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مدلسازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای
موجود در بازار مشهد
امیر دادرس مقدم ،محمد قربانی ،علیرضا کرباسی و محمدرضا کهنسال
تاریخ دریافت7931/71/71 :

1

تاریخ پذیرش7931/80/71:

چکیده
تنوع پذیری برندها از عاملهای موثر بر سهم محصول پنیر از برندهای مختلف در فروشگاه های مواد غذایی
میباشد .دراین پژوهش ،با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک ( ،2)GFAمدلسازی برای عاملهای موثر بر
سهم محصول پنیر برندهای کاله ،پگاه  ،صباح و رقیبان صورت گرفته است .نمونه آماری شامل دادههای پروژه
نوشاد و شرکت صنایع شیر پگاه در سال  3131از  514فروشگاه مواد غذایی در مشهد میباشد .نتایج نشان داد ،از
عاملهای موثر بر سهم محصول پنیر برند کاله ،کمترین قیمت برند کاله است .از اثرگذارهای مهم دیگر بر سهم
محصول پنیر تنوع برند کاله است به طوری که هر چه تنوع برند کاله افزایش یابد ،سهم محصول برند کاله در بازار
افزایش مییابد .ضرایب تنوع صباح ،پگاه و برندهای رقیب منفی شده است .از عاملهای موثر بر سهم برند پگاه،
بیشترین قیمت پگاه میباشد که تأثیر منفی دارد .ضریب تنوع پذیری صباح ،کاله و رقیبان منفی شده که نشان
میدهد ،تنوع پذیری برندهای دیگر باعث کاهش سهم محصول پنیر پگاه در بازار مشهد خواهد شد .در مورد سهم
برند صباح ،ضریبهای تنوع پذیری کاله ،پگاه و برندهای رقیب منفی شده و نشان میدهد ،افزایش تنوع سهم
برندهای دیگر باعث کاهش سهم برند صباح در بازار مشهد میشود .این مطالعه نشان داد ،تنوع برند کاله ،پگاه و
صباح باعث کاهش سهم محصول پنیر برندهای رقیب در بازار میشود .ضریبهای تنوع پذیری برندهای رقیب
مثبت شده است .از عاملهای موثر بر سود فروشگاهها نیز تنوع پذیری برندها میباشد .کمترین قیمت برند صباح
با سود فروشگاه رابطه مثبت و با بیشترین قیمت صباح رابطه منفی دارد و نیز قیمت صباح با سود فروشگاه رابطه
عکس دارد .با توجه به یافتهها پیشنهاد میشود که برندهای منتخب برای افزایش سهم خود در بازار بایستی به
تنوع پذیری محصول پنیر توجه ویژهای را داشته باشند.
طبقه بندی M31, M30, L25 :JEL
واژههای کلیدی :تنوع پذیری ،پنیر ،سهم برند ،سود فروشگاه ،الگوریتم GFA
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بررسی رفتار مصرفکنندگان يكی از مباحث مهم در تحلیلهای اقتصادی به ويژه در سطح خرد
به شمار میآيد (بخشوده 1731 ،و اسفندياری .)1731 ،برآورد نوع برند مورد استفاده
مصرفکنندگان از کاالهای مختلف ،در شناخت ترجیحهای مصرفی ،پیشبینی نیازهای مصرفی
آينده و برنامهريزی در اين عرصه دارای اهمیت ويژهای است (غريب نواز .)1731 ،بررسیهای
مرتبط با تحلیل رفتار مصرفکنندگان روی رابطه میان میزان مصرف محصوالت غذايی و
ويژگیهای خانوارها تمرکزدارند .در واقع توجه کمتری روی ابعاد ديگر رفتار مصرفی مانند تنوع
محصوالت غذايی میباشد (راندال وهمكاران1831 ،؛کربس اسمیت وهمكاران .)1833 ،بسیاری
از بررسیهای موجود نیز بر نحوه انتخاب مصرفکنندگان تمرکز دارند و فرض کلیدی آنها اين
است که تنوع محصوالت کم است (براندرو ايتن1831 ،؛گیلبرتو ماتاتوس1887 ،؛ ويالس بواس،
 .)4001بررسیهای مرتبط با تنوع محصول فرض میکنند که در بازار رقابت انحصاری تنها يک
تولیدکننده وجود دارد و تنوع محصول کم يا زياد است (دکسیت و استگلیتز1883 ،؛ اسپنس،
