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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.
JEL: D12, C25.

:چكیده
 عروش و عهمیــت،بــا بــروو ع ــوعر بیمــار هــا و مشــکیس ومســت م ی ــی
. و تولید م صوالس سالم بیش عو پیش مشخص میشود،کشاورو عرگا یک
هدف عو ع جام پژوهش حاضر عرومابی عوعمـ مـثرر بـر تمامـ بـ پردعتـت
5931 مصرفکنندگان شهر برع گوشت مرغ سبز در شهر عرومی در سال
، جامع آمار عمن پژوهش شام کلی شهرو دعن عرومی مـی باشـد.می باشد
789 ک با عستفاده عو دعدهها پیش آومون و روش میش و کارسـون تعـدعد
 عمن پژوهش عو ور کـاربرد و بـ.فر ب عنوعن حجم مو ع تخاب گردمد
 بـ شـیوه میـدع ی و بـا عسـتفاده عو پرسشـنام،روش توصیفی_ همبستگی
 روعمـی م تـوعمی و هـاهر عبـزعر پـژوهش توسـ.صورس پذمرفتـ عسـت
متخصصان و عساتید دع شگاه تأمیـد و جهـت تـأمین ععتبـار پرسشـنام هـا عو
. عسـتفاده گردمـد، بـ دسـت آمـد0/89  ک مقدعر آن،ضرمب آلفا کرو باخ
تجزمـ و ت لیـ دعدههــا جمـ آور شــده بــا عسـتفاده عو ــرم عفزعرهــا
 تامج علگـو. صورس گرفتEXCEL2010  وSHAZAM ،SPSS20
 درصد تمامـ بـ پردعتـت71/81  و75/2 توبیت و الجیت ب ترتیب بیا گر
بیشتر مصرف کنندگان برع هر کیلوگرم مرغ سـبز سـبت بـ ترمـد مـرغ
 گرش سبت ب مثلف،  متغیرها دفعاس مصرف مرغ در هفت.صنعتی عست
5  مثلف ترمد سالم و آگاهی عو ت ر آ تیبیوتیکها در سـ،عمومی ترمد
 در رعسـتا آشـنامی و فرهنـ سـاو مصـرف.درصد معنی دعر مـیباشـند
 بامسـتی دع ـش و، توج بیشـتر بـ مقولـ عمنیـت یـذعمی،م صوالس سبز
، عطیعاس عموم مردم رع در ومین ترمد عمن م صوالس با تبلیغاس رسـا ع
. صب بروشورها تبلیغاتی و کارگاهها آمووشی عرتقاء دعد، مجاو
 علگـو، تمامـ بـ پردعتـت،  عروشگذعر مشـرو:واژههای كلیدی
. علگو توبیت،الجیت
.C25 ،D12 :JELطبقهبندی
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 -1مقدمه
تولید پروتئین با منب حیوع ی ب منظـور تـأمین بخـش مهمـی عو
پــروتئین مــورد یــاو ع ســان عو جمل ـ دیدی ـ هــا بســیار عو
متخصصان تغذم در کشـورها مختلـد د یـا مـیباشـد .تولیـد
گوشت مرغ ب عنوعن مک منب پروتئینی مناسب در سبد کـاال
تا وعرها عمرع ی عو ل اظ قیمت و سیمت سبت ب گوشت قرمز
عو عهمیــت ومــژهع برتــوردعر عســت .بنــابر پــیشبینــی فــا و در
سال 7010تقاضا برع م صـوالس دعمـی تـا 20درصـد عفـزعمش
میمابد .بر عمن عساس ،تولید پامدعر م صوالس دعمی مکی دمگر عو
چالشهـا پـیش رو کشـاورو و دعمپـرور عسـت .مصـرف
گوشت ،شیر و تخم مرغ ب سرعت در حال رشد بوده و عمن باعث
شده تا معیشـت و عقتصـاد روسـتامی بهبـود مابـد .بـا عمـن حـال
مریدعر یز با توج ب قشی ک در تغییر کاربر ومین و ع تقال
بیمار ها دعرد ،یاومند توج تـا در ومینـ مـدمرمت پامـدعر و
گرعمش ب تولیدسبز برع تأمین عمنیت یذعمی جوعم بشر عست
( 7051و  .)FAOدفتر آمار ووعرس کشاورو آمرمکا در گزعرشـی
ب ام "دعم و طیور :باوعر و تجـارس جهـا ی" بـ بررسـی میـزعن
مصرف سرع گوشت در  78کشور مهم جهان ،شام کشـورها
توسع مافت و در حال توسع پردعتت عست .در عمن گزعرش سرع
مصرف گوشت مرغ در عمرعن بالغ بر  71/1کیلوگرم در سال ععیم
شده عست .مصرف عمن ور گوشت در عمرعن طی سالهـا عتیـر
رو د عفزعمشی دعشت عست و عو سال  7002تـاکنون  9کیلـوگرم
ب عوع هر فر عفزعمش دعشت عست ،ک رشد  59درصد رع شان
میدهد ( 7055و  .)USDAمصرف سرع گوشت مرغ در عمـرعن
درسال5939حدود  71/8کیلوگرم می باشد ،ک زدمک ب دو برعبر
متوس مصرف جها ی عست .مصرف گوشت مرغ در عمرعن سبت
ب ع وعر دمگر گوشت ،سال ب سال رو ب عفزعمش بوده ،ب طـور
ک رخ رشد عفزعمش مصرف سـرع آن هـرف  93سـال گذشـت
حدود  1درصد شده عست .مکی عو دالم عفزعمش مصرف گوشـت
مرغ سبت ب سامر گوشتهارع می توعن عفزعمش آگاهی مـردم بـ
مزعما آن برع حفظ سـیمتی ربـ دعد (صـنعت طیـور:5939 ،
.)99
در سالها عتیر تولید گوشت مرغ با کمترمن آلـودگیهـا
شیمیامی و دعرومی مورد توج تا قرعر گرفـت کـ بـ همـین
منظـور پـرورش طیــور سـبز م ــرگ گردمـده عســت .مـرغ ســبز،
م صولی وپـا در جهـان و عمـرعن بـ شـمار مـیآمـد .دعدههـا و
عطیعاس دقیقی عو میزعن تولید آن در کشور ب دلیـ وپـا بـودن

