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 چکیده
به  پژوهشاین  .استکشاورزی و سالمت جامعه توسعه پایدار  هایترین هدفذایی سالم یکی از مهمتولید محصوالت غ

در ک( بیوتی)آنتی پادزیکنندگان برای گوشت مرغ بدون به پرداخت مصرف گرایشمؤثر بر  هایمنظور بررسی عامل
در سال  خانوار 043و تکمیل پرسشنامه از گیری تصادفی ساده های مورد نیاز با نمونهشهر مشهد انجام شده است. داده

ی گذارکنندگان از روش ارزشبه پرداخت مصرف های مؤثر بر گرایشآوری شده است. برای شناسایی عاملگرد 3030
کنندگان حاضر به درصد مصرف 33مشروط و برآورد الگوی الجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که حدود 

به پرداخت  گرایشدرصد  6و  نسبت به نوع متداول نبودند پادزیضافه برای خرید گوشت مرغ بدون پرداخت مبلغی ا
درصد و  05تا  35بین درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده  55در صورتی که  درصد نرخ افزوده داشتند 5کمتر از 

های مورد متداول بودند. از میان متغیردرصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ  05درصد افراد حاضر به پرداخت  03
، شاخص اهمیت سالمت، مقدار پادزیهای گوشت مرغ بدون ، درآمد خانوار، تحصیالت، آگاهی درباره ویژگیبررسی

داری بر میزان ها در خانواده اثر مثبت و معنیپادزیافراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع  شمارمصرف گوشت مرغ، 
شت دار بین قیمت گوداشته است. همچنین وجود رابطه منفی و معنی پادزیداخت برای گوشت مرغ بدون به پر گرایش

 اثر منفی و پادزیچنین قیمت گوشت مرغ بدون به پرداخت تأیید شده است. هم گرایشو میزان  پادزیمرغ بدون 
 داشته است. سن و جنسیت اثر معناداری یپادزبرای خرید گوشت مرغ بدون  به پرداخت نرخ افزوده گرایشداری بر معنی

ود تبلیغات مناسب را نبها درصد آن 02درصد پاسخگویان، قیمت باال و  03اند. به پرداخت نداشته گرایشبر میزان 
ایش های عمومی به منظور افزبر نتایج، تبلیغات در رسانهبنا اند. در زمینه خرید این محصول دانسته هاچالشترین مهم

 شود.کنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد میمصرف آگاهی

 JEL:: D12, M30, Q13بندی طبقه
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 مقدمه

لم محصوالت سا تولیدك و محیطی، اهمیت کشاورزی ارگانیزیست هایچالشها و با بروز انواع بیماری

و تقاضای بازارهای ملی و  کنندگاننظر به خواست مصرف .شوداحساس میغذایی بیش از پیش 

 خشریزان و تولیدکنندگان بامهنن، براارذ، توجه سیاستگکشاورزی ارگانیكالمللی به محصوالت بین

شتن سهمی در بازار زیست و داافزایش سالمت تولیدات غذایی داخلی، حفظ محیط بهکشاورزی 

یافته به دلیل ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش اهمیت در کشورهای توسعه .ضرورت داردجهانی 

مصرف انواع محصوالت سالم،  هایبرتریکنندگان از سالمتی و به موازات آن، افزایش آگاهی مصرف

دهد نشان می هابررسی. اما در حال افزایش استشده و ارگانیك، تقاضا برای این محصوالت گواهی

ر، تی محصوالت غذایی سالمهابرتریها و عموم افراد جامعه از ویژگیآگاهی سطح پایین ، که در ایران

به این محصوالت و سامانه ضعیف توزیع و بازاریابی این محصوالت، نداشتن قیمت باالتر و دسترسی 

، کوچکی و همکاران، 1931)حیاتی و همکاران،  شودگسترش تقاضا و بازار این محصوالت می بازدارنده

 (. 1934و صندوقی و همکاران،  1931

اومت و مق (بیوتیکیآنتیپادزیستی )های سالمت انسان، کاهش کارایی داروهای امروزه یکی از چالش

در سطح  پادزیهزار تن  111تا  111ساالنه بین  هاست.پادزیها به دلیل استفاده گسترده از میکروب

و  برای انسانگسترده ترین مواد ضدمیکروبی هستند که به طور ها مهمپادزیشود و هان تولید میج

ها از بدن حیوانات پادزیبه دلیل آنکه دفع کامل (. 1931پور و همکاران، )عالی ندشوتجویز میحیوان 

ایای دارو در قها در دامپزشکی منجر به باقی ماندن بپادزیبر است، استفاده از فرآیندی زمان

های اخیر تولید گوشت در سالد. از این رو شومرغ میهای دامی مانند گوشت، شیر و تخمفراورده

 به همین منظور پرورشو های شیمیایی و دارویی مورد توجه خاص قرار گرفته مرغ با کمترین آلودگی

مراحل رشد با  ههممحصوالت ارگانیك محصوالتی هستند که در  ده است.شطیور ارگانیك مطرح 

گونه سموم دفع آفات گیاهی هیچ پیشو در خاکی که از چند سال  هستندطبیعی هماهنگ  نظام

با مواد طبیعی مانند تنها ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و کشها، قارچکشعلف مانند

، انیك ایرانارگ انجمنرسانی الکترونیکی کنند )پایگاه اطالعیشود، رشد مکمپوست گیاهی تقویت می

بر  افزون ارگانیك باشد، که شود که دان و آبی مصرف کندمرغ ارگانیك به مرغی گفته می(. 1939

. آنچه اکنون دنها را در طول دوران رشدش دریافت کپادزیگونه دارویی از جمله انواع این نباید هیچ
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شود، گوشت ارگانیك ایران عرضه میدر بازارهای  بیوتیك )پادزی(آنتیعنوان گوشت مرغ بدون  با

، گوشت مرغی است پادزیرود. گوشت مرغ بدون شده به شمار مینیست و از دسته محصوالت گواهی

رعایت این د و وشاستفاده نمیو داروهای شیمیایی  هاپادزی آن از انواعدر طول دوره پرورش  که

 د.شوو تضمین می نظارتتی و بهداشتی نهادهای نظار محصول توسطدر مراحل تولید تا عرضه موضوع 

نباید در طول ها مرغو  استها بسیار حساس و دقیق این مرغ نگهداری و پرورش از آنجا که مدیریت

این ده شفعالیت، هزینه تولید و قیمت تمام خطرپذیری، مصرف کنند پادزیشوند تا  بیماردوره رشد 

های باالتر، تولید و عرضه این و هزینه خطرپذیریباالتر است. وجود ها نسبت به سایر مرغحصول م

های پرورش بر نتایج سرشماری از مرغداریبنا محصول را در ایران محدود کرده است به طوری که 

واحد تولیدی گوشت مرغ در استان خراسان  1101 شمار 1931مرغ گوشتی مرکز آمار ایران در سال 

 شماراز این  1931ه کل دامپزشکی خراسان رضوی در سال بر آمار اداربنا کنند که رضوی فعالیت می

درصد از تولید گوشت  6/9 تنهاکنند در نتیجه تولید می پادزیواحد تولیدی، گوشت مرغ بدون  0تنها 

 باشد. می پادزیمرغ مختص به گوشت مرغ بدون 

ه ای کگونهمصرف جهانی است به یانگینبر آمار، مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور بیش از مبنا 

