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 گذار استان كرمانشاه هاي مرغ تخم سي ركود تعاونيبرر

  *2ا شاهمرادين، مه1اميرحسين علي بيگي

   12/10/1394: تاريخ پذيرش           3/5/1394: تاريخ دريافت

  چكيده

نياني با هدف بررسي موانع داخلي و ب ةنظري  حاضر  با بهره جستن از پارادايم كيفي و ةمطالع

استان  گذارتخم هاي مرغخارجي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سازماني تعاوني

اين واحدهاي توليدي انجام  ةسازي و توسع راهكارهاي مناسب در خصوص فعال ةكرمانشاه و ارائ

ها و مسئوالن رمند با  مديران عامل تعاونيساختا عميق و نيمه ها از طريق انجام مصاحبهداده. گرفت

 روش ها با استفاده ازداده تحليل تجزيه و. دشگذار در استان كرمانشاه جمع آوري مرغ تخم ةاتحادي

هاي تحقيق، عـدم بر اساس يافته. انجام شد) 1380(استراووس و كوربين  ةشيو به مداوم ةمقايس تحليل

هاي مورد نياز؛ نبود نهاده نبود صنايع جانبي در استان؛  نوسان قيمتبهينه از ظرفيت توليد؛  ةاسـتفاد

شبكه مناسب توزيع و فروش و سيستم خريد تضميني تخم مرغ؛ دولتي بودن تصميمات؛ تعدد مراجع 

تشكلي مناسب و واحد جهت هـدايت و حمايت  نبودگذاري در صنعت طيور؛ گيري و سياستتصميم

ترين مرغ مهم از صادرات تخممرغ و نبود ابزارهاي الزم براي حمايت  از توليدكنندگان مرغ و تخم

ترين مهم ،براين اساس. به شمار آمدندمرغ در استان كرمانشاه  توليد كنندگان تخم رودررويهاي چالش

سازي  اصالح و بهينه: از ندبود  راهكارها در كاهش مشكالت موجود در صنعت مرغداري استان عبارت

ه موجود در صنعت مرغداري؛ رفع مشكالت نقدينگي واحدهاي مرغداري از طريق ارائهاي ظرفيت

گذاري و  گيري، سياستها؛ متمركز نمودن مراكز تصميمتسهيالت الزم توسط مؤسسات اعتباري و بانك

  .صادراتي مشوق اختصاصهاي مورد نياز و  هحمايتي؛ ساماندهي نظام تأمين نهاد

  

  بنياني، مدل پارادايميك ةگذار، نظريمرغ تخم هاي توليدي تعاونيتعاون،  :هاي كليديواژه
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  مقدمه

باشد كه به دليل حفظ و هاي اقتصادي كشور ميترين بخشبخش كشاورزي از مهم

. دداراي هاي اساسي مردم اهميت ويژهوردهانگهداري سيستم حيات و همچنين توليد فر

اين صنعت با توليد . استطيور هاي مهم در كشاورزي، صنعت پرورش يكي از بخش

ساالنه بيش از دو ميليون تن مرغ و تخم مرغ طي چند سال گذشته و ايجاد زمينه اشتغال 

ترين ترين و پررونقهاي فني، صنعتي و خدماتي يكي از اصليبراي هزاران نفر در رشته

تياجات اي از احهمچنين از آنجا كه قسمت عمده. هاي اقتصادي در كشور بوده استبخش

گردد، پرورش طيور را پروتئيني مورد نياز افراد از طريق گوشت مرغ و تخم مرغ تأمين مي

 توان يكي راهكارهاي مهم براي فائق آمدن بر كمبود پروتئين حيواني  در كشور در نظرمي

گذار تالشي هاي مرغ تخمتشكيل تعاوني ،در اين راستا). 1391عليپور و همكاران، (گرفت 

 ندا توانستهها  اين تشكلوري اين واحدهاي توليدي بوده به نحوي كه  هافزايش بهر در جهت

  .سهم قابل قبولي از توليدات را در سطح كشور به خود اختصاص دهند

هاي مرغداري در سطح وسيع و در اقصي نقاط ايران توسعه در حال حاضر تعاوني

معادل (هزار تن  215گوشت سفيد،  ميليون تن توليد 9/1به طوري كه از مجموع ند ا يافته

تن  54880 ،هزار تن توليد تخم مرغ كشور686و همچنين از مجموع ) درصد 11بيش از 

هاي تعاوني پرورش مرغ گوشتي و تخم گذار توليد توسط شركت) درصد 8معادل (

تعاوني پرورش مرغ گوشتي با  2000اكنون تعداد  هم). 1393حسيني نيا، (شود  مي

تعاوني مرغ تخم  184نفر و همچنين تعداد  13424زايي نفر و اشتغال 16164عضويت 

  نفر در سراسر كشور در حال فعاليت 1348زايي نفر و اشتغال 1500گذار با عضويت 

هاي گذاري هاي مختلف دولت و سرمايهبا اين همه، متأسفانه با وجود حمايت. باشندمي

ه اند موفقيت الزم را بد مرغ و تخم مرغ نتوانستههاي توليانجام شده در اين زمينه، تعاوني

  .دست آورند و بسياري از آنها غيرفعال و راكدند

  هاي اقـتصادي كـشور با مسائل و مشكالتاگرچه در حال حاضر اكثر بـخش

ويژه واحدهاي پرورش مرغ  به ،مواجهند، اما در اين بين، بخش كشاورزي و طيور   فراواني

هاي غير فعال و راكد توليد مرغ آمار باالي تعاونيكه تري دارند غرنجوضعيت ب ،گذارتخم
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اكنون بسياري از واحدهاي توليدي در اين بخش با  هم. گذار، مؤيد اين مسئله استتخم

خود مـشغول بـه فـعاليت هستند كه ادامه اين روند، سير نزولي توليد و   ظرفيت  از  نيمي

بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح . داشت  خواهد  لدنبا  ها را بهتعطيلي مرغداري

مرغداري با  1350، تعداد 1391هاي پرورش مرغ تخمگذار در سال سرشماري از مرغداري

واحد  1133گذار در كشور وجود داشته است كه از اين تعداد فعاليت پرورش مرغ تخم

اين وضعيت ). 1392،20ن، مركز آمار ايرا( دنباش واحد غير فعال مي 217مرغداري فعال و 

واحد تعاوني مرغ  21در استان كرمانشاه از شدت بيشتري برخوردار است به طوري كه از 

منصوري، (باشند واحد غيرفعال مي 10واحد فعال و  11گذار در استان كرمانشاه تعداد تخم

ا زشناسي اين بخش مهم توليدي و اشتغال يابي و آسيب عارضه ،بر اين اساس). 1393

اي جامع در خصوص شناسايي له مهم، تاكنون مطالعهئبا وجود اين مس .ضروري است

گذار در سطح استان كرمانشاه وحتي تخم هاي تعاوني مرغها و داليل ركود شركتعارضه

در سطح كشور صورت نگرفته است، لذا مطالعه حاضر با بهره جستن از پاراديم كيفي و 

تا با بررسي موانع داخلي و خارجي در ابعاد مختلف روش نظريه بنياني درصدد است 

گذار، راهكارهاي مناسبي در تخم هاي مرغاقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سازماني تعاوني

رود نتايج اين انتظار مي. سازي و توسعه اين واحدهاي توليدي ارائه دهد خصوص فعال

كرد واحدهاي توليدي رساني در خصوص وضعيت فعلي و عمل بر اطالع پژوهش عالوه

، با ارائه هاروي آنها و مشكالت پيشگذار استان كرمانشاه و شناسايي آسيبمرغ تخم

ريزان را ها، بتواند دستيابي به اهداف مورد نظر برنامهراهبردهاي اجرايي در رفع اين آسيب

  . ندكربط جلوگيري  هاي ذيتسهيل و از هدررفت سرمايه، وقت و توان اجرايي سازمان

  

  تحقيق ةپيشين

ها هاي متعددي در رابطه با بررسي علل عدم موفقيت و ركود تعاونياگرچه پژوهش

رغم اهميت هاي مختلف توليدي انجام گرفته است، اما متأسفانه بخش طيور عليدر بخش

اي كه در تأمين امنيت غذايي مردم دارد، كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ويژه
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باشند و تنها به  صورت موردي نابع موجود در اين باره بسيار اندك و ناقص مياست، لذا م

تبيين و  بنابراين، و اندبه بررسي علل عدم موفقيت اين واحدهاي توليدي پرداخته محدودو 

ها و داليل ركود اين واحدهاي توليدي موجود شناسايي عارضهجامعي در خصوص  تحليل

  .باشدنمي

تحقيقاتي كه در خصوص صنعت مرغداري كشور صورت گرفته  ترينيكي از كامل

هاي صنعت مرغداري ايران و در بررسي چالش) 1391( است، مطالعه سيد مصطفوي

ها، اي براي طيور، بيماريهاي تغذيهوي تأمين و توليد نهاده .ستراهكارهاي مقابله با آنها