وجود دعرد ،همچنـین بـ دلیـ عمنکـ گوشـت مـرغ م صـول
رعهبرد عست و تولید آن با رومکرد عفـزعمش عملکـرد در ف ـا
کمتر صورس میگیرد ،عمن رو د میتوع د با عهدعف تولید مرغ سـبز
ک تأکید بیشتر بر کیفیت عست تا کمّیت ،مغامرس دعشت باشـد .عو
مک طرف با توج ب رشد جمعیت و م ـدودمت منـاب  ،بامـد بـ
سمت تولید بیشـتر پـیش رفـتم عمـا عو سـو دمگـر مخـاطرعس
سیمت ،رومکرد کشاورو سبز رع عجتناب اپذمر موده عست.
هم عکنون در فروشگاهها معتبر و و جیـرهع عرضـ مـوعد
یذعمی ما میادمن میوه و تره بار ،مرغها بسـت بنـد بـا عنـوعن
مرغ سبز وجود دعرد .برتی عفرعد گمان میکنند مرغ سبز ام دمگر
مرغ عرگا یک عست ،عما در حقیقـت مـرغ سـبز بـ مریـی گفتـ
میشود ک در طول دوره پـرورش آن ،عو آ تـیبیوتیـک عسـتفاده
شده باشد .آ تی بیوتیکها مصرفی در صنعت طیـور بسـت بـ
ور ،هر کدعم مک دوره من مصرف دعر د ،معنی بامد طبق دسـتور
رو بروشور آ تیبیوتیک ،عو مصرف آن قب عو فرستادن طیور ب
کشتارگاه جلوگیر کرد ،ک عمن دوره من مصرف معموالً عو سـ
روو تا روو متغیر عست .بقاما آ تـیبیوتیـک در گوشـت طیـور
پرورش دعده شده با بر ام آ تـیبیـوتیکی بـاقی مـیما ـد و عمـن
بقاما آ تی بیوتیکی با مصرف عمن ور مرغهـا وعرد بـدن ع سـان
میشود ک معموالً صدماس جبرعن اپذمر رع ب جا میگـذعرد،
ک عمن عررعس مخرب در کودکان و س آمنـده بـ وضـوگ قابـ
مشاهده توعهد بود.
ساومان دعمپزشکی مرغها مریدعر هـامی رع کـ پـرورش
دهندههامشان عدعا عـدم عسـتفاده عو آ تـیبیوتیـک رع دعر ـد در
وبتها مختلد آومامش میکنند ،تـا صـ ت عدعـا پـرورش
دهنده رع تأمید کنند ،بعد عو تأمید عمن م لب بـ مـرغ تولیـد شـده
شان مرغ سبز دعده میشود .گرچ مرغ تولید شده ب عمن صورس
مریی سالم و م مئن جهت مصرف میباشد ،ولی عمن مرغ تولیـد
شده هرگز میتوع د شان مرغ عرگا یک درمافت کند .مسئل مهم
در عمن بین قیمت تمام شده عمن م صول و آگـاهی عو تمامـ بـ
پردعتت )WTP( 5مصرفکنندگان برع آن می باشد .با توج بـ
شرعم تولید مرغ سبز ،قیمت تمام شده آن باالتر عو مرغ صـنعتی
بوده و موفقیت در تولید و عرض آن یاو ب آگاهی عو میزعن تقاضا
و تمام ب پردعتـت مصـرفکننـدگان بـرع آن دعرد .عو عمـنرو،
عرومابی میدع ی میزعن تمام ب پردعتت مصرفکنندگان برع عمن
م صول در باوعرها مکا ی مختلد بسیار حا ز عهمیت عست.
1. Willingness to Pay

فصلنام علمیپژوهشی پژوهشها رشد و توسع عقتصاد  ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،مکرر تابستان 5931

 -2پیشینه تحقیق
پژوهشها مختلد تـارجی و دعتلـی بـ بررسـی تمامـ بـ
پردعتت و عوعم مثرر بـر آن در تصـو م صـوالس سـبز و
عرگا یک پردعتت ع د .م مد و همکـارعن )7051( 5بـا عسـتفاده عو
مدل رگرسیو ی ب بررسی عوعم مثرر بـر تمامـ بـ پردعتـت
( )WTPمصرفکنندگان برع م صوالس یذعمی عرگا یـک در
عمارعس مت ده عربی پردعتتند .تامج بیا گر قش متغیرها سن،
ملیت ،س ت صییس ،تعدعد عع ا تا وعر و درآمد ب عنـوعن
عوعم مهم در تصمیمگیر بـرع پردعتـت قیمـت بـاالتر بـ
م صوالس عرگا یک سبت ب موعد یذعمی رعمج میباشد .حسـن
شاهی و همکارعن )7051 )7بـا عسـتفاده عو روش عروش گـذعر
مشرو  CVM)( 9و مدل الجیت ترتیبی 1ب برآورد تمام بـ
پردعتت عضاف برع م صوالس عرگا یک پردعتتند .تامج حاص
بیا گر عرر مثبت عوعملی ما ند سن ،آمـووش ،وجـود کودکـان و
عفرعد مسن در تا وعده ،عستا دعردها بهدعشتی ،آگـاهی عمـومی
عو ومژگیها م صوالس سالم و ت ر مـوعد یـذعمی م ـر بـر
میزعن تمام ب پردعتت میباشند .شهرکی و همکارعن)7051( 1
بــ بــرآورد تقاضــا بــالقوه بــرع م صــوالس عرگا یــک در
تا وعرها ساکن شیرعو پردعتتند .دعدهها مورد یاو با تکمیـ
 900پرسشنام و با عستفاده عو علگـو الجیـت مـورد تجزمـ و
ت لی قرعر گرفت .متغیرها سـن ،سـ ت صـییس ،درآمـد
ماها  ،تعدعد تا وعرها موعج با مشکیس موعد یذعمی ییرآلـی
تأریر مثبت ،و متغیرها ع دعوه تا وعر و جـن تـأریر منفـی بـر
س عحتمال تقاضا دعشـت .عمیر ـژعد و همکـارعن )7051( 3بـ
تخمین تمام ب پردعتت برع مصرف شیر عرگا یـک در شـهر
تهرعن بـا عسـتفاده عو رگرسـیون الجیـت پردعتتنـد .متغیرهـا
درآمد ،سابق تا وعدگی بیمار  ،سن ،میزعن ت صییس ،فاصـل
تا مرکز ترمد ،عطیر رسا ی ب مردم ،کیفیـت شـیر عرگا یـک و
قیمت عرع ـ شـده ،عرـر قابـ تـوجهی بـر تمامـ بـ پردعتـت
2
مصرفکنندگان بـرع شـیر آلـی دعشـت .شـیاهو و همکـارعن
8
( )7051با عستفاده عو عروشگذعر مشرو و رگرسیون سـبی ،

