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 :دهیچك
عروش و عهمیــت ، هــا و مشــکیس ومســت م ی ــی بــا بــروو ع ــوعر بیمــار 

. شود میو تولید م صوالس سالم بیش عو پیش مشخص ، کشاورو  عرگا یک
ـ بـر تما  مـثرر عوعمـ   هدف عو ع جام پژوهش حاضر عرومابی    بـ  پردعتـت   م

 5931گوشت مرغ سبز در شهر عرومی  در سال   برع  کنندگان شهر مصرف
، باشـد  مـی شهرو دعن عرومی  شام  کلی   پژوهشجامع  آمار  عمن . شدبا می
 789  پیش آومون و روش میش  و کارسـون تعـدعد   ها دعدهبا عستفاده عو ک  

عو  ور کـاربرد  و بـ    عمن پژوهش .  فر ب  عنوعن حجم  مو   ع تخاب گردمد
بـ  شـیوه میـدع ی و بـا عسـتفاده عو پرسشـنام        ، همبستگی _روش توصیفی

توسـ   پـژوهش   روعمـی م تـوعمی و هـاهر  عبـزعر    . ورس پذمرفتـ  عسـت  ص
هـا عو   ععتبـار پرسشـنام    تـأمین و جهـت   تأمیـد  د دع شگاهیو عساتمتخصصان 

. عسـتفاده گردمـد  ، بـ  دسـت آمـد    89/0ک  مقدعر آن ، ضرمب آلفا  کرو باخ
هــا   ــرم عفزعر بــا عسـتفاده عو  شــده آور  جمـ    هــا تجزمـ  و ت لیــ  دعده 

SPSS20،SHAZAM  و EXCEL2010 مج علگـو    تا. صورس گرفت
درصد تمامـ  بـ  پردعتـت     81/71و  2/75و الجیت ب  ترتیب بیا گر  توبیت

سـبز  سـبت بـ  ترمـد مـرغ       مرغ کنندگان برع  هر کیلوگرم بیشتر مصرف
مثلف    گرش  سبت ب ، دفعاس مصرف مرغ در هفت  یرها متغ. صنعتی عست
 5در سـ     ها بیوتیک آ تیآگاهی عو ت ر و  ترمد سالممثلف  ، عمومی ترمد

سـاو  مصـرف    در رعسـتا  آشـنامی و فرهنـ    . باشـند  یمـ  دعر معنی درصد
بامسـتی دع ـش و   ، توج  بیشـتر بـ  مقولـ  عمنیـت یـذعمی     ، م صوالس سبز

، ع  عطیعاس عموم مردم رع در ومین  ترمد عمن م صوالس با تبلیغاس رسـا   
 . آمووشی عرتقاء دعد ها  کارگاه و  صب بروشورها  تبلیغاتی، مجاو 

 

 علگـو  ، بـ  پردعتـت   مـ  تما، مشـرو    گذعر عروش :یدیكلی ها واژه
 . علگو  توبیت، یتجال

 . JEL D12 ،C25:یبند طبقه

 

Abstract: 

With growing the health concerns,as well as some arisen 

environmental problems have proved the importance of 

the organic agriculture and safe food production valid. 

The objective of the present study was to evaluate the 

factors influencing urban consumers’ willingness to pay 

for green chicken meat in Urmia city in 2015. The study’s 

population consisted of all Urmia citizens, from whom a 

sample of 283 individuals were selected using the data 

from the pretest and Mitchel and Carson’s sampling 

method. This study is practical (applied research) and it is 

also descriptive and correlational. The data were collected 

by field research via questionnaire. The content and face 

validity of the research tools were confirmed by university 

professors and experts in the field and Cronbach’s Alpha 

(0. 83) was used to confirm the reliability of the 

questionnaire. For data analysis, SPSS v. 20, Microsoft 

Office EXCEL 2010, SHAZAM and STATA software 

packages were used. The results of Logit and Tobit model 

indicated 25. 85 and 21. 7 percent higher consumers’ 

willingness to pay for each kilogram of green chicken as 

compared to industrial chicken. Variables of chicken 

consumption per week, attitude toward the general 

component of shopping, the component of healthy 

shopping and awareness of the danger of antibiotics were 

significant at the one percent level. For the purpose of 

familiarization and acculturalization regarding the 

consumption of green products, it is necessary to pay 

more attention to food security and to increase public 

knowledge and awareness of purchasing these products by 

media and virtual advertisements and using promotional 

brochures and training workshops.  

 
Keywords: Contingent Valuation Method, Willingness 
to Pay, Logit model, Tobit model.  
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 مقدمه -1

بخـش مهمـی عو    تـأمین تولید پروتئین با منب  حیوع ی ب  منظـور  

ر  عو هــا  بســیا پــروتئین مــورد  یــاو ع ســان عو جملــ  دیدیــ  

تولیـد  . باشـد  مـی کشـورها  مختلـد د یـا     در متخصصان تغذم 

منب  پروتئینی مناسب در سبد کـاال   مک گوشت مرغ ب  عنوعن 

عو ل اظ قیمت و سیمت  سبت ب  گوشت قرمز  ها  عمرع یتا وعر

فــا و در  بینــی پــیشبنــابر . ع  برتــوردعر عســت عو عهمیــت ومــژه

 مشدرصـد عفـزع   20تـا  یم صـوالس دعمـ    تقاضا برع 7010سال

عو  مگرد مکی یم صوالس دعم مدعرپا یدتول، عساس منبر ع. مابد می

مصـرف  . عسـت   و دعمپـرور   کشـاورو   رو یشپـ   هـا  چالش

باعث  منمرغ ب  سرعت در حال رشد بوده و ع و تخم یرش، گوشت

حـال   مـن بـا ع . مابـد بهبـود   وسـتامی و عقتصـاد ر  یشـت شده تا مع

و ع تقال  ینوم  کاربر ییرک  در تغ یبا توج  ب   قش یز   مریدعر

و  مـدعر پا مرمتمـد  ینـ  توج  تـا  در وم  یاومند ، دعرد ها  یمارب

 عست  جوعم  بشر مییذع یتعمن تأمین  برع یدسبزب  تول مشگرع

 یگزعرشـ  در مکاآمر  دفتر آمار ووعرس کشاورو. (FAOو  7051)

 نیـزع م یبـ  بررسـ   "یباوعر و تجـارس جهـا   : یوردعم و ط"ب   ام 

  شام  کشـورها ، کشور مهم جهان 78مصرف سرع   گوشت در 

گزعرش سرع    مندر ع. حال توسع  پردعتت  عست و در مافت توسع  

ععیم  لدر سا یلوگرمک 1/71بالغ بر  مرعنمصرف گوشت مرغ در ع

 یـر عت   هـا  سال یط مرعن ور گوشت در ع منمصرف ع. شده عست

 یلـوگرم ک 9تـاکنون   7002دعشت  عست و عو سال  مشیعفزع  رو د

رع  شان   درصد 59ک  رشد ، دعشت  عست مشهر  فر عفزع  ب  عوع

 عمـرعن  در مرغ گوشت سرع   مصرف. (USDA و 7055) دهد می

 برعبر دو ب   زدمک ک ، باشد می کیلوگرم 8/71حدود 5939درسال

  سبت عمرعن در مرغ گوشت مصرف. جها ی عست مصرف متوس 

  طـور   ب ، بوده عفزعمش ب  رو سال ب  الس، گوشت دمگر ع وعر ب 

 گذشـت   سـال  93 هـرف  آن مصرف سـرع    عفزعمش رشد  رخ ک 

 گوشـت  مصرف عفزعمش دالم  عو مکی. عست شده درصد 1 حدود

 بـ   مـردم  آگاهی عفزعمش توعن میهارع  گوشت سامر ب   سبت مرغ

: 5939، صـنعت طیـور  ) دعد ربـ   سـیمتی  حفظ برع  آن مزعما 

99) . 

