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 چکیده
اجتماعی مؤثر بر رفتار خرید مواد غذایی شهروندان از جهات مختلف از جمله  -اقتصادی هایعاملشناخت 

ه های تولید و بازاریابی و بهدایت راهبردها و برنامه، هدایت رفتار خرید آتی، خریدارانارتقای رفاه  برایریزی برنامه
ارزشمند  هایمنبع هدررفت، جلوگیری از هایهدر این مرحل های مازاد و غیرضروریهزینهکاهش تبع آن 

 دارایهای بلندمدت درمان، ی مواد غذایی و کاهش هزینههازیستی و منابع طبیعی، کاهش حجم پسماندمحیط
 C4.5و الگوریتم کاوی گیری از دانش دادهبا بهره کردپژوهش تالش این در این راستا اهمیت بسزایی است. 

در سازی خریداران های تصمیمخریدار شهر مشهد، الگوریتم 222ها و اطالعات درخت تصمیم و استفاده از داده
را  این محصوالتنخست ایشان در هنگام خرید اولویت عنوان سالمت، قیمت و طعم مواد غذایی به انتخاب  زمینه

تواند بر ترین متغیری است که میمهمسن خریداران که متغیر  دادنشان  پژوهش. نتایج این و ارزیابی کند بررسی
، نتخاب سالمتبعدی بر ا هایمؤثر باشد. متغیرهای دیگری نیز در سطح انتخاب مواد غذاییرفتار خریداران در 

غیرهای تتوان به مه میلمؤثرند که از آن جممواد غذایی خریداران به عنوان اولویت نخست  قیمت یا طعم ماده غذایی
های ها و برنامهکه در طراحی راهبرد کرداشاره اعضای خانوار  شمارخریدار و و تحصیالت جنسیت  خانوار، درآمد

غذایی و همچنین تدوین راهبردهای سالمت توسط متولیان امر، بایستی مورد  هایها و فرآوردهبازاریابی محصول
 توجه قرار گیرد. 
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 مقدمه

جمله  از غذایی هایها و فرآوردهمحصول و کنندگانمصرف بین پیچیده رابطه مدیریت و درک

مواد  مصرف مورد در هابیشتر پژوهش .است مواد غذایی، حوزه بازاریابان وظایف ترینبنیادی

 بررسی .هستند ناسازگار یکدیگر با سالمتی از باالیی درجه و خوب طعم که باورندبر این  غذایی

 و طعم کشورها، از بسیاری در بیانگر این است که غذا انتخاب معیارهای نسبی اهمیت مورد در

 معیار ترینمهم روسیه در مثال، عنوان به. (Luomala et al., 2015) دارد اولویت سالمتی بر مزه

 دارد قرار پنجم جایگاه در سالمتی که حالی در است، مزه و طعم مواد غذایی، انتخاب

(Honkanen & Frewer, 2009). و طعم و مزه که بر این باورند اغلبنیز  کنندگانمصرف 

در نتایج  Raghunathan et al., (2006)(. Luomala et al., 2004) هستند تضاد در سالمتی

ودن ب ناسالماز  هایینشانه غذاییمواد  کنندگانمصرف به هنگامی که دادند نشانهای خود بررسی

شود ماده غذایی سالم باشد که گفته می هنگامیاز  بهتر آن طعم دارند انتظارشود، می غذا داده

وان به تمی زمینهدر این  همچنین، یابدبروز می ناخودآگاه به صورت اهتأثیر این که البته شدبا

 نشاننتایج پژوهش دیگری اما  .کرد مراجعه، Mai and Hoffmann, 2015 هایبررسینتایج 

 اب سالم غذای که حالی در دارد، ارتباط بودن بدمزه با خودخودبه ناسالم غذای فرانسه، در که داد

   (.Werle et al., 2013) دارد ارتباط خوشمزه بودن

 و به طور خاصکه به ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی  یکی از معیارهای دیگری ،دیگر سویاز 

، کندای در انتخاب مواد غذایی ایفا ممکن است نقش ویژههای متوسط و پایین درآمدی، در دهک

ایستی بین مواد غذایی سالم قیمت مواد غذایی است. در چنین شرایطی خریداران مواد غذایی ب

به انتخاب بزنند و چه بسا ممکن است این انتخاب دست  ،های مختلفبا قیمت با طعم مناسب،و 

 زیادی به سمت معیار قیمت داشته باشد. گرایشدر شرایط نامساعد اقتصادی اریبی و 

 قیمت، سالمت و متفاوتتوان گفت خریدار در هنگام خرید مواد غذایی با سه معیار بنابراین می

 ،سب در چنین شرایطی توجه نشوداست، که چنانچه به اهمیت انتخاب منا روبروطعم و مزه 

 لزوم، مبناناپذیری بر بدنه جامعه وارد آید. بر این های جبرانبیدر بلندمدت آسممکن است 

فراسنجه تغذیه به عنوان  اصول با افراد جامعه کردن آشنا برای و گسترده بنیادی هایهمداخل

مشخص  راستا این در عملی مناسب امکانات فراهم آوردن زندگی و درستاصلی سبک  (پارامتر)

 تواندالگوهای انتخاب خریداران مواد غذایی میناکافی از دیگر شناخت  سویاز  .استو بدیهی 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3خریداران...داده کاوی رفتار 

 

 
 

کشاورزی و  های، ضایعات گسترده محصولتولیدی مواد غذاییهای شدید به واحدهای ضمن زیان

زیست را در سطح کالن به دنبال داشته باشد. بنابراین لزوم هدررفت منابع طبیعی و محیط

ها و ریزیالزمه برنامه به یقینشود. ریزی در این زمینه به شدت احساس میبرنامه

های ایشان مؤثر بر اولویت هایعاملشناسایی  ،در این رابطه مدو کارا درستهای سیاستگزاری

ی هاپژوهشنتایج توان به های اشاره شده در باال، میدر کنار پژوهش در انتخاب مواد غذایی است.

 ,Steiner, (1979)  ،Ajzen & Fishbein, (1980)  ،Murcott, 1989 ،Ajzen انجام شده توسط 

(1991) ،Shepherd, (1999)  ،Köster and Mojet, (2007)  خود  هایپژوهشدر که  کرداشاره

. اندثر بر آن پرداختهؤمهای عاملبه بررسی اختالف الگوهای غذایی افراد مختلف و شناسایی 

ایی سالمت مواد غذ زمینهکنندگان در مؤثر بر رفتار مصرفهای عاملمحققان زیادی نیز به تحلیل 

و  سالمندخود دریافتند که زنان، افراد  هایبررسی، در Dosman, et al., (2001)اند. پرداخته

ها اهمیت بیشتری برای سالمت مواد غذایی قائل خریداران با درآمد باالتر نسبت به سایر گروه

ست که زنان ا آن گویای Flynn et al., (1994)صورت گرفته توسط  هایبررسیباشند. نتایج می

. داننسبت به مردان توجه بیشتری به سالمت رژیم غذایی و مواد غذایی منتخب خود داشته

Krewski et al., (1994)  بیشتر از افراد جوان  سالمنددریافتند که افراد های خود در بررسینیز

