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 دهیچک

بیوتیک در پرورش طیور رو به  های جمعیت رو به افزایش دنیاست. نگرانی از آثار مصرف آنتیترین چالشمسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی
فرهنا   باا افازایش    در نتیجه تواند نقش مهمی در ارتقاء سالمت جامعه ایفا کند.ها و پرورش مرغ سبز میافزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیک

ضروری به دولت، توسعه بازاریابی آن امری  درمان برای یهانهیکاهش هزاز طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و  و استفاده از غذای سالم در جامعه
مشاارکت دولات در    زانیا مارغ سابز و م   یابیا دولات در توساعه بازار   یهاا تیحما ریاز تاث یمقاله حاضر به دنبال آگاههدف راستا  نیدر ا. رسدنظر می
مورد استفاده در  لیانجام شد. روش تحل یکم وهیو به ش یباشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردیمرغ سبز م یابیمرتبط با بازار یاجتماع یهابرنامه
 دخالات دارناد   ی اطالعات وقیمرغ سبز به طر زمینه بازاریابیهستند که در  ینفر از کسان 052 قیتحق نیا یجامعه آمارباشد. می یمطالعه، همبستگ نیا
آن  ییمحتاوا  یای روا؛ در ایان راساتا   دیگرد یآورپرسشنامه جمع قیز طرا قیتحق یهاداده .نفر برآورد شد 052ه فرمول کوکران، حجم نمون یبرمبنا که

 جینتاا برآورد گردیاد.   ٪49 آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی، مقدار بیآزمون و محاسبه ضر شیبا استفاده از پ یی آنایو پا دییو متخصصان تأ دیتوسط اسات
 یابیا ر توسعه بازار( ب2795) دولت قیاز طر یرسانو اطالع (27.0) صادرات و کنترل واردات لیتسه ،(27.5) دولت یمال یهاتیاز آن است که حما یحاک

مانناد   یاقادامات  از ایان رو  .مرغ سبز داشته است یابیرا در توسعه بازار ریتاث نیشتریدولت ب یمال یهاتیحما و اندداشته یمعنادارمثبت و  ریمرغ سبز تاث
هاای  و برگازاری برناماه   غاات یتبل قیا از طری سااز فرهن  ،محصول نیا یاز برندساز تیحما ی،گذاران خارجهیاعتبارات هدفمند، جذب سرما صیتخص
 شده است.  شنهادیپ کیارگان دیکنشگران در تول ییدر جهت باال بردن توانا آموزشی
 

 محصول سبز ،دولت تیحما سبز، یابی: بازاریدیکلهای هواژ

 

   2 1 مقدمه

اخیار باا گساترش     یهاا دهد در دهههای علمی نشان میبررسی
 هاا و کیوتیبها، آنتیکشها، آفتیتکنولوژی و افزایش مصرف افزودن

ها در تولید مواد غذایی در کشورهای درحال پیشرفت، اثارات  هورمون
(. 9) هاا باه وجاود آماده اسات     سوء و انکارناپذیری بر سالمت انساان 

انتخاااب  یشااخص بارا   نیتار مهاام شارفته، یپ یکشاورها  راماروزه د 
 یو ساالمت آن محصاول اسات. از ساو     تیفیک ی،کشاورز محصول

رقابات در باازار    یاناد کاه بارا   دهیباور رسا  نیبه ا دکنندگانیتول گرید
محصاول   دیجز تول یبازار راه نیبهتر و حضور در ا یابیو بازار یجهان
 طای یهای بازرگانی کاه در مساا ل مح  طهیح زا کی(. ی0) ستیسالم ن
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 سبز است ابییرا در مطبوعات به خود اختصاص داده بازار ادییبحث ز
(02.)  

قرار گرفته است  نیجمله محصوالت سبز که مورد توجه مسئول از
های خام دامای و  باشد. امروزه بهبود کیفیت فرآوردهیمرغ سبز م دیتول

تولید غذای سالم در راستای تامین امنیت غذایی، باه عناوان یکای از    
ها و تولیدکنندگان محصوالت غذایی ساازگار  ازماناهداف راهبردی س
باشد. در همین راستا تولید محصوالت بدون می مطرحبا محیط زیست 

بیوتیک با تاکید بر جانشینی آن با مواد با منشا گیاهی در تغذیه، و آنتی
ها در محصاوالت حیاوانی از جملاه طیاور     برنامه پیشگیری از بیماری
باه   رانیا در ا کیمرغ ارگان دیه است. تولصنعتی مطرح و عملی گردید

بساتر مناساب دارد کاه     کیا باه   ازیتولید ن نددلیل پیچیده بودن فرآی
 نینخسات  یول نجامدیچند سال به طول ب یبسترساز نیممکن است ا

است که با  کیوتیب یآنتمرغ بدون دیتول ک،یمرغ ارگان دیتول یگام برا
 (.30) رسدگذاری و به فروش میعنوان مرغ سبز نام

کاه در   کیا از افراد مرغ سبز با مارغ ارگان  یاریخالف نظر بس بر
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چرخه تولید آن از مزرعه کشت ذرت تا کشتارگاه بادون دخالات ماواد    
در طول دوران پرورش مارغ  (. 39) متفاوت است اریشیمیایی است، بس

 یایا بقا رایا زشود، ینم قیبه مرغ تزر یکیوتیبیسبز تنها فقط ماده آنت
ماناد و باا   یما  یپارورش داده شاده بااق    وریدر گوشت ط کیوتیبیآنت

شود کاه معماوال صادمات    یها وارد بدن انسان منوع مرغ نیمصرف ا
 نیزا با یماار یدر عوامال ب  یکروبیمانند بروز مقاومت م یریناپذجبران

 ساتم ی، صدمه به سها، سرطانهادرمان یانسان و دام، کاهش اثربخش
 یباه جاا   در آیناده  ... رای وعصاب  ساتم یس هایمارییبدن و ب یدفاع
را  ییهاا یمرغادار  یهامرغ یسازمان دامپزشک نیبنابرا (..) گذاردیم

مختلا    یهاا دهند را در نوبتیپرورش م کیوتیبیکه مرغ بدون آنت
شده نشان مرغ  دیمطلب به مرغ تول نیا دییکند و بعد از تایم شیآزما

تواند نشان مارغ  یشده هرگز نم دیمرغ تول نیا یشود، ولیسبز داده م
به پرورش مرغ سبز  میکه تصم یمرغداران (.30) افت کندیدر کیارگان
تا قبال از جوجاه    ندیاقدام مطلع نما نیرا از ا یدامپزشک دیبا رندیگیم
و مرغداران از لحاظ اطالعات  یسازمان بازرس نیسالن، توسط ا یزیر
 شوند.  هیتوج یفن

در سابد مصارفی    یآنجا که صنعت پرورش طیاور نقاش مهما    از
خانوارهای ایرانی دارد و با توجه به اهمیت محصاول سابز در کشاور،    

مهم است. با  یبررسی بازاریابی این محصول و عوامل مؤثر بر آن امر
و کنشاگران باه جهات     دکنندگانیتول نهیزم نیدر ا قاتیتوجه به تحق

 یابیا بازاتوساعه  به  یمثبت شیگرا لمسامحصول  دیمزیت رقابتی و تول
در  رانیباالی ا یهاتیاند؛ اما عالرغم ظرفآن داشته دیمرغ سبز و تول
تنها در  ریاخ یهامرغ سبز در سال یابیگونه محصوالت، بازارتولید این
و  3یگذارمتیق، 0عیتوز ی،بندبسته نهیدر زم یباشد ولیم 0دیجهت تول
اقادامات  شاوند  که رکن اساسی توسعه بازاریابی محسوب می 9تبلیغات
این ضع  اساسی ناشی از فقادان اطاالع    صورت نگرفته است؛ یجد

