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 پژوهشی: –مقاله علمی 

  یعوامل  مؤثر بر انتخاب ماهيان پرمصرف درياي

 شهرستان بندرعباس( :ي) مطالعه مورد
 

 1الهام خواجه پور ،1، سميه اميرتيموري*1ئيانکار، صديقه نبيسعيده گل
 

*s.nabidian@uk.ac.ir 

 

 انشکده کشاورزي، دانشگاه شهید باهنر کرمانبخش اقتصاد کشاورزي، د -1

 

 1399رداد متاریخ پذیرش:                                                     1399فروردین تاریخ دریافت: 

 
 چکيده 

 نيدر اي مناسبي نيز هاتيظرفاز  کشور کهبراي سرانه آن  مصرف جامعه، سهم يسالمت يبرا آبزيان فراوان يهاتيمز باوجود
تحقيق حاضر . دارد قراري نييدر سطح پا هاگوشت سايربا  سهيدر مقا يرانيا يخانوارها ييدر سبد غذا ،ستا عرصه برخوردار

شامل  ازين مورد يهادادهعوامل مؤثر بر انتخاب ماهيان پرمصرف دريايي را در شهرستان بندرعباس بررسي نموده است. 
 ، با استفاده از يک نمونه تصادفيخانوارها يشناخت تيجمع و ياقتصادهاي ويژگيهاي ماهيان دريايي مصرفي و ويژگي
منطقه مورد مطالعه براساس قيمت و ماهيان پرمصرف است.  شدهي گردآور 1397در تابستان خانوار شهرستان  384از  ايخوشه

اري داراي تفاوت آم لحاظ ازواليس  -طبق آزمون کروسکال هاويژگياين بندي شدند که در سه گروه دستههاي ماهي ويژگي
 استفادهاز مدل لوجيت مخلوط  يي بر انتخاب انواع ماهشناختتيجمعو  يهاي اقتصادويژگي ريتأث يند. جهت بررسهست دارمعني

 بهيابد. درصد افزايش مي 62و  8 بيترتبه، احتمال انتخاب گروه اول و درآمد با افزايش سطح تحصيالتد که دانتايج نشان  .شد
شوند که جدا مي يراحتبه آنها غيتو  باشند طعم و مزه لذيذتر ،تريشکه داراي گوشت بد نشويانتخاب مهايي ماهي ،گريد عبارت

تر بودن گروه به دليل ارزانن دو ياماهيان باشند. مي دوم و سوم يهاگروهماهيان البته داراي قيمت باالتري نيز نسبت به 
با توجه به ارزش غذايي ماهي و نقش آن در سالمت  د.نشوان گروه اول مصرف ميبيشتري نسبت به ماهي دفعاتبه

هاي دوم کنندگان بيشتري را به سمت مصرف ماهيان گروهمصرف ،هاي ترفيع بازاريابيتوان با ارائه برنامهکنندگان، ميمصرف
 و سوم سوق داد.

 
 دريايي ناکنندگان، مدل لوجيت مخلوط، ماهيرفتار مصرف :يديکل لغات
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 مقدمه
از  يکي. باشديماز عوامل مهم سالمت  يکيه سالم يتغذ
 آبزيان يوانيح نيپروتئ هکنندنيمنابع تأم نيترمهم

و  انيفراوان مصرف آبز يهاتيمز باوجود. هستند
 مصرف جامعه، سهم يسالمت يبرا يالتيش يهافرآورده

 نيدر از ين يمناسب يهاتيظرفاز  کشور که يبراسرانه آن 
( لوگرميک16) ين جهانيانگيبا م ،عرصه برخورداراست

و  انيفلسف؛ 1389ي و همکاران، ليعق) دارد ياديفاصله ز
 سهم ماهي در رژيم غذايي جهان نزديك به(. 1396، افهم
در  متوسط مصرف ماهيکه گرم در روز رسيده درحالي 47

 يکي .(1394 همکاران، عبدي و) است گرم در روز 5ايران 
عدم توجه  مصرف، اخـتالف ـنيا ياساسـ لياز دال
متنوع  هايفرآورده و ناشناخته ماندن انيبه آبز يتخصص

و  يليعق) باشـديبـه بـازار مـ توجهيبيآنها به جهت 
نکه يا عالوه بر يياي(. مصرف محصوالت در1389همکاران، 

ساير  ريتأثت است، تح يو درآمد يمتيمتأثر از عوامل ق
به بازار و  يزان و دسترسيم، فرهنگ، مير اقليرها نظيمتغ
باشد )دادگر و يز ميك نيدموگراف يرهايمتغ

