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  چکیده
فزونـی  ،  اي افزایش تولید محـصوالت کـشاورزي      هاي غیرطبیعی و اغلب شیمیایی بر     رویکرد بشر به نهاده   ش  افزای           

و مـصرف  تولیـد  ارزش و اهمیـت   در چنـین شـرایطی،      . شـده اسـت   را منجـر     محیطـی مـشکالت زیـست   و   هاانواع بیماري 
 بـراي  نکننـدگا سـنجش تمایـل بـه پرداخـت مـصرف     بنـابراین   .شـود یش مـشخص مـ   بیش از پـی    محصوالت سالم غذایی  

 در ایـن راسـتا، هـدف    .برخـوردار اسـت  ریزي تولیـد و مـصرف   از اهمیت باالیی در زمینه برنامه  محصوالت غذایی سالم،    
ایی سـالم   کننـدگان بـراي محـصوالت غـذ       مصرفبالقوه  اضافی   تمایل به پرداخت     عوامل مؤثر بر   تحقیق حاضر شناسائی  

تکمیـل پرسـشنامه      با طراحی و   ،هاي میدانی طریق پیمایش از  ها و اطالعات مورد نیاز      داده. باشدنسبت به انواع متداول می    
بهـار   در شـرقی،  جهادکشاورزي آذربایجانسازمانگو از میان کارکنان  پاسخ180تصادفی ساده از  گیري  به روش نمونه  

 از کننـدگان مـصرف منظور شناسایی عوامل مؤثر بـر تمایـل بـه پرداخـت      به. استشده جمع آوري  1388و تابستان سال    
 نتـایج   .استشده برآورد شد، بهره گرفته      حداکثر راستنمایی  که به روش     الجیت ترتیبی روش ارزشگذاري مشروط و مدل      

 محـصوالت  کنندگان حاضر به پرداخـت مبلغـی اضـافی بـراي خریـد             درصد مصرف  97دهند که حدود    توصیفی نشان می  
 درصـد   25 الـی      5ها حاضر به پرداخت نرخ افـزوده         درصد آن  84سالم نسبت به انواع متداول هستند، در حالی که حدود           

نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی است که عـواملی چـون درآمـد افـراد، بعـد خـانوار،                    . براي خرید این محصوالت هستند    
هاي محصوالت سالم و ریـسک مـواد غـذایی خطـرزا اثـر مثبـت و               ویژگی زیست، سطح اطالع افراد از    محیطتمایالت حفظ   

همچنین خانم هـا  . دهندبراي محصوالت غذایی سالم نسبت به انواع متداول نشان می ها  آنداري بر تمایل به پرداخت      معنی
نـرخ  ایل به پرداخـت  دار تم سبب افزایش معنی  در خانواده   تمایل به پرداخت بیشتري داشته و وجود افراد با شرایط خاص            

  . کنندگان براي محصوالت سالم هستندمصرفافزوده 
  

   ، نرخ افزودهسالم، مدل الجیت ترتیبیغذایی محصوالت ، تمایل به پرداخت گذاري مشروط،ارزش : کلیديهايهواژ
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Abstract 

Augmentation of applying the unnatural and mainly chemical inputs by humankind causes 

increasing rate of disease and arisen environmental problems. In these circumstances, the 

importance of safe food production is getting clearer. With respect to that, understanding the 

determinants of consumers' willingness to pay for these safer products is becoming increasingly 

important in the field of production and consumption planning. In this regard, the purpose of this 

study is to investigate factors affecting the consumers' willingness to pay the premium for the safer 

food products. A contingent valuation survey of 180 respondents was conducted during spring and 

summer of 2009 in Agricultural administration of East Azerbaijan. An Ordered Logit regression 

model was applied to determine factors effecting consumers' willingness to pay for safer food 

products. The survey results have shown that about 97 percent of the respondents would be willing 

to pay a premium. Also, 84 percent of consumers would be willing to pay about a premium between 

5 to 25 percent, while about 13 percent of them would be willing to pay more than 35 percent 

premium for safer food products. Results have revealed that factors like individual's income, family 

dimensions, environmental concerns and wholesome diet, besides, consumer's awareness of safer 

food products' characteristics significantly increase their willingness to pay a premium for safer 

food. Furthermore, females would be willing to pay a higher premium, and those who have people 

with special circumstances in their family significantly would be willing to pay a higher premium 

price for these products. 

Keywords: Contingent valuation, Ordered-logit model, Price Premium, Safe food, Willingness to 

pay 
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  مقدمه
-ی از قبیل افـزایش بیمـاري      های     جهان امروز با چالش   

 ض طبیعـی و عـوار     هـاي هاي متعدد، نابودي اکوسیستم   
فراوان زیست محیطی روبروست که در نتیجـه مـصرف          

مـسئوالنه  اصـالحات غیر  هاي شیمیایی و    بی رویه نهاده  
زه امرو. ژنتیکی در کشاورزي متداول بوجود آمده است      

، بـا توجـه بـه فوائـد         اهمیت پرداختن بـه غـذاهاي سـالم       
-راوان این محصوالت بیش ازپیش بر دانشمندان، دولت      ف

 محـصوالت   .کنندگان آشکار شده است   مردان و مصرف  
غــذایی ســالم را مــی تــوان محــصوالتی دانــست کــه در 

هـاي  هـاي شـیمیایی و روش     از نهاده  هاآنپروسه تولید   
اي اسـتفاده   اصالحی در دز غیرخطرناك و کنتـرل شـده        

خطري مـصرف کننـده     شده است، بطوري که هیچ گونه       
ــی    ــد نم ــذایی را تهدی ــواد غ ــن م ــدای ــستوفر و ( کن کری

دي ایــن محــصوالت بــدلیل یــدر تول. )2005کریــستالیس 
هــاي جــایگزین کنتــرل آفــات از قبیــل  اســتفاده از روش

کنترل زراعی و بیولوژیکی و استفاده از کودهاي آلـی و           
ي بـا طبیعـت از قبیـل ورمـی کمپوسـت، پایـدار             سازگار

 و در واقـع گـامی   تا حـد فراوانـی تـضمین   محیط زیست  
-مهم در جهت حرکت به کشاورزي پایدار برداشـته مـی          

محصوالت غذایی سالم عالوه بر سـالمت غـذایی،         . شود
می تـوان بـه طعـم        هاآنفواید فراوانی دارند که از جمله       

هـاي بـاالتر    نـسبت بـه انـواع متـداول، ارزش         هاآنبهتر  
بود تنوع زیستی، حفاظت    حفاظت از منابع آبی، به     غذایی،

، بهبــود وضــعیت اقتــصادي جوامــع روســتایی و  كخــا
هـاي  با افزایش حـساسیت   . افزایش صادرات اشاره نمود   

مـیالدي،   2011سال  پایان   مقرر شده است که تا       جهانی،
فقط محصوالت کشاورزي ارگانیک و سـالم بتواننـد بـه           

  و 2004السـک و هادسـون      (د  بازارهاي جهانی راه یابنـ    
  ). 2005توفر و کریستالیس کریس

ــد          ــمت تولی ــه س ــت ب ــرداختن و حرک ــدم اول در پ ق
کنندگان ، شناسایی هدف، یعنی مصرف    محصوالت سالم 

