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چکيده
باوجود مزيتهاي فراوان آبزيان براي سالمتي جامعه ،سهم مصرف سرانه آن براي کشور که از ظرفيتهاي مناسبي نيز در اين
عرصه برخوردار است ،در سبد غذايي خانوارهاي ايراني در مقايسه با ساير گوشتها در سطح پاييني قرار دارد .تحقيق حاضر
عوامل مؤثر بر انتخاب ماهيان پرمصرف دريايي را در شهرستان بندرعباس بررسي نموده است .دادههاي مورد نياز شامل
ويژگيهاي ماهيان دريايي مصرفي و ويژگيهاي اقتصادي و جمعيت شناختي خانوارها ،با استفاده از يک نمونه تصادفي
خوشهاي از  384خانوار شهرستان در تابستان  1397گردآوري شده است .ماهيان پرمصرف منطقه مورد مطالعه براساس قيمت و
ويژگيهاي ماهي در سه گروه دستهبندي شدند که اين ويژگيها طبق آزمون کروسکال -واليس از لحاظ آماري داراي تفاوت
معنيدار هستند .جهت بررسي تأثير ويژگيهاي اقتصادي و جمعيتشناختي بر انتخاب انواع ماهي از مدل لوجيت مخلوط استفاده
شد .نتايج نشان داد که با افزايش سطح تحصيالت و درآمد ،احتمال انتخاب گروه اول بهترتيب  8و  62درصد افزايش مييابد .به
عبارت ديگر ،ماهيهايي انتخاب ميشوند که داراي گوشت بيشتر ،طعم و مزه لذيذتر باشند و تيغ آنها بهراحتي جدا ميشوند که
البته داراي قيمت باالتري نيز نسبت به ماهيان گروههاي دوم و سوم ميباشند .ماهيان اين دو گروه به دليل ارزانتر بودن
بهدفعات بيشتري نسبت به ماهيان گروه اول مصرف ميشوند .با توجه به ارزش غذايي ماهي و نقش آن در سالمت
مصرفکنندگان ،ميتوان با ارائه برنامههاي ترفيع بازاريابي ،مصرف کنندگان بيشتري را به سمت مصرف ماهيان گروههاي دوم
و سوم سوق داد.

