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 چکیده

نماید و از سوی دیگر، اثر مثبتیی بیر ضر ی     ط زیست و منابع طبیعی ایفا میکشاورزی ارگانیک از یک سو نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت محی
یک ب  ضوامل متعیددی بسیتگی دارد و   محصوالت ارگان یدخر برای کنندگانمصرف یحاتترجمواد غذایی با کیفیت مطلوب و ارتقاء سالمت جامع  دارد. 

 بیرای  کننیدگان مصرف یحاتضوامل مؤثر بر ترج یو بررس بندیرتب ت است. لذا، کنندگان مختلف متفاودرج  اهمیت هر یک از این ضوامل میان مصرف
باشد. این پژوهش ب  صورت پیمایشی و اطالضات آن در سال هدف اصلی این مطالع  می (جاتیفیو ص جاتیسبز جات،یوه)م یکمحصوالت ارگان یدخر

، استفاده از مدل شبک  ضصبی مصنوضی با در نظر گرفتن MATLABافزار  فاده از نرمآوری گردیده است. با استخانوار در شهر مشهد جمع 175از  1395
ن، همزمان س  متغیر وابست  و رهیافت تحلیل حساسیت از وجوه متمایز این مطالع  نسبت ب  مطالعات پیشیین اسیت. در ایین مطالعی  از متغیرهیای سی      

سال، شناخت از محصوالت ارگانیک، داشیتن اطیالا از ضر ی  محصیوالت      65سال و باالی  10جنسیت، تحصیالت، تعداد افراد خانوار، تعداد افراد زیر 
 ارگانیک، ظاهر محصول، ارزش غذایی، سهولت دسترسی، قیمت، ضر   در طول ایام سال و داشتن برچسب اطالضاتی ب  ضنوان متغیرهای ورودی شبک 

یر قیمت در میان تمامی ضوامل اثرگذار بیشترین تأثیر را بر تمایل ب  مصیرف محصیوالت   ضصبی مصنوضی استفاده گردید. نتایج مطالع  نشان داد ک  متغ
کنندگان فردی متفاوت و مستقل از محصول مورد بررسی است. لذا، بیرای  میان مصرفاثر قیمت بر تمایل ب  مصرف محصوالت ارگانیک ارگانیک دارد. 

 های بازاریابی مبتنی بر آمیخت  قیمت طراحی و ب  کار گرفت  شوند.گردد ک  استراتژید میتوسع  تولید محصوالت ارگانیک و رشد بازار آن پیشنها
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 1مقدمه 

ء کشاورزی ارگانیک در حفظ منابع طبیعی و محیط زیسیت، ارتقیا  
تولید و بازار محیور شیدن بخیش     عاتیکاهش  اکیفیت مواد غذایی، 

هیای اخییر، بیازار    کشاورزی تأثیر قابل تیوجهی دارد. لیذا، طیی دهی     
کننیدگان  محصوالت ارگانیک از سوی محققین، دولتمردان و مصیرف 

تییا حیید زیییادی مییورد توجیی  قییرار گرفتیی  اسییت. توجیی  بیی  نیازهییا و 
ین قدم برای توسع  بیازار محصیوالت   کنندگان اولهای مصرف خواست 

کننده و بررسی ضوامیل میؤثر   ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف
بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامان  اقتصادی دارد. ب  طور 

کننده بیرای طراحیی اسیتراتژی بازارییابی و     کلی، تحلیل رفتار مصرف

                                                           
استاد و دانشجویان دکتری اقتصادکشاورزی، دانشیگاه فردوسیی    ترتیب ب  -3و  2، 1

 مشهد
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(. در 17باشید ) بهبود کارایی فرآینید تولیید تیا مصیرف  یروری میی      
کننیده و ضوامیل   مطالعات بازاریابی پیشرفت ، شناسیایی رفتیار مصیرف   

(. بی  طیور   14 و 13ز اهمیت بسزائی برخوردار است )تأثیرگذار بر آن ا
کننیده بیر اسیائ تئیوری مطلوبییت      معمول، تحلیل انتخیاب مصیرف  

کننیدگان در  (. بر خالف ضقاید اقتصیاددانان، مصیرف  4تصادفی است )
هیا  های مصیرفی خیود وزن انیدکی بی  منیافع و هزینی       گیریتصمیم

ها مبتنی بر رفتیار افیراد جامعی ، ضیادات و     گیری آندهند و تصمیم می
سایر ضواملی است ک  باضث سرضت بخشیدن ب  تصیمیمات مصیرفی   

تواند ناسازگار باشید  کننده میشود. افزون بر این، ترجیحات مصرفمی
این امر تابعی از شرایط و موقعیتی اسیت  و در طول زمان تغییر یابد و 

تیری از  ک  فرد در آن قرار دارد. برای دسیت ییافتن بی  درم ضمیی     
ها مورد بررسی قیرار  کننده الزم است ک  نگرش آنترجیحات مصرف

 (. 5گیرد )
هنجارهای مبتنی بر فرهنگ )رفتار مقتضیی در ییک موقعییت( و    

جر ب  تفاوت رفتار افیراد در  ها( منها )رفتار مطلوب میان موقعیتارزش
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کننیده  های متعارف انتخاب مصیرف (. مدل16شود )جوامع مختلف می
بسیار پیچیده هستند و این امر ب  دلییل وجیود ماهییت غیرخطیی در     

هیای  گیری است. همچنین، بیا افیزایش تعیداد انتخیاب    فرآیند تصمیم
(. بی   29پذیرد )سازی انتخاب ب  دشواری صورت میافراد، فرآیند مدل

گییری، الزم اسیت از   هیای فرآینید تصیمیم   منظور غلب  بر پیچییدگی 
هایی استفاده گردد ک  قادر ب  الگوسازی توابع مطلوبیت غیرخطی  مدل

کننده را بتوانند ب  خوبی تشیخی   باشند و در ضین حال، رفتار مصرف

توان فرآیند واقعی می 1های هوش مصنوضیدهند. با استفاده از سیستم
سازی نمود. سیستم هوش مصنوضی بیرای بهیره   اذ تصمیم را مدلاتخ

اند تا با منطب  سیاختن خیود بیا    بردن از تخص  انسانی توسع  یافت 
شرایط محیطی، بتوانند چگونگی اتخاذ تصیمیم را بی  خیوبی تو یی      

هیای  )بی  ضنیوان یکیی از مؤلفی      2های ضصبی مصنوضیدهند. شبک 
بییرای شناسییایی ادرام  هییایی هسییتند کیی هییوش مصیینوضی( روش

های ضصیبی مصینوضی در   (. شبک 33شوند )کننده استفاده می مصرف
باشید.  هیا میی  هیای رگرسییونی دارای برخیی ویژگیی    مقایس  با روش

هیای ضصیبی   های مهم شیبک  نگاشت توابع غیرخطی یکی از ویژگی
توانند هر های ضصبی مصنوضی میمصنوضی است. با این قابلیت شبک 

