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Today, global competition, changing markets and new technologies by creating value chains have led to 
increased value in manufactured products. The purpose of creating value chains, especially in the livestock 
sector, is to improve performance, reduce operating costs and reveal opportunities in the business. Recogni-
tion of the effective factors and obstacles in the sheep value chain is one of the most important factors of the 
development of these chains. Thus, in this study, effective factors and the challenges facing the development 
of the value chain of sheep meat in Lorestan province were studied. The main paradigm of research was 
mixed. In the quality section, 43 people were selected through the targeted and snowball method. In the 
quantitative section, 382 people were selected and examined in two stages by the simple cluster sampling 
method. The results showed that social problems explain 24.21% of the variance of the challenges facing the 
development of sheep value chain in Lorestan province, management problems 14.21%, financial problems 
8.67% and technical problems 6.67%. Modeling of interactive structural equations in SMART-PLS3 software 
showed that the overall goodness-of-fit criteria of the confirmatory factor analysis had a moderate fit in the 
current model. Then, the measurement model showed that the economic factor, government policies and 
information technology with a coefficient of determination of 35% have the greatest role in the develop-
ment of the value chain of mutton in Lorestan province. In this regard, in the present study strategies have 
been proposed to reduce the cost of the sheep meat value chain through governmental policies and exploit-
ing the opportunities hidden in information and communication technology.
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Extended Abstract

1. Introduction

here is a high potential for sheep breed-
ing in Lorestan province due to climatic 

conditions and rich pastures. However, all stages of pro-
duction have very important problems in processing, mar-
keting and even the pre-production stage of sheep meat. 
The main problems of the value chain of sheep meat in 
Lorestan province include livestock sales, lack of per-
formance of the meat value chain, and lack of attention T

Citation: Chamcham, J., Mirakzadeh, A.A., & Rostami Ghobadi, F. (2021). [Explaining the Effective Factors and Chal-
 lenges in the Development of the Value Chain of Sheep Meat in Lorestan Province (Persian)]. Journal of Rural Research, 12(2),
404-417, http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.320771.1629

 : : http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.320771.1629

Use your device to scan 
and read the article online

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommer-
cial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.320771.1629 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.320771.1629 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.320771.1629 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.320771.1629 


Summer 2021. Vol 12. Num 2

405

to traditional and industrial production centers of sheep 
meat. These problems lead to a reduction in the food se-
curity of the low-income and middle-income consumers, 
the lack of healthy nutrition, the loss of national capital 
(pastures), and the wastes of human potential. On the oth-
er hand, attention to effective factors and optimal use of 
these factors will lead to increasing economic efficiency 
and maintaining and enhancing the interests of producers 
and consumers. Hence, the main objective of this study is 
to investigate the effective factors and challenges of the 
development of the sheep meat value chain in Lorestan 
province.

2. Methodology

The general approach of the present study was mixed, 
sequential and exploratory research. The data collection 
method was through interviews, the study of library docu-
ments and a questionnaire. The statistical population of 
the research was examined separately in two parts: quan-
titative and qualitative. In the qualitative part of the study, 
the study population consisted of all the people involved 
in the value chain of sheep meat in Lorestan province. 
The samples were saturated in the qualitative section by 
targeted sampling and snowball method by interviewing 
43 people. The statistical community in the quantitative 
part contains about 35,000 traditional farmers in the Lo-
restan province and according to the Morgan table, 382 
persons were selected and analyzed using cluster and 
random sampling methods at two stages. The data were 
analyzed using the SPSS20 tool.

3. Results

In the qualitative part, the problems of the develop-
ment of the sheepmeat value chain were classified into 
22 main categories and in five stages of pre-production, 
production, processing, marketing and consumption. The 
results showed that the most important problems of the 
pre-production section were the high price of fodder and 
animal feed. In the production sector, the main problem 
was long-term return of capital. In the processing sector, 
it was the lack of basic facilities. In the distribution and 
marketing department, it was the unfair distribution and 
in the consumer circle, it was meat price fluctuations. 
The results of the exploratory analysis showed that the 
most important problems in the value chain of sheep meat 
were social problems, which generally account for 24.21 
percent of the total variance of the variables. Structural 
equation modeling in SMART-PLS3 software showed a 
measurement model of the challenges of advancing the 
value chain that had moderately fitted. The measurement 
model showed that economic factors, government policy 

and information technology have the most important role 
in the development of the sheep meat value chain in Lo-
restan province.

4. Discussion

Proper management can be used to increase the perfor-
mance of sheep meat value in Lorestan province. This 
proper management is part of the process of increasing 
the value chain performance of the sheep. In this regard, 
the results of exploratory factor analysis and confirma-
tory factor analysis showed that all the social, technical 
and financial challenges of management are significant 
predictors of the value chain function of sheep in Lores-
tan province. Social barriers, including non-cooperative 
organizations in preparing inputs, are the most important 
problems in the development of the sheep meat value 
chain in Lorestan province. Findings of Synnove Moulton 

(2015) have demonstrated that lack of partners and super-
vising organizations is an important obstacle for the meat 
value chain. Also, three important variables of informa-
tion technology, government policies and economic con-
ditions had a positive and significant effect on the value 
chain performance of sheep. Information technology in 
the production process of a product can prevent wast-
age of resources and increase productivity. M. Roba et al. 

