
 64-46/ 3/شماره 01اقتصاد کشاورزی/جلد 

 دیتول ریپن کنندگانمصرفمؤثر بر نگرش  یهامؤلفه لیحلت

و  متیق هایگرایشبر  دیبا تأک یعیطب ریشده با ش

 ییگراتیفیک
 1، علیرضا عزیزنژاد*مجید محمدی، عمران طاهری ریکنده، حامد رفیعی

  81/18/0931تاریخ پذیرش:                                                                                82/01/0931 دریافت:تاریخ 
 

 چکیده
اعث کاهش پنیر ب فرآوردهو به ویژه  اتیلبنها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید بسیاری از خانواده

یزان م این بررسیآن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا غذایی ارزش 
کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر به پرداخت مصرف گرایش
به پرداخت را مشخص  گرایشاین موثر بر  هایعاملگذاری مشروط برآورد و با استفاده از روش ارزشطبیعی 

درصد و  49/49با  میانگینگرا حاضرند به طور کنندگان کیفیتمصرفها نشان داد که نتایج بررسی .استکرده
درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید  67/49با  میانگینگرا به طور کنندگان قیمتمصرف

که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از  شدهمچنین مشخص  .دکننعی را خریداری شده از شیر طبی
ر به خرید پنی ،ر، درآمد خانوار، خرید از دامدارماهانه، قیمت پنی مصرف میزانکنندگان، تحصیالت، گاه مصرفددی

دار و و معنی ای اثر مثبتبیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه گرایشو  فرآوردهدلیل سالم بودن این 
 گرایشدار بر اثر منفی و معنی یپیشنهاد مبلغمند به مصرف پنیر و افراد عالقه شماراعضای خانوار،  شمارمتغیرهای 

 شان تجارین، به کنونی رینشان تجاهای لبنی در کنار تا شرکت شودمیلذا پیشنهاد  اند.به پرداخت افراد داشته
 نشان تجاریز . چنانچه بتوانند با استفاده اکنندتوجه  که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، پنیر طبیعی ایرانی

گاه  ده است، آنطبیعی تولید شکه پنیر تولیدی از شیر  کنندپنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد 
 در بازار خواهند بود. کنونیه پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ کنندگان حاضر بمصرف

 JEL: L15 ،L22 ،L66 ،M31ی بندطبقه

 مازندران استان به پرداخت، گرایش ،گذاری مشروطارزش پنیر طبیعی، ،یکیفیت گذاریقیمتکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

در تغذیه انسان مطرح  سودمندهای آن همواره به عنوان یک ماده غذایی بسییار  فرآوردهشییر و  

 هایشی های غذایی آن در آن شیناخته شیده و ارز    دهندةه و به تدریج که مواد تشییی  بود

ای در سیدد غذایی روزانة خانوارها پیدا کرده اس  ففرهنگی،  مختلف پدیدار گشیته، اهمی  ویهه 

توسییی ه اقتصیییادی در  سیییوی(. در طول سیییانیان متمادی افشایش یم ی  و حرک  به 1131

های صن تی شده های سنتی به دامداریدامداری ساختارکشورهای مختلف یهان مویب تغییر 

پاسخگویی به تقاضای رو به رشد،  برایدر  های پرشماریصنایع و کارخانهدر همین راستا  اس .

و کمک به امر نگهداری  آنان کردناقشار یام ه، بهداشتی  همةتر برای متنوع هایفرآوردهتونید 

با این حال بررسیی و مقایسه وض ی  تونید و   تونیدی ایجاد شید.  هایفرآوردهتر بهینهبیشیتر و  

ا سازد که بیافته این حقیق  را آشیار میی ندنی در ایران و کشیورهای توس ه هافرآوردهعرضیة  

تونید صین   ندنیا،، کشور همننان فاصله زیادی   فناوریهای فراوان در زمینه ویود پیشیرف  

م ادل  1111ضة سرانة شیر ایران در سال دهند که عربا آنان دارد. آمارهای ارائه شده نشان می

کیلوگرم، در  51باشد در حانی که عرضة سرانة شیر در یهان ازای هر فرد میکیلوگرم به  5/55

کیلوگرم و در ایاال، متحدة  171کیلوگرم، در کشییورهای قارة آمرییا  141کشییورهای اروپایی 

، 0کیلوگرم به ازای هر فرد بوده اسییی  فسیییازمان خواربار و کشیییاورزی مل  متحد  153امرییا 

شده اس . اما در این بین برآورد هشار تن  3311م ادل  1151سال  تونید شیر ایران در (.1115

رو ی پیشآنانهشار تن هفتمین استان تونیدکننده شیر و از است 77/413اسیتان مازندران با تونید  

 ارایددر تونید شیر بوده اس ، در حانی که مصرف شیر و به طور کلی ندنیا، نیش در این استان 

رو تویه به امر از این .(1151فآمارنامه یهاد کشییاورزی،  انوارها اسیی ای در بین خیایگاه ویهه

  .داردهای ندنی در کشور بسیار اهمی  فرآوردهتونید و مصرف شیر و 

در تأمین مواد غذایی و تغذیه  ایویههترین فراوردة ندنی ییایگاه  پنیر نیش بیه عنوان ییی از مه  

 1171از سییال  پیشرو با تویه به اینیه عمده پنیر مصییرفی کشییور تا  افراد یام ه دارد. از این

وارداتی بوده اسی ، دون  تویه خاصی به صن   ندنیا، نموده و با صدور مجوز برای واحدهای  

(. 1137آقاپور صداغی، فشد تونید پنیر داخلی شده اس  تونید پنیر در سیراسیر کشیور مویب ر   

های های أخیر با چانشهای ندنی در سیییالفرآوردهتونید  هایکارخانهمتأسیییفانه بسییییاری از 

اد بر ایج افشونه مسئل این اند.رو بودهخود روبه هایهفرآورد فرو  و بازاریابی در بخش بسییاری 

                                           
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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 برای را ف انی  ادامه امیان ها،ناشیییی از مصیییرف پایین ندنیا، در خانواده چندیمشییییال، 

 بخش در ه  و تونید، اشیییتغال برای تهدیدی امر این که نموده دشیییوار واحدهای تونیدی

بهار و خیری فپیش آیدبه شییمار می دامی هایفرآورده صیینایع تددیلی بخش در ه  و دامپروری

صییرف بر افشایش نامتناسییب و اندم م مدنی (. هرچند که موارد مختلفی1151نتاج فیروزیاه، 

