
  

 

کنندگان چای ارگانیک در شهر ترجیحات مصرف عوامل موثر بربررسی 

 تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

 2، سمیه نرئی1*هاشم محمودی

 

 چکیده

ار شده نندگان آشککمصرف امروزه اهمیت مصرف محصوالت سالم و ارگانیک، با توجه به فوائد فراوان این محصوالت بیش از پیش بر
ن ناهمگنی حاظ کردلکنندگان چای ارگانیک در شهر تهران با ژوهش بررسی عوامل موثر بر ترجیحات مصرفهدف از این پ است.

ز طریق ورد نیاز ااطالعات م ها والجیت آمیخته استفاده شده است. داده باشد. برای این منظور از مدلکنندگان میترجیحات مصرف
آوری شدند. نتایج حاصل جمع 1396گو از میان شهروندان تهرانی در سال پاسخ 405ز های میدانی با طراحی و تکمیل پرسشنامه اپیمایش

ابقه سیالت، سن، آمد، تحصکند. سطوح مختلف درکنندگان را تایید میاز برآورد مدل الجیت آمیخته  ناهمگنی ترجیحات بین مصرف
ا نشان داد هرآورد مدلبصل از اخته شدند. همچنین نتایج حامسمومیت و آگاهی از محصوالت ارگانیک از جمله عوامل منابع ناهمگنی شن

افزایش آگاهی  لعه، کمک بههای مطابیماری و عوارض در بلند مدت بستگی دارد. با توجه به یافته که حداکثر تمایل به پرداخت به ویژگی
 گان به مصرفکنندصرفمنظور ترغیب م گرا بههای هدفمردم نسبت به خصوصیات محصوالت ارگانیک و نیز استفاده از استراتژی

 شود.محصوالت ارگانیک پیشنهاد می

 آزمون انتخاب، ترجیحات اظهار شده، تئوری ارزش لنکستر، تمایل به پرداخت کلمات کلیدی:
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  مقدمه

 درحال ایکشوره در را غذا تولید هایسیستم که است شدید بیوفیزیکی مشکل یک خاک کاهش سالیانه کیفیت

 جهت یمیاییش وادم زا ظیمع نابعیم خیر،ا هایدهه طول در (. ,2011Azadi et al) کندتهدید می جهان هتوسع

 کشورهای رد کشاورزی تولیدات در مواد این صرفم از ناشی امطلوبن آثار ست.ا دهش عرفیم ذاییغ وادم تامین

 ارگانیک شاورزیک سمت به سنتی کشاورزی از تحرک تا شد وجبم زیست، محیط و انسان المتس بر مختلف

ه موضوعات بها نسبت حساسیت گسترش کشاورزی ارگانیک به ویژه پس از تشدید (. ,2003Greene) شود تسریع

ر جهان به طور ارگانیک نیز د در راستای این توسعه، بازار غذای .ای گرفتکشاورزی، رشد فزاینده محیطیزیست

ز وجود مواد زیان . از یک سو با توجه به نگرانی ا(Pino et al, 2012)د نکگسترش پیدا می درصد 20متوسط سالیانه 

 محصوالت یسه باآور در محصوالت غذایی و از سویی دیگر خصوصیات بارز و مزایای مثبت محصوالت ارگانیک در مقا

ران از در ای هکباشد چای از جمله این محصوالت میگونه محصوالت رایج گردیده است. متداول کشاورزی، مصرف این

ر بین دبا توجه به اهمیت مصرف چای ردی دارد. فای جایگاه منحصر به نظر میزان مصرف و سهم در الگوی تغذیه

توجه  ر موردباشد که طی سالیان اخیخانوارهای ایرانی، چای ارگانیک از جمله محصوالت کشاورزی ارگانیک می

 مناطق الت ارگانیک از جمله چای ارگانیک در برخیبیشتری واقع شده است. خوشبختانه اهمیت مصرف محصو

  های خاص این شهر مورد توجه بیشتری واقع شده است.کشور از جمله شهر تهران با توجه به ویژگی

باشد. اگرچه کنندگان مییکی از عوامل اساسی و تاثیرگذار در مصرف محصوالت ارگانیک شناسایی ترجیحات مصرف

