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شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصوالت سالم و
ارگانیک
ولی بریمنژاد
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چکیده
این مقاله به بررسیییخ بکش وریییارران اراا من اا متصر ا یییا ن – اج ماعخ ر اا ین یدااه جها خ ر
متطقهان مخپر اا  .ر هههان اذش ه ،بااار موا غذایخ اراا من ر ما به عتوان ین بااار مچ شتاخ ه شده
است .ر سالهان اخمر بااار مح والت اراا من رر به رشد بو ه ر ر بسمارن اا ورورها به خاطر حمایتهان
رلت ،باااریابخ فعال ملخ ر بمنالمللخ ر ا جمرههان تأممن ر تقاضیان رر به رشد م ر وتتداان ،تبدیل به
ین بااار بالغ ار یده اسیت .ر حال حاضیر اراا من م علب به طبقه ر شیموه خااخ اا ا داخ ر های ال ال ون
فرهت خ خاایخ مخباشد وه افرا ر متابع ا سا خ را به خو جذب مخوتد ،باعث سو آررن شده ر سبب ایجا
رضیایت ر این بااار رحال رشد مخشو  .این مقاله با توامف بااار جها خ موا غذایخ اراا من آغاا ار یده ر
به تحلمل باااریابخ موا غذایخ اراا من ر رابطه با بکشهان م یییر وتتده ر آممک ه باااریابخ (مح یییول،
ممت ،توایع ر ترفمع) مخپر اا  .با رجو این فراییتها ،هتوا محدر یتهان فتخ ،ا ییا ن ،سییاخ ارن ر
سیماسیخ بران توسعه این بااار رجو ار  .این مقاله مجه مخامر وه بران به ر مو ن جریان اطالعاتخ ر
بیااار میاا به ایجا منا مسییی هان متاسیییبخ ر ممان اررههان ذیتفع ر ین وریییور ،بمن رار وتتداان ر
اا روتتداان ر بمن ورورهان ین متطقه مخباشد.
واژههای کلیدی :مح والت اراا من ،مح والت سال  ،باااریابخ
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مقدمه
پمررفت ومفمت مح والت ورارران ر غذایخ ،رظمفه اس راتژین توسعه ا ا ورارران ر بکش ررس ایخ بو ه
ر ارلویت بسمارن اا شروتها ر سماست عمومخ بسمارن اا ورورها شده است (اس منومپ .)1991،ر مباحث علمخ
مح والت ورارران ر موا غذایخ ،غذان با ومفمت موضوع مهمخ است اارچه ر مباحث مربوط به تجارت
بمنالملل ،ر خ ر مور باااریابخ مح والت ورارران ر غذایخ اا جتبه ا ا والن احبت مخوتم  ،معموالل اا
جتبههان ومفخ غفلت مخشو  ،چون تحلمل بر واالهان امرک خ م مروز است .ر حقمقت ر تجارت بمنالملل،
مسألة ومفمت معموالل اا طریب اس ا دار ساان حل شده است ،رحالخوه ر تحلمل ا ا والن بااارهان ورارران،
فرض بر این است وه مح ول ،ماهم خ هم ن ار  .باااریابخ ر تجارت مح والت غذایخ با ومفمت ،ه ر
ورورهان پمررف ه ر ه ر ورورهان ر حال توسعه اران اهممت مخباشد.
ر هه ،1991ر خ آااهخ م ر وتتده اا محمط ایست ر را خهان بهداش خ آنها ر اررپا ،آمرینان شمالخ ر
ژاپن افزایش یافت ،ورارران اراا من شررع به تبدیلشدن به ین پدیده اس ر ه ور ر تمایل به پر اخت بران
موا غذایخ اراا من بمر ر شد .ر هههان  1991ر  ،1991ر خ اس ا دار ها مرکص ار ید ر بعضخ اا ورورها
طرحهان ومن به ورارراان اراا من را معرفخ ور د ،ورارران اراا من رسممت یافت .ر این ههها ،تفارت
مح ول اراا من ر شتاخت ر ره مرن این مح والت توسط ساخ ار ا و خ لواوها ر سمس هان ارائه اواهخ،
پمشاممته رشد سریع بااار بمنالمللخ شد (ریلر ر یوسفخ.)6112 ،
به طور ولخ رحال حاضر ،سه وع اا سمس هان ارائه اواهخ ر برچسب رجو ار (ژا گ:)6112 ،
 موا غذایخ عارن اا آلو اخ (سال  ،عارن اا خطر) موا غذایخ سبز موا غذایخ اراا منالف -مواد غذایی سالم
بر امه موا غذایخ سال ر هه  1991ایجا ر ر سال  6111عملماتخ شد .موا غذایخ سال  ،تحت ین سمس
م مروز بر ررن محمط ایست ،اممنهان ورارران ،فرایتد ر ومفمت تولمد م مروز مخشو د .این مح والت ،توایع
اس ر هان ار د ،ممت آنها پایمن ر تولمد آنها بران ورارراان سا هتر است .موا غذایخ اواهخشده سال  ،هما تد
