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Abstract
Concerns about pesticide residues in agricultural products
have led to a tendency towards organic agriculture in many
countries. In organic agriculture, the use of chemical inputs
like fertilizers and pesticides and genetically modified plants
does not occur and this approach enhances the health of
ecosystems and soil biological activity. This present study
investigates the willingness of urban households to pay for
organic hashemi rice by the use of contingent valuation
method. In order to evaluate individuals' willingness to pay for
this product in Rasht town, 294 questionnaires using a double
dichotomous choices approach and the Logit model were used
and, based on the maximum likelihood ration, model
coefficients were estimated. Among the studied variables,
revenue and education level had positive and statistically
significant effect on willingness to pay for organic rice. The
average willingness of individuals to pay for a kilogram of
organic Hashemi rice equals 75800 Rials which is 8.24 percent
more than conventional Hashemi rice. So, in the individuals'
point of view, the implicit price of Hashemi rice for being
organic equals 5800 Rials per kilogram.

چکیده
 سبب توجه،نگرانيهای ناشي از باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی
بهه کشهاورزی ارگانیه در بسهیاری از کشهورهای دنیها شهده اسهت در
 مانند کودهها و سهموم،کشاورزی ارگانی استفاده از نهادههای شیمیایي
 آفتکشها و گیاهان اصهال شهده ژنتیکهي جایگهاهي نهدارد و،شیمیایي
موجهب تقویهت و توسههه سهالمت اکوسیسهت ههای زیسهتي و فهالیهت
بیولوژیکي خاک ميشود هدف پژوهش حاضر بررسي تمایل به پرداخهت
خانوارهای شهری برای برنج هاشمي ارگانی بها بهه کهارگیری رهیافهت
ارزشگذاری مشروط ميباشد برای اندازهگیری میزان تمایل به پرداخهت
 پرسشنامه بهه239  از،افراد برای خرید این محصول در شهرستان رشت
روش انتخاب دوتایي دوگانه و مدل الجیت استفاده شد و بر اسها روش
 پارامترهای الگو برآورد شدند از میهان متغیرههای،حداکثر درست نمایي
 اثر مثبت و مهنهيداری بهر، متغیر درآمد و سطح تحصیالت،مورد مطالهه
میزان تمایل به پرداخت برای خرید برنج ارگانی داشتند متوسط تمایل
20877 به پرداخت افراد برای خرید هر کیلوگرم بهرنج ارگانیه مههادل
 درصد بیشتر از بهرنج هاشهمي مهمهولي8/29 ریال ميباشد که این رق
 قیمت ضمني ویژگي ارگانی بودن برنج هاشهمي،است به عبارت دیگر
 ریال ميباشد0877 از دیدگاه مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم حدود

Keywords: Willingness to pay, Organic rice, Urban
households, Guilan Province.

*

Corresponding Author. E-mail Address: mkavoosi@guilan.ac.ir

، خانوار شهری،  برنج ارگانی، تمایل به پرداخت:كلماتكلیدی
استان گیالن

برآورد تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برای برنج ارگانی

در

 -1مقدمه
همگام با افزایش جمهیت ،مصرف مواد شیمیایي در
بخش کشاورزی با رشد چش گیری روبهرو بوده است اتکای
بيرویه بر نهادههای خارجي به ویژه کودها و سموم
شیمیایي ،ماشین آالت کشاورزی و بهرهبرداری بيرویه از آب
و خاک فشار زیادی را بر محیطزیست طبیهي ه چنین
سالمت جامهه وارد ساخته است ،به طوری که در دهههای
اخیر به دلیل نگراني از این مشکالت  ،نظامهای کشاورزی
مدرن مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و ی اجماع جهاني به
وجود آمد تا نوعي کشاورزی را توسهه دهد که بتواند ضمن
افزایش بهرهوری ،ک ترین آسیب را وارد سازد ] [1در واقع
تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع مواد و سموم
شیمیایي در تولیدات غذایي و محیطزیست در کشورهای
صنهتي پیشرفته ،سبب شده است کشاورزی در جهتي کامال
متضاد با روش مدرن تحول یابد که حاصل آن جلوگیری از
مصرف هرگونه مواد شیمیایي یا نهاده مصنوع انسان در
تولیدات زراعي و باغي و دامي است ] [2برطبق آمار در ی
دهه گذشته میزان مصرف کودهای شیمیایي در ایران از 2/9
میلیون تن در سال  1328به  3/9میلیون تن در سال 1382
افزایش یافت و ه چنین ،سالیانه بیش از  22هزار تن
آفتکش شیمیایي در بخش کشاورزی مصرف ميشود ][3
این قاعده برای محصولي چون برنج نیز صادق است
برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف کشور بهد از گندم
به شمار مي آید در دو دهه گذشته برای افزایش تولید برنج
از کود و سموم شیمیایي استفاده شده است که این میزان
مصرف کود در ایران در بخش کشاورزی ساالنه حدود 3/0
میلیون تن است که  82درصد آن را کودهای اوره -فسفره
تشکیل مي دهد ] [9استفاده زیاد از این کودها به دلیل
داشتن کادمیوم ونیترات ،باعث سرطانزایي ميشود در
ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر به شمار مي آید
ساالنه بیش از  37هزار نفر از ه وطنان ما در اثر سرطان
جان خود را از دست ميدهند از طرفي با پیشرفت
تکنولوژی و دور شدن سب زندگي از محیط پاک و افزایش
آالینده های سرطانزای صنهتي انتظار ميرود موارد بروز
سرطان در دو دهه آینده به دو برابر افزایش یابد ] [0تهیه و
توزیع کودهای شیمیایي در سال  1381بالغ بر  233میلیارد
و  190میلیون تومان برای دولت هزینه در برداشته است ][9
مشکالت عمومي مربوط به سموم شامل آلودگي آبهای
زیرزمیني ،مشکالت مربوط به سالمت جامهه ،زیان به
محصوالت و گونههایي که مورد هدف نیستند و نیز پایداری