1884؛ دنكر ورتزگیلد .)1884 ،کیم و همكاران ( )4004ازتابع مطلوبیت  CESتصادفی استفاده
کرده و به جای کاربرد تنوع محصوالت تولیدی ،يک برند را مورد ارزيابی قرار دادند .دراگانسكا و
جین ( )4001مدل کیم و همكاران را توسعه دادند و سلیقههای مصرفکنندگان را يكسان درنظر
گرفتند .هاسمن ( )1881نظام انعطافپذير معادلههای تقاضا را برای اثرگذاریهای رفاه در زمینه
غالت فرآوری شده مورد استفاده قرار داد .کاديالی و همكاران ( )1888از نظام خطی منحنیهای
تقاضا به منظور مطالعه اثرگذاریهای گسترش تولید محصول بر روی قیمتها استفاده کردند.
اسرائیلويچ ( )4001سیستم  AIDSرا برآورد و دريافتند ،فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی از
تنوع بهینه محصوالت استقبال میکنند .نوه ( )4000از رهیافت الجیت ترکیبی و آزمون هاسمن
در مورد اثرگذاریهای اضافه تولید استفاده کرد .بايس و پاتسیس ( )1888نظام سه معادلهای
(قیمت ،سهم و خط تولید) را برآورد و اثرگذاری خط تولید بر قیمتها و سهم بازار را ارزيابی
کردند .هوراس و همكاران ( )4008اثرات تنوع محصول را بر سهم بازار و رفاه مدلسازی کرده
اند .نتايج بررسی آنان نشان داد ،مصرفکنندگان ارزشهای جداگآنهای برای انواع مختلف
محصوالت قائل هستند و محصولی را انتخاب میکنند که بزرگترين مازاد رفاه مصرف کننده را
داشته باشد .وانگ و شانكار ( )4011به بررسی موضوع تنوع برند با استفاده از مدل اشباع که
باعث جابهجايی مصرفکنندگان میشود ،پرداختند .در نهايت فرضیه اشباع به گروه بندی متمايز
محصوالت در بازار کمک میکند .ادوارد و همكاران ( )4011با تحلیل اولیه روی تنوع محصول و
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تخفیف محصوالت پرداختند و دو سناريو در اين پژوهش برای دو نوع برند در نظر گرفته شده
است .سیاست بهینه در حالت سناريوی تنوع پذيری محصوالت نشان داد ،مصرفکنندگان گزينه
بهینه را از میان محصوالت متنوع شناسايی میکنند .پرتی و سودانی ( )4011نیز به بررسی
اثرگذاری تنوع محصول در انتخاب برند با روش توصیفی و مدل مفهومی پرداختهاند .نتايج اين
بررسی نشان داد ،تنوع محصو الت متمايزتر منجر به سهم باالتر در بازار نسبت به ديگر برندها
میشود .ادبیات موضوع در بررسیهای سنجش تنوع پذيری با استفاده از نظامهای تقاضا ،الجیت
ترکیبی يا آشیانهای ،نظامهای تقاضا با معیارهای خط تولید میباشد .در اين بررسی به مدلسازی
تنوعپذيری برندهای منتخب در بازار مشهد با استفاده از الگوريتم تقريب تابع ژنتیک پرداخته
شده است که از اين منظر بديع میباشد.
تنوع پذيری برندهای محصول پنیرکاله ،پگاه ،صباح و برندهای رقیب در فروشگاههای مواد غذايی
مشهد به ترتیب 1/1،1/3و  0/13و  7میباشد .همچنین سهم برندهای پگاه ،کاله ،صباح و برندهای
رقیب در بازار محصول پنیر مشهد به ترتیب  0/10 ،0/41 ،0/43و  0/73میباشد .به همین دلیل
برندهای کاله ،پگاه و صباح انتخاب شدهاند که بیشترين سهم و تنوع در بازار پنیر مشهد را
دارند(داده های صنايع شیر پگاه .)1787،پرسش اساسی تحقیق آن است که تغییر میزان تنوع
محصوالت تولیدی در صنعت پنیر ،تقاضای مصرفکنندگان و سود فروشگاههای مواد غذايی را
چگونه تغییر میدهد؟ بنابراين ،در اين پژوهش ح به منظور بررسی تاثیر تنوع محصول پنیر
برندهای کاله ،پگاه ،صباح و رقیبان بر تقاضای مصرفکنندگان و سود فروشگاههای مواد غذايی،
مدلسازی با استفاده از تقريب تابع الگوريتم ژنتیک صورت گرفته است.

