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 چکیده

ير در ش سرانه مصرف. دارد كشور هر غذايي امنيت و جامعه سالمت با مستقيم رابطه استراتژيك كاالي يك بعنوان شير

 يبررس تحقيق، اين اصلي هدف. است رسيده 1391 سال در كيلوگرم 73/38 به 1388 سال در كيلوگرم 7/61 از ايران

هاي مورد نياز از طريق تکميل داده. ريز بودبت شهر در شير مصرفي ترجيحات بر كنندگانمصرف خصوصيات تأثير

 بهره چندگانه جيتال مدل از تحقيق هدف به نيل جهت آوري گرديد.جمع تبريز شهر خانوار 158 سرپرستان پرسشنامه از

 اندازه ،خانوار سرپرست سن متغيرهاي كه، داد نشان متغيرها از يك هر نهايي اثرات محاسبه از حاصل نتايج. شد گرفته

 مستقيم غير استفاده و ايفله شير بودن بهداشتي سطح خانوار، در سال 6 زير فرزند وجود خانوار، ماهانه درآمد خانوار،

اي داشتند. فله شير انتخاب احتمال روي منفي اثر شير ماندگاري زمان مدت اهميت ميزان متغير و مثبت اثر شير از

 ثرا شير از مستقيم غير استفاده و شير ماندگاري زمان مدت اهميت ميزان خانوار، سرپرست سن همچنين، متغيرهاي

 شير بودن بهداشتي ميزان خانوار و در سال 6 زير فرزند وجود خانوار، ماهانه درآمد خانوار، اندازه متغيرهاي و مثبت

 خانوار، اهانهم درآمد خانوار، اندازه متغيرهاي و سرانجام، پاستوريزه داشتند شير انتخاب احتمال روي منفي اثر ايفله

 وجود ار،خانو سرپرست سن متغيرهاي و مثبت اثر شير ماندگاري زمان اهميت ميزان و ايفله شير بودن بهداشتي ميزان

 .تندداش استريليزه شير انتخاب احتمال روي منفي اثر شير از مستقيم غير استفاده و خانوار در سال 6 زير فرزند
 

 مصرف چندگانه، الجيت شير، تبريز، کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

 رديف در پيش سال هزاران از آن هايفرآورده و شير

 اندبوده بشري نيازهاي كنندهتأمين غذايي مواد مهمترين

 در العاده،فوق غذايي ارزش داشتن بر عالوه كه

. دارند بسزايي نقش نيز بيماريها از بسياري از پيشگيري

 آنرا هايفرآورده و شير مثبت تأثير زيادي تحقيقات

 كرماني) اندداده نشان بشر عمر طول و سالمت روي

 شير از مشخصي مقدار  مصرف اينکه وجود با(. 1388

 شود،مي توصيه بشر سالمتي براي آن هايفرآورده و

 ممکن شير كنندگانمصرف مصرفي ترجيحات و رفتار

 از. باشد متفاوت خانوارها حتي و كشورها بين است

 كشورهاي بين داريمعني شکاف شير، مصرف لحاظ
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 و هاتيرلي) دارد وجود توسعه حالدر و يافته توسعه

