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  چکیده
 درك و شـناخت  گسترش وجود با .است ترین تعریف به عنوان کشاورزي بدون افزودن مواد شیمیایی صنعتی تعریف شده کشاورزي ارگانیک در ساده

 رفتـاري  الگوهـاي  شـناخت  و تحلیـل  بررسـی،  نیازمند محصوالت نوع این بازارهاي توسعه اخیر، هاي سال در ارگانیک محصوالت مصرف و تولید فواید
 نـامرتبط،  ظاهر به معادالت ساختار با اي معادله دو پروبیت الگوي کی بکارگیري با تا است شده تالش مقاله این در. است تقاضا طرف در کنندگانمصرف

در میـان   پرسشـنامه  تکمیل طریق از استفاده مورد هايداده. شود شناسایی ارگانیک سبزیجات و میوه براي کنندگانمصرف ترجیحات بر ثرؤم هاي لفهمؤ
 اهمیـت  محصـول،  عرضـه  از اطـالع  کننـده،  مصرف تحصیالت داد نشان نتایج. اند شده آوريجمع 1391 سال در مشهد شهرستان مصرف کننده در 200
 بـراي  پرداخـت  بـه  تمایل همزمان وقوع احتمال بر دارمعنی صورت به که هستند متغیرهایی کننده،مصرف نظر از غذایی ارزش اهمیت و محصول ظاهر
  . ثرندؤم ارگانیک سبزیجات و میوه

 
   میوه ،مشهدسبزیجات، , ايچندمعادله پروبیت, ارگانیک: کلیدي هايواژه

  
   1 مقدمه

 ایجـاد  آن هـدف  کـه  است کشاورزي از نوعی ارگانیک کشاورزي
 کـه  اسـت  انسـانی  و یافته نظام یکپارچه، کشاورزي تولیدي هاي نظام

 ارگانیـک  کشاورزي. ندارد اقتصادي و محیطی زیست منافع با تضادي
 تجدیدناپـذیر،  منـابع  حفـظ  زیسـت،  محـیط  حفاظت لحاظ از تواند می

 و مــازاد هــاي فــرآورده تولیــد کــاهش غــذایی، مــواد کیفیــت بهبــود
 نیازهـاي  سـوي  بـه  کشاورزي بخش مجدد گیري جهت و غیرضروري

 و حفـظ  تولیـد،  سیسـتم  ایـن  هدف واقع در. )10( شود واقع ثرؤم بازار
 و سـالمت  تـأمین  و کسـو ی از تولیـد  عوامل پایداري و منابع نگهداري

 که آنجا از .باشدمی دیگر سوي از کنندگانمصرف براي غذایی امنیت
 خـود  نیـاز  مـورد  حـداقل  به شیمیایی مواد کاربرد کشت روش این در

 و نگهـداري  بـه  بیشـتري  وابستگی محصول تولید است یافته کاهش
 گیـاهی  ضـایعات  و انسان دام، مانند مزرعه در موجود منابع از استفاده

  ).9( دارد )گیاهی بقایاي(
                                                             

  دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي، ، و اصالح نباتات استاد گروه زراعت -1
، دانشـکده کشـاورزي،   اقتصـاد کشـاورزي  گروه دانشجوي دکتري  واستاد  -3و  2

  دانشگاه فردوسی مشهد
 ) Emial: ghorbani@ferdowsi.um.ac.ir:           نویسنده مسئول -(*

DOI: 10.22067/jead2.v30i4.53188 
  عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر -4

 تجدیدپـذیر  منـابع  به نسبت اطمینان درجه کشاورزي نوع این در
 و امکـان  کـه  است حدي به کشاورزي بخش توسط برداري بهره مورد
 نیـاز  مـورد  دامی و زراعی محصوالت از قبولی قابل مقادیر تولید توان

 ها بیماري و آفات برابر در مصونیت قبیل از شرایطی همچنین و انسان
 تمـایز  موجب که اصلی عامل .)1(آید می فراهم ها دام و گیاهان براي

 وجـود  شود، می پایدار کشاورزي هاي روش سایر از ارگانیک کشاورزي
 بـین  تفـاوت  دقیـق  ضـابطه  تعیین براي که است مدون استانداردهاي

 رابطـه  در بویژه زراعی، هاي سیستم سایر و ارگانیک کشاورزي سیستم
  .رودمی کار به بازاریابی اهداف با

 بیـان  ذیـل  شـرح  به توانمی را ارگانیک کشاورزي عمده مزایاي
 زیست تولید، اثرات منابع پایداري جامعه، سالمت و غذایی امنیت: کرد

 بـه  ارگانیـک  کشاورزي ماهیت .اقتصادي و اجتماعی اثرات و محیطی
 غالبـاً  کـه  بـومی  هـاي  گونـه  و دانش شود می باعث که است اي گونه

 پیـدا  زیـادي  ارزش کشـاورزي،  سیسـتم  این در شوند می گرفته نادیده
 و تحقیـق  در کشـاورزان  مشـارکت  تولید، روش این در همچنین. کند

 و محلـی  دسـترس  در هـاي نهـاده  از اسـتفاده  تحقیقات، نتایج کاربرد
 کشـاورزي  در. شـود مـی  مطـرح  تولیـد  فرایند در زنان بیشتر مشارکت

 تولیـد  نوسـان  خطـر  کـه  شـود  می تولید متنوعی ارگانیک،محصوالت
 اقلیمـی  تغییرات به نسبت مختلف محصوالت متفاوت واکنش بواسطه

 حفـظ  همچنـین  .شـود مـی  توزیـع  رشد، مختلف هاي زمان و قیمتی و
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 هـاي  بیمـاري  انـواع  فـزون  روز افـزایش  بـه  توجـه  بـا  جامعه سالمت
 مصـرف  و تولیـد  ترویج و توسعه نامناسب، تغذیه از ناشی العالج صعب