روش تحقیق
هدف اصلی اين پژوهش مدلسازی تنوع پذيری محصول پنیر بر سهم و سود برندهای موجود در
بازار مشهد با استفاده از الگوريتم  GFAاست .الگوريتم  GFAبه مسئله اساسی تقريب تابع
میپردازد (روگر و هاپفینگر )1881 ،که عاملهای زيادی برمتغیر پاسخ اثر گذار است و
ورودیهای اولیه برای همبستگی با بهترين پاسخ صورت میگیرد .اساس الگوريتم ژنتیک ساده
است به اين صورت که يک يا چند رشته کد را جستجو میکند .هر رشته يک موقعیت را در
فضای جستجو است .الگوريتم با دامنهای از رشتهها موسوم به جمعیت عمل میکند و اين جمعیت
تكامل میيابد و برای اين هدف جستجو انجام میشود .برابر با مدل  GFAيک معیار جستجو
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برای هر رشته صورت میگیرد .سه عملگر متناسب با آن اجرا میشود -1:انتخاب -4 1آمیزش-74
7
جهش
عضوهای جديد بنابر معیار برازش امتیازدهی میشود .در  GFAمعیار امتیازدهی برای مدلها بر
اساس کیفیت رگرسیون برازش شده به دادهها صورت میگیرد .احتمالهای انتخاب بايستی به
هر عضو جديد اضافه شده و برای جمعیت بار ديگر ارزيابی شود .اين روش برای شمار مشخصی
از نسل تا زمان رسیدن به همگرايی ادامه میيابد(ساموئل و همكاران.)4011،
انتخاب -اين عملگر از بین کروموزومهای موجود در يک جمعیت ،شماری کروموزوم را برای
تولید مثل انتخاب میکند .کروموزومهای برازندهتر شانس بیشتری دارند تا برای تولید مثل
انتخاب شوند(فقیه و هنرور.)1737،
آمیزش -عملگر آمیزش روی يک زوج کروموزوم از نسل مولد عمل کرده و يک زوج کروموزوم
جديد تولید میکند .عملگرهای آمیزش پرشماری مانند آمیزش تک نقطهای 1و آمیزش دو
نقطهای 1وجود دارد( .میچل.)4001 ،
جهش -پس از پايان عمل آمیزش ،عملگر جهش روی کروموزومها اثر داده میشود .اين عملگر
يک ژن از يک کروموزوم را به طور تصادفی انتخاب کرده و آنگاه محتوای آن ژن را تغییر میدهد.
پس از پايان عمل جهش ،کروموزومهای تولید شده به عنوان نسل جديد شناخته شده و برای
دور بعد اجرای الگوريتم ارسال میشوند(میچل.)4001 ،
برای برازش مدل  GFAآزمونهای آماری متفاوتی میتواند در طول فرآيند بهدست آيد .معیار
 LOFنسبت به معیار کمترين خطای معمولی برتری دارد و  LOFبر اساس رابطه ( )1بهدست
میآيد که در آن  :SSEمجموع مربعات خطا:c ،شمار تابعهای اصلی(به غیر از ضريب ثابت):d ،
فراسنجه(پارامتر) تعديل:f ،کل ويژگیها در تابعهای اصلی و :nکل دادههای ورودی است (ساموئل
و همكاران.)4011 ،
() 1

(𝑐 + 𝑑𝑓) 2
)
𝑛

𝑆𝑆𝐸/(1 −
1Selection
2Crossover
3

Mutation
One-point Crossover
5Two-point Crossover
4
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و آزمون آماری مهم ديگر 𝟐𝑹 قابل اعتبار مدل 1و برابر است با:
() 4

