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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.
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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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آسیبشناسی زنجیرههای یکپارچة تولید گوشت مرغ:
مطالعه موردی در استان مازندران
2

مجتبی پالوج 1و رسول لوایی آدریانی
 ،1استادیار مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی ،تهران ،ایران
 ، 2دکتری توسعه کشاورزی ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -98/2/23 :تاریخ تصویب)98/11/6 :

چکیده

زنجیرههای یکپارچة تولید گوشت مرغ در کشور نمونهای از زنجیرههای تأمین و ارزش
عمودی هستند که حلقههای آنها در یک ساختار با مدیریت واحد اداره میشوند .این
زنجیرهها در هر یک از حلقههای خود با آسیبهایی مواجهاند که بر عملکرد آنها اثرگذار
است .این پژوهش با هدف آسیبشناسی زنجیرههای یکپارچة تولید گوشت مرغ در استان
مازندران اجرا شده است .بدین منظور ،زنجیرههای زربال ،آفاق طیور و اجداد مازندران به
شیوه کیفی بررسی شدند .دادههای مورد نیاز با استفاده از تکنیکهای مشاهدة غیرمشارکتی و
مصاحبة نیمهساختاریافته از ذینفعان ،مدیران و کنشگران این زنجیرهها ( 19نفر) بهصورت
هدفمند جمعآوری شد .در فرآیند تحلیل دادهها ،ابتدا توصیفی از ساختار هر زنجیره ارائه شد
و سپس کدگذاری و تفسیر نتایج با استفاده از تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت .نتایج نشان
داد که شرکت پشتیبانی امور دام با اتخاذ سیاستهای ناکارآمد ،بیشترین آسیبها را برای
زنجیرهها در پی داشته است .این سیاستها سراسر زنجیرهها را در بر میگیرند و بهطور
منحصربهفردی حلقة بازار را هدف قرار میدهند .در واقع ،اگرچه زنجیرهها در در خصوص
نهادهها ،قراردادهای همکاری و قوانین دچار چالش هستند ،اما بهدلیل اتخاذ سیاستهای
ناکارآمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام در حلقه بازار با چالش جدیتری مواجهاند.
واژههای کلیدی :زنجیرههای یکپارچه تولید ،آسیبشناسی ،گوشت مرغ.
مقدمه
در حوزه اقتصاد ،زنجيره به معنی توجه به دو مقولة
تأمين و ارزش بوده؛ بهطوري که زنجيره تأمين تمامی
کنشگران و پيوندهاي ميان آنها از «مزرعه» تا
«چنگال»1را شامل میشود (Van Roekel et al.,
) .2002زنجيره تأمين مشتمل بر فعاليتهايی است که
به توليد و عرضه محصول يا خدمت نهايی منجر میشود
1. farm to fork

و تمرکز اصلی آن بر کاهش هزينه و افزايش کارايی
است ) .(Feller et al., 2006در مقابل ،زنجيره ارزش
جريان ارزش را به نمايش میگذارد .زنجيرههاي تأمين و
ارزش مکمل يکديگرند و ساختاري از کسبوکارهاي
يکپارچه را نشان میدهند که از يک سو جريان
محصوالت و خدمات را به تصوير کشيده و از سوي ديگر
ارزش را از طريق تقاضا و جريان نقدي ترسيم میکند
) .(Ramsay, 2005کنشگران فعال در هر دو زنجيره با
هدف فراهمکردن محصوالت و خدمات تعامل میکنند.
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با اين حال ،هنگامی که در مورد جريان پاييندستی
محصوالت و تدارکات از منبع تا مصرفکننده بحث
میشود ،زنجيره تأمين اهميت میيابد و در مقابل،
جريانهاي ارزش از مصرفکننده به تأمينکننده در
قالب تقاضا انتقال میيابد که زنجيره ارزش را بازنمايی
میکند .بنابراين ،تفاوت عمده ميان زنجيره تأمين و
زنجيره ارزش معطوف به تغيير بنيادي از نقطهنظر تأمين
براي مشتري است .زنجيرههاي تأمين با تمرکز باالدستی
بر ادغام فرآيندهاي تأمينکننده و توليدکننده ،کارآيی را
بهبود میبخشند و ضايعات را کاهش میدهند .اين در
حالی است که زنجيرههاي ارزش با تمرکز پاييندستی،
از ديدگاه مشتري خلق ارزش میکنند (Feller et al.,
).2006
1
در کشاورزي توسعه زنجيره ارزش ()VCDو تأمين
( 2،)SCDرويکردي برجسته به توسعه برنامهريزي با
هدف تحريک رشد اقتصادي و افزايش رقابتپذيري بوده
) ،(Donovan et al., 2015فرصتی را براي کاهش
هزينههاي توليد و کاهش ريسک درآمدي فراهم
مینمايند ) .(Miller & Jones, 2010از اينرو ،الزم است
بهمنظور افزايش رقابتپذيري در توليد برخی از
محصوالت عمده ،زنجيره ارزش و تأمين بهعنوان يک
رويکرد برنامهريزي مدنظر قرار گيرد .در اين ميان،
صنعت طيور با تمرکز بر ساختارهاي يکپارچة توليد
گوشت مرغ ،تالش چشمگيري در بازنمايی همزمان
زنجيرههاي تأمين و ارزش به عمل آورده است .اين
ساختارها در قالب زنجيرههاي يکپارچة عمودي در
صنعت طيور توسعه يافتهاند .در اين صنعت ،شرکت
اصلی که در چارچوب زنجيره تأمين قرار دارد ،بهعنوان
يک شرکت يکپارچهشده 3شناخته میشود .اين شرکت
يکپارچه داراي زنجيره تأمين ادغامشده به شکل
عمودي 4است که مالکيت بيشتر بخشهاي آن يعنی
پرورش ،کارخانه خوراک ،کشتارگاه ،امکانات فرآوري را با
استفاده از جديدترين تکنولوژيها و استانداردهاي
سختگيرانه در تمامی فرايندها بر عهده دارد و تحت
يک مديريت واحد فعاليت میکند .اين زنجيرههاي
1. Value Chain Development
2. Supply Chain Development
3. Integrator
4. Vertical Integration