رین تمه ییی از تدیین در تال  اسیی  به  این بررسیییگذار اسیی ، اما تأثیرهای ندنی فرآورده

ف ال در این صن    هایکارخانهبا تویه به اینیه  خیر بپردازد.اهای در سیال مطرح شیده   دالی 

های گیرند؛ در سالهای گوناگونی بهره میها و رو های ندنی از تینیکفرآوردهدر فرایند تونید 

 بودناندمموثر بر  هایعام تواند ییی از که می اس  ها پدید آمدهدر میان خانواده باوریخیر ا

 ندههای تونیدکنکه شرک  باورند این بر هاخانواده های ندنی باشد. برخیفرآوردهافشایش مصرف 

 همین هب. کننداستفاده می از شیرخشک پنیر و ماس  شییر،  ویههه ب ندنی هایآوردهفر در تونید

م تقدند با تویه به اینیه  برخیدانند. می ارز بی را خشیییکشییییر حاوی هایفرآورده دنی 

 در ود،شمی تونید غلطیی یا پاششی رو  به بیشیتر  آن، از اسیتفاده  نوع به بسیته  شییرخشیک  

 نآ محلول هایپروتئین و شده کیفی  کاهش دچار گرمایی فرآیندهای در تازه شییر  با مقایسیه 

 هکاست آن هایویتامین میشان از و شودمی تخریب حدودی تا و هایی بودهتغییر خو دسی   نیش

 از چندی اس  کهاز دالی   به دور باوراین  .گیردمی خود به پختگی ط   فرآورده خواهد شید و 

ذار خواهد گتأثیرمخانف  بر رفتار مصیرفی تقاضاکنندگان   برایسیوی محققان و تونیدکنندگان  

 هایعام رو با هدف شیناسایی  پهوهش پیشهای اشیاره شیده،   رو با تویه به توضیی  بود. از این

د از شیییر خشک در تونینیردن اسیتفاده   برایکنندگان پنیر به پرداخ  مصیرف  گرایشموثر بر 

 گیرد.  آن انجام می

 هایفرآوردهافراد به مصیییرف  گرایشموثر بر  هایعام مختلفی پیرامون  هایبررسییییتاکنون 

 و چینیسی بررسیتوان به می یملهارگانیک در داخ  و خارج از کشیور انجام شیده اس  که از   

( اشاره کرد که در 1117ف 3همیاران و بوکسال و( 1111ف 2ماکاتونی و (، هارپر1111ف 0همیاران

 مساعدی نظر کنندگاناند مصرفداده یداگانة خود با استفاده از مدل الیی  نشان هایبررسیی 

، هایفرآوردهبه این  آناندالی  عالقه  مهمترین از ییی و سییان  دارند هایفرآورده نسیید  به

برای سییالمتی  بارزیانهای خطرپذیری ندودکش بودن و همننین آف  بدونارگانیک، سییان  و 

                                           
1 Chinnici & et al 
2 Harper & Makatouni 
3 Boxall & et al 
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 0همیاران و میالم مانند دیگر باشییید. برخینسییید  به انواع متداول می هایفرآوردهاین نوع 

افراد به مصیییرف  گرایشخود در زمینة  هایبررسییییدر ( 1117ف 2و همیاران کوان و( 1115ف

 هایفرآوردهمصرفی  پیشین تجربه مانندی هایعام  سان  با استفاده از مدل الیی ، هایفرآورده

 م رفی زمینه این در گذارتأثیر هایعام  را از تدلیغا، همننین و مسییتقی  مقایسییه و سییان 

در  (1113ف  1یوهدی و احمد ( و1117ف  6داربی ،(1111ف  3توریوسییینهمننین انید.  نموده

ارگانیک و سان  با استفاده  هایفرآوردهگذار بر مصرف تأثیر هایعام خود پیرامون  هایبررسیی 

 تر،یوان کنندگانمصییرف ها،خان  الیی  دریافتند کهگذاری مشییروو و مدل شییاز رهیاف  ارز

محیط  حفظ باالی هایگرایش با افراد و کشاورزی در زمینه تحصیلی یا شیغلی  پیشیینه  با افراد

 غذایی هایفرآورده خرید به مندنتیجه عالقه در و مثد  دید دارای کنندگانمصرف یشو زیسی  

که به بررسییی  (1111ف 4رنی و شییفی باور اند. بهشییده عنوان باالتری با قیم  سییان  و ارگانیک

 هایارز اند، ارگانیک با اسییتفاده از مدل الیی  پرداخته هایفرآوردهافراد به مصییرف  گرایش

 ایتماعی -فردی هایویهگی کنار در محیطیزیسیی  هایگرایشفردی،  سییالم  اهمی  غذایی،

 سد ن را آنان دیدگاه تواندمی تحصیال، نوع سط  و و ینسی  سن، قدی  از کنندگان مصیرف 

 در ،(1151ف همیاران و یوهمنین حق دهد. قرار تأثیر تح  ارگانیک غذایی هایفرآوردهبه 

 بر ثرمؤ هایعام  ترتیدی الیی  مدل و مشییروو ارزشییگذاری رو  از اسییتفاده با خود بررسیی 

 نبی در را سییان  غذایی هایفرآورده برای کنندگانمصییرف بانقوه افشوده نرخ پرداخ  به گرایش

 هک رسیدند نتیجه این به و کردند بررسیی  شیرقی  آذربایجان کشیاورزی  یهاد سیازمان  کارکنان

 از افراد اطالع سییط  محیطشیسیی ، حفظ هایگرایش خانوار، ب د افراد، درآمد چون یهایعام 

 شگرای بر داریم نی و مثد  اثر زیاندار غذایی مواد خطرپذیری و سان  هایفرآورده هایویهگی

دهند. مافی و می نشییان متداول انواع به نسیید  سییان  غذایی هایفرآورده برای آنان پرداخ  به

خیار ارگانیک در اسیییتان  فرآوردهبه پرداخ  برای  گرایش( بیه برآورد میشان  1151همییاران ف 

گذاری مشییروو و مدل الیی  کارگیری رهیاف  ارز هدر اسییتان گیالن با ب هاتهران و سییدشی

ابتال به سیییرطان در میان  پیشیییینةمتغیر درآمد و نشیییان داد  بررسییییپرداختنید. نتایج این  

                                           
1 Millock & et al 
2 Cowan & et al 
3 Torjusen  
4 Darby 
5 Ahmad & Juhdi 
6 Shafie & Rennie 
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ری  ب .اندبه پرداخ  خیار ارگانیک داشییته گرایشری بر میشان دااثر مثد  و م نی ،خویشییاوندان

