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  چكيده

نوان حلقه نهايي و مهم فرآيند توليـد تـا مصـرف، بـه اسـتفاده از      كنندگان به عهدف اين مقاله بررسي و تعيين متغيرهاي تأثيرگذار بر تمايل مصرف
كننـده در سـطح شهرسـتان مشـهد     مصـرف  200هاي مورد استفاده در اين تحقيق از طريق تكميـل پرسشـنامه بـراي    داده. باشدمحصوالت ارگانيك مي

ن دو گروه داراي تمايل بـه مصـرف محصـوالت ارگانيـك و گـروه      آوري و با بكارگيري يك الگوي تحليل تمايزي مهمترين عوامل مؤثر بر تمايز بي جمع
باشـد و اهميـت   كنندگان براي خريد و مصرف ايـن محصـوالت مـي   نتايج نشان داد كه ارزش غذايي مهمترين عامل گرايش مصرف. مقابل شناسايي شد

مصرفي آنان و توسـعه و گسـترش توليـد و مصـرف مـواد      كنندگان نسبت به ارزش غذايي محصوالت ارگانيگ در تغيير رفتارهاي افزايش آگاهي مصرف
  . غذايي سالم مورد تأييد قرار گرفت

  
  ارزش غذايي، محصول ارگانيك، مواد غذايي سالم، تمايل مصرف كننده :هاي كليديواژه

  
    1 مقدمه

 ارگانيـك  كشـاورزي  نيست؛ جديدي موضوع ارگانيك كشاورزي

 پيش تا سال قبل هزاراناز  بر اساس آن غذاي انسان كه است روشي

توليـد   طريـق  اخير بدان قرن در شيميايي و كودهاي سموم پيدايش از
 مـواد شـيميايي   كـاربري كشـاورزي   دوم، جهـاني  جنگ طي .شدمي

 قيمت به صورت ارزان و سم كود منبع عنوان به و شد كشف آمونيوم

 كشاورزي نيز صنعتي مقياس در گرفت و قرار مصرف اي موردگسترده

 نوع اين از انتقادات اما به تدريج كرد، پيدا رشد شيميايي به مواد يمتك

 پرداختن امروزه اهميت .)4(شد و تا كنون ادامه دارد  شروع كشاورزي

 از بـيش  محصـوالت  ايـن  فوائـد فـراوان   به توجه با غذاهاي سالم، به
 . شده است آشكار كنندگان مصرف و دولتمردان دانشمندان، بر پيش

 ايجـاد  هـدف آن  كـه  اسـت  كشـاورزي  از نـوعي  گانيكار كشاورزي

 كـه  اسـت  انساني يافته و نظام يكپارچه، كشاورزي توليدي ايه  نظام

 ارگانيك كشاورزي. ندارد و اقتصادي محيطي زيست منافع با تضادي

 ناپـذير،  تجديـد  منـابع  حفظ محيط زيست، حفاظت از لحاظ تواند مي

                                                            
  استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد -1
اقتصـاد كشـاورزي، دانشـكده كشـاورزي،     گـروه  استاد و دانشجوي دكتري  -3و  2

  دانشگاه فردوسي مشهد
  )Email: ghorbani@um.ac.ir                          :نويسنده مسئول -(*
  عضو هيأت علمي موسسه آموزش عالي خردگرايان مطهر -4

 غيـر  و هـاي مـازاد   رآوردهتوليد فـ  كاهش غذايي، مواد كيفيت بهبود

 بازار نيازهاي سوي به بخش كشاورزي مجدد گيري جهت و ضروري

 نگهداري و حفظ توليد، سيستم اين هدف واقع در). 6(شود  واقع مؤثر

منابع و پايداري عوامل توليد از يـك سـو و تـامين سـالمت و امنيـت      
 روش ايـن  در .باشـد كنندگان از سوي ديگر مـي غذايي براي مصرف

 يافتـه  كـاهش  خـود  مورد نيـاز  حداقل به مواد شيميايي كاربرد شتك

 و نگهـداري  بـه  بيشـتري  وابسـتگي  محصـول  عوض توليد در. است
 گيـاهي  و ضايعات انسان دام، مانند مزرعه در موجود منابع از استفاده

  .)4( دارد )گياهي بقاياي(
 تجديدپـذير  منابع به نسبت اطمينان درجه ارگانيك كشاورزي در

 و امكان كه است حدي به كشاورزي بخش توسط برداري بهره ردمو
 مورد نيـاز  دامي و زراعي محصوالت از قبولي قابل مقادير توليد توان

 و بيماريهـا  آفات برابر در مصونيت قبيل از شرايطي همچنين و انسان

 در پايـداري  هـدف  بنـابراين،  .)4( آيدمي فراهم دامها و گياهان براي

 موجـب  كـه  اصلي عامل .است نهفته ارگانيك رزيكشاو مفهوم بطن

 شـود،  مـي  متعـارف  كشـاورزي  روشهاي از ارگانيك كشاورزي تمايز

 تفـاوت  دقيق ضابطه تعيين براي كه است مدون وجود استانداردهاي

 در بـويژه  زراعي، هاي ساير سيستم و ارگانيك كشاورزي سيستم بين

يـاي عمـده كشـاورزي    مزا .رودمـي  كـار  بـه  بازاريابي اهداف با رابطه
ارگانيك شامل امنيت غذايي و سالمت جامعه، پايـداري منـابع توليـد،    

