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چکیده
تولید محصوالت غذایی سالم یکی از مهمترین هدفهای توسعه پایدار کشاورزی و سالمت جامعه است .این پژوهش به
منظور بررسی عاملهای مؤثر بر گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای گوشت مرغ بدون پادزی (آنتیبیوتیک) در
شهر مشهد انجام شده است .دادههای مورد نیاز با نمونهگیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه از  043خانوار در سال
 3030گردآوری شده است .برای شناسایی عاملهای مؤثر بر گرایش به پرداخت مصرفکنندگان از روش ارزشگذاری
مشروط و برآورد الگوی الجیت ترتیبی استفاده شده است .نتایج نشان داد که حدود  33درصد مصرفکنندگان حاضر به
پرداخت مبلغی اضافه برای خرید گوشت مرغ بدون پادزی نسبت به نوع متداول نبودند و  6درصد گرایش به پرداخت
کمتر از  5درصد نرخ افزوده داشتند در صورتی که  55درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده بین  35تا  05درصد و
 03درصد افراد حاضر به پرداخت  05درصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ متداول بودند .از میان متغیرهای مورد
بررسی ،درآمد خانوار ،تحصیالت ،آگاهی درباره ویژگیهای گوشت مرغ بدون پادزی ،شاخص اهمیت سالمت ،مقدار
مصرف گوشت مرغ ،شمار افراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع پادزیها در خانواده اثر مثبت و معنیداری بر میزان
گرایش به پرداخت برای گوشت مرغ بدون پادزی داشته است .همچنین وجود رابطه منفی و معنیدار بین قیمت گوشت
مرغ بدون پادزی و میزان گرایش به پرداخت تأیید شده است .همچنین قیمت گوشت مرغ بدون پادزی اثر منفی و
معنیداری بر گرایش به پرداخت نرخ افزوده برای خرید گوشت مرغ بدون پادزی داشته است .سن و جنسیت اثر معناداری
بر میزان گرایش به پرداخت نداشتهاند 03 .درصد پاسخگویان ،قیمت باال و  02درصد آنها نبود تبلیغات مناسب را
مهمترین چالشها در زمینه خرید این محصول دانستهاند .بنا بر نتایج ،تبلیغات در رسانههای عمومی به منظور افزایش
آگاهی مصرفکنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد میشود.
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مقدمه
با بروز انواع بیماریها و چالشهای زیستمحیطی ،اهمیت کشاورزی ارگانیك و تولید محصوالت سالم
غذایی بیش از پیش احساس میشود .نظر به خواست مصرفکنندگان و تقاضای بازارهای ملی و
بینالمللی به محصوالت کشاورزی ارگانیك ،توجه سیاستگذاران ،برنامهریزان و تولیدکنندگان بخش
کشاورزی به افزایش سالمت تولیدات غذایی داخلی ،حفظ محیطزیست و داشتن سهمی در بازار
جهانی ضرورت دارد .در کشورهای توسعهیافته به دلیل ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش اهمیت
سالمتی و به موازات آن ،افزایش آگاهی مصرفکنندگان از برتریهای مصرف انواع محصوالت سالم،
گواهیشده و ارگانیك ،تقاضا برای این محصوالت در حال افزایش است .اما بررسیها نشان میدهد
که در ایران ،سطح پایین آگاهی عموم افراد جامعه از ویژگیها و برتریهای محصوالت غذایی سالمتر،
قیمت باالتر و دسترسی نداشتن به این محصوالت و سامانه ضعیف توزیع و بازاریابی این محصوالت،
بازدارنده گسترش تقاضا و بازار این محصوالت میشود (حیاتی و همکاران ،1931 ،کوچکی و همکاران،
 1931و صندوقی و همکاران.)1934 ،
امروزه یکی از چالشهای سالمت انسان ،کاهش کارایی داروهای پادزیستی (آنتیبیوتیکی) و مقاومت
میکروبها به دلیل استفاده گسترده از پادزیهاست .ساالنه بین  111تا  111هزار تن پادزی در سطح
جهان تولید میشود و پادزیها مهمترین مواد ضدمیکروبی هستند که به طور گسترده برای انسان و
حیوان تجویز میشوند (عالیپور و همکاران .)1931 ،به دلیل آنکه دفع کامل پادزیها از بدن حیوانات
فرآیندی زمانبر است ،استفاده از پادزیها در دامپزشکی منجر به باقی ماندن بقایای دارو در
فراوردههای دامی مانند گوشت ،شیر و تخممرغ میشود .از این رو در سالهای اخیر تولید گوشت
مرغ با کمترین آلودگیهای شیمیایی و دارویی مورد توجه خاص قرار گرفته و به همین منظور پرورش
طیور ارگانیك مطرح شده است .محصوالت ارگانیك محصوالتی هستند که در همه مراحل رشد با
نظام طبیعی هماهنگ هستند و در خاکی که از چند سال پیش هیچگونه سموم دفع آفات گیاهی
مانند علفکشها ،قارچکشها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و تنها با مواد طبیعی مانند
کمپوست گیاهی تقویت میشود ،رشد میکنند (پایگاه اطالعرسانی الکترونیکی انجمن ارگانیك ایران،
 .)1939مرغ ارگانیك به مرغی گفته میشود که دان و آبی مصرف کند که ارگانیك باشد ،افزون بر
این نباید هیچگونه دارویی از جمله انواع پادزیها را در طول دوران رشدش دریافت کند .آنچه اکنون
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با عنوان گوشت مرغ بدون آنتیبیوتیك (پادزی) در بازارهای ایران عرضه میشود ،گوشت ارگانیك
نیست و از دسته محصوالت گواهیشده به شمار میرود .گوشت مرغ بدون پادزی ،گوشت مرغی است
که در طول دوره پرورش آن از انواع پادزیها و داروهای شیمیایی استفاده نمیشود و رعایت این
موضوع در مراحل تولید تا عرضه محصول توسط نهادهای نظارتی و بهداشتی نظارت و تضمین میشود.
از آنجا که مدیریت پرورش و نگهداری این مرغها بسیار حساس و دقیق است و مرغها نباید در طول
دوره رشد بیمار شوند تا پادزی مصرف کنند ،خطرپذیری فعالیت ،هزینه تولید و قیمت تمامشده این
محصول نسبت به سایر مرغها باالتر است .وجود خطرپذیری و هزینههای باالتر ،تولید و عرضه این
محصول را در ایران محدود کرده است به طوری که بنا بر نتایج سرشماری از مرغداریهای پرورش
مرغ گوشتی مرکز آمار ایران در سال  1931شمار  1101واحد تولیدی گوشت مرغ در استان خراسان
رضوی فعالیت میکنند که بنا بر آمار اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در سال  1931از این شمار
تنها  0واحد تولیدی ،گوشت مرغ بدون پادزی تولید میکنند در نتیجه تنها  9/6درصد از تولید گوشت
مرغ مختص به گوشت مرغ بدون پادزی میباشد.
بنا بر آمار ،مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور بیش از میانگین مصرف جهانی است بهگونهای که
میانگین مصرف سرانه جهانی گوشت مرغ بین  14تا  11کیلوگرم است اما در ایران مصرف سرانه
گوشت مرغ  11/16کیلوگرم می باشد و این در حالی است که مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور
 11/33کیلوگرم گزارش شده است (شرکت پشتیبانی امور دام کشور .)1931 ،به رغم اهمیت گوشت
مرغ در تأمین نیازهای غذایی خانوار ،مصرف مرغ بدون پادزی در میان مصرفکنندگان ایرانی فراگیر
نیست  .اگرچه ممکن است عرضه محدود ،یکی از دالیل سهم اندک گوشت مرغ بدون پادزی در کل
گوشت مرغ مصرفی در کشور باشد اما از سوی دیگر ،عرضه محدود گوشت مرغ ،خود ممکن است
تحت تأثیر تقاضای اندک بازار باشد .لذا تصمیمگیری برای گسترش سرمایهگذاری و تولید گوشت
مرغ بدون پادزی مستلزم آگاهی از خواست و رفتار مصرفکنندگان و عاملهای مؤثر بر گرایش ایشان
به پرداخت مبلغ بیشتری برای گوشت مرغ بدون پادزی است .در سالهای اخیر پژوهشهای چندی
به بررسی عاملهای تأثیرگذار بر گرایش به پرداخت اضافی مصرفکنندگان برای محصوالت سالمتر و
ارگانیك اختصاص داشته است .به طور قطع نتایج این پژوهشها برای تصمیمگیریهای تولیدی و
سرمایهگذاری توسط تولیدکنندگان و همچنین برای تعیین هدف سیاستگذاری و تدوین برنامههای
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توسعه زیربخشهای اقتصادی مرتبط توسط سیاستگذاران و برنامهریزان بخش کشاورزی سودمند
است و از آن میتوان برای توسعه بازار داخلی این محصوالت و ورود توانمند به بازارهای جهانی
محصوالت کشاورزی بهره برد .در پاسخ به این نیاز ،این پژوهش با هدف بررسی عاملهای اثرگذار بر
گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای گوشت مرغ بدون پادزی در شهر مشهد –به عنوان نخستین
و یکی از مهمترین مناطق شهری که مرغ بدون پادزی در آن عرضه شده است و گرایشهایی در میان
مصرفکنندگان این شهر به استفاده از گوشت مرغ بدون پادزی شکل گرفته و یا در حال شکلگیری
است -انجام میشود.
با توجه به اهمیت موضوع در سالهای اخیر پژوهشگران بررسیهای مختلفی را در این زمینه انجام
دادهاند .از جمله آیهان )1114( 1در پژوهش خود میزان گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای
محصوالت شیر و مرغ ارگانیك در شهر کوشآداسی ترکیه را با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
و الگوی الجیت دوگانه مورد بررسی قرار داد .بنا بر نتایج ،زنان ،افراد سالمندتر ،خانوادههای دارای
فرزند ،درآمد و دانش بیشتر درباره مواد غذایی ،گرایش به پرداخت بیشتری برای محصوالت مورد
بررسی داشتهاند .اووسو و انیفوری )1119( 1در پژوهش خود گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای
هندوانه و کاهوی ارگانیك را در شهر کوماسی غنا با بهرهگیری از روش ارزشگذاری مشروط و الگوی
توبیت دومتغیره مورد تحلیل قرار دادند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد  11درصد
مصرفکنندگان برای خرید کاهوی ارگانیك و  61درصد مصرفکنندگان برای خرید هندوانه ارگانیك
حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر میباشند .حضور کودکان کمتر از  11سال ،سطح تحصیالت ،درآمد و
اندازه و شادابی محصول اثر مثبت و معنیدار بر میزان گرایش به پرداخت دارند ،در حالی که عاملهای
سن و جنسیت در این تحقیق اثر معنیدار ندارند .از مهمترین پیشنهادهای ذکر شده در این پژوهش
ایجاد آگاهی مصرفکنندگان با راهبردهای بازاریابی مؤثر و کمپینهای آموزشی میباشد .مارتینز و
همکاران )1111( 9در پژوهش خود گرایش به پرداخت نرخ افزوده را برای گوشت مرغ ارگانیك از
سوی مصرفکنندگان در ایالت ادمونتون کانادا بررسی کردند .نتایج نشان داد که نیمی از
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مصرفکنندگان حاضر به پرداخت  91درصد نرخ افزوده برای گوشت مرغ ارگانیك نسبت به نوع
معمولی بودند .سطح آگاهی افراد ،درآمد و میزان تحصیالت از عاملهای مثبت تأثیرگذار بر میزان
گرایش به پرداخت مصرفکنندگان بوده و متغیرهای سن و جنسیت اثر منفی بر میزان گرایش به
پرداخت داشتهاند .در این بررسی ،قیمت به عنوان مهمترین عامل منفی اثرگذار بر میزان گرایش به
پرداخت مصرفکنندگان برای گوشت مرغ ارگانیك نسبت به نوع متداول شناخته شده است.
در ایران نیز نتایج پژوهش صندوقی و همکاران ( )1934درباره عاملهای مؤثر بر انتخاب خیار معمولی،
سالم و ارگانیك از سوی مصرفکنندگان در شهر اصفهان که با استفاده از روش انتخاب تجربی و الگوی
الجیت چندگانه انجام شده است ،نشان داد که درآمد ،آگاهی نسبت به ویژگیهای محصوالت سالم،
اهمیت به سالمتی و حفظ محیطزیست و وجود فرد سالمند و بیمار در خانواده اثر مثبت و معنیداری
بر انتخاب محصول سالم و ارگانیك به جای انواع متداول داشتهاند .همچنین متغیرهای شاخص اهمیت
به معیارهای خرید سالم ،سن ،جنسیت ،وضعیت اشتغال و میزان تحصیالت اثر معنیداری بر انتخاب
محصوالت سالمتر نداشتهاند .کوچکی و همکاران ( )1931در پژوهش خود عاملهای مؤثر بر گرایش به
مصرف محصوالت ارگانیك در شهرستان مشهد را با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی بررسی کردند.
نتایج نشان داد که سطح تحصیالت ،اهمیت نسبی ظاهر ،اهمیت ارزش غذایی محصوالت ،قیمت و
دسترسی آسان مهمترین عاملهای مؤثر بر گرایش به مصرف محصوالت ارگانیك بودهاند .حیاتی و
همکاران ( )1931در پژوهش خود با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و الگوی الجیت ترتیبی
نشان داد که متغیرهای درآمد ،آگاهی ،شاخص سالمتی و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و
معنیداری بر گرایش به پرداخت اضافی برای میوهها و سبزیهای بدون آفتکش نسبت به انواع رایج
در شهر مرند داشته است .اما متغیرهای سن ،بعد خانوار ،تحصیالت ،جنسیت ،وضعیت تأهل و افراد با
بیماریهای خاص در خانواده اثر معنیداری بر متغیر وابسته نداشتهاند .در مجموع بررسی پژوهشهای
گذشته نشان میدهد که در بیشتر پژوهشها از روش ارزشگذاری مشروط و برآورد الگوهای با متغیر
وابسته گسسته 1الجیت و پروبیت برای بررسی عاملهای مؤثر بر گرایش به پرداخت مصرفکنندگان
بهره گرفته شده است .نتایج بیشتر پژوهشها نیز بیانگر اثر معنادار متغیرهایی چون درآمد ،تحصیالت،
میزان آگاهی افراد ،شاخص سالمت و قیمت بر گرایش به پرداخت اضافی مصرفکنندگان میباشد.
1-Discrete Choice Models
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همانگونه که بیان شد ،هدف از این پژوهش بررسی عاملهای مؤثر بر گرایش به پرداخت
مصرفکنندگان برای گوشت مرغ بدون پادزی در شهر مشهد است که با استفاده از الگوی اقتصادسنجی
و دادههایی که در بخش بعدی معرفی میشوند ،انجام میشود.

