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چکیده
مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسیترین چالشهای جمعیت رو به افزایش دنیاست .نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به
افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیکها و پرورش مرغ سبز میتواند نقش مهمی در ارتقاء سالمت جامعه ایفا کند .در نتیجه باا افازایش فرهنا
استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینههای درمان برای دولت ،توسعه بازاریابی آن امری ضروری به
نظر میرسد .در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایتهاای دولات در توساعه بازاریاابی مارغ سابز و میازان مشاارکت دولات در
برنامههای اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز میباشد .مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد .روش تحلیل مورد استفاده در
این مطالعه ،همبستگی میباشد .جامعه آماری این تحقیق  052نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطالعات و دخالات دارناد
که برمبنای فرمول کوکران ،حجم نمونه  052نفر برآورد شد .دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید؛ در ایان راساتا روایای محتاوایی آن
توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی ،مقدار  ٪49برآورد گردیاد .نتاایج
حاکی از آن است که حمایتهای مالی دولت ( ،)27.5تسهیل صادرات و کنترل واردات ( )27.0و اطالعرسانی از طریق دولت ( )2795بر توسعه بازاریاابی
مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشتهاند و حمایتهای مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است .از ایان رو اقاداماتی مانناد
تخصیص اعتبارات هدفمند ،جذب سرمایهگذاران خارجی ،حمایت از برندسازی این محصول ،فرهن ساازی از طریاق تبلیغاات و برگازاری برناماههاای
آموزشی در جهت باال بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :بازاریابی سبز ،حمایت دولت ،محصول سبز
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بررسیهای علمی نشان میدهد در دهههاای اخیار باا گساترش
تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنیها ،آفتکشها ،آنتیبیوتیکهاا و
هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای درحال پیشرفت ،اثارات
سوء و انکارناپذیری بر سالمت انساانهاا باه وجاود آماده اسات (.)9
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محصول کشاورزی ،کیفیت و ساالمت آن محصاول اسات .از ساوی
دیگر تولیدکنندگان به این باور رسایدهاناد کاه بارای رقابات در باازار
جهانی و بازاریابی بهتر و حضور در این بازار راهی جز تولید محصاول
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بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است
(.)02
از جمله محصوالت سبز که مورد توجه مسئولین قرار گرفته است
تولید مرغ سبز میباشد .امروزه بهبود کیفیت فرآوردههای خام دامای و
تولید غذای سالم در راستای تامین امنیت غذایی ،باه عناوان یکای از
اهداف راهبردی سازمانها و تولیدکنندگان محصوالت غذایی ساازگار
با محیط زیست مطرح میباشد .در همین راستا تولید محصوالت بدون
آنتیبیوتیک با تاکید بر جانشینی آن با مواد با منشا گیاهی در تغذیه ،و
برنامه پیشگیری از بیماریها در محصاوالت حیاوانی از جملاه طیاور
صنعتی مطرح و عملی گردیده است .تولید مرغ ارگانیک در ایاران باه
دلیل پیچیده بودن فرآیند تولید نیاز باه یاک بساتر مناساب دارد کاه
ممکن است این بسترسازی چند سال به طول بینجامد ولی نخساتین
گام برای تولید مرغ ارگانیک ،تولید مرغ بدونآنتی بیوتیک است که با
عنوان مرغ سبز نامگذاری و به فروش میرسد (.)30
بر خالف نظر بسیاری از افراد مرغ سبز با مارغ ارگانیاک کاه در
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چرخه تولید آن از مزرعه کشت ذرت تا کشتارگاه بادون دخالات ماواد
شیمیایی است ،بسیار متفاوت است ( .)39در طول دوران پرورش مارغ
سبز تنها فقط ماده آنتیبیوتیکی به مرغ تزریق نمیشود ،زیارا بقایاای
آنتیبیوتیک در گوشت طیور پارورش داده شاده بااقی مایماناد و باا
مصرف این نوع مرغها وارد بدن انسان میشود کاه معماوال صادمات
جبرانناپذیری مانند بروز مقاومت میکروبی در عوامال بیمااریزا باین
انسان و دام ،کاهش اثربخشی درمانها ،سرطانها ،صدمه به سیساتم
دفاعی بدن و بیماریهای سیساتم عصابی و ...را در آیناده باه جاای
میگذارد ( .).بنابراین سازمان دامپزشکی مرغهای مرغاداریهاایی را
که مرغ بدون آنتیبیوتیک پرورش میدهند را در نوبتهاای مختلا
آزمایش میکند و بعد از تایید این مطلب به مرغ تولید شده نشان مرغ
سبز داده میشود ،ولی این مرغ تولید شده هرگز نمیتواند نشان مارغ
ارگانیک دریافت کند ( .)30مرغدارانی که تصمیم به پرورش مرغ سبز
میگیرند باید دامپزشکی را از این اقدام مطلع نمایند تا قبال از جوجاه
ریزی سالن ،توسط این سازمان بازرسی و مرغداران از لحاظ اطالعات
فنی توجیه شوند.
از آنجا که صنعت پرورش طیاور نقاش مهمای در سابد مصارفی
خانوارهای ایرانی دارد و با توجه به اهمیت محصاول سابز در کشاور،
بررسی بازاریابی این محصول و عوامل مؤثر بر آن امری مهم است .با
توجه به تحقیقات در این زمینه تولیدکنندگان و کنشاگران باه جهات
مزیت رقابتی و تولید محصول سالم گرایش مثبتی به توساعه بازایاابی
مرغ سبز و تولید آن داشتهاند؛ اما عالرغم ظرفیتهای باالی ایران در
تولید اینگونه محصوالت ،بازاریابی مرغ سبز در سالهای اخیر تنها در
جهت تولید 0میباشد ولی در زمینه بستهبندی ،توزیع ،0قیمتگذاری 3و
تبلیغات 9که رکن اساسی توسعه بازاریابی محسوب میشاوند اقادامات
جدی صورت نگرفته است؛ این ضع اساسی ناشی از فقادان اطاالع
رسانی و آموزش میباشد .همچنین به جهت بااال باودن هزیناههاای
تولید ارگانیک و کمبود نیروی متخصص و سیاستهای دولتی ،راهکار
مناسب جهت افزایش چشمگیر تولید و کیفیت در جهت فرآیند مناسب
ارایه نشده است ( 0و  .)03ایان روناد تاا جاایی اسات کاه در برخای
استانها مانند استان خوزساتان ،خراساان ،اراک ،البارز و ...منجار باه
توق تولید یاا کااهش تولیاد ایان ناوع محصاول شاده اسات و یاا
تولیدکنندگان و کنشگران این زمینه بعد از چند دوره جوجه ریزی مرغ
سبز به دلیل جبران ضررهای ناشی از مشکالت پیش آماده در طاول
دوره پرورش ،مجبور به فروش این محصول با ناام مارغ معماولی در
بازار شدهاند (.)03
در ایران به دلیل پراکنده بودن تعاداد کنشاگران فعاال در زمیناه
1- Product
2- Place
3- price
4- promotion