يکپارچه با شبکههاي مختلف توزيع ،از سوپرمارکتها تا
توزيعکنندگان و فروشگاههاي مواد غذايی همکاري
میکنند .عامل موفقيت اين شرکتها در بازارهاي محلی
و خارجی را میتوان در ترکيب تالشهاي تيمی ،طی
دوره زمانی طوالنی ،همراه با استراتژيهاي خدماتدهی
دانست ) .(Ariffin & Abas, 2015بهطور کلی،
شرکتهاي يکپارچهشده ،صنعتگران ،توزيعکنندگان،
خردهفروشان و توليدکنندگان همگی اجزاء زنجيره
تأمين را تشکيل میدهند که درصدد ايجاد ارزش افزوده
در حلقههاي مختلف اين زنجيره هستند .بنابراين ،آنها
زنجيره ارزش توليد مرغ را هدايت میکنند.
توليدکنندگان مهمترين بخش زنجيره را به خود
اختصاص میدهند؛ زيرا وجود هر زنجيره تأمين در گرو
فراهم کردن نيازهاي توليدکنندگان است & (Chopra
).Meindl, 2001
زنجيرههاي يکپارچة توليد گوشت مرغ با برخورداري
از برخی مزايا به بهبود راندمان سيستمهاي تحويل به
افزايش کيفيت و ايمنی غذا کمک میکنند .علیرغم نوپا
بودن اين زنجيرهها و مزايايی که در ساختار صنعت و
بازار دارند ،با چالشهاي عديدهاي در حلقههاي مختلف
خود مواجه هستند که در برخی موارد عملکرد آنها را
تحت تأثير قرار میدهد .براي نمونه ،وجود چالشهاي
ساختاري و غيرساختاري ،عدم يکپارچگی زنجيره و عدم
ثبات و تعادل سوددهی زنجيره از جمله مواردي است که
زنجيرههاي يکپارچة توليد گوشت مرغ را با محدوديت
مواجه کرده است ) .(Jiran & Palouj, 2016برخی از
اين زنجيرهها با نوسانهاي شديد قيمتی در برخی از
مواقع سال روبرو هستند که ناشی از افزايش تقاضا براي
گوشت مرغ است ( .)Heydari et al., 2019همچنين،
زنجيرههاي يادشده غالباً با ظرفيتهاي مازادي روبرو
هستند که در اغلب موارد ضعف صادرات میتواند بر
چالشهاي آنها بيفزايد ( Delangizan & Jashn
 .)Porookani, 2017بنابراين ،پژوهش حاضر درصدد
پاسخ به اين سؤال است که آسيبهاي زنجيرههاي
يکپارچه توليد گوشت مرغ که در استان مازنداران فعال
هستند ،در هر حلقه چيست؟ در واقع ،استان مازندران با
توجه به ظرفيتهاي توليدي ،بالغ بر  12درصد از
گوشت مرغ را در کشور توليد میکند .اين استان با دارا
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بودن حدود  8واحد زنجيره توليد گوشت مرغ داراي
مجوز و  3واحد زنجيره در شرف اخذ مجوز ،داراي
مجتمع مرغ الين در منطقه بابلکنار است ( DLMP,
 .)2018تنوع و گستره زنجيرههاي توليد مرغ در اين
استان سبب شد تا آنها در دو آستانه موفقيت و عدم
موفقيت (عدم امکان تشکيل زنجيره و يا فقدان حلقه-
هاي کليدي براي ايجاد زنجيره) قرار گيرند .در اين
ميان ،زنجيرههاي آفاق طيور (گروه ساوانا) و مرغ اجداد
مازندران بهعنوان زنجيرههاي نسبتاً موفق و داراي مجوز
مورد مطالعه قرار گرفتند 1.همچنين ،زنجيره زربال به-
عنوان يک زنجيره فعال و در عين حال در شرف اخذ
مجوز و برخوردار از ساختار خصولتی (خصوصی ـ
دولتی) مورد مطالعه قرار گرفت.
مطالعات تجربی مرتبط با زنجيرهها مباحث متعددي
را مورد بررسی قرار دادهاند؛ ليکن نوپا بودن ساختارهاي
يکپارچة آنها مجال پرداختن به ابعاد موضوعی آنها را
فراهم نکرده است .در اين ميانZanjani & Karimi ،
) (2015با بررسی طرح ادغام عمودي صنعت طيور
دريافتند که متغيرهايی همچون فاصله مرغداري تا
کشتارگاه ،درجه ريسکپذيري مرغدار ،مالکيت
مرغداري ،فراهمشدن نهادهها از طريق خريداران
محصول در طول زنجيره و مشارکت بخشها در فرآيند
تصميمگيري اثر مثبت و معنیداري بر رضايت مرغداران
دارد .در مقابل ،متغيرهاي مداخلة داللها و عمدهفروش
يا خردهفروش بودن مرغداران داراي اثر منفی بر نگرش
آنها بود Heydari et al., (2019) .نشان دادند که در
زنجيرة تأمين گوشت مرغ نوسانات قيمتی وجود دارد و
مهمترين عامل آن وجود تقاضاي فزايندهتر در برخی از
مواقع سال (مانند عيد نوروز) استBarari (2011) .
نشان داد که مهمترين موانع ساختاري بازاريابی مرغ
عبارتند از :دانش ناکافی در مديريت بازار و بازاريابی،
طوالنی بودن مسير بازاريابی ،باال بودن حاشيه بازاريابی،
حملونقل و فقدان اطالعات منسجم در بازار ،چندگانگی
در تصميمسازي و تصميمگيري در بازار و بازاريابی و
 .1اين زنجيرهها داراي سرمايههاي چشمگير و حجم زيادي از توليد هستند
و با توجه به اينکه «نسبتاً موفق» هستند ،آسيبشناسی آنها بهطور
مناسبتر و در زمان کوتاهتر میتواند اصالح چالشها را تا نيل به
«موفقيت» تسهيل نمايد؛ در حالی که زنجيرههاي ناموفق نيازمند سرمايه-
هاي بيشتر و زمان طوالنیتري براي اصالح و نيل به موفقيت هستند.
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دخالت مستقيم دولت در بازار.
نشان داد که قيمت جوجه گوشتی داراي نوسانات زيادي
بوده و اين نوسانات عمدتاً با نوسانات قيمت گوشت مرغ
همراه بوده است Kotni (2016) .با استفاده از رويکردي
کمّی و بر مبناي نظر صيادان ،واسطهگران ،سرکارگران،
خردهفروشان و غيره (حلقههاي مختلف زنجيره ارزش
ماهی) نشان داد که  16درصد صيادان فاقد فعاليتهاي
ارزش افزوده بوده و محصول خود را مستقيماً به واسطه-
ها و خردهفروشان عرضه میکنند؛ در حالی که 84
درصد آنان داراي فعاليتهاي ارزش افزوده بودند.
) Dizyee et al. (2017در تحليل کمّی زنجيره ارزش
گزيدارهاي سياستی براي بخش گوشت گاو دريافتند که
سياست آزادسازي بازار ضمن کنترل بيماريهاي دامی،
عملکرد مالی تمامی بازيگران زنجيره ارزش را بهبود می-
بخشد .نتايج مطالعه ) Perez et al. (2009نشان دادند
که تقاضاي مشتريان و جهتگيري بازار بهعنوان
مهمترين مؤلفهها در زنجيره محسوب میشودKline et .
) al. (2016در مطالعه خود نشان دادند که هر يک از
حلقههاي زنجيره ارزش محصوالت داراي مشکالت
منحصربهفردي هستند .بهطور کلی ،اين چالشها در
مواردي خالصه شدهاند که عبارتند از :روابط ميان
ذينفعان (مانند دسترسی به شبکههاي توزيع ،فقدان
تسهيالت همکاري با کشاورزان کوچک و غيره) ،در
دسترس بودن توزيع غذا( 2حملونقل بين ذينفعان،
دسترسی به شبکه توزيع ،دسترسی توزيعکنندگان به
خردهفروشان متوسط وغيره) ،مقرون به صرفه بودن غذا3
(مانند هزينهها ،تسهيم برابر هزينه و فايده بين اعضاي
زنجيره و غيره) ،سودآوري مزرعه( 4هزينههاي نهاده،
دسترسی به زمين ،هزينههاي نيروي کار و دسترسی به
سرمايه) ،دسترسی به بازار و بازاررسانی (دسترسی به
بازار براي کسب سود منصفانه ،سازوکارهاي همکاري)،
آگاهی اجتماعی و آموزش5و مؤسسات حمايتی.
بهطور کلی ،ادبيات تجربی حاکی از آن است که
زنجيرهها چه بهصورت يکپارچهشده (يعنی تمام حلقهها
در يک مجموعه يا شرکت اداره شوند) و چه بهصورت
)TahamiPoor (2011

Availability of food distribution
food affordability
Farm profitability
Societal awareness and education

2.
3.
4.
5.
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يکپارچهنشده (حلقهها بهصورت مجزا توسط کنشگران
مختلف کنترل میشوند) مشکالت و چالشهاي مختلفی
پيش رو دارند که اغلب آنها بهنوعی با بازار و قيمت در
ارتباط است .نکته جالب توجه آن است که اين چالشها
کمتر تحت تأثير مسايل فنی مانند تکنولوژيهاي توليد،
تجهيزات و غيره قرار میگيرد .بدين ترتيب ،همانگونه
که گفته شد ،پژوهش حاضر درصدد شناسايی
آسيبهاي زنجيرههاي يکپارچه توليد گوشت مرغ در
استان مازنداران است.
روششناسی
پژوهش حاضر با هدف آسيبشناسی زنجيرههاي
يکپارچه از رهگذر توجه به چالشهاي موجود در
حلقههاي مختلف اعم از نهاده ،مرغ مادر ،جوجهکشی،
خوراک ،مرغ گوشتی ،کشتارگاه ،بازار و غيره به بررسی
سه زنجيرة توليد گوشت مرغ در استان مازندران
(زنجيرههاي زربال ،آفاق طيور و اجداد مازندران)
پرداخته است .بدين منظور ،با مطالعة اين سه زنجيره،
يک طرح مطالعة چندموردي 1مورد توجه قرار گرفت.
زيرا به اعتقاد ) Burns (2000و ) Yin (2015با انتخاب
چندين مورد ،طرحی از تکرار2مد نظر قرار میگيرد و در
اين حالت آزمايشهاي متعددي به اجرا در میآيد .اين
شيوه با منطق نمونهگيري 3تفاوت دارد؛ در منطق
نمونهگيري ،هر آزمايش با چندين نمونه همراه است .بر
اساس منطق تکرار ،انتخاب زنجيرهها بر اين مبنا صورت
گرفت که هر زنجيره میتواند نتايج مشابهی 4را
پيشبينی کند و يا نتايج متضادي 5را که داراي داليل
مشخصی است ،آشکار سازد .در همين راستا ،با توجه به
سواالتی مانند اينکه «چه چيزي»« ،چه کسی»« ،چرا»،
«چگونه»« ،چه موقع» و «در کجا» قرار است مطالعه
شود؟ «زنجيره» بهعنوان واحد تحليل اوليه6انتخاب شد.
بدين معنا که زنجيره بهعنوان واحدي که دادههاي مورد
نياز اين پژوهش را تأمين میکند مد نظر قرار گرفت.
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

