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چکیده
در این بررسی با ایجاد بازار فرضی و منظور کردن سه ویژگی بدون کاربرد پادزی در فرآیند پرورش ،مرغ با وزن
استاندارد (مرغ سایز) و مرغ بهداشتی ،گوشت مرغ سالمت محور برای مصرفکنندگان در شهر شیراز تشریح و
تبیین شد .به منظور بررسی تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برای این محصول از روش ارزشگذاری مشروط و
پرسشهای انتها -باز استفاده شد .دادههای مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از یک نمونه تصادفی  444نفری از
شهروندان شیرازی در خرداد ماه سال  6931به دست آمد .از مدل دو مرحلهای هکمن برای تشخیص عاملهای
مؤثر بر انتخاب و برآورد میزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سالمت محور نسبت به مرغ معمولی استفاده شد.
تحلیل دادهها نشان داد که حدود  %78/9افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای خرید مرغ سالمت محور هستند.
میانگین تمایل به پرداخت اضافه مصرفکنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سالمت محور مبلغ 63194ریال به
دست آمد .نتایج نشان داد ،احتمال انتخاب مرغ سالمت محور توسط خانوارهای با درآمد متوسط نسبت به خانوارهای
کم درآمد %66 ،بیشتر است .از سوی دیگر سن و بعد خانوار تأثیر منفی و معنیداری بر تمایل به پرداخت برای مرغ
سالمت محور دارند و سطح تحصیالت ،درآمد و متأهل بودن فرد ،میزان تمایل به پرداخت را به طور مثبت و
معنیداری تحت تأثیر قرار میدهند.
طبقهبندی Q13, D04, D12 :JEL

واژگان کلیدی :مرغ سالمت محور ،ارزشگذاری مشروط ،مدل دو مرحلهای هکمن ،شیراز
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مقدمه
در فرآیند پرورش دام و طیور از پادزیها به منظور پیشگیری و درمان بیماریها و همچنین به
عنوان محرک رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی استفاده میشود (بهروزی و همکاران.)1931 ،
وجود باقیماندههای دارویی بیش از حد مجاز باعث ایجاد حساسیت ،مسمومیتهای کبدی
وکلیوی ،سرطانزایی و اختاللهای گوارشی در انسان میشود .از سوی دیگر کاربرد مداوم
پادزیها در فرآیند تولید مرغ گوشتی به دلیل ایجاد مقاومت دارویی و ایجاد باکترهای مقاوم به
پادزیها معضل بزرگتری است .باکتریهای بیماریزا با ژن مقاوم شده خطرهای جدی را برای
سالمت انسان به دنبال دارند (دیانت و تعالی1931 ،؛ کاستانون .) 1002 ،در این راستا اتحادیه
اروپا در سال  1002کاربرد پادزیها را غیرقانونی اعالم کرد (کوکس و ریسی .)1002 ،در حال
حاضر در ایران هیچ گونه مقرراتی در رابطه با نحوه استفاده و نظارت بر کاربرد پادزیها در فرآیند
پرورش طیور و همچنین بیشترین میزان باقیمانده مجاز پادزیها در مواد غذایی با منشأ دام و
طیور وجود ندارد (دباغ مقدم .)1932 ،موضوع مهم دیگر در صنعت طیور ،تولید مرغ گوشتی در
وزن پایین با عنوان جوجه کبابی 1با میانگین وزن الشه  1100تا  1200گرم و سن پرورش 93
تا  11روزه میباشد که در اغلب کشورهای تولید کننده مرغ گوشتی انجام میشود (دیانت وتعالی،
 .)1931کاهش چربی و ضایعات الشه ،ارتقاء کیفیت گوشت ،کاهش کاربرد داروها به ویژه
پادزیها ،کاهش هزینههای تولید ،بهبود ضریب تبدیل غذایی )FCR( 1و امکان افزایش شمار
بارهای جوجهریزی از مهمترین برتریهای تولید مرغ گوشتی با اندازه و وزن استاندارد جهانی
بوده که در راستای تضمین امنیت غذایی جامعه و نزدیك شدن صنعت طیور کشور به
استانداردهای بینالمللی میباشد .متأسفانه در کشور ما بهدالیل مختلفی از جمله باال بودن قیمت
جوجه یكروزه ،سود واسطهها و فرهنگ مصرف مرغ درشت ،وزن مرغ قابل عرضه در بازار به
بیش از دو کیلوگرم افزایش یافته است (پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.)1933 ،
از سوی دیگر بخش اعظم تولید مرغ گوشتی در کشور با تخلیه کامل اندرونهها صورت نمیگیرد.
تخلیه کامل اندرونهها میتواند بستر الزم برای ارتقاء کیفیت و ماندگاری مرغ گوشتی را فراهم
کرده و بخش بزرگی از معضل برگشت مرغ تازه از مراکز عرضه را حل کند (دیانت و تعالی،
 .)1931در این راستا معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح کاهش وزن
Grilled chicken

6

Feed Conversion Ratio

0

تمایل به پرداخت مصرف کنندگان02...

