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گوشت مرغ سالمت برای کنندگان تمایل به پرداخت مصرف

 شیراز شهر محور در
 1محمد بخشوده، صمد عرفانی فر 
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 چکیده
ا وزن ب در فرآیند پرورش، مرغ بدون کاربرد پادزیو منظور کردن سه ویژگی  جاد بازار فرضیبا ای بررسیدر این 

ح و تشریکنندگان در شهر شیراز برای مصرفگوشت مرغ سالمت محور و مرغ بهداشتی،  استاندارد )مرغ سایز(
و ارزشگذاری مشروط روش از  برای این محصول کنندگانررسی تمایل به پرداخت مصرفبه منظور ب .شدتبیین 
از  ینفر 444 یک نمونه تصادفیاز  پرسشنامهتکمیل  بامورد نیاز  هایداده. شده باز استفاد -انتها هایپرسش

 هایعاملای هکمن برای تشخیص مدل دو مرحلهدست آمد. از ه ب 6931سال خرداد ماه در  یشهروندان شیراز
 فاده شد.است مرغ معمولی نسبت به برای مرغ سالمت محور اضافه میزان تمایل به پرداخت برآوردمؤثر بر انتخاب و 

هستند. خرید مرغ سالمت محور  برایحاضر به پرداخت مبلغ اضافه  افراد %9/78ها نشان داد که حدود تحلیل داده
 هب ریال63194مبلغ  مرغ سالمت محور رم گوشتهر کیلوگ کنندگان برایمصرف اضافه پرداخت تمایل به میانگین

ای هی با درآمد متوسط نسبت به خانواراحتمال انتخاب مرغ سالمت محور توسط خانوارها، نشان دادج نتای دست آمد.
ای مرغ تمایل به پرداخت بر بر داریمنفی و معنی تأثیردیگر سن و بعد خانوار  سویبیشتر است. از  %66کم درآمد، 

به طور مثبت و میزان تمایل به پرداخت را متأهل بودن فرد، سطح تحصیالت، درآمد و دارند و سالمت محور 
 .دندهمی تأثیر قرارتحت داری معنی

 

  JEL:   Q13, D04, D12بندی طبقه

 ای هکمن، شیرازمدل دو مرحلهمرغ سالمت محور، ارزشگذاری مشروط، کلیدی:  واژگان
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 مقدمه

ها و همچنین به یها به منظور پیشگیری و درمان بیمارپادزیدر فرآیند پرورش دام و طیور از 

(. 1931شود )بهروزی و همکاران، عنوان محرک رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی استفاده می

های کبدی مسمومیت ،حساسیتهای دارویی بیش از حد مجاز باعث ایجاد ماندهوجود باقی

مداوم  کاربردر دیگ سویشود. از گوارشی در انسان می هایاختاللزایی و وکلیوی، سرطان

مرغ گوشتی به دلیل ایجاد مقاومت دارویی و ایجاد باکترهای مقاوم به  تولیدها در فرآیند پادزی

جدی را برای  خطرهایزا با ژن مقاوم شده های بیماری. باکتریاست یتربزرگ ها معضلپادزی

در این راستا اتحادیه  (. 1002؛ کاستانون، 1931 سالمت انسان به دنبال دارند )دیانت و تعالی،

در حال (. 1002)کوکس و ریسی،  کردها را غیرقانونی اعالم پادزی کاربرد 1002در سال اروپا 

رآیند در ف هاپادزی درکاربنظارت بر  و استفادهنحوه رابطه با ن هیچ گونه مقرراتی در ضر در ایراحا

 ام ودبا منشأ  مواد غذاییدر ها پادزیمجاز مانده باقی بیشترین میزانهمچنین  وطیور پرورش 

موضوع مهم دیگر در صنعت طیور، تولید مرغ گوشتی در (. 1932، طیور وجود ندارد )دباغ مقدم

 93گرم و سن پرورش  1200تا  1100با میانگین وزن الشه  1عنوان جوجه کبابی باوزن پایین 

ی، شود )دیانت وتعالباشد که در اغلب کشورهای تولید کننده مرغ گوشتی انجام میمی هروز 11تا 

 به ویژه داروهاکاربرد  گوشت، کاهش کیفیت الشه، ارتقاء ضایعات و چربی شکاه (.1931

شمار  افزایش امکان و (FCR) 1غذایی تبدیل ضریب بهبود تولید، هایهزینه کاهش ها،پادزی

استاندارد جهانی  اندازه و وزن با گوشتی مرغ تولیدهای برتری ترینمهم ریزی ازجوجه بارهای

 به کشور طیور صنعت شدن نزدیك جامعه و غذایی امنیت تضمین راستای در که بوده

یمت مختلفی از جمله باال بودن ق دالیلهمتأسفانه در کشور ما بباشد. می المللیبین استانداردهای

وزن مرغ قابل عرضه در بازار به  ها و فرهنگ مصرف مرغ درشت،روزه، سود واسطهجوجه یك

 (.1933کشاورزی استان اصفهان، )پرتال سازمان جهاد  یافته استافزایش گرم دو کیلوبیش از 

گیرد. ها صورت نمیدیگر بخش اعظم تولید مرغ گوشتی در کشور با تخلیه کامل اندرونه سویاز 

ارتقاء کیفیت و ماندگاری مرغ گوشتی را فراهم  برایتواند بستر الزم ها میتخلیه کامل اندرونه

)دیانت و تعالی،  کندرا حل  و بخش بزرگی از معضل برگشت مرغ تازه از مراکز عرضه کرده

(. در این راستا معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح کاهش وزن 1931
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در سراسر کشور خبر داده بود. وی اندازه  1933گوشتی از ابتدای آذرماه سال و سن کشتار مرغ 

ا رکامل احشاء مرغ به صورت مکانیزه تخلیه  فناوریو مجهز نبودن کشتارگاه ها به  گوشتیمرغ 

)پرتال وزارت جهاد کشاورزی،  کردشور عنوان له مشکالت تولید و صادرات مرغ در کاز جم

1933.) 

