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 چکیده:

باشود  دارای ززییوه تولیود    یط تولید خود که مستلزم عدم استفاده از موواد شویایایو و مصویوعو موو    محصوالت ارگانیک کشاورزی با توجه به شرا
توانود  کییدگان تاایل به پرداخت بیشتر برای این محصوالت داشته باشید  توسعه محصوالت ارگانیک کشاورزی موبیشتری است. در صورتو که مصرف

بیدی عوامل موثر بر تاایول بوه پرداخوت در محصووالت ارگانیوک کشواورزی از دیودگاه        یاسایو و اولویترونق بگیرد. از این رو  در پژوزش حاضر به ش
پیاایشو است. جامعه آمواری پوژوزش شوامل کلیوه     -این پژوزش از نظر زدف  کاربردی و از نظر روش پژوزش  توصیفوکییدگان پرداخته شد. مصرف
زای پوژوزش در آبوان سوا     آوری دادهزای بیونشان در شهر تهران بوده است که در دوره جاعکییدگان محصوالت ارگانیک کشاورزی فروشگاهمصرف
بیدی زای پژوزش و استخراج عوامل از تحلیل عاملو اکتشافو و اولویتبه میظور تجزیه و تحلیل دادهاند. کردهاز محصوالت این شرکت استفاده  1397

زای پژوزش نشان داد که عوامل موثر بر تاایل به پرداخت در محصوالت ارگانیک کشاورزی شامل کیفیت تهیاف آن از آنتروپو شانون استفاده شده است.
محیطو  سبک زندگو و ایایو موواد ذویایو   زای زیستمحصوالت  مزایای ادراک شده  سطح درآمد  موانع اطالعاتو و دسترسو به محصوالت  نگرانو

 یایو در رتبه او  ازایت قرار دارد.دزیدگان ایایو مواد ذاست. از نظر پاسخ
 

 کشاورزی  محصوالت ارگانیک  کییدهتاایل به پرداخت  رفتار مصرف های کلیدی:واژه
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 1مقدمه

 2030زوای کشواورزی بایسوتو توا سوا       با رشد جاعیت  فعالیت
یود.  ذیای کافو برای زشت میلیارد نفر در سراسور جهوان را توامین ک   

زای شیایایو برای مودیریت آفوات و   بسیاری از کشاورزان به فیاوری
تولید ذیای کافو وابسته زستید. بوا ایون حوا   بوا وجوود بسویاری از       

زا کشمزایای آن  اکیون مشخص شده است که مواد شیایایو و آفت
زیسوت  زوا و محویط  ماکن است پیامدزای ناگوار برای سالمت انسان

زوای مربووب بوه    بوه نگرانوو   ین رو  به علوت پاسوخ  داشته باشید. از ا
زای معاو  کشاورزی  عالقه به محصوالت ارگانیک در سراسور  شیوه

 (.20جهان افزایش یافته است )
زای مورتبط بوا محصووالت    افزایش مشکالت بهداشتو و بیااری

                                                           
دانشکده  ترتیب کارشیاسو ارشد  استادیار و دانشجو کارشیاسو ارشد به -3و  2  1

 مدیریت و حسابداری  پردیس فارابو  دانشگاه تهران
 (     Email: ghaffari.mohammad@ut.ac.irنویسیده مسئو :  -)*

DOI: 10.22067/jead2.v33i4.80696 

کییدگان ازایت بیشتری بورای خریود   ذیایو باعث شده است  مصرف
ند. از جاله اقدامات افوراد حرکوت بوه سوات     این محصوالت قائل شو

(. بسویاری از  7استفاده از محصوالت ارگانیک کشاورزی بووده اسوت )  
زا اند که محصوالت ارگانیک  برای سالمت انسانمحققان اثبات کرده

تر زسوتید و محصووالت ناسواله تهدیودی بورای جامعوه       بهتر و ایان
 5حا  توسعه  زر سوا   (. به طور مثا  در کشورزای در 23باشید )مو

سا  مبتال به عالئه بیااری ناشو از مواد سواو   5میلیون کودک زیر 
زا فوت میلیون نفر از آن 3و بقایای شیایایو در ذیا زستید که بالغ بر 

 2010کیید. ایران نیز دچار عواقب ناگوار کشاورزی است و در سا  مو
 160از  93ه سازمان بهداشت جهانو عیوان کورده اسوتا ایوران رتبو    

کشووور جهووان را از لحوواب عواقووب نوواگوار ناشووو از کشوواورزی را دارا 
 (.21باشد )مو

انود   در کشورزای مختلف به ازایت محصوالت ارگانیک پو برده
محیطو دولت اوکراین  اتریش و سوئد بور  به طور مثا  سیاست زیست

درصود   7و  16  21ترتیوب بویش از   بوه  2020این است که توا سوا    
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(. روند بوازار  15ورزی خود را به سات محصوالت ارگانیک ببرند )کشا
جهانو به سات استفاده از محصوالت ارگانیک کشاورزی بوده اسوت   

میلیوون زکتوار بوه     6/10میلیون زکتار و در اروپوا   2/12در اقیانوسیه 
زای تولید ایون محصووالت تبودیل شوده اسوت. حجوه فوروش        زمین

میلیوارد دالر رسویده اسوت     60به  2012محصوالت ارگانیک در سا  
زوای  ( در بین سوا  1(. نتایج پژوزشو که توسط آلسو و زاکاران )8)

دزود  کشور اروپایو انجام شده است  نشان موو  21در  2012تا  2000
میودتر بوه اسوتفاده از محصووالت ارگانیوک      تر و عالقوه که مردم آگاه
 اند.کشاورزی شده

زای مانید طعه  مزه  بهداشوت   محصوالت ارگانیک دارای ویژگو
زیست و حفاظت از حقوق حیوانات زستید  که مسائل مربوب به محیط

کییودگان در  در نگاه او  قابل مشازده نیستید. در بعضو موارد مصرف
کیید. برای زا را درک موزیگام خرید یا مصرف  به سختو این ویژگو

زوا توسوط   موفقیت و توسعه محصووالت ارگانیوک بایود ایون ویژگوو     
کییده تاایل به پرداخت بورای ایون   کییده درک شوند و مصرفمصرف

(. محصوالت ارگانیک کشاورزی به دالیل 24باشد )داشته محصوالت 
زوای  مختلفو )مانید شرایط تولیود و صودور گوازییاموه( دارای قیاوت    

( در بووین 12(. نتووایج پووژوزش کوویه و زاکوواران )17بواالتر زسووتید ) 
دزد قیاوت محصووالت ارگانیوک    نشان مو 2014تا  2004زای سا 

کییدگان محصوالت ارگانیوک  کشاورزی در حا  افزایش است. مصرف
 (.11)دارند تاایل به پرداخت قیات بیشتری 

زا بورای  از نظر اقتصادی ارزش یک کاال برابر با مجاوع پرداخت
کییووده اسووت. مووازاد رفوواه آن کوواال بووه عووالوه اضووافه رفوواه مصوورف

کییده و تعریف تفاوت بین تاایل به پرداخت مصرف کییده طبقمصرف
(. در زاوین راسوتا   9شوود ) بهای واقعو است که برای آن پرداخت مو

توان مفهوم تاایل به پرداخت را به صورت جاوع ززییوه پرداختوو    مو
کییودگان قبول و بعود از    دزیده تفاوت بین مازاد رفاه مصورف که نشان
اسوت   زای مواد ذیایو از ویژگو کردن یا بهبود بخشیدن یکواضافه 

کییدگان به دنبا  امییوت موواد ذویایو    عیوان کرد. بسیاری از مصرف
زستید و تاایل به پرداخت بیشتری بورای محصووالت ذویایو سواله     