حدود و ساختار زنجيرهها ،هر يک از آنها توصيف شدند
(شکل .)1
براي جمعآوري دادهها از از دو تکنيک مصاحبه و
مشاهده که در مطالعات موردي کاربرد چشمگيري
دارند )،(Hancock & Algozzine, 2016; Stake, 1995
بهره گرفته شد .براي انجام مصاحبهها از پروتکل
مصاحبه نيمهساختاريافته استفاده شد که در وهلة اول
مشتمل بر  8سوال بود و در خالل انجام مصاحبهها و
ظهور مفاهيم ،سواالت نيز تدقيق میشدند .در مجموع،
از  19نفر از کنشگران مرتبط با زنجيرههاي مورد مطالعه
مصاحبه بهعمل آمد (شامل مديران عامل و مديران
مربوط به حلقههاي مختلف) .الزم به ذکر است ضمن
هماهنگی قبلی با مشارکتکنندگان ،مصاحبهها ضبط و
سپس بهطور دقيق مکتوب شدند .همچنين ،مشاهدهها
در قالب مشاهدة غيرمشارکتی از ساختارهاي زنجيرهها
مانند حلقههاي کشتارگاهها ،مرغ مادر ،خوراک و غيره به
عمل آمد .براي نمونهگيري از رويکرد نمونهگيري
هدفمند استفاده شد .همانگونه که )Burns ،Yin (2015
) (Creswell, 1998) ،(2000و Hancock & Algozzine
) (2016بيان میدارند ،در مطالعة موردي براي يافتن
موارد ،سايتها و افرادي که میتوانند اطالعات مناسب
به دست دهند ،از نمونهگيري هدفمند استفاده میشود.
در اين مطالعه براي انتخاب زنجيرهها (مورد) و
کنشگرانی از زنجيرهها که میتوانستند مورد مطالعه قرار
گيرند ،از اين رويکرد نمونهگيري استفاده شد .همچنين،
در خالل جمعآوري و تحليل دادهها به انتخاب کنشگران
و سايتهايی از زنجيرهها پرداخته شد که به اشباع
مفاهيم شکلگرفته و حتی ظهور مفاهيم جديد کمک
میکردند.
براي تحليل دادهها در مطالعة موردي الزم است از
روند کدگذاري استفاده شود و مقولههايی در سطوح
باالتري از انتزاع حاصل شوند ) .(Burns, 2000بنابراين،
در اين پژوهش ،براي استفاده سودمند از رويه کدگذاري
سعی شد ،مطالعة موردي در ترکيب با ساير روشها
هدايت شود؛ زيرا به اعتقاد ) ،Yin (2015مطالعة موردي
میتواند در ترکيب با ساير روشها به کار گرفته شود
( .)Yin, 2015در اين راستا ،همانگونه که تحليل
محتواي کيفی بهعنوان يک رهيافت استقرايی ،طيفی از
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روندهاي قاعدهمند را براي تحليل نظاممند منابع دادهاي
پيشنهاد میکند ،میتواند بهعنوان يک روش مناسب
براي تحليل و تفسير در مطالعات موردي قلمداد شود
) .(Berg, 2004; Kohlbacher, 2006در اين مطالعه،
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براي مقولهبندي دادهها از تحليل محتواي کيفی استفاده
شد و فرآيند کدگذاري براي آسيبشناسی زنجيرهها
دنبال شد .روند کدگذاري در جدول ( )1ارايه شده است.

جدول  -1روند اجرايی تحليل محتواي مربوط به آسيبشناسی زنجيرههاي توليد گوشت مرغ
رويه اجرايی

گام

فرايند

1

انتخاب واحدهاي
معنايی

در اين مرحله متن هر سند (يادداشتها و متون مصاحبهها) دو مرتبه مورد بازخوانی قرار گرفت و
براي بار سوم ،واحد معنايی در قالب واژه ،جمله و پاراگرف تعيين شدند .استنباط «مفهوم يا
معنايی از چالشها و مشکالت زنجيرهها» بهعنوان معيار اصلی انتخاب واحد معنايی بود .هر واژه،
جمله يا پاراگرافی که از آن مفهوم «چالش و مشکل» استنباط میشد ،در قالب واحد معنايی مد
نظر قرار گرفت .بهطور کلی ،انتخاب «واژه» بهعنوان کوچکترين واحد معنیدار میتوانست براي
پاسخ به سوال پژوهش وافی به مقصود باشد.

2

تلخيص واحدهاي
1
معنايی

در اين مرحله ،هر يک از واحدهاي معنايی منتخب (اعم از واژه ،جمله يا پاراگراف) با حفظ معنا و
مفهوم اصلی خود تلخيص شدند .بدين معنا که هر يک از واحدهاي منتخب از مرحلة قبل با حفظ
مفهوم «چالشها و مشکل» در قالب عبارات مختصر ارائه شدند.
اين گام از طريق کدگذاري باز دنبال شد .بدين معنا که به هر يک از واحدهاي معنايی مختصر ،يک
برچسب مفهومی اطالق شد که توصيفکنندة مفهوم آن واحد بود .اين برچسبها در قالب چندين
«واژة» کوتاه انتخاب شدند و مشتمل بر يک يا چند واحد معنايی تلخيصشدهاي بود که داراي
محور مفهومی همسانی بودند .در اين مرحله ،يادداشتهايی در خصوص برخی کدها به ثبت رسيد
که بيانگر توضيح محقق در خصوص آن کدها بود .اين يادداشتها مفاهيم و زواياي مختلف کدها را
براي سهولت طبقهبندي و استخراج مضامين بازنمايی میکرد.

2

3

کدگذاري

4

تشکيل خرده-
مقولهها و مقولهها

3

براي تشکيل خردهمقولهها ،شناسايی کدهاي داراي مفاهيم و معناي همسان مورد توجه قرار گرفت.
در واقع ،طی اين مرحله کدهايی که داراي محور معنايی يکسان حول «چالشها و مشکالت
زنجيرهها» بودند ،در قالب يک خردهمقوله با نامی مختصر قرار گرفتند .در نهايت ،خردهمقولههاي
که حاکی از مفاهيم همسانی در خصوص چالشها و مشکالت زنجيرهها بودند ،در قالب يک مقوله
گروهبندي شدند .در اين مرحله از مقايسه مداوم کدها ،خردهمقولهها و مقولهها با متون اصلی داده-
ها استفاده شد تا مقولهبندي با دقت بااليی صورت پذيرد.

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

1. Condensed Meaning Unit
2. Coding
3. Sub-Categories and Categories
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بهمنظور کاهش خطاهاي تفسيري و افزايش
اطمينان از صحت نتايج پژوهش ،اعتبار و قابليت
اطمينان دادهها و يافتهها مورد توجه 2قرار گرفت .در
واقع ،اعتبار با اين مفهوم در نظر گرفته شد که نتايج
تحقيق بهطور دقيق مبين پديده مورد مطالعه باشد
و قابليت اطمينان در قالب همسانی نتايج از طريق
تکرار مد نظر واقع شد ).(Richards & Morse, 2012
تکنيک زاويهبندي (سهوجهیسازي ،زاويهبندي يا
3
اطمينان در
سهبعدينگري) براي تأمين قابليت
مطالعة موردي ) (Hancock & Algozzine, 2016و
روشهاي کيفی ) (Ghasemi et al., 2018مانند
تحليل محتواي کيفی ) (Mayring, 2000ابزار
سودمندي است .همچنين Schreier (2012) ،معتقد
است که سهوجهیسازي توأم با منابع دادهاي ديگر،
ابزار مناسبی براي ارزيابی اعتبار تحليل محتواي
کيفی فراهم میکند .بدين منظور در اين مطالعه از
انواع سهوجهیسازي استفاده شد .سه وجهیسازي
در قالب سه وجهیسازي داده  ،روش  ،زمان  ،فضا
7
 (Politمورد 8توجه
(موقعيت) و افراد )& Beck, 2004
قرار گرفت .در واقع ،تمامی ابعاد سهوجهیسازي از
طريق جمعآوري داده از زنجيرههاي مختلف
(سهوجهیسازي داده) ،با استفاده از روشهاي
مصاحبه و مشاهده (روش) ،در طول چندين ماه
(زمان) ،و بهواسطة کنشگران مختلفی (افراد) که در
حلقههاي مختلف زنجيرهها (فضا) فعاليت میکردند،
محقق شد .الزم به ذکر است که سهجهیسازي داده
و زمان در قالب نمونهگيري نظري نيز تسهيل شد.
زيرا طی اين رويکرد نمونهگيري ،دادههاي
جمعآوريشده تحليل میشدند و بر مبناي مفاهيم
مستخرج ،مشخص میشد که چه دادههايی در کجا
1. Validity
2. Reliability
3. Triangulation
4. Data Triangulation
5. Method Triangulation
6. Time Triangulation
7. Space Triangulation
8. Person Triangulation

