
  3     جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی
 

 
  جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی 

 خانوارها و عوامل موثر برآن
 

  2و محمدرضا کهنسال 2، آرش دوراندیش2*، محمد قربانی1احمدرضا شاهپوري
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  چکیده
کننـدگان راجـع بـه    ریزي در سطح تولید ضـرورت دارد شـناخت الزم از رفتارهـاي آتـی مصـرف     با توجه به اهمیت برنامه

 هـاي با توجه به این مهم در این مقاله با استفاده از الگوي رگرسیون به ظاهرنـامرتبط، و داده . محصوالت ارگانیک حاصل شود
خانوار شهرستان مشهد، عوامل موثر بر سهم آتی خانوارها از مصرف زعفـران ارگانیـک    200مربوط به  1391مقطع زمانی سال 

درصـد از زعفـران    34نتایج نشان داد که خانوارهاي شهرستان مشهد تمایل دارند بـه طـور میـانگین    . مورد بررسی قرار گرفت
خانوارهاي داراي همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهاي تعداد . مایندمصرفی آتی خود را به صورت ارگانیک مصرف ن

، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت زعفران ارگانیک نسبت به غیرارگانیک و برچسب ارگانیک تاثیر مثبت و متغیر  سال 10افراد زیر 
با . اندیل به مصرف آتی زعفران ارگانیک داشتههاي زیست محیطی ناشی مصرف زعفران غیرارگانیک تاثیر منفی بر تمادلنگرانی

کنندگان، کمک به افزایش آگاهی مردم هاي مطالعه، به کار بردن راهکارهاي ارتقا جایگاه محیط زیست نزد مصرفتوجه به یافته
-انیک تولید مینسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی مکانیزمی براي الزام به کار بردن برچسبی براي زعفرانی که به صورت ارگ

 .شود پیشنهاد شد
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  مقدمه
هاي ناشی از مصـرف انـواع کودهـاي    تاثیرات نامطلوب و آسیب در پاسخ به 1حرکت به سمت کشاورزي ارگانیک

ل گرفـت و موجـب شـد تـا حرکـت از      ها در تولید مواد غذایی در کشورهاي مختلف، شکو هورمون شیمیایی، سموم
هدف کشـاورزي ارگانیـک،   ). Drinkwater, 2009(کشاورزي غیرارگانیک به سمت کشاورزي ارگانیک تسریع شود 

عالوه بـر مزایـاي زیسـت محیطـی و     . ونه مواد شیمیایی استافزایش تولید محصوالت بدون تکیه بر استفاده از هرگ
از . اقتصادي تولید و مصرف محصوالت ارگانیک، کشاورزي ارگانیک از لحاظ اجتماعی نیز منافع زیادي به همراه دارد

افـزایش  هاي شغلی را هاي ارزان و غیروارداتی و نیز تکیه بیشتر به نیروي کار، فرصتجمله به دلیل استفاده از نهاده
 .دهدمی

به عنوان یکی از محصوالت تولیدي و مصرفی استراتژیک و ارزآور کشاورزي کشور شناخته  زعفراندر این میان  
امکان براي ایران وجود دارد  با توجه به بازار بسیار خوب این محصول در آسیاي صغیر و خصوصا اروپا، این .شده است

درصدي این  96رقیب مانند ایتالیا و اسپانیا عقب نگذارد و بازار مناسب اي ورهکه بتواند خود را از کوران رقابت با کش
 کل .)Iran Organic Association, 2013( نماید حفظ از طریق تولید محصول ارگانیکمحصول در سطح جهان را 

کتـار اسـت   ه هزار 60خراسان رضوي است، بالغ بر  استان که عمده آن در در ایران مساحت زیر کشت این محصول
)FAO, 2012( ،این امکان وجود دارد کـه بـا    که با توجه به ارزش واقعی هر کیلو و همچنین مقدار زمین زیر کشت

یکی از تحوالت بارز . حاصل شودتولید بسیار بیشتري را در آینده  حمایت هاي بیشتر و وارد کردن سیستم هاي جدید،
هـاي اخیـر گسـترش     ور و بویژه در استانهاي خراسان طی سـال هاي کشاورزي کش و قابل مالحظه در عرصه فعالیت

هاي اخیـر همزمـان بـا     در سال). Bazrafshan & Ebrahimzade, 2006(مکانی کشت زعفران بوده است  -فضایی
، تولید با توجه به اینکه امروزه در جهان. افزایش سطح زیرکشت زعفران، تولید آن نیز افزایش چشمگیري یافته است