 آن هايفرآورده و شير سرانه مصرف(. 2004 همکاران

 از بسياري با اما است، باالتر يافته توسعه كشورهاي در

 اكثريت .دارند اندكي شکاف توسعه حال در كشورهاي

 زندگي توسعه درحال كشورهاي در كنندگانمصرف

 در شير سرانه مصرف بعد به 1960 سال از. كنندمي

 يافته افزايش برابر دو به تقريباً توسعه حالدر كشورهاي

 (.2012 جهاني بار و خوار سازمان) است

 ايران در شير سرانه مصرف ،1391 سال آمار طبق

 بدين ترتيببوده است.  كيلوگرم 39 حدوداً ساالنه

 در جهاني سطح به توجه با ايران در شير سرانه مصرف

 يافتهتوسعه كشورهاي با و دارد قرار متوسطي حد

 اتخاذ با دباي كه دهدمي نشان امر اين. دارد زيادي فاصله

 بيشتر مصرف سمت به را جامعه مناسب هايسياست

 خواهد پي در را جامعه سالمتي نهايتاً كه محصول اين

 در كشور در شير سرانه مصرف. كرد هدايت داشت،

 كاهش گذشته سالهاي به نسبت 1391 و 1390 سالهاي

 يك فروش قيمت متوسط ديگر، طرفي از است، كرده پيدا

 در 7546 به 1389 سال در ريال 6518 از  شير كيلوگرم

. است رسيده1391 سال در ريال 13159 و 1390 سال

 كاهش داليل از يکي تواندمي شير قيمت افزايش اين

 باشد )بانك زماني بازه اين در شير سرانه مصرف

 .(1392 ايران اسالمي جمهوري مركزي

 عرضه بازار در مختلفي هايحالت به شده توليد شير

 شير نشده، بنديبسته شير يا خام شير. شودمي

 هستند شير از مختلفي انواع لاستري شير و پاستوريزه

 شيرهاي خود كه گردندمي عرضه بازار در كه

 و پالستيکي بنديبسته با شيرهاي قالب در پاستوريزه

 وجود نيز شير انواع ساير البته. هستند موجود پاكتي

 جمله، از گردند،مي عرضه ديگر اشکال به كه دارد

 و واحدي) چربپر يا چربكم شيرهاي دار،طعم شيرهاي

 (.1386 همکاران

 مثل) اقتصادي و اجتماعي فردي، خصوصيات تفاوت

 جنسيت و شغل تحصيالت، سن، خانوار، اندازه و درآمد

( سال 6 زير فرزند يك حداقل داشتن خانوار، سرپرست

 شير مصرف الگوي توانندمي يك منطقه خانوارهاي بين

 فردي، خصوصيات بر عالوه. دهند قرار تأثير تحت را

 و انتخاب كه كنندگانمصرف اقتصادي و اجتماعي

 يا و پاستوريزه شير يا نشده بنديبسته شير مصرف

 آنها نگرش دهند،مي قرار اولويت را استريليزه شير

 در مهمي فاكتورهاي نيز سالمتي و قيمت به نسبت

 دارد وجود دليل چندين. هستند شير خاص نوع انتخاب

 ديگر انواع به را نشده بنديبسته شير كنندهمصرف كه

 نشده بنديبسته شير پايين قيمت. دهدمي ترجيح شير

. باشد داليل اين از يکي تواندمي ديگر انواع به نسبت

. باشند مؤثر انتخاب اين در توانندمي هم اعتقادات برخي

 به كه دارد وجود تلقي طرز اين مردم ميان در واقع در

 انجام نشده بنديبسته شير روي فرآيندي هيچ اينکه دليل

 آن مصرف است، طبيعي كامال محصول يك و نشده

 فرآوري. بود خواهد بيشتري فوايد داراي افراد براي

 نيز هااستفاده ساير و ماست به نشده بنديبسته شير

 نشده بنديبسته شير خريد به توجه با مهم فاكتورهاي

 اغلب نشده بنديبسته شيرهاي ديگر، طرف از. باشدمي

 شير نوع اين كيفيت اين، بر عالوه و هستند بهداشتي غير

 شدن فاسد از جلوگيري براي كه افزودني مواد بدليل

 كنندگانمصرف برخي. است پايين خيلي شودمي اضافه

 باال، كيفيت داليل به بنا را شده بنديبسته شير هم

 خريد اولويت در ذخيره و حمل قابليت و باال ماندگاري

 غذايي محصول يك خريد به تمايل. دهندمي قرار

 بنديبسته شير ترجيح برايديگري  دليل نيز ترمطمئن

 فردي، خصوصيات بر عالوه بنابراين،. است شده

 افزايش مانند فاكتورهايي خانوارها، اقتصادي و اجتماعي

 و سالمت مورد در هانگراني و كنندگانمصرف آگاهي

 قرار تأثير تحت را شير مصرف الگوي غذايي امنيت

 ماده يك بعنوان شير مصرف اهميت به توجهبا. دهندمي

 مصرف و انتخاب بر مؤثر عوامل شناسايي كامل، غذايي

 قادر را محصول اين كنندگانعرضه تواندمي شير نوع

 هايخواسته و قيسال با متناسب كه سازد



 409                                                                                                    کنندگان بر ترجیحات مصرفي شیر در شهر تبریزتأثیر خصوصیات مصرف

 عرضه بازار به را خود محصوالت كنندگانمصرف

 د.نماين

در  كنندگانمصرف هاي مختلفاهميت نسبي ويژگي

اي مورد برسي قرار خريد مواد غذايي بطور گسترده

هاي خاص و متعددي وجود دارند كه گرفته است. ويژگي

دهند ر قرار ميكننده را تحت تأثيرفتار خريد مصرف

(. براي بررسي الگوي مصرف 2012 )لوپين و رودريگز

كنندگان و خانوارها مطالعاتي مواد غذايي توسط مصرف

 از كشور صورت گرفته است.ل و خارج در داخ

 عوامل بررسي منظور به( 1390) همکاران و شاهنوشي

 اين تأثير جهت تعيين و خانوار نان ضايعات بر مؤثر

 بر عامل هر تأثير نحوه همچنين و ضايعات بر عوامل

 با خانوارهاي گروه سه در خانوار هر گرفتن قرار احتمال

 ضايعات با و زياد ضايعات با متوسط، – كم ضايعات

 352 اطالعات و ترتيبي الجيت الگوي از زياد، بسيار

. اندگرفته بهره مشهد شهر در نان كنندهمصرف خانوار

نتايج نشان داد كه، درآمد ماهانه خانوار، نرخ متوسط 

ماهانه مصرف نان و تحصيالت سرپرست و ساير افراد 

خانوار، احتمال قرار گرفتن اين خانوارها در گروه 

دهد. ي با ضايعات كم و متوسط را كاهش ميخانوارها

همچنين، تحصيالت مادر خانوار، تعداد افراد خانوار و 

متوسط سن افراد خانوار، احتمال قرار گرفتن خانوار در 

متوسط را افزايش  –گروه خانوارهاي با ضايعات كم 

 رفتار بررسي به( 1390) نژاد بريم و فقيهيدهد. مي

 صيفي و ميوه محصوالت انتخاب در كنندهمصرف خريد

 در شده آوريجمع هايداده از استفاده با بنديبسته

 نتايج. پرداختند تهران شهرداري بار تره و ميوه ميادين

 درآمد، تخمين الگوي الجيت نشان داد كه متغيرهاي

 سطح و بنديبسته محصوالت مشخصات كيفي

 انتخاب با داريمعني و مثبت ارتباط خريداران تحصيالت

 غير محصول مقايسه با در بنديبسته محصول

 با منفي و دارمعني رابطه خانوار افراد تعداد و بنديبسته

 به( 1392) سالميداشت.  بنديبسته محصوالت انتخاب

 مصرف بر مؤثر اجتماعي – اقتصادي عوامل شناسايي

 پرداخته تبريز شهر خانوارهاي بين در دارويي گياهان

عواملي چون سطح  تحقيق،اين هاي يافته براساس .است

اهميت معيارهاي سالمتي در خانوار، سطح آگاهي 

خانوارها از خواص گياهان دارويي و نگرش خانوارها 

نسبت به گياهان دارويي، اثر مثبت و معني دار بر ميزان 

 ان دارويي توسط خانوار دارد.همصرف گيا

( فاكتورهاي مؤثر بر منابع 2004هاتيرلي و همکاران )