سموم ميباشد وجود آفتکشها در آب های زیرزمیني برای
انسان بسیار خطرناک است و باعث اختالالت ناهنجار در
سیست عصبي ،غدد درون ریز و سیست ایمني بدن ميشود
آفتکشها ه چنین از طریق مکانیزمهای مختلفي مانند
ایجاد تغییرات مستقی در دی ان ای ،جهش و تأثیرات
سمي روی سیست ایمني ،باعث ایجاد سرطان ميشوند ][6
با کشت ارگانی برنج و عدم استفاده از کودها و سموم
شیمیایي ،ميتوان آلودگي زیستمحیطي (آب و خاک) را
کاهش داد از آن جایي که برنج ارگانی محصولي نوپا در
جهان و کشور ما به شمار ميآید ،دادهها و اطالعات دقیقي
از میزان کشت و تولید آن به دلیل نوپا بودن وجود ندارد
باید تحقیقات گستردهای در زمینه تولید و مصرف این
محصول ارگانی صورت گیرد و سیاستهای حمایتي
درستي اتخاذ گردد تا به افزایش تولید این محصول کم
نماید از اینرو ،پژوهش حاضر برای اولین بار در گیالن به
بررسي دانش افراد نسبت به شناخت محصول ارگانی برنج
و تهیین میزان تمایل به پرداخت در مصرفکنندگان شهری
در استان گیالن برای برنج هاشمي ارگانی ميپردازد در
زمینه تمایل به پرداخت محصوالت ارگانی  ،در داخل کشور
مطالهات اندکي صورت گرفته است در پژوهشي به بررسي
به کارگیری رهیافت ارزشگذاری مشروط1و میزان تمایل به
پرداخت مصرفکنندگان برای محصوالت ارگانی سبزیجات
و خیار در دو استان گیالن و تهران پرداخته شد ] [2در این
مطالهه از میان متغیرهای توضیحي مورد مطالهه درآمد و
سابقه ابتال به سرطان در میان اقوام اثر مثبت و مهنيداری
در تمایل به پرداخت داشتند برای اندازهگیری میزان تمایل
به پرداخت افراد برای این محصوالت از روش انتخاب دوتایي
و مدل الجیت 2استفاده شد متوسط تمایل به پرداخت افراد
برای خرید هر کیلوگرم محصول خیار ارگانی  12277 ،ریال
و برای هر کیلوگرم سبزیجات ارگانی  12238ریال برآورد
شد .در مطالههای بررسي تاثیر سیاستها و باور عمومي به
عنوان عوامل موثر در توسهه کشاورزی ارگانی و پایدار از
نظر مصرفکنندگان در شهر اصفهان مدنظر قرار گرفت ][8
یافتهها نشان ميدهد از نظر مصرفکنندگان محصوالت
کشاورزی ،نگرش سالمتي و تغذیهای نسبت به نگرش
زیستمحیطي در انتخاب محصوالت کشاورزی ارگانی
اهمیت و تاثیر بیشتری دارد ه چنین برای اکثر خانوارها
نگرش زیستمحیطي ميتواند ی شرط الزم (ولي نه کافي)
برای انتخاب محصوالت ارگانی باشد ،ولي نگرش سالمتي و
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 1/26¢غنها ( 1/736$آمریکها) اسهت در مطالهههای بها بهه
کارگیری رهیافت ارزشگذاری مشروط ،تهیین میزان تمایهل
به پرداخت مصرفکنندگان شهری برای محصهول ارگانیه
مرغ سبز در استان گیالن مدنظر قهرار گرفهت ] [0از میهان
متغیرهای مورد مطالهه ،متغیر درآمد و سطح تحصیالت ،اثهر
مثبت و مهنيداری بر میزان تمایل به پرداخهت بهرای خریهد
مرغ سبز داشتند متوسط تمایل به پرداخت افراد برای خرید
هر کیلوگرم مرغ سبز مهادل با  32223ریهال مهي باشهد در
مطالههای ،به بررسي اولویت بندی برای انجمهنههای حهامي
کشاورزی (تهاونيها) ،از جمله تمایل برای دریافت برنامههای
صدور گواهي نامه ارگانی در دو شهر اوهایو و پنسهیلوانیای
آمریکهها پرداختههه شههد و پاسههخ ایههن سههوال اسههت کههه آیهها
مصرفکنندگان حاضر به پرداخت هزینه بهرای مهواد غهذایي
ارگانی هنگاميکه در روسهتا (مهزارع کوچه ) تولیهد مهي
شههوند ،هسههتند ] [11ایههن مطالهههه نشههان مههيدهههد کههه
مصرف کنندگان تمایل زیهادی بهرای پرداخهت هزینهه بهرای
تولیدات ارگانی ِ گواهي شده دارند ،لیکن آنها تفاوتي میان
این که محل تولید این محصوالت در مزارع کوچ مقیها
یا بزرگ مقیا باشد قایل نشدند با توجه به تمایل ظهاهری
مصرفکنندگان بهه غهذاهای ارگانیه و محلهي و گسهترش
سریع تهاوني ها در سراسر ایاالت متحده مي توان امید داشت
این روند باعث پایین آمهدن هزینهه بهرای خهرده کشهاورزان
دریافههت گههواهي ارگانیهه و بههه دنبههال آن باعههث کههاهش
هزینههای تولید شود در مطالههه دیگهر ،بهه بررسهي تمایهل
مصرفکنندگان به اضافه پرداخت برای محصهوالت ارگانیه
در میان خانوارهای شهری در مورگوروی تانزانیا پرداخته شد
] [12این مطالههه نشهان داد کهه  ٪28از پاسهخ دهنهدگان
تمایل به اضافه پرداخهت بهرای محصهوالت ارگانیه دارنهد
نتایج ه چنین نشهان داد کهه از دالیهل اصهلي بهرای خریهد
محصههوالت ارگانی ه مزایههای زیسههتمحیطههي و بهداشههتي
مي باشد این نظرسنجي نشان مي دهد که مصرف محصوالت
ارگانی در حال افزایش است ،با این حال ،توسهه محصول و
نههوآوری در صههدور گواهینامههه ،پههردازش ،برچسههب زدن و
بستهبندی مورد نیاز برای تحری بیشهتر تقاضها مهورد نیهاز
است پهژوهش دیگهری تهاثیر برچسهب ارگانیه و تجهارت

