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 يالملخص العرب
على  الحتوائهالغذاء األلبان من المصادر األساسية ل ُتعد

وتلعب منتجات  ،اإلنسانحتاجها جسم المكونات األساسية التي ي
الحليب، دورًا مهًما في ضمان جودة النظام اللبن األلبان، وخاصة 

إشارات لنقل  ينمستهلكتفضيالت العد تُ و الغذائي لألسر. 
فضاًل عن كونها  ،خصائص المنتجاتعن أسعار و المعلومات 

ويمكن للمستهلك ، الزراعيين يننتجمتؤثر مباشرة على قرارات ال
القيمة يلة لمقارنة المنتجات، والحكم على ستخدام السعر كوسا

إنتاج تطوير على الرغم من أن و  .النسبية للنقود وجودة المنتج
يادة الفوائد الصحية والخصائص الحسية ز  معصحي غذاء 

على مدار  لبانأحد األهداف الرئيسية لصناعة األ كان المقبولة 
 سعر اللبنلمستمر في االرتفاع اإال أن  .ينين الماضيقدالع

بغض النظر عن جودته، وغياب آلية تحديد السعر خاصة  الحليب
نتاج في اللبن المنتج بالقطاع التقليدي، والذي يمثل أغلب اإل 

يهدف البحث إلى التعرف على أهم الصفات والخصائص و  مصر،
الطبيعية المؤثرة على تفضيل المستهلك وسعر التجزئة لبيع 

لمستهلك الخصائص على تفضيل اتلك ير تحديد تأثاللبن، و 
 .سعر في منطقة الدراسةالو 

 Hedonic Price (HPA) د التحليل على استخدام نموذجنتاسو 

Analysis ،تقدير الخصائص الطبيعية م لوذج يستخدنم وهو
 لسلعة معينةالبيئية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السوق و 

على  نموذجهذا اليعتمد و  حيث يعكس قيمة خصائص السلعة.
الفرضية القائلة بأنه يمكن معاملة كل سلعة على أنها حزمة من 

مد اعتو  .ةالجودة التي تميز السلع أو خصائص اتأو صفسمات 
 ،البحث على مصدرين رئيسيين للبيانات أولهما البيانات الثانوية

وثانيهما بيانات أولية لعينة عشوائية من مستهلكي اللبن 

بمحافظة  ريف وحضر مركز الزقازيقعها من تم تجمي، حليبال
الشرقية للتعرف على أثر أهم الخصائص الطبيعية والبيئية على 

بلغ عدد مفردات و  .الحليب اللبنتفضيالت المستهلكين وسعر 
من مركز عشوائيًا تم اختيارها مشاهدة،  120المستهلكين عينة 

ية من وتم تجميع البيانات عن طريق المقابلة الشخصالزقازيق 
 المعملي ألنواع اللبنخالل استمارة استبيان. كما تم الفحص 

التي يشتريها المستهلكون )السائب والمعبأ لكل من اللبن  الحليب
قري والجاموسي( للتعرف على نسبة الدهن والمواد الصلبة الب

 والماء.
شراء يفضلون  %63.3نحو إلى أن  ارت نتائج البحثشوأ

شراء اللبن المعبأ في علب  لونيفض %36.7اللبن السائب، 
ن سعر عالمعبأ الحليب سعر اللبن  ارتفاع أسباب وأن ،كرتون
في  بحوثينمن وجهة نظر المتتمثل السائب الحليب اللبن 

التصنيع، التعبئة، اسم الشركة المنتجة، خصائص اللبن، 
تبين وجود اختالفات معنوية بين كما  اإلعالن، مدة حياة السلعة.

أنه توجد عالقة و  ،والحضر وفقًا لشكل عبوة اللبن سكان الريف
الحليب وذلك بسبب  وكل من طعم وقوام اللبنالعبوة  شكلبين 

 وام اللبن الجاموسي عن اللبن البقري.تفضيل المستهلكين طعم وق
الصورة في للبن الحليب  هيدونكسعر الوبتقدير نموذج 

امالت إشارات معأن و معنوية النموذج ككل، بين ، تةخطيال
مع المنطق االقتصادي ومع تتفق نحدار للمتغيرات المستقلة اال 

حيث إن جميع المتغيرات لها تأثير موجب على  التوقعات البحثية،
إحصائياً  عنويومكبير خصائص الطبيعية لها تأثير أن الو عر، الس

نقود نفاق إل مستعدون المستهلكون وأن  ،الحليبعلى سعر 
الرائحة، ، ةجاطز من حيث الاللبن تحسين في مقابل ال إضافية

ال ومحتوى اللبن من الماء لون أن ال. في حين تبين القوام، طعمال



 2022مارس  -يناير ( 1العدد  43د)مجل -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

48 

االنحدار لكل  ألن معامل ،في الدفعالمستهلك على رغبة  ايؤثر 
أن خصائص النتائج أكدت كما  .اً إحصائي عنويم غير منهما

ا لها تأثير كبير على األسعار التي يدفعهلبن الحليب جودة ال
للبن جيدة النوعية الخصائص أثر معنوي لوجد يبأنه و  ،المستهلك

توجد عالقة ذات داللة وأيضًا ، ب في منطقة الدراسةحليال
وتفضيل للبن الحليب ية طبيعخصائص الالإحصائية بين 
بضرورة أن  البحث ييوصو  .للبن الحليبا المستهلك وسعر
الخصائص والمسوقين تلك نتجين والمصنعين لماتستهدف جهود 

التي أظهر المستهلكون حساسية من أجل تعزيز قيمتها لحليب ل
االهتمام بنظافة األدوات المستخدمة والقائمين بعملية ، السوقية

االهتمام بعملية التبريد والحفظ في ، حالبة والتعبئة والنقلال
عمل نقاط تفتيش للتأكد من جودة وفحص اللبن ونسبة ، مبردات

 .وعدم تعرضه للغش صالحيته لالستخدام الدهن به والتأكد من
ألسعار اتحليل ، لأللبان سعر التجزئة :الكلمات المفتاحية