گلکار و همکاران
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مهمترين عامل و  )2017( Uzundumluطعم و قيمت را
مهمترين عامل مصرف ذکر کردهاند .عدم مصرف ماهي به
ناآگاهي از جايگاه آن در فرهنگ غذايي روزمره و عدم
اطالع از توصيه  ،WHOهزينه باال ،بو و طعم نامطلوب آن
و حتي نبود بازارچه ماهي ،غيربهداشتي بودن مغازهها ،دور
بودن از محل صيد و عدم دسترسي به ماهي تازه
برميگردد (عيوضي و باقياني مقدم1390 ،؛ رضايي پندري
و همکاران1393 ،؛ کشاورز محمدي و رضايي پندري،
 .)1393عالوه بر موارد مذکور که عمدتاً اثر ويژگيهاي
ماهي بر مصرف بررسي شده ،در پارهاي از مطالعات اثر
عوامل فردي بر مصرف نيز بررسي گرديده است .سن
سرپرست خانوار ،وجود کودک زير ده سال و افراد
سالخورده و بيمار در خانواده (حياتي و همکاران1392 ،؛
ثمره هاشمي و همکاران1396 ،؛ فلسفيان و افهم،)1396 ،
سطح تحصيالت ،تعداد اعضاء خانوار ،قيمت و درآمد
(دادگر و همکاران1393،؛ نعمت الهي و همکاران1394 ،؛
Ahmed et al., 2011؛ Akinbode and Dipeolu,
 )2012بر مصرف بيشتر ماهي مؤثر بوده است .در انطاکيه
ترکيه نيز همبستگي معنيداري بين مصرف و تحصيالت و
درآمد مشاهده شده است ( .)Can et al., 2015مصرف
آبزيان تازه در نواحي ساحلي بيشتر مورد توجه است
(علينژاد و همکاران )1394 ،و اکثريت مصرفکنندگان
نزديك به اين نواحي تمايلي به مصرف ماهيان بستهبندي
ندارند (عادلي و حسيني .)1395 ،در بيشتر مطالعات
مذکور ،جهت بررسي عوامل مؤثر بر مصرف ماهي از تعيين
ضريب همبستگي و در پارهاي نيز از مدلهاي لوجيت
استفاده شده است.
از آنجاييکه هرمزگان با توليد بيش از 15هزار و  300تن
ميگوي پرورشي و بيش از  4هزار و  500تن ماهي در دريا
توانسته است رتبه اول توليد آبزيان را در کشور بدست
آورد (بينام ،)1397 ،در مطالعه حاضر رفتار
مصرفکنندگان شهرستان بندرعباس مورد بررسي قرار
گرفته است تا بتـوان ضمن شناسايي عوامل موثر برمصرف
ماهيان پرمصرف دريايي ،با استفاده از استراتژيهاي
رقابتي در بازار بر توزيع محصـوالت شـيالتي مديريت
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مقدمه
تغذيه سالم يکي از عوامل مهم سالمت ميباشد .يکي از
مهمترين منابع تأمينکننده پروتئين حيواني آبزيان
هستند .باوجود مزيتهاي فراوان مصرف آبزيان و
فرآوردههاي شيالتي براي سالمتي جامعه ،سهم مصرف
سرانه آن براي کشور که از ظرفيتهاي مناسبي نيز در اين
عرصه برخورداراست ،با ميانگين جهاني (16کيلوگرم)
فاصله زيادي دارد (عقيلي و همکاران1389 ،؛ فلسفيان و
افهم .)1396 ،سهم ماهي در رژيم غذايي جهان نزديك به
 47گرم در روز رسيده درحاليکه متوسط مصرف ماهي در
ايران  5گرم در روز است (عبدي و همکاران .)1394 ،يکي
از داليل اساسـي ايـن اخـتالف مصرف ،عدم توجه
تخصصي به آبزيان و ناشناخته ماندن فرآوردههاي متنوع
آنها به جهت بيتوجهي بـه بـازار مـيباشـد (عقيلي و
همکاران .)1389 ،مصرف محصوالت دريايي عالوه بر اينکه
متأثر از عوامل قيمتي و درآمدي است ،تحت تأثير ساير
متغيرها نظير اقليم ،فرهنگ ،ميزان و دسترسي به بازار و
متغيرهاي دموگرافيك نيز ميباشد (دادگر و
همکاران .)1393،عوامل موقعيتي درکنار عوامل فرهنگي-
اجتماعي و گروهي و عوامل آميختـة بازاريـابي در فراينـد
تصـميمگيـري خريد مؤثرند (عادلي .)1393 ،ازآنجاييکه
مسئوالن نهادهاي اجرايي در وزارت بهداشت عالقهمند بـه
ارتقاء و افزايش مصرف ماهي ميباشند ،ضـروري اسـت بـه
بازاريــابي محصــوالت شــيالتي ،رفتــار خريــد و
ماهيــت خواستههاي مصرفکنندگان در کنـار بـرآورد
تقاضـاي آن توجه بيشـتري شـود (حسيني و همکاران،
 .)1395مطالعاتي در اين راستا انجام شده است که در
ادامه به آنها پرداخته ميشود.
عوامل مؤثر بر خريد محصوالت شيالتي را گروهي از
محققين در مکانهاي مختلف بررسي کردند و نقش
عواملي مانند کيفيت ،تازگي ،قيمت ،بهداشتي بودن محل
توزيع ،بر تصميم به خريد مصرفکنندگان مؤثر بوده است
(عادلي و شعبانپور1386 ،؛ عقيلي و همکاران1389 ،؛
عادلي و همکاران Hall .)1395 ،و  )2013( Ambergدر
شمال غرب اقيانوس آرام و  Prasadو Madhavi
( )2014در ناحيه وست گودواري هند ،تازگي و قيمت را
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بهتري اعمال و گام موثري در افزايش سهم مصرف سرانه
آن برداشت (روستا و همکاران.)1391 ،
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 :Βبرداري است از ميانگين ويژگيهاي موجود در جامعه،
 :ωبرداري از ويژگيهاي خاص افراد و  :Xjبرداري از
متغيرهاي مستقل (اميني1392 ،؛ ممدوحي و
ميرمحمدي 1396 ،؛ .)Arouna et al., 2015
مدل لوجيت مخلوط را ميتوان از انعطافپذيرترين
مدلهاي انتخاب دانست .برخالف ساير مدلهاي انتخاب از
جمله پروبيت ،توزيع خطاها در آن الزاماً بر فرض توزيع
نرمال استوار نيست و قادر به در نظرگيري هر نوع توزيعي
براي عبارتهاي تصادفي خطاست (ممدوحي و
ميرمحمدي1396،؛  .(Arouna et al., 2015لذا،
پارامترهاي مدل با روش حداکثر درست نمائي که در
مطالعات بسياري استفادهشده است ،تخمين زده ميشوند
( McFadden and Train, 2000; Bartles et al.,
.)2006
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مواد و روشکار
مدلسازی انتخاب
در اين پژوهش جهت بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب
ماهيان پرمصرف ،از مدلهاي انتخاب استفاده شده است
که به علت رفتاري بودن آنها و در نظر گرفتن مطلوبيت به
عنوان يك متغير تصادفي ،قابليت زيادي براي مدلسازي
رفتار انساني در گزينش و انتخاب دارند .در واقع ،يك مدل
انتخاب گسسته تابعي رياضي است که بر مبناي فرضيه
حداکثر سازي مطلوبيت بنا شدهاند و تقاضا را نتيجه
تصميمات مختلف هر فرد در نظر ميگيرند که اين
تصميمات معموالً شامل انتخاب از ميان مجموعهاي از
گزينههاست .بر اساس نظريه حداکثر سازي مطلوبيت اگر
تصميمگيرنده يك فرد منطقي باشد ،گزينهاي را انتخاب
ميکند که داراي حداکثر مطلوبيت باشد و در نتيجه،
تصميمگيري او کامالً منطقي و پايدار خواهد بود ( Bhat,
 .)2005اما اين امر در واقعيت همواره صادق نيست و در
عمل ،افراد هميشه بهترين حالت فعاليت موردنظر را
انتخاب نميکنند و لزوم ًا انتخابهاي آنها در طول زمان
پايدار نميباشد .براي رفع اين نقيصه ،مفهوم مطلوبيت
تصادفي معرفي شده است .اين مطلوبيت شامل دو بخش
سيستماتيك و تصادفي ميباشد .بخش تصادفي به منظور
جبران عدم اطمينانهاي ناشي از آگاهي کامل مدلساز در
نحوه تمايز و فرقگذاري بين گزينهها از سوي
تصميمگيرندگان ،در مدل لحاظ ميشود ( Arouna et
 .)al., 2015لذا ،ارزش غير قابل مشاهده مطلوبيت
مصرفکننده  nام از انتخاب ماهيان گروه  jام ،Unj ،تابعي
از دو بخش سيستماتيك  ،Vnjو تصادفي  ،εnjو به صورت
رابطه  1نمايش داده ميشود:
(Unj = Vnj + εnj )1
فرض ميشود بخش سيستماتيك  Vnjتابعي از متغيرهاي
توضيحي گوناگوني است که به عنوان تابع رگرسيون
تعميم يافته فرموله ميشود .سالهاست که مدل لوجيت
ترکيبي ( )MNLپايه و اساس تجزيه و تحليل انتخاب

