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ABSTRACT 

 

The integrated chains of meat production in Iran are an example of vertical supply and value 

chains that all of their stages are managed in centralized structure. These supply and value chains in 

each of their stages face challenges that affect their performance. This study amid to problem 

analysis the integrated value chains related to poultry production in Mazandaran. So, Zarbal, Afagh 
Toyoor and Ajdade Mazandran value chains were studied using a qualitative method. Data were 

collected using non-participant observation and semi-structured interview techniques from 

stakeholders, managers and actors in mentioned chains (19 participants). In the process of data 

analysis, at first, a description was presented about structure of each chain and then, using 

qualitative content analysis, coding and results interpretation were considered. Findings revealed 

that State Livestock Affairs Logistics (SLAL) has caused the most damage to the value chains by 

adopting inefficient policies and inappropriate behaviors. The importance of these policies is that 

they cover across the chains and specifically affect the market. Indeed, although these chains are 

faced with challenges in terms of inputs, collaboration agreements, and laws, they are facing more 

serious challenges due to the ineffective policies adopted by SLAL in the market. 
 

Keywords: Integrated Production Chains, pathology, Poultry Meat 
 

Extended Abstract 

Introduction 

Integrated value chains related to poultry production with some benefits help to improve the 

efficiency of delivery systems to increase the quality and safety of food. Despite the novelty of 

these value chains and the advantages they have in the structure of industry and markets, they face 

many challenges in their various stages, which in some cases affect their performance. For 

example, some of these value chains face severe price fluctuations at certain times of the year due 

to increased demand for poultry. Also, they often face excess capacity, which in most cases, weak 

exports can add to their challenges. This study amid to problem analysis the integrated value chains 

related to poultry production in Mazandaran. In this vein, Zarbal, Afagh Toyoor and Ajdade 
Mazandran value chains were surveyed. 

 
Methodology 

In this study, Zarbal, Afagh Toyoor and Ajdade Mazandran value chains were surveyed using a 

qualitative method. Data were collected using non-participant observation and semi-structured 

interview techniques from stakeholders, managers and actors in mentioned value chains (19 

participants). In the process of data analysis, at first, a description about structure of each chain was 

presented and then, using qualitative content analysis, coding and results interpretation were 

considered. In order to validate the data and results, the triangulation technique was used. 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10066.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_77705.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_77705.html
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Findings 

Findings revealed that State Livestock Affairs Logistics (SLAL) has caused the most damage to the 

value chains by adopting inefficient policies and inappropriate behaviors. The importance of these 

policies is that they cover across the chains and specifically affect the market. Indeed, although 

these value chains are faced challenges in terms of inputs, collaboration agreements, and laws, they 

are facing more serious challenges due to the ineffective policies adopted by SLAL in the market. 

Findings also showed that value chains regarding inputs as well as independent poultry farmers’ 

participation face challenges that are closely related to the market. In fact, inputs fluctuate sharply 

in price and quality and are provided through SLAL. 

 
Conclusion 

In general, the study of vertically integrated poultry production value chain has provided evidence 

that the primary challenges they have suffered are somehow related to the "market" stage. 

Therefore, it can be inferred that any minor or drastic changes that affect the various links of value 

chain through environmental or policy factors, due to market-oriented nature of value chain, will be 

shown in the market over time. Therefore, in order to develop value chains, it is necessary to 

formulate all programs by analyzing the market and focusing on it. This study faced a major 

limitation. The Zarbal value chain as a private-public value chain has distinct operation contexts 

that are somewhat different from the other private chains examined in this study. Managerial 

implications are discussed in the paper.  
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 های یکپارچة تولید گوشت مرغ: شناسی زنجیرهآسیب
 در استان مازندران موردی مطالعه

 
 2و رسول لوایی آدریانی 1مجتبی پالوج

 ی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران و اقتصاد کشاورز یزیربرنامه یهاسسه پژوهشؤماستادیار ، 1
 زی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، ، دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاور2

 دانشگاه تهران، کرج، ایران
 (6/11/98 تاریخ تصویب: -23/2/98)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
های تأمین و ارزش ای از زنجیرههای یکپارچة تولید گوشت مرغ در کشور نمونهزنجیره

شوند. این اره میها در یک ساختار با مدیریت واحد ادهای آنعمودی هستند که حلقه
ها اثرگذار اند که بر عملکرد آنهایی مواجههای خود با آسیبها در هر یک از حلقهزنجیره

های یکپارچة تولید گوشت مرغ در استان شناسی زنجیرهاست. این پژوهش با هدف آسیب
ن به های زربال، آفاق طیور و اجداد مازندرازنجیره ،مازندران اجرا شده است. بدین منظور

های مشاهدة غیرمشارکتی و های مورد نیاز با استفاده از تکنیککیفی بررسی شدند. داده شیوه
صورت نفر( به 19ها )نفعان، مدیران و کنشگران این زنجیرهساختاریافته از ذیمصاحبة نیمه
ائه شد ها، ابتدا توصیفی از ساختار هر زنجیره ارآوری شد. در فرآیند تحلیل دادههدفمند جمع

و سپس کدگذاری و تفسیر نتایج با استفاده از تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. نتایج نشان 
ها را برای های ناکارآمد، بیشترین آسیبداد که شرکت پشتیبانی امور دام با اتخاذ سیاست

طور گیرند و بهها را در بر میها سراسر زنجیرهها در پی داشته است. این سیاستزنجیره
ها در در خصوص دهند. در واقع، اگرچه زنجیرهفردی حلقة بازار را هدف قرار مینحصربهم

های دلیل اتخاذ سیاستها، قراردادهای همکاری و قوانین دچار چالش هستند، اما بهنهاده
 اند. تری مواجهناکارآمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام در حلقه بازار با چالش جدی

 

  شناسی، گوشت مرغ.های یکپارچه تولید، آسیبزنجیره: یکلید هایواژه

 

 مقدمه

به معنی توجه به دو مقولة  در حوزه اقتصاد، زنجيره

طوري که زنجيره تأمين تمامی تأمين و ارزش بوده؛ به

تا « مزرعه»ها از کنشگران و پيوندهاي ميان آن

) ,.Van Roekel et alشود را شامل می1«چنگال»

هايی است که . زنجيره تأمين مشتمل بر فعاليت(2002

شود به توليد و عرضه محصول يا خدمت نهايی منجر می

                                                                                  
1. farm to fork 

و افزايش کارايی و تمرکز اصلی آن بر کاهش هزينه 

ارزش  در مقابل، زنجيره. (Feller et al., 2006)است 

هاي تأمين و گذارد. زنجيرهجريان ارزش را به نمايش می

وکارهاي ارزش مکمل يکديگرند و ساختاري از کسب

دهند که از يک سو جريان يکپارچه را نشان می

محصوالت و خدمات را به تصوير کشيده و از سوي ديگر 

 کندارزش را از طريق تقاضا و جريان نقدي ترسيم می

(Ramsay, 2005) کنشگران فعال در هر دو زنجيره با .

کنند. کردن محصوالت و خدمات تعامل میهدف فراهم



 1399، 3 ، شماره51-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           534

دستی با اين حال، هنگامی که در مورد جريان پايين

کننده بحث محصوالت و تدارکات از منبع تا مصرف

يابد و در مقابل، شود، زنجيره تأمين اهميت میمی

کننده در کننده به تأمينهاي ارزش از مصرفجريان

يابد که زنجيره ارزش را بازنمايی قالب تقاضا انتقال می

کند. بنابراين، تفاوت عمده ميان زنجيره تأمين و می

نظر تأمين زنجيره ارزش معطوف به تغيير بنيادي از نقطه

هاي تأمين با تمرکز باالدستی براي مشتري است. زنجيره

ه، کارآيی را کننده و توليدکنندبر ادغام فرآيندهاي تأمين

دهند. اين در بخشند و ضايعات را کاهش میبهبود می

دستی، هاي ارزش با تمرکز پايينحالی است که زنجيره

 ,.Feller et al)کنند از ديدگاه مشتري خلق ارزش می

2006) . 

و تأمين 1(VCDارزش ) يرهتوسعه زنج يکشاورز در

(SCD)2، با  يزيربرجسته به توسعه برنامه يکرديرو

 بوده يريپذرقابت يشو افزا يرشد اقتصاد يکهدف تحر

(Donovan et al., 2015)، کاهش  يرا برا یفرصت

فراهم  يدرآمد يسکر و کاهش يدتول هايينههز

رو، الزم است . از اين(Miller & Jones, 2010)نمايند یم

پذيري در توليد برخی از منظور افزايش رقابتبه

عنوان يک محصوالت عمده، زنجيره ارزش و تأمين به

ريزي مدنظر قرار گيرد. در اين ميان، امهرويکرد برن

صنعت طيور با تمرکز بر ساختارهاي يکپارچة توليد 

گوشت مرغ، تالش چشمگيري در بازنمايی همزمان 

هاي تأمين و ارزش به عمل آورده است. اين زنجيره

هاي يکپارچة عمودي در ساختارها در قالب زنجيره

 ، شرکتاند. در اين صنعتصنعت طيور توسعه يافته

عنوان اصلی که در چارچوب زنجيره تأمين قرار دارد، به

شود. اين شرکت شناخته می 3شدهيک شرکت يکپارچه

شده به شکل يکپارچه داراي زنجيره تأمين ادغام

هاي آن يعنی است که مالکيت بيشتر بخش 4عمودي

پرورش، کارخانه خوراک، کشتارگاه، امکانات فرآوري را با 

ها و استانداردهاي ديدترين تکنولوژياستفاده از ج

گيرانه در تمامی فرايندها بر عهده دارد و تحت سخت

هاي کند. اين زنجيرهيک مديريت واحد فعاليت می

                                                                                  
1. Value Chain Development 
2. Supply Chain Development 
3  . Integrator 
4  .  Vertical Integration 

ها تا هاي مختلف توزيع، از سوپرمارکتيکپارچه با شبکه

هاي مواد غذايی همکاري کنندگان و فروشگاهتوزيع

ها در بازارهاي محلی کنند. عامل موفقيت اين شرکتمی

هاي تيمی، طی توان در ترکيب تالشو خارجی را می

دهی هاي خدماتدوره زمانی طوالنی، همراه با استراتژي

طور کلی، . به(Ariffin & Abas, 2015)دانست 

کنندگان، گران، توزيعشده، صنعتهاي يکپارچهشرکت

فروشان و توليدکنندگان همگی اجزاء زنجيره خرده

دهند که درصدد ايجاد ارزش افزوده تأمين را تشکيل می

ها هاي مختلف اين زنجيره هستند. بنابراين، آندر حلقه

کنند. زنجيره ارزش توليد مرغ را هدايت می

ترين بخش زنجيره را به خود ندگان مهمتوليدکن

دهند؛ زيرا وجود هر زنجيره تأمين در گرو اختصاص می

 & Chopra)فراهم کردن نيازهاي توليدکنندگان است 

Meindl, 2001). 