. پژوهش صورت گرفته توسط دارندسالمت مواد غذایی را در رژیم غذایی منتخب خود لحاظ می

Galdas et al., (2005) تری در سبک های نادرستنشان داده است که مردان نسبت به زنان روش

 هاینشانهتر بوده، های خود کم اهمیتزندگی و الگوی تغذیه داشته، نسبت به بیماری

ای هیافته مبنایند. بر کندرمانی مراجعه می هایزهشداردهنده را نادیده گرفته و دیرتر به مرک

Baker, (2003) افراد با تحصیالت باالتر و خانوارهای دارای کودکان و المندس، زنان، افراد ،

 نگرانو های خود سالمت مواد غذایی را در نظر گرفته در انتخاب ،هاگروه دیگرنوجوانان بیش از 

 باشند. ناشی از رژیم غذایی نادرست می یاههمخاطر

کند،  مصرف روز در نمک گرم 5 بیشینه باید فرد هر ی سازمان بهداشت جهانیاستانداردها بربنا 

 گرم 2559 و معادل استاندارد برابر دو نزدیک به هاایرانی مصرفی این در حالی است که نمک

 مصرفی شکر و قند دهد سرانهها نشان می. نتایج بررسی(Rezaei et al., 2018) در روز است نمک

 کند مصرف قند گرم 04 باید بیشینه روزانه فرد هر که حالی در استدر روز  گرم 8.57 هاایرانی

(FAO, 2013).  این موارد بیانگر این است که الگوی مصرف ایرانیان، فاصله قابل توجهی با

 استانداردهای سازمان بهداشت جهانی دارد. 
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نقش و جایگاه قیمت مواد غذایی در هنگام خرید،  زمینهموارد اشاره شده در باال در با توجه به 

االی های بهزینهمصرف مواد غذایی،  بهینهفاصله قابل توجه با الگوی راد جامعه، اهمیت سالمت اف

ت شناخاهمیت درمان در بلندمدت، هدررفت منابع طبیعی و ضایعات گسترده محصوالت غذایی، 

بیش از پیش احساس  ،در زمان خرید افراد جامعه مؤثر بر انتخاب مواد غذایی توسط هایعامل

ال به دنب کاویداده تکنیک درخت تصمیمگیری از مطالعه حاضر با بهره مبناشود و بر این می

رفتار خرید مواد غذایی و معیار اولویت ثر بر ؤاجتماعی م -اقتصادی هایعاملبررسی و شناسایی 

شده از شناسایی هایعامل پایهتا بر  ،استایشان در زمان خرید و انتخاب مواد غذایی  نخست

های هدفمندسازی راهبردها و برنامه راستایدر  هایی، پیشنهادیم خریدارانهای تصمالگوریتم

 و کارایی بیشتر بازاریابی سطح رفاه شهروندان در زمان خریدکنندگان مواد غذایی، ارتقای عرضه

 .دهدغذایی ارائه  هایمحصول

 هاروش و مواد

 و ساختارها ،هاتغییر ،ی درونیالگوها وابستگی و ارتباط، 1دانش کشف فرایند کاوی داده

 یا داده انبارهای یا داده هایپایگاه در شدهذخیره داده زیادی میزان در میان ،2هاناهنجاری

 صورت به هاداده از عظیمی حجم بودن دسترس در دلیل به. است دیگر طالعاتهای امخزن

ختلف، م کاربردهای برای سودمند دانش و اطالعات به هاییداده چنین تبدیل به نیاز و الکترونیکی

 از های مختلفیزمینه در هاکاربرد این. است شده استفاده بسیار اخیر هایسال این دانش در

 ،داده پایگاه هایسیستم و آمار بازار، تحلیل و تجزیه ماشین، یادگیری مصنوعی، هوش جمله

 دفراین ،شیوه این در واقع در .خورندبه چشم می گیریتصمیم پشتیبانی و تجارت مدیریت

 درک قابل و سودمند بالقوه، جدید، معتبر، الگوهای شناسایی منظور به ماهری و خبره جستجوی

 است شده سبب که دلیلی تریناصلی(. Marban et al., 2008) گیردمی صورت هاداده در

 زنیا و هاداده از ایگسترده حجم بودن دسترس در لهئمس گیرد، قرار هاتوجه کانون در کاویداده

 کاویداده اصلی هدف دو. هاستآن از سودمند دانش استخراج و هاداده این تحلیل به شدید

 بینیشپی یا و شناسایی منظور به الگویی ایجاد هدف کدام، هر در که است توصیف و بینیپیش

 فیتوصی الگوهای یافتن بر توصیفی، هایالگوریتم در(. Kusiak & Smith, 2007) هاستخروجی

 (.  Kantardzic, 2003) شودمی تمرکز شوند، تعبیر انسان وسیله به توانندمی که هاداده

                                                           
1 Process of discovering knowledge 
2 Anomalies 
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 ازپیش هایکالس یا هاگروه در را هاداده که است کاوی داده هایروش ی ازیک بندیطبقه

 ایجاد برای که است 1شدهنظارت یادگیری روش یک روش، این. کندمی ترسیم شدهتعریف

 به شده،ریفتع ازپیش هایکالس یا هاگروه در آزمون هایداده بندیطبقه برای هاییقانون

 مرحله اول مرحله. است مرحله دارای دو فرایند این. دارد نیاز 2برچسب دارای آموزشی هایداده

 یدتول بندیطبقه هایقانون و شودمی تحلیل و تجزیه آموزش هایداده آن در که است، یادگیری

 هایقانون به توجه با آزمون هایداده که جایی است، بندیطبقه بعدی، مرحله مرحله. شودمی

 ایجاب بندیطبقه هایالگوریتم که آنجا از. شوندمی بندیمختلف، طبقه هایهطبق در تولیدشده،

 برای در این پژوهش شوند، تعریف 3هاداده ویژگی (مقادیرهای )ارزش مبنای بر هاکالس کنندمی

که شامل سالمت، را  آن از یک مقدار تواندمی که شده است ایجاد "کالس" ویژگی یک خریدار هر

 به خود اختصاص دهد.  ،قیمت و طعم است

شند. بابندی میترین ابزارهای طبقهترین و شهودیترین، قوییکی از متداول 0های تصمیمدرخت

تبدیل  "آنگاه –اگر "قانون  چندتواند به شود، میالگویی که توسط یک درخت تصمیم ایجاد می

شود. بر خالف های ورودی در آن نمایان میهای خروجی و ویژگیمیان ویژگی هارابطهشود و 

هایی بیان بینی نپردازد، در شبکه عصبی مصنوعی تنها پیشتولید قانون می درخت تصمیم که به

این گذاری علت نام(. Corporation, 1999ماند )شود و چگونگی آن در خود شبکه پنهان میمی

بقه طگیری برای تعیین درخت تصمیم این است که این درخت فرایند تصمیم روش به عنوان

 دهد. ورودی را نشان می دادهیک  پاسخ

خت درباالی دقت  کاوی شاملداده هایدیگر روشاستفاده از درخت تصمیم نسبت به  هایبرتری

ای بقهها اعم از طبرای انواع مختلف دادهکاوی، قابلیت کاربرد الگوهای داده دیگرنسبت به  تصمیم

