DOI: 10.22034/IAES.2019.116237.1735

اقتصاد کشاورزی/جلد /31شماره/1صفحه های 333-313

تأثیر مصرف برنج ارگانیک بر مطلوبیت خانوارها در شیراز:
گرایش به پرداخت مازاد
سیده هاجر حسینی ،محمد بخشوده ،صمد عرفانیفر
تاریخ پذیرش8901/91/96 :

3

تاریخ دریافت8901/90/62:

چكیده
بهبود رفاه یا مطلوبیت افراد در نتیجه دستیابی به وضعیت بهتر ازجمله کاهش قیمت یا مصرف محصوالت
سالمتمحور معادل میزان گرایش به پرداخت آنان است .به منظور بررسی تأثیر تغییر مصرف برنج از معمولی به
ارگانیک روی مطلوبیت خانوارهای شیرازی ،گرایش به پرداخت مازاد آنان برای چنین تغییری با استفاده از دادههای
ارزشگذاری مشروط با پرسش انتها باز و کاربرد روش دو مرحلهای هکمن برآورد شد .دادههای مورد نیاز در خرداد
ماه  7931با تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی از  066پاسخگو به دست آمد .تحلیل دادهها نشان داد که حدود
 93/9درصد از افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای برنج ارگانیک نسبت به معمولی هستند .بنابر نتایج مدل
پروبیت احتمال خرید برنج ارگانیک توسط زنان از مردان بیشتر است و همچنین با کاهش بعد خانوار احتمال انتخاب
برنج ارگانیک توسط خانوارها افزایش مییابد .اما برآورد مرحله دوم مدل هکمن نشان داد که این متغیرها بر میزان
گرایش به پرداخت مازاد تأثیر معنیداری ندارند .تأثیر سطح تحصیالت بر انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه برای
برنج ارگانیک مثبت و معنیدار برآورد شد ،به طوری که احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط سرپرستان خانوار با
مدرک دانشگاهی به میزان  %07بیشتر از خانوارهای بدون تحصیالت دانشگاهی است .همچنین میزان گرایش به
پرداخت مازاد افراد با مدرک دانشگاهی نسبت به دیگران حدود  93درصد بیشتر برآورد شد .تأثیر درآمد خانوار بر
انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه مصرفکنندگان برای برنج ارگانیک مثبت و معنیدار برآورد شد .احتمال انتخاب
برنج ارگانیک توسط خانوارهای پردرآمد نسبت به کم درآمد حدود  %19و گرایش به پرداخت اضافه آنان نیز معادل
 %93بیشتر است .بنابر یافتههای این بررسی بازار مصرف بالقوهای برای برنج ارگانیک در شهر شیراز وجود دارد و
برنجکاران استان میتوانند از برتریهای آن استفاده و به کشت برنج ارگانیک مبادرت ورزند.
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مقدمه
در دهههای اخیر افزایش آگاهی مردم نسبت به تأثیر تغذیه بر سالمت انسان ،باعث توجه جدی
مصرفکنندگان به کیفیت و ایمنی مواد غذایی شده است ( .)Chrysochou, 2010انتخاب برنامه
غذایی سالم یکی از راههای مهار بیماریهای مزمن مرتبط با غذا مانند چاقی ،فشار خون ،دیابت
بوده که هنوز به عنوان یکی از نگرانیهای بهداشت عمومی در بسیاری از کشورها مطرح است
( .)Banterle & Cavaliere, 2014افزون بر این ،مصرفکنندگان نسبت به اثرگذاریهای بلند
مدت رژیم غذایی بر پایداری محیط زیست نیزحساستر شدهاند ( .)Banterle et al., 2013مواد
غذایی سالم نقش اساسی در حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست ایفا میکند به همین دلیل
اقدامهای الزم برای تشویق مصرف کنندگان به مصرف غذاهای سالم دارای اهمیت است .بیشترین
اقدامهای انجام شده در این رابطه شامل ارائه اطالعات در مورد غذاهای سالم ،معرفی رژیمهای
غذایی سالم به مصرفکنندگان و استفاده از برچسبهای اطالعات تغذیهای روی بستههای حاوی
مواد غذایی است (.)Courtemanche et al., 2015
با آگاه کردن مصرفکنندگان از خطر باقیماندهی آفتکشها و مواد شیمیایی در محصوالت
و فرآوردههای کشاورزی و غذایی بر سالمت انسان و از سوی دیگر طعم خوب ،محتوای ویتامین