يير نرخ ارز، ريسك بازار، ها، تغهاي فروش اعتباري، ريسك نقدشوندگي داراييريسك

هاي آموزشي و ترويجي براي رساني كامل و شفاف، فقدان برنامهفقدان بسته اطالع

هاي توليد و گيري، نبود يكپارچگي در حلقهبردان اين صنعت، تعدد مراكز تصميم بهره

ترين معضالت صنعت مرغداري در ايران نهايي را از مهم صنايع جانبي تا مصرف كننده

هاي موجود توسط كارشناسان مورد در اولين اقدام بايستي ظرفيت است معتقد وداند مي

تأمين  از طريقسازي و تجهيزات جديد با بهينهدر صورت امكان، بررسي قرار گيرند و 

  .برداري شوند بهرهبودجه كافي و سهل الوصول 

اي مرغ عوامل دخيل در زنجيره ارزش واحده منظربرخي از پژوهشگران نيز از 

 طهماسبي و مقدسي ،براي نمونه ؛اندبه بررسي مسائل و مشكالت پرداخته ،گذار تخم

منجر به وجود شكاف قابل  راناكارآمدي نظام بازاريابي براي محصول مرغ  )1388(

را عامل اصلي   و آنه ميان قيمت دريافتي توليدكننده و بهاي پرداختي مصرف كننده ظمالح

انصاري زاده و همكاران، (برخي ديگر از پژوهشگران نيز . دانندهاي مرغداران ميزيان

هاي عوامل باال بودن ريسك تجاري و مالي در صنعت مرغداري،  به دليل نوسان) 1388

مدت و  هاي كوتاههاي دامنه تقاضا و ناتواني در پرداخت بدهيقيمت تمام شده و نوسان

شهرستان رامهرمز مطرح   ت مرغداري بر ركود صنعمؤثر عوامل ترين  مهمبلندمدت را 

ها، سازي در مرغداريمحقق نشدن اصل خصوصي نيز) 1392(اناركي و همكاران. اندنموده
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ها، نامناسب بودن حمايت دولت، قدرت ها، حضور دالالن و واسطهناپايداري قيمت

امي و داليل ناكترين مشكالت زني كم، نبود اطالعات كافي و در دسترس را مهم چانه

ترين راهكاري مهمدر اين باره . اندگذار در استان قم برشمردهواحدهاي پرورش مرغ تخم

اند، كامل شدن زنجيره ارزش، بازار رقابتي و عرضه مستقيم كه آنان پيشنهاد كرده

سازي در بخش معتقد است اصل خصوصي) 1391(پور نبي همچنين .محصوالت بوده است

ها فقط به صورت اسمي فعال صالً اجرا نشده و اكنون تشكلها اها و دامداريمرغداري

ها، توليد، ميزان هستند و قدرت اجرا ندارند، در حالي كه در همه جاي دنيا صدور پروانه

هاي شود، اما در ايران پروانهفروش و توزيع هر محصول توليدي توسط اتحاديه انجام مي

هاي بهداشتي را سازمان نظام روانهمرغداري را سازمان نظام مهندسي كشاورزي و پ

هاي مرغداري خود توان كارشناسي، علمي در صورتي كه تشكل كنند صادر ميدامپزشكي 

  .دو عقلي در همه مراحل كار از صدور پروانه تا توزيع تخم مرغ را دارن

گذاري پراكنده و بدون رعايت قانون عرضه و تقاضا سرمايه برخي ديگر از محققان، 

روي صنعت مرغداري عنوان  هاي پيشيك نظام منسجم مديريتي را از چالشو نبود 

گذار دهندگان مرغ تخم هاي صنفي پرورشدر اين راستا كانون سراسري انجمن. اند نموده

عدم توازن : اند هموارد زير بر شمردصنعت مرغداري را  تهديداتترين مهم) 1392(كشور

ثبات و نظارت در  نبود ؛مرغ ر شديد در قيمت تخمتوليد با عرضه و ايجاد نوسانات بسيا

نوسانات ارزي و عدم پايداري  ؛تأمين و كيفيت مواد اوليه، وسايل و تجهيزات مرغداري

 ؛مرغ سازي تخم عدم ذخيره ؛توزيع و عرضه سنتي تخم مرغ ؛صادرات متناسب با مازاد توليد

آمار و اطالعات  ؛ نبودريبه بازسازي و نوسازي اماكن و  تجهيزات مرغدا يتوجه  بي

   .ريزي و كنترل توليد و كيفيتصحيح براي برنامه

روي صنعت پرورش طيور، سازمان خواربار و كشاورزي  هاي پيشدر بررسي چالش

هاي ترين چالشيكي از مهم ١سازمان همكاري اقتصادي و توسعه سازمانيملل متحد و 

                                                           

1. OECD-FAO   
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 ذكر و هاي مرتبط با پرورش طيور  هادپيش روي اين صنعت را افزايش قيمت خوراك و نه

به باالترين متوسط  2019تا  2010هاي اند كه قيمت خوراك طيور طي سالبيني كردهپيش

هاي مرتبط با توليد ورياعلوم و فن ةتوسع ،بر اين اساس. رسد ميهاي گذشته خود طي سال

يت هاي اخير در اولوالا را در سآنه يت توليدات و نه قيمتو تغذيه طيور و تمركز بر كيف

هاي مختلف در نيز تشكيل خوشه) Sharma, 2010( شارما. اندهاي خود قرار دادهبرنامه

ی هاي مرتبط با صنعت طيور، ارتقاپرورش مرغ، مشاركت توليد كنندگان در طراحي برنامه

ردن فراهم كها، حمايت از توليدكنندگان در قالب اعطاي وام، در مرغداري 1امنيت زيستي

هاي  هورداوري و بازاريابي فرراهاي صادراتي و انجام تحقيقات مرتبط با توليد، ففرصت

  .داندي تقويت صنعت مرغداري ميترين راهكارهامرغ را از مهم

 سازوكارهايدر كشور نپال تدوين ) MOAC, 2008(وزارت كشاورزي و تجارت  

 ها توسعه زيرساخت مرغداري،ها و توليدات در صنعت  هعملي براي كنترل كيفيت نهاد

هاي ويژه در زمينه برنامه هاي آموزشي بهو ارائه بسته...) مانند سردخانه و كشتارگاه و(

ت توسعه ملزوماوري و بازاريابي براي توليدكنندگان را از افر سازگار با محيط زيست و

  . ذكر كردصنعت مرغ 
زن در عاليق متفاوت اعضا، عدم پايبندي اعضا به تعاوني، ناتواني در ايجاد توا

گذاري، پايين انتظارات زياد اعضا از تعاوني، فقدان همبستگي ميان اعضا، فقدان سرمايه

ود مديران مقتدر در بين اعضا نيز از ديگر نببودن سطح سواد اعضا و مديران تعاوني و 

 شده است اشاره هاكه در بسياري از تحقيقات به آنهستند ها موانع اصلي موفقيت تعاوني

)ILO, 2000 Bhuyan, 2000;
 Didi, 2004; Ünal et al., 2009;   ،؛ اميني و اسماعيلي

  ).1393، لطيفي و   ؛ كوهستاني1388؛ ناظمي و همكاران، 1387

توجه با هاي مرغداري و هاي تعاونيگيري از ظرفيتبا اين توصيف و در راستاي بهره

ها، ضرورت تأسيس و پيشبرد اين تعاوني براي هاي گستردهها و تالشگذاريسرمايهبه 

ريزي جهت اجرايي شدن اين ها شناسايي و با برنامهدارد راهكارهاي تقويت اين تعاوني

                                                           

1 . Bio-Security 
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بر اساس مطالعات  ،در اين راستا. ودشموجبات رشد و شكوفايي آنها فراهم  ،راهكارها

ها اين دسته از تعاوني كمي و كيفي يارتقا يترين راهكارهاپژوهشگران مهم ،گرفته صورت

هاي توليد، انرژي، همچون حمايت از قيمت بازاري، يارانه نهاده(هاي حمايتيرا سياست

؛ اجراي مطلوب سياست تنظيم قيمت بازار؛ اتخاذ )واكسن و دارو، يارانه بيمه و تسهيالت

مرغ؛ واگذاري تدريجي امور  هاي مناسب و بلندمدت جهت صادرات تخمسياست

 دوره بازپرداخت طوالني؛ بابهره  كمها؛ پرداخت تسهيالت بانكي طيور به تشكلتصديگري 

هاي  آالت و ساختمان خريد تضميني گوشت و تخم مرغ؛ نوسازي و بازسازي ماشين

هاي كيفيت برنامه مهارت فني مديران و افزايش ةواحدهاي توليدي و همچنين توسع

؛ 27 ،1390؛ حسيني و ايرواني، 1381 اميني و صفري شالي،(اندعنوان نمودهآموزشي 

  ).2008؛ اميني و رمضاني، 1393حسيني نيا، 

سازي  عنايت به مطالب يادشده، در اين بررسي، ركود و راهكارهاي فعالبا   

  .علمي قرار گرفته است مطالعهگذار استان كرمانشاه مورد هاي پرورش مرغ تخمتعاوني

  