اي يکپارچة توليد گوشت مرغ با برخورداري هزنجيره

هاي تحويل به از برخی مزايا به بهبود راندمان سيستم

رغم نوپا کنند. علیافزايش کيفيت و ايمنی غذا کمک می

ها و مزايايی که در ساختار صنعت و بودن اين زنجيره

هاي مختلف اي در حلقههاي عديدهبازار دارند، با چالش

ها را که در برخی موارد عملکرد آن خود مواجه هستند

هاي دهد. براي نمونه، وجود چالشتحت تأثير قرار می

ساختاري و غيرساختاري، عدم يکپارچگی زنجيره و عدم 

ثبات و تعادل سوددهی زنجيره از جمله مواردي است که 

هاي يکپارچة توليد گوشت مرغ را با محدوديت زنجيره

برخی از   (Jiran & Palouj, 2016).مواجه کرده است

هاي شديد قيمتی در برخی از ها با نوساناين زنجيره

مواقع سال روبرو هستند که ناشی از افزايش تقاضا براي 

(. همچنين، Heydari et al., 2019گوشت مرغ است )

هاي مازادي روبرو هاي يادشده غالباً با ظرفيتزنجيره

تواند بر هستند که در اغلب موارد ضعف صادرات می

 Delangizan & Jashnها بيفزايد )اي آنهچالش

Porookani, 2017 بنابراين، پژوهش حاضر درصدد .)

هاي هاي زنجيرهپاسخ به اين سؤال است که آسيب

يکپارچه توليد گوشت مرغ که در استان مازنداران فعال 

در واقع، استان مازندران با  هستند، در هر حلقه چيست؟

درصد از  12غ بر هاي توليدي، بالتوجه به ظرفيت

کند. اين استان با دارا گوشت مرغ را در کشور توليد می
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واحد زنجيره توليد گوشت مرغ داراي  8بودن حدود 

واحد زنجيره در شرف اخذ مجوز، داراي  3مجوز و 

 ,DLMPکنار است )مجتمع مرغ الين در منطقه بابل

هاي توليد مرغ در اين (. تنوع و گستره زنجيره2018

ها در دو آستانه موفقيت و عدم نسبب شد تا آاستان 

-موفقيت )عدم امکان تشکيل زنجيره و يا فقدان حلقه

هاي کليدي براي ايجاد زنجيره( قرار گيرند. در اين 

هاي آفاق طيور )گروه ساوانا( و مرغ اجداد ميان، زنجيره

هاي نسبتاً موفق و داراي مجوز عنوان زنجيرهمازندران به

-. همچنين، زنجيره زربال به1قرار گرفتند مورد مطالعه

عنوان يک زنجيره فعال و در عين حال در شرف اخذ 

مجوز و برخوردار از ساختار خصولتی )خصوصی ـ 

  .دولتی( مورد مطالعه قرار گرفت
ها مباحث متعددي مطالعات تجربی مرتبط با زنجيره

 اند؛ ليکن نوپا بودن ساختارهايرا مورد بررسی قرار داده

ها را ها مجال پرداختن به ابعاد موضوعی آنيکپارچة آن

 Zanjani & Karimiفراهم نکرده است. در اين ميان، 

با بررسی طرح ادغام عمودي صنعت طيور  (2015)

دريافتند که متغيرهايی همچون فاصله مرغداري تا 

پذيري مرغدار، مالکيت کشتارگاه، درجه ريسک

ها از طريق خريداران شدن نهادهمرغداري، فراهم

ها در فرآيند محصول در طول زنجيره و مشارکت بخش

داران داري بر رضايت مرغگيري اثر مثبت و معنیتصميم

فروش ها و عمدهدارد. در مقابل، متغيرهاي مداخلة دالل

فروش بودن مرغداران داراي اثر منفی بر نگرش يا خرده

نشان دادند که در  Heydari et al., (2019)ها بود. آن

زنجيرة تأمين گوشت مرغ نوسانات قيمتی وجود دارد و 

ز تر در برخی اترين عامل آن وجود تقاضاي فزايندهمهم

 Barari (2011)مواقع سال )مانند عيد نوروز( است. 

ترين موانع ساختاري بازاريابی مرغ نشان داد که مهم

بی، عبارتند از: دانش ناکافی در مديريت بازار و بازاريا

طوالنی بودن مسير بازاريابی، باال بودن حاشيه بازاريابی، 

نقل و فقدان اطالعات منسجم در بازار، چندگانگی وحمل

گيري در بازار و بازاريابی و سازي و تصميمدر تصميم

                                                                                  
جم زيادي از توليد هستند هاي چشمگير و حها داراي سرمايه. اين زنجيره1

طور ها بهشناسی آنهستند، آسيب« نسبتاً موفق»و با توجه به اينکه 
ها را تا نيل به تواند اصالح چالشتر میتر و در زمان کوتاهمناسب

-هاي ناموفق نيازمند سرمايهتسهيل نمايد؛ در حالی که زنجيره« موفقيت»

 ح و نيل به موفقيت هستند. تري براي اصالهاي بيشتر و زمان طوالنی

 TahamiPoor (2011)دخالت مستقيم دولت در بازار. 

نشان داد که قيمت جوجه گوشتی داراي نوسانات زيادي 

بوده و اين نوسانات عمدتاً با نوسانات قيمت گوشت مرغ 

با استفاده از رويکردي  Kotni (2016)همراه بوده است. 

گران، سرکارگران، کمّی و بر مبناي نظر صيادان، واسطه

هاي مختلف زنجيره ارزش فروشان و غيره )حلقهخرده

هاي درصد صيادان فاقد فعاليت 16ماهی( نشان داد که 

-ارزش افزوده بوده و محصول خود را مستقيماً به واسطه

 84کنند؛ در حالی که فروشان عرضه میها و خرده

هاي ارزش افزوده بودند. درصد آنان داراي فعاليت

Dizyee et al. (2017)  در تحليل کمّی زنجيره ارزش

گزيدارهاي سياستی براي بخش گوشت گاو دريافتند که 

هاي دامی، سياست آزادسازي بازار ضمن کنترل بيماري

-عملکرد مالی تمامی بازيگران زنجيره ارزش را بهبود می

نشان دادند  Perez et al. (2009)خشد. نتايج مطالعه ب

عنوان گيري بازار بهکه تقاضاي مشتريان و جهت

 Kline etشود. ها در زنجيره محسوب میمهمترين مؤلفه

al. (2016)  در مطالعه خود نشان دادند که هر يک از

هاي زنجيره ارزش محصوالت داراي مشکالت حلقه

ها در طور کلی، اين چالشفردي هستند. بهمنحصربه

اند که عبارتند از: روابط ميان شده مواردي خالصه

هاي توزيع، فقدان نفعان )مانند دسترسی به شبکهذي

تسهيالت همکاري با کشاورزان کوچک و غيره(، در 

نفعان، ونقل بين ذي)حمل 2دسترس بودن توزيع غذا

کنندگان به دسترسی به شبکه توزيع، دسترسی توزيع

 3فروشان متوسط وغيره(، مقرون به صرفه بودن غذاخرده

برابر هزينه و فايده بين اعضاي  ها، تسهيم)مانند هزينه

هاي نهاده، )هزينه 4زنجيره و غيره(، سودآوري مزرعه

هاي نيروي کار و دسترسی به دسترسی به زمين، هزينه

سرمايه(، دسترسی به بازار و بازاررسانی )دسترسی به 

بازار براي کسب سود منصفانه، سازوکارهاي همکاري(، 

 حمايتی. و مؤسسات 5آگاهی اجتماعی و آموزش

طور کلی، ادبيات تجربی حاکی از آن است که به

ها شده )يعنی تمام حلقهصورت يکپارچهها چه بهزنجيره

صورت در يک مجموعه يا شرکت اداره شوند( و چه به

                                                                                  
2.  Availability of food distribution 
3.  food affordability 
4.  Farm profitability 
5.  Societal awareness and education 
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صورت مجزا توسط کنشگران ها بهنشده )حلقهيکپارچه

هاي مختلفی شوند( مشکالت و چالشمختلف کنترل می

نوعی با بازار و قيمت در ها بهد که اغلب آنپيش رو دارن

ها اين چالش ارتباط است. نکته جالب توجه آن است که

هاي توليد، ل فنی مانند تکنولوژيکمتر تحت تأثير مساي

گونه گيرد. بدين ترتيب، همانتجهيزات و غيره قرار می

که گفته شد، پژوهش حاضر درصدد شناسايی 

چه توليد گوشت مرغ در هاي يکپارهاي زنجيرهآسيب

 استان مازنداران است.