کیلوگرم است اما در ایران مصرف سرانه  11تا  14میانگین مصرف سرانه جهانی گوشت مرغ بین 

باشد و این در حالی است که مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور کیلوگرم می 16/11گوشت مرغ 

شت غم اهمیت گوبه ر(. 1931کیلوگرم گزارش شده است )شرکت پشتیبانی امور دام کشور،  33/11

کنندگان ایرانی فراگیر مصرفدر میان  پادزیمرغ بدون مرغ در تأمین نیازهای غذایی خانوار، مصرف 

در کل  پادزی. اگرچه ممکن است عرضه محدود، یکی از دالیل سهم اندک گوشت مرغ بدون نیست

گوشت مرغ مصرفی در کشور باشد اما از سوی دیگر، عرضه محدود گوشت مرغ، خود ممکن است 

وشت گذاری و تولید گگیری برای گسترش سرمایهأثیر تقاضای اندک بازار باشد. لذا تصمیمت تحت

ان ایش گرایشمؤثر بر  هایکنندگان و عاملمستلزم آگاهی از خواست و رفتار مصرف پادزیمرغ بدون 

 های چندیپژوهشهای اخیر در سالاست.  پادزیبه پرداخت مبلغ بیشتری برای گوشت مرغ بدون 

و  ترکنندگان برای محصوالت سالمبه پرداخت اضافی مصرف گرایش برتأثیرگذار  هایبررسی عامل هب

ی و تولید هایگیریتصمیمبرای  هاپژوهش نتایج اینبه طور قطع  .است اختصاص داشتهارگانیك 

ی هااری و تدوین برنامهگذو همچنین برای تعیین هدف سیاستتولیدکنندگان گذاری توسط سرمایه
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د منسودبخش کشاورزی ریزان برنامه و ارانذسیاستگهای اقتصادی مرتبط توسط توسعه زیربخش

 مند به بازارهای جهانیتوانورود  و توسعه بازار داخلی این محصوالتتوان برای است و از آن می

بر  اراثرگذ هایبا هدف بررسی عامل پژوهشبهره برد. در پاسخ به این نیاز، این محصوالت کشاورزی 

ن ینخستبه عنوان –در شهر مشهد  پادزیکنندگان برای گوشت مرغ بدون به پرداخت مصرف گرایش

هایی در میان در آن عرضه شده است و گرایش پادزیترین مناطق شهری که مرغ بدون و یکی از مهم

گیری شکل گرفته و یا در حال شکل پادزیکنندگان این شهر به استفاده از گوشت مرغ بدون مصرف

 شود. انجام می -است

مختلفی را در این زمینه انجام  هایبررسیهای اخیر پژوهشگران با توجه به اهمیت موضوع در سال

کنندگان برای به پرداخت مصرف گرایشخود میزان  پژوهش( در 1114) 1اند. از جمله آیهانداده

گذاری مشروط تفاده از روش ارزشآداسی ترکیه را با اسمحصوالت شیر و مرغ ارگانیك در شهر کوش

 های دارای، خانوادهترسالمندبر نتایج، زنان، افراد بنا و الگوی الجیت دوگانه مورد بررسی قرار داد. 

برای محصوالت مورد به پرداخت بیشتری  گرایش ،فرزند، درآمد و دانش بیشتر درباره مواد غذایی

نندگان برای کبه پرداخت مصرف گرایشخود  پژوهش ( در1119) 1اووسو و انیفوری اند.داشته بررسی

 الگویگذاری مشروط و گیری از روش ارزشبا بهرهارگانیك را در شهر کوماسی غنا  یهندوانه و کاهو

درصد  11دهد های این تحقیق نشان مییافتهمتغیره مورد تحلیل قرار دادند. توبیت دو

کنندگان برای خرید هندوانه ارگانیك درصد مصرف 61ید کاهوی ارگانیك و کنندگان برای خرمصرف

، سطح تحصیالت، درآمد و سال 11باشند. حضور کودکان کمتر از ت مبلغ بیشتر میحاضر به پرداخ

 هایبه پرداخت دارند، در حالی که عامل گرایشدار بر میزان محصول اثر مثبت و معنی شادابیاندازه و 

 هشپژوذکر شده در این  هایترین پیشنهادندارند. از مهم دارمعنیسن و جنسیت در این تحقیق اثر 

و  زارتینمباشد. های آموزشی میهای بازاریابی مؤثر و کمپینراهبرد ندگان باکنایجاد آگاهی مصرف

به پرداخت نرخ افزوده را برای گوشت مرغ ارگانیك از  گرایشخود  پژوهش( در 1111) 9همکاران

دند. نتایج نشان داد که نیمی از ررسی کرت ادمونتون کانادا بکنندگان در ایالسوی مصرف

                                                           
1 Ayhan 
2 Owusu, Anifori 
3 Martinez et al 
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درصد نرخ افزوده برای گوشت مرغ ارگانیك نسبت به نوع  91کنندگان حاضر به پرداخت مصرف

گذار بر میزان مثبت تأثیر هایمعمولی بودند. سطح آگاهی افراد، درآمد و میزان تحصیالت از عامل

به  گرایشهای سن و جنسیت اثر منفی بر میزان بوده و متغیر کنندگانبه پرداخت مصرف گرایش

به  گرایشترین عامل منفی اثرگذار بر میزان ، قیمت به عنوان مهمبررسیاند. در این پرداخت داشته

 کنندگان برای گوشت مرغ ارگانیك نسبت به نوع متداول شناخته شده است. پرداخت مصرف

مؤثر بر انتخاب خیار معمولی،  های( درباره عامل1934و همکاران ) صندوقی پژوهشدر ایران نیز نتایج 

 لگویاکه با استفاده از روش انتخاب تجربی و کنندگان در شهر اصفهان سالم و ارگانیك از سوی مصرف

های محصوالت سالم، ویژگی آگاهی نسبت بهنشان داد که درآمد، نه انجام شده است، گاالجیت چند

ری دازیست و وجود فرد سالمند و بیمار در خانواده اثر مثبت و معنیحفظ محیط اهمیت به سالمتی و

های شاخص اهمیت اند. همچنین متغیربر انتخاب محصول سالم و ارگانیك به جای انواع متداول داشته

 داری بر انتخابهای خرید سالم، سن، جنسیت، وضعیت اشتغال و میزان تحصیالت اثر معنیبه معیار

به  گرایشثر بر ؤم هایخود عامل پژوهش( در 1931اند. کوچکی و همکاران )تر نداشتهت سالممحصوال

دند. رکمصرف محصوالت ارگانیك در شهرستان مشهد را با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی بررسی 

نتایج نشان داد که سطح تحصیالت، اهمیت نسبی ظاهر، اهمیت ارزش غذایی محصوالت، قیمت و 

 حیاتی واند. به مصرف محصوالت ارگانیك بوده گرایشمؤثر بر  هایترین عاملسی آسان مهمدستر

الجیت ترتیبی  گذاری مشروط و الگویخود با استفاده از روش ارزش پژوهشدر ( 1931همکاران )

مثبت و  اثرجود سالمندان در خانواده ، شاخص سالمتی و وآگاهی، درآمد هایمتغیرنشان داد که 

کش نسبت به انواع رایج آفت بدون هایها و سبزیبه پرداخت اضافی برای میوه گرایش رداری بمعنی

متغیرهای سن، بعد خانوار، تحصیالت، جنسیت، وضعیت تأهل و افراد با اما . داشته است در شهر مرند