موا غذایخ اراا من ر سبز مور توجه م ر وتتداان مخباشتد ،اارچه بمر ر م ر وتتداان بمن سمس هان
رتبهبتدن موا غذایخ اراا من ر سبز مختوا تد تمایزن ائل ار د.
ب -مواد غذایی سبز
ر سال  ،1991بر امه موا غذایخ سبز توسط راارت ورارران چمن آغاا ار ید ر ر سالهان بعد برچسب آن به
عتوان ارلمن اواهخ اا این وع ر چمن ثبت شد .مروز توسعه موا غذایخ سبز چمن ،)CNGFDC( 1مالن برچسب
ثبتشده بو ه ر خو به عتوان ین ساامان ارائه هتده اواهخ فعالمت مخوتد.
China Green Food Development Centre
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ج -مواد غذایی ارگانیک
راژه اراا من ،ین شموه تفنر است ه به خاطر اشاره به وع ها ههان مور اس فا ه ،بلنه بر اساس مفهومخ اا
مزرعه ین اراا مس است وه بران ایجا ین مجموعه پموس ه ،خو تتصم ر باثبات ،تمامخ اجزاء (موا معد خ
خاک ،موا آلخ ،ممنرراراا مس ها ،حررات ،اماهان ،حموا ات ر ا سانها) بر ررن یندی ر اثر م قابل مخاذار د .تنمه
بر ها ههان بمرر خ وه آیا شمممایخ یا اراا من هس تد ،تا حد ممنن واهش مخیابد (المپنمن ر همناران.)1999 ،
به این لمل ،رهمافت موا غذایخ اراا من (فرایتدمحور) ،م فارت اا موا غذایخ سبز است (وه بمر ر مح ولمحور
بو ) .فرایتد اعطان اواهخ به ورارراان اراا من ر تولمدوتتداان موا غذایخ ،معموالل ماان به آامونهان
ایستمحمطخ یا مو هان دار م ر اینوه به بعضخ اا مسائل بدامان شو د ،رحالخوه فرایتد اعطان اواهخ ،به
معتخ ره مرن ر بال ور ن ول فرایتد تولمد هر مح ول اراا من تا وراررا ر اممن ار است .ورارراان اراا من،
ر جس جون بهبو محمط ایست یا واهش اثر فعالمتهان خو  ،ماا به اس فا ه اا معمارهان فعال ار د .اار این
مح والت ر بااار با ین جایزه مم خ فررخ ه شو د ،متافع عامه (ما تد آلو اخ وم ر ،حفاظت اا تتوع ایس خ ر
سایر جتبههان محمطخ) را رر خ مخوتد .این متافع ،ر ین مح ول م مروز شده ر م ر وتتداان با خرید این
مح ول ،مس قممال اا این اس راتژن افزایش اراش حمایت مخوتتد ،بتابراین بران ورارراان ین محرک بااارن
ایجا ور ه تا چتمن خدمات ایستمحمطخ را به رجو آرر د (ایفا .)6112 ،
عوامل مؤثر بر تصمیمات خرید مصرفکنندگان
بمر ر م ر وتتداان ،مح والت اراا من را مخخر د چون رک ور ها د وه این مح والت ر مقایسه با
مح والت تولمدشده به اورت معمول ،متح ربفر د (ر ر بسمارن موار برتر اا آنها) .آنها مخ ا تد وه چتمن
مح والتخ خ وامات ذاتخ ریژهان ار د (ومفمت ر ایمتخ) (ریتدی تخ ر همناران.)6116 ،
الف -عوامل مربوط به محصول
به ریژاخهان مح ول ر ریژاخهان مراهدهشده اا م ر وتتده تقسم مخشو د .بران مثال این خ وامات
عبارتتد اا عالئ ومفخ (طع ) یا ابزارهان ارتباطخ (برچسب ،اواهخ) .ر غمر ایناورت م ر وتتده مختوا د
ریژاخهان ا راوخ را بررسخ وتد ر بتابراین به اطالعات م نخ مخشو  .ریژاخهان ا راوخ مح ول ،اا طریب
خ وامات مح ول ر ا ش ر آااهخ م ر وتتده ر مور مح والت اراا من ر اراشها ر ریژاخهان آنها
تحتتأثمر رار مخامر ؛ هماناو ه وه ر شنل  1با فلشها ران ا ه شده است.
ب -به طور ضمنی عوامل مربوط به مصرفکننده
اا ین طر م غمرهان اج ماعخ ر موارافمن ر اا طر ی ر ،اراشها ر ارایشهان م ر وتتده ر ا ش ر
آااهخ آنها مخباشتد وه بر یندی ر تأثمراذار د .عوامل بررناا ما تد محمط بااارن ،اس ا دار هان ا و خ یا ومفمت
موا غذایخ ر اس ا دار هان ایمتخ بر ت مممات خرید اثر ار د .مح والت اراا من به این لمل خریدارن مخشو د
وه مر رن ،آنها را ر مقایسه با موا غذایخ معمولخ متح ربفر مخ ا د .بتابراین بااار موا غذایخ معمولخ بران
بکش اراا من اهممت باالیخ ار .
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شکل ( )1چارچوب عواملی که بر تصمیم خرید مشتریان محصوالت غذایی ارگانیک تأثیر میگذارند
(ئیریدو و همکاران.)191 :5002 ،

