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 مقدمه

 مینأت در آبزیان مصرف مهم نقش و اهمیت به رغم
 هایمزیت وجود و افراد سالمتی و بدن نیاز مورد پروتئین

 محصوالت سرانه مصرف میزان ،اهآن تولید در فراوان
 از آبزیان سرانه مصرف گرچه. است پایین کشور در دریایی

 1393 سال در کیلوگرم 2/9 به 1358 سال در گرم 800
 از کمتر آن مصرف میزان همچنان اما ،است یافته افزایش

 سالنامه) است( کیلوگرم 9/18) جهانی متوسط سطح نصف
 پایین سطح این (.1393،ایران شیالت سازمان آماری
 آبی منابع دارای ما کشور که است شرایطی در مصرف

 مصرف رسدمی نظرب. است آبزیان متنوع ذخایر و گسترده
 و قیمتی عوامل از ثرأمت اینکه بر عالوه دریایی محصوالت

 اقلیم، نظیر دیگری متغیرهای تاثیر تحت ،است درآمدی
 دموگرافیک متغیرهای و بازار به دسترسی میزان فرهنگ،

 سوی از فراوانی هایتالش اخیر ایهسال در. باشدمی نیز
 آبزیان مصرف سرانه افزایش جهت خصوصی بخش و دولت

 برنامه اهداف ترینمهم از طوریکهب ،است گرفته صورت
 تأمین در شیالتی محصوالت سهم بهبود ،توسعه پنجم

 .باشدمی تولیدکنندگان از حمایت افزایش و غذایی امنیت
 فراوانی اقدامات نیازمند مصرف افزایش هدف به دستیابی

 ها،زیرساخت تحقیقات، جمله از مختلفی هایمینهز در
 از. (1393 همکاران، و دادگر) است سازیفرهنگ و وزشآم

 هایسیاست اصلی هدف که آبزیان تقاضای افزایش سویی،
 تحلیل و تجزیه نیازمند است، شیالت زمینه در تولیدی
 تولیدکنندگان ،بعالوه. است مصرف الگوی و تقاضا ساختار

 و ریزیبرنامه منظور به بازار در فعال عوامل سایر و
 کنندگانمصرف رفتار شناخت نیازمند ،فروش چگونگی
 عوامل و کنندگانمصرف رفتار از آگاهی ،بنابراین. هستند

 مفیدی اطالعات تواندمی آنان مصرف و مشارکت در موثر
 در مصرف افزایش منظور به هاسیاست تنظیم به منظور را

. دهد قرار بطرذی گیرانتصمیم و ریزانبرنامه اختیار
 بر موثر اجتماعی – اقتصادی عوامل از آگاهی همچنین

 جهت بازاریابان و تولیدکنندگان به تواندمی مصرف
 احتمال با که جمعیت از بخشی بر تمرکز و ریزیبرنامه

 ،اینرو از. نماید کمک کنند،می مصرف به مبادرت بیشتری

 دو یندفرآی عنوان به را تازه ماهی مصرف حاضر مطالعه
  .کندمی مدلسازی هاردل دابل مدل از استفاده با ایمرحله
 آن، مصرف بر موثر عوامل و آبزیان اضایتق با رابطه در

 طور به ادامه در که است گرفته انجام کشور در مطالعاتی
 همکاران و دادگر. است شده اشاره آنها از برخی به مختصر

 در آبزیان مصرف سرانه سنجش به تحقیقی در( 1393)
 و عقیلی ،مرکزی استان روستایی و شهری مناطق

 هایفرآورده و آبزیان مصرف بازار( 1389) همکاران
( 1386) شعبانپور و عادلی و گرگان شهرستان در شیالتی

. ندنمود بررسی را آبزیان مصرف در تهرانی شهروندان رفتار
 آبادیکمال حیدری و امیرنژاد ،(1392) همکاران و نصرتی

 بر موثر عوامل( 1394) همکاران و دوراندیش و( 1394)
 ساری تبریز، شهرستان در ترتیبب را آبزیان و ماهی مصرف

 در. ندنمود بررسی مختلفی هایروش از دهاستفا با مشهد و
 و ماهی مصرف به راجع مطالعاتی نیز کشور از خارج

 از که است گرفته صورت آن بر موثر عوامل و آبزیان
 ;Erdogan et al., (2011) ;(2016 به توانمیجمله 

Can et al., (2015); Wan and Hu, (2012); 

Akinbode and Dipeolu, (2012); Yen and 

Huang, (1996) نشان شده بررسی مطالعات .کرد اشاره 
 اندازه سن، کنندگان،مصرف درآمد آبزیان، قیمت دهدمی

 و سواد سطح ،سلیقه خرید، مراکز به دسترسی خانوار،
 مصرف میزان بر که هستند عواملی مهمترین از آگاهی

 در داخلی مطالعات تمامی. اثرگذارند شیالتی هایفراورده
 کل در که ایمطالعه جای و شده انجام منطقه یک سطح
 ماهی مصرف میزان بر موثر عوامل بررسی به رکشو

 مدل فراوان هایمزیت رغم به ،بعالوه .ستخالی ،بپردازد
 مطالعات ،گانکنندمصرف رفتار بررسی در هاردل دابل

 . ندشمار انگشت ،اندبرده بهره روش این از که داخلی
 

 کار روش و مواد
 دارای غالباً خرد سطح در هاداده بویژه اقتصادی اطالعات

 هاییداده با مواجه در روش یک. هستند فراوان صفر مشاهدات
 ،(شده سانسور وابسته متغیر) دارند صفر زیادی تعداد که

 Tobin توسط که است استاندارد توبیت مدل از استفاده
 و اقتصادی دالیل به مدل ینا .شد فرموله 1958 سال رد
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 برای را آن از استفاده که باشدمی معایبی دارای آماری
 ,Aristei and Pieroni) است ساخته نامناسب تجربی کارهای

 الگوی مشکالت بر غلبه برای یامرحله دو یروش (. 2008
 به اقدام بر موثر عوامل بین آن در که نمود پیشنهاد توبیت
 شده قائل تمایز مصرف میزان بر موثر عوامل و مصرف

 و پروبیت گویال دو به توبیت الگوی روش این در. است
 و کهنسال) شودمی شکسته خطی رگرسیون الگوی

 توبیت مدل یکCragg (1971 ) .(1392 دان،یس
 ) لهارد دابل مدل در اصطالح کهاست  پذیرترانعطاف

(Double Hurdle
 نمود پیشنهاد ،شودمی هنامید 

(Akinbode and Dipeolu, 2012.) مدل ،واقع در 
 مقدار کی اینکه برای کندمی فرض کراگ پیشنهادی

( مانع) فرایند دو باید ،شود ثبت مشاهده یک برای مثبت
 مدل. (Aristei and Pieroni, 2008) شود سپری مجزا

 هیچ که کندیم فرض هاردل دابل مدل خالف بر هکمن
 مرحله که هنگامی تخمین، دوم مرحله در صفری مشاهده

 ,Wodjao) داشت نخواهد وجود شده سپری انتخاب اول

 شامل هاردل دابل مدل شد، اشاره که همانگونه(. 2008
 :است ذیل شرح به معادله دو

 مصرف مشاهده شده:   
                                                                  

𝑦𝑖 = 𝑑. 𝑦𝑖
∗∗                                         (1) 

 معادله مشارکت:
                                                                    

𝑦𝑖1
∗ = 𝑤𝑖. 𝛼 + 𝑢𝑖                               (2)  

𝑑 = {
𝑦𝑖1   اگر          1

∗ > 0

در غیر این صورت       0
              (3) 

    معادله مصرف:

(4)                        𝑦𝑖2
∗ = 𝛽′. 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖 

𝑦𝑖
∗∗ = {

𝑦𝑖2
𝑦𝑖2   اگر          ∗

∗ > 0

در غیر این صورت       0
       (5) 

 و 𝛼 ،مانع دو در یحیتوض یرهایمتغ بردار x و w که

𝛽 و شده زده نیتخم بیضرا بردار u و v اخالل یاجزا 

 شودیم مشاهده یزمان( 𝑦𝑖) مصرف مثبت سطح. هستند

 به و( d=1) باشد بالقوه کنندهمصرف کی( خانوار) فرد که

𝑦𝑖2) باشد کرده مصرف را کاال زین بالفعل صورت
∗∗ > 0.) 

𝑦𝑖1
 به میتصم نشاندهنده ،پنهان یبرونزا ریمتغ کی ∗

𝑦𝑖2 و است خانوار ای فرد مشارکت
 یبرونزا ریمتغ کی ∗∗

 𝑣 و 𝑢. است مصرف به خانوار ای فرد میتصم انگریب پنهان،

 که هستند معادله دو اخالل یاجزا

𝑢~𝑁(0,1) و 𝑣~𝑁(0, 𝜎2) همچنین کراگ فرض . است

مدال دابل اخالل مستقل هستند.  می کند که اجزای

شود. نمایی برآورد میهاردل مستقل با روش حداکثر راست

 نمایی این مدل به صورت ذیل است: لگاریتم حداکثر راست

 

𝐿𝐿 = ∑ ln [1 − Ф(𝑤𝑖𝛼)Ф(
𝑥𝑖𝛽

𝜎𝑖
0

)] + ∑ ln [Ф(𝑤𝑖𝛼)
1

𝜎𝑖
𝜑(

𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽

𝜎𝑖
+

)]         (6)

 

 عیتوز تابع و pdf بترتیب تابع چگالی احتمال و   هک

 استاندارد نرمال یتصادف ریمتغ کی یبرا  cdf یتجمع

 Karli and Bilgic, 2007; Akinbode and). است

Dipeolu, 2012 ریمتغ بر یحیتوض یرهایمتغ اثر یبررس 

 استفاده با. است یینها اثرات لیتحل و هیتجز به ازین وابسته

 یینها اثر سه هاردل دابل مدل ییراستنما حداکثر جینتا از

 بر کل اثر هانآ نیمهمتر .شود محاسبه تواندیم متفاوت

 یبرا y یانتظار ارزش ،یعبارت به است، وابسته ریمتغ

 انتظار عنوان با که ،x یحیتوض یرهایمتغ ریمقاد

 به و است معروف y یرشرطیغ نیانگیم ای یرشرطیغ

 یشرط ریغ انتظار .شودیم نوشته 𝐸[𝑦𝑖|𝑥] صورت

𝐸[𝑦𝑖|𝑦𝑖  ،یشرط انتظار جزء دو به تواندیم > 0, 𝑥] -که 

 به x یحیتوض یرهایمتغ ریمقاد یبرا y یانتظار ریمقاد

𝑦𝑖 شرط >  یبرا y مثبت مقدار احتمال و -است 0

x، 𝑃[𝑦𝑖 یحیتوض یرهایمتغ ریمقاد > 0|𝑥] شود هیتجز 

(Eakins, 2016.) در وابسته ریمتغ یرشرطیغ نیانگیم 

 :کردند هیتجز ذیل صورت به را تیتوب مدل
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    𝐸[𝑦𝑖|𝑥]  = 𝑃[𝑦𝑖 > 0|𝑥] ∗ 𝐸[𝑦𝑖|𝑦𝑖 > 0, 𝑥]                (7) 

 سطح و مشارکت احتمال مستقل، هاردل دابل مدل در

 Yen and) است ذیل صورت به مخارج بر مخارج یشرط

Su, 1995; Mutlu and Garcia, 2006:) 

 

𝑃[𝑦𝑖 > 0|𝑥] =Ф(𝑤𝑖
′𝛼𝑖)Ф (

𝑥𝑖𝛽

𝜎𝑖
)                             (8) 

𝐸[𝑦𝑖|𝑦𝑖 > 0, 𝑥] = 𝑥𝑖𝛽 + 𝜎𝑖 (
∅ (

𝑥𝑖𝛽
𝜎𝑖

)

Ф (
𝑥𝑖𝛽
𝜎𝑖

)
)                 (9) 

 یرهایمتغ به نسبت باال معادالت از یریگلیفرانسید با
 . شوندیم محاسبه هاکشش جهینت در و یینها اثرات ،یحیتوض

 

𝑒j =
∂𝐸[𝑦𝑖|𝑥] 

∂xij

xij

𝐸[𝑦𝑖|𝑥] 
=

∂𝑃[𝑦𝑖 > 0|𝑥]

∂xij

xij

𝑃[𝑦𝑖 > 0|𝑥]
+

∂𝐸[𝑦𝑖|𝑦𝑖 > 0, 𝑥]

∂xij

xij

𝐸[𝑦𝑖|𝑦𝑖 > 0, 𝑥]
      (10) 

 
 مصرف یشرط ریغ مقدار یرو کشش دهدیم نشان هک
 احتمال کشش جزء دو شامل( y یرو کل اثر یعنی)

𝑒j) مشارکت
p )مصرف یشرط کشش و (𝑒j

cc )است 
(Newman et al., 2003; Aristei and 

Pieroni,2008) .سه ،حاضر مقاله در است ذکر انیشا 
 توجه با سپس و برآورد هاردل دابل و هکمن ت،یتوب مدل

. دیگرد انتخاب مناسب مدل ،یصیتشخ یهاآزمون به

 جینتا
 خانوار19381 اطالعات شامل یبررس مورد نمونه حجم
 سال در که باشدیم یشهر خانوار 18871 و ییروستا
. استشده یآورعجم رانیا آمار مرکز توسط 1394

 آنها یآمار اتیخصوص و مدل در استفاده مورد یرهایمتغ
  .است شده ارائه 1 جدول در
 
 

 آمار توصیفی متغیرهای پیوسته و گسسته :1جدول 

Table1: Descriptive Statistics for continuous and binary variables. 

 پیوسته متغیرهای
 کنندگانمصرف نمونه نمونه کل

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 294358 376172.8 206412 81091.72 (الیر) یماه گوشت یمصرف مخارج

 2519.36 3390.98 11820 730.99 (گرم) یمصرف یماه گوشت زانیم

 48971.92 121078.6 54735 26100.96 یماه گوشت لوگرمیک کی متیق

 14.48 49.25 15.73 50.66 سرپرست سن

 15.098 40.15 17.46 38.63 همسر سن

 33113156 2814377 19503149 2001343 همسر ماهانه درآمد

 134328272 51011157 96080565 40495134 خانوار ماهانه درآمد

 1.57 3.87 1.54 3.59 خانوار اندازه

 یماه کنندگانصرفم نیب یفراوان درصد نمونه کل در یفراوان درصد گسسته یرهایمتغ

 90.79 86.27 مرد سرپرست

 81.12 72.00 باسواد سرپرست

 75.24 67.26 باسواد همسر

 95.08 94.38 درآمد یدارا سرپرست

 49.88 23.09 یساحل استان

 58.076 49.33 یشهر مناطق

 ماخذ: محاسبات تحقیق          
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 حدود 1394 سال در خانوار ماهانه درآمد متوسط
 در یماه مصرف متوسط زانیم. باشدیم الیر40500000

 درصد 21.5 تنها. است ماه در گرم 750 از کمتر نمونه کل
 اندنموده مصرف تازه یماه یبررس مورد ماه در خانوار از

 با یماه گرم 3390 خانوارها نیا مصرف متوسط که
 لوگرمیک هر یازا به ریال 121078 متیق نیانگیم
 مهم عوامل از بازار هب یدسترس کهنیا به توجه با. شدبایم
 ییغذا مواد ژهیبو و کاال مصرف در کننده نییتع و

 ریمتغ دو ،عامل نیا یبررس منظور به باشد،یم ریفسادپذ

 بودن یرساحلیغ ای یساحل و ییروستا ای یشهر یدام
 اطالعات درصد 76 از شیب. است شده مدل وارد مناطق

 33/49 و یساحل ریغ یهااستان به مربوط خانوار یانهیهز
 . باشدیم یشهر مناطق به مربوط درصد
 و یمعنادار و 2 جدول در مندرج یهاهآمار به توجه با

 به نسبت هاردل دابل مدل ،3 جدول در پارامترها عالمت
 عالمت و است یبرتر یدارا هکمن و( تیتوب) دیمق مدل
 یشتریب یسازگار تیواقع با هاردل دابل مدل در رهایمتغ

 .دارد
 

 مدل تشخیص هایآزمون: 2 جدول

Table 2: Diagnostic tests.. 

 تشخیص هایآزمون آزمون نام آزمون آماره نتیجه

 مستقل هاردل دابل مدل برابر در استاندارد توبیت مدل LR 10458.6 توبیت مدل رد

 هکمن مدل ابربر در مستقل هاردل دابل مدل Vuong test 64.3 هکمن مدل رد

  تحقیق هاییافته: ماخذ              

 هاردل دابل و هکمن توبیت، مدل برآورد نتایج: 3 جدول

Table 3: Parameter Estimates of Tobit, Heckman and Double-hurdle Models. 

 توبیت مدل متغیر نام
 هاردل دابل مدل هکمن مدل

 دوم مرحله اول مرحله دوم مرحله اول مرحله

 12.43 0.003 -21.109 0.003 9.546* سرپرست سن

  0.012*  0.012* 21.540* همسر سن

 612.89 0.412 218.72* 0.412 95.673 سرپرست سواد

 67.32  94.38*  272.458* همسر سواد

 1=درآمد دارای) درآمدی وضعیت

 (0=درآمد بدون
149.392 0.192  0.192  

 ،1=مرد) سرپرست جنسیت

 (0=زن
211.921 *0.1039  0.1039  

 560.17  328.21  -321.123 خانوار اندازه

 1.09( -6)   3.91( -7)  2.21( -5)   خانوار ماهانه درآمد

 2.04( -7)*  3.35( -6)*  4.83( -5)*   همسر ماهانه درآمد

 0.0064  0.0037  0.0738 مرغ و قرمز گوشت قیمت شاخص

  0.129  0.129 -948.4* (0=روستا ،1=شهر) منطقه

 دریا به نزدیکی

 (0=غیرساحلی1=ساحلی)
4593.82 0.629  0.629  

 -0.11  -0.34  0.103 ماهی گوشت قیمت

log likelihood 6958.39- 65928.2- 97890.47- 

             پرانتز داخل عدد توان به ده)(:        معناداری عدم*:         تحقیق هاییافته: ماخذ            



                       ایران در تازه ماهی مصرف بر موثر هایمولفه بررسی                                                                    همکاران و ضیایی

124 

 

 ییرهایمتغ د،یگرد انیب قبل یهابخش در که آنچه طبق
 واقع در ،شوندیم وارد هاردل دابل مدل اول مرحله در که

 یماه مصرف در مشارکت به میتصم بر که هستند یعوامل
 در یبررس مورد یرهایمتغ یتمام ،3 جدول مطابق .موثرند

 از همسر سن ریمتغ بجز و مثبت عالمت یدارا مرحله نیا
 نیا شیافزا که معنا نیبد. هستند داریمعن یآمار لحاظ

. دهدیم شیافزا را( مشارکت) مصرف احتمال رهایمتغ
 ماده نیا مصرف احتمال سن، شیافزا با بیترت نیدب

 شیافزا نکهیا با توجه با ،واقع در. ابدییم شیافزا یمغذ
 ،دهدیم شیافزا را هایماریب انواع به ابتال احتمال ،سن
 .شودیم شتریب ترسالم ییغذا مواد مصرف به افراد شیگرا

 نشانرا  سرپرست سواد ریمتغ بیضر یمعنادار و عالمت
 مصرف احتمال خانوار، دانش و یآگاه شیافزا با .دهدیم

 نسبت زین درآمد یدارا یخانوارها. ابدییم شیافزا یماه
 به میتصم یشتریب احتمال با درآمد بدون یخانوارها
 ،واقع در .است تیواقع با مطابق که رندیگیم یماه مصرف

 حد تا کنند یداریخر را ییکاالها چه خانوارها نکهیا
 ریمتغ. دارد یبستگ آنها یدرآمد تیوضع به یادیز

 احتمال مرد سرپرست که دهدیم نشان سرپرست تیجنس
 ییروستا ای یشهر .دهدیم شیافزا را مصرف در مشارکت

 که هستند یریمتغ دو بودن یساحل ریغ ای یساحل و بودن
 دیخر سهولت و یدسترس زانیم اثر یبررس منظور به

 یدارا و معنادار ،ریمتغ دو هر. اندشده وارد مدل در خانوار
 یشهر یخانوارها که ستمعنا نیبد هستند، تمثب عالمت
 یکمتر مسافت که یافراد و ییروستا یارهاخانو به نسبت

 تازه یماه مصرف در یشتریب احتمال با دارند ایدر تا
 دابل مدل دوم مرحله یرهایمتغ. کنندیم رکتامش

 تازه یماه مصرف زانیم بر که هستند یعوامل هاردل،
 نیا در یبررس مورد یرهایمتغ یتمام. موثرند افراد توسط
 یآمار لحاظ از همسر انهماه درآمد ریمتغ بجز مرحله
 سن شیافزا با ن،یتخم نیا براساس .هستند معنادار

 مطابق که ابدییم شیافزا یماه مصرف زانیم سرپرست
 یسودمند از یآگاه شیافزا موجب زین سواد. است انتظار

 آن شتریب مصرف جهینت در و ییغذا ماده نیا خواص و
 که دهدیم نشان خانوار بعد بیضر مثبت عالمت. گرددیم
 به نسبت تیجمع کم یخانوارها در یماه مصرف زانیم

 ماهانه درآمد زانیم. است کمتر تیپرجمع یهاخانواده
 بیضر یدارا که است ییرهایمتغ از گرید یکی زین خانوار
 و ینیبشیپ قابل کامال نیا و است یمعنادار و مثبت

 ییغذا سبد ،باشد شتریب خانوار درآمد هرچه. است هیتوج
 زانیم به لذا، کنند.انتخاب می را یترسالم و تروعمتن

 درآمد اما .ورزندیم مبادرت یماه مصرف به یشتریب
. ندارد یماه مصرف زانیم بر یمعنادار ریتاث همسر ماهانه

 مورد نمونه از درصد 7 تنها که است نیا علت دیشا
 شاخص ریمتغ. است ماهانه درآمد یدارا همسر ،یبررس

 که است مثبت عالمت یدارا مرغ و قرمز گوشت متیق
 موجب مرغ، و قرمز گوشت متیق شیافزا ،دهدیم نشان

 را اکااله نیا ینیجانش که شودیم یماه مصرف شیافزا
 در یمنف عالمت با یماه گوشت متیق. دهدیم نشان

 شیافزا با که است نیا از یحاک که است شده ظاهر معادله
 ،واقع در و ابدییم کاهش آن مصرف زانیم ،یماه متیق
  .ستتقاضا قانون بر یدییتا

 را یرشرطیغ و احتمال ،یشرط یهاکشش 4 دولج
 مصرف در مشارکت احتمال احتمال، ستون. دهدیم نشان

 عالمت نیبنابرا .دهدیم نشان را مصرف به میتصم ای
 کشش .است مصرف احتمال در شیافزا انگریب مثبت،

 که یکسان) دارند مثبت مخارج که ییهاخانواده به ،یشرط
 آن مثبت مقدار و دارد اشاره (اندداشته مشارکت مصرف در

 حال در) نمونه در که ییخانوارها که است نیا انگریب
 مصرف یشتریب مقدار اند،نموده مصرف یماه( حاضر

 اثر به یرشرطیغ کشش. برعکس و داشت خواهند
 ،نیبنابرا. (کل اثر) دارد اشاره مصرف سطح بر یرشرطیغ

 حال در که یکسان یحت- یبررس تحت یخانوارها همه
 کشش نیشتریب .دربردارد را -ستندین کنندهمصرف حاضر

 که است( 55/0) یدرآمد تیوضع ریمتغ به مربوط کل
 یدارا که ییخانوارها ط،یشرا ریسا ثبات با دهدیم نشان
 ،کنندیم مصرف یماه شتریب درصد 0.55 ،هستند درآمد

 احتمال با درصد 24/0 درآمد یدارا یخانوارها کهیطورب
 ییخانوارها نیب در و کنندیم مشارکت مصرف در یشتریب

 درآمد یدارا یخانوارها ،اندنموده یداریخر یماه که
 از پس. کنندیم مصرف یشتریب یماه مقدار درصد 31/0
 .است کشش نیشتریب یدارا خانوار اندازه ریمتغ آن
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 غیرشرطی و احتمال شرطی، هایکشش: 4جدول
Table 4:The elasticities of probability, conditional and unconditional.   

 غیرشرطی احتمال شرطی متغیر نام

 0.285 0.075 0.21 سرپرست سن

 0.41 0.27* 0.14* همسر سن

 0.47 0.19 0.28 (0=بیسواد ،1=باسواد) سرپرست سواد

 0.339 0.32 0.019 (0=بیسواد ،1=باسواد) همسر سواد

 0.55 0.24 0.31 (0=درآمد بدون 1=درآمد دارای) درآمدی وضعیت

 0.111 0.086 0.025 (0=زن ،1=مرد) سرپرست جنسیت

 0.54 0.19 0.35 خانوار اندازه

 0.059 0.031 0.028 خانوار ماهانه درآمد

 0.006 0.001 0.005* همسر ماهانه درآمد

 0.151 0.09 0.061 مرغ و قرمز گوشت قیمت شاخص

 0.349 0.19 0.159 (0=روستا ،1=شهر) منطقه

 0.41 0.20 0.21 (0=غیرساحلی1=ساحلی) دریا هب نزدیکی

 -0.164 -0.091 -0.073 ماهی گوشت قیمت

 معناداری عدم*:     تحقیق هاییافته: ماخذ                                 

 
 اندازه که یصورت در دهدیم نشان خانوار بعد کشش
 درصد 54 یماه مصرف زانیم ابدی شیافزا% 100 خانوار

 مشارکت احتمال مربوط درصد 19 که ابدییم شیافزا
 حال در که است ییخانوارها به مربوط درصد 35 و خانوار
 سرپرست، سواد یرهایمتغ. کنندیم مصرف یماه حاضر

 یهارده در بودن یشهر و ایدر به یکینزد همسر، سن
 .دارد قرار یبعد
 

 ونتیجه گیری بحث
 ،کشور در آبزیان متنوع ذخایر و گسترده آبی منابع به رغم

 یجهان متوسط از ترنییپا اریبس آن سرانه مصرف زانیم
 نهاآ اطالعات که یخانوار 38252 نمونه در کهیطورب ،است

 گرم 730 متوسط طور به ،شد استفاده قیتحق انجام یبرا
 هدف با حاضر قیتحق. است شده مصرف ماه در یماه

 ییغذا ماده نیا مصرف بر رگذاریتاث عوامل مطالعه
 دابل مدل جینتا اساس بر. است گرفته انجام ارزشمند
 یدرآمد تیوضع سرپرست، سواد و سن یرهایمتغ هاردل،

 ریتاث ایدر به یکینزد و یزندگ منطقه ،سرپرست تیجنس و
 یماه مصرف به میتصم) مشارکت رد یمعنادار و مثبت

 Akinbode،(1394) همکاران و شیدوراند. دارد (تازه

and Dipeolu  (2012) و Yen and Huang (1996) 
 ریتاث درآمد افزایش دادند نشان خود اتمطالع در نیز

 ارتباط همچنین. دارد یماه مصرف به میتصم در یمثبت
 مصرف، به تصمیم با بودن شهری و تحصیالت مثبت

 Yen و (1394) همکاران و شیدوراند مطالعات در ترتیبب

and Huang (1996 )دوم، مرحله در .است شده تایید 
 خانوار، بعد همسر، سواد سرپرست، سواد و سن یرهایمتغ

 مرغ و قرمز گوشت متیق شاخص و خانوار ماهانه درآمد
 زانیم بر یمعنادار و یمنف ریتاث یماه متیق و مثبت ریتاث

 و سواد سطح خانوار، بعد مثبت اثر. دارد یماه مصرف
 Akinbode and مطالعه در یماه مصرف زانیم بر مدآدر

Dipeolu (2012 )و Can   تایید نیز (2015)و همکاران 
 لیذ یهاشنهادیپ آمده، بدست جینتا اساس بر. است شده
 :شودیم ارائه

 ریمتغ در صفر وجود مسئله با که یعوامل یبررس یبرا
 نیا با رابطه در که ییمدلها به یستیبا ،هستند روبرو وابسته
 یهاآزمون به توجه با و نمود مراجعه دارد دوجو مشکل

 قابل حاصل جینتا تا نمود انتخاب را مناسب مدل ،مربوطه
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 یشهر و ایدر به یکینزد ریمتغ یمعنادار. باشند نانیاطم
 یماه دیخر یبازارها به یدسترس هئلمس دهندهنشان بودن
 از .است یماه مصرف در رگذاریتاث و مهم عوامل یکی تازه

 شهر از اعم کشور نقاط هیکل در عیتوز مراکز توسعه ،نرویا
کند می فراهم را کاال نیا به افراد یدسترس امکان روستا، و
 .افتی خواهد شیافزا آن مصرف زانیم ،جهینت در و

 دهدیم نشان سواد ریمتغ معنادار و مثبت بیضر نیهمچن
 بر افراد سالمت در ییغذا مواد ریتاث و دیفوا از یآگاه که
 به دادن یآگاه ،نرویا از. است اثرگذار هاآن مصرف زانیم

 و هارسانه قیطر از مصرف منافع و خواص نهیزم در افراد
 مصرف سرانه شیافزا به تواندیم مصرف یسازفرهنگ

 از یابیبازار و دیتول د،یص یهانهیهز کاهش. شود منجر
 به منجر کم بهره با یهاوام ای هانهاده به ارانهی ءاعطا قیطر

 مصرف جهینت در و شود یم ییغذا ماده نیا ترنییپا متیق
 با یخانوارها داد نشان جینتا ،بعالوه .ابدییم شیافزا آن

 و سرپرست شتریب سن ،ترباال یآگاه و سواد سطح
 ،لذا .دارند یشتریب یماه مصرف ،ترتیپرجمع

 به ییغذا ماده نیا بازار در فعال عوامل و دکنندگانیتول
 این بر توانندمی فروش چگونگی و ریزیبرنامه منظور
 . نمایند تمرکز هاویژگی
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Abstract 

The present study has studied factors influencing the consumption of fresh fish in Iran. Information 

required for the study, included cost-income data of 38252 urban and rural households that has been 

collected in 2015 by the Statistical Center of Iran. Due to the nature of the data, first from the Tobit, 

Hackman and double Hurdle models based on likelihood ratio and Wong tests along with sign 

coefficients and their significance, double Hurdle model was selected as an appropriate model. Results 

showed that age, education and gender of household head, income status, living area and distance to 

the sea have a significant positive impact on participation (decision to consume fresh fish) and head`s 

age, head`s education, wife`s education, family size and monthly income of the household and the 

price index for meat and poultry have positive effect and the price of fish has a significant negative 

impact on the consumption of fish. So more awareness and expand access centers can be effective in 

increasing consumption. 
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