𝑆𝑆𝐸𝑅𝑃
SST

1−

 PRESSمجموع مربعات پیش بینی شده است 𝑅2 .قابل اعتبارمدل يک معیار کلیدی برای پیش
بینی قدرت يک مدل است .هر چه به يک نزديکتر باشد ،قدرت پیش بینی بهتری برای مدل
̅̅̅̅ يا کمتر باشد .اگر  𝑅2قابل
دارد .برای يک مدل خوب 𝑅2 ،قابل اعتبارمدل بايستی نزديک به 𝑅2
̅̅̅̅ باشد ،مدل به احتمال بايستی دوباره ارزيابی شود(ساموئل و
اعتبارمدل کمی بیشتر از 𝑅2
همكاران .)4011 ،جامعه آماری از دادههای پروژه نوشاد و شرکت صنايع شیر پگاه در سال 1787
استخراج شده است که شامل  171فروشگاه مواد غذايی در مشهد میباشد .برندهای منتخب
کاله ،پگاه و صباح میباشند که سهم عمدهای در محصول پنیر مشهد دارند .برندهای رقیب شامل
آيشان ،بصیر ،بینالود ،پادراتوس ،پالود ،پالوما ،پنیرک ،توريس ،جلگه ،چوپان ،دامداران ،رامک،
رضوی ،روزانه ،زاغک ،زيارت ،ستاره شرق ،سن سون ،کالبر ،لیقوان ،لیوار ،می ماس ،میهن ،نسیم،
هراز و هوکلند می باشندکه  41برند در نظر گرفته شده است .از لحاظ تنوع پنیر ،برندها به صورت
يواف  700تا  100گرمی ،يواف  100تا  410گرمی ،پاکتی ،پنیر خامهای  100گرمی و بیشتر،
پنیر حلب  300و بیشتر و حلب باز و پنیر ( IMlلیوانی ضخیم نشكن) و ديگر بسته بندیها
میباشند که  3ويژگی اصلی برای تنوع پذيری برندها در نظر گرفته شده است و همچنین از
لحاظ وزن و اين  3ويژگی مشترک ،بحث تنوع پذيری در برندها صورت پذيرفته شده است .به
طور کلی متغیرها برای مدل سازی توسط تقريب تابع الگوريتم ژنتیک شامل موارد زير
میباشد(جدول:)1

Cross validated R-squared

1-
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جدول( )1متغیرهای مورد استفاده برای مدلسازی
متغیرها

متغیرها

متغیرها

متغیرها

تننننوع مننحصنننول پنننیر
برندکاله n1

کنمترين قیمننت محصنننول پنیر
برندکالهpmin1

دامنننه قیمننت محصنننول پنیر
برندکاله Pd1

منتنغیر مجننازی موقعیننت
جغرافیايی مرکز فروشنننگاه
مواد غذايیf22

تننننوع مننحصنننول پنننیر
برندپگاه n2

کمترين قیمت محصننول پنیر برند
پگاهpmin2

دامنننه قیمننت محصنننول پنیر
برندپگاه pd2

منتنغیر مجننازی موقعیننت
جغرافیايی جنوب فروشننگاه
مواد غذايیf23

تننننوع مننحصنننول پنننیر
برندصباح n3

کمترين قیمت محصننول پنیر برند
صباح pmin3

دامنننه قیمننت محصنننول پنیر
برندصباحpd3

منتنغیر مجننازی موقعیننت
جغرافیايی غرب فروشنننگاه
مواد غذايیf24

تننننوع مننحصنننول پنننیر
برندهای رقیب n4

کمترين قیمت میانگین محصنننول
پنیر برند رقیبpmin4

دامنه قیمت محصنننول برندهای
رقیبpd4

وسعت فروشگاهf3

میانگین قیمت محصنننول
پنیر برندکالهp1

بیشنننترين قیمت محصنننول پنیر
برندکاله pmax1

متغیر مجننازی فروشنننگنناه مواد
غذايی(خواربارفروشی) f11

سنننهم محصنننول پنیر برند
کالهs1

میانگین قیمت محصنننول
پنیر برند پگاهP2

بیشترين قیمت محصول پنیر برند
پگاهpmax2

متغیر مجننازی فروشنننگنناه مواد
غذايی(لبنی)f12

سنننهم محصنننول پنیر برند
پگاهs2

میانگین قیمت محصنننول
پنیر برندصباحP3

بیشترين قیمت محصول پنیر برند
صباحpmax3

متغیر مجننازی فروشنننگنناه مواد
غذايی(سوپرمارکت)f13

سنننهم محصنننول پنیر برتد
صباح s3

میانگین قیمت محصنننول
پنیر برندهای رقیبp4

بیشترين قیمت محصول پنیر برند
رقیبpmax4

متغیر مجازی موقعیت جغرافیايی
شمال فروشگاه مواد غذايیf21

سهم محصول پنیر برندهای
رقیبs4
سنننود فننروشنننگنناه مننواد
غذايیprofit

منبع :يافتههای تحقیق

با استفاده از تقريب تابع الگوريتم ژنتیک و نرم افزار  MSmodelingمدلسازی برای سهمهای
محصول پنیر برندهای منتخب (کاله ،پگاه و صباح) و برندهای رقیب صورت گرفت تا مشخص
شود که از  43متغیرمستقل چه متغیرهايی بر سهم محصول پنیر برندها (سهم محصول پنیر برند
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کاله ،s1سهم محصول پنیر برند پگاه ،s2سهم محصول پنیر برند صباح  ،s3سهم محصول پنیر
برندهای رقیب (s4و نیز سود فروشگاه مواد غذايی موثر میباشد .ويژگیهای برای تقريب تابع
الگوريتم ژنتیک در جدول ( )4ارائه شده است:
جدول ( )2ویژگیهای تقریب تابع الگوریتم ژنتیک مورد استفاده
متغیر