گیری در مورد محیط زیست کنندگان در هنگام تصمیماند که مصرفای ارگانیک نشان دادهمطالعات در مورد بازاره

 کنندگانمصرف اکثر (.Carlsson et al, 2007)باشد نگران هستند، اما درجه نگرانی در بین افراد متفاوت می

 به نسبتر( د )و در برخی موارد برتفر به منحصر محصوالت اینکه درک دلیل به را ارگانیک محصوالت

کنندگان محصوالت  ارگانیک  . برخی از مصرف(Vindigni et al,2002)ند کنمی انتخاب ،ددارن مرسوم هایجایگزین

 هاینگرانی دلیل به دیگر که برخی حالی در د دهنمیترجیح  سالمتی خطرمانند اجتناب از  های شخصیبرای انگیزه

از طرف  (.Davis, 1994) کنندرا انتخاب میمحصوالت ارگانیک  و هوا آب زیستی، تنوع مورد در دوستانه و اخالقی 

کنندگان با این شواهد مرتبط است که دیگر، دلیل اصلی عدم انتخاب محصوالت ارگانیک توسط برخی از مصرف

 هایویژگی اینکه به توجه با خصوص به هستند، بهتر سنتی طور به شده تولید هایجایگزین

 باشدنمی پذیر امکان سطحی و ظاهری نگاه با تنها آنها شناسایی امکان و هستند درونی انیکارگ محصوالت کیفیت
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(2015Barlagne et al, .) بین در ارگانیک محصوالت برای ترجیحات در 1ناهمگونی ایده از ها،یافته این کلی، طور به 

 ) باشندنمی یکسان مختلف افراد رایب ترجیحات که رسدمی نظر به منطقی فرضیه این پس کند.می حمایت افراد

2004Hu et al, ). اند.کرده بررسی را ارگانیک محصوالت مصرف بر موثر عوامل کشور داخل در مختلفی مطالعات  

(2011) al et Ghorbani به گرایش برای رضوی خراسان استان کشاورزان اعتبارات بالقوه تقاضای بر مؤثر عوامل 

 نظام ایجاد ها،یافته به توجه بـا .کردند بررسی را خطی رگرسیون الگوی از استفاده با ایانهگلخ ارگانیک خیار تولید

 توان افزایش جهت در کشاورزان درآمدهای ارتقا وقت، تمام کشاورزی به تشویق ارگانیک، محصوالت بازار اطالعات

 به بیمه نیز و ای گلخانه محصوالت تولید در آنها نقش ارتقا و کشاورزی ناظرین از استفاده گذاری،سرمایه برای مالی

 لیتما بر رگذاریتاث یرهایمتغ نییتع و یبررس به ایمطالعه در al et Kochaki (2013)   .شد ارائه پیشنهاد عنوان

 شهرستان سطح در پرسشنامه 200 لیتکم با آنها پرداختند. مشهد شهرستان در کیارگان محصوالت کنندگانمصرف

 را کیارگان محصوالت مصرف و دیخر برای کنندگانمصرف شیگرا عامل نتریمهم یزیتما لیتحل یگوال یریبکارگ و

 ارزش به نسبت کنندگانمصرف یآگاه شیافزا عامل نیهمچن آنها نمودند. یمعرف محصوالت نیا ییغذا زشار

 قرار دییتا مورد سالم ییغذا مواد مصرف و دیتول گسترش و توسعه جهت مهم یعامل را کیارگان محصوالت غذایی

 شهر کیارگان محصوالت رشیپذ بر موثر عامل چهار ،یعامل لیتحل روش از استفاده با al et Rajabi (2013)  دادند.

 هاییژگیو و بهبود ،یدسترس بهبود آموزش، و یرسان اطالع عوامل آنها پژوهش نیا در دادند. قرار یبررس مورد کرج

 نمودند. ییشناسا کیارگان محصوالت رشیپذ بر موثر عوامل عنوان به را یتیحما التیتسه ارائه و محصول
al et Mohammadi (2015) یبررس را مشهد شهر در کیارگان محصوالت مصرف و یآگاه بر موثر عوامل یپژوهش در 

 تمحصوال از افراد کامل یآگاه حالت در که داد نشان چندگانه تیالج یالگو برآورد از حاصل جینتا نمودند.