 یهاپژوهشسی برردر مجموع اند. ر متغیر وابسته نداشتهداری بمعنی اثرهای خاص در خانواده بیماری

های با متغیر گذاری مشروط و برآورد الگواز روش ارزش هاپژوهشدهد که در بیشتر گذشته نشان می

 کنندگانبه پرداخت مصرف گرایشمؤثر بر  هایالجیت و پروبیت برای بررسی عامل 1وابسته گسسته

یالت، یرهایی چون درآمد، تحصاثر معنادار متغ بیانگرنیز  هابیشتر پژوهشبهره گرفته شده است. نتایج 

. باشدکنندگان میبه پرداخت اضافی مصرف گرایشمیزان آگاهی افراد، شاخص سالمت و قیمت بر 

                                                           
1-Discrete Choice Models 
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به پرداخت  گرایشمؤثر بر  هایبررسی عامل این پژوهشگونه که بیان شد، هدف از همان

جی از الگوی اقتصادسن در شهر مشهد است که با استفاده پادزیکنندگان برای گوشت مرغ بدون مصرف

 .شودشوند، انجام میهایی که در بخش بعدی معرفی میو داده

 هامواد و روش

شود که یك فرد حاضر است به باالترین قیمتی گفته می (WTP)  1به پرداخت گرایشدر علم اقتصاد 

ه دارای بازار برای کاالها و خدماتی ک WTP . برآورد(1900جو، )حق برای یك خدمت یا کاال بپردازد

نبود بازاری مشخص و  هنگامیافتنی است اما در از راه مازاد عرضه و تقاضا دست مشخصی هستند،

به پرداخت و ارزش کاال و خدمات مورد  گرایشوجود نداشتن قیمت بازاری برای کاالها و خدمات، 

الم و ارگانیك، دهند که محصوالت سشواهد نشان می. شودهای گوناگونی برآورد مینظر از راه

شود که عرضه یم. این امر از آنجا ناشی (1931) حیاتی و همکاران، هستند1 «کاالهای غیر بازاری»

دیگر  یسواز  .انبوه )متناسب با مقدار تقاضا( و توزیع مناسبی برای این محصوالت در بازار وجود ندارد

 بارهل نیستند و اطالع کاملی درخریداران همواره قادر به تشخیص محصوالت سالم از انواع متداو

خ به پرداخت )نر گرایش برآوردهای به طور کلی روش. های یك محصول غذایی ارگانیك ندارندویژگی

، 9تیكهیپوت)برانگاشتی های روشدسته تر غذایی به دو کنندگان برای محصوالت سالمافزوده( مصرف

، 1شوند )پیرس و سکومپتقسیم می ضی(، غیر فر4یکغیرهیپوتت)برانگاشتی ناهای روشو  فرضی(

 .(1330 ،6؛ روزن و همکاران1111

امه تلفن، ایمیل و ن بایا و ر در میدانی، به صورت رو بررسیدر یك  پژوهشگر ،برانگاشتیهای در روش

هایی مثال 0و تحلیل توأم 7گذاری مشروطارزش های. روشکندپستی اقدام به پر کردن پرسشنامه می

                                                           
1 Willingness to Pay 
2 Non Market Goods 
3 Hypothetical Methods 
4  Non-Hypothetical Methods 
5 Pearce and Seccombe 
6 Roosen et al 
7 Contingent Valuation Method (CVM 
8  Conjoint Analysis 
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سعی بر ایجاد  پژوهشگر برانگاشتیناهای در روش (.1111)پیرس و سکومپ، هستند ها شرو از این

که گاهی به صورت مراجعه حضوری به محل فروش  یك بازار کوچك و واقعی برای افراد نمونه دارد

گذاری )برای مثال، محل فروش محصوالت ارگانیك( و یا ایجاد یك بازار واقعی کاالهای تحت ارزش

 گذاری واقعینزدیك شدن به ارزش پژوهشگرانگیزه  . در این روشگیردالهای هدف صورت میبرای کا

به طوری که خود را در معرض یك بازار و خرید و فروش واقعی  است بررسیافراد برای کاالی مورد 

 باشندها میترین این روشاز مهم 1و حراج ویکری 1)میدانی( بازار هایبررسیهای روش. بینندمی

 (.1931)حیاتی و همکاران،

کنندگان برای به پرداخت مصرف گرایشمؤثر بر میزان  هایبه منظور بررسی عامل پژوهشدر این 

ترین رهیافت همگانیشود. گذاری مشروط استفاده میاز روش ارزش پادزیمحصول گوشت مرغ بدون 

ت به پرداخ گرایشقدار پولی که م بیشترین بارهگذاری مشروط آن است که از افراد دردر روش ارزش

 .ودش پرسشند، داربرای استفاده از یك واحد کاالی سالم یا ارگانیك در مقایسه با کاالی متداول 

 .گسسته وجود دارند هایمقادیر پیوسته، انتخاب علم اقتصاد شرایطی وجود دارند که بـه جـای در

مختلف  هایهبه طبق بررسیوابسته مورد  بندی و تمیز متغیرقادر به تقسیمالجیت ترتیبی  الگوی

 هایهگیرد و با توجه بـه طبقـقرار می هفرضی چندین درمتغیر وابسته  بـدین صـورت کـه، باشـدمی

 الگو(. این 1931)حیاتی و همکاران،  دهدمقادیری را به خود اختصاص می شـده،مختلـف مشـخص

 شود:به صورت زیر مشخص می

(1) 𝑌𝑖
∗ = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝜀𝑖  

𝑌𝑖که در این رابطه 
بردار  β, پادزیبه پرداخت برای گوشت مرغ بدون  گرایشمتغیر میزان  ∗

باشد که تصادفی میهای توضیحی غیربردار متغیر 𝑋𝑖ی است که باید برآورد شوند و هایضریب

 متغیرهای تصادفی است.بیانگر  𝜀𝑖کند وگیری میام را اندازهiهای خانواده ویژگی

                                                           
1 Market Surveys 
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به  گرایشمتغیری گسسته و قابل مشاهده است که بیانگر سطوح مختلف  𝑌iاگر فرض کنیم که 

𝑌𝑖بر بنا  𝑌i بندی مشاهده شده برایطبقهباشد، می iپرداخت خانوار 
 الگوی زیر است: ابربر ∗

(1)                 0                                𝑌𝑖
∗ ≤ 𝜇1 

                 1                                 𝜇1 ≤ 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝜇2 

 𝑌i =        2                                𝜇2 ≤ 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝜇3 

                                                             .                 

     .                  