و سن کشتار مرغ گوشتی از ابتدای آذرماه سال  1933در سراسر کشور خبر داده بود .وی اندازه
مرغ گوشتی و مجهز نبودن کشتارگاه ها به فناوری تخلیه کامل احشاء مرغ به صورت مکانیزه را
از جمله مشکالت تولید و صادرات مرغ در کشور عنوان کرد (پرتال وزارت جهاد کشاورزی،
.)1933
بنابراین میتوان کاربرد پادزی ،وزن بیش از حد الشه و بدون تخلیه اندرونهها را به عنوان سه
مورد از مشکالت مهم در صنعت پرورش مرغ گوشتی کشورمان نام برد .این پژوهش با معرفی
گوشت مرغ سالمت محور با سه ویژگی مشخص با هدف کشف قیمت و بررسی تمایل به پرداخت
مصرفکنندگان برای این کاالی جدید انجام شد .با توجه به این که کاربرد پادزی در فرآیند
پروش طیور ،سالمت انسان را تهدید میکند ،بدون کاربرد هرگونه پادزی در فرآیند تولید گوشت
مرغ به عنوان ویژگی اول گوشت مرغ سالمت محور در نظر گرفته شد .با هدف ارتقاء کیفیت و
ایجاد فرهنگ مصرف گوشت مرغ برابر با استانداردهای جهانی ،ویژگی دوم با عنوان مرغ سایز
انتخاب شد .در این راستا بر پایه سنجی از کارشناسان ،مرغی که وزن آن در محدوده  1300تا
 1200گرم باشد به عنوان مرغ سایز انتخاب شد .با توجه به این که در شرایط کنونی ،محتویات
شکمی مرغ در فرآیند کشتار تخلیه نشده و در بستهبندی گوشت مرغ نیز آب وجود دارد که
باعث افت کیفیت و کاهش ماندگاری آن میشود ،ویژگی سوم با عنوان مرغ بهداشتی در نظر
گرفته شد .مرغ بهداشتی به عنوان مرغی که در فرآیند کشتار ،محتویات شکمی آن به کلی تخلیه
شده و هیچگونه آبی در بستهبندی آن وجود ندارد ،تعریف شد .بنابراین بدون کاربرد پادزی در
فرآیند پرورش ،مرغ سایز و مرغ بهداشتی به عنوان سه ویژگی کلیدی مرغ سالمت محور انتخاب
شدند.
در این بررسی با هدف ارزیابی تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برای گوشت مرغ سالمت محور
و کشف قیمت آن از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشهای انتها -باز استفاده شد .کشف قیمت
به سیاستگذاران بازار کمك میکند که راهبردهای قیمتگذاری بیشینهکننده سود را توسعه
دهند (ناگل و همکاران .)1012 ،ارزیابی تمایل به پرداخت خریداران یکی از مهمترین زمینههای
تحقیقاتی بازار است .تمایل به پرداخت به عنوان بیشترین مبلغی که خریداران حاضرند برای یك
کاال یا خدمت بپردازند ،بر پایه ارزش ادراکی فرد نسبت به کاالی مورد نظر و ارزش و قیمت
کاالهای رقیب شکل میگیرد .تمایل به پرداخت را میتوان بر پایه ترجیحهای آشکارشده1
Revealed preferences