هـا    آلـودگی ترمن  کم  عتیر تولید گوشت مرغ با  ها السدر 

شیمیامی و دعرومی مورد توج  تا  قرعر گرفـت کـ  بـ  همـین     

، مـرغ ســبز . م ــرگ گردمـده عســت سـبز   منظـور پـرورش طیــور  

ـ آ ی وپـا در جهـان و عمـرعن بـ  شـمار مـ      ی م صول هـا و   دعده. دم

بـودن     وپـا  یـ د آن در کشور ب  دلیزعن تولیعو می قیعطیعاس دق

ـ ، وجود  دعرد نکـ  گوشـت مـرغ م صـول     م  عیـ ن بـ  دل یهمچن

  د آن با رومکرد عفـزعمش عملکـرد در ف ـا   یرعهبرد  عست و تول

با عهدعف تولید مرغ سـبز   دتوع  مین رو د مع، گیرد میکمتر صورس 

عو . رس دعشت  باشـد ممغا، تکمّیبیشتر بر کیفیت عست تا  تأکیدک  

بامـد بـ    ، و م ـدودمت منـاب   مک طرف با توج  ب  رشد جمعیت 

شـتر پـیش رفـتم عمـا عو سـو  دمگـر مخـاطرعس        ید بیسمت تول

 . رومکرد کشاورو  سبز رع عجتناب  اپذمر  موده عست، سیمت

عرضـ  مـوعد     ع یـره معتبر و و ج ها  هم عکنون در فروشگاه

بـا عنـوعن     بسـت  بنـد    ها مرغ، و تره بار یوهم یادمنم ما مییذع

 مگرمرغ سبز  ام د کنند میعفرعد گمان  یبرت. دمرغ سبز وجود دعر

گفتـ    یمـرغ سـبز بـ  مریـ     یقـت عما در حق، عست یکمرغ عرگا 

عسـتفاده   بیوتیـک  آ تـی عو ، ک  در طول دوره پـرورش آن  شود می

بسـت  بـ     یـور در صنعت ط یمصرف ها  بیوتیک یآ ت.  شده باشد

سـتور  طبق د مدبا معنی، دوره من  مصرف دعر د مکهر کدعم ،  ور

ب   یورعو مصرف آن قب  عو فرستادن ط، بیوتیک آ تیبروشور   رو

عو سـ    دوره من  مصرف معموالً منک  ع، کرد یر کشتارگاه جلوگ

 یـور در گوشـت ط  بیوتیـک  آ تـی  ما بقا. عست یرمتغ ووروو تا    ر

 مـن و ع ما ـد  یمـ  یبـاق  یبیـوتیک  آ تـی پرورش دعده شده با بر ام  

 ع سـان  بـدن  وعرد هـا   ور مرغ منمصرف ع با یبیوتیک آ تی ما بقا

، گـذعرد  یم  رع ب  جا مر صدماس جبرعن  اپذ ک  معموالً شود می

بـ  وضـوگ قابـ      منـده عررعس مخرب در کودکان و  س  آ منک  ع

 . مشاهده توعهد بود

رع کـ  پـرورش    امیهـ   مریدعر ها  مرغ یساومان دعمپزشک

رع دعر ـد در   وتیـک بی آ تـی عـدم عسـتفاده عو     عدعا هامشان دهنده

پـرورش    تـا صـ ت عدعـا   ، کنند می مشمختلد آوما ها   وبت

شـده   یـد م لب بـ  مـرغ تول   منع تأمیدبعد عو ، کنند تأمیددهنده رع 

صورس  مند شده ب  عیگرچ  مرغ تول. شود می شان مرغ سبز دعده 

 یـد مرغ تول منع یول، باشد میسالم و م مئن جهت مصرف  یمری

مسئل  مهم . کند مافتدر یک شان مرغ عرگا  دتوع  میشده هرگز  

در عمن بین قیمت تمام شده عمن م صول و آگـاهی عو تمامـ  بـ     

با توج  بـ   . باشد میبرع  آن  کنندگان مصرف( WTP) 5پردعتت

قیمت تمام شده آن باالتر عو مرغ صـنعتی  ، شرعم  تولید مرغ سبز

و میزعن تقاضا بوده و موفقیت در تولید و عرض  آن  یاو ب  آگاهی ع

، رو عو عمـن . کننـدگان بـرع  آن دعرد   و تمام  ب  پردعتـت مصـرف  

کنندگان برع  عمن  عرومابی میدع ی میزعن تمام  ب  پردعتت مصرف

 . م صول در باوعرها  مکا ی مختلد بسیار حا ز عهمیت عست

                                                      
1. Willingness to Pay 
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 پیشینه تحقیق -2

ها  مختلد تـارجی و دعتلـی بـ  بررسـی تمامـ  بـ         پژوهش

وعم  مثرر بـر آن در تصـو  م صـوالس سـبز و     پردعتت و ع

بـا عسـتفاده عو   ( 7051) 5م مد و همکـارعن . ع د عرگا یک پردعتت 

 بـ  پردعتـت   مـ  بـر تما مثرر عوعم   یب  بررس یو یمدل رگرس

(WTP )در  یـک عرگا  میم صوالس یذع برع  کنندگان مصرف

، سن یرها  قش متغ یا گرب مج تا. پردعتتند یعمارعس مت ده عرب

تا وعر و درآمد ب  عنـوعن    تعدعد عع ا، ییسس   ت ص، یتلم

بـ    بـاالتر  یمـت پردعتـت ق   بـرع  گیر  یمدر تصم مهمعوعم  

حسـن  . باشد می رعمج می سبت ب  موعد یذع م صوالس عرگا یک

7شاهی و همکارعن
گـذعر    بـا عسـتفاده عو روش عروش  ( 7051 (

م  بـ   ب  برآورد تما 1و مدل الجیت ترتیبی (CVM) 9مشرو 

 تامج حاص  . پردعتت عضاف  برع  م صوالس عرگا یک پردعتتند

وجـود کودکـان و   ، آمـووش ، بیا گر عرر مثبت عوعملی ما ند سن

آگـاهی عمـومی   ، عستا دعردها  بهدعشتی، عفرعد مسن در تا وعده

  م صوالس سالم و ت ر مـوعد یـذعمی م ـر بـر     ها ومژگیعو 

( 7051) 1کی و همکارعنشهر. باشند میزعن تمام  ب  پردعتت می

ــک در    ــرع  م صــوالس عرگا ی ــالقوه ب ــرآورد تقاضــا  ب ــ  ب ب

ها  مورد  یاو با تکمیـ    دعده. تا وعرها  ساکن شیرعو پردعتتند

پرسشنام  و با عستفاده عو علگـو  الجیـت مـورد تجزمـ  و      900

درآمـد  ، سـ   ت صـییس  ، متغیرها  سـن . ت لی  قرعر گرفت

وعج  با مشکیس موعد یذعمی ییرآلـی  تعدعد تا وعرها  م، ماها  

منفـی بـر    تـأریر و متغیرها  ع دعوه تا وعر و جـن   ، مثبت تأریر

بـ   ( 7051) 3عمیر ـژعد و همکـارعن  . س   عحتمال تقاضا دعشـت 

تخمین تمام  ب  پردعتت برع  مصرف شیر عرگا یـک در شـهر   

متغیرهـا   . تهرعن بـا عسـتفاده عو رگرسـیون الجیـت پردعتتنـد     

فاصـل   ، میزعن ت صییس، سن، بق  تا وعدگی بیمار سا، درآمد

کیفیـت شـیر عرگا یـک و    ، عطیر رسا ی ب  مردم، تا مرکز ترمد

عرـر قابـ  تـوجهی بـر تمامـ  بـ  پردعتـت        ، قیمت عرع ـ  شـده  

 2شـیاهو و همکـارعن  . کنندگان بـرع  شـیر آلـی دعشـت     مصرف

، 8و رگرسیون  سـبی  گذعر  مشرو  با عستفاده عو عروش (7051)

                                                      
1. Muhammad et al. (2015) 

2. Hassanshahi et al. (2015) 

3. Contingent Valuation Method (CVM)  

4. Ordinal Logit Model 

5. Shahraki et al. (2015) 

6. Amirnejad et al. (2015) 

7. Xiao et al. (2015) 

8. Comparative Regression 

.   بررسی تمام  ب  پردعتت برع  یذع  سبز در چین پردعتتندب

دو متغیـر  ، ک  دو عام  سـن و درآمـد   باشد می تامچ بیا گر عمن 

بــر عمــن عســاس . باشــند مهــم بــرع  تمامــ  بــ  پردعتــت مــی

درصـد بیشـتر بـرع      12کننـدگان حاضـر بـ  پردعتـت      مصرف

درصد بیشتر برع  گوشت سبز  سـبت بـ     10سبزمجاس سبز و 

 . باشند م صوالس متعارف می

 ءآذربامجان یربی در ومین  تولید مـرغ گوشـتی جـز   عستان 

م صـول   کـ  بـ  دلیـ  کیفیـت    ، ها  صادرکننده عسـت  عستان

کشـتارگاه صـنعتی    57. باوعر توبی در دعت  کشور دعرد، تولید 

آذربامجـان یربـی دعرع    عستان . باشد میعستان فعال  عمن  یز در

هـزعر   933بـا هرفیـت مـک میلیـون و      وعحد مرغ گوشتی 393

ساومان جهاد کشاورو  عسـتان آذربامجـان   ) ق ع  در دوره عست

ب  عنوعن مرکـز عسـتان آذربامجـان    ، شهر عرومی . (5931، یربی

،  فـر جمعیـت   332133بـا  5930یربی طبق سرشـمار  سـال   

دهمین شهر پرجمعیت عمرعن و دومین شـهر پرجمعیـت من قـ     

هدف کین پژوهش حاضـر  . آمد ار میشمال یرب عمرعن ب  شم

ــابی ــت   عروم ــ  پردعت ــ  ب ــت  تمام ــ  پردعت ــ  ب ــزعن تمام و می

در شـهر عرومیـ     گوشت مرغ سبزکنندگان شهر  برع   مصرف

ــی ــد م ــین. باش ــا    ، همچن ــ  عو علگوه ــامج حاص ــ   ت مقامس

در تصو  گوشـت   50بست  _و ع تها  3باو _گذعر  ع تها  عروش

 . ظر قرعر گرفت  عستمرغ سبز  یز در عمن پژوهش مد 
 

 ها روشمواد و  -3

عفـرعد   پردعتت ب  تمام  برآورد در مناسب  مو   حجم تعیین  برع

 55کارسـون  و میشـ    پیشـنهاد کـاربرد روش  ، برع  مـرغ سـبز  

بـ  ععتقـاد عمشـان در رهیافـت     . مد ظر قرعر گرفت  عسـت  (5383)

   ب  پردعتت برآورد شدهمگذعر  مشرو  درصد ع  رعف تما عروش

نکـ   م ـ  ع ،   ب  پردعتت وعقعی جامعـ  بامـد کمینـ  شـود    معو تما

  بـ  پردعتـت بـرآورده شـده عو     مـ ساو  مقدعر م لق تما حدعق 

: 5930، فتاحی و فـت  وعده )   ب  پردعتت وعقعی صورس گیردمتما

ب مع  عو ضـر   ین عست ک  برآورد عولماو ب  عی   من شرعمدر ع. (13

در ( WTP) کننـدگان  تـت مصـرف  رعس مقادمر تمام  ب  پردعییتغ

ب  عمن منظور رعب   ومر ب  منظـور م اسـب  ضـرمب    . عتتیار باشد

 :گیرد میمورد عستفاده قرعر ( V) تغییرعس

                                                      
9. Open - Ended 

10. Close - Ended 

11. Mitchell & Carson (1989) 
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(5) V
TWTP


  

ع  رعف معیار مقادمر تمام  ب  پردعتت عبـرعو شـده    ، ک  در آن

 بـا . باشـد  مـی  WTP وعقعـی  مقـدعر  TWTP وآومون  در پیش

ب  ، آومون ها  پیش با عستفاده عو دعده رعسییتغ بمضر تعیین مقدعر

 . دآور دست رع ب   مو   حجم توعن می رمو  رعب کمک 

(7) 
2 2

t t V
n

d RWTP d

    
       

 