و مادهی خشک بیشتری که محصوالت ارگانیک نسبت به معمولی دارند ،میتوان این محصوالت
را در الگو و سبد غذایی بیشتر مردم جای داد و ایمنی و سالمت جامعه را تضمین کرد ( Shokat
 .)fadaei et al., 2015مواد غذایی ارگانیک در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه،
انگلیس ،سوئیس ،دانمارک و اتریش سهم اندکی از بازار را به خود اختصاص دادهاند ( Krystallis
 . )et al., 2008یکی از دالیل پایین بودن سهم این محصوالت در بازارهای جهانی ،گرانتر بودن
مواد غذایی ارگانیک نسبت به غذاهای مرسوم ،دسترسی محدود ،ناآگاهی از برتریهای محصوالت
ارگانیک و نداشتن اطمینان به ادعای فروشندگان این محصوالت هستند ( .)Nielsen, 2011با
این وجود ،به دلیل تأثیر تغذیه سالم در سالمت انسان ،بسیاری از مصرفکنندگان حاضر به
پرداخت قیمت بیشتری برای مواد غذایی سالم و ارگانیک هستند ()Hjelmar, 2011
در سال  1111حدود  11میلیون هکتار از اراضی جهان تحت مدیریت کشاورزی ارگانیک قرار
داشته است .این آمار در سال  7112به حدود  91/8میلیون هکتار رسیده که بیش از  %11رشد
ساالنه را نشان میدهد .در این سال کشور استرالیا با  53/9میلیون هکتار بیشرین سطح زیر
کشت محصوالت ارگانیک را به خود اختصاص داده است و کشورهای آرژانتین و چین به ترتیب
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با سطح زیر کشت  5/4و  5میلیون هکتار در مرتبههای بعدی قرار داشتند .در سال  7112سطح
زیر کشت محصوالت ارگانیک در ایران 11119 ،هکتار معادل  1/15درصد از زمینهای کشاورزی
گزارش شده است (.)Willer & Lernoud, 2019
برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف پس از گندم در کشور ایران بهشمار میآید .در
سالهای اخیر به منظور افزایش تولید برنج از کودها و سمهای سمهای شیمیایی استفاده
گستردهای شده است .میزان مصرف ساالنه کود در بخش کشاورزی ایران حدود  5/3میلیون تن
است که  82درصد آن را کودهای اوره و فسفره تشکیل میدهند .استفاده از این کودها به دلیل
داشتن کادمیوم و نیترات باعث ایجاد سرطان میشود .با کشت ارگانیک محصوالت کشاورزی از
جمله برنج و استفاده نکردن از کودها و سمهای شیمیایی میتوان افزون بر کاهش آلودگیهای
زیستمحیطی در ارتقای سالمت جامعه نیز ایفای نقش کرد ( Kavoosi Kalashami, et al.,
.)2015
کشاورزی ارگانیک شیوهای از تولید است که در آن برای رویارویی با آفات و بیماریها و همچنین
افزایش حاصلخیزی خاک ،به جای استفاده از مواد شیمیایی از کودهای سبز ،تناوب زارعی و
مبارزه بیولوژیک استفاده میشود ( .)Jafari et al., 2007در کشاورزی ارگانیک به دلیل کاهش
استفاده از سمها و کودهای شیمیایی افزون بر تولید محصوالت غذایی سالم و با کیفیت ،امکان
حفاظت از محیط زیست ،جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی نیز فراهم میشود.
لذا توجه به کشت ارگانیک و توسعهی آن باید مورد توجه کشاورزان و حمایت مسئوالن قرار
گیرد .ایران دارای ظرفیت و قابلیت باالیی در تولید محصوالت ارگانیک است و باید از این
توانمندیها به عنوان یک امتیاز در تولید محصوالت ارگانیک استفاده شود ( & Nasr Isfahani
.)Mirfendereski, 2005
با افزایش آگاهی مردم نسبت به رابطه بین مواد غذایی و سالمت انسان و از سوی دیگر نگرانی
نسبت به وجود پسماند مواد شیمیایی در محصوالت کشاورزی تقاضا برای محصوالت ارگانیک به
عنوان مواد غذایی سالم و مؤثر بر سالمت انسان در بین مصرفکنندگان کشورهای مختلف در
حال افزایش است (  .)McFadden & Huffman, 2017; Adarsha et al., 2018نتایج بررسیها
نشان میدهند که رفتار مصرفکنندگان در بین گروههای مختلف جمعیتی تفاوت معنیداری با
یکدیگر داشته و ویژگیهای افراد مانند سن ،جنسیت و تحصیالت اثر معنیداری بر رفتار خرید
واقعی آنان دارند (.)Naeini et al., 2015