مقدار

جمعیت

10

تعداد نسل

100

احتمال جهش

0/01

منبع :يافتههای تحقیق

نتایج و بحث
بنا بر دادههای به دست آمده از جدول  ،7از عاملهای موثر بر سهم محصول پنیر برند کاله،
کمترين قیمت برند کاله میباشد که مثبت شده و نشان از آن دارد ،مشتريان به کمترين قیمت
کاله در فروشگاهها توجه می کنند .از متغیرهای مهم ديگر بر سهم محصول پنیر برند کاله ،تنوع
آن است .نتايج بررسی تنوع برند کاله با ضريب  0/1011نشان میدهد ،هر چه تنوع برند کاله
افزايش يابد ،سهم محصول برند کاله در بازار افزايش میيابد .ضريب تنوع پذيری کاله نسبت به
ديگر متغیرها در سهم برند کاله بزرگتر شده است و داللت برآن دارد که تنوع پذيری کاله نقش
کلیدی در سهم برند کاله در بازار ايفا میکند .ضريب تنوع برند پگاه نیز  -0/048منفی شده است
که نشان می دهد ،تنوع برند پگاه باعث کاهش سهم محصول پنیر کاله در بازار میشود .همچنین
ضريبهای تنوع صباح و برندهای رقیب به ترتیب  -0/047و  -0/044شده که گويای آن است،
افزايش تنوع سهم برندهای ديگر باعث کاهش سهم محصول برند کاله در بازار مشهد میشود.
همچنین ضريب خوبی برازش  0/13شده است ،يعنی متغیرهای مستقل توانستهاند  13درصد از
تغییرات متغیرهای وابسته را توجیه کند .همچنین 𝟐𝑹 قابل اعتبار مدل و 𝟐𝑹 تعديل يافته نیز
نشان میدهد ،متغیرهای مستقل توانستهاند  13درصد از تغییرپذيری متغیرهای وابسته را تفسیر
کند و آماره  Fنیز  133/17به دست آمده است که نشان از معنیداری کل مدل دارد .معیار LOF
فريدمن نیز همسان خطای معیار در مدل حداقل مربعات معمولی است که  0/011محاسبه شده
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است .مدل خطای تجربی محاسبات که خطای تجربی دادهای تكراری رانشان میدهد 0/013
بهدست آمده است و شمار نقاط برازش نشده در مدل  3مشاهده میباشد و نقاط برازش شده در
مدل با  111مشاهده صورت گرفته است .کمترين ارزش خطای تجربی LOFدر سطح  81درصد
برای تناسب مدل صفر بهدست آمده است و اين بهترين مدل بهینهای است که توسط تابع تقريب
الگوريتم ژنتیک برای سهم برند کاله برآورد شده است.
جدول ( )3نتایج آماری بهدست آمده از رگرسیون سهم محصول پنیر برند کاله
S1 =0/101n1– 0/020n2– 0/023n3 – 0/022n4+ 0/000001Pmin1 +0/141
Friedman LOF= 0/011