 و t-studentه مقـدعر آمـار   t،  مو  حجم  n، فوق رعب   در

RWTP  مقدعرWTP   آومـون و   برآورد شـده عو پـیشd   درصـد

توسـ  م قـق    dمقدعر . باشد می TWTP عو RWTPعتتیف 

ک  چند درصد ع  رعف عو مقدعر وعقعی  دهد میتعیین شده و  شان 

WTP گـذعر   عروش م العاس در. برع  م قق قاب  قبول عست ،

موالمی و کاوسـی  ) باشد می 9/0و  01/0بین  dل مقدعر قاب  قبو

پژوهش در مرحلـ  پـیش آومـون     در عمن. (971: 5983، کیشمی

  هـا  دعده سخ  پرسشنام  تووم  گردمد و با عسـتفاده عو   10تعدعد 

 فـر بـ  عنـوعن     789تعدعد ، آومون و روش میش  و کارسون پیش

 . حجم  مو   ع تخاب گردمد

عبـرعو شـده بـ      ها    رمال در پاسخ  آمار م با توج  ب  وجود توو

ـ  در م گذعر  باو عروش _پرسش ع تها  مـن در ع، آومـون  یشرحلـ  پ

 کنندگان ب  پردعتت مصرف م تما یزعنم یر گ ع دعوه  م الع  برع

 مـن ع. عستفاده شد( DDC) 5بعد  دو دوگا   ع تخاب پرسشنام  عو

کمتـر بـ     مـا  یشـتر ب پیشنهاد مکو ع تخاب  یینروش مستلزم تع

ـ "بـ  جـوعب    یشـتر ب یشـنهاد کـ  پ  باشد می ی عول یشنهادپ و  "یبل

 . شود میپاسخ دعده  یا بم "یرت" کمتر ب  جوعب یشنهادپ

پرسشنام  مـورد عسـتفاده در سـ  بخـش     ، پژوهش حاضر در

ــدگرد یطرعحــ یعصــل ــ  ، بخــش عول در. م ــو  ب عطیعــاس مرب

در بخـش  ، مانپاسـخگو   و عقتصـاد  یعجتماع،  فرد  ها ومژگی

 سبت ب  م صوالس سبز م رگ شـد و در  ی  گرش ها  م دوم گو

. شـد  رگب  پردعتت عفرعد م  م مربو  ب  تما بخش سوم سثعالس

 یبروشـور عطیعـات  ، در بخش سوم گذعر  س عروشسثعالقب  عو 

 آومـون  یشپ مجو سپ  برعساس  تا مددر مورد مرغ سبز عرع   گرد

سـ   ، ب  صورس یشتر  سبت ب  مرغ صنعتیب یشنهاد س  درصد پ

 . مدپرسش وعبست  ب  هم عرع   گرد

عسـاتید و   فـر   70 ظـر  عو ، صـور   مـی روع گیر  ع دعوه برع 

پرسشـنام    ساتتار  عشکاالس در  تیج ، ستفاده شدع متخصصان

                                                      
1. Dichotomous Double-Bounded Choice 

 هـاهر   روعمـی  ساتتن برآورده جهت الوم عصیحاس و شناسامی

 م تـوعمی  ععتبـار   ظر عو پرسشنام  روعمی عاملی. پذمرفت صورس

منظور عحتسـاب   ب . عست رسیده عساتید و متخصصان میدأب  ت یز 

 10ع  ک  تعـدعد   پیش آومون ع جام شد ب  گو  ، ار پرسشنام ععتب

. ها در مک آومـون مقـدماتی تکمیـ  گردمـد      ام   سخ  عو پرسش

 ضـرمب ععتبـار آلفـا     SPSS20 عفـزعر  سپ  بـا عسـتفاده عو  ـرم   

آمد ک   شـان   دست ب ،   عرع   شدهها برع  پاسخ 89/0 7کرو باخ

 . ردعر دها عو ععتبار باالمی برتو پرسش دهد می

ــنام  ــ ، در قســمت دوم پرسش ــور ب ــنجش منظ ــرش  س  گ

قالـب   در میهـا  گومـ  ، کنندگان  سبت ب  م صوالس سبز مصرف

،  ظر   ـدعرم ، مخالد، مخالد کامیً)  ع گزمن  پنج لیکرس طید

 روش عو عسـتفاده  با و   ظر مبا ی برعساس، (موعفق کامیً، موعفق

هـا و    امـ   پامـان  در ودموج تجارب همچنین و ع  م الع  کتابخا  

در  عسـاتید  تجربـ   عو عستفاده و پژوهش عنوعن با مرتب  ها  مقال 

 ،بخـش  1 قالـب  در گوم  70  تیج  در گردمدم طرعحی، ومین  عمن

 ،(گومـ   1) (ترمـد سـالم  مثلفـ   ) ،(گوم  1) (عمومی ترمدمثلف  )

آگـاهی   مثلف ) ،(گوم  2) ( گرش  سبت ب  فوعمد مرغ سبزمثلف  )

گردمـد   طرعحـی  پرسشـنام   در، (گوم  1) (ها ت ر آ تی بیوتیکعو 

 و گردمـد   گـذعر  عروش پنج تا مک عو، برعساس میزعن فرعوع ی ک 

تقی پور و ) شدعستفاده  ومر رعب   عو پاسخگومان  بند گروه  برع

 . (3: 5937، همکارعن

A= ضعید:A<Mean-SD 

B= متوس    :Mean-SD<B≤ Mean 

C= توب:Mean<C≤ Mean+SD 

D= عالی   :Mean+SD<D 

(9) 

 DDC بسـت   -ع تهـا  گذعر  با توج  ب  کاربرد رهیافت عروش

ــا   در عمــن پــژوهش و دو عروشــ  بــودن مقــادمر متغیــر وعبســت  م

پـذمرش مبلـغ   ) کننـدگان  ها  عبرعو شـده عو سـو  مصـرف    پاسخ

پیشنهاد  معادل با مک و عدم پذمرش مبلغ پیشنهاد  معادل بـا  

بـ  منظـور    نجی ع تخـاب دوتـامی الجیـت   علگو  عقتصادس، (صفر

مورد عستفاده قـرعر  سبز  مرغد متر  گذعر  برع تشکی  تاب  عروش

ت یـ کـ  م لوب  عساسـی در عمـن علگـو عمـن عسـت      فـر  . گرفت

ـ کنندگان تابعی عو تر مصرف درآمـد و  ، ت عو م صـول مد و رضـا م

( iP) عگـر عحتمـال  . عجتماعی فرد عسـت  _  عقتصاد  ها ومژگی

پذمرش مبلغ پیشنهاد  بیشتر برع  ترمد هر کیلوگرم مـرغ سـبز   

1iY  آ گاه ، باشد 1 iP عدم پـذمرش مبلـغ    ز عحتمالی

                                                      
2. Cronbach’s Alpha 
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ــرغ ســبز  ــد م ــرع  ترم 0iY) پیشــنهاد  ب  )ــود . توعهــد ب

بر پذمرش مبلغ پیشـنهاد    رها  پیوست  و موهومی مختلفییمتغ

ـ کننده بـرع  تر  عو سو  مصرف ، باشـند  مـی مـثرر  سـبز   مـرغ د م

و پارعمترهـا    iXعم بـا i رهـا رع بـرع  فـرد   ین متغمـ مجموع  ع

ـ علگو  الجیت ب  صـورس و . دهند  شان می Bبا  یز مربوط  رع ر م

 (:11: 5937، کیامی)  شان دعده توعهد شد

(1)  
 

 
 

'
1 '

1 '
i i

e B x
P P Y B X

e B x
   



 

ب رگرسیون بـرآورد شـده در علگـو     مر ضرعیتفس، پ  عو برعوش

مـورد  7عرر  هامیو  5کشش بلک  دو مقدعر، باشد میت مد ظر  یالج

1iYر در عحتمالییتغ. عرومابی قرعر توعهد گرفت  ـ بر عرر تغ ر یی

ی توع ـده  مر  هار توضی ی ک  ب   ام عریک وعحد  در مقدعر متغم

 ر م اسـب  توعهـد شـد   مت ب  صورس ویو در علگو  الج شود می

 :(81 :5381، و همکارعن جاج)

(1) 2

e( )
.

(1 e( ) )

i
K

k

P B x
ME B

x B x


 

 
 

  و یـ بستگی ب  عحتمال عول، ر در عحتمالییمقدعر تغ، در علگو  فوق

رهـا  توضـی ی و   ی  هم  متغی  عولها عروشن بستگی ب  مبنابرع

  ییر توضـ یـ ر  متغمپـذ  کشش، گرمعو سو  د. دب آ ها دعرمضرع

kـ در علگو  الج، عم ـ عو رعب ـ  و  تـوعن  مـی ت رع ی  ر تعیـین  مـود  م

 (:792: 7057، کاوسی کیشمی)

(3) 
2
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.