سان  شهروندان تهرانی را  هایسدشیبه پرداخ  خرید  گرایش( میشان 1151نهاد و هوشمندان ف

ای هیمن بررسی کردند که نتایج نشان با اسیتفاده از رو  ارزشگذاری مشروو و مدل دومرحله 

به پرداخ  برای افرادی که پاسخ مثد  دادند،  گرایشهای بازاری، میانگین داد نسد  به قیم 

ای بررسینیش ( 1151بهار و همیاران فده اس . پیشبو بیشیتر  ریال 1111برای هر کیلو برابر با 

غذایی سان  در  هایفرآوردهبه پرداخ  برای  گرایشپیش زمینة کشیاورزی در   تأثیررا در مورد 

نفر از کارکنان  131گیری از بین درمانی و نمونه هایگذاریشیهر تدریش با استفاده از رهیاف  اثر 

گشر  ر از افراد غیر مرتدط با کشییاورزی انجام دادند. نف 141سییازمان یهاد کشییاورزی تدریش و 

اخ  به پرد گرایشدار و مثدتی بر احتمال پیش زمینة دانش کشییاورزی در افراد اثر م نی کردند

 غذایی سان ، نسد  به انواع متداول دارد. هایفرآوردهبرای  آناناضافی 

 گرایشموثر بر  هایعام پیرامون  پهوهشیاشاره شده و از آنجا که تاکنون  هایبررسیی با تویه 

نگاه  ندنی، با هایکارخانهکنندگان برای پنیر تونیدشییده از شیییر طدی ی در به پرداخ  مصییرف

کنندگان به قیم  یا کیفی  پنیر در هنگام خرید انجام نشده اس ، ویهه به تویه بیشیتر مصرف 

کنندگان ری شییده از مصییرف آوگردسیی ی بر آن دارد که با اسییتفاده از اطالعا،   این بررسییی

که  کند تدیینرا شناسایی کرده و این موضوع را  هایعام استان مازندران این شیهرسیتان باب    

  اهمیهای کیفی  و قیم  پنیر به کدامیک کننیدگیان در هنگیام خرید از بین گشینه   مصیییرف

ه اضییاف پول میشانبیشییتری داده و حاضییرند در ازای خرید پنیر تونید شییده از شیییر طدی ی چه 

 پرداخ  داشته باشند؟

 روش تحقیق
به پرداخ ، فرض شیییده که تابع مطلوبی  یک  گرایشگیری اندازه مناسیییببرای ت یین مدل 

کننده از اطمینان فرد در مورد اینیه در تونید پنیر مصرفی از شیر طدی ی استفاده شده مصیرف 

توان تابع رو میشود؛ از اینمی ناشیی ایتماعی او  –اقتصیادی   هایویهگی دیگراسی ، درآمد و  

 (:1534، 0مطلوبی  فرد را به صور، زیر نوش  فهانمن

 (1ف , ;u u h Y S  

                                           
1 Hanemann 



 0331/ 3/ شماره 01اقتصاد کشاورزی/ جلد  12

برابر با یک بوده و در  hبه پرداخ  داشته باشد،  گرایشکننده در این رابطه هنگامی که مصرف

 دیگرنیش به ترتیب بیانگر درآمد فرد و  Sو  Yبا صفر خواهد بود. همننین  برابرصور، غیر این

 میشانشیام  ینسیی ، تحصییال،، فاصله تا مرکش خرید،     ایتماعی وی -اقتصیادی   یهاویهگی

های مجازی مرکش خرید، عل  خرید، اعضییاخ خانوار، متغیر شییمارپنیر، تقاضییای ماهیانه، قیم  

 به مصیییرف نوع خان پنیر و عالقه به مصیییرف پنیر گرایشبندی بین قیم  و کیفی ، اونوی 

 ودهب آگاه خود مطلوبی  تابع از فرد که اس  باشید. این رهیاف  بر این فرض اسیاسی استوار  می

 صادداناناقت دید از بنابراین ند،ندار دس  در کافی اطالعا، افراد مطلوبی  تابع از اناقتصاددان اما

 (: 1534باشد فهانمن، می زیر شی  به افراد مطلوبی  تابع

 (1ف     , ; , ; hu h Y S v h Y S    

 مطلوبی  بوده که v(0)میانگین  با تصیییادفی متغیر یک افراد مطلوبی  تیابع  ،پیاییه   براین

 و صییفر میانگین با تصییادفی یشخ اخالل نیش hدهد؛ همننین می نشییان نیش را غیرمسییتقی 

کننده داده شیییود که در تونید پنیر مصیییرف به باشییید. چناننه این اطمینانثاب  می واریانس

 ریال A مدلغ ا  از شییر طدی ی استفاده خواهد شد و در ازای آن شرک  تونیدکننده مصیرفی 

به پرداخ  داشییته باشیید،   گرایشصییور، اگر فرد را به قیم  تمام شییدة آن بیافشاید؛ در این

 :(1557، 0نوش  فپارم و نومیس توانمی

 (1ف   1 01, ; 0, ;v Y A S v Y S      

مود ن بیان زیر صور،به توانمی ترتیب به را آن عدم و فرد پرداخ  به گرایش احتمال رو، این از

 :(1557نومیس،  فپارم و

 (4ف      1 1 0    1, ; 0, ;P Pr Willingness to pay Pr v Y A S v Y S        

 (5ف
0 11P P   

ه ب گرایش نداشیییتنبه پرداخ  و  گرایشبه ترتیب بیانگر احتمال  0Pو  1Pباال  هایرابطیه در 

برابر با  باشیید. اگر پرداخ  می 0 1  های فبه دنی  ویهگیh  میانگین  برابر با صییفر

خواهید بود( و   0F  نیش بیانگر تابع توزیع تجم ی  به پرداخ  را  گرایشباشییید، احتمال

 (:1557توان به صور، زیر نشان داد فپارم و نومیس، می

                                           
1 Park and loomis 
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1 (7ف (Δ )P F v 

 نداشییتن و پرداخ  به گرایش حان  در غیرمسییتقی  هایمطلوبی  تفاضیی  Δvکه در آن یشخ 

 :(1557و نومیس،  با فپارم برابر اس  آن میشان و داده نشان را پرداخ  به گرایش

 (7ف
0 1(0, ; ) (1, ; )v v Y S v Y A S       

0 (3ف 1(0, ; ) (1, ; ) ( )v v Y S v Y A S        

,0) (5ف ; ) (1, ; )v v Y S v Y A S      

از   الزم اسییشییود، پهوهش متغیر وابسییته با انتخاد دوتایی ت یین می این با تویه به اینیه در