(2018) consider information factors and information tech-
nology to be effective in increasing the efficiency of the 
meat value chain. A. Kemper (2020) also states that social 
communication, including social media, is a good way 
to improve the consumption of meat by the consumer. It 
is difficult to prepare livestock food under the country's 
economic conditions. Sanctions on the country have re-
duced the value of the domestic currency, have led to the 
reluctance of farmers to produce fodder and as a result, 
decreased livestock income. However, the government 
makes it possible to grow the value chain with agricul-
tural support policies.

5. Conclusion

Information technology is the most important factor in 
value chain development to prevent wastage of resources 
and increase productivity. By raising farm awareness 
through virtual training and increasing technical informa-
tion, the farmer will be able to produce a higher quality 
product. The government’s current policies provide the 
least support to the farmer and the farmer is not able to 
increase performance under the difficult production con-
ditions. It is, therefore, necessary to adopt the general and 
regional policies of the state to develop the value chain of 
sheep meat in the Lorestan province. Lack of cooperation 
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of responsible organizations in different stages of produc-
tion creates many problems for farmers. Effective organi-
zational communication determines the possibility of the 
organization monitoring the observance of health stan-
dards, timely preparation of animal feed, and legal and 
financial support. This ensures the health of the consumer 
community and increases the quality of production.
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امروزه رقابت جهانی، تغییر بازار و فناوری های جدید با ایجاد زنجیره های ارزش منجر به ارزش افزایی در محصوالت تولیدی شده است. 
هدف از ایجاد زنجیره های ارزش بخصوص در بخش دامپروری، بهبود عملکرد، کاهش هزینه های عملیاتی و آشکار کردن فرصت های نهفته 
در کسب وکار است. از این  رو در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر و نیز چالش های پیش روی زنجیره ارزش گوشت گوسفند پرداخته 
شد. رویکرد کلی پژوهش تحقیق آمیخته با راهبرد طرح متوالی بود. جامعه موردبررسی در دو بخش کیفی و کمی به صورت جداگانه 
موردبررسی قرار گرفت. در بخش کیفی 43 نفر به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی 382 نفر به با روش خوشه ای و 
تصادفی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مشکالت اجتماعی 24/21 درصد، مشکالت مدیریتی 41/21 درصد، مشکالت 
مالی 8/67 درصد و مشکالت فنی 6/67 درصد واریانس چالش های پیش  روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان را 
تبیین می کنند. مدل سازی معادله های ساختاری تعاملی در نرم افزار SMART-PLS3 نشان داد معیارهای کلی نیکویی برازش تحلیل 
عامل تأییدی، نشان دهنده برازش متوسط مدل اندازه گیری متغیرهای چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند بود. 
سپس مدل اندازه گیری نشان داد عامل اقتصادی، سیاست های دولت و فناوری اطالعات با ضریب تعیین 35 درصد بیش ترین نقش را  
توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان دارد. در این راستا در تحقیق حاضر راهکارهای کاهش هزینه های زنجیره تولید 

گوشت گوسفند از رهگذر سیاست های دولتی و با به کارگیری فرصت های نهفته در فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه شده است.

کلیدواژه ها: 
زنجیره ارزش، گوشت 

گوسفند، توسعه، 
ارزش افزوده، لرستان

تاریخ دریافت: 26 اسفند 1399
تاریخ پذیرش: 13 تیر 1400

مقدمه

بخش دامپروری به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی نقشی 
 (Azadi Abdoli et al., 2015) اساسی در امنیت غذایی جامعه داشته
و توجه به تغذیه مناسب آن منجر به تأمین سالمت و بهداشت 
 .(Pourghasem et al., 2013) و جامعه می شود  خانواده  شخص، 
پرورش دام در اشتغال زایی نیز دارای اهمیت فراواني بوده که در 
سال های اخیر این اشتغال در لوای روش هاي سنتي کارایی خود 
را از دست داده  که در این میان به کارگیری روش های علمي نوین 
اهمیت روزافزوني یافته است. این سیاست ها طیف گسترده ای از 
مداخالت را در بر می گیرد که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 
 (Dashti قیمت و بازار تولیدات دامی را تحت تأثیر قرار می دهند
(et al., 2015. این امر در بخش کشاورزی به دلیل افزایش پیوسته 

تقاضا برای مواد غذایی منجر به رشد تولید و اشتغال، افزایش 

بهره وری با اعمال تمرکززدایی، افزایش کیفیت تولید و فرآوری 
محصوالت (Afsharpour et al., 2014) و در نهایت استفاده از تمام 

پتانسیل های موجود در راستای توسعه کشاورزی شود. 

استان لرستان با دارا بودن 1749600 رأس گوسفند، هشتمین 
استان است که از این نظر مشاغل و فعالیت های اقتصادی متعددی 
را به خودش اختصاص که رشد اقتصادی استان را تا حد زیادی 
تحت تأثیر قرار داده است. از طرفی وجود شرایط کوهستانی و 
مراتع غنی، پتانسیل باالیی در پرورش گوسفند در استان لرستان 
وجود دارد. این در حالی است که تمام مراحل تولید، فراوری، 
بازاریابی و حتی مرحله قبل تولید گوشت گوسفند دارای معضالت 
بسیار مهمی است که منجر به کاهش عملکرد زنجیره ارزش تولید 
گوشت گوسفند در استان شده است. نتایج تحقیق حاضر در 
سطح استان می تواند موردتوجه سازمان های مسئول قرار گرفته 
و برای رفع موانع موجود اقدامات الزم را به عمل آورند. همچنین 

1- دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

تبیین عوامل مؤثر و چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان
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سیاست گذاری  و  تصمیم گیری  در  زنجیره  این  توسعه  عوامل 
توسعه این بخش در سطح ملی، منطقه ای و محلی قابل استناد 
هستند. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر 
و چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در 
استان لرستان است. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که 
عوامل مؤثر و چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت 

گوسفند در استان لرستان کدام اند؟

مروری بر ادبیات موضوع

زنجیره ارزش به عنوان مؤلفه اصلی و یا به عبارتی طالیی ترین 
کلید موفقیت در اقتصاد دانایی محور شامل فعالیت هایی است 
که برای سازمان دارای ارزش افزوده بوده، می تواند فرآیند تولید 
و عرضه محصول را تسهیل کرده و محصول نهایی را از جهت 
 .(Ansari Ranani, & Ghasemi Namaghi, 2010) قیمت، رقابتی سازد
مهم ترین کارکرد زنجیره های ارزش، ایجاد ارزش افزوده محصوالت 
تولیدی است. به اعتقاد رودونر1 )2005( در مدل زنجیره ارزش، 
محصول به ندرت به صورت مستقیم در سیستم مصرف می شود. 
یک محصول در محل تولید، همراه با سایر محصوالت منتقل، 
 (Fearne et بسته بندی و در نهایت به دست مصرف کننده می رسد
(al., 2009. در این راستا تعاریف مرتبط با زنجیره ارزش را می توان 

و  برگ2  در  ارزش که توسط ون  در سه مفهوم اصلی زنجیره 
همکاران )2008( شامل مفهوم فیلیر3، مفهوم پورتر4 و مفهوم 
جهانی تحلیل زنجیره ارزش خالصه کرد. در مفهوم زنجیره ارزش 
از نظر فیلیر، تأکید بر جریان فیزیکی کاالها از تولیدکنندگان به 
مصرف کنندگان دارد (Essang et al., 2003). مفهوم پورتر از زنجیره 
ارزش بر مزیت رقابتی کسب وکارها تأکید می کند که ممکن است 
در این فرآیند هیچ کاالی فیزیکی تولید و یا تبدیل نشود و در حد 
خدمات باقی بماند. مفهوم جهانی تحلیل زنجیره ارزش راهی برای 
شرکت ها و کشورها برای پیشرفت از طریق ادغام جهانی محسوب 

 .(Miehlbradt, 2007) می شود

فلر5 و همکاران )2006( در تعاریف زنجیره ارزش و زنجیره 
این  قائل شده اند که  این دو مفهوم  بین  اندکی  تفاوت  تأمین، 
تفاوت اغلب در زبان رایج در ادبیات کسب وکار و تحقیقات مربوطه 
لحاظ نمی شود. از نظر آن ها موضع زنجیره تأمین در ارتباط با 
جریان رو به پایین کاال از مبدأ به مشتری است اما زنجیره ارزش، 
مشتری منبع ارزش است و ارزش به شکل تقاضا، از مشتری به 
تأمین کننده جریان می یابد (Sporleder & Boland, 2011). در این 
میان توسعه زنجیره های تولید در حوزه محصوالت غذایی منجر 
به تکامل حلقه های زنجیره ارزش، همکاری سازمان ها و حلقه ها 

1. Roduner
2. Van den Berg
3. Filiere
4. Porter
5. Feller

به صورت عمودی و افقی و توسعه خوشه های کسب وکار شده که 
 (Miller & Mork, از مزایای اولیه آن تولید در واحد مقیاس است

.2013)

افزایش  برای  را  ظرفیتی  کشاورزی  در  ارزش  زنجیره 
در  و  پاسخگویی  قدرت  کسب وکار،  یکپارچه سازی  کارایی، 
 (Ahmadi Jalali می کند  فراهم  را  بازار  در  رقابت پذیری  نهایت 
صنایع  و  کشاورزی  در  ظرفیت  افزایش   .Moghadam, 2013)

وابسته آن، مؤثرترین راه برای افزایش امنیت غذایی و کاهش فقر 
است (Synnove Moulton, 2015). این در حالی است که نظام های 
پیچیده زنجیره ارزش در معرض محدودیت انسانی قرار گرفته 
و منجر به چالش های مدیریتی بین حلقه های مختلف زنجیره 
می شوند (Du Plessis Scheepers Jordaan, 2017). از طرفی تولید و 
توزیع غذا به یک فعالیت پرریسک تبدیل شده است. با شناسایی 
چالش های موجود در زنجیره می توان با ارائه راهکار مناسب به 

تکامل خود ادامه دهند.

ارزش  زنجیره  مفهوم  از  برداشت شده  مفاهیم  اساس  بر 
محققان اندکی به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه زنجیره ارزش 
بر  پرداخته اند.  زنجیره  این  چالش های  نیز  و  گوسفند  گوشت 
ارزش  زنجیره   )2018( همکاران  و  نیدموال6  یافته های  اساس 
محصوالت کشاورزی تحت تأثیر حمایت های دولتی، غیردولتی 
و بخش بانکی عملکرد بهتری را از خود نشان می دهند. ای کمپر7 
)2020( عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله ذائقه مصرف کننده 
ذکر  گوشت  مصرف  حلقه  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  را 
از  اجتماعی  ارتباطات  است  معتقد  وی  میان  این  در  کرده اند. 
جمله رسانه های اجتماعی پیام های قابل قبول و قانع کننده ای را 
برای میزان مصرف گوشت فراهم می کند. بونسیک8 و همکاران 
)2019( در بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حلقه تولید استانداردها 
و قوانین ملی و بین المللی را از الزامات کیفیت این حلقه بیان 
می کنند. از نظر سانچز ماسیاز9 و همکاران )2018( سیستم های 
تولید، عوامل محیطی و ژنتیکی، نظام های مدیریتی، رژیم غذایی 
و وضعیت سالمتی، سن، جنسیت و مدیریت تولیدمثل بر کیفیت 
تولید گوشت تأثیر چشمگیری دارد. ژانگ10 و همکاران )2018( 
درآمد را فاکتور مهمی در خرید گوشت مرغ و گوشت گوسفندی 
عنوان کردند. الگوی مصرف گوشت تحت تأثیر تغییرات درآمد 
قرار خواهد گرفت. ام روبا11 و همکاران )2018( نیازهای اطالعاتی 
خاص بازرگانان مانند دامنه قیمت ها در بازارهای مختلف، میزان 
رقابت، تقاضای باال و ویژگی های خاص دام ها را عوامل مؤثر در 
زنجیره ارزش گوشت بیان کرده اند. از نظر آن ها روابط تجار با 

