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 :مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد هایبررسی عامل

 "ای هکمنو دومرحلهمقایسه الگوهای هاردل دوگانه "
 1، زهرا نعمت الهیهآرش دور اندیش، مسعود حسین زاد

 11/12/1131تاریخ پذیرش:                                                                          02/11/1131تاریخ دریافت:

     چکیده 

 تبیینبا هدف این بررسی با توجه به ارزش باالی غذایی آبزیان و اهمیت مصرف آن در سالمت افراد و جامعه، 
خانوار  051موثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد انجام شده است. بدین منظور اطالعات مصرفی  هایعامل

 های هاردل دوگانهاستفاده از مدل آوری و نتایج باگرد دفیتصا بندیطبقه گیریمشهدی با استفاده از روش نمونه
افراد  شمارخانوار، سطح تحصیالت،  که بعد نتایج نشان دادای هکمن مورد بررسی قرار گرفته است. و دومرحله

-عاملآبزیان و  پختهای تهیه و های مرتبط با سلیقه، دسترسی به آبزیان، دانش روشعاملسال، درآمد، 01زیر 

 مدل پایه. همچنین بر مؤثرندمصرف آبزیان  برایتصمیم خانوار بر ی مرتبط با بهداشت و سالمت آبزیان، ها
های مرتبط با سلیقه، دانش عامل ،منطقه مسکونی ،، سطح تحصیالت، درآمد، شغل سرپرست خانوارهاردل دوگانه

. دهندرا تحت تأثیر قرار میرف آبزیان مصبرای آبزیان و بهداشت و سالمت آبزیان، اقدام خانوارها  پختتهیه و 
نتایج با رفتار  همخوانیو  هامتغیرهای معنادار، عالمت مورد انتظار ضریب شماردهندگی، توضیح توان با توجه به

به عنوان روشی  شده است که گزینشمدل هاردل دوگانه به عنوان مدل برتر  مصرفی مردم شهر مشهد،
  شود.توصیه می همسان کاربردی هایسیبرراستفاده در  برای ،جایگزین

 
 JEL :C51, I18, Q18طبقه بندی 

 ای هکمن، شهر مشهد، روش دو مرحلههاردل دوگانهمصرف آبزیان، مدل  های كلیدی:واژه
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 دمهقم
سازی مواد غذایی ریزان و دانشمندان، فراهمترین دغدغه فکری برنامههمواره در طول تاریخ مهم

به  های آنهاو فرآورده لف مردم بوده است. در این میان محصوالت دریاییمخت هایبرای قشر

امروزه مصرف ماهی به  ای دارند.کننده پروتئین مورد نیاز انسان اهمیت ویژهتامینمنبع عنوان 

شده است  ثابت ( و6002ای در سالمتی جامعه مورد توجه قرار گرفته )کاسول، شکل فزاینده

 سودمند قلبی هایبیماری و عروقی هایتگاهسد برای آن، چرب انواع ویژه به ماهی مصرف که

 از ناشی میر و مرگ افزایش کنار در ایرانی جامعه در .(6002، همکاران )روزن و است

 علت به نیز غذایی ناامنی (6002)هریسون،  است چاقی واسطه به بیشتر که قلبی هایبیماری

 از کمتر خانوار غذایی سبد در حیوانی پروتئین و یانرژ مصرف زیرا دارد. وجود تغذیه سوء

، به یطور کلی گوشت انواع ماههب(. 1831 اکبری، و 1831 )قاسمی، است آن میزان استاندارد

ها، غذایی نی و ویتامینکاانواع مواد  یبا کیفیت باال و فراوان یلحاظ دارا بودن پروتئین و چرب

 برایغذایی آبزیان، بسیاری از کشورها  سودمندیدلیل به رو و د. از اینآیمی شماربهکامل 

اند )یوسفی و شریعتی، ریزی کردههای آبزیان در سبد غذایی مردم برنامهافزایش فرآورده

1833.)  
 دهد کهه تولیهد آبزیهان در   نشان می 26 -1836های برررسی روند تولید آبزیان کشور طی سال

بار  گزارش سازمان خواربر آخرین بناهمچنین وده است. ب افزایشیروندی  دارایاین دوره زمانی 

کیلوگرم بوده است در  2/3، مصرف سرانه آبزیان در ایران 6011در سال  و کشاورزی ملل متحد

گونهه کهه آمهار نشهان     . همهان اسهت کیلهوگرم   7/17مصرف جهانی آن، سرانه ه میانگین کحالی

گین جهانی است و این در حالی است که هم دهد، مصرف آبزیان در ایران کمتر از نصف میانمی

های آزاد و هم منابع آبی داخلی، ایران در زمره کشورهای مسهتعد بهرای   از نظر دسترسی به آب

ههای  ویژه در سهال رود و هم از نظر تقاضا برای مصرفِ آبزیان بهشمار میافزایش تولید آبزیان به

فزایش مصرف آبزیان در میان مردم بهه خهوبی   غذایی جامعه و پذیرش ا الگویاخیر زمینه تغییر 

های شیالتی در سبد غذایی خهانوار  ردهآسهم مصرف آبزیان و فروبر این  افزون شود.مشاهده می

گانهه  18نتایج بررسی سهم اقالم  بربنا .های مصرفی پایین استگوشت دیگرایرانی در مقایسه با 

 یهانگین (، م1828ری و روسهتایی ) ههای مختلهف شهه   غذایی در سبد مصرفی خهانوار در دهه   

درصهد   8/1درصد و در ده  دهم شهری  2/1مصرف ماهی و میگو در ده  اول شهری کشور 

درصهد و در   2/1این ارزیابی سهم مصرف ماهی و میگو در ده  اول روستایی  برپایهبوده است. 



 899...بر مصرف های موثربررسی عامل

 بهرای ی ریهز برنامهه ، ضهرورت  یادشهده بررسهی آمهار    درصد بوده است. 2/6ده  دهم روستایی 

نیازمنهد  دهد که این امر را نشان میآبزیان  های مصرفِشاخص باال بردن هایدستیابی به هدف

ساختی، تحقیقاتی، آموزشهی، فرهنگهی، اطالعهاتی و ... در سهطی ملهی و      زیر گوناگون هایاقدام

در کهاربرد بسهیار زیهادی     تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان،ای است. منطقه

بهازار نیهز بهه     هایعامل دیگرتولیدکنندگان و  ،های سیاستی دارد. از سوی دیگرتجزیه و تحلیل

بینهی تقاضهای محصوالتشهان دارنهد     ریزی، طراحی تولید و فهروش نیهاز بهه پهیش    منظور برنامه

ای در شهر تهران نشان داد که تحصیالت و درآمهد  بررسینتایج  زمینه(. در این 1820 )شفیعی،

عرضه محصول از سوی دیگر بر مصرف مهاهی مهوثر اسهت )اداره     چگونگیی  سو و قیمت و از 

( نیهز نشهان داد کهه    1877(. رحیمهی ) 1872صنایع شیالتی و بازاریابی شیالت استان تههران،  

مصرف مهاهی  و تعدد مراکز عرضه در  پختهای آشنایی با روشقیمت، تازگی، عرضه بهداشتی، 

( افزایش درآمد، نزدیکی به محل عرضهه، آگهاهی از   1830. رستمی )اندخانوارهای شیرازی موثر

موثر بر  هایعاملترین بندی را از مهمغذایی و بسته گوناگون هایا، آشنایی با شکلهسودمندی

( 1832پهور ) عهادلی و شهعبان   بررسهی مصرف ماهی در بین خانوارهای تهرانهی دانسهته اسهت.    

