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ABSTRACT
Fluctuations in the supply of health-oriented and environmentally friendly chicken meat in the market will lead
to price fluctuations of this product. By identifying the barriers and problems of the chicken meat supply chain,
it is possible to improve the sustainable performance of this industry and prevent price fluctuations. Therefore,
in the present study, the barriers and problems were evaluated in the sustainable supply chain of the chicken
meat industry. For this purpose, Shiraz County in Fars province was considered. Data were collected through
in-depth interviews with experts from the Livestock Support Organization, experts from the Ministry of Jihad
for Agriculture, academic researchers and a number of top producers, observation of documents and direct
observation of the researcher. Then, barriers and problems of sustainable supply chain were extracted to
improve the performance of this system using grounded theory. The results showed that there are five main
challenges affecting the sustainable supply chain of chicken meat, including poor performance and lack of
logistics infrastructure development (integration of 8 key concepts), marketing problems and barriers in the
process of supply chain (integration of 7 key concepts), negative effects of the supply chain of chicken meat on
the quality of the environment (integration of 6 key concepts), lack of attention to customer orientation and
consumer preferences (integration of 3 key concepts) and low demand for healthy chicken in the country
(integration of 4 key concepts). Identifying the barriers and problems of the chicken meat supply chain can
guide policy-makers to improve the performance of this chain and realize the supply of health-oriented and
environmentally-friendly chicken meat at a reasonable price.
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شناسايی موانع و مشکالت زنجيره تأمين پايدار صنعت غذايی گوشت مرغ با استفاده از تئوری بنيانی
3
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 .1گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده علوم زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،
مالثانی ،ایران
 .2گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .3گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان ،مالثانی ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/9/12 :تاریخ بازنگری -1400/1/28 :تاریخ تصویب)1400/3/1 :

چکيده
نوسانات عرضه گوشت مرغ سالمت محور و سازگار با محیط زیست در بازار منجر به بروز نوسانات قیمت این محصول خواهد
شد .از طریق شناسایی مسائل و موانع زنجیره تأمین گوشت مرغ میتوان بهبود عملکرد پایدار صنعت مرغداری و جلوگیری
از نوسانات قیمت گوشت مرغ در بازار را تحقق بخشید .بنابراین ،در مطالعه حاضر ،موانع و مشکالت موجود در زنجیره تأمین
پایدار صنعت غذایی گوشت مرغ مورد ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور ،محدوده تحقیق شهرستان شیراز در استان فارس
در نظر گرفته شد .دادهها بهصورت مصاحبه عمیق از کارشناسان سازمان امور پشتیبانی دام ،کارشناسان وزارت جهاد
کشاورزی ،محققان دانشگاهی و شماری از تولیدکنندگان برتر مرغ گوشتی ،مشاهده اسناد و مدارک جمعآوری شده و
مشاهده مستقیم محقق گردآوری شد .سپس با استفاده از تئوری بنیانی ،موانع و مشکالت زنجیره تأمین پایدار جهت بهبود
عملکرد این سیستم استخراج گردید .نتایج نشان داد که پنج چالش اصلی اثرگذار بر زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ،
شامل عملکرد ضعیف و عدم توسعه زیرساختهای لجستیکی (ادغام  8مفهوم کلیدی) ،مشکالت و موانع متعدد بازاریابی
در فرایند زنجیره تأمین گوشت مرغ (ادغام  7مفهوم کلیدی) ،اثرات منفی زنجیره تأمین گوشت مرغ بر کیفیت محیطزیست
(ادغام  6مفهوم کلیدی) ،عدم توجه به مشتریمداری و ترجیحات مصرفکننده (ادغام  3مفهوم کلیدی) و پائین بودن
تقاضای مرغ سالم در کشور (ادغام  4مفهوم کلیدی) میباشد .شناسایی مشکالت و موانع زنجیره تأمین گوشت مرغ میتواند
سیاستگذاران را در جهت بهبود عملکرد این زنجیره رهنمون سازد و عرضه به موقع گوشت مرغ سالمت محور و سازگار با
محیط زیست با قیمت مناسب را تحقق بخشد.
واژههای کليدی :زنجیره تأمین پایدار ،صنعت لجستیک ،بازاریابی ،تئوری بنیانی ،گوشت مرغ

مقدمه
امروزه جهانیشدن همراه با رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش
تقاضای منابع ،نیاز به بهرهگیری از علم روز دنیا و الگوهای صحیح
مدیریتی همچون زنجیره تأمین را بیش از پیش برجسته کرده
است (.)Zhu et al., 2008; Tavakoli Dehaghani et al., 2018
بر این اساس ،در سالهای اخیر مسائل و چالشهای مدیریت
زنجیره تأمین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته است
( .)Burma, 2014مدیریت زنجیره تأمین ،شامل فعالیتهای
مرتبط با انتقال و جریان کاالها و خدمات و جریانهای اطالعاتی
آنها از منبع مواد خام تا مصرفکنندگان نهایی است ( Ballaou
 .)et al., 2000این فرایند رویهای است که این کار را به طریقی
انجام میدهد که مشتریان بتوانند خدمات قابل اطمینان و سریع
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را با محصوالت با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند ( Poirier

 .)& Bauer, 2002در واقع ،مدیریت زنجیره تأمین ،مفهومی است
که میتواند شرکتها را در رسیدن به عملیات و برنامهریزی
یکپارچه کمک نماید ( .)Chopra & Meindel, 2004به طور کلی،
مدیریت زنجیره تأمین روشی است که موجب افزایش عملکرد و
کارایی کل زنجیره تأمین میشود.
با افزایش فشارهای انسانی بر محیطزیست و جامعه بشری،
مفهوم زنجیره تأمین پایدار برای تعدیل بار منفی وارده بر مسائل
اجتماعی ،محیطزیستی و رقابتپذیری جامعه مدنظر قرار گرفت
( .)Kwon & Lee, 2019بر این اساس ،روشها و راهبردهای
پایداری مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در نحوه مدیریت سازمانها
است ( .)Soderstrom & Weber, 2019انسجام و هماهنگی
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بازیگران میتواند نقش مهمی در ایجاد تعادل و دستیابی به
پایداری زنجیره تأمین داشته باشد ( .)Zissis et al., 2018زنجیرة
تأمین پایدار ،مدیریت جریان مـواد ،اطالعـات و سـرمایه و
همچنـین همکـاری بـین شرکتها در طول زنجیرة تأمین همراه
با یکپارچهسازی اهداف از تمام ابعاد سهگانة توسعة پایدار شامل
ابعاد اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی را که برگرفته از نیازهای
مشتریان و ذینفعان اسـت ،مـدنظر قرار میدهد ( Thomé et al.,
 .)2020در زنجیرههای تـأمین پایـدار ،ایـن اعضـا هسـتند کـه
معیارهـای اجتمـاعی و زیستمحیطی را به کار میگیرند تا
بتوانند در طول زنجیرة تأمین باقی بمانند؛ در عین حال ،انتظار
میرود رقابتپذیری از طریق پاسخگویی به نیازمندیهای مشتری
و معیارهای اقتصادی مـرتبط ،حفظ شود ( Seuring & Muller,
.)Bask & Rajahonka, 2008; 2017
در حال حاضر ،زنجیره تأمین پایدار محصوالت کشاورزی به
یک موضوع مهم و در حال تحول تبدیل شده است .زنجیره تأمین
پایدار در بخش کشاورزی بسیار پیچیده بوده و شامل نهادههای
تولیدی (کارخانجات تولید نهاده) ،کشاورزان ،عمدهفروشان ،تجار،
شرکتهای مواد غذایی و خردهفروشان است که همگی باید
تقاضاهای گوناگون مصرفکنندگان (کاالهای واسطهای و نهایی)
را به شیوهای پایدار و رضایتبخش پاسخ دهند ( Aminifar et
 .)al., 2015با گسترش جهانی شدن ،روابط مستقیم بین
کشاورزان و مصرفکنندگان به یک سیستم پیچیده شامل تعداد
زیادی واسطه تغییر یافت .این پدیده ،به از بین رفتن تنوع زیستی
و اکوسیستمها ،فقر غذایی و عدم اطالع کافی مصرف کنندگان در
مورد منشأ و کیفیت مواد غذایی منجر شده است ( ;Qaim, 2017
 .)Pulker et al., 2018تجربیات بینالمللی نشان دادهاند که تجزیه
و تحلیل مسائل زنجیره تأمین پایدار میتواند ابزار مهمی در جهت
بهبود عملکرد سیستمهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن باشد.
با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در زنجیره تأمین ،سیاست-
گذاران و ذینفعان فعال در زنجیره قادر خواهند بود عملکرد این
زنجیره را بهبود بخشند ( .)Bryceson & Kandampully, 2004با
ظهور فناوریهای نوین و ایجاد تحوالت گسترده در بازارهای
جهانی و همچنین افزایش آگاهی افراد جامعه ،توجه به مدیریت
پایدار زنجیره تأمین غذا به منظور حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی
صنایع مرتبط از اهمیت زیادی برخوردار است ( Pohlmann et
.)al., 2020
صنعت مرغداری با زنجیره ارزش طوالنی و حلقههای
متعددی که دارد ،میتواند صنعتی مؤثر و کارآمد در هر اقتصادی
باشد .صنعتی که میتواند با ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و خلق
1 Grounded Theory