مواد و روشها
در علم اقتصاد گرایش به پرداخت )WTP ( 1به باالترین قیمتی گفته میشود که یك فرد حاضر است
برای یك خدمت یا کاال بپردازد (حقجو .)1900 ،برآورد  WTPبرای کاالها و خدماتی که دارای بازار
مشخصی هستند ،از راه مازاد عرضه و تقاضا دستیافتنی است اما در هنگام نبود بازاری مشخص و
وجود نداشتن قیمت بازاری برای کاالها و خدمات ،گرایش به پرداخت و ارزش کاال و خدمات مورد
نظر از راههای گوناگونی برآورد میشود .شواهد نشان میدهند که محصوالت سالم و ارگانیك،
«کاالهای غیر بازاری» 1هستند( حیاتی و همکاران .)1931 ،این امر از آنجا ناشی میشود که عرضه
انبوه (متناسب با مقدار تقاضا) و توزیع مناسبی برای این محصوالت در بازار وجود ندارد .از سوی دیگر
خریداران همواره قادر به تشخیص محصوالت سالم از انواع متداول نیستند و اطالع کاملی درباره
ویژگیهای یك محصول غذایی ارگانیك ندارند .به طور کلی روشهای برآورد گرایش به پرداخت (نرخ
افزوده) مصرفکنندگان برای محصوالت سالمتر غذایی به دو دسته روشهای برانگاشتی (هیپوتتیك،9
فرضی) و روشهای نابرانگاشتی (غیرهیپوتتکی ،4غیر فرضی) تقسیم میشوند (پیرس و سکومپ،1
1111؛ روزن و همکاران.)1330 ،6
در روشهای برانگاشتی ،پژوهشگر در یك بررسی میدانی ،به صورت رو در رو یا با تلفن ،ایمیل و نامه
پستی اقدام به پر کردن پرسشنامه میکند .روشهای ارزشگذاری مشروط 7و تحلیل توأم 0مثالهایی
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از این روشها هستند (پیرس و سکومپ .)1111 ،در روشهای نابرانگاشتی پژوهشگر سعی بر ایجاد
یك بازار کوچك و واقعی برای افراد نمونه دارد که گاهی به صورت مراجعه حضوری به محل فروش
کاالهای تحت ارزش گذاری (برای مثال ،محل فروش محصوالت ارگانیك) و یا ایجاد یك بازار واقعی
برای کاالهای هدف صورت میگیرد .در این روش انگیزه پژوهشگر نزدیك شدن به ارزشگذاری واقعی
افراد برای کاالی مورد بررسی است به طوری که خود را در معرض یك بازار و خرید و فروش واقعی
میبینند .روشهای بررسیهای (میدانی) بازار 1و حراج ویکری 1از مهمترین این روشها میباشند
(حیاتی و همکاران.)1931،
در این پژوهش به منظور بررسی عاملهای مؤثر بر میزان گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای
محصول گوشت مرغ بدون پادزی از روش ارزشگذاری مشروط استفاده میشود .همگانیترین رهیافت
در روش ارزشگذاری مشروط آن است که از افراد درباره بیشترین مقدار پولی که گرایش به پرداخت
برای استفاده از یك واحد کاالی سالم یا ارگانیك در مقایسه با کاالی متداول دارند ،پرسش شود.
در علم اقتصاد شرایطی وجود دارند که بـه جـای مقادیر پیوسته ،انتخابهای گسسته وجود دارند.
الگوی الجیت ترتیبی قادر به تقسیمبندی و تمیز متغیر وابسته مورد بررسی به طبقههای مختلف
میباشـد ،بـدین صـورت کـه متغیر وابسته در چندین فرضیه قرار میگیرد و با توجه بـه طبقـههای
مختلـف مشـخصشـده ،مقادیری را به خود اختصاص میدهد (حیاتی و همکاران .)1931 ،این الگو
به صورت زیر مشخص میشود:
𝑖𝜀 𝑌𝑖∗ = 𝛽′ 𝑋𝑖 +
() 1
که در این رابطه ∗𝑖𝑌 متغیر میزان گرایش به پرداخت برای گوشت مرغ بدون پادزی β ,بردار
ضریبهایی است که باید برآورد شوند و 𝑖𝑋 بردار متغیرهای توضیحی غیرتصادفی میباشد که
ویژگیهای خانواده iام را اندازهگیری میکند و 𝑖𝜀 بیانگر متغیرهای تصادفی است.
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اگر فرض کنیم که  𝑌iمتغیری گسسته و قابل مشاهده است که بیانگر سطوح مختلف گرایش به
پرداخت خانوار  iمیباشد ،طبقهبندی مشاهده شده برای  𝑌iبنا بر ∗𝑖𝑌 برابر الگوی زیر است:
() 1