تغذیهای برای انتخاب محصوالت ارگانی ه شرط ضروری و
ه کافي است .در واقع انتخاب و تمایل به خرید این
محصوالت ،وابسته به ارزیابي ارزش ویژگيهای تغذیهای و
سالمتي محصوالت کشاورزی ارگانی ميباشد .در پژوهشي
عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافي مصرفکنندگان برای
محصوالت ارگانی مدنظر قرار گرفت ] [3نتایج توصیفي
این پژوهش نشان ميدهند که حدود  32درصد
مصرفکنندگان حاضر به پرداخت مبلغي اضافي برای خرید
محصوالت سال نسبت به انواع متداول هستند ،در حالي که
حدود  89درصد آنها حاضر به پرداخت نرخ افزوده  0الي
 20درصد برای خرید این محصوالت مي باشند نتایج حاصل
از تخمین مدل الجیت حاکي از آن است که عواملي چون
درآمد افراد ،بهد خانوار ،تمایالت حفظ محیطزیست ،سطح
اطالع افراد از ویژگيهای محصوالت سال و خطر مواد غذایي
خطرزا اثر مثبت و مهنيداری بر تمایل به پرداخت آنها
برای محصوالت غذایي سال نسبت به انواع متداول نشان
ميدهند در مطالههای بررسي دانش و تمایل افراد نسبت به
خرید و مصرف محصوالت ارگانی در شهرستان کرج صورت
گرفت ] [3نتایج نشان داد که افراد تمایل نسبتاً متوسطي
نسبت به خرید و مصرف محصوالت ارگانی داشتند
ه چنین یافتهها در خصوص میزان دانش افراد نسبت به
محصوالت ارگانی بیانگر آن است که میزان دانش افراد
یکسان نبوده و با توجه به اینکه افراد سابقه فهالیت کشاورزی
دارند یا نه ،تغییر ميکند ،اما تفاوت مهنيداری بین دانش
متولدین شهر و روستا نسبت به محصوالت ارگانی مشاهده
نشد
در خههههارج از کشههور مطالهههههات زیههادی در مههههورد
ارزشگذاری محصوالت ارگانی و ارزیهابي پتانسهیل بهازار از
دیدگاه مصرفکنندگان انجام شده است در پژوهشهي دیگهر
تجزیه و تحلیل تمایل مصهرفکننهدگان بهه پرداخهت مبلهغ
اضافه برای هندوانه و کاهو ارگانی در مقایسه با هندوانهه و
کاهو مهمولي ،با استفاده از رهیافت ارزشگذاری مشهروط در
غنا مدنظر قرار گرفت ] [17نتایج نشان ميدهد که عالوه بر
ویژگيهای اجتماعي و اقتصادی ،تازگي محصول اثرات مثبت
بر تمایل مصرف کننده به پرداخت اضافه بهها بهرای هندوانهه
ارگانی در مقایسه با هندوانهه مهمهولي دارد در حهالي کهه
اندازه محصول تاثیر منفي بر تمایل مصرفکننده در پرداخت
مبلغ اضافه برای کاهو ارگانی دارد برآورد متوسهط تمایهل
مصرف کننده به اضهافه پرداخهت بهرای یه کیلهو هندوانهه
ارگانیه  7/06¢غنهها (  7/902$آمریکهها) و کههاهو ارگانیه

منصفانه 3بر تمایل خرید مصرفکننده در فرانسهه را بررسهي
کههرد ] [13نتههایج نشههان مههيداد کههه نزدی ه بههه نیمههي از
مصرفکنندگان ،غیر حسا به برچسب ارگانیه و تجهارت
منصفانه هستند به نظر ميرسید مهیارههایي ماننهد طهه و
مسایل مربوط به سالمت نقش مه تهری نسهبت بهه قیمهت
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در

تابع مطلوبیت فوق ) u(.ی متغیر تصادفي با میانگین
مطلوبیت غیرمستقی ) v(.است جزء  𝜀cنیز جمله اخالل
تصادفي با میانگین صفر و واریانس ثابت ميباشد چنانچه
فرد مصرفکننده تمایل به پرداخت خود را برای قیمت
پیشنهادی  Bریال خرید ابراز دارد ،مطلوبیت غیرمستقی
وی به صورت زیر است ]:[9

محصهول بهرای انتخهاب آن محصهول دارنهد نتهایج مطالههه
دیگری در آرژانتین درباره تمایل پرداختِ هزینه بهرای مهواد
غذایي ارگانی با روش ارزشگذاری مشروط نشهان داد کهه
مصرفکنندگان آرژانتیني حاضر بهه پرداخهت هزینهه بهاالتر
برای به دست آوردن محصوالت با کیفیت بهتر هستند و این
درصد بین  %6تا  %277اختالف قیمت با محصهوالت عهادی
است ][19
متأسفانه آمار دقیقي در زمینه مقدار تولید برنج
ارگانی در ایران و به ویژه استان گیالن که در حال حاضر
دومین تولیدکننده برنج در ایران است ،وجود ندارد
ه چنین مطالهات و پژوهش چنداني در زمینه برنج ارگانی
نیز صورت نگرفته است هدف از پژوهش حاضر بررسي
ارزشگذاری برنج هاشمي ارگانی توسط مصرفکنندگان
شهری استان گیالن ميباشد در این راستا ،با بهرهگیری از
تجارب موجود در پژوهشهای داخلي و خارجي ،الگوی

()3
v (1, I  B ; s )  1  v (0, I ; s )   0
احتمال وجود تمایل به پرداخت در فرد
مصرفکننده برنج ارگانی  P1و عدم وجود آن  P0به
قرار زیر است ]:[9
()9

P0  1  P1

در شرایطي که  μبرابر با )  (ε0 − ε1و ) 𝐹μ (.
بیانگر تابع توزیع تجمهي  μباشد ،احتمال تمایل به
پرداخت فرد خریدار را ميتوان به صورت زیر نشان داد
]:[9

ارزشگذاری مشروط مبتني بر رهیافت انتها -بسته 9به کار
گرفته شد.

()0
)𝑃1 = 𝐹𝜇 (∆v
که در آن ∆𝑣 ،تفاضل مطلوبیتهای غیرمستقی
است با بهکارگیری توزیع احتماالتي الجیت برای
)  𝐹μ (.ميتوان نوشت ]:[9

 -2مواد و روشها

با توجه به کاربرد رهیافت ارزشگذاری انتخاب
دوگانه دوبهدی 5و دو ارزشه بودن مقادیر متغیر وابسته
یا پاسخهای ابراز شده از سوی مصرفکنندگان (پذیرش
مبلغ پیشنهادی مهادل با ی و عدم پذیرش مبلغ
پیشنهادی مهادل با صفر) ،الگوی اقتصادسنجي انتخاب
دوتایي الجیت 6به منظور تشکیل تابع ارزشگذاری
برای خرید برنج ارگانی مورد استفاده قرار ميگیرد
این فرض که مطلوبیت مصرفکنندگان تابهي از خرید و
رضایت از محصول ،درآمد و ویژگيهای اقتصادی–
اجتماعي فرد باشد ،تابع مطلوبیت هر مصرفکننده را
ميتوان به شکل زیر نوشت:

1
()6
) 1  exp (v
متغیر وابسته در الگوی رگرسیوني تهیین تمایل برای
مصرف برنج ارگانی دو مقدار یهني ارزش ی (پذیرش مبلغ
پیشنهادی) یا ارزش صفر (عدم پذیرش) را دارا ميباشد از
این رو ،با توجه به گسسته بودن متغیر وابسته ،الگوی
انتخاب دوتایي به منظور برازش رگرسیوني مورد استفاده
قرار خواهد گرفت ][9
در این پژوهش با توجه به ماهیت دو ارزشه بودن
متغیر وابسته الگوی انتخاب دوتایي الجیت برای تشکیل تابع
ارزشگذاری و مشخص کردن عوامل مؤثر بر متغیر وابسته
مورد استفاده قرار گرفته است خرید و رضایت توسط فردiام
به وسیله متغیر تصادفي  yiنشان داده ميشود که در صورت
وقوع امر مورد نظر مقدار ی و در غیر این صورت مقدار
صفر به خود ميگیرد
اگر  Piاحتمال  Yi = 1باشد ،آن گاه ( )1-Piنیز
احتمال  Yi = 0خواهد بود اگر متغیرهای پیوسته و
موهومي مختلفي بر پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی
P1  F (v ) 

()1
) U  u (C , I ; s
در رابطه فوق ،زماني که فرد تمایل به پرداخت به

سبب خرید و رضایت داشته باشد C ،مساوی ی و در غیر
این صورت برابر صفر خواهد بود ه چنین I ،و  sنیز درآمد
و بردار ویژگيهای اقتصادی  -اجتماعي پاسخدهنده را نشان
ميدهد از دیدگاه اقتصادی تابع مطلوبیت فرد به صورت
تصادفي بوده ،پس تابع مطلوبیت هر فرد مصرفکننده برنج
را به صورت زیر ميتوان نوشت ]:[9

()2

P1  P v (1, I  B ; s )  1 v (0, I ; s )   0 

u (C , I ; s )  v (C , I ; s )  C
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مؤثر باشند ،مجموعه این
مصرفکننده برنج ارگانی
متغیرها را برای فردiام با  Xiو پارامترهای مربوطه را با B
نشان ميدهند براسا موارد یادشده ،روابط زیر مفروض
است ][9
) P (Y i  1)  F ( B X i
()2
) P (Y i  0)  1  F ( B X i

کشش مربوط به هر متغیر نشان داده که تغییر ی
درصدی در مقدار متغیر توضیحي چه میزان باعث تغییر در
احتمال  Yi = 1ميشود اگر kامین متغیر توضیحي الگو ،Xk
متغیری موهومي باشد ،اثر نهایي برای این متغیر عبارت
است از تغییر در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی ()Y = 1
در نتیجه تغییر  Xkاز صفر به ی  ،در حالي که سایر متغیرها
در ی مقدار (* )Xثابت نگه داشته شوند مقدار اثر نهایي
متغیر توضیحي موهومي از طریق رابطه زیر قابل محاسبه
است ]:[0
()13

الگوی الجیت با استفاده از توزیع احتماالتي
لجستی

2

مقادیر احتمال پیشبیني شده متغیر وابسته دو

ارزشه را بین صفر و ی

برآورد مي کند ،این الگو از تابع

توزیع تجمهي لجستی  8به شکل زیر تبهیت مينماید ]:[0

1
et
()8
F( t ) 

1 e  t 1 e t
توزیع فوق دارای میانگین صفر و متقارن بوده و

) * ME D  P (Y 1 X K 1, X * )  P (Y 1 X K  0, X

2
واریانس متغیر تصادفي در توزیع لجستی
3
توجه به متقارن بودن توزیع لجستی F)-t( = 1 - F )t( ،
بوده و در نتیجه ]:[9
است با

مقادیر ثابت سایر متغیرهای توضیحي (* ،)Xتحت
عنوان حالت نمونه 11شناخته ميشود نحوه مشخص کردن
مقدار حالت نمونه به این صورت است که برای متغیرهای
موهومي مقدار آماره مد و برای سایر متغیرها مقدار میانگین
آنها مدنظر قرار خواهد گرفت به منظور بررسي دقت
پیشبیني الگوی الجیت برازش شده از درصد پیش بیني
صحیح استفاده خواهد شد این مهیار به صورت زیر محاسبه
ميشود ]:[9
N  N 22
()19
AC  11
100
T
در رابطه فوق N11 ،تهداد مشاهداتي است که داللت
بر عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی از سوی فرد برای خرید برنج
ارگانی دارد و توسط الگو نیز پیشبیني شده است مقدار
 N22نیز تهداد مشاهداتي است که داللت بر پذیرش مبلغ
پیشنهادی از سوی فرد برای خرید برنج ارگانی دارد و
توسط الگو نیز به درستي پیشبیني شده است صورت کسر
( )N11+N22نشاندهنده تهداد کل مشاهداتي است که
درست پیشبیني شده و  Tنیز تهداد کل مشاهدات را نشان
ميدهد هر چه مقدار این شاخص به  177نزدی تر باشد،
توان پیشبیني الگو مطلوبتر بوده و از این رو ،دقت الگو نیز
باالتر است استفاده از رهیافت انتخاب دوتایي الجیت
بستری مناسب را به منظور بررسي عوامل و پارامترهای مؤثر
بر پذیرش یا عدم پذیرش مبالغ پیشنهادی فراه ميآورد

()3
) Pi  P (Y i  1) 1 F (  B X )  F ( B X

با توجه به موارد مطر شده ،الگوی الجیت به صورت
زیر نشان داده خواهد شد ]:[8
) e (B x
Pi  P (Y i 1) 
)   (B x
()17
) 1  e (B x
پس از برازش ،تفسیر ضرایب رگرسیون برآورد شده در
الگوی الجیت مدنظر نميباشد ،بلکه دو مقدار کشش 3و اثر
نهایي17مورد ارزیابي قرار خواهد گرفهت تغییر در احهتمال
 Yi = 1بر اثر تغییر ی واحدی در مقدار متغیر توضیحي
که به نام اثر نهایي خوانده ميشود و در الگوی الجیت به
صورت زیر محاسبه خواهد شد ]:[9
P
) e ( B x
ME  i 
.BK
()11
x k (1  e ( B x ) ) 2
در الگوی فوق ،مقدار تغییر در احتمال ،بستگي به
احتمال اولیه و بنابراین بستگي به ارزشهای اولیه همه
متغیرهای توضیحي و ضرایب آنها دارد از سوی دیگر،
کششپذیری متغیر توضیحي kام ،در الگوی الجیت را
ميتوان از رابطه زیر تهیین نمود ]:[9
()12
Xk
  ( B x ) X k
) e ( B x
.