 روش تحقيق

هاي پرورش يابي تعاونيعارضه زمينةپژوهشي جامع در  بنابر ماهيت موضوع و نبود

گذار، نياز به روشي بود تا اين پديده را به صورت اكتشافي و عميق مورد بررسي مرغ تخم

هاي كيفي قادر به كشف جزئيات ظريف و اطالعات قرار دهد، بنابراين از آنجا كه روش

دكي از آنها داريم، در اين تحقيق از هايي است كه اطالعاتي انها و عرصهعميقي از پديده

مند نظريه در روش كيفي نيز به دليل كيفيت باال و ساختار نظام. روش كيفي استفاده شد

هايي اي است كه مستقيماً از دادهبنياني، نظريه منظور از نظرية. شيوه را برگزيديمبنياني، اين 

 اندآمده و تحليل شدهشود كه در جريان پژوهش به صورت منظم گرد استخراج مي

)Creswell, 2007, 63 Charmaz, 2008, 155; Ridenour & Newman, 2008,7; انايي ؛ د

طبيعت نظريه بنياني اين است كه  الزمه ).9 ،1387؛ بازرگان، 130 ،1386فرد و همكاران، 
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پرسش اصلي تحقيق وسيع و باز باشد و با پيشرفت پژوهش و ظاهر شدن مسائل حيطه 

). 74 ،1390، 1استراووس و كوربين( شودتر ميتدريج پااليش يافته و خاص ه، بهمربوط

پرسش اساسي و اصلي اين بود كه مشكالت و معضالت حاضر بنابراين در  پژوهش 

رفت از  ها هستند و راهكارهاي برونگذار استان كرمانشاه كدامهاي مرغ تخمتعاوني

  وضعيت موجود چيست؟

دهند عميق باشد، براي كنندگان ارائه مي د توصيفي كه شركتبه سبب آنكه الزم بو

هايي تكميلي مانند مطالعه و روش 2ساختارمند عميق و نيمه ها از مصاحبهآوري داده جمع

جامعه پژوهش حاضر شامل مديران عامل . اي بهره گرفته شدمدارك و اسناد كتابخانه

ستان كرمانشاه بود كه با استفاده از روش گذار در اها و مسئوالن اتحاديه مرغ تخمتعاوني

و تكراري  3گيري تا اشباع نظري نفر از آنان انتخاب شدند و نمونه 8گيري هدفمند نمونه

ها  به عبارت ديگر، مصاحبه ؛كنندگان در تحقيق ادامه يافت شركت ةه شدشدن اطالعات ارائ

موضوع و هدف  دربارةاظهارنظرها تا آنجا ادامه پيدا كرد كه محققان به اين باور رسيدند كه 

هاي  تحقيق به حالتي يكنواخت و تكراري رسيده است و جستجوي بيشتر به يافتن داده

-گفته مي شود كه اصطالحاً در تحقيقات كيفي به آن شاخص اشباع نظريجديد منجر نمي

رج استفاده از طبقات نوظهور و مفروضات مستخ ،عالوه بر اين ).Given, 2008, 37(شود 

ها در گيري را تا اشباع دادهيند نمونهاهاي ميداني به پژوهشگران كمك كرد تا فراشتداز ياد

  . هر طبقه ادامه دهند

شيوه استراووس و  به مداوم ةمقايس تحليل روش از هاداده تحليل تجزيه و براي

اين  به زمان هم هاداده و تحليل آوري جمع ،روش اين در. شد استفاده) 1390( كوربين

 از اقدام قبل وگردد  مي استخراج نوار از متون مصاحبه، از هر كه بعدگيرد  ميانجام صورت 

                                                           

1. Strauss & Corbin 
2. Semi Structured Interview 
3. Theoritical Saturation 
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 روي بر )3و گزينشي 2محوري ،1باز كُدگذاري مرحله سه( كُدگذاري بعدي، مصاحبه به

   .شودمي انجام هاداده

؛ 4لنكلينبودن گابا و  موثق معيار چهار از ها داده پايايي و صحت از اطمينان براي

). Hoffman & Mehra, 1999( شد استفاده پذيري انتقال و اعتماد قابليت تأييدپذيري؛ اعتبار؛

 به و همچنين شركت كنندگان اعتماد جلب به تحقيق هايمحل با محقق ارتباط درازمدت

 براي تأييد نيز 5شركت كنندگان بازنگري زهمچنين ا. كمك كرد مطالعه مورد محيط درك

 به مصاحبه متن كدگذاري، از شد به اين صورت كه بعد استفاده كدها و هاداده صحت

 كدهاي شود و حاصل تفاسير اطمينان و كدها صحت از تا شد كننده بازگردانده شركت

   .گردد اصالح نظر شركت كنندگانمغاير با 
  

  

  نتايج و بحث

 در جريانهاي حاصل از مكالمات صورت گرفته به متن پس از تبديل داده

 ةحاوي نكت ءمتن هر مصاحبه سطر به سطر با دقت مطالعه شد تا هر جز ،كُدگذاري باز

د و به آن برچسپي از كلمه يا كلمات  شوال اصلي پژوهش حاضر شناسايي ؤمرتبط با س

متعددي بود كه در  حاصل اين مرحله شناسايي مفاهيم. 6دوگوياي آن نكته نسبت داده ش

  :شودمي به آنها اشاره )1جدول (زير 

                                                           

1. Open Coding  
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
4. Gubba &  Lincoln  
5. Member Check 

اي يا در تواند بر اساس تصوير يا معنايي بگذارد كه به هنگام بررسي مقايسهاين برچسپ را تحليلگر مي. 6

كد ( آورندپاسخگويان بر زبان مي خيزد؛ يا آن را از كلماتي بگيرد كهها برميزمينة واقعي از آن داده

 )In vivo=جنيني
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  هامفاهيم اصلي حاصل از تجزيه و تحليل داده .1جدول

 رديف مفاهيم  كد

K1 ١ نوسان قيمت در بازار 

K2 ٢ نوسان قيمت متأثر از نبود تقويم توليد متناسب با نياز و تقاضا 

K3 ٣ شده هايي كمتر از هزينه تماممرغ با قيمت فروش تخم 

K4 ٤ ...)روزه، سوخت و واكسن، جوجه يكخوراك، (هانوسان شديد قيمت نهاده 

K5 ٥ ...)خوراك، دامپزشكي، هزينه كارگري و(هاي توليدباال بودن هزينه 

K6 ٦ تغيير نرخ ارز 

K7 ٧ هاحضور دالالن و واسطه 

K8 ٨ مرغ نوسانات فصلي و مناسبتي مصرف تخم 

K9 ٩ پايين بودن سرانه مصرف تخم مرغ در استان 

K10 ١٠ ناسب توزيع و فروش محصولنبود زنجيره م 

K11 ١١ مرغ و عدم بازريابي مدرن فروش سنتي تخم 

K12 ١٢ مرغ نبود خريد تضميني براي تخم 

K13 ١٣ مرغ هاي تخم وريانبود صنايع تبديلي و فر 

K14 ١٤ ...)جوجه، پولت و ( مشكل حمل و نقل مواد اوليه 

K15 ١٥ هاي ارتباطي صنايع پسين و پيشيننبود حلقه 

K16 ١٦ گذاري در بخش مرغعدم امنيت سرمايه 

K17 ١٧ گذارگذاري در پرورش مرغ تخمعدم رغبت براي سرمايه 

K18 ١٨ عـدم اسـتفاده بهينه از ظرفيت توليد 

K19 ١٩ فرسوده بودن تجهيزات مرغداري 

K20 ٢٠ مشكل دريافت تسهيالت 

K21 ٢١ هاعدم توان بازپرداخت اقساط وام هاي بانكي ومقروض بودن مرغداران به سيستم 

K22 ٢٢ شدن توليد كنندگان به سمت منابع تأمين مالي غير رسميروانه 

K23 ٢٣ هاعدم نقدشوندگي دارايي 

K24 ٢٤ هاي جاري مشكل نقدينگي جـهت پرداخـت هـزينه 

K25 ٢٥ نبود سيستم نظارتي مطلوب بر زنجيره توليد 

K26 ٢٦ براساس مصرف سرانه ريزي توليد عدم برنامه 

K27 ٢٧ كافي نبود ميزان توليد داخلي براي تأمين تخم مرغ مورد نياز استان 

K28 ٢٨ گذار نياز به سرمايه گذاري باال در زمينه مرغ تخم 

K29  ٢٩ كننده نهايي تا مصرفنبود تشكيالت منسجم در زنجيره توليد 

K30 ٣٠ صنعت طيورگذاري در  گيري و سياستتعدد مراجع تصميم 

K31 ٣١ ناكارآمد بودن تصميمات مديريتي دولت 

K32 ٣٢ موقع دولت از مرغداران ه عدم حمايت كافي و ب 
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  .1ادامه جدول    