 ههای و فهرآورده  صرف شهروندان تهرانهی نسهبت بهه محصهوالت    پیرامون آگاهی از تغییر رفتار م

شیالتی نشان داد، کیفیت، تازگی و بهداشتی بودن محل توزیهع، بیشهترین نقهش را در تصهمیم     

( رفتهار شههروندان گرگهانی را در مصهرف آبزیهان و      1833برای خرید دارند. عقیلی و همکاران )

ی چهون کیفیهت و تهازگی، قیمهت و     ههای عامهل  انهد. های شیالتی مورد بررسی قرار دادهفرآورده

موثر بر مصرف آبزیان در بین خانوارهای گرگهانی بهوده    هایعاملبهداشتی بودن مکان توزیع از 

 با مرتبط علل بررسی، به مدل رفتار مبتنی بر هدف پایهبر( 1820مقدم و عیوضی )باقیانیاست. 

 هداشت در خانوارهای شههر جهوانرود  جهانی ب سازمان شده توصیه میزان به ماهی نشدن مصرف

بهار در   6درصد خانوارهها،   3/12گویای این بود که تنها  انآن بررسیاستان یزد پرداختند. نتایج 

 ههای بازدارندهاز جایگاه مصرف ماهی در فرهنگ این شهر را  نبودکنند و هفته ماهی مصرف می

این است که  گویای( 1821کاران )مطلبی و هم بررسی نتایج. انددانستهموجود در مصرف ماهی 

 مورد در را کنندگیبینیپیش ترینمهم، شده درك رفتاری کنترل و هاهمکالسی دوستان، رفتار

 و ریهز  ههای اسهتخوان  از ترس و ماهی بوی به نسبت منفی همچنین نگرش .دندار ماهی مصرف

نشهان داد کهه   ( 1826نصهرتی و همکهاران )   بررسهی  .هسهتند مصرف  هایبازدارندهاز  ماهی تیز

 خهانواده،  در خاص هایبیماری با افراد و سال ده زیر کودك وجود خانوار، سرپرست سن افزایش
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 افهزایش  بها . دههد مهی  افزایش زیاد، مصرف با گروه خانوارهای در را خانوارها گرفتن قرار احتمال

 بها مصهرف   ههای خانوار زمهره  در هها خانواده گرفتن قرار احتمال مرغ، تخم و قرمز گوشت قیمت

 مصهرف  احتمهال  خانوار، بعد و ماهانه درآمد سطی افزایش همچنین. یابدمی افزایش ماهی باالتر

دادگهر و   بررسهی  برپایهه  .ددهه مهی  کهاهش را  جاری سطی به نسبت ماهی گوشت باالتر سطوح

در  بهوده اسهت کهه    کیلهوگرم  31/2 مرکزی استان کل مصرف سرانه ( میانگین1828همکاران )

 نبهود  و گرانهی  .اسهت کیلوگرم در سال  26/1کیلوگرم و در مناطق روستایی  7/2شهری مناطق 

 مصهرف مهاهی   تنگناهای و هادشواری ترینمهم از سکونت و کار محل نزدی  محلی خرید بازار

  .در این استان بوده است

ماذ شه  ( نیز نشهان داد قیمهت مهاهی،   1222ین و هوآنگ ) بررسیدر  6کاربرد مدل هادل دوگانه

 ههای عامهل زنهدگی از   چرخهه خرید، شمال شرقی بودن، سیاه و غیرسفید بودن و متغیر  بارهای

( نشهان دادنهد   6000اند. باس و بهراون ) موثر بر خرید و میزان خرید ماهی در ایالت متحده بوده

رفتار مصرفی مواد غذایی دریایی در استرالیا تحهت تهاثیر منهاطق سهاحلی و غیرسهاحلی اسهت.       

-و فرآورده سالم بودن محصول و دسترسی به محصوالت ( نیز قیمت،6006و همکاران )هانسن 

و همکهاران  داننهد. لیهو   موثر بر مصرف صهدف خهوراکی در امریکها مهی     هایعاملتازه را از  های

متغیرههای کیفیهت، سهالم بهودن،      ( در بررسی رفتار مصرفی صدف خوراکی در استرالیا،6002)

بنهدی و قیمهت   های مرجی در بسهته شناختی، ارزشروان هایویژگیاال، معرفی ک مارك تجاری،

( نیز 6002و همکاران ) ئوآما بررسیداند. های خوراکی موثر میو خرید صدف گزینشکاال را در 

مصهرفی مهاهی در ایالهت الگهوس      ههای هزینهعد خانوار و سن بر ها، بُدرآمد، جانشین دنشان دا

منفی بر  س، وضعیت تاهل، شغل و تحصیالت تأثیرند و متغیرهای جنانیجریه تاثیر مثبت داشته

( نیز به این نتیجه دست یافتند که میهزان و  6011اند. اردوغان و همکاران )مصرف ماهی داشته

یابهد. آکینبهود و   مصرف غذاهای دریایی در استانبول ترکیه با افهزایش سهن افهزایش مهی     شمار

، مصرف ماهی تازه را بین خانوارهای شههری در  هاردل دوگانه ( با استفاده از مدل6016دیپولو )

 ههای هزینهه  مادر خهانوار، ند. نتایج نشان داد درآمد سرپرست و دکرجنوب غربی نیجریه بررسی 

نشهدن  موثر بر مصرف یا مصهرف   هایعاملمصرفی گوشت گاو و نسبت وابستگی )نیازمندی( از 

کنتاکی مهدل   ظور بررسی مصرف غذاهای دریایی درمن (، نیز به6016. وان و هو )هستندماهی 

 بعد خانوار، درآمد خانوار، نهژاد و وضهعیت   ،آنانهای یافته برپایهاند. کار بردهرا به هاردل دوگانه 

                                                 
2 Double Hurdle 
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 اند. اشتغال بر مصرف خانگی غذاهای دریایی موثر بوده

نگرش و تحلیل  کننده تاثیر بسزایی بر نوعبررسی رفتار مصرف چگونگی چنانچه بیان شد،

(. لذا شناخت 1872زاده، های صنعتی دارد )حمیدیفرآورده ها و طراحانِسازمان ریزانِبرنامه

ریزی برنامه برایتواند راهکارهای مناسبی را کنندگان میدقیق از رفتار و گرایش مصرف

داده و بازاری  های ساالنه و تامین عرضه دلخواه خریداران ارائهدهی به برنامهتر و جهتناسبم