ارگانیک صنعتی بسیار قانونمند مطرح است و در حال حاضر در اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، کانادا، ژاپن و  محصوالت
باشد، حرکت به سمت تولید در بسیاري از کشورهاي دیگر حرکت به سمت مصرف محصوالت ارگانیک چشمگیر می

زارهاي خارجی ایـن محصـول و از آن مهمتـر    تواند تضمین کننده رقابت بدون رقیب ایران در بازعفران ارگانیک می
کنندگان و حفظ محیط زیست و مزارع کشت این محصول در ایران باشد، که خوشبختانه ایـن  ارتقاي سالمت مصرف

 .حرکت در استان شکل جدي پیدا کرده است

کنندگان در اي از مطالعات مربوط به الگوي رفتاري مصرفکننده پیشینه قابل مالحظهدر حیطه تحقیقات مصرف
ارتباط با محصوالت مختلف ارگانیک صورت گرفته است، اما بصورت اختصاصی بر روي تمایل به مصرف آتی زعفران 

در ادامه به تعدادي از مطالعات خارجی و داخلی که به روشهاي مختلف بر روي . اي انجام نشده استارگانیک  مطالعه
 .شودره میمصرف محصوالت مختلف ارگانیک انجام شده، اشا

به منظور یافتن انگیزه هاي خرید محصوالت ارگانیک اقدام به تعیین ) Wouter et al., 2004( ووتر و همکاران
خانوار را  15000این مطالعه اطالعات خرید و الگوي مصرف . الگوي رفتاري در خرید محصوالت ارگانیک در ولز نمود

                                                
1- Organic Farming 
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کنندگان بازار در حـال رشـد محصـوالت    نتایج نشان داد که خریداران عمده و متوسط مهمترین مصرف. بررسی کرد
در این دو گروه طعم محصول و سالم بودن آن به عنوان مهمترین دالیل انتخاب محصـوالت  . باشندارگانیک ولز می

کنـد  ه تعداد محصوالت ارگانیکی که یـک خـانواده انتخـاب مـی    این مطالعه نتیجه گرفت ک. ارگانیک ذکر شده است
هاي مربوط بـه  این مطالعه همچنین انگیزه. بستگی به میزان اعتقاد خانوار به سالمت و خوشمزه بودن محصول دارد

ایدا و . داندهاي طعم و سالمت محصوالت غذایی مرتبط میاولین خرید و ادامه خرید محصوالت ارگانیک را با ویژگی
این مطالعه از . اندهاي موثر در خرید غذاي ارگانیک در ایتالیا پرداختهبه بررسی انگیزه) Idda et al., 2008( همکاران

هاي استفاده شـده  لمد. هاي ویژه محصوالت ارگانیک در ایتالیا انجام شده استطریق اطالعات حاصل از  فروشگاه
هاي در این پژوهش چهار پروفایل متفاوت براي انگیزه. و رگرسیون الجیت بوده است 1شامل تحلیل تشابه چند گانه

در این میان سالمت غذا مهمتـرین عامـل انتخـاب غـذاي     . کنندگان محصوالت ارگانیک مشخص شده استمصرف
یطی، وجود درآمد کشاورزي و خانوادگی، و همچنین جنسیت از عالوه بر این مالحظات زیست مح. ارگانیک بوده است

اي تحـت عنـوان   در مقالـه ) Biemans, 2009( بیمـانس . باشندسایر عوامل موثر بر انتخاب محصوالت ارگانیک می
هـاي حاصـل از   کنندگان لهستانی بـه تجزیـه و تحلیـل داده    عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی آلی در نظر مصرف

ترین عوامل مصرف مـواد  کنندگان لهستانی پرداخت، مطالعه وي نشان داد که مهممصاحبه چهره به چهره از مصرف
کنندگان لهستانی نسبت به مواد غذایی ارگانیک همچنین مصرف. غذایی ارگانیک، سالم بودن، ایمنی و طعم آن است

در نتیجه نه . عالوه بر نقاط مثبت مواد غذایی ارگانیک نظرات مختلف منفی نیز وجود داشته است. مثبتی دارندنگرش 
 .باشدتنها ماهیت مواد غذایی ارگانیک بلکه در دسترس بودن آن و آگاهی در مورد مواد غذایی ارگانیک بسیار مهم می

 تـرجیح  و تقاضا بررسی مشهد، به شهر در میدانی بررسی یک در )Ghorbani et al., 2007( قربانی و همکاران

