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 مصرف کنندگانخرید  رفتاربر  گذاری میوهبرچسبتأثیر 
 2ی، محمد پیر*1بختور دیوح

 

 چکیده
ها بر یوهمگذاری چسبثیر برپژوهش حاضر با هدف بررسی تأ ز این رو،اهمیت شناخت طرز فکر مشتری در روند خرید بسیار مهم است، ا
ای شنامهوهش از پرسجرای پژاخریداران میوه در کشور هستند.  برای رفتار خرید مشتریان انجام گرفته است. جامعه هدف این پژوهش 
امه تکمیل گردید، با توجه به پرسشن 391های اجتماعی توزیع و تعداد محقق ساخته استفاده شدکه پرسشنامه به مدت دو هفته در شبکه

های برچسب مطالعه ویژگی باشد. در اینی میکاف حجم جامعه نامحدود، بر طبق فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه، این تعداد
ی ز آمار توصیفی برار گرفت و ارسی قراها، عوامل مهم درج شده روی برچسب و میزان تأثیر آن بر تمایل افراد برای خرید میوه مورد برمیوه

د زیادی به حبوده و تا نب آشنا برچس ها مشخص شد که افراد با اطالعات و عالئم رویآوری دادهها استفاده شد. پس از جمعبررسی داده
تری هستند ولی ی قیمت باالال داراهای دارای برچسب معمواطالعات روی برچسب اعتماد ندارند. همچنین خریداران بر این باورند که میوه

ین اشته باشند و همچندبودن میوه ندن یا لزوماً کیفیت باالتری ندارد. از طرفی خریداران تمایل دارند که اطالعات کافی در مورد ارگانیک بو
های که میوه در شرایطی ردید کهها درج شود. باتوجه به آنچه گفته شد بر خالف انتظار، مشاهده گدرجه کیفی میوه نیز بر روی برچسب

 .ب دارندی برچسدارا هاییوهمهای بدون برچسب قیمت یکسانی داشته باشند افراد تا حد زیادی تمایل به خرید دارای برچسب با میوه
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 مقدمه

اين بخش قرار  دهد و میوه نیز دربا توجه به اينکه بخش مهمی از سبد خانوار را محصوالت کشاورزی تشکیل می

ی از محصوالت اشد. بسیاربهای محصوالت و روند تصمیم خريد مشتری دارای اهمیت زيادی میدارد، بررسی ويژگی

ه کدارند نکشاورزی عرضه شده در بازار برچسبی شامل مشخصات، نحوه درست مصرف و ساير اطالعات موردی را 

 د. اين امر می تواند ناشی از نبود دانش بازاريابی يا عدم آگاهی نسبت به اهمیت اين موضوع باش

يدن، لمس يا بو های ظاهری از طريق دويژگی -1شوند: میها متمايز به طور سنتی، محصوالت غذايی به اين شیوه

و خصوصیات  های تجربه مانند طعم، مزه، لطافت، شیرينیويژگی -2کردن که به راحتی قابل شناسايی هستند. 

 .(Tronstad et al.,2014) مربوط به آن که فقط پس از مصرف محصول قابل ارزيابی هستند

اری از ز هم بسیکه هنو بردها به اين مسئله پیا بازديد از مراکز خريد و يا فروشگاهتوان ببا اين حال به راحتی می

صوص در رسند و اين مسئله در بخش کشاورزی و بخمحصوالت بدون درج ويژگی و ساير اطالعات به فروش می

 آيد.ها بیشتر به چشم میفروش میوه

 نوع که داخلی موسسات در 1346 سال مصوب بهداشتی و آرايشی آشامیدنی، خوراکی، مواد قانون 11 ماده طبق

تولیدکنندگان اين  ،گردد می منتشر آنها صورت و معین پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از آنها

 فرآورده نوع هر مورد در را الزم مشخصات پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دستور طبق مکلفند محصوالت

 برچسب مقررات مشمول ضابطه اين .نمايند قید جنس محتوی ظرف يا بندیبسته روی بر خوانا فارسی خط به

 ها،رستوران هواپیمايی، پروازهای ها، کترينگ در شده عرضه بندی بسته بدون غذاهای: باشدنمی زير موارد گذاری

 General Directorate of Monitoring) است             هنشد بندیبسته مرغتخم سبزی، و ها، میوهسرويس سلف

and Evaluation of Food, Cosmetic,2010). 