 یهاا ناه یبه جهت بااال باودن هز   نیهمچن باشد.رسانی و آموزش می
راهکار  ،یدولت یهااستیمتخصص و س یرویو کمبود ن کیارگان دیتول

مناسب  ندیدر جهت فرآ تیفیکو  دیتول ریچشمگ شیمناسب جهت افزا
 یاسات کاه در برخا    ییروناد تاا جاا    نیا ا (.03و  0) نشده است هیارا

البارز و... منجار باه     ،اراک ،خراساان  ،ها مانند استان خوزساتان استان
 ایا ناوع محصاول شاده اسات و      نیا ا دیا کااهش تول  ایا  دیتوق  تول

مرغ  یزیبعد از چند دوره جوجه ر نهیزم نیکنندگان و کنشگران ادیتول
آماده در طاول    شیاز مشکالت پ یناش یجبران ضررها لیسبز به دل

در  یمحصول با ناام مارغ معماول    نیبه فروش ا مجبوردوره پرورش، 
  (.03) دانبازار شده
 ناه یپراکنده بودن تعاداد کنشاگران فعاال در زم    لیبه دل رانیدر ا

                                                           
1- Product  

2- Place 

3- price 

4- promotion 

 یدولتا  یهاا تیفقدان حما نیمحصول سبز و همچن یابیو بازار دیتول
سابز مشاغول    یابیا کاه واقعاا باه بازار    یاز کسان یقیو دق یآمار رسم

 052در حال حاضر  ی(. اما به طور کل03) ستیباشند در دسترس نیم
مشغول  کیوتیبیپرورش مرغ بدون آنت نهیواحد در سراسر کشور در زم

مارغ سابز را دارا    دیتول یالزم برا یهاساخت ریاستان ز 03هستند و 
 یمرغ معمول دیهزار واحد تول .0با  سهیمقدار در مقا نیاباشند؛ که یم

بار اسااس آماار جهااد      (.30) باشاد یم یزیدر سطح کشور، مقدار ناچ
تن گوشت مرغ در کشاور   ونیلیم 0/. بایدر حال حاضر تقر یکشاورز
 یمقادار بارا   نیا درصد آن مرغ سبز است؛ ا 5شود که حدود یم دیتول

ازمناد راهکاار مناساب جهات     یاشد و نبیم زیناچ اریسالمت جامعه بس
 (.03) محصول است نیا یابیو بازار دیتول ریچشمگ شیافزا

ها بار بادن در دراز مادت،    کیوتیبیآنت انباریبا وجود تمام اثرات ز
 یابیا بازار قات یدر بازار نادارد. درحق  یمناسب یمحصول بازارپسند نیا

باعاث   جاه یاست، در نت  یضع اریآن بس عیتوز یمرغ سبز و سازمانده
 نیا ا دیا در حال گذار به سامت تول  ایتوانمند و  دکنندگانیشود تولیم

جملاه   از(. 0) نباشاند  نهیزم نیدر ا یریپذسکیقادر به ر ز،ین ولمحص
مارغ   یدرصد 52 متیتفاوت ق ،مرغ سبزبازاریابی  در زمینه مشکالت

تاا تقاضاا    شاود یباعث ما  متیق یگران نیاست. ا یسبز با مرغ معمول
و  دیا تول شیافازا  مات، یاز عوامل کااهش ق  یکی دیتردیکمتر شود. ب
(؛ زیرا با افزایش تقاضای مصارف کنناده، دفعاات تولیاد     0) تقاضاست

یاباد، در نتیجاه هزیناه سار باار ثابات       مرغ سبز در سال افزایش مای 
مرغداری به ازای هر کیلاوگرم مارغ سابز )اجااره، کاارگر، بیماه و...(       

و به دنبال این کاهش هزینه ثابت، اختالف قیمات باین    کاهش یافته
و  یرساناطالعیابد؛ در نتیجه با مرغ سبز و مرغ معمولی نیز کاهش می

 (.0) توان تقاضای عمومی را افزایش دادمی شتریب یسازفرهن 
 الت،یدر ارا اه تساه   یمشاخص و مادون   تیا حما چاز طرفی های 

کنشگران مارغ سابز و    انیموارد وجود ندارد و دولت م ریها و سانهاده
 دیا کاه با  ی. در صاورت شاوند یقا ل نم یتفاوت چیه یمرغداران معمول

(. چارا  0) داده شاود  یخاص التیو تسه هاارانه، یمرغ سبز دیتول یبرا
 تیااسااالمت جامعااه فعال یماارغ ساابز در راسااتا دکنناادگانیتولکااه 
در صانعت   ییایمیشا  یو داروهاا  کیا وتیبیاساتفاده از آنتا   نمایند.می

 تواناد یداروها در بدن مارغ ما   نینامناسب است و پسماند ا یمرغدار
 داشته باشده کنندعنوان مصرف ها بهبر سالمت انسان یاثرات نامطلوب

هاست، بناابراین  های عمومی درمان بر عهده دولتو از آنجا که هزینه
 یهاا مارغ  نیگزیجاا بایاد   ییغاذا  میفرهن  مصرف مرغ سبز در رژ

تاا هام باعاث ساالمت عماومی جامعاه شاود و هام از          شاود  یعاد
 های سنگین دولت در آینده بکاهد.هزینه

شده در  جادیا یهاتیمانع استفاده از ظرف نیمهمتراز طرف دیگر 
و  یصااادرات نیمناسااب، وضااع قااوان  یصاانعت ماارغ ساابز و ارزآور 

تمرار صادرات و شود. اسیاست که مانع استمرار صادرات م یماتیتصم
 نیهساتند کاه بار اسااس قاوان      یتا یعمل به تعهد، موضوعات پراهم
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 یبازار صاادرات  هیترکها عمل شود. هم اکنون کشور به آن دیبا یتجار
تصااحب   تیا فیک بود را با محصاوالت کام   رانیمتعلق به ا یکه روز

و  دهاد یکرده است چراکه با تمام مشکالت، تعهدات خود را انجام ما 
و  لیا مانناد برز  ییکشاورها  در(. 09) کندیاستمرار صادارت را حفظ م

 یباارای بهتاار طیو شاارا یصااادرات یهااانااه تنهااا مشااو   هیاارکت
ملزم باه پرداخات    دکنندگانیتول بلکه رند،یگیدر نظر م صادرکنندگان
تماام   متیتا ق شودیموارد باعث م نیهم ستند؛ین ینیسنگ یبهره بانک
کشورها را نداشته  گریباال رفته و توان رقابت با د یداخل داتیشده تول
مناساب باا باازار     یصاادرات  هایاستاندارد(. بنابراین فقدان 05) میباش
مانع استمرار ، نهیزم نیدر ا یو برندساز داریپا یصادرات نیقوانی، جهان

و در نتیجه باعث پیامدهای منفی در تولیاد و بازاریاابی ایان    صادرات 
 (. 09) محصول شده است

مارغ سابز و    یابیا بازار ناه یرو در زم شیبا توجه به مشاکالت پا  
 ،ناه یزم نیا در ا یالزم مسئوالن و اطالعات کااف  یهاتیحما نداشتن

باشند. یمرغ سبز نم یابیبازار نهیدر زم یریپذسکیکنشگران قادر به ر
بار   یکیوتیا بیمقاومات آنتا   یراستا، با توجه به اثارات منفا   نیدر هم

مارغ   یابیا دولت به بازار شتریب تیتوجه و حما ازمندین، سالمت جامعه
شده  لیتحم یآت نیسنگ یهانهیکه بتواند از هز یتیباشد، حمایسبز م