مصرف  180 از که تحقیق این نتایج براساس .پرداختند توصیفی به صورت ارگانیک براي محصوالت کنندگانمصرف
 با این اند،نداشته ارگانیک محصوالت از مناسبی اطالع پاسخگویان درصد 80 حدود است، گرفته صورت کننده مشهدي

 ,.Babaakbari et al(بابا اکبري و همکاران . نشان دادند این محصوالت مصرف به تمایل پاسخگویان نفر 173 حال،

در پنج استان ایران موثر بر پذیرش محصوالت  کشاورزي ارگانیک بررسی نگرش مصرفکنندگان و عوامل به  )2008
به چهار نیک مؤثرترین عوامل در پذیرش محصوالت ارگاحاکی از آن بود که از تحلیل عاملی نتایج حاصل . پرداختند

درصـد از   7/69که در مجموع ، بندي شدندته نظارت و اقتصادي دس، خدماتی حمایتی، عامل آموزش و اطالع رسانی
 مطالعه پیمایشی به بررسی در یک ،)Alizadeh et al., 2008( و همکاران علیزاده .اریانس موجود را تبیین نمودندو

. پرداختنـد  شـیراز  در توصـیفی  بـه صـورت   ارگانیک سبزیجات براي مصرف کنندگان و تقاضاي ترجیح آگاهی، سطح
 تمایل آنها و بودند ارگانیک محصوالت از حداقلی سطح آگاهی داراي افراد درصد 50 حدود بررسی این براساس نتایج

  . باال بوده است بسیار ارگانیک محصوالت مصرف براي

-قدم اول در توجه و حرکت به سمت مصرف و تولید محصوالت ارگانیک و سالم، شناسایی هدف، یعنی مصـرف 
-چرا که عامل اصلی رشد هر سامانه اقتصادي، داشتن دانش مدیریت بر مبناي شناخت رفتار مصـرف کنندگان است، 

لـذا بررسـی جامعـه     ).Haghjou et al., 2011(باشد کننده، عوامل تاثیرگذار بر آن و قدرت پیش بینی رفتار وي می
                                                

1- Multiple Correspondent Analysis 
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استان . باشدریزان بخش کشاورزي میو برنامهسیاست گذاران هاي کنندگان یکی از اولویتفتار مصرفهدف، یعنی ر
پایلوت تولیـد محصـوالت ارگانیـک    بزرگترین تولید کننده زعفران در ایران و جهان بوده و به عنوان  خراسان رضوي

ارگانیک تولیـد و گـواهی بـین المللـی     که چند محصول می باشد تنها استان کشور شناخته شده است، به طوري که 
در استان  زعفران از جملهنوع محصول ارگانیک  10اکنون  کرده است ودریافت صادرات به خارج از کشور با نام ایران 

هایی هاي پرمصرف در سبد غذایی خانوارهاي ایرانی است وگرایشاز سویی دیگر زعفران، یکی از ادویه. شودتولید می
باشد ضمن ارائـه تصـویري از   بنابراین الزم می. به استفاده از محصوالت ارگانیک شکل گرفته است در جامعه شهري

آینده مصرف زعفران ارگانیک در سبد خانوارها، عوامل موثر بر ورود این محصول به سبد غذایی آنها مورد بررسی قرار 
هـاي  اي و شـبکه هاي منطقهگزاريیدي، سیاستهاي تولهاي بخشتواند در برنامه ریزينتایج این مطالعه می. گیرد

با توجه به . مورد استفاده قرار گیرد) خدمات مالی، خدمات بازاریابی و خدمات فرآوري(حمایت از تولید زعفران ارگانیک 
هاي مـوثر بـر   این مهم، در این مطالعه تالش شده است جایگاه زعفران ارگانیک در سبد آتی خانوارها بررسی و سازه

 . گیري رفتار آتی خانوارها با استفاده از الگوي اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گیردلشک

  هامواد و روش
، و یا معادالت رگرسیونی بـه ظـاهر   )SUR(هاي به ظاهرنامرتبط روش مورد بحث این پژوهش، مدل رگرسیون

توان را می SURمدل ). Zellner, 1962(در اقتصادسنجی پیشنهاد شد  1962باشد که در سال می) SURE(نامرتبط، 
در نظر گرفت که در آن برخی از اعضاي بردار ضرایب برابر با صفر در  1اي از مدل خطی عمومیبه عنوان حالت ساده
در این سیستم هر یک از معادالت متغیر وابسته مخصوص به خود را داشته و به صورت بـالقوه  . نظر گرفته شده است