شغلهای متنوع و گوناگون ،نقش مهمی در تأمین مناسب و پایدار
نیازهای مصرفکنندگان داشته باشد ( .)Erfanifar, 2018نوسانات
عرضه گوشت مرغ در ایران طی سالهای اخیر ،منجر به بروز
نوسانات قیمت این محصول شده است .بنابراین ،توجه به زنجیره
تأمین گوشت مرغ جهت جلوگیری از نوسانات قیمت این محصول
در بازار ضروری به نظر میرسد .عوامل مختلف زنجیره تأمین
گوشت مرغ شامل مزارع پرورش مرغ اجداد ،مرغ مادر ،کارخانجات
جوجهکشی ،کارخانجات تولید خوراک مرغ ،واحدهای پرورش
مرغ گوشتی ،واحدهای کشتارگاهی ،واحدهای بستهبندی ،مرکز
توزیع ،عمدهفروشان ،خردهفروشان و در نهایت مصرفکنندگان
نهایی میباشند .در سالهای اخیر ،مشکالت اقتصادی و ساختاری
موجود در این صنعت از جمله شوکهای اقتصادی ،عدم هماهنگی
بین عرضه و تقاضا در مقاطعی از سال ،افزایش ضایعات و انتشار
آالیندهها و نگرانی مصرفکنندگان نسبت به مسائل ایمنی و
سالمت گوشت مرغ از جمله مصرف آنتیبیوتیکها در فرآیند
تولید آن ،موجب نارضایتی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شده
و سیاستهای دولت نیز تاکنون قادر به حل این مشکالت نبوده
است ( .)Erfanifar, 2018به اعتقاد کارشناسان تغییر در ساختار
صنعت تولید گوشت مرغ میتواند کارایی زنجیرههای تأمین را به
میزان قابل توجهی ارتقاء بخشد و هزینههای نامطلوب و اضافی را
به میزان مؤثری کاهش دهد و همچنین در اثربخشی زنجیره
تأمین و در نتیجه دستیابی به اهدافی مانند پاسخگویی به
تقاضاهای مصرفکنندگان به شیوهای پایدار و رضایتبخش ،نقش
عمدهای داشته باشد .این امر مستلزم شناسایی مسائل ،چالشها
و عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ است.
با توجه به پیچیدگی و وجود عوامل ناشناخته در زنجیره
تأمین گوشت مرغ ،استفاده از مدلی که بتواند ضمن لحاظ همه
پیچیدگیهای موجود ،مسائل ناشناخته در مورد این مسئله را نیز
در دنیای واقعی کشف کند؛ ضروری است .برای این منظور ،تئوری
بنیانی 1روش مفیدی است که میتواند یک تئوری را از دادهها
کشف و تولید کند ( .)Langellier, 2015; Wagoro, 2016این
نظریه ،ضمن تناسب با موقعیت موجود ،انواع پیچیدگیهای و
ویژگیهای محیط را لحاظ میکند و برای ایجاد مدلی به منظور
تبیین دقیق یک پدیده ،بسیار کارآمد است (.)Bitsch, 2005
در سالهای اخیر ،مطالعات مختلفی در زمینه مدیریت
زنجیره تأمین پایدار صنایع مختلف صورت گرفته است که تعداد
کمی از آنها در زمینه محصوالت کشاورزی بوده است .عمده
مطالعات تجربی صورت گرفته در ایران در خصوص مدیریت
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زنجیرههای تأمین مربوط به صنایع بزرگی مانند خودروسازی بوده
است و از این منظر ،مطالعات کمی در مورد زنجیرهی تأمین در

صنایع غذایی صورت گرفته که در جدول ( )1خالصهای از این
مطالعات ارائه شده است.

جدول  -1مطالعات مروری در زمينه زنجيره تأمين محصوالت صنايع غذايی
نویسندگان و سال تحقیق