اجتماعي و  محيطي و اثرات زيست تنوع و كاهش ريسك توليد، اثرات
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البته اين روش توليد داراي مشكالت و معايبي نيـز   باشند اقتصادي مي
هست كه از آن جمله مي توان بـه كـاهش عملكـرد توليـد بـه دليـل       

  .)4(اهش استفاده از سموم و كودهاي شيميايي است ك
 محصـوالت  توليد سمت توسعه به حركت و پرداختن در اول قدم

 اصلي كه عامل چرا است، كنندگانمصرف يعني هدف، شناسايي سالم،

 شـناخت  مبنـاي  بـر  مديريت دانش داشتن اقتصادي، سامانه هر رشد

 رفتـار  بينـي پـيش  قدرتو  آن بر تأثيرگذار عوامل كننده،مصرف رفتار
 كننـدگان مصرف رفتار يعني هدف، جامعه بررسي لذا .)1( ميباشد وي

هستند ضـروري بـه    يك سيستم اقتصادي حلقه مهمترين و اولين كه
كننده از آن جهت اهميـت دارد كـه   فشناخت رفتار مصر .رسدنظر مي

رف در تنظيم برنامه بازاريابي و افزايش كـارايي فراينـد توليـد تـا مصـ     
 ميداني بررسي يك ، در)10(همكاران  و قرباني .تواند راهگشا باشد مي

 بـراي  كننـدگان  مصـرف  تـرجيح  و تقاضـا  به بررسـي  مشهد، شهر در
 اين نتايج براساس .پرداختند توصيفي به صورت ارگانيك محصوالت

 محصـوالت  از مناسـبي  اطـالع  پاسخگويان درصد 80 تحقيق، حدود

 ايـن  مصـرف  به تمايل پاسخگويان اغلب حال، اين با ارگانيك ندارند،
اي به بررسي در مطالعه ،)2(رجبي و همكاران . نشان دادند محصوالت

دانش و تمايل افراد نسبت به خريـد و مصـرف محصـوالت ارگانيـك     
بـه   نسـبت  افراد دانش ميزان كه داد نشان تحقيق هاييافته .پرداختند

 افـراد  دانش ميزان لبتها. باشدمي متوسط حد در ارگانيك محصوالت

 دارند كشاورزي فعاليت سابقه افراد كه اين به توجه با و نبوده يكسان

عوامل مؤثر بر تمايل بـه   ،)1(جو و همكاران حق .كند مي تغيير نه، يا
پرداخت نرخ افزوده بالقوه براي محصـوالت غـذايي سـالم در اسـتان     

 تخمـين  از حاصـل  يجنتا. آذربايجان شرقي را مورد ارزيابي قرار دادند

 تمـايالت  خـانوار،  بعد افراد، چون درآمد عواملي كه است حاكي مدل

 سـالم  محصوالت ويژگيهاي از افراد اطالع سطح محيط زيست، حفظ

 بـه  تمايـل  بـر  داريمعنـي  و مثبـت  اثـر  خطرزا غذايي مواد و ريسك

  . سالم دارد غذايي محصوالت براي آنها پرداخت
امل مؤثر بـر تقاضـاي بـالقوه اعتبـارات     عو) 5(قرباني و همكاران 

كشاورزان استان خراسان رضوي براي گرايش به توليد خيار ارگانيـك  
بـا   .اي با استفاده از الگوي رگرسيون خطـي را بررسـي كردنـد    گلخانه

توجه به يافته ها، ايجاد نظـام اطالعـات بـازار محصـوالت ارگانيـك،      
ي كشـاورزان در جهـت   تشويق به كشاورزي تمام وقت، ارتقا درآمدها

افزايش توان مالي براي سرمايه گذاري، استفاده از ناظرين كشـاورزي  
و ارتقا نقش آنها در توليد محصوالت گلخانه اي و نيز  بيمه به عنوان 

  .پيشنهاد ارائه شد
 بـراي  ايرلنـدي  كننـدگان مصـرف  تقاضاي ،)9( همكاران و كوان

 كـه  داد نشان نتايج. ندداد قرار بررسي مورد را سالم محصوالت دامي

 هاي هانگيز طعم، سالم، غذاهاي از افراد قبلي اطالعات قبيل از عواملي

 و مثبـت  رابطـه  سـن پاسـخگويان   و تضـميني  برچسـبهاي  سالمتي،
  .دارند تقاضا با داري معني

ــوريرو  ــاران  و ل ــل ،)11(همك ــه تماي  اضــافي پرداخــت ب
 بـراي  را مريكـا آ اورگـن  ايالـت  در پورتلنـد  شـهر  كنندگان در مصرف