 -(. عوامل موقعيتي درکنار عوامل فرهنگي1393همکاران،
و عوامل آميختـة بازاريـابي در فراينـد  يو گروهاجتماعي 

 کهييجاازآن(. 1393، يگيـري خريد مؤثرند )عادلتصـميم
 مند بـهمسئوالن نهادهاي اجرايي در وزارت بهداشت عالقه

 باشند، ضـروري اسـت بـهارتقاء و افزايش مصرف ماهي مي
، رفتــار خريــد و بازاريــابي محصــوالت شــيالتي

کنندگان در کنـار بـرآورد هاي مصرفخواسته ماهيــت
، ارانحسيني و همک) توجه بيشـتري شـود تقاضـاي آن

در که است  شده انجامراستا اين در مطالعاتي  (.1395
 شود. يپرداخته مبه آنها  ادامه

از  يگروه را يالتيد محصوالت شيبر خر مؤثرعوامل 
و نقش  کردند يمختلف بررس يهان در مکانيمحقق
بودن محل  يبهداشتمت، ي، قيت، تازگيفيمانند ک يعوامل

 است بوده مؤثرنندگان کد مصرفيم به خريبر تصم ،عيتوز
؛ 1389؛ عقيلي و همکاران، 1386پور، )عادلي و شعبان

در Amberg (2013 )و   Hall(.1395عادلي و همکاران، 
 Madhaviو   Prasadانوس آرام و يشمال غرب اق

مت را يو ق يتازگ ،هند يه وست گودواري( در ناح2014)

مت را ي( طعم و ق2017) Uzundumluن عامل و يترمهم
به  يعدم مصرف ماه اند.ن عامل مصرف ذکر کردهيترمهم

روزمره و عدم  ييگاه آن در فرهنگ غذاياز جا يآگاهنا
نه باال، بو و طعم نامطلوب آن ي، هزWHOه ياطالع از توص

دور ها، بودن مغازه يبهداشتري، غينبود بازارچه ماه يو حت
تازه  يبه ماه يد و عدم دسترسياز محل ص بودن

 يپندر ييرضا؛ 1390مقدم،  يانيباقعيوضي و ) ددگريبرم
، يپندر ييو رضا يکشاورز محمد؛ 1393، و همکاران

 يهايژگياثر و عمدتاً(. عالوه بر موارد مذکور که 1393
از مطالعات اثر  يا، در پارهشده يبر مصرف بررس يماه

سن  .ده استيگرد يبررسز ينبر مصرف  يعوامل فرد
ر ده سال و افراد يودک زسرپرست خانوار، وجود ک

؛ 1392، و همکاران ياتيحمار در خانواده )يسالخورده و ب
، (1396، افهمو ان يفلسف؛ 1396، و همکاران يثمره هاشم

مت و درآمد يالت، تعداد اعضاء خانوار، قيسطح تحص
؛ 1394، و همکاران ينعمت اله؛ 1393،دادگر و همکاران)

Ahmed et al., 2011 ؛Akinbode and Dipeolu, 

 هيانطاکدر  بوده است. مؤثر يشتر ماهيبر مصرف ب (2012
الت و ين مصرف و تحصيب يداريمعن يز همبستگيه نيترک

(. مصرف Can et al., 2015درآمد مشاهده شده است )
است  توجه موردشتر يب يساحل يان تازه در نواحيآبز

کنندگان ت مصرفي( و اکثر1394و همکاران،  نژاديعل)
 يبندان بستهيبه مصرف ماه يليتما ين نواحيبه اك ينزد

شتر مطالعات يدر ب (.1395، ينيو حس يندارند )عادل
ن ييعاز ت يبر مصرف ماه مؤثرعوامل  ي، جهت بررسمذکور

ت يجول يهاز از مدلين ياو در پاره يب همبستگيضر
 استفاده شده است. 

تن  300هزار و 15از هرمزگان با توليد بيش  کهييآنجا از
تن ماهي در دريا  500هزار و  4ميگوي پرورشي و بيش از 

رتبه اول توليد آبزيان را در کشور بدست است توانسته 
در مطالعه حاضر رفتار  ،(1397نام، )بي آورد

ي قرار بررس موردعباس شهرستان بندر کنندگانمصرف
ضمن شناسايي عوامل موثر برمصرف  ـوانگرفته است تا بت
هاي با استفاده از استراتژي ،ف درياييماهيان پرمصر

 تيريمد يالتيمحصـوالت شـ عيبر توزرقابتي در بازار  
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سرانه  مصرف سهماعمال و گام موثري در افزايش  يبهتر
 . (1391)روستا و همکاران،  برداشتآن 