6

 01اقتصاد کشاورزی/جلد /21شماره 2958/2

(دادههای بازار) و یا برمبنای ترجیحهای بیانشده( 1دادههای ناشی از نظرسنجی) برآورد کرد .اما
در اغلب تصمیمهای قیمتگذاری از روش ترجیحهای بیان شده استفاده میشود ،زیرا دادههای
بازار اطالعاتی در مورد این که برخی از مصرفکنندگان حاضرند قیمتی بیشتر از قیمت بازار را
بپردازند یا برخی دیگر در قیمت کمتر از بازار اقدام به خرید کنند را نشان نمیدهد و از سوی
دیگر برای کاالهای جدید هیچ اطالعاتی در دسترس نمیباشد (استینر و هندوس.)1011 ،
ارزشگذاری مشروط یکی از مهمترین روشهای ارزشگذاری بر پایه ترجیحهای بیان شده میباشد
که در آن با ایجاد بازار فرضی ،میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان برای کاالی جدید برآورد
میشود .در ارزشگذاری مشروط ،میزان تمایل به پرداخت به روشهای مختلفی قابل استخراج
است .چهار نوع عمده این روشها که در کارهای تحقیقاتی و عملی استفاده میشوند ،شامل بازی
پیشنهاد ،1کارت پرداخت ،9انتها – باز 1و انتخاب دوگانه 3میباشند .روش انتخاب دوگانه خود به
دو زیرروش شامل انتخاب دوگانه یك بعدی 2و انتخاب دوگانه دو بعدی 2تقسیم میشود (بویل و
همکاران1332 ،؛ شی و همکاران .)1011 ،در ارزشگذاری مشروط بر پایه روش انتها -باز ،از افراد
خواسته میشود که میزان تمایل به پرداخت خود را نسبت به یك کاال ،خدمت و یا یك سیاست
ابراز کنند .این روش که در آن افراد به آسانی به پرسش مطرح شده پاسخ میدهند ،نیازمند
تخصیص زمان زیاد نبوده و از سوی دیگر مشکل اریب ناشی از نقطه آغاز نیز ندارد (والش و
همکاران .)1321 ،نتیجه تحقیقات کیلی و ترنر( )1339نیز نشان داد که برآورد میزان تمایل به
پرداخت برای محصوالت غذایی به روشهای انتها -باز و انتخاب دوگانه تفاوتی با یکدیگر ندارند.
روش انتها -باز در بررسیهای چندی استفاده شده است .از جمله ،قوندوز و بایرامگلو ()1011
برای استخراج میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان گوشت مرغ ارگانیك در کشور ترکیه از
روش ارزشگذاری مشروط با استفاده از پرسشهای انتها -باز و کارت پرداخت استفاده کردند.
در بررسی ساکاجامی و هاس ( ،)1011برای استخراج تمایل به پرداخت مصرفکنندگان
استرالیایی برای مواد غذایی ارگانیك از روش ارزشگذاری مشروط با پرسشهای انتها -باز استفاده
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شد .نتایج بررسی نشان داد ،در صورتی که همهی مواد غذایی مصرف شده برای تهیه وعده غذایی
ناهار و شام در رستورانها محصوالت ارگانیك باشند ،مصرفکنندگان حاضرند  %91اضافه
پرداخت نسبت به غذاهای غیرارگانیك داشته باشند .یورنا و همکاران ( )1002با استفاده از
ارزشگذاری مشروط با استفاده از پرسشهای انتها -باز و انتخاب دوگانه یك بعدی ،تفاوت در
نگرش و میزان تمایل به پرداخت زنان و مردان را برای پانزده گروه مختلف مواد غذایی ارگانیك
در کشور اسپانیا مورد بررسی قرار دادند .بنا بر نتایج پژوهش ،زنان تمایل به پرداخت کمتری
برای اکثر گروههای مواد غذایی مورد بررسی داشتند .بیشترین تمایل به پرداخت مردان برای
گروه میوهها به دست آمد و گروههای سبزیها و گوشت به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار
گرفتند.
رومانو و همکاران ( )1012میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان آب انار حاوی پاداکسنده و
ویتامینها را با استفاده از ارزشگذاری مشروط به روش انتها  -باز مورد تحقیق قرار دادند .شی و
همکاران ( )1011نیز از این روش برای برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان سه نوع آب
پرتقال استفاده کردند.
بررسیهای چندی نیز در ارتباط با عاملهای مؤثر بر انتخاب و تمایل به پرداخت مصرفکنندگان
برای محصوالت غذایی سالم و ارگانیك انجام شده است .نتایج پژوهش صندوقی وهمکاران
( )1931نشان داد که درآمد خانوار ،آگاهی نسبت به ویژگیهای محصوالت سالم ،اهمیت به
سالمتی و حفظ محیط زیست تأثیر معنیداری بر انتخاب خیار سالم و ارگانیك دارد .حیاتی و
همکاران ( )1930با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط نشان دادند ،درآمد ،آگاهی ،شاخص
سالمتی و وجود سالمندان در خانواده تأثیر مثبت و معنیداری بر تمایل به پرداخت اضافه برای
میوهها و سبزیهای بدون آفتکشها نسبت به انواع رایج در شهر مرند دارند .اما متغیرهای سن،
بعد خانوار ،تحصیالت ،جنسیت و وضعیت تأهل تأثیر معنیداری بر میزان تمایل به پرداخت اضافه
ندارند .زایکین و مك کالسکی ( )1019ترجیحهای مصرفکنندگان ازبکستانی را نسبت به ایجاد
پوشش پاداکسنده روی سیب درختی با استفاده از ارزشگذاری مشروط به روش انتخاب دوگانه
دو بعدی بررسی کردند .نتایج نشان داد ،آگاهی نسبت به منافع استفاده از پاداکسنده بر سالمتی
تأثیر مثبت و معنیداری بر تمایل به پرداخت مصرفکنندگان سیب درختی داشته است .در
تحقیقی دیگر هوانگ و لی ( )1011میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان تایوانی برای شیر
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ارگانیك نسبت به شیر معمولی را برآورد کردند .در این بررسی تأثیر متغیرهای سن و تحصیالت
بر میزان تمایل به پرداخت برای شیر ارگانیك مثبت و معنیدار گزارش شد.
بررسی دتمن و دیمیتری ( )1003با هدف تعیین ویژگیهای جمعیتشناختی خریداران
سبزیهای ارگانیك در کشور آمریکا انجام شد .در این پژوهش با استفاده از مدل دو مرحلهای
هکمن ،تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی شامل نژاد ،سن ،تحصیالت و درآمد بر احتمال انتخاب
و میزان خرید سبزیهای ارگانیك بررسی شد .گووینداسامی و ایتالیا ( )1333با هدف بررسی
نگرش مصرفکنندگان نسبت به محصوالت ارگانیك و ارزیابی تأثیر ویژگیهای جمعیتشناختی
بر میزان تمایل به پرداخت برای محصوالت ارگانیك ،پژوهشی را در ایالت نیوجرسی آمریکا انجام
دادند .وانگ و سان ( )1009در راستای ارزیابی تقاضا و ترجیحهای مصرفکنندگان سیب و شیر
ارگانیك نشان دادند ،پیشینه مصرف دیگر مواد غذایی ارگانیك تأثیر مثبت و معنیداری بر تمایل
به پرداخت برای این دو محصول ارگانیك دارد .در این بررسی نیز تأثیر متغیرهای جمعیت شناسی
تحلیل شد .دوناقی و همکاران ( )1009تمایل به پرداخت مصرفکنندگان استرالیایی نسبت به
ویژگیهای ایمنی غذایی ،محل تولید و اثرگذاریهای زیست محیطی در تولید محصوالت شیر،
سیب زمینی و گوشت گاو به روش های مرسوم ،تراریخته و ارگانیك را ارزیابی کردند .بنا بر نتایج
تحقیق ،ایمنی غذا یك از مهمترین ویژگیها از نگاه مصرفکنندگانی بود که حاضر بودند مبلغی
اضافه را برای آن پرداخت نمایند.
نتایج تحقیقات قوندوز و بایرامگلو ( )1011برای محاسبه تمایل به پرداخت مصرفکنندگان
گوشت مرغ ارگانیك در کشور ترکیه نشان داد که حدود  %10از مصرفکنندگان هیچگونه تمایل
به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ ارگانیك ندارند ،ولی بیشتر مصرفکنندگان تمایل به پرداختی
بین  2تا  10درصد را نشان دادند .از بین متغیرهای اقتصادی-اجتماعی ،درآمد و سطح تحصیالت
تأثیر مثبت و معنیداری بر میزان تمایل به پرداخت داشتند .نیکوکار و بزی ( )1933تمایل به
پرداخت مصرفکنندگان گوشت مرغ بدون پادزی در شهر مشهد را مورد بررسی قرار دادند .بنا
بر یافتههای این بررسی ،حدود  %13از مصرفکنندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای مرغ
بدون پادزی نسبت به مرغ معمولی نبودند %33 .افراد نیز تمایل به پرداخت مبلغ اضافه بین 13
تا  93درصد را نشان دادند و حدود  %10نیز حاضر به پرداخت  %93اضافه برای هر کیلوگرم
گوشت مرغ بدون پادزی بودند .از میان متغیرهای مورد بررسی ،درآمد خانوار ،سطح تحصیالت،
میزان مصرف گوشت مرغ و شمار افراد خانوار تأثیر مثبت و معنیداری بر میزان تمایل به پرداخت
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اضافه برای گوشت مرغ بدون پادزی داشتند و متغیرهای سن و جنسیت تأثیر معنیداری بر
میزان تمایل به پرداخت نداشتند.
با توجه به مشکالت موجود در فرآیند تولید گوشت مرغ در ایران ،این پژوهش در راستای ارتقاء
سطح سالمت جامعه ،با معرفی گوشت مرغ سالمت محور با هدف بررسی عاملهای مؤثر بر
انتخاب و میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان میتواند راهنمای مناسبی در تدوین
سیاستهای مورد نیاز تولید و قیمتگذاری گوشت مرغ سالمت محور باشد.

