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كرباسی ،ع ،.صبوحی صابونی ،م ،.و زندی دره غريبی ،ب .6044 .بررسی عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان زعفترانكتار بترای آزمتون
كنترل كيفيت محصول .زراعت و فناوری زعفران.566-522 :)5(5 ،
چكيده
اين مطالعه در راستای ارتقا سطح طبقهبندی كيفی محصول زعفران و افزايش سود كشاورزان با ايجاد بازار فرضی به بررسی عاملهای
مؤثر بر انتخاب و ميزان تمايل به پرداخت كشاورزان برای انجام آزمون كيفيت زعفران با استتفاده از رو

ارز گتذاری مشتروط و پرستش

انتها – باز پرداخته است .دادههای موردنياز با تکميل پرسشنامه از يک نمونه تصادفی  674نفر از زعفتران كتاران استتان خراستان رضتوی
جمعآوری گرديد .از مدل دومرحلهای هکمن برای تشخيص عاملهای مؤثر بر انتخاب و ميزان تمايل به پرداخت اضافه استفاده شد .تحليل
دادهها نشان داد كه حدود  09درصد كشاورزان حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای انجام آزمون كيفيت میباشند ،كه از اين تعداد 25 ،درصد
تمايل به پرداختی بيشتر از  544هزار ريال به ازای هر كيلوگرم گلتر را نشان دادند .نتايج حاصل از برآورد مدل نيز نشان داد كه متغيرهتای
سن ،تحصيلات ،مالکيت زمين و سابقه انجام آزمون كيفيت زعفران درگذشته هم بر احتمال انتخاب و هم بر ميزان تمايل به پرداخت اضافی
برای انجام آزمون كيفيت تأثير مثبت و معناداری دارند .بر اين اساس استفاده از آموز هتای درستت و همتهجانبته ،برگتزاری تشتکلهتای
عمومی و فعاليتهای ترويجی میتواند در ترغيب كشاورزان جهت انجام آزمون كيفيت نقش مؤثری داشته باشد.
كلمات كليدي :زعفران ،تمايل به پرداخت ،ارز گذاری مشروط ،مدل دومرحلهای هکمن.

 - 6استاد ،گروه اقتصاد كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
 - 2استاد ،گروه اقتصاد كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
 - 5دانشجوی دكترا ،گروه اقتصاد كشاورزی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
(* -نويسنده مسئول)arkarbasi2002@yahoo.com :
Doi: 10.22048/jsat.2021.244578.1406
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كه توانسته با واردات بيش از  94ميليون دلاری زعفران از ايتران

مقدمه
از آنجاكتته يتتک عنصتتر مهتتم استتتراتژی بازاريتتابی ،درك

و انجام فرآوری ،بستتهبندی و برنتد ستازی زعفتران ستهمی از

مصرفكنندگان از كيفيت است ،قضاوت در مورد اين درك مهتم

بازارهتای جهتانی را از آن ختود كنتد ( Aminizadeh et al.,

متیباشتد ( .)Oude Ophuis & Van Trijp, 1995تفتاوت

 .)2020مطالعات صورت گرفتته در زمينته صتادرات زعفتران در

تعاريف كيفيت در حوزههای متفتاوت نشتان متیدهتد كته ايتن

ايران عوامل مختلفی از جمله عدم توجه كافی به تأمين انتظارات

مفهوم دارای چندين وجه استت .يتک تعريتف كوتتاه و متؤثر از

مصرفكننده نهايی در بازارهای جهتانی ،جتايگزينی رنتگهتای

كيفيت ،توانايی يک ماهيت (مثتل محصتول يتا ختدمت) بترای

مصنوعی بهجای زعفران به علت افزايش غير منطقی قيمتت آن

پاسخگويی بته نيازهتای عينتی و ذهنتی استت يتا ميزانتی كته

و نداشتن استراتژی مشخص جهت قيمتگذاری زعفران ايران را

احتياجات را برآورده میسازند ( International Organization

از مهمترين عوامل نوسانات صادرات اين محصتول در بازارهتای

 .)for Standardization, 2005كيفيت را میتتوان بهصتورت

جهانی دانستهاند ( & Aminizadeh et al., 2020; Karbasi

هر چيزی تعريف كرد كه مصرفكنندهی محصولات غذايی آن را

.)Rastegaripour, 2014

مطلوب میدانتد ( .)Grunert, 2005بتر استاس ايتن تعتاريف،
كيفيت برای يک تأمينكننده ،شامل تأمين نيازها و خواستتههای
مشتريان و يتا بته بيتان بازاريتابی ،تتأمين نيازهتا ،خواستتهها و
انتظارات مشتريان است .بنتابراين مفهتوم كيفيتت در رابطته بتا
ترجيحات مصرفكننده به ميزان زيادی ذهنتی استت .ايتن امتر
توضيح میدهد كه چرا ارتباط نزديکی بتين بازاريتابی و كيفيتت
وجود دارد (.)Borimnejad & Hoshmandan, 2013
زعفران بهعنوان گرانترين محصتول كشتاورزی و دارويتی
جهان جايگاه ويژهای در بين محصولات صنعتی و صادراتی ايران
دارد .كاربردهای فراوان و گسترده زعفتران ،ختواص ويتژه ايتن
داروی باارز  ،نقش خاص آن در زندگی كشاورزان و همچنتين
ارز افزوده بالای آن ،لزوم توجه ويژه به مسائل توليد ،صادرات و
بازاريابی زعفران را بيشازپيش روشن متینمايتد ( Kafi et al.,

