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چکیده
در سال هاى اخیر، توجه به تولید و مصرف محصوالت غذایى ارگانیک، عارى از نهاده هاى شیمیایى، در مقابل محصوالت رایج که 
منجر به ایجاد انواع بیمارى ها و مشکالت زیست محیطى مى شوند، به سرعت در حال رشد است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر 
آگاهى و مصرف محصوالت غذایى ارگانیک توسط مصرف کنندگان در شهر مشهد در سال 1393 مورد بررسى قرار گرفته و براى 
این منظور از الگوى الجیت چندگانه استفاده شده است. داده ها و اطالعات مورد نیاز از طریق پیمایش هاى میدانى با طراحى و 
تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیرى تصادفى ساده از 400 پاسخ گو از میان شهروندان مشهد در سال 1393 جمع آورى شد. 
نتایج حاصل از برآورد مدل نشان مى دهد که در حالت آگاهى کامل افراد از محصوالت ارگانیک، متغیرهاى سن، جنسیت و سابقه 
استفاده از این محصوالت بر مصرف و عدم مصرف محصوالت ارگانیک اثرگذار است، در حالى که در حالت آگاهى ناقص افراد از 
محصوالت ارگانیک، عالوه بر متغیرهاى سن و جنسیت و استفاده گذشته از این محصوالت، متغیرهاى متوسط درآمد خانواده و 

قیمت محصوالت ارگانیک نیز بر مصرف این محصوالت اثر گذار بوده اند. 
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1- مقدمه
ورود  از  حاصل  بحران هاي  و  مخاطرات  حاضر  حال  در 
و  مسائل  عالوه  بر  کشاورزي  بخش  به  شیمیایی  نهاده هاي 
بحران هایی نظیر آفات و امراض جدید، مسمومیت ها، تخریب و 
فرسایش هاي شیمیایی خاك، تخریب زیست و کشت بوم هاي 
طبیعی و برهم خوردن تعادل طبیعی، تهدیدي براي سالمت 
سبب  عوامل  این  مجموعه   .[1] است  آورده  به وجود  انسان 
به  غذایى  بهداشت  و  امنیت  زیست،  محیط  حفظ  تا  گردید 
تبدیل شود و جوامع  در عصر حاضر  بشر  از چالش هاى  یکى 
این  حل  براى  مناسبى  راهبردهاى  یافتن  پى  در  بین المللى 
معضالت و دست یابى به نظام هاى کشاورزى پایدار باشند. یکى 
از این راهبردها، کشاورزى ارگانیک است. آن چه که امروزه با 
نام کشاورزى ارگانیک به عنوان زمینه اى نو در کشاورزى مطرح 
بوده  انسان  همراه  و  همگام  که  دارد  طوالنى  سابقه اى  شده، 
است. درواقع کشاورزى ارگانیک، یک نظام تولیدى کشاورزى 
منابع  از  بهره گیرى  با  که  است  اصولى  و  نظام یافته  یکپارچه، 
موجود در مزرعه، باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم هاى 
زیستى  چرخه هاى  و  خاك  بیولوژیک  فعالیت هاى  زیستى، 
مى شود [2]. امروزه کشاورزى ارگانیک به سرعت در حال رشد 
کشورهاى  به ویژه  کشورها  از  بسیارى  و  مى باشد  گسترش  و 
اروپایى، توسعه کشاورزى ارگانیک را در برنامه هاى اجرایى خود 
قرار داده اند و در آینده اى نه چندان دور مهم ترین و اصلى ترین 
محصوالت  براى  به ویژه  جهانى،  بازارهاى  در  حضور  مشخصه 
شیمیایى  ترکیبات  از  عارى  محصوالت  عرضه  زراعى،  و  باغى 
است  محصولى  ارگانیک1،  محصول  بود.  خواهد  ارگانیک  و 
از مواد شیمیایى سنتز شده مانند  که در تولید و فراورى آن 
دستکارى هاى  هورمون ها،  دامپزشکى،  داروهاى  سموم،  کود، 
نشده  استفاده  اشعه ها  تابش  و  گازها  افزودنى،  مواد  ژنتیکى، 
کمپوست ها،  زیستى،  کود  هم چون  طبیعى  نهاده هاى  از  و 
شود. استفاده  مفید  میکروارگانیزم هاى  و  سودمند  حشرات 
دلیل  به  غذایى  سالم  محصوالت  مصرف  به  اشتیاق  امروزه 
و  رایج  محصوالت  آلودگى هاى  از  افــزون  روز   نگرانى هاى 
بازار صادراتى  و  افزایش بوده  مالحظات محیط زیستى، رو به 
این گونه محصوالت در میان جوامع مرفه توسعه فراوانى یافته، 
برنامه ریزى،  براى  چشم گیرى  حرکت  ایران  کشور  در  ولى 
1. organic crops

و  نمى خورد  چشم  به  تولید  روش  این  از  حمایت  و  هدایت 
کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزى و دامى از این 
مزیت مناسب و کل جامعه از موقعیت بهبود تغذیه، بهداشت 
است  حالى  در  این  و  مانده اند  محروم  خود  زندگى  محیط  و 
که در کشور به دلیل شرایط خشک محیطى و فراوانى نیروى 
کار، تولید محصوالت سالم اقتصادى تر و سهل تر از بسیارى از 

