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فکر ت یکردگوشت مرغ با رو ینتأم یرهزنج یهاچالش یبررس

 مندنظام

 1حامد قادرزاده، پریسا علیزاده
  20/20/0022 تاریخ پذیرش:                                                                               02/20/0022 تاریخ دریافت:

 چكیده
از  خطر انداخته است؛کنندگان را بهداشته که رفاه مصرف یدیشد یشگوشت مرغ افزا یمتق یراخ هایدر طول ماه

کنندگان به وجود آورده است. با توجه به یدتول یبرا یشماربی هایمسئله هانهاده یمتق یشافزا یگرد یسو
در  ریدرگ هایعاملبودن فعاالن و  یادز بهمحصول وجود دارد و با توجه  ینا ینتأم یرهکه در طول زنج هاییمسئله

رفته کار گگوشت مرغ به ینتأم یرهزنج هایچالش یبررس یبرا مندنظاممطالعه روش تفکر  یندر ا یره؛زنج ینا
ر شده است و د یانب یعلت معلول یدر قالب نمودارها یرهفعاالن زنج یانم هایرابطهمنظور،  ینا یشده است. برا

حلقه  41مثبت و  یحلقه بازخورد 6شامل  معلولی علت نمودار. اندشده ییشناسا سامانه رموجود د هاییپادامه آرکتا
ناموفق،  اصالحات یر،با تأخ یتعادل یندهایشامل فرآ یزشده ن ییشناسا یهایپباشد. آرکتایم یتعادل یبازخورد

 یشنهادشده، پ ییشناسا هاییپآرکتا یو بررس یلبا تحل یت. در نهاباشندیم بحث و درگیری یریانتقال فشار و باالگ
 نینو هاییدر فناور بیشتری گذارییهسرما ی،دام یهابه واردات نهاده یمتقارز ارزان یصتخص یشد که به جا

 یدر تولد ییامکان خودکفا ینکهبا توجه به ا یگرد ی. از سویرددر داخل کشور صورت گ یدام یهانهاده یدتول یبرا
 هانهاده ینکه واردات ا ضرورت دارددر داخل کشور وجود ندارد؛  یاد ذرت و کنجاله سویتول ویژهبه یدام یهانهاده

ندگان قرار کنیدتول یاردر اخت یمتارزان ق یبانک یالتها تسهنهاده یدخر یو برا یردصورت گبا ارز به نرخ بازار آزاد 
 .یردگ

  JEL: Q1 ،Q13 ، C60بندی طبقه

 ینمودار علت معلول ،سامانه هاییپآرکتا ین،تأم یرهزنجهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

زنجیره تأمین مواد غذایی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب  بررسیهای اخیر در سال

کنندگان برای مواد ویی به تقاضای در حال تغییر مصرف(. پاسخگZarei et al., 2011کرده است )

 ,Naik & Sureshپذیر است )ب زنجیره تأمین مواد غذایی امکانغذایی، تنها با مدیریت مناس

 های ملی و جهانییاستزنجیره تأمین مواد غذایی برای دستیابی به امنیت غذایی در س (.2018

های موجود در مسیر تولید و توزیع (. جستجوی چالشNeven, 2014)ای دارد اهمیت ویژه

ایی سدستیابی به مزیت رقابتی و افزایش درآمد فعاالن، نیازمند شنا برایکشاورزی  هایمحصول

قوت و ضعف زنجیره تأمین مواد  هاینقطهباشد. با شناسایی می هایمحصولزنجیره ارزش این 

 Alizadehها را بهبود ببخشند )توانند کارآیی این زنجیرهریزان میگذاران و برنامهسیاست غذایی،

et al., 2020.) 

میزان تولید گوشت مرغ در کشور  Ministry of Agriculture Jihad (2018)آمارهای  مبنایبر 

رتبه  جهانکنندگان گوشت مرغ در بوده است و ایران در میان تولید هزار تن 533میلیون و  2

ه خود اختصاص داده است. همچنین سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور در سال یازدهم را ب

باشد می برابر استاندارد مصرف جهانی 2 به نزدیککیلوگرم گزارش شده است که  51، 1531

(Ministry of Agriculture Jihad, 2019 یکی از .)این امر، افزایش شدید قیمت گوشت  هایعلت

درآمد مصرف گوشت موجب شده بخش زیادی از اقشار کم اشد کهبهای اخیر میقرمز در سال

 Cheraghiقرمز را کاهش داده و به مصرف گوشت مرغ به عنوان جایگزینی برای آن روی آورند )

& Gholipoor, 2010.) 