ه س را به عنوانها تخلیه اندرونه بدون، وزن بیش از حد الشه و پادزی کاربردتوان بنابراین می

این پژوهش با معرفی  نام برد. کشورمان مورد از مشکالت مهم در صنعت پرورش مرغ گوشتی

گوشت مرغ سالمت محور با سه ویژگی مشخص با هدف کشف قیمت و بررسی تمایل به پرداخت 

د در فرآین پادزی کاربردبا توجه به این که کنندگان برای این کاالی جدید انجام شد. فمصر

ت در فرآیند تولید گوش پادزیرگونه بدون کاربرد هکند، پروش طیور، سالمت انسان را تهدید می

محور در نظر گرفته شد. با هدف ارتقاء کیفیت و  مرغ به عنوان ویژگی اول گوشت مرغ سالمت

های جهانی، ویژگی دوم با عنوان مرغ سایز با استاندارد برابرایجاد فرهنگ مصرف گوشت مرغ 

تا  1300که وزن آن در محدوده مرغی  ،کارشناسان سنجی از پایه. در این راستا بر شدانتخاب 

ویات ، محتکنونی. با توجه به این که در شرایط شدانتخاب  گرم باشد به عنوان مرغ سایز 1200

بندی گوشت مرغ نیز آب وجود دارد که شکمی مرغ در فرآیند کشتار تخلیه نشده و در بسته

 در نظرویژگی سوم با عنوان مرغ بهداشتی  ،شودباعث افت کیفیت و کاهش ماندگاری آن می

تخلیه  یبه کلشد. مرغ بهداشتی به عنوان مرغی که در فرآیند کشتار، محتویات شکمی آن  گرفته

در  زیپاد بدون کاربردبنابراین  .شدبندی آن وجود ندارد، تعریف گونه آبی در بستهشده و هیچ

سه ویژگی کلیدی مرغ سالمت محور انتخاب  مرغ بهداشتی به عنوان فرآیند پرورش، مرغ سایز و

 شدند.

گوشت مرغ سالمت محور  برایکنندگان ف ارزیابی تمایل به پرداخت مصرفبا هد بررسیدر این 

 کشف قیمت. شداستفاده  باز -انتها هایپرسشمشروط و  و کشف قیمت آن از روش ارزشگذاری

ه عسود را توس کنندهبیشینهگذاری های قیمتراهبردکند که به سیاستگذاران بازار کمك می

های ترین زمینهیکی از مهم خریدارانیل به پرداخت ارزیابی تما (.1012دهند )ناگل و همکاران، 

رای یك ب حاضرند خریدارانمبلغی که  بیشترینتحقیقاتی بازار است. تمایل به پرداخت به عنوان 

بت به کاالی مورد نظر و ارزش و قیمت ارزش ادراکی فرد نس پایهبر  ،کاال یا خدمت بپردازند

 1شدهآشکار هایترجیح پایهتوان بر گیرد. تمایل به پرداخت را میمیکاالهای رقیب شکل 

                                           
6  Revealed preferences 
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اما  .کردبرآورد  از نظرسنجی( ناشیهای )داده 1شدهبیان هایمبنای ترجیحزار( و یا برهای با)داده

های شود، زیرا دادهیان شده استفاده میب هایگذاری از روش ترجیحقیمت هایدر اغلب تصمیم

کنندگان حاضرند قیمتی بیشتر از قیمت بازار را بازار اطالعاتی در مورد این که برخی از مصرف

وی سدهد و از را نشان نمی کنندر از بازار اقدام به خرید کمتدر قیمت  دیگربپردازند یا برخی 

 (.1011، استینر و هندوسباشد )دسترس نمیطالعاتی در دیگر برای کاالهای جدید هیچ ا

اشد ببیان شده می هایهای ارزشگذاری بر پایه ترجیحترین روشارزشگذاری مشروط یکی از مهم

رد کاالی جدید برآو برایکنندگان میزان تمایل به پرداخت مصرفدر آن با ایجاد بازار فرضی، که 

های مختلفی قابل استخراج پرداخت به روشارزشگذاری مشروط، میزان تمایل به  در .شودمی

 بازیشامل  ،شوندمیها که در کارهای تحقیقاتی و عملی استفاده . چهار نوع عمده این روشاست

روش انتخاب دوگانه خود به  باشند.می 3و انتخاب دوگانه 1باز –، انتها 9، کارت پرداخت1پیشنهاد

شود )بویل و تقسیم می 2و انتخاب دوگانه دو بعدی 2روش شامل انتخاب دوگانه یك بعدیدو زیر

باز، از افراد  -روش انتها پایهدر ارزشگذاری مشروط بر  (.1011شی و همکاران، ؛ 1332همکاران، 

ت یا یك سیاسخدمت و  ه پرداخت خود را نسبت به یك کاال،شود که میزان تمایل بخواسته می

نیازمند  ،دهندمیمطرح شده پاسخ  پرسشبه  آسانیافراد به که در آن این روش  .کنندابراز 

نیز ندارد )والش و  آغازدیگر مشکل اریب ناشی از نقطه  سویتخصیص زمان زیاد نبوده و از 

ایل به رد میزان تمبرآوکه  نشان دادنیز  (1339)لی و ترنرکینتیجه تحقیقات  (.1321همکاران، 

 .تفاوتی با یکدیگر ندارندانتخاب دوگانه  باز و -های انتهابه روشپرداخت برای محصوالت غذایی 

( 1011بایرامگلو )قوندوز و است. از جمله،  شدهاستفاده  های چندیبررسیباز در  -روش انتها

ه از شور ترکیکنندگان گوشت مرغ ارگانیك در کصرفبرای استخراج میزان تمایل به پرداخت م

  .کردندو کارت پرداخت استفاده  باز -انتها هایپرسشاری مشروط با استفاده از روش ارزشگذ

کنندگان مصرف استخراج تمایل به پرداخت برای (،1011اس )و هساکاجامی بررسی در 

تفاده اس باز -انتها هایپرسشارزشگذاری مشروط با غذایی ارگانیك از روش برای مواد استرالیایی 
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 تهیه وعده غذایی برایمواد غذایی مصرف شده  یهمهدر صورتی که  ،نشان داد بررسینتایج  شد.

اضافه  %91حاضرند  کنندگانمصرفوالت ارگانیك باشند، ها محصناهار و شام در رستوران

( با استفاده از 1002یورنا و همکاران ) باشند.داشته  غذاهای غیرارگانیكنسبت به  پرداخت

 ، تفاوت درباز و انتخاب دوگانه یك بعدی -انتها هایپرسشاستفاده از  ارزشگذاری مشروط با 

نگرش و میزان تمایل به پرداخت زنان و مردان را برای پانزده گروه مختلف مواد غذایی ارگانیك 

تری کمزنان تمایل به پرداخت  نتایج پژوهش، بر بنادر کشور اسپانیا مورد بررسی قرار دادند. 

تمایل به پرداخت مردان برای  بیشترین. داشتند بررسیغذایی مورد مواد های هبرای اکثر گرو

های دوم و سوم قرار و گوشت به ترتیب در رده هاهای سبزیدست آمد و گروهبه  هاوهگروه می

  گرفتند.