 .)2002بررسی صادرات جهانی زعفران نشان میدهد كه ايتران
با متوسط سهم  76درصدی از ارز

صتادرات جهتانی زعفتران

رتبه نخست را در صادرات اين محصول در بازارهای جهتانی دارا
میباشد .اسپانيا بزرگترين رقيب صادراتی زعفران ايتران استت

كاهش كيفيتت محصتول زعفتران را متیتتوان بته عوامتل
مختلفی ازجملته شترايط نامناستب برداشتت ،شترايط نامناستب
خشکكردن ،شرايط بد انبارداری يا مخلوط كردن كلاله با خامته
مربوط دانست ( .)Zalacain et al., 2005از طرف ديگر شرايط
محيطی محل توليد ،ارتفاع از سطح دريا و شرايط زراعی عواملی
هستند كه كيفيت محصول توليدی را تحت تأثير قرار متیدهنتد
( .)Lage & Cantrell, 2009تشخيص كيفيت زعفران با توجه
به تقلبهای فراوانی كه در آن میشتود بتهمنظور تعيتين ارز
محصولات گواهیشده اقدامی ضروری استت ( Melnyk et al.,

 .)2014; D’Archivio et al., 2010با توجه بته اهميتتی كته
مقدار متابوليتهای ثانويه ازجمله كروسين (عامل ايجتاد رنتگ)،
پيکروكروسين (عامل ايجاد طعم تلخ) و سافرانال (عامتل ايجتاد
ع طتتر و بتتو) در تعيتتين ارز

غتتذايی و دارويتتی زعفتتران دارنتتد؛

سنجش اين سه پارامتر میتواند بهعنوان شاخص مناسب كيفيت
مورداستفاده قترار گيترد ( .)Zalacain et al., 2005بته همتين
جهت استاندارد ملی ايران (شماره  295/6و  )295/2و استتاندارد
ايزو ( ISO/TS 3632-1و  )3632-2طبقهبندی كيفی محصول
را بر اين اساس ارائه نمودهاند.
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عمده مطالعات صورت گرفته در خصوص محصتول زعفتران

ارزيتابی تمايتل بته پرداختت يکتی از مهمتترين زمينتههای

بر اهميت اقتصادی و اجتمتاعی كشتت زعفتران ( & Hamzei

تحقيقاتی بازار است .تمايتل بته پرداختت را متیتتوان بتر پايته

 )Bouzarjmehry, 2015; Karami, 2015و مزيتت نستبی

ترجيحهای آشکارشده (دادههای بازار) و يا بر مبنای ترجيحهتای

كشور در توليد اين محصتول ( Karbasi & Rastegaripour,

بيانشده (دادههای ناشی از نظرسنجی) برآورد كرد .اما در اغلتب

 )2014; Aghaei & Rezagholizadeh, 2011تأكيتد داشتته

تصميمهای قيمتگذاری از رو

ترجيحهای بيانشتده استتفاده

است .مطالعات بسياری نيز صادرات و بازاريابی ايتن محصتول را

میشود ( .)Steiner & Hendus, 2012ارز گذاری مشتروط

موردبررستتتی قتتترار داده استتتت ( & Mohammadzadeh

يکی از مهمترين رو های ارز گتذاری بتر پايته ترجيحهتای

Karbasi, 2019; Aminizadeh et al., 2020; Aghapour
Sabbaghi, 2019; Dourandish et al., 2018; Ghodoosi

بيانشده است كه در آن با ايجاد بازار فرضی ،ميتزان تمايتل بته

 .)et al., 2016; Kohansal & Tohidi, 2015بتا توجته بته
نقش كيفيت در بازارپسندی محصول زعفران و وجود انواع تقلب
در اين محصول ،درجتهبنتدی نتوع زعفتران و ارزيتابی مکتانيزه
ظاهری آن ،از اهميت زيادی برخوردار بتوده ( Yasrebi et al.,