خريد شير توسط خانوارهاي تركيه را مورد بررسي 

تعداد فرزندان، اندازه  ،مطابق نتايج پژوهشقرار دادند. 

خانوار، سطح سواد و درآمد بين خصوصيات خانواده 

دار دهند معنيها كه رفتار خريد را تحت تًاثير قرار مي

ند. بطوريکه شير فراوري شده نسبت به شير بود

بندي نشده توسط خانوارهاي با درآمد و تحصيالت بسته

باال و خانوارهاي كم جمعيت بيشتر خريداري شده است. 

بندي ( الگوي مصرف شير بسته2008آكباي و تيرياكي )

بندي شده در تركيه را مورد بررسي قرار نشده و بسته

بندي كه مصرف شير بسته ستمويد آن انتايج دادند. 

نشده بطور مثبت با اندازه خانوار، درآمد و سن 

سرپرست خانوار و بطور منفي با سطح تحصيالت 

سرپرست خانوار و موقعيت همسر خانوار در ارتباط 

( به تعيين خصوصيات 2009كيليك و همکاران )است. 

استان در  گان شيركنندمرتبط با ترجيحات مصرف

مدل  برآورد نتايجپرداختند.  تركيه كشورسامسون 

نشان داد كه خانوارهاي با سرپرست با  گانهالجيت چند

سطح باالي تحصيالت، پر درآمد، سرپرست جوانتر و 

بندي شير بسته"زن در خانوار و افرادي كه قبول دارند 

نسبت به ديگران شير  "نشده غيربهداشتي است

اوزونوز و كنند. بندي شده بيشتري مصرف ميبسته

 –( اثر برخي فاكتورهاي اجتماعي 2012آكاي )

بندي شده جغرافيايي را روي خريد و مصرف شير بسته

بندي نشده در سيواز تركيه مورد بررسي قرار و بسته

هاي پژوهش خانوارهاي با سطح براساس يافتهدادند. 

بندي تحصيالت و درآمد باال تمايل به مصرف شير بسته

( به بررسي 2012ا و همکاران )كومشده دارند. 
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بندي شده و فاكتورهاي مؤثر بر مصرف شير بسته

بندي نشده در منطقه واليتا اتيوپي با استفاده از بسته

از   حاصلنتايج مطابق گانه پرداختند. مدل الجيت چند

سطح تحصيالت سرپرست خانوار، سرپرست  تحقيق

بول خانوار جوانتر، سابقه پزشکي، خانوارهايي كه ق

 "شير استريل شده حاوي مواد نگهدارنده است"دارند 

بندي شده دارند. رابطه مستقيم با مصرف شير بسته

بندي بندي شده و بسته( مصرف شير بسته2012يايار )

اي را با نشده و ترجيحات بين خانوارهاي تركيه

 كنندگان مورد بررسي قرار داد.نظرسنجي از مصرف

نشان داد كه سطح تحصيالت باالتر سرپرست  هايافته

خانوار، درآمد باال و خانوارهاي بزرگتر و خانوارهاي با 

بندي بچه زير هفت سال نسبت به سايرين شير بسته

 كنند.شده بيشتر مصرف مي

 در خارجي و داخلي مطالعات از حاصل نتايج به توجه با

 هنتيج توانمي كنندگانمصرف خريد رفتار با رابطه

 هايداده از اغلب مطالعات نوع اين در اوالً  كه گرفت

 ثانياً. شودمي استفاده پرسشنامه ابزار از اكثراً  و مقطعي

 مانند محدود وابسته متغير با رگرسيوني هايمدل از

 مندبهره هدف به دستيابي جهت توبيت و پروبيت الجيت،

 فردي، خصوصيات كه گرديد مشخص ثالثاً. اندگرديده

 خصوصيات و خانوارها و افراد اقتصادي و اجتماعي

 تحت را كنندگانمصرف خريد رفتار نيز محصول خود

شود كه بدين ترتيب مالحظه مي .دهدمي قرار تأثير

در كنندگان مطالعه و ارزيابي خصوصيات مصرف

راستاي توجه به سالئق آنها و عرضه محصول 

ائز اهميت بصورتي كه متناسب با ترجيحات آنها باشد ح

نتايج حاصل از اين مطالعه مفاهيم متعددي دارد باشد. مي

تواند اطالعات مفيدي را در اختيار سازمانهاي كه مي

هاي آن و دولتي، بازاريابان شير و فرآورده

هاي بازاريابي توليدكنندگان شير براي طراحي استراتژي

توليد بيني روند آينده در بازار قرار دهد. و پيش

تي با كيفيت مناسب و توجه به خواست و محصوال

كنندگان و شناساندن ارزش غذايي و ترجيحات مصرف

هاي آن به خانوارهاي ضرورت مصرف شير و فرآورده

تواند سيستم بازاريابي اين نوع محصول را مي جامعه

 تحقيق اين اصلي هدفدر همين راستا بهبود بخشد.

