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Introduction
Rice is a very important food product in providing national food security for the Iranian families. There are
different types of rice in Iran that are selected and consumed by consumers. Consumers are looking for more
desirable features for consumption. The average annual consumption of Iranian rice in Iran is about 1.33 million
tons, while it is 1.30 million tons for foreign rice. One of the most important key factors in the success of
producers is to pay attention to the preferences and tastes of consumers. Any change in the product and service
should be made taking into account the definition of quality from the perspective of the consumer and in
accordance with their preferences and tastes. Existence of foreign rice, especially Indian and Pakistani rice in the
domestic market due to the close quality with similar samples of Iranian production, low price, abundant
advertising and proper packaging, have changed the preferences of Iranian consumers for rice, so, high
consumption of imported rice have raised concerns about creating a kind of loyalty to foreign products. The
quality and variety of Iranian products can be improved by knowing the tastes and desires of consumers led to
increase per capita consumption of Iranian products relative to its similar foreign types and raise farmers’
incomes. Therefore, the present study aimed to identify and prioritize the factors affecting consumer preferences
in the selection of Iranian and foreign rice in Mashhad city.

Material and Methods
Data of 384 rice consumers in Mashhad city were collected using a questionnaire design and surveys
sampling. In the qualitative section, after identifying related factors, the views of experts were examined through
semi-structured interviews and the seven main factors include product appearance, quality, health, price,
packaging, distribution and promotion were identified in the form of 20 variables (sub-factor). In the inferential
analysis section, seven main factors were ranked using structural equations and Friedman test.

Results and Discussion
The results showed that quality, health, product appearance, packaging, distribution, price and promotion
had the greatest impact on the consumers choice for Iranian and foreign rice, respectively. All rice consumers
chose rice to consume, which first of all has a pleasant aroma both before and after cooking, and also does not
have small pieces of rice at the time of purchase and has a suitable taste after cooking. Also, rice health is the
second component that consumers pay attention to, they choose rice that is sure it is organic as well as being free
of toxins and fertilizers. The grain appearance of the product include grain length, post-cooking appearance and
its color at the time of purchase is located in third rank. The next rank is related to product packaging including
packaging type (bulk or package), package appearance and listed information on the package. Distribution of
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rice products is located in fifth rank, which is divided into store location and access to the store. The final
rankings were related to price and advertising such as the type of media, public relations and encouragement to
buy the product. Post-cooking taste, purity, post-cooking aroma, aroma and smell at the time of purchase, postcooking texture of rice, and choice of rice type by the citizens of Mashhad city have a negative and significant
relationship, respectively. In other words, those who consume Iranian rice pay more attention to these variables
in their selection than those who consume foreign rice. In choosing rice, the type of packaging and its size are
not the first priorities of buyers, but it plays a significant role in the marketing. Based on our results, if Iranian
and foreign rice are at the same price, consumers tend to consume Iranian rice because of the pleasant aroma and
taste. TV commercials cannot affect consumer choice, because rice is a product that must be seen by the
consumer when buying and the decision to buy is made after checking the rice appearance.

Conclusion
Focusing on producing a healthy product, producing cultivars with better post-cooking appearance,
eliminating government currency and removing foreign rice price bias, as well as focusing on quality instead of
high cost on advertising can improve the level of rice production can enhancing consumer satisfaction as well as
improving the situation of rice production and rural income and employment.
Keywords: Consumer preferences, Country of origin, Marketing Mix, Rice crop
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چکیده
برنج محصول غذایی بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی خانواده محسوب میشود .در ایران انواع مختلفی از برنج وجود دارد که مصرر کننرانان
مختلف انواع مختلف آن را برای مصر انتخاب میکننا .مصر کننانان به دنبال ویژنیهایی هستنا که از مصر برنج مطلوبیت بیشتری بره دترت
آورنا .بنابراین پژوهش حاضر تالش دارد با اتتفاده از دادههای  483مصر کنناه برنج در شهر مشها در تال  ،9411که با اتتفاده از ابزار انراازهنیرری
پرتشنامه و از طریق نمونهنیری در دتترس انتخاب شانا ،عوامل مؤثر بر ترجیحات مصر کننانان در انتخاب برنج ایرانری و خرارجی ،را شناترایی و
اولویت بنای نمایا .در این راتتا ،در بخش کیفی این پژوهش پس از شناتایی این عوامل ،دیاناه خبرنان از طریق مصاحبه نیمره تراختار یاهتره مرورد
بررتی قرار نرهت و هفت عامل اصلی ظاهر محصول ،کیفیت ،تالمت ،قیمت ،بسته بنای ،توزیع و ترویج در قالب  02متغیر (عامرل هرعریش شناترایی
شانا .در بخش تحلیل اتتنباطی ،با اتتفاده از معادالت تاختاری و آزمون هریامن هفت عامل اصلی رتبهبنای شانا .نتایج نشان داد بهترتیرب کیفیرت،
تالمت ،ظاهر محصول ،بستهبنای ،توزیع ،قیمت و ترویج بیشترین تأثیر را بر انتخاب مصر کننانان برنج ایرانی و خارجی داشته اتت .بر اتاس نترایج
باتت آماه از این پژوهش در نهایت پیشنهاداتی همچون تمرکز بر تولیا محصول تالم ،تولیا ارقام با شکل ظاهری بهتر پس از پخت ،حذ ارز دولتری
و برداشته شان تورش قیمتی برنج خارجی و همچنین تمرکز بر کیفیت به جای هزینه زیاد بر روی تبلیغات ،مطرح شاه اتت که میتوانا ضرمن ارتارا
تطح مطلوبیت مصر کنناه ،به بهبود وضعیت تولیا برنج ،درآما و اشتغال روتتایی کمک نمایا.
واژههای کلیدی :ترجیحات مصر کننانان ،آمیخته بازاریابی ،محصول برنج ،کشور مباا
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عوامل زیادی وجود دارد که بر رهترار خریرا مصرر کننرانان ترأثیر
مینذارد ،ماننا ویژنیهای محصول ،نام تجاری محصول ،بسته بنای
محصول ،کیفیت محصول ،کشور مباا محصول و اطالعات محصرول
(Azzam and Ali, 2019ش .این عوامل به معنای واقعی کلمه توتر
عناصررر آمیخترره محصررول طراحرری شرراهانررا .بررا توجرره برره نیازهررا و
خواتتههای بازار همچنین عوامل ثانویهای وجود دارد که بر تصمیمات
خریا مصر کنناه تأثیر مینذارد ماننا قیمت محصول ،تیستم ارتاا
محصول و تیستم توزیع محصول که همره برا هرم عناصرر آمیختره
بازاریابی را تشرکیل مریدهنرا کراتلر و کلرر ( Kotler and Keller,
2016ش .چنرین عناصررری برا توجرره برره نیازهرای بررازار و در انعکرراس
واکنشهای رقبا طراحی و توتعه مییابنا .به همین دلیل الزم اترت
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شرکت با تجزیه و تحلیل رابطه بین تمامی عناصر هوق با رهتار خریرا
مصر کنناه ،تصور روشنی از واکنش بازارها نسربت بره محصروالت
خود داشته باشا و از توی دیگر بتوانا با آن مواجه شرود .بسریاری از
کاالهای مصرهی وجود دارنا که کرامال مشرابه یکرایگر هسرتنا کره
رقابت بین شرکتها را برای طراحی و توتعه اتتراتژیهای بازاریرابی
جایا برای تولیا محصوالت مصرهی خود به روشی متمایز و به منظور
رقابت برا ترایر رقبرا اهرزایش داده اترت (Dolsak et al., 2020ش.
تغییرات شایای در بازارهای مصر کنناه در حال وقوع اتت ،که به
عناصر آمیخته محصول به عنوان ابزاری اتتراتژیک برای شررکتهرا
برای متمایز کردن محصوالت خود از تایر رقبا در بازارهای کاالهای
مصرهی اهمیت بیشتری میدها که آنها را قادر میتازد مزیت رقابتی
به دتت آورنا .آمیخته بازاریابی ابزاری اتت که توت شرکتها برای
متااعا کردن مصر کننرانان بررای خریرا محصوالتشران اترتفاده
میشود .در واقع عناصر آمیخته محصرول عامرل مهمری اترت بررای
بازاریابان کاالهای مصررهی کره در هنگرام طراحری اترتراتژیهرای
بازاریابی خود بایرا در نظرر نرهتره شرونا ( Holmes and Paswan,
2012ش .مصر کننانان هنوز از اهمیت عناصرر آمیختره محصرول و
ناش آن در ترجیحات خریا خود بی اطالع هسرتنا .عرالوه برر عرام
اطمینان ناشی از عام آناهی از ویژنیهای آمیخته محصرول در برازار
ها که بازاریابان را مجبور میکنا با این چالشها از طریق ارائه یک
محصول متمایز مصر کنناه کره مطرابق برا نیازهرا و خواترتههرای
مشتری اتت که به حفظ بازار پایاار کمک میکنا ،ماابله کننرا .الزم
به یادآوری اتت که مشرتریان هرا اصرلی آن دترته از شررکتهرا
هستنا که بایا عناصر آمیخته محصوالت مصرهی را طراحی و توترعه
دهنا که رضایت و وهاداری آنها را جلب و حفظ کنا .اغلب ،بازاریابران
بایا عناصر آمیخته محصول را به عنوان یک اترتراتژی بررای جرذب
مستایم و متااعا کردن مصر کننانان در نظر بگیرنرا ( Henrieta
; Hisolp, 2011; Holt, 2015; Miyuri, 2015; et al., 2015
Winkielman et al., 2000; Xu and Yang, 2020ش.

برنج از غالتی اتت که غذای بیش از دو توم جمعیرت جهران را
تشکیل داده اتت .در بخش بزرنی از قارهی آتیا ،بررنج بریش از 82
درصا کالری و  57درصا پروتئین نیاهی مردم را ترأمین مریکنرا .در
ایران بعا از ننام ،دومین محصول کشاورزی پر اتتفاده برنج میباشا
که مصر آن پس از دهه پنجراه اهرزایش روزاهزونری داشرته اترت.
امروزه برنج یکی عماه ترین اقالم تبا مصرهی خرانوادههرای ایرانری
میباشا و جز کاالهای ضروری مردم ایران اتت .در ابتاای دهه 72
در ایرران ،درآمراهای نفتری اهررزایش پیراا کررد و واردات بسرریاری از
محصوالت از جمله برنج نیز اهزایش یاهت و این محصول اتتراتژیک
در تبا غذایی خانواده های ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شرا و
مصر ترانه برنج نیرز اهرزایش یاهرت (Ardestani et al., 2012ش.
میزان تولیا انواع نونههای برنج در ایران در تال زراعی  9415حراود

 415هزار هکتار بوده اتت که حاود  48درصا آن توت شالی کاران
مازنارانی و حاود  44درصا توت شالی کراران نیالنری تولیرا شراه
اتت .ته اتتان خوزتتان ،نلستان و هارس به ترتیب با حراود 3 ،99
و  3درصا از تولیا شلتوک ماام توم و چهارم (بره صرورت مشرترکش
تولیا شلتوک در کشور را دارا میباشنا .در مجمروع ایرن پرنج اترتان
حاود  12درصا میزان تولیا شلتوک را بره خرود اختصراا داده انرا.
میزان واردات برنج  9/57میلیون تن در تال میباشا .متوت مصر
برنج ایرانی در ایران حاود  9/44میلیون تن و متوتر مصرر بررنج
خارجی در ایران حاود  9/42میلیون ترن در ترال اترت ( Statistics
Center of Iran, 2019ش.
یکی از عوامل کلیای بسیار مهم در موهایت تولیا کننانان ،توجه
بره ترجیحررات و تررالئق مصررر کننرانان اتررت .هرنونرره تغییررر در
محصول و خامات بایسرتی برا در در نظرر نررهتن تعریرف کیفیرت از
دیاناه مصر کنناه و مطابق با ترجیحرات و ترالئق آنران صرورت
پذیرد .عایاه بر این اتت که مصر کننانان محصوالت وارداتری را
بر اتاس کیفیت آنها میخرنا ،در صورتیکه در بعضی موارد دیاه شاه
اتت که مصر کنناه محصوالت باون کیفیت وارداتی را نسربت بره
محصوالت دارای کیفیت تولیا داخلی ترجیح میدهنا ،بنابراین عوامل
دیگری میتوانا در این انتخاب تأثیر داشته باشا ( Panicom et al.,
2014ش .وجود انواع برنج خارجی به ویژه برنج هنرای و پاکسرتانی در
بازار داخل ایران به علت نزدیک بودن کیفیت با نمونره مشرابه تولیرا
ایران ،قیمت پایین ،تبلیغات هراوان و بسرته بنرای ظراهری مناترب،
باعث تغییر ترجیحات مصر کننانان ایرانی بررای بررنج شراهانرا و
اتتابال زیاد مصر کننانان از نوع برنجهای وارداتی موجب نگرانری
در خصوا ایجاد نوعی وهاداری به محصوالت خرارجی شراه اترت
(Statistics Center of Iran, 2019ش.
بنابراین با توجه به اهزایش روزاهزون جمعیت ،مشکالت تغذیهای
جوامع و نیاز اتاتی ایرانیان به مواد غذایی بره خصروا بررنج کره
دومین محصول اتتراتژیک در ایران میباشا ،نوتان قیمرت و ترطح
پایین رهاه اجتماعی در اقشار کم درآما باعث بوجود آمان مشرکالت و
الگوهای ناصحیح مصر برنج در کشور نردیاه اترت ( Ahmadi et
al., 2018ش .بنابراین با آناهی از ترلیاه و خواترت مصرر کننرانان
می توان کیفیت و تنوع محصول ایرانی را بره نونرهای ارتارا داد کره
موجب اهزایش مصر ترانه محصرول ایرانری نسربت نمونره مشرابه
خارجی آن و اهزایش درآما کشاورزان شود .برنج ایرانری از مهمتررین
محصوالتی اتت که مصر کنناه ایرانی انگیزه و تمایل زیادی برای
خریا و مصر آن دارد .در این میان وجرود بررنج خرارجی برا قیمرت
ارزان زمینه را برای حضور بهتر این کاالی ایرانی در بازارهای داخلری
کم رنگ کرده اتت .انجام این پژوهش به تیاترت نرذاری هرر چره
بهتر در تولیا ،توزیع و قیمت نذاری برنج ایرانی کمک خواها کررد و
به تعیین عوامرل اقتصرادی ،اجتمراعی مروثر برر ترجیحرات مصرر

عابدانی و همکاران ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی

کننانان در انتخاب برنج ایرانی یا خارجی خواهرا پرداخرت .بنرابراین
ها ایرن پرژوهش شناترایی عوامرل مروثر برر ترجیحرات مصرر
کننانان در انتخراب محصرول بررنج داخلری یرا خرارجی و همچنرین
رتبهبنای عوامل مؤثر برر انتخراب مصرر کننرانان بررنج داخلری و
خارجی اتت .انتظار می رود که نتایج باتت آماه از ایرن تحایرق بره
مسئوالن و صاحبنظران در تحلیلهای اقتصادی برای اخذ تصرمیم در
راتتای دتترتی به تالمت غذایی و دتتیابی به خودکفایی در تولیرا
برنج کمک کرده و در ارائه راهکارهای مفیا بره نهادهرای مربوطره و
تشویق مردم جامعه بره اترتفاده از بررنج داخلری بپرردازد .امیرنرژاد و
همکرراران (Amirnejad et al., 2019ش برره بررترری ترجیحررات
مصر کننانان برنج با اتتفاده از رویکرد مال تازی انتخاب با تأکیا
بر تولیا داخلی :مطالعه موردی شهر نرنان پرداختانا .نتایج نشان داد
که مصر کننانان نرنانی برای بهبود ویژنیهای برنج (کشور تولیرا
کنناه ،تالمت غذایی ،طعم ،اناازه دانه ،نوع بسرتهبنرایش تمایرل بره
پرداخت قابل توجهی دارنا که در این میان با ثابت بودن تایر شرای ،
بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژنی کشرور تولیرا کننراه
دارنا .همچنین ویژنیهای طعم ،تالمت غذایی ،بهبود تایز برنج بره
دانه بلنا و بستهبنرای هلرهای در درجرات بعرای اهمیرت قررار دارد.
احمای و همکاران (Ahmadi et al., 2018ش به بررتی عوامل مرؤثر
در مصرر و انتخراب انررواع بررنج (مرورد مطالعرره اترتان کرمانشرراهش
پرداختانا .در این مطالعه ،خانوارهرا بره طرور میرانگین  78درصرا از
درآما ماهیانه خودرا به تهیه غذا اختصاا میدهنرا .نترایج همچنرین
نشان داد که بین تطح درآما خانوارها و کیفیت و تنروع غرذایی یرک
رابطه مثبت وجود دارنرا .امیرنرژاد و همکراران ( Amirnejad et al.,
2019ش به بررتی ارزش ویژنیهای چنا نانه برنج مبتنی بر رویکررد
ترجیحات اظهار شاه مصر کننانان شهر تاری پرداختهانرا .نترایج
نشان داد که هر خانوار تاروی به منظور بهبود وضعیت برنج مصررهی
خود ،به طور میانگین حاضرر بره پرداخرت  95872تومران بررای هرر
کیلونرم برنج اتت .رمضرانی و همکراران ( Ramezani Amiri and
Bakhshudeh, 2011ش با بررتی تاثیر تغییررات قیمرت و درآمرا برر
الگوی مصر برنج در شیراز به این نتیجه رتیانا که بین برنج هرای
داخلی و خارجی رابطه جانشینی وجود دارد و مصر کننانان با توجه
به تلیاه و قارت خریا ،برنج مورد نظر خود را خریااری مینماینا و در
صورت باال بودن قیمت برنج داخلی ،برنجهای هنای و پاکسرتانی کره
دارای دانههای بلنا و پخت مناتب هستنا را خریااری میکننا و بره
صورت جاا و یا مخلوط با بررنج ایرانری مصرر مرینماینرا .کیکرو و
همکاران (Kieko et al., 2017ش با بررتی ماایسه ترجیحات مصر
کننانان برنج در دو کشور تایلنا و ژاپن به مطالعه پنج ویژنی شرامل
کشور مباا ،برچسب تجارت عادالنه ،روش کشت ،رتبهبنرای طعرم و
قیمت پرداختنا .نتایج نشان داد ژاپنیها به برنج ارنانیک بیشتر تمایل
دارنا در حالیکه تایلنایها برنج آمریکایی و تجارت عادالنه را ترجیح
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مرریدهنررا .جنسرریت تأثیرنررذارترین مشخصرره اجتمرراعی -اقتصررادی
می باشا و همچنین نتایج نشان داد که برنج تولیا آمریکا باون در نظر
نرهتن تطح قیمت برای ژاپنی های قابرل قبرول نیسرت .کاترمینا و
همکراران (Cosmina et al., 2015ش بره بررتری عوامرل مرؤثر برر
انتخاب مصر کننانان عسرل در ایتالیرا پرداختنرا .نترایج نشران داد
مصر کننانان ،عسرل محلری را بره عسرل خرارجی تررجیح داده و
باالترین مااار تمایل به پرداخت برای آن را دارنا .پانیکوم و همکاران
(Panicom et al., 2014ش بررتی ترجیحات مصر کننانان ایتالیایی
برای روغن زیتون خالص و ماراار تمایرل بره پرداخرت بررای منشرا
زیتون ،روش تولیا و ویژنیهای حسی را انجام دادنا .نتایج نشان داد
که مصر کننانان به ویژنی منشا تولیا و نواهی ارنانیک بودن به
اناازه وضوح برچسب تجراری حسراس هسرتنا .ایبیتویره و همکراران
(Ibitoye et al., 2014ش به بررتی هاکتورهای تاثیرنرذار برر عرادات
مشتریان برای انتخاب و خریا برنج ارنانیک کشرور مرالزی پرداختنرا.
نترایج ایرن بررتری نشران داد کره ایمنری مرواد غرذایی ،ترالمتی و
نگرانیهای زیست محیطی مهمتررین هاکتورهرای مرؤثر برر نگررش
مصر کننانان برای خریا بود .آنانگ و همکراران ( Anang et al.,
2011ش به بررتی ترجیحات مصر کننانان برای بررنج برا نرامهرای
تجاری مختلف و تأثیر صفات کیفی متفاوت برر قیمرت ایرن بررنجهرا
پرداختنا .نتایج نشان داد که صفات کیفیت پخت ،زمان پخت ،مرزه و
عطر ،بیشترین تأثیر را بر قیمت دارنرا .همچنرین مشرخص شرا کره
مصر کننانان تمایل به پرداخت بیشتری برای صفات عطرر ،مرزه و
مکان تولیا و تمایل به پرداخت کمتری برای برنج هرایی برا ضرایعات
خارجی دارنا.

مواد و روشها
در بخش کیفی برای تحلیل تفسیری متن یادداشت های مصاحبه
ابتاا متنهای پیاده شاه مرور شاه و بعا از آن در هر متن نفترههرای
مهم و اتاتی برجسته شا ،زیر آن خر کشریاه شراه و نفتره هرای
تکراری و انحراهی حذ شانا .تپس بعضری از مرواردی کره نکرات
جایررای برررای تحایررق بیرران مرریکرررد ،مشررخص و هنگررامیکرره
تمامیمتن ها مرور شا دوباره به متن اولیه برنشته و آنها مرور شانا و
اطمینان نهایی از نفتههای اتاتی حاصل شرا .در مرحلره بعرای برا
برنشت به متن اولیه و مرور نفته های اتاتی برجسته شاه ،عنراوین
تادهای به آنها اختصاا داده شاه و بعضی از عناوین مشرابه حرذ
شا و برخی دیگر نیز ادغام نردیا .تپس با مراجعه به متن پیاده شراه
و ماایسه بین نفته اتاتی مشخص شاه با ههرتت ماولهها ،تطبیرق
نهایی انجام شا .در نهایت در جاول تحلیل تمامیماولهها وارد شانا.
عناوین ماوله ها در باال و نام یا رمزهای پاتر دهنرانان در کنرار آن
نوشته شا .تپس در هر خانه آنچه پات دهنانان نفتهانا یا بخشی از
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آن وارد نردیا .ترپس آنچره را کره خبرنران دربراره هرر ماولره برا
شیوههای نونانون بیان کردنا ،در کنار یکایگر قرار داده شا و معنای
پنهان آنچه نفته بودنا درک نردیا و نویههای مربوطه اتتخراج شا.
در بخش کمی دادههای حاصل از این تحایق با اترتفاده از نررماهرزار
 Spssو  Lisrelمورد تجزیه و تحلیل قرار نرهترهانرا .در ایرن بخرش
ابتاا به توصیف آماری دادههای حاصرل از اجرزا پرتشرنامه پرداختره
شاه و تپس تواالت مطرح شاه مرورد آزمرون و بررتری قرارنرهتره
اتت و دادههرا در دو ترطح توصریفی و اترتنباطی تجزیره و تحلیرل
شاهانا .به منظور توصیف دادههای مذکور با اتتفاده از نرماهرزار spss
شاخصهای هراوانی ،درصا و  ...بهره بردهایم .در ترطح اترتنباطی از
معادالت تاختاری به منظور بررتری روایری ترازه و آزمرون T-Test
جهت بررتی تواالت پژوهش اتتفاده شاه اتت.
بررای بررتری روابر علری برین متغیرهرا بره صرورت منسررجم،
تالشهای زیادی در دهۀ اخیرر صرورت نرهتره اترت .یکری از ایرن
روشها در این زمینه مال معادالت تاختاری یا تحلیل چنامتغیری با
متغیرهای مکنون اتت .در پژوهشهای مختلف باون توجه به نام یرا
مفهوم بی شمار این واژه ،به یک تری مالهای عمومی اشراره شراه
اتت که شامل تحلیل عاملی تأییای ،مالهرای تراختاری همزمران
کالتیک ،تجزیه و تحلیل مسیر ،رنرتیون چنانانه ،تحلیل واریرانس
و تایر روشهای آماری اتت.
در تحایااتی که ها  ،آزمون مال خاصی از رابطه برین متغیرهرا
اتت از تحلیل مال معادالت تاختاری ) (SEMاتتفاده میشود .این
مال یک رویکرد جامع برای آزمون هرضیات درباره روابر متغیرهرای
مشاهاه شاه و مکنون اتت (Fornell and Larcker, 1981ش.
به دلیل اینکه مالهرای معرادالت تراختاری شرامل مرالهرای
پیچیاهای هستنا بسیاری از پژوهشگران دریاهتنا کره هررم نمروداری
برای به تصویر کشیان این مالها مناتب اترت .هررم نمروداری بره
محاق امکان میدها تا به ترعت روابر وابسرته در مرال نظرری را
تجسم کنا .در نمودار مسیر متغیرهای مشاهاهشاه با مربع یا مستطیل
و متغیرهای پنهان با بیضی یا دایره و رواب یکطرهه میان متغیرها با
یک هلش یکطرهه نشان داده میشود.
نرماهزار لریزرل یک محصول نرماهزاری اتت که به منظور برآورد
و آزمون مالهرای معرادالت تراختاری طراحری و از تروی شررکت
بینالمللی نرماهزار علمی (SSIش به بازار عرضه شاه اتت .این نرماهزار
با اتتفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اناازهنیری شراه،
میتوانا ماادیر بارهرای عراملی ،واریرانسهرا و خطاهرای متغیرهرای
مکنون را برآورد یا اتتنباط کنا ،و از آن میتوان برای اجرای تحلیرل
عاملی اکتشاهی ،تحلیل عاملی مرتبره دوم ،تحلیرل عراملی تاییرای و
همچنین تحلیل مسیر (مالیابی علی با متغیرهرای مکنرونش اترتفاده
کرد .هرناه در یک تحایق تعااد نسبتا زیادی متغیر وجود داشته باشا،
یاهتن رابطهها و یا به عبارت دیگر همبستگی برین ایرن متغیرهرا بره

روشهای معمولی بسیار مشکل و ناه ناممکن میباشا .روش تحلیرل
عاملی برای رهع این مشکل بوجود آماه اتت و بر مبنای آن متغیرهرا
به نونهای دتتهبنای میشونا که در نهایت به دو یا چنا عامرل کره
همان مجموعه متغیرها هستنا محاود مرینردنرا ،بره عبرارت دیگرر
متغیرهای مورد اتتفاده در تحایق بر اتاس صفات مشترکشان بره دو
یا چنا دتته محاود شاه و این دتتهها را عامل مینامیم .بنابراین هر
عامل را میتوان متغیری تاختگی یرا هرضری در نظرر نرهرت کره از
ترکیب چنا متغیر که از وجوهی به هم شرباهت دارنرا ،تراخته شراه
اتت .از طر دیگر روش تحلیل عاملی به عنوان ابزاری برای کشف
میزان ممکن کاهش دادهها به کار میرود (تحلیل عاملی اکتشراهیش و
یا تاییا هرضهایی که در مورد رابطه بین عاملها وجود دارد (تحلیرل
عاملی تاییایش.
نمونه آماری و روش نمونهگیری

برای جمعآوری اطالعات در ایرن تحایرق از روش نمونرهنیرری
کیفی و کمی اتتفاده میشود .از آن جا که در این تحایرق در مرحلره
کیفی مبنای نردآوری اطالعات ،خبرنری و تخصرص اهرراد در حروزه
کشاورزی میباشا ،از نمونهنیری هاهمنا اتتفاده میشود .نمونهنیری
هاهمنا ،بهترین راه ،برای جمعآوری نظرات اهرادی اتت که در زمینه
خاا دارای مهارت هستنا .روش نمونهنیری در مرحله کیفی در این
پژوهش خبرنان دانشگاهی از طریق روش نمونرهنیرری غیراحتمرالی
هاهمنا انتخاب میشونا .نمونه آماری از اعضا هیات علمی دانشکاه
کشاورزی دانشگاه هردوتی مشها انتخاب میشونا.
روش نمونهنیری در مرحله کمی خانوارهای مصر کنناه
برنج در شهر مشها تال  9411از طریق نمونهنیری در دتترس
شامل  483خانوار انتخاب میشونا.
دادههای این پژوهش با اتتفاده از مطالعات کتابخانهای ،مصراحبه
و پیمایش میاانی جمعآوری شاهانا .در تهیه پرتشنامه ،نظر خبرنران
دانشگاهی لحاظ شراه اترت .روایری پرتشرنامه توتر متخصصرین
بررتی و مورد تاییا قرار نرهت .بنابراین پرتشرنامه اترتفاده شراه در
این تحایرق از روایری مطلروبی (از لحراظ صروری و هرم محترواییش
برخوردار اتت .پایایی از طریق یکبار اجرای ازمرون آلفرای کرونبرا
بررتی نردیا .پس از بررتیها آلفرای کرونبرا در تمرامیمتغیرهرای
پرتشنامه بیشتر از  2/5بود که میتوان نفت این پرتشنامه از پایرایی
خوبی برخوردار اتت.
بررسی روایی و پایایی معادالت ساختاری

به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش و پات بره ترؤاالت،
در مرحله اول به بررتی روایی مال با اتتفاده از تحلیل عاملی تاییای
و در مرحله دوم با اترتفاده از آزمرون  t-testترک نمونرهای پرداختره

عابدانی و همکاران ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی

میشود .کره در مرحلره اول از نررم اهرزار لیرزرل و در مرحلره دوم از
نرماهزار  spssاتتفاده شاه اتت.
جهت تعیین پایایی پرتشرنامه از معیرار ضرریب آلفرای کرونبرا
اتتفاده شاه اتت (Fornell and Larcker, 1981ش .این ضریب از 2
تا  9متغیرر اترت و مارادیر براالی  2/5ایرن ضرریب بیرانگر پایرایی
پرتشنامه میباشا و ماادیر کمتر از  2/5نامطلوب ارزیابی میشود.
تحلیل عاملی تاییرای بررای بررتری دقرت و اهمیرت نشرانگرها
انتخاب شاه اتت که نشان میدها آیا نشانگرها تراختارهای عراملی
مناتبی را جهت اناازهنیری تازههای مورد مطالعره در مرال تحایرق
هراهم میآوردنا .جهت بررتی این موضوع از مارادیر تری (t-valueش
اتتفاده میشود که انر بزرگ تر از  9/15یا کوچکتر از  -9/15باشرنا،

در تطح اطمینان  %17نشانگرها تاختارهای عاملی مناتبی را جهرت
اناازهنیری ابعاد مورد مطالعه در مال تحایق هراهم میکننا.

نتایج و بحث
در این بخش ابتاا به توصیف ویژنیهرای اقتصرادی و اجتمراعی
اهراد تکمیرل کننراه پرتشرنامه پرداختره مریشرود .جراول  9برخری
آمارهررای مربرروط برره متغیرهررای جنسرریت ،وضررعیت تأهررل ،تررن،
تحصیالت ،تعااد اهراد خانوار ،میزان درآما و نوع مصر برنج را نشان
میدها.

جدول  -1آمارهای توصیفی برخی متغیرهای مهم مورد مطالعه
Table 1- Descriptive statistics of some important variables studied

فراوانی

ویژگیهای آماری پاسخدهندگان

Abundance

Statistical characteristics of respondents

193
191
325
59
33
113
238
182
148
54
31
149
135
69
235
149

7

مرد
)(Man

جنسیت

زن

)(Gender

)(Female

متأهل
)(Married

وضعیت تأهل

مجرد

)(Marital status

)(Single

زیر دیپلم
)(High school

دیپلم و هوق دیپلم

میزان تحصیالت

)(Diploma and post-diploma

)(Education level

لیسانس و باالتر
)(Bachelor and higher
کمتر از 4نفر
)(Less than 4 people
 4نفر
)(4 people
بیشتر از  5نفر
)(More than 5 people
کمتر از  2میلیون تومان
)(Less than 2 million tomans
بین  2تا  4میلیون تومان
)(Between 2 and 4 million tomans
بین  4تا  6میلیون تومان
)(Between 4 and 6 million tomans
بیش از  6میلیون تومان
)(More than 6 million tomans

تعااد اعضا خانوار
)(Number of household members

میزان درآما خانوار
)(Household income

ایرانی
)(Iranian

نوع مصر برنج

خارجی

)(Type of rice consumption

)(Foreign

مأخذ :یاهتههای پژوهش
Source: Research Findings
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 بررسی میزان اهمیت گویه های موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی-2 جدول
Table 2- Examining the importance of items affecting consumer preferences in choosing domestic or foreign rice products
گویههای موثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانگین
)Items affecting consumer preferences in choosing domestic or foreign rice
(Standard
)Min(
)Max(
)Average(
deviation)
product(
1
5
3.758
0.937
اهمیت ظاهر و قا کشیاه تر برنج قبل از خریا
(Importance of appearance and taller rice before buying)

اهمیت ظاهر و میزان قا کشیان برنج بعا از پخت

1

5

4.115

0.875

1

5

3.844

0.889

2

5

4.424

0.711

2

5

4.357

0.758

2

5

4.451

0.699

2

5

4.461

0.757

2

5

4.346

0.807

1

5

4.669

0.687

1

5

1.862

1.246

1

5

3.419

0.990

1

5

3.549

0.955

1

5

3.693

1.112

1

5

2.234

1.155

1

5

3.003

1.085

1

5

4.021

0.956

1

5

4.125

0.911

1

5

3.859

0.946

1

5

3.977

0.941

1

5

3.651

1.051

1

5

3.406

1.033

1

5

3.724

1.033

1

5

2.563

1.184

1

5

3.294

0.964

1

5

3.146

1.059

1

5

3.029

1.073

1

5

3.195

1.138

(The importance of the appearance and height of rice after cooking)

اهمیت داشتن رنگ تفیا دانه برنج در هنگام خریا
(The importance of rice grain white color when buying)

اهمیت عطر و بو برنج در هنگام خریا
(The importance of rice aroma when buying)

اهمیت نااشتن خرده برنج و یکاتت بودن برنج در هنگام خریا
(The importance of small pieces of rice and uniformity of rice when buying)

اهمیت باهت برنج (نرم بودنش بعا از پخت
(The importance of rice texture (softness) after cooking)

اهمیت تالمت برنج از نظر اطمینان از اتتفاده نکردن از کود و تم و نااشتن هلزات تنگین
(The importance of rice health in terms of ensuring the use of fertilizers and pesticides
and the absence of heavy metals)

اهمیت ارنانیک بودن برنج
(The importance of rice being organic)

انتخاب برنج ایرانی در صورت هم قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی
(Choosing Iranian rice if Iranian and foreign rice are at the same price)

انتخاب برنج خارجی در صورت هم قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی
(Choosing foreign rice if Iranian and foreign rice are at the same price)

اهمیت اناازه بسته برنج (کیسهش برنج
(Importance of rice package size (bag))

اهمیت نوع بسته بنای برنج
(The importance of the type of rice packaging)

اهمیت کیسه کنفی در انتخاب برنج
(The importance of hemp bag in rice selection)

اهمیت کیسه پالتتیکی در انتخاب برنج
(The importance of plastic bags in choosing rice)

اهمیت عرضه برنج به صورت هله ای
(The importance of supplying rice in bul)

اهمیت قیا کشور یا شهر محل تولیا روی بسته بنای
(The importance of the country or city of production on the packaging)

اهمیت قیا تال تولیا و بهترین زمان اتتفاده برنج روی بسته بنای
(The importance of the year of production and the best time to use rice on the
packaging)

اهمیت قیا جاول ارزش غذایی برنج روی بسته بنای
(The importance of stating the nutritional value of rice on the packaging)

اهمیت قیا قیمت برنج روی بسته بنای
(The importance of stating the price of rice on the packaging)

اهمیت نوع هروشگاه یا مرکز خریا که از آن برنج تهیه می شود
(The importance of the type of store or shopping center from which rice is made)

اهمیت مسیر و محل هروشگاه برای خریا برنج
(The importance of the route and location of the store to buy rice)

اطمینان نااشتن از تبلیغات در انتخاب محصول برنج
(Uncertainty about advertising in choosing a rice product)

تأثیر نذار تر بودن تبلیغات تلویزیونی در انتخاب برنج نسبت به بایه رتانه ها
(TV commercials are more effective in choosing rice for the rest of the media)

تأثیر نذار بودن توصیه هروشناه برای خریا نوع خاصی از برنج
(The effectiveness of the seller's advice to buy a certain type of rice)

تأثیرنذار بودن تخفیف قیمت یک نوع خاا از برنج در انتخاب برنج
(Influence of price discount of a certain type of rice-on-rice selection)

تأثیرنذار بودن بسته های تشویای برای خریا برنج
(The effectiveness of incentive packages for buying rice)

تأثیر نذار بودن برنزاری جشنوارههاو نمایشگاههای هصلی برای معرهی محصول برنج
(The effectiveness of holding festivals and seasonal exhibitions to introduce rice
products)

 یاهتههای پژوهش:مأخذ
Source: Research Findings
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نتایج حاصل از ایرن مطالعره نشران داد کره  72/4درصرا پاتر
دهنانان مرد میباشنا و  83/5درصا متاهرل مریباشرنا .از نظرر رده
تنی بیشترین هراوانی مربوط به اهراد  32تا  72تال اترت کره 44/1
درص ا از پاتر دهنرانان را بره خرود اختصراا داده اترت .از نظرر
تحصیالت پات دهنانان هراوانی اهرادی که دارای مرارک لیسرانس
هستنا با  44/5درصا بیشترین میزان را دارا میباشنا .خرانواده هرای
چهار نفره با  48/7درصا بیشتر پاتر دهنرانان را شرامل مریشرود.
 48/8درصا اهرادی که به پرتشنامه پات دادهانا درآمای بین  0تا 3
میلیررون را دارنررا و  70/9آنهررا کارمنررا مرریباشررنا 59/0 .درصررا
مصر کننانان برنج ایرانی و بایه اهراد برنج خارجی مصر میکننا.
بررسی توصیفی عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان
در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی

در این بخش میانگین میزان تاثیر عوامل هفتنانه و نویرههرای
مؤثر بر ترجیحات مصر کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یا
خارجی به صورت مجزا بررتی میشود .نتایج بررتی توصیفی عوامل
در جااول زیر نمایش داده میشود.
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طبق جاول  0پنج نویهای که بر ترجیحات مصرر کننرانان در
انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی دارای تاثیر بیشتری نسبت بره
تایر نویهها هستنا ،عبارتنا از :انتخاب بررنج ایرانری در صرورت هرم
قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی ،با میانگین  ،3/551اهمیت طعرم و
مزه برنج بعا از پخت با میانگین  ،3/521اهمیت عطر و بو برنج بعا از
پخت مهم با میانگین  ،3/755اهمیت مخلوط نبودن با برنج دیگرر در
هنگام خریا با میانگین  3/798و اهمیت تالمت برنج از نظر اطمینان
از اتتفاده نکردن از کود و تم و نااشتن هلزات ترنگین برا میرانگین
.3/359
همچنین بر اتاس اطالعالت این جاول ،انتخاب برنج خارجی در
صورت هم قیمت بودن بررنج ایرانری و خرارجی برا میرانگین ،9/850
اهمیررت کیسرره پالتررتیکی در انتخرراب برررنج بررا میررانگین ،0/043
تأثیرنذارتر بودن تبلیغات تلویزیونی در انتخاب بررنج نسربت بره بایره
رتانهها با میانگین  ،0/754اهمیت عرضه برنج به صرورت هلرهای برا
میانگین  4/224و تأثیرنذار بودن بستههای تشویای برای خریا بررنج
با میانگین  4/201بهترتیب کمترین تأثیر را بر انتخاب بررنج داخلری و
خارجی داشتهانا.

جدول  -3بررسی میزان تاثیر عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی
Table 3- The effect of factors affecting consumer preferences in choosing domestic or foreign rice products

انحراف معیار
(Standard
)deviation

میانگین

بیشترین

کمترین

)(Average

)(Max

)(Min

0.740

3.905

5

1.00

0.517

4.463

5

2.71

0.716

4.405

5

2.00

0.538

4.404

5

1.00

0.532

3.542

5

1.22

0.915

3.529

5

1.00

0.734

3.158

5

1.00

عوامل موثر بر ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی
(Factors affecting consumer preferences in choosing domestic or
)foreign rice product

ظاهر محصول
)(Product appearance

کیفیت
)(Quality

تالمت
)(Health

قیمت
)(price

بسته بنای
)(Packaging

توزیع
)(Place

ترهیع
)(Promotion

مأخذ :یاهتههای پژوهش
Source: Research Findings

نتررایج جرراول  4کرره برره بررترری عوامررل مررؤثر بررر ترجیحررات
مصر کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یرا خرارجی پرداختره
اتت ،بیرانگر ایرن اترت کره کیفیرت ،ترالمت محصرول و قیمرت،
مهمترین متغیرهای مؤثر بر ترجیحرات مصرر کننرانان در انتخراب

برنج داخلی یا خارجی هستنا و نحوه ترهیرع و تررویج بررنج و مکران
توزیع کمتررین ترأثیر را برر ترجیحرات مصرر کننرانان در انتخراب
محصول برنج داخلی یا خارجی داشته اتت .بر اتاس اطالعرات ایرن
جاول ظاهر محصول و بستهبنای نیز در میانه این طیف ،متغیرهرایی
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هستنا که به ترتیب ،بر ترجیحات مصر کننرانان در انتخراب بررنج
داخلی و خارجی اثرنذار بودهانا.
تجزیه و تحلیل و نتایج مدل سازی معادالت ساختاری

جهت بررتی روایی تازه تحلیل عاملی تاییای مورد اتتفاده قرار
مینیرد (Hooman, 2008ش .ایرن مرال مبتنری برر اطالعرات پریش
تجربی درباره تاختار داده اتت و قبل از انجرام تحلیرل مسریر (مرال
تاختاریش ،ابتاا بایا تحلیل عاملی تاییای (مال انراازهنیرریش انجرام
شود و در واقع به بررتی این موضوع پرداخته میشود که آیا ترواالت
انتخاب شاه تاختارهای عاملی مناتبی را جهت اناازهنیری ابعاد مورد
مطالعه در مال تحایق هراهم میآوردنا .در تحلیل عاملی تائیای هرر

چه میزان بار عاملی به عاد یک نزدیک تر باشا در واقع نویرای ایرن
مسئله اتت که تواالت پرتشرنامه ارتبراط قرویتری برا متغیرر هرای
مکنون دارنا و انر میزان بار عاملی صفر باشا ایرن بره معنرای عرام
ارتباط بین توال پرتشنامه با متغییر مکنون اتت .بار عاملی منفی به
معنای معکوس بودن جهرت اثرنرذاری تروال پرتشرنامه برر متغیرر
مکنون اتت .مااار بار عاملی کوچکتر از  2/3و یا مااار آمراره  tبرین
 -9/15و  9/15بایا از مال حذ شود.
نتایج تحلیل عاملی تائیای عوامرل مرؤثر برر ترجیحرات مصرر
کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خارجی در نمودارهای زیر
نشان داده شاه اتت.

نمودار  -1مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل ظاهر محصول
Figure 1- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of product appearance factor

طبق نمودار  ،9همه  4نویه مربوط به ظاهر محصول شامل ظاهر
و قا کشیاه تر برنج قبل از خریا ،ظاهر و قا کشیاه ترر بررنج بعرا از
پخت و داشتن رنگ تفیا دانه برنج در هنگام خریا ،میتواننرا عامرل

مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  4نویه از عراد
 9/15بیشتر اتت .لذا تؤاالت پرتشنامه مربوط به ظاهر محصرول ،از
روایی مناتب برخوردار هستنا.

نمودار  -2مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل کیفیت
Figure 2- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of quality factor

طبق نمودار  ،0همه  5نویه مربوط به عامل کیفیت ،شامل عطر و
بو برنج در هنگام خریا ،نااشتن خرده برنج در هنگام خریرا ،مخلروط

نبودن با برنج دیگر در هنگام خریا ،کهنگی و تازنی برنج ،عطر و برو
برنج بعرا از پخرت ،طعرم و مرزه بررنج بعرا از پخرت و باهرت بررنج
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(نرمبودنش بعا از پخت میتواننا عامل مورد نظر را بوجود آورنرا .زیررا
مااار آماره  tبرای همه  5نویه از عاد  9/15بیشتر اتت .لذا ترواالت
پرتشنامه مربوط به عامل کیفیت ،از روایی مناتب برخوردار هستنا.
طبق نمودار  ،4همه  0نویه مربروط بره عامرل ترالمت ،شرامل
تالمت برنج از نظر اطمینان از اتتفاده نکردن کود و ترم و نااشرتن
هلزات تنگین و ارنانیگ بودن برنج مری تواننرا عامرل مرورد نظرر را
بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  0نویه از عاد  9/15بیشرتر
اتت .لذا تواالت پرتشنامه مربوط به عامل تالمت ،از روایی مناتب
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برخوردار هستنا.
طبق نمودار  ،3همه  0نویه مربوط به عامل قیمت ،شامل انتخاب
برنج ایرانی درصورت هم قیمت بودن برنج ایرانی و خارجی و انتخاب
برنج خرارجی در صرورت هرم قیمرت برودن بررنج ایرانری و خرارجی
می تواننا عامل مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همره
 0نویه از عاد  9/15بیشتر اتت .لذا ترواالت پرتشرنامه مربروط بره
عامل قیمت ،از روایی مناتب برخوردار هستنا.

نمودار  -3مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل سالمت
Figure 3- Values of t-statistic for confirmatory factor analysis of health factor

نمودار  -4مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل قیمت
Figure 4- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of price factor

نمودار  -5مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل بستهبندی
Figure 5- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of packaging agent
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طبق نمودار  ،7همه 1نویه مربوط به بسرتهبنرای ،شرامل انراازه
بسته برنج (کیسهش ،نوع بستهبنای ،ترجیح انتخاب کیسه کنفی ،ترجیح
انتخاب کیسه پالتتیکی ،عرضه برنج به صورت هلهای ،قیا کشور یرا
شهر محل تولیا ،قیا تال تولیا و بهترین زمران اترتفاده بررنج ،قیرا
جاول ارزش غذایی برنج ،قیا قیمت برنج روی بستهبنای مریتواننرا
عامل مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  1نویه به
جررز نویررههررای  98و  91از عرراد  9/15بیشررتر اتررت .لررذا تررواالت
پرتشنامه مربوط به بستهبنای ،از روایری مناترب برخروردار هسرتنا.
نویههای  98و  91عبارتنا از " :اهمیت کیسه پالترتیکی در انتخراب

محصول برنج"و "اهمیت عرضه برنج به صورت هلهای" .بنرابراین دو
نویه  98و  91حذ شانا.
طبق نمودار  ،5هر  0نویه مربوط بره عامرل توزیرع ،شرامل نروع
هروشگاه یا مرکز خریرا و مسریر محرل هروشرگاه بررای خریرا بررنج
می تواننا عامل مورد نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همره
 0نویه از عاد  9/15بیشتر اتت .لذا ترواالت پرتشرنامه مربروط بره
عامل توزیع ،از روایی مناتب برخوردار هستنا.

نمودار  -6مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل توزیع
Figure 6- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of the distribution factor

نمودار  -7مقادیر آماره  tبرای تحلیل عاملی تائیدی عامل ترویج
Figure 7- Statistical values of t for confirmatory factor analysis of promotion factor

طبق نمودار  ،5همره  5نویره مربروط بره عامرل تررویج ،شرامل
اطمینان به تبلیغات برنج ،تأثیرنذار تر بودن تبلیغات تلویزیونی نسربت
به بایه رتانهها ،توصیه هروشناه برای خریا یک نوع خاصی از بررنج،
تخفیف قیمت یک نوع خاصی از برنج ،بستههای تشویای برای خریرا
برنج ،برنزاری جشنوارها و نمایشگاههای هصلی میتواننا عامل مرورد
نظر را بوجود آورنا .زیرا مااار آماره  tبرای همه  5نویه از عراد 9/15
بیشتر اتت .لذا تواالت پرتشنامه مربوط به عامرل تررویج ،از روایری
مناتب برخوردار هستنا.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این مطالعه نشان داد که بستههای تشویای و تبلیغات ترأثیر
کمی در ترجیحات مصر کنناه برنج داخلری یرا خرارجی مرینرذارد.
همچنین در صورت هم قیمت بودن بررنج ایرانری برا بررنج خرارجی،
مصر کننانان برنج خارجی را انتخاب نمیکننا و بررنج ایرانری بره
برنج خارجی ترجیح میدهنا .در نهایت میزان تراثیر همره عوامرل برر
ترجیحات مصر کننانان در انتخاب محصول برنج داخلی یا خرارجی
در حا زیاد اتت و تمرامینویرههرا در حرا زیراد در انتخراب مصرر
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کننانان تأثیر نذار خواها بود .بررتیها نشان داد که انر برنج ایرانی
و خارجی هم قیمت باشنا و با حذ ارز دولتری بررنج خرارجی و هرم
قیمت شان برنج ایرانی و خارجی ،مصر کننانان تمایل دارنرا بررنج
ایرانی را به دلیل عطر و طعم مطبوع مصر کننا .تبلیغات تلویزیرونی
نمیتوانا روی انتخراب مصرر کننراه تأثیرنرذار باشرا ،چرون بررنج
محصولی اتت که بایا هنگام خریا به رویت مصرر کننراه برترا و
پس از بررتی ظاهر برنج آن را خریااری کنا .بستههرای تشرویای در
خریا محصول برنج ترأثیر زیرادی در انتخراب مصرر کننرانان نیرز
نخواها نذاشت پس بهتر اتت به جای هزینه برای برای بسرتههرای
تشویای ،تولیاکننانان برنج بیشتر بر روی کیفیت بررنج کره یکری از
اولین ترجیحات مصر کننانان برای انتخاب محصول برنج میباشا،
تالش کننا .نتایج نشان داد که همه اهراد مصر کنناه برنج ،برنجری
را برای مصر انتخاب میکننا که اول از همه عطر و بو مطبوع هرم
قبل از پخت و هم بعا از آن و همچنین نااشتن خرده برنج در هنگرام
خریا و داشتن طعم و مزه مناتب بعا از پخت داشته باشرا .همچنرین
تالمت برنج به عنوان دومین مولفه برنج مورد نظر مصرر کننرانان
اتت ،آنها برنجی را انتخاب مریکننرا کره از نااشرتن ترم و کرود و
همچنین ارنانیک بودن آن اطمینان داشته باشرنا .ظراهر محصرول از
نظر قا و شکل ظاهری بعا از پخت و رنگ برنج هنگام خریا در رتبه
توم قرار دارد .همچنین بستهبنای محصول ازنظرر نروع بسرتهبنرای
(هلهای یا بستهبنایش ،ظاهر و اطالعات درج شراه در بسرتهبنرای در
رتبه بعای قرار می نیرد .رتبه چهارم مربوط به توزیع محصرول بررنج
اتت که هم از نظر محل هروشگاه و دتترتی به هروشگاه در انتخاب
مصر کنناه برنج موثر اتت .قیمرت و تبلیغرات از نظرر نروع رترانه،
رواب عمومی و تشویق به خریا محصول در رتبرههرای پایرانی قررار
مینیرنا .این نتایج نشان دهناهی آن اتت که که مصر کننانان به
کیفیت برنج بیشتر از قیمت آن توجه میکننا علت مهم این امرر ایرن
اتت که هزینه خریا برنج تهم کمی در درآما خانوار دارد ،بنابراین با
انجام عملیاتی برای بهبود کیفیت برنج ،میتروان قیمرت بررنج را بره
نونهای اهزایش داد باون اینکه از تااضرای مصرر کننرانان کاترته
شود .با اطالعات باتت آماه ا ز نمونه آماری ،مشاهاه شا که تمرامی
اهراد در انتخاب برنج به عوامل خاصی از قبیل عطر ،برو ،یرک دترت
بودن محصول در هنگام خریا دقت میکننا .بررنج ایرانری بره علرت
کیفیت ،شرای پخت و عطر و طعم خاا بعا از پخت ،در بین اقشرار
مختلف جامعه جایگاه خاصی دارد و همه اهراد جامعه خواتتار مصرر
آن مرریباشررنا .در انتخرراب برررنج ،نرروع بسررتهبنررای و انرراازه آن در
اولویت های اول خریااران نیست اما ناش بسزایی در بازار ایفا میکنا.
در بررتیهای تکمیلی مشخص شا که بیشتر مصرر کننرانانی کره
برنج مصر میکننا برنج ایرانی را انتخاب می کننا .نتایج نشران داد
به ترتیب متغیرهای طعم برنج بعا از پخت ،مخلروط نبرودن برا بررنج
دیگر ،عطر بعا از پخت ،عطر و بو در هنگام خریا ،باهت بررنج بعرا از
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پخت و انتخاب نوع برنج توت شهروناان شهر مشرها دارای رابطره
منفی و معنیداری اتت به بیان دیگر کسانی که برنج ایرانی مصرر
میکننا بیشتر از کسانی که برنج خارجی مصر میکننا این متغیرها
بر انتخاب آنها تأثیرنذارتر اتت .نتایج باتت آماه از این پرژوهش برا
پژوهشهای احمای و همکاران (Ahmadi et al., 2018ش ،انصراری
و همکراران (Ansari et al., 2013ش ،ژو و همکراران ( Xu et al.,
2020ش ،کیکررو و همکرراران (Kieko et al., 2017ش ،ایبیتویرره و
همکاران (Ibitoye et al., 2014ش دلساک و همکراران ( Dolsak et
al., 2020ش ،اعظرم و علری (Azzam and Ali, 2019ش ،ترلیمان و
همکاران همخوانی دارد .براتاس نتایج به دتت آماه از این پرژوهش
پیشنهاد می شود ،با در نظر نرهتن ظرهیتهای بالاوه موجود در ایرران
برای کشت محصول برنج با اهزایش کیفیرت بررنج تولیرای ،کراهش
واردات بی رویره ایرن محصرول و اترتفاده از کیفیرت و بازارپسرنای
مصر کننانان ،به رقابت با محصروالت کرم کیفیرت و ارزان قیمرت
خارجی پرداخته شود .بر اتاس نتایج این پژوهش که قیمت را یکی از
مهمترین عوامل اثرنذار بر مصر برنج داخلری در ماایسره برا بررنج
خارجی شناتایی نموده اتت ،این اقاامات زمانی میتوانرا منجرر بره
ارتاای میزان مصر برنج داخلی در ماایسه با برنج خارجی شرود کره
تمهیااتی در زمینه اهزایش عملکرد ،کاهش هزینههای تولیا و ارتاای
بهرهوری در کشت برنج داخلی انایشیاه شود تا از این طریق بر تطح
قیمت تعادلی برنج داخلی در بازار تأثیرنذار بوده و آن را کاهش دها و
با اهزایش تطح تااضای مصر کنناه ،ضمن تأمین خواتت متااضیان
برنج داخلی ،تود تولیاکننانان و عرضه کننانان برنج داخلی (که برا
انتاال تابع عرضه به تمت راتت و کاهش قیمت برنج داخلی مواجره
شاهاناش از طریرق هرروش بیشرتر محصرول ارتارا داد .همچنرین درج
اطالعاتی از قبیل جاول ارزش غذایی ،کا اصل بودن محصول ،تاری
تولیا و تاری مصر  ،نحوه پخت ،نوع واریته برنج و شهر تولیاکننراه
روی بستهبنایهای برنج ناش مهمی را در بازار می توانرا ایفرا کنرا.
توصیه می شرود برا اترتفاده از بسرتهبنرایهرای کنفری کره تررجیح
مصر کننانان اتت با رنگها و ظاهری جایرا باعرث جلرب توجره
مصر کننانان برای انتخاب برنج ایرانی اترتفاده کررد .همچنرین برا
آناهی از تلیاه و خواتت مصر کننانان مریتروان کیفیرت و تنروع
محصول ایرانی را به نونهای ارتارا داد کره موجرب اهرزایش مصرر
ترانه محصول ایرانی نسبت به نمونره مشرابه خرارجی آن و اهرزایش
درآما کشاورزان و حمایت از تولیا ملی شود.
عالوه بر موارد مذکور ،بایستی تیاتتهایی در خصروا توترعه
کشاورزی ترغیبی اتخاذ شود تا کشاورزان به تررا برذرهای اصرالح
شاهای با ظاهری کشیاه تر و همچنرین عطرر و طعرم بهترر و ارقرام
کیفی که هزینه تمامشراه پرایین و کیفیرت و برازدهی براالیی دارنرا،
برونا ،تا باعث اهزایش مصر کننانان برنج ایرانری نسربت بره بررنج
خارجی شونا و همچنین اهزایش درآما کشاورزان شود .نظر به اینکره
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 تصرمیماتی در،به تمایل مصر کننانان به مصر بررنج برا کیفیرت
خصوا اتتفاده از بستهبنایهای مناتب در مراحرل بازاریرابی بررنج
نرهته شود تا ویژنیهای کیفی این محصرول ترا رتریان بره دترت
مصر کننانان حفظ شود و محصولی با کیفیت در اختیرار آنران قررار
.نیرد
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در این مطالعه اهراد با تطح تحصیالت باالتر تمایل بیشرتر بره خریرا
 پیشنهاد میشود برای ارتارای ترالمت جامعره و،برنج ارنانیک دارنا
اهزایش آناهی مصر کننانان و تولیاکننانان در خصروا عروارض
ناشی از ترمهرا و کودهرای شریمیایی و هوایرا مصرر محصروالت
 به عالوه با توجره.ارنانیگ از طریق رتانهها اقاامات الزم انجام شود
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Introduction
In recent years, climate change and global warming, by reducing rainfall and higher temperature, have
increased the frequency and severity of drought and water scarcity in various parts of the world, including Iran.
The study of the annual discharge of rivers located in Qarehsou basin (Golestan province) showed that this basin
has also faced drought in recent years and since most of the water required of Miankaleh wetland is supplied
from Qarehsou River, so Water abstraction for agricultural, urban and industrial uses will have a major impact
on the ecosystem of Miankaleh wetland. Given that agriculture is the main economic activity in the Golestan
province and also it is the largest consumer of water and food security providers in the region Therefore,
reducing irrigation water consumption can provide the extra water needed to protect the wetland. In order to
sustainable supply water required of Miankaleh wetland in Gorgan Gulf, and preventing to dry the wetland, and
using area's capacity in food security, attending to water resources management is very important in Qarehsou
river Basin and Gorgan Gulf (Miankaleh wetland).

