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 چکیده

سرانه  ین،بوده و همچندر بخش کشاورزی  ایران رداتیروغنی از اقالم عمده واهای  دانه

با توجه به  رو، . از اینبرابر سرانه مصرف جهانی است دومصرف روغن خوراکی در کشور حدود 

نیاز بدن به اسیدهای چرب و  سوی دیگر،جامعه و از  های قلبی عروقی و چاقی درافزایش شیوع بیماری

بر میزان و نوع روغن  مؤثرالزم است عوامل  ،و شیرینی انواع غذا پختها در ضرورت استفاده از روغن
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 تصادفی ساده و شیوة به جامعة آماری پژوهش گیریصورت گرفت. نمونه در شهرستان مشهدساکن 

های با استفاده از روش نیز ها داده پردازششد.  انجامو آمار از طریق تکمیل پرسشنامه  ها داده گردآوری

رفت. نتایج مطالعه نشان داد که انجام پذیسازی الجیت چندگانه و ترتیبی  مدل ،آمار توصیفی و همچنین

بر نوع روغن  وجود پالم و تعداد اعضای خانوار اهمیت به سالمتی، تحصیالت، آگاهی از هایمتغیر

درصد  41سهم روغن مایع از کل روغن مصرفی خانوار  ،با توجه به نتایج تحقیق است. مصرفی اثرگذار

درصد  2/4حدود  دلیل قیمت باالی آن ای محلی در رژیم غذایی خانوار بههسهم مصرف روغنبوده و 

درصد از کل مصرف  24حدود  تنها ،رغم مفید بودنی طبیعی نیز علیهاروغن برآورد شده است.

و های آموزشی  با اجرای برنامه که شود پیشنهاد می ین،بنابرا. دهند می روغن خانوارها را تشکیل

های طبیعی و محلی ، مزایای مصرف روغنکنندگانبه مصرف رسانی بیشتربا آگاهی ترویجی مناسب و

 شود. نتبییبرای جامعه  از پیش بیش هادر مقایسه با سایر روغن

 .صنایع غذایی روغن نباتی، مصرف، الجیت ترتیبی، الجیت چندگانه، ها:واژهکلید

 JEL  :C25, D12, E21بندی  طبقه

 مقدمه

عی دانست که سهم باالیی در ایجاد ارزش صنای از یکی توان می را روغن نباتیصنعت 

 پز و پختاستفاده زیادی در  خوراکی های روغن دارد. در کشورهای مختلف جهان افزوده

 خوراکی روغن صنعت دلیل، همین هب ؛باالست بسیار جهان سطح در آنها روزانه کاربرد و دارند

 بسیار غذایی صنایع در های گیاهی نروغ .شود می محسوب دنیا در روز مهم صنایع از یکی

های گیاهی  روغن مصرف غذایی، سالمت به توجه با ،اخیر های سال در ویژه به و بوده پرکاربرد

ها  انواع متعددی از روغنبر این اساس،  .(Heidarzadeh et al., 2015) اولویت پیدا کرده است

 روغن نباتی ،در ایران. های قدیم مرسوم بوده است وجود دارند که استفاده از آنها از زمان

توجه قرار گرفته و  در کانون ،عنوان یکی از محصوالت مهم مورد نیاز مردم به )گیاهی(،

های  روغناز  نیز زیرا پیش از آن ،است بیشتری یافتهرواج  1320پس از سال  آن مصرف

 کشاورزی، در وریافنتوسعه  پیشرفت علم و با ،امروزه (.MIMT, 2017) شد حیوانی استفاده می
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 ،غذای سالم سازی فراهم ، با درک اهمیتاکنون ؛قرار گرفته است اختیار افراد غذای فراوان در

قی با تغذیه های قلبی عرو بیماری همچون سرطان، دیابت وها  ه است که بسیاری از بیماریاثبات شد

حرکت  در پرداختن و رو، گام نخست از اینغذایی فاقد ارزش ارتباط دارد.  ناسالم و مصرف مواد

 Heidarzadeh) هاستنآهای  و خواستهکنندگان شناسایی مصرف به سمت تولید محصوالت سالم

et al., 2016.)  

های . روغنندیدهای چرب مورد نیاز افراد دارمین اساٌسزایی در ت ها نقش بهروغن

های حیوانی شامل شوند. روغن حیوانی تقسیم می های نباتی وخوراکی به دو دسته روغن

های نباتی های نباتی نیز به روغن. روغناستگوسفندی و روغن دنبه  های زرد گاوی وروغن

بندی  های طبیعی مثل روغن هسته انگور، روغن زیتون و روغن کنجد دستهجامد و مایع و روغن

ولی  ،تر بیشتر مورد اقبال عموم بودهدلیل قیمت پایین های نباتی جامد و مایع به. روغنشوند می

های طبیعی، روغن(. Haji Rahimi et al., 2018)است حاوی اسیدهای چرب ترانس و پالم 

د روغنی توان میتولید آن تقلبی صورت نگرفته باشد،  دلیل نداشتن ترانس و پالم، چنانچه در به

ها هستند که در های محلی نیز از انواع دیگر روغنناسب برای مصرف افراد باشد. روغنم

 ندافراد باشدر برنامه غذایی  مصرف قابل د بهترین روغننتوان می ،صورت تولید صحیح

(Charkazi et al., 2011.)  