𝑌𝑖∗ ≤ 𝜇1

0

𝜇1 ≤ 𝑌𝑖∗ ≤ 𝜇2

1

𝜇2 ≤ 𝑌𝑖∗ ≤ 𝜇3

2

= 𝑌i

.
.
∗𝑖𝑌 ≤ 𝜇𝑗 − 1

J

در این رابطه 𝑗𝜇 ضریبهای نامعلومی هستند که توسط  βبرآورد میشوند و طبقهها ،درصد گرایش
به پرداخت مصرفکنندگان برای گوشت مرغ بدون پادزی میباشند .در این پژوهش با در نظر گرفتن
میانگین میزان گرایش به پرداخت مصرفکنندگان ،متغیر وابسته در شش طبقه تقسیم میشود.
مبنای انتخاب این طبقهها ،قیمت کنونی گوشت مرغ بدون پادزی است .با توجه به اینکه در حال
حاضر میانگین قیمت گوشت مرغ بدون پادزی در حدود  11تا  91درصد باالتر از قیمت گوشت مرغ
متداول است و بیش از  61درصد پاسخدهندگان گرایش به پرداخت کمتر از  11درصد نرخ افزوده و
حدود  01درصد ایشان گرایش به پرداخت کمتر از  91درصد نرخ افزوده برای گوشت مرغ بدون
پادزی دارند ،لذا متغیر گرایش به پرداخت نرخ افزوده به شش طبقه صفر ،صفر تا پنج درصد ،شش
تا  11درصد 16 ،تا  11درصد 16 ،تا  91درصد و بیش از  91درصد تقسیم میشود .بنا بر نتایج
آزمون مقایسه میانگینها ،شش سطح متغیر میزان گرایش به پرداخت با هم اختالف معنیداری دارند.
الگوی الجیت ترتیبی که تنها الگو برای برآورد چنین الگوهایی است به صورت زیر تصریح میشود
(شاهنوشی و همکاران:)1903 ،
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()9