Materials and Methods
In this paper, a hydro-economic river basin model was used to water optimal allocation of Qarehsou River
among water users in the basin (including irrigation activities, urban, industrial, and fishery uses, and
environment) and protecting the Miankaleh wetland ecosystem (Gorgan Gulf). The empirical river basin model
includes three reduce forms of hydrological components, regional optimization components, and environmental
components and can make the integrated linkage between hydrologic, economic, institutional, and environmental
components. This model also simulates demand nodes' behavior under different drought scenarios. The linkage
between the three model components allows a rigorous evaluation of the quantitative impacts of drought on
water availability in the river basin under study, the effects on the users’ behaviors, and the private and socialeconomic benefits and costs of water use. The hydrological model of the river basin is based on the principles of
water mass balance, which determine the volume of water availability in the different river reaches. This water
available can be used for economic activities after taking into account the environmental restrictions for
economic activities. In the economic component, the economic benefits of water demand are maximized by
using water demand functions subject to technical and resource constraints. In the environmental component, we
maximize the benefits that environmental characteristics provide for society and compare them with the benefits
of other applications.

1 and 2- Ph.D. Student in Agricultural Economics and Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of
Agricultural Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: h.amirnejad@sanru.ac.ir)
3- Assistant Professor; Economic, Social and Extension Research Department, Isfahan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
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Results and Discussion
The results showed, in the current condition, the allocation and consumption of water have not been optimal
between nodes in the Qarehsou river basin. In the normal water supply scenario, also total water sources
decreased to protect Miankaleh wetland in suitable condition, but the area under cultivation of the most crops
increases, which increases water resources consumption in this sector, and finally, the net benefits of the
agriculture sector has grown positively. Also, by allocating 18 million cubic meters of water to the wetland,
because of optimal water allocation, urban water consumption, and annual gross benefit increase, too. In drought
conditions, because of water shortage due to climate change and reduction headwater and surface flows to
preserve the wetland, water consumption reduced by all nodes, especially irrigation node. Agricultures can
prevent from reducing excessive of their income by changing in cultivation pattern, deficit planting crops with
less water, etc. Under drought conditions and water scarcity, although the amount of water available is reduced
to all applicant nodes compared to baseline conditions, but it improves the economic benefits of stakeholders,
especially the environment sector.
Increasing groundwater extraction and decreasing surface water (due to drought and wetland water supply
from headwater flow), although Qarehsou river basin has faced water scarcity problem, due to the optimal
distribution of water between water demand nodes based on the economic-hydrological model used by changing
the cultivation pattern and the use of drought-tolerant crops, the amount of water entering the Miankaleh wetland
has increased in normal and drought scenarios and as a result has increased the gross environmental benefits of
Qarehsou basin. Therefore, it is recommended to protect the Miankaleh wetland and increase its ecological
function, reduce the water allocated value to irrigation sector, and to increase the farmers economy efficiency,
optimal cultivation pattern, and applying deficit irrigation strategies promote by agricultural jihad experts in
province, and in drought conditions is used suitable strategies for drought to improve water resources
management.
Keywords: Hydrological-economic optimization model, Water scarcity, Wetland
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چکیده
در سالهای اخیر مسأله تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از طریق کاهش میزان بارش منجر به افزایش فراوانی و شدت خشکسدالی و کمیدابی آب در
مناطق مختلف جهان ازجمله ایران شته است .بررسی میزان آبتهی ساالنه رودخانه های واقع در حوضه آبریز قرسو (استان گلستان) نشان داد این حوضه
نیز در سالهای اخیر با پتیته خشکسالی مواجه بوده و ازآنجاکه بخش اعظم آب مورد نیاز تاالب میانکاله از رودخانه قرهسو تأمین میشدود برداشدت آب
برای مصارف زراعی ،خانگی و صنعتی تأثیر عمته ای بر اکوسیستم تاالب میانکاله خواهت داشت .با توجه به اینکه کشاورزی عمته ترین فعالیت اقتصدادی
استان و بزرگترین مصرفکننته آب و نیز ،تأمینکننته امنیت غذائی در منطقه است ،لذا کاهش مصرف آب آبیاری میتوانت آب اضافی مدورد نیداز بدرای
حفاظت تاالب را فراهم کنت .در این مطالعه برای تأمین آب موردنیاز تاالب میانکاله در مجاور حوضه آبریز قرهسو در سناریوهای نرمال و خشکسالی و
کمبود آب نسبت به شرایط پایه از یک الگوی بهینهسازی اقتصادی -هیترولوژیکی توسعهیافته برای مدتیریت مندابع آب در حوضده آبریدز برقرارکنندته
پیونتی یکپارچه بین اجزای هیترولوژیکی ،اقتصادی ،محیطزیستی و نهادی استفاده شت .نتایج مطالعه نشان داد که با توزیع بهینه آب در شدرایط نرمدال
سطح زیر کشت کلیه محصوال زراعی یک درصت افزایش و منافع کل منطقه  3درصت افزایش یافتده و حدتاقل آب موردنیداز تداالب نیدز تدأمین شدت.
همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی و کمبود آب اگرچه مقتار آب در دسترس همه گرههای تقاضاکننته نسبت به شرایط پایه کاهش یافته،
اما از نظر اقتصادی سبب بهبود منافع ذینفعان بهخصوص محیطزیست شت .همچنین ،علیرغم کاهش سطح زیر کشت کلیه محصوال  ،حتاقل مقدتار
آب برای حفظ تاالب میانکاله تأمین شت .لذا ،توصیه میشود بدهمنظدور افدزایش کدارایی اقتصدادی کشداورزان ،تدرویج الگدوی کشدت بهینده و کداربرد
استراتژیهای کمآبیاری محصوال توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد توجه قرار گرفته و در شرایط خشکسالی از راهبردهدای
مناسب با خشکسالی جهت بهبود متیریت منابع آب استفاده شود.
واژههای کلیدی :الگوی بهینهسازی هیترولوژیکی اقتصادی ،امنیت غذایی ،حوضه آبریز قرهسو ،تاالب میانکاله ،کمآبی
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برای مردم ،آبزیان و حیوانا وحشی ارائده مدیدهندت .برخدی از ایدن
کارکردها شامل حفاظت و بهبود کیفیدت آب ،تدأمین زیسدتگاه بدرای
آبزیان و حیوانا وحشی ،ذخیره سیالب و حفظ جریان آب سطحی در
دوره خشکسالی است ( .)Taghavi et al., 2014این ختما معمدوالا
دارای قیمت بدازاری پدایین و یدا صدفر مدیباشدنت ( Brouwer and
 .)Hofkes, 2008در بعضی مدوارد تداالبهدا خدتماتی بدرای برخدی
کاربران فراهم می کننت که دارای تمایل به پرداختدی بیشدتر از هزینده
فرصددت آب اسددتفاده شددته بددرای محصددوال کشدداورزی هسددتنت
( .) Sepaskhah et al., 2006; Do et al., 2020پایین بودن قیمت
بازاری تاالب ها باعث می شود تا میزان خسار وارده به آنها زمانی که
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مصرف آب آبیاری به دلیل برخی تصمیما سیاستی افزایش می یابدت،
کمتر از میزان واقعی آن بدرآورد شدود (; Do et Mainuddin, 2007
 .)al., 2020بااینوجود ،بازاری برای ختما اکوسیستمهای وابسدته
به آب وجود نتارد و ارزش اجتماعی آنها در تصدمیما تخصدی آب
نادیدته گرفتده مدیشدود ( .)Finlayson and Spiers, 1999عوامدل
مختلفی همچون احیای اراضی ،بهدره بدرداری شدتیت از مندابع ،تغییدر
هیترولوژی و آلودگی ،تاالب هدا را در تمدام قداره هدا تهتیدت مدیکندت
( .)WFP, 2016همچنین ،تغییر اقلیم بهواسطه تغییرا هیدترولوژی،
افزایش دما و نیز افزایش سطح دریا فشدار اضدافی بدر تداالبهدا وارد
کرده ( )Ward et al., 2006و با تغییر در الگوهای بارش و تبخیدر و
تعرق ،تاالب ها را با پتیته سیل و خشکسالیهای مکرر و شتیت مواجه
خواهت کرد (.)Mirchi et al., 2018
بخش کشاورزی با برداشت بیش از  07درصت از آب های شدیرین
بزرگتدرین مصدرفکنندته آب در جهدان اسدت ( Galbraith et al.,
 .)2005کشورهای درحالتوسعه علیرغم داشتن منابع کمیداب آب بدا
تقاضای نسبتاا بیشتری بدرای کشداورزی مواجده هسدتنت ،لدذا میدزان
برداشت آب برای آبیاری در این کشورها بیشتر بوده که میتوانت اثرا
شدتیتتری بدر تداالبهدا داشدته باشدت (; Alcamo et al., 2000
 .)Galbraith et al., 2005; Vörösmarty et al., 2010توسدعه
اراضی کشداورزی و مسدکونی در اطدراف تداالبهدا ،احدتا سدت در
باالدست و حفر چاه های عمیق جهدت تدأمین آب مدورد نیداز بخدش
کشاورزی ازیکطرف مانع رسیتن آب به تاالبهدا شدته ( Ahmady
 )and Asghari, 2013و از سوی دیگدر بدا ورود بدیرویده سدموم و
کودهای شیمیایی ،موجب آلودگی اکوسیستم تاالب میشدود ( Esavi
 .)and Rezaei, 2014بااینوجود ،این بخش بده طدر هدای امنیدت
غذایی در بسیاری از کشورها کمک میکنت ( .)FAO, 2006اما تغییدر
اقلیم و خشکسالی های پدیدرپدی و نیدز افدزایش مصدارف شدهری و
صنعتی ،توانایی آن را در دستیابی به امنیت غذایی را زیر سداال بدرده
اسدت ( ) Kafi and Jami Alahmadi, 2020; Fanat, 2003و
بنابراین ،امنیت غذایی جوامع به ویژه در مناطق خشک و نیمده خشدک
بهطور مستقیم تحدت تدأثیر محدتودیت مندابع آبدی اسدت ( IWMI,
 .)2011همچنین مطالعا مختلدف نشدان دادندت کده تغییدرا آب و
هوایی از طریق تأثیر بر عملکدرد محصدوال کشداورزی ،بدر امنیدت
غذایی تأثیر گذاشته و با کداهش بهدره وری ایدن بخدش سدبب رشدت
تولیتا کشداورزی بدا نرخدی کمتدر از جمعیدت جهدانی شدته اسدت
(.) WFP, 2016; Esmaelnejad et al., 2018
تقاضای اجتماعی نوظهور برای حفاظت از محیطزیسدت در قالدب
تأمین حتاقل جریان پایتار برای اکوسیستم های وابسته به آب ،رقابدت
برای آب کمیاب در مناطق خشک و نیمه خشک را افزایش مدی دهدت.
لذا الزم است سیاستگذاران بهمنظور حفظ تاالبها در مقابل تقاضای
آب آبیدداری ،از ابزارهددای بددرآورد ارزش اقتصددادی اسددتفاده کننددت

( .) Ringler and Cai, 2006; Qureshi et al., 2010در این راستا،
بررسی اثرا محیط زیستی شیوههای متیریت و تعامال بین برداشت
از رودخانه برای کشاورزی و تأمین حتاقل آب مدورد نیداز تداالب هدا،
ضروری اسدت ( .)Kingsford, 2000مطالعدا اخیدر نشدان داد کده
اسددتفاده از الگوهددای تجزی دهوتحلی دل هیددترولوژیکی  -اقتصددادی در
مقیاس حوضه رودخانه می توانت اثربخشی نوآوری های متیریت مندابع
آب را برای حفظ تاالب هدا بده طدور قابدل مالحظده ای افدزایش دهدت
( .)Nikouei et al., 2012در سالهای اخیدر مطالعدا متعدتدی بدا
استفاده ازاین گونه الگوها به بررسی سیاست ها و استراتژی های موجود
در مصرف آب پرداختنت که از آن جمله میتوان به مطالعه نیک مهر و
زیبایی ( )Nikmehr and Zibaei, 2020و اکتر و همکاران ( Akter
 )et al., 2020اشاره کرد .آنهدا در مطالعده خدود بدا اسدتفاده از مدتل
هیترولوژیکی – اقتصادی به بررسدی اثدرا تغییدر اقلدیم بدر بخدش
کشاورزی زیر حوضه کرخه جنوبی پرداختنت .نتایج نشان داد بدا وقدو
تغییر اقلیم آب در دسترس و قابلیدت اطمیندان عرضده آب در ندواحی
کشاورزی به میزان چشمگیری کداهش یافتده امدا اثدر آن در منداطق
مختلف متفاو بوده است .همچنین نتدایج نشدان داد تغییدر اقلدیم از
طریق افزایش نیاز آبی محصوال کشاورزی در کندار کداهش آب در
دسترس موجب کاهش عملکرد محصوال کشاورزی در حوضه مورد
مطالعه شته است .نتایج اعمال راهبرد تطبیقی بهبود راندتمان آبیداری
نشان داد بهکارگیری این سناریو سدبب کداهش اثدر تغییدر اقلدیم بدر
عملکرد محصوال مختلف خواهت شت .کلبعلی و همکاران ( Kalbali
 )et al., 2021به بررسی اثرا تغییر اقلیم در حوضه آبریز قرهسدو بدا
استفاده از متل هیترولوژیکی – اقتصادی پرداختنت .نتایج نشان داد بدا
کاهش آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی درنتیجه افزایش دما و
کاهش بارنتگی ناشی از تغییدر اقلدیم سدطح زیدر کشدت محصدوال
کشاورزی و بازده ناخال کاهش مییابدت .بدهمنظدور کداهش اثدرا
منفی تغییر اقلیم از سناریوی افزایش رانتمان آبیداری و تغییدر الگدوی
کشت استفاده شت .نتایج نشان داد اعمدال ایدن سدناریو سدبب بهبدود
درآمت ناخال بخش کشاورزی در منطقه مدورد مطالعده شدته اسدت.
میرچددی و همکدداران ( )Mirch et al., 2018بددا اسددتفاده از مددتل
بهینهسازی هیترولوژیکی اقتصادی به بررسی مبادال متیریت مندابع
آب فلوریتای جنوبی در سناریوهای مختلف اقلیمی بدین بخدشهدای
کشاورزی ،شهری و محدیطزیسدت پرداختندت .در ایدن مطالعده توابدع
جریمه برای گنجانتن ارزش آب در گرههدای شدهری و کشداورزی و
همچنین خسار ناشی از سیل در متل گنجانته شت .نتایج نشدان داد
تغییر در الگوهای بارش موجب افزایش تقاضای آب منطقهای شدته و
در سناریوهای تغییر اقلیم با کاهش بارنتگی مبادال بین بخشهدای
شرب ،کشاورزی و نیز اکوسیستم برای تدأمین آب افدزایش مدییابدت.
همچنددین نتددایج نشددان داد اگرچدده قابلیددت تددأمین آب شددهری در
سناریوهای مختلف حفظ شته است اما جریمه های جریان بده بخدش
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کشاورزی و محیطزیست افزایش یافته است .ازآنجاکه هدتف مطالعده
حاضر متیریت منابع آب حوضه آبریز قرهسو در شرایط مختلف اقلیمی
است لذا همچون مطالعا فوق از متل هیترولوژیکی اقتصادی بدرای
تخصی بهینه منابع آب و تأمین امنیت غذایی استفاده شت .همچنین
بررسی مطالعا داخلی نشان داد این مطالعا غالباا به مطالعده اثدرا
اجرای سیاست های مختلف جهت توزیع بهینه آب در شرایط مختلدف
اقلیمی بدین دو بخدش کشداورزی و محدیطزیسدت پرداختده و دیگدر
بخش های اقتصادی (صنعت ،شرب و شیال ) یا در متل لحاظ نشدته
و یا بهصور متغیری برونزا در نظر شدته اسدت .اگرچده درایدنبدین
می توان مطالعاتی یافت کده بدا اسدتفاده از مدتل یکپارچده اقتصدادی
هیترولوژیکی به تخصی بهینده مندابع آب بدین کلیده بخدشهدای
اقتصادی و محیطزیست در شرایط خشکسالی پرداختهاندت امدا در ایدن
مطالعا بیشتر بعت حفاظت از تاالب مورد توجه بوده ( Ringler and
 ) Nikouei et al., 2012; Cai, 2006و یدا مانندت سدایر مطالعدا
حتاکثر سازی منافع یک بخش اقتصادی نسبت به سایر بخشها مورد
توجه قرار گرفته است ( .)Ringler and Cai, 2006لذا در این مطالعه
تالش شته است تا با استفاده از الگوی بهیندهسدازی هیدترولوژیکی-
اقتصادی یکپارچه حوضه رودخانه ،توزیع بهینه آب رودخانه قرهسو بین
بخش های مختلف مصرف کننته آب با هتف تأمین حدتاقل آب مدورد
نیاز برای حفظ تاالب میانکاله در شرایط مختلف اقلیمی و نیدز تدأمین
امنیت غذایی در شرایط کمآبیاری مورد بررسی قرار گیرد.
تاالب میانکاله با وسعتی حدتود  077کیلومترمربدع ،حدتود 2077
سال پیش در اثر پیشروی و گسترش شرقی تپه های ماسه ای میانکاله
در ایدران شدکل گرفتده ( )Brouwer and Hofkes, 2008و از نظدر
هیترولوژیک تحت تأثیر دریای خزر و حوزه های آبخیز باالدست است
( .)USEPA, 2018این تاالب بهعنوان اکوسیستمی کمنظیر در سطح
جهانی با توجه به تنو اکوسیستمی بداال ،مندابع بیولدوژیکی مختلدف،
زیستگاه بسیار مناسب و باارزش برای حیوانا کمنظیدر و گوندههدای
مختلف پرنتگان مهاجر آبزی است .تاالب میانکاله با تولیت  07درصدت
خاویار ایران و پرورش  20گونه آبزی از اهمیت اقتصادی قابل تدوجهی
برخوردار است ( .)EPA, 2013ایجاد محدیط مناسدب بدرای پدرورش
طیور ،تعلیف دام ،تغذیه انسان ،انوا گیاهدان دارویدی ،ایجداد فضدای
سبز ،تهیه حصیر ،چوب و سوخت و نیز ایجاد اشتغال برای افراد بومی
منطقه از دیگر ارزشهای اقتصادی تاالب میانکاله محسوب مدیشدود
( .)Amirnejad et al., 2010سیستم رودخانهای که تاالب میانکالده
را تغذیه میکنت شامل رودخانههای کوچک ساحلی در غرب کردکدوی
و رودخانه قره سدو بدوده کده از بخدش شدرقی وارد تداالب مدی شدود
( .)USEPA, 2018در سالهای اخیر به دلیل کاهش سطح آب دریدا
و مستود شتن کانال های ارتباطی خلیج گرگان با دریای خزر ناشی از
افزایش رژیم رسوب گذاری سطح آب خلیج تا  50سدانتیمتر و وسدعت
آن تا ده هزار هکتار کاهش یافته است ( .)EPA, 2013از طرف دیگر،
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استان گلستان که بخش قابلتوجهی از آن در حوضههای آبریز مذکور
قرار گرفته است ،با مزیتهای نسبی در زمینه کشداورزی و بده خداطر
ظرفیدتهدا و قابلیدتهدای بسدیار زیداد ،نقدش اساسدی را در توسددعه
کشاورزی و امنیت غذایی کشور به عهته دارد و علیرغدم محدتودیت
منابع آب توانسته است برخی رتبهها را در تولیت محصوال کشاورزی
در کل کشور شامل رتبه اول سویا ،رتبه اول خاویار ،رتبه سوم گندتم،
رتبه سوم پنبه ،رتبه سوم کلزا ،رتبه چهارم برنج ،رتبه پنجم زیتدون ،و
رتبه چهدارم مداهی گرمدابی را کسدب نمایدت ( Golestan Provice
.)Governorate, 2018
با توجه به مطالعا انجام شدته در زمینده اثدرا خشکسدالی بدر
فعالیتهای اقتصادی و بخش محیطزیست و نیدز بدا توجده بده ارزش
اقتصادی و محیطزیستی تاالب میانکاله ،بهمنظور حفدظ و تدأمین آب
مورد نیاز تاالب میانکاله در خلیج گرگان و جلوگیری از خشدک شدتن
آن و همچنین استفاده از ظرفیدت منطقده در راسدتای امنیدت غدذائی
کشور ،توجه به متیریت منابع آب در حوضه های آبریز قرهسو و خلدیج
گرگان بسیار حائز اهمیت است .همچنین ازآنجاکده بخدش اعظدم آب
مورد نیاز خلیج گرگان و تاالب میانکاله از طریق حوضه آبریز قدرهسدو
تأمین میشود و نیز با توجه به اینکه آببنتها بهعنوان یکدی از مندابع
بالقوه ذخیره آب در این حوضه هستنت لذا چگونگی متیریت منابع آب
در حوضه آبریز قرهسو بهگونهای که تاالب میانکاله حفظ شدود بسدیار
مهم میباشت .با توجه به اینکه مطالعاتی که در منطقه صدور گرفتده
جامعیتی که متیریت یکپارچه از طریق متل هیترولوژیکی -اقتصادی
انجام می دهت را نتارد لذا در این مطالعه تالش شته است تا با استفاده
از الگددوی بهینددهسددازی هیددترولوژیکی-اقتصددادی یکپارچدده حوضدده
رودخانه ،توزیع بهینه آب رودخانه قره سدو بدین بخدش هدای مختلدف
مصرفکننته آب با هتف تأمین حتاقل آب مورد نیاز برای حفظ تاالب
میانکاله در شرایط مختلف اقلیمی و نیز تأمین امنیت غذایی در شرایط
کمآبیاری مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق
در این مطالعه به منظور تخصی بهینه آب رودخانه قره سدو بدین
کاربران موجود در حوضه (بخش کشاورزی ،شرب ،صنعت ،شدیال و
محیطزیست) و حفظ اکوسیستم تاالب میانکاله از متل تجربی حوضه
رودخانه استفاده شت ( .)Mirkarimi et al, 2019متل تجربی حوضه
رودخانه از سه مالفه فرم کاهشی هیترولوژیکی ،1مالفه بهینده سدازی
اقتصادی منطقهای و مالفه محدیطزیسدتی تشدکیل شدته و قدادر بده
برقددراری پیونددتی یکپارچدده ب دین اجددزای هیددترولوژیکی ،اقتصددادی،
محیطزیستی و نهدادی اسدت .همچندین ،ایدن مدتل یکپارچده رفتدار
گره های تقاضای آب را تحت سناریوهای مختلف خشکی شبیه سدازی
1- Reduced form Hydrological Component
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میکنت .ارتباط بین سه جزء متل امکان ارزیدابی دقیدق اثدرا کمّدی
خشکسالی بر قابلیت دسترسی به آب در حوضه رودخانه تحت مطالعه،
و نیز ارزیابی اثرا آن بر رفتار کاربران و منافع اقتصدادی ،اجتمداعی،
خصوصددی و هزینددههددای مصددرف آب را فددراهم مددیکنددت .مددتل
هیترولوژیکی حوضه رودخانه مبتنی بر اصل تعادل آب بوده که حجدم
آب موجود در قسمتهای مختلف رودخانه را تعیین میکنت .مقدتار آب
موجود میتوانت پس از در نظر گرفتن محتودیتهدای محدیطزیسدتی
𝑝𝑠,

()1

برای فعالیتهدای اقتصدادی ،اسدتفاده شدود .در بخدش اقتصدادی بدا
استفاده از توابع تقاضای آب و با توجه به محتودیت های فنی و منابع،
منافع اقتصدادی گدره هدای متقاضدی آب حدتاکثر مدی شدود .در جدزء
محیط زیستی نیز ،منافعی را که خصوصیا محیطزیستی برای جامعده
به ارمغان می آورد را حتاکثر کرده و آنها را بدا مندافع حاصدله از سدایر
کاربردها مقایسه میکنت (.)Kahil et al, 2014

𝑝𝑠,

𝑝𝑠,

𝑝𝑠,

𝑡𝑁𝐵𝐴𝑘,

𝑡𝑁𝐵𝑈𝑢,
𝑡𝑁𝐵𝐼𝑢,
𝑡𝑁𝐵𝐹𝑢,
𝑡𝑁𝐵𝐸𝑒,
∑∑+
∑∑+
∑∑ +
∑∑+
)
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
) 𝑖𝑟 (1 +
) 𝑎𝑟 (1 +
) 𝑢𝑟 (1 +
) 𝑓𝑟 (1 +
𝑡) 𝑒𝑟 (1 +
𝑡

𝑡

𝑢

𝑢

بخش اقتصادی مدل

ابتتا با استفاده از متل تجربی حوضه رودخانده تخصدی آب در
شرایط نرمال و خشکسدالی بررسدی و سدپس رفتدار کداربران آب در
وضعیت های مختلف اقلیمی شبیه سازی شت .هتف متل بهینه سدازی
حوضه رودخانه ،حتاکثر سازی ارزش حال خال تنزیلشدته 1مندافع
اقتصادی و محیطزیستی کدل حوضده در طدول دورهی  17سداله بدا
توجه به محدتودیتهدای هیدترولوژیکی و اقتصدادی اسدت .مسدئله
بهینهسازی برای کل حوضده رودخانده بدهصدور رابطده ( )1اسدت
(:)Nikouei et al., 2012
که در آن  Max zحتاکثر سازی تابع هتف که همان ارزش حال
خال تنزیلشته است ،است NBF ،NBI ،NBU ،NBA .و NBE
به ترتیب منفعت خال بخش کشاورزی ،شرب ،صدنعت ،شدیال و
محیطزیست را تحت سدناریو عرضده آب ( )sو گزینده سیاسدتی ()p
نشان میدهت .منفعت خال از تفاو هزینه کل از منفعت کدل بده
دست میآیت .در رابطه ( r ،)1بیانگر نرخ تنزیدل و اندتیس  kبیدانگر
گره مصرف آب آبیاری u ،بیانگر گره مصدرف غیدر آبیداری (شدرب،
صنعت و شیال ) و  eبیانگر گره محیطزیسدتی اسدت .منفعدت کدل
برابر با تمایل به پرداخت خدتما تفرجدی و محدیط زیسدتی حوضده
رودخانه قرهسو که از مطالعه میرکریمی و همکاران ( Mirkarimi et
 )al., 2019استخراج شت و ارزش اقتصدادی محصدوال و خدتما
بخش کشاورزی (رابطه  ،)2شدرب ،صدنعت و شدیال (رابطده  )0و
هزینه کل شامل هزینه های انرژی ،بهره برداری و نگهتاری ،تصدفیه،
برداشددت و انتقددال آبهددای سددطحی و زیرزمینددی در هددر گددره
مصرف کننته است .منفعت کل کشاورزی برابر با تمایل بده پرداخدت
کشاورزان برای استفاده از آب در بخش کشاورزی است که با استفاده
از میزان افزایش درآمت خال مزرعده ناشدی از تغییدر در مقدتار آب
مصرفی انتازه گیری می شود .رابطه ( )2منافع آب کشاورزی را تحدت
سناریوی عرضه آب  sو گزینه سیاستی  pنشان میدهت:
𝑝𝑠,
𝑠
𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎𝑌 ∗ 𝑗𝑝( = 𝑡𝑇𝐵𝑎𝑔𝑟,
) 𝑘− 𝐴𝐶𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟,𝑐,
()2
𝑘𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,
𝑝𝑠,

𝑡∗ 𝐿𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,𝑘,

1- Discounted Net Present Value

𝑡

𝑢

𝑡

𝑢

∑ ∑ = 𝑧 𝑥𝑎𝑀
𝑡

𝑘

در ایددن رابطدده 𝑟𝑔𝑎𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎 مشددخ کننددته گددره مصددرف آب
کشاورزی p ،قیمت هر واحت محصول (میلیون ریال بر هر کیلوگرم)،
 ACهزینه متوسط تولیت هر کیلوگرم محصول در هکتدار Ls ،سدطح
زیر کشت هر محصول (هکتار) تحدت سدناریوی آبیداری  sو گزینده
سیاستی  pو  Ysعملکرد محصول (کیلوگرم در هکتدار) در سدناریوی
آبیدداری  sاسددت .بددهمنظددور بررسددی تددأثیر کددمآبیدداری بددر عملکددرد
محصوال کشاورزی معادله  3به متل اضافه شت:
𝑠
𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎𝑌
()3
𝑘𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,

𝑘= ((100 − 𝐷𝑒𝑓𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑗,𝑠 ))⁄100) ∗ 𝑌𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,

در ایددن رابطدده 𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑗,درصددت کدداهش در عملکددرد
محصددوال در سددناریوی آبیدداری  sمسددتخرج از مطالعدده ممددن و
همکاران ( ،)Memon et al., 2021اودا و همکاران ( Ouda et al.,
 ،)2021اللیتدا و والکاندان (،)Lalitha and Vallalkannan, 2019
الشددوادفی و همکدداران ( ،)El-Shawafy et al., 2020پددتن و
همکداران ( ،)Patane et al., 2011مولوگتدا و کدانن ( Mulugeta
 ،)and Kannan, 2015ابراهیمی پاک و همکاران ( Ebrahimipak
 ،)et al., 2018و 𝑘 𝑌𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟,𝑐,عملکرد محصدوال کشداورزی در
سال موردمطالعه ( )1330اسدت .بررسدی نظدرا خبرگدان و سدابقه
کشت محصوال کشاورزی در شدرایط مختلدف اقلیمدی در منطقده
نشان داد تحت شرایط کمآبی کشاورزان تمایل به حفدظ سدطح زیدر
کشت محصوال دارنت .لذا این تمایل بده حفدظ تحدت عندوان قیدت
امنیت غذایی بهصور رابطه  0به معادال اضافه شت:
𝑝𝑠,
𝑡𝐿𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 ,𝑐,𝑘,𝑡 = (1 ± α) ∗ 𝐿𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟,𝑐,𝑘,
()0
در این رابطه  Lسطح زیر کشت محصوال در شرایط پایدهLs ،
سطح زیر کشت تحت سناریوی آبیاری  sو  αدرصت تغییر در سدطح
زیر کشت هر محصول در شرایط کمآبیاری و خشکسالی بوده که بدر
اساس نظر کارشناسان و اطالعا کشت در منطقه در طی سالهای
مختلف بهدستآمته است.
تمایل به پرداخدت مصدرف کنندتگان شدهری بدر مبندای مندافع
اقتصادی حاصل از مصرف آب بوده و بر اساس کشش قیمتی تقاضدا
در گرههای مصرف شهری به دست میآیت (رابطه .)0

مزرعه و همکاران ،کاربرد الگوی بهينهسازی یکپارچه اقتصادی -هيدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز ...

()0

𝑝𝑠,

𝑟𝑎𝑒𝑛𝑖𝑙
𝑏𝑟𝑢𝛽 +
𝑡𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑢𝑟𝑏 ,

𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎𝑢𝑞
𝑝𝑠,
𝑏𝑟𝑢𝛽
(𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑢𝑟𝑏 ,𝑡 )2

𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖

𝑝𝑠,

𝑏𝑟𝑢𝛽 = 𝑡𝑇𝐵𝑢𝑟𝑏,

+

در رابطه فوق 𝛽 ها پارامترها و باالنویسهای آنها به ترتیب جزء
ثابت ( ،)interceptخطی ( )linearو درجده دوم ( )quadraticبدرای
استفاده آب در هر گره مصرف آب شرب ( 𝑏𝑟𝑢𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎) در زمدان  tرا
نشدان مدیدهدت (; Kahil et al., 2016; Booker et al., 2005
.)Nikmehr and Zibaei, 2020
به منظور برآورد ضرایب تابع منافع آب شرب ،ابتدتا از رابطده ()0
مشتق گرفته شت و سپس با توجه به اینکده مندافع نهدایی حاصدل از
مصرف هر واحت آب شهری برابر با هزینه نهایی مصرف است ،و نیز
کشش قیمتی تقاضا 1مقتار پارامترهدا محاسدبه گردیدت .تدابع مندافع
ساالنه آب صنعت و شیال نیز از رابطه ( )0به دست میآیدت امدا بدا
توجه به اینکه در صور عتم مصرف آب در بخش صنعت و شیال
منافع کل حاصل از مصرف برابر صفر خواهت بود لذا در رابطده فدوق
𝑡𝑝𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝛽 برابر صفر است .منافع محیط زیستی نیدز بدا اسدتفاده از
تمایددل بدده پرداخددت بازدیتکننددتگان از سددایتهددای محددیطزیسددتی
اندتازهگیدری مدیشدود ( .)Haab and McConnell, 2003مندافع
خال محیط زیستی حوضه آبریز قره سو (منافع حاصدل از آب بندتها،
ست و جریان آب رودخانه) از رابطه ( )0به دست میآیت ( Nikouei et
:)al., 2012
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑡𝑁𝐵𝑒,𝑡 = 𝑇𝐵𝑒,𝑡 − 𝑇𝐶𝑒,
()0
𝑣𝑖𝑟 𝑒 ∋ 𝑟𝑒𝑠,

∀

𝑝𝑠,
𝑡 𝑇𝐵𝑒,منافع کل محدیطزیسدتی حاصدل از مندابع
در این رابطه
ذخیره آب (ست و آببنت) و محیطزیست رودخانه است.

بخش هیدرولوژیکی مدل

متل هیترولوژیکی فرم کاهشی حوضه رودخانه مبتنی بدر اصدل
تددوازن آب 2بددرای هددر دو جریددانهددای سدداالنه و ذخددایر آب اسددت
( .)Taghavi et al., 2014جریانهای ساالنه عبار از منابع عرضه
هیددترولوژیکی ،ذخددایر آب ،روابددط عملکددردی و جغرافیددایی جریددان
رودخانه و آب برداشت شته جهت مصارف مختلف است .جریان هدای
سطحی منبع عرضه هیترولوژیکی بوده هرچنت خود متدأثر از میدزان
بارنتگی خواهنت بود .کل جریان ورودی به گدره هدا از رابطده ( )0بده
دست میآیت:
𝑠
𝑠
𝑡𝑋𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤,𝑡 = 𝜌 𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤,
()0
𝑠
در این رابطه  inflowگرههای عرضه آب 𝜌 ،درصت تدأمین آب
در سناریوی  source ،sحجم آب عرضه شدته توسدط مندابع عرضده
 -1کشش قیمتی تقاضا از مطالعه ادیدبپدور و شیرآشدیانی ( Adibpour and
 )Shirashiani, 2014استخراج شت
2- Mass Balance
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(میلیون متر کعب) و  Xکل جریان ورودی به گرهها است.
بهمنظور تعیین روابط جغرافیایی بین گرههای مختلف موجدود در
حوضه نقشه شماتیک بین آنها با توجه به سامانه اطالعا جغرافیایی
حوضه آبریز قره سو و اطالعا بهدستآمته از شرکت آب منطقده ای
گلستان ترسیم شت (شکل  .)1با استفاده از ایدن نقشده و بدر اسداس
اصل توازن آب ارتباط جغرافیایی بدین گدره هدای موجدود در حوضده
مشخ شت .میدزان برداشدت از آبهدای سدطحی و زیرزمیندی بدا
استفاده از رابطه ( )5نشدان داده شدت .در ایدن رابطده  applyبیدانگر
برداشت بوده کده مقدتاری از آن مدورد مصدرف ( )useقدرار گرفتده،
بخشدی نفدوذ ( )seepageو بخشدی دیگدر بدهصدور جریدانهددای
بازگشتی ( )returnبه رودخانه بازگشت مدی کندت .در ایدن روابدط ∆
ماتریسی است که دارای مقادیر واحت بوده و گرههای مشدخ شدته
بهصور زیرنویس را به هم متصل میکنت.
𝑝𝑠,
()5
𝑋 𝑦𝑙𝑝𝑝𝑎= ∑ ∆𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡,

𝑝𝑠,

𝑡𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦,

𝑡𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡,

𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑
𝑝𝑠,

𝑡+ ∑ ∆𝑝𝑢𝑚𝑝,𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦 𝑋𝑝𝑢𝑚𝑝,
𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑

∀ 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦 ∋ 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑎𝑔𝑟 , 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑢𝑟𝑏 , 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑖𝑛𝑑 , 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑓𝑠ℎ
𝑡𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑 ∀
∋ 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑔𝑟 , 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏 , 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑑 , 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑓𝑠ℎ

در حوضه آبریز قرهسو عالوه بر سفرههای آب زیرزمینی بهعنوان
منبددع طبیعددی ذخیددره آب ،سددت نومددل و آببنددتهای موجددود در
شهرستانها نیز بهعنوان منبع بالقوه ذخیره آب محسدوب مدیشدونت.
ذخیره ساالنه منبع ( )zبا استفاده از رابطه ( )3تعیین می شود ،کده در
این رابطه  zres,tذخیره ساالنه ست یا آببنت zres, t-1 ،ذخیره سال قبدل
منبع و  evpمیزان تبخیر از منبع و  relخدال ورودی و خروجدی از
منبع را نشان میدهت:
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
()3
𝑍
𝑍=
𝑋 𝑙𝑒𝑟− ∑ ∆𝑟𝑒𝑠,
𝑟𝑒𝑠,𝑡−1

𝑡𝑟𝑒𝑙,

𝑡𝑟𝑒𝑠,

𝑙𝑒𝑟
𝑝𝑠,

𝑡− ∑ ∆𝑟𝑒𝑠,𝑒𝑣𝑝 𝑋𝑒𝑣𝑝,
𝑝𝑣𝑒

بهمنظور جلوگیری از تجاوز مقتار آب موجود در ست و آببنتها از
ظرفیت واقعی آنها دو محتودیت حتاکثر و حتاقل مقتار بدرای مندابع
در نظر گرفته شت ( .)Ward et al., 2006با توجه بده اصدل تدوازن
آب ،معادله توازن آب برای منابع زیرزمینی نیز با استفاده از رابطده 3
بهدست آمت (:)Ward et al., 2006
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
𝑝𝑠,
()17
𝑍
𝑍=
𝑋 𝑓𝑤𝑔− ∑ ∆𝑎𝑑𝑎𝑞,
𝑔𝑤,𝑡−1

𝑡𝑎𝑑𝑎𝑞,

𝑡𝑔𝑤𝑓,

𝑞𝑎𝑑𝑎

در این رابطه zgwf,t-1 ،وضعیت ذخیره سدفره زیرزمیندی در سدال
پایه Xadaq,t ،تغییر حجم ساالنه آب سفره زیرزمینی و  zgwf,tوضعیت
منبع در سال  tاست .با توجه به اینکه تقاضای آب کشاورزی متأثر از
الگوی استفاده از زمین است ،لذا در این مطالعه محتودیت زمین نیدز
به معادال اضافه شت.
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جریان سرآب Qarehsou headwater
راهنما

LEGEND
تبخیر از مخزن

آبخوان

Aquifer

مخزن

Reservoir

آب بند

Dam

Reservoir evaporation
 Agriculture divertبرداشت از آبهای سطحی برای کشاورزی
گرگان-آ ق

GOR-AQQ
جریانهای بازگشتی از بخش کشاورزی
جریانهای بازگشتی از بخش شهری
گره های مهم

Important node

جریانهای بازگشتی از بخش صنعت
جریانهای بازگشتی از بخش آبزی پروری

پمپاز

رواناب

Urban return flows
Industury return flows
Fishery return flows

Pumping
بند انحرافی

گيج اندازه گيری

Agriculture return flows

Diversion dam

Measurement gauge
 Agriculture divertبرداشت از آبهای زیرزمینی برای کشاورزی
 urban divertبرداشت از آبهای زیرزمینی برای شهری

Stream flow

برداشت از آبهای زیرزمینی برای صنعت

جریانهای ورودی

Inflows

جریانهای خروجی

Diversions

تاالب

Wetland

شهر

City

Industry divert
 Fishery divertبرداشت از آبهای زیرزمینی برای آبزی پروری

گیج اندازه گیری
رواناب

Measurement gauge
Stream flow

بندرترکم -کردکوی

BTN-KOK
جریانهای بازگشتی از بخش کشاورزی

Agriculture return flows

جریانهای بازگشتی از بخش شهری

Urban return flows
Industury return flows

جریانهای بازگشتی از بخش صنعت
جریانهای بازگشتی از بخش آبزی پروری

Fishery return flows

گیج اندازه گیری

Measurement gauge

تاالب میانکاله

Miyankaleh Wetland

 Agriculture divertبرداشت از آبهای زیرزمینی برای کشاورزی
 urban divertبرداشت از آبهای زیرزمینی برای شهری

Industry divert

برداشت از آبهای زیرزمینی برای صنعت

 Fishery divertبرداشت از آبهای زیرزمینی برای آبزی پروری

شکل  -1شبکه گرهها و جریانهای ورودی/خروجی به /از رودخانه قرهسو
Figure 1- Nodes network and inflows/ outflows to/ from Qarehsou basin

این محتودیت بیان میکنت کدل سدطح زیدر کشدت محصدوال
زراعی و باغی در هر شهرستان (گره) از کل زمینهای موجدود در هدر
گره در هر زمان نمیتوانت بیشتر باشت.
خشکی یکی از خصوصیا ذاتی کشور ما بوده و بروز خشکسدالی
در سالهای اخیر و به دنبال آن کمآبی این مسدأله را تشدتیت کدرده و
بخش کشاورزی را با مشکال مختلفی مواجه کرده است .با توجه به
این مطالب و کمبود آب در کشور ،استفاده بهینه از آب در زراعت آبدی
امری ضدروری اسدت .کدم آبیداری یدک راهکدار بهینده بدرای تولیدت
محصوال تحت شرایط کمبود آب است .در این روش متیریت آب با
کاهش درصتی از آب توصیه شته و تعیین حت بهینه آن میتدوان بده
محصول ایتهآل دست یافدت ( .) Fardad, 2011; Naderi, 2010در
کم آبیاری عمتاا به گیاهان اجازه داده مدی شدود تولیدت کمتدری داشدته
باشنت .هتف آبیار افزایش کارایی مصرف آب از طریق کداهش میدزان
آب در هر آبیاری و یا تعتاد آبیاریهدا اسدت ( .)Smardon, 2009در

این مطالعه کمآبیاری در شرایط خشکسالی بهصور درصدتی از کدل
آب آبیاری برای محصول مورد نظدر در شدرایط نرمدال بده معدادال
اضافه شته است (رابطه .)11
𝑡𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑗 ,𝑡 = ((100 − 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑗,𝑠 ))⁄100) ∗ 𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑗 ,
()11
در این رابطه 𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑦𝑖,𝑗,𝑡 ،مقتار آب برداشت شته توسط محصول
 jام و  Deffj,sدرصت کاهش آب مصرفی محصول  jدر شرایط کمبدود
آب و در سناریوهای مختلف ( )sرا نشان میدهت.
ازآنجاکدده رودخاندده قددرهسددو حددتود  %02آب ورودی بدده تدداالب
میانکاله را تأمین میکنت ( )Taghavi et al., 2014لذا تأثیر بسدزایی
در اکولوژی گونه های گیاهی و جدانوری تداالب و بده ویدژه در ناحیده
ساحلی اطراف رودخانه دارد .بهمنظور تعیین مقتار جریان محیطزیستی
بده تداالب از مطالعده تقدوی و همکداران ()Taghavi et al., 2014
استفاده شت .بر اساس مطالعه مذکور حتاقل جریان وردی به تداالب از
رودخانه قره سو با هدتف حفدظ تداالب میانکالده بده عندوان زیسدتگاه

مزرعه و همکاران ،کاربرد الگوی بهينهسازی یکپارچه اقتصادی -هيدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز ...