 )2020كته متأستفانه در بتازار حاضتتر ،زعفتران بهصتورت غيتتر
كارشناسی ،گواهی نشده و باكيفيتهای مختلف اما در يک رنتج
قيمت عرضه میگردد كه بازار آينده اين محصول استتراتژيک را
بته مختاطره متیانتدازد ( .)Kaveh & Salari, 2018بررستی
مطالعات گذشته نشان داد ،مطالعهای كه بهطور خاص اين مسئله
را موردبررس تی قتترار دهتتد انجامنشتتده استتت .كتتاوه و ستتالاری
( )Kaveh & Salari, 2018تنها مطالعهای است كه به مقايسه
كيفيت محصول زعفران در مراكتز عمتده توليتد در استتانهای
خراسان رضوی و جنوبی پرداختهاند .لذا اين مطالعه در راستتای
ارتقا سطح طبقهبندی كيفتی محصتول زعفتران بته بررستی و
شتتناخت عوامتتل اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و فنتتی متتؤثر بتتر تمايتتل
كشاورزان جهت اقدام برای درجهبندی كيفتی محصتول ختود و
دستتتيابی بتته ستتودآوری بالتتاتر از طريتتق قيمتگتتذاری مناستتب
باكيفيت محصول بتا استتفاده از رو
پرسشهای انتها – باز میپردازد.
مواد و روشها

ارز گتذاری مشتروط و

پرداخت برای كالتای جديتد بترآورد متیشتود .در ارز گتذاری
مشتروط ،ميتزان تمايتل بته پرداختت بته رو هتای مختلفتی
قابلاستخراج است .چهار نوع عمده اين رو ها كه در كارهتای
تحقيقاتی و عملی استفاده میشوند ،شامل بازی پيشنهاد ،كتارت
پرداخت ،انتها – باز و انتختاب دوگانته متیباشتندShi et al., ( .

 .)2014; Boyle et al., 2012در ارز گذاری مشروط بر پايه
رو

انتها  -باز ،از افراد خواسته میشود كته ميتزان تمايتل بته

پرداخت خود را نسبت به يک كالا ،خدمت و يا يک سياست ابراز
كنند .اين رو

كه در آن افراد بهآسانی بته پرستش مطرحشتده

پاسخ میدهند ،نيازمند تخصيص زمان زياد نبوده و از سوی ديگر
مشکل اريب ناشی از نقطه آغتاز را نيتز نتدارد ( Walsh et al.,

 .)1989رو

انتها  -باز در بسياری از مطالعات داخلی و خارجی

استفادهشتده استت ( Romano et al., 2016; Shi et al.,

 .)2014; Erfanifar & Bakhshoodeh, 2018همچنتين
مطالعاتی نيز به بررسی عاملها متؤثر بتر انتختاب و تمايتل بته
پرداخت مصرفكنندگان برای محصولات مختلف پرداخته استت
( Hao et al., 2019; Schuhmann et al., 2019; Han et
al., 2019; Erfanifar & Bakhshoodeh, 2018; Wei et
& al., 2018; Singh & Pandey, 2018; Nikoukar
Bazzi, 2016; Hayati et al., 2012; Huang & Lee,
& 2014; Zaikin & McCluskey, 2013; Gunduz

 .)Bayramoglu, 2011; Akbari et al., 2009در ايتن
پژوهش ،دادههای مربوط به تمايل به پرداخت اضافه برای انجتام
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ارز گتذاری مشتروط و پرسشتنامه

در تفسير نتايج الگوی پروبيت بهطور عموم از تأثير نهتايی و

آزمون كيفيت كته از رو

انتها -باز به دست آمدند ،برای شمار زيادی از افراد نمونته مقتدار

كشش كل وزن داده شده مربوط به هر متغير استفاده میشتود و

آن مثبتت و بترای شتمار گريزناپتذيری از آنتان صتفر بتود.

كشش ياد شده بيان میكند كه تغييتر يتک درصتدی در ميتزان

درصورتیكه از مدل رگرسيون حداقل مربعات معمولی در برآورد

متغير مستقل چند درصد تغيير در احتمال

ايجتاد متی-

ميانگين شرطی متغير وابسته (تمايل به پرداخت اضتافه) استتفاده

كند .تأثير نهايی نيز تغيير در احتمال ،هنگامی كه متغير مستتقل

شود اين احتمال وجود دارد كه به ازای برخی مقتادير متغيرهتای

يک واحد تغيير كند را نشان میدهد .برای بررسی دقت در الگوی

مستقل ،مقدار متغير وابسته يک عدد منفی پيشبينتی شتود كته

پروبيت از كميتی به نام درصد پيشبينی درست استفاده میشتود

اين موضوع با واقعيت هماهنگی ندارد .با توجه به قابليتت رو

كه رقم بالاتر از  74درصد برای اين مشخصه نشاندهنتده دقتت

دو مرحلهای هکمن در تمايز بين متغيرهای موثر بر تصميم افراد

الگوی برآورد شده است ( .)Greene, 1993تأثير كتل تغييتر در

و متغيرهای موثر در مرحله اقدام ،از اين رو

بهره گرفتته شتده

است.
رو

دو مرحلهای هکمن بر اين فرج استوار است كه يک

مجموعه از متغيرها میتوانند بتر تصتميمگيتری بته شتركت در

متغير مستقل بر ميزان مورد انتظار متغيتر وابستته ( ) از رابطته
زير بهدست میآيد (.)Mcdonald & Moffitt, 1982
()2