 نتـايج . دادنـد  قـرار  بررسي مورد اكولوژيك برچسب داراي هاي سيب

 تمـايالت  داراي افـراد  و فرزند داراي هاي خانم داد كه مطالعه نشان

 افـزوده بـراي   نرخ پرداخت به تمايل غذايي، سالمت و زيستي محيط

، تأثير متغيرهاي فردي )8(آرتسنس و همكاران . دارند محصوالت اين
بـر اسـاس   . بر مصرف محصوالت ارگانيك مورد مطالعه قرار دادنـد  را

اين تحقيق، دانش فرد نسبت به خواص فيزيكي محصوالت ارگانيـك  
از مهمترين عوامل مثبت و قيمت بـاالتر محصـول و عـدم دسترسـي     

كمبود . مناسب مهمترين عوامل منفي تأثيرگذار بر اين موضوع هستند
يهاي محصوالت ارگانيك عامل اصلي اطالعات و عدم آگاهي از ويژگ

 .شده استكنندگان آمريكايي بيان عدم خريد توسط مصرف
هاي مختلف آب و هوايي از يـك سـو و تنـوع بـاالي     وجود اقليم

محصوالت زراعي و دامـي از سـوي ديگـر، ظرفيتهـا و توانمنـديهاي      
فراواني براي استقرار و گسترش كشاورزي ارگانيك در ايران به وجـود  

همچنـين حفـظ سـالمت جامعـه بـا توجـه بـه افـزايش         . ده استآور
روزافزون انواع بيماريهاي صعب العالج ناشي از تغذيه نامناسب، توسعه 
و ترويج توليد و مصرف محصوالت غـذايي سـالم را بـه عنـوان يـك      

هاي از اين رو در سال. سازدضرورت حياتي و اجتناب ناپذير مطرح مي
ايت از توليد محصوالت ارگانيـك صـورت   اخير، اقداماتي در جهت حم

دهـد ميـزان مصـرف كودهـاي     ها نشـان مـي  بررسي. )7( گرفته است
ميليون تن  3/3به  1378ميليون تن در سال  4/2شيميايي در ايران از 

تـن   27000همچنـين سـاالنه بـيش از    . رسيده اسـت  1387در سال 
ر ايـن د ). 2(شـود  كش شيميايي در بخش كشاورزي مصرف مـي  آفت

هزار  125هزار هكتار از مزارع كشور شامل  230حالي است كه حدود 
هزار هكتار از اراضي زراعي به صورت طبيعـي از   105هكتار باغات و 

 800پوشش مصرف سموم و كودهاي شيميايي خارج بوده و بـيش از  
 554هزار هكتـار از باغـات و    254هزار هكتار از اراضي كشور، حدود 

همچنين . راعي از سموم شيميايي استفاده نكرده اندهزار هكتار زمين ز
هـزار هكتـار اراضـي بـا عنـوان       12بر اساس آخرين اطالعات، حدود 

بر اسـاس اطالعـات   . )7(كشاورزي ارگانيك در ايران ثبت شده است 
محصـول   66از تعـداد  ) فـائو (سازمان خوار و بار كشاورزي ملل متحد 

ي اصلي توليـدي بخـش   محصول باغ 25محصول زراعي و  41شامل 
، از نظـر  محصـول بـاغي   15محصول زراعـي و   7كشاورزي، ايران با 

در حـال حاضـر   ). 3(هاي اول تـا دهـم قـرار دارد    در رتبه ميزان توليد
تعدادي از اين محصوالت به صورت ارگانيك توليد مـي شـود كـه از    
، مهمترين آنها مي توان به انجير، خرما، پسته، بادام، گياهـان دارويـي  

همچنين نخلستانهاي مركز و جنـوب  . زعفران اشاره كرد و انار، گالب
كشور نيز تا حد زيـادي بـر اسـاس اصـول كشـاورزي ارگانيـك اداره       

توليدات دامي نيز از ديگر مواردي هستند كه قابل توليـد بـه   . شوند مي
  ). 7(صورت ارگانيك هستند 
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مـاعي و  بر اين اساس با توجه بـه مزايـاي متعـدد اقتصـادي، اجت    
زيست محيطي و امكان بالقوه موجود در كشور بـراي توسـعه توليـد و    
مصرف محصوالت ارگانيك، فرصت جديدي به وجود آمده تا از طريق 
شناخت موانع و محدوديتهاي موجود، بتوان از يك طرف بـه افـزايش   
رفاه كشاورزان كمك نمود و از طرف ديگر بـا افـزايش سـطح كيفـي     

ي، شاخصـهاي بهداشـتي جامعـه را ارتقـاء     محصوالت غـذايي توليـد  
كننـدگان بـه   در واقع، بررسي عوامل مؤثر بر گرايش مصـرف . بخشيد