 K33 هاسازي در مرغداري رعايت نشدن اصل خصوصي ٣٣

 K34 هاي اقتصادي نامناسب براي صنعت مرغدارياتخاذ سياست ٣٤

 K35 هال و نظارت بر قيمتناكارآمدي دولت در كنتر ٣٥

 K36 نبود امكانات ذخيره سازي تخم مرغ با توجه به فسادپذير بودن آن ٣٦

 K37 هاي صادراتينبود مشوق ٣٤
 K35 هاناكارآمدي دولت در كنترل و نظارت بر قيمت ٣٥
 K36 سازي تخم مرغ با توجه به فسادپذير بودن آن نبود امكانات ذخيره ٣٦
 K37 هاي صادراتينبود مشوق ٣٤
 K38 اعضاي خود نزد هاها و اتحاديهپايين بودن اعتبار تشكل ٣٨

 K39 رساني كامل و شفاف فقدان بسته اطالع ٣٩

 K40 هاي آموزشي و ترويجي در زمينه اطالعات مديريتي و تخصصيكمبود برنامه ٤٠

 K41 نبود اطالعات كافي 41

 K42 ارشناسيهاي كعدم استفاده از نظرات و طرح 42

 K43 اندازي و كار چند و چون راه  آگاهي برخي از سهامداران و اعـضا ازنا 43

 K44 هاتغيير كاربري برخي از مرغداري 44

 K45 باال بودن ضايعات در مراحل توليد و توزيع 45

 K46 هاشيوع بيماري 46

 K47 زياندهي و عدم سودآوري 47

 K48 گرمايشي مشكل تأمين سوخت براي سيستم 48

انشاه به دليل درگير بودن با ي مرغداري هاي استان كرمنف و افتادگي علمي فرسودگي و عقب 49

 تحميلي  جـنگ  به  ل مربوطمسائ

K49 

 K50 ناديده گرفتن شخصيت و منزلت اجتماعي توليدكنندگان 50

 هاي پژوهشيافته: منبع   

دست آمده با دقت مورد بررسي قرار  هدر ادامه جريان كُدگذاري باز، مفاهيم ب   

مفاهيمي كه  ،در نتيجه ؛ها با يكديگر مقايسه شدندها و تفاوتگرفتند و از جهت شباهت

به تر هاي انتزاعيشدند، ذيل مفهومماهيت يكسان داشتند، يا از لحاظ معنا به هم مربوط مي

  .قرار گرفتند» مقوله« نام

  : بندي شدندجدول باال، در قالب مقوالت زير دسته مفاهيم ذكر شده در ،بر اين اساس   
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  عـدم اسـتفاده بهينه از ظرفيت توليد -

  هاي مرغداريهايفرسوده بودن تجهيزات و سالن -

  هاي ارتباطي با صنايع مرتبط با پرورش مرغ تخم گذارنبود حلقه -

 هاي مورد نياز مرغداراننوسان در قيمت نهاده -

  هادر توزيع نهاده هاهحضور دالالن و واسط -

  شده پايين بودن قيمت عرضه محصول نسبت به قيمت تمام -

  نبود سيستم خريد تضميني تخم مرغ -

  نبود زنجيره مناسب توزيع و فروش محصول -

  عدم وجود تشكيالت منسجم حمايتي و نظارتي در زنجيره توليد -

 ناكارآمد بودن تصميمات مديريتي دولت -

  هاخصوصي سازي در مرغداري رعايت نشدن اصل -

  هاي صادراتينبود مشوق -

  گذاري در صنعت طيورگيري و سياستتعدد مراجع تصميم -

  هاي كارشناسيسرمايه گذاري نامناسب بدون استفاده از نظرات و طرح -

 هاي بانكيو مقروض بودن مرغداران به سيستم هاعدم توان بازپرداخت اقساط وام -

  هيالتمشكل دريافت تس -

  تغيير كاربري برخي از واحدهاي توليدي پرورش مرغ -

  مرغ و نوسانات فصلي و مناسبتي مصرف تخم پايين بودن سرانه مصرف -

  هاعدم نقدشوندگي دارايي -

  پايين بودن ظرفيت توليد استان براي تأمين نياز داخلي -

  فقدان بسته اطالع رساني كامل و شفاف -

  اندازي كار چند و چون راه  از  ي از سهامداران و اعـضا برخ عدم آگاهي و تجربه -

هاي استان كرمانشاه نسبت به ساير فني مرغداري و افتادگي علمي  فرسودگي و عقب -

   جـنگ  به  ل مربوطبودن با مسائ ها به دليل درگيراستان

 ناديده گرفتن شخصيت و منزلت اجتماعي توليدكنندگان -
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ها و ، تحليلگران شروع به پروراندن آنها با استفاده از ويژگياهمقولهشناسايي پس از 

ها و ابعاد اين عمل از آن جهت اهميت داشت كه با مشخص كردن ويژگي. ابعادشان كردند

هاي به تحليلگران و خوانندگان درتشخيص و تميز يك مقوله از مقولهتوان  ميهر مقوله، 

سپس در  1.خاص چيست دقيقاً از يك مقوله منظور ما نمودتعيين  كمك كرد و نيز ديگر

يند كدگذاري محوري اهاي اصلي با فرعي در فرادامه از آنجا كه عمل مرتبط كردن مقوله

 ن به ارتباطاتكاري پيچيده و دشوار بود، اين مطالعه براي مرتب كردن و سامان داد

ها و ابعاد و يژگيبا مشخص كردن و ترتيببدين . از مدل پارادايمي بهره گرفتآمده پديد

  .شناسايي الگوها، شالوده و ساختار اوليه مدل پارادايمي مهيا گرديد

، شرايط 4، شرايط عّلي3در اين مطالعه شامل پديده 2اجزاي تشكيل دهنده پارادايم

  ).1شكل(باشدمي 8و پيامدها 7هاواكنش/، كنش6گر، شرايط مداخله5ايزمينه

  .دهدپاسخ مي» جريان چيست؟«اي است كه به پرسش واژه: پديده

ها، مسائل و امور مربوط به مجموعه رويدادها و حوادثي است كه موقعيت :يشرايط عَل

ها را ونگي و چرايي پاسخ افراد و گروهگكنند و تا حد معيني چيك پديده را خلق مي

  . دهندنسبت به آن شرايط توضيح مي

شوند  يك زمان يا مكان خاص جمع ميمجموعه خاصي از شرايط كه در  :ايشرايط زمينه

تعامل خود / تا مجموعه اوضاع و احوال يا مسائلي را به وجود آورند كه اشخاص با عمل

  . دهندبه آنها پاسخ مي

                                                           

باشد، از تفسيرآن ها و ابعاد آن نيازمند توضيحات فراوان ميار آنجا كه پروراندن هر مقوله و بيان ويژگي .1

  .در اين بخش خودداري شد
2. Paradigm 
3. Phenomena 
4. Contextual Conditions 
5. Causal Conditions 
6. Interving Conditions 
7. Act/Interact 
8. Consequences 
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را تخفيف يا به نحوي  يعّلرايط ـطي كه شـرايـش :)اي هـطـواس( رـگلهـداخـط مـرايـش

  .دهند تغيير مي

ها به مسائل و امور يا اند كه افراد يا گروهي يا معموليهاي راهبردپاسخ :هاواكنش/كنش

  .آينددهند كه تحت شرايط پديد ميرويدادهايي مي

  ).156-152 ،1390استراووس و كوربين، (ها هستندواكنش/ نتايج حاصل از كنش :پيامدها

معادل » گذار استان كرمانشاههاي تعاوني مرغ تخمركود شركت« ،بر اين اساس

دست آمده به عنوان زير مقوالت در مدل پارادايمي ه ا مقوله اصلي و ساير مقوالت بپديده ي

  .)2شكل ( قرار گرفتند

  

  

  )Creswell, 2005, 401: منبع( ها بر اساس مدل پارادايمي استراووس و كوربينتحليل داده .1شكل
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  گذار استان كرمانشاههاي تعاوني مرغ تخمشركتركود  مدل پارادايمي پديده .2شكل

  )هاي پژوهشيافته: عبمن(

 ايشرايط زمينه

مشكل ( ريسك مالي و تجاري-
هاي  هـزينه پرداخـت جـهت نقدينگي
و عدم اطمينان از سود پايين  جاري

  )دوره به دليل نوسانات قيمتي
كوتاه بودن مدت نگهداري اين -

  مرغ محصول و فساد پذير بودن تخم
هاي  سيستم به مرغداران بودن مقروض-

  بانكي
  هاعدم نقدشوندگي دارايي-
- تصميم تعددمراجع-

  گذاري  وسياست گيري
  وشفاف  كامل رساني اطالع بسته قدان-
افتادگي علمي، فني   وعقب دگيفرسو-