Critical SOR F-value (95%)=2/212

𝑹𝟐=0/13

= 3داده های تكرار شده

̅̅̅̅
𝑹𝟐=0/13

=0/0133خطای تجربی محاسبات

Cross validated 𝑹𝟐=0/13

=111نقاط برازش شده

F= 133/177

LOF )0/81( =0کمینه خطای غیر معنی دار

منبع:يافتههای تحقیق

بنابر نتايج جدول  ،1از عاملهای موثر بر سهم برند پگاه ،بیشترين قیمت پگاه میباشد که اثر
گذاری آن منفی شده است و تأيید کننده قانون تقاضا برای برند پگاه میباشد .همچنین ضريب
تنوع پذيری برند کاله بر سهم محصول پنیر برند پگاه  -0/074به دست آمده است که نشان
میدهد ،تنوع پذيری برند کاله بر سهم خريداران برند پگاه تأثیر منفی دارد .تنوع پذيری پگاه
 0/17شده و نشان می دهد ،هر چه تنوع پذيری پگاه افزايش يابد سهم محصول برند پگاه در بازار
مشهد افزايش میيابد .همچنین ضريب تنوع پذيری صباح و رقیبان به ترتیب  -0/018و -0/011
شده و نشان می دهد ،تنوع پذيری برندهای رقیب ،کاله و صباح بر رفتار خريد برند پگاه تأثیر
منفی دارد و باعث کاهش سهم محصول پنیر پگاه در بازار مشهد خواهد شد .در اينجا نیز ضريب
تنوع پذيری پگاه از ديگر متغیرها بزرگتر شده و نشان میدهد ،ضريب تنوع پذيری پگاه باعث
افزايش سهم پگاه در بازار میشود .ضريب خوبی برازش  0/11برابر است ،يعنی متغیرهای مستقل
توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند 𝑹𝟐 .قابل اعتبار مدل و 𝟐𝑹 تعديل
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يافته نیز به ترتیب 0/ 17و0/11شده که بر اساس 𝟐𝑹 قابل اعتبار مدل متغیرهای مستقل
توانستهاند  17درصد از تغییرپذيری متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره  Fنیز 111/34میباشد
که معنی داری کل مدل را تايید میکند .معیار  LOFفريدمن نیز  0/084محاسبه شده است که
گويای خطا در مدل است .خطای تجربی محاسبات  0/044بهدست آمده است و شمار نقاط
برازش نشده در مدل  3مشاهده میباشد و نقاط برازش شده در مدل با  114مشاهده صورت
گرفته است و کمترين ارزش خطای تجربی LOFدر سطح  81درصد برای نداشتن تناسب مدل
صفر شده است و اين بهترين مدل رگرسیون بهینهای است که توسط تابع تقريب الگوريتم ژنتیک
برای سهم برند پگاه برآورد شده است.
جدول ( )4نتایج آماری بهدست آمده از رگرسیون سهم محصول پنیر برند پگاه
S2 =-0/032n1 + 0/131n2– 0/040n3 – 0/041n4– 0/0000001Pmax2 +0/303

Friedman LOF= 0/084

Critical SOR F-value (95%)=2/212

𝑹𝟐=0/11

= 3داده های تكرار شده

̅̅̅̅
𝑹𝟐=0/11

=0/044خطای تجربی محاسبات

Cross validated 𝑹𝟐=0/17

=114نقاط برازش شده

F= 111/34

 LOF )0/81( =0کمینه خطای غیر معنی دار

منبع:يافتههای تحقیق

بنابر دادههای جدول  ،1تنوع پذيری محصول پنیر برند صباح از عاملهای موثر بر سهم برند
صباح است که با ضريب  0/17مثبت شده است .ضرايب تنوع پذيری کاله ،پگاه و برندهای رقیب
به ترتیب  -0/011 ،-0/011و  -0/011شده است و بازگو کننده آن است که افزايش تنوع سهم
برندهای ديگر باعث کاهش سهم برند صباح در بازار مشهد میشود .همچنین فروشگاه مواد غذايی
اگر خوار بار فروشی باشد باعث افزايش سهم محصول پنیر صباح در بازار میشود و اين را میتوان
به اين دلیل دانست که پنیر حلبی صباح در خواربار فروشیها بیشتر از ديگر برندها در بازار است
و درنتیجه سهم بیشتری در خواربارفروشیها سهم برند صباح داراست 𝑹𝟐 .قابل اعتبار مدل نشان
میدهد که متغیرهای مستقل توانستهاند  17درصد از تغییرپذيری متغیر وابسته را تفسیر کند.
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آماره  Fنیز 111/10بهدست آمده است که معنی داری کل مدل را تايید میکند .معیار LOF
فريدمن نیز  0/070محاسبه شده است و بازگو کننده خطا در مدل است .خطای تجربی محاسبات
صفر شده است و شمار نقاط برازش نشده در مدل  3مشاهده میباشد و نقاط برازش شده در
مدل با  141مشاهده صورت گرفته است و کمترين ارزش خطای تجربی LOFدر سطح 81
درصد برای نداشتن تناسب مدل  0/031شده است و اين بهترين مدل رگرسیون بهینهای است
که توسط تابع تقريب الگوريتم ژنتیک برای سهم برند صباح برآورد شده است.
جدول ( )5نتایج آماری بهدست آمده از رگرسیون سهم محصول پنیر برند صباح
S3 =-0/011n1 – 0/015n2+ 0/131n3 – 0/011n4+ 0/052f11 +0/083