( )
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دومین رهیافت مورد عستفاده ب  منظور بررسی تمام  ب  پردعتـت  

 گـذعر   رهیافـت عروش ، شهرو دعن عرومی  برع  گوشت مرغ سـبز 

. صـورس گرفـت  9ک  با عستفاده عو علگو  توبیت باشد میباو  -ع تها

 گذعر  در علگو  توبیت ب  قرعر ومـر عسـت   معادل  ساتتار  عروش

 (:3: 5939، کاوسی کیشمی و همکارعن)

(2) * 1,2,...,i i iWTP X i N     

,0)2کــ  در آن  )i N   وWTP*  مــک متغیــر پنهــان

مـا آسـتا   سا سـور قابـ       تـر عو   برع  مقـادمر بـزر   بوده ک  

 WTPمقـدعر  . سا سور شده عست، مشاهده بوده و در سامر مقادمر

کاوسی ) ب  وسیل  معادل  ومر تعرمد  مود توعن میمشاهده شده رع 

 (:3: 5939، کیشمی و همکارعن

                                                      
1. Elasticity 

2. Marginal Effect 

3. Tobit 

(8) 
* *

*i

WTP

WTP if WTP
WTP

if WTP



 

 
 



 

 f(WTP) دعرع  تـاب  چگـالی عحتمـال    WTPر پیوست  عگر متغی

 در آن صورس بـ  قـرعر ومـر عسـت    ، مقدعر  رابت بوده باشد و 

 (:3: 5939، کیشمی و همکارعن کاوسی)

(3)  
1*( ) ( ) ( )

i i
d d

f WTP f WTP F 


   
 

WTPعگـر  . مک متغیر شـاتص عسـت   d، در رعب   فوق  

برعبـر بـا وعحـد     dمقـدعر  ، بوده ما مشـاهده سا سـور شـده  باشـد    

WTPدر شــرعم ی کــ  ، همچنــین. باشــد مــی   بــوده مــا

، عو عمـن رو . معادل صفر عست dمقدعر ، مشاهده سا سور شده باشد

WTPوما ی ک    چگالی ، باشدWTP   برعبر بـاWTP* 

WTPم ی ک  شده و در شرع   مقـدعر آن برعبـر بـا    ، باشـد

WTP*عحتمال مشاهده   میـزعن  ، در پژوهش حاضـر . عست

کنندگان برع  ترمـد هـر    درصد تمام  ب  پردعتت عضافی مصرف

کیلوگرم مرغ سبز در قیاس با مـرغ صـنعتی مـورد پرسـش قـرعر      

   سا سور برعبر با صفر در  ظر گرفتـ   آستا، عو عمن رو. گرفت  عست

شد ک  بیا گر عدم وجود تمام  بـ  پردعتـت عضـافی  سـبت بـ       

 . باشد میهزمن  ترمد مرغ صنعتی 
 

 گیری نتیجهبحث و  -4

ـ   515، عو ک  حجم  مو    517درصـد ون و   8/13 ی فر بـا فرعوع 

ـ   سـ     بـر عسـاس  . باشـد  مـی درصـد مـرد    7/10 ی فر بـا فرعوع 

، مردمپلمدرصد و 3/3، سوعد یدرصد ب 7/9، خگومانت صییس پاس

، لیسـا   درصد  1/95، مپلمدرصد فوق د 1/3، مپلمدرصد د 2/52

. باشــند یمــ  درصــد دکتــر 75/1، عرشــد درصــد کارشــناس 71

عقتصـاد  عفـرعد    -فـرد    رهایمتغ ب  مربو   توصیفی ها آماره

تعـدعد  ، (EDU) سـ   ت صـییس  ، (AGE) سـن   مو   شام 

مخارج موعد تـورعکی  ، (REV) درآمد تا وعر، (FN) رتا وع  عع اء

آگـاهی عو فوعمـد   ، (BE) مخارج گوشت مرغ، (FE) عو ک  مخارج

تعـدعد عفـرعد   ، (CE) سابق  عبتی ب  سـرطان ، (OK) مرغ عرگا یک

، (ON) تعـدعد سـالمندعن در تـا وعر   ، (IN) ومر ده سال در تـا وعر 

فعـاس مصـرف   د، (MC) دفعاس مصرف گوشـت قرمـز در هفتـ    

در  (BN) و دفعاس مصرف مـرغ در هفتـ   ( FIC) ماهی در هفت 

 . عرع   شده عست( 5) جدول
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 اقتصادی افراد پاسخگو -ی فردیها ويژگيآمار توصیفي . 1جدول 

 

 قیت ق  ها مافت : مأخذ
 

 خريدی ها  همؤلفهای نگرشي  فراواني پاسخ افراد نمونه به گويه. 2جدول 
 عمومی ترمدمثلف  ها   گرشی فرعوع ی پاسخ عفرعد  مو   ب  گوم  -علد

 گوم   گرشی
مهم  عصیً

  یست

مهم 

  یست
 مهم بی تفاوس

 کامیً

 مهم

 573 511 3 1 7 . قیمت م صول برع  شما تا چ  ع دعوه مهم عست، در هنگام ترمد مرغ( 5

 512 575 9 5 5 . ه بودن م صول برع  شما تا چ  ع دعوه مهم عستکیفیت و تاو ،مزه مدر هنگام ترمد مرغ( 7

 17 525 93 53 51 . برع  شما تا چ  ع دعوه مهم عست، دسترسی آسان برع  ترمد مرغ( 9

 11 527 97 59 57 . بند  برع  شما تا چ  ع دعوه مهم عست مناسب بودن بست ، در هنگام ترمد مرغ( 1

 90 511 30 75 52 . برع  شما تا چ  ع دعوه مهم عست( من ق  جغرعفیامی تا ) رغآگاهی عو منشاء تولید م( 1

 ترمد سالممثلف  ها   گرشی  فرعوع ی پاسخ عفرعد  مو   ب  گوم  -ب

 503 513 53 5 5 . برع  من مهم عست( عار  عو موعد م ر و آ تی بیوتیک) سالم بودن مرغ، در هنگام ترمد( 3

 31 515 18 2 7 . سالم عست، وون کمتر و چربی پامینب   ظر من مرغ با ( 2

 31 513 38 9 7 . برع  من مهم عست، برچسب سبز بودن مرغ( 8

 18 513 20 1 7 . برع  من مهم عست( صنعتی ما سبز) در هنگام ترمد آگاهی عو روش تولید مرغ( 3

   فوعمد مرغ سبز گرش  سبت ب لف ها   گرشی مث فرعوع ی پاسخ عفرعد  مو   ب  گوم  -ج

 51 501 537 0 5 . ب   ظر من مرغ سبز طعم و مزه بهتر   سبت ب  مرغ صنعتی دعرد( 50

 70 503 513 0 5 . برتوردعر عستسیمت بیشتر   عوب   ظر من مرغ سبز ( 55

 51 503 518 0 5 . دهد میمرغ سبز ت ر عبتی ب  سرطان رع کاهش مصرف ب   ظر من ( 57

 5 0 77 705 13 . ن مرغ صنعتی ت ر   دعرد و عو ل اظ عروش یذعمی با مرغ سبز تفاوتی  دعردب   ظر م( 59