پرنتگان آبزی و کنار آبزی در محتوده  17تا  15میلیون متر مکعب در
سال است .با توجه به اطالعا موجود ،در شرایط فعلی (پایده) مقدتار
جریانا ورودی به تاالب از رودخانه قره سو کمتر از نیداز آبدی تداالب
بوده و در شرایط نرمال با توزیع بهینه منابع آب حوضه بین بخشهای
اقتصادی میزان آب دریافتی تاالب میانکاله از رودخانه قره سدو نسدبت
به شرایط پایه بایستی افزایش یافته ،بهطوریکه حدتاقل نیداز تداالب
( 15میلیون مترمکعب در سال) را تأمین مدیکندت .اگرچده حجدم آب
ورودی به تاالب در سناریوی خشکسالی کاهش یافته اسدت امدا ایدن
میزان برابر با حتاقل دبی مورد نیاز در شرایط نسبتاا مناسب بدوده لدذا
حفظ محیطزیست تاالب متنظر قرار گرفته است .همچنین با توجه به
اینکه هتف مطالعه حاضر حفظ تاالب میانکاله در شدرایط خشکسدالی
است ،لذا گزینه سیاستی تأمین نیاز محیط زیستی تداالب در دو حالدت
نرمال و خشکسالی مورد بررسی قرار گرفت .سیاست حفدظ تداالب از
کاهش مقتار آب سرمنشأ بر میزان مصرف آب سایر بخدش هدا تدأثیر
خواهت گذاشت .رابطه ( )12و ( )13به عنوان یک محتودیت نهادی بده
الگوی یکپارچه حوضه آبریز قرهسو به ترتیدب بدرای حفدظ تداالب در
شرایط خشکسالی و نرمال اضافه شت:
𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙)𝑠𝑛𝑖(𝑆
()12
𝑋̅𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡 ,𝑡 = 10
𝑡∀ 𝑠 = 𝐷𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ
𝑡𝑒𝑤
𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙)𝑠𝑛𝑖(𝑆
̅
𝑋𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡𝑤𝑒𝑡,𝑡 = 18
𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁 = 𝑠 ∀
()13
همچنین دو سدناریو بدرای عرضده سدر آب رودخانده و آب هدای
سطحی بهصور یک دورهی  17ساله به شر زیر در نظر گرفته شت:
سناریو عرضه آب نرمال :در این سناریو  177درصت حجم سدر آب
در سال پایه بهعنوان عرضه آب در نظر گرفته میشود.
𝜌 𝑠 = %100
𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁 = 𝑠 ∀
()10
سناریو عرضه آب خشکسالی :در این سناریو  07درصدت میدانگین
وزنی عرضه آب سال پایه به عنوان عرضده اولیده آب در نظدر گرفتده
میشود.
𝜌 𝑠 = %50
𝑡∀ 𝑠 = 𝐷𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ
()10
در این مطالعه اطالعا مربوط به گرههای عرضه و تقاضای آب،
میزان تبخیر و نفوذ در منطقه از شرکت آب منطقهای استان گلسدتان،
سدطح زیدر کشدت ،قیمدت و عملکدرد محصدوال از سدازمان جهداد
کشاورزی استان و میزان مصرف شهری از اداره آب و فاضالب استان
گلستان جمع آوری گردیت .سپس الگوریتم های الزم برای دستیابی بده
متل یکپارچه حوضه رودخانه در بسدته ندرم افدزاری  GAMSنوشدته
( )Blaco et al., 2013و برای هر گزینده سیاسدتی و هدر سدناریوی
عرضه آب بهصور جتاگانه اجرا شت.
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز قرهسو یکی از حوضههای واقعشته در استان گلستان
است که با مساحت حدتود  100177هکتدار حدتود  5درصدت آن را در
برمی گیرد .رودخانده قدره سدو از الحداق چندت رودخانده کدوچکتر کده
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مهددمتددرین آنهددا رودخانددههددای کردکددوی ،شصددتکالتدده ،زیددار و
گرمابتشت است تشکیل شته است .این رودخانههای کوچکتر پدس از
الحاق به یکتیگر در مجاور روستای قره سو به خلیج گرگان) جریان
مییابت (شکل  .)2ست نومل با گنجایش  0میلیون مترمکعدب و حجدم
تنظیمی حتود  10میلیون مترمکعب در  12کیلدومتری جندوب شدرقی
گرگان احتا شته است که آبیاری  0هزار هکتار از اراضی زیر کشت
را به خود اختصاص داده است .بررسی رونت جریان رودخانده قدرهسدو
نشان داد جریان رودخانه قره سدو از مهرمداه روندت افزایشدی بده خدود
می گیرد و در فروردین به بیشترین مقتار خود می رست ،سدپس آبدتهی
رودخانه کم می شود و در مردادماه به کمتدرین مقدتار خدود مدی رسدت
(( )Rigenal Water Company of Golestan, 2016شدکل .)3
بررسی رونت میانگین آب ورودی به تاالب میانکاله در خروجی رودخانه
قرهسو نیز بیانگر کاهش جریان آب ورودی به تاالب است (شکل .)0
پناهگاه حیا وحش میانکاله با وسدعت  00777هکتدار در غدرب
استان گلستان و شرق استان مازنتران واقع شته است .تاالب میانکاله
بهعنوان بخشی از شبهجزیره میانکاله است که در منتهدیالیده جندوب
شرقی دریای خزر قرار گرفته است .آب مورد نیداز تداالب میانکالده از
منابع گوناگونی همچون نزوال جدوی ،آب هدای سدطحی ،آب هدای
زیرزمینی و نوسانا دریای خزر تأمین مدیشدود .همچندین رودخانده
قرهسو (سیاهآب) و رودخانده غازمحلده در غدرب گلسدتان دو سیسدتم
رودخانهای تغذیهکننته تاالب میانکاله میباشنت (.)EPA, 2013

نتایج و بحث
برای تأمین پایتار آب برای حفظ محیط زیست تاالب میانکالده بدا
توجه به اینکه مصرف بخش شرب در اولویت اول تخصی قرار دارد،
لذا امکان کاهش آب تحویلی به این بخش وجود نتارد .به همین دلیل
سایر بخشها بهویژه بخش کشاورزی بایدت بیشدترین مسداعت را در
تأمین آب مورد نیاز تاالب متقبل شود .جتول  1وضعیت جریدان هدای
محیطزیستی به تاالب در شرایط نرمال و خشکسالی را بر اساس نتایج
الگوی اقتصادی-هیترولوژیکی حوضه آبریز قرهسو نشان میدهدت .در
سال پایه کل منابع آب حوضه (بتون اعمال هرگونه سدناریو عرضده و
گزینه سیاستی) معادل  003میلیارد متدر مکعدب بدوده کده در سدناریو
عرضه نرمال آب و با در نظر گرفتن سیاست حفدظ تداالب در شدرایط
مناسب حجدم کدل جریدان در حالدت بدتون اعمدال هدر دو سیاسدت
کم آبیاری و امنیت غذایی و با اعمال دو سیاست فوق نسبت به حالدت
پایه افزایش یافته که این امر ناشی از افزایش انتقال آبهای زیرزمیندی
به رودخانه است .کاهش حجم کدل جریدان در سدناریوی خشکسدالی
ناشی از اعمال قیت کاهش  07درصتی مندابع آب بدهمنظدور بررسدی
وضعیت الگوی توزیع و مصرف آب در شدرایط خشکسدالی در منطقده
مورد مطالعه میباشت.
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شکل  -2موقعیت حوضه آبریز قرهسو و تاالب میانکاله در استان گلستان و در کشور
Figure 2- Situation of Qarehsou river basin and r Miankaleh wetland in Golestan province and Iran
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Figure 4- Dubi Qarehsou River neathe r Miankaleh wetland
)(MCM

Figure 3- Average of Qarehsou river dubi in 2015-2016

الگوی فعلی توزیع آب در منطقه به گوندهای اسدت کده بیشدترین
حجم آب به ترتیب به بخدش کشداورزی ،شدرب ،شدیال و صدنعت
اختصاص داده شته است .در سناریوی نرمال الگدوی پیشدنهادی و بدا
گزینه سیاستی حفظ تاالب در شرایط مناسب و نیز اعمال سیاستهای
کم آبیاری و امنیت غذایی ،مصرف آب در بخدش کشداورزی افدزایش
یافته که این امر ناشی از توزیع بهینده مندابع و کداهش تغذیده سدفره
زیرزمینی می باشت .در سناریوی خشکسالی الگوی پیشنهادی ،بررسدی

میزان مصرف آب توسط بخش های مختلف نشان داد با کاهش مقتار
آب در این سناریو ،بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها با کاهش
بیشتری در مصرف آب مواجه میشود .این نتیجه ،با نتایج بهدستآمته
از مطالعا نیکدوئی و همکداران ( ،)Nikouei et al., 2012بالکدو و
همکاران ( ،)Blaco et al., 2013کهیل و همکاران ( Kahil et al.,
 )2014و استیو و همکاران ( )Esteve et al., 2018مطابقت دارد.
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...  هيدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز- کاربرد الگوی بهينهسازی یکپارچه اقتصادی،مزرعه و همکاران
) توازن هیدرولوژیکی به تفکیک سناریوهای عرضه آب و گزینههای سیاستی در حوضه آبریز قرهسو (میلیون متر مکعب در سال-1 جدول
Table 1- Hydrological balance by water supply and policy scenarios in Qarehsou basin (millions cubic meter per year)

*حفظ تاالب در شرایط مناسب

گزینه سیاستی
Policy option

**حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

Wetland protecting in relatively
suitable condition

Wetland protecting in suitable condition

سناریو عرضه آب

پایه

نرمال

خشکسالی

Water supply scenario

Base

Normal

Drought

-

بدون اعمال سياست

با اعمال سياست

بدون اعمال سياست

Without policy

With policy

Without policy

با اعمال
سياست
With policy

منابع
sources

جریانهای سر آب
Headwater flows

رواناب سطحی
Surface runoff

آب برگشتی
Return flows

- خروجی ست (ورودی
)خروجی

222.2

222.2

222.4

103.8

102.2

35

35

35

16.3

16.1

63.3

63.3

66.6

48.5

40.3

-23.8

-23.8

-23.8

-23.8

-23.8

276.5

286

296.2

145.3

84.6

573.2

582

596.2

290.1

219.4

339.4

360.3

377

294.2

276.1

52.8

52.8

53

52.3

52.3

20.6

20.1

20

19.7

19.7

24.7

24.7

25

22.6

22

0.9

0.9

1

0.9

0.9

0

18

18

10

10

134.8

101.8

102

-109.5

-161.5

573.2

578.6

596

290.1

219.4

خال

Net reservoir release
(outflow-inflow)

انتقال آب زیرزمینی به رودخانه
Groundwater transfer to the
river

کل
Total

مصارف
Use

کشاورزی
Agriculture

شرب
Urban

صنعت
Industry

پرورش ماهی
Fishery

تبخیر از حوضه
evaporation

)محیطزیست (تاالب
Environment (wetland)

تغذیه سفره زیرزمینی
Groundwater recharge

کل
Total

یافتههای تحقیق: مأخذ
Source: Research findings
 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز تاالب در شرایط نرمال15 *تأمین
*Supplying 18 MCM water required of the wetland under normal condition

 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز تاالب در شرایط خشکسالی17 **تأمین
**Supplying 10 MCM water required of the wetland under drought condition

01

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،63شماره  ،1بهار 1041

نسبت به بخش کشاورزی بسیار کمتر است لذا با کاهش میزان آب در
دسترس کمتر تحت تأثیر قرار گرفته است .کاهش بیشازحت مصدرف
آب آبیاری در دوره خشکسالی ناشی از اعمال سیاسدت کدمآبیداری در
متل میباشت .سیاست کمآبیاری با صرفهجویی نسبت به آبیاری کامل
موجب کاهش مصرف آب شدته اسدت .ایدن نتیجده ،نتدایج مطالعدا
یوسفیان و همکاران ( ،)Yosefian et al., 2018اسحقی نصرآبادی و
همکداران ( )IshaghiNasrabadi et al., 2014را تائیدت مدیکندت.
فعالیت پرورش ماهی بهشت به آب وابسته اسدت .امدا بدا توجده بده
کوچک بودن حجم این فعالیت در منطقه با کاهش آب در دسترس در
شرایط خشکسالی نسبت به بخش کشاورزی با کاهش کمتر اما نسبت
به شرب و صنعت با کاهش بیشدتری مواجده شدته اسدت .در شدرایط
نرمال و خشکسالی با توزیع بهینه مندابع آب بدین کلیده بخدشهدای
تقاضاکننته آب منجر به آزادسازی بخشی از منابع و تأمین حتاقل نیاز
آبی تداالب شدته اسدت .ایدن نتیجده نتدایج مطالعده رینجلدر و کدای
( )Ringler and Cai, 2006و کهیدل و همکداران ( Kahil et al.,
 )2014را تأییت میکنت.

جتول  2میزان مصرف آب در سناریوهای مختلف توسط گره های
مختلف تقاضاکننته آب را نشان می دهت .با توجه به ایدن جدتول کدل
آب مورد نیاز گرههدای تقاضداکننته آب در سدال پایده معدادل 030/0
میلیارد متر مکعب بوده که از این میدزان بیشدترین سدهم مربدوط بده
بخددش کشدداورزی ( 300/3میلیددون مترمکعددب) 50 ،درصددت آبهددای
سطحی و زیرزمینی حوضه مورد مطالعه در بخش کشداورزی اسدتفاده
میشود ،و کمترین میزان مصرف مربوط به بخش صنعت ( 0/0درصت)
بوده است .با اعمال سناریو عرضه نرمال آب و گزینه سیاسدتی حفدظ
تاالب در حالت عتم اعمال دو سیاسدت کدمآبیداری و امنیدت غدذایی
مصرف بخش کشاورزی کاهش یافته و مصرف سایر بخش هدا ثابدت
مانته است .در این شرایط به دلیل اعمال سناریوی محیطزیستی مقتار
آب مورد نیاز برای حفظ تاالب در شرایط مناسب تأمین شته است.
در شرایط خشکسالی به دلیل کاهش حجم سدرآب ،مقدتار آب در
دسترس کلیه بخشها کاهش یافته است .ازآنجاکده تدأمین آب مدورد
نیاز بخش شرب مهمترین هتف سازمانهای ذیربط اسدت لدذا ایدن
بخش نمی توانت کاهش زیادی در مصرف آب را تجربده کندت .بخدش
صنعت در این استان یک فعالیت نوپا بوده و مصرف آب در این بخش

جدول  -2مصرف آب به تفکیک نوع فعالیت ،سناریو عرضه آب و سیاست حفظ تاالب در حوضه آبریز قرهسو (میلیون مترمکعب)
)Table 2- Water use by kinds of activity, water supply scenario and wetland protection policy in Qarehsou basin (MCM

حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

حفظ تاالب در شرایط مناسب

Wetland protecting in suitable
condition

Wetland protecting in relatively
suitable condition

Policy option

خشکسالی

نرمال
Normal

سناریو عرضه آب

Drought

با اعمال سیاست
With policy

بدون اعمال
سیاست
Without policy

بدون اعمال

با اعمال سیاست
With policy

سیاست

گزینه سیاستی

پایه
Base

Water supply
scenario

Without policy

134.2

211.1

377.4

360.3

339.4

52.1

51.9

52.8

52.8

52.8

19.7

19.7

20.1

20.1

20.1

22

22.6

24.7

24.7

24.7

10

10

18

18

0.4

238

315.3

492.9

476.1

437.4

کشاورزی
Agriculture

شرب
Urban

صنعت
Industry

پرورش ماهی
Fishery

محیطزیست تاالب
Wetland
environment

کل
Total

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

جتول  3اثر اجرای گزینه سیاستی بر ترکیدب کشدت محصدوال
زراعی و باغی حوضه آبریز قره سدو را نشدان مدی دهدت .کشداورزان از

طریق تغییر در الگوی کشت خود را با تغییرا در سیاست ها ،آب وهوا،
هزینههای تولیت و  ...سازگار میکننت .مطابق این جتول اجرای گزینده

مزرعه و همکاران ،کاربرد الگوی بهينهسازی یکپارچه اقتصادی -هيدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز ...

سیاست حفظ تاالب در حالدت بدتون اعمدال سیاسدت آبیداری سدبب
کاهش سطح زیر کشت کلیده محصدوال زراعدی و اعمدال سیاسدت
کم آبیاری باعث افزایش سطح زیدر کشدت محصدوال کشداورزی در
شددرایط عرضدده نرمددال آبشددته اسددت .افددزایش سددطح زی در کشددت
محصوال ناشی از افزایش انتقال آبهای زیرزمینی به رودخانه و نیز
استفاده بهینه از مندابع آب در دسدترس کشداورزان اسدت .در شدرایط
خشکسالی با کاهش  07درصتی روانابهای سدطحی و جریدانهدای
سر آب ،مقتار آب در دسترس کلیه بخش ها اعم از کشاورزی کداهش
مییابت که این امر منجر بده کداهش سدطح زیدر کشدت محصدوال
کشاورزی میشود .میزان کداهش سدطح زیدر کشدت در حالدت عدتم
اعمال سیاست کمآبیاری و امنیت غذایی نسدبت بده شدرایط پایده 10
درصت بوده در حالیکه با اجرای این دو سیاسدت سدطح زیدر کشدت 2
درصت در مقایسه با شرایط فعلی کاهش مییابت .کاهش کمتدر سدطح
زیر کشت در صور اعمال سناریوهای کمآبیاری و امنیت غدذایی بده
معنای حفظ امنیت غذایی در منطقه مورد مطالعه در شرایط خشکسالی
است.
در شرایط خشکسالی و بتون اعمال سیاست کمآبیداری و امنیدت
غذایی بیشترین و کمترین کاهش سطح زیر کشت به ترتیب مربوط به
محصوال کلزا و جو با  13/0و  11/0درصدت کداهش بدوده اسدت در
حالیکه با اعمال سیاست های مذکور بیشترین و کمترین کاهش سطح
زیر کشت به ترتیب مربوط به محصوال جو و برنج ( 3/0و  3درصدت
کاهش نسبت به شرایط پایه) می باشت .علیرغم باال بدودن نیداز آبدی
محصول برنج اما در شرایط خشکسالی سطح زیر کشت این محصدول
 3کاهش یافته است .با توجه به باال بودن درآمت حاصل از تولیدت ایدن
محصول و همچنین با اعمال قیت کمآبیاری و امنیت غذایی این نتیجه
دور از انتظار نیست .با اعمال قیت کمآبیاری و امنیت غذایی سطح زیدر
کشت کلیه محصوال زراعی بین  3تا  3/0درصت کاهش یافته است.
ازآنجاکه این کاهش سطح زیر کشت کلیه محصوال زراعدی اعدم از
محصوال استراتژیک ناچیز بوده لدذا خشکسدالی نمدیتواندت امنیدت
غذایی منطقه مورد مطالعه را دچار اخالل نمایت .اگرچده در مواجده بدا
خشکسالی و با هتف حفظ تاالب ،مصرف کل آب در بخش کشاورزی
کاهش یافته اما این کاهش بیشتر ناشی از کاهش مصدرف مندابع آب
زیرزمینی ( 00درصت) برای محصوال زراعی است (جتول .)0
بررسی منافع و هزینه های گرههای تقاضاکننته آب نشدان داد ،در
سیاست حفظ تاالب با شرایط نرمال سدودآوری فعالیدت کشداورزی و
محیطزیست تاالب افزایش یافتده و سدودآوری فعالیدت هدای شدرب،
شیال و صنعت بتون تغییر مانته اسدت .در سدناریو خشکسدالی و در
حالت عتم اجرای سیاست کم آبیاری و امنیت غذایی ،کمآبی ناشدی از
خشکسالی ازیکطرف و سیاست حفظ تاالب از سوی دیگر ،از طریدق
کاهش مصرف آب در گرههدای تقاضداکننته آب موجدب کداهش 31
درصتی منافع خال ساالنه حوضه آبریز قره سدو و شداخ رفداه در
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این منطقه نسبت بده شدرایط پایده شدته اسدت .بدا اعمدال سیاسدت
کم آبیاری و امنیت غذایی میزان کاهش در منافع نسبت به حالت عتم
اجرای سیاست کمتر بوده و شاخ رفاه  20درصت نسدبت بده حالدت
پایه کاهش یافته اسدت .کداهش در رفداه و مندافع خدال در نتیجده
خشکسالی ،با نتایج مطالعا نیکدوئی و همکداران ( Nikouei et al.,
 )2012و کهیددل و همکدداران ( )Kahil et al, 2014مطابقددت دارد
(جتول  .)0بهمنظور برآورد منافع تاالب از مطالعه امیرنژاد و همکداران
( )Amirnejad et al., 2010استفاده شت .سپس بدا اسدتفاده از ندرخ
تنزیل مناسب و حجم آب ورودی به تاالب از رودخانه قرهسدو خدال
منافع محاسبه گردیت .بررسی رونت جریان ورودی به تاالب میانکاله در
سال پایه نشان داد کل آب ورودی به تاالب از رودخانه قره سو بسدیار
انتک بوده و نیاز آبی تاالب را تأمین نمیکنت .با اعمدال قیدت حدتاقل
مقتار تدأمین آب مدورد نیداز تداالب در شدرایط نرمدال و خشکسدالی
ازآنجاکه این حتاقل مقتار از تغذیه تاالب توسط رودخانده قدرهسدو در
شرایط فعلی بیشتر است لذا منفعدت خدال تداالب در هدر دو حالدت
نرمال و خشکسالی نسبت بده شدرایط پایده افدزایش یافتده اسدت .در
شرایط خشکسالی با کاهش رژیم آورد رودخانه به تاالب منافع حاصله
نیز کاهش مییابت.

نتیجهگیری
بر اساس نتایج ،به طورکلی در شرایط کنونی تخصی و مصدرف
آب بین مصرف کننتگان مختلف در حوضه قره سو بهینه نبدوده اسدت.
در سناریوی نرمال عرضه آب ،علی رغم کاهش کل منابع آب به منظور
حفظ تاالب میانکاله در شرایط مناسب ،در بخش کشاورزی سطح زیر
کشت اکثر محصوال افزایش یافته که این امر به نوبه خدود موجدب
افزایش مصرف منابع آب در این بخش شته است و درنهایت با فرض
ثابت بودن قیمت محصوال کشاورزی و سایر عوامدل تولیدت ،مندافع
خال این بخش از رشت مثبتی برخوردار بوده است .در حالت سدناریو
عرضه نرمال آب علیرغم اختصاص  15میلیون متر مکعب مندابع آب
به تاالب میزان مصرف و ارزش ناخدال سداالنه بخدش شدرب نیدز
افزایش یافته که این امر ناشی از تخصی بهینه منابع آب اسدت .در
شرایط خشکسالی به دلیل کم آبی ناشی از خشکسالی و کاهش مقدتار
مشخصی از حجم آب سدر آب و جریدانهدای سدطحی جهدت حفدظ
تاالب ،مصرف آب در کلیه بخشها کاهش یافته که ایدن کداهش در
بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش هدا بدوده اسدت .در ایدن حالدت
کشاورزان میتواننت از طریدق تغییدر در الگدوی کشدت و کدمآبیداری،
کاهش سطح زیر کشت محصوالتی که نیاز آبی باالیی دارنت و توسعه
محصوالتی با نیاز آبی کمتر و یا محصوالتی که علی رغم نیاز آبی باال
از درآمت باالتری نسدبت بده سدایر محصدوال برخدوردار هسدتنت ،از
کاهش بیشازانتازه درآمت جلوگیری میکننت.
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) سناریو عرضه آب و گزینه سیاستی در حوضه آبریز قرهسو (هکتار، سطح زیر کشت به تفکیک محصوالت-3 جدول
Table 3- Total Land in Production by Crop, Water Supply, and Policy Scenario Qarehsou River Basin (hectare)

حفظ تاالب در شرایط مناسب

حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

Wetland protecting in relatively
suitable condition

Wetland protecting in suitable
condition

پایه

نرمال

خشکسالی

Base

Normal

Drought

گزینه سیاستی
Policy option

سناریو عرضه آب
Water supply
scenario

بدون اعمال
سیاست

با اعمال
سیاست

با اعمال سیاست

بدون اعمال سیاست

Without
policy

With policy

Without policy

4,280

4,110

4,320

3,460

4,140

48,930

46,970

49,420

41,960

47,300

3,850

3,690

3,880

3,420

3,710

15,430

14,810

15,580

13,000

14,970

12,680

12,170

12,710

10,300

12,260

4,350

4,170

4,390

3,510

4,210

3,260

3,130

3,300

2,660

3,160

2,090

2,000

2,110

1,710

2,020

6,880

6,600

6,940

5,720

6,670

480

480

480

480

480

600

600

600

600

600

370

370

370

370

370

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

630

630

630

630

630

90

90

90

90

90

70

70

70

70

70

820

820

820

820

820

50

50

50

50

50

106,711

102,642

108,000

90,704

103,000

With
policy

محصوال
Crops

پنبه
Cotton

گنتم
Wheat

جو
Barley

برنج
Rice

سویا
Soybean

کلزا
Canola

ذر علوفهای
Sorghum

گوجهفرنگی
Tomato

سیبزمینی
Potato

آلو
plum

هلو
peach

شلیل
Nectarine

پرتقال
Orange

نارنگی
Tangerine

انار
Pomegranate

خرمالو
Persimmon

زیتون
Olive

گردو
Walnut

جمع
Total

یافتههای تحقیق: مأخذ
Source: Research findings
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جدول  -4مصرف آب کشاورزی به تفکیک محصوالت ،سناریوهای عرضه آب و گزینههای سیاستی در حوضه آبریز قرهسو
(میلیون متر مکعب در سال)
Table 4- water irrigation consumption by Crop, Water Supply, and Policy Scenario in Qarehsou River
)Basin (MCM per year
حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

حفظ تاالب در شرایط مناسب

Wetland protecting in suitable
condition

Wetland protecting in relatively
suitable condition

خشکسالی

نرمال

Drought

Normal

گزینه سیاستی
Policy option

پایه
Base

سناریو عرضه آب

بدون اعمال

با اعمال

بدون اعمال

سیاست

سیاست

سیاست

Without policy

With policy

Without policy

121.6

198.5

351.7

334.7

313.7

84.6

137.8

243.9

232.1

217.6

12.6

12.6

25.7

25.7

25.7

8.8

8.8

18.0

18.0

18.0

134.2

211.1

377.4

360.3

339.4

93/4

146.6

261.8

250/0

235.5

68.3

76.3

84.4

82.7

68.4

65.9

134.8

293.0

277.6

271.0

با اعمال سیاست
With policy

Water supply scenario

حجم آب

گروه محصوال

Water used

Production

Applied

محصوال زراعی

آبیاری
مصرفی

Crops

Depleted

آبیاری
Applied

مصرفی

محصوال باغی
Fruits

Depleted

آبیاری
Applied

مصرفی

کل آب آبیاری و مصرفی
Total use

Depleted

سطحی
Divert

زیرزمینی

کل منابع
Total source

Pumped

مأ ذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمیندی از یدک سدو و کداهش
سطح زیر کشت بخش کشاورزی از سوی دیگر موجب کاهش مندافع
خال ساالنه بخش کشاورزی شته است .با توجه به اینکده آب نیداز
حیاتی جامعه بشری است لذا تأمین آب مورد نیاز بخش شهری وظیفه
اصلی شرکت آب منطقه ای بوده و نمی توان انتظار کاهش قابلتوجهی
در مصرف شرب بهمنظور حفظ تاالب را داشت .مصرف آب در بخدش
شیال اگرچه در مقایسه با سایر گره های متقاضی آب کمتر است ،اما
درآمت حاصله از این بخش نیز کمتر بوده است .با توجه به اینکه نهاده
اصلی در این بخش ،آب است کاهش مقتار آب بر فعالیت این بخدش
به شت تأثیر گذاشته و موجب کداهش ارزش ناخدال آن مدی شدود.
همچنین ،در شرایط خشکسالی بخش صنعت با کاهش مندافع مواجده
اسدت .بخدش صدنعت آب مددورد نیداز خدود را از آبهدای سددطحی و
زیرزمینی برداشدت مدیکندت .ازآنجاکده ایدن بخدش از بدازده بداالیی
برخوردار است لذا افزایش جریانهای بازگشتی می توانت به عنوان یکی

از منابع مهم تأمین آب مورد نیاز این بخش بدوده و عامدل مهمدی در
افزایش فعالیت این بخش به شمار آیت.
افزایش استخراج آب های زیرزمینی از یک سو و کداهش آب هدای
سطحی (ناشی از خشکسالی و تدأمین آب تداالب از سدر آب) اگرچده
حوضه آبریز قرهسو را با مشکل کمآبی مواجه کرده است اما بده دلیدل
توزیع بهینه آب بین گرههای تقاضاکننته مبتنی بر الگوی اقتصدادی-
هیترولوژیکی مورد استفاده از طریق تغییر در الگوی کشت و اسدتفاده
از محصوال مقاوم به خشکی ،مقتار آب ورودی به تاالب میانکاله در
سناریوهای نرمال و خشکسالی افزایش یافته و درنتیجه سبب افزایش
منافع ناخال محیطزیست حوضه قرهسو شته است.بهاینترتیدب ،بده
منظور جلوگیری از کاهش بیش از حت رفاه و منافع اقتصدادی و حفدظ
امنیت غذایی در شرایط خشکسالی و کمیابی آب اعمدال همزمدان دو
سیاست کمآبیاری و امنیت غذایی توصیه می شود.

20

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،63شماره  ،1بهار 1041

جدول  -9منافع خالص ساالنه و هزینههای اجرای برنامه به تفکیک سناریوهای عرضه آب و گزینههای سیاستی در حوضه آبریز قرهسو (میلیون
ریال)
Table 5- Annual net benefit and program performance costs by water supply scenarios and policy options in Qarehsou basin
)(Million Rials

حفظ تاالب در شرایط نسبتاً مناسب

حفظ تاالب در شرایط مناسب

Wetland protecting in suitable
condition

Wetland protecting in relatively suitable
condition

خشکسالی

نرمال

Draught

با اعمال سیاست

Normal

بدون اعمال

گزینه سیاستی
Policy option

پایه

سناریو عرضه آب

Base

Water supply Scenarios

با اعمال سیاست

بدون اعمال سیاست

With policy

Without policy

6,327,043

5,530,118

11,062,759

10,537,653

9,906,203

19,916

19,859

20,157

20,156

20,156

4,198,152

4,198,160

4,282,582

4,282,582

4,282,582

38,912

39,947

43,720

43,724

43,724

14,675

14,675

26,425

26,728

0

10,598,698

9,802,759

15,435,643

14,910,844

14,252,664

4,683

6,857

12,140

11,631

11,412

10,603,382

9,809,616

15,423,503

14,922,474

14,264,076

With policy

سیاست
Without policy

منافع خال

ساالنه

Annual net benefit

کشاورزی
Agriculture

شرب
Urban

صنعت
Industry

شیال
Fishery

محیطزیست تاالب
Wetland environment

خال

منافع ساالنه کل

Total annual net benefit

خال

هزینههای مالی اجرای برنامه

Net financial costs of program
performance

شاخ

رفاه خال

Net welfare index

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

اعمال این سیاست میتواندت از طریدق حفدظ سدطح زیدر کشدت
محصوال کشاورزی سبب افزایش رفداه در منطقده شدود .همچندین
به منظور حفدظ تداالب میانکالده و افدزایش عملکدرد اکولدوژیکی آن،
پیشنهاد می شود مقدتار آب تخصدی یافتده بده بخدش کشداورزی از
آبهای سطحی کاهش یابت و درعینحال ،بهمنظدور افدزایش کدارایی
اقتصادی کشاورزان ،ترویج الگوی کشت بهینه و کاربرد استراتژیهای
کم آبیاری محصوال توسط مسئولین سازمان جهاد کشاورزی اسدتان
موردتوجه قرار گیرد .همچنین ،ازآنجاکه هتف کشاورزان حتاکثرسازی
سود با توجده بده مندابع آب اسدت ،لدذا توصدیه مدیشدود در شدرایط

خشکسالی از راهبردهای مناسب با خشکسالی جهدت بهبدود مدتیریت
منابع آب همچون استفاده از بذرهای اصال شته و مقاوم به خشدکی،
کاهش مصرف آب متناسب با نیاز آبی گیاه و اصدال تداریع عملیدا
کاشت بهمنظور کاهش تبخیر و تعرق استفاده شود .همچنین ،اسدتفاده
از تصفیه پساب سایر بخشها بهمنظور تدأمین آب مدورد نیداز بخدش
صنعت توصیه می شود .عالوه بر این ،توصیه می شود با استفاده مجتد
از پساب واحتهای صنعتی و شهری میزان برداشت از آبهای سطحی
کاهش یافته و با تغییر در الگوی کشت میزان مصدرف آب در بخدش
کشاورزی کاهش یافته تا موجب افزایش آب ورودی به تاالب شود.
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Introduction
Our country is among regions facing water scarcity as a large area of Iran is located in arid and semi-arid
climates. So, comparing the annual average rainfall with annual mean annual precipitation on the planet, the
rainfall in Iran is less than one-third of the the world, in addition, the amount of rainfall and the area in which the
agricultural main water user are located, does not match.The average annual rainfall in the world is about 850
mm and for Iran is about 250 mm, which is 40% less than the annual rainfall in Asia and approximately 33% less
than the annual average of the world. The province of Hamedan has an area of 19493 square kilometers, located
in the west of Iran between 33 degrees and 59 minutes to 35 degrees and 44 minutes north latitude, 47 degrees
47 minutes and 49 degrees, and 30 minutes east along the meridian of Greenwich.
This province area consists of four plains including bahar, Kabotrahang, Razan and Qahavand. The water
catchment area of Hamedan-Bahar plain, also known as Siminrood, is located on the northern slopes of Alvand
altitudes with an area of 2,243 square kilometers. The plain is 880 km2 and the surface area of the main aquifer is
468 km2 (Fig. 1).

Figure 1- Location of Hamedan-Bahar Plain and its Main Aquifer Area
This plain, based on climatic divisions, is located in a cold semisolid climate and has a cool, mountainous
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climate. The ban on the development of exploitation of groundwater in the Hamedan-Bahar plain has been
applied since the year 1992 due to the negative balance and the susceptibility of supplying drinking water in the
cities of Hamedan, Bahar, Laljin.
Around, 330 of the 609 plains in the country have been declared forbidden due to excessive perceptions.
Hamedan-Bahar plain has been faced with a serious problem of water shortages due to excessive withdrawal of
groundwater and negative water balance and the expansion of the area under irrigated production, as the annual
rate of groundwater loss in this plain is 1 meter.
The main objectives of this research are to estimate the economic value of groundwater in the agricultural
sector of Hamedan-Bahar plain and to determine the optimal cropping pattern in the studied area using the
GAMS programming model and mathematical programming.
Eshraqi and colleague (7) on "Estimating the economic value of water in wheat production in Gorgan," have
surveyed the demanders using a production function approach in 2012-2013. The results show that the economic
value of water was estimated at 1564.5 Rials per cubic meter of water. Zeratakish (23), on "The economic
valuation of water in the agricultural sector with an environmental approach in the Lichter plain", used a
multidisciplinary mathematical programming approach. The economic value of water with a limit of 50, 60 and
70 percent was determined as 250, 1500 and 3050 rials, respectively.
Mohammad Ayattha Watto and Amin William (2016) addressed a positive mathematical planning approach
for estimating and valuing groundwater in Pakistan. Their results indicate that limiting groundwater extraction
forces farmers to irrigate the demand for water. Azavara et al. (2012), conducted a study using the PMP method
to evaluate the economic irrigation water in three California regions. The analysis of the results showed that the
final economic value of water is at least 2.5 times the price paid by the users.
Materials and Methods
In this study, a dynamic mathematical programming model was used to evaluate the economics of
groundwater in the agricultural sector. The general form of the model is as follows:
Max:NPVGM=
(
∑i ∑j ∑s[(pi y(w, fer, e, pes, o)ijs −
1
cijs (cw, cfer, cEe , cpes, co, machc)]
)
1
*xijs *
t
(1+r)

S.t:
∑ ∑ ∑ bijs ∗ Xijs ≤ Bi
i

j

s

cijs = machcijs + fercijs + cwijs + cpesijs
+ coijs

(
2
)
(
3
)

(
4
)
The objective function (equation 1) of the dynamic programming model is to maximize the gross returns of
the crop activities of the region.In this equation NPVGM is the return of the program from the agricultural
activities of the study area, p_i the price of the product i, y_ijs of the product i produced with the irrigation
system j in area s (kg/ha), c_ijs, the variable cost of production of product i with irrigation system j In area s per
hectare, cw water consumption cost, cfer fertility cost, CE fertilizer cost, cpes cost of various chemical pesticides
and co cost of other inputs including power, machinery. In this regard, X_ijs is the crop area i produced by
irrigation method j in s, w, water input, fertilizer input chemical fertilizer, e energy input, pes input chemical
pesticide, and other inputs. The limitation of production inputs, including water, land, labor, and chemical inputs
and the market, is generally referred to in equation (2) in which b_ijs is the technical coefficient of inputs and
B_i is the amount of each of them. Equation (4) represents the cost function of water used for agricultural
activity in which pw is the price or tariff of a unit of water, CWE_e The cost of extracting water from the surface
of the earth and pumping and distributing it at the farm level per unit area (ha) and AW The amount of water
consumed per hectare is from different crops.
Results and Discussion
cwijs = [CWEe + pw] AWijs

As the Table 1 shows, products such as tomatoes, watermelons, sugar beets and chickpeas have been
eliminated from the cultivar pattern, the high water requirement, the energy required for these products and the
low price, have led to an increase in farmers production costs if this pattern is implemented in the area, so
cultivation of these products have not been economical for farmers in the region. The cultivation of potato and
alfalfa products that have high water demand are significant in the pattern, which can be due to the economic
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benefits and high yield of these two products in the region. Cultivation of cobbler products, such as cucumber, is
low in optimal cropping patterns. Low-crop cultivation such as corn, rapeseed, garlic and pumpkin in the optimal
pattern is due to market constraints in the region and low yields of these products (corn, rapeseed, garlic and
pumpkin).
Table 1- The Pattern of Cultivating the Studied Area in Optimum (unit: ha)
Product
hamedan
lalejin
Bahar
salehabad
Alfalfa
1489.500
1760.773
381.977
Barely
1526.398
Corn
500
Canola
291.727
708.273
Cucumber
2552.500
Garlic
800
Potato
1489.500
2552.500
1090.250
1204
Pumpkin
500
Wheat
1489.500
1026.102
1090.250
1204
Beans
689.500
590.250
1204

Source: Research Results
Estimating the economic value of groundwater in the regions
According to Table 2, the economic value of groundwater for each meter in Hamedan region is 3543 Rials,
Lalejin 4538 Rials, 4015 Rials bahar and Salehabad 3690 Rials.
As these figures indicate, any additional water supply unit in the region can increase the gross margin of
farmers as much as the calculated economic value of water. The average economic value of water in the
Hamedan plain-spring is 3946.5 Rials.
Table 2- Results of Groundwater Economical Valuation in the Study Area (Rials)
Area of study
Economic value of water (per cubic meter)
hamedan
3543
lalejin
4538
bahar
4015
salehabad
3690
Average plain of hamedan- bahar
3946.5
Source: Research Results

Conclusion
Since the main objective of this study is to estimate the economic value of water in the region, the results
showed that the economic value per cubic meter of calculated water in the study area is higher than the current
price of water in the region. Therefore, any additional unit of water intake in the region can be as much as the
calculated economic value of the water to increase the gross margin of farmers in the studied area.
Keywords: Dynamic mathematical programming, Economic valuation, Groundwater, GAMS, HamedanBahar plain
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چکيده
آب به عنوان يکي از نهاده هاي اساسي در توليدات بخش کشاورزي ،از جايگاه ممتازي در توسعه اين بخش برخوردار ميباشد .در دهههاي اخيرر برا
رشد جمعيت ،افزايش تقاضا براي محصوالت کشاورزي و همچنين توسعه صنعت و کشاورزي ،برداشت از منابع آب زيرزميني بعنوان مهر تررين ترامين
کننده آب در مناطق خشک و نيمه خشک نيز بطور چشمگيري افزايش يافته و منجر به پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه منابع آب و ايجاد بحرران در البر
اين مناطق شده است .بيشک يکي از مه ترين ابزارها در کنترل و مديريت تقاضاي منابع آب و کاهش بحران حاصل از آن ،بهرره گيرري از ابزارهراي
اقتصادي و لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب در فعاليت هاي کشاورزي بعنوان بزرگترين مصرف کننده آن ميباشد .مطالعه حاضر برا هردف ارزشرگیاري
اقتصادي منابع آب زير زميني در دشت همدان -بهار با بهرهگيري از الگوي برنامهريزي پويا با استفاده از نرمافزار  GAMSدر سرال زراعري 1961-69
مي باشد .بر اساس نتايج تحقيق ارزش اقتصادي آب زيرزميني به ازاي هر متر مکع در چهار ناحيه دشت همدان-بهار شامل منطقه همدان  9159ريال،
منطقه اللجين  5194ريال ،منطقه بهار  5111ريال و منطقه صالحآباد  9961ريال محاسبه گرديد .هر چنرين برازده ناخرالا حاصرل از فعاليرت هراي
کشاورزي هر يک از مناطق بهترتي  ،همدان ( ،)9448411/814اللجين ( ،)8154118/111بهار ( ،)5851966/811صالحآباد ( )9996819/111ميبيرون
ريال ،بازده ناخالا کل مناطق ( )11518551ميبيون ريال و ميزان حج آب مصرفي کل معادل  002956511متر معبر بررآورد شرد .بررسري و
مقايسه ارزش اقتصادي برآورد شده با قيمت آب در نواحي مورد مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادي محاسبه شده هر مترر مکعر آب بيشرتر از قيمرت
فعبي آب در منطقه ميباشد ،بطوريکه افزايش هزينه استفاده اين نهاده از طريق ابزارهاي مختبف سياستي نظير وضع قيمت آب ميتواند نقش موثري در
کنترل بهرهبرداري و تخبيه آبخوان داشته باشد.
واژههای کليدی :آب زيرزميني ،ارزشگیاري اقتصادي ،برنامهريزي رياضي پويا ،دشت همدان -بهارGAMS ،
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آب بره عنرروان يکرري از نهررادههراي اساسرري در توليرردات بخررش
کشاورزي ،از جايگاه ممتازي در توسعه اين بخش برخوردار مريباشرد.
با اين حال ،طي سالهاي اخير بهرهبررداري ليربهينره از منرابع آبري،
خشکسالي و رشد جمعيت موج گرديده تا نهاده آب به عنروان يرک
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عامل محدودکننده توليد کشاورزي در تمام نقاط کشرور ايفراي نقرش
کنرد (; Keramatzadeh et al.,Keramatzadeh et al., 2016
 .)2006ايران نيز از جمبه مناطقي است که با کمبود آب مواجه است،
بخررش وسرريعي ازگسررتره کشررور در شرررايي آب و هرروايي خشررک و
نيمهخشک واقع شده است .بطوريکره از مقايسره ميرانگين بارنردگي
ساالنه کشور ( 111ميبيمتر) با ميانگين بارندگي ساالنه در سطح کره
زمين ( 411ميبيمتر) مالحظه مي شود که بارندگي در ايرران کمترر از
يک سوم متوسي بارندگي در سطح دنياسرت ،عرالوه برر ايرن ،ميرزان
ريزش نزوالت جوي و محل ريزش آنها نيز با بخرش کشراورزي کره
مصرفکننده اصبي آب درکشور است ،مطابقت ندارد ( Bakhshi and
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 .)Moghadasi, 2015کميابي منابع آبي و ناتواني انسان در توليد آب
بر خالف ديگر نهاده ها ،موج شده است کره فاصربه برين عرضره و
تقاضاي آب به ويژه در دهههاي اخير به شدت زياد شرده و در بيشرتر
مناطق جهان کمبود عرضره بره وجرود آيرد (.)Balali et al., 2011
آبهاي زيرزميني از منابع طبيعي تجديدشونده محسوب ميشوند کره
بهره برداري معقوالنه و متعادل از آنها منجر به استفاده پايدار و رعايت
نکردن بهرهبرداري متعادل ،منجرر بره نرابودي ايرن منرابع مريشرود.
متوسي بارندگي ساالنه در جهان حدود  411ميبيمتر و در کشور ايران
حدود  111ميبيمتر است کره  51درصرد کمترر از متوسري بارنردگي
ساالنه آسيا و تقريبأ  99درصد کمتر از متوسي بارندگي ساالنه جهران
ميباشد .افزون بر آن ،متوسي پتانسيل تبخير سراالنه در جهران 811
ميبيمتر و در ايران برابر با  1111ميبيمتر ميباشرد ( Bakhshi and
 ،)Moghadasi, 2015اين موضوع نشان ميدهد که تبخير ساالنه در
ايران سه برابر متوسي تبخير ساالنه جهاني است .از يکسرو متوسري
ميزان بارندگي ايران کمتر از متوسي بارندگي جهاني و از سوي ديگرر
متوسي تبخير ساالنه ايران سه برابر متوسي تبخير جهان است که اين
موضوع نشان ميدهد که محردوديت و کمبرود منرابع آبري در ايرران
نسبت به جهان بسيار حاد و جدي تر اسرت .از ايرن رو محردديت آب،
يکي از مه ترين عوامبي است که مري توانرد توسرعه کشرور را دچرار
مشکل نمايد .اين تهديد در کشرورهايي کره داراي منرابع آب شريرين
ک تري هستند بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد به طوريکه ايرران بره
عبت قرار گرفتن در منطقه خشرک و نيمرهخشرک همرواره برا پديرده
ک آبي مواجه بوده است از طرف ديگر برداشت بيرويه در سرالهراي
اخير ،منجر به کاهش سطح آبهاي زيرزميني شده و پايداري آنهرا را
به خطر انداخته است (.)Alizadeh, 2003
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استان همدان در گستره اي به مساحت  16569کبيومتر مربرع ،در
لرب ايران قرار گرفته اسرت ( .)Anonymous, 2015حوضره آبريرز
دشت همدان -بهار که به سيمينه رود نيرز موسروم اسرت برا وسرعت
 1599کيبومتر مربع در دامنه شمالي ارتفاعرات الونرد ( 1186کيبرومتر
مربع) واقع شده است .وسعت دشرت  441کيبرومتر مربرع و گسرترش
سطحي آبخوان اصبي دشت  594کيبومتر مربع مريباشرد (شرکل .)1
دشت همدان -بهار در حدفاصل  1811تا  1411متري از سرطح دريرا
قرار دارد .متوسي دبي دورهي آماري  98سرالهي ايرن رودخانره 1/19
متر مکع در ثانيه معادل  84/4ميبيون متر مکع در سال و متوسري
خروجي حوضه در پنج سال اخيرر برابرر  18/61ميبيرون مترر مکعر
ميباشد .اين دشت بر اساس تقسيمات اقبيمي ،در اقبري نيمرهخشرک
سررد قرررار گرفتره و داراي آب و هررواي سرررد کوهسرتاني مرريباشررد.
ممنوعيت توسعه بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني دشت همدان -بهار
از سال  1981به عبت منفي شدن بيالن و حساسيت تامين آب شررب
شهرهاي همدان ،بهار ،اللجين اعمال شده است .براساس آمار بدست
آمده از وزرات نيرو از ابتداي سال آبي  69 ،1965ميبيارد مترر مکعر
آب در کل بخشهاي کشاورزي ،خانگي ،صنعت مصررف شرده اسرت
که از اين مقدار حدود  41ميبيارد متر مکع معادل  61درصرد از کرل
آب مصرفي کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود ،که قرير بره
 19درصد آب مصرفي از منابع آبهاي زيرزميني تامين ميشود .دشت
همدان -بهار به دليل برداشت بريش ازحرد از سرفره آب زيرزمينري و
منفي شدن بيالن آب و گسترش سطح زيرکشت محصروالت برا نيراز
آبي باال ،با مشکل جدي کمبود منابع آب روبرو شده است بطوريکره
ميزان افت آب زيرزميني در اين دشت ساالنه به يک متر رسيده است
(.) ; Balali et al., 2011Balali and Viaggi, 2015

شکل  -1موقعيت مکاني دشت همدان-بهار و محدوده آبخوان اصلي آن
Figure 1- Location of Hamedan-Bahar Plain and its Main Aquifer Area

بي شک يکي از مه ترين ابزارها در تخصريا بهينره منرابع آب،
ارزشگیاري اقتصادي آن است .به طور کبي مي توان گفت کره تعيرين

يک قيمت قابل قبول و منطقي براي آب ،حداقل اين مزيت را خواهرد
داشت که مصرف کنندگان ،اين نهادۀ گرانبها را کااليي رايگران تبقري
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نکرده و در مصرف آن صرفه جرويي کننرد .در رابطره برا ارزشرگیاري
اقتصادي آبهاي زيرزميني در بخش کشراورزي مطالعرات متعرددي در
داخرل و خررارز از کشرور صررورت گرفتره اسررت .وزيرري و همکرراران
( ،)Vaziri et al., 2016در مطالعهاي به بررسري اثرر قيمرتگریاري
اقتصادي آب آبياري بر الگوي کشت در دشت دهگالن برا اسرتفاده از
الگوي برنامه ريزي رياضي اثباتي و روش حداکثر آنتروپي پرداختند .در
اين تحقيق هزينه استخراز هر متر مکع آب معرادل  995/9ريرال و
ارزش اقتصادي هر متر مکع آب  1111/9ريال بررآورد شرده اسرت.
محققين بر اين باورند که اين اختالف با اعمال سياست قيمتگریاري
آب و افزايش قيمت آن ترا مررز ارزش اقتصرادي ،منجرر بره کراهش
مصرف آب و سطح زيرکشت تمامي محصوالت به ويژه کاهش سطح
زيرکشت محصوالتي مي شود که بازده ناخالا آنها بيشترين کاهش
را در قبال اين سياست داشتهاند.
اشرراقي و همکراران ( ،)Eshraghi et al., 2016در مطالعرهاي
ديگر به بررسي برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد محصول گنردم در
شهرستان گرگان ،از ديد تقاضاکنندگان با استفاده از رهيافت تابع توليد
در سال زراعري  1961-69پرداخترهانرد .ارزش اقتصرادي آب در ايرن
مطالعه معادل  1195/1ريال به ازاي هر متر مکع آب برآورد گرديرد.
همچنين زراعتکيش ( ،)Zeraatkish, 2016ارزشرگیاري اقتصرادي
آب در بخش کشاورزي با رويکرد زيست محيطي در دشرت ليشرتر برا
استفاده از رهيافت برنامهريزي رياضي چندهردفي مرورد مطالعره قررار
داده است .در اين تحقيق ضمن برآورد بازده برنامرهاي کشرت بهينره،
محدوديت منابع آب در سطوح  91 ،11و  81درصرد در برنامره لحراظ
گرديد که ارزش اقتصادي آب در اين سطوح محدوديت به ترتير برا
 111ريال 1111 ،و  9111ريال تعيرين گرديرد .در مطالعره اميرنرژاد و
همکاران ( ،)Amirnejad et al., 2015ارزش اقتصادي آب در توليرد
برنج دانه ببند در دشت بهشهر برابر با  5114/16ريال به ازاي هر متر
مکع آب و در مطالعه نبيزاده ذوالپيراني و همکراران ( Nabizadeh
 )Zolpirani, 2014نيز ارزش اقتصادي آب براي محصرول بررنج بره
ازاي هر مترر معکر  1981ريرال محاسربه شرده اسرت .انصراري و
همکرراران ( ،)Ansari and Mirzaie, 2015موسرروي و همکرراران
( ،)Mousavi and Gharghani, 2011بخشررري و همکررراران
( ،)Bakhshi et al., 2011پرهيزکاري ( ،)Parhizgari, 2014زارعي
و همکاران ( ،)Zarei et al., 2014دهقانپور ( Dehghanpour and
 ،)Sheikh, 2013رفيعي و همکاران ( ،)Rafiei et al, 2012موسوي
و همکرراران ( ،)Mousavi and Shahabi, 2015زارعمهرجررردي
( ،)Zaremehrjerdi, 2011قرقاني و همکاران ( Gharghani et al.,
 ،)2009رهنمررا و همکرراران ( )Rahnama et al., 2012در زمينرره
ارزشگیاري اقتصادي آب زيرزميني مطالعات مشابهي در داخل کشرور
انجام دادهاند .در مطالعات خارز از کشور هاويت و همکاران ( Howitt
 ،)et al., 2012بره منظرور واسرنجي الگوهراي اقتصرادي و تحبيرل

سياست هاي کاربردي در زمينه مديريت منابع آب درکاليفرنيا ،از مردل
برنامه ريزي مثبت و تابع توليد با کشش جانشيني ثابت استفاده کردند.
نتايج نشان داد که انعطاف بيشتر بازار آب همزمران برا بره کرارگيري
سياست قيمتگیاري آب آبياري ميتواند زيانهاي درآمدي حاصرل از
خشکسالي را تا  91درصد کاهش دهد .يو و همکراران ( Yoo et al.,
 ،)2013نيررز در مطالعرره خررود برره برررآورد ارزش آب در يررک منطق رۀ
نيمهخشک (آريزونا) نسبتا ک آب طي سرالهراي  1111ترا  1111برا
اسررتفاده از روش قيمررتگرریاري هرردانيک پرداختنررد .آل کاراببيرره و
همکاران ( ،) Al-Karablieh et al., 2012مسا جرورادو و همکراران
( ،)Mesa-Jurado et al., 2012مررردلين -آزوارا و همکررراران
( ،)0Medellan-Azuara et al., 201ريگبي و همکراران ( Rigby,
 ،)2010گالگو -آياال ( ،) Gallego-Ayala, 2012هوانگ و همکاران
( ،)Huang et al., 2010چاندارسرررررکاران و همکررررراران
( ،)Chandrasekaran et al., 2009مرولي و همکراران ( Molle et
 )al., 2008نيز در مطالعات مختبرف بره بررسري ارزشرگیاري آب در
بخش کشاورزي پرداخته و بر اهميت کارايي سياست قيمتگیاري آب
معرادل ارزش اقتصرادي آن در توليرد فعاليرتهراي کشراورزي تاکيررد
نمودهاند .بررسي مطالعات مختبف نشان ميدهد ،يکي از مهمتررين و
کاراترين ابزارهايي که مريتوانرد در قالر مرديريت تقاضراي آب بره
کنترل تقاضاي آب کشاورزي کمک کند ،تعيين قيمت واقعي يا همان
ارزش اقتصادي آب ميباشرد .در البر مطالعرات صرورت گرفتره در
منطقرره مررورد مطالعرره ارزش واقعرري آب در بخررش کشرراورزي بطررور
يکنواخت و براي کل دشت محاسبه شرده اسرت .هردف اصربي ايرن
تحقيق برآورد ارزش اقتصادي آب زيرزميني در بخش کشاورزي دشت
همدان -بهار به تفکيک چهار ناحيه اصبي و تعيين الگوي کشت بهينه
با استفاده از الگوي برنامه ريزي رياضري پويرا در محريي نررمافرزاري
 GAMSميباشد.