کنندگان نسبت به مصرف هایپژوهش با هدف تعیین ترجییاین ند. از این رو کپویا را فراهم 

مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد مطرح شده است تا با  هایعاملانواع آبزیان و بررسی 

بیشتر . دوشتوسعه سرانه مصرف آبزیان ارائه  برای، راهکارهایی دست آمدهبهاستفاده از نتایج 

موثر بر مصرف کاالها و  هایعاملبررسی  برایمطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور، 

ای هکمن در تمایز بین متغیرهای موثر بر خدمات مختلف با توجه به قابلیت روش دو مرحله

بررسی  سوییاند. از از این روش بهره گرفته ،تصمیم افراد و متغیرهای موثر در مرحله اقدام

اقبال محققان از روش هاردل دوگانه  گویایموثر بر مصرف،  هایعاملمنابع خارجی پیرامون 

از روش هادل دوگانه ای بررسیدر هیچ تا کنون  در کشور ایران . این در حالی است کهاست

دوگانه، ضمن تکمیل  معرفی روش هاردل باسعی دارد  بررسیاین لذا  .استاستفاده نشده 

دو روش ها با استفاده از داده برآورداز  به دست آمدهنتایج ع، به مقایسه بخش ادبیات موضو

 بپردازد.  یادشده

 روش تحقیق

و  هاردل دوگانه هایموثر بر مصرف آبزیان، از روش هایعامل ارزیابیبه منظور  بررسیدر این 

های روشگیری از این الگوها، نقص ای هکمن استفاده شده است. دلیل اصلی بهرهدو مرحله

مؤثر بر  هایعاملالگوهای الجیت و پروبیت در تمایز بین  مانندای اقتصادسنجی ت  معادله

و  1877اللهی، ؛ عین1223مؤثر بر میزان مصرف است )توبین،  هایعاملبه مصرف و  گرایش

ای وجود دو های اقتصادسنجی ت  معادله(. در چنین حالتی استفاده از روش1873دریجانی، 

سازد. خطای اول، خطای مربوط به غیرتصادفی بودن خطا را در برآوردها محتمل مینوع 

به  گرایشمؤثر بر  هایعاملدن کرها است و خطای نوع دوم مربوط به یکسان فرض نمونه

برای جلوگیری از دچار شدن  مصرف و نیز متغیرهایی است که بر میزان مصرف اثرگذار هستند.

در ایران  اند.معرفی شده هاردل دوگانهای هکمن و دو مرحله مانند هاییبه خطاهای فوق، مدل

گونه که ای هکمن صورت پذیرفته ولی همانکارگیری روش دو مرحلههمختلفی با ب هایبررسی
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کارگیری روش هاردل دوگانه انجام نشده و این هب باای در ایران بررسیبیان شد تاکنون 

 شود. ها از این روش استفاده میزیه و تحلیل دادهتج برایای است که بررسی نخستین

خود استفاده کرده و نتایج  هایبررسیمحققان مختلفی در جهان از روش هاردل دوگانه در 

ن ااین محقق بیشتر اند.دهکرای هکمن مقایسه از روش دو مرحله ناشیدست آمده را با نتایج هب

پذیری بیشتری نسبت به روش دو انعطاف دارایه اند که روش هاردل دوگانبه این نتیجه رسیده

دست آمده از این روش با واقعیت سازگاری بیشتری داشته و در های هکمن بوده و نتایج بمرحله

و 1232، پودنی، 1232، جونز، 6011)ایکینز،  دهددست میهها بمجموع برازش بهتری از داده

 .(6008و  6001نیومن و همکاران، 

 ای هکمنروش دو مرحله

 توانند برای هکمن بر این فرض استوار است که ی  مجموعه از متغیرها میروش دو مرحله

توانند به شرکت در فعالیتی خاص تأثیر بگذارند و مجموعه دیگری از متغیرها می گیریتصمیم

 اولیه حجم فعالیت مورد نظر را تحت تأثیر قرار دهند که دو گروه متغیرها گیریپس از تصمیم

(. در روش هکمن، برای 1873و دریجانی،  1877اللهی، ند )عینیستن هماننددر صورت لزوم 

مؤثر در هر ی  از دو مجموعه متغیرهای یاد شده، الگوی توبیت به دو الگوی  هایعاملتعیین 

 شود.پروبیت و الگوی رگرسیون خطی تبدیل می

در  .شودنمایی راست بیشینهاز روش استفاده  در مرحله اول از روش هکمن، الگوی پروبیت با

افراد به مصرف آبزیان و میزان تأثیرگذاری هر ی   گرایشمؤثر بر  هایعاملاین مرحله، نقش 

-همشاهد زیربایستی به صورت  درآغازشود. بنابراین به منظور برآورد الگوی پروبیت مشخص می

ای در روش برآورد ی  مرحله سازیپنهانمربوط به متغیر وابسته که در باالی آستانه های 

قرار دارند،  سازیپنهانکه در پایین آستانه  هاهمشاهد دیگری  و  برابرالگوی توبیت قرار دارند، 

 .(1272صفر قرار داده شوند )هکمن،  برابر

(1) 1 0

0 0
i i iy x u d

if y

if y









  







 

ن داده شده مربوط به نهایی و کشش کل وز تأثیراز عموم طور بهدر تفسیر نتایج الگوی پروبیت 

متغیر  یزانکند که تغییر ی  درصدی در مو کشش یاد شده بیان می شودمیهر متغیر استفاده 

ر نهایی نیز تغییر در احتمال، یثتأکند. ایجاد می iY 1 =مستقل چند درصد تغییر در احتمال 
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قت در الگوی دهد. برای بررسی دمی که متغیر مستقل ی  واحد تغییر کند را نشانهنگامی 

درصد  70شود که رقم باالتر از استفاده میدرست بینی پروبیت از کمیتی به نام درصد پیش

های یافته بربنا(. 1228دهنده دقت الگوی برآورد شده است )گرین، نشان مشخصهبرای این 

از  (iY)ه مورد انتظار متغیر وابست یزانر کل تغییر در متغیر مستقل بر میثتأدونالد و موفیت، م 

 (.1236دونالد و موفیت، )م  آیدبه دست می زیررابطه 
(6) ( )

( )i
j

i

E Y
I

X
 





 

احتمال حضور در جمع افرادی است که  ϕ(I)و  iXضریب برآورد شده متغیر  Jβ، باالدر رابطه 

 به پرداخت دارند. گرایش

نهایی در الگوی پروبیت  أثیرتبا توجه به نوع متغیر توضیحی، دو روش جداگانه برای محاسبه 

 وجود دارد:

تغییر ی   تأثیربر  (iY 1 =)ی باشد، تغییر در احتمال موفقیت متغیر وابسته متغیری کمّ kXاگر 

د )جاج شور محاسبه مییزشود، به صورت رابطه نهایی خوانده می تأثیرکه به نام  kXواحدی در 

 (.1236و همکاران، 

(8)  
2

exp( )

(1 exp( ))

i
k

k

P X
ME

X X







 