 متغيرال ،لأللبان ةأو الحسي الخصائص الطبيعية ،الهيدونك
 .الصوري

  المقدمة
على  الحتوائهالغذاء األلبان من المصادر األساسية ل عدت  

روتين ودهون المكونات األساسية التي يحتاجها الجسم من ب
في مقدمة السلع تأتي  وهي، وسكريات ومعادن وفيتامينات

وهم )األطفال  بها للفئات األكثر احتياجا   الموصيالغذائية 
 ل والمرضعات(، نظرا  رة، وكبار السن، والحوامدون العاش

غذائية عالية وسريعة حتياجهم إلى أغذية مركزة ذات قيمة ال
 هاة سريعة التلف إال أنالهضم، وعلى الرغم من كونها سلع

في استجابة الكمية  الطلب المرن سواء   السلع ذاتمن 
 دعت  كما . المطلوبة للتغير في السعر أو للتغير في الدخل

هما  م دخال  البروتين الحيواني ومأنواع من أرخص  بانلاأل
. إضافة إلى ية ذات الصلةلصناعات التحويللعديد من ال

قطاع كبير من صغار المنتجين ل للدخل ا  رئيسي ا  كونها مصدر 
ويمثل القطاع التقليدي النمط الرئيسي إلنتاج اللبن  .الزراعيين

ة المختلطة في مصر، والذي يتكون من المزارع التقليدي

األنشطة النباتية والحيوانية، والتي لديها حيازة من األبقار 
 والجاموس محملة على مساحة من البرسيم المستديم.

ا اللبن ة األلبان، وخاصوتلعب منتجات  الحليب، دور ا مهم 
وعلى في ضمان جودة النظام الغذائي لألسر. ومع ذلك، 

اء األسرة المصرية، الحيوية لأللبان في غذالرغم من األهمية 
التغذية والمخاوف الصحية نمط الذوق و تغير بسبب نه فإ

والبيئية، بدأت األسر منذ فترة وبشكل متزايد تفضل استهالك 
شروبات البديلة من منتجات األلبان بدال  من الحليب الم

أن متوسط نصيب الفرد منها ال يزال ومن المالحظ  التقليدي.
العالمي، إذ بلغ متوسط نصيب  أقل من مثيله على المستوى

كيلو  66.3حوالي  2019 من األلبان ومنتجاتها عامالفرد 
ذلك ويرجع  ن المتوسط العالمي،عوهو بعيد  جرام سنويا ،

مليون طن عن  6.3 ز اإلنتاج المحلي والبالغ حواليلعج
 9.1 الوفاء باالحتياجات االستهالكية منه والتي بلغت حوالي

وبصفة عامة يواجه قطاع األلبان في  م.مليون طن لنفس العا
بات تتمثل في ارتفاع مصر العديد من المشاكل والصعو 

ية بين المنتج التكاليف والهوامش التسويقية والمراحل التسويق
  والمستهلك.

 ينعد تفضيالت المستهلكبشكل عام، في الزراعة، ت  و 
 ،خصائص المنتجاتعن أسعار و لنقل المعلومات إشارات 
 يننتجمتؤثر مباشرة على قرارات ال ن كونهافضال  ع
تقييم يمكن عن طريق تحليل األسعار ومقارنتها و ، الزراعيين

خصائص و ف أسعار معرفة كيفية اختالو إشارات األسعار 
يمكن للمستهلك استخدام السعر كوسيلة لمقارنة و  .سلعةال

 المنتجات، والحكم على القيمة النسبية للنقود وجودة المنتج
(Brassington and Pettitt, 2007).  ومن األهمية بمكان فهم

: الخصائص تصورات المستهلك لكل سمة مرتبطة بالسعر
وتلك التي  ،إضافي مقابلهاالمستهلك في دفع مبلغ  التي يرغب

 Chen and) ال صلة لها بتحديد تفضيالت المستهلك

Rothschild, 2010). 
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 :البحث مشكلة 
مع زيادة صحي غذاء ج إنتاتطوير على الرغم من أن 

أحد كان الفوائد الصحية والخصائص الحسية المقبولة 
على مدار العشرين عام ا  لباناألهداف الرئيسية لصناعة األ

 الحليب االرتفاع المستمر في سعر اللبنإال أن  ضية.الما
بغض النظر عن جودته، وغياب آلية تحديد السعر خاصة 

الذي يمثل أغلب اإلنتاج في اللبن المنتج بالقطاع التقليدي، و 
مصر، أضف إلى ذلك ما يتم من ممارسات يتبعها بعض 

 لبان والتي تؤثر على جودتها عند البيع للمستهلك،بائعي األ
 ،لماءنزع طبقة القشدة، وتخفيف اللبن با في تتمثلوالتي 

والتي تعتبر من وسائل  معا   يخلط اللبن البقري والجاموسو 
ن أنها تحقق ربح للبائع أو الوسيط الغش، وهي على الرغم م

للبن، وبالتالي اتؤثر بشكل مباشر على صفات جودة إال أنها 
هذه مشكلة و  ب،الحلي على قرار المستهلك بشأن شراء اللبن

ن ثم فإن دخل الفرد معظم األسر فقيرة ومخاصة وأن  خطيرة
فيها منخفض، لذا فهم أقل وعي ا بمكونات الحليب وظروفه 

مجموعة اللبن ، في السوق، يشتري مستهلكو لكلذالصحية. 
نفسه، وهذه لبن بدال  من اللبن ات الخصائص وصفكاملة من 

 مستهلك وطلبه.هي التي تؤثر على تفضيل ال خصائصال
 :البحث هدف 

الصفات والخصائص أهم  ىلرف ععتاليهدف البحث إلى 
 سعرتفضيل المستهلك و  علىالمؤثرة البيئية الطبيعية و 

الخصائص على تلك تحديد تأثير ، و بيع اللبنل التجزئة
 .سعر في منطقة الدراسةالتفضيل المستهلك و 
 فرضيات البحث:

ب حليالللبن جيدة الية نوعالخصائص أثر معنوي لوجد يال • 
 .في منطقة الدراسة

خصائص الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين • 
 .وتفضيل المستهلك وسعرهللبن الحليب ية طبيعال
 

 البحث: منهجية
 Hedonic (HPA) يعتمد التحليل على استخدام نموذج

Price Analysis ،  وهو نموذج يحدد العوامل السعرية وفقا
سعر يتحدد من خالل الخصائص الداخلية لفرضية أن ال
م بيعها والعوامل الخارجية التي تؤثر عليها. للسلعة التي يت