زمان باعث افزایش سطح مطلوبیت شده و دارند  چرا که به صورت زه
(. در 16دزود ) کید  کوازش موو  خطراتو که سالمتو را تهدید مونیز 

 20کییدگان برای محصوالت ارگانیک به طور متوسوط  آمریکا مصرف
(. در آمریکوا و  23درصد حاضر به پرداخت ززییه بیشتر زستید ) 30تا 

درصوود تاایوول بووه پرداخووت بیشووتر بوورای   40تووا  10اتحادیووه اروپووا 
 (.24محصوالت ارگانیک وجود دارد )

 از فادهاسوت  فرزیو   گسوترش  زودف  بوا  بیونشوان  زایفروشگاه
 بوه  زاچیوین  و جامعوه  سوالمت  سوطح  ءارتقوا  و ارگانیک محصوالت

 و تولیود  بوه  اقودام  ایران در ارگانیک کشاورزی ترویج و توسعه میظور
 زوای فروشگاه از بسیاری امروزه. ناایدمو ارگانیک محصوالت عرضه

بوه  اندنتوانسته زیوز بیونشان فروشگاه زاچون کشاورزی محصوالت

 را ارگانیوک  محصووالت  پرداخوت  به تاایل بر ثرؤم عوامل کامل طور
 پرداخووت بووه تاایوول زمییووه در پووژوزش ادبیووات موورور. کییوود درک

 انجوام  مطالعات بیشتر دزد مو نشان ارگانیک و کشاورزی محصوالت
 کشاورزی ارگانیک محصوالت خرید برای قیات میزان تعیین به شده
 گویاری ارزش نیود ما وزوای روش بور اسوا    پرداخوت  تاایل برآورد و

 پرداخوت  بوه  تاایول  موجوب  که ودالیل به کاتر و اندپرداخته مشروب
 بوا . اسوت  شوده  پرداختوه  شوود مو محصوالت این برای کییدهمصرف
 ایون  خصوو   در گیاریسرمایه و ریزیبرنامه و عوامل این شیاسایو
 جالوه  از کشواورزی  ارگانیوک  محصووالت  زوای شرکت توسط عوامل

 گوام  محصووالت  ایون  رونوق  زمییوه  در تووان موو  بیونشوان  فروشگاه
 و تولیدکییودگان  از ارگانیک محصوالت از استفاده افزایش با. برداشت
 .گرددمو زاآن نصیب میفعتو زاگو نهایو کییدهمصرف تا کشاورزان

رسد انجوام یوک مطالعوه اکتشوافو بورای شیاسوایو و       لیا به نظر مو
داخوت بورای محصووالت    پربوه  بیدی عوامل مووثر بور تاایول    اولویت

ارگانیک کشاورزی از ازایت باالیو برخودار اسوت. از ایون رو  زودف    
ثر بور تاایول بوه    ؤبیودی عوامول مو   مطالعه حاضر شیاسایو و اولویوت 

 پرداخت برای محصوالت ارگانیک کشاورزی است.
تعاریف متفواوتو در موورد محصووالت ارگانیوک     مبانی نظری: 

زوا و مقوررات   بور اسوا  اسوتاندارد   که کشاورزی وجود دارد. تعریفو 
محصووالت  »عبوارت اسوت از:   اسوت  وزارت کشاورزی ایالت متحوده  

ارگانیک کشاورزی مواد ذیایو تولید شده توسط کشاورزان زستید که 
با استفاده از میابع تجدیدپییر و توجه به حفاظت از خواک و آ  تولیود   

زا  از زورمون اند. برای تولید محصوالت ارگانیک کشاورزی نبایدشده
زوای مصویوعو  کودزوای سواخته شوده بوا       کشزا  آفتبیوتیکآنتو

ترکیبات مصیوعو  مهیدسوو زیسوتو و آ  فاضوال  و دیگور مووارد      
زای ارگانیک کشاورزی باید متکو بوه  مصیوعو استفاده شود. سیسته

چرخه طبیعو زیستو  کودزای حیوانو و گیازو و کیتر  آفات باشود   
را به عیووان محصووالت ارگانیوک کشواورزی در نظور       زاتا بتوان آن

زوای  مانوده زوا و بواقو  کش(. محصوالت ارگانیک از آفت23« )گرفت
به علت مزایا برای سوالمتو و   این محصوالت شیایایو عاری زستید.

موورد  تاثیر مثبت بر روی محیط  به طور روز افزون در سراسر جهوان  
رگانیک کشاورزی دارای ایایوو  (. محصوالت ا11) اندتوجه قرار گرفته
(. دامیوه  19تر نسبت به سایر محصوالت مشابه زسوتید ) و کیفیت باال

خریوود و فووروش محصوووالت ارگانیووک کشوواورزی بووه دلیوول عالقووه 
کییدگان به ایایو باالتر در حا  تولیدکییدگان به سود بیشتر و مصرف

حامیوان   گسترش است. با توجه به سودآوری و ایایو ذیایو باالتر  بر
 (.8در کشورزای مختلف افزوده شده است ) این محصوالت

تاایل به پرداخت یک مفهوم اقتصادی در مورد مقودار پوولو کوه    
(. تاایل به پرداخت به زبان ساده  10باشد )پردازد موکییده مومصرف

کییوده چوه   یعیو اگر تغییراتو در کاال و خدمات به وجود آمده مصورف 
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این مبلغ در اقتصاد تاایول   .ی بهبود کاال بپردازدمبلغو حاضر است برا
(. تاایل بوه پرداخوت بورای محصووالت     3شود )به پرداخت نامیده مو
محصوالت ارگانیک دارای قیات باالتر نسوبت  . مختلف متفاوت است

(. در اسپانیا  داناارک  ایتالیا و یونوان  24به محصوالت مشابه زستید )
 63توا   19درصود و   58توا   52رصد  د 35درصد   25تا  15به ترتیب 

درصد تاایل به پرداخت بیشتر برای محصووالت ارگانیوک کشواورزی    
درصد  70زا این رقه تا دارند. این در حالو است که در بعضو پژوزش

نیز رسیده است. در ایران تاایل به پرداخت برای محصوالت ارگانیک 
 (.20باشد )درصد مو 20در حدود 

تحوت   و( در پژوزش16وی و زاکاران )موس پیشینه پژوهش:
گیاری محصوالت لبیو و پروتئییو ارگانیوک و عوامول   ارزش"عیوان 

با بوه   "موثر بر تاایل پرداخت مطالعه موردی شیر در شهرستان شیراز
گیاری مشروب و روش برآورد میزان تاایل به کارگیری رزیافت ارزش

انود. بوه ایون    هپرداخت  به تعیین ارزش محصووالت ارگانیوک پرداختو   
نفور در شوهر شویراز انجوام گرفوت.       300میظور پیاایشو با مشارکت 

دزود کوه افوزایش در کیفیوت محصوو       زای پژوزش نشان موو یافته
ثیرگوویار در افووزایش تقاضاسووت و حاایووت از   أتوورین عاموول ت مهووه

تواند به افزایش تولید محصوو   تولیدکییدگان محصوالت ارگانیک مو
زا نشان داد که متغیرزای سون   زاچیین  یافتهارگانیک کاک نااید. 