فعاليتی خاص تأثير بگذارند و مجموعه ديگری از متغيرهتا متی-
در رابطتته (،)2

توانند پز از تصميمگيری اوليه حجم فعاليت مورد نظر را تحتت

ضتتريب بتترآورد شتتده متغيتتر

و

تأثير قرار دهند كه دو گتروه متغيرهتا در صتورت لتزوم هماننتد

احتمال حضور در جمع افرادی است كه گرايش به پرداخت دارند.

نيستتتند( .)Einollahi, 1999; Darijani, 2000در رو

پز از برآورد الگوی پروبيت در عين حال كه متغيرهای اثرگتذار

هکمن ،برای تعيين عاملهای مؤثر در هر يتک از دو مجموعته

بر تصميم مشخص میشوند ،متغيری كه برای برآورد مرحله دوم

متغيرهای ياد شده ،الگوی توبيت به دو الگوی پروبيت و الگتوی

الزامی است نيز به دست میآيد .اين متغير كه به تابع مخاطره نيز

رگرسيون خطی تبديل میشود .در مرحله اول از رو
الگوی پروبيت با استفاده از رو

هکمتن،

بيشينه راستنمايی برآورد متی-

مرسوم است با رابطه زير به دست میآيد:
()5

شود .در اين مرحله ،نقش عاملهای مؤثر بر گرايش افتراد بترای
آزمون كيفيت و ميزان تأثيرگذاری هر يتک مشتخص متیشتود.
بنابراين به منظور برآورد الگوی پروبيت درآغاز بايستی بته صتورت
رابطه ( )6مشاهدههای مربوط به متغير وابسته كته در بالتای آستتانه
پنهانسازی در رو

در رابطه ()5

تابع چگالی احتمال نرمتال استتاندارد و

تابع توزيع تجمعی نرمال استاندارد است .در ايتن مرحلته

برآورد يک مرحلهای الگوی توبيت قترار دارنتد،

متغير معکوس نسبت ميلز ( )imrبه مجموعه متغيرهای مستقل

برابر يک و ديگر مشاهدهها كه در پايين آستانه پنهتانستازی قترار

در الگوی رگرسيونی اضافه میشود .حضور متغير عکز نستبت

دارند ،برابر صفر قرار داده شوند (.)Heckman, 1976

ميلز در الگوی رگرسيون خطی ،وجود ناهمسانی واريانز الگوی

()6

اوليه را رفع كرده و استفاده از برآورد كننده  OLSرا ممکن می-
سازد ( .)Greene, 1993اكنون میتوان با استفاده از رو

حداقل
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مربعات معمولی متغيرهای موثر بر ميزان تمايل به پرداخت جهت

درگذشته كه يک متغير موهتومی استت بترای كشتاورزانی كته

انجام آزمون كيفيت را با برآورد معادله رگرسيونی زير تعيين كرد.

يتک و بترای ستاير

()0

درگذشته اين آزمون را انجام دادهانتد ارز
ارز

در رابطه (،)0

و

ضريبهای مشخصههای الگتو و

جمله خطا بوده و نکتهای كه در اينجا بايستی به آن توجته شتود
اين است كه در مرحله دوم بار ديگر مقادير متغير وابسته به حالت
پيش از تغيير در مرحله اول تبديل میشوند و سپز مشاهدههايی

صفر به آن اختصاص داده شد .آمار و اطلاعات لازم جهت

انجام اين مطالعه بتا تکميتل پرسشتنامه و مصتاحبه حضتوری از
كشاورزان زعفران كتار در دو شهرستتان تربتحيدريته و زاوه بتا
بيشترين ميزان توليتد در استتان خراستان رضتوی بهدستتآمده
است .تعداد نمونه موردنظر با استفاده از نرمافتزار آمتاری PASS