 کیارگان محصوالت مصرف عدم و مصرف بر محصوالت نیا از استفاده سابقه و تیجنس سن، یرهایمتغ ک،یارگان

 و تیجنس و سن یرهایمتغ بر عالوه ک،یارگان محصوالت از افراد ناقص یآگاه حالت در که یحال در است. اثرگذار

 نیا مصرف بر زین کیارگان محصوالت متیق و خانواده درآمد متوسط یرهایمتغ محصوالت، نیا از گذشته استفاده

 یدام محصوالت یآت مصرف زانیم بر موثر عوامل Ghorbani & Shahpouri (2016)  .اندبوده اثرگذار محصوالت

 قرار یبررس مورد نامرتبط ظاهر به هایونیرگرس روش از استفاده با مشهد شهرستان یخانوارها توسط را کیارگان

 51 د،یسف گوشت از درصد 53 ب،یترت به نیانگیم طور به دارند لیتما یمشهد یخانوارها هاآن دگاهید از دادند.

 اختصاص آنها کیارگان نوع به را خود یمصرف یماه از درصد 7/45 و قرمز گوشت از درصد 5/49 ات،یلبن از درصد

 تفاوت پرداخت به لیتما ه،مطالع مورد افراد تیجنس و التیتحص یرهایمتغ قیتحق یهاافتهی برابر نیهمچن دهند.

 سالمت هاییدلنگران ریمتغ و کینارگا برچسب ،ییغذا ارزش ک،یارگان ریغ به نسبت کیارگان یدام محصوالت متیق

 در یمنف ریتاث مذکور یدام محصوالت ظاهر ریمتغ و مثبت ریتاث کیارگان ریغ یدام محصوالت مصرف از یناش یانسان

                                          
1. Heterogeneous  

679 



 

 

 ترجیحات بر موثر عوامل همچون داخلی مطالعات چه اگر .اندداشته کیارگان یمدا محصوالت یآت مصرف به لیتما

 در ترجیحات ناهمگنی فرضیه مطالعات این از هیچکدام اما نمودند، بررسی را ارگانیک محصوالت کنندگانمصرف

 کنندگانرفمص بین در ترجیحات ناهمگنی بررسی حاضر پژوهش از هدف لذا ننمودند. لحاظ را کنندگانمصرف بین

 با تا است آن بر سعی حاضر پژوهش در باشد.می 1آمیخته الجیت الگوی از استفاده با تهران شهر در ارگانیک چای

 ارگانیک چای کنندگانمصرف میان در ناهمگنی بررسی به (CE) 2انتخاب آزمون یک در دموگرافیک هایداده ادغام

 شود. پرداخته  آنها (WTP) 3پرداخت به تمایل و

 تحقیق روش

شکل گرفته است. این ( RUM) 4روش آزمون انتخاب بر پایه تئوری اقتصاد خرد النکستر و نظریه مطلوبیت تصادفی

های کاالها است که کنندگان فی نفسه به خود کاال عالقمند نیستند، بلکه این ویژگیکند که مصرفرویکرد بیان می

ری مصرف النکستر، مطلوبیت برخواسته از مصرف یک کاال مستقیما از دهد. در واقع در تئوبه آنها مطلوبیت می

آید. به عبارتی ها و مشخصات آن کاال به دست میشود بلکه از مجموع مطلوبیت ویژگیمصرف آن کاال حاصل نمی

 های آن کاالست. همچنین نظریه مطلوبیتمطلوبیت مصرف یک کاال قابل تجزیه شدن به مطلوبیت حاصل از ویژگی

شود به طور مستقیم برای محقق قابل کند که تمام اجزاء تابع مطلوبیت که از انتخاب افراد ناشی میتصادفی بیان می

 i. طبق این روش تابع مطلوبیت غیر مستقیم برای هر پاسخگوی (Hearne and Salinas, 2002)مشاهده نیستند 

(U)  گردد: یک بخش معین میبه دو بخش تقسیم(V) های  به عنوان یک شاخص خطی از ویژگیکه معموال