تولید و بازاریابی محصول سبز و همچنین فقدان حمایتهاای دولتای
آمار رسمی و دقیقی از کسانی کاه واقعاا باه بازاریاابی سابز مشاغول
میباشند در دسترس نیست ( .)03اما به طور کلی در حال حاضر 052
واحد در سراسر کشور در زمینه پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیک مشغول
هستند و  03استان زیر ساختهای الزم برای تولید مارغ سابز را دارا
میباشند؛ که این مقدار در مقایسه با  0.هزار واحد تولید مرغ معمولی
در سطح کشور ،مقدار ناچیزی میباشاد ( .)30بار اسااس آماار جهااد
کشاورزی در حال حاضر تقریبا  0/.میلیون تن گوشت مرغ در کشاور
تولید میشود که حدود  5درصد آن مرغ سبز است؛ ایان مقادار بارای
سالمت جامعه بسیار ناچیز میباشد و نیازمناد راهکاار مناساب جهات
افزایش چشمگیر تولید و بازاریابی این محصول است (.)03
با وجود تمام اثرات زیانبار آنتیبیوتیکها بار بادن در دراز مادت،
این محصول بازارپسندی مناسبی در بازار نادارد .درحقیقات بازاریاابی
مرغ سبز و سازماندهی توزیع آن بسیار ضعی است ،در نتیجاه باعاث
میشود تولیدکنندگان توانمند و یا در حال گذار به سامت تولیاد ایان
محصول نیز ،قادر به ریسکپذیری در این زمینه نباشاند ( .)0از جملاه
مشکالت در زمینه بازاریابی مرغ سبز ،تفاوت قیمت  52درصدی مارغ
سبز با مرغ معمولی است .این گرانی قیمت باعث مایشاود تاا تقاضاا
کمتر شود .بیتردید یکی از عوامل کااهش قیمات ،افازایش تولیاد و
تقاضاست ()0؛ زیرا با افزایش تقاضای مصارف کنناده ،دفعاات تولیاد
مرغ سبز در سال افزایش ماییاباد ،در نتیجاه هزیناه سار باار ثابات
مرغداری به ازای هر کیلاوگرم مارغ سابز (اجااره ،کاارگر ،بیماه و)...
کاهش یافته و به دنبال این کاهش هزینه ثابت ،اختالف قیمات باین
مرغ سبز و مرغ معمولی نیز کاهش مییابد؛ در نتیجه با اطالعرسانی و
فرهن سازی بیشتر میتوان تقاضای عمومی را افزایش داد (.)0
از طرفی هایچ حمایات مشاخص و مادونی در ارا اه تساهیالت،
نهادهها و سایر موارد وجود ندارد و دولت میان کنشگران مارغ سابز و
مرغداران معمولی هیچ تفاوتی قا ل نمیشاوند .در صاورتی کاه بایاد
برای تولید مرغ سبز ،یارانه ها و تسهیالت خاصی داده شاود ( .)0چارا
کااه تولیدکنناادگان ماارغ ساابز در راسااتای سااالمت جامعااه فعالی ات
مینمایند .اساتفاده از آنتایبیوتیاک و داروهاای شایمیایی در صانعت
مرغداری نامناسب است و پسماند این داروها در بدن مارغ مایتواناد
اثرات نامطلوبی بر سالمت انسانها به عنوان مصرفکننده داشته باشد
و از آنجا که هزینههای عمومی درمان بر عهده دولتهاست ،بناابراین
فرهن مصرف مرغ سبز در رژیم غاذایی بایاد جاایگزین مارغهاای
عادی شاود تاا هام باعاث ساالمت عماومی جامعاه شاود و هام از
هزینههای سنگین دولت در آینده بکاهد.
از طرف دیگر مهمترین مانع استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در
صاانعت ماارغ ساابز و ارزآوری مناسااب ،وضااع قااوانین صااادراتی و
تصمیماتی است که مانع استمرار صادرات میشود .استمرار صادرات و
عمل به تعهد ،موضوعات پراهمیتای هساتند کاه بار اسااس قاوانین

