد كه  يم ،بنابراين. باشد مي088/0ارگانيك 

 هاي ويژگيمتوسط يك درصد افزايش در شناخت افراد از 
 088/0محصوالت ارگانيك احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي 

با افزايش يك واحدي در  ،ديگر به عبارت. يابد يمدرصد افزايش 
يك شناخت افراد تمايل به پرداخت بيشتر براي محصول ارگان

يد توجه بيشتر اين اثر نيز مو. فزايش خواهد يافتواحد ا 092/0
ا باشد، چر يمبه مقوله تبليغات در فرايند بازاريابي اين محصول 

كه نخستين كاركرد تبليغات ايجاد شناخت است و در مراحل بعد 
 .ها شود يقهسلتواند زمينه ساز تغيير در  يم

دار  يك درصد معنيز نظر آماري در سطح ضريب متغير درآمد ا
دهد كه با افزايش  يمشده است و عالمت مثبت آن نيز نشان 

 .يابد يمدرآمد افراد، احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي افزايش 
آمده براي اين متغير  به دستبا توجه به كشش  ،طوري كه به
توان بيان كرد با افزايش يك درصدي در درآمد افراد تمايل  يم

درصد  023/0ي محصول ارگانيك معادل به پرداخت بيشتر برا
) ريال(اگر متغير درآمد يك واحد  ،به بيان ديگر. يابد يمافزايش 

 22/0×10-7افزايش يابد احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي معادل 
 .يابد يمافزايش ) ريال(واحد 
كه در برآورد الگوي پروبيت مشخص است، بيشترين  گونه همان

با كشش (الغ پيشنهادي، متغير سن اثر را بر احتمال پذيرش مب
ين اثر را بر احتمال پذيرش تر كمخواهد داشت و ) درصدي 17/0

با كششي معادل (اي خانواده اين مبالغ مربوط به متغير تعداد اعض
 .باشد دارا مي) درصدي -16/0

 )7(نمايي بيني صحيح در مدل و آماره درست درصد صحت پيش
توانسته است درصد قابل حاكي از آن است كه مدل برآوردي 

قبولي از مقادير وابسته را با توجه به متغيرهاي توضيحي 
تمايل به  گويان پاسخدرصد  85 ،به عبارتي. بيني نمايد پيش

نسبتي كامالً مناسب  ارايهبيني شده بله يا خير را با  پرداخت پيش
هاي  آماره ،همچنين. اند دادهبا اطالعات، به درستي اختصاص 

MADDALA وLIKELIHOOD RATIO TEST (L.R) 
كه  گونه همان. داري مناسب الگوي برآوردي است نيز مؤيد معني

 .باشد مي درصد يك سطح رد L.R داري معني سطح ،شود يم مالحظه
 . مرحله دوم هكمن برآورد الگوي رگرسيون خطي ساده است

نشان داده  ،)6(نتايج حاصل از برآورد ضرايب مدل در جدول 
 .شده است
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 )يافته هاي مطالعه:  مأخذ( برآورد الگوي رگرسيون خطي :)6(جدول 
 كشش در ميانگين tآماره  برآورد پارامتر متغير

 9626/0 81/6 95/845** ضريب ثابت
 1077/0 46/2 -269/189** جنسيت

 521/0 84/1 238/12* سن
 314/0 182/2 456/7** تحصيالت

 2121/0 -2203/0 -8463/3 فاصله از روستا
 136/0 871/2 095/5*** متوسط خريد در ماه
 213/0 122/2  46/33**  آشنايي با ارگانيك

 -276/0 -287/1 -224/5 اعضاي خانواده دتعدا
 6194/0 255/4 164/0×10-4 *** درآمد خانوار 

 181/0 101/2 0324/0** متغير نسبت ميل
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED=  8621/0  

 درصد 10و  5و  1به ترتيب معني داري در سطح * و ** و*** 
 

آن است كه متغير جنسيت اثر  گر بيانبرآورد الگوي خطي نيز 
داري در سطح پنج درصد بر ميزان تمايل پرداختي  منفي و معني

نتيجه نشان  ،اينبنابر. افراد براي مصرف خيار ارگانيك دارد
ريال  269/189به طور ميانگين  دهد كه زنان نسبت به مردان مي

با افزايش يك  ،همچنين. تمايل پرداخت بيشتري خواهند داشت
ريال  24/12واحدي در سن افراد ميزان تمايل پرداخت به ميزان 