تر راحت قابلیت درکو بندی الگوهای طبقه دیگرسبت به تر ن، قابلیت محاسبه سریعو پیوسته

  .(Menga, 2020) بندی استالگوهای طبقه دیگرنسبت به  دست آمده در آنهای بهقانون

 واحد، ایریشه گره یک شامل یک درخت تصمیم است، شده داده نشان 1 شکل در که طور همان

 هایگره .است درخت تصمیم آغاز ریشه گره. است برگ گره چندین و داخلی هایگره برخی

                                                           
1 Supervised learning method 
2 Labeled training data 
3 Data attribute values 
4 Decision Trees 
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 سکال برچسب یک دارای برگ گره هر. کنندمی متصل هم به را برگ هایگره و ریشه گره درونی

 .دهدمی نشان را بندیطبقه هایقانون برگ، هایگره به ریشه گره از مسیرهای. است

 

 ساختار درخت تصمیم (4) شکل
Figure (1) Decision tree structure 

 کی همچنین و فعال یادگیری روش درخت تصمیم یک بندی،طبقه هایروش دیگر با مقایسه در

خرید  هایقانون از ایمجموعه توانمی درخت تصمیم، ساخت از پس. است 1سفید جعبه الگوی

وزه متولیان ح برای عملیاتی راهنمای عنوان به تواندمی هاقانون این. کرد شناسایی را مواد غذایی

 .(Menga, 2020) شود استفاده ارزیابی و نظارت برای بازاریابی مواد غذایی

 های پراستفاده درخت تصمیم هستنداز الگوریتم CART2، ID33 ،CHAID0 ،C4.55  الگوریتم

(Menga, 2020) . در الگوریتمC4.5 ،برای تعیین  شود.درخت تصمیم از باال به پائین ساخته می

از  ،باشدهای پایینی آن آموزش و شاخه درخت در ریشهباید  ،ویژگی که برای خریداران مختلف

سن،  شامل هااز ویژگیهر کدام  شودشود تا مشخص استفاده می 6بهره اطالعات به نام معیاری

تا چه حد قادر ، خانوار، وضعیت تأهل و دانش غذاییجنسیت، درآمد خانوار، تحصیالت، بعد 

که بیانگر اولویت ایشان در خرید مواد  انآن طبقهرا بر حسب  خریداران آموزشی هایداده هستند

 انتخاب ویژگی ند. پس ازجدا کن شود،غذایی است و سه گروه قیمت، سالمت و طعم را شامل می
                                                           

1  White box model 
2  Classification And Regression Trees 
3 Iterative Dichotomizer3 
4 Chi-square automatic interaction detector 
5 Classifier 4.5 
6 Information Gain  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7خریداران...داده کاوی رفتار 

 

 
 

 یک ،از مقادیر ممکن آن )یا هر طیف(، برای هر یک از خریدار که باید در ریشه درخت قرار گیرد

شوند. سپس عملیات هر شاخه مرتب می ویژگی مبنایبر  های آموزشیدادهشاخه ایجاد شده و 

ویژگی برای گره بعدی انتخاب  تا بهترین ،شودهر شاخه تکرار می هایدادهبرای  بیان شده در باال

 . شود

 از هادادهواسطه جداسازی هعبارت است از مقدار کاهش آنتروپی که ب ،بهره اطالعات یک ویژگی

برای یک ویژگی  Gain(S,A)بهره اطالعات  ،دیگرعبارت هب .آیدبه دست میطریق این ویژگی 

با استفاده از فرمول  Sهای دادهنسبت به مجموعه ( یا درآمد )به عنوان مثال تحصیالت A مانند

 :شودتعریف می رابطه زیرصورت هب( 1)

(1  ) )v(SEntropy  
Values(A)v

 

S

vS
Entropy(S)A)Gain(S, 


  

است که  Sای از زیرمجموعه VSبوده و  Aهای مجموعه همه مقدار ویژگی Values(A)که در آن 

ها و عبارت دوم عبارت اول مقدار آنتروپی داده باالدر تعریف  است. Vدارای مقدار  Aبرای آن 

 نظمیبییا  میزان خلوصآنتروپی نیز  هاست.مقدار آنتروپی مورد انتظار بعد از جداسازی داده

مثبت و منفی  هایدادهشامل  Sکند. اگر مجموعه را مشخص می های آموزشیدادهای از مجموعه

 شودتعریف می زیرصورت هبندی بولی بنسبت به این دسته S آنتروپی ،از یک مفهوم هدف باشد

(Sugumaran et al., 2008). 

(2) Entropy(S) ≡ −p⊕log2p⊕ − p⊖log2p⊖ 

. ستهادادهمنفی به کل  هایدادهنسبت  p⊖و  هادادهمثبت به کل  هایدادهنسبت  p⊕که 

 S مقدار مختلف باشد آنتروپی C اگر ویژگی هدف دارای شود.فرض می log0=0 0همچنین 

 :شودتعریف می زیرصورت  هگانه ب Cنسبت به این دسته بندی 

(3) 
ip

C

1i
2logipEntropy(S) 


  

 .(.2008Sugumaran et al ,) تعلق دارند iاست که به دسته  Sنسبتی از  ipه در آن ک
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به . دارد بستگی کاربران توسط لهئمس تفسیر به است بهتر کاوی داده روش کدام اینکه تعیین

 تعیین اب بندیطبقه دقت. شودمی بررسی نتیجه دقت ارزیابی با هاالگوریتم عملکرد معمولطور 

 . شودمی محاسبه گیرند، می قرار درست خود کالس در که خریدارانی درصد

، نرخ اشتباه 1(TPRمثبت ) درستنرخ های عملکرد یک درخت تصمیم با استفاده از شاخص

 (:Geetha et al., 2010د )شومیارزیابی  Fو مقدار  0(R، یادآوری )3(P، دقت )2(FPRمثبت )

بیانگر نسبت خریدارانی است که در هر گروه به درستی  5، که به آن میزان ضربهTPRمعیار 

 شود:اند و به شکل ذیل محاسبه میبندی شدهطبقه

(0) TP Rate ≈
Number of customers correctly classified

Total number of customers
 

دهنده نسبت خریدارانی است که با استفاده از درخت تصمیم به درستی نشان FPRمعیار 

 است: زیرمحاسبه آن به صورت  چگونگیاند و بندی نشدهطبقه

(5) FP Rate ≈
Number of customers incorrectly classified

Total number of customers
 

 شوند:محاسبه می زیرمعیار دقت و یادآوری نیز به صورت 

(6) 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑒 + 𝐹𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑒
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑒 

هارمونیک موزون دقت و یادآوری  کند، میانگینرا ترکیب می TPRو  FPRمعیاری که معیارهای 

  شود:محاسبه می زیراست و به صورت 

(7) 𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
2 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

                                                           
1 TP (True Positive) rate 
2 FP (False Positive) rate 
3 Precision 
4 Recall 
5 Hit Rate 
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 ,Congaltonرود )نیز به منظور محاسبه دقت طبقه در مقایسه با دقت کل به کار می 1آماره کاپا

 ,Fitzgerald & Leesشود )محاسبه می زیرهای ماتریس خطا به صورت مؤلفه پایه( و بر 1991

 باشد: زیر(. اگر ماتریس خطا به صورت 1994

 

p0نسبت توافق عمومی  = ∑ 𝑝𝑖𝑖𝑖=1,𝑁 نسبت شانس مورد انتظار توافق و pc = ∑ 𝑝𝑖0𝑝0𝑖𝑖=1,𝑁 است 

 شود:محاسبه می زیرکه برای محاسبه شاخص کاپا به صورت 

(8) 𝐾 =
𝑝0 − 𝑝𝑐

1 − 𝑝𝑐

 

 & Fitzgeraldها در آن بیشتر باشد )تر است که ارزش این شاخصدرخت تصمیمی مناسب

Lees, 1994 .) 

