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درصد از ماهي مصرفي خود را به نوع  7/45درصد از گوشت قرمز و  5/49درصد از لبنيات، 

همچنين تحليل رگرسيوني نشان داد كه متغيرهاي تحصيالت و . ارگانيك آنها اختصاص دهند

جنسيت افراد مورد مطالعه، تمايل به پرداخت تفاوت قيمت محصوالت دامي ارگانيك نسبت به 

هاي سالمت انساني ناشي از  رارگانيك، ارزش غذايي، برچسب ارگانيك و متغير دلنگرانيغي

ثير أثير مثبت و متغير ظاهر محصوالت دامي مذكور تأمصرف محصوالت دامي غيرارگانيك ت

هاي مطالعه،  با توجه به يافته. اند ر تمايل به مصرف آتي محصوالت دامي ارگانيك داشتهدمنفي 

آگاهي مردم نسبت به مواد غذايي مصرفي، طراحي سازوكاري براي الزام به  كمك به افزايش

برچسب محصوالت دامي ارگانيك و نيز كمك دولت به منظور جبران بخشي از استفاده از 

 .تفاوت قيمت موجود به توليدكننده پيشنهاد شد
  

 JEL :Q10, Q12, Q50بندي طبقه

  

  :ها كليدواژه

  مشهد، كشاورزي ارگانيك، كشش در ميانگين ررگرسيون به ظاهرنامرتبط، شه
 

  مقدمه

مين مواد أمصنوعي براي تو هورموني در طول قرن بيستم، منابعي عظيم از مواد شيميايي 

 مواد شيميايي، هاي ناشي از مصرف انواع نامطلوب و آسيب آثار .غذايي معرفي شده است

بر سالمت انسان و محيط  ي مختلفدر كشورهاات دامي در توليدها  بيوتيك و آنتي ها هورمون

تسريع به سمت كشاورزي ارگانيك  غيرارگانيككشاورزي حركت از  تا موجب شد زيست،

توليد و مصرف محصوالت عالوه بر مزاياي زيست محيطي و اقتصادي ). 2002گرين، (شود 

يز تكيه هاي ارزان و غير وارداتي و ن كشاورزي ارگانيك به دليل استفاده از نهاده ،ارگانيك

ها و غذاهاي سنتي را احيا  شيوه و دهد اي شغلي را افزايش ميه فرصت بيشتر به نيروي كار،

از طرف ديگر، زيربخش دام و طيور . ثري داردؤكند و در تقويت انسجام اجتماعي نقش م مي

درصد از توليد ناخالص  5/4درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزي و حدود  31حدود 
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به خود اختصاص داده است و سهم استان خراسان رضوي در توليد گوشت  داخلي كشور را

همچنين مصرف سرانه . باشد درصد مي 5/7و لبنيات  3/6، گوشت قرمز 5/6مرغ در كشور 

كيلوگرم  51/139و  71/14، 4/24گوشت مرغ، گوشت قرمز و لبنيات نيز در استان به ترتيب 

  ).1390رضوي،  خراسان استان آماري سالنامه(در سال است 

با توجه به پتانسيل باالي استان در توليد محصوالت دامي و سهم مصرف سرانه باالي 

اين محصوالت در سبد غذايي مردم و ارتباط مستقيم و غيرمستقيم سالمت اين محصوالت با 

كنندگان، توليد و مصرف سالم اين محصوالت در درجه اعالي خود، يعني  سالمت مصرف

كنندگان و بررسي الگوي رفتاري شناسايي مصرف. مورد توجه ويژه قرار گيردارگانيك بايد 

ثيرگذار بر رفتارها در حوزه مصرف محصوالت ارگانيك دامي، نقش أآنها و جهت متغيرهاي ت

عامل اصلي . باشد دهي عرصه توليد محصوالت ارگانيك دارا مي بسيار مهمي از لحاظ جهت

كننده، عوامل  انش مديريت بر مبناي شناخت رفتار مصرفرشد هر سامانه اقتصادي، داشتن د

لذا بررسي جامعه هدف، يعني رفتار . دنباش ثيرگذار بر آن و قدرت پيش بيني رفتار وي ميأت

  .دنباش ريزان بخش كشاورزي مي اران و برنامهذگ هاي سياست يكي از اولويت ،كنندگان مصرف