 
 

تغییر در احتمال، بستگی به احتمهال اولیهه    یزانشود، در این روش، مگونه که مالحظه میهمان

 دارد.   های آنهاهای اولیه همه متغیرهای مستقل و ضریبو بنابراین، بستگی به ارزش

نهایی برای این متغیر عبارت است از: تغییر در احتمال  تأثیرمتغیر مجازی باشد،  kXاگر 

ر متغیرها در گیاز ی  به صفر، در حالی که د kXدر نتیجه تغییر ( Yi = 1)یت متغیر وابسته موفق

از  (DME)نهایی متغیر توضیحی مجازی  تأثیر میزانثابت نگه داشته شوند.  (*X) یزانی  م

 (.1832)بهجتی و همکاران،  استقابل محاسبه  زیرطریق رابطه 

(1) P(Y=1│Xk = 1, X*) – P(Y=1│Xk = 0, X*) = MED   
   

شهوند،  پس از برآورد الگوی پروبیت در عین حال که متغیرهای اثرگذار بر تصمیم مشهخص مهی  

آیهد. ایهن متغیهر کهه بهه تهابع       متغیری که برای برآورد مرحله دوم الزامی است نیز به دست می

  آید:به دست می زیررابطه  بامخاطره نیز مرسوم است 
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تابع توزیع تجمعی نرمال  Φ(0چگالی احتمال نرمال استاندارد و ) تابعϕ (0)، البادر معادله 

 استاندارد است.

به مجموعه متغیرهای مستقل در الگوی  (8imr)در این مرحله متغیر معکوس نسبت میلز 

ود شود. حضور متغیر عکس نسبت میلز در الگوی رگرسیون خطی، وجرگرسیونی اضافه می

سازد را ممکن می OLSناهمسانی واریانس الگوی اولیه را رفع کرده و استفاده از برآورد کننده 

توان با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی متغیرهای موثر بر اکنون می (.1228)گرین، 

  .کردتعیین  زیربرآورد معادله رگرسیونی  بامیزان مصرف را 

(2) 
i i iY X imr U    

ای که در اینجا و نکته بوده جمله خطا iUهای الگو و مشخصه هایضریب σو  ʹβ، در رابطه باال

مقادیر متغیر وابسته به حالت  بار دیگرود این است که در مرحله دوم شبایستی به آن توجه 

 ی که متغیر وابسته آنها درهایهشوند و سپس مشاهدپیش از تغییر در مرحله اول تبدیل می

شوند و تنها از مشاهداتی که قرار دارد، از جریان برآورد حذف می سازیپنهانپایین آستانه 

استفاده  یادشدهقرار دارد، برای برآورد رگرسیون  سازیپنهانمتغیر وابسته آنها در باالی آستانه 

-بیان می نمونه راگزینش ضریب متغیر معکوس نسبت میلز، خطای ناشی از همچنین شود. می

های صفر از بزرگتر از صفر باشد، حذف مشاهده کند. چنانچه ضریب این متغیر از لحاظ آماری

خواهد شد و اگر ضریب این  های برآورد شده الگومشخصه، باعث اُریب هاهمشاهد مجموعه

برآورد  هایمشخصهصفر، گر چه منجر به اریب شدن های همشاهد دار نباشد، حذفمتغیر معنی

 برآوردگر خواهد شد. در برآورد الگوی توبیت، اما منجر به از بین رفتن کارایی د،شوشده نمی

تواند معیار قابل اعتمادی برای نیکویی برازش باشد. بنابراین آماره مورد نمی 6Rضریب تعیین 

شده بینی)توان دوم ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش 6rاستفاده در این الگو 

iY  6هرچه است کهr  و  1223نزدیکتر شود، نیکویی برازش بیشتر خواهد بود )توبین،  1به عدد

 (.1228گرین، 

                                                 
3Inverse Mill's Ratio 
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 هاردل دوگانهالگوی 

بندی شد، که در واقع از دو تدوین و فرمول 1271توسط کراگ در سال  الگوی هاردل دوگانه 

یی و برآورد نمادرست بیشینهاستفاده از روش  اول، با هاردلتشکیل شده است. در  هاردل

بر  هاعاملافراد و میزان تأثیرگذاری هر ی  از این  گرایشموثر بر  هایعاملالگوی پروبیت، 

 زیربایستی به صورت  در آغازشود. به منظور برآورد الگوی پروبیت مصرف آبزیان بررسی می

رند، برابر ی  )صفر( قرار دا سازیپنهانمربوط به متغیر وابسته که در باالی آستانه های همشاهد

قرار دارند، برابر با صفر قرار داده شوند  سازیپنهانکه در پایین آستانه  هاهمشاهد دیگرو 

 (:1271)کراگ، 

(7) 

 

N (0  iv ~)خطا با میانگین صفر و واریانس ی   جمله ivالگو و  مشخصهضریب  γ، باالدر رابطه 

اثرگذاری آنها بر میزان  چگونگیثر و مو هایعاملدوم، به بررسی  هاردلدر  ند.هست ((1 ,

)آریستی و  دشوزیر بدین منظور استفاده میشود. بنابراین از معادله مصرف آبزیان پرداخته می

 :(6002همکاران، 

(3) 
***

* *
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6σ ((0 ~ N  iuخطا با میانگین صفر و واریانس  جمله iuالگو و  مشخصهضریب  β، باالدر معادله 

)2σ, ) مصرف واقعی و مشاهده شده آبزیان  میزاندر نهایت،  .هستند(iy،)  دست هب زیراز رابطه

 .یادشده است هاردلآید که در واقع برهمکنش دو می

(2) * * *

* *
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 :زیر استبه شکل  دوگانه هاردلنمایی برای الگوی تابع لگاریتم درست
(10) 

 

تابع توزیع تجمعی برای متغیر  Φ(0)تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد و ϕ (0)، البادر معادله 

ند )آکینبود و دیپولو، هست پسماند انحراف معیار استاندارد جملهσ و تصادفی نرمال استاندارد 

6016.) 