گسسته است .اما با توجه به نواقص موجود در اين مدل
بهخصوص فرض استقالل گزينهها ( ،)IIAمحققين
مدلهاي مختلفي را توسعه دادهاند .بهعالوهMNL ،
ناهمگونيهاي ترجيحات غيرقابل مشاهده را در نظر
نميگيرد .براي پرهيز از مشکالت مذکور ،روش مورد
استفاده ،روش لوجيت مخلوط ( )MXLبا ضرايب تصادفي
است (گلستانيان و همکاران .)1399 ،بنابراين ،برخالف
مدل لوجيت استاندارد که فرض ميکند ضرايب مقادير
ثابتي بوده و براي هر يك از افراد جمعيت يکسان هستند،
لوجيت مخلوط اجازه ميدهد که اين ضرايب بر جمعيت
به طور تصادفي تغيير کنند .افراد مختلف ذائقههاي
مختلفي دارند .لذا ،ميتواند توزيعي از اين ذائقه بر جمعيت
وجود داشته باشد که ضرايب تصادفي قادر به نمايش اين
تنوع خواهند بود .بنابراين ،مدل لوجيت مخلوط به صورت
رابطه ( )2فرموله ميگردد:
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اثرات نهایي
اثرات نهايي تغيير در احتمال ،يك رويداد را به ازاء يك
واحد تغيير در هر متغير مستقل ،وقتي ساير متغيرها ثابت
در نظر گرفته ميشود ،نشان ميدهد .اثرات نهايي در مورد
متغيرهاي طبقهبنديشده بر اساس اختالف احتمال
پيشبينيشده هر طبقه بيان ميشود ( Green and
 .)Hensher, 2010اثر نهايي يك واحد تغيير در  Xkبر
احتمال گروه  ، jبا استفاده از رابطه ( )3محاسبه ميشود:
() 3
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 :nحجم نمونه :N ،حجم جامعه (خانوار) :z ،متغير
استاندارد نرمال :d ،مقدار خطا
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بخش