رف محصوالت ارگانيك در مطالعات كنندگان در ارتباط با مص الگوي رفتاري مصرف

ثر بر تقاضاي محصوالت ارگانيك در ؤعوامل م. گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته است

. تجزيه و تحليل شده است 1جنوب ايتاليا، از طريق مدل انتخاب يكنواخت مطلوبيت تصادفي

ارگانيك هاي اجتماعي نقش مهمي در انتخاب محصوالت  نتايج نشان داد هيچ يك از ويژگي

مسائل اقتصادي و منافع زيست محيطي و سالمت محصوالت . كننده ندارند توسط مصرف

افزايش كيفيت انتظاري  ،عالوه بر اين. دهد ارگانيك تقاضا براي اين محصوالت را افزايش مي

شود  محصول سبب افزايش احتمال خريد منظم محصول مي...) مزه، ظاهر، بهداشت و ( 

 ييمصرف مواد غذا بر ثرؤم عوامل«اي ديگر تحت عنوان در مقاله. )2008گارسيا و تريس، (

هاي حاصل از مصاحبه چهره به  به تجزيه و تحليل داده »يدر نظر مصرف كنندگان لهستان يآل

                                                           
1. Random Utility Discreet Choice Model 
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نتايج اين مطالعه نشان داد كه ). 2009، بيمانس(شد  هكنندگان لهستاني پرداخت مصرفبا چهره 

نه تنها . ترين عوامل مصرف مواد غذايي ارگانيك، سالم بودن، ايمني و طعم آن است مهم

ماهيت مواد غذايي ارگانيك بلكه در دسترس بودن آن و آگاهي در مورد مواد غذايي 

 .باشدارگانيك بسيار مهم مي

 مصرف كنندگان و تقاضاي ترجيح آگاهي، در يكي از معدود مطالعات داخلي، سطح

 بررسي اين براساس نتايج. بررسي شد شيراز در توصيفي به صورت ارگانيك سبزيجات براي

تمايل  و بودند ارگانيك محصوالت از حداقلي سطح آگاهي داراي افراد درصد 50 حدود

در ). 2008،  و همكاران ليزادهع(باال بوده است  بسيار ارگانيك محصوالت مصرف براي آنها

 براي كنندگانمصرف بالقوه افزوده پرداخت نرخ به تمايل بر ثرؤم پژوهشي ديگر عوامل

 1گذاري مشروط غذايي سالم در استان آذربايجان شرقي با استفاده از روش ارزش محصوالت

 تعداد افراد د،افرا درآمد چون داد عواملي نتايج مطالعه نشان. بررسي شد 2و الجيت ترتيبي

 و سالم محصوالت هاي ويژگي از افراد اطالع سطح محيط زيست، حفظ خانوار، تمايالت

 محصوالت براي آنها پرداخت به تمايل بر داريو معني مثبت اثر خطرزا غذايي مواد ريسك

با توجه به ). 1390، حق جو و همكاران(دهد  مي نشان متداول انواع به نسبت سالم غذايي

حصوالت ارگانيك بررسي ادبيات موضوع پژوهش، به طور خالصه سطح تمايل به مصرف م

ست و عواملي چون اهميت سالمت انساني و زيست محيطي، سطح تحصيالت رو به رشد و باال

كنندگان و عوامل اقتصادي مانند قيمت، بر تمايل به مصرف محصوالت  و آگاهي مصرف

  .ر داشته استثيأارگانيك ت

هدف پژوهش حاضر با توجه به موارد ذكر شده، ارائه تصويري از آينده مصرف 

محصوالت ارگانيك دامي منتخب شامل گوشت قرمز، گوشت سفيد، ماهي و لبنيات در سبد 

. ستثر بر ورود اين محصوالت به سبد غذايي آنهاؤمصرفي آتي خانوارها و بررسي عوامل م

هاي توليدي و ترغيب توليدكنندگان،  هاي بخش واند در برنامه ريزيت نتايج اين مطالعه مي
                                                           

1 . Contingent Valuation Method (CVM) 
2  . Sequential Logit 
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خدمات (هاي حمايت از توليد محصوالت ارگانيك  اي و شبكه هاي منطقه اريذگ سياست

  .مورد استفاده قرار گيرد) وريامالي، خدمات بازاريابي و فر

  هامواد و روش

هاي با استناد به پژوهش هاي تابعي مختلف،  فرم تابعي خطيبا توجه به وجود شكل

تمايل به مصرف آتي تجربي الگوي . اشاره شده در مرور ادبيات بهترين نتيجه را داشته است