ـ  عنوان به را سالم غذایی محصوالت  اجتنـاب  و حیـاتی  ضـرورت  کی
 جهـت  در اقداماتی اخیر، هاي سال در رو این از. سازدمی مطرح ناپذیر

 هـا  بررسـی . اسـت  گرفته صورت ارگانیک محصوالت تولید از حمایت
 میلیون 4/2 از ایران در شیمیایی کودهاي مصرف میزان دهد می نشان

. اسـت  رسـیده  1387 سـال  در تـن  میلیون 3/3 به 1378 سال در تن
 بخـش  در شـیمیایی  کـش آفـت  تـن  27000 از بیش ساالنه همچنین

 230 حـدود  کـه  اسـت  حـالی  در این). 15( شودمی مصرف کشاورزي
 هـزار  105 و باغات هکتار هزار 125 شامل کشور مزارع از هکتار هزار

 و سـموم  مصـرف  پوشـش  از طبیعی صورت به زراعی اراضی از هکتار
 اراضـی  از هکتـار  هـزار  800 از بـیش  و بوده خارج شیمیایی کودهاي

 زمـین  هکتـار  هـزار  554 و باغـات  از هکتـار  هـزار  254 حدود کشور،
 داراي ایران ،2010 سال در. اند نکرده استفاده شیمیایی سموم از زراعی
 ایـن  از کـه  بـوده  ارگانیک کشاورزي محصوالت هکتار 47956 حدود
 7256 و طبیعـی  عرضـه  از برداشـت  بـه  مربـوط  هکتار 40700 مقدار
 بـر . )18( اسـت  بـوده  کشـاورزي  اراضـی  از برداشت به مربوط هکتار
 تعداد از) فائو( متحد ملل کشاورزي بار و خوار سازمان اطالعات اساس

 اصـلی  بـاغی  محصـول  25 و زراعـی  محصول 41 شامل محصول 66
 بخـش  تولیـدي  اصـلی  باغی محصول 25 و کشاورزي بخش تولیدي

 در بـاغی  محصـول  15 و زراعـی  محصول 7 با ایران جهان، کشاورزي
اند کـه   تحقیقات نشان داده). 21و  16( دارد قرار دهم تا اول هايرتبه

هـا   کـش  هـاي شـیمیایی، علـف    کـش  در مقیاس جهانی از میان آفـت 
به طوري که  باالترین میزان مصرف و هزینه را به خود اختصاص داده

ــدود  % 43 ــرف و ح ــزان مص ــل می ــه% 40از ک ــه   هزین ــوط ب ــا مرب ه
  ).21( ها است کش علف

 محصوالت مصرف و تولید فواید درك و شناخت گسترش وجود با
 محصـوالت  نـوع  ایـن  بازارهـاي  توسـعه  اخیـر،  هاي سال در ارگانیک
 در کننـدگان مصرف رفتاري الگوهاي شناخت و تحلیل بررسی، نیازمند
 عوامـل  مهمتـرین  کـه  زمـانی  تـا  کـه  معنـی  بدین. است تقاضا طرف

 مصــرف بــه تمایــل و تقاضــا بــر ثرمــؤ شــناختیجامعــه و اقتصــادي
ــوالت ــک محص ــایی ارگانی ــد شناس ــی نگردن ــوان نم ــنهادات ت  پیش
 در اول قـدم  بنـابراین . نمـود  ارائـه  را کاربردي و مناسب سیاستگذاري

 شناسـایی  سـالم،  محصوالت تولید توسعه سمت به حرکت و پرداختن
نشان  )5( همکاران و قربانی. است کنندگانمصرف یعنی هدف، جامعه

 ارگانیـک  محصوالت از مناسبی اطالع پاسخگویان درصد 80داد حدود
 ایـن  مصـرف  بـه  تمایـل  پاسـخگویان  نفـر  173حـال،  ایـن  بـا  ندارند،

 میـزان  که دادند نشان )15(همکاران  و رجبی. دادند نشان محصوالت
 البته. باشدمی متوسط حد در ارگانیک محصوالت به نسبت افراد دانش
 سـابقه  افـراد  کـه  ایـن  بـه  توجـه  با و نبوده یکسان افراد دانش میزان

 )7( همکـاران  و جـو حـق  .کنـد  می تغییر نه، یا دارند کشاورزي فعالیت
 محیط حفظ تمایالت خانوار، بعد افراد، درآمد چون نشان دادند عواملی

 ریسـک  و سـالم  محصـوالت  هاي ویژگی از افراد اطالع سطح زیست،
 هـا  آن پرداخـت  به تمایل بر داريمعنی و مثبت اثر خطرزا غذایی مواد
ایجاد نظـام   )6( قربانی و همکاران. دارد سالم غذایی محصوالت براي

اطالعات بازار محصوالت ارگانیک، تشویق به کشاورزي تمـام وقـت،   
ــراي   ــالی ب ــوان م ــزایش ت ــدهاي کشــاورزان در جهــت اف ارتقــا درآم

گذاري، استفاده از ناظرین کشاورزي و ارتقا نقش آنها در تولیـد   سرمایه
را بر ایجاد تقاضا براي اعتبارات تولید و نیز بیمه  اي محصوالت گلخانه

  . دانند کشاورزي می
 قبلـی  اطالعـات  قبیـل  از عـواملی  داد نشان )4( همکاران و کوان

 هـاي  برچسـب  سـالمتی،  هـاي -انگیـزه  طعـم،  سالم، غذاهاي از افراد
تقاضـاي   بـا  داري معنـی  و مثبـت  رابطـه  پاسـخگویان  سن و تضمینی