  هاي استان و تكنيكي مرغداري
  

 يشرايط عَل

مورد  هاينهاده گراني-
  نيازمرغداري

  يزات فرسوده بودن تجه-
پايين بودن قيمت عرضه -

محصول نسبت به قيمت 
غيراقتصادي شدن (شده تمام

  )مرغ فعاليت توليد تخم
گذاري نامناسب  سرمايه-

ستفاده از نظرات و ابدون 
  هاي كارشناسيطرح

عدم وجود تشكيالت -
منسجم حمايتي و نظارتي در 

  زنجيره توليد
ناكارآمد بودن تصميمات -

  مديريتي دولت
هي و تجربه برخي عدم آگا-

  از توليدكنندگان
عـدم اسـتفاده بهينه از ظرفيت -

  توليد
نبود زنجيره مناسب توزيع و -

  فروش محصول
نبود سيستم خريد -

  مرغ تخم تضميني
رعايت نشدن اصل -

  هاسازي در مرغداري خصوصي

 هاواكنش/كنش

  حذف مولدين -
ها با خريد نهاده-

  قيمت باال از بازار آزاد

فروش توليدات زير -
  قيمت بازار

استقراض از منابع -
  مالي غير رسمي 

تعطيلي بسياري از -
  هاي توليديواحد

فعاليت با نيمي -
  رفيت ظاز

 وارد شدن دولت در-
 ها و تعادلتأمين نهاده

 هايمتق

 پيامد

تغيير كاربري برخي -
  از واحدهاي توليدي

 معضالتايجاد-
 اجتماعي و
براي خانوادگي

  توليدكنندگان
كاهش ظرفيت -

توليد استان براي 
تأمين نياز داخلي و 

مرغ مورد  خريد تخم
هاي نياز از استان

  ديگر

 پديده

رغ هاي تعاوني مركود شركت
  گذار استان كرمانشاه تخم

 گرشرايط مداخله

هاي ارتباطي با صنايع نبود حلقه-
  مرتبط با پرورش مرغ تخم گذار

پايين بودن سرانه مصرف و نوسانات -
  مرغ  فصلي و مناسبتي مصرف تخم

ها در توزيع حضور دالالن و واسطه-
  هانهاده

 موردنياز هايادهدر قيمت نه نوسان-
  مرغداران

محور نبودن صادرات و نبود  برنامه-
از ابزارهاي الزم براي حمايت 

  صادرات
يند امشكل بودن و طوالني بودن فر-

  تسهيالت بانكي اخذ
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سازي و پااليش نظريه از  در ادامه كُدگذاري باز و محوري، به منظور يكپارچه

  .گيري از تكنيك نوشتن سير داستاني استفاده شدكُدگذاري گزينشي با بهره

رمانشاه موضوع و پديده گذار استان كمسئله راكد شدن واحدهاي پرورش مرغ تخم

هاي ميداني خود، مكرراً با آن اصلي بود كه پژوهشگران در مرور و بازخواني يادداشت

گذار موجود در استان كرمانشاه واحد پرورش مرغ تخم 21برخورد داشتند به نحوي كه از 

  .بودندواحد غير فعال  10واحد آن فعال و  11

هاي اجتماعي اي از مشكالت و چالشيرهموضوع ركود اين واحدهاي توليدي، زنج 

هاي اقتصادي اين روند ساير بخش ادامه .اقتصادي را در استان كرمانشاه ايجاد كرده است –

 باشد مطرح ميهاي قابل توجهي هدررفت سرمايه از يك سو مسئله :را نيز متأثر خواهد كرد

شده است و از سوي كه صرف تجهيزات و تأسيسات زيربنايي اين واحدهاي توليدي 

هاي مالي سنگيني است كه توليدكنندگان اين واحدهاي توليدي به دليل عدم ديگر، خسارت

. شونددهنده، متحمل مي سسات وامؤها و مهاي اخذشده از بانكتوانايي در بازپرداخت وام

 مرغبخشي از ميزان توليد تخماز با حذف و ركود اين واحدهاي توليدي،  ،عالوه بر اين

مرغ با است به نحوي كه هم اكنون استان كرمانشاه در زمينه توليد تخماستان كاسته شده 

هاي تهران، قم و قزوين  كمبود از طريق استاناين كمبود مواجه است و در حال حاضر 

 . شود مي برطرف

نتايج حاصل از مكالمات انجام شده با توليدكنندگان واحدهاي پرورش مرغ 

هايي و عميق مشكالت و چالش  اي ريشه ن كرمانشاه، به منظور مطالعهگذار در استا تخم

ترين مشكالت اين واحدهاي توليدي، عدم استفاده پيش روي آنان، نشان داد يكي از مهم

ن اين هاي موجود است به نحوي كه طبق اظهار توليدكنندگان و مسئوالبهينه از ظرفيت

كنند، در حالي كه درصد ظرفيت كار مي 50ا درصد واحدهاي توليدي ب 40تا   35« ،بخش

پاسخگويان مشكل نقدينگي جـهت  .»!كنندهاي دولتي را دريافت ميدرصد حمايت 100

هاي جاري، عدم اطمينان از سود پايين دوره و عدم مكانيزاسيون و  پرداخـت هـزينه

هاي لي از ظرفيترا دليل اصلي استفاده حداق... هاي مرغداري وهاياستاندارد نبودن سالن

. افزايش ظرفيت توجيه اقتصادي ندارد ،دانند و معتقدند با شرايط موجودتوليدي خود مي
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كننده در اين مطالعه، فرسودگي و  ن و توليدكنندگان شركتبرخي از مسئوال ،در اين راستا

ل ئهاي استان كرمانشاه را ناشي از درگير بودن با مسافني مرغداري و افتادگي علمي  عقب

  .دانندهاي اجرايي به اين بخش مي توجهي دستگاه و بـي  جـنگ  به  مربوط

روي اين واحدهاي  هاي پيشيكي ديگر از چالش ،بنابر اذعان توليدكنندگان 

گذار در استان كرمانشاه هاي ارتباطي با صنايع مرتبط با پرورش مرغ تخمتوليدي، نبود حلقه

ها، مشكالت حمل و نقل، انتقال همچون افزايش هزينه اي از مشكالتكه خود زنجيره بوده

. را براي آنان ايجاد نموده است... ها، افزايش ضايعات، از دست دادن زمان بهينه و بيماري

در حال حاضر بايد براي تهيه جوجه و پولت  «: دندكرتوليدكنندگان عنوان  ،در اين راستا

بر هزينه حمل و نقل، مشكل بيماري، تغيير  كه عالوهبرويم قم، تهران، تبريز و مشهد به 

اگر بتوانيم ... ريزي كمتري داريم  همچنين قدرت انتخاب و برنامه. آب و هوا وجود دارد

  .»آيدهاي توليد پايين مياين صنايع جانبي را در استان داشته باشيم، بسياري از هزينه

ترين معضالت از عمده رهاي مورد نياز مرغداران يكي ديگهنوسان در قيمت نهاد  

طبق گفته توليدكنندگان، آنان براي تأمين نياز خوراك . بوده استتوليدكنندگان اين بخش 

اين مسئله عالوه بر باال . طيور خود هر روز با يك قيمت مواجهند و اين قيمت ثبات ندارد

 هاي مرغ مولد توسطهاي توليد تخم مرغ، منجر به حذف برخي از گلهبردن هزينه

ها باعث شد تا توليد نوسان شديد قيمت نهاده«: توليدكنندگان معتقدند. مرغداران شده است

در اين ميان پايين . »گذار را راهي كشتارگاه كنندهاي تخمتخم مرغ به صرفه نباشد و مرغ

آن، فعاليت اقتصادي توليدكنندگان را  بودن قيمت عرضه محصول نسبت به قيمت تمام شده

توليدكنندگان اكثر آنان توليدات  گفتةدي مواجه كرده است به نحوي كه طبق با بحران ج

طبق اعالم دولت و بررسي كارشناسان، « .ندفروش ميشده  درصد زير قيمت تمام 50خود را 

تومان است، ولي بازار  از  4800تخم مرغ براي توليدكننده حدود  هركيلو قيمت تمام شده

مرغ، نبود زنجيره مناسب نبود سيستم خريد تضميني تخم. »...دخرتومان بيشتر نمي 2300ما 

دهي  ها، زيانها و واسطهتوزيع و فروش محصول در استان كرمانشاه و حضور دالل

اين مسئله عالوه بر توليدكنندگان، . گذار را دوچندان كرده استواحدهاي پرورش مرغ تخم
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: توليدكنندگان پيشنهاد نمودند ،تادر اين راس. مصرف كنندگان را نيز متضرر ساخته است

 اي از توليد به مصرفد احداث يك فروشگاه زنجيرهاتوان انجام دترين كاري كه ميساده«

هم حمايت از توليد كننده  و به اين ترتيب بفروشد مناسبكه تخم مرغ را با قيمت  است

  .»داريم و هم مصرف كننده

ر زنجيره توليد و پرورش مرغ عدم وجود تشكيالت منسجم حمايتي و نظارتي د

هاي كارشناسي، گذاري نامناسب بدون استفاده از نظرات و طرحگذار، سرمايهتخم

سازي در  ناكارآمدن بودن تصميمات مديريتي دولت، رعايت نشدن اصل خصوصي

گذاري در صنعت طيور از ديگر گيري و سياستهاي استان و تعدد مراجع تصميممرغداري

طبق مكالمات صورت گرفته با . كه توليدكنندگان اين بخش با آن مواجهند هستندمعضالتي 

جانبه دولت  حمايت همه يفعاالن اين واحدهاي توليدي، آنان ادامه فعاليت خود را در گرو