 
 کارروشمواد و 

 سازی انتخابمدل
انتخاب  رب مؤثرعوامل  يبررس جهتدر اين پژوهش 

 انتخاب استفاده شده است يهااز مدل ،رمصرفان پيماه
 بهت يبودن آنها و در نظر گرفتن مطلوب يبه علت رفتار که

 يسازمدل يبرا ياديت زي، قابلير تصادفيك متغي عنوان
ك مدل ي ،واقع درنش و انتخاب دارند. يدر گز يرفتار انسان

ه يفرض يبر مبنااست که  ياضير يانتخاب گسسته تابع
جه يتقاضا را نت و اندت بنا شدهيمطلوب يزحداکثر سا

ن يرند که ايگيمات مختلف هر فرد در نظر ميتصم
از  ياان مجموعهيشامل انتخاب از م معموالًمات يتصم

ت اگر يمطلوب يحداکثر سازه يهاست. بر اساس نظرنهيگز
را انتخاب  يانهيگز ،باشد يفرد منطقك يرنده يگميتصم

 ،جهينت درت باشد و يحداکثر مطلوب دارايکند که يم
 ,Bhat) دار خواهد بوديو پا يمنطق کامالًاو  يريگميتصم

ست و در يت همواره صادق نين امر در واقعياما ا .(2005
ت موردنظر را ين حالت فعاليشه بهتريعمل، افراد هم

در طول زمان  آنها يهاانتخاب لزوماً و  کنندنميانتخاب 
ت يمفهوم مطلوب ،صهين نقيرفع ا يبرا. باشدنميدار يپا

ت شامل دو بخش ين مطلوبيشده است. ا يمعرف يتصادف
 منظور به يباشد. بخش تصادفيم يك و تصادفيستماتيس

ساز در کامل مدل ياز آگاه يناش يهانانيجبران عدم اطم
 يها از سونهين گزيب يگذارز و فرقينحوه تما

 Arouna  et) شوديظ مرندگان، در مدل لحايگميتصم

al., 2015) .ت يقابل مشاهده مطلوب ريغ ارزش ،لذا
 ي، تابعnjUام،  j ان گروهيماهام از انتخاب  n کنندهمصرف

صورت  به،  و njε، و تصادفي njVسيستماتيك از دو بخش 
 :شودنمايش داده مي 1رابطه 

Unj = Vnj + εnj   )1(   
 يرهايمتغ از يتابع njVسيستماتيك شود بخش يفرض م

ون يعنوان تابع رگرس است که به يگوناگون يحيتوض
ت يهاست که مدل لوجسالشود. يافته فرموله مي ميتعم
انتخاب  ليتحل و هيتجزه و اساس ي( پاMNL) يبيترک

ن مدل يگسسته است. اما با توجه به نواقص موجود در ا
ن يمحقق(، IIAها )نهيخصوص فرض استقالل گزهب

 MNL، عالوهبهاند. را توسعه داده يمختلف يهامدل
رقابل مشاهده را در نظر يحات غيترج يهايناهمگون

مورد  روش مذکور،مشکالت ز از يپره يرد. برايگينم
 يب تصادفي( با ضراMXLت مخلوط )يروش لوج استفاده،

 فبرخال ،نيبنابرا. (1399و همکاران،  گلستانيان) است
 ريمقاد بيضرا کندياستاندارد که فرض م تيمدل لوج

هستند،  سانکيت يجمع افراداز  كيو براي هر  بوده يثابت
 تيبر جمع بيضرا نيکه ا دهديمخلوط اجازه م تيلوج
هاي کنند. افراد مختلف ذائقه رييتغ يتصادف طور به

 تيذائقه بر جمع نياز ا يعيتوز توانديم ،لذا .دارند يمختلف
 نيا شيقادر به نما يتصادف بيوجود داشته باشد که ضرا

صورت  ت مخلوط بهيمدل لوج ،نيبنابرا تنوع خواهند بود.
 گردد:يفرموله م (2رابطه )
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Β: موجود در جامعه،  ياهيژگين ويانگياست از م يبردار
ω: خاص افراد و  يهايژگياز و يبردارjX: از  يبردار

و  يممدوح ؛1392، ينيام)مستقل  يرهايمتغ
 (. Arouna  et al., 2015؛  1396 ميرمحمدي،

 نيرتريپذاز انعطاف توانيمخلوط را م تيمدل لوج
 از انتخاب يهامدل سايرخالف بر. هاي انتخاب دانستمدل

 عيتوزفرض  برخطاها در آن الزاماً  عيتوز ،تيروبجمله پ
 يعيهر نوع توز يرينظرگ درقادر به  و ستينرمال استوار ن
و  يممدوح) خطاست يهاي تصادفبراي عبارت