)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
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ب بررسی تمام ب پردعتت برع یذع سبز در چین پردعتتند.
تامچ بیا گر عمن میباشد ک دو عام سـن و درآمـد ،دو متغیـر
مهــم بــرع تمامـ ب ـ پردعتــت مــیباشــند .بــر عمــن عســاس
مصرفکننـدگان حاضـر بـ پردعتـت  12درصـد بیشـتر بـرع
سبزمجاس سبز و  10درصد بیشتر برع گوشت سبز سـبت بـ
م صوالس متعارف میباشند.
عستان آذربامجان یربی در ومین تولید مـرغ گوشـتی جـزء
عستانها صادرکننده عسـت ،کـ بـ دلیـ کیفیـت م صـول
تولید  ،باوعر توبی در دعت کشور دعرد 57 .کشـتارگاه صـنعتی
یز در عمن عستان فعال میباشد .عستان آذربامجـان یربـی دعرع
 393وعحد مرغ گوشتی بـا هرفیـت مـک میلیـون و  933هـزعر
ق ع در دوره عست (ساومان جهاد کشاورو عسـتان آذربامجـان
یربی .)5931 ،شهر عرومی  ،ب عنوعن مرکـز عسـتان آذربامجـان
یربی طبق سرشـمار سـال 5930بـا  332133فـر جمعیـت،
دهمین شهر پرجمعیت عمرعن و دومین شـهر پرجمعیـت من قـ
شمال یرب عمرعن ب شمار میآمد .هدف کین پژوهش حاضـر
عرومــابی تمامــ بــ پردعتــت و میــزعن تمامــ بــ پردعتــت
مصرفکنندگان شهر برع گوشت مرغ سبز در شـهر عرومیـ
مــیباشــد .همچنــین ،مقامســ تــامج حاصــ عو علگوهــا
عروشگذعر ع تها _ باو 3و ع تها _ بست  50در تصو گوشـت
مرغ سبز یز در عمن پژوهش مد ظر قرعر گرفت عست.
 -3مواد و روشها
برع تعیین حجم مو مناسب در برآورد تمام ب پردعتت عفـرعد
برع مـرغ سـبز ،کـاربرد روش پیشـنهاد میشـ و کارسـون
( )5383مد ظر قرعر گرفت عسـت .بـ ععتقـاد عمشـان در رهیافـت
عروشگذعر مشرو درصد ع رعف تمام ب پردعتت برآورد شده
عو تمام ب پردعتت وعقعی جامعـ بامـد کمینـ شـود ،ـ عمنکـ
حدعق ساو مقدعر م لق تمامـ بـ پردعتـت بـرآورده شـده عو
تمام ب پردعتت وعقعی صورس گیرد (فتاحی و فـت وعده:5930 ،
 .)13در عمن شرعم یاو ب عمن عست ک برآورد عولی ع عو ضـرمب
تغییرعس مقادمر تمام ب پردعتـت مصـرفکننـدگان ( )WTPدر
عتتیار باشد .ب عمن منظور رعب ومر ب منظـور م اسـب ضـرمب
تغییرعس ( )Vمورد عستفاده قرعر میگیرد:
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9. Open - Ended
10. Close - Ended
)11. Mitchell & Carson (1989
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TWTP

()5

V 

ک در آن  ،ع رعف معیار مقادمر تمام ب پردعتت عبـرعو شـده
در پیش آومون و  TWTPمقـدعر وعقعـی  WTPمـی باشـد .بـا
تعیین مقدعر ضرمب تغییرعس با عستفاده عو دعدهها پیشآومون ،ب
کمک رعب ومر میتوعن حجم مو رع ب دست آورد.
2

()7

 t 
  t V 
n 
   d 
d

RWTP

2

در رعب فوق n ،حجم مو  t ،مقـدعر آمـاره  t-studentو
 RWTPمقدعر  WTPبرآورد شـده عو پـیشآومـون و  dدرصـد
عتتیف  RWTPعو  TWTPمیباشد .مقدعر  dتوسـ م قـق
تعیین شده و شان میدهد ک چند درصد ع رعف عو مقدعر وعقعی
 WTPبرع م قق قاب قبول عست .در م العاس عروشگـذعر ،
مقدعر قاب قبول  dبین  0/01و  0/9میباشد (موالمی و کاوسـی
کیشمی .)971 :5983 ،در عمن پژوهش در مرحلـ پـیش آومـون
تعدعد  10سخ پرسشنام تووم گردمد و با عسـتفاده عو دعدههـا
پیشآومون و روش میش و کارسون ،تعدعد  789فـر بـ عنـوعن
حجم مو ع تخاب گردمد.
با توج ب وجود تووم آمار رمال در پاسخها عبـرعو شـده بـ
پرسش ع تها_ باو عروشگذعر در مرحلـ پـیش آومـون ،در عمـن
م الع برع ع دعوهگیر میزعن تمام ب پردعتت مصرفکنندگان
عو پرسشنام ع تخاب دوگا دو بعد  )DDC( 5عستفاده شد .عمـن
روش مستلزم تعیین و ع تخاب مک پیشنهاد بیشـتر مـا کمتـر بـ
پیشنهاد عولی میباشد کـ پیشـنهاد بیشـتر بـ جـوعب "بلـی" و
پیشنهاد کمتر ب جوعب "تیر" ما بیپاسخ دعده میشود.
در پژوهش حاضر ،پرسشنام مـورد عسـتفاده در سـ بخـش
عصــلی طرعح ـی گردمــد .در بخــش عول ،عطیعــاس مربــو ب ـ
ومژگیها فرد  ،عجتماعی و عقتصـاد پاسـخگومان ،در بخـش
دوم گوم ها گرشی سبت ب م صوالس سبز م رگ شـد و در
بخش سوم سثعالس مربو ب تمام ب پردعتت عفرعد م رگ شـد.
قب عو سثعالس عروش گذعر در بخش سوم ،بروشـور عطیعـاتی
در مورد مرغ سبز عرع گردمد و سپ برعساس تامج پیشآومـون
س درصد پیشنهاد بیشتر سبت ب مرغ صنعتی ب صورس ،سـ
پرسش وعبست ب هم عرع گردمد.
برع ع دعوهگیر روعمـی صـور  ،عو ظـر  70فـر عسـاتید و
متخصصان عستفاده شد ،در تیج عشکاالس ساتتار پرسشـنام
1. Dichotomous Double-Bounded Choice