برابر  674تعيين شد .پرسشنامه شامل سه بخش اصلی بود .در بخش

كه متغير وابسته آنها در پايين آستانه پنهانسازی قترار دارد ،از

اول با ايجاد بازار فرضی برای مصاحبهشتونده مزايتای انجتام آزمتون

جريان برآورد حذف میشوند و تنها از مشاهداتی كه متغير وابسته

كيفيت زعفران و طبقهبندی مناسب محصول بهطور كامل بترای وی

آنهتا در بالتای آستتانه پنهتانستازی قترار دارد ،بترای بترآورد

توضيح داده شد .در بخش دوم ميزان تمايل به پرداخت مازاد به ازای

رگرسيون يادشده استتفاده متیشتود .همچنتين ضتريب متغيتر

هر كيلوگرم زعفران برای انجتام آزمتون كيفيتت پرستش شتد و در

معکوس نسبت ميلز ،خطای ناشی از گزينش نمونه را بيتان متی-

قسمت سوم پرسشتنامه ويژگتیهتای اقتصتادی ،فتردی و جمعيتت

كند .چنانچه ضريب اين متغير از لحاظ آماری بزرگتتر از صتفر

شناختی خانوار و فرد مصاحبهشونده ازجمله سن ،ميزان توليد ،ستطح

باشد ،حذف مشاهدههای صفر از مجموعه مشاهدهها ،باعث اُريب

تحصيلات ،و شمار فرزندان مورد پرسش قرار گرفت.

مشخصههای برآورد شده الگو خواهد شد و اگر ضريب اين متغير
معنیدار نباشد ،حذف مشاهدههای صفر ،گر چه منجر بته اريتب

نتايج و بحث

شدن مشخصههای برآورد شده نمیشود ،امتا منجتر بته از بتين

در جتتدول ( )6برختتی از ويژگتتیهتتای توصتتيفی نمونتته

رفتن كارايی برآوردگر خواهد شد .در برآورد الگوی توبيت ،ضريب

موردبررسی آمده است .ميانگين سن افراد نمونه حدود  09سال و

تعيين

نمیتواند معيار قابل اعتمادی بترای نيکتويی بتراز

باشد .بنابراين آماره مورد استتفاده در ايتن الگتو

(تتوان دوم

ضريب همبستگی بين مقادير واقعی و مقادير پيشبينتیشتده
است كه هر چه

به عدد  6نزديکتر شتود ،نيکتويی بتراز

بيشتر خواهد بود (.)Greene, 1993; Tobin, 1958

در دامنه حداقل  22سال تا حداكثر  95سال متغير میباشد .شمار
افراد خانوار در نمونه موردبررسی بهطور ميانگين حدود  0نفتر بتا
بعد حداقل  6و حداكثر  60نفر است .ميانگين تجربه كشت حدود
 22سال و ميانگين توليد گل در نمونه موردبررسی  776كيلوگرم
است .ميانگين سطح زير كشتت حتدود  2هکتتار استت .تحليتل
دادههای تمايل به پرداخت نشان میدهد كته حتدود  09درصتد

در اين مطالعه متغيرهای مستقل به شرح زير میباشند .متغير

كشاورزان حاضر به پرداختت مبلتغ اضتافه بترای انجتام آزمتون

پيوسته سن برحستب ستال ،تحصتيلات برحستب ستال ،تجربته

كيفيت میباشند .ميزان تمايل به پرداخت اضافه برای حتدود 66

كشاورز برحسب سال ،متغير پيوسته تعداد افراد ختانوار برحستب

درصد كشاورزان بين  544هزار ريال تا  044هزار ريتال بته ازای

حسب نفر ،ميزان توليد گل برحسب كيلوگرم ،سطح زير برحسب

هر كيلوگرم گل بترآورد شتد .حتدود  9درصتد افتراد تمايتل بته

هکتار .همچنين سابقه كشاورز در انجام آزمون كيفيتت زعفتران

پرداخت  044هزار ريال تا  144هزار ريال و  5درصد كشتاورزان

کرباسی و همکارن ،بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفرانکار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

تمايل به پرداخت  744هزار ريتال تتا  544هتزار ريتال داشتتند.
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 544هزار ريال را نشان دادند.

بيشترين درصد كشاورزان ( 25درصد) تمايل به پرداختی بيشتر از
جدول  -9برخی ويژگیهاي آماري متغيرهاي مستقل
Table 1- Some statistical properties of independent variables

انحراف معیار
St. deviation

حداک
ثر

حداقل

میانگین

نام متغیر

Min.

Average

Variable name

Max.

13.19

83

22

44.89

11.63

60

3

21.77

1.76

5

0

2.35

1.76

14

1

4.34

1255

10000

2

771.37

-

1

0

0.88

3

25

0.1

سن کشاورز
)Farmer age (year

تجربه کشت زعفران
)Saffron cultivation experience (year

تحصیلات کشاورز
)Farmers’ education (class

تعداد افراد خانوار
)Number of household members (persons

تولید گلتر
)Production of fresh flowers (kg

مالکیت مزرعه (بلی= ، 1خیر=)1
)Farm ownership (Yes=1, No=0
سطح زیر کشت )Sown area (ha

2.11
منبع :يافتههای پژوهش.

(Source: Research’s findings).

نتايج برآورد مرحله اول مدل هکمن (مدل پروبيت) كه نشان

سطح صفر درصد نشان میدهد.