 بر كنندگان مصرف خصوصيات تأثير بررسي»

 . باشدمي «تبريز شهر در شير مصرفي ترجيحات

 

 هامواد و روش

 اساساً خريد، تصميمات مانند فرد انتخاب تحليل و تجزيه

 نوع اين در. است گسسته نتايج سازي مدل زمينه در

 رخدادهاي برخي از كمي معيار يك وابسته متغير مدلها،

 قبول عدم يا قبول از شاخصي بلکه نيست، اقتصادي

 با مدلهايي چنين در. است افتاده اتفاق پيامدهاي برخي

 هايرگرسيون از استفاده با مدل برآورد گسسته، متغير

 سازي مدل به عوض در. باشدنمي پذيرامکان متداول

 ايجاد در اقتصادسنجي ابزارهاي و آورده روي احتماالت

 گرفته بکار پيامدها اين وقوع درمورد احتمالي عبارات

 تحليل و تجزيه زمينه اين در كه مدلهايي. شوندمي

 ساخته گيرندگانتصميم ترجيحات براساس شوندمي

 مشاهده هايانتخاب از تصادفي مطلوبيت يك. شوندمي

 موقعيت يك با گيرندهتصميم. شودمي رفته نظر در شده

( هاي)انتخاب. است مواجه هاگزينه از ايمجموعه يا

 و مشاهده قابل هايويژگي بوسيله آمده بوجود

 تأثير تحت هاكنندهانتخاب مشاهده قابل غير خصوصيات

 وابسته متغير زمانيکه (.2012 گرين) گرفت خواهند قرار

 ها،داده باشد، داشته را ممکن نتايج از متناهي تعداد يك

 در(. 2004 همکاران و هيج) شوندمي ناميده چندگانه

 دارد انتخاب براي گزينه دو از بيش فرد چندگانه انتخاب

 بزرگتري مطلوبيت كه دهدمي انجام را انتخابي آن و

 (.2012 گرين) كندمي ايجاد

گانه، تعميم يافته رگرسيون الجستيکي است الجيت چند

ها كه داراي بيش از دو پاسخ بوده و اين پاسخ

هاي شير باشند. مانند انتخاب بين گزينهترتيبي ميغير

بندي نشده، پاستوريزه و استريليزه. به عبارت بسته

ديگر، زماني كه بتوان مسئله انتخاب را بصورت انتخاب 
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از ميان چندين گزينه انجام داد، در آن صورت متغير 

وابسته داراي چندين پاسخ ممکن محدود خواهد بود. اگر 

هاي انتخاب( داراي هيچ ترتيب ها )يعني گزينهاسخاين پ

نه ناميده گاذاتي نباشند اصطالحاً اين حالت، مدل چند

 (.2004 شود )هيج و همکارانمي

Niام ) iفرض كنيد كه خانوار  ,...,2,1 )1j  گزينه

(Jj ,...,2,1,0 براي انتخاب دارد كه در اين مطالعه )

2,1,0j بندي نشده، به ترتيب انتخاب گزينه شير بسته

 ijPشير پاستوريزه و شير استريليزه هستند. فرض كنيد 

را بعنوان منبع  jگزينه  iاحتمال اين باشد كه خانوار 

كند. پس، تابع مطلوبيت براي اوليه خريد شير انتخاب مي

 (:2012 باشد )گرينمي 1هر خانواده بصورت رابطه 

ijjiij XU                                             )1(        

كه
iX  بردار خصوصيات فردي، اجتماعي و اقتصادي

جزء  ijدهد و بردار پارامترها را نشان مي jاست، 

ام را از بين jام گزينه iباشد. اگر خانواده اخالل مي

كند اكثر ميمطلوبيت را حد هاي موجود شير كهگزينه

نشان داده  2انتخاب كند، سطح مطلوبيت بصورت رابطه 

 شود:مي









2

0

)(Pr

k

X

X

ikijij

ki

ji

e

e
UUobP




     for    kj            )2(      

گزينه حداكثر  1Jبين  ijUفرض شده كه  2در رابطه 

را بعنوان منبع خريد شير  jام گزينه iاست كه خانوار 

در شکل فعلي در  1گانهكند. مدل الجيت چندتخاب ميان

00معادله فوق تحت شناسايي است. مدل با فرض   

بصورت رابطه  2شود. از اين رو رابطه نرمال سازي مي

 كند:تغيير شکل پيدا مي 3
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1

1
k

X

X

ij
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ji

e
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             for j=1,2                   )3( 

