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های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متأسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و فرآورده
بر مؤثر قیمتی و غیرقیمتی  عامل هایتحلیل شناسایی و  این بررسیاز هدف  شود.در سبد خانوارها کمتر دیده می

از  منظوربرای این  .باشدمی 5931ارومیه در سال ستانگوشت ماهی در بین خانوارهای شهر تمایل به مصرف
گیری تکمیل پرسشنامه به صورت نمونهالعات مورد نیاز به روش اط الجیت ترتیبی بهره گرفته شد والگوی الگوی

 22که نشان داد نتایج  .به دست آمدنمونه(  222)ارومیه مناطق مختلف شهر از متناسب  بندیطبقهتصادفی 
 53و تنها  تمایل کمی به مصرف ماهی داشته ننادرصد آ 3 وکنند مصرف نمیماهی گوشت خانوارها درصد 
که آن است مؤید الجیت ترتیبی  الگویاز برآورد  بدست آمدهنتایج  .مردم مصرف هفتگی ماهی دارنددرصد 

 شایانتاثیر زیر ده سال  انخانواده و کودک سالمند درافراد وجود نزدیکی محل سکونت به مراکز خرید ماهی، 
در خانوار و قیمت ماهی موجب و وجود افراد با بیماری خاص داشته تمایل به مصرف ماهی افزایش توجهی بر 

مصرف  سودمندی هایسطح آگاهی مردم از نشان داد که همچنین نتایج  د.شومیآن تمایل به مصرف کاهش 
و تازه بندی، دسترسی آسان به مراکز خرید بسته ماهی و شرایط عمومی خرید آن )ازجمله قیمت، طعم، ظاهر

شاخص ورد شده، آبرالجیت ترتیبی  الگوینتایج  بنا براین در حالی است که  .در سطح مطلوبی قرار نداردبودن( 
داری بر تعداد دفعات خرید ماهی اثر معنیعمومی شاخص شرایط ماهی و  سودمندی هایسطح آگاهی مردم از 

د احتمال تمایل به ط این دو شاخص یک درصد بهبود یابکه اگر شرای طوری به مصرف ماهی در بین خانوارها دارد
همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت  درصد افزایش خواهد یافت. 541/2و  22/2مصرف بیشتر ماهی به ترتیب 
درصد( و  29/9اد سالمند در خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین )شانس موید آن است وجود افر

 شودتوصیه میدر نهایت ر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارند. یاثتدرصد(  399/2کمترین )
های بهبود وضعیت های موثر و تبلیغات کارآمد زمینهریزیشیالت و جهاد کشاورزی استان با برنامه های سازمان

 .سازندرا در سطح شهر فراهم ماهی و شرایط عمومی خرید آن  سودمندی هایسطح اگاهی مردم از 
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 مقدمه
های شیالتی برای سالمتی جامعه، سهم فرآوردههای فراوان مصرف آبزیان و با وجود مزیت

ها در سطح پایینی گوشت دیگرمصرف سرانه آن در سبد غذایی خانوارهای ایرانی در مقایسه با 

قرار دارد. برخورداری ایران از منابع عظیم آبزیان در شمال و جنوب و امکان پرورش ماهی در 

های مصنوعی ساکن ها( و آبو رودخانهها های سطحی طبیعی ساکن و غیر ساکن )دریاچهآب

های فراوان و توان بالقوه ظرفیت گویای)استخرهای پرورش ماهی سرد آبی و دو منظوره(، 

توجه در این زیربخش دارد )سازمان شیالت  شایانکشور در کسب ارزش افزوده و ایجاد اشتغال 

سطح کشور افزایش چشمگیری آبزیان در  دیگرهای اخیر تولید ماهی و در سال(. 7711، ایران

رسیده 7700تن در سال  071114به  7737تن در سال  047114که از  طوریه باست داشته 

مقایسه مصرف آبزیان در سال  باشد.پایین میدر کشور است ولی همچنان مصرف سرانه آن 

جهانی، سرانه کیلوگرم  1/71دهد که در مقابل میانگین نشان میدر جهان میالدی  0474

 0/73کیلوگرم، کشورهای در حال توسعه  0/01کشورهای صنعتی دارای مصرفی معادل 

کیلوگرم، آمریکای  00کیلوگرم، اروپا  0/07کیلوگرم، اقیانوسیه  0/74کیلوگرم، کشورهای فقیر 

 1/0کیلوگرم، آفریقا  1/0کیلوگرم، آمریکای جنوبی  1/07کیلوگرم، آسیا   3/07شمالی 

 74سرانه آن در ایران را برابر با میزان مصرف در حالی که  .(0474فائو، ) کیلوگرم است

بر نتایج بنا  هم اکنون(. 7707بوده است )وزارت جهاد کشاورزی،  7700گیلوگرم در سال 

ماهی  هیچ گاهدرصد ایرانیان  77خطر غیر واگیردار،  عامل هاینظام مراقبت و  بررسی های

بار در هفته  0درصد از مردم کشور نیز  77بار در هفته و یک اتنهدرصد مردم  00خورند و نمی

کنند )دالوری، بار در هفته ماهی مصرف می 0تا  7درصد از مردم  7خورند و تنها ماهی می

7704 .) 

افزایش انواع و نیز با توجه به شیوع و  ،باشدمحور توسعه پایدار می ،سالم انساناز آنجا که 

. در این میان، بسیار ضروریستتوجه به اصالح الگوی غذایی و ترویج آن درجامعه  ،بیماریها

های دریایی و ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که متأسفانه مصرف آن در جامعه فرآورده

که با ترویج فرهنگ مصرف این  ، در حالیشودما ناچیز است و در سبد خانوارها کمتر دیده می

به  آنانتغییر ذائقه افراد و ترغیب  .توان به سالمت افراد جامعه کمک کردی میماده غذایی غن

به زمان و برنامه  نیازتغییر در ترکیب پروتئین مصرفی و افزایش مصرف ماهی در سبد خانوار 

تحقیقات با فرهنگ سازی بیشتر و اجرای و  برنامه ریزیریزی دقیق دارد و الزم است بر اساس 
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موثر بر افزایش مصرف را ارتقاء داد.  عامل هایبزیان در شهرستان ها آعرضه  ایجاد بازارهای

بر  ایشانبا ارزش و جایگزینی آنها و میزان تاثیرگذاری و فرآورده های شناسایی محصوالت 

دست آورد. البته ه سالمت و امنیت غذایی از مواردی است که بایستی اطالعاتی راجع به آنها ب

که پایین بودن سرانه مصرف از دو جهت قابل بررسی است. یکی اینکه  کردبایست تاکید می

و دوم اینکه افرادی ماهی را مصرف  مصرف نمی کنندماهی  گاهافرادی هستند که هیچ 

باشد. در بحث افزایش سرانه مصرف، خیلی کم، کم یا متوسط می انکنند ولی مصرف آنمی

ف را به گروه مصرف کننده تبدیل کرد، بلکه به مصر بدونهای بایست گروهبر اینکه می افزون

مصرفی نیز بود. به  میزانهای مصرف کننده با هر دنبال افزایش مصرف در هر یک از گروه

بایست این موثر بر مصرف می عامل هایبررسی و تحلیل  برایمورد استفاده  الگویعبارت دیگر 

موثر بر مصرف در هر  عامل هایتحلیل  قابلیت را داشته باشد که بتواند ترتیبی بودن مصرف و

که این الگوهایی . یکی از کندهای مصرفی )خیلی کم، کم، متوسط و زیاد( را لحاظ یک از گروه

الجیت  الگویتحقیق با کمک این الجیت ترتیبی است. بر این اساس، در  الگویقابلیت را دارد 

ایل به مصرف گوشت ماهی در بین موثر بر تمو غیرقیمتی  یقیمت عامل هایترتیبی به بررسی 

 شود.خانوارهای شهرستان ارومیه پرداخته می

که این کیلوگرم بوده  74 در حدود مصرف ساالنه آبزیان در ایران میانگین، 7700در سال 

مصرف  میانگینتر از باشد که پائینکیلوگرم می 7/1غربی، حدود در استان آذربایجان میزان

از های گوناگون سازی مصرف آبزیان و انجام فعالیتبا فرهنگدر این استان  .کشوری است

از  ماهی مصرف سرانه ،بودن خرید و ایجاد میادین فروش با قیمت مناسب در دسترسجمله 

سازمان ) رسیده است 7700کیلوگرم در سال  7/1به حدود  7710کیلوگرم در سال  0حدود 

استان این ماهی در که مصرف  شودولی مالحظه می (.7700، غربیشیالت استان آذربایجان

برای افزایش میزان  دوچندانیکمتر از مصرف سرانه کشور است و این امر نیاز دارد که تالش 

 تالش دارد ضمن این تحقیقدر این راستا،  .مصرف ماهی توسط خانوارها در استان صورت گیرد

تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین  مؤثر برقیمت و غیرقیمتی  عامل هایشناسایی 

 .و تبیین کندبررسی را ی افزایش مصرف آن راهکارها ،خانوارهای شهر ارومیه

با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات و تحقیقات فراوانی در رابطه با تقاضا و مصرف ماهی و 