روش تحقیق
در این پژوهش ،داده های مربوط به تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ سالمت محور که
از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتها -باز به دست آمدند ،برای شمار زیادی از افراد
نمونه مقدار آن مثبت و برای شمار گریزناپذیری از آنان صفر بود .در صورتی که از مدل رگرسیون
حداقل مربعات معمولی در برآورد میانگین شرطی متغیر وابسته (تمایل به پرداخت اضافه) استفاده
شود این احتمال وجود دارد که به ازای برخی مقادیر متغیرهای مستقل ،مقدار متغیر وابسته یك
عدد منفی پیش بینی شود که این موضوع با واقعیت هماهنگی ندارد .این مشکل همانند برآورد
احتمال دادههای دوتایی با استفاده از مدل احتمال خطی است (وولدریج.)1013 ،
برای حل این مشکل ،توبین ( )1332مدل توبیت را ارائه کرد .مدل توبیت  -مدل رگرسیون نرمال
با دادههای سانسور شده  -مدلی است که در آن متغیر وابسته در مقدار صفر از چپ سانسور شده
و متغیر پنهان مدل ،تابع خطی از متغیرهای مستقل بوده و جمله پسماند آن دارای توزیع نرمال
با ویژگی واریانس همسانی میباشد .در مدل توبیت با استفاده از رابطه ( )1میتوان ارزش انتظاری
متغیر وابسته برای مقادیر مثبت را به دست آورد.
() 1
) E ( y | y  0, x )  x    (x 


در رابطه (  (c )   (c ) (c ) ،)1معکوس نسبت میلز 1نامیده میشود که برابر است با نسبت
تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد به تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد که در مقدار  cمحاسبه
میشود .رابطه ( )1نشان میدهد که ارزش انتظاری متغیر وابسته در مقادیر مثبت ( )y>0برابر با
حاصل جمع عبارت جبری  xβو یك مقدار همیشه مثبت است .این مقدار مثبت از حاصلضرب
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 در معکوس نسبت میلز که در مقدار  xβ محاسبه میشود ،به دست میآید .رابطه ( )1به
روشنی نشان میدهد که استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برای دادههای مثبت منجر
به برآورد ناسازگار فراسنجههای مدل میشود ،زیرا در این صورت معکوس نسبت میلز که با
متغیرهای مستقل وابستگی دارد از سمت راست مدل حذف خواهد شد.
مدل توبیت به شدت به فرضهای نرمال بودن و واریانس همسانی جملههای پسماند مدل وابسته
است .اگر هر یك از فرضهای مطرح شده نقض شوند آنچه برآورد میشود دیگر مدل توبیت
نخواهد بود (وولدریج .)1013 ،به طوری که کمرون و تریودی ( )1003بیان کردند ،کاربرد این
مدل اغلب در عمل بسیار محدود بوده و الزم است که پس از برآورد مدل توبیت ،فرضیههای صفر
نرمال بودن و واریانس همسانی مورد آزمون قرارگیرند.
در این پژوهش پس از برآورد مدل توبیت ،فرضیه های واریانس همسانی و نرمال بودن جملههای
پسماند رد شدند و بنابراین از مدل دو مرحلهای هکمن به عنوان جایگزین مدل توبیت استفاده
شد.
مدل دو مرحلهای هکمن
در مدل توبیت فرض بر آن است که ساختار احتمال یکسان و همانند ،مقادیر صفر و مثبت متغیر
وابسته را ایجاد میکنند .در مدل دو مرحلهای هکمن اجازه داده میشود که مقادیر صفر و مثبت
متغیر وابسته توسط توابع احتمال متفاوتی ایجاد شوند (کمرون و تریودی.)1003 ،
با فرض آن که * y 2متغیر وابسته مورد بررسی باشد ،در مدل استاندارد توبیت ،این متغیر در
صورتی قابل مشاهده است که مقدار آن مثبت باشد .در غیر این صورت مقدار صفر به آن تخصیص
داده میشود .مدل دو مرحلهای هکمن یك متغیر پنهان دیگر به نام * y 1معرفی میکند و در
صورتی که  y 1*  0باشد ،آنگاه * y 2قابل مشاهده است .در این بررسی متغیر * y 1نشاندهنده
تمایل فرد برای خریدن یا نخریدن مرغ سالمت محور است و متغیر * y 2مقدار تمایل به پرداخت
اضافه برای گوشت مرغ سالمت محور را نشان میدهد .مدل مشتمل بر دو معادله ،یکی معادله
انتخاب و دیگری معادله مقدار تمایل به پرداخت است که به ترتیب در رابطههای ( )1و ()9
آمدهاند.
*

if y1  0
() 1
1
if y1*  0

y1  

0
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() 9

if y1*  0
if y  0
*
1

*

 y2
y2 

--

تصریح مدل دو مرحلهای هکمن برای این بررسی به صورت رابطههای ( )1و ( )3میباشد.
y 1  c1  x11  1
() 1
() 3
ln( y 2 )  c 2  x 2  2  12 (x1ˆ1 )   2
در مرحله اول مدل دو مرحلهای هکمن ،مدل پروبیت برآورد میشود و با استفاده از آن معکوس
نسبت میلز با استفاده از رابطه ( ) 2محاسبه شده و در مرحله دوم یك رگرسیون حداقل مربعات
معمولی برای مقادیر مثبت متغیر وابسته برآورد میشود و معکوس نسبت میلز به همراه دیگر
متغیرهای مستقل مدل در آن وارد میشوند.
ˆ
() 2
)  (x ˆ )   (x11
) (x1ˆ1