هر معادله به نوبه خود یک رگرسیون خطی . تفاوتی از متغیرهاي توضیحی را در برداشته باشدتواند، مجموعه منیز می
 "2به ظاهر نـامرتبط "تواند به صورت مجزا تخمین زده شود و به همین دلیل این مجموعه از معادالت را بوده که می

. مختلف داراي همبستگی می باشدزیرا فرض بر آن است که جز خطا در میان معادالت ). Green, 2002(خوانند می
چنین تخمین . تخمین زده شود OLSتواند به صورت تک معادله از طریق روش حداقل مربعات معمولی این مدل می

کـه داراي فـرم   ( "FGLSحداقل مربعات تعمیم یافتـه ملمـوس،   "هایی سازگار هستند، اما به اندازه تخمین از روش 
معادلـه رگرسـیونی، خـواهیم     mبا فرض وجـود  . کارا نیستند) باشدیانس میکووار-مشخصی براي ماتریس واریانس

  :داشت

)1(  
 

فرض بر این است که تعداد مشاهدات زیاد است، . است) نمونه(اندیس مشاهده  tنشان دهنده شماره معادله،  iکه 
، و yit، یک متغیر پاسخ iمعادله  هر. ، ثابت باقی بماندmبه سمت بی نهایت تعداد معادالت  Tاي که با افزایش به گونه

معادله نیز به نوبه خـود بـه صـورت بـرداري      mدر نهایت اگر این . دارد kiبعدي از متغیرهاي توضیحی  kiیک بردار 
 .)Zellner, 1962(تشکیل می شود ) 2(نمایش داده شوند، سیستمی به شکل رابطه 

                                                
1- General Linear Model 
2- Seemingly Unrelated Regression 
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)2(  

 

هاي زمان مستقل هستند، اما ممکن است داراي همبستگیدر طول  ɛitفرض این مدل آن است که اجزاي خطاي 
 . بین معادله اي همزمان باشند

، به همین باشدن طمینااند قابل انمیتوت الدتک معاتک  R2ازش، آماره برنیکویی سی ربراي بر، SURدر الگوي 
و آزمـون    ي  هـا  هاي به ظاهرنامرتبط از آمـاره داري کل رگسیون منظور براي بررسی نکویی برازش و معنی

همچنین قبل از تخمین معادالت رگرسیون به ). Elroy, 1977(داري کلی که معادل یکدیگر هستند، استفاده شد معنی
براي این آزمـون، از  . ، الزم است وجود همبستگی همزمان بین جمالت اخالل در معادالت آزمون شودSUREروش 

  :باشدمی)  3(که داراي توزیع کاي دو به شکل رایطه  استفاده می شود،  LM1آماره آزمون 

)3(  
 

LM= T 
پس از محاسـبه  . باشدضریب همبستگی جمالت اخالل معادالت می rنشانگر تعداد مشاهدات و  T، )3(در رابطه 

بوده  جه آزادي مقدار بحرانی داراي در. مقدار آماره آزمون الزم است مقدار آن با مقدار بحرانی مقایسه شود
پس از مقایسه مقدار آماره آزمون با مقدار بحرانی، . باشد، تعداد معادالت در سیستم معاالت همزمان میmکه در آن 

توان از رویکرد رگرسـیون بـه   در صورت رد فرضیه صفر، همبستگی همزمان بین جمالت اخالل قابل رد نبوده و می
 .ظاهر نامرتبط استفاده کرد

قربـانی و  و  )Wouterpertiga et al., 2004( ووترپرتیگـا و همکـاران  باتوجه به مطالعات اشاره شـده از جملـه   
هاي به ظاهر در زمینه مصرف محصوالت ارگانیک و ماهیت الگوي رگرسیون)  Ghorbani et al., 2007( همکاران

نامرتبط، براي بررسی میزان تاثیر عوامل اجتماعی، بهداشتی و اقتصادي موثر بـر تمایـل بـه مصـرف آتـی زعفـران       
   .پیشنهاد شده است) 4(ارگانیک، رابطه 

)4     (  
 

واحـد  % 100ام از i، متغیر وابسته میزان درصد تمایل آتـی بـه مصـرف محصـول ارگانیـک      WTCه، در این رابط

                                                
1- Lagrange Multiplier Test Statistics 
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هـا  مقـدار ثابـت رگرسـیون،     cام یا میزان درصد تمایل به مصرف آتـی محصـول ارگانیـک و    iمصرف محصول 
رگرسیون هستند که باید برآورد شوند و عالمت ها پارامترهاي باشند و متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و بهداشتی می