6. Nidumolu
7. A.Kemper
8. Buncic 
9. Sánchez-Macías
10. Zhang 
11. M. Roba 
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زنجیره ارزش گوشت تأثیر بسزایی در رشد این زنجیره خواهد 
داشت. 

در رابطه با چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت 
یافته های سینوومالتون12 )2015( نشان می دهد که مهم ترین 
مشکالت در پرورش گوشت بز، عرضه نامناسب گوشت در هتل ها، 
کیفیت ضعیف عرضه و عدم وجود تسهیل کننده برای نظارت 
مشکالت  مهم ترین   )2012( وان درمروی13  است.  معامالت 
زنجیره ارزش گوشت در آفریقای جنوبی قاچاق بره ها و عدم وجود 
دستگاه نظارتی در مناطق دورافتاده را قید کرده  است. آلمایه هو14 
)2011( در بررسی زنجیره ارزش در اتیوپی چالش اصلی برای 
ارزش، تجارت غیرقانونی فرامرزی  تولید گوشت گاو و زنجیره 
بازار  با  اطالعات مرتبط  و  تولیدات  به  است. دسترسی محدود 
مانند سیستم های تولید، قیمت ها، رقبا، ترجیحات مصرف کننده 
و  تجهیزات  دارایی ها،  در  برای سرمایه گذاری  فقدان سرمایه  و 
نهاده ها که کیفیت را بهبود می بخشد، چالش های عمده ای است 

که زنجیره ارزش بازار با آن مواجه است. 

بررسی مبانی نظری و پژوهش های صورت گرفته در تحقیق 

12. Synnove Moulton
13. Van der Merwe
14. Alemayehu

فقط  کدام  هر  گرفته  صورت  مطالعات  می دهد  نشان  حاضر 
بخشی از مشکالت و یا عوامل مؤثر بر زنجیره ارزش کشاورزی  
را موردبررسی قرار داده اند. اما در تحقیق حاضر سعی شد با دید 
ارزش  زنجیره  بر  مؤثر  عوامل  و  چالش ها  موضوع  به  جامع نگر 
گوشت گوسفند پرداخته شود. از طرفی فرض محققین بر این بود 
شرایط بومی استان لرستان بخصوص تولید محصوالت گوشتی 
)گوسفندی( در این استان ممکن است چالش های متفاوت و 
مختص دامداران این منطقه را داشته باشد که در هیچ یک از 
تحقیقات نیامده است. لذا با لحاظ کردن بخش کیفی تحقیق 
در بررسی چالش های پیش روی زنجیره ارزش گوشت گوسفند 
در استان لرستان سعی شد بر غنای تئوری و تحقیقی پژوهش 
حاضر افزوده شود. در نهایت با توجه به نتایج مطالعات پیشین 
گوسفند  گوشت  ارزش  زنجیره  در  اثرگذار  عوامل  در خصوص 
در استان لرستان، این عوامل شامل قوانین موجود، برنامه های 
دولت، شرایط اقلیمی، روابط سازمانی، فناوری اطالعات و شرایط 
اقتصادی حاکم به دست آمدند. از طرفی چالش های موجود در 
دسته بندی  مدیریتی  و  مالی  فرهنگی،   - اجتماعی  بخش  سه 
شدند. چارچوب مفهومی مطالعه در تصویر شماره 1 قابل مشاهده 
است. در صورتی که مفاهیم جدیدی در بخش کیفی به مؤلفه های 
موجود در تصویر شماره 1 اضافه شود در بخش تحلیل داده ها 

و به روش تحلیل عاملی تأییدی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی تحقیق. منبع: برگرفته از تحقیق، 1399
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روش شناسی تحقیق

با  آمیخته  تحقیق  روش  نوع  از  حاضر  تحقیق  کلی  رویکرد 
غلبه رویکرد کمی بوده است. دو هدف اصلی در تحقیق حاضر 
روی  پیش  چالش های  اول  هدف  در  گرفت.  قرار  موردبررسی 
از  استفاده  با  استان  در  ارزش گوشت گوسفند  زنجیره  توسعه 
پارادایم آمیخته و روش توصیفی موردبررسی قرار گرفت. هدف 
دوم بررسی تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه زنجیره ارزش 
گوشت گوسفند در استان بود که به صورت کمی و با روش علی- 
ارتباطی موردبررسی قرار گرفت. در هدف اول از طرح آمیخته و 
از نوع اکتشافی و متوالی استفاده شد. بدین ترتیب که یافته های 
چالش های  زمینه  در  موجود  خألهای  به عنوان  کیفی  بخش 
زنجیره ارزش گوشت گوسفند و تکمیل کننده بخش کمی بود 
مصاحبه  طریق  از  داده ها  جمع آوری  روش   .(Dehkordi, 2011)