.Bk .
2
) )  X k  (B X ) (1  e ( B x
)  ( B X

E
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در
جدول  -1آمار توصیفي مه ترین مشخصههای افراد نمونه

به منظور محاسبه متوسط تمایل به پرداخت در الگوی
فوق با در نظرگرفتن شکل خطي برای تابع مطلوبیت
غیرمستقی افراد مصرفکننده ،داری ]:[0
()10
v (C , I  B ; s )  C   I  C
  0, C  0,1

مقدار

مقدار

انحراف

آماره

بیشینه

كمینه

معیار

مد

سن پاسخ گو

93/33

87

20

12/72

23

سطح تحصیل

9/11

2

1

1/32

0

اعضای خانوار

3/31

6

1

7/30

3

*

2/29

میانگین

شرح

مصرف برنج

2

19

2

1/32

* تهداد دفهات مصرف برنج در هفته

با تهریف رابطه فوق برای دو حالت وجود تمایل به
پرداخت ( )C = 1و عدم وجود آن ( ،)C =7تفاضل
مطلوبیت غیرمستقی به صورت زیر شکل ميگیرد ]:[9

اطالعات سطح تحصیل افراد مصاحبه شونده به صورت
رتبهای و در هفت رتبه شامل  -1بيسواد -2 ،زیردیپل -3
دیپل  -9کارداني  -0کارشناسي  -6کارشناسي ارشد و -2
دکتری جمعآوری شد از کل حج نمونه 91/8 ،درصد از
فواید برنج ارگانی از قبل آگاهي داشته ،در حالي که 08/2
درصد شهروندان مورد مطالهه از مزایای این محصول آگاهي
نداشتند
به منظور سنجش نگرش مصرفکنندگان در خصوص
فواید مواد غذایي ارگانی چهار پرسش نگرشي بر مبنای
طیف لیکرت مطر شد پاسخ افراد نمونه به این موارد در
جدول زیر ارایه شده است

()16
v  v (0, I ; s ) v (1, I  B ; s )  (0  1 )   B  
میزان تمایل به پرداخت بیشینهای که فرد در راستای خرید
برنج ارگانی ابراز داشته ،مبلغي است که مطلوبیت فرد در
صورت وجود تمایل به پرداخت و عدم وجود تمایل به
پرداخت یکسان باشد ) (∆v = 0با در نظرگرفتن تابع
مطلوبیت خطي و صفر بودن امید ریاضي  ، μميتوان تمایل
به پرداخت بیشینه افراد مصرفکننده برنج ارگانی را به
صورت زیر تهریف نمود ]:[0
) (  
()12
B  0 1

جدول  -2فراواني پاسخ افراد نمونه به پرسشهای نگرشي
كامالً موافق

اگرچه هزینههای تولید محصوالت غذایي
ارگانی در قیا بها محصهوالت غهذایي
رایج بیشتر بوده ،امها محصهوالت غهذایي
ارگانی ه بایههد سههه بیشههتری در سههبد
غذایي خانوارها داشته باشد

88

از دیههههدگاه مههههن ارزش و مطلوبیههههت
محصوالت غذایي ارگانیه و محصهوالت
غذایي رایج یکسان است

33

اگرچه محصوالت غذایي ارگانی ممکهن
است به سالمتي کم نماید امها حاضهر
نیسههت مبلههغ بیشههتری بههرای خریههد آن
نسبت به محصول غذایي مشابه بپردازم

29

موافق

 -3نتايج و بحث
نمونه مورد بررسي شامل  239نفر از شهروندان
شهر رشت بوده که به صورت تصادفي انتخاب و مورد
مصاحبه قرار گرفتند از کل حج نمونه مورد بررسي،
 23/8درصد ( 27نفر) زن و  26/2درصد ( 226نفر) مرد
مي باشند مه ترین ویژگي های آمار توصیفي نمونه به
قرار زیر است:

31

128

139

192

33

بيتفاوت

شازم 12بهرهبرداری گردید

توسهه و گسترش واحدهای تولیهدی کهه
محصهههوالت غهههذایي ارگانیهه تولیهههد
مهههيکننهههد ،بایهههد در اولویهههتههههای
سرمایهگذاری بخش خصوصهي و دولتهي
باشد

20

21

32

173

مخالف

در الگوهای انتخاب دوتایي فرض بر این است که
عوامل مؤثر بر وجود تمایل به پرداخت و متغیرهای اثرگذار
بر سطح تمایل به پرداخت یکسان ميباشند ][1
آمار و اطالعات مربوط به این پژوهش از طریق تکمیل
 239پرسشنامه میداني از روش نمونهگیری تصادفي ساده در
سال  1332به دست آمده است برای اندازهگیری میزان
تمایل به پرداخت افراد برای محصول برنج ارگانی در
شهرستان رشت ،از پرسشنامه انتخاب دوتایي دوگانه و مدل
الجیت استفاده شده و بر اسا روش حداکثر درست نمایي،
پارامترهای الگو برآورد و برای تحلیل دادهها از نرم افزار

پرسش نگرشي

7

1

19

03

كامالً مخالف



7

7

2

3

با تهریف امتیاز برای پاسخهای ارایه شده از سوی افراد
متغیر ،نگرش فرد نسبت به فواید برنج ارگانی ایجاد شد و
در تحلیل رگرسیوني عوامل مؤثر بر پذیرش قیمت
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به منظور ارزیابي اثر متغیرهای توضیحي فوق بر متغیر
وابسته دو ارزشه ،یهني پذیرش درصد پیشنهادی برای هر
کیلوگرم برنج ارگانی (ارزش ی ) ،عدم آن (ارزش صفر) و
یا بدون پاسخ (ارزش دو) ،برازش الگوی الجیت با استفاده از
برآورد حداکثر راست نمائي 19صورت گرفت نتایج حاصل از
برآورد الگوی الجیت در جدول  3ارایه شده است
با توجه به جدول ( )3عالمت ضریب رگرسیون متغیر
پیوسته قیمت پیشنهادی ،بیانگر اثر منفي و مهکو آن بر
احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای پرداخت بیشتر برای
برنج ارگانی نسبت به برنج مهمولي ميباشد با توجه به
مقدار آماره  tاین متغیر ،اثر منفي و مهکو آن از لحاظ
آماری در سطح ی درصد مهنيدار بوده و قابلیت تهمی به
جامهه مصرفکنندگان شهری کل استان گیالن را دارد
مقدار کشش وزني تجمهي متغیر توضیحي یادشده نشان داد
که افزایش ی درصدی مقدار آن ،با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،منجر به کاهش ی درصدی احتمال پذیرش مبالغ
پیشنهادی از سوی خریداران ميشود