ا مصاحبه حضوری تکمیل بپرسشنامه مورد نظر تهیه و  آوری اطالعات موردنیاز،گردبه منظور 

گیری طبقه بندی تصادفی استفاده شده است. بدین منظور از روش نمونه بررسیدر این د. ش

بندی و در مناطق مختلف شهر، به روش منطقه طبقه 8وضعیت درآمدی به  برپایهشهر مشهد 

د. شآوری گردپرسشنامه  120گیری شده است و در مجموع کامالً تصادفی اقدام به نمونه

متغیرهای مورد بررسی شامل سه دسته  دهد.را نشان می بررسیرهای ( تعریف متغی1جدول )

آبزیان نشدن های نامطلوب مرتبط با مصرف عاملهای اقتصادی و عاملهای جمعیتی، عامل

ر اآبزیان به چه نشدن های نامطلوب مرتبط با مصرفعاملاست که  یادآوریالزم به  ند.هست

نامطبوع، داشتن استخوان ریز، عالقه نداشتن اعضای  مزه)بوی و  مرتبط با سلیقه عاملگروه 

، نداشتن )در دسترس نبودن، تنوع تهیه آبزیان آسانیمرتبط به دسترسی و  عامل، خانواده، ....(

های آشنایی با روشنداشتن ) پختمرتبط با دانش تهیه و  عامل، قیمت باال، کییفیت پایین (

مرتبط با  عامل پاك و آماده کردن و...( ومهارت در خرید، سختی  نداشتنآبزیان،  پخت

اطمینان از بهداشتی بودن و  نبودای، آگاهی از خواص تغذیه نداشتن) بهداشت و سالمت آبزیان

 شمارآوری شده است و برای هر فرد گردا پرسش از افراد باطالعات مربوطه . اند....( تقسیم شده

 مدل در برآوردآبزیان نشدن بر مصرف ر های موثعاملشده به عنوان شاخص  یاد هایعامل

 شده است. ظلحا
 

1
ln 1 ( ) ln ( )i i

i i

x y x
Log L z z
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  بررسی مورد متغیرهای (9)جدول 

 واحد متغیر
نوع 

 متغیر
 تعریف متغیر

 :های جمعیتیعامل  

1X افراد خانوار شمار کمی نفر خانوار بعد 

2X  های تحصیلسال شمار کمی سال تحصیالتمیزان 

3X سال خانوار 10افراد زیر  مارش کمی نفر سال 10افراد زیر  شمار 

4X بیماران قلبی خانوار شمار کمی نفر ی خاصبیمار با افراد شمار 

5X افراد سالمند خانوار شمار کمی نفر سالمندان شمار 

 :های اقتصادیعامل

6X  درآمد ماهیانه سرپرست خانوار کمی تومان درآمدسطی 

7X 1کارمند= ، 0آزاد= کیفی - شغل 

8X کیفی - سکونیمنطقه م 
منطقه با سطی درآمد ، 1=با سطی درآمد پایینمنطقه 

 8باال =  منطقه با سطی درآمد ،6=متوسط

 :آبزیاننشدن مرتبط با مصرف نامطلوب های عامل

9X کیفی - سلیقهمرتبط با  عامل 
نامطبوع، داشتن استخوان ریز، عالقه نداشتن  مزهبوی و 

 اعضای خانواده، ....

01X 
دسترسی و  هتبط بمر عامل

 سهولت تهیه آبزیان
 کیفی -

تنوع، قیمت باال، کییفیت  نداشتن در دسترس نبودن،

 پایین

11X 
مرتبط با دانش تهیه  عامل

 پختو 
 کیفی -

مهارت  نداشتنآبزیان،  پختهای آشنایی با روش نداشتن

 در خرید، سختی پاك و آماده کردن و...

21X 
مرتبط با بهداشت و  عامل

 آبزیانسالمت 
 کیفی -

اطمینان از بهداشتی  نبودای، آگاهی از خواص تغذیهنا

 بودن و ....

 نتایج و بحث
( نشان داده شده است. 6در جدول ) 1836 -1826های روند تولید آبزیان در کشور طی سال

سهم سه منبع تولید آبزیان در  1826بر آخرین آمار موجود سازمان شیالت ایران در سال بنا

درصد  21/11و  22/1، 26/28ترتیب پروری بههای شمال و آبزیهای جنوب، آبآبکشور؛ 

افزایشی داشته شود در این بازه زمانی، تولید آبزیان روندی بوده است. چنانچه مالحظه می

 است.
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 ()ارقام: تن                   9832 -92های سال درپروری( میزان تولید آبزیان )صید و آبزی (2)جدول       

 9892 9899 9891 9839 9833 9831 9831 9831 9834 9838 9832 شرح

 418 419 499 813 843 849 829 814 848 894 299 های جنوبآب

 41 41 81 48 44 81 89 41 44 81 82 های شمالآب

            
 811 883 231 219 211 938 998 914 984 924 991 پروریآبزی

 338 381 188 112 199 112 119 114 129 418 449 کل تولید

 (1826: سالنامه آماری سازمان شیالت ایران، منبع)
 

های تولیدی در زمینه شیالت در انداز اصلی سیاستبا توجه به اهمیت مصرف آبزیان، چشم

 آخرین برپایهرا  آبزیانمیزان سرانه مصرف  (8)جدول افزایش تقاضای آبزیان است.  ایران،

با بررسی این  .دهدنشان می 6011در سال  و کشاورزی ملل متحدبار  گزارش سازمان خوار

، مصرف سرانه آبزیان در ایران پایه. بر این توان به فقر مصرف ماهی در ایران پی بردجدول می

 برپایه .(FAO ،6011کیلوگرم بوده است )2/12کیلوگرم و در کشورهای در حال توسعه  8/7

نصف میزان مصرف آن در نزدی  به میزان مصرف سالیانه آبزیان در کشورمان  ،باالجدول 

کشورهای در حال توسعه است. که این امر لزوم توجه به مصرف این ماده غذایی باارزش را 

 سازد.بیش از پیش مشخص می

 2199در سال  جهانمنطقه  یاچند کشور  آبزیانسالیانه  میزان سرانه مصرف (8)جدول
سرانه  نام کشور

 مصرف

سرانه  نام کشور یا منطقه

 6/67 غنا 3/81 فرانسه مصرف

 1/17 نیجریه 7/21 ژاپن

 8/7 ایران 2/16 ونزوئال
 61 کشورهای توسعه یافته 1/66 مصر

 2/12 کشورهای در حال توسعه 7/12 بنگالدش

 62 اتحادیه اروپا 3/22 مالزی

   (FAO ،6011: منبع) 

داده ( نشان 1جدول )در  1836-1826های آبزیان در ایران طی سال میزان مصرف سرانه انواع

 افزایشی داشتهروندی دوره زمانی این شود مصرف ماهی طی . چنانچه مشاهده میشده است

 است.  دوره رسیده آغازمصرف در بیش از دو برابر  به واست 
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 9832 -92های میزان مصرف سرانه انواع آبزیان در ایران را طی سال (4) جدول
 9892 9899 9891 9839 9833 9831 9831 9831 9834 9838 9832 شرح

 1سرانه مصرف
1/1 3/1 6/2 3/2 7/2 2/2 2/2 1/7 8/7 1/3 2/3 

 

گرم پروتئین 

 6مصرفی
2/6 26/6 72/6 2/6 76/6 7/6 31/6 02/8 83/8 32/8 12/1 

 گرم در روز 6کیلوگرم، 1(  1826: سالنامه آماری سازمان شیالت ایران، نبع)م   
 

آوری شده از گرداطالعات  برپایه، بررسیاین میانگین و انحراف معیار متغیرهای  (،2جدول )

دهد. بر این اساس میانگینِ هزینه مصرفی ساالنه برای آبزیان ها، را نشان میطریق پرسشنامه

انگین سطی تحصیالت بوده است. می ریالهزار  1680 نفر، 1با مینگین  در هر خانوار مشهدی

