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ABSTRACT 

 

    Evaluate the performance of the value chain of livestock products lead to added value, reduce 

waste and increase productivity in this sector, employment and the economic growth of agriculture 

and rural development. This study was analyzed the value chain of mutton in Lorestan province 

according to the understanding of topic necessity. The research method was quantitative. Data 

collection tool was a questionnaire with structured interviews. The statistical population consisted 

of 380 traditional farmer. Data analyzed by financial-accounting and descriptive methods. The 

efficiency achieved in the previous production sector 70 % and in the production sector 47 %. The 

Gross production in the processing sector was 550.03 million Rials, in the distribution and 

marketing stage was 1099.73 million Rials and in the consumer sector was equal to 933.42 million 

Rials. The performance of the processing sector was positive and the overall performance of the 

production, marketing and consumer cycles was below average and negative. The farmer makes the 

best use of pre-production conditions in preparing animal feed. However, the production sector is 

not able to use sufficient financial resources and financial facilities. On the other hand, the 

possibility of producing various products in the processing sector and the income from this sector 

has increased the performance of this loop. In the marketing and distribution loop performance was 

low due the high cost of transportation, lack of timely purchase of livestock at a reasonable price 

and buying sheep at a lower price by brokers. The impact of the consumer's financial situation on 

the current economic system and the reduction of his financial capacity to buy mutton has reduced 

the performance of this sector. 

 

Keywords: sheep meat, function, value chain, rural development, Lorestan. 

 

EXTENDED ABSTRACT 

Introduction  
    One of the basic strategies for the development of the agricultural sector will be the strategies to 

increase performance in all stages of production, processing and distribution of products in this 

sector. Attention to the performance of the value chain of sheep meat and their management with 

scientific methods will lead to an improvement in the use of available resources. This prevents the 

loss of financial, human and natural resources. It leads to the proper use of resources to advance 

objectives and invest in other parts of the sheep value chain. Therefore, increased performance of 

the value chain of sheep meat provides access to economic and health production of livestock 

products. by applying these kinds of value chain projects in addition to the livestock protein supply 
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of growing communities, production efficiency has increased and will be optimized from potential 

and potential local and regional potentials. It also will create productive employment and will 

generate a reasonable profit for the investor. Thus, in the present study was investigated 

comprehensive performance of (economic, social, environmental and technical) performance of 

value chain. 

 

Materials and Methods  
    The research method in terms of paradigm was quantitative, and in terms of analysis, method 

was practical and descriptive. Research Instrument was questionnaire. The statistical population 

consisted of 382 traditional farmer were selected and analyzed by cluster sampling and simple 

random sampling. Data analyzed by financial-accounting and descriptive methods using Spss20 

software. GDP and efficiency index used to assess financial performance.  

Results and Discussion  

    The economic efficiency of the financial indicator produced by 70 %. The environmental 

performance in the pre-production of sheep meat value chain in lorestan province was significant 

.Economic, technical and social quality indicators did not have a positive performance in the circle. 

The overall efficiency of the pre-production section was to be below average and negative. Result 

showed that economic efficiency in the production circle was 47%. The financial-economic 

performance index and the environmental performance index were positive and significant. Each of 

the technical and social performance indicators in this loop was negative and below average. The 

overall circle index was lower than average and negative. Technical performance, environmental 

performance and social performance achieved in a positive in this phase. Economic performance in 

this sector was negative. However, the overall performance of this level was positive.In the 

distribution and marketing stage only environmental performance was positive. Other economic, 

social and technical functions of the marketing section were negative. The overall performance of 

this section was also lower than average and negative. In the consumer chain of sheep meat value 

chain in Lorestan province, only the performance of environmental indicators has been positive and 

significant. Other non-financial economic, social and environmental indicators have not performed 

positively in the consumer circle. 

 

Conclusions  
    The Gross production in the processing sector was 55034210.5 Rials, in the distribution and 

marketing stage was 1099730260 Rials and in the consumer sector was equal to 934321054 Rials.  

The performance of the processing sector was positive and the overall performance of the four pre-

production, production, marketing and consumer cycles was below average and negative. 

The overall performance of the pre-production cycle, which includes the economic, social, 

environmental and technical performance of this sector, was below average and negative. The 

economic efficiency of this sector achieved around 70 %. 30 % added to projected costs that in 

turn, the efficiency and the economic performance of this sector is affected. These costs are among 

the factors that certainly based on unpredictable conditions, economic conditions, sanctions, the 

increase in the price of food feed, the problem with the supply of food resources leads to increased 

costs and finally reduce the efficiency of this section in this part. Farmer has sufficient and 

abundant information in connection with the correct use and according to environmental criteria of 

resources, environmental infrastructure and environmental risks of excessive grazing. This has led 

to increase appropriate practices and eventually increase environmental performance in this section. 

Lack of financial information and fluctuating economic conditions have made it possible to reduce 

the performance of this index. On the other hand, social Performance increased due to the strong 

connection of traditional farmers with local consumers. In the case of farmers have an argued that 

they have little or no contact with other organizations to gain the benefits and services they need. 

The relationship between farmers and enterprises increase by creating local programs and experts 

visit with farmer and eventually increased the social performance of the collection. 
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 چکیده

 
ر هکار افزایش عملکرد عالوه باارایه ری ارزش محصوالت دامی و رزیابی عملکرد زنجیرها

وری در این بخش، منجر به اشتغالزایی، رشد اقتصادی کاهش ضایعات و افزایش بهره
کشاورزی و توسعه روستایی خواهد شد. بنا به درک ضرورت مبحث مذکور، در تحقیق 

زنجیره ارزش گوشت گوسفند در سطح استان لرستان حاضر به ارزیابی و تحلیل عملکرد 
با  پرسشنامه همراهها آوری دادهپرداخته شد. روش تحقیق از نظر پارادایم کمی و ابزار جمع

ن سنتی بودند که با استفاده نفر از دامدارا 380 شامل نمونه آماری ی ساختارمند بود.مصاحبه
دامدار  35000ای از بین حدود خوشه گیریورگان و با روش نمونهم -از جدول کرجسی

ها هداد. سنتی دارای دام سبک )گوسفند( در استان لرستان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند
ولید ناخالص داخلی و کارایی( و روش توصیفی مالی )شاخص ت-روش حسابداریاز طریق 

صد به در 47تولید  درصد و در بخش 70تجزیه و تحلیل گردیدند. کارایی در بخش قبل تولید 
میلیون ریال در مرحله توزیع و  03/550دست آمد. تولید ناخالص در بخش فرآوری، 

یال میلیون ر 42/933میلیون ریال و در بخش مصرف کننده برابر با  73/1099بازاریابی  
ی لقهحعملکرد کلی حلقه فرآوری و حلقه قبل تولید مثبت و عملکرد کلی سه . محاسبه گردید

رایط دست آمد. دامدار از شتر از حد متوسط و منفی بهپایین کنندهد، بازاریابی و مصرفتولی
م اک داقبل تولید در تهیه خوراک دام از طریق تغذیه دام با استفاده از مرتع و تهیه خور

لی و ز منابع مادر بخش تولید امکان استفاده کافی ا ،حالبا این .بردبیشترین استفاده را می
 بی بات مالی را نداشته، از دسترسی به مواد اولیه رضایت نداشته، و ارتباط مناستسهیال
آمد ی و درامکان تولید محصوالت متنوع در حلقه فرآور ،های درگیر را ندارد. از طرفیسازمان