تعداد خانوار

تعداد نمونه

فين
مرکزي
تخت
قلعه قاضي

4763
177420
9479
4399

9
347
19
9

جمع

196220

384

سپس دادهها به صورت مصاحبه حضوري با استفاده از
پرسشنامهاي مشتمل بر ويژگيهاي جمعيتشناختي و
اقتصادي و ويژگيهاي انواع ماهيان در قالب طيف پنج
گزينهاي ليکرت در سال 1397جمعآوري گرديد.
کارشناسان و خبرگان ،روائي پرسشنامه و پايايي آن را نيز
بر اساس ضريب آلفاي کرنباخ ( )0/808تائيد نمودند .پس
از جمعآوري دادهها ،ماهيان پرمصرف منطقه مورد مطالعه
بر اساس قيمت و ويژگيهاي ماهي به سه گروه به شرح
ذيل تقسيم شدند:
ماهيان گروه  ،1لذيذتر ،داراي گوشت بيشتر و سفيدتر،
اندازه متوسط ،تيغ کمتر ،پوست و تيغ راحتتر جدا
ميشود و ميانگين قيمتي باالتري دارند که شامل ماهيان
حلوا ،شير ،قباد ،سنگسر ،سرخو ،هامور ،شوريده ،راشگو،
ميش ماهي و هوور است.
ماهيان گروه  ،2داراي ميزان متوسطي از ويژگيهاي گروه
 1و گروه  3هستند و شامل ماهيان کفشك ،شورت ،چمن،
شعري ،کوتر ،سوکال ،گيش ،کافر و سوس ميباشد.
ماهيان گروه  ،3داراي ميزان گوشت کمتر و تيرهتر ،اندازه
ريزتر ،داراي تيغ ريز و زياد ،پوست و تيغ بهراحتي جدا
نميشود و ميانگين قيمتي پائينتري دارند که شامل
ماهيان کوسه ،ساردين ،گاريز ،طالل ،صبور ،چنگو ،خاليه
و متوته ميباشد.
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روش جمعآوری دادهها و مدل تجربي
جامعه آماري اين تحقيق خانوارهاي شهرستان بندرعباس
ميباشد .دادهها از چهار بخش فين ،مرکزي ،تخت و قلعه
قاضي واقع در شهرستان بندرعباس (استان هرمزگان)
جمعآوري شده است .در تمامي بخشهاي اين شهرستان
مصرف ماهي معمول بوده و بهنظر نميرسد در بخش
خاصي کمتر يا بيشتر باشد .به عبارت ديگر ،ناهمگوني
(واريانس) در تمامي بخشها به يك ميزان وجود دارد.
بنابراين ،براي جمعآوري دادهها روش تصادفي خوشهاي
استفاده شد بهطوريکه هر يك از بخشهاي مذکور يك
خوشه در نظر گرفته شده است .با استفاده از فرمول
کوکران ،حجم کل نمونه بهدست ميآيد (عميدي:)1384 ،

جدول :1حجم نمونه مورد بررسي
Table 1: Sample size of the study
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معموالً اثر نهايي در ارزشهاي ميانگين متغيرها محاسبه
ميشود (پورصباغي و مسيحي.)1392 ،

با درنظر گرفتن  pو  0/5( qو  ،)0/5سطح خطاي  5%و
کل جامعه مصرفکنندگان که  196220خانوار بودند،
حجم نمونه  384نفر (سرپرست خانوار) بهدست آمد که با
توجه به نسبت جمعيت هر بخش از کل جامعه ،تعداد
نمونه هر بخش تعيين گرديد (جدول .)1
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با استفاده از مطالعات انجامشده عوامل جمعيت
شناختي و اقتصادي به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته
شده است ،مؤلفههاي عوامل جمعيت شناختي شامل تأهل
و تحصيالت و تعداد دفعات مصرف ميباشد .عوامل

()6

اقتصادي شامل درآمد و قيمت است و قيمت به عنوان
متغير تصادفي (با توجه به عدم ثبات قيمت ،اين متغير از
دفعهاي به دفعه ديگر خريد يا از مکاني به مکان ديگر
مقدار آن تغيير ميکند ،).در مدل در نظر گرفته شده و
مدل تجربي ذيل برآورد شده است:

)Yi=α0+α1(price)+α2(marital status)+α3(education)+α4(Consumption times)+α5(income

 :Yiگروه ماهيان αi ،ها :ضرايب متغيرهاي مستقل مذکور
در مدل که بايد برآورد شوند.
نتايج
توصيف متغيرهای مورداستفاده در مدل
ويژگي گروههاي ماهيان در جدول  2ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده ميشود ،بيشتر خانوارها ماهيان
گروه يك را انتخاب کردهاند .جهت بررسي تفاوت

ويژگيهاي ماهي در گروههاي سهگانه از آزمون کروسکال-
واليس استفاده شده است .انتخاب ماهي تازه در هر سه
گروه غالب است و تفاوت معنيداري از اين نظر بين
گروهها مشاهده نميشود در حاليکه گروههاي سهگانه در
ساير ويژگيها تفاوت معنيداري باهم دارند .گروه يك
ماهيان ازنظر ميزان گوشت ،طعم ،رنگ ،تيغ کمتر و
راحتي استفاده نسبت به دو گروه ديگر از امتياز بيشتري
برخوردار است.