 

 شناسیروش

هاي شناسی زنجيرهپژوهش حاضر با هدف آسيب

هاي موجود در يکپارچه از رهگذر توجه به چالش

کشی، هاي مختلف اعم از نهاده، مرغ مادر، جوجهحلقه

خوراک، مرغ گوشتی، کشتارگاه، بازار و غيره به بررسی 

مرغ در استان مازندران سه زنجيرة توليد گوشت 

هاي زربال، آفاق طيور و اجداد مازندران( )زنجيره

با مطالعة اين سه زنجيره،  ،منظور پرداخته است. بدين

مورد توجه قرار گرفت.  1يک طرح مطالعة چندموردي

با انتخاب  Yin (2015)و  Burns (2000)زيرا به اعتقاد 

گيرد و در مد نظر قرار می 2چندين مورد، طرحی از تکرار

آيد. اين را در میهاي متعددي به اجاين حالت آزمايش

تفاوت دارد؛ در منطق  3گيريشيوه با منطق نمونه

گيري، هر آزمايش با چندين نمونه همراه است. بر نمونه

ها بر اين مبنا صورت اساس منطق تکرار، انتخاب زنجيره

را  4تواند نتايج مشابهیگرفت که هر زنجيره می

يل را که داراي دال 5بينی کند و يا نتايج متضاديپيش

مشخصی است، آشکار سازد. در همين راستا، با توجه به 

، «چرا»، «چه کسی»، «چه چيزي»سواالتی مانند اينکه 

قرار است مطالعه « در کجا»و « چه موقع»، «چگونه»

انتخاب شد.  6عنوان واحد تحليل اوليهبه« زنجيره»شود؟ 

هاي مورد عنوان واحدي که دادهبدين معنا که زنجيره به

کند مد نظر قرار گرفت. ين پژوهش را تأمين مینياز ا

براي تعريف واحد تحليل، در وهلة اول ضمن تعيين 

                                                                                  
1.  Multi-Case Study 
2.  Replication Design 
3.  Sampling Logic 
4.  Similar Results 
5. Contrary Results 
6.  primary unit of analysis 

ها توصيف شدند ها، هر يک از آنحدود و ساختار زنجيره

 (.1)شکل 

ها از از دو تکنيک مصاحبه و آوري دادهبراي جمع

مشاهده که در مطالعات موردي کاربرد چشمگيري 

،  (Hancock & Algozzine, 2016; Stake, 1995)دارند

ها از پروتکل بهره گرفته شد. براي انجام مصاحبه

ساختاريافته استفاده شد که در وهلة اول مصاحبه نيمه

ها و سوال بود و در خالل انجام مصاحبه 8مشتمل بر 

شدند. در مجموع، ظهور مفاهيم، سواالت نيز تدقيق می

هاي مورد مطالعه نفر از کنشگران مرتبط با زنجيره 19از 

عمل آمد )شامل مديران عامل و مديران همصاحبه ب

هاي مختلف(. الزم به ذکر است ضمن مربوط به حلقه

ها ضبط و کنندگان، مصاحبههماهنگی قبلی با مشارکت

ها طور دقيق مکتوب شدند. همچنين، مشاهدهسپس به

ها در قالب مشاهدة غيرمشارکتی از ساختارهاي زنجيره

غ مادر، خوراک و غيره به ها، مرهاي کشتارگاهمانند حلقه

گيري گيري از رويکرد نمونهعمل آمد. براي نمونه

 Yin (2015) ،Burnsگونه که هدفمند استفاده شد. همان

(2000) ،(Creswell, 1998)  و Hancock & Algozzine 

دارند، در مطالعة موردي براي يافتن بيان می (2016)  

توانند اطالعات مناسب ها و افرادي که میموارد، سايت

شود. گيري هدفمند استفاده میبه دست دهند، از نمونه

ها )مورد( و در اين مطالعه براي انتخاب زنجيره

توانستند مورد مطالعه قرار ها که میکنشگرانی از زنجيره

گيري استفاده شد. همچنين، رويکرد نمونهگيرند، از اين 

ها به انتخاب کنشگران آوري و تحليل دادهدر خالل جمع

ها پرداخته شد که به اشباع هايی از زنجيرهو سايت

گرفته و حتی ظهور مفاهيم جديد کمک مفاهيم شکل

 کردند.  می

ها در مطالعة موردي الزم است از براي تحليل داده

هايی در سطوح فاده شود و مقولهروند کدگذاري است

. بنابراين، (Burns, 2000)باالتري از انتزاع حاصل شوند 

در اين پژوهش، براي استفاده سودمند از رويه کدگذاري 

ها سعی شد، مطالعة موردي در ترکيب با ساير روش

، مطالعة موردي Yin (2015)هدايت شود؛ زيرا به اعتقاد 

ها به کار گرفته شود تواند در ترکيب با ساير روشمی

(Yin, 2015در اين راستا، همان .) گونه که تحليل

عنوان يک رهيافت استقرايی، طيفی از فی بهمحتواي کي
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اي مند منابع دادهمند را براي تحليل نظامروندهاي قاعده

عنوان يک روش مناسب تواند بهکند، میپيشنهاد می

براي تحليل و تفسير در مطالعات موردي قلمداد شود 

(Berg, 2004; Kohlbacher, 2006)العه، . در اين مط

ها از تحليل محتواي کيفی استفاده بندي دادهبراي مقوله

ها شناسی زنجيرهشد و فرآيند کدگذاري براي آسيب

 ه شده است. اراي( 1دنبال شد. روند کدگذاري در جدول )

 
 هاي توليد گوشت مرغشناسی زنجيرهمربوط به آسيب روند اجرايی تحليل محتواي -1جدول 

 گام فرايند رويه اجرايی

 ر گرفت ودو مرتبه مورد بازخوانی قرا ها(ها و متون مصاحبه)يادداشت در اين مرحله متن هر سند

م يا مفهو» . استنباطشدندواحد معنايی در قالب واژه، جمله و پاراگرف تعيين  ،سوم براي بار 

واژه،  ی بود. هرعنوان معيار اصلی انتخاب واحد معنايبه« هاها و مشکالت زنجيرهچالشمعنايی از 

د ممعنايی  در قالب واحد ،شداستنباط می« چالش و مشکل»جمله يا پاراگرافی که از آن مفهوم 

راي بتوانست دار مینیترين واحد مععنوان کوچکبه« واژه»انتخاب  طور کلی،به. نظر قرار گرفت

 پاسخ به سوال پژوهش وافی به مقصود باشد.

انتخاب واحدهاي 

 معنايی
1 

و  فظ معناح( با هر يک از واحدهاي معنايی منتخب )اعم از واژه، جمله يا پاراگراف ،اين مرحله در

فظ حبا  قبل ةمفهوم اصلی خود تلخيص شدند. بدين معنا که هر يک از واحدهاي منتخب از مرحل

 در قالب عبارات مختصر ارائه شدند.« ها و مشکلچالش»مفهوم 

تلخيص واحدهاي 

 1معنايی
2 

 تصر، يکايی مخبه هر يک از واحدهاي معن گام از طريق کدگذاري باز دنبال شد. بدين معنا کهاين 

ن ب چنديها در قالآن واحد بود. اين برچسب فهومم ةکنندبرچسب مفهومی اطالق شد که توصيف

ه داراي کاي بود شدهو مشتمل بر يک يا چند واحد معنايی تلخيص نددشکوتاه انتخاب « ةواژ»

يد هايی در خصوص برخی کدها به ثبت رسدر اين مرحله، يادداشت مفهومی همسانی بودند.محور 

دها را کها مفاهيم و زواياي مختلف که بيانگر توضيح محقق در خصوص آن کدها بود. اين يادداشت

 کرد.  مين بازنمايی میبندي و استخراج مضابراي سهولت طبقه

 3 2کدگذاري

. رفته قرار گمورد توجشناسايی کدهاي داراي مفاهيم و معناي همسان ، هامقولهبراي تشکيل خرده

ها و مشکالت چالش»در واقع، طی اين مرحله کدهايی که داراي محور معنايی يکسان حول 

هاي قولهمايت، خردهمقوله با نامی مختصر قرار گرفتند. در نهبودند، در قالب يک خرده« هازنجيره

قوله مبودند، در قالب يک  هايرهها و مشکالت زنجچالشسانی در خصوص که حاکی از مفاهيم هم

-ادهدها با متون اصلی ها و مقولهمقولهبندي شدند. در اين مرحله از مقايسه مداوم کدها، خردهگروه

 بندي با دقت بااليی صورت پذيرد.ها استفاده شد تا مقوله

-تشکيل خرده

 3هاها و مقولهمقوله
4 

(Lavaei Adaryani et al, 2019; Erlingsson & Brysiewicz, 2017; Bengtsson, 2016) :اقتباس از 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                
1. Condensed Meaning Unit 
2. Coding 
3. Sub-Categories and Categories 
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ش منظور کاهش خطاهاي تفسيري و افزايبه

1اطمينان از صحت نتايج پژوهش، اعتبار و قابليت  

2اطمينان وجه قرار گرفت. در ها مورد تيافتهها و داده

ا اين مفهوم در نظر گرفته شد که نتايج واقع، اعتبار ب

طور دقيق مبين پديده مورد مطالعه باشد تحقيق به

و قابليت اطمينان در قالب همسانی نتايج از طريق 

. (Richards & Morse, 2012)قع شد تکرار مد نظر وا

بندي يا سازي، زاويهوجهیبندي )سهتکنيک زاويه

3نگري(بعديسه براي تأمين قابليت اطمينان در  

و  (Hancock & Algozzine, 2016)مطالعة موردي 

مانند  (Ghasemi et al., 2018)هاي کيفی روش

ابزار  (Mayring, 2000)تحليل محتواي کيفی 

معتقد  Schreier (2012)همچنين، سودمندي است. 

اي ديگر، سازي توأم با منابع دادهوجهیاست که سه

ابزار مناسبی براي ارزيابی اعتبار تحليل محتواي 

کند. بدين منظور در اين مطالعه از کيفی فراهم می

سازي سه وجهیسازي استفاده شد. وجهیانواع سه

4سازي دادهوجهی در قالب سه 5روش،  6زمان،  فضا  ،

7وقعيت(م) 8و افراد  )2004Polit & Beck, (  مورد توجه

سازي از وجهیقرار گرفت. در واقع، تمامی ابعاد سه

هاي مختلف از زنجيرهآوري داده طريق جمع

هاي سازي داده(، با استفاده از روشوجهی)سه

حبه و مشاهده )روش(، در طول چندين ماه مصا

واسطة کنشگران مختلفی )افراد( که در )زمان(، و به

کردند، ها )فضا( فعاليت میهاي مختلف زنجيرهحلقه

سازي داده جهیسهمحقق شد. الزم به ذکر است که 

گيري نظري نيز تسهيل شد. و زمان در قالب نمونه

هاي دهگيري، دازيرا طی اين رويکرد نمونه

شدند و بر مبناي مفاهيم شده تحليل میآوريجمع

هايی در کجا شد که چه دادهمستخرج، مشخص می
                                                                                  
1. Validity 
2. Reliability 
3. Triangulation 
4.  Data Triangulation 
5. Method Triangulation 
6  . Time Triangulation 
7.  Space Triangulation 
8.  Person Triangulation 

براي افزايش  آوري شود.بايست جمعو چگونه می

سازي محقق وجهیقابليت اطمينان نتايج نيز از سه

9)ارزياب( )2016Bengtsson, (  بهره گرفته شد. در اين

ققان از طريق همکاري با سازي، محنوع سه وجهی

ها( را کاهش يکديگر احتمال بروز خطاها )اريب

دهند. اين نوع همکاري در زمينه کدگذاري، می

 پذير استها امکانها و تفسير مجموعه دادهتحليل

(Polit & Beck, 2004). ه فرآيند در اين زمين

کدگذاري از طريق مشارکت دو تن از نويسندگان 

 هدايت شد.