هیای  سازی نماینید. دوم، شیبک   ای را با دقت باالیی مدلت تابع پیوس
ضصبی مصنوضی ناپارامتریک و اطالضات محور هستند. بنابراین، برای 

هیایی در میورد روابیط    سازی نیازی ب  در نظر گرفتن پیش فرضمدل
شیود کی    میان متغیرهیا نیسیت. در واقیع، ایین ویژگیی موجیب میی       

مشکالت تصری  شوند. ماهیت  های ضصبی مصنوضی کمتر دچار شبک 

هیای ضصیبی مصینوضی اسیت. در     ویژگیی سیوم شیبک     3خودتطبیقی
ی ریپیذ های در حال تغییر، این ویژگی باضث حفظ قابلیت تعمیممحیط

سازی روابط غیرخطیی بیا اسیتفاده از پارامترهیای     شود. مدلنتایج می
هیای رگرسییونی   هیای دیگیر )نظییر میدل    کمتر در مقایسی  بیا روش  

های ضصبی مصنوضی است. بی  طیور   ای( ویژگی دیگر شبک مل چندج
هیای ضصیبی   شیود کی  شیبک    ها موجب میکلی، مجموا این ویژگی

رابط  ذاتی میان متغیرها را تشیخی  دهنید   خطا  نیبا کمترمصنوضی 
(30.) 

هیای ضصیبی   هیای شیبک   در حوزه تحقیقیات بازارییابی، قابلییت   
کننده همچنیان ناشیناخت    های مصرفسازی انتخابمصنوضی در مدل

هیا  باقی مانده است و مطالعات بسیار اندکی بی  بررسیی ایین قابلییت    
ای با اسیتفاده از  ( در مطالع 13اند. برای مثال، هو و همکاران )پرداخت 
بندی ب  بررسیی احتمیاالت انتخیاب    های ضصبی با قابلیت طبق شبک 

 3990ی مربیو  بی    هیا ها بیا اسیتفاده داده  کننده پرداختند. آنمصرف
هیای  ماه ب  این نتیج  دست یافتند ک  شبک  12سرپرست خانوار طی 

                                                           
1- Artificial Intelligence Systems 

2- Artificial Neural Networks (ANNs) 

3- Self-Adaptive Nature 

ضصبی مصنوضی نسبت ب  روش رگرسیون الجستیک از دقت بیشتری 
باشند. بنتیز و مرونکیا   های مصرفی برخوردار میبندی انتخابدر طبق 

هیای ضصیبی مصینوضی و میدل الجییت      ( با بی  کیارگیری شیبک    2)
های تجاری کنندگان قهوه از نام  بررسی انتخاب مصرفای بچندجمل 

خیانوار   1500های مربو  ب  ها با استفاده از دادهمختلف پرداختند. آن
ب  این نتیج  دست یافتند  94-1993های شهر استرالیا طی سال 5در 

کنننیدگان دارای اجیزای غیرخطیی اسیت و     ک  تابع مطلوبیت مصرف
هیای الجییت از   در مقایس  بیا میدل   های شبک  ضصبی مصنوضیمدل

باشند. هیوآ و تسیوکاالئ   دهندگی باالتری برخوردار میقدرت تو ی 
های ضصبی مصنوضی ب  بررسی ای با استفاده از شبک ( در مطالع 14)

کننیده پرداختنید.   مصیرف شناختی در انتخابضوامل موقعیتی و جمعیت
ر در کشیور آمریکیا در   خیانوا  3800ها با استفاده از اطالضات خرید آن

، ب  این نتیج  دست یافتند ک  ضوامل موقعیتی )نظیر 1980اوایل ده  
کننیده  گیری( نقش مهمی در انتخاب مصیرف دالیل و ماهیت تصمیم
هیای  ای بیا اسیتفاده از شیبک    ( در مطالعی  9دارند. فیش و همکاران )
کننیدگان قهیوه   سازی فرآیند انتخاب مصرفضصبی مصنوضی ب  مدل
ها نشیان داد کی  اسیتفاده از سیاختار سیاده      پرداختند. نتایج مطالع  آن

هیای چندسیطحی را   پیذیری انتخیاب  شبک  ضصبی مصنوضی، تعمییم 
های ای با ب  کارگیری شبک ( در مطالع 33دهد. ی  و لین )افزایش می

ضصییبی مصیینوضی بیی  بررسییی اثییر طراحییی محصییول بییر ادرام     
ت. بییا توجیی  بیی  مطلوبیییت   تقا ییاکنندگان تلفیین همییراه پرداخیی  

هیای ضصیبی   کننیدگان، نتیایج مطالعی  نشیان داد کی  شیبک        مصرف
توانند در طراحی یک محصول کمک شیایان تیوجهی را   مصنوضی می

ای با استفاده از اطالضات مربو  ب  ( در مطالع 16نمایند. کیم و اهن )
شییوندگان در کشییور چییین بیی  ارزیییابی ترجیحییات  از مصییاحب  495

های وارداتی پرداختند. نتایج مطالع  نشان داد ک  ندگان میوهکن مصرف
بینیی در  های ضصیبی مصینوضی ییک ابیزار مفیید بیرای پییش       شبک 
توان درم مطلیوبی از  ها میهای تجاری است و با استفاده از آن حوزه

کننده ب  دست آورد. هایاشیی و  متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب مصرف
بینییی ترجیحییات ای بیی  بررسییی و پیییش ( در مطالعیی12همکییاران )

ها با استفاده از دو کنندگان برای مواد غذایی آماده پرداختند. آن مصرف
هییای ضصییبی مصیینوضی و بییا گیییری و شییبک روش درخییت تصییمیم

دهنده در تایوان ب  این نتیج  پاسخ 800های مربو  ب  آوری داده جمع
بینی ام تجاری در پیشهای مرتبط با ندست یافتند ک  برخی از ویژگی

کننده مفید است و نتایج مؤید برتری شیبک  ضصیبی   ترجیحات مصرف
( در 3گییری اسیت. بیات )   مصنوضی در مقایس  با روش درخت تصمیم

ای با ا اف  نمودن ساختار شبک  ضصیبی مصینوضی بی  میدل     مطالع 
گذاری هیدانیک، بی  بررسیی اثیر تبلیغیات بیر فرآینید انتخیاب         قیمت
گان پرداخت. نتایج مطالع  مذکور نشیان داد کی  تغیییر در    کنندمصرف

ارتبا  میان اتصاالت ییک شیبک  ضصیبی مصینوضی )کی  در نتیجی        
 شود. چودریکنندگان میتبلیغات است( موجب تغییر در ادرام مصرف
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های ضصیبی مصینوضی   ای با استفاده از شبک ( در مطالع 5ساموئل ) و
تیار واقعیی وی در تقا یا بیرای     ب  بررسی تفیاوت نییت خرییدار و رف   

 110ای مشتمل بر آوری نمون ها با جمعمحصوالت سبز پرداختند. آن
هیای  دهنده در کشور هند ب  این نتیج  دست یافتند کی  آگیاهی  پاسخ