طالبی و همکاران ،تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز 642
تجاری باید به آنها عمل شود .هم اکنون کشور ترکیه بازار صاادراتی
که روزی متعلق به ایران بود را با محصاوالت کام کیفیات تصااحب
کرده است چراکه با تمام مشکالت ،تعهدات خود را انجام مایدهاد و
استمرار صادارت را حفظ میکند ( .)09در کشاورهایی مانناد برزیال و
ترکیااه نااه تنهااا مشااو هااای صااادراتی و شاارایط بهتااری باارای
صادرکنندگان در نظر میگیرند ،بلکه تولیدکنندگان ملزم باه پرداخات
بهره بانکی سنگینی نیستند؛ همین موارد باعث میشود تا قیمت تماام
شده تولیدات داخلی باال رفته و توان رقابت با دیگر کشورها را نداشته
باشیم ( .)05بنابراین فقدان استانداردهای صاادراتی مناساب باا باازار
جهانی ،قوانین صادراتی پایدار و برندسازی در این زمینه ،مانع استمرار
صادرات و در نتیجه باعث پیامدهای منفی در تولیاد و بازاریاابی ایان
محصول شده است (.)09
با توجه به مشاکالت پایش رو در زمیناه بازاریاابی مارغ سابز و
نداشتن حمایتهای الزم مسئوالن و اطالعات کاافی در ایان زمیناه،
کنشگران قادر به ریسکپذیری در زمینه بازاریابی مرغ سبز نمیباشند.
در همین راستا ،با توجه به اثارات منفای مقاومات آنتایبیاوتیکی بار
سالمت جامعه ،نیازمند توجه و حمایت بیشتر دولت به بازاریاابی مارغ
سبز میباشد ،حمایتی که بتواند از هزینههای سنگین آتی تحمیل شده
بر سالمت جامعه جلوگیری کند ()05؛ و هم اینکه کنشگران در زمینه
بازاریابی این محصول در مسیر درست گام بردارند.
از آنجا که تاکنون مطالعات محدودی در زمینه بازاریاابی سابز در
کشور انجام شده است ،و در هیچ کدام به طور اختصاصای باه نقاش
دولت و مولفههای تاثیرگذار آن پرداخته نشده است .در هماین راساتا،
در این مطالعه تالش شده است تا با بکارگیری فاکتورهای پیشبینای
کننده حمایت دولت ،توسعه بازاریابی سابز ماورد بررسای قارار گیارد.
نتایج این پژوهش میتواند در برنامهریزی جهت تشاویق کنشاگران و
شناخت مولفههای حمایتی تاثیرگذار بر بازاریابی سبز از طارف دولات
مؤثر باشد .همچنین تاکید بر نتاایج ایان تحقیاق مایتواناد عملکارد
اقتصااادی کنشااگران ،عملکاارد بااازار ،کیفی ات خاادمات و در نتیجااه
سودآوری بلند مدت آنها را تحت تاثیر قرار دهد ()00؛ چرا کاه تولیاد
مرغ سبز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و ساودآوری بیشاتری را
برای مرغداران به همراه دارد ،همچنین باعث اشتغالزایی افراد توانمند
و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه را در بر خواهد داشت ( .)00از طارف
دیگر باعث باال بردن مسئولیت اجتماعی شرکتها و جامعه مایشاود
که گامی مهم در راستای تحقق سالمت افراد و ارتقا فرهن اساتفاده
از غذای سالم در جامعه است (.)00
از جمله مطالعات علمی در زمینه بازاریابی سبز میتوان به کاوهن
و همکاران ( )5اشاره نمود که در مطالعات خود گزارش دادند حمایات
مالی دولت و استفاده از یارانههای دولتی باعث تولید بیشتر محصوالت
سبز میشود .یینگوان و همکاران ( )3.در مطالعه خود عنوان میکناد
حمایت مالی ،یاراناههاای دولتای و مشاو هاای مالیااتی ،تخصایص

اعتبارات و افزایش بودجه در زمینه اطالعرسانی در ارتقا فنااوریهاای
سبز موثر میباشد .صندوقی و همکاران ( )32در تحقیق خود نشان داد
عوامل فرهن سازی و تبلیغات ،تقویت کاناالهاای توزیاع و فاروش،
حمایتهای مالی و اعتباری ،بازرسی و نظارت ،برنامههای آموزشای و
ترویجی جهات اطاالعرساانی و تساهیالت گارفتن گاواهی ،لوگاو و
برندسااازی جهاات صااادرات بااه ترتی اب اصاالیتاارین و مهاامتاارین
پیشرانهای توسعه بازار محصوالت ارگانیک هستند .عاالوه بار ایان،
نتایج پژوهش لیمین و یانکین ( )02نشان داد بکاارگیری سیاسات
یارانه دولت ،نه تنها باعث توسعه محصوالت سبز مایشاود بلکاه باار
مالی را برای دولت کااهش مایدهاد .باه عباارت دیگار باا افازایش
سرمایهگذاری بر روی محصوالت سبز ،اطالعرسانی و آگاهی زیسات
محیطاای و همچنااین اسااتفاده از تکنولااوژیهااای ساابز ،ریسااک
سارمایهگاذاری در بااازار کمتار و در نتیجاه باعااث بهباود اسااتفاده از
یارانههای دولتی میشود .همچنین نتایج تحقیاق طاالبی و همکااران
( )33نشان داد حمایتهای دولت بر روی رفتار بازاریابی سبز تاثیرگذار
است و در میان حمایتهای دولت ،تسهیل صاادرات و کنتارل واردات
بیشترین تاثیر را دارد .در ادامه گویهها و ابعااد متغیرهاای تحقیاق باا
استفاده از پیشینه تحقیق استخراج گردید که در جادول  0جماعآوری
شده است .در نتیجه هدف کلی از این مطالعه ،تاثیر حمایتهای دولتی
در توسعه بازاریابی مرغ سبز است .اهداف اختصاصی این مطالعه نیز به
شرح زیر میباشد:
 )0شناسایی برخی از ویژگیهای شخصی و حرفاهای کنشاگران
مرغ سبز؛
 )0بررسی تاثیر حمایتهای مالی دولت بر توسعه بازاریاابی مارغ
سبز؛
 )3بررسی تاثیر تسهیل صادرات و کنترل واردات محصاوالت بار
توسعه بازاریابی مرغ سبز؛
 )9بررسی تاثیر اطالعرسانی بر توسعه بازاریابی مرغ سبز.
بر این اساس فاکتور های پیشبینی کننده حمایتهاای دولتای و
اثر آنها بر توسعه بازاریاابی مارغ سابز در قالاب چاارچوب مفهاومی
تحقیق در شکل  0آورده شده است.
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 چارچوب نظری تحقیق-1 شکل
Figure 1- Theoretical research model

 گویههای متغیرهای پنهان تحقیق-1 جدول
Table 1- Latent variables items
X

گویهها

X1

استفاده از دان طبیعی و ارگانیک

Items

منابع
References
(19,25)

Use of natural and organic grains
X2

تولید مرغ سبز

X4

GP Product

X3

تقویت سیستم ایمنی
Strenghten the immunity system

تولید محصول با ضریب تبدیل پایین
Products with a low conversion factor

تولید محصول سالم با آلودگی محیطی کمتر
Healthy products with less environmental pollution