گروهها
گروه ا
گروه 2
گروه 3
آماره کاي مربع
سطح معنيداري

درصد

ميزان

فراواني

گوشت

61/5
4/7
33/9

طعم

رنگ

تيغ کمتر

تازگي

اندازه

راحتي
استفاده

4/24
3/95
2/23
263/008

4/74
3/83
2/61
224/843

4/35
3/66
2/15
257/105

4/43
3/45
2/03
270/603

4/66
4/73
4/74
0/841

2/32
4/12
4/25
250/583

4/41
3/5
2/33
270/455

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/657

0/000
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يافتهها همچنين نشان ميدهد که بيش از  %60از
مصرفکنندگان مورد مطالعه ميزان گوشت ،طعم ،رنگ
گوشت و ظاهر ماهي ،تيغ کمتر و راحتي استفاده را در
انتخاب ماهي (در سطح زياد و بسيار زياد) مؤثر دانسته در
حاليکه ويژگيهاي مذکور در انتخاب ماهيهاي دو گروه
ديگر بهخصوص گروه سوم تأثيرگذار نيست .در مورد
چگونگي عرضه بايد متذکر شد که بستهبندي تأثير
فاحشي در انتخاب نوع ماهي نداشته است و در صورتيکه
ماهي بستهبنديشده باشد ،مصرفکنندگان اندازه متوسط
فيله ( )%61/7و ماهي کامل ( )%71/4را ترجيح ميدهند.

 64/5درصد از مصرفکنندگان نيز ماهي تازه پاکشده را
ترجيح ميدهند 66 .درصد ماهي را از بازار ماهيفروشان،
 22درصد از صيادان 6/5 ،درصد از فروشگاه و  5/5درصد
از هر سه محل خريداري ميکنند .بهداشت فروشنده
( )%79و نزديکي مکان توزيع ( )%58نيز در خريد ماهي
بهخصوص ماهيان گروه اول تأثيرگذار بوده است .از نظر
فرهنگي بايد اشاره کرد که عالقه ،عادات و رسوم غذايي،
آشنايي با روشهاي طبخ ماهيان مختلف وفاداري
مصرفکنندگان را به نوع خاصي از ماهي بههمراه داشته
بهطوريکه نگرش و عالقه فردي به ميزان  ،%88آشنايي با
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جدول  :2درصد فراواني و ميانگين وزني ویژگيهای گروههای ماهي
Table 2: Frequency and mean weight characteristics of fish groups
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 0/05معنيدار است ،نرمال بودن توزيع تأييد نميشود و
استفاده از مدل لوجيت بالمانع است .جهت اعتبار مدل
لوجيت مخلوط ،بايد فرض صفر آزمون رگرسيون موازي رد
شود ( .)Green and Hensher, 2010با توجه به مقدار
آماره آزمون ( )X2=16500/055که در سطحي نزديك به
صفر معنيدار است ،اين فرضيه مورد قبول واقع نميشود .به
عبارت ديگر ،اثر هر متغير توضيحي در تمامي دستهها ثابت
نيست .مقادير عامل تورم واريانس ( )VIFمحاسبهشده براي
کليه متغيرهاي مستقل مدل کمتر از  10بوده است که
داللت بر فقدان همخطي حاد بين اين متغيرهاست.
نتايج برآورد مدل لوجيت مخلوط در جدول  3ارائه شده
است.

روش طبخ  ،%67عادات و رسوم  ،%60وفاداري به نوع
خاصي از ماهي  %37در انتخاب نوع ماهي مؤثر بوده است.
برآورد مدل لوجيت مخلوط
جهت بررسي تأثير عوامل مختلف بر انتخاب نوع ماهي از
مدل لوجيت مخلوط استفاده شده است .قبل از برآورد مدل
بايد تطابق توزيع بررسي شود .جهت تعيين اينکه آيا اين
نمونه از جامعه با توزيع نرمال بهدستآمده از آزمون
کولوموگروف-اسميرنوف استفاده شد .با توجه به اينکه مقدار
آماره آزمون ( )0/395در سطح احتمال کمتر از

جدول :3نتایج برآورد مدل لوجيت مخلوط
Table 3: Estimated results of the mixed logit model