موضوع مورد مطالعه

روش مورد استفاده

)Muma et al. (2014

مديريت زنجيره تأمين سبز و عملکرد زيست

تخمين مدل رگرسيونی

محيطی در بين بنگاههای فرآوری چای در کنيا
)Ghasemi et al. (2017

شناسايی و اولويتبندی شاخصهای پايداری

روشهای تصميمگيری چندمعياره مانند ANP

زنجيره تأمين مواد غذايی
)Sharma et al. (2018

رتبهبندی عوامل موفقيت برای بهبود مديريت

روشهای تصميمگيری چندمعياره مانند FAHP

زنجيره تأمين پايدار مواد غذايی در هندوستان
)Belaud et al. (2019

مديريت پايدار زنجيره تأمين محصول برنج

روش يکپارچهسازی دادههای بزرگ

)Shojaei & Haeri (2019

توسعه روشهای مديريت ريسک زنجيره

تئوری بنيانی ،نقشهبرداری شناختی فازی و

)Khodabakhshi & Nemati (2020

تأمين برای ساخت پروژه

تحليل ارتباط خاکستری

شناسايی و رتبهبندی چالشهای زنجيره تأمين

روش معادالت ساختاری

زعفران

مرور مطالعات گذشته نشان میدهد که برخی از مطالعات
به شناسایی ریسک و خطرات مدیریت زنجیره تأمین پرداختهاند
( .)Trkman et al., 2016; Karningsih et al., 2018مطالعاتی
وجود دارند که ریسک مدیریت زنجیره تأمین را ارزیابی کردهاند
(.)Khan & Burnes., 2007; Bogataj & Bogataj, 2007
مطالعاتی نیز به بررسی راهکارهای کاهش ریسک مدیریت زنجیره
تأمین پرداختهاند ( Christopher & Lee, 2004; Ambulkar et
 .)al., 2016مطالعاتی نیز عملکرد زنجیره تأمین را بررسی کردهاند
( Muma et al. (2014) .)Theeranuphattana & Tang, 2008در
مطالعهای به تأثیر مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد زیست
محیطی شرکتهای فرآوری چای در کنیا پرداختند .در این
مطالعه ،نتیجه گرفته شد که میتوان با مدیریت زنجیره تأمین،
عملکرد زیستمحیطی شرکتهای فرآوری چای را بهبود بخشید.
) Sharma et al. (2018با تحلیل چالشهای مدیریت پایدار
زنجیره تأمین غذا در هند دریافتند که سالمت و امنیت غذا مهم-
ترین موضوع در این زمینه است که بیشترین ارتباط را با سایر
چالشهای این بخش دارد Belaud et al. (2019) .در مطالعهای
با استفاده از یکپارچهسازی دادههای بزرگ 1مدیریت پایدار
زنجیره تأمین محصول برنج را با هدف ارزش بخشیدن به ضایعات
کشاورزی بهبود بخشیدند Shojaei & Haeri (2019) .با استفاده
از تئوری بنیانی به شناسایی سناریوها و راهکارهای کاهش ریسک
مدیریت زنجیره تأمین پرداختند و سپس با استفاده از ابزار نقشه-
برداری شناختی فازی و تحلیل ارتباط خاکستری ،سناریوها را
رتبهبندی کردند Khodabakhshi & Nemati (2020) .به
1 Big data

شناسایی و رتبهبندی چالشهای پیش روی زنجیره تامین زعفران
و ارائه راهحلهای پیشنهادی برای بهبود آن پرداختند که برای این
منظور از دادههای توصیفی و معادالت ساختاری بهره گرفته شد.
در این تحقیق ،با استفاده از تئوری بنیانی به مشکالت و
موانع زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ پرداخته شد .مزیت استفاده
از تئوری بنیانی این است که این روش برگرفته از اطالعات
استخراجی از افراد درگیر با موضوع است و میتواند واقعیتهای
موجود را بخوبی منکعس نماید .برای دستیابی به این هدف،
محدوده مطالعاتی شهرستان شیراز در استان فارس در نظر گرفته
شد .از اینرو ،تاکنون چنین مطالعهای در کشور برای بازار گوشت
مرغ به طوری که به بررسی چالشها و موانع زنجیره تأمین این
محصول با لحاظ تمامی مسائل اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی و در راستای تحقق عملکرد پایدار سیستم زنجیره تأمین
پرداخته باشد ،صورت نگرفته است.

مواد و روشها
تئوری بنیانی یک روش جهت ساخت تئوری در تحقیقات علوم
اجتماعی است ( .)Garson, 2012روشهای تئوری بنیانی به
منظور درک تأثیر روشهای مختلف تحقیق و دیدگاههای محققان
برای تحقیقات کیفی ابزار مفیدی است ( ;Jones & Alony, 2011
 .)Evans, 2013این نظریه بر نظریههای پیشین تکیه نمیکند،
بلکه نظریهای است که مستقیما از دادههایی استخراج شده است
که در جریان پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحلیل شدهاند.
در این روش ،پژوهشگر کار را با نظریهای که از قبل در ذهن دارد
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شروع نمیکند (مگر آن که منظور او بسط یک نظریه موجود
باشد) ،بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز نموده و اجازه میدهد تا
نظریه از درون دادههایی که گرد آمده است ،پدیدار شود ( Giske
 .)& Artinian, 2007; Garson, 2012منظور از نظریه در این
روش نیز تئوریهای کلی و جامع نیست؛ بلکه مدلی برای توضیح
پدیدهها با استفاده از دادههای گردآوری شده است.
در تئوری بنیانی ،محقق میتواند از مرور مطالعات پیشین
استفاده کند و در روند یادداشتبرداری آزاد است .در تئوری
بنیانی ،دادهها دقیقا همان اطالعاتی هستند که محقق در صحنه
پژوهش به آنها دست یافته است .در این راستا ،منابع جمعآوری
اطالعات میتوانند منابع مختلف مانند مصاحبه ،مشاهده و اسناد
و مدارک باشند ( .)Garson, 2012با این اوصاف ،رویههای عمده
راهبرد تئوری بنیانی کالسیک به شرح زیر است:
مرحله اول :کدگذاری باز :1پس از جمع آوری دادهها ،دادهها
باید سازماندهی شوند .کدگذاری دادهها از طریق فرایند کدگذاری
باز انجام میگیرد .در فرایند کدگذاری باز ،بدون هیچگونه
محدودیت و فیلتری به بررسی دادهها پرداخته میشود .لذا از تمام
دادهها استفاده شده و هیچکدام از دادهها حذف نمیگردند
( Jones & Alony, 2011; Yazdanpanah & Rahimi Faizabad,
 .)2019مرحله دوم :جست و جو جهت یافتن نگرانی اصلی شرکت
کنندگان :نگرانی اصلی ،محرک اصلی عمل در موضوع مورد
مطالعه است .یک راه عملی جهت دستیابی به این ایده ،پرسیدن
این سوال است که دادههای جمع آوری شده چه چیزی را بررسی
میکنند ( .)Giske & Artinian, 2007مرحله سوم :نامگذاری
مقوله اصلی :مقوله اصلی مقولهای است که متراکمتر بوده و
تغییراتی که نشاندهنده نگرانی اصلی شرکتکنندگان است را
نشان دهد .در واقع ،مقوله اصلی باید مسئلهای باشد که بر اساس
آن ،فرایندهای اجتماعی در مرکز قرار میگیرند و بتواند به صورت
معنیدار و به راحتی به مقولههای دیگر ربط داده شود .مقوله
اصلی میتواند خالصهای از زیرمقولههای مختلف باشد ( & Jones
 .)Alony, 2011مرحله چهارم :کدگذاری انتخابی :در اینجا می-
توان با مراجعه به کدهای انتخابی ،کدها را به متغیرهایی که به
مقوله اصلی مربوط میشوند ،محدود نمود .به این ترتیب ،برای هر
مفهوم یک کد ارایه میشود .با این کد ،فرد میتواند به دادههای
اصلی برگشته ،وقایع را با هم مقایسه نموده و به راحتی مفاهیم و
الگوهایی که از دادهها پدید میآیند را مشاهده کند .مرحله پنجم:
کدگذاری تئوریک :کدگذاری تئوریک مفاهیم تئوری را به یکدیگر
مربوط میسازد .در این مرحله ،طبقاتی که مفاهیم مرتبط با مقوله
1 Open coding