در كل مكانسيم درستي در كار «: كنندگان معتقد بودند مشاركت. داننداز اين بخش مي

... ها ونظارت، آمارهاي غلط، عدم توزيع هدفمند حمايتريزي ناكارآمد، عدم برنامه. نيست

كنيم يك تشكيالت ما پيشنهاد مي... به دليل نبود يك سيستم تشكيالتي قوي است

غيردولتي از خود توليدكنندگان ايجاد شود كه از صفر تا صد توليد و توليدكننده حمايت 

اسخگو نبودن و عدم تعهد عوض شدن مديران و پ و تشكيالت دولتي با اين وضعيت. كند

شد و از هايي كه وارد ميدولت مقصر است كه بايد در زمان....آنان مشكل حل نخواهد شد

دولت  ،مرغ تلف شد 9640 و نزا آمدآودر زماني كه آنفل. كرد، وارد نشدتوليد حمايت مي

نزا، مولدين آمرغداراني كه به دليل آنفلو. خوردشد تا توليد كننده زمين نميبايد وارد مي

خود را حذف كرده بودند، دو سال براي دريافت غرامت از دولت در انتظار ماندند و 

فقط خود دولت  ...خير دولت سبب ايجاد زيان انباشته در صنعت شدتأمتأسفانه اين 

ها هم تشكل... درصد تصميمات مشاركت دارد 20كند و توليدكننده تنها در صحبت مي

. توليد كننده سياهي لشكر شده.. ل هستند و قدرت اجرا ندارندفقط به صورت اسمي فعا

توليدكنندگان تخم مرغ استان  ،در اين راستا. »است اين روش كار كمر توليد را خُرد كرده

خواستار حمايت و نوسازي واحدهاي موجود و ايجاد شبكه توليدي منسجم با حضور 

 2كنند تا بعد از ي احداث واحد جديدي ميميليارد هزينه برا 6«. خود توليدكنندگان، بودند
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اندازي واحدهاي غير فعال ميليارد هزينه براي راه 2سال بازدهي داشته باشد، در حالي كه با 

ما بايد به واحدهاي موجود توجه كنيم، در ... باشيم توليد داشته سال 2توانيم در بعد از مي

ا فراهم است، فقط بايد تسهيالت هواحدهاي غيرفعال ما آب هست، برق هست، زيرساخت

كنيم يك تشكيالت غيردولتي از خود توليدكنندگان ايجاد ما پيشنهاد مي...را هدفمند كنيم

  .»شود كه از صفر تا صد توليد و توليد كننده حمايت كند

مشكل اخذ تسهيالت بانكي و بهره باالي آن از ديگر مشكالت توليدكنندگان 

آنان بيان نمودند كه يكي از داليل مهمي . پژوهش حاضر بود مرغ استان كرمانشاه در تخم

چرا كه آنان  ؛گرددها بر ميثيقهوتوانند وام و تسهيالت بانكي دريافت كنند به ا نميهكه آن

هاي مرغداري با اينكه ميلياردها تومان ارزش دارد، ولي پروانه«. توان اعطاي وثيقه ندارند

فقط اصل وام ... كند و فقط پروانه كسب را قبول داردل نميبانك آن را به عنوان وثيقه قبو

مشكل بودن . »....شود قوز باالي قوزنيست كه بايد پرداخت كنيم، سود و جريمه هم مي

شدت به سيستم بانكي  ها توليدكنندگان را بهدريافت تسهيالت و عدم توان بازپرداخت وام

وارد توليدكنندگان را به سمت استقراض از اين مسئله در بسياري از م. استبدهكار كرده 

ني را براي آنان به امنابع غير رسمي روانه كرده است كه اين موضوع نيز مشكالت فراو

  .همراه داشته است

از سوي  درستريزي رساني كامل و شفاف و نداشتن برنامه فقدان اطالع

افزايش قيمت و  ، چند ماه با اُفت شديد عرضه واست توليدكنندگان استان سبب شده

ضرر و زيان بسياري به توليد كنندگان  چندين ماه پس از آن با مازاد توليد و اشباع بازار و

از چندين بعد «: كردندكنندگان بيان  برخي مشاركت ،در اين راستا. اين بخش مواجه باشيم

توانم درست تصميم بگيرم، چون كه سيستم سال فعاليت در اين بخش هنوز نمي

 ؛اي محدود و خاص استعده اطالعات فقط در اختيار .رساني درستي در كار نيست اطالع

ورود برخي از افراد فاقد  ،در اين بين. »پابرند نه توليدكننده خردههايي كه سود ميهمان

  .  فني و تجربه مديريتي به اين حوزه را نبايد ناديده گرفت  دانش
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كرمانشاه و كاهش تقاضاي مصرف اين  پايين بودن سرانه مصرف تخم مرغ در استان

محور نبودن صادرات و نبود ابزارهاي الزم  ماده غذايي در برخي از ايام سال در كنار برنامه

از صادرات تخم مرغ منجر به افزايش ضرر و زيان توليدكنندگان در مواقعي براي حمايت 

: دكنندگان معتقدند بودند كهتولي ،هباردر اين . كه با مازاد توليد مواجهندشده است از سال 

اگر  و مرغ استان ظرفيت بااليي براي صادرات به عراق دارند واحدهاي توليد تخم«

  . »هاي الزم براي صادرات صورت بگيرد، درآمد خوبي براي استان خواهد داشتحمايت

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه

هاي مقطعي كالن وجود سود  كه هرچند نشان داد  بررسي و تحليل نتايج پژوهش  

مالي درازمدت   و ريسك  تجاري  ريسك  بـاعث جـذابيت اين صنعت گرديده، اما باال بودن

در اين صـنعت و رعايت نشدن اصول صحيح مديريتي و استانداردهاي فني در توليد و 

اول به توليدكنندگان استان كرمانشاه و  پرورش مرغ، خسارت قابل توجهي را در وهله

عه و اقتصاد ملي وارد كرده است به نحوي كه روند نزولي وضعيت واحدهاي سپس به جام

سال در . باشدها به وضوح قابل تشخيص ميمرغداري در استان كرمانشاه طي اين سال

يكي از كرمانشاه و  ندهاي پرورش مرغ تخم گذار اين استان فعال بودتمامي تعاوني ،1388

در  ؛هاي اصفهان، قم و تهران بوده استس از استانمرغ در كشور پتوليدكنندگان مهم تخم

گذار موجود در استان كرمانشاه، واحد پرورش مرغ تخم21حالي كه هم اكنون از مجموع 

واحد غير فعال است و اين استان براي تأمين تخم مرغ نياز داخلي خود با كمبود  10

علل ركود اين واحدهاي يابي ريشه ،بر اين اساس. باشدتني تخم مرغ مواجه مي 18500

بررسي علل ركود و  مطالعه حاضر به لذا. تضرورت يافتوليدي در استان كرمانشاه 

  .گذار استان كرمانشاه پرداختهاي پرورش مرغ تخمراهكارهاي فعال سازي تعاوني

بر اساس نتايج حاصل از گفت و گوهاي صورت گرفته با مشاركت كنندگان در  

دم سودآوري اين واحدهاي توليدي عالوه بر وضعيت نامتعادل ترين علت ع پژوهش، عمده

داراي  ،سادگي و وضوح  مشكالتي است كه در حين حاكم بر بازار، مربوط به يك رشته

تعاوني فاقد اطالعات الزم   بـوده و اغـلب مديران و مسئوالن  خـود  خاص   هاي پيچيدگي
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بيان آنها   اهمباشند كه در ادامه،  مياين مشكالت  در مورديي جو و چـاره  براي مقابله

  .شود مي

هاي مرغ استان كرمانشاه، به ويژه تعاوني مرغ ترين مشكالت تعاونييكي از مهم

عدم مكانيزاسيون و استاندارد نبودن  و گذار، عـدم اسـتفاده بهينه از ظرفيت توليدتخم

ي از واحدهاي مرغداري كه بسيار  طوري  باشد بهواحدهاي مرغداري موجود در استان مي

كارگر  تأمين خوراك، هزينه(هاي جاري  به علت مشكل نقدينگي جـهت پرداخـت هـزينه

خـود   ظـرفيت  از حداقل... ، عدم اطمينان از سود پايين دوره به دليل نوسانات قيمتي و...)و

ر واحد مربوط هاي هدرصد هزينه 19(ها اين مسئله عالوه بر افزايش هزينه. كننداستفاده مي

زا و كارايي اقدامات بهداشتي و گسترش عوامل بيمارينا، منجر به )به هزينه كارگر است

هاي و هدر رفتن مقدار زيادي انرژي و كاهش هاي واگيردار در سطح مرغداريبيماري

  . توليد شده است بازده

ت، جوجه، پول(همچنين نبود صنايع جانبي در استان و حمل و نقل مواد اوليه 

يكي ديگر از معضالت توليدكنندگان اين واحدهاي توليدي در ... ) خوراك، واكسن و

عالوه بر اينكه هزينه زيادي را براي  فاصله زياد مرغداري تا بازارهاي فروش. استان است