مناطق دیگر جهان به نظر مى رسد [3]. 
هم چنین در ایران به دلیل وجود مشکالت تولید و بازاریابی، 
از  تولید این محصوالت با ریسک باالیی همراه است که یکی 
این دالیل عدم آشنایی مصرف کنندگان با محصوالت ارگانیک و 
دلیل دیگر قیمت باالتر این محصوالت در مقایسه با محصوالت 
مشابه غیرارگانیک است. به عبارت دیگر نحوه تولید محصوالت 
ارگانیک ممکن است منجر به افزایش هزینه هاي تولید و در نتیجه 
افزایش قیمت تمام شده این محصوالت گردد و مصرف کنندگان 
این نوع محصوالت، هزینه  مجبور باشند به منظور استفاده از 
.[4] نمایند  معمولی پرداخت  به محصوالت  را نسبت  باالتري 

چنین  تولید  سمت  به  حرکت  و  پرداختن  در  اول  قدم 
مصرف کنندگان  مصرف  و  آگاهى  میزان  بررسى  محصوالتى 
هر  رشد  اصلى  عامل  که  چرا  است،  ارگانیک  محصوالت  از 
شناخت  مبناى  بر  مدیریت  دانش  داشتن  اقتصادى،  سامانه 
رفتار مصرف کننده، عوامل تاثیرگذار بر آن و قدرت پیش بینى 
رفتار وى مى باشد [5].  این امر خود منجر به ایجاد انگیزه در 
تولیدکنندگان براى توسعه بازار داخلى این محصوالت، داشتن 
قدرتمند  ورود  پایدارى،  پاك،  زیستى  محیط  جامعه اى سالم، 
ارگانیک کشاورزى و در نهایت  به بازارهاى جهانى محصوالت 

منجر به افزایش رشد اقتصادى خواهد شد.
کوان و همکاران [6] تقاضاى مصرف کنندگان ایرلندى را براى 
محصوالت دامى سالم مورد بررسى قرار دادند. نتایج نشان داد 
که عواملى از قبیل شناخت قبلى افراد از غذاهاى سالم، طعم، 
انگیزه هاى سالمتى، برچسب هاى تضمینى و سن پاسخگویان 
با تقاضا دارند. رودریگز و همکاران  رابطه مثبت و معنى دارى 
[7] تمایل به پرداخت مصرف کنندگان براى مصرف محصوالت 
ارگانیک در شهر بوینس آیرس آرژانتین را با روش ارزش گذارى 
مشروط و برآورد رگرسیون الجستیک دو بخشى مورد مطالعه 
قرار دادند. بر اساس نتایج این تحقیق، مصرف کنندگان مایلند 
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که از 6 تا 200 درصد مبالغ اضافى براى خرید محصوالت سالم 
پرداخت کنند. 

انجام  ترکیه  در  که  مطالعه اى  در   [8] همکاران  و  اکیونگر 
باال  درآمد  با  شهرى  افراد  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند، 
مورد  در  بیش ترى  آگاهى  و  دانش  عالى،  تحصیالت  سطح  و 
به  نسبت  ارگانیک  محصوالت  کم تر  خطر  و  تغذیه اى  ارزش 
از  نشان  این  که  دارند،  انسان  سالمتى  براى  سایر محصوالت 
توان بالقوه افزایش تقاضا براى محصوالت ارگانیک در بازارهاى 
بررسى  به  مطالعه اى  در   [9] وارد  و  بریز  دارد.  ترکیه  کشور 
از محصوالت غذایى  آگاهى مصرف کنندگان  دانش و  شناخت 
اسپانیا  در  چندگانه1  الجیت  الگوى  از  استفاده  با  ارگانیک 
پرداختند. نتایج حاکى از آن بود که از مهم ترین عوامل مؤثر 
فردى  ویژگى هاى  ارگانیک  محصوالت  مصرف  و  شناخت  بر 
این  قیمت  و  ارگانیک  محصوالت  از  آگاهى  مصرف کنندگان، 
و  آگاهى  سطح   [10] همکاران  و  دیپلو  مى باشد.  محصوالت 
تمایل به پرداخت مصرف کنندگان را جهت مصرف محصوالت 
ارگانیک در نیجریه مورد بررسى قرار دادند. نتایج مطالعه نشان 
مورد  در  کمى  اطالعات  سطح  پاسخ گویان  اکثریت  که  داد 
سبزى هاى گواهى شده ارگانیک داشتند. هم چنین حدود یک 
براى  اضافى  مبلغ  پرداخت  به  حاضر  مطالعه  مورد  افراد  سوم 
مصرف این محصوالت بودند که این نرخ افزوده به طور میانگین 
از 23 درصد براى محصول خیار تا 73 درصد براى کدو تنبل 

متفاوت بود.
آرتسنس و همکاران [11] تاثیر متغیرهاى فردى را بر مصرف 
این  اساس  بر  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  ارگانیک  محصوالت 
تحقیق، دانش فرد نسبت به ویژگى هاى محصوالت ارگانیک از 
مهم ترین عوامل مثبت و قیمت باالتر محصول و عدم دسترسى 
مناسب مهم ترین عوامل منفى تاثیرگذار بر این موضوع هستند. 
کمبود اطالعات و عدم آگاهى از ویژگى هاى محصوالت ارگانیک 
عامل اصلى عدم خرید توسط مصرف کنندگان آمریکایى بیان 