شناسامی و عصیحاس الوم جهت برآورده ساتتن روعمـی هـاهر
صورس پذمرفت .روعمی عاملی پرسشنام عو ظر ععتبـار م تـوعمی
یز ب تأمید عساتید و متخصصان رسیده عست .ب منظور عحتسـاب
ععتبار پرسشنام  ،پیش آومون ع جام شد ب گو ع ک تعـدعد 10
سخ عو پرسش ام ها در مک آومـون مقـدماتی تکمیـ گردمـد.
سپ بـا عسـتفاده عو ـرمعفـزعر  SPSS20ضـرمب ععتبـار آلفـا
کرو باخ 0/89 7برع پاسخها عرع شده ،ب دست آمد ک شـان
میدهد پرسشها عو ععتبار باالمی برتوردعر د.
در قســمت دوم پرسشــنام  ،بــ منظــور ســنجش گــرش
مصرفکنندگان سبت ب م صوالس سبز ،گومـ هـامی در قالـب
طید لیکرس پنج گزمن ع (کامیً مخالد ،مخالد ،ظر ـدعرم،
موعفق ،کامیً موعفق) ،برعساس مبا ی ظر و با عسـتفاده عو روش
م الع کتابخا ع و همچنین تجارب موجود در پامـان امـ هـا و
مقال ها مرتب با عنوعن پژوهش و عستفاده عو تجربـ عسـاتید در
عمن ومین  ،طرعحی گردمدم در تیج  70گوم در قالـب  1بخـش،
(مثلف عمومی ترمد) ( 1گوم )( ،مثلفـ ترمـد سـالم) ( 1گومـ )،
(مثلف گرش سبت ب فوعمد مرغ سبز) ( 2گوم )( ،مثلف آگـاهی
عو ت ر آ تی بیوتیکها) ( 1گوم ) ،در پرسشـنام طرعحـی گردمـد
ک برعساس میزعن فرعوع ی ،عو مک تا پنج عروشگـذعر گردمـد و
برع گروه بند پاسخگومان عو رعب ومر عستفاده شد (تقی پور و
همکارعن.)3 :5937 ،
:A<Mean-SDضعید =A
()9
 :Mean-SD<B≤ Meanمتوس =B
:Mean<C≤ Mean+SDتوب =C
 :Mean+SD<Dعالی =D

با توج ب کاربرد رهیافت عروشگذعر ع تهـا -بسـت DDC

در عمــن پــژوهش و دو عروش ـ بــودن مقــادمر متغیــر وعبســت مــا
پاسخها عبرعو شـده عو سـو مصـرفکننـدگان (پـذمرش مبلـغ
پیشنهاد معادل با مک و عدم پذمرش مبلغ پیشنهاد معادل بـا
صفر) ،علگو عقتصادسنجی ع تخـاب دوتـامی الجیـت بـ منظـور
تشکی تاب عروشگذعر برع ترمد مرغ سبز مورد عستفاده قـرعر
گرفت .فـر عساسـی در عمـن علگـو عمـن عسـت کـ م لوبیـت
مصرفکنندگان تابعی عو ترمـد و رضـامت عو م صـول ،درآمـد و
ومژگیها عقتصاد _ عجتماعی فرد عسـت .عگـر عحتمـال ( ) Pi
پذمرش مبلغ پیشنهاد بیشتر برع ترمد هر کیلوگرم مـرغ سـبز
 Y i  1باشد ،آ گاه  1  Pi یز عحتمال عدم پـذمرش مبلـغ
2. Cronbach’s Alpha

فصلنام علمیپژوهشی پژوهشها رشد و توسع عقتصاد  ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،مکرر تابستان 5931

پیشــنهاد بــرع ترمــد مــرغ ســبز (  )Y i  0توعهــد بــود.
متغیرها پیوست و موهومی مختلفی بر پذمرش مبلغ پیشـنهاد
عو سو مصرفکننده بـرع ترمـد مـرغ سـبز مـثرر مـیباشـند،
مجموع عمـن متغیرهـا رع بـرع فـرد iعم بـا  X iو پارعمترهـا
مربوط رع یز با Bشان میدهند .علگو الجیت ب صـورس ومـر
شان دعده توعهد شد (کیامی:)11 :5937 ،
e B 'x 
Pi  P Y i  1 
  B 'X 
()1
1 e B ' x 
پ عو برعوش ،تفسیر ضرعمب رگرسیون بـرآورد شـده در علگـو
الجیت مد ظر میباشد ،بلک دو مقدعر کشش 5و عرر هامی7مـورد
عرومابی قرعر توعهد گرفت .تغییر در عحتمال  Y i  1بر عرر تغییـر
مک وعحد در مقدعر متغیر توضی ی ک ب ام عرر هامی توع ـده
میشود و در علگو الجیت ب صورس ومر م اسـب توعهـد شـد
(جاج و همکارعن:)81 :5381 ،
Pi
) e ( B x

.BK
x k (1  e ( B x ) ) 2

()1

ME 

در علگو فوق ،مقدعر تغییر در عحتمال ،بستگی ب عحتمال عولیـ و
بنابرعمن بستگی ب عروشها عولی هم متغیرهـا توضـی ی و
ضرعمب آ ها دعرد .عو سو دمگر ،کششپـذمر متغیـر توضـی ی
kعم ،در علگو الجیـت رع مـیتـوعن عو رعب ـ ومـر تعیـین مـود
(کاوسی کیشمی:)792 :7057 ،
  ( B x ) X k
.