است، چرا که عامل اصلی رشـد هـر سـامانه اقتـصادي،             
-داشتن دانش مدیریت بر مبناي شناخت رفتـار مـصرف         

بینـی رفتـار    کننده، عوامل تاثیرگذار بر آن و قدرت پـیش        
لـذا بررسـی جامعـه هـدف، یعنـی رفتـار       . باشـد  مـی وي

ترین حلقـه یـک سیـستم     کنندگان که اولین و مهم    مصرف

گـذاران و   هاي سیاسـت   یکی از اولویت   ،اقتصادي هستند 
-یکی از ویژگـی    .باشدریزان بخش کشاورزي می   برنامه

 ایـن   )قیمت اضـافی  ( 1 نرخ افزوده  ،سالمهاي محصوالت   
 در عمـده مـواد   تـداول محصوالت نسبت به محصوالت م   

هـاي اخیـر بـراي      تحقیقات متعددي در سال   .  است غذایی
بررسی عوامل تاثیرگذار در تمایـل بـه پرداخـت اضـافی          

ــراي محــصوالت ســالم و ارگانیــک  مــصرف ــدگان ب کنن
تواند دالیل  صورت گرفته است، نتایج چنین مطالعاتی می      

خرید ایـن محـصوالت توسـط گروهـی از خریـداران بـا           
افزوده و عدم خرید توسط گروه دیگر را تعیین         هاي  نرخ

هـایی در یـک محـصول       و مشخص کند کـه چـه ویژگـی        
سالم وجود دارد کـه بـا ورود خـود بـه تـابع مطلوبیـت                

کننده، سـبب افـزایش مطلوبیـت وي و در نتیجـه            مصرف
پرداخت نرخ افزوده براي این محصوالت نسبت به انـواع   

املی بـه عنـوان     شود و از سوي دیگر، چه عو      متداول می 
-هبـ . گیرنـد مانع، در برابر این تمایل به پرداخت قرار می        

دســت آمــده از چنــین  اطالعــات و نتــایج بــهطــور قطــع
ریـــزان و ، برنامــه گــذاران  بــراي سیاســت  مطالعــاتی 

تولیدکنندگان در جهـت حرکـت بـه سـمت ایـن سیـستم،              
اي توسعه بازار داخلی ایـن محـصوالت، داشـتن جامعـه          

، ورود قدرتمنـد بـه      ستی پـاك، پایـداري    زیـ سالم، محـیط  
 و رشـــد بازارهـــاي جهـــانی محـــصوالت کـــشاورزي

 ، با توجه بـه اهمیـت موضـوع     .مفید خواهد بود  اقتصادي  
 عوامل موثر به تمایـل بـه       پژوهشگران هاي اخیر در سال 

کننــدگان بــراي محــصوالت  مــصرف2پرداخــت اضــافی
-تارگانیک، سالم، غیرژنتیکی، غیرهورمونی، عاري از آف      

در ایـن زمینـه     . دارندرا مورد بررسی قرار      کش و محلی  
  :توان اشاره نمودبه مطالعات زیر می

بـــا اســـتفاده از روش ) 1996( آنـــدرهیل و فیگـــورا     
گذاري مـشروط و مـدل الجیـت عوامـل مـوثر بـر           ارزش

کننـدگان بـراي محـصوالت    تمایـل بـه پرداخـت مـصرف    
 ایرلند بررسی   را در ) سالم، ارگانیک و محلی   (غیرمتداول  

طـور متوسـط    نتایج تحقیق نشان داد که افراد بـه       . کردند
ــه پرداخــت   ــراي   19حاضــر ب ــشتري ب ــغ بی درصــد مبل

محصوالت غیرمتداول نـسبت بـه انـواع رایـج هـستند و             
                                                 

1Price Premium 
2Premium 
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هاي بیولوژیـک، اشـاره بـه تولیـد         عواملی چون برچسب  
بندي و  محصوالت به روش مدیریت پایدار بر روي بسته       

ه پایـدار رابطـه مثبـت و معنـی داري بـا      حمایت از توسع  
گیـل و  . تمایل به پرداخت افراد براي این محصوالت دارد      

در مطالعـه اي در دو ناحیـه مادریـد و           ) 2000( همکاران
کننـدگان  ناوارا در اسـپانیا، تمایـل بـه پرداخـت مـصرف          

بــراي محــصوالت ارگانیــک نظیــر گوشــت، میــوه و      
ــه روش ارزش  ــبزیجات را ب ــشروط س ــذاري م ــا گ  و ب

نتـایج   .انـد برآورد مدل الجیت مورد بررسـی قـرار داده         
نرخ کنندگان حاضر به پرداخت     دهد که مصرف  نشان می 

 از دالیـل مهـم      . براي محصوالت ارگانیک هـستند     افزوده
زیـست و رژیـم      اهمیت دادن به سالمت محیط     ،این تمایل 

ــالم  ــذایی س ــت غ ــر اس ــاردال  .ت ــالتی و ن در ) 2000( بوک
اي ایتالیـاي شـمالی،      فروشـگاه زنجیـره    تحقیقی در سـه   

ــصرف   ــت م ــه پرداخ ــل ب ــوه و  تمای ــراي می ــدگان ب کنن
گـذاري  ها را با روش ارزش    کشسبزیجات عاري از آفت   

مشروط و برآورد مـدل الجیـت ترتیبـی مـورد بررسـی             
 براساس ایـن بـرآورد، تمایـل بـه پرداخـت            .اندقرار داده 
مـد و   آدرطور مثبت و معنی داري بـا        هکنندگان ب مصرف

کننـدگان بـه سـالمت غـذایی رابطـه       میزان توجه مصرف  
داري بــا تحــصیالت رابطــه دارد و بطــور منفــی و معنــی

د رهمچنــین ایــن مطالعــه، کمبــود اطالعــات در مــو .دارد
خواص محصوالت سالم، نبـود اسـتانداردهاي صـحیح،         
تصورات اشتباه از ایـن نـوع محـصوالت بعنـوان رژیـم             

در  هــاآن و عرضــه محــدود غــذایی کودکــان و بیمــاران
کنندگان ها را از دالئل واکنش منفی مصرف      کترسوپرما

  . دانددر قبال این محصوالت می
-تمایل به پرداخـت مـصرف     ) 2000( کوان و همکاران      

کنندگان ایرلندي براي گوشت گاو سالم را مورد بررسی         
گـذاري  در ایـن مطالعـه کـه بـه روش ارزش          . قرار دادنـد  

درصـد   64ین مدل الجیت صورت گرفت،    مشروط و تخم  
ــراي   از مــصرف ــی ب ــه پرداخــت مثبت ــل ب ــدگان تمای کنن

هـاي سـالم نـسبت بـه        پرداخت نرخ افزوده براي گوشت    
 عـواملی از     نـشان داد کـه     نتـایج . انواع رایج، نشان دادند   

-قبیل اطالعات قبلی افراد از غذاهاي سالم، طعـم، انگیـزه          
ن پاسـخگویان   هاي تضمینی و س   هاي سالمتی، برچسب  

 .داري بـا تمایـل بـه پرداخـت دارنـد       رابطه مثبت و معنـی    

، تمایـل بـه پرداخـت اضـافی         )2002(لوریرو و همکاران    
کنندگان در شهر پورتلند در ایالت اورگن آمریکا        مصرف