میزان تحصیالت  مصرف زفتگو شیر ذیور ارگانیوک  میوزان درآمود      
آشیایو با محصوالت ارگانیک و نگرش نسبت به ازایت ارزش ذیایو 

بر روی تقاضا برای این محصوالت تاثیرگیار است. متوسوط    محصو 
ریا  برآورد  15160ک تاایل به پرداخت برای زر کیلوگرم شیر ارگانی

 گردید.
 ارزیووابو"( در پژوزشووو تحووت عیوووان  2آمیووان و زاکوواران ) 

کییودگان گوشوت مور     زای موثر بر تاایل به پرداخوت مصورف  عامل
ثر بر پییرش و مصورف  به بررسو عوامل مؤ "در شهر ارومیهارگانیک 

انود.  گیاری مشروب و مد  توبیت پرداختهمر  ارگانیک از روش ارزش
شهروند در شهر ارومیه انجام  283ین میظور پیاایشو با مشارکت به ا

دزد افرادی که آگازو بیشتر زای پژوزش نشان موگرفته است. یافته
زوای  نسبت به فواید مر  ارگانیک و نگرش بهتری نسوبت بوه مولفوه   
زوا و  عاومو خرید  مولفه خرید ساله و مولفه آگازو از خطر زورموون 

ید  تاایل بیشتری به مصرف محصو  دارند. مقدار زا داشتبیوتیکآنتو
انتظاری تاایل به پرداخت بیشتر برای مر  ارگانیک در قیا  با مور   

 درصد است. 92/33صیعتو براسا  الگوی توبیت معاد  
بررسو تاایل به "( در پژوزشو تحت عیوان 12کیه و زاکاران )

بوا   کییودگان بورای محصووالت ارگانیوک کشواورزی     پرداخت مصرف
به بررسو آموادگو تاایول بوه پرداخوت      "استفاده از مد  پارامتری بقا

ظور پیاایشو یم دیناند. ببرای محصوالت ارگانیک کشاورزی پرداخته
کییدگان یک شرکت ارگانیک در کشور کره انجوام  با مشارکت مصرف

دزد کوه تاایول بوه پرداخوت بورای      زای پژوزش نشان موشد. یافته
برابور محصووالت دیگور     5/1شاورزی در حدود محصوالت ارگانیک ک

باشد. متغیرزای مانید جیسیت  آشیایو با این محصووالت و درآمود   مو
 کییده بر تاایل به پرداخت تاثیرگیار است.مصرف

ثر بر ؤعوامل م"تحت عیوان  و( در پژوزش18ناندی و زاکاران )
: کییدگان برای میووه و سوبزیجات ارگانیوک   تاایل به پرداخت مصرف

به بررسوو و مطالعوه تاایول بوه      "کییدگان در زیدنظرسیجو مصرف
انود.  کییدگان برای میوه و سبزیجات ارگانیک پرداختوه پرداخت مصرف

نفور در زیود انجوام شود.      250به این میظور پیاایشوو بوا مشوارکت    
کییودگان  درصد مصرف 90دزد که حدود مو زای پژوزش نشانیافته

درصود   100توا   5محصووالت در بوازه   حاضر به پرداخوت بورای ایون    
زستید. عوامل مووثر بور تاایول بوه پرداخوت شوامل درآمود خوانواده          

زای محیطو  اعتااد به ارگانیک بوودن محصووالت    جیسیت  نگرانو
باشد. الزم است با روش درست قیات بسیار باال و عرضه نامحدود مو

پرداختو توزیع  حاایت از کشاورزان و تخصیص بودجه میاسب ززییه 
 کییده برداشته شود.از روی مصرف

تاایل به "( در پژوزشو تحت عیوان 26واپا تانکویچ و زاکاران )
بوه بررسوو و    "پرداخت برای محصوالت ارگانیک در بازار صربسوتان 

کییدگان برای محصووالت ارگانیوک   مطالعه تاایل به پرداخت مصرف
نفور در کشوور    398اند. به این میظور پیاایشوو بوا مشوارکت    پرداخته

دزود کوه درآمود    زای پوژوزش نشوان موو   صربستان انجام شد. یافته
خانوار  جیسیت  محیط زندگو  اندازه خانواده و سوطح تحصویالت بور    

ثیرگیار است. به طور مثا  در یوک خوانواده   أروی تاایل به پرداخت ت
یورو  2000تا  500چهار نفری با تحصیالت عالو و در محدوده درآمد 

درصد بیشتر برای محصووالت ارگانیوک    20ه تاایل به پرداخت در ما
 پیشوییه  و نظوری  مبوانو  قسوات  در شوده  انجام زایبررسو دارند. با
شیاسوایو   خصو  در وزایپژوزش کابود خصو  در خالء پژوزش

عوامل موثر بر تاایل به پرداخت مشهود بود و بیشتر مطالعوات انجوام   
رداخت بورای محصووالت ارگانیوک    شده بر میزان و مقدار تاایل به پ

ثر بر تاایول بوه   یا لزوم بررسو و شیاسایو عوامل مؤ. لاندمتارکز شده
 حاضور  پرداخت محصوالت ارگانیک کشاورزی مشهود استا پوژوزش 

 سوعو  زوا پیشین و استفاده از آن زایپژوزش به نسبت ترجامع با دید
بوه   تاایول  بوه  تارکوز  بوا  کشواورزی  ارگانیوک  محصوالت توسعه در

 .داردپرداخت برای این محصوالت 
 

 هامواد و روش

این پژوزش از نظور زودف  کواربردی و از نظور روش پوژوزش       
پیاایشووو اسووت. جامعووه آموواری پووژوزش شووامل کلیووه   -توصوویفو
زای بیونشان کییدگان محصوالت ارگانیک کشاورزی فروشگاهمصرف

ژوزش در زای پو آوری دادهدر شهر تهران بوده است که در دوره جاع
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بورای  انود.  کورده از محصوالت این شورکت اسوتفاده    1397آبان سا  
زوا  آن( استفاده شود.  6تعیین حجه ناونه آماری از الگوی کومر و لو )

 والگووی  عواملو   تحلیل انجام برای نیاز مورد ناونه حجه با ارتباب در
 بوه بواال خوو    ناونوه   300که بر اسوا  آن تعوداد    کییدمو پیشیهاد

تر از جامعوه آمواری تعوداد    ا از این رو برای داشتن ناونه جامعشدبامو
جهت انتخا  اعضای ناونوه آمواری از    .آوری شدپرسشیامه جاع 384
زوا بوا   آوری دادهدر دسوتر  اسوتفاده شود و جاوع    گیری ناونهروش 

ای برای مورور ادبیوات پوژوزش و روش    استفاده از دو روش کتابخانه
ری پرسشیامه( انجام گرفوت. بورای گوردآوری    آومیدانو )توزیع و جاع

سوا  )گویه( با مرور ادبیات  32ای حاوی زای پژوزش  پرسشیامهداده
طراحوو شود. زاچیوین چهوار       پژوزش در زمییه متغیرزای پوژوزش 
شیاختو و اطالعوات در زمییوه   سوا  برای سیجش متغیرزای جاعیت

استفاده از  محصوالت ارگانیک کشاورزی )جیسیت  تحصیالت  میزان
میزان تاایل به پرداخت بیشتر بورای   و محصوالت ارگانیک کشاورزی

 روایوو  بررسوو  میظوور  به محصوالت ارگانیک کشاورزی( تدوین شد.
 اسوواتید بووین پرسشوویامه تعوودادی ی پرسشوویامه توودوین شووده محتوووا

 بوودن  فهوه  قابل بودن  میطقو از و شد توزیع خبره افراد و دانشگازو
 نظورات  از طور زاین و شد حاصل اطاییان متغیرزا بتیاس و سواالت
جهت بررسو  .شد استفاده پرسشیامه زایپرسش بهبود جهت خبرگان

پایایو پرسشیامه از ضریب آلفای کرونبوا  اسوتفاده شوده اسوت. ایون      
بوده است و برای زر یوک   847/0ضریب برای کل پرسشیامه برابر با 

به شودا کوه نتوایج آن در    از متغیرزای پژوزش به صورت مجزا محاس
ارائه شده است. زاان طور کوه نتوایج ضوریب آلفوای      3جدو  شااره 