عمیق و نیمه ساختارمند فردی و گروهی متمرکز و مدارک و اسناد 
کتابخانه اي و پرسشنامه صورت گرفت. مصاحبه های فردی با 22 
نفر در 6 نوبت و به طور متوسط هر کدام 1 ساعت و 20 دقیقه و 
در مجموع 26 ساعت و 5 دقیقه به طول انجامید. مصاحبه های 
گروهی در 4 نوبت و با 4 گروه مختلف و به طور متوسط 2 ساعت 
مختلف  حوزه های  در  کارشناسان  دیدگاه های  نوبت،  هر  در 

موردبررسی قرار گرفت.  

به طور  کیفی  و  کمی  بخش  دو  در  تحقیق  آماری  جامعه 
جداگانه بررسی شد. در بخش کیفی جامعه موردمطالعه شامل 
افراد درگیر در حلقه های زنجیره ارزش گوشت گوسفند  کلیه 
در استان لرستان بود. این افراد شامل افراد مشغول در بخش 
تولید نهاده های دامی، دامداران سنتی و کارشناسان بخش امور 
با روش نمونه گیری  پشتیبانی بودند. نمونه ها در بخش کیفی 
هدفمند و گلوله برفی  با مصاحبه با 43 نفر به اشباع داده ها رسید. 
دامداران  حدود 35000  شامل  کمی  بخش  در  آماری  جامعه 
سنتی دارای دام سبک )گوسفند( در استان لرستان بودند که 
بر اساس جدول مورگان 382 نفر از آن ها انتخاب و موردبررسی 
قرار گرفتند. نمونه های موردمطالعه به وسیله روش نمونه گیری 
خوشه ای از بین 11 شهرستان استان لرستان در 5 شهرستان، 
پلدختر، بروجرد، خرم آباد، دلفان و درود انتخاب شدند. در بخش 
کیفی مسائل زنجیره ارزش موردبررسی قرار گرفت و بعد از تحلیل 
محتوای ادراکی، چالش های استخراج شده طبقه بندی شدند. در 
مرور  بخش  در  به دست آمده  اطالعات  ترکیب  با  بعدی  مرحله 
ادبیات مرتبط، پرسشنامه محقق ساخته، مشکالت زنجیره ارزش 
در بین دامداران و عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره ارزش گوشت 
گوسفند موردبررسی قرار گرفت. عملکرد زنجیره ارزش به وسیله 
شاخص های عملکرد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با 
مرور ادبیات و بررسی نظریه متخصصان فن تدوین گردید. عملکرد 
کلی با حاصل جمع عملکرد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی 

و فنی به دست آمدند.

از  کیفی  روش های  از  اهداف حاصل  روایی  تعیین  به منظور 
موثق  معیار  چهار  و   (Cohen et al., 2004) سازی  مثلث  روش 
بودن گابا و لینگولن15 )1981( شامل: باورپذیری، تأییدپذیری؛ 
تعیین  به منظور  شد.  استفاده  انتقال پذیری  و  اطمینان پذیری 
پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. 
آلفای کرونباخ 0/92 به دست آمد که حاکی از قابل اعتماد بودن 
SMART- و Spss20 ابزار تحقیق است. داده ها با استفاده از ابزار

PLS3 تجزیه وتحلیل شدند. 

یافته ها

استان  در  گوسفند  ارزش گوشت  زنجیره  توسعه  چالش های 
لرستان

در بخش کیفی تحقیق مشکالت توسعه زنجیره ارزش گوشت 
گوسفند در 22 مقوله اصلی و در 5 مرحله قبل تولید، تولید، 
فرآوری، بازاریابی و مصرف طبقه بندی شد. نتایج جدول شماره 1 
نشان داد مهم ترین مشکالت بخش قبل تولید قیمت باالی علوفه 
و خوراک دام با 30 تکرار و وابستگی به نهاده های وارداتی با 25 
تکرار بودند. در بخش تولید مهم ترین مشکالت برگشت سرمایه 
در مدت طوالنی با 28 بار تکرار و باال بودن هزینه بهداشت و 
درمان دام با 16 بار تکرار به دست آمد. در بخش فرآوری کمبود 
امکانات اولیه موردنیاز برای تهیه محصوالت فرآوری شده با 26 
بار تکرار و مشارکت اندک خانواده در فرآوری با 21 بار تکرار 

مهم ترین مشکالت بودند. 

در حلقه توزیع و بازاریابی مهم ترین مشکالت شامل تهیه و توزیع 
غیرعادالنه نهاده ها با 33 بار تکرار و نبود سازمان های متولی توزیع 
عادالنه با 26 بار تکرار به دست آمدند. در حلقه مصرف کننده نیز 
نوسانات قیمتی گوشت با 38 بار تکرار و پایین بودن قدرت خرید 

مصرف کننده با 32 بار تکرار مهم ترین مشکالت به دست آمدند. 