وش دستخ، های خوراکی در زمینة روغن تبلیغات گذشته پذیری ازتأثیرا بذائقه افراد، 

به  مردم و بیشتر صورت روغن نباتی است تغییر شده و امروزه، عمده روغن مصرفی در کشور به

 ذائقه .(Heidarzadeh et al., 2015اند )های نباتی گرایش پیدا کردهسمت مصرف روغن

و تنفرها، آگاهی جمعی، ها  آشپزی، تمایلهای  از فعالیت ،عنوان کلیتی پیچیده به ،افراد

و ارتباط با  ههدر مواج نیز و رف غذاو مص تولید و تهیه تابوها، موهومات وابسته بهاعتقادات، 

در برخی  .(Hassanpour, 2020) گیرد می شکل دیگرو اجتماعی بسیاری از مفاهیم فرهنگی 

اثبات شده است که یکی از دالیل عدم مصرف یا مصرف پایین یک محصول خاص  ،مطالعات

توان در این  می کننده است و نیامدن طعم محصول به ذائقه مصرف وشخ در میان افراد مثل پنیر
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کننده  ل تولیدی، آن را برای ذائقه مصرفبا تغییراتی در طعم، بو یا مزه محصو ،خصوص

علت تبلیغات طب سنتی و تمایل به  به ،امروزه .(Aghapour Sabbaghi, 2007) مناسب کرد

 ،اندهای محلی گرایش پیدا کردهه مصرف روغنتر، تا حدودی افراد بمصرف محصوالت سالم

 هابه سایر روغن های نباتی نسبتهای محلی، مصرف روغندلیل قیمت باالی روغن اما هنوز به

گرفته، روغن مایع بیشترین  های صورتسازیهای نباتی، با فرهنگبیشتر است و در بین روغن

 با رو، از این(. Rezaei et al., 2014) ستهای خوراکی دارامیزان مصرف را در بین روغن

بر سطح مصرف و نوع روغن مصرفی  مؤثرنقش روغن در تغذیه مردم، شناخت عوامل توجه به 

کیلوگرم و در ایران حدود  دوازده سرانه مصرف روغن در دنیاخانوارها اهمیت زیادی دارد. 

 استوارداتی  اتی عمدتاًهای نب(. مواد اولیه روغنKarimi et al., 2011) استکیلوگرم  بیست

 شود.  از کشور خارج می برای واردات روغن و ساالنه میلیاردها دالر ارز

 بر حسب تن 1390-1398 های سالمیزان واردات انواع روغن خام طی  ،1در جدول 

بین یک  یادشده های سالروغن خام وارداتی به کشور در طول  مجموع ،است. طبق آمارآمده 

با  از نوع روغن پالمها  شترین روغن خام واراتی در این سالبین تن بوده است. نیم میلیوو تا یک

درصد بوده که  شصتو سویا در مجموع حدود آفتابگردان های  روغن و درصد چهلحدود 

که واردات ای  گونه ست، بهمقدار این دو روغن با هم جایگزین شده ا ،مختلف های سالالبته در 

 واردات روغن آفتابگردان افزایش یافته است. ،برعکسروغن سویا کاهش یافته و 
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 )تن( 1390-1398 های سالمیزان واردات انواع روغن خام بر حسب تن طی  -1دول ج

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 
 نوع 

 روغن

 آفتابگردان 95420 346522 194636 399820 265913 293194 499498 641249 570335

 پالم 589238 711318 769037 464524 407176 443726 516463 440644 407059

 ذرت 8 334 2189 2827 8656 7681 10213 10688 143

 سویا 509264 499721 602514 291170 410814 217066 273147 154906 246166

 کنجد 103 54 325 196 118 683 1386 2298 1273

 جمع 1194033 1557949 1568701 1158537 1093677 952350 1300707 1249785 1224976

  (TCCIMA, 2020)صنایع، معادن و کشاورزی تهران اتاق بازرگانی  ،(Helali, 2019هاللی ) :مأحذ

 های سالسهم ارزش افزوده تولید روغن، چربی حیوانی و نباتی خوراکی در  ،همچنین

های نباتی از کل اشتغال صنعت نو سهم اشتغال روغ درصد از کل صنعت بوده 4/1اخیر حدود 

تنها از  ها نهها و چربیاهمیت مطالعه روغن (.IOEIA, 2020) برآورد شده است 75/0حدود 

شده نشان دادند  های انجامدیدگاه سالمت بلکه از جنبه اقتصادی نیز مورد توجه بوده است. پژوهش

 استیافته  ابر کشورهای توسعهتقریبی دو بر طور بهکه مصرف اسیدهای چرب ترانس در ایران 

(Nosrati et al., 2013اشخاص با فرهنگ .)نوع و مقدار غذای مصرفی  ،های اجتماعی مختلف

 امکانات مناسب برای ذخیره غذایی و نیزمتفاوتی دارند و وضعیت اقتصادی پایین، عدم وجود 

در (. Rezaei et al., 2014) شودفرهنگی و سیاسی مانع دریافت کافی مواد غذایی می عوامل

 با رو، از این داده شده است.های جامد در ایران نشان مطالعات مختلف، مصرف باالی روغن

های قلبی عروقی، دیابت و  توجه به آنچه گفته شد و با در نظر داشتن افزایش روزافزون بیماری

 های اقتصادی ولفهؤکلیوی و شیوع چاقی در جامعه، مطالعه عوامل و م های کبدی و بیماری نیز

 ها و افزایشد بر اعمال سیاستتوان میبر میزان و نوع روغن مصرفی در جامعه  مؤثرغیراقتصادی 

  (.Charkazi et al., 2011) اثر بخش باشد آگاهی مردم برای حفظ سالمتی خود



 119، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

158 

بر مصرف  مؤثردر بررسی عوامل  ،(Zaryab et al., 2013زریاب و همکاران )

رنشینی و عواملی همچون افزایش درآمد، رشد جمعیت، شه ،ر پاکستانهای خوراکی د روغن

سروده  دانند. می مؤثررا بر نوع روغن مصرفی خانوار  )نشان تجاری( وفاداری به یک مارک