 شـفاف  تصوير تواندميبندي اين عوامل محصوالت ارگانيك و اولويت
با  تا دهد قرار بخش ارانذگ سياست و ريزانبرنامه اختيار در را كاملي و

 ريـزي برنامـه  آن، بـر  مؤثر هاي سازه و تقاضا سطح از جامع شناخت

 و نيـاز  زمان مـورد  در الزم اجراي سياستهاي حمايتي براي را كاملي
 داشـته  كنندگاننيازهاي توليدكنندگان و مصرف به كامل پاسخگويي

محصوالت ارگانيك گسترش يافته و از  توليد فرآيند نهايت در تا باشند
در ايـن مقالـه   . طريق مجراي بازاريابي مناسب وارد بازار مصرف شود

اي كـه در سـطح   تالش شده است با استفاده از اطالعـات پرسشـنامه  
كنندگان شهرستان مشهد تكميل شده است و بكارگيري يـك  مصرف

الگوي تحليل تمايزي، مهمترين عوامل مـؤثر بـر تمايـل بـه مصـرف      
ــاري       ــايز رفت ــل تم ــي دالي ــق بررس ــك از طري ــوالت ارگاني محص

گيهاي فردي و نگرش آنان نسـبت بـه   كنندگان با توجه به ويژ مصرف
  . محصوالت ارگانيك تعيين گردد

  
  ها مواد و روش

در اين مطالعه به منظور بررسي عوامل مؤثر بر تمايل به مصـرف  
تحليـل  . شـد  محصوالت ارگانيك از الگوي تحليـل تمـايزي اسـتفاده   

طور همزمان متغيرهاي تمايزي يك روش پيشرفته آماري است كه به
اگر دو گروه وجود داشته باشـند،  . دهدمورد بررسي قرار ميمختلفي را 

متغيـر   Kمتشـكل از   X/توان يك تـابع خطـي بـه صـورت     مي
),,....,(توضيحي  21 KXXXX  تعريف كرد كه به بهترين

هـا بايـد بـه    بنـابراين  . كنـد وجه تبعيض را بين دو گروه ايجاد مي
هـا نسـبت بـه    در بين گـروه  X/حوي انتخاب شوند كه واريانسن

بردارهـايي بـا   Xو  (ها حداكثر باشـد  واريانس آن در داخل گروه
كننـدگان در شهرسـتان   براي مثال اگر مصـرف . )11( )هستند Kابعاد 

محصوالت ارگانيك به دو گروه قابل  مشهد به جهت تمايل به مصرف
تقســيم باشــند، هــدف آن اســت كــه مشــخص شــود چــه صــفاتي و 

كننده در گـروه اول  شود كه يك مصرفايي از آنان باعث ميه  ويژگي
به عبارت ديگر، تجزيه و تحليل تمايزي اين امكـان  . يا دوم قرار گيرد

دو گـروه   آورد تا متغيرهـايي كـه بـه لحـاظ ميـانگين در     را فراهم مي
سـپس ايـن متغيرهـا بـراي     . داري دارند، مشخص شونداختالف معني

بيني اين كه كدام مشاهده در كدام گروه قرار خواهد گرفت بكـار  پيش
 .شودگرفته مي

مشاهده براي گروه افرادي كـه تمايـل بـه مصـرف ايـن       n1اگر  
وجود ) y=0( ديگرمشاهده براي گروه   n2و ) y=1(محصوالت دارند 

 بـردار تحصـيالت بهـره   X2 كننـده،  سـن مصـرف   X1داشته باشـد،  

سالهاي تحصيل به عنوان معياري براي ميزان تحصيالت فرد در نظر (
كننده نسبت بـه اهميـت ظـاهر    نگرش مصرف X3، )گرفته شده است

 محصـول،  قيمته اهميت كننده نسبت بنگرش مصرفX4 محصول، 
X5 دسترسـي مناسـب بـه    كننـده نسـبت بـه اهميـت     نگرش مصرف

عرضـه  كننده نسبت به اهميـت  نگرش مصرف X6، محصول ارگانيك
 اهميـت  كننـده نسـبت بـه   نگرش مصرف X7، محصول در طول سال

 تـا   X3متغيرهـاي . دهنـد برچسب محصوالت ارگانيك را نشـان مـي  

X7 اندزياد كدبندي شده=3متوسط و =2كم، =1به صورت.  
ترتيب ميانگين متغيرهاي تمايزي در  به 2xو 1xبا فرض اينكه 

س و واريـان  هـا ترتيب ميانگين متغير به Sو  xگروه هاي اول و دوم و
گروهـي نيـز برابـر بـا      واريـانس بـين  . باشندمشاهدات در دو گروه مي

 221 xx  گروهي آن برابر بـا   و واريانس درون S    باشـد
بايد طوري انتخاب شود كه عبارت زيـر حـداكثر    ، )1983ماداال، (

  : شود
 




S

xx




2

21                                                  )1(  

و مساوي صفر قرار دادن آن،  نسبت به  1گيري از رابطة  با مشتق
  :آيد به صورت زير به دست مي مقدار 