 نهیکنشگران در زم نکهیو هم ا (؛05) کند یریبر سالمت جامعه جلوگ
 محصول در مسیر درست گام بردارند.  نیا یابیبازار
سابز در   یابیا بازار نهیر زمد یآنجا که تاکنون مطالعات محدود از

باه نقاش    یکدام به طور اختصاصا  چیکشور انجام شده است، و در ه
راساتا،   نیآن پرداخته نشده است. در هما  رگذاریتاث یهادولت و مولفه

 ینا یبشیپ یفاکتورها یریمطالعه تالش شده است تا با بکارگ نیدر ا
. ردیا قارار گ  یسابز ماورد بررسا    یابیتوسعه بازار ،دولت تیکننده حما

کنشاگران و   قیجهت تشاو  زییرتواند در برنامهپژوهش می نیا جینتا
سبز از طارف دولات    یابیبر بازار رگذاریتاث یتیحما یهاشناخت مولفه

تواناد عملکارد   یما  قیا تحق نیا ا جیبر نتاا  دیتاک نیمؤثر باشد. همچن
 جااهیخاادمات و در نت تیاافیککنشااگران، عملکاارد بااازار،  یاقتصاااد
 دیا (؛ چرا کاه تول 00) قرار دهد ریرا تحت تاث هاآن بلند مدت یسودآور

را  یشاتر یب یمقرون به صرفه و ساودآور  یمرغ سبز از لحاظ اقتصاد
زایی افراد توانمند ، همچنین باعث اشتغالمرغداران به همراه دارد یبرا

 از طارف  (.00) و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه را در بر خواهد داشت
شاود  یها و جامعه ما شرکتال بردن مسئولیت اجتماعی باعث با دیگر
تحقق سالمت افراد و ارتقا فرهن  اساتفاده   یمهم در راستا یکه گام
 (. 00) سالم در جامعه است یاز غذا
کاوهن  توان به یسبز م یابیبازار نهیدر زم یجمله مطالعات علم از

 تیا نمود که در مطالعات خود گزارش دادند حما ( اشاره5) و همکاران
محصوالت  شتریب دیباعث تول یدولت یهاارانهیدولت و استفاده از  یمال

کناد  یدر مطالعه خود عنوان م( .3) یینگوان و همکارانشود. یسبز م
 صیتخصا  ،یاتیا مال یهاا و مشاو   یدولتا  یهاا اراناه ی ،یالم تیحما

 یهاا یدر ارتقا فنااور  یرساناطالع نهیبودجه در زم شیاعتبارات و افزا
خود نشان داد  قیدر تحق (32) صندوقی و همکارانباشد. یسبز موثر م

و فاروش،   عیا هاای توز کاناال  تیتقو غات،یسازی و تبلعوامل فرهن 
و  یهای آموزشا و نظارت، برنامه یبازرس ی،و اعتبار یمال هایتیحما
لوگاو و   ،یاهگارفتن گاو   التیو تساه  یرساان جهات اطاالع   یجیترو

 نیتاارو مهاام نیتااریاصاال بیاابرندسااازی جهاات صااادرات بااه ترت 
 ن،یا عاالوه بار ا   هستند. کیهای توسعه بازار محصوالت ارگانشرانیپ
 اسات یس یرینشان داد بکاارگ ( 02) لیمین  و یانکین پژوهش  جینتا
شاود بلکاه باار    یدولت، نه تنها باعث توسعه محصوالت سبز ما  ارانهی
 باه عباارت دیگار باا افازایش     دهاد.  یدولت کااهش ما   یرا برا یمال
 سات یز رسانی و آگاهیاطالعمحصوالت سبز،  بر روی یگذارهیسرما
 سااکیر ساابز، یهااایاسااتفاده از تکنولااوژ  نیو همچناا یطاایمح
باعااث بهباود اسااتفاده از   جاه یدر بااازار کمتار و در نت  یگاذار هیسارما 
 طاالبی و همکااران   قیا تحق جینتا نیشود. همچنیم یدولت یهاارانهی
 رگذاریسبز تاث یابیرفتار بازار یدولت بر رو یهاتیداد حما ( نشان33)

صاادرات و کنتارل واردات    لیدولت، تسه یهاتیحما انیاست و در م
باا   قیا تحق یرهاا یها و ابعااد متغ هیرا دارد. در ادامه گو ریتاث نیشتریب

 یآورجماع  0 که در جادول  دیاستخراج گرد قیقتح نهیشیاستفاده از پ
 یدولت یهاتیحما ریمطالعه، تاث نیاز ا یهدف کل جهیدر نت شده است.
به  زیمطالعه ن نیا یمرغ سبز است. اهداف اختصاص یابیاردر توسعه باز
 باشد:یم ریشرح ز
کنشاگران   یاو حرفاه  یشخص یهایژگیاز و یبرخ یی( شناسا0

 مرغ سبز؛
مارغ   یابیا دولت بر توسعه بازار یمال یهاتیحما ریتاث ی( بررس0
 سبز؛
صادرات و کنترل واردات محصاوالت بار    لیتسه ریتاث ی( بررس3

 مرغ سبز؛ یابیتوسعه بازار
 مرغ سبز. یابیبر توسعه بازار یرساناطالع ریتاث ی( بررس9

ی و دولتا  یهاا تیکننده حما ینیبشیپ یفاکتور هابر این اساس 
در قالاب چاارچوب مفهاومی     سابز  ها بر توسعه بازاریاابی مارغ  اثر آن

 آورده شده است. 0تحقیق در شکل 
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 چارچوب نظری تحقیق -1 کلش
Figure 1- Theoretical research model 

 

 های متغیرهای پنهان تحقیقگویه -1 جدول
 Table 1- Latent variables items   

X  هاگویه 
Items 

 منابع
References 

X1 

بز
 س
رغ
د م
ولی
ت

 G
P

 P
ro

d
u

ct
 

 کیو ارگان یعیاستفاده از دان طب
Use of natural and organic grains  

(19,25) 

X2 یمنیا ستمیس تیتقو 
Strenghten the immunity system  

X3 نییپا لیتبد بیمحصول با ضر دیتول 
Products with a low conversion factor 

X4 کمتر یطیمح یمحصول سالم با آلودگ دیتول 

Healthy products with less environmental pollution 

X5 یدر انرژ ییصرفه جو تیمحصول با رعا دیتول 
Energy saving products 

X6 

یم
ق رغ ت
م

G سبز 
P

 

P
ri ce

 

 مرغ سبز دارانیروابط با خر جادیا

Develop relationship with green poultry customers 

(19,13) 

 توسعه بازاریابی مرغ سبز

GP marketing development 

 تولید
 مرغ سبز

GP Product 

 

یمال یهاتیحما  

Financial support 

و کنترل واردات صادرات لیتسه  

Export facilitation and 

import control 

 

یاطالع رسان  

Awareness 

X
1
 

X
2
 

X
4
 

X
3
 

X
5
 

X
6
 

X
1
0

 

X
9
 

X
8
 

X
7
 

X
1
1

 

X
1
2

 X
1
3

 

X
1
4

 

X
1

5
 X

1
6

 

X
1
7

 

X
1
8

 

X
1
9

 

 تبلیغ

 مرغ سبز

GP promotion 

X
2

3
 

X
2

2
 

X
2

1
 

X
2

4
 

X
2

6
 

X
2

5
 

X
2

9
 

X
2

7
 

X
3

0
 

X
3

4
 

X
3

3
 

X
3

2
 

X
2

8
 

X
3

1
 

X
2

0
 

 قیمت

 مرغ سبز

GP Price 

 توزیع

 مرغ سبز

GP Place 
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X7 منصفانه متیق نییتع 