 عـواملی  دریافتنـد  )19( سان و وانگ .دارند ایرلندمحصوالت سالم در 
 و تحصیل سطح و مثبت رابطه افراد درآمد و سن تأهل، وضعیت چون
 پرداخـت  بـه  تمایـل  بـا  داريمعنـی  منفی رابطه خانوار، اعضاي تعداد

 و لـوریرو . دارنـد  ارگانیـک  غـذایی  محصـوالت  براي کنندگانمصرف
 داراي افـراد  و فرزنـد  داراي هـاي خـانم  کـه  داد نشان )11( همکاران
 نـرخ  پرداخـت  بـه  تمایـل  غـذایی،  سـالمت  و زیستی محیط تمایالت

 ایالـت  در پورتلند شهر اکولوژیک در برچسب داراي براي سیب افزوده
 فـرد  نشـان داد دانـش   )2( همکـاران  و آرتسـنس . دارند آمریکا اورگن
 عوامـل  مهمتـرین  از ارگانیـک  محصـوالت  فیزیکی خواص به نسبت
 مهمتـرین  مناسـب  دسترسـی  عـدم  و محصـول  باالتر قیمت و مثبت

 )3( بوکالتیونـاردال . باشـند  مـی  موضـوع  ایـن  بر ثیرگذارأت منفی عوامل
 درآمد با مثبت بطور کنندگانمصرف پرداخت به تمایل که دادند نشان

 هاآن تحصیالت با منفی بطور و غذایی، سالمت به آنها توجه میزان و
-ویژگـی  از افراد اطالع سطح )8( همکاران و حیاتی. دارد منفی رابطه
 و هـا کـش آفـت  مضـرات  و کشآفت از عاري سبزیجات و میوه هاي
 کننـدگان مصـرف  پرداخت به تمایل بر را خانواده در سالمند فرد وجود
 )12( همکـاران  و محمـودي  .داننـد  ثر مـی مـؤ  محصـوالت  ایـن  براي

 ظـاهر،  اندازه، ارگانیک محصوالت فراروي هاي چالش از یکی معتقدند
 بـه  نسـبت  کمتـري  بازارپسـندي  سـبب  کـه  آنهاسـت،  شکل و رنگ

 بـه  نسـبت  کننـده مصـرف  آگاهی افزایش با. شود می رایج محصوالت
 موضـوع  ارگانیـک،  محصـوالت  محیطـی زیسـت  و بهداشتی امتیازات

 )7( همکـاران  و جوحق .گیردمی قرار امر این الشعاعتحت بازارپسندي
 هــاآن در کـه  افــرادي دادنـد  نشــان نیـز  )13( همکــاران و نگیگـی  و

 خرید معیارهاي و زیستیمحیط تمایالت و فردي سالمت هايشاخص
 آگـاهی  تـر، سالم غذایی محصوالت به نسبت است، باالتر غذایی سالم
  . دارند تريبیش

 بـاالي  تنـوع  و کسـو ی از هـوایی  و آب مختلـف  هـاي  اقلیم وجود
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 هـاي  توانمنـدي  و ها ظرفیت دیگر، سوي از دامی و زراعی محصوالت
 وجـود  به ایران در ارگانیک کشاورزي گسترش و استقرار براي فراوانی

 صـورت  بـه  محصـوالت  ایـن  از تعـدادي  حاضـر  حال در. است آورده
 خرمـا،  انجیـر،  بـه  توان می آنها مهمترین از که شود می تولید ارگانیک

 همچنـین . کرد اشاره زعفران گالب، انار، دارویی، گیاهان بادام، پسته،
 اصـول  اسـاس  بر زیادي حد تا نیز کشور جنوب و مرکز هاي نخلستان
 مـواردي  دیگـر  از نیز دامی تولیدات. شوند می اداره ارگانیک کشاورزي

  ).14( هستند ارگانیک صورت به تولید قابل که هستند
 و مصـرف  جنبـه  از کـه  کشـاورزي  محصوالت مهم اقالم از یکی

 و میـوه  اسـت  برخـوردار  سـزایی  بـه  اهمیـت  از ایـران  جامعه در تولید
 در ایـران  در میـوه  انـواع  تولید فائو، گزارش اساس بر. است سبزیجات

 سـبزي  انواع تولید و تن هزار پانصد و میلیون 13 حدود به 2010 سال
 یافتـه  افـزایش  تـن  هـزار  351 و میلیون 16 از بیش به جاتصیفی و

 متحـد  ملـل  کشـاورزي  بـار  و خـوار  سازمان اطالعات اساس بر .است
 محصـول  25 و زراعـی  محصول 41 شامل محصول 66 تعداد از) فائو(

 اصـلی  بـاغی  محصـول  25 و کشـاورزي  بخـش  تولیـدي  اصلی باغی
 15 و زراعـی  محصـول  7 بـا  ایـران  جهـان،  کشاورزي بخش تولیدي

 تولیـد  میـزان ). 16( دارد قـرار  دهم تا اول هايرتبه در باغی محصول
. اسـت  کیلـوگرم  200 ایـران  در امـا  کیلوگرم 85 جهان در میوه سرانه

ران با داشتن رتبه پنجم تنوع اقلیمی در جهان، تولیدکننده یهمچنین ا
و صادرکننده انواع سبزي و صیفی از قبیل خربزه، هندوانـه، بادمجـان،   

زمینـی، انـواع سـیر و سـبزیجات     هویج، کلم، فلفل، کاهو، خیار، سیب
 وجـود  کشـور  در صـیفی  و سبزيگلخانه هکتار هزار چهار حدود. است
 بادمجـان،  فلفـل،  فرنگی،گوجه خیار، قبیل از محصوالت انواع که دارد