لتقدير الخصائص  Hedonic Price غالبا  ما يستخدم نموذجو 
التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السوق والبيئية الطبيعية 
ويسّهل  وأشهر مثال له هو سوق اإلسكان.عينة لسلعة م
تمييز الخصائص التي  (HPA)الهيدونك سعار ألاتحليل 

ويستخدم في تقدير  .((Falk, 2008 ها المستهلكون.فضلّ ي
والتي تؤثر بيئية الطبيعية والالقيمة االقتصادية للخصائص 

يشكل مباشر على سعر السلعة، حيث يعكس قيمة خصائص 
على الفرضية  تحليلهذا اليعتمد صورة نقدية. و السلعة في 

عة على أنها حزمة من سمات أنه يمكن معاملة كل سلالقائلة ب
 .ةالجودة التي تميز السلع أو خصائص اتأو صف
عام ى إل هيدونكأسعار التحليل يعود تاريخ أدبيات و 

بناء   هيدونكالتحليل أسعار  .Waugh, Fصاغ عندما  1928
الكميات اختالفات كبيرة في أسعار  وجودعلى مالحظة 

والخيار في سوق الخضار في والهليون المختلفة من الطماطم 
تحديد سمات الجودة التي كان  .Waugh, Fحاول و بوسطن، 

. سلعلتلك ال لها تأثير كبير على أسعار السوق اليومية
لتقدير طلب المستهلكين لجودة السلعة  األساس المفاهيميو 

، والذي لنظرية االستهالك Lancaster, K. (1966)هو نموذج 
تم  ك"، حيثجديد لنظرية المستهلمنهج ما أسماه "طور 
المعيارية آنذاك من  االقتصاد الجزئي نظرية طلب تعديل

ليه خالل النص على أن ما يسعى المستهلكون للحصول ع
( العقارات أو غيرها)مثل السيارات أو  اسلع بأنفسهالليس 

يعتبر أي أنه  تلك السلع.ولكن الخصائص التي تحتوي عليها 
ف مباشر للمنفعة. ليس السلعة نفسها كهدخصائص السلعة و 

الذي ينص  هيدونكهذا هو المحور المركزي لنموذج تسعير الو 
قيمة الضمنية على أن سعر السلعة عبارة عن مجموع خطي لل
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ا أن أذواق كم ،(Rosen, 1974) وخصائصها لسماتها
المستهلكين وتفضيالتهم تنعكس في السوق، لذلك، فإن 

فزات الرئيسية التي تؤثر على خصائص الجودة هي المح
دراكهم وسلوكهم، وبالتالي المستهلكين مستويات  على وا 

تفضيلهم والمبلغ الذي هم على استعداد لدفعه أو خصمه 
 ى أي منتج. عل

إلى  لتمايز المنتج استنادا   جا  ذنمو  Rosenقدم  1974في و 
توليد ات لسمات أو صففرضية أن أي سلعة يتم تقييمها 

جودة ات صفبتقييم يقوم المستهلك  وأن ،اصة بهاالمنفعة الخ
سعر السوق هو مجموع وأن  ،المنتج عند اتخاذ قرار الشراء

. جودةالات من صفة صفاألسعار الضمنية المدفوعة لكل 
يتم و . صفاتتقدير األسعار الضمنية لهذه اليمكن ومن ثم، 

متغير لانحدار إجراء تحديد األسعار الضمنية من خالل 
ات الجودة كمتغيرات صف لى حزمة خصائصالسعر ع
ة جودة صفكل  أثيرإلى تاالنحدار تشير معامالت و  مستقلة،

عار الضمنية معامالت األستلك المثل ، كما تفي سعر المنتج
 .اصية من خصائص جودة السلعةأو خ ةفلكل ص

عادة  على   The Hedonic Pricing Modelوتعتمد تطبيقات
نصف لة، هي الخطية، و ثالثة أشكال للداواحد من 

اللوغاريتمية، واللوغاريتمية المزدوجة. وانتشرت هذه الطريقة 
 ,Cropper إلى حد كبير بسبب دراسة محاكاة مهمة أجراها

Deck and McConnell (CDM) (1988)  والتي توصلت إلى
نتائج كثيرة، من بينها أن التوصيف الخطي البسيط للنموذج 

غيرات المحذوفة. الة لمواجهة المتاألكثر مرونة للدهو الشكل 
وبعد هذه الدراسة حدثت تطورات كبيرة وتغييرات مهمة في 

االت السعر أساليب تقدير هذه الطريقة التي يمكن بها تقدير د
الهيدونك، بما في ذلك طرق استخدام البيانات المقطعية في 

 .(Kuminoff, Parmeter and Pope, 2009) التحليل.
صفة أو تأثير كل  سلوب لتقدير مدىويستخدم هذا األ

على سعر السلعة الخصائص الطبيعية والبيئية من  خاصية
 فقا  للنموذج التالي:ذلك و و نفسها. 

 

 :حيث
P  المتغير التابع( الدراسة موضعالسلعة سعر(. 

i  البيئيةو الطبيعية هي المعالم المقدرة لمتغيرات الخصائص 
 .الدراسة موضع للسلعة

- iX  للسلعة موضع  البيئيةالطبيعية و مل ات العواهي متغير
 )المتغيرات المستقلة(. الدراسة
 خطأ.الجه حد هي مت 
للتعبير  Dummy Variables تم استخدام متغيرات صوريةو 

 وهي لسلعة اللبن الحليب الطبيعيةالخصائص عن متغيرات 
 .وغيرهااللون والرائحة والطعم 

 :مصادر البيانات
على مصدرين رئيسيين للبيانات أولهما  البحثعتمد ا
كانت  المختلفة سواء  ثانوية من الجهات والمصادر البيانات ال

ية عشوائبيانات أولية لعينة وثانيهما  شورة.ة أو غير منمنشور 
ريف وحضر عها من يجمت، تم حليبللبن الامن مستهلكي 
أثر أهم على عرف بمحافظة الشرقية للت مركز الزقازيق