                 J                                 𝜇𝑗 − 1 ≤ 𝑌𝑖
∗ 

       

 گرایش، درصد هاهشوند و طبقبرآورد می βنامعلومی هستند که توسط  هایضریب 𝜇𝑗 در این رابطه 

تن در نظر گرف با این پژوهشباشند. در می پادزیکنندگان برای گوشت مرغ بدون به پرداخت مصرف

شود. یممتغیر وابسته در شش طبقه تقسیم  ،کنندگانبه پرداخت مصرف گرایشمیانگین میزان 

است. با توجه به اینکه در حال  پادزیی گوشت مرغ بدون کنون، قیمت هاهمبنای انتخاب این طبق

گوشت مرغ  درصد باالتر از قیمت 91تا  11در حدود  پادزیحاضر میانگین قیمت گوشت مرغ بدون 

درصد نرخ افزوده و  11به پرداخت کمتر از  گرایشدهندگان درصد پاسخ 61متداول است و بیش از 

درصد نرخ افزوده برای گوشت مرغ بدون  91به پرداخت کمتر از  گرایشدرصد ایشان  01حدود 

شش  صد،صفر، صفر تا پنج دربه پرداخت نرخ افزوده به شش طبقه  گرایشدارند، لذا متغیر  پادزی

ر نتایج بنا ب شود.درصد تقسیم می 91درصد و بیش از  91تا  16درصد،  11تا  16درصد،  11تا 

ارند. داری دبه پرداخت با هم اختالف معنی گرایششش سطح متغیر میزان  ها،آزمون مقایسه میانگین

شود می تصریح هایی است به صورت زیرالگوالگوی الجیت ترتیبی که تنها الگو برای برآورد چنین 

 (:1903)شاهنوشی و همکاران، 
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(9) 𝐿𝑜𝑔[𝑌𝑗(𝑋𝑖) (1 − 𝑌𝑖(𝑋𝑖)⁄ )] = 𝜇𝑗 − [𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖]   

𝑗 = 1, … , 𝐽    ,     𝑖 = 1, … , 𝑛 

𝑋𝑖)⎡ 𝑌𝑖(𝑋𝑖)احتمال تجمعی به صورت 𝑌𝑗که در آن  = 𝑌(𝜇𝑗 − 𝛽𝑋𝑖) = 𝑝(𝑌𝑖 ≤ 𝑗  باشد. می

β  بردار ستونی پارامترها و𝑋𝑖 های توضیحی است. همچنین بردار ستونی متغیر𝜇𝑗  تنها به احتمال

قسمت قطعی  ،بر این افزونهای توضیحی بستگی ندارد. وابسته است و به متغیر 1بینیطبقه پیش
[𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖]  این دو ویژگی متضمن ترتیبی استبخش مستقل طبقه .

ای از خطوط موازی هستند ) شاهنوشی دهد که نتایج، مجموعهو نشان می استهای پاسخ بودن گروه

و تفسیر معمولی خود را ندارد و هر  استمتفاوت  pseudo 2R(. در این الگو تفسیر 1903و همکاران، 

 یابد و ارزش آن بین صفر و یك است.و افزایش یابد، مقدار این آماره افزایش میبرازش الگ چه توان
 ایههای توضیحی بر متغیر وابسته الگو از اثرگیری تأثیر هر یك از متغیربرای اندازه پژوهشدر این 

تغیر م شدهبینیها، مقدار تغییر در احتماالت پیششود. اثر نهایی هر یك از متغیرنهایی استفاده می

کنندگان( به ازای یك واحد تغییر در متغیر مورد نظر )در به پرداخت مصرف گرایشوابسته الگو )

)شاهنوشی و  آید( به دست می4دهد که از رابطه )متغیرها ثابت هستند( را نشان می دیگرحالی که 

 :(1903همکاران)

(4) 
∂𝑃( 𝑌𝑖=𝑗 | 𝑋𝑖)

𝜕  𝑋𝑘
= [

  𝜕𝑌 ( 𝜇𝑗 +  𝛽 𝑋𝑖)

𝜕 𝑋𝑘
−

  𝜕𝑌 ( 𝜇𝑗 − 1 −  𝛽′𝑋𝑖)

𝜕 𝑋𝑘
]

= {𝜆 (𝜇𝑗 − 1 − 𝛽𝑋𝑖) − 𝜆(𝜇𝑗

− 𝛽𝑋𝑖)}𝛽𝑘                                                                                                       

                                                           
1 Predictor 
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 = j ( Xi)که در آن 
∂Yj(Xi)

∂ Xk
 λ و 𝜇0 = μ𝑗 و ∞ = نهایی برای  یاهباشد. محاسبه اثرمی  ∞+

شود در این مورد اثر نهایی به صورت اختالف میان های مجازی به صورت مستقیم انجام نمیمتغیر

 (.1903شود )شاهنوشی و همکاران، احتماالت در دو حالت ممکن محاسبه می

ها را ارزیابی گروه همهبرای  (هاپارامترا )هفراسنجهن برابری های موازی، منطقی بودآزمون رگرسیون

ای ها را با مجموعهبرای تمامی گروه هاکند. این آزمون الگوی برآورد شده با یك مجموعه ضریبمی

ی نونککند. اگر فرضیه صفر این آزمون که همان الگوی برای هر گروه مقایسه می هااز ضریب جداگانه

های وضعیت برای همه ه فراسنجهواقع شود نشانگر آن است ک پذیرشباشد، مورد برآورد شده می

رابطه زیر محاسبه با  1χهای موازی آماره های پاسخ یکسان هستند. برای آزمون رگرسیونگروه

 شود.می
(1) 𝑋2 = −2𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑𝑐𝑚 − (−2𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑𝐺𝑚) 

 

Gm  وCm 2باشند. چنانچه ی میهمگانی و الگوی کنوندهنده الگوی به ترتیب نشانχ  محاسبه شده

و باید  استفرضیه صفر  فته نشدندهنده پذیراز مقدار آن در جدول بیشتر باشد، نشان باالاز رابطه 

به  وهشاین پژری بیان شده، الگوی رگرسیونی ی استفاده شود. با توجه به مبانی نظهمگاناز الگوی 

 است:( 6رابطه )صورت 
(6)   𝑤𝑡𝑝𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑃. 𝑆𝑡 + 𝛽3𝐻 + 𝛽4𝑆. 𝑆ℎ + 𝛽5𝐻. 𝑃 + 𝛽6𝑃 + 𝛽7𝑊. 𝑅 +

𝛽8𝑊. 𝑀𝑒 + 𝛽9𝐴𝑔𝑒 + 𝛽10𝑀𝑎 + 𝛽11𝐺𝑒𝑛 + 𝛽12𝑁𝑢𝑚 + 𝛽13𝐼𝑛 +
𝛽14𝐸𝑑𝑢 + 𝛽15𝐴𝑛𝑆 + 𝑈𝑡                                                                                               

 

برای خرید گوشت مرغ  به پرداخت نرخ افزوده گرایشمتغیر وابسته الگو است که  twtpدر این رابطه 

ام است. برای این متغیر مقدار یك،  tکننده نسبت به گوشت مرغ معمولی برای مصرف پادزیبدون 

ر به پرداخت کمت گرایش، مقدار دو، پادزیبه پرداخت نرخ افزوده برای گوشت مرغ بدون  گرایش ودنب

نج به پرداخت بین پ گرایشاز پنج درصد نرخ افزوده نسبت به قیمت گوشت مرغ معمولی، مقدار سه، 

اخت به پرد گرایشدرصد، مقدار پنج،  11تا  11به پرداخت بین  گرایشدرصد، مقدار چهار،  11تا 

درصد نرخ افزوده برای گوشت مرغ  91به پرداخت باالی  گرایشدرصد و مقدار شش،  91تا  11بین 
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خرید است و بیانگر  عمومیمتغیر معیار : P.St. متغیر استنسبت به گوشت مرغ معمولی  پادزیبدون 

این اشد. بمی کنندههای عمومی هنگام خرید مواد غذایی توسط مصرفخرید آگاهانه و رعایت معیار

های قیمت، مزه و طعم، کنندگان برای هر یك از گویهشاخص بیانگر میزان اهمیتی است که مصرف