و  ندهپاداکسحاوی ر کنندگان آب انا( میزان تمایل به پرداخت مصرف1012رومانو و همکاران )

ی و شباز مورد تحقیق قرار دادند.  -ها را با استفاده از ارزشگذاری مشروط به روش انتها ویتامین

تمایل به پرداخت مصرف کنندگان سه نوع آب  برآورداز این روش برای نیز ( 1011همکاران )

 پرتقال استفاده کردند.

گان کنندتمایل به پرداخت مصرف و مؤثر بر انتخاب هایعاملدر ارتباط با  های چندی نیزبررسی

نتایج پژوهش صندوقی وهمکاران انجام شده است.  غذایی سالم و ارگانیك محصوالتبرای 

های محصوالت سالم، اهمیت به ( نشان داد که درآمد خانوار، آگاهی نسبت به ویژگی1931)

و  دارد. حیاتیسالم و ارگانیك  خیار داری بر انتخابمعنی تأثیرسالمتی و حفظ محیط زیست 

شاخص  درآمد، آگاهی، ،( با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط نشان دادند1930همکاران )

به پرداخت اضافه برای  داری بر تمایلمثبت و معنی تأثیروجود سالمندان در خانواده و  سالمتی

 های سن،اما متغیر .دارندنسبت به انواع رایج در شهر مرند  هاکشهای بدون آفتسبزی ها ومیوه

ه داری بر میزان تمایل به پرداخت اضافمعنی تأثیربعد خانوار، تحصیالت، جنسیت و وضعیت تأهل 

کنندگان ازبکستانی را نسبت به ایجاد مصرف های( ترجیح1019زایکین و مك کالسکی )ندارند. 

ه روش انتخاب دوگانه روی سیب درختی با استفاده از ارزشگذاری مشروط ب پاداکسندهپوشش 

سالمتی  رب پاداکسندهی نسبت به منافع استفاده از گاه، آنتایج نشان داد .کردندبررسی  دو بعدی 

ر د کنندگان سیب درختی داشته است.داری بر تمایل به پرداخت مصرفمثبت و معنی تأثیر

برای شیر کنندگان تایوانی به پرداخت مصرف( میزان تمایل 1011تحقیقی دیگر هوانگ و لی )
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یالت متغیرهای سن و تحص بررسی تأثیردر این . کردندارگانیك نسبت به شیر معمولی را برآورد 

  شد.گزارش دار رای شیر ارگانیك مثبت و معنیبر میزان تمایل به پرداخت ب

شناختی خریداران جمعیت هایویژگی( با هدف تعیین 1003دتمن و دیمیتری ) بررسی

ای ارگانیك در کشور آمریکا انجام شد. در این پژوهش با استفاده از مدل دو مرحله هایسبزی

 بر احتمال انتخابنژاد، سن، تحصیالت و درآمد  هکمن، تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی شامل

( با هدف بررسی 1333) گووینداسامی و ایتالیا .شدارگانیك بررسی  هایو میزان خرید سبزی

شناختی جمعیت هایویژگیکنندگان نسبت به محصوالت ارگانیك و ارزیابی تأثیر رفمصنگرش 

را در ایالت نیوجرسی آمریکا انجام  پژوهشی ،ارگانیك محصوالت ان تمایل به پرداخت برایبر میز

کنندگان سیب و شیر مصرف های( در راستای ارزیابی تقاضا و ترجیح1009وانگ و سان ) دادند.

تمایل  ی بردارمثبت و معنی تأثیرمواد غذایی ارگانیك  دیگرمصرف  پیشینه، ارگانیك نشان دادند

سی متغیرهای جمعیت شنا تأثیرنیز  بررسیدر این  به پرداخت برای این دو محصول ارگانیك دارد.

 نسبت بهکنندگان استرالیایی داخت مصرف( تمایل به پر1009دوناقی و همکاران ) .شدتحلیل 

ر، الت شیدر تولید محصوزیست محیطی  هایاثرگذاریهای ایمنی غذایی، محل تولید و یژگیو

نتایج  ربنا ب. کردند ارزیابیبه روش های مرسوم، تراریخته و ارگانیك را  سیب زمینی و گوشت گاو

غی بود که حاضر بودند مبل یکنندگانمصرفها از نگاه ترین ویژگیایمنی غذا یك از مهم تحقیق،

  اضافه را برای آن پرداخت نمایند.

کنندگان تمایل به پرداخت مصرف محاسبه( برای 1011بایرامگلو )قوندوز و  نتایج تحقیقات  

گونه تمایل کنندگان هیچمصرفاز  %10نشان داد که حدود ور ترکیه گوشت مرغ ارگانیك در کش

 یرداختکنندگان تمایل به پمصرف بیشترندارند، ولی خت اضافه برای گوشت مرغ ارگانیك به پردا

اجتماعی، درآمد و سطح تحصیالت -از بین متغیرهای اقتصادی درصد را نشان دادند. 10تا  2بین 

تمایل به ( 1933نیکوکار و بزی ) ر میزان تمایل به پرداخت داشتند.داری بمثبت و معنی تأثیر

 بنا. قرار دادند بررسیرا مورد در شهر مشهد  پادزیکنندگان گوشت مرغ بدون مصرف پرداخت

کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای مرغ مصرفاز  %13حدود  ،بررسیهای این یافته بر

 13افراد نیز تمایل به پرداخت مبلغ اضافه بین  %33نسبت به مرغ معمولی نبودند.  پادزیبدون 

اضافه برای هر کیلوگرم  %93حاضر به پرداخت   نیز %10و حدود نشان دادند  را درصد 93تا 

بودند. از میان متغیرهای مورد بررسی، درآمد خانوار، سطح تحصیالت،  پادزیگوشت مرغ بدون 

داری بر میزان تمایل به پرداخت مثبت و معنی تأثیرافراد خانوار  شمارمصرف گوشت مرغ و  میزان
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ر داری بمعنی تأثیرو متغیرهای سن و جنسیت  ندداشت پادزیاضافه برای گوشت مرغ بدون 

 میزان تمایل به پرداخت نداشتند. 

