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  چکیده
کنندگان راجع به محصـوالت ارگانیـک   ریزي در سطح تولید ضرورت دارد شناخت الزم از رفتارهاي آتی مصرفبا توجه به اهمیت برنامه

 1391هـاي مقطـع زمـانی سـال     و داده نامرتبط ظاهر بهمهم در این مقاله با استفاده از الگوي رگرسیون ع موضوبا توجه به این . حاصل شود
نتایج نشان داد . قرار گرفت یموردبررسبر سهم آتی خانوارها از مصرف زعفران ارگانیک  مؤثرخانوار شهرستان مشهد، عوامل  200مربوط به 

. ارگانیـک مصـرف نماینـد    صـورت  بـه درصد از زعفران مصرفی آتی خـود را   34میانگین  طور بهکه خانوارهاي شهرستان مشهد تمایل دارند 
، تمایـل بـه پرداخـت تفـاوت قیمـت زعفـران       سـال  10خانوارهاي داراي افراد زیر همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهاي تعداد 

 یـک ارگانیـر  غناشی مصـرف زعفـران    محیطی یستز هاي ینگران دلیر مثبت و متغ یرتأثو برچسب ارگانیک  یکارگان یرغارگانیک نسبت به 
جایگـاه   ءهـاي مطالعـه، بـه کـار بـردن راهکارهـاي ارتقـا       با توجه بـه یافتـه   .اندمنفی بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک داشته یرتأث
طراحی مکانیزمی براي الزام به کـار بـردن    و فیکنندگان، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرنزد مصرف زیست یطمح

 .پیشنهاد شد ،شودارگانیک تولید می صورت بهبرچسبی براي زعفرانی که 
 

  .نامرتبط، کشاورزي ارگانیک، مشهد ظاهر بهرگرسیون  :کلمات کلیدي
  

   2  1 مقدمه
نامطلوب  یراتتأث در پاسخ به 3حرکت به سمت کشاورزي ارگانیک

و  از مصـرف انـواع کودهـاي شـیمیایی، سـموم     هـاي ناشـی   و آسیب
ها در تولید مواد غذایی در کشورهاي مختلف، شکل گرفـت و  هورمون

بـه سـمت کشـاورزي     یکارگان یرغموجب شد تا حرکت از کشاورزي 
ــک تســریع شــود  ــاورزي ). Drinkwater, 2009(ارگانی هــدف کش

ارگانیک، افزایش تولید محصوالت بدون تکیه بر اسـتفاده از هرگونـه   
و اقتصادي تولیـد   محیطی یستزعالوه بر مزایاي . مواد شیمیایی است

اجتمـاعی   ازلحـاظ و مصرف محصوالت ارگانیک، کشاورزي ارگانیـک  
هـاي  تفاده از نهـاده به دلیل اس ازجمله. نیز منافع زیادي به همراه دارد

هاي شغلی و نیز تکیه بیشتر به نیروي کار، فرصت یواردات یرغارزان و 
 .دهدرا افزایش می

                                                                          
و اسـتاد گـروه    ترتیب کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي، اسـتاد، اسـتادیار   به -2و1

 .اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
 ) :Ghorbani@um.ac.irEmail                   :           نویسنده مسئول -(*

3- Organic Farming 

یکـی از محصـوالت تولیـدي و     عنـوان  بـه  زعفـران در این میان  
بـا   .اسـت  شـده  شناختهمصرفی استراتژیک و ارزآور کشاورزي کشور 

 خصوصـاً غیر و توجه به بازار بسیار خوب این محصـول در آسـیاي صـ   
امکان براي ایران وجـود دارد کـه بتوانـد خـود را از کـوران       اروپا، این

رقیب مانند ایتالیا و اسـپانیا عقـب نگـذارد و بـازار     اي رقابت با کشوره
از طریـق تولیـد   درصدي این محصول در سطح جهـان را   96مناسب 

 ,Iran Organic Association( نمایـد  حفـظ  محصـول ارگانیـک  

 که عمده آن در در ایران مساحت زیر کشت این محصول کل .)2013
 ,FAO(هکتـار اسـت    هـزار  60 بـر  بالغخراسان رضوي است،  استان

که با توجه به ارزش واقعی هر کیلو و همچنـین مقـدار زمـین     )2012
 واردکـردن بیشتر و  هاي یتحمااین امکان وجود دارد که با  زیر کشت،

یکـی  . حاصل شودري را در آینده تولید بسیار بیشت جدید، هاي یستمس
ور هاي کشاورزي کشـ  در عرصه فعالیت مالحظه قابلاز تحوالت بارز و 

 -هاي اخیر گسترش فضـایی  خراسان طی سال يها استاندر  یژهو بهو 
 ,Bazrafshan & Ebrahimzade(مکانی کشت زعفران بوده است 

 کشـت  یـر زهمزمـان بـا افـزایش سـطح      ،هاي اخیـر  در سال. )2006
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با توجه به اینکه . عفران، تولید آن نیز افزایش چشمگیري یافته استز
ارگانیـک صـنعتی بسـیار قانونمنـد      امروزه در جهان، تولید محصوالت

