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 چکیده

گیذاری کننیدگان ارزشای مختلفی توسیط مصیرفهالمللی، به شیوهزعفران به عنوان محصولی کشاورزی ارزشمند در سطح ملی و بین

توان زعفران را با قیمتیی در بیازار شود به عوامل متدددی بستگی دارد. با شناسایی این عوامل میشود و قیمتی که برای آن پرداخت میمی

ر قیمت زعفران در شهر مشیهد بیا کننده باشد. لذا، هدف اصلی این مطالده ارزیابی عوامل مثثر بعرضه نمود که مطابق با ترجیحا  مصرف

گذاری هدانیک است. وجه تمایز این مطالده نسیت به مطالدا  پیشین استفاده از رهیافت تحلیل حساسیت در چارچوب استفاده از مدل قیمت

سیطح شیهر خرییدار زعفیران در  501گیری تصادفی سیاده از اطلاعا  مورد نیاز تحقیق از طریق روش نمونهشیکه عصیی مصنوعی است. 

متغیر توضیحی، نتایج مطالده نشان داد که متغیرهای سن و نام تجاری کمترین اثر را بر  58با در نظر گرفتن آوری گردیده است. مشهد جمع

-قیمت زعفران دارند، در حالی که متغیر اهداف مصرفی اثر قابل توجهی بر قیمت این محصول دارد. در میان اهداف مصرفی، مصرف تغذییه

-های پهوهش، به تولیدکننیدگان و عرضیهارای اثر مثیت و مصارف دارویی و صندتی اثر منفی بر قیمت زعفران دارند. با توجه به یافتهای د

گذاری این محصول به ترتیب به نوگ مصرف، شیوه فیروش و نیوگ زعفیران توجیه که در استراتهی قیمتگردد کنندگان زعفران توصیه می

 نمایند. 
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باشد. این محصیول ای برخوردار میالمللی نیز از جایگاه ویههبین

از پتانسیل بسییار بالیایی بیرای توسیده بیازار داخلیی و خیارجی 

مییان محصیولا  کشیاورزی، زعفیران بیه باشد. در برخوردار می

عنوان یکی از محصولا  مهم نقش بسیار مهمی در ایجاد درآمد 

نمایید. اییران، یونیان، و اشتغال برای تولیدکنندگان آن ایفیا میی

مراکش، کشمیر، اسپانیا و ایتالیا از کشورهای عمیده تولیدکننیده 

د زعفیران، باشند. با توجه به سهم بالای ایران در تولیزعفران می
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این محصول از پتانسیل بسیار بالایی برای توسده بیازار داخلیی و 

باشد. بر این اساس، لازم است که علیاوه بیر خارجی برخوردار می

کننیدگان تولید، بخش مصرف نیز مورد توجه قرار گیرد. مصیرف

باشیند و بیا شناسیایی هیای متفیاوتی مییدارای نیازها و خواسته

هیای بازارییابی تیوان اسیتراتهیهیا مییترجیحا  و تقاضای آن

مداری را طراحی و اجرا نمود و با ایجاد روابیط مناسیب و مشتری

-آورد. با حصول رضایت مصرف دستبهها را صحیح رضایت آن

کنندگان زعفران توانایی کسیب کنندگان، تولیدکنندگان و عرضه

 بنابراین، لیازم اسیت کیه بیازار زعفیران؛ ارزش را خواهند داشت

 ی مورد شناسایی قرار گیرد.درستبه

بازار یک محصول در شرایطی میورد بحیث و بررسیی قیرار 

گیرد که آن محصول به درستی تدریف شده و همگین باشید. می

-های متفیاوتی مییدر عمل، کالاهای عرضه شده دارای ویهگی

باشند و این تفاو  و تنوگ کالاهیا نیه تنهیا مییان تولیدکننیدگان 

رای محصولا  عرضه شده توسط یک تولیدکننده مختلف، بلکه ب

(. بیه بییان دیگیر، کالاهیا Curry et al., 2001نیز وجود دارد )

باشند و هیر ییک از ها میهای متفاوتی از ویهگیدارای مشخصه

ها قابل تمایز هستند. در اغلب ها توسط ترکییی از این ویهگیآن

-باشند و نمینمی صریح قابل مدامله طوربهها موارد، این ویهگی

مستقیم در نظر گرفت. در چنین  طوربهها توان قیمتی را برای آن

گذاری برای تدیین چگیونگی های قیمتمواردی، استفاده از مدل

هیای آن ای از ویهگیینحوه تغییر قیمت کالا نسیت به مجموعیه

گیذاری هیدانیک باشد. بر این اسیاس، روش قیمیتضروری می

 ,Selimباشید )جهت برآورد قیمت کالا می چارچوبی ارزشمند در

گذاری هدانیک کاربردهای انیدکی در زمینیه (. مدل قیمت2009

-هیایی در انیدازهبازاریابی داشته است. این رویکرد با ارائه روش

هیای محصیول )میتنیی بیر نظیرا  گیری ارزش ضمنی ویهگی

هیای مختلیف( توسیده یافتیه کنندگان و بر اساس نظریهمصرف

ویهگی این مدل در تجزیه کردن قیمت پرداختی به اجزای است. 