 21
1ˆ xxS                                                    )2(  

تـوان ميـانگين تـابع     با محاسبة ضرائب متغيرهـاي تمـايزي، مـي   
  :تمايزي را براي دو گروه بدست آورد كه برابراست با
  1

1
2111

ˆ xSxxxy                                   )3(  

  2
1

2122
ˆ xSxxxy                                   )4(  

د با بردار متغيرهـاي تمـايزي   براي نسبت دادن يك مشاهدة جدي
0x  مقدار تابع تمـايزي ،)y0 (      بـراي آن بـا اسـتفاده از ضـرائب تـابع

  :شودتمايزي بدست آمده به صورت زيرمحاسبه مي
  0

1
2100

ˆ xSxxxy                                   )5(  

مشاهدة جديد بـه گـروه اول و اگـر بـه     نزديكتر باشد،  1yبه    y0اگر
2y    در واقـع . نزديكتر باشد، به گروه دوم تعلـق خواهـد گرفـت  y0 

21نزديكتر است كه با فرض  1yزماني به  yy  رابطة زير برقرار ،
  :باشد

2010 yyyy      يا       210 2

1
yyy       )6(  

گيرد كه تعداد مشاهدات در  زماني مورد استفاده قرار مي 6نامعادلة 
  : شود در غير اينصورت از رابطة زير استفاده مي. دو گروه برابر باشد
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)7( 
  
  
هــاي اول و دوم بــه ترتيــب تعــداد مشــاهدات در گــروه n2و  n1كــه 
  .باشد مي

وسـط نـرم افزارهـاي    الزم به ذكر است تمامي ايـن محاسـبات ت  
در تحليل ايـن روش معمـوالً    .انجام مي گيرد SPSSآماري از جمله 

الزم است تفاوت هاي بين گروه ها را با آزمـون آمـاري تـك متغيـره     
براي قضـاوت   Wilks Lambdaيا  Uاز آماره. مورد بررسي قرار داد
  .شودها استفاده ميدرباره برابري ميانگين

مقادير كوچك اين آماره حكايت از آن دارد كه ميـانگين گروههـا   
اما اگر اين شاخص به عدد يك بسيار نزديك گردد . باشند متفاوت مي
هـا در دو   داري بين ميـانگين  دهد كه هيچگونه اختالف معني نشان مي

  .گروه وجود ندارد
ضــرايب اســتاندارد شــده و اســتاندارد نشــده در الگــوي تمــايزي، 

ضـرايب  . باشند هنده ميزان شركت هر متغير در تابع تمايزي ميد نشان
حسـب مقـادير اوليـه    بـر  استاندارد نشده در حقيقت ضـريب متغيرهـا   

شـود كـه    باشند و ضرايب استاندارد شده زماني به كار گرفتـه مـي   مي
. متغيرها با ميانگين صفر و انحراف معيار يـك اسـتاندارد شـده باشـند    

گونه شاخصي را براي بيـان اهميـت    يزي، هيچمقادير ضرايب تابع تما
براي . كند نسبي متغيرهاي داراي اختالف در دو گروه مذكور ارائه نمي

دستيابي به اين هدف، همبستگي بين تابع تمايزي و مقـادير متغيرهـا   
ارائه  1شود كه نتايج آن در ماتريسي به نام ماتريس ساختار استفاده مي

  . شود مي
بندي انجام شـده مشـاهدات در بـين دو     طبقهبراي بررسي اينكه 

گروه افرادي كه تمايل به مصرف محصوالت ارگانيگ دارنـد و گـروه   
بنـدي   داري بهتر از طبقه مقابل، به روش تحليل تمايزي، به طور معني

در صورتيكه . شود استفاده مي Press’s Qباشد از آزمون  تصادفي مي
بـا يـك    2ي جدول توزيعبزرگتر از ارزش بحران Press’s Qآماره 

بندي تحليل تمايزي متفـاوت از   توان گفت طبقه درجه آزادي باشد مي
 .بندي تصادفي انجام شده است طبقه

. روش نمونـه گيـري تصـادفي سـاده بـوده اسـت      در اين مطالعه، 
هاي مورد استفاده از طريق تكميل پرسشنامه در شهرستان مشهد  داده
با استفاده از روابط تعيين حجـم نمونـه در روش   . وري شده استآجمع

 47تعيـين شـد كـه     200حجم كل نمونـه  نمونه گيري تصافي ساده، 
مشـاهده در گـروه    153مشاهده در گروه با عدم تمايل به مصـرف  و  

  . داراي تمايل به مصرف قرار گرفتند
  

                                                            
1- Structure matrix 

  نتايج و بحث
و طراحي يك  همانطور كه گفته شد تحليل تمايزي جهت ساخت

مدل پيش بيني از عضويت گروه ها بر اساس ويژگـي هـاي مشـاهده    
 . شودشده براي هر فرد به كار گرفته مي