متغيرهای توضيحي

ضرایب مدل
ضرایب

خطای استاندارد

اثرات نهائي
ضرایب

گروه 2

تأهل
تحصيالت
دفعات مصرف
درآمد

-0/9787281
***-1/101582
***1/000505
***-5/143673

0/0333
-0/000853
0/7129913
**
0/02085
-0/047196
0/3267752
*
0/015632
0/029426
0/3772557
0/088832
-0/135716
1/232114
 = 0/0515886احتمال انتخاب گروه 3

گروه 3

تأهل
تحصيالت
دفعات مصرف
درآمد

**-1/523575
**-0/714312
*0/570502
***-8/001791

0/044343
**-0/093412
0/6613602
*
0/020616
-0/035701
0/325042
*
0/016847
0/029724
0/3398615
0/166657
***-0/485342
1/197388
=0/91331265احتمال انتخاب گروه 1

گروه 1

***Wald chi2(9) : 74/78
Log likelihood: -87/015594

* *** ،** ،بهترتيب معنيداري در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد را نشان ميدهد.
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تأهل
تحصيالت
دفعات مصرف
درآمد

0/094275
***0/082867
**-0/059132
***0/621018
 : 1152تعداد مشاهدات

0/058107
0/031049
0/024986
0/209236
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**0/0000138

0/0791503
 = 0/03521099احتمال انتخاب گروه 2

قيمت (متغير تصادفي)
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خطای استاندارد
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بحث
در اين تحقيق اثرات تاهل ،تحصيالت ،دفعات مصرف و
درآمد بر انتخاب نوع ماهي بررسي گرديد .يافتهها نشان
داد که ترجيح متأهلين ماهيان گروه اول است .از
آنجاييکه تيغ و پوست ماهيان گروه اول راحتتر جدا

] [ DOR: 20.1001.1.10261354.1400.30.3.3.2

آماره کاي مربع ( )74/78با خطاي ناچيز نزديك به صفر
( )0/000معنيدار است که بيانگر قدرت برازش الگو
ميباشد .گروه اول ماهيان که داراي بيشترين فراواني
مصرف است ،به عنوان گروه پايه در نظر گرفته شده و
ساير گروهها نسبت به آن سنجيده شدهاند .نتايج وجود
تنوع در ترجيح انواع ماهيها را تائيد ميکند .در گروه دوم
و سوم متغيرهاي تحصيالت و درآمد منفي و معنيدار
هستند .بدين معني که با افزايش سطح تحصيالت و
درآمد ،احتمال انتخاب ماهيان گروه دوم و سوم نسبت به
گروه اول کاهش مييابد .اثرات نهايي منعکسشده در
جدول نشان ميدهد که با افزايش سطح تحصيالت،
احتمال انتخاب ماهيان گروه دوم و سوم بهترتيب پنج و
چهار درصد نسبت به گروه اول کاهش مييابد در حاليکه
احتمال انتخاب گروه اول هشت درصد افزايش مييابد .با
افزايش سطح درآمد ،احتمال انتخاب گروه سوم حدود 48
درصد کاهش و احتمال انتخاب گروه اول حدود  62درصد
افزايش مييابد .در گروه سوم متغير تأهل نيز منفي و
معنيدار است .به عبارت ديگر ،متأهلين ماهيان گروه يك
را به گروه سه ترجيح ميدهند که با توجه به اثر نهايي آن،
احتمال آنکه متأهلين گروه سوم نسبت به گروه اول
انتخاب کنند ،حدود نه درصد کاهش مييابد .متغير تعداد
دفعات مصرف در هر دو گروه مثبت و معنيدار است .بدين
معني که با افزايش تعداد دفعات مصرف ،احتمال انتخاب
ماهيان گروه دوم و سوم نسبت به گروه پايه افزايش
مييابد .اثرات نهايي نشان ميدهد که با افزايش تعداد
دفعات مصرف ،احتمال انتخاب گروه دوم و سوم حدود 3
درصد افزايش و احتمال انتخاب گروه اول حدود  6درصد
کاهش مييابد .متغير قيمت نيز با ضريب مثبت معنيدار
است .بدين معني که با افزايش قيمت احتمال انتخاب
ماهيان گروه  2و  3نسبت به گروه  1افزايش مييابد.