، کانـادا،  متحـده  یـاالت امطرح است و در حال حاضر در اتحادیه اروپا، 
ژاپن و در بسـیاري از کشـورهاي دیگـر حرکـت بـه سـمت مصـرف        

باشد، حرکت به سمت تولید زعفـران  ر میمحصوالت ارگانیک چشمگی
رقابت بدون رقیب ایـران در بازارهـاي    کننده ینتضمتواند ارگانیک می

کنندگان و ارتقاي سالمت مصرف تر مهمخارجی این محصول و از آن 
و مزارع کشت این محصـول در ایـران باشـد، کـه      زیست  یطمححفظ 

 .ده استخوشبختانه این حرکت در استان شکل جدي پیدا کر
اي از کننـده پیشـینه قابـل مالحظـه    در حیطه تحقیقـات مصـرف  

کننـدگان در ارتبـاط بـا    مطالعات مربوط بـه الگـوي رفتـاري مصـرف    
 صـورت  بـه امـا   ؛محصوالت مختلف ارگانیـک صـورت گرفتـه اسـت    

اي مطالعـه  مایل به مصرف آتی زعفران ارگانیـک اختصاصی بر روي ت
دي از مطالعات خارجی و داخلی کـه  در ادامه به تعدا. انجام نشده است

مختلف بر روي مصـرف محصـوالت مختلـف ارگانیـک      يها روشبه 
 .شود، اشاره میشده انجام

یـافتن   منظـور  بـه ) Wouter et al., 2004( ووتـر و همکـاران  
ه تعیین الگوي رفتاري در خرید محصوالت ارگانیک اقدام ب هاي یزهانگ

این مطالعه اطالعـات خریـد و   . خرید محصوالت ارگانیک در ولز نمود
نتـایج نشـان داد کـه    . خـانوار را بررسـی کـرد    15000الگوي مصرف 

کنندگان بازار در حال رشد مصرف ینتر مهمخریداران عمده و متوسط 
و در این دو گـروه طعـم محصـول    . باشندمحصوالت ارگانیک ولز می

دالیل انتخاب محصوالت ارگانیـک   ینتر مهم عنوان بهسالم بودن آن 
ایـن مطالعـه نتیجـه گرفـت کـه تعـداد محصـوالت        . ذکر شده اسـت 

کنـد بسـتگی بـه میـزان اعتقـاد      ارگانیکی که یک خانواده انتخاب می
این مطالعه همچنین . خانوار به سالمت و خوشمزه بودن محصول دارد

ین خرید و ادامه خرید محصوالت ارگانیـک را  هاي مربوط به اولانگیزه
ایـدا و  . داندهاي طعم و سالمت محصوالت غذایی مرتبط میبا ویژگی
در خریـد   مؤثرهاي به بررسی انگیزه )Idda et al., 2008( همکاران

ایـن مطالعـه از طریـق اطالعـات      .اندغذاي ارگانیک در ایتالیا پرداخته
هاي ویژه محصوالت ارگانیک در ایتالیا انجام شده حاصل از  فروشگاه

و رگرسیون  1چندگانهشامل تحلیل تشابه  شده استفادههاي مدل. است
-در این پژوهش چهار پروفایل متفاوت براي انگیزه. الجیت بوده است

در این . ستکنندگان محصوالت ارگانیک مشخص شده اهاي مصرف
                                                                          
1- Multiple Correspondent Analysis 

. عامل انتخاب غذاي ارگانیک بـوده اسـت   ینتر مهممیان سالمت غذا 
، وجـود درآمـد کشـاورزي و    محیطـی  یسـت زعالوه بر این مالحظات 

بــر انتخــاب  مــؤثرخــانوادگی و همچنــین جنســیت از ســایر عوامــل 
در  )Biemans, 2009( بیمــانس. باشــندمحصــوالت ارگانیــک مــی

بر مصرف مواد غذایی آلـی در نظـر    مؤثراي تحت عنوان عوامل  مقاله
هاي حاصل از مصاحبه داده وتحلیل یهتجزلهستانی به  کنندگان مصرف

مطالعه وي نشـان   .کنندگان لهستانی پرداختچهره به چهره از مصرف
نیـک، سـالم بـودن،    ترین عوامل مصرف مواد غـذایی ارگا داد که مهم

کنندگان لهستانی نسـبت بـه   همچنین مصرف. ایمنی و طعم آن است
عالوه بر نقـاط مثبـت مـواد    . مواد غذایی ارگانیک نگرش مثبتی دارند

 یجـه درنت. غذایی ارگانیک نظرات مختلف منفی نیز وجود داشته اسـت 
بلکـه در دسـترس بـودن آن و     ،ماهیت مـواد غـذایی ارگانیـک    تنها نه

 .باشددر مورد مواد غذایی ارگانیک بسیار مهم میآگاهی 
 بررسـی  یـک  در )Ghorbani et al., 2007( قربانی و همکاران