( که اثرات غیرقابل مشاهده روی انتخاب eباشد و یک بخش تصادفی )در مجموعه انتخاب می jهای مختلف گزینه

 دهد:( تابع مطلوبیت غیر مستقیم را نشان می1دهد. معادله )افراد را نشان می

(1) 
ijijijijijij ebXeXVU  )( 

رجیح دهد به این ت hبه هر گزینه دیگر همچون  iCرا در مجموعه انتخاب  gهر فرد گزینه  بنابراین احتمال اینکه

ها در مجموعه انتخاب بیشتر نسبت به مطلوبیت سایر گزینه iبرای فرد  gبستگی دارد که مطلوبیت حاصل از گزینه 

 :(Hensher et al, 2007)( نشان داده شده است 2باشد که این در معادله )

(2) )]()[(),( igihihigihig eeVVpghUUP  

                                          
1. Mixed Logit  
2. Choice Experiment  
3. Willing To Pay  
4. Random Utility Theory  

680 



 

 

 

( تابع مطلوبیت غیر ijeبرای اینکه بیان روشنی از این احتمال داشته باشیم نیاز به شناخت توزیع جمالت اخالل )

باشد. فرض معمول این است که جمالت تصادفی یا اخالل تابع مطلوبیت غیر مستقیم به وسیله یک مستقیم می

 اند.به صورت همسان و مستقل توزیع شده (2)توزیع وایبول 1توزیع مقدار نمایی

(3) 
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زینه گب هر شود جمالت تصادفی تابع مطلوبیت غیر مستقیم توزیع وایبول دارد احتمال انتخاوقتی که فرض می

 یان گردد که( ب3) تواند به صورت توزیع الجستیک ارائه شده در معادلهمی iCاز مجموعه انتخاب  gتر همانند ارجح

 .(McFadden, 1973)های الجیت، از جمله مدل الجیت آمیخته برآورد کرد توان از طریق مدلاین معادله را می

مدل الجیت آمیخته مدل بسیار منعطفی است و تقریبا هر مدل انتخاب گسسته مشتق شده از تئوری مطلوبیت 

یافته مطرح شده است دل اخیراَ به عنوان یک مدل توسعهشود. این متصادفی با استفاده از این مدل تخمین زده می

ای( محدودیت رفتاری کمتری دارد. مدل های الجیت متعارف )الجیت شرطی و الجیت چندجملهکه نسبت به مدل

دهد پارامترهای الجیت آمیخته یک مدل کلی و دربرگیرنده الجیت شرطی استاندارد است؛ به عالوه اینکه اجازه می

ده، برای افراد مختلف، متفاوت باشند. همچنین در این مدل الزامی به رعایت فرض استقالل آلترناتیوهای برآورد ش

کنندگان چای ارگانیک سازی تغییرات سلیقه مصرفنیست. مدل الجیت آمیخته اجازه مدل (IIA) 3نامرتبط

تی برای تعدادی از ضرایب است. با فرض دهد و الزمه آن، در نظر گرفتن توزیع احتماال)ناهمگنی رفتار( را به ما می

ii، بردار پارامتر خود را دارد که از میانگین جامعه متفاوت است: iاینکه هر فرد    مطلوبیت هر گزینه به ،

 ( خواهد بود:4صورت معادله )

(4)      jtjij XVU   ))(( 

ها است. در صورتی که eافراد مختلف، متفاوت بوده و مستقل از چگالی بین  )β)fبا چگالی معین  iβکه بردار ضرایب 

iβ  مشاهده شده باشد، احتمال انتخاب به طور ساده یک الجیت استاندارد خواهد بود. به دلیل نامشخص بودنiβ، 

                                          
1. Extreme- value Distribution  
2. Weibull distribution  
3. Independence of Irrelevant Alternatives   
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ت آمیخته به آید. بنابراین احتمال الجیبه دست می iβانتگرال احتمال الجیت استاندارد بر روی همه مقادیر ممکن 

 صورت زیر خواهد بود:

(5)                                       
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 (.Train, 2003) شوندنمایی برآورد میپارامترهای مدل الجیت آمیخته از طریق روش حداکثر راست