شده است.
کوچکى و همکاران [12] با استفاده از داده هاى پرسشنامه اى 
با  و  مشهد  شهرستان  سطح  در  مصرف کننده   200 براي 
به کارگیري یک الگوي تحلیل تمایزي مهم ترین عوامل موثر بر 
تمایز بین دو گروه داراي تمایل به مصرف محصوالت ارگانیک 
1. Multinominal Logit Model

و گروه مقابل را مورد شناسایى قرار دادند. نتایج نشان داد که 
ارزش غذایی مهم ترین عامل گرایش مصرف کنندگان براي خرید 
آگاهی  افزایش  اهمیت  و  باشد  می  محصوالت  این  مصرف  و 
مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصوالت ارگانیگ در 
تغییر رفتارهاي مصرفی آنان و توسعه و گسترش تولید و مصرف 

مواد غذایی سالم مورد تایید قرار گرفت. 
علیزاده و همکاران [13] در یک بررسى پیمایشى به بررسى 
سبزى هاى  براى  نفر   470 تقاضاى  و  ترجیح  آگاهى،  سطح 
ارگانیک به صورت توصیفى در شیراز پرداختند. بر اساس نتایج، 
حدود 50 درصد افراد داراى سطح آگاهى حداقلى از محصوالت 
ارگانیک  محصوالت  مصرف  براى  آن ها  تمایل  و  بوده  ارگانیک 
بسیار باالست. رجبى و همکاران [14] در مطالعه اى به بررسى 
دانش و تمایل افراد نسبت به خرید و مصرف محصوالت ارگانیک 
افراد  دانش  میزان  که  داد  نشان  تحقیق  یافته هاى  پرداختند. 
البته  مى باشد.  متوسط  حد  در  ارگانیک  محصوالت  به  نسبت 
میزان دانش افراد یکسان نبوده و با توجه به این که افراد سابقه 

فعالیت کشاورزى دارند یا نه، تغییر مى کند.
تفاوتى که این پژوهش با سایر مطالعات در این زمینه دارد آن 
است که در این مطالعه متغیر وابسته آگاهى و مصرف محصوالت 
ارگانیک است که به 5 طبقه تقسیم شده است. در طبقه اول، 
این  و  دارد  کامل  آگاهى  ارگانیک  محصوالت  از  مصرف کننده 
محصوالت را مصرف مى کند. در طبقه دوم با این که افراد نسبت 
به محصوالت ارگانیک آگاهى کامل دارند، ولى این محصوالت 
به  نسبت  پاسخ گو،  افراد  سوم  طبقه  در  نمى کنند.  مصرف  را 
محصوالت ارگانیک هیچ آگاهى ندارند و این محصوالت را نیز 
افراد  پنجم  و  چهارم  طبقه  در  نهایت  در  و  نمى کنند  مصرف 
عدم مصرف  یا  در خصوص مصرف  ناقص، تصمیم  اطالعات  با 
محصوالت ارگانیک مى گیرند. از طرفى در سایر مطالعات فقط 
مصرف و عدم مصرف محصوالت ارگانیک مورد مطالعه قرار گرفته 
هم زمان  مصرف،  وضعیت  بر  عالوه  مطالعه  این  در  حالى که  در 
آگاهى افراد از این محصوالت نیز مورد بررسى قرار گرفته است.

2- مواد و روش ها
1-2- داده  ها

روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفى-تحلیلى 
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داده هاى  و  اطالعات  جمع آورى  براى  اساس  این  بر  مى باشد. 
مورد  نیاز از بررسى هاى اسنادى، کتابخانه اى و مطالعات میدانى 
و  آمارى  تحلیل هاى  و  تجزیه  جهت  و  استفاده  (پرسشنامه) 
برآورد مدل اقتصاد سنجى از نرم افزار STATA 12 بهره گرفته 

شده است. 
جامعه آمارى این پژوهش، کل جمعیت شهر مشهد مى باشد 
که طبق آخرین آمار سرشمارى این جمعیت در سال 1392 
ایران).  برآورد شده است (مرکز آمار  نفر  بر 2،800،000  بالغ 
شده  تعدیل  فرمول  از  نمونه،  حجم  انتخاب  براى  هم چنین 
کوکران-اورکات استفاده و مشخص گردید که تعداد 384 نفر 
الزم مى باشند که  پرسش هاى طرح شده  به  پاسخ گویى  براى 
تصادفى در  به صورت  اطمینان بیش تر 400 پرسشنامه  براى 

مناطق 12 گانه مشهد بین افراد توزیع گردید.

    (1)
           

N: جامعه آمارى (هدف) : 2/800/000 نفر،
 1-α مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان :Z یا t

: توزیع نرمال برابر با 1/96،
P: درصد توزیع صفت در جامعه (نسبت افرادى که داراى صفت 

مورد مطالعه هستند)، برابر با 0/5،
q: درصد افرادى که فاقد آن صفت در جامعه هستند، برابر با 5/،.
d: مقدار اشتباه مجاز (تفاضل نسبت واقعى صفت مورد نظر در 
جامعه با میزان تخمین محقق براى وجود آن صفت در جامعه 
به  خطا  دارد)،  بستگى  آن  به  نیز  نمونه گیرى  دقت  که  است 

میزان 5 درصد و
n: حجم نمونه.