  :تصريح و ارائه شده است 1محصوالت ارگانيك دامي منتخب به صورت رابطه 

)1(  
 

متغير وابسته ميزان درصد تمايل آتي به مصرف محصول  WTCدر اين معادله ، 

ها متغيرهاي Xiمقدار ثابت رگرسيون،  cام و iدرصد مصرف محصول 100ام از iارگانيك 

، تعداد افراد خانوار، سطح )2=، مرد1=زن(اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي شامل سن، جنسيت 

تحصيالت افراد مورد مطالعه، شاخص امنيت غذايي، اهميت ظاهر محصول، اهميت ارزش 

ميزان تفاوت قيمت محصوالت دامي ارگانيك از  غذايي، اهميت برچسب محصول ارگانيك و

جز نيز  Ei .ها پارامترهاي رگرسيون هستند كه بايد برآورد شوندBiباشند و غيرارگانيك مي

به دليل اينكه تمايل به مصرف براي چهار محصول . باشداخالل تصادفي معادله رگرسيون مي

زمان  و ماهي به صورت هم) مرغ(گوشت قرمز و گوشت سفيد دامي شامل لبنيات،  كارگاني

بررسي خواهد شد، براي برآورد اين الگو براي هركدام از محصوالت ارگانيك، چنانچه 

معنادار شود بايد از الگوي  -شودكه در ادامه به آن اشاره مي –زمان  آزمون همبستگي هم

  .شودرگرسيوني به ظاهر نامرتبط استفاده 

يا معادالت رگرسيوني به ظاهر نامرتبط، در سال  ،هاي به ظاهرنامرتبطرسيونالگوي رگ

اي از الگوي توان به عنوان حالت سادهاين ساختار را مي. پيشنهاد شد 1توسط آرنولد زلنر 1962

در نظر گرفت كه در آن برخي از اعضاي بردار ضرايب برابر با صفر در نظر  2خطي عمومي

                                                           
1. Arnold Zellner 
2. General Linear Model 
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و  ردمتغير وابسته مخصوص به خود را دا ،هر يك از معادالت ،ن سيستمدر اي. گرفته شده است

تواند مجموعه متفاوتي از متغيرهاي توضيحي را در برداشته به صورت بالقوه نيز مي

خطا در ميان معادالت مختلف داراي  ءزيرا فرض بر آن است كه جز ؛)2002گرين، (باشد

  :عبارت است از معادله رگرسيوني mجود با فرض ورگرسيوني معادله  .باشد همبستگي مي

)2(  

فرض اين مدل آن است كه اجزاي خطاي . است) نمونه(انديس مشاهده  t و شماره معادله iكه 

ɛit زمان  اي هم هاي بين معادلهدر طول زمان مستقل هستند، اما ممكن است داراي همبستگي

در حالي كه ،  آنگاه  t≠sبنابراين فرض بر اين است كه اگر . باشند

. 

ند انميتوت الدتك معاتك  R2ازش، آماره برنيكويي سي ربراي بر، SURدر الگوي 

براي بررسي ) 1977(الروي به همين منظور ). 1389پاكروان و همكاران، (باشد ن طمينااقابل 

R2هاي   هاي به ظاهرنامرتبط از آمارهداري كل رگسيون كويي برازش و معنيين
sur  و آزمون

همچنين قبل از تخمين معادالت رگرسيون . داري كلي كه معادل يكديگرند، استفاده كرد معني

زمان بين جمالت اخالل در معادالت آزمون  ، الزم است وجود همبستگي همSUREبه روش 

شود كه داراي توزيع كاي دو به شكل استفاده مي 1LMبراي اين آزمون، از آماره آزمون . شود

  :باشد مي 3طه برا

)3(  LM= T  

ضريب همبستگي جمالت  rتعداد مشاهدات و  Tماره آزمون الگرانژ، آ LM، 3در رابطه 

ت مقدار آن با مقدار پس از محاسبه مقدار آماره آزمون الزم اس. باشد اخالل معادالت مي

از مقايسه مقدار آماره آزمون با مقدار بحراني، در صورت رد فرضيه  پس .بحراني مقايسه شود

توان از رويكرد رگرسيون به زمان بين جمالت اخالل قابل رد نبوده و مي صفر، همبستگي هم