 Ministryآمارهای  بر مبنایمصون نمانده و  با این حال، قیمت گوشت مرغ نیز از افزایش قیمت

of Agriculture Jihad (2019)  1531تومان در سال  8511قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 

 باشد.توجهی میرسیده است که رشد قابل 1531تومان در سال  12131به 

مؤثر بر افزایش قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز، رشد قیمت  هایعاملترین یکی از مهم

شود های دامی به کشور وارد میمیلیارد دالر نهاده 5باشد. ساالنه نزدیک به های دامی مینهاده

(Iran feed industry association, 2017ذرت نخستین محصول وارداتی ایران و مهم .) ترین

 هایمیزانساالنه  با توجه به کمبود تولید داخلی آن،که  ستانهاده در صنعت دام و طیور کشور 

 (.Ghasemi, 2016شود )توجهی از آن به کشور وارد میشایان
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توان به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات های دولت از بخش کشاورزی میمایتاز جمله ح

های قیمت نهاده کننده و کاهشد که در راستای حمایت از تولیدکرخوراک دام و طیور اشاره 

 گیرد.خوراک دام صورت می

های دامی، ارز ترجیحی اختصاص داده شده است؛ به دلیل نبود با وجود آنکه برای واردات نهاده

به قیمت بازار آزاد به دست ها در نهایت نظارت در توزیع آن و وجود دالالن، این نهاده

قیمت  های دامی واوت قیمت بازار آزاد نهادهتوان گفت که تفرسند. بنابراین میکنندگان میتولید

ز ا کنندگان دام و طیور هموارهرسد. به همین دلیل، تولیدها میداتی آن تنها به دست واسطهوار

دامی ناراضی هستند  هایمحصولکنندگان نیز از افزایش قیمت ها و مصرفافزایش قیمت نهاده

(Hosseini & Shahbazi, 2010.) 

است؛ در چنین  دشوارمدیریت زنجیره تأمین دام و طیور به دلیل وجود پویایی و پیچیدگی 

پیشین بستگی دارد  هایمرحلهبرونزای  هایعاملها و کرد هر مرحله به تصمیمکارهایی سامانه

(Tedeschi et al., 2011 .)Grohs et al. (2018)  ابزار مناسبی  مندنظامبر این باورند که تفکر

 باشد.های پیچیده و مبهم میسامانهبرای درک 

در پرشماری هایعاملبا توجه به اینکه زنجیره تأمین گوشت مرغ ماهیتی پیچیده و پویا دارد و 

وش استفاده از رلذا ؛ یستمشخص نبه درستی ها میان آن هایرابطهاین زنجیره فعالیت دارند که 

ست که ا یادآوریرسد. الزم به برای بررسی این زنجیره بسیار مناسب به نظر می مندنظامتفکر 

د دهناز خود مقاومت نشان میهای اجرا شده توسط دولت نسبت به سیاست سامانهاین  عنصرها

ها مشاهده نشده است؛ این امر یکی از کنون بهبودی در این زنجیره ناشی از اجرای سیاستو تا

 باشد.های پیچیده میهسامانهای ویژگی

در زمینه زنجیره تأمین دام و طیور انجام شده است که در ادامه به برخی از  های چندیبررسی

 د.شواین موارد اشاره می

Tedeschi et al. (2011) های بازخوردی زنجیره تأمین گوشت گوسفند و بز را بررسی و حلقه

 اند.را استخراج کرده سامانههای کتایپآر

Shamsuddoha & Nedelea (2013)  زنجیره تأمین گوشت مرغ در بنگالدش را با استفاده از

برای مدیریت پسماند و ایجاد اشتغال  سامانهطراحی کرده و توانایی این  سامانهروش پویایی 

 اند.بیشتر را مورد بررسی قرار داده
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Piewthongngam et al. (2014) وک در تایلند را بررسی و های زنجیره تأمین گوشت خپویایی

 اند.سازی کردهر تغییر در نرخ باروری بر تولید گوشت خوک را شبیهیاثت

Setianto et al. (2014)  1های نرمسامانهبا استفاده از روش (SSM)  تولید گوشت گوساله در

 اند.را استخراج کرده سامانههای این و نمودار علت معلولی و آرکتایپ بررسیاندونزی را مورد 

Banson et al (2018)  در صنعت تولید  سامانههای آرکتایپ مندنظامبا استفاده از روش تفکر

ها و ها در شناسایی چالشگوشت خوک در غنا را استخراج نمودند و نتیجه گرفتند که آرکتایپ

 های پیچیده حیوانی مؤثر است.سامانهدرک 

Pinagara (2019) &Jufiardi   زنجیره تأمین گوشت مرغ در اندونزی را با استفاده از روش پویایی

این  هایمورد بررسی و نتیجه گرفتند که ادغام عمودی بهترین گزینه برای تأمین نهاده سامانه

تواند سودآوری را افزایش و حساسیت نسبت به قیمت جوجه یکروزه را باشد که میصنعت می

 کاهش دهد.