 دزد  پرسشیامه مورد نظر از پایایو میاسبو برخوردارکرونبا  نشان مو
 SPSSافزارزوای  زای پژوزش از نرماست. به میظور بررسو داده بوده
تاایول   ثر برؤاستفاده شده است. برای شیاسایو عوامل م EXCELو 

به پرداخت در محصووالت ارگانیوک کشواورزی روش تحلیول عامول      
و برای بررسو وضعیت عوامل شیاسوایو   SPSSاکتشافو در نرم افزار 

استفاده شده است  SPSSای در نرم افزار شده  از آزمون تو تک ناونه
بیدی عوامل شیاسایو شده از آنتروپوو شوانون در نورم    و برای اولویت

 تفاده گردید.اس EXCELافزار 
 

 نتایج و بحث

 1زای جاعیت شیاختو اعضوای ناونوه آمواری در جودو      ویژگو
ارائه شده است. در پژوزش حاضر بیشترین میزان تاایل بوه پرداخوت   

 باشد.درصد فروانو مو 45درصد با  40تا  20بین 
ثر و اکتشافو  برای شیاسایو عوامل موؤ قبل از انجام تحلیل عامل

ت در محصووالت ارگانیوک کشواورزی  بوه میظوور      بر تاایل به پرداخ

زای موجود و میاسب بوودن  کارگیری دادهحصو  اطاییان از امکان به
زا برای تحلیل عاملو اکتشافو  از آزمون بارتلت و شواخص  تعداد داده

طور که کفایت حجه ناونه کایزر مایر اوکلین استفاده شده است. زاان
 851/0ان شاخص کایزر مایر اوکلوین  نشان داده شده  میز 2در جدو  

زای مورد نظر برای انجام تحلیول عواملو   دزد دادهاست که نشان مو
کید. زاچیین سطح معیاداری آزمون بارتلت کاتر اکتشافو کفایت مو

دزد تحلیل عاملو اکتشافو برای این میظور است و نشان مو 05/0از 
تگو رد میاسب است و فور  شویاخته شوده بوودن مواتریس زابسو      

توان اطاییان داشت که ایجواد یوک     مو2شود. با توجه به جدو  مو
ثر ؤآوری شده برای شیاسایو عوامل مو زای جاعساختار عاملو از داده

پوییر  بر تاایل به پرداخت در محصوالت ارگانیوک کشواورزی امکوان   
 است.

سپس  میزان اشتراک متغیرزا یا واریانس کل با میوزان اشوتراک   
زا بواالتر  یرزا مورد بررسو قرار گرفت. میزان اشتراک گویهعاملو متغ

زوای تعیوین شوده در تبیوین     بود که بیان کییده توانایو عامول  5/0از 
واریانس متغیر مورد مطالعه است. با وجود این در بیان مقادیر اشتراک  

کاتورین   501/0با  3زایو نیز مشازده شد. مقدار اشتراک گویه تفاوت
بیشوترین میوزان اشوتراک در میوان      835/0برابور   21 و گویه شوااره 

 زای پژوزش را دارا بوده است.گویه
در مرحله بعود جهوت تحلیول عواملو اکتشوافو  از روش تحلیول       

زای اصلو بر اسا  روش چرخش واریااکس استفاده شد. نتایج مولفه
ثر بر تاایل به پرداخت ؤدزد عوامل متحلیل عاملو اکتشافو نشان مو

والت ارگانیک کشاورزی از زفت عامل یا بعد تشوکیل شوده   در محص
است. الزم به ذکر است که برای اطاییان بیشتر بارزوای عواملو زیور    

حوویف گردیوود.  32و  11  9زووای حوویف شووده اسووت  لوویا گویووه 5/0
زاچیین  میزان درصد واریانس تبیین شده و میوزان آلفوای کرونبوا     

و کوه یوک عامول را    جهت سیجش میزان سوازگاری درونوو سوواالت   
 سیجد  محاسبه شده است.مو

دزود  نتایج تحلیل عاملو اکتشافو در مورد عامول او  نشوان موو   
گیرند. از آنجا که در یک عامل یا بعد قرار مو 27  26  6  1زای گویه

زای مربوب به محصوو  اشواره دارد  کوه در    این چهار گویه به ویژگو
دارای کیفیت باالتری اسوتا  زا محصو  صورت دارا بودن این ویژگو

گویاری  توان این عامل را تحت عیوان کیفیت محصووالت نوام  لیا مو
ثر بر تاایول بوه   درصد از عوامل مؤ 469/15توانسته  زاکرد. این گویه

پرداخت در محصوالت ارگانیک کشاورزی را تبیین کید. ضریب آلفای 
دزد ن مواست که نشا 917/0زای مربوب به این عامل کرونبا  گویه

 زای این عامل سازگاری درونو میاسبو دارند.گویه
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 های جمعیت شناختیویژگی -1 جدول
Table 1- Demographic features 

 درصد فراوانی
Frequency 

percentage 

 فراوانی

 مطلق
Frequency 

 
 گروه

Group 

 متغیر
Variables 

45.1 101 
 مرد 

Male جیسیت 
Gender 

54.9 283 
 زن 

Female 

1.5 6  

 تردیپله و پایین 
Diploma and 

lower 

 تحصیالت
Degree of education 

14.6 56 
 فوق دیپله 

Associate 

40.4 155 
 کارشیاسو 

Bachelor 

43.5 167 

 کارشیاسو ارشد و باالتر 
Masters and 

higher 

4.4 17 
 خیلو که 

Very little 

 ورزیمیزان استفاده از محصوالت ارگانیک کشا

The amount of organic agricultural products used 

 

6 23 
 که 

Little 

34.9 134 
 متوسط 

Medium 

41.2 158 
 زیاد 

Much 

13.5 52 
 خیلو زیاد 

Very much 

44 169 

 درصد 20کاتر از  
Less than 20 

percent  

 میزان تاایل به پرداخت بیشتر برای محصوالت ارگانیک کشاورزی
The amount of willingness to pay for organic 

agricultural products 

45 173 
 درصد 40تا  20 

20 to 40 percent 

6.2 24 
 درصد 60تا  41 

41 to 60 percent 

2.4 9 
 درصد 80تا  61 

61 to 80 percent 

2.4 9 
 درصد 100تا  81 

81 to 100 percent 

 

 و کایزر مایر اوکلین های بارتلتآماره -2جدول 
KMO and Bartlett's test Table 2- 

0.851 
 شاخص کفایت نمونه کایزر مایر اوکلین

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

3526.913 
 مقدار کای اسکوئر
Chi-Square آزمون بارتلت 

Bartlett's test 
0.000 

 سطح معیاداری
Sig 

 

دزود  ر مورد عامل دوم نشوان موو  نتایج تحلیل عاملو اکتشافو د
گیرند. از آنجوا  در یک عامل قرار مو 28و  24  23  7  3  2زای گویه

کییوده از  باشود  کوه مصورف   که این شش گویه مربوب به مزایایو مو
کیودا لویا   طریق استفاده از محصوالت ارگانیک کشواورزی درک موو  
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گیاری کورد.  توان این عامل را تحت عیوان مزایای ادراک شده ناممو
درصود از عوامول مووثر بور تاایول بوه        823/11زا توانسوته  این گویه

پرداخت در محصوالت ارگانیک کشاورزی را تبیین کید. ضریب آلفای 
دزد است که نشان مو 804/0زای مربوب به این عامل کرونبا  گویه

 زای این عامل سازگاری درونو میاسبو دارند.گویه
دزود  شافو در مورد عامل سوم نشوان موو  نتایج تحلیل عاملو اکت