مرغداران به همراه دارد، يكي از عوامل مؤثر در انتقال بيماري و باال رفتن ميزان ضايعات 

  . باشدمي

آالت و  خوراك طيور، انرژي، دارو، واكسن، ماشين(هاي مورد نيازنهاده ان قيمتنوس

ها و تأثير آن بر قيمت  هخواري باال و قوي در زمينه توزيع نهاد و وجود رانت...) ها ودستگاه

عرضه و تقاضاي تخم مرغ، يكي ديگر از داليل تداوم ضرر و زيان پرورش دهندگان مرغ 

هاي توليد مرغ و درصد هزينه 70حدود كه از آنجا . ستانشاه گذار استان كرماتخم

چنان فعاليت توليدكنندگان اين  دهد، اين مسئله آنها تشكيل ميمرغ را تأمين نهاده تخم

ها و تعادل قيمت هابخش را تحت شعاع خود قرار داده است كه اگر دولت در تأمين آن

توليدي مجبور به تعطيلي واحدهايي خواهند هاي موقع وارد عمل نشود، بسياري از واحد هب

  . اندازي مجدد آن نيازمند اختصاص ميلياردها تومان اعتبار استشد كه بازگشايي و راه
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مرغ در  همچنين نبود شبكه مناسب توزيع و فروش و سيستم خريد تضميني تخم

ي اين شده با قيمت بازار  و عدم سودآور تفاوت قيمت تمامبه استان كرمانشاه منجر 

شده هر كيلوگرم  اكنون قيمت تمام است  به نحوي كه هم واحدهاي توليدي گرديده

تومان خريداري  2200مرغداري با قيمت از تومان است در حالي كه  4100مرغ  تخم

  . اين مسئله عالوه بر توليدكنندگان، مصرف كنندگان را نيز متضرر ساخته است. شود مي

سازي در  مات و رعايت نشدن اصل خصوصيدولتي بودن تصمي ،به طور كلي

ود تشكلي نب؛ گذاري در صنعت طيورگيري و سياستها؛ تعدد مراجع تصميممرغداري

محور  مرغ؛ برنامه مناسب و واحد جهت هـدايت و حمايت از توليدكنندگان مرغ و تخم

ذاري گ سرمايهاز صادرات تخم مرغ؛ نبودن صادرات و نبود ابزارهاي الزم براي حمايت 

برخي از  عدم آگاهي و تجربههاي كارشناسي و نامناسب بدون استفاده از نظرات و طرح

 ،كه توليد كنندگان تخم مرغ در استان كرمانشاه ندا هايياز ديگر چالش سهامداران و اعـضا 

از (نتايج بسياري از مطالعات . با آن روبه رو هستند ،همچون ساير توليدكنندگان كشور

؛ 1391؛ سيدمصطفوي، 1388؛ انصاري زاده و همكاران، 1388اسبي و مقدسي، طهم: جمله

گذار كشور، هاي صنفي پرورش دهندگان مرغ تخمكانون سراسري انجمن؛ 1391نبي پور، 

مؤيد اين نتايج ) ... و 2010؛ شارما، 1393حسيني نيا،  ؛1392اناركي و همكاران، ؛ 1392

  .باشدمي

بهره باالي تسهيالت يند اخذ تسهيالت و اطوالني بودن فردر كنار تمام اين مسائل، 

مرغ استان  از ديگر مشكالت توليدكنندگان تخم هاعدم توان بازپرداخت اقساط وامبانكي و 

ها و كاهش سود در بنابر اظهارات توليدكنندگان اين استان، با افزايش هزينه. كرمانشاه بود

شدت به سيستم  ها را نداشتند و بهباز پرداخت وام ها، آنان  عالوه بر اينكه تواناين سال

مالي  بازارهايبانكي بدهكار شدند، در بسياري از موارد مجبور به استقراض از ساير 

. ني را براي آنان به همراه داشته استاشدند كه اين موضوع نيز مشكالت فراو) غيربانكي(

دگان مرغ استان كرمانشاه را افزايش روزافزون ضرر و زيان صنعت مرغداري، پرورش دهن

با ورشكستگي مواجه كرده است به حدي كه برخي از مرغداران در حال تغيير كاربري 

كنند، به خـود استفاده مي  ظـرفيت  بسياري از واحدهاي موجود نيز از حداقل هستند و
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 مرغ استان ازاكنون توليد داخلي جوابگوي نياز استان نيست و كمبود تخم حدي كه هم

  .شود مي برطرفتهران، قم و قزوين عمده توليد كننده همچون هاي  طريق استان

هاي پژوهش نشان داد، بسياري از معضالت و مشكالت موجود در كه يافته چنان

 ،ساختار كالن اقتصادي كشور است، بنابراين گذار، وابسته به هاي پرورش مرغ تخمتعاوني

هاي ن خارج بوده و نيازمند بازنگري در سياستتوليدكنندگا حل اين معضالت از عهده

هم به واحدهاي توليدي و خود توليدكنندگان مربوط   برخي از مشكالت. موجود است

واحـدهاي مرغداري و   مدآناكار  يا  توان به مديريت ضعيف باشد كه از جمله آنها مي مي

ا توجه به در نظر گرفتن ب ،در ادامه. نداشتن دانش و تخصص كافي در اين زمينه اشاره كرد

هاي در رفع مشكالت و چالش ريزهاي هاي اجرايي، پيشنهادها و راهكارمحدوديت

در ، خود آناناز گذار استان كرمانشاه، به نقل دهنده مرغ تخم هاي پرورشروي تعاوني پيش

  .شوددو بخش راهكارها و پيشنهادهاي اصلي و فرعي ارائه مي
  

  اصليراهكارها و پيشنهادهاي 

گذار توجيه گذاري جديد در بخش پرورش مرغ تخم در شرايطي كه سرمايه -

سازي واحدهاي راكد، به كمي و كيفي واحدهاي موجود و فعال ياقتصادي ندارد، ارتقا

وجود ظرفيت خالي  ،در اين بين. مورد بررسي قرار گيرد ،ترين راهكارهاعنوان يكي از مهم

واحد غير فعال و نيمي از ظرفيت  10(ذار استان كرمانشاه گقابل توجه در پرورش مرغ تخم

پوشي كرد به طوري كه با  توان از آن چشم، معضل بزرگي است كه نمي)واحدهاي فعال

گذاري براي احداث واحدهاي جديد، استفاده بهينه از اين ظرفيت موجود، بدون سرمايه

چنين باتوجه به اينكه عدم هم. توان توليد را به ميزان قابل توجهي افزايش دادمي

مكانيزاسيون و استاندارد نبودن واحدهاي مرغداري استان كرمانشاه يكي ديگر ازمعضالت 

كارايي اقدامات ناها، منجر به اين واحدهاي توليدي است كه عالوه بر افزايش هزينه

اقدام،  گردد در اولينپيشنهاد مي. توليد شده است بازدهبهداشتي، افزايش ضايعات و كاهش 
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سازي واحدهاي موجود، در اولويت  بهره در جهت اصالح و بهينه اختصاص تسهيالت كم

 .گذارن استان قرار گيردن و سياستمسئوالريزي  برنامه

يند اخذ تسهيالت و بهره باالي ااز آنجا كه مشكل بودن و طوالني بودن فر -

لذا پيشنهاد  ،ن كرمانشاه بودمرغ استا تسهيالت بانكي از ديگر مشكالت توليدكنندگان تخم

ها به ويژه بانك كشاورزي و بانك توسعه تعاون توسط اداره هايي با بانكشود رايزنيمي

تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت اصالح و بهبود قوانين و مقررات مربوط به اخذ 

ود اعتبارات و تسهيالت بانكي در راستاي تسهيل فرايند اعطاي اعتبارات و كاهش س

تسهيالت، افزايش زمان بازپرداخت، كاهش هزينه ديركرد اقساط معوقه و كاهش 

همچنين با توجه به . ساالري اداري حاكم بر فرايند اخذ تسهيالت بانكي انجام گيرد ديوان

ترين مشكالت توليدكنندگان در رابطه با اخذ تسهيالت بانكي، مربوط اينكه يكي از اساسي

هاي مرغداري به هاي كسب و يا طرحشود پروانهاست، پيشنهاد ميبه اعطاي وثيقه بانكي 

 .دپذيرفته شوسسات مربوطه ؤها و معنوان وثيقه از سوي بانك

درصد  70 ،گذار يا گوشتي اعم از توليد مرغ تخم ،از آنجا كه در صنعت مرغداري -

االن اين صنعت تشكيل دهد، بنابراين براي فع ها تشكيل مي نهاده  از كل هزينه توليد را هزينه

 .هاي مورد نياز بسيار مهم و حياتي استهاي تأمين مواد اوليه و نهادهتعاوني

و ...) ها، عدم نقدينگي وبيماري(هاي فراوان در صنعت مرغداريوجود ريسك-

هاي دولتي حمايت انجاممتعدد در توليد، قيمت و درآمد توليدكنندگان،  ياه وجود نوسان

اعطاي تسهيالت ( ايهاي سرمايهعالوه بر حمايت ،در اين راستا. است ساخته ضروريرا 

هاي قيمتي همچون تعيين قيمت ، حمايت)هاي توليدبيمه و يارانه نهاده( و توليدي) بهره كم