تیوان های کالا است. از ایین میدل مییمختلف بر اساس ویهگی

برای بررسی میزان افزایش یا کاهش در قیمت پرداختیی توسیط 

کننده با توجه به تغیییر خصوصییا  کالیا اسیتفاده نمیود. مصرف

ویهگیی  بندی ترجیحی برای سیطوح متفیاو فراهم آوردن رتیه

کالا و بررسی اهمیت نسیی خصوصیت کالیا مزییت دیگیر میدل 

-گذاری هدانیک است. در نظر گرفتن تفاو  میان ویهگییقیمت

تیرین های مختلف یک کالا و سطوح مختلف یک ویهگی جالیب

گذاری هدانیک است. استفاده از مدل هیدانیک مزیت مدل قیمت

بییرای  از اییین لحییاظ دارای اهمیییت اسییت کییه اطلاعییاتی را

واسیطه آن، درا مطلیوبی از آورد تیا بهتولیدکنندگان فراهم می

های محصول داشته باشند. در واقیع، میدل اهمیت نسیی ویهگی

-گذاری هدانیک راهنمایی بسیار مناسب در جهیت قیمیتقیمت

هیای آن اسیت. در مجمیوگ میدل گذاری کالا بر اساس ویهگیی

قیقیا  بازارییابی گذاری هدانیک رهیافتی کیاربردی در تحقیمت

توان ترجیحا  نسیی بیازار را آشیکار است و با استفاده از آن می

 (.Martinez Garmendia, 2010نمود )

گذاری هدانیک در اقتصاد کشاورزی اولین کاربرد مدل قیمت

( صور  پذیرفت. سایر اقتصیاددانان Waugh, 1928توسط واو )

و غیرکشاورزی  در زمان وی از این مدل برای کالاهای کشاورزی

( بییان نمیود کیه Lancaster, 1966استفاده نمودند. لنکسیتر )

ها و خصوصیا  ییک کالیا کنندگان مطلوبیت را از ویهگیمصرف

کنند و این مطلوبیت به طور مستقیم از مقدار مصرف دریافت می

گذاری هدانیک میتنی شود. چارچوب اصلی قیمتکالا حاصل نمی

هیای کالیا اسیت کیه ا  یا ویهگیهای ضمنی خصوصیبر قیمت

( مطیرح گردیید Rosen, 1974برای اولیین بیار توسیط روزن )

(Vickner, 2015  و سپس محققین از این میدل در مطالدیا )

 Ethridgeمختلفی استفاده نمودند. برای مثال، اتریج و دیویس )

& Davis, 1982ای با به کارگیری تابع هیدانیک و ( در مطالده

روش حداقل مربدا  مدمیولی بیه بررسیی اهمییت  با استفاده از

هیا بیا اسیتفاده از های پنیه در آمریکا پرداختند. آننسیی ویهگی

به این نتیجیه  5976-5978های های فروش پنیه طی سالداده
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هیای پنییه دست یافتند که قیمت تولیدکننده به تفاو  در ویهگی

ه ای بییا بییدر مطالدییه (Carew, 2000) کییاروحسییاس اسییت. 

و تحلییل قیمیت سییب و هیدانیک بیه تجزییه  میدلکارگیری 

هیای فیروش خصوصیا  کیفی آن پرداخت. او با استفاده از داده

در کشور کانادا به این  5998-5996های هفتگی سیب طی سال

سیازی نتیجه دست یافت که درجه مرغوبیت، رقم و فصل ذخیره

باشیند. سیب می ین متغیرهای اثرگذار بر قیمتترمهمو بازاریابی 

ای با استفاده ( در مطالدهHuang & Lin, 2007لین )هوانگ و 

-گذاری هدانیک به تجزیه و تحلیل قیمیت گوجیهاز مدل قیمت

هیای هیا بیا اسیتفاده از دادهفرنگی تازه در آمریکا پرداختنید. آن

به این  0118فرنگی در سال های گوجههفتگی مربو  به ویهگی

کنندگان تماییل دارنید کیه بیرای که مصرفنتیجه دست یافتند 

بنیدی شیده و ارگانییک قیمیت بیشیتری را فرنگیی بسیتهگوجه

 ,Parcell & Schroederپارسیل و شیرودر ) پرداخیت نماینید.

گذاری هدانیک و روش حداقل ( با به کارگیری مدل قیمت2007

فروشیی به بررسی عوامل مثثر بیر قیمیت خیرده مربدا  مدمولی

هیای روزانیه ها با اسیتفاده از دادهکا پرداختند. آنگوشت در آمری

 5990-0111خانوار طیی دوره  0111مربو  به گوشت مصرفی 

بندی عیاملی میثثر بیر به این نتیجه دست یافتند که اندازه بسته

 ,.Carew et alکیارو و همکیاران )باشد. میقیمت گوشت گاو 

ی هیدانیک گیذارای با به کارگیری مدل قیمت( در مطالده2012

های سیب در غیرب کانیادا خطی به بررسی ارزش ضمنی ویهگی

های های فروش سیب طی سالها با استفاده از دادهپرداختند. آن

فروشیی به این نتیجه دست یافتند که قیمت عمده 0117-0116

ی هیای جدیید، درجیهرقیم تیأثیربه طور قابیل تیوجهی تحیت 

سیچولنیرگ  گییرد.یمرغوبیت، اندازه و منطقه شیهری قیرار می

(Schollenberg, 2012در مطالده ) ای بیه بررسیی اثیر نشیان

تجاری بر قیمت قهوه در بازار سیوئد پرداخیت. او بیا اسیتفاده از 

-0118هیای های هفتگی مربو  به فروش قهوه طی سیالداده

و با به کارگیری مدل هدانیک به این نتیجه دسیت یافیت  0111

-ی مهم قیمت قهوه در سیوئد مییکنندهکه نشان تجاری تدیین

ای با به ( در مطالدهSeppa et al., 2015سپا و همکاران )باشد. 

گذاری هدانیک به بررسی تمایل به پرداخت کارگیری مدل قیمت

هیا کنندگان سیب در فنلانید پرداختنید. نتیایج مطالدیه آنمصرف

نشان داد که طدم و مزه، آشنایی با محصول و داشیتن برچسیب 

مونوز و باشند. عاتی از عوامل مهم اثرگذار بر قیمت سیب میاطلا

ای بیا اسیتفاده از ( در مطالدیهMunoz et al., 2015همکاران )

-گذاری هدانیک به بررسی قیمت ضیمنی ویهگییرویکرد قیمت

های ها با استفاده از دادههای روغن زیتون در شیلی پرداختند. آن

بیه  0150(9)-0150(51)زیتیون طیی دوره  ماهانه قیمت روغن

بندی قلدی این نتیجه دست یافتند که سطح اسیدیته روغن، بسته

بنیدی و وارداتی بودن محصول اثر مثیت و نیام تجیاری و بسیته

 پلاستیکی اثر منفی بر قیمت نهایی روغن دارند.