جنبههای آمیخته بازاریابی محصوالت سالم و ارگانیک
ابزارهان  4آممک ه باااریابخ عبارتتد اا:
 مح ول :وا من ،اواهمتامهها ر سه هان بااارن
 ممت :پا اش مم خ ،تفارتهان ممت ر وا الهان باااریابخ
 توایع :خر هفررشان بزرگ ،خر هفررشان ست خ ،مغااههان خاص ،وا الهان خدمات موا غذایخ
 ارتباطات :تبلمغات ،ترفمع ،فعالمتهان ررابط عمومخ ها هان خ واخ ر عمومخ
ین ابزار پتج ه  ،ایجا برا د ر ران تجارن است (سماستهان ایجا ران تجارن ،رانهان تجارن خ واخ
ر مقابل رانهان تجارن تولمدوتتده )...وه معموالل به عتوان ریژاخ مح ول یده مخشو ؛ اما ر ایتجا به عتوان
شاخ خ بران بلوغ بااارهان موا غذایخ اراا من ر سطح بااارهان ملخ ر بمنالمللخ مخباشتد (ان .ام .ان.)6119 ،
الف -محصول
ر ژرئن سال  ،6119وممسمون اررپایخ ،مقررات  EC 834/2007را تدرین ور وه ر آغاا سال  6119به ت ویب
رسمد .این مقررات ،وا من  EC 2092/91را ملغخ مو  .مقررات  ،EC 834/2007مبتان وا من اتحا یه اررپایخ
ر مور ورارران اراا من تتها بران مح والت ورارران است ر ه مح والت تبدیل شده .این مقررات ر مور
برچسباذارن ،ررشهان اس ا دار تولمد ،سمس وت رل ،مقررات متاسب بران رار ات موا غذایخ اراا من اا
ورورهان غمرعضو اتحا یه اررپا ،مح والتخ بران موا معد خ ر ااالح خاک ر مح والتخ بران مدیریت آفات
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اراا من پذیرف ه ار ید .عالره بر ا ون  ،EC 889/2008با توجه به تولمد ،برچسبا ن ر وت رل مح والت
اراا من ،وا من مف لخ بران اجران  834/2007رضع شد .مقرراتخ بران رار ات مح والت اراا من اا ورورهان
جهان سوم مز ر  EC 1235/2008رار ارف ه است.
ه تتها فرایتد تولمد ،بلنه خو مح ول مز باید اواهخ ب مر  .هر اام ر ا جمره اراش باید بر اساس رخواست
راارتخا ههان ملخ خاص اواهخ ب مر د .به عتوان مثال ،هزیته م وسط اواهخ ر ای الما بران ین مزرعه ورارران
با  3-4هن ار ،اا  311تا  411یورر ر سال م فارت است وه بس خ به متطقه ،سمس تولمد ر ساامان وت رلوتتده
ار .
ب -براندها ،عالئم تجاری و برچسبهای خصوصی
رحقمقت ،ینخ اا مه ترین عتاار اس رش موا غذایخ اراا من ،سماستهان باااریابخ ر تبلمغاتخ است وه با ایجا
برا د ر بکش عمومخ (اتحا یه اررپایخ ،رلتهان عضو ،ااحبان درت محلخ) ،ایجا برا د جمعخ (ترنلها،
وتسرسمومها) ر ایجا برا د بکش خ واخ (برا د خر هفررشخ ،برا د تولمدوتتده ،برا د اواهخ ساامان) محقب
مخشو .
هر شروت اراا من ر اتحا یه اررپا ر خارج اا اتحا یه اررپا مختوا د رخواست وا متخ بران اس فا ه بدهد ر اار
وا من را بپذیر د اا آن اس فا ه وتد:
– هلتد ،بلژین ،سیوئد ر ای الما همچ رییان ملخ دار د اما راارت ورییارران این ورییورها ،به چتدین سییاامان
وت رلخ تفویض اخ مار مو ه است.
– ا مارک ین ران ملخ بران موا غذایخ اراا من خو ایجا ور ه است (.)Ø
– ر سیوئم (وریور غمر اتحا یه اررپا) ،اسی ر هترین ریان Bio-Mark Biosuisse ،مخباشد؛ هر شروت
تولمدوتتده اراا من اتحا یه اررپا ر ا طباق با وا من سوئم ممنن است ماامتد ین برا د باشد.
– فرا سه ین لواون ملخ بران مح والت اراا من ار  .لواون  =AB( ABورارران بمولوژین) وه مالن
آن رلت فرا سه است.
ر آلمان ،هرت ساامان تولمدوتتده اراا من به رجو آمده است .آنها حدر  21راد ورارراان اراا من آلما تد.
همه ساامانهان تولمدوتتده اراا من ،پررتنلهان ا و خ ار د وه مزارع ر تبدیلوتتدههان اواهخشده هس تد.
م ر وتتداان آلما خ با این رانهان تجارن آشتا مخباشتد به ریژه ( Demeterوه را عال ین برا د ورارران
بمو یتاممن است) ،بمولتد ر چرالتد .ر سال  ،1994راارت ورارران ر جت لدارن اتریش ،برچسبخ بران ضما ت
امتمت مح ول جهت م ر وتتده معرفخ مو .
جالب است بدا م  ،فررش اه ا جمرهان  Carrefourر سال  ،6112ر بمووارفور ر تحت چ ر برا د جدید وارفور با
ام  agir( Carrefoure Agirبه معتخ فعالمت) رار ارفت ر اوتون چهار ایر برا د ار :
 :Carrefoure Agir Bio مح والت غذان اراا من
 :Carrefore Agir Eco Planete رس دار محمط ایست
 :Carrefoure Agir Solidaire مح والت تجارت مت فا ه
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 :Carrefoure Agir Nutrition غذاهان سال (وارفور.)6119 ،
ج -قیمت
اارچه ر اتعت موا غذایخ حوا ث ر رر دهایخ ما تد جتبش غذان آهس ه ر موا غذایخ طبمعخ ،هممره اررههان
جدیدن اا م ر وتتداان را رار فررش اههان موا غذایخ اراا من مخ ماید ،مح والت اراا من تتها  3راد اا
ول بااار موا غذایخ را ار د .لمل این وار مطابب صر ساامان فور راچ ،1ممتهان خر هفررشخ سب ال باالن این
مح والت است ر این حقمقت وه موا غذایخ اراا من اران مخباشتد .م أسفا ه ح خ اار مح والت اراا من
اراانتر مز شو د ،این رش ر ذهن م ر وتتده ریره را ده است .مفاهم جدید باااریابخ ا ر به واهش ممتها
ر ابل خریدارن مو ن موا غذایخ اراا من ح خ بران سرسکتترین م ر وتتداان مخباشتد.
به عتوان ین ا ون عمومخ ،مح والت اراا من سبت به مح والت معمولخ ممت باالترن ار د اما ممتها
بس ه به ورور ر وع مح ول م فارت است (به طور م وسط بمش اا  31راد) .باالبو ن ممت به لمل باالتر بو ن
هزیته ها هها ر پایمنتر بو ن عملنر ر مزرعه ر باال بو ن ومفمت به خاطر رست ار محمطایست بو ن تولمد،
توجمهشد خ است.
ایسمخ/انسخ ملسن6112 ،؛ به متصور ترنمل ممت ر طول ا جمره تأممن ،مطالعهان بر ررن پتج مموه ر سبزن
اراا من ا جام ا د (پرتقال ،سمباممتخ ،هویج ،ساال ر اوجهفر خ) .با مقایسه سطوح ممت اا مزرعه به
م ر وتتده ر طخ ارلمن ف ل سال  ،6114ممت این پتج مح ول به طور م وسط حدر  162راد با حداوثر
 122راد بران سمباممتخ ر  149راد بران هویج ر حاشمههان سو وم ر بران ساال به ثبت رسمد ( 92راد).
عمدهفررشان به طور م وسط ین حاشمه مم خ  13/92رادن را اجرا ور د (بمن  31راد بران سمباممتخ ر
 3/9راد بران پرتقال) .به طور م وسط خر هفررشان  111راد افزایش ممت اش تد (طمفخ بمن  29/9راد
بران ساال ر  139راد بران پرتقال) (شنل .)6