دست آمده از هاطالعات ب برپایهسال )دوم دبیرستان( بوده است.  10نمونه مورد بررسی 

درصد کارمند  16 تنهادرصد از افراد، دارای شغل آزاد و  33آوری شده، گردهای پرسشنامه

تغیر . همچنین میانگین و انحراف معیار ماستنیز موید این مطلب  16/0اند و میانگین بوده

 دیگر. اطالعات مربوط به بوده است ریالهزار  2660و  3360درآمد خانوارها به ترتیب 

 .استمتغیرها نیز در این جدول قابل مشاهده 
 

  بررسیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد  (1جدول )
 انحراف معیار میانگین متغیر

Y 223112 166221 هزینه خرید آبزیان 

1X 21/1 1/1 خانوار بعد 

2X  78/8 26/2 تحصیالتمیزان 

3X 28/0 11/0 سال 10افراد زیر  شمار 

4X 62/0 02/0 ی خاصبیماربا افراد  شمار 

5X 21/0 62/0 سالمندان شمار 

6X  261227 336881 درآمدسطی 

7X 86/0 16/0 شغل 

8X 312/0 6 منطقه مسکونی 

9X 31/0 86/1 سلیقه مرتبط با عامل 

10X 36/0 03/1 تهیه آبزیان آسانیرتبط با دسترسی و م عامل 

11X 227/0 08/1 پختمرتبط با دانش تهیه و  عامل 

12X 222/0 37/0 مرتبط با بهداشت و سالمت آبزیان عامل 

 پژوهشهای : یافتهمنبع   
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مؤثر بر  هایعامل تبیینبه منظور  بررسیهای پیشین شرح داده شد، در این چنانچه در بخش

استفاده شده  هاردل دوگانهای هکمن و های دو مرحلهبزیان در شهر مشهد از روشمصرف آ

نها در مرحله ت یاد شدههای ند. تفاوت روششوهر دو روش طی دو مرحله برآورد می که است

نتایج مربوط به مرحله اول )که در هر دو  در آغاز ،بررسیدر این بخش از  ا،لذ. استدوم برآورد 

 شود.( ارائه شده و سپس نتایج مربوط به مرحله دوم بیان میاست مشتركروش 

نهایی برآورد شده  تأثیر: مصرف آبزیان برای گیریمؤثر بر تصمیم هایعاملمرحله اول؛ 

 . عالمت مثبتنشان داده شده است(، 2جدول ) در بررسیدر الگوی پروبیت برای متغیرهای 

به  گیریتصمیم بر یادشدهتأثیر مثبت متغیر  ، داللت برنهایی متغیر میزان تحصیالت تأثیر

و با ثابت  تحصیالت افرادبه  سالبا افزایش ی  مصرف آبزیان دارد و این بدین معنی است که 

این دلیل شاید افزایش خواهد یافت.  واحد 006/0، احتمال مصرف آبزیان، هایعامل دیگربودن 

عالمت مثبت ای آبزیان دانست. تغذیه هایسودمندیافراد از  آگاهیافزایش سطی وان بترا امر 

 10افراد زیر  شماربا افزایش ، دهدنشان می سال 10افراد زیر  شمارمتغیر ضریب مربوط به 

تصمیم خانوار مبنی بر مصرف آبزیان افزایش به دلیل اهمیت سالمتی و تغذیه فرزندان، سال، 

سال دارند،  10نوارهایی که فرزند زیر د که خاکر گیرییجهتنتوان به عبارت دیگر می. یابدمی

به خرید  گرایشافزایش درآمد خانوار نیز خانوارها است.  دیگرشان بیشتر از به پرداخت گرایش

برآورد شده مربوط به  هایعالمت ضریب. دهدواحد افزایش می 00076/0آبزیان را به میزان 

هداشت و سالمت آبزیان بیانگر و ب پختهای مرتبط با سلیقه، دسترسی، دانش تهیه و عامل

-هبه عبارت دیگر ب. استمصرف آبزیان  برایتأثیر منفی این متغیرها بر احتمال اتخاذ تصمیم 

دسترسی، کیفیت  نداشتننامطبوع،  مزهآبزیان )بوی بد،  نامطلوب هایویژگیدنبال افزایش 

 بعد دست آمده برای متغیرهنهایی ب تأثیربه خرید آنها کاهش خواهد یافت.  گرایشپایین و ...(، 

احتمال تصمیم به خرید  افراد خانواده شماربا افزایش  دهنده این امر است کهنیز نشان خانوار

جمعیت تصمیم های پربه عبارتی در خانواده خواهد یافت. کاهشواحد  -012/0آبزیان به اندازه 

های مصرفی را به فزایش هزینهاافزایش بعد خانوار،  زیرا گیردبه خرید آبزیان کمتر صورت می

و با توجه به لوکس بودن غذاهای دریایی، مصرف خانوارها به سمت جانشینان  همراه دارد

وجود کودك ، دهد( نشان می1826نصرتی و همکاران ) بررسیهای یافته .یابدآبزیان سوق می

تن این خانوارها در های خاص در خانواده احتمال قرار گرفکمتر از ده سال و افراد با بیماری

دهد. همچنین با افزایش بعد خانوار از مصرف گروه خانوارهای با مصرف زیاد ماهی را افزایش می
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بر مصرف خانگی غذاهای دریایی  اهمیت بُعد و درآمد خانوارشود. ماهی توسط خانوار کاسته می

( 6002اران )و همک ئوآما بررسیدر  ( نیز مشاهده شده است.6016وان و هو ) بررسیدر 

منفی و درآمد و بُعد خانوار  تأثیرمصرفی ماهی در ایالت الگوس نیجریه های هزینهتحصیالت بر 

( نیز در مورد خانوارهای نروژی 6000نتایج پژوهش میرلند و همکاران )اند. تاثیر مثبت داشته

را سال و محل سکونت به شدت مصرف غذاهای دریایی  16نشان داد که وجود کودك زیر 

خانوار و سطی تحصیالت افزایش پیدا  بعددهد. مصرف کل با افزایش تحت تأثیر قرار می

 کند. می

-عاملنیز بیان شد،  پیشترًچنانچه  مؤثر بر میزان مصرف آبزیان: هایعاملمرحله دوم؛ 

خانوار به مصرف آبزیان تاثیر بگذارند، به صورت متغیرهای  گیریتوانند بر تصمیمی که میهای

توانند بر میزان مصرف آبزیان در ی که میهایعاملشوند و ستقل در الگوی پروبیت وارد میم