] 𝑖𝑘𝑋 𝑘𝛽 𝐿𝑜𝑔[𝑌𝑗 (𝑋𝑖 )⁄(1 − 𝑌𝑖 (𝑋𝑖 ))] = 𝜇𝑗 − [𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ +
𝑛 𝑖 = 1, … ,

𝑗 = 1, … , 𝐽 ,

که در آن 𝑗𝑌 احتمال تجمعی به صورت) 𝑖𝑋⎡ 𝑗 ≤ 𝑖𝑌(𝑝 = ) 𝑖𝑋𝛽  𝑌𝑖 (𝑋𝑖 ) = 𝑌(𝜇𝑗 −میباشد.
 βبردار ستونی پارامترها و 𝑖𝑋 بردار ستونی متغیرهای توضیحی است .همچنین 𝑗𝜇 تنها به احتمال
طبقه پیشبینی 1وابسته است و به متغیرهای توضیحی بستگی ندارد .افزون بر این ،قسمت قطعی
] 𝑖𝑘𝑋 𝑘𝛽  [𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ +بخش مستقل طبقه است .این دو ویژگی متضمن ترتیبی
بودن گروههای پاسخ است و نشان میدهد که نتایج ،مجموعهای از خطوط موازی هستند ( شاهنوشی
و همکاران .)1903 ،در این الگو تفسیر  R2 pseudoمتفاوت است و تفسیر معمولی خود را ندارد و هر
چه توان برازش الگو افزایش یابد ،مقدار این آماره افزایش مییابد و ارزش آن بین صفر و یك است.
در این پژوهش برای اندازهگیری تأثیر هر یك از متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته الگو از اثرهای
نهایی استفاده میشود .اثر نهایی هر یك از متغیرها ،مقدار تغییر در احتماالت پیشبینیشده متغیر
وابسته الگو (گرایش به پرداخت مصرفکنندگان) به ازای یك واحد تغییر در متغیر مورد نظر (در
حالی که دیگر متغیرها ثابت هستند) را نشان میدهد که از رابطه ( )4به دست میآید (شاهنوشی و
همکاران(:)1903
()4

) 𝑖𝑋 𝛽 𝜕𝑌 ( 𝜇𝑗 +
) 𝑖𝑋 𝜕𝑌 ( 𝜇𝑗 − 1 − 𝛽 ′
) 𝑖𝑋 | 𝑗=𝑖𝑌 (𝑃∂
[=
−
]
𝑘𝑋 𝜕
𝑘𝑋 𝜕
𝑘𝑋 𝜕
𝑗𝜇(𝜆 = {𝜆 (𝜇𝑗 − 1 − 𝛽 𝑋𝑖 ) −
𝑘𝛽}) 𝑖𝑋𝛽 −
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)∂Yj(Xi

که در آن  λj ( Xi) = ∂ Xkو ∞ =  𝜇0و ∞ μ𝑗 = +میباشد .محاسبه اثرهای نهایی برای
متغیرهای مجازی به صورت مستقیم انجام نمیشود در این مورد اثر نهایی به صورت اختالف میان
احتماالت در دو حالت ممکن محاسبه میشود (شاهنوشی و همکاران.)1903 ،
آزمون رگرسیونهای موازی ،منطقی بودن برابری فراسنجهها (پارامترها) برای همه گروهها را ارزیابی
میکند .این آزمون الگوی برآورد شده با یك مجموعه ضریبها برای تمامی گروهها را با مجموعهای
جداگانه از ضریبها برای هر گروه مقایسه میکند .اگر فرضیه صفر این آزمون که همان الگوی کنونی
برآورد شده میباشد ،مورد پذیرش واقع شود نشانگر آن است که فراسنجههای وضعیت برای همه
گروههای پاسخ یکسان هستند .برای آزمون رگرسیونهای موازی آماره  χ1با رابطه زیر محاسبه
میشود.
()1

) 𝑚𝐺𝑑𝑜𝑜𝑋 2 = −2𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑𝑐𝑚 − (−2𝐿𝑜𝑔𝐿𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ

 Gmو  Cmبه ترتیب نشاندهنده الگوی کنونی و الگوی همگانی میباشند .چنانچه  χ2محاسبه شده
از رابطه باال از مقدار آن در جدول بیشتر باشد ،نشاندهنده پذیرفته نشدن فرضیه صفر است و باید
از الگوی همگانی استفاده شود .با توجه به مبانی نظری بیان شده ،الگوی رگرسیونی این پژوهش به
صورت رابطه ( )6است:
()6

𝑤𝑡𝑝𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑃. 𝑆𝑡 + 𝛽3 𝐻 + 𝛽4 𝑆. 𝑆ℎ + 𝛽5 𝐻. 𝑃 + 𝛽6 𝑃 + 𝛽7 𝑊. 𝑅 +
𝛽8 𝑊. 𝑀𝑒 + 𝛽9 𝐴𝑔𝑒 + 𝛽10 𝑀𝑎 + 𝛽11 𝐺𝑒𝑛 + 𝛽12 𝑁𝑢𝑚 + 𝛽13 𝐼𝑛 +
𝑡𝑈 𝛽14 𝐸𝑑𝑢 + 𝛽15 𝐴𝑛𝑆 +