شکل ( )5حاشیههای قیمتی در طول زنجیره تأمین میوهها و سبزیجات ارگانیک در ایتالیا
(سال ( )5002ایسمی/ایسینیلسن.)5002 ،
www.foodwatch.de
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د -توزیع
توایع ،ین عامل مه رشد بکش اراا من است .تقریبال ر تمامخ  69ورور اررپایخ ،ا جمرههان خر هفررشخ
م عار  ،قش مهمخ ر توسعه بااار اراا من باان ور ه ر هتوا باان مخوتتد .بکش خر هفررشخ درت تأثمراذارن
بمر رن بر ررن هماهت خ اتعتاران ر خر هفررشان ،به ریژه بران برچسبهان خ واخ ر همچتمن عرضه سایر
برا دهان اراا من ار  .ر بمر ر موار ر فررش با حج ایا  ،ارائه مح والت اراا من ر سطوح خر هفررشخ،
متجر به سو آررن اشخ اا ا ا مقماس مخار .
ه -ارتباطات
به طور ولخ ،چالش اس راتژنهان ارتباطخ موفب بران مح والت اراا من هما تد مح والت غذایخ معمولخ است.
با توجه به این حقمقت وه بااار بسمار اهم ن بو ه ر همچ برا د جها خ /بمنالمللخ برترن بران اتایع غذایخ رجو
دار  ،عمده فعالمتهان ارتباطخ عبارتتد اا:
 فعالمتهان با بو جه پایمن (فعالمتهایخ ما تد رریدا ها ،مایریی اهها ،تبلمغات یا باااریابخ مسیی قم ) ا جمنها یاساامانهان غمر رل خ ورارراان.
 فعالمتهان باااریابخ پوشیریخ ها هان رل خ یا سیاامانهان غمر رل خ بران افزایش مح یوالت اراا من بهطور ولخ.
 فعالمتهان ایجا برا د ا جمرههان خر ه فررشخ بران برچسبهان خ واخ آنهاروش تحقیق
الف -روش برآورد و پردازش دادهها
پر ااش ا ههان ار آررنشییدک ومفخ ،مس ی لزم اس ی فا ه اا تنتمنهایخ اسییت وه رجة م فارتخ اا ذهتخبو ن ر
ابزارهان تحلملخ را ار د وه یا شهو ن بو ه یا توسط رمافزارهان پر ااش ا هها حمایت مخشو د .رهمافت ومفخ
تحلمل مح وا ،شیامل تفسیمر (ذهتخ) مح وان ا ههان م تخ اا طریب فرایتد طبقه بتدن سمس ماتمن وداذارن ر
شتاسایخ اممتهها یا ال وها است (هسمه ر شا ون.)6112 ،
هد اسیاسیخ ما اا تحلمل مح وان ومفخ ،به سیتآرر ن ین یدااه جامع اا ارایشهان م یاحبهشو داان به
سیمت اممتههان تحت تحقمب مخباشد .ر پایان م احبهها /مباحث ،س ماران به سرعت یدااه شروتوتتداان،
جتبههان ارتباطات غمروالمخ ر جتبه فراابا خ (حروتها ،ژسیییتها ،مواضیییع) را خالایییه مخوتتد .هر ودام اا
م یاحبهوتتداان به سیرعت به منالمات ضبطشده اوش مخ هتد .پ اا آن ،ول منالمه را رر ویسخ مخ مایتد:
ر مور اررههان م مروز سیبت به م احبه هان مس قم  ،رر ویسخ ماامتد امان ر توجه بمر رن است ر این به
خاطر ررن ه اف ا ن اداهان م فارت است.
سرا جام اینوه رهمافت تحلمل مح وان او رافخ ،وش ههان مربوط به مباحث ضبطشده را تحلمل مخوتد .تحلمل
مح وان عا ن ،ین طرح مطالعه با هد توایمف پدیدهان است وه اا اررههان پمشفرض اس فا ه مخوتد .ر
عوض ،به این اررهها اجااه مخ هد وه ا هها را اا طریب ین فرایتد توسیعه ان اس قرایخ به ست آرر (هسمه ر
شا ون6112 ،؛ وو دراوخ ر رلمان6116 ،؛ مایریتگ .)6111 ،این تحلمل مر مل بر اامهان ایر است:
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 خوا دن مب وش هها برجس هور ن م و خ اا وش هها وه متطبب بر اهدا ریژک تحقمبا د. ایجا سمس وداذارن وه ران هتدک س هبتدن معتایخ م فارت است. س هبتدن معتایخ ینسا خ ا ن ین ام م توعخ ر ختثخ به هر س ة معتایخ (بدرن مرک ات متفخ یا مثبت)؛ توضیمح معتخ هر س ه با جمالت اس کراجشده اا وش هها (وه اغلب مختوا د اران مح وان معتایخ مثبتباشد) ر تفاسمر خالاهشده (وریپن رر .)1993 ،
تحلیل عاملی
ینخ اا ررشهیان آمارن بران تجزیة اطالعات موجو ر مجموعه ا هها ،ررش تجزیة عاملها یا تحلمل عاملخ
اسیییت .این ررش بران تعممن تأثمراذارترین م غمرها ر اما خوه تعدا م غمرهان مور بررسیییخ ایا ر ررابط بمن
آنها اشتاخ ه باشد ،اس فا ه مخشو  .ر این ررش ،م غمرها ر عاملهایخ رار مخامر د ،به طورنوه اا عامل ارل
بیه عیامیلهان بعدن راییید راریا واهش مخیابد اا این رر م غمرهایخ وه ر عاملهان ارلخ رار مخامر د،
تأثمراذارترین هس تد.
عمدهترین هد اسیی فا ه اا تحلمل عاملخ ،واهش حج ا هها ر تعممن مهم رین م غمرهان مؤثر ر شیینلامرن
پدیدههاسییت .اا آنجا وه پژرهشهان باااریابخ اغلب ر عراییة جامعه اییورت مخامر ر شییرایط تحت وت رل
محقب مست ،با تعدا ایا ن اا م غمرها رربرر هس م  .بتابراین بران واهش تعدا م غمرها مختوان اا تحلمل عاملخ
به عتوان ین ررش متاسییب اسی فا ه ور  .این ررش ر هههان اخمر به ریژه با پمرییرفت اسی فا ه اا بر امههان
آمارن ر سطح رسمع مور اس فا ک محققان رار ارف ه است.
ر این تحقمب با اسی ی فا ه اا رمافزار  Spss18اا تحلمل عاملخ جهت یاف ن مهم رین م غمرهان مؤثر بر باااریابخ
مح والت سال ر مو ة مور بررسخ ،اس فا ه شده است.
ب-نمونة تحقیق
این مطالعه ر اسیفتدماه سیال  1391اا  491م یر وتتده مح والت ورارران (سال ر معمولخ) ر سطح شهر
تهران با اس ی فا ه اا ررش مو هامرن ت ییا فخ ا جام ارفت .ابزار این تحقمب ،پرسییرییتامه بو وه با اس ی فا ه اا
مطالعات ا جامارف ه ر سایر ورورها طراحخ ار ید .پرسرتامة طراحخشده اران شش بکش بو :
 .1خ وامات موارافمن
 .6ربارک فعاتخ وه م ر وتتده خرید مخوتد.
 .3ا صارن وه م ر وتتده ر امان خرید مح والت سال ار .
 .4تحلمل ولخ رف ار م ر وتتداان مح والت سال
 .2ربارک خرید آتخ م ر وتتده اا مح والت سال
 .2علت عدم خرید موا غذایخ سال