Fair pricing 

X8 سبز یهامرغ ریمحصول به سا متیق یکینزد 
The price of the product is the same as other green poultry 

X9 یارا ه محصول خوب در برابر مبلغ پرداخت 
Offer a good product at a reasonable price 

X10 تمرکز بر فروش بلند مدت 

Focus on long-term sales 

X11 

یغ
تبل

 
رغ
م

 
بز
س

 G
P

 p
ro

m
o

ti
o
n

 

 یستیز طیمح یهااستفاده از برچسب
Use environmental labels(Ecolabels) 

(25,6) 

X12 دار محیط زیستارا ه تصویر دوست 

Provide an eco friendly image 

X13 های تشویقیاستفاده از محرک 
Use of incentive stimulus and social rewards 

X14 غاتیتبل قیسبز از طر یسبک زندگ جیترو 

Promote a green lifestyle through advertising 

X15 یدرون فروشگاه یغاتیتبل یاستفاده از ابزارها 
Use in-store marketing tools 

X16 

رغ
ع م
وزی
ت

 
بز
س

 
G

P
 P

la
ce

 

 ستیز طیسازگار با مح یبندبسته

Eco-friendly packaging 

(31) 

X17 یالمللنیبر بازار ب شتریتمرکز ب 
Focus on the international market 

X18 با آالیندگی کمتر برای محیط زیست استفاده از ناوگان حمل و نقل جدید 

Use of new transportation with less pollution for the environment 

X19 نیگزیجا یهاسوخت ایسبز  یهاسوخت 
Green fuels 

X20 

ت
مای
ح

 
ی
مال

 
F

in
an

ci
al

 s
u
p

p
o

rt
 

 ازیمورد ن ینگینقد نیو تام یبانک یهاوام

Bank funds 

(21,5,33,36,20,

22,17,3,26) 

 X21 یمحصوالت نیکنندگان چندیبرای تول یاتیهای مالتیها و معاف یتخف 
Tax exemptions for producers 

X22 محصوالت نیا دیمصرف کنندگان به خر قیسبز در جهت تشو متیکاهش ق یبرا ارانهینرخ  صیتخص 

Allocating subsidies to reduce green price to encourage consumers to buy these 

products 

X23 محصوالت نیا دیتول یبرا ارانهینرخ  صیتخص 

Allocating subsidies for the green poultry production  

X24 مرغ سبز یابیبازار نةیو توسعه در زم قاتیدولت از تحق تیحما 

Governmental support for research and development in the field of green poultry 

marketing 

X25 

یل
سه
ت

 
ت
درا
صا

 
رل
کنت

 
ت
ردا
وا

 
E

x
p
o

rt
 f

ac
il

it
at

io
n

 a
n

d
 i

m
p

o
rt

 

co
n

tr
o
l

 

   های اقتصادیتیفعال دارییابله با ناپاقم یبرا یصادرات یالمللنیوضع استانداردهای ب
Establish international export standards to deal with the instability of economic 

activities 

(27,3,30,33) 

 

X26 محصول دیآن از تول نیدولت و قوان تیحما 
Governmental support for green poultry products 

X27 کمتر جهت صادرات یو عوارض گمرک اتیمال 
Less taxes and customs duties on exports 

X28  از طرف سازمان توسعه تجارت برای صادرکنندگان یهای صادراتارا ه مشو 

Provide export incentives by the Trade Promotion Organization for exporters 

X29 صادرات لیبرند در جهت تسه یالمللنیمحصوالت و ثبت ب نیبرندسازی ا تیتقو 

Strengthen the branding of these products to facilitate exports 

X30 

الع
اط

 
ی
سان
ر

 A
w

ar
en

es

s
 

 محصول دیتول یبرا یسازرسانی و فرهن اطالع یبستر الزم برا جادیا
Creating a platform for culture awareness  

(35,28,33,17,3

0,3,26) 

 X31 ونیزیموثر و با نفوذ مانند تلو یهارسانه قیاز طر داتیتول نیاز ا یرساناطالع 

Inform about these productions through effective media such as television 
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X32 مند و متخصصآموزش مرغداران عالقه 
Training interested and specialized poultry farmers 

X33 دکنندگانیارا ة اطالعات و مشاوره به تول 
Providing information and advice to producers 

X34 یآگاه شیجهت افزا هاشیهما ،یو دا م یهای فصلشگاهیها، نمابرگزاری جشنواره 
Holding festivals, seasonal and permanent exhibitions, conferences to raise 

awareness 

 

 هامواد و روش

انجاام شاده    یکم وهیو به ش یمطالعه از لحاظ هدف کاربرد نیا
باه  است.  یمطالعه، همبستگ نیمورد استفاده در ا لیاست. روش تحل
بازاریابی  نهیکه در زم یکسان هیکل قیتحق نیا یجامعه آمارطور کلی 

 0 افراد با توجه به جادول  نیدارند. که ا تیمرغ سبز اطالعات و فعال
شاناخته   قیا تحق نیا شادند و باه عناوان کنشاگران در ا     یبنددسته
  شوند.یم

 
 : کنشگرانقیتحق یجامعه آمار -2 جدول

Table 2- Statistical population: Actors 
 وظیفه

Task 
 کنشگران مرغ سبز

Actors 
کند و اگر در هر یم شیبار آزما سهمرغ سبز آنها را در طول دوره پرورش،  داتیکشور تول یسازمان دامپزشکتولید کنندگانی که 

 .کنندیم افتیدر ینوبت دارو در بدن مرغ وجود نداشته باشد، مجوز عرضه به عنوان مرغ سبز را از سازمان دامپزشک سه
Producers whose veterinary organization tests green poultry products three times during the 

breeding period, and if there is no medicine in the poultry body all three times, they receive a 

license to supply as green poultry from the veterinary organization. 

 تولیدکنندگان مرغ سبز

Green poultry producers 
 

همراه کارشناس  ی،متقاض یمرغدار دیاند و در حال گذراندن مراحل بازدنموده لیرا تکم دیتول یادار یهافرم دکنندگانیتول نیا
 باشند.یمرغ سبز م دیصدور پروانه تول یاداره نظارت وکارشناس شهرستان و اعالم نظر برا

These producers have completed the administrative forms of production and are going through 

the stages of poultry inspection by experts and the issuance of green poultry licenses. 

تولید کنندگان در حال گذار به سمت 
 تولید مرغ سبز

Producers are moving towards 

green poultry production 
 

 محصول را بر عهده دارند. غیو انتقال و تبل عیتوز فهیوظ

They are responsible for distributing, transferring, and promoting the product. 

 مرغ سبز کنندگان غیکنندگان و تبل عیتوز

Green poultry distributors and 

advertisers 
 مرغ سبز را بر عهده دارند. دیدر تول و آزمایشات طی دوره را نظارت فهیوظ

They are responsible for monitoring and testing during the green poultry production. 