ها، به دهندگان بین ویژگیل انجام شده توسط پاسختوانند به منظور برآورد توازن و تبادها، میضرایب به دست آمده برای ویژگی
ی زیر به ازای به دست آوردن یا دهندگان را طبق رابطهکار روند. ویژگی قیمت در تعامل با سایر صفات، تمایل به پرداخت پاسخ

 ,Hensher & Greenشود )گیرد. این مقدار همچنین قیمت ضمنی نیز نامیده میاز دست دادن سطوح مختلف، اندازه می

2003:) 

(6)        
price

attributeWTP



  

ه رسشنامپکنندگان چای ارگانیک در شهر تهران، یک جهت دستیابی به اهداف مطالعه و بررسی ترجیحات مصرف

ها و ویژگی های انتخاب طراحی شد. نخستین گام در طراحی آزمون انتخاب، تعیینبرابر با اصول طراحی آزمون

نتخاب دانی اهای مطالعات گذشته و بررسی های میهای مورد نظر بر پایه بررسیباشد. ویژگیگی میسطوح هر ویژ

سطح )  در دو ها و عوارض در بلندمدتهایی که در مطالعه حاضر در نظر گرفته شده است شامل بیماریشد. ویژگی

و  دون عطربوش عطر و خوش طعم، سطح )خدر بلندمدت باعث بیماری می شود، عوارض ندارد(، عطر و طعم در دو 

درصدی  25طعم تلخ و گس(، باقی مانده سموم و آفت کش در سه سطح ) استفاده از سموم و آفت کش، کاهش 

گواهی  درصدی استفاده از سموم(، گواهی ارگانیک در سه سطح )عدم گواهی، 100استفاده از سموم، کاهش 

تومان،  30.000تومان،  20.000و قیمت که در سه سطح ) ارگانیک داخلی، گواهی ارگانیک داخلی و خارجی(

شان داده شده ن( نمونه ای از کارت انتخابی مورد نظر در مطالعه حاضر 1تومان( تعریف شد. در جدول ) 35.000

 است. 
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 ( نمونه کارت انتخاب1جدول )
 Cگزینه  B  گزینه Aگزینه  ها/سطوحویژگی

در بلندمدت باعث  عوارض ندارد  ها و عوارض در بلند مدتبیماری
 شودبیماری می

 
 

 
تمایلی برای مصرف 
چای ارگانیگ و چای 

 سالم ندارم

 عطر و طعم
    

بدون عطر و طعم  
 تلخ و گس

بدون عطر و طعم تلخ و 
 گس

استفاده از سموم و   باقی مانده سموم و آفت کش
 کشآفت

درصدی  25کاهش 
 استفاده از سموم 

 یکگواهی ارگان
 

گواهی ارگانیک داخلی و  عدم گواهی 
 خارجی 

 قیمت بسته نیم  کیلویی )تومان(
 

 20.000 35.000 

 دهید؟ها را ترجیح میکدام یک از گزینه

 

   

 

 33*22 نتخاب،های ممکن برای آزمون ابا توجه به ویژگی های تعریف شده و سطوح متناظر با آنها، تعداد حالت

اری ز روش آمستفاده انه خواهد بود. از آنجا که امکان آزمون این تعداد گزینه وجود ندارد لذا با اگزی 108معادل 

گزینه مورد نظر در  10گزینه انتخاب شد.  10تعداد  SASبهینه و اثرگذاری های اصلی متعامد با نرم افزار  Dقاعده 

ه مصرف چای بخابی یک گزینه صفر )تمایلی مجموعه انت 5مجموعه انتخاب دوتایی گنجانده شدند. سپس به هر  5

است  ارگانیک و چای ارگانیک ندارم( نیز اضافه گردید. لذا هر مجموعه انتخابی شامل دو گزینه مربوط به چای سالم

چای  سبت بهنو همراه با گزینه صفر که امکان ارزیابی انتخاب هر یک از محصوالت چای سالم و چای ارگانیک 

د شود پرهیز شوکند و هم از اثرگذاری های نامطلوبی که از انتخاب اجباری ناشی مییمعمولی را فراهم م
(Mahmoudi et al, 2021  .) 