هاي داراي برچسب اکولوژیک، با اسـتفاده       را براي سیب  
ــورد  از روش ارزش ــدل الجیــت م گــذاري مــشروط و م

-دهد که خانم  نتایج مطالعه نشان می   . ار دادند بررسی قر 
هاي داراي فرزند و افراد داراي تمایالت محیط زیستی و          
سالمت غذایی، تمایل به پرداخت نرخ افـزوده بـراي ایـن            

 5محصوالت دارند و متوسط این تمایل، براي هر پونـد،           
، عوامـل   )2003( کرنفیلـد و مگونوسـون    . باشـد سنت می 

کننـدگان کانـادایی را     رداخت مـصرف  موثر بر تمایل به پ    
-کـش، بـه روش ارزش   براي محـصوالت عـاري از آفـت       

گذاري مشروط و تحلیل مـدل پروبیـت ترتیبـی بررسـی            
-درصد از مصرف   65براساس نتایج این تحقیق،     . کردند

 1-10کننــدگان حاضــرند ایــن محــصوالت را بــا قیمتــی 
درصـد   20بـا قیمـت      هـا آندرصـد    پنجدرصد بیشتر و    

متغیرهـایی  . از محصوالت متداول خریداري کننـد     بیشتر  
زیـستی،  هـاي محـیط   هـاي سـالمتی، نگرانـی     چون انگیزه 

حمایت از مزارع ارگانیک و سن پاسخگو رابطه مثبـت و           
وانـگ   .معنی داري را با تمایل به پرداخت نشان می دهند    

ــان  ــتفاده از روش ارزش) 2003(و سـ ــا اسـ ــذاري بـ گـ
امل موثر بر تمایـل بـه      مشروط و تخمین مدل الجیت، عو     

کنندگان براي محصوالت ارگانیک را در      پرداخت مصرف 
براساس نتـایج   . ورمونت کانادا مورد بررسی قرار دادند     

گـو  عواملی چون وضـعیت تاهـل، سـن و درآمـد پاسـخ            
داري با تمایل به پرداخت افراد بـراي  رابطه مثبت و معنی   

حــالی اســت کــه   ایــن در. محــصوالت ارگانیــک دارد 
- و تعداد اعضاي خانوار رابطه     یرهاي سطح تحصیل  متغ

 داربـی و  .اي منفی را با تمایل به پرداخت نشان می دهـد   
اي در ناحیـه اوهـایو ایـاالت        در مطالعه ) 2006( همکاران

کننـدگان بـراي    متحده آمریکا، تمایل به پرداخت مـصرف      
محصوالت تولید شده به روش محلی از قبیل شیر، میوه          

گذاري مـشروط و    لم را به روش ارزش    جات سا و سبزي 
نتـایج  . برآورد مدل الجیت مورد بررسی قرار داده است       

کننـدگان حاضـرند   دهد که مصرف   نشان می  بدست آمده 
بیشتر براي محـصوالت محلـی        دالر 5/1تا   دالر0 /30از  

ــد   ــدات بپردازن ــایر تولی ــا س ــسه ب ــاي . در مقای فاکتوره
 دالیـل ایـن     تر بـودن، تـازگی و تعـصب محلـی از          طبیعی
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تمایـل بـه    ) 2007( رودریگـز و همکـاران     .باشدتمایل می 
کنندگان بـراي محـصوالت ارگانیـک در        پرداخت مصرف 

گـذاري  آیـرس آرژانتـین را بـا روش ارزش        شهر بوینس 
ــرآورد   ــشروط و ب ــه   م ــستیک چندگان ــیون الجی رگرس

 بـر اسـاس نتـایج       .انـد  مورد مطالعه قرار داده    1دوبخشی
 درصد  200تا   6ندگان مایلند که از     کن، مصرف این تحقیق 

قربانی و   .مبالغ اضافی براي تولیدات سالم پرداخت کنند      
، در یک بررسی میدانی در شهر مشهد،        )2007(همکاران  

بــه بررســی تقاضــا و تــرجیح مــصرف کننــدگان بــراي  
ــه  ــک ب ــد محــصوالت ارگانی . صــورت توصــیفی پرداختن

ده کننــمــصرف 180براســاس نتــایج ایــن تحقیــق کــه از 
-درصـد پاسـخ    80مشهدي صورت گرفته است، حـدود       

گویان اطالع مناسبی از محصوالت ارگانیـک ندارنـد، بـا           
نفر پاسـخگویان تمایـل بـه مـصرف ایـن            173این حال،   

، در )2008(علیـزاده و همکـاران    .محصوالت نشان دادند  
به بررسی سطح آگاهی، تـرجیح و        یک بررسی پیمایشی  

-جات ارگانیـک بـه    سبزيکنندگان براي   تقاضاي مصرف 
در ایـن بررسـی     . صورت توصیفی در شـیراز پرداختنـد      

-نامه به نفر پاسخگو از طریق پر کردن پرسش       470نظر  
براسـاس  . صورت حضوري، مورد بررسی قـرار گرفـت    

درصـد افـراد داراي سـطح        50نتایج این بررسی حـدود      
   محـصوالت ارگانیـک بودنـد و تمایـل          حـداقلی از  آگاهی  

   .مصرف محصوالت ارگانیک بسیار باالستبراي  هاآن
هدف مطالعه حاضر تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به                

کارکنان سازمان جهـاد کـشاورزي      پرداخت نرخ افزوده    
 براي محـصوالت غـذایی سـالم     استان آذربایجان شرقی  

ویژگی عمده این جامعه، داشتن سطح آگاهی و         .باشدمی
 در بـین اعـضاي آن       آشنایی حداقل با محصوالت سـالم     

است که ایـن آگـاهی، الزمـه و اولـین شـرط اسـتفاده از           
گذاري مشروط و به حداقل رسانی خطـا در   روش ارزش 

-این مطالعه در واقـع زمینـه      . باشدچنین موضوعاتی می  
تقاضاي محصوالت سـالم کـه در آن عوامـل          یابی براي   
هـاي الزم   ریزيشوند تا برنامه   شناسایی می  مؤثر بر آن  

  . ي تولید این محصوالت صورت گیردبرا

  هامواد و روش
                                                 

1 Binominal Multiple Logistic Regression 

کنندگان به دنبال سالمت غـذایی       اکثر مصرف  امروزه     
و کاهش ریسک حاصل از محصوالت رایـج هـستند، تـا            
مطلوبیت خود را افزایش دهند و حاضرند نرخی افـزوده          

هـاي اقتـصادي    روش. براي این نوع کاالها پرداخت کنند     
تمایـل بـه پرداخـت نـرخ افـزوده          محاسبه  متعددي براي   

 کنندگان براي محصوالت غذایی سالم و ارگانیک      مصرف
هـاي  روشرا به دو گـروه       هاآنتوان  میوجود دارند که    

ــتی ــابرانگاشـ ــی یـ ــک ( فرضـ ــاي روشو  2)هیپوتتیـ هـ
بندي  دسته 3)غیر هیپوتتیک ( غیر فرضی   یا غیربرانگاشتی

، 2000، پیرس و سـکومب  1998 روزن و همکاران     (نمود  
 .)2000بوکالتی و ناردال 

هایی هستند که در شامل حالت برانگاشتی هايروش     
صورت رودررو یا همحقق در یک تحقیق میدانی، ب هاآن