 تفضيالت المستهلكينالبيئية على الطبيعية و  ائصصخال
محافظة الشرقية بأنها من أكبر  وتتميز .الحليب وسعر اللبن

األرضية حيث افظات مصر من حيث اتساع المساحة مح
مركزا  إداريا ،  13تضم وهي تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان، 

 880.67 حوالي 2020 تمثل المساحة المنزرعة بها عامو 
وبذلك ت عد أكبر ثاني محافظة زراعية بمصر بعد  ان،فد ألف

د عديبلغ إجمالي و  .(www.Sharkia.gov.eg) محافظة البحيرة
ألف  237.420 حوالي 2019 بالمحافظة عام الجاموس
 نحو مثاليألف رأس،  286.048 عدد األبقار حواليرأس، و 
ا على مستوى ممن مثيلتهعلى الترتيب  10.2% ،16.6%

بالمحافظة من األبقار  إجمالي إنتاج اللبن ويمثل .ةالجمهوري
من إجمالي إنتاج مصر من  %9.1 نحووالجاموس معا  

  .(2019 ,وزارة الزراعة واستصالح األراضي)  األلبان
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تم مشاهدة،  120عينة المستهلكين بلغ عدد مفردات و 
 ركزى مأعل إنهحيث مركز الزقازيق من عشوائيا   هااختيار 

 بنسبة بلغت نحو، بالمحافظة لسكانيةث الكثافة اإداري من حي
 إجمالي عدد السكان بالمحافظة عاممن  17.61%

 ،(2020 ,ة العامة واإلحصاءكزي للتعبئلجهاز المر ا)2020
وتم تجميع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية من خالل 

كما تم  استمارة استبيان تم تصميمها لتحقيق هدف البحث.
التي يشتريها  الحليب ألنواع اللبن الفحص المعملي

)السائب والمعبأ لكل من اللبن البقري واللبن المستهلكون 
 المواد الصلبة والماء.نسبة الدهن و  ف علىللتعر الجاموسي( 
 ب جاموسيئسا & %3.75ب بقري = ئسا :الدهننسبة 

بمتوسط  %3.5-3معبأ بقري كامل الدسم =  & 7.51%= 
3.25%. 

 %9.19بقري = ب ئسا :الدهنيةلبة غير المواد الصنسبة 
معبأ بقري كامل الدسم =  & %10.31جاموسي = ب ئسا &

8.2-8.5%. 
جاموسي ب ئسا & %87.06بقري = ب ئسا :الماءنسبة 

 .%88-88.8معبأ بقري كامل الدسم =  & 82.18%= 
 الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات األجنبية التي استخدمت نموذج 
Hedonic Price Analysis لخصائص  الشتقاق القيم الضمنية

 المنتج لمجموعة من المنتجات الزراعية، بما في ذلك األرز
(Brorsen et al 1984( والقطن )Ethridge and Davis 1982 ؛

Bowman and Ethridge 1992 ؛Chen et al 1997) والصوف 
(Angel et al 1990)الشعير ، (Wilson 1984) ، القمح
(Veeman 1987 ؛Espinosa and Goodwin 1991) العنب ،
(Golan and Shalit 1993) واألبقار ،(Parcell et al 1995؛ 

Wahl et al 1995)  والطماطم(Bierlen and Grunewald 

والجودة  تحديد ا في عالقات السعر تبحثدراسات (. 1995
 Harper؛ Tronstad et al 1992) للفواكه الطازجة مثل التفاح

and Greene 1993؛Kajikawa 1998.) (:وارد في Carew, 

2000). 

ر تم اختبا  Parker and Zilberman (1993)في دراسةو 
هامش التسويق للمزرعة والتجزئة في كاليفورنيا نموذج 

باستخدام أسعار المنتجين والتجزئة لمنتج قابل للتلف وهو 
. الخوخ، حيث تكون خصائص الجودة خالل الموسم متغيرة

وتبين أن الهامش التسويقي للخوخ الطازج في كاليفورنيا 
عة بييتناقص خالل الموسم ويزداد مع تحسن الجودة، وأن ط

 المنتج قد تؤدي إلى اختالفات في أهمية خصائص الجودة
المحددة على مستويات السوق المختلفة، وتحدد النتائج 
مكاسب المنتج المحتملة من تحسين جودة المنتج في وقت 
مبكر من الموسم، ومن إشارات األسعار التي تعوض 

 المنتجين عن خصائص الجودة بخالف الوزن.

هو  Esa (2001) دراسةن وكان الغرض الرئيسي م
منتجة في المملكة استكشاف تأثير خصائص الفاكهة ال

العربية السعودية على أسعارها، وتم أخذ شركة تبوك للتنمية 
ة لتجميع البيانات ألربعة أنواع الزراعية كمثال لمنتجي الفاكه

وذلك  من الفاكهة هي العنب، التفاح، الكمثرى والخوخ.
عبئة )المكان والزمان( والصنف والتلتقدير تأثير الموسمية 
 .هيدونكاستخدام نموذج تسعير العلى أسعار الفاكهة ب

وأوضحت نتائج الدراسة أن خصائص جودة الفاكهة لها تأثير 
لتي يدفعها المستهلك، وأن نماذج أسعار كبير على األسعار ا

ا ممتاز ا لكيفية ان عكاس فروق الجودة التي المتعة تقدم شرح 
ناف الفاكهة وعبواتها باإلضافة إلى الموسمية في تمثلها أص

 .سعار التي يدفعها مشترو الفاكهةاأل

بيانات  Bernard, and Alan (2005) استخدمت دراسة
ي تؤثر على اختيار المستهلك أسبوعية لتحديد العوامل الت

ت غير العضوية والمنتجات العضوية داخل سوق للمنتجا
األسواق المتخصصة. تم الحليب وتأثير ذلك على تطوير 

المنتج التي أثرت على  خصائصتحقيق ذلك من خالل فهم 
ثم تحديد مقدار استعداد المستهلكين  ،الطلب على الحليب أوال  



 2022مارس  -يناير ( 1العدد  43د)مجل -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

52 

. تم إجراء إطار عمل ئصاخصمقابل هذه ال WTPللدفع 
أظهرت و . هيدونكم نموذج سعر الااستخدمع متعدد الحدود 