گیرند. از آنجا که این در یک عامل قرار مو 22و  21  20  4زای گویه
کییده و قیات محصوالت ارگانیک چهار گویه مربوب به درآمد مصرف

توان این عامل را تحت عیوان سطح درآمود  باشدا لیا موکشاورزی مو
ثر بور  ؤدرصد از عوامل م 463/10زا توانسته نام گیاری کرد. این گویه

تاایل به پرداخت در محصوالت ارگانیوک کشواورزی را تبیوین کیود.     
است کوه   914/0زای مربوب به این عامل ضریب آلفای کرونبا  گویه

 زای این عامل سازگاری درونو میاسبو دارند.دزد گویهنشان مو
د دزو نتایج تحلیل عاملو اکتشافو در مورد عامل چهارم نشان مو

گیرند. از آنجوا  در یک عامل قرار مو 18و  15  14  13  12زای گویه
که این پیج گویه مربوب به نبود اطالعات کافو در موورد محصووالت   
ارگانیک کشاورزی و دسترسوو و عرضوه نامیاسوب ایون محصووالت      

توان این عامول را تحوت عیووان موانوع اطالعواتو و      باشدا لیا مومو
 148/10زا توانسوته  م گیاری کرد. این گویهدسترسو به محصوالت نا

درصد از عوامل موثر بر تاایل بوه پرداخوت در محصووالت ارگانیوک     
زای مربوب به این کشاورزی را تبیین کید. ضریب آلفای کرونبا  گویه

زای ایون عامول سوازگاری    دزد گویهاست که نشان مو 851/0عامل 
 درونو میاسبو دارند.

دزود  تشافو در مورد عامل پیجه نشان موو نتایج تحلیل عاملو اک
گیرند. از آنجا که این در یک عامل قرار مو 31و  17  16  8زای گویه

چهار گویه مربوب به اثرگویاری بور روی محویط اطوراف و سوازگاری      
محصوالت ارگانیک کشاورزی با محویط اطوراف و زیوان کاتور ایون      

زای عیوان نگرانوتوان این عامل را تحت باشدا لیا مومحصوالت مو

درصود از   228/8زا توانسوته  محیطو نام گیاری کرد. این گویهزیست
ثر بر تاایل به پرداخت در محصوالت ارگانیک کشواورزی را  ؤعوامل م

زوای مربووب بوه ایون عامول      تبیین کید. ضریب آلفای کرونبا  گویوه 
زای این عامل سوازگاری درونوو   دزد گویهاست که نشان مو 759/0
 و دارند.میاسب

دزود  نتایج تحلیل عاملو اکتشافو در مورد عامل ششه نشان موو 
گیرند. از آنجا کوه ایون   در یک عامل قرار مو 30و  29  10زای گویه

سه گویه مربوب به نحوه و سبک زندگو افراد و چگونگو ازایت قائل 
تووان ایون عامول را    شدن برای مواردی مانید سالمتو استا لویا موو  

 316/7زا توانسته ک زندگو نام گیاری کرد. این گویهتحت عیوان سب
درصد از عوامل موثر بر تاایل بوه پرداخوت در محصووالت ارگانیوک     

زای مربوب به این کشاورزی را تبیین کید. ضریب آلفای کرونبا  گویه
زای ایون عامول سوازگاری    دزد گویهاست که نشان مو 776/0عامل 

 درونو میاسبو دارند.
دزود  عاملو اکتشافو در مورد عامل زفته نشان موو  نتایج تحلیل

گیرند. از آنجا که این سه در یک عامل قرار مو 25و  19  5زای گویه
گویه مربوب به ازایت ایایو مواد ذیایو و ضورورت ارگانیوک بوودن    

توان این عامل را تحت عیوان ایایو مواد باشدا لیا مومحصوالت مو
درصود از عوامول    676/4زا توانسوته  یهذیایو نام گیاری کرد. این گو

موثر بر تاایل به پرداخت در محصوالت ارگانیک کشواورزی را تبیوین   
 879/0زوای مربووب بوه ایون عامول      کید. ضریب آلفای کرونبا  گویه

زای این عامل سازگاری درونوو میاسوبو   دزد گویهاست که نشان مو
 دارند.

د واریوانس  درصو  123/68زفت عامل شیاسایو شده در مجاووع  
ثر بر تاایل به پرداخت در محصوالت ارگانیک کشواورزی را  ؤعوامل م
کیید. بار عاملو  ضریب آلفوای کرونبوا  و درصود واریوانس     تبیین مو

 ارائه شده است. 3زا در جدو  تبیین شده تاامو گویه

 

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی -3 جدول
Table 3- Results of exploratory factor analysis 

درصد واریانس 

 تبیین شده
% of Variance 

ضریب آلفای 

 کرونباخ
Cronbach's 

alpha 

 بار عاملی
Factor 

loadings 

 ها )سواالت(گویه
Items (questions) 

 هاعامل
Factors 

15.469 0.917 

0.901 
 محصوالت ارگانیک کشاورزی دارای عطر و بوی بهتری زستید.
Organic agricultural products have better odor. 

 کیفیت محصوالت
Quality of products 

0.894 

من تازگو بیشتری در محصوالت ارگانیک کشاورزی تجربه 
 ام.کرده

I've recently experienced organic agricultural 

products. 
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0.843 

محصوالت ارگانیک کشاورزی دارای طعه بهتری نسبت به 
 د.محصوالت معاو  زستی

Organic agricultural products have a better taste 

than traditional products. 

0.812 
 مواد مغیی بیشتری در محصوالت ارگانیک کشاورزی وجود دارد.
There are more nutrients in organic agricultural 

products. 

11.823 0.804 

0.710 
ک کشاورزی احسا  بهتری من با استفاده از محصوالت ارگانی
 دارم.

I feel better with organic agricultural products. 

 مزایای ادراک شده
Perceived benefits 

0.632 

شیایایو کاتری نسبت به  موادمحصوالت ارگانیک کشاورزی 
 محصوالت معاو  دارند.

Organic agricultural products have less chemical 

waste than conventional products. 

0.681 

با استفاده از محصوالت ارگانیک کشاورزی به توسعه کشاورزی 
 شود.کاک بیشتری مو

The use of organic agricultural products will help 

more agricultural development. 

0.687 
 من تجربه بهتری از خرید محصوالت ارگانیک کشاورزی دارم.

I have a better experience buying organic 

agricultural products. 

0.640 

با استفاده از محصوالت ارگانیک کشاورزی احسا  شادابو 
 بیشتری دارم.

The use of organic agricultural products makes 

me feel more cheerful. 

0.681 
 زستید. محصوالت ارگانیک کشاورزی برای سالمتو مفیدتر

Organic agricultural products are more beneficial 

for health. 

10.463 0.914 

0.885 

افراد با رفاه اجتااعو باالتر  بیشتر از محصوالت ارگانیک کشاورزی 
 کیید.استفاده مو

People with higher social welfare use more 

organic agricultural products. 

 سطح درآمد
Income levels 

0.906 

محصوالت ارگانیک کشاورزی دارای قیات باالتر نسبت به 
 محصوالت معاو  زستید.

Organic agricultural products have higher prices 

than conventional products. 

0.898 

در صورت قیات میاسب محصوالت ارگانیک کشاورزی  تاایل به 
 خرید این محصوالت دارم.

In the price of organic agricultural products, I 

have a tendency to buy these products. 

0.829 
 ززییه تولید محصوالت ارگانیک کشاورزی بیشتر است.
The cost of producing organic agricultural 

products is higher. 

10.148 0.851 

0.528 

رسانو یک کشاورزی باید اطالعدر مورد فواید محصوالت ارگان
 بیشتر باشد.

Knowledge about the benefits of organic 

agricultural products needs to be made more 

informative. 