اصلی را دربرمیگیرد ،ارزیابی میشوند .کدگذاری تئوریک زمانی
رخ میدهد که مقوله اصلی به مرحله اشباع رسیده باشد .در واقع،
نقطهای که حین جمعآوری دادهها به اطالعات جدیدی دست
پیدا نمیکنیم ،نقطه اشباع است .کدگذاری تئوریک ،مقولههای
اشباع شده را بررسی میکند و به منظور توسعه روابط مفهومی
بین مقولهها و ارتباط آنها با مطالعات پیشین ،معیارهای تحلیلی
در اختیار محقق قرار میدهد ( .)Giske & Artinian, 2007مرحله
ششم :نقشه مفهومی و مدلها :زمانی که محقق مشاهده کند،
تجزیه و تحلیل به نقطه اشباع رسیده و مدل از دادهها پدید آمده
است ،تحقیق تئوری بنیانی به نتیجه رسیده است (.)Egan, 2002
از طرفی ،ممکن است برای یک تحقیق ،مدلهای مختلفی ارایه
شوند .چرا که مدلهای اولیه برخی از مقولهها را شامل نمیشوند،
بنابراین ،از مدلهای توسعه یافتهتری استفاده میشود ( & Jones
 .)Alony, 2011جهت ارزیابی مدل نیز از معیارهای مانند تناسب
مدل با مسئله مورد مطالعه ،فهم و درک افراد عادی از مسئله مورد
بررسی ،بررسی امکان تعمیم مدل به سایر موضوعات مشابه و دارا
بودن خاصیت کنترل در مدل ،استفاده شده است.
جامعه آماری در این تحقیق محدوده شهرستان شیراز در
استان فارس است که شامل تعدادی از کارشناسان امور پشتیبانی
دام (شامل  7نفر) ،کارشناسان بخش دام و طیور وزارت جهاد
کشاورزی (شامل  10نفر) ،محققان دانشگاهی (شامل  12نفر) و
تعدادی از تولیدکنندگان برتر مرغ گوشتی (شامل  3نفر) بودند
که از طریق روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند .دادهها از
طریق مصاحبه عمیق ،مشاهده اسناد و مدارک جمعآوری شده و
مشاهده مستقیم گردآوری شد .کلیه مطالب بیان شده توسط
کارشناسان ،محققان و کشاورزان ،دادههای اخذ شده از اسناد و
مدارک و مشاهدات مستقیم محقق پیادهسازی و با استفاده از
روش داده بنیان به بررسی شناسایی موانع تحقق زنجیره تأمین
پایدار گوشت مرغ پرداخته شد.

نتايج و بحث
اطالعات آماری از مصاحبهشوندگان نشان میدهد که حدود 87
درصد پاسخگویان مرد و  13درصد آنها زن 5 ،درصد دارای
تحصیالت زیر دیپلم 12 ،درصد دیپلم 25 ،درصد کارشناسی30 ،
درصد کارشناسی ارشد و  28درصد دکتری تخصصی بودند.
میانگین سن پاسخگویان  49/6سال با انحراف معیار  12/4بوده
است که مسنترین پاسخگو  64سال و جوانترین آن  32سال
داشت .اطالعات از طریق مصاحبه از جامعه مورد مطالعه گردآوری
و به صورت دستنوشته تهیه و اطالعاتی از مطالعات اسناد و
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مدارک استخراج شد .پس از مرور اطالعات ،موارد مشابه و بیربط
به موضوع تحقیق حذف و اطالعات اصلی استخراج گردید .در
ادامه ،روش دادهبنیان به کار گرفته شد .برای این منظور ،در ابتدا
کدگذاری باز برای اطالعات اصلی (گویههای استخراجی) صورت

گرفت که نتایج آن در جدول ( )2آمده است .با توجه به نتایج
جدول ( 28 ،)2مفهوم کلیدی یا کد با استفاده از روش کدگذاری
باز از گویههای پاسخگویان استخراج شد.

جدول  -2مسائل و چالشهای تحقق عملکرد پايدار زنجيره تأمين گوشت مرغ (کدگذاری باز)
کد

مفاهیم

کد

مفاهیم

P1

پائین بودن ظرفیت ذخیرهسازی و عدم وجود سردخانههای بزرگ و مدرن

P15

P2

عدم انعطافپذیری سیستم و وجود قوانین متعدد دست و پاگیر
فرسوده بودن و قدیمی بودن تکنولوژی مورد استفاده در فرایند زنجیره
تأمین و در نتیجه افزایش آلودگی محیطزیست
رقابتی نبودن اقتصاد ،عدم حضور در بازارهای جهانی و کمبود اطالعات در
بازار
فقدان طرحهای کالن ملی توسعه لجستیک و زنجیره تأمین و عدم وجود
مشوقهای کافی برای ارتقای کیفیت زیرساختها
ضعف در جذب سرمایهگذاری دولتی ،خارجی و بخش خصوصی به منظور
توسعه زیرساختهای لجستیکی

P16

عدم پاسخگویی دقیق به مصرفکنندگان و عدم تحویل به موقع محصول
در حلقههای مختلف زنجیره تأمین
عدم آگاهی مصرفکنندگان از تفاوتهای مرغ معمولی و سالم
هزینه باالی پیادهسازی زنجیره تأمین سبز و عدم وجود منافع اقتصادی
کافی ناشی از کاربرد سیستمهای سازگار با محیطزیست
نبودن قوانین سختگیرانه محیطزیستی و عدم محرکها و مشوقهای
کافی جهت اجرای قوانین محیط زیستی
پائین بودن ارزش افزوده و صادرات به دلیل نبود صنایع تکمیلی،
بستهبندی و برند مناسب
عدم تعریف شفاف مرغ سالم و نبود نظارت بر اجرای استانداردهای الزم بهداشتی
فرآوردههای مرتبط با زنجیره تأمین گوشت مرغ

P7

عدم دسترسی آسان مصرفکنندگان به گوشت مرغ سالم و نبود اعتماد به
واحدهای تولیدکننده این محصوالت
کمبود دانش و آگاهی در مورد مسائل زیست محیطی

P21

نامناسب بودن فرهنگ مصرفی جامع

P22

P9

زیرساختهای ناکافی و ناکارای لجستیکی (تولید ،فرآوری ،تنظیم ،توزیع و
حملو نقل) و در نتیجه باال بودن هزینهها
باال بودن انتشار گازهای گلخانهای و پائین بودن بهرهوری آب و انرژی در
فرایند زنجیره تأمین گوشت مرغ
پائین بودن سرمایهگذاری محافظت زیست محیطی در فرایند زنجیره تأمین

باال بودن ریسک امکان فروش محصوالت وارداتی غیربهداشتی و غیر
استاندارد به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گوشت مرغ
احتکار محصوالت تولیدشده در هر مرحله از زنجیره تأمین به دلیل نبود
قوانین بازدارنده و بیثباتی متغیرهای کالن اقتصادی
هزینه باالی تولید و وجود ضایعات قابل توجه در مراحل مختلف زنجیره
تأمین گوشت مرغ
نوسان شدید قیمتها به دلیل دخالت بیش از حد دولتها و وجود
محدودیتهای صادراتی و وارداتی
باال بودن حاشیه بازاریابی به دلیل زیاد بودن واسطهها و نارسایی سیستم
بازاریابی در زنجیره عرضه
دریافت ارز دولتی جهت واردات توسط شرکتها و فروش نهادهها یا
محصوالت دامی وارد شده با قیمت باالتر در بازار آزاد و افزایش نوسان
قیمتها
توجه نکردن تولیدکنندگان فرآوردههای گوشت مرغ به سالیق
مصرفکنندگان

P3
P4
P5
P6

P8

P10
P11
P12

عدم بازیافت منابع استفاده شده و محصوالت از دست رفته در فرایند
زنجیره تأمین
عدم ایجاد مزیت رقابتی محسوس در نتیجه اجرای توسعه زیرساختهای
لجستیکی

P14

رعایت نکردن پروتکلها و استانداردهای بینالمللی در بخش صادرات
(مانند بستهبندی نامناسب ،وزن غیراستاندارد و مقادیر باالی مصرف
آنتیبیوتیک)

P13

P17
P18
P19
P20

P23
P24
P25
P26
P27

P28

مأخذ :يافتههای تحقيق

پس از استخراج مفاهیم کلیدی ،نیاز به استخراج مسائل
اصلی است .برای این منظور ،میتوان با استفاده از مفاهیم کلیدی
پی برد که مشکالت تحقق زنجیره تأمین پایدار صنعت گوشت
مرغ بهعنوان نگرانی یا موضوع اصلی پاسخگویان مطرح میباشد.
در مرحله سوم ،مقوله اصلی که در تئوری بنیانی کالسیک به
عنوان فرایند اجتماعی اصلی به حساب میآید ،تحت عنوان عوامل
مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار در بخش صنعت گوشت مرغ نام-
گذاری شد .در مرحله چهارم ،به کدگذاری انتخابی پرداخته شد.
برای این منظور ،با استفاده از مفاهیم کلیدی اولیه ،تعدادی مؤلفه
شکل گرفت که نتایج آن در جدول ( )3آمده است.