بامسـتی  ، بنـابرعمن . باشـد  مـی  یاومند م صوالس یذعمی سـالم  ، و دگی سالمب   ظر من ( 51

 . وعحدها  تولید  م صوالس یذعمی سبز ما ند مرغ سبز گسترش مابند
0 5 11 500 598 

و دعدن آگاهی ب  مردم در ومین  مزعما  عسـتفاده عو مـرغ سـبز و م ـرعس      عطیر رسا ی( 51

 . دهد میتمام  ب  مصرف مرغ سبز رع در جامع  عفزعمش ، مرغ صنعتی
0 1 15 505 592 

 51 511 93 38 58 . ب   ظر من تفاوس قیمت مرغ سبز و صنعتی من قی عست( 53

 آماره مد مقدعر کمین  مقدعر بیشین  وعحد متغیر

 71 51 20 سال سن

 1 5 2 مق   ت صییس

 1 5 50  فر تعدعد عع اء تا وعر

 90 2 570 میلیون رمال درآمد تا وعر

 7 5 1 میلیون رمال مخارج موعد تورعکی عو ک  مخارج

 5 5 1 میلیون رمال مخارج گوشت مرغ

 5 0 5 (بلی 5تیر  0)  آگاهی عو فوعمد مرغ عرگا یک

 0 0 5 (بلی 5تیر  0)  سابق  عبتی ب  سرطان

 0 0 9  فر سال در تا وعر 50تعدعد عفرعد ومر 

 0 0 7  فر تعدعد سالمندعن در تا وعر

 5 0 50 تعدعد در هفت  دفعاس مصرف گوشت قرمز در هفت 

 5 0 9 تعدعد در هفت  دفعاس مصرف ماهی در هفت 

 9 0 3 تعدعد در هفت  دفعاس مصرف مرغ در هفت 
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 ها آگاهی عو ت ر آ تی بیوتیک مثلف ی    گرشها فرعوع ی پاسخ عفرعد  مو   ب  گوم  -د

 578 577 73 9 5 . باشد میب  سیمتی قب    بیوتیک آ تیگوشت مرغ عمروو  ب  دلی  مصرف ( 52

ت ر عبـتیء بـ  سـرطان و مقاومـت میکروبـی رع      ، در گوشت مرغ ها بیوتیک آ تیبقاما  ( 58

 . دهد میعفزعمش 
5 7 11 511 25 

 509 570 11 9 7 . دعرع  مقادمر بیشتر  موعد م ر عست، با مرغ سبز مرغ صنعتی در مقامس ( 53

 33 535 10 7 5 . برع  سیمتی ع سان بسیار م ر عست، یبیوتیک آ تیروم  عو دعروها   عستفاده بی( 70

 قیت ق  ها مافت : مأخذ
 

ــنام  ــرش  ، در قســمت دوم پرسش ــنجش  گ ــور س ــ  منظ ب

گومـ    70، ذعمی سـبز کنندگان در تصو  فوعمد مـوعد یـ   مصرف

مثلفـ   . بر مبنا  طید لیکرس عرع   شـد مثلف   1 گرشی در قالب 

  ارهایت معمد آگاها   و رعامزعن تریمی مد موعد یذعمتری عموم

  شـان  رع کننده توس  مصرفی مد موعد یذعمدر هنگام تری عموم

 دهنـدگان  عو پاسخ هامی پرسش طی آن  ریگ ع دعوه  برع. دهد می

 هنگـام  شـده  عرع ـ   هـا   گومـ   عو کدعم هر تیعهم  درج مورد در

 دیـ ط قالـب  در شـد  توعسـت   آ هـا  عو و عسـت  شده پرسش دمتر

ـ ، یستمهم  ، یستعصی مهم   ها  من عو گز یکرتیل ، تفـاوس ی ب

 . مندمهم رع ع تخاب  ما کامیًمهم و 

 بـ   دهنـده  ت دعدن پاسـخ یعهم، مید سالم موعد یذعمتر مثلف 

 کـ  ، دهـد  مـی   شـان  رعی سـیمت   دعردهاعستا  و  فرد سیمت

 سـالم ی و دگ دعشتن  برع آ ها تمرعای سیمت متخصصان توس 

 پاسـخگومان  عو هامی درگوم  آن  ریگ ع دعوه  برع. شود می  یتوص

ک م ا مخالفت تود رع با هرمتوعست  شده عست ک  درج  موعفقت 

لد تـا  مخـا  کامیًکرس عو ید لیدر قالب ط، شده عرع    ها  معو گو

 . موعفق  شان دهند کامیً

 در عفرعدی آگاه زعنیم، مرغ سبز مد گرش  سبت ب  فوعمثلف  

. سـنجد  یم مرغ سبز و  گرش آ ها  سبت ب  عمن م صول رع مورد

 عفـرعد ی آگاه زعنیم ها یوتیکب یعو ت ر آ ت یآگاهمثلف  همچنین 

مـورد سـنجش   ، در گوشـت مـرغ رع   بیوتیک آ تیوجود  ت رعس عو

 درجـ   کـ   عسـت  شـده  پاسخگو توعسـت   عو در آ ها، دهد می قرعر

 عو کمـ هر بـا  کـرس یل دیـ ط درقالـب  رع تود مخالفت ام موعفقت

 . ها ععیم دعرد  مگو

س  درصـد  ، بر عساس  تامج پیش آومون، در علگو  ع تها بست 

د مـ شتر برع  تریدرصد پردعتت ب 30و  51، 90پیشنهاد  شام  

هـا    پاسـخ .   مرغ صنعتی عرع   شدلوگرم مرغ سبز  سبت بیهر ک

 . عرع   شده عست( 9) جدولشهرو دعن  مو   ب  عمن مبالغ در 

 

درصد پیشنهادی  وضعیت پاسخ گويي به سه. 3جدول 

 برای خريدمرغ سبز

 وضعیت پذمرش

مبلغ 

پیشنهاد  

 عولی 

 (درصد 90) 

مبلغ 

پیشنهاد  

 پامین

 (درصد 51) 

مبلغ 

پیشنهاد  

 باال

 (درصد 30) 