 331اقتصاد کشاورزی/جلد /31شماره 3131/1

بررسیهای ) Dettmann, & Dimitri, (2009با هدف ارزیابی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی
شامل نژاد ،سن ،تحصیالت و درآمد خانوار بر احتمال انتخاب و میزان خرید سبزیهای ارگانیک
در کشور آمریکا انجام شد .در این پژوهش عاملهای مؤثر بر تصمیم به خرید و میزان گرایش به
پرداخت اضافه مصرفکنندگان با استفاده از مدل دو مرحلهای هکمن برآورد شدند .در بررسیهای
) Barimnejad & Hooshmandan (2013گرایش به پرداخت شهروندان تهرانی برای سبزیهای
سالم بر مبنای دادههای به دست آمده از روش کارت پرداخت با مدل دو مرحلهای هکمن برآورد
شد .نتایج بررسی نشان داد %12 ،پاسخدهندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید
سبزیهای سالم بودند .میانگین گرایش به پرداخت اضافه مصرفکنندگان برای هر کیلوگرم
سبزی سالم معادل  7771ریال برآورد شد که  %51از قیمت بازاری سبزیهای معمول در بازار
بیشتر بود .در تحقیق انجام شده توسط ) Liaghati et al., (2014ارزش تفریحی منطقه کوهستانی
توچال با استفاده از پرسش انتها باز و مدل دو مرحلهای هکمن برآورد شد .در این بررسی افزون
بر مدل دو مرحلهای هکمن ،نتایج برآورد مدل توبیت نیز گزارش شده استPourmozafar et .
) al., (2015با استفاده از مدلهای توبیت و دو مرحلهای هکمن ،گرایش به پرداخت اضافه
مصرفکنندگان خیار ارگانیک در استان مازندران را حدود  7722ریال برآورد کردند .دراین
بررسی متغیرهای درآمد خانوار و پیشینه آشنایی آنان با محصوالت ارگانیک تأثیر مثبت و
معنیداری بر گرایش به پرداخت اضافه برای این محصول ارگانیک نشان داد .نتایج بررسیهای
انجام شده توسط ) Raheli & sandoghi (2018نشان داد که متغیرهای سالمت جسمانی ،سالمت
روان و سالمت محیط میتوانند %37 ،از تغییرهای قصد خرید مصرفکنندگان نسبت به
محصوالت ارگانیک را تبیین کنند .در این بررسی ترجیحهای مصرفکنندگان نشان داد که
 %22/7افراد خیار ارگانیک را انتخاب نخست خود میدانند .در بررسی & Erfanifar
) Bakhshoodeh (2018با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط با پرسش انتها باز ،گرایش به
پرداخت مصرفکنندگان شهر شیراز برای مرغ سالمت محور برآورد شد .در این پژوهش به دلیل
رد شدن فرضیههای اساسی مدل توبیت شامل واریانس همسانی و نرمال بودن جزء خطا از مدل
دو مرحلهای هکمن استفاده شد .تحلیل دادهها نشان داد که حدود  %82/5افراد حاضر به پرداخت
مبلغ اضافه برای خرید مرغ سالمت محور بودند .همچنین میانگین گرایش به پرداخت اضافه
مصرفکنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سالمت محور مبلغ 11931ریال به دست آمد.
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افزون بر متغیرهای جمعیتشناختی عاملهایی چون برچسبهای زیستی ،تولید محصول به روش
مدیریت پایدار و حمایت از توسعه پایدار نیز تأثیر مثبت و معنیداری بر گرایش به پرداخت افراد
برای محصوالت سالم و ارگانیک داشتهاند ( .)Underhill & Figueroa, 1996همچنین اهمیت
دادن به سالمت محیط زیست و رژیم غذایی سالمتر یکی از دالیل مهم گرایش به پرداخت اضافه
مصرفکنندگان گزارش شده است ( .)Gil et al., 2000کمبود اطالعات در مورد خواص محصوالت
سالم ،نبود استانداردهای مناسب ،تصورهای نادرست از این نوع محصوالت و عرضه محدود آنها
در سوپرمارکتها از دالیل واکنش منفی مصرفکنندگان نسبت به این محصوالت بوده است
( .)Boccaletti & Nardella, 2000عاملهایی چون اطالعات پیشین افراد از غذاهای سالم ،طعم،
انگیزههای سالمتی ،برچسبهای اطمینان و سن پاسخگویان رابطه مثبت و معنیداری با گرایش
به پرداخت برای محصوالت ارگانیک و سالم داشته است (.)Cowan & Cowan, 2000
بسیاری از مصرفکنندگان گرایش به پرداخت بیشتری برای خرید محصوالت غذایی سالم و
ارگانیک دارند زیرا این محصوالت خطرهای بیماریهای مختلف را کاهش میدهد .با این حال
مصرفکنندگان نمیتوانند پیش از خرید و مصرف مواد غذایی کیفیت آنها را تعیین کنند و این
مسئله مهمترین محدودیت در تولید و بازاریابی محصوالت غذایی ارگانیک است .افزون بر این،
گرایش به پرداخت انعکاسی از میزان مطلوبیت فرد است .این بدان معناست که افراد به میزان
مطلوبیتی که از مصرف یک کاال و یا از یک وضعیت بهتر به دست می آورند ،مایلند مبلغی را
پرداخت کنند (.)Freeman et al., 2014
برآورد گرایش به پرداخت مصرفکنندگان روش معمول برای تعیین ترجیحهای آنان است و گام
نخست در تولید محصوالت سالم تلقی می شود( .)Goldberg & Roosen, 2005زیرا عامل اصلی
رشد هر سامانه اقتصادی ،داشتن دانش مدیریت بر مبنای شناخت و پیشبینی رفتار مصرفکننده
و عاملهای تأثیرگذار بر آن میباشد .لذا شناسایی رفتار مصرفکنندگان که یکی از مهمترین
حلقههای زنجیره تأمین محصوالت غذایی هستند ،از مهمترین اولویتهای سیاستگذاران و
برنامهریزان بخش کشاورزی است .لذا این بررسی با هدف تبیین و ارزیابی گرایش به پرداخت
مصرفکنندگان برنج ارگانیک و بررسی عاملهای مؤثر بر آن در شهر شیراز انجام شد.
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روش تحقیق
در این پژوهش ،برای برآورد گرایش به پرداخت افراد برای برنج ارگانیک از روش ارزشگذاری
مشروط و پرسش انتها باز استفاده شد .شمار زیادی از پاسخدهندگان حاضر به پرداخت مبلغ
اضافهتری برای برنج ارگانیک نسبت به نوع معمولی بودند و شمار اندکی از آنان نیز گرایشی به
پرداخت مبلغ اضافه تری نداشتند .درصورتی که از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی در
برآورد میانگین شرطی متغیر وابسته استفاده شود این امکان وجود دارد میزان اثرگذاری
متغیرهای مستقل به صورت واقع بینانه منعکس نشود و مقدار متغیر وابسته یک عدد منفی
پیشبینی شود ( .)Wooldridge, 2015برای حل این مشکل Tobin )1958( ،مدل توبیت را ارائه
کرد .مدل توبیت ،مدلی است که در آن متغیر وابسته از سمت چپ سانسور شده و یک متغیر
پنهان در نظر گرفته میشود که دارای توزیع نرمال با ویژگی واریانس همسانی است .از رابطه ()1
میتوان ارزش انتظاری متغیر وابسته برای مقادیر مثبت را به دست آورد.
) E( y | y  0, x)  x   ( x 
() 1
در رابطه (  (c)   (c) (c) )1نسبت معکوس میلز 1نامیده میشود که برابر با نسبت تابع
چگالی احتمال نرمال استاندارد به تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است .این رابطه نشان
میدهد که مقدار مورد انتظار  yمشروط به  y  0برابر با  x به عالوه یک جزء بهکلی مثبت
است .این مقدار مثبت از حاصل ضرب  در معکوس نسبت میلز ،محاسبه شده در مقدار x  
به دست میآید .در صورتی که از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای دادههای مثبت استفاده
شود معکوس نسبت میلز که با عنصرهای  xهمبستگی دارد از سمت راست مدل حذف خواهد