 .9ربارک غذان محلخ وه م ر وتتده مخخر اما مح ول سال مست.
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 .9اش ن اطالعات جا بخ اا مح والت سال
نتایج و بحث
الف -بررسی توصیفی نمونه مورد مطالعه
بر اسیاس ا ههان توایمفخ به سیتآمده اا پرسیرتامهها ،سطح اطالعات ر مور مح والت سال بسمار م غمر
است به ریژه م ر وتتداان ااه به ااه ،هتوا ر مور برچسبهان طبمعخ ،تلفمقخ ر اراا من امج مخشو د .آنها
عال ة ا دوخ بران به سیت آرر ن اطالعات بمری ر ریان ا د ر ر بسیمارن موار چمزن ربارک اس ا دار هان
معمول مخ ا تد .م ییر وتتداان ارتباط به رن بمن تولمد مح ییوالت سییال ر اراا من ر واهش اسیی فا ه اا
آفیتوش ر وو هان شیییمممایخ بر رار مخ مو د .ر این تحقمب  33/9راییید پاسیییک ویان اطالعخ ر مور
مح یوالت سال داش تد 46 ،راد مع قد بو د وه م ر مح والت سال  ،سال تر است ر  41/1راد اع قا
اش تد وه این مح والت بران آ ها بخخطرتر د رحالخ وه تتها  6راد با این یدااه مکالف بو د .حدر 36/9
رایید مع قد دوه تولمد مح ییوالت سییال بران محمط ایسییت ر حمات رحش به ر اسییت ر تتها  3/3رایید اا
م ر وتتداان با این یدااه وامالل مکالف هس تد.
پاسخ هتداان علت افزایش م ر مح والت سال را افزایش رآمد ،واهش م ر مح والت معمولخ ،را خ
اا تهدیدات موا غذایخ (همچون جتون اارن ،تب راامر ار ،آ فلوآ زان پر داان ر )...ر را خ اا رجو آفتوشها
مخ ا تد.
رک آن چه م ر وتتداان عمده را بران خرید تحرین مخوتد بسمار مه است چون بااار این مح والت اتنان
ایا ن به این عوامل ار  .تعدا ن اا این عوامل وه پاسییخ هتداان را اا خرید مح ییوالت سییال باا مخ ار به
ترتمب عبارتتد اا اران بو ن ،بو ن مح ییوالتخ با ام مح ییوالت سییال  ،عدم رجو تفارت ر طع  ،عدم رجو
تفارت ر اراش غذایخ ،عدم رجو تفارت ر تاااخ ر مقایسیه با مح یوالت معمولخ ر اینوه مح یوالت سال
فقط ین برچسب باااریابخ هس تد ر مح والت سال اا وراررا اخلخ حمایت مخوتد ،مخباشتد.
بر اساس ایج آمارن تحقمب ر مور این سئوال وه چه چمزن مختوا د باعث تغممر ذهتمت م ر وتتداان بران
خرید مح یوالت سیال ار ؛ ممت اراانتر ،رآمد بمری ر ،سی رسیخ آسیانتر ،ومفمت به ر مح یوالت سال ،
برچسباذارن ررشنتر ر اطالعرسا خ بمر ر ،عوامل مه ر تأثمراذار بر تغممر ذهتمت مخباشتد.
بر اسیاس صر پاسیخ هتداان مخ توان افت وه خ یوایماتخ ما تد تاااخ ،شنل ظاهرن ،داش ن با مما ده موا
شیمممایخ ر ر گ مح یوالت ،عوامل مه بر افزایش م ر (با توجه به رک پمچمده اا ومفمت) ر باااریابخ موا
غذایخ مخباشییتد .بهبو هر ین اا خ ییواییمات اشییاره شییده مختوا د به رین شییموه بران به اییحتهآرر ن
م ر وتتداان باشد.
اا صر پاسیخ هتداان مح یوالت سیبزیجات با  21/9راید ،مموهجات با  62/3راد ،پررتئمتخ با  16/1راد،
لبتمات با  11/1راد ،ان با  1/6راد ،غالت با  1/2راد بمر رین اهممت را اش ه است.
اا پاسخ هتداان ر خ وص اطالع اش ن اا عوارض اشخ اا رجو با مما دک سموم ر آفتوشها ،فلزات ست من
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ر سیییبزیجات ر سیییایر مح یییوالت وریییارران وه مختوا د موجب بررا مسیییموممتهان متجر به مرگ ،بررا
بممارنهان پوسی خ ،سیرطان ،بممارنهان مزمن ر عوارض ع یبخ ار صرخواهخ شید وه  99/1راد پاسخ
مثبت 11/9 ،راد جواب متفخ ا د وه ران هتدک رجو آااهخ ز پرسششو دهها مخباشد.
 96راید پاسخ هتداان راورتخوه مطمئن ار د سبزیجات براخ عرضهشده سال مخباشتد حاضر به خرید ر
پر اخت ممت باالتر بران آن بو د.
 91راید پاسیخ هتداان رایورتخوه مطمئن ار د پرتقال ر سیمب عرضیه شده سال است حاضر به خرید ر
پر اخت ممت باالتر بران آن بو د.
 91/9راد پاسخ هتداان ر اورتخوه مطمئن ار د وه پماا ر سمباممتخ عرضه شده سال مخباشتد حاضر به
خرید ر پر اخت ممت باالتر بران آن هس تد.
 91راد پاسخ هتداان راورتخوه مطمئن ار د اوجهفر خ ر خمار عرضه شده سال مخباشتد حاضر به خرید
ر پر اخت ممت باالتر بران آن هس تد.
 92/2راید پاسیخ هتداان راورتخوه مطمئن ار د مح والت پررتئمتخ عرضهشده سال مخباشتد حاضر به
خرید ر پر اخت ممت باالتر بران آن هس تد.
ب -تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق
معموالل م غمرهایخ بران تحلمل عاملخ متاسبتر د وه ر سطح ستجش فاالهان باشتد رلخ اا م غمرهان رتبهان ر
اسمخ مز مخ توان اس فا ه ور  .هر چه ا دااک مو ه ایا تر شو احت ر ت تحلمل عاملخ بمر ر است .به عتوان
ین اعدک ولخ ،تعدا مو ه باید ر حدر  4یا  2برابر تعدا م غمرهان مور اسی فا ه باشد .با رجو ینه این سبت
تا حدر ن محافصه وارا ه اسیت اما ر تحقمب جارن سعخ شده وه این سبت رعایت ار  .با رجو  111م غمر ر
تحقمب ،ا دااک مو ه به ممزان بمش اا  4برابر یعتخ  491ر صر ارف ه شده است.
ینخ اا ررشهایخ وه محقب را ا ر به تعممن ر ترکمص متاسببو ن ا هها بران تحلمل عاملخ مخ ماید ،اس فا ه
اا ضیریب  KMOمخباشد .جدرل  1ران هتدک آامون بارتلت ر آمارک  KMOبران این تحقمب مخباشد .با توجه
به ایتنه این آماره ز ین  1/9مخباشید ران هتدک متاسببو ن ا ه ها بران تحلمل عاملخ است .همچتمن ایج
آامون ورریت بارتلت مز معتخ ار است به این مفهوم وه فرض مکالف تأیمد مخشو یعتخ بمن م غمرها همبس خ
معتخ ار رجو ار .
جدول ( )1آزمون بارتلت و آمارة KMO
معیار کیزر -میر -اوهلکین مناسببودن نمونهگیری
Chi-Square