کنندگان بی  خریید محصیوالت    زیست محیطی موجب ترغیب مصرف
مصیرف   ای ضوامل اثرگذار بیر ( در مطالع 31) چیوکوازوشود. سبز نمی

جیات ارگانییک را میورد بررسیی قیرار داد. وی بیا       جات و سیبزی میوه
یی در سیال  ایاسیلوون دهنیده  پاسیخ  520های مربو  ب  آوری داده جمع

و با استفاده از تحلیل رگرسیون الجستیک ب  این نتیج  دسیت   2013
یافت ک  جنسیت، سن، منطق  مسکونی، تعداد کودکیان در خیانواده و   

جیات  جات و سیبزی أثیر مثبتی بر ترجیحات خرید میوهضادات غذایی ت
( در پژوهشی ضوامیل تأثیرگیذار بیر    28ارگانیک دارند. سینگ و ورما )

خرید محصوالت غذایی ارگانیک را مورد ارزیابی قرار دادند. اطالضیات  
کننده هنیدی  مصرف 611ها شامل نظرات مورد استفاده در مطالع  آن

اند. نتایج تحلیل رگرسییون  ری گردیدهآوجمع 2015است ک  در سال 
ها نشان داد ک  شناخت از محصوالت ارگانییک، قابلییت   در مطالع  آن

های سالمتی، قیمت، هنجارهای شخصیی و ضوامیل   دسترسی، ویژگی
اجتماضی بر تمایل بی  خریید محصیوالت ارگانییک تأثیرگیذار      -فردی

ر بیر مصیرف   ای ضوامل مؤث( در مطالع 26هستند. رازقی و همکاران )
محصوالت ارگانیک در شهر تهیران را میورد بررسیی قیرار دادنید. بیا       

دهنده و با ب  کارگیری روش پاسخ 400استفاده از اطالضات مربو  ب  
ها نشیان داد کی  افیزایش اضتمیاد     تحلیل رگرسیونی، نتایج مطالع  آن

های اطالضیاتی و نیام تجیاری از متغیرهیای     کنندگان، برچسبمصرف
( 15باشند. جانسن )بر افزایش مصرف محصوالت ارگانیک می اثرگذار

هیای مهیم خریید محصیوالت     کننیده ای ب  بررسیی تعییین  در مطالع 
خانوار در کشور آلمان  9470های مطالع  وی از ارگانیک پرداخت. داده

آوری شده است. بیا اسیتفاده از میدل معیادالت     جمع 2008طی سال 
اد کی  قیمیت تیأثیر منفیی بیر خریید       ساختاری، نتایج مطالع  نشان د

محصوالت ارگانیک دارد، در حالی ک  سیالمتی و حفاظیت از محییط    
هیای اصیلی در تماییل بی  خریید ایین محصیوالت        زیست از محرم

اجتماضی بیر  -( در پژوهشی تأثیر ضوامل فردی11باشند. گولسون ) می
ا مصرف شیر ارگانیک در کشور ترکی  را مورد بررسی قیرار داد. وی بی  

خییانوار و بییا اسییتفاده از روش رگرسیییون   200هییای آوری دادهجمییع
الجستیک ب  این نتیج  دست یافت کی  متغیرهیای تحصییالت، نیام     

باشیند.  بندی و قیمت بر خرید شیر ارگانیک تأثیرگذار میتجاری، بست 
ای ب  بررسی اثر ضوامل جمعییت  ( در مطالع 27سیگریست و هارتمن )
 سیسوئی بر مصرف گوشت ارگانیک در کشور شناختی و محیط زیست

نفیر طیی    5586مربیو  بی     1های تابلوییپرداختند. با استفاده از داده
، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد کی  اثیرات   2010-2014های سال

                                                           
1- Panel Data 

زیست محیطی تولید گوشت و ویژگی سالمتی موجب افزایش تماییل  
هیا  طالعی  آن شیود. همچنیین نتیایج م   ب  مصرف گوشت ارگانیک می

حاکی از آن اسیت کی  مصیرف گوشیت ارگانییک بیا افیزایش سین،         
یابید. در مطالعیات داخلیی، کیوچکی و     تحصیالت و درآمد افزایش می

( ب  بررسی ضوامل مؤثر بر تمایل ب  مصرف محصیوالت  17همکاران )
ها بیا اسیتفاده از اطالضیات    ارگانیک در شهرستان مشهد پرداختند. آن

با ب  کارگیری تحلیل تمایزی ب  این نتیج  دسیت   دهنده وپاسخ 200
کنندگان بیرای  یافتند ک  ارزش غذایی مهمترین ضامل گرایش مصرف

ها نتیج  گرفتند کی   باشد. بر این اسائ، آنخرید این محصوالت می
کنندگان نسیبت بی  ارزش غیذایی محصیوالت     افزایش آگاهی مصرف

ایی سالم دارد. کوچکی و ارگانیک نقش مهمی در توسع  بازار مواد غذ
های مؤثر بر ترجیحات مصرف میوه ای مؤلف ( در مطالع 18همکاران )

و سبزیجات ارگانیک در شهرستان مشهد را مورد ارزیابی قیرار دادنید.   
 در پرسشینام   تکمیل طری  از هااستفاده در مطالع  آن مورد هایداده
ها با است. آنشده  آوری جمع 1391 سال در کنندهمصرف 200 میان

 بی   معیادالت  سیاختار  با ای معادل  دو پروبیت الگوی یک ب  کارگیری
 کننیده،  مصرف نامرتبط ب  این نتیج  دست یافتند ک  تحصیالت ظاهر
 ارزش اهمییت  و محصیول  ظیاهر  اهمییت  محصیول،  ضر   از اطالا
 دارمعنی صورت ب  ک  هستند متغیرهایی کننده، مصرف نظر از غذایی

 سیبزیجات  و مییوه  بیرای  پرداخیت  ب  تمایل همزمان وقوا احتمال بر
گذاری ( در پژوهشی ب  ارزش23مؤثرند. موسوی و همکاران ) ارگانیک

محصوالت لبنی و پروتئینی ارگانیک در شهرسیتان شییراز پرداختنید.    
باشید کی  اطالضیات    خانوار می 300ها شامل جامع  آماری مطالع  آن

گردیده اسیت. بیا بی  کیارگیری میدل      آوری جمع 1394ها در سال آن
ها نشان داد ک  افزایش در کیفییت محصیول   الجیت، نتایج مطالع  آن

مهمترین ضامل در افزایش تقا یا بیرای خریید محصیوالت ارگانییک      
ها حاکی از آن است ک  متغیرهیای  باشد. همچنین نتایج مطالع  آن می

صیوالت  سن، تحصیالت، الگوی مصرف، درآمد، میزان آگیاهی از مح 
داری بیا  ارگانیک و نگرش نسبت ب  اهمیت ارزش غذایی رابط  معنی

 میزان تمایل ب  پرداخت این محصوالت دارد.  
هیای  توان دریافت کی  میدل  با مروری بر مطالعات انجام شده می

ها برای ترین رهیافتهای ضصبی مصنوضی متداولرگرسیونی و شبک 
اشند. در مطالعات داخلی، اغلب بکنندگان میبررسی رفتار خرید مصرف