1

1

 1و   2جملههای پسماند برآوردهای مرحله اول و دوم مدل هکمن میباشند .برای برآورد سازگار
فراسنجههای مرحله دوم الزم است کوواریانس جملههای پسماند دو مدل مخالف صفر باشد
(کمرون و تریودی.) 1003 ،
در رابطه ( y 1 ،)1یك متغیر دوتایی است .درصورتی که فرد تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت
مرغ سالمت محور داشته باشد ،مقدار یك و در غیر این صورت مقدار صفر را اختیار میکند.
متغیر  y 2در رابطه ( )3مقدار تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ سالمت محور را نشان
میدهد که یك متغیر پیوسته و مثبت میباشد که از لگاریتم طبیعی آن به عنوان متغیر وابسته
در مرحله دوم برآورد استفاده شد .شی و همکاران ( )1011و رومانو و همکاران ( )1012در
بررسیهای خود نیز از لگاریتم طبیعی مبلغ تمایل به پرداخت مازاد به عنوان متغیر مستقل در
برآورد مدلهای اقتصادی استفاده کردند.
در این پژوهش بردار متغیرهای مستقل  x 1و  x 2در هر دو مرحله برآورد ،یکسان و به شرح زیر
میباشند .جنسیت که یك متغیر موهومی است برای زنان ارزش صفر و برای مردان ارزش یك
به آن اختصاص داده شد .متغیر پیوسته سن بر حسب سال اندازهگیری شد .تحصیالت مصاحبه
شونده نیز یك متغیر موهومی درنظر گرفته شد ،بدین ترتیب که افراد مصاحبه شونده به دو گروه
با تحصیالت دانشگاهی و بدون تحصیالت دانشگاهی تقسیم بندی شدند و از متغیر موهومی با
ارزشهای صفر و یك استفاده شد .ارزش یك برای افراد دارای تحصیالت دانشگاهی و صفر برای
دیگران در نظر گرفته شد .شمار افراد خانوار فرد مصاحبه شونده نیز یك متغیر پیوسته برحسب
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نفر میباشد .با توجه به اینکه افراد به پرسشهای هزینههای خانوار نسبت به درآمد آسانتر پاسخ
میدهند ،در این پژوهش به منظور سنجش درآمد خانوار فرد مورد مصاحبه از هزینههای خانوار
وی در طول یك ماه پرسش شد .بر مبنای نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری
مرکز آمار ایران ( )1932دامنه مربوط به بیستكهای پنجگانه هزینههای خانوارهای شهری
مشخص شد و در زمان مصاحبه از فرد تقاضا میشد که وضعیت هزینههای خانوار خود در طول
یك ماه را بر پایه بیستكهای ارائه شده مشخص کند .بر پایه فراوانی پاسخ به این پرسش ،در
زمان تحلیل داده ها ،افراد به سه گروه کم درآمد ،با درآمد متوسط و پردرآمد تفکیك شدند .بدین
ترتیب که افرادی که در بیستك اول و دوم قرار داشتند با هزینههای ماهیانه کل خانوار کمتر از
 12300000ریال به عنوان کم درآمد وافراد در بیستك سوم که هزینه ماهیانه کل خانوار آنها
در محدوده  12300000تا  12000000ریال بود به عنوان خانوارهای با درآمد متوسط لحاظ
شدند .خانوارهایی که در بیستك چهارم و پنجم بودند با هزینههای کل ماهیانه بیشتر از
 12000000ریال جزو خانوارهای پردرآمد منظور شدند .برای هر یك از این سه گروه درآمدی
یك متغیر موهومی با ارزشهای صفر و یك در نظر گرفته شد که ارزش یك نشان میداد که فرد
در گروه درآمدی مورد نظر قرار دارد .میزان مصرف گوشت مرغ از دیگر متغیرهای پیوسته بود
که بر پایه شمار بارهای مصرف گوشت مرغ در هفته توسط خانوار مورد سنجش قرار گرفت و
مقادیر  0تا  2را به خود اختصاص داد .متغیرموهومی وضعیت تأهل با ارزشهای صفر و یك به
ترتیب برای افراد مجرد و متأهل مورد مصاحبه در نظر گرفته شد.
روش جمعآوری دادهها
در بررسیهای بسیاری در زمینه ارزشگذاری مشروط از روش نمونهگیری فروشگاهی 1استفاده
شده است .در این روش ،در محل فروشگاههای محصوالت غذایی به صورت تصادفی از خریداران
درخواست میشود که در تکمیل پرسشنامه شرکت کنند .سرعت در تکمیل پرسشنامه و نرخ
باالی پاسخ از برتریهای این روش میباشد( .تامسون و کیدول1332 ،؛ هو و همکاران،1011 ،
زایکین و مك کالسکی1019،؛ رومانو و همکاران .)1012 ،احتمال دو نوع اریب در این روش
وجود دارد ،یکی اریب مربوط به تکمیلکننده و دیگری اریب ناشی از انتخاب نمونه .برای کاهش
اریب تکمیلکننده ،از افراد متخصص و آموزش دیده استفاده میشود که این امر باعث ایجاد روند
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یکسان در ارائه توضیحهای مورد نیاز به مصاحبه شونده و چگونگی تکمیل پرسشنامه میشود.
برای کاهش اریب مربوط به انتخاب نمونه ،نمونهگیری در نقاط مختلف منطقه مورد بررسی و در
زمانهای متفاوت انجام میشود .انتخاب مکان و زمان متفاوت ،امکان شرکت افراد مختلف در
نمونه را فراهم کرده و در نتیجه اریب انتخاب نمونه را کاهش میدهد (هو و همکاران .)1011،در
این مطالعه نیز از روش نمونهگیری فروشگاهی استفاده شد .به دلیل ارتقاء کیفیت دادهها ،مصاحبه
شوندگان از بین افرادی ان تخاب شدند که مسئول خرید مواد غذایی خانواده بودند .برای کاهش
اریبهای موجود در نمونهگیری فروشگاهی از افراد آموزش دیده در تکمیل پرسشنامه استفاده
شد و همچنین نمونهگیری در مناطق مختلف شهر شیراز ،در روزهای مختلف هفته و در نوبت
های صبح و عصر در محل فروشگاه های مواد غذایی انجام گرفت.
دادههای مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از شمار  110نفر از شهروندان شهر شیراز در خرداد ماه
سال  1932بر پایه فرمول کوکران تعیین و گردآوری شد .پرسشنامه شامل سه بخش اصلی بود.
در بخش اول با ایجاد بازار فرضی برای مصاحبه شونده ،ویژگیهای گوشت مرغ سالمت محور به
طور کامل برای وی توضیح داده شد .در بخش دوم میزان تمایل به پرداخت مازاد به ازای هر
کیلوگرم گوشت مرغ سالمت محور در مقایسه با گوشت مرغ رایج موجود در بازار پرسش شد و
در قسمت سوم پرسشنامه ویژگیهای فردی و جمعیت شناختی خانوار و فرد مصاحبه شونده از
جمله سن ،درآمد ماهیانه خانوار ،سطح تحصیالت ،و شمار فرزندان مورد پرسش قرار گرفت.