به ( 7737علی پور و همکاران )به عنوان مثال  ثر بر آن صورت گرفته است.مؤ عامل های

 و نشان دادند که هپرداختایران  خانوارهای غذایی سبد در آبزیان و ماهی مصرف الگوی بررسی
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های پرمصرف به ترتیب شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان و مازندران و استان های کم استان

باشند و سرانه مصرف ( میدر روز مصرف به ترتیب شامل سمنان و کرمانشاه )کمتر از یک گرم

( به ارزیابی بازار 7730گرم است. عقیلی و همکاران ) 74استان کشور کمتر از  00در روز در 

 یافته مطالعه گویای آن استشیالتی در شهر گرگان پرداختند.  فرآورده هایمصرف آبزیان و 

گرگانی به  کیلوگرم و اولویت خانوارهای 70/0که سرانه مصرف آبزیان برای هر فرد گرگانی 

باشد و در خرید ترتیب در مصرف ماهیان دریای شمال، پرورشی گرمابی و سردابی می

 .کنندهداشتی بودن مکان توزیع توجه میهای شیالتی به کیفیت و تازگی، قیمت و بفرآورده

کنندگان خانگی گرایش مصرفبر موثر  عامل هایبه شناسایی اقدام ( 7730عادلی و همکاران )

مرتبه  77طور متوسط که هر خانوار تهرانی به داشتندو بیان  کردهان پرورشی در تهران به ماهی

کیلوگرم خرید  7/7در هر نوبت  میانگینطور در طول سال برای خرید ماهی اقدام کرده و به

خرید و مصرف خانوارهای  عامل هایترین د. کیفیت، مزه، بو و منبع پروتئینی اصلیکنمی

موثر بر  عامل هایالجیت ترتیبی به تحلیل  الگوی( با استفاده از 7707نصرتی )تهرانی هستند. 

 کهه و نشان دادند بین خانوارهای شهرستان تبریز پرداختدر گوشت ماهی  یمصرفرفتار 

ردسال پائین و کودک خدرآمدی هایی که دارای سطوح احتمال مصرف ماهی توسط خانواده

برخی از گوشت ماهی و نیز خطرزا بودن  سودمندی هایبوده و سطح آگاهی باالیی نسبت به 

مواد غذایی دارند، بیشتر است. همچنین، با افزایش سطح درآمد ماهانه و بعد خانوار، احتمال 

نژاد و علییابد. مصرف، کاهش می کنونیمصرف سطوح باالتر گوشت ماهی نسبت به سطح 

نتایج  ند.دکرهای شیالتی در شهر رشت را بررسی مصرف آبزیان و فرآورده (7700همکاران )

درصد بوی بد و ظاهر  70، شیالتی فراورده هایدرصد خانوارها گران بودن  71داد  نشان

درصد آشنا نبودن با  07/1به عنوان یک غذای مناسب و  ندرصد نشناختن آبزیا 71نامناسب، 

درصد  77شیالتی معرفی کردند. فراورده های بازدارنده در مصرف  عامل هایشیوه طبخ را از 

ای را موثرترین عامل برای افزایش مصرف درصد تبلیغات رسانه 03خانوارها کاهش قیمت و 

شده در خصوص مطالعات انجام شده در داخل کشور،  یادبا توجه به مطالب  دند.کراعالم 

سبد غذایی خانوارها کمتر به این موضوع  رغم اهمیت مصرف ماهی دربه مالحظه می شود 

توصیفی -های تحلیلی از روش به طور عمومپرداخته شده است و از این مطالعات انجام شده 

های اقتصادسنجی پیشرفته از جمله الگوهای الجیت یا  بهره گرفته شده و کمتر به سراغ مدل

مصرف ماهی را مورد تحلیل  شکم و بیپروبیت چندگانه و ترتیبی استفاده شده است تا بتوان 
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له پرداخته شده ئقرار داد. این در حالی است که در ادبیات خارج از کشور بیشتر به این مس

 شود. است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

به اقدام ترتیبی ( در دو کشور غنا و کنیا با استفاده از الگوی الجیت0477) 7دارکو و همکاران

نتایج  بنا بر دند.کرپرورشی  7و تیالپیای 0ماهیکننده برای گربهترجیحات مصرفبررسی 

کننده ها و ارزش غذایی آنها تأثیر مثبتی بر ترجیحات مصرفمطالعه، مزه، بو و رنگ این ماهی

کننده در غنا داشته ر مثبتی بر روی ترجیحات مصرفیاثتدارند. سطح تحصیالت و اندازه خانوار 

مؤثر بر مصرف  عامل هایبه ارزیابی ( 0477)ر منفی دارد. اردوغان و همکاران یاثتا ولی در کنی

و نشان  هپرداختدر کشور ترکیه  غذاهای دریایی با استفاده از جدول متقاطع و جدول توافقی

تعداد دفعات مصرف بوده و مصرف  بدونترین دلیل عامل طعم و بوی ماهی به عنوان مهمدادند 

کنندگان رابطه ی چون سن، درآمد، سطح تحصیالت و وضعیت تأهل مصرفهایعامل ماهی با 

 فرآورده هایکنندگان در مصرف ( مزایا و رفتار مصرف0477)0هال و آمبرگدارند. مثبت 

آشنایی و که دند کربیان را بررسی و ت متحده غرب اقیانوس آرام از ایاالدریایی در منطقه شمال

موثر بر خرید محصوالت دریایی  عامل های، تازگی و قیمت آن از شناخت محصول، سالم بودن

تیالپیای  برایکنندگان برداشت و ترجیحات مصرفوضعیت ( 0470)7و همکاران گیتوکیا است.

و نتیجه های آفریقایی در شهرهای مرکزی کنیا را بررسی ماهیدریایی و پرورشی نیل و گربه

 شامل سطح آگاهی مردم ازکنندگان مصرف گرفتند که دالیل اصلی مصرف ماهی توسط

قیمت، کیفیت باالی  ،پخت و پز آسانی ،ماهی برای سالمت افراد، طعم خوب سودمندی های

تأثیر غذاهای دریایی ( 0471)1و همکاران راتلیف. باشدی آن میارزش غذایی و سالمت و ماهی

پروبیت  الگویبا استفاده از کنندگان را گیری به خرید مصرفملموس و غیرملموس در تصمیم

های آینده به الت متحده در سالاکه مصرف غذاهای دریایی در ای نشان دادندترتیبی تحلیل و 

ماهی در سالمت افزایش خواهد یافت. سودمندی های دلیل افزایش واردات و پرورش آبزیان و 

ر یثتالی دارای های جمعیت شناختی و حمایت از غذاهای محیژگیین نشان دادند که ونهمچ

 و فرآورده های آن کننده برای محصوالت دریایی صیدشدهقابل توجهی در ترجیحات مصرف

                                                           
1 Darko et.al 
2 Catfish 
3 Tilapia 
4 Hall and Amberg 
5 Githukia et al. 
6 Ratliff et al. 
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خارج از کشور به بحث محققان د که کرتوان عنوان براساس پیشینه تحقیق یادشده میدارند. 

ن توسط خانوراها اهمیت خاصی قائل شده و سعی آموثر بر مصرف  عامل هایمصرف ماهی و 

پیشرفته )مانند الجیت ترتیبی( به های اقتصادسنجی  و روش هاتکنیک تا با استفاده از دندکر

اطالعات سالمتی، سطح اگاهی  مانندتحلیل فاکتورهای اثرگذار به ویژه فاکتورهای غیرقیمتی 

 این تحقیقبپردازند. لذا  مردم، وضعیت دسترسی مردم به ماهی و بازارهای عرضه آن و غیره 

 از این ادبیات موضوع صورت خواهد گرفت. ویپیرنیز به 

 عامل هایکه بحث مصرف ماهی و شناسایی  شودمالحظه می ،ه بیان شدکبا توجه به آنچه  

کشورهای جهان  بیشترمهم علم اقتصاد در  های موثر بر افزایش مصرف آن از جمله موضوع

ظم مصرف سرانه خود را های مناست. برخی از این کشورها توانستند به سبب داشتن برنامه

کیلوگرم(  7/1افزایش دهند و این درحالی است که مصرف سرانه آن در استان آذربایجان غربی )

قیمتی و  عامل هایرسد تا به نظر می یلذا ضرور ،های کشور پایین بوده استان دیگرهمانند 

موثر بر تمایل به مصرف خانوارها برای مصرف گوشت ماهی مورد بررسی قرار گیرد. غیرقیمتی 

مرکز به عنوان حاضر بوده که در بین خانوارهای شهر ارومیه،  تحقیقهدف اصلی مسئله این 

 گیرد.استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار می

 روش تحقیق
ها، گوشت ماهی در مقایسه با گوشت مرغ و قرمز حضور ی گوشتیکاال گروهدر به طور عموم 

اطالع دقیقی از میزان مصرف  رهااخانو به طور معمولو  داردکم رنگی در سبد غذایی خانوارها 

 به جای مقدار وزنی مصرف،شود آن ندارند. در چنین مواقعی براساس ادبیات موضوع سعی می

 گری قرار گیرد. این امر بسیار مرسوم و متداولتعداد دفعات مصرف این گونه کاالها مورد پرسش

، برای حاضر مطالعهبه همین دلیل در  د.شومیمطالعاتی از این حیث استفاده  بیشتردر بوده و 

شهرستان موثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در قیمتی و غیرقیمتی  عامل هایشناسایی 

مصرف، مصرف ساالنه،  بدونگزینه:  7در قالب ارومیه تعداد دفعات مصرف ماهی توسط خانوار

های مؤثر بر عامل سنجش  برای لذا .شدو مصرف هفتگی بررسی  مصرف فصلی، مصرف ماهانه

متغیر . رفتبا متغیر وابسته محدود  یهاسراغ مدلبه بایستی میتمایل به مصرف گوشت ماهی 

های . در مدلمطرح شودتواند در دو حالت مدل انتخابی دوگانه و چندگانه وابسته محدود می

انتخابی چندگانه، انتخاب تصمیم گیرندگان از بین بیش از دو گزینه خواهد بود. در دنیای 

که در دو طیف گسترده ترتیبی و  استهای ما دارای بیش از دو گزینه واقعی نیز اغلب انتخاب



 51شناسایی عامل های قیمتی...