گیذاری هیدانیک، از در مطالدا  انجام شده مرتیط با قیمیت

توان در ها را میت. این روشهای متدددی استفاده شده اسروش

هیای سینتی بندی نمیود. میدلدو گروه سنتی و پیشرفته تقسیم

ها فرض بر این باشند. در این مدلمیتنی بر تحلیل رگرسیون می

ای ساده میان قیمت و خصوصییا  مختلیف کالیا است که رابطه

هیای وجود دارد. شیکه عصیی مصنوعی به عنوان یکیی از روش

هیای سینتی اسیت، زییرا ایین روش از   از روشپیشرفته متفاو

باشید و میتنیی بیر فیروض پذیری بیشتری برخوردار مییاندطاف

 ,Selim) یسیتنآماری در ارتیا  با رفتار متغیرهیا  محدودکننده

گیذاری های سنتی قیمتایراد مهم مدل. از سوی دیگر، 5(2009

هدانیک بررسیی ترجیحیا  در سیطح کلیی خرییداران اسیت و 

شود. بر ایین ها در سطوح انفرادی نادیده گرفته میا  آنترجیح

-گذاری هیدانیک را نمییهای حاصل از مدل قیمتاساس، یافته

                                                                                           
باشند و در این روش نییاز بیه در های عصیی مصنوعی اطلاعا  محور میشیکه  5-

ها نیست. با در نظر گرفتن این هایی در مورد فرآیند تولید دادهفرضنظر گرفتن پیش
هیای سینتی، نظییر ر مشیکلا  راییج روشهای عصیی کمتر دچیاخصوصیت، شیکه

 (. Khashei & Bijari, 2011شوند )تصریح نادرست، می
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توان به هر یک از خریداران نسیت داد و نتایج آن برای مجمیوگ 

هیای سینتی باشید. در مجمیوگ، روشکنندگان مدتیر میمصرف

های محصیول یبرای برآورد یک رابطه ساده میان قیمت و ویهگ

ها در صور  وجود روابط باشند و استفاده از این روشمناسب می

هییای باشیید. در چنییین شییرایطی، روشغیرخطییی نادرسییت مییی

-پیشرفته نظیر شیکه عصیی مصنوعی وجود دارد کیه از آن میی

تر روابط پیچیده اسیتفاده نمیود. لیذا، سازی دقیقتوان برای مدل

لده نسیت به مطالدا  پیشیین، هدف اصلی و وجه تمایز این مطا

تحلیل عوامل مثثر بر قیمت زعفران در شهر مشهد با استفاده از 

گذاری هیدانیک و روش شییکه عصییی مصینوعی الگوی قیمت

هیای زعفیران در سیطح بررسیی رابطیه قیمیت و ویهگییاست. 

انفرادی و همچنین بررسی درجیه اهمییت متغیرهیای ورودی از 

 باشد.میهای دیگر این پهوهش مزیت

 

 هامواد و روش

درجیه اهمییت نسییی عوامیل »واژه هدانیک برای توصیف 

استفاده  «مختلف در ایجاد شاخصی برای سودمندی و مفید بودن

هیای ( قیمت هدانیک را قیمیتRosen, 1974گردد. روزن )می

هیای های کالا تدریف نمود که با توجه بیه قیمیتضمنی ویهگی

هیا های آنو مقادیر مرتیط با ویهگی کالاهای متمایز شدهمشاهده

برای فدالان اقتصادی قابل آشکار شدن است. این قیمت ضیمنی 

کننیده تماییل بیه نمایانگر حداکثر میلغی است که ییک مصیرف

-پرداخت آن را دارد تا به سطح مشخصی از مطلوبیت یا رضایت

تیوان چنیین (. در واقیع مییSelim, 2009مندی دسیت یابید )

هیای د که قیمت یک کالا یا خدمت مجمیوگ قیمیتاستدلال نمو

های مختلف آن است. قیمت مربیو  بیه ییک ویهگیی را ویهگی

کننیده توان به عنوان قیمتی ضمنی در نظر گرفت که مصرفمی

(. از Dewenter et al., 2007تماییل بیه پرداخیت آن را دارد )

گذاری هدانیک فرض بیر ایین اسیت لحاظ نظری، در تابع قیمت

انید ها تشکیل شیدهای از خصوصیتالاهای بازار از مجموعهکه ک

 ویهگی نشان داد:  kتوان توسط برداری متشکل از ها را میکه آن

(5) z=(z1,z2,…,zk) 

کننیده را تحت این فرض، تابع مطلوبیت برای ییک مصیرف

 توان به صور  زیر بیان نمود:می

(0)                                      ; α)K, ..., z2, z1(zU=U 

 αین ویهگیی در کالاهیای بیازار و ام kنمایانگر مقدار  kzکه 

ین امی kکننده است. سیطح دهنده پارامتر ترجیحا  مصرفنشان

کننیده بسیتگی بیه تدیداد ویهگی دریافت شیده توسیط مصیرف

( دارد. واحدهای میرتیط iQواحدهای مصرف شده کالاهای بازار )

شود که نمایانگر نشان داده می jkxمتغیر از طریق  ام kبا ویهگی 

ین کالیا اسیت. بیر ایین امی jدر یک واحید از  ام kمقدار ویهگی 

 توان به صور  زیر بیان نمود:( را میkz) ام kاساس، ویهگی 

(9)                  )nk,…,x2k,x1k,xn,…,Q2,Q1(Qk=fkz 

، مطلوبییت فیردی تیابدی از 9و  0با در نظر گیرفتن روابیط 

ح ویهگی )برای هر واحد از کالا( و تدیداد کالاهیای مصیرفی سط

 است:

(8)                         )nk,…,x11,xn,…,Q2,Q1U=U(Q 

را بیا توجیه  8کننده رابطه مطابق با تئوری اقتصادی، مصرف

 نماید:به محدودیت بودجه زیر حداکثر می

(1)                                               



n

1j

jj QPM 

ین کالییای بییازار اسییت. بییا امیی jنمایییانگر قیمییت  Pjکییه 

نسیت به محدودیت بودجیه، عییار  زییر  8حداکثرسازی رابطه 

 شود:حاصل می

(6)                                            )jk,…,xj2,xj1=f(xjP 

 jQدر هر واحید از کالیای  ام kنمایانگر مقدار ویهگی  jkxکه 

(. در نظر گرفتن یک فیرم تیابدی Munoz et al., 2015است )

گیذاری ( یکیی از مسیائل مهیم در میدل قیمیت6برای رابطیه )

هیای عصییی هدانیک اسیت، در حیالی کیه ایین امیر در شییکه
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ترین اصیل کابردی 5جامع زن یبتقرمصنوعی موضوعیت ندارد. 