شد.
مدل دو مرحلهای هکمن
در م دل توبیت فرض بر آن است که ساختار احتمال یکسان و همانند ،مقادیر صفر و مثبت متغیر
وابسته را ایجاد میکنند .در مدل دو مرحلهای هکمن اجازه داده میشود که مقادیر صفر و مثبت
متغیر وابسته توسط توابع احتمال متفاوتی ایجاد شوند (.)Cameron & Trivedi, 2005
با فرض آنکه * y2متغیر وابسته مورد بررسی باشد ،در مدل استاندارد توبیت ،این متغیر در صورتی
قابل مشاهده است که مقدار آن مثبت باشد .در غیر این صورت مقدار صفر به آن تخصیص داده
Inverse Mills’ ratio

1
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میشود .مدل دو مرحلهای هکمن یک متغیر پنهان دیگر به نام * y1معرفی میکند و در صورتی
که  y1*  0باشد ،آنگاه * y2قابل مشاهده است .در این بررسی متغیر * y1نشاندهنده گرایش
فرد برای خریدن یا نخریدن برنج ارگانیک است و متغیر * y2مقدار گرایش به پرداخت مازاد برای
برنج ارگانیک را نشان می دهد .مدل مشتمل بر دو معادله ،یکی معادله انتخاب و دیگری معادله
مقدار گرایش به پرداخت است که به ترتیب در رابطههای ( )7و ( )5آمدهاند.
() 7
() 5

if y1*  0
if y1*  0

if y1*  0
if y1*  0


1
y1  

0
*

 y2
y2 

--

تصریح مدل دو مرحلهای هکمن برای این بررسی به صورت رابطههای ( )4و ( )3خواهد شد.
() 4
() 3

y 1  c1  x11  1

ln( y 2 )  c 2  x 2  2  12 (x1ˆ1 )   2

در مرحله اول مدل دو مرحلهای هکمن ،مدل پروبیت برآورد میشود و با استفاده از آن معکوس
نسبت میلز با استفاده از رابطه ( ) 9محاسبه شده و در مرحله دوم یک رگرسیون حداقل مربعات
معمولی برای مقادیر مثبت متغیر وابسته برآورد شده و معکوس نسبت میلز به همراه دیگر
متغیرهای مستقل مدل در آن وارد میشوند.
() 9
)  ( x1ˆ1 )   ( x1ˆ1 ) ( x1ˆ1
برای برآورد سازگار فراسنجههای مرحله دوم الزم است کوواریانس جملههای پسماند مرحله اول
و دوم مدل هکمن (  1و  )  2مخالف صفر باشد (.)Cameron & Trivedi, 2005
در رابطه ( y1 ،)4یک متغیر دوتایی است .در صورتی که فرد گرایش به پرداخت مازاد برای برنج
ارگانیک داشته باشد ،مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را اختیار میکند .متغیر  y2در
رابطه ( )3گرایش به پرداخت مازاد برای برنج ارگانیک را نشان میدهد که یک متغیر پیوسته و
مثبت است .به دلیل این که لگاریتم این متغیر دارای توزیع نرمال بود از لگاریتم آن به عنوان
متغیر وابسته در مرحله دوم برآورد مدل هکمن استفاده شد Shi et al., (2014) .و Romano et
) al., (2016نیز در پژوهشهای خود از لگاریتم طبیعی مبلغ گرایش به پرداخت مازاد به عنوان
متغیر مستقل استفاده کردند.
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در این پژوهش مقدار متغیر جنسیت که یک متغیر موهومی است برای زنان صفر و برای مردان
یک در نظر گرفته شد .متغیر سن یک متغیر پیوسته است .تحصیالت پاسخدهندگان نیز یک
متغیر موهومی درنظر گرفته شد .بدین ترتیب که افراد مصاحبهشونده در دو گروه با تحصیالت
دانشگاهی و بدون تحصیالت دانشگاهی قرار گرفتند و از مقادیر یک و صفر به ترتیب برای آنان
استفاده شد .شمار اعضای خانوار یک متغیر پیوسته بر حسب نفر در نظر گرفته شد .با توجه به
اینکه پاسخدهندگان به پرسشهای مربوط به هزینه خانوار نسبت به درآمد خانوار راحتتر پاسخ
میدهند ،در این پژوهش به منظور سنجش درآمد خانوار از میانگین هزینه خانوار در طی یک
ماه پرسش شد .خانوارها با هزینه ماهانه کمتر یا برابر هیجده میلیون ریال جزء خانوارهای کم
درآمد و دیگر خانوارها با هزینه ماهانه بیشتراز رقم یادشده به عنوان خانوارهای پردرآمد به شمار
آمدند.
گردآوری دادهها
در بررسیهای چندی برای گردآوری دادههای موردنیاز ارزشگذاری مشروط از روش نمونهگیری
فروشگاهی 1استفادهشده است ( (Hu et al., 2011; Zaikin & McCluskey, 2013; Romano
; .)et al., 2016در این روش ،در محل فروشگاههای بزرگ محصوالت غذایی بهصورت تصادفی از
خریداران درخواست میشود که در تکمیل پرسشنامه شرکت کنند .سرعت در تکمیل پرسشنامه
و نرخ باالی پاسخ از برتریهای این روش است .در نمونهگیری فروشگاهی احتمال دو نوع اریب،
یکی اریب مربوط به تکمیل کننده و دیگری اریب ناشی از انتخاب نمونه وجود دارد .برای کاهش
اریب تکمیلکننده ،از افراد متخصص و آموزشدیده استفاده میشود که این امر باعث ایجاد روند
یکسان در ارائه توضیحهای مورد نیاز به مصاحبهشونده و چگونگی تکمیل پرسشنامه میشود.
برای کاهش اریب مربوط به انتخاب نمونه ،نمونهگیری در نقاط مختلف منطقه مورد پژوهش و
در زمانهای متفاوت انجام می شود .انتخاب مکان و زمان متفاوت ،امکان شرکت افراد مختلف در
نمونه را فراهم کرده و در نتیجه اریب انتخاب نمونه را کاهش میدهد (.)Hu et al., 2011
در این بررسی نیز برای تکمیل پرسشنامهها از روش نمونهگیری فروشگاهی استفاده شد .برای
کاهش اریبهای موجود در نمونهگیری نیز از افراد باتجربه در تکمیل پرسشنامهها استفاده شد.
همچنین نمونهگیری در محل فروشگاههای بزرگ مواد غذایی که بهطور تصادفی از منطقههای
یازدهگانه شهری شیراز انتخاب شدند در روزهای مختلف هفته و در نوبتهای صبح و عصر انجام
In-store survey