(2019)Heydari et al  مؤثر بر نوسانات قیمت در زنجیره تأمین گوشت مرغ در ایران  هایعامل

مورد بررسی و نتیجه گرفتند که اثرگذاری تقاضا، عرضه،  سامانهرا با استفاده از روش پویایی 

 های تولید در ایجاد نوسان قیمت این محصول دخالت دارند.واردات و هزینه

اند به تومی سامان یافتهدهد که استفاده از روش تفکر ان مییاد شده نش هاینتایج بررسیمرور 

دامی کمک کند و در اتخاذ  هایمحصولموجود در زنجیره تأمین  هایمسئلهها و شناسایی چالش

در این مطالعه با استفاده از روش تفکر  ،رواینها مؤثر باشد؛ ازی رفع این چالشهایی براسیاست

ی ررسباشد، ببسیاری روبرو میهای زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور که با چالش مندنظام

 است.شده 

 روش تحقیق
 مانندهایی سامانهتواند در می 5و پیچیدگی پویا 2دو نوع پیچیدگی شامل پیچیدگی ترکیبی

 رهاعنصمختلف بروز پیدا کند؛ پیچیدگی ترکیبی ناشی از وجود  هایمحصولتأمین  زنجیره

که ؛ در حالیاستمختلف در آن  هایعاملمورد بررسی یا درگیر بودن  سامانهمختلف در 

                                           
1 Soft System Methodology 
2 combinatorial complexity 
3 dynamic complexity 
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ول ها در طکنش میان عاملهمهای ساده نیز به دلیل برسامانهتواند حتی در پیچیدگی پویا می

 .(Sterman, 2000)زمان ایجاد شود 

بر وفق ، بوده، ساختاری بازخوردی دارند، غیرخطی اندپیوستههمبه اغلبهای پیچیده سامانه

 (.Sterman, 2000)ها نیز مقاوم هستند روند و در برابر سیاستپیش نمی انتظارها

Van Mai (2010)  ابزار مناسبی برای بررسی  سامان یافتهبر این باور است که روش تفکر

را برای مداخله و اعمال  1اهرمی هاینقطهکه با استفاده از آن می توان است های پیچیده سامانه

 سیاست شناسایی نمود.

توان با کمترین تالش و ها میاهرمی در واقع متغیرهایی هستند که با تمرکز بر آن هاینقطه

داشت؛ به همین دلیل برای ایجاد تغییرات مهم در  سامانهن تأثیرگذاری را بر بیشتریهزینه 

 هایطهنقها برای تأثیرگذاری بر این شود و سیاستتوجه می هاینقطههای پیچیده به این سامانه

 (. Riechers, 2019 &Fischer)ند شوطراحی می

 امانهسباشد؛ آرکتایپ می سامانههای ، شناسایی آرکتایپمندنظامهای مهم تفکر یکی از ویژگی

 هایدهد. آرکتایپرا در طول زمان نشان می سامانهیک ساختار مشخص است که الگوی رفتاری 

دارد ارائه  وجود سامانه عنصرهااثر متقابل پویایی که میان  زمینهبا توجه به بینشی که در  سامانه

ای از چند حلقه مجموعه سامانههای (. آرکتایپBraun, 2002کنند )دهند اهمیت پیدا میمی

 (.Banson eta al, 2018د )نشوکه باعث بروز یک پدیده می هستندبازخوردی 

، 5کننده، انتقال فشار به مداخله2شامل محدودیت رشد سامانههای ترین آرکتایپشدهشناخته

بحث و باالگیری  8، اصالحات ناموفق1، تراژدی منبع مشترک3، موفقیت برای موفق4تنزل اهداف

ها توضیح ع این آرکتایپترین انوامهم( که در ادامه Brzezina et al, 2017باشند )می 1و درگیری

 اند.داده شده

ت که اس دید و نظرنشان دهنده این  سامانهآرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر: این آرکتایپ 

 بر مبناید و رفتار خود را کنیک فرد، گروه یا سازمان به سمت یک هدف مشخص حرکت می

ام د اقدسازمان نسبت به تأخیر ناآگاه باشد. اگر فرد یا کنبازخورد همراه با تأخیر تعدیل می

                                           
1 leverage points 
2 Limits to Growth, 
3 Shifting the Burden 
4 Eroding Goals 
5 Success to the Successful 
6 Tragedy of the Commons 
7 Fixes that Fail 
8 Escalation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3/5011/شماره 51اقتصاد کشاورزی/جلد   521

د داد یا اینکه از انجام اقدام اصالحی به دلیل آنکه نتایج حاصل از انجام خواه بیشتریاصالحی 

(. نمودار مربوط به این Senge, 2006د )کنخودداری می شود،مشاهده نمی به سرعتآن را 

 نشان داده شده است. 1آرکتایپ در شکل 

 
 کتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیرآر (5)شکل 

Figure (1) Balancing loops with delay archetype 
Source: (Senge, 2006) 

حلقه شود )حل موقت حل میایپ، مسئله با استفاده از یک راهآرکتایپ انتقال فشار: در این آرکت

B1حلقه برای حل مسئله بهره بنیادینحل توان از یک راهکه میحالی ( در( مند شدB2 در .)

ست حل موقت ااشی از اعتیاد به استفاده از راهگیرد که ناین الگو، یک حلقه مثبت هم شکل می

روز پیدا ب بیشتریغفلت کند، بنابراین مسئله با شدت  بنیادینحل شود که فرد از راهو باعث می

نشان داده  2ر مربوط به این آرکتایپ در شکل (. نموداR1( )Posthumus, 2018کند )حلقه می

 شده است.