براي برآورد ایـن مـدل چنانچـه آزمـون     . باشدجز اخالل تصادفی معادله رگرسیون می آن مورد تفسیر قرار گیرد، 
 .شوداستفاده   SUREمعنادار شود باید از الگوي رگرسیونی به ظاهر نامرتبط  )LM(همبستگی همزمان 

محصول  12شوند، لی از بین محصوالتی که به صورت ارگانیک در استان خراسان رضوي تولید میدر پژوهش اص
خانوارها دارند شامل سبزیجات، حبوبات، لبنیات، زعفران، گوشت سفید،  مصرفیکه بیشترین تولید و اهمیت را در سبد 

بنابر حوزه . د مطالعه قرار گرفته استجات، انتخاب و مورغالت، گوشت قرمز، خرما، کاهو، ماهی، صیفی جات و میوه
از آنجایی که هدف مطالعـه حاضـر تعیـین     .نشریه نتایج مربوط به محصول زعفران ارگانیک در ادامه ارائه شده است

باشد، متغیر وابسته مطالعه، درصد میزان تمایـل شـهروندان   جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها می
متغیرهاي مستقل باتوجه بـه  . مصرف آن محصول انتخاب شده است% 100عفران ارگانیک ، از مشهدي به مصرف ز

تواند بر مصرف محصول ارگانیک تاثیرگذار باشد مطالعات ذکر شده در پیشنه پژوهش، در ارتباط با متغیرهایی که می
محصول و داشتن برچسب ارگانیک  و تعداد افراد خانوار افراد مورد مطالعه، ظاهرتحصیالت نظیر سن، جنسیت و سطح 

همچنین تعدادي متغیر جدید که از نظر محقق تاثیر آن بر متغیر وابسته محتمل بود، نظیـر  . مورد استفاده قرار گرفت
شالوده ي این متغیرها، اقتصادي، اجتماعی . لحاظ کردن متغیر تفاوت قیمتی زعفران ارگانیک و غیرارگانیک اضافه شد

بـراي متغیرهـاي    1نکته قابل ذکر در ارتباط با متغیرهاي مستقل، استفاده از مفهوم طیف لیکرت. باشدو بهداشتی می
اي کیفی مانند درجه اهمیت ظاهر محصول، درجه اهمیت امنیت غذایی، درجه اهمیت ارزش غـذایی و برچسـب   طبقه

کرت یا مجموع نمرات اسـتفاده  بطوري که براي سنجش نظر افراد از طیف لی. باشدکنندگان میارگانیک براي مصرف
  .گردید

در این مطالعه از روش . باشندگانه شهري می13جامعه آماري مطالعه حاضر، شهروندان مشهدي ساکن در مناطق 
هاي مورد نظر به کمک مصاحبه حضوري و پرسشگري میدانی از شهروندان آوري دادهاي جهت جمعگیري طبقهنمونه

پرسشنامه در مناطق  30به منظور تعیین حجم نمونه در این مرحله ابتدا تعداد . ده شداستفا 1391شهر مشهد در سال 
گیـري  نمونه براساس روابط مربوط به نمونـه  200گانه شهري تکمیل شد و سپس با استفاده از اطالعات حاصل ، 13

 2یب آلفـاي کرونبـاخ  نامه یا قابلیـت اعتمـاد آن از روش ضـر    جهت سنجش پایایی پرسش. شده است اي تعیینطبقه

به منظور تعیین روایی منطقی پرسشنامه . درصد تعیین شده است 68پایایی این مطالعه در مجموع  . گردد محاسبه می
  .نامه توسط پنج نفر از اساتید فن مورد بررسی قرار گرفت ، پرسشسؤاالتو صحت و سقم 

  نتایج و بحث 
-سال سن می 37ن سنی متعلق به گروه سنی میانسال با حدوداً براساس تحلیل آماري افراد مورد مطالعه، میانگی

 5/32درصد و سپس میانسـال بـا    5/54بیشترین فراوانی رده سنی نمونه مورد مطالعه مربوط به افراد جوان با . باشد
                                                

1- Likert Scale 
2- Cronbach Alpha Coefficients 
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حاظ باشند و همچنین از لدرصد مرد می 5/75درصد افراد مورد مطالعه زن و  5/24از لحاظ جنسیت، . باشددرصد می
 .تحصیالت، بیشترین تعداد سطح تحصیلی مربوط به دیپلم پس از آن سیکل و لیسانس بوده است