 و نامه پستی اقدام به پست الکترونیکیاز طریق تلفن، 
که در این دلیل اینهکند و بپرکردن پرسشنامه خود می

د نوعی بازار فرضی و نوع تحقیقات محقق سعی در ایجا
دلیل عدم هدهنده بو پاسخدارد نه واقعی براي فرد نمونه 

قعی سعی در مواجه بودن با اطالعات ملموس و وا
ها انواع مثال بارز این روش .دتصویرسازي ذهنی می کن

 باشند می5 و تحلیل توام4مشروطي راگذشمتد ارز
 و 2000، بوکالتی و ناردال 2000پیرس و سکومب (

هاي روشدر . )2007همکاران  رودریگز و
 محقق سعی در ایجاد یک بازار کوچک و برانگاشتیغیر

ها کاربران این روش. واقعی براي افراد نمونه دارد
اعتقاد دارند که انتخاب افراد رابطه مستقیمی با تجربیات 

دارد و براي یافتن مقدار  هاآنویژه تجارب حسی و به
ویژه کاالهاي براي کاالها، بهدهی افراد واقعی ارزش

غذایی الزم است که بازار و خرید و فروش واقعی براي 
ها، که گاهی در این نوع روش. وجود داشته باشد هاآن
صورت مراجعه حضوري به محل فروش کاالهاي به

براي مثال، محل فروش محصوالت (گذاري تحت ارزش
ي هدف و یا ایجاد یک بازار واقعی براي کاالها) سالم

-گیرد، انگیزه محقق نزدیک شدن به ارزشصورت می
-هب. گذاري واقعی افراد براي کاالي مورد مطالعه است

                                                 
2Hypothetical Methods  
3Non-Hypothetical methods 
4Contingent Valuation Method (CVM) 
5Conjoint Analysis 
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و خرید و فروش که خود را در معرض یک بازار طوري
  و1بازار) میدانی(هاي مطالعات روش .بینندواقعی می

 باشندها می از این روشیع مهمانوا 2حراج ویکري
    .)2000 و پیرس و سکومب 1998 روزن و همکاران(

دست آورد تمایل بـه پرداخـت   در این مطالعه براي به      
گـذاري مـشروط    کنندگان از روش ارزش   مصرفاضافی  

دســت آوردن هــدف ایــن روش بــه. شــوداســتفاده مــی
دهی پولی افراد براي برخـی کاالهـاي غیربـازاري          ارزش
-صرفسازي مطلوبیت م  بیشینهاین روش، برپایه    . است

در این روش با تهیـه پرسـشنامه       .استکنندگان بنا شده    
و مراجعه به افراد سعی در یافتن پاسخ بـراي تمایـل بـه          

-واژه مشروط، مبـین یـک شـبیه   . باشد میهاآنپرداخت  
آزمـون   سازي و ایجاد بازار فرضی براي کـاالي مـورد         

تلفنـی،  (هـاي مختلـف     صورتاگر چه این روش به    . است
 ولی روش کاربردي آن بـه       ،گیردانجام می ) ، ایمیل پستی

هـاي ارائـه کـاالي    صورت مصاحبه با افراد در فروشگاه  
-عمـومی  .سالم یا ارگانیک و یا مصاحبه در منزل اسـت         

ي مـشروط آن اسـت      گذارشترین رهیافت در روش ارز    
که از افراد در مورد حـداکثر مقـدار پـولی کـه مایـل بـه                 

االي ســالم یــا پرداخــت بــراي اســتفاده از یــک واحــد کــ
 ، در مقایسه با کاالي متـداول هـستند،      )3WTP(ارگانیک  

شامل مراحلـی    مشروط   گذاريشروش ارز . سؤال شود 
ــازار فرضــی،   ــد ایجــاد ب ــشنهادي مانن ، کــسب قیمــت پی

ل به پرداخـت افـراد بـر روي متغیرهـاي           ایرگرسیون تم 
 و بـرآورد میـانگین تمایـل بـه          ی افـراد  جتماعا-يقتصادا

  .)1381دهقانیان و فرج زاده ( دباشپرداخت می
که نوع متغیر وابسته ما ترتیبـی بـوده         با توجه به این        

هاي مختلفـی از تمایـل بـه پرداخـت نـرخ            و در واقع رتبه   
بـراي بررسـی    دهد،  کنندگان را نشان می   افزوده مصرف 

از کننـدگان   عوامل مؤثر بر تمایـل بـه پرداخـت مـصرف          
شود که از    استفاده می   ترتیبی  و پروبیت   الجیت هايمدل
ورد در چنین تحقیقـاتی بـوده       آها براي بر  ترین مدل کامل

متغیر وابسته مورد مطالعه     بندي و تمیز  و قادر به تقسیم   
بـدین صـورت کـه متغیـر        . باشـد به طبقات مختلـف مـی     

                                                 
1Market Surveys 
2Vickery Auction  
3Willingness to Pay 

گیـرد و بـا   وابسته تحت یک سري از فرضیات قـرار مـی       
بـه  توجه به طبقات مختلف مـشخص شـده، مقـادیري را            

 ایـن نـوع مـدل در مطالعـات          . دهـد خود اختـصاص مـی    
گو بصورت رتبـه اي     پیمایشی که در آن ترجیحات پاسخ     

در ایـن   . گیردبندي می شود، مورد استفاده قرار می      طبقه
 شده از طریق یک متغیـر  هاي مشاهدهها، پاسخنوع مدل

y*  که بطور خطـی بـا متغیـر توضـیحی            پنهان x   رابطـه 
  :شوندسازي می مدل،دارد

y* = (x β) ́ + ε                                    ]1[  
از متغیرهــاي  ) (K×1 یــک بــردار X کــه در آن      

 که شامل متغیرهاي چـون درآمـد، سـن،          توضیحی است 
جنــسیت، ســطح تحــصیالت، تعــداد اعــضاي خــانواده و 

-رجه آگاهی از موضوعات خاص مورد نظر محقق می        د
 یـک  εو  از پارامترهاي تخمینـی  )(K×1 برداريβ .باشد

 کــه  اســت4متغیرتــصادفی و بیــانگر خطاهــاي تــصادفی
ــفر و     ــانگین ص ــده و داراي می ــع ش ــال توزی ــور نرم بط

  .می باشد 1واریانس 
بـر طبـق    *yبـر اسـاس    yi بندي مشاهده شده براي طبقه

   اگر:گوي زیر استال
  

             ]2[     
 پارامترهـاي نـامعلوم هـستند کـه         jµ      در رابطه فوق،    

 این طبقـات همـان درصـد        برآورد می شوند و    βتوسط  
کنندگان به محـصوالت    تمایل به پرداخت اضافی مصرف    

ا نـشان   رغذایی سالم نسبت به قیمـت محـصوالت رایـج           
گویـان در پرسـشنامه در      در این حالـت، پاسـخ     . دهندمی

-ها خواسـته مـی    گیرند که از آن   مقابل پرسشی قرار می   
مد نظر خود را که بستگی بـه فاکتورهـاي قابـل    *y شود

 دارد، از بــین εگیــري  و غیرقابــل انــدازهxگیــري انــدازه
- بـه ε بـا تـصور اینکـه    .شده انتخاب کنندهاي داده گزینه