مرش مبلغ پذ

 پیشنهاد 

 53 503 509 تعدعد

 2/3 1/98 1/93 درصد

عدم پذمرش 

مبلغ 

 پیشنهاد 

 81 25 580 تعدعد

 2/73 5/71 3/39 درصد

 جم 
 509 580 789 تعدعد

 1/93 3/39 500 درصد

 قیت ق  ها مافت : مأخذ

بـ   ، بر عساس تجرب  م العاس پیشین و  یاوهـا  علگوسـاو   

، کنندگان برع  مـرغ سـبز   ب  پردعتت مصرفمنظور برآورد تمام  

، (AGE) سـن ، (BID) متغیرها  توضـی ی درصـد پیشـنهاد    

ــ ــ  ، (GENDER) تیجنس ــر رتب ــییس  متغی ــ   ت ص  ع  س

(EDU) ، ــا وعر ــا  ت ــدعد عع  ــمتغ، (FN) تع ــا وعری ــد ت  ر درآم

(REV) ، سهم مخارج موعد تورعکی عو ک (FE) ، مخارج گوشت

تعـدعد  ، (CE)   عبتی ب  سـرطان متغیر موهومی سابق، (BE) مرغ

 تعـدعد سـالمندعن در تـا وعر   ، (IN) عفرعد ومـر ده سـال در تـا وعر   

(ON) ،ا  یذعمی هفتگـی ه دفعاس مصرف گوشت قرمز در وعده 

(MC) ،هــا  یــذعمی هفتگــی دفعــاس مصــرف مــاهی در وعــده 

(FIC) ،ها  یذعمی هفتگی دفعاس مصرف مرغ در وعده (BN ) و

شـاتص  گرشـی   ، (AS1) ومی ترمـد عم مثلف شاتص  گرشی 

شاتص  گرش  سبت بـ  فوعمـد مـرغ    ، (AS2) ترمد سالم مثلف 

آگـاهی عو ت ـر    مثلفـ  شاتص  گرشی ، (AS3) سبز و عرگا یک

 دعر معنـی بـا توجـ  بـ     . مد ظر قرعر گرفت( AS4) ها بیوتیک آ تی

 ،(Age)  بودن آمار  ضـرعمب رگرسـیون متغیرهـا  توضـی ی    

(Gender)، (FN)، (REV)، (FE)، (BE)، (CE)، (IN)، 

(ON)، (MC )متغیر توضی ی موهـومی  و (AS4) ،   صـفر بـودن
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هم ومان عمن ضرعمب بـ  ل ـاظ آمـار  و عمکـان حـذف آ هـا عو       