هر  سهم  تعیین  و  تحقیق  متغیرهای  دسته بندی  به منظور 
یک از عامل ها در توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند استان 
لرستان، از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. محاسبات 
انجام شده نشان می دهد که انسجام درونی داده ها برای بهره گیری 
بارتلت  از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است )آماره 
در سطح یک درصد معنی دار بوده است، )P= 0/000 و میزان 
آماره KMO=0/82(. به منظور قضاوت در مورد بهترین فاکتورها 
از دو عامل واریانس تبیین شده توسط عامل ها و اندازه مقدار 
ویژه استفاده شد. نتایج به دست آمده در جدول شماره 2 نشان 
تغییرات  کل  از  درصد  مذکور حدود 53/78  عامل  می دهد 4 
مربوط به مسائل و مشکالت زنجیره ارزش گوشت گوسفند در 
استان لرستان را تبیین می کنند و واریانس باقی مانده مربوط به 

متغیرهایی است که در این تحقیق اندازه گیری نشده اند. 

15. Guba & Lincoln
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جدول 1. موانع اصلی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان.

فراوانیمشکالت زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستانحلقه های زنجیره ارزش گوشت گوسفند

قبل تولید

30قیمت باالی علوفه و خوراک دام
25وابستگی به نهاده های وارداتی

18کمبود خوراک دام 
14عدم همکاری سازمان های متولی در تهیه نهاده ها

12کیفیت پایین خوراک دام
10فقدان انبار مناسب برای نگهداری خوراک دام

28برگشت سرمایه در مدت طوالنی
16باال بودن هزینه بهداشت و درمان دام

14شرایط نامناسب نگهداری دام

تولید

11کمبود امکانات تولید طیف وسیعی از دام ها
9وجود داروهای تقلبی در درمان دام

8کمبود نیروی کار
5نظارت پایین متخصصان در درمان و تولید دام

4کمبود امکانات فراوری طیف وسیعی از محصوالت دامی

فرآوری

26کمبود امکانات اولیه موردنیاز برای تهیه محصوالت فرآوری شده
21مشارکت اندک خانواده در فرآوری 
19انعطاف پذیری کم در تولید فرآوری

15عدم فراوری محصوالت به صورت بهینه

توزیع و بازاریابی
33تهیه و توزیع غیرعادالنه نهاده ها

26نبود سازمان های متولی توزیع عادالنه

رفتار مصرف کنندگان
38نوسانات قیمتی گوشت

32پایین بودن قدرت خرید مصرف کننده
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  

جدول 2. عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی، چالش های توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان.

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژهنام عاملردیف

7/50624/21224/212عامل اول1
4/40714/21738/429عامل دوم2
2/6918/67947/108عامل سوم3
2/0696/67453/782عامل چهارم9

KMO= 0.82  ,  P = 0.000 
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1399                                                                                                  
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جدول 3. چالش های استخراج شده در توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان.

بار عاملیعامل ها: مشکالت زنجیره ارزش گوشت گوسفندشماره عامل

مشکالت اجتماعی1

0/81عدم همکاری سازمان های متولی در تهیه نهاده ها
0/80واسطه گری

0/79وضعیت ارتباط ضعیف دامداران با سازمان تعاونی های روستایی و عشایری
0/77عدم حمایت حقوقی 

0/77حمایت های پایین فنی و تخصصی
0/52ارتباط ضعیف دامداران با سازمان دامپزشکی

0/48عدم مشارکت مسئوالنه دست اندرکاران
0/46مشارکت اندک خانواده در فرآوری

مشکالت مدیریتی2

0/83قاچاق دام
0/81عرضه کم خوراک دام

0/80دسترسی کم به خوراک دام
0/54تهیه و توزیع غیرعادالنه نهاده ها

0/47عدم خودکفایی در تولید خوراک دام
0/44عدم فراوری محصوالت به صورت بهینه
0/42نبود سازمان های متولی توزیع عادالنه

0/35کمبود نیروی کار
0/31صعب العبور بودن مناطق برای حمل ونقل

مشکالت مالی3

0/77قیمت باالی علوفه و خوراک دام
0/72باال بودن هزینه درمان و بهداشت دام

0/68برگشت سرمایه در طوالنی مدت
0/67شرایط سخت اخذ تسهیالت بانکی
0/57تأثیر منفی شرایط اقتصادی بر تولید

0/43قدرت خرید پایین مصرف کننده
0/34نوسانات قیمتی

0/31کمبود امکانات تولید طیف وسیعی از دام ها

مشکالت فنی4

0/71شرایط نامناسب نگهداری دام
0/70تولید خوراک کم کیفیت

0/64انعطاف پذیری کم در تولید فرآوری
0/63توانایی پایین دامدار در تولید علوفه

0/63افت الشه پس از کشتار
0/51تعداد سقط و سخت زایی دام ها در سطح وسیع
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بر اساس یافته های بخش کیفی شاخص های مشکالت فنی 
به تحلیل عامل اکتشافی اضافه گردید. در بررسی اولویت بندی 
بر  لرستان  استان  ارزش گوشت گوسفند در  زنجیره  مشکالت 
اساس آماره های جدول شماره 3، عامل اول مرتبط با مشکالت 
اجتماعی است. مقدار ویژه این عامل برابر با 7/506 است، که در 
واقع 24/21 درصد از کل واریانس متغیرها را به خود  اختصاص 
می دهد. بنابراین این عامل مهم ترین چالش توسعه زنجیره ارزش 
به شمار می رود. مهم ترین مشکالت اجتماعی توسعه زنجیره ارزش 
گوشت گوسفند عدم همکاری سازمان های متولی در تهیه نهاده ها 
با بار عاملی 0/81 و واسطه گری با بار عاملی 0/80 هستند. عامل 
دوم مشکالت مدیریتی است. مهم ترین چالش این بخش قاچاق 
دام با بار عاملی 0/83 و مقدار ویژه این عامل برابر با 14/21 است 
که بعد از چالش های اجتماعی در رده دوم قرار دارد. عامل سوم به 
مشکالت مالی و مهم ترین آن شامل قیمت باالی علوفه و خوراک 
دام با بار عاملی 0/77 به دست آمد. مشکالت مالی 8/67 درصد 
از مشکالت زنجیره ارزش گوشت گوسفند را تبیین می کند. عامل 
چهارم مشکالت فنی هستند که شامل شرایط نامناسب نگهداری 
با بار عاملی 0/71 به عنوان مشکل اصلی این بخش در توسعه 

زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان به دست آمد. 