X5

تولید محصول با رعایت صرفه جویی در انرژی

X6

ایجاد روابط با خریداران مرغ سبز

GP
Pri
ce

قیم
ت
مرغ
سبز

Energy saving products
Develop relationship with green poultry customers

(19,13)
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X7

تعیین قیمت منصفانه

X8

نزدیکی قیمت محصول به سایر مرغهای سبز

Fair pricing
The price of the product is the same as other green poultry
X9

ارا ه محصول خوب در برابر مبلغ پرداختی
Offer a good product at a reasonable price

X10

تمرکز بر فروش بلند مدت

X11

استفاده از برچسبهای محیط زیستی

Focus on long-term sales
(25,6)

Use environmental labels(Ecolabels)

X14

تبلیغ مرغ سبز

X13

GP promotion

X12

ارا ه تصویر دوستدار محیط زیست
Provide an eco friendly image

استفاده از محرکهای تشویقی
Use of incentive stimulus and social rewards

ترویج سبک زندگی سبز از طریق تبلیغات
Promote a green lifestyle through advertising

X15

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی درون فروشگاهی
Use in-store marketing tools

X16

بستهبندی سازگار با محیط زیست

(31)

X18

GP Place

X17

توزیع مرغ سبز

Eco-friendly packaging

تمرکز بیشتر بر بازار بینالمللی
Focus on the international market

استفاده از ناوگان حمل و نقل جدید با آالیندگی کمتر برای محیط زیست
Use of new transportation with less pollution for the environment

X19

سوختهای سبز یا سوختهای جایگزین

X20

وامهای بانکی و تامین نقدینگی مورد نیاز

Green fuels
Bank funds
X21

حمایت مالی

X23

تخفی ها و معافیتهای مالیاتی برای تولیدکنندگان چنین محصوالتی
Financial support

X22

(21,5,33,36,20,
22,17,3,26)

X24

Tax exemptions for producers

تخصیص نرخ یارانه برای کاهش قیمت سبز در جهت تشویق مصرف کنندگان به خرید این محصوالت
Allocating subsidies to reduce green price to encourage consumers to buy these
products

تخصیص نرخ یارانه برای تولید این محصوالت
Allocating subsidies for the green poultry production

حمایت دولت از تحقیقات و توسعه در زمینة بازاریابی مرغ سبز
Governmental support for research and development in the field of green poultry
marketing

X27
X28
X29

تسهیل صادرات کنترل واردات

X26

Export facilitation and import
control

X25

وضع استانداردهای بینالمللی صادراتی برای مقابله با ناپایداری فعالیتهای اقتصادی

(27,3,30,33)

Establish international export standards to deal with the instability of economic
activities

حمایت دولت و قوانین آن از تولید محصول
Governmental support for green poultry products

مالیات و عوارض گمرکی کمتر جهت صادرات
Less taxes and customs duties on exports

ارا ه مشو های صادراتی از طرف سازمان توسعه تجارت برای صادرکنندگان
Provide export incentives by the Trade Promotion Organization for exporters

تقویت برندسازی این محصوالت و ثبت بینالمللی برند در جهت تسهیل صادرات

X31

Awarenes
s

X30

اطالع رسانی

Strengthen the branding of these products to facilitate exports

ایجاد بستر الزم برای اطالعرسانی و فرهن سازی برای تولید محصول
Creating a platform for culture awareness

اطالعرسانی از این تولیدات از طریق رسانههای موثر و با نفوذ مانند تلویزیون
Inform about these productions through effective media such as television

(35,28,33,17,3
0,3,26)
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X32

آموزش مرغداران عالقهمند و متخصص
Training interested and specialized poultry farmers

ارا ة اطالعات و مشاوره به تولیدکنندگان

X33

برگزاری جشنوارهها ،نمایشگاههای فصلی و دا می ،همایشها جهت افزایش آگاهی

X34

Providing information and advice to producers
Holding festivals, seasonal and permanent exhibitions, conferences to raise
awareness

مواد و روشها
این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجاام شاده
است .روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه ،همبستگی است .باه
طور کلی جامعه آماری این تحقیق کلیه کسانی که در زمینه بازاریابی

مرغ سبز اطالعات و فعالیت دارند .که این افراد با توجه به جادول 0
دستهبندی شادند و باه عناوان کنشاگران در ایان تحقیاق شاناخته
میشوند.

جدول  -2جامعه آماری تحقیق :کنشگران
Table 2- Statistical population: Actors

کنشگران مرغ سبز

وظیفه
Task

Actors

تولید کنندگانی که سازمان دامپزشکی کشور تولیدات مرغ سبز آنها را در طول دوره پرورش ،سه بار آزمایش میکند و اگر در هر
سه نوبت دارو در بدن مرغ وجود نداشته باشد ،مجوز عرضه به عنوان مرغ سبز را از سازمان دامپزشکی دریافت میکنند.

تولیدکنندگان مرغ سبز
Green poultry producers

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.

این تولیدکنندگان فرمهای اداری تولید را تکمیل نمودهاند و در حال گذراندن مراحل بازدید مرغداری متقاضی ،همراه کارشناس
اداره نظارت وکارشناس شهرستان و اعالم نظر برای صدور پروانه تولید مرغ سبز میباشند.

تولید کنندگان در حال گذار به سمت
تولید مرغ سبز

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.

Producers are moving towards
green poultry production

وظیفه توزیع و انتقال و تبلیغ محصول را بر عهده دارند.

توزیع کنندگان و تبلیغ کنندگان مرغ سبز

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

Green poultry distributors and
advertisers

وظیفه نظارت و آزمایشات طی دوره را در تولید مرغ سبز را بر عهده دارند.
They are responsible for monitoring and testing during the green poultry production.