ــاهو، طــالبی، ــا ک  از .شــودمــی کشــت آن در...  و ریحــان ســبز، لوبی
 سـبزي  محصوالت تن هزار 652 از بیش کشور در موجود هاي گلخانه

 خـود  بـه  را تولیـد  میـزان  باالترین خیار که شودمی برداشت صیفی و
 هـاي رده در فلفـل  و فرنگـی  گوجـه  آن از پس و است داده اختصاص

  .)16( دارند قرار بعدي
 و اجتمـاعی  اقتصـادي،  متعـدد  مزایـاي  بـه  توجه با اساس این بر
 توسـعه  براي کشور در موجود بالقوه امکان و شده ذکر محیطی زیست
 اهمیـت  به توجه با و طرف کی از ارگانیک محصوالت مصرف و تولید

 ایرانـی،  کننـدگان مصـرف  غـذایی  سبد در سبزیجات و میوه جایگاه و
ــدي فرصــت ــه جدی ــود ب ــده وج ــا آم ــق از ت ــناخت طری ــع ش  و موان

 و نمـود  کمک کشاورزان رفاه افزایش به بتوان موجود، هاي محدودیت
 هـاي  شـاخص  تولیـدي،  سـبزیجات  و میـوه  کیفـی  سـطح  افزایش با

 تمایـل  بـر  ثرمـؤ  عوامـل  بررسـی . بخشـید  ارتقـاء  را جامعـه  بهداشتی
 عـادي  محصـوالت  مبلـغ  از بـاالتر  مبلغی پرداخت به کنندگانمصرف

 عوامـل  ایـن  نديباولویت و) سبزي و میوه( ارگانیک محصوالت براي
 سیاستگزاران و ریزانبرنامه اختیار در را کاملی و شفاف تصویر تواندمی

 بـر  ثرمؤ هاي سازه و تقاضا سطح از جامع شناخت با تا دهد قرار بخش

 در الزم حمـایتی  هـاي  سیاسـت  اجراي براي را کاملی ریزيبرنامه آن،
 و تولیدکننـدگان  نیازهـاي  بـه  کامـل  پاسـخگویی  و نیـاز  مـورد  زمان

 محصـوالت  تولیـد  فراینـد  نهایـت  در تـا  باشند داشته کنندگانمصرف
 بـازار  وارد مناسب بازاریابی مجراي طریق از و افتهی گسترش ارگانیک
 بـه  تمایـل  بـراي  احتمـالی  متقابل همبستگی به توجه با. شود مصرف
 سـبزیجات  بـراي  پرداخـت  بـه  تمایـل  و ارگانیک میوه براي پرداخت

 با ايمعادله دو پروبیت الگوي کی بکارگیري با مقاله این در ارگانیک،
 کـه  ايپرسشـنامه  اطالعات از استفاده با و ،١نامرتبط ظاهر به ساختار

 اســت، شــده تکمیــل مشـهد  شهرســتان کننــدگانمصــرف سـطح  در
 گـروه  دو مصـرف  بـراي  پرداخـت  بـه  تمایل بر ثرؤم عوامل مهمترین

 هـاي  ویژگـی  بـه  توجه با سبزیجات و میوه شامل ارگانیک محصوالت
  . گردد تعیین آنان نگرشی و فردي
  

  ها مواد و روش
 پرداخـت  به تمایل بر ثرمؤ عوامل بررسی منظور به مطالعه این در

 اي معادله دو پروبیت الگوي از ارگانیک سبزیجات و میوه مصرف براي
 پروبیـت  مانند الگوهایی. است شده استفاده نامرتبط ظاهر به ساختار با
 در. هسـتند  شـده  محدود وابسته متغیر با احتماالتی الگوهاي عنوان با

 گـروه  دو بـه  منقسـم  وابسـته  متغیر با معادله کی پروبیت، ساده حالت
 احتمـال  ،(CDF) تجمعـی  توزیع تابع کی از استفاده با که دارد وجود
  . )20و  19( گیرد بررسی قرار می مورد حادثه وقوع

 تصـمیم  دو کـه  اسـت  زمـانی  ايمعادلـه  دو یپروبیت الگو کاربرد
 اتفاق مختلف گیرانتصمیم ای گیرتصمیم کی توسط کدیگری با مرتبط

 در( شـده  اتخاذ تصمیم دو که است استوار فرض این بر مدل. افتدمی
 پرداخت به تمایل و ارگانیک میوه براي پرداخت به تمایل: مطالعه این

 بـه  توجـه  با. هستند متقابل وابستگی داراي) ارگانیک سبزیجات براي
 ارتبـاط  در کننـده مصرف ترجیحات تشکیل و خانوار بودجه محدودیت

 بـر  انتظـار  سبزیجات، و میوه گروه دو در ارگانیک محصوالت خرید با
 بـر  ها گروه از کی هر براي پرداخت به تمایل به تصمیم که است این

 ایـن  بـر . باشـد  ثیرگـذار تأ دیگـر  گروه براي پرداخت به تمایل احتمال
 نامرتبط ظاهر به معادالت ساختار با اي معادله دو پروبیت الگوي اساس

(SUR-PROBIT) ــده اســتفاده ــزاء آن در کــه اســت ش  اخــالل اج
وجه تمایز این مطالعه با سـایر مطالعـات    .مرتبطند کدیگری با معادالت

باشد کـه ناشـی از وجـود     در استفاده همزمان از دو الگوي پروبیت می
ساختار همبستگی در جمالت اخالل دو معادله برگرفتـه از رفتارهـاي   

  .باشد مصرفی در سبزي و میوه در خانوارها می
) 20و  19( است ذیل صورت به الگو این عمومی شکل