( به منظور یادگیری WEKAافزار در نرم C4.5)معادل الگوریتم  J48در این پژوهش از الگوریتم 

 است. درخت تصمیم استفاده شده

 مواد غذاییافراد در انتخاب  نخست اولویتثر بر ؤم هایعاملبه منظور شناسایی  این پژوهشدر 

پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطالعات استفاده از میان سالمت غذا، قیمت غذا و طعم آن 

 ایهعاملهای انجام شده برخی از با بررسی پیشینه پژوهشدر آغاز . برای طراحی پرسشنامه شد

زاری با برگ آنگاهتعیین شدند،  مواد غذایی زمینهافراد در  اولویتثر بر ؤتماعی ماج –اقتصادی 

با کارشناسان مرتبط با موضوع مورد بحث ـ به منظور استفاده از دیدگاه کارشناسی  هایینشست

 یشتربتا از این طریق سعی شود تا حد امکان  شدـ نسبت به اصالح پرسشنامه طراحی شده اقدام 

 کننده در تدوین پرسشنامه لحاظ شوند.اجتماعی تعیین –متغیرهای مهم اقتصادی 

های الزم به منظور اطمینان از اعتبار و قابلیت اعتماد نمونه و انجام آزمون شمارمنظور تعیین  به

 هانتایج بررسی پایهبر  و پرسشنامه تکمیل گردید 34انجام شد. در این راستا  2مطالعهآن یک پیش

                                                           
1 Kappa Statistic 
2 Pilot study 
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  تعیین شد. 224جم نمونه معادل ح

 نتايج و بحث

سی    این شد، در   گونه که در مبانی نظری نیز بیان همان ستای برر سنجه پژوهش در را  و هافرا

از خاب مواد غذایی تنخســت ان اولویترفتار خریداران در مؤثر بر  اجتماعی-اقتصــادی هایعامل

 .استشده استفاده درخت تصمیم C4.5الگوریتم 

شده در الگوی مورد بررسی، در این قسمت  گرفته منظور آشنایی بیشتر با متغیرهای به کار به

 . استشدهبه توصیف این متغیرها پرداخته  1در جدول  در آغاز،
 درخت تصمیمتوصیف متغیرهای مورد استفاده در  (4) جدول

Table (1) Description of the variables used in the decision tree 
 متغیر شرح

 اول اولویت 2=طعم غذا؛    1=قیمت غذا؛   4=سالمت غذا

 سن 0سال=  05،    باالی 3=05-35،   2=35-25،   1سال= 25کمتر از 
 جنسیت 4؛          مؤنث=1مذکر=

دستمزد تا دو برابر  کمینه)بین  میانگین،    درآمد 1=دستمزد کمینهتر از درآمد پایین
 3=)درآمد باالتر از دو برابر حداقل دستمزد( باال،     درآمد 2=آن(

 درآمد خانوار

 تحصیالت 0و دکترا=کارشناسی ارشد    3کارشناسی=     2کاردانی=       1دیپلم و کمتر از آن=

 بُعد خانوار 3چهار و بیش از آن=     2سه نفر=        1نفر= یا دو یک

 1بله=      4خیر=
مرتبط با دانش 
 غذاییمواد 

نخست  اولویتاجتماعی مؤثر بر  -متغیرهای اقتصادی پژوهش، در این 1طالعات جدول ابر بنا 

، (inc) ، درآمد خانوار(sex) ، جنسیت(age) متغیرهای سن انتخاب مواد غذایی زمینهافراد در 

نظر در  (knowledge) مواد غذایی زمینهو دانش در  (nofam) ، بعد خانوار(edu) تحصیالت

  1اند.شدهگرفته 

دقت طبقه بندی  ها و نیز اطمینان ازبروز خطای حفظ داده نبود زمینهاطمینان از منظور به

. دشومیتقسیم ها به دو گروه آموزش و آزمون دادهط الگوی درخت تصمیم، سصورت گرفته تو

های به عنوان دادهبه صورت تصادفی  مشاهده 04گیری شده، نمونهمشاهده  224به این منظور از 

 . انددر گروه آموزش و برازش الگو در نظر گرفته نشدهو  انتخاب شدندآزمون 

ه کپژوهش این گونه که پیشتر نیز تبیین شد، همان - درخت تصمیم C4.5الگوريتم نتايج 

 اولویتای افراد و اجتماعی موثر بر الگوی تغذیه -اقتصادی هایعاملبررسی و تحلیل  درصدد

                                                           
 اند.متغیرها پس از بررسی متغیرهای مختلف بسیار، با توجه به خروجی درخت تصمیم ارائه شده، در این جدول ارائه شدهاین . 
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رین ت، از درخت تصمیم که یکی از مناسباستنخست ایشان در زمان خرید و انتخاب مواد غذایی 

های درخت ترین الگوریتمبه عنوان یکی از دقیق C4.5کاوی است و الگوریتم های دادهروش

به بررسی رفتار عمومی خریداران در انتخاب  در آغازاست. در این راستا  هکردتصمیم استفاده 

 هایهای مختلف خریدار به تفکیک ویژگیرفتار گروه آنگاهو  است شدهپرداخته  غذایی مواد

م درخت است. پیش از تحلیل الگوریت شدهبیشتر در این زمینه بررسی تحلیل گذار به منظور تأثیر

بندی انجام شده با استفاده از معیارهای مختلف الزم است دقت طبقهبه دست آمده، تصمیم 

 . شودبررسی نیکویی درخت برازش شده، بررسی 
 مواد غذايیخريد اولويت اول  مبنایبندی خريداران بر طبقهدقت  (2)جدول 

Table (2) precision of buyers’ classification based on the first priority of food purchase  