دامپزشکان و مهندسین فارم 
 های مرغ سبزمرغداری

Veterinarians and farm 

engineers 

 
 یبارا  ینداشاتن امکاناات کااف    لیبدل رانیا یهایمرغدار شتریب
 دیا و تول ناد ینماینوع محصول نم نیا دیمرغ سبز، مبادرت به تول دیتول
باشاد کاه   یم یخصوص یهاتحت نظارت شرکت شتریمحصول ب نیا

(. 0) آن را بار عهاده دارناد    یابینظارت و بازارا د،یتول فهیهم زمان وظ
 نیکه در ا یمرغ سبز و افراد دیتول زانیدر مورد م یآمار رسم نیبنابرا

اماا براسااس اطالعاات    باشد. یباشند در دسترس نمیمورد مشغول م
کشور سه  یاز متخصصان و بخش نظارت سازمان دامپزشک یررسمیغ

 "انیماک دیسپ"و  "الماس سبز خزر"، "شمال سیستاره پرد"شرکت 
 د،یا تول هیفا همزماان وظ به صورت مجموعه و  هستند کهی سه شرکت
 نیا و باا ا  دهناد یمارغ سابز را انجاام ما     یگذارمتیو ق غیتبل ع،یتوز

 النیسه شارکت در اساتان گا    نیا قرارداد دارند. (0 دول)ج کنشگران

 "مرغ سابز " ،"کیچ کیچ" یمرغ سبز با برندها عیقرار دارند که توز
جامعاه   در نتیجهبر عهده دارند.  زین گرید یهارا به استان "نیسم"و 
که شاامل   باشندینفر از کنشگران مرغ سبز م 052 قیتحق نیا یآمار
 و دامپزشااکان ،کنناادگانغیااکنناادگان، تبلعیااتوز دکنناادگان،یتول
ساه شارکت    نیا ا مرغ سبز دیکنندگان در حال گذار به سمت تولدیتول
نفر برآورد شد.  052فرمول کوکران، حجم نمونه  یمبنار بو  باشندیم

مرغاداران ماورد    یهاا یها و تعااون شرکت نیکنشگران با مراجعه به ا
 یوهیمحدود بودن حجام جامعاه، از شا    لیبه دلو  قرار گرفتند یبررس

 0 تیا استفاده شاد. در نها  قیتحق نیدر ا یریگنمونه یبرا یسرشمار
 یاصال  ابزار قرار گرفت. یمطالعه مورد بررس یو برا لیپرسشنامه تکم
اطالعات، پرسشنامه است که به صورت  یآورجمع یمورد استفاده برا
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تباار پرسشانامه   اع زانیا . برای سانجش م دیگرد یطراح کرتیل  یط
صاحب نظران، کارشناسان مجرب  ن،یاز متخصص یعالوه بر نظرخواه

 زیا وآماوزش کشااورزی ن   جیترو دیسبز، از نظرات اسات یابیحوزه بازار
پرسشنامه،  ییایآزمون پا یررست بجه نیهمچن ده است.یاستفاده گرد
 یآلفاا  بیو ضار  یبا یترت یتتا بیضرو  آمد عمل به یآزمون مقدمات
ابعااد   یهاا بارا  بیضار  نیکار گرفته شد. مقدار ا برای آن بهکرونباخ 

ی هاا تمآیا  باودن  مناساب  کاه  آماد  دست به %49مختل  پرسشنامه 
( 0وجاود دارد:   رینوع متغو مطالعه د نیکند. در ایم دییپرسشنامه را تا
کاه باا    ییوابسته نهاا  ری، به عنوان متغ(Y) مرغ سبز یابیتوسعه بازار
 04سبز و توزیع سبز باا   غیمحصول سبز، قیمت سبز، تبل یهاشاخص
شاامل   قیا تحق نیا مساتقل در ا  یرهاا ی( متغ0شد.  یریگاندازه هیگو
صااادرات و کنتاارل واردات و  لیدولاات، تسااه یمااال یهاااتیااحما
باا اساتفاده از    یدییا تأ یعاامل  لیا است که از روش تحل یرسانالعاط
AMOSν₂ افزارنرم  هیتجز ی(. برا0 )شکل مورد تایید قرار گرفتند ₀
SPSSν₂افازار  و با استفاده از نرم یفیها از آمار توصداده لیو تحل ₀ 

 نیبا  یرواباط عل ا   یو بررس قیتحق اتیسنجش فرض یانجام شد. برا
باا   رییچند متغ لیتحل ای 0(SEM) از مدل معادالت ساختاری رهایمتغ
 کیا باه   رهیا چناد متغ  لیا و تحل هیپنهان استفاده شد. تجز رهاییمتغ

 یاصال  یژگا یشاود کاه و  یاطال  م لیو تحل هیهای تجزسری روش
وابسته است و در  ریمستقل و متغ ریهمزمان متغ لیو تحل هیها تجزآن

به کاار   یبیبا هم به صورت ترک ونیو رگرس ی تاییدیعامل لیآن تحل
 یبا یترکهای معادله ساختاری به طور معماول  ، مدلSEMرود. در یم
مادل  باشاند.  میهای ساختاری مدل -0و  رییگهای اندازهمدل -0از 
هاای تئاوری از   است و سااخت  دیییتأ یعامل لیتحل کی رییگاندازه
  یا محقاق تعر باه عباارت دیگار     اند.آشکار استخراج شده رهاییمتغ
ی کادام  رناده یانادازه گ  مشااهده شاده   رهاای یکند کاه کادام متغ  یم
کاه   دشویهای ساختاری، مشخص ممدل . درپنهان هستند رهاییمتغ

. اناد وابساته  رهاای یبار کادام متغ   ریمستقل دارای تأث رهاییکدام متغ
افزار در نرم SEMبا استفاده از تحلیل  های گردآوری شدهدادهبنابراین 

AMOSν₂ دولات،   یمال یهاتیحما ریبر تأث یمبن یدر قالب مدل ₀
 یابیا بار توساعه بازار   یرسانصادرات و کنترل واردات و اطالع لیتسه

 قرار گرفتند. لیمرغ سبز، رسم و مورد تحل
 

 نتایج
 فردی پاسخگویان یهایژگیو

زن ( %370نفر ) 9نفر پاسخ دهندگان،  000نشان داد که از  جینتا 
ساابقه کاار    نیانگیا و م یسن نیانگی( مرد بودند، م%4.74نفر ) 009و 

خالصااه  3 جاادولسااال بااود.  4و  92 بیااپاسااخ دهناادگان بااه ترت
 .دهدیم نمونه مورد مطالعه را نشان یفیتوص هاییژگیو

                                                           
1- Structural Equation Modelling 

 
 یآزمون معنادار جینتا

 یدر سه گروه اصل یدولت یهاتیحما قیتحق نیا دربه طور کلی 
صااادرات و کنتاارل واردات و  لیدولاات، تسااه یمااال یهاااتیااحما
 یابی معادالت ساختاریکه با استفاده از مدل گرفتند یجا یرساناطالع
و بعاد از حصاول   ی ماورد تاییاد قارار گرفتناد     دییا تأ یعامل لیتحلو 
 لیا های مطلوب در مدل، اقدام به تحلبه شاخص یابیاز دست نانیاطم

ه )توساعه  وابسات  ریا باا متغ  رهایمتغاین  نیروابط ب تیفیمعناداری و ک
 (.0 )شکل پرداخته شد قیمدل تحق دییو تا بازاریابی مرغ سبز(

دار باودن  ینشان داده شاده اسات، معنا    9همانطور که در جدول 
 لیبه شکل ذ پژوهش یفرض شده در مدل مفهوم یرهایمس بیضرا

 (: 9)جدول  قرار گرفت یمورد بررس

مربوط به  ریمس یبرا P-Value، 9 حاصل از جدول جیطبق نتابر 
 27220مارغ سابز کاوچکتر از     یابیا و توساعه بازار  یماال  یهاتیحما
 مثبت ریتأث یگردد و به معنایم دییفرض اول تأ بیترت نیباشد، بدیم

باشد. یمرغ سبز م یابیدولت در توسعه بازار یمال یهاتیحما و معنادار
 یرهاا یمتغ ریاستاندارد شده مربوط به مسا  یونیرگرس بیضرا 0 شکل