1
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گرفت .با محاسبه فراسنجههای توزیع گرایش به پرداخت جامعه که از پیشآزمون به دست آمد
و با در نظر گرفتن جمعیت شهر شیراز بر مبنای سرشماری سال  1513معادل  1393327نفر،
با استفاده از فرمول ) ،Cochran (2007حجم نمونه معادل  911عدد به دست آمد .دادههای مورد
نیاز با تکمیل پرسشنامه از شهروندان شهر شیراز در خرداد سال  1512گردآوری شد .پرسشنامه
از سه بخش اصلی تشکیل شده بود .در بخش اول با ایجاد بازار فرضی برای مصاحبه شونده،
ویژگیهای برنج ارگانیک به طور کامل برای وی توضیح داده میشد .در بخش دوم میزان گرایش
به پرداخت مازاد به ازای هر کیلوگرم برنج ارگانیک در مقایسه با برنج مرسوم موجود در بازار
پرسش میشد .در قسمت سوم پرسشنامه ویژگیهای فردی و جمعیت شناختی خانوار و فرد
مصاحبه شونده از جمله سن ،درآمد ماهیانه خانوار ،سطح تحصیالت ،و شمار فرزندان پرسش شد.

نتایج و بحث
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی افراد نمونه مورد بررسی در جدول ( )1آمده است .بر مبنای
اطالعات به دست آمده حدود  51درصد جمعیت مصاحبهشوندگان زن و  91درصد افراد را
مردان تشکیل دادند .پایین بودن شمار مردان مصاحبه شده میتواند به این علت باشد که احتمال
خرید مواد مورد نیاز خانوار توسط خانم ها بیشتر است .کمترین درصد حجم نمونه به میزان 3
درصد مربوط به گروه سنی  73-54سال است .گروه سنی  53-94سال بیشترین نسبت حجم
نمونه را به خود اختصاص دادند .بیشترین فراوانی شمار اعضای خانوار مربوط به خانوادههای -4
 5نفره با  559نفر ( 39درصد) میباشد .نتایج وضعیت تحصیلی افراد نشان میدهد که حدود 34
درصد افراد دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی (باالتر از دیپلم) هستند و  49درصد دارای مدرک
تحصیلی دیپلم و پایینتر از آن هستند .وضعیت هزینههای ماهانه افراد نشان داد که حدود 71
درصد از خانوارها با هزینه ماهانه کمتر یا برابر هیجده میلیون ریال جزء خانوارهای کم درآمد
هستند .بر مبنای اطالعات به دست آمده از نمونه ،باالی  81درصد افراد حاضر به خرید و پرداخت
مبلغ اضافهتر برای برنج ارگانیک بودند.
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جدول ( )1ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی خانوارها
Table (1) - Sociodemographic characteristics by households

متغیرها

شرح

Variables

Description

مرد

جنسیت (زن1 ،؛ مرد)1،

Male

;Gender (Female,0
)Male,1

سن (سال)
)Age (Years

بعد خانوار
Household size

درصد

تعداد
No.

Percentage

236

39.3

زن

364

60.7

Female
25-34
35-44
45-54
55-64

30
175
193
151

5
29.2
32.1
25.2

باالی 93

51

8.5

Over 65
1-2
3-4
5-6

84
336
178

14
56
29.7

باالی 2

2

0.3

Over 7

بدون تحصیالت دانشگاهی (متغیر موهومی  1و )1
تحصیالت سرپرست خانوار
Education of
householder

276

46

)No college educated (Dummy variable 0 & 1

دارای تحصیالت دانشگاهی (متغیر موهومی  1و
)1

324

54

)College educated ( Dummy variable 0 & 1

کم درآمد (متغیر موهومی  1و )1
درآمد خانوار
Household income

171

29

)Low income ( Dummy variable 0 & 1

پر درآمد (متغیر موهومی  1و )1

429

71

)High income ( Dummy variable 0 & 1

منبع :یافتههای تحقیق

Source: The research findings

برای برآورد مدلهای توبیت و دو مرحلهای هکمن از نرم افزار  Stata 15استفاده شد .در جدول
( )7نتایج مدل توبیت آمده است .برآورد مدل توبیت نشان میدهد که همه متغیرهای مورد
بررسی به جز متغیر سن معنیدار شدهاند .پیش از تحلیل نتایج مدل توبیت الزم است فرضیههای
صفر مدل توبیت شامل نرمال بودن و واریانس همسانی جملههای پسماند آزمون شوند .نتایج
آزمونهای واریانس همسانی و نرمال بودن جملههای پسماند بر پایه روش ارائه شده توسط
) Cameron & Trivedi (2005فرضیه صفر هر دو آزمون ( واریانس همسانی و نرمال بودن
جملههای پسماند) را رد کرد (جدول  .)5اگر هر یک از فرضیههای یاد شده نقض شوند آنچه
برآورد میشود دیگر مدل توبیت نخواهد بود ( .)Wooldridge, 2015به طوری که ()2005
 Cameron & Trivediبیان کردند کاربرد این مدل در عمل بسیار محدود بوده و در صورتی که

تاثیر مصرف برنج313...