 

 ها و بحثیافته
 هاي مورد مطالعهزنجيره

 زنجيره زربال

زنجيره توليد مرغ زربال در شهرستان آمل از توابع 

-استان مازندران قرار دارد که از نظر جغرافيايی، حلقه

صورت منفک در سطح اين شهرستان توزيع هاي آن به

اند. اين زنجيره از يک ساختار خصولتی )خصوصی ـ شده

دولتی( برخوردار است. زنجيره زربال در شرف اخذ مجوز 

بوده و مشتمل بر دو معاونت است. معاونت توليد موجود 

کشی و گوشتی هاي مادر، جوجهزنده که شامل حلقه

هاي کارخانه است و معاونت توليد صنعتی که بر حلقه

اه نظارت دارد. دو بخش عمده از خوراک و کشتارگ

طور ويژه زنجيره زربال( که ارتباط ها )و بهزنجيره

ها دارند، شامل حلقه خوراک تنگاتنگی با اغلب حلقه

( است. در واقع، R & Dطيور و واحد تحقيق و توسعه )

کارخانه خوراک، جيره غذايی )دان( مورد نياز براي حلقه 

کند و واحد تحقيق و گوشتی و نيز مادر را تأمين می

توسعه نيز همانند يک چتر تحقيقاتی به ثبت اطالعات 

-هاي مختلف می)رکوردگيري( ناشی از عملکرد حلقه

پردازد تا از طريق آزمون و خطا به دستاوردهاي 

هاي مختلف نائل شود. بنابراين، واحد جديدتري در حوزه

عنوان يک مجموعه داراي گستره تحقيق و توسعه به

 ,Jafari)ها تعامل علمی دارد يتی وسيع با ساير حلقهفعال

                                                                                  
9. Investigator Triangulation 
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هاي مختلف زنجيره ( حلقه1طور کلی، شکل ). به(2018

 دهد. زربال را نشان می

 طيورزنجيره آفاق

زنجيره آفاق طيور تحت عنوان گروه توليدي ساوانا 

هاي مرغ مادر، مرغ شود و از حلقهنيز شناخته می

اه، واحد تحقيق و توسعه گوشتی، خوراک طيور، کشتارگ

و شبکه توزيع مويرگی تشکيل شده است. آفاق طيور 

-کشی است. اين زنجيره بههاي اجداد و جوجهفاقد حلقه

دليل فقدان حلقه اجداد براي تأمين مرغ مادر از ساير 

گيرد. همچنين، حلقه مرغ مادر ها بهره میزنجيره

د. زنجيره شواي اداره میصورت مالکيتی و نيز اجارهبه

کشی، در دليل عدم مالکيت حلقه جوجهآفاق طيور به

روزه گوشتی بر مبناي گذشته براي تأمين جوجه يک

صورت نموده و هم اکنون بهرويکرد کارمزدي عمل می

هاي اين زنجيره آن کند. يکی از ويژگیاي اقدام میاجاره

اند و صورت يکجا تجميع نشدههاي آن بهاست که حلقه

واصل متفاوتی از يکديگر قرار دارند. اين زنجيره در در ف

هاي توليد مرغ بر اساس قرارداد منعقد شده اولين دوره

داد؛ با شرکت پشتيبانی امور دام، نژاد آرين را پرورش می

اما به دليل يک تجربه ناموفق در پرورش اين نژاد و 

 1تحمل خسارت چشمگير، هم اکنون از نژاد آربراکرز

کند. در اين زنجيره کارخانه خوراک طيور میاستفاده 

شود و خوراک مورد نياز را صورت مالکيتی اداره میبه

هاي کند. نهادههاي گوشتی و مادر تهيه میبراي حلقه

مورد نياز براي کارخانه خوراک از طريق بازار آزاد و 

صورت محدود از طريق شرکت پشتيبانی امور دام به

آفاق طيور داراي يک واحد  شود. زنجيرهتأمين می

کشتارگاه مکانيزه است که مجهز به سيستم تصفيه آب 
                                                                                  
1. Arbor Acrse  

باشد و با استفاده از تسهيالت دريافتی از سوي می

اندازي شده است صندوق توسعه ملی تأسيس و راه

(ATC, 2018( شکل .)نمايی از ساختار اين زنجيره را 1 )

 دهد.نشان می

 زنجيره اجداد مازندران 

اجداد مازندران کار خود را با اجداد آرين زنجيره 

گيرد. شروع کرد و نام آن نيز از همين مقوله نشأت می

نمود که به دليل اين زنجيره با زنجيره زربال همکاري می

عدم توانايی براي رقابت با اجداد راس موفقيت چندانی 

کسب ننمود و در حال حاضر با مجوز توليدي و در قالب 

کند. اين زنجيره در ادگی فعاليت میيک زنجيره خانو

حلقة مادر داراي سه واحد مالکيتی و يک واحد 

صورت مالکيتی استيجاري است. حلقه خوراک نيز به

شود که فاصله چندانی با حلقه مادر ندارد. اداره می

صورت مالکيتی اداره کشی بههمچنين، حلقة جوجه

د واح 60شود. اين زنجيره در حلقه گوشتی با می

صورت مشارکتی وارد قرارداد شده مرغداري مستقل به

است. طی اين قرارداد، زنجيره؛ جوجه، دان، دارو، واکسن 

کند و مديريت پرورش را و مواد ضدعفونی را تأمين می

برعهده دارد. مرغدار نيز با تأمين سالن پرورش و نيروي 

درصد فروش را  8 در نهايت،کار در اين قرارداد فعاليت و 

طور غالب کند. در اين حوزه، زنجيره بهريافت مید

شود. همچنين، در حلقة صورت مشارکتی اداره میبه

کند. اين صورت قراردادي فعاليت میکشتارگاه نيز به

زنجيره از ساختار مالکيت کمتري برخوردار است و در 

هاي مختلف وارد مشارکت عوض تا حد زيادي در حلقه

(. الزم به ذکر است که Sarhangpoor, 2018شده است )

محصول نهايی از طريق شبکه مويرگی به بازار عرضه 

 (. 1شود )شکل می
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 هاي مورد مطالعه به تفکيک مالکيتی و مشارکتیهاي مختلف زنجيره(: حلقه1شکل )

 

 هاشناسی زنجيرهآسيب

هايی که با آن روبرو ها در مقابل چالشزنجيره

ها منحصر به يرند. اين چالشپذشدت آسيبهستند، به

ها نيست؛ بلکه يک يا يک بخش يا حلقه از اين زنجيره

دهد. چند حلقه و حتی کل زنجيره را تحت تأثير قرار می

ها هايی که به زنجيرهمقوالت و مقوله(، خرده2جدول )

دهد. در کنار تمامی عواملی زنند را  نشان میآسيب می

هايی زايش داده است، مقولهها را افهاي زنجيرهکه آسيب

عنوان عامل کنترلی براي تواند بهوجود دارد که می

ها مد نظر قرار گيرد. در ادامه هر يک از کاهش آسيب

 اند.  ها تفسير شدهمقوله
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 هاشناسانة زنجيرههاي حاصل از کدگذاري آسيبها و مقولهمقوله(: خرده2جدول )

 یفراوان هامقوله هامقولهخرده

 تضاد منافع در خصوص الگوي وزنی مرغ
 13 تضاد منافع در بازار

 محوريت سود در استانداردسازي اندازه مرغ

 ها در سطح استانیآمايش زنجيره
 7 آمايش

 هاسازي زنجيرهآمايش و يکپارچه

 هاي حمايتیضعف
 10 هاي حمايتی ـ زيرساختیضعف

 زيرساختیـ  هاي خدماتیمحدوديت

 ش متفرق و مبتنی بر منافع انجمنتال

 ضعف وحدت مديريت

 
22 

 نامهتوسعه مشارکت بر مبناي تنظيم نظام

 وحدت مديريت و تمرکز بر تفويض اختيار

 ريزي مشارکتیبرنامه

 تمرکزگرايی دولتی

 صادراتضعف  لزوم توسعه صادرات

 
9 

 عدم موفقيت در صادرات

 هاکشتارگاههاي مستقل گسترش فعاليت

 هاحلقهتعامل اهميت 

 
14 

 هاتعامل بين حلقه

 نجيرهزکارآمدي کشتارگاه در چارچوب 

 دارانها براي زنجيرهاهميت حلقه

 هاابهام قانونی در خصوص مالکيت حلقه
 نارسايی قانونی

 
 لزوم تحول سازوکارهاي بيمه 10

 آميزوضع قوانين تبعيض

 هاتی زنجيرهعدم معافيت ماليا
 ماليات

 
 استمرار و تحميل پرداخت ماليات 7

 محدوديت هاي مالياتی

 انحصارگرايی انحصارگرايی در حلقه اجداد

 
8 

 مديريتی انحصارگرايی

 باالي آب و انرژي ةمصرف سران

 18 نهاده
 تضمين تأمين نهاده ارزان

 هاکيفيت نهاده

 ايجاد حلقه تأمين نهاده

 رسايی بازار گوشت مرغنا

 تنظيم بازار از طريق توسعه مصرف مرغ منجمد 20 بازار

 راهکارهاي ثبات بازار مرغ

 گذاري مرغچالش قيمت
 7 قيمت

 ها و محصولعدم توازن در قيمت نهاده

 زنجيرهـ  محدوديت مشارکت مرغدار
 17 مشارکت

 مشارکت سودمحور

 پشتيبانی تنظيم مقطعی بازار توسط شرکت
 گري شرکت پشتيبانی امور داممداخله

 
 گري ناکارآمد شرکت پشتيبانیمداخله 24

 حمايت جانبدارانه شرکت پشتيبانی امور دام

 196 جمع
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 گري شرکت پشتيبانی امور داممداخله

دهد، شرکت ( نشان می1گونه که نمودار )همان

 هاي ناکارآمدواسطة اتخاذ سياستپشتيبانی امور دام به

و اقدامات نامناسب خود با بيشترين فراوانی نسبی، 

ها رقم زده است. مداخالت هايی را براي زنجيرهآسيب

صورت ويژه در حلقة بازار، بهناکارآمد اين شرکت به

پذيرتر ها آسيبجانبدارانه و مقطعی سبب شده تا زنجيره

 و درتشوند. اين شرکت با استفاده از امکانات دولتی، ق

 هاي فراوانی ايجادموقعيت رانت را فراهم کرده و چالش

آوري گوشت مرغ نموده است. همچنين، از طريق جمع

هاي در زمان رکود )با قيمت پايين( و عرضة آن در دوره

هاي حمايت از طور چشمگيري سياسترونق، به

کنندگان را پيش گرفته و در بخش توليد نيز مصرف

مقياس( را در دستور خرد )کوچکحمايت از مرغداران 

کار خود قرار داده است. همچنين، اين شرکت بخش 

اي از گوشت مورد نياز براي تنظيم بازار را از عمده

کند. تأمين می مرغداران مستقل و در ازاي فروش نهاده

 ها نيز مصداق دارد کهاين موضوع براي برخی از زنجيره

توجه ابلعنوان چالش قها بهن نهادهنوعی کيفيت پاييبه

 برخی از اظهارات در اين باره چنين است: مطرح است.