 ،لذا. Arouna et al., 2015)؛ 1396،يرمحمديم
که در  ينمائ مدل با روش حداکثر درست يپارامترها

شوند ين زده مي، تخماست شدهاستفاده ياريمطالعات بس
(McFadden and Train, 2000; Bartles et al., 

2006 .) 
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 یياثرات نها
ك يازاء  بهرا داد يك روي ،ر در احتمالييتغ يياثرات نها
رها ثابت يمتغ ساير ير مستقل، وقتير در هر متغييواحد تغ

در مورد  ييدهد. اثرات نهايمنشان  ،شوديم نظر گرفته در
اساس اختالف احتمال  شده بريبندطبقه يرهايمتغ

 Green andشود )يان ميشده هر طبقه بينيبشيپ

2010Hensher, ر در ييك واحد تغي يي(. اثر نهاkX  بر
 شود:يمحاسبه م (3با استفاده از رابطه ) ، jاحتمال گروه 

(3   )           

1

1
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( ) ( )
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ها محاسبه رين متغيانگيم يهادر ارزش ييمعموالً اثر نها
 (.1392، يحيو مس يپورصباغ) شوديم
 

 يها و مدل تجربداده یآورروش جمع
شهرستان بندرعباس  يق خانوارهاين تحقيا يجامعه آمار

، مرکزي، تخت و قلعه ها از چهار بخش فينداده .باشديم
 (ستان هرمزگان)ا قاضي واقع در شهرستان بندرعباس

هاي اين شهرستان بخش يآوري شده است. در تمامجمع
در بخش  رسدينظر نممعمول بوده و به يمصرف ماه

 يعبارت ديگر، ناهمگون باشد. به شتريکمتر يا ب يخاص
 وجود دارد. زانيها به يك مبخش ي)واريانس( در تمام

اي خوشه يها روش تصادفآوري دادهبنابراين، براي جمع
يك  مذکورهاي که هر يك از بخشطوريبه شداستفاده 

با استفاده از فرمول  .نظر گرفته شده است خوشه در
 :(1384، يديعم) ديآيدست محجم کل نمونه به ،کوکران

              (5 )        

2

2

2

2

1
1 [( ) 1]

z pq
dn

z pq
dN



 
 

n: جم نمونه، حN: (، خانوار) حجم جامعهz: ر يمتغ
 مقدار خطا :d ،استاندارد نرمال

و  5% يسطح خطا(، 5/0و  5/0) qو  p با درنظر گرفتن
خانوار بودند،  196220کنندگان که کل جامعه مصرف

با  که دست آمدنفر )سرپرست خانوار( به 384حجم نمونه 
تعداد  ،ت هر بخش از کل جامعهيتوجه به نسبت جمع

 .(1جدول ) ديدن گرييهر بخش تع نمونه
 

 يبررس مورد: حجم نمونه 1جدول
Table 1: Sample size of the study 

 تعداد نمونه تعداد خانوار بخش

 فين
 مرکزي
 تخت

 قلعه قاضي

4763 

177420 

9479 

4399 

9 

347 

19 

9 

 384 196220 جمع

 
از  با استفاده يحضورمصاحبه صورت  ها بهسپس داده

و  شناختيهاي جمعيتمشتمل بر ويژگي يانامهپرسش
هاي انواع ماهيان در قالب طيف پنج اقتصادي و ويژگي

 آوري گرديد.جمع1397اي ليکرت در سال گزينه
ز ينرا آن  ييايو پانامه روائي پرسش ،کارشناسان و خبرگان

پس  .نمودند ديتائ( 808/0کرنباخ ) يب آلفايضر بر اساس
ماهيان پرمصرف منطقه مورد مطالعه  ،هاوري دادهآاز جمع

به شرح هاي ماهي به سه گروه بر اساس قيمت و ويژگي
  تقسيم شدند: ذيل 

دتر، يشتر و سفيگوشت ب يذتر، داراي، لذ1ان گروه يماه
تر جدا غ راحتيغ کمتر، پوست و تي، تمتوسطاندازه 

 انياهم شاملميانگين قيمتي باالتري دارند که و  شوديم
ده، راشگو، ي، شورر، قباد، سنگسر، سرخو، هاموريحلوا، ش

 و هوور است. يش ماهيم
گروه  يهايژگياز و يزان متوسطيمداراي  ،2ان گروه يماه
کفشك، شورت، چمن،  انيماه شاملو  هستند 3و گروه  1

 .باشدمي ش، کافر و سوسي، کوتر، سوکال، گيشعر
تر، اندازه رهيکمتر و تزان گوشت يم يدارا ،3ان گروه يماه