کننده اسیتفاده شیده   های رگرسیونی برای تحلیل رفتار مصرفاز مدل
هیا  است. وجود رابط  خطی میان متغیرها فرض اساسی در ایین میدل  

باشد، زیرا روابط میان متغیرهیا  است ک  این امر مطاب  با واقعیت نمی
رگرسییونی،  هیای  پیچیده و غیرخطی است. از سیوی دیگیر، در میدل   

سازی است انتخاب یک فرم تابعی صحی  یکی از مسائل مهم در مدل
و در صورت خطای تصری ، تفسییرها نادرسیت خواهید بیود. نیوآوری      
مطالع  حا ر نسبت ب  مطالعیات داخلیی، اسیتفاده از شیبک  ضصیبی      

کننیده اسیت. در رهیافیت شیبک      مصنوضی برای تحلیل رفتار مصیرف 
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ییده و غیرخطیی مییان متغیرهیا در نظیر      ضصبی مصنوضی، روابط پیچ
شود و خطای تصیری  در ایین روش مو یوضیت نیدارد. در     گرفت  می

کننده، نوآوری این مطالع  نسیبت بی  مطالعیات    ارتبا  با رفتار مصرف
هیای جزئیی بی  منظیور بررسیی      خارجی، استفاده از رهیافیت مشیت   

 کنندگان فردی است.  ترجیحات مصرف
مالحظی  محصیوالت ارگانییک در تیأمین      با توج  ب  نقش قابیل 

امنیت غذایی و سالمتی جامع ، پایداری منابع تولیید، تنیوا و کیاهش    
ریسک تولید و سایر اثیرات زیسیت محیطیی، اجتمیاضی و اقتصیادی،      

بنیدی و بررسیی ضوامیل میؤثر بیر خریید محصیوالت ارگانییک         رتب 
 . استهدف اصلی این پژوهش  جات(جات و صیفیجات، سبزی )میوه
 

 

 هامواد و روش

های رگرسیونی برای بررسیی  بسیاری از محققین بازاریابی از مدل
هیا، متغیرهیای   کنند. در این میدل کننده استفاده میتصمیمات مصرف

دهند ک  از آن برای تصمیم بخش قطعی تابع مطلوبیت را تشکیل می
شود. خطی بودن تابع محاسب  نحوه انتخاب یک محصول استفاده می

لوبیت فرض مهم مدل است و تنها روش در نظیر گیرفتن ماهییت    مط
غیرخطی، وارد نمودن متغیرهایی است ک  بتوانند اثیرات غیرخطیی را   
نشان دهند )برای مثال، وارد نمودن جمالت درج  دوم(. اما، ایین امیر   
مستلزم وارد نمودن فر یاتی در مورد ماهیت تابع مطلوبیت است کی   

در تصری  و متعاقب آن، تفسیرهای نادرسیت   در نهایت منجر ب  اریب
سازی (. مدل2شود )و کاربردهای غیرمنطقی در مطالعات بازاریابی می

هیای ضصیبی مصینوضی    های شیبک  فرآیندهای پیچیده یکی از مزیت
است و  رورتی در تصری  یک رابط  ریا ی میان متغیرهای ورودی 

تیوان تعیامالت   میی و خروجی وجود ندارد و با اسیتفاده از ایین میدل    
 (. 19گیری نمود )غیرخطی و پیچیده میان متغیرهای سیستم را اندازه

گیری برای شناخت روییدادهای واقعیی اسیتفاده    از فرآیند تصمیم
ی شود ک  این فرآیند مبتنی بر برآورد صری  و کمی اثیرات گزینی   می

بیان  مورد بررسی است. در این راستا، بیانی کیفی از یک رویداد واقعی
هیا )کی  بیر روییداد اثیر      گردد ک  ضوامل اصیلی آن شیامل ورودی  می
ها )شامل اثرات مربوط ( است. سپس بیا توسیع    گذارند( و خروجی می

گردد. با استفاده های مختلف برآورد مییک مدل ریا ی، اثرات گزین 
سیازی روییداد واقعیی    ها، مدل ب  شیبی  از متغیرها و روابط موجود آن

 (:4( مشخ  شده است )1د ک  شکل ریا ی آن در رابط  )پرداز می
(1) y=ψ(x;θ) 

تییابع  ψ(.)متغیرهییای ورودی   xمتغیر)هییای( خروجییی   Yکیی  
پارامترهیای میدل اسیت. بی  طیور کلیی، مفهیوم         θکننیده و  توصیف

متغیرهای ورودی و خروجی برخواست  از توصیف رویداد واقعیی میورد   
بینیی  وان مقادیر خروجیی را پییش  تنظر است. پس از تعریف مدل می

شود. تصری  مدل کرد ک  این امر تحت ضنوان تعمیم مدل شناخت  می

پذیرد و با توج  ب  متناهی بودن تعیداد  بر اسائ مشاهدات صورت می
توان یافت کی  بی  خیوبی بیرازش را انجیام      نقا ، توابع بسیاری را می

حیت ضنیوان بییش    دهند. بنابراین الزم است ک  از این و عیت، ک  ت
شود، اجتناب نمود  زیرا، این امر منجر ب  باز آفرینیی  برازش نامیده می

شود. پس از تصیری  میدل الزم اسیت کی  پارامترهیای آن      ها میداده
کالیبره )واسنجی( شوند تا نمون  مناسیبی از مشیاهدات حاصیل گیردد     

 xjتعیداد مشیاهدات نمونی ،     mشیود کی    )مجموض  داده(. فرض میی 
امیین خروجیی   jدهنیده  نشیان  yjامین ورودی مشاهده شده، jانگر نمای

ای از مشاهدات موجود نمون  s={(xj,yj),j=1,…,m}مشاهده شده و 
 (.4است )

ها توسیط  بینی داده، تابع واسنجی نمایانگر خوبی پیشSدر نمون  
پارامترهای مدل است. بهترین مقدار تیابع واسینجی، کی  متنیاظر بیا      

شود. ب  است، ب  ضنوان ارزش قابل قبول شناخت  می پارامترهای مدل
بینیی شیده را   ، میان مقادیر مشاهده و پیشδ(.طور کلی هر اختالف، )

نشیان داد کی  هیدف     ҡ(θ;S)=Σjδ(yj,ψ(xj;θ))توان ب  صیورت  می
سازی مجموا مربعات ایین اختالفیات اسیت. بیرای اجتنیاب از      حداقل
سیازی اسیتفاده   ریتم بهینی  هیای بهینی  محلیی متعیدد، از الگیو     جواب
گردد. اما حتی اگر مقادیر کالیبره شیده میدل بهینی  باشیند  میدل       می

تواند همچنان ناکارآمد باشد و ایین امیر بی  دلییل انتخیاب      نهایی می
سازی اسیت. بنیابراین، الزم اسیت کی  دو ویژگیی      نامناسب تابع مدل

این منظور  کیفیت تقریب و توانمندی مدل مورد توج  قرار گیرد. برای
از نمون  دیگری از مشاهدات، تحت ضنوان نمون  اضتبارسنجی، استفاده 