 تواندمی وبخشد برچسب با شناساندن محصول و برند، همچنین با ارائه اطالعاتی درباره آن، به محصول اصالت می

ساير  بهنسبت  را دارد و اين محصولخواهید اين پیام را به مشتری منتقل کند که محصول همان چیزهايی که می

 (Brinzea & oancea,2016). محصوالت مشابه در بازار بهترين است

رورش پ "و  "لمسا"، "سازگار با محیط زيست"، "طبیعی"روند رو به رشد عالقه مشتری به محصوالتی که به عنوان 

الحات و ها، اصطچسبز برشوند، وجود دارد. تولیدکنندگان معمواًل ابه بازار عرضه می "شده با معیارهای انسانی داده

-یما تولید ه رشد يها برای تأيید اينکه محصوالتشان  واقعاً به روشهای منطبق با ترجیحات مصرف کنندگواهینامه

. شودی مید سردرگمهای زيادی وجود دارد و در بسیاری از موارد، تنوع باعث ايجاکنند. برچسبشوند، استفاده می

ورد هستند م کنندگانی که به رهنمودهای خاصی پايبندکنندگان يا فرآوریها فقط توسط تولیدبرخی از برچسب

صلی از ه هدف اشود. سشوند؛ که به آن گواهینامه گفته میاستفاده قرار می گیرند و توسط شخص ثالث تأيید می

دارد که  وجوديادی کنندگان. با اين وجود، داليل زرسانی، محافظت و ترغیب مصرفگذاری وجود دارد: اطالعبرچسب

وايد فلم، اسمواد غذايی  شود، از جمله شناسايی نحوه پردازش غذا، نحوه رشد،ها استفاده میها و گواهینامهاز برچسب

 .(Tedrow et al.,2018) غذايی يا کیفیت برتر آن
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ا خارجی يذاتی  هایکنند، به عنوان نشانهگیری برای خريد استفاده میکنندگان هنگام تصمیمهايی که مصرفنشانه

عث تغییر در هايی است که در صورت تغییر، باهای ذاتی نشانهنشانه. (Jacoby et al.,1971)اندبندی شدهطبقه

واملی عرونی با های بیشود. نشانهای، اندازه، شکل و رنگ محصول( میمحصول فیزيکی )مثال طعم، محتوای تغذيه

ايد همی که بمايز متوان مثال قیمت، تصوير فروشگاه، برچسب، تبلیغات(. شود )به عنغیر از محصول فیزيکی ارائه می

لی د، در حاارائه شو کننده يا فروشندهتواند توسط تولیدهای از نوع خارجی میبه آن توجه شود اين است که نشانه

 .(Pay et al.,1996) شودهای ذاتی توسط خود محصول تعیین میکه نشانه

ای هشانهنارائه برچسب بر روی يک محصول کشاورزی يا باغی، الزم است که بر روی  به منظور تعیین اهمیت

ست خوردار اشتری برکنندگان از اهمیت بیمحصول از نوع ذاتی تمرکز شود که در ارزيابی اولیه مطلوبیت برای مصرف
(Riezebos,1994). 

ابل قاز خريد  کننده قبلراحتی توسط مصرفهای محصول هستند که به های ذاتی پنهان، آن دسته از ويژگینشانه

ده اتی فاش شهای ذشناسايی نیستند )به عنوان مثال طعم و مزه محصول، يا دوام و قابلیت اطمینان محصول(. نشانه

زيابی سايی و ارتواند آنها را بصری يا فیزيکی شناکننده میهای محصول است که مصرفشامل آن دسته از ويژگی

 .(Pay et al.,1996)کند 

نظر  تواند محصول را ازکننده بدنبال آن است، مشتری میپس از مشخص شدن  ويژگی مهمی که يک مصرف

دهد ها نشان میررسیهای خارجی دارد. بگیری خريد تأکید کمی بر نشانهفیزيکی ارزيابی کند و بنابراين در تصمیم