 تأثیررو به منظور بررسیییی (. از این1557؛ نی، 1554فهانمن،  شییود یک مدل کیفی اسییتفاده  

 رایبپنیر  فرآوردهکنندگان به پرداخ  مصیییرف گرایشمتغیرهای توضییییحی مختلف بر میشان 

 فرض بنابراین بااستفاده شد.  0اسیتفاده از شییر طدی ی در تونید آن از مدل رگرسییونی نویی    

 (:1534هانمن، توان نوش  فمی 2نجستیک توزیع ویود

 (11ف       
1 1

1 1 exp 1 exp ( )P F v v A Y S    
 

            

Δ)که )F v    تابع توزیع تجم ی با یک اختالف نجسیتیک اسیتاندارد اسی  و ب ضی از متغیرهای

 با انگوی نویی  هستند که هایفراسنجه و   ،شود. ایتماعی را شیام  می  –اقتصیادی  

 .(1111، 6باشد فنهتونن و همیارانمی برآورد قاب  3نماییدرس  حداکثر رو  از استفاده

 توضیییحی متغیرهای در تغییر اثرهای بینیپیش نویی ، مدل برآورد در مه  هایهدف از ییی

نذا اگر احتمال اینیه هر فرد مصاحده . اس  ام i فرد توسط پیشینهادی  مدلغ پذیر  احتمال بر

 شونده مدلغ پیشنهادی را بپذیرد، به صور، رابطه زیر باشد:

 (11ف 
* 1

*( ) 1 exp iX

i iP F X




    

*که در آن 

iX  متغیرهای توضیحی اس  و برایی هستند که باید برآورد شوند. هایفراسنجه 

 مدلغ پذیر  احتمال بر مدل (ikXف مسییتق  متغیرهای از یک هر در تغییر اثرهای ارزیابی

شود. این رابطه اثر نهایی مربوو به هریک از  گرفته یشئی مشیتق  باال رابطة از باید پیشینهادی، 

 (:1551، 1 فماداال دهدمتغیرهای توضیحی را نشان می

                                           
1 Logit 
2 Logistic 
3 Maximum likelihood method 
4 Lehtonen & et al 
5 maddala 
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که 
k  متغیر مسیتق    فراسینجهk تغییر در احتمال  میشاناثر نهایی، بیانگر  میشانباشد. ام می

. باشییدپذیر  مدلغ پیشیینهادی به ازای یک واحد تغییر در هر یک از متغیرهای توضیییحی می 

کننده درصد تغییر ام که بیان kپذیری متغیر توضیحی  با داشیتن مشتقا، یشئی، کشش  آنگاه

در هر یک از متغیرهای در احتمیال پیذیر  مدلغ پیشییینهیادی بیه ازای تغییر یک درصیییدی     

 آید.  دس  میه توضیحی اس ، از رابطه زیر ب

 (11ف
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پذیری متغیرها ثاب  ندوده و به مقادیر شیییود کشیییشطور که در رابطه باال مشیییاهده میهمان

الزم به ذکر  (.1533، 0همیاران و یاجفکار رفته در مدل بسییتگی دارند ه متغیرهای توضیییحی ب

خطی و کالسییییک شیییام  ه  هایهایی به منظور اطمینان از برقراری فرضاسییی  که آزمون

 واریانس ناهمسانی بر روی مدل مورد نظر انجام پذیرفتند.

از یام ه آماری  1154تیمی  پرسییشیینامه در سییال  با این بررسیی آمار و اطالعا، مورد نیاز در 

در بخش اول آوری شد. گرداسیتان مازندران   شیهرسیتان باب    پنیر در فرآوردهکنندگان مصیرف 

پرسش شد. در بخش  آناناقتصادی و ایتماعی  یهاویهگیدهندگان در مورد پرسشنامه از پاسخ

برای بررسی اهمی  . شدمطرح  هاییپرسش یرمصرف پن بر مختلف موثر هایعام دوم در مورد 

دسییی  آمده از دهندگان بر پایة اطالعا، بهموثر بر مصیییرف پنیر از دیدگاه پاسیییخ هایعیام  

 بندی، بهداشتی بودن پنیر، تاریخعام  کیفی ، نوع پنیر، نوع بسته 11 آغازپرسشنامه مقدماتی 

تونید و انقضییاخ، شییی  یاهری فروشییگاه، قیم  پنیر، میشان و چگونگی تدلیغا، تونیدکنندگان، 

اصییلی شییناسایی  هایعام نواع پنیر در خانواده و توصییه پششییان به عنوان   مصیرف ا  پیشیینه 

دهندگان خواسیته شد تا بر پایة طیف نییر، پنج  گاه در پرسیشینامة نهایی از پاسیخ   شیدند. آن 

 خیلی و( 4امتیاز باف زیاد ،(1امتیاز باف میانگین ،(1امتیاز باف ک  ،(1 امتیاز باف ک  خیلیای، دریه

نمرة هر عام   میانگین. سپس کندها را مشخص میشان اهمی  هریک از گشینه( 5امتیاز باف زیاد

اصلی پرسش و در نهای  در بخش سوم  محاسیده شد.  هایعام ترین به منظور شیناسیایی مه   

                                           
1 Judge et al 
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مدانغ پیشینهادی( به صور، انتخاد دوگانه دوب دی   نیردن تحقیق فدر مورد پذیر  یا پذیر 

دهندگان در پرسشنامة مقدماتی از پاسخ انتخاد درصد افشایش قیم ، برای در آغاز مطرح شید. 