یع در حلقه بازاریابی و توز حلقه را افزایش داده است. حاصل از این بخش عملکرد این
ا بب و خرید گوسفند و نقل، عدم تضمین خرید به موقع دام با قیمت مناس ی باالی حملهزینه

باشد. تر توسط دالالن منجر به کاهش عملکرد اقتصادی حلقه بازاریابی میقیمت پایین
کننده از نظام اقتصادی کنونی و کاهش توان مالی وی در تاثیرپذیری وضعیت مالی مصرف

 ا کاهش داده است.خرید گوشت گوسفند، عملکرد این بخش ر

 گوشت گوسفند، عملکرد، زنجیره ارزش، توسعه روستایی، لرستان.کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

دلیل تامین نیاز پروتئین صنعت دامپروري به

-به دارد؛اي در اقتصاد ملی کنندگان، جايگاه ويژهمصرف

 به کشاورزي داخلی ناخالص تولید از درصد 40که طوري

 فرصت میلیارد 1,3 بخش اين دارد، اختصاص دام بخش

 ,Ranae et al)دريافتی  پروتئین سوم يک و شغلی

درصد پروتیئن مصرفی سبد خانوار  50 که حدود (2021

 Molaei and)خود اختصاص داده است ايرانی است را به

Sani, 2017). در رفع  نوظهور، اقتصادهاي در اين صنعت

سطح  ارتقا و زايیاشتغال اقتصادي، نیازهاي داخلی، رشد

 Glufke Reis et al)اي داشته جايگاه ويژه تکنولوژيکی

که عدم توجه به ( Shahbazi & Hosseini, 2009 ؛2020

ناپذيري به اقتصاد کشاورزي هاي جبراناين مهم آسیب

کاهش امنیت غذايی قشر کم درآمد و متوسط  از بعد

ز کنندگان، عدم تغذيه سالم )گوشت باکیفیت(، امصرف

هاي هاي ملی )مراتع(، هدر رفت هزينهبین رفتن سرمايه

کارگیري ي انسانی از بعد ايجاد بیکاري و عدم بهبالقوه

-عدم دستیابی به ،کند. در اين راستامتخصصین وارد می

هاي مورد نیاز گوسفندان، گران بودن موقع به نهاده

ها به محصوالت وارداتی، ها و وابستگی شديد آننهاده

چاق دام زنده به خارج از استان و کشور از جمله قا

معضالت زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان 

که منجر به  ( (Chamcham et al 2021استلرستان 

-هاي بومی بدون توجه به ارزشمايهخارج شدن سر

آفرينی اقتصادي آن در کشور شده است. در ساير 

 عدمعرضه و  ضعیف کیفیتکشورهاي جهان سوم 

بر زنجیره ارزش دام  نظارت براي کنندهتسهیل ودوج
van der Merwe, 2012) ،)و عدم وجود  هاقاچاق بره

 ,Alemayehuدستگاه همکار در مناطق دور افتاده 

هاي مهم زنجیره ارزش گوشت از چالش ((2011

هاي مختلف زنجیره ل در حلقهيتمام اين مسا باشد.می

هستند و در لواي ارزش در هم تنیده و مرتبط با هم 

از  باشند.زنجیره ارزش منسجم قابل رفع و پیشگیري می

آنجايی که استان لرستان داراي پتانسیل بااليی در 

باشد و تا کنون تحقیقی در رابطه با پرورش گوسفند می

گوشت گوسفند )از زمان زنجیره ارزش چگونگی عملکرد 

قبل تولید تا زمان مصرف محصول( و يا استراتژي 

اسب اجرا انجام نشده است در تحقیق حاضر به من

 بررسی اين مهم پرداخته شد. 

 ارايهاي با نتايج اين تحقیق در سطح منطقه

راهکارهاي مناسب در قالب سناريوهاي توسعه زنجیره 

ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان، منجر به 

هاي وري واحدهاي تولیدي، افزايش فرصتافزايش بهره

ري در راستاي توسعه محصوالت دامی و گذاسرمايه

هاي شغلی جديد در راستاي تر از همه ايجاد فرصتمهم

ي ارزش براي هر يک از محصوالت تولیدات در زنجیره

نتايج تحقیق در سطح  ،خاص خواهد شد. همچنین

برداري مطلوب و متعادل از منابع دامی اي به بهرهمنطقه

منظور ابع بهدر جهت حفظ، احیاء و توسعه اين من

 ايتحمايت و تضمین استمرار پايدار تولیدات دامی با رع

محققان کند. حفظ محیط زيست کمک قابل توجهی می

 توانند از اين عنوان و روش تحقیقو دانشجويان نیز می

هاي مختلف منظور بررسی اهداف مشابه در شهرستانبه

منظور توسعه زنجیره ارزش کارا در بخش کشاورزي به

شود تا ارزش ها سبب میاين فعالیت تفاده نمايند.اس

واقعی محصول و يا خدمت در فرآيند تامین، تولید و 

توزيع به شکل علمی تحلیل شده و با شناخت 

فرآيندهايی که داراي بیشترين سهم در ارزش نهايی 

محصول هستند، بقاي تولیدکننده را در فضاي رقابتی 

 (.Ansari Ranani et al., 2010)کند تضمین می

 عبور هامیان حلقه از زنجیره اين طی در محصوالت

در شود. می افزوده هاآن بر ارزشی حلقه، هر در و کنندمی

 ارزش ابزار مفیدي براي آنالیز زنجیره، اين بین

 تژيکاسترا و گسترده ريزيتولیدي و برنامه فرآيندهاي

 .آيدصنعت به حساب می در

ارزش، بهبود عملکرد،  هايهدف از ايجاد زنجیره

هاي هاي عملیاتی، آشکارکردن فرصتکاهش هزينه

گیري و شناخت نهفته در کسب و کار، کمک به تصمیم

 ,Tabatabaie et al) باشدهاي کلیدي عملکرد میشاخص

در بسیاري از  (.Kaplinsky & Morris 2000 ؛2012

کشورهاي در حال توسعه، دامپروري يک فعالیت 

ست. فراتر از نقش مستقیم در تولید مواد چندمنظوره ا

غذايی و درآمد، دام يک دارايی با ارزش و به مثابه ثروت 

عنوان وثیقه براي وام و اعتبار و يک تور ايمنی است و به

شود ضروري در طول زمان بحران براي دامدار تلقی می
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(FAO 2009) .طیف عنوانبه تواندمی دام ارزش زنجیره 