خصوص محصول، اهمیت درج برچسب برای های مورد عالقه مصرف کنندگان در که با مشخص شدن ويژگی

ست، اتی پنهان که ويژگی مهم محصول يک نشانه ذايابد. با اين حال، هنگامیکننده کاهش میمحصول برای مصرف

 .(Pay et al.,1996) کندکنندگان فراهم میاين برچسب ارزش قابل توجهی برای مصرف

دام کشور اق اين نتیجه رسید که موسسات زيادی در داخلتوان به های مختلف میبا جستجوی کوتاهی در وبسايت

ر اثیر آن بها و تبکنندگان در برخورد با اين برچساند رفتار مصرفهای مختلف میوه کردهبه تولید و فروش برچسب

 نيد که اد داروجو یو تجرب ینظر قاتیتحقروی میزان خريد مشتری يک از موضوعاتی است که نیاز به بررسی دارد.

و  هاهکنندرآوریف، کنندگاندیکنندگان به تولبر اعتماد مصرف يیمواد غذا یهاکند که برچسبمی ديیدعا را تأا

فاوت را مت يیمواد غذا یهاها برچسبکنندهمیکننده و تنظحال، مصرف نيدارند. با ا ریتأث يیکنندگان مواد غذاعيتوز

 .(Tonkin et al.,2016) دانستکننده کنندگان گمراه توسط مصرف ها راتوان برچسبمیهم  ند، و هنوزکنمی ریتفس

 یشکال سنتارنگ( بهتر از  اينماد  ،کی)با استفاده از گراف یریتفس یهاه برچسبنشان داده است ک همچنین

مشاوره  بدون ايبا  یریتفس یهاکنندگان از برچسباستفاده مصرف یچگونگ یبرچسب قابل درک هستند. بررس

 .(Zurzolo et al.,2017) مهم است ،يیغذا عيدر صنا یسازادهیبل از پق یپزشک

 ، در برخیدهنده میتری را حتی نسبت به قبل ارايتر، مفیدتر و دقیقهای مواد غذايی اطالعات کاملهرچند برچسب

رای برا  هاهای مواد غذايی حاوی اطالعات بسیار زيادی هستند که درک آنتحقیقات بیان شده است که برچسب

 .(Jacobs et al.,2011)کند مشتری دشوار می

 پیشینه مطالعات 
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Rao and monroe (1989) عیار م کيوان را دارد که به عن نيا يیبرچسب توانا کيتحقیقات خود نشان دادند که،  رد

 یوبمطل تیفیاز ک ديبا برچسب با یباشد که هر محصول یمعن نيتواند به ایم وعمل کند  تیفیک یبرا مقايسه

 نيراناباشد، بخاص سازگار ب دیخط تول کيدر  ديدهد بایکه برچسب نشان م یمحصول یهایژگيبرخوردار باشد. و

 دهند. وندیمحصول پ تیتوانند برچسب را با مطلوبیکنندگان ممصرف

Png and reitman (1995) ،ا ر یرشتیب یبازده ،کالس محصول کيبرچسب در  یمحصوالت دارا نشان دادند که

 یکيزیف یرگذابرچسب نهيهز نیمحصول و همچن یهایژگيو یسازمربوط به استاندارد یهانهيجبران هز یبرا

د که تی هستنمحصوال یبرا باالتریکنندگان آماده پرداخت هزينه کنند. گفته شده است که مصرف افتيمحصول در

 .و نمونه آنها بسیار گران است سخگیرانهبازرسی آنها 

Pay et al (1996)  ،و  یارگذبرچسب مشاهده زانیبودن م نيیپادر پژوهشی که انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که

ه و شان دادرا ن یذات یهامهم محصول نشانه یهایژگيکه و یدر موارد یو باغ یمحصوالت کشاورز یمارک تجار

 یهایژگيکه و یمحصول یاست. برا هیبل توج، قابرخوردار باشند یکيولوژیتنوع ب در یدرجه کماز  دکنندگانیتول

 یادر مگان را قکنندمصرف ،دیمحل تول یهابرچسب پنهان است، استفاده از انواع مختلف یذات یهامهم آن نشانه

، از است یژگيو نيمتر، که طعم مههاوهیاز م یتعداد یکنند. برا دایمورد عالقه خود پ یهایژگيسازد محصول را با و

کم  وش آسان ور کي نيا دکنندگانیتول یشود. برایم ادهاستف یشتریمتنوع ب یهامبدا و از برچسب کشوربرچسب 

 وهیم یبرا از لحاظ قیمتی یمثبت قابل توجه ریکننده است و تأثمصرف یجستجو یهانهيکاهش هز یبرا نهيهز

  دارد.