جزء اخالل مدل ،غیرنرمال و یا واریانس ناهمسان باشند برآورد حداکثر درستنمایی ضریبها
ناسازگار خواهند شد .بنابراین در این پژوهش از مدل دو مرحلهای هکمن به عنوان جایگزین مدل
توبیت استفاده شد.
جدول ( )2نتایج برآورد مدل توبیت
Table (2) - Results of the Tobit model

متغیرهای توضیحی

ضریبهای برآورد شده

آماره t

سطح معنیداری

Explanatory variables

Estimated Coefficients

t-Statistic

Significance level

**-0.134

-2.35

0.019

جنسیت
Gender

سن

0.004

0.112

1.59

Age

بعد خانوار

**-0.058

0.016

-2.41

Household size

تحصیالت

***0.398

0.000

6.40

Education

درآمد

***0.343

0.000

4.90

Income

ضریب ثابت

***0.448

0.006

2.76

Constant

شمار مشاهدههای سانسور شده از چپ= 94

شمار کل مشاهدهها= 911
Total No. of observations=600

No. of left-censored observations=64
Log likelihood= -610.23
LR chi2(5)= 120.14
Prob.chi2= 0.000

منبع :یافتههای تحقیق (** و *** به ترتیب معنیداری در سطح  3درصد و  1درصد)
)Source: The research findings (** and *** significant at p≤0.05 and p≤0.01 respectively

جدول ( )3آزمون فرضیههای نرمال بودن و واریانس همسانی جمله پسماند مدل توبیت
Table (3) - Residual normality and homoskedasticity hypothesis tests of Tobit model

فرضیه

آماره آزمون

سطح معنیداری

Hypothesis

Test Statistics

Significance level

نرمال بودن

***271.61

0.000

واریانس همسانی

***276.36

Normality
Homoskedasticity

0.000

منبع :یافتههای تحقیق (*** معنیداری در سطح  1درصد)
)Source: Research findings (*** significant at p≤0.01

جدول ( ) 4نتایج برآورد مرحله اول هکمن (مدل پروبیت) به همراه تأثیر نهایی متغیرهای مستقل
که در مقادیر میانگین آنها محاسبه شده است را نشان میدهد .معنیدار شدن مقدار آماره کی-
دو در سطح احتمال یک درصد نشاندهنده معنیداری کل رگرسیون پروبیت است.
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جدول ( )4نتایج برآورد مرحله اول مدل هکمن (مدل پروبیت)
)Table (4) - Results of the Heckman first-stage model (Probit

متغیرهای توضیحی

ضرایب برآورد شده

آماره z

سطح معنیداری

تأثیر نهایی

Explanatory variables

Estimated
coefficients

z-Statistic

Significance level

Marginal effect

***-0.529

-3.39

0.001

-0.071

جنسیت
Gender

سن

0.011

1.27

0.203

0.001

Age

بعد خانوار

***-0.320

-3.90

0.000

-0.039

Household size

تحصیالت

***0.608

3.29

0.001

0.078

Education

درآمد

***0.725

4.23

0.000

0.112

Income

ضریب ثابت

***1.570

3.24

0.001

----

Constant

منبع :یافتههای تحقیق (*** معنیداری در سطح 1

درصد)(*** significant at p≤0.01) Source: The research findings

نتای ج برآورد مرحله اول مدل هکمن (پروبیت) نشان میدهد که به جز متغیر سن دیگر متغیرها
شامل جنسیت ،سطح تحصیالت سرپرست خانوار و همچنین درآمد ماهانه خانوار بر انتخاب برنج
ارگانیک تأثیر معنیداری داشتهاند.
در جدول ( ) 3نتایج برآورد مرحله دوم هکمن آمده است .بنا بر نتایج جدول ( ،)3ضریب نسبت
میلز که در واقع کوواریانس خطای جملههای پسماند مرحله اول و دوم مدل هکمن است ،در
سطح  3درصد معنیدار شده است .بنابراین فرضیه صفر استقالل جملههای پسماند مرحله اول و
دوم مدل دو مرحلهای هکمن رد شده و در نتیجه این مدل برای برآورد و تحلیل دادههای این
بررسی مناسب است .آماره والد در برآورد مرحله دوم مدل هکمن نیز معنیدار بودن کل رگرسیون
را در سطح یک درصد نشان میدهد .بنابر نتایج برآورد مرحله دوم مدل هکمن میتوان بیان کرد
که متغیرهای تحصیالت و درآمد ماهانه خانوار بر میزان گرایش به پرداخت مازاد برای برنج
ارگانیک تأثیر معنیداری داشته ولی ضریب متغیر جنسیت ،سن و بعد خانوار تأثیر معنیداری بر
گرایش به پرداخت اضافه مصرفکنندگان برای برنج ارگانیک نسبت به نوع معمولی نداشته است.
بررسی جزئیتر نتایج برآورد مدل دو مرحلهای هکمن نشان میدهد که ضریب متغیر سن در
هیچیک از دو مرحله مدل معنیدار نشده است .در این راستا میتوان بیان کرد که تفاوتی بین
افراد جوان و سالمند در انتخاب و میزان گرایش به پرداخت مازاد برای برنج ارگانیک وجود ندارد.
در برخی از بررسیهای انجام شده رابطه سن با مقدار گرایش به پرداخت منفی گزارش شده است
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که نشان می دهد جوانان دغدغه بیشتری برای محصوالت سالم و ارگانیک نسبت به افراد سالمند
دارند (.)Govindasamy & Italia,1999; Wang & Sun, 2003
جدول ( )5نتایج برآورد مرحله دوم مدل هکمن
Table (5) - Results of the Heckman second-stage model