  .ظاهر نامرتبط استفاده كرد

                                                           
1. Lagrange Multiplier Test Statistics 
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گانه شهري 13در مناطق  جامعه آماري مطالعه حاضر، شهروندان مشهدي ساكن

هاي مورد نظر به  آوري داده اي جهت جمعگيري طبقهدر اين مطالعه از روش نمونه. باشند مي

استفاده  1391كمك مصاحبه حضوري و پرسشگري ميداني از شهروندان شهر مشهد در سال 

گانه 13 نامه در مناطق پرسش 30به منظور تعيين حجم نمونه در اين مرحله ابتدا تعداد . شد

نمونه براساس روابط مربوط به  200شهري تكميل شد و سپس با استفاده از اطالعات حاصل، 

 .اي تعيين شده است گيري طبقه نمونه

  

  نتايج و بحث

آوري  در ابتدا و قبل آوردن نتايج الگو و تفسيرشان، توصيفي كوتاه از متغيرهاي جمع

ال شد كه حاضرند چند درصد از سبد ؤنوارها ساز خا. شودشده از نمونه مورد مطالعه بيان مي

صد بيان شده براي هر رمصرفي هر محصول را به صورت ارگانيك مصرف نمايند كه د

تجزيه و تحليل آماري اين متغير نشان داد كه . صول به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدحم

صد از مصرف آتي خود را به در 6/49خانوارهاي مورد مطالعه، تمايل دارند به طور ميانگين 

يعني محصوالت ارگانيك منتخب در اين . محصوالت دامي ارگانيك اختصاص دهند

هاي سني مختلف، تفاوت در سطح تحصيالت و جنسيت نمونه مورد  پژوهش، با وجود گروه

درصد از سبد آتي مصرفي را به خود  50 اًُمطالعه و ديگر فاكتورها، به طور ميانگين حدود

باتوجه به فضاي كنوني توليد و تبليغاتي حاكم بر مصرف اين محصوالت، . دهندمي اختصاص

دهد  متوسط مصرف بيان شده عالمت الزم را به توليدكنندگان محصوالت ارگانيك نشان مي

ميانگين مصرف آتي به . ريزي الزم را انجام دهند كه براي پاسخگويي به اين تقاضا برنامه

درصد و در انتها  5/49درصد، گوشت قرمز  51درصد، لبنيات با  53ترتيب به گوشت سفيد با 

  . درصد اختصاص يافته است 7/45ماهي ارگانيك با 
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در اين پژوهش، نتايج برآورد الگوهاي رگرسيوني مصرف آتي محصوالت دامي 

زمان بين جمالت اخالل معادالت از  وجود همبستگي هم. ارائه شده است 1گانه4ارگانيك 

مقدار آماره بروش پاگان سطح . بررسي شده است 2پاگان -بروش LMره آزمون طريق آما

زمان  توان وجود همبستگي همشود و نميدار شده است و فرضيه صفر رد مييك درصد معني

بين جمالت اخالل معادالت را رد كرد، بنابراين بايد معادالت به روش رگرسيون به 

در  نيز 15/576داري كل سيستم معادالت با مقدار آماره آماره معني. ظاهرنامرتبط برآورد شوند

دار بودن آماري كل سيستم معادالت كه حاكي از معني دار شده استسطح يك درصد معني

. شده است 94/0 برابرآماره ضريب نيكويي برازش سيستم معادالت . به ظاهرنامرتبط مي باشد

درصد از تغييرات  94نامرتبط توانسته  هاي به ظاهريعني متغيرهاي مستقل سيستم رگرسيون

حال نتايج برآورد الگو براي هريك از محصوالت دامي . متغيرهاي وابسته را توضيح دهند

به همراه تفسير آنها  ،كه در ساختار رگرسيون به ظاهر نامرتبط برآورد شده است ،برابر منتخب

  .شودارائه مي

  

  نتايج الگوي لبنيات ارگانيك

ثيرگذار بر مصرف آتي لبنيات ارگانيك آورده أيج مربوط به عوامل تنتا 1در جدول 

با توجه به اطالعات اين جدول، سطح تحصيالت بر تمايل آتي به مصرف لبنيات . شده است

طوري كه با افزايش يك درصدي در سطح  هداري داشته است بارگانيك اثر مثبت و معني

درصد بر تمايل آتي به  327/0ير شرايط، به ميزان تحصيلي افراد مورد مطالعه، با ثابت بودن سا

  . شودمصرف لبنيات ارگانيك افزوده مي

                                                           

يج محصوالت دامي ارش، نتاين گزا محصول وجود داشته كه در 12، )1392اهپوري، ش(ر مطالعه اصلي د1. 