پیشنهادی برای هر کیلوگرم برنج ارگانی مورد استفاده قرار
گرفت با توجه به استفاده از الگوی انتها بسته انتخاب دوگانه
دو بهدی سه درصد پیشنهادی شامل  %17 ،%0و %27
پرداخت بیشتر برای خرید هر کیلوگرم برنج ارگانی نسبت
به برنج مهمولي ارایه شد به منظور برآورد تمایل به پرداخت
مصرفکنندگان برای برنج ارگانی  ،متغیرهای توضیحي
درصد پیشنهادی ،سن ،جنسیت ،متغیر رتبهای سطح
تحصیالت ،تهداد اعضای خانواده ،متغیر درآمد خانوار ،فواید
برنج ارگانی  ،متغیر موهومي سابقه مصرف این محصول،
متغیر موهومي سابقه ابتال به سرطان ،تهداد دفهات مصرف
برنج در وعدههای غذایي هفتگي و متغیر نگرش فرد نسبت
به فواید برنج ارگانی مدنظر قرار گرفت در راستای برآورد
الگوی رگرسیوني انتخاب دوتایي الجیت نخست بررسي
وجود ه خطي در بین متغیرهای توضیحي یازدهگانه مدنظر
13

قرار گرفت در این راستا ،از آزمون تجزیه واریانس
استفاده شد

جدول - 3نتایج حاصل از برازش الگوی الجیت قبل از ه خطي متغیرهای توضیحي
متغیر توضیحي

ضریب رگرسیون

انحراف معیار

آماره t

كشش وزني تجمعي

درصد پیشنهادی ((BID
سن )(AGE
جنسیت )(GENDER
سطح تحصیالت ((EDU
تهداد خانوار )(FN
درآمد خانوار )(REV
فواید برنج )(OK
سابقه مصرف ((CE
سابقه سرطان )(CC
تهداد دفهات مصرف )(RC
نگرش )(AS
مقدار ثابت

-7/283
7/716
-7/286
7/263
-7/736
7/973 × 17-2
7/623
7/793
-7/399
7/128
7/023
-8/232

7/723
7/717
7/206
7/119
7/121
7/128 × 17-2
7/222
7/331
7/222
7/703
7/762
1/282

*-3/273

-1/771
7/293
-7/722
7/919
-7/793
7/188
7/179
7/186
-7/996
7/362
2/309
-

1/673
-1/116
**2/362
-7/238
**2/230
**2/932
7/126
-1/018
**2/182
*8/67
*-6/860

15

* مهنيدار در سطح ی درصد آماری
** مهنيدار در سطح پنج درصد آماری

کشش وزني تجمهي متغیر توضیحي یاد شده نشهان داد کهه
افزایش ی درصدی مقدار آن ،بها فهرض ثابهت بهودن سهایر
شرایط ،منجر بهه افهزایش  7/91درصهدی احتمهال پهذیرش
مبالغ پیشنهادی از سهوی مصهرفکننهدگان بهرنج ارگانیه
ميشود
عالمت ضریب رگرسیون متغیر توضیحي درآمد
ماهیانه فرد ،بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال پذیرش مبالغ
پیشنهادی برای خرید برنج ارگانی است با توجه به مقدار

عالمههت ضههریب رگرسههیون متغیههر رتبهههای سههطح
تحصیالت مصرفکنندگان ،بیانگر اثر مثبهت آن بهر احتمهال
پذیرش مبالغ پیشنهادی پرداخت بیشتر برای برنج ارگانیه
نسبت به برنج مهمولي است با توجه به مقهدار آمهاره  tایهن
متغیر ،اثر مثبت و مهنيداری به لحاظ آماری در سطح پهنج
درصهههد مهنهههيدار بهههوده و قابلیهههت تهمهههی بهههه جامههههه
مصرفکنندگان شهری کل استان گیالن را دارد این نتیجهه
در تطابق با یافتههای پژوهشهای دیگر است ] 9و  [3مقدار
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در

قدرت پیشبیني باالی الگوی الجیت برآورد شده را مورد
تأکید قرار ميدهد تفسیر نتایج اثر نهایي براسا محاسبات
انجام شده در جدول  9مدنظر قرار گرفت

آماره  tاین متغیر ،اثر مثبت آن از لحاظ آماری در سطح پنج
درصد مهنيدار بوده و قابلیت تهمی به جامهه
مصرفکنندگان شهری کل استان گیالن را دارد این نتیجه
در تطابق با یافتههای پژوهشهای دیگر است ] 2و  [3مقدار
کشش وزني تجمهي متغیر توضیحي یادشده نشان داد که
افزایش ده درصدی مقدار آن ،با فرض ثابت بودن سایر
شرایط ،منجر به افزایش  1/88درصدی احتمال پذیرش
مبالغ پیشنهادی از سوی خریداران برنج ارگانی ميشود
عالمت ضریب رگرسیون برای متغیر توضیحي موهومي
شناخت فواید برنج ارگانی  ،بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال
پذیرش درصد پیشنهادی برای خرید برنج ارگانی است با
توجه به مقدار آماره  tاین متغیر ،اثر مثبت آن از لحاظ
آماری در سطح پنج درصد مهنيدار بوده و قابلیت تهمی به
جامهه مصرفکنندگان شهری کل استان گیالن را دارد
عالمت ضریب رگرسیون متغیر توضیحي موهومي نگرش فرد
نسبت به محصوالت ارگانی  ،بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال
پذیرش درصد پیشنهادی است با توجه به مقدار آماره  tاین
متغیر ،اثر مثبت آن از لحاظ آماری در سطح ی درصد
مهنيدار بوده و قابلیت تهمی به جامهه مصرفکنندگان
شهری کل استان گیالن را دارد این نتیجه در تطابق با
یافتههای پژوهشهای دیگر است ] [2عالمت ضریب
رگرسیون متغیر توضیحي مصرف برنج در هفته ،بیانگر اثر
مثبت آن بر احتمال پذیرش درصد پیشنهادی برای خرید
برنج ارگانی ميباشد با توجه به مقدار آماره  tاین متغیر،
اثر مثبت آن به لحاظ آماری در سطح پنج درصد مهنيدار
بوده و قابلیت تهمی به جامهه مصرفکنندگان شهری کل
استان گیالن را دارد مقدار کشش وزني تجمهي متغیر
توضیحي یاد شده نشان داد که افزایش ی درصدی مقدار
آن ،با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،منجر به افزایش 7/36
درصدی احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی خریداران
برنج ارگانی ميگردد
پارامترهای الگوی الجیت از طریق روش حداکثر
درستنمایي با استفاده از نرمافزار شازم ارایه شد در
رگرسیون الجیت برآورد شده که مقدار آماره  LRبرابر با
 263/36است که با توجه به ارزش احتماالتي صفر بیانگر
مهنيداری کلي رگرسیون الجیت برآورد شده ميباشد
ه چنین ،مقدار ضرایب تهیین استرال ،16ماداال ،12کراگ-
اوهلر ،18م فادن 13و چو 27به ترتیب برابر با ،98 ،30 ،91
 32و  38درصد ميباشد از سوی دیگر ،درصد پیشبیني
صحیح الگوی برآورد شده نیز برابر با  28درصد بوده که