براي  کنندگانمصرف ترجیح و تقاضا بررسی مشهد، به شهر در میدانی
 ایـن  نتایج بر اساس .اختندپرد توصیفی صورت به ارگانیک محصوالت

 حـدود  است، گرفته صورت مشهدي کننده مصرف 180 از که تحقیق

 ؛اندنداشته ارگانیک محصوالت از مناسبی اطالع پاسخگویان درصد 80
نشان  این محصوالت مصرف به تمایل پاسخگویان نفر 173 ،حال ینباا

بررسی به  )Babaakbari et al., 2008( بابا اکبري و همکاران. دادند
محصوالت بر پذیرش  مــــؤثرو عوامل  کننــــدگان مصــــرفنگرش 

از نتـایج حاصـل   . در پنج اسـتان ایـران پرداختنـد   ارگانیک  کشاورزي
ــه  تحلیل عاملی  ــود کـ ــاکی از آن بـ مؤثرترین عوامل در پذیرش حـ

خدماتی ، یرســان اطــالعمل آموزش و به چهار عانیــک محصوالت ارگا
ــتهنظارت و اقتصادي ، حمایتی ــد دس ــوعکه ، شدند يبن  7/69 درمجم

 و همکــاران علیــزاده .درصـد از واریــانس موجــود را تبیــین نمودنــد 
)Alizadeh et al., 2008(، سطح رسیمطالعه پیمایشی به بر در یک 

 ارگانیـک  سـبزیجات  براي کنندگان مصرف و تقاضاي ترجیح آگاهی،

 حدود بررسی این نتایج بر اساس. پرداختند شیراز در توصیفی صورت به

 ارگانیـک  محصـوالت  از حـداقلی  سطح آگاهی داراي افراد درصد 50

باال بـوده   بسیار ارگانیک محصوالت مصرف براي ها آنتمایل  و بودند
  . است

ول در توجه و حرکت به سمت مصرف و تولیـد محصـوالت   قدم ا
 چراکـه  ؛کنندگان اسـت ارگانیک و سالم، شناسایی هدف، یعنی مصرف

عامل اصلی رشد هر سامانه اقتصادي، داشتن دانش مدیریت بر مبناي 
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 بینـی  یشپبر آن و قدرت  یرگذارتأثکننده، عوامل شناخت رفتار مصرف
لـذا بررسـی جامعـه     ).Haghjou et al., 2011(باشـد   رفتـار وي مـی  

 گـذاران  یاستسهاي کنندگان یکی از اولویتهدف، یعنی رفتار مصرف
 خراسـان رضـوي  اسـتان  . باشـد ریزان بخـش کشـاورزي مـی   و برنامه

ـ  بـه زعفـران در ایـران و جهـان بـوده و      یدکنندهتول ینتر بزرگ  وانعن
تنهـا   که يطور به ؛شناخته شده استپایلوت تولید محصوالت ارگانیک 

کـه چنـد محصـول ارگانیـک تولیـد و گـواهی        باشـد  میاستان کشور 
 کرده اسـت و دریافت ایران  با نامصادرات به خارج از کشور  المللی بین

در اسـتان تولیـد    زعفـران  ازجملـه نوع محصـول ارگانیـک    10اکنون 
هـاي پرمصـرف در سـبد    دیگر زعفران یکی از ادویهاز سویی . شود می

در جامعـه شـهري بـه     هـایی  یشو گراغذایی خانوارهاي ایرانی است 
بنـابراین الزم  . استفاده از محصـوالت ارگانیـک شـکل گرفتـه اسـت     

باشد ضمن ارائه تصویري از آینده مصرف زعفران ارگانیک در سبد  می
مـورد   ها آنبه سبد غذایی بر ورود این محصول  مؤثرخانوارها، عوامل 
 هـاي  یـزي ر برنامـه توانـد در  نتایج این مطالعـه مـی  . بررسی قرار گیرد

هاي حمایت اي و شبکهمنطقه هاي گذاري یاستسهاي تولیدي، بخش
خدمات مالی، خـدمات بازاریـابی و خـدمات    (از تولید زعفران ارگانیک 

در ایـن مطالعـه    با توجه به این مهم،. مورد استفاده قرار گیرد) فرآوري
تالش شده است جایگاه زعفران ارگانیک در سبد آتی خانوارها بررسی 

گیري رفتار آتی خانوارها با استفاده از الگوي بر شکل مؤثرهاي و سازه
 . اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گیرد

 
  هامواد و روش

 ظـاهر  بـه هـاي  روش مورد بحث این پـژوهش، مـدل رگرسـیون   
) SURE(نـامرتبط،   ظـاهر  بهیا معادالت رگرسیونی و ) SUR( نامرتبط

 ,Zellner(در اقتصادسنجی پیشنهاد شـد   1962باشد که در سال می

اي از مـدل خطـی   حالت ساده عنوان بهتوان را می SURمدل ). 1962
در نظر گرفت که در آن برخی از اعضاي بردار ضرایب برابـر   1عمومی