푌∗ = 푋 훽 +푈 					푌 = 1	if					푌∗ > 0 
푌 = 0	if			표푡ℎ푒푟푤푖푠푒 )1 (                                         

                                                             
1- Seemingly unrelated bivariate Probit 
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푌∗ = 푋 훽 +푈 					푌 = 1		if					푌∗ > 0 
																																						푌 = 0	if			표푡ℎ푒푟푤푖푠푒 

 푌و  푌. انـد مشاهده غیرقابل وابسته متغیرهاي ∗푌و  ∗푌 آن در که
. هسـتند  مجـازي  وابسته متغیر به شده داده نسبت کی و صفر مقادیر
 از بـاالتر  مبلـغ  پرداخـت  به تمایل که صورتی در 푌 براي کی مقدار

 داشـته  وجـود  کنندهمصرف توسط ارگانیک میوه براي عادي محصول
. باشـد  نداشـته  وجـود  تمـایلی  چنین که صورتی در صفر مقدار و باشد
ها X .شود می تکرار موضوع همین نیز 푌 و ارگانیک سبزیجات براي

ثیرگذار بر تمایل بـه پرداخـت مبلغـی بـاالتر از     أمتغیرهاي توضیحی ت
باشند کـه   ها پارامترهاي رگرسیون میβبوده و  سبزي ارگانیکمیوه و 

 بـر  فـرض  هـم  اینجا در ساده پروبیت الگوي همانند .باید برآورد شوند
 در. اسـت  N(0,1) نرمـال  توزیـع  داراي اخـالل  اجـزاء  کـه  است این

 باشـند  معادلـه  دو در کـدیگر ی از مسـتقل  اخـالل  اجـزاء  کـه  صورتی
(푢	푐표푣(0= که طوري هب ,푢 پروبیـت  معادله و تواند می آنگاه باشد 

 متغیرهـاي  متقابـل  وابستگی حالت در اما نمود وردآبطور انفرادي بر را
  :)20و  19( بود خواهند زیر ویژگی داراي اخالل اجزاء وابسته،

푈 = 훾 + 휀 )2        (                                                   
푈 = 훾 + 휀  

 بخش و 휀 متفاوت و مجزا بخش کی شامل معادله هر در خطاها
 نرمال طور به خطا نوع دو هر که آنجا از. باشندمی 훾 مشترك و ثابت
 بـود  خواهنـد  کدیگری به وابسته اما نرمال نیز ها بنابراین اندشده توزیع

  . )20و  19(
Pr(푌 = 1) = Pr(푈 > −푋 훽 ) = Pr	(훾 + 휀 >
−푋 훽 )  )3          (                                                        

Pr(푌 = 1) = Pr(푈 > −푋 훽 ) = Pr	(훾 + 휀
> −푋 훽 ) 

 عبـارت  مشـترك  احتمـال  وابسـته،  متغیرهـاي  استقالل حالت در
ــود خواهــد ــت در. نهــایی احتمــاالت حاصلضــرب از ب  وابســتگی حال

 :شود می محاسبه 4 رابطه اساس بر مشترك احتمال معادالت،
Pr(푌 = 1,푌 = 1) = Pr	(푌 = 1|푌 = 1) ×

	Pr(푌 = 1)																																																																											 )4(  
 یا                               

= Pr	(푌 = 1|푌 = 1) × 	Pr(푌 = 1) 
 چگـالی  تـابع  تـوان  مـی  متغیـره،  دو نرمال توزیع تابع از استفاده با

  :آورد دست به را مشترك احتمال
∅	(푢 ,푢 ) =

푒푥푝 − ( )5(                       

 مـورد  معادالت متقابل همبستگی میزان دهندهنشان 휌 آن در که
  .است بررسی

 زمـان  هم وقوع احتمال آن در که مشترك احتمال مقادیر بنابراین
 تعیـین  ارگانیک سبزیجات و میوه گروه دو هر براي پرداخت به تمایل

  :)20و  19( از است عبارت شود، می

Pr(푌 = 1,푌 = 1) =  Φ(푋 훽 ,푋 훽 , 휌) )6      (            
  :همچنین. است متغیره دو نرمال تجمعی توزیع تابع Φکه در آن 

Pr(푌 = 1,푌 = 0) =
Φ 푋 훽 −Φ(푋 훽 ,푋 훽 , 휌)  )7       (                        
Pr(푌 = 0,푌 = 1) = Φ 푋 훽 −Φ(푋 훽 ,푋 훽 ,휌) 
Pr(푌 = 0,푌 = 0)

= 1−Φ 푋 훽 −Φ 푋 훽
−Φ(푋 훽 ,푋 훽 ,휌) 

 بـه  تمایـل  کـه  صـورتی  در براي کی مقدار شد ذکر که همانطور
 توسـط  ارگانیـک  میـوه  بـراي  عـادي  محصول از باالتر مبلغ پرداخت
 چنـین  کـه  صـورتی  در صـفر  مقـدار  و باشد داشته وجود کنندهمصرف
 همـین  نیـز  푌 و ارگانیک سبزیجات براي. باشد نداشته وجود تمایلی
مصـرف   تحصیالت 푋 کننده،مصرف سن 푋. شودمی تکرار موضوع

 فرد تحصیالت میزان براي معیاري عنوان به تحصیل هايسال( کننده
 متغیـر ( ارگانیـک  محصـوالت  بـا  آشـنایی  ،)اسـت  شده گرفته نظر در

 در ارگانیک محصول عرضه از اطالع ،)صفر =خیر و کی=بلی: مجاري
 از ناشـی  نگرانـی دل ،)صـفر  =خیـر  و کی =بلی: مجاري متغیر( مشهد
 =بلـی : مجـاري  متغیر( ارگانیک غیر محصوالت توسط سالمت تهدید