موانع اطالعاتو و دسترسو به 
 محصوالت

Barriers to information and 

access to products 

0.765 

زای مواد احتو در فروشگاهمحصوالت ارگانیک کشاورزی به ر
 شوند.ذیایو یافت ناو

Organic agricultural products are not easily found 

in grocery stores. 
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0.791 
 کابود اطالعات در زمییه محصوالت ارگانی  کشاورزی وجود دارد.

There is a lack of information on organic 

agricultural products. 

0.800 

محصوالت ارگانیک کشاورزی در مقایسه با محصوالت معاو  
 باشید.دارای تیوع ناو

Organic agricultural products are not diversified 

in comparison with conventional products. 

0.783 

بازار و فروشگاه مخصو  برای خرید محصوالت ارگانیک 
 باشد.کشاورزی مهه مو

The market and specialty store are important for 

buying organic agricultural products. 

8.228 0.759 

0.529 
 محصوالت ارگانیک کشاورزی زیان کاتری دارد.

Organic agricultural products are less harmful to 

agriculture. 

 محیطوزای زیستنگرانو
Environmental concerns 

0.776 

زا بر روی کشزا و علفکشمن اعتقاد دارم  که باقو مانده آفت
 محیط اطراف اثرات مخربو دارد.

I believe that the remaining pesticides and 

herbicides have harmful effects on the 

environment. 

0.693 
 

من اعتقاد دارم  که مواد مصیوعو کاتری در محصوالت ارگانیک 
 زی وجود دارد.کشاور

I believe that there are less synthetic materials in 

organic agricultural products. 

0.563 

من از محصوالت ارگانیک کشاورزی سازگار با محیط استفاده 
 کیه.مو

I use organic agricultural products that are 

environmentally friendly. 

7.316 0.776 

0.748 
 باشد.استفاده از مواد ذیایو ساله برای من بسیار مهه مو

It is very important for me to use healthy food. 

 سبک زندگو
Life style 

0.784 

من از خوردن مواد ذیایو با مواد افزودنو مصیوعو و مواد 
 کیه.نگهدارنده اجیتا  مو

I am eating food with artificial additives and 

preservatives. 

0.742 

کیه  در سبد ذیایو مصرفو از محصوالت ارگانیک سعو مو
 کشاورزی استفاده کیه.

I try to use organic agricultural products in foods. 

4.676 0.879 

0.647 

زا در مواد ذیایو موجب کشمن اعتقاد دارم  باقو مانده آفت
 شود.مو بیااری

I believe that the remaining pesticides in food 

cause illness. 

 ایایو مواد ذیایو
Food safety 

0.622 

من اعتقاد دارم  استفاده از محصوالت اصالح ژنتیک شده برای 
 سالمتو مضر است.

I believe that the use of genetically modified 

products is harmful to health. 

0.557 

زای رشد در تولیدات کعتقاد دارم  که استفاده از محرمن ا
 کشاورزی مضر است.

I believe that the use of growth drivers in 

agricultural production is harmful. 

 
ثر بور تاایول بوه پرداخوت در     ؤبرای بررسوو وضوعیت عوامول مو    

ده ای اسوتفا محصوالت ارگانیک کشاورزی  از آزمون توو توک ناونوه   
زوای  شده است. به این میظور امتیاز زر یک از ابعاد با توجوه بوه داده  

گیوری  آوری شوده از طریوق پرسشویامه بوا اسوتفاده از میوانگین      جاع
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 آمده است. 4محاسبه شد  که نتایج آن در جدو  
برای تحلیل آزمون تو چیاچه ضوریب معیواداری کاتور از سوطح     

محودوده مثبوت بووده و     درصد باشد و حود بواال و پوایین در    5خطای 
میانگین متغیر مورد نظر بیش از عدد سه باشود  متغیور موورد نظور در     

 وضعیت میاسب قرار دارد.
ضریب معیاداری برای زفت عامل شیاسایو شوده   4طبق جدو   

ده مثبوت  ودرصد است. حد پایین و باال در محد 5برابر صفر و کاتر از 

پرداخوت در محصووالت    ثر بور تاایول بوه   ؤبوده و میانگین عوامل مو 
باشود. از ایون جهوت  تاوام     ارگانیک کشاورزی باالتر از عدد سه موو 

 عوامل شیاسایو شده در وضعیت میاسب قرار دارند.
ثر بر تاایل به پرداخت در محصوالت ؤبیدی عوامل مبرای اولویت

ارگانیووک کشوواورزی از آنتروپووو شووانون اسووتفاده گردیوود. از نظوور    
 واد ذیایو در رتبه او  ازایت قرار دارد. دزیدگان ایایو مپاسخ

 

 ایآزمون تی تک نمونه -4 جدول
Table 4- One sample test 

 درصد 95سطح اطمینان 
95% Confidence interval of the 

difference سطح معناداری 
Sig 

 درجه آزادی
df 

 مقدار تی
T 

 میانگین
Mean 

 هاعامل
Factors حد باال 

Upper 
 حد پایین
Lower 

0.318 0.143 0.000 383 5.216 3.231 
 کیفیت محصوالت

Quality of products 

0.283 0.099 0.000 383 4.108 3.191 
 مزایای ادراک شده

Perceived benefits 

0.524 0.330 0.000 383 8.707 3.427 
 سطح درآمد

Income levels 

0.763 0.572 0.000 383 13.831 3.668 

 و و دسترسو به محصوالتموانع اطالعات
Barriers to information and 

access to products 

0.667 0.480 0.000 383 12.067 3.573 
 محیطوزای زیستنگرانو

Environmental concerns 

0.756 0.546 0.000 383 12.208 3.651 
 سبک زندگو
Life style 

0.765 0.574 0.000 383 13.872 3.670 
 ایوایایو مواد ذی

Food safety 
 

 آنتروپی شانون -5جدول 
Table 5- Shannon entropy  

 بندیرتبه
Ranking 

 وزن نرمال شده
Normalized weight 

 درجه انحراف
Degree of deviation 

 آنتروپی هر شاخص
Entropy of any index 

 هاعامل
Factors 

3 0.2180 0.0112 0.9888 
 کیفیت محصوالت

Quality of products 

4 0.0979 0.0050 0.9950 
 مزایای ادراک شده

Perceived benefits 

2 0.2218 0.0113 0.9887 
 سطح درآمد

Income levels 

7 0.0677 0.0035 0.9965 

 موانع اطالعاتو و دسترسو به محصوالت
Barriers to information and 

access to products 

6 0.0680 0.0035 0.9965 
 محیطوزای زیستنگرانو

Environmental concerns 

5 0.0844 0.0043 0.9957 
 سبک زندگو
Life style 

1 0.2421 0.0124 0.9876 
 ایایو مواد ذیایو
Food safety 
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به ترتیب سطح درآمد  کیفیت محصووالت  مزایوای ادراک شوده     

محیطو  موانع اطالعاتو و دسترسو زای زیستسبک زندگو  نگرانو
دزیدگان در رتبه دوم تا زفته اولویت قورار  نظر پاسخ به محصوالت از

 ارائه شده است 5دارد  که نتایج آن در جدو  
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

محصوالت ارگانیک کشاورزی جایگاه خود را در سبد ذیایو افراد 
ای که تولید محصووالت  جامعه باز کرده است. با توجه به شرایط ویژه

از   ززییه تولید این محصوالت بیشتر اسوت.  ارگانیک کشاورزی دارند
توا  چوه عوواملو باعوث شوده     این رو ضروری است که مشخص شود 

کییدگان تاایل به پرداخت برای این محصوالت داشته باشوید.  مصرف
با توجوه بوه ازایوت ایون موضووع  پوژوزش حاضور بوه شیاسوایو و          

رگانیوک  ثر بر تاایل به پرداخت در محصوالت اؤبیدی عوامل ماولویت
جامعووه آموواری پووژوزش شووامل کلیووه   کشوواورزی پرداختووه اسووت.  