 درخت تصمیم C4.5الگوریتم  بندینتایج طبقه
 اولویت هاهمشاهد شمار

طعم و مزه 
 مواد غذایی

قیمت مواد 
 غذایی

 سالمت مواد غذایی

 سالمت مواد غذایی 115 115 4 4
4% 4% 144% 

 قیمت مواد غذایی 30 7 27 4

4% 84% 24% 

 8 4 23 طعم و مزه مواد غذایی 31

70% 4% 26% 

 بندی طبقهدقت  61.66

 آماره کاپا 4.83

       
F-Measure Recall Precision FP rate TP rate های دقت آماره 

 (1)گروه  1 4.23 4.88 1 4.60

 (2)گروه  4.84 4 1 4.84 4.88

 (3)گروه  4.70 4 1 4.70 4.85

 مجموع 4.62 4.15 4.63 4.62 4.62

 Source: research findings                                                                                                 های پژوهش: یافتهمنبع

  

بندی دقت طبقه دارای، 1 شکلتوان گفت درخت برازش شده در می، 2بر اطالعات جدول بنا 

انی )خریدار خریداران گروه اول( 115از  115)درصد  144باالیی است و این درخت توانسته است 

 خریداران گروه دوم (30از  27) درصد 84،ولویت اول است(ن ااکه سالمت مواد غذایی برای آن
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خریداران ( 31از  23)درصد  70، اولویت اول است( ان)خریدارانی که قیمت مواد غذایی برای آن

و در مجموع در  )خریدارانی که طعم و مزه مواد غذایی برای آنها اولویت اول است( گروه سوم

های دقت و بر این اساس آماره .کندبندی درصد کل خریداران را به درستی طبقه 62حدود 

حاسبه شده است، م 4.62، معادل Fآنها آماره  مبنایو بر  4.62و  4.63یادآوری به ترتیب معادل 

 باشد.دقت باالیی می دارایکه بیانگر این است که درخت تصمیم به دست آمده 

کننده ترین عامل تعیینسن افراد به عنوان مهم، 2 شکلدرخت تصمیم ارائه شده در  مبنایبر 

ن . ساستشدهدر انتخاب مواد غذایی تعیین )سالمت غذا، قیمت و یا طعم( نخست افراد  اولویت

 .استشدهبندی طبقه 05، و باالی 05-35، 35-25سال،  25گروه زیر  0خریداران در 

 

 های آزمونداده درخت تصمیم C4.5الگوريتم  (2) شکل
Figure (2) Algorithm C4.5 of the test data decision tree 

الت و تحصی اعضای خانوار شماردرآمد، های سنی تعیین شده، در گروهنتایج به دست آمده،  بنا بر

نخست  اولویتبا  خریداران هایدر یکی از گروه خریدارانگیری ثر در قرارؤم هایعاملبه عنوان 

به نحوی است که  هایعاملثیرگذاری این أ. تشدندشناسایی  ، قیمت و طعم مواد غذاییسالمت

برای  و اعضای خانوار شمارسال  35-25، در خریداران درآمد خریدارسال  25در خریداران زیر 

نخست خریداران در انتخاب  اولویتعامل تعیین کننده سال تحصیالت افراد  05-35خریداران 
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 آن و یگذارثیرأتر تهای پاییندر رتبهست که جنسیت ا آن گویاینتایج باشند. میمواد غذایی 

درخت  بر مبنایست. همچنین قرار گرفته ا سال 05سال تا  25بین های سنی هم در گروه

 تأثیرمواد غذایی  زمینهتصمیم به دست آمده متغیرهای وضعیت تاهل و دانش خریداران در 

ارد و هاگیریتصمیمکننده در داری بر انتخاب خریداران نداشته و به عنوان عامل تعیینمعنی

 اند.نشده

نخست خریدار  اولویتدهنده نشان اول هر گره برگ عددهای، C4.5الگوریتم  در درخت تصمیم با

( قیمت مواد 1دهنده سالمت مواد غذایی، عدد )( نشان4) واد غذایی است که عددمدر انتخاب 

. در استنخست فرد در هنگام انتخاب  اولویت( طعم و مزه مواد غذایی به عنوان 2غذایی و عدد )

مثال موجود در نمونه داده شده با  شماردهنده هر گره برگ در درون پرانتز عدد اول نشان

. استگروه خریداران بندی طبقهخطا در  شماردهنده های مشخص شده و عدد دوم نشانویژگی

سالمت مواد غذایی بوده  کاردانی،با تحصیالت ساله  05تا  35 زناننخست  اولویتبه عنوان مثال 

 بندیاشتباه در این گروه طبقهنفر به  1 شمارنفر با این ویژگی در نمونه وجود داشته و از این  8که 

 شده است.

 مارشمنفی سن کم،  تأثیر بیانگرعمومی خریداران از یک سو بندی طبقهنتایج به دست آمده از 

اعضای خانوار زیاد و درآمد کم در انتخاب سالمت مواد غذایی به عنوان اولویت اول خریداران 

مثبت همسویی افزایش سن، تحصیالت و درآمد در اهمیت  تأثیردهنده و از سوی دیگر نشان است

 مسانهو  نتایج به دست آمدهبر  بنا به عبارت دیگربه سالمت مواد غذایی از سوی خریداران است. 

 زمینهتحصیالت دانشگاهی توانسته دیدگاه صحیحی در  Baker, (2003) هایبررسیبا نتایج 

با  همسان د جامعه ایجاد نماید واانتخاب مواد غذایی به کار رفته در رژیم غذایی افر چگونگی

این دیدگاه با  Baker, (2003)و  Dosman, et al., (2001) ،Krewski et al., (1994) هایبررسی

ت تقویو با افت توانایی جسمانی افراد  نادرستهای و عوارض رژیم پیامدهاو مشاهده  افزایش سن

پایین بودن قدرت خرید )چه به دلیل پایین بودن درآمد خانوار  ست کها آن گویاینتایج  د.شومی

دیگری غیر از سالمت به صورت قیمت و یا  هایعاملاعضای خانوار زیاد(  شمارچه به دلیل و 

که با نتایج به دست آمده از مطالعات  دهددر اولویت نخست خریداران قرار می طعم مواد غذایی را

Dosman, et al., (2001) از دیگر نتایج قابل توجه در درخت تصمیم به دست  .استراستا هم

سال در مقایسه با زنان با  35تا  25آمده برای خریداران نتیجه به دست آمده برای مردان باالی 

 ,.Flynn et al., (1994)،  Galdas et al هایبررسینتایج  همسانکه  شرایط مشابه بوده است
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نسبت به مردان  ،توجه بیشتر زنان به سالمت مواد غذاییمبنی بر  Baker, (2003)و  (2005)

لویت نخست وغذایی را امواد که زنان سالمت با وجود این هماننددرشرایط  مبنابر این  .است

اصلی مردان بوده است. اگر چه این نتیجه ، قیمت مواد غذایی اولویت دانندانتخاب مواد غذایی می

 نهزمیمدیریت و سرپرستی خانوار و نگرانی مادران در  زمینهتوان به مسئولیت مردان در را می

ها در میان مردان نسبت به زنان باال بودن آمار برخی بیماریمت اعضای خانوار نسبت داد، الس

 . است گیریاین نتیجه یدؤخود منیز  در جامعه

 Luomala et al., (2015)( و 2446های انجام شده توسط لون و همکاران )پژوهشنتایج  بر بنا

از  تریهای روشنتحلیل جنسیتی خریدارانهای ترسیم درخت تصمیم در گروهرسد به نظر می

های رو در ادامه درخت . از ایندهدارائه نخست خریداران موادغذایی  اولویت در هایعامل تأثیر

شده استخراج و تفسیر های مختلف جنسیتی در گروهبرای خریداران  C4.5الگوریتم تصمیم با 

 است.