 
 آرکتایپ انتقال فشار (2) شکل

Figure (2) Shiften the burden archetype 
Source: (Posthumus, 2018) 
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مدت مؤثر باشد )حلقه تواند در کوتاهناموفق: گاهی یک اقدام اصالحی می هایآرکتایپ اصالح

B1ای داشته باشد که خود نشأت گرفته از همین اقدام منتظرهپیامدهای غیرمدت ( اما در بلند

یا  گردد برمی پیشبه حالت  سئله(. بنابراین با گذشت زمان، نشانه مR1اصالحی باشد )حلقه 

نشان داده  5(. نمودار مربوط به این آرکتایپ در شکل Posthumus, 2018شود )حتی بدتر می

 شده است.

 
 ناموفق  هایآرکتایپ اصالح (3)شکل 

Figure (3) Fixes that fail archetype 
Source: (Posthumus, 2018) 

که رقابت وجود داشته  دهدرخ می هنگامی: این آرکتایپ بحث و درگیریآرکتایپ باالگیری 
 د.شوباشد؛ در این حالت، فعالیت دو حلقه تعادلی در کنار هم منجر به ایجاد یک حلقه مثبت می

الف  بخشد بنابراین میزان فعالیتدر این حالت فعالیت الف، وضعیت الف را نسبت به ب بهبود می
(. از سوی دیگر، با B2(، همین شرایط برای ب نیز وجود دارد )حلقه B1یابد )حلقه کاهش می

افزایش فعالیت الف و بهبود وضعیت الف نسبت به ب، به دلیل رقابتی که میان الف و ب وجود 
مر شود و این ایابد و موجب بهبود وضعیت ب نسبت به الف میرد، فعالیت ب نیز افزایش میدا

(. نمودار Jarvie, 2014کند )موجب افزایش فعالیت الف شده و یک حلقه مثبت ایجاد می
 نشان داده شده است. 4مربوط به این آرکتایپ در شکل 

 
 هابحث و درگیریآرکتایپ باالگیری ( 4) شکل

Figure (4) Escalation archetype 
Source: (Jarvie, 2014) 

نتایج الف

فعالیت الف

موقعیت الف نسبت به

موقعیت ب

نتایج ب

فعالیت ب

+

-

+

-

+

+

B1 B2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3/5011/شماره 51اقتصاد کشاورزی/جلد   521

صورت  به های دامینهادهقیمت گوشت مرغ و شامل قیمت  بررسیاین  های مورد استفاده درداده

های مربوط به میزان اند. همچنین دادهاستخراج شدهجهاد کشاورزی  وزارتهای آمارنامهاز ساالنه 

 است. آوری شدهگرد گمرک جمهوری اسالمی ایران ازصورت ساالنه بههای دامی واردات نهاده

 نتایج و بحث

 گوشت مرغ ینتأم یرهزنج کلیدی یرهاینمودار مرجع متغ

نشان داده  1تا  3های نمودار مرجع برخی از متغیرهای مهم زنجیره تأمین گوشت مرغ در شکل

های اخیر به شدت مرغ طی سالدهد؛ قیمت گوشت نشان می 3طور که شکل  اند. همانشده

های های دامی )ذرت و کنجاله سویا( نیز در سالافزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر قیمت نهاده

(. 8و  1های اند )شکلها شدههای تولید مرغداریاخیر رشد زیادی داشته و موجب افزایش هزینه

های ی اخیر میزان واردات نهادههادهد؛ با وجود آنکه در سالنشان می 1طور که شکل همان

ان آید؛ به میزمی شمارترین نهاده دامی وارداتی کشور به دامی از جمله ذرت که اولین و مهم

توجهی افزایش یافته است، این افزایش واردات موجب کاهش قیمت ذرت در بازار نشده شایان 

امی د هایمحصولها و زار نهادهتنظیم با برایهای دولت است که این امر بیانگر ناکارایی سیاست

 باشد.می

 
 قیمت گوشت مرغ( 1)شکل 

Figure (5) Chicken meat price 
Source: (Ministry of Agriculture Jihad, 2020) 
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 قیمت ذرت( 1)شکل 

Figure (6) Corn price 
Source: (Ministry of Agriculture Jihad, 2020) 

 

 
 

 قیمت کنجاله سویا( 7)شکل 
Figure (7) Soybean meal price 

Source: (Ministry of Agriculture Jihad, 2020) 
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 واردات ذرت( 1)شکل 

Figure (8) Corn import 
Source: (Iran Customs Administration, 2018) 

 هانمودار علت معلولی و شناسایی آرکتایپ

اند. برای انجام این مرغ طراحی شدههای علت معلولی زنجیره تأمین گوشت در این مرحله، حلقه

های استفاده شده است. پس از رسم نمودار علت معلولی، آرکتایپ Vensimکار از نرم افزار 

زنجیره تأمین گوشت مرغ  سامانهشده های شناساییاند. آرکتایپموجود در الگو شناسایی شده