آزمون کرویت بارتلت
مأخذ :یاف ههان تحقمب

رجه آاا ن
معتخ ارن

0/182
191/296
99
1/111
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بران اسی کراج عوامل اا ررش مؤلفههان اایلخ اسی فا ه مخشیو  .ر ایورتخوه هد پژرهر ر خالاهور ن
م غمرها ر سی مابخ به تعدا محدر ن عامل باشد اا این ررش اس فا ه مخار  .سپ به متصور بهبو ررابط بمن
م غمرها ر عاملهان ارلمه ر اعمال تبدیالت خاص بر ررن عاملها ،عمل رران ا جام مخشو  .اار محقب بکواهد
تعیدا اییا ن م غمر مور بررسیییخ را بیه ین مجموعة ووچنتر اا م غمرهان غمرمرتبط با ه تقلمل هد ،ررش
م عامد متاسبتر است وه اا جمله مهم رین ررشهان رران م عامد ررش راریماو مخباشد.
جدرل ،6ممزان اش راک م غمرها یا راریا ول با ممزان اش راک عاملخ م غمرها را ران مخ هد .مالحصه مخشو
وه  99/9رایید راریا ام مااات م غمر رضییعمت تأهل ،راریا عامل مریی رک اسییت Initial .اویان تمامخ
اشی راکهان بل اا اسی کراج اسیت ،بتابراین تمامخ آنها برابر ین هس تد .هماناو ه وه ر جدرل ایر مراهده
مخشیو  ،بمری ر ممزان اش راکها باالتر اا  21راد بو ه ر بما ر توا ایخ عاملهان تعممنشده ر تبممن راریا
م غمرهان مور مطالعه است .با رجو این ر بمن مقا یر اش راک ،تفارتهایخ مز مراهده مخار .
جدول ( )5میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عاملها برای متغیرهای واردشده در تحلیل عاملی (روش:
تحلیل مؤلفههای اصلی)
Extraction Initial

رضعمت تأهل
رضعمت شغلخ
وداممن اا مح والت سال را مخخرید؟
ممزان هزیته ر ماه
رآمد ر ماه
سن
جتسمت
ممزان هزیته ر ماه بران مح والت سال
هر چتد ر ت خرید عمده موا غذایخ ارید؟
ایا تا االن موا غذایخ سال خریدهاید؟
هر چتد ر ت ینبار موا غذایخ سال مخخرید؟
اار مطمئن شوید مح ول عرضهشده سال است آیا حاضرید بران آن پول بمر رن
بپر ااید؟
آیا مخ ا س مد آفتوشها باعث سرطان ر بممارنهان پوس خ ر عوارض جا بخ
مخشو د؟
مأخذ :یاف ههان تحقمب