در نهایت بنا به تلفیق نتایج بخش کیفی و کمی، 4 مشکل 
اجتماعی،  مشکالت  شامل  گوسفند  گوشت  ارزش  زنجیره 

مدیریتی، مالی و فنی تدوین و به منظور بررسی ساختاری این 
4 عامل مهم از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. همان طور 
 NFI که از مقادیر ارائه شده در جدول شماره 4 آمده است معیار
برابر با 0/71، معیار Q2 با عدد 21/ 0و SRMR نیز با میزان 0/09 
تا حدی نشان دهنده تناسب مدل است. در کل معیارهای کلی 
نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی )به منظور اعتبارسنجی( در 
اندازه گیری  تصویر شماره 2 نشان دهنده برازش متوسط مدل 
متغیرهای چالش های پیش روی توسعه زنجیره ارزش گوشت 

گوسفند در استان لرستان است. 

معادالت  مدل سازی  نرم افزار  از  استفاده  با  بعدی  مرحله  در 
ساختاری به بررسی ضرایب رگرسیونی و میزان تأثیر هر یک 
از عوامل مؤثر بر توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند پرداخته 
نتایج جدول شماره 5 نشان داد در بین 6 عامل قوانین  شد. 
سازمانی،  روابط  اقلیمی،  شرایط  دولت،  سیاست های  موجود، 
فناوری اطالعات و شرایط اقتصادی حاکم ارزش تنها سه عامل 
سیاست های دولت، شرایط اقتصادی و فناوری اطالعات در سطح 
تأثیر  و 9/604   2/754 ،2/942 ،t آزمون  میزان  با  درصد   99
معنی دار و مثبتی بر عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در 
استان لرستان داشته  و در نهایت حدود 35 درصد کل عملکرد 
زنجیره ارزش گوشت گوسفند توسط سه عامل مذکور تبیین شده 

است. تصویر شماره 3 برازش مدل ساختاری را نشان می دهد.

جدول 4. شاخص های برازش مدل.

SRMRNFIQ2معیارهای برازش مدل

0/090/710/21مقادیر
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بحث و نتیجه گیری

استان  در  گوسفند  گوشت  ارزش  زنجیره  عملکرد  افزایش 
لرستان در گرو مدیریت مناسب در رفع موانع و استفاده مناسب 
از عوامل مؤثر توسعه این زنجیره است. این مدیریت صحیح خود 
راهگشای بخشی از فرایند افزایش عملکرد زنجیره ارزش گوشت 
گوسفند است. در این راستا نتایج تحلیل عامل اکتشافی و به تبع 
آن اعتبارسنجی تحلیل عامل تأییدی نشان داد تمام چالش های 
مدیریتی، اجتماعی، فنی و مالی مطرح شده، پیش بینی کننده های 
قابل توجهی از عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان 
لرستان هستند. با وجود چالش ها مسلماً عملکرد زنجیره ارزش 
ایجاد  به  منجر  خود  امر  این  که  رفت  خواهد  پیش  افول  با 
شد.  خواهد  استان  در  اجتماعی  و  اقتصادی  عدیده  مشکالت 
از جمله عدم همکاری سازمان های متولی در  اجتماعی  موانع 
تهیه نهاده ها، مهم ترین مشکالت توسعه زنجیره ارزش گوشت 
گوسفند در استان لرستان هستند. ارتباط مؤثر سازمانی امکان 

نظارت سازمان بر رعایت موازین بهداشتی را مقدور می کند. این 
امر سالمت جامعه مصرف کننده را تضمین و کیفیت تولید را باال 
می برد. سازمان های تأمین کننده اعتبار با ارائه تسهیالت با توجه 
به نیازهای واقعی دامدار تا حد زیاد مشکالت مالی آن ها را مرتفع 
می کند. این امر امکان تولید با حداکثر امکانات را برای دامدار 
فراهم می سازد. همچنین سازمان های آموزش دهنده با تحقیق در 
رابطه با مسائل و مشکالت دامداران در راستای پرورش دام و تهیه 
بسته های آموزشی و بعضاً آموزش مستقیم کمک شایانی به باال 
بردن آگاهی دامداران در ابعاد مختلف تولید و پرورش گوسفند 
دارند. سازمان تعاونی روستایی و عشایری نیز در زنجیره ارزش 
گوشت گوسفند در استان لرستان به عنوان مهم ترین پشتیبان 
امکان فراهم سازی حمایت های فنی و تخصصی به دامدار را فراهم 
می سازد. حمایت حقوقی دامدار نیز به عهده این سازمان است. 
این سازمان همچنین می تواند در توزیع عادالنه نهاده های دامی 
به دامدار کمک قابل توجهی به عمل آورد. یافته های سینوومالتون 
)2015( نیز عدم وجود سازمان های همکار و ناظر را از موانع مهم 

جدول 5. اثرهای خطی مستقیم موردبررسی به همراه ضریب های معنی داری.