مواد و روشها
رفتار نوسرانات حجر منرابع آب زيرر زمينري و در نتيجره آب در
دسترس ناشي از آن براي فعاليت هاي مختبف از جمبه کشاورزي برر
اساس الگوهاي پويا بوده و در مطالعرات مختبرف پيرامرون آب هراي
زيرزميني اين امر همواره مورد توجه واقع شده اسرت( Balali et al.,
 .)2011در اين مطالعه نيز براي ارزشگیاري اقتصادي آب زيرزميني در
بخش کشاورزي از الگوي برنامه ريزي رياضي پويا استفاده شده است.
اين الگو شامل بخشهاي مختبف از جمبه تابع هدف ،محردويتهرا و
 ...ميباشد.
تابع هدف :فرم کبي تابع هدف در معادلره  1اشراره شرده
است.
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Max : NPVGM 
( pi y ( w, fer , e, pes , o) ijs
( )1



i
j
s 
 cijs (cw, cfer , cE e , Cpes , co, machc)
* X ijs /(1  r ) t

رابطه ( )1بيانگر تابع هدف الگوي برنامهريزي پوياي بکار رفته در
ايررن تحقيررق مرري باشررد کرره شررامل حداکثرسررازي بررازده ناخررالا
فعاليتهاي زراعي منطقه ميباشد .در اين رابطره i ،بيرانگر محصرول
زراعي ( )i=1,...,15قابل کشرت در منطقره (گنردم ( ،)i=1جرو (،)i=1
سي زمينري ( ،)i=9هندوانره ( ،)i=5خيرار ( ،)i=1يونجره ( ،)i=9کبرزا
( ،)i=8لوبيررا ( ،)i=4گوجررهفرنگرري ( ،)i=6ذرت ( ،)i=11چغندرقنررد
( ،)i=11کدو ( ،)i=11سير ( ،)i=19نخود ( j ،))i=15نوع شيوه آبيراري
شامل شيوههاي سنتي و تحرت فشرار ( s ،)j=1,1محردوده مطالعراتي
شامل چهار منطقه همدان ،بهار ،اللجين و صالح آبراد ( )s=1,...,5و e
نوع انرژي مصرفي شامل برق و سوخت گازوئيل ( )e=1,1است.
در اين رابطه  ،NPVGMبازده برنامهاي يا بازده ناخالا حاصل
از فعاليتهاي کشاورزي منطقه مورد مطالعره p ،قيمرت محصرولy ،
مقدار محصول توليد شده ( c ،)kg/haهزينه متغير توليد محصول در
هکتار به استثناي هزينه آب و زمرين cw ،هزينره آب مصررفيcfer ،
هزينه کودشيميايي CE ،هزينه انرژي به کار رفتره برراي اسرتخراز و
اسررتفاده آب در يررک هکتررار cpes ،هزينرره انررواع سررموم شرريميايي،
 machcهزينه ماشين آالت و  coهزينره سراير نهرادههراي توليرد
شامل نيرويکار و  ...است .ه چنين در اين رابطه  Xسطح زيرکشرت
محصول توليد شده w ،نهراده آب fer ،نهراده کودهراي شريمياييe ،
نهاده انرژي pes ،نهاده سموم شيميايي o ،ساير نهادهها ميباشد.
محدوديت مربوط به نهادههاي توليد شامل آب ،زمين ،نيرويکار
و نهادههاي شيميايي و بازار که به صرورت کبري در قالر رابطره ()1
اشاره شده اند که در آن 𝑠𝑗𝑖𝑏 ضري فني نهادهها و 𝑖𝐵 مقدار موجود
هر يک از آنها است.
()1

𝐼𝐵 ≤ 𝑠𝑗𝑖𝑋 * 𝑠𝑗𝑖𝑏 𝑠 ∑ 𝑗 ∑ 𝑖 ∑

رابطه ( )9بيانگر تابع هزينه آب مصرفي براي فعاليرت کشراورزي
است که در آن  pwقيمت يا تعرفه يک واحد آب بوده 𝐶𝑊𝐸𝑒 ،هزينه
استخراز آب از سطح زمين و پمپاژ و توزيرع آن در سرطح مزرعره در
واحد سطح (هکتار) و  AWميزان آب مصرف شده در يرک هکترار از
محصوالت مختبف زراعي ميباشد.
()9

𝑠𝑗𝑖𝑊𝐴 ] 𝑐𝑤𝑖𝑗𝑠 = [𝐶𝑊𝐸0 + pw

محدوديتهاي مربوط به الگوي برنامهريزي رياضي ،عبارتنداز:
محدوديت آب :از آنجا که دوره کشت و نياز آبي محصروالت و
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ميزان موجرودي آب مرورد نيراز در هرر منطقره متفراوت اسرت بايرد
محدوديت آب به صورت منفک در نظر گرفته شود.
 =TWميزان کل آب تخصيا داده شده در هر منطقه و =W
ميزان آب مورد نياز در هر هکتار ميباشد.
14
()5
∑i=1 Wijs Xijs ≤ TWS
for S= 1,1,9,5
مناطق میکور
محدوديت کودشييميايي :محردوديت کودشريميايي برراي هرر
منطقه با توجه به ميزان مصرف هر محصول در نظر گرفته شده است.
 =Phosميزان کود فسفات مورد نياز و  =Tphsميزان کل فسفات
قابل دسترس =potas ،ميزان کود پتاس مورد نيراز و  =Tposميرزان
کل پتاس قابل دسترس =nit ،ميزان کود نيترات مرورد نيراز و =Tnit
ميزان کل نيترات قابل دسترس در منطقه ميباشد.
14
(∑i=1 phosijs Xijs ≤ Tphs for S= 1,2,3,4 )1
مناطق میکور
14
∑i=1 potasijs Xijs ≤ Tpos
(for S= )9
مناطق میکور 1,2,3,4
()8
∑14
i=1 nit ijs X ijs ≤ Tnit s for S= 1,2,3,4
مناطق میکور
محدوديت زمين زراعي :در محدوديت زمين نيرز نبايرد سرطح
زيرکشت محصوالت موجود در الگوي کشت منطقه از کل زمينهراي
قابل دسترس بيشتر باشد =Tland .کل زمين قابل استفاده در منطقره
است.
∑14
X
≤
Tland
()4
s
i=1 ijs
مناطق میکور for S= 1,1,9,5
محدوديت بازار :محدوديت در توليد برخي از محصوالت زراعي
است که در آن  Mحداکثر پتانسيل بازار براي جیب برخي محصوالت
توليده است که براساس اين محدوديت نبايد محصوالت توليد شده در
منطقه بيشتر از نياز بازار باشد.

( )6

∑14
i=1 Xijs ≤ Mi
for i= 1,1,…,15

محصوالت مختبف
محدوديت نيرویکار :تقاضا براي نيررويکرار در فعاليرتهراي
توليدي محصوالت زراعي تحت تاثير مراحل مختبف کاشت ،داشرت و
برداشت ميباشد ،که به دليل تنوع کشت محصوالت و متفاوت برودن
دوره رشد آنها ،تامين نيرويکار در هر دوره متفراوت خواهرد برود .بره
طوري که محدوديت نيرويکار به صورت زير بيان شده است.
14
∑i=1 Lijs Xijs ≤ TLs
()11
مناطق میکور for S= 1,1,9,5
محدوديت ماشينآالت :محدوديت استفاده از ماشينآالت در
هر منطقه به صورت کبي در نظر گرفته شده است که از مقردار قابرل
دسترس نبايد بيشتر باشد.
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for S= 1,1,9,5

∑14
i=1 Machijs Xijs ≤ TMachs

مناطق میکور
جامعه ي آماري تحقيق شامل کشاورزاني مي باشد که در اراضري
آبي واقع در دشت همدان-بهار فعاليت کشاوزي دارند ،اين محدودهي
جغرافيايي در برگيرندهي  95روستا و  9شهر با اراضي بيش از 59969
هکتار است .اين روستاها در محدودهي شهرستانهاي بهار و همدان و
چهار بخش شامل بخش هراي اللجرين ،صرالح آبراد ،مرکزي(بهرار) و
همرردان قرررار گرفتررهانررد .درصررد عمرردهاي از محرردوده آبخرروان در
شهرستانهاي بهار و بخش اندکي از آن در شهرسرتان همردان واقرع
شده است .در اين مطالعه از داده هاي ثانويه کشاورزي و قيمتي شامل
ضراي فني داده-ستانده محصوالت کشاورزي رايج در منطقه ،قيمت
محصوالت و عوامل توليد کشاورزي و ساير شرايي موجود در منطقره
مورد مطالعه در سال زراعي  69-61و از منابع اطالعاتي رسمي شامل
وزارت جهاد کشاورزي ،سازمان جهاد کشاورزي استان همردان ،مرکرز
آمار ايران ،بانک مرکزي و مطالعات پيشرين انجرام گرفتره در منطقره
دشت همدان -بهار استفاده گرديد.

نتايج و بحث
در اين بخش ،نتايج بدست آمده از يافتههاي تحقيرق ،حاصرل از
اجررراي مرردل برنامررهريررزي رياضرري و تحبيررل ارزش اقتصررادي آب
زيرزميني با لحاظ کردن محدوديت آب قابل استفاده در منطقه دشرت
همدان -بهار مورد بررسي قرار ميگيرد .الگوي کشت بهينه در منطقه
تحت تاثير محدوديت بازار ،محدوديت تناوب زراعي ،محدوديت زمين
و ليره بدست آمده و نتايج حاصل از آن در جدول  1ارائه شده اسرت.
همانطور که نتايج نشان ميدهد کشت محصول سي زميني و يونجره
که از محصوالت با نياز آبي باال هستند در الگو قابل توجه اسرت کره
دليل استقبال کشاورزان از اين دو محصول با نياز آبي باال ،مري تروان
به سود اقتصادي و عمبکرد باالي اين دو محصول در بيشتر سالهاي
زراعي و صادرات اين محصول به بازارهاي خارجي از يک سو و قيمت
بسيار پايين آب در توليد محصوالت کشاورزي در ايرن منطقره اشراره
کرد .در الگوي کشت بهينه در مقايسره برا الگروي کشرت موجرود در
منطقه مورد مطالعه ،محصوالتي نظير گوجهفرنگي ،هندوانه ،چغندرقند
و نخود از الگوي کشت حیف شدهاند.

جدول  -1الگوی کشت بهينه و الگوی کشت موجود منطقه مورد مطالعه (واحد :هکتار)
)Table 1- The Pattern of Cultivating the Studied Area in Optimum (unit: ha

الگوی موجود

همدان
Hamedan

اللجين
Lalejin

بهار
Bahar

صالحآباد
Salehabad

Total

1489

1760

381

-

3632

2759

-

1526

-

-

1526

2445

-

500

-

-

500

450

-

292

708

-

1000

43

-

2552

-

-

2552

666

800

-

-

-

800

538

1489

2552

1090

1204

6336

10815

-

-

500

-

500

527

1489

1026

1090

1204

4809

5599

689

-

590

1204

2483

296

کل دشت

Current Cropping
Pattern

منبع :يافتههاي تحقيق
Source: Research Results

محصول
Product
يونجه
Alfalfa
جو
Barely
ذرت
Corn
کبزا
Canola
خيار
Cucumber
سير
Garlic
سي زميني
Potato
کدوآجيبي
گندم
Wheat
لوبيا
Beans
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کشت محصوالت آب بر نظير خيار در الگوي کشت بهينه با توجه
به هزينه بسيار پايين آب استفاده شده نسبت به الگوي موجود منطقره
نيز افزايش يافته است .همچنين کشت کر محصروالتي نظيرر ذرت،
کبزا ،سير و کدوآجيبي در الگوي بهينه ناشي از محدوديت بازار (حمرل
و نقل محصوالت ،بازاريابي ،بستهبندي ،نبرود برازار مناسر و قيمرت
پررايين محصرروالت توليررد شررده) در منطقرره و عمبکرررد پررايين ايررن
محصوالت (ذرت ،کبزا ،سير و کدوآجيبي) ميباشرد .هر چنرين طبرق
نتايج بدست آمده تحت اجراي الگوي کشت بهينه در دشت همردان-
بهار ،در ناحيه بهار کشت محصول سي زميني و گندم داراي بيشترين
سطح زيرکشت مي باشند و در مناطق همدان ،اللجين و صالحآباد اين
محصوالت جزء محصوالت با سطح زير کشت باال ميباشند.

اشاره شده است منطقه اللجرين برا  8154118/111ميبيرون ريرال و
منطقه همدان با  9448411/814ميبيون ريال در حالت بهينه بيشترين
بازدهي ناخالا را دارا مي باشند .بازده ناخالا حصل از فعاليت هراي
زراعي در منطقه مورد مطالعه در تحت الگوي کشت بهينه نيز معرادل

 11518551ميبيون ريال محاسبه شده است.
جدول  -3نتايج ميزان بازده ناخالص محصوالت در حالت اجرای
الگوی کشت بهينه
Tabel 3- Results of Gross Margins of Products in
Optimum Cropping Pattern

منطقه
Zone
همدان

مقدار(ميليون ريال)
)Quantity (Million Rial
6887810.708

حجم آب مصرفي مناطق در حالت بهينه

همانطور که در نتايج مشاهده مي شود حج آب مصرفي هر يک
از مناطق در حالت بهينه به صورت جداگانره برا اسرتفاده از اطالعرات
موجود در منطقه مورد مطالعه بدست آمده و در جردول  1ارائره شرده
است .با توجه به نترايج بدسرت آمرده بيشرترين آب مصررف ،بردليل
انتخاب محصوالت آب بر در منطقه اللجين و کمترين ميزان مصررف
آب در منطقه صالحآباد ميباشد.
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Hamedan

اللجين

7148527.150

Lalejin

بهار

4741399.755

Bahar

صالحآباد

3639706.005
22417440

Salehabad

بازده ناخالا کل ()Gmstt
Total Gross Return

منبع :يافتههاي تحقيق
جدول  -2حجم آب مصرفي به تفکيک منطقه در حالت بهينه
Table 2- Volume of Water Consumed by Region in
Optimal Mode

مقدار (ميليون متر مکعب)
)Quantity (Million m3
43143190
85054390
30056880
27374750

منطقه
Zone
همدان
Hamedan

اللجين
Lalejin

بهار
Bahar

صالحآباد
Salehabad

کل آب مصرفي
185629200
منبع :يافتههاي تحقيق
Source: Research Results

بازده ناخالص

همانطور که در جردول  9مشراهده مريشرود برا اجرراي الگروي
برنامه ريزي رياضي که هدف آن حداکثر شدن بازده ناخالا ميباشد،
مقدار بازده ناخالا براي هر يک از نواحي به صورت جداگانه و برراي
کل منطقه در حالت بهينه بدست آمده است .همانطور که در جدول 9

Source: Research Results

محاسبه ارزش اقتصادی آب

همانطور که در بخشهاي قببي بيان شد پس از اجرراي الگروي
برنامه ريزي رياضي در منطقه مورد مطالعه مبني بر حداکثر شدن بازده
ناخالا کل و بازده ناخالا هر يک از مناطق و تعيين الگوي کشرت
بهينه ،امکان محاسبه ارزش اقتصادي آبهاي زيرزميني فراه گرديد.
در اين تحقيق بمنظور محاسبه ارزش اقتصادي آب ،تغييرات در برازده
ناخالا کل الگوي بهينه به ازاي اعمال محدوديت هاي مختبف منبع
آب در نواحي چهارگانه منطقه مورد مطالعه محاسربه گرديرد .در ايرن
بخش با توجه به نتايج بدست آمده و اعمال محدوديت در ميرزان آب
قابل دسترس ،ارزش اقتصادي آب براي هر يرک از منراطق بصرورت
جداگانه برآورد گرديد که نتايج آن در جدول  5ارئه شده است .با توجه
به نتايج تحقيق ارزش اقتصادي آب زيرزميني به ازاي هرر مترمکعر
در ناحيه همدان  9159ريال ،در ناحيه اللجين  5194ريرال ،در ناحيره
بهار  5111ريال و در ناحيه صرالحآبراد  9961ريرال و ميرانگين ارزش
اقتصادي آب در دشت همدان-بهار  9659/1ريال محاسبه شده است.
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جدول  -4نتايج ارزشگذاری اقتصادی آب زيرزميني در منطقه مورد مطالعه(ريال)
)Table 4- Results of Groundwater Economical Valuation in the Study Area (Rials

ارزش اقتصادی آب (ريال به ازای هر متر مکعب)
)Economic Value of Water (Rials per m3
منطقه
Zone
همدان

3543
4538

Hamedan

اللجين

4015

Lalejin

بهار

3690

Bahar
Mean

3946.5/1

منبع :يافتههاي تحقيق
Source: Research Results

نتيجهگيری و پيشنهادها
بطوريکه اشاره گرديد ،هردف اصربي ايرن مطالعره بررآورد ارزش
اقتصادي آب در دشت همدان -بهار با بهره گيرري از الگروي برنامره
ريزي پويا از طريق نرمافزار  GAMSدر سال زراعي  1961-69مري
باشد .بر اساس نتايج تحقيق متوسري ارزش اقتصرادي آب در دشرت
همدان-بهار  9659/1ريال گرديد ،که در مقايسه برا نترابج تحقيقرات
مشابه شامل مطالعه قادرزاده و همکاران (معادل  5549ريال) ،نبيزاده
ذوالپيراني و همکاران ( 1981ريال) ،اميرنژاد و همکاران ( 5114ريال)
و ساير مطالعات اشاره شده در پيشينه تحقيق سازگاري دارد .در الگوي
کشت بهينه ارائه شده براي منطقه ،عبي رل اينکره سره محصرول
سي زميني از کل سطح زير کشت منطقه مورد مطالعره قابرل توجره
است ،اما بدليل مصرف باالي آب در واحد سطح اين محصرول ،بطرور
معني داري کاهش يافته است که با نتايج تحقيق وزيري و همکراران
مطابقت دارد .همچنين بررسي و مقايسه ارزش محاسبه شده با قيمت
آب در منطقه مورد مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادي هر مترمکع
آب در منطقرره مررورد مطالعرره بيشررتر از قيمررت فعبرري آب در منطقرره
ميباشد .لیا ميتوان نتيجهگيري نمود که با توجه به کمبود منابع آبي

زيرزميني به ويژه در دشت همدان -بهار که به دليل بهرهبرداريهراي
بيرويه در بخش کشاورزي از سال  1981به عنوان يکي از دشتهاي
ممنوعه اعالم شده است ،قيمت پايين آب بعنروان يکري از مهمتررين
عوامل موثر ،موج استفاده بيش از حد آب زيرزمينري در ايرن دشرت
شده است .بررسي ها نشان مي دهد که نبود حکمراني مطبوب آب زير
زميني در منطقه مورد مطالعه و همچنين عدم وجود زير ساخت هراي
الزم براي کنترل و شفافيت در بهره برداري از منرابع آب زيرر زمينري
شامل تجهيزات برداشت حجمي از منابع آب زير زميني در کنار سراير
عوامررل اقتصررادي و اجتمرراعي ،مررانع از اجررراي قيمررت گرریاري آب
کشاورزي در دشت همدان-بهار مي شوند .همرين مسرئبه نيرز باعر
استخراز بي رويه آب و پرايين برودن بهررهوري ايرن نهراده در توليرد
محصوالت زراعي است .بطوريکه افزايش هزينه کاربرد و استفاده اين
نهاده از طريرق ابزارهراي مختبرف سياسرتي نظيرر وضرع قيمرت آب
مي تواند نقش موثري در کنترل بهرهبرداري و تخبيره آبخروان داشرته
باشد .لیا پيشنهاد ميشود که قيمت آب در بخرش کشراورزي توسري
مراجع ذيربي به گونهاي تعيين شود که به قيمت واقعري نزديرک و از
هدر رفت منابع آبي در منطقه جبوگيري شود.
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Introduction
In the modern world, there is interdependence between the economies of different countries and it is difficult
to find a country that has a closed economy. In other words, all the economies of the world are interconnected,
but the degree of openness of the economy varies from country to country. One of the ways to reach global
markets in transition countries is to develop the export of non-oil products, especially agricultural products,
which cannot be achieved without considering the market structure of exportable commodities. Due to the high
share of the country in the production of this product versus its small share in the export of this product and on
the other hand the lack of comprehensive research on determining appropriate target markets and active presence
in it, the present study seeks to examine the comparative advantage , The structure of the export market and
finally the prioritization of the target countries of Iranian tomato export using numerical taxonomy (by
prioritizing the target countries of Iran based on a set of indicators) to provide scientific solutions to producers of
this product to identify and select the appropriate target market.

Materials and Methods
Considering the high potential of the country in the field of tomato production and export, the present study
was conducted with the aim of examining the comparative advantage, determining the structure of the export
market and prioritizing the export target markets of this product in Iran. The study period of this research is
2001-2018. For this purpose, the present study has examined the business model and structure of the export
market of tomatoes in Iran and the world using the revealed comparative advantage, symmetric revealed
comparative advantage, concentration ratios and Herfindahl-Hirschman index. After introducing the indicators of
comparative advantage, the market structure index will be examined. Market structure reflects the organizational
characteristics of the market, including the concentration of sellers, buyers' concentration, entry conditions and
the degree of homogeneity of goods, which can be identified by identifying the nature of pricing, market
competition and market type between competition and complete monopoly. Then, in order to prioritize the target
markets of Iranian tomatoes, the method of numerical taxonomy analysis was used, which can be used to rank
the regions in terms of comparative advantages and potentials and capacities. In this method, first each set is
transformed into a homogeneous set based on the desired indicators and then prioritization will be done based on
the expressed indicators.

Results and Discussion
The study of tomato export trends in recent years shows that there is a growth in the export value of this
product, but in contrast to the export advantage of Iranian tomatoes during the period under review has been
accompanied by many fluctuations and this indicates a competitive risk for tomato exporters in the country.
Therefore, adopting policies for permanent monitoring and policy-making to improve the level of
1, 2, 3, 4 and 6- Ph.D. Student, Assistant Professor and Ph.D. Students and M.Sc. of Agricultural Economics, Faculty of
Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: hamedrafiee@ut.ac.ir)
5- M.A Student of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Development, University of Urmia, Urmia, Iran
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competitiveness of Iranian exporters, such as raising the quality of packaging, advertising to introduce the
product in new and developed markets, as well as setting preferential tariffs with other countries seems
necessary. The study of the structure of the Iranian tomato market showed that during the period under review,
the structure of the Iranian tomato export market was not diverse and focused on a few specific countries, which
caused instability and a decrease in foreign currency income from tomato exports. The bargaining power of Iran
in the world market of this product has decreased, which has ultimately been to the detriment of Iran and the
benefit of importing countries. Therefore, it is recommended in the field of trade of this product by identifying
new and emerging export target markets and shipping commodities to these countries, as well as increasing the
number of export target markets and bringing Iran's export market closer to a competitive state, to prevent Iran's
tomato exports to concentrate on a few limited and traditional markets (dominant firm).

Conclusion
In this study, using the method of numerical taxonomy analysis as an efficient method, we tried to identify
Iran's export target markets during the period 2001-2009. Finally, according to the ten indicators of market
attractiveness, potential target markets for future exports of Iranian tomatoes were selected. The results of
prioritizing the target markets of Iranian tomatoes showed that out of 25 countries importing Iranian tomatoes,
23 countries were among the target markets for exporting Iranian tomatoes. Among the major actual markets of
Iranian tomatoes, which account for the largest imports of this product from Iran, only 4 countries, Azerbaijan,
Afghanistan, UAE and Armenia are among the 10 countries with high priority, and the rest of the importers of
tomatoes from Iran is considered as a target market with low priority. Therefore, in the export of tomatoes, a
policy should be adopted that shifts the main focus to high-priority countries to penetrate them with full
awareness of all the conditions of the target markets, especially the tastes of customers.
Keywords: Export market structure, Iran, Herfindahl-Hirschman index, Numerical, Target market,
Taxonomy
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چکیده
نظر به پتانسیل باالی کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبیی تییبیس سبارتار ببازار صبادراتی و
اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی ایس محصول در ایران صورت پذیرفته است .دوره مورد مطالیه ایس پژوهش  0831-79میباشد .بدیس منظور مطالیه
حاضر با استفاده از شارص های مزیت نسیی آشکارشده مزیت نسیی آشکار شده متقارن نسیتهای تمرکز و شارص هرفیندال -هیرشمس ببه بررسبی
الگوی تجاری و سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پردارته است .در ادامه به منظور اولویتبندی بازارهای هدف گوجبه فرنگبی ایبران از
روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد .نتایج نشان داد که مزیت نسیی گوجه فرنگی ایران در سالهای مورد مطالیه با نوسانات زیادی همراه بوده و
ریسک رقابتی برای صادرکنندگان ایس محصول در ایران نسیت به رقیا باالتر بوده است .سارتار بازار صبادراتی ایبس محصبول در جهبان ابتبدا انحصبار
چندجانیه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتیتر شده و به انحصار چندجانیه تغییر یافته است .سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه
مسلط بوده است که ایس وضییت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر
کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده میباشد .با توجه به شارصهای مورد بررسی نتایج حاکی از آن است کبه کشبورهای ازبکسبتان ارمنسبتان
اکرایس قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهتریس بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب میشوند .لذا پیشنهاد میشود با تمرکز بر کشورهای اولویتدار
و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد.
واژههای کلیدی :ایران بازار هدف تاکسونومی عددی سارتار بازار صادراتی شارص هرفیندال -هیرشمس
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)Email: Hamedrafiee@ut.ac.ir
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 -5دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
DOI: 10.22067/JEAD.2022.72231.1075

.)2018
در دنیای مدرن وابستگی متقابل بیس اقتصاد کشبورهای مختلب
وجود داشته و بهسختی می توان کشوری پیدا کرد که اقتصادی بسبته
داشته باشد بهعیارتدیگر تمام اقتصادهای جهان ببا یکبدیگر ارتیباط
دارند اما درجه باز بودن اقتصاد از یک کشور به کشور دیگبر متفباوت
است ( .)Vijayasri, 2013از راههای دستیابی به بازارهای جهبانی در
کشورهای در حال گذار توسیه صادرات محصوالت غیرنفتی ببهویبژه
محصوالت کشاورزی است که بدون توجه به سبارتار ببازار کاالهبای
صادراتی به دست نمیآید (.)Sadeghi et al, 2011
از سوی دیگر افزایش سبه صبادرات محصبوالت کشباورزی در
اقتصادهای متکی به نفت همچون ایران همواره یکی از اولویتهبای
اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران در عرصه تجارت ببوده اسبت .ببه
منظور کسب درآمد ارزی و نفوذ در بازارهای همگس تییبیس بازارهبای
هدف صادراتی مناسب برای محصوالت امبری ضبروری اسبت .ببازار
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هدف بازاری است که در رارج از مرزهای یک کشبور قبرار داشبته و
هنوز به فیلیت نرسیده است ولی با با تبدویس اسبتراتژیهبای بهینبه
بازاریابی و بازاررسانی بیس المللبی مبی تبوان ببه ایبس ببازار وارد شبد
(.)Mehrabi Boshr Abadi and Neshat, 2010
در میان محصوالت کشاورزی گوجه فرنگی ببه دلیبل دارا ببودن
مواد مغذی فراوان مواد میدنی و آنتی اکسیدان یکی از پرمصرفتریس
سیزیجات جهبان اسبت ( .)Du et al, 2017در زمینبه تولیبد گوجبه
فرنگی کشورهای چیس هند ترکیه و ایاالت متحده آمریکا به ترتیبب
چهار کشور برتر تولیدکننده ایس محصبول مبیباشبند .در سبال 0873
کشور ایران با تولید  5/2میلیون تس گوجه فرنگی (  2/7درصد از تولید
گوجه جهان) رتیه هشت کشورهای برتر تولیدکننده ایبس محصبول را
در ارتیار داشته است اما در مقابل با داشتس ارزش صبادرات  43هبزار

دالری تنها نی درصد از ارزش صادرات ایس محصول در جهان را ببه
رببود ارتصبباد داده اسببت ( .)FAO, 2020همچنببیس بببر اسببا
اطالعات ارائه شده مقدار وزنی صادرات گوجه فرنگی ایران در فاصله
سالهای  0831-79از  06هزار تس در سال  0831به  598هبزار تبس
در سال  0879رسیده است .ارزش صادرات ایس محصول نیبز از 0/53
میلیون دالر در سال  0831به  245میلیون دالر در سال  0879رسیده
است .ایس موضوع نشان میدهد که کشور ایران علیرغ پتانسیل بباال
در تولید گوجه فرنگی از ظرفیت رود در زمینه صادرات ایس محصبول
استفاده مناسیی نداشته و علیرغ داشتس جایگاه برتر در زمینبه تولیبد
ایس محصول در جهان به نسیت سه پاییستری از ارزش صادرات ایس
محصول را در ارتیار دارد .شکل  0ارزش صادرات گوجه فرنگی ایران
را در رالل سالهای  0831-0879را نشان میدهد.
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شکل  -1ارزش صادرات محصول گوجه فرنگی ایران در خالل سالهای 1831-79
Figure 1- Export value of Iranian tomato crop during 2001-2018

همانطور که در شکل  0مشاهده میشود در طی سالهبای مبورد
بررسی ارزش صادرات گوجه فرنگی ایران از نوسانات زیادی برروردار
بوده است به طوری که ارزش صادرات گوجه فرنگی ایبران از ابتبدای
دوره تا سال  0837دارای روند تقرییا صیودی بوده است در ادامه طی
سالهای  0837-74ارزش صبادرات گوجبه فرنگبی ایبران ببا وجبود
افزایش تولید ایس محصول در کشور به علت تغییرات نرخ ارز و وجبود
محدودیتهای صادراتی با نوسانات زیادی همراه بوده و همواره رونبد
بی ثیاتی را پیش روی داشته است و نهایتا با بهیود شبرایط تجباری در
سال های انتهایی ارزش صادرات ایس محصول شرایط مناسببتبری را
تجربه کرده است .در بازار دارلی نیز با توجه سبه رو ببه رشبد ایبس
محصول در سید مصبرفی رانوارهبا و همچنبیس بباالرفتس اطالعبات

مصرف کنندگان در رصود رواد درمانی ایس محصول تقاضا برای
ایس محصول در سالهای اریر روند رو ببه رشبدی داشبته اسبت .ببه
طوری که سبرانه مصبرف محصبول گوجبه فرنگبی در کشبور از 25
کیلوگرم در سال  0833به  51کیلوگرم در سبال  0873رسبیده اسبت
(.)FAO, 2020
با توجه به اهمیت بررسی سارتار ببازار اولویبت بنبدی بازارهبای
هدف شناسایی مناسبتریس بازارهای صادراتی و وارداتبی و ضبرورت
توسیه صادرات محصوالت کشاورزی مطالیات بسیاری در ایس زمینبه
صورت پذیرفته است که از مه تریس آنها میتوان به موارد زیر اشاره
نمود .بررسی مزیبت نسبیی صبادرات محصبوالت کشباورزی اسبتان
اصببفهان در فاصببله سببالهببای  0893-32نشببان داد کببه در بببیس

کاظم پور و همکاران ،اولویتبندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصهای رقابت بازاری

محصوالت کشاورزی ایس استان سیب دررتی دارای بیشبتریس مزیبت
نسیی بوده است و پس از آن محصوالت تنیاکو سیزیهبای منجمبد
سیر گلرنگ عسل زرد آلو ببادام و گوجبه فرنگبی ببه ترتیبب دارای
بیشتریس مزیت نسیی میباشند (.)Akbari et al, 2008
پبباکروان و همکبباران ( )Pakravan et al, 2011بببه بررسببی
وضییت صادراتی پسته ایران با استفاده از رویکرد مزیت نسیی و نقشه
تجبباری پردارتنببد .بببه ایببس منظببور مزیببت صببادراتی پسببته در بببیس
محصوالت کشاورزی و صادرات غیرنفتی به طور جداگانه با استفاده از
شارصهای مزیت نسیی آشکار شده ( )0RCAمزیبت نسبیی آشبکار
شده متقبارن ( )2RSCAهبیلمس و نقشبه تجباری ( )8TMبررسبی و
مقایسه شدند .نتایج بررسیهای آنها نشان داد که کشور ایبران طبی
دوره  0894-35در صادرات پسته دارای مزیت نسیی ببوده و متوسبط
شارصببهای  RCAو  RSCAبببرای ایببس دوره برابببر  1/74و 87/00
بوده است به طوری که کشور ایران ببر اسبا صبادرات غیرنفتبی و
بخش کشاورزی در رتیه بندی مزیت نسیی صادراتی کشورهای عمده
صادرکننده پسته جهان در رتیه اول جای گرفت.
تحلیبل تاکسبونومی عبددی4
در زمینه اولویت بنبدی ببر اسبا
بررسی و شناسایی بهتریس بازارهای هدف صبادراتی گیاهبان دارویبی
کشور با استفاده از روش تاکسونومی عددی بر اسا هفبت شبارص
درصد واردات نسیت به جهان شارص درآمبد سبرانه شبارص رشبد
اقتصادی شبارص فاصبله کشبورها شبارص قیمبت وارداتبی کباال
شارص موانع تجاری و شبارص تیبداد کشبورهای سبهی در واردات
کاال به کشور نشان داد که با توجبه ببه تییبیس اولویبتهبای صبورت
گرفته کشور هنگکنگ در اولویت اول کشور هدف صادراتی گیاهبان
دارویی قرار دارد و پس از آن کشبورهای امریکبا چبیس هنبد ااپبس
آلمان کره جنوبی فرانسه تایوان و اسپانیا در اولویتهای بیدی قبرار
میگیرند (.)Mojaverian et al, 2016
اردکانی و همکاران ( )Ardekani et al, 2017ببا تییبیس درجبه
توسیه یافتگی صنایع لینی استان های ایران بر اسبا شبارصهبای
توسیه ایس صنیت با تکنیک تاکسونومی عددی به ایس نتیجه رسبیدند
که در طی دوره زمانی  0830-0870اسبتانهبای رراسبان رضبوی و
ایالم به ترتیب دارای بیشتریس وکمتریس میزان توسیه یافتگی صبنایع
لینی در کشور بودهاند .راحلی ( )Raheli, 2017با بررسی مزیت نسیی
و بازارهای هدف محصوالت کشباورزی صبادراتی اسبتان آذربایجبان
شرقی با استفاده از رهیافبت تاکسبونومی عبددی نشبان داد کبه کبه
بهتریس گزینبه هبای صبادراتی ببرای محصبوالت بخبش کشباورزی
آذربایجان شرقی به ترتیب صادرات زردآلوی رشبک شبده ببه ترکیبه
1- Revealed Comparative Advantage
2- Revealed Symmetric Comparative Advantage
3- Trade Map
4- Numerical Taxonomy Analysis
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صادرات هندوانه به ترکیه صادرات انگبور رشبک شبده ببه الجزایبر
صادرات انگور رشکشده به تونس صادرات زردآلوی رشکشبده ببه
لینان صادرات انگور رشکشده به مصر و صادرات هندوانه به رومانی
هستند .ارزیابی درجهی توسیه یافتگی استان کرمانشاه و تیییس سبط
توسیه یافتگی ایس استان به لحاظ بررورداری از شارصهای توسیه با
استفاده از  45شبارص منتخبب در قالبب روش تحلیبل تاکسبونومی
عددی نشان داد که جوامع به منظور تقویت پایه های توسیه و رفبع و
تیدیل عدم تیادلها و انیوه مسائل و مشکالت اقتصادی اجتمباعی و
فرهنگیشان بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی و شناسبایی
امکانببات و منببابع بالفیببل و بببالقوه شببان هسببتند ( Batmani and
.)Zaraatkish, 2021
از مطالیات رارجی در ایس زمینه میتوان به مطالیبات زیبر اشباره
نمود آگوم و همکاران ( )Agom et al, 2012با تجزیه و تحلیل بازار
عمده فروشی ماهی منجمد کشور نیجریه نشان دادند که سارتار ببازار
عمده فروشی برای ماهی منجمد در کشور نیجریه در طی سال هبای
 0897-37کببامالً رقببابتی بببوده اسببت .ایشببچوکووا و اسببموتکا
( )Ishchukova and Smutka, 2013به منظور شناسبایی بازارهبای
هدف صادراتی محصوالت کشاورزی کشور روسبیه از شبارص هبای
تجاری و رقابتی استفاده کردند .نتایج مطالیه آنها نشان داد که روسیه
با کشورهای آسیایی به علت مزیت جغرافیایی از رقابت پذیری زیادی
برروردار بوده و کشورهای ایس منطقه به منظبور تجبارت محصبوالت
کشاورزی شبرایط ربوبی دارنبد .الییبونی و اومیتبی ( Laibuni and
 )Omiti, 2014با بررسی سارتار بازار سیب زمینبی در کنیبا ببه ایبس
نتیجه رسیدند که بازارهای سیب زمینی در ایس کشور ببه طبور ذاتبی
انحصاری است و همچنیس شرکاء (اعضای) بازار در چنبدگروه (دالالن
روسببتایی دالالن شببهری و انتقببالدهنببدگان) دارای قببدرت بببازاری
هستند .ماسارا و همکاران ( )Masarah et al, 2018با ارزیابی رقابت
بازار اندازه و دامنه فروشندگان دارو با استفاده از دادههای جمبع آوری
شده از بازار تجاری آنالیس ( )Alfhabayنشان دادند یک محیط ریلی
رقابتی که متناسب با بازار رقابتی کامل است در بازار دارو برقرار است.
رودینسکایا ( )Rudinskaya, 2019با بررسی عوامل تیییس کننبده در
بازار گوشت رو در کشور چک به ایس نتیجه رسبید کبه ببر اسبا
شارصهای مختل زنجیره غذایی در طول دوره مبورد بررسبی یبک
قدرت بازاری همراه با نسیت تمرکز باال ببه نفبع ربردهفروشبیهبای
گوشت رو در مقایسه با مصرفکنندگان و عرضهکنندگان نهاده ایس
محصول در بازار (به ویژه در مورد محصوالت گوشتی با ارزش افبزوده
باال) وجود داشته است.
بببا توجببه بببه اهمیببت محصببول گوجببه فرنگببی در سببید کبباالی
مصرفکنندگان و پتانسل باالی کشور در زمینه تولید و صبادرات ایبس
محصول هرچند انتخاب یک بازار هدف مناسبب ببا هبدف گسبترش
صادرات محصول گوجه فرنگی جهت کسب سود و جلوگیری از رروج
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ارز از جمله اقدامات ضروری در زمینه بهیبود ببازار ایبس محصبول ببه
شمار می آید ولی حضور فیال و مستمر صادرکنندگان ایران با استفاده
از روشهای نبویس بازاریبابی در بازارهبای هبدف شبرط الزم جهبت
ماندگاری در آن بازار محسوب میشود .لذا از یک سو با توجه به سه
باالی کشبور در تولیبد ایبس محصبول در مقاببل سبه نباچیز آن در
صادرات ایس محصول و از سویی دیگر عدم وجبود پبژوهش جبامع در
رصود تیییس بازارهای هدف مناسب و حضور فیبال در آن تحقیب
حاضر به دنیال آن است که ببا بررسبی مزیبت نسبیی سبارتار ببازار
صادراتی ایس محصبول در ایبران و جهبان و سبرانجام اولویبتبنبدی
کشورهای هدف صبادراتی گوجبهفرنگبی ایبران ببا اسبتفاده از روش
تاکسونومی عددی (با اولویتبندی کشورهای هدف ایبران ببر اسبا
مجموعهای از شارصها) راهکارهبای علمبی ببه تولیدکننبدگان ایبس
محصول در رصود شناسایی و انتخباب ببازار هبدف مناسبب ارائبه
نماید.

مواد و روشها
در ایس مطالیه ابتبدا ببا اسبتفاده از شبارصهبای مزیبت نسبیی
صادراتی مزیت و جایگاه کشبور ایبران در زمینبه صبادرات محصبول
گوجه فرنگی مورد بررسی قرار میگیرد .پس از آن به منظبور تییبیس
نوع بازار سارتار بازار صادراتی ایس محصول در ایران و جهبان مبورد
بررسی قرار میگیرد .در ادامه بر اسا شبارصهبای جبذابیت ببازار
مربوط به هر یک از کشورهای هدف صادراتی محصول گوجهفرنگی
ایران به اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی ایس محصول در کشبور
پردارته رواهد شد.
شناسایی مزیتهبای نسبیی اولویبتبنبدی صبنایع مزیبتدار و
سرمایه گذاری در توسیه صادرات ایبس فیالیبتهبا از جملبه اقبدامات
ضروری در توسیه صادرات هر کشوری میباشبندMahmodi and ( .
 .)Vali Beighi, 2004از جمله موضوعاتی که در ارتیباط ببا تجبارت
بیس الملل مطرح است مزیبت نسبیی یبک کشبور در تولیبد و صبدور
کاالهاست .بر اسا مفهوم مزیت نسیی چنانچه یبک کشبور بتوانبد
یک کاال را نسیت به دیگر کاالها ارزان تر تولید نماید ایبس کشبور در
تولید چنیس کاالیی دارای مزیت نسبیی اسبت .ببه عبالوه اگبر یبک
کشوری بتواند یک کباال را در مقایسبه ببا سبایر کشبورها ببا هزینبه
پاییستری صادر نماید در مقایسه با سایر کشورها از مزیبت نسبیی در
صادرات برروردار بوده و با ورود به بازار جهبانی مبیتوانبد ببا صبدور
کاالیی که در صادرات آن مزیت نسیی دارد از منافع آن بهرمند شود.
در پژوهش پیشرو برای نشان دادن مزیت نسبیی ایبران در صبادرات
گوجه فرنگی از شارصهای مزیت نسیی آشکارشده ( )RCAو مزیت
نسیی آشکارشده متقارن ( )RSCAاستفاده میشبود .شبارص مزیبت
نسیی آشکار شده یکی از پرکباربردتریس شبارصهبا در انبدازهگیبری

مزیت نسیی کشورها بوده است که در سال  0765توسط باالسا ارائبه
شده است .شارص مزیت نسیی آشبکار شبده باالسبا از رابطبهی ()0
بدسبت مبیآیبد (; Ishchukova and Smutka, Balassa, 1965
:)2013
X ij

()0
ij

که در آن x ij
ارزش کببل صببادرات کشببور مببورد مطالیببه

X
X
X
ij

i

ij

j

j

i

ارزش صادرات کاالی  iتوسط کشور j

X ij

RCA X 

j



ij

X
i

ارزش کببل

صببادرات کبباالی مببورد نظببر در جهببان و    X ijارزش کببل
i
j
صادرات جهان است .به عیبارت دیگبر صبورت کسبر سبه کباالی
صادراتی از کل صادرات کشبور مبورد مطالیبه و مخبرج کسبر سبه
کاالی صادراتی مورد مطالیه از کل صادرات جهان است .قرار گبرفتس
مقدار شارص در دامنه صفر تا یک نشان دهندهی عدم وجبود مزیبت
در کاالی مورد بررسی و قرار گرفتس در دامنه یک تا بینهایت بیبانگر
وجببود مزیببت و حرکببت بببه سببمت تخصصببی شببدن تجببارت اسببت
( )Raheli, 2017به طوری که روند افزایشی شارص اشباره شبده در
طی زمان را میتوان نشان دهندهی بهیود موقییت رقابتی یک کشبور
در سط بازار جهانی دانست.
باتوجه به شارص مزیت نسیی آشکار شده در صادرات ببه دلیبل
اینکه نیود مزیت نسیی صادراتی در بازه ی صفر تا یک و وجود مزیبت
در بازه یک تا بینهایت تیییس میشود مساله ی عدم تقبارن در مبورد
آن مطرح میشود که سیب شد پژوهشگران در پبی یبافتس شارصبی
متقارن باشند .به ایس دلیل در کنار استفاده از ایس شارص پژوهشگران
زیادی از شارص مزیت نسیی آشکار شده ی متقبارن در رابطبه ی ()2
نیز استفاده میکنند (:)Brasili et al, 2000
RCAij 1
()2
RSCAij 
RCAij  1
دامنه تغییرات شارص باال بیس مثیت یک و منفی یک مبیباشبد
که مقادیر منفی آن نشاندهنده نیود مزیت و مقادیر مثیبت آن نشبان
دهنده وجود مزیت در صادرات محصول است.
پس از میرفی شارصهای مزیت نسبیی شبارص سبارتار ببازار
مورد بررسی قبرار رواهبد گرفبت .سبارتار ببازار میبرف رصوصبیات
سازمانی بازار از جمله تمرکز فروشبندگان تمرکبز رریبداران شبرایط
ورود و درجه همگنی کاال می باشد که ببا شناسبایی آنهبا مبیتبوان
ماهیت قیمت گذاری رقابت در بازار و نوع بازار بیس رقاببت و انحصبار
کامل را مشخص نمود .تیداد تولیدکنندهها و مقیا (اندازه) آنهبا دو
عامل مه در تیییس سارتار بازارها به شمار میآیند .لذا هر قدر تیبداد
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تولیدکننده ها در بازار کمتر و بخش وسبییی از ببازار در ارتیبار تیبداد
محدودی از تولیدکننده باشد احتمال ایس که سارتار ببازار انحصباری
باشد بیشتر است .تمرکز بازار و شارصهای اندازهگیبری تمرکبز ایبس
امکان را فراه می سازد که اطالعات مربوط به تیداد تولیدکنندههبا و
نحوه توزیع بازار بیس آنها در عبددی میبیس رالصبه شبود .در یبک
تقسی بندی کلی دو نوع مییار تمرکز (مییارهای نابرابری و مییارهبای
مطل ) را می توان شناسایی نمود .مییارهای نابرابری تمرکز صرفًا ببه
نابرابری اندازه توجه دارند؛ در حالی که مییارهای مطل ه به تیداد و
ه نابرابری اندازه آنهبا توجبه دارنبد .از مییارهبای نبابرابری تمرکبز
میتوان به ضریبجینی ضریب تغییبرات و واریبانس لگباریت انبدازه
بنگاه اشاره نمود .از جمله مییارهای مطل تمرکبز نیبز مبیتبوان ببه
شارص نسیت تمرکز شارص هرفینبدال -هیرشبمس شبارص تایبل
آنتروپی کی هانا هال و تایدمس اشاره نمود ( Ebadi and Shahiki
 .)Tash, 2004در ایس مطالیه دو شارص نسیتهبای تمرکبز( )CRو
هرفیندال -هیرشمس( )HHIمورد مطالیه قرار رواهد گرفت.
شاخص نسبتهاي تمرکز()CRn

ایس شارص بیانگر آن میباشد که تولید محصول گوجه فرنگی در
تمرکز چند کشور بوده و همچنیس میتواند انواع سارتار سایر بازارهای
بیس رقابت کامبل و انحصبار کامبل را نشبان دهبد .شبارص فبو را
میتوان به صورت رابطه ( )8تیری کرد:
i=1,

00

هرفیندال شارصی را برای اندزه گیری قدرت بازار پیشنهاد کرد کبه از
مجموع توان دوم سه بازار تمامی تولیدکننده ها محاسیه مبیگبردد.
ایس شارص از رابطه ( )6به دست میآید:
()6

2
i

n

HHI   S
i 1

در رابطه فو  kتیداد کشورهای تولیدکننده گوجه فرنگی جهبان
و  Siسه بازار تولیدکننده  iام باشد .اگر تیداد ببیشبماری بنگباه ببا
اندازههای نسیی یکسان در ببازار باشبند شبارص هرفینبدال بسبیار
کوچک و اگر تیداد کمی تولیدکننده و ببا سبه هبای نبابرابر در ببازار
وجود داشته باشند شارص هرفیندال نزدیبک ببه یبک رواهبد ببود.
شارص هرفیندال یک آماره است که هرچقدر به صفر نزدیبک باشبد
نشانگر درجه رقابتی باالی بازار و هر چقدر به یک نزدیک باشد درجه
انحصاری باال را نشان میدهد .از مزایای ایس شبارص آن اسبت کبه
نخست سه تمامی بنگاههای تولیدی در بازار را در نظر مبیگیبرد و
دوم عکس شارص هرفیندال نوع بازار(تیداد بنگاهها با سه یکسان)
را نشان میدهد .علت انتخاب دو شارص فو ایبس اسبت کبه آنهبا
بهتریس شارصها برای سنجش درجه رقابت و انحصارند.
تیییس سارتار بازار با ترکیبب شبارص نسبیت تمرکبز و شبارص
هرفیندال-هیرشمس به شرح جدول  0مبیباشبد کبه هرچبه  CR1ببه
سمت  011میرود درجه رقابتی کمتر و هرچه  HHIببه سبمت صبفر
میرود درجه رقابتی بیشتر میشود.

n

CR n   S i

()8
k n
2,..., k
در ایس رابطه  kتیداد تولیدکنندهها  nتیداد تولیدکنندههای بزرگ
 Siسبه ببازار تولیدکننبده  iام و 𝑛  CRنسبیت تمرکبز  nتولیدکننبده
میباشد .سه بازار تولیدکننده  iام از رابطه ( )4بدست میآید:
Xi
Si 
()4
 Xi
در رابطه فو صورت کسر بیانگر تولید گوجه فرنگی کشور  iام و
مخرج کسر کل تولید گوجه فرنگی جهان را نشبان مبیدهبد .گفتنبی
است که برای سنجش رقابت میتبوان مقبدار محاسبیه شبده نسبیت
تمرکز را از عدد یک ک کرد تا درجه رقاببت در ببازار ببه دسبت آیبد
(: )Islam, 2001
()5
Q  1 CR n
از مهبب تببریس میایببب ایببس شببارص نقبب بررببی از اصببول
آکسیوماتیک تمرکز (اصل انتقال واصبل ادغبام) و اسبتفاده نکبردن از
تمام اطالعات نمونه میباشد .از مه تریس مزایای ایس شبارص قاببل
در بودن و سهولت محاسیه وتحلیل میباشد.
i 1

شاخص هرفیندال-هیرشمن ()HHI

برای رفع بیضی از نواقص وارد بر شبارص نسبیتهبای تمرکبز

تاکسونومی عددي

در ایس قسمت از پژوهش کشورهای هدف گوجه فرنگی ایران ببر
اسا مجموعهای از شارصهای جذابیت بازار اولویبتبنبدی شبده و
نهایتا بر اسا نتایج حاصله مه تریس کشورهای هدف گوجه فرنگبی
ایران میرفی رواهند شد .بازارهای هدف بازارهایی هستند که با توجه
به شارصهای میرفیشبده دارای بباالتریس درجبه اولویبت از جهبت
میزان تقاضای کاالی موردنظر طی سال های گذشته بوده و در آینبده
نیز میتوانند جایگاه مناسبتری داشته باشند .برای شرکتهبایی کبه
قصد ورود به بازارهای جهانی را دارند داشتس یبک راهیبرد مبدون در
رصود شناسایی و تیییس بازارهای هدف صادراتی به منظور کباهش
احتمببال شکسببت و ببباال بببردن امکانببات سببودآوری الزامببی اسببت
( .)Fahimifar et al, 2004یکببی از متببداولتببریس روشهببای
اولوی بتبنببدی بازارهببا بببر اسببا تیببدادی از شببارصهببا رهیافببت
تاکسونومی عددی می باشد کبه جهبت رتیبهبنبدی منباط از لحباظ
مزیتهای نسیی و پتانسیلها و ظرفیتها مبیتبوان از ایبس رهیافبت
استفاده کرد .در ایس روش ابتدا هر مجموعبه براسبا شبارص هبای
مورد نظر به یک مجموعه همگس تیدیل می شبود و سبپس براسبا
شارص های بیان شده به اولویتبندی پردارتبه رواهبد شبد .مراحبل
تحلیل تاکسونومی عددی در هشت مرحله به شرح زیر میباشد:
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جدول  -1انواع ساختار بازار
Table 1- Types of market structure

نسبت تمرکز (درصد)

ویژگی اصلی بازار

شاخص هرفیندال-

Main feature of the market

هیرشمن ()HHI

بیش از  51بنگاه رقیب بدون در انحصار داشتس سه در رور توجهی از
بازار وجود دارند.

𝐇𝐇𝐈 → 0

𝑪𝑹𝟏 → 0

(𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) → 10

𝑪𝑹𝟏 < 10

6 < (𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) ≤ 10

𝑪𝑹𝟒 < 40

3 < (𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) ≤ 6

𝑪𝑹𝟒 > 60

1< (𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) ≤ 3

𝑪𝑹𝟏 ≥ 50

𝐇𝐇𝐈 →1

𝑪𝑹𝟏 → 100

There are more than 50 competing firms without a
monopoly on a significant market share.

هیچکدام از بنگاههای رقیب بیش از  01درصد بازار را در انحصار ندارند.
None of the competing firms monopolizes more than
10% of the market.

 4بنگاه حداکثر  41درصد بازار را در انحصار دارند.
4 companies have a monopoly of up to 40% of the
market.

 4بنگاه حداقل  61درصد بازار را در انحصار دارند.
firms have at least 60% of the market. 4

بیش از  51درصد بازار در انحصار یک بنگاه است.
More than 50% of the market is monopolized by one
firm.

یک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد.
One firm monopolizes the entire market.