-به) محصول تولید براي نیاز مورد هايیتفعال از وسیعی

 چرم، مرغ، تخم شیر، گوشت، زنده، حیوانات مثال عنوان

 مراحل طريق از نهايی کنندگانمصرف به( کود فیبر،

تحويل تعريف شود. تمام  و پردازش تولید، مختلف

ها و تولیدات دامی در طول زنجیره تولید، نمود فعالیت

افزوده در اين فرآيند اصلی و بارز جاري شدن ارزش 

که در هر طوريبه ؛(Amini Shal et al, 2013) باشدمی

مرحله فرآوري با اعمال تغییرات مد نظر به تولید ارزش 

 ارزش ،بر اين شود. عالوهو حتی محصول جديد ختم می

 دام، منابع کارآمد وريبهره براي مهم راه يک افزوده،

 براي بیشتر اضايتق. است بیشتر بازده و تقاضا افزايش

 توسعه حال در کشورهاي در شیر و مرغ تخم گوشت،

 افزايش با است که دامداري بخش براي مثبتی ويژگی

 محصوالت همراه با. بود همراه خواهد تجاري هايفرصت

 کنندگانمصرف راحتی افزايش باعث افزوده ارزش

 به را کشاورزان فروش محصوالت صنعت رشد. شودمی

طیف  و کندمی تضمین مناسب هاي قیمت طور پايدار با

 کنندگانمصرف براي از محصوالت متنوع را ايگسترده

در اين  (.Anjaneyulu et al. 2007 ) آوردمی فراهم

محققان مختلف در رابطه با مراحل زنجیره ارزش  ،راستا

 ,Ncubeاند. گوشت دام تحقیقات متعددي انجام داده

 از تعدادي شکل ازرا مت مرغ ارزش زنجیره (2018)

 خوراک تولید از که کندترسیم می فرايندها و بازيگران

 مسیرهاي شود و تامی آغاز اولیه پرورش و حیوانات

شود. در ترسیم زنجیره تامین می عرضه بازار به مختلف

نیوزيلند  و استرالیا آمريکا، متحده اياالت گوسفند در

 گوسفند، هاي اصلی شامل تولیدکنندگانحقله

 و فروشانعمده /فروشخرده پرواردهندگان،

اين  (.(Ghosh, 2014نهايی ترسیم شد  کنندگانمصرف

است که برخی از محققان معتقد بودند که در حالیدر

ي حلقه بازاريابی يک حلقهزنجیره ارزش گوشت 

با توجه به  (.Ngarava, 2016)آيد حساب میناکارآمد به

هاي که شامل حلقه مرور ادبیات مدل مفهومی تحقیق

باشد در قسمت اصلی زنجیره ارزش گوشت گوسنفد می

 پايانی اين بخش آمده است.

 ارزش زيرمجموعه زنجیره در عملکرد گیرياندازه

شود. اين زنجیره محسوب می مديريت تحلیل فرايند

 امکان ايجاد و ريسک ها، کاهشهزينه کاهش فرآيند به

یره ارزش کمک قابل آفرينی زنجارزش در مستمر بهبود

منظور به(. Manavizadeh et al, 2006)کند توجهی می

رود که کار میبههاي مختلفی بررسی اين مهم شاخص

هاي با توجه به گاهی تاکید بر قدرت سودآوري دارايی

 Anvari Rostami)نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه است 

et al, 2004،) سی منظور برربه اما در تحقیق حاضر

هاي زنجیره ارزش، از شاخص شاخص عملکرد مالی حلقه

شاخص کارايی  .کارايی و تولید ناخالص استفاده گرديد

نظر هاي مورد انتظار درهاي تمام شده به هزينههزينه

 ,Mirzaei & Ahmadpour Borazjaniگرفته شد )

ز هاي عملکرد مالی است که ااين شاخص از معیار (2016

آيد. بازده، دست مینابع مصروفه بهنسبت بازده به م

محصول يک واحد اقتصادي است که منجر به درآمد 

شود و منابع مصرفه عبارت است از نیروي کار، می

سرمايه و ساير منابع مادي مورد استفاده براي تولید. 

 ارايهبنابراين، ساعاتی را که نیروي کار براي تولید يا 

گیري نیروي کار و کارکند يا هزينه بهخدمت صرف می

تواند بیانگر منابع مصروفه باشد. در تعريف سرمايه می

ديگر، کارايی به صورت نسبت حداقل هزينه ممکن به 

میزان مشخص ستاده در  ارايههزينه تحقق يافته براي 

نظر مقايسه با ساير واحدهاي موجود در آن صنعت در

  .((Borhani, 2001 شودگرفته می

کرد مالی، سود ناخالص )درآمد از ديگر شاخص عمل

درآمد منهاي بهاي تمام باشد. دامدار در هر حلقه( می

گويند شده کاالي فروش رفته را سود ناخالص می

(Norouj & Saeedi, 2005.)  عالوه بر عملکرد مالی و

اقتصادي در اين تحقیق، عملکرد اجتماعی، فنی و 

ه محیطی زنجیره ارزش گوشت در نظر گرفته شدزيست

اند. ها به تفکیک نتايج آمدهاست که در بخش يافته

ها و عملکرد اجتماعی بر روابط دامدار با سازمان

محیطی کند، عملکرد زيستهاي مختلف تاکید میارگان

هاي مرتبط با تاثیرگذاري و تاثیرپذيري شامل شاخص

زيست بوده و عملکرد فنی فرآيند زنجیره بر حفظ محیط

ي قبل حلقه 5که تخصص دامدار در  هايینیز بر شاخص

تولید، تولید، فرآوري، بازاريابی و توزيع و مصرف را در 

چگونگی تولید و يا تهیه خوراک دام، چگونگی پرورش 

دام، فرآوري محصوالت دامی، تخصص مورد نظر در 
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بازاريابی محصوالت و نیز تعامل بامصرف کننده از ابعاد 

محققان اندکی  ،میاندهد. در اين مختلف را پوشش می

مالی، -در رابطه با ابعاد مختلف عملکرد اقتصادي

محیطی مطالعاتی متمرکز انجام اجتماعی، فنی و زيست

منظور توسعه ساير اند. از اين رو تحقیق حاضر بهداده

هاي مطالعات و با هدف بررسی جامع کل شاخص

محیطی و فنی، به مالی، اجتماعی، زيست-اقتصادي

هاي عملکرد همه جانبه زنجیره ارزش صبررسی شاخ

ها در ابعاد مذکور گیري آنگوشت گوسفند و اندازه

 پرداخت.

 که داد نشان et al. (2019) Ohadi تحقیق نتايج

میانگین بازه عملکرد فنی واحدهاي گاوداري مورد 

  -36/0بوده که از کمینه  77/0و  64/0مطالعه بین 

ها داشته است. آن نوسان 82/0 -100تا بیشینه  27/0

توان بدون تغییر سطح تغییر سطح فناوري معتقدند می

تر از فناوري موجود، مقدار کارايی را و با استفاده بهینه

 ,Pouryousef پژوهش از مدهآ دستبه نتايجافزايش داد. 

et al. (2017) هايتفعالی و توسعه داد که ارتقاء نشان 

 همراهبه کت راشر اقتصادي ارزش رشد ارزش، زنجیره

داشته و منجر به افزايش عملکرد اين زنجیره در تمام 

 Rezvani شود.محصوالت از جمله محصوالت دامی می

et al. (2013) ترين عامل بازاريابی شیر را عامل مهم

نقل نگهداري و ورفتاري شامل فاصله، حمل -عملکرد

دسترسی فضايی بیان کردند. اين عامل منجر به کاهش 

ي کافی تولید براي ها شده که انگیزهشی و واسطهحوا

سازد. عوامل بیان شده در تولیدکننده را فراهم می

هاي فنی بوده که در نهايت عملکرد کلی ي شاخصزمره

 .Hosseini et alدهد. از نظر بازاريابی شیر را افزايش می

رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و ، (2008)