                                                 
4Stochastic Error 
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یا الجیـستیک   ) براي مدل پروبیت ترتیبی   ( نرمال   صورت
در بین مشاهدات توزیع شـده      ) براي مدل الجیت ترتیبی   (

مدل فوق بـا اسـتفاده از روش حداکثرراسـتنمایی          است،  
شود و احتماالت خواسته شده با اسـتفاده از         برآورد می 

  :آیددست میروابط زیر به
       

    
       

                 ]3[   
    

- مـی ε بـراي  )CDF( تابع توزیع تجمعـی  F    که درآن   
تـصور اسـت، فـرم تـابعی آن         طور که قابل  باشد و همان  

براي .  تعیین شود  2 یا پروبیت  1صورت الجیت تواند به می
  :  بودن کلیه احتماالت باید رابطه زیر برقرار باشدمثبت

    
ــدل  ــوع م ــن ن ــور ب       در ای ــه منظ ــا ب ــاثیر  ه ــی ت ررس

بینـی شـده متغیـر    متغیرهاي مستقل بـر احتمـاالت پـیش      
وابسته و یا براي انتخاب ترتیب آلترناتیوها، اثر نهایی یا          

 بطــور βضــرایب . شــود محاســبه مــی3احتمــال نهــایی
مستقیم با اثرات نهایی مرتبط نیستند، لذا بـا اسـتفاده از            
 روابط زیر می تـوان اثـرات نهـایی متغیرهـا را بـر روي            

  ):2005 و گرین 1991مادال  (احتماالت محاسبه نمود
  

  

      ]4[                                    

 
 

 رگرسـیونی مـدل  تـوان  با توجه به مطالب بیان شده مـی       
صـورت زیـر    توان به مورد استفاده در این مطالعه را می      

  :ارائه کرد
WTPi= β0+β1INC+β2Age+β3Fdim+β4Gshop+ 

β5Sshop+β6Health+β7ENV+β8Sfood+ 
β9Chrisk+β10Frisk+β11EDU+β12Gender+ 

β13MATRI+β14SPCL+ui   ]5[  
 

                                                 
1 Logistic CDF 
2 Standard normal CDF 
3 Marginal effect 

 درصــد تمایــل بــه   ،WTPi در رابطــه فــوق  
ام بــراي iمــصرف کننــده بــالقوه پرداخــت نــرخ افــزوده 

 ،INC محصوالت سالم غذایی نـسبت بـه انـواع متـداول،       
ه منابع درآمدي وي    متغیر سطح درآمد ماهانه فرد از کلی      

 به ترتیب   Fdim و   Age). واحد ده هزار ریال   ( می باشد   
. بیانگر سن پاسخگو و تعـداد افـراد خـانوار مـی باشـند             

بیانگر شاخص سالمتی اسـت کـه درجـه      Healthمتغیر
اهمیت معیارهاي سالمتی ارائه شده توسط کارشناسـان    

، از قبیـل ورزش روزانـه  ( گویه 12سالمتی و تغذیه را با      
-مـی ... ) کنترل نمک و مصرف باالي میـوه و سـبزي و            

اخص تمایالت حفظ محیط زیست     ش ENV متغیر. سنجد
 امکانـات از قبیل چشم پوشی از برخـی         ( گویه 5افراد، با   

-خطـرزا بـودن روش    ،  در جهت حفاظت از محیط زیست     
متغیـر  . اسـت ) ...زیـست و    هاي فعلی کشت براي محـیط     

Sfood    ــاخص ســطح آگــاهی مــصرف کننــدگان از ش
از قبیـل داشـتن     ( گویه   8با  هاي محصوالت سالم    ویژگی

و  اسـت ) ... تـر بـودن و      سالمتی بیشتر، طعم بهتر، گران    
کننـدگان از    شاخص سطح آگـاهی مـصرف      Frisk متغیر

ا، کلسترول و   نمک، قنده نظیر  (برخی مواد غذایی خطرزا     
شـده از نـوع     کلیه شاخص هاي عنـوان      . دباشمی) چربی

کـامال   (1اي بوده و با کـدهایی از     رتی چند گویه  طیف لیک 
انـدازه هـر    . نـد اکدگذاري شده ) کامال مهم ( 5تا    ) غیرمهم

هـاي  شاخص براي فرد پاسخگو از میانگین امتیاز پاسخ       
متغیـر  . هـاي یـک سـوال سـنجیده شـد         وي به تمام گویه   

EDU      نشان دهنده سطح تحصیالت فرد پاسـخگو اسـت 
. کدگـذاري شـده بـود     ) دکتـرا  (8تـا   ) بی سـواد   ( 1که از   

سایر متغیرها، متغیرهاي اسمی می باشند که بـه ترتیـب        
Gender    مرد= 0زن،  = 1(، جنسیت پاسخگو (MATRI ،

 ،SPSL )مجـرد = 0متاهـل،   = 1(وضعیت تاهل پاسـخگو     
 کـه شـامل افـراد بـا          در خـانوار   با شـرایط خـاص    افراد  

هاي خـاص، کودکـان زیـر ده سـال و سـالمندان            بیماري
  .)عدم وجود= 0وجود، = 1 (باشندمی
 جهاد کشاورزي استان آذربایجـان      کارکنان سازمان      

آوري آمـار و    شرقی به عنوان جامعه آماري براي جمـع       
ویژگـی عمـده اعـضاي ایـن        . اطالعات الزم انتخـاب شـد     

جامعه آماري، داشتن سطح آگاهی و آشنایی حـداقل بـا           
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و اولـین  محصوالت سالم اسـت کـه ایـن آگـاهی، الزمـه         
ــه  شــرط اســتفاده از روش ارزش ــشروط و ب ــذاري م گ

در  .باشـد حداقل رسانی خطا در چنین موضـوعاتی مـی        
 نفر در سـازمان جهادکـشاورزي       695حاضر حدود   حال

مرکـز  (باشـند  کار مـی شرقی مشغول به یجانمرکز آذربا 
اعـضاي  تعـداد   دست آوردن   براي به  ).1385آمار ایران،   

 انحـراف معیـاراز    .شـد  استفاده از فرمول کوکران   نمونه
گیـري  دسـت آمـده و روش نمونـه       طریق پیش آزمون به   
در  .اسـت گیري تصادفی ساده بوده   مورد استفاده، نمونه  

هــاي ســازي و تحلیــل دادهایــن مطالعــه، بــراي خالصــه
 Excel هـا از نـرم افـزار   استخراج شـده از پرسـشنامه  

وسـط  هاي رگرسیونی ت  برآورد مدل .  استفاده شد  2007
ــزار  ــرم اف ــدل Limdep 8.0ن ــه مخــتص م ــا  ک ــاي ب ه

  . بوده، صورت گرفت1متغیرهاي وابسته محدود
  

  نتایج و بحث
بدسـت آمـده از میـزان تمایـل بـه            نتایج 1جدول            

 پرســشنامه 180 از پرداخــت نــرخ افــزوده پاســخگویان
  همـانطور کـه مـشاهده      . دهـد بدست آمـده را نـشان مـی       

مایل به پرداخت صـفر داشـتند، در        شود، افرادي که ت   می
و بــه ترتیــب افــراد بــا تمایــل بــه ) کــد صــفر(طبقــه اول 