زرگ بودن، سالم بودن، ب پادزیبندی، دارای برچسب بدون در دسترس بودن، تازه بودن، کیفیت بسته

ری این متغیر از گیبرای اندازهکننده قائل هستند. نبودن اندازه مرغ و نام تجاری و شرکت تولید

شده، در  یادهای کنندگان خواسته شده است که میزان اهمیت خود را درباره هر یك از گویهمصرف

کنندگان با رعایت کردن و یا میزان موافقت مصرف Hمتغیر  بندی کنند.رجهدقالب طیف لیکرت 

ت : در هنگام خرید، محصوالگیرد و با نه گویه شاملنادیده گرفتن برخی معیارهای سالمتی را اندازه می

دهم، مصرف متعادلی از کنم، به پایش سالمت اهمیت میکنم، مرتب ورزش میسالم را انتخاب می

دهم، گوشت قرمز دارم، مصرف باالیی از میوه و سبزی دارم، گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح می

 آورزیانهای حاوی افزودنی کنم، از مصرف غذاهایشده خودداری میاز خوردن غذاهای فرآوری

کنم، غذایی خاص عمل می هایکنم و به توصیه کارشناسان تغذیه درباره رعایت عادتخودداری می

است و میزان  پادزیهای گوشت مرغ بدون شاخص آگاهی از ویژگی S.Shشود. متغیر سنجیده می

طعم بهتر، سالمت بیشتر  ادزیپگویه شامل محصوالت سالم و گوشت مرغ بدون  11آگاهی افراد را با 

اثر سوئی بر بدن ندارند، محصوالت  پادزیو قیمت باالتر دارند، محصوالت سالم و گوشت مرغ بدون 

مد روز هستند، بدتر از انواع رایج هستند، تقلبی هستند، غیر قابل  پادزیسالم و گوشت مرغ بدون 

سالمتی انسان است و بقایای ها در گوشت مرغ تهدیدی برای پادزیدسترس هستند و وجود 

برای سنجد. دهد، میها را افزایش میها در گوشت مرغ خطر ابتال به انواع بیماریپادزیها و هورمون

کنندگان خواسته شده است از مصرف متغیرهای معیار عمومی خرید، آگاهی و سالمت،گیری اندازه

، در قالب طیف لیکرت و در قائل هستند هشد یادهای هر یك از گویه که برایرا  یکه میزان اهمیت

د. بندی کنندرجهو با مقادیر یك تا پنج تفاوت، مهم و کامال مهم سطوح کامال غیر مهم، غیر مهم، بی

های ایشان را درباره گویه هایدهندگان نیز برآیندی از نظرمقدار هر متغیر برای هر یك از پاسخ

رت میانگین مقادیر بیان شده از سوی هر یك از و به صو دهدمرتبط با هر متغیر نشان می

را از نظر  پادزی: باال بودن قیمت گوشت مرغ بدون H0Pمتغیر  شود.دهندگان در الگو وارد میپاسخ

 پادزی: قیمت گوشت مرغ بدون P)یك: موافق و دو: مخالف(. متغیر  دهدکنندگان نشان میمصرف
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دهد سفید و گوشت قرمز را توسط پاسخگویان نشان میترجیح انتخاب بین گوشت  :W.Rاست. متغیر 

: مقدار W.Meشود. متغیر که با مقادیر یك برای گوشت سفید و صفر برای گوشت قرمز نشان داده می

 : بیانگر سن پاسخگویان,Ageهای کند. متغیرگرم بیان میمصرف گوشت مرغ را در هفته بر حسب کیلو
Ma افراد متأهل و ارزش صفر برای افراد مجرد، : وضعیت تأهل با ارزش یك برایGen : جنسیت با

: بیانگر Incاندازه خانوار هستند. هچنین متغیر  :Numارزش یك برای زنان و ارزش صفر برای مردان و 

دهد که از یك برای سطح تحصیالت پاسخگویان را نشان می :Eduدرآمد خانواده است. متغیر 

عدد مربوط به هر  وگذاری شش برای تحصیالت دکتری ارزش تحصیالت ابتدایی و راهنمایی تا

ها را در خانواده نشان پادزیوجود فردی حساس به انواع  :An.S. متغیر شودمی الگوپاسخگو وارد 

 ارزش صفر دارد. نبودارزش یك و در صورت  ،دهد و در صورت وجودمی

خانوار برآورد  014939که  است 1939های شهری مشهد در سال خانوار پژوهشجامعه آماری در این 

خانوار  941، حجم نمونه درصد 31و در سطح اطمینان  گیری از فرمول کوکرانبا بهرهشده است. 

 افزار ها از نرمسازی و تحلیل دادهگیری شدند. برای خالصهتعیین شد و به روش تصادفی ساده نمونه

1111 Excel  19 و Stata  .استفاده شده است 

 و بحثنتایج 
دهد که میانگین سنی پاسخگویان حدود های آماری نمونه مورد بررسی نشان مینتایج بررسی ویژگی

درصد از خریداران گوشت  11سال هستند.  41در رده سنی کمتر از  ندرصد آنا 16سال است که  41

 41ها مردان هستند. بیشترین سطح تحصیالت، کارشناسی است که در فروشگاه پادزیمرغ بدون 

 91میلیون ریال تا  11کنندگان بین درصد مصرف 66دهند. درآمد درصد افراد نمونه را تشکیل می

کنندگان درصد مصرف 17درصد خریداران، افراد متأهل هستند.  36میلیون ریال در ماه است، 

را باال  پادزیکنندگان قیمت گوشت مرغ بدون درصد مصرف 76د. های سه و چهار نفره دارنخانواده

های آماری تحلیلدهند. گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح می ندرصد آنا 01کنند و تلقی می

ها در خانواده خود پادزیکنندگان فردی حساس به انواع درصد مصرف 11 دهد کههمچنین نشان می

این خانوارها اثر  پادزیبه پرداخت برای گوشت مرغ بدون  گرایشایش دارند که وجود این فرد بر افز

کنندگان گوشت مرغ حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر برای خرید گوشت درصد مصرف 01گذارد. می
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چنین دارند. همنبه پرداخت  گرایشدرصد  13 تنهانسبت به نوع متداول هستند و  پادزیمرغ بدون 

درصد را  11کنندگان حاضرند ارزش افزوده باالی درصد از مصرف 90، تحلیل آماریو تجزیه  بر پایه

ت قیمت هر کیلوگرم گوش یانگینبا توجه به اینکه مبپردازند.  پادزیبرای خرید گوشت مرغ بدون 

به پرداخت برای  گرایشریال محاسبه شده است، میزان  61111مرغ متداول برای نمونه مورد بررسی 

 به پرداخت نرخ افزوده( گرایش نداشتنبه پرداخت ) گرایشرای سطح یك ب پادزیگوشت مرغ بدون 

به پرداخت کمتر از پنج درصد نرخ افزوده(  گرایشبه پرداخت ) گرایشریال، برای سطح دوم  61111

به  گرایشبه پرداخت ) گرایش، برای سطح سه ریال 69611 میانگینو به طور  ریال 61111 بیشینه

، ریال 60911 میانگینو به طور  ریال 71411 بیشینهدرصد نرخ افزوده(  11پرداخت بین پنج تا 

 بیشینهدرصد نرخ افزوده(  11تا  11به پرداخت بین  گرایشبه پرداخت ) گرایشبرای سطح چهار 