نتایج و بحث
در جدول ( )1برخی از ویژگیهای توصیفی نمونه مورد بررسی آمده است .بر این پایه ،میانگین
سن افراد نمونه حدود  11سال و در دامنه کمینه  11سال تا بیشینه  21سال متغیر بود .حدود
 %23افراد مصاحبه شونده مرد بودند 22% .افراد موجود در نمونه متأهل بوده و  %12آنان دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند .شمار افراد خانوار در نمونه مورد بررسی به طور میانگین حدود 9/3
نفر با کمینه بعد خانوار ا نفر و بیشینه  2نفر به دست آمد .میزان مصرف گوشت مرغ در خانوارهای
مورد بررسی به طور میانگین حدود  1/1مرتبه در هفته بود.
هزینههای کل ماهیانه  %11خانوارها ،کمتر از  12300000ریال و برای  %11آنان در محدوده
 12300000تا  12000000ریال به دست آمد .خانوارهای پردرآمد با هزینههای کل ماهیانه
باالتر از  12000000ریال %92 ،از نمونه را به خود اختصاص دادند.
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تحلیل دادههای تمایل به پرداخت نشان داد که حدود  %11/2افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه
برای مرغ سالمت محور نبودند و در سوی دیگر میزان تمایل به پرداخت اضافه برای  %12/2افراد،
بیشتر از  90000ریال با میانگین  31300ریال برآورد شد.
جدول ( )1برخی ویژگیهای آماری متغیرهای مستقل
میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

نام متغیر
سن ( سال)

10/21

11

21

10/31

جنسیت ( ،0زن؛  ،1مرد)

0/23

0

1

وضعیت تأهل (مجرد0 ،؛ متأهل)1 ،

0/22

0

1

تحصیالت ( ،1دانشگاهی؛ ،0غیردانشگاهی)

0/12

0

1

شمار افراد خانوار ( نفر)

9/12

1

2

1/12

مصرف گوشت مرغ (بارهای مصرف در هفته)

1/93

0

2

1/20

درآمد خانوار
کم درآمد (متغیر موهومی  0و )1

0/11

0

1

درآمد متوسط (متغیر موهومی  0و )1

0/11

0

1

پردرآمد (متغیر موهومی  0و )1

0/92

0

1

منبع :یافتههای تحقیق

حدود  %12/2افراد تمایل به پرداختی کمتر یا برابر  10000ریال با میانگین  2200ریال داشتند.
بیشترین درصد افراد ( )% 19تمایل به پرداختی بیشتر از  10000ریال و کمتر یا برابر 90000
ریال با میانگین  10300ریال را نشان دادند .میانگین تمایل به پرداخت مازاد برای نمونه مورد
بررسی مبلغ  13230ریال به دست آمد.
جدول( )2نتایج برآورد مدل توبیت
متغیر
جنسیت

ضریب برآور دشده

آماره t

سطح معنیداری

0/0231011

0/29

0/102

سن

***

-0/0191321

-2/19

0/000

بعد خانوار

***0/1111223

1/23

0/002

تحصیالت

***0/1113223

9/32

0/000

درآمد متوسط

***

3/30

پردرآمد
مصرف گوشت مرغ
تأهل
ضریب ثابت

**

0/2121133

0/1222212

**
***

0223233

1/11
1/32

0/000
0/012
0/010

0/9312022

1/23

0/002

2/102912

13/12

0/000
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شمار داده های سانسور شده از چپ =32

شمار کل مشاهدهها= 110

Log Likelihood=-290/19192

112/29

Prob > chi2=0/0000

=)LR chi2(8

منبع :یافتههای تحقیق (** و *** به ترتیب معنیداری در سطح  3درصد و  1درصد)

جدول ( )1نتایج برآورد مدل توبیت را نشان میدهد .نتایج بیانگر این است که ضریبهای برآورد
شده متغیرها به جز متغیر جنسیت معنیدار شدهاند .اما پیش از تحلیل نتایج الزم است
فرضیههای صفر مدل توبیت شامل نرمال بودن و واریانس همسانی جملههای پسماند ،مورد آزمون
قرارگیرند .به رغم نتایج به ظاهر رضایتبخش مدل توبیت ،نتایج آزمونهای واریانس همسانی و
نرمال بودن جمله های پسماند بر پایه روش ارائه شده توسط کمرون و تریودی ( ،)1003فرضیه
صفر هر دو آزمون را رد کرد (جدول  .)9در این حالت برآورد فراسنجهها به کلی بی اعتبار
میباشند .بنابراین در این تحقیق از مدل دو مرحلهای هکمن به عنوان جایگزین مدل توبیت
استفاده شد.
جدول( )3نتایج آزمون فرضیههای نرمال بودن و ورایانس همسانی جملههای پسماند مدل توبیت
فرضیه آزمون

آماره

آزمونChi2tail (2, NR2) ،

سطح معنیداری

نرمال بودن

12/1231

0/000

واریانس همسانی

32/2131

0/000

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )1نتایج برآورد مرحله اول مدل هکمن (مدل پروبیت) به همراه تأثیر نهایی متغیرهای
مستقل که در مقادیر میانگین آنها محاسبه شده است را نشان میدهد .معنیدار شدن مقدار
آماره کی -دو در سطح احتمال صفر درصد نشان دهنده معنیداری کل رگرسیون پروبیت
میباشد .در جدول ( )3نتایج برآورد مرحله دوم مدل هکمن آمده است .بنا بر نتایج جدول (،)3
ضریب نسبت میلز که در واقع کوواریانس خطای جملههای پسماند مرحله اول و دوم مدل هکمن
میباشد ،در سطح  %3معنیدار شده است .بنابراین فرضیه صفر استقالل جملههای پسماند مدل
دو مرحلهای هکمن رد شده و در نیتجه این مدل برای برآورد و تحلیل دادههای این بررسی
مناسب میباشد .آماره والد در برآورد مرحله دوم مدل هکمن نیز معنیدار بودن کل رگرسیون را
در سطح صفر درصد نشان میدهد.
نتایج برآورد مرحله اول مدل هکمن (مدل پروبیت) نشان میدهد که متغیرهای سن ،بعد خانوار،
درآمد خانوار و مصرف گوشت مرغ بر انتخاب مرغ سالمت محور تأثیر معنیداری داشتهاند ،ولی
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ضریبهای متغیرهای جنسیت ،تحصیالت و تأهل معنیدار نشده است .نتایج برآورد مرحله دوم
نشان می دهد که متغیرهای سن ،بعد خانوار ،تحصیالت ،درآمد خانوار و تأهل بر میزان تمایل به
پرداخت اضافه برای مرغ سالمت محور تأثیر معنیدار داشته ،ولی متغیرهای جنسیت و میزان
مصرف گوشت مرغ تأثیر معنیداری بر مقدار تمایل به پرداخت نداشتهاند.
جدول ( )4نتایج برآورد مرحله اول مدل هکمن (مدل پروبیت)
ضریب