جدول  -3کدگذاری مؤلفههای اصلی تحقيق
کد

مؤلفههای اصلی
عملکرد ضعیف و عدم توسعه
زیرساختهای لجستیکی
مشکالت و موانع متعدد بازاریابی و
صادرات در فرایند زنجیره تأمین گوشت
مرغ
اثرات منفی زنجیره تأمین گوشت مرغ بر
کیفیت محیطزیست
عدم توجه به مشتریمداری و ترجیحات
مصرفکننده
پائین بودن تقاضای مرغ سالم در کشور

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P9,P13

P14,P19,P23,P24,P25,P26,P27

P8,P10,P11,P12,P17,P18
P15,P22,P28
P7,P16 ,P20,P21

مأخذ :يافتههای تحقيق

(علمی – پژوهشی)

پس از شکلگیری مولفههای تحقیق ،نیاز به کدگذاری
تئوریک و یا به عبارتی ،تحلیل مؤلفههای مورد نظر و ارتباط آنها
با مطالعات پیشین به منظور توسعه روابط مفهومی بین مقولهها
است که نتایج آن به تفکیک هر مولفه ارائه شده است.
گویههای مؤثر بر عملکرد ضعیف و عدم توسعه
زیرساختهای لجستیکی در شکل ( )1آمده است .عواملی از جمله
زیرساختهای ناکافی لجستیکی ،قدیمی بودن تکنولوژیهای
مورد استفاده ،نبود رقابت و عدم حضور فعال در بازارهای جهانی
در این سیستمها ،وجود قوانین متعدد و دست و پاگیر ،سرمایه-
گذاری ناکافی بخش دولتی و خصوصی جهت توسعه زیرساخت-
های لجستیکی ،ناکافی بودن سردخانههای بزرگ و مدرن و پائین
بودن ظرفیت ذخیرهسازی ،نبود مشوقهای کافی و طرحهای موثر
و ملی جهت توسعه زیرساختهای لجستیکی و عدم ایجاد مزیت
رقابتی در اجرای سیستم لجستیک از عوامل اثرگذار بر عملکرد
ضعیف صنعت لجستیکی در زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ
است .زیرساختهای ناکافی در زمینه لجستیکی از جمله
زیرساختهای نامناسب حمل و نقل کاالها سبب افزایش هزینهها
در حوزه حمل و نقل و ارائه خدمات شده است .از بعد اقتصادی،
کاهش هزینهها در فرایندهای حملونقل ،انبارداری و مدیریت
موجودی از جمله زمینههای لجستیکی است که بیشترین تأثیر را
بر بهبود زنجیره تأمین مواد غذایی دارند (.)Mittal et al., 2018
افزایش سرعت تحویل مواد غذایی فاسدشدنی مانند گوشت مرغ
میتواند در کاهش هزینهها در این بخش اثرقابل توجهی داشته
باشد ( United States Department of Agriculture Economic
 .)Research Service, 2017در واقع با توجه به رابطه قابل توجه
بین توزیع غذا ،لجستیک حمل و نقل و هزینه این فرایند،
گسترش تکنولوژیهای حمل و نقل میتواند انقالبی در صنعت
غذا و از جمله گوشت مرغ ایجاد کند .از موارد مورد اشاره بسیار
پرتکرار تولیدکنندگان ،تعدادی از کارشناسان امور پشتیبانی دام
و محققان دانشگاهی ،کندی در حمل و نقل نهادههای دامی است.
این افراد از بدقولی بازرگانان در حمل بار ،زیرساختهای حمل
ناکافی و همچنین کرایههای باالی حمل بار بهعنوان عوامل کندی
حمل و نقل نهادههای دامی نام بردهاند .هر سه تولیدکننده برتر
مرغ گوشتی در شهرستان شیراز به نبود زیر ساخت الزم جهت
حمل و نقل محصوالت خود به مکانهای مختلف در سطح استان
یا کشور اشاره کردهاند .تولیدکنندگان در صحبتهای خود بیان
داشتند که برای حمل و نقل محصوالت گوشت تازه (گرم) نیاز به
ماشینها و تریلیهای یخچالدار است و گوشت تازه (گرم) باید
حداکثر ظرف مدت دو روز در قفسههای مغازهها قرار گرفته و به
دست مصرف کنندگان نهایی برسد .در صحبتهای آنها به این
مهم اشاره شد که شرکتهایی در سطح شهرستان شیراز برای
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انتقال حمل گوشت وجود دارند (از جمله شرکت جی سرویس)
اما به دلیل کمبود وسایل حمل و نقل همواره در تأمین ماشین
یخچالدار جهت حمل محصول خود با هزینه منطقی با مشکل
مواجه هستند .بهروز نبودن تکنولوژی مورد استفاده در فرایند
زنجیره تأمین پایدار و افزایش انتشار آلودگی یکی دیگر از گویه-
های مؤثر بر عملکرد ضعیف و عدم توسعه زیرساختهای
لجستیکی است .کاربرد تکنولوژیهای نوین میتواند توزیع
لجستیکی و مدیریت کل زنجیره تأمین پایدار را بهبود دهد
( .)Saetta & Caldarelli, 2020بهبود مدیریت در این زمینهها در
کاهش انتشار کربن ،افزایش بهرهوری منابع انرژی و آب و ایجاد
شغل جدید مؤثر خواهد بود ( .)Allaoui et et al., 2018توصیف
یکی از محققان دانشگاهی در رشته صنایع غذایی این بود که به
دلیل نبود تکنولوژیهای مدرن در فرایند کشتار ،خرد کردن و
بستهبندی ،باکتریهای مولد آلودگی در مرغ بستهبندی و غیر
بستهبندی رشد میکنند .همچنین در توصیف کارشناس دیگری
به مسئله عدم توجه به انتشار گازهای گلخانهای در فرایند تولید
گوشت مرغ اشاره شده است .مولفه عدم مشارکت بخش خصوصی
در توسعه لجستیک و عدم وجود هابهای لجستیکی از جمله
دالیل مهم معیوب بودن صنعت لجستیک در زنجیره تأمین پایدار
گوشت مرغ به حساب میآید .در واقع ،هاب امکاناتی است که
چندین شرکت میتوانند برای کسب منافع اقتصادی ناشی از
توزیع محصول نهایی با یکدیگر به اشتراک بگذارند .ادغام بار
وسایل نقلیه بارگیری شده یک روش مؤثر و کارآمد برای
بهینهسازی مسیر سفر است .به این صورت که با انتخاب این روش،
طول مسیر و میزان هزینهها کاهش خواهد یافت که این فرایند
به افزایش منافع اقتصادی و پایداری محیطزیست منجر خواهد
شد ( .)Saetta et al., 2015; Saetta & Caldarelli, 2016به
عبارتی ،تشکیل هاب گوشت مرغ توسط شرکتهایی که در یک
منطقه قرار دارد به یکپارچهسازی ساختار مدیریت کسب و کار،
ذخیرهسازی ،فرآوری ،توزیع و بازاریابی فرآوردههای گوشت مرغ
کمک خواهد کرد ( .)Barham, 2010در شرایط کنونی تشکیل
هاب برای سیستمهای حملونقل و وسایل نقلیه میتواند با تلفیق
یا ادغام محصوالت در کاهش تردد بیش از حد ماشینهای با بار
کم و همچنین کاهش بار ترافیکی در شهرها مؤثر باشد .همچنین
وجود سیستمهای حمل و نقل کارآمد میتواند به کاهش انتشار
گازهای گلخانهای و کاهش آلودگی هوای شهرها منجر شود
( .)Allen et al., 2012این گویه از توصیف از تعدادی از
تولیدکنندگان ،کارشناسان دام و طیور جهاد کشاورزی و امور
پشتیبانی دام استخراج شده است .اکثر افراد مصاحبهشونده ،تعداد
شرکتهای حمل بار محصوالت گوشتی در سطح استان را بسیار
کم میدانند و از نبود مکانی که سیستم حمل و نقل محصوالت
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گوشت مرغ را مدیریت کند ،رنج میبرند .قوانین دست و پاگیر در
واردات نهادهها در صحبتهای اکثر مصاحبهشوندگان وجود
داشت .به طور مثال یکی از کارشنان پیشتیبانی امور دام به این
موضوع اشاره داشت که گاهی قوانین گمرکی به گونهای است که
باعث انتقال کند نهادهها و دیر رسیدن آن به دست تولیدکنندگان
میگردد و این عامل ضعف عملکرد لجستیکی را نشان میدهد.
رقابتی نبودن بازار ،عدم حضور فعال در بازارهای جهانی و کمبود
اطالعات عوامل بازار از گویههای مؤثر بر عملکرد ضعیف و عدم
توسعه زیرساختهای لجستیکی است .توسعه لجستیک با رفع
موانع و بهبود وضعیت اقتصادی ،شرایط را برای افزایش رقابت و
حضور کشور در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد .به طور مثال
تعدادی از محققان دانشگاهی به رقابتپذیری پائین بازار گوشت
مرغ ،مشکالت موجود در تجارت نهادههای وارداتی و محصول
گوشت مرغ اشاره کردهاند .در توصیف تعدادی از محققان
دانشگاهی و همچنین کارشناسان دام و طیور جهاد کشاورزی به
اهمیت افزایش اطالعات مصرف کنندگان در فرایند زنجیره تأمین
اشاره شده است .امروزه یکی از مباحث نوظهور در کشورهای
پیشرفته موضوع گسترش استفاده از اینترنت اشیا و هوش
مصنوعی در حوزه فرایندهای لجستیکی و از جمله لجستیک
موجود در زنجیره تأمین پایدار است .اینترنت اشیا با جمعآوری و
اشتراک اطالعات در زمان واقعی و ایجاد ارتباط ،همکاری و
هماهنگی اجزای زنجیره تأمین نقش مهمی در افزایش پایداری
تمام حلقههای زنجیره دارد .پیوستگی اطالعات در زمینه نوع و