ليب كان األكبر بينما كان النتائج أن تأثير السعر على الح
وأن  ،العضوي هو األصغر الحليبعلى  تأثير السعر

المستهلكين كانوا على استعداد لدفع المزيد مقابل الحليب 
 .تقليديا  العضوي مقارنة بالحليب المنتج 

Karipidis ,ةاسر دفي  هيدونكتم استخدام تحليل أسعار الو 

 )2008Tsakiridou (Aggelopoulos, and  تأثير  منقق للتح
التمايز الغذائي على أسعار المستهلك ولتحديد األسعار 
الضمنية لخصائص المنتج المتعلقة بسوق الحليب والجبن في 

 لحليب بالتجزئة تتأثرنتائج أن أسعار بيع اال تكشفو اليونان. 
، ة ونوعها أو شكلهاو بمحتوى الدهون، والمعالجة، وحجم العب

أو األغنام أو  بقارألبن )اتتأثر أسعار الجبن بأصل اللو 
 عنصر المنشأ.و الماعز( وحجم العبوة 

تحديد  Kim, and Chung (2011)دراسة  تهدفستاو 
خصائص المنتج التي تؤثر على أسعار التجزئة للبيض 

هيدونك الدراسة نموذج أسعار الواستخدمت . في كوريا ازجالط
خصائص منتجات البيض الطازج. للتقدير األسعار الضمنية 

 اتصفبيانات تشمل األسعار وكميات المبيعات و  تستخدموا
النتائج إلى أن كمية المبيعات هي  تر اشوأالمنتج.  البيض

لو ، هيدونكأحد المتغيرات المهمة في نماذج أسعار ال أن ى ا 
ون قيمة عالية على البيض الخصب نفقالمستهلكين الكوريين ي

إلضافة إلى با، ا  التغذية الحرة والبيض األكبر حجموالعضوي و 
 أحجام العبوات األصغر.

 Musa, Bakori, and Adomi (2012) أجريت دراسةو 
جودة الموز على تفضيل المستهلك  ئصاخصلتحديد تأثير 

تاجر تجزئة  120يريا. تم اختيار والسعر في مدينة كانو، نيج
مستهلك ا لثمار الموز للدراسة. واستخدمت  120و 

لية للثمار والجودة للحصول على االستبيانات والقياسات المعم
نوعية لمعنوي لأثر أظهرت النتائج وجود و  ،البيانات الالزمة

لثمار كان موجبا  احجم كتلة  أثر حيث ظهر أن ،جيدةال

له أثر ، وكان وزن ودرجة نضج الثمار 0.01 ومعنويا  عند
موجب له أثر أيضا   وطول الثمار، 0.05 عند وجب ومعنويم

ستعداد لدفع سعر ي أن المستهلكين على اومعنوي. وهذا يعن
أعلى للفواكه التي تتمتع بهذه الخصائص المهمة وسيطلبون 

 إذا كان األمر بخالف ذلك. خصما  
 ,Carlucci, Stasi, Gianluca and Secciaدراسة  تركز و 

تحليل أسعار البيع بالتجزئة للزبادي والتي تظهر على  (2013)
أن أسعار بيع الزبادي النتائج  تأظهر و . افي إيطالي كبيرا   تباينا  

يورو / كجم.  9.6يورو / كجم إلى  0.9بالتجزئة تتراوح من 
ألنه يسمح بشرح كيفية هيدونك نموذج سعر الوتم استخدام 
 ،دة الرئيسيةات الجو صفعلى  لزبادي اعتمادا  اختالف سعر ا

فهم ديناميكيات تطور سوق الزبادي في إيطاليا، وفي وفي 
راتيجيات التسويق لمصنعي الزبادي الذين تسإمعالجة 

بضغط تنافسي متزايد وسرعة  سميت متوسعا   يواجهون سوقا  
 .تغيير في تفضيالت المستهلك

 Bimbo, Bonanno, Liu, and Viscecchia أشارت دراسةو 

المعالج )السوق اإليطالي للحليب المعقم إلى أن  (2016)
مستهلكين بالمنتجات ينمو بفضل اهتمام ال( بالحرارة الفائقة

ذات العمر الطويل وانخفاض أسعار هذه المنتجات مقارنة 
خصائص مساهمة ال وتم تقديربالحليب المبستر المبرد. 

ستخدام قاعدة بيانات المختلفة في أسعار الحليب المعقم با
 ،هيدونكبيعات الحليب اإليطالي المعقم ونموذج أسعار الم
الحليب وكذلك خصائص تختلف باختالف  الفروقن أن تبيو 

 كانت األحماض الدهنيةو  ،بين الشرائح التي تم تحليلها
والعضوية والكالسيوم المضاف هي أهم ميزات المنتج، بينما 

فال اجية حقق استهداف األطفي قطاع األلياف والتعبئة الزج
 ق.فرو حديثي الوالدة أعلى ال

 Ahmad, Ahmed and Ahmadكان الهدف من دراسة و 

التعرف على كيفية تأثير الخصائص المختلفة و ه (2017)
للحليب على سعر التجزئة. واعتمد التحليل على "نظرية 

تحليل أسعار الهيدونك"، التفضيل المكشوف" باستخدام "
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استبيان الدراسة تم جمع البيانات باستخدام  ولتحقيق هدف
ومن خالل الحصول على عينات الحليب من المستهلكين 

نة فيصل أباد في باكستان. تم استخدام ديم المنزليين في
والمتغيرات الشكل الخطي للدالة لتقدير تأثير مكونات الحليب 

الحسية كما يراها المستهلكون على سعر الحليب. وأشارت 
لدراسة إلى أن السمات المختلفة )مثل الدهون، والمواد نتائج ا

 هال ، والرائحة، واللون، وما إلى ذلك(الصلبة غير الدهنية
 تأثير كبير على سعر الحليب.