(Sarwade, 2011 )گیرنده که زنان در خانوار تصمیم نیز در پژوهش خود، بدین نتیجه رسید

در ها آنها و نام تجاری  آگاهی از سالمت روغن تند واصلی برای انتخاب نوع روغن مصرفی هس

 ,.Haji Rahimi et al) گذار است. حاجی رحیمی و همکارانتأثیرانتخاب نوع روغن مصرفی 

و  رد( نشان دادند که روغن نباتی بیشترین سهم را در الگوی غذایی مصرفی خانوار دا2018

های ضرات واقعی مصرف روغنسن، تحصیالت، قیمت، عادات غذایی و عدم آگاهی از م

 . کرباسی وروند شمار می بهدهنده الگوی غذایی افراد شکل عواملترین  مهمجامد نباتی 

( دریافتند که عوامل غیرقیمتی همچون سن، سطح تحصیالت Karbasi et al., 2017همکاران )

 همکاران ند. جعفری وردا ، سهم بیشتری در مصرفدر مقایسه با قیمت و بودجه، و اشتغال

(Jafari et al., 2013 نشان دادند که روغن مایع بیشترین سهم ) روغن مصرفی خانواررا در 

نشان دادند که میزان استفاده از  نیز( Charkazi et al., 2011. چرکزی و همکاران )ستدارا

 به استفاده خانواده عدم تمایل درصد بوده و دو عامل گران بودن روغن مایع و 72روغن جامد 

 بوده است.  این روغن ترین موانع مصرف از روغن مایع از مهم

مشکالت  نیزهای نباتی بین خانوارها و با توجه به افزایش روزافزون مصرف روغن

 سطحبر  مؤثرهای نباتی، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل رویه انواع روغنمصرف بی

های طبیعی و آنجا که روغن . ازاستخانوارهای شهر مشهد  توسط های خوراکیمصرف روغن

که البته میزان مصرف آنها در  رود، شمار می بههای نباتی برای روغن ی مناسبحیوانی جایگزین

بر انتخاب یک نوع  مؤثربه بررسی عوامل  ،اخیر روند کاهشی داشته است، در ادامه های سال

د توان می رحاض روغن مصرفی خاص توسط خانوارها پرداخته خواهد شد. نتایج تحقیق

بینی مصرف روغن توسط خانوارها در آینده و نیز در خصوص پیش یی مناسبراهنما

 الگوی مصرف روغن خوراکی توسط خانوارها باشد.احتمالی ریزی برای تغییر  برنامه
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 ها  مواد و روش

 245تکمیل  و از طریق 1398الزم در سال  ها و اطالعات ، دادهة حاضردر مطالع

بودند،   انتخاب شدهگیری تصادفی ساده  به روش نمونهکه های شهر مشهد  نوارخا پرسشنامه از

عوامل مؤثر بر سطح مصرف روغن به روش رگرسیون الجیت بررسی  سپس،. شدآوری  جمع

بر نوع روغن خوراکی مصرفی با استفاده از روش الجیت چندگانه  مؤثرعوامل  و تحلیلترتیبی 

استفاده شد. در تحلیل  16استاتا افزار  ، از نرماطالعات و برای تحلیل دادها و گرفت صورت

طبقه  عنوان متغیر وابسته در پنج به ها به روش الجیت چندگانه، ابتدا نوع روغن مصرفیداده

  ،روغن نباتی مایع -2 ،روغن نباتی جامد -1 اند از: عبارتکه این پنج طبقه د، شبندی تقسیم

های طبیعی )روغن روغن -5 ، وروغن دنبه -4 ،(دیروغن محلی )زرد گاوی و گوسفن -3

برای بررسی عوامل اثرگذار بر میزان سرانه روغن مصرفی  ،زیتون، کنجد و نظایر آن(. همچنین

این که متغیر وابسته در ای  گونه ، بهاز الگوی الجیت ترتیبی استفاده شده ،خانوار در یک ماه

بین نیم تا  - 2 ،کمتر از نیم کیلو -1: اند از عبارتبندی شده است، که تقسیمبه پنج طبقه  الگو

 ، وبین دو و نیم تا سه و نیم کیلو -4 ،نیم تا دو و نیم کیلوو  بین یک -3 ،نیم کیلوو  یک

آن در مدل الجیت ترتیبی بندی متغیر وابسته نیز  . مبنای طبقهبیش از سه و نیم کیلو در ماه -5

کیلوگرم در سال  بیستوغن نباتی در کشور حدود مصرف سرانه ر ،متوسط طور بهاست که 

 د. شوحدود یک و نیم تا دو کیلوگرم برآورد می ،ماهانه صورت بهکه  است

 صورت بهپیوسته و هم  صورت بهد هم توان میهای رگرسیونی متغیر وابسته در مدل

حل خطی های غیر از روشتوان  را می های دارای متغیرهای وابسته گسستهگسسته باشد. مدل

های الجیت و  متغیرهای مستقل بر این متغیرها از طریق برآورد انواع مدل تأثیرد. چگونگی کر

نوع مدل الجیت یا  ،. بسته به اینکه متغیر وابسته دارای چند طبقه باشداستپروبیت قابل بررسی 

ع باینری یا الجیت از نو ،پروبیت قابل ارزیابی است. چنانچه متغیر وابسته دارای دو طبقه باشد

از الجیت د، یش از دو طبقه با ترتیب مشخص باشدارای بچنانچه متغیر وابسته  دوتایی است و

چندگانه  )پروبیت( از الجیت ،ترتیبی و اگر این طبقات نظم خاصی نداشته باشند )پروبیت(
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پروبیت نیز در نوع توزیع جمالت خطای  های الجیت و د. وجه تمایز مدلشومی استفاده

 . ستاآنه

 از یا مجموعه تأثیرمنظور تعیین   الگوی الجیت ترتیبی مبتنی بر یک متغیر پنهان است که به