جدا  يراحتبهغ ياد، پوست و تيز و زيغ ريت يزتر، داراير
 شاملتري دارند که ميانگين قيمتي پائين شود وينم

ه يز، طالل، صبور، چنگو، خالين، گاريکوسه، سارد انيماه
 .باشدمي و متوته
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 تيجمععوامل  شدهانجامبا استفاده از مطالعات 

متغير مستقل در نظر گرفته  عنوان بهي و اقتصادي شناخت

ي شامل تأهل شناخت تيجمعهاي عوامل شده است، مؤلفه

باشد. عوامل تحصيالت و تعداد دفعات مصرف ميو 

 عنوان بهشامل درآمد و قيمت است و قيمت  اقتصادي

)با توجه به عدم ثبات قيمت، اين متغير از متغير تصادفي 

يا از مکاني به مکان ديگر خريد  اي به دفعه ديگردفعه

 و در مدل در نظر گرفته شده ،(کند.مقدار آن تغيير مي

 شده است:برآورد  ذيلمدل تجربي 

 
Yi=α0+α1(price)+α2(marital status)+α3(education)+α4(Consumption times)+α5(income)      )6( 

 

iY: ماهيان،  گروهiα ستقل مذکور هاي مضرايب متغير :اه
 در مدل که بايد برآورد شوند.

 

 نتايج 
 ف متغيرهای مورداستفاده در مدليتوص

شده است.  ارائه 2در جدول  انيماه يهاگروه يژگيو
ان يماه خانوارها شتريب، شوديکه مشاهده م گونههمان

تفاوت يجهت بررس. اندکردهك را انتخاب يگروه 

 -گانه از آزمون کروسکالسه يهادر گروه يماه يهايژگيو
تازه در هر سه  يانتخاب ماه س استفاده شده است.يوال

ن ينظر بن ياز ا يداريمعن تفاوتو گروه غالب است 
گانه در سه يهاگروه کهيحال درشود يها مشاهده نمگروه

ك يگروه دارند.  باهم يداريها تفاوت معنيژگير ويسا
غ کمتر و يرنگ، تزان گوشت، طعم، يم ازنظران يماه

 يشترياز بيگر از امتياستفاده نسبت به دو گروه د يراحت
  .برخوردار است

 
 های ماهيگروه های: درصد فراواني و ميانگين وزني ویژگي2جدول 

Table 2: Frequency and mean weight characteristics of fish groups 

درصد  هاگروه

 فراواني

ميزان 

 گوشت

راحتي  اندازه تازگي کمترتيغ  رنگ طعم

 استفاده

 41/4 32/2 66/4 43/4 35/4 74/4 24/4 5/61 گروه ا

 5/3 12/4 73/4 45/3 66/3 83/3 95/3 7/4 2گروه 

 33/2 25/4 74/4 03/2 15/2 61/2 23/2 9/33 3گروه 

 455/270 583/250 841/0 603/270 105/257 843/224 008/263  آماره کاي مربع

 000/0 657/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0  اريدسطح معني

 
از  %60بيش از  که دهديمها همچنين نشان يافته

ميزان گوشت، طعم، رنگ  مطالعه موردکنندگان مصرف
تر و راحتي استفاده را در مگوشت و ظاهر ماهي، تيغ ک

 در دانسته مؤثرانتخاب ماهي )در سطح زياد و بسيار زياد( 
هاي دو گروه هاي مذکور در انتخاب ماهيگيکه ويژحالي

در مورد نيست.  رگذاريتأثگروه سوم  خصوصبهديگر 
 ريتأث يبندد متذکر شد که بستهيعرضه با يچگونگ
 کهيصورت درنداشته است و  يدر انتخاب نوع ماه يفاحش

کنندگان اندازه متوسط مصرف ،باشد شدهيبندبسته يماه
دهند. يح مي( را ترج%4/71) کامل ي( و ماه%7/61له )يف

شده را تازه پاک يز ماهيکنندگان نمصرفدرصد از  5/64
فروشان، يرا از بازار ماه يدرصد ماه 66دهند. يح ميترج
درصد  5/5فروشگاه و درصد از  5/6، ادانيصدرصد از  22

کنند. بهداشت فروشنده يم يدارياز هر سه محل خر
 يد ماهيز در خري( ن%58ع )يمکان توز يکي( و نزد79%)

از نظر  بوده است. رگذاريتأثان گروه اول يماه خصوصبه
، ييد اشاره کرد که عالقه، عادات و رسوم غذايبا يفرهنگ
 يان مختلف وفاداريطبخ ماه يهابا روش ييآشنا

همراه داشته به ياز ماه يکنندگان را به نوع خاصمصرف
با  يي، آشنا%88به ميزان  يکه نگرش و عالقه فرديطوربه
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به نوع  ي، وفادار%60، عادات و رسوم %67روش طبخ 
 بوده است.  مؤثر يدر انتخاب نوع ماه %37 ياز ماه يخاص

 
 ت مخلوطيبرآورد مدل لوج

عوامل مختلف بر انتخاب نوع ماهي از  ريتأثجهت بررسي 
برآورد مدل  قبل ازمدل لوجيت مخلوط استفاده شده است. 