درصد از زعفران  21/34آوري شده، خانوارهاي مورد مطالعه، تمایل دارند به طور میانگین براساس اطالعات جمع
 34ن ارگانیک، به طور میانگین حدود به عبارت دیگر زعفرا. مصرفی خود را در آینده به صورت ارگانیک مصرف نمایند

باتوجه به فضاي کنونی تولید و تبلیغاتی حاکم بر مصرف این . دهددرصد از سبد آتی مصرفی را به خود اختصاص می
دهـد کـه   زعفران ارگانیک، متوسط مصرف بیان شده عالمت الزم را به تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک نشان می

  . ریزي الزم را انجام دهنداضا برنامهبراي پاسخگویی به این تق

  هاي موثر بر تمایل آتی مصرف زعفران ارگانیکالگوي رگرسیونی سازه
  SHAZAM 9 PROافزار در این بخش نتایج برآورد الگوهاي رگرسیونی مصرف آتی زعفران ارگانیک که با نرم

  .برآورد شده است، ارائه خواهد شد  SURو به روش 

، باید وجود همبستگی همزمان بین جمالت اخالل معادالت آزمون SURستم معادالت به روش قبل از برآورد سی
شود مقدار مشاهده می 1همانطور که در جدول . استفاده شد 1پاگان -بروش LM به همین جهت از آماره آزمون . شود

وجود همبستگی همزمان بین توان دار شده است و فرضیه صفر رد و نمیآماره بروش پاگان در سطح یک درصد معنی
همینطور آمـاره  . جمالت اخالل معادالت را رد کرد، لذا باید معادالت به روش رگرسیون به ظاهرنامرتبط برآورد شوند

دار دار شده است، که حاکی از معنی، در سطح یک درصد معنی15/576داري کل سیستم معادالت با مقدار آماره معنی
 94/0در این پژوهش آماره ضریب خوبی برازش، مقدار .  الت به ظاهرنامرتبط می باشدبودن آماري کل سیستم معاد

درصـد از تغییـرات    94هاي به ظاهر نامرتبط توانسـته  یعنی متغیرهاي مستقل سیستم رگرسیون. را کسب کرده است
ک به همراه تفسیر آنها ارائه براي زعفران ارگانی SUREدر ادامه نتایج برآورد مدل . متغیرهاي وابسته را توجیه نمایند

 .شده است

  داري برآورد الگو به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبطآزمون معنی -1جدول

Table 1: Significant test of seemingly unrelated regression model estimation 

P-Value مقدار 
Value 

 آماره
Statistics 

پاگان –بروش  ***6804.3 0.00  
Breusch - Pagan 

 معنی داري کل سیستم معادالت ***576.15 0.00
Test of the overall significance 

 ضریب خوبی برازش سیستم معادالت 0.9439 -
System R-square 

  %      1دار در سطح معنی ***یق     تحق هاي یافته: مأخذ
Source: Research findings     *** Significant at 1% 

                                                
1- Breusch-Pagan LM test 
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  SURدر ساختار  کیارگان زعفران مصرف به خانوارها تمایالتی آورد الگويبر - 2 جدول
Table 2: Model estimates of future households willingnes of consume organic saffron in 

SUR structure 
  کشش در میانگین

Elasticity  
at Means  

  t آماره
T-Ratio   

  ضریب
Coefficient  

  متغیر
Variables  

 سن 0.06 0.30  0.074
Age  

 سطح تحصیالت 1.05 1.28  0.359
Education level  

 جنسیت 5.18 0.81  0.114
Sex  

  سال 65تا  10تعداد افراد خانوار بین  0.22 0.13  0.026
Household size between 10 to 65 years  

  سال 10تعداد افراد خانوار زیر  8.51 **2.18  0.140
Number of household members under 10 years  

  سال 65تعداد افراد خانوار باالي  0.81 0.13  0.004
Number of household members over 65 years  

0.095  5.56*** 0.47 

  تمایل به پرداخت تفاوت نسبی قیمت 
  زعفران ارگانیک به غیرارگانیک

Willingnes to pay the differences in the relative  
 price of non-organic to organic saffron  

 تعداد دلنگرانی هاي سالمت انسانی 4.54 1.56  0.252
Concerned about the health of human  

 تعداد دلنگرانی هاي زیست محیطی 10.76- **2.47-  0.171-
Concerned about a number of environmental  