زای بیونشان کییدگان محصوالت ارگانیک کشاورزی فروشگاهمصرف
زای پوژوزش در  آوری دادهدر شهر تهران بوده است که در دوره جاع

زوای  یافتهاند. کردهاز محصوالت این شرکت استفاده  1397آبان سا  
ثر بر تاایل به پرداخت در محصوالت ؤامل مپژوزش نشان داد که عو

ارگانیک کشاورزی شامل کیفیوت محصووالت  مزایوای ادراک شوده      
زوای  سطح درآمد  موانع اطالعاتو و دسترسو به محصوالت  نگرانوو 

 محیطو  سبک زندگو و ایایو مواد ذیایو است.زیست
باشود کوه بوا    عامل او  شیاسایو شوده کیفیوت محصووالت موو    

( 27( و ویلیانوا و زاکواران ) 14یستالیس و چریسویدیس )مطالعات کر
کییده به سوی شود مصرفمشابهت دارد. یکو از مواردی که باعث مو

. باشوودیووک محصووو  گوورایش پیوودا کیوود  کیفیووت محصوووالت مووو 
محصوالت ارگانیک کشاورزی نیز از این قاعده مستثیو نیستید و باید 

به کیفیت آن نیز توجه شوود.  عالوه بر ارگانیک بودن این محصوالت  
این امر که زه زمان محصوالت  دو ویژگو ارگانیوک و بوا کیفیوت را    
دارا باشیدا به دلیل عدم استفاده از ترکیبات شیایایو و مصویوعو کوار   

شوود در جهوت افوزایش کیفیوت     باشود. لویا توصویه موو    سختو موو 
محصوالت از افراد تحصویل کورده در زمییوه محصووالت کشواورزی      

فاده ناود  تا کیفیت محصوالت تولیدی بیشتر گردد. زاچیوین  بوا   است
زای کیفیت مورد توجه شاخصشیاسایو در زمییه  وزایپژوزشانجام 
سوعو شوود توا ارتقوا کیفیوت محصووالت ارگانیوک          کییدگانمصرف

 کشاورزی زدفاید باشد.
باشود کوه بوا    عامل دوم شیاسایو شده مزایوای ادراک شوده موو   

( مشوابهت دارد.  28( و ژاو و زاکاران )25ن و ورزف )مطالعات ون در
کییدگان برای خود مزایایو برای اسوتفاده از زور محصوو  در    مصرف
زای کشاورزی  فعا  زستید. بایود  گیرند. افرادی که در فعالیتنظر مو

کییده داشته باشید  سعو در افزایش مزایای ادراک شده توسط مصرف
صوالت ارگانیک کشاورزی بیشتر شوود.  تا تاایل به پرداخت برای مح

شود با افوزایش تیووع محصووالت ارگانیوک کشواورزی      لیا توصیه مو
 سعو شود میزان رضایت افراد را باال برد.

باشد کوه بوا مطالعوات    سطح درآمد مو  عامل سوم شیاسایو شده
( مشوابهت دارد.  26( و واپا تانکویچ و زاکاران )18ناندی و زاکاران )

نع گسترش محصوالت ارگانیوک کشواورزی سوطح درآمود     یکو از موا
باشد. لویا  پایین افراد و قیات باالتر محصوالت ارگانیک کشاورزی مو

شود گسترش محصوالت ارگانیوک کشواورزی بوه صوورت     توصیه مو
جامعه شکل گرفته  ناصحیح بین افرادطرز فکری صیعتو اتفاق بیفتد. 

سویتو تولیود   و دود است که محصوالت ارگانیک باید به صوورت محو  
زای ارگانیوک و  آالت میاسب  کودشودا ولو در واقع استفاده از ماشین

  زیچ میافاتو با تولید محصوالت ارگانیک نودارد که دیگر موارد مشابه 
را تولید محصوالت ارگانیک کشواورزی بوه صوورت صویعتو     تواند مو

گویار  هاز این جهت  باید تالش شود با جوی  سورمای   سازد.پییر امکان
 تولید محصوالت ارگانیک کشاورزی رواج یابد.

عامل چهوارم شیاسوایو شوده موانوع اطالعواتو و دسترسوو بوه        
( و 24باشد کوه بوا مطالعوات سوریوارانن و زاکواران )     محصوالت مو

( مشابهت دارد. کابوود اطالعوات در خصوو     18ناندی و زاکاران )
امیاسب این محصوالت ارگانیک کشاورزی و عدم دسترسو و عرضه ن

محصوالت بر تاایل به پرداخت برای این محصوالت تاثیرگیار اسوت.  
با افزایش اطالعات در خصو  میافع محصوالت ارگانیک کشواورزی  

گردد. زاچیین  زموانو  رذبت برای پرداخت ززییه برای آن بیشتر مو
که عرضه و دسترسو به محصوالت به آسانو اتفاق بیفتد و موردم در  

مختلف به این محصوالت دسترسو داشته باشید  تاایل  زایفروشگاه
شوود و بوا   به استفاده و پرداخت ززییه برای این محصوالت بیشتر مو

افزایش عرضوه  قیاوت محصووالت ارگانیوک کشواورزی بوه سوطح        
زوا بوا افوزایش    گوردد شوهرداری  رسد. لویا توصویه موو   تری موپایین

ارگانیووک  زووای محلووو و بازارزووای مخصووو  محصوووالتبازارچووه
کشاورزی زمییه استفاده از این محصوالت را فرازه آورنود. زاچیوین    

زووا و افوورادی کووه در زمییووه محصوووالت ارگانیووک  بایسووتو شوورکت
زوای اجتاواعو مختلوف مانیود     کییود از رسوانه  کشاورزی فعالیت موو 

زای اجتااعو  روزنامه و تلویزیون برای آشویایو افوراد بوا ایون     شبکه
 ناایید.محصوالت استفاده 

باشد که محیطو موزای زیستعامل پیجه شیاسایو شده نگرانو
( مشوابهت دارد.  13( و کونووک ) 18با مطالعوات نانودی و زاکواران )   

زوا در موورد محویط زنودگو اموروزه بوه یکوو از        زا و دذدذوه نگرانو
ترین مسائلو تبدیل شده است که جواموع بوا آن درگیور زسوتید.     مهه

زووای زووا در زمییووه ارتقووا فعالیووتسووازمانزووا و بسوویاری از شوورکت
رو  بسویاری از افوراد حاضور    ایون  انود. از  محیطو گام برداشوته زیست
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زستید  بوا درک ایون موضووع کوه محصووالت ارگانیوک کشواورزی        
ززییه بیشوتری بورای     کییدصدمات کاتری به محیط زندگو وارد مو

وازییاموه و  گوردد بوا ارائوه گ   موو این محصوالت بپردازند. لیا توصویه  
زیست و زا مانید سازمان محیطزای مخصو  توسط سازمانبرچسب

زیست این کییده از محیط جهاد کشاورزی بر روی محصوالت حفاظت
 رسانو شود.موضوع اطالع

باشد که بوا مطالعوات   عامل ششه شیاسایو شده سبک زندگو مو
سوبک   ( مشابهت دارد. افورادی کوه از ابتودا    22اسکرلو و زاکاران )

و برای سوالمت خوود    گیاری کردهزندگو خود را به صورت ساله پایه
اندا تاایول بوه پرداخوت بورای محصووالت      ازایت بیشتری قائل بوده