في  Petjon and De-Magistris (2018)ة دراس تبحثو 
الغذائية والصحية، باإلضافة إلى متطلبات اآلثار السعرية لل

السمات األخرى على الزبادي في السوق اإلسبانية. تم جمع 
متاجر بج من ملصقات الزبادي األسعار وخصائص المنت
سعار األتم تقييم و طة بإسبانيا. التجزئة الرئيسية في سرقس

. هيدونكالسعر التحليل نهج موالسمات األخرى من خالل 
لم  ،زبادي هو منتج غذائي شديد التباينالنتائج أن ال تظهر أو 

الغذائية المتعلقة بالمحتوى الخالي من متطلبات لاتؤثر 
بينما  ،ار الزباديالدهون وقليلة السكر واأللياف على أسع

لى الصحية تأثيرات إيجابية كبيرةمطالبات لكان ل تفوق ، وا 
المطالبات الصحية على المطالبات الغذائية مما يؤدي إلى 

 سعار.األ ارتفاع

 و المناقشةالنتائج 

 :أهم خصائص عينة الدراسة (1)
نسبة  إلى أن (1)تشير البيانات الواردة في الجدول رقم 

من  %50، وأن %52.5 نحوبلغت  بعينة الدراسة اإلناث
 %50ركز الزقازيق، معينة الدراسة يقيمون بريف مفردات 

 (%95.8)الغالبية العظمى ن أو يقيمون بحضر المركز،  منهم
من  %50 يالحظ أنكما  مفردات العينة متعلمون،من 

 %50ك اللبن البقري، ستهالفضلون امفردات عينة الدراسة ي
 كما أن نحو الجاموسي،يفضلون استهالك اللبن  منهم
يفضلون  %36.7شراء اللبن السائب، يفضلون  63.3%

 شراء اللبن المعبأ في علب كرتون.
الحليب بوة اللبن سعر كجم/ عالتباين في أسباب  (2)
 :الدراسةة منطقبمعبأ اللسائب و ا

في أكياس )السائب( أو  الحليب شراء اللبنيمكن أن ي عد 
لتفضيل أو عدم تفضيل  ا  مؤشر في علب كرتون )معبأ( 

من  %100أشار  قدو ، الطازجالحليب المستهلك اللبن 
 الحليب المبحوثين إلى وجود تباين أو تفاوت بين سعر اللبن

المعبأ الحليب راسة، وأن سعر اللبن والمعبأ بمنطقة الدالسائب 
السائب، ويوضح الجدول رقم الحليب اللبن أعلى من سعر 

من وفقا  لترتيبها أسباب هذا التباين في السعر أن أهم  (2)
في التصنيع، التعبئة، اسم تمثلت  وجهة نظر المبحوثين

 لسلعة.اإلعالن، مدة حياة االشركة المنتجة، خصائص اللبن، 

 لرئيسية للمستهلكين المبحوثين بعينة الدراسةخصائص اال .1جدول رقم 
 % العدد بيــان

 :النوع
 47.5 57 ذكر

 52.5 63 أنثى

 :محل اإلقامة
 50.0 60 ريف

 50.0 60 حضر

 :الحالة التعليمية
 95.8 115 متعلم

 4.2 5 متعلمغير 

 :بناللنوع 
 50.0 60 بقري

 50.0 60 جاموسي

 :شكل عبوة اللبن
 63.3 76 أكياس )سائب(

 36.7 44 علب كرتون )معبأ(

 .2021: ج معت وح سبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة، المصدر
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 ة الدراسةمنطقبمعبأ الالسائب و الحليب سعر كجم/ عبوة اللبن أسباب التباين في ترتيب  .2جدول رقم
 % ال % نعم أسباب التباين

 21.7 26 78.3 94 سبب التصنيعبفي السعر االختالف هذا  (1

 24.2 29 75.8 91 ةئعبتالسبب بفي السعر االختالف هذا  (2

 25.8 31 74.2 89 المنتجة سبب اسم الشركةبفي السعر االختالف هذا  (3

 36.7 44 63.3 76 سبب خصائص اللبن نفسهبفي السعر االختالف هذا  (4

 44.2 53 55.8 67 سبب اإلعالنبالسعر  فياالختالف هذا  (5

 50.0 60 50.0 60 سبب مدة حياة السلعةبفي السعر االختالف هذا  (6

 .2021ن لعينة الدراسة، : ج معت وح سبت من: بيانات استمارة االستبياالمصدر
 

خصائص اللبن الحليب بمنطقة الدراسة وفقًا لشكل  (3)
 :العبوة

للبن عية )الحسية( الطبيخصائص أهم التم توزيع 
يوضح و الحليب على أساس شكل العبوة )سائب ومعبأ(، 

أن اللبن الحليب الجاموسي عادة  ما يتم ( 3)رقم الجدول 
(، أما اللبن الحليب شراؤه في شكل سائب )أكياس بالستيك

، ونسبة بسيطة في علب كرتون معبأدائما  البقري فيتم شراؤه 
الحليب في شكل سائب  في شكل سائب، كما أن شراء اللبن

هو الغالب لسكان الريف، في حين أن اللبن الحليب المعبأ 
يمثل النسبة األكبر لسكان الحضر، وتبين وجود اختالفات 

 حضر وفقا  لشكل عبوة اللبن. معنوية بين سكان الريف وال

الخصائص الطبيعية للبن وأشارت آراء المبحوثين حول 
على دراية كافية بتلك  إلى أنهمالحليب بمنطقة الدراسة 

اللون بين الخصائص، وتبين عدم وجود اختالفات معنوية 
اللبن وشكل رائحة وأيضا  بين  وشكل عبوة اللبن الحليب،

العبوة ليس له تأثير على آراء شكل بمعنى أن اختالف العبوة، 
، أي أنه ال جودة لون ورائحة اللبنواتجاهات المبحوثين نحو 

الحليب بمنطقة  ولون ورائحة اللبنالعبوة توجد عالقة بين نوع 
في حين تبين وجود اختالفات معنوية لكل من طعم  الدراسة.