دامپزشکان و مهندسین فارم
مرغداریهای مرغ سبز
Veterinarians and farm
engineers

بیشتر مرغداریهای ایران بدلیل نداشاتن امکاناات کاافی بارای
تولید مرغ سبز ،مبادرت به تولید این نوع محصول نمینمایناد و تولیاد
این محصول بیشتر تحت نظارت شرکتهای خصوصی میباشاد کاه
هم زمان وظیفه تولید ،نظارت و بازارایابی آن را بار عهاده دارناد (.)0
بنابراین آمار رسمی در مورد میزان تولید مرغ سبز و افرادی که در این
مورد مشغول میباشند در دسترس نمیباشد .اماا براسااس اطالعاات
غیررسمی از متخصصان و بخش نظارت سازمان دامپزشکی کشور سه
شرکت "ستاره پردیس شمال"" ،الماس سبز خزر" و "سپید ماکیان"
سه شرکتی هستند که به صورت مجموعه و همزماان وظیفاه تولیاد،
توزیع ،تبلیغ و قیمتگذاری مارغ سابز را انجاام مایدهناد و باا ایان
کنشگران (جدول  )0قرارداد دارند .این سه شارکت در اساتان گایالن

قرار دارند که توزیع مرغ سبز با برندهای "چیک چیک"" ،مرغ سابز"
و "سمین" را به استانهای دیگر نیز بر عهده دارند .در نتیجه جامعاه
آماری این تحقیق  052نفر از کنشگران مرغ سبز میباشند که شاامل
تولیدکنناادگان ،توزیااعکنناادگان ،تبلیااغکنناادگان ،دامپزشااکان و
تولیدکنندگان در حال گذار به سمت تولید مرغ سبز ایان ساه شارکت
میباشند و بر مبنای فرمول کوکران ،حجم نمونه  052نفر برآورد شد.
کنشگران با مراجعه به این شرکتها و تعااونیهاای مرغاداران ماورد
بررسی قرار گرفتند و به دلیل محدود بودن حجام جامعاه ،از شایوهی
سرشماری برای نمونهگیری در این تحقیق استفاده شاد .در نهایات 0
پرسشنامه تکمیل و برای مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .ابزار اصالی
مورد استفاده برای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه است که به صورت

طالبی و همکاران ،تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز 652
طی لیکرت طراحی گردید .برای سانجش میازان اعتباار پرسشانامه
عالوه بر نظرخواهی از متخصصین ،صاحب نظران ،کارشناسان مجرب
حوزه بازاریابی سبز ،از نظرات اساتید ترویج وآماوزش کشااورزی نیاز
استفاده گردیده است .همچنین جهت بررسی آزمون پایایی پرسشنامه،
آزمون مقدماتی به عمل آمد و ضریب تتای ترتیبای و ضاریب آلفاای
کرونباخ برای آن به کار گرفته شد .مقدار این ضاریبهاا بارای ابعااد
مختل پرسشنامه  %49به دست آماد کاه مناساب باودن آیاتمهاای
پرسشنامه را تایید میکند .در این مطالعه دو نوع متغیر وجاود دارد)0 :
توسعه بازاریابی مرغ سبز ) ،(Yبه عنوان متغیر وابسته نهاایی کاه باا
شاخصهای محصول سبز ،قیمت سبز ،تبلیغ سبز و توزیع سبز باا 04
گویه اندازهگیری شد )0 .متغیرهاای مساتقل در ایان تحقیاق شاامل
حمایااتهااای مااالی دولاات ،تسااهیل صااادرات و کنتاارل واردات و
اطالعرسانی است که از روش تحلیال عااملی تأییادی باا اساتفاده از
نرمافزار  AMOSν₂ ₀مورد تایید قرار گرفتند (شکل  .)0برای تجزیه
و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و با استفاده از نرمافازار SPSSν₂ ₀
انجام شد .برای سنجش فرضیات تحقیق و بررسی رواباط علای باین
متغیرها از مدل معادالت ساختاری ( 0)SEMیا تحلیل چند متغیری باا
متغیرهای پنهان استفاده شد .تجزیه و تحلیال چناد متغیاره باه یاک
سری روشهای تجزیه و تحلیل اطال میشاود کاه ویژگای اصالی
آنها تجزیه و تحلیل همزمان متغیر مستقل و متغیر وابسته است و در
آن تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون با هم به صورت ترکیبی به کاار
میرود .در  ،SEMمدلهای معادله ساختاری به طور معماول ترکیبای
از  -0مدلهای اندازهگیری و  -0مدلهای ساختاری میباشاند .مادل
اندازهگیری یک تحلیل عاملی تأییدی است و سااختهاای تئاوری از
متغیرهای آشکار استخراج شدهاند .باه عباارت دیگار محقاق تعریا
میکند کاه کادام متغیرهاای مشااهده شاده انادازه گیرنادهی کادام
متغیرهای پنهان هستند .در مدلهای ساختاری ،مشخص میشود کاه
کدام متغیرهای مستقل دارای تأثیر بار کادام متغیرهاای وابساتهاناد.
بنابراین دادههای گردآوری شده با استفاده از تحلیل  SEMدر نرمافزار
 AMOSν₂ ₀در قالب مدلی مبنی بر تأثیر حمایتهای مالی دولات،
تسهیل صادرات و کنترل واردات و اطالعرسانی بار توساعه بازاریاابی
مرغ سبز ،رسم و مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج
ویژگیهای فردی پاسخگویان

نتایج نشان داد که از  000نفر پاسخ دهندگان 9 ،نفر ( )%370زن
و  009نفر ( )%4.74مرد بودند ،میانگین سنی و میاانگین ساابقه کاار
پاسااخ دهناادگان بااه ترتی اب  92و  4سااال بااود .جاادول  3خالصااه
ویژگیهای توصیفی نمونه مورد مطالعه را نشان میدهد.
1- Structural Equation Modelling