دهنده عوامل موثر بر تصميمگيری برای انجتام آزمتون كيفيتت

نتايج مرحله اول نشان میدهد متغيرهتای ستن ،تحصتيلات،

میباشد ،در جدول  2نشان دادهشده است .معنتادار شتدن مقتدار

مالکيت زمين و سابقه انجام آزمون كيفيتت درگذشتته برداشتتن

آمتتار كتتی – دو در ستتطح احتمتتال صتتفر درصتتد نشتتاندهنده

تمايل به پرداخت انجام آزمون كيفيت زعفران از ستوی كشتاورز

معنیداری كلی رگرسيون است .در جدول  5نتايج برآورد مرحلته

تأثير معنیداری داشتتهاند ولتی ضترايب متغيرهتای ستطح زيتر

دوم مدل هکمن كه بيانكننده عوامل موثر بر ميزان تمايتل بته

كشت ،سابقه كشت معنیدار نشده است .همچنين نتتايج بترآورد

شده است .بنا بر نتايج جتدول

مرحله دوم مدل هکمن كه در جدول  5گزار شده است نشتان

پرداخت كشاورز میباشد ،گزار

 5ضتريب نستبت ميلتز كته نشتاندهنده كوواريتانز خطتای

میدهد كه متغيرهای سن ،تحصيلات ،مالکيت زمين ،تعداد افتراد

جملههای پسماند مرحله اول و دوم مدل هکمن است ،معنتیدار

خانوار و سابقه انجام آزمون كيفيت درگذشته بر ميزان تمايل بته

شده است .بنابراين فرضيه صفر استقلال جملههای پسماند متدل

پرداخت انجام آزمتون كيفيتت زعفتران از ستوی كشتاورز تتأثير

دومرحلهای هکمن رد شده و درنتيجه اين متدل بترای بترآورد و

معنیداری داشتهاند ولی ضرايب متغيرهتای ستطح زيتر كشتت،

تحليل دادههای اين بررسی مناسب است .آماره والتد در بترآورد

سابقه كشتت تتأثير معنتیداری بتر مقتدار تمايتل بته پرداختت

مرحله دوم مدل هکمن نيز معنیدار بتودن كتل رگرستيون را در

نداشتهاند.
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جدول  -4نتايج برآورد مدل هكمن دو مرحله اي) مرحله اول :مدل پروبيت)
)Table 2- Results of the two-step Heckman model (step 1: Probit model

اثر نهایی

سطح

آماره Z

Marginal
effect

معنیداری
P-value

Zstatistic

0.031

0.74

0.33

0.001

0.005

0.000

5.18

0.009

-0.005

0.90

0.12

-0.0002

0.000

3.65

0.057

0.000

3.66

0.082

0.000

4.70

0.079

0.000

3.97

0.063

0.000

4.15

0.074

0.034

0.004

2.86

0.088

0.54

0.006

2.75

0.038

0.0014

ضریب

متغیر

Coefficient

Variable

سطح زیر کشت
)Sown area (ha

سن کشاورز
)Farmer age (year

تجربه کشت زعفران
)Saffron cultivation experience (year

ابتدایی
Elementary

راهنمایی
Middle school

دبیرستان
High school

دیپلم

تحصیلات کشاورز
)Farmer education (class

Finish high
school

دانشگاهی
College education

مالکیت مزرعه (بلی=،1خیر=)1
)Farm ownership (Yes=1, No=0

سابقه انجام آزمون کیفیت (بلی=،1خیر=)1
History of quality testing (Yes=1,
)No=0

Log Likelihood=-41.014
Prob > chi2=0.0000
منبع :يافته های پژوهش.
(Source: Research’s findings).

بررسی جزئیتر نتايج برآورد مدل دومرحلهای هکمتن نشتان

تأثيرپتذير نيستت .نتتايج بررستی قربتانی ( Ghorbani et al,

میدهد كه ضريب متغيرهای سطح زير كشت و سابقه كشتت در

 )2011نيز نشتان داد كته كشتاورزان بهتناستب ميتزان تتراكم

هيچيک از مرحلتههای بترآورد معنتیدار نشتده استت كته ايتن

علفهای هرز در مزارع گندم -ديم و آبی -خود تمايل به پرداختی

نشاندهنده اين است كه كشتاورزان در هتر ستطح زيتر كشتتی

را بيان نمودهاند و لذا ميزان تمايل به پرداخت كشتاورزان جهتت

نسبت به كيفيت محصول خود حساس بوده و خواهتان حتداكثر

حذف علفهای هرز چندان از سطح زير كشت گنتدم تأثيرپتذير

درآمد میباشند و لذا هم در احتمتال انتختاب و هتم در ميتزان

نيست.