و با افزايش يك درصد در سن افراد، اين ميزان تمايل پرداخت 
 .درصد افزايش خواهد يافت 5210/0به اندازه 

درصد با عالمت مثبت  5ر سطح دضريب متغير تحصيالت 
دهد كه سطح  يماين عالمت مثبت نشان . دار شده است معني

آموزش باالتر، احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي را افزايش 
افزايش يك درصدي در ميزان  ،به عبارت ديگر. دهد يم

، ميزان تمايل به پرداخت بيشتر براي گويان پاسختحصيالت 
درصد افزايش  314/0گانيك معادل مندي از محصوالت ار بهره

با افزايش تحصيالت افراد، ميزان دانش و آگاهي  ،زيرا. دهد يم
از فوايد محصوالت ارگانيك افزايش يافته و احتمال  ها آن

. شود يمپذيرش مبلغ پيشنهادي براي محصول ارگانيك بيشتر 
وجود  گر بيانعالمت مثبت ضريب برآورد شده متغير شناخت، 

ت بين متغير آشنايي با محصوالت ارگانيك و تمايل به رابطه مثب
با  ،كه طوري هب .باشد يمپرداخت بيشتر براي اين محصوالت 

افزايش يك درصدي در متغير شناخت افراد از ويژگي و 
محصوالت ارگانيك ميزان تمايل به پرداخت بيشتر  هاي ويژگي

 .يابد يمدرصد افزايش  213/0براي اين محصوالت 

رآورد شده متغير متوسط خريد خيار ماهانه ضريب ب ،همچنين
رابطه مستقيم بين متوسط  گر بياندار شده است كه  مثبت و معني

خريد ماهانه و تمايل به پرداخت بيشتر براي محصول ارگانيك 
افزايش متوسط خريد به ميزان يك درصد سبب افزايش . باشد يم

. شود مي درصدي در احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي 136/0
عالمت مثبت ضريب برآوردي متغير درآمد ماهيانه خانوار نيز با 

دهنده  خواني داشته و نشان هم ،آنچه مورد انتظار بوده است
احتمال پذيرش در تمايل به پرداخت همراه با افزايش درآمد 

اساس كشش متغير درآمد ماهانه، افزايش يك درصدي ر ب. است
مندي  مبلغ پيشنهادي براي بهرهدر اين متغير، احتمال پذيرش 

 .يابد يمدرصد افزايش  619/0يك معادل ارگانمحصول 
. دار است يل نيز مثبت و معنيمضريب برآوردي عكس نسبت 

حذف مشاهدات صفر منجر به اريبي در برآوردها خواهد  بنابراين،
توجه به ا ب. اند مشاهدات صفر در اين برآورد حذف نشده. شد

 .باشد مي درصد 86يب تعيين در اين الگو برابر نتايج برآوردي ضر
درصد متغير تمايل پرداخت، توسط متغيرهاي  86 ،بنابراين

 گر بيانكه  شده استوضيحي استفاده شده در الگو توضيح داده ـت
 .خوبي برازش الگوي برآوردي است

كه ارزش يك  )WTP( مقدار انتظاري متوسط تمايل به پرداخت
به ) 10(دهد، بر اساس رابطه  ك را نشان ميكيلوگرم خيار ارگاني

نتايج بررسي . باشد يمريال  5/2276كه معادل  ديآ يم دست
ند محصوالت ارگانيك را با هست دهد كه افراد حاضر نشان مي

 .قيمت باالتر از قيمت محصوالت غيرارگانيك خريداري نمايند
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 نكته قابل توجه آن است كه مطالعات اندكي در سطح جهاني به
بررسي تمايل پرداخت براي محصوالت ارگانيك و تعيين عوامل 

در . اند اي هكمن پرداخته آن با استفاده از الگوي دو مرحله مؤثر بر
ايران در مورد محصوالت ارگانيك چنين روشي استفاده نشده و 

و صالح،  مافي(مطالعه  مانند با استفاده از الگوي لوجيت بيشتر
مقايسه نتيجه اين . برآورد شده استاين تمايل پرداخت  )1388

كنندگان حاضر  كه مصرف دهد مطالعه با مطالعه مشابه نشان مي
به پرداخت بيشتر براي محصوالت ارگانيك هستند و اين نتيجه 

ميزان تمايل به پرداخت براي  .لعه قبلي استاهمسو با نتيجه مط
خيار ارگانيك در مطالعه حاضر بيشتر برآورد شده است كه 