 و کی =بلی: مجاري متغیر( محصول ظاهر اهمیت ،)صفر =خیر و کی
ـ  =بلی: مجاري متغیر( محصول غذایی ارزش اهمیت ،)صفر =خیر  کی

ـ  =بلـی : مجـاري  متغیـر ( محصول قیمت اهمیت ،)صفر =خیر و  و کی
 متغیـر ( محصـول  روي ارگانیـک  برچسـب  وجود اهمیت ،)صفر =خیر

  . دهندمی نشان را) صفر =خیر و کی =بلی: مجاري
 نمونه کل حجم ساده تصادفی گیرينمونه به روش مطالعه این در

کنندگان میوه و سبزي در مشهد  جامعه آماري مصرف. بدست آمد 200
اي از  هیچگونه اطالعات اولیـه مشهد با توجه به این که در . بوده است

کنندگان میوه و سبزي ارگانیک وجود نداشته، لذا از روش  تعداد مصرف
براي این منظور ابتدا . گیري تصادفی ساده بهره گرفته شده است نمونه

اي، متوسط مصرف میـوه و سـبزي در خانوارهـا     با انجام پیش مطالعه
گیري از رابطـه   و بهرهسپس با محاسبه واریانس این متغیر . بدست آمد

 از اسـتفاده  مـورد  هـاي داده. کوکران، تعداد نمونه مورد نیاز بدست آمد
 آوريجمع 1391 سال در مشهد شهرستان در پرسشنامه تکمیل طریق

-معادله دو پروبیت الگوي برآورد جهت استفاده مورد افزار نرم. اندشده
  .است بوده stata  12 نامرتبط، ظاهر به معادالت ساختار با اي

  
  بحث و نتایج
 از بـاالتر  مبلغی پرداخت به تمایل بر ثرمؤ عوامل بررسی منظور به

 و ارگانیـک  محصـوالت  بـراي  ارگانیـک  غیـر  سـبزیجات  و میوه مبلغ
-معادلـه  دو پروبیت ضرایب الگوي اهمیت، ترتیب به آنها بندياولویت

 شـده در نتایج آن به همراه اثـرات نهـایی محاسـبه     که شد برآورد اي
  . است شده داده نشان) 1( جدول
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 معـادالت  متقابـل  وابسـتگی  دهنـده نشان که Rho ضریب مقدار
 SUR-PROBIT الگوي براورد و بوده دارمعنی و 097/0 معادل است

به بیان دیگر الگوهـاي پروبیـت مربـوط بـه میـوه و      . کندمی توجیه را
بـین جمـالت   سبزي باید با هم به صورت همزمان برآورد شوند زیـرا  

یـک از   اخالل دو معادله همبستگی وجود دارد و برآورد جداگانـه هـر  
محـدود شـده    وابسـته  متغیر با الگوهاي در. باشد معادالت صحیح نمی

 آنها عالمت صرفاً و نیستند تفسیر بطور مستقیم قابل برآوردي ضرایب
 نظـر  حادثه وقوع احتمال بر مستقل متغیرهاي ثیرأت جهت دهندهنشان

در صـورتی   .یعنی مصرف محصوالت ارگانیک اسـت  وابسته متغیر در
ت نهایی بهره گرفت تا بتـوان  که هدف تفسیر ضرایب باشد باید از اثرا

  .متغیرهاي مستقل را بر احتمال متغیر وابسته مورد تحلیل قرار داداثر 
 کننـده مصرف تحصیالت دهد نشان می )1( جدول در مندرج نتایج

 و میـوه  بـراي  پرداخت به تمایل احتمال بر داریمعن و مثبت صورت به
 رودمـی  انتظـار  آنچـه  با نتیجه این. است ثیرگذارتأ ارگانیک سبزیجات

 توسـعه  و تـرویج  لـزوم  و ارگانیـک  محصوالت موضوع .دارد مطابقت
 مورد توجه جدي قـرار گرفتـه   اخیر هايسال در ها مصرف آن و تولید
 فوایـد  و مزایـا  از کـه  کـرده  تحصـیل  افراد بین به نحوي که در است

 به است برخوردار اهمیت بیشتري از دارند، بیشتري آشنایی آن مصرف
 افزایش به منجر کنندگان مصرف تحصیالت سطح افزایش همین دلیل

 ضـرایب  همچنـین . شـود  ارگانیـک مـی   محصـوالت  مصـرف  اهمیت
 ارزش اهمیت و مشهد در ارگانیک محصول عرضه از اطالع متغیرهاي

 و مثبت پرداخت به تمایل معادله دو هر در کنندهمصرف نظر از غذایی
  . است دارمعنی

  
  برآورد ضرایب و اثرات نهایی دو معادله پروبیت - 1جدول 

Table 1- Estimate the coefficients and marginal effects of probit two-equation  

 متغیرها
Variables 

  توصیف
Description  

تمایل به : متغیر وابسته معادله اول
  پرداخت براي میوه ارگانیک

The First Equation  
dependent variable: 

willingness to pay for organic 
fruit  

تمایل به : متغیر وابسته معادله دوم
  پرداخت براي سبزي ارگانیک

The Second Equation  
dependent variable: 

willingness to pay for organic 
vagetable  

  اثر نهایی
Marginal 

effects  
(py1=1, 
py2=1)  

X1 

 کنندگان سن مصرف
Age of consumers  

  تحصیالت
-0.008  -0.014  -0.005  

X2  Education  
  **0.050  **0.121  **0.144  آشنایی با محصوالت ارگانیک

X3  Familiarity with organic products  
  0.335  0.077  0.110  آگاهی راجع به عرضه محصوالت ارگانیک