 شرکت[ پشتيبانی امور دام ]نبايد[ در همة امور»]

 دخالت کند. دولت بايد ناظر باشد و در تنظيم بازار

ه کدخالت نکند... تمام کار ]شرکت[ پشتيبانی اين است 

يا  کندد میقيمت مرغ را پايين نگه دارد... ]از خارج[ وار

نی، کند... ]شرکت پشتيبااز انبارهايش مرغ وارد بازار می

]خريداري[  اي جمعمرغ را[ از مرغدار پنج هزار قطعه

 «کند...می

 ضعف وحدت مديريت

عنوان دومين آسيبی است ضعف وحدت مديريت به

که بيشترين فراوانی نسبی را دارد و بيانگر آن است که 

ها وجود ندارد ت ميان زنجيرهوحدت مديريتی و مشارک

طور متفرق و بر مبناي ها بهو اعضاي انجمن زنجيره

دليل ها بهکنند. همچنين، زنجيرهمنافع خود تالش می

 پذيري، بههاي کالن و توان افزايش رقابتگذاريسرمايه

حضور نمايندگان خود در سطوح مديريتی باالدست 

ضوع براي سازي تأکيد دارند. اين موجهت تصميم

زنجيره زربال که با ساختاري خصولتی )خصوصی ـ 

شود، نمود بيشتري دارد. زيرا در دولتی( اداره می

بسياري از موارد، تصميمات مدير عامل براي انتصاب 

شود. هاي باالدستی همراه میگريمديران با هدايت

بنابراين، تغييرات مکرر سطوح مديريتی در اين زنجيره 

گرايی کمتر مورد توجه قرار خصصمرسوم است و ت

کنندگان در اين باره چنين يکی از مشارکت گيرد.می

 گفت:

ک گيرند که مدير عامل بايد از ياين ايراد را می»... 

هاي مديريتی به مدير شهر خاصی باشد. حتی در پست

اي که بايد صرف توليد کند، آورند و انرژيعامل فشار می

 «د...بايد صرف مسائل اداري کن

  بازار

اي مطرح است که در ردة اولين عنوان مقولهبازار به

ها قرار دارد. بازار و تنظيم آن متأثر از هاي زنجيرهآسيب

عوامل مختلفی است. در بعد نهادي، مقوله بازار را 

توان در ارتباط با اقدامات شرکت پشتيبانی امور دام می

ا را تحت تأثير هطور عمده بازار زنجيرهتفسير کرد که به

شود هاي رکود سبب میدهد. خريد مرغ در زمانقرار می

تر به تا در زمان رونق، محصوالت منجمد با قيمت پايين

بازار عرضه شود و ضمن نارسايی بازار، بر عملکرد 

ها تأثير بگذارد. اين تنها برداشت اوليه است؛ زنجيره

ت مرغ شدة گوشتوجهی به هزينه تمامليکن به دليل بی

-ويژه در قيمتطور واقعی و مديريت نامناسب )بهبه

شود. مادامی که اي ايجاد میگذاري( مشکالت عديده

ها به شود، زنجيرهحلقة بازار دچار نارسايی و نوسان می

ها مانند واکسن را کاهش ناگزير مصرف برخی از نهاده

کنند تري استفاده میداده يا از خوراک با کيفيت متفاوت

در نهايت کيفيت محصوالت را تحت الشعاع قرار  و

ها در حلقة بازار تا هاي زنجيرهدهند. بنابراين، آسيبمی

هاي تنظيم بازار است. حدودي برخاسته از سياست

مسألة بازار در حلقة تأمين نهاده نيز تا حدودي مطرح 

ها و ها در اغلب موارد با کمبود نهادهاست. زنجيره

تبع آن بازار فروش و اند که بهاجهنوسانات قيمت مو

 دهد. ها را نيز تحت تأثير قرار میکيفيت محصول آن

 



 543 ...هاي يکپارچة توليدشناسی زنجيرهسيب: پالوج و لوايی آدريانی 

 
 هاي توليد گوشت مرغشناسی زنجيرههاي مربوط به آسيب(: توزيع فراوانی نسبی مقوله1نمودار )

 

 نهاده

تواند بر عملکرد عنوان يک حلقة بيرونی مینهاده به

ها براي اشته باشد. زيرا زنجيرهها تأثير چشمگير دزنجيره

اند و قيمت و تأمين آن به کنشگران بيرونی وابسته

شدة مرغ بر تواند با تأثير بر هزينة تمامکيفيت آن نيز می

هاي مصرفی قيمت و در نتيجه بازار تأثير بگذارد. نهاده

ها )خوراک( عمدتاً توسط شرکت برخی از زنجيره

شود که داراي نوسانات پشتيبانی امور دام تأمين می

کنندگان است. يکی از مشارکتکيفيت پايين قيمت و 

 در اين خصوص چنين گفت:

 از ميهست مجبور که است هانهاده ،گريد بحث...  »

 شهيهم و ميکن نيمأت ی ]امور دام[بانيپشت]شرکت[ 

 «.است باال یکروبيم بار با و مرطوب زده،کپک هادان

يکی از راهکارهاي فائق  استقرار حلقه تأمين نهاده

سازي فراهمآمدن بر دو مشکل فوق است که از طريق 

و  تسهيالت الزم جهت واردات نهاده توسط چند زنجيره

شود. گرايش به سوي کشت فراسرزمينی تسهيل می

واردات نهاده توسط چندين زنجيره از اين ديدگاه نشأت 

ها داراي پتانسيل بااليی جهت گيرد که زنجيرهمی

ها هستند و از اين طريق نبارداري و مصرف نهادها

ها نهاده خواري و نوسانات مقطعی قيمتتوانند رانتمی

ناشی از انحصار در بازار است را خنثی نمايند.  که گاهی

ها تابع اين تفکر است که واگذاري تأمين نهاده به زنجيره

تسهيالت تأمين نهاده بايد به توليدکنندگان پرداخت 

ها، ها و واسطهبتوان از طريق حذف دالل شود تا

 هاي توليد را کاهش داد.هزينه

 مشارکت

مشارکت بيانگر مفهومی از همکاري قراردادي 

عنوان ها بهاست که در برخی زنجيره 1زنجيره ـ مرغدار

يک آسيب مطرح است. مشارکت مرغداران مستقل با 

 ها، محدود بوده و مبتنی بر ميزان سود است.زنجيره

مرغداران در حالتی که وضعيت بازار براي کسب منافع 

رسد، تمايلی به همکاري با نظر میبيشتر، مطلوب به

طور زنجيره ندارند و اغلب درصدد توليد گوشت به

مستقل هستند. با اين وجود، در مواقعی که بازار در 

حالت رکود است و نوسانات شديد قيمتی را تجربه 

ها افزايش ي با زنجيره در آنکند، تمايل به همکارمی

يابد؛ اما اين تمايل براي تمامی مرغداران و در تمامی می

بخش نيست؛ زيرا سودي که از طريق ها رضايتدوره

کنند در مقايسه با سودي همکاري با زنجيره کسب می

هاي قبلی از طريق فعاليت مستقل نصيبشان که در دوره

ا نيست که شده، کمتر است. اين موضوع بدان معن

                                                                                  
-کنند و بهها عمل می. بايد در نظر داشت که مرغداران مستقل از زنجيره1

هاي موجود پردازند؛ اما در برخی موارد به دليل تنشطور مجزا به توليد می
ها در هاي خود با زنجيرهدر بازار و نوسانات قيمت در راستاي کاهش ريسک

 کنند. د قرارداد( همکار میقالب مشارکت )طی عق
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همکاري با زنجيره سود کمتري براي مرغداران در پی 

دارد؛ بلکه بدان معناست که عدم ثبات در بازار ممکن 

است طی برخی ادوار سود بيشتري را نصيب 

 توليدکنندگان )مرغداران( مستقل نمايد.

فرآيند همکاري با مرغداران مستقل از طريق دو 

ر گرفتن مقولة شفافيت در قراردادها و در نظ

شود. منظور از سازي میسازوکارهاي تشويقی پياده

 دارشفافيت در قراردادها آن است که هر گونه تمايل مرغ

ها تابع يک قالب مستقل مبنی بر همکاري با زنجيره

قرارداد مشخص است که تمامی جوانب را تعيين 

کنندگان تدر اين راستا، اظهارات يکی از مشارککند. می

 چنين بود:

 کند کار ما با بخواهد که یشکل هر به مرغدار... »

 را مخارج ةهم من. دارم قرارداد ]متفاوت[ شکل کي

 کندیم جبران رهيزنج ،کرد هم ضرر اگر و کنمیم نيمأت

 یخوب ليتبد بيضر و تيريمد]مرغدار[  که یصورت در

 «....ابديیم شيافزا درصدش ،باشد داشته هم

 هااهميت حلقه

هاي مختلفی )شکل ها از حلقهزنجيره طور کلی،به

ها مالکيت اند و بر برخی از اين حلقه( تشکيل شده1

دارند؛ ليکن هنوز ضوابط دقيقی در خصوص سهم 

ها وجود ندارد. اين ضعف داري حلقهمالکيت و اجاره

نظر ها از نقطهشود که اهميت حلقهمادامی مشخص می

ها بازار و آن داران مورد واکاوي قرار گيرد.زنجيره

کنند هاي مهمی قلمداد میکشتارگاه را از جمله حلقه

ها بيشتر ها در آنپذيري زنجيرههاي آسيبکه زمينه

مد  1صورت کارمزديها بهاست. در مواردي که کشتارگاه

نظر هستند، ريسک توليد براي زنجيره باالتر است؛ زيرا 

 عمده سرماية در گردش زنجيره در دست کشتارگاه

بايست است. بنابراين، براي کاهش چنين ريسکی می

وجه دوم موضوع، يعنی کشتارگاه مالکيتی، مد نظر قرار 

 گيرد. 