-ه مصرفب یو فرآور دیتول یرد روشهاارائه اطالعات معتبر در مو ،Tronstad et al (2005)طبق نتیجه پژوهش 

ارای ديی که محصول غذا کي ايدهد که آ صیتواند تشخیکننده نممصرف کمعموال ياست.  دهیچیکنندگان پ

-یمنندگان نک، مصرفیبه طور کل .است افتهيپرورش  است واقعا از همین طريق "ستيز طیسازگار با مح"رچسب ب

 یمک مموارد ک یکننده در برخدینه. شهرت تول اياعتبار هستند  دارای ببرچس یکه ادعاها مطمئن باشندتوانند 

 .کند

Guru and horne (2000)  ،ننده کبرچسب به مصرف نيا اگرچه خوددر تحقیقات خود به اين نتیجه رسیدند که

ها ارکم سهياا مقنشان دهد. ب یشتریکنندگان توجه بتواند به مصرفی، اما مبد ايغذا خوب است  کيکه  ديگوینم

ا م یند برارار دارسالم ق يیغذا ميرژ کيرا که در  يیتواند انتخاب غذاهای، برچسب ماز ارزش روزانه یدرصد یبرا

هانه آگا یریگمیو حق آنها در تصم قيکنندگان در دانستن حقامصرف یزدن شامل مسئله آزاد سبآسان کند. برچ

 یراب ین مشترروزافزو یکننده و تقاضامصرف یهاخواسته شيافزابه  ديبا نیخورند است. همچنیدرباره آنچه م

رکب مواد م و یبندبسته خير، نشان دادن تايیغذا یهایاطالعات خاص مانند اطالعات مربوط به آلرژ افتيدر

 توجه شود. يیمحصوالت نها

Ebrahimi et al (2017)  ردها و داليل استفاده يا عدم برچسب مواد غذايی: مفاهیم، کارک»در تحقیقات خود با عنوان

ف،توصیبهگردد،میان محصوالتتمايزايجادثباعدتوانمیبه اين نتايج رسیدند که، برچسب« استفاده از آن

شناسايیبهبیفزايد،محصولو کیفیتايمنیبهنسبتمشتریاعتمادبرنمايد،کمکبندی محصولهطبقوپیشبرد

یحتياشودمنجرمشتریخريدقصدبه افزايشگردد،احتمالیتقلیدهایيالبتقازانعمبرند کمک،وولمحص
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يک نگاهدرامادارند؛مختلفیکاربردینقشهایه برچسبهاکدادندنشانردد. همچنینگمحصولعدم پذيرشباعث

و شناساندنیفصتوبرند،ياولمحصشناسايی: گرفتدرنظرزير راکلیدینقشهایووظايفآنبرایتوانمیکلی

ول،ه محصببخشیدنالتاصمحصول،بهبخشیدنتمايزبرد محصول،پیشمحصول،بندیدرجهمحصول،محتوای

عواملکهدادان نشیقتحقاينديگرنتايج. احتمالیتقلیدهایيااز تقلبوگیریجلوتریمشالمتسازتحفاظ

زمینهايندرورت گرفتهصمطالعات. دارندنقشيانشترمطتوساز برچسبتفادهاسدمعاياستفادهدربسیاری

چونمحصولهاییالت، ويژگیتحصطحسودنبايینپونچناختیش ای جمعیتهويژگیهکتاساينازحاکی

عواملوزمانیفشارچونل موقعیتیعوامات،اطالعتفونودنبکوچکونچای برچسبهويژگیقیمت،بودنپايین