جدول  -4محاسبه اثر نهایي الگوی الجیت قبل از
ه خطي متغیرهای توضیحي
متغیر توضیحي

نوع متغیر

اثر نهایي

درصد پیشنهادی ((BID

موهومي

-7/766

سن )(AGE

پیوسته

7/779

جنسیت )(GENDER

موهومي

-7/760

سطح تحصیالت ((EDU

رتبهای

7/762

تهداد خانوار )(FN

پیوسته

-7/778

درآمد خانوار )(REV

رتبهای

17-8

فواید برنج )(OK

موهومي

7/161

× 7/398

سابقه مصرف ((CE

موهومي

7/711

سابقه سرطان )(CC

موهومي

-7/763

تهداد دفهات مصرف )(RC

پیوسته

7/737

نگرش )(AS

پیوسته

7/123

مقدار اثر نهایي متغیر توضیحي پیوسته قیمت
پیشنهادی ،نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط،
افزایش ی واحدی متغیر مذکور احتمال پذیرش مبالغ
پیشنهادی برای خرید برنج ارگانی را  7/766کاهش
ميدهد مقدار اثر نهایي متغیر توضیحي موهومي جنسیت،
نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،مرد بودن
خریداران ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید برنج
ارگانی را  7/760کاهش ميدهد مقدار اثر نهایي متغیر
توضیحي موهومي شناخت فواید برنج ارگانی  ،نشان داد که
با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،آگاهي از فواید برنج
ارگانی احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید را
 7/161افزایش ميدهد
با توجه به مهنيدار نبودن آماری ضرایب رگرسیون
متغیرهای توضیحي سن پاسخگو ،جنسیت فرد ،تهداد
اعضای خانواده ،موهومي سابقه مصرف برنج ارگانی ،
موهومي سابقه ابتال به سرطان در خانوار ،صفر بودن ه
زمان این ضرایب از لحاظ آماری و امکان حذف آنها از
الگوی الجیت مورد ارزیابي قرار ميگیرد مقدار آماره
محاسباتي والد21با درجه آزادی پنج برای آزمون فوق برابر با
 0/12بوده که بیانگر پذیرش فرض مبني بر صفر بودن ه
زمان ضرایب رگرسیون این متغیرها از لحاظ آماری و امکان
حذف آنها از الگوی الجیت ميباشد نتایج حاصل بهد از
حذف متغیرهای فاقد مهنيداری در جدول  0آمده است:
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مهنيدار بوده و قابلیت تهمی به جامهه مصرفکنندگان
شهری استان گیالن را دارد تفسیر نتایج اثر نهایي براسا
محاسبات انجام شده در جدول  6مدنظر قرار گرفت

جدول  -5نتایج حاصل از برازش الگوی الجیت بهد
از حذف متغیرها
متغیر توضیحي
درصد پیشنهادی
((BID
سطح تحصیالت
((EDU
درآمد خانوار
)(REV
فواید برنج )(OK
تهداد دفهات
مصرف )(RC
نگرش )(AS
مقدار ثابت