توضیحی بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در پنج گروه مصرف ماهانه روغن در سطح  متغیرهای

 )یا عدم مصرف(، مصرف کم، مصرف متوسط، مصرف زیاد و مصرف خیلی زیاد مورد خیلی کم

  .(Shahnoushi et al., 2011) است بیان شده (1رابطه )در گرفته است. این مدل  قرار مطالعه

(1)        

*(، 1) در رابطه

iy مشاهده معرف متغیر وابسته غیرقابل، iX بردار متغیرهای توضیحی

جمله خطای  ε و ندشوکه باید برآورد  است بردار پارامترهایی  گذار بر متغیر وابسته،اثر

مشاهده  گسسته و قابل متغیر iy؛ همچنین، است دارای توزیع الجستیک است که تصادفی مدل

*. ارتباط بین استمصرف روغن  برایشده  انتخاب سطوحدهنده  است که نشان

iy و iy 

 :شده استنشان داده  (2رابطه )صورت  به

؛ کنند تعریف می شده گسسته را های مشاهده پاسخ وهای آستانه هستند  ها پارامتر که در آن،

 J  =Yi شود و احتمال نمایی برآورد می ستدراین مدل با استفاده از روش حداکثر  همچنین،

 (:Long and Long, 1997) است (3رابطه ) صورت به

(3) 
J 1J

Pr(y J) Pr(ε τ X β X ) Pr(ε τ X β X ) F(τ X β X ) F(τ X β X )
J J 1i i i i i i i i i i i

          
 

 

 

(2)           

    

     

     

 
…..   … 
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بردار   دهنده و برداری از متغیرهای توضیح ε، Xتابع توزیع تجمعی برای  Fکه در آن، 

نمایی قابل برآورد  با روش حداکثر درست یادشدهالگوی  .استشده ستونی پارامترهای برآورد

 .استهای متغیر مستقل  فرض بر برابری پارامترها در میان گروه ،در الگوی الجیت ترتیبیاست. 

ها موجود  اط بین گروههای متفاوتی برای توضیح ارتب ای برقرار نباشد، مدل اگر چنین رابطه

نمایی( منطقی  حداقل درست آزمون های موازی )آزمون برنت و رگرسیون های زمون. آاست

 صورت کنند. در های متغیر وابسته بررسی می بودن فرضیه برابری پارامترها را برای تمامی گروه

امترهای ها، پار یکسان بودن ضرایب برای گروه مبنی برها  فرضیه صفر این آزمون پذیرش

 .(Mohammadi and Mohammadi, 2022) استهای پاسخ یکسان  وضعیت برای همه گروه

مدل با کاربرد دارد. شکل رسمی این  1برای پیامدهای عددی، مدل الجیت چندگانه

د و مدل احتمال غیرخطی شو آغاز میها  Xعنوان تابعی غیرخطی از  تصریح احتمال هر پیامد به

. دو روش عمده برای های برتری خطی است حسب لگاریتم نسبت که بر شود به مدلی منتهی می

تغییر در  -2 و ،تغییر گسسته در احتماالت -1 اند از: عبارتکه  ،تفسیر نتایج وجود دارد

های ترتیبی در این است که اثر های الجیت چندگانه با مدلتفاوت مدل .های برتری نسبت

 صورت به. ساختار کلی الگوهای الجیت چندگانه استت متغیرهای مستقل برای هر پیامد متفاو

  :( است4رابطه )

(4) 
 

 

 
1

exp
Pr

exp

i m

i i J

i j

j

x
y m x

x






 


 

هایی روی مدل  باید محدودیت دین منظور،شناسا شود و ب (4رابطه )نخست، باید الگوی 

و محدودیت  شودصفر ها باید جموع این است که مها  . یکی از این محدودیتشود وضع

                                                                                                                                               
 1. Multinomial Logit Model (MNLM)  
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شکل  ،هامحدودیت اینباید صفر در نظر گرفته شود. با اعمال ها یکی از دوم آن است که 

  :تبدیل خواهد شد (5رابطه ) به( 4)رابطه  تابع

 

  (5) 

 

امدد  در مقابل پی mهای برتری نیز نوشت. نسبت برتری پیامد را برحسب نسبت MNLMتوان  می

n  با توجه بهx  که با( )
m n

x ( است:6صورت رابطه ) که بهشود، نشان داده می 

(6) 
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صورت خطّی  برحسب الجیت به MNLMشود که  مشاهده می (،6) رابطهاز با گرفتن لگاریتم 

  :به عبارت دیگراست؛ 

 (7) ln ( ) ( )i i m nm n
x x     

( )m n شدود و اثدر    نامیده مدی  1کنتراست یا مغایرتx    را روی الجیدت پیامددm   در مقابدل

صورت خطّدی اسدت، محاسدبة مشدتقات      دهد. ازآنجاکه مدل برحسب الجیت به نشان می nپیامد 

 جزئی آن راحت است و داریم:  

                                                                                                                                               
1. Contrast  
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(8) ln ( ) ( )m n m n m n
km kn

k k k k

x x x x

x x x x

   
 

     
    

   
 

knkm ت(، عبار8در رابطه )    برای یک واحد تغییر در بدین مفهوم است کهkx انتظار بر ،

اندددازة  ، بددا ثابددت ماندددن سددایر متغی رهددا، بدده nدر مقابددل پیامددد   mآن اسددت کدده الجیددت پیامددد 

knkm   .واحد تغییر کند 

اثر برای برررسی  2والد و 1نمایی نسبت درست وندر الگوی الجیت چندگانه از دو آزم

. فرض اصلی در الگوهای الجیت چندگانه و شود میمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده 