تمايل به پرداخت كشاورزان چندان از سطح زير كشتت زعفتران

کرباسی و همکارن ،بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفرانکار برای آزمون کنترل کیفیت محصول
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جدول  -9نتايج برآورد مدل هكمن دو مرحله اي) مرحله دوم(
)Table 3- Results of the two-step Heckman model (step 2

سطح
معنیداری

آماره Z

ضریب

متغیر

Z-statistic

Coefficient

Variable

P-value

0.74

0.33

0.007

0.000

5.18

0.053

-0.90

-0.12

-0.001

0.000

3.65

1.194

0.000

3.66

1.72

-

-

3.81

0.000

3.97

1.44

0.000

4.15

1.77

0.002

2.86

1.44

0.004

3.14

0.000002

0.006

2.75

0.601

0.0000

167.72

17.61

سطح زیر کشت
)Sown area (ha

سن کشاورز
)Farmer age (year

تجربه کشت زعفران
)Saffron cultivation experience (year

ابتدایی
Elementary

راهنمایی
Middle school

دبیرستان
High school

دیپلم

تحصیلات کشاورز
)Farmer education (class

Finish high
school

دانشگاهی
College
education

شمار مشاهدههای سانسور شده

مالکیت مزرعه (بلی=،1خیر=)1
)Farm ownership (Yes=1, No=0

تعداد افراد خانوار (نفر)
)Number of household members (persons

سابقه انجام آزمون کیفیت (بلی=،1خیر=)1
History of quality testing (Yes=1,
)No=0
نسبت عکز ميلز
Inverse Mills ratio

شمار کل مشاهدات

Total number of observations = 170
Number of censored observations = 89
منبع :يافته های پژوهش.
(Source: Research’s findings).

ضريب متغير سن در دو مرحله مثبت و معنتیدار استت كته

نسبت به نوسانات قيمتی و درآمتدی ناشتی از عتدم طبقهبنتدی

نشاندهنده اين است كه با افزايش سن كشاورزان هم در انتخاب

كيفی مناسب محصول باشد .تعداد افراد خانوار متغيری است كته

و هم در ميزان تمايل به پرداخت بترای آزمتون كيفيتت پيشترو

بر ميزان تمايل به پرداخت آزمتون كيفيتت تأثيرگتذار زعفتران

هستند .دليل آنهم میتواند ناشی از تجربه و آگاهی بيشتر آنها

است .بر اساس نتايج جدول  5با افزايش شمار افراد خانوار ميزان
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تمايل به پرداخت افزايش میيابد میتواند نشاندهنده اين باشتد

بالاتری نسبت به سايرين بهرهمند گرديدهاند و بتاانگيزه بالتاتری

كه كشاورزان دارای تعداد خانوار بالاتر به دليل نياز درآمدی بالاتر

حاضر به پرداخت مبلغ اضافی برای انجام اين آزمون میباشند.

به دنبتال راههتای كستب درآمتد بالتاتر از طريتق قيمتگتذاری
مناسبتر میباشند.
سطح تحصيلات در هر دو مرحله متغيری بتا تتأثير مثبتت و

نتيجهگيري

معنیدار هم در احتمال انتخاب و هم در ميزان تمايل به پرداخت

با توجه به اهميت و نقش كيفيتت در بازارپستندی محصتول

است .بهطوریكه افراد با تحصيلات بالاتر حاضرند اضافه پرداخت

زعفران در اين مطالعه به بررسی تمايتل بته پرداختت اضتافی و

بيشتری نسبت به ديگر افراد داشتته باشتند .در الگتوی پروبيتت

عاملهای مؤثر بر انتخاب آزمتون كيفيتت محصتول زعفتران از

برآورد شده در مرحله اول علامت مثبت ميزان تحصيلات ،دلالتت

جانتتب كشتتاورزان ،باهتتدف بستتتهبندی و درجهبنتتدی بهتتتر و

بر تأثير مثبت متغير ياد شده بر تصميمگيری جهت انجام آزمتون

مناسبتر زعفران به جهت افتزايش درآمتد كشتاورزان پرداختته

كيفيت زعفران دارد و اين بدان معنی است كه افزايش يک سال

است .بدين منظور و با توجه به ماهيت دوگانته متغيتر وابستته و

به تحصيلات افراد و با ثابت بودن ديگر عاملها ،احتمتال انجتام

قابليتهای موجود ،رو

دو مرحلهای هکمن مورد استفاده قترار

آزمون كيفيت  4/446واحد افزايش خواهتد يافتت .در مطالعتات

گرفت .نتايج تحليتل دادههتا نشتان داده كته حتدود  09درصتد

بسياری رابطه مثبت بين ستطح تحصتيلات و ميتزان تمايتل بته

كشاورزان حاضر به پرداختت مبلتغ اضتافه بترای انجتام آزمتون

پرداختت گزار شتده استت ( erfanifar & Bakhshoodeh,

كيفيت میباشند .ميزان تمايل به پرداخت اضافه برای حتدود 66

& 2018; Nikoukar & Bazzi, 2016; Gunduz

درصد كشاورزان بين  544هزار ريال تا  044هزار ريتال بته ازای

.)Bayramoglu, 2011
نتايج هر دو مرحله نشان میدهد متغير مالکيت زمتين يتک
متغير تأثيرگذار و معنادار هم در احتمال انتخاب و هتم در ميتزان
تمايل به پرداخت است .بهعبارتديگر نشاندهنده اين است كته
مالک زمين نستبت بته فترو