نتایج آزمون معناداری

به طور کلی در این تحقیق حمایتهای دولتی در سه گروه اصلی
حمایااتهااای مااالی دولاات ،تسااهیل صااادرات و کنتاارل واردات و
اطالعرسانی جای گرفتند که با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری
و تحلیل عاملی تأییادی ماورد تاییاد قارار گرفتناد و بعاد از حصاول
اطمینان از دستیابی به شاخصهای مطلوب در مدل ،اقدام به تحلیال
معناداری و کیفیت روابط بین این متغیرها باا متغیار وابساته (توساعه
بازاریابی مرغ سبز) و تایید مدل تحقیق پرداخته شد (شکل .)0
همانطور که در جدول  9نشان داده شاده اسات ،معنایدار باودن
ضرایب مسیرهای فرض شده در مدل مفهومی پژوهش به شکل ذیل
مورد بررسی قرار گرفت (جدول :)9
بر طبق نتایج حاصل از جدول  P-Value ،9برای مسیر مربوط به
حمایتهای ماالی و توساعه بازاریاابی مارغ سابز کاوچکتر از 27220
میباشد ،بدین ترتیب فرض اول تأیید میگردد و به معنای تأثیر مثبت
و معنادار حمایتهای مالی دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز میباشد.
شکل  0ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مربوط به مسایر متغیرهاای
"حمایتهای مالی" و " توسعه بازاریابی مرغ سبز" را نشان میدهد.
بر طبق نتایج حاصل از جادول  ،9مقادار  P-Valueبارای مسایر
مربوط به تسهیل صادرات و کنترل واردات و توسعه بازاریابی مرغ سبز
کوچکتر از  27220میباشد ،بدین ترتیب فرض اول تأیید میگردد و به
معنای تاأثیر مثبات و معناادار تساهیل صاادرات و کنتارل واردات در
توسعه بازاریابی مارغ سابز مایباشاد .شاکل  0ضارایب رگرسایونی
استاندارد شده مربوط به مسیر متغیرهای" تسهیل صاادرات و کنتارل
واردات" را نشان میدهد.
بر طبق نتایج حاصل از جدول  P-Value ،9برای مسیر مربوط به
اطالعرسانی و توسعه بازاریابی مرغ سبز کاوچکتر از 27220مایباشاد،
بدین ترتیب فرض اول تأیید میگردد و به معنای تأثیر مثبت و معنادار
اطالعرسانی دولت در توسعه بازاریابی مرغ سابز مایباشاد .شاکل 0
ضاارایب رگرسایونی اسااتاندارد شااده مربااوط بااه مسایر متغیرهااای"
اطالعرسانی" را نشان میدهد.
طبق جدول  5که نشان دهنده ضرایب رگرسیونی استاندارد شاده
میباشد ،متغیر حمایتهای مالی با مقادار  27.5بیشاترین تاأثیر را در
توسعه بازاریابی مارغ سابز داشاته اسات و بعاد از آن متغیار تساهیل
صادرات و کنترل واردات و اطالعرسانی ،به ترتیاب باا مقادار  27.0و
 2795در توسعه بازاریابی مرغ سبز نقش داشتهاند.
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جدول  -3برخی از ویژگیهای توصیفی کنشگران
Table 3- Some descriptive features of actors

درصد

بیشترین فراوانی

متغیرها

Percentage

The most
frequent

Variables

96.9

مرد

جنسیت

Male

Gender

54.7

 40-30سال

سن

58.5

30-40 years
 10-1سال
1-10 years

Age

35.2
64.2

سابقه کار
Job experience

کاردانی

مدرک

Associate

Education

در حد متوسط

میزان آگاهی از روش های بازاریابی سبز

Average

Knowledge of Green marketing methods

جدول  -4نتایج آزمون معنیداری مسیرها
Table 4- Regression weights and significance test of paths

معناداری

نسبت

انحراف

ضرایب غیر

مسیر

بحرانی

استاندارد

استاندارد

P-value

C.R.

S.E.

Estimate

***

0.093

0.093

0.848

***

60.430

0.146

0.936

***

70.109

0.192

0.368

مسیرها
Path

حمایتهای مالی

توسعه بازاریابی سبز

Financial support

GP marketing development

توسعه بازاریابی سبز
GP marketing development

تسهیل صادرات و کنترل واردات

Export facilitation and import control

توسعه بازاریابی

اطالعرسانی

Awareness
GP marketing development
*P<0.01** P <0.05

***P < 0.001

جدول  -5برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد شده مسیرها
Table 5- Standardized regression weights of significant paths

ضرایب رگرسیونی استاندارد شده

مسیرها

Standardized regression coefficients

Path

0.75

حمایتهای مالی

توسعه بازاریابی سبز
GP marketing development

0.68

توسعه بازاریابی سبز
GP marketing development

0.45

تسهیل صادرات و کنترل واردات

Export facilitation and import control

توسعه بازاریابی
GP marketing development

مربع همبستگی چندگانه متغیر وابسته (  ،)Rنسبت واریانس متغیر
وابسته است که توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است ،با توجه به
شکل  0و مقدار  R =2750نشان دهناده ایان اسات کاه متغیرهاای
حمایتهای مالی ،تسهیل صادرات و کنتارل واردات و اطاالعرساانی
قادر هستند حدود  %50از واریانس توسعه بازاریابی مرغ سبز را تبیاین
کنند .این میزان بیانگر مطلوب بودن مدل نهایی تحقیق مایباشاد .از
مدل معادالت ساختاری برای تأیید مدل تحقیق و رابطاه کوواریاانس

Financial support

اطالعرسانی
Awareness

متغیرهای مستقل استفاده شد .در ادامه شاخصهای برازش مادل باه
همراه مقدار و معیار مناسب آن ارا ه شده است که همگی در حد مجاز
قرار داشته و برازندگی مدل را تایید میکنند (جدول  .).این شاخصها
نشان میدهد که این مدل ،تقریبا مدل خوبی با دادههای نمونه اسات.
در نهایت مدل نهایی تأثیر حمایتهای دولت بر توسعه بازاریابی مارغ
سبز در شکل  0نشان داده شده است.