 .1گرددمرغ و حمايت از توليدكنندگان در مراحل بحراني پيشنهاد مي خريد تضميني تخم

                                                           

بيني شده است، اما اين مهم  وري، خريد تضميني يا قيمت تضميني پيش قانون افزايش بهره 33در ماده  .1

 .گيرد مرغ مورد توجه قرار نمي اكنون در صنعت تخم هم
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خوراك، واكسن،  :از جمله(اي اوليه و اقالم ضروري تأمين نيازهبا توجه به اينكه  -

يكي از معضالت عمده و اساسي واحدهاي پرورش مرغ  هاو حمل و نقل آن...) پولت و

گذاري در باشد، لذا سرمايه گذار و از عوامل مؤثر در انتقال بيماري و ايجاد ضايعات ميتخم

موجب  ؛ زيراشود پيشنهاد ميمرغ  هايي بين صنايع پسين و پيشين توليد تخمايجاد زنجيره

هاي واسط در بازاريابي و ساماندهي بازار و كاهش قيمت تمام شده و نيز حذف هزينه

  .دوش ميگري   واسطه

هاي آنان  مرغ استان، يكي از ضعفطبق اظهارات توليدكنندگان تخمكه آنجا  از-

ايي چون بازاريابي و توزيع ه ريزي مناسب در زمينه برنامه نبودسنتي محصول و   بازارساني

سازي،  مرغ و حمايت از صنايع آمادههاي عرضه مستقيم تخممحصول است، ايجاد فروشگاه

تواند ضمن عرضه محصوالت با كيفيت و قيمت مناسب  مرغ مي وري تخمابندي و فر بسته

داري افزوده را به توليد كننده مسترد نموده و پاي به مصرف كنندگان، بخشي از اين ارزش

اين امر . دنمرغ كوتاه ك سازد و دست دالالن و سودجويان را از بازار تخم توليد را ميسر 

  .به سود  مصرف كنندگان نيز باشد ،تواند عالوه بر توليدكنندگانمي

با توجه به اينكه نبود زنجيره كامل توليد در صنعت مرغداري به ويژه پرورش  -

ري از مشكالت در اين صنعت شده است، اصالح ساز ظهور بسيا گذار، زمينهمرغ تخم

شود به منظور افزايش لذا پيشنهاد مي ،رسدپذير به نظر مي ساختار موجود امري اجتناب

هاي اضافي  و اعمال مديريت واحد، هاي توليد، كاهش هزينهكارايي و اثربخشي زنجيره

امل از توليد تا عرضه با يك الگو و ساختار اجرايي مناسب براي استقرار زنجيره ك ارائه

هاي مورد نياز اين  هاي آنان و كليه صنايع و بخشتوليدكنندگان و تشكل مشاركت همه

در اين . ريزان و متوليان صنعت مرغداري كشور قرار گيرد صنعت، در دستور كار برنامه

ن توليدكنندگا گيري اين زنجيره نقش اصلي بر عهدهراستا بايد توجه داشت كه در شكل

هاي الزم براي خواهد بود و نقش دولت به فراهم كردن تسهيالت و زيرساخت

همچنين دولت  و . يند توليد محدود خواهد شداگذاري و نظارت بر اجراي فر سرمايه

كننده و توليدكننده، تعزيرات و ستاد تنظيم  نهادهاي نظارتي مانند ستاد حمايت از مصرف
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مديريت بازار تخم مرغ  را به اتحاديه مرغداران واگذار امور تصديگري طيور  و بايد  بازار

 .كنند

كيفيت مناسب و قابليت صادرات به  هاي توليدشده در استان مرغ اينكه تخم با -

هاي الزم محور نبودن صادرات و نبود مشوق دارند، متأسفانه با وجود برنامهرا كشور عراق 

استان كرمانشاه، فرصتي است كه از از صادرات تخم مرغ، اين مزيت در براي حمايت 

ي صادرات و رفع موانع آن، عالوه بر حمايت از سازرود در حالي كه آزادميرفته و دست 

توليدكنندگان، باعث افزايش توليد و بهبود كيفيت خواهد شد و از اين نظر منافع فراواني 

يدكنندگان معتقدند تول ،در اين راستا.براي اقتصاد استان و حتي كشور در پي خواهد داشت

بهترين راهكار براي صادرات آن است كه تعرفه صادراتي فقط براي توليد مازاد صفر اعالم 

گذاران اين بخش همواره به دليل ترس از كاهش عرضه داخلي سياست، اما در كشور .شود

شوند كه منجر به مرغ  ميمانع از صادرات محصوالتي همچون تخم ،و افزايش قيمت

شود به لذا پيشنهاد مي. پذير نشدن آن و زيان توليدكنندگان شده است وليد، رقابتسركوب ت

كارگيري ابزارهاي الزم براي تشويق صادرات پايدار در كشور و استان مورد توجه قرار 

  .گيرد

در واحدهاي ) هاي حذفيمرغ(ماه 21هاي پير باالي  مرغ زياداز آنجا  كه جمعيت  -

اكنون به علت ممنوعيت توليد  ضلي بسيار جدي است كه همگذار معپرورش مرغ تخم

هاي حذفي بايد مورد توجه  ها انباشته شده اند، طرح خريد مرغ خمير مرغ در مرغداري

 .جدي قرار گيرد

 

  راهكارها و پيشنهادهاي فرعي

مرغ در استان كرمانشاه و كاهش  با توجه به اينكه پايين بودن سرانه مصرف تخم- 

اين ماده غذايي منجر به افزايش زيان توليدكنندگان اين محصول شده  تقاضاي مصرف

مرغ به صورت جدي در دستور كار وزارت  گردد ترويج مصرف تخمپيشنهاد مي ،است

هرچند چندين سال . جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت و ساير نهادهاي مرتبط قرار بگيرد

گذاري شده، اما مرغ نام هاني تخمبه عنوان روز ج) مهر ماه 17(اكتبر  9است كه روز 
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تبليغات گسترده در  ،در اين راستا. دست نيامده استه موفقيت قابل توجهي در اين زمينه ب

به منظور باال ... ها و تبليغات تلويزيوني وهاي غذايي، ساخت برنامه قالب برگزاري جشنواره

پروتئيني ارزشمند  سازي آن جهت مصرف اين ماده بردن فرهنگ تغذيه جامعه و بهينه

  .تواند مفيد واقع شود مي

- روز نبودن اطالعات توليدكنندگان تخم هنبود اطالعات صحيح و شفاف آماري و ب-

هاي  حمايت لذا. فعاليت توليدي است روي توسعه هاي پيشمرغ در استان يكي از چالش

يتي و تخصصي و هاي آموزشي به منظور باال بردن اطالعات مديرويژه جهت برگزاري دوره

واكسيناسيون، دما،  ،تغذيه، پيشگيري(هاي مـختلف  روز نمودن طالعات آنان در زمينه به

مفيد و مؤثري در حل مشكالت توليدكنندگان  اتتواند اقداممي...) بهداشت و بازار و

  . دنباش

ها هاي كارشناسي مهندسين مشاور در ساخت مرغدارياستفاده از نظرات و طرح -

جويي در سرمايه در گردش  موجب صرفه ،هاي بيهوده و مكرربر پيشگيري از هزينهعالوه 

 .خواهد شد

بـودن تخصص و تجربه    و فني و نـاكافي  علمي  از آنجا كه عدم اعمال اصول-

مرغداري است كه متأسفانه كمتر بدان توجه   هايمديران يكي از مشكالت اساسي تعاوني

تجربه، مديراني با توان اجرايي باال و  ر كنار نيروي جوان و كمگردد دشود، پيشنهاد ميمي

 .ها به كار گرفته شوندجرب در تعاونيم
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Abstract 

This qualitative study was implemented using Grounded Theory to evaluate 

internal and external barriers of laying hens cooperatives in economic, social, cultural 

and organizational aspects and to determine appropriate solutions to the activation and 

development of these production units in Kermanshah Province. Data were collected 

through deep and semi-structured interviews with executives of cooperatives and union 

officials of laying hens. The data analysis was implemented using the constant 

comparative in a manner of Astraus and Corbin. Based on the findings, the most 

important challenges of egg producers are lack of efficient use of production capacity, 

lack of sub-industries in Kermanshah Province, fluctuations in the price of needed 

inputs, not suitable network for sales and distribution, lack of egg guaranteed purchase 

system, decisions of the government, lots of decision-making and policy-making bodies 

in the poultry industry, lack of organization for conducting and supporting egg 

producers and the absence of the tools necessary to support the export of eggs. The most 

important strategies for reducing problems in the poultry industry were improving the 

capacity of the poultry industry, resolving credit deficiency of poultry units by 

providing necessary liquidity by credit institutions and banks, centralization of decision-

making, policy and advocacy; regulation of input provision system, and export 

incentives. 

Keywords: Cooperation, Cooperative Laying Hens, Grounded Theory, Paradigm 

Model 
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