شت گاو و گوسفند ايران رقابتی است و فروشی گوخرده

عملکرد اين مهم تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و 

گذاري عادالنه اقتصادي است. در تحقیق حاضر قیمت

عنوان يک شاخص مهم در حیطه عملکرد فنی حلقه به

زنجیره ارزش گوشت گوسفند در نظر گرفته شد. در اين 

نشان داد   .Kadigi et al  (2013)هايمیان يافته

کلی طوري ارزش گوشت گاو بومی در تانزانیا بهزنجیره

ترين درآمد که تولیدکنندگان کمطوريناکارآمد است. به

 ،کنند. همچنینممکن در اين زمینه را دريافت می

گران همکاري بین دامپروان، پردازشگرها و معامله

محدود به دست آمد که کارايی اين صنعت را بسیار 

 Api Igbinnoa (2011) ر خود قرار داده است.تحت تاثی

ي ارزش دام در تانزانیا به اين نتیجه در بررسی زنجیره

ها از رسید که مراکز تولیدي گوشت از جمله کشتارگاه

توان کنندگان شرايط نامطلوبی برخوردار بودند. مصرف

هاي باالتر براي محصوالت با کیفیت را پرداخت قیمت

سازي پايداري و يکپارچهرايی، . همچنین کاندارند

در Lundström (2007) دست آمد. بهزنجیره نیز ناکافی 

-ارزش گوشت در سوئد اين زنجیره را به زنجیرهبررسی 

محرک بیان کرد. قدرت  -ي خريدارعنوان يک زنجیره

ها ي سوپرمارکتطور خاص در زنجیرهاين زنجیره به

اي در زمینه ويژه متمرکز است. اين مراکز الزامات بسیار

هاي واردکننده دارند. از تولید، و فرآوري توسط شرکت

اين حلقه تاثیر زيادي در افزايش عملکرد  ،رواين

 .et alي ارزش گوشت در اين کشور دارد. از نظرزنجیره

(2007)   Anjaneyulu فراوري محصوالت گوشتی شامل

 گوشتی چرب، محصوالتکم گوشتی محصوالت

دودي،  و خشک گوشتی ده، محصوالتبندي شبسته

 گوشتی ارگانیک، اسنک، محصوالت گوشتی محصوالت

بندي، عملکرد تولید اين سنتی و تنوع در بسته

بررسی تحقیقات صورت  دهد.محصوالت را افزايش می

دهد آنچه تا کنون انجام پذيرفته تاکید گرفته نشان می

ت کارايی ها و در نهايبر عملکرد و کارايی اقتصادي حلقه

در  ،روصورت جامع بوده است. از اينها و نه بهفنی آن

تحقیق حاضر به بررسی تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادي، 

زيست محیطی و فنی عملکرد زنجیره ارزش گوشت به 

هاي قبل تولید، صورت مجزا براي هر کدام از حلقه

تولید، فراوري، توزيع و بازاريابی و مصرف در اين زنجیره، 

مطالعه برگرفته از  مفهومی چارچوب رداخته شد.پ

 مشاهده قابل 1شکل  در بررسی و مرور مطالعات پیشین

  .است
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 (هاي تحقیقمنبع: يافته. مدل مفهومی تحقیق )1شکل

 

  روش تحقیق

ي تحقیق حاضر از نظر پارادايم کمی بوده و در زمره

-عابزار جمرود. شمار میحلیلی بهت -تحقیقات توصیفی

 جامعه آماري ي ساختارمند بود.پرسشنامهها آوري داده

دامداران سنتی داراي دام سبک  35500حدود 

 -)گوسفند( در استان بودند که بر اساس جدول کرجسی

 95درصد و ضریب اطمینان  5با خطای نفر  380 مورگان

روش  ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.آن از درصد

اي گیري خوشهاده از روش نمونهگیري با استفنمونه

 5شهرستان استان لرستان 11صورت گرفت که از بین 

 شهرستان، پلدختر، بروجرد، خرم آباد، دلفان و درود

مالی -روش حسابداريه از ها با استفادداده. انتخاب شدند

تجزيه و  20Spssو روش توصیفی با استفاده از ابزار  

رد هر کدام از . به منظور تحلیل عملکتحلیل شدند

بی و هاي قبل تولید، تولید، فرآوري، توزيع و بازارياحلقه

-شاخص اقتصادي، اجتماعی، زيست 4کننده از مصرف

صورت تفکیک عملکردها به محیطی و فنی استفاده شد.

محیطی و بعد اقتصادي، اجتماعی، زيست 4جداگانه در 

 4فنی عالوه بر شناسايی دقیق وضعیت زنجیره ارزش در 

بعد مذکور به صورت تفکیک شده، تیم تحقیق را در 

 مونبهتر پیشنهادها باتوجه به خالهاي موجود رهن ارايه

-هاي اجتماعی، اقتصادي، زيستخواهد کرد. شاخص

محیطی و فنی خود به دو روش مورد ارزيابی قرار 

هاي صورت کیفی تمام شاخصگرفتند. در روش اول به

ز طی و فنی با استفاده امحیاجتماعی، اقتصادي، زيست

هاي کیفی و مرور ادبیات تدوين گرديد که شامل روش

 هاي کیفی از بعد اجتماعی، اقتصادي، شاخص

محیطی و فنی بود. در بخش دوم که فقط شامل زيست

شد الزم بود دو معیار کمی مالی شاخص اقتصادي می

از شاخص  ،نیز مورد بررسی قرار گیرد. در اين راستا

و شاخص سود ناخالص استفاده گرديد. اين دو کارايی 

شاخص در هر مرحله با توجه به پارامترهاي اقتصادي 

هاي نیروي کار، خوراک دام، ماشین آالت، موجود )هزينه

بهداشت، بیمه، درآمد حاصل از فروش محصوالت 

فرآوري شده، هزينه تهیه امکانات اولیه و درآمد فروش 

مشاهده  1که از رابطه رطودام( استفاده گرديد. همان

نسبت هزينه جاري به هزينه مورد شود کارايی از می

 .((Borhani, 2001گردد انتظار محاسبه می
E = (C/EC) * 100 

E  =کارايی 

C = هزينه جاري 

EC  =هزينه مورد انتظار 

از تفاوت درآمد  2سود ناخالص با توجه به رابطه 

گردد. سبه میمنهاي هزينه کاالهاي فروخته شده محا

(Asgari, 2017, quoted by Al-Emran, 2011.)  

 GP= TI-TC                                                

    GP  =سود ناخالص 
TI  =ارزش کل تولید ناخالص 

TC  =کل هزينه هاي متغیرحلقه فرآوري 

ها بر اساس الزم به ذکر است تمام درآمدها و هزينه

هاي دامدار در طول چرخه زنجیره نهدرآمدها و هزي

ارزش گوشت گوسفند )از مرحله قبل تولید تا مصرف( 

ها و درآمدهاي در استان لرستان بوده و ساير هزينه

دلیل محدوديت تحقیقاتی لحاظ نشده اقشار دخیل به

 است.