حث بناموفق، انتقال فشار و باالگیری  هایهای فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصالحشامل آرکتایپ

 اند.باشند که در ادامه شرح داده شدهمی و درگیری

نشان داده شده است که  3نمودار علت معلولی یکپارچه زنجیره تأمین گوشت مرغ در شکل 

 باشد.حلقه بازخوردی مثبت می 1حلقه بازخوردی تعادلی و  14بیانگر وجود 
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 نمودار علت معلولی یکپارچه زنجیره تأمین گوشت مرغ (9)شکل 

Figure (9) Causal loop diagram of the chicken meat supply chain 
Source: Research findings 

طور همان: های عرضه و تقاضای گوشت مرغ )آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر(حلقه

گوشت مرغ، نسبت قیمت به هزینه تولید مرغ دهد با افزایش قیمت نشان می 11که شکل 

زه شود؛ بنابراین تقاضا برای جوجه یکرویابد و سودآوری تولید مرغ بیشتر میگوشتی افزایش می

است که این  یادآورییابد )الزم به کنندگان افزایش مید جوجه یکروزه از سوی تولیدو خری

ش تولید مرغ گوشتی شده؛ با افزایش نسبت گیرد( و موجب افزایمرحله همراه با تأخیر صورت می

 کند.را ایجاد می B1دهد و حلقه تعادلی تقاضا، قیمت گوشت مرغ را کاهش میموجودی به 
کنندگان برای این محصول کاهش زایش قیمت گوشت مرغ، تقاضای مصرفاز سوی دیگر، با اف

ی یابد و حلقه تعادلمی یابد و با افزایش نسبت موجودی به تقاضا؛ قیمت گوشت مرغ کاهشمی

B2 های تعادلی همکنش حلقهشود؛ از برایجاد میB1  وB2  آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با

رساند اما به دلیل وجود تأخیر این تعادل و قیمت گوشت مرغ را به تعادل میشود تأخیر ایجاد می

 بسیار ناپایدار است.
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 های عرضه و تقاضای گوشت مرغ )آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر(حلقه (51)شکل 

Figure (10) Chicken meat supply and demand loops (Balancing process with 

)archetype delay 
Source: Research findings 

 :فرآیندهای تعادلی با تأخیر( های عرضه و تقاضای جوجه یکروزه )آرکتایپحلقه

دهد با افزایش قیمت جوجه یکروزه و سودآوری تولید مرغ نشان می 11طور که شکل همان

مرغ مادر در حال پرورش افزایش  شماریابد. بنابراین گوشتی، خرید جوجه یکروزه مادر افزایش می

شود. به این ترتیب، عرضه جوجه یکروزه دار میهای نطفهیابد و موجب افزایش تولید تخم مرغمی

یابد و با افزایش نسبت عرضه به تقاضای جوجه یکروزه، قیمت جوجه یکروزه کاهش افزایش می

ی خرید (. از سوی دیگر، با افزایش قیمت جوجه یکروزه، تقاضا براB11یابد )حلقه تعادلی می

یابد و با افزایش نسبت عرضه به تقاضای جوجه کنندگان کاهش میجوجه یکروزه از سوی تولید

(. همچنین با افزایش قیمت B10یابد )حلقه تعادلی یکروزه، قیمت جوجه یکروزه کاهش می

های تولید مرغ گوشتی، نسبت قیمت به هزینه تولید مرغ گوشتی جوجه یکروزه و افزایش هزینه

کنندگان مرغ گوشتی کاهش زه را از سوی تولیدرید جوجه یکرویابد و تقاضای خکاهش می

دهد )حلقه تعادلی دهد و با افزایش نسبت عرضه به تقاضا قیمت جوجه یکروزه را کاهش میمی
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B12های تعادلی (. بنابراین حلقهB10 ،B11  وB12  آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر را

 اند.ایجاد کرده

 
 فرآیندهای تعادلی با تأخیر( ی جوجه یکروزه )آرکتایپهای عرضه و تقاضاحلقه (55)شکل 

day old chicks supply and demand loops (Balancing process -Figure (11) One

)archetype with delay 
Source: Research findings 

های فرآیندهای تعادلی با تأخیر، های عرضه و تقاضا و واردات ذرت )آرکتایپحلقه

افزایش قیمت دهد؛ با نشان می 12طور که شکل همان :ناموفق و انتقال فشار( هایاصالح

یابد. با کاهش تقاضا، نسبت موجودی به کنندگان برای این نهاده کاهش میذرت، تقاضای تولید

(. از سوی دیگر، B4شود )حلقه یابد که منجر به کاهش قیمت ذرت میتقاضای ذرت افزایش می

یابد. با افزایش موجودی ذرت، ذرت و افزایش سودآوری، تولید ذرت افزایش می با افزایش قیمت

است که این مرحله با  یادآوری(؛ البته الزم به B3یابد )حلقه قیمت ذرت در بازار کاهش می