، از دو آزمون برای آزمون این فرضیهکه  است «IIAهای نامرتبط یا استقالل گزینه»شرطی 

وی الجیت از الگ توان می ،ذیرفته شودچنانچه این فرض پ .دشو میاستفاده  فادن هاسمن و مک

 ،گیرد می آزمون قرار الگوی الجیت چندگانه مورد د. فرض دیگری که درچندگانه استفاده کر

مقابل  mکدام از متغیرهای مستقل بر نسبت برتری طبقه  و چنانچه هیچ است« ترکیب طبقات»

الگوی تجربی  فکیک هستند.غیرقابل ت n و m طبقاتشود که  گفته میاثرگذار نباشد،  nطبقه 

 :است( 9رابطه ) صورت به مدل برای الجیت چندگانه

Kindoil=β0+β1Gender+β2Work+β3Workw+β4Member+β5Edu+β6Income+β7Pal

m+β8Healthy+β9Price+β10Taste +β11Packing+β12Brand    (9               )  

 . تشریح شده است 2متغیرهای مدل در جدول 

                                                                                                                                               
1. Likelihood Ratio (LR) 

2. Wald test 
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 متغیرهای تحقیق -2ول جد

 انحراف معیار میانگین شرح متغیر

Gender 215/0 95/0 (0=زن، 1=)مرد نسیت سرپرست خانوارج 

Work 34/0 61/0 (0آزاد= ،1=)کارمند شغل سرپرست خانوار 

Workw 04/0 4/0 (0دار= ، خانه1=شغل همسر )کارمند 

Member 95/0 5/3 )نفر( تعداد اعضای خانوار 

Edu 15/1 8/9 های تحصیل( )تعداد سال یالتتحص 

Income 01/1 7/2 )میلیون تومان( درآمد 

Palm 11/1 2/4 )کیفی، گسسته( میزان آگاهی از وجود پالم 

Healthy 3/1 1/3 )کیفی، گسسته( اهمیت سالمتی 

Price 28/1 06/3 )کیفی، گسسته( قیمت 

Taste 35/1 42/3 )کیفی، گسسته( طعم 

Packing 36/1 56/3 )کیفی، گسسته( بندی بسته 

Brand 27/1 46/3 )کیفی، گسسته( برند 

 پژوهش های : یافتهمأحذ

: جنسیت سرپرست خانوار، شغل اند از عبارتمتغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته 

، سطح درآمد خانوار، تعداد اعضای سرپرست خانوار سرپرست خانوار، شغل همسر، تحصیالت

در هر دو مدل الجیت  ، که اثر این متغیرها بر متغیر وابستهاهی از وجود پالمخانوار و آگ

و پیشینة  تحقیق موضوع نظریةه است. این متغیرها بر اساس شدچندگانه و ترتیبی ارزیابی 

ای  مجموعهها شامل الزم به ذکر است که متغیرهای موجود در مدل اند. انتخاب شده ها پژوهش

ای از  ، مجموعهدرآمد خانوار و یا تعداد اعضای خانوار و همچنین متغیرهای کمی مثل از

حالتی مثل شغل سرپرست خانوار و یا متغیرهای کیفی چندحالتی و گسسته متغیرهای کیفی دو

. متغیرهای استبر سطح مصرف و یا مصرف نوع خاصی از روغن  )نام تجاری( برند تأثیرمثل 

 5 تا 1خیلی کم تا خیلی زیاد در پنج دسته با کد کیفی چندحالتی بر اساس طیف لیکرت از 
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ها مورد ارزیابی قرار گرفته از مدل کدامآنها بر متغیر وابسته در هر  تأثیراند و بندی شدهطبقه

  است.

 نتایج و بحث

 گویان پاسخاز درصد  41 ،(3)اطالعات جدول  االت پرسشنامهؤهای ستحلیل نتایج طبق

جامد اعالم کردند. نباتی روغن  درصد 07/22 و مایعنباتی وغن روغن اصلی مصرفی خود را ر

های  روغنمانده نیز  درصد باقی 4/24و درصد روغن دنبه  35/8، درصد روغن محلی 18/4

 اند. عنوان روغن اصلی مصرفی انتخاب کرده طبیعی را به

 درصد فراوانی نوع روغن مصرفی خوراکی توسط خانوارها -3 جدول

 فراوانی تجمعی فراوانی نسبی درصد نوع روغن

 41 41 مایعنباتی روغن 

 07/63 07/22 جامد نباتی روغن

 25/67 18/4 روغن محلی

 6/75 35/8 روغن دنبه

 100 4/24 روغن طبیعی

  پژوهشهای  : یافتهمأحذ

از مدل الجیت ترتیبی استفاده  ،برای بررسی عوامل اثرگذار بر سطح روغن مصرفی

در این مدل، متغیر سطح روغن مصرفی خانوار  آمده است. 5و  4در جداول  آن نتایج ه، کهشد

 شده است. بندی تقسیم طبقه پنجعنوان متغیر وابسته به  به

برابری ضرایب  مبنی بردهنده پذیرش فرضیه صفر  نتایج آزمون رگرسیون موازی نشان

ل الجیت ترتیبی برای کار بردن مد به رو، از این، استدر طبقات مختلف مدل الجیت ترتیبی 

. در مدل الجیت ترتیبی، متغیرهایی مثل استعوامل مؤثر بر میزان روغن مصرفی صحیح 

بیان  توان می ،دار است و در تفسیرجنسیت، تحصیالت، سطح درآمد و اهمیت به سالمتی معنی

 احتمال مصرف سرانهبا افزایش سطح تحصیالت سرپرست خانوار،  رای نمونه،داشت که ب
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با افزایش سطح درآمد خانوار،  ،خوراکی در خانوار کمتر خواهد شد. عالوه بر اینهای  نروغ