شود. جهت تعيين اينکه آيا اين  يسع برريد تطابق توزيبا
از آزمون  آمدهدستبهنمونه از جامعه با توزيع نرمال 

مقدار اسميرنوف استفاده شد. با توجه به اينکه -کولوموگروف
( در سطح احتمال کمتر از 395/0آماره آزمون )

شود و دار است، نرمال بودن توزيع تأييد نميمعني 05/0 
جهت اعتبار مدل ت بالمانع است. لوجي استفاده از مدل

رد  يون موازيفرض صفر آزمون رگرس ديبات مخلوط، يلوج
. با توجه به مقدار (Green and Hensher, 2010)شود 

ك به ينزد  ي( که در سطح2X=055/16500آماره آزمون )
 به .شودينمواقع قبول مورد ه يفرضن يا، استدار يمعن صفر

ها ثابت دسته يدر تمام يحير توضيغاثر هر مت ،گريد عبارت
 يبرا شدهمحاسبه (VIFانس )ير عامل تورم واريمقاد ست.ين

 کهاست بوده  10کمتر از  مستقل مدل يرهايه متغيکل
 .سترهاين متغين ايحاد ب يخطهم فقدانداللت بر 

شده  ارائه 3در جدول ت مخلوط يجج برآورد مدل لوينتا
 است.

 
 دل لوجيت مخلوط: نتایج برآورد م3جدول

Table 3: Estimated results of the mixed logit model 
 اثرات نهائي ضرایب مدل   های توضيحيمتغير

 خطای استاندارد ضرایب خطای استاندارد ضرایب

   0791503/0 0000138/0** قيمت )متغير تصادفي(

 2= احتمال انتخاب گروه  03521099/0  

 2گروه 

 تأهل

 تحصيالت

 فعات مصرفد

 درآمد

9787281/0- 
***101582/1- 

***000505/1 
***143673/5- 

7129913/0 

3267752/0 

3772557/0 

232114/1 

000853/0- 
**047196/0- 
*029426/0 

135716/0- 

0333/0 

02085/0 

015632/0 

088832/0 

 3= احتمال انتخاب گروه  0515886/0   

 3گروه 

 تأهل

 تحصيالت

 دفعات مصرف

 درآمد

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

6613602/0 

325042/0 

3398615/0 

197388/1 

**093412/0- 
*035701/0- 

*029724/0 
***485342/0- 

044343/0 

020616/0 

016847/0 

166657/0 

 1=احتمال انتخاب گروه 91331265/0   1گروه 

 

 تأهل

 تحصيالت

 دفعات مصرف

 درآمد

  

094275/0 
***867082/0 

**059132/0- 
***621018/0 

058107/0 

031049/0 

024986/0 

209236/0 

                                     ***78/74 Wald chi2(9) :                          1152 تعداد مشاهدات : 
                                                   015594/87-  :Log likelihood  

دهد.درصد را نشان مي 1و  درصد 5 ،درصد 10داري در سطح ترتيب معنيبه ، ***** ،*  
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ك به صفر يز نزديناچ ي( با خطا78/74) مربع يکاآماره 
انگر قدرت برازش الگو يدار است که بي( معن000/0)
 ين فراوانيشتريبداراي که  انيگروه اول ماهباشد. يم

ه در نظر گرفته شده و يگروه پا عنوان به است،مصرف 
ج وجود ينتااند. ده شدهيها نسبت به آن سنجر گروهيسا

در گروه دوم کند. يد ميها را تائيح انواع ماهيتنوع در ترج
دار يمعنو  يمنفالت و درآمد يتحص يرهايمتغو سوم 

الت و يش سطح تحصيبا افزاکه  ين معنيهستند. بد
نسبت به و سوم وم ان گروه دياحتمال انتخاب ماهدرآمد، 

در  شدهمنعکس يياثرات نهاابد. ييگروه اول کاهش م
 الت،يش سطح تحصيدهد که با افزايجدول نشان م

پنج و  بيترتبهان گروه دوم و سوم ياحتمال انتخاب ماه
که يحال ابد درييچهار درصد نسبت به گروه اول کاهش م