Friedman LOF= 0/07

Critical SOR F-value (95%)=4/411

𝑹𝟐=0/17

= 3داده های تكرار شده

̅̅̅̅
𝑹𝟐=0/17

=0خطای تجربی محاسبات

Cross validated 𝑹𝟐=0/14

=141نقاط برازش شده

F= 111/10

LOF )0/81( =0/031کمینه خطای غیر معنی دار

منبع:يافتههای تحقیق

بنابر دادههای جدول  ،1از عاملهای موثر بر سهم محصول پنیر برند رقیب ،تنوع پذيری برندها
میباشد که تنوع برند کاله با ضريب  0/011منفی شده و نشان میدهد که هر چه تنوع برند کاله
افزايش يابد ،سهم محصول برند های رقیب در بازار کاهش میيابد .ضريب تنوع برند پگاه ،صباح
به ترتیب  -0/038و  -0/011شده و نشان میدهد ،تنوع برند پگاه و صباح باعث کاهش سهم
محصول پنیر برندهای رقیب در بازار میشود .همچنین ضريبهای تنوع پذيری برندهای رقیب
 0/031شده و گويای آن است که افزايش تنوع سهم برندهای ديگر باعث افزايش سهم محصول
برند رقیب در بازار مشهد میشود .همچنین ضريب خوبی برازش  0/18شده است ،يعنی
متغیرهای مستقل توانستهاند  18درصد از تغییرپذيری متغیرهای وابسته را توجیه کند 𝑹𝟐 .قابل
اعتبار مدل و 𝟐𝑹 تعديل يافته  0/13بهدست آمده است يعنی متغیرهای مستقل توانستهاند 13
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درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح کند .آماره  Fنیز 111/34میباشد که معنی داری کل
مدل را تايید میکند .معیار  LOFفريدمن نیز  0/11محاسبه شده است و نشان میدهد که خطا
در مدل به اين میزان میباشد.خطای تجربی محاسبات  0/041بهدست آمده است و شمار نقاط
برازش نشده در مدل  3مشاهده میباشد و نقاط برازش شده در مدل با  144مشاهده صورت
گرفته است و کمترين ارزش خطای تجربی LOFدر سطح  81درصد برای نداشتن تناسب مدل
صفر شده و اين بهترين مدل رگرسیون بهینهای است که توسط تابع تقريب الگوريتم ژنتیک برای
سهم برندهای رقیب صورت گرفته است.
جدول ( )1نتایج آماری بدست آمده از رگرسیون سهم محصول پنیر برند رقبا
S4 =-0/051n1 – 0/080n2– 0/011n3 + 0/025n4 +0/422

Friedman LOF= 0/113

Critical SOR F-value (95%)=4/11

𝑹𝟐=0/18

= 3داده های تكرار شده

̅̅̅̅
𝑹𝟐=0/13

=0/041خطای تجربی محاسبات

Cross validated 𝑹𝟐=0/13

=144عدم نقاط برازش شده

F= 111/134

 LOF )0/81( =0کمینه خطای غیر معنی دار

منبع:يافتههای تحقیق

بنابر دادههای جدول  ،3از عوامل مهم موثر بر سود فروشگاههای مواد غذايی عرضهکننده پنیر،
تنوع برندهای کاله ،پگاه و رقیب میباشد .ضريب تنوع برندهای کاله ،پگاه و رقیب به ترتیب برابر
 131781،133111و  113331شده است که نشان میدهد تنوع برندها با سود فروشگاهها رابطه
مثبت دارد .ضريب تنوع کاله و پگاه از رقیب بیشتر شده است که نشان میدهد دو برند کاله و
پگاه باعث افزايش بیشتری در سود فروشگاه مواد غذايیمیشود .به عبارت ديگر مصرفکنندگان
عمدتاً از پنیر برندهای کاله و پگاه استفاده مینمايند که خود داللت بر تمايل بیشتر فروشگاههای
مواد غذايی برای عرضه محصول پنیر شرکتهای رهبری مثل کاله و پگاه دارد .همچنین حداقل
قیمت تنوع محصول صباح با سود فروشگاه رابطه مثبت و با میانگین قیمت محصول صباح رابطه
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منفی دارد که منطقی میباشد .ضريب خوبی برازش  0/11شده است ،يعنی متغیرهای مستقل
توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را توجیه نمايد R2 .اعتباری متقاطع و R2
تعديل يافته نیز به ترتیب  0/17و  0/11بدست آمده است که بر اساس R2اعتباری متقاطع،
متغیرهای مستقل توانستهاند  17درصد از تغییرات متغیر وابسته را توجیه نمايند .آماره  Fنیز
معنیداری کل مدل را تأيید میکند .تعداد نقاط برازش نشده در مدل  3مشاهده میباشد و نقاط
برازش شده در مدل با  108مشاهده صورت گرفته است .حداقل ارزش خطای تجربی LOFدر
سطح  81درصد برای عدم تناسب مدل صفر شده است که نشان میدهد اين بهترين مدل
رگرسیون (بهینه ای) است که توسط تابع تقريب الگوريتم ژنتیک برای سود فروشگاههای مواد
غذايی برآورد شده است.