ها کاهش خواهد یافت. تحصیالت و درآمد باالتر برای خانوارها روغن احتمال مصرف سرانه

مصرفی خود حساسیت بیشتری دارند  باشد که این خانوارها برای کاالهای دین معنید بتوان می

سازند. متغیر برند ه به تبعات مصرف این مواد غذایی، استفاده از آنها را محدود میدلیل توج و به

تواند عاملی باشد که  می بر سطح مصرف خانوارها دارد و معروفیت یک برند مثبت تأثیر

احتمال مصرف رو، و از این نندبیشتر اعتماد ک صرفی خودخانوارها به سالم بودن مواد غذایی م

  ا افزایش یابد. سرانه روغن آنه

 نتایج مدل الجیت ترتیبی -4جدول 

 داری سطح معنی zآماره  انحراف معیار ضرایب متغیر

 06/0 9/1 81/0 54/1 نسیتج

 8/0 -18/0 28/0 -05/0 شغل سرپرست

 56/0 77/0 17/0 13/0 شغل همسر

 5/0 6/0 18/0 11/0 اعضا تعداد

 05/0 -99/1 17/0 -34/0 تحصیالت

 07/0 -89/1 09/0 -17/0 درآمد

 31/0 -1 14/0 -14/0 پالم وجود آگاهی از

 03/0 -1/2 12/0 -26/0 اهمیت سالمتی

 2/0 3/1 14/0 18/0 قیمت

 52/0 -6/0 13/0 -07/0 طعم

 1/0 6/1 13/0 21/0 بندی بسته

 01/0 6/2 22/0 57/0 برند

 های پژوهش مأحذ: یافته

 ب در مدل الجیت ترتیبینتایج آزمون فرضیه برابری ضرای -5 جدول

2دو ) آمارة کی آزمون
R) ( درجة آزادیdf) سطح معنی ( داریsig.) 

 98/0 36 -6/5 برنت

 های پژوهش مأحذ: یافته



...... عوامل مؤثر بر نوع و یبررس    

167 

مرتب کرد. مدل  توان میعددی است، طبقات را ن صورت بهزمانی که یک متغیر 

ثرات متغیرهای مستقل ا ،الجیت چندگانه بیشترین کاربرد را در پیامدهای عددی دارد و در آن

در هر پیامد ممکن است متفاوت باشد. مدل الجیت چندگانه همان تعمیم مدل الجیت دوتایی 

ها زیاد شود، دشوار خواهد بود. شکل رسمی الجیت است، اما این تعمیم زمانی که مقایسه

دو روش برای  .شود آغاز میها   xعنوان تابعی غیرخطی از انه با تصریح احتمال هر پیامد بهچندگ

های شود: تغییر گسسته در احتماالت و تغییر در نسبت پپیشنهاد می این مدل در تفسیر نتایج

روغن  ةپنج طبق شامل «نوع روغن مصرفی برای خانوار»متغیر وابسته ، ة حاضرمطالع برتری. در

آورد مدل نباتی جامد، روغن نباتی مایع، روغن محلی، روغن دنبه و روغن طبیعی است. برای بر

 استاتا افزارنرمشود.  انتخاب می یا مرجع عنوان گروه پایه ، ابتدا یک گروه بهالجیت چندگانه

اما با توجه به کند،  عنوان گروه پایه انتخاب می به بیشترین فراوانی دارای خودکار گروه طور به

وان گروه عن به محلی )زرد گاوی و گوسفندی(های  مربوط به روغن سومهدف تحقیق، گروه 

در مقابل  ویژه به هامیزان مصرف سایر روغن ،حاضر در تحقیق ،در واقع. شدپایه انتخاب 

  است. سنجیده شدههای محلی روغن

 نباتی روغن) اولدر گروه  نشان داد که 6برآورد مدل الجیت چندگانه در جدول  نتایج

و متغیر اهمیت به سالمتی  دار بودهدرصد معنی پنجدر سطح  سطح قیمتعواملی مانند  ،(جامد

ای  گونه به باشد،اثرگذار جامد نسبت به گروه پایه د بر انتخاب روغن توان میدرصد  دهدر سطح 

 نسبت به گروه پایه قیمت، احتمال مصرف روغن جامد که با افزایش یک واحد در متغیر

د نسبت به افزایش میزان افزایش قیمت روغن جام بسا دلیل آن کمتر بودن چهابد و ی افزایش می

چنانچه  گفت که توان می ،. برای تفسیر نسبت احتمال متغیر قیمتباشدقیمت روغن محلی 

در مقایسه با گروه پایه  نسبت احتمال اینکه فرد روغن جامد راقیمت یک واحد افزایش یابد، 

  یابد. می افزایش درصد 2/8 ،ثبات سایر متغیرهاشرط  هب ،انتخاب کند )روغن محلی(
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ص
گ
ص
ص

 

 های مایع و جامد در زمینة مصرف روغن برآورد الگوی الجیت چندگانهنتایج  -6 جدول

 حد احتمال Zآماره  انحراف استاندارد RRRنسبت  ضریب متغیر 

ل
او

ه 
رو

گ
 

ن
وغ

)ر
 

ی
بات

ن
 

د
ام

ج
) 