ورت صادفی صتگیری به روش دهند و نمونهجامعه آماری در مطالعه حاضر را، افراد منطقه یک تهران تشکیل می

ه با طراحی و تکمیل آوری دادفرد تعیین شد. ابزار جمع 405گرفته است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 

ار افزده از نرمهای رگرسیونی با استفااز طریق مصاحبه حضوری انجام و برآورد مدل 1396ها در سال پرسشنامه

STATA 15  وNLOGIT 5 رفته است. صورت گ 
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 نتایج و بحث

رگانیگ و درصد آنها از محصوالت ا 94سال بوده  و  85/31دهندگان (، متوسط سن پاسخ2طبق نتایج جدول )

 باشد.یمنفر  92/2دهندگان مرد بوده و متوسط بعد خانوار درصد پاسخ 68اند. خواص آنها آگاهی داشته

 دهندگان(. نتایج آمار توصیفی پاسخ2جدول )

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین غیرمت

 18 71 1/65 85/31 سن )سال(

 0 1 22/0 68/0 جنس

 2 7 06/3 8/4 طیف( 7تحصیالت )سطح تحصیالت 

 0 8 75/2 92/2 بعد خانوار )تعداد اعضای خانوار(

 0 1 17/0 22/0 مسمومیت )سابقه مسمومیت غذایی(

 1 5 07/1 26/3 طیف( 5درآمد )درآمد ماهیانه خانوار 

 0 1 06/0 94/0 آگاهی )دانش و آگاهی از محصوالت ارگانیک(

 

زارش شده است. در گ( 3نتایج حاصل از برآورد الگوهای الجیت آمیخته و الجیت آمیخته با اثرات متقابل در جدول )

ج به ساس نتای. بر اندها به جز ویژگی قیمت دارای توزیع نرمال در نظر گرفته شدالگوهای الجیت آمیخته همه ویژگی

 قی ماندهطعم، با وهای بیماری و عوارض در بلندمدت، عطر های برآوردی برای هر یک از ویژگیدست آمده، میانگین

وان تیم بر این اساس باشند.دار بوده و عالئم انتظاری را دارا میسموم گواهی ارگانیک و قیمت از نظر آماری معنی

به  یک دارند.کنندگان جهت انتخاب چای ارگانداری بر ترجیحات مصرفآثار معنی های مذکورگفت تمامی ویژگی

ا، هر ویژگیح باالتهای انجام شده، به طور کامال منطقی سطوعالوه، بر اساس عالئم ضرایب برآورد شده و کدگذاری

ست که این معنی قیمت بددهند. عالمت منفی ویژگی های چای سالم و ارگانیک را افزایش میاحتمال انتخاب گزینه

احتمال  ها ازنهنهادی باالتر، باعث کاهش مطلوبیت افراد شده و نسبت به سایر گزیهای دارای قیمت پیشگزینه

 انتخاب پایینی برخوردارند.

باشد، لذا انحراف های لحاظ شده تنها ویژگی قیمت دارای توزیع نرمال میبا توجه به این نکته که در بین ویژگی 

ها، نیز برآورد شده است. این مقادیر بیانگر، میزان پراکندگی تاندارد مرتبط با توزیع پارامترها برای باقی ویژگیاس

، بیانگر همسانی استاندارددار از ضرایب در قسمت انحراف پارامترهای غیرمعنیباشد. حول میانگین پارامترها می

ترجیحات  این بدین معناست که تمام اطالعات در رابطه با دهندگان در رابطه با آن مولفه است.ترجیحات پاسخ

 استاندارداگر انحراف  ها، در میانگین برآورد شده، گنجانده شده است. امادر خصوص این مولفه کنندگان چایمصرف
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حول ) نمونه بینبرآورد پارامتر در  است که ناهمسانی دری دار باشد، به این معنای معنیبرآورد شده، برای مولفه

اینگونه تفسیر شود، که افراد مختلف، ترجیحات گوناگونی  تواندوجود دارد. این امر می (میانگین برآورد شده پارامتر

 (.Vojáček O & Pecáková, 2010) باشندمی میانگین بدست آمده از جمعیت نمونه دارند که متفاوت از برآورد

وردی در الگوی برآ های وارد شدهارد برآورد شده برای همه ویژگی( انحراف استاند3در نتایج گزارش شده در جدول )

شده،  های لحاظتوان اظهار کرد در خصوص همه ویژگیباشند. لذا با توجه به مطالب بیان شده، میدار میمعنی

-صرفه من معنا کها وجود دارد. بدیکنندگان چای( نسبت به این ویژگیناهمگنی در ترجیحات افراد نمونه )مصرف

ای مصرف چ های اثرگذار بر تصمیم آنها جهتکنندگان چای ترجیح همسان و مشابهی در خصوص هر یک از ویژگی

 ارگانیک ندارند.