سطح معنی داریTانحراف معیارمیانگینعوامل مؤثر

0/0220/0520/9460/345-اقلیم
0/1080/0402/9420/003-سیاست های دولت
0/1480/0492/7540/006شرایط اقتصادی
0/0440/0561/3930/164عوامل سازمانی
0/4320/0459/6040/000فناوری اطالعات

0/2090/2541/2670/206قوانین

R=0/354
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زنجیره ارزش گوشت قید کرده است. 

مهم ترین مشکالت مدیریتی شامل قاچاق دام به دست آمد. 
همچنین مهم ترین مشکالت مالی قیمت باالی علوفه و خوراک 
دام و باال بودن هزینه درمان و بهداشت دام است. تمام این مسائل 
درهم تنیده و مرتبط با هم هستند. قیمت باالی نهاده ها برخی از 
دامداران را مجبور به قاچاق دام می کند. این امر به منظور تأمین 
هزینه های دام صورت می گیرد. پرورش دام به دلیل قیمت باالی 
علوفه و خوراک دام هزینه باالتری دارد و حتی اگر مخارج داروی 
دام و تلفات آن نادیده گرفته شود، هزینه نگهداری دام باعث شده 
پرورش گوسفند صرفه اقتصادی نداشته باشد و برخی از دامداران 
برای تأمین هزینه ها مجبور به قاچاق دام شوند. این امر در بیشتر 
مواقع موجبات گرفتاری آن ها را فراهم می آورد و خود به خود 
قیمت گوشت گوسفند در کشور را افزایش داده و مصرف کننده 
را تحت فشار قرار می دهد. در این راستا وان درمروی )2012( 
مهم ترین مشکالت زنجیره ارزش گوشت در آفریقای جنوبی را 
ارزش  زنجیره  اصلی  )2011( چالش  آلمایه هو  و  بره ها  قاچاق 
گوشت گاو در اتیوپی را، تجارت غیرقانونی فرامرزی ذکر کرده 
است که نتایج آن ها هم راستا با تحقیق حاضر هستند. از طرفی 
سازمان های  وجود  عدم  نیز   )2015( سینوومالتون  یافته های 
همکار و ناظر را از موانع مهم زنجیره ارزش گوشت قید کرده 

است. 

اطالعات، سیاست های  فناوری  این میان سه عامل مهم  در 
دولت و شرایط اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد 
زنجیره ارزش گوشت گوسفند داشتند. دنیای کنونی تحت تأثیر 
فناوری اطالعات عملکرد بیشتری در ابعاد مختلف دارد. با وجود 
شبکه های اجتماعی آگاهی دامدار در رابطه با ابعاد مختلف زنجیره 
ارزش بیشتر خواهد بود. فناوری اطالعات در صورتی که درست 
از آن استفاده شود جایگزین  هدایت شود و به موقع و صحیح 
بسیاری هزینه های گزاف سخت افزاری نمود و در نهایت عملکرد 
بهتر و باکیفیت تری را از فعالیت خود انتظار داشت. این یافته ها 
با نتایج ام روبا و همکاران )2018(، ای کمپر )2020( و سانچز 

ماسیاز و همکاران )2018( مطابقت دارد.

از طرفی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور امکان تهیه خوراک 
دام را برای دامدار دشوار کرده است. تحریم کشور، کاهش ارزش 
ارز داخلی، عدم ترغیب کشاورزان به تولید علوفه و در نتیجه 
کاهش درآمد دامدار را در پی داشته است. تمام موارد مذکور 
از  را  دامدار  تا حدی  و  شده  تعدیل  دولت  حمایت  در صورت 
آسیب های مالی در امان نگاه می دارد. در این میان نقش دولت 
در قیمت گذاری، مداخله در واردات و صادرات خوراک و تضمین 
خرید دام می تواند شرایط اقتصادی را به نفع دامدار تعدیل کند. 
این وظیفه در حوزه وظایف نظارتی دولت قرار دارد. مهم ترین 
مسئولیت های دولت در این راستا ارائه یارانه های خرید نهاده به 
واحد تولیدی )کاهش هزینه تولید، تهیه خوراک دام( است. در 

این میان دولت با در نظر گرفتن یارانه های موردنیاز امکان تهیه 
خوراک با قیمت پایین تر از بازار را برای دامدار را فراهم کرده و 
با کاهش هزینه های تولید امکان سودآوری برای دامدار را فراهم 

می آورد. از این رو بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود:

• تخصیص بودجه مشخص دولتی به منظور توسعه و ارتقای 
زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان در نظر گرفته 

شود.

بازپرداخت طوالنی مدت و  با  اعتبارات کم سود  • تخصیص 
تنفس دو ساله به منظور جذب سرمایه گذاری در زنجیره ارزش 

گوشت گوسفند

تدوین  همچنین  و  توزیع  شبکه  و  نهاد  بازار  ساماندهی   •
برای  مناسب  قیمت  با  تضمینی  خرید  تشویقی  سیاست های 

کشاورز در تهیه علوفه ها 

• استفاده از آموزش های موردنیاز دامدار در حوزه های تخصصی 
پرورش دام، تغذیه دام، مباحث اقتصادی و بازاریابی فروش دام و 
خرید منابع خوراکی و نیز حوزه های زیست محیطی و اجتماعی 

امکانات  از طریق  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  تقویت   •
اینترنت پرسرعت و با هزینه کم با سهولت دسترسی برای دامدار 

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان »تبیین و توسعه 
مدل شبکه ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان« است.
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