آبی در کشور؛ تولید این نهاده گیرد؛ همچنین با توجه به وجود محدودیت تأخیر صورت می

آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر ایجاد  B4و  B3کنش دو حلقه همباشد. از برکشش میکم

 شود.می

ابد و یاز سوی دیگر، با افزایش قیمت ذرت، نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی آن کاهش می

د. با افزایش واردات ذرت، نسبت موجودی به تقاضا افزایش شوموجب افزایش واردات ذرت می

کننده با افزایش واردات ذرت، سود توزیع(. همچنین، B5یابد )حلقه می یافته و قیمت آن کاهش

(. از ترکیب حلقه R1یابد )حلقه های توزیع نیز افزایش یافته و قیمت ذرت افزایش میو هزینه
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گیرد. به عبارت دیگر، به ناموفق شکل می هایآرکتایپ اصالح R1و حلقه مثبت  B5تعادلی 

یابد تا قیمت را در بازار تعدیل کند اما دلیل افزایش قیمت ذرت در بازار، واردات آن افزایش می

نندگان کیابد و تولیددر بازار کاهش نمی نظارت بر توزیع آن، قیمت ذرت نبود زمینهبا توجه به 

 آزاد خریداری نمایند.گوشت مرغ ناچارند ذرت را با قیمت بازار 

 سئلهبه واردات این نهاده برای رفع م سامانهاست که با افزایش واردات ذرت،  یادآوریالزم به 

های نوین مانند استفاده از بذرهای ذرت مقاوم به خشکی کمبود آن عادت کرده و از کاربرد روش

های دات بیشتر این نهاده در دورهماند که در نهایت منجر به وارهای آبیاری نوین غافل میسامانهیا 

آرکتایپ انتقال فشار  B5و حلقه تعادلی  R2از ترکیب حلقه مثبت  (.R2گردد )حلقه بعد می

 د.شوایجاد می
 

 
های فرآیندهای تعادلی با تأخیر، های عرضه و تقاضا و واردات ذرت )آرکتایپحلقه (52)شکل 

 ناموفق و انتقال فشار( هایاصالح

(12) Supply and demand and import loops of corn (Balancing process Figure 

with delay, fixes that fail and shiften the burden archetypes) 
Source: Research findings 
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های فرآیندهای تعادلی با های عرضه و تقاضا و واردات کنجاله سویا )آرکتایپحلقه

 دهد؛ با افزایشنشان می 15طور که شکل همان :و انتقال فشار(ناموفق  هایتأخیر، اصالح

سبت یابد. با کاهش تقاضا، نکنندگان برای این نهاده کاهش میقیمت کنجاله سویا، تقاضای تولید

شود یابد که منجر به کاهش قیمت کنجاله سویا میموجودی به تقاضای کنجاله سویا افزایش می

افزایش قیمت کنجاله سویا و افزایش سودآوری، تولید کنجاله سویا  (. از سوی دیگر، باB7)حلقه 

(؛ B6یابد )حلقه یابد. با افزایش موجودی کنجاله سویا، قیمت آن در بازار کاهش میافزایش می

گیرد؛ همچنین با توجه به وجود است که این مرحله با تأخیر صورت می یادآوریالبته الزم به 

 B6و  B7نش دو حلقه کهمباشد. از برکشش میلید این نهاده کمآبی در کشور؛ تومحدودیت 

 شود.آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر ایجاد می

از سوی دیگر، با افزایش قیمت کنجاله سویا، نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی آن کاهش 

اله سویا، نسبت د. با افزایش واردات کنجشویابد و موجب افزایش واردات کنجاله سویا میمی

(. همچنین، با افزایش B8یابد )حلقه موجودی به تقاضا افزایش یافته و قیمت آن کاهش می

های توزیع نیز افزایش یافته و قیمت کنجاله سویا واردات کنجاله سویا، سود توزیع کننده و هزینه

 هاییپ اصالحآرکتا R3و حلقه مثبت  B8(. از ترکیب حلقه تعادلی R3یابد )حلقه افزایش می

آن  در بازار، واردات کنجاله سویاگیرد. به عبارت دیگر، به دلیل افزایش قیمت ناموفق شکل می

، نظارت بر توزیع آن نبود زمینهیابد تا قیمت را در بازار تعدیل کند اما با توجه به افزایش می

را  ویاکنجاله سکنندگان گوشت مرغ ناچارند یابد و تولیددر بازار کاهش نمی کنجاله سویاقیمت 

 .کنندبا قیمت بازار آزاد خریداری 

به واردات این نهاده برای رفع  سامانهاست که با افزایش واردات کنجاله سویا،  یادآوریالزم به 

د مانهای جدید برای تولید این نهاده غافل میکمبود آن عادت کرده و از کاربرد فناوری مسئله

از ترکیب  (.R4د )حلقه شوهای بعد میهایت منجر به واردات بیشتر این نهاده در دورهکه در ن

 د.شوآرکتایپ انتقال فشار ایجاد می B8و حلقه تعادلی  R4حلقه مثبت 
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های فرآیندهای تعادلی با تأخیر، های عرضه و تقاضا و واردات کنجاله سویا )آرکتایپحلقه( 53)شکل 