 اثرگذار استمشتريانطتوسبرچسبازاستفادهعدمياتفادهدر اساهی،آگمثلفردی

Ebrahimi et al (2017) که اين  ردندگردآوری ک 1برچسب را در جدول شمارهازاستفادهدراثرگذاراصلیعوامل

.اندعوامل را به چهار دسته اصلی و يازده بعد تقسیم کرده

 چسب( عوامل اصلی اثرگذار در استفاده از بر1جدول ) 
 ابعاد عوامل

 عوامل فردی

 آگاهی، انگیزه، شخصیت، درک، نگرش 

 آشنايی با محصول 

 آشنايی با برند 

 عوامل موقعیتی

 فشار زمانی 

 پرتیحواس 

 محیط فیزيکی و عوامل اجتماعی 

 های محصولويژگی
 قیمت 

 طعم محصول 

 های برچسبويژگی

 مقدار اطالعات 

 اندازه فونت 

 رنگ 

 خوانايی 

 تمحل درج اطالعا 

 اصطالحات علمی، فنی يا عددی 

 زبان بومی يا غیربومی 

 های جمعیتیويژگی

 اندازه برچسب 

 فرمت برچسب 

 سن، جنسیت، درآمد، تحصیالت 

Kumar and kapoor (2017) ه بزيادی  در مطالعه خود به اين نتیجه رسیدند که جوانان تحصیل کرده هندی اهمیت

دهند ه قرار میگیری در مورد خريد نهايی، آن را مورد مطالعدهند و قبل از تصمیمهای مواد غذايی میبرچسب

ل توجه يی قابهای مواد غذاکنندگان در واکنش مشتری نسبت به برچسبهمچنین جنسیت و عادت غذايی مصرف

 است. 
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Cowan et al (2000) سالمتی، هایانگیزه طعم، سالم، غذاهای از افراد قبلی اطالعات قبیل از عواملی داد نشان 

دارند.  دايرلن در سالم تقاضای محصوالت با داری معنی و مثبت رابطه پاسخگويان سن و های تضمینی برچس

Wang and sun (2003) و یلتحص سطح و مثبت رابطه افراد درآمد و سن تأهل، وضعیت چون عواملی دريافتند 

 ارگانیک ذايیغ محصوالت برای کنندگانمصرف پرداخت به تمايل با داری معنی منفی رابطه خانوار، اعضای تعداد

 سالمت و يستیز محیط تمايالت دارای افراد و فرزند دارای های خانم که داد نشان Loureiro et al (2002) .دارند

 آمريکا اورگن تايال در پورتلند شهر در اکولوژيک برچسب دارای سیب برای افزوده نرخ پرداخت به تمايل غذايی،

 .دارند
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 روش تحقیق 

يی مواد غذا خريدارانپژوهش انفرادی است. جامعه آماری اين کاربردی و ماهیت تجربی آن نوع  پژوهش حاضر از

نه در نظر ، حجم نموکرانباشد.بر اساس فرمول کوبخش می 4مل شا سوال و 21و پرسشنامه تحقیق شامل هستند 

 وزيع و طی دوتهای اجتماعی شبکه به صورت الکترونیک و از طريق پرسشنامهمی باشد.  پرسشنامه 384 گرفته شده

که  ده شنباخ استفادفای کرولاز آ پرسشنامه هاپرسشنامه تکمیل گرديد. برای پايايی  391تعداد  هفته پس از توزيع،

 بود، که بیانگر پايايی مناسب تمام مولفه ها می باشد 81/0پايايی کل برابر 

 نتایج و بحث 

 غیرها رامیان مت توان روابطها و ارتباط بین معیارهای مختلف، میآمده از پرسشنامهبا توجه به اطالعات بدست

يل ذه شرح داول و نمودارهای مختلف ببررسی نمود. برخی از نتايج و اطالعات آماری بدست آمده به صورت ج

 باشد.می

 مشخصات آماری متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 

 ر خانوادهدکوچک مورد جنسیت، سن، تاهل، تحصیالت، شغل و داشتن فرزند  کلی درپژوهش دموگرافیک اطالعات  