                                                           
1. Multinomial Logit Model (MNL) 

 2گيري از روش حداكثر راستنماييبا بهره 3رابطه 

توان بصورت نسبت را مي 3رابطه  گردد.برآورد مي

 لگاريتم نوشت:

  jikji
ik

ij XX
P

P
 








ln       if  k=0           )4(          

j  اثر خصوصيات فردي، اجتماعي و اقتصادي روي

 دهد.اندازه نسبي احتمال را نشان مي

چندگانه مستقل از هاي لگاريتم در مدل الجيت نسبت

ها هستند. مثالً، احتمال انتخاب شير ساير گزينه

پاستوريزه نسبت به احتمال انتخاب شير استريليزه 

بندي نشده است. اين مستقل از احتمال انتخاب شير بسته

گانه كه به موجب آن، ويژگي مدل الجيت چند
ik

ij

P

P 

هاي مستقل از احتماالت باقي مانده است، استقالل گزينه

 .(2012)گرين  ده است.خوانده ش 3نامرتبط

 بايستمي چندگانه الجيت مدل در كه ديگري فرض

اين فرض  .است هاگروه تركيب فرض گيرد قرار مدنظر

كند كه اگر هيچ يك از متغيرهاي توضيحي بطور بيان مي

اثر  nبه گروه  mروه گداري روي نسبت احتمال معني

با توجه به متغيرها  nو  mشود كه نگذارند، گفته مي

nmKnmدر مدل، غيرقابل تميز هستند. اگر  ,,1
,...., 

ضرايب 
1X  تا

kX  از الجيت گروهm  در مقابلn 

 nو  mهاي كند گروهباشد، آنگاه، فرضي كه بيان مي

 باشد:غير قابل تميز هستند بصورت زير مي

0,....,
,,10 

nmknm
H                            )5( 

 چندگانه الجيت مدلهاي در برازش براي سنجش خوبي

 معيار نمود. يك استفاده خطي مدل 2Rاز  تواننمي

گردد مي ارائه 6رابطه  بصورت برازش براي مناسب

 (.1983ماداال )

n

nn

L

LL
RPseudo

2

22

2

1 






        1max L                   )6( 

كه در آن، 
L  مقدار تابع حداكثر راستنمايي است وقتي

كه حداكثرسازي با در نظر گرفتن همه ضرايب انجام 

                                                           
2. Maximum Likelihood Estimation 

3. Independence from Irrelevant Alternatives (IIA) 
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تابع حداكثر راستنمايي فقط با در نظر  Lشود، مي

 اندازه نمونه مي باشد. nگرفتن عرض از مبدأ و 

گانه هميشه تفسير مستقيم پارامترها در مدل الجيت چند

راحتي ندارند. براي اين منظور از اثر نهايي متغيرهاي 

 آيد:بدست مي 7از رابطه ، كه شودتوضيحي استفاده مي

















J

k

kkjj

i

j
PP

X

P

1

                                )7( 

 در واقع، اثر نهايي شيب منحني مرتبط با تابع احتمال در

اند. شرايطي است كه ساير متغيرها ثابت نگه داشته شده

ارزش اثر نهايي بستگي به ارزش متغيرهاي توضيحي و 

 ضرايب هر گروه دارد. بعالوه لزومي به هم عالمت بودن

اثر نهايي متغير توضيحي با ضريب متناظر آن نيست 

 (.2012)گرين 

با توجه به مباني نظري و نيز مطالعات صورت گرفته، 

براي انتخاب نوع شير  تحقيق تجربي الگوينهايتاً، 

 باشد: مي 8مصرفي بصورت رابطه 

i

ik

ij

USAGEPRESERVPRO

TIMEADVERTINFO

HEALTHPRICEWEMP

NCINCEDUHS

GENAGENC
P

P




























151413

121110

987

6543

210ln

    )8( 

ها ضرايب مدل هستند كه به روش jدر رابطه فوق، 

گردند و حداكثر راستنمايي برآورد مي
i  جزء اخالل

توسط خانوار  jاحتمال انتخاب گروه ، ijPباشد.مدل مي

i ،
ikP ،اي در اين يه )شير فلهاحتمال انتخاب گروه پا

تحقيق بعنوان گروه پايه در نظر گرفته شده است( توسط 

و  iخانوار 








ik

ij

P

P
ln  لگاريتم طبيعي احتمال انتخاب

گروه خاصي )شير پاستوريزه و استريليزه( نسبت به 

اي( است كه بعنوان احتمال انتخاب گروه پايه )شير فله

 متغيرهاي شود. تماممتغير وابسته در مدل وارد مي

 .اندشده تعريف 1 جدول در فوق توضيحي مدل

 

تعریف متغیرهای توضیحی -1جدول 
نام متغیر در 

 مدل
 تعریف متغیر

AGE سن سرپرست خانوار 

GEN  = (0، زن = 1جنسيت سرپرست خانوار )مرد 

HS تعداد اعضاي خانوار 

EDU (5و فوق ليسانس و باالتر = 4، ليسانس =3، ديپلم =2، ابتدايي =1سواد =سطح تحصيالت سرپرست خانوار )بي 

INC  (5= 3و بيشتر از  4= 3و  2، بين 3= 2و  1، بين 2= 1و  6/0، بين 1= 6/0متوسط درآمد ماهانه خانوار )ميليون تومان( )كمتر از 

NC  (0، خير = 1سال )بلي =  6داشتن فرزند زير 

WEMP  = (0، خير = 1شاغل بودن زن و شوهر )هر دو( )بلي 

PRICE = (5و خيلي زياد = 4، زياد =3، متوسط =2، كم =1ميزان تأثير قيمت شير روي انتخاب خانوار )خيلي كم 

HEALTH (5و خيلي زياد = 4، زياد =3، متوسط =2، كم =1اي از نظر خانوارها )خيلي كم =ميزان بهداشتي بودن شير فله 

INFO (5و خيلي زياد = 4، زياد =3، متوسط =2، كم =1كم = ميزان اطالعات خانوارها از مسائل بهداشتي شير )خيلي 

ADVERT = (5و خيلي زياد = 4، زياد =3، متوسط =2، كم =1ميزان تأثير تأثير تبليغات روي انتخاب خانوارها )خيلي كم 