کشتارگاه مالکيتی اگرچه هزينه ثابت بيشتري را به 

هاي کند؛ اما نسبت به کشتارگاهزنجيره تحميل می

                                                                                  
اي عنوان حلقه. کارمزدي بودن کشتارگاه بدين معناست که کشتارگاه به1

عنوان يک واحد مستقل از طور مجزا بهشود و بهاز زنجيره محسوب نمی
زنجيره با دريافت مبلغی کارمزد به ازاي کشتار هر قطعه مرغ به فعاليت 

 پردازد.می

کارمزدي از کارآمدي و استانداردهاي باالتري 

طور معمول هاي کارمزدي بهاهبرخوردارند. کشتارگ

کنند. اين مسأله در استانداردهاي کشتار را رعايت نمی

ها براي مرغداران مستقل و حتی دالالن کاهش هزينه

کنند، نقش هاي کارمزدي همکاري میکه با کشتارگاه

سزايی دارد؛ اما براي زنجيره که درصدد افزايش سهم به

اين موضوع را از طريق طور غالب خود در بازار بوده و به

-دهد، چندان مقرون بهرعايت اصول برندينگ انجام می

صرفه نيست. زيرا ممکن است در اثر عدم رعايت اصول و 

استانداردهاي کشتار )مانند عدم خروج کامل امعاء و 

-احشاء مرغ(، برَند زنجيره در بازار با سوء اعتماد مصرف

جيره در بازار کنندگان روبرو شود و بدين ترتيب سهم زن

 داخلی کاهش يابد. 

 تضاد منافع در بازار

طور غالب مربوط به الگوي تضاد منافع در بازار به

وزنی گوشت مرغ است. در واقع، وزن مرغ بر حسب نياز 

کيلوگرم  5/2کنندگان بيش از بازار و ترجيح مصرف

شده از سوي نهادهاي است؛ در حالی که وزن اعالم

ها براي کيلوگرم است. زنجيره 9/1-2مربوطه، کمتر از 

رعايت اصول بازار و در مقابل الزامات دولتی با چالش 

اين موضوع توسط يکی از روبرو هستند. 

 کنندگان چنين تبيين شد:مشارکت

]کيلوگرم[ باشد، ضريب تبديل  3اگر وزن مرغ »... 

آورد که وزن مرغ شود. دولت فشار میمی 2نزديک به 

بازار ديروز اعالم کرده اگر وزن کمتر از  پايين باشد؛ اما

تومان ]به ازاي هر کيلوگرم[  100]کيلوگرم[ باشد،  5/2

 «.  خردزير قيمت می

دولت با تعيين الزامات وزنی در خصوص عرضه 

ها درصدد است تا ميزان گوشت مرغ توسط زنجيره

گوشت توليدشده را ضمن حفظ ظرفيت )بر حسب 

وزن( برساند. بنابراين، با تعيين  قطعه(، به حداقل )از نظر

طور الزاماتی مبنی بر کاهش وزن هر قطعه مرغ )به

کيلوگرم(، تعداد قطعات را ثابت نگه  8/1ميانگين 

 دهد. دارد و ظرفيت توليد )وزنی( را کاهش میمی

ها و مرغدارن مستقل اين الگوي وزنی بين زنجيره

مات دولت و نيز دليل الزاها بهنيز در تناقض است. زنجيره

کنترل ضريب تبديل، تمايل به توليد مرغ با ميانگين 

کيلوگرم دارند؛ در حالی که مرغدران مستقل  8/1وزنی 
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ها از طريق دليل تمايل به سود بيشتر، کاهش هزينهبه

کردن ريزي و برآوردهافزايش وزن طی يک مرحله جوجه

 5/2ز کنندگان، الگوي وزنی بيش انيازهاي بازار و مصرف

 دهند. کيلوگرم را ترجيح می

 هاي حمايتی ـ زيرساختی ضعف

هاي هايی از عملکرد سازمانها به جنبهضعف

ها را مد نظر ربط معطوف است که حمايت از زنجيرهذي

طور غالب در خصوص خدمات ها بهندارد. زنجيره

ريزي با دامپزشکی و صدور مجوزهاي الزم براي جوجه

هايی تند. مجوزها با توجه به ظرفيتمحدوديت روبرو هس

شود و خدمات ها انتظار دارند، صادر نمیکه آن

دامپزشکی نيز در بسياري از موارد در سطح مطلوب ارائه 

ها )مانند شود. در واقع، مادة مؤثرة بسياري از نهادهنمی

هاي دامپزشکی( وارداتی هستند و بدين ترتيب، نهاده

با محدوديت مواجه  دهی در اين حوزه راخدمات

سازد. همچنين، اين مقوله بر اين موضوع تأکيد دارد می

ها )مانند هاي مربوط به زنجيرهکه برخی از زيرساخت

ها ها و ...( فرسوده هستند و بازسازي آنتهويه، آبخوري

هايی در هاي مالی است. چنين حمايتنيازمند حمايت

ور غالب طهاي خصولتی )خصوصی ـ دولتی( بهزنجيره

ها هاي اين زنجيرهمشهودتر است؛ زيرا زيرساخت

 تر هستند.  فرسوده

 نارسايی قانونی

ها مادامی نارسايی قانونی در خصوص زنجيره

داران، ساختار تحت مديريت مشهودتر است که زنجيره

کنند و به هاي مستقل مقايسه میخود را با مرغداري

دليل ها بهزنجيره برند.نوعی تبعيض قانونی پی میوجود 

جايگاه حقوقی و شفافيت فرآيندهاي اجرايی در هر 

طور چشمگيري در معرض اجراي دقيق قوانين حلقه، به

دليل عدم هاي مستقل بههستند؛ در حالی که مرغداري

-امکان دسترسی دقيق به اطالعات و فرآيندهاي توليدي

بر اي براي رهگيري و اجراي قوانين گونه زمينهشان هيچ

اند. همين موضوع سبب شده تا مرغداران جاي نگذاشته

پذيري و قدرت انتخاب باالتري در مستقل از انعطاف

توجهی فرآيند توليد برخوردار باشند و به دليل سود قابل

کنند، اغلب درصدد که از طريق اين فرآيند کسب می

 مشارکت با زنجيره نباشد.

اند که ا مواجههها با ابهام در مالکيت حلقهزنجيره

کند. ها بازنمايی مینوعی نارسايی قانونی را براي آن

ها دانند که چه ميزان مالکيت در حلقهها دقيقاً نمیآن

ها را مشمول قوانين زنجيره نمايد. همچنين، تواند آنمی

لزوم تحول سازوکارهاي بيمه در خصوص پرداخت 

براي هاي مستقل خسارات ناشی از بيماري در مرغداري

ها با ها حائز اهميت است؛ زيرا در مواردي که آنزنجيره

نمايد، وجود سازوکارهاي مرغداران مستقل همکاري می

تواند روند همکاري زنجيره ـ مرغدار اي مطلوب میبيمه

را تسهيل کند. تحول در سازوکارهاي بيمه از اين جنبه 

هاي وارده بر حائز اهميت است که پرداخت خسارت

هاي واقعی باشد. اين در ران بايد مبتنی بر هزينهمرغدا

حالی است که خسارت دريافتی توسط مرغداران )و يا 

هاي واقعی برآورد نشده حتی زنجيره( مبتنی بر هزينه

 اين موضوع به شرح زير قابل تبيين است: است.

شدة را ارزيابی کند و بيمه بايد هزينه تمام»... 

مقداري از سهم بيمه را  خسارت واقعی را بايد بدهد.

دهد. در آينده اگر پردازد و بقيه را دولت میمرغدار می

گو نباشد اين روند ادامه داشته باشد و بيمه پاسخ

 «.افتد...بهداشت و امنيت غذايی مردم به خطر می

 ضعف صادرات

اي طور ويژهها در حلقه بازار خود بهبرخی از زنجيره

-اند؛ بهرد توجه قرار دادهخأل صادرات گوشت مرغ را مو

ثباتی ميزان توليد و طوري که اين مقوله را توأم با بی

قيمت مرغ، به تصميمات و اقدامات سطح کالن نسبت 

 دهند. می

عدم رعايت استانداردهاي کشتار در برخی 

هاي کارمزدي از يک سوء و تالش براي افزايش کشتارگاه

م توسعه استانداردهاي توليدي از سوي ديگر، لزو

کند. در واقع، دو صادرات گوشت مرغ را بازنمايی می

ها نظر زنجيرهمقوله براي محدوديت صادرات از نقطه

وجود دارد. اولين محدوديت مربوط به کيفيت غيرقابل 

رقابت توليد داخلی در مقايسه با ساير کشورها )مانند 

شدة تمام ترکيه( است و دومين محدوديت ناظر بر قيمت

طوري که در بازارهاي باشد؛ بهي توليد داخلی میباال

 گونه جايگاه رقابتی ندارد.کشورهاي همسايه هيچ
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 انحصارگرايی

هايی است که داراي حلقه زربال يکی از زنجيره

عنوان يک مزيت باشد. اين مسأله اگرچه بهاجداد می

عنوان براي اين زنجيره مطرح است؛ اما در سطح کالن به

شود. کنشگران اصلی نحصار قلمداد میيک عامل ا

زنجيره زربال نيز وجود حلقه اجداد را براي ساير 

-دار مطرح میها به عنوان يک موضوع اولويتزنجيره

کنند؛ اما اعتقاد بر اين است که تصميمات کالن در 

اي در خصوص تعيين نژاد قابل پرورش سطح وزارتخانه

ها ارگرايی زنجيرهتواند منجر به انحصدر حلقه اجداد می

هاي شود. بدين معنی که ممکن است بنا بر سياست

کالن، يک يا چند زنجيره تصميمی مبنی بر استفاده از 

يک نژاد خاص در حلقه اجداد خود اتخاذ نمايند و بدين 

 ترتيب انحصارگرايی را تحکيم کنند. 