در این رابطه  wtptمتغیر وابسته الگو است که گرایش به پرداخت نرخ افزوده برای خرید گوشت مرغ
بدون پادزی نسبت به گوشت مرغ معمولی برای مصرفکننده  tام است .برای این متغیر مقدار یك،
نبود گرایش به پرداخت نرخ افزوده برای گوشت مرغ بدون پادزی ،مقدار دو ،گرایش به پرداخت کمتر
از پنج درصد نرخ افزوده نسبت به قیمت گوشت مرغ معمولی ،مقدار سه ،گرایش به پرداخت بین پنج
تا  11درصد ،مقدار چهار ،گرایش به پرداخت بین  11تا  11درصد ،مقدار پنج ،گرایش به پرداخت
بین  11تا  91درصد و مقدار شش ،گرایش به پرداخت باالی  91درصد نرخ افزوده برای گوشت مرغ
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بدون پادزی نسبت به گوشت مرغ معمولی است .متغیر  :P.Stمتغیر معیار عمومی خرید است و بیانگر
خرید آگاهانه و رعایت معیارهای عمومی هنگام خرید مواد غذایی توسط مصرفکننده میباشد .این
شاخص بیانگر میزان اهمیتی است که مصرفکنندگان برای هر یك از گویههای قیمت ،مزه و طعم،
در دسترس بودن ،تازه بودن ،کیفیت بستهبندی ،دارای برچسب بدون پادزی بودن ،سالم بودن ،بزرگ
نبودن اندازه مرغ و نام تجاری و شرکت تولیدکننده قائل هستند .برای اندازهگیری این متغیر از
مصرف کنندگان خواسته شده است که میزان اهمیت خود را درباره هر یك از گویههای یاد شده ،در
قالب طیف لیکرت درجهبندی کنند .متغیر  Hمیزان موافقت مصرفکنندگان با رعایت کردن و یا
نادیده گرفتن برخی معیارهای سالمتی را اندازه میگیرد و با نه گویه شامل :در هنگام خرید ،محصوالت
سالم را انتخاب میکنم ،مرتب ورزش میکنم ،به پایش سالمت اهمیت میدهم ،مصرف متعادلی از
گوشت قرمز دارم ،مصرف باالیی از میوه و سبزی دارم ،گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح میدهم،
از خوردن غذاهای فرآوریشده خودداری میکنم ،از مصرف غذاهای حاوی افزودنیهای زیانآور
خودداری میکنم و به توصیه کارشناسان تغذیه درباره رعایت عادتهای غذایی خاص عمل میکنم،
سنجیده میشود .متغیر  S.Shشاخص آگاهی از ویژگیهای گوشت مرغ بدون پادزی است و میزان
آگاهی افراد را با  11گویه شامل محصوالت سالم و گوشت مرغ بدون پادزی طعم بهتر ،سالمت بیشتر
و قیمت باالتر دارند ،محصوالت سالم و گوشت مرغ بدون پادزی اثر سوئی بر بدن ندارند ،محصوالت
سالم و گوشت مرغ بدون پادزی مد روز هستند ،بدتر از انواع رایج هستند ،تقلبی هستند ،غیر قابل
دسترس هستند و وجود پادزیها در گوشت مرغ تهدیدی برای سالمتی انسان است و بقایای
هورمونها و پادزیها در گوشت مرغ خطر ابتال به انواع بیماریها را افزایش میدهد ،میسنجد .برای
اندازهگیری متغیرهای معیار عمومی خرید ،آگاهی و سالمت ،از مصرفکنندگان خواسته شده است
که میزان اهمیتی را که برای هر یك از گویههای یاد شده قائل هستند ،در قالب طیف لیکرت و در
سطوح کامال غیر مهم ،غیر مهم ،بیتفاوت ،مهم و کامال مهم و با مقادیر یك تا پنج درجهبندی کنند.
مقدار هر متغیر برای هر یك از پاسخدهندگان نیز برآیندی از نظرهای ایشان را درباره گویههای
مرتبط با هر متغیر نشان میدهد و به صورت میانگین مقادیر بیان شده از سوی هر یك از
پاسخدهندگان در الگو وارد میشود .متغیر  :H0Pباال بودن قیمت گوشت مرغ بدون پادزی را از نظر
مصرفکنندگان نشان میدهد (یك :موافق و دو :مخالف) .متغیر  :Pقیمت گوشت مرغ بدون پادزی
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است .متغیر  :W.Rترجیح انتخاب بین گوشت سفید و گوشت قرمز را توسط پاسخگویان نشان میدهد
که با مقادیر یك برای گوشت سفید و صفر برای گوشت قرمز نشان داده میشود .متغیر  :W.Meمقدار
مصرف گوشت مرغ را در هفته بر حسب کیلوگرم بیان میکند .متغیرهای  :Ageبیانگر سن پاسخگویان,
 :Maوضعیت تأهل با ارزش یك برای افراد متأهل و ارزش صفر برای افراد مجرد :Gen ،جنسیت با
ارزش یك برای زنان و ارزش صفر برای مردان و  :Numاندازه خانوار هستند .هچنین متغیر  :Incبیانگر
درآمد خانواده است .متغیر  :Eduسطح تحصیالت پاسخگویان را نشان میدهد که از یك برای
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی تا شش برای تحصیالت دکتری ارزشگذاری و عدد مربوط به هر
پاسخگو وارد الگو میشود .متغیر  :An.Sوجود فردی حساس به انواع پادزیها را در خانواده نشان
میدهد و در صورت وجود ،ارزش یك و در صورت نبود ارزش صفر دارد.
جامعه آماری در این پژوهش خانوارهای شهری مشهد در سال  1939است که  014939خانوار برآورد
شده است .با بهرهگیری از فرمول کوکران و در سطح اطمینان  31درصد ،حجم نمونه  941خانوار
تعیین شد و به روش تصادفی ساده نمونهگیری شدند .برای خالصهسازی و تحلیل دادهها از نرم افزار
 Excel 1111و  Stata 19استفاده شده است.