در مدل شیکه عصیی مصنوعی اسیت کیه بیر اسیاس آن، ایین 

-های تابدی ناشناخته مییقادر به تطابق یا شناسایی فرم هامدل

شود که باشند. این ویهگی مدل شیکه عصیی مصنوعی باعث می

پیذیر باشید های آماری غیرخطی اندطافاین مدل از جمله روش

(Selim, 2009ویهگی شیکه .)های عصیی مصنوعی در پییش-

هیا یکههای غیرخطی است. انواگ مختلفی از این شیبینی سیستم

ی موردبررسیی مسیئلهوجیود دارد و انتخیاب نییوگ آن بیه ماهیییت 

بیا الگیوریتم  0ییهچندلاخور یشپهای عصیی بستگی دارد. شیکه

-های عصییی مصینوعی مییترین نوگ شیکهمتداول 9انتشارپس

انتشار خطا میتنی بر نظار  اسیت باشند. عملکرد یک شیکه پس

کننده اسیتفاده بینییشهای پتوان برای توسده مدلکه از آن می

نماینید هایی را ایجاد میهای عصیی مصنوعی مدل. شیکه8نمود

انتشار به طور مدمول از ها است. یک شیکه پسکه میتنی بر داده

سه لایه تشکیل شده است: یک لایه ورودی، ییک ییا چنید لاییه 

(. لاییه Goethals et al., 2007پنهیان و ییک لاییه خروجیی )

اسیت؛ زییرا در ایین لاییه تنهیا  1غیرعصیی مولطورمدبهورودی 

شود. هر ورودی های ورودی وارد شیکه عصیی مصنوعی میداده

-هیا تشیکیلمتصل است و مجموعیه آن 6هابه تددادی از نرون

های مربو  به متغیرهای ورودی بیا دهنده لایه پنهان است. داده

 ,.Maanen et alگردنید )استفاده از تییدیل زییر مختصیر میی

2010:) 

                                                                                           
5- Universal approximation 

0- Multilayer feedforward Neural networks 

9- Backpropagation algorithm 

شود. در یادگیری به دو طریق یادگیری با ناظر و یادگیری بدون ناظر تقسیم می - 8
هیا هیا و باییاسهیای شییکه بیرای تدیدیل وزنیادگیری بدون ناظر، تنها از ورودی

هیای گردد و متغیر هدف وجود نیدارد. از ییادگیری بیدون نیاظر در روشاستفاده می
گردد. در یادگیری با نیاظر، خروجیی بیا متغییر هیدف میورد بندی استفاده میخوشه

گردنید کیه خروجیی نحوی تددیل میی ها بهها و بایاسگیرد و وزنمقایسه قرار می
 شیکه نزدیک به مقادیر هدف باشد.

1- Non-Neural  
6- Neurons 

(7) 
)xw(fh

n

1i

iijj 


   

ین امی jدهنیده نشان jhین متغیر ورودی، ام iنمایانگر  jxکه 

و  ixوزن اتصال مییان  iwساز و تابع فدال fنرون در لایه پنهان، 

jh ،jα  جمله بایاس برایj ین نیرون لاییه پنهیان و امیn  تدیداد

اییاس و سازی جملیا  بمتغیرهای ورودی است. در فرآیند بهینه

ها به دو بخش آمیوزش و های شیکه عصیی مصنوعی، دادهوزن

های آموزش برای یادگیری گردند. از دادهاعتیارسنجی تقسیم می

هیا های و باییاسگردد و وزنچگونگی رفتار سیستم استفاده می

های اعتیارسنجی برای گردند. از دادهطی این فرآیند تصحیح می

بینیی متغییر مصینوعی در پییشارزیابی عملکرد شییکه عصییی 

هیای عصییی گردد. بیه طورمدمیول، شییکهخروجی استفاده می

گردند و فرآیند آموزش بیا پیشخور از یک لایه پنهان تشکیل می

شییود انجییام مییی 7مییارکوار -اسییتفاده از الگییوریتم لییونیرگ

(Maanen et al., 2010.) 

گ ساز مورد استفاده در شیکه عصییی اغلیب از نیوتوابع فدال

باشند. بیا توجیه بیه متنیاهی می هایپربولیک خطی، سیگموئید و

توان یافیت کیه بیه خیوبی بودن تدداد نقا ، توابع بسیاری را می

کیه  بنابراین لازم است که از این وضیدیت؛ برازش را انجام دهند

شییود، اجتنییاب نمییود تحییت عنییوان بیییش بییرازش نامیییده مییی

(Cantarella & Luca, 2005; Co & Boosarawongse, 

بیرازش مجموعیه (. به منظور جلیوگیری از مشیکل بییش2007

گیردد. بیر های آموزش، از روش توقف زودرس استفاده مییداده

هیا و اساس این روش، چنانچه عمکلرد پارامترهای آموزش )وزن

های اعتیارسنجی بهیود نیابید؛ فرآینید ها( در مجموعه دادهبایاس

از آن، وزن و باییاس جدیید  گردد و پیسسازی متوقف میبهینه

دهید از شود. مطالدا  متدددی وجود دارد که نشان میایجاد نمی

توان برای افزایش فهیم مربیو  های عصیی مصنوعی میشیکه

به فرآیندهای دنیای واقدی استفاده نمود. ایین روش بیه عنیوان 

                                                                                           
7- Levenberg-Marquardt 
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شود، زیرا پارامترهای آن به سادگی قابلیت نامیده می 5جدیه سیاه