سیستم هـر یـک از معـادالت     در این. است شده گرفتهبا صفر در نظر 
-بـالقوه نیـز مـی    صورت بهمتغیر وابسته مخصوص به خود را داشته و 

هر . تواند، مجموعه متفاوتی از متغیرهاي توضیحی را در برداشته باشد
 صـورت  بـه توانـد  خود یک رگرسیون خطی بوده که مـی  نوبه بهمعادله 

ـ    ادالت را مجزا تخمین زده شود و به همین دلیل ایـن مجموعـه از مع

                                                                          
1- General Linear Model 

زیـرا فـرض بـر آن    ). Green, 2002(خواننـد  می "2نامرتبط ظاهر به"
. باشد یماست که جز خطا در میان معادالت مختلف داراي همبستگی 

تک معادله از طریق روش حداقل مربعـات   صورت بهتواند این مدل می
اما ؛ سازگار هستند هایی ینتخمچنین . تخمین زده شود OLSمعمولی 

ملمــوس،  یافتــه یمتعمـ حــداقل مربعــات "تخمـین از روش   انــدازه بـه 
FGLS" )کوواریانس -که داراي فرم مشخصی براي ماتریس واریانس

معادلـه رگرسـیونی، خـواهیم     mبا فرض وجـود  . کارا نیستند) باشدمی
  :داشت

 )1(  
. اسـت ) نمونـه (اندیس مشاهده  tشماره معادله،  دهنده نشان iکه 

کـه بـا    يا گونـه  بـه مشاهدات زیاد است،  فرض بر این است که تعداد
هـر  . ، ثابت باقی بماندmتعداد معادالت  نهایت یببه سمت  Tافزایش 
بعـدي از متغیرهـاي    kiو یـک بـردار    yit، یک متغیـر پاسـخ   iمعادله 

 صورت بهخود  نوبه بهمعادله نیز  mاگر این  یتدرنها. دارد kiتوضیحی 
تشـکیل  ) 2(شـکل رابطـه   برداري نمایش داده شـوند، سیسـتمی بـه    

 .)Zellner, 1962( شود یم
  
 )2( 

  
در طـول زمـان    ɛitفرض این مدل آن است کـه اجـزاي خطـاي    

 يا معادلـه هاي بـین  مستقل هستند، اما ممکن است داراي همبستگی
 . همزمان باشند
 تـک  تک R2ازش، آماره برنیکویی سی ربراي بر، SURدر الگوي 

به همین منظور بـراي بررسـی    .باشدن طمینااقابل  تواند ینمت الدمعا
از  نـامرتبط  ظـاهر  بـه  هـاي  یونرگرسـ داري کل  نکویی برازش و معنی

داري کلی که معادل یکدیگر هسـتند،  و آزمون معنی هاي  آماره
همچنـین قبـل از تخمـین معــادالت    ). Elroy, 1977(اسـتفاده شـد   

همزمان بـین   ، الزم است وجود همبستگیSUREرگرسیون به روش 
بـراي ایـن آزمـون، از آمـاره     . جمالت اخالل در معادالت آزمون شود

، کـه داراي توزیـع کـاي دو بـه شـکل      شود یماستفاده   LM3آزمون 
  :باشدمی) 3( رابطه

  

)3(   
 LM= T 
                                                                          
2- Seemingly Unrelated Regression 
3- Lagrange Multiplier Test Statistics 
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ضـریب همبسـتگی    rنشانگر تعداد مشـاهدات و   T، )3(در رابطه 
پس از محاسبه مقدار آمـاره آزمـون   . باشدجمالت اخالل معادالت می

مقدار بحرانـی داراي  . الزم است مقدار آن با مقدار بحرانی مقایسه شود
در سیستم ، تعداد معادالت mبوده که در آن                درجه آزادي 

پس از مقایسه مقدار آماره آزمون بـا مقـدار   . باشدمی معادالت همزمان
د فرضیه صفر، همبستگی همزمان بـین جمـالت   بحرانی، در صورت ر

نـامرتبط   ظـاهر  بهتوان از رویکرد رگرسیون  اخالل قابل رد نبوده و می
 .استفاده کرد
 ووترپرتیگـا و همکـاران   ازجملـه  شـده  اشـاره به مطالعات  با توجه

)Wouterpertiga et al., 2004(  قربانی و همکارانو )Ghorbani 

et al., 2007 (مصرف محصوالت ارگانیک و ماهیت الگوي  ینهزم در
عوامـل   یرتـأث نـامرتبط، بـراي بررسـی میـزان      ظاهر بههاي رگرسیون
بر تمایل به مصرف آتـی زعفـران    مؤثربهداشتی و اقتصادي  اجتماعی،

   .پیشنهاد شده است) 4(ارگانیک، رابطه 

)4     (  
 

، متغیر وابسته میزان درصد تمایـل آتـی بـه    WTCدر این رابطه، 
 iواحد مصرف محصـول   درصد 100ام از  iمصرف محصول ارگانیک 