X k
)  (B X
Xk
) e ( B x
.Bk .
(1  e ( B x ) ) 2
)  ( B X

E

()3

دومین رهیافت مورد عستفاده ب منظور بررسی تمام ب پردعتـت
شهرو دعن عرومی برع گوشت مرغ سـبز ،رهیافـت عروشگـذعر
ع تها -باو میباشد ک با عستفاده عو علگو توبیت9صـورس گرفـت.
معادل ساتتار عروشگذعر در علگو توبیت ب قرعر ومـر عسـت
(کاوسی کیشمی و همکارعن:)3 :5939 ،
i  1, 2,..., N

()2

WTPi *  X i    i

کـ در آن )   i N (0, و * WTPمــک متغیــر پنهــان
بوده ک برع مقـادمر بـزر تـر عو  مـا آسـتا سا سـور قابـ
مشاهده بوده و در سامر مقادمر ،سا سور شده عست .مقـدعر WTP
مشاهده شده رع میتوعن ب وسیل معادل ومر تعرمد مود (کاوسی
کیشمی و همکارعن:)3 :5939 ،
2

1. Elasticity
2. Marginal Effect
3. Tobit

95

WTP * if WTP *  
()8
WTPi  
if WTP *  
WTP
عگر متغیر پیوست  WTPدعرع تـاب چگـالی عحتمـال (f)WTP

باشد و  مقدعر رابت بوده ،در آن صورس بـ قـرعر ومـر عسـت
(کاوسیکیشمی و همکارعن:)3 :5939 ،
()3

1d i

F ( )

di

f (WTP )  f (WTP * ) 

فوق d ،مک متغیر شـاتص عسـت .عگـر WTP  

در رعب
بوده ما مشـاهده سا سـور شـده باشـد ،مقـدعر  dبرعبـر بـا وعحـد
مــیباشــد .همچنــین ،در شــرعم ی کـ  WTP  بــوده مــا
مشاهده سا سور شده باشد ،مقدعر  dمعادل صفر عست .عو عمـن رو،
وما ی ک  WTP  باشد ،چگالی  WTPبرعبر بـا *WTP
شده و در شرعم ی ک  WTP  باشـد ،مقـدعر آن برعبـر بـا
عحتمال مشاهده  WTP *  عست .در پژوهش حاضـر ،میـزعن
درصد تمام ب پردعتت عضافی مصرفکنندگان برع ترمـد هـر
کیلوگرم مرغ سبز در قیاس با مـرغ صـنعتی مـورد پرسـش قـرعر
گرفت عست .عو عمن رو ،آستا سا سور برعبر با صفر در ظر گرفتـ
شد ک بیا گر عدم وجود تمام بـ پردعتـت عضـافی سـبت بـ
هزمن ترمد مرغ صنعتی میباشد.
 -4بحث و نتیجهگیری
عو ک حجم مو  515 ،فر بـا فرعوع ـی  13/8درصـد ون و 517
فر بـا فرعوع ـی  10/7درصـد مـرد مـیباشـد .بـر عسـاس سـ
ت صییس پاسخگومان 9/7 ،درصد بیسوعد 3/3 ،درصد ومردمپلم،
 52/2درصد دمپلم 3/1 ،درصد فوق دمپلم 95/1 ،درصد لیسـا ،
 71درصــد کارشــناس عرشــد 1/75 ،درصــد دکتــر م ـیباشــند.
آمارهها توصیفی مربو ب متغیرها فـرد  -عقتصـاد عفـرعد
مو شام سـن ( ،)AGEسـ ت صـییس ( ،)EDUتعـدعد
عع اء تا وعر ( ،)FNدرآمد تا وعر ( ،)REVمخارج موعد تـورعکی
عو ک مخارج ( ،)FEمخارج گوشت مرغ ( ،)BEآگـاهی عو فوعمـد
مرغ عرگا یک ( ،)OKسابق عبتی ب سـرطان ( ،)CEتعـدعد عفـرعد
ومر ده سال در تـا وعر ( ،)INتعـدعد سـالمندعن در تـا وعر (،)ON
دفعاس مصرف گوشـت قرمـز در هفتـ ( ،)MCدفعـاس مصـرف
ماهی در هفت ( )FICو دفعاس مصرف مـرغ در هفتـ ( )BNدر
جدول ( )5عرع شده عست.
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جدول  .1آمار توصیفي ويژگيهای فردی -اقتصادی افراد پاسخگو
متغیر

وعحد

مقدعر بیشین

مقدعر کمین

آماره مد

سن

سال

20

51

71

2

5

1

تعدعد عع اء تا وعر

فر

50

5

1

درآمد تا وعر

میلیون رمال

570

2

90

مخارج موعد تورعکی عو ک مخارج

میلیون رمال

1

5

7

مخارج گوشت مرغ

میلیون رمال

1

5

5

آگاهی عو فوعمد مرغ عرگا یک

( 0تیر  5بلی)

5

0

5

سابق عبتی ب سرطان

( 0تیر  5بلی)

5

0

0

تعدعد عفرعد ومر  50سال در تا وعر

فر

9

0

0

تعدعد سالمندعن در تا وعر

فر

7

0

0

دفعاس مصرف گوشت قرمز در هفت

تعدعد در هفت

50

0

5

دفعاس مصرف ماهی در هفت

تعدعد در هفت

9

0

5

دفعاس مصرف مرغ در هفت

تعدعد در هفت

3

0

9

مق

ت صییس

مأخذ :مافت ها ت قیق

جدول  .2فراواني پاسخ افراد نمونه به گويههای نگرشي مؤلفههای خريد
علد -فرعوع ی پاسخ عفرعد مو ب گوم ها

گرشی مثلف عمومی ترمد
عصیً مهم
یست

مهم
یست

بی تفاوس

مهم

کامیً
مهم

 )5در هنگام ترمد مرغ ،قیمت م صول برع شما تا چ ع دعوه مهم عست.

7

1

3

511

573

 )7در هنگام ترمد مرغم مزه ،کیفیت و تاوه بودن م صول برع شما تا چ ع دعوه مهم عست.

5

5

9

575

512

 )9دسترسی آسان برع ترمد مرغ ،برع شما تا چ ع دعوه مهم عست.

51

53

93

525

17

 )1در هنگام ترمد مرغ ،مناسب بودن بست بند برع شما تا چ ع دعوه مهم عست.

57

59

97

527

11

 )1آگاهی عو منشاء تولید مرغ (من ق جغرعفیامی تا ) برع شما تا چ ع دعوه مهم عست.

52

75

30

511

90

گوم گرشی

ب -فرعوع ی پاسخ عفرعد مو ب گوم ها

گرشی مثلف ترمد سالم

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

5

5

53

513

503

 )2ب ظر من مرغ با وون کمتر و چربی پامین ،سالم عست.

7

2

18

515

31

 )8برچسب سبز بودن مرغ ،برع من مهم عست.