 در راستای ارتقاء پژوهشاین با توجه به مشکالت موجود در فرآیند تولید گوشت مرغ در ایران، 

مؤثر بر  هایعامل بررسیا هدف ببا معرفی گوشت مرغ سالمت محور  سطح سالمت جامعه،

در تدوین راهنمای مناسبی  تواندمی کنندگانمصرف تمایل به پرداختمیزان  انتخاب و

  باشد. گوشت مرغ سالمت محور گذاریتولید و قیمت مورد نیازهای سیاست

 تحقیقروش 
که  های مربوط به تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ سالمت محور، دادهپژوهشدر این 

افراد زیادی از  شمار برای ،آمدند به دستباز  -نامه انتهاپرسشمشروط و از روش ارزشگذاری 

 در صورتی که از مدل رگرسیون .بودصفر  آناناز  گریزناپذیری شماربرای  و مثبتآن نمونه مقدار 

ستفاده ا)تمایل به پرداخت اضافه(  میانگین شرطی متغیر وابسته برآوردحداقل مربعات معمولی در 

برخی مقادیر متغیرهای مستقل، مقدار متغیر وابسته یك  تمال وجود دارد که به ازایاح این شود

 رآوردب هماننددارد. این مشکل ن هماهنگیکه این موضوع با واقعیت  شودعدد منفی پیش بینی 

 .(1013، های دوتایی با استفاده از مدل احتمال خطی است )وولدریجاحتمال داده

مدل رگرسیون نرمال  -. مدل توبیت کردارائه را ( مدل توبیت 1332توبین ) ،برای حل این مشکل

از چپ سانسور شده مدلی است که در آن متغیر وابسته در مقدار صفر  - های سانسور شدهبا داده

تابع خطی از متغیرهای مستقل بوده و جمله پسماند آن دارای توزیع نرمال  ،و متغیر پنهان مدل

توان ارزش انتظاری می (1) رابطهبا استفاده از در مدل توبیت باشد. با ویژگی واریانس همسانی می

 آورد. به دسته برای مقادیر مثبت را متغیر وابست

(1) ( | 0, ) ( )E y y  


   x
x x 

)  ،(1) رابطهدر  )
( )

( )
c

c
c

 


است با نسبت شود که برابر نامیده می 1میلزنسبت معکوس  

محاسبه  cتابع چگالی احتمال نرمال استاندارد به تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد که در مقدار 

برابر با  (y>0انتظاری متغیر وابسته در مقادیر مثبت )دهد که ارزش ( نشان می1) رابطهد. شومی

 از حاصلضربمثبت  ت است. این مقدارمثب و یك مقدار همیشه xβعبارت جبری حاصل جمع

                                           
6  Inverse Mills Ratio 



 2/2958/شماره 21اقتصاد کشاورزی/جلد  00

 در معکوس نسبت میلز که در مقدار 


xβ به (1) رابطهید. آمی به دستشود، محاسبه می 

جر من های مثبتبرای داده حداقل مربعات معمولیدهد که استفاده از رگرسیون نشان می روشنی

ز که با سبت میلمعکوس ندر این صورت زیرا شود، های مدل میفراسنجهناسازگار  برآوردبه 

 وابستگی دارد از سمت راست مدل حذف خواهد شد. متغیرهای مستقل 

پسماند مدل وابسته  هایجملههای نرمال بودن و واریانس همسانی فرضمدل توبیت به شدت به 

شود دیگر مدل توبیت چه برآورد میشده نقض شوند آن مطرحهای رضف اگر هر یك از. است

کاربرد این  ،کردند( بیان 1003)به طوری که کمرون و تریودی (. 1013، نخواهد بود )وولدریج

ر های صففرضیه ،مدل توبیت برآوردالزم است که پس از  و در عمل بسیار محدود بوده اغلبدل م

 .گیرندون قرارنرمال بودن و واریانس همسانی مورد آزم

 هایجملهمدل توبیت، فرضیه های واریانس همسانی و نرمال بودن  برآوردپس از  پژوهشدر این 

ای هکمن به عنوان جایگزین مدل توبیت استفاده پسماند رد شدند و بنابراین از مدل دو مرحله

 .شد

 ای هکمنمدل دو مرحله

 ، مقادیر صفر و مثبت متغیرهماننددر مدل توبیت فرض بر آن است که ساختار احتمال یکسان و 

شود که مقادیر صفر و مثبت ای هکمن اجازه داده میکنند. در مدل دو مرحلهوابسته را ایجاد می

 (. 1003ط توابع احتمال متفاوتی ایجاد شوند )کمرون و تریودی، متغیر وابسته توس

*با فرض آن که 

2y این متغیر در در مدل استاندارد توبیت ،باشد متغیر وابسته مورد بررسی ،

صورتی قابل مشاهده است که مقدار آن مثبت باشد. در غیر این صورت مقدار صفر به آن تخصیص 

*یك متغیر پنهان دیگر به نام ای هکمنشود. مدل دو مرحلهداده می

1y در و  کندمعرفی می

*صورتی که

1 0y   ،آنگاهباشد*

2y متغیر بررسی قابل مشاهده است. در این*

1y دهنده نشان

*و متغیر مرغ سالمت محور است نخریدنا ی نبرای خریدتمایل فرد 

2y تمایل به پرداخت قدارم 

بر دو معادله، یکی معادله مدل مشتمل . دهدرا نشان می برای گوشت مرغ سالمت محور اضافه

( 9) ( و1) هایرابطهکه به ترتیب در  استتمایل به پرداخت  مقدارو دیگری معادله انتخاب 

 اند.آمده

(1) *

1

1 *

1

1       if  y 0
 

0      if  y 0
y
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* *

2 1

2 *

1

y        if  y 0

--        if  y 0
y

 
 



  
(9)  

 باشد.(  می3( و )1) هایرابطهبه صورت  بررسیای هکمن برای این تصریح مدل دو مرحله

1 1 1 1 1y c   x   (1)  

2 2 2 2 12 1 1 2
ˆln( ) ( )y c      x x   (3)  

شود و با استفاده از آن معکوس می برآوردای هکمن، مدل پروبیت در مرحله اول مدل دو مرحله

( محاسبه شده و در مرحله دوم یك رگرسیون حداقل مربعات 2) رابطهنسبت میلز با استفاده از 

 یگردو معکوس نسبت میلز به همراه  شودمیمعمولی برای مقادیر مثبت متغیر وابسته برآورد 

 شوند.متغیرهای مستقل مدل در آن وارد می

(2) 
1 1

1 1

1 1

ˆ( )ˆ( ) ˆ( )


 



x
x

x





 

1 2 و برآورد سازگار  برایباشند. های مرحله اول و دوم مدل هکمن میبرآوردپسماند  هایهجمل

پسماند دو مدل مخالف صفر باشد  هایجملههای مرحله دوم الزم است کوواریانس فراسنجه

 (. 1003)کمرون و تریودی، 

،(1)رابطه در 
1y  یك متغیر دوتایی است. درصورتی که فرد تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت

کند. را اختیار می صفرو در غیر این صورت مقدار  یكمرغ سالمت محور داشته باشد، مقدار 

متغیر
2y  مقدار تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ سالمت محور را نشان ( 3)رابطه در

از لگاریتم طبیعی آن به عنوان متغیر وابسته  که باشدمثبت میو دهد که یك متغیر پیوسته می

 ( در1012( و رومانو و همکاران )1011شی و همکاران ) .شداستفاده  برآورددر مرحله دوم 

ر عنوان متغیر مستقل دخود نیز از لگاریتم طبیعی مبلغ تمایل به پرداخت مازاد به  هایبررسی