 

بندی شده های ترتیبی، متغیر وابسته دارای ماهیت رتبهگیرند. در مدلیرترتیبی قرار میغ

مصرف و مصارف به  بدونهای صورت گزینهتعداد دفعات مصرف ماهی به بررسی  ماننداست. 

به لحاظ ماهیت ترتیبی تعداد دفعات مصرف ماهی لذا . صورت ساالنه، فصلی، ماهانه و هفتگی

 الجیت ترتیبی بهره گرفت. الگویتوان از میخانوار 
بر یک متغیر پنهان پیوسته است که به منظور تعیین تأثیر  مبتنیالجیت ترتیبی  الگوی

متغیرهای توضیحی بر تعداد دفعات مصرف و همچنین نحوه تأثیر هر متغیر بر احتمال قرار 

ف ساالنه، مصرف فصلی، ، مصررفمص بدونمصرف، یعنی های گرفتن هر خانوار در یکی از گروه

 7رابطه به صورت الگو گیرد. این مورد استفاده قرار میماهی مصرف ماهانه و مصرف هفتگی 

  .شودمشخص می

(7)   ** 0 iiii yxy   
* که در آن

iy ،متغیر پیوسته میزان خرید ماهی خانوار   بردار پارامترهایی است که بایستی

نیز یک متغیر تصادفی و بیانگر خطاهای iواز متغیرهای  1k بردار ix برآورد شوند و

* تصادفی است که دارای توزیع الجستیک است.

iy  یک متغیر غیرقابل مشاهده است، بنابراین

 اگر فرض شود باشند.( نمی7) قابل کاربرد برای برآورد معادلههای رگرسیونی استاندارد، روش
*

iy  متغیری گسسته و قابل مشاهده است که بیانگر سطوح مختلف مصرف ماهی خانوارi می-

باشد، ارتباط میان متغیر غیر قابل مشاهده و متغیر قابل مشاهده، از الگوی الجیت ترتیبی به 

  .آیدبه دست می 0رابطه صورت 
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 های مشاهده شدههایی هستند که پاسخها آستانه،ی مورد بررسینمونه ، اندازهnکه در آن 

به صورت نرمال )برای   کنند و بایستی برآورد شوند. با تصور اینکهگسسته را تعریف می

توزیع  ه هاالجیت ترتیبی( در بین مشاهد الگویپروبیت ترتیبی( یا الجستیک )برای  الگوی

شود و احتمال این که با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد می باال الگویشده است. 

jyi   (: 0447آید )گرین،به دست می زیرباشد، با استفاده از رابطه 

(7) )()Pr()Pr()Pr( 111   JiiJiJii xFxyJy  
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تر پائینام یا J، سطح iالجیت ترتیبی، احتمال این که خانوار  الگویدر بیان احتمال تجمعی، 

(7،.......،7-Jرا به خود اختصاص دهد، برآورد می ) توجه این است که برخالف  شایانکند. نکته

الجیت ترتیبی بیانگر سطوحی ترتیب  الگویهای پاسخ در ای، گروهالجیت چند جمله الگوی

 شود )همان منبع(: این الگو به صورت زیر میتصریح ریاضی باشند. گونه میان خود می

 (0)   nijjxxx
x

x
kikiij

ij

ij
,...,1;,....,3,2,1,...

)(1

)(
log 2211 


















  

 شود: ، احتمال تجمعی است که به صورت زیر محاسبه میjکه در آن 

(7) )()()( iiijij xjyPxx   

),,...,( بردار ستونی، پارامترها ،که در آن،  21 k و ix  بردار ستونی متغیرهای

تنها به احتمال طبقه پیش بینی وابسته است  j الزم به یادآوری است که باشد.توضیحی می

 قسمت قطعی بر این، افزون و به متغیرهای توضیحی بستگی ندارد.

kikii xxx   باشد. این دو ویژگی، متضمن ترتیبی بخش مستقل طبقه می 2211...

ای از خطوط موازی دهند که نتایج، مجموعهباشند و نشان میهای پاسخ میبودن گروه

باشند. یکی از فروض اساسی رگرسیون الجیت ترتیبی )و پروبیت ترتیبی( این است که می

الجیت ترتیبی  الگویبه عبارت دیگر،  های نتیجه، یکسان باشد.ارتباط میان هر جفت از گروه

باالتر  ترین طبقه نسبت به همه طبقه هایکه ارتباط میان پائین یب هاییکند ضرفرض می

دهند، یکسانند و الی آخر. این فرض، فرض احتماالت متناسب یا متغیر وابسته را توضیح می

ها یکسان ن همه جفت گروهاشود. از آنجایی که ارتباط میهای موازی نامیده میفرض رگرسیون

( وجود دارد. اگر چنین نباشد، نیازمند الگوی)تنها یک  ها است، تنها یک مجموعه از ضریب

 ها خواهیم بود.های متفاوتی برای توضیح ارتباط میان هر جفت از گروهالگوی

ها را گروه همه یهای موازی، منطقی بودن قضیه برابری پارامترها برای آزمون رگرسیون

ها را با گروه همه یکند. این آزمون، الگوی برآورد شده با یک مجموعه ضرایب برای ارزیابی می

کند. به عبارت دیگر، چنانچه برای هر گروه مقایسه میها از ضریب  جداالگویی با مجموعه ای 

نشانگر آن شود،  پذیرفتهباشد، برآورد شده می کنونیفرض صفر این آزمون که همان الگوی 

های پاسخ یکسان هستند. به دالیل مختلفی است که پارامترهای وضعیت برای همه گروه

های و ترتیب غلط گروه نادرستهمچون به کارگیری تابع ارتباط ناصحیح، استفاده از الگوی 
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 کنونیداری در برازش نسبت به الگوی کن است الگوی عمومی، ارتقای معنیمتغیر وابسته، مم

  .شودمحاسبه می 1رابطه  با های موازیآزمون رگرسیون2باشد. آمارهداشته 

(1) )log2(log22 GmlikelihoodCmlikelihood  

2باشند. چنانچهو الگوی عمومی می کنونیبه ترتیب نشانگر الگوی  Gmو  Cm ،که در آن

برازش ) فرض صفر پذیرفته نشدندهنده باشد، نشانبیشتر از مقدار بحرانی محاسبه شده 

حداکثر راستنمایی که روش برآورد  باباشد. پارامترهای برآورد شده می (کنونیالگوی  درست

  :آیندکند، به دست میمی بیشینهرا  درستبندی احتمال طبقه

(1)  
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j
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ijijj
ijxxyL

1 0

1121 )()(),...,,;(  

 j برابر iکه گروه مشاهده شده برای خانوار  هنگامییک متغیر دوتایی است که  ijz ،که در آن

 صورت صفر خواهد شد. و در غیر این باشد، مساوی یک

که یک متغیر پیش  هنگامیشود. به صورت مستقیم انجام نمیها در این الگو تفسیر ضریب 

بینی کننده بر اینکه وابسته به ارزش پیش افزونیابد، تغییر در احتمال، کننده افزایش میبینی

متغیرها نیز بستگی دارد. از آنجا که این تغییر در احتمال، ثابت نیست لذا تفسیر  دیگراست، به 

شود. بنابراین در اینجا تنها جهت تغییر احتمال )عالمت به صورت مستقیم انجام نمیها ضریب 

به (. 0447، 7)هنشر و همکارانقابل مشاهده است ضریب( برای گروه نهایی )ابتدایی و انتهایی( 

بینی کننده ی است که چنان که ارزش متغیر پیشبه این معن kعنوان مثال عالمت ضریب 

 طبقه نخستینافزایش یابد، احتمال رخداد  ixبه اندازه  1iy حالی یابد، در کاهش می

)( که احتمال آخرین طبقه Jyi   ،افزایش خواهد یافت )در جهت عکس یکدیگر(، بنابراین

باشد. اثر نهایی یک واحد تغییر در میانی نامشخص می ه هایدر این حالت جهت تغییر در طبق