 .دهدیرا نشان م "سبز مرغ یابیتوسعه بازار "و  "یمالی هاتیحما"
 ریمسا  یبارا  P-Value، مقادار  9 حاصل از جادول  جیبر طبق نتا
مرغ سبز  یابیصادرات و کنترل واردات و توسعه بازار لیمربوط به تسه
و به  گرددیم دییفرض اول تأ بیترت نیباشد، بدیم 27220کوچکتر از 

صاادرات و کنتارل واردات در    لیتساه  و معناادار  مثبات  ریتاأث  یمعنا
 یونیرگرسا  بیضارا  0باشاد. شاکل   یمارغ سابز ما    یابیتوسعه بازار

صاادرات و کنتارل    لیتسه "یرهایمتغ ریاستاندارد شده مربوط به مس
 دهد. یرا نشان م "واردات

مربوط به  ریمس یبرا P-Value، 9 حاصل از جدول جیبر طبق نتا
باشاد،  یما 27220مرغ سبز کاوچکتر از   یابیو توسعه بازار یرساناطالع
 و معنادار مثبت ریتأث یگردد و به معنایم دییفرض اول تأ بیترت نیبد

 0باشاد. شاکل   یمرغ سابز ما   یابیدولت در توسعه بازار یرساناطالع
 "یرهااایمتغ ریشااده مربااوط بااه مساا اسااتاندارد یونیرگرساا بیضاارا
 دهد.یرا نشان م "یرساناطالع

استاندارد شاده   یونیرگرس بیکه نشان دهنده ضرا 5طبق جدول 
را در  ریتاأث  نیشاتر یب 27.5با مقادار   یمال یهاتیحما ریباشد، متغیم

 لیتساه  ریا مارغ سابز داشاته اسات و بعاد از آن متغ      یابیتوسعه بازار
و  27.0باا مقادار    بیا به ترت ،یرسانصادرات و کنترل واردات و اطالع

 .اندسبز نقش داشتهمرغ  یابیزاردر توسعه با 2795
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 کنشگران یفیتوص هاییژگیاز و یبرخ -3 جدول

Table 3- Some descriptive features of actors 
 درصد

Percentage 

 بیشترین فراوانی
The most 

frequent 

 متغیرها
Variables 

 مرد 96.9

Male 

 جنسیت

Gender 
 سال 30-40 54.7

30-40 years 

 سن

Age 
 سال 1-10 58.5

1-10 years 

 سابقه کار

Job experience 
 یکاردان 35.2

Associate 

 مدرک

Education 
 در حد متوسط 64.2

Average 

 سبز یابیبازار یاز روش ها یآگاه زانیم

Knowledge of Green marketing methods 

 
 هاریمس یداریآزمون معن جینتا -4 جدول

Table 4- Regression weights and significance test of paths 

 یمعنادار

 ریمس
P-value  

نسبت 

 یبحران
C.R. 

انحراف 

 استاندارد
S.E. 

 ریغ بیضرا

 استاندارد

 Estimate 

 رهایمس

Path 

 مالی هایحمایت                  توسعه بازاریابی سبز          0.848 0.093 0.093 ***

Financial support              GP marketing development 

 واردات کنترل و صادرات تسهیل               توسعه بازاریابی سبز                             0.936 0.146 60.430 ***

Export facilitation and import control             GP marketing development 

 رسانیاطالع              بازاریابی توسعه                         0.368 0.192 70.109 ***

Awareness               GP marketing development 

P < 0.001***      P<0.01**    P <0.05*                                                        
 

 هاریاستاندارد شده مس یونیرگرس بیبرآورد ضرا -5 جدول

Table 5- Standardized regression weights of significant paths 

 مسیرها

Path 

 استاندارد شده یونیرگرس بیضرا

Standardized regression coefficients 
 مالی هایحمایت                  توسعه بازاریابی سبز         

Financial support              GP marketing development 

0.75 

 واردات کنترل و صادرات تسهیل               توسعه بازاریابی سبز                            

Export facilitation and import control             GP marketing development 

0.68 

 رسانیاطالع              بازاریابی توسعه                        

Awareness               GP marketing development 

0.45 

 

 ریمتغ انسی، نسبت وار(R) وابسته ریچندگانه متغ یمربع همبستگ
با توجه به  شده است، نییتبمستقل  یرهایکه توسط متغ وابسته است

 نشان دهناده ایان اسات کاه متغیرهاای      R=2750 و مقدار 0شکل 
ی رساان صادرات و کنتارل واردات و اطاالع   لیتسه ،یمال یهاتیحما

تبیاین  را  مرغ سبز یابیتوسعه بازار انسیاز وار %50حدود  قادر هستند
از  باشاد. یما  قیتحق ییمطلوب بودن مدل نها انگریب زانیم نی. اکنند

 انسیا و رابطاه کووار  قیمدل تحق دییتأ یبرا یمدل معادالت ساختار

برازش مادل باه    یهااستفاده شد. در ادامه شاخص مستقل یرهایمتغ
در حد مجاز  یهمگ مناسب آن ارا ه شده است که اریهمراه مقدار و مع

ها شاخص نی(. ا. )جدول کنندیم دییمدل را تا یقرار داشته و برازندگ
نمونه اسات.   یهابا داده یمدل خوب بایمدل، تقر نیدهد که اینشان م
مارغ   یابیبر توسعه بازار لتدو یهاتیحما ریتأث ییمدل نها تینها در

 نشان داده شده است. 0سبز در شکل 
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 های برازش مدلشاخص -6 لجدو

Table 6- Goodness-of-fit measures for model evaluation 

 شاخص برازش
Goodness-of-fit 

 مقدار شاخص
Amount 

 دامنه پذیرش شاخص
Index of acceptance 

 (RMSEA)برآورد  یمربعات خطا نیانگیشاخص ریشه م

Root mean square error of approximation 
0.049 

 0.08مقادیر زیر 

Less than 0.08 
 (CMIN / DF) یاسکو ر به درجه آزاد ینسبت کا

Chi-square ratio divided by degree of freedom 
1.431 

 3تا  1 نیب

Between 1-3 
 (AGFI)شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

Adjusted goodness-of-fit index 
0.960 

 0.9 یمقادیر بااال

Greater than 0.9 
 (GFI) برازش یکوییشاخص ن

Goodness-of-fit index 
0.992 

 0.9 یمقادیر بااال

Greater than 0.9 
 (CFI) یقیشاخص برازش تطب

Comparative Fit Index 
0.917 

 0.9یمقادیر باال

Greater than 0.9 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P < 0.001***     p <0.01**    p <0.05 *         
 استاندارد برآورد شده بیضرا یبرا یمدل معادالت ساختار -2شکل 

Figure 2- Structural equation model for estimated standard coefficients 
 

 بحث

 یاز مناابع ملا   تیا حما یمحصوالت سبز نوع دیکه تول ییاز آنجا

گردد و موجباات اشاتغال   یم یعیمنابع طب دنیباشد و مانع لطمه دیم
موجباات رشاد    یامر خاود باه ناوع    نیآورد، ایجامعه را بوجود مافراد 

 توسعه بازاریابی مرغ سبز

GP marketing development 
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 مرغ سبز محصول
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Financial support 

 

 

 تسهیل صادرات و کنترل واردات

 Export facilitation and import 

control 
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 رسانیاطالع

Awareness 
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به علت فقدان  ران،یخواهد داشت. در ا یدر پ تایجامعه را نها یاقتصاد
محصااوالت  یباارا یزیاارمشااخص در برنامااه یدولتاا یهااااسااتیس
وجاود   کیا ارگان وریا محصوالت ط دیتول یبرا یکم لیپتانس ک،یارگان
سمت تولیاد طیاور ارگانیاک، پارورش و     برای گذار به  جهیدر نت دارد.