TIME = (5زياد =و خيلي  4، زياد =3، متوسط =2، كم =1ميزان اهميت مدت زمان ماندگاري شير براي خانوارها )خيلي كم 

PRO 
و  4، زياد =3، متوسط =2، كم =1ميزان اعتقاد خانوارها به از بين رفتن خواص مطلوب شير با پاستوريزه و استريليزه كردن )خيلي كم =

 (5خيلي زياد =

PRESERV = (5و خيلي زياد = 4=، زياد 3، متوسط =2، كم =1ميزان اعتقاد خانوارها به وجود مواد نگهدارنده در شير استريليزه )خيلي كم 

USAGE (0، خير = 1درست كردن )بلي =  ، بستني و ...مصرف شير در مصارف غير مستقيم شير مثل كيك 
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 نتایج و بحث

نتايج حاصل از ميزان مصرف گروههاي مختلف  2جدول 

شير مصرفي را در بين خانوارهاي مورد مطالعه شهر 

گردد، تقريبًا دهد. همانطور كه مالحظه مينشان ميتبريز 

درصد از خانوارهاي مورد مطالعه تمايل بيشتري به  50

 مصرف شير پاستوريزه دارند.

 

های مصرفی شیر در بین خانوارهای سهم گروه -2جدول 

 مورد مطالعه شهر تبریز

 سهم )درصد( تعداد خانوارها نوع شیر مصرفی

 32/25 40 اي فله

 36/49 78 پاستوريزه

 32/25 40 استريليزه

 100 158 جمع

 

اولين مرحله در برآورد يك مدل الجيت چندگانه، تعيين 

هاي مصرفي شير بعنوان گروه پايه يکي از گروه

ها نسبت به گروه باشد تا احتمال انتخاب ساير گروهمي

گيري قرار گيرد. در پايه توسط خانوارها مورد اندازه

اي بعنوان گروه حاضر گروه مصرفي شير فلهمطالعه 

پايه در نظر گرفته شده است. ابتدا مدل الجيت چندگانه با 

لحاظ تمامي متغيرهاي توضيحي مطرح شده در 

هاي قبلي با روش حداكثر راستنمايي برآورد گرديد بخش

داري متغيرهاي توضيحي از لحاظ آماري مورد و معني

داري متغيرهاي عنيسنجش قرار گرفت. براي سنجش م

هاي نسبت توضيحي از لحاظ آماري، از آزمون

( و والد بهره گرفته شد. براساس نتايج LRراستنمايي )

ها، يکسري از متغيرها بدليل ل از اين آزمونصحا

در دار نبودن از لحاظ آماري كنار گذاشته شدند. معني

ادامه، مدل الجيت چندگانه براي دستيابي به هدف مطالعه 

ا روش حداكثر راستنمايي برآورد گرديد كه نتايج آن ب

 منعکس گرديده است. 3در جدول 

، مقدار آماره نسبت راستنمايي 3با توجه به نتايج جدول 

داري كل دهنده معني، كه نشان242/131برابر است با 

. همچنين مقدار بودمدل در سطح احتمال يك درصد 

2Pseudo R  باشد كه مقدار درصد مي 78/39برابر با

 باشد.قابل قبولي بوده و نشانگر معتبر بودن كل مدل مي

 

 نتایج برآورد مدل الجیت چندگانه -3جدول 
 استریلیزه پاستوریزه 

 نام متغیر
مقدار 

 ضریب

خطای 

 معیار

مقدار 

 ضریب

خطای 

 معیار

 056/0 -308/0*** 030/0 -061/0** سن

 419/0 788/0* 218/0 -248/0 اندازه خانوار

 362/0 026/1*** 243/0 -166/0 درآمد

 862/0 -118/2** 663/0 -082/1 سال 6فرزند زير 

ميزان بهداشتي 

 ايبودن شير فله
***013/1- 243/0 **745/0- 366/0 

ميزان اهميت مدت 

 ماندگاري
*320/0 194/0 **687/0 309/0 

استفاده غير 

 مستقيم
205/0- 594/0 316/1- 826/0 

 880/2 903/7*** 210/2 186/7*** عرض از مبدأ

LR(14): 131.242   ;     Prob>LR:        3978         : 0.2Pseudo R

0.000 

درصد را  1و  5، 10داري در سطح احتمال *،** و ***به ترتيب معني

 .دهندنشان مي
  

 اثرگذاري تنها شده برآورد ضرايب كه است ذكر به الزم

. دهندمي نشان احتمال نسبت بر را اثرگذاري اين مسير و

 متغيرهاي كه دهدمي نشان مدل برآورد از حاصل نتايج

 ماهانه درآمد خانوار، اندازه خانوار، سرپرست سن

 ميزان خانوار، در سال 6 زير فرزند وجود خانوار،

 استفاده و خانوارها نظر از ايفله شير بودن بهداشتي

 شير انتخاب احتمال روي منفي اثر شير از مستقيم غير

 ميزان متغير و شتهدا ايفله شير به نسبت پاستوريزه

 اثر خانوارها براي شير ماندگاري زمان مدت اهميت

 به نسبت پاستوريزه شير انتخاب احتمال روي مثبتي

 سن متغيرهاي بين، اين از كه. دا بودار ايفله شير

 از ايفله شير بودن بهداشتي ميزان خانوار، سرپرست

 شير ماندگاري زمان مدت اهميت ميزان و خانوارها نظر

 و بوده دارمعني آماري لحاظ از خانوارها براي

 وجود خانوار، ماهانه درآمد خانوار، اندازه متغيرهاي

 از مستقيم غير استفاده و خانوار در سال 6 زير فرزند
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 متغيرهاي همچنين. ندبودن دارمعني آماري لحاظ از شير

 در سال 6 زير فرزند وجود خانوار، سرپرست سن

 نظر از ايفله شير بودن بهداشتي ميزان خانوار،

 روي منفي اثر شير از مستقيم غير استفاده و خانوارها

 ايفله شير به نسبت استريليزه شير انتخاب احتمال

 و خانوار ماهانه درآمد خانوار، اندازه متغيرهاي و شتهدا

 خانوارها براي شير ماندگاري زمان مدت اهميت ميزان

 به نسبت استريليزه شير انتخاب احتمال روي مثبتي اثر

 سن متغيرهاي متغيرها، اين بين از. ندشتدا ايفله شير

 خانوار، ماهانه درآمد خانوار، اندازه خانوار، سرپرست

 بهداشتي ميزان خانوار، در سال 6 زير فرزند وجود

 مدت اهميت ميزان و خانوارها نظر از ايفله شير بودن

 آماري لحاظ از خانوارها براي شير ماندگاري زمان

 شير از غيرمستقيم استفاده متغير و هستند دارمعني

 .باشدنمي دارمعني

 براي والد و راستنمايي نسبت هايآزمون نتايج ،4 جدول

 همانطور. دهدمي نشان را شير مصرفي هايگروه تركيب

 به دو تركيب در آماره دو هر مقدار گردد،مي مالحظه كه

. باشدمي دارمعني آماري لحاظ از گروه سه هر دو

 تركيب امکان بر مبني صفر فرض توانمي بنابراين

 هايگروه تواننمي اينکه يعني. كرد رد را هاگروه

 در گروه يك بعنوان و نمود تركيب هم با را شير مصرفي

 .گرفت نظر

 

های نسبت راستنمایی و والد برای آزمون نتایج -4جدول 

 های مصرفی شیرترکیب گروه

 گروههاي مورد آزمون
مقدار آماره نسبت 

 راستنمايي

مقدار آماره 

 والد

 382/23*** 967/34*** اي و پاستوريزهفله

 216/41*** 361/97*** اي و استريليزهفله

 034/30*** 588/80*** پاستوريزه و استريليزه

 

آزمون  زاهاي نامرتبط، براي آزمون استقالل گزينه

 5كوچك بهره گرفته شد كه نتايج آن در جدول -هشيائو

اين است كه،  است. فرض صفر در اين آزمون ارائه شده

نسبتها )يعني، احتمال انتخاب گروه مصرفي شير 

اي يا احتمال انتخاب گروه پاستوريزه نسبت به شير فله

اي( مستقل از ه نسبت به شير فلهمصرفي شير پاستوريز

ها )يعني گروه مصرفي شير پاستوريزه يا ساير گروه

حاكي  5باشد. نتايج حاصل از جدول شير استريليزه( مي

هاي از آن است كه، فرض صفر مبني بر استقالل گزينه

توان نتيجه گرفت كه شود. لذا مينامرتبط رد نمي

د و استفاده گروههاي مصرفي شير مستقل از هم هستن

از مدل الجيت چندگانه براي دستيابي به هدف اين تحقيق 

 باشد. بالمانع مي
 

 کوچک-تایج آزمون هشیائون -5جدول 

 مقدار آماره گروه حذف شده
درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعني

838/7 پاستوريزه  8 449/0  

082/12 استريليزه  8 148/0  

 

گيري اثرات نهايي متغيرهاي نتايج حاصل از اندازه

بر اساس اين  آورده شده است. 6توضيحي در جدول 

توان اثرات نهايي متغيرهاي توضيحي را روي ميجدول 

هاي مصرفي شير به قرار زير توصيف هريك از گروه

 نمود.
 

اثرات نهایی متغیرهای توضیحی در هر یک از  -6جدول 

 شیرهای مصرفی گروه
 استريليزه پاستوريزه ايفله نام متغير

 -017/0 003/0 014/0 سن

 066/0 -092/0 025/0 اندازه خانوار

 078/0 -088/0 009/0 درآمد

 -070/0 -156/0 227/0 سال 6فرزند زير 

مميزان بهداشتي بودن 

 ايشير فله
169/0 171/0- 001/0 

ميزان اهميت مدت 

 ماندگاري
061/0- 031/0 030/0 

 -105/0 049/0 056/0 مستقيم غير استفاده

 

اگر سن سرپرست خانوار از ميانگين خود يك واحد 

اي و شير پاستوريزه تغيير كند، احتمال انتخاب شير فله



 415                                                                                                    کنندگان بر ترجیحات مصرفي شیر در شهر تبریزتأثیر خصوصیات مصرف