هر خانوار مؤثر باشند در مجموعه متغیرهای مستقل الگوی رگرسیون خطی )در روش دو 

ای در روش دو مرحلهگیرند. قرار می (هاردل دوگانهای هکمن( و توبیت )در روش مرحله

که با  (IMR)عنوان نسبت معکوس میلز با اضافه شدن متغیر جدیدی دوم با  هکمن، مرحله

-خواهدبه مرحله اول مرتبطشود، شده الگوی اول محاسبه میهای برآورد مشخصهاستفاده از 

 شد

ای هکمن مربوط به روش دو مرحلهچنانچه نتایج  ای هکمن:روش دو مرحلهمرحله دوم 

تأثیر مثبت و معناداری بر شغل  درآمد و غیرهایدهد، مت( نشان می2جدول در  OLS)نتایج 

 هاییباند. همچنین عالمت ضرشهدی داشتهاقدام به مصرف آبزیان در بین خانوارهای م

دهنده تأثیر نشان آبزیان پختدانش تهیه و و  های مرتبط با سلیقهعاملمربوط به متغیرهای 

 د. نهستیزان مصرف آبزیان منفی این متغیرها بر م
 

 ای هکمنه دوم روش دومرحلهلنتایج برآورد الگوی پروبیت و مرح (1)ل جدو

 متغیرها
مرحله دوم  (Probit)مرحله اول 

 نهایی تأثیر یباضر (OLS) هکمن
 -03/0 -012/0 -81/0*** خانوار بعد

 16/0 006/0 11/0** تحصیالتمیزان 
 07/0 018/0 33/0** سال 10افراد زیر  شمار
 002/0 016/0 62/0 ی خاصبیمار با افراد شمار
 022/0 061/0 16/0 سالمندان شمار
 66/0** 00076/0 0012/0* درآمد
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 ای هکمننتایج برآورد الگوی پروبیت و مرحله دوم روش دومرحله (1)جدول ادامه 

 متغیرها
مرحله دوم  (Probit)مرحله اول 

 نهایی تأثیر یباضر (OLS) هکمن
 68/0** 002/0 18/0 شغل

 16/0 002/0 13/0 منطقه مسکونی
 -12/0* -018/0 -12/0** مرتبط با سلیقه عامل
 -03/0 -002/0 -12/0** تهیه آبزیان آسانیمرتبط با دسترسی و  عامل
 -17/0* -081/0 -22/0** پختمرتبط با دانش تهیه و  عامل
 -16/0 -086/0 -22/0* مرتبط با بهداشت و سالمت آبزیان عامل

 63/0** - (IMRوس میلز )نسبت معک
ADJUSTED R6 - 21/0 
ESTRELLA R6 70/0 - 
MADDALA R6 77/0 - 

CRAGG-UHLER R6 37/0 - 
MCFADDEN R6 21/0 - 

) χ6( آزمون نبود وجود واریانس ناهمسانی  ns386/22 
واتسن -دوربینآماره   286/1 
 ns6/1    خطای تصریی نبودآزمون 

 معنیبی nsو  %10معنادار در سطی  * ، %2دار در سطی معنا** ، %1معنادار در سطی ***    پژوهشهای : یافتهمنبع

 

شغل سرپرست خانوار بیشترین ، هاردل دوگانهمدل  برپایه :هاردل دوگانهروش مرحله دوم 

به این ترتیب که اقدام به مصرف آبزیان با کارمند  اقدام به خرید آبزیان داشته استتأثیر را بر 

طی سد که افراد کارمند، کرتوان بدین صورت توجیه این امر را می یابد.افراد افزایش می شدن

متغیرهای تحصیالت، منطقه مسکونی و درآمد ای باالتری دارند. سواد و درنتیجه دانش تغذیه

. افزایش سطی تحصیالت، افزایش سطی آگاهی از اندداشتهنیز با مصرف آبزیان، رابطه مثبت 

خانوار به مصرف  گرایشاستفاده از آبزیان را به دنبال داشته و منجر به افزایش  هایسودمندی

شود. با توجه به اینکه غذاهای دریایی برای بیشتر خانوارها می های یادشدهو فرآوردهمحصوالت 

و تقاضای  گرایشد، با افزایش سطی درآمد و منطقه مسکونی، آیمی به شمارکاالیی لوکس 

 ( مصرف1833یوسفی و شریعتی ) بررسی بربنا یابد.مصرف آبزیان افزایش می ایبرخانوارها 

بین  در مصرف میزان نخست اینکه دهدمی نشان های درآمدی،ده  بین در ماهی سرانه

 که خانوارها از درصد 10) اول هایده  مصرف فاصله دوم اینکه و است متفاوت خیلی هاده 

دارند(  را مصرف بیشترین که خانوارها از درصد 10) آخر با ده  دارند( را مصرف کمترین
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حد  دهد که با افزایش درآمد تانیز نشان می( 1832موسوی ) بررسینتایج  .است زیاد خیلی

تأثیر مثبت سطی تحصیالت و درآمد بر مصرف آبزیان . یابدمشخصی مصرف ماهی افزایش می

( و 1872و بازاریابی شیالت استان تهران )اداره صنایع شیالتی  (،1872رستمی ) هایبررسیدر 

 ( مشاهده شده است.6016آکینبود و دیپولو )

آبزیان و بهداشت و سالمت آبزیان، بر میزان  پختهای مرتبط با سلیقه، دانش تهیه و عامل

منفی آبزیان عرضه  هایویژگیافزایش  کهاند. به این ترتیب مصرف آبزیان، تأثیر منفی داشته

آبزیان،  پختچگونگی از نداشتن آگاهی بو و طعم نامطبوع، داشتن استخوان ریز، شده مانند 

خانوار به  گرایش اطمینان از سالم بودن آبزی نبود و دن آبزیانکرنداشتن مهارت در تمیز 

عقیلی و  بررسینقش بهداشتی بودن محل توزیع در  دهد.را کاهش می این محصوالتمصرف 

رحیمی ( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 1832پور )شعبان( و عادلی و 1833همکاران )

مراکز عرضه در  شمارو  پختهای آشنایی با روش( نیز نشان داد که عرضه بهداشتی، 1877)

 مصرف ماهی خانوارهای شیرازی موثراند. 
2rدهد و معیاری ازبینی متغیر وابسته را نشان می، ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش 

 28/0این آماره  میزان، بررسیاین . در الگوی برآورد شده استنیکویی برازش در الگوی توبیت 

. استدهندگی باالی متغیرهای توضیحی مدل دهنده توضییدست آمده است که نشانبه

دهنده خوبی ( نشان-06/6062نمایی مدل )نسبت راست لگاریتممحاسبه شده  میزانهمچنین 

 است.  ی توبیتبرازش الگو

در  هاردل دوگانهدست آمده از مرحله دوم الگوی یافته، انتظاری و کل بههای تحققکشش

یافته، رفتار کنونی خانوارها در مصرف آبزیان را با ( نشان داده شده است. کشش تحقق7جدول )

 دهد. به عنوان مثال در شرایط کنونی و باتوجه به متغیرهای مؤثر در مرحله اقدام نشان می

درصد افزایش  21/0، سطی تحصیالت، ی  درصد افزایش در هایعامل دیگرفرض ثابت بودن 

گذاری ی  تأثیردر میزان مصرف آبزیان را به دنبال خواهد داشت. کشش انتظاری نیز میزان 

کند. درصد تغییر در متغیر مستقل مورد نظر بر انتظار تغییر در میزان مصرف آبزیان را بیان می