 است.نشان داده شده 2به صورت جدول شماره دهنده نفر پاسخ 391در 

 ( اطالعات دموگرافیک2)جدول 
 برحسب درصد برحسب تعداد متغیر

 جنسیت
 31.46%  123 مرد

 68.54%  268 زن

 وضعیت تاهل
 36.32%  142 متاهل

 63.68%  249 مجرد

 سن

 6.14%  24 سال و کمتر 20

 44.25%  173 سال 30تا  21

 30.95%  121 سال 40تا  31

 15.09%  59 سال 50تا  41

 2.81%  11 سال 60تا  51

 0.77%  3 به باال 61از 

 تحصیالت

 17.14%  67 ديپلم و کمتر

 37.85%  148 کاردانی و کارشناسی

 39.13%  153 کارشناسی ارشد

 5.88%  23 دکترا

 وضعیت شغلی
 26.34%  103 بیکار

 13.55%  53 خانه دار
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 26.34%  103 ساير)مشاغل آزاد و ...(

 33.76%  132 بخش خصوصی و دولتی( شاغل)کارمند

 فرزند کوچک در خانواده
 39.13%  153 دارم

 60.87%  238 ندارم

 جنسیت، سن و میزان خرید میان ارتباط 

شد که درصد مربوط بامی سال 40تا  31نشان داد که بیشترين میزان خريد مربوط به افراد رده سنی  هادادهبررسی 

سال  30تا  21ده سنی رو کمترين میزان خريد در افراد باشند ن بیش از ده درصد بیشتر میبه مردان از زنان به میزا

 .صد استدهنده خريد کمتر آنها نسبت به مردها به میزان ده درکه درصد مربوط به زنان، نشان باشدمی

  ( رابطه بین جنسیت، سن و میزان خرید3) جدول

 
 میوه و میزان آگاهی از آن العه برچسبهل و مطأتوضعیت سن،  ت،یجنس نیرابطه ب

ده ران مجرد ، مربوط به مردبرچسبنشان داد که بیشترين میزان مطالعه اطالعات روی  همچنین هابررسی داده

 ر حالی است کهداين  ؛باشدمیسال  30تا  21سال و کمترين میزان مطالعه در زنان مجرد رده سنی  40تا  31سنی 

 ارد.دینی قرار های سنی در سطح پايبرچسب در تمام گروههای موجود بر روی و نشانه میزان آگاهی از اطالعات
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 هل و مطالعه برچسبأتوضعیت سن،  ت،یجنس( رابطه بین 4جدول )

 میوه

 یزان اطالعاتهل و مأتوضعیت سن،  ت،یجنس( رابطه بین 5جدول )

 برچسب

 یت و سالمت میوهرابطه بین نظر افراد در مورد ارتباط برچسب میوه با کیف
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کیفیت  ای سالمت ولزومأ دارهستند  برچسبهايی که دارای میوهها نشان داد که به نظر بیشتر افراد، بررسی داده

 دارد.وجود نها بین داده ارتباط خاصیهای بدون برچسب نیستند و در اين موضوع بهتری نسبت به میوه

 برچسب میوه با سالمت میوه رابطه بین نظر افراد در مورد ارتباط( 1نمودار )

  
 ( رابطه بین نظر افراد در مورد ارتباط برچسب میوه با کیفیت میوه2نمودار )
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 های دارای برچسبرابطه بین نظر افراد و قیمت و کیفیت احتمالی میوه

وال ولی معم ندارند هتریلزوما کیفیت ب برچسبهای دارای دهنده، میوهکه از نظر افراد پاسخها نشان داد بررسی داده

کم و  ر محدودهباشد که درصد افرادی که ددهنده اين موضوع به صورتی میو نمودار نشان قیمت باالتری دارند

 .متوسط قرار دارند، تغییر قابل توجهی داشته و به ستونهای زياد و خیلی زياد افزوده شده اند

 ( رابطه بین نظر افراد و کیفیت احتمالی3نمودار )

 
 ( رابطه بین نظر افراد و قیمت احتمالی4ودار )نم

 

 های دارای برچسبنظر افراد در مورد تمایل ایشان برای خرید میوه
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تی قیمت ولی وق افراد ندارد روی میوه تاثیر زيادی در خريد برچسبها نشان داد که در حالت عادی، بررسی داده