بازار

Concentration ratio
)(Percentage

Market

رقابت کامل
Perfect Competition

رقابت انحصاری
Exclusive
Competition

انحصار چندجانیه باز
Open multilateral
monopoly

انحصار چندجانیه بسته
closed Multilateral
monopoly

بنگاه مسلط
Dominant enterprise

انحصار کامل
Complete monopoly

مارذ :ماداال و همکاران ()0775
)Source: Maddala et al (1995

مرحله اول :مشخص کردن گزینه ها با توجه ببه هبدف موضبوع
مورد نظر در تیییس شارصهای مختل جهت انتخاب گزینبه هبا .در
ایس مطالیه میانگیس و ضریب نوسان  01شارص (سه کشور هدف از
صادرات ایران قیمت صادراتی گوجهفرنگی ایران در کشورهای هدف
مورد بررسی میکو رتیه کشورها در صادرات گوجهفرنگبی ایبران و
ظرفیت بازار کشورهای هبدف ببرای محصبول گوجبه فرنگبی رشبد
اقتصادی کشورهدف درآمد سرانه در کشبور هبدف شبارص قیمبت
مصرفکننده در کشور هدف درجه بازبودن اقتصباد در کشبور هبدف
رقابتپذیری صادرات و واردات بخش کشاورزی در کشور هدف) برای
اولویت بندی کشورهای هدف گوجه فرنگی ایران مبدنظر قبرار گرفتبه
است.
مرحله دوم :تشکیل ماتریس داده ها و سپس محاسبیه میبانگیس و
انحراف مییار ( iتیداد گزینهها و  jتیداد شارصهای مورد نظر).
مرحله سوم :نرمال سازی داده هبای مباتریس ببه دسبت آمبده از
مرحلهی دوم برای نرمال سازی از رابطهی مقابل استفاده میشود:
()9

j

X ij  X

j

Z ij 

که در آن:
𝑗̅𝑋  :میانگیس شارصها یا هر یک از ستونهای ماتریس
𝑗𝛿  :انحراف مییار هر شارص یا هر یک از ستونهبای مباتریس

میباشند.
بید از بدست آوردن ماتریس استاندارد بزرگتریس عدد هر ستون را
به عنوان رق ایده آل( )Dojدر مراحل بید مورد استفاده قرار میدهی .
مرحله چهارم :تعیین فاصله (اختالف)

در ایس مرحله با توجه به ماتریس استاندارد شده  Zفاصبلهی هبر
گزینه را از دیگر گزینهها برای هر شارص با استفاده از رابطبهی زیبر
بدست میآید:
()3

2

 Z bj 

 Z
n

aj

j 1

Dab 

باید توجه داشت که  Daa=Dbb=0و  Dab=Dbaرواهبد ببود.
ماتریس بدست آمده که عناصر قطر اصلی آن همگبی صبفر هسبتند
ماتریس فواصل مرکب بیس گزینه ها نامیده میشود.
مرحله پنجم :تعیین کوتاهترين فاصله

در ایس مرحله پس از اینکبه در مرحلبهی قیبل مباتریس فواصبل
مرکب بدست آمده کمتبریس فاصبلهی هبر سبطر از مباتریس تییبیس
میشود و سپس میانگیس هر کدام از فاصله گزینهها و انحبراف مییبار
آنها بدست رواهد آمد.
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مرحله ششم :همگن سازي گزينه ها
̅̅̅= 𝑟𝑂 حببد ببباال و پبباییس را
بببا اسببتفاده از روابببط 𝑟𝑑𝛿𝑑𝑟 ∓2

( )Excelاستفاده میشود .به منظور دستیابی ببه نتبایج مبورد انتظبار
داده های مورد استفاده در پژوهش پیشرو برای سالهبای 0831-79
از پایگاه اطالعاتی سازمان گمر جمهوری اسالمی ایران و سبازمان
روار و بار کشاورزی ( )FAOجمعآوری شده است .که بید از میرفی و
ارزیابی شارصهای ذکر شده در نهایت انتخاب کشورهای اولویبتدار
صورت گرفت.

مرحله هفتم :تعیین الگو يا سرمشق گزينهها ()Cio

نتایج

در ایس مرحله فاصله هر گزینه را از مقدار ایدهآل محاسیه شده در
مرحله چهارم بدست میآوری  .فاصلهی کمتر از مقدار ایدهآل نمایانگر
وضییت مناسب و فاصلهی زیاد بیان کنندهی وضییت نامناسب گزینه
میباشد .سرمش گزینهها فرمول ( )7میباشد.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی مزیت نسیی صبادراتی گوجبه
فرنگی ایران از شارصهای مزیت نسیی آشکارشبده و مزیبت نسبیی
آشکار شده متقارن استفاده شده است .نتایج حاصل از بررسبی مزیبت
نسیی صادراتی گوجه فرنگی ایران که در جبدول  2ارائبه شبده اسبت
نشان می دهد که مزیت نسیی صبادراتی ایبس محصبول ببا نوسبانات
زیادی مواجه بوده است به طوری که از ابتدای دوره تا سال  0839ببه
دلیل وجود شارص مزیت نسیی آشکارشده کمتر از یبک و همچنبیس
شارص مزیت نسیی آشکارشده متقارن منفی گوجه فرنگی صبادراتی
ایران فاقد مزیت نسیی بوده است ولی از سال  0833وضبییت کشبور
در زمینه صادرات ایس محصول بهتر شده است به طوری کبه در اکثبر
سال ها شارص مزیت نسیی آشکارشده بزرگتر از یبک و ببه طیبع آن
صادرات گوجه فرنگی ایران دارای مزیت نسبیی ببوده اسبت .ببا ایبس
وجود با توجه به جایگاه ایران در تولیبد ایبس محصبول بایبد اقبدامات
موثرتری در زمینه انتخاب بازارهبای هبدف مناسبب و صبادرات ایبس
محصول لحاظ شود تا نهایتا صادرات گوجه فرنگی کشور ببه جایگباه
مناسیی در بازار جهانی دست یابد چرا که صادرکنندگان ایرانی در بازار
صادراتی ایس محصول همواره با ریسک رقابتی در مقایسبه ببا رقیبای
رود روبرو بودهاند.
در ادامه به منظور بررسی و شنارت وضییت بازار صادراتی گوجبه
فرنگی جهان و ایران و همچنیس اولویت بندی بازارهای هبدف اصبلی
ایببران بببه ترتیببب از شببارصهببای نسببیت تمرکببز شببارص
هرفیندال_هیرشمس و تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شبده اسبت.
نتایج حاصل از بررسی سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی جهبان کبه
در جدول  8ارائه شده است نشان میدهد که سارتار ببازار صبادراتی
ایس محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانیه بسته بوده است کبه ببا
گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانیه تغییر یافته است به
طوری که در سال  0831چهار کشور برتر صبادرکننده گوجبه فرنگبی
جهان  60درصد از کل صادرات جهان را به رود ارتصاد دادهاند اما
ایس میزان در سال  0879با  09درصد کباهش ببه  50درصبد رسبیده
است .همچنیس مطاب نتایج ارائه شده در جدول  8در طی سالهای
اولیه ایس دوره کشورهای اسپانیا هلند مکزیبک و ترکیبه ببه ترتیبب
جایگاه نخست تا چهارم کشورهای برتر صادرکننده ایبس محصبول در

مشخص کرده و هبر گزینبهای کبه ربارج از ایبس مجموعبه باشبد از
مجموعه حذف می شود .در پایان ایس مرحله ماتریس دادههبا را ببا در
نظر نگرفتس گزینههای حذف شده تشکیل داده و مراحل قیبل تکبرار
رواهد شد.

()7

2

 Z bj 

 Z
n

ij

Cio 

j i

برای محاسیه  Coانحراف مییار ستون مربوط به  Cioرا در عبدد
دو ضرب کرده و حاصل با میانگیس مربوط به سبتون  Cioجمبع مبی
شود.
مرحله هشتم :رتبهبندي گزينهها ()Fi

اگر وضییت هر گزینه با  Fiنشان داده شود در اینصبورت رابطبه
( )01وجود رواهد داشت:
Cio
()01
Fi 
Co
که در آن  Fiوضییت هر گزینه  Cioسرمش هرگزینه  Coحبد
باالی گزینه را نشان میدهد .مقادیر Fهمواره بیس صبفر و یبک قبرار
میگیرد و با توجه به اینکه مقادیر شارصهای اولیه بر مینای بزرگتر یبا
کوچکتر مرتب شده باشند مقدار  Fهر چقدر به صبفر نزدیکتبر باشبد
نشان ازاولویت آن کشور از جهبت جاذببه ببازار در مقایسبه ببا سبایر
کشورها و بررورداری باالتر میباشد و هر قدر به یبک نزدیبک باشبد
گزینهی مورد نظر در اولویت قرار رواهد گرفت.
پس از محاسیه ی  Fiکشورها را بر اسا درجه بررورداری مرتب
مینمایند .نمونه مورد مطالیه در پژوهش حاضر  25کشبور واردکننبده
(یوگسالوی ارمنستان افغانسبتان امبارات متحبده عرببی اوکبرایس
ایتالیا آذربایجان آلیانی بالرو پاکستان تاجیکستان ترکمنسبتان
ترکیه سوئد عبرا عربسبتان سبیودی عمبان فدراسبیون روسبیه
قرقیزستان قزاقستان قطر کویت گرجستان لهستان) گوجهفرنگی از
ایببران اسببت کببه طببی سببالهببای  0870-0879از ایببران واردات
گوجه فرنگی داشته اند .الزم به ذکر است که برای محاسیه ی ضبرایب
مربببوط بببه هرکببدام از کشببورها در ایبس مطالیببه از صببفحه گسببترده
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جهان را در ارتیار داشتهاند ولی از سال  0835به بید با رشد مسبتمر و
گسترده ی کشورهای هلند و مکزیک در حوزهی صادرات محصبوالت
کشاورزی و توسیه فیالیتهایی که به تجارت رارجی مربوط میشوند
ترتیب چهارکشور برتر صادرکننده گوجه فرنگی جهبان ببه مکزیبک
هلند اسپانیا و ترکیه تغییر کرده است .همچنیس کشور ایران به واسطه

وجود پتانسیل باال جهت تولید و صادرات ایس محصول توانسبته اسبت
جایگاه رود را در زمینه صادرات گوجبه فرنگبی ارتقباء بخشبیده و در
فاصببله سببالهببای  0876-79بببا کنببار زدن ترکیببه در رتیببه چهببارم
کشورهای برتر صادرکننده ایس محصول قرار گیرد.

جدول  -2مزیت صادراتی گوجه فرنگی ایران
Table 2- Export advantage of Iranian tomatoes
RSCA

RCA

0.44
0.23
0.34
0.33
0.59
0.63
0.51
0.48
0.39

2.59
1.61
2.04
1.98
3.86
4.35
3.06
2.86
2.30

سال
Year
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

RSCA

RCA

-0.78
-0.91
-0.37
-0.76
-0.61
0.08
-0.04
-0.26
0.26

0.13
0.04
0.46
0.14
0.24
1.18
0.92
0.59
1.71

سال
Year
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388

مأرذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

مطاب نتایج ارائه شده در جدول  4بررسی سارتار بازار صبادراتی
گوجببه فرنگببی ایببران کببه نشبباندهنببدهی رقابببت شببرکای تجبباری
واردکننده ی گوجه فرنگی از ایبران اسبت نشبان مبیدهبد در طبول
دورهی مورد بررسی به استثنای سبال  0879کبه در آن سبارتار ببازار
صادراتی گوجه فرنگی ایران انحصار چند جانیه بسته می باشد سارتار
بازار صادراتی ایس محصول در کشور همواره بنگاه مسلط بوده است به
طوری که هر سباله یبک کشبور بیشبتر از  51درصبد صبادرات ایبس
محصول از ایران را به رود ارتصاد داده است .همانطور که مالحظه
میشود در سال  0831چهار کشور برتبر واردکننبده گوجبه فرنگبی از
ایران  77درصد واردات ایس محصول از ایران را انجام دادهاند که ایبس
میزان در سال  0879به  32درصد کاهش یافته است کبه ببا در نظبر
گرفتس افزایش تیداد کشورهای واردکننده گوجه فرنگی ایران از  01به
 20کشور قابل توضی است .لذا بر اسا نتایج ارائه شبده در جبدول
سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی طی دوره مبورد مطالیبه ببه ضبرر
کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده مبیباشبد ببه طبوری کبه
ضربهپذیری بازار صادراتی گوجبه فرنگبی ایبران و قبدرت انحصباری
متقاضیان گوجه صادراتی ایران (انحصار ررید) افزایش یافته است .به
عیارت دیگر طی دوره مورد بررسبی بازارهبای هبدف تجباری ایبران
متنوع نیوده و بر روی چند کشور راد متمرکز بوده است که ایس امر
موجب عدم ثیات و کاهش در درآمد ارزی حاصبل از صبادرات گوجبه
فرنگی و کاهش قدرت چانهزنی ایران در بازار جهبانی ایبس محصبول
میگردد.

در ادامه به منظور اولویتبندی و میرفی مناسبتبریس ببازارهبای
هدف بالقوه گوجه فرنگی ایبران جهبت صبادرات آن از روش تحلیبل
تاکسونومی عددی استفاده شد .نتایج حاصل از بررسی مراحل مختل
روش تاکسونومی عددی که در جدول  5ارائه شده است نشان داد که
بر اسا شارصهای جاذبه بازار از  25کشور واردکننده گوجه فرنگی
از ایران پس از حذف کشور ایتالیا به عنوان کشور ناهمگس (از دیبدگاه
نتببایج مربببوط بببه رهیافببت تاکسببونومی) و همچنببیس حببذف کشببور
یوگسالوی (در نتیجه تجزیه و انحالل ایس کشور در سال 28 )2116
کشور در زمره بازارهای هدف صادراتی ایران قرار گرفتنبد کبه نهایتبا
ایس کشورها بر اسا ضرایب اهمیت مربوط به ربود (کشبورهای ببا
ضریب اهمیت ک تر در رتیههای بباالتر قبرار مبیگیرنبد) در جایگباه
نخست تا بیست و سوم کشورهای هبدف صبادراتی محصبول گوجبه
ایران قرار گرفتند.
الزم بببه ذکببر اسببت کببه از  25کشببور وارد شببده در تحلیببل
تاکسونومی کشور ایتالیا به جهت اینکه از حیث شبارصهبای جاذببه
بازار در مقایسبه ببا سبایر کشبورهای هبدف همگبس نیبود از لیسبت
کشورهای منتخب حذف شده و فرایند اولویت بندی ببار دیگبر ببدون
حضور ایس کشور تکرار گردید .نتایج همگس سازی بازارها نشان داد که
حد باال و حد پاییس مربوط به فاصبله مرکبب ببیس کشبورها ( )drببه
ترتیب  07/79و  -9/73میباشد و با توجه به اینکبه  drکشبور ایتالیبا
( )83/07رارج از دامنه در نظر گرفته شده قرار داشت لذا ایس کشور از
مجموعه بازارهای هدف حذف شد.
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 ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی جهان-8 جدول
Table 3- Structure of the world tomato export market

سال

رقبای تجاری فعال

ساختار بازار

Active business competitors

Market Structure

CR1

CR4

HHI

1/HHI

اسپانیا مکزیک هلند مراکش

انحصار چندجانیه بسته

1380

0.24

0.61

0.13

7.97

Spain, Mexico, Netherlands,
Morocco

closed Multilateral
monopoly

اسپانیا مکزیک هلند ترکیه

انحصار چندجانیه بسته

1381

0.21

0.61

0.12

8.33

Spain, Mexico, Netherlands,
Turkey

closed Multilateral
monopoly

اسپانیا مکزیک هلند ترکیه

انحصار چندجانیه بسته

1382

0.21

0.61

0.12

8.33

Spain, Mexico, Netherlands,
Turkey

closed Multilateral
monopoly

1383

0.21

0.61

0.12

8.52

1384

0.19

0.58

0.11

9.46

1385

0.18

0.59

0.10

9.77

Year

اسپانیا مکزیک هلند سوریه
Spain, Mexico, Netherlands, Syria

اسپانیا مکزیک هلند اردن

1386

0.17

0.2

0.09

11.64

انحصار چندجانیه بسته
closed Multilateral
monopoly

انحصار چندجانیه

Spain, Mexico, Netherlands,
Jordan

Multilateral monopoly

مکزیک اسپانیا هلند سوریه

انحصار چندجانیه

Mexico, Spain, Netherlands, Syria

Multilateral monopoly

مکزیک اسپانیا هلند سوریه

انحصار چندجانیه

Mexico, Spain, Netherlands, Syria

Multilateral monopoly

مکزیک اسپانیا هلند ترکیه
1387

0.16

0.51

0.09

11.75

1388

0.17

0.51

0.09

11.45

1389

0.21

0.53

0.10

10.52

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1390

0.20

0.55

0.09

10.59

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1391

0.20

0.54

0.09

10.62

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1392

0.20

0.54

0.09

10.61

Mexico, Netherlands, Spain,
Jordan

1393

0.19

0.52

0.09

11.18

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1394

0.20

0.51

0.09

11.66

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1395

0.22

0.53

0.10

10.43

Mexico, Netherlands, Spain,
Morocco

1396

0.22

0.52

0.10

10.41

1397

0.22

0.51

0.09

10.68

Mexico, Spain, Netherlands,
Turkey

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا سوریه

انحصار چندجانیه

Mexico, Netherlands, Spain, Syria

Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا اردن
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا مراکش

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا ایران

انحصار چندجانیه

Mexico, Netherlands, Spain, Iran

Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا ایران

انحصار چندجانیه

Mexico, Netherlands, Spain, Iran

Multilateral monopoly

 یافتههای تحقی:مارذ
Source: Research findings
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جدول  -4ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران
Table 4- Structure of Iran's tomato export market

ساختار بازار

رقبای تجاری فعال

Market Structur

Active business competitors

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

آذربایجان عرا افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Azerbaijan, Iraq, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان روسیه افغانستان

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Russia, Afghanistan

بنگاه مسلط

عرا روسیه آذربایجان کویت

Dominant enterprise

Iraq, Russia, Azerbaijan, Kuwait

بنگاه مسلط

عرا روسیه افغانستان آذربایجان

Dominant enterprise

Iraq, Russia, Afghanistan, Azerbaijan

بنگاه مسلط

عرا روسیه آذربایجان افغانستان

Dominant enterprise

Iraq, Russia, Azerbaijan, Afghanistan

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان روسیه افغانستان

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Russia, Afghanistan

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان آذربایجان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان پاکستان آذربایجان

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan

بنگاه مسلط

عرا افغانستان آذربایجان ترکمنستان

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan

بنگاه مسلط

عرا افغانستان امارات روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, UAE, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان امارات ترکمنستان

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, UAE, Turkmenistan

بنگاه مسلط

عرا افغانستان ترکمنستان امارات

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Turkmenistan, UAE

بنگاه مسلط

عرا افغانستان امارات روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, UAE, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان پاکستان امارات

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Pakistan, UAE

انحصار چند جانیه بسته
Closed Multilateral
monopoly

عرا روسیه امارات افغانستان
Iraq, Russia, UAE, Afghanistan

سال

1/HHI

HHI

CR4

CR1

1.67

0.60

0.99

0.74

1380

2.65

0.38

0.98

0.51

1381

1.28

0.78

0.99

0.88

1382

1.69

0.59

0.98

0.75

1383

1.47
1.20

0.68
0.83

0.98
0.99

0.82
0.91

Year

1384
1385

1.17

0.85

0.99

0.92

1386

1.16

0.86

0.99

0.93

1387

1.20

0.83

0.99

0.91

1388

1.14

0.88

0.98

0.94

1389

1.30

0.77

0.98

0.87

1390

1.20

0.83

0.98

091

1391

1.27

0.79

0.97

0.89

1392

1.27

0.79

0.98

0.88

1393

1.35

0.74

0.98

0.86

1394

1.43

0.70

0.98

0.83

1395

1.85

0.54

0.92

0.72

1396

4.40

0.23

0.82

0.40

1397

مارذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

مطاب جدول  5نتایج اولویتبنبدی کشبورهای هبدف ایبران ببا
رهیافت تاکسونومی عددی نشان داد که در طبی دوره مبورد بررسبی
کشورهای عرا آذربایجان افغانستان روسیه و پاکسبتان ببه ترتیبب
باالتریس سه از صادرات ایبران را داشبته انبد امبا ببر اسبا نتبایج
اولویت بندی مشخص شد که ایس کشورها به ترتیب در رتیههبای 01
 06 7 5و  20قرار دارند .در میان بازارهای بالفیل گوجه فرنگی ایران
کشورهای ازبکستان ارمنستان اکرایس قرقیزستان آذربایجان امارات

متحده عربی تاجیکسبتان ببالرو افغانسبتان عبرا گرجسبتان
ترکیه کویت ترکمنستان قطر روسیه لهسبتان قزاقسبتان عمبان
آلیانی پاکستان عربستان صیودی و سوئد با توجه ببه شبارصهبای
مورد بررسی به ترتیبب بهتبریس بازارهبا ببرای گوجبه فرنگبی ایبران
می باشند اما متوسط سه ایبران از ببازار  7کشبور برتبر ببه ترتیبب
 1/114 1/105 1/333 6/726 1/112 1/112 1/204 1/114و
 4/513درصد است.
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جدول  -5نتایج اولویتبندی کشورهای هدف گوجه فرنگی صادراتی ایران
Table 5- Results of prioritization of target countries for Iranian tomato exports

اولویت بر اساس خروجی تاکسونومی

ضریب اهمیت

میانگین سهم از صادرات گوجه فرنگی ایران

کشور

Priority based on taxonomic output

Significance factor

Average share of Iranian tomato exports

Country

10

0.83

82.8837

5

0.79

6.9265

9

0.82

4.5083

16

0.88

2.5964

21

0.89

0.8983

6

0.79

0.8881

14

0.88

0.5643

18

0.89

0.2715

2

0.67

0.2137

15

0.88

0.2091

13

0.87

0.1640

12

0.87

0.0377

19

0.89

0.0327

7

0.80

0.0149

11

0.86

0.0069

22

0.89

0.0060

1

0.65

0.0043

8

0.80

0.0043

3

0.75

0.0022

4

0.76

0.0017

20

0.89

0.0007

17

0.89

0.0004

23

0.90

0.0001

مارذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

عرا
Iraq

آذربایجان
Azerbaijan

افغانستان
Afghanistan

فدراسیون روسیه
Federation of Russia

پاکستان
Pakistan

امارات متحده عربی
United Arab Emirates

ترکمنستان
Turkmenistan

قزاقستان
Kazakhstan

ارمنستان
Armenia

قطر
Qatar

کویت
Kuwait

ترکیه
Turkey

عمان
Oman

تاجیکستان
Tajikistan

گرجستان
Georgia

عربستان سیودی
Saudi Arabia

ازبکستان
Uzbekistan

بالرو
Belarus

اوکرایس
Ukraine

قرقیزستان
Kyrgyzstan

آلیانی
Albanian

لهستان
Poland

سوئد
Sweden
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لذا گرچه ایس کشورها از نظر نتایج تاکسونومی در اولویت هسبتند
اما در واقییت به عنوان اولویت صادراتی به آنها هبیچ تبوجهی نشبده
است .توجه به وضییت صادرات فیلبی گوجبه فرنگبی ببه کشبورهای
مختل نشان میدهد که تفاوت قابل مالحظهای بیس بازارهای ببالقوه
و بالفیل وجود دارد بدیس مینبی کبه بازارهبای هبدف ببالقوه عمبدتا
بازارهای بالفیل نیستند.

بحث و نتیجهگیری
در زمینه تولید گوجه فرنگی کشور ایران با تولید  5/2میلیون تبس
گوجه فرنگی رتیه هشت برتبریس تولیدکننبدههبای ایبس محصبول در
جهان را دارا بوده است لذا توسیه صبادرات ایبس محصبول مبیتوانبد
نقش به سزایی در افزایش درآمبد ارزی کشبور در راسبتای تکیبه ببر
درآمدهای غیرنفتی داشته باشد .بررسی روند صادرات گوجه فرنگی در
سالهای اریر نشان دهنده رشد ارزش صبادرات ایبس محصبول ببوده
است اما در مقابل مزیت صادراتی گوجه فرنگبی ایبران در طبی دوره
مببورد بررسببی بببا نوسببانات زیببادی همببراه بببوده و ایببس امببر بببرای
صادرکنندگان گوجه فرنگی کشور نشان از وجود یک ریسبک رقبابتی
در زمینه تجارت ایس محصول میباشد .لذا اتخاذ سیاستهبایی جهبت
رصد دائمی و سیاست گبذاری در زمینبه ارتقباء سبط رقاببتپبذیری
صادرکنندگان ایرانبی از نظیبر بباالبردن سبط کیفیبت بسبتهبنبدی
تیلیغات جهت میرفی محصول در بازارهبای جدیبد و توسبیه یافتبه و
همچنیس وضع تیرفههای ترجیحی با سایر کشورها ضبروری ببه نظبر
میرسد.
بررسی سارتار بازار گوجه فرنگی ایبران نشبان داد کبه در طبول
دوره مورد بررسی سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگبی ایبران از تنبوع
برروردار نیوده و بر روی چند کشور راد متمرکز بوده است که ایبس
امر موجب عدم ثیبات و کباهش در درآمبد ارزی حاصبل از صبادرات
گوجه فرنگی و کاهش قدرت چانبهزنبی ایبران در ببازار جهبانی ایبس
محصول شده است که ایس وضییت نهایتا به ضرر تولیدکنندگان کشور
ایران و به نفع کشورهای واردکننده بوده است .لذا توصیه میشبود در
زمینه تجارت ایس محصول با شناسایی بازارهای هدف صادراتی جدیبد
و نوپا و ارسال کاال به ایس کشورها و همچنیس افزایش تیداد بازارهای
هدف صادراتی و نزدیک سارتس بازار صادراتی ایران به حالت رقبابتی
صادرات گوجه فرنگی ایران از حالت تمرکز ببر چنبد ببازار محبدود و
سنتی (بنگاه مسلط) رارج شود.
به منظور بازاریابی صادراتی نخستیس گبام تییبیس ببازار هبدف و
مشخص کردن نیازهایی از آن بازار رواهد بود که برای محصبوالت و
ردمات بنگاه ایجاد تقاضا می نمایند .در ایس پژوهش سیی شد کبه ببا
بهرهمندی از روش تحلیل تاکسونومی عددی به عنبوان روشبی کبارا

بازارهای هدف صادراتی ایران در طی دوره  0831-79شناسایی شبده
و نهایتا با توجه به شارصهای دهگانه جاذببه ببازار بازارهبای هبدف
بالقوه برای صادرات آتی گوجه فرنگبی ایبران انتخباب شبوند .نتبایج
اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایبران نشبان داد کبه از 25
کشور واردکننده گوجه فرنگی ایران  28کشور در زمره بازارهای هدف
صادراتی گوجه فرنگی ایران قرار گرفتند .از بیس بازارهای عمده بالفیل
گوجه فرنگی ایران که بیشتریس واردات ایس محصبول از ایبران را ببه
رود ارتصاد دادهاند تنهبا  4کشبور آذربایجبان افغانسبتان امبارات
متحده عربی و ارمنستان در بیس  01کشبور کبه دارای اولویبت قبوی
هستند قرار دارند و بقیه واردکنندگان گوجه فرنگی از ایران به عنوان
بازارهای هدف با اولویت ضیی محسوب می شبوند .لبذا در صبادرات
گوجه فرنگی باید سیاستی اتخاذ شبود کبه تمرکبز اصبلی ببه سبمت
کشورهایی با اولویت باال منیط شود تا ضمس بررسی شرایط موجبود
در بازارهای اولویت دار به ترتیب اهمیت ببا آگباهی کامبل از تمبامی
شرایط بازارهای هدف به ویبژه سبلیقه مشبتریان در آنهبا نفبوذ کبرد.
مقایسه صادرات گوجه فرنگی به بازارهای هبدف صبادراتی ایبران در
طی سالهای  0831-79نشبان داد کبه برربی از کشبورها از جملبه
ازبکسببتان ارمنسببتان قرقیزسببتان اکببرایس و بببالرو از جملببه
کشورهای هستند که علیرغ اینکه بر اسا نتایج اولویتبنبدی ببه
عنوان بازارهای هدف اصلی گوجه ایران مطرح میباشند ولی در طبی
سالهای مورد بررسی صادرات کشور ایران به ایبس ببازارهبای هبدف
بسیار ناچیز بوده است .بدیس ترتیب میتوان اذعان کرد کبه بازارهبای
هدف بالقوه ای در صادرات گوجه فرنگی وجود دارند که صادرکنندگان
می توانند ضمس مطالیه بیشتر و شناسایی ایس بازارها راههای نفبوذ در
آنها را دریابند و با در نظر گرفتس راهیردهای راد حضوری مسبتمر
در ایس بازارها داشته باشند .نتیجه فو همسبو ببا مطالیبه مدرسبی و
همکاران ( )Modarresi et al, 2020میباشد کبه ببا اولویبتبنبدی
بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران نشان دادند که تفاوتهای عمدهای
بیس بازارهای هدف بالقوه و بالفیل گوجه فرنگی صادراتی ایران وجبود
داشته است لذا میبایست با اتخاذ سیاسبتهبای حمبایتی مناسبب در
بخش صادرات در جهت توسیه صادرات و شنارت بازارهبای هبدف
صادراتی اولویتدار اقدام نمود.
نتایج ارائه شده درل جدول  5نشان داد که ارتالفات عمده ببیس
کشورهای هدف بالفیل و کشورهای هبدف ببالقوه ببر اسبا نتبایج
بدست آمده از اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی ایران بر اسا
شارصهای جذابیت بازار وجود دارد به طبوری کبه  7کشبور هبدف
اصلی بر اسا نتایج تاکسونومی عددی در واقییت تنها  08/4درصبد
صادرات گوجه فرنگی ایران در طبول دوره مبورد بررسبی را ببه ربود
ارتصاد داده اند .لذا با توجه به اینکه صادرات محصول گوجه فرنگی
تا به حال در چارچوب یک استراتژی بازاریابی مدون و اصولی صورت
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استراتژی بلندمدت توسبیه صبنیتی و نهایتبا یبک اسبتراتژی توسبیه
صادرات و بازاریابی نیز از جمله ضروریات حتمی در ایس مورد میباشد
.که قابل پیشنهاد است

نگرفته ضرورت دارد که با توجه به بازارهای هدف میرفبی شبده ببر
اسا نتایج اولویت بندی استراتژی توسیه صادرات محصوالت مبورد
نظر مشخص شود تا راهیردهبای عملبی ببرای صبادرکنندگان و نیبز
 همچنبیس یبک.مسئولیس امر در برنامهریزی بازرگانی کشور ارائه شود
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Introduction
Organic agricultural products play an important role in the food basket of the community health
development. Many researchers have proven that organic agricultural products are better and safer for human
health, and unhealthy products are a threat for society. Increasing health problems and food-related diseases have
made consumers to give more attention to these products purchase. There has been an increase in organic
products popularity due to their health benefits and positive environmental impact.
Shahdone store is one of the natural, complete and organic products stores in the country that serves online
and in person with the aim of providing healthy, complete and natural raw materials. Healthy nutrition and
modification of consumption pattern towards healthy, whole and natural products is one of the main goals of this
collection. The focus of the company is on online sales and trust plays an important role in this type of purchase.
To improve the business and introduction of this type of trades in Iran, word of mouth, especially electronic
word of mouth, are very important and since this study examines the antecedents of intention to use electronic
word of mouth in purchasing organic agricultural products at Shahdone, it will be beneficial for the company.
The study focused on organic agricultural products, which are useful for the development of Shahdone and
similar companies operating in the field of agriculture, to understand consumers' intentions and attitudes toward
word of mouth. Also, for people in the community whose health is important, this research can be effective in
promoting organic products. Therefore, the present study investigates the impact of social capital dimensions and
trust on social media, attitude toward electronic word of mouth and intention to use electronic word of mouth in
purchasing organic products.

Materials and Methods
The statistical population of this study consisted of all consumers of organic agricultural products in
Shahdone stores, who used the products of this company during the collection of research data in February of
2018. The population was considered unlimited and 476 samples were selected using available sampling method.
To collect data, a questionnaire containing 42 questions was designed by reviewing the literature on research
variables. Also, two questions were compiled to measure demographic variables (education, gender). To measure
and confirm the validity of the questionnaire, content validity, construct validity were examined. In order to
evaluate the content validity, a number of questionnaires were distributed among university professors and
premiers. Sensibility and comprehensibility of the questions and the appropriateness of the variables were
examined. Experts opinions were used to improve questionnaire questions. For construct validity, factor analysis
was used in the form of measurement model. Cronbach alpha coefficient was used to assess the reliability of the
questionnaire. According Cronbach alpha coefficient, the questionnaire has a satisfactory reliability. SPSS and
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2- Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management & Accounting, College of Farabi,
University of Tehran
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LISREL statistical software were used to analyses the research data and test hypotheses.

Results and Discussion
The findings of this study showed that attitudes toward electronic word of mouth are influential on the
intention to use electronic word of mouth in purchasing organic agricultural products, on the other hand, there
are some antecedents before obtaining attitudes toward electronic word of mouth which include; social capital in
social media and trust in social media.

Conclusion
The results of the first and third hypotheses of the study indicate that voluntary social media participation
has an impact on competency and behavioral stability, but the second hypothesis was not confirmed. Social
media engagement when it comes to the sense of altruism and volunteering to give information, it gradually
builds the ability to influence people, so having people on social media and through social media can impact
others. The results of hypotheses fourth, fifth and sixth indicate that adherence to social commitments in social
media affects the competence of influencers, the honesty of reputable people and their behavioral stability.
People who are committed to social commitment, including indicators of doing the right thing, observing
fairness, performing social duties, and a sense of responsibility to the community can help and influence others
as a worthy person. Hypothesis seventh states that collaboration in social media affects its competence. The
eighth and ninth hypotheses were not confirmed. People who help others, and have expertise in organic products,
can play a vital role in people health. The results of the tenth and eleventh hypotheses of ethical-cultural
interactions in social media influenced the competence and honesty of reputable people, but the twelfth
hypothesis of ethical-cultural interactions in social media did not support behavioral stability. Expanding the
culture of using healthy products will allow more people to participate in organic products. One of the problems
with organic products is the exaggeration of the benefits of organic products, which should be minimized by
cultural planning for these products. Hypothesis thirteenth states that common values in social media influence
the competence of influencer and fourteenth and fifteenth hypotheses were not confirmed. Having
commonalities and closeness of ideas makes others more important to people. When people are close to each
other, they are more concerned about others and try to pay more attention to the consequences of their
suggestions. The results of hypotheses sixteenth, seventeenth, and eighteenth indicate that influential
competence, honesty of reputable people, and respect for behavioral stability in social media influence attitudes
toward electronic word of mouth. Hypothesis nineteenth states that attitude towards electronic word of mouth
influenced intention to use electronic word of mouth in purchasing organic agricultural products, this hypothesis
was confirmed. The emerging attitude towards electronic word of mouth led to intention to use electronic word
of mouth. Organic farming, or acceptance of information by the individual, before purchase.
Keywords: Electronic word of mouth, Organic agricultural products, Social capital, Trust
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چکیده
محصوالت ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصوالت ارگانیک کشاورزی که به درستی فررووری درد انرد در
سالمت زندگی افراد بسیار مهم میبادند .اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاد از این محصوالت میبادند میتوانند از ارتباطات توصریهای اسرتفاد
کنند تا این محصوالت را به یکدیگر معرفی نمایند .با توجه به گسترش دبکهها و رسانههای اجتماعی نقش ارتباطات توصیهای الکترونیک در این زمینه
بسیار حائز اهمیت دد است .این که ارتباطات توصیهای در چه صورت توسط افراد پذیرفته میدود برای گسترش این محصوالت تعیینکنند است لذا
در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصوالت ارگانیک میتوانند تاثیرگذار بادند بررسی درد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردووری داد ها توصیفی میبادد .جامعه وماری در این پژوهش دامل کلیه مشتریان درکت دراهدونه در
سراسر کشور است که در دور جمعووری داد های پژوهش در بهمن و اسفند سال  6931از مشتریان این درکت بود اند .روایی پرسشنامه توسط خبرگان
و روایی ساز سنجید دد؛ ضریب ولفای کرونباخ جهت بررسی پایایی تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خالصهسازی
داد های جمعیت دناختی از نرمافزار  SPSSاستفاد دد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویههای پژوهش و بررسری فرضریههرای
پژوهش در مورد رد یا قبول ونها از نرمافزار  LISRELاستفاد دد .یافتههای پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی بر
قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین پیشایندهای قبل از نگررش نسربت بره
ارتباطات توصیهای الکترونیکی دامل سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی است.
واژههای کلیدی :ارتباطات توصیهای الکترونیکی اعتماد سرمایه اجتماعی محصوالت ارگانیک کشاورزی
طبقهبندی M31 I19 Q13 :JEl
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محصوالت ارگانیک کشاورزی به درایط و محصوالتی ادار دارد
که محصوالت به طور کامل سالم و بدون هیچگونه ولرودگی از جملره
باکتری انگلی و دیمیایی بادد .مطالعات علمی نشان میدهد کره در
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دهههای اخیر با توسعه فناوری و افرزایش اسرتفاد از مرواد افزودنری
سموم دفع وفات ونتی بیوتیکها و هورمونها در تولید مواد غرذایی در
کشورهای در حال توسرعه اثررات نرامطلو و مبرر بررای سرالمت
انسررانهررا برره دلیررل اسررتفاد از ایررن مررواد برره وجررود ومررد اسررت
( .)Ranjbarshamsi et al., 2016اما متاسفانه بر اساس ومرار مرکرز
تحقیقات ارگانیک در جهان کره در سرال  2226منتشرر کررد اسرت
ایران تنها دارای  66361هکتار برای محصوالت ارگانیک مریبادرد و
قابل ذکر است کره ایرران رتبره  32از  679کشرور جهران را در ایرن
رتبهبندی دارا میبادد ( .)FiBL/IFOM, 2021همچنین قابرل ذکرر
است که میزان سرطان دستگا گوارش در بین مردم ایران در مقایسه
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با سایر کشورها باالتر است؛ که یکی از دالیل ون مربرو بره سرطو
کررادمیوم و نیترررات برراالتر از اسررتاندارد بررینالمللرری در محصرروالت و
سبزیجات است زیرا  02درصد از کودهای مورد استفاد در کشاورزی
ایران دامل اور و فسفر است ( .)Chaichy, 2009بنابراین ضرروری
است که از مصرف بیرویه مواد دیمیایی که اثرات زیرانبراری را بره
محیطهای کشاورزی و سالمت انسان به همرا دارند جلوگیری کررد
و برره سررمت اسررتفاد بیشررتر از محصرروالت ارگانیررک حرکررت نمررود
(.)Raheli and Sandoghi, 2018
امروز بسیاری از درکتهای کشاورزی هنوز نمیتوانند بره طرور
کامل عوامل موثر بر قصد خریرد محصروالت ارگانیرک کشراورزی را
درک کنند که یکی از دالیل ون فقردان وسرایل بازاریرابی مناسرب و
روش های موثر بازاریابی توسط دررکتهرای محصروالت کشراورزی
است .با این حال امروز اکثر مطالعات عمردتا بره کاالهرای عمرومی
نظیر لباس کتا محصوالت دیجیتال و غیر تمرکز میکنند و توجه
کمتری به محصوالت کشاورزی مریدرود .بنرابراین نیراز فروری بره
بررسی رفتار خرید به ویژ رفتار خرید ونالیرن محصروالت کشراورزی
وجود دارد؛ از جمله عوامرل تاثیرگرذار در ایرن زمینره درامل کیفیرت
و سایت ویژگیهای و سرایت و ارتباطرات توصریهای الکترونیکری
اسررت .بررا افررزایش نفرروذ رسررانههررای اجتمرراعی امررروز برره نرردرت
تصمیمگیریها به تنهایی اتخاذ میگردد؛ تاثیرات گرو های مرجع کره
با کمک ارتباطات توصریهای الکترونیکری انجرام مریگیررد از جملره
ونهاست .لذا مصرفکنندگان اغلرب قبرل از تصرمیمگیرری خریرد از
ارتباطات توصریهای الکترونیکری اسرتفاد مریکننرد ( Zhao et al.,
 .)2017با این حرال بخرش ارگانیرک همچنران بخرش کروچکی از
کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه مثل ایران در برر مریگیررد
( .)Sandoghi et al., 2019کره ایرن مقردار برر اسراس ومرار مرکرز
تحقیقات ارگانیک در جهان که در سال  2226ارائه دد تنها  9درصد
از کل زمینهای کشاورزی کشور است (.)FiBL/IFOM, 2021
با افزایش تعداد کاربران اینترنت استفاد از رسانههای اجتماعی از
سطح فردی تا سطح ابزاری برای بازاریابی در دنیای تجارت گسرترش
یافته است .امروز بسیاری از سازمان ها در صنایع مختلف برای حفظ
مشتریان فعلی و به دست ووردن مشرتریان جدیرد اقردام بره اسرتفاد
حرفهای از رسانههای اجتماعی میکنند .ونها دیو های بازاریابی خود
را از بازاریابی سنتی به سمت دیو های با تعامل بیشتر تغییرر داد انرد
( .)Amersdorffer et al., 2012درکتها از رسرانههرای اجتمراعی
برای ترویج محصوالت و خدمات خود استفاد میکنند در حرالی کره
مشتریان برای ارائه بازخورد از همان روش استفاد میکننرد و هرر دو
ایرنهرا برر مشرتریان وینرد تاثیرگرذار اسرت (.)Carr et al., 2015
رسانه های اجتماعی عمدتا به عنوان یک مکانیزم موثر دناخته دد اند
که به اهداف و استراتژیهای بازاریابی درکتها کمک مریکنرد؛ بره
ویژ در جنبه های مربو به مشارکت مشرتریان مردیریت ارتبرا برا

مشتری و ارتباطات نقش رسرانههرای اجتمراعی پرر رنرگترر اسرت.
رسانه های اجتماعی می توانند به طور استراتژیک ارتبرا دو طرفرهای
بین درکت ها و مشتریان را افزایش دهند و به این ترتیرب مشرتریان
بیشتری را با خدمات و محصروالت ودرنا سرازند ( Alalwan et al.,
.)2017
سرمایه اجتماعی به مجموعه دبکهها تیمها روابط انجمنهرا و
موسساتی ادار دارد که به واسرطه هنجارهرا و ارزشهرای مشرترک
دکل گرفته و دلگرمی اجتماعی انسان را موجب دد و کنش متقابرل
و تعاون و همکاری را بین افراد تسرهیل مریکنرد .سررمایه اجتمراعی
هنگامی به وجود میوید که روابط میان افراد به دیو ای دگرگون دود
که کنش را تسهیل کند .اعتماد به خودی خرود هرم مولفره سررمایه
اجتماعی و هم محصول فرعی سرمایه اجتمراعی اسرت .بنرابراین در
تحلیل سرمایه اجتماعی اعتماد جایگا و اهمیت ویرژ ای دارد .سرابقه
تعاون و همکاری میان انسانها به گذدته بسیار دور برمریگرردد .بره
نظر می رسد بشر در طول تاریخ به مزایای تعراون و همکراری بررای
حیات و بقای خود پی برد و در حوز های مختلف زندگی هر جرا کره
امکان همکاری با دیگران برای او فراهم دد است؛ تالش کرد اند از
مزایای ون بهر بررد ( .)Zarei Matin et al., 2016بررای موفقیرت
رسانه های اجتماعی باید در اساس ون سرمایه اجتماعی وجرود دادرته
بادد .سرمایه اجتماعی می تواند به اعبای گرو کمک کند ترا منرافع
دخصی خود را توام با اهداف مشترک بره دسرت وورنرد .برا افرزایش
تصمیمات خرید تعداد بیشتری از مصرف کنندگان به پیام های ارسرال
دد و به ادتراک گذادته دد توسط دیگران در رسانه های اجتمراعی
متکی می دوند .یکی از دالیلی که افرراد بره یکردیگر در ایرن زمینره
اعتماد می کنند این است کره فررد از ادرتراک ایرن مطالرب منفعتری
نصیبش نمی دود و کاربران به این باور رسید اند که اطالعات ارسرال
دد در رسانه های اجتماعی معتبرتر و قابرل اطمینران ترر از محتروای
تولید دد توسط درکت و بازخورد نادناس هستند .بنابراین ارتباطات
توصیه ای الکترونیکی از طریق گسترش اطالعات مربو به محصرول
و خدمات از فرد به فرد از طریق رسانه های اجتمراعی معتبرر در نظرر
گرفته می دود زیرا اعبای رسانه های اجتماعی نسبت بره ون اعتمراد
بیشتری دارند (.)Wang et al., 2016
فرودررگا محصرروالت درراهدونه یکرری از فرودررگا محصرروالت
طبیعی کامل و ارگانیگ در کشور می بادد که به صرورت اینترنتری و
حبوری و با هدف تامین مواد اولیه سالم کامل و طبیعی ارایه خدمت
میکند .تغذیه سالم و اصال الگو مصرف به سمت محصوالت سرالم
کامل و طبیعی از اهداف اصلی این مجموعه میبادد .بیشترین تمرکز
درکت در فروش ونالین می بادد و اعتماد در ایرن نروخ خریرد نقرش
مهمی دارد .همینطور برای رونق کسبوکار و معرفی این نوخ خریرد
در ایررران ارتباطررات توصرریهای برره خصرروت ارتباطررات توصرریهای
الکترونیکی بسیار حائز اهمیت میبادد و از این جهت که این پژوهش
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پیشایندهای قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خریرد
محصوالت ارگانیک کشاورزی در درکت داهدونه بررسری مریکنرد
برای درکت سودمند خواهد بود .در این پژوهش محصوالت ارگانیرک
کشاورزی مورد توجه قرار گرفت که برای توسعه درکت دراهدونه و
درکتهای مشابه که در زمینه محصوالت کشاورزی فعالیت میکنند
مفید است که قصرد و نگررش مصررفکننردگان در مرورد ارتباطرات
توصیه ای را درک کنند .همچنین برای افراد جامعه که سالمتی برای
ونها مهم است ایرن پرژوهش از ایرن نظرر کره تررویج محصروالت
ارگانیک را بررسی میکند می تواند کارا بادد .لذا در پرژوهش حاضرر
به بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی
نگرش نسبت به ارتباطات توصریهای الکترونیکری و قصرد اسرتفاد از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک پرداختره
دد است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش :در این قسمت از پرژوهش بره
مبانی نظرری (درامل :رسرانه هرای اجتمراعی سررمایه اجتمراعی در
رسانه های اجتماعی اعتماد در رسانه های اجتماعی نگرش نسبت بره
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی و قصد استفاد از ارتباطات توصریه ای
الکترونیکی) مدل مفهومی پژوهش و پیشینه پژوهش پرداختره درد
است.
رسانه های اجتماعی :با پیشرفت ابزارهای ارتبا جمعی و رایانهها
نفرروذ و گسررترش درربکه اینترنررت در عرصررههررای مختلررف زنرردگی
انکررارناپررذیر اسررت ( .)Killian and McManus, 2015یکرری از
پدید های بسیار فراگیری که در چند سال اخیر بر روی دبکه اینترنت
به وجود ومد پیدایش رسانههای اجتماعی است .رسانههای اجتماعی
زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد اند و ایرن موضروخ
سبب دد اقشار مختلف جامعه به رسانههرای اجتمراعی توجره ویرژ
نمایند ( .)Arquero et al., 2017با افزایش تعداد کراربران اینترنرت
اسررتفاد از رسررانههررای اجتمرراعی در جهرران در حررال افررزایش اسررت
( .)Zainal et al., 2017رسانههای اجتماعی عبارتانرد از گروهری از
برنامههای کاربردی مبتنی بر اینترنت که با اتکا به بنیانهای فنراوری
و امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید دد توسط کاربران را فراهم
مینمایند (.)Kaplan and Haenlein, 2010
سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی :مفهوم سرمایه اجتماعی
در وغاز توسط جامعه دناسان معرفی درد و در تحقیقرات ونهرا مرورد
استفاد قرار گرفت .این مفهوم بره تردریج توجره اندیشرمندان سرایر
ردته های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهههرای اخیرر در
حوز های مختلف ورود پیردا کررد اسرت ( .)Garosi, 2014سررمایه
اجتماعی ارتباطرات را میران اعبرای گررو هرای اجتمراعی تسرهیل
می کند سرمایه اجتماعی یک منبع تولیدی به حسا میوید زیرا بره
وجود وورند ارزشها میران اعبرای گررو هرای اجتمراعی مریبادرد
( .)Wang et al., 2016بسیاری از صاحبنظران بر ایرن باورنرد کره
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سرمایه اجتماعی باید به عنوان یک ساز رابطهای فهمید دود بدین
معنی که این مفهوم صرفا در درایطی میتواند دستیابی به منرافع را
فراهم سازد که افراد عالو بر ایجاد پیوندهایی با سایرین ارزشهرای
مشترک گرو را هم درونی کرد بادند .به این دلیرل در نظرر گررفتن
این مفهوم به عنوان ویژگی روابط امری بسیار مهرم اسرت ( Field,
.)2007
در رسانههای اجتماعی افراد گرو ها کسبوکارها و درکتها برا
یکدیگر در در تعامل و ارتبا هستند .رسانههای اجتماعی افراد را قادر
می سازد تا با یکدیگر همکاری کنند بسیاری از محققان بر این باورند
که رسرانههرای اجتمراعی جوامرع اجتمراعی هسرتند و درکل جدیرد
سرمایهای را که در روابط بین افراد ایجاد دد است تولید مریکنرد.
این سرمایه سرمایه اجتماعی نامید میدود و به عنوان مجموخ منابع
واقعی و بالقو مشتق دد از یک دبکه روابط تعریف میدود .سرمایه
اجتماعی روابط قابل اعتماد را در میان افرادی که بخشی از یک گرو
یا جامعه هستند برقرار میکند و هویتی را ایجاد میکند که مریتوانرد
خود را از دیگرانی که بخشی از گررو یرا جامعره هسرتند تشرخی
بدهند .سرمایه اجتماعی به عنوان یک ساختار در نظر گرفته دد است
که دامل اجزاء متعددی است .سرمایه اجتماعی بره نردرت در زمینره
رسانههای اجتماعی بررسی دد است و کمبود خاصی در مرورد مردل
ساختاری سرمایه اجتماعی در این زمینه دید مریدرود ( Jun et al.,
.)2017
اعتماد در رسانههای اجتماعی :اعتماد به میزان اطمینران افرراد در
مورد اینکه دیگران چقدر به حرف های خود عمل می کنند و یا انتظرار
می رود که عمل کنند و باالخر حرف های ونان به چره میرزان موثرق
است اطالق میدود ( .)Piran, 2013اعتماد به اینترنرت بره عنروان
یک مولفه کلیدی در پذیرش دبکه ها و رسانه های اجتماعی محسو
مریدرود ( .)Belanche et al., 2014مطرالبی کره در رسرانههرای
اجتماعی انتشار داد میدوند معموال توسط افرادی انجام میدود کره
ما با ونها ودنا نیستیم .در نتیجه اگر یک مصرفکنند و سرایت یرا
رسانه اجتماعی خاصی را به صورت قابل اعتماد درک کند احتماال در
مورد صالحیت ارائه دهند صداقت و خیرخواهی در رسرانه اجتمراعی
اعتماد کرد است (.)Lu et al., 2010
اهمیت اعتماد به عنوان مولفهای در ارتبا برا سررمایه اجتمراعی
اغلب توسط صاحبنظران تایید دد است ( .)Piran, 2013مطالعرات
نشان میدهد که افرادی که در مناطق با سرمایه اجتماعی کم زندگی
میکنند .کمتر تمایل به همکاری و اعتماد با افراد بره غیرر از خرانواد
خود دارند و بیشتر توجه به روابط خونی و خانواد دارند .حال در جوامع
که سرمایه اجتماعی بیشتر است نسبت به جوامع با سررمایه اجتمراعی
پایین مشارکت در محافل بیشتر است و اعتماد بیشتری وجود دارد که
این باعث پیشرفت بیشتر جامعره مریدرود ( .)Amore, 2017نقرش
اعتماد در سرمایه اجتماعی به گونههای مختلف دیرد درد اسرت .در
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برخی نگا ها اعتماد به عنوان یک مولفه مهم یرا پریش نیراز سررمایه
اجتماعی در نظر گرفته دد است .برخی دیگر این دو را دارای تعامرل
متقابل می دانند و معتقدند استفاد صحیح از سرمایه اجتماعی منجر به
افزایش اعتماد بین طرفین میدود ( .)Zarei Matin et al., 2016در
این راستا اندیشمندان معتقدند کره بایرد اعتمراد را بره عنروان عراملی
مستقل در نظر ووریم نه جزء جدایی ناپذیر ون (.)Field, 2007
نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی :نگرش عنصری
از چارچو قصد نگرش و باور است .نگرش بره عنروان یرک زمینره
وموخته دد برای پاسخ دادن به یک چیز در مسریر مثبرت یرا منفری
تعریف دد است نگرش نسبت به ارتباطرات توصریهای الکترونیکری
مبتنی بر اعتماد فرردی بره منبرع ون اسرت (.)Zainal et al., 2017
پژوهشها نشان میدهد که ارتباطات توصیهای الکترونیکی بره ویرژ
بررسیهای ونالین محصوالت و خدمات می تواند نگرش مشرتریان را
نسبت به محصوالت دکل دهد و نهایتا منجر به افزایش فروش دود.
به طور کلی پذیرفته دد است کره تغییرر نگررش دریافرتکننردگان
ارتباطات توصیهای یک اقدام مروثر بررای ترغیرب ونهرا مریبادرد.
بنابراین کسانی که در بازار فعالیت میکنند نگرش نسبت به ارتباطات
توصیهای الکترونیکری را در نظرر مریگیرنرد (.)Teng et al., 2017
اعتماد ارائه دد توسط اعبای رسانههای اجتماعی تاثیر قابل توجهی
بر نگرش نسبت به توصیههرا دارد .یافترههرا حراکی از ون اسرت کره
افزایش اعتماد مصرف کنندگان بره ارتباطرات توصریهای الکترونیکری
نهایتا منجر به نگرش مطلو نسبت به ارتباطات توصیهای مریدرود.
داید دلیل این امر این بادد که افراد نسربت بره منرابع دوسرتانه دیرد
بهتری دارند و با حالت بهتری پذیرای توصیههای ارائره درد هسرتند
(.)Casalo et al., 2011
قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی :قصرد اسرتفاد از
ارتباطات توصیهای الکترونیکی یک نوخ رفتار مصرفکنند اسرت کره
به عنوان احتمال اینکه یک فرد به یک دی یا چیزی واکرنش نشران
دهد تعریف میدود .در تعریف دیگر میتوان به این گونه بیران کررد
که پیشبینی اینکه چگونه مصرفکننرد پرس از دریافرت ارتباطرات
توصیهای رفتار خواهد کرد ( .)Casalo et al., 2011قصد اسرتفاد از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی مشابه پذیرش اطالعرات اسرت و بره
عنوان استفاد از اطالعات یک فرد قبل از تصمیمگیری خرید تعریرف
مرریدررود ( .)Cheung et al., 2008در بررسرری توسررط اسررمیت و
همکاران ( )Smith et al., 2005در مورد یافتههای پژوهشگران قبلی
نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از مصرفکنندگان در طول فرایند
خرید ونالین از اطالعات موجود استفاد میکنند.
در مطالعاتی توسط ویه و همکراران ( )Ayeh et al., 2013قصرد
مصرفکنندگان برای استفاد از ارتباطات توصیهای مورد بررسی قررار
گرفت .نتایج مطالعات نشان داد که اعتماد مسافران به منابع ارتباطات
توصیه ای الکترونیکی تاثیر مثبتی بر نگرش نسبت به استفاد از ون را