ضریب

انحراف

رگرسیون

معیار

كشش
آماره t

وزني
تجمعي

-7/ 223

7/723

*-3/689

-7/333

7/267

7/173

**2/337

7/976

× 17-2
7/923
7/626

× 17-2
7/121
7/267

**2/012

7/277

**2/970

7/732

7/122

7/767

**2/119

7/307

7/013
-8/327

7/767
7/323

*8/609
*-8/098

2/337
-

جدول  -6محاسبه اثر نهایي الگوی الجیت بهد از
حذف متغیرهای توضیحي

* مهنيدار در سطح  1درصد،
** مهنيدار در سطح  0درصد

متغیر توضیحي

نوع متغیر

اثر نهایي

درصد پیشنهادی ((BID

پیوسته

-7/760

سطح تحصیالت ((EDU

رتبهای

7/761

درآمد خانوار )(REV

رتبهای

17-8

فواید برنج )(OK

موهومي

7/192

تعداد دفعات مصرف )(RC

موهومي

7/728

نگرش )(AS

موهومي

7/121

× 7/333

مقدار اثر نههایي متغیهر توضهیحي موههومي شهناخت
فواید برنج ارگانی نشان داد که با فرض ثابهت بهودن سهایر
شرایط ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی بهرای خریهد بهرنج
ارگانی را  7/192واحد افزایش ميدههد مقهدار اثهر نههایي
متغیر توضیحي موهومي مقدار مصهرف در هفتهه ،نشهان داد
که با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،احتمال پهذیرش مبهالغ
پیشنهادی برای خرید برنج ارگانی را  7/728واحد افهزایش
ميدهد مقدار اثر نهایي متغیر توضیحي نگرش افراد نسهبت
به برنج ارگانی  ،نشان داد که بها فهرض ثابهت بهودن سهایر
شرایط به طور متوسط افزایش ی واحدی مقدار این متغیهر
احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای خرید بهرنج ارگانیه
 7/121واحهههد افهههزایش مهههيیابهههد آمارههههای نسهههبت
راستنمایي22و درصد پیشبینهي صهحیح ،23قهدرت توضهیح
دهندگي مدل را بیان ميکنند آزمون نسهبت راسهتنمهایي
تابع راستنمایي را در حالت مقید (کهه همهه ضهرایب صهفر
هستند) و بدون قید مقایسه ميکند ][6
مقدار آماره  LRبرابر با  201/22بوده که با توجه به
ارزش احتماالتي صفر بیانگر مهنيداری کلي رگرسیون
الجیت برآورد شده است درصد پیشبیني صحیح الگوی
برآورد شده نیز برابر با  22/9درصد بوده که قدرت پیشبیني
باالی الگوی الجیت برآورد شده را مورد تأکید قرار ميدهد
به بیان دیگر ،مدل برآورد شده توانسته است درصد باالیي از
مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحي
پیشبیني نماید به عبارت دیگر ،تقریباً  22/9درصد
پاسخ گویان ،تمایل به پرداخت پیشبیني شده بله یا خیر را
با ارایه ی نسبت کامالً مناسب با اطالعات ،به درستي
اختصاص داده بودند نظر به این که در الگوی الجیت جهت
شناسایي وجود واریانس ناهمساني از روشهای مرسوم مانند

عالمت ضریب رگرسیون متغیر رتبهای سطح
تحصیالت پاسخدهنده ،بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال
پذیرش مبالغ پیشنهادی برای تمایل به خرید برنج ارگانی
است با توجه به مقدار آماره  tاین متغیر ،اثر مثبت آن از
لحاظ آماری در سطح پنج درصد مهنيدار بوده و قابلیت
تهمی به جامهه مصرفکنندگان شهری استان گیالن را
دارد مقدار کشش وزني تجمهي متغیر توضیحي یاد شده
نشان داد که افزایش ی درصدی مقدار آن ،با فرض ثابت
بودن سایر شرایط ،منجر به افزایش  7/91درصدی احتمال
پذیرش مبالغ پیشنهادی از سوی مصرفکنندگان برنج
ارگانی ميشود عالمت ضریب رگرسیون متغیر توضیحي
رتبهای درآمد ماهیانه فرد ،بیانگر اثر مثبت آن بر احتمال
پذیرش مبالغ پیشنهادی برای تمایل به خرید برنج ارگانی
است با توجه به مقدار آماره  tاین متغیر ،اثر مثبت آن از
لحاظ آماری در سطح پنج درصد مهنيدار بوده و قابلیت
تهمی به جامهه مصرفکنندگان برنج ارگانی را دارد مقدار
کشش وزني تجمهي متغیر توضیحي یاد شده نشان داد که
افزایش ی درصدی آن ،با فرض ثابت بودن سایر شرایط،
منجر به افزایش 7/277درصدی احتمال پذیرش مبالغ
پیشنهادی از سوی مصرفکنندگان برنج ارگانی ميشود
عالمت ضریب رگرسیون متغیر توضیحي امتیاز نگرش
مصرفکنندگان نسبت به محصوالت ارگانی  ،بیانگر اثر
مثبت آن بر احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی برای تمایل به
خرید برنج ارگانی ميباشد با توجه به مقدار آماره  tاین
متغیر ،اثر مثبت آن از لحاظ آماری در سطح ی درصد
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در
6

Logit Binary Choice Model
logistic probability distribution
8 logistic cumulative distribution
9 Elasticity
10 Marginal Effect
11 Case Value
12 Shazam
13 Variance Decomposition
14 Maximum Likelihood
15 Weighted Aggregated Elasticity
16 Esterla
17 Madela
18 Kerag-Ohler
19 Makfaden
20 Choo
21 Wald
22 Likelihood Ratio Test
23 Perecent of Right Prediction
24 Breusch and Pagan
25 Lagrange Multiplier

وایتوبروچ – پاگان29نميتوان استفاده کرد ،در مطالهه حاضر
برای بررسي وجود ناهمساني واریانس از آزمون  LM2بهره
20
گرفته شد ] [10این آماره متکي به روش ضریب الگرانژ
است و در آن ی رگرسیون تصنهي با استفاده از نتایج
برآوردهای الگوی الجیت شکل گرفته که امکان آزمون
ناهمساني واریانس را فراه مينماید ] [19مقدار آماره
یادشده برابر با  3/36بوده که با توجه به سطح احتماالتي 36
درصد بیانگر پذیرش فرض عدم مبني بر عدم وجود
ناهمساني واریانس در الگوی برازش شده است

7

 -4نتيجهگيري
الگوی ارزشگذاری برازش شده به منظور برآورد
حداکثر تمایل به پرداخت برای برنج ارگانی مورد استفاده
قرار ميگیرد بر این اسا  ،مقدار انتظار تمایل به پرداخت
اضافي برای ی کیلوگرم برنج هاشمي ارگانی در قیا با
برنج هاشمي مهمولي مهادل با  8/29درصد است با توجه به
قیمت  27هزار ریالي برنج هاشمي مهمولي میزان تمایل به
پرداخت مصرفکنندگان برای برنج هاشمي ارگانی مهادل
 20/8هزار ریال برآورد ميشود ویژگي ارگانی بودن برای
برنج ،به عنوان ی ویژگي لوکس ،مطر است و اگر تمایل
به پرداختي برای آن وجود داشته باشد ،متأسفانه در
ده های باالی درآمدی است؛ جایي که محدودیت مالي
باعث جلوگیری از پرداخت بابت سالمتي نشود براسا
مشاهدات میداني قیمت تمام شده هر کیلو برنج ارگانی به
طور میانگین  127هزار ریال است که پرداخت این مبلغ از
سوی مصرفکنندگان نیازمند اجرای برنامههای آموزشي به
منظور ارتقاء دانش و بینش اقشار جامهه نسبت به محصوالت
و نشان دادن مضرات مصرف سموم و
ارگانی
کودهایشیمیایي بر سالمت جامهه است که در نهایت سبب
ایجاد بسترهای فکری الزم برای پذیرش محصوالت ارگانی ،
بهخصوص برنج ارگانی ميشود به منظور ارتقاء سطح
سالمت جامهه ،دولت باید حمایت از بخش کشاورزی
ارگانی را افزایش داده و کاهش قیمت این محصوالت را
دنبال نماید تا محصوالت ارگانی از حالت ی کاالی لوکس
به کاالیي تبدیل شوند که همه اقشار جامهه بتوانند از آن
استفاده کنند
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