و چگونه میبايست جمعآوري شود .براي افزايش
1
اطمينان نتايج نيز از سهوجهیسازي محقق
قابليت
9
(ارزياب) ) (Bengtsson, 2016بهره گرفته شد .در اين
نوع سه وجهیسازي ،محققان از طريق همکاري با
يکديگر احتمال بروز خطاها (اريبها) را کاهش
میدهند .اين نوع همکاري در زمينه کدگذاري،
تحليلها و تفسير مجموعه دادهها امکانپذير است
) .(Polit & Beck, 2004در اين زمينه فرآيند
کدگذاري از طريق مشارکت دو تن از نويسندگان
هدايت شد.
یافتهها و بحث
زنجيرههاي مورد مطالعه
زنجيره زربال

زنجيره توليد مرغ زربال در شهرستان آمل از توابع
استان مازندران قرار دارد که از نظر جغرافيايی ،حلقه-
هاي آن بهصورت منفک در سطح اين شهرستان توزيع
اند .اين 6زنجيره از يک ساختار خصولتی (خصوصی ـ
 4شده
5
دولتی) برخوردار است .زنجيره زربال در شرف اخذ مجوز
بوده و مشتمل بر دو معاونت است .معاونت توليد موجود
زنده که شامل حلقههاي مادر ،جوجهکشی و گوشتی
است و معاونت توليد صنعتی که بر حلقههاي کارخانه
خوراک و کشتارگاه نظارت دارد .دو بخش عمده از
زنجيرهها (و بهطور ويژه زنجيره زربال) که ارتباط
تنگاتنگی با اغلب حلقهها دارند ،شامل حلقه خوراک
طيور و واحد تحقيق و توسعه ( )R & Dاست .در واقع،
کارخانه خوراک ،جيره غذايی (دان) مورد نياز براي حلقه
گوشتی و نيز مادر را تأمين میکند و واحد تحقيق و
توسعه نيز همانند يک چتر تحقيقاتی به ثبت اطالعات
(رکوردگيري) ناشی از عملکرد حلقههاي مختلف می-
پردازد تا از طريق آزمون و خطا به دستاوردهاي
جديدتري در حوزههاي مختلف نائل شود .بنابراين ،واحد
تحقيق و توسعه بهعنوان يک مجموعه داراي گستره
فعاليتی وسيع با ساير حلقهها تعامل علمی دارد ( Jafari,
9. Investigator Triangulation
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 .)2018بهطور کلی ،شکل ( )1حلقههاي مختلف زنجيره
زربال را نشان میدهد.
زنجيره آفاقطيور

زنجيره آفاق طيور تحت عنوان گروه توليدي ساوانا
نيز شناخته میشود و از حلقههاي مرغ مادر ،مرغ
گوشتی ،خوراک طيور ،کشتارگاه ،واحد تحقيق و توسعه
و شبکه توزيع مويرگی تشکيل شده است .آفاق طيور
فاقد حلقههاي اجداد و جوجهکشی است .اين زنجيره به-
دليل فقدان حلقه اجداد براي تأمين مرغ مادر از ساير
زنجيرهها بهره میگيرد .همچنين ،حلقه مرغ مادر
بهصورت مالکيتی و نيز اجارهاي اداره میشود .زنجيره
آفاق طيور بهدليل عدم مالکيت حلقه جوجهکشی ،در
گذشته براي تأمين جوجه يکروزه گوشتی بر مبناي
رويکرد کارمزدي عمل مینموده و هم اکنون بهصورت
اجارهاي اقدام میکند .يکی از ويژگیهاي اين زنجيره آن
است که حلقههاي آن بهصورت يکجا تجميع نشدهاند و
در ف واصل متفاوتی از يکديگر قرار دارند .اين زنجيره در
اولين دورههاي توليد مرغ بر اساس قرارداد منعقد شده
با شرکت پشتيبانی امور دام ،نژاد آرين را پرورش میداد؛
اما به دليل يک تجربه ناموفق در پرورش اين نژاد و
تحمل خسارت چشمگير ،هم اکنون از نژاد

آربراکرز1

استفاده میکند .در اين زنجيره کارخانه خوراک طيور
بهصورت مالکيتی اداره میشود و خوراک مورد نياز را
براي حلقههاي گوشتی و مادر تهيه میکند .نهادههاي
مورد نياز براي کارخانه خوراک از طريق بازار آزاد و
بهصورت محدود از طريق شرکت پشتيبانی امور دام
تأمين میشود .زنجيره آفاق طيور داراي يک واحد
کشتارگاه مکانيزه است که مجهز به سيستم تصفيه آب
1. Arbor Acrse
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میباشد و با استفاده از تسهيالت دريافتی از سوي
صندوق توسعه ملی تأسيس و راهاندازي شده است
( .)ATC, 2018شکل ( )1نمايی از ساختار اين زنجيره را
نشان میدهد.
زنجيره اجداد مازندران

زنجيره اجداد مازندران کار خود را با اجداد آرين
شروع کرد و نام آن نيز از همين مقوله نشأت میگيرد.
اين زنجيره با زنجيره زربال همکاري مینمود که به دليل
عدم توانايی براي رقابت با اجداد راس موفقيت چندانی
کسب ننمود و در حال حاضر با مجوز توليدي و در قالب
يک زنجيره خانوادگی فعاليت میکند .اين زنجيره در
حلقة مادر داراي سه واحد مالکيتی و يک واحد
استيجاري است .حلقه خوراک نيز بهصورت مالکيتی
اداره میشود که فاصله چندانی با حلقه مادر ندارد.
همچنين ،حلقة جوجهکشی بهصورت مالکيتی اداره
میشود .اين زنجيره در حلقه گوشتی با  60واحد
مرغداري مستقل بهصورت مشارکتی وارد قرارداد شده
است .طی اين قرارداد ،زنجيره؛ جوجه ،دان ،دارو ،واکسن
و مواد ضدعفونی را تأمين میکند و مديريت پرورش را
برعهده دارد .مرغدار نيز با تأمين سالن پرورش و نيروي
کار در اين قرارداد فعاليت و در نهايت 8 ،درصد فروش را
دريافت میکند .در اين حوزه ،زنجيره بهطور غالب
بهصورت مشارکتی اداره میشود .همچنين ،در حلقة
کشتارگاه نيز بهصورت قراردادي فعاليت میکند .اين
زنجيره از ساختار مالکيت کمتري برخوردار است و در
عوض تا حد زيادي در حلقههاي مختلف وارد مشارکت
شده است ( .)Sarhangpoor, 2018الزم به ذکر است که
محصول نهايی از طريق شبکه مويرگی به بازار عرضه
میشود (شکل .)1
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شکل ( :)1حلقههاي مختلف زنجيرههاي مورد مطالعه به تفکيک مالکيتی و مشارکتی
آسيبشناسی زنجيرهها

زنجيرهها در مقابل چالشهايی که با آن روبرو
هستند ،بهشدت آسيبپذيرند .اين چالشها منحصر به
يک بخش يا حلقه از اين زنجيرهها نيست؛ بلکه يک يا
چند حلقه و حتی کل زنجيره را تحت تأثير قرار میدهد.
جدول ( ،)2خردهمقوالت و مقولههايی که به زنجيرهها

آسيب میزنند را نشان میدهد .در کنار تمامی عواملی
که آسيبهاي زنجيرهها را افزايش داده است ،مقولههايی
وجود دارد که میتواند بهعنوان عامل کنترلی براي
کاهش آسيبها مد نظر قرار گيرد .در ادامه هر يک از
مقولهها تفسير شدهاند.
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جدول ( :)2خردهمقولهها و مقولههاي حاصل از کدگذاري آسيبشناسانة زنجيرهها
خردهمقولهها
تضاد منافع در خصوص الگوي وزنی مرغ
محوريت سود در استانداردسازي اندازه مرغ
آمايش زنجيرهها در سطح استانی
آمايش و يکپارچهسازي زنجيرهها
ضعفهاي حمايتی
محدوديتهاي خدماتی ـ زيرساختی

مقولهها

فراوانی

تضاد منافع در بازار

13

آمايش

7

ضعفهاي حمايتی ـ زيرساختی

10

تالش متفرق و مبتنی بر منافع انجمن
توسعه مشارکت بر مبناي تنظيم نظامنامه
وحدت مديريت و تمرکز بر تفويض اختيار

ضعف وحدت مديريت

22

برنامهريزي مشارکتی
تمرکزگرايی دولتی
لزوم توسعه صادرات

ضعف صادرات

عدم موفقيت در صادرات

9

گسترش فعاليتهاي مستقل کشتارگاهها
تعامل بين حلقهها

اهميت تعامل حلقهها

کارآمدي کشتارگاه در چارچوب زنجيره

14

اهميت حلقهها براي زنجيرهداران
ابهام قانونی در خصوص مالکيت حلقهها
لزوم تحول سازوکارهاي بيمه