ــرا ز  ــاالتر از 25-35، 15-25، 15-5، 5پرداخــت کمت  و ب
 را بـه  5 تـا  1 درصد طبقات بعدي با کدهاي به ترتیب  35

ــصاص داده  ــود اخت ــدخ ــدول  . ان ــات ج ــاس اطالع براس
پرداخت اضـافی   یا تمایل به    3بیشترین  فراوانی به طبقه      

گویان  نفر از پاسخ   48 درصد تعلق دارد که شامل       15 -5
 26( نفر از اعضاي نمونـه       46. شودمی)  درصد افراد  27(

 درصد بیشتر   25 -15اظهار داشتند که حاضرند     ) درصد
بـراي خریـد محـصوالت سـالم نـسبت بـه نـوع متـداول         

گـو ابـراز    پاسـخ 24 و 17، 29در این میان   . پرداخت کنند 
 ، کمتـر  35 تا 25اند که به ترتیب حاضر به پرداخت       هکرد
 درصد اضافی براي محصوالت سالم  35 و باالتر از     5از  

حاضر بـه پرداخـت   )  درصد3(ها  نفر آن6هستند و فقط  
. انـد مبلغی اضافی براي خریـد محـصوالت سـالم نبـوده          

میانگین تمایل به پرداخت اضافی در میان اعضاي نمونه         

                                                 
1 Limited Dependent Variable 

.  مـی باشـند    5 و   0حـداقل و حـداکثر آن        و مقادیر    97/2
)  درصـد  62(کننـدگان   نتایج حـاکی اسـت اکثـر مـصرف        

 درصد مبلغ اضافی براي     5-25حاضر به پرداخت حدود     
  .محصوالت سالم غذایی نسبت به انواع متداول هستند

      براي بررسی عوامـل مـوثر بـر تمایـل بـه پرداخـت              
 بـرآورد   کنندگان، مدل رگرسیونی الجیت ترتیبی    مصرف

داري، از  دلیـل غیرمعنـی   متغیر سطح تحـصیالت بـه     . شد
معنی بودن این متغیـر از لحـاظ    بی. مدل نهائی حذف شد   

آماري، با توجه به سیستم آموزشی موجـود در کـشور           
ــرویج      ــوزش و ت ــه آم ــصیلی ب ــع تح ــیچ مقط ــه در ه ک
کــشاورزي ارگانیــک، مــصرف محــصوالت ســالم و      

مــرتبط بــا ایــن هــاي بــه جــز رشــته(کــشاورزي پایــدار 
شود، منطقی و توجیـه پـذیر       چندان پرداخته نمی  ) مفاهیم

تـوان بـه مطالعـه      در ایـن زمینـه مـی      . رسـد به نظـر مـی    
بـر اسـاس نظـر    . اشاره نمـود  ) 1996(آندرهیل و فیگورا    

توانـد بـه    دلیـل دیگـر مـی     ) 2003(کرنفیلد و مگونوسون    
ماهیت ایـن متغیـر مربـوط باشـد کـه در آن تحـصیالت               

نه دانش مرتبط به چنـین محـصوالتی سـنجیده          مطلق و   
گیـري  شود و شاید تحصیالت صرف قادر بـه انـدازه         می

سطح سـواد افـراد در زمینـه محـصوالت غـذایی سـالم              
این در حالی است که در برخـی مطالعـات رابطـه            . نباشد

داري بین متغیر سطح تحصیالت و تمایـل بـه          منفی معنی 
 غـذایی مـشاهده    تـر پرداخت افراد براي محصوالت سالم    

است که عدم ارائه اطالعات کافی در مورد مـضرات          شده
سیستم کشت رایج و عدم القاء دیـدگاه مثبـت نـسبت بـه      

در . تـوان از دالیـل آن دانـست       کشاورزي ارگانیک را می   
) 2000(توان بـه مطالعـه بوکـالتی و نـاردال         این زمینه می  

  بـه  داري بـر تمایـل    متغیر سن نیز اثر معنی    . اشاره نمود 
. نداد که از مدل نهایی حـذف شـد        پرداخت از خود نشان     

 در این زمینه مطالعات مشابهی چـون بوکـالتی و نـاردال           
-نیز عامل سن را بی    ) 2006(و داربی و همکاران   ) 2000(

  .انداثر در میزان تمایل به پرداخت افراد دانسته
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  عهمورد مطال خالصه نتایج تمایل به پرداخت اضافی افراد -1 جدول

   درصد- فراوانی تجمعی   درصد- فراوانی نسبی   تعداد–فراوانی   کد  شناسه

  3  3  6  0  عدم تمایل به پرداخت
  12  9  17  1   درصد5کمتر از 

  39  27  48  2   درصد5-15
  65  26  46  3   درصد15-25

25-35  4  39  22  87  
  100  13  24  5   درصد35باالتر از 

  
  

یی الجیـت ترتیبـی     ، نتایج تخمین مدل نهـا     )2(      جدول  
 نرخ افـزوده  براي تعیین عوامل موثر برتمایل به پرداخت        

سـازمان   میان کارکنان    براي محصوالت غذایی سالم در    
- را نـشان مـی     جهاد کشاورزي استان آذربایجانـشرقی    

برابر  ود-، آماره کی  با توجه به اطالعات این جدول     . هدد
نـشان  آن  صـفر   برابـر بـا     و سطح احتمـال     بوده   124 با

Rpآماره  . باشندرگرسیون می کل  دهنده معنی داري    
 یا  2

Pseudo-R2   کـه در ایـن     درصد است و با ایـن      44 حدود
ها از اهمیت باالیی برخوردار نیست، ولی مقـدار      نوع مدل 

مقـادیر  . بینی خوب مدل را نـشان دهـد       تواند پیش آن می 
 براي کلیه متغیرهـاي توضـیحی مـدل در سـطح     zآماره  

دار بـوده و بـا در نظـر          درصد معنـی   10تمال کمتر از    اح
توان گفت رابطه   گرفتن عالمت مثبت ضرایب تخمینی، می     

داري میــان کلیــه متغیرهــاي موجــود در مثبــت و معنــی
نـرخ  جدول و متغیر وابسته مدل یعنی تمایل به پرداخـت         

ــزوده ــراي محــصوالت ســالم وجــود دارد اف ــن .  ب ــا ای ب
ري از ضرایب جـدول نهـایی   توان به تفسی  توضیحات می 

  .تخمین زده شده در جدول پرداخت
  

   ترتیبی الجیت نتایج حاصل از تخمین مدل -2جدول 
  احتمالسطح  Zآماره   خطاي استاندارد  مقدار ضریب  متغیر

  000/0  -7/5  81/0  -9/6  ثابت
  09/0  7/1  0006/0  18/0 درآمد فرد
  01/0  6/2  09/0  32/0 بعد خانوار

  001/0  4/3  16/0  79/0 زیست حفظ محیطشاخص تمایالت
  000/0  2/5  17/0  26/1 گاهی از محصوالت سالمآشاخص سطح 

  03/0  1/2 19/0  60/0 شاخص آگاهی از ریسک غذایی
  10/0  6/1  24/0  56/0 جنسیت

  01/0  6/2  32/0  79/0 با شرایط خاص در خانوادهوجود افراد 
              Log likelihood : 15/228-    ,                Rp