 .ارائه شده است ارگانيك

2. Breusch-Pagan LM Test 
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  مصرف بهخانوارها  يآت ليتما ورد الگويبرآ .1جدول 

  SURدر ساختار  كيارگان اتيلبن 

  كشش در ميانگين  tآماره   ضريب  متغير

  014/0 11/0 019/0  سن

  327/0 28/2** 43/1  سطح تحصيالت

  092/0 28/1 24/6  جنسيت

  001/0 18/0 23/0  سال 65تا  10فراد خانوار بين ا تعداد

  021/0 65/0 94/1  سال 10تعداد افراد خانوار زير 

  -002/0 -14/0 -65/0  سال 65تعداد افراد خانوار باالي 

ميزان توان پرداخت تفاوت نسبي قيمت لبنيات 

  1ارگانيك به غيرارگانيك
22/0 ***29/4 058/0  

  127/0 54/1 41/3  ني هاي سالمت انسانيدلنگرا

  -030/0 -86/0 -85/2  دلنگراني هاي زيست محيطي

  117/0 54/0 -48/2  2اهميت امنيت غذايي

  -049/0 -41/0 -64/1  2اهميت ظاهر محصول

  483/0 15/2** 17/11  2اهميت ارزش غذايي محصول

  271/0 70/2*** 12/8  2اهميت برچسب محصول ارگانيك

  -  -70/1*  -19/22  أدعرض از مب

  % 1دار در سطح معني*** ،    % 5دار در سطح معني**    ،% 10دار در سطح معني*       يق تحق هاي يافته: مأخذ     

تمايل به پرداخت تفاوت نسبي قيمت لبنيات ارگانيك نيز در سطح يك درصد اثر 

نحوي كه در صورت ثابت  داري بر مصرف آتي لبنيات ارگانيك داشته است بهمثبت و معني

                                                           

ارگانيك نسبت به  شد كه با توجه به اينكه به طور معمول قيمت محصولنامه از خانوارها پرسيده  در پرسش .1

  .غيرارگانيك باالتر است، حاضرند تا چند درصد اين افزايش قيمت را بپردازند

كنندگان براساس درجه اهميت هريك مصرف. يف پنج گزينه اي ليكرت طراحي شداين متغيرها براساس ط .2

 .از اين متغيرها از كم تا زياد را انتخاب نمودند
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بودن ساير شرايط با يك درصد افزايش در توان به پرداخت تفاوت نسبي قيمت لبنيات 

درصد بر تمايل آتي به مصرف لبنيات  058/0ارگانيك نسبت به غيرارگانيك، به ميزان 

در دار ديگر كه اثر مثبت بر جايگاه لبنيات ارگانيك دو متغير معني. شودارگانيك افزوده مي

كشش . باشد سبد آتي خانوارها دارند، اهميت ارزش غذايي و برچسب ارگانيك محصول مي

دهد كه با افزايش يك درصدي اهميت ارزش غذايي نزد متغير اهميت ارزش غذايي نشان مي

بدين  يابددرصد افزايش مي 483/0كنندگان، تمايل آتي به مصرف لبنيات ارگانيك مصرف

دي ارزش غذايي لبنيات ارگانيك را باالتر از لبنيات غيرارگانيك كه خانوارهاي مشه معنا

دهد كه با افزايش يك درصدي كشش متغير اهميت برچسب ارگانيك نيز نشان مي. دانند مي

درصد  271/0كنندگان، تمايل آتي به مصرف لبنيات ارگانيك اهميت اين برچسب نزد مصرف

، متغيرهاي سن، جنسيت افراد مورد مطالعه و تعداد معنيدر گروه متغيرهاي بي. يابدافزايش مي

هاي زيست محيطي ناشي از مصرف هاي سالمت انساني و دلنگرانيافراد خانوار، دلنگراني

در اين . گيرندمحصوالت دامي غيرارگانيك، اهميت امنيت غذايي و ظاهر محصول قرار مي

ثير مثبت و متغير اهميت ظاهر أهاي سالمت انساني داراي بيشترين تمتغير دلنگراني ،مجموعه