. مورد عرومابی قرعر گرفـت  5وعلد علگو  الجیت با عستفاده عو آومون

بـرع  آومـون فـوق     55مقدعر آماره م اسباتی وعلد با درج  آوعد  

درصد عست  20بوده و س   عحتماالتی مرتب  با آن  57/8 برعبر با

مبنی بر صفر بودن همزمـان  ( H0) ک  بیا گر پذمرش فر  صفر

ضرعمب رگرسیون عمن متغیرها ب  ل اظ آمار  و عمکان حذف آ ها 

 تامج حاص  بعـد عو حـذف متغیرهـا     . باشد میعو علگو  الجیت 

 :  ب  قرعر ومر عستدعر معنیفاقد 

نتايج حاصل از برازش الگوی الجیت بعد از . 4جدول 

 یدار معنيحذف متغیرهای فاقد 

متغیر 

 توضی ی
ضرمب 

 رگرسیون

ع  رعف 

 معیار
 tآماره 

کشش 

وو ی 

 تجمعی

 عرر  هامی

BID *5953/0- 0575/0 83/50- 750/5- 0738/0- 

EDU *7153/0 0818/0 32/7 9332/0 0133/0 

FIC **1959/0 5331/0 113/7 0818/0 0321/0 

BN *3711/0 5595/0 190/1 3539/0 5151/0 

AS1 
*2077/0 5857/0 821/9 1399/0 5182/0 

AS2 
*2109/0 5311/0 199/1 1383/0 5333/0 

AS3 
*1080/0 5301/0 533/9 1759/0 5518/0 

عر  عو 

 ءمبدع
357/1- 1831/0 871/2- 183/5- - 

در  دعر معنی***، رصدد 1در س    دعر معنی**، درصد 5در س    دعر معنی*

 درصد 50س   

 ت قیق  ها مافت : مأخذ

ت ـی در بـین متغیرهـا      بررسی وجود ما عـدم وجـود هـم   

عو ، ت ـی  برع  بررسی وجود هـم . گا   ع جام شد توضی ی هشت

ت ی  آومون تجزم  وعرما   عستفاده شد ک  بیا گر عدم وجود هم

وعرمـا    آومون  اهمسا ی ، دومین آومون کنترل تشخیصی. عست

LM2 مقدعر آماره م اسباتی. باشد میLM2     2بـا درجـ  آوعد 

عست کـ    33/0بوده و س   عحتماالتی مرتب  با آن 57/0برعبر با 

مبنـی بـر عـدم وجـود عتـیل      ( H0) بیا گر پذمرش فر  صـفر 

در رگرسـیون  . باشـد  مـی  اهمسا ی وعرما   در بین عجزعء عتیل 

برعبـر بـا    (LR)  مـامی   ترعسـ  الجیت بـرآورد شـده مقـدعر آمـاره    

، بوده ک  با توج  ب  عروش عحتمـاالتی صـفر بـرع  آن    575/900

. گیـرد  مـی قـرعر   تأمیـد   کلی رگرسـیون الجیـت مـورد    دعر معنی

مـک  ، عوهلر-کرع ، مادعال، مقدعر ضرعمب تعیین عسترال، همچنین

 11/0، 93/0، 11/0، 15/0، 18/0فادن و چو ب  ترتیـب برعبـر بـا    

                                                      
1. Wald 

  علگـو  بـرآورد   یصـ   بینی پیشدرصد ، سو  دمگر عو. باشد می

باال  علگـو    بینی پیشدرصد بوده ک  قدرس  80ز برعبر با یشده  

 . دهد میقرعر  تأکیدالجیت برآورد شده رع مورد 

مقدعر ع تظار  تمام  ب  پردعتت بیشـتر بـرع  هـر کیلـوگرم     

مرغ سبز در قیاس با مـرغ صـنعتی بـر عسـاس تروجـی علگـو        

معنـی عفـرعد   . درصـد عسـت   81/71وتامی الجیت معادل ع تخاب د

درصد بیشتر  سـبت   81/71 مو   حاضر د برع  صفت سبز بودن 

 . ب  مک کیلوگرم گوشت مرغ صنعتی پردعتت  مامند

 دعر معنـی باو  یز بـا توجـ  بـ      _گذعر  ع تها در علگو  عروش

  بــودن آمــار  ضــرعمب رگرســیون متغیرهــا  توضــی ی ســن 

(AGE) ،تیجنس (GENDER) ،  سـ   ت صـییس (EDU) ،

سـهم مخـارج   ، (REV) درآمد تا وعر، (FN) تعدعد عع ا  تا وعر

سابق  عبتی ، (BE) مخارج گوشت مرغ، (FE) موعد تورعکی عو ک 

تعـدعد  ، (IN) تعدعد عفرعد ومر ده سال در تـا وعر ، (CE) ب  سرطان

دفعــاس مصــرف گوشــت قرمــز در ، (ON) ســالمندعن در تــا وعر

صـفر  ، (AS4)  گرشـی  مثلف و ( MC) ا  یذعمی هفتگیه وعده

بودن هم ومان عمن ضرعمب ب  ل اظ آمار  و عمکان حذف آ ها عو 

. علگو  توبیت با عستفاده عو آماره وعلد مـورد عرومـابی قـرعر گرفـت    

بوده و  03/2برعبر با  55مقدعر آماره م اسباتی وعلد با درج  آوعد  

عسـت کـ  بیـا گر پـذمرش      23/0س   عحتماالتی مرتب  بـا آن  

مبنی بر صفر بودن همزمان ضرعمب رگرسـیون  ( H0) فر  صفر

عمن متغیرها ب  ل اظ آمار  و عمکان حذف آ ها عو علگـو  توبیـت   

  بـ   دعر معنـی  تامج حاص  بعد عو حذف متغیرها  فاقد . باشد می

 . عست( 1) جدولقرعر 

حذف نتايج حاصل از برازش الگوی توبیت بعد از . 5جدول 

  یدار معنيمتغیرهای فاقد 

 متغیر
ضرمب رگرسیون 

  رمال شده
 tآماره 

ضرمب 

رگرسیون 

  رمال  شده

کشش 

 ع تظار 

FIC *5223/0 093/7 329/5 0191/0 

BN *9172/0 585/3 975/9 1923/0 

AS1 
*1882/0 739/1 307/1 1813/0 

AS2 
*9587/0 338/9 332/7 9093/0 

AS3 
*9273/0 137/1 155/9 9232/0 