  .شودمحاسبه می( 3به صورت رابطه ) j روی احتمال طبقه kx بینی کنندهپیش

(3)   kijij
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باشد. با توجه به این که اثر نهایی به مقادیر می 

گیری برای به کارگیری مقادیر متغیرها در غیرهای توضیحی وابسته است، تصمیممت همه

اثر نهایی در مقادیر میانگین متغیرها محاسبه  به طور معمول. داردبرآورد، بسیار اهمیت 

                                                           
1 Hensher et al. 
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 هایشود. با توجه به این که مجموع احتماالت، همواره برابر یک است، بنابراین؛ مجموع اثرمی

است که محاسبه اثرات نهایی برای  یادآورینهایی برای هر متغیر برابر صفر خواهد بود. الزم به 

شود. در این مورد، اثر نهایی به صورت اختالف میمتغیرهای دوتایی به صورت مستقیم انجام ن

 . (0447هنشر و همکاران، شود )میان احتماالت در دو حالت ممکن محاسبه می

است. اطالعات ن شهر ارومیه در پنج منطقه شهری اساکن، شامل تحقیقجامعه آماری در این 

تصادفی گیری مونهروش نو به  7707ل پرسشنامه از این خانوارها در سال میتک بامورد نیاز 

 کوکرانرابطه . حجم نمونه از شدوری آگردمنطقه متفاوت شهر  7از متناسب بندی شده طبقه

پرسشنامه تکمیل  004تعداد دست آمد که برای اطمینان بیشتر به ه ب 071و به تعداد  (7017)

 . شد

 :شدتصریح به شرح زیر موضوع و پیشینه تحقیق  ادبیاتبراساس  تحقیق تجربیالگوی 
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 7=)متاهل وضعیت تأهل= Mari، گزینه( 7) ماهی مصرفتعداد دفعات =frequencyآن، که در 

، سرپرست خانوار سن= Age ،(4و زن= 7)مرد= سرپرست خانوار جنسیت= Gndr، (4و مجرد=

Fam dim = ،بعدخانوارChild = خانوار کودکان زیر ده سالتعداد، Diseases = وجود افراد با

سرپرست  سطح تحصیالت= Eduوجود افراد مسن در خانوار، = Oldبیماری خاص در خانوار، 

شاخص سالمت، = Healthindex، ماهانه خانوار سطح درآمد میانگین= Income ،خانوار 

Shopindex = ،شاخص عمومی خریدFishadv = ماهی،  سودمندی هایشاخص آگاهی از

Fishprice = ،قیمت ماهیRedmeatprice = ،قیمت گوشت قرمزEggprice = ،قیمت تخم مرغ

Riceprice = ،قیمت برنجChikenprice = گوشت مرغقیمت ،Season = فصل مصرف ماهی و

Diat= گاهی آهای سالمتی، عمومی خرید و باشد. شاخصمی فاصله محل سکونت تا مرکز خرید

های ذکرشده در به شکل گویهایی گزینه 7 تماهی در قالب طیف لیکرسودمندی های از 

 .گیری شده استاندازه 7جدول 
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 نتایج و بحث
 7های مطرح شده در جدول گویه برابرخرید ماهی از دیدگاه خانوارها بررسی وضعیت عمومی 

گیری قرار گرفت که نتایج توزیع فراوانی آنها در گزینه مورد اندازه 7در قالب طیف لیکرت 

معیارهایی همچون  بررسیده است. براساس این جدول، از نظر افراد مورد شمنعکس  0جدول 

بندی بودن آن و داشتن برچسب تاریخ مصرف، بوی آن و طعم ماهی، تازه بودن آن، بسته

 طوریه . بداردنداشتن یا کم بودن استخوان آن در افزایش میزان مصرف ماهی بسیار اهمیت 

درصد مردم خوش طعم بودن آن را  14زه بودن ماهی و بیش از درصد مردم تا 14که بیش از 

متغیر مربوط به شاخص سالمت  اند.هکرددر افزایش مصرفی ماهی مهم و بسیار مهم ارزیابی 

بر این افراد  7جدول  بنابرمورد سنجش واقع شد.  7گویه به شرح جدول  77 قالبفرد نیز در 

اری از مصرف غذاهای چرب همچون فست فود، معیارهایی همچون کنترل نمک، خودد باورند

خاطر عوارض ه سالم بودن درعین داشتن طعم خوب و خودداری از مصرف داروهای شیمیایی ب

توجهی  شایاناهمیت بسیار زیادی بوده و اثرات  دارای جانبی آن در افزایش سرانه مصرف ماهی

 بر مصرف ماهی دارند.
ماهی، خرید  سودمندی هایهای سالمت، آگاهی از  گیری شاخصهای مربوط به اندازهگویه (1)جدول 

 ماهی و مصرف ماهی

 گویه های مرتبط با شاخص سالمت گویه های مرتبط با شاخص عمومی خرید ماهی

 من کنترل نمک انجام می دهم.  قیمت

 به طور مرتب ورزش می کنم.  بو، طعم، ....... () رنگ،  داشتن سالمت ظاهری

 تهیه )نزدیکی مکان فروش( آسانی
از مصرف روغن های اشباع )جامد و روغن های حیوانی( 

 خودداری می کنم. 

 مصرف باالیی از میوه و سبزی دارم.  تازگی محصول

بسته بندی محصول و داشتن برچسب تاریخ )فرآورده های 

 منجمد(

خودداری  زیان آورهای از مصرف غذاهای حاوی افزودنی

 کنم. می

 کنم. از مصرف غذاهای پرچرب مانند فست فودها خودداری می بودن تیغ آنکم 

های های مرتبط با شاخص آگاهی از فواید فرآوردهگویه

 دریایی
 کنم.ها خودداری میمانند نوشابهزیان آور های از نوشیدنی

 کنم.خودداری میجات از مصرف مواد قندی مانند شیرینی داشتن پروتیین باال نسبت به گوشت قرمز

 به طور مرتب از چک آپ های پزشکی استفاده می کنم.  داشتن قابلیت هضم باال

 و برنامه ریزی شده دارم.  سالممن سعی در داشتن یک زندگی  7داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری مانند امگا

 من سعی در ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و شغلی خود دارم.  های محلول در چربیداشتن انواع ویتامین

غذایی های من به توصیه کارشناسان تغذیه در مورد رعایت عادت  مانند آهن، سلنیم، ید،کلسیم، منیزیم کانیداشتن مواد 

 خاص عمل می کنم. 
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سودمندی های ماهی، گیری شاخص های سالمت، آگاهی از های مربوط به اندازه( گویه1جدول )ادامه 

 خرید ماهی و مصرف ماهی

های های مرتبط با شاخص آگاهی از فواید فرآوردهگویه

 دریایی

 تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی در کاهش فشارخون

 گویه های مرتبط با شاخص سالمت  

این موضوع که غذا در عین داشتن طعم خوب، باید سالم نیز باشد، 

 برای من مهم است.

 تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی درکاهش کلسترول خون
ها و منابع اطالعاتی، پیگیر کسب اطالعات و دانش از طریق رسانه

 باشم.پزشکی و سالمتی می

 های مرتیط با شاخص مصرف ماهیگویه تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی دردرمان میگرن

 پروتئین باالی گوشت ماهی دردرمان آسمتاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی 

 قابلیت هضم باالی گوشت ماهی تاثیر اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی در درمان آرتروز

 هاجهت پیشگیری از انواع بیماری تاثیر مصرف ماهی در افزایش رشد

 تاٌثیر مثبت آن در کاهش وزن تاثیر مصرف ماهی در افزایش هوش

 هامناسب بودن قبمت آن نسبت به دیگر انواع پروتئین جلوگیری از پوسیدگی دندانتاثیر مصرف ماهی در 

 سفارش و توصیه دیگران تاثیر مصرف ماهی در جلوگیری از بیماری گواتر

 آگاهی از سودمندی های ماهی های روانیتاثیر مصرف ماهی در درمان افسردگی و بیماری

 سازگاری آن با ذائقه و درمان آن تاثیر مصرف ماهی در جلوگیری از آلزایمر

 وجود فرد سالمند در خانواده تاثیر مصرف ماهی در کاهش میزان خودکشی

 سال در خانواده 74وجود کودک زیر  تاثیر مصرف ماهی در کاهش نگرانی ها

 وجود فرد بیمار خاص در خانواده تاثیر مصرف ماهی در جلوگیری از اختالل های موسمی

 تجویز پزشک ماهی در کاهش وزنتاثیر مصرف 

  های مشترک بین انسان و آبزیانپایین بودن میزان بیماری

 ماهی شاخص عمومی خریدسنجش متغیر های گویهزیع فراوانی نتایج تو (2)جدول 

 نام گویه ردیف

 درجه اهمیت

 بسیارمهم مهم بی تفاوت غیرمهم کامالًغیرمهم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