أي أنه توجد عالقة بين وقوام اللبن الحليب وشكل العبوة، 
الحليب وفقا  آلراء  وكل من طعم وقوام اللبنالعبوة شكل 
وثين بمنطقة الدراسة، وذلك بسبب تفضيل المستهلكين المبح
 وقوام اللبن الجاموسي عن اللبن البقري.طعم 

 (معبأال)السائب و  العينة حول خصائص اللبن الحليب بمنطقة الدراسة موزعًة وفقًا لشكل العبوةمفردات آراء  .3جدول رقم 
 مربع كاي المحسوبة % معبأ % سائب بيــان

 100.0 44 21.1 16 : بقرينوع اللبن
Chi

2
 = 69.47

**
 0.0 0 78.9 60 جاموسي 

 13.6 6 71.1 54 ريف: قامةاإل حلم
Chi

2
 = 36.75

**
 86.4 38 28.9 22 رحض 

 100.0 44 96.1 73 : جيدلون اللبن (1
Chi

2
 = 1.78

ns 0.0 0 3.9 3 غير جيد 

 97.7 43 88.2 67 ة: جيدرائحة اللبن (2
Chi

2
 = 2.40

ns 2.3 1 11.8 9 غير جيدة 

 75.0 33 88.2 67 : جيدطعم اللبن (3
Chi

2
 = 5.45

*
 25.0 11 11.8 9 غير جيد 

 61.4 27 80.3 61 : جيدقوام اللبن (4
Chi

2
 = 5.09

*
 38.6 17 19.7 15 غير جيد 

 .2021: ج معت وح سبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة، المصدر
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ة منطقب تقدير نموذج األسعار الهيدونك للبن الحليب (4)

 :الدراسة
في سعر الحليب أو التباين ن االختالف أكد من المؤ 
الغذائية بالعناصر بمكونات اللبن أو  وثيقا   ا  يرتبط ارتباط

 ةغير الدهني ةالصلبالمواد الموجودة في الحليب )الدهن، و 
اللون ) الطبيعية )الحسية(:الخصائص أيضا  ب( و والماء

تفسير التباين في سعر ، ويمكن إلخ( ...والرائحة والطعم
الخصائص المجسدة في و العناصر هذه ليب من حيث الح

من ، و الحسية مهمة للغايةوهذه الخصائص ، الحليب
المفترض أن يكون لمحتويات الزبدة والصلبة غير الدهنية 

فإن استبعاد مثل ، وبالتالي بي على سعر الحليبتأثير إيجا
كتابة يمكن لذا نتائج، هذه المتغيرات سيؤدي إلى تحيز في ال

على  ةخطيالصورة الفي للبن الحليب  هيدونكعر الس ةدال
 النحو التالي:

Milk Price (Y) =  + 1 Freshness + 2 Color + 3 

Aroma + 4 Taste + 5 texture + 6 Fat + 7 Solid - not 

- Fat + 8 Water +  

ات شار المتغيرات واإلهذه  يفوصت (4)رقم ويوضح الجدول 
الصفات أو ، ويالحظ أنه تم التعبير عن لها في النموذجة المتوقع

 1للبن الحليب بمتغير صوري يأخذ القيمة الخصائص الطبيعية 
في حالة  في حالة وجود الصفة )جيد(، في حين يأخذ القيمة صفر

 غيابها )غير جيد(.

الوصفية للمتغيرات  صائيةاإلح المؤشرات وقد تم تقدير
 ر الهيدونك للبن الحليباألسعاالداخلة في تقدير نموذج 

ومنها  التقديرات.تلك  (5)رقم جدول ويوضح ، ة الدراسةمنطقب
تراوح  ة الدراسةمنطق فيسعر كجم/ عبوة اللبن ي الحظ أن 

جنيها   20جنيهات وحد أقصى بلغ  8 بين حد أدنى بلغ
 محتويات قيممتوسط وبلغ  ،جنيها   13.28بمتوسط بلغ حوالي 

، %5.40 نحو والماء الدهنية غير الصلبةوالمواد  الدهن
من القيم قريبة جدا  ، وهي رتيبالت على 85.70%، 8.90%

 لمكونات اللبن.القياسية 
الصورة في للبن الحليب  هيدونكسعر الوبتقدير نموذج 

ية النموذج ككل من معنو بين ، تسابق اإلشارة إليهال ةخطيال
، 0.01عند  وهي معنوية إحصائيا  المحسوبة  Fنسبة خالل 

وتتفق إشارات معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة مع 
جميع  إنحيث  التوقعات البحثية،المنطق االقتصادي ومع 

أن قيمة معامل كما المتغيرات لها تأثير موجب على السعر، 
أن ، وهو ما يعني 340.8و بلغت نح Adj. 2R التحديد المعدل

يمكن أن تعزى ب في سعر الحلي غيراتالتمن  %84.3نحو 
كما تبين عدم  التي يتضمنها النموذج. ةلتقسإلى المتغيرات الم

في  Heteroscedasticityوجود مشكلة اختالف التباين 
جدول رقم  .White Testالنموذج استنادا  إلى عدم معنوية 

(6). 

شاراتها توصيف  .4جدول رقم   المتوقعةالمتغيرات الداخلة في تقدير نموذج السعر الهيدونك وا 
 اإلشارة المتوقعة وصف المتغير  اتالمتغير

  (جنيه) الدراسة ةمنطق في اللبن عبوة /كجم سعر Y سعرال

 + صفر = المعبأ &1=  السائب: صوري متغير 1X اللبن طزاجة

 + صفر=  جيد غير &1=  جيد: صوري متغير 2X اللبن لون

 + صفر=  جيدة غير &1=  جيدة: صوري متغير 3X اللبن رائحة

 + صفر=  جيد غير &1=  جيد: صوري متغير 4X اللبن طعم

 + صفر=  جيد غير &1=  جيد: صوري متغير 5X اللبن قوام

 + % الدهن من اللبن محتوى 6X الدهن

 + % الدهنية غير الصلبة المواد من اللبن محتوى 7X الدهنية غير الصلبة ادالمو

 + % ءالما من اللبن محتوى 8X الماء

 .2021: ج معت وح سبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة، المصدر
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ة منطقب الحليب للمتغيرات الداخلة في تقدير نموذج األسعار الهيدونك للبن صفيةالو  اإلحصائية المؤشرات .5رقم جدول 
 الدراسة

 .Mean Median Maximum Minimum Std. Dev المتغيرات

 3.145 8 20 12.75 13.28 )جنيه( ة الدراسةمنطق في سعر كجم/ عبوة اللبن

 0.502 1 2 1.5 1.50 (2جاموسي =  ،1=  ينوع اللبن: )بقر

  (1= معبأ علب كرتون  ،0=  سائبشكل عبوة اللبن: )