اما به جهت اينكه . ثير منفي بوده استأمحصول براي محصوالت دامي مصرفي داراي بيشترين ت

  .1باشند از تفسير آنها صرف نظر شده استمعني ميبه لحاظ آماري بي

  

  نتايج الگوي گوشت سفيد

تحصيالت به عنوان شاخصي از سطح آگاهي، بر ، سطح 2براساس اطالعات جدول 

داري داشته است ميانگين تمايل آتي به مصرف گوشت سفيد ارگانيك اثر مثبت و معني

طوري كه با افزايش يك درصدي در سطح تحصيلي افراد مورد مطالعه، با ثابت بودن ساير  هب

                                                           

باال، براي  دليلثر بر مصرف محصوالت ارگانيك عالوه بر ؤصرف نظركردن از تفسير همه عوامل م  .1

 .صورت گرفته است جلوگيري از اطاله كالم
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. شودگانيك افزوده ميدرصد بر تمايل آتي به مصرف گوشت سفيد ار 435/0شرايط، به ميزان 

ميزان تمايل به پرداخت تفاوت نسبي قيمت گوشت سفيد ارگانيك در سطح يك درصد، اثر 

دار داشته است و در صورت ثابت بودن ساير شرايط با يك درصد افزايش اين مثبت و معني

 .شوددرصد بر تمايل آتي به مصرف گوشت سفيد ارگانيك افزوده مي 044/0متغير، به ميزان 

ثير أظاهر گوشت سفيد با توجه به ماهيت اين محصول، از اهميت بااليي برخوردار است و ت

منفي بر تمايل آتي به مصرف گوشت سفيد ارگانيك دارد به طوري كه هرچه اهميت اين 

كنندگان باالتر باشد تمايل آنها براي مصرف آتي نوع ارگانيك اين محصول  متغير نزد مصرف

تر  كنندگان به شكل ظاهري نامناسبوضوع بازگوكننده عقيده مصرفاين م. شود كمتر مي

دار ديگر، ارزش غذايي  دو متغير معني. باشد گوشت سفيد ارگانيك نسبت به غيرارگانيك مي

با افزايش يك درصدي اهميت ارزش غذايي . دنباشو برچسب ارگانيك گوشت سفيد مي

درصد  654/0ع ارگانيك اين محصول گوشت سفيد نزد خانوارها، تمايل آتي به مصرف نو

كنندگان مشهدي ارزش غذايي گوشت سفيد يابد كه حاكي از آن است كه مصرفافزايش مي

همچنين با افزايش يك درصدي . اند ارگانيك را باالتر از نوع غيرارگانيك در نظر گرفته

مصرف جايگاه  -اطمينان خانوارها به ارگانيك بودن محصول - اهميت برچسب ارگانيك 

  .يابددرصد افزايش مي 396/0گوشت سفيد ارگانيك در سبد آتي آنها 
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   كيارگان دسفي گوشت مصرف به ي خانوارهاآت ليتما برآورد الگوي .2جدول

 SURدر ساختار 

  كشش در ميانگين  tآماره   ضريب  متغير

  154/0 24/1 21/0  سن

  435/0 09/3*** 97/1  سطح تحصيالت

  044/0 62/0 08/3  جنسيت

  -020/0 -21/0 -27/0  سال 65تا  10فراد خانوار بين ا تعداد

  028/0 87/0 63/2  سال 10تعداد افراد خانوار زير 

  -016/0 -00/1 -58/4  سال 65تعداد افراد خانوار باالي 

تمايل به پرداخت تفاوت نسبي قيمت 

  ارگانيك گوشت سفيد ارگانيك به غير
17/0 ***50/3 044/0  

  089/0 10/1 48/2  ي سالمت انسانيدلنگراني ها
  -046/0 -34/1 -53/4  دلنگراني هاي زيست محيطي

  -028/0 -13/0 -37/2  اهميت امنيت غذايي
  -201/0 -75/1* -89/6  اهميت ظاهر محصول

  654/0 97/2*** 67/15  اهميت ارزش غذايي محصول

  412/0 18/4*** 78/12  اهميت برچسب محصول ارگانيك

  -  -20/2**  -08/29  أعرض از مبد

 % 1دار در سطح معني*** ،    % 5دار در سطح معني**  ، % 10دار در سطح معني*       يقتحق هاي يافته: مأخذ     