طالبی و همکاران ،تأثیر حمایتهای دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز 652
جدول  -6شاخصهای برازش مدل
Table 6- Goodness-of-fit measures for model evaluation
Index of acceptance
مقادیر زیر 0.08
Less than 0.08
بین  1تا 3
Between 1-3
مقادیر بااالی 0.9
Greater than 0.9
مقادیر بااالی 0.9
Greater than 0.9
مقادیر باالی0.9
Greater than 0.9

Amount

1.431
0.960
0.992
0.917

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X8

X7

X9

X10

X11

X12

X13

X14

تبلیغ مرغ سبز

e37

e19

توزیع مرغ سبز

e38

GP Place

GP Promption

GP Price

e39

X15

قیمت مرغ سبز

e36

GP Product

e8

X16

e6

e7

e9

e10

e11

e12

e13

e14

e15

e16

e17

e18

X17

محصول مرغ سبز

0.049

X18

e4

e5

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA
Root mean square error of approximation
نسبت کای اسکو ر به درجه آزادی )(CMIN / DF
Chi-square ratio divided by degree of freedom
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI
Adjusted goodness-of-fit index
شاخص نیکویی برازش )(GFI
Goodness-of-fit index
شاخص برازش تطبیقی )(CFI
Comparative Fit Index

X19

e35

e1

e2

e3

دامنه پذیرش شاخص

مقدار شاخص

شاخص برازش
Goodness-of-fit

توسعه بازاریابی مرغ سبز
R²= 0.51
GP marketing development

***0.68
تسهیل صادرات و کنترل واردات

حمایتهای مالی

اطالعرسانی

Export facilitation and import
control

Financial support

X20

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X28
9
X27

X29

X30

X31

X33
9
X32

* p <0.05

**p <0.01

e29

e30

e31

e32

e33

X34

e20

e21

e22

e23

e24

e25

e26

e27

e28

Awareness

e34

***P < 0.001

شکل  -2مدل معادالت ساختاری برای ضرایب استاندارد برآورد شده
Figure 2- Structural equation model for estimated standard coefficients

بحث
از آنجایی که تولید محصوالت سبز نوعی حمایات از مناابع ملای

میباشد و مانع لطمه دیدن منابع طبیعی میگردد و موجباات اشاتغال
افراد جامعه را بوجود میآورد ،این امر خاود باه ناوعی موجباات رشاد
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اقتصادی جامعه را نهایتا در پی خواهد داشت .در ایران ،به علت فقدان
سیاسااتهااای دولت ای مشااخص در برنامااهری ازی باارای محصااوالت
ارگانیک ،پتانسیل کمی برای تولید محصوالت طیاور ارگانیاک وجاود
دارد .در نتیجه برای گذار به سمت تولیاد طیاور ارگانیاک ،پارورش و
بازاریابی مرغ سبز گامی اساسی در این راستا میباشد .بنابراین هادف
از این مطالعه بررسی تاثیرات حمایتهای دولت بار توساعه بازاریاابی
مرغ سبز است .انتظار میرود این عناصر بر توسعه بازاریابی سبز تاأثیر
میگذارند .نتایج در این مطالعه نشان میدهد متغیرهای حمایاتهاای
مالی ،تسهیل صادرات و کنترل واردات و اطالعرساانی تااثیر مثبات و
معناداری بر روی توسعه بازاریابی مرغ سبز داشتهاند.
با توجه به نتایج به دست آمده حمایاتهاای ماالی اثار مثبات و
معناداری در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است ،این یافتهها با نتایج
مافی و همکاران ( ،)00کریمی و همکاران ( ،)0.باباجانی و همکااران
( ،)3پورجاوید و غنیان ( )0.و پژوهشگران دیگار (،3. ،00 ،5 ،02 ،4
 3. ،33 ،00و  )04مطابقت دارد .از آنجا کاه در متغیار حمایاتهاای
مالی ،گویه «نیاز به وامهای بانکی و تامین نقادینگی ماورد نیااز» در
اولویتهای باالتری قرار دارد ،لذا توصیه میگردد سازمانهای دولتای
و سیاستگذاران به پیشبینی سیاستهاای خاصای مانناد ماوارد زیار
بپردازند:
 اعطا ی وام کم بهاره ،تخصایص اعتباارات در جهات توساعهزیرساختهای تولید ارگانیک؛
 بسترساااازی و حمایا ات دولااات بااارای جلاااب خریا اداران وسرمایهگذاران خارجی؛ ولی پیش از رسیدن به ایان نقطاه چناد نکتاه
مهم است و نخستین آن برداشته شدن موانع پیش روی سرمایهگذاری
است ،از جمله موضوعات مهمی که باید بستر آن در این زمیناه مهیاا
شود تامین امنیت سرمایهگذاری و کنترل ریسک است .موضوع دیگار
اجرای پنجره واحاد و آنالیان کاردن روناد صادور مجاوز و کااهش
تشریفات اداری برای صدور مجوز سرمایهگذاری میباشد .عالوه بر آن
فراهم شدن زمینه پوشش ریسکهای ناشی از عوامل غیرتجاری نیاز
باعث میشود سرمایهگذاران و خریاداران خاارجی اقادامات اقتصاادی
خود را در کشورهای دارای امنیت همه جانبه کاه ثباات در آن وجاود
دارد انجام دهند .بنابراین برنامهریزی و توجاه دولات باه ایان ماوارد
اعتماد سرمایهگذار و خریدار خارجی را افزایش داده که خاود موجباات
رونق بازاریابی مرغ سبز را به همراه دارد.
 تخصیص اعتبارات هدفمناد در جهات سااخت کشاتارگاههاایمدرن مطابق با استانداردهای اروپایی؛
 افاازایش حمایات مااالی دولاات ،در جهاات باااال بااردن تواناااییکنشگران در تولید ارگانیک؛ به دلیل این که فرآیند تولید مرغ سابز در
ایران به عنوان صنعت نوپا شناخته میشود و همچین ضرورت گذار به
سمت تولید مرغ ارگانیک ،کنشگران توانایی مالی الزم جهات واردات
نهادههای اگانیک (خوراک طیور مانند ذرت و سویای ارگانیک و غیار