کیفیت مواد استفاده شده در محصوالت ،قابلیت ردیابی و امنیت
اطالعات از کارکردهای اساسی این سیستمها است .این فرایند
میتواند به طور همزمان افزایش اطالعات مصرفکنندگان نسبت
به کیفیت فرآوردههای تولید شده در کل جهان را به دنبال داشته
باشد (.)Ahumada & Villalobos, 2009; Kamble et al., 2019
نبود امکاناتی مانند سردخانههای مدرن و بزرگ در سطح
شهرستان شیراز و استان فارس ،عدم حمایت دولت و نبود انگیزه
الزم برای توسعه زیرساختهای لجستیکی از جمله مواردی است
که در گویههای تولیدکنندگان در این صنعت وجود دارد .توصیف
یکی از تولیدکنندگان در این زمینه این گونه بود که چگونه می-
توان انتظار داشت که تولیدکننده در صنعت تولید گوشت مرغ با
توجه به هزینههای باالی تولیدی و مشکالت موجود در تولید،
اقدام به سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای لجستیکی کند.
او انتظار داشت که دولت باید مشوقهای الزم جهت حمایت از
سرمایهگذاران در توسعه زیرساختهای لجستیکی را به کار گیرد.
بطور کلی ،و احدهای لجستیکی عضو زنجیره تأمین پایدار شامل
تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،شرکتهای خدماتی،
توزیعکنندگان و غیره است که بهبود این واحدها توسعه پایدار را
رقم خواهد زد .بهبود سیستمهای اطالعاتی ،استانداردسازی و
افزایش کیفیت و امنیت موجودیها و حلقههای مختلف زنجیره
تأمین و توسعه خدمات و ارتباطات حملونقل و تجارت از جمله
راهکارهای مؤثر بر بهبود عملکرد صنعت لجستیک در حوزه غذا
و از جمله گوشت مرغ خواهد بود (.)Saetta & Caldarelli, 2020

شکل  .1مفاهيم تشکيل دهندهی مؤلفهی عملکرد ضعيف و عدم توسعه زيرساختهای لجستيکی
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در حال حاضر ،یکی از چالشهای اصلی درآمدی کشاورزان،

میتواند راهگشا باشد ( .)Tsourgiannis et al., 2008اکثر

نحوه عرضه محصوالت تولیدی در بازار مصرف و پائین بودن سهم

محققان دانشگاهی در این پژوهش به مسئله خدمات بازاریابی

دریافتی آنها از قیمتی است که مصرفکنندگان نهایی پرداخت

ضعیف و کیفیت پائین محصول گوشت مرغ اشاره کردهاند .برخی

می نمایند .بیشتر محققان این امر را ناشی از نقایص موجود در

از این محققین در رشته صنایع غذایی ،آلودگی میکروبی گوشت

ساختار بازار و بازاریابی محصوالت کشاورزی میدانند ( et al.,

مرغ گرم بستهبندی شده و مصرف آنتیبیوتیکها برای تولید

 .)Najafi 2008در زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ نیز موانع و

گوشت مرغ را باال دانستهاند .بنابراین ،ارائه یارانههایی جهت

مشکالت متعددی در زمینه بازاریابی و صادرات این محصول وجود

کاهش هزینههای بستهبندی ،فعالیتهای آموزشی و ترویجی

دارد که گویههای آن در شکل ( )2مشاهده میشود .مؤلفههای

جهت ترغیب تولیدکنندگان به بستهبندی مدرن ،تولید بستههای

باال بودن حاشیه بازاریابی به دلیل زیاد بودن واسطهها و نارسایی

مدرن و افزایش آگاهی تولیدکنندگان از استانداردهای بهداشتی

سیستم بازاریابی در زنجیره عرضه و احتکار محصول تولیدی و

کشورهای هدف صادراتی میتواند در افزایش صادرات فرآوردههای

بیثباتی متغیرهای الن اقتصادی از نظرات کارشناسان استخراج

گوشت مرغ مؤثر باشد .با توجه به اینکه اکثر نهادههای مورد نیاز

شده است .به طور مثال یکی از کارشناسان امور پشتیبانی دام

(ذرت ،سویا ،دان کامل و  )...پرورش گوشت مرغ در کشور وارداتی

بیان کرد که طی سالهای اخیر عدم نظارت دقیق در توزیع نهاده-

است ،رانت زیادی در این بازار وجود دارد .بر این اساس ،دریافت

ها بویژه دان مرغ مصرفی موجب ایجاد رانت برای تعدادی از افراد

ارز دولتی جهت واردات توسط برخی از شرکتها و فروش نهادهها

شده است و استفاده از این رانت کمبود محصول در بازار و افزایش

وارد شده با قیمت باالتر در بازار آزاد به افزایش نوسان قیمتها

قیمت آن را به دنبال داشته است .برخی اخبار و مدارک نیز داللت

دامن زده است .به طور مثال یکی از تولیدکنندگان اینگونه بیان

بر تأیید مشکل زیاد بودن واسطهها و باال بودن حاشیه بازاریابی

کرد که جوجهریزی در مرغداری دیگر صرفه اقتصادی ندارد ،در

محصول گوشت مرغ دارد .به طوری که نایب رئیس کانون

حالی که میتوان بدون دردسر سهمیه دان مرغ که همان سویا

سراسری مرغداران گوشتی ،دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار را