متغیرهای توضیحی

ضریبهای برآورد شده

آماره z

سطح معنیداری

Explanatory variables

Estimated coefficients

z-Statistic

Significance level

-0.103

-1.34

0.181

جنسیت
Gender

سن

0.004

1.48

0.138

Age

بعد خانوار

-0.049

-1.37

0.170

Household size

تحصیالت

***0.389

4.83

0.000

Education

درآمد

***0.315

2.84

0.005

Income

ضریب ثابت

**0.443

نسبت معکوس میلز

**0.581

2.36

0.018

Constant
Inverse Mills’ Ratio

1.98

0.047

منبع :یافتههای تحقیق (** و*** به ترتیب معنیداری در سطح  3درصد و یک درصد)

)Source: The research findings (** and *** significant at, p≤0.05 and p≤0.01 respectively

با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل پروبیت ،جنسیت و بعد خانوار بر انتخاب برنج
ارگانیک توسط مصرفکنندگان تأثیر معنیداری داشته است .در این راستا میتوان بیان کرد که
احتمال خ رید برنج ارگانیک توسط زنان از مردان بیشتر است و همچنین با کاهش بعد خانوار
احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوارها افزایش مییابد .اما برآورد مرحله دوم مدل هکمن
گویای آن است که تأثیر این متغیرها بر میزان گرایش به پرداخت مازاد برای برنج ارگانیک
معنیدار نشده است .به بیان دیگر ،هر چند برای زنان و خانوادههای کم جمعیت احتمال انتخاب
برنج ارگانیک بیشتر است ولی آنان حاضر به پرداخت مبلغ اضافه بابت خرید برنج ارگانیک نیستند.
در برخی از بررسیهای انجام شده نیز میزان گرایش به پرداخت زنان برای محصوالت سالم و
ارگانیک بیشتر از مردان گزارش شده است ( )Costanigro et al., 2011که با نتایج پژوهش حاضر
همراستاست .از سوی دیگر نتایج بررسیهای ) Urena et al., (2008نشان داد که مازاد گرایش
به پرداخت اضافه مردان برای محصوالت ارگانیک و سالم بیشتر از زنان است .اما در برخی از
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بررسیها نبود تفاوت معنیدار بین زنان و مردان در میزان گرایش به پرداخت اضافه برای برنج
ارگانیک گزارش شده است (.)Kavoosi Kalashami et al., 2015
با توجه به نتایج به دست آمده در دو مرحله برآورد مدل هکمن ،سطح تحصیالت هم بر انتخاب
و هم بر میزان گرایش به پرداخت اضافه برای برنج ارگانیک تأثیر مثبت و معنیداری داشته است.
به گونهای که میتوان بیان کرد که احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط سرپرستان خانوار با
مدرک دانشگاهی به میزان 91درصد بیشتر از خانوارهایی است که سرپرست آنها بدون تحصیالت
دانشگاهی است .همچنین میزان گرایش به پرداخت مازاد افراد با مدرک دانشگاهی نسبت به
دیگران حدود  51درصد است.
درآمد خانوار از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر انتخاب و میزان گرایش به پرداخت برای
محصوالت ارگانیک است که در این بررسی نیز تأثیر این متغیر بر انتخاب و گرایش به پرداخت
اضافه مصرفکنندگان برای برنج ارگانیک مثبت و معنیدار شده است .بنابر نتایج ،احتمال انتخاب
برنج ارگانیک توسط خانوارهای پردرآمد نسبت به کم درآمد حدود  %25بیشتر و همچنین گرایش
به پرداخت اضافه آنها نیز معادل  %57بیشتر برآورد شده است .نتایج برخی دیگر از پژوهشها
نیز نشان میدهد که خانوارهای با سطح درآمدی باالتر ،گرایش بیشتری به پرداخت اضافه برای
محصوالت سالم و ارگانیک دارند (.)Magnusson, 2001; Erfanifar & Bakhshoodeh, 2018