پیذیر  توان توانیایی تعمییم  شود. با استفاده از نمون  اضتبارسنجی میمی
 1شیده میوازی  بودن مدل را تشخی  داد. یک میدل پیردازش توزییع   

نمایانگر یک تابع است ک  از چندین تابع یا واحدهای پردازش اصیلی  
، ییک  kشکیل شده است. در هر یک از واحیدهای پیردازش اصیلی،    ت

شود ک  بی  هیر ورودی   های اولی  انجام میتبدیل خطی برای ورودی
هیا جمیع   شیود. سیپس تمیام وزن   ( داده میی wjk(، وزنی )xjدریافتی )

شیود  ( ب  آن افزوده میی bk( و یک مقدار ثابت )Σjwjkxj+bkشوند ) می
شیود(، کی  در نتیجی  ضبیارت     امییده میی  )ک  ب  طور معمول باییائ ن 

zk=Σjwjk+bk سیاز ییا   گردد. در مرحل  بعید، از تیابع فعیال   حاصل می
را نتیجی    ykشیود کی  خروجیی    ، استفاده می yk=φ(zk)(، φمحرم )

دهید. واحیدهای پردازشیگر خروجیی، مقیادیر خروجیی را ضر ی         می
ر ورودی کنند، در حالی ک  واحدهای پردازشگر ورودی تنهیا مقیادی   می

هیا را بی  واحیدهای    را دریافت و بدون انجیام هیچگونی  تبیدیلی، آن   
دهنید. سیایر واحیدهای پردازشیگر اصیلی      گر اصلی انتقال میپردازش

هیای  شوند  زیرا، خروجیی تحت واحدهای پردازشگر پنهان شناخت  می
، تمیام  2شوند. در یک شبک  پیس انتشیار چنید الیی     آن مشاهده نمی

                                                           
1- Parallel Distributed Processing (PDP) 

2- Multilayered Feed-Forward Network (MLFFN) 
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هیا بی    بندی و الیی  ر اصلی در درون هر الی  گروهواحدهای پردازشگ
شوند، ب  نحوی کی  واحیدهای   ترتیب از ورودی ب  خروجی مرتب می

شیوند  های مختلف ب  یکدیگر متصل میی پردازشگر اطالضات، در الی 
)هیچ اتصالی میان واحدهای پردازشگر در یک الیی  مشیخ  وجیود    

الزم است کی  سی      الی چند انتشارپس ندارد(. در تصری  یک شبک  
هیا )شیامل ورودی،   (: )الیف( تعیداد الیی    4مورد در نظر گرفت  شوند )

)الیی  خروجیی(    Nپنهان و خروجی( کی  از صیفر )الیی  ورودی( تیا     
 kشوند  )ب( تعداد واحدهای پردازشگر اصلی در الی  گذاری میشماره
ن داده نشیا  φk(.ساز ک  بیا ) گردد  )ج( تابع فعالمشخ  می nkک  با 
( kشود و برای تمیام واحیدهای پردازشیگر اصیلی در ییک الیی  )      می

 گردد:ساز استفاده مییکسان است. ب  طور معمول از س  تابع فعال
 ،φ(zk)=α+βzkخطی: 

φ(zk)=1/(1+eالجستیک: 
-βzk

)، 

φ(zk)=(eتانژانت هایپربولیک: 
βzk

- e
-βzk

)/( e
βzk

+ e
-βzk

) 
شییوند. واسیینجی ن میییتوسییط محقیی  تعیییی βو  αپارامترهییای 
مشتمل بر هیر وزن بیرای هیر      الی چند انتشارپس پارامترهای شبک  

هیا  اتصال و هر بایائ برای هر واحد پردازشگر است ک  تعداد کل آن
اسیت. بیا توجی  بی  تعیداد زییاد        Σk=1,N(nk-1×nk)+Σk=1,Nnkبرابر با 

آن  پارامترها، احتمال مشکل بیش برازش وجود دارد ک  الزم است بی  
توج  گردد. تابع واسنجی نمایانگر مجموا مربعات خطا است ک  برابر 

ҡ(θ;S)=(1/Nobs)×Σj(yj-ψ(xj;θ))با 
باشد. از طریی  الگیوریتم   می 2

توان مقدار حداقل )محلیی( را بی  دسیت آورد کی      پس انتشار خطا می
گرادیان است. این الگوریتم بیا اسیتفاده از سیاختار     مبتنی بر الگوریتم

ها را از الیی  خروجیی بی     ها و بایائ، وزن الی چند انتشار پس شبک 
نمایید. نمونی  در دسیترئ بی  دو     الی  ورودی برگشت و تعیدیل میی  

هیای آزمیایش و آزمیون( و    مجموض  نمون  واسنجی )متشکل از نمون 
 (.4شود )نمون  اضتبارسنجی تقسیم می

هیای  هیای ضصیبی مصینوضی روش   برای تحلیل حساسیت شبک 
سازی یک مدل بیا شیرایط   تعددی وجود دارد. یک روش ساده، شبی م

اولی  داده شده است. سپس با تغییر دادن اندم مقادیر مربو  ب  ییک  
شیود. ایین روش مشیاب  بیا     متغیر، چگونگی واکنش مدل بررسی میی 

هیای خطیی اسیت. امیا، ایین روش      در مدل 1ایتحلیل واکنش لحظ 
وجود دارد ک  شبک  در نقا  مختلف  باشد  زیرا این احتمالمشکل می

هیای جزئیی ییا اثیرات     محلی همگرا گردد. روش دیگر، برآورد مشت 
( کی  در تعیداد انیدکی از    21زا بر متغیر وابست  اسیت ) متغیرهای برون

(. با استفاده از 24 ،22، 10 ،8 ،7 ،6مطالعات از آن استفاده شده است )
ر متغیر خروجی و همچنیین،  توان اثر متغیرهای ورودی باین روش می

درج  اهمیت هر یک متغیرهای ورودی شبک  ضصبی مصنوضی را بی   
تیوان اثیر متغیرهیای    های جزئیی میی  دست آورد. با استفاده از مشت 

                                                           
1- Impulse-Response Analysis 

ورودی بر متغیر خروجی و همچنین، درج  اهمیت هر یک متغیرهیای  
 niورودی شبک  ضصبی مصنوضی را ب  دست آورد. برای یک شبک  با 

 yjهیای جزئیی خروجیی    نرون، مشیت   nhدی، یک الی  پنهان با ورو
تعداد کل مشاهدات است( در  Nو   N،...،1=j)ک   xjنسبت ب  ورودی 

 ( نشان داده شده است:2رابط  )
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 Ihjنمایانگر مشت  نیرون خروجیی نسیبت بی  ورودی آن،      Sjک  
وزن مییان نیرون خروجیی و     whoامین نرون الیی  پنهیان،   hواکنش 

h ،امین نرون الی  پنهانwih  وزن میانi امین نرون ورودی وh  امیین
توان ییک گیراف از   نرون الی  پنهان است. برای هر متغیر ورودی می