بد. با اييش مياحتمال انتخاب گروه اول هشت درصد افزا
 48ش سطح درآمد، احتمال انتخاب گروه سوم حدود يافزا

درصد  62درصد کاهش و احتمال انتخاب گروه اول حدود 
و  يز منفير تأهل نيدر گروه سوم متغابد. ييش ميافزا
ك يان گروه يماه نيمتأهل ،گريد عبارت بهدار است. يمعن

 ،آن يينهاکه با توجه به اثر  دهنديح ميرا به گروه سه ترج
گروه سوم نسبت به گروه اول آنکه متأهلين  احتمال

ر تعداد يمتغ .ابدييدرصد کاهش م نهحدود انتخاب کنند، 
ن ي. بداستدار يمعن و مثبت در هر دو گروهدفعات مصرف 

، احتمال انتخاب ش تعداد دفعات مصرفيکه با افزا يمعن
ش يه افزاينسبت به گروه پاو سوم ان گروه دوم يماه

ش تعداد يدهد که با افزاينشان م يياثرات نها ابد.ييم
 3حدود و سوم ، احتمال انتخاب گروه دوم دفعات مصرف

درصد  6احتمال انتخاب گروه اول حدود ش و يدرصد افزا
دار يب مثبت معنيبا ضر زينمت يقر يمتغابد. ييکاهش م

مت احتمال انتخاب يش قيکه با افزا ين معنيبد .است
 ابد.ييش ميافزا 1نسبت به گروه  3و  2ن گروه ايماه

 
 بحث

دفعات مصرف و در اين تحقيق اثرات تاهل، تحصيالت، 
ها نشان گرديد. يافته يبررس يدرآمد بر انتخاب نوع ماه

 ازماهيان گروه اول است.  نيمتأهلح يداد که ترج
تر جدا ان گروه اول راحتيغ و پوست ماهيت کهييآنجا

سال  10ر يکه فرزند ز يايهخصوص آنهوارها بشود، خانيم
ش يکنند. با افزاين گروه را انتخاب ميان ايدارند، ماه

کنندگان به انتخاب گروه ل مصرفيالت تمايسطح تحص
با  .ابدييش و احتمال انتخاب گروه سوم کاهش مياول افزا

 يداران در انتخاب نوع ماهيالت، خريش سطح تحصيافزا
 و ت گوشت باالتريفيک يدارا يهايو ماه شتر دقت کردهيب

دادگر و مطالعات کنند. در يطعم بهتر را انتخاب م
 يپندر ييو رضا يکشاورز محمد(، 1393همکاران)

هاشمي و ( و ثمره1394ي و همکاران )الهنعمت، (1393)
 در اندافتهيدست يج مشابهيز به نتاين( 1396همکاران )

و  (1390) و عيوضي مقدمينايباق که در مطالعاتيحال
الت با ين سطح تحصيب ي( ارتباط1395) و همکاران يعادل

 حالي درن يامشاهده نشده است.  يمصرف ماه يفراوان
تر بودن است که ماهيان گروه سوم و دوم به دليل ارزان

بيشتري نسبت به ماهيان گروه اول مصرف  دفعاتبه ،آنها
انتخاب  ،فزايش قيمتبا ا ،است ذکرشايان  شود. مي

هاي دوم و کنندگان  از گروه اول به سمت گروهمصرف
 يبندرعباس يدرصد خانوارها 5/38 يابد.سوم تغيير مي

دفعات  کنند.يمصرف م يبار در هفته ماهكيحداقل 
 Ahmed etشتر )يك به آبها بيدر مناطق نزد يمصرف ماه

al., 2011 مناطق دور  ( و در1394 نژاد و همکاران،يو عل
ان و يفلسف؛ 1395عادلي و همکاران، ) ترکم ،اهاياز آب در

ش سطح درآمد ي( مشاهده شده است. با افزا1396افهم، 
ابد. ييش ميان گروه اول افزايل به مصرف ماهيتما
 هستند، طعم يت گوشت باالتريفيک يکه دارا ييهايماه

و شوند يجدا م يراحتبه آنها غيتدارند،  يذتريو مزه لذ
ز نسبت ين يمت باالتريق يالبته داراکه دارند  يبهتر ظاهر

دادگر و همکاران مشابه ج يباشند. نتايگر ميبه دو گروه د
عادلي و ، (1394و همکاران ) الهينعمت (،1393)

 (،1396) و همکاران يثمره هاشم(، 1395همکاران )
(، 2015و همکاران) Can(، 1396) ان و افهميفلسف