X4  
Awarness about supply of organic 

products  
افزایش نگرانی از تهدیدهاي محصوالت 

  غیرارگانیک
1.085**  1.054**  1.424**  

X5  
Concerns arising from health 

threats by nonorganic products  
  محصولاهمیت ظاهر 

-0.110  -0.266  -0.939  

X6  
The importance of product 

appearance  
  اهمیت ارزش غذایی

1.005**  0.595  1.270*  

X7  
The importance of nutritional 

values  
  اهمیت قیمت محصول

0.697**  0.922**  0.351*  

X8  
The importance of price for 

product   
  اهمیت برچسب محصوالت ارگانیک

0.401*  0.106  0.066  

X9  The importance of the label of 
organic products   -0.019**  0.030  -0.008  

 Pvalue=0.000  Chi2=96.466  Rho=0.097   
**Significant at 5% level     * Significant at 10% level  

  Source: Research findings                            هاي تحقیق یافته: مأخذ
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 محصـوالت  غـذایی  ارزش از صـحیح  درك کـه  کنندگانیمصرف

 مصـرف  و خرید به بیشتري اهمیت و داشته بازار در شده ارائه مختلف
بـاالتري   به پرداخت تمایل دهند،می باالتر غذایی ارزش با محصوالت

 قیمـت  محصـول،  ظـاهر . داشت خواهند نیز ارگانیک محصوالت براي
 در صـرفاً  کـه  هسـتند  متغیري سه محصول برچسب وجود و محصول

اند که شده دارمعنی جاتمیوه براي پرداخت به تمایل به مربوط معادله
 جـات، میـوه  مـورد  در که دهدمی نشان نتایج این .باشد منطقی نیز می

 بـا  و اسـت  کننـده مصـرف  نظـر  جلب در مهمی عامل محصول ظاهر
 بـراي  بـازار  در ارگانیک میوه محصول ظاهري کیفیت اهمیت افزایش
مضافاً این که امکان . شد خواهد بیشتر خرید به گرایش کننده،مصرف
  .باشد پذیرتر می جات متداول و امکان زنی در میوه برچسب

 این و است مثبت عالمت داراي جاتمیوه معادله در قیمت ضریب
 کننـده، مصـرف  بـراي  قیمـت  اهمیـت  افزایش با که است معنی بدان

. شد خواهد بیشتر نیز ارگانیک محصول براي پرداخت براي وي تمایل
 کننـد  محصولی صرف را پرداختی مبلغ مایلند کنندگانمصرف واقع در
 حتـی  باشـد  برخوردار تريمطلوب غذایی و سالمتی هايویژگی از که
 ارگانیـک  غیر محصول براي پرداختی مبلغ از بیش کمی مبلغ این اگر

 بـراي  ارگانیـک  محصـول  قیمـت  بـودن  باالتر و باشد بازار در موجود
 نسـبی  قیمت اهمیت افزایش با حتی و است انتظار قابل کننده مصرف

بـه عبـارت    .یابـد نمـی  کـاهش  مصرف به وي تمایل محصوالت، این
کننده قیمت باالتر را براي کیفیت محصوالت و سـالمت   دیگر مصرف

کننـده   قیمت باالتر پرداختی مصرف. کند پرداخت میمورد انتظار از آن 
براي سالمت مواد غذایی و به عبارتی ارزش قایل شده براي سـالمتی  

  .باشد خود و کیفیت محصول به لحاظ محتواي غذایی می
 معادلـه  در محصول روي بر ارگانیک برچسب وجود اهمیت متغیر

 دهـد  می نشان که است منفی عالمت داراي و دار معنی میوه به مربوط
 تمایـل  داننـد مـی  مهـم  را محصول روي بر برچسب وجود که افرادي
 بـه  توجه با که شودمی ناشی آنجا از امر این. دارند خرید براي کمتري

 و کشـور  در ارگانیـک  محصوالت استاندارد جامع نظام کی وجود عدم
 در افـراد  از گـروه  ایـن  واقعی، ارگانیک محصول ارائه از اطمینان عدم
شوند و صرفاً به برچسب اعتماد نداشته می مواجه تردید با خرید، زمان

بلکه ظاهر محصول و یا کیفیت محصول عرضه شده در بازار بایـد بـا   
که باید مورد توجه  اي است این مساله. برچسب آن تطابق داشته باشد

هـا بـا    اندرکاران بازار محصوالت ارگانیک قرار گیرد تـا برچسـب   دست
کننـده همسـو باشـد و انحـراف      قابل شهود براي مصـرف  هاي ویژگی

  .نداشته باشد
 از ثیر،تـأ  انـدازه  و مسـتقل  متغیرهاي ثیرتأ مقایسه و بررسی براي

 دو با SUR-PROBIT الگوي در. شده است استفاده نهایی اثر مفهوم
 وقـوع  احتمـال  در تغییر مقدار فرض،پیش صورت به نهایی اثر معادله،

 بـراي  پرداخـت  به تمایل مطالعه، این در( وابسته متغیر دو هر همزمان

 فرض با) ارگانیک جاتسبزي براي پرداخت به تمایل و ارگانیک میوه
 به را احتمال تغییر توانمی البته. دهدمی دست به را عوامل سایر ثبات

 )1( جـدول . نمـود  محاسـبه  نیز معادالت از کی هر براي مجزا صورت
توانـد در   دهـد کـه مـی   می نشان را همزمان نهایی اثرات برآورد نتایج
هـاي عرضـه محصـول میـوه و سـبزي       ها و سیاستگزاري ریزي برنامه

   .ارگانیک مورد استفاده قرار گیرد
 متغیرهـاي  دهـد می نشان) 1جدول (مربوط به اثرات نهایی  نتایج