ای های داریوهراد تمايل بیشتری برای خريد من باشد افيکسا برچسبهای بدون میوهبا  برچسبهای دارای میوه

 .و اين اختالف قابل توجه است دهندمیاز خود نشان  برچسب

 ( رابطه بین جنسیت و تمایل خرید5نمودار )

  
 ( رابطه بین قیمت و تمایل خرید6نمودار )
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 دالیل عدم مطالعه برچسب روی میوه

 را بیان حقیقت اهبرچسبادی از افراد بر اين باور هستند که اطالعات روی ها نشان داد که تعداد زيبررسی داده

دازه ک بودن انهای برچسب و کوچهای مربوط به خارجی بودن زبان نوشته، اين در حالی است که گزينهکنندنمی

 های برچسب داشته است.برچسب، کمترين تاثیر را در عدم مطالعه نوشته

 لعه برچسب( دالیل عدم مطا7نمودار )

 
 میوه برچسبسنجش دانش افراد در رابطه با اطالعات روی 

رتبط با متر موارد میوه در بیش هایبرچسبروی  درج شده افراد نسبت به اطالعات دانشها نشان داد که بررسی داده

 باشد.بودن می درجه کیفی، وارداتی يا صادراتی بودن، ارگانیک يا اصالحی بودن و استاندارد
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 ( دانش افراد نسبت به اطالعات برچسب8دار )نمو

 
 دهندگاناطالعات مورد انتظار جهت درج بر روی برچسب میوه از نظر پاسخ

ا تبط بورند مربدست آ برچسبها نشان داد که مهمترين اطالعاتی که افراد تمايل دارند که از روی بررسی داده

انتخاب در سطوح  151ا باشد و باقی موارد مانند درجه کیفی بمیانتخاب  218ها با ارگانیک و يا اصالحی بودن میوه

میزان  تولید و کنندگان مربوط به محلو کمترين اطالعات مورد توجه مصرف تری از اين مورد قرار دارندپايین

 .باشدنگهداری در انبار می
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 ( اطالعات مورد نظر افراد9نمودار )

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

داشته  طالعاتیاکنند های زيادی از سبد معیشتی خود تمايل دارند در مورد محصوالتی که تهیه میشافراد در بخ

های شات در بخن اطالعتواند در تصمیم خريد آنها تأثیرگذار باشد. میزان درک افراد از ايباشند و اين اطالعات می

ر دسترس دی است ايشان دارای اهمیتی بیشتر مختلف متفاوت است، همچنین افرادتمايل دارند اطالعاتی که از نظر

میم ر روی تصی میوه بآوری شده در بررسی انجام شده در مورد تأثیر برچسب روهای جمعانها باشد. با توجه به داده

ادی ت اعتمخريد مشتری نشان داد که بخش زيادی از افراد نسبت به اطالعاتی که بر روی برچسب درج شده اس

ورت صرند. به سب ندااد با تحصیالت عالی نیز دانش خوبی نسبت به اطالعات ارائه شده بر روی برچندارند و حتی افر

وی قیمت ری بر رتوان گفت در صورتی که اطالعات روی برچسب کافی، مفید و طبق نیاز افراد باشد و تأثیکلی می

ه افراد ن گفت کتوانند. همچنین میهای دارای برچسب را خريداری کنداشته باشد ، افراد تمايل دارند که میوه

میلی العات تکدی از اطبودن میوه و کیفیت آن، در مراتب بعبودن و يا اصالحیتمايل دارند در درجه اول از ارگانیک

 باشند.در مورد میوه اطالع داشته 

ز اه آگاهی ی کمک براهای مورد نیاز مردم ايران در داخل کشور و همچنین بهبا توجه به تولید بخش زيادی از میو

ر تصمیم ها بیوهشود در مطالعات آتی، اثر برچسب مکننده، پیشنهاد میکیفیت و ساير اطالعات مورد نیاز مصرف

-صرفمخريد  ها و میزانخريد مشتری و میزان رضايت از اين روند و همچنین تاثیر برچسب اصالح ژنتیکی میوه

 کننده مورد بررسی قرار گیرد.
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