های جزئی رسم نمود و اثر هر متغیر ورودی بر متغیر وابسیت  را  مشت 
بیت(  هیای جزئیی دارای ضالمیت منفیی )مث    تشخی  داد. اگر مشیت  

گاه رابط  میان متغیر ورودی میورد نظیر و خروجیی شیبک      باشند  آن
معکوئ )مستقیم( خواهد بود. از سوی دیگر، درج  اهمیت متغیرهیای  

توان با استفاده از این رهیافت ب  دست آورد. ایین  ورودی شبک  را می
 گردد:های جزئی حاصل میامر با محاسب  مجموا مربعات مشت 

(3) 




N

j

jii dSSD
1

2)(  

نمایانگر متشی  جزئیی خروجیی نسیبت بی        dji(، 3ک  در رابط  )
دهنده متغیر ورودی و ب  ترتیب نشان jو  iهای ورودی است و اندیس

هیای جزئیی   باشد. مجمیوا مربعیات مشیت    مشاهده مربو  ب  آن می
(SSDiبرای هر متغیر ورودی شبک  محاسب  می ) گردد و با استفاده از

بنیدی نمیود.   ن متغیرها را بیر حسیب مییزان اهمییت طبقی      تواآن می
باشیند  از درجی  اهمییت     SSDمتغیرهایی ک  دارای بیشترین مقیدار  

 (. 10باشند )بیشتری برخوردار می
منطق   13این مطالع  ب  صورت پیمایشی صورت پذیرفت  است و 

گیردد. بیا اسیتفاده از روش    مشهد قلمرو مکانی این طرح را شامل می
اطالضات مربو  بی  متغیرهیای سین، جنسییت،     ای، گیری طبق ن نمو

 65سیال و بیاالی    10تحصیالت، تعداد افراد خانوار، تعداد افیراد زییر   
سییال، شییناخت از محصییوالت ارگانیییک، داشییتن اطییالا از ضر یی   
محصوالت ارگانیک، ظاهر محصول، ارزش غذایی، قیمیت محصیول،   

و داشییتن برچسییب سییهولت دسترسییی، ضر یی  در طییول ایییام سییال 
 1395خییانوار در سییال  175ای از اطالضییاتی بیی  صییورت پرسشیینام 

 مصیرف  هیا بیر ترجیحیات   آوری گردیده است تا درج  اهمیت آن جمع
جیات و  جیات، سیبزی  مییوه ) ارگانیک محصوالت خرید برای کنندگان
در ایین مطالعی  طراحیی شیبک       مورد بررسی قرار گییرد.  (جاتصیفی

هییای جزئییی بییا اسییتفاده از نییرم افییزار   ضصییبی و محاسییب  مشییت  
MATLAB .صورت پذیرفت  است 

با توج  ب  موارد مطرح شده، ساختار شبک  ضصبی مصنوضی مورد 
 نشان داده شده است.  1استفاده در این مطالع  در شکل 



 1398 پاییز، 3، شماره 33، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     244

  

 
 ساختار شبکه عصبی مصنوعی -1شکل 

Figure 1- Artificial neural network structure 

 
 14، شبک  ضصبی مصنوضی طراحی شده شامل 1با شکل مطاب  

سن، جنسیت، تحصیالت، تعداد افراد خانوار، تعداد افراد متغیر ورودی )
سیال، شیناخت از محصیوالت     65سیال، تعیداد افیراد بیاالی      10زیر 

ارگانیک، داشتن اطالا از ضر   محصوالت ارگانیک، ظاهر محصول، 
لت دسترسی، ضر   در طول اییام  ارزش غذایی، قیمت محصول، سهو
( و سی  متغییر خروجیی )ترجیحیات     سال و داشتن برچسب اطالضاتی

جات( است. در الی  پنهیان از  جات و صیفیجات، سبزیمربو  ب  میوه
سیاز  نرون و در الی  خروجی از تابع فعال 7ساز الجستیک با تابع فعال

 خطی با س  نرون استفاده گردیده است.
 

 نتایج و بحث

پس از طراحی و اجرای شیبک  ضصیبی، رونید تغیییرات مییانگین      
مربعات خطا برای س  مجموض  داده )آموزش، اضتبارسنجی و آزمیون(  

توان مشیاهده  می 2نشان داده شده است. بر اسائ شکل  2در شکل 
متوقف شده اسیت  زییرا پیس از     20نمود ک  فرآیند آموزش در تکرار 

رای تعیداد مشخصیی از تکرارهیا    آن، خطای مجموض  اضتبارسنجی بی 
تکرار( افزایش یافت  است. همچنین با توج  ب  مشاب  بودن  6)پس از 

خطای مجموض  اضتبارسنجی و آزمون، ضملکرد شبک  مطلوب اسیت و  
 مشکل بیش برازش وجود ندارد.  

 

 
 میانگین مربعات خطا براي سه مجموعه آموزش، اعتبارسنجی و آزمون -2شکل 

Figure 2- Mean square error for three sets training, validation, and test 

 
پس از اطمینان از ضمکلرد شبک  ضصبی مصنوضی و نبود مشیکل  
بیش برازش الزم است ک  خروجی شبک  طراحی شده مورد تجزیی  و  
تحلیل قرار گیرد تا بتوان مهمتیرین متغیرهیای ورودی تأثیرگیذار بیر     

ن برای هیر ییک از محصیوالت ارگانییک را     کنندگاترجیحات مصرف
تشخی  داد. ضالوه بر این، الزم است ک  نحوه اثرگذاری این ضوامل 

های جزئی )از نوا نیز مشخ  گردد. برای این منظور از روش مشت 
(، درج  اهمیت هر یک 3. بر اسائ رابط  )2گردد( استفاده می1تحلیلی

                                                           
1- Analytical 

تفکییک محصیوالت   از متغیرهای ورودی شبک  ضصبی مصنوضی بی   
( گزارش شده است. درج  اهمیت ایین متغیرهیا   1ارگانیک در جدول )

های جزئی بیرای هیر متغییر ورودی    با محاسب  مجموا مربعات مشت 
 .شودمشاهده می 1شبک  ب  دست آمده است. بر اسائ نتایج جدول 

 

                                                                             

ای و تیری )نظییر تحلییل واکینش لحظی      های سادهالزم ب  ذکر است ک  روش - 2
ها همگرا شدن شبک  ضصبی روش گام ب  گام( نیز وجود دارند ک  مشکل اساسی آن

 گردد.است ک  متعاقب آن، نتایج نادرستی حاصل می در بهین  نسبی

طا
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مر
ن 

گی
یان
 م



 245     برای خرید محصوالت ارگانیک در شهر مشهد کنندگانمصرف ترجیحات بر عوامل مؤثر بندی و بررسیرتبه

 

 درجه اهمیت متغیرهاي ورودي شبکه عصبی مصنوعی -1جدول 
Table 1- Degree of importance of artificial neural network input variables 