نتایج و بحث
نتایج بررسی ویژگیهای آماری نمونه مورد بررسی نشان میدهد که میانگین سنی پاسخگویان حدود
 41سال است که  16درصد آنان در رده سنی کمتر از  41سال هستند 11 .درصد از خریداران گوشت
مرغ بدون پادزی در فروشگاه ها مردان هستند .بیشترین سطح تحصیالت ،کارشناسی است که 41
درصد افراد نمونه را تشکیل میدهند .درآمد  66درصد مصرفکنندگان بین  11میلیون ریال تا 91
میلیون ریال در ماه است 36 ،درصد خریداران ،افراد متأهل هستند 17 .درصد مصرفکنندگان
خانوادههای سه و چهار نفره دارند 76 .درصد مصرفکنندگان قیمت گوشت مرغ بدون پادزی را باال
تلقی میکنند و  01درصد آنان گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح میدهند .تحلیلهای آماری
همچنین نشان میدهد که  11درصد مصرفکنندگان فردی حساس به انواع پادزیها در خانواده خود
دارند که وجود این فرد بر افزایش گرایش به پرداخت برای گوشت مرغ بدون پادزی این خانوارها اثر
میگذارد 01 .درصد مصرف کنندگان گوشت مرغ حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر برای خرید گوشت
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مرغ بدون پادزی نسبت به نوع متداول هستند و تنها  13درصد گرایش به پرداخت ندارند .همچنین
بر پایه تجزیه و تحلیل آماری 90 ،درصد از مصرفکنندگان حاضرند ارزش افزوده باالی  11درصد را
برای خرید گوشت مرغ بدون پادزی بپردازند .با توجه به اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم گوشت
مرغ متداول برای نمونه مورد بررسی  61111ریال محاسبه شده است ،میزان گرایش به پرداخت برای
گوشت مرغ بدون پادزی برای سطح یك گرایش به پرداخت (نداشتن گرایش به پرداخت نرخ افزوده)
 61111ریال ،برای سطح دوم گرایش به پرداخت (گرایش به پرداخت کمتر از پنج درصد نرخ افزوده)
بیشینه  61111ریال و به طور میانگین  69611ریال ،برای سطح سه گرایش به پرداخت (گرایش به
پرداخت بین پنج تا  11درصد نرخ افزوده) بیشینه  71411ریال و به طور میانگین  60911ریال،
برای سطح چهار گرایش به پرداخت (گرایش به پرداخت بین  11تا  11درصد نرخ افزوده) بیشینه
 77611ریال و به طور میانگین  74110ریال ،برای سطح پنج گرایش به پرداخت (گرایش به پرداخت
بین  11تا  91درصد نرخ افزوده) بیشینه  09091ریال و به طور میانگین  01791ریال و برای سطح
شش گرایش به پرداخت (گرایش به پرداخت باالی  91درصد نرخ افزوده) کمینه  09091ریال
میباشد.
میانگین متغیر معیار عمومی خرید 4/14 ،میباشد و  31درصد مصرفکنندگان در هنگام خرید
معیارهای عمومی خرید را رعایت میکنند .همچنین  66درصد پاسخگویان گویههای مرتبط با سالمتی
را رعایت میکنند و  99درصد افراد آشنایی کامل با ویژگیهای گوشت مرغ بدون پادزی دارند13 .
درصد پاسخگویان قیمت باال را به عنوان بزرگترین مشکل در زمینه خرید گوشت مرغ بدون پادزی
میدانند
برای بررسی عاملهای مؤثر بر گرایش به پرداخت طبقههای مختلف نرخ افزوده برای گوشت مرغ
بدون پادزی نسبت به گوشت مرغ متداول ،الگوی ( )6با استفاده از دادههای بهدستآمده از
پرسشنامهها برآورد شد .جدول ( ) 1نتایج برآورد الگوی الجیت ترتیبی برای موضوع مورد بررسی را
نشان میدهد.
ابتدا ضریبهای همبستگی برای متغیرهای مستقل بررسی شد و نتایج نشان داد رابطه خطی بین
متغیرهای توضیحی وجود ندارد .مقدار آماره کی-دو در سطح احتمال صفر در جدول ( )1نشاندهنده
معنیداری کل رگرسیون است .آماره  R2همانگونه که در الگوهای الجیت انتظار میرود ،باال نیست
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و حدود  17درصد میباشد .سطح احتمال بر پایه آماره  Zنشان میدهد که بهجز متغیرهای سن،
تأهل ،جنسیت و بعد خانوار ،اثر دیگ ر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته الگو در سطح کمتر از پنج
درصد معنیدار است .البته عالمت همه متغیرهایی که اثر معناداری بر متغیر وابسته ندارند ،با تئوری
مطالعه سازگار است .همانگونه که انتظار میرود با افزایش سن میزان گرایش به پرداخت برای
محصول گوشت مرغ بدون پادزی افزایش مییابد .با توجه به کاهش روحیه خطرپذیری و توجه بیشتر
به سالمتی در سنین باال ،این نتیجه قابل انتظار است .همچنین افراد متأهل نسبت به افراد مجرد و
زنان نسبت به مردان گرایش به پرداخت باالتری دارند .ضریب منفی این متغیر نشان میدهد که با
افزایش شمار اعضای خانواده ،احتمال قرار گرفتن در طبقه باالتر گرایش به پرداخت برای مرغ بدون
پادزی کاهش مییابد .وانگ و سان ،)1119( 1حیاتی و همکاران ( )1931و رضایی و غالمی ()1931
نیز نتایج همسانی درباره تأثیر تأهل و بعد خانوار بر گرایش به پرداخت گزارش کردهاند.
جدول ( )1بیانگر آن است که مصرفکنندگانی که استانداردهای عمومی خرید را در حد باالیی مهم
میدانند ،همچنین افرادی که با معیارهای شاخص سالمتی موافق هستند و آنها را رعایت میکنند و
نیز پاسخگویانی با آگاهی بیشتر درباره گوشت مرغ بدون پادزی و ویژگیهای آن ،به شرط ثابت ماندن
سایر شرایط ،به احتمال بیشتری طبقههای باالتر گرایش به پرداخت را برای خرید گوشت مرغ بدون
پادزی نسبت به نوع متداول انتخاب میکنند .پژوهشهای پرشمار انجامشده در این زمینه ،نتایج
همسانی را گزارش میکنند .از جمله این پژوهشها میتوان به بوکالتی و ناردال ،)1111( 1کرنفیلد و
مگنوسون ،)1119( 9لوریرو و همکاران ،)1111( 4آمبرگر و همکاران )1111( 1و حقجو ()1900
اشاره کرد .ضریب منفی و معنی دار قیمت گوشت مرغ بیانگر آن است که با افزایش قیمت گوشت
مرغ بدون پادزی ،احتمال انتخاب سطوح باالتر نرخ افزوده برای این کاال کاهش پیدا میکند .بررسی
روزن و همکاران ( )1330و لوریرو و هاین ) 1111( 6نیز رابطه منفی بین قیمت محصوالت سالم و
1

Wang. and Sun
Boccaletti and Nadella
3
Cranfield and Magnusson
4
Loureiro et al
5
Umberger and Wendy
6
Loureiro and Hine
2
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گرایش به پرداخت برای این محصوالت را تأیید میکنند .بنا بر نتایج برآورد الگو ،احتمال انتخاب
سطوح باالتر نرخ افزوده برای پاسخگویانی که مصرف گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح میدهند،
همچنین مصرفکنندگانی که گوشت مرغ بیشتری نسبت به گوشت سفید مصرف میکنند ،افزایش
مییابد .جدول ( )1رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر درآمد خانوار و میزان گرایش به پرداخت
برای گوشت مرغ بدون پادزی نشان میدهد .بسیاری از بررسیهای گذشته از جمله آندرهیل و
فیگوروا ،)1336( 1گوینداسامی و ایتالیا ،)1333( 1بوکالتی و ناردال ( ،)1111رودریگز و همکاران
( ،)1117لوریرو و هاین ( ،)1111وانگ و سان ( ،)1119آمبرگر و همکاران ( ،)1111کریستوفر و
کریستالیس ( )1111و مافی و همکاران ( )1900این نتایج را تأیید میکنند .همچنین با افزایش
سطح تحصیالت پاسخگویان ،احتمال قرار گرفتن در طبقههای باالتر گرایش به پرداخت ،افزایش
مییابد .اثر مثبت و معنیدار تحصیالت بر گرایش به پرداخت برای محصوالت غذایی سالمتر در
چندین پژوهش تأیید شده است (بوکالتی و ناردال1111 ،؛ آمبرگر و همکاران1111 ،؛ کریستوفر و
کریستالیس 1111 ،و دلیری و همکاران .)1931 ،جدول ( )1نشان میدهد که وجود فردی حساس
به انواع پادزیها در خانواده ،احتمال گرایش به پرداخت مبالغ باالتر را برای گوشت مرغ بدون پادزی
افزایش میدهد.
جدول ( )1نتایج بهدستآمده از برآورد الگوی الجیت ترتیبی
متغیر