2 : 44/0  
                Chi- squared : 24/123                   ,              Prob[Chi-Squared > value] = 0000/0  

        
دهد کـه   دار متغیر درآمد، نشان می    ضریب مثبت و معنی   

نـرخ  (با افزایش سطح درآمد افـراد، تمایـل بـه پرداخـت             
در . یابـد ها براي محصوالت سالم افزایش می     آن) افزوده

 وانـگ و سـان  ه مـشابه  تـوان بـه مطالعـ   ایـن زمینـه مـی   
 این تفسیر براي متغیر بعـد خـانوار         . اشاره نمود  )2003(

نیز صادق است، بدین معنی که بـا افـزایش تعـداد افـراد              
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 هاآندهندگان، تمایل به پرداخت اضافی      تحت تکفل پاسخ  
اسـت  این در حـالی   . یابدت افزایش می  براي این محصوال  

ــه در  ــگ و ســان  ک ــه وان ــداد )2003(مطالع ــزایش تع ، اف
اعضاي خانواده و در نتیجه کاهش قدرت مـالی خـانوار،      

داري بر تمایل بـه     از مواردي بوده که تاثیر منفی و معنی       
نتایج جدول حاکی از آن است که        .استپرداخت گذاشته   

ی، همچنین افراد با سطح     زیستتمایالت باالي حفظ محیط   
هـاي  آگاهی باالتر نسبت به محصوالت سـالم و ویژگـی         

گویانی که سطح آگـاهی بـاالیی نـسبت بـه           و پاسخ  هاآن
نمـک، قنـدها، کلـسترول      (خطرزا بودن مواد مضر غذایی      

ــی ــد   ) چرب ــراي خری ــاالتري ب ــغ ب ــرند مبل ــد، حاض دارن
 هـا آنمحصوالت سالم غذایی نـسبت بـه انـواع متـداول            

بوکـالتی و  توسـط   مطالعات متعدد انجام شـده      . دازندبپر
؛ کوان و همکاران    )2000(؛ گیل و همکاران     )2000(ناردال  

و داربی و همکـاران     ) 2002(، لوریرو و همکاران     )2000(
در این زمینه، نتایج مشابهی را در مـورد رابطـه            )2006(

هـا بـر تمایـل بـه پرداخـت          دار این شاخص  مثبت و معنی  
ضـریب مثبـت و     . انـد گـزارش نمـوده   ) ه افراد نرخ افزود (

پاسخ دهنـدگان  دهد که دار متغیر جنسیت نشان می  معنی

 تمایل به پرداخت بیـشتري بـراي محـصوالت سـالم       زن،
توانـد دال بـر ایـن       که این امر مـی     نسبت به آقایان دارند   
ها اهمیت بیشتري به سالمتی خـود  حقیقت باشد که خانم 

وانـگ و سـان     مطالعـه   . دنباشـ نسبت به آقایان قائل مـی     
نتـایج جـدول    . نیز تاییـدي بـر ایـن نتیجـه اسـت           )2003(

دهنـد کـه وجـود سـالمندان، افـراد بـا بیمـاري              نشان می 
سال در خانواده رابطـه مثبـت و     خاص و کودکان زیر ده    

داري بــا تمایــل بــه پرداخــت اضــافی افــراد بــراي معنــی
ه مطالعــ. محــصوالت ســالم نــسبت بــه انــواع رایــج دارد

گیـري مـشابهی در     نیـز نتیجـه    )2006( داربی و همکاران  
  .این زمینه دارند

گیــري تــاثیر هــر کــدام از  متغیرهــاي       بــراي انــدازه
توضیحی بر متغیر وابسته مدل، از اثرات نهایی اسـتفاده       

اثر نهایی هر کدام از متغیرها، مقـدار تغییـر در           . شودمی
تمایـل  یعنـی   مدل  بینی شده متغیر وابسته     احتماالت پیش 

ازاي یک واحـد تغییـر در       کنندگان، به به پرداخت مصرف  
را نشان  ) در حالتی که بقیه عوامل ثابت باشند      (آن عامل   

خالصه اثرات نهایی براي هرکـدام از       ) 3(جدول  . دهدمی
متغیرها را در سطوح مختلف تمایـل بـه پرداخـت نـشان             

  
  ت الجیت ترتیبی خالصه اثرات نهایی براي مدل احتماال-3جدول 

 Y=0 Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 Y=5 متغیر
 - - - - - - ثابت

ددرآم -0000/0 افراد   0001/0-  0003/0-  0002/0  0002/0  0001/0  
-0009/0 بعد خانوار  0102/0-  0615/0-  0099/0  0434/0  0193/0  

زیستمحیطشاخص تمایالت حفظ   0021/0-  0250/0-  1513/0-  0243/0  1067/0  0474/0  
ص سطح آگاهی از محصوالت سالمشاخ  0034/0-  0399/0-  2414/0-  0388/0  1703/0  0756/0  

-0016/0 شاخص آگاهی از ریسک غذایی  0191/0-  1156/0-  0186/0  0815/0  0362/0  
-0014/0 جنسیت  0163/0-  1040/0-  0078/0  0769/0  0369/0  

-0020/0  در خانوادهوجود افراد با شرایط خاص  0236/0-  1471/0-  0126/0  1079/0  0522/0  
  
  

مجموع اثـرات نهـایی هـر متغیـر بـراي سـطوح             . دهدمی
ایـن امـر از     . برابر صـفر اسـت    ) مجموع سطرها (مختلف  

شود که مجموع احتمـاالت بـراي طبقـات         جا ناشی می  آن
مختلف تمایل به پرداخت، باید برابر یک باشـد، بنـابراین           

خـود  ا بـه  مجموع تغییر در این احتماالت، مقـدار صـفر ر         

به این مفهوم کـه میـزان افـزایش احتمـاالت در            . گیردمی
بـراي مثـال، سـطوح      (بندي تمایـل بـه پرداخـت        یک طبقه 

بنـدي دیگـر   به معنی کاهش آن در طبقـه  ) باالي تمایل آن  
، اثـر نهـایی   )دوحالتی(در مورد متغیرهاي مجازي  . است

 بینی شده را بر این مبنـا کـه آیـا          تغییر در احتماالت پیش   
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فرد در وضعیت مورد نظر قـرار دارد یـا خیـر را نـشان               
توان گفـت اثـرات نهـایی میـزان         طور کلی می  به. 1دهدمی

بینی شده براي تمایل به پرداخت      تغییر در احتماالت پیش   
اضافی یک مصرف کننده بـه ازاي تغییـر در یـک متغیـر              

را ) کننـدگان هاي مـصرف  میانگین داده (خاص توضیحی   
  .دهدمعنی می
ثر نهایی براي متغیر درآمد در سـه سـطح اول     ا

و در  )  درصد 15تمایل به پرداخت اضافی کمتر از       (منفی  
 15بـیش از    (سه سطح دوم تمایـل بـه پرداخـت اضـافی            

دهـد افـزایش یـک      این امر نشان مـی    . مثبت است ) درصد
افراد سبب ایجاد تغییرات    درآمد   )ده هزار ریالی  (واحدي  

الي تمایـل بـه پرداخـت و     مثبت در احتمـاالت سـطوح بـا       
بیـشترین  . تاسـ تغییرات منفی در سطوح پایین آن شـده       