ميشود ،خانوارها بهخصوص آنهايي که فرزند زير  10سال
دارند ،ماهيان اين گروه را انتخاب ميکنند .با افزايش
سطح تحصيالت تمايل مصرفکنندگان به انتخاب گروه
اول افزايش و احتمال انتخاب گروه سوم کاهش مييابد .با
افزايش سطح تحصيالت ،خريداران در انتخاب نوع ماهي
بيشتر دقت کرده و ماهيهاي داراي کيفيت گوشت باالتر و
طعم بهتر را انتخاب ميکنند .در مطالعات دادگر و
همکاران( ،)1393کشاورز محمدي و رضايي پندري
( ،)1393نعمتالهي و همکاران ( )1394و ثمرههاشمي و
همکاران ( )1396نيز به نتايج مشابهي دستيافتهاند در
حاليکه در مطالعات باقيانيمقدم و عيوضي ( )1390و
عادلي و همکاران ( )1395ارتباطي بين سطح تحصيالت با
فراواني مصرف ماهي مشاهده نشده است .اين در حالي
است که ماهيان گروه سوم و دوم به دليل ارزانتر بودن
آنها ،بهدفعات بيشتري نسبت به ماهيان گروه اول مصرف
ميشود .شايان ذکر است ،با افزايش قيمت ،انتخاب
مصرفکنندگان از گروه اول به سمت گروههاي دوم و
سوم تغيير مييابد 38/5 .درصد خانوارهاي بندرعباسي
حداقل يكبار در هفته ماهي مصرف ميکنند .دفعات
مصرف ماهي در مناطق نزديك به آبها بيشتر ( Ahmed et
 al., 2011و علينژاد و همکاران )1394 ،و در مناطق دور
از آب درياها ،کمتر (عادلي و همکاران1395 ،؛ فلسفيان و
افهم )1396 ،مشاهده شده است .با افزايش سطح درآمد
تمايل به مصرف ماهيان گروه اول افزايش مييابد.
ماهيهايي که داراي کيفيت گوشت باالتري هستند ،طعم
و مزه لذيذتري دارند ،تيغ آنها بهراحتي جدا ميشوند و
ظاهر بهتري دارند که البته داراي قيمت باالتري نيز نسبت
به دو گروه ديگر ميباشند .نتايج مشابه دادگر و همکاران
( ،)1393نعمتالهي و همکاران ( ،)1394عادلي و
همکاران ( ،)1395ثمره هاشمي و همکاران (،)1396
فلسفيان و افهم ( Can ،)1396و همکاران(،)2015
 Akinbodeو  ،)2012( Dipeoluتأييد اثر مثبت درآمد
بر ميزان مصرف ماهي ميباشد.
با توجه به ارزش غذايي ماهي و نقش آن در سالمت
مصرفکنندگان و همچنين افزايش قيمت روزافزون آن،
ميتوان با تدوين استراتژيها و اعمال برنامههاي مناسب
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پورصباغي م .و مسيحي س .1392 ،.برآورد ميزان
تمايل به پرداخت کشاورزان به منظور کاهش آلودگي
رودخانه کارون با استفاده از دو الگوي الجيت و
هکمن .فصلنامه علوم محيطي.54-45 :)2( 11 ،
ثمرههاشمي ،خ ،.ضيایي ،س .و ثمرههاشمي ،الف،.
 .1396بررسي مؤلفههاي مؤثر بر مصرف ماهي تازه در
ايران .مجله علمي شيالت.127-119 :)3( 26 ،
حسيني ،م ،.عادلي ،الف .و واحدی ،م .1395 ،.بررسي
الگو و ساليق خريد مصرفکنندگان ماهي در شهر
ساري .مجله علمي شيالت ايران.112-103 :)3( 25 ،
حياتي ،ب ،.نصرتي ،ش ،.پيشبهار ،الف .و
محمدرضایي ،ر .1392 ،.تحليل عوامل مؤثر بر رفتار
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منابع
اميني ،و .1392 ،.ارائه يك مدل تقاضاي سفر با دوچرخه:
مطالعه موردي شهر تهران .پاياننامه کارشناسي ارشد
رشته مهندسي عمران گرايش برنامهريزي حملونقل،
گروه برنامهريزي حملونقل ،دانشکده مهندسي عمران
و محيطزيست ،دانشگاه تربيت مدرس.
بينام .1397 ،سازمان شيالت ايران .برگرفتهشده از سايت
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بازاريابي ،ضمن جلوگيري از کاهش مصرف ،خانوارها را به
سمت مصرف ماهيان گروههاي دوم و سوم سوق داد.
کاميابي در بازاريابي در ارزيابي دايم "خود ،رقيب و
مشتري" است که در اصطالح با عنوان  3Cs1شناخته
ميشود .به عبارت ديگر ،بايد خصوصيات رقيب (در اينجا
ماهيان گروه اول) و خود (در اينجا ماهيان گروه دوم و
سوم) را شناخت .سهم بازار ،نقاط قوت و ضعف رقيب و
خود را نيز برآورد کرد و از تلفيق آنها با خواسته مشتري
(مصرفکنندگان) بهترين استراتژيهاي رقابتي در بازار را
تدوين کرد .طبق نظر مايکل پورتر استراتژيهاي رقابتي
در سه زمينه هزينه تمامشده کمتر ،متمايز بودن و نوع
انتخاب بازار قابل بررسي است .در شرايطي قيمت
تمامشده کمتر ايجاد توان رقابتي ميکند .در مواردي
متمايز بودن (اعم از رنگ ،بستهبندي و ظاهر) و در موارد
ديگر نوع انتخاب بازار که آن را "بازار کانون" ميدانند،
توان رقابتي ايجاد ميکنند .در اين راستا از آنجاييکه
مصرفکنندگان نزديکي مکان توزيع ،تيغ کمتر و راحتي
استفاده را در انتخاب ماهيان گروه اول موثر ميدانند،
ميتوان ماهيان گروه دوم و سوم که هزينه کمتري دارند را
به صورت تميزشده (بدون پوست و تيغ) و بستهبندي شده
در بازار توزيع کرد (استراتژي رقابتي هزينه تمامشده
کمتر) .همچنين با توجه به اينکه هر گروه از ماهيان
شيوه و نحوه پخت متفاوتي در منطقه مورد مطالعه دارند،
با افزودن طعمدهندهها و چاشنيها به بستهبنديها يا ارائه
آنها هنگام فروش و درج نحوه پخت مناسب در برچسب
روي بستهبندي ماهيها ،تهيه بروشور و کليپهاي
آموزشي ميتوان رنگ و طعم ماهيهاي گروه  2و  3را
تغيير داده و مصرفکنندگان بهخصوص آنهايي که از سطح
تحصيالت بيشتري برخوردار بوده و رنگ و طعم ماهيان
گروه اول در انتخاب آنها موثرند را به سمت خريد اين
گروه از ماهيها سوق داده و سالمت اعضاء خانواده را
بهبود بخشيد .عالوه بر آن ،ميتوان تمامي مشخصات
محصول ،تاريخ و محل صيد را همانند محصوالت داراي
برند و کد  QRرا در برچسبها درج نمود و رضايت بيشتر
مصرفکنندگان را حاصل کرد .بدينترتيب ،با توجه به