 ماليات

ابهام در قوانين مربوط به پرداخت ماليات براي 

طوري که يک مسأله چالش برانگيز است؛ بهها زنجيره

هاي اين زنجيره در خصوص معافيت گاهی برخی از حلقه

طور کلی، برند. بهمالياتی در وضعيت ابهام به سر می

تبع بخش کشاورزي از پرداخت ماليات معاف است و به

هاي هاي توليد مرغ نيز بايد از اين سياستآن زنجيره

هاي ا اين وجود، حلقهحمايتی برخوردار شوند. ب

کشتارگاه و کارخانه خوراک طيور که جنبة صنعتی 

دارند از پرداخت ماليات مستثنی نيستند. اين مسأله تا 

ها، پرداخت جريمه آنجا محل چالش است که در زنجيره

دليل عدم وجود مستندات قانونی جهت حسابرسی به

عنوان يک تهديد مطرح است. براي پرداخت ماليات به

 خوبی آمده است:ين موضوع در اظهار نظر زير بها

هاي ديگر فاکتور و براي بحث ماليات، در شرکت»

فاکتوري وجود ندارد. در تهران و شهرهاي بزرگ پيش

توان فاکتور رسمی پيدا کرد. سازمان امور ماليات بر می

آورد که بايد فاکتورهاي رسمی بر اساس پلت ما فشار می

اشيد؛ اما در اين شهرکوچک چنين هاي ما داشته بفرم

فاکتورهايی وجود ندارد... حسابرس تمام فاکتورهاي ما را 

کنند و اگر فاکتور رسمی نداشته باشيم بررسی می

 «. جريمه سنگينی بايد بپردازيم

ها، موضوع حائز اهميت آن است که افزون بر اين

طور هاي مشمول قوانين مالياتی، در صورتی که بهحلقه

ل و در غياب زنجيره نيز فعاليت نمايند، موظف به مستق

گونه وجه تمايزي رو، هيچپرداخت ماليات هستند؛ از اين

هاي مستقل و در خصوص پرداخت ماليات براي حلقه

 فعال در قالب زنجيره وجود ندارد.

 قيمت

هاي ناشی از آن از ديگر نوسان قيمت مرغ و نارسايی

-انی را براي زنجيرهموضوعاتی است که شرايط نااطمين

آورد. اين مقوله صرفاً منحصر به داران به وجود می

داران نيست و کل صنعت مرغ را دستخوش زنجيره

دليل ها بهکند؛ اما اهميت آن در زنجيرهنااطمينانی می

هاي ثابت باالتر، سهم بيشتر در حجم باالي توليد، هزينه

گذاري تبازار مصرف و غيره باالتر است. همچنين، قيم

شدة آن هاي تمامگوشت مرغ بدون در نظر گرفتن هزينه

عنوان چالش ها بهيکی از موضوعاتی است که زنجيره

گذاري قلمداد کرده است. در واقع، اصلی فرآيند قيمت

شده بر مبناي اصول بازار آزاد را ها قيمت تعيينزنجير

 نمايد. تر ارزيابی میبراي گوشت مرغ مناسب

 آمايش

هاي ي حصول به يک نظام يکپارچه از زنجيرهبرا

کامل، الزم است تفکر تکثرگرا در خصوص ايجاد 

ها در سراسر کشور جاي خود را به ديدگاه آمايش زنجيره

ها( در سطوح استانی بدهد. بدين معنا که با )زنجيره

توجه به نياز و امکانات موجود در هر منطقه اقدام به 

نياز تابعی از تراکم جمعيت ايجاد زنجيره شود. مسأله 

کنندة اصلی بنابراين، جمعيتی که مصرف است.

ها هستند و نيز امکانات موجود در محصوالت زنجيره

ها در تواند در خصوص موضوع آمايش زنجيرهمنطقه می

در اين خصوص يکی از سطوح استانی حائز اهميت باشد. 

 ها گفت:اعضاي زنجيره

به تراکم و وسعت بايد  ايی بستهدر هر منطقه»... 

 «.زنجيره داشته باشيم...

طور کلی، آمايش سرزمين براي توسعة آتی به

بايست در نظر داشت ها حائز اهميت؛ منتهی میزنجيره

ها حفظ شود. آمايش براي توسعة که ارتباط بين زنجيره

ها اي انجام شود که آنگونه بايست بهها میزنجيره

دل داشته باشند و بدين ترتيب بتوانند با يکديگر تبا

 هاي توليد را کاهش دهند.هزينه
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 گيري و پيشنهادهانتيجه

عنوان هاي يکپارچة توليد گوشت مرغ بهزنجيره

ساختارهايی که بخشی از گوشت مرغ کشور را تأمين 

هاي خود هاي زيادي در حلقهکنند، با آسيبمی

ی توليد ها در مقايسه با ساختارهاي سنتاند. آنمواجه

شوند اوتی میهاي متفمرغ مشمول قوانين و دستورالعمل

هاي کامالً متفاوتی گذاريها و سرمايهو از زيرساخت

فردي را نيز پيش هاي منحصربهبرخوردارند که چالش

ها قرار داده است. اين مطالعه با هدف روي آن

ها و شناخت مسائل مبتالبه شناسی اين زنجيرهآسيب

 جام رسيد. ها به انآن

نتايج نشان داد که شرکت پشتيبانی امور دام 

عنوان يک رکن مهم در تنظيم بازار بر شدت به

پذيرتر کرده ها را آسيبها افزوده و آنهاي زنجيرهچالش

هاي اجرايی و اقداماتی که توسط اين است. سياست

گيرد، با هدف شرکت در جهت تنظيم بازار انجام می

ت عرضه و تقاضا، يعنی توليدکننده حمايت از هر دو سم

کننده است. با اين حال، حمايت از سمت عرضه و مصرف

داران بيشتر معطوف به مرغداران مستقل است و زنجيره

چندان در کانون توجه  قرار ندارند. اين مسأله مادامی 

يابد که از يک سو سطح سرمايه، نيروي کار اهميت می

ها در انطباق با زنجيره تخصصی و سطح تکنولوژي

ها تفسير شود که هاي موجود در بازار فروش آننارسايی

هاي نامتوازن شرکت پشتيبانی امور خود ناشی از حمايت

کنندگان و مرغداران مستقل است. بدين دام از مصرف

معنا که توجه اين شرکت به توليدکنندگان خرد و 

پذيرتر ها آسيبکنندگان سبب شده تا زنجيرهمصرف

هاي مادي و انسانی بيشتري ها سرمايهوند، زيرا آنش

هاي بازار به مراتب حساسيت دارند و در مقابل ريسک

توان دريافت که بيشتري خواهند داشت. بنابراين، می

نظر هاي شرکت پشتيبانی امور دام از اين نقطهسياست

هاي داران حائز اهميت است که تمام حلقهبراي زنجيره

تأمين نهاده تا بازار را تحت تأثير قرار  زنجيره اعم از

دهد و منحصر به يک حلقة مشخص نيست. بنابراين، می

ها فراگيرتر باشند. توان انتظار داشت که اين آسيبمی

طور الزم به ذکر است که اقدامات اين شرکت به

مشهودتر در حلقة بازار )بازار فروش محصول و يا تأمين 

دستی و با تأثير بر توالی پايين يابد وها( نمود مینهاده

ها اثرگذار است. اين باالدستی زنجيره بر ساير بخش

هاي پژوهش قابل استنباط است. استدالل از ساير يافته

عنوان يکی هاي بازار، بهها، چالشدر واقع، بر مبناي يافته

هاي ترين چالش مطرح است که ريشه در سياستاز مهم

ها مور دام در ارتباط با زنجيرهاجرايی شرکت پشتيبانی ا

طوري که نارسايی بازار براي اين داشته است؛ به

ريزي در کنشگران منجر به کاهش ظرفيت جوجه

ها شده هاي بعدي و يا کاهش مصرف بعضی از نهادهدوره

هاي در بررسی Perez et al. (2009)گونه که است. همان

خود نشان دادند، بازار مهمترين حلقة موجود در زنجيرة 

نيز بر  Barari (2011)گوشت بوده است. افزون بر اين، 

کند. هاي بازاري در ساختار صنعت مرغ تأکيد میمؤلفه

با اين حال، موضوع اصلی در خصوص بازار مرغ و 

ها با مداخالت سياستی دولت مقارن عملکرد زنجيره

افزايد. در اين راستا، می است که بر پيچيدگی موضوع

Dizyee et al. (2017)  تلفيق سياست آزادسازي بازار

عنوان راهکاري براي هاي دامی را بهضمن کنترل بيماري

بهبود عملکرد مالی تمامی بازيگران زنجيره ارزش 

 دانند. یم

ها و ها در خصوص نهادهها نشان داد که زنجيرهيافته

اند هايی مواجهنيز مشارکت با مرغداران مستقل با چالش

ها داراي که ارتباط تنگاتنگی با بازار دارد. در واقع، نهاده

نوسانات قيمتی شديد و کيفيت متغير هستند و از طريق 

ها تأمين رهشرکت پشتيبانی امور دام براي برخی زنجي

هاي شود تا حلقهشود. اين موضوع سبب میمی

طور شود، بهدستی که پس از حلقة نهاده واقع میپايين

 TahamiPoor (2011)تري دستخوش تغيير شوند. جدي

ها و تأثير ی از نهادهشواهد کافی براي نوسان قيمت برخ

آن بر محصول نهايی )گوشت مرغ( فراهم آورده است. 

ها بدين معنا که تغييرات شديد در قيمت برخی نهاده

تواند تغييرات روزه و غيره میمانند خوراک، جوجه يک

 همراه داشته باشد. شديد قيمت در محصول نهايی را به

ها از همچنين، مشارکت مرغداران مستقل با زنجيره

کند و سبب شده تا سودمحوري در حوزة بازار تبعيت می

داران سطح مشارکت خود با مرغداران را تابع زنجيره

بايست از سودآوري بازار تفسير کنند. اين موضوع می

طريق توسعة الزامات قانونی براي تحکيم روابط همکاري 

 ها، نتايج نشان داد کهمورد توجه قرار گيرد. افزون بر اين



 1399، 3 ، شماره51-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           548

هاي قانونی مانند قوانين مالياتی و بيمه برخی از ضعف

هايی مطرح هستند که سه زنجيرة عنوان چالشنيز به

هاي اند. چالشمورد مطالعه را تحت تأثير قرار داده

اي گوياي شده در خصوص قوانين مالياتی و بيمهمطرح

ها تبعيض و تفاوت در اين موضوع است که زنجيره

ت به ساير رقباي خود يعنی مرغدران اجراي قوانين نسب

اند. در واقع، قوانين مستقل را مورد تأکيد قرارداده

صورت يکسان و فراگير براي صنعت اي بهمالياتی و بيمه

است و اين تمايز در اجراي قوانين  طيور تدوين نشده

 داران شده است. هاي زنجيرهمنجر به کاهش انگيزه

شدة هاي يکپارچهيرهطور کلی، مطالعة زنجبه

عمودي توليد گوشت مرغ شواهدي فراهم آورد که نشان 

ها متحمل هايی که آنها و آسيبدهد، عمده چالشمی

، در ارتباط است. بنابراين« بازار»نوعی با حلقة اند، بهشده

ها بنا بر ماهيت توان استنباط نمود که زنجيرهمی

ه شديدي ک بازارگرايی خود هر گونه تغييرات جزيی و يا

هاي از طريق عوامل محيطی و يا سياستی بر حلقه

ها تأثير بگذارد، در طول زمان خود را در مختلف آن

 رايبحلقة بازار نشان خواهد داد. بنابراين، الزم است، 

ا ها با تحليل مقولة بازار و بها تمامی برنامهتوسعة زنجيره

 تمرکز بر آن تدوين شوند. 