را ندارند و ظرفییت انیدکی در شیناخت چگیونگی فرآینید  تفسیر

(. بیا ایین Maanen et al., 2010آورد )ها فراهم میایجاد داده

هیا هایی پیشنهاد گردیده است که بیا اسیتفاده از آنوجود، روش

های اتصالا  و ارزیابی اهمیت هیر توان تحلیلی جزئی از وزنمی

 0های جزئیوش مشتقیک از متغیرهای ورودی به دست آورد. ر

یکی از رویکردهیای جدییدی اسیت کیه دارای بهتیرین قیدر  

هیای جزئیی توسیط . رویکیرد مشیتق9باشیددهندگی میتوضیح

( مدرفیی Dimopoulos et al., 1995دیموپولوس و همکاران )

 ,.Gevrey et alگردیید و سیپس توسیط گیوری و همکیاران )

سیاز تیابع فدیال یافت. با فرض استفاده از( بسط و توسده 2006

هیا و در نظیر گیرفتن سیگموئید برای تمام اتصالا  میان نیرون

نرون و  mمتغیر ورودی، یک لایه پنهان با  nای متشکل از شیکه

با محاسییه کیردن  ixیک خروجی، اهمیت و نقش متغیر ورودی 

 Maanenاست )قابل ارزیابی  های جزئیمجموگ مربدا  مشتق

et al., 2010:) 

(8) 




N

1k

2

kii dSSD  

دهنده نشان kنمایانگر متغیر ورودی و شاخ   iکه شاخ  

N های جزئی برای مشاهده موجود است. مجموگ مربدا  مشتق

-شود و با توجه به مقیادیر آن مییهر متغیر ورودی محاسیه می

. 8توان درجه اهمییت نسییی متغیرهیای ورودی را تشیخی  داد

                                                                                           
5- Black box 

0- Partial Derivatives (PaD) 

های عصیی مصنوعی به طور مدمول مییانگین فرض در شیکهتابع کارایی پیش - 9
ها به طریقیی تدیدیل ها و بایاسموزش، وزنباشد. در طول فرآیند آمربدا  خطا می

های آموزش از شیب تیابع گردند که میانگین مربدا  خطا حداقل گردد. الگوریتممی
-کنند. در تحلیل حساسیت شییکهها استفاده میها و بایاسکارایی برای تددیل وزن

قدار ها تدیین و مها و بایاسهای عصیی مصنوعی، پس از آن که مقادیر مناسب وزن
باشند( تابع کارایی مشخ  گردید، از مشتقا  جزئی )که از نوگ مشتقا  تحلیلی می

 شود. به منظور ارزیابی رابطه میان خروجی شیکه و ورودی آن استفاده می
-های متدددی وجود دارد. علاوه بر رتییهبندی بر اساس اهمیت، روشبرای رتیه - 8

قیمت زعفران با عوامل تأثیرگذار بیر آن  بندی، هدف دیگر این پهوهش نحوه ارتیا 

بیر  ixییانگر اثیر بیشیتر متغییر نما iSSDبودن مقیادیر  تربزرگ

نرون در  mخروجی شیکه عصیی مصنوعی است. با فرض وجود 

بیه  iنسیت به متغییر ورودی  kلایه پنهان، مشتق نرون خروجی 

 (:Maanen et al., 2010گردد )صور  زیر محاسیه می

(9) 




m

1j

ijjkjkjokki w)I1(IwSd  

ن نرون یام jین نرون ورودی و ام iوزن اتصال میان  ijwکه 

ین نیرون لاییه امی jوزن اتصال نرون خروجی و  jowلایه پنهان، 

 jواکینش  jkIمشتق نرون خروجی نسیت به ورودی و  kSپنهان، 

 Maanen etاست )ین ورودی ام kین نرون لایه پنهان برای ام

al., 2010های توان گرافی از مشتق(. برای هر متغیر ورودی می

ر ورودی بیر متغییر وابسیته را جزئی رسم نمیود و اثیر هیر متغیی

های جزئی دارای علامت منفی )مثییت( تشخی  داد. اگر مشتق

گاه رابطه مییان متغییر ورودی میورد نظیر و خروجیی باشند؛ آن

 (.Gevrey et al., 2003شیکه مدکوس )مستقیم( خواهد بود )

انتشیار سیه لاییه بیرای در این مطالده، از شیکه عصیی پیس

هیای میورد ان استفاده گردیده است. دادهسازی قیمت زعفرمدل

اند. + نرمال شده5و  -5ای بین استفاده در این شیکه در محدوده

از متغیرهای جنسیت، سین، مییزان تحصییلا ، مییزان مصیرف 

ی خریید ای، سیرگل و پیودر(، نحیوهسالانه، نوگ زعفران )دسیته

ی دارویی ای،فروشی(، اهداف مصرفی )تغذیهفروشی و عمده)خرده

 صندتی(، در نظر گرفتن نشان تجاری در خرید و در نظر گرفتن و

بهداشتی به عنوان متغیرهای ورودی شییکه  و مناسب بندیبسته

استفاده گردیده است و قیمت زعفران به ازای هیر مثقیال متغییر 

شیود. بیه اسیتثنای متغیرهیای سین، خروجی شیکه را شامل می

قیمیت زعفیران، سیایر میزان تحصیلا ، میزان مصرف سالانه و 

متغیرها به صور  صفر و یک وارد مدل شیکه عصیی مصینوعی 

کنندگانی که در خرید زعفران شوند. برای مثال، برای مصرفمی

                                                                                           
در سطوح فردی است. بر این اساس، شیکه عصییی مصینوعی در مقایسیه بیا سیایر 

 ها انطیاق بیشتری با اهداف مطالده دارد.روش
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نماینید؛ مقیدار ییک بندی مناسب و بهداشتی توجیه مییبه بسته