 

(1)   
 

(2)  
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 نتایج و بحث
 بررسی ميزان عملکرد مالی حلقه قبل توليد

ي ش میزان هزينهمنظور سنجبه ،در اين مرحله

ي هاي کمی از جمله متغیرهاي هزينهاقتصادي شاخص

 نیروي کار، هزينه علوفه، هزينه مرتع، هزينه خوراک

ز انقل با استفاده وآالت و حملدستی و هزينه ماشین

مقاديري که پاسخگويان در دو حالت شرايط کنونی و 

اند محاسبه گرديد. بینی شده، قید نمودهشرايط پیش

هاي بینی شده در اين تحقیق شامل هزينهينه پیشهز

شده در شرايط بهینه توسط دامدار بود. در شرايط مصرف

ان بهینه دامداران با توجه به شرايط اقتصادي خود میز

 هاي مصروفی در مقايسه با شرايط حاضر را برآوردهزينه

 ،1و فرمول شماره  1کردند. با توجه به نتايج جدول 

 70ي شاخص مالی در حلقه قبل تولید بازده اقتصاد

 دست آمد.  درصد به

هاي کيفی عملکرد حلقه قبل توليد در شاخص

 اقتصادي، اجتماعی، زيست محيطی و فنی 

هاي کیفی در اين بخش از منظور بررسی شاخصبه

ین مستقل استفاده گرديد. مبناي مقايسه میانگ tآزمون 

گین ها بود که در اين بخش میانهر کدام از شاخص

 /08فنی  39 /28، اجتماعی 13 /09شاخص اقتصادي 

 به دست آمد. 32 /54و زيست محیطی  104

 

 

 

محیطی تنها عملکرد زيست 2بر اساس نتايج جدول 

ي قبل از تولید زنجیره ارزش گوشت گوسفند در حلقه

دار به دست درصد معنی 95در استان لرستان در سطح 

رد مثبت مويد عملک 016/0آمد. سطح معنی داري 

ي قبل تولید بود. ساير شاخص زيست محیطی در حلقه

هاي کیفی اقتصادي، فنی و اجتماعی عملکرد شاخص

مثبتی در اين حلقه نداشتند. کارکرد کلی حلقه قبل 

 دست آمد.تر از حد متوسط و منفی بهتولید نیز پايین

 

                                                               

70  =100 ( *3/35429131 ÷ 2/24905263) 
هاي تهیه مواد خوراکی و خدمات مجموعه هزينه -1جدول 

 در حلقه قبل تولید 
میانگین هزينه  واحد شرح هزينه

 ومان()ت ممکن

میانگین هزينه 

تحقق يافته در 

 شرايط بهینه

 -نفر هزينه نیروي کار

 سال

1050000 16/1988684 

هزينه 

 خوراک

 -تن علوفه

 سال

13525000 89/18888157 

 -هکتار مرتع

 سال

63/2296052 95/4506578 

خوراک 

 دستی

 -تن

 سال

95/6281578 95/8631578 

هزينه ماشین 

 آالت

 -ماشین

 سال

58/1752631 37/3203947 

 3/35429131 2/24905263  جمع

 
 ت محیطی حلقه قبل تولیدعی و زيسهاي کیفی اقتصادي، فنی، اجتمابررسی میزان عملکرد شاخص -2جدول

 میانگین متغیرها

T درجه آزادي 
 سطح معنی

 داري

انحراف 

از 

 میانگین

 درصد 95فاصله تفاوت در سطح اطمینان 

 حد باال حد پايین 

 72/0 -72/0 002/0 995/0 75 006/0 09/13 عملکرد اقتصادي

 71/8 -71/8 -001/0 1 75 000/0 08/104 عملکرد فنی

 52/2 -51/2 004/0 998/0 73 003/0 28/39 لکرد اجتماعیعم

 61/3 38/0 999/1 016/0 75 467/2 54/32 عملکرد زيست محیطی

 75/22 738/0 74/11 037/0 73 127/2 32/179 عملکرد کلی حلقه

 

 عملکرد مالی حلقه توليد

منظور سنجش به 3هاي جدول با توجه به يافته

ي ولید متغیرهاي هزينهمیزان عملکرد مالی حلقه ت

خوراک، هزينه حمل و نقل، دستمزد کارگر، هزينه 

بهداشت و هزينه بیمه با استفاده از مقاديري که 

پاسخگويان در دو حالت شرايط کنونی و شرايط 

اند محاسبه گرديد. هزينه بینی شده، قید نمودهپیش

هاي بینی شده در اين تحقیق شامل هزينهپیش
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يط بهینه توسط دامدار بود. در شرايط شده در شرامصرف

بهینه دامداران با توجه به شرايط اقتصادي خود میزان 

هاي مصروفی در مقايسه با شرايط حاضر را برآورد هزينه

، 1و فرمول شماره  3کردند. با توجه به نتايج جدول 

درصد  47بازده اقتصادي شاخص مالی در حلقه تولید 

 دست آمد.به

هاي کيفی اقتصادي، عملکرد حلقه توليد در شاخص

 اجتماعی، زيست محيطی و فنی 

، شاخص کیفی اقتصادي با 4نتايج جدول اساس  بر

و مقدار آماره تی  71/6و حد پايین  12/16حد باالي 

درصد معنی دار و مثبت  99در سطح  836/4استیودنت 

 ،دست آمد. همچنین( به26/42)باالتر از میانگین 

و  -25/11محیطی با حد پايین شاخص عملکرد زيست

 003/0یودت  ي تی استبا میزان آماره -57/8حدباالي 

دست آمد. دار به( و معنی67/53مثبت )باالتر از میانگین 

هاي عملکرد فنی و اجتماعی در اين کدام از شاخصهر

و  78/57حلقه منفی و به ترتیب پايین تر از میانگین 

تر از حد دست آمدند. عملکرد کلی حلقه پايینبه 25/34

 متوسط و منفی بود.

 

47  =100( *36/56401636 ÷ 68/26855324) 
ت مجموعه هزينه هاي تهیه مواد خوراکی و خدما -3جدول 

 در حلقه تولید 
 میانگین هزينه  واحد شرح هزينه

 ممکن )تومان(

 میانگین هزينه

تحقق يافته در 

 شرايط بهینه

-تن هزينه خوراک

 سال

69/17188311 48/41480519 

-ماشین هزينه حمل و نقل

 سال

08/1377922 08/1677922 

-نفر دستمزد کارگر

 سال

4419/721558 84/1104155 

-تومان هزينه بهداشت

 سال

82/2168181 64/3214363 

-تومان هزينه بیمه

 سال

65/5399350 32/8924675 

 36/56401636 68/26855324  جمع

 

 
 ماعی، زيست محیطی و فنی حلقه تولیدهاي اقتصادي، اجتخصعملکرد کیفی شا -4جدول 

 متغیرها
 میانگین

T درجه آزادي 
 سطح معنی

 داري

انحراف از 

 میانگین

 درصد 95فاصله تفاوت در سطح اطمینان 

 حد باال حد پايین 

 12/16 71/6 411/11 00/0 72 836/4 26/42 عملکرد اقتصادي

 50/5 -51/5 -002/0 999/0 75 -001/0 78/57 عملکرد فنی

 95/1 -94/1 003/0 997/0 74 003/0 25/34 عملکرد اجتماعی

 -57/8 -25/11 -41/11 00/0 75 -002/8 67/53 عملکرد زيست محیطی

 23/10 -23/10 00075/0 1 70 00/0 708 عملکرد کلی حلقه

 

 عملکرد مالی حلقه فرآوري

منظور بررسی شاخص مالی که در اين قسمت به

میزان عملکرد مالی حلقه فرآوري استفاده گرديد، 

( بود. بر حسب اين 2شاخص سود ناخالص )فرمول 

فرمول میزان سود ناخالص از تفريق درآمد حاصل از 

 فروش محصوالت جانبی گوسفند از هزينه تهیه امکانات

د. دست آماولیه و هزينه حمل و نقل در حلقه فرآوري به

دهد سود نشان می 5ل هاي جدوکه يافتههمانطور

 5/5تومان ) 05/5503421ناخالص در اين قسمت 

 دست آمد.میلیون تومان( در سال براي هر دامدار به
05/5503421(=437500+74/435394) - 79/6376315 