 ك اللبن طازج""وهي مؤشر لتفضيل أو عدم تفضيل استهال
1.36 1 2 1 0.482 

 0.157 0 1 1 1.97 (غير جيد = صفر &1جيد = ) :ون اللبنل

 0.180 0 1 1 1.97 (= صفر ةغير جيد &1=  ةجيد) :اللبن رائحة

 0.278 0 1 1 1.92 (غير جيد = صفر &1جيد = ) :اللبن طعم

 0.425 0 1 1 1.77 (غير جيد = صفر &1جيد = ) :اللبن قوام

 2.067 3.41 7.51 3.75 5.40 )%( الدهن

 0.402 8.61 9.19 9.19 8.90 )%( المواد الصلبة غير الدهنية

 2.392 83.30 88.40 87.06 85.70 )%( الماء

 .2021: ُجمعت وُحسبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة، المصدر
 

 دراسةال عينةلأللبان بنتائج تقدير نموذج سعر الهيدونك  .6جدول رقم 
 ت المحسوبة  معامل االنحدار  المتغيرات

 4.276** 14.562  ثابت النموذج

 1X 2.244 **5.802 طزاجة اللبن

 2X 0.822 ns8.321 لون اللبن

 3X 1.116 *2.830 اللبن رائحة

 4X 3.525 **3.251 اللبن طعم

 5X 0.971 **4.236 اللبن قوام

 6X 1.644 *2.360 الدهن

 7X 0.492 **7.417 غير الدهنية المواد الصلبة

 8X 0.272 ns319.0 الماء
**8632.5F =  34Adj. = 0.8 2R 

Heteroscedasticity: White Test: F = 1.054ns 

 .2021، : ج معت وح سبت من: بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسةالمصدر
 

نتجين لمابضرورة أن تستهدف جهود  البحث ييوصلذلك، 
التي أظهر لحليب والمسوقين تلك الخصائص لعين والمصن

من أجل تعزيز قيمتها السوقية المستهلكون حساسية 
االهتمام بنظافة األدوات المستخدمة والقائمين ، واالقتصادية

إداري عمل منافذ بكل مركز ، بعملية الحالبة والتعبئة والنقل
، ئةلتجميع اللبن من المربين ومنها إلى الوسطاء وتجار التجز 

ل عم، االهتمام بعملية التبريد والحفظ في مبردات وأثناء النقل

نقاط تفتيش للتأكد من جودة وفحص اللبن ونسبة الدهن به 
 .وعدم تعرضه للغش والتأكد من صالحيته لالستخدام
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ABSTRACT 

The Impact of Natural and Environmental Attributes on the Retail Price of 

Milk in Al-Sharkia Governorate (Hedonic Price Analysis) 
Ahmed Abou El-Yazid El-Rasoul, Heba Abd El-Kareem Fawzy and  Rasha Abd El-Hady Naiel 

Dairy is one of the main sources of food because it 

contains the basic components needed by the human 

body and play an important role in ensuring the quality 

of families' diet. Consumer preferences are signals for 

conveying information about the prices and 

characteristics of products, as well as directly affecting 

the decisions of agricultural producers. The consumer 

can use price as a means of comparing products, judging 

the relative value of money and the quality of the 

product. Although the development of healthy food 

production with increased health benefits and acceptable 

sensory properties has been one of the main goals of the 

dairy industry over the past two decades. However, the 

continuous rise in the price of milk, regardless of its 

quality, and the absence of a price mechanism. The 

research aims to identify the most important natural and 

environmental attributes or characteristics affecting 

consumer preferences and the retail price of milk in the 

study area. 

The analysis was based on the use of the Hedonic 

Price Analysis (HPA) model, which is a model used to 

estimate the natural and environmental characteristics 

that directly affect the market prices of a particular 

commodity, as it reflects the value of the commodity's 

characteristics. The research relied on two main sources 

of data, the first is secondary data, and the second is 

primary data for a random sample of milk consumers, 

collected from rural and urban areas of Zagazig Center 

in Al-Sharkia Governorate, to identify the impact of the 

most important natural and environmental 

characteristics on consumers’ preferences and the price 

of milk. The sample size was 120, which were randomly 

selected from the Zagazig Center. The laboratory test 

was also conducted for the types of milk purchased by 

consumers to identify the percentage of fat, solid-not-fat 

and water. 

The results of the research indicated that 50% of the 

study sample prefer to consume cow's milk, 50% of 

them prefer to consume buffalo milk, and about 63.3% 

prefer to buy bulk milk, and 36.7% prefer to buy milk 

packed in cartons. And that the price of milk, the 

packaged milk, is higher than the price of the bulk milk, 

and the reasons for this discrepancy in the price from 

the respondents' point of view were in manufacturing, 

packaging, the name of the producing company, 

characteristics of the milk, advertisement, the lifespan 

of the commodity. It was also found that there are 

significant differences between rural and urban residents 

according to the shape of the milk package, and that 

there is a relationship between the type of package and 

each of the taste and texture of milk, due to consumers' 

preference for the taste and texture of buffalo milk over 

cow's milk. 

By estimating the hedonic price model for milk in 

the linear form, it shows the significance of the model, 

and the signs of the regression coefficients for the 

independent variables are consistent with the economic 

logic and with the research expectations, as all the 

variables have a positive effect on the price, and that the 

natural characteristics have a statistically significant 

impact on the price of milk. and consumers are willing 

to spend extra money on improving the milk's freshness, 

aroma, taste, and texture. While it was found that the 

regression coefficient for color and milk content of 

water not significant. The results of the research 

confirmed that the characteristics of the quality of milk 

have a significant impact on the prices paid by the 

consumer, and that there is a significant effect of the 

characteristics of the good quality of milk in the study 

area, and there is also a statistically significant 

relationship between the natural characteristics of milk 

and consumer preference and the price of milk. The 

research recommends that the efforts of producers, 

manufacturers and marketers should target those 

characteristics of milk that consumers have shown 

sensitivity to enhance its market value, paying attention 

to the cleanliness of the tools used and those in the 

process of milking, transporting. 

Keywords: Milk Retail Price, Hedonic Price 

Analysis (HPA), Natural or Sensory Characteristics of 

Milk, Dummy Variable. 

 

 

 

 