7 
قیمت آن نسبت به قیمت انواع ماهی و 

 گوشت
00 0/77  07 7/74  30 3/33  03 3/07  73 0/71  

3/1 77 طعم آن 0  74 1/77  00 7/70  04 0/73  07 3/22  

7/0 7 تازه بودن آن 7  07 0/77  03 1/70  10 0/77  37 3/33  

7/0 74 متنوع بودن آن 0  71 1/1  77 0/00  11 5/32  10 7/00  

0/74 00 بسته بندی بودن و داشتن تاریخ مصرف 7  73 7/71  73 7/71  01 0/04  10 6/33  

7/0 74 بوی آن 1  74 1/77  71 7/07  07 7/04  10 9/35  

2/33 30 77 77 7 77 رنگ و ظاهر آن 1  04 0/73  70 1/07  

7/0 74 بودن تیغ آننداشتن یا کم  3  01 3/77  71 1/07  70 1/07  11 5/32  

7/0 74 تمیز کردن ماهیارائه خدماتی مانند  0  74 1/00  73 7/71  11 33 71 7/07  

 های تحقیق: یافتهمنبع
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 فرد متغیر شاخص سالمتبه سنجش  هایگویهتوزیع فراوانی  نتایج (3)جدول 
رد

ی

 ف

 نام گویه

 درجه اهمیت

 بسیارمهم مهم بی تفاوت غیرمهم کامالًغیرمهم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2/33 30 1/77 74 3/77 14 7/1 71 7/0 04  کنترل نمک 7

 4 4 3/71 71 3/52 771 3/71 70 1/70 03 ورزش مرتب 0

7 
 مصرف روغنز اخودداری 

 های اشباع 
73 0/3 00 7/70 34 3/36 73 7/71 00 7/70 

0 
مصرف باالی میوه و 

 سبزی
1 1/0 04 7/0 14 3/77 11 35 01 0/07 

7 
افزودنی  نکردن مصرف

 زیان آورهای 
1 0/7 70 1/71 71 0/71 10 6/33 10 7/00 

1 
غذاهای نکردن مصرف 

 پرچرب مانند فست فودها 
71 1/1 07 7/74 70 3/01 70 1/71 30 3/33 

1 
نوشیدنی  نکردن مصرف

 های مضر مانند نوشابه 
1 1/0 77 7/70 10 2/31 01 0/04 13 0/74 

3 
مواد قندی  نکردن مصرف

 مانند شیرینی 
77 3/1 00 7/04 37 3/33 01 0/04 70 7/70 

 7/77 70 5/33 11 1/00 74 7/70 07 3/77 01 چک آپ مرتب پزشکی 0

74 
و  سالمداشتن یک زندگی 

 شدهبرنامه ریزی 
1 0/7 77 3/1 77 7/00 747 9/25 00 04 

77 
ایجاد تعادل بین زندگی 

 شخصی و شغلی
1 0/7 00 74 17 0/77 30 1/33 70 7/77 

70 
توصیه  عمل به

 تغذیهکارشناسان 
70 1/3 07 0/77 11 33 70 1/07 73 0/01 

77 
غذادرعین  سالم بودن

 داشتن طعم خوب
00 0/74 0 7/0 00 0/77 13 0/74 04 9/23 

70 
داروی شیمیایی  مصرف کم

 خاطرعوارض جانبی ه ب
77 7/00 07 0/77 74 1/77 74 1/00 10 2/23 

77 
کسب اطالعات و دانش 

 پزشکی و سالمتی 
0 ¼ 77 77 10 3/32 11 74 04 0/73 

 های تحقیق: یافتهمنبع
 00های دریایی در قالب فرآوردهسودمندی های میزان شناخت و سطح آگاهی خانوارها از 

جدول، معیارهایی همچون مورد پرسشگری قرار گرفت. بنا بر نتایج این  0گویه، مطابق جدول 

، تأثیر مصرف ماهی در پیشگیری از 7داشتن اسیدهای چرب غیراشباع ضروری مانند امگا

های قلبی و عروقی، تأثیر مصرف ماهی در پیشگیری از پوکی استخوان، تأثیر مصرف بیماری
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ماهی در افزایش رشد و تأثیر مصرف ماهی در افزایش هوش تاثیر چشمگیری در افزایش 

 ف ماهی دارند.مصر

 های دریاییغیر شاخص آگاهی از فواید فرآوردههای سنجش متوزیع فراوانی گویه( نتایج ت2جدول )

 نام گویه ردیف

 درجه اهمیت

 بسیارمهم مهم بی تفاوت غیرمهم کامالًغیرمهم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

7 
داشتن پروتیین باال نسبت به 

 گوشت قرمز
77 7/07 01 7/70 73 7/71 30 3/33 00 74 

 7/07 71 3/26 70 7/00 00 0/77 00 7/70 01 داشتن قابلیت هضم باال 0

7 
داشتن اسیدچرب غیر اشباع 

 7ضروری مانند امگا
00 0/07 70 7/3 73 0/3 70 7/71 07 9/23 

0 
های محلول در داشتن ویتامین

 چربی با قابلیت جذب بیشتر
00 7/00 77 77 73 7/71 70 6/23 03 3/07 

7 
مانند آهن،  کانیداشتن مواد 

سلنیم، ید،کلسیم با قابلیت 

 جذب بیشتر
03 3/07 07 7/74 17 6/23 04 0/73 01 0/04 

1 
تاثیر مصرف ماهی در 

 بیماری دیابتپیشگیری از 
10 2/23 04 7/0 00 7/70 77 7/00 07 7/70 

1 
تاثیرمصرف ماهی درپیشگیری 

 از بیماری های قلبی و عروقی
70 1/71 77 7/77 71 1/1 17 1/03 13 9/33 

3 
تاثیر مصرف ماهی در 

 پیشگیری از پوکی استخوان
71 7/07 07 0/77 70 7/70 77 7/70 11 5/32 

0 
تاثیر مصرف ماهی در 

 پیشگیری از بیماری میگرن
03 3/07 17 3/32 77 7/00 07 7/0 01 7/70 

74 
تاثیر مصرف ماهی در 

 پیشگیری از بیماری آسم
33 23 10 0/03 77 77 77 3/1 00 74 

77 
تاثیر مصرف ماهی در 

 پیشگیری از بیماری اگزما
13 5/35 10 0/03 70 1/07 77 3/1 77 0/7 

70 
تاثیر مصرف ماهی در 

 از پوسیدگی دندان جلوگیری
17 7/00 34 2/36 04 7/0 71 0/71 70 1/3 

77 
تاثیر مصرف ماهی در 

 پیشگیری از بیماری گواتر
77 7/00 70 1/07 71 5/25 01 7/70 70 7/70 

70 
تاثیر مصرف ماهی در 

درمان افسردگی و 

 های روانیبیماری
10 3/32 00 7/70 00 7/00 03 3/07 0 7/0 

77 
در  تاثیر مصرف ماهی

جلوگیری از آلزایمر و 

 درمان آن
13 9/33 73 7/71 00 7/70 70 1/07 04 7/0 

71 
تاثیر مصرف ماهی در 

جلوگیری از زایمان 

 زودرس
17 2/33 10 0/03 70 7/70 03 1/70 07 0/77 
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های های سنجش متغیر شاخص آگاهی از فواید فرآورده( نتایج توزیع فراوانی گویه2جدول )ادامه 

 دریایی

 نام گویه ردیف

 درجه اهمیت

 بسیارمهم مهم بی تفاوت غیرمهم کامالًغیرمهم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

71 
تاثیر مصرف ماهی در 

 پیشگیری از انواع سرطان
17 6/23 70 7/77 70 1/71 77 77 77 0/07 

73 
تاثیراسیدهای چرب 

غیراشباع ماهی درکاهش 

 کلسترول خون
01 0/04 07 0/77 71 3/71 17 2/33 70 1/71 

70 
تاثیر مصرف ماهی در 

 رشدافزایش 
70 7/77 70 1/3 77 0/07 70 7/00 10 2/23 

04 
تاثیر مصرف ماهی در 

 افزایش هوش
07 1/73 77 3/1 04 0/73 73 0/01 11 33 

07 
تاثیر مصرف ماهی در 

 کاهش وزن
14 7/01 00 7/00 10 1/29 07 7/74 00 3/74 

00 
پایین بودن میزان 

های مشترک بین بیماری

 انسان و آبزیان
30 5/23 17 1/01 01 3/77 77 3/1 00 0/77 

 های تحقیق: یافتهمنبع

های مربوط به سنجش شاخص مصرف ماهی در بین نتایج توزیع فراوانی گویه 7جدول 
معیارهای  بررسیاین جدول، از نظر افراد مورد  برابردهند. خانوارهای شهر اورمیه را نشان می

سال در خانواده،  74ماهی، سازگاری آن با ذائقه، وجود کودکان زیر  سودمندی هایآگاهی از 
وجود فرد بیمار خاص در خانواده، تجویز پزشک، پروتئین باالی ماهی، پیشگیری از انواع 

اثرگذار بر  عامل هایها، تأثیر مثبت آن در کاهش وزن و سفارش و توصیه دیگران از بیماری
 باشند. افزایش مصرف ماهی می