 ناموفق و انتقال فشار( هایاصالح

Figure (13) Supply and demand and import loops of soybean meal (Balancing 

process with delay, fixes that fail and shiften the burden archetypes) 
Source: Research findings 

 هایدیگر از اقدامیکی  :ناموفق( هایهای تثبیت قیمت گوشت مرغ )آرکتایپ اصالححلقه

با افزایش قیمت گوشت مرغ، تعیین قیمت تثبیتی با هدف کاهش قیمت بازار  رویاروییدولت در 

(. اما در نهایت این اقدام موجب دو نرخی شدن B9آزاد این محصول بوده است )حلقه تعادلی 

برای دریافت گوشت مرغ با قیمت تثبیت شده شکل  درازهای شود؛ صفبازار گوشت مرغ می

نظارت صحیح بر توزیع گوشت مرغ با قیمت تثبیت  نبود زمینهگیرد و در این میان با توجه به می

ها گوشت مرغ را با قیمت تنظیم بازار دریافت کرده و اقدام به فروش آن با قیمت شده؛ واسطه

توزیع آن دوباره موجب افزایش قیمت این محصول در  هایکنند و با افزایش هزینهبازار آزاد می

و  B9تعادلی  دهد؛ از ترکیب حلقهنشان می 15طور که شکل (. همانR5ند )حلقه شوبازار می

 گیرد.ناموفق شکل می هایآرکتایپ اصالح R5حلقه مثبت 
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 ناموفق( هایهای تثبیت قیمت گوشت مرغ )آرکتایپ اصالححلقه( 54)شکل 

)(14) Chicken meat price stabilization loops (Fixes that fail archetypeFigure  
Source: Research findings 

های فرآیندهای تعادلی با های جانشینی گوشت مرغ و گوشت قرمز )آرکتایپحلقه

های تعادلی عرضه و تقاضای گوشت حلقه 13در شکل  :(بحث و درگیریتأخیر و باالگیری 

(. این دو حلقه در کنار هم آرکتایپ B14و  B13های تعادلی اند )حلقهقرمز ترسیم شده

 اند.فرآیندهای تعادلی با تأخیر را ایجاد کرده

( ترسیم شده R6همچنین در این شکل، حلقه مثبت جانشینی گوشت قرمز و گوشت مرغ )حلقه 

که با افزایش قیمت گوشت قرمز، با یک تأخیر تقاضا برای گوشت مرغ که جانشینی وریاست. به ط

یابد. با افزایش تقاضا برای گوشت مرغ و کاهش نسبت افزایش می آید،می به شماربرای آن 

 یابد. با افزایش قیمت گوشتموجودی به تقاضای گوشت مرغ؛ قیمت گوشت مرغ نیز افزایش می

آید یم شمارمرغ، همراه با یک تأخیر تقاضا برای گوشت قرمز که جانشینی برای گوشت مرغ به 

دهد. به ضه به تقاضای گوشت قرمز، قیمت آن را افزایش مییابد و با کاهش نسبت عرافزایش می

گیرد که قیمت گوشت قرمز و قیمت گوشت مرغ را افزایش این ترتیب، یک حلقه مثبت شکل می

 کند.را ایجاد می هابحث و درگیریدهد و آرکتایپ باالگیری می
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 ا(هبحث و درگیریری های جانشینی گوشت مرغ و گوشت قرمز )آرکتایپ باالگیحلقه( 51)شکل 

Figure (15) Substitution loops of chicken meat and red meat 
Source: Research findings 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 مندنظامهای موجود در زنجیره تأمین گوشت مرغ با استفاده از روش تفکر چالش بررسیدر این 

های بازخوردی و نمودار علت معلولی یکپارچه این . برای این منظور، حلقهشده استبررسی 

اند. استخراج شده سامانههای زنجیره ترسیم شده است سپس با استفاده از این نمودار، آرکتایپ

های فرآیندهای تعادلی با تأخیر، زنجیره تأمین گوشت مرغ مورد بررسی، آرکتایپ سامانهدر 

د. آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با شها مشاهده انتقال فشار و باالگیری مناقشهناموفق،  هایاصالح

تأخیر در این زنجیره نشان دهنده به تعادل رسیدن قیمت در بازار گوشت مرغ، ذرت و کنجاله 

باشد. در بازار ذرت و کنجاله سویا با توجه به وجود همکنش عرضه و تقاضا میسویا ناشی از بر

تواند همگام با تقاضا افزایش یابد و قیمت را به خشکسالی در کشور؛ عرضه نمیمحدودیت آبی و 

کنندگان ز تولیدیابد و دولت برای رفع نیاها افزایش میتعادل برساند. بنابراین قیمت این نهاده

واردات کنجاله سویا و ذرت کند. مرغ گوشتی هر ساله اقدام به واردات ذرت و کنجاله سویا می

کند. به این معنا که ناموفق را ایجاد می هاید و آرکتایپ اصالحآیمیبه شمار ل موقتی حیک راه

یابد و این سیاست دولت برای به ها در بازار کاهش نمیها قیمت آنبا افزایش واردات این نهاده

 های دامی ناکارآ بوده است.تعادل رساندن بازار نهاده

ی هاکارگیری فناوریها موجب شده که از بهاین نهاده رداتبه وا سامانهاز سوی دیگر عادت کردن 

های دامی به تدریج ها در داخل کشور غفلت شود و نیاز به واردات نهادهنوین برای تولید نهاده
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افزایش یابد. این موضوع نیز آرکتایپ انتقال فشار را در زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور ایجاد 

 کرده است.