مقدار
ضریب

خطای

آماره z

احتمال آماره
z

استاندارد

شاخص استاندارد عمومی خرید

0/735

0/383

2/33

0/000

شاخص سالمتی

0/732

0/332

3/88

0/000

شاخص سطح آگاهی از خرید گوشت مرغ

3/800

0/203

8/39

0/000

بدون پادزی
باال بودن قیمت گوشت مرغ بدون پادزی

-3/330

0/277

-0/37

0/000

قیمت گوشت مرغ بدون پادزی

-0/0003

0/0003

-3/00

0/003

Underhill and Figueroa
Govindasamy and Italia

1
2
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ادامه جدول ( )1نتایج بهدستآمده از برآورد الگوی الجیت ترتیبی
ترجیح گوشتسفید

-0/303

0/239

3/38

0/003

مقدار مصرف گوشت مرغ

0/303

0/303

2/02

0/000

سن

0/030

0/033

0/55

0/033

وضعیت تأهل

0/505

0/733

3/39

0/359

جنسیت

0/300

0/238

0/09

0/703

بعد خانوار

-0/330

0/335

-3/92

0/309

درآمد خانواده

0/200

0/309

2/302

0/039

سطح تحصیالت

0/355

0/038

0/99

0/000

وجود فرد حساس به پادزی در خانواده

0/733

0/293

2/00

0/007

Pseudo R2 = 0/35

Log likelihood = -082/90

منبع :یافتههای تحقیقProb > chi2 = 0/0000

LR chi 2( 37) =250/97

آزمون رگرسیونهای موازی منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجهها برای همه گروهها را بررسی
میکند (شاهنوشی .)1900 ،چنانچه فرضیه صفر این آزمون پذیرفته شود ،نشانگر آن است که
فراسنجههای وضعیت برای همه گروههای پاسخ ،یکسان هستند .نتایج رگرسیونهای موازی در این
پژوهش ،بیانگر منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجهها برای تمامی گروهها در الگوی برآورد شده
است .نتایج نشان میدهد که با توجه به سطح معنیداری آماره  chi2آزمون رگرسیونهای موازی،
که در این تحقیق  1/11بهدست آمده است ،ارزش فراسنجههای وضعیت برای همه گروههای پاسخ،
ثابت و یکسان است .بنابراین در این پژوهش برآورد الگوی الجیت ترتیبی دارای مبانی محکم است.

نتایج انجام آزمون در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول( )2نتایج آزمون رگرسیونهای موازی
df
19
منبع :یافتههای تحقیق

P>chi2

Chi2

9/411

10/41

varible
All
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در بخش مواد و روشها بیان شد که ضریبهای به دست آمده از برآورد الگوی الجیت ،اثر نهایی
متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته نشان نمیدهد و مثبت و منفی بودن ضریبها تنها نشاندهنده
جهت تأثیر متغیر مستقل مورد نظر بر متغیر وابسته الگو است .به این معنی که اگر عالمت متغیر
مثبت باشد با افزایش متغیر مستقل ،احتمال قرار گرفتن متغیر وابسته در سطوح باالتر ،بیشتر است.
لذا در پژوهشهایی که از الگوی الجیت استفاده میشود به منظور بررسی اثر متغیرهای توضیحی بر
متغیر وابسته الگو ،از اثرهای نهایی استفاده میشود .اثرهای نهایی مقدار تغییر در احتماالت پیشبینی
شده برای گرایش به پرداخت اضافی مصرفکننده را به ازای یك واحد تغییر در یك متغیر خاص
توضیحی نشان میدهد .جدول ( )9مقادیر اثرهای نهایی عاملهای اثرگذار بر گرایش به پرداخت
گوشت مرغ بدون پادزی را در شهر مشهد نشان میدهد.
جدول ( )9نشان میدهد که اثرهای نهایی برای متغیر شاخص استاندارد عمومی خرید برای سطوح
پایین گرایش به پرداخت (کمتر از  11درصد) منفی و برای سطوح باالی گرایش به پرداخت (باالی
 11درصد) مثبت میباشد .بیشترین تأثیر مثبت در سطح پنج ( گرایش به پرداخت بین  11تا 91
درصد) میباشد .بنابراین با یك واحد افزایش در شاخص استاندارد عمومی خرید ،احتمال قرار گرفتن
افراد در طبقهای که حاضرند  11تا  91درصد قیمت باالتری برای گوشت مرغ بدون پادزی نسبت به
گوشت مرغ متداول بپردازند ،شش واحد افزایش مییابد .همچنین بیشترین تأثیر منفی در سطح سه
(گرایش به پرداخت بین پنج تا  11درصد) به اندازه  1/4درصد است .اثر نهایی این شاخص در سطح
یك نیز نشان میدهد که اگر مصرفکنندگان استانداردهای عمومی را در هنگام خرید به اندازه یك
واحد بیشتر رعایت کنند آنگاه با ثابت بودن دیگر شرایط ،احتمال اینکه سطح یك گرایش به پرداخت
(نداشتن گرایش به پرداخت) را انتخاب کنند پنج واحد کاهش مییابد .جدول ( )9نشان میدهد که
شاخص سطح آگاهی از خرید سالم ،بیشترین اثر را در افزایش احتمال قرار گرفتن در طبقههای باالتر
و قرار نگرفتن در طبقههای پایینتر گرایش به پرداخت دارد .به طوری که با یك واحد افزایش در
آگاهی از خرید سالم ،احتمال قرار گرفتن در گروهی که گرایش به پرداخت نرخ افزوده ندارند ،بیش
از نه واحد کاهش مییابد در حالی که احتمال قرار گرفتن در گروهی که گرایش به پرداخت  11تا
 91درصد نرخ افزوده دارند بیش از  11واحد و قرار گرفتن در گروهی که حاضرند بیش از  91درصد
قیمت باالتر بپردازند ،بیش از  11واحد افزایش مییابد .بنا بر نتایج ،اثرهای نهایی برای شاخص
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سالمتی ،در سه سطح نخست منفی و در سطوح باالتر مثبت است .در نتیجه افزایش رعایت عاملهای
مرتبط با سالمتی ،سبب ایجاد تغییرهای مثبت در سطوح باالی گرایش به پرداخت و تغییرهای منفی
در سطوح پایین آن میشود.
جدول ( )3مقادیر اثرهای نهایی عاملهای اثرگذار بر گرایش به پرداخت گوشت مرغ بدون پادزی در شهر
مشهد
میزان گرایش به پرداخت مبلغ اضافی برای گوشت مرغ بدون پادزی نسبت به نوع
متغیر