 شاخص مصرف ماهیهای سنجش متغیر توزیع فراوانی گویه( نتایج 5جدول ) 

 نام گویه ردیف

 درجه اهمیت

 بسیارمهم مهم بی تفاوت غیرمهم کامالًغیرمهم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

7 
سودمندی آگاهی از 

 آن های
77 0/7 70 0/1 71 3/71 01 1/22 70 3/01 

 7/0 04 2/21 07 7/70 00 0/07 77 7/1 71 سازگاری آن با ذائقه 0

7 
وجود فرد مسن در 

 خانواده
14 0/77 01 0/77 10 3/32 77 0/70 07 0/0 

0 
 74زیر انوجود کودک

 سال در خانواده
71 7/07 74 1/77 77 0/07 10 1/29 70 1/3 
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 های سنجش متغیر شاخص مصرف ماهی( نتایج توزیع فراوانی گویه5جدول )ادامه 

 نام گویه ردیف

 درجه اهمیت

 بسیارمهم مهم بی تفاوت غیرمهم کامالًغیرمهم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

7 
وجود فرد بیمار خاص 

 در خانواده
00 3/07 77 77 70 7/70 70 5/22 0 0/0 

 3/1 71 9/35 10 77 77 7/70 70 3/01 70 تجویز پزشک 1

1 
پروتیین باالی گوشت 

 ماهی
77 0/7 77 7/70 14 7/01 37 6/33 77 7/70 

3 
باالی قابلیت هضم 

 گوشت ماهی
70 0/1 07 1/73 10 1/29 77 0/07 74 1/00 

0 
پیشگیری از انواع  برای

 بیماری ها
71 7/1 07 0/77 70 7/00 30 5/23 71 7/71 

74 
تاثیر مثبت آن در 

 کاهش وزن
70 7/77 70 1/07 77 77 10 2/31 70 7/70 

77 

قیمت مناسب آن 

 دیگرنسبت به 

 ها پروتئین

00 7/70 77 77 37 3/36 01 0/04 73 0/3 

70 
سفارش و توصیه 

 دیگران
01 7/70 17 1/03 01 0/04 10 2/31 77 3/1 

 های تحقیق: یافتهمنبع

-را نمایان می بررسیتوزیع فراوانی تعداد دفعات مصرف ماهی توسط خانوارهای مورد  1جدول 

درصد خانوارها  0 کنند وماهی مصرف نمی هیچ گاهدرصد خانوارها  04بر این جدول، بنا کند. 

توجهی است و نشان استقبال کم  شایانکنند که این آمار نیز سالی یکبار ماهی مصرفی می

درصد خانوارها  70درصد خانوارها به صورت ماهانه و تنها  70خانوارها از مصرف ماهی دارد. 

 باشند.  دارای مصرف هفتگی ماهی می
  بررسیهای مورد خانواردر بین تعداد دفعات مصرف ماهی زیع فراوانی ( نتایج تو6جدول )

 فراوانی نسبی )درصد( فراوانی )تعداد( گروه مصرف ماهی تعداد دفعات

 04 00 7 عدم مصرف

 0 04 0 ساالنه

 73 04 7 فصلی

 70 10 0 ماهانه

 70 00 7 هفتگی

 های تحقیق: یافتهمنبع
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در نظر  الگویبه عنوان متغیر وابسته  ، تعداد دفعات مصرف ماهی1نتایج جدول با توجه به 

الجیت  الگویدر قالب شد،  بیانها الگوی تجربی تحقیق که در بخش مواد و روشگرفته شد و 

منعکس شده  1 که نتایج مربوطه در جدول شدترتیبی به روش حداکثر درستنمایی برآورد 

( VIFاست که وجود مشکل همخطی توسط آزمون تورم واریانس ) یادآوریالزم به  است.

بود، همخطی مشکل حادی بین  74سنجیده شد و از آنجاکه مقادیر عددی آن کمتر از 

داری متغیر جنسیت نشان جدول، معنیاین نتایج  بنا برد. رکمتغیرهای توضیحی ایجاد نمی

ها دارند. ضریب منفی و نسبت به خانمدهد که آقایان تمایل به مصرف بیشتری برای ماهی می

که افراد با سن پایین تمایل به مصرف بیشتری برای آن است دار متغیر سن نیز بیانگر معنی

که با افزایش  استآن  گویایدار متغیر بعد خانوار ماهی دارند. همچنین، ضریب مثبت و معنی

متغیرهای گوشت قرمز یابد. یش میافزا ماهیتعداد افراد تحت تکفل خانوارها، تمایل به مصرف 

-مالحظه می .و تخم مرغ به عنوان کاالی جانشین برای گوشت ماهی در نظر گرفته شده است

-ر معنییاثتد قیمت این دو کاال دارای عالمت منفی است )البته متغیر قیمت گوشت قرمز شو

فزایش قیمت این دو داری بر احتمال مصرف ماهی ندارد(. به عبارت دیگر انتظار می رود با ا

مؤید  نتایجکاال، احتمال مصرف ماهی )به عنوان کاالی جانشین( از سوی خانوارها افزایش یابد. 

داری بر تمایل به مصرف بیشتر ماهی دارد که اثر منفی و معنی ست که متغیر قیمت ماهیا آن

زیر ده سال و دار متغیرهای وجود کودکان مطابق انتظارات قبلی است. ضریب مثبت و معنی

دهد که این گونه خانوارها تمایل به مصرف بیشتری برای افراد سالمند در خانواده نشان می

های دارای افراد با بیماری خاص تمایل کمتری به مصرف ماهی ماهی دارند. برعکس خانواده

عم خاص های ریز و طوجود استخوان به طور عمدهن باشد که آتواند ناشی از دارند. این امر می

 انخاص از لحاظ شرایط جسمی آنتواند مشکالتی را برای افراد با بیماریو متفاوت ماهی، می

( های سخت درمان این گونه افراد )معموال افراد دارای بیماری به طور طبیعی. فراهم نماید

-رار میبوده و ذایقه غذایی آنها تحت تاثیر این بیماری قایی خاصی دارای برنامه و شرایط تغذیه

ماهی سازگاری ندارد، لذا  آسانعموم خیلی با طعم ماهی یا شرایط پخت به طور و   گیرد

 مقابلتا مصرف ماهی خیلی مورد استقبال این گونه خانوارها قرار نگیرد. در  شودموجب 

خانوارهای دارای کودکان زیر ده سال و افراد سالمند به لحاظ وجود خواص رشدی و سالمتی 

ماهی تمایل و عالقه زیادی به مصرف بیشتر ماهی و حضور آن در سبد غذایی خانوارها دارند. 

آن است که افرادی که معیارهای عمومی خرید را در حد باالیی  گویای 1همچنین نتایج جدول 
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های دریایی دارند تمایل به نند و افرادی که سطح آگاهی باالیی از فواید فرآوردهدامهم می

توان نتیجه گرفت که سطح مصرف ماهی ارتباط مصرف بیشتری برای ماهی دارند. لذا می

ی به آن سدستر آسانیماهی و  سودمندی هاینزدیکی با سطح آگاهی و دانش مردم از میزان 

 یر نزدیکی محل سکونت به مرکز خرید( دارد. داری متغ)با توجه به معنی
 الجیت ترتیبی الگوی برآورداز  به دست آمدهنتایج  (3)جدول 

 Odds داریسطح معنی tآماره  مقدار ضریب متغیر

ratio 

 31/7 740/4 1/7 107/4* جنسیت مرد

 011/4 410/4 -3/7 -400/4** سن

 001/7 470/4 7/0 710/4** بعد خانوار

 010/4 170/4 -71/4 -47/4 سطح درآمد

 000/4 41/4 -37/7 -444477/4* قیمت ماهی

 000/4 110/4 -00/4 -4444700/4 قیمت گوشت قرمز

 000/4 401/4 -00/7 -4444131/4** قیمت تخم مرغ

 07/7 440/4 77/7 71/7*** سالمند درخانوادهافراد وجود 

 001/7 407/4 40/0 100/4** وجود کودک زیر ده سال

 707/4 444/4 -73/0 -00/7*** وجود افراد بابیماری خاص

 40/0 444/4 77/7 140/4*** فاصله محل سکونت تا مرکز خرید

 40/0 444/4 70/7 140/4*** ماهی سودمندی هایشاخص آگاهی از 

 107/0 444/4 37/1 01/4*** شاخص عمومی خرید

 707/7 733/4 31/4 773/4 فصل مصرف ماهی

 معیار استاندارد ای الگوسطوح آستانه

 71/0 آستانه اول

 71/0 آستانه دوم

 73/0 آستانه سوم

 07/0 آستانه چهارم

 های تحقیق: یافتهمنبعباشد.         درصد می 74و  7، 7*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی داری در سطح احتمال 

این نسبت با به توان  .است شدهگزارش  1جدول  آخرنیز در ستون  7مقادیر نسبت شانس

نگر آن است که به اشده است و بیمحاسبه ( 𝑒Coef) ی عدد نپرین بر پایه ها یبرساندن ضر

احتمال تمایل به مصرف ماهی از ساالنه به سال افزایش یابد یک افراد ثال، اگر سن عنوان م