 هاي جزئیمجموع مربعات مشتق
Sum of squares of partial derivatives متغیرهاي ورودي 

Input variables جاتمیوه 

Fruitage 
 جاتسبزي

Vegetables 
 جاتصیفی

Cucurbits 

0.0153 0.0210 0.0118 
 سن

(Age) 

0.2137 0.2925 0.1652 
 جنسیت

(Gender) 

0.0186 0.0255 0.0144 
 تحصیالت

(Education) 

0.3367 0.4608 0.2602 
 تعداد افراد خانوار

(Household size) 

0.4743 0.6491 0.3665 
 سال 10تعداد افراد زیر 

(Number of household members under 10 years) 

0.2724 0.3728 0.2105 
 سال 65 تعداد افراد باالی

(Number of household members over 65 years) 

0.1218 0.1667 0.0941 
 شناخت از محصوالت ارگانیک

(Having information on organic products) 

0.3169 0.4337 0.2449 
 داشتن اطالا از ضر   محصوالت ارگانیک

(Having information on the supply of organic products) 

0.0442 0.0605 0.0341 
 ظاهر محصول

(Product appearance) 

0.2729 0.3735 0.2109 
 ارزش غذایی

(Nutritional values) 

2.1553 2.9497 1.6657 
 قیمت 

(Price) 

0.4237 0.5798 0.3274 
 سهولت دسترسی

(Ease of access) 

0.0195 0.0267 0.0151 
 ضر   محصول در طول ایام سال

(The supply of organic products during the year) 

0.0407 0.0557 0.0314 
 داشتن برچسب اطالضاتی

(Having labels) 
  یتحق هایافت یمأخذ: 

Source: Research findings 
 

 
 

 

 ارگانیک هايهاي جزئی خروجی شبکه نسبت به قیمت میوهمشتق -3شکل 
Figure 3- The partial derivatives of network output respect to price of organic fruitd 

P
ar

ti
al

 d
er

iv
at

iv
e 

Observation 



 1398 پاییز، 3، شماره 33، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     246

 
 

 

 هاي جزئی خروجی شبکه نسبت به قیمت سبزیجات ارگانیکمشتق -4شکل 
Figure 4- The partial derivatives of network output with respect to price of organic vegetables 

 

 
 

 

 جات ارگانیکت صیفیهاي جزئی خروجی شبکه نسبت به قیممشتق -5شکل 
Figure 5- The partial derivatives of network output with respect to price of organic cucurbits 

 

ک  در میان متغیرهیای ورودی شیبک  ضصیبی مصینوضی، متغییر      
جیات و  جات، سیبزی قیمت بیشترین تأثیر را بر تمایل ب  مصرف میوه

( و 20طالعات مگنوسن و همکاران )جات ارگانیک دارد. نتیج  م صیفی
( حاکی از آن است ک  قیمت مهمترین مانع در خرید 25پدل و فاستر )

باشد ک  با نتیج  ایین مطالعی  مطابقیت دارد.    محصوالت ارگانیک می
( مشیخ  گردیید کی  قیمیت     32همچنین، در مطالع  وانگ و سان )

  طور کلیی،  باشد. بمهمترین ضامل اثرگذار در خرید سیب ارگانیک می
باشید و ایین امیر تیا     کشش تقا ا برای محصوالت ارگانیک زیاد میی 

حدودی در ارتبا  با متفاوت بودن کیفیت ایین محصیوالت و محیدود    
(. با توج  ب  اثر 34بودن ضر   آن در فصول مشخصی از سال است )

گردد ک  این متغیر چگونی  بیر   مهم متغیر قیمت، این سؤال مطرح می
گذارند؟ آییا نحیوه اثیر گیذاری آن     ارگانیک اثر می مصرف محصوالت

کنندگان مختلف یکسان است یا خیر؟ بیرای پاسیخگویی   میان مصرف
گردد ک  خروجیی  ب  این سؤال، از رهیافت مشتقات جزئی استفاده می

. در ایین  1قابیل مشیاهده اسیت    5و  4، 3هیای  مربو  ب  آن در شکل
ییک از محصیوالت    ها، نحوه اثرگذاری قیمیت بیر مصیرف هیر    شکل

 ارگانیک مورد بررسی نشان داده شده است.
های جزئی خروجیی  ، ضالمت مشت 5و  4، 3های مطاب  با شکل

شبک  ضصبی مصنوضی نسبت ب  قیمیت محصیوالت ارگانییک منفیی     
باشد. این یافت  نمایانگر آن است ک  قیمت اثر منفی بر تماییل بی    می

یمیت ییک ضامیل مهیم و     مصرف محصوالت ارگانیک دارد. اگر چ  ق
باشد، اما واکنش تأثیرگذار بر تمایل ب  مصرف محصوالت ارگانیک می

باشید. در  کنندگان مختلف نسبت ب  متغیر قیمت متفیاوت میی  مصرف
کننیدگان از درجی  اهمییت    واقع، متغیر قیمت برای برخیی از مصیرف  

 بیشتری برخوردار است. 

                                                           
از بیان نحیوه اثرگیذاری متغیرهیای    مقال   تصفحا زمجا حجمب  منظور رضایت  -1

ورودی دیگر مطالع  بر تمایل ب  مصرف محصوالت ارگانیک خودداری شده اسیت و  
 گردد.  تنها اثر متغیر قیمت بیان می
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تیی محصیوالت   قیمت مانعی مهم برای افزایش مصرف فعلی و آ
گیذاری  رود. ایین اضتقیاد وجیود دارد کی  قیمیت     ارگانیک ب  شمار می

اسیت،   زیتناقض برانگای چندبعدی و حتی محصوالت ارگانیک مسأل 
-کنندگان از یک سو خواهان محصوالت ارگانیک با قیمتزیرا مصرف

های پیایین را  تر هستند و از سوی دیگر ممکن است قیمتهای پایین
کیفیتیی محصیوالت تفسییر نماینید. پیشیین       ای از بیشان ب  ضنوان ن

اقتصادی، آگاهی از قیمت و حساسیت ب  آن، تناسیب مییان قیمیت و    
کننده اثر قیمیت بیر   از جمل  ضوامل تعیین 1کیفیت و تمایل ب  پرداخت

کنندگان، اثیر  باشند. با افزایش محدودیت بودج  مصرفرفتار خرید می
ت ارگانیک بیشتر خواهد بیود. در واقیع،   منفی قیمت بر خرید محصوال

کننیدگان از  شود کی  ییک گیروه بیزر  از مصیرف     قیمت موجب می
مصرف پایدار این محصوالت ارگانیک محروم شوند. ضیالوه بیر ایین،    

کنندگان ممکن اسیت در میورد قیمیت محصیوالت ارگانییک      مصرف
آگاهی نداشت  باشند و سط  قیمت ایین محصیوالت را بییش از حید     

کننیده بی  قیمیت محصیوالت     یابی نمایند. بنابراین، واکنش مصرفارز
ارگانیک ب  کشش قیمتیی )کی  مییان محصیوالت مختلیف متفیاوت       

 (. 1است(، خصوصیات فرد و محیط رقابتی بستگی دارد )

 