مقـدار   cنیـک و  ام یا میزان درصد تمایل به مصرف آتی محصول ارگا
-ها متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و بهداشتی می ثابت رگرسیون، 

ها پارامترهاي رگرسیون هستند که بایـد بـرآورد شـوند و     باشند و 
جـز اخـالل تصـادفی معادلـه      عالمت آن مورد تفسیر قـرار گیـرد،   

چه آزمـون همبسـتگی   مدل چنان براي برآورد این. باشدرگرسیون می
نامرتبط  ظاهر بهباید از الگوي رگرسیونی  ،معنادار شود )LM(زمان هم

SURE  شوداستفاده. 
ارگانیـک در   صـورت  بـه در پژوهش اصلی از بین محصوالتی که 

محصول که بیشترین تولیـد   12شوند، استان خراسان رضوي تولید می
ارند شامل سبزیجات، حبوبـات،  و اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها د

لبنیات، زعفران، گوشت سـفید، غـالت، گوشـت قرمـز، خرمـا، کـاهو،       
قـرار گرفتـه    مطالعـه  مـورد جات، انتخـاب و  و میوه جات یفیصماهی، 

نتایج مربوط به محصول زعفران ارگانیک در  ،حوزه نشریه بر بنا. است
یـین جایگـاه   هدف مطالعه حاضر تع که ییازآنجا .ادامه ارائه شده است

باشد، متغیر وابسـته  زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها می
مطالعه، درصد میزان تمایل شهروندان مشـهدي بـه مصـرف زعفـران     

. مصـرف آن محصـول انتخـاب شـده اسـت      درصـد  100ارگانیک، از 
نه پژوهش، در یدر پیش ذکرشدهبه مطالعات  با توجهمتغیرهاي مستقل 

 یرگذارتأثتواند بر مصرف محصول ارگانیک هایی که میارتباط با متغیر
باشد نظیر سن، جنسیت و سطح تحصیالت و تعداد افراد خـانوار افـراد   

، ظاهر محصول و داشتن برچسب ارگانیک مورد اسـتفاده  مطالعه مورد
آن  یرتـأث همچنین تعدادي متغیر جدید که از نظر محقـق  . قرار گرفت

نظیر لحاظ کردن متغیـر تفـاوت قیمتـی    بر متغیر وابسته محتمل بود، 
ایـن متغیرهـا،     شـالوده . اضـافه شـد   یـک ارگان یرغزعفران ارگانیک و 

در ارتبـاط بـا    ذکـر  قابلنکته . باشداقتصادي، اجتماعی و بهداشتی می
بـراي متغیرهـاي    1متغیرهاي مستقل، استفاده از مفهوم طیف لیکـرت 

درجه اهمیت امنیت اي کیفی مانند درجه اهمیت ظاهر محصول، طبقه
-غذایی، درجه اهمیت ارزش غذایی و برچسب ارگانیک براي مصـرف 

براي سنجش نظر افراد از طیف لیکرت  که يطور به. باشدکنندگان می
  .یا مجموع نمرات استفاده گردید

جامعه آماري مطالعه حاضر، شهروندان مشهدي ساکن در منـاطق  
اي گیري طبقـه روش نمونهدر این مطالعه از . باشندگانه شهري می13

بـه کمـک مصـاحبه حضـوري و      مـوردنظر هاي آوري دادهجهت جمع
اسـتفاده   1391پرسشگري میدانی از شهروندان شهر مشـهد در سـال   

 30تعیـین حجـم نمونـه در ایـن مرحلـه ابتـدا تعـداد         منظـور  بـه . شد
گانه شهري تکمیل شد و سپس با اسـتفاده از  13پرسشنامه در مناطق 

گیـري  روابط مربوط بـه نمونـه   بر اساسنمونه  200اصل، اطالعات ح
نامه یا قابلیـت   جهت سنجش پایایی پرسش. شده است اي تعیینطبقه

پایـایی  . گـردد  محاسبه مـی  2اعتماد آن از روش ضریب آلفاي کرونباخ
تعیـین   منظـور  بـه . درصد تعیین شده اسـت  68  درمجموعاین مطالعه 

نامـه توسـط    ، پرسشسؤاالت سقمو صحتنامه و روایی منطقی پرسش
 .پنج نفر از اساتید فن مورد بررسی قرار گرفت

  
  نتایج و بحث 

، میانگین سنی متعلق به موردمطالعهتحلیل آماري افراد  بر اساس
بیشترین فراوانـی  . باشدسال سن می 37با حدوداً  سال یانمگروه سنی 

درصـد و   5/54مربوط به افراد جـوان بـا    مطالعه موردرده سنی نمونه 
درصد  5/24جنسیت،  ازلحاظ. باشددرصد می 5/32با  سال یانمسپس 