  نتايج الگوي ماهي ارگانيك

متغيرهاي جنسيت افراد مورد بررسي، تمايل به پرداخت  3بر اساس اطالعات جدول 

رارگانيك، اهميت ارزش غذايي محصول، اهميت تفاوت قيمت نسبي ماهي ارگانيك به غي

ثير مثبت بر افزايش تمايل به أدار و داراي تبرچسب محصول ارگانيك از نظر آماري معني

دار بر  ضريب متغير جنسيت نشان دهنده اثر مثبت و معني. باشندمصرف ماهي ارگانيك مي

دن ساير شرايط، در گروه تمايل آتي به مصرف ماهي ارگانيك است به نحوي كه با ثابت مان

هرچه . باشددرصد بيشتر مي 187/0مردان نسبت به زنان، تمايل به مصرف آتي ماهي ارگانيك 

تمايل به پرداخت خانوارها براي ماهي ارگانيك افزايش يابد، تمايل آنها به مصرف آتي اين 

هاي مشهدي شدن خانوار قائل دهد كه حاكي از ارزشمحصول ارگانيك نيز افزايش نشان مي
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با افزايش يك درصدي درجه اهميت ارزش غذايي ماهي نزد . باشدبراي ماهي ارگانيك مي

با يك . يابددرصد افزايش مي 497/0خانوارها، تمايل آتي به مصرف ارگانيك اين محصول 

درصد افزايش اهميت برچسب ارگانيك تمايل به مصرف ماهي ارگانيك، در سبد آتي 

  . يابدافزايش مي درصد 589/0خانوارها 

دار منفي بر تمايل به مصرف آتي ماهي ارگانيك ثير معنيأمتغير ظاهر اين محصول ت

خانوارهاي مشهدي  دهد ميدارد كه ماهيت فسادپذيري و شكل ظاهري اين محصول نشان 

با  ،به عبارت ديگر ؛دانندظاهر ماهي ارگانيك را در مقايسه با ماهي غيرارگانيك مناسب نمي

كنندگان، از ميزان تمايل آتي  رصد افزايش اهميت ظاهر ماهي ارگانيك در نظر مصرفيك د

  .شوددرصد كاسته مي 363/0به مصرف ماهي ارگانيك 

  SURدر ساختار  كيارگان يماه مصرف بهخانوارها  يآت ليتما برآورد الگوي .3جدول 

  كشش در ميانگين  tآماره   ضريب  متغير

  186/0 18/1 22/0  سن

  253/0 42/1 99/0  حصيالتسطح ت

  187/0 09/2** 37/11  جنسيت

  166/0 37/1 95/1  سال 65تا  10فراد خانوار بين ا تعداد

  029/0 71/0 35/2  سال 10تعداد افراد خانوار زير 

  -011/0 -51/0 -58/2  سال 65تعداد افراد خانوار باالي 

تمايل به پرداخت تفاوت نسبي قيمت 

  گانيكار ماهي ارگانيك به غير
41/0 ***47/7 095/0  

  060/0 58/0 44/11  هاي سالمت انساني دلنگراني

  -027/0 -61/0 -28/2  هاي زيست محيطي دلنگراني

  158/0 59/0 42/11  اهميت امنيت غذايي

  -363/0 -49/2** -90/10  اهميت ظاهر محصول

  497/0 78/1* 29/10  اهميت ارزش غذايي محصول

  589/0 71/4*** 76/15  كاهميت برچسب محصول ارگاني

  -  -60/2**  -64/37  أعرض از مبد

  % 1دار در سطح  معني***    ،% 5دار در سطح معني**    ،% 10دار در سطح معني*       يق تحق هاي يافته: مأخذ   
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  نتايج الگوي گوشت قرمز ارگانيك

د ، با افزايش يك درصدي سطح تحصيلي افراد مور4با توجه به اطالعات جدول 

درصد بر تمايل به مصرف گوشت قرمز  4/0مطالعه و با فرض ثابت بودن ساير شرايط، به ميزان 

رفت با افزايش سطح تحصيالت و به تبع آن آگاهي انتظار هم مي. شودارگانيك افزوده مي

افراد نسبت به فوائد محصوالت ارگانيك و مضرات محصوالت تجاري مرسوم، رغبت بيشتري 

قرمز ارگانيك تمايل به پرداخت تفاوت  قيمت گوشت . انيك نشان دهندبه محصوالت ارگ

به اين معني كه با افزايش يك . دار شده استنسبت به غيرارگانيك در سطح ده درصد معني

درصدي تمايل به پرداخت تفاوت نسبي قيمت گوشت قرمز ارگانيك از غيرارگانيك، ميزان 

دار،  دو متغير ديگر معني. يابد درصد افزايش مي 021/0تمايل به مصرف اين محصول ارگانيك 