هاي تهیه مواد خوراکی و خدمات در مجموعه هزينه -5جدول

 حلقه فرآوري
میانگین درآمد  واحد شرح درآمد/هزينه

 ممکن

درآمد حاصل از فروش 

 محصوالت جانبی گوسفند

 79/6376315 الس -تومان

 437500 الس -تومان هزينه تهیه امکانات اولیه

 74/435394 الس -تومان هزينه حمل و نقل

 

هاي کيفی اقتصادي، عملکرد حلقه فرآوري در شاخص

 محيطی و فنی اجتماعی، زيست

با  دهد عملکرد فنینشان می 6هاي جدول داده

و حدباالي  08/0و حد پايین  049/2میزان آزمون تی 
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دار،  مقدار مثبت و معنی 01/36، باالتر از میانگین 98/5

و حدپايین  230/3آزمون تی عملکرد اجتماعی با میزان 

و  56/34بیشتر از میانگین  47/6و حدباالي  53/1

محیطی با دست آمدند.  عملکرد زيستدار بهمثبت معنی

و حد باالي  52/0،  حد پايین 408/2میزان آماره تی 

-دار بهو مثبت و معنی 57/43بیشتر از میانگین  47/5

تر از دست آمد. عملکرد اقتصادي در اين حلقه پايین

 ،حالدست آمد. با اينو منفی به 36/31میانگین  

 عملکرد کلی اين حلقه مثبت بود. 

 

 ی، زيست محیطی و فنی حلقه فرآوريهاي اقتصادي، اجتماعصعملکرد کیفی شاخ -6جدول 
 میانگین متغیرها

T درجه آزادي 
 سطح معنی

 داري

انحراف از 

 میانگین

 درصد 95فاصله تفاوت در سطح اطمینان 

 حد باال حد پايین 

 34/2 -35/2 -005/0 997/0 75 -004/0 36/31 عملکرد اقتصادي

 98/5 08/0 031/3 044/0 72 049/2 01/36 عملکرد فنی

 47/6 53/1 99/3 002/0 75 230/3 56/34 عملکرد اجتماعی

 47/5 52/0 996/2 019/0 75 408/2 57/43 عملکرد زيست محیطی

 82/18 222/0 52/9 045/0 72 041/2 5/145 عملکرد کلی حلقه

 

 عملکرد مالی حلقه توزيع و بازاريابی

 لکرد مالی دربا استفاده از شاخص سود ناخالص، عم

 در حلقه توزيع و بازاريابی محاسبه گرديد. سود ناخالص

مد مرحله توزيع و بازاريابی بر اساس تفريق میزان درآ

کننده و حاصل از فروش گوسفند به دالل، مصرف

هاي حمل و نقل، خدمات و نیروي کشتارگاه از هزينه

هاي دست آمد. بر اساس يافتهکار در اين مرحله به

ی میزان سود ناخالص در بخش توزيع و بازارياب 7جدول 

میلیون تومان( در سال  9/109تومان )  109973026

 دست آمد.براي هر دامدار به

هاي کيفی عملکرد حلقه توزيع و بازاريابی در شاخص

 محيطی و فنی اقتصادي، اجتماعی، زيست

محیطی تنها عملکرد زيست 8بر اساس نتايج جدول 

باالتر از میانگین  95/10و حد باالي  26/8با حد پايین 

دار به دست آمد. ساير عملکردهاي مثبت و معنی 61/29

اقتصادي، اجتماعی و فنی بخش بازاريابی منفی بودند. 

عملکرد کلی اين بخش نیز پايین تر از حد متوسط و 

 دست آمد.منفی به

 
ها و درآمدهاي حلقه توزيع و مجموعه هزينه -7جدول 

 یبازارياب
میانگین هزينه  واحد شرح هزينه/درآمد

 واقعی

 13/5361842 الس -تومان هزينه حمل و نقل

 21/4673684 الس -تومان هزينه خدمات

 50/259868 الس -تومان هزينه نیروي کار

 47/34215789 الس -تومان درآمد حاصل از به دالل

درآمد حاصل از فروش 

 مستقیم به مصرف کننده

 16/33605263 الس -تومان

درآمد حاصل از فروش به 

 کشتارگاه

 42/52447368 الس -تومان

 

 وزيع و بازاريابیتمحیطی و فنی حلقه هاي اقتصادي، اجتماعی، زيستعملکرد کیفی شاخص -8جدول
 میانگین متغیرها

T درجه آزادي 
 سطح معنی

 داري

انحراف از 

 میانگین

 درصد 95فاصله تفاوت در سطح اطمینان 

 حد باال حد پايین 

 20/1 -20/1 002/0 998/0 75 003/0 63/20 عملکرد اقتصادي

 67/2 -68/2 -001/0 999/0 75 -001/0 08/68 عملکرد فنی

 31/2 -31/2 -001/0 1 75 00/0 79/49 عملکرد اجتماعی

 95/10 26/8 605/9 00/0 75 194/14 61/29 عملکرد زيست محیطی

 2/6 -20/6 0002/0 1 75 00/0 11/168 ژعملکرد کلی حلقه
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بررسی شاخص مالی عملکرد اقتصادي حلقه 

 کنندهمصرف

اي براي کننده هزينهاز آنجايی که حلقه مصرف

مد سود ناخالص برابر با درآ ،لذا است؛ دامدار نداشته

حاصل از اين حلقه محاسبه گرديد. درآمد حاصل از 

د دالالن، کننده شامل درآمد حاصل از خريحلقه مصرف

شهري، خريد کشتارگاه محلی، خانوار همخريد خانوار هم

هاي فرآوري کننده گوشت بود. با توجه و خريد کارخانه

سود ناخالص حلقه فرآوري براي  9هاي جدول به يافته

میلیون  34/93تومان ) 4/93342105دامدار برابر با 

 دست آمد.تومان( در سال براي هر دامدار به

هاي کيفی کننده در شاخصقه مصرفعملکرد حل

 محيطی و فنی اقتصادي، اجتماعی، زيست

ي دهد در حلقهنشان می 10نتايج جدول 

کننده زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان مصرف

االتر از محیطی بهاي زيستلرستان تنها عملکرد شاخص

 و 40/0درصد با حد پايین  99در سطح  12/24میانگین 

 مثبت و 706/2ي تی و میزان آماره 60/2حد باالي 

 

هاي کیفی اقتصادي، دار بوده است. ساير شاخصمعنی

-کننده بهي مصرفمحیطی در حلقهاعی و زيستاجتم

-به 12/24و  38/65، 58/33تر از میانگین ترتیب کم

 اند.دست آمده  و عملکرد مثبتی نداشته

 
مات در مجموعه درآمدهاي تهیه مواد خوراکی و خد -9جدول

 حلقه فرآوري
میانگین هزينه  واحد شرح درآمد

 واقعی واحد

 84/18394736 سال-تومان درآمد حاصل از خريد دالالن

درآمد حاصل از خريد خانوار 

 محلیهم

 89/14513157 سال-تومان

درآمد حاصل از خريد خانوار 

 شهريهم

 63/32842105 سال-تومان

درآمد حاصل از خريد 

 هاکشتارگاه

 26/32842105 سال-مانتو

درآمد حاصل از خريد 

هاي فرآوري کننده کارخانه

 گوشت

 75/12421052 سال-تومان

 4/93342105  کل درآمد

 