  .دندکراستفاده های اقتصادی برآورد مدل

مستقل بردار متغیرهای پژوهشدر این 
1x و

2x  و به شرح زیر یکسان  ،برآوردمرحله در هر دو

 ارزش صفر و برای مردان ارزش یكجنسیت که یك متغیر موهومی است برای زنان  باشند.می

ه ب. تحصیالت مصاحشدگیری به آن اختصاص داده شد. متغیر پیوسته سن بر حسب سال اندازه

نظر گرفته شد، بدین ترتیب که افراد مصاحبه شونده به دو گروه شونده نیز یك متغیر موهومی در

ا بتحصیالت دانشگاهی تقسیم بندی شدند و از متغیر موهومی  بدونبا تحصیالت دانشگاهی و 

رای ب صفرو  برای افراد دارای تحصیالت دانشگاهی ارزش یك. شداستفاده  های صفر و یكارزش

سب حبه شونده نیز یك متغیر پیوسته برافراد خانوار فرد مصاح شماردر نظر گرفته شد.  دیگران
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تر پاسخ آسانخانوار نسبت به درآمد  هایهزینه هایپرسشباشد. با توجه به اینکه افراد به نفر می

خانوار  هایهزینهبه منظور سنجش درآمد خانوار فرد مورد مصاحبه از  پژوهشدهند، در این می

نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری  شد. بر مبنای پرسشوی در طول یك ماه 

خانوارهای شهری  هایهزینهگانه های پنج( دامنه مربوط به بیستك1932مرکز آمار ایران )

در طول  خانوار خود هایهزینهشد که وضعیت و در زمان مصاحبه از فرد تقاضا می شدمشخص 

، در شپرسپاسخ به این فراوانی  پایه. بر کنده شده مشخص های ارائبیستك پایهیك ماه را بر 

داده ها، افراد به سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد تفکیك شدند. بدین  زمان تحلیل

ماهیانه کل خانوار کمتر از  هایهزینهترتیب که افرادی که در بیستك اول و دوم قرار داشتند با 

ها ماهیانه کل خانوار آن هزینهافراد در بیستك سوم که و به عنوان کم درآمد ریال 12300000

لحاظ بود به عنوان خانوارهای با درآمد متوسط  ریال 12000000تا  12300000در محدوده 

تر از بیشکل ماهیانه  هایهزینهخانوارهایی که در بیستك چهارم و پنجم بودند با شدند. 

برای هر یك از این سه گروه درآمدی  .خانوارهای پردرآمد منظور شدند وجزریال  12000000

رد داد که فنشان می ارزش یكدر نظر گرفته شد که  صفر و یك هایارزشیك متغیر موهومی با 

د. میزان مصرف گوشت مرغ از دیگر متغیرهای پیوسته بود ردر گروه درآمدی مورد نظر قرار دا

مصرف گوشت مرغ در هفته توسط خانوار مورد سنجش قرار گرفت و  بارهای پایه شمارکه بر 

به  های صفر و یكارزشرا به خود اختصاص داد. متغیرموهومی وضعیت تأهل با  2تا  0 مقادیر

  در نظر گرفته شد. مورد مصاحبه افراد مجرد و متأهل برایترتیب 

 هاآوری دادهروش جمع

استفاده  1گیری فروشگاهیاز روش نمونهدر زمینه ارزشگذاری مشروط  بسیاری هایبررسیدر 

 خریدارانبه صورت تصادفی از  های محصوالت غذاییفروشگاهدر محل  ،ن روش. در ایشده است

رخ و ن نامهپرسش. سرعت در تکمیل کنندکه در تکمیل پرسشنامه شرکت  شوددرخواست می

، 1011؛ هو و همکاران، 1332)تامسون و کیدول، . باشداین روش می هایبرتریاز  باالی پاسخ

احتمال دو نوع اریب در این روش (. 1012؛ رومانو و همکاران، 1019زایکین و مك کالسکی،

 انتخاب نمونه. برای کاهش کننده و دیگری اریب ناشی ازوجود دارد، یکی اریب مربوط به تکمیل

وند ایجاد رشود که این امر باعث دیده استفاده میکننده، از افراد متخصص و آموزش اریب تکمیل

                                           
1  In-store survey 
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. شودیمتکمیل پرسشنامه  چگونگیمورد نیاز به مصاحبه شونده و  هایدر ارائه توضیح یکسان

در  و بررسیگیری در نقاط مختلف منطقه مورد یب مربوط به انتخاب نمونه، نمونهبرای کاهش ار

انتخاب مکان و زمان متفاوت، امکان شرکت افراد مختلف در شود. های متفاوت انجام میزمان

در  (.1011دهد )هو و همکاران،اریب انتخاب نمونه را کاهش می در نتیجهه و کردنمونه را فراهم 

ها، مصاحبه به دلیل ارتقاء کیفیت داده گیری فروشگاهی استفاده شد.ونهاز روش نمنیز  این مطالعه

تخاب شدند که مسئول خرید مواد غذایی خانواده بودند. برای کاهش شوندگان از بین افرادی ان

 استفادهتکمیل پرسشنامه  از افراد آموزش دیده درگیری فروشگاهی های موجود در نمونهاریب

در روزهای مختلف هفته و در نوبت  ،شیراز گیری در مناطق مختلف شهرو همچنین نمونه شد

  .انجام گرفت مواد غذاییفروشگاه های محل های صبح و عصر در 
خرداد ماه نفر از شهروندان شهر شیراز در  110 شمارنامه از پرسشمورد نیاز با تکمیل  هایداده 

. ودبخش اصلی ب سه شاملامه نپرسش .شدآوری گردو تعیین  فرمول کوکران پایه بر 1932سال 

مرغ سالمت محور به گوشت های ویژگی، هشوند با ایجاد بازار فرضی برای مصاحبهدر بخش اول 

میزان تمایل به پرداخت مازاد به ازای هر  شد. در بخش دوم توضیح داده ویطور کامل برای 

 وشد  پرسشمرغ رایج موجود در بازار گوشت کیلوگرم گوشت مرغ سالمت محور در مقایسه با 

ز افردی و جمعیت شناختی خانوار و فرد مصاحبه شونده  هایویژگینامه پرسشسمت سوم در ق

 گرفت. قرار  پرسشمورد فرزندان  شمار، و جمله سن، درآمد ماهیانه خانوار، سطح تحصیالت

 

 و بحث نتایج
ین ، میانگپایهاین بر آمده است.  بررسیهای توصیفی نمونه مورد ( برخی از ویژگی1در جدول )

حدود  بود.متغیر سال  21 بیشینهسال تا  11 کمینهسال و در دامنه  11سن افراد نمونه حدود 