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/999
1/992
1/921
1/924
1/961
1/912
1/429
1/212
1/496
1/199
1/291

1

1/261

1

1/294
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جدرل  ،3مقدار ریژه ر راریا م تاظر با عاملها را ریان مخ هد .ر سی ون مقا یر ریژک ارلمه ،مقا یر ریژه بران
هر ین اا عاملها ر الب مجموع راریا تبممنشیده برآرر مخشیو  .راریا تبممنشیده بر حسب رادن اا
ول راریا ر راد تجمعخ است.
مقدار ریژک هر عامل ،سیب خ اا راریا ول م غمرهاسیت وه توسط آن عامل تبممن مخشو  .مقدار ریژه اا طریب
مجموع مجذررات بارهان عاملخ مربوط به تمام م غمرها ر آن عامل ابل محاسییبه اسییت ،اا این رر مقا یر ریژه،
اهممت او ریافخ عاملها را ر ارتباط با م غمرها ران مخ هد .پایمنبو ن این مقدار بران ین عامل به این معتخ
اسیت وه آن عامل قش ا دوخ ر تبممن راریا م غمرها اشی ه اسیت .ر س ون مجموع مربعات بارهان عاملخ
اسی کراجشییده راریا تبممنشییدک عاملهایخ ارائه ار یده اسییت وه مقا یر ریژک آنها بزرا ر اا عد ین باشیید.
سی ون مجموع مربعات بارهان عاملخ ررانیاف ه مجموعة مقا یر عاملهان اس کراج شده بعد اا چرخش را ران
مخ هد .همچتا نه مراهده مخشو شش عامل ،ابلمت تبممن راریا ها را ار د .اار عاملهان به ستآمده را با
ررش راریماو چرخش هم  ،عاملها ارل تا شر به ترتمب  21/914راد اا راریا را ر بر ار د.
شینل  ،3تغممرات مقا یر ریژه را ر ارتباط با عاملها ران مخ هد .این مو ار بران تعممن تعدا بهمتة مؤلفهها به
وار مخرر  .با توجه به این مو ار مریاهده مخ شو وه اا عامل شر به بعد تغممرات مقدار ریژه و مخشو  ،پ
ا هها ار د ،اس کراج مو
مخ توان شیش عامل را به عتوان عوامل مه وه بمری رین قش را ر تبممن راریا
وه این م غمرها بر اسیاس جدرل  6عبارتتد اا رضیعمت تأهل ،رضیعمت شیغلخ ،وع مح یول سال  ،ممزان هزیتة
خا وار ر ماه ،رآمد خا وار ر ماه ر سن پاسک و.
جدول ( )3مقدار ویژه و واریانس متناظر با عاملها
کل واریانس توضیحدادهشده
جزء
1
6
3
4
2
2
9
9
9
11
11
16
13

ول
1/999
1/221
1/621
1/612
1/192
1/111
1/921
1/992
1/949
1/912
1/911
1/492
1/416

مقادیر ویژة اولیه
راد تجمعخ
راد راریا
13/929
13/929
62/296
11/962
32/699
9/212
44/226
9/322
23/119
9/322
21/914
9/292
29/119
9/313
94/911
2/993
91/434
2/264
99/919
2/694
93/199
2/491
92/919
3/969
111
3/196
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مجموع مربعات بارهای عاملی استخراجشده مجموع مربعات بارهای عاملی دورانیافته
راد تجمعخ
راد راریا
ول
راد تجمعخ
راد راریا
ول
11/996
11/996
1/233
13/929
13/929
1/999
63/222
11/992
1/231
62/296
11/962
1/221
33/421
9/993
1/692
32/699
9/212
1/621
43/196
9/966
1/624
44/226
9/322
1/612
26/339
9/129
1/191
23/119
9/322
1/192
21/914
9/324
1/199
21/914
9/292
1/111
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شکل ( )3تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عاملها

پیشنهادها
بر اساس مطالعات اورت ارف ه ر سایر ورورها ر مطالعة مور ن ا جامشده ر ایران ،به عتوان ین طرح عملماتخ
ملخ مختوان توامههایخ ا جام ا  .این توامهها مختوا د ،س ور وار ا جمن ملخ اراا من ایران باشد چون مجه
ین تحقمب جامع ر سایر ورورها ر مطالعة مور ن ر ایران است.
به طور ولخ ،بران تقویت بکش ،پوشش تولمد ،مقررات ،اواهخ ،تحقمب ،آمواش ر باااریابخ ،طرح شامل هفت
توامه سماس خ است (جدرل  .)4ر حمایت اا هر توامه بران حمایت اا بااارهان اا راتخ ر اخلخ ،فعالمتهان
خااخ پمرتها ار یده است:
با اجران موفب این توامهها ،این بکش به طور مؤثرترن سااما دهخ شده ر اا طمف رسمعترن اا مح ول ه
بران بااارهان اخلخ ر ه خارجخ ر عرضه ز ین به تقاضا اطممتان حاال مخشو  .با این حال ،این موضوع تتها
اا طریب ارتباط ز ینتر بمن تولمدوتتداان ،اا روتتداان ر بااارهان خارجخ محقب مخار تا ب وان اا رک ر
ا طباق با پررتنلها ر اس ا دار هان ملخ مطمئن ار ید .به طور ولخ ،این توامهها ر اال با واربر بسمار باال
ار د.
 موفقمت ورارران اراا من بس خ به ظرفمت ر ابلمت فعالمن بکش خ واخ ار وه باید قش مهمخ رتوسعه آن باان وتتد .بتابراین رلت باید بران آنها قش توا اساان ر تسهملوتتداخ اش ه ر ر سطح بمنالملل،
منا مس مؤثر ،شفا ر شتاخ هشدهان ایجا وتد .مسئولمت رلت باید حمایت ر صارت بر بکش خ واخ ر ومن
به ایجا بااارهان جدید ( اخلخ ر اا راتخ) ر همچتمن تعهد به اس ا دار هان ملخ ر بمنالمللخ باشد .ر این رابطه،
مراروت بکش رل خ ر خ واخ مختوا د متجر به راهحلهان عملختر ر پایدارتر ار .
 خالت همراه با توامه ر ایجا پایدارن بلتدمدت مؤثر است به شرطخوه ب وان آنها را ر سطح جامعه اجرا مو(یعتخ اا پایمن به باال) .ارلویتبتدن آمواش ،تحقمب ،اع بار هخ ر حمایت اا ورارران ر طخ ررک تبدیل ،باعث
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تحرین تبدیل (به ریژه بران مالنمن ووچن) ،اس رش ر تتوع ر مبتان تولمد مخار  .همچتمن ،مراررک ز ین
ر مراروت بکش خ واخ ر ساامانهان غمر رل خ ر مل به راهحلهان مؤثر بلتدمدت ومن خواهد ور .
جدول ( )2استراتژیهایی برای یک طرح عملیاتی ملی