 
 کنندهفنی حلقه مصرف ومحیطی هاي اقتصادي، اجتماعی، زيستعملکرد کیفی شاخص -10ل جدو

 متغیرها

 میانگین

T درجه آزادي 
 سطح معنی

 داري

انحراف از 

 گینمیان

 درصد 95فاصله تفاوت در سطح اطمینان 

 
حد 

 پايین
 حد باال

 19/1 -19/1 -001/0 999/0 75 -002/0 58/33 عملکرد اقتصادي

 91/0 -91/0 00/0 00/1 75 -001/0 14/21 عملکرد فنی

 19/1 -19/1 -001/0 999/0 75 -002/0 38/65 عملکرد اجتماعی

 60/2 40/0 498/1 008/0 75 706/2 12/24 عملکرد زيست محیطی

 60/5 -60/5 6000/0 1 75 00/0 22/144 عملکرد کلی حلقه

 

ها جدول وضعیت عملکرد هر کدام از حلقه ،در ادامه

محیطی و قتصادي، زيستاهاي اجتماعی، در شاخص

صورت مجموع آمده است. اين فنی در يک ماتريس به

ه ا را بجدول امکان مقايسه مثبت و منفی بودن عملکرده

نشان  11دهد. همانطور که در جدول خوبی نشان می

ي داده شده است تنها عملکرد حلقه قبل تولید و فرآور

 ها منفی است.مثبت بوده و عملکرد ساير حلقه
هاي زنجیره ارزش گوشت گوسفند در عملکرد حلقه .11جدول

 استان لرستان

           

 شاخص

 حلقه

عملکرد  فنی محیطیزيست اجتماعی اقتصادي

 کلی

قبل 

 تولید

- - + - + 

 - - + - + تولید

 + + + + - فرآوري

توزيع و 

 بازاريابی

- - + - - 

 - - + - - مصرف
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 گيري و پيشنهادهانتيجه

نتايج تحقیق حاکی از اين است که عملکرد در 

هاي مختلف قبل تولید، تولید، فراوري، بازاريابی و حلقه

مختلف اقتصادي، اجتماعی، توزيع و حتی در ابعاد 

محیطی و فنی تفاوت زيادي با هم دارند. عملکرد زيست

تر از حد متوسط و مثبت و بازده در حلقه قبل تولید باال

آمد. بدين  دستدرصد به 70اقتصادي اين بخش حدود 

هايی که براي حلقه قبل درصد هزينه 70معنا که حدود 

رصد مضاف بر د 30شد تحقق يافته و تولید متصور می

 شده هزينه شده است که به نوبهبینیهاي پیشهزينه

خود کارايی و عملکرد اقتصادي اين بخش را تحت تاثیر 

بر اساس شرايط  ها مسلماًقرار داده است. اين هزينه

بینی، شرايط اقتصادي و تحريم و افزايش غیرقابل پیش

قیمت خوراک دام، مشکل در تهیه منابع خوراکی، 

هاي قدينگی دامدار به دلیل باالرفتن ساير هزينهکاهش ن

هاي خدماتی تامین نهاده بوده که منجر به افزايش هزينه

کاهش کارايی اين  ،تمام شده در اين بخش و در نهايت

محیطی قبل تولید حلقه شده است. عملکرد زيست

مثبت و عملکرد اقتصادي، فنی و اجتماعی قبل تولید 

و منفی به دست آمدند. دامدار تر از حد متوسط پايین

هزينه نیروي کار، هزينه تامین خوراک و حمل و نقل، 

توانايی افزايش درآمد از طريق استفاده از مواد خوراکی 

ها از طريق استفاده از مواد متنوع و توانايی کاهش هزينه

عملکرد اقتصادي  ،خوراکی متنوع را نداشته و در نتیجه

 ،دا کرده است. همچنیندر بخش قبل تولید کاهش پی

ها در افزايش دامدار دانش کافی و نیز آموزش ساير ارگان

تولید خوراک بازده مواد خوراکی را نداشته، توانايی 

متناسب با نیازهاي غذايی متنوع دام را نداشته و از 

مشاوره مناسب جهت تامین مواد خوراکی براي تغذيه 

به عملکرد  منجر ،مناسب برخوردار نبوده که در نهايت

پايین در بخش فنی قبل تولید شده است. عدم توانايی 

هاي مرتبط به سفارشات پذيرفته شده، پاسخگويی ارگان

هاي متولی باعث وضعیت ضعیف ارتباط دامدار با سازمان

عملکرد پايین اجتماعی در مرحله قبل تولید بوده است. 

-توان گفت وزن سنگین شاخص زيستمی ،در نهايت

حلقه قبل تولید منجر به مثبت شدن عملکرد محیطی 

کل اين حلقه شده و با اثر قابل توجه خود تاثیر عملکرد 

هاي اقتصادي، فنی و اجتماعی را در اين ساير شاخص

 حلقه کم رنگ کرده است.

-درصد به 47در مرحله تولید، کارايی اقتصادي   

تر از متوسط بوده و عدد بسیار پايینی دست آمد که کم

ها در اين مرحله باشد. دامدار معتقد است که هزينهمی

بینی در اين هاي قابل پیشبسیار بیشتر از مقدار هزينه

بخش است. شرايط اقتصادي و اجتماعی همانطور که در 

گذارد بر اين بخش نیز موثر بوده بخش قبل تولید اثر می

ها را دوچندان کرده است. نتايج اين بخش با و هزينه

مطابقت دارد. وي اذعان  Kadigi et al. (2013)اي هيافته

دارد بنا به شرايط محیطی عملکرد اقتصادي زنجیره 

 ،حالارزش گوشت در تانزانیا بسیار پايین است. با اين

-هاي کیفی اقتصادي و عملکرد زيستعملکرد شاخص

محیطی در بخش تولید مثبت و بیشتر از حد متوسط 

تر از حد ولید پايینبوده است. عملکرد فنی بخش ت

دامدار از نتايج  ،دست آمد. در اين میانمتوسط به

تحقیقات علمی در بخش افزايش بازده تولیدات دامی 

هاي مورد نیاز بهره نبرده، بهره کافی را نبرده، از آموزش

از بازرسی مداوم کارشناسان علوم دام بی بهره بوده، 

-یمی و زيستامکان ارتقاي تولید با توجه به شرايط اقل

محیطی مساعد را نداشته و از خدمات مستمر 

 .et alکه بهره بوده است. در صورتیدامپزشکی بی

(2019) Ohadi هاي مرتبط را عامل استفاده از فناوري

هاي ارزش قید مهمی در افزايش عملکرد فنی زنجیره

اند، الزم است اين مهم در راستاي افزايش کارايی کرده

ش گوشت قرمز در استان لرستان نیز فنی زنجیره ارز

اعمال گردد. عملکرد اجتماعی دامدار در بخش تولید نیز 

دست آمد. دامدار در تر از حد متوسط بهمنفی و کم

بخش تولید امکان استفاده کافی از منابع مالی و 

تسهیالت مالی را نداشته، از دسترسی به مواد اولیه 

ازمان هاي درگیر رضايت نداشته و ارتباط مناسبی با س

زنی الزم در تولید را نداشته است. همچنین قدرت چانه

به منظور اخذ تسهیالت را ندارد که اين عوامل منجر به 

کاهش عملکرد اجتماعی حلقه تولید شده است. در کل 

 بخش تولید از عملکرد مناسب برخوردار نبود.