به تعداد افراد سالمند در خانواده یک نفر اضافه و اگر خواهد یافت درصد افزایش  011/4فصلی، 

                                                           
1 Odds Ratio 
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که  درصد افزایش خواهد یافت 00/7احتمال تمایل به مصرف ماهی از فصلی به ماهانه،  شود

  متغیرها بر احتمال افزایش تعداد دفعات مصرف ماهی دارا است. همه یبیشتری تاثیر را از بین 
با  آمده است. 3گوی برآورد شده در جدول اطالعات مربوط به معیارهای خوبی برازش این ال

داری بوده که و نشانگر معنی 747/073برابر  LRدو آزمون -توجه به جدول،  مقدار آماره کی
و  114/4نیز برابر  Pseudo R2و  R2درصد است. مقدار  7کلی رگرسیون در سطح احتمال 

 باشند. می الگوبوده که مقادیر قابل قبولی بوده و بیانگر معتبر بودن  7731/4
 خوبی برازش معیارهای( 3جدول )

 آماره مقدار آماره آماره مقدار آماره

077/011- Log-Lik Full Model 110/737- Log-Lik Intercept only 

747/073 LR (14) 300/770 D (206) 

 LR 114/4 R2داری سطح معنی 444/4
701/0 AIC 173/4 Adjusted R2 

700/710- BIC 7731/4 Pseudo R2 

 های تحقیق: یافتهمنبع

بهره گرفته شد که نتایج آن در  برنتهای موازی، از آزمون رگرسیونجهت سنجش فرضیه 
دو محاسبه شده از مقدار -شود مقدار آماره کیچنانچه مشاهده می گزارش شده است. 0جدول 
-برازش صحیح الگوی فعلی میو نشان دهنده عدم رد فرض صفر یعنی بوده آن بیشتر بحرانی 

های متغیر وابسته مورد باشد. بنابراین منطقی بودن فرضیه یکسان بودن ضرایب تمامی گروه
 تأیید قرار گرفت. 

 های موازینتایج آزمون رگرسیون (9)جدول 

 داریسطح معنی 2آماره  متغیر

 7 -17/00 الگو کل 

 170/4 10/7 مرد جنسیت

 140/4 0/7 سن

 407/4 07/3 بعد خانوار

 447/4 43/01 درآمد

 447/4 7/00 قیمت گوشت قرمز

 710/4 40/0 قیمت تخم مرغ

 707/4 70/0 وجود افراد سالمند در خانواده

 700/4 07/7 وجود کودک زیر ده سال در خانواده

 47/4 07/70 وجود افراد با بیماری خاص در خانواده

 047/4 77/7 تا مرکز خرید فاصله محل سکونت

 701/4 07/0 های دریاییفرآورده سودمندی هایشاخص آگاهی از 

 های تحقیق: یافتهمنبع
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که  شد، اثرات نهایی متغیرهای توضیحی مورد نظر محاسبه 1نتایج جدول  بربنا در نهایت 

دهد نشان می اثرات نهایی متغیر سناین جدول،  بنا برآمده است.  74نتایج مربوطه در جدول 

مدل، احتمال افزایش الگو متغیرهای  دیگرسن افراد و ثابت ماندن به که با افزایش یک سال 

مصرف، مصرف ساالنه و مصرف فصلی  بدونمصرف ماهی بین خانوارهایی که دارای سطوح 

و در مقابل احتمال افزایش مصرف ماهی بین خانوارهایی که دارای یافته افزایش  باشند،می

کاهش  447/4و  440/4مصرفی بیشتر یعنی ماهانه و هفتگی هستند، به ترتیب به میزان سطح 

احتمال  ،که با اضافه شدن اعضای خانوادهبیانگر آن است یابد. اثرات نهایی متغیر بعد خانوار می

مصرف، مصرف ساالنه و مصرف  بدونافزایش مصرف ماهی بین خانوارهایی که دارای سطوح 

 یابد. کاهش می 47/4و  473/4، 400/4ترتیب به میزان فصلی هستند به 

 الجیت ترتیبیالگوی متغیرهای توضیحی نهایی  هایاثرنتایج محاسبه  (13)جدول 

 متغیر
اثر نهایی گروه 

 بدون مصرف

-سطح معنی

 داری

اثر نهایی گروه 

 مصرف ساالنه

-سطح معنی

 داری

اثر نهایی گروه 

 مصرف فصلی
 داریسطح معنی

 410/4 -411/4 407/4 -07/4 403/4 -477/4 *جنسیت مرد

 401/4 440/4 410/4 440/4 437/4 447/4 سن

 400/4 -47/4 401/4 -473/4 470/4 -400/4 بعد خانوار

 770/4 477/4 740/4 470/4 771/4 47/4 درآمد

 770/4 -4444440/4 777/4 -4444447/4 700/4 -4444447/4 قیمت ماهی

 417/4 -4444441/4 407/4 -4444440/4 417/4 -4444447/4 قیمت گوشت قرمز

 400/4 444440/4 470/4 444447/4 407/4 444447/4 قیمت تخم مرغ

وجود سالمند 

 *درخانواده
747/4- 443/4 73/4- 440/4 700/4- 440/4 

وجود کودک زیر ده 

 *سال
40/4- 43/4 41/4- 417/4 471/4- 407/4 

وجود افراد بابیماری 

 *خاص
77/4 447/4 00/4 447/4 711/4 441/4 

فاصله منزل تا مرکز 

 خرید
401/4- 441/4 410/4- 440/4 417/4- 471/4 

شاخص آگاهی از 

 سودمندی های ماهی
401/4- 440/4 43/4- 447/4 410/4- 440/4 

 440/4 -43/4 444/4 -7/4 444/4 -473/4 شاخص عمومی خرید

 701/4 -47/4 773/4 -47/4 707/4 -443/4 فصل مصرف

 دو حالته(موهوی های تحقیق           )* متغیرهای : یافتهمنبع
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 ( نتایج محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی الگوی الجیت ترتیبی13جدول )ادامه 

 متغیر
اثر نهایی گروه مصرف 

 ماهانه
 داریسطح معنی

اثر نهایی گروه مصرف 

 هفتگی
 داریسطح معنی

 477/4 471/4 403/4 71/4 جنسیت مرد*
 417/4 -447/4 470/4 -440/4 سن

 473/4 400/4 471/4 413/4 بعد خانوار
 407/4 -477/4 400/4 -470/4 درآمد

 740/4 4444447/4 401/4 444447/4 قیمت ماهی
 471/4 4444447/4 471/4 444447/4 قیمت گوشت قرمز
 441/4 -444447/4 447/4 -444440/4 قیمت تخم مرغ

 447/4 741/4 444/4 707/4 وجود سالمند درخانواده*
 414/4 407/4 473/4 707/4 وجود کودک زیر ده سال*

وجود افراد بابیماری 

 خاص*
701/4- 444/4 770/4- 444/4 

 447/4 401/4 444/4 70/4 فاصله منزل تا مرکز خرید
شاخص آگاهی از 

 سودمندی های ماهی
70/4 444/4 403/4 447/4 

 444/4 41/4 444/4 73/4 عمومی خریدشاخص 

 774/4 443/4 777/4 407/4 فصل مصرف

 های تحقیق           )* متغیرهای موهوی دو حالته(: یافتهمنبع

دهد که با افزایش درآمد افراد و ثابت ماندن سایر نهایی متغیر درآمد نیز نشان می هایاثر

 بدونمتغیرهای الگو، احتمال افزایش مصرف ماهی بین خانوارهایی که دارای سطوح مصرفی 

 477/4و  470/4، 47/4مصرف، مصرف ساالنه و مصرف فصلی هستند به ترتیب به میزان 

دهد که با نهایی متغیر فاصله محل سکونت تا مرکز خرید نشان می هاییابد. اثرافزایش می

متغیرهای الگو، احتمال  دیگرافزایش فاصله محل سکونت از مرکز خرید ماهی و ثابت ماندن 

مصرف، مصرف  بدونافزایش مصرف ماهی بین خانوارهایی که دارای سطوح مصرفی کم یعنی 

یابد. لذا کاهش می 417/4و  410/4، 401/4یزان به ترتیب به م ،ساالنه و مصرف فصلی هستند

داری بر مصرف ماهی دارد. اثرات نهایی معنی تاثیرفاصله محل سکونت از مراکز عرضه ماهی 

که با افزایش آگاهی از  استآن  گویایماهی  سودمندی هایمتغیر شاخص آگاهی از 

، مصرف ساالنه و مصرف بدونماهی در بین خانوارهایی با سطوح مصرفی سودمندی های 

ر منفی بر احتمال افزایش ماهی داشته در حالی که موجب افزایش احتمال یثتامصرف فصلی 

توجه اینکه با فصل  شایاند. نکته شوهایی با مصرف ماهیانه و هفتگی میمصرف آن در گروه

مصرف، مصرف  بدونصید ماهی، احتمال افزایش مصرف ماهی بین خانوارها با سطوح مصرفی 
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النه و مصرف فصلی، کاهش یافته در حالی که بر احتمال مصرف بیشتر ماهی توسط خانوارها سا

