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 های زنجیره تأمین گوشت مرغ با رویکرد تفکر سیستمیبررسی چالش

 2*، پریسا علیزاده 1 حامد قادرزاده

 چكیده
ز سوی اداری به جا گذاشته و های  گذشته از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان اثرات معنیاخیر قیمت گوشت مرغ طی ماه  افزایش شدید

وجود در ی مشکالت مشناسای وری برای تولید کنندگان به وجود آورده است. لزوم معرفی ها مشکالت بی شمادیگر افزایش قیمت نهاده
کند، با تالش می طالعه حاضرمنماید. زنجیره تأمین این ناشی از تعدد فعاالن و سایر عوامل درگیر در این فرایند بیش ازپیش  ضروروی می

ن زنجیره در میان فعاال پردازد. برای این منظور، روابطتأمین گوشت مرغ میهای زنجیره استفاده از روش تفکر سیستمی به بررسی چالش
 6معلولی شامل -ودار علّتاند. نمهای موجود در سیستم شناسایی شدهعلولی بیان شده است و در ادامه آرکتایپم-قالب نمودارهای علّت

الحات ا تأخیر، اصرآیندهای تعادلی بشناسایی شده نیز شامل ف هایحلقه بازخوردی تعادلی می باشد. آرکتایپ 14حلقه بازخوردی مثبت و 
به توان پیشنهاد نمود، ه، میی شناسایی شدهاباشند. در نهایت با تحلیل و بررسی آرکتایپها میناموفق، انتقال فشار و باالگیری مناقشه

های دامی در های نوین برای تولید نهادهدر فناوریتری گذاری بیشهای دامی، سرمایهجای تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات نهاده
و کنجاله سویا  تولید ذرّت های دامی به خصوصداخل کشور صورت گیرد. از سوی دیگر با توجه به این که امکان خودکفایی در تولید نهاده

ها تسهیالت بانکی صورت گیرد و برای خرید نهادهد نرخ بازار آزا ها با ارز بهشود،  واردات این نهادهدر داخل کشور وجود ندارد؛ پیشنهاد می
 ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.
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 مقدمه
 Zarei)ه خود جلب کرده است ی زنجیره تأمین مواد غذایی توجه بسیاری از پژوهشگران را بهای اخیر مطالعهدر سال

et al., 2011) پاسخگویی به تقاضای در حال تغییر مصرف کنندگان برای مواد غذایی، تنها با مدیریت مناسب .

زنجیره تأمین مواد غذایی برای دستیابی به  (.Naik and Suresh, 2018)زنجیره تأمین مواد غذایی امکان پذیر است 

وجود در های م. جستجوی چالش(Neven, 2014)ی و جهانی اهمیت ویژه ای دارد های ملّامنیت غذایی در سیاست

مسیر تولید و توزیع محصوالت کشاورزی جهت دستیابی به مزیت رقابتی و افزایش درآمد فعاالن، نیازمند شناسایی 

گذاران و یاستزنجیره ارزش این محصوالت می باشد؛ با شناسایی نقاط قوّت و ضعف زنجیره تأمین مواد غذایی، س

 (.Alizadeh et al., 2020)ها را بهبود ببخشند توانند کارآیی این زنجیرهریزان میبرنامه

 355 ومیلیون  2میزان تولید گوشت مرغ در کشور  Ministry of Agriculture Jihad (2018)بر اساس آمارهای 

است.  صاص دادهود اختخدنیا، رتبه یازدهم را به  هزار تن بوده است؛ و ایران، در میان تولید کنندگان گوشت مرغ در

بر برا 2کیلوگرم گزارش شده است که تقریباً  31، 1398ی مصرف گوشت مرغ در کشور در سال همچنین سرانه

مر، افزایش شدید . یکی از دالیل این ا(Ministry of Agriculture Jihad, 2019)باشد استاندارد مصرف جهانی می

باشد که موجب شده بخش زیادی از اقشار کم درآمد مصرف گوشت قرمز را های اخیر میدر سال قیمت گوشت قرمز

 (.Cheraghi and Gholipoor, 2010)کاهش داده و به مصرف گوشت مرغ به عنوان جایگزینی برای آن روی آورند 

 Ministry of Agricultureبا این حال، قیمت گوشت مرغ نیز از افزایش قیمت مصون نمانده و بر اساس آمارهای  

Jihad (2019)  1398تومان در سال  12851به  1396تومان در سال  7388قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از 

 رسیده است که رشد قابل توجهی می باشد.

باشد. های دامی میترین عوامل مؤثر بر افزایش قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز، رشد قیمت نهادهیکی از مهم

(. Iran feed industry association, 2017)شود رد میهای دامی به کشور وامیلیارد دالر نهاده 3نزدیک به  ساالنه

باشد که با توجه به کمبود ترین نهاده در صنعت دام و طیور کشور میذرت نخستین محصول وارداتی ایران و مهم

 (.Ghasemi, 2016)ارد می شود تولید داخلی آن؛ ساالنه مقادیر قابل توجهی از آن به کشور و

توان به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات خوراک دام و طیور های دولت از بخش کشاورزی میاز جمله حمایت

ن گیرد. با وجود آهای خوراک دام صورت میاشاره نمود که در راستای حمایت از تولید کننده و کاهش قیمت نهاده

ن و وجود نظارت در توزیع آ ارز ترجیحی اختصاