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چکیده
زمینه مطالعاتی :توجه به مقولهي سالمت انسان از طریق مصرف محصوالت غذایی سالم و با کیفیت از مهمترین مسائل
مورد بحث در زندگی بشر است .شیر فراسودمند به عنوان محصول لبنی در دسترس میتواند در پیشگیري از سرطان و
سکتههاي قلبی-عروقی نقش داشته باشد .هدف :در این پژوهش عوامل مؤثر بر مصرف شیر فراسودمند و تمایل به پرداخت
مصرفکنندگان در شهر شیراز بررسی شد .روش کار :این پژوهش با تکمیل  279پرسشنامه به روش تصادفی از
خانوارهاي شهر شیراز و با استفاده از برآورد مدل دو مرحله اي هکمن انجام شد .نتایج :بهداشتی بودن و کیفیت شیر
(فراسودمند بودن) مهمترین عوامل تأثیرگذار در افزایش تقاضاي شیر بودند و تمایل به پرداخت شیر فراسودمند  19درصد
بیشتر از قیمت شیر کم چرب موجود در بازار برآورد شد .نتیجهگیری کلی :به دلیل مزیت نسبی شیر فراسودمند نسبت
به شیر معمولی و تمایل به پرداخت بیشتر مصرفکنندگان ،تولید صنعتی شیر فراسودمند در مزارع پرورش گاو شیري با
توجه به هزینههاي سر باري که میتواند داشته باشد از دیدگاه تولیدکننده قابل توجیه میگردد.
واژگان کلیدی :تمایل به پرداخت ،مدل دو مرحلهاي هکمن،توبیت ،شیر فراسودمند
مقدمه

سالمت میباشد .برخی از محصوالت غذایی افزون بر

تولید و عرضه محصوالت غذایی با کیفیت خوب براي

تأمین مواد مغذي معمول ،داراي ریز مغذيهایی هستند

سالمت و رفاه انسان امري ضروري است .فرآوردههاي

(مانند اسید لینولئیك مزدوج ،اسیدهاي چرب امگا 3-و

لبنی و گوشتی به دست آمده از حیوانات اهلی

اسیدهاي چرب فرد کربن و شاخهدار) که آثار سودمندي

نشخوارکننده منابع مهم و امن مواد مغذي در رژیم غذایی

از نظر سالمتی عاید مصرفکننده مینمایند.

به

انسان محسوب میشوند چرا که تأمین کننده انرژي،

محصوالت غذایی داراي این ترکیبها ،غذاهاي

پروتئین با کیفیت ،ویتامینها و مواد معدنی ضروري

فراسودمند اطالق میشود (بامن و همکاران  .)2006بر

هستند .کیفیت تغذیهاي محصوالت غذایی به طور رو به

اساس گزارشهاي موجود بیماريهاي قلبی و عروقی

رشدي در انتخاب آنها توسط مصرفکنندگان مورد

یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر انسانی در جهان

توجه بوده که این امر بیشتر مرهون آگاهی و افزایش

محسوب میشوند که با رژیم غذایی انسان مرتبط است

درك مصرفکنندگان در ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی و

(بامن و همکاران  .)2006این نوع بیماري تهدیدي جدي
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براي جوامع انسانی محسوب شده و مجامع علمی با

داراي ریسك باالیی میباشد .یکی از دالیل آن عدم

تخصصهاي مختلف بایستی در جهت کاهش احتمال

آشنایی مصرفکنندگان با این نوع شیر و مزایاي آن بوده

بروز چنین بیماريهایی تشریك مساعی داشته باشند .در

و از سوي دیگر قیمت باالتر این محصول به جهت تغییر

این خصوص و به عنوان یك راهکار ،تولید و عرضه کافی

اصولی در جیره تغذیهاي دام در مقایسه با شیرهاي کم

از غذاهاي فراسودمندي مانند فرآوردههاي لبنی میتواند

چرب در بازار است .به عبارت دیگر نحوه تولید شیر

در سالمت انسان نقش مؤثري ایفاء نماید .اسید لینولئیك

فراسودمند ممکن است منجر به افزایش هزینههاي تولید و

مزدوج و یا پیشساز آن در مواد غذایی با منشاء دامی

در نتیجه افزایش قیمت تمام شده این محصول گردد و

وجود داشته و بر اساس گزارشها این اسید چرب داراي

مصرفکنندگان بایستی قیمت باالتري را نسبت به شیر

خواص مفید متعددي مانند خواص ضد سرطانی ،ضد

معمولی پرداخت نمایند .از این جهت حرکت به سمت تولید

تجمع پالکت ،ضد چاقی ،آنتیاکسیدانی و تعدیل کننده

چنین محصولی نیازمند بررسى میزان آگاهى و مصرف

سیستم ایمنی میباشد (بسا و همکاران  2000و ویلیامز

استفادهکنندگان از این نوع محصول میباشد ،چرا که

 .)2000همچنین ،مدارك قابل توجهی مبنی بر آثار مطلوب

عامل دانش مدیریت بر مبناى شناخت رفتار مصرفکننده،

اسیدهاي چرب امگا 3-بسیار بلند زنجیري مانند ایکوزا

عوامل تأثیرگذار بر آن و قدرت پیش بینى رفتار وى مى-

پنتا انوئیك اسید و دکوزا هگزا انوئیك اسید بر سالمت

باشد (حق جو و همکاران  )2011بنابراین ضروري است

قلب و عروق ،جلوگیري از دیابت نوع دو ،فشار خون باال،

با استفاده از تحلیلهاي علمی از جمله روشهاي تعیین

سرطان و ناراحتیهاي عصبی وجود دارد (ویلیامز

قیمت بر اساس تمایل مصرفکننده در زمینه ترجیحات

 .)2000متأسفانه سطح مصرف این اسیدهاي چرب در

بیان شده (روش ارزشگذاري مشروط ،روش آزمون

رژیمهاي غذایی امروزي ناکافی بوده و تالش میشود تا

انتخاب ،روش هدنیك ،تکنیك دلفی) به تعیین تمایل به

سطح مصرف آنها افزایش یابد .بر اساس توصیهها،

پرداخت یا همان ارزش واقعی براي هر واحد از شیر

نسبت مطلوب اسیدهاي چرب امگا 6-به اسیدهاي چرب

فراسودمند پرداخته شود ( قربانی و فیروز زارع )1999

امگا 3-بایست چهار به یك یا کمتر باشد اما با رژیمهاي

تا با این دانسته و بر اساس هزینهي نهایی تولید (ناشی از

غذایی امروزي این نسبت حدود ًا  20-30به  1است

تغییر جیره غذایی) ،اقتصادي بودن تولید و عرضه این

(سیموپولوس  .)1999از این رو ،ضروري است که

محصول مشخص شود .بنابراین هدف اصلی این مطالعه

راهکارهاي ممکن و بالقوه در جهت افزایش محتواي اسید

برآورد میزان تمایل به پرداخت براي شیر فراسودمند و

لینولئیك مزدوج ،اسیدهاي چرب امگا 3-و سایر

عوامل تأثیرگذار بر آن میباشد.

ترکیبهاي زیست فعال در محصول لبنی امن ،ارزان و با

در زمینه تمایل به پرداخت براي غذاي سالم مطالعات

دسترسی آسان مانند شیر مورد بررسی قرار بگیرد .اما

مختلفی صورت گرفته است .بر اساس یافتههاي حقجو

شیر فراسودمند به طور گسترده براي بازار تولید نشده

و همکاران ( )2011حدود  97درصد مصرفکنندگان

است و بازاري براي خرید و فروش این محصول وجود

حاضر به پرداخت مبلغی اضافی براي خرید محصوالت

ندارد .بنابراین قیمت تعادلی براي این محصول نیز تعیین

سالم نسبت به انواع متداول هستند و حدود  84درصد

نشده است.

آنها حاضر به پرداخت نرخ بیشتر در محدوده  5الی 25

اگر چه شیر فراسودمند به لحاظ سالمت و ارزش غذایی

درصد براي خرید این محصوالت می باشند .تولید

نسبت به شیرهاي موجود در بازار از جایگاه ویژهاي

محصوالت ارگانیك یکی از راهبردهاي ایمنی ،بهداشت و

برخوردار است اما تولید این محصول براي تولیدکننده

غذاي سالم محسوب میشود که در مطالعات متعدد به آن
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توجه شده است .موسوي و همکاران ( )2016به

ریسك تولید از دیدگاه تولید کنندگان مورد بررسی قرار

محصوالت لبنی ارگانیك توجه نمودند و متوسط تمایل

گیرد.

به پرداخت براي هر کیلوگرم محصول شیر ارگانیك را
معادل  15160ریال برآورد نمودند .اکبري ساري و

مواد و روشها

همکاران ( ،)2008نگرش مصرفکنندگان محصوالت

روش ارزشگذاري مشروط بر رویکرد غیربازاري

کشاورزي ارگانیك و عوامل مؤثر بر پذیرش آن را مورد

ارزشگذاري متکی است و چون شیر فراسودمند بطور

بررسی قرار دادند .با استفاده از تحلیل عاملی ،مهمترین

خاص وارد بازار نمیشود بازار واقعی براي آن وجود

عوامل مؤثر در پذیرش محصوالت ارگانیك به چهار عامل

ندارد ،بنابراین جهت بررسی متغیرهاي تأثیرگذار بر

آموزش و اطالع رسانی ،خدماتی-حمایتی ،نظارت و

میزان تمایل به پرداخت مصرفکنندگان شیر فراسودمند

اقتصادي دستهبندي شدند (اکبري ساري و همکاران

از روش ارزشگذاري مشروط بهره گرفته شد (قربانی و

.)2008

1

زارع  .)1999این رویکرد مستلزم ساخت فرض ،یا شبیه-

ونلو و همکاران ( ،)2013در مطالعهاي به بررسی نگرش

سازي بازار براي شیر فراسودمند است که از طریق

مصرفکنندگان در خصوص مصرف ماست ارگانیك با

طراحی پرسشنامه ایجاد شد که در آن پاسخدهندگان به

استفاده از روش ارزش گذاري مشروط پرداختند .تمایل

سؤاالت مربوط به میزان تمایل خود به پرداخت و یا به

به پرداخت را براي غیرخریداران  15درصد و براي

پذیرفتن شیر فراسودمند جهت مصرف ،پاسخ میدهند.

خریداران دائمی  40درصد برآورد شد و مدل معادالت

پایه نظري روش ارزشگذاري مشروط بر اساس تقاضاي

ساختاري ارتباط مثبت بین دانش ،نگرش ،فراوانی خرید و

مصرفکننده است که عوامل تعیینکننده تقاضا براي

مصرف ماست ارگانیك را نشان داد .چن و همکاران

مصرف این نوع شیر را مشخص میکند .این عوامل شامل

( )2013تمایل به پرداخت مصرف کنندگان براي شیر

سالیق ،نگرشها ،ویژگیهاي اجتماعی و اقتصادي،

سالم را  18/5درصد بیشتر از شیر معمولی محاسبه

ویژگیهاي شیر فراسودمند و هزینه متفاوت این نوع

نمودند .گوندور و بایرام اوغلو ( )2011تمایل به پرداخت

شیر ،قیمت کاال و خدمات دیگر است .این روش بر این

گوشت ارگانیك در مقایسه با گوشت مرغ معمولی را در

فرض استوار است که افراد شیر فراسودمند را بشناسند

ترکیه با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط مورد

و ترجیحات خود را در بازار مشروط مشابه بازار واقعی

بررسی قرار دادند.

نشان دهند .به بیانی دیگر این روش بر تصمیم و رفتار

نگرش متفاوت مصرفکنندگان نسبت به تمایل به

مصرفکنندگان متکی است (قربانی و زارع .)1999

پرداخت براي محصوالت سالمت محور شامل

جهت تعیین رفتار مصرفکنندگان نیاز است که اطالعاتی

محصوالت ارگانیك و محصوالت فراسودمند در مطالعات

در خصوص شیر فراسودمند کسب نمایند .لذا جهت

مختلف نشان میدهد که چه فاکتورهایی میتوانند بازار

جمعآوري دادههاي الزم پرسشنامهاي طراحی گردید که

این محصوالت را تحت تأثیر قرار دهند .لذا در مطالعه

پس از دادن اطالعاتی در خصوص شیر فراسودمند در

کنونی به تمایل به پرداخت مصرفکنندگان و عوامل مؤثر

بخش اول آن ،مشخصات فردي و اطالعاتی در مورد

بر آن پرداخته میشود تا تولید شیر فراسودمند با آگاهی

وضعیت اقتصادي اجتماعی پاسخدهندگان جمعآوري

از عوامل مؤثر بر تقاضاي بیشتر و در نتیجه کاهش

گردید .در بخش دیگر پرسشنامه ،سؤال اصلی ارزش-
گذاري مشروط بیان شد و در انتها به سواالت نگرشی در

1

- Contingent Valuation Method
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خصوص شیر فراسودمند گردآوري پرداخته شد .تعداد

تأثیر قرار دهند .بنابراین دو مجموعه مختلف از متغیرها

نمونه  279خانوار به روش نمونهگیري تصادفی از بین

میتوانند در این الگو وارد شوند .در روش هکمن دو

جمعیت  1022هزاري خانوارهاي شیراز در سال 1396

مرحله اي ،عواملی که میتوانند بر تمایل به پرداخت تأثیر

به روش کوکران ارکات رابطه ( )1انتخاب شدند.

بگذارند ،به صورت متغیرهاي مستقل در الگوي توبیت

()1

وارد شده و عواملی که میتوانند پس از اتخاذ تصمیم اولیه

z 2 pq
d2
n
1 z 2 pq
)1  ( 2  1
N d
در رابطه کوکران ارکات  nحجم نمونه N ،جمعیت آماري

تأثیر بر میزان تمایل به پرداخت شیر فراسودمند مؤثر

حاصل از تفکیك روش هکمن دو مرحلهاي به صورت

(تعداد خانوار شهر شیراز) z ،ضریب اطمینان قابل قبول،

رابطه ( )2میباشد.

باشند ،در مجموعه متغیرهاي مستقل در الگوي رگرسیون
خطی قرار میگیرند .الگوهاي توبیت و رگرسیون خطی

 pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین و ) q=(1-pکه برابر
با ( )0/5درنظر گرفته شد d ،درجه اطمینان است.

'

Pr obit

i

جهت برآورد تمایل به پرداخت براي شیر فراسودمند از
روش دو مرحلهاي هکمن استفاده شد .براي تعیین عوامل
()2
موثر در هر یك از دو مجموعه ،مدل به تخمین مدل توبیت
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در مرحله اول و مدل رگرسیون خطی در مرحله دوم
شکسته میشود (هکمن .)1979
عواملی که میتوانند بر تمایل فرد براي پرداخت بیشتر
براي شیر فراسودمند تأثیر بگذارند ،به صورت متغیرهاي

*  Yiمتغیر پنهان یا مشاهده نشده Yi 2،متغیر مشاهده
شده B '3،بردار  K 1از پارامترها که بایستی برآورد

مستقل در مدل توبیت وارد میشوند و عواملی که

شوند و  X iمتغیرهاي مستقل الگو ui ،جمله پسماند

میتوانند بر میزان انجام فعالیت پس از اتخاذ تصمیم

میباشد که مستقل از متغیرهاي توضیحی است و داراي

تأثیر بگذارند ،در مدل رگرسیون خطی قرار میگیرند.
متغیر وابسته در مدل توبیت شامل یك متغیر دو جملهاي

توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس   uاست،
)  ui  N (0,  uو

0

آستانه سانسور که متغیر وابسته

با مقادیر صفر و یك میباشد که در آن عدد یك به منزله

در باالي آن قابل مشاهده و در مقادیر کمتر از آن غیر

تصمیم به پرداخت بیشتر و صفر به مفهوم عدم تمایل به

قابل مشاهده است .در رگرسیون خطی متغیر عکس

پرداخت بیشتر میباشد .مدل دوم با اضافه شدن متغیر

نسبت میل تابعی غیرخطی از متغیرهاي مستقل مدل است

عکس نسبت میل یا تابع مخاطره 1که با استفاده از مدل

که از رابطه ( )3بدست میآید:

اول ساخته میشود ،به مجموعه متغیرهاي مستقل مرحله

)  ( ' X i / u
) (  ' X i /  u

()3

اول مرتبط میشود (آمییا  1985و ماداال .)2002
متغیرهایی میتوانند بر تصمیم براي تمایل به پرداخت
تأثیر بگذارند و مجموعه دیگري از متغیرها میتوانند
میزان تمایل به پرداخت را پس از اتخاذ تصمیم اولیه تحت
1

- Inverse Mills ratio
- Latent or unobserved variable

2



 ضریب عکس نسبت میل خطاي ناشی از انتخاب نمونه

را بازگو میکند  (  X i /  u ) .و ) (  X i /  u
'

'

3

- Observed variable
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بهترتیب توابع توزیع چگالی و تراکمی نرمال استاندارد

براي استخراج اطالعات پرسشنامه از نرم افزار  SPSSو

است چنانچه ضریب این متغیر از لحاظ آماري بزرگتر

جهت محاسبه متوسط ارزش تمایل به پرداخت بر

از صفر باشد ،حذف مشاهدات صفر از مجموعه

مصرف کننده از نرمافزار  Stata 13بهره گرفته شد.

مشاهدات باعث اریبی پارامترهاي برآورد شده مدل
خواهد شد .چنانچه ضریب این متغیر از لحاظ آماري

نتایج و بحث

برابر صفر باشد ،حذف مشاهدات صفر منجر به اریبی

اطالعات حاصل از پرسشنامههاي جمع آوري شده در

پارامترهاي برآورد شده نخواهد شد .لیکن منجر به از

جداول ( )2( ،)1و ( )3گزارش شده است .نتایج تجزیه و

دست دادن کارایی برآوردکننده منجر خواهد شد (مداال

تحلیل پاسخ پرسششوندگان نشان داد که از کل حجم

 .)1983درالگوي فوق  ،و  ضرایب الگو و  نیز
عکس نسبت میل است.

از  58درصد از پرسششوندگان متأهل بودند .سطح

جهت محاسبه اثر نهایی1از رابطه ( )4بهره گرفته شد .اثر

تحصیالت سرپرست خانوار به شکل رتبهاي در شش

نهایی احتمال موفقیت متعیر وابسته ()Y=1را بر اثر تغییر

رتبه شامل زیر دیپلم ،دیپلم ،کاردانی ،کارشناسی،

یك واحد در متغیر مستقل(  ) X kرا نشان میدهد.

کارشناسیارشد (دکتراي عمومی) و دکترا (دکتراي

()4

) exp(  ' X i
k
) 1  ( ' X i

نمونه 45 ،درصد زن و  55درصد مرد و از این بین بیش

تخصصی) مشخص شدند که قشر اعظم پرسششوندگان

MEk 

تحصیالتی باالتر از کاردانی داشتند 29 .درصد از افراد
درآمدي بیش از  2میلیون و کمتر از  2/5میلیون و 17

جهت محاسبه تمایل به پرداخت از الگوي زیر استفاده

درصد درآمدي بیش از  2/5میلیون و کمتر از  3/5میلیون

شد.

تومان داشتهاند 32 .درصد از افراد در طول ماه مخارجی
8

()5

WTP      i xi
i 1

که در آن WTP2 ،تمایل به پرداخت بیشتر براي
محصوالت ارگانیك در مرحله اول با ارزش صفر (در
صورت عدم پرداخت) و یك (در صورت پرداخت) و در
مرحله دوم متوسط وزنی مقدار تمایل به پرداخت به

بین  500تا  700هزار تومان و  22درصد بین  700تا
 1200هزار تومان صرف مواد غذایی کردهاند 89 .درصد
افراد حاضر به مصرف شیر فراسودمند بوده که تنها 3
درصد قبل از آگاهی دادن به پرسششوندگان از فواید
شیر فراسودمند آگاهی داشتند.

عنوان متغیر وابسته  x1تا  :x8بهترتیب عبارت از :سن افراد
(سال) ،جنسیت (زن یا مرد بودن) ،تأهل ،میزان تحصیالت
افراد (سال) ،اشتغال ،تعداد دفعات خرید هفتگی ،میزان
متوسط درآمد و تعداد اعضاي خانواده که به عنوان
ویژگی خانوارها و عواملی که براساس مطالعات پیشین
بر تمایل به پرداخت اثرگذار هستند ،بهعنوان متغیرهاي
مستقل انتخاب شدند.

-Marginal effects

1

- Willingness to Pay

2
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جدول  -1ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آماری نمونه مورد مطالعه
Table1- Results of social and economics statistical analysis by the respondents
انحراف معیار
Standard
deviation

درصد

متغیرها

Percentage

Variable

0.037

42

) (Singleمجرد

0.037

58

) (Marriedمتأهل

0.017

10

کمتر از 500

0.033

32

0.031

22

0.022

15

0.02

9

0.018

12

0.028

18

0.029

20

0.02

7

0.027

17

0.036

38

0.017

3

آگاهی

0.017

97

عدم آگاهی

وضعیت تأهل

انحراف معیار
Standard
deviation

درصد

متغیرها

Percentage

Variable

0.037

55

) (Maleمرد

0.037

45

) (Femaleزن

0.024

13

کمتر از 1

0.033

27

)(Marital status

)(Less than 500
بین  500تا 700

بین 1200تا 2000

ماهیانه خانوار (ده
هزار ریال)
(Monthly feed
cost, 10000
)Rials

0.034

29

0.028

بین 2000تا 2500

0.02

8

بیش از 2500

0.018

6

0.09

1

)(More than 2500
استخدام
)(Employee
خانهدار

)(Free job
بیکار جویاي کار

از 3/5

درآمد ماهیانه خانوار
(ده میلیون ریال)
( Monthly family
income,
)10million Rials

)(2.5-3.5
بیش از 3/5و کمتر

)(2000-2500

)(House keeper
آزاد

2/5
)(2-2.5
بیش از  2/5و کمتر

17

)(1200-2000

2
)(1-2
بیش از  2و کمتر از

هزینهي خوراك
()700-1200

)(Less than 1
بیش از  1و کمتر از

)(500-700
بین  700تا 1200

جنسیت )(Gender

وضعیت

از 5
)(3.5-5
بیش از 5
)(More than 5
زیر دیپلم

0.013

3

دیپلم

0.011

2

کاردانی

استخدامی
)(Employment

)(Job Seeker
سایر
)(Others
فواید شیر

0.034

29

کارشناسی

0.036

38

کارشناسیارشد

0.032

27

دکترا

0.019

89

تمال به پرداخت

)(Graduated

مصرف شیر
فراسودمند

فراسودمند
(Information
)level on milk

تحصیالت

0.019

11

عدم تمایل به
پرداخت

(Consumption
Milk with
Functional Food
)Properties

مأخذ :یافتههاي مطالعه

ویژگیهاي آماري که با اعداد مشخص شده اند از جمله سن بر حسب سال ،اندازه خانوار (نفر) ،تعداد میزان مصرف شیر
در طول هفته (بار) و میزان مصرف سایر محصوالت لبنی در طول هفته (بار) در جدول  2گزارش شده است .متوسط سن
پاسخدهندگان  34/7سال و مصرف شیر و سایر محصوالت لبنی در طول هفته به ترتیب  3/ 12و  3/79بار میباشد.
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جدول  -2ویژگیهای آماری نمونه مورد مطالعه
Table 2- Statistical results of respondents
خطای معیار

حداقل

حداکثر

Min

Max

7

1

1.3

5

1

1.001

انحراف معیار

Standard
deviation

میانگین

متغیرها

حداقل

حداکثر

mean

Variable

Min

Max

3.72

20

70

10.24

3.79

5

1

1.13

اندازه خانوار (نفر)
Family
)number(person
میزان مصرف سایر
محصوالت لبنی در
طول هفته (بار)

Standard
deviation

میانگین

متغیره

Mean

Variable

34.7

3.12

سن (سال)
)Age(years
میزان مصرف شیر
در طول هفته (بار)
Weekly milk
consumption

Weekly dairy
consumption

مأخذ :یافتههاي مطالعه
نماید.

در جداول ( )3و ( )4به اهمیت برخی عوامل در افزایش

بر اساس اهمیت آن یکی از گزینهها را انتخاب

تقاضا براي مصرف شیر و شیر سالم از دیدگاه

فاکتورهاي بهداشتی بودن ،کیفیت شیر (فراسودمند

مصرفکنندگان شهر شیراز پرداخته شده است .براي هر

بودن) و رنگ و مزه و با فاصله اندك قیمت شیر بیشترین

یك از عوامل مورد نظر ،پنج گزینه خیلی کم (با امتیاز ،)1

اهمیت را از دید مصرفکنندگان در جهت افزایش

کم (با امتیاز  ،)2متوسط (با امتیاز  ،)3زیاد (با امتیاز )4

تقاضاي شیر دارند و پس از آن درصد چربی شیر و برند

و خیلی زیاد (با امتیاز  )5قرار داده شده تا مصرفکننده

(نام تجاري) قرار گرفتند.

جدول  -3بررسی اهمیت فاکتورهای مختلف در جهت افزایش تقاضای شیر از نظر مصرفکننده
Table 3- Investigating the importance of different factors to increase consumer demand
امتیاز

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

)(Grade

)(Very high

)(High

)(Medium

)(Low

)(Very low

929

70

71

62

36

37

1099

149

44

33

26

27

857

52

65

66

43

53

977

93

65

48

35

38

906

78

59

43

52

47

943

73

76

58

28

44

عوامل
)(Factors
قیمت
)(Price
بهداشتی بودن شیر
)(Milk health
برند (نام تجاري)
)(Brand
کیفیت شیر (فراسودمند بودن)
)(Milk quality
رنگ و مزه
)(Color and taste
درصد چربی
)(Fat percentage

مأخذ :یافتههاي مطالعه

از دید پاسخدهندگان کنترل شیر به جهت سالم بودن در

کنندگان مراحل تولید و فرآوري بیشتري نقش را در

مرحله تولید با امتیاز  1086و فرآوري شیر با امتیاز

تأمین شیر سالم به عهده دارند.

 1032در رتبه بعد قرار دارند .بنابراین از دید مصرف
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جدول  -4بررسی اهمیت فاکتورهای مختلف کنترل شیر به جهت سالم بودن از دیدگاه مصرفکنندگان
Table 4- Investigating the importance of different factors for control of healthy milk by the consumer's
perspective
امتیاز

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

)(Grade

)(Very high

)(High

)(Medium

)(Low

)(Very low

1086

143

46

35

27

28

1018

97

74

52

25

31

1032

110

66

44

27

32

968

88

62

51

49

29

902

74

63

52

34

56

عوامل
)(Factors
تولید
)(Production
حمل و نقل شیر خام
)(Transportation of raw milk
کارخانه (فرآوري شیر)
)(Processing
حمل و نقل شیر فرآوري شده
)(Transportation of finished milk
فروش
)(Sell

نتایج برآورد مدل توبیت ،کشش در سطح میانگین

مصرف معادل  0/0005درصد خواهد شد و با توجه به

متغیرها و اثرات نهایی در جدول ( ،)5بیان شده است.

اثر نهایی افزایش یك واحدي (یك سال) در سن افراد

نتایج حاکی از آن است ،جنسیت ،تحصیالت ،سن ،مخارج

منجر به کاهش  0/029واحد در احتمال پذیرش شیر

غذایی خانوار ،تعداد دفعات مصرف در ماه و قیمت

فراسودمند خواهد شد.

متغیرهایی هستند که بر تمایل به پرداخت مصرف

متغیر تحصیالت در سطح پنج درصد معنادار و رابطه

کنندگان اثرگذار هستند.

مثبتی با احتمال پذیرش مصرف شیر فراسودمند داشته

متغیرهاي جنسیت و سن با عالمت منفی و سایر متغیرها

است .افرادي که از سطح تحصیالت باالتري برخوردارند،

با عالمت مثبت گزارش شده است .به عبارت دیگر زنان

به دلیل آشنایی بیشتر با آثار مواد ذکر شده موجود در

تمایل بیشتري جهت پرداخت شیر فراسودمند نسبت به

شیر فراسودمند بر سالمتی انسان و به دلیل اهمیت

مردان نشان دادند .اگر جنسیت از زن به مرد تغییر کند

بیشتري که به برنامه غذایی و سالمتی میدهند ،تمایل

احتمال تمایل به پرداخت جهت شیر فراسودمند 0/048

بیشتري براي پرداخت باالتر براي محصوالت ارگانیك از

واحد کاهش پیدا میکند.

خود نشان میدهند .میتوان گفت با تغییر سطح

متغیر سن نیز با سطح ده درصد معنیداري اثر منفی بر

تحصیالت از یك مرحله به مرحله باالتر تمایل به پرداخت

احتمال مصرف شیر فراسودمند داشته است .بنابراین ،با

افراد  0/042واحد (اثر نهایی) افزایش خواهد یافت.

افزایش سن مصرفکنندگان تمایل کمتري براي استفاده

متغیر درآمد خانوار در سطح پنج درصد معنیدار شده

از شیر فراسودمند نشان دادند .میتوان دلیل را اینگونه

است و عالمت مثبت آن نیز نشان میدهد که با افزایش

بیان کرد که افراد با سن باالتر شناخت کمتري نسبت به

مخارج مصرفی خانوار ،احتمال پذیرش مصرف شیر

شیر فراسودمند داشته و یا اهمیت کمتري به اثرات مواد

فراسودمند را به مقدار ناچیز ( )5/6×10-8افزایش میدهد

ضد سرطان موجود در شیر فراسودمند میدهند.

بهطوري که ،با توجه به کشش به دست آمده براي این

همچنین افراد مسنتر به بیماريها درگیرتر بوده و کمتر

متغیر میتوان بیان کرد با افزایش یك درصدي در درآمد

به مسئله پیشگیري توجه دارند .نتایج نشان میدهد که

خانوار احتمال مصرف و تمایل به پرداخت خانوار براي

یك درصد افزایش در سن افراد منجر به کاهش احتمال

شیر معادل  5/6×10-8افزایش و افزایش یك واحد (ریال)
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درآمد احتمال پذیرش مصرف شیر فراسودمند را -8

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادي براي محصول ارگانیك

 5/6×10واحد (ریال) افزایش میدهد .علیرغم معنا داري

بیشتر میشود.

این متغیر اما اثر آن ناچیز است و نسبت به متغیر

همچنین ،ضریب برآورد شده متغیر متوسط خرید شیر

تحصیالت نقش کمتري دارد.

در هفته مثبت و معنیدار شده است که بیانگر رابطه

متغیر تعداد دفعات مصرف در هفته در سطح یك درصد

مستقیم بین متوسط خرید هفتگی و تمایل به پرداخت

معنادار است .افزایش یك واحد از تعداد دفعات مصرف

بیشتر براي شیر فراسودمند میباشد .افزایش متوسط

شیر در هفته  /052واحد 0احتمال مصرف شیر

خرید به میزان یك واحد سبب افزایش  1/5ریال میشود.

فراسودمند را افزایش میدهد و یك درصد افزایش تعداد

عالمت مثبت ضریب برآوردي متغیر درآمد ماهیانه

دفعات مصرف در هفته منجر به افزایش  0/212درصد

خانوار نیز با آنچه مورد انتظار بوده است ،همخوانی

احتمال پذیرش میگردد .افرادي که دفعات مصرف شیر

داشته و نشاندهنده افزایش مبلغ تمایل به پرداخت همراه

بیشتري در ماه دارند نسبت به تغییر تعداد دفعات بیشتر

با افزایش درآمد است .ضریب برآوردي عکس نسبت میل

مصرف شیر واکنش بیشتري نشان داده و احتمال تمایل

نیز مثبت و معنیدار است .بنابراین ،حذف مشاهدات صفر

به پرداخت بیشتري جهت مصرف شیر فراسودمند دارند.

منجر به اریبی در برآوردها خواهد شد .مشاهدات صفر

در برآورد الگوي توبیت ،بیشترین اثر را بر احتمال

در این برآورد حذف نشدهاند .با توجه به نتایج برآوردي

پذیرش مصرف شیر فراسودمند ،متغیر تعداد دفعات

ضریب تعیین در این الگو برابر  73درصد میباشد.

مصرف شیر در هفته (با کشش  0/052درصدي) دارد و

بنابراین 73 ،درصد متغیر تمایل به پرداخت ،توسط

کمترین اثر را بر احتمال تمایل به پرداخت مربوط به

متغیرهاي تـوضیحی استفاده شده در الگو توضیح داده

متغیر تعداد اعضاي خانواده (با کششی معادل -0/0005

شده است که بیانگر خوبی برازش الگوي برآوردي

درصدي) دارا میباشد.

است.

درصد صحت پیشبینی صحیح در مدل و آماره

از نتایج تخمین مقدار انتظاري متوسط تمایل به پرداخت

حاکی از آن است که مدل برآوردي

( )WTPبر اساس رابطه ( )5ارزش یك لیتر شیر

توانسته است درصد قابل قبولی از مقادیر وابسته را با

فراسودمند را  29784ریال نشان میدهد در حالی که

توجه به متغیرهاي توضیحی پیشبینی نماید .همچنین،

قیمت شیر کمچرب در بازار  25000ریال میباشد

آمارههاي ) Likelihood ratio test (L.Rنیز مؤید معنیداري

بنابراین افراد شهر شیراز حاضر هستند شیر فراسودمند

مناسب الگوي برآوردي است که  L.Rدر سطح یك درصد

را با قیمت  19درصد بیشتر از قیمت شیر کم چرب

معنیدار میباشد.

معمولی خریداري نمایند

درستنمایی()7

برآورد الگوي خطی نیز بیانگر آن است که متغیر
جنسیت اثر منفی و معنیداري در سطح پنج درصد بر
میزان تمایل به پرداخت افراد دارد .ضریب متغیر
تحصیالت در سطح  5درصد با عالمت مثبت معنیدار
شده است .این عالمت مثبت نشان میدهد که سطح
آموزش باالتر ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادي را افزایش
میدهد .زیرا ،با افزایش تحصیالت افراد ،میزان دانش و
آگاهی آنها از فواید شیر فراسودمند افزایش یافته و
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جدول -5برآورد الگوی دو مرحله ای هکمن جهت برآورد تمایل به پرداخت برای شیر فراسودمند
Table5-Estimation of two steps Heckman model for estimation of WTP
رگرسیون خطی

مدل توبیت

)(line regression

)(Tobit model

آماره t

برآورد پارامتر

)(T statistic

)(Estimation

2.89

*7.1

اثر نهایی
(Marginal
)effects

کشش در
میانگین
(Elasticity

آماره t

برآورد پارامتر

متغیر

)(T statistic

)(Estimation

)(Variable

-3.10

***-3.56

)on mean

2.01

*

-

-

*

) (Constantضریب ثابت

-0.26

) (Genderجنسیت
) (Marital statusتأهل

-0.13

-0.048

-0.055

1.89

0.97

0.078

0.009

0.01

0.325

0.051

2.7

**0.91

0.042

0.006

2.9

**0.057

) (Educationتحصیالت

0.039

) (Employmentاشتغال

1.26

0.79

0.028

0.008

0.689

1.03

-0.2

-0.029

-0.0005

1.97

*

-0.0027

) (Ageسن

1.99

*0.0014

5.6×10-8

5.6×10-8

2.03

**0.0002

درآمد خانوار

1.79

*1.5

0.221

0.052

1.94

*0.244

2.01

*0.9

-

-

-

-

2.87

**1.21

-

-

-

-

R-square between observed and
predicted=0.731

)(Family income
تعداد دفعات مصرف در هفته
)(Weekly frequency of use
تعداد اعضاي خانواده
) (Number of family
متغیر نسبت میل
)(Mills Ratio
LR chi2=43.49
Likelihood ratio test= -24.65
P-value =0.000

* ** ،و *** به ترتیب معنی داري در سطح  5 ،1و  10درصد
*, ** and *** Significantly at levels of 1, 5 and 10 percent, respectively

مأخذ :یافتههاي مطالعه

نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشگیري در سنین باالتر الزم است تا در بین افراد گروه-

نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که متغیر زنان احتمال

هاي سنی باالتر آگاهی بیشتري نسبت به پیشگیري از

بیشتري به استفاده از شیر فراسودمند نشان دادند

بیماريها ایجاد گردد تا به سمت مصرف شیر

بنابراین آگاهی دادن به زنان جامعه نسبت به مردان در

فراسودمند که نقشی در پیشگیري از بیماريها دارد

جهت مصرف شیر فراسودمند اثر بیشتري داشته و تمایل

سوق داده شوند.

به مصرف و پرداخت را بیشتر افزایش میدهد .لذا

متغیر تحصیالت هم بر احتمال تمایل به پرداخت مؤثر

پیشنهاد میشود زنان که بخش مدیریت مصرف غذا در

میباشد .بنابراین ،توسعه تحصیالت عمومی منجر به

خانه را به عهده دارند با این محصول آشنایی بیشتري

افزایش آگاهی افراد و به دنبال آن بهبود اقبال عمومی در

پیدا کنند.

مصرف شیر فراسودمند خواهد شد .نتایج نقش

نتایج حاکی از آن است که افراد با سنین کمتر تمایل

تحصیالت و آگاهی مطابق با مطالعه ونلو و همکاران

بیشتري جهت پرداخت بابت شیر فراسودمند خواهند

( )2013است .در همین راستا ،برگزاري کارگاههاي

داشت .بنابراین ،پیشنهاد میشود آگاهی در جهت مصرف

آموزشی ،برگزاري نمایشگاههاي شیر فراسودمند و

شیر فراسودمند در مدارس و دانشگاه ها صورت پذیرد

استفاده از رسانه عمومی جهت ترویج و آگاهی دادن در

و از سوي دیگر با توجه به اهمیت سالمتی افراد و نقش

استفاده از شیرفراسودمند توصیه میشود .همچنین از
آنجایی که بهداشتی بودن شیر و کیفیت آن از دید
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 اکبري،)2016( نشان میدهد همچون موسوي و همکاران

مصرف کنندگان جهت افزایش تقاضا نقش مهمی دارد

)2013( ) و چن و همکاران2008( ساري و همکاران

شرکتهاي مختلف میتوانند از جهت افزایش تقاضاي

.همسویی دارد

.شیر به دو مورد ذکر شده توجه نمایند

علیرغم اینکه تولید شیر فراسودمند نیازمند مدیریت

افرادي که دفعات مصرف شیر بیشتري در ماه دارند

مناسب تغذیهاي براي دام میباشد که ریسك هزینه تولید

نسبت به تمایل به پرداخت واکنش بیشتري نشان دادند

 اما نتایج مطالعه حاضر نشان داد که،را ایجاد میکند

بنابراین توصیه میشود که آگاهی دادن در جهتی باشد

وجود تمایل به پرداخت بیشتر جهت مصرف شیر

که از تعداد دفعات مصرف شیر این خانوارها تعدادي به

 لزوم ایجاد بازارهاي،فراسودمند نسبت به شیر معمولی

.مصرف شیر فراسودمند تعلق گیرد

تفکیك شده براي شیر فراسودمند را میطلبد که منجر به

 درصدي قیمت شیر فراسودمند19 نتایج مطالعه افزایش

رونق بازار شیر فراسودمند خواهد شد و تولیدکنندگان

 لذا مصرف کنندگان.را نسبت به شیر معمولی نشان داد

را در جهت تولید این محصول ترغیب م و کاهش ریسك

شیراز تمایل به پرداخت بیشتري جهت شیر فراسودمند

 بنابراین پیشنهاد.تولید این محصول را ایجاد مینماید

 بنابراین. دارند-که در راستاي غذاي سالم میباشد-

میشود امکان تولید صنعتی آن در مزارع پرورش گاو

مقایسه نتیجه این مطالعه با مطالعه مشابه که تمایل به

.شیري مورد بررسی قرار گیرد

پرداخت بیشتر مصرف کنندگان نسبت به غذاي سالم را
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Introduction: An adequate supply of good-quality food is essential for human health and well-being.
Milk and meat products derived from ruminants represent important sources of nutrients in human
diets, providing energy, high quality protein, and essential minerals and vitamins. Nutritional quality
is increasingly an important consideration in food choices, because of the growing consumer
awareness of the link between diet and health. Many foods contain micro-components (i.e. conjugated
linoleic acid, omega-3 polyunsaturated fatty acids, and odd- and branched chain fatty acids) that have
beneficial effects beyond those associated with their traditional nutrient content, and these are often
referred as functional food components (Bauman et al., 2006). The epidemic of obesity in most highly
developed countries has led to an understandable public health emphasis on low fat, low energy diets,
and has provided a major stimulus for development of low fat products and fat substitutes as a means
of reducing the prevalence of coronary heart disease. However, recent research suggests that there is
a need to consider the quality as well as the quantity of fat in human diets (Williams, 2000). According
to the recent reports, coronary heart disease is one of the most important factors affecting human
mortality in the world which is associated with human feed regime (Bauman et al., 2006). This type
of disease is a serious menace for human societies and scientific societies with different disciplines
should have a collaboration to reduce the probability of occurrence of such disease. Accordingly, as
a practical approach, production and supply of enough amounts of functional foods (dairy products)
would be able to play a fundamental role in human health and well-being. Conjugated linoleic acid
and its precursor is existed in ruminant animal driven products like milk and meat which have anticarcinogenic, anti-platelets accumulation, anti-obesity, anti-oxidant, and immune system modulation
properties (Bessa et al., 2000; Williams, 2000). Furthermore, the beneficial effects of omega-3
polyunsaturated fatty acids intake (especially eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) on
heart health, and avoiding diabetes (type 2), high blood pressure, cancer, and disorders of the nervous
system have been reported (Williams, 2000). Unfortunately, the current human diet is very high in
omega-6 fatty acids (the ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids is 20–30:1 instead of the traditional
range of 1–2:1) because of the indiscriminate recommendation to substitute omega-6 fatty acids for
saturated fats to lower serum cholesterol concentrations (Simopoulos, 1999). Intake of omega-3 fatty
acids is much lower today because of the decrease in fish consumption and the industrial production
of animal feeds rich in grains containing omega-6 fatty acids, leading to production of milk and meat
rich in omega-6 and poor in omega-3 fatty acids. Hence, it is necessary to find possible and potential
approaches to increase contents of conjugated linoleic acid, omega-3 fatty acids, and other bio-active
components in a safe, cheap, and easily available dairy products like milk. Despite this, consumer
willingness to pay is another key factor that will affect industry interest (due to imposing some
additional costs) to produce and supply of milk with functional food properties. Therefore, the main
goal of this study was to investigate consumer willingness to pay (WTP) for a milk with functional
food properties in Shiraz, Fars province and also, study of factors influencing this willingness.
Material and methods: The data applied in this study were collected through a Contingent Valuation
(CV) survey in 2017 in Shiraz, Fars province. in this study, 279 questionnaires were evaluated using
the Cochran method and pretest information. The questionnaire was divided into four sections. In the
first section information about milk with functional food properties was given. The second section
consisted of questions regarding personal information about the respondent and respondent’s socio-
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economic status such as, age, gender, income and education. The next section contained attitudinal
questions to extract information about respondent’s attitude about this milk, as their attitude was
evaluated by offering five options: very high, high, medium, low, and very low; and the fourth section
sought information about respondent’s willingness to pay for this milk. In this study, variables such
as age, gender, family number, education, income, marital status, employment and monthly frequency
of use were used to estimate Tobit and line regression models (two step Heckman model). Except of
age, family number and monthly frequency of use, all explanatory variables were binary (zero or one)
and integers. After extracting the necessary data from 279 questionnaires, socio-economic
characteristics are reported in Table 1,2, 3 and 4. Before proceeding to the results, general information
should be obtained from the sample.
Results and discussion: The purpose of the estimated model was to measure the impact of the most
relevant explanatory factors on the consumer WTP. The result of estimation reported in tables 4.
Respondents indicate that milk health, milk quality, and prices are the most important factors to
increase milk demand consumption. One hundred forty-three respondents think that the milk
production stage is an important factor in controlling healthy milk. Based on these results, one of the
most important factors that influence the WTP is the monthly frequency of milk use (1.5). Marginal
effects and elasticity of explanatory variables on WTP probabilities were shown in Table 4. The
marginal effect of family income indicated that 1 unit increasing on income, increased 5.6 ×10-8 unit
probability of WTP. Education variables is significant at 5% level and has positive relationship with
the probability on WTP. Result indicate that education change one to upper level, increased 0.042unit probability of WTP .one unit on monthly frequency of milk consumption Increased 0.052 unit
probability of WTP (marginal effects) and 1% increased on monthly frequency of milk consumption
0.212 percentage probability of WTP increased (elasticity). Generally, women are more concerned
with health issues than men, and therefore have a relatively higher WTP for this milk. Consumers
with a higher level of education and the higher average household income will be willing to pay a
greater price for milk with functional food properties. Young people compared to older have a
relatively higher WTP for this milk, because disease prevention is most important for young people.
This research revealed that educational level of household head had positive effect on WTP. The
results of models reveal that all the factors hypothesized to positively influence consumers WTP,
except for gender, age and family number factor.
Conclusion: Consumers were willing to pay an additional 2784 Rials for food safety, which will
account 19% increased price compared to the normal milk.
Keywords: Milk with functional food properties, Tobit, Two -steps Heckman, Willingness to pay.