اس راتژن :1اس رش مبتان تولمد بران ورارران اراا من
فعالمت  -1-1اجران ا دامات اضافخ پر مبا خ بران تسهمل تبدیل ورارران مرسوم به سمس هان اراا من
فعالمت  -6-1حمایت اا ایجا خوشههان تولمد اراا من ر بکش خ واخ
فعالمت  -3-1حمایت اا ورارران رار ا ن ر ورارران اراا من بعتوان ین محرک مؤثر بران واهش فقر
فعیالمیت  -4-1سیییرمیاییهاذارن ر تنتولوژنها ر تسیییهمالت فراررن بران افزایش اراش افزر ه ر بهرهبر ارن اا
فراتهان بااارن جدید.
فعالمت  -2-1حمایت اا ساامانهان تولمدوتتده ر رابطه با پموس ن به ایرساختهان توایع ،ا بار ر حمل ر قل
فعالمت  -2-1تقویت طرح وو هان بمولوژینخ به رهبرن راارت جها ورارران

اس راتژن  :6افزایش ظرفمت ر سا هور ن ساخ ار صارتخ موجو
فعالمت  -1-6باابمتخ سمس ا ن اواهخ بکش رل خ ر افزایش س رسخ به آن توسط مالنمن ووچن.
فعیالمیت  -6-6باابمتخ ر تقویت اسی ی ا دار هان اراا من ملخ ارطلبا ه بران افزایش پذیرش ر افزایش اراش آنها
بران ورارراان.

اس راتژن  :3ارلویت ا ن به تحقمب ر مور ورارران اراا من
فعالمت  -1-3شتاسایخ ر اشاره به قش ر پ ا سمل مراروت ورارران اراا من ر اهدا ملخ بران توسعه پایدار
فعالمت  -6-3ایجا ین مروز تحقمب ر توسعه ر پای اه اطالعاتخ اراا من ملخ.
فعالمت  -3-3اخ اص بو جههان اضافخ بران تحقمب بمن رش هان به متصور شتاخت چالشهان مه .
فعالمت  -4-3تریویب محققمن به آامون ر ارایابخ ا ش ست خ رباره وت رل آفات ر وارور ن ز ین با ورارراان ر
جوامع محلخ.

اس راتژن  :4بهبو ر به ررا مو ن خدمات آمواشخ ر ترریجخ بران ورارراان اراا من.
فعالمت  -1-4بهبو ورارران اراا من اا طریب رهمافت مرارو خ ر سطح جامعه
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ادامة جدول ( )2استراتژیهایی برای یک طرح عملیاتی ملی

فعالمت  -6-4شیییررع ر حمایت اا بر امههان آمواشیییخ بران ارره وریییارراان به متصور ومن به آنها ر ایجا
سمس هان وت رل اخلخ به عتوان ازیتههایخ بران واهش هزیتههان ا طباق بران مالنمن ووچن.

اس راتژن  :2ایجا بااار اخلخ بران واالهان اراا من
فعالمت  -1-2هدایت تحقمب بااار بران رک ترجمحات ر رف ار م ر وتتده
فعالمت  -6-2افرا ذیتفع بکش خ یوایخ باید حضیور خو را اا طریب مراروت ر حمایت بمر ر اا ا جمن اراا من
تقویت مایتد.
فعالمت  -3-2معرفخ ین سماست عمومخ توسط آژا هان رل خ بران اراا من
فعالمت  -4-2ایجا ین سمس اطالعاتخ مؤثر بااار بران مح ول اراا من.
فعالمت  -2-2شررع ین حواه آااهخ عمومخ بران تحرین تقاضا ر افزایش م ر

اس راتژن  :2توسعه بااار اا راتخ بران واالهان اراا من
فعالمت  -1-2افزایش حمایت اا ایییا روتتداان اا طریب طرحهان باااریابخ جها خ ،فرایتدهان ارتباطخ ر تسیییهمل
فرایتد اا رات.
فعالمت  -6-2باابمتخ ر حداوثرور ن پ ا سمل وا الهان وآررا ه باااریابخ بران تولمد اراا من
فعالمت  -3-2تهمه خدمات اطالعات بااارن جها خ مؤثر بران اا روتتداان اراا من.

اس راتژن  :9تالش بران ایجا ایران به عتوان رهبر ر مروز ورارران اراا من ر سطح متطقه
فعیالمت  -1-9طرحهان اب نارن جدید بران تقویت همنارن بمن رلتهان آسیییمایخ ر مور هماهتگسیییاان
مقررات ملخ ر به اش راکاذاش ن تجربمات ر مور موضوعات ولمدن.
فعالمت  -6-9تقویت همنارنهان محلخ بمن سمس هان ارائه هتده اواهخ بکش خ واخ.
فعالمت  -3-9ایجا رش ههان آمواشخ بران طرحهان تبدیل اراا من ر سطح متطقهان.
فعالمت  -4-9ایجا ین ا جمن تجارت اراا من ر سطح متطقهان.
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