Akinbode   وDipeolu (2012،) د اثر مثبت درآمد ييتأ
 باشد. يم يزان مصرف ماهيبر م

و نقش آن در سالمت  يماه ييبا توجه به ارزش غذا
، چنين افزايش قيمت روزافزون آنو هم کنندگانمصرف

 بمناس يهابرنامه اعمالها و تدوين استراتژيتوان با يم
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را به  خانوارها ،ضمن جلوگيري از کاهش مصرف، يابيبازار
دوم و سوم سوق داد.  يهاان گروهيسمت مصرف ماه

خود، رقيب و "کاميابي در بازاريابي در ارزيابي دايم 
1با عنوان  در اصطالحاست که  "مشتري

sC3  شناخته
بايد خصوصيات رقيب )در اينجا  ،عبارت ديگر بهشود. مي

و ماهيان گروه اول( و خود )در اينجا ماهيان گروه دوم 
رقيب و سهم بازار، نقاط قوت و ضعف . سوم( را شناخت

و از تلفيق آنها با خواسته مشتري  برآورد کردنيز را  خود
بازار را  هاي رقابتي درکنندگان( بهترين استراتژي)مصرف

هاي رقابتي طبق نظر مايکل پورتر استراتژي تدوين کرد.
نوع شده کمتر، متمايز بودن و در سه زمينه هزينه تمام

. در شرايطي قيمت استبررسي  قابلانتخاب بازار 
کند. در مواردي شده کمتر ايجاد توان رقابتي ميتمام

بندي و ظاهر( و در موارد متمايز بودن )اعم از رنگ، بسته
 ،دانندمي "بازار کانون"نوع انتخاب بازار که آن را ديگر 

که ييجااز آنراستا  نيا در. کنندتوان رقابتي ايجاد مي
تيغ کمتر و راحتي نزديکي مکان توزيع، کنندگان مصرف

دانند، موثر مي ان گروه اولاستفاده را در انتخاب ماهي
را تري دارند که هزينه کم ان گروه دوم و سومتوان ماهيمي
بندي شده و بستهشده )بدون پوست و تيغ( تميزصورت  به
شده مام)استراتژي رقابتي هزينه ت کرد توزيعبازار  در

که هر گروه از ماهيان با توجه به اينچنين . همکمتر(
شيوه و نحوه پخت متفاوتي در منطقه مورد مطالعه دارند، 

ها يا ارائه بنديها به بستهها و چاشنيدهندهافزودن طعمبا 
در برچسب مناسب نحوه پخت  ها هنگام فروش و درجآن

هاي ليپکبروشور و ه ، تهيهاماهيبندي بستهروي 
را  3و  2هاي گروه طعم ماهيرنگ و  توانمي آموزشي

از سطح  که آنهاييخصوص هبکنندگان و مصرف تغيير داده
و رنگ و طعم ماهيان  بوده تحصيالت بيشتري برخوردار

اين خريد را به سمت  ندموثر آنها گروه اول در انتخاب
را  اعضاء خانوادهو سالمت داده ها سوق گروه از ماهي

توان تمامي مشخصات مي ،عالوه بر آن .هبود بخشيدب
محصوالت داراي محصول، تاريخ و محل صيد را همانند 

نمود و رضايت بيشتر ها درج را در برچسب QRبرند و کد 
با توجه به  ،ترتيبدينب را حاصل کرد. کنندگانمصرف

                                                 
1 - Company, Customer and Commpetitor 

سهم بازار دفعات مصرف بيشتر اين دو گروه از ماهيان، 
 چنينهم .)استراتژي رقابتي تمايز( افزايش دادنيز را  آنها

کنندگان ماهي را از درصد مصرف 66که با توجه به اين
کنند، در فضاي اين بازار فروشان خريداري ميبازار ماهي

ها ارزش غذايي ماهي در موردهايي به ارائه اطالعاتي مکان
هاي دوم و سوم( گروه خصوصبهو انواع پخت آنها )

و فضايي مناسب ايجاد شود که عالوه  شدهداده اختصاص 
هايي مانند پخت انواع غذاهاي بر فروش ماهي شامل بخش

آکواريوم براي تفريح داشته  مانند پارکدريايي و فضايي 
از محيط آن  ،کنندبر اينکه افراد خريد ميباشد تا عالوه

لذت برده و با انواع غذاهاي دريايي و پخت آنها آشنا شوند 
 )استراتژي رقابتي نوع بازار(.

کنندگان را به توان مصرفبا ساماندهي بازار مي ،بنابراين
و گامي هرچند نمود مصرف بيشتر انواع ماهي ترغيت 

 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 Kruskal-

Wallis 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. 

 

Keywords: Consumer’s behavior, Mixed Logit Model, Marine Fish 
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