متداول
سطح 1

سطح 1

سطح 9

سطح 4

سطح 1

سطح 6

شاخص استاندارد عمومی خرید

-1/111

-1/111

-1/114

1/111

1/161

1/111

شاخص سالمتی

-1/147

-1/111

-1/111

1/111

1/117

1/119

-1/139

-1/141

-1/111

1/111

1/111

1/114

باال بودن قیمت گوشت مرغ*

1/119

1/146

1/1111

-1/111

-1/114

-1/111

قیمت گوشت مرغ

1/11113

1/11114

1/11113

-1/11111

-1/119

-1/1111

1/101

1/193

1/131

-1/113

-1/111

-1/137

میزان مصرف انواع گوشت

-1/117

-1/111

-1/191

1/116

1/199

1/191

سن

-1/1113

-1/1114

-1/111

1/1111

1/111

1/111

وضعیت تاهل*

1/161

1/117

1/179

-1/114

-1/173

-1/179

جنسیت*

-1/113

-1/114

-1/111

1/111

1/111

1/111

بعد خانوار

1/117

1/117

1/113

-1/119

-1/111

-1/113

شاخص سطح آگاهی از خرید
سالم

انتخاب بین گوشت سفید و
قرمز*
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ادامه جدول ( )3مقادیر اثرهای نهایی عاملهای اثرگذار بر گرایش به پرداخت گوشت مرغ بدون پادزی در
شهر مشهد
درآمد خانواده

-0/020

-0/000

-0/022

0/000

0/020

1/119

سطح تحصیالت

-1/116

-1/117

-1/110

1/119

1/113

1/110

-1/111

-1/111

-1/111

1/111

1/161

1/116

وجود فرد حساس به پادزی در
خانواده
منبع :یافتههای تحقیق

در میان متغیرهای مستقل مورد بررسی  ،متغیری که بیشترین اثر منفی را بر احتمال گرایش به
پرداخت قیمتهای باالتر دارد ،شاخص باال بودن قیمت گوشت مرغ بدون پادزی است .بر پایه جدول
( ) 9با یك واحد افزایش در این شاخص ،احتمال قرار گرفتن پاسخگویان در گروهی که گرایش به
پرداخت مبلغ اضافی برای گوشت مرغ بدون پادزی ندارند ،بیش از  11واحد افزایش مییابد .در حالی
که احتمال قرار گرفتن افراد در گروهی که گرایش به پرداخت  11تا  91درصد نرخ افزوده برای
گوشت مرغ بدون پادزی دارند ،بیش از  11واحد کاهش مییابد .قیمت گوشت مرغ نیز بر احتمال
گرایش به پرداخت نرخ افزوده ،اثر منفی دارد اما اثر آن بسیار ناچیز است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از این پژوهش بررسی گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای گوشت مرغ بدون پادزی در
شهر مشهد بود .بر اساس نتایج  13درصد از پاسخگویان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی برای خرید
گوشت مرغ بدون پادزی نبودند .مصرفکنندگان قیمت باال و نبود تبلیغات را مهمترین مشکالت در
زمینه خرید این محصول دانستهاند و نداشتن پادزیها ،داشتن مزه بهتر و ارزش غذایی باال از مهمترین
دالیل انتخاب این محصول به جای انواع متداول بوده است .عاملهایی چون شاخص استاندارد عمومی
خرید ،شاخص سالمتی ،شاخص سطح آگاهی از ویژگیهای گوشت مرغ بدون پادزی ،درآمد،
تحصیالت ،مقدار مصرف گوشت مرغ و وجود فردی حساس به انواع پادزیها اثری مثبت بر میزان
گرایش به پرداخت مصرفکنندگان برای گوشت مرغ بدون پادزی داشتهاند و عاملهایی چون قیمت
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محصول ،بعد خانوار و ترجیح گوشت سفید به جای گوشت قرمز بر میزان گرایش به پرداخت تأثیر
منفی گذاشتهاند .با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ،پیشنهادهای زیر برای ترویج مصرف
محصول گوشت مرغ بدون پادزی ارائه میشود:
با توجه به اظهار نظرهای مصرفکنندگان و ضریبهای تابع برآورد شده ،قیمت باال مهمترین دلیل
نداشتن گرایش به پرداخت مبلغ اضافی برای گوشت مرغ بدون پادزی است .از سوی دیگر مشاهده
میشود افرادی که گوشت سفید را به گوشت قرمز ترجیح میدهند گرایش به پرداخت کمتری برای
گوشت مرغ بدون پادزی دارند .همچنین بر اساس آمار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
( )1934متوسط قیمت یك کیلوگرم گوشت مرغ حدود  11درصد قیمت گوشت قرمز است .از این
رو شاید بتوان مهمترین دلیل اقتصادی جانشینی گوشت مرغ را به جای گوشت قرمز در سبد مصرفی
خانوار ایرانی ،قیمت نسبی پایینتر گوشت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز دانست .به طوری که مصرف
سرانه گوشت مرغ در سالهای اخیر به حدود  11کیلوگرم در سال رسیده است .در چنین شرایطی
هر عاملی که قیمت گوشت مرغ را افزایش دهد از نظر مصرفکننده نامطلوب است و در مقابل پرداخت
مبلغ اضافی برای آن عامل ،گرایشی نشان نمیدهد .از آنجا که علت اصلی باال بودن قیمت گوشت
مرغ بدون پادزی ،تولید کم و پر هزینه این محصول به دلیل دشواری مدیریت تولید آن است لذا
هرگونه تالش برای کاهش قیمت مصرفکننده این محصول در قالب پرداخت یارانه به مصرفکنندگان
و یا حمایت دولت از تولیدکنندگان برای مدیریت بهتر خطرهای تولیدی و کاهش هزینههای تولید،
به گسترش تولید و مصرف گوشت مرغ بدون پادزی کمك میکند .بهویژه آنکه هدف بخش کشاورزی،
تأمین غذای سالم برای همه افراد جامعه است و بیش از  61درصد مصرفکنندگان نیز به معیارهای
سالمتی در تغذیه خود اهمیت میدهند.
با توجه به آنکه بیش از  31درصد مصرفکنندگان به معیارهای عمومی خرید اهمیت میدهند و
برخی از مصرفکنندگان به نبود پادزی در این محصول اعتماد ندارند ،ایجاد و استفاده از برچسبهای
تضمینی سالمت توسط نهادهای نظارتی که عهدهدار کنترل کیفیت مواد غذایی هستند ،برای ایجاد
و افزایش حس اعتماد مصرفکنندگان و افزایش گرایش به پرداخت ایشان ضروری است.
با توجه به اینکه بخش گستردهای از جامعه از وجود مرغ بدون پادزی و ویژگیهای آن بیاطالع
هستند و به ترتیب  17و  11درصد مصرفکنندگان نبود تبلیغات مناسب و بیاعتمادی به وجود
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نداشتن پادزی در گوشت مرغهای بدون پادزی را به عنوان مشکل اساسی در این زمینه تلقی میکنند.
لذا تبلیغات گسترده و هدف دار در اماکن عمومی و نقاط پرتردد شهر و همچنین پخش بروشورهایی
با محتوای آگاهیرسانی و تبلیغاتی در فروشگاههای توزیع این محصوالت ضرورت دارد .همچنین نقش
رسانههای گروهی در فرهنگسازی و معرفی ویژگیهای غذایی محصوالت ارگانیك و سالم بسیار
اثرگذار است.
با توجه به نبود دسترسی آسان که یکی از مشکالت مصرفکنندگان برای خرید گوشت مرغ بدون
پادزی میباشد ،توزیع مناسب این محصول در همه فروشگاههای سطح شهر باید مورد توجه قرار
گیرد.
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