به پرداخت   گرایشبه پرداخت ) گرایش، برای سطح پنج ریال 74110 میانگینو به طور  ریال 77611

برای سطح ریال و  01791 میانگینبه طور ریال و  09091 بیشینهافزوده(  درصد نرخ 91تا  11بین 

ریال  09091 کمینهدرصد نرخ افزوده(  91به پرداخت باالی  گرایشبه پرداخت ) گرایششش 

 باشد. می

کنندگان در هنگام خرید درصد مصرف 31باشد و می 14/4میانگین متغیر معیار عمومی خرید، 

های مرتبط با سالمتی درصد پاسخگویان گویه 66کنند. همچنین د را رعایت میهای عمومی خریمعیار

 13دارند.  پادزیهای گوشت مرغ بدون درصد افراد آشنایی کامل با ویژگی 99کنند و را رعایت می

 ادزیپدرصد پاسخگویان قیمت باال را به عنوان بزرگترین مشکل در زمینه خرید گوشت مرغ بدون 

 دانند می

برای گوشت مرغ مختلف نرخ افزوده  هایطبقهبه پرداخت  گرایشمؤثر بر  هایی بررسی عاملبرا

 آمده ازدستبههای ( با استفاده از داده6نسبت به گوشت مرغ متداول، الگوی ) پادزیبدون 

( نتایج برآورد الگوی الجیت ترتیبی برای موضوع مورد بررسی را 1برآورد شد. جدول ) هاپرسشنامه

 دهد.ان مینش

و نتایج نشان داد رابطه خطی بین  شدهای مستقل بررسی همبستگی برای متغیر هایضریبابتدا 

دهنده ( نشان1دو در سطح احتمال صفر در جدول )-مقدار آماره کیهای توضیحی وجود ندارد. متغیر

رود، باال نیست یگونه که در الگوهای الجیت انتظار مهمان 2Rداری کل رگرسیون است. آماره معنی
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جز متغیرهای سن، دهد که بهنشان می Zآماره  پایهباشد. سطح احتمال بر درصد می 17و حدود 

ر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته الگو در سطح کمتر از پنج دیگتأهل، جنسیت و بعد خانوار، اثر 

 متغیر وابسته ندارند، با تئوریدار است. البته عالمت همه متغیرهایی که اثر معناداری بر درصد معنی

به پرداخت برای  گرایشمیزان رود با افزایش سن گونه که انتظار می. همانمطالعه سازگار است

د. با توجه به کاهش روحیه خطرپذیری و توجه بیشتر یابافزایش می پادزیمحصول گوشت مرغ بدون 

نین افراد متأهل نسبت به افراد مجرد و به سالمتی در سنین باال، این نتیجه قابل انتظار است. همچ

ه با ک دهدنشان میمتغیر این ضریب منفی  به پرداخت باالتری دارند. گرایشزنان نسبت به مردان 

ون مرغ بد برایبه پرداخت  گرایش، احتمال قرار گرفتن در طبقه باالتر اعضای خانواده شمارافزایش 

 (1931) غالمیرضایی و  ( و1931یاتی و همکاران )ح ،(1119) 1وانگ و سان. یابدکاهش می پادزی

 د. انکردهبه پرداخت گزارش  گرایشر تأهل و بعد خانوار بر یثتأی درباره همساننیز نتایج 

های عمومی خرید را در حد باالیی مهم کنندگانی که استانداردبیانگر آن است که مصرف( 1)جدول 

و  ندنکو آنها را رعایت می هستندشاخص سالمتی موافق  هایهمچنین افرادی که با معیار ،دندانمی

ت ماندن به شرط ثاب ،های آنو ویژگی پادزیگوشت مرغ بدون  درباره تریشپاسخگویانی با آگاهی ب نیز

 را برای خرید گوشت مرغ بدونبه پرداخت  گرایشباالتر  ایههسایر شرایط، به احتمال بیشتری طبق

 نتایج ،شده در این زمینهانجام های پرشمارپژوهش .کنندانتخاب مینسبت به نوع متداول  پادزی

کرنفیلد و  ،(1111) 1بوکالتی و ناردالتوان به می هاپژوهشکنند. از جمله این را گزارش میی همسان

( 1900جو )( و حق1111) 1همکارانآمبرگر و  ،(1111) 4لوریرو و همکاران ،(1119) 9مگنوسون

دار قیمت گوشت مرغ بیانگر آن است که با افزایش قیمت گوشت نفی و معنیضریب م. اشاره کرد

 رسیبر .کندکاهش پیدا می این کاالرای احتمال انتخاب سطوح باالتر نرخ افزوده ب ،پادزیمرغ بدون 

( نیز رابطه منفی بین قیمت محصوالت سالم و 1111) 6( و لوریرو و هاین1330روزن و همکاران )

                                                           
1 Wang. and Sun 
2 Boccaletti and Nadella 
3 Cranfield and Magnusson 
4 Loureiro et al 
5 Umberger and Wendy 
6 Loureiro and Hine 
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خاب احتمال انت برآورد الگو،بر نتایج بنا  .کنندتأیید میمحصوالت را این ت برای به پرداخ گرایش

، دهندرای پاسخگویانی که مصرف گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح میسطوح باالتر نرخ افزوده ب

د، افزایش کننکنندگانی که گوشت مرغ بیشتری نسبت به گوشت سفید مصرف میهمچنین مصرف

به پرداخت  گرایشو میزان  رداری بین متغیر درآمد خانوارابطه مثبت و معنی( 1)ل جدویابد. می

از جمله آندرهیل و گذشته  هایبررسیبسیاری از . دهدنشان می پادزیبرای گوشت مرغ بدون 

رودریگز و همکاران  ،(1111بوکالتی و ناردال ) ،(1333) 1گوینداسامی و ایتالیا ،(1336) 1اوفیگور

کریستوفر و  ،(1111) همکارانآمبرگر و  ،(1119وانگ و سان ) ،(1111لوریرو و هاین ) ،(1117)

همچنین با افزایش  .کننداین نتایج را تأیید می (1900( و مافی و همکاران )1111کریستالیس )

یش افزا ،به پرداخت گرایش باالتر ایههاحتمال قرار گرفتن در طبق ،سطح تحصیالت پاسخگویان

در  تربه پرداخت برای محصوالت غذایی سالم گرایشدار تحصیالت بر اثر مثبت و معنی یابد.می

؛ کریستوفر و 1111 همکاران،؛ آمبرگر و 1111 ،شده است )بوکالتی و ناردال تأیید چندین پژوهش

دهد که وجود فردی حساس نشان می( 1جدول )(. 1931 ،دلیری و همکارانو  1111 ،کریستالیس

 زیپادبرای گوشت مرغ بدون مبالغ باالتر را به پرداخت  گرایشاحتمال  ،ها در خانوادهدزیپابه انواع 

 .دهدافزایش می
 الجیت ترتیبی الگوی آمده از برآورددستبه( نتایج 1جدول )

مقدار  متغیر

 ضریب

خطای 

 استاندارد

احتمال آماره  zآماره     

z 

 000/0 33/2 383/0 735/0 شاخص استاندارد عمومی خرید

 000/0 88/3 332/0 732/0 شاخص سالمتی

گوشت مرغ شاخص سطح آگاهی از خرید       

 بدون پادزی

 

    