تراریخته) را دارار نمیباشند ،دولات مایتواناد باا تزریاق سارمایه در
گردش و کمک به واردات نهادههای ارگانیک نماید.
در ادامه متغیر تسهیل صاادرات و کنتارل واردات تاأثیر مثبات و
معناداری بر توسعه بازاریابی مرغ سبز دارد ،که با یافتاههاای تحقیاق
رمضااانی قااوام آبااادی ( ،)0.باباجااانی و همکاااران ( ،)3ص اندوقی و
همکاران ( )32و پژوهشگران دیگر ( 4و  )33همخوانی دارد .همچنین
در متغیر تسهیالت صاادرات و کنتارل واردات ،گویاههاای «حمایات
دولت و قوانین دولت از تولید این محصول» در اولویت بااالتری قارار
دارد ،بنابراین توجیه کردن کنشگران به سودآوری بیشاتر محصاوالت
سبز و ارگانیاک باا توجاه باه افازایش مصارف ایان محصاوالت در
سالهای آینده و هدایت برنامههای تولید ،قیمتگذاری ،تبلیغ و توزیع
در چارچوب استانداردهای صادرات از طرف شرکتها می تواناد مثمار
ثمر باشد .به گفته کارشناسان صنعت طیور :با وجود آن کاه صاادرات
محصوالت و فرآوردههای طیور مستلزم بازاریابی در بازارهای هادف و
استراتژی مستمر و طوالنی است ،از این رو اتخاذ تدابیر افزایش تعرفه
یا ممنوعیت صادرات به سبب حضور رقباا در بازارهاای هادف و بای
اعتمادی تجار بازارهای خارجی ضربه مهلکی بر صنعت وارد میکناد.
به گفته وی در مواقعی که امکان حضور در بازارهای صاادراتی را باه
هر دلیلی از دست میدهیم ،روی ریل اوردن صادرات به شدت مشکل
است .لذا دولت باید ذخیرهسازی را با هدف صادرات انجام دهد و اگار
حاضر به واگذاری مسئولیت به تشکلها نیست حاداقل بایاد سیاسات
خود را با رویکرد صادرات و بازاریاابی پایش ببارد ( .)0.در نتیجاه باا
توجه به نیازهای اساسی صادرکنندگان کاال و رفع موانع آنها بایستی
تمهیدات الزم اندیشیده شود .در واقع سیاستهایی کاه مایتواناد باه
طور مؤثر در رفع مشکالت صادرکنندگان مفید واقع شود عبارتند از:
 کاهش عوارض صادرات این محصول برای تشویق کنشاگراناین صنعت به استمرار بازاریابی و صادرات مازاد تولید خاود؛ چارا کاه
ظرفیت تولید آن بیشتر از مصرف داخل کشور است.
 انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چند جانبه با کشاورهای مقصادصادراتی به منظور کاهش تعرفههای وارداتی از ایران،
 حمایت از برندسازی این محصول و رفع موانع گمرکی داخلی وخارجی،
 ثبات در قوانین صادراتی و ضمانتهای صادراتی مؤثر و کارآمد،که به منظور تسهیل در صادرات مرغ سبز پیشنهاد میشوند؛
 افااازایش تعاااداد رایزنا ایهاااای اقتصاااادی و بازرگاااانی درکنسولگریهای کشور ،در تسهیل مراودات طرفین نقش مهمی را ایفا
میکند؛
 جایگزینی برنامههای بلند مدت صادرات به جای کوتاه مادت وتعهد بیشتر تولید کنندگان به معاهده در مقابل نوسانات قیمت هام در
به حداقل رساندن مشکالت این حیطه اثرگذار است؛
 -همچنین با اعتماد به بخش خصوصی برای صادرات باه شاکل
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خوشهای میتوان بر مشکالت حوزه صادرات فایق آمد.
همچنین اطالعرسانی ،اثر مثبت و معناداری در توساعه بازاریاابی
مرغ سبز دارد .نتیجاه ایان تحقیاق در راساتای تحقیقاات کریمای و
همکاران ( ،)0.باباجاانی و همکااران ( )3و پورجاویاد و غنیاان (،)0.
صندوقی و همکاران ( )32و پژوهشگران دیگار (،00 ،35 ،09، 0 ،02
 33و  )5میباشد .در متغیر اطالعرسانی ،گویههای «اطاالعرساانی از
این تولیدات از طریق رسانههای موثر و باا نفاوذ مانناد تلویزیاون» و
«آموزش مرغداران عالقه مند و متخصص در این زمینه جهات تولیاد
محصول سبز» در اولویت باالتری قرار دارناد؛ بناابراین اقادامات زیار
میتواند مفید واقع شود .این اقدامات شامل:
 نصب بنرهای آموزشی در سطح معابر؛ اعتمادسازی و فرهنگسازی از طریق تبلیغات و رسانه ،هم برایمصرفکننده و هم برای تولیدکنندگان؛
 تغییر اهداف برنامههای تبلیغاتی از اهداف کوتااه مادت (تحاتتأثیر قرار دادن احساساات) باه اهاداف بلناد مادت (اطاالعرساانی و
آموزش)؛
جهاات افاازایش آگاااهی ،برگاازاری جشاانوارههااا ،نمایشااگاههااا،همایشها میتواند موجبات توسعه بازریابی سبز را تشکیل دهند؛
 همچنین در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشای و مشااورهبرای مرغداران و تولیدکنندگانی که حاضر به تولیاد محصاول سابز و

صادرات آن به خارج از کشاور هساتند ،اماا از قاوانین مرباوط باه آن
اطالعاتی ندارند ،زمینه و بستر مناسبی را برای رونق تولیاد کشاور در
عرصه صنعت سبز فراهم میکند.
بنابراین با توجه به برجساته کاردن جنباههاای ماالی و تجااری
کشاورزی ارگانیک و در کنار آن تارویج باه عناوان یاک نهااد مهام
آموزشاای بااا امکانااات و فعالیااتهااای خااود در جهاات آمااوزش و
فرهن سازی و اجرای سیاستهای انگیزشای ،نقاش مهمای در ایان
زمینه میتواند داشته باشد.
همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس ،خاورمیانه و روسیه همگی
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
دارا میباشد .اما در حال حاضر کشور ترکیه این بازارهای صاادراتی را
که روزی متعلق به ایران بود با محصوالت کم کیفیت تصاحب کارده
است و استمرار صادارت را حفظ میکند ( .)09بناابراین از آن جاا کاه
مشکل عمده تولیدات مرغ در ایران باال بودن رساوب انتایبیوتیاک و
عدم کیفیت الشه میباشد؛ امید است با سو دادن تولیدکننادگان باه
سمت تولید اینگونه محصوالت سبز و توجه به مشکالت کنشاگران،
راه را برای رسیدن به خودکفایی و بی نیازی به صادرات نفات هماوار
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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