است را در بازار ازاد به راحتی فروخت .از دیگر گویههای تشکیل

احتکار خانگی بیان کرد .از اینرو ،گسترش مفاهیم نوین همچون

دهندهی مولفه مشکالت و موانع بازاریابی گوشت مرغ میتوان به

استارتاپها در حوزه بازاریابی و فروش محصوالت میتوانند با

باال بودن هزینه تولید و ضایعات تولیدی در این صنعت اشاره کرد.

حذف واسطهها از بازار محصوالت کشاورزی نقش اساسی در

بطوریکه یکی از کارشناسان پشتیبانی دام حد متوسط تلفات در

کاهش قیمت برای مصرفکنندگان ایفا کرده و تولیدکنندگان را

جوجههای گوشتی را در حدود  7الی  10درصد بیان کرد .بسیاری

در فروش محصوالت خود با قیمت مناسب یاری رسانند

از محققان دانشگاهی نیز بر پائین بودن بهرهوری و کارایی تولید

( .)Mirzaei & Noshad, 2019نوسان شدید قیمتها به دلیل

مرغ گوشتی در استان تأکید کردهاند.

مداخله بیش از حد دولتها در اقتصاد و محدودیتهای وارداتی و

از دیدگاه پاسخگویان ،پائین بودن بهرهوری منابع پرمصرف

صادراتی نیز از دیگر گویههای مهم مولفه مشکالت و موانع

مانند آب و انرژی ،نبود قوانین سختگیرانه محیطزیستی و عدم

بازاریابی در زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ است .تعداد زیادی

محرکها و مشوقهای کافی جهت اجرای قوانین محیط زیستی،

از کارشناسان به دپوی نهادههای وارداتی از جمله دان مرغ مصرفی

کمبود دانش و آگاهی در مورد مسائل زیست محیطی و پائین

در گمرک به دلیل عدم تخصیص مناسب ارز توسط بانک مرکزی

بودن سرمایهگذاری در این زمینه از جمله گویههای مولفه چالش-

اشاره کردهاند .رعایت نکردن پروتکلها و استانداردهای بینالمللی

های زیست محیطی زنجیره تأمین گوشت مرغ بهحساب میآیند

در بخش صادرات و پائین بودن ارزش افزوده به دلیل نبود صنایع

(شکل  .)3در این زمینه ،برای مثال میتوان به این موضوع اشاره

تکمیلی جهت بستهبندی و برندسازی محصول نیز سبب شده

کرد که عالوه بر باال بودن میزان انتشار آلودگی در فرایندهای

است تا عمال تولیدکنندگان نتوانند از مزیتهای رقابتی بازارهای

مختلف از جمله حملونقل و تولید و انتشار آمونیاک ،متان و دیگر

جهانی استفاده کنند .در این راستا ،حمایت دولت از گسترش

گازها در فرایند پرورش ،کشتارگاهها نیز یکی از حلقههای اصلی

فناوریها و تکنولوژیها در بخش بازاریابی و سیاستگذاری برای

انتشار در زنجیره گوشت مرغ تلقی میشوند ( Seitzinger et al.,

افزایش آگاهی کشاورزان در زمینه ترجیحات مصرفکنندگان

 .)2005منابع اصلی آالیندهها در سالخ خانه ،پساب مایعی است

280

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،52شماره  ،2تابستان ( 1400علمی  -پژوهشی)

که حاوی مقادیر متفاوتی از جامدات میباشد که در صحبتهای

ناشی از کاربرد سیستمهای سازگار با محیطزیست اشاره شد که

اکثر کارشناسان و محققان به آن اشاره شده است .بررسی مدارک

میتوان آن را نیز از عوامل مهم چالشهای محیطزیستی در

و مطالعات انجام شده در مورد کشتارگاههای مرغ نشان میدهد

زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ به حساب آورد .تعدادی زیادی

که فاضالبی با غلظت حدود  3برابر فاضالب انسانی توسط

از کارشناسان نیز سرمایهگذاری کم دولت و بخشهای خصوصی

کشتارگاههای مرغ تولید میشود ( .)Barrow, 2005از طرف دیگر،

جهت محافظت از محیط زیست در فرایند تولید و بازاررسانی

تعداد زیادی از محققان دانشگاهی ،توجه به افزایش بهرهوری

محصول را از مشکالت موجود در فرایند زنجیره تأمین پایدار

مصرف انرژی و آب در قالب استفاده از فناوریهای نوین را عاملی

گوشت مرغ برشمردند .در پایان ،نکته قابل توجه در مصاحبه از

در جهت کاهش بار آلودگی ناشی از فرایند زنجیره تأمین سبز

هر سه تولیدکننده نمونه حاضر این بود که از مسائل زیست

قلمداد کردهاند .در صحبتهای تولیدکنندگان نیز به هزینه باالی

محیطی در فرایند تولید مرغ گوشتی شناخت کافی نداشتند.

پیادهسازی زنجیره تأمین سبز و عدم وجود منافع اقتصادی کافی

شکل  .2مفاهيم تشکيل دهندهی مؤلفهی مشکالت و موانع متعدد بازاريابی در فرايند زنجيره تأمين گوشت مرغ

(علمی – پژوهشی)
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شکل  .3مفاهيم تشکيل دهندهی مؤلفهی اثرات منفی زنجيره تأمين گوشت مرغ بر کيفيت محيطزيست

عدم توجه به مشتریمداری و ترجیحات مصرفکننده نیز از
معایب زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ است .نتایج شکل ( )4نشان
میدهد که عدم پاسخگویی دقیق به مصرفکنندگان و عدم تحویل
به موقع محصول در حلقههای مختلف زنجیره تأمین از مشکالت
این حوزه است .به گونهای که از طریق مشاهده اخبار و اطالعات و
همچنین مشاهده مستقیم مشخص است که گاه ًا محصول به موقع
در خرده فروشیها توزیع نمیشود و این عامل از مشکالت زنجیره
تأمین پایدار گوشت مرغ به حساب میآید .همچنین باال بودن
ریسک وجود محصوالت غیربهداشتی در بازار نیز میتواند از دالیل
کاهش تقاضای محصوالت زنجیره تأمین گوشت مرغ باشد .در این
راستا ،افزایش نظارت بر کیفیت و ارائه سیستم برچسبگذاری
هوشمند 1امکان شناخت صحیحتر مصرفکننده نسبت به
محصوالت تولیدی را فراهم خواهد کرد ( Saetta & Caldarelli,
 .)2020با توجه به عدم لحاظ سالیق مصرفکنندگان در تصمیمات
تولیدکنندگان فرآوردههای گوشت مرغ ،افزایش آگاهیها نسبت به
این موضوع و آموزش تکنیکهای بهینه مشتریمداری ضروری
است .در واقع ،سیاستگذاری برای شناخت ترجیحات
مصرفکنندگان و رصد تغییر ترجیحات مصرفکنندگان در طول
زمان بر اثر عوامل مختلف مانند تغییر در قیمتهای نسبی محصوالت
بسیار حائز اهمیت است (.)Jin, 2008