ر مثبت دارد. همچنین وجود افراد سالمند و کودکان زیر ده سال در یاثتبا تعداد دفعات باال، 

خانوارهایی با مصرف کم ماهی موجب کاهش احتمال تمایل مصرف ماهی شده در حالیکه در 

 یابد.صرف احتمال تمایل به مصرف بیشتر، افزایش میخانوارهای پرم

 و پیشنهادها نتیجه گیری
، سرانه مصرف آبزیان در (FAO) کشاورزی فائوآمار گزارش شده از سوی سازمان خواربار  بنابر

کیلوگرم بوده است. این  74که در همان زمان در ایران تنها  کیلوگرم بوده در حالی 1/71جهان 

باشد. این در حالی کیلوگرم می 04کیلوگرم و در ژاپن  01رقم در برخی کشورهای اروپایی 

انواع گوشت تأکید  دیگرو خواص غنی مصرف آبزیان نسبت به  سودمندی هااست که شواهد بر 

وی دیگر و نیز دارد. با توجه به مصرف کم آبزیان در کشور از یک سو و منابع غنی آبزیان از س

ریزی برای افزایش مصرف سرانه آبزیان در کشور امری های تولید آبزیان در کشور، برنامهقابلیت

رسد. برای افزایش سرانه مصرف آبزیان افزایش تقاضا نقش ناپذیر به نظر میگریزضروری و 

ؤثر بر م عامل هایکند. بر این اساس، بررسی تری نسبت به افزایش عرضه بازی میپررنگ

مصرف ماهی  سرانه مصرف ماهی از سوی مردم در شهرهای مختلف از جمله ارومیه که میزان

تواند به بهبود مصرف سرانه آبزیان کمک کند. تر از میانگین مصرف کشوری است، میدر آن کم

مؤثر بر مصرف ماهی بین خانوارهای شهر ارومیه قیمتی و غیرقیمتی  عامل هایدر این تحقیق 

 بااست. برای این منظور اطالعات مورد نیاز  شدهتفاده از روش الجیت ترتیبی بررسی با اس

 .آوری شدگردایی متناسب گیری تصادفی طبقهبه روش نمونهتکمیل پرسشنامه 

تمایل  ندرصد آنا 0 وندارند شوندگان مصرف ماهی درصد از مصاحبه 04موید آن بود که نتایج 

 70 تنها درصد این افراد تمایل زیاد و 70، متوسط تمایلدرصد  73، کمی به مصرف ماهی

الجیت ترتیبی  الگوی برآوردنتایج  بنا بر درصد آنها تمایل خیلی زیاد به مصرف ماهی داشتند.

یابد، بنابراین می کاهشتمایل به مصرف ماهی نیز  دتوان نتیجه گرفت با افزایش سن افرامی

ماهی را مورد توجه قرار داد و تا حد امکان  زمینهدر  جوانهای افراد توان نیازها و خواستهمی

تنوع طلب و دنبال  به طور عمومکه  نمودترجیحات جوانان با  برابراقدام به عرضه ماهی 

های عامل . همچنین نزدیکی محل سکونت به مرکز خرید ماهی از باشندچیزهای جدید می

دن تهیه آن و عرضه مناسب آن در سطح کر سقابل دستراثرگذار بر مصرف بیشتر آن بود لذا با 
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 کردتوان موجبات مصرف بیشتر آن در فراهم در چند نقطه محدود شهر، می تنهاشهر، نه 

 تواند مورد توجه سازمان شیالت استان قرار گیرد.  که میاست مهمی  لهئمس

تعیین قیمت مناسب با رابطه عکس بین قیمت ماهی و تمایل به مصرف آن،  وجود با توجه به

های عمومی مورد نیاز برای دن زیرساختکرهای بازاریابی و فراهم مدیریت هزینه بابرای ماهی 

سطوح پایین درآمدی نیز د که خانوارها با کرعرضه آن از سوی دولت شرایط را طوری فراهم 

نیز  ماهی مصرف سرانهضمن تامین امنیت غذایی کشور،  تا استطاعت خرید آن را داشته باشند

نژاد و همکاران ( و علی7730های مطالعات عادلی و همکاران )این نتیجه با یافته. یابدافزایش 

سودمندی آگاهی افراد از باال نبودن سطح  گویای این تحقیقنتایج ( همخوانی دارد. 7700)

درباره  گستردهلذا تبلیغات  دارد. همخوانی( 7707که با نتایج مطالعه نصرتی ) داردماهی  های

دریایی و تأثیر آنها در سالمت انسان و پیشگیری از انواع  فرآورده هایای ماهی و خواص تغذیه

محصوالت و  زمینههای گروهی و پخش و نصب بروشورهای تبلیغاتی در ها در رسانهبیماری

ه مصرف تواند اقدام مؤثری در جهت افزایش سرانهای دریایی در نقاط مختلف شهر میفرآورده

ماهی، ارائه  سودمندی های زمینهماهی شود. به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی در 

ویژه سنین ه مقاطع سنی، ب همه یمقاطع تحصیلی برای  همه یهای هدفمند در آموزش

به  بررسیتواند به این امر کمک کند. با در نظر گرفتن اینکه اغلب افراد مورد تر میپایین

المللی در تولید زیاد دارند رعایت نکات بهداشتی و استانداردهای ملی و بینسالمت خود توجه 

ر مثبتی در افزایش تمایل به مصرف این یاثتتواند شیالتی می فرآورده هایبندی و بسته

 باشد. محصوالت داشته

مصرف  افزایشها باعث با توجه به اینکه وجود کودکان زیر ده سال و سالمندان در خانواده

گردد با تولید هدفمند محصوالتی سالم با طعم و عطر هی شده است لذا پیشنهاد میما

خوشایند برای کودکان و با تمرکز بر رژیم غذایی ویژه افراد با بیماری خاص و سالمندان گام 

، افزایش مراکز عرضه انواع ماهی و به دست آمدهبر نتایج  بنا مؤثری در این زمینه برداشته شود.

تواند بر ال سریع ماهی از محل تولید و صید به مراکز فروش جهت عرضه ماهی تازه مینیز انتق

تواند برای های این تحقیق میماهی تاثیر مثبت داشته باشد. یافتهسرانه افزایش مصرف 

کننده خصوصیات مصرف هماهنگ باهای تولیدشان را راهبردتولیدکنندگان بخش شیالت که 

-محصوالت دریایی را به بازار عرضه می دیگرهایی که ماهی و رای بنگاهکنند و نیز بتعیین می

ای از ها با مجموعهواقع شود. این محصوالت نه تنها برای طبقه معینی از خانواده سودمندکنند، 
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های کننده با استفاده از سیاستمصرف طبقه هایتوانند تولید شوند، بلکه همه ها میویژگی

 .شوندانند به مصرف بیشتر گوشت ماهی ترغیب توتشویقی مناسب می

 منابع
بهداشت عرضه و مصرف آبزیان. اداره کل دامپزشکی استان قم. قابل دسترسی در  .(7704)ترشیزی، ح. 

 http://qom.ivo.ir سایت اینترنتی

، تحقیقاتیطرح  ماهی در شهر شیراز.ثر بر مصرف (. بررسی عوامل مؤ7711)شیالت ایران. سازمان 

 فارس.استان شیالت مرکز تحقیقات . مجری 

اسایی عوامل اصلی . شن(7730)صالحی، ح و شعبانپور، ب.  پور، ط. حسینی، ع.عادلی، الف. حسنقلی

کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران. مجله علمی شیالت ایران، ثر در گرایش مصرفمؤ

 .31- 01، صفحه 7شماره سال نوزدهم، 

های . ارزیابی بازار مصرف آبزیان و فرآورده(7730)و رحمانی، م.  .شعبانپور، ب عقیلی، م. صفری، ر.

 .07-747شیالتی در شهرستان گرگان. مجله آزاد اسالمی واحد آزادشهر، شماره سوم، صفحه 

(. بررسی مصرف آبزیان و 7700نژاد، س. یکتای گورابی، ک. باهنر، ع.ر. و امینی فرد، ع. )علی

برداری و پرورش های شیالتی در شهر رشت و شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا. فصلنامه بهرهفرآورده

 .آبزیان، جلد چهارم، شماره سوم

ثر بر انتخاب و مصرف گوشت ماهی بین خانوارهای شهرستان تحلیل عوامل مؤ .(7707نصرتی، ش. )

 رشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز.نامه کارشناسی اتبریز. پایان

واگیردار. قابل دسترسی در سایت عات نظام مراقبت و عوامل خطر غیر. نتایج مطال(7704)دالوری، ع. 

 iran.blogfa.com-www.shilatاینترنتی: 

(. الگوی مصرف 7737کالنتری، ن. و غفارپور، م. ) اسماعیلی، م.عبدالهی، م.  پور، س. هوشیارراد، آ.علی

ماهی و آبزیان در سبد غذایی خانوارهای ایرانی. نهمین کنگره سراسری تغذیه ایران، دانشگاه علوم 
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