تواند کسانی را که تحت کند، اما نمیهای مشاهده نشده ترجیحات را در مدل لحاظ میمدل الجیت آمیخته ناهمگنی

سایی کند. به عبارت دیگر منبع این ناهمگنی نامشخص خواهد بود. در گیرند، شناتاثیر تغییرات سیاستی قرار می

تواند به عنوان منشاء بالقوه ناهمگنی در ترجیحات افراد، های مختلفی از جمعیت نمونه میها، ویژگیتحلیل داده

اهمگنی . جهت دستیابی به یک دید کلی از دالیل منبع ن(Boxall & Adamowicz, 2002)مورد بررسی قرار گیرد 

ساز این ناهمگنی باشند، استفاده شده است. لذا در مطالعات مختلف از متغیرهای دموگرافیک که ممکن است زمینه

 Boxall؛ Vojáček O & Pecáková, 2010)مدل الجیت آمیخته با لحاظ نمودن این متغیرها مورد برآورد قرار گرفت 

& Adamowicz, 2002 ؛Illichmann & Abdulai, 2013 وOrtega et al, 2011 .) 

یرهای ین متغجهت برآورد مدل الجیت آمیخته با اثرات مقابل، حاالت مختلفی از روابط حاصلضربی موجود در ب

 اقیماندهبسن با  های مختص آلترناتیوها مورد آزمون واقع شد و در نهایت حاصلضرب متغیرهایدموگرافیک و ویژگی

-یاثیر معندارای ت در بلند مدت، قیمت با سابقه مسمومیت و قیمت با درآمدها سموم، تحصیالت با عوارض و بیماری

 ( گزارش شده است.3دار شناخته شدند. نتایج این مدل در جدول )

 آمیخته با اثرات متقابل الیجت(. نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت آمیخته و 3جدول )

 الجیت آمیخته با اثرات متقابل الجیت آمیخته متغیر

 انحراف استاندارد ضرایب انحراف استاندارد رایبض

 42/0(/01)*** 65/0(15/0)*** 42/0(12/0)*** 97/0(06/0)*** بیماری و عوارض

 -31/0(17/0)* 3/0(07/0)*** -3/0(17/0)* 3/0(07/0)*** عطر و طعم

 41/0(09/0)*** 3/0(1/0)*** 41/0(09/0)*** 49/0(05/0)*** باقی مانده سموم

 24/0(13/0)* 56/0(05/0)*** 24/0(13/0)* 55/0(05/0)*** ارگانیکگواهی 

/00005(93/4)*** قیمت

0- 

- ***(00001/0)00008/0- - 
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بیماری و ×تحصیالت

 عوارض
  **(03/0)08/0  

  25/0(11/0)**   مانده سمومباقی×سن

  00002/0(32/9)**   سابقه مسمومیت×قیمت

  01/9(88/3)**   درآمد×قیمت

  -16667  -1678 اریتم راستنماییلگ

  84/10**  28/11** نسبت درستنمایی

 دهنددرصد را نشان می 10و  5، 1ه ترتیب معنی داری در سطوح ب -اعداد داخل پرانتز بیانگر خطاهای استاندارد هستند. ***، ** و * 

-ت و معنیریب مثبضد که با توجه به باشنتایج حاصل از الگوی الجیت آمیخته با اثرات متقابل موید این مطلب می

ند مدت رض در بلو عوا دار اثرات متقابل تحصیالت در بیماری و عوارض، برای افراد با تحصیالت باالتر ویژگی بیماری

ولید تش آن در م و کاهباشد. از طرفی برای افراد با سن باالتر ویژگی باقیمانده سمواز اهمیت بیشتری برخوردار می

ه افرادی ک واند هاهمیت زیادی دارد. همچنین نتایج نشان داد افرادی که سابقه مسمویت غذایی داشت چای ارگانیک

 درآمد بیشتری دارند حاضرند قیمت بیشتری برای خرید چای ارگانیک هزینه کنند. 