ــاوت ــل تف ــروه در ويژگيهــاي اقتصــادي،   تحلي هــاي دو گ
در تحليل تمايزي معموالً الزم است تفاوتهاي بين گروهها،  :اجتماعي

اطالعـات  . ر گيـرد تك متغيـره مـورد بررسـي قـرا     زمونهاي آماري با آ
دهد با توجه به آماره ويلكس المبدا ميانگين كليـه   ، نشان مي1جدول 

متغيرهاي مورد بررسي در سـطح يـك درصـد، در دو گـروه اخـتالف      
بنابراين متغيرهاي اوليه در الگوي تحليـل  . دهد داري را نشان مي معني

  .شوندتمايزي حفظ مي
همبستگي  بضري: آزمون همبستگي بين متغيرهاي توضيحي

پـايين بـودن   . شده اسـت بين متغيرها در قالب جدول ذيل نشان داده 
بودن تـأثير هـر كـدام از     منحصربفردضرايب همبستگي نشان دهنده 

نشان  2نتايج اين آزمون در جدول . متغيرها بر روي تابع تمايزي است
مقدار ضرايب بـين متغيرهـاي توضـيحي بـراي كـل      . داده شده است

  .ا تأييدكننده عدم وجود همبستگي باال استمشاهدات گروهه
ضـرايب   :برآورد ضرايب تحليل تمايزي و ماتريس سـاختار 

استاندارد شده مقادير ضرايب معادله تشخيص يا تمايز كننده دو گـروه  
متغيـر وابسـته   ( 2بزرگي اين ضرايب، تغيير درجه تشخيصـي . باشد مي

غيرهاي مستقل نشـان  را در اثر تغيير يك واحد مت) تابع تحليل تمايزي
ضرايب استاندارد شده تابع تمايزي تفسـيري مشـابه ضـرايب    . دهد مي

عالمـت ضـرايب نشـان دهنـده     . استاندارد رگرسيون چنـدمتغيره دارد 
مقدار ضرايب نشان دهنده اهميت متغير مـورد نظـر   . جهت تأثير است

  .است
بر اين اساس با افزايش يك واحدي متغيرهاي تحصيالت و درجه 

يت متغيرهاي ظاهر محصـول، ارزش غـذايي، قيمـت، دسترسـي،     اهم
عرضه در تمام سال و برچسب محصوالت ارگانيك، درجه تشخيصـي  

ــدازه   ــه ان ــب ب ــه ترتي ، 097/0، 350/0و  620/0و  189/0و  144/0ب
يابد در واقع، با ثابت فـرض كـردن    واحد افزايش مي 276/0و  056/0

ر گروه افـرادي كـه تمايـل بـه     ساير شرايط، احتمال قرار گرفتن فرد د
اما با افزايش سـن،   ،يابد مصرف محصوالت ارگانيك دارند افزايش مي

با افزايش اين متغير، . يابدكاهش مي 009/0درجه تشخيصي به اندازه 
ايـن نتـايج بـا    . يابد احتمال قرار گرفتن فرد در گروه مذكور كاهش مي

ه بـه اينكـه موضـوع    زيـرا بـا توجـ    ،رود مطابقـت دارد آنچه انتظار مي
محصوالت ارگانيك و لزوم ترويج و توسعه توليد و مصرف در سالهاي 
اخير مطرح شده است در بين افراد نسبتا جوان، از جايگـاه پررنگتـري   

  .برخوردار است
  

                                                            
2 -Discriminant score 

 0 1 1 2 2
1 2

1
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n n
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  آزمون ويلكس المبدا براي بررسي تفاوت ميانگين متغيرهاي توضيحي در دو گروه  -1جدول 

  سطح معني داري   Fآماره  س المبداآماره ويلك شرح  متغير
1 X  00/0  491/30 866/0 كنندهسن مصرف  
2X 00/0  683/79 712/0 كنندهتحصيالت  مصرف  
3X 00/0  044/467 297/0 ظاهر محصولنگرش نسبت به  
4X 00/0  4/197 091/0 محصوالتارزش غذايينگرش نسبت به  
5X 00/0  48/893 181/0 قيمت محصوالتنگرش نسبت به  
6X 00/0  84/616 242/0 دسترسي به محصوالتنگرش نسبت به  
7X 00/0  42/530 271/0 عرضه در تمام سالنگرش نسبت به  
8X 00/0  98/380 341/0 وجود برچسب  ارگانيكنگرش نسبت به اهميت  

 
 ماتريس همبستگي متغيرهاي توضيحي براي كل مشاهدات گروهها -2جدول 

  X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 1  متغير
1 X  1 15/0- 124/0- 009/0- 008/0 020/0  230/0-  135/0-  
2X 151/0- 1 007/0 012/0 102/0- 053/0  021/0  094/0-  
3X 124/0- 007/0 1 262/0 013/0 087/0  142/0  135/0  
4X 009/0- 012/0 262/0 1 288/0 365/0  348/0  067/0  
5X 008/0 102/0 013/0 288/0 1 162/0  036/0  019/0  
6X 020/0 053/ 087/0 365/0 162/0 1  375/0  172/0  
7X 230/0- 021/0 142/0 348/0 036/0 375/0  1  309/0  
8X 135/0- 094/0- 135/0 067/0 019/0 172/0  309/0  1  