دفعات مصرف بيشتر اين دو گروه از ماهيان ،سهم بازار
آنها را نيز افزايش داد (استراتژي رقابتي تمايز) .همچنين
با توجه به اينکه  66درصد مصرفکنندگان ماهي را از
بازار ماهيفروشان خريداري ميکنند ،در فضاي اين بازار
مکانهايي به ارائه اطالعاتي در مورد ارزش غذايي ماهيها
و انواع پخت آنها (بهخصوص گروههاي دوم و سوم)
اختصاص داده شده و فضايي مناسب ايجاد شود که عالوه
بر فروش ماهي شامل بخشهايي مانند پخت انواع غذاهاي
دريايي و فضايي مانند پارک آکواريوم براي تفريح داشته
باشد تا عالوهبر اينکه افراد خريد ميکنند ،از محيط آن
لذت برده و با انواع غذاهاي دريايي و پخت آنها آشنا شوند
(استراتژي رقابتي نوع بازار).
بنابراين ،با ساماندهي بازار ميتوان مصرفکنندگان را به
مصرف بيشتر انواع ماهي ترغيت نمود و گامي هرچند
کوتاه در تضمين سالمت جامعه برداشت.
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Abstract:
Despite the great benefits of aquatic to the health of the society and its good production
capacity in Iran, the per capita consumption of this meat is lower compared to the other meats
in the household food basket. The present research studied the factors affecting the selection
of high- consumption marine fish in Bandar Abbas. The required data including the
characteristics of consumed marine fishes, economic and demographic characteristics of
households, were collected using a cluster random sample of 384 households in the summer
of 1397. High-consumed fishes in the study area were classified into three groups based on
their prices and characteristics, which are statistically significant according to the KruskalWallis test. The mixed logit model was used to find the effect of economic and demographic
characteristics on the selection of fish species. The results showed that with the increase in the
level of education and income, the probability of choosing the first group increases by 8 and
62 percent, respectively. In other words, fishes with easy separable blades and more meat and
better taste are selected. However their price is higher compared to the second and third
groups. The latter two groups of fishes are consumed more often than the first group as they
are cheaper. Given the nutritional value of fish and its role in consumer health, marketing
promotional programs can lead the consumers to use the second and third groups of fishes
more than the first group.
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