 ≥ ≥35WTP (4 و 3 در دو سـطح  اثر مثبت درآمد افراد
) 15WTP≤ ≤ 5 (2و بیشترین تاثیر منفی در سطح ) 15

ده  (براي مثال با یک واحد افزایش درآمـد       . شوددیده می 
شـرایط   و ثابت مانـدن سـایر        )هزار ریال افزایش درآمد   

 تمایـل بـه پرداخـت را دارا         3در میان افرادي کـه سـطح        
بـه   هـا آنباشند، احتمال تمایـل بـه پرداخـت اضـافی           می

ــدازه  ــی0002/0ان ــزایش م ــد اف ــراي ســطح صــفر  . یاب ب
)0WTP=(        بـه . اسـت ، اثرات نهایی متغیر درآمد صـفر-

 در متغیـر درآمـد در       ده هزار ریـال   عبارت دیگر افزایش    
یا اثري   (مال تمایل به پرداخت ندارد     اثري در احت   0سطح  

) <35WTP( 5این امـر بـراي سـطح        ) بسیار جزئی دارد  
نیز مشهود است که در آن اثر نهایی عددي بسیار کـم و             

طوري که براي سـطح  به. )0001/0(نزدیک به صفر است   
-صفر که محصوالت سالم را کاالیی لوکس محسوب می    

ندارنـد و    هـا نآکنند و تمایلی به پرداخت اضـافی بـراي          
 نیز که این محصوالت را کاالیی ضـروري         5براي سطح   

آورند، تغییر اثر بخشی جهـت تغییـر رفتـار     حساب می به
اثرات نهایی متغیر بعد خانوار نیـز        .تواند باشد نمی هاآن

  .تفسیر مشابهی دارد
دهنـد کـه اثـرات نهـایی              نتایج جدول فوق نشان مـی     

بـراي  » زیـستی   محـیط تمـایالت حفـظ     شـاخص   «متغیر  
منفی )  درصد 15کمتر از   (سطوح پایین تمایل به پرداخت      

                                                 
 

مثبت بیشترین اثر   . و براي سطوح باالي آن مثبت هستند      
 مربوط به افـرادي اسـت کـه تمایـل بـه         1067/0با مقدار   

ایـن   درصـد دارنـد، بـه      35 و   25پرداخت اضـافی مـابین      
در معنی که با افزایش یک واحدي شاخص خرید عمومی        

 افـزایش  1067/0بین این گروه، احتمال تمایل به پرداخت     
کمترین اثر نهایی منفی براي این متغیـر مربـوط          . یابدمی

به این معنـی کـه      .  است -0021/0به سطح صفر با مقدار      
 واحــد، 1در صــورت افــزایش ایــن شــاخص بــه میــزان 

 0021/0، )صــفر(احتمــال تمایــل بــه پرداخــت غیرصــفر 
 تغییرات اثرات نهـایی بـراي       .کندا می پید) کاهش(افزایش  
» شــاخص ســطح آگــاهی از محــصوالت ســالم «متغیــر 

نیـز بـراي سـطوح      »  شاخص آگاهی از ریسک غـذایی     «و
منفـی و   )  درصـد  15کمتـر از    (پایین تمایـل بـه پرداخـت        

 و  دهنـد براي سطوح باالي آن مقادیر مثبت را نشان مـی         
» زیستی  محیطشاخص تمایالت حفظ    «توضیحی مشابه   

  . را دارد
      در مــورد متغیرهــاي مجــازي مــدل، تفــسیر اثــرات  

توان می براي متغیر جنسیت،    . نهایی متفاوت خواهد بود   
اثر مثبتی بـر احتمـاالت تمایـل بـه          » جنسیت مونث «گفت  

دارد ) ≤15WTP( % پرداخت اضافی در سه سطح بـاال          
-هـم . اثر منفـی دارد   ) >15WTP(% و براي سطوح پایین   

، وجود افـراد سـالمند      2هاي جدول  توجه به داده    با چنین
وجود افراد با بیمـاري خـاص و یـا حـضور            در خانوار،   

 15موجب کاهش احتماالت کمتـر از       سال  کودکان زیر ده  
کننـدگان و افـزایش     درصد تمایـل بـه پرداخـت مـصرف        

  .شود درصد می15احتمال تمایل به پرداخت باالتر از 
 زیـر   هاي مطالعه، پیـشنهاد      با توجه به نتایج حاصل از     

جهت ترویج تولید و مصرف محصوالت سالم در جامعه         
  .شودارائه می

هــاي  ترغیــب تولیدکننــدگان از ســوي دولــت بــه روش-
هاي از جمله جوایز تولیدي، اعطاي وام     (مختلف تشویقی   

هـاي هدفمنـد و     ، ارائـه آمـوزش    )بدون بهره یا کـم بهـره      
جهت گسترش تولید    هاآنتسهیالت مناسب صادراتی به     

محصوالت سالم و کنترل بر تولید و مصرف انواع کـود،         
هـاي شـیمیایی و جلـوگیري از تولیـد          کـش سموم و آفت  

  .رویه از این موادمحصوالت ناسالم با استفاده بی
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هاي هاي غیرضروري براي نهاده    حذف تدریجی یارانه   -

هاي اقتصادي بـه سـمت      شیمیایی و معطوف کردن کمک    
  .صوالت سالمتولید مح

هاي هدفمنـد در تمـام مقـاطع تحـصیلی بـراي           آموزش -
-تـر جهـت فرهنـگ     ویژه سنین پایین  تمام مقاطع سنی، به   

ســازي مــصرف و تولیــد ایــن محــصوالت در جامعــه و 
هـاي  تبلیغات وسیع و مـنظم ایـن محـصوالت در رسـانه      

ــاتی در    ــورهاي تبلیغ ــصب بروش ــش و ن ــی و پخ گروه
لم در نقـاط متمرکـز      خصوص محصوالت ارگانیک و سا    

  .شهر 
هــاي ویــژه و تــضمینی  ایجــاد و اســتفاده از برچــسب-

سالمت براي این محصوالت و ارائه محصوالت سالم در     
  .هاي مناسببنديبسته

 تولید هدفمنـد محـصوالت سـالم بـا تمرکـز بـر رژیـم                -
غذایی ویژه افراد با بیماري خـاص، سـالمندان، کودکـان           

  .سالزیر ده
ضـعف اطالعـاتی و تبلیغـاتی موجـود در           با توجه بـه      -

جامعــه در زمینــه محــصوالت غــذایی ســالم، تــشکیل و  
-حامی محـیط  ) NGO(حمایت از سازمانهاي مردم نهاد      

زیست و کشاورزي پایدار و تـشویق آنهـا جهـت انجـام             
رسانی در سطح جامعه،   ویژه اطالع هاي مختلف به  فعالیت

  .تواند باشداقدامی مناسب می
گـذاري  ریـزي و سیاسـت     کمک بـه برنامـه      در راستاي  -

صحیح در بخش  تولید، مصرف و بازاریابی محصوالت         
شــود کــه تحقیقــاتی در ســالم و ارگانیــک پیــشنهاد مــی

تـر  موضـوعاتی مـشابه ایـن مطالعـه، در سـطوح وسـیع      
  .استانی و کشوري صورت پذیرد
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