رفتار زنان و دقت درخت تصمیم ارائه شده در مورد دهنده نشانکه  3اطالعات جدول  پایهبر 

بندی رصد موارد طبقهد 66.7توانسته است در  رفتار زناندرخت تصمیم است، مردان خریدار 

 موردو این در حالی است که این آمار در  دهدارائه  این گروهرفتار خرید  موردصحیحی را در 

  .استدرصد  88.3مردان خریدار 
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 خريد مواد غذايیاولويت  بر مبنایبندی خريداران بر حسب جنسیت و طبقه (3)جدول 
Table (3) Classification of buyers by gender and by food purchase priority 

 هاشمار مشاهده درخت تصمیم C4.5الگوریتم  بندینتایج طبقه

 اولویت
طعم و مزه مواد 

 غذایی
 سالمت مواد غذایی قیمت مواد غذایی

 زن مرد

 زن مرد زن مرد زن مرد

4 4 4 4 72 03 

72 03 

 سالمت مواد غذایی

4% 4% 4% 4% 144% 144%  

 قیمت مواد غذایی 15 16 4 7 15 12 4 4

4% 4% 63% 144% 37% 4% 

26 2 
طعم و مزه مواد 

 غذایی
22 4 4 4 7 2 

76% 4%  4% 20% 144% 

 مرد
  زن

 بندی طبقهدقت  66.66% 88.33%

 آماره کاپا 4.61 4.77

F-Measure Recall Precision FP rate TP rate های آماره

 دقت 
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

4.61 
 (1)گروه  1 1 4.12 4.26 4.66 4.83 1 1 4.68

 (2)گروه  1 4.63 4 4 1 1 1 4.63 1 4.77

 (3)گروه  4 4.76 4 4 4 1 4 4.76 4 4.86

 مجموع 4.67 4.88 4.48 4.17 4.63 4.64 4.67 4.88 4.65 4.88

 Source: research findings                                                                                           های پژوهش: یافتهمنبع

 

شود پس ، مشاهده میاستشدهارائه  2 شکلدر مورد تحلیل رفتار مردان خریدار که نتایج آن در 

متغیر(، متغیر درآمد در سطح دوم و تحصیالت خریداران  ترینمهماز متغیر سن خریدار )به عنوان 

 باشند.  می ایشانگذار بر رفتار خرید تأثیرمتغیرهای  ،در سطح بعدی

که دهد ، نشان می3 شکلدرخت تصمیم  C4.5تحلیل رفتار مردان با در نظر گرفتن الگوریتم 

المت را اولویت نخست خرید سال س 35باالی مردان پیشین  هاینتایج بررسیبا انتظار و  برابر
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سالمت مواد غذایی اولویت که در حالیدرخت به دست آمده  بر مبنای دانند.مواد غذایی می

سال و با درآمد کم و متوسط  25برای مردان زیر ، استسال و با درآمد باال  25نخست مردان زیر 

 مثبت تأثیر نتایج مویدکه این  دشوطعم و مزه مواد غذایی جایگزین سالمت مواد غذایی می

ه به نتیج همانند، که این نتیجه استسالمت آن  بر مبنایافزایش درآمد بر انتخاب مواد غذایی 

تا  25در میان مردان  .است Steenhuis et al., (2011) بررسی انجام شده توسطدست آمده در 

و در سطح بعدی تابع تحصیالت است. تابع درآمد  اول درجهدر اولویت نخست افراد ساله  35

ه افزایش یافته و بست که با افزایش درآمد و تحصیالت توجه به سالمت غذایی ا انتظار بر این

جای قیمت و طعم مواد غذایی، سالمت اولویت اصلی خریداران باشد. اما بر خالف انتظار در گروه 

قیمت را  سال با درآمد باال، 35 تا 25د که مردان شوسال مشاهده می 35تا  25سنی مردان 

ایشان به  یتوجه کم، که این بیانگر گیرندلویت نخست در خرید مواد غذایی در نظر میوا

  سازد. روبه روهای آینده سالمت جامعه را با خطر های سالمت بوده و ممکن است در سالشاخص

 که دکرگیری نتیجهچنین وان تار هم قرار دادن نتایج به دست آمده برای خریداران مرد مینبا ک

و  توان جسمیکاهش )و به دنبال آن  افزایش سن ،پیشین هایبررسیبا انتظار و نتایج  برابر

توجه به سالمت مواد غذایی در  افزایشموجب  (،هاافزایش ابتال به بیماری و یا تشدید بیماری

 . شودغذایی می خرید مواد

 رفتار مردان خریدار در انتخاب مواد غذایی درخت تصمیم (3) شکل
Figure (3) Decision tree of men buyers’ Behavior in food choice 
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دهد که در این دهنده درخت تصمیم تحلیل رفتار زنان خریدار است، نشان میکه ارائه 0 شکل

ر و اعضای خانوا شمارترین متغیر(، متغیرهای کنندهگروه پس از سن خریداران )به عنوان تعیین

تحصیالت متغیرهایی هستند که رفتار خریداران را در انتخاب بین سالمت، قیمت و طعم مواد 

به  نتایج بر مبنایدهند. غذایی به عنوان اولویت اول در انتخاب مواد غذایی تحت تأثیر قرار می

وه افراد جامعه در سال با توجه به حساسیت این گر 25دست آمده، زنان جوان با سن کمتر از 

سال به دلیل ضعف قوای جسمانی و  05باالی  سالمندحفظ سالمتی و جوانی و زنان  زمینه

اجتماعی همگی  -های اقتصادیها فارغ از دیگر ویژگیبروز و تشدید بیماری زمینهنگرانی در 

تا  25اند. در مورد زنان هکردترین اولویت در خرید و انتخاب، عنوان سالمت مواد غذایی را مهم

اعضای خانواری که فرد متعلق به آن است  شمارها در انتخاب مواد غذایی به سال اولویت 35

نفره سالمت و برای زنان عضو خانوار  2یا  1بستگی دارد. به طوری که برای زنان دارای خانواده 

سال، انتخاب  05تا  35زنان  نفر( قیمت مواد غذایی در اولویت قرار دارد. برای3تر )پرجمعیت

با انتظار، با افزایش تحصیالت، سالمت مواد غذایی  برابرمواد غذایی تابع تحصیالت ایشان بوده و 

 . استدر اولویت اول انتخاب مواد غذایی ایشان 

با  رابرب که کردگیری نتیجهچنین توان بندی نتایج به دست آمده برای خریداران زن میبا جمع

اعضای خانوار( موجب افزایش توجه  شمارافزایش سن، تحصیالت و درآمد )با کاهش انتظار، 

اعضای خانوار قیمت  شمارشود و کاهش تحصیالت و افزایش خریداران به سالمت مواد غذایی می