1 Intelligent labeling system

پائین بودن مقدار تقاضای مرغ سالم در کشور از دیگر
مؤلفههای اصلی عملکرد ضعیف و مشکالت زنجیره تأمین پایدار
گوشت مرغ از دیدگاه کارشناسان و محققان و تولیدکنندگان
است .عدم آگاهی مصرفکنندگان از تفاوتهای مرغ معمولی و
سالم ،عدم دسترسی آسان مصرفکنندگان به گوشت مرغ سالم و
نبود اعتماد به واحدهای تولیدکننده این محصوالت و نامناسب
بودن فرهنگ مصرفی جامعه از جمله گویههای مربوط به این
مولفه است (شکل  .)5در بیان اکثر محققان دانشگاهی بارها به
مسئله پائین بودن تقاضای گوشت مرغ سالمت محور (سبز) تأکید
شده است که این عامل یکی از مشکالت اصلی زنجیره تأمین
پایدار گوشت مرغ به حساب میآید .نظارت جدی بر کیفیت تولید
محصوالت سالم و درج ویژگیهای هر محصول (مانند نوع سیستم
پرورشی ،نوع و میزان مواد اولیه و داروهای مورد استفاده در فرایند
تولید ،منطقه تولید شده و  )...برای افزایش اعتماد مصرفکنندگان
ضروری است ( .)Saetta & Caldarelli, 2020در حال حاضر در
ایران ،هیچ گونه مقرراتی در رابطه با نحوه استفاده و نظارت بر
مصرف آنتیبیوتیکها و حداکثر مقدار باقیمانده مجاز این مواد در
فرآیند پرورش طیور وجود ندارد ( Dabbagh Moghadam et al.,
 .)2017در کشورهای توسعهیافته به دلیل ارتقای استانداردهای
زندگی و افزایش اهمیت سالمتی در بین افراد جامعه و همچنین
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افزایش آگاهی مصرفکنندگان از مزایای محصوالت سالم ،میزان
تقاضا برای انواع محصوالت غذایی سالم از جمله مرغ بدون
آنتیبیوتیک افزایش یافته است ( .)Sandoghi et al., 2015به رغم
افزایش تقاضا برای مرغ بدون آنتیبیوتیک و ارگانیک در سایر
کشورها ،مصرف مرغ بدون آنتیبیوتیک هنوز در میان
مصرفکنندگان ایرانی فراگیر نشده است .از جمله دالیل پائین

بودن تقاضای مرغ بدون آنتیبیوتیک در کشور ،میتوان به سطح
پائین آگاهی افراد جامعه از برتریهای این نوع گوشت ،قیمت
باالتر ،عدم دسترسی آسان به این محصول و عدم اعتماد به
شرکتها و واحدهای تولیدکننده این محصول اشاره نمود
(.)Nikokar & Bezi, 2016

شکل  .4مفاهيم تشکيل دهندهی مؤلفهی عدم رعايت اصول مشتری مداری

شکل  .5مفاهيم تشکيل دهندهی مؤلفهی پائين بودن مقدار تقاضای مرغ سالم در کشور

(علمی – پژوهشی)

نتيجهگيری کلی و پيشنهادها
در مطالعه حاضر ،ابتدا موانع و مشکالت موجود در زنجیره تأمین
پایدار صنعت غذایی گوشت مرغ شناسایی شد .سپس راهکارهای
الزم برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین پایدار مورد بررسی قرار
گرفت .بر این اساس ،در این مطالعه با جمعآوری دادههای تجربی
از نوع کیفی و با استفاده از روش داده بنیان به شناسایی عوامل
مؤثر بر زنجیره تأمین گوشت مرغ پرداخته شد .برای این منظور،
ابتدا از طریق مصاحبه از افراد نمونه مورد نظر و همچنین اسناد
کتابخانهای و مدارک مرتبط ،اطالعات مختلف در این زمینه جمع-
آوری شد .سپس مفاهیم کلیدی از اطالعات مورد نظر به دست
آمد و با توجه به مفاهیم کلیدی به استخراج مؤلفههای اصلی
پرداخته شد .نتایج مطالعه نشان داد که مؤلفههای عملکرد ضعیف
و عدم توسعه زیرساختهای لجستیکی ،مشکالت و موانع متعدد
بازاریابی در فرایند زنجیره تأمین گوشت مرغ ،اثرات منفی زنجیره
تأمین گوشت مرغ بر کیفیت محیطزیست ،عدم توجه به
مشتریمداری و ترجیحات مصرفکننده و پائین بودن تقاضای
مرغ سالم در کشور بعنوان مهمترین چالشهای موجود در تحقق
زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ محسوب میشوند .بر این اساس
پیشنهادات زیر با توجه به نتایج مطالعه ارائه شده است:
مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین و گسترش صنعت
لجستیک در قالب بهبود سیستمهای اطالعاتی ،استانداردسازی و
افزایش کیفیت و امنیت موجودیها و حلقههای مختلف زنجیره
تأمین و توسعه خدمات و ارتباطات حملونقل و تجارت از جمله
راهکارهای مؤثر بر بهبود عملکرد صنعت لجستیک در حوزه غذا
و از جمله گوشت مرغ خواهد بود.
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همچنین ،حمایت دولت از گسترش فناوریها و
تکنولوژیها در بخش بازاریابی و سیاستگذاری برای افزایش
آگاهی کشاورزان در زمینه ترجیحات مصرفکنندگان و سرمایه-
گذاری برای گسترش مفاهیم نوین همچون استارتاپها در حوزه
بازاریابی و فروش محصوالت میتواند نقش اساسی در بهبود
سیستم بازاریابی داشته باشد.
در زمینه مشکالت محیطزیستی موجود توجه به افزایش
بهرهوری مصرف انرژی و آب در قالب استفاده از فناوریهای نوین
و سیاستهای تشویقی برای فرایند زنجیره تأمین سبز میتواند
کمک شایانی در کاهش بار آلودگی داشته باشد.
عالوه بر این ،مشخص شد که سطح پائین آگاهی افراد
جامعه از برتریهای گوشت سالم نسبت به گوشت معمولی ،قیمت
باالتر ،عدم دسترسی آسان به محصوالت سالم و عدم اعتماد به
شرکتها و واحدهای تولیدکننده این محصوالت از جمله دالیل
پائین بودن تقاضای گوشت سالم در کشور است .در این راستا،
نظارت جدی بر کیفیت تولید محصوالت سالم و درج ویژگیهای
هر محصول (مانند نوع سیستم پرورشی ،نوع و میزان مواد اولیه و
داروهای مورد استفاده در فرایند تولید ،منطقه تولید شده و )...
برای افزایش اعتماد مصرفکنندگان میتواند راهگشا باشد.
در مطالعات آتی میتوان از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره و نظرات کارشناسی به رتبهبندی هریک از راهکارهای
بهبود عملکرد زنجیره تأمین پایدار گوشت مرغ پرداخت که نتایج
آن میزان اهمیت هریک از مؤلفههای پیشنهادی در این بخش را
آشکار و نتایج حاضر را تکمیل خواهد کرد.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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