-عملکرد کلی بخش فرآوري مثبت به ،حالبا اين

نها شاخصی که در بخش فرآوري عملکرد دست آمد. ت

منفی داشت بخش اقتصادي اين حلقه بود. ساير 
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محیطی بخش هاي فنی، اجتماعی و زيستشاخص

فرآوري مثبت بودند. فرآوري محصوالت متنوع دامی 

درآمد مورد انتظار براي دامدار در اين بخش را رقم 

زند. درآمد کم اين بخش نقش چندانی در رفع نمی

موقع اج زندگی دامدار نداشته که توسط مشتري بهمايحت

شود و اين امر به معضالت مالی بخش پرداخت نمی

نیز معتقد  Anjaneyulu (2007)فراوري دامن زده است. 

هاي گوشتی کارايی است با تنوع بخشیدن به فرآورده

 Pouryousef et alکند. اين بخش افزايش پیدا می

نبی از جمله فرآوري را هاي جاتوسعه فعالیت (2017)

عامل مهمی در افزايش عملکرد زنجیره ارزش کاالها قید 

 باشد.ي تحقیق حاضر میاند که مويد نتیجهکرده

ي نتايج، عملکرد کلی بخش بازاريابی منفی در ادامه

ي باالي حمل و نقل، عدم تضمین دست آمد. هزينهبه

با  خريد به موقع دام با قیمت مناسب و خريد گوسفند

تر توسط دالالن منجر به کاهش عملکرد قیمت پايین

باشد. عملکرد فنی اين بخش اقتصادي حلقه بازاريابی می

هاي حمل و نقل و دلیل وضعیت نامناسب زيرساختبه

جاده، وضعیت نامناسب بازرسی بر سالمت توزيع 

محصوالت، افت الشه پس از کشتار و توزيع در مکان و 

افته است. نتايج حلقه مصرف نیز زمان نامناسب کاهش ي

تر از حد نشان داد عملکرد نهايی اين بخش پايین

نیز  Api Igbinnosa (2011)باشد. متوسط و منفی می

کنندگان در تانزانیا به منظور خريد توان مالی مصرف

ي نتايج تحقیق گوشت را پايین بیان کرد که تايیدکننده

-وشت گوسفند بهنظر دامدار قیمت گباشد. ازحاضر می

موقع توسط طور عادالنه تنظیم نشده، پرداخت به

دلیل تاثیرپذيري به ،گیرد و همچنینمشتري صورت نمی

کننده از نظام اقتصادي کنونی و وضعیت مالی مصرف

کاهش توان مالی وي در خريد گوشت گوسفند، عملکرد 

دست آمد. در کننده منفی بهاقتصادي بخش مصرف

در تحقیق حاضر بدان رسیديم اين بود  آنچه که ،نهايت

ها به جز بخش فرآوري منفی که عملکرد فنی تمام حلقه

هاي معناست که دامداران در حوزهاست و اين بدان

هاي تخصصی و جدي هستند. مختلف نیازمند آموزش

عملکرد اجتماعی که مرتبط با نوع همکاري و ارتباط 

ها بود در تمام حلقهها و افراد مختلف دامداران با سازمان

دست آمد که به جز بخش فرآوري ضعیف و پايین به

نیازمند بانگري مجدد در بازيابی تعريف و برقراري 

هاي مختلف است. عملکرد اقتصادي ارتباطات در حلقه

دست آمد. الزم به توضیح ها منفی بهنیز در تمام حلقه

است که شاخص کیفی آن در بخش تولید مثبت و 

دست آمد که لی در بخش قبل تولید مثبت بهشاخص ما

ها را داشت. با ي منفی در تمام حلقهماحصل آن نتیجه

اين حال بررسی موضوعی زنجیره ارزش گوشت گوسفند 

هاي اجتماعی، اقتصادي، به تفکیک شاخص

هاي کیفی و حسابداري محیطی و فنی و با روشزيست

حاضر  مالی از نوآوري موضوعی و روش تحقیقی پژوهش

هاي تحقیق شامل گسترده و آيد. محدوديتحساب میبه

ي اقتصادي، هاي تدوين شدهپراکنده بودن شاخص

ي اجتماعی، زيست محیطی و فنی در قالب پرسشنامه

دسترسی دشوار به دامداران سنتی و پراکنده در طوالنی، 

سطح استان، محدوديت مصاحبه حضوري به دلیل 

در شرايط بحرانی کرونا و هاي رفت و آمدي محدوديت

عدم تمايل اکثر دامدارها به پاسخگويی به سواالت 

دست آمده پیشنهادهاي با توجه به نتايج به تحقیق بود.

 گردد: زير مطرح می

مايت دولت از تهیه خوراک دام با استفاده از ح -

عنوان تغذيه دام تحت مديريت ضايعات کشاورزي به

 گسترده

 تحقیقات سازمان تحقیقاتکارگیري نتايج به -

طبیعی استان لرستان توسط کشاورزي و منابع

هاي آموزشی و فنی از جمله هماهنگی ترويج و سازمان

 آموزش کشاورزي

و يا صنف بازرسی اعم از کارشناسان  يجاد سازمانا -

هاي منظور نظارت بر کارکرد بخشتغذيه و دامپزشکی به

 مختلف زنجیره ارزش گوشت گوسفند

هاي رسمی و کوچک زنان روستايی و تشکیل گروه -

منظور توسعه هاي خرد زنان روستايی بهدر قالب تعاونی

 و بازاريابی محصوالت فرآوري شده

هاي فناوري اطالعات در راستاي قويت زيرساختت-

 هاي مجازي تحقق بخشیدن به آموزش

هاي حقوقی با دوين و بکارگیري زيرساختت -

ن تعاونی روستايی و عشايري در دستندرکاري سازما

 هاي اجرايی راستاي ايجاد تعهدنامه
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هاي دامی به ارزهاي دولتی به واردات نهاده ارايه -

 منظور کنترل قیمت و ثبات درآمد دامدار 

ي ه دانشجويانی که عالقمند به بررسی حوزهب -

شود با بررسی اقتصاد و زنجیره ارزش هستند توصیه می

ت نسبی هر محصول در شهرستان مورد محصوالت با مزي

منظور نظر و با الگو گرفتن از روش تحقیق حاضر به

هاي معیوب، راهکارهاي مناسب افزايش شناسايی حلقه

عملکرد زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي شهرستان 

 خود را بررسی نمايند.

سناريوي  ارايهپژوهی و از طرفی بررسی آينده-

محصول مورد نظر در قالب  مناسب توسعه زنجیره ارزش

مدل مکتوب امکان افزايش بازدهی کشاورزي در طی 

توصیه  ،هاي آتی چندين برابر خواهد نمود. لذاسال

پژوهی سناريوي مناسب شود با استناد به روش آيندهمی

توسعه زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي متفاوت 

شود. خالصه پیشنهادهاي مذکور در شکل  ارايهبررسی و 

 ترسیم شده است. 1
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