ضریب برآورد شده

آمارهz

جنسیت

0/1230212

0/23

0/929

0/0121011

***-0/0193221

-3/01

0/000

-0/0020332

سن

*

بعد خانوار
تحصیالت
درآمد متوسط

سطح معنیداری

-0/1903131

-1/29

0/021

-0/0103933

0/0932133

0/10

0/211

0/0032221

***
*

پردرآمد

تأثیرنهایی

9/12

0/2313131

0/1190102

0/001

0/9320291

1/21

0/023

0/0319312

***0/1323221

1/22

0/002

0/0133031

تأهل

0/1332013

1/21

0/101

0/03031

ضریب ثابت

1/222292

9/23

0/000

---

مصرف گوشت مرغ

Log Likelihood=-111/03332

Pseudo R2= 0/1390

LR chi2(8)=31/91

Prob > chi2= 0/0000

منبع :یافتههای تحقیق (* و *** به ترتیب معنیداری در سطح  10درصد و  1درصد)

جدول ( )5نتایج برآورد مرحله دوم مدل هکمن
متغیر

ضریب برآورد شده

آمارهz

سطح معنیداری

0/1131232

1/12

0/112

جنسیت
سن

***

بعد خانوار

*

-0/0932123

-9/31

0/000

-0/0321111

-1/23

0/033

تحصیالت

***0/1199122

9/21

0/000

درآمد متوسط

***

9/00

پردرآمد

*

0/3192293

0/009

0/1229092

1/39

0/031

مصرف گوشت مرغ

0/0322111

1/13

0/112

تأهل

*

1/31

0/032

ضریب ثابت

2/121123

12/09

0/000

معکوس نسبت میلز

0/3202131

1/02

0/093

شمار کل مشاهدهها= 110

0/9313122

شمار مشاهدههای سانسور شده= 32
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Prob > chi2 =0/0000

Wald chi2(8)=92/20

منبع :یافتههای تحقیق (* و *** به ترتیب معنیداری در سطح  10درصد و  1درصد)

بررسی جزئیتر نتایج برآورد مدل دو مرحلهای هکمن نشان میدهد که ضریب متغیر جنسیت
در هیچ یك از مرحلههای برآورد معنیدار نشده است .در این راستا می توان بیان کرد که تفاوتی
بین مردان و زنان سرپرست خانوار در انتخاب و میزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سالمت
محور وجود ندارد .در برخی تحقیقات انجام شده میزان تمایل به پرداخت زنان برای محصوالت
ارگانیك بیش از مردان گزارش شده است (ساکاجامی و هاس .)1011،اما در مقابل ،بررسیهای
دوناقی و همکاران ( )1009و یورنا و همکاران ( )1002نشان داد ،مردان حاضرند مبلغ بیشتری
را برای محصوالت ارگانیك بپردازند .در ایران ،نتایج بررسی نیکوکار و بزی ( )1933نشان داد،
جنسیت تأثیر معنیداری بر میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان شهر مشهد برای گوشت
مرغ بدون پادزی ندارد .همچنین نتایج بررسی صندوقی و همکاران ( )1931در شهر اصفهان
نشان داد ،تأثیر جنسیت بر انتخاب مصرفکنندگان برای خیار سالم و ارگانیك معنیدار نیست.
در اغلب تحقیقات ،رابطه سن با مقدار تمایل به پرداخت برای محصوالت سالم و ارگانیك منفی
گزارش شده است که نشان میدهد جوانان دغدغه بیشتری برای محصوالت سالمت محور نسبت
به سالمندان دارند (گووینداسامی و ایتالیا1333 ،؛ وانگ و سان1009 ،؛ دتمن و دیمیتری،
 .)1003نتایج این تحقیق نیز این موضوع را تأیید میکند .همانگونه که نتایج موجود در جداول
( )1و ( )3نشان میدهند ،ضریب متغیر سن در هر دو مرحله برآورد منفی و در سطح  %1معنیدار
شده است .به بیان دیگر افراد جوانتر هم در انتخاب و هم در میزان تمایل به پرداخت برای مرغ
سالمت محور پیشرو هستند.
بعد خانوار یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب مرغ سالمت محور میباشد .بنا بر نتایج
به دست آمده از این بررسی میتوان بیان کرد ،با افزایش شمار افراد خانوار ،هم احتمال انتخاب
و هم میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ سالمت محور کاهش مییابد .این یافته با نتایج
بررسیهای گووینداسامی و ایتالیا ( ،)1333وانگ و سان ( )1009همراستا میباشد .با توجه به
نتایج به دست آمده از برآورد مدل پروبیت ،سطح تحصیالت بر انتخاب مرغ سالمت محور توسط
مصرفکنندگان تأثیر معنی داری نداشته ،اما برآورد مرحله دوم نشان میدهد که این متغیر بر
میزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سالمت محور تأثیر مثبت و معنیداری داشته است ،به
طوری که افراد با تحصیالت دانشگاهی حاضرند  %11اضافه پرداخت نسبت به دیگر افراد داشته
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باشند .در نتایج بیشتر بررسیها یك رابطه مثبت بین سطح تحصیالت و میزان تمایل به پرداخت
گزارش شده است (قوندوز و بایرامگلو 1011 ،؛ دتمن و دیمیتری .)1003 ،در نتایج بررسیهای
نیکوکار و بزی ( )1933نیز رابطه بین سطح تحصیالت و تمایل به پرداخت برای مرغ بدون پادزی
مثبت گزارش شده است.
یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای محصوالت سالمت
محور و ارگانیك ،درآمد خانوار میباشد که نتایج بیشتر بررسیها وجود رابطه مثبت بین این دو
متغیر را تأیید کردهاند (قوندوز و بایرامگلو1011 ،؛ دتمن و دیمیتری1003 ،؛ دوناقی و همکاران،
 .)1009در این پژوهش نیز تأثیر درآمد خانوار بر انتخاب و میزان تمایل به پرداخت اضافه برای
گوشت مرغ سالمت محور مثبت و معنیدار برآورد شده است .با توجه به این که افراد نمونه به
سه گروه درآمدی ،کم درآمد ،با درآمد متوسط و پردرآمد تقسیم شدند و گروه کم درآمد به
عنوان گروه پایه از متغیرهای مستقل حذف شد ،میتوان بیان کرد که میزان تمایل به پرداخت
اضافه خانوارهای با درآمد متوسط نسبت به خانوارهای کم درآمد حدود  %31بیشتر میباشد .این
مقدار برای خانوارهای پردرآمد حدود  %12برآورد شده است .نتایج برآورد مرحله اول مدل هکمن
نیز نشان میدهد که احتمال انتخاب مرغ سالمت محور برای خانوارهای با درآمد متوسط نسبت
به خانوارهای کم درآمد حدود  %11بیشتر است .این رقم برای خانوارهای پردرآمد معادل %3
میباشد .نتایج بررسیهای نیکوکار و بزی ( )1933و صندوقی و همکاران ( )1931نیز رابطه
مثبت و معنی دار بین درآمد و تمایل به پرداخت برای محصوالت سالم و ارگانیك را تأیید
میکنند.
ضریب برآورد شده متغیر مصرف گوشت مرغ نشان میدهد که این متغیر بر انتخاب گوشت مرغ
سالمت محور تأثیر مثبت و معنیداری داشته ،ولی بر میزان تمایل به پرداخت اضافه ،تأثیر
معنیداری نداشته است ،هرچند که ضریب این متغیر در برآورد مرحله دوم مدل هکمن برابر
انتظار ،مثبت برآورد شده است .بنابراین می توان انتظار داشت که هرچه شمار بارهای مصرف
گوشت مرغ یك خانوار در هفته افزایش یاید ،احتمال انتخاب گوشت مرغ سالمت محور توسط
آن خانوار بیشتر میشود ،ولی این انتخاب تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سالمت محور را
ایجاد نمیکند .نتایج بررسی نیکوکار و بزی ( )1933نیز نشان داد ،میزان مصرف گوشت مرغ
تأثیر مثبت و معنیداری بر انتخاب مرغ بدون پادزی دارد .تأثیر متغیر تأهل نیز مانند تحصیالت
بر انتخاب مرغ سالمت محور معنی دار نشده است .به بیان دیگر در انتخاب گوشت مرغ سالمت
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محور ،تفاوت معنیداری بین افراد مجرد و متأهل وجود ندارد و هر دو گروه در انتخاب ،یکسان
عمل میکنند ،اما همان طور که برآورد مرحله دوم هکمن نشان میدهد ،ضریب متغیر تأهل
مثبت و معنیدار شده است و میتوان بیان کرد که میزان تمایل به پرداخت اضافه افراد متأهل
حدود  %93نسبت به افراد مجرد بیشتر است.

