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  چکیده

رسانی مضرات استفاده از کودها و سموم شیمیایی و ارزیابی تمایل به  در راستاي افزایش مصرف محصوالت ارگانیک، اطالع
کنندگان  به همین منظور، پژوهش حاضر تمایل به پرداخت مصرف. باشدکنندگان براي این محصوالت ضروري میپرداخت مصرف

مورد بررسی قرار داده 2اي هکمن دو مرحله1باز -گذاري انتها شهري براي برنج هاشمی ارگانیک را بر مبناي کاربرد رهیافت ارزش
نتایج پژوهش نشان . فرد ساکن در شهر رشت بدست آمد 294ه و مصاحبه با هاي مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامداده. است
دهد که متغیر سطح تحصیالت، درآمد خانوار، نگرش افراد نسبت به محصوالت ارگانیک و دفعات مصرف برنج در هفته اثر مثبت  می

همچنین، مقدار متوسط . گانیک داردکنندگان شهري براي برنج هاشمی اردار آماري بر میزان تمایل به پرداخت مصرفو معنی
  .درصد بیشتر است 13/6تمایل به پرداخت براي هر کیلو برنج ارگانیک نسبت به برنج معمولی 

  
  .تمایل به پرداخت، برنج ارگانیک، خانوار شهري، روش هکمن :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 که انقالبی .دنیا شد در سبز انقالب موجب بروز ید،تول اولیه محدودیت منابع و جمعیت عامل افزایش دو میالدي 50دهه  در
هاي  ارمغان از سم و مانند کود شیمیایی هاي از نهاده استفاده. کرد صنعتی حرکت کشاورزي به سوي سنتی کشاورزي موجب آن به

هاي  آلودگیعضالتی مانند م و دهه مشکالت دو از کمتر در شد تا ها موجب نهاده این از رویه بی  اما استفاده .صنعتی بود کشاورزي
 آن سالمت تبع به و کشاورزي محصوالت به سالمت تولید فرآیند در آب، خاك، هوا و فرسایش خاك، مقاومت آفات به سموم

  . ]3[بیافتد مخاطره به کنندگان مصرف
م به شمار می این قاعده براي محصولی چون برنج نیز صادق است برنج دومین محصول کشاورزي پرمصرف کشور بعد از گند

آید در دو دهه گذشته براي افزایش تولید برنج از کود و سموم شیمیایی استفاده شده است که این میزان مصرف کود در ایران در 
فسفره تشکیل می دهد؛ استفاده زیاد از این  -درصد آن را کودهاي اوره 87میلیون تن است که  5/4بخش کشاورزي ساالنه حدود 

در ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر بشمار می آید ساالنه . شود زایی می شتن کادمیوم ونیترات، باعث سرطانکودها به دلیل دا
از طرفی با پیشرفت تکنولوژي و دور شدن سبک . نفر از هموطنان ما در اثر سرطان جان خود را از دست می دهند 30000بیش از 

انتظار می رود موارد بروز سرطان در دو دهه آینده به دو برابر   انزاي صنعتی زندگی از محیط پاك، و افزایش آالینده هاي سرط

                                                             
1Open-ended 
2Heckman two stage approach 
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در  هزینه براي دولت تومان میلیون 145 و میلیارد 239 بر بالغ 1381 سال در شیمیایی کودهاي توزیع و تهیه. ]1[افزایش یابد
   .]2[است داشته بر

 نابودي خاك، فرسایش از جلوگیري خاك، حاصلخیزي عث افزایشعدم استفاده از کودهاي شیمیایی و کاشت ارگانیک برنج با
برنج . را کاهش داد) آب و خاك(توان آلودگی زیست محیطی  مفید می حشرات مانند منابع بیولوژیک و آفات، استفاده از امراض

و تولید آن به دلیل نوپا بودن ها و اطالعات دقیقی از میزان کشت  آید داده ارگانیک محصولی نوپا در جهان و کشور ما به شمار می
رود و این روند  وجود ندارد، همچنین به دلیل اینکه برنج محصول استراتژیک است و به سمت تولید بیشتر در فضاي کمتر می

اي در زمینه تولید و مصرف صورت گیرد تا سیاست  تواند با اهداف برنج ارگانیک مغایرت داشته باشد، باید تحقیقات گسترده می
ها، همراه با ظهور آگاهی عمومی از خطرات ناشی از فرآوري مواد غذایی نگرانی  افزایش شیوع بیماري. یتی درستی اتخاذ گرددحما

تر در تولید مواد غذایی و تولید محصوالت ارگانیک مطرح کرده است، به همین دلیل، بسیاري از  تر و سالم هاي ایمن نسبت به روش
کنندگان براي  ن بسمت کشاورزي ارگانیک از طریق نوآوري، بازاریابی و ارتباطات و با همکاري مصرفها کشاورزان را به رفت دولت

 محصوالت از استفاده و پذیرش تولید بسوي از این رو این حرکت. ]5[تر و پایدارتر تشویق می کنند دستیابی به شیوه زندگی سالم
 چه ارگانیک محصوالت به نسبت کنندگان کنندگان و مصرف دانش تولید که شود مشخص تا است تحقیقاتی انجام نیازمند ارگانیک