7

9

38

513

31

 )3در هنگام ترمد آگاهی عو روش تولید مرغ (صنعتی ما سبز) برع من مهم عست.

7

1

20

513

18

ج -فرعوع ی پاسخ عفرعد مو ب گوم ها
 )50ب ظر من مرغ سبز طعم و مزه بهتر

گرشی مثلف گرش سبت ب فوعمد مرغ سبز
5

0

537

501

51

 )55ب ظر من مرغ سبز عو سیمت بیشتر برتوردعر عست.

5

0

513

503

70

 )57ب ظر من مصرف مرغ سبز ت ر عبتی ب سرطان رع کاهش میدهد.

5

0

518

503

51

13

705

77

0

5

 )51ب ظر من و دگی سالم ،یاومند م صوالس یذعمی سـالم مـیباشـد .بنـابرعمن ،بامسـتی
وعحدها تولید م صوالس یذعمی سبز ما ند مرغ سبز گسترش مابند.

0

5

11

500

598

 )51عطیر رسا ی و دعدن آگاهی ب مردم در ومین مزعما عسـتفاده عو مـرغ سـبز و م ـرعس
مرغ صنعتی ،تمام ب مصرف مرغ سبز رع در جامع عفزعمش میدهد.

0

1

15

505

592

 )53ب ظر من تفاوس قیمت مرغ سبز و صنعتی من قی عست.

58

38

93

511

51

 )59ب ظر من مرغ صنعتی ت ر

سبت ب مرغ صنعتی دعرد.

دعرد و عو ل اظ عروش یذعمی با مرغ سبز تفاوتی دعرد.
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گرشی مثلف آگاهی عو ت ر آ تی بیوتیکها

 )52گوشت مرغ عمروو ب دلی مصرف آ تیبیوتیک ب سیمتی قب میباشد.

5

9

73

577

578

 )58بقاما آ تیبیوتیکها در گوشت مرغ ،ت ر عبـتیء بـ سـرطان و مقاومـت میکروبـی رع
عفزعمش میدهد.

5

7

11

511

25

 )53مرغ صنعتی در مقامس با مرغ سبز ،دعرع مقادمر بیشتر موعد م ر عست.

7

9

11

570

509

 )70عستفاده بیروم عو دعروها آ تیبیوتیکی ،برع سیمتی ع سان بسیار م ر عست.

5

7

10

535

33
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در قســمت دوم پرسشــنام  ،بــ منظــور ســنجش گــرش
مصرفکنندگان در تصو فوعمد مـوعد یـذعمی سـبز 70 ،گومـ
گرشی در قالب  1مثلف بر مبنا طید لیکرس عرع شـد .مثلفـ
عمومی ترمد موعد یذعمی میزعن ترمد آگاها و رعامت معیارها
عمومی در هنگام ترمد موعد یذعمی توس مصرفکننده رع شـان
میدهد .برع ع دعوهگیر آن طی پرسشهامی عو پاسخ دهنـدگان
در مورد درج عهمیت هر کدعم عو گومـ هـا عرع ـ شـده هنگـام
ترمد پرسش شده عسـت و عو آ هـا توعسـت شـد در قالـب طیـد
لیکرتی عو گزمن ها عصی مهم یست ،مهم یست ،بـی تفـاوس،
مهم و کامیً مهم رع ع تخاب مامند.
مثلف ترمد سالم موعد یذعمی ،عهمیت دعدن پاسـخدهنـده بـ
سیمت فرد و عستا دعردها سـیمتی رع شـان مـیدهـد ،کـ
توس متخصصان سیمتی رعامت آ ها برع دعشتن و دگی سـالم
توصی می شود .برع ع دعوهگیر آن درگوم هامی عو پاسـخگومان
توعست شده عست ک درج موعفقت ما مخالفت تود رع با هر مک
عو گوم ها عرع شده ،در قالب طید لیکرس عو کامیً مخـالد تـا
کامیً موعفق شان دهند.
مثلف گرش سبت ب فوعمد مرغ سبز ،میزعن آگاهی عفرعد در
مورد مرغ سبز و گرش آ ها سبت ب عمن م صول رع میسـنجد.
همچنین مثلف آگاهی عو ت ر آ تی بیوتیکها میزعن آگاهی عفـرعد
عو ت رعس وجود آ تیبیوتیک در گوشـت مـرغ رع ،مـورد سـنجش
قرعر میدهد ،در آ ها عو پاسخگو توعسـت شـده عسـت کـ درجـ
موعفقت ما مخالفت تود رع درقالـب طیـد لیکـرس بـا هرمـک عو
گوم ها ععیم دعرد.
در علگو ع تها بست  ،بر عساس تامج پیش آومون ،س درصـد
پیشنهاد شام  51 ،90و  30درصد پردعتت بیشتر برع ترمـد
هر کیلوگرم مرغ سبز سبت ب مرغ صنعتی عرع شد .پاسـخهـا
شهرو دعن مو ب عمن مبالغ در جدول ( )9عرع شده عست.

جدول  .3وضعیت پاسخ گويي به سه درصد پیشنهادی
برای خريدمرغ سبز
مبلغ
پیشنهاد
عولی
( 90درصد)

مبلغ
پیشنهاد
پامین
( 51درصد)

مبلغ
پیشنهاد
باال
( 30درصد)