یابد و برای افرادی که این متغییر را در تصیمیما  اختصاص می

شیود. اطلاعیا  ند؛ مقدار صیفر داده مییکنخرید خود لحاظ نمی

-گیری تصادفی ساده جمعمورد نیاز تحقیق از طریق روش نمونه

، 5991آوری گردیده است. بر اسیاس آخیرین سرشیماری سیال 

باشد. لیذا بیا می 5080885تدداد خانوارها در شهر مشهد برابر با 

توجه به مشخ  بودن حجم جامده آمیاری، در ایین مطالدیه از 

درصد و سطح کران خطای  91کوکران با سطح اطمینان  فرمول

درصد استفاده گردید و بر این اساس، حجم نمونه کل در ایین  9

باشد. در این مطالده طراحی شیکه عصیی خانوار می 501مطالده 

 افییزارنرمهییای جزئییی بییا کیید نویسییی در و محاسیییه مشییتق

MATLAB .صور  پذیرفته است 

 

 نتایج و بحث

هیا، در الب مطرح شده در بخیش میواد و روشبر اساس مط

این مطالده از شیکه عصیی مصنوعی متشکل از سه لایه استفاده 

هیای ورودی، پنهیان و هیای لاییهگردیده است که تدیداد نیرون

باشند. در لایه پنهیان از می 5و  51، 58خروجی به ترتیب برابر با 

ساز خطیی فدالساز سیگموئید و در لایه خروجی از تابع تابع فدال

سیاختار شییکه  5استفاده گردیده است. بر این اساس، در شیکل 

 عصیی مصنوعی طراحی شده نشان داده شده است.

 

 
 ساختار شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده -1شکل 

Figure 1- The structure of designed artificial neural 

network 

 

سینجش ( بیرای 2Rاز مربع ضریب خودهمیستگی پیرسون )

گردد کیه مقیادیر آن عملکرد شیکه عصیی مصنوعی استفاده می

برای چهار مجموعه داده )آموزش، اعتیارسینجی، آزمیون و کیل 

-نشان می 5گزارش شده است. نتایج جدول  5ها( در جدول داده

بییرای چهییار مجموعییه داده )آمییوزش،  2Rدهیید کییه مقییادیر 

باشیند کیه می 9/1از  تربزرگها( اعتیارسنجی، آزمون و کل داده

بخیش شییکه عصییی این امر نمایانگر عملکیرد بسییار رضیایت

 .5بینی قیمت زعفران استمصنوعی برای برازش و پیش

، بیه 2Rپس از تأیید عملکرد شیکه عصیی بر اسیاس مدییار 

های جزئی قیمیت زعفیران نسییت بیه متغیرهیای بررسی مشتق

علامیت  (،الیف :0شود. بیر اسیاس شیکل )توضیحی پرداخته می

 «جنسییت»های جزئی قیمت زعفیران نسییت بیه متغییر مشتق

دهنده آن است کیه بیشیتر بیودن باشد. این یافته نشانمثیت می

جمدیت زنان موجب افزایش تقاضا برای زعفیران و متداقیب آن، 

شود. در واقیع، افیزایش تقاضیا و افزایش قیمت این محصول می

نگی ایین محصیول تواند به دلیل مصیارف خیاقیمت زعفران می

: ب(، علامیت 0توسط جمدییت زنیان باشید. بیر اسیاس شیکل )

مثییت  «سین»های جزئی قیمت زعفران نسیت به متغییر مشتق

کننیدگان مسین قیمیت بیشیتری را باشد. به عیارتی، مصرفمی

نمایند. این یافته مثید آن است کیه بیا برای زعفران پرداخت می

هیای یابد و بیرای ویهگیییافزایش سن، بنیه مالی افراد بهیود م

های بیشتری را پرداخت نمایند. توانند قیمتمورد نظر زعفران می

سطح »های جزئی قیمت زعفران نسیت به متغیر همچنین مشتق

:پ(. در 0باشیند )شیکل های مثیت میدارای علامت «تحصیلا 

های واقع، با افزایش سطح تحصیلا ، شناخت از خواص و ویهگی

شود و افراد تقاضای خود را برای این محصول می زعفران بیشتر

دهند و برای مصرف آن قیمیت بیشیتری را پرداخیت افزایش می

دهید کیه بیا افیزایش :  ( نشیان میی0نمایند. نتایج شکل )می

                                                                                           
 R2نمایانگر عمکلرد شیکه عصیی مصنوعی است. چنانچه مقیادیر  R2مقادیر  - 5

باشید،  9/1و  8/1ب و اگر مقدار آن بیین باشد؛ عملکرد شیکه بسیار خو 9/1بالاتر از 
نمایانگر عملکرد نیامطلوب شییکه اسیت  8/1عملکرد شیکه خوب و مقادیر کمتر از 

(Coulibaly & Baldwin, 2005  .) 
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مصرف سالانه زعفران، قیمت پرداختی برای این محصول کاهش 

ط این تواند ناشی از خرید عمده محصول توسیابد. این امر میمی

بنیدی و ییا از تواننید محصیول را بیدون بسیتهافراد بوده و میی

تولیدکننده به طور مستقیم خریداری کنند که منجر بیه پرداخیت 

هیای جزئیی قیمت کمتری توسط افراد خواهد شد. علامت مشتق

ای، سیرگل و پیودر( قیمت زعفران نسیت به نوگ زعفران )دسیته

ان سرگل قیمت بیشیتری دهد که خریداران برای زعفرنشان می

هیای های مثییت مشیتقنمایند )با توجه به علامترا پرداخت می

ای و پودر در جزئی(، در حالی که عرضه زعفران به صور  دسته

گیرد و برای کنندگان قرار میبازار ایران کمتر مورد توجه مصرف

-نمایند )با در نظر گرفتن علامتها قیمت کمتری پرداخت میآن

دهید کیه های جزئی(. ایین یافتیه نشیان مییی مشتقهای منف

کنندگان برای زعفران سیرگل ییا ممتیاز ارزش بیشیتری مصرف

 بیدون و خال  هایاند. از آنجا که این نوگ زعفران از کلالهقائل

خامه تشکیل شده است و مرغوبیت بالاتری دارد، قیمت بیشتری 

هیای مشتق شود. علامتبرای این نوگ زعفران در نظر گرفته می

فروشیی و ی خریید )خیردهجزئی قیمت زعفران نسیت به نحیوه

دهید کیه : ( نشیان میی0:ح( و )0های )فروشی( در شکلعمده

هیای قیمتیی اسیتفاده کنندگان با خرید عمده از تخفییفمصرف

-ی خرید موجب کاهش قیمت زعفران مینمایند و این نحوهمی

 شود.