نتیجه گیری و پیشنهادها
این تحقیق با هدف بررسی تمایل به پرداخت اضافه و عاملهای مؤثر بر انتخاب گوشت مرغ
سالمت محور با ویژگیهای سهگانه بدون کاربرد پادزی در فرآیند پرورش ،داشتن وزن در محدوده
 1300تا  1200گرم در محل عرضه به مصرفکننده (مرغ سایز) و فرآیند کشتار بهداشتی با
تخلیه کامل محتویات شکمی و بدون آب در بسته بندی مرغ (مرغ بهداشتی) انجام شد .در
بسیاری از بررسیها ،بدون آزمون فرضیههای اساسی مدل توبیت شامل واریانس همسانی و نرمال
بودن جملههای پسماند از نتایج برآورد این مدل در تحلیل و تفسیرهای اقتصادی استفاده شده
است ولی همانگونه که کمرون و تریودی ( )1003بیان کردند ،کاربرد این مدل اغلب در عمل
بسیار محدود میباشد .در این پژوهش نیز نتایج آزمون واریانس همسانی و نرمال بودن جملههای
پسماند مدل توبیت نشان داد که فرضیههای یاد شده برقرار نمیباشند .بنابراین از مدل دو
مرحلهای هکمن برای مدلسازی انتخاب و برآورد عاملهای مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت
اضافه برای مرغ سالمت محور استفاده شد.
نتایج تحلیل دادهها نشان داد ،حدود  %22/9از مصرفکنندگان تمایل به پرداخت اضافه برای
مرغ سالمت محور دارند .حدود  %19از مصرفکنندگان حاضر بودند که مبلغ اضافه بیشتر از
 10000ریال و کمتر یا برابر  90000ریال و حدود  %12/2افراد نیز مبلغ بیشتر از  90000ریال
به ازای هر کیلوگرم مرغ سالمت محور نسبت به مرغ معمولی پرداخت کنند .میانگین تمایل به
پرداخت اضافه برای نمونه مورد بررسی مبلغ  13230ریال به دست آمد .نتایج برآورد مدل دو
مرحلهای همکن نشان داد که درآمد مصرفکنندگان به صورت مثبت و معنیداری بر انتخاب و
میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ سالمت محور تأثیرگذار است .همچنین متغیر سن و
بعد خانوار به طور منفی و معنیداری بر انتخاب و میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان مؤثر
هستند .میزان تمایل به پرداخت افراد متأهل نیز بیشتر از افراد مجرد برآورد شد .نتایج نشان داد
که میزان تمایل به پرداخت افراد دارای تحصیالت دانشگاهی حدود  %11نسبت به دیگر افراد
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بیشتر است .با توجه به این که گروههایی از مصرفکنندگان حاضرند مبلغی اضافه برای گوشت
مرغ سالمت محور نسبت به مرغ معمولی پرداخت کنند ،در صورتی که دولت مقررات مورد نیاز
برای عرضه گوشت مرغ با ویژگیهای متفاوت و در قیمتهای مختلف را فراهم کند ،فعاالن
زنجیره عرضه گوشت مرغ میتوانند از ظرفیت موجود در بازار برای ارائه محصوالت با ویژگیهای
مطلوب مصرفکنندگان از جمله گوشت مرغ سالمت محور استفاده کنند .در صورتی که تولید
محصوالت سالمت محور از جمله گوشت مرغ مورد حمایت و تشویق دولت قرار گیرد ،ضمن ارتقاء
سالمت جامعه ،از عارضههای احتمالی بلند مدت باقیمانده پادزیها در محصوالت غذایی با منشا
طیور بر سالمت انسان کاسته خواهد شد.
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