جدول ( )2نتایج آماری بهدست آمده از رگرسیون سود فروشگاه مواد غذایی
Profit =181301n1+122151n2+ 142825n4+0/12Pmin3– 10/0P3 -221280

Friedman LOF= 4/1× 1014

Critical SOR F-value (95%)=2/4

𝑹𝟐=0/11

= 3داده های تكرار شده

̅̅̅̅
𝑹𝟐=0/11

=1410خطای تجربی محاسبات

Cross validated 𝑹𝟐=0/17

=108نقاط برازش شده

F= 11/70

LOF )0/81( =0کمینه خطای غیر معنی دار

منبع:يافتههای تحقیق

نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به نتايج بهدست آمده از اين پژوهش ،میتوان گفت که تنوع پذيری محصول هر برند
نقش مهمی در انتخاب نهايی مصرفکنندگان از آن برند دارد .با استفاده از تقريب تابع الگوريتم
ژنتیک ،مدلسازی برای عاملهای موثر بر سهم محصول پنیر برندهای کاله ،پگاه ،صباح و رقیبان
صورت گرفته است .نتايج نشان داد از عوامل موثر بر سهم محصول پنیر برند کاله ،کمترين قیمت
برند کاله است .از متغیرهای مهم ديگر بر سهم محصول پنیر تنوع برند کاله است و داللت بر آن
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دارد که هر چه تنوع برند کاله افزايش يابد ،سهم محصول برند کاله در بازار افزايش میيابد.
همچنین ضريبهای تنوع صباح ،پگاه و برندهای رقیب منفی شده و گويای آن است که افزايش
تنوع سهم برندهای ديگر باعث کاهش سهم محصول برند کاله در بازار مشهد میشود .از عاملهای
موثر بر سهم برند پگاه ،بیشترين قیمت پگاه می باشد که منفی شده است که تأيید کننده قانون
تقاضا برای برند پگاه میباشد .همچنین ضريب تنوع پذيری صباح ،کاله و رقیبان منفی شده است
و باز گو کننده آن است که تنوع پذيری برندهای ديگر باعث کاهش سهم محصول پنیر پگاه در
بازار مشهد خواهد شد .در مورد سهم برند صباح می توان گفت که ضريبهای تنوع پذيری کاله،
پگاه و برندهای رقیب منفی شده اند که نشان می دهد افزايش تنوع سهم برندهای ديگر باعث
کاهش سهم برند صباح در بازار مشهد موثرمی شود .همچنین فروشگاه مواد غذايی اگر خوار بار
فروشی باشد باعث افزايش سهم محصول پنیر صباح در بازار میشود .در نهايت از عوامل موثر بر
سهم محصول پنیر برند رقیب ،تنوع پذيری برندها میباشد .تنوع برند کاله ،پگاه و صباح باعث
کاهش سهم محصول پنیر برندهای رقیب در بازار میشود .همچنین ضرايب تنوع پذيری برندهای
رقیب مثبت شده که نشان می دهد افزايش تنوع سهم برندهای ديگر باعث افزايش سهم محصول
برند رقیب در بازار مشهد می شود .نتايج اين تحقیق با مطالعات پیشین که مصرف کننده زمانی
اقدام به خريد يک محصول از مجموعه متنوع محصوالت از يک برند خاص مینمايد که با افزايش
تنوع آن برند ،سهم آن برند در بازار افزايش میيابد و مصرف کنندگان از آن برند استقبال نمايند
و با افزايش تنوع محصول برندهای رقبا باعث کاهش سهم آن برند میشود ،مطابقت دارد (بايس
و پاتسیس1888 ،؛ هوراس و همكاران4008 ،؛ وانگ و شانكار4011 ،؛ ادوارد و همكاران.)4011 ،
در نهايت از عوامل موثر بر سود فروشگاه ها تنوع پذيری برندها میباشد که نشان میدهد تنوع
پذيری برندها با سود فروشگاه ها رابطه مثبت دارد .همچنین حداقل قیمت برند صباح با سود
فروشگاه رابطه مثبت و با میانگین قیمت صباح رابطه منفی دارد .با توجه به رفتار طیف مصرف
کنندگان می توان اين پیشنهاد را به برندهای مختلف داد که تنوع پذيری متغیر کلیدی است و
برندهای منتخب برای افزايش سهم خود در بازار بايستی به تنوع پذيری محصول پنیر توجه
ويژهای را داشته باشند.
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