 دارای آنان %12تأهل بوده و افراد موجود در نمونه م 22% افراد مصاحبه شونده مرد بودند. 23%

 3/9حدود  میانگینافراد خانوار در نمونه مورد بررسی به طور  شماردانشگاهی بودند.  تحصیالت

میزان مصرف گوشت مرغ در خانوارهای  آمد. به دستنفر  2 بیشینهبعد خانوار ا نفر و  کمینهنفر با 

 مرتبه در هفته بود.  1/1حدود  میانگینبه طور  بررسیمورد 

در محدوده  آنان %11و برای  ریال 12300000تر از کمخانوارها،  %11کل ماهیانه  هایهزینه

کل ماهیانه  هایهزینهخانوارهای پردرآمد با  آمد. به دست ریال 12000000 تا 12300000

 از نمونه را به خود اختصاص دادند. %92، ریال 12000000باالتر از 
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افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه  %2/11های تمایل به پرداخت نشان داد که حدود تحلیل داده

افراد،  %2/12میزان تمایل به پرداخت اضافه برای  دیگرسوی مرغ سالمت محور نبودند و در  برای

 .شدبرآورد  ریال 31300با میانگین  ریال 90000تر از بیش

 های مستقلآماری متغیر هایویژگی( برخی 1جدول )
 انحراف معیار بیشینه کمینه میانگین نام متغیر

 31/10 21 11 21/10 سن ) سال(

  1 0 23/0 ، مرد(1، زن؛ 0جنسیت )

  1 0 22/0 (1؛ متأهل، 0وضعیت تأهل )مجرد، 

  1 0 12/0 ، غیردانشگاهی(0، دانشگاهی؛1تحصیالت ) 

 12/1 2 1 12/9 افراد خانوار ) نفر( شمار

 20/1 2 0 93/1 مصرف در هفته(  بارهایمصرف گوشت مرغ )

     درآمد خانوار 

  1 0 11/0 (1و  0کم درآمد )متغیر موهومی            

  1 0 11/0 (1و  0درآمد متوسط )متغیر موهومی            

  1 0 92/0 (1و  0پردرآمد )متغیر موهومی            

 های تحقیق: یافتهنبعم

داشتند.  ریال 2200با میانگین  ریال 10000 برابریا تر کم افراد تمایل به پرداختی %2/12حدود 

 90000 برابریا و کمتر  ریال 10000تر از یشتمایل به پرداختی ب (% 19ترین درصد افراد )بیش

برای نمونه مورد میانگین تمایل به پرداخت مازاد  را نشان دادند. ریال 10300با میانگین  ریال

  آمد. به دست ریال 13230بررسی مبلغ 

 مدل توبیت برآوردنتایج ( 2جدول)
 داریمعنیسطح  tآماره  برآور دشده ضریب متغیر

 102/0 29/0 0231011/0 جنسیت

 000/0 -19/2 -0191321/0*** سن

 002/0 23/1 1111223/0*** بعد خانوار

 000/0 32/9 1113223/0*** تحصیالت

 000/0 30/3 2121133/0*** درآمد متوسط

 012/0 11/1 1222212/0** پردرآمد

 010/0 32/1 0223233** مصرف گوشت مرغ

 002/0 23/1 9312022/0*** تأهل

 000/0 12/13 102912/2 ضریب ثابت
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32داده های سانسور شده از چپ = شمار 110 =هاهکل مشاهد شمار  

 Log Likelihood=  19192/290-  

Prob > chi2= 0000/0  29/112 LR chi2(8)= 

 (درصد 1و  درصد 3داری در سطح به ترتیب معنی و *** **) های تحقیق: یافتهمنبع

برآورد  هایضریبدهد. نتایج بیانگر این است که ( نتایج برآورد مدل توبیت را نشان می1جدول )

اند. اما پیش از تحلیل نتایج الزم است دار شدهشده متغیرها به جز متغیر جنسیت معنی

های پسماند، مورد آزمون های صفر مدل توبیت شامل نرمال بودن و واریانس همسانی جملهفرضیه

 های واریانس همسانی وبخش مدل توبیت، نتایج آزمونرگیرند. به رغم نتایج به ظاهر رضایتقرا

(، فرضیه 1003های پسماند بر پایه روش ارائه شده توسط کمرون و تریودی )نرمال بودن جمله

ها به کلی بی اعتبار فراسنجه (. در این حالت برآورد9صفر هر دو آزمون را رد کرد )جدول 

ای هکمن به عنوان جایگزین مدل توبیت دو مرحله ند. بنابراین در این تحقیق از مدلباشمی

 استفاده شد. 

 پسماند مدل توبیت هایجملههای نرمال بودن و ورایانس همسانی ( نتایج آزمون فرضیه3جدول)

 داریسطح معنی  2Chi2tail (2, NR(ن، آماره آزمو آزمون فرضیه

 000/0 1231/12 نرمال بودن

 000/0 2131/32 ریانس همسانیاو

 های تحقیق: یافتهمنبع 

نهایی متغیرهای  تأثیرمرحله اول مدل هکمن )مدل پروبیت( به همراه  برآورد( نتایج 1جدول )

دار شدن مقدار معنیدهد. ها محاسبه شده است را نشان میمستقل که در مقادیر میانگین آن

داری کل رگرسیون پروبیت دو در سطح احتمال صفر درصد نشان دهنده معنی -آماره کی

(، 3نتایج جدول ) بنا برمرحله دوم مدل هکمن آمده است.  برآورد( نتایج 3جدول ) در .باشدمی

اول و دوم مدل هکمن  پسماند مرحله هایجملهاقع کوواریانس خطای ضریب نسبت میلز که در و

 پسماند مدل هایجملهدار شده است. بنابراین فرضیه صفر استقالل معنی %3باشد، در سطح می

 بررسی اینهای و تحلیل داده برآوردای هکمن رد شده و در نیتجه این مدل برای دو مرحله

ا ردن کل رگرسیون دار بومرحله دوم مدل هکمن نیز معنی برآوردآماره والد در  باشد.مناسب می

  دهد.در سطح صفر درصد نشان می

دهد که متغیرهای سن، بعد خانوار، نتایج برآورد مرحله اول مدل هکمن )مدل پروبیت( نشان می

اند، ولی داری داشتهدرآمد خانوار و مصرف گوشت مرغ بر انتخاب مرغ سالمت محور تأثیر معنی
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نتایج برآورد مرحله دوم  دار نشده است.معنی های متغیرهای جنسیت، تحصیالت و تأهلضریب

دهد که متغیرهای سن، بعد خانوار، تحصیالت، درآمد خانوار و تأهل بر میزان تمایل به نشان می