 82/0، میزان مصرف آبزیان سطی تحصیالترود با ی  درصد افزایش مثال انتظار میبه عنوان 

شود. می ناشییافته و انتظاری، کشش کل های تحققیابد. از مجموع کششمیدرصد افزایش 

، با افزایش هایعامل دیگردهد که با شرط ثبات نشان می تحصیالتکشش کل مربوط به متغیر 

یابد. بعد از درصد افزایش می 08/1، مصرف آبزیان به میزان تسطی تحصیالی  درصدی در 
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 02/1بیشترین تأثیر را بر مصرف آبزیان داشته است ) منطقه مسکونی، متغیر تحصیالتمتغیر 

اکنون آبزیان را مورد درصد مربوط به خانوارهایی است که هم 22/0، میزاندرصد(؛ که از این 

رود در آینده د مربوط به خانوارهایی است که انتظار میدرص 10/0دهند و استفاده قرار می

 پختهای مرتبط با دانش تهیه و عاملآبزیان را در سبد مصرفی خود قرار دهند. متغیرهای 

های مرتبط با بهداشت و سالمت آبزیان و شغل عاملدرآمد،  های مرتبط با سلیقه،عامل، آبزیان

 ارند. های بعدی قرار ددر رده سرپرست خانوار

دست آمده از مرحله دوم الگوی یافته، انتظاری و کل بههای تحققکششو  هاضریب (1)جدول 

 هاردل دوگانه

 کشش ها  ضرایب متغیرها
کشش  انتظاری تحقق یافته

 -128/0 -028/0 -10/0 -012/0 بعد خانوار کل
 08/1 82/0 21/0 027/0** میزان تحصیالت

 0062/0 0002/0 006/0 006/0 سال 10افراد زیر  شمار
 002/0 006/0 001/0 083/0 افراد با بیماری خاص شمار
 017/0 06/0 067/0 023/0 سالمندان شمار
 87/0 11/0 68/0 00012/0** درآمد
 12/0 02/0 022/0 28/0** شغل

 02/1 10/0 22/0 62/0** منطقه مسکونی
 -16/0 -12/0 -62/0 -61/0** مرتبط با سلیقه عامل
 آسهانی مرتبط با دسترسی و  عامل

 تهیه آبزیان
11/0- 07/0- 01/0- 11/0- 

 -28/0 -61/0 -82/0 -81/0** پختمرتبط با دانش تهیه و  عامل
مرتبط با بهداشت و سهالمت   عامل

 آبزیان

*81/0- 18/0- 03/0- 61/0- 
 28/0 (2rبینی )ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش

Log Likelihood ***60/6062- 
 %10معنادار در سطی  *و  %2معنا دار در سطی ** ، %1معنادار در سطی ***   پژوهشهای : یافتهمنبع    

  اهگیری و پیشنهادنتیجه

 هایعامل تبیینا هدف ب بررسیاین جامعه،  قش و اهمیت مصرف آبزیان در سالمتبا توجه به ن

متغیر وابسته )ماهیت  ویژگیو با توجه به  مؤثر بر مصرف آبزیان انجام شده است. بدین منظور

مورد  هاردل دوگانه ای هکمن وهای دو مرحلههای موجود، روشدوگانه متغیر وابسته( و قابلیت

های مرتبط با سلیقه، عاملخانوار،  بعددست آمده، نتایج به برپایهاستفاده قرار گرفتند. 

های مرتبط با بهداشت و عاملیان و آبز پختهای تهیه و دسترسی به آبزیان، دانش روش

اند. افزایش سطی تحصیالت، ای معکوس داشتهسالمت آبزیان، با تصمیم به مصرف آبزیان رابطه
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دنبال مصرف آبزیان را به برایدرآمد، افزایش تصمیم خانوار سطی سال و  10افراد زیر  شمار

د بررسی در هر دو روش مطابق متغیرهای مور هایاینکه عالمت ضریببا توجه به داشته است. 

و درصد  دار و همچنین شاخص نیکویی برازشمتغیرهای معنی شمار برپایهانتظار بوده است، 

هاردل  مدل برپایهاست.  تایید شده بررسیاین در   هاردل دوگانهبرتری روش ، بینیصحت پیش

مثبت و  رتأثیسطی تحصیالت، درآمد، شغل سرپرست خانوار و منطقه مسکونی ، دوگانه

مرتبط منفی های عاملافزایش اند. همچنین معناداری بر اقدام به خرید و مصرف آبزیان داشته

مصرف  برایآبزیان و بهداشت و سالمت آبزیان، اقدام خانوارها  پختبا سلیقه، دانش تهیه و 

دهد. در این میان متغیرهای شغل سرپرست خانوار، منطقه مسکونی و آبزیان را کاهش می

نداشتن  یا مصرف افراد به مصرف گرایشثیر را بر تبط با سلیقه به ترتیب بیشترین تأمر املع

 شود:با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه میاند. آبزیان داشته

، این روش به عنوان روشی جایگزینِ روش بررسیاین در  هاردل دوگانهبا توجه به برتری مدل  -

  شود.من توصیه میای هکدو مرحله

و جامعه  ساختنآگاه نقش اهمیت  گویاییالت بر مصرف آبزیان، حصمثبت متغیر سطی ت تأثیر -

های و فرآوردهای محصوالت به خواص تغذیه نسبت فرهنگ عمومی و افزایش سطی اطالعات

یکی ذا . لخواهد بودها دارند دریایی و تأثیری که در سالمت انسان و پیشگیری از انواع بیماری

، درستترویج مصرف این دسته از مواد غذایی آموزش  برای هاترین و مؤثرترین اقداماز مهم

  جانبه است.پیگیر و همه

و  این محصوالتمصرف  ،آبزیان پختهای مرتبط با دانش تهیه و عامل نشان داد، بررسینتایج  -

دهند، از این رو ر قرار میثیتحت تأ را هم در مرحله تصمیم و هم در مرحله اقدام، هافرآورده

های ها و مکانسازی آبزیان از طریق رسانهو آماده پختهای ها و آموزش روشافزایش برنامه

 د.ضرورت دارهای بسیج و مدارس عمومی مانند صدا و سیما، پایگاه

بهداشت در نشدن اصول ایت عهای بهداشتی و نارضایتی خانوارها از رعاملبا توجه به اهمیت  -

 های عرضه ضروری است.مراکز عرضه آبزیان، نظارت بر اجرای درست قوانین بهداشتی در مکان

دهنده عرضه نامناسب این نشانتهیه آبزیان، آسانی های مرتبط با دسترسی و عاملاهمیت  -

ماهی در سطی توزیع و تولید مراکز  بایستیباشد. لذا میمیهای و فرآوردهدسته از محصوالت 

 د.شو فراهمگذاران و تسهیالت الزم برای سرمایه فتهوستاها توسعه یاشهرها و ر
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 سپاسگزاری
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 مشهد است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی 81823/6و کد  "مشهد

قاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و دانشکده کشاورزی انجام شده است. نویسندگان م
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