های هدف رو یکی دیگر از گروه. از ایندهدو طعم مواد غذایی را در کانون توجه ایشان قرار می

سال، با 35تا  25الگوی مصرف مواد غذایی زنان  زمینهریزی و اصالح نگرش در برنامه زمینهدر 

 باشند.خانوارهای با جمعیت متوسط و زیاد و با تحصیالت پایین می

 

 رفتار زنان خريدار در انتخاب مواد غذايی درخت تصمیم (1) شکل
Figure (4) Decision tree of women buyers’ Behavior in food choice 
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سالمت، قیمت و طعم مواد غذايی  اولويتهای با خريداران در گروهبندی طبقهبینی پیش

الگوی  2نتایج جدول بر بنا همان گونه که پیشتر نیز بیان شد،  - و آزمون های آموزشداده

عضویت خریداران در  بندیطبقهدرصد موارد،  61.6شده توانسته است در درخت تصمیم برازش

را به درستی انجام  لویت نخست سالمت، قیمت و طعم و مزه مواد غذاییاوبا مختلف  هایهطبق

 84نخست سالمت مواد غذایی،  اولویتبا درصد از خریداران 144که ست ا آن گویایدهد. نتایج 

نخست طعم و مزه مواد  اولویتبا درصد خریداران  70و اول قیمت  اولویتبا درصد خریداران 

ن روابط میان متغیرها از کردبا توجه به احتمال حفظ اما  .انددرستی طبقه بندی شده غذایی به

 ،از نمونه شدها حذفههمشاهد، کنندگی الگوبینیسوی الگو، به منظور ارزیابی توانایی قدرت پیش

دی بنبه الگو معرفی و طبقه ،(اندوارد نشده الگو آموزشفرایند که در )آزمون  هایبه صورت داده

که نتایج آن در  گرفتصورت در فرایند آموزش درخت برازش شده  بر مبنایها برای این مثال

 .است شدهارائه  0جدول 

 خريد مواد غذايیاولويت  بر مبنایآزمون  گروهبندی خريداران طبقه (1)جدول 
Table (4) Classification of test group buyers based on food purchase priority 

 درخت تصمیم C4.5الگوریتم  بندینتایج طبقه
شمار 
 هامشاهده

طعم و مزه  اولویت
 مواد غذایی

قیمت مواد 
 غذایی

سالمت مواد 
 غذایی

4 4 10 

 سالمت مواد غذایی 10
4% 4% 144% 

 قیمت مواد غذایی 12 1 11 4

4% 62% 8% 

 5 4 6 طعم و مزه مواد غذایی 10

60% 4% 36% 
 بندی دقت طبقه 85%

 آماره کاپا 4.77
F-

measure 
Recall Precision FP rate TP rate های دقت آماره 

 (1)گروه  1 4.23 4.74 1 4.82
 (2)گروه  4.62 4 1 4.62 4.66

 (3)گروه  4.60 4 1 4.60 4.78

 مجموع 4.85 4.48 4.86 4.85 4.85
 Source: research findings                                                                                           پژوهشهای : یافتهمنبع
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گیری از درخت ، با بهرهبخش آزمونن ادرصد خریدار 85دهد که نشان میاین جدول نتایج 

 بناماین اند. بر بینی شدهیشپبه درستی در گروه خود  تصمیم به دست آمده از بخش آموزش،

 اولویتبا درصد خریداران  62 ،نفر( 10نفر از  10) نخست سالمت اولویتبا ن ادرصد خریدار 144

 نخست طعم و مزه مواد غذایی اولویتبا رصد خریداران د 60و  نفر( 12نفر از  11) نخست قیمت

 بنامبر این  .اندشدهبینی خود پیشبه درستی در گروه  نفر( در خرید مواد غذایی، 10نفر از  6)

 .اندشده بندیطبقه درستی به گروه هر در که است خریدارانی نسبت

 اهنتیجه گیری و پیشنهاد

 پردازد، سه معیاری، میپژوهش که به بررسی رفتار خرید مواد غذایی توسط شهروندان مشهداین 

بر رفتار انتخاب خریداران دارد، مورد ای تأثیرگذار در خرید مواد غذایی را که هر یک نقش ویژه

 هایجمله بیماری از) هاواکاوی قرار داده است. شرایط اقتصادی جامعه، وضعیت سالمت و بیماری

میرهای گسترده ناشی وو مرگ (بدخیم هایبرخی بیماری و استخوان پوکی دیابت، عروقی، قلبی

خوش طعم و نسان به سمت مواد غذایی از الگوهای نادرست مصرف مواد غذایی و طبع و ذائقه ا

توان گفت همواره خریدار را در هنگام انتخاب، به سه معیاری هستند که البته نمیخوشمزه، 

ها در زمان ترین انتخابهمواره یکی از مهم ،سمت گزینه واحدی رهنمون سازند. لذا این انتخاب

اجتماعی مختلفی، که در رفتار  -اقتصادی هایعاملپژوهش از میان این خرید مواد غذایی است. 

م درخت تصمیم و الگوریتگیری از با بهره، کندتواند نقش مؤثری ایفا کننده میانتخاب مصرف

C4.5 یتوضع خانوار، بعد تحصیالت، خانوار، درآمد جنسیت، سن، یرهایآن به بررسی نقش متغ 

 .خریداران پرداخته است، بر رفتار انتخاب غذایی مواد مرتبط با دانش و تأهل

سال، متناسب  05تا  35سال و افراد با سن بین  05، افراد با سن باالی پژوهشنتایج این بر بنا 

بارت اند. به عبا میزان تحصیالت خود، توجه بیشتری به معیار سالمت مواد غذایی معطوف داشته

ها در بدن به خودی خود یماریاز بروز برخی ب هاییآغاز نشانهدیگر، افزایش سن و به دنبال آن 

این در حالی است که  ،توانسته است، معیار سالمت را در اولویت ذهنی اول خریداران جای دهد

ساله، متناسب با سطح تحصیالت خود، تا حدود اندکی رفتارهای متفاوتی  05تا  35خریداران 

 ایگوی هایبررسینتایج برخی های انجام شده، بررسیبر بنا در خرید مواد غذایی خواهند داشت. 