. تواند به موقعيت مكاني و زماني انجام مطالعه مربوط باشد مي
خريد خانواده اثر  توانهمچنين افزايش درآمد به دليل افزايش 

داري بر ميزان تمايل به پرداخت بيشتر براي  مثبت و معني
كه همسو با نتايج قبلي و  محصوالت ارگانيك خواهد داشت

 .مطابق انتظار بوده است
 

 يگير بحث و نتيجه
توجه به نتايج اين پژوهش، متغير تحصيالت هم بر احتمال  اب

. باشد گذار ميتمايل پرداخت افراد اثر تمايل پرداخت مؤثر و ميزان
در بين جوامع  ويژه بهتوسعه تحصيالت عمومي  بنابراين،

منجر به افزايش آگاهي افراد و به دنبال  تر سوادروستايي و كم 
ف محصوالت ارگانيك خواهد آن بهبود اقبال عمومي در مصر

مشاهده شد، افزايش آگاهي افراد در مورد  كه گونه همان. شد
محصوالت ارگانيك و شناخت بيشتر آن، در بهبود مصرف 

 ،در همين راستا. دمحصوالت ارگانيك بسيار مؤثر خواهد بو
هاي محصوالت  ايشگاههاي آموزشي، برگزاري نم برگزاري كارگاه

اده از رسانه عمومي جهت ترويج استف استفاده از ارگانيك و
با بهبود درآمد افراد نيز تمايل . شود كاالهاي ارگانيك توصيه مي

خواهد  شيافزاپرداخت و احتمال پذيرش مبالغ پيشنهادي نيز 
در مناطق  ژهيو بهدر همين راستا توزيع عادالنه درآمدها . يافت

نيك و محروم و روستايي منجر به بهبود بازار محصوالت ارگا
. افزايش اقبال عمومي از بازار اين محصوالت خواهد شد

دهد كه افراد با سنين بيشتر  نتايج اين مطالعه نشان مي ،همچنين
تمايل بيشتري جهت پرداخت بابت محصوالت ارگانيك خواهند 

خود اهميت  چرا كه افراد با سنين باالتر بيشتر به سالمتي. داشت
هميت سالمتي توجه به ا اشود ب توصيه مي بنابراين، .دهند مي

تر، الزم است تا در بين اين افراد تمركز  افراد با سنين پايين
تر را به سمت مصرف  شده و ذائقه افراد با سنين پايينبيشتري 

 . محصوالت ارگانيك سوق داد
ارگانيك زارهاي تفكيك شده از محصوالت غيرايجاد با ،در نهايت

شده و رسمي نمودن اين بازارها بر مبناي تمايل پرداخت برآورد 
حمايت دولت از . در آينده منجر به رونق اين بازارها خواهد شد

 يها تيفعالاطالع رساني و  كشاورزان پيشرو در كشت ارگانيك،
دهي  جهت، موجود در كشور يها تيظرفترويجي براي استفاده از 

تحقيقات كشاورزي از مصرف كودهاي شيميايي به مصرف 
منجر به توليد بيشتر  تواند يم و بيولوژيك آلي يكودها

ي ها خسارتمحصوالت ارگانيك و در نتيجه كاهش 
بين كشورهاي  ژهيو به ،هاي اخير در سال. زيستي شود محيط

توسعه يافته، از محصوالت ارگانيك استقبال مناسبي صورت 
دليل افزايش آگاهي مردم از  به يمند عالقهاين . گرفته است

 از ايمني تر شيبو درك  زيستي محيطاشتي و بهد يها موضوع
ي بسياري از  امروزه خواسته. مواد غذايي حاصل شده است

سالمت محصول از سوي توليد  كنندگان تضمين ايمني و مصرف
محصول  ي عرضهكنندگان و اطمينان از نداشتن اثر سوء توليد و 

با پرداختن به توجيه ضرورت  بنابراين،. زيست است بر محيط
د آن براي يجاد بازار محصوالت ارگانيك در كشور و تشريح فوااي

هاي تشكيل بازار  توان زيرساخت اقشار مختلف جامعه، مي
 .محصوالت ارگانيك را در كشور بنا نهاد

 

 ها يادداشت
1. Movement Federation Of Agriculture 

International 
2. Latent or Unobserved Variable  
3. Observed Variable 
4. Hazard Function 
5. Inverse Mills Ratio 
6. Willingness to Pay. 
7. Likelihood Ratio Statistic 
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