2-2- مدل الجیت چندگانه
با استفاده  از طریق پرسشنامه،  از جمع آورى اطالعات  پس 
استاتا  افزار  نرم  کمک  با  مدل  پارامترهاى  مدل رگرسیون،  از 
12 برآورده گردیدند. در مدل رگرسیون، متغیرهاى توضیحى 
ممکن است کمى، کیفى و یا ترکیبى از آن دو باشند. متغیر 
وابسته نیز مى تواند حالت کمى یا کیفى به خود بگیرد. در این 
طبقه   5 داراى  که  است  کیفى  متغیر  وابسته،  متغیر  تحقیق 

مى باشد، در صورتى که متغیر وابسته،y=1، باشد، بیانگر آگاهى 
کامل فرد از محصوالت ارگانیک و مصرف این محصوالت است. 
اگر y=2 باشد، فرد نسبت به محصوالت ارگانیک آگاهى کامل 
دارد ولى آن ها را مصرف نمى کند. در حالت y=3، فرد نسبت 
به محصوالت ارگانیک ناآگاه است و آن را مصرف نمى کند، در 
y=4 فرد نسبت به محصوالت ارگانیک اطالعات ناقص دارد ولى 
این محصوالت را مصرف مى کند و در نهایت در y=5 فرد نسبت 
این محصوالت  و  دارد  ناقص  اطالعات  ارگانیک  به محصوالت 
را مصرف نمى کند. در این پژوهش از الگوى الجیت چندگانه 
استفاده شده است، الگوى الجیت چندگانه زمانى به کار مى رود 
از  بیش  داراى  و  بوده  اسمى  صورت  به   y وابسته  متغیر  که 
این  در  وابسته  متغیر  بیان شد  که  همان طور  است.  دو طبقه 
تحقیق 5 حالت به خود مى گیرد و از آن جا که ترتیب گزینه ها 
جاى  به  چندگانه  الجیت  رگرسیون  از  ندارد،  خاصى  اهمیت 
الجیت ترتیبى استفاده گردید. براى اطمینان بیش تر از به کار 
بهره  موازى  رگرسیون  آزمون  از  چندگانه  الجیت  مدل  بردن 
برابرى  بودن فرضیه  گرفته شد. رگرسیون هاى موازى، منطقى 
پارامترها را براى تمامى گروه ها ارزیابى مى کند. نتایج حاصل از 

آزمون مذکور در جدول (1) ارائه شده است. 
نتایج حاصل از انجام این آزمون که در جدول (1) ارائه شده 
است، حاکى از غیر منطقى بودن فرضیه برابرى پارامترها براى 
تمامى گروه ها در الگوى برآورد شده مى باشد. با در نظر گرفتن 
سطح معنادارى آماره x2 آزمون رگرسیون هاى موازى، مى توان 
این گونه فرض کرد که ارزش پارامترها از گروهى به گروه دیگر 
تغییر مى کند و الگوى عمومى پذیرفته مى شود. بنابراین الگوى 

الجیت چندگانه از مبانى محکمى برخوردار است.
در الگوهاى الجیت از تابع توزیع تجمعى الجستیک استفاده 

مى شود. ساختار الگوى الجیت چندگانه به صورت زیر است:
 
 

که، اثر  روى پیامد m را نشان مى دهد.
براى ساختن الگوى احتمال براى الجیت چندگانه از رابطه 

(2) استفاده مى گردد.

(2)
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رابطه (2) بیان مى کند احتمال آن که متغیر وابسته y به شرط 
بردارى از متغیرهاى مستقل x مقدارى مانند m به خود بگیرد، 
پارامترها  نمایى متغیرهاى مستقل ضرب در  با تابع  برابر است 

تقسیم بر مجموع آن ها.
از آن جا که الگوهاى الجیت از نوع الگوهاى گسسته هستند، 
استفاده  نمایى  درست  تابع  لگاریتم  از  آن ها  برآورد  فرایند  در 

مى شود که در رابطه (3) نشان داده شده است.

(3)

در صورتى که رابطه باال را حداکثر نماییم، مقادیر پارامترها ( ) 
براى متغیرهاى x به دست خواهد آمد.

براى ارزیابى اثرات تغییر در هر یک از متغیرهاى مستقل  بر روى 
احتمال آگاهى و مصرف افراد از محصوالت ارگانیک از رابطه (2) نسبت 
به متغیر مورد بررسى به صورت زیر مشتق جزئى مى گیریم (15).

(4)

میزان  بیان گر  که  جزئى  مشتقات  مى توان  ترتیب  بدین  و 
تاثیرگذارى هر یک از متغیرها مى باشد را محاسبه نمود.

3 . نتایج و بحث
چنان چه پیش تر از این مطرح شد، براى جمع آورى اطالعات 
در این تحقیق از روش مصاحبه اى استفاده شده و ابزار اصلى 
به  به منظور دستیابى  بوده است.  سنجش اطالعات پرسشنامه 
اطالعات الزم براى تخمین تابع عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف 
شهروندان مشهد از محصوالت ارگانیک، هر یک از عوامل مؤثر 
بر آگاهى مصرف کنندگان در پرسشنامه گنجانده شده اند. این 
متوسط  تحصیالت،  سطح  سن،  جنسیت،  از  عبارتند  عوامل 
خصوصیات  ارگانیک،  محصوالت  قیمت  خانوار،  افراد  درآمد 
خاص محصوالت ارگانیک و سابقه مصرف محصوالت ارگانیک. 
معرفى  استخراج شده و  توصیفى پرسشنامه هاى  آمارى  نتایج 
آگاهى  بر  مؤثر  عوامل  به  مربوط  استفاده  مورد  متغیرهاى 
 (2) در جدول  ارگانیک  از مصرف محصوالت  مصرف کنندگان 

آورده شده است.
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بر طبق نتایج آمارى جدول (2) متغیر جنسیت، متغیر مجازى 
مى باشد که براى خانم ها عدد صفر و آقایان عدد یک را مى گیرد. 