نارسايی قانونی

10

وضع قوانين تبعيضآميز
عدم معافيت مالياتی زنجيرهها
استمرار و تحميل پرداخت ماليات

ماليات

7

محدوديت هاي مالياتی
انحصارگرايی در حلقه اجداد

انحصارگرايی

انحصارگرايی مديريتی

8

مصرف سرانة باالي آب و انرژي
تضمين تأمين نهاده ارزان
کيفيت نهادهها

نهاده

18

ايجاد حلقه تأمين نهاده
نارسايی بازار گوشت مرغ
تنظيم بازار از طريق توسعه مصرف مرغ منجمد

بازار

20

راهکارهاي ثبات بازار مرغ
چالش قيمتگذاري مرغ
عدم توازن در قيمت نهادهها و محصول
محدوديت مشارکت مرغدار ـ زنجيره
مشارکت سودمحور
تنظيم مقطعی بازار توسط شرکت پشتيبانی
مداخلهگري ناکارآمد شرکت پشتيبانی

قيمت

7

مشارکت

17

مداخلهگري شرکت پشتيبانی امور دام

24

حمايت جانبدارانه شرکت پشتيبانی امور دام
جمع

196
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مداخلهگري شرکت پشتيبانی امور دام

همانگونه که نمودار ( )1نشان میدهد ،شرکت
پشتيبانی امور دام بهواسطة اتخاذ سياستهاي ناکارآمد
و اقدامات نامناسب خود با بيشترين فراوانی نسبی،
آسيبهايی را براي زنجيرهها رقم زده است .مداخالت
ناکارآمد اين شرکت بهويژه در حلقة بازار ،بهصورت
جانبدارانه و مقطعی سبب شده تا زنجيرهها آسيبپذيرتر
شوند .اين شرکت با استفاده از امکانات دولتی ،قدرت و
موقعيت رانت را فراهم کرده و چالشهاي فراوانی ايجاد
نموده است .همچنين ،از طريق جمعآوري گوشت مرغ
در زمان رکود (با قيمت پايين) و عرضة آن در دورههاي
رونق ،بهطور چشمگيري سياستهاي حمايت از
مصرفکنندگان را پيش گرفته و در بخش توليد نيز
حمايت از مرغداران خرد (کوچکمقياس) را در دستور
کار خود قرار داده است .همچنين ،اين شرکت بخش
عمده اي از گوشت مورد نياز براي تنظيم بازار را از
مرغداران مستقل و در ازاي فروش نهاده تأمين میکند.
اين موضوع براي برخی از زنجيرهها نيز مصداق دارد که
بهنوعی کيفيت پايين نهادهها بهعنوان چالش قابلتوجه
مطرح است .برخی از اظهارات در اين باره چنين است:
«[شرکت] پشتيبانی امور دام [نبايد] در همة امور
دخالت کند .دولت بايد ناظر باشد و در تنظيم بازار
دخالت نکند ...تمام کار [شرکت] پشتيبانی اين است که
قيمت مرغ را پايين نگه دارد[ ...از خارج] وارد میکند يا
از انبارهايش مرغ وارد بازار میکند[ ...شرکت پشتيبانی،
مرغ را] از مرغدار پنج هزار قطعهاي جمع [خريداري]
میکند»...
ضعف وحدت مديريت

ضعف وحدت مديريت بهعنوان دومين آسيبی است
که بيشترين فراوانی نسبی را دارد و بيانگر آن است که
وحدت مديريتی و مشارکت ميان زنجيرهها وجود ندارد
و اعضاي انجمن زنجيرهها بهطور متفرق و بر مبناي
منافع خود تالش میکنند .همچنين ،زنجيرهها بهدليل
سرمايهگذاريهاي کالن و توان افزايش رقابتپذيري ،به
حضور نمايندگان خود در سطوح مديريتی باالدست
جهت تصميمسازي تأکيد دارند .اين موضوع براي

زنجيره زربال که با ساختاري خصولتی (خصوصی ـ
دولتی) اداره میشود ،نمود بيشتري دارد .زيرا در
بسياري از موارد ،تصميمات مدير عامل براي انتصاب
مديران با هدايتگريهاي باالدستی همراه میشود.
بنابراين ،تغييرات مکرر سطوح مديريتی در اين زنجيره
مرسوم است و تخصصگرايی کمتر مورد توجه قرار
میگيرد .يکی از مشارکتکنندگان در اين باره چنين
گفت:
« ...اين ايراد را میگيرند که مدير عامل بايد از يک
شهر خاصی باشد .حتی در پستهاي مديريتی به مدير
عامل فشار میآورند و انرژياي که بايد صرف توليد کند،
بايد صرف مسائل اداري کند»...
بازار

بازار بهعنوان مقولهاي مطرح است که در ردة اولين
آسيبهاي زنجيرهها قرار دارد .بازار و تنظيم آن متأثر از
عوامل مختلفی است .در بعد نهادي ،مقوله بازار را
میتوان در ارتباط با اقدامات شرکت پشتيبانی امور دام
تفسير کرد که بهطور عمده بازار زنجيرهها را تحت تأثير
قرار میدهد .خريد مرغ در زمانهاي رکود سبب میشود
تا در زمان رونق ،محصوالت منجمد با قيمت پايينتر به
بازار عرضه شود و ضمن نارسايی بازار ،بر عملکرد
زنجيرهها تأثير بگذارد .اين تنها برداشت اوليه است؛
ليکن به دليل بیتوجهی به هزينه تمامشدة گوشت مرغ
بهطور واقعی و مديريت نامناسب (بهويژه در قيمت-
گذاري) مشکالت عديدهاي ايجاد میشود .مادامی که
حلقة بازار دچار نارسايی و نوسان میشود ،زنجيرهها به
ناگزير مصرف برخی از نهادهها مانند واکسن را کاهش
داده يا از خوراک با کيفيت متفاوتتري استفاده میکنند
و در نهايت کيفيت محصوالت را تحت الشعاع قرار
میدهند .بنابراين ،آسيبهاي زنجيرهها در حلقة بازار تا
حدودي برخاسته از سياستهاي تنظيم بازار است.
مسألة بازار در حلقة تأمين نهاده نيز تا حدودي مطرح
است .زنجيرهها در اغلب موارد با کمبود نهادهها و
نوسانات قيمت مواجهاند که بهتبع آن بازار فروش و
کيفيت محصول آنها را نيز تحت تأثير قرار میدهد.
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نمودار ( :)1توزيع فراوانی نسبی مقولههاي مربوط به آسيبشناسی زنجيرههاي توليد گوشت مرغ
نهاده

نهاده بهعنوان يک حلقة بيرونی میتواند بر عملکرد
زنجيرهها تأثير چشمگير داشته باشد .زيرا زنجيرهها براي
تأمين آن به کنشگران بيرونی وابستهاند و قيمت و
کيفيت آن نيز میتواند با تأثير بر هزينة تمامشدة مرغ بر
قيمت و در نتيجه بازار تأثير بگذارد .نهادههاي مصرفی
برخی از زنجيرهها (خوراک) عمدتاً توسط شرکت
پشتيبانی امور دام تأمين میشود که داراي نوسانات
قيمت و کيفيت پايين است .يکی از مشارکتکنندگان
در اين خصوص چنين گفت:
«  ...بحث ديگر ،نهادهها است که مجبور هستيم از
[شرکت] پشتيبانی [امور دام] تأمين کنيم و هميشه
دانها کپکزده ،مرطوب و با بار ميکروبی باال است».
استقرار حلقه تأمين نهاده يکی از راهکارهاي فائق
آمدن بر دو مشکل فوق است که از طريق فراهمسازي
تسهيالت الزم جهت واردات نهاده توسط چند زنجيره و
گرايش به سوي کشت فراسرزمينی تسهيل میشود.
واردات نهاده توسط چندين زنجيره از اين ديدگاه نشأت
میگيرد که زنجيرهها داراي پتانسيل بااليی جهت
انبارداري و مصرف نهادهها هستند و از اين طريق
میتوانند رانتخواري و نوسانات مقطعی قيمت نهادهها
که گاهی ناشی از انحصار در بازار است را خنثی نمايند.
واگذاري تأمين نهاده به زنجيرهها تابع اين تفکر است که

تسهيالت تأمين نهاده بايد به توليدکنندگان پرداخت
شود تا بتوان از طريق حذف داللها و واسطهها،
هزينههاي توليد را کاهش داد.
مشارکت