دی ی طافشایش قیم  پنیر تونید شده از شیر  برای پیشنهادی خود را درصدهایخواسیته شد تا  

 یدر پرسشنامة نهای از آن میانة درصدهای پیشنهادی به عنوان پیشنهاد آغازین . پسکنندارائه 

که آیا مای  هستید در صور، اطمینان  شده این صور، مطرح بیی آغازشیده و پرسش  انتخاد 

درصیید به قیم  کنونی  11 ،تونیدکنندگان شیییر مصییرفی در فرآیند تونید پنیر از طدی ی بودن

تر ینپاسخ منفی دهد، پیشنهاد پای پرسشپنیر در بازار بیافشایند؟ در صورتی که پاسخگو به این 

 15مثد  به پیشینهاد نخسی ، پیشیینهاد باالتر ف    پاسیخ و در صیور،   شیود میدرصید( ارائه   5ف

 .  شودمیدرصد( ارائه 

 1مایی  و کارسونپرسشنامه مقدماتی از فرمول  11برای انتخاد حج  نمونه به کمک اطالعا، 

 .  باشدکه به صور، زیر می استفاده شده (1535ف

 (14ف
2 2

2

CV t
n

d


  
به پرداخ  هر فرد به منظور افشایش  گرایش بیشییترین هایتغییرضییریب  CVباال در فرمول 

 هفکه از تقسییی  میشان انحراف م یار بر میانگین متغیر بقیم  پنیر تونید شییده از شیییر طدی ی 

گیری می و دق  اندازهاسیییتیودن   tآمارة بحرانی  میشانترتیب  به dو  t(، دسییی  می آیید 

 میشاندر نظر گرفته شد که در آن  15/1برابر با  گیرییشان دق  اندازهم بررسیی در این  باشیند. 

آمد که با  به دسیی  117حج  نمونه نهایی برابر با  .باشییدمی 57/1اسییتیودن   tبحرانی آمارة 

 نامناسب هایمشاهده. در نهای  با بررسی و حذف شدتیمی   گیری تصیادفی سیاده  رو  نمونه

همننین برای تجشیه و  .شدپرسیشنامه به تجشیه و تحلی  پرداخته   111با اسیتفاده از اطالعا،  

 .خواهد شداستفاده  Shazam 9و  Spss21افشارهای نرماز  هاتحلی  داده

 نتایج و بحث
های اقتصیییادی و ویهگی در آغاز بررسییییمورد نظر در این  هایهدفبه منظور دسیییتیابی به 

پرسشنامة تیمی   111از بررسی  بدس  آمده. نتایج آماری شید ایتماعی پاسیخگویان بررسیی   

نفر  117 بررسیهای انجام شیده در این  بررسیی  برابر( گشار  شیده اسی .   1شیده در یدول ف 

درصیید( آن را زنان تشیییی    11نفر فحدود   74ویان را مردان و درصیید( از پاسییخگ 73فحدود 

                                           
1 Mitchell and Carson 
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ترین پیرباشد که می 45/11سال با انحراف م یار  11/41دهندگان اند. میانگین سینی پاسخ داده

 اند.سال داشته 11ترین فرد پاسخگو سال و یوان 71فرد 

 مصاحبه شوندگانویژگی های اجتماعی و اقتصادی  (1)جدول 

 حداق  بیشترین انحراف م یار میانگین متغیر ها

 11 71 45/11 11/41 سن

 1 11 54/5 73/11 تحصیال،

 1 7 517/1 54/1 اعضای خانوار شمار

 7111111 51111111 7745115 17411441 درآمد خانوارفریال(

 511 4111 341/447 31/1117 خرید پنیر در ماه فگرم( میشان

 11 511 533/74 35/51 فمتر( فاصله از مرکش خرید

 های تحقیق: یافتهندعم 

ترین کردهبا تویه به نتایج کمترین سیط  سواد مربوو به فردی بدون تحصیال، بوده و تحصی  

آنان بدون تحصیییال،،  (درصیید 3فنفر  17فرد نیش دارای مدرم دکتری بوده اسیی . در این بین 

دارای تحصیال، دیپل  و  (درصد 15فنفر  53دارای تحصییال، زیر دیپل ،   (درصید  11فنفر  41

تحصیال،  (درصد 11فنفر  17و  کارشیناسی دارای تحصییال،   (درصید  15فنفر  53؛ و  کاردانی

صدحانه را در شوندگان پرسشدرصد از  5/55همننین  و دکتری می باشند. کارشیناسیی ارشید   

اسییتفاده و ن درصیید( به عل  بیماری امیا 5/5نفر ف 11 و کنندشییروع روز کاری خود می  می

در قسیم  ب دی به بررسی میشان اهمی  ده عام  موثر بر مصرف پنیر از  مصیرف پنیر را ندارند. 

 در آمده به دس  نتایج اطالعا،، تحلی  و تجشیه از پسکنندگان پرداخته شید.  دیدگاه مصیرف 

 .اس  شده گشار ( 1ف یدول
 مختلف موثر مصرف پنیر هایعاملبررسی اهمیت ( نتایج 2جدول )

 نمره 5میانگین نمره از  خیلی ک  ک  میانگین زیاد خیلی زیاد هایعام 
 75/4 1 1 1 41 155 کیفی 
 71/1 1 3 73 111 11 نوع پنیر

 14/1 7 15 37 75 7 نوع بسته بندی
 35/4 1 1 1 13 171 بهداشتی بودن

 37/4 1 1 1 13 171 تاریخ تونید و انقضا
 11/1 7 43 35 54 7 شی  یاهری فروشگاه

 74/1 1 15 51 11 55 قیم 
 71/1 11 51 117 11 1 تدلیغا،

 47/1 1 11 73 111 11 مصرف پیشینه
 17/4 1 5 11 35 77 توصیه پششیان

 های تحقیق: یافتهندعم
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 انقضا و یدتون تویه به تاریخ را امتیاز بیشترین شد پرسش که یهایعام  نتایج از میان مدنایبر 

انتخاد  رد را تأثیر بیشترین عام  این که بر این باورند اسی ، نذا پاسخگویان  کردهپنیر کسیب  

 نیرکیفی  پ و دهندمی فرآورده بودن بهداشیتی  به افراد که اهمیتی میشان آن، از پس. دارد پنیر

 نظر از اهمی  کمترین شییده بیان هایعام  بین از. اندگرفته قرار سییوم و دوم های رده در

 .باشدمی هاشی  یاهری فروشگاه به مربوو دهندگانپاسخ

 شیافراد به افشا گرایش یشانم یینت مطرح شده در پرسشنامه به منظور  هایپرسشبا تویه به 

ر پس تجشیه و تحلی  ب و فرآورده ینا یددر تون ی یطد یردر صییور، اسییتفاده از شیی  یرپن یم ق

 ه اس . شد( ارائه 1در یدول ف اطالعا، نتایج آنروی 

 به پرداخت مصرف کنندگان گرایشوضعیت  (3) جدول

 های تحقیق: یافتهندعم

 و نپذیرفتند را پیشیینهاد نخسییتین( درصیید 41/15ف نفر 11 شییودمی مالحظه که طوریهمان

از پنیر تونید شده از شیر طدی ی  استفاده برایدرصد افشایش قیم   11پرداخ   برای یگرایشی 