يابد و احتمال درصد افزايش مي 3/0و  4/1به ترتيب 

 يابد.درصد كاهش مي 7/1انتخاب شير استريليزه 

اندازه خانوار از ميانگين خود ،  با افزايش يك واحدي

اي و شير استريليزه به ترتيب احتمال انتخاب شير فله

يابد و احتمال انتخاب شير درصد افزايش مي 6/6و  5/2

 يابد.درصد كاهش مي 2/9پاستوريزه 

درآمد ماهانه خانوار از يك واحد تغيير كند،  چنانچه

ه ترتيب اي و شير استريليزه باحتمال انتخاب شير فله

درصد افزايش و احتمال انتخاب شير  8/7و  9/0

باال  امر يابد. دليل اين درصد كاهش مي 8/8پاستوريزه 

 باشد.تواند ميبودن قيمت شير استريليزه 

سال باشد، احتمال  6اگر خانواري داراي فرزند زير 

درصد افزايش و احتمال انتخاب  7/22اي انتخاب شير فله

درصد  7و  6/15ستريليزه به ترتيب شير پاستوريزه و ا

يابد. عدم اعتماد به شيرهاي فرآوري شده كاهش مي

 تواند دليل آن باشد.مي

اي از ميزان بهداشتي بودن شير فله با افزايش يك واحدي

نظر خانوارها از از ميانگين خود يك واحد تغيير كند، 

اي و شير استريليزه به ترتيب احتمال انتخاب شير فله

درصد افزايش و احتمال انتخاب شير  1/0و  9/16

 يابد.درصد كاهش مي 1/17پاستوريزه 

اگر ميزان اهميت مدت زمان ماندگاري شير براي 

خانوارها از يك واحد تغيير كند، احتمال انتخاب شير 

درصد كاهش و احتمال انتخاب شير  1/6اي فله

ش درصد افزاي 3و  1/3پاستوريزه و استريليزه به ترتيب 

 يابد.مي

خانواري عالوه بر مصرف مستقيم شير، آنرا در  چنانچه

درست كردن كيك و بستني و از اين قبيل استفاده نمايد، 

درصد افزايش، احتمال  6/5اي احتمال انتخاب شير فله

درصد افزايش و احتمال  9/4انتخاب شير پاستوريزه 

 يابد.درصد كاهش مي 5/10انتخاب شير استريليزه 

  گیرینتیجه

كنندگان بر در اين مطالعه تأثير خصوصيات مصرف

ترجيحات مصرفي شير در بين خانوارهاي شهر تبريز 

هاي اين تحقيق نشان يافتهمورد بررسي قرار گرفت. 

تماعي و فردي اج –دهد كه خصوصيات اقتصادي مي

خانوارها و سرپرست خانوارها نقش مهمي را در الگوي 

هاي مصرفي شير در گروه. كنندمصرف شير بازي مي

بندي نشده، اي يا بستهاين مطالعه به سه حالت شير فله

   شير استريليزه در نظر گرفته شد. شير پاستوريزه و

، سن سرپرست خانوار هايمتغيرنشان داد كه نتايج 

 اي از نظر خانوارها و ميزان بهداشتي بودن شير فله

احتمال  رويميزان اهميت مدت زمان ماندگاري شير 

دار اي اثر معنيشير پاستوريزه نسبت به شير فله انتخاب

دارند. همچنين، متغيرهاي سن سرپرست خانوار، اندازه 

سال  6وجود فرزند زير  خانوار، درآمد ماهانه خانوار،

اي از نظر در خانوار، ميزان بهداشتي بودن شير فله

 اثرخانوارها و ميزان اهميت مدت زمان ماندگاري شير 

 استريليزه بهاحتمال انتخاب شير  نسبت روي داريمعني

 ند.شتاي داشير فله

اكثر رسد كه، هاي تحقيق چنين بنظر ميبا توجه به يافته

مورد مطالعه تمايل بيشتري به مصرف شير  خانوارهاي

ند، لذا بايد نظارت كافي به مسئله شتپاستوريزه دا

 باشد. بهداشت و قيمت اين نوع از شير وجود داشته

هاي حمايتي دولت از يکي از راهکارهمچنين 

توليد توليدكنندگان پرداخت قيمت تمام شده شير به 

است، يا اينکه يارانه پرداخت شده شير را به  كنندگان آن

، صنايع لبني و تبديلي پرداخت نمايد تا آنان هاهكارخان

بتوانند با دريافت يارانه به فعاليت خود ادامه دهند و شير 

با توجه به اثر منفي و  با قيمت كمتري عرضه شود. 

سال در خانواده روي  6دار وجود فرزند زير معني

احتمال انتخاب شير استريليزه، خانوارهايي كه داراي 

باشند بايد به مصرف اين نوع شير سال مي 6فرزند زير 

 تشويق شوند.
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Abstract 

Milk as a strategic commodity was directly related to public health and food security of the country. 

The annual per capita consumption of milk in Iran in 1388 from 61.7 kg decreased to 38.73 in 1391. 

The main objective of this study was investigation of effect of consumer characteristics on 

consumer preferences for milk in Tabriz. The research population is Tabriz households. The data 

were collected through questionnaires completed by 158 heads of households in Tabriz. To achieve 

the objective of research multinomial logit model is used. The calculated results of marginal effect 

of each variables show that, age of household head, household size, monthly household income, 

child less than 6 years of age in household, health of the unpacked milk and indirect use of milk 

variables have positive effect and importance of shelf-life of milk variable has negative effect on 

the probability of choosing of unpacked milk. Age of household head, importance of shelf-life of 

milk and indirect use of milk variables have positive effect and household size, monthly household 

income, child less than 6 years of age in household, health of the unpacked milk variables have 

negative effect on the probability of choosing of pasteurized milk. Also, household size, monthly 

household income, health of the unpacked milk and importance of shelf-life of milk variables have 

positive effect and age of household head, child less than 6 years of age in household and indirect 

use of milk variables have negative effect on the probability of choosing of sterilized milk. 
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