مشارکت بيانگر مفهومی از همکاري قراردادي
زنجيره ـ مرغدار 1است که در برخی زنجيرهها بهعنوان
يک آسيب مطرح است .مشارکت مرغداران مستقل با
زنجيرهها ،محدود بوده و مبتنی بر ميزان سود است.
مرغداران در حالتی که وضعيت بازار براي کسب منافع
بيشتر ،مطلوب بهنظر میرسد ،تمايلی به همکاري با
زنجيره ندارند و اغلب درصدد توليد گوشت بهطور
مستقل هستند .با اين وجود ،در مواقعی که بازار در
حالت رکود است و نوسانات شديد قيمتی را تجربه
میکند ،تمايل به همکاري با زنجيره در آنها افزايش
می يابد؛ اما اين تمايل براي تمامی مرغداران و در تمامی
دورهها رضايتبخش نيست؛ زيرا سودي که از طريق
همکاري با زنجيره کسب میکنند در مقايسه با سودي
که در دورههاي قبلی از طريق فعاليت مستقل نصيبشان
شده ،کمتر است .اين موضوع بدان معنا نيست که
 .1بايد در نظر داشت که مرغداران مستقل از زنجيرهها عمل میکنند و به-
طور مجزا به توليد میپردازند؛ اما در برخی موارد به دليل تنشهاي موجود
در بازار و نوسانات قيمت در راستاي کاهش ريسکهاي خود با زنجيرهها در
قالب مشارکت (طی عقد قرارداد) همکار میکنند.
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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
مقولة شفافيت در قراردادها و در نظر گرفتن
سازوکارهاي تشويقی پيادهسازي میشود .منظور از
شفافيت در قراردادها آن است که هر گونه تمايل مرغدار
مستقل مبنی بر همکاري با زنجيرهها تابع يک قالب
قرارداد مشخص است که تمامی جوانب را تعيين
میکند .در اين راستا ،اظهارات يکی از مشارکتکنندگان
چنين بود:
« ...مرغدار به هر شکلی که بخواهد با ما کار کند
يک شکل [متفاوت] قرارداد دارم .من همة مخارج را
تأمين میکنم و اگر ضرر هم کرد ،زنجيره جبران میکند
در صورتی که [مرغدار] مديريت و ضريب تبديل خوبی
هم داشته باشد ،درصدش افزايش میيابد.»...
اهميت حلقهها

بهطور کلی ،زنجيرهها از حلقههاي مختلفی (شکل
 )1تشکيل شدهاند و بر برخی از اين حلقهها مالکيت
دارند؛ ليکن هنوز ضوابط دقيقی در خصوص سهم
مالکيت و اجارهداري حلقهها وجود ندارد .اين ضعف
مادامی مشخص میشود که اهميت حلقهها از نقطهنظر
زنجيرهداران مورد واکاوي قرار گيرد .آنها بازار و
کشتارگاه را از جمله حلقههاي مهمی قلمداد میکنند
که زمينههاي آسيبپذيري زنجيرهها در آنها بيشتر
است .در مواردي که کشتارگاهها بهصورت کارمزدي 1مد
نظر هستند ،ريسک توليد براي زنجيره باالتر است؛ زيرا
عمده سرماية در گردش زنجيره در دست کشتارگاه
است .بنابراين ،براي کاهش چنين ريسکی میبايست
وجه دوم موضوع ،يعنی کشتارگاه مالکيتی ،مد نظر قرار
گيرد.
کشتارگاه مالکيتی اگرچه هزينه ثابت بيشتري را به
زنجيره تحميل میکند؛ اما نسبت به کشتارگاههاي
 .1کارمزدي بودن کشتارگاه بدين معناست که کشتارگاه بهعنوان حلقهاي
از زنجيره محسوب نمیشود و بهطور مجزا بهعنوان يک واحد مستقل از
زنجيره با دريافت مبلغی کارمزد به ازاي کشتار هر قطعه مرغ به فعاليت
میپردازد.

کارمزدي از کارآمدي و استانداردهاي باالتري
برخوردارند .کشتارگاههاي کارمزدي بهطور معمول
استانداردهاي کشتار را رعايت نمیکنند .اين مسأله در
کاهش هزينهها براي مرغداران مستقل و حتی دالالن
که با کشتارگاههاي کارمزدي همکاري میکنند ،نقش
بهسزايی دارد؛ اما براي زنجيره که درصدد افزايش سهم
خود در بازار بوده و بهطور غالب اين موضوع را از طريق
رعايت اصول برندينگ انجام میدهد ،چندان مقرون به-
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-
کنندگان روبرو شود و بدين ترتيب سهم زنجيره در بازار
داخلی کاهش يابد.
تضاد منافع در بازار

تضاد منافع در بازار بهطور غالب مربوط به الگوي
وزنی گوشت مرغ است .در واقع ،وزن مرغ بر حسب نياز
بازار و ترجيح مصرفکنندگان بيش از  2/5کيلوگرم
است؛ در حالی که وزن اعالمشده از سوي نهادهاي
مربوطه ،کمتر از  1/9-2کيلوگرم است .زنجيرهها براي
رعايت اصول بازار و در مقابل الزامات دولتی با چالش
روبرو هستند .اين موضوع توسط يکی از
مشارکتکنندگان چنين تبيين شد:
« ...اگر وزن مرغ [ 3کيلوگرم] باشد ،ضريب تبديل
نزديک به  2میشود .دولت فشار میآورد که وزن مرغ
پايين باشد؛ اما بازار ديروز اعالم کرده اگر وزن کمتر از
[ 2/5کيلوگرم] باشد 100 ،تومان [به ازاي هر کيلوگرم]
زير قيمت میخرد».
دولت با تعيين الزامات وزنی در خصوص عرضه
گوشت مرغ توسط زنجيرهها درصدد است تا ميزان
گوشت توليدشده را ضمن حفظ ظرفيت (بر حسب
قطعه) ،به حداقل (از نظر وزن) برساند .بنابراين ،با تعيين
الزاماتی مبنی بر کاهش وزن هر قطعه مرغ (بهطور
ميانگين  1/8کيلوگرم) ،تعداد قطعات را ثابت نگه
میدارد و ظرفيت توليد (وزنی) را کاهش میدهد.
اين الگوي وزنی بين زنجيرهها و مرغدارن مستقل
نيز در تناقض است .زنجيرهها بهدليل الزامات دولت و نيز
کنترل ضريب تبديل ،تمايل به توليد مرغ با ميانگين
وزنی  1/8کيلوگرم دارند؛ در حالی که مرغدران مستقل
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بهدليل تمايل به سود بيشتر ،کاهش هزينهها از طريق
افزايش وزن طی يک مرحله جوجهريزي و برآوردهکردن
نيازهاي بازار و مصرفکنندگان ،الگوي وزنی بيش از 2/5
کيلوگرم را ترجيح میدهند.
ضعفهاي حمايتی ـ زيرساختی

ضعفها به جنبههايی از عملکرد سازمانهاي
ذيربط معطوف است که حمايت از زنجيرهها را مد نظر
ندارد .زنجيرهها بهطور غالب در خصوص خدمات
دامپزشکی و صدور مجوزهاي الزم براي جوجهريزي با
محدوديت روبرو هستند .مجوزها با توجه به ظرفيتهايی
که آنها انتظار دارند ،صادر نمیشود و خدمات
دامپزشکی نيز در بسياري از موارد در سطح مطلوب ارائه
نمیشود .در واقع ،مادة مؤثرة بسياري از نهادهها (مانند
نهادههاي دامپزشکی) وارداتی هستند و بدين ترتيب،
خدماتدهی در اين حوزه را با محدوديت مواجه
میسازد .همچنين ،اين مقوله بر اين موضوع تأکيد دارد
که برخی از زيرساختهاي مربوط به زنجيرهها (مانند
تهويه ،آبخوريها و  )...فرسوده هستند و بازسازي آنها
نيازمند حمايتهاي مالی است .چنين حمايتهايی در
زنجيرههاي خصولتی (خصوصی ـ دولتی) بهطور غالب
مشهودتر است؛ زيرا زيرساختهاي اين زنجيرهها
فرسودهتر هستند.
نارسايی قانونی

نارسايی قانونی در خصوص زنجيرهها مادامی
مشهودتر است که زنجيرهداران ،ساختار تحت مديريت
خود را با مرغداريهاي مستقل مقايسه میکنند و به
وجود نوعی تبعيض قانونی پی میبرند .زنجيرهها بهدليل
جايگاه حقوقی و شفافيت فرآيندهاي اجرايی در هر
حلقه ،بهطور چشمگيري در معرض اجراي دقيق قوانين
هستند؛ در حالی که مرغداريهاي مستقل بهدليل عدم
امکان دسترسی دقيق به اطالعات و فرآيندهاي توليدي-
شان هيچگونه زمينهاي براي رهگيري و اجراي قوانين بر
جاي نگذاشتهاند .همين موضوع سبب شده تا مرغداران
مستقل از انعطافپذيري و قدرت انتخاب باالتري در
فرآيند توليد برخوردار باشند و به دليل سود قابلتوجهی
که از طريق اين فرآيند کسب میکنند ،اغلب درصدد
مشارکت با زنجيره نباشد.
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زنجيرهها با ابهام در مالکيت حلقهها مواجهاند که
نوعی نارسايی قانونی را براي آنها بازنمايی میکند.
آنها دقيقاً نمیدانند که چه ميزان مالکيت در حلقهها
میتواند آن ها را مشمول قوانين زنجيره نمايد .همچنين،
لزوم تحول سازوکارهاي بيمه در خصوص پرداخت
خسارات ناشی از بيماري در مرغداريهاي مستقل براي
زنجيرهها حائز اهميت است؛ زيرا در مواردي که آنها با
مرغداران مستقل همکاري مینمايد ،وجود سازوکارهاي
بيمهاي مطلوب میتواند روند همکاري زنجيره ـ مرغدار
را تسهيل کند .تحول در سازوکارهاي بيمه از اين جنبه
حائز اهميت است که پرداخت خسارتهاي وارده بر
مرغداران بايد مبتنی بر هزينههاي واقعی باشد .اين در
حالی است که خسارت دريافتی توسط مرغداران (و يا
حتی زنجيره) مبتنی بر هزينههاي واقعی برآورد نشده
است .اين موضوع به شرح زير قابل تبيين است:
« ...بيمه بايد هزينه تمامشدة را ارزيابی کند و
خسارت واقعی را بايد بدهد .مقداري از سهم بيمه را
مرغدار میپردازد و بقيه را دولت میدهد .در آينده اگر
اين روند ادامه داشته باشد و بيمه پاسخگو نباشد
بهداشت و امنيت غذايی مردم به خطر میافتد.»...
ضعف صادرات