باشوید. توصویه   ارگانیک کشاورزی به عیوان محصولو ساله را دارا مو
گیری سبک زندگو در سیین پایین  آمووزش  گردد با توجه به شکلمو

ده از محصوالت ساله و ارگانیک از مدار  اتفاق بیفتد. مربوب با استفا
زا در زمییه ایجاد سبک زندگو گام برداشوته  زاچیین  بایستو شرکت

و مانید برندزای برتر جهوانو  سوعو در ایجواد سوبک زنودگو بورای       

 کییدگان محصوالت خود کیید.مصرف

باشود کوه بوا    ایایو مواد ذویایو موو    عامل زفته شیاسایو شده
( مشابهت دارد. از 5( و چن و زاکاران )4عات بوداک و زاکاران )مطال

باشود.  دزیدگان ایایو مواد ذیایو دارای بیشترین اولویت مودید پاسخ
زوا از سوالمتو و ارگانیوک بوودن محصووالت      کییوده بایستو مصورف 

اطاییان خاطر داشته باشد  تا تاایول بوه پرداخوت بورای محصووالت      
شوود افوزایش اعتاواد    موو باشید. لیا توصیه ارگانیک کشاورزی داشته 

ع از طریق این موضو .کییدگان قرار بگیردزا مد نظر تولیدکییدهمصرف
توان با ایجواد  پییر است. مومحصوالت امکانسازی نحوه تولید شفاف

کییودگان میتخوب از نحووه و محول     کاتالوگ  مستید و بازدید مصرف
اشت. در نهایت  باید به این نکته سازی گام بردتولید در راستای شفاف

اشواره کورد کوه بوا گسوترش تقلوب در زمییوه محصووالت ارگانیوک          
مانیود سوازمان ذویا و دارو و سوازمان      وزایکشاورزی بایستو سازمان

زوای مربووب بوه    زوا و برچسوب  استاندارد در جهوت ارائوه گوازییاموه   
 د.نمحصوالت ارگانیک  مشابه کشورزای خارجو قدم بردار
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Introduction: With increasing population, agricultural activities should provide enough food for 80 billion 

people around the world until 2030. Many farmers are dependent on chemical technologies for pest management 
and producing enough food. However, despite the many benefits, it is indicated that, chemicals and pesticides, 
may have bad consequences for the health of human being and environment. Hence, due to the response to 
concerns about common agricultural activities, the interest in organic products has been increased around the 
world. Increasing health problems and diseases associated with food products has made consumers to give more 
importance to buying these products. One of the people's reactions has been moving forward to using organic 
agricultural products. Many researchers, have proved that, organic products, are safer and better for people's 
health and unhealthy products are a threat for society. For instance, in developing countries, 5 million children 
under age of 5 are afflicted to illness symptoms caused by poisonous and chemical residues in food, and more 
than 3 million people die and in 2010 the World Health Organization has declared that; Iran, ranked 93rd out of 
160 countries in the world for bad consequences of agriculture. Organic products have characteristics such as 
taste, health, and issues related to environment and animals' right, which are not tangible in the first sight. In 
some cases, when consuming or buying, consumers hardly understand these features. For success and 
development of organic products these features should be understood by consumers and they should be willing 
to pay for these products. Organic agricultural products have higher prices for several reasons (such as 
production conditions and issuing the certificate). Economically, the value of a product is equal to the sum of 
payments for that product, in addition to the consumers' welfare. Surplus consumer welfare is defined as the 
difference between the consumer's willingness to pay and the real price paid for it. In this regard the notion of 
willingness to pay can be defined as the total payment that reflects the difference between the surplus consumer 
welfare before and after adding or improving one characteristic of food. Many consumers are looking for food 
safety and they have tendency to pay more for healthy food products, because it simultaneously increases the 
level of utility and reduces the risks for health. A review of research literature on willingness to pay for organic 
agricultural products shows that most studies have been conditional on the costs of organic agricultural products 
and estimation of willingness to pay for them by methods such as valuation and less attention have been paid to 
the reasons that make consumers to pay for these products. Hence, it seems that an exploratory study for 
identifying and prioritizing factors affecting the willingness to pay for organic agricultural products has a great 
importance. Therefore, the purpose of present study is identification and prioritization of factors affecting the 
willingness to pay for organic agricultural products. 

Materials and Methods: This research in terms of purpose is applied and in terms of research method, is 
descriptive-survey. The statistical population of the study included all consumers of organic agricultural products 
of Bioneshan shops in Tehran, who have been using these products at the time of collecting the research data on 
November 2018. To determine the sample size, Comrey and Lee patterns were used, and 384 samples were 
selected by sampling method. Analyzing the research data was done by SPSS and EXCEL software. 

Results and Discussion: Before conducting an exploratory factor analysis, in order to identify factors 
affecting willingness to pay for organic agricultural products, and in order to ensure that existing data can be 
used and the number of data is appropriate for factor analysis and the adequacy of exploratory Kaiser-Meyer-
Olkin sample size, Bartlett test was used. In the next step, for exploratory factor analysis, research data were 
analyzed by using main components analysis method and the choice of varimax rotation method. The results of 
exploratory factor analysis show that, factors affecting willingness to pay for organic agricultural products 
consist of seven elements or dimensions. These include the quality of products, perceived benefits, income 
levels, information barriers and access to products, environmental concerns, life styles and food safety. These 
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seven identified factors totally define 68/123% variance of affecting factors on willingness to pay for organic 
agricultural products. In order to prioritize the factors affecting the willingness to pay for organic agricultural 
products Shannon entropy was used. According to respondents, food safety is ranked first in terms of its 
importance. 

Conclusion: The first identified factor is the quality of the products which corresponds with the studies of 
Krystallis and Chryssohoidis (2005) and Villanueva and colleagues (2015). One of the factors that causes the 
consumer to focus on a product, is the quality of that product. Organic agricultural products are not exceptions to 
this fact and more than being organic, their quality should be considered as well. The fact that products should be 
both organic and have a high quality, is difficult due to the lack of chemical and artificial compounds. The 
second identified factor is perceived benefits, which correspond with the studies of Van doorn and verhoef 
(2011) and Zaho and colleagues (2018). Consumers consider some benefits for themselves of using each 
product. In order to enhance the willingness to pay for organic agricultural products, People who are active in 
agricultural activities, should try to increase the level of perceived benefits in consumers. The third identified 
factor is income level which corresponds with the studies of Nandy and colleagues (2017) and Vapa-Tankosic 
and colleagues (2018). One of the obstacles to the expansion of organic agricultural products is people's low 
income level and higher prices of organic agricultural products. The forth identified factor is information barriers 
and access to products which corresponds with the studies of Nandy and colleagues (2017) and Sriwaranun and 
colleagues (2015). Lack of information about organic agricultural products and inadequate supply and 
availability affects the willingness to pay for them. By increasing information about the benefits of these 
products the interest in paying for these products will be increased. So when the supply and access to these 
products can easily happen, and people have access to these products in different stores, the desire to use and pay 
for this products increases and with increasing supply, the price of these products reduces. The fifth identified 
factor is environmental concerns, which corresponds to the studies of Nandy and colleagues (2017) and konuk 
and colleagues (2018). Many people by understanding that organic agricultural products entail less harm to the 
living environment, are satisfied with paying more for these products. The sixth identified factor is lifestyle, 
which corresponds to the studies of Skreli and colleague (2017). People who primarily establish a healthy 
lifestyle for themselves, and care about their health more, have willing to pay for organic agricultural products as 
a healthy product. The seventh identified factor is food safety which corresponds with the studies of Budak and 
colleagues (2006) and Chen and colleagues (2015). According to food respondents, food safety has the top 
priority. Consumers should be certain about the organic state of the products and their health in order to have 
desire to pay for them. 
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