 اهمیت امنیت غذایی 0.28- 0.01-  0.005-
The importance of food security  

 اهمیت ظاهر محصول 5.59- 1.08-  0.249-
The importance of product appearance  

 اهمیت ارزش غذایی محصول 10.14- 1.49  0.655-
The nutritional value of the product  

 اهمیت برچسب محصول ارگانیک 7.92 ***2.01  0.396
Labeling of organic products  

  عرض از مبدا  23.73-  1.39-  -
Constant  

 % 1دار در سطح معنی*** ،    % 5دار در سطح معنی** ، % 10دار در سطح معنی* هاي تحقیق   یافته: مأخذ
Source: Research Findings     *significant at 10% level,  ** significant at 5%,  *** significant at 1% 
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کنندگان مشهدي در ان تولیدکننده و صادرکننده اصلی زعفران ایران است، ولی مصرفبا وجود آنکه استان خراس
اند و زعفـران در رده آخـر سـبد مصـرفی ارگانیـک      محصول مورد بررسی، کمترین اقبال را به آن نشان داده 12بین 

. باشد که طبیعی استمیخانوارها قرار گرفته است، دلیل آن نیز ناشی از قیمت باالي آن نسبت به دیگر محصوالت 
 . دهدنتایج مربوط به برآورد مصرف آتی زعفران در سبد خانوارهاي مشهدي را نشان می) 2(اطالعات جدول 

به . دار شده استتمایل به پرداخت تفاوت نسبی قیمت زعفران ارگانیک به غیرارگانیک در سطح یک درصد معنی
به طور . شوددرصد اضافه می 095/0گاه آن در سبد آتی خانوارها طوري که با افزایش یک درصدي این متغیر، به جای

 Iran Organic(باشـد  درصد بـاالتر از محصـوالت غیرارگانیـک مـی     15تا  10میانگین قیمت محصوالت ارگانیک 

Association, 2013 (رود که به دلیل باالتر بودن قیمت این محصوالت، از تمایلو براساس قانون تقاضا انتظار می 
اما همانطور که دیده شد با وجود باالتر بودن قیمت این محصول، هر . افراد به مصرف محصوالت ارگانیک کاسته شود

کننـدگان ارزش  اند، و  به عبارت دیگر مصرفکنندگان تمایل به پرداخت این تفاوت قیمت را بیشتر داشتهچه مصرف
سال  65سال برخالف تعداد افراد خانوار باالي  10خانوار زیر  تعداد افراد. بیشتري براي زعفران ارگانیک قائل هستند

داري بر تمایل آتی به مصرف زعفران توسط خانوارها دارد، که با افزایش یک درصدي به تعداد افراد اثر مثبت و معنی
توان به میاین موضوع را . شوددرصد اضافه می 140/0سال خانوارها، تمایل آتی به مصرف زعفران ارگانیک  10زیر 

 .جوان تر بودن این خانوارها و در نهایت اهمیت قائل شدن آنها براي سالمت و آینده فرزندانشان نسبت داد

هـایی شـامل مهمتـرین    متغیر تعداد دلنگرانی زیست محیطی حاصل از مصرف زعفران غیرارگانیک با ارائه گزینه
یست، به مخاطبان پژوهش بررسی شد، بطوري کـه  اثرات منفی کشت محصوالت تجاري یا غیرارگانیک بر محیط ز

داري بر تمایل آتی به مصرف زعفران دارد، این متغیر اثر منفی و معنی. توانستند انتخاب نمایندافراد چند گزینه را می
بطوري که با ثابت ماندن سایر شرایط و افزایش یک درصدي به تعداد نگرانـی زیسـت محیطـی حاصـل از مصـرف      

  . شوددرصد از تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک کم می 171/0گانیک، زعفران غیرار

دار بر مصرف آتی زعفران ارگانیک، اهمیت برچسب ارگانیک است، بطوري که با یک درصد دیگر متغیرهاي معنی
 کنندگان به سالم بودن محصول، جایگاه مصرف ارگانیک آن، در سبد آتـی مصـرف  افزایش در سطح اطمینان مصرف

کنندگان نسبت به سالمت اي در ایجاد اطمینان در مصرفاین متغیر نقش ویژه. یابددرصد افزایش می 396/0کنندگان 
محصوالت دارد، به عبارت دیگر اگر فرض شود که زعفران ارگانیک تولید شده داراي برچسبی باشند که نشان دهنده 

متغیر نزد افراد مورد بررسی، تمایل به مصرف آتی براي این این نوع از محصوالت باشد، با افزایش درجه اهمیت این 
معنی، متغیرهاي سن، سطح تحصیالت و جنسیت افراد مورد مطالعه، در گروه متغیرهاي بی. یابدمحصول افزایش می