 خواهد انسانی و مادي منابع رفتن هدر به منجر اقدامی هرگونه عوامل مزبور از آگاهی و شناخت بدون دیگر، عبارتی به .است میزان
  .شد

در خارج از کشور . است گرفته مطالعات اندکی صورت کشور داخل در ارگانیک، محصوالت تمایل به پرداخت زمینه در
 3اوسیو و آنفري. اندکنندگان پرداختهگذاري محصوالت ارگانیک و ارزیابی پتانسیل بازار از دیدگاه مصرفمطالعات زیادي به ارزش

رودریگز و ) 2008( 6سایریکس - ، تاگباتا)2011( 5والرین و همکاران ،)2012( 4، کاوسی کالشمی و همکاران)2013(
  .می توان اشاره کرد... و ) 2007(7همکاران

متأسفانه آمار دقیقی در زمینه مقدار تولید برنج ارگانیک در ایران و به ویژه استان گیالن که در حال حاضر دومین تولید 
همچنین مطالعات و پژوهش چندانی در زمینه برنج ارگانیک نیز صورت نگرفته است، . کننده برنج در ایران است، وجود ندارد

گیري از تجارب موجود در در این راستا، با بهره.. وهش حاضر به برسی ارزش گذاري براي برنج هاشمی ارگانیک می پردازدپژ
  .  باز به کار گرفته شد - هاي داخلی و خارجی الگوي ارزشگذاري مشروط مبتنی بر رهیافت انتهاپژوهش
  

  ها مواد و روش
 این در. شد استفاده اي هکمن دومرحله روش از ل به پرداخت براي برنج ارگانیک،ارزیابی تمای برآورد براي حاضر، مطالعۀ در

 الگوي در مستقل متغیرهاي صورت به باشند، تأثیرگذار پرداخت به پذیرش تمایل به خریداران تصمیم بر توانند می که عواملی روش،
 رگرسیون الگوي در مستقل مجموعه متغیرهاي در نیز نخریدارا پرداخت به تمایل میزان بر مؤثر عوامل و می شوند وارد 8پروبیت
 هاي رابطه صورت به ترتیب، به اي دومرحله هکمن روش از تفکیک حاصل خطی رگرسیون و پروبیت الگوهاي. گیرند می قرار خطی

  .]4[شود داده می نشان) 1(
                                                             
3Owusu and Anifori. 
4 Kavoosi and et al. 
5 Valerian and et al. 
6Tagbata - Sirieix 
7 Rodriguez and et al. 
8 Probit model 
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)1(  
  الگوي پروبیت

iii VXBZ   
1iZ  0اگر* iY  
0iZ  0اگر* iY  

iiii  الگوي رگرسیون خطی   eXBY    
  
 نشانگر *Yi اضافی براي هر کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک، پرداخت به تمایل وجود یا عدم وجود بیانگر Zi الگوها، این در

 و  شوند، برآورد باید که الگو، پارامترهاي نشانگر δو  βام،  iبه پرداخت خریداران تمایل زانمی بیانگر Yiالگو  9پنهان متغیر
Xiکنندگان نسبت به  و نگرش مصرف جنسیت ، سن میزان تحصیالت، خانوار، اندازة درآمد، شامل مدل توضیحی متغیرهاي بیانگر

 فرض توزیع بر بوده، توضیحی متغیرهاي از که مستقل شوند می محسوب الگوها در خطا جمالت ui و vi.محصوالت ارگانیک است

δواریانس ثابت  و صفر میانگین با نرمال
ଶ استوارند .λ୧ تعیین ارزش قیمت  براي الزم اطالعات و آمار .است 10میل نسبت معکوس

 به روش 1393 بهار کننده برنج در این مردم مصرف از نفر 294 با حضوري مصاحبۀ و پرسشنامه تکمیل از استفاده با برنج ارگانیک
 به مربوط اطالعات اول، بخش در شد؛ طراحی بخش سه در نظر پرسشنامۀ مورد. آوري شد جمع 11گیري میشل و کارسون نمونه

نگرشی در مورد محصوالت ارگانیک و بخش سوم  سؤاالت دوم، بخش در و پاسخگو فرد اقتصادي و اجتماعی هاي شخصی، ویژگی
 در مصرف کنندگان، به پرداخت تمایل عدم یا تمایل از آگاهی از پس که ترتیب بدین شد، مطرح افراد پرداخت یل بهتما به مربوط
 افزار نرم از اي، دو مرحله هکمن مدل برآورد براي همچنین،. آمد عمل به پرسش آنها پرداخت به تمایل درصد حداکثر مورد

Shazam شد استفاده.  
  