 

 (2Rبستگی پیرسون )مقادیر مربع ضریب خودهم -1جدول 
Table 1- The values of squared Pearson correlation coefficient (R2) 

 مقدار مربع ضریب خودهمبستگی پیرسون

The value of squared Pearson correlation coefficient 
 نام مجموعه داده

The name of the dataset 

0.9875 
 آموزش

Training 

0.9894 
 اعتیارسنجی

Validation 

0.9808 
 آزمون
Test 

0.9836 
 هاکل داده

Total data 
 

های مثیت مشتقا  جزئیی نسییت بیه از سوی دیگر، علامت

فروشان حاکی از آن است که فیروش زعفیران بیه خرید از خرده

پذیرد و این امر فروشی با قیمت بیشتری صور  میصور  خرده

و خدما  مناسب به  به دلیل ارائه این محصول با کیفیت مطلوب

 داروییی و ای،هیای مصیرفی )تغذییهباشید. هیدفمشتریان می

صییندتی( از متغیرهییای ورودی دیگییر شیییکه عصیییی مصیینوعی 

های جزئیی قیمیت زعفیران نسییت بیه باشند. علامت مشتقمی

باشیند، در حیالی کیه اهیداف ای مثیت مییمصرف از نوگ تغدیه

ی بیر قیمیت زعفیران منف تأثیرمصرفی دیگر )دارویی و صندتی( 

دارند. این یافته مثید آن است که خانوارها برای مصارف خیانگی 

کننید. خانوارهیا ای زعفران قیمت بیشتری را پرداخت میو تغذیه

نماینید و فروشان تهیه میاغلب زعفران مورد نیاز خود را از خرده

تیوان فروشی بیر قیمیت زعفیران مییبا توجه به اثر مثیت خرده

ای و خیانگی زعفیران ارتییا  نمود کیه مصیرف تغذییهاستدلال 

مستقیمی با قیمت این محصول دارد. افزون بر ایین، در مصیرف 

 و ی، عطیررنیگ دهیهایی نظیر قدر  غذایی زعفران به ویهگی

شود و عیار ایین محصیول بیا توجیه بیه ایین طدم آن توجه می

که بنابراین، بر خلاف مصرف دارویی )؛ شودها سنجیده میویهگی

باشد(، مصرف غیذایی توجه بیشتر بر خواص دارویی این گیاه می

زعفران اثر مثیتی بر قیمت ایین محصیول دارد. از سیوی دیگیر، 

ها و زعفران در مصارف صندتی اغلب به صور  عمده و با مشوق

شوند و این نوگ مصرف زعفران های قیمتی خریداری میتخفیف
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: ز( 0کییه در شییکل ) هگونیهماناثیر منفییی بیر قیمییت آن دارد. 

های جزئی قیمت زعفران نسییت شود، علامت مشتقمشاهده می

باشد که این امر نمایانگر آن است کیه به نشان تجاری مثیت می

شده تماییل بیه پرداخیت کنندگان برای برندهای شناختهمصرف

دهنیده قیمت بیشتری دارند. در واقیع، ییک نیام تجیاری نشیان

نتظاراتی اسیت کیه خرییدار بیرای ییک ها و اها، برداشتویهگی

دهد که خرییداران گیرد. این یافته نشان میمحصول در نظر می

شده زعفران اعتمیاد بیشیتری دارنید و به یک نام تجاری شناخته

های مورد نظر خود را در آن نام تجاری مشخ  جستجو ویهگی

تیوان مشیاهده نمیود کیه : ژ( میی0نمایند. بر اساس شیکل )می

بنیدی مثییت های جزئی مربو  به متغیر بستهای مشتقهعلامت

کننیدگان بیرای دهید کیه مصیرفباشند. این یافته نشان میمی

کنند که این بندی شده میلغ بیشتری را پرداخت میزعفران بسته

تواند به دلیل ملاحظا  بهداشتی، سهولت میادله، جذابیت امر می

از بررسی اثر هر یک بندی زعفران باشد. پس و بازارپسندی بسته

از متغیرهای ورودی شیکه عصیی بر قیمیت پرداختیی زعفیران، 

لازم است که درجه اهمیت این متغیرهیا بیا اسیتفاده از رهیافیت 

های جزئی مورد بررسی قرار گییرد کیه مجموگ مجذورا  مشتق

 نشان داده شده است. 0نتایج آن در جدول 

 

 ه عصبی مصنوعیدرجه اهمیت متغیرهای ورودی شبک -2جدول 

Table 2- The degree of importance of the input variables of artificial neural network 

 نام متغیر ورودی

Name of input variable 
 درجه اهمیت

Degree of importance 

 جنسیت

Gender 
0.00712 

 سن

Age 
0.00007 

 میزان تحصیلا 

Level of education 
0.02457 

 سالانه مصرف نمیزا

The amount of annual consumption 
0.00090 

 زعفران نوگ

Type of saffron 

 ای )سر  و سفید(دسته

Bunch (Red and White) 
0.00844 

 سر ( کاملاً)سرگل 

Coupé (All-Red) 
0.07984 

 پودر زعفران

Saffron Powder 
0.09453 

 ی خریدنحوه

Type of purchase 

 فروشانهخرید از عمد

Buy from wholesalers 
0.13620 

 فروشانخرید از خرده

Buy from retailers 
0.01479 

 هدف از مصرف

The purpose of consumption 

 مصرف غذایی

Nutritional consumption 
0.42554 

 مصرف دارویی

Pharmaceutical consumption 
0.24862 

 مصرف صندتی

Industrial consumption 
0.35776 

 تجاری توجه به نشان

Attention to the brand 
0.00006 

بهداشتی و مناسب بندیبسته گرفتن نظر در  

Attention to packaging 
0.00245 
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 )ب( مشتق جزئی خروجی شیکه نسیت به سن 

(b) The partial derivatives of network output with respect to age. 
 خروجی شیکه نسیت به جنسیت)الف( مشتق جزئی 

(a) The partial derivatives of network output with respect to 

gender. 