 ازلحـاظ باشند و همچنین درصد مرد می 5/75افراد مورد مطالعه زن و 

                                                                          
1- Likert Scale 
2- Cronbach Alpha Coefficients 
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تحصیالت، بیشترین تعداد سطح تحصیلی مربوط به دیپلم پـس از آن  
  .سیکل و لیسانس بوده است

، تمایـل  ردمطالعهمو، خانوارهاي شده يآور جمعاطالعات  بر اساس
درصد از زعفران مصرفی خود را در آینده  21/34میانگین  طور بهدارند 

زعفـران ارگانیـک،    یگـر د عبـارت  به. ارگانیک مصرف نمایند صورت به

درصـد از سـبد آتـی مصـرفی را بـه خـود        34میانگین حـدود   طور به
به فضاي کنونی تولید و تبلیغاتی حاکم بـر   با توجه. دهداختصاص می

عالمت الزم را  شده یانبمصرف این زعفران ارگانیک، متوسط مصرف 
دهـد کـه بــراي   بـه تولیدکننـدگان محصـوالت ارگانیـک نشــان مـی     

  . ریزي الزم را انجام دهندپاسخگویی به این تقاضا برنامه
  

  نامرتبط ظاهر بهداري برآورد الگو به روش رگرسیون آزمون معنی -1جدول

Table 1- Significant test of seemingly unrelated regression model estimation 

P-Value مقدار 
Value 

 آماره
Statistics 

پاگان –بروش  ***6804.3 0.00  
Breusch - Pagan 

کل سیستم معادالت داري یمعن ***576.15 0.00  
Test of the overall significance 

 ضریب خوبی برازش سیستم معادالت 0.9439 -
System R-square 

       .درصد 1دار در سطح معنی ***یق     تحق هاي یافته: مأخذ
Source: Research findings     *** Significant at 1%. 

 
بـر تمایـل آتـی مصـرف      مؤثرهاي الگوي رگرسیونی سازه

  زعفران ارگانیک
در این بخش نتـایج بـرآورد الگوهـاي رگرسـیونی مصـرف آتـی       

و بـه روش   SHAZAM 9 PROافـزار  ه بـا نـرم  زعفران ارگانیک کـ 
SUR  برآورد شده است، ارائه خواهد شد.  

، بایــد وجــود SURقبــل از بــرآورد سیســتم معــادالت بــه روش 
به همین . همبستگی همزمان بین جمالت اخالل معادالت آزمون شود

کـه   طور همان. استفاده شد 1پاگان -بروش LM جهت از آماره آزمون 
روش پاگان در سطح یـک  هشود مقدار آماره بده میمشاه 1در جدول 

تـوان وجــود  دار شـده اسـت و فرضـیه صـفر رد و نمـی     درصـد معنـی  
همبستگی همزمان بین جمالت اخالل معادالت را رد کـرد، لـذا بایـد    

 طـور  ینهمـ . برآورد شوند نامرتبط ظاهر بهمعادالت به روش رگرسیون 
، در سطح 15/576دار آماره داري کل سیستم معادالت با مقآماره معنی

دار بودن آماري کـل  دار شده است، که حاکی از معنییک درصد معنی
ـ نـامرتبط   ظاهر بهسیستم معادالت  در ایـن پـژوهش آمـاره    . باشـد  یم

 . را کسب کرده است 94/0ضریب خوبی برازش، مقدار 
نـامرتبط   ظـاهر  بـه هاي یعنی متغیرهاي مستقل سیستم رگرسیون

در . صد از تغییرات متغیرهاي وابسـته را توجیـه نماینـد   در 94توانسته 
براي زعفران ارگانیک به همراه تفسیر  SUREادامه نتایج برآورد مدل 

                                                                          
1- Breusch-Pagan LM test 

 .ارائه شده است ها آن
آنکه استان خراسان تولیدکننده و صادرکننده اصلی زعفران  باوجود

محصـول   12کننـدگان مشـهدي در بـین    ایران اسـت، ولـی مصـرف   
اند و زعفران در رده آخر مترین اقبال را به آن نشان داده، کیموردبررس

  .سبد مصرفی ارگانیک خانوارها قرار گرفته است
دلیل آن نیز ناشی از قیمت باالي آن نسبت به دیگر محصـوالت  

نتایج مربوط بـه بـرآورد   ) 2(اطالعات جدول . باشد که طبیعی استمی
 .دهدنشان می مصرف آتی زعفران در سبد خانوارهاي مشهدي را

تمایل بـه پرداخـت تفـاوت نسـبی قیمـت زعفـران ارگانیـک بـه         
بـا   کـه  يطـور  به. دار شده استغیرارگانیک در سطح یک درصد معنی

افزایش یک درصدي این متغیر، به جایگاه آن در سـبد آتـی خانوارهـا    
میـانگین قیمـت محصـوالت     طـور  بـه . شـود درصد اضافه می 095/0

باشـد  باالتر از محصوالت غیرارگانیـک مـی   درصد 15تا  10ارگانیک 
)Iran Organic Association, 2013 ( قـانون تقاضـا    بـر اسـاس  و