  نتایج وبحث
. نفر از شهروندان شهر رشت بوده که به صورت تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند 294ررسی شامل نمونه مورد ب

هایی که بر پذیرش تمایل به پرداخت بیشتر براي برنج ارگانیک و  پس از جمع آوري داده ها براي شناسایی و تفکیک متغیر
که به قرار . مدل هکمن در دو مرحله پروبیت و رگرسیون خطی وارد شدندمتغییرهایی که بر میزان تمایل به پرداخت آنان موثرند، 

  :زیر است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
9 latent variable 
10 inverse of Mill’s ratio 
11 Mitchell and Carson 

 

 



 

٤ 

  .نتایج الگوي دو مرحله اي هکمن -1جدول 

  متغیر
  مرحله اول

  )پروبیت(
  مرحله دوم

  )رگرسیون خطی(
 tآماره   ضریب tآماره   ضریب

  -  -  - Gender(  54/0-  **98/1(جنسیت 
  EDU(  41/0  *31/4  88/0  *39/3(سطح تحصیالت 

  AS(  42/0  *21/7  35/1  *55/10(متغیر امتیاز نگرشی 
  REV(  -  -  6- 10  ×11/0  *32/4(درآمد خانوار 

  RC(  -  -  28/0  **97/1(دفعات مصرف برنج در هفته 
  46/7*  66/3  -  -  عکس نسبت میل
  - 42/10  - 87/20  -82/7  - 53/6  عرض از مبداء

  .دار در سطح یک درصد آماريمعنی *
 .هاي پژوهشیافته:مأخذ. دار در سطح پنج درصد آماريمعنی **
  

در مرحله اول برازش الگوي هکمن، نتایج حاصل از الگوي انتخاب دوتایی پروبیت نشان داد که متغیر توضیحی موهومی جنسیت 
)Gender (با توجه به مقدار . نیک استداراي اثر منفی و معکوس بر احتمال وجود تمایل به پرداخت اضافی براي خرید برنج ارگا

این متغیر، اثر منفی و معکوس آن به لحاظ آماري در سطح پنج درصد مورد تأکید بوده و قابلیت تعمیم به جامعه مصرف t آماره 
نشان داد که با فرض ثابت ) Gender(مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی موهومی جنسیت . کنندگان شهري استان گیالن را دارد

واحد کاهش  1/0یر شرایط مرد بودن خریداران، احتمال وجود تمایل به پرداخت اضافی براي خرید برنج ارگانیک را بودن سا
  .دهد می

داري کلی بوده که با توجه به سطح احتماالتی صفر بیانگر معنی 66/166رگرسیون پروبیت برآورد شده برابر با  LRمقدار آماره 
 47/0، 62/0، 43/0، 54/0فادن و چو به ترتیب برابر با اوهلر، مک-تعیین استرال، ماداال، کراگ مقدار ضرایب. رگرسیون پروبیت است

بوده که با  46/0نیز برابر با  LM2همچنین، مقدار آماره . درصد است 71بینی صحیح الگو نیز برابر با درصد پیش. باشدمی 51/0و 
در الگوي . فر مبنی بر همسانی واریانس اجزاء اخالل الگوي پروبیت استدرصد بیانگر پذیرش فرض ص 93توجه به سطح احتماالتی 

 OLS  مرحله دوم، عالمت ضریب رگرسیون متغیرهاي سطح تحصیالت)EDU( متغیر امتیاز نگرشی ،)AS ( درآمد خانوار ،
)REV(هاي  ه و با توجه به مقدار آماره، بیانگر اثر مثبت آن بر مقدار تمایل به پرداخت اضافی براي خرید برنج هاشمی ارگانیک بود
t دار بوده و متغیر دفعات مصرف برنج در هفته  این متغیرها، اثر مثبت آن به لحاظ آماري در سطح یک درصد معنی)RC ( نیز

ضریب تعیین معمولی و تعدیل شده الگوي رگرسیون خطی در . دار در سطح پنج درصد استداراي اثر آماري مستقیم و معنی
 10 -7همچنین، میانگین متغیر عکس نسبت میل در این الگو برابر با . باشددرصد می 55و 56وم هکمن به ترتیب برابر با مرحله د

اي هکمن، مقدار انتظاري تمایل به پرداخت بیشتر براي برنج هاشمی براساس نتایج حاصل، در رهیافت دو مرحله. است 59/3× 
  .باشددرصد می 13/6معادل با  ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی

 
  گیري کلی نتیجه

اي هکمن، مقدار انتظاري تمایل به پرداخت براي برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی در رهیافت دو مرحله
کنندگان براي فهزار ریالی برنج هاشمی معمولی میزان تمایل به پرداخت مصر70با توجه به قیمت . باشددرصد می 13/6معادل با 

شود، در صورتی که براساس مشاهدات میدانی قیمت تمام شده هر کیلو برنج  هزار ریال برآورد می3/74برنج هاشمی ارگانیک معادل
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تشویق کشاورزان به کشت برنج ارگانیک و گسترش بیشتر اراضی تولیدي برنج .هزار ریاالست 120ارگانیک بطور میانگین 
هاي کشاورزي میسر  کود و سم شیمیایی و ارتقاء سالمتی جامعه جزءباحمایت دولت و تخصیص یارانهارگانیک،جهت کاهش مصرف 

هاي تولید براي شالیکارانی که اقدام به کشت برنج هاي سیاستی مناسب در راستاي کاهش هزینهاز این رو، تدوین بسته. باشدنمی
  .ارگانیک نموده ضرورتی انکارناپذیر است
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