این متغیر داراى میانگین 0/4 و انحراف معیار 0/49 است.
سن در این پژوهش متغیر کمى است که داراى محدوده اى 
بین 17 تا 66 سال و میانگین این متغیر 36 سال به دست آمده 
است. متوسط درآمد خانواده نیز متغیرى کیفى مى باشد که در 
5 طبقه تقسیم بندى شده است. در طبقه اول افراد داراى درآمد 
زیر 500 هزار تومان، ، طبقه دوم درآمد بین 500 هزار تا یک 
میلیون تومان، طبقه سوم 1 تا یک و نیم میلیون تومان، طبقه 
چهارم بین یک و نیم تا 2 میلیون تومان و در نهایت افرادى که 
درآمدى باالى 2 میلیون تومان در ماه دارند در طبقه پنجم قرار 
مى گیرند. نتایج آمارى حاصل از پرسش نامه ها نشان مى دهد که 
این متغیر داراى میانگین 3/58 مى باشد. یعنى به طور متوسط، 
درآمدى  که  مى گیرند  قرار  چهار  و  سه  طبقه  بین  افراد  اکثر 
بین 1 تا 2 میلیون تومان دارند. سطح سواد نیز متغیرى کیفى 
است که داراى 5 طبقه  بى سواد، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس 
و فوق لیسانس به باال تقسیم بندى شده اند. میانگین این متغیر 
2/77 به دست آمده و بیان گر این است که افراد پرسش دهنده به 
طور میانگین تقریبا داراى مدرك لیسانس مى باشند. هم چنین 
سابقه مصرف محصوالت ارگانیک نیز متغیرى مجازى است و 
عدد صفر نشان مى دهد که فرد تا کنون از محصوالت ارگانیک 
استفاده نکرده است و عدد یک بیان گر استفاده از محصوالت 
ارگانیک است. میانگین این متغیر 0/23 با انحراف معیار 0/49 
متغیرى  نیز  ارگانیک  محصوالت  قیمت  است.  آمده  به دست 
کیفى و داراى سه طبقه است که طبق پاسخ پرسش دهندگان 
نشان دهنده  و  است  آمده  به دست   1/76 متغیر  این  میانگین 
این است که محصوالت ارگانیک نسبت به محصوالت متداول 
نیز خصوصیات غذایى محصوالت  نهایت  گران تر هستند و در 
ارگانیک که به صورت کیفى، در سه طبقه تقسیم بندى شده و 
میانگین آن 1/72 به دست آمده، نشان مى دهد که طبق نظر 
از  متداول  و  ارگانیک  محصوالت  بین  تفاوتى  پاسخ دهندگان 

لحاظ ارزش غذایى وجود ندارد.
پس از توصیف متغیرهاى ذکر شده و تخمین مدل الجیت 
چندگانه، نتایج برآورد مدل در جدول (3) ارائه شده است. قابل 
ذکر است که در مدل الجیت چندگانه در تخمین نرم افزارى 



فصلنامه فناوری های نوين غذايی، سال سوم، شماره ١٠، زمستان١٣٩٤ 94

جدول (1) نتایج آزمون رگرسیون موازى
Sig.dfChi-square-2Log likelihood Model

1126/922Null Hypothesis

0/0002177/3661049/556General

                             منبع: یافته هاى تحقیق

جدول (2) توصیف متغیرهاى مورد استفاده در الگوى برآورد شده
انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعداد مشاهداتمتغیرهاى مستقل

جنسیت 
(Male)

=0زن
400010/400/49

=1مرد
سن 
(Age)

400176636/1511/29

سطح سواد 
(Education)

=1بى سواد

400152/771/12
=2دیپلم

=3لیسانس
=4فوق لیسانس                                       

=5باال تر از فوق لیسانس                            

متوسط درآمد خانواده 
(Income)

=1کم تر از 500،000 تومان

400153/580/94
=2بین 500،000 تا 1،000،000 تومان

=3بین 1,000,000 تا 1،500،000 تومان    
=4بین 1،500،000 تا 2،000،000 تومان      

=5باال تر از 2،000،000 تومان              
سابقه مصرف محصوالت ارگانیک  

(Consumption)
400010/230/49=0آرى  (بیان گر مصرف)                      

=1خیر (بیان گر عدم مصرف)                 

قیمت محصوالت ارگانیک 
(Price)

=1محصوالت ارگانیک ارزان تر است                
400131/760/81 =2محصوالت ارگانیک گران تر است                 

=3قیمت آن با محصوالت متداول یکسان است

خصوصیات (ارزش غذایى) 
محصوالت ارگانیک

(Food)

تغذیه اى  خواص  ارگانیک  محصوالت 
بهترى دارند

1=

400131/720/81 دو محصول از لحاظ خواص تغذیه یکسان 
هستند    

2=

خواص  متداول  مصرفى  محصوالت 
تغذیه اى بهترى دارند.