متغیرهای مؤثری بر رفتار خرید مواد غذایی  دانش،و ، جنسیت های سنمتغیراین است که 

بر این مبنا، سن و (. Azmawani, 2015; Hardin-Fanning and Gokun, 2014هستند )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/4311/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد  21

-Hardinداری دارند )جنسیت دو متغیری هستند که بر انتخاب غذای سالم، تأثیر معنی

Fanning & Gokun, 2014 عمدی نگرش در، دانش، هابررسینتایج این  بر مبنای( همچنین، 

 افزایش رو، این ازو  (Azmawani, 2015; Hardin-Fanning and Gokun, 2014) دارد تأثیر

ها یافتهاین  ،مبنابر این (. Bang et al, 2000) گذاشت خواهد تأثیر ،به موضوع توجه در دانش

 ,Hamdan et al) دارد وجود رابطه خرید هایگیریتصمیم و دانش بین که دهدمی نشان

با شود، چنانچه دانش را گونه که در این پژوهش دیده میاین در حالی است که همان .(2013

 یا تجربه زا حاصل آشنایی یا تعریف ارائه شده توسط بریلیانا و مارسیتو به صورت آگاهی توجه به

تواند در قالب تحصیالت یا دانش مرتبط ، می(Briliana & Mursito, 2017) کنیم تعریف یادگیری

تحصیالت متغیری تأثیرگذار بر رفتار خرید مواد در باال بیان شد، ، که همان گونه که شودبررسی 

که متغیر دانش مرتبط، در هیچ شرایطی غذایی توسط شهروندان مشهدی، دانسته شده است، در 

کننده در تمایز رفتار، تشحیص داده نشده های ارائه شده، متغیری تعیینمدرخت تصمییک از 

 2410فانینگ و گوکان در سال –، که البته این نتیجه در پژوهش انجام شده توسط هاردین است

رسد ضمن به نظر می مبنابر این  .(Hardin-Fanning & Gokun, 2014شود )نیز دیده می

)با توجه به نتایج متناقض در  های آتیبیشتر این موضوع در قالب پژوهشهای نیاز به بررسی

دهی های آگاهیدر قالب برنامهای ، الزم است متولیان امر تغذیه، توجه ویژههای مختلف(پژوهش

 تری برخوردارند، معطوف نمایند.به شهروندانی که از سطح تحصیالتی پایینرسانی و اطالع

 هایفعالیت باید خاص، طور به تولید مواد غذایی برندهای و کلی طور به بازار محققانهمچنین 

. ندکن طراحی سالم محصوالت با آنها هماهنگی مورد در آگاهی ایجاد بر تمرکز با را خود بازاریابی

 چگونگی و جدید هایمحصول ،سال و مسن هستندمیان بازارها از برخی در کنندگانمصرف اگر

م در از خرید مواد غذایی سال که ییاهتأثیر و معیارهای سالمتی با برابر باید هامحصول این تبلیغ

 .شودو ارائه  تهیه ،شودمی تأیید کنندگانمصرفذهن 

ر کند، متغیمتغیر مؤثر دیگری که بر رفتار خریداران مواد غذایی در شهر مشهد، نقش ایفا می

های مختلف نتایج متفاوتی از تأثیرگذاری آن ارائه در پژوهشسطح درآمد خریدار است که البته 

، Steenhuis et al., (2011)شده است. به عنوان مثال این متغیر در پژوهش انجام شده توسط 

در ( 2011ه است )کردمعیار سالمت ایفا  بر مبنایای در خرید مواد غذایی کنندهنقش تعیین

در سال  Hardin-Fanning & Gokunنتایج پژوهش انجام شده توسط  بر مبنایکه  حالی

، این متغیر نتوانسته است نقشی تأثیرگذار بر رفتار خرید مواد غذایی، داشته باشد. از این 2410
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تواند مهم این نتیجه قابل استنتاج است، که بستر اقتصادی جامعه مورد بررسی در پژوهش، می

ا متوسط ب هاجامعه. انتظار بر این است که کنداری این متغیر اعمال نقشی قابل توجه بر تأثیرگذ

ی سب در خرید مواد غذایابتوانند فارغ از سطح درآمد خود، انتخابی منسطح رفاه اقتصادی باالتر، 

و رکه وضعیت اقتصادی با تنگنای بیشتری  هاییجامعهداشته باشند، این در حالی است که در 

، به محققان بازار و فعاالن مبنا. لذا بر این کردتری ایفا خواهد نقش مهم است، این متغیر به رو

شود ضمن در نظر گرفتن، سطح درآمدی جامعه مخاطب می پیشنهادعرصه بازاریابی مواد غذایی 

 .کنندبه تولید و عرضه مواد غذایی متناسب با نیاز و خواست ایشان اقدام  ،خود

-Hardinنتایج پژوهش انجام شده توسط  همانندبر موارد اشاره شده، نتایج این پژوهش  افزون

Fanning & Gokun, 2014 مبین این نکته است که زنان در انتخاب مواد غذایی، توجه ،

ر دهند. بطعم و مزه، از خود نشان میبیشتری به معیار سالمتی در مقایسه با معیارهای قیمت و 

هدف متولیان سالمت جامعه، ارتقای وضعیت سالمت الگوی مصرف مواد غذایی  چنانچه مبنااین 

به عنوان گروه  -های سالمت مواد غذایی به مردان باشد، الزم است ضمن آموزش اهمیت شاخص

 . کنندتشویق و ترویج ، خرید خانوادگی و به همراه همسر را -کننده خریدار مواد غذاییتعیین

های سنگین درمان که در بلندمدت بر بدنه جامعه تحمیل تواند، هزینهمی هاتوجه به این برنامه

شود را کاهش داده و کیفیت زندگی بهتری را برای شهروندان به ارمغان آورد. البته در بلندمدت می

ها به منظور کاهش دغدغه قیمت برای ایشان در زمان بایستی ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده

تا از این طریق ناحیه ممکن خرید برای انتخاب خریداران  ستگزاران قرار گیردخرید، مد نظر سیا

  بهبود یابد.
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Extended Abstract 

Introduction 

Recognizing the socio-economic factors affecting the food buying behavior of 

citizens in various aspects, including planning to improve customer welfare, 

conducting future buying behavior, guiding production and marketing strategies and 

programs, and consequently reducing unnecessary costs in these stages, preventing 

the loss of valuable environmental resources and natural resources, reducing the 

volume of food waste and reducing the long-term costs of treatment, is very 

important. In this regard, the present study tried to investigate the decision-making 

algorithms of buyers in the field of health, price and taste of food as their first priority 

when buying these products.  

Materials and method 

In order to determine the extent to which each of the characteristics, including age, 

gender, household income, education, household size, marital status, and food 

knowledge, can categorize buyers according to their first priority in purchasing food- 

Which includes three criteria of health, price and taste of food, in this study, C4.5 

algorithm was used to learn the decision tree of 220 buyers in Mashhad. Decision 

trees are one of the most common, powerful, and intuitive classification tools. 

Compared to other classification methods, the decision tree is an active learning 

method as well as a white box model. Once the decision tree is built, a set of food 

purchase rules can be identified.  
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Results and discussion 

The results of this study showed that the variable of buyers’ age is the most important 

variable that can affect the behavior of buyers in food selection. Other variables in 

the next levels also affect the choice of health, price or taste of food as the first 

priority of food buyers, including the variables of household income, gender and 

education of the buyer and the number of household members, Which should be 

considered in the design of strategies and marketing plans for food products as well 

as the development of health strategies by those in charge.  

Suggestion 

Health officials should pay special attention to citizens with lower levels of 

education in the form of awareness programs. Also, market researchers in general 

and food brand managers in particular, should design their marketing activities with 

a focus on raising awareness about their compliance with healthy products. Food 

marketers are advised to supply food according to their target communities’ needs 

and wants and their level of income. 

JEL Classification: C38 ،M31 ،Q18. 
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