AS4 
*5119/0 788/7 119/5 5130/0 

 - -13/58 -583/2 -321/5 عر  عو مبدعء
در  دعر معنی***، درصد 1در س    دعر معنی**، درصد 5در س    دعر معنی*

 درصد 50س   

 ت قیق  ها مافت : مأخذ
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توبیت منو  ب   رمال بودن   مقبولیت  تامج حاص  عو علگو
مون  رمال بودن عو آومون گشتاور برع  آو. عست عجزعء عتیل آن

در  78/51مقدعر آماره عمـن آومـون   . عستفاده شد( CM) شرطی
( H0) ک  دعل بـر رد فـر  صـفر   ، س   عحتماالتی صفر عست

با توج  بـ   رمـال   . باشد میمبنی بر  رمال بودن عجزع  عتیل 
عو برآوردگر حدعق  ع  رعفاس ،  بودن عجزع  عتیل علگو  توبیت

ک  در عمن برآوردگر رومکـرد  ، شود میعستفاده ( CLAD) م لق
 . بوس عسترپ ب  کار گرفت  شد

گذاری  خروجي رويکرد بوت استرپ برای ارزش. 6جدول 

 باز هر کیلوگرم مرغ سبز در قیاس با مرغ صنعتي –انتها

 تکرعر متغیر
-ضرعمب

 رگرسیون
 31/0فاصل  عطمینان 

FIC 50000 5523/5 

5181/5- 9892/9 
51-50×7 1111/1 

921/0- 9999/9 

BN 50000 5523/9 

3898/5 1159/1 

3123/5 1119/1 

3333/5 3/1 

AS1 50000 
0188/9 

 

8213/0 7172/1 

71/5 371/1 

8175/0 1 

AS2 50000 2018/9 

3293/5 1985/1 

71/5 2777/1 

7022/7 7133/1 

AS3 50000 7 

7981/0 2351/9 

21/0 921/1 

1/0 3103/9 

 

AS4 

 

 

50000 
 

5523/5 

1093/0- 3935/7 
51-50×5 0179/9 

7777/0- 1/7 

 

عر  عو 

 ءمبدع
50000 

 

7917/57- 

2102/53- 2738/1- 

9112/77- 8125/2- 

3351/70- 9930/2- 

 قیت ق  ها مافت : مأخذ
 

مقدعر ع تظار  تمام  ب  پردعتت بیشتر برع  هـر کیلـوگرم   

مرغ سبز در قیاس با مرغ صنعتی بـر عسـاس تروجـی رومکـرد     

 مو   حاضر د معنی عفرعد . درصد عست 2/75بوس عسترپ معادل 

درصـد بیشـتر  سـبت بـ  مـک       2/75برع  صفت سـبز بـودن   

 . کیلوگرم گوشت مرغ صنعتی پردعتت  مامند

 و باو_ ع تها گذعر  رهیافت عروش مقامس   تامج حاص  عو دو

، سـ   ت صـییس  ، بست   شان دعد ک  قیمت پیشـنهاد  _ع تها

، دفعـاس مصـرف مـرغ در هفتـ     ، دفعاس مصرف ماهی در هفت 

 گرش فرد  سبت ب  ، عمومی ترمدمثلف  فرد  سبت ب    گرش

آگـاهی عو ت ـر   مثلفـ    گرش فرد  سبت ب  ، ترمد سالممثلف  

و  گرش فرد  سبت ب  فوعمد مرغ سبز بر میـزعن   ها بیوتیک آ تی

 . تمام  ب  پردعتت عررگذعر عست

در علگـو    عرر مثبت متغیر درآمـد بـر تمامـ  بـ  پردعتـت     

 عوســیو، (7051) بــا  تــامج شــیاهو ســت ب _گــذعر  ع تهــا عروش

شـیا و  ، (7057) و همکارعن کاوسی، (7059)  ها مین، (7059)

 تنکبار، (5939) کاوسی و حیدر ، (5939) حیاتی، (7008) و  

ــافی، (5935) ــو حــق، (5935) م ــاتی، (5930) ج ، (5930) حی

 ی گرش ا ه مثلف  دعر معنیعرر مثبت و ، همچنین. م ابقت دعرد

 _گذعر  ع تهـا  عبرعو شده در علگوها  عروش ب  پردعتت م بر تما

 یدر و ح یکاوس، (5939)  شاهپور مجبا  تا، بست  _باو و ع تها

 منو مجسـتر  یاگارسـ ، (5930) یاتیح، (5937) یکو  ، (5939)

 . م ابقت دعرد( 7002)
 

 پیشنهادها -4-1
عرـر مسـتقیم   ،  تامج حاص  عو پژوهش  شان دعد متغیر  گرشـی 

کننـدگان شـهر     آمار  بر تمام  ب  پردعتت مصـرف  دعر معنی

بـا   شـود  مـی پیشـنهاد  ، عو عمـن رو . عرومی  برع  مـرغ سـبز دعرد  

هـا    تبلیغاس وسـی  و مـنظم م صـوالس عرگا یـک در رسـا       

ــاتی در تصــو  م صــوالس  ، گروهــی  صــب بروشــور تبلیغ

کننـدگان   آگاهی مصـرف ، شهر مختلدعرگا یک و سبز در  قا  

ع  و مزعمـا  عمـن م صـوالس عفـزعمش مافتـ  و       سبت ب  تو

عرر مثبـت  . تقاضا برع  مرغ عرگا یک و سبز در باوعر عفزعمش مابد

در هفتـ  بـر    یدفعاس مصرف مرغ و مـاه  یرها متغ دعر معنیو 

 یشـتر ب تمامـ   دهنـده   مرغ سـبز  شـان    ب  پردعتت برع م تما

 یـ  در شـهر عروم  یدمصـرف گوشـت سـف    برع  کنندگان مصرف

در  یعمـوم  یغـاس تبل شـود  مـی  یشـنهاد پ، رعستا مندر ع. اشدب می

باوعرهـا و   مجـاد ع، یو م رعس مرغ صنعت سبزمرغ  مدفوع  رعستا

کردن  یامه ینم صوالس و همچن منمخصو  ع ها  مشگاه ما

عو جملـ    یعماکن عمـوم  ها و در فروشگاه سبز یدعسیذعها و تول

صورس  یصنعتمرغ  یفیت باک مس مقا برع  ها رستورعن، مدعرس

 .یردگ
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