3=

منبع: یافته هاى تحقیق
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یک طبقه به عنوان طبقه مبنا در نظر گرفته مى شود. در این 
پژوهش طبقه چهارم (اطالعات ناقص از محصوالت ارگانیک و 
مصرف این مواد) به عنوان طبقه مبنا یا مرجع در نظر گرفته 

شده است.
متغیرهاى  مى شود،  مشاهده  جدول  نتایج  از  که  همان طور 
مواد غذایى  جنسیت، متوسط درآمد خانواده و سابقه مصرف 
ارگانیک و مصرف این  ارگانیک در y=1، آگاهى از محصوالت 
است،  درصد معنادار شده   90 اطمینان  سطح  محصوالت، در 
به این معنا که مردها آگاهى و مصرف بیش ترى از محصوالت 
نشان  برآورد  نتایج  هم چنین  دارند.  زن ها  به  نسبت  ارگانیک 
آگاهى  خانواده،  درآمد  متوسط  و  سن  افزایش  با  که  مى دهد 
افزایش  ارگانیک و مصرف این محصوالت  از محصوالت  کامل 
مى یابد. در حالت آگاهى از محصوالت ارگانیک و عدم مصرف 
معنادار  جنسیت  و  سن  متغیرهاى   ،y=2 محصوالت،  این 
نتایج برآورد در حالت عدم آگاهى  بر طبق  از طرفى  شده اند. 
از محصوالت ارگانیک، y=3، متغیرهاى سن، جنسیت، متوسط 
درآمد خانواده و سابقه مصرف محصوالت ارگانیک از نظر آمارى 
معنادار هستند و نهایتا در حالت اطالعات ناقص از محصوالت 
ارگانیک و عدم مصرف این مواد، y=5، متغیرهاى سن، متوسط 
درآمد خانواده، مصرف محصوالت ارگانیک و قیمت محصوالت 
ارگانیک اثرگذارند. نکته قابل توجه که از نتایج برآورد این الگو 
غذایى  ارزش  و  سواد  سطح  متغیرهاى  که  است  آن  برمى آید 
محصوالت ارگانیک در هیچ کدام از طبقات متغیر وابسته اثرگذار 
نبودند و طبق نظرات پرسش دهندگان مى توان بیان نمود که 
ظاهرا ارزش غذایى محصوالت ارگانیک و تحصیالت دانشگاهى 
نیست. اثرگذار  ارگانیک  محصوالت  از  آگاهى  روى  بر  افراد 
در الگوى الجیت براى سنجش معنادارى کل الگو و خوبى 
تابع  مى گردد.  استفاده  درست نمایى  نسبت  آزمون  از  برازش 
مفید،  حالت  در  را  مستقل  متغیرهاى  ضرایب  درست نمایى 
حالتى که همه ضرایب صفر هستند، با حالت غیرمفید مقایسه 
مى کند. در این مدل مقدار لگاریتم درست نمایى برابر با 535- 
به دست آمده است. هم چنین آماره ى   برابر 87/10 با احتمال 
درستى  به  مدل  که  است  این  بیان گر  که  آمده  به دست  صفر 
متغیر  توانسته اند  به خوبى  توضیحى  متغیرهاى  و  برآورد شده 

وابسته را توصیف کنند. 

از آن جا که معادالت برآورد شده در الگوى الجیت چندگانه 
عنوان  تحت  را  ضرایب  مقادیر  نمى توان  مى باشند،  غیرخطى 
تاثیرات نهایى متغیر توضیحى بر متغیر وابسته تفسیر کرد. لذا 
اثرات نهایى که پیش تر از این بیان شد براى متغیرهاى توضیحى 
در جدولى که در پیوست قرار داده شده است محاسبه شده است.
طبق جدول (4) در صورتى که y=1 باشد، یعنى آگاهى کامل 
افراد از محصوالت ارگانیک و مصرف آن ها، تنها اثر نهایى مربوط 
به متغیر متوسط درآمد خانواده از نظر آمارى معنادار است و 
بیان مى کند که چنان چه فرد از محصوالت ارگانیک آگاهى کامل 
داشته باشد، با افزایش درآمد متوسط خانواده احتمال مصرف 
یعنى  مى یابد،  افزایش  درصد   7 اندازه  به  ارگانیک  محصوالت 
افزایش درآمد باعث افزایش مصرف محصوالت ارگانیک مى گردد.
ارگانیک و عدم  از محصوالت  افراد  آگاهى   ،y=2 در حالت 
مصرف آن ها، اثرات نهایى مربوط به متغیرهاى متوسط درآمد 
در  مى باشند.  معنادار  ارگانیک  محصوالت  قیمت  و  خانواده 
کرد که  بیان  خانواده مى توان چنین  خصوص متوسط درآمد 
از محصوالت  فرد  آگاهى  و  خانواده  متوسط  درآمد  افزایش  با 
ارگانیک، احتمال عدم مصرف این محصوالت به اندازه 6 درصد 
نیز  ارگانیک  محصوالت  قیمت  خصوص  در  مى یابد.  کاهش 
از  افراد  نظر  که  در صورتى  که  نمود  بیان  گونه  این  مى توان 
به گزینه سوم،  ارگانیک گران تر است،  اول، محصوالت  گزینه 
قیمت محصوالت ارگانیک با محصوالت متداول یکسان است، 
عدم  احتمال  محصوالت  این  از  آگاهى  داشتن  با  یابد  تغییر 