تعدعد

509

503

53

درصد

93/1

98/1

3/2

تعدعد

580

25

81

درصد

39/3

71/5

73/2

تعدعد

789

580

509

درصد

500

39/3

93/1

وضعیت پذمرش

پذمرش مبلغ
پیشنهاد
عدم پذمرش
مبلغ
پیشنهاد
جم
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بر عساس تجرب م العاس پیشین و یاوهـا علگوسـاو  ،بـ
منظور برآورد تمام ب پردعتت مصرفکنندگان برع مـرغ سـبز،
متغیرها توضـی ی درصـد پیشـنهاد ( ،)BIDسـن (،)AGE
جنســیت ( ،)GENDERمتغیــر رتبــ ع ســ ت صــییس
( ،)EDUتعــدعد عع ــا تــا وعر ( ،)FNمتغیــر درآمــد تــا وعر
( ،)REVسهم مخارج موعد تورعکی عو ک ( ،)FEمخارج گوشت
مرغ ( ،)BEمتغیر موهومی سابق عبتی ب سـرطان ( ،)CEتعـدعد
عفرعد ومـر ده سـال در تـا وعر ( ،)INتعـدعد سـالمندعن در تـا وعر
( ،)ONدفعاس مصرف گوشت قرمز در وعدهها یذعمی هفتگـی
( ،)MCدفعــاس مصــرف مــاهی در وعــدههــا یــذعمی هفتگــی
( ،)FICدفعاس مصرف مرغ در وعدهها یذعمی هفتگی ( )BNو
شاتص گرشی مثلف عمومی ترمـد ( ،)AS1شـاتص گرشـی
مثلف ترمد سالم ( ،)AS2شاتص گرش سبت بـ فوعمـد مـرغ
سبز و عرگا یک ( ،)AS3شاتص گرشی مثلفـ آگـاهی عو ت ـر
آ تیبیوتیکها ( )AS4مد ظر قرعر گرفت .بـا توجـ بـ معنـیدعر
بودن آمار ضـرعمب رگرسـیون متغیرهـا توضـی ی (،)Age
(،)IN( ،)CE( ،)BE( ،)FE( ،)REV( ،)FN( ،)Gender
( )MC( ،)ONو متغیر توضی ی موهـومی ( ،)AS4صـفر بـودن

آمیان و همکارعن :عرومابی تمام ب پردعتت و گرش شهرو دعن عرومی برع مصرف مرغ سبز
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هم ومان عمن ضرعمب بـ ل ـاظ آمـار و عمکـان حـذف آ هـا عو
علگو الجیت با عستفاده عو آومون وعلد 5مورد عرومابی قرعر گرفـت.
مقدعر آماره م اسباتی وعلد با درج آوعد  55بـرع آومـون فـوق
برعبر با  8/57بوده و س عحتماالتی مرتب با آن  20درصد عست
ک بیا گر پذمرش فر صفر ( )H0مبنی بر صفر بودن همزمـان
ضرعمب رگرسیون عمن متغیرها ب ل اظ آمار و عمکان حذف آ ها
عو علگو الجیت میباشد .تامج حاص بعـد عو حـذف متغیرهـا
فاقد معنیدعر ب قرعر ومر عست:
جدول  .4نتايج حاصل از برازش الگوی الجیت بعد از
حذف متغیرهای فاقد معنيداری
متغیر
توضی ی

ضرمب
رگرسیون

ع رعف
معیار

آماره t

BID
EDU
FIC
BN
AS1
AS2
AS3
عر عو

*-0/5953
*0/7153
**0/1959
*0/3711
*0/2077
*0/2109
*0/1080

0/0575
0/0818
0/5331
0/5595
0/5857
0/5311
0/5301

-50/83
7/32
7/113
1/190
9/821
1/199
9/533

کشش
وو ی
تجمعی
-5/750
0/9332
0/0818
0/3539
0/1399
0/1383
0/1759

-0/0738
0/0133
0/0321
0/5151
0/5182
0/5333
0/5518

-1/357

0/1831

-2/871

-5/183

-

مبدعء

*معنیدعر در س

**

 5درصد ،معنیدعر در س
س  50درصد

 1درصد،

***

عرر هامی

معنیدعر در
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بررسی وجود ما عـدم وجـود هـمت ـی در بـین متغیرهـا
توضی ی هشت گا ع جام شد .برع بررسی وجود هـمت ـی ،عو
آومون تجزم وعرما عستفاده شد ک بیا گر عدم وجود همت ی
عست .دومین آومون کنترل تشخیصی ،آومون اهمسا ی وعرمـا
 LM2می باشد .مقدعر آماره م اسباتی LM2بـا درجـ آوعد 2
برعبر با 0/57بوده و س عحتماالتی مرتب با آن  0/33عست کـ
بیا گر پذمرش فر صـفر ( )H0مبنـی بـر عـدم وجـود عتـیل
اهمسا ی وعرما در بین عجزعء عتیل مـیباشـد .در رگرسـیون
الجیت بـرآورد شـده مقـدعر آمـاره رعسـت مـامی ( )LRبرعبـر بـا
 900/575بوده ک با توج ب عروش عحتمـاالتی صـفر بـرع آن،
معنیدعر کلی رگرسـیون الجیـت مـورد تأمیـد قـرعر مـیگیـرد.
همچنین ،مقدعر ضرعمب تعیین عسترال ،مادعال ،کرع -عوهلر ،مـک
فادن و چو ب ترتیـب برعبـر بـا 0/11 ،0/93 ،0/11 ،0/15 ،0/18

میباشد .عو سو دمگر ،درصد پیشبینی صـ ی علگـو بـرآورد
شده یز برعبر با  80درصد بوده ک قدرس پیشبینی باال علگـو
الجیت برآورد شده رع مورد تأکید قرعر میدهد.
مقدعر ع تظار تمام ب پردعتت بیشـتر بـرع هـر کیلـوگرم
مرغ سبز در قیاس با مـرغ صـنعتی بـر عسـاس تروجـی علگـو
ع تخاب دوتامی الجیت معادل  71/81درصـد عسـت .معنـی عفـرعد
مو حاضر د برع صفت سبز بودن  71/81درصد بیشتر سـبت
ب مک کیلوگرم گوشت مرغ صنعتی پردعتت مامند.
در علگو عروشگذعر ع تها_ باو یز بـا توجـ بـ معنـیدعر
بــودن آمــار ضــرعمب رگرســیون متغیرهــا توضــی ی ســن
( ،)AGEجنسیت ( ،)GENDERسـ ت صـییس (،)EDU
تعدعد عع ا تا وعر ( ،)FNدرآمد تا وعر ( ،)REVسـهم مخـارج
موعد تورعکی عو ک ( ،)FEمخارج گوشت مرغ ( ،)BEسابق عبتی
ب سرطان ( ،)CEتعدعد عفرعد ومر ده سال در تـا وعر ( ،)INتعـدعد
ســالمندعن در تــا وعر ( ،)ONدفعــاس مصــرف گوشــت قرمــز در
وعدهها یذعمی هفتگی ( )MCو مثلف گرشـی ( ،)AS4صـفر
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.
مقدعر آماره م اسباتی وعلد با درج آوعد  55برعبر با  2/03بوده و
س عحتماالتی مرتب بـا آن  0/23عسـت کـ بیـا گر پـذمرش
فر صفر ( )H0مبنی بر صفر بودن همزمان ضرعمب رگرسـیون
عمن متغیرها ب ل اظ آمار و عمکان حذف آ ها عو علگـو توبیـت
میباشد .تامج حاص بعد عو حذف متغیرها فاقد معنـیدعر بـ
قرعر جدول ( )1عست.
جدول  .5نتايج حاصل از برازش الگوی توبیت بعد از حذف
متغیرهای فاقد معنيداری
متغیر
FIC
BN
AS1
AS2
AS3
AS4
عر عو مبدعء
*معنیدعر در س