 58/0 47/0 48/0 14/1 24/0 سرپرست خانوار جنسیت

 25/0 41/1 06/2 2/8 9/2 شغل سرپرست خانوار

 46/0 -73/0 75/0 74/0 -55/0 سرشغل هم

 37/0 -9/0 84/0 79/0 -75/0 ی خانوارتعداد اعضا

 13/0 5/1 02/1 9/2 5/1 سرپرست تحصیالتسطح 

 33/0 97/0 18/1 3/1 15/1 درآمد خانوارسطح 

 58/0 -54/0 53/0 78/0 -29/0 آگاهی از وجود پالم

 08/0 -91/1 61/0 39/0 -2/1 اهمیت به سالمتی

 04/0 02/2 71/0 2/8 05/1 قیمتسطح 

 26/0 -11/1 93/0 63/0 -03/1 طعم

 85/0 -18/0 49/0 2/1 -09/0 بندی بسته

 13/0 5/1 73/0 5/1 1/1 برند

وم
 د

وه
گر

 
ن 

وغ
)ر

ی 
بات

ن
ع

مای
)

 

 09/0 8/1 06/0 25/0 1/0 سرپرست خانوار جنسیت

 049/0 96/1 05/2 24/9 04/4 شغل سرپرست خانوار

 55/0 -59/0 75/0 78/0 -44/0 ل همسرشغ

 081/0 75/1 83/0 42/0 46/1 ی خانوارتعداد اعضا

 143/0 47/1 03/1 8/2 4/1 سرپرست تحصیالتسطح 

 23/0 19/1 17/1 5/1 4/1 درآمد خانوارسطح 

 53/0 62/0 55/0 5/1 34/0 آگاهی از وجود پالم

 04/0 -05/2 81/0 25/0 -6/1 اهمیت سالمتی

 09/0 66/1 70/0 6/1 14/1 قیمتسطح 

 22/0 -23/1 93/0 59/0 -13/1 طعم

 77/0 -28/0 48/0 79/1 -13/0 بسته بندی

 07/0 81/1 72/0 15/1 31/1 برند

 های پژوهش  مأحذ: یافته
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، متغیرهای جنسیت سرپرست خانوار، سطح قیمت، برند (روغن مایع) دومگروه  در
متغیرهای شغل سرپرست خانوار و  ،درصد و همچنین دهدر سطح  روغن و تعداد اعضای خانوار

احتمال  ،خانوار یبا افزایش تعداد اعضادار هستند.  پنج درصد معنیاهمیت به سالمتی در سطح 
یابد و با افزایش میزان  افزایش می (روغن محلی)روغن مایع در مقایسه با گروه پایه  مصرف

 یابد.مایع در مقایسه با روغن محلی کاهش می مصرف روغن احتمالاهمیت به سالمتی، 
 های دنبه و طبیعی در زمینة مصرف روغن نتایج برآورد الگوی الجیت چندگانه -7جدول 

 احتمال حد Z ة آمار استاندارد انحراف RRR  نسبت ضریب متغیر 

رم
ها

چ
ه 

رو
گ

 
ه(

دنب
ن 

وغ
)ر

 

 78/0 5/0 51/0 31/1 26/0 سرپرست خانوار یتجنس

 10/0 6/1 14/2 57/5 5/3 خانار ستشغل سرپر

 74/0 -32/0 83/0 1 -27/0 شغل همسر

 08/0 73/1 91/0 33/0 58/1 ی خانوارتعداد اعضا

 03/0 1/2 07/1 2/5 31/2 سرپرست تحصیالت
 26/0 1/1 24/1 8/1 39/1 خانوار درآمدسطح 

 5/0 6/0 64/0 6/1 45/0 پالموجود  آگاهی از
 16/0 -35/1 85/0 27/0 -15/1 سالمتی به اهمیت

 11/0 5/1 75/0 9/1 18/1 قیمتسطح 
 17/0 -3/1 96/0 5/0 -33/1 طعم

 25/0 17/1 96/0 6/1 -13/1 بسته بندی
 17/0 35/1 77/0 5/1 04/1 برند

جم
 پن

وه
گر

 
ی(

یع
طب

ن 
وغ

)ر
 

 07/0 7/1 56/0 58/0 9/0 خانوار سرپرست یتجنس
 06/0 8/1 07/2 6/6 78/3 خانوار شغل سرپرست

 5/0 -57/0 8/0 77/0 -44/0 شغل همسر
 11/0 -57/1 85/0 49/0 -34/1 ی خانوارتعداد اعضا
 05/0 9/1 02/1 6/4 95/1 سرپرست تحصیالت

 5/0 05/1 8/1 2/2 7/1 خانوار درآمدسطح 
 18/0 28/1 56/0 1/1 72/0 پالم وجود آگاهی از

 03/0 -2/2 82/0 22/0 -7/1 اهمیت سالمتی

 11/0 5/1 71/0 5/1 1/1 قیمتسطح 
 32/0 -1 92/0 73/0 -92/0 طعم

 69/0 13/0 5/0 1/1 06/0 بسته بندی
 13/0 4/1 72/0 14/0 86/0 برند

 های پژوهش مأحذ: یافته
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، در گروه چهارم )روغن دنبه(، متغیر تعداد اعضای خانوار در 7بر پایة نتایج جدول 

دار است؛ به تحصیالت سرپرست خانوار در سطح پنج درصد معنیسطح ده درصد و متغیر 

دیگر سخن، با افزایش این دو متغیر، احتمال مصرف روغن دنبه نسبت به گروه پایه افزایش 

خواهد یافت. در گروه پنجم نیز متغیرهایی مثل جنسیت سرپرست خانوار و شغل سرپرست 

ر و اهمیت به سالمتی در سطح پنج خانوار در سطح ده درصد و تحصیالت سرپرست خانوا

 دار هستند.  درصد معنی

که نتایج  ه،انجام شد ، آزمون هاسمننامرتبطهای  در ادامه، برای بررسی استقالل گزینه

های نامرتبط استقالل گزینه ، فرضیه صفر عبارت است ازده است. در اینجاآم 8در جدول آن 

انتخاب مدل الجیت چندگانه صحیح  ،رو این شود و از نمیاین فرضیه رد  ،05/0که در سطح 

 بوده است.