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از این پژوهش بررسی گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای برنج ارگانیک و عاملهای
مؤثر بر آن در شهر شیراز بود .برای گردآوری دادههای مورد نیاز از ارزشگذاری مشروط و پرسش
انتها باز استفاده شد .با توجه به ماهیت دادهها در آغاز مدل توبیت برآورد شد .نتایج آزمون
واریانس همسانی و نرمال بودن جملههای پسماند مدل توبیت گویای رد شدن فرضیههای یاد
شده بود و این نتیجه تفسیر ضریبهای برآورد شده مدل را غیرقابل تحلیل مینمود .بنابراین به
عنوان جایگزین مدل توبیت ،از مدل دو مرحلهای هکمن برای مدلسازی انتخاب و برآورد عاملهای
مؤثر بر میزان گرایش به پرداخت مازاد افراد برای برنج ارگانیک استفاده شد.
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که حدود  11/2درصد از مصرفکنندان حاضر به انتخاب برنج
ارگانیک بوده اما گرایشی به پرداخت مبلغی اضافه نداشتند و حدود  81/5درصد از افراد حاضر
به پرداخت مازاد برای برنج ارگانیک نسبت به نوع معمولی آن بودند.
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متغیرهای جنسیت سرپرست و بعد خانوار بر احتمال انتخاب برنج ارگانیک معنیدار شدند ،به
طوری که احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط مردان به میزان  2درصد کمتر از زنان برآورد شد.
همچنین نتایج نشان داد که احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوادههای کم جمعیت نسبت
به پرجمعیت بیشتر است .در این راستا میتوان بیان کرد که احتمال انتخاب برنج ارگانیک به
ازای اضافه شدن هر نفر به جمعیت خانوار حدود  4درصد کاهش نشان میدهد .سطح تحصیالت
و درآمد خانوار بر انتخاب و گرایش به پرداخت مازاد برای برنج ارگانیک اثر مثبت و معنیداری
نشان داد .گرایش به پرداخت مازاد خانوادههای پردرآمد و با سرپرست دارای تحصیالت دانشگاهی
به ترتیب  %57و  %51نسبت به دیگران بیشتر است.
با توجه به اینکه افراد با تحصیالت دانشگاهی گرایش به پرداخت مازاد بیشتری برای محصوالت
ارگانیک ابراز کردند ،لذا ارتقاء سطح آگاهی مصرفکنندگان نسبت به پیامدهای سوء کاربرد سمها
و کودهای شیمیایی در کشت محصوالت مرسوم و فواید مصرف محصوالت ارگانیک میتواند در
توسعه بازار مصرف این محصوالت سالم مؤثر باشد .لذا تولید و پخش برنامههایی در راستای
افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به برتریهای مصرف محصوالت ارگانیک از طریق رسانههای
جمعی تأکید میشود.
نتایج این بررسی نشان داد که مصرفکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید برنج
ارگانیک نسبت به انواع مرسوم و غیر ارگانیک موجود در بازار هستند ،اما باید به این پرسش پاسخ
داد که آیا اضافه پرداخت مصرفکنندگان میتواند کاهش عملکرد و افزایش احتمالی هزینههای
تولید برنج ارگانیک را جبران کند .بنابراین برای یافتن پاسخ به این پرسش ضروری است تا در
بررسیهای آینده ،بازار این محصول از بعد عرضه نیز مورد بررسی قرار گیرد .لذا الزم است در
تحقیقی دیگر گرایش به دریافت تولیدکنندگان برای عرضه برنج ارگانیک نیز برآورد شود .در این
صورت میتوان در راستای حمایت از توسعه بازار محصوالت ارگانیک از جمله برنج سیاستهای
الزم را تدوین کرد.
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Introduction
The growing people's awareness about the impact of food consumption on
human health has led to serious consideration for the production and
consumption of organic products, including rice in many countries. Rice is
the second most used cereal after wheat in Iran where chemical fertilizers and
pesticides are used for crop productions such as rice. Due to the lack of
chemicals used in organic rice production, its consumption can be effective
in reducing diseases and promoting community health. The global organic
rice market that was valued at US$ 1,120 million in 2017 expected to reach
US$ 1,390 million by the end of 2025, growing at a compound annual growth
rate of 2.8 percent .Despite its vital role, there is no official market for organic
rice in the country and to best of our knowledge; little researches have been
done in this area so far. This study aims to estimate willingness to pay for
organic rice, using contingent valuation method based on open-ended
questions in Shiraz city, and to evaluate indirectly possible changes in
households’ well-being in Shiraz by switching towards organic rice.
Methodology
Since consumers' willingness to pay as the dependent variable consists of zero
and positive values, the Tobit model was utilized as the first step of this study.
However, the Tobit model relies crucially on normality and homoscedasticity
assumptions. If the error term is either heteroskedastic or nonnormal, the
MLE is inconsistent. Therefore, in this study, after estimating the Tobit
model, the hypotheses of homoskedasticity and normality of the residuals
were tested and the results showed that these hypotheses are rejected. The
Tobit regression makes a strong assumption that the same probability
mechanism generates both the zero and the positives values. Heckman twostep model allows for the possibility that such values are generated by
different mechanism. Also, this model allows for dependence in the two parts
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of the model. The Heckman two-step model comprises a selection
(participation) equation and an outcome (WTP) equation. In the first step of
the Heckman two-stage procedure, a Probit model was estimated and based
on the results, the inverse Mills ratio was calculated. In the second step, an
ordinary least squares regression for the positive values of the dependent
variable (consumer’ willingness to pay for organic chicken meat) was
estimated including the inverse Mills ratio as one of the explanatory variables.
Results and Discussions
The results of Probit model showed that the effects of gender and household
size on the selection of organic rice by consumers are significant.
Accordingly, women are more likely to buy organic rice than men and as
household size decreases the probability of buying organic rice increases. But
estimation of Heckman second stage showed that the effects of these variables
on the price premium for organic rice are not significant. In other words,
although women and families with low populations are more likely to choose
organic rice, they are not willing to pay extra for organic rice. The results
showed that education level has a positive and significant effect on both the
selection and the willingness to pay for organic rice. Thus, the probability of
organic rice being selected by the head of households with a college degree
is 61% higher than that of uneducated households. The consumers’
willingness to pay with a college degree is about 39 % more than others.
Household income is one of the most important variables influencing the
choice and willingness to pay a premium for organic rice. The effect of this
variable on consumers’ selection and willingness to pay for this product is
positive and significant. According to the results, the probability of choosing
organic rice by high-income households is 73% higher than low-income ones
and their willingness to pay is 32% more.
Conclusion and Suggestion
The results of the data analysis showed that a significant percentage of people
(about 89.3%) are willing to pay a price premium for organic rice
consumption compared to their conventional type. Based on the findings of
this study, it might be concluded that the more educated and richer families,
the more they are willing to pay for organic rice, and presumably other
organic foods, implying that their welfares go up significantly by switching
from conventional rice to the organic rice consumption. Therefore, raising the
awareness of people about the negative effects of pesticides and fertilizers
application in conventional crop cultivation and the benefits of consuming
organic rice can be effective in market development and increasing the

willingness to pay for organic rice. To sum up with, it can be concluded that
there is a potential consumption market for organic rice in Shiraz and rice
producers in Fars province can benefit from it and start cultivating organic
rice.
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