مصرف این محصوالت به اندازه 5 درصد کاهش مى یابد.
در حالت ناآگاهى افراد نسبت به محصوالت ارگانیک یعنى 
مصرف  جنسیت،  متغیرهاى  به  مربوط  نهایى  اثرات   ،y=3
محصوالت ارگانیک و قیمت محصوالت ارگانیک از نظر آمارى 
معنادار است. در خصوص جنسیت افراد مى توان این گونه بیان 
نمود که در مردها احتمال ناآگاهى نسبت به محصوالت ارگانیک 
در  هم چنین  مى یابد.  کاهش  درصد   15 زن ها  با  مقایسه  در 
صورتى که افراد قبال محصوالت ارگانیک را مصرف کرده باشند، 
 7 اندازه  به  محصوالت  این  به  نسبت  آن ها  ناآگاهى  احتمال 
درصد کاهش مى یابد، یعنى مصرف گذشته محصوالت ارگانیک 
و  ارگانیک  محصوالت  به  نسبت  آن ها  آگاهى  افزایش  باعث 
اثر  در خصوص  این محصوالت خواهد شد.  از  بیش تر  مصرف 
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جدول (3) نتایج حاصل از برآورد الگوى الجیت چندگانه
z  متغیرهاى وابستهضریبخطاى استانداردآماره ى

-0/680/021-0/014y=1سن
-1/830/013-0/025y=2
-2/070/012-0/026y=3
-2/150/017-0/038y=5
-1/760/520-0/913y=1جنسیت
-1/700/3170/539y=2
-3/690/296-1/09y=3
-1/030/390-0/403y=5
1/310/2270/299y=1سطح سواد
0/130/1350/017y=2
1/160/1250/144y=3
0/840/1690/141y=5
4/150/4171/73y=1متوسط درآمد
-0/140/1510/021y=2
3/020/1520/459y=3
1/800/2080/375y=5
-1/610/494-0/793y=1سابقه مصرف محصوالت ارگانیک
-1/460/3100/452y=2
-2/650/282-0/749y=3
-1/910/381-0/728y=5
-0/210/335-0/071y=1قیمت محصوالت ارگانیک
0/070/203-0/013y=2
3/190/1810/580y=3
2/840/2360/671y=5
0/320/2910/094y=1ارزش غذایى محصوالت ارگانیک
0/840/1890/160y=2
-0/510/175-0/089y=3
0/230/2320/054y=5

           
            منبع: یافته هاى تحقیق
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جدول (4) نتایج حاصل از اثرات نهایى
  probz آماره ى   dy/dxمتغیر وابسته
0/7160/360/0003y=1

سن
0/538-0/62-0/0011y=2
0/420-0/081-0/0017y=3
0/0152/440/0043y=4
0/216-1/24-0/0018y=5
0/614-0/50-0/0124y=1

جنسیت
0/7370/340/0137y=2
0/001-3/27-0/1590y=3
9/0013/220/1287y=4
0/3600/920/0289y=5
0/3181/000/0110y=1

سطح سواد
0/419-0/81-0/0142y=2
0/4320/790/0165y=3
0/307-1/020/0181y=4
0/7330/340/0048y=5
0/0013/370/0776y=1

متوسط درآمد
0/001-3/25-0/0639y=2
0/1201/550/0418y=3
0/002-3/13-0/0602y=4
0/7830/280/0046y=5
0/563-0/58-0/0135y=1

سابقه مصرف محصوالت ارگانیک
0/8440/200/0078y=2
0/098-1/66-0/0777y=3
0/0082/650/1048y=4
0/500-0/68-0/0212y=5
0/151-1/44-0/0228y=1

قیمت محصوالت ارگانیک
0/032-2/14-0/0550y=2
0/0013/420/0975y=3
0/020-2/32-0/0584y=4
0/0392/060/0387y=5
0/7060/380/0051y=1

ارزش غذایى محصوالت ارگانیک
0/2181/230/0299y=2
0/210-1/250/0364y=3
0/870-0/16-0/0040y=4
0/7800/280/0053y=5

                منبع: یافته هاى تحقیق
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کرد  بیان  چنین  مى توان  نیز  ارگانیک  محصوالت  قیمت 
ناآگاهى  احتمال  ارگانیک  محصوالت  قیمت  افزایش  با  که 
مى یابد.  افزایش  درصد   9 اندازه  به  محصوالت  این  از  افراد 
مى شود  باعث  محصوالت  این  باالتر  قیمت  دیگر  عبارت  به 
محصوالت  این  به  نسبت  کم ترى  آگاهى  مصرف کنندگان 
کسب  براى  انگیزه اى  باالتر،  قیمت  دلیل  به  زیرا  کنند،  پیدا 
اطالعات و آگاهى براى مصرف این محصوالت نخواهند داشت. 
در حالت y=4، یعنى اطالعات ناقص از محصوالت ارگانیک 
اثر نهایى مربوط به متغیرهاى سن،  و مصرف این محصوالت، 
محصوالت  مصرف  سابقه  خانواده،  درآمد  متوسط  جنسیت، 
ارگانیک و قیمت محصوالت ارگانیک معنادار است. در خصوص 
افراد  سن  که  صورتى  در  که  نمود  بیان  مى توان  سن  متغیر 
على رغم  افراد  آن که  احتمال  یابد  افزایش  سال  یک  اندازه  به 
اندازه  به  مصرف  کنند  را  ارگانیک  ناقص محصوالت  اطالعات 
0/004 افزایش مى یابد. در خصوص متغیر درآمد نکته جالب 
رغم  على  افراد  آن که  احتمال  درآمد  افزایش  با  که  است  آن 
اندازه  به  کنند  مصرف   را  ارگانیک  ناقص محصوالت  اطالعات 
نتیجه مربوط  با  را  این نتیجه  0/06 کاهش مى یابد. چنان چه 
نماییم  مقایسه  ارگانیک  به آگاهى کامل و مصرف محصوالت 
مشاهده مى شود که با افزایش درآمد، افراد صرفا از محصوالتى 
مصرف مى کنند که نسبت به آن ها آگاهى کامل داشته باشند 
و نسبت به محصوالتى که آگاهى ناقصى داشته باشند احتمال 
مصرف آن ها کاهش پیدا مى کند. در ضمن سابقه مصرف افراد 
باز هم اثر مثبتى روى مصرف فرد از محصوالت ارگانیک على رغم 
اطالعات ناقص از این محصوالت دارد و چنان چه فرد در گذشته 
از این محصوالت مصرف کرده باشد، على رغم داشتن اطالعات 
ناقص احتمال مصرف او از این محصوالت به اندازه 10 درصد 
بیش تر است. در نهایت قیمت محصوالت ارگانیک نیز در حالت 
بر مصرف  منفى  تاثیر  ارگانیک،  از محصوالت  ناقص  اطالعات 
ارگانیک و  افزایش قیمت محصوالت  این محصوالت دارد و با 
اطالعات ناقص افراد از این محصوالت احتمال مصرف آن ها به 