رود که به دلیل باالتر بودن قیمت این محصوالت، از تمایـل  انتظار می
کـه   طـور  همـان امـا  . افراد به مصرف محصوالت ارگانیک کاسته شود

-هـر چـه مصـرف    باالتر بودن قیمت این محصـول،  باوجوددیده شد 
و  انـد کنندگان تمایل به پرداخت این تفـاوت قیمـت را بیشـتر داشـته    

کنندگان ارزش بیشتري براي زعفـران ارگانیـک   مصرف یگرد عبارت به
سال برخالف تعداد افراد خانوار  10تعداد افراد خانوار زیر . قائل هستند

فران داري بر تمایل آتی به مصرف زعسال اثر مثبت و معنی 65باالي 
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 10که با افزایش یک درصدي به تعداد افراد زیـر   توسط خانوارها دارد
درصـد   140/0سال خانوارها، تمایل آتی به مصرف زعفـران ارگانیـک   

بودن این خانوارها و  تر جوانتوان به این موضوع را می. شوداضافه می
براي سـالمت و آینـده فرزندانشـان     ها آناهمیت قائل شدن  یتدرنها

 .دادنسبت 
حاصـل از مصـرف زعفـران     محیطی یستز ینگران دلمتغیر تعداد 

اثـرات منفـی کشـت     ینتر مهمهایی شامل با ارائه گزینه یکارگان یرغ
بـه مخاطبـان    زیسـت  یطمحـ بـر   یـک ارگان یرغمحصوالت تجاري یا 

توانسـتند  افـراد چنـد گزینـه را مـی     کـه  يطور به ؛پژوهش بررسی شد
داري بـر تمایـل آتـی بـه     ثر منفـی و معنـی  این متغیر ا. انتخاب نمایند

با ثابت ماندن سایر شرایط و افزایش  که يطور به ؛مصرف زعفران دارد
حاصل از مصرف زعفـران   محیطی یستزبه تعداد نگرانی  درصدي یک

درصد از تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیـک   171/0، یکارگان یرغ
  . شودکم می

 

 
  SURدر ساختار  کیارگان زعفران مصرف به خانوارها تیتمایال برآورد الگوي - 2 جدول

Table 2- Model estimates of future household’s willingnes of consume organic saffron in SUR structure 
  کشش در میانگین

Elasticity at means  
  t آماره

T-Ratio   
  ضریب

Coefficient  
  متغیر

Variables  

 سن 0.06 0.30  0.074
Age  

 سطح تحصیالت 1.05 1.28  0.359
Education level  

 جنسیت 5.18 0.81  0.114
Sex  

  سال 65تا  10تعداد افراد خانوار بین  0.22 0.13  0.026
Household size between 10 to 65 years  

  سال 10تعداد افراد خانوار زیر  8.51 **2.18  0.140
Number of household members under 10 years  

  سال 65تعداد افراد خانوار باالي  0.81 0.13  0.004
Number of household members over 65 years  

0.095  5.56*** 0.47 

  تمایل به پرداخت تفاوت نسبی قیمت 
  یکارگان یرزعفران ارگانیک به غ

Willingnes to pay the differences in the relative  
 price of non-organic to organic saffron  

 سالمت انسانی هاي ینگران تعداد دل 4.54 1.56  0.252
Concerned about the health of human  

 محیطی یستز هاي ینگران تعداد دل 10.76- **2.47-  0.171-
Concerned about a number of environmental  

 اهمیت امنیت غذایی 0.28- 0.01-  0.005-
The importance of food security  

 اهمیت ظاهر محصول 5.59- 1.08-  0.249-
The importance of product appearance  

 اهمیت ارزش غذایی محصول 10.14- 1.49  0.655-
The nutritional value of the product  

 اهمیت برچسب محصول ارگانیک 7.92 ***2.01  0.396
Labeling of organic products  

  ض از مبدأعر  23.73-  1.39-  -
Constant  

 .درصد 1دار در سطح معنی *** ،  درصد 5دار در سطح معنی ** ،درصد 10دار در سطح معنی* هاي تحقیق   یافته: مأخذ
Source: Research Findings     *significant at 10% level, ** significant at 5%, *** significant at 1%. 

 



  113  ...   جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی

  
ر مصرف آتی زعفران ارگانیک، اهمیـت  دار بدیگر متغیرهاي معنی

با یک درصـد افـزایش در سـطح     که يطور به ؛برچسب ارگانیک است
کنندگان به سـالم بـودن محصـول، جایگـاه مصـرف      اطمینان مصرف

درصـد افـزایش    396/0 کننـدگان  مصـرف ارگانیک آن در سـبد آتـی   
  .یابد می

ن کننـدگا اي در ایجـاد اطمینـان در مصـرف    این متغیر نقش ویژه
اگر فرض شـود کـه    یگرد عبارت به .نسبت به سالمت محصوالت دارد