800/3 203/0 39/8 000/0 

 000/0 -37/0 277/0 -330/3 پادزیبدون  باال بودن قیمت گوشت مرغ

 003/0 -00/3 0003/0 -0003/0 پادزیبدون  قیمت گوشت مرغ

                                                           
1 Underhill and Figueroa 
2 Govindasamy and Italia 
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 الجیت ترتیبی الگوی آمده از برآورددستبه ( نتایج1جدول )ادامه 

 003/0 38/3 239/0 -303/0 سفید گوشت ترجیح

 000/0 02/2 303/0 303/0 مرغ مصرف گوشت مقدار

 033/0 55/0 033/0 030/0 سن

 359/0 39/3 733/0 505/0 وضعیت تأهل

 703/0 09/0 238/0 300/0 جنسیت

 309/0 -92/3 335/0 -330/0 بعد خانوار

 039/0 302/2 309/0 200/0 درآمد خانواده

 000/0 99/0 038/0 355/0 سطح تحصیالت

 007/0 00/2 293/0 733/0 در خانواده پادزیوجود فرد حساس به 

Log likelihood = -082/90                                Pseudo R2 = 0/35 

LR chi 2( 37)   =250/97                                   Prob > chi2 = 0/0000 
  های تحقیق: یافتهنبعم

ها را بررسی گروه همهبرای  هافراسنجههای موازی منطقی بودن فرضیه برابری آزمون رگرسیون

شود، نشانگر آن است که  پذیرفته(. چنانچه فرضیه صفر این آزمون 1900 )شاهنوشی، کندمی

های موازی در این نتایج رگرسیون پاسخ، یکسان هستند. هایگروه های وضعیت برای همهفراسنجه

ها در الگوی برآورد شده ها برای تمامی گروهفراسنجه، بیانگر منطقی بودن فرضیه برابری پژوهش

های موازی، آزمون رگرسیون chi2داری آماره دهد که با توجه به سطح معنی. نتایج نشان میاست

های پاسخ، گروه همههای وضعیت برای فراسنجهده است، ارزش دست آمبه 11/1قیق که در این تح

. ستامبانی محکم دارای برآورد الگوی الجیت ترتیبی  پژوهش. بنابراین در این استثابت و یکسان 

 .شده است گزارش( 1در جدول ) آزمونانجام نتایج 

 های موازی( نتایج آزمون رگرسیون2جدول)

df P>chi2 Chi2 varible 

19 411/9 41/10 All 
 های تحقیق: یافتهنبعم
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اثر نهایی  ،الگوی الجیت از برآورددست آمده ه ب هایضریبها بیان شد که در بخش مواد و روش

دهنده اننش تنها هاو مثبت و منفی بودن ضریب دهدهای مستقل را بر متغیر وابسته نشان نمیمتغیر

ابسته الگو است. به این معنی که اگر عالمت متغیر جهت تأثیر متغیر مستقل مورد نظر بر متغیر و

 یشتر است.تر، بمثبت باشد با افزایش متغیر مستقل، احتمال قرار گرفتن متغیر وابسته در سطوح باال

بر  های توضیحیبه منظور بررسی اثر متغیر شودکه از الگوی الجیت استفاده می هاییپژوهش لذا در

بینی تغییر در احتماالت پیش مقدارنهایی  هایشود. اثرنهایی استفاده می یهااز اثرالگو، متغیر وابسته 

تغییر در یك متغیر خاص یك واحد به ازای را کننده به پرداخت اضافی مصرف گرایششده برای 

به پرداخت  گرایشاثرگذار بر  هاینهایی عامل های( مقادیر اثر9جدول )دهد. می نشانتوضیحی 

 دهد.را در شهر مشهد نشان می یپادزگوشت مرغ بدون 

نهایی برای متغیر شاخص استاندارد عمومی خرید برای سطوح  هایدهد که اثرنشان می (9) جدول

به پرداخت )باالی  گرایشدرصد( منفی و برای سطوح باالی  11به پرداخت )کمتر از  گرایشپایین 

 91تا  11به پرداخت بین  رایشگثیر مثبت در سطح پنج ) أباشد. بیشترین تدرصد( مثبت می 11

 تنقرار گرفاحتمال  ،شاخص استاندارد عمومی خرید در افزایش واحدبا یك  . بنابراینباشددرصد( می

نسبت به  پادزیدرصد قیمت باالتری برای گوشت مرغ بدون  91تا  11حاضرند که  ایدر طبقه افراد

سه  ثیر منفی در سطحأمچنین بیشترین تیابد. هافزایش می شش واحد گوشت مرغ متداول بپردازند،

اثر نهایی این شاخص در سطح  .استدرصد  4/1 ه اندازهدرصد( ب 11تا پنج به پرداخت بین  گرایش)

های عمومی را در هنگام خرید به اندازه یك کنندگان استاندارددهد که اگر مصرفیك نیز نشان می

ه پرداخت ب گرایش احتمال اینکه سطح یكر شرایط، دیگگاه با ثابت بودن واحد بیشتر رعایت کنند آن

دهد که نشان می (9جدول ). یابدکاهش می واحد پنج را انتخاب کنند به پرداخت( گرایشنداشتن )

االتر ب هایهشاخص سطح آگاهی از خرید سالم، بیشترین اثر را در افزایش احتمال قرار گرفتن در طبق

به پرداخت دارد. به طوری که با یك واحد افزایش در  گرایشر تپایین هایهو قرار نگرفتن در طبق

به پرداخت نرخ افزوده ندارند، بیش  گرایشآگاهی از خرید سالم، احتمال قرار گرفتن در گروهی که 

تا  11به پرداخت  گرایشیابد در حالی که احتمال قرار گرفتن در گروهی که از نه واحد کاهش می

درصد  91واحد و قرار گرفتن در گروهی که حاضرند بیش از  11بیش از  درصد نرخ افزوده دارند 91

نهایی برای شاخص  یاهاثر ،بر نتایجبنا یابد. واحد افزایش می 11قیمت باالتر بپردازند، بیش از 
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 هایدر نتیجه افزایش رعایت عامل .استدر سه سطح نخست منفی و در سطوح باالتر مثبت  ،سالمتی

منفی  ایهبه پرداخت و تغییر گرایشمثبت در سطوح باالی  هایسبب ایجاد تغییرمرتبط با سالمتی، 

  .شوددر سطوح پایین آن می
در شهر  پادزیبه پرداخت گوشت مرغ بدون  گرایشاثرگذار بر  هاینهایی عامل های( مقادیر اثر3جدول )

 مشهد

 متغیر

وع نسبت به ن پادزیبه پرداخت مبلغ اضافی برای گوشت مرغ بدون  گرایشمیزان 

 متداول

 6سطح  1سطح  4سطح  9سطح  1سطح  1سطح 

 111/1 161/1 111/1 -114/1 -111/1 -111/1 شاخص استاندارد عمومی خرید

 119/1 117/1 111/1 -111/1 -111/1 -147/1 شاخص سالمتی

شاخص سطح آگاهی از خرید 

 سالم
139/1- 141/1- 111/1- 111/1 111/1 114/1 

 -111/1 -114/1 -111/1 1111/1 146/1 119/1 *یمت گوشت مرغباال بودن ق

 -1111/1 -119/1 -11111/1 11113/1 11114/1 11113/1 قیمت گوشت مرغ

انتخاب بین گوشت سفید و 

 قرمز*
101/1 193/1 131/1 113/1- 111/1- 137/1- 

 191/1 199/1 116/1 -191/1 -111/1 -117/1 میزان مصرف انواع گوشت

 111/1 111/1 1111/1 -111/1 -1114/1 -1113/1 سن

 -179/1 -173/1 -114/1 179/1 117/1 161/1 *وضعیت تاهل

 111/1 111/1 111/1 -111/1 -114/1 -113/1 *جنسیت

 -113/1 -111/1 -119/1 113/1 117/1 117/1 بعد خانوار
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در  پادزیاخت گوشت مرغ بدون به پرد گرایشاثرگذار بر  هاینهایی عامل های( مقادیر اثر3جدول )ادامه 