آمد های دامی، سیاستی ناکاران نتیجه گرفت تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهادهتوبنابراین می

شود. این در حالی است که اغلب تولید ها و دالالن میاست که سود آن تنها نصیب واسطه

 های دامی از بازار آزاد هستند.کنندگان مرغ گوشتی ناگزیر به خرید نهاده

های دامی، ی تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات نهادهرسد که باید به جاهمچنین به نظر می

های دامی در داخل کشور صورت های نوین برای تولید نهادهدر فناوری بیشتریگذاری سرمایه

 گیرد.

و  تولید ذرت ویژههای دامی به از سوی دیگر با توجه به اینکه امکان خودکفایی در تولید نهاده

ها با ارز به نرخ بازار که واردات این نهاده ضرورت داردکنجاله سویا در داخل کشور وجود ندارد؛ 

ها تسهیالت بانکی ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان صورت گیرد و برای خرید نهادهآزاد 

 قرار گیرد.

که از جانشینی گوشت قرمز و  ها در زنجیره تأمین گوشت مرغ نیزآرکتایپ باالگیری مناقشه

ه تشود نشان دهنده افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ به طور پیوسگوشت مرغ حاصل می

دهد با افزایش قیمت گوشت قرمز، طور که آمارها نشان میباشد. به عبارت دیگر، همانمی

مرغ  گوشت کنند. به همین دلیل است که مصرفکنندگان گوشت مرغ را جایگزین آن میفمصر

برابر استاندارد مصرف جهانی گزارش شده است. با افزایش مصرف گوشت مرغ  2در داخل کشور 

ن ناشی از ای هایمسئلهکند. برای رفع یابد و این چرخه ادامه پیدا مینیز قیمت آن افزایش می

مز رهای پایین درآمدی برای مصرف گوشت قکنندگان دهکشود که به مصرفمی آرکتایپ تاکید

های اخیر در کشور به یارانه اختصاص پیدا کند. در این صورت مصرف گوشت قرمز که در سال

ه رویشود؛ همچنین از افزایش قیمت بیشدت کاهش یافته به سطح استاندارد آن نزدیک می

 شود.قیمت گوشت مرغ جلوگیری می
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Extended Abstract 

Introduction 

In recent months, the price of chicken meat has risen sharply, endangering 

the welfare of consumers; On the other hand, rising input prices have created 

several problems for producers. Given the problems that exist along the 

supply chain of this product and due to the large number of activities and 

agents involved in this chain; In this study, a system thinking approach has 

been used to investigate the challenges of the chicken meat supply chain. 

Material and Methods 

Two types of complexity, including combinatorial complexity and dynamic 

complexity can occur in systems such as the supply chain of the agricultural 

products. Combinatorial complexity is due to the presence of different 

elements or actors in the system; while dynamic complexity can occur even 

in the simple systems due to the interactions between agents over time 

(Sterman, 2000). Van Mai (2010) believes that system thinking is a 

appropriate approach for analyzing complex systems and identifying leverage 

points for intervention because it can investigate the interrelationships among 

several subsystems. Therefore, in this study, it was used system thinking 

approach to investigate interrelationships among agents of chicken supply 

chain actors in Iran. 

Results and Discussion 

In this study, the relationships between chain agents were extracted in the 

causal loop diagram and then, the system archetypes were identified. The 

causal loop diagram includes 6 reinforcing loops and 14 balancing loops. 

Identified archetypes also includes balancing process with delay, fixes that 

fail, shifting the burden and  escalation.  

Fixes that fail and shifting the burden archetypes showed that the livestock 

input import policy has not been helpful to regulate the domestic market. It 

has only made the system accustomed to supply the needed livestock input 

through imports and abandoned basic solutions. In addition, the corn and 
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soybean meal import policy has not been effective in decreasing corn price 

and soybean meal price, because of the lack of monitoring on imported corn 

and soybean meal distribution. 

Suggestions 

Finally, by analyzing the identified archetypes, it was suggested that instead 

of allocating subsidized foreign currency to import livestock inputs, more 

investment should be made in new technologies for the production of 

livestock inputs in the country. On the other hand, given that reaching self-

sufficiency in livestock input production, especially corn and soybean  meal 

in Iran is not possible; it was suggested that these inputs be imported in free 

market currency and bank loan at low interest rates be provided to producers 

to purchase the inputs. 
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