دارد .همانطور چنگ و همکاران ( )Cheung et al., 2009به نتایج
مشابهی رسیدند که اعتماد اثرات مثبتی بر قصد استفاد دارد و عرالو
بر این ارتباطات توصیه ای اعتماد و صداقت را تقویت میکند و اینکه
مصرف کنندگان بیشتر به ارتباطات توصیه ای تمایل دارند تا اطالعاتی
که توسط فرودندگان به ونها میرسد.
ویه و همکاران ( )Ayeh et al., 2013دریافتند که نگررش تراثیر
مثبترری بررر قصررد اسررتفاد از ارتباطررات توصرریهای الکترونیکرری دارد.
مطالعات مختلفی در مورد نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای و قصد
پیروی از ون را بررسی کررد اسرت؛ هنروز هرم یافترههرای مشرابهی
متغیر هرای نگررش و قصرد رفتراری را تاییرد مریکنرد .پژوهشرگران
دریافتهاند که نگرش بر روی قصد استفاد از تکنولوژی قصد جستجو
قصد خرید تاثیر میگذارد ( .)Munoz-Leiva et al., 2012برا توجره
به ارتبا بین نگرش و قصد استفاد یانگ و یو ( Yang and Yoo,
 )2004توضیح میدهند که نگرش دامل دو بعرد درناختی و عراطفی
است و یافتههای ونها نشان میدهد که نگرش درناختی تراثیر قابرل
توجهی بر قصد استفاد دارد .این رابطره مثبرت برین نگررش و قصرد
اسررتفاد توسررط رامیرره و سرروکی ()Ramayah and Suki, 2006
پشتیبانی میدود .ویند کشاورزی ارگانیک تا حد زیادی بستگی بره
تقاضای مصرفکنندگان و انگیز ونهرا بره منظرور پرداخرت هزینره
اضافی جهرت خریرد محصروالت ارگانیرک دارد و در واقرع مصررف-
کنندگان نقش محوری در سرمایهگرذاری وینرد کشراورزی ارگانیرک
دارند .ردد تقاضای مصرفکنندگان جهت محصوالت عراری از مرواد
دیمیایی به گسترش مزارخ ارگانیک که به عنروان بخشری از جنربش
گسترد تر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اسرت منجرر مریدرود .در
نهایت انتخا مصررفکننردگان در کرل زنجیرر تولیرد محصروالت
ارگانیک بررای تولیدکننردگان مهرم اسرت .بنرابراین درک عمیرق از
مکانیسمهایی که مردم را به استفاد از این محصوالت تشویق میکند
مهم است (.)Yazdan Panah and Taghi Beygi, 2018
در این قسمت از پژوهش سه مطالعه مشرابه بره عنروان پیشرینه
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .ونرگ و همکراران ( Wang et al.,
 )2016در پژوهشرری در سررال  2261تحررت عنرروان "چرره چیررزی از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در سایتهرای دربکههرای اجتمراعی
هدایت می دود؟ دیدگا هرای سررمایه اجتمراعی و خودمختراری" بره
بررسی گسترش مصرف ونالین و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان
تایوان با استفاد از روش مدلسازی معادالت سراختاری برا نررمافرزار
 PLSپرداخته اند .به این منظرور پیمایشری برا مشرارکت  290کراربر
دانشجو در دانشگا تایوان انجرام درد .نترایج نشران داد کره سررمایه
اجتماعی میتواند تاثیرگذار بر محصرول و تبرادل اطالعرات در میران
مصرفکنندگان بادد .در میان سه بعرد سررمایه اجتمراعی (رابطرهای
دناختی و ساختاری که در این پژوهش اعتماد زبان مشرترک دردت
پیوند و ارتبا در نظر گرفته دد) بعد ساختاری (که در ایرن پرژوهش
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ددت پیوند و ارتبا در نظر گرفته دد ) تاثیرگرذارترین برر ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکری در دربکههرای اجتمراعی برود و همرین طرور
دبکه های اجتماعی کاربران را قادر می سازد تا بره سررمایه اجتمراعی
دسترسی پیدا کنند که تبادل اطالعات را تسهیل می کند و در نتیجره
ارتباطات توصیه ای را تقویت می کند .مردیران دربکه هرای اجتمراعی
میتوانند این مزایای اجتماعی را برای اعبای خود ترویج دهند و یک
چرخررره فبر ریلت ایجررراد کر ررد در نتیجررره اسرررتفاد کننررردگان و
مشارکتکنندگان را افزایش دهند.
زینال و همکاران ( )Zainal et al., 2017در پژوهشری در سرال
 2267تحت عنوان "بررسی تاثیر میانجی نگرش نسبت به ارتباطرات
توصیهای الکترونیکی بر رابطه بین اعتماد به منبع ون و قصد اسرتفاد
از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در میان مسافران مالزی" به بررسی
نقش اعتماد در رسانههای اجتماعی و نقش ون در پذیرش و استفاد از
ارتباطات توصیهای الکترونیکی پرداختند و به منظور تجزیره و تحلیرل
داد ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون استفاد دد .به این
منظور پیمایشی برا مشرارکت  202نفرر در میران مسرافران در کشرور
مالزی انجام دد .نتایج نشان داد که ابعاد اعتماد برر روی تاثیرپرذیری
استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی موثر میبادد با اسرتفاد از
یافتههای پژوهش میتوان به توسعه صنعت گرددگری کمک نمود.
گویلی و لوی ( )Gvili and Levy, 2018در پژوهشری در سرال
 2260تحررت عنرروان "تعررامالت مصرررفکننررد از طریررق ارتباطررات
توصیهای الکترونیکی در رسانههای اجتماعی :نقش سرمایه اجتماعی"
به بررسی تعامالت ایجاد دد بین مصرفکنند ها از طریق ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی با تمرکز به نقش سرمایه اجتماعی در تعرامالت
با استفاد از روش مدلسازی معادالت ساختاری پرداختهانرد .بره ایرن
منظور پیمایشی با مشارکت  621نفر در بین مخاطبان یک و سرایت
انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که ارتباطات توصیهای الکترونیکی با
توجه به دو متغیر کلیدی سرمایه اجتماعی و اعتبار برا نقرش میرانجی
ابعاد اعتماد بر روی نگرش نسبت به ارتباطات توصریهای الکترونیکری
تاثیرگذار هستند .زمانی کره نگررش نسربت بره ارتباطرات توصریهای
الکترونیکی مثبت بادد مشارکت و تعامالت برا اسرتفاد از ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی بیشتر خواهد بود .همچنرین نروخ کانرالهرا در
رسانههای اجتماعی بر میزان ارتباطات تاثیرگذار است.
با بررسی هرای انجرام درد در قسرمت مبرانی نظرری و پیشرینه
پژوهش خالء در خصوت کمبرود پرژوهش هرای در خصروت قصرد
استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی و پیشایندهای موثر بر ون به
خصوت در مورد محصوالتی مانند محصروالت ارگانیرک کشراورزی
مشاهد دد و همچنین بیشتر پژوهش هرا بره صرورت ترکبعردی و
محدود پیشایندهای موثر بر ون را بررسی کرد انرد .لرذا برا توجره بره
اهمیت محصوالت ارگانیک کشراورزی و قصرد اسرتفاد از ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی در خرید این محصوالت که در توسعه سرالمت
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افراد جامعه نقش دارد بایستی پژوهشهای در این زمینه انجام گیررد.
لذا پژوهش حاضر با دید جامعتر نسبت به پژوهشهای پیشرین سرعی
در توسعه محصوالت ارگانیک کشاورزی با تمرکز به نقرش ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی در قصد خریرد ایرن محصروالت گرام بردادرته
است.
اهداف تحقیق :برای تشریح مدل مفهومی پژوهش با توجره بره
مطالب ارائه دد اهداف اصلی (عنوان مقاله) و فرعی پژوهش تدوین
دد که دامل:
اهداف فرعی پژوهش:
 -6دناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی
 -2دناسایی ابعاد اعتماد در رسانههای اجتماعی
 -9بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی برر
ابعاد اعتماد در رسانههای اجتماعی
 -4بررسی تاثیر ابعاد اعتماد در رسانههرای اجتمراعی برر نگررش
نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی
 -6بررسی تاثیر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکری
بر قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید محصوالت
ارگانیک کشاورزی
لذا مدل مفهومی پژوهش در دکل  6ارائه دد است که با توجه
به ابعاد دناسایی دد در یافتههای پژوهش حاضر مدل بسط یافتره و
نهایی پژوهش در دکل  9ارائه دد است .با توجه به ابعراد دناسرایی
دد فرضیهها تدوین و در جدول  6ومد است.

مواد و روشها
این پژوهش از نظر هردف کراربردی و از نظرر نحرو گرردووری
داد ها توصیفی است .جامعره ومراری در ایرن پرژوهش درامل کلیره
مشررتریان درررکت درراهدونه در سراسررر کشررور اسررت کرره در دور
جمعووری داد های پژوهش در بهمن و اسفند سال  6931از مشتریان
این درکت بود اند .برای تعیین حجم نمونه وماری از مطالعره و الگرو
کومری و لی ( )Comrey and Lee, 2013استفاد دد و برر اسراس
این الگو  622نمونه انتخا دد که تعداد  471پرسشنامه تکمیل دد
دریافت دد .جهت انتخا اعبای نمونه ومراری از روش در دسرترس
استفاد دد .برای گردووری داد های پژوهش پرسشنامهای حاوی 42
سوال با مرور ادبیات پژوهش در زمینه متغیرهای پژوهش طراحی دد.
برای تدوین پرسشنامه مذکور ابتدا پژوهشهای انجام دد در زمینره
موضوخ پژوهش مرور دد و سپس  42سوال برای سنجش متغیرهرای
پژوهش تدوین درد .همچنرین دو سروال بررای سرنجش متغیرهرای
جمعیت درناختی (جنسریت تحصریالت) تردوین درد .روایری محتروا
پرسشنامه توسط خبرگان و روایی ساز سنجید دد به منظور روایری
محتوا تعدادی پرسشنامه بین اساتید دانشگاهی و افراد خبر توزیع دد
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و از منطقی بودن قابل فهم بودن سواالت و تناسب متغیرها اطمینران
حاصل دد و همین طور از نظرات خبرگان جهت بهبود پرسرشهرای
پرسشنامه استفاد دد .به منظور روایی ساز از تحلیل عاملی در حالت
مدل انداز گیری استفاد دد که همه گویهها دارای بار عاملی براالتر
از  2/6بود انرد .جهرت بررسری پایرایی پرسشرنامه از ضرریب ولفرای
کرونباخ استفاد دد که این ضرریب بررای کرل پرسشرنامه برابرر برا
 2/392بود است .به منظور بررسی داد های پژوهش از نرمافزارهرای
وماری  SPSSو  LISRELاستفاد دد است .بررای دناسرایی ابعراد
سرمایه اجتماعی و اعتمراد در رسرانههرای اجتمراعی از روش تحلیرل
عامل اکتشافی در نرمافزار  SPSSاستفاد دد؛ در این روش به منظور
حصول اطمینان از امکان بهکارگیری داد های موجود و مناسب برودن

قصد استفاد از
ارتباطات توصیهای
الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک

نگرش نسبت به
ارتباطات توصیهای
الکترونیکی

نتایج و بحث
یافتههای جمعیتدناختی اعبای نمونه وماری در جدول  6نشران
داد دد است.

ابعاد سرمایه
اجتماعی در
رسانههای اجتماعی

ابعاد اعتماد در
رسانههای اجتماعی
Dimensions of
trust in social
media

Attitude to use

electronic
word of mouth

Intention to
use electronic
word of mouth

تعداد داد ها برای تحلیل عاملی اکتشافی از وزمون بارتلت و دراخ
کفایت حجم نمونه کایزر مایر اوکلرین اسرتفاد مریدرود .سرپس برا
استفاد از روش تحلیل مولفرههرای اصرلی و انتخرا روش چررخش
واریماکس داد های پژوهش برای بررسی ابعاد بهر گرفته میدود .در
نهایت برای تایید ونهرا تحلیرل عامرل تاییردی و همچنرین بررسری
فرضیهها از نرمافزار  LISRELاستفاد دد.

Dimensions of
social capital in
social media

شکل  -1مدل اولیه پژوهش
Figure 1- Basic research model

جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی
فراوانی
Frequency

Table 1- Demographic features
گروه
درصد فراوانی
Group
Frequency percentage

192

40.3

284

59.7

114

24

78

16.3

114

24

170

35.7

قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای دناسایی ابعاد سررمایه
اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی با توجره بره توضریحات در
مواد و روشها از وزمون بارتلت و داخ کفایت حجم نمونره کرایزر

متغیر
Variables

مرد
Male

زن

جنسیت
gender

Female

دیپلم و پایینتر
Diploma and lower

فوق دیپلم
Associate

کاردناسی
Bachelor

تحصیالت
Degree of
education

کاردناسی اردد و باالتر
Masters and higher

مایر اوکلین استفاد دد .مقدار داخ کرایزر مرایر اوکلرین برابرر برا
 2/033برای سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی و  2/016بررای
اعتماد در رسانه های اجتماعی به دست ومد .لذا سواالت برای تحلیرل

زندی نسب و غفاری ،ارائه مدلی برای تبیین پیشایندهای قصد استفاده از ارتباطات توصیهای الکترونیکی...

عامل اکتشافی بسیار مناسب هستند .همچنین وزمرون بارتلرت میرزان
انسجام درونی میان گویهها را مورد سرنجش قررار مریدهرد .اصروال
متغیرهای ودکاری برای تحلیرل عراملی مناسرب هسرتند کره میرزان
انسجام درونی زیادی با همدیگر دادته بادند .همانگونه که در جردول
 2نشان داد دد است سطح معنی داری این وزمون برابر صفر اسرت؛
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که چون از سطح خطای  6درصد کمتر است در سرطح اطمینران 36
درصد فرض صفر رد میدود .در نتیجره میتروان ادعرا کررد گویرههرا
انسجام درونی باالیی دارنرد و بررای انجرام تحلیرل عامرل اکتشرافی
مناسب هستند.

جدول  -2آمارههای بارتلت و کایزر مایر اوکلین
Table 2- KMO and Bartlett's test

آزمون بارتلت
شاخص کفایت نمونه کایزر مایر اوکلین
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling

Bartlett's test

مقدار کای
اسکوئر
Chi-Square

متغیر

سطح معنیداری
Sig

0.899

5491.090

0.000

0.861

2928.630

0.000

در مرحله بعد جهت تحلیل عاملی اکتشافی با استفاد از روش
تحلیل مولفههای اصلی و انتخا روش چرخش واریماکس داد های
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان
میدهد سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی از پنج بعد و اعتماد
در رسانههای اجتماعی از سه بعد تشکیل دد است نتایج در جدول
 9و  4ومد است.
جهت بررسی و تایید ابعاد دناسایی دد سرمایه اجتماعی و

Variable

سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی
Social capital in social media

اعتماد در رسانههای اجتماعی
Trust in social media

اعتماد در رسانههای اجتماعی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاد
گردید .در این راستا مدل و ساختار عاملی اولیهای که از تحلیل
عاملی اکتشافی به دست ومد است با استفاد از نرمافزار LISREL
مورد وزمون قرار گرفت که در دکل  2ارائه دد است .بر طبق نظر
درملهانگل و همکاران ( )Schermelleh-Engel et al., 2003در
جدول  1داخ های برازش مورد بررسی قرار گرفت؛ که
نشاندهند وضعیت مناسب داخ های برازش است.

شکل  -2تحلیل عاملی تاییدی سرمایه اجتماعی و اعتماد در رسانههای اجتماعی
Figure 2- Confirmatory factor analysis of social capital and trust in social media
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 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سرمایه اجتماعی در رسانههای اجتماعی-3 جدول
Table 3- Results of exploratory factor analysis of social capital in social media

ضریب آلفای
عاملها
Factors

کرونباخ
Cronbach's
alpha

بار عاملی
Factor
loadings

گویه
Items

شماره گویه

درصد واریانس

Item
number

% of Variance

تبیین شده

بهر مندی دیگران از اطالعات
0.504
0.648
0.671

مشارکت دواطلبانه در رسانههای اجتماعی
Voluntary participation in
social media

0.875

0.650
0.682
0.757

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای
اجتماعی

حبور داوطلبانه
Voluntary attendance

تعامالت روزمر
Daily interactions

جریان پذیری حس نوخ دوستی
Flow of altruism

روابط نزدیک افراد
Close relationships of people

نقش مفید برای اطرافیان
Useful role for those around

0.763

عبویت در رسانههای اجتماعی

0.745

ملزم به انجام کار

0.779
0.858

Adherence to social
commitments in social media

Others benefit from
information

0.787
0.822

Join social media
Required to do the job

رعایت انصاف
Observe fairness

انجام دادن وظایف اجتماعی
Performing social duties

حس مسئولیت
Sense of responsibility

7
8
9
10

18.764

13
14
15
3
4
15.206
5
6

پخش اطالعات مناسب

تعاون در رسانههای اجتماعی-همکاری
Collaboration in social media

0.913

Proper information
dissemination

0.877

Suggestion for the right
choice

0.899

Existence of commonalities
for cooperation

11

پیشنهاد جهت انتخا درست
0.922

12

13.332

وجود مشترکات جهت همکاری

0.874

 فرهنگی-تعامالت اخالقی
Ethical-cultural interactions

0.900

0.858
0.869
0.795

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی
Common values in social media

0.740

0.767
0.684

رعایت اد
Courtesy

احترام گذادتن به دیگران
Respect others

فرهنگ مشترک
Common culture

احساس مشترک
Common values

نزدیکی عقاید
Proximity of ideas

وجود ادتراکات
Existence of subscriptions

16
1
2

13.027

19
17
18
20

10.551

زندی نسب و غفاری ،ارائه مدلی برای تبیین پیشایندهای قصد استفاده از ارتباطات توصیهای الکترونیکی...
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جدول  -4نتایج تحلیل عاملی اکتشافی اعتماد در رسانههای اجتماعی
Table 4- Results of exploratory factor analysis of trust in social media

درصد واریانس

شماره گویه

% of Variance

Item
number

تبیین شده

21
22
25
24.238

26

گویه
Items

توانایی
Ability

تخص
Expertise

بهترین قباوت
The best judgment

نگرانی نسبت به دیگران
Worry about others

بار عاملی
Factor
loadings

ضریب آلفای
کرونباخ
Cronbach's
alpha

Factors

0.671
0.740
0.767
0.646

0.843

Awareness of the
consequences of work

0.730

Importance to the interests
of others

0.703

صالحیت تاثیرگذاری در رسانههای
اجتماعی
Competence to influence social
media

وگاهی نسبت به عواقب کار
27

عاملها

اهمیت به منافع دیگران
28
23
24
21.215
31
32

پیشنهاد صادقانه
Honest suggestion

حقیقتگویی در مورد وقایع
Tell the truth about events

0.887
0.889
0.880

فرد اظهار نظر کنند

0.888

جایگا اجتماعی افراد

0.742

Commenter
Social status of individuals

روراستی افراد معتبر در رسانههای اجتماعی
The honesty of reputable
people on social media

رفتار یکسان با افراد مختلف
29
30
16.245
33

Treat the same people
differently

دخصیت ثابت
Fixed character

برخورد منصفانه با مسائل
Dealing with issues fairly

0.761
0.569
0.757
0.683

رعایت ثبات رفتاری در رسانههای
اجتماعی
Observe behavioral stability in
social media

ندادن اطالعات گمرا کنند
34

Do not give misleading
information

سپس با توجه به ابعاد دناسایی دد سرمایه اجتماعی و اعتمراد
در رسانه های اجتماعی و مدل اولیه پرژوهش مردل نهرایی و بسرط
یافته پژوهش رسم دد که در دکل  9ارائه دد است.
باتوجه به ابعاد دناسایی دد  63فرضیهها تدوین که در جردول
 6ومد است .فرضیه ها در نرمافزار  LISRELمرورد بررسری قررار
گرفت که خروجی ون در دکل  4و نتایج ون در جدول  6ومد است.
در جدول  7ضرایب تعیین نشان داد دد است .ضرایب تعیرین
بیانگر میزان تغییرات (درصد) هر یرک از متغیرهرای وابسرته مردل
است که به وسیله متغیرهای مسرتقل تبیرین مریدرود؛ مقردار ایرن
داخ بین صفر تا یک میبادد کره هرر چره ایرن عردد بره یرک
نزدیکتر بادد تبیین بهتری از متغیر وابسته صورت میگیرد.

0.759

با توجه به جدول  7ضریب تعیین صالحیت تاثیرگذاری برابرر برا
 2/43اسررت .بنررابراین  43درصررد صررالحیت تاثیرگررذاری توسررط
مشررارکت داوطلبانرره ارزشهررای مشررترک پایبنرردی برره تعهرردات
اجتماعی همکاری-تعاون و تعامالت اخالقی-فرهنگی در رسانههای
اجتماعی تبیین میدود و  66درصد ون توسط متغیرهایی که در ایرن
مدل در نظر گرفته نشد است .ضریب تعیین روراسرتی افرراد معتبرر
برابر  2/66است .از اینرو  66درصرد متغیرر روراسرتی افرراد معتبرر
توسط مشارکت داوطلبانه ارزشهای مشترک پایبندی بره تعهردات
اجتماعی همکاری-تعاون و تعامالت اخالقی-فرهنگی در رسانههای
اجتماعی تبیین می دود .همچنین ضریب تعیین رعایت ثبات رفتاری
برابر با  2/42است این بدان معنی است که  42درصد متغیر رعایرت
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ثبات رفتاری توسط مشارکت داوطلبانه ارزشهای مشترک پایبندی
به تعهدات اجتماعی همکاری-تعاون و تعامالت اخالقری-فرهنگری
در رسانههای اجتماعی تبیین میدود .ضریب تعیین نگرش نسبت به
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی برابر  2/46است .بنابراین  46درصد
متغیر نگررش نسربت بره ارتباطرات توصریه ای الکترونیکری توسرط
صالحیت تاثیرگذاری رعایت ثبات رفتاری روراستی افرراد معتبرر در

رسانههای اجتماعی و پیشایندهای ونها تبیین مریدرود .در نهایرت
ضریب تعیین قصد استفاد از ارتباطات توصیه ای الکترونیکری برابرر
 2/70است .از اینرو  70درصرد متغیرر قصرد اسرتفاد از ارتباطرات
توصیه ای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک کشاورزی توسط
نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکری و پیشرایندهای ون
تبیین میدود.

مشارکت داوطلبانه
Voluntary
participation

پایبندی به تعهدات

قصد استفاد از ارتباطات
توصیهای الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک کشاورزی
Intention to use
electronic word of
mouth in the purchase
of organic agricultural
products

نگرش نسبت به ارتباطات
توصیهای الکترونیکی
Attitude to use
electronic word of
mouth

صالحیت تاثیرگذاری

اجتماعی

Competence to
influence

Adherence to
social
commitments

روراستی افراد معتبر

همکاری-تعاون

Honesty of
reputable people

Collaboration

رعایت ثبات رفتاری

تعامالت
اخالقی -فرهنگی

Observe
behavioral
stability

Ethical-cultural
interactions

ارزشهای مشترک
Common values

شکل  -3مدل نهایی پژوهش
Figure 3- The final research model
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 مدل نهایی پژوهش در حالت آزمون معنیداری-4 شکل
Figure 4- The final research model in the test of significance

 فرضیات پژوهش-5 جدول
Table 5- Research hypotheses

شماره
فرضیات
Hypotheses
number

مقدار
فرضیات مدل
Model hypotheses

مشارکت داوطلبانه در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد
1

Voluntary participation in social media has a significant impact on the
competence to influence it

2

Voluntary participation in social media has a significant impact on the honesty
of reputable people

3

Voluntary participation in social media has a significant impact on behavioral
stability

4

Adherence to social commitments on social media has a significant impact on
the competence to influence it

5

Adherence to social commitments on social media has a significant impact on
the honesty of reputable people

6

Adherence to social commitments in social media has a significant impact on
behavioral stability

تی
TValue

ضریب مسیر
Path
coefficient

4.76**

0.48

1.14

0.12

4.78**

0.53

3.24**

0.25

2.16*

0.18

3.33**

0.29

مشارکت داوطلبانه در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد

مشارکت داوطلبانه در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد

پایبندی به تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد

نتیجه
Result

تایید
Accept

رد
Reject

تایید
Accept

تایید
Accept

تایید
Accept

تایید
Accept
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تعاون در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد-همکاری
7

Collaboration in social media has a significant impact on its competence to
influence

2.21*

0.11

0.05

0.00

0.25

0.01

2.80**

0.16

2.11*

0.13

1.67

0.11

2.13*

0.13

0.20

0.02

1.72

0.14

7.54**

0.47

2.81**

0.16

5.40**

0.31

12.13**

0.88

تایید
Accept

تعاون در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد-همکاری
8

Collaboration in social media has a significant impact on the honesty of
reputable people in it

9

Collaboration in social media has a significant impact on behavioral stability in
it

10

Ethical-cultural interactions on social media have a significant impact on the
competence to influence it

رد
Reject

تعاون در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد-همکاری

فرهنگی در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد-تعامالت اخالقی

فرهنگی در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد-تعامالت اخالقی
11

Ethical-cultural interactions on social media have a significant impact on the
honesty of reputable people in it

رد
Reject

تایید
Accept

تایید
Accept

فرهنگی در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد-تعامالت اخالقی
12

Ethical-cultural interactions in social media have a significant impact on
behavioral stability

13

Common values in social media have a significant impact on the competence to
influence it

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیر معنیدار دارد

14

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون تاثیر معنیدار دارد
Common values on social media have a significant impact on the honesty of
reputable people

رد
Reject

تایید
Accept

رد
Reject

ارزشهای مشترک در رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری در ون تاثیر معنیدار دارد
15

16

Common values in social media have a significant impact on behavioral
stability

صالحیت تاثیرگذاری در رسانههای اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی تاثیر
معنیدار دارد

رد
Reject

تایید
Accept

Competence in influencing social media has a significant impact on attitude to
use electronic word of mouth
17

روراستی افراد معتبر در رسانههای اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی تاثیر
معنیدار دارد

تایید
Accept

The honesty of reputable people on social media has a significant impact on
attitude to use electronic word of mouth
18

رعایت ثبات رفتاری در رسانههای اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی تاثیر
معنیدار دارد

تایید
Accept

Behavioral stability in social media has a significant impact on attitude to use
electronic word of mouth

19

نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی بر قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک کشاورزی تاثیر معنیدار دارد

تایید
Accept

Attitude to use electronic word of mouth have a significant impact on intention
to use electronic word of mouth in the purchase of organic agricultural products
*

P< 0.05
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جدول  -6برازش مقادیر شاخص و وضعیت پذیرش/رد مدل
Table 6- Fit index values of the model and state of acceptance/rejection

مدل پژوهش

سرمایه اجتماعی

اعتماد

تناسب خوب

تناسب قابل قبول

شاخص

Research model

Social capital

Trust

Good fit

Acceptable fit

Index

0.061

0.063

0.068

0 ≤ RMSEA ≤ .05

.05 < RMSEA ≤ .08

2.78

2.86

3.00

0 ≤ χ2/df ≤ 2

2 < χ2/df ≤ 3

0.87

0.91

0.93

.95 ≤ GFI ≤ 1.00

.90 ≤ GFI < .95

0.94

0.96

0.95

.95 ≤ NFI ≤ 1.00

.90 ≤ NFI < .95

0.96

0.97

0.97

.97 ≤ CFI ≤ 1.00

.95 ≤ CFI < .97

0.051

0.054

0.052

0 ≤ SRMR ≤ .05

.05 < SRMR ≤ .10

داخ

ریشه میانگین مربعات خطای بروورد

Root mean square error of approximation

نسبت کای اسکوئر به درجه وزادی
χ2/df

داخ

نیکویی برازش

Goodness of fit index

داخ

برازش هنجار یافته

Normed fit index

داخ

برازش تطبیقی

Comparative fit index

داخ

ریشه میانگین مربعات استاندارد دد

Standardized root mean square residual

جدول  -7ضرایب تعیین
Table 7- Coefficient of Determination

ضریب تعیین

متغیر

R2

Variable

0.49

صالحیت تاثیرگذاری در رسانههای اجتماعی

0.11
0.42
0.45
0.78

Competence to influence social media

روراستی افراد معتبر در رسانههای اجتماعی
The honesty of reputable people on social media

رعایت ثبات رفتاری در رسانههای اجتماعی
Observe behavioral stability in social media

نگرش نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی
Attitude to use electronic word of mouth

قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی
Intention to use electronic word of mouth

نتیجهگیری و پیشنهادها
محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک نقرش مهمری در سرالمت
جامعه دارند و باید استفاد از این محصوالت در جامعره افرزایش پیردا
کند .استفاد از محصوالت ارگانیک کشاورزی باعث توسعه سالمت و
رونق کشاورزی میدود .با گسترش دبکهها و رسرانههرای اجتمراعی
ودنایی با محصوالت ارگانیک با سرعت و برا کیفیرت بهترری انجرام
می گیرد .ایرن پرژوهش درصردد ارائره مردلی بررای قصرد اسرتفاد از
ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک بود .زیرا
برای اینکه توسعه محصوالت ارگانیک اتفاق بیفتد باید مردم خود این
موضرروخ را درک کرررد و برره روام ایررن موضرروخ کمررک نماینررد.
پیشایندهای زیادی می توان برای قصد استفاد از ارتباطات توصریهای
الکترونیکی در خرید محصوالت ارگانیک کشاورزی در نظر گرفت .در
این پژوهش با توجه به بررسی و مرور ادبیات ابعاد سررمایه اجتمراعی

در رسانههای اجتماعی ابعاد اعتماد در رسانههای اجتمراعی و نگررش
نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی به عنوان پیشایندهای قصرد
اسررتفاد از ارتباطررات توصرریهای الکترونیکرری در خریررد محصرروالت
ارگانیک کشاورزی در نظر گرفته دد.
نتایج فرضیه اول و سوم پرژوهش بیران مریکنرد کره مشرارکت
داوطلبانه در رسانه های اجتماعی بر صرالحیت تاثیرگرذاری و رعایرت
ثبات رفتاری در ون تاثیرگذار است اما فرضیه دوم مشارکت داوطلبانه
در رسانههای اجتماعی بر روراستی افراد معتبر در ون مورد تاییرد قررار
نگرفت .مشارکت در رسانه های اجتمراعی زمرانی کره برا حرس نروخ
دوستی و داوطلبانه برای دادن اطالعات بادد بره تردریج باعرث ایرن
میدود که دایستگی تاثیرگذاری بر روی افراد به وجود وید لذا حبور
افراد در دبکهها و رسانههای اجتماعی باعث تاثیرگذاری روی دیگران
می درود .در خصروت محصروالت ارگانیرک مشرارکت افررادی کره
اطالعات مناسب و جامع در خصوت ایرن محصروالت دارنرد باعرث
تاثیرگذاری روی دیگران می درود .مشرارکت و حبرور افرراد باعرث
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انتقال تجربیات در خصوت معرفی محصوالت ارگانیرک مریگرردد و
افراد بیشتری اطالعات و تخص در زمینه محصوالت کشاورزی بره
دست میوورند .زمانی مشارکت تاثیرگذار است که افرادی که مشارکت
به عمرل مریوورنرد در خصروت محصروالت ارگانیرک دارای ثبرات
رفتاری بادند و از دادن اطالعات گمرا کنند پرهیز کنند .در دبکهها
و رسانههای اجتماعی به علت این که افراد به صورت مجازی برا هرم
در ارتبا هستند رعایت ثبات رفتاری در محیطهای ونالیرن مهرمترر
است.
نتایج فرضیه چهارم پنجم و دشم بیان میکند کره پایبنردی بره
تعهدات اجتماعی در رسانههای اجتمراعی برر صرالحیت تاثیرگرذاری
روراستی افراد معتبر و رعایت ثبات رفتاری ون تاثیرگذار است .افررادی
که پایبندی به تعهدات اجتماعی دامل داخ های انجام کار درست
رعایت انصاف انجام دادن وظایف اجتماعی و حس مسرئولیت نسربت
به جامعه دارا هستند؛ می توانند به عنوان یک فرد دایسته به دیگرران
کمک کنند و روی ونها تاثیر بگذارند .افرادی کره نسربت بره جامعره
خود احساس مسئولیت می کنند نسبت بره سرالمتی دیگرران نگرران
هستند؛ این حس تعهد و مسئولیت زمانی که در افراد درکل گرفتره و
توسط دیگران درک می دود باعرث ایجراد یرک نقرش تاثیرگرذار در
جامعه می دود .در معرفی محصروالت کشراورزی تعهردات اجتمراعی
جایگا ویژ دارد و افرادی که تعهدات بیشتری در زمینه سالمت افراد
دارند بهتر می توانند به عنوان یک فرد تاثیرگذار نقش دادرته بادرند.
پایبندی به تعهدات اجتماعی باعث میدود فرد نسبت به جامعره خرود
حس مسئولیت دادته بادد این حس مسئولیت باعث میدود ترا فررد
پیشنهادات صادقانه و به دور از گزافرهگرویی بدهرد .رعایرت تعهردات
باعث می دود تا فرد از نظر اجتماعی صاحب جایگا در مرورد معرفری
محصوالت ارگانیک بشرود .در رسرانههرای اجتمراعی و محریطهرای
ونالین ثبات و ندادن اطالعات گمرا کننرد بسریار مهرم اسرت و در
صورتی که افراد بتواننرد بره ایرن رسرانههرا اعتمراد کننرد گسرترش
محصوالت ارگانیک با سرعت باالتری اتفاق میافتد.
فرضیه هفتم بیان میکند همکاری-تعاون در رسانههای اجتماعی
بر صالحیت تاثیرگذاری در ون تاثیرگذار است و فرضیه هشتم و نهرم
همکاری-تعاون در رسانههای اجتمراعی برر روراسرتی افرراد معتبرر و
رعایت ثبات رفتاری در ون مورد تایید قرار نگرفت .افرادی که کمرک
به سایرین را سررلوحه خرود قررار مریدهنرد و در زمینره محصروالت
ارگانیک نیز تخص و توانایی دارند مری توانرد نقرش پرر رنگری در
سالمت افراد دادته بادند .در مورد محصوالت ارگانیک همکاری افراد
در توسعه این محصوالت بسیار حائز اهمیت است و افراد زمانی که در
زمینه محصروالت ارگانیرک همکراری کننرد دارای جایگرا و نقرش
تاثیرگررذار در زمینرره محصرروالت ارگانیررک مرریدرروند .بررا گسررترش
رسانه های اجتماعی تعاون در زمینه توسرعه محصروالت ارگانیرک برا
سررعت بیشرتری در حرال انجرام اسرت و دسترسری بره افررراد دارای

تخص تسهیل دد است.
نتررایج فرضرریه دهررم و یررازدهم تعررامالت اخالقرری-فرهنگرری در
رسانه های اجتماعی بر صالحیت تاثیرگذاری و روراستی افراد معتبر در
ون تاثیرگذار است اما فرضیه دوازدهم تعامالت اخالقی-فرهنگری در
رسانههای اجتماعی بر رعایت ثبات رفتاری مورد تایید قرار نگرفت .در
کشور ما مسئله فرهنگ بسیار جایگا ویرژ ای دارد و افررادی کره بره
فرهنگ پایبند هستند؛ بیشتر در جامعه تاثیرگذار میبادند .زمرانی کره
فرهنگ مشترک در جامعه جریان دادته بادد افراد درناخت بیشرتری
نسبت به یکدیگر دارنرد و بهترر مریتواننرد همردیگر را درک کننرد و
همینطور زمانی که فرهنگ مشترک و اخالق در جامعره مهرم بادرد
افراد نسبت به یکدیگر نگران بیشتری دارند و به عواقب کارهای خود
بیشتر توجه می نمایند .گسترش فرهنگ استفاد از محصروالت سرالم
باعث می دود تا افراد بیشتری در زمینه محصوالت ارگانیک مشارکت
کنند .یکی از مشکالتی که در مورد محصوالت ارگانیرک وجرود دارد
بزرگنمایی و اغراق در مورد فواید محصوالت ارگانیک است کره بایرد
با برنامه ریزی فرهنگری بزرگنمرایی در خصروت ایرن محصروالت را
کاهش داد.
فرضیه سیزدهم بیان میکند ارزشهای مشرترک در رسرانههرای
اجتماعی بر صرالحیت تاثیرگرذاری در ون تاثیرگرذار اسرت و فرضریه
چهاردهم و پانزدهم ارزشهای مشترک در رسانههرای اجتمراعی برر
روراستی افراد معتبر و رعایت ثبرات رفتراری در ون مرورد تاییرد قررار
نگرفت .وجود ادتراکات و نزدیکی عقاید باعث می درود ترا دیگرران
اهمیت بیشتری برای افراد دادته بادند .وقتی توصریه دروندگان ایرن
حسن نیت را در فرد مقابل درک میکنند به تردریج ایرن فررد دارای
نقش تاثیرگذاری بر روی افراد مریدرود .در رسرانههرای اجتمراعی و
محیطهای ونالین نیز زمانی که افراد احساس کننرد کره بره یکردیگر
نزدیک هستند بیشتر فعالیت میکنند و مشترکات باعث مریدرود ترا
افراد بهترین قباوت و با نیت مثبت در محیطهای ونالیرن مشرارکت
کنند.
نتایج فرضیه دانزدهم هفدهم و هجدهم بیان میکند صرالحیت
تاثیرگذاری روراستی افراد معتبر و رعایت ثبات رفتاری در رسانههرای
اجتماعی بر نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی تاثیرگذار
است .زمانی که افرراد دارای دراخ هرای صرالحیت تاثیرگرذاری و
دارای توانایی و تخص بادند و این توانایی و تخص توسط افرراد
دیگر درک دد بادد زمینهساز میدود تا دیگران ارتباطات توصیهای
توسط این فرد را بپذیرند و صحبتهای ونها روی نگرشدان کره در
واقع باور ونها نسبت به چیزی است اثر بگذارد .زمرانی کره افرراد در
رسانههای اجتماعی و جامعه حقایق را مریگوینرد و ایرن افرراد دارای
جایگا اجتماعی مناسب بادند ارتباطات توصیهای و پیشنهادات که به
افراد داد می دود پذیرفته می دود .محصوالت ارگانیک کشاورزی در
صورتی که توسط افراد دارای جایگرا اجتمراعی توصریه درود باعرث
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الکترونیکی محصوالت ارگانیک کشاورزی باعث میدود ترا افرراد در
مررورد محصرروالت ارگانیررک در ذهررن خررود جایگرراهی در مررورد ایررن
 با گسترش دبکههرا و رسرانههرای اجتمراعی.محصوالت قرار بدهند
تعرامالت روز برره روز بیشررتر مرریدرود و نقررش ارتباطررات توصرریهای
 نگرش به وجود ومد نسبت به ارتباطات.الکترونیکی پر رنگ می دود
توصیهای الکترونیکی موجرب قصرد اسرتفاد از ارتباطرات توصریهای
الکترونیکی محصوالت ارگانیک کشاورزی یا همان پذیرش اطالعرات
 در واقع نگرش ایجاد دد در صورتی.توسط فرد قبل از خرید میدود
که مثبت بادد باعث پذیرش اطالعات در مورد محصوالت ارگانیرک
 قصد اسرتفاد از ارتباطرات توصریهای الکترونیکری.کشاورزی میدود
.باعث گسترش استفاد از این محصوالت و خرید ون میدود

می دود تا در ذهن مخاطب بهتر جای بگیرد و نگرش مثبرت نسربت
 همچنرین ثبرات رفتراری باعرث.به این محصوالت به وجود میویرد
نگرش مثبت نسبت به ارتباطات توصیهای الکترونیکی میدود؛ به این
صورت که وقتی افراد درک کنند کره پیشرنهاددهند فرردی منصرف
است و این عمل او از روی منفعت دخصی انجام نمریدهرد و سرعی
دارد تا جامعه به سمت ردد و سالمت حرکت کند؛ باعث میدود ایرن
.پیام مورد قبول فرد قرار بگیرد
فرضیه نوزدهم بیان میکند نگرش نسبت به ارتباطات توصریهای
الکترونیکی بر قصد استفاد از ارتباطات توصیهای الکترونیکی در خرید
محصوالت ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است این فرضیه مورد تاییرد
 نگررش بره وجرود ومرد در مرورد ارتباطرات توصریهای.قرار گرفرت
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Introduction
Dietary diversity is a feature of healthy diets. This is because essential nutrients are not present in one type
of food at the same time, rather, they are found in a diet consisting of several nutrients. However, in recent years,
the food tastes of Iranian families have shifted to high-calorie and non-nutritional value foods, which has
increased the number of patients with non-communicable diseases in the country. The choice and acceptance of
different diets depends on environmental, economic, socio-cultural and psychological factors.

Materials and Methods
Since ensuring health and food security is one of the strategic goals of the country 20-year vision document,
the present study evaluates the dietary diversity of households and its effective factors in Tehran province. To
achieve this goal, the raw information of household expenditure-income in 2020 has been used. In the present
study, the Berry dietary diversity index (BI) was used to quantify the dietary diversity variable and the order
logit model was used to investigate and evaluate the effect of demographic, economic and social variables on it.

Results and Discussion
The results showed that only 23.2% of Tehran households have high dietary diversity and 76.8% of
households have low or medium dietary diversity. Based on the results, the variables of head household age,
place of residence, working hours of household head and household income level has a positive (direct)
association and in contrast, the variables of head of household literacy, household size and employment status of
head of household in a negative (inverse) direction affect the level of dietary diversity of households in Tehran
province.

Conclusion
The food diversity of households in Tehran province is very low. If the food price level is low and stable,
increasing incomes can lead consumers to diversify their food baskets and move from consuming low-value
cereals and root and tuber products to consuming high-nutrition foods such as meat, dairy, and fruits and
vegetables. In this regard, a review of the experience of many European, Latin American and Asian countries
shows that stability in food prices along with cash aid and targeted food packages can increase consumption and
food diversity of households and food security in poor households, especially women and children. Families
living in Tehran province, which have a larger population, have less food diversity. As the household dimension
increases, the minimum food needs increase; this reduces the volume and quality of food available to the
household and leads to food insecurity. In the current situation, the country is struggling with economic
problems caused by sanctions, inflation, unemployment. Continuation of this, along with lack of effective
support for families, can deprive families of the ability and facilities to have more children due to food
1, 2 and 3- Assistant Professors of Agricultural Economics, Institute of Planning Research, Agricultural Economics and
Rural Development, Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: m.shabanzadeh@agri-peri.ac.ir)
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insecurity. Accordingly, the correct and complete design and implementation of incentive policies and support
for large families is necessary. Finally, the role and importance of education and literacy of households in their
food diversity is very high. In this regard, responsible organizations can play an important role in obtaining,
processing and understanding nutrition information and how to access credible information sources through
culture and specialized and general training in food literacy.
Keywords: Demographic variables, Dietary diversity, Economic variables, Order logit, Social variables,
Tehran province
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ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران
مهدی شعبانزاده خوشرودی -*1ابراهیم جاودان -2محسن

رفعتی3

تاریخ دریافت2088/80/12 :
تاریخ پذیرش2088/80/12 :

چکیده
تنوع غذايي از خصوصيات رژيمهای غذايي سالم ميباشد .چرا که مواد مغذی ضروری همزمان در يك ماده غذايي وجود ندارند ،بلكه در يك رژيمم
غمذايي متشمكل از چندين ماده غذايي يافت ميشوند .با اين وجود در سالهای اخير سليقه غذايي خانوادههای ايراني به سوی ممواد غمذايي پرکمالری و
فاقد ارزش غذايي گرايش پيدا کرده که اين مسئله آمار مبتاليان به بيماری های غيرواگير را در کشور افزايش داده است .انتخما و پمذيرش رژيممهمای
غذايي مختلف به عوامل محيطي ،اقتصادی ،اجتماعي-فرهنگي و روانشناختي بستگي دارد .از آن جما کمه تمنمين سمالمت و امنيمت غمذايي از اهمدا
راهبردی سند چشمانداز بيست ساله کشور مي باشد ،مطالعه حاضر به ارزيابي وضعيت تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداختمه
است .جهت دستيابي به اين هد از اطالعات خام هزينه درآمد خانوار در سال  9911استفاده شده است .در مطالعه حاضر برای کميسازی متغيمر تنموع
غذايي از شاخص تنوع غذايي بری ( )BIو به منظور بررسي و ارزيابي تنثير متغيرهای دموگرافيكي ،اقتصادی و اجتماعي بر آن از ممدل ججيمت ترتيبمي
استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که تنها  29/2درصد از خانوارهای تهراني از تنوع غذايي زياد برخوردار هستند و  67/8درصمد خانوارهما دارای تنموع
غذايي کم يا متوسط ميباشند .ضمن آن که بر پايه نتايج ،متغيرهای سن سرپرست خانوار ،محل سكونت ،ساعت کار سرپرسمت خمانوار و سمطر درآممد
خانوار در جهت مثبت (مستقيم) و در نقطه مقابل متغيرهای سواد سرپرست خانوار ،بعد خانوار و وضعيت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفي (معكوس)
بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهران تنثير ميگذارند.
واژههای کلیدی :استان تهران ،تنوع غذايي ،ججيت ترتيبي ،متغيرهای اجتماعي ،متغيرهای اقتصادی ،متغيرهای دموگرافيكي

مقدمه

32 1

بر اساس آمارهای جهاني ،جمعيت جهان از حمدود  8ميليمارد نفمر
کنوني به حدود  91ميليارد نفر در سال  2101افزايش مييابد؛ تمنمين
غذای سالم ،کافي و متنوع موردنياز اين جمعيت رو بمه رشمد يكمي از
بزرگ ترين چالش هايي اسمت کمه جهمان بما آن مواجمه خواهمد بمود
( .)United Nations, 2020تنوع غذايي يكي از مشخصههای رژيمم
غذايي سالم به شمار مي آيد .يمك رژيمم غمذايي متنموع شمامل هممه
گروه های غذايي (سبزيجات ،ميوه هما ،غمالت ،گوشمت و محصموجت
لبني) است تا امكان دستيابي به مواد مغمذی کمافي و رشمد و توسمعه
 2 ،9و  -9استادياران اقتصاد کشاورزی ،موسسه پژوهشهای برناممهريمزی ،اقتصماد
کشاورزی و توسعه روستايي ،تهران ،ايران
(* -نويسنده مسئول)Email: m.shabanzadeh@agri-peri.ac.ir :
DOI:10.22067/JEAD.2021.73240.1093

مطلو برای فرد فراهم گردد .تنوع غذايي به عنوان "تعداد غذاها يما
گروه های غذايي مصر شده در يك دوره مرجع معين" تعريف ممي-
شود .کيفيت رژيم غذايي به طور معكوس با خطر بيماریهمای ممزمن
مرتبط است .يك رژيم غذايي متنوع با مواد مغمذی زيماد مميتوانمد از
شيوع بيماری های مزمن مانند بيماری های قلبي  -عروقي،)CVDs( 4
ديابت ،سندرم متابوليك و سرطانها جلوگيری نمايمد ( Nachvak et
 .)al., 2017امروزه سوءتغذيه ناشي از کمبود و يا دريافت بيش از حد
ريزمغذی ها و درشت مغذی ها يكي از بزرگ ترين چالشهمای توسمعه
جهاني است .لذا اطمينان از رژيم غذايي سالم ،مغذی و متنموع پايمه و
اساس استراتژیهای بلندمدت و پايدار برای غلبه بر سوء تغذيه جهاني
و کاهش ناامني غذايي به شمار ميآيد ( Cordero-Ahiman et al.,
.)2021
4- Cardiovascular Disease
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در سالهای اخير اگرچه استانداردهای زندگي در ايران بهبود يافته
و دسترسي به مواد غذايي و خدمات بهداشتي افزايش پيدا کرده است،
اما سليقه غذايي خانوارهای ايراني به جمای غمذاهای سمنتي و ميمان
وعده های غذايي سالم به سوی ممواد غمذايي پرکمالری و فاقمد ارزش
غذايي گرايش پيدا کرده است ( .)Baji et al., 2019پيامدهای منفمي
الگوی غمذايي نامناسم  ،کماهش فعاليمت بمدني و افمزايش مصمر
دخانيات را به دنبال داشته که در نهايت منجر به افزايش بيماری همای
مزمن مرتبط با تغذيه از جمله بيماری قلبي  -عروقي ،سرطان و چاقي
شده است ( .)Akbari and Azadbakht, 2014بر اساس گزارشهما
در ايران  76درصد زنمان و  99درصمد ممردان بماجی  21سمال چما
هسمتند ( .)Rahmani and Dorosti Motlagh, 2016دليمل اصملي
اين امر ،مصر باجی قند و شكر ،چربي و انواع کربوهيمدرات عنموان
شده است .بر اساس نتايج مطالعات مختلمف مصمر قنمد و شمكر در
ايران  21درصد بيشتر از ميانگين جهاني و  4برابر بيشتر از کشورهای
خاور دور است .مصر قند ،نمك و چربي و همچنين مصر نوشابه،
کنسرو و غذای فوری در شهرهای بزرگ چشمگيمر بموده و در مقابمل
مصر ماهي ،سبزی و ميوه تازه ،شير و لبنيات کمتر از حد اسمتاندارد
اسمت ( .)Abdi et al., 2016در مطالعمه سيسمتماتيك کمه در سمال
 9914در مناطق شهری و روستايي ايران انجام شمده ،مصمر پفمك
 21/9درصد ،چيپس  20/8درصد ،نوشابههمای گمازدار  29/0درصمد و
شكالت و شيريني  91/8درصد به عنوان ميمان وعمده گمزارش شمده
است ( .)Baji et al., 2019تنوع پائين و الگوی نامناس مصر مواد
غذايي در کشور سب شده است تا در زنان باردار کمبود روی ،ويتامين
 ،Aويتامين  Dو در کودکان  90تا  29ماهه کمبود شديد ويتامين  Aو
ويتامين  Dمشاهده شود .در نتيجه اين کمبودها امروزه آمار مبتاليمان
به بيماریهای غيرواگير از جمله اضافه وزن ،چاقي ،سكتههای قلبي و
مغزی ،فشار خون ،ديابت ،سرطانها ،پموکي اسمتخوان و  ...در کشمور
افزايش يافته است ( .)Narmaki et al., 2016طبق نظر متخصصين،
تنوع غذايي از خصوصيات رژيم های غذايي سالم است .چرا کمه ممواد
مغذی ضروری هم زمان در يك ماده غذايي وجود ندارند ،بلكه در يك
رژيم غذايي متشكل از چندين ماده غذايي يافت مي شوند .تصمميمات
مربوط به انتخا مواد غذايي تحت تنثير عوامل اجتماعي و فرهنگي و
بعضاً خارج از کنترل فرد است؛ به طموری کمه در اغلم مموارد افمراد
تحت تاثير هنجارهای موجود در جامعه قرار ميگيرند و لذا نمميتموان
آنها را متقاعد کرد که در انتخا مواد غذايي به شيوه ای منطقي تر و
علميتر عمل کنند .اگر چه رژيم های سنتي اغل موارد کمامالً سمالم
هستند امما تغييمرات اجتمماعي ،فرهنگمي و اقتصمادی در بسمياری از
مناطق منجر به انتخا رژيم غذايي نامناس و بي کيفيت شده است.
انتخا و پذيرش رژيمهای غذايي مختلف تحت تاثير عوامل محيطي،
اقتصادی ،اجتماعي-فرهنگي و روانشمناختي قمرار دارد ( Powell et
 .)al., 2017افزايش نرخ تورم و رشد قابل توجه قيمتها طي دو سال