 شهر مشهد

 119/1 020/0 000/0 -022/0 -000/0 -020/0 درآمد خانواده

 110/1 113/1 119/1 -110/1 -117/1 -116/1 سطح تحصیالت

در  پادزیفرد حساس به وجود 

  خانواده
111/1- 111/1- 111/1- 111/1 161/1 116/1 

 های تحقیق: یافتهنبعم

به  گرایش، متغیری که بیشترین اثر منفی را بر احتمال بررسیمستقل مورد در میان متغیرهای 

ول جد پایهاست. بر  پادزیهای باالتر دارد، شاخص باال بودن قیمت گوشت مرغ بدون پرداخت قیمت

ه ب گرایش( با یك واحد افزایش در این شاخص، احتمال قرار گرفتن پاسخگویان در گروهی که 9)

یابد. در حالی واحد افزایش می 11ندارند، بیش از  پادزیبرای گوشت مرغ بدون پرداخت مبلغ اضافی 

درصد نرخ افزوده برای  91تا  11به پرداخت  گرایشکه احتمال قرار گرفتن افراد در گروهی که 

یابد. قیمت گوشت مرغ نیز بر احتمال واحد کاهش می 11دارند، بیش از  پادزیگوشت مرغ بدون 

 نرخ افزوده، اثر منفی دارد اما اثر آن بسیار ناچیز است. به پرداخت گرایش

 گیری و پیشنهادهانتیجه

در  پادزیکنندگان برای گوشت مرغ بدون به پرداخت مصرف گرایشبررسی  پژوهشهدف از این 

درصد از پاسخگویان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی برای خرید  13شهر مشهد بود. بر اساس نتایج 

ت در الترین مشکتبلیغات را مهم نبودکنندگان قیمت باال و نبودند. مصرف پادزی گوشت مرغ بدون

ترین بهتر و ارزش غذایی باال از مهم ا، داشتن مزههپادزیاند و نداشتن تهزمینه خرید این محصول دانس

 میچون شاخص استاندارد عمو هاییدالیل انتخاب این محصول به جای انواع متداول بوده است. عامل

درآمد،  ،پادزیهای گوشت مرغ بدون خرید، شاخص سالمتی، شاخص سطح آگاهی از ویژگی

ها اثری مثبت بر میزان پادزیتحصیالت، مقدار مصرف گوشت مرغ و وجود فردی حساس به انواع 

 ی چون قیمتهایاند و عاملداشته پادزیکنندگان برای گوشت مرغ بدون به پرداخت مصرف گرایش
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ر به پرداخت تأثی گرایشخانوار و ترجیح گوشت سفید به جای گوشت قرمز بر میزان  محصول، بعد

زیر برای ترویج مصرف  های، پیشنهادپژوهشاز  به دست آمدهاند. با توجه به نتایج منفی گذاشته

 شود:ارائه می پادزیمحصول گوشت مرغ بدون 

ل ترین دلیآورد شده، قیمت باال مهمتابع بر هایکنندگان و ضریبمصرف نظرهای با توجه به اظهار

است. از سوی دیگر مشاهده  پادزیبه پرداخت مبلغ اضافی برای گوشت مرغ بدون  گرایش نداشتن

 به پرداخت کمتری برای گرایشدهند شود افرادی که گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح میمی

می پشتیبانی امور دام کشور همچنین بر اساس آمار شرکت سهادارند.  پادزیگوشت مرغ بدون 

درصد قیمت گوشت قرمز است. از این  11( متوسط قیمت یك کیلوگرم گوشت مرغ حدود 1934)

 به جای گوشت قرمز در سبد مصرفیرا ترین دلیل اقتصادی جانشینی گوشت مرغ شاید بتوان مهمرو 

مصرف  هبه طوری کدانست. تر گوشت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز قیمت نسبی پایین ،خانوار ایرانی

در چنین شرایطی  .ده استیکیلوگرم در سال رس 11های اخیر به حدود در سال گوشت مرغسرانه 

کننده نامطلوب است و در مقابل پرداخت هر عاملی که قیمت گوشت مرغ را افزایش دهد از نظر مصرف

صلی باال بودن قیمت گوشت دهد. از آنجا که علت امیننشان  یگرایشمبلغ اضافی برای آن عامل، 

هزینه این محصول به دلیل دشواری مدیریت تولید آن است لذا ، تولید کم و پرپادزیمرغ بدون 

ندگان کنکننده این محصول در قالب پرداخت یارانه به مصرفهرگونه تالش برای کاهش قیمت مصرف

د، های تولییدی و کاهش هزینههای تولخطردولت از تولیدکنندگان برای مدیریت بهتر  و یا حمایت

 ویژه آنکه هدف بخش کشاورزی،کند. بهکمك می پادزیبه گسترش تولید و مصرف گوشت مرغ بدون 

کنندگان نیز به معیارهای درصد مصرف 61تأمین غذای سالم برای همه افراد جامعه است و بیش از 

 دهند. سالمتی در تغذیه خود اهمیت می

دهند و کنندگان به معیارهای عمومی خرید اهمیت میدرصد مصرف 31ز با توجه به آنکه بیش ا

های در این محصول اعتماد ندارند، ایجاد و استفاده از برچسب پادزید نبوکنندگان به برخی از مصرف

دار کنترل کیفیت مواد غذایی هستند، برای ایجاد تضمینی سالمت توسط نهادهای نظارتی که عهده

 . ضروری استبه پرداخت ایشان  گرایشکنندگان و افزایش اد مصرفو افزایش حس اعتم

اطالع های آن بیو ویژگی پادزیی از جامعه از وجود مرغ بدون اگستردهبا توجه به اینکه بخش 

به وجود  یاعتمادبیتبلیغات مناسب و  نبودکنندگان درصد مصرف 11و  17به ترتیب هستند و 
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کنند. را به عنوان مشکل اساسی در این زمینه تلقی می پادزیای بدون هدر گوشت مرغ پادزینداشتن 

دار در اماکن عمومی و نقاط پرتردد شهر و همچنین پخش بروشورهایی و هدف گستردهلذا تبلیغات 

قش د. همچنین نضرورت دارهای توزیع این محصوالت رسانی و تبلیغاتی در فروشگاهبا محتوای آگاهی

بسیار  های غذایی محصوالت ارگانیك و سالمسازی و معرفی ویژگیر فرهنگهای گروهی درسانه

 اثرگذار است. 

کنندگان برای خرید گوشت مرغ بدون دسترسی آسان که یکی از مشکالت مصرف نبودبا توجه به 

باید مورد توجه قرار  شهر سطحهای فروشگاه همهباشد، توزیع مناسب این محصول در می پادزی

 . گیرد

 ابعمن

کنندگان برای محصوالت غذایی سالم در به پرداخت مصرف گرایش( عوامل مؤثر بر 1900جو، م. )حق
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