، ولی متغیرهای جنسیت و میزان دار داشتهپرداخت اضافه برای مرغ سالمت محور تأثیر معنی

 اند.تمایل به پرداخت نداشتهداری بر مقدار مصرف گوشت مرغ تأثیر معنی

مرحله اول مدل هکمن )مدل پروبیت( برآورد( نتایج 4جدول )  
 نهاییتأثیر داریسطح معنی  zآماره شدهضریب برآورد  ضریب

 0121011/0 929/0 23/0 1230212/0 جنسیت

 -0020332/0 000/0 -01/3 -0193221/0*** سن

 -0103933/0 021/0 -29/1 -1903131/0* عد خانوارب

 0032221/0 211/0 10/0 0932133/0 تحصیالت

 1190102/0 001/0 12/9 2313131/0*** درآمد متوسط

 0319312/0 023/0 21/1 9320291/0* پردرآمد

 0133031/0 002/0 22/1 1323221/0*** مصرف گوشت مرغ

 03031/0 101/0 21/1 1332013/0 تأهل

 --- 000/0 23/9 222292/1 ضریب ثابت

1390/0 Pseudo R2= Log Likelihood=    03332/111-  

0000/0 Prob > chi2= LR chi2(8)= 91/31  

   درصد( 1و  درصد 10داری در سطح به ترتیب معنی *** * و ) های تحقیق: یافتهمنبع

 

مرحله دوم مدل هکمن برآورد( نتایج 5جدول )  
 داریسطح معنی zآماره ضریب برآورد شده متغیر

 112/0 12/1 1131232/0 جنسیت

 000/0 -31/9 -0932123/0*** سن

 033/0 -23/1 -0321111/0* بعد خانوار

 000/0 21/9 1199122/0*** تحصیالت

 009/0 00/9 3192293/0*** درآمد متوسط

 031/0 39/1 1229092/0* پردرآمد

 112/0 13/1 0322111/0 مصرف گوشت مرغ

 032/0 31/1 9313122/0* تأهل

 000/0 09/12 121123/2 ضریب ثابت

 093/0 02/1 3202131/0 معکوس نسبت میلز

 32سانسور شده=  هایشمار مشاهده 110= هاهکل مشاهد شمار
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0000/0Prob > chi2 = 20/92Wald chi2(8)= 

 درصد( 1و  درصد 10داری در سطح به ترتیب معنی *** * و ) های تحقیق: یافتهمنبع 

متغیر جنسیت  ضریب دهد کهای هکمن نشان میمدل دو مرحله برآوردتر نتایج بررسی جزئی

دار نشده است. در این راستا می توان بیان کرد که تفاوتی معنی برآوردهای مرحلهدر هیچ یك از 

بین مردان و زنان سرپرست خانوار در انتخاب و میزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سالمت 

تحقیقات انجام شده میزان تمایل به پرداخت زنان برای محصوالت  برخیدر . محور وجود ندارد

 هایبررسی ،(. اما در مقابل1011شده است )ساکاجامی و هاس،ارگانیك بیش از مردان گزارش 

مردان حاضرند مبلغ بیشتری  ،شان داد( ن1002و یورنا و همکاران ) (1009دوناقی و همکاران )

 ،( نشان داد1933ی )زنیکوکار و ب بررسیرا برای محصوالت ارگانیك بپردازند. در ایران، نتایج 

 هر مشهد برای گوشتکنندگان شتمایل به پرداخت مصرف ی بر میزاندارمعنی تأثیرجنسیت 

( در شهر اصفهان 1931صندوقی و همکاران ) بررسیندارد. همچنین نتایج  پادزیمرغ بدون 

 نیست. دارمعنیکنندگان برای خیار سالم و ارگانیك بر انتخاب مصرفجنسیت  تأثیر ،نشان داد

پرداخت برای محصوالت سالم و ارگانیك منفی  رابطه سن با مقدار تمایل به در اغلب تحقیقات،

دهد جوانان دغدغه بیشتری برای محصوالت سالمت محور نسبت گزارش شده است که نشان می

دتمن و دیمیتری، ؛ 1009وانگ و سان، ؛ 1333 )گووینداسامی و ایتالیا، دارند سالمندانبه 

ول اگونه که نتایج موجود در جدهمانکند. تحقیق  نیز این موضوع را تأیید میاین . نتایج (1003

دار معنی %1منفی و در سطح  برآوردمتغیر سن در هر دو مرحله ضریب د، ندهنشان می (3و ) (1)

تر هم در انتخاب و هم در میزان تمایل به پرداخت برای مرغ افراد جوان شده است. به بیان دیگر

 رو هستند. سالمت محور پیش

نتایج  بنا برباشد. گذار بر انتخاب مرغ سالمت محور میتأثیرمتغیرهای  از دیگر بعد خانوار یکی

هم احتمال انتخاب  ،افراد خانوار شماربا افزایش  ،بیان کردتوان میاین بررسی از  آمده به دست

یابد. این یافته با نتایج و هم میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ سالمت محور کاهش می

با توجه به  باشد.راستا میهم( 1009(، وانگ و سان )1333گووینداسامی و ایتالیا ) هایبررسی

تحصیالت بر انتخاب مرغ سالمت محور توسط سطح مدل پروبیت،  برآوردآمده از  به دستنتایج 

دهد که این متغیر بر مرحله دوم نشان می برآورد معنی داری نداشته، اما تأثیرکنندگان مصرف

 داری داشته است، بهمثبت و معنی تأثیرمیزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سالمت محور 

افراد داشته  دیگراضافه پرداخت نسبت به  %11طوری که افراد با تحصیالت دانشگاهی حاضرند 
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ل به پرداخت تمای یك رابطه مثبت بین سطح تحصیالت و میزان هانتایج بیشتر بررسیباشند. در 

 هاینتایج بررسی(. در 1003دتمن و دیمیتری، ؛ 1011، بایرامگلو قوندوز و گزارش شده است )

 ادزیپیل به پرداخت برای مرغ بدون ( نیز رابطه بین سطح تحصیالت و تما1933ی )زنیکوکار و ب

  مثبت گزارش شده است.