عالمت و كشش اين . باشد درجه اهميت ارزش غذايي و برچسب ارگانيك محصول مي

دهد كه با يك درصد افزايش در اين متغيرها به صورت جداگانه و ثابت ماندن  متغيرها نشان مي

آتي مصرفي خانوارهاي قرمز ارگانيك در سبد ساير شرايط، تمايل آتي به مصرف گوشت

  .درصد افزايش خواهد يافت 381/0و  675/0مشهدي به ترتيب 

  كيارگان قرمزگوشت مصرف بهخانوارها  يآت ليتما برآورد الگوي .4 جدول

 SURدر ساختار  

  كشش در ميانگين  tآماره   ضريب  متغير

  059/0  44/0  078/0  سن

  400/0  69/2***  69/1  سطح تحصيالت

  121/0  63/1  96/7  جنسيت

  025/0  25/0  32/0  سال 65تا  10فراد خانوار بين ا تعداد

  034/0  001/0  97/2  سال 10تعداد افراد خانوار زير 

  -019/0  -07/1  -81/4  سال 65تعداد افراد خانوار باالي 

تمايل به پرداخت تفاوت نسبي قيمت 

  گوشت قرمز ارگانيك به غيرارگانيك
10/0  *66/1  021/0  
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        4دول ادامه ج

  166/0  95/1*  31/4  دلنگراني هاي سالمت انساني

  -042/0  -16/1  -88/3  دلنگراني هاي زيست محيطي

  -134/0  -60/0  -43/10  اهميت امنيت غذايي

  -073/0  -60/0  -38/2  اهميت ظاهر محصول

  675/0  90/2***  11/15  اهميت ارزش غذايي محصول

  381/0  67/3***  02/11  اهميت برچسب محصول ارگانيك

  -  -33/2**  -42/30  أعرض از مبد

  %  1دار در سطح معني***    ،  % 5دار در سطح معني**    ، % 10دار در سطح معني*    يق  تحق هاي يافته: مأخذ       

  گيري و پيشنهادها نتيجه

ثر بر مصرف آتي محصوالت دامي ارگانيك ؤاين مطالعه با هدف بررسي عوامل م

صورت گرفته است كه نتايج توصيفي نشان ) ايبه صورت نمونه(ي مشهدي توسط خانوارها

نتايج الگوي . ستگانيك دامي در سطح خانوارها باالداد، تمايل به مصرف محصوالت ار

رگرسيوني نيز نشان داد كه متغيرهاي تحصيالت و جنسيت افراد مورد مطالعه، تمايل به 

نسبت به غيرارگانيك، ارزش غذايي، پرداخت تفاوت قيمت محصوالت دامي ارگانيك 

هاي سالمت انساني ناشي از مصرف محصوالت دامي برچسب ارگانيك و متغير دلنگراني

ثير منفي بر تمايل به أثير مثبت و متغير اهميت شكل ظاهر محصوالت دامي تأغيرارگانيك ت

يس، و تر ياارسگاين نتايج با نتايج مطالعات . اندمصرف آتي محصوالت دامي ارگانيك داشته

- با توجه به يافته. جهت بوده است هم )2008(عليزاده و همكاران،  ؛)2009(بيمانس،  ؛)2008(

هاي مطالعه، كمك به افزايش آگاهي مردم نسبت به مواد غذايي مصرفي خصوصاً فوائد توليد 

و مصرف محصوالت ارگانيك و مضرات آشكار و پنهان مصرف محصوالت تجاري مرسوم 

تبليغات و آموزش، افزايش آگاهي مردم به سمت ارزش غذايي محصوالت غذايي  از طريق

گير كردن و الزام به كار بردن جاي شكل ظاهري، طراحي سازوكاري براي همه همصرفي ب
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برچسب ارگانيك و تالش در جهت كاهش اختالف قيمت بين محصوالت ارگانيك و 

  .آيند شنهادهاي اين تحقيق به شمار مييپغيرارگانيك با پرداخت يارانه به توليدكننده،
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