هادف  باشد. بنابراین بازاریابی مرغ سبز گامی اساسی در این راستا می
 یابیا دولت بار توساعه بازار   یهاتیحما راتیتاث یمطالعه بررس نیاز ا

 ریسبز تاأث  یابیبازار توسعهعناصر بر  نیا رودانتظار می مرغ سبز است.
 یهاا تیا حما یرهایدهد متغیمطالعه نشان م نیدر ا جیتاگذارند. نیم
 مثبات و  ریتااث  یرساان صادرات و کنترل واردات و اطالع لیتسه ،یمال

 اند. مرغ سبز داشته یابیتوسعه بازار یبر رو یمعنادار
مثبات و  اثار   یماال  یهاا تیا به دست آمده حما جیبا توجه به نتا

 جیبا نتا هان یافتهای، داشته استمرغ سبز  یابیدر توسعه بازار یمعنادار
 و همکااران  ی(، باباجان.0) و همکاران یمی(، کر00) و همکاران یماف
 ،.3 ،00 ،5 ،02، 4) و پژوهشگران دیگار  (.0) انیو غن دیپورجاو(، 3)
 یهاا تیا حما ریا دارد. از آنجا کاه در متغ  ت( مطابق04و  .3، 33 ،00
در  «ازیا ماورد ن  ینگینقاد  نیو تام یبانک یهابه وام ازین» هیگو ،یمال
 یدولتا  یهاگردد سازمانیم هیقرار دارد، لذا توص یباالتر یهاتیاولو
ی مانناد ماوارد زیار    خاصا  یهاا استیس ینیبشیبه پ استگذارانیو س

 : بپردازند
اعتباارات در جهات توساعه     صیصا تخ ه،بهار کم  وام ی اعطا -
 ؛ کیارگان دیتول یهارساختیز

و  دارانیاااجلاااب خر یدولااات بااارا تیاااو حما یبسترسااااز -
نقطاه چناد نکتاه     نیا به ا دنیاز رس شیپ یول ی؛گذاران خارجهیسرما

 یگذارهیسرما یرو شیآن برداشته شدن موانع پ نیمهم است و نخست
 ایا مهدر این زمیناه  بستر آن  دیکه با یاز جمله موضوعات مهم است،
 گار یاست. موضوع د سکیو کنترل ر یگذارهیسرما تیامن نیشود تام
کاردن روناد صادور مجاوز و کااهش       نیا پنجره واحاد و آنال  یاجرا
عالوه بر آن  باشد.یم یگذارهیصدور مجوز سرما یبرا یادار فاتیتشر

نیاز   یرتجاریاز عوامل غ یناش یهاسکیپوشش ر نهیفراهم شدن زم
گذاران و خریاداران خاارجی اقادامات اقتصاادی     شود سرمایهباعث می
کاه ثباات در آن وجاود     همه جانبه تیامن یدارا یکشورها خود را در

ریزی و توجاه دولات باه ایان ماوارد      ند. بنابراین برنامهدارد انجام ده
گذار و خریدار خارجی را افزایش داده که خاود موجباات   اعتماد سرمایه

 رونق بازاریابی مرغ سبز را به همراه دارد.
 یهاا اعتبارات هدفمناد در جهات سااخت کشاتارگاه     صیتخص -

 یی؛اروپا یق با استانداردهامدرن مطاب

 ییدولاات، در جهاات باااال بااردن توانااا یمااال تیااحما شیافاازا -
؛ به دلیل این که فرآیند تولید مرغ سابز در  کیارگان دیکنشگران در تول

شود و همچین ضرورت گذار به ایران به عنوان صنعت نوپا شناخته می
واردات  سمت تولید مرغ ارگانیک، کنشگران توانایی مالی الزم جهات 

)خوراک طیور مانند ذرت و سویای ارگانیک و غیار   های اگانیکنهاده

تواناد باا تزریاق سارمایه در     باشند، دولات مای  تراریخته( را دارار نمی
 های ارگانیک نماید.کمک به واردات نهادهو گردش 

مثبات و   ریصاادرات و کنتارل واردات تاأث    لیتسهدر ادامه متغیر 
 قیا تحق یهاا افتاه یبا  مرغ سبز دارد، که یابیربر توسعه بازا معناداری
ی و ندوق، صاا(3) همکاااران وی باباجااان (،.0) یقااوام آباااد یرمضااان
 نیهمچن ( همخوانی دارد.33و  4) و پژوهشگران دیگر (32) همکاران
 تیا حما» یهاا هیا صاادرات و کنتارل واردات، گو   التیتسه ریدر متغ

قارار   یبااالتر  تیدر اولو« محصول نیا دیدولت از تول نیدولت و قوان
محصاوالت   شاتر یب یکردن کنشگران به سودآور هیتوج نیدارد، بنابرا
محصاوالت در   نیا مصارف ا  شیباا توجاه باه افازا     کیا سبز و ارگان

 عیو توز غیتبل ،یگذارمتیق د،یتول یهابرنامه تیو هدا ندهیآ یهاسال
تواناد مثمار    یها مصادرات از طرف شرکت یدر چارچوب استانداردها

به گفته کارشناسان صنعت طیور: با وجود آن کاه صاادرات    ثمر باشد.
مستلزم بازاریابی در بازارهای هادف و   وریط یهامحصوالت و فرآورده

استراتژی مستمر و طوالنی است، از این رو اتخاذ تدابیر افزایش تعرفه 
یا ممنوعیت صادرات به سبب حضور رقباا در بازارهاای هادف و بای     

کناد.  تمادی تجار بازارهای خارجی ضربه مهلکی بر صنعت وارد میاع
به گفته وی در مواقعی که امکان حضور در بازارهای صاادراتی را باه   

دهیم، روی ریل اوردن صادرات به شدت مشکل هر دلیلی از دست می
را با هدف صادرات انجام دهد و اگار   یسازرهیذخ دیدولت بالذا  است.

 اسات یس دیا حاداقل با  ستیها نبه تشکل تیمسئول یحاضر به واگذار
باا   (. در نتیجاه .0) ببارد  شیپا  یابیا صادرات و بازار کردیخود را با رو
 یستیها باصادرکنندگان کاال و رفع موانع آن یاساس یازهایتوجه به ن
تواناد باه   یکاه ما   ییهااستیشود. در واقع س دهیشیالزم اند داتیتمه

 :شود عبارتند از واقع دیصادرکنندگان مفطور مؤثر در رفع مشکالت 
 کنشاگران  قیتشو یبراکاهش عوارض صادرات این محصول  -
و صادرات مازاد تولید خاود؛ چارا کاه     بازاریابیصنعت به استمرار  نیا

 ظرفیت تولید آن بیشتر از مصرف داخل کشور است.
مقصاد   یچند جانبه با کشاورها  ایدو  یتجار یانعقاد قراردادها -
 ران،یاز ا یواردات یهابه منظور کاهش تعرفه یاتصادر

و  یداخل یرفع موانع گمرکو  محصول نیا یاز برندساز تیحما -
  ،یخارج
مؤثر و کارآمد،  یصادرات یهاو ضمانت یصادرات نیثبات در قوان -

 ؛شوندیم شنهادیدر صادرات مرغ سبز پ لیکه به منظور تسه
در  یو بازرگاااان یاقتصااااد یهاااایزنااایتعاااداد را افااازایش -
 فایرا ا ینقش مهم نیمراودات طرف لیدر تسه ،کشور یهایکنسولگر

 ؛کندیم
کوتاه مادت و   یبلند مدت صادرات به جا یهابرنامه ینیگزیجا -
هام در   متیکنندگان به معاهده در مقابل نوسانات ق دیتول شتریتعهد ب