اخير وضعيت تنوع و امنيت غذايي را در کشور و به خصمو منماطق
پر جمعيت پيچيده نموده است .استان تهمران پرجمعيمتتمرين اسمتان
ايران است و از نظر مساحت شهرنشيني نه تنها در ايران بلكه در دنيما
جزو بزرگ ترين شهرها به شمار ميآيد .ضمن آن که اين استان رتبمه
نخست را در پذيرش مهاجر از ساير استانهما دارد .بمر اسماس آمارهما
درصد قابل توجهي از جمعيت تهران جوان هستند و بيش از  49درصد
از کودکان کار کشور در اين استان حضور دارند .بنمابراين سماماندهي،
تنمين سالمت و امنيمت غمذايي و اجتمماعي سماکنان در ايمن اسمتان
مسئلهای بسيار مهم است .با اين رويكرد در اين مطالعمه بمه ارزيمابي
وضعيت تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بمر آن در اسمتان تهمران
پرداخته شده است.
تاکنون مطالعات متعددی در مورد وضمعيت و عواممل اثرگمذار بمر
تنوع غذايي خانوارها در داخل و خارج از کشور انجمام شمده اسمت؛ از
ميان مطالعات داخلمي مجاوريمان و همكماران (Mojavarian et al.,
 ،)2018تنثير منطقه جغرافيمايي محمل سمكونت را بمر تنموع غمذايي
خانوارهای شهری ايران بررسي نمودند .مطالعه به صمورت مقطعمي و
تحليلي بر روی  98726خانوار انجام گرفت .دادهها از اطالعمات خمام
درآمد و هزينه خانوار شهری  9910مرکز آمار ايران جمعآوری شد .در
اين تحقيق ،برای اندازه گيری تنوع غذايي از نمايه بری )BI( 9استفاده
شد .نتايج نشان داد که رفتار تنوع غذايي در خانوارهای ايراني بيش از
همه وابسته به منطقه سكونت آنها ميباشد .ضمن آن کمه بمر پايمه
نتايج افزايش سطر سواد و درآمد خانوار در صدکهای پمايين موجم
افزايش تنوع غمذايي خمانوار مميگمردد .پماکروان چمروده و محممدی
نصممممرآبادی (Pakravan-Charvadeh and Mohammadi-
 ،)Nasrabadi, 2020به ارزيابي سطر امنيت غمذايي و تنموع غمذايي
خانوارهای مهاجر افغان در مناطق جنو استان تهران و ارتباط آن بما
متغيرهای اقتصادی اجتمماعي و همچنمين رفماه اجتمماعي پرداختنمد.
نمونه مورد نياز از طريق نمونه گيری تصادفي ساده انتخما و امنيمت
غذايي از طريق شاخص مقياس ناامني غذايي خانوار محاسبه و ارتباط
بين متغيرهای اقتصادی-اجتماعي با استفاده از مدل لجستيك ارزيابي
شد .نتايج نشان داد که حدود  88درصد خانوارهما دارای تنموع غمذايي
باجيي هستند و تنها  9/4درصد با تنوع غذايي پايين مواجه ميباشمند.
متغيرهای اشتغال سرپرست خانوار ،درآمد خانوار و تعداد فرزندان پسمر
از مهمترين عواممل ممؤثر بمر سمطر امنيمت غمذايي و تنموع غمذايي
خانوارهای پناهنده افغمان محسمو ممي شموند .شميباني و همكماران
( ،)Sheibani et al., 2020عوامل مؤثر بر تنموع غمذايي خانوارهمای
روستايي استان خراسان رضوی را ارزيابي کردند .برای ايمن منظمور از
شاخص فراواني تنوع غذايي اسمتفاده شمد و سمپس عواممل ممؤثر بما
بهرهگيری از شاخص ذکر شده و مدل ججيت ترتيبي تعيين شمدند .در
1- Berry Index
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( )DDSاز تجزيه و تحليل مؤلفمه همای اصملي )PCA( 9و رگرسميون

اين مطالعمه از روش نمونمهگيمری تصمادفي خوشمهای چندمرحلمهای
اسممتفاده شممد .دادههممای موردنيمماز نيممز از طريممق مصمماحبه و تكميممل
پرسشنامه جمعآوری و در قال ممدل ججيمت ترتيبمي تحليمل انجمام
گرفت .نتايج تحقيق نشان داد کمه ميمانگين شماخص فراوانمي تنموع
غذايي در منطقه برابر  07/90بوده و خانوارها از نظر فراوانمي مصمر
گروه های غذايي در سطر پايين تنوع غذايي قرار دارند .همچنين نتايج
نشان داد که با افزايش متغيرهای تحصيالت ،وضعيت مسكن ،هزينمه
ماهيانه غذا ،شاخص قدرت خريد خانوار و دسترسي به بمازار ،احتممال
اين که خانوارهای با فراواني تنوع غذايي پايين در گروه خانوارهای بما
فراواني تنوع غذايي باج قرار گيرند ،افزايش مييابد .افزايش متغيرهای
فاصله تا مراکز خريد و تورم مواد غذايي احتمال اين که خانوارهای بما
فراواني تنوع غذايي پايين در گروه خانوارهای با فراواني تنموع غمذايي
باج قرار گيرند را کاهش ميدهد .از ميان مطالعات خارجي نيز پماول و
همكاران ( ،)Powell et al., 2017عوامل تعيمينکننمده تنموع رژيمم
غذايي و تغذيه را در مناطق شمرقي اسمتان اوزامبمارا تانزانيما بررسمي
نمودند .اطالعات مورد نياز در اين مطالعه بما طراحمي پرسشمنامه و از
طريق مصاحبه جمعآوری شده است .نتايج نشان داد که اندازه خانوار و
جنسيت بر تنوع رژيم غذايي خانوار اثر معنيدار دارد .همو و همكماران
( ،)Hou et al., 2021ارتباط ميان درآمد ،دانش غذايي و تنوع غذايي
خانوار را در مناطق روستايي سه استان مرکزی چين ارزيابي کردند .در
اين مطالعه ،اطالعات مورد نياز از  9167خانوار روستايي جممعآوری و
برای تجزيه و تحليل اطالعات از رگرسيون خطي چند متغيره استفاده
شد .بر اساس نتايج ،با افزايش درآمد و دانش رژيمم غمذايي ،سماکنان
مناطق روستايي غذاهای متنوعتری مصر ميکنند .کوردرو-آهيممان
و همكاران ( ،)Cordero-Ahiman et al., 2021به تجزيه و تحليمل
عوامل تعيين کننده ميزان تنموع غمذايي در منماطق روسمتايي حوضمه
رودخانه پائوت استان آزوآی اکوادور پرداختنمد .در ايمن مطالعمه بمرای
تعيين حجم نمونه از روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای استفاده شمد.
9
ضمممن آن کممه تنمموع غممذايي از طريممق نمممره تنمموع غممذايي خممانوار
( )HDDSو با توجه به  92گروه غذايي تعيين گرديمد .در نهايمت نيمز
برای تعيين رابطه بين تنوع و متغيرهای جمعيت شناختي-اجتمماعي از
رگرسيون پوآسن استفاده شد .نتايج نشان داد که انمدازه مسمكن ،بعمد
خانوار ،هزينه سرانه غذا ،سطر زمين های زير کشت ،سطر تحصيالت
و وضعيت تنهل متغيرهايي هسمتند کمه بمر تنموع غمذايي خمانوار اثمر
معنيدار ميگذارند .مينجا و همكاران ( ،)Minja et al., 2021ارتبماط
بين وضعيت اجتماعي-اقتصادی و تنوع غذايي خانوارهما را در منماطق
جنو شرقي تانزانيا بررسي کردند .در اين مطالعه بمه منظمور بررسمي
2
ارتباط وضعيت اقتصادی و اجتمماعي و شماخص نممره تنموع غمذايي

لجستيك چندگانه 4استفاده شد .نتايج حاصل از اين مطالعه نشمان داد
که داشتن تنوع غذايي باج با تحصيالت و سطر درآمد خمانوار ارتبماط
مستقيم دارد.
تنوع پائين مواد غمذايي و بمه تبمع آن نماامني غمذايي مميتوانمد
ارزشهای حياتي را تحتالشعاع قرار دهد و حتي امنيت ملي کشمورها
را نيز به چالش بكشد .در ايران امنيت غذايي ،از بعمد کممي مصمر ،
سرانه مصر و همچنين بعد کيفمي و همچنمين توزيمع ممواد غمذايي
مطلو نبوده و الگوی مصمر و تغذيمه از کيفيمت بماجيي برخموردار
نيست .استان تهران به عنوان پرجمعيتترين استان کشور که سماجنه
پذيرای مهاجران زيادی از سراسر کشور ميباشد از اين مسئله مستثني
نيست .استان تهران اگرچه در مقايسمه بما سماير اسمتانهما از لحما
شاخص های رفاهي وضعيت مطلوبي دارد ،اما باجترين ميزان نابرابری
رفماه را دارد ( .)Ebrahimi et al., 2017بمر اسماس گمزارش وزارت
بهداشت در مورد وضعيت امنيت غذايي در اسمتانهمای ايمران ،تعمداد
کودکان زير پنج سال در تهران که مبتال به اضافه وزن و کوتماهقمدی
هستند به ترتي  0/64و  2/69درصد تخمين زده شمده اسمت .نتمايج
حاصل از مطالعات رضازاده و همكاران (،)Rezazadeh et al., 2009
اسفرجاني و همكاران ( ،)Esfarjani et al., 2011هژبرکياني و واردی
( ،)Hojabr Kiani and Wardi, 2013جهمموتي و همكمماران
( ،)Lahouti et al., 2015نمارمكي و همكماران ( Narmaki et al.,
 )2016و پاکروان چمروده و همكماران ( Pakravan-Charvadeh et
 )al., 2021که در مورد امنيت غذايي استان تهمران انجمام شمدهانمد،
نشان مي دهند که وضعيت ناامني غذايي در استان تهران جدی اسمت
و بخش قابلتوجهي از جمعيت استان بما کمبمود ممواد مغمذی شمامل
انرژی ،پروتئين ،ويتامينها و مواد معدني در سبد غذايي مواجهاند؛ اين
مسئله سب شده تا ابتال به کوتاهي قد ،بيماریهمای قلبمي عروقمي،
سرطانها ،چاقي ،ديابت ،سمن همای صمفراوی ،پوسميدگي دنمدان و
بعضي بيماری های گوارشي در ميان خانوارهای تهراني افمزايش يابمد.
ناامني غذايي و تغذيه ای عالوه بر تنثير بر جسمم ،تبعمات اجتمماعي و
رواني نيز برای خانوارها به دنبال دارد .بر پايه نتايج برخي پژوهشهما
حدود دو ميليون نفر در شهر تهمران نيازمنمد خمدمات بهداشمت روان
هستند ( .)Narmaki et al., 2016اگر چه با تصميم کارگروه سالمت
و امنيت غذايي و مشارکت دستگاههای مختلف اجرايمي بمه خصمو
طي دههی هشتاد و نود شمسي برنامههای مختلفي به منظمور ارتقماء
تنوع و سطر امنيت غذايي استان تهران انجام گرفته است ،اما به نظر
ميرسد که شيوع نارساييها و بيماریهای مختلف در استان در نتيجه
الگوی نامطلو و ناامني غذايي است؛ از آن جا که تنمين غذای سالم

1- Household Dietary Diversity Score
2- Dietary Diversity Score

3- Principal Component Analysis
4- Multinomial Logistic Regression
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و ايمن و در نتيجه آن تامين امنيت غذايي از اهدا راهبردی اقتصماد
مقاومتي و سند چشمانداز بيست ساله کشور ميباشد ،در ايمن مطالعمه
به ارزيابي وضعيت تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان
تهران پرداخته شده است .شايان ذکر است که در مطالعات پيشين تنها
بر شناسايي اندازه و ميزان ناامني غذايي و همچنين عوامل مؤثر بر آن
در استان تهران تاکيد شده و به عوامل ممؤثر بمر تنموع غمذايي توجمه
نشده است؛ با اين رويكرد تممايز اصملي مطالعمه حاضمر بما مطالعمات
پيشين در آن است که در اين مطالعمه ضممن بررسمي وضمعيت تنموع
مصر مواد موادغذايي در استان تهران ،علل و عوامل مؤثر بمر تنموع
غذايي خانوارها نيز بررسي خواهد شد.

مواد و روشها
الگوی الجیت ترتیبی

متغير وابسته مطالعه حاضر به صورت کيفي و ترتيبي شامل ميزان
تنوع غذايي خانوارها (کم ،متوسط و زياد) است .از آن جا که جوا هما
حالت ترتيبي دارند ،بنابراين از مدلهای انتخما گسسمته و مشخصما
الگوی ججيت ترتيبي استفاده خواهد شد .الگوی ججيت ترتيبي مبتني
بر يك متغير گسسته اسمت کمه بمه منظمور تعيمين تمنثير متغيرهمای
توضيحي (سن سرپرسمت خمانوار ،جنسميت سرپرسمت خمانوار ،سمواد
سرپرست خانوار ،بعد خانوار ،محل سكونت ،وضعيت اشتغال سرپرست
خانوار ،ساعت کار سرپرست خانوار و سمطر درآممد خمانوار) بمر تنموع
غذايي خانوارها و همچنين نحوه تنثير هر متغير بر احتمال قرارگمرفتن
هر خانوار در سه گروه تنوع کم ،متوسمط و زيماد ممورد اسمتفاده قمرار
ميگيرد .لمذا اگمر فمرو شمود  yمتغيمر پيوسمته باشمد و متغيرهمای
توضيحي  xiباشند برای خانوار iام تابع تمايل بمه صمورت رابطمه ()9
تعريف ميشود:
تنوع کم
()9

𝑦 = 0,

 ,تنوع متوسط

𝑦 = 1,

}تنوع زياد

{𝑦 = 2,

𝑖𝜀 𝑦 = 𝛽 ′ 𝑥𝑖 +
𝑛 𝑖 = 1, … ,

با توجه به تابع احتمال تجمعي  ،Fاحتمال قرار گرفتن خانوارها در
سه گروه عنوان شده را ميتوان به صورت رابطه ( )2بيان نمود:
()2

) Pr(y i  J )  Pr(y i   J 1 )  Pr( i   n 1   ' xi
)  F (  ' xi   J 1

با توجه به رابطه ( )2و با تخمين  βو  ،احتمال قرار گرفتن همر
خانوار در يكي از گروههمای تنموع کمم ،متوسمط و يما زيماد محاسمبه
ميگردد .شايان ذکر است که  ها آستانههايي هستند که پاسم همای
مشاهده شده گسسته را تعريف ميکنند ،لذا جزم است بمرآورد شموند.
در ادامه و با محاسبه احتمال قرار گرفتن افراد در گروههمای مختلمف،

مي توان الگوی ججيت ترتيبي اين مطالعمه را بمه صمورت رابطمه ()9
تصرير نمود:
j  1,..., J ; i  1,..., n

  j ( xi ) 
log
   j  1 x1i   2 x2i  ...   k xki ,
1   j ( xi ) 

()9
در رابطممممه (  j ،)9احتمممممال تجمعممممي و بممممه صممممورت

  j ( xi )    j   ' xi   Pyi  j xi مي باشد  .بمردار
ستوني پارامترها  1 ,  2 ,...,  k و  xiبمردار سمتوني متغيرهمای
توضيحي را شامل ميشود .جزم به ذکر است که   jتنها به احتممال
طبقه پيشبيني وابسته است و با متغيرهای توضيحي ارتباطي ندارد .با
تصرير الگوی فو  ،پارامترهای الگوی ججيت ترتيبي از طريمق روش
حداکثر درستنمايي (که احتمال طبقهبندی صحير را حداکثر مميکنمد)
به دست ميآيند .در ادامه ميتوان با استفاده از آزمون رگرسيونهمای
موازی ،منطقي بودن فرضيه برابری پارامترها را برای همر سمه گمروه
ارزيابي کرد ( .)Williams, 2018در انواع مدلهای انتخا گسسمته،
ضراي تخميني تفسير اقتصادی معيني ندارنمد .بمه عبمارت ديگمر در
مدلهای فو مقدار پارامترهای برآورد شده هميشمه تفسمير مسمتقيم
راحتي ندارند و نميتوانند بهصورت مستقيم برای متغيرهای توضميحي
متناظر روی احتمال انتخا تصميم jام تفسير شموند .بنمابراين ،بمرای
ارزيابي اثرات متغيرها بايد از کشش و اثرات نهايي مربوط به متغيرهما
استفاده شود .در اين رابطه از آن جا که کششهما توابمع غيرخطمي از
مقادير مشاهدات هستند ،تضميني مبني بر عبور تابع ججيمت از نقماط
تعريف شده به وسيله ميانگين نمونه وجود ندارد .برای حل اين مشكل
محاسبه اثر نهايي به جای محاسبه کششها پيشنهاد شمده اسمت .در
اين روش ،ابتدا کششها برای هر يك از مشاهدات محاسبه و سمپس
از آن ها ميانگين وزني گرفته ميشود .به گونهای که وزنها احتماجت
پيشبيني شده هسمتند .سمپس اثمر نهمايي از طريمق مقيماسگمذاری
پارامترهای برآورد شده محاسبه ميگردد .اين مقياس برای هر يك از
مشاهدات متغير مسمتقل ،متفماوت اسمت؛ بنمابراين بمرای تسمهيل در
گزارش نتايج ،اين مقياس در ميانگين متغير مستقل محاسبه ميشمود
( .)Williams, 2016اگرچممه محاسممبه اثممر نهممايي در مممدلهممای
رگرسيوني با پاس چندگانه ترتيبي تا حدودی متفاوت است ،اما همگي
بيانگر اين مفهوم هستند که با يك واحد افزايش در متغير مستقل ،x
چه مقدار بر احتمال واقع شدن در گروه  jافزايش مييابد .اثر نهايي در
الگوی ججيت ترتيبي با توجه به رابطه ( )4محاسبه ميشود:
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َ

) 𝑖𝑥 𝛽 𝜕𝛾 (𝜇𝑗 −
) 𝑖𝑥⃓𝑗 = 𝑖𝑦(𝑃𝜕
[=
𝑘𝑥𝜕
𝑘𝑥𝜕
َ

()4

]

) 𝑖𝑥 𝛽 𝜕𝛾 (𝜇𝑗−1 −
𝑘𝑥𝜕

−

َ

َ

= ) 𝑖𝑥(  𝜇0 = −∞ ، λjو ∞𝜇𝑗 = +

در رابطمممه (،)4
مي باشد .با توجمه بمه آن کمه اثمر نهمايي بمه ارزش کليمه متغيرهمای
توضيحي وابسته است ،تصميمگيمری بمرای بمهکمارگيری ارزشهمای
متغيرها در برآورد بسيار حائز اهميت مميباشمد .بنمابراين معمموجً اثمر
نهايي در ارزشهای ميانگين متغيرها محاسبه ميشمود .همچنمين بما
توجه به اين که مجموع احتماجت ،همواره برابر يمك اسمت ،مجمموع
اثرات نهايي برای هر متغير برابر صفر خواهد بود ( Abrudan et al.,
 .)2020شايان ذکر است که در مدلهای انتخا گسسته نميتوان از
ضري تعيين ( )R2متداول به عنوان معيار خوبي برازش الگو اسمتفاده
کرد .جهت رفع اين مشكل ،تاکنون ضراي تعيمين گونماگوني توسمط
محققان مختلف معرفي شده است ( .)Maddala, 1983ضري تعيين
آلدريچ نلسون ( )ANدر سال  9184توسط آلدريچ و نلسون ،بر اساس
تابع راستنمايي و به صورت رابطه ( )0ارائه شده است:
] 𝑅𝐿𝐿 2[𝐿𝐿𝑈𝑅 −
()0
𝑁 2[𝐿𝐿𝑈𝑅 − 𝐿𝐿𝑅 ] +
در رابطه ( 𝐿𝐿𝑈𝑅 ،)0و 𝑅𝐿𝐿 به ترتي

= Aldrich − Nelson R2

ارزش تمابع راسمتنمايي در
دو مدل غيرمقيد و مقيد ميباشند .همچنين  Nدر رابطمه فمو تعمداد
مشاهدات را نشان ميدهد .هر چه معيار فو به يك نزديكتمر باشمد
بيانگر برازش باجی الگو و يا به عبارت ديگر بيانگر بهتر بودن نتايج
تخمين ميباشد .ضري تعيين  Pseudoمعيار ديگمری اسمت کمه بمه
منظور بررسي خوبي برازش مورد استفاده قرار ميگيمرد .ايمن ضمري
تعيين بر اساس تابع راستنمايي بوده و بمه صمورت رابطمه ( )7تعريمف
ميشود:
()7

2⁄
𝑁

) 𝑅𝑈𝐿𝐿( −
2

ميگردد .در دو معيار پيرسون و دويانس با استفاده از جداول احتممال
تعداد سلولهمای مشماهده شمده و ممورد انتظمار ممورد مقايسمه قمرار
ميگيرد .با فرو  iمتغير پيشبيني کننده با 𝑗𝑖𝑛  𝑛𝑖 = ∑𝑐𝑗=1مشاهده
چندجملهای ،2فراواني مورد انتظار از طريق رابطه ( )6برآورد ميگردد:
با توجه به رابطه فمو آمماره دو آزممون پيرسمون و دويمانس بمه
صورت رابطه ( )8و ( )1تعريف ميگردند:

𝑘𝛽 ]) 𝑖𝑥 𝛽 −

𝑘𝑥𝜕

9

()6

= [𝜆 (𝜇𝑗 − 𝛽 𝑥𝑖 ) − 𝜆(𝜇𝑗−1

) 𝑖𝑥( 𝑗𝛾𝜕
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2⁄
𝑁

) 𝑅𝐿𝐿(

2

= 𝑅 Pseudo

𝑁1 − (𝐿𝐿𝑈𝑅 ) ⁄
 LLURو  LLRبممه ترتيم بيممانگممر ارزش تممابع

در رابطممه فممو ،
راستنمايي در دو مدل غيرمقيد و مقيد هستند و  Nنيز تعداد مشاهدات
را نشان ميدهد (.)Agresti, 2013
2
دو معيار پيرسون (  )χ2و دويانس (  )Gاز جمله معيارهای ديگری
هستند که از آنها به طور معممول جهمت بررسمي خموبي بمرازش در
الگوهای انتخا گسسته و از جمله الگموی ججيمت ترتيبمي اسمتفاده

()8
()1
چنان چه آماره مربوط به دو آزمون پيرسمون و دويمانس بماجتر از
مقادير بحراني آن باشد بيانگر پذيرش فرضيهی صفر مبني بر برازش
مناس دادهها توسط الگوست .چنان چمه دادههما و اطالعمات تحمت
بررسي دارای پراکندگي زيماد باشمند اسمتفاده از دو معيمار پيرسمون و
دويانس جهت بررسي خوبي برازش مميتوانمد بسميار سمودمند باشمد
(.)Agresti, 2013
شاخص تنوع غذایی

در مطالعه حاضر جهت کميسازی متغير تنوع غمذايي از شماخص
تنوع غذايي بری ( )BIاستفاده شده است .شاخص تنوع غمذايي  BIاز
طريق رابطه ( )91به دست ميآيد:
()91
در رابطه ( 𝑆𝑖 ،)91سهم کالری گروه کاجيي  iاز مقدار کل کالری
غذای مصر شده است .مقدار اين شاخص بين صفر و يك قرار دارد.
چنان چه  BIبرابر با صفر باشد نشان دهنده آن است که فرد تنها يك
ماده غذايي را مصر کرده و عدد يك نشان دهنده وضعيتي است که
فرد سهم برابری از همه مواد غذايي را مصمر مميکنمد .اگمر انمدازه
شاخص  BIکمتر از  1/66باشد ،تنوع غذايي در سطر نامطلو  ،بمين
 1/66تا  1/8تنوع غذايي در سطر متوسط و اگر باجتر از  1/81باشمد،
تنوع غمذايي در سمطر مطلمو قمرار دارد ( Mousavi Nasab and
 .)Rahmani, 2016شايان ذکمر اسمت کمه در مطالعمه حاضمر بمرای
محاسبه مقدار کالری دريافتي از گروههای کاجيي و کالری کل غذای
مصر شده خانوار ،در گام اول بر اساس طبقهبندی مرکز آمار ايمران
اقالم مصرفي موجود در هزينه های خوراکي خانوارهما در يمازده گمروه
شامل ( )9نان ،غالت و فرآوردههای آن )2( ،حبوبات )9( ،قند ،شكر و
1- Contingency Tables
2- Multinomial Observations
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شيريني ها )4( ،چربيها (گياهي و حيواني) )0( ،گوشت (شمامل قرممز،
سفيد ،ماهي و ميگو) )7( ،شير ،لبنيات و تخممرغ )6( ،سمبزیهما)8( ،
ميوه ها )1( ،خشكبار )91( ،ادويه ،چاشني و ساير ترکي های خموراکي
و ( )99چای ،قهوه و ساير نوشيدنيها گروهبنمدی شمدند .در گمام دوم
ماتريس عملكرد تغذيهای تشكيل گرديد تما بما اسمتفاده از آن ميمزان
کالری گروههای کماجيي بمرای سمالهمای مختلمف محاسمبه شمود.
ماتريس عملكرد تغذيهای از حاصل ضر دو ماتريس به دسمت آممده
است .ماتريس اول شامل مقادير مصر گروههای کاجيي مختلمف در
طمول يمك سمال و مماتريس دوم شمامل ميمزان کمالری دريمافتي از
هر يك کيلوگرم ماده خوراکي است .سطرهای مماتريس اول را اقمالم
غذايي مرکز آمار ايران در طرح هزينه-درآمد خانوار استان تهران برای
گروه های کاجيي تشكيل داده و ستونهمای ايمن مماتريس از مقمادير
مصر گروههای کاجيي مختلف توسط خانوارها تشكيل شمده اسمت.
همچنين سمطرهای مماتريس دوم از ارزش غمذايي (کالری) تشمكيل
شمده و ستونهای آن ميزان انرژی دريافتي از گروههای کاجيي مرکز
آمار را در هر کيلموگرم نشمان ممي دهنمد .در گمام سموم بما محاسمبه
ماتريس عملكرد تغذيه ای خانوارهای استان تهمران ،محتموای کمالری
کل گروهها محاسبه ميشود .با فرو يك تابع خطي ،معادله محتوای
غذايي را ميتوان بهصورت رابطه ( )99ارائه کرد:
n=k

()99

= ∑ βj Xhj + εh

∗yh

j=1

در رابطه ( yh∗ ،)99سطر انمرژی جذ
hام است و  Xhjمقدار کاجی خوراکي jام مصر شمده توسمط خمانوار
hام و  βjمحتوای غذايي کاجی خموراکي jام اسمت .بما تقسميم ايمن
ماتريس بر ميانگين تعداد اعضای خانوار ،ماتريس نفر در سال محاسبه
مي شود .ضمن آن که با تقسيم هرکدام از درايههای اين مماتريس بمر
 ،970سرانه انرژی از مواد مختلمف خموراکي در طمول روز بمه دسمت
ميآيد (.)Hosseini et al., 2016
در نهايت بايد اذعان نمود که در ايمن مطالعمه از اطالعمات خمام
هزينه درآمد خانوارهای مرکز آمار ايران استفاده شمده اسمت .جزم بمه
ذکر است که در طرح هزينه درآمد خانوارهای استان تهمران در سمال
 ،9911اطالعممات مربمموط بممه خصوصمميات دممموگرافيكي ،اقتصممادی،
اجتماعي و هزينه های خوراکي برای بيش از  211قلم کاجی مصرفي
از خانوارهای شهری و روستايي جممعآوری شمده اسمت .شمايان ذکمر
است که ساير اطالعات مورد نياز در مطالعمه شمامل محتموای انمرژی
مواد غذايي مصرفي خانوارهما از طريمق پيممايش اسمنادی از انسمتيتو
تحقيقات تغذيهای و صنايع غذايي ايران جمعآوری گرديد.
شده توسط اعضای خانوار-

نتایج و بحث
جدول  9برخي از ويژگيهای توصيفي خانوارهای مورد مطالعمه را

در سه گروه بما تنموع غمذايي کمم ،متوسمط و زيماد نشمان مميدهمد.
همانگونه که از اطالعات جدول زير مشاهده ميشود به عنوان مثمال
ميانگين سن سرپرسمتان خمانوار بما تنموع غمذايي پمايين 01 ،سمال و
کمترين و بيشترين سن به ترتي مربوط به خانوارها با سن سرپرست
خانوار  91و  10است .ضمن آن که متوسط بعد خانوار برای خانوارهای
با تنوع غذايي پايين  9/49نفر است و کمترين و بيشترين بعمد خمانوار
مربوط به خانوارها با ابعاد  9و  91نفر مميباشمد .همچنمين ،جنسميت
سرپرستان خانوار با تنوع غذايي پايين بيشتر شامل مردان است و اکثر
آن ها نيز باسواد هستند .اطالعات مشمابه بمرای خانوارهمای بما تنموع
غذايي متوسط و زياد نيز در جدول ارائه شده است.
شكل  9وضعيت تنوع غذايي را ميان خانوارهای ممورد مطالعمه در
استان تهران نشان ميدهد .همانگونه که از اطالعات شكل مشخص
است  02/9درصد از خانوارهای تحت بررسي در سال  9911بما تنموع
غذايي کم روبرو بودهاند و تنها  29/2درصد از خانوارهما تنموع غمذايي
زياد داشتهاند.
در ادامه به منظور بررسي عوامل مؤثر بر تنموع غمذايي خانوارهما،
الگوی ججيت ترتيبي برآورد گرديد که نتايج حاصل از آن در جدول 2
ارائه شده است .مؤلفههای اعتبارسنجي الگوی ججيت ترتيبمي کمه در
انتهای جدول  2گزارش شدهاند ،اعتبار باجی نتايج را تائيد مميکننمد.
همان گونه که از نتايج جدول مشاهده ميشود ضري تعيين Pseudo
و آلدريچ نلسون ) (ANبيانگر قدرت توضير دهنمدگي بماجی الگمو
ميباشند .به طوری که به عنوان مثال ضري تعيين  Pseudoگويمای
آن است که  69درصد از تغييمرات متغيمر وابسمته ،توسمط متغيرهمای
مستقل منظور شده در مدل توضير داده ميشود .دقت طبقهبندی کمه
درصد پيش بيني صحير الگو را نشان ميدهد ،بيمانگمر دقمت بماجی
طبقهبندی در الگوی ارائه شده مي باشد .بر اين اساس الگوی ججيمت
ترتيبي برآورد شده ،نزديك به  71/7درصد تغييمرات سمطوح مختلمف
تنوع غذايي خانوارها را در استان تهران به درستي پيشبيني ميکنمد.
همچنين دو آزمون پيرسون و دويانس بيانگر پذيرش فرضيهی صمفر
مبني بر برازش مناس دادههما توسمط الگموی بمرآوردی هسمتند .در
نهايت ،نتايج حاصل از رگرسيونهمای مموازی نيمز حماکي از منطقمي
بودن فرضيهی برابری پارامترها برای تمامي گروهها در الگوی بمرآورد
شده ميباشد .بما در نظمر گمرفتن سمطر معنميداری آممارهی آزممون
رگرسيونهای موازی ،مميتموان ايمن گونمه فمرو نممود کمه ارزش
پارامترهای وضعيت برای تمامي گمروههمای پاسم  ،ثابمت و يكسمان
مي باشد و از اين لحا نيز بمرآورد الگموی ججيمت ترتيبمي از مبماني
محكم برخوردار است .بنابراين با توجه به آزمونها و موارد گفته شده،
الگوی برآورد شده در مطالعه حاضر به اندازه کافي قابل اعتماد بوده و
ميتوان به نتايج به دست آمده از اين الگو تا حد بسيار زيادی اطمينان
داشت.
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جدول  -1ویژگیهای خانوارهای مورد مطالعه در استان تهران
Table 1- Characteristics of the studied households in Tehran province

انحراف معیار
Standard
deviation

حداکثر

حداقل

میانگین

Maximum

Minimum

Average

14.6

95

19

50

1.31

10

1

3.41

0.32

2

1

-

0.35

2

1

-

15.70

93

20

51

1.10

6

1

3.23

0.31

2

1

-

0.25

2

1

-

15.01

88

23

52

1.13

5

1

2.89

0.33

2

1

-

0.21

2

1

-

تعداد خانوارها
Number of
households

متغیر
Variable

تنوع غذایی
Dietary
diversity

سن سرپرست خانوار
Age of household head

بعد خانوار
Family size
1073

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2

تنوع پائين

Gender of household head (female
)= 1 and male = 2

Low diversity

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
Literacy of household Head
)(illiterate = 1 and literate = 2

سن سرپرست خانوار
Age of household head

بعد خانوار
Family size

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2

510

Gender of household head (female
)= 1 and male = 2

تنوع متوسط
Medium
diversity

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
literacy of household Head
)(illiterate = 1 and literate = 2

سن سرپرست خانوار
Age of household head

بعد خانوار
Family size

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2

477

Gender of household head (female
)= 1 and male = 2

تنوع باج
High
diversity

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
Literacy of household Head
)(illiterate = 1 and literate = 2

مآخذ :يافتههای تحقيق
Source: Research findings

شايان ذکر است که نتايج حاصل از معنيداری و عالمت ضراي ،
حاکي از آن است که متغيرهای سن سرپرست خانوار ،محل سمكونت،
ساعت کار سرپرست خمانوار و سمطر درآممد خمانوار در جهمت مثبمت
(مستقيم) بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهمران تمنثير
ميگذارند .به عبارت ديگر ،افزايش در سطر متغيرهای مسمتقل فمو
اين احتمال را که خانوارهای تهراني در سطوح باجتری از تنوع غذايي
قرار بگيرند ،افزايش ميدهد .از سوی ديگر ،متغيرهای سواد سرپرست
خانوار ،بعد خانوار و وضعيت اشتغال سرپرست خانوار در جهمت منفمي
(معكوس) بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر استان تهمران ممؤثر
هستند .لذا افزايش در سطر متغيرهای مستقل فو  ،اين احتمال را که
خانوارهای تهراني در سطوح بماجتری از تنموع غمذايي قمرار بگيرنمد،

کاهش ميدهد.
در انواع ممدلهمای انتخما گسسمته ،ضمراي تخمينمي تفسمير
اقتصادی معيني ندارند و تنها ميتوانند در ايمن ممورد کمه خانوارهمای
تحت بررسي در گروه تنوع کم ،متوسط و يا زياد قمرار گيرنمد ،تفسمير
شوند .بنابراين جزم است به منظور استنتاج بيشتر نتايج الگوی برآورد
شده ،اثرات نهايي برای هر يك از گروهها با توجه به سطوح مختلمف
تنوع محاسبه شود .به اين منظور اثرات نهايي برای هر يك از گروهها
با سطوح مختلف تنوع غذايي مورد محاسمبه قمرار گرفمت کمه نتمايج
حاصل از آن در جدول  9گزارش شده اسمت .در اداممه اثمرات نهمايي
متغيرهايي که در جدول  2ضراي آنها معنيدار بوده ممورد تجزيمه و
تحليل قرار گرفته است.
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23.2

52.1

24.8

تنوع زیاد High diversity

تنوع کم Low diversity

تنوع متوسط Medium diversity

شکل  -1وضعیت تنوع غذایی میان خانوارهای مورد مطالعه در استان تهران
Figure 1- Status of food diversity among the studied households in Tehran province

جدول  -2نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی
Table 2- Results of order logit model estimation

سطح معنیداری

آمارهی z
Z-Test

Coefficient

0.020

2.32

0.006

0.174

-1.36

-0.143

0.000

-7.22

-0.955

0.000

-10.61

-0.304

0.046

1.99

0.135

0.000

-5.15

-0.273

0.000

3.96

0.032

0.000

9.40

0.00001

دويانس

0.46

p-value

(43)0.64
(87)0.85
(18.2 )0.47

Deviance

پيرسون
Pearson

ضریب

متغیر
Variable

سن سرپرست خانوار
Age of household head

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2
)Gender of household head (female = 1 and male = 2

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
)Literacy of household Head (illiterate = 1 and literate = 2

بعد خانوار
Family size

محل سكونت (مناطق روستايي= 9و مناطق شهری=)2
)Residence (rural areas = 1 and urban areas = 2

وضعيت اشتغال سرپرست خانوار (بيكار= 9و شاغل=)2
)Employment status of household head (unemployed = 1 and employed = 2

ساعت کار سرپرست خانوار
Working hours of household head

سطر درآمد خانوار
Household income level
ضري تعيين Pseudo
Pseudo R-Squared
ضري تعيين آلدريچ نلسون )(AN
Aldrich Nelson R-Squared

0.73

درصد پيشبيني صحير

69.6%

Percentage of correct predictions

مآخذ :يافتههای تحقيق
Source: Research findings

بر اساس نتايج جدول  9ميتموان گفمت ،خانوارهمايي کمه دارای
سرپرست با سن باجتر هستند ،با سطر احتممال بماجتری دارای سمبد

غذايي متنوعتری خواهند بود .از طر ديگر احتمال قرار گمرفتن ايمن
خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غذايي پائين کاهش مييابد .در اين

شعبان زاده خوشرودی و همکاران ،ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

رابطه بايد اذعان داشت که با باج رفتن سن سرپرست ،انتظار مميرود
به طور نسبي اندوخته مالي و رفاه او افزايش يابمد .ضممن آن کمه بما
توجه به تمرکز افراد در سنين باجتر بر تغذيه و زندگي سالمتر ،تجربمه
و سطر آگماهي سرپرسمت خمانوار از ترکيم ممواد غمذايي و کيفيمت
کاجهای مصرفي خانوار نيز افزايش مييابد .اين افزايش سطر رفماه و
نيز آگاهي و دانش از کيفيت و انتخا درست مواد مورد نياز تغذيه ،به
انتخا و چينش درست ترکيبات سبد تغذيهای کمك فراوان مينمايد
و در نتيجه تنوع غذايي خانوار را افزايش ميدهد.
همچنين نتايج نشان ميدهمد خانوارهمايي کمه سرپرسمت آن هما
بي سواد است ،احتمال اينكه در گروه واحدهای با تنموع غمذايي پمائين
قرار بگيرند ،باج است .از سوی ديگر احتمال قرار گرفتن اين خانوارهما
در زمره واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج کمتر ميباشد .در ايمن
خصو بايد اذعان نمود که داشتن سواد کافي و تحصيالت با ايجماد
فرصت های شغلي مناس و افزايش توانايي کسم درآممد ،دسترسمي
افراد خانواده به مواد غذايي با کيفيت را افزايش ميدهد .ضمن آن که
با تنثيرگذاری بر سواد تغذيه ای ،موجم افمزايش دانمش و آگماهي در
مورد وضعيت تغذيه اعضای خانواده و بهبود و تنوع کيفيت مواد غذايي
مصرفي ميگردد.
يافتههای پژوهش مؤيد اين است که برای خانوارهای پرجمعيت-
تر ،احتمال قرار گرفتن در گروه واحدهای با تنوع غذايي پايين ،بيشمتر
است .از طمر ديگمر احتممال قمرار گمرفتن ايمن خانوارهما در زممره
واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج ،کمتر ميباشد .در تفسير ارتباط
بين وضعيت تنوع غذايي و بعد خانوار بايد توجه داشت که بما افمزايش
بعد خانوار ،نيازهای حداقلي به مواد غذايي افزايش مييابمد .ايمن اممر
سب مي شود تا حجم و کيفيت مواد غذايي در دسترس خانوار کاهش
يابد .ضمن آن که ممكن است تحت شرايط ويژهای همچون نوسانات
فصلي ،قيمت مواد غذايي افزايش يابد و يما بمه علمت از دسمت دادن
موقت شغل ،امكان دسترسي خانوار به مواد اوليمه تهيمه غمذا کماهش
يابد؛ در اين شرايط نيز هرچه تعداد افراد خانواده بيشتر باشد ،کيفيت و
کميت غذای در دسترس افراد کمتر ميشود.
طبق نتايج ،برای خانوارهای روسمتايي ،احتممال قمرار گمرفتن در
گروه واحدهای با تنوع غذايي کم باج اسمت؛ از طمر ديگمر احتممال
قرار گرفتن اين خانوارها در زمره واحدهای با تنموع غمذايي متوسمط و
باج ،کمتر ميباشد .استان تهمران دارای  69دهسمتان و  9147آبمادی
است که روستاهای استان به علت محدوديتهمای اقليممي و رشمد و
تمرکز ناموزون و غولآسای فعاليتهای صمنعتي ،تجماری و ممالي ،از
کشاورزی گسترده ای برخوردار نيستند .اين موضوع سب شده است تا
اکثر روستاهای استان تهران به خصو در دهه  11به سكونتگاههما
و خوابگاههای کالنشهر تهران تبديل شوند .ضممن اينكمه مهماجرت
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بخممش قابمملتمموجهي از نيممروی انسمماني از روسممتا بممه شممهر و وقمموع
خشكسالي در کشور ،شكا بين شهرها و روستاهای استان تهمران را
افمزايش داده اسمت؛ در نتيجممه مموارد ذکمر شممده جمعيمت سمماکن در
روستاهای استان تهمران عمومماً افمراد دارای سمطوح پمائين درآممدی
هستند که هرگونه نوسان در شرايط اقتصادی به شدت آنها را تحمت
تنثير قرار ميدهد و الگوی تغذيه آنها را متنثر ميسازد.
نتايج مطالعه حاکي از اين است که برای خانوارهايي که سرپرست
آن ها بيكار است ،احتمال قرار گمرفتن در گمروه خانوارهمای بما تنموع
غذايي کم افزايش مييابد .از طر ديگمر احتممال قمرار گمرفتن ايمن
خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غذايي متوسط و باج ،کمتمر اسمت.
به عبارت ديگر ،شاغل بودن سرپرست خانوار باعث مميشمود کمه بما
تنمين منابع پولي جزم ،کميت و کيفيت تغذيه خانوار افزايش يابد.
نتايج نشان ميدهد برای خانوارهايي کمه سرپرسمت آنهما زممان
زيادی از وقت خود را صر کارکردن مينمايد ،احتمال قرار گرفتن در
گروه خانوارهای با تنوع غذايي کم کاهش مييابد و احتمال قرارگيری
اين خانوارها در زمره واحدهای با تنوع غمذايي متوسمط و بماج بيشمتر
ميشود .انتظار بر اين است که کارکردن زياد با ايجاد درآممد و قمدرت
خريد بيشتر ،متغيری مهم برای بهبمود وضمعيت تنموع غمذايي خمانوار
باشد .همچنمين نتمايج بيمانگمر آن اسمت کمه احتممال قمرار گمرفتن
خانوارهای دارای درآمد باجتر ،در زمره خانوارهای با تنوع غذايي بماج
زيمماد اسممت .احتمممال قممرار گممرفتن خانوارهممای اشمماره شممده در زمممره
خانوارهای با تنوع غذايي پائين نيز کم است .طبيعي است کمه قمدرت
خريد و توانايي در تنمين نيازهای غذايي با سطر درآمد خمانوار ارتبماط
مستقيم دارد .لذا هر چه سطر درآمد خانوار بيشتر باشمد سمبد غمذايي
متنوعتر و با کيفيتتری نيز برای آن خانوار فراهم خواهد شد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در سالهای اخير سليقه غذايي خانوارهای ايراني بمه سموی ممواد
غذايي پرکالری و فاقد ارزش غذايي واقعي گرايش پيدا کرده که ايمن
مسئله آمار مبتاليان به بيماریهای غير واگير را در کشور افزايش داده
است .انتخا و پذيرش رژيم های غذايي مختلف به عوامل محيطمي،
اقتصادی ،اجتماعي-فرهنگي و روان شناختي مختلفي بسمتگي دارد .از
آن جا که تنمين سالمت و امنيمت غمذايي از اهمدا راهبمردی سمند
چشمانداز بيست ساله کشور ميباشد ،مطالعه حاضر به ارزيابي وضعيت
تنوع غذايي خانوارها و عوامل مؤثر بمر آن در اسمتان تهمران پرداختمه
است .جهت دستيابي به اين هد از اطالعات خام هزينه درآمد خانوار
در سال  9911استفاده شد.
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جدول  -3اثرات نهایی محاسبه شده برای گروههای مختلف خانوارها از نظر سطح تنوع غذایی
Table 3- Marginal effects for different groups of households in terms of level of dietary diversity

اثر نهایی گروه 3

اثر نهایی گروه 2

اثر نهایی گروه 1

(گروه با تنوع غذایی متوسط)

(گروه با تنوع غذایی کم)

The marginal effect of
group 2
(Group with medium
)dietary diversity

The marginal effect of
group 1
(Group with low
)dietary diversity

0.001

0.001

-0.001

-0.011

-0.011

0.021

-0.072

-0.070

0.142

-0.022

-0.022

0.045

0.010

0.009

-0.020

-0.025

-0.020

0.041

0.002

0.002

-0.005

0.000001

0.000001

-0.000002

(گروه با تنوع غذایی زیاد)
The marginal effect of
group 3
(Group with high
)dietary diversity

متغیر
Variable

سن سرپرست خانوار
Age of household head

جنسيت سرپرست خانوار (زن= 9و مرد=)2
Gender of household head (female = 1 and
)male = 2

سواد سرپرست خانوار (بيسواد= 9و باسواد=)2
Literacy of household Head (illiterate = 1 and
)literate = 2

بعد خانوار
Family size

محل سكونت (مناطق روستايي= 9و مناطق شهری=)2
= Residence (rural areas = 1 and urban areas
)2

وضعيت اشتغال سرپرست خانوار (بيكار= 9و شاغل=)2
Employment status of household head
)(unemployed = 1 and employed = 2

ساعت کار سرپرست خانوار
Working hours of household head

سطر درآمد خانوار
Household income level

مآخذ :يافتههای تحقيق
Source: Research findings

در مطالعه حاضر جهت کميسازی متغير تنوع غمذايي از شماخص
تنوع غذايي بری ( )BIاستفاده شد و با استفاده از مدل ججيت ترتيبي
تنثير متغيرهای دموگرافيكي ،اقتصادی و اجتماعي بر اين متغير بررسي
و ارزيابي شد .نتايج نشان داد که  29/2درصد از خانوارهای تهراني بما
تنوع غذايي زياد روبرو بودهاند و  67/8درصد خانوارها تنوع غذايي کم
يا متوسط داشتهانمد .ضممن آن کمه بمر پايمه نتمايج متغيرهمای سمن
سرپرست خانوار ،محل سكونت ،ساعت کار سرپرست خمانوار و سمطر
درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقيم) بر سطر تنوع غمذايي خانوارهما
در سطر استان تهران اثر ميگذارند .در نقطه مقابل ،متغيرهای سمواد
سرپرست خانوار ،بعد خمانوار و وضمعيت اشمتغال سرپرسمت خمانوار در
جهت منفي (معكوس) بر سطر تنوع غذايي خانوارها در سطر اسمتان
مؤثر هستند .بر اساس يافتههای حاصل از مطالعمه پيشمنهادهای زيمر
ارائه ميشود:
تنوع غذايي خانوارها در استان تهران بسيار پائين اسمت .چنانچمه
سطر قيمت مواد غذايي کمم نوسمان و پايمدار باشمد ،افمزايش درآممد
مي تواند سب شود تما مصمر کننمدگان سمبد غمذايي خمود را تنموع

بخشيده و از مصر غالت و محصوجت ريشهای و غدهای که ارزش
غذايي پائيني دارند به سمت مصر مواد غذايي با ارزش غمذايي بماج
مانند گوشت ،لبنيات و ميوهها و سمبزیهما برونمد .در ايمن خصمو ،
بررسي تجربه بسياری از کشورهای اروپايي ،آمريكای جتين و آسيايي
نشان مي دهد ثبات در قيمت مواد غذايي در کنار اعطای کممك همای
نقدی و بستههای غذايي هدفمند مي توانمد سمب افمزايش مصمر و
تنوع غذايي خانوارها شده و امنيت غذايي را در خانوارهای فقيمر و بمه
خصو زنان و کوکان به طور قابل توجهي افزايش دهد .لمذا کنتمرل
تممورم و بممه دنبممال آن افممزايش درآمممد واقعممي و قممدرت خريممد
مصر کنندگان بمه خصمو در دهمكهمای پمايين درآممدی باعمث
مي شود تا تنوع غذايي و امنيت غذايي خانوارهما بهبمود يابمد .در ايمن
راستا با توجه به آن که بخش قابل توجهي از منابع کشور سماجنه بمه
صورت يارانه پنهان و غيرهدفمند هدر مي رود و از اين منظر ايمران در
رتبه نخست پرداخت يارانه های غيرهدفمند غذا و سوخت جهمان قمرار
گرفته است .از اين رو ،هدفمندسازی يارانهها و پرداخت يارانمه نقمدی
وغيرنقدی با شناسايي مناس جامعه هد  ،مسئله مهممي اسمت کمه

شعبان زاده خوشرودی و همکاران ،ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

بايد مدنظر سياستگذاران قرار گيرد.
بر پايه نتايج ،متغير بعد خانوار بر تنوع غذايي خانوارها اثر منفمي و
معني دار دارد .به عبارت ديگر خانوادههای ساکن استان تهمران کمه از
لحا جمعيتي دارای بعد بزرگتری هستند ،تنوع غذايي کمتری دارند.
با افزايش بعد خانوار ،نيازهای حداقلي به مواد غذايي افزايش مييابمد؛
اين امر سب مي شود تا حجم و کيفيت مواد غذايي در دسترس خانوار
کاهش و ناامني غذايي پديدار شود .ضمن آن که ممكن اسمت تحمت
شرايط ويژه ای همچون نوسانات فصلي ،قيمت ممواد غمذايي افمزايش
يابد و يا به علت از دست دادن موقت شغل ،امكان دسترسي خانوار به
مواد اوليه تهيه غذا کاهش يابد؛ در اين شمرايط همر چمه تعمداد افمراد
خانواده بيشتر باشد ،مقدار غذای در دسترس افراد کمتمر مميشمود .در
شرايط کنوني ،کشور با مشكالت اقتصادی ناشي از تحريم هما ،تمورم،
بيكاری و ...دست به گريبان است؛ تداوم اين امر در کنار عدم حمايمت
مؤثر از خانوادهها مي تواند توانايي و امكانات داشتن فرزند بيشتر را بمه
علت ناامني غذايي ،از خانوادههما سمل کنمد .در ايمن رابطمه بررسمي
برنامه های حمايتي دولت نشان مي دهد که با افزايش بعمد خانوارهما و
بيشتر شدن تعداد فرزندان ،بستههای حمايتي جامع ،مدون و عمليماتي
برای خانوارها وجود ندارد .بر اين اساس ،به دليمل رشمد بسميار پمائين
جمعيممت و افممزايش جمعيممت سممالمندان در کشممور و نظممر بممه ابممالغ
سياستهای کلي جمعيت از سوی رهبر معظم انقال به دستگاهها به
منظور افزايش جمعيت کشور ،ضرورت دارد نهادهای ذيربط بر طراحي
و اجرای درست و کامل سياستهای تشويقي و حمايت از خانوادههای
پرجمعيت اهتمام ويژه داشته باشند.
سطر درآمد با تنوع غذايي خانوارها ارتباط معنميدار دارد .در ايمن
راستا برای ارتقای تنوع غذايي و رفع نماامني غمذايي بمه خصمو در
دهكهای پايين درآمدی تشمكيل بانمك غمذا ،تمنمين غمذای ارزان و
توزيع مجدد غذای ممازاد ،هدفمنمدی يارانمههما و همچنمين برقمراری
تعامل بين امنيت غذايي و سياستهمای اجتمماعي ممرتبط بما حقمو
انساني در دستيابي به غذا ،از جمله سياستها و برناممههمای اجرايمي
است که ميتواند در راستای ارتقای سطر امنيت غمذايي ممورد توجمه
دولت قرار گيرد.
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طبق نتايج ،نقش و اهميمت آمموزش و سمواد خانوارهما در تنموع
غذايي آن ها بسيار زيماد اسمت .در ايمن رابطمه سمازمانهمای متمولي
مي توانند با فرهن سازی و آموزش تخصصي و عمومي سمواد غمذا و
تغذيه نقش مهمي در کس  ،پردازش و درک اطالعات تغذيمه ،نحموه
دسترسي به منابع اطالعات تغذيهای معتبر و قابل اعتمماد ،محاسمبه و
اندازهگيری واحدهای غذايي ،درک و ارزيابي محتموای برچسم همای
غذايي و آشنايي با اطالعات پايهای تغذيه ايفا نمايند .اين سمازمان هما
ميتوانند با همكاری سمازمانهمای ديگمر ،برناممههما و کارگماههمای
تخصصي جهت آموزش ترکي صحير مواد غذايي و تنمين درشمت و
ريزمغذی های مورد نياز فرد بالغ از منابع با کيفيت و همچنين آشمنايي
خانوارها با هرم غمذايي ،تمدوين و اجمرا نماينمد .همچنمين اصمالح و
بازنگری سياست های جاری در امر تبليغات غذا و تغذيه و نظمارت بمر
هر نوع تبليغ کاجهمای خموراکي از تممامي رسمانه همای موجمود ،بمه
کارگيری کارشناس تغذيه در نظمام ارائمه خمدمات بهداشمتي درمماني
متناس با سطر بندی آن ،تمدوين و ارسمال مطالم آموزشمي غمذا و
تغذيه (پمفلت ،پوسمتر و  )...و ارسمال آن بمه خانوارهما ،تمدوين و بمه
کارگيری برنامه تغذيه رايگان مدارس از نظر نوع و مقمدار بمر اسماس
آخرين يافته های علمي و پژوهش همای کماربردی ملمي و منطقمه ای،
همكاری در اجرای الگوی استاني برای جيره ميان وعده غذايي دانش
آموزان با توجه به نيازهای تغذيه آنان ،تقويت درس بهداشت و لحما
نمودن بحث غذا و تغذيه در آن ،تدوين کتما همای آموزشمي حماوی
مطال غمذا و تغذيمه بمرای نوسموادان مقماطع مختلمف و در نهايمت
به کارگيری کارشناس تغذيه در کليه واحمدها و مراکمزی کمه خمدمات
غذايي همگاني دارند از جمله دانشگاهها ،مهمدکودکهما ،کارخانمههما،
بيمارستانها ،مراکز نگهداری سالمندان از ديگر پيشنهادهايي است که
برای ارتقای فرهنم و سمواد تغذيهای بايد بر آنها تنکيد نمود تما از
اين طريق خانوارها با مديريت صحير مصر مواد غذايي با تنکيد بمر
اجرای سياست های کلي اصالح الگموی مصمر بمه عنموان يكمي از
اهدا سياست های کلي اقتصاد مقاومتي ،از بروز بيماریهای احتمالي
به دليل رژيم غذايي نامناس در امان بمانند.
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Introduction
Along with the increasing importance of environmental issues among consumers, recognizing the factors
affecting the intention to buy green products and using them to develop green marketing campaigns and
communication strategies is very effective. Proceeding through time and the rise of green communications, the
focus of manufacturers is on buying behavior and the various factors that cause these types of behaviors,
however, when the consumer expresses his desire to protect the environment, again this trend has little effect on
their buying behavior. Of course, in some cases, there is evidence that people who are more concerned about
environmental issues need to buy more green products to meet their needs, so that consumers are only concerned
when they report that these behaviors do not involve personal expenses or significant changes and sacrifices in
their lifestyle, and they have more information about the value of the environment effects on their lives. In
addition, there is a weak relationship between attitude and practice, which is in contrast to the findings of other
studies, which indicates a strong link between these variables. Therefore, the present study aimed to investigate
the effect of general social attitude on buying behavior with the mediating role of green consumption values and
receptivity of green communication.