اندازه 5 درصد کاهش مى یابد.
در نهایت در y=5، یعنى اطالعات ناقص از محصوالت ارگانیک 
و عدم استفاده از این محصوالت تنها اثر نهایى مربوط به متغیر 
با  دیگر  عبارت  به  است.  معنادار  ارگانیک  محصوالت  قیمت 

اطالعات  فرد  چنان چه  ارگانیک  محصوالت  قیمت  افزایش 
ناقصى از این محصوالت داشته باشد، احتمال عدم مصرف این 

محصوالت به اندازه 0/038 درصد افزایش مى یابد.

4. نتیجه گیرى
ارگانیک آینده اى روشن در سبد  محصوالت غذایى سالم یا 
رو  این  از  داشت.  خواهند  ایران  و  جهان  خانوارهاى  مصرفى 
بررسى عوامل موثر بر آگاهى و مصرف این محصوالت مى تواند 
نقش عمده اى در رفع موانع مصرف و گسترش فرهنگ تولید 
باشد و حرکت به سمت یک  این محصوالت داشته  و مصرف 
جامعه سالم را تسریع نماید. در این تحقیق با بررسى متغیرهاى 
مهم و اثرگذار بر آگاهى و مصرف این محصوالت مورد ارزیابى 
بهره  چندگانه  الجیت  مدل  از  منظور  این  براى  گرفت.  قرار 
بردن  به کار  از  بیش تر  اطمینان  براى  هم چنین  شد،  گرفته 
مدل الجیت چندگانه از آزمون رگرسیون موازى استفاده شد 
پارامترها را  برابرى  که آزمون ذکر شده منطقى بودن فرضیه 
براى تمامى گروه ها ارزیابى کرد. پس از برآورد مدل و تجزیه و 
تحلیل متغیرها، مى توان جهت باالبردن سطح آگاهى و مصرف 

افراد از محصوالت ارگانیک، موارد زیر را پیشنهاد داد:
مختلف  سطوح  در  سن  متغیر  بودن  اثرگذار  به  توجه  با    -
که  مى شود  پیشنهاد   ،(  y=5 و   y=3  ،y=2) وابسته  متغیر 
هدفمند  آموزش هاى  ارائه  جهت  الزم  سرمایه گذارى هاى 
و  ارگانیک  محصوالت  فواید  و  خصوصیات  از  رسانى  اطالع  و 
مقاطع  تمام  در  محصوالت  این  مصرف  جهت  فرهنگ سازى 

تحصیلى و سنى در جامعه صورت پذیرد.
مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  آگاهى  سطح  افزایش   -
جامعه از مضرات نهاده هاى شیمیایى و ویژگى ها و مزیت هاى 

محصوالت ارگانیک عارى از این نهاده ها.
خرید،  هنگام  در  مصرف کنندگان  آگاهى  سطح  بردن  باال   -
تشخیص  به  قادر  که  نحوى  به  مناسب  آموزش هاى  دادن  با 

محصوالت ارگانیک در هنگام خرید باشند.
عمده  مشکالت  از  یکى  باال  قیمت  که  این  به  توجه  با   -
یارانه  پرداخت  است،  ارگانیک  محصوالت  مصرف کنندگان 
اقشار  کلیه  براى  آن ها  ارائه  و  این نوع محصوالت  تولید  براى 
مصرف  توسعه  براى  مى تواند  کم درآمد،  اقشار  به ویژه  جامعه، 
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این محصوالت مفید واقع شود.
 - با توجه به این که متغیر سابقه مصرف، بر مصرف آتى محصوالت 
تولیدکنندگان  مى شود  پیشنهاد  است،  اثرگذار  ارگانیک 
قیمتى هم با  را  ابتدا محصوالت خود  در  ارگانیک  محصوالت 

قرار  مصرف کننده  اختیار  در  غیرارگانیک  محصوالت  با  سطح 
از محصوالت خود را به صورت رایگان  داده و یا حتى بخشى 
در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند تا سابقه مصرف براى این 
افراد ایجاد گردد و انگیزه مصرف آتى این محصوالت فراهم شود. 
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