 ؛اثرگذار است طهیح نیبه حداقل رساندن مشکالت ا
صادرات باه شاکل    یبرا یبا اعتماد به بخش خصوصهمچنین  -
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 .آمد قیتوان بر مشکالت حوزه صادرات فایم یاخوشه
 یابیا در توساعه بازار  یمعنادارمثبت و اثر  ،یرساناطالعهمچنین 
و  یما یکر در راساتای تحقیقاات   قیا تحق نیا ا جاه یمرغ سبز دارد. نت

، (.0) انیا و غن دیا ( و پورجاو3) و همکااران  ی(، باباجاان .0) همکاران
 ،00 ،35، 09، 0، 02) و پژوهشگران دیگار  (32) و همکاران یصندوق
از  یرساان طاالع ا» یهاهیگو ،یرساناطالع ریدر متغ باشد.( می5و  33
و  «ونیا زیموثر و باا نفاوذ مانناد تلو    یهارسانه قیاز طر داتیتول نیا
 دیا جهات تول  نهیزم نیمند و متخصص در اآموزش مرغداران عالقه»

 اقادامات زیار   نیقرار دارناد؛ بناابرا   یباالتر تیدر اولو« محصول سبز
 . این اقدامات شامل: واقع شود دیتواند مفیم

 ر؛نصب بنرهای آموزشی در سطح معاب -
 یو رسانه، هم برا غاتیتبل قیاز طر یو فرهنگساز یاعتمادساز -
 ؛ دکنندگانیتول یکننده و هم برامصرف

مادت )تحات    کوتااه  های تبلیغاتی از اهدافتغییر اهداف برنامه -
 رساانی و )اطاالع  مادت  اهاداف بلناد   تأثیر قرار دادن احساساات( باه  

 آموزش(؛
هااا، شااگاهیهااا، نمابرگاازاری جشاانواره ،یآگاااه شیجهاات افاازا-
 ؛دهند لیسبز را تشک یابیتواند موجبات توسعه بازریها مشیهما
و مشااوره   یآموزشا های کارگاه یراستا برگزار نیدر ا نیهمچن -

سابز و   حصاول م دیا که حاضر به تول یدکنندگانیبرای مرغداران و تول

مرباوط باه آن    نیصادرات آن به خارج از کشاور هساتند، اماا از قاوان    
کشاور در   دیا رونق تول یرا برا یو بستر مناسب نهیندارند، زم یاطالعات

  .کندیعرصه صنعت سبز فراهم م
 یو تجاار  یماال  یهاا دن جنباه با توجه به برجساته کار   نیبنابرا
نهااد مهام    کیا عناوان   باه  جیو در کنار آن تارو  کیارگان یکشاورز
خااود در جهاات آمااوزش و   هااایفعالیااتبااا امکانااات و   یآموزشاا
 نیا در ا ینقاش مهما   ،یزشا یانگ یهااستیس یو اجرا یسازفرهن 
 تواند داشته باشد. می نهیزم

روسیه همگی  همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه و
واردکننده گوشت مرغ هستند و ایران هام باه جهات پتاسایل بااالی      
تولید، مزیت رقابتی، کمتر بودن هزینه تولید، مانند نیاروی کاار ارزان،   
آب، بر ، گاز ارزان تر و... توان بدست آوردن این بازارهای خاارجی را  

 ی راراتصااد  هایبازاراین  هیکشور ترک اما در حال حاضر باشد.دارا می
تصاحب کارده   تیفیک با محصوالت کم بود رانیمتعلق به ا یکه روز

(. بناابراین از آن جاا کاه    09) کندیاست و استمرار صادارت را حفظ م
بیوتیاک و  مشکل عمده تولیدات مرغ در ایران باال بودن رساوب انتای  

باشد؛ امید است با سو  دادن تولیدکننادگان باه   عدم کیفیت الشه می
 کنشاگران، و توجه به مشکالت  سبز گونه محصوالتاینلید سمت تو

 بی نیازی به صادرات نفات هماوار   راه را برای رسیدن به خودکفایی و
  سازد.
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Introduction: With increasing the global population, food security is one of the most important and practical 

concepts which has been addressed in development documents today. Among the green products which are 
produced and have been considered by the authorities is green poultry. Governmental support can be a key factor 
in green poultry marketing development, thus green poultry producers who work for the health of the community 
should have governmental support. Based on studies on the key factors influencing the development of green 
marketing, the overall goal of this study is to investigate the role of the government in increasing and improving 
green poultry production, as well as the importance of governmental support in developing green poultry 
production programs. Therefore, the purpose of this study is to determine the impact of governmental support on 
green poultry marketing development. The objectives of this study are as follows: 

1) To describe some of the personal and professional characteristics of green poultry actors; 
2) To determine the impact of government financial support on green poultry marketing development; 
3) To determine the impact of product export facilitation and import control on green poultry marketing 

development; 
4) To determine the impact of awareness on green poultry marketing development. 
Materials and Methods: This is an applied study based on quantitative research, and the method of analysis 

used is correlation method. Information was informally obtained from experts, and the sample size in this study 
base on the Cochran formula was 150 people involved in the production, pricing, promotion, and distribution of 
green poultry. They are referred to as actors. The study was conducted as a census study because of the small 
size of the population of experts, finally 128 usable questionnaires were obtained from interviews with the 
actors. The main instrument used for data collection was a questionnaire that was designed as a Likert scale. This 
study contained two types of variables: 1) green poultry marketing development as dependent variable and 2) 
government financial support, export facilitation and import control and awareness as independent variables. The 
hypotheses were measured by studying the relationships between the variables and their direct and indirect 
effects. The hypotheses in this study are as follows: H1) Government financial support has a significant effect on 
green poultry marketing development; H2) export facilitation and import control have a significant impact on 
green poultry marketing development and H3) awareness has a significant effect on green poultry marketing 
development. Structural equation modeling (SEM) is a general approach to data analysis that can accommodate 
either observable or latent variables (or factors) within structural models. This study used descriptive statistics 
and SEM. Following data mining, descriptive statistics and SEM analysis were conducted by SPSS20 and 
AMOS20 software, respectively. 

Results and Discussion: The results showed that of the 128 respondents, 4 (3.1%) were female and 124 
(96.9%) were male; the average age and average work experience of the respondents were 40 and 9 years, 
respectively. Of the actors, 35.2% had an associate’s degree. The actors’ knowledge of green marketing was 
measured by a test (correct or wrong answers); the results indicated that their average level of green marketing 
knowledge was moderate. According to the results: 1) Government financial support has a significant effect on 
green poultry marketing development, 2) Facilitating exports and controlling imports have a significant impact 
on green poultry marketing development , and 3) Awareness has a significant effect on green poultry marketing 
development.  

Conclusion: In Iran, due to the lack of specific government policies related to organic products, there is little 
potential for organic poultry production. Thus, government agencies and policy makers should consider specific 
policies such as the following: allocating funds to develop organic production infrastructures; undertaking 
preparations and providing governmental support to attract foreign investors; allocating targeted funds to 
construct modern slaughter houses by European standards; and increasing governmental support to increase the 
ability of actors to produce organic products. 
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Policies that can be effective in solving the problems of exporters include the following: concluding bilateral 
or multilateral trade agreements with export destination countries to reduce tariffs on imports from Iran; 
supporting the branding of this product; and providing stability through effective and efficient export laws and 
export guarantees proposed to facilitate the export of green poultry. In the awareness variable, the items 
"information through effective media" and "training of specialized poultry farmers" were the most important. 
Therefore, building trust and culture through advertising and media can be useful for both consumers and 
producers. Additionally, to increase awareness, holding festivals, exhibitions, and conferences can lead to the 
development of green marketing. 
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