برخی از زنجيرهها در حلقه بازار خود بهطور ويژهاي
خأل صادرات گوشت مرغ را مورد توجه قرار دادهاند؛ به-
طوري که اين مقوله را توأم با بیثباتی ميزان توليد و
قيمت مرغ ،به تصميمات و اقدامات سطح کالن نسبت
میدهند.
عدم رعايت استانداردهاي کشتار در برخی
کشتارگاههاي کارمزدي از يک سوء و تالش براي افزايش
استانداردهاي توليدي از سوي ديگر ،لزوم توسعه
صادرات گوشت مرغ را بازنمايی میکند .در واقع ،دو
مقوله براي محدوديت صادرات از نقطهنظر زنجيرهها
وجود دارد .اولين محدوديت مربوط به کيفيت غيرقابل
رقابت توليد داخلی در مقايسه با ساير کشورها (مانند
ترکيه) است و دومين محدوديت ناظر بر قيمت تمامشدة
باالي توليد داخلی میباشد؛ بهطوري که در بازارهاي
کشورهاي همسايه هيچگونه جايگاه رقابتی ندارد.
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انحصارگرايی

زربال يکی از زنجيرههايی است که داراي حلقه
اجداد میباشد .اين مسأله اگرچه بهعنوان يک مزيت
براي اين زنجيره مطرح است؛ اما در سطح کالن بهعنوان
يک عامل انحصار قلمداد میشود .کنشگران اصلی
زنجيره زربال نيز وجود حلقه اجداد را براي ساير
زنجيرهها به عنوان يک موضوع اولويتدار مطرح می-
کنند؛ اما اعتقاد بر اين است که تصميمات کالن در
سطح وزارتخانهاي در خصوص تعيين نژاد قابل پرورش
در حلقه اجداد میتواند منجر به انحصارگرايی زنجيرهها
شود .بدين معنی که ممکن است بنا بر سياستهاي
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
زنجيرهها يک مسأله چالش برانگيز است؛ بهطوري که
گاهی برخی از حلقههاي اين زنجيره در خصوص معافيت
مالياتی در وضعيت ابهام به سر میبرند .بهطور کلی،
بخش کشاورزي از پرداخت ماليات معاف است و بهتبع
آن زنجيرههاي توليد مرغ نيز بايد از اين سياستهاي
حمايتی برخوردار شوند .با اين وجود ،حلقههاي
کشتارگاه و کارخانه خوراک طيور که جنبة صنعتی
دارند از پرداخت ماليات مستثنی نيستند .اين مسأله تا
آنجا محل چالش است که در زنجيرهها ،پرداخت جريمه
بهدليل عدم وجود مستندات قانونی جهت حسابرسی
براي پرداخت ماليات بهعنوان يک تهديد مطرح است.
اين موضوع در اظهار نظر زير بهخوبی آمده است:
«براي بحث ماليات ،در شرکتهاي ديگر فاکتور و
پيشفاکتوري وجود ندارد .در تهران و شهرهاي بزرگ
میتوان فاکتور رسمی پيدا کرد .سازمان امور ماليات بر
ما فشار میآورد که بايد فاکتورهاي رسمی بر اساس پلت
فرمهاي ما داشته باشيد؛ اما در اين شهرکوچک چنين
فاکتورهايی وجود ندارد ...حسابرس تمام فاکتورهاي ما را
بررسی میکنند و اگر فاکتور رسمی نداشته باشيم
جريمه سنگينی بايد بپردازيم».
افزون بر اينها ،موضوع حائز اهميت آن است که
حلقههاي مشمول قوانين مالياتی ،در صورتی که بهطور

مستقل و در غياب زنجيره نيز فعاليت نمايند ،موظف به
پرداخت ماليات هستند؛ از اينرو ،هيچگونه وجه تمايزي
در خصوص پرداخت ماليات براي حلقههاي مستقل و
فعال در قالب زنجيره وجود ندارد.
قيمت

نوسان قيمت مرغ و نارسايیهاي ناشی از آن از ديگر
موضوعاتی است که شرايط نااطمينانی را براي زنجيره-
داران به وجود میآورد .اين مقوله صرفاً منحصر به
زنجيرهداران نيست و کل صنعت مرغ را دستخوش
نااطمينانی میکند؛ اما اهميت آن در زنجيرهها بهدليل
حجم باالي توليد ،هزينههاي ثابت باالتر ،سهم بيشتر در
بازار مصرف و غيره باالتر است .همچنين ،قيمتگذاري
گوشت مرغ بدون در نظر گرفتن هزينههاي تمامشدة آن
يکی از موضوعاتی است که زنجيرهها بهعنوان چالش
اصلی فرآيند قيمتگذاري قلمداد کرده است .در واقع،
زنجيرها قيمت تعيينشده بر مبناي اصول بازار آزاد را
براي گوشت مرغ مناسبتر ارزيابی مینمايد.
آمايش

براي حصول به يک نظام يکپارچه از زنجيرههاي
کامل ،الزم است تفکر تکثرگرا در خصوص ايجاد
زنجيرهها در سراسر کشور جاي خود را به ديدگاه آمايش
(زنجيرهها) در سطوح استانی بدهد .بدين معنا که با
توجه به نياز و امکانات موجود در هر منطقه اقدام به
ايجاد زنجيره شود .مسأله نياز تابعی از تراکم جمعيت
است .بنابراين ،جمعيتی که مصرفکنندة اصلی
محصوالت زنجيرهها هستند و نيز امکانات موجود در
منطقه میتواند در خصوص موضوع آمايش زنجيرهها در
سطوح استانی حائز اهميت باشد .در اين خصوص يکی از
اعضاي زنجيرهها گفت:
« ...در هر منطقهايی بسته به تراکم و وسعت بايد
زنجيره داشته باشيم.»...
بهطور کلی ،آمايش سرزمين براي توسعة آتی
زنجيرهها حائز اهميت؛ منتهی میبايست در نظر داشت
که ارتباط بين زنجيرهها حفظ شود .آمايش براي توسعة
زنجيرهها میبايست به گونهاي انجام شود که آنها
بتوانند با يکديگر تبادل داشته باشند و بدين ترتيب
هزينههاي توليد را کاهش دهند.
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نتيجهگيري و پيشنهادها