ضرمب رگرسیون
رمال شده

آماره t

7/093
*0/5223
3/585
*0/9172
1/739
*0/1882
9/338
*0/9587
1/137
*0/9273
7/788
*0/5119
-2/583
-5/321
**
 5درصد ،معنیدعر در س
س  50درصد

ضرمب
رگرسیون
رمال شده
0/0191
5/329
0/1923
9/975
0/1813
1/307
0/9093
7/332
0/9232
9/155
0/5130
5/119
-58/13
***
 1درصد ،معنیدعر در
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1. Wald

کشش
ع تظار
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مقبولیت تامج حاص عو علگو توبیت منو ب رمال بودن
عجزعء عتیل آن عست .برع آومون رمال بودن عو آومون گشتاور
شرطی ( )CMعستفاده شد .مقدعر آماره عمـن آومـون  51/78در
س عحتماالتی صفر عست ،ک دعل بـر رد فـر صـفر ()H0
مبنی بر رمال بودن عجزع عتیل میباشد .با توج بـ رمـال
بودن عجزع عتیل علگو توبیت ،عو برآوردگر حدعق ع رعفاس
م لق ( )CLADعستفاده میشود ،ک در عمن برآوردگر رومکـرد
بوس عسترپ ب کار گرفت شد.
جدول  .6خروجي رويکرد بوت استرپ برای ارزشگذاری
انتها– باز هر کیلوگرم مرغ سبز در قیاس با مرغ صنعتي
متغیر

تکرعر

ضرعمب-
رگرسیون

FIC

50000

5/5523

BN

50000

9/5523

AS1

50000

AS2

50000

9/2018

AS3

50000

7

AS4

عر
مبدعء

عو

50000

50000

فاصل عطمینان 0/31
-5/5181

9/9892

7×50-51

1/1111

-0/921

9/9999

5/3898

1/1159

5/3123

1/1119

5/3333

1/3

0/8213

1/7172

5/71

1/371

9/0188

5/5523

-57/7917

0/8175

1

5/3293

1/1985

5/71

1/2777

7/7022

1/7133

0/7981

9/2351

0/21

1/921

0/1

9/3103

-0/1093

7/3935

5×50-51

9/0179

-0/7777

7/1

-53/2102

-1/2738

-77/9112

-2/8125

-70/3351

-2/9930
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مقدعر ع تظار تمام ب پردعتت بیشتر برع هـر کیلـوگرم
مرغ سبز در قیاس با مرغ صنعتی بـر عسـاس تروجـی رومکـرد
بوس عسترپ معادل  75/2درصد عست .معنی عفرعد مو حاضر د
برع صفت سـبز بـودن  75/2درصـد بیشـتر سـبت بـ مـک
کیلوگرم گوشت مرغ صنعتی پردعتت مامند.
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مقامس تامج حاص عو دو رهیافت عروشگذعر ع تها _باو و
ع تها_بست شان دعد ک قیمت پیشـنهاد  ،سـ ت صـییس،
دفعاس مصرف ماهی در هفت  ،دفعـاس مصـرف مـرغ در هفتـ ،
گرش فرد سبت ب مثلف عمومی ترمد ،گرش فرد سبت ب
مثلف ترمد سالم ،گرش فرد سبت ب مثلفـ آگـاهی عو ت ـر
آ تیبیوتیکها و گرش فرد سبت ب فوعمد مرغ سبز بر میـزعن
تمام ب پردعتت عررگذعر عست.
عرر مثبت متغیر درآمـد بـر تمامـ بـ پردعتـت در علگـو
عروشگــذعر ع تهــا_ بســت بــا تــامج شــیاهو ( ،)7051عوســیو
( ،)7059مین ها ( ،)7059کاوسی و همکارعن ( ،)7057شـیا و
و ( ،)7008حیاتی ( ،)5939کاوسی و حیدر ( ،)5939تنکبار
( ،)5935مــافی ( ،)5935حــقجــو ( ،)5930حیــاتی (،)5930
م ابقت دعرد .همچنین ،عرر مثبت و معنیدعر مثلف ها گرشی
بر تمام ب پردعتت عبرعو شده در علگوها عروشگذعر ع تهـا_
باو و ع تها_ بست  ،با تامج شاهپور ( ،)5939کاوسی و حیدر
( ،)5939یکو ( ،)5937حیاتی ( ،)5930گارسـیا و مجسـترمن
( )7002م ابقت دعرد.
 -1-4پیشنهادها
تامج حاص عو پژوهش شان دعد متغیر گرشـی ،عرـر مسـتقیم
معنیدعر آمار بر تمام ب پردعتت مصـرفکننـدگان شـهر
عرومی برع مـرغ سـبز دعرد .عو عمـن رو ،پیشـنهاد مـیشـود بـا
تبلیغاس وسـی و مـنظم م صـوالس عرگا یـک در رسـا هـا
گروهــی ،صــب بروشــور تبلیغــاتی در تصــو م صــوالس
عرگا یک و سبز در قا مختلد شهر ،آگاهی مصـرفکننـدگان
سبت ب توع و مزعمـا عمـن م صـوالس عفـزعمش مافتـ و
تقاضا برع مرغ عرگا یک و سبز در باوعر عفزعمش مابد .عرر مثبـت
و معنیدعر متغیرها دفعاس مصرف مرغ و مـاهی در هفتـ بـر
تمام ب پردعتت برع مرغ سـبز شـان دهنـده تمامـ بیشـتر
مصرفکنندگان برع مصـرف گوشـت سـفید در شـهر عرومیـ
میباشد .در عمن رعستا ،پیشـنهاد مـیشـود تبلیغـاس عمـومی در
رعستا فوعمد مرغ سبز و م رعس مرغ صنعتی ،عمجـاد باوعرهـا و
مامشگاهها مخصو عمن م صوالس و همچنین مهیا کردن
یذعها و تولیدعس سبز در فروشگاهها و عماکن عمـومی عو جملـ
مدعرس ،رستورعنها برع مقامس کیفیت با مرغ صنعتی صورس
گیرد.
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