ه بل ه تمایهای مدل، محاسبهای روش آزمون در صورت لحاظ کردن قیمت به عنوان یکی از ویژگییکی از مزیت

انیک ن چای ارگکنندگاباشد. بدین منظور تمایل به پرداخت مصرفها میکنندگان برای سایر ویژگیپرداخت مصرف

( 4تقابل در جدول )م( برای الگوی الجیت آمیخته با اثرات 6له )دهای مورد مطالعه مطابق با معابرای سایر ویژگی

 گزارش شده است.

 (: محاسبه تمایل به پرداخت4جدول )

 

 هاویژگی

 تمایل به پرداخت

  

 الگوی الجیت آمیخته با اثرات متقابل

 7377 بیماری و عوارض

 3443 عطر و طعم

 3423 باقی مانده سموم

 6359 گواهی ارگانیک
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 یز دارایرداخت نها و ثابت بودن متغیر قیمت، تمایل به پدر الگوی الجیت آمیخته، با فرض توزیع نرمال ویژگی

ند برای جلوگیری از دهندگان حاضرشود، پاسخ( مشاهده می4ع نرمال خواهند بود. همانطور که در نتایج جدول )توزی

های عطر ژگیکنندگان برای ویتومان پرداخت کنند. همچنین مصرف 7377عوارض و بیماری در بلند مدت حاضرند 

تومان  6359 و 3423، 3443اضر به پرداخت و طعم، کاهش باقیمانده سموم و داشتن گواهی ارگانیک به ترتیب ح

هندگان ده پاسخکشود باشند. از برآورد میزان تمایل به پرداخت برای الگوی الجیت آمیخته چنین استنباط میمی

 برای دو ویژگی عوارض و بیماری در بلند مدت و داشتن گواهی ارگانیک  اهمیت بیشتری قائلند. 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ی ناهمگن وکنندگان چای ارگانیک در شهر تهران عه حاضر جهت بررسی عوامل موثر بر ترجیحات مصرفدر مطال

 حات برایر ترجیدترجیحات آنها از الگوی الجیت آمیخته بهره گرفته شد. نتایج مطالعه ناهمگنی قابل توجهی را 

حصول با مالیی جهت مصرف این کنندگان ترجیحات باکنندگان چای ارگانیک نشان داد. بطور خاص مصرفمصرف

 توجه به عواملی چون سن، تحصیالت، درآمد و سابقه مسمومیت نشان دادند. 

ی واد غذایندگان مهای این تحقیق که بطور خالصه در باال ذکر شد، حاوی برخی اطالعات مفید برای تولیدکنیافته

 اال بردنبه سعی در کفاده کنند، و سیاستگذاران کنندگان استبندی مصرفتوانند به خوبی از تقسیمارگانیک، که می

چای  کنندهرفهای مصباشد. برخی از گروهکنندگان جهت مصرف محصوالت سالم و ارگانیک دارند، میآگاهی مصرف

یک ت ارگانبی محصوالباشند،  لذا در بازاریاهای این محصول میارگانیک مایل به پرداخت بهای باالتر برای ویژگی

رجیحات اهمگنی تهای خاص افزایش داد. به دلیل نهای مناسب را در مورد این ویژگیفاده از استراتژیباید است

-مصرف هایز گروهاگرا حساسیت قیمت برخی های هدفتوان با استفاده از ارتباطات و استراتژیکنندگان، میمصرف

ای ندگان چکنبودن ترجیحات بین مصرفکنندگان را به یک فرصت مناسب تبدیل کرد. همچنین به دلیل ناهمگنی 

ر نتیجه دتعارف و های مناسبی برای متمایز ساختن این محصوالت از محصوالت ارگانیک متوان از روشارگانیک، می

 بهبود مطلوبیت درک شده از مصرف این محصوالت، استفاده نمود.  
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