به پرداخت افراد برای محصوالت سالمت  ترین متغیرهای تأثیرگذار بر میزان تمایلیکی از مهم

 وجود رابطه مثبت بین این دو هابیشتر بررسیباشد که نتایج محور و ارگانیك، درآمد خانوار می

دوناقی و همکاران، ؛ 1003دتمن و دیمیتری، ؛ 1011بایرامگلو، قوندوز و ) اندکردهمتغیر را تأیید 

انتخاب و میزان تمایل به پرداخت اضافه برای ر درآمد خانوار ب تأثیرنیز  پژوهشدر این  (.1009

ه ب نمونه افراد. با توجه به این که شده استدار برآورد گوشت مرغ سالمت محور مثبت و معنی

و گروه کم درآمد به  تقسیم شدند پردرآمددرآمد متوسط و با کم درآمد، سه گروه درآمدی، 

که میزان تمایل به پرداخت  کردتوان بیان می ،شدعنوان گروه پایه از متغیرهای مستقل حذف 

باشد. این بیشتر می %31حدود  کم درآمدهای ی با درآمد متوسط نسبت به خانواراضافه خانوارها

مرحله اول مدل هکمن  برآوردنتایج  برآورد شده است. %12حدود  پردرآمدوارهای مقدار برای خان

دهد که احتمال انتخاب مرغ سالمت محور برای خانوارهای با درآمد متوسط نسبت نیز نشان می

 %3بیشتر است. این رقم برای خانوارهای پردرآمد معادل  %11به خانوارهای کم درآمد حدود 

نیز رابطه  (1931( و صندوقی و همکاران )1933نیکوکار و بزی ) هایبررسینتایج باشد. می

محصوالت سالم و ارگانیك را تأیید  مثبت و معنی دار بین درآمد و تمایل به پرداخت برای

 کنند. می

دهد که این متغیر بر انتخاب گوشت مرغ متغیر مصرف گوشت مرغ نشان میضریب برآورد شده 

 رتأثی ،اضافه ولی بر میزان تمایل به پرداخت ،داری داشتهمثبت و معنی تأثیرر سالمت محو

 برابرمرحله دوم مدل هکمن  برآوردهرچند که ضریب این متغیر در  ،داری نداشته استمعنی

 مصرف شمار بارهایمثبت برآورد شده است. بنابراین می توان انتظار داشت که هرچه انتظار، 

افزایش یاید، احتمال انتخاب گوشت مرغ سالمت محور توسط در هفته گوشت مرغ یك خانوار 

ولی این انتخاب تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سالمت محور را  ،شودتر میبیشآن خانوار 

میزان مصرف گوشت مرغ  ،( نیز نشان داد1933نیکوکار و بزی ) بررسینتایج کند. ایجاد نمی

 حصیالتتتأثیر متغیر تأهل نیز مانند  .دارد پادزیدون داری بر انتخاب مرغ بمثبت و معنی تأثیر

دیگر در انتخاب گوشت مرغ سالمت  نبر انتخاب مرغ سالمت محور معنی دار نشده است. به بیا
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یکسان  ،گروه در انتخاب مجرد و متأهل وجود ندارد و هر دوداری بین افراد تفاوت معنی ،محور

دهد، ضریب متغیر تأهل مرحله دوم هکمن نشان می برآوردکنند، اما همان طور که عمل می

که میزان تمایل به پرداخت اضافه افراد متأهل  توان بیان کرددار شده است و میمثبت و معنی

 نسبت به افراد مجرد بیشتر است.  %93حدود 

 هاو پیشنهاد نتیجه گیری

مؤثر بر انتخاب گوشت مرغ  هایعاملتمایل به پرداخت اضافه و این تحقیق با هدف بررسی 

 هدر فرآیند پرورش، داشتن وزن در محدود پادزی بدون کاربردگانه های سهسالمت محور با ویژگی

کننده )مرغ سایز( و فرآیند کشتار بهداشتی با گرم در محل عرضه به مصرف 1200تا  1300

 در انجام شد. )مرغ بهداشتی( آب در بسته بندی مرغ بدونتخلیه کامل محتویات شکمی و 

های اساسی مدل توبیت شامل واریانس همسانی و نرمال ، بدون آزمون  فرضیههابررسیبسیاری از 

ده شاستفاده این مدل در تحلیل و تفسیرهای اقتصادی  برآوردپسماند از نتایج  هایجملهبودن 

در عمل اغلب ( بیان کردند، کاربرد این مدل 1003کمرون و تریودی )گونه که ولی همان است

 هایجملهدر این پژوهش نیز نتایج آزمون واریانس همسانی و نرمال بودن باشد. بسیار محدود می

و از مدل دباشند. بنابراین برقرار نمییاد شده های پسماند مدل توبیت نشان داد که فرضیه

مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت  هایعاملسازی انتخاب و برآورد ای هکمن برای مدلمرحله

 .شداضافه برای مرغ سالمت محور استفاده 

فه برای کنندگان تمایل به پرداخت اضامصرفاز  %9/22حدود  ،ها نشان دادنتایج تحلیل داده 

کنندگان حاضر بودند که مبلغ اضافه بیشتر از از مصرف %19حدود  .مرغ سالمت محور دارند

 ریال 90000از  بیشترافراد نیز مبلغ  %2/12و حدود  ریال  90000 برابریا و کمتر  ریال 10000

ه میانگین تمایل ب .کنندبه ازای هر کیلوگرم مرغ سالمت محور نسبت به مرغ معمولی پرداخت 

نتایج برآورد مدل دو آمد.  به دست ریال 13230پرداخت اضافه برای نمونه مورد بررسی مبلغ 

داری بر انتخاب و کنندگان به صورت مثبت و معنینشان داد که درآمد مصرف ای همکنمرحله

 وگذار است. همچنین متغیر سن تأثیرگوشت مرغ سالمت محور برای میزان تمایل به پرداخت 

ؤثر مکنندگان اب و میزان تمایل به پرداخت مصرفداری بر انتخبه طور منفی و معنیبعد خانوار 

ان داد نتایج نش .شدتر از افراد مجرد برآورد بیش. میزان تمایل به پرداخت افراد متأهل نیز هستند

افراد  دیگرنسبت به  %11که میزان تمایل به پرداخت افراد دارای تحصیالت دانشگاهی حدود 
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کنندگان حاضرند مبلغی اضافه برای گوشت هایی از مصرفبا توجه به این که گروهبیشتر است. 

، در صورتی که دولت مقررات مورد نیاز کنندسالمت محور نسبت به مرغ معمولی پرداخت مرغ 

، فعاالن کندهای مختلف را فراهم در قیمتو های متفاوت برای عرضه گوشت مرغ با ویژگی

های موجود در بازار برای ارائه محصوالت با ویژگی ظرفیتتوانند از زنجیره عرضه گوشت مرغ می

ید تول. در صورتی که کننداستفاده  محور از جمله گوشت مرغ سالمت گانکنندمطلوب مصرف

ضمن ارتقاء محور از جمله گوشت مرغ مورد حمایت و تشویق دولت قرار گیرد،  محصوالت سالمت

ها در محصوالت غذایی با منشا پادزیمانده یبلند مدت باق های احتمالیعارضهسالمت جامعه، از 

 خواهد شد.طیور بر سالمت انسان کاسته 
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