 ارائه( درصد 5فپایین  پیشنهاد که هنگامی. پذیرفتند را آن( درصید  53/34فنفر  171 .نداشیتند 

 شود ئهارا تریپایین پیشنهاد که کردند بیان و نپذیرفتند را دوم پیشنهاد( درصید  1فنفر  1شید  

 نخسییتین که پاسییخگویان از گروه آن. پذیرفتند را آن( درصیید 41/14ف نفر  15 که حانی در

 15  پرداخ به حاضر آیا که گرفتند قرار باال پیشنهاد گروه در پذیرفتند را( درصد 11فپیشنهاد 

 111خیر؟  هسییتند یا از پنیر تونید شییده از شیییر طدی ی اسییتفاده برایافشایش قیم   درصیید

 را پیشیینهاد این( درصیید 35/15فنفر  71 پذیرفته را سییوم پیشیینهاد( درصیید 71/54ف پاسییخگو

 .نپذیرفتند

رداخ  به پ گرایشموثر بر  هایعام فبررسی  بررسیدر نهای  به منظور دستیابی به هدف اصلی 

استفاده از شیر طدی ی در تونید پنیر( پیش از برآورد مدل نویی   برایشهروندان مازندرانی 

 شرح پذیر  وض ی 
 پایین پیشنهاد

 درصد( 5ف

 میانی پیشنهاد

 درصد( 11ف

 باال پیشنهاد

 درصد( 15ف

 پذیر  پیشنهاد
 111 171 15 شمار
 71/54 53/34  41/14 درصد

 پذیر  ندود
 71 11 1 شمار
 35/15 41/15  11/1 درصد

 یمع
 171 111 11 شمار
 53/34  111 41/15 درصد



 0331/ 3/ شماره 01اقتصاد کشاورزی/ جلد  14

این بودند همخطی  گویایکه نتایج  شدآزمون همخطی بین متغیرهای وارد شده در مدل انجام 

ه ب. یا تویه به نتایج شدنویی  برآورد بین این متغیرها ویود ندارد و پس از این آزمون، مدل 

مورد از  11شود که ( مالحظه می4از برآورد مدل نویی  و با نظر به یدول ف دس  آمده

درصد  11در سط  احتمال برآورد شده از بین ک  متغیرهای وارد شده در مدل  هایضریب

س  آن ا گویایدرصد صح  پیش بینی صحی  در مدل و آماره درس  نمایی باشند. دار میم نی

از مقادیر وابسته را با تویه به متغیرهای  شایان پذیرشیکه مدل برآوردی توانسته اس  درصد 

به پرداخ  پیش بینی  گرایشدرصد پاسخگویان  51توضیحی پیش بینی نماید. به عدارتی حدود 

مناسب با اطالعا،، به درستی اختصان داده اند. همننین  بسیارسدتی شده بله یا خیر را با ارائه ن

داری مناسب انگوی نیش مؤید م نی (LRف درس  نمایی بیشترینو آماره   1ماداالهای آماره

 برآوردی اس . 

در ادامه به باشد.درسط  یک درصد می L.Rداری شود سط  م نیگونه که مالحظه می همان

ل دار در مدتفسیر کشش در میانگین و اثر نهایی برای هریک از متغیر های دارای ضریب م نی

 شود. پرداخته می

 کنندگان )مدل لوجیت(به پرداخت مصرف گرایشمؤثر بر  هایعاملبرآورد ( 4)جدول 
نماد 

 متغیر
 شرح متغیر

ضریب برآورد 

 شده

ارز  

 tآماره 

کشش در 

 میانگین
نهاییاثر   

c  311/1 1/151 ضریب ثاب  --- --- 

sex =147/1 1/175 (1، زن=1ینسی  فمرد  111/1  111/1  

age 111/1 1/115- سن-  171/1-  111/1- 

edu 131/1 ***1/111 های تحصی سال شمار  117/1  115/1  

dis 114/1 فاصله تا مرکش خرید میشان-  115/1-  113/1-  1111/1  

dem 115/4 ***1/1111 تقاضای ماهانه میشان  177/1  1111/1  

pri 355/1 *1/177 قیم  هرگرم پنیر  113/1  117/1  

fam 751/1 *1/455- اعضای خانوار شمار-  174/1-  111/1-  

inc 175/1 **7-11×1/15 درآمد خانوار  111/1  1/53×11-7 

bff  113/1 1/317 *1/574 متغیر مجازی مرکش خرید  141/1  

nut   111/1 1/311 *1/575  خریدعل  141/1  

poq  117/1 *1/477  اونوی  بندی بین کیفی  و قیم  141/1  174/1  

tch 571/1 *1/531  به مصرف نوع خان پنیر گرایش  141/1  141/1  

                                           
1 Maddala   



 13ثر بر نگرش...ؤتحلیل مولفه های م

 کنندگان )مدل لوجیت(به پرداخت مصرف گرایشمؤثر بر  هایعامل( برآورد 4جدول )ادامه  

dic 115/1 1/174- **1/171-  عالقه به مصرف پنیر-  151/1-  

bid  55/7 **34/745- درصد پیشنهادی اقشایش قیم-  455/1-  117/1-  

Likelihood Ratio Statistic (L.R. Statistic) = 111/111  

Percentage of Right Prediction = 511/1  

Maddala R-Square= 4437/1  

 وده درصد*** و** و* به ترتیب م نی داری در سط  یک و پنج 

 های تحقیق: یافتهمندع

داری در سط  شود، متغیر تحصیال، اثر مثد  و م نی( مشاهده می4طور که در یدول ف همان

 از پنیر تونید شده از شیر طدی ی اسیتفاده  برایپیشینهاد افشایش قیم   یک درصید، بر پذیر   

 تحصییی  هایسییال به سییال هر افشایش با تحصیییال،، متغیر نهایی اثر پایه برخواهد داشیی . 