 اهمیـت  مشهد، در محصول عرضه از اطالع کننده،مصرف تحصیالت
 کـه  هستند متغیرهایی محصول غذایی ارزش اهمیت و محصول ظاهر

بـاالتر   پرداخـت  به تمایل همزمان وقوع احتمال بر دارمعنی صورت به
ارگانیـک   نسبت به میوه و سبزي غیر ارگانیک سبزیجات و میوه براي

 میـزان  بـه ) تحصـیلی  سال( واحد هر افزایش با اساس، این بر. ثرندؤم
 بـه  تمایـل  احتمـال  درصـد،  05/0 انـدازه  به کننده، مصرف تحصیالت

 محصـول  نـوع  دو ایـن  بـراي  -پرداخت قیمت باالتر -پرداخت باالتر
 شهرسـتان  در محصـول  عرضـه  از اطـالع . یابـد مـی  ارگانیک افزایش

 ایـن  مصـرف  بـراي  تمایل افزایش و آسانتر دسترسی به منجر مشهد،
 ایـن  از کـه   کننـدگانی  مصرف گروه در که بطوري شود می محصوالت

 درصـد  424/0 انـدازه  بـه  مقابـل،  گروه به نسبت دارند اطالع موضوع
 مقدار. یابدمی یعنی پرداخت قیمتی باالتر افزایش وابسته متغیر احتمال

 همچنـین . اسـت  270/0 محصول ظاهر اهمیت متغیر براي نهایی اثر
-مـی  بیشتري اهمیت مصرفی محصوالت غذایی ارزش به که افرادي
 و میـوه  بـراي  بیشـتري  پرداخت به تمایل احتمال واحد 351/0 دهند،

  .باشد دارند که منطقی می ارگانیک سبزیجات
ــین در ــاي ب ــی متغیره ــورد دارمعن  عرضــه از اطــالع بررســی، م

 بـراي  محصـول  غذایی ارزش اهمیت و مشهد در ارگانیک محصوالت
 بـه  همزمـان  تمایـل  بر ثرؤم عوامل مهمترین ترتیب به کننده،مصرف
 ظـاهر  اهمیـت  و انـد  بـوده  ارگانیـک  سبزیجات و میوه براي پرداخت
لـذا  . گرفتنـد  قرار بعدي هايرتبه در وي تحصیالت میزان و محصول
هاي عرضه محصول باید مورد توجـه   ها و سیاستگزاري ریزي در برنامه

  .قرار گیرند
  

  هاپیشنهاد و گیرينتیجه
 پرداخـت  بـه  کننـدگان مصـرف  پرداخـت  به تمایل مطالعه این در
 سبزیجات و میوه براي ارگانیک غیر محصوالت قیمت از باالتر مبلغی

ـ  بـه  توجـه  با. گرفت قرار بررسی مورد ارگانیک  وجـود  احتمـالی  ثیرأت
ـ  هر تقاضاي  از ناشـی  دیگـري  تقاضـاي  در محصـوالت  ایـن  از کی

ـ  میـوه  خریـد  بـراي  بنـدي اولویـت  و خـانوار  ايبودجـه  محـدودیت   ای
 اسـتفاده  پروبیـت  ايمعادلـه  چنـد  الگـوي  کی از ارگانیک، سبزیجات

 عرضـه  از اطـالع  کننـده، مصـرف  تحصـیالت  داد نشان نتایج. گردید
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 نظــر از غــذایی ارزش اهمیــت و محصــول ظــاهر اهمیــت محصـول، 
 احتمـال  بـر  دارمعنـی  صـورت  به که هستند متغیرهایی کننده،مصرف

 ارگانیـک  سـبزیجات  و میـوه  بـراي  پرداخـت  به تمایل همزمان وقوع
 در مالحظـه  جهـت  ذیـل  مـوارد  مطالعـه  این نتایج به توجه با. ثرندؤم

  :شودمی پیشنهاد مسئوالن کالن هايریزيبرنامه و هاسیاستگذاري
 عوامـل  از شـهر  سـطح  در ارگانیک محصوالت عرضه از اطالع 

 شد شناخته محصوالت نوع این براي پرداخت به تمایل بر ثرمؤ
 شهر سطح در ارگانیک محصوالت عرضه مراکز توسعه بنابراین

 آنهـا  فعالیـت  نحـوه  و مکان با ارتباط در مناسب رسانیاطالع و
 .است ضروري

 مهـم  عامـل  دو محصول، روي برچسب وجود و محصول ظاهر 
 بـه . باشـند مـی  ارگانیـک  جـات میوه براي پرداخت به تمایل در

 نطـام  تشـکیل  مصرف، و خرید به مردم گرایش افزایش منظور

 در ارائه و ارگانیک محصوالت براي استاندارد گواهینامه اعطاي
-مصـرف  به بخشیاطمینان در بازار، در مناسب بنديبسته قالب

 ثرمـؤ  محصـوالت  ایـن  از اسـتفاده  بـه  آنان تشویق و کنندگان
  .بود خواهد

 نسبت کنندگانمصرف آگاهی افزایش اهمیت مطالعه این نتایج 
 مصرفی رفتارهاي تغییر درک ارگانی محصوالت غذایی ارزش به

 را سـالم  غـذایی  مـواد  مصرف و تولید گسترش و توسعه و آنان
-مصـرف  و کشاورزان ترویج و آموزش توسعه لذا. دهدمی نشان

 ضروري ارگانیک محصوالت مزایاي از آگاهی هدف با کنندگان
 و سـازي فرهنگ در گروهی هايرسانه نقش میان این در. است

-تعیـین  تواندمی ارگانیک محصوالت غذایی هايویژگی معرفی
 . باشد کننده
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