  
 ) ( مشتق جزئی خروجی شیکه نسیت به میزان مصرف سالانه

(d) The partial derivatives of network output with respect to amount of 
annual consumption. 

 ی خروجی شیکه نسیت به سطح تحصیلا )پ( مشتق جزئ

(c) The partial derivatives of network output with respect to level 
of education. 

 

 

 (سرگل) زعفران نوگ به نسیت شیکه خروجی جزئی )ج( مشتق

(f) The partial derivatives of network output with respect to type of 

saffron (Coupé). 

 ای() ( مشتق جزئی خروجی شیکه نسیت به نوگ زعفران )دسته

(e) The partial derivatives of network output with respect to type 

of saffron (Bunch). 

  

 فروش()ح( مشتق جزئی خروجی شیکه نسیت به نحوه خرید )عمده

(h) The partial derivatives of network output with respect to type of 

purchase (buy from wholesalers). 

 (پودر) زعفران نوگ به نسیت شیکه خروجی جزئی )چ( مشتق

(g) The partial derivatives of network output with respect to type 

of saffron (Powder). 
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 ای()د( مشتق جزئی خروجی شیکه نسیت به اهداف مصرفی )تغذیه

(j) The partial derivatives of network output with respect to the 

purpose of consumption (nutritional consumption). 

 (فروشخرده) خرید نحوه به نسیت شیکه خروجی جزئی ) ( مشتق

(i) The partial derivatives of network output with respect to type 

of purchase (buy from retailers). 

  
 (صندتی) مصرفی اهداف به نسیت شیکه خروجی جزئی )ر( مشتق

(l) The partial derivatives of network output with respect to the 
purpose of consumption (industrial consumption). 

 (دارویی) مصرف هدف از به نسیت شیکه خروجی جزئی )ذ( مشتق

(k) The partial derivatives of network output with respect to the 
purpose of consumption (pharmaceutical consumption). 

  
 بندی)ژ( مشتق جزئی خروجی شیکه نسیت به بسته

(n) The partial derivatives of network output with respect to packing. 
 نشان تجاری )ز( مشتق جزئی خروجی شیکه نسیت به

(m) The partial derivatives of network output with respect to 

brand. 

 توضیحی متغیرهای از یک هر به نسبت شبکه خروجی جزئی هایمشتق -2شکل 

Figure 2- The partial derivatives network output with respect to each of the explanatory variables. 

 

 یری گنتیجه

ایران جزء کشورهای مهم تولیدکننده و صیادرکننده زعفیران 

باشد، اما تولید بیشتر این محصول به مدنیای فیروش بیشیتر می

باشد بلکه با در نظر گرفتن نیازهای مشتری و با ارائه قیمتی نمی

المللیی توان وضدیت بازار داخلی و بیینمتناسب با این نیازها می

ید. بر ایین اسیاس، شناسیایی نیازهیا، این محصول را ارتقاء بخش

کنندگان نقش بسیار مهمی در اتخاذ و ها و علائق مصرفخواسته

-نماید و متداقیب آن مییهای بازاریابی ایفا میاجرای استراتهی
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کننیده های مختلف مصرفتوان قیمتی از محصول را برای گروه

رو، هیا باشید. از ایین های آندر نظر گرفت که مطابق با خواسته

هدف اصلی این مطالده بررسی عوامل مثثر بر قیمت زعفران در 

باشید. گذاری هدانیک مییشهر مشهد با استفاده از الگوی قیمت

وجه تمایز این مطالده در مقایسه با مطالدا  پیشیین، اسیتفاده از 

های جزئی در چیاچوب شییکه عصییی مصینوعی رهیافت مشتق

تغییر در توضییح قیمیت است تا بتوان چگونگی اثر و سهم هر م

زعفران را به دسیت آورد. در ایین مطالدیه بیرای تدییین قیمیت 

متغیر استفاده است که بر اساس نتایج، متغیرهیای  58زعفران از 

سن و نام تجاری کمترین اثر و متغیر اهداف مصیرفی بیشیترین 

اثر را بر قیمت زعفران داشتند. در میان اهداف مصرفی، مصیرف 

ت و مصارف دارویی و صندتی به طور منفی بر غذایی به طور مثی

-قیمت زعفران اثرگذار بودنید. لیذا، بیه تولیدکننیدگان و عرضیه

گذاری گردد که در استراتهی قیمتکنندگان زعفران پیشنهاد می

این محصول به ترتییب بیه نیوگ مصیرف )غیذایی، داروییی ییا 

صندتی(، شیوه فروش )خرده فروشی ییا عمیده فروشیی( و نیوگ 

 ای و پودر( توجه نمایند. ان )سرگل، دستهزعفر
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Abstract 

Saffron, a valuable agricultural product in the national and international level is valued by 

consumers in different ways and the price paid for it depends on different factors. Identifying these 

factors can be helpful to marketing saffron with the price that is consistent with consumer preferences. 

The major aim of this study is to evaluate the factors that affect the price of saffron in Mashhad using 

the Hedonic pricing model. What distinguishes this study from previous studies is using the sensitivity 

analysis approach in the context of artificial neural networks. The information needed for this research 

was collected from 120 saffron buyers in the city of Mashhad with the random sampling approach. 

Considering the 14 explanatory variables, the results showed that age and brand have the least impact 

on the price of saffron, while the consumption goals variable has a significant effect on the price of 

this product. Among the goals, nutritional uses has a positive effect, and medical and industrial uses 

have a negative effect on the price of saffron. According to the research findings, manufacturers and 

suppliers of saffron are recommended to price the product according to the buyers’ consumption goals, 

sale style and the saffron type, respectively. 

 

Keywords: Consumer Preferences, Consumption Goals, Pricing, Sensitivity Analysis. 
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