درصییدهای پیشیینهادی افشایش قیم  توسییط مصییرف کننده   پذیر  احتمال بازدیدکنندگان،

توان بیان کرد که افراد با تحصیییال، باالتر از این رو می .یاف  خواهد افشایش واحد 15/1 م ادل

 ارند.د بیشیتری به پرداخ  هشینة مازاد به منظور خرید پنیر تونید شیده از شیر طدی ی   گرایش

ر ب دارم نیکه دارای اثر مثد  و  تقاضیییای ماهیانه میشان همننین کشیییش در میانگین متغیر

درصییدی میشان  177/1اسیی  که به م نی افشایش  177/1احتمال پذیر  بوده اسیی  برابر با 

تقاضییای ماهیانه پنیر اسیی . کشییش در   میشاناحتمال پذیر  در ازای یک درصیید افشایش در 

 دار بر احتمالخانوار که دارای اثر مثد  و م نی و درآمد قیم  هر گرم پنیرمیانگین متغیرهای 

این نتیجه بیانگر این حقیق   ه اس .شدبرآورد  1/1و  133/1پذیر  هسیتند به ترتیب برابر با  

دد گذاری بیشییتر پنیر در سییتأثیربه  تقاضییای باالتر با تویه میشان باکنندگان اسیی  که مصییرف

طور کشیییش در  همین غذایی خانوار اهمی  بیشیییتری برای طدی ی بودن پنیر قائ  هسیییتند.

ند به مصرف پنیر که دارای اثر ماعضای عالقه شیمار وار و اعضیای خان  شیمار میانگین متغیرهای 

بدین م نی که خانوارهای  ه اسیی .شییدبرآورد  115/1و  17/1اند م ادل دار بودهمنفی و م نی

دارای یم ی  بیشیتر و همننین خانوارهایی که دارای افراد بیشتری هستند که به مصرف پنیر  

عالقه دارند، اهمی  بیشیتری نیش به کیفی  و سالم  پنیر مصرفی خود داده و حاضرند در ازای  

 استفاده از شیر طدی ی در تونید پنیر مدلغ باالتری را بپردازند.

 احتمال دهندة کاهشنشان که دارای عالم  منفی بوده اسی  پیشینهاد   متغیر برآوردی ضیریب 

 اپیشنهاد، ب متغیر کشیش  به تویه با .باشید می پیشینهادی  درصیدهای  افشایش در ازای پذیر 

 کاهش درصد 455/1م ادل  پذیر  احتمال به درصدهای پیشنهادی، درصیدی  هر یک افشایش
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 صییور،توان به این باشیید. این رق  را میمی117/1متغیر همننین اثر نهایی برای این . یابد می

واحدی در احتمال  117/1واحد افشایش در درصد پیشنهادی منجر به کاهش  1که  کردتفسییر  

 شود.کنندگان میپذیر  درصدهای پیشنهادی توسط مصرف

ه یرهای مجازی، اثر نهایی مربوو بدیگر با تویه به مشی  بودن تفسیر کشش برای متغ سویاز 

جازی متغیر م . به عنوان مثال با تویه به اثر نهایی برآورد شده برایشودمیاین متغیرها تقسیر 

فافرادی که به کیفی  اهمی   دهدنسیید  به قیم  نشییان می  افراد به کیفی بیشییتر اهمی  

 اگرکه  دهند عدد صییفر(دهند عدد یک و افرادی که به قیم  اهمی  بیشییتری میبیشییتر می

اب  ث هایعام  دیگردهند در صییورتی که میافراد به کیفی  پنیر بیشییتر از قیم  آن اهمی  

در همننین  یابد.واحد افشایش می 174/1فرض شییوند، احتمال پذیر  افشایش قیم  به میشان 

و  ییبودن، ارز  غذارشد فرزندان ، ارزان در  تأثیرصورتی که افراد به سان  بودن پنیر بیشتر از 

، میشان احتمال پذیر  درصدهای پیشنهادی افشایش قیم  دوسی  داشیتن پنیر اهمی  دهند  

و با تویه به اثر مثد  و  ترتیببه همین  یابد.واحد افشایش می 141/1م ادل  آنانتوسییط پنیر 

افرادی  پذیر  احتمالای، مهبیشتر افراد به مصرف پنیر سفید ایرانی و پنیر خا گرایشدار م نی

 دیگربیشتر از  واحد 141/1بیشیتر از انواع دیگر پنیر عالقه دارند   فرآوردهکه به مصیرف این دو  

 رابربتواند به دنی  مصرف بیشتر این دو نوع پنیر در خانوارها باشد. این موضیوع می  افراد اسی . 

پنیرهای پر مصرف در  درصد خانوار ها این دو نوع پنیر را به عنوان 47بررسیی های انجام شده  

 دهند. همیناهمی  بیشیییتری می آناناند و به همین دنی  به سییالم   خانواده خود بیان کرده

افرادی که عالقه بیشتری به خرید از دامدار دارند و از دامدار به طور توسط  طور احتمال پذیر 

 دیگرخود را از واحد نسیید  به افرادی که خرید  141/1کنند به میشان مسییتقی  خریداری می

بیشیییتری  گرایشبدین م نی که افرادی که  .دهند افشایش خواهد یاف بازار انجام می هایعام 

به خرید پنیر دامدار دارند انتظار دارند که پنیر خریداری شده از دامدار دارای سالم  و کیفی  

  و مقاب  این افشایش کیفیباشد و در ندنی  هایکارخانهباالتر در مقاب  پنیرهای تونید شده در 

 قیم  حاضرند قیم  باالتری را ه  بپردازند.

کنندگان در مصیییرف پرداخ به  گرایش میانگینانتظیاری   میشانپس از برآورد میدل نوییی    

ر گیری عددی در محدودة صفبا استفاده از انتگرال خرید پنیر تونیدشیده از شیر طدی ی صیور،  

 گراکیفی  کنندگانمصییرفدر نهای  مشییخص شیید که  و شییدمحاسییده  بیشییترینتا پیشیینهاد 

 77/14با  میانگینگرا به طور کنندگان قیم و مصرف درصد 54/14با  میانگینحاضرند به طور 
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حال حاضر پنیر، پنیر تونید شده از شیر طدی ی را خریداری قیم  نسد  قیم   افشایش درصید 

مدنی بر این که  آمده اسییی  به دسیی  ( 1ای که در یدول فاین موضییوع در کنار نتیجه کنند. 