 
  برآورد ضرايب الگوي تحليل تمايزي -3جدول 

 ضرايب استاندارد شده شرح متغيرها

1 X 009/0 كنندهسن مصرف-  
3X 144/0 كنندهتحصيالت  مصرف  
4X 189/0 ظاهر محصولنگرش نسبت به  
5X 620/0 محصوالتارزش غذايينگرش نسبت به  
6X 350/0 قيمت محصوالتنگرش نسبت به  
7X 097/0 دسترسي به محصوالتنگرش نسبت به  
8X 056/0 عرضه در تمام سالنگرش نسبت به  
9X 276/0 چسب  ارگانيكوجود برنگرش نسبت به اهميت  

 
در ضمن افزايش سطح تحصيالت فرد منجر به افـزايش آگـاهي   

همچنـين بـا   . وي نسبت به اهميت مصرف محصوالت سالم مي شود
افزايش اهميت نسبي ظاهر و ارزش غذايي محصول مصـرفي، انتظـار   
. مي رود كه تمايل فرد براي مصرف محصوالت ارگانيك افزايش يابد

در نتايج براورد اين است كه عالمـت اهميـت نسـبي     نكته قابل توجه
اين بدان معني است كه با افزايش اهميت . قيمت محصول مثبت است

كننده احتمال قرار گرفتن وي در قيمت محصول ارگانيك براي مصرف
علـت  . گروه افراد متمايل به مصرف اين محصوالت افزايش مي يابـد 

بودن قيمـت محصـول ارگانيـك    اين امر مي تواند اين باشد كه باالتر 
براي مصرف كننده قابل انتظار است و حتي با افزايش اهميت قيمـت  

. يابـد نسبي ايـن محصـوالت، تمايـل وي بـه مصـرف كـاهش نمـي       
متغيرهاي اهميت دسترسي، عرضه در تمام سال و برچسـب ارگانيـك   

 .باشندنيز داراي عالمت مثبت در تمايز بين دو گروه مي
ت نسبي متغيرهـاي تمـايزي، مقـادير ضـرايب     براي بررسي اهمي

روش ديگـر بـراي بررسـي اهميـت     . گـردد استاندارد شده مقايسه مي
بـه نظـر   . متغيرهاي متمايزكننـده اسـتفاده از مـاتريس سـاختار اسـت     

 .محققين ماتريس ساختار از دقت بيشتري برخوردار است
، متغيرهاي ارزش غـذايي محصـول،   4بر اساس اطالعات جدول 

و دسترسي بيشترين اهميـت را در تمـايز بـين دو گـروه افـراد      قيمت 
متمايل به مصرف محصوالت ارگانيك و گروه مقابل دارنـد و پـس از   
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آن به ترتيب متغيرهاي عرضه در تمام سال، ظاهر محصول، برچسـب  
محصوالت ارگانيك، تحصيالت فـرد و سـن فـرد رتبـه هـاي بعـدي       

دهـد  اين نتايج نشان مـي . دارنداهميت را در ايجاد تمايز بين دو گروه 
كه احتمال قرار گـرفتن در گـروه افـراد داراي تمايـل بـه اسـتفاده از       
محصوالت ارگانيك براي افرادي كـه اهميـت بيشـتري بـراي ارزش     

ضـريب همبسـتگي   . غذايي محصوالت مصرفي دارنـد، بـاالتر اسـت   
 اين ضرايب بيانگر آن است كـه بـين  . است 966/0كانونيكال برابر با 

هـر  . متغيرهاي مستقل و درجه تشخيص همبستگي خوبي وجـود دارد 
چه ميزان اين همبستگي بيشتر باشـد نشـانه توانـايي بيشـتر الگـو در      

عالوه بر مقـاديري كـه ميـزان    . باشد ايجاد تمايز بين افراد گروهها مي
مشاركت هـر يـك از متغيرهـا را در الگـوي تحليـل تمـايزي نشـان        

توان از نظر برازش كلي ابع تمايزي را نيز ميداري كل ت دهد، معني مي
  .اطالعات مورد بررسي قرار داد

معادله تشـكيل شـده بـراي تمـايز دو گـروه، داراي مقـدار آمـاره        
79/522 2 بـه  . دار اسـت  باشد كه در سطح يك درصد معني مي

طور  كه ميانگين تمامي متغيرهاي تشخيصي در دو گروه به  اين معني
همزمان كامالً متفاوت از هم است و دو گروه با استفاده از اين متغيرها 

  .باشندقابل تفكيك و تمايز  مي
 :بندي بـه روش تحليـل تمـايزي و تصـادفي    مقايسه طبقه
افـراد بـا عـدم تمايـل بـه      (دهد كـه در گـروه اول    اطالعات نشان مي