دوديت عمده مواجه بود که پژوهش حاضر با يک مح

سعی شد نتايج نيز بر مبناي همين محدوديت تفسير 

عنوان يک زنجيرة خصوصی ـ شود. زنجيره زربال به

دولتی داراي بسترهاي فعاليتی متمايزي است که با 

هاي خصوصی ديگري که در اين مطالعه بررسی زنجيره

د، اند، تا حدودي زياد تفاوت دارد. بنابراين، سعی ششده

ه ها توجدر فرايند کدگذاري و تفسير نتايج به اين تفاوت

 زمالشود و وجوه تمايز در نظر گرفته شود؛ با اين حال، 

طور مجزا مورد است اين زنجيره طی مطالعات آتی به

بررسی قرار گيرد و در يک مطالعة تطبيقی با 

 هاي خصوصی مقايسه شود. ساختارهاي زنجيره

 

 

 

 

 پيشنهادها

ها در ارتباط با بازار هاي زنجيرهه به آسيببا توج

 شود:فروش، موارد زير پيشنهاد می

 بايست با کمکشرکت پشتيبانی امور دام می. 1

نظام مديريت هوشمند از سهم مداخالت مستقيم خود  

کردن مراتب اجرايی در بازار بکاهد و از طريق محول

بر  هاي تنظيم بازاري به ساير کنشگران بازار،سياست

 نقش مديريتی و نظارتی خود بيفزايد. 

هاي بايست از شيوه. شرکت پشتيبانی امور دام می2

ها، ذخاير مختلفی مانند عقد قرارداد با زنجيره

ند کها به بازار عرضه استراتژيک خود را از کانال زنجيره

ر و نقش نظارتی را براي خود محفوظ دارد. الزم به ذک

هايی يرساختيل برخورداري از زها به دلاست که زنجيره

هاي نگهداري توانند هزينهمانند سردخانه و کشتارگاه می

 و عرضة اين شرکت را کاهش دهند. 

هاي هاي الزم براي افزايش همکاريريزي. برنامه3

تواند بسترهاي الزم ها میمرغداران مستقل با زنجيره

تيب، ها را فراهم کند و بدين تربراي تمرکز بر زنجيره

ها با سهولت بيشتري صورت عرضة مرغ از رهگذر زنجيره

توانند طی ها میپذيرد. در اين راستا، زنجيره

کنند، هايی که با مرغداران مستقل برقرار میهمکاري

تعامالت خود را با شرکت پشتيبانی امور دام بهبود 

 هاي خود بکاهند. بخشند و از ميزان آسيب

ها براي ط به ماليات. الزم است قوانين مربو4

هاي صنعت طيور تعديل ها متناسب با ساير بخشزنجيره

شود و يکپارچگی در خصوص ساختارهاي قانونی منجر 

 ها شود. به افزايش انگيزه

هاي فعال در استان مازندران به صورت . زنجيره5

اي شکل گيرند و مورد حمايت واقع شوند اتحاديه منطقه

خگويی در جهت تأمين درصد تا بتوانند مسؤليت پاس

مشخصی از بازار کشور را تقبل نمايند. اين موضوع 

هاي آمايش شدن زمينهکند تا ضمن فراهمکمک می

ها، از نوسانات قيمتی کاسته شود و موجبات زنجيره

تنظيم بازار به دور از مداخالت مستقيم دولت فراهم 

 شود. 

REFERENCES 
1. Ariffin, A., & Abas, Z. (2015). Literature ratified knowledge based view of poultry supply chain 

integration concept.  Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 77(27), 35–39. Retrieved from 

https://pdfs.semanticscholar.org/757b/8846df29ebab7a0d36fe0a82082a754e3f2d.pdf 



 549 ...هاي يکپارچة توليدشناسی زنجيرهسيب: پالوج و لوايی آدريانی 

2. Afagh Toyoor Company (ATC). (2018,   July  6). Individual Interview: The Structural and Challenges of 

Afagh Toyoor Company. Unpublished. 

3. Barari, A. (2011). Analysis of Marketing Structure of Iranian Agricultural Products, Case Study of 

Chicken Products. Agricultural Economics and Development, 19(75), 163–184. (In Farsi). 

4. Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus 

Open, 2, 8–14. 

5. Berg, B. L. (2004). Qualitative research methods for the social sciences (5th ed.). New York: Pearson 

Education. 

6. Burns, R. B. (2000). Introduction to Research Methods (4th ed.). SAGE Publications. 

7. Chopra, S., & Meindl, P. (2001). Supply chain management. Strategy, planning &amp; operation. New 

Jersey, U.S: Prentice Hall. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-8349-

9320-5_22.pdf 

8. Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

9. Deputy of Livestock of Mazandaran Province (DLMP). (2018). Integrated Chain of Chicken Meat 

Production Statistics. Unpublished. (In Farsi). 

10. Delangizan, S & Jashn Porookani, Kh. (2017). Investigation of Kermanshah Poultry Industry Supply 

chain: Determining the missing stages, the economic size of each stage and designing. Supply Chain 

Management Journal. 19(58). 29-39. (In Farsi). 

11. Dizyee, K., Baker, D., & Rich, K. M. (2017). A quantitative value chain analysis of policy options for the 

beef sector in Botswana. Agricultural Systems, 156, 13–24. Retrieved from  
12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X16306126 
13. Donovan, J., Franzel, S., Cunha, M., Gyau, A., & Mithöfer, D. (2015). Guides for value chain 

development: a comparative review. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 

5(1), 2–23. https://doi.org/10.1108/JADEE-07-2013-0025 

14. Erlingsson, C., & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis. African Journal of 

Emergency Medicine, 7(3), 93–99. 

15. Feller, A., Shunk, D., & Callarman, T. (2006). Value chains versus supply chains. BP Trends, 1–7. 

16. Ghasemi, I., Mohammadi Gharehghani, M. A., Lavaei Adaryani, R., Noorbakhsh Jafari, S. A., Asad 

Abadi, E., & Pirasteh, B. (2018). Analysis the villages’ perceptions about residential displacement 

consequences: a critical ethnography study in Sorkhe Gav village, Heris county. Iranian Journal of 

Agricultural Economics and Development Research, 49–2(3), 527–544. (In Farsi). 

17. Hancock, D., & Algozzine, B. (2016). Doing case study research: A practical guide for beginning 

researchers. Retrieved from 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9DfwDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Doing+Case

+Study+Research&ots=n3EyeOiAJM&sig=_ZuZ4oaKsBK0CQCvU9HWZm_qk7I 

18. Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2016). Doing case study research: A practical guide for beginning 

researchers. Teachers College Press. 

19. Heydari, J., Zreiyan Khosro Mazrae, R., Heydari, E., Hezarkhani, B., & Karimi, R. (2019). Modeling the 

Factors Affecting on Price Fluctuations in the Chicken Meat Supply Chain: A System Dynamics 

Approach. Journal of Agricultural Economics Research. 12(2). 237-262. (In Farsi). 

20. Jafari. M. (2018, August  6). Individual Interview: The Structural and Challenges of Zarbal Company. 

Unpublished. (In Farsi). 

21. Jiran, A., & Palouj, M. (2016). Modern structure poultry industry in Iran. Tehran: APERDRI. 

22. Kline, C. S., Joyner, L. E., Kirchoff, J. F., Crawford, A., Jilcott Pitts, S., Wall-Bassett, E., Dunning, R. 

(2016). Gaps and barriers along the North Carolina agri-food value chain. British Food Journal, 118(2), 

301–317. https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2015-0223 

23. Kohlbacher, F. (2006). The use of qualitative content analysis in case study research. In Forum 

Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 7(1), 1–30. 

24. Kotni, V. V. D. P. (2016). Value Chain Management in Marine Fisheries: A Case Study of Andhra 

Pradesh. Aircconline.Com, 7(2), 9–19. Retrieved from 

http://aircconline.com/ijmvsc/V7N2/7216ijmvsc02.pdf 

25. Lavaei Adaryani, R., Kalantari, K., Asadi, A., & Alambeigi, A. (2019). Content Analysis of Business 

Cooperatives Theories Emphasizing Network Functions. Journal of Business Mangement, 11(1), 3–24. 

(In Farsi). 

26. Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative 

Social Research, 1(2). Retrieved from http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204 

27. Miller, C., & Jones, L. (2010). Agricultural value chain finance: Tools and lessons. Retrieved from 

http://www.new-ag.info/10/05/dl/books.rtf 



 1399، 3 ، شماره51-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           550

28. Perez, C., de Castro, R., & Font i Furnols, M. (2009). The pork industry: a supply chain perspective. 

British Food Journal, 111(3), 257–274. https://doi.org/10.1108/00070700910941462 

29. Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research: Principles and methods. Lippincott Williams & 

Wilkins. 

30. Ramsay, J. (2005). The real meaning of value in trading relationships. International Journal of 

Operations & Production Management, 25(2), 549–565. 

31. Richards, L., & Morse, J. M. (2012). Readme first for a user’s guide to qualitative methods. Sage. 

32. Sarhangpoor, H, (2018, August  15). Individual Interview: The Structural and Challenges of Ajdad 

Mazandran Company. Unpublished. (In Farsi). 

33. Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Sage Publications. 

34. Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage. 

35. TahamiPoor, M. (2011). Analyzing Meat Chicken Price Behavior in Iran. Agricultural Economics and 

Development, 19(75), 241–262. (In Farsi). 

36. van Roekel, J., Willems, S., & Boselie, D. M. (2002). Agri-supply Chain Management to Stimulate 

Cross-border Trade in Developing Countries and Emerging Economies. 

37. Yin, R. K. (2015). Case study research and applications: Design and methods. Sage publications. 

38. Zanjani, A., & Karimi, S. M. (2015). Facrors affecting poultry of vertical integration of the poultry 

indstry. Case study: City of Surrey. Animal Science Journal, 109, 163–174. (In Farsi). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