محصتول در طبقتههای كيفتی

مناسب علاقه بيشتری نسبت به ستايرين دارد و كشتاورزانی كته
مالک زمين نيستند توليد و فرو

بته هتر قيمتتی بترای آنهتا

كفايت میكند كه يک دليل آن میتواند اين باشد كه اين افتراد
تنها شغل كشاورزی دارند و به شتغل ديگتری مشتغول نيستتند.
نتايج همچنين نشاندهنده اين است كته متغيتر مجتازی ستابقه
انجام آزمون كيفيت زعفران درگذشته تأثير مثبت و معناداری هم
در احتمال انتخاب و هم در ميزان تمايل به پرداختت كشتاورزان
برای آزمون كيفيت در آينده دارد .اين نشاندهنده اين است كته
كسانی كه درگذشته اين آزمون را انجام دادهاند از مزايتا و ستود

هر كيلوگرم گل معادل  70درصد قيمتت هتر كيلتوگرم زعفتران
برآورد شد .حدود  9درصد افراد تمايل به پرداخت  044هزار ريال
تا  144هزار ريال (معتادل  6برابتر قيمتت زعفتران) و  5درصتد
كشاورزان تمايل به پرداخت  744هزار ريال تتا  544هتزار ريتال
(حتتدود  6/7برابتتر قيمتتت زعفتتران) داشتتتند .بيشتتترين درصتتد
كشاورزان ( 25درصد) تمايل به پرداختی بيشتر از  544هزار ريال
(بيشتر از  2برابر قيمت زعفران) را نشان دادند .نتايج برآورد مدل
دومرحلهای هکمن نشتان داد كته متغيرهتای ستن ،تحصتيلات،
مالکيت زمين و سابقه انجام آزمون كيفيت زعفران درگذشته هم
بر احتمال انتخاب و هم بر ميزان تمايل به پرداخت اضافی برای
انجام آزمون كيفيت تأثير مثبت و معناداری دارند .همچنين تعداد
افراد خانوار متغيری استت كته بتر ميتزان تمايتل بته پرداختت
كشاورزان جهت انجام آزمون كيفيت زعفران تأثيرگذار است.
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مثبت و معنیدار سابقه انجام آزمون كيفيت زعفران درگذشته هم

 تتأثير مثبتت متغيتر ستطح،با توجه به نتايج بهدست آمتده

در احتمال انتخاب و هم در ميزان تمايل به پرداختت كشتاورزان

 گويای اهميتت نقتش،تحصيلات بر احتمال انجام آزمون كيفيت

 از اينرو افزايش برنامهها و تشکلهای.برای آزمون كيفيت است

آگاه ساختن جامعه و افزايش سطح اطلاعات و فرهنتگ عمتومی

عمتتومی در روستتتاها بتتا هتتدف تعامتتل كشتتاورزان و استتتفاده از

كشاورزان نسبت به مزايای طبقهبندی كيفی محصتول زعفتران

تجربيات يکديگر میتواند اقدام مناسبی در جهت بالا بردن تمايل

 لذا يکی از مهمترين و مؤثرترين اقدامها برای ترويج.خواهد بود

.كشاورزان در ارتباط با درجهبندی كيفی محصول باشد

انجام آزمون كيفيت در جهت ارائه محصولات گواهیشده آموز
 نتتايج همچنتين گويتای تتأثير. پيگير و همهجانبه است،درست
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Abstract
This study aimed to improve the level of quality classification of saffron and increase farmers'
profits by creating a hypothetical market to investigate the factors affecting selection and the
willingness of farmers to pay for saffron quality testing using contingent valuation method and
open-ended question. Data were collected by a questionnaire from a random sample of 170 saffron
producers in Khorasan Razavi province. Two-stage Heckman model was used to identify the
factors influencing choice and estimation of willingness to pay. Data analysis showed that about 48
percent of farmers are willing to pay an additional amount for a quality test, of which 29 percent
showed willingness to pay more than 900,000 rials per kilogram of flower. The results of the
model's estimation also showed that age, education, land ownership and history of saffron quality
testing in the past have a positive and significant effect on the likelihood of choosing and the
amount of willingness to pay extra for quality testing. Accordingly, the use of proper and
comprehensive training, holding public organizations and promotional activities can play an
effective role in encouraging farmers to conduct quality tests.
Keywords:, Willingness to pay, Contingent valuation, Two-stage Hackman model.
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