زنجيرههاي يکپارچة توليد گوشت مرغ بهعنوان
ساختارهايی که بخشی از گوشت مرغ کشور را تأمين
میکنند ،با آسيبهاي زيادي در حلقههاي خود
مواجهاند .آنها در مقايسه با ساختارهاي سنتی توليد
مرغ مشمول قوانين و دستورالعملهاي متفاوتی میشوند
و از زيرساختها و سرمايهگذاريهاي کامالً متفاوتی
برخوردارند که چالشهاي منحصربهفردي را نيز پيش
روي آنها قرار داده است .اين مطالعه با هدف
آسيبشناسی اين زنجيرهها و شناخت مسائل مبتالبه
آنها به انجام رسيد.
نتايج نشان داد که شرکت پشتيبانی امور دام
بهعنوان يک رکن مهم در تنظيم بازار بر شدت
چالشهاي زنجيرهها افزوده و آنها را آسيبپذيرتر کرده
است .سياستهاي اجرايی و اقداماتی که توسط اين
شرکت در جهت تنظيم بازار انجام میگيرد ،با هدف
حمايت از هر دو سمت عرضه و تقاضا ،يعنی توليدکننده
و مصرفکننده است .با اين حال ،حمايت از سمت عرضه
بيشتر معطوف به مرغداران مستقل است و زنجيرهداران
چندان در کانون توجه قرار ندارند .اين مسأله مادامی
اهميت میيابد که از يک سو سطح سرمايه ،نيروي کار
تخصصی و سطح تکنولوژي زنجيرهها در انطباق با
نارسايیهاي موجود در بازار فروش آنها تفسير شود که
خود ناشی از حمايتهاي نامتوازن شرکت پشتيبانی امور
دام از مصرفکنندگان و مرغداران مستقل است .بدين
معنا که توجه اين شرکت به توليدکنندگان خرد و
مصرفکنندگان سبب شده تا زنجيرهها آسيبپذيرتر
شوند ،زيرا آنها سرمايههاي مادي و انسانی بيشتري
دارند و در مقابل ريسکهاي بازار به مراتب حساسيت
بيشتري خواهند داشت .بنابراين ،میتوان دريافت که
سياستهاي شرکت پشتيبانی امور دام از اين نقطهنظر
براي زنجيرهداران حائز اهميت است که تمام حلقههاي
زنجيره اعم از تأمين نهاده تا بازار را تحت تأثير قرار
میدهد و منحصر به يک حلقة مشخص نيست .بنابراين،
میتوان انتظار داشت که اين آسيبها فراگيرتر باشند.
الزم به ذکر است که اقدامات اين شرکت بهطور
مشهودتر در حلقة بازار (بازار فروش محصول و يا تأمين
نهادهها) نمود میيابد و با تأثير بر توالی پاييندستی و
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باالدستی زنجيره بر ساير بخشها اثرگذار است .اين
استدالل از ساير يافتههاي پژوهش قابل استنباط است.
در واقع ،بر مبناي يافتهها ،چالشهاي بازار ،بهعنوان يکی
از مهمترين چالش مطرح است که ريشه در سياستهاي
اجرايی شرکت پشتيبانی امور دام در ارتباط با زنجيرهها
داشته است؛ بهطوري که نارسايی بازار براي اين
کنشگران منجر به کاهش ظرفيت جوجهريزي در
دورههاي بعدي و يا کاهش مصرف بعضی از نهادهها شده
است .همانگونه که ) Perez et al. (2009در بررسیهاي
خود نشان دادند ،بازار مهمترين حلقة موجود در زنجيرة
گوشت بوده است .افزون بر اين Barari (2011) ،نيز بر
مؤلفههاي بازاري در ساختار صنعت مرغ تأکيد میکند.
با اين حال ،موضوع اصلی در خصوص بازار مرغ و
عملکرد زنجيرهها با مداخالت سياستی دولت مقارن
است که بر پيچيدگی موضوع میافزايد .در اين راستا،
) Dizyee et al. (2017تلفيق سياست آزادسازي بازار
ضمن کنترل بيماريهاي دامی را بهعنوان راهکاري براي
بهبود عملکرد مالی تمامی بازيگران زنجيره ارزش
میدانند.
يافتهها نشان داد که زنجيرهها در خصوص نهادهها و
نيز مشارکت با مرغداران مستقل با چالشهايی مواجهاند
که ارتباط تنگاتنگی با بازار دارد .در واقع ،نهادهها داراي
نوسانات قيمتی شديد و کيفيت متغير هستند و از طريق
شرکت پشتيبانی امور دام براي برخی زنجيرهها تأمين
میشود .اين موضوع سبب میشود تا حلقههاي
پاييندستی که پس از حلقة نهاده واقع میشود ،بهطور
جديتري دستخوش تغيير شوندTahamiPoor (2011) .
شواهد کافی براي نوسان قيمت برخی از نهادهها و تأثير
آن بر محصول نهايی (گوشت مرغ) فراهم آورده است.
بدين معنا که تغييرات شديد در قيمت برخی نهادهها
مانند خوراک ،جوجه يکروزه و غيره میتواند تغييرات
شديد قيمت در محصول نهايی را بههمراه داشته باشد.
همچنين ،مشارکت مرغداران مستقل با زنجيرهها از
سودمحوري در حوزة بازار تبعيت میکند و سبب شده تا
زنجيرهداران سطح مشارکت خود با مرغداران را تابع
سودآوري بازار تفسير کنند .اين موضوع میبايست از
طريق توسعة الزامات قانونی براي تحکيم روابط همکاري
مورد توجه قرار گيرد .افزون بر اينها ،نتايج نشان داد که
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برخی از ضعفهاي قانونی مانند قوانين مالياتی و بيمه
نيز بهعنوان چالشهايی مطرح هستند که سه زنجيرة
مورد مطالعه را تحت تأثير قرار دادهاند .چالشهاي
مطرحشده در خصوص قوانين مالياتی و بيمهاي گوياي
اين موضوع است که زنجيرهها تبعيض و تفاوت در
اجراي قوانين نسبت به ساير رقباي خود يعنی مرغدران
مستقل را مورد تأکيد قراردادهاند .در واقع ،قوانين
مالياتی و بيمهاي بهصورت يکسان و فراگير براي صنعت
طيور تدوين نشده است و اين تمايز در اجراي قوانين
منجر به کاهش انگيزههاي زنجيرهداران شده است.
بهطور کلی ،مطالعة زنجيرههاي يکپارچهشدة
عمودي توليد گوشت مرغ شواهدي فراهم آورد که نشان
میدهد ،عمده چالشها و آسيبهايی که آنها متحمل
شدهاند ،بهنوعی با حلقة «بازار» در ارتباط است .بنابراين،
میتوان استنباط نمود که زنجيرهها بنا بر ماهيت
بازارگرايی خود هر گونه تغييرات جزيی و يا شديدي که
از طريق عوامل محيطی و يا سياستی بر حلقههاي
مختلف آنها تأثير بگذارد ،در طول زمان خود را در
حلقة بازار نشان خواهد داد .بنابراين ،الزم است ،براي
توسعة زنجيرهها تمامی برنامهها با تحليل مقولة بازار و با
تمرکز بر آن تدوين شوند.
پژوهش حاضر با يک محدوديت عمده مواجه بود که
سعی شد نتايج نيز بر مبناي همين محدوديت تفسير
شود .زنجيره زربال بهعنوان يک زنجيرة خصوصی ـ
دولتی داراي بسترهاي فعاليتی متمايزي است که با
زنجيرههاي خصوصی ديگري که در اين مطالعه بررسی
شدهاند ،تا حدودي زياد تفاوت دارد .بنابراين ،سعی شد،
در فرايند کدگذاري و تفسير نتايج به اين تفاوتها توجه
شود و وجوه تمايز در نظر گرفته شود؛ با اين حال ،الزم
است اين زنجيره طی مطالعات آتی بهطور مجزا مورد
بررسی قرار گيرد و در يک مطالعة تطبيقی با
ساختارهاي زنجيرههاي خصوصی مقايسه شود.

پيشنهادها

با توجه به آسيبهاي زنجيرهها در ارتباط با بازار
فروش ،موارد زير پيشنهاد میشود:
 .1شرکت پشتيبانی امور دام میبايست با کمک
نظام مديريت هوشمند از سهم مداخالت مستقيم خود
در بازار بکاهد و از طريق محولکردن مراتب اجرايی
سياستهاي تنظيم بازاري به ساير کنشگران بازار ،بر
نقش مديريتی و نظارتی خود بيفزايد.
 .2شرکت پشتيبانی امور دام میبايست از شيوههاي
مختلفی مانند عقد قرارداد با زنجيرهها ،ذخاير
استراتژيک خود را از کانال زنجيرهها به بازار عرضه کند
و نقش نظارتی را براي خود محفوظ دارد .الزم به ذکر
است که زنجيرهها به دليل برخورداري از زيرساختهايی
مانند سردخانه و کشتارگاه میتوانند هزينههاي نگهداري
و عرضة اين شرکت را کاهش دهند.
 .3برنامهريزيهاي الزم براي افزايش همکاريهاي
مرغداران مستقل با زنجيرهها میتواند بسترهاي الزم
براي تمرکز بر زنجيرهها را فراهم کند و بدين ترتيب،
عرضة مرغ از رهگذر زنجيرهها با سهولت بيشتري صورت
پذيرد .در اين راستا ،زنجيرهها میتوانند طی
همکاريهايی که با مرغداران مستقل برقرار میکنند،
تعامالت خود را با شرکت پشتيبانی امور دام بهبود
بخشند و از ميزان آسيبهاي خود بکاهند.
 .4الزم است قوانين مربوط به مالياتها براي
زنجيرهها متناسب با ساير بخشهاي صنعت طيور تعديل
شود و يکپارچگی در خصوص ساختارهاي قانونی منجر
به افزايش انگيزهها شود.
 .5زنجيرههاي فعال در استان مازندران به صورت
اتحاديه منطقهاي شکل گيرند و مورد حمايت واقع شوند
تا بتوانند مسؤليت پاسخگويی در جهت تأمين درصد
مشخصی از بازار کشور را تقبل نمايند .اين موضوع
کمک میکند تا ضمن فراهمشدن زمينههاي آمايش
زنجيرهها ،از نوسانات قيمتی کاسته شود و موجبات
تنظيم بازار به دور از مداخالت مستقيم دولت فراهم
شود.
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