 گیري و پیشنهادها نتیجه

کننیده  در مطالعات گذشت  مشخ  شده است ک  انتخاب مصرف
هییای جمعیتییی، اهییداف و ویژگیییبیی  ضییواملی نظیییر خصوصیییات و 

کننده بسیتگی دارد. داشیتن اطالضیات صیحی  در     های مصرف انگیزه
ارتبا  با اهمیت نسبی هر ییک از ایین ضوامیل، فروشیندگان را قیادر      

تری را ارائ  دهند و فروش های بازاریابی مناسبسازد ک  استراتژی می
های متناسب با ژیکاالها و خدمات خود را ارتقاء دهند. با اتخاذ استرات

تواننید از طریی    کننده در هر بازار، فروشندگان میهای مصرفویژگی
مکانیزم تبعیض قیمت سود بیشتری را ب  دسیت آورنید. بیا توجی  بی       

نقش قابل مالحظ  کشاورزی ارگانیک در حفظ محیط زیست و منیابع  
طبیعی، بهبود کیفیت مواد غذایی و سالمت جامعی ، ایین مطالعی  بی      

بیرای   کننیدگان مصیرف  ترجیحات بر بندی ضوامل مؤثرو رتب سی برر
جیات(  جیات و صییفی  جیات، سیبزی  خرید محصوالت ارگانیک )مییوه 

پردازد. وج  تمایز این مطالع  استفاده از شبک  ضصبی مصنوضی بیا   می
ب   در نظر گرفتن س  متغیر وابست  )ب  تعداد محصوالت مورد بررسی(

های جزئی )از نوا تحلیل( ب  منظیور  مشت  طور همزمان و استفاده از
ارزیابی درج  اهمیت متغیرهیای تو ییحی شیبک  ضصیبی مصینوضی      

های مطالع  مؤیید آن اسیت کی  قیمیت در مییان ضوامیل       است. یافت 
اثرگذار بر تمایل ب  مصیرف محصیوالت ارگانییک، از درجی  اهمییت      

مییان   بیشتری برخوردار است. این یافت  مؤید آن است کی  قیمیت در  
هییای بازاریییابی، اثییر بسیییار مهمییی در تصییمیمات خرییید    آمیختیی 
های بازاریابی مبتنی بیر  کنندگان دارد. لذا، استفاده از استراتژی مصرف

تواند بر تمایل ب  مصرف محصیوالت ارگانییک اثیر    آمیخت  قیمت می
قابل توجهی را داشت  باشد. همچنین، نتایج مطالع  حاکی از آن اسیت  

کننده، قیمت محصول ارگانیک تقریباً اثر یکسانی مصرف ک  برای هر
بر تماییل بی  مصیرف آن فیرد دارد و ایین اثیر مسیتقل از محصیول         
ارگانیکی است ک  فرد تمایل ب  مصیرف آن را دارد. از ایین رو، بیرای    

هیای متفیاوت   گیردد کی  از اسیتراتژی   محصوالت ارگانیک توصی  می
، زییرا نیوا رقیابتی کی  هیر      گذاری چندمحصولی استفاده نشیود قیمت

باشید تقریبیاً مشیاب  بیا محصیول      محصول ارگانیک با آن مواج  میی 
باشد. همچنین، نتایج مؤید آن است ک  متغیر قیمت ارگانیک دیگر می

کنندگان از درج  اهمیت باالتری برخوردار است برای برخی از مصرف
و تغییییر در قیمییت محصییوالت ارگانیییک، اثییرات متفییاوتی بییر       

گذاری تبعیضیی و مبتنیی   کنندگان فردی دارد. لذا، اتخاذ قیمت رفمص
-مشی مؤثر در رشد بازار محصوالت ارگانیک میی بر مشتری یک خط

 باشد.
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Introduction: Organic farming plays an important role in protecting the environment, maintaining non-

renewable resources, improving the food quality, reducing the production of unnecessary products, and 
promoting market- oriented agricultural sector. In fact, organic farming make a significant contribution in 
improving the quality of the environment and natural resources, and also it has a positive effect on the quality of 
food supply and the promotion of public health. Given the many benefits of organic products, the market for 
these products has been increasingly considered by researchers, government officials and consumers. First step 
in developing the market for organic products is to meet the needs and demands of consumers. Recognizing 
consumer behavior and investigating the factors affecting it contributes significantly in success of any economic 
system. Besides, in advanced marketing studies, the process of identifying consumer choice is very crucial. 
Contrary to economists' views, consumers give little weight to benefits and costs in their decision making, and 
their choices are based on people's behavior, habits and other factors that may speed up the decision making. 
Consumer preferences for organic products depend on many factors and the importance of each of these factors 
varies among different consumers. Therefore, the main aim of this study is to rate and evaluate factors affecting 
the consumer preferences for organic products (fruitage, vegetables and cucurbits) in Mashhad city. 

Materials and Methods: Many marketing researchers use regression models to evaluate consumer 
decisions. In these models, decision variables are definitive part of utility function which is used to calculate how 
to choose a product. Linearity of utility function is the vital hypothesis. To specify a non-linear model, it is 
necessary to use variables that can show non-linear effects (For example, including the quadratic term of 
variables). However, this requires the insertion of assumptions about the nature of the utility function which 
ultimately leads to specification bias, and subsequently misinterpretation and unreasonable applications in 
marketing studies. Modeling complex processes is one of the advantages of artificial neural networks, and in this 
approach, it is not necessary to specify a mathematical relationship between the variables. The nonlinear and 
complex interactions can be considered between system variables using artificial neural network model. In this 
study in order to rate and evaluate factors affecting consumers preferences for organic products (fruitage, 
vegetables and cucurbits) an artificial neural network has been used that is consist of three dependent or target 
variables. Also, in order to evaluate the importance of the explanatory variables of the artificial neural network, 
partial derivatives approach has been used. Therefore, the use of three output variables on artificial neural 
networks simultaneously and partial derivative approach was distinctive features of this study compared with 
previous ones. Data is collected through questionnaires from a total of 175 households living in Mashhad. Age, 
gender, education, household size, number of household members under 10 years, number of household 
members over 65 years, price, having information on organic products, product appearance, having information 
on the supply of organic products, nutritional values, ease of access, the supply of organic products during the 
year and having labels were the input variables of artificial neural network. Consumer preferences for the 
purchase of organic fruitage, vegetables and cucurbits were the target variables of the artificial neural network. 

Results and Discussion: The results indicate that price has the greatest influence on willingness to consume 
organic products among all other factors. The price effect on willingness to consume organic products is 
different among individual consumers, and it's independent of the product. This finding suggested that the price 
of organic products had a significant impact on consumer purchasing decisions in comparison with other 
marketing mix elements. 

Conclusion: The adoption and implementation of marketing strategies based on price play a very important 
role in the growth of organic products markets. The results of the study indicate that, for each consumer and each 
product, the price had almost the similar effects on willingness to choose. Hence, it is recommended that the 
similar pricing strategies be used for these three organic products. 

Keywords: Marketing Strategy, Organic products, Preferences  
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