ایـن   دهنـده  نشانداراي برچسبی باشند که  یدشدهتولزعفران ارگانیک 
نوع از محصوالت باشد، با افزایش درجه اهمیت این متغیـر نـزد افـراد    

. یابد، تمایل به مصرف آتی براي این محصول افزایش مییموردبررس
معنـی، متغیرهـاي سـن، سـطح تحصـیالت و      اي بـی در گروه متغیره
ـ  دل، تعـداد  موردمطالعـه جنسیت افراد  سـالمت انسـانی،    هـاي  ینگران

اهمیت امنیت غذایی، ظـاهر محصـول و ارزش غـذایی زعفـران قـرار      
 موردمطالعـه در این مجموعه متغیر سطح تحصـیالت افـراد   . گیرند می

 زعفرانذایی براي مثبت و متغیر اهمیت ارزش غ یرتأثداراي بیشترین 
اما به جهت اینکـه بـه   . منفی بوده است یرتأثمصرفی داراي بیشترین 

 .1شده است نظر صرف ها آناز تفسیر  ،باشندمعنی می لحاظ آماري بی
  
  گیرينتیجه

الگـوي   ازدر این مطالعه تالش شد براي اولـین بـار بـا اسـتفاده     
محصـول   12بـر مصـرف    مـؤثر عوامـل   نـامرتبط  ظـاهر  بهرگرسیونی 

ارگانیک منتخب بررسی و نتایج مربوط به زعفـران ارگانیـک گـزارش    
 ینگران دلمتغیرهاي جنسیت، تفاوت قیمتی،  یرتأثنتایج،  بر اساس. شد

از سالمت انسانی و درجه اهمیت ظاهر محصـول بـا نتـایج مطالعـات     
)Garcia., 2008; Idda et al., 2008 (متغیرهـاي   یرتأثو  جهت هم

خـالف نتـایج مطالعـات     محیطی یستز ینگران دلو سطح تحصیالت 

)Loureiro et al., 2002; Makatoni et al., 2002; Haghjou et 

al., 2011 (بـر جایگـاه زعفـران     مـؤثر با توجـه بـه عوامـل    . باشدمی
ارگانیک در سبد مصرف آتی خانوارها، پیشنهادات زیر جهت ارتقا ایـن  

محصوالت ارگانیک، بهبود  یدفواجایگاه در راستاي افزایش آشنایی با 
  : شودارائه می زیست یطمحسالمت جامعه، حفظ 

 یـر غحاصل از مصرف زعفـران   ینگران دلمنفی  یرتأثبه  با توجه 
توانـد  بر مصرف زعفران ارگانیک کـه مـی   زیست یطمحبراي  یکارگان

کننـدگان  و منابع طبیعی نزد مصرف زیست یطمحناشی از ارزش پایین 
شیدن و بـه کـار بـردن راهکارهـاي ارتقـا جایگـاه و ارزش       باشد، اندی

توانـد بـر مصـرف محصـوالت     کننـدگان مـی   نزد مصرف زیست یطمح
 .ارگانیک اثر مثبت داشته باشد

ــرین یــتبااهمیکــی از  ــا  ت کننــدگان کــه مصــرف ازنظــرمتغیره
سالمت و ارگانیـک بـودن محصـول اسـت، دارا بـودن       بخش یناناطم

مثبـت ایـن متغیـر بـر      یرتـأث توجه بـه   با. برچسب ارگانیک بوده است
گیر کـردن  براي همه یسمیمکانمصرف آتی زعفران ارگانیک، طراحی 

و حتی الزام به کار بردن این برچسب براي زعفـران ارگانیـک، بسـیار    
 .باشدکارا می

کنندگان بـراي پرداخـت تفـاوت قیمـت     هرچه توان مالی مصرف
بیشتر باشـد، جایگـاه زعفـران     یکارگان یرغزعفران ارگانیک نسبت به 

بنابراین تـالش در جهـت    .یابدارگانیک در سبد آتی خانوارها ارتقا می
هـاي  هاي دولت و سازمانکاهش این اختالف قیمت که نیاز به کمک

و بیشتر این محصوالت  تر ینههز کمحمایتی و اعطاي یارانه براي تولید 
 .خواهد بود مؤثردارد، 
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Abstract 
Considering the importance of planning at the production level, it is necessary to identify the consumer's 

future behavior towards organic products. Thus, using seemingly unrelated regression and data of 2012 for 200 

households in mashhad, in the present study we have tried to determine the future share of these products in the 

household's basket and also survey the effective factors on this share in organic saffron. The results showed that 

households in mashhad tend to allocate an average of 34 percent of their future consumption basket for organic 

saffron. The regression results illustrated that while children below 10 years old in the households, willingness to 

pay the price differential compared with non-organic products and organic labeling positively affected the 

willingness to pay for organic products, environmental concerns variables created by non-organic products had a 

negative effect on their willingness. Considering the research results, helping to raise people's awareness about 

food through different educational and advertising approaches, providing a mechanism to label organic products 

and assessing the strengths and weaknesses of producing and distributing the organic products are provided as 

suggestions. 
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