 9/97(مشـاهده   46مشـاهده،   47از كل ) مصرف محصوالت ارگانيك
اين . اند تا در اين گروه قرار گيرند بيني شده به طورصحيح پيش) درصد

به طور ناصحيح در گـروه  ) درصد 1/2(در حالي است كه يك مشاهده 
افـراد داراي  (مشـاهده گـروه دوم    153همچنين از . اند دوم قرار گرفته

به ) درصد 100(مشاهده  153، )تمايل به مصرف محصوالت ارگانيك
در ايـن مطالعـه درصـد    . انـد  بندي شده ح در اين گروه طبقهطور صحي

 5/99انـد برابـر بـا     بندي شـده  مشاهدات كل كه به طور صحيح طبقه
  .درصد است

بزرگتـر از مقـدار بحرانـي     = Press’s Q 66/95در اين مطالعه 
63/6=2 بندي تحليل تمـايزي بـه طـور     بنابراين طبقه. شده است

ايـن موضـوع نشـان    . باشـد بندي تصادفي مي داري بهتر از طبقه معني
صـورت يـك در    كه مشـاهدات بـه  بندي در حالتيدهد نتايج طبقهمي

ميان در دو گروه جايگذاري شوند، متفاوت از حـالتي خواهـد بـود كـه     
  .بندي با استفاده از الگوي تحليل تمايزي انجام گيردطبقه

مـوارد ذيـل جهـت مالحظـه در     با توجه بـه نتـايج ايـن مطالعـه     
  :شودهاي كالن مسئوالن پيشنهاد ميريزيها و برنامهسياستگذاري

كنندگان نسبت به نتايج اين مطالعه اهميت افزايش آگاهي مصرف
ارزش غذايي محصوالت ارگانيگ در تغيير رفتارهاي مصـرفي آنـان و   

. ددهـ توسعه و گسترش توليد و مصرف مواد غذايي سالم را نشان مـي 
كننـدگان بـا هـدف    لذا توسعه آموزش و تـرويج كشـاورزان و مصـرف   

در ايـن ميـان   . آگاهي از مزاياي محصوالت ارگانيك ضـروري اسـت  
هاي گروهي در فرهنگسازي و معرفي ويژگيهـاي غـذايي   نقش رسانه

 .  كننده باشدتواند تعيينمحصوالت ارگانيك مي
زه توليـد  اعطاي تسـهيالت تشـويقي بـه كشـاورزاني كـه در حـو      

در واحـد  (تواند به افزايش عملكرد آنان محصوالت ارگانيك فعالند مي
اين امر در نهايت به افزايش رقابت در . منجر گردد) سطح و كل توليد

عرضه محصول و كاهش قيمتها كه يكي از عوامل بالقوه متمايزكننده 
كننـدگان محصـوالت ارگانيـك اسـت     كننـدگان و غيرمصـرف  مصرف

 .انجامد مي
هاي شـيميايي در توليـد   هاي نهادهكاهش و حذف تدريجي يارانه

محصوالت كشاورزي و تمركز دولت بر حمايت از توليد مـواد غـذايي   
 .شودسالم پيشنهاد مي

كشور دنيا، استانداردهاي فنـي محصـوالت    60از آنجاكه بيش از 
 ارگانيك و اعطاي گواهينامه را به كار بسته انـد، اسـتفاده از تجربيـات   

  .كشورهاي پيشرو در اين زمينه مي تواند مفيد باشد

  
  ماتريس ساختار الگوي تحليل تمايزي -4جدول 

 مقادير ماتريس ساختار شرح متغيرها

4X 846/0 ارزش غذايي محصولنگرش نسبت به اهميت  
5X 543/0 قيمت محصولنگرش نسبت به اهميت  
6X 506/0 دسترسي به محصولنگرش نسبت به اهميت  
7X 415/0 عرضه در تمام سالنگرش نسبت اهميت به  
3X 396/0 ظاهر محصولنگرش نسبت به اهميت  
8X 331/0  برچسب محصول ارگانيكنگرش نسبت به اهميت  
2X 270/0 كنندهتحصيالت مصرف  
1X 253/0 كنندهسن مصرف  

  966/0 ضريب همبستگي كانونيكال
  2=794/522  داري كل الگو   معني
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با توجه به اهميت ظاهر محصول در تمايل مردم به خريد در واقع 

ام اعطــاي گواهينامــه ظــو مصــرف محصــوالت ارگانيــك، تشــكيل ن
بندي مناسب استاندارد براي محصوالت ارگانيك و ارائه در قالب بسته

كننـدگان و تشـويق آنـان بـه     بخشي بـه مصـرف  در بازار، در اطمينان
   .از اين محصوالت مؤثر خواهد بود استفاده
  

  سپاسگزاري
مـورخ   2/16541شـماره   شبودجه اين پـژوهش از محـل پـژوه   

معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد تـأمين شـده    22/10/1389
  . شوداست كه بدينوسيله سپاسگزاري مي
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