Materials and Methods
The statistical population of this study was all students of different levels in Mashhad. The sample size was
obtained based on Morgan table and using a non-random method available to 384 people. The data collection
tool in this study is the standard questionnaire of Dupacho et al. (2018). To evaluate the reliability of the
questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used. The values obtained for Cronbach alpha are 0.897 of buying
behavior, 0.817 of public participation attitudes, 0.828 of green consumption values, and 0.883 of green
communication acceptance confirmation of the reliability of the questionnaire. The validity of the questionnaire
was also obtained by using confirmatory factor analysis, which showed that the validity of the questionnaire was
acceptable. In addition, divergent validity was confirmed to analyze the data using structural equation method
using smart pls and SPSS 22 software.

Results and Discussion
Among the 384 people who participated in the study, 186 women (48.4%) and 198 men (51.6%) were
members of the statistical sample. To facilitate the age of the respondents, we have categorized them into four
age groups. 165 people, ie 43.0% of people are between 22 and 26 years old. 137 people, ie 35.7% of people are
between 27 and 31 years old. 50 people, ie 13.0% of people are between 32 and 36 years old, and 32 people, ie
8.3% of people are more than 36 years old. General social attitudes affect the green consumption values of
1 and 2- Assistant Professor and Graduated M.Sc. from Management Department, Attar Institute of Higher Education,
Mashhad, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: v.hoshyar@attar.ac.ir)
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students in Mashhad. Green consumption values affect the buying behavior of students in Mashhad. Green
consumption values affect the receptivity of green communication by students in Mashhad. Receptivity of green
communications effects the shopping behavior of students in Mashhad. General social attitudes through green
consumption values affect the buying behavior of students in Mashhad. General social attitudes through green
consumption values affect the acceptance of green communication by students in Mashhad. Green consumption
values through the acceptance of green communications affect the buying behavior of students in Mashhad.

Conclusion
The aim of this study was to investigate the effect of general social attitudes on buying behavior with the
mediating role of green consumption values and receptivity of green communication among students in
Mashhad. In general, it can be concluded that general social attitudes directly and indirectly affect the buying
behavior of students in Mashhad. In fact, general attitudes that stem from people's social participation and create
values for the consumer that play an important role in the behavior and decisions they make when shopping.
Consumer demand and purchase play important roles in production and development of green products and are
effective in the development of agriculture in line with the environment. However, the effectiveness of
communication in fostering environmental attitudes and values has a prominent role in consumer green buying
behavior.
Keywords: Buying behavior, General social attitudes, Green consumption values, Receptivity of green
communications
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عمومی و رفتار خرید (مورد مطالعه :دانشجویان سطح شهر مشهد)
وجیهه هوشیار -*1محمدعلی

چاووشی2

تاریخ دریافت9099/91/91 :
تاریخ پذیرش9099/99/90 :

چکیده
هم زمان با افزايش اهميت مسائل زيستمحيطی در ميان مصرف کنندگان ،شناخت عوامل مؤثر بر قصد خريد محصوالت سبزز و بهبر گيبری از آن
جهت توسعه کمپينهای بازاريابی سزز و استراتژیهای ارتزاطی ،بسيار تأثيرگذار است .اين پژوهش به بررسبی پيونبدهای ببين مجموعبهای از سباز هبا
بهمنظور بررسی مدلی برای رفتار مصرفکنند سزز ،پرداخته است .لذا تحقيق حاضر با هدف بررسی تاثير نگرش های مشارکت عمومی بر رفتار خريد ببا
نقش واسط ارزشهای مصرف سزز و پذيرش ارتزاطات سزز انجام گرفت .جامعه آماری تحقيق شامل دانشجويان سطح شهر مشهد میباشد کبه حجبم
نمونه با استفاد از فرمول کوکران و به روش غيرتصادفی در دسترس  483نفر به دست آمد است .ابزار جمعآوری داد ها پرسشنامه اسبتاندارد دوپبا و و
همکاران است که برای بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونزاخ استفاد گرديد که مقادير به دسبت آمبد ببرای آلفبای کرونزباخ مت يبر رفتبار
خريد ، 798.0مت ير نگرشهای مشارکت عمومی  ،798.0مت ير ارزشهای مصبرف سبزز ،798.8و مت يبر پبذيرش ارتزاطبات سبزز 79884تاييبد پايبايی
پرسشنامه است .همچنين ،روايی پرسشنامه با استفاد از تحليل عاملی تاييدی انجام شد که مقادير به دست آمد بيانگر تاييد روايی پرسشنامه بود .عالو
براين ،روايی واگرا نيز مورد تأييد قرار گرفت ،جهت تحليل داد ها به روش معادالت ساختاری و ببا اسبتفاد از نبرمافبزار  SPSSو  Smart Plsانجبام
پذيرفت .نتايج حاکی از آن است که نگرشهای مشارکت عمومی بر ارزشهای مصرف سزز ،ارزشهای مصرف سزز بر رفتار خريد ،همچنين ارزشهای
مصرف سزز بر پذيرش ارتزاطات سزز و پذيرش ارتزاطات سزز بر رفتار خريد در بين دانشجويان سطح شبهر مشبهد تبأثير مثزتبی دارد .همچنبين ،تبأثير
نگرشهای مشارکت عمومی و رفتار خريد با نقش ميانجی ارزشهای مصرف سزز و همچنين تأثيرگذاری ارزشهبای مصبرف سبزز ببا نقبش ميبانجی
پذيرش ارتزاطات سزز بر رفتار خريد مورد تائيد قرارگرفته است .و در نهايت نگرشهای مشارکت عمومی و ارزشهبای مصبرف سبزز ببه عنبوان مت يبر
ميانجی تأثير مثزتی بر پذيرش ارتزاطات سزز میگذارد .پيشنهاد میگردد در راستای تشويق مشتريان به مشارکت در رفتار خريد سزز ببه ايجباد برنامبه و
همايشهای ارزشگذاری مصرف سزز در جهت تحريک اقدامات سزز صورت گيرد.
واژههای کلیدی :ارزشهای مصرف سزز ،پذيرش ارتزاطات سزز ،رفتار خريد ،نگرشهای مشارکت عمومی

مقدمه

2 1

امروز دغدغبه هبای زيسبتمحيطبی و تبالشهبا جهبت حفب
محيطزيست يکی از مهمترين معيارها در عملکرد افراد است .در اکثبر
 .و  -.بهترتيب استاديار و دانش آموخته کارشناسی ارشد مديريت ،گبرو مبديريت،
موسسه آموزش عالی عطار ،مشهد ،ايران
)Email: v.hoshyar@attar.ac.ir
(* -نويسند مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2022.73634.1099

مطالعات گذشته ،بر نگرش عمومی زيستمحيطبی مصبرفکننبدگان
تمرکببز شببد بببود و توجببه نببدانی بببه رفتببار خريببد سببزز نمببیشببد
( .)Johnstone, 2019اما با گذر زمان و ارتقا جايگا ارتزاطبات سبزز،
تمرکز توليدکنندگان به رفتار خريد و عوامل مختلفی کبه باعبب ببروز
انببواا ايببن رفتارهببا مببیشببد ،پرداختنببد ( Nayebzadeh and
 .)Ghouchani, 2013امروز پايداری نه تنها منعکسکنند موضوعی
شناخته شد است بلکه تزديل به موضوعی حياتی ببرای دولتمبردان و
عموم مردم و به تزع آن بازاريابان شد است .امروز بازاريابی سزز (ببه
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عنوان بخش به سرعت رشد يافته بازاريابی) به عنوان عاملی که باعب
ايجاد مزيت رقابتی و ارزش افزود در توليد و بخش کشباورزی مبی-
شوند ،شناخته میشود .)Lee, 2009( .درواقع ،زمانی که مصرفکنند
تمايل خود را در جهت حفاظت از محيطزيست اعالم میکند ،باز هبم
اين گرايش تاثير کمی بر روی رفتار خريبد آنهبا مبیگبذارد .الزتبه در
بعضی از مواقع ،شواهدی وجود دارد مزنی بر اينکه افرادی که دغدغبه
و تمايل بيشتری درببار مسبائل زيسبتمحيطبی دارنبد ،ببرای ارضبا
نيازهای خود احتياج بيشتری به خريد محصبوالت سبزز دارنبد ،وجبود
داشته است ( )Talwar et al., 2021نان که ،مصرفکنندگان تنهبا
زمانی دغدغههای زيستمحيطی را بروز میدهنبد کبه ايبن رفتبارهبا
شامل هزينههای شخصی و يا ت يير و فداکاری قابل توجهی در شبيو
زندگی آنها نزاشد و آنان اطالعات بيشتری در مورد ميزان ارزشبمندی
محيط زيست در زندگی خود داشته باشند .عالو براين ،رابطه ضعيفی
بين نگرش و عمل است که اين امر در تضباد روشبنی ببا يافتبههبای
تحقيقات ديگر است که نشاندهند اتصال قوی بين اين مت يرهاست
( .)Soomro et al., 2020شواهد گويای اين حقيقت است که زمبانی
که مصرفکنند از گونگی تاثير مصرف آنها بر محبيطزيسبت آگبا
شد ،تالش کرد تا گرايش و رفتار خود را در جهبت منبافع نسبلهبای
آيند قرار دهد .به طوريکه ،اغنای نيازهای شخصی به عنبوان عامبل
اوليبه و کلي بدی ببباقی مببیمانببد ،امببا مالحظببات زيسببت محيط بی و
آگاهیهای اجتماعی ،باعب ايجاد توجهات اوليه ببه موضبوا مصبرف
سزز در سالهای اخير شد است ( .)Nosi, 2020با اين حال ،بررسبی
تأثيرات مخرب فعاليت های تجاری آنها بر روی محبيطزيسبت نقبش
بسزايی دارد .راکه ،درک و دغدغه در زمينه محبيطزيسبت و جامعبه
منجر به ظهور پديد ای به نام توسعه پايدار میشود کبه ببر اهميبت
ايجاد رويکرد مثزت و رو به جلو در زمينه کمينه سازی اثبرات مخبرب
بر روی محيطزيست و جامعه ،صبحه مبیگبذارد ( Mohammadi et
 .)al., 2020تحقيقات نشبان داد ببه طبور کلبی ،مصبرفکننبدگان
رويکرد مثزتی نسزت به محافظت از محيطزيست دارند و تعداد اينگونه
افراد در سالهای اخير افزايش يافته ولی اين در حالی است که شواهد
مزنی بر اين است که تعداد افرادی که با نين رويکبردی در واقعيبت
به دنزال خريد محصول سزز هستند ،بسيار کبم اسبت ( Liobikiene
 .)and Bernatoniene, 2017اين موضبوا نشبان دهنبد فاصبلهای
است که ميان رويکرد مطلوب مصرف کنند و عمل واقعی خريد وجود
دارد .به همين دليل است که میتوان گفت مالحظات زيستمحيطبی
نقش کو کی در تصبميم نهبايی خريبد مصبرف کننبد دارد و مبردم
عموماً تأثيرات زيستمحيطی خريد خود را ناديد میگيرنبد ( Mohr,
 )2001تحقيقاتی که در سال  .770در کشور انگلستان صورت گرفت،
نشان داد در حالی که  %70از جامعبه آمباری مبورد نظبر ببه صبورت
مستقيم گرايش خود را جهت خريداری محصبوالت غبذايی ارگانيبک
اعالم کردند ،تنها  %3از آنها به صورت حقيقی اقدام به خريد اينگونبه

محصوالت نمودنبد .ايبن فاصبله ايجباد شبد ببين گبرايش مطلبوب
مصرفکنند و عمل واقعی خريد محصوالت سزز را میتوان مربوط به
"ناسازگاری خريد سزز" يا "فاصله گرايش تا عمل سزز" دانسبت .ببه
طور مثال در سطح دانشجويان که میتبوان از آنبان ببه عنبوان قشبر
تحصيل کرد جامعه يباد کبرد و در حبالی کبه از آنهبا سبطح درک و
دغدغهمندی بيشتری در زمينه مسائل زيستمحيطی و دانش باالتری
از اثرات نوا مصرف و رفتار خريد آنها بر روی کيفيت زندگی و جامعه
در حال زيست خود توقع داشت ،بررسی ايبن گبرايش و انبداز گيبری
ميزان عملی سازی اين نگرانیهای زيست محيطی در واقعيت کمبک
شايانی به حصول نتيجه منطقی از بررسی موارد مطروحبه در تحقيبق
پيش رو با مت يرهايی همچون نگرش های مشارکت عمبومی ،ارزش-
های مصرف سزز ،پبذيرش ارتزاطبات سبزز و در نهايبت رفتبار خريبد
داشت .با توجه به مطالب فوق مسبئله اصبلی تحقيبق بررسبی تباثير
نگرش های مشارکت عمومی بر رفتار خريد مصبرف کننبد ببا نقبش
واسط ارزش هبای مصبرف سبزز و پبذيرش ارتزاطبات سبزز در ميبان
دانشجويان سطح شهر مشهد میباشد.
رفتار خرید

1

رفتار خريد بيانگر عملکرد و واکنش افراد به تزلي ات شرکت است
که منجر به خريد و استفاد آنان از محصول خاص میشبود ( Croes
 .)and Bartels, 2021درواقع ،تصبميم ببه خريبد مشبتريان ارتزباط
نزديکی با نگرش و درک آنان دارد .راکه ،بسياری از رفتارهای خريد
ناشی از نگرش زيستمحيطی و ارزشی که افراد برای محبيط زيسبت
قائل هسبتند ،شبکل مبیگيبرد ( .)Tandon et al., 2021وافبری و
همکبباران ( )Waferi et al., 2019در پببژوهش خببود تبباثير ابعبباد
بازاريابی سزز (محصبول سبزز ،قيمبت سبزز ،تزلي بات سبزز ،کباهش
ضايعات ،ترفيع سزز و بازار ارگانيک) بر رفتبار خريبد و ترفيبع فبروش
مصرفکنندگان کاالهايی اساسی شهروندان اردبيل به تصوير کشيدند
و نشان دادند که رفتار خريد به محصوالت و تزلي ات سززی که انجام
میگيرد ،بستگی دارد .تصميم و اقداماتی که با توجه به احساس نياز و
قصد خريد محصول و خدمتی انجام میشود و تحبت تباثير هويبت و
تمايل افراد قبرار مبیگيبرد ( .)Talwar et al., 2021ببا ايبن حبال،
اشتياق و عالقهای که افراد در مصرف و خريد يک کاال دارند ،آنان را
به سمت خريد و پرداخت هزينه برای کسب محصول سوق مبیدهبد
(.)Hosseini and Nowruzi, 2020
پذیرش ارتباطات سبز

2

توليدکننببدگان شخصببيت زيسببتمحيطببی خببود را جهببت القببای
1- Buying Behaviour
2- Receptivity Green Communication
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ارزشهای سبزز محصبوالت خبود ببه مصبرفکننبدگان را از طريبق
برقراری ارتزاط با بازار هبدف را ببه طبرق مختلبا هماننبد تزلي بات
صبورت مبیداد انبد ( .)Marvi and Shojaei Baghini, 2020ايبن
رويکرد منجر به رشد قسمت قابلتوجهی از مصبرفکننبدگان آگبا از
محصوالت سزز شد .همين مشتريان سزز که از دغدغبههبای زيسبت
محيطی بيشبتری برخبوردار هسبتند و ببا انتقادهبای کبه داشبتهانبد،
توليدکنندگان را جهت توليد هر ه بيشتر محصوالت سزز تحت فشار
قرار داد اند ( .)Maniatis, 2016درواقع ،ارتزاط سبزز در جهبت بقبا و
حف سالمت محيطزيست ببا توجبه ببه عملکردهبای افبراد صبورت
میگيرد و استفاد از انرژی را به سمت پايداری محبيطزيسبت پبيش
میبرد ( .)Jenila and Jeyachitra, 2021در ارتزاطات شکل گرفتبه
ارزش و اهميت محيط زيست بيان میشود و رفتار افراد را ببه سبمت
دوستدار محيطزيست سوق میدهبد و همبدلی زيسبتی را ببه همبرا
میآورد (.)Mohammadi et al., 2020
ارزش های مصرف سبز

1

ارزشهای مصرف سزز ،درک مشبتريان از ارزش و جايگبا مهبم
مصرف محصوالت سزز را نشان میدهد که افراد با ديدگا احترام ببه
محيط زيست به استفاد و خريد سزز میپردازند تا آسيب کمتبری ببه
محيط زيست وارد شود ( .)Paro et al., 2021درواقع ،مصبرفکننبد
با نگرش زيست محيطی که دارد و نسزت به سالمت محبيط زيسبت
احساس نگرانی دارد و اين انگيز ای برای رفتارها و خريد سزز میشود
( .)Wang et al., 2021ارزشهای مصرف سزز تمايل و تالش افبراد
را در جهت ارزشهای محافظبت از محبيطزيسبت در خريبد و رفتبار
مصرفی افراد سوق میدهد( Javidi Zargar and Mahmudzadeh
 .)Vashan, 2021به گونهای که مصرفکنندگان با سطح باالتر خريد
و رفتببار آگاهانببه و مسببئوالنه نسببزت بببه ارزشببمندی حفاظببت از
محيطزيست دارند (.)Qi Wang et al., 2021
نگرش های مشارکت عمومی

2

رويکرد همراهی و مشارکت افراد در اجرای فعاليتهايی که منجر
به اهداف خاصی میشود و رفتار متناسب با شرايطی را میطلزد ( Asli
 .)Pour et al., 2018زمانی که ،افراد جامعه نسزت به محيطزيست و
سالمت آن نگران میشوند ،همراهی و همبدلی مصبرفکننبدگان در
خريد و نحو مصرف آنان آشکار میشود .ببه طوريکبه ،در رفتارهبای
حفاظتی محيط زيست در کنار افبراد ديگبر مشبارکت مبیکننبد ( do
 .)Paço et al., 2018باور به اينکه حضور فعال در رفتارهای مطبابق
با حف محيطزيست تباثير مبیگبذارد ،اهميبت ويبژ ای در عملکبرد
1- Green Consumption Values
2- General Prosocial Attitudes
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زيست محيطی افراد دارد .راکه ،نگرش مشارکت عمبومی ،در راسبتا
افزايش مصرف زيست محيطانه است (.)Armaghan, 2018
تشریح مدل مفهومی

روسيانی و همکاران ( )Rusyani et al., 2021در پژوهش خبود
بيان داشت که ارتزاط متقابل دانش محيطی ،نگرانی زيست محيطبی،
نگرش سزز و کنترل رفتار ادراک شد  ،مصرفکنندگان هنبدی را ببه
خريد تحريک میکند و به شدت بر رفتار خريد سازگار با محيطزيست
تأثير میگذارد .همچنين ،ميرسليمی و همکاران ( Mirsalimi et al.,
 )2016با بررسی نگرش مصرف کنند نسزت به کشباورزی ارگانيبک
در استان الزرز به اين نتيجه رسبيدند نگبرش مصبرفکننبد جايگبا
ويژ ای در توليد و مصرف محصوالت کشاورزی ارگانيبک دارد .ببدين
معنی که نگرش مصرف کنند مشارکتی تر باشبد در اهميبت و ارزش
سزز موثر است .عالو براين ،دير و همکاران ( )Dhir et al., 2021به
بررسی و تاثير نگرش مصرف کنند بر رفتار خريبد پرداختنبد .در ايبن
ميان ،وی و همکاران ( )Wei et al., 2018در تحقيق خود به بررسی
روانشناسانه و مقايسه مصرفکنندگانی که تمايل و عدم تمايل جهت
صرف هزينه برای خريد محصبوالت سبزز دارنبد ،پرداخبت .براسباس
يافتببههببای ايببن تحقيببق مشببارکت مشببتری باعببب افببزايش تمايببل
مصرفکنندگان ببه پرداخبت بيشبتر مبیشبود .از طرفبی ،حسبينی و
نوروزی ( )Hosseini and Nowruzi, 2020در پژوهشی که با هدف
بررسی تاثير تئوری ارزش های مصرف بر رفتار خريد سزز با تأکيد ببر
نقش ميانجی نگرانی زيستمحيطی مصرفکنندگان محصوالت سبزز
در شهر تهران انجام دادند که میتبوان نبين گفبت کبه ارزشهبای
مصببرف بببر رفتببار خريببد تبباثير دارد .از جهببت ديگببر ،الجببوردی و
همکاران( )Lajevardi et al., 2021در پژوهش خود تحت عنبوان "
درک آگاهیهای محيطی از طريق ارتزاطبات سبزز :ببا ببه کبارگيری
روش کيو در مطالعه تجربی" به بررسی آگاهیهای محيطی از عوامل
ارتزاطات سزز و شاخص سازی از آن عوامل پرداخت و بيان داشت که
توجه به اهميت و تأثير محوری شاخص سزز بودن محصبوالت ،ايبن
شاخص از معناداری و اهميت بيشتری در ارتزاطات سزز برخوردارند که
شناخت آنها ،میتواند در بازانديشی برای پيشبينی و مديريت الشها
و تضادهای بالقو در اين حوز کباربرد داشبته باشبد .عبالو ببراين،
توسط جايزوال و کانت ( )Jaiswal and Kant., 2018در تحقيقی که
دربار رفتار خريد سزز :با رويکرد ارائه مدلی مفهبومی و ببا مطالعبهای
تجربی بر روی مصرفکنندگان هنبدی انجبام دادنبد ببه ايبن نتيجبه
رسيدند که نيت خريد سزز به طور قابل توجهی مستقيماً توسط نگرش
نسزت به محصوالت سزز هدايت میشود .درنهايت ،پژوهش دوپا و
و همکاران ( )do Paço et al., 2018نشان داد نگرشها و ارتزاطبات
سزز بر رفتار خريد افراد تاثير دارد و همراستا با محيط زيست است.
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پذیرش ارتباطات سبز
Receptivity Green Communication

رفتار خرید
Buying Behaviour

ارزشهای مصرف سبز
Green Consumption
Values

نگرشهای مشارکت
عمومی
General Prosocial
Attitudes

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
Figure 1- Conceptual model of research

فرضیههای پژوهش

 ..نگرشهبای مشبارکت عمبومی ببر ارزشهبای مصبرف سبزز
دانشجويان سطح شهر مشهد تاثير معناداری دارد.
 ..ارزشهای مصرف سزز بر رفتار خريد دانشجويان سبطح شبهر
مشهد تاثير معناداری دارد.
 .4ارزشهای مصرف سزز بر پذيرش ارتزاطات سبزز دانشبجويان
سطح شهر مشهد تاثير معناداری دارد.
 .3پذيرش ارتزاطات سزز بر روی رفتار خريبد دانشبجويان سبطح
شهر مشهد تاثير معناداری دارد.
 .5نگرشهای مشارکت عمومی از طريق ارزشهای مصرف سبزز
بر رفتار خريد دانشجويان سطح شهر مشهد تاثير معناداری دارد.
 .7نگرشهای مشارکت عمومی از طريق ارزشهای مصرف سبزز
بر پذيرش ارتزاطات سزز دانشجويان سطح شهر مشهد تاثير معنباداری
دارد.
 .0ارزشهای مصرف سزز از طريق پذيرش ارتزاطات سزز بر رفتار
خريد دانشجويان سطح شهر مشهد تاثير معناداری دارد.

مواد و روشها
تحقيق حاضر از نظر ماهيت از نوا پژوهشهای کمّی مبیباشبد.
همچنين ،اين پژوهش يک تحقيق کاربردی اسبت راکبه نتبايج آن
برای برنامهريزی مديران سازمان قابل استفاد میباشد و سزب آگاهی
مسئولين از سطح مشارکت مشتريان در مصرف سزز محصوالت شبد
و نيز عوامل تأثيرگذار بر رفتار خريد سزز را مشخص مبیکنبد .ببرای
جمع آوری داد ها ،از فن پيمايش اسبتفاد گرديبد .اطالعبات در ايبن

تحقيق به صورت ترکيزی از روش کتابخانبهای ببرای تبدوين مزبانی
نظری پژوهش با استفاد از منبابع علمبی داخلبی و خبارجی معتزبر و
روش ميدانی ،با حضور در جامعبه مبورد مطالعبه و پخبش پرسشبنامه
استاندارد به صورت حضوری به دست آمد است .جامعبه آمباری ايبن
پژوهش ،کليه دانشجويان مقاطع مختلا که به تعبداد نامشخصبی در
شهر مشهد هستند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .حجم نمونبه ببر اسباس
جدول مورگان و با استفاد از روش غيرتصادفی در دسترس  483نفبر
به دست آمد است .در اين تحقيق ،از ضريب  KMO.ببرای مناسبب
بودن حجم نمونه در جهت تعيين و تشخيص مناسبب ببودن داد هبا
برای تحليل عاملی استفاد گرديد که مقادير اين ضريب همبوار ببين
صفر و يک در نوسان است و از رابطه زير به دست میآيد:

درصورتی که مقدار  KMOکمتر از  7/5باشد ،داد ها برای تحليل
عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن ببين  7/5تبا  7/7.باشبد،
می توان با احتياط بيشتر به تحليل عاملی پرداخت امبا درصبورتیکبه
مقدار آن بزرگتر از  7/0باشد ،همزستگیهای موجود در ببين داد هبا
برای تحليل عاملی مناسبب خواهبد ببود .از آنجاکبه ،مقبدار شباخص
 KMOبرابر  7/88.به دست آمد است ،تعبداد نمونبه ببرای تحليبل
عاملی کافی است .ابزار گردآوری داد ها از نمونبه مبورد نظبر در ايبن
پژوهش ،پرسشنامه استاندارد دوپبا و و همکباران ( ).7.8اسبت کبه
شامل  3بخش و  4.گويه است ،بخش اول اين پرسشنامه ،گويههای
مت ير نگرش مشارکت عمومی است که تعداد  7میباشبد ،بخبش دوم
1- Kaiser Meyer Olkin
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شامل  7گويه مربوط به مت ير ارزش های مصرف سزز ،بخش سوم .
گويه مت ير پذيرش ارتزاطات سزز و بخش هارم پرسشنامه متشکل از
 .7گويه مرتزط با مت ير رفتار خريد میباشبد .همچنبين ،در سبنجش
مت يرهای تحقيق از طيا ليکرت پبنج قسبمتی اسبتفاد شبد .ببرای
بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونزاخ استفاد گرديبد کبه
مقادير به دست آمد برای آلفای کرونزباخ مت يبر رفتبار خريبد،7/8.0
مت ير نگرشهای مشارکت عمومی  ،7/8.0مت ير ارزش های مصبرف
سزز ،7/8.8و مت ير پذيرش ارتزاطات سزز 7/884به دسبت آمبد کبه
نشاندهند تاييد پايايی پرسشنامه است .به منظور اطمينبان از روايبی
صوری و محتوايی پرسشنامه ،از نظرات خزرگان در حوز رفتبار خريبد
سزز استفاد شد و جهت بررسی روايی تائيدی مدل ،از بارهای عاملی
استفاد شد که مقادير به دست آمد از تحليل عاملی تاييبدی ،بيبانگر
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تاييد روايی پرسشنامه بود .عالو براين ،اعتزار واگرا يا افتراقبی نسبزتا
يک مفهوم تکميل کنند اسبت و در مبدل سبازی مسبيری  PLSدو
معيار برای آن مطرح شد است :معيار فورنل-الرکر و آزمون بارهبای
عرضی ،که جهت بررسی روايی واگرای مبدل انبداز گيبری ،از معيبار
فورنببل و الرکببر اسببتفاد گرديببد اسببت .نانچببه همزسببتگی ب بين
آزمون هايی که خصيصه های متفاوتی را انداز گيبری مبیکنبد پبايين
باشد ،آزمونها دارای اعتزار واگرا يا تشخيصی است .طزق اين معيبار،
يک مت ير پنهان در مقايسه با ساير مت يرهای پنهان ،بايبد پراکنبدگی
بيشتری را در بين مشاهد پذير ای خود داشته باشد .اين کار از طريق
مقايسه جذر  AVEهر ساز با مقادير ضرايب همزستگی بين ساز هبا
محاسزه میگردد.

جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
Table 1- Demographic characteristics of the respondents

درصد

فراوانی

ویژگی های جمعیت شناختی

Percent

Abundance

Demographic characteristics

51.6%

198

48.8%

186

43%

165

35.7%

137

13%

50

8.3%

32

100%

384

برای اين کار يک ماتريس بايد تشکيل داد که مقادير قطر اصبلی
ماتريس جذر ضرايب  AVEهر سباز و مقبادير پبايين قطبر اصبلی،
ضرايب همزستگی بين هر ساز با ساز های ديگر است .جذر ميانگين
واريبانس اسببتخراج شببد هببر مت يبر پنهببان باي بد بيشببتر از حببداکثر
همزستگی آن مت ير با ديگر مت يرهای پنهان مدل باشد .اين مباتريس
در بخش نتايج نشان داد شد است .همچنبين ،آزمبون ببار عرضبی،
ارزيابی روايی افتراقی را در سطح معرف ارائه میدهد .در ايبن آزمبون
انتظار می رود بار هر معرف برای هر مت ير مکنبون بيشبتر از بارهبای
عرضی يا بار آن معرف برای ساير مت يرهبای مکنبون باشبد ( بين،.
 )...8که نتايج حاصل از آزمبون بارهبای عرضبی در بخبش نتبايج
نمايش داد شد است .درنهايت ،جهت بررسبی فبرن نرمبال ببودن
توزيع داد ها ،از آزمون کولموگروف-اسميرنوف اسبتفاد شبد .تحليبل
داد ها به روش معادالت ساختاری و با استفاد از نرمافزار smart pls
1- Chin

مرد
Male

جنسیت

زن

Gender

Female
 22تا  26سال

 27تا  31سال
 32تا  36سال
بيشتر از  36سال

سن
Age

مجموع
Total

و  SPSS 22انجام پذيرفت.

نتایج
نتايج حاصل از ويژگی های جمعيت شناختی پاسب دهنبدگان در
جدول زير نمايش داد شد است.
تحلیل عاملی تاییدی

نتايج بررسی بارهای عاملی مدل انداز گيری در جدول  .ارائهشد
است.
اعتبار واگرا
معیار فورنل-الرکر

اعداد روی قطر اصلی در جدول زير ،جذر  AVEبرای هر ساز را
نشان میدهند.
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همانگونه که در جدول فوق مشاهد میشبود ،در بررسبی تمبام
مت يرها جذر  AVEهر مت ير از مقدار همزسبتگی آن مت يبر ببا سباير
مت يرها بيشتر است و میتوان گفت روايی واگرای مدل انبداز گيبری
تاييد میشود.

آزمون بارهای عرضی

نتايج آزمون بار عرضی در جدول  3ارائه شد است.

جدول  -2بارهای عاملی متغیرهای تحقیق
Table 2- Factor loads of research variables

آماره تی

بار عاملی

جهت

Amara T

Factor load

Direction

9.558

0.772

نگرشهای مشارکت عمومی← q1

11.801

0.795

13.266

0.790

7.816

0.687

5.609

0.614

7.174

0.666

14.483

0.763

11.301

0.771

11.485

0.772

12.130

0.702

12.503

0.746

8.812

0.637

18.186

0.848

11.008

0.737

9.500

0.690

8/082

0.649

6.833

0.639

6.934

0.618

10.311

0.735

General Prosocial Attitudes
نگرشهای مشارکت عمومی ←q2
General Prosocial Attitudes
نگرشهای مشارکت عمومی← q3
General Prosocial Attitudes
نگرشهای مشارکت عمومی← q4
General Prosocial Attitudes
نگرشهای مشارکت عمومی ← q5
General Prosocial Attitudes
نگرشهای مشارکت عمومی ← q6
General Prosocial Attitudes
ارزش های مصرف سبز ← q7
Green Consumption Values
ارزش های مصرف سبز← q8
Green Consumption Values
ارزش های مصرف سبز ←q9
Green Consumption Values
ارزش های مصرف سبز← q10
Green Consumption Values
ارزش های مصرف سبز← q11
Green Consumption Values
ارزش های مصرف سبز← q12
Green Consumption Values
پذیرش ارتباطات سبز←q13
Receptivity Green Communication
پذیرش ارتباطات سبز ← q14
Receptivity Green Communication
پذیرش ارتباطات سبز← q15
Receptivity Green Communication
پذیرش ارتباطات سبز←q16
Receptivity Green Communication
پذیرش ارتباطات سبز← q17
Receptivity Green Communication
پذیرش ارتباطات سبز← q18
Receptivity Green Communication
پذیرش ارتباطات سبز ← q19
Receptivity Green Communication
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q20 ← پذیرش ارتباطات سبز
Receptivity Green Communication
q21 ← پذیرش ارتباطات سبز
Receptivity Green Communication
q22 ← رفتار خرید
Buying Behaviour
q23 ← رفتار خرید
Buying Behaviour
q24 ←رفتار خرید
Buying Behaviour
q25 ← رفتار خرید
Buying Behaviour
q26 ← رفتار خرید
Buying Behaviour
q27 ←رفتار خرید
Buying Behaviour
q28 ←رفتار خرید
Buying Behaviour
q29 ← رفتار خرید
Buying Behaviour
q30 ← رفتار خرید
Buying Behaviour
q31 ←رفتار خرید
Buying Behaviour

0.703

9.007

0.842

17.817

0.654

8.970

0.678

7.565

0.859

29.317

0.597

6.788

0.603

6.341

0.821

26.260

0.849

21.583

0.816

14.552

0.702

11.012

0.617

6.787

 روش فورنل و الرکر-3 جدول
Table 3- Fornell and Larker method

رفتار خرید
Buying
Behaviour

نگرش

ارزشهای

پذیرش

مشارکت عمومی

مصرف سبز

ارتباطات سبز

General Prosocial
Attitudes

Green Consumption
Values

Receptivity Green
Communication

رفتار خرید
Buying Behaviour

نگرشهای مشارکت عمومی
General Prosocial
Attitudes

0.727

0.409

0.724

0.700

0.373

0.733

0.526

0.622

0.351

ارزش های مصرف سبز
Green Consumption
Values

پذیرش ارتباطات سبز
Receptivity Green
Communication

0.722
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جدول  -4روایی واگرای سازه های انعکاسی آزمون بار عرضی
Table 4- Divergent validity of reflective structures of transverse load test

پذیرش

ارزش های

ارتباطات سبز

مصرف سبز

Receptivity green communication

Green consumption values

0.502
0.449
0.436
0.413
0.485
0.452
0.221
0.338
0.293
0.254
0.266
0.132
0.848
0.737
0.690
0.649
0.639
0.618
0.735
0.703
0.842
0.288
0.412
0.456
0.298
0.341
0.400
0.469
0.437
0.395
0.279

0.276
0.307
0.315
0.273
0.209
0.216
0.763
0.771
0.772
0.702
0.746
0.637
0.263
0.304
0.247
0.280
0.182
0.160
0.294
0.234
0.272
0.497
0.494
0.600
0.486
0.407
0.599
0.575
0.552
0.448
0.371

نگرش

رفتار خرید

مشارکت عمومی

Buying behaviour

General porosocial attitudes
0.772
0.795
0.790
0.678
0.614
0.666
0.221
0.358
0.290
0.274
0.282
0.186
0.506
0.512
0.493
0.435
0.395
0.410
0.377
0.426
0.483
0.265
0.339
0.356
0.255
0.243
0.310
0.377
0.312
0.250
0.231

برازش مدل بیرونی

پس از بررسی برازش مدلهای انداز گيری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد.

0.326
0.304
0.296
0.318
0.256
0.279
0.501
0.527
0.603
0.489
0.508
0.434
0.414
0.415
0.342
0.395
0.314
0.283
0.404
0.395
0.417
0.654
0.678
0.859
0.597
0.603
0.821
0.849
0.816
0.702
0.617

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
q28
q29
q30
q31
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شکل  -2مدل کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی
Figure 2- General research model with partial least squares technique

شکل  -3آماره  tمدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ
Figure 3- Statistics of the general model of research with bootstraping technique

آزمون کلی کیفیت مدل ساختاری

تنن هاوس و همکاران ( ).775شاخص نکويی ببرازش)GOF( .
را برای بررسی برازش مدل معرفی نمود اند .مبالک کلبی ببرازش را
میتوان با محاسبزه ميبانگين هندسبی ميبانگين مقبادير اشبتراکی .و
1- Goodness of fit
2- Communality

ضريب تعيين (  )𝑅2به دست آورد .برای ايبن شباخص ،مقبادير ،7/7.
 7/.5و  7/47به ترتيب ضعيا ،متوسط و قوی توصيا شد است.
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جدول  -5مقادیر اشتراکی و 𝟐𝑹
Table 4- Common values and R 2

مقادیر
اشتراکی

𝟐𝑹

Shared
values
0.528

0.580

0.139

0.123

0.524
0.538

0.522

متغیر
Variable

رفتار خرید
Buying Behaviour

نگرشهای مشارکت عمومی
General Prosocial Attitudes

ارزشهای مصرف سبز
Green Consumption Values

پذیرش ارتباطات سبز
Receptivity Green
Communication

بحث
نتببايج حاصببل از تاييببد فرضببيه اول بيببان مببیدارد کببه نگببرش
مشارکتی عمومی بر ارزشهای مصرف سزز ،تاثير دارد .اين نتبايج ببا
نتيجه تحقيق مير سبليمی و همکباران ( ،)..43دوپبا و و همکباران
( ).7.8هم راستا میباشد .در تزيين اين نتايج مبیتبوان نبين بيبان
داشت که ،برای افزايش پذيرش محصوالت سزز در بين دانشبجويان،
الزم است زمينههای مشارکت عمومی در راسبتا حفب محبيطزيسبت
فراهم گردد بنابراين ،بازاريابان برای ت يير اين رويه می تواننبد ببا ببه
کارگيری رهزران عقيد مانند بازيگران ،ستار هبای ورزشبی يبا سباير
افراد مشهور و برگزاری سخنرانی های درببار اسبتفاد از محصبوالت
سزز جهت حفاظبت از محبيط زيسبت ،اطالعبات مهمبی را در اختيبار
مصرف کنند قرار دهند .اين امر به نوبة خود تمايل آنهبا را ببه خريبد
محصوالت سزز را افزايش میدهد.
نتايج حاصل از تاييد فرضبيه دوم بيبان مبیدارد کبه ارزشهبای
مصرف سزز بر رفتار خريد ،تباثير دارد .ايبن نتبايج ببا نتيجبه تحقيبق
روسيانی و همکاران ( ،).7..دوپبا و و همکباران ( ).7.8هبمراسبتا
میباشد .در تزيين اين نتايج میتوان نين بيان داشبت کبه ،ارزش و
نگرش زيست محيطی و اهميت قائل شدن ببرای محبيط زيسبت در
رفتار خريد و تصميم به استفاد از محصوالت سزز در بين دانشجويان
شببهر مشببهد تبباثير دارد .پيشببنهاد مببیشببود کببه در راسببتای توسببعه
محصوالت سزز و تاثير بر قصد خريد سزز در بين دانشجويان و اقشبار
مختلا مبردم ،الزم اسبت ببه ارزشهبای جامعبه مصبرف کننبد در
طراحی و توليد محصوالت توجه شود .بازاريابان شرکت میتوانند برای
معرفببی محصببوالت سببزز و افببزايش آگبباهی مصببرفکننببد دربببار
پيامدهای خريد سزز به منظور حفاظت از محيط زيسبت ،کمپبين هبای
تزلي اتی را طراحی کنند و از اين طريق تعهد اخالقی مصرف کننبد از
محيطزيست را افزايش دهند.

نتايج حاصل از تاييد فرضيه سوم بيبان مبیدارد کبه ارزش هبای
مصرف سزز بر پذيرش ارتزاطات سزز ،تاثير دارد .اين نتبايج ببا نتيجبه
تحقيق دوپا و و همکاران ( ).7.8هم راستا میباشبد .در تزيبين ايبن
نتايج میتوان نين بيان داشت که ،ارزش و نگرش مصرفی همراستا
با محيط زيست و بقا طزيعت ،در ارتزاطاتی که در جهت ايجاد فرهنگ
دوستدار زيست محيطی است ،در بين دانشجويان شبهر مشبهد نقبش
بسزايی دارد .پيشنهاد می شود در راستا توسعه و ارائه محصوالت سبزز
در ميان دانشجويان ،ارزشهای مصرفکنندگان ناديد گرفتبه نشبود
زيرا در صورتی که مطابق با ارزشهای مصرفی نزاشد ،ديبدگا منفبی
نسزت به محصول ايجاد مبی گبردد .همچنبين ،ببرای افبزايش قصبد
مصرف کنند به خريد محصوالت سزز ،بازاريابان می توانند از ارتزاطات
بازاريابی از طريق کانال های مختلا (تلويزيون ،مجالت ،اينترنت و)...
برای انتقال پيامهای محصول و فراخبوانی نگبرش مثزبت نسبزت ببه
محصوالت سزز استفاد کنند.
نتايج حاصل از تاييد فرضبيه هبارم بيبان مبیدارد کبه پبذيرش
ارتزاطات سزز بر رفتار خريد ،تاثير دارد .اين نتبايج ببا نتيجبه تحقيبق
الجوردی و همکاران ( ).377همراستا میباشد و با تحقيق دوپبا و و
همکاران ( ).7.8همراستا نمیباشد .در تزيين اين نتايج میتوان نين
بيان داشت که ،برای تاثير بر قصد خريد مصبرفکننبدگان سبزز ،الزم
است که زمينههای الزم برای پذيرش بيشتر اين محصبوالت در ببين
دانشجويان و اقشار مختلا مردم ايجاد گردد تا مصبرف کننبدگان ببه
خوبی بتوانند با شناخت کامل نسبزت ببه محصبول ،اقبدام ببه خريبد
محصول نمايند .مديران سازمانها و بازاريابان از طريق ايجاد پيامهای
تزلي اتی آگاهی دهند و هم نين برگزاری دور هبای آموزشبی درببار
اهميت حفاظت از محيط زيست می توانند نگرش افراد جامعه را درببار
مزايای خريد محصوالت سزز به منظور تحقق اين مهم ت يير دهند .از
آنجا که تنها ايجاد نگرش مطلوب برای تمايل ببه خريبد محصبوالت
سزز کافی نخواهد بود ،با افزايش دانش می توان اعتماد به نفسی را در
فرد ايجاد کرد تا بداند هر فردی در هر شبرايطی مبی توانبد ببا خريبد
محصوالت سزز ،سهم مهمی در حف محيط زيسبت داشبته باشبد .ببا
آسانی دسترسی به محصبول از نظبر قيمبت و مکبان مبی تبوان ايبن
احساس را در فرد تقويت کرد.
نتايج حاصل از تاييد فرضيه پنجم بيان میدارد کبه نگبرشهبای
مشارکت عمومی از طريق ارزشهای مصرف سزز بر رفتار خريد ،تاثير
دارد .اين نتبايج ببا نتيجبه تحقيبق کانبت و جبايزوال ( ،).7.8وی و
همکاران ( ).7.8همراستا میباشد .در تزيين اين نتايج میتوان نين
بيان داشت که ،ويژگیهای محصول و نگرانیهای مصرفکنند باعب
بهزود اطالعات مربوط به سالمتی و افزايش آگاهی اجتماعی در نسل
هزار میشود که به نوبه خود باعب افزايش تمايل آنهبا ببه پرداخبت
بهای مازاد و افزايش دفعات خريد آنها از محصبوالت سبزز مبیشبود.
تحقيق حاضر نشان داد آگاهی از سالمتی ،دانش ،هنجباری ههنبی و
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قيمت بر نگبرش مصبرف کننبد نسبزت ببه محصبوالت سبزز تباثير
می گذارد .به هرحال نيت خريد نسزت به محصوالت سزز تحبت تباثير
اين هار عامل به اضافه يک فاکتور ديگر (قابليت دسترسبی) هسبت.
نتايج نشان میدهد که اين هار برگ خريد همچنبين ببر روی رفتبار
خريد واقعی تاثير میگذارند اما نگرش و نيت خريد نقبش واسبطه در
خريد دارند .عالو بر اين عوامل اجتماعی -جمعيبت شبناختی (سبن،
تحصيالت ،درآمد) بر روی رفتار واقعی تاثير میگذارند.
نتايج حاصل از تاييد فرضيه ششم بيان میدارد کبه نگبرشهبای
مشارکت عمومی از طريق ارزشهای مصرف سزز بر پذيرش ارتزاطات
سزز ،تاثير دارد .در تزيين اين نتايج میتوان نبين بيبان داشبت کبه،
گرايش افراد به مزاحب حمايت از محيطزيست در حال افزايش است و
عواملی ون افزايش آلودگیهای محيطزيستی ،گرم شدن کر زمين،
مشکالت دفع ضايعات ،سوراخ شدن اليه اوزون ،آلودگی مواد غبذايی
و در نتيجببه آن افببزايش فشببارهای اجتمبباعی در گسببترش دغدغببه
مصرفکنندگان و آشنايی با ارزشهای مصرف سزز در راسبتا کباهش
اثرات مخرب فوق شد است .در نتيجبه مبیتبوان گفبت ،در نبين
شرايطی سازمان هايی موفق به فروش محصوالت خود میشبوند کبه
عالو بر توليد محصبوالت سبزز ،در راسبتا افبزايش آگباهی و ايجباد
نگرش های مشارکت عمومی از طريق ارتزاطات سزز اقدامات مبؤثری
داشته باشند.
نتايج حاصل از تاييد فرضيه هفتم بيبان مبیدارد کبه ارزشهبای
مصرف سزز از طريق پذيرش ارتزاطات سزز بر رفتار خريد ،تباثير دارد.
در تزيين اين نتايج می تبوان نبين بيبان داشبت کبه ،ببرای توسبعه
زمينههای خريد سزز بين مصرفکنندگان بايد بر روی افزايش دانبش،

000

آگاهی ،اطالا رسانی در سطح جامعه کار کبرد .نگرانبیهبای زيسبت
محيطی در بين دانشجويان و الزته عموم مردم باعب شبد اسبت تبا
مصرفکنندگان برای اتخاه تصميمات خريد خودآگاهانه عمل کننبد و
محصوالتی را انتخاب کنند که به محيطزيست آسيزی وارد نمیکننبد.
مصرفکنندگان برای اتخاه اين تصميمات به اطالعات احتيباج دارنبد.
کمزود اطالعات باعب میشود مصرفکنندگان در رفتار خريبد خبود از
يکی کردن ويژگیهای سزز خودداری کننبد و در خريبد خبود سسبت
شوند اين اطالعات بايد قابل درک باشند و از طريق ارتزاطات سزز ببه
مصرف کنند به بهترين شکل جهت مرتفع کردن اين دغدغه منتقبل
گردد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثير نگرشهای مشارکت عمومی
بر رفتار خريبد ببا نقبش واسبط ارزشهبای مصبرف سبزز و پبذيرش
ارتزاطات سزز در بين دانشجويان شهر مشهد گرفت .به طور کلی می-
توان نتيجه گرفت نگرشهای مشارکت عمبومی ببه طبور مسبتقيم و
غيرمستقيم بر رفتار خريد دانشجويان شهر مشهد تباثير دارد .درواقبع،
نگرشهای عمومی که از مشارکت اجتماعی افراد نشبات مبیگيبرد و
ارزشهايی برای مصرف کنند ايجاد میکند که در رفتار و تصميماتی
که در هنگام خريد اتخاه میکند ،سهم بسزايی دارد .راکبه ،تقاضبا و
خريد مصرف کنند در توليد و توسعه محصوالت سبزز نقبش مهمبی
دارد و بازتابی در توسعه کشاورزی همراستا با محيط زيست اسبت .ببا
اين حال ،تاثيرگذاری ارتزاطاتی که در جهت پرورش و رشد نگرشهبا
و ارزش های زيست محيطی صورت میگيرد ،جايگا ويژ ای در رفتار
خريد سزز مصرف کنند دارد.
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