این در . گیرندهاي سالمت انسانی، اهمیت امنیت غذایی، ظاهر محصول و ارزش غذایی زعفران قرار میتعداد دلنگرانی
مجموعه متغیر سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه داراي بیشترین تاثیر مثبت و متغیـر اهمیـت ارزش غـذایی بـراي     

باشند از تفسـیر  معنی میاما به جهت اینکه به لحاظ آماري بی. زغفران مصرفی داراي بیشترین تاثیر منفی بوده است
 .1آنها صرف نظر شده است

                                                
 .صرف نظرکردن از تفسیر عالوه بر مورد باال، براي رعایت تعداد صفحات مجاز مقاله صورت گرفته است - 1
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 پیشنهادات
 12ش شد براي اولین بار با استفاده ار الگوي رگرسیونی به ظاهرنامرتبط عوامل موثر بر مصرف در این مطالعه تال

براسـاس نتـایج، تـاثیر متغیرهـاي     . محصول ارگانیک منتخب بررسی و نتایج مربوط به زعفران ارگانیک گزارش شد
 ;Garcia., 2008(نتایج مطالعات جنسیت، تفاوت قیمتی، دلنگرانی از سالمت انسانی و درجه اهمیت ظاهر محصول با 

Idda et al., 2008  (  همجهت و تاثیر متغیرهاي سطح تحصیالت و دلنگرانی زیست محیطی خالف نتایج مطالعـات
)Loureiro et al., 2002; Makatoni et al., 2002   Haghjou et al., 2011;  (با توجه به عوامل موثر . باشدمی

ر سبد مصرف آتی خانوارها، پیشنهادات زیر جهت ارتقا این جایگـاه در راسـتاي افـزایش    بر جایگاه زعفران ارگانیک د
  : شودآشنایی با فوائد محصوالت ارگانیک، بهبود سالمت جامعه، حفظ محیط زیست ارائه می

باتوجه به تاثیر منفی دلنگرانی حاصل از مصرف زعفران غیرارگانیک براي محـیط زیسـت بـر مصـرف زعفـران       
کنندگان باشد، اندیشیدن و به کار تواند ناشی از ارزش پایین محیط زیست و منابع طبیعی نزد مصرفک که میارگانی

تواند بر مصرف محصوالت ارگانیک اثـر  کنندگان میبردن راهکارهاي ارتقا جایگاه و ارزش محیط زیست نزد مصرف
 .مثبت داشته باشد

نندگان که اطمینان بخش سالمت و ارگانیک بودن محصول است، کترین متغیرها از نظر مصرفیکی از با اهمیت
باتوجه به تاثیر مثبت این متغیر بـر مصـرف آتـی زعفـران ارگانیـک، طراحـی       . دارا بودن برچسب ارگانیک بوده است

 .باشدگیر کردن و حتی الزام به کار بردن این برچسب براي زعفران ارگانیک، بسیار کارا میمکانیزمی براي همه

کنندگان براي پرداخت تفاوت قیمت زعفران ارگانیک نسبت به غیرارگانیک بیشتر باشد، رچه توان مالی مصرفه
یابد، بنابراین تالش در جهت کاهش این اختالف قیمت که نیاز جایگاه زعفران ارگانیک در سبد آتی خانوارها ارتقا می

تر و بیشتر این محصوالت دارد، موثر اي تولید کم هزینههاي حمایتی و اعطاي یارانه برهاي دولت و سازمانبه کمک
 .خواهد بود
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Abstract 
Considering the importance of planning at the production level, it is necessary to identify the 

consumer's future behavior towards organic products. Thus, using seemingly unrelated 

regression and data of 2012 for 200 Mashhadi households, in the present study we have tried to 

determine the future share of these products in the household's basket and also survey the 

effective factors on this share in organic saffron. The results showed that Mashhadi households 

tend to allocate an average of 34 percent of their future consumption basket for organic saffron. 

The regression results illustrated that while children below 10 years old in the households, 

willingness to pay the price differential compared with non-organic products and organic 

labeling positively affected the willingness to pay for organic products, environmental 

concerns variables created by non-organic products had a negative effect on their willingness. 

Considering the research results, helping to raise people's awareness about food through 

different educational and advertising approaches, providing a mechanism to label organic 

products and assessing the strengths and weaknesses of producing and distributing the organic 

products are provided as suggestions. 
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