ن حقیق  دهند بیانگر ایبه کیفی  پنیر نسد  به قیم  آن میکنندگان اهمی  بیشتری مصرف

در  نانآاسی  که با افشایش در کیفی  پنیرهای تونیدی مانند اسیتفاده از شیر طدی ی در تونید   

طور که یابد. همانکنندگان، سییود تونیدکنندگان نیش افشایش میی  مصییرفکنار افشایش مطلوب

 هایسودمندیاستفاده از شیر طدی ی در تونید پنیر منجر به افشایش همشمان  شیود میمالحظه 

 کنندگان خواهد شد.تونیدکنندگان و مصرف

 گیری و پیشنهادهانتیجه
کنندگان پنیر در به پرداخ  مصییرف گرایشموثر بر  هایعام  ارزیابی بررسیییهدف اصییلی این 

 مانهندنی بوده اسیی .  هایکارخانهازای اسییتفاده از شیییر طدی ی در فرآیند تونید پنیر توسییط 

اه گداهمیی  بیشیییتر بیه کیفی  در مقاب  قیم  پنیر از دی   کیه  طور کیه نتیایج نشیییان دادنید   

تقاضای ماهانه، قیم  هر گرم پنیر، درآمد خانوار، خرید از  میشانکنندگان، تحصییال،،  مصیرف 

ی بیشتر به مصرف پنیر سفید ایران گرایشو  فرآوردهدامدار ،خرید پنیر به دنی  سیان  بودن این  

مند به افراد عالقه شماراعضیای خانوار،   شیمار دار و متغیرهای ای اثر مثد  و م نییا پنیر خامه

 .اندبه پرداخ  افراد داشیییته گرایشدار بر اثر منفی و م نی یدپیشییینها مدلغمصیییرف پنیر و 

درصد  54/14با  میانگینگرا حاضرند به طور کنندگان کیفی مصرفکه  شدهمننین مشیخص  

درصید افشایش قیم  نسد  قیم  حال   77/14با  میانگینگرا به طور کنندگان قیم و مصیرف 

یر بدین م نی که با استفاده از شخریداری کنند.  حاضیر پنیر، پنیر تونید شده از شیر طدی ی را 

طدی ی در تونیید پنیر و در نتیجیه افشایش کیفیی  آن، همشمان سیییود تونیدکننده و مطلوبی     

 کننده افشایش خواهد یاف .مصرف

موضوع  دهند و این  پنیر اهمی  میمبا تویه به اینیه بسییاری از افراد به کیفی  بیشتر از قی 

های ندنی بدون تغییر محسوس شرک  ضرور، دارددارد  آنانبه پرداخ   گرایشمثد  بر  تأثیر

دهند و در کنار افشایش قیم  به افشایش کیفی  نرا افشایش  شییان، قیم  آنفرآوردهدر کیفی  

در یام ه و سییود به  شییان  فرآوردهن تقاضییای  ی خود نیش بپردازند تا در نتیجة آتونید فرآورده

 ضییرور،. همننین کننده نیش افشوده شییودافشایش یافته و به مطلوبی  مصییرف آناندسیی  آمده 

نی ند هایفرآوردهبیشییتری به کیفی   گرایشکنندگان آن ها مناطقی که مصییرفشییرک  دارد

، بهتر در ازای کیفی  بیشترافراد به پرداخ  مدلغ  گرایشبا تویه به  گاهآنشناسایی و  را دارند
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دشده باالی افراد به مصیرف پنیر تونی  گرایشبا تویه به تونید کنند.  بهترفی  با کی هایفرآورده

ر پنی نشییان تجاری، به کنونی هاینشییانهای ندنی در کنار شییرک  الزم اسیی از شیییر طدی ی 

اده از که چناننه بتوانند با استف طوریه . بکنندطدی ی ایرانی تونید شیده از شییر طدی ی تویه   

ی از که پنیر تونید کنندپنیر طدی ی، این اطمینان را در مصییرف کنندگان ایجاد  نشییان تجاری

کنندگان حاضر به پرداخ  مدلغ بیشتری نسد  به گاه مصرف شیر طدی ی تونید شده اس ، آن

 در بازار پنیر خواهند بود. کنونیمدانغ 

اطالعا، افراد در افشایش آگاهی و  تأثیربیشیییتر افراد بیا تحصییییال، بیاالتر نشیییان از     گرایش

های با استفاده از رسانه تآکید بر این اسی ، هایشیان دارد. با تویه به این موضیوع   گیریتصیمی  

گروهی و ارتداو یم ی، در راسییتای افشایش سییط  آگاهی و اطالعا، افراد در ارتداو با افشایش 

بر  د  متغیر درآمدمث تأثیرندنی سییان  و با کیفی  اقدام شییود. با تویه به  هایفرآوردهمصییرف 

سیار با کیفی  ب هایفرآوردهتونید ندنیا، با تونید  هایکارخانهکه  ضیروری اسی   پذیر  افراد 

باال، سیییان ، با طراحی زیدا و بازاریابی مناسیییب، تقاضیییای پنیر افراد با درآمد باال را به سیییم  

 خود هدای  کنند. هایفرآورده

ای دارند، با تویه به اینیه افرادی که عالقه بیشییتری به مصییرف پنیر سییفید ایرانی و پنیر خامه 

یجاد ابیشیییتری بیه پرداخ  مدلغ باالتر در ازای خرید پنیر سیییان  و با کیفی  دارند، ت  گرایش

ای تونیدی ندنیا، در کیفی  و سییالم  پنیرهای سییفید ایرانی و پنیر خامه هایکارخانه کندمی

ش کنندگان را بین رضای  مصرفطدی ی افشایش دهند تا در نتیجة آ ود را با اسیتفاده از شیر خ

 افشایش دهند. ،باالترهای خود را با قیم  هایفرآوردهاز پیش یلب کرده و فرو  

ه ک به طوری داردکنندگان پنیر اهمی  به سییشایی در بین مصییرف فرآوردهاطمینان از سییالم  

 نیرپگذار بر مصرف تأثیر هایعام  دیگرافرادی که به سالم  پنیر در مقایسه با  ،شید مشیخص  

های باالتر به منظور خرید پنیر بیشیییتری به پرداخ  قیم  گرایشدهند، اهمی  بیشیییتری می

ونیدی ت فرآوردهبا افشایش کیفی  و سالم  باید  هاکارخانهتونید شیده از شیر طدی ی دارند. نذا  

کنندگان از طریق آگاهی و اطمینان خاطر از سیالم  پنیر تونیدی خود نشد مصرف خود و ایجاد 

 .خود هدای  کنند هایفرآوردهکنندگان را به سم  بازاریابی و تدلیغا، بهتر، تقاضای مصرف

نیر در تونیدی پ هایکارخانهمنفی افشایش درصدهای پیشنهادی افشایش قیم   تأثیربا تویه به 

 تمهیداتی با خود و استفاده بیشتر از شیر طدی ی در تونید پنیر، فرآوردهم  کنار اهمی  به سال



 43ثر بر نگرش...ؤتحلیل مولفه های م

دهند  کنندگان افشایشها را نیش متناسب با افشایش کیفی  و رضای  و توانایی مانی مصرفقیم 

 و از افشایش بیش از حد قیم  پرهیش کنند.
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