 نتایج آزمون هاسمن -8 جدول

 داری سطح معنی درجة آزادی مقدار آماره طبقات

 99/0 17 3/12 جامد نباتی روغن

 99/0 15 -02/7 مایع نباتی روغن

 99/0 16 -5/12 روغن محلی

 99/0 15 -1/12 روغن دنبه

 99/0 15 -9/11 روغن طبیعی

 های پژوهش  مأحذ: یافته

ترین دلیل مصرف روغن عمدهنتایج برآورد مدل الجیت چندگانه نشان داد که  ،در کل

قیمت این  زیاد بودن ترین دلیل مصرف پایین روغن محلیمحلی اهمیت به سالمتی و عمده

های و روغن بوده که عمده روغن مصرفی خانوار روغن مایع دادنتایج نشان  .ستهاروغن

نظر  تر مصرف قرار دارند. به های پایینرده رغم ارزش غذایی بیشتر، در علی ،یعی و محلیطب

)آماده( ذائقه افراد را  فود ها و تمایل به مصرف غذاهای فستتبلیغات رسانه که رسد می
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با  ،های نباتی بروند. همچنینکه افراد به سمت مصرف بیشتر روغناست ای شکل داده  گونه به

های محلی، عدم اطمینان از قیمت باالی روغن ، مشخص شد کهپرسشنامه های هداد بررسی

 ها سبب کاهش مصرفخرید این روغنبرای  های مطمئنمکانعدم وجود بهداشتی بودن و 

 ،به سالمتیبیشتر دلیل اهمیت  به ،گیرند قرار می است؛ و هرچه افراد در سنین باالترشده  هاآن

دلیل سابقه  نیز به های محلیوغنر و یابد میافزایش ای طبیعی هبه مصرف روغن آنها تمایل

  د.گیر می قرار آنهامصرف در گذشته در رژیم غذایی 

 پژوهش پیشنهادهای

بر سطح مصرف روغن خوراکی توسط خانوارها در شهر  مؤثرعوامل  حاضر، در تحقیق

 تأثیری خانوارها مشهد مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که سطح مصرف و نوع روغن مصرف

در ها  تولید انواع روغنمیزان تولید روغن، های  سالمت افراد و جامعه، واردات نهاده برزیادی 

بررسی این موضوع حائز اهمیت است. نتایج ی مناسب در این حوزه دارد، رگذا کشور و سیاست

نباتی های  غننباتی مایع بیشترین روغن مصرفی خانوارها و روهای  روغنتحقیق نشان داد که 

طبیعی کمترین روغن های  و روغنمصرف خانوارها بوده دومین روغن پر 1)جامد( هیدروژنه

جنسیت متغیرهایی مثل نتایج مدل الجیت چندگانه نشان داد که هستند.  خانوارها مصرفی

سرپرست خانوار، شغل سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، تحصیالت سرپرست خانوار، 

تواند بر نوع روغن مصرفی توسط  می سالمتی به و اهمیت )نشان تجاری( روغن قیمت، برند

نتایج مدل الجیت ترتیبی حاکی از آن است که متغیرهای  عالوه بر این،خانوار اثرگذار باشد. 

جنسیت سرپرست خانوار، تحصیالت سرپرست خانوار، درآمد خانوار، اهمیت به سالمتی و برند 

گذار باشد. از آنجا که نوع برند ا اثرروغن مصرفی توسط خانواره تواند روی سطح می روغن

تواند هم روی سطح روغن مصرفی و هم روی نوع روغن مصرفی اثرگذار  می تجاری( نشان)

                                                                                                                                               
ن ، بددا ند کده در ایدن صدورت   شدو  تبدیل به روغدن جامدد مدی    ،در کارخانه و مایع هستند صورت های نباتی بیشتر به روغن -1

 .گویند روغن نباتی هیدروژنه )جامد( می



 119، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

172 

های  روی تولید روغنگذاری  به سرمایه مطرح در این حوزههای  شرکت که شود می باشد، پیشنهاد

کنندگان توجه بیشتری  ذائقه مصرف به ،جاد برندهای معتبرا ایو ب محلی، طبیعی و دنبه بپردازند

آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در خصوص مزایا و معایب های  برنامه ؛ افزون بر این،داشته باشند

تا خانوارها با خواص این  ودعمومی کشور بیشتر مطرح شهای  مصرفی در رسانههای  انواع روغن

 ،سازی صحیحتبلیغاتی مناسب و فرهنگهای  نامهبا بر ،دریجت به مواد غذایی بیشتر آشنا شوند و

های  روغن البته سوق پیدا کند. سالم طبیعی و محلیهای  ذائقه افراد بیشتر به سمت مصرف روغن

، برای تهیه این تر دلیل مقیاس تولید پایین ند، ولی بهبرخوردار ارزش غذایی فراوان محلی از

  .ها باالستآن قیمت رو، از اینو  رود می سیار باالتولید ب ةشد ها هزینه تمام روغن

مناطق شهری، در  ویژه به ،محلی و طبیعیهای  از دالیل اصلی کمتر شدن مصرف روغن

 برای های مطمئنها، عدم اطمینان از بهداشتی بودن و عدم وجود مکان قیمت باالی این روغن

آنها  که تا حدی سبب کاهش مصرف ها و نبود برند معتبر در این حوزه استخرید این روغن

تا  یردگذاری بیشتری در این حوزه صورت گ که سرمایه شود می پیشنهاد ،رو شده است. از این

برندهای  ،تدریج همعتبر، بهای  ضمن عرضه محصوالت بهداشتی و استاندارد در فروشگاه

ز در مقایسه با نیها  و با ایجاد رقابت، قیمت این روغن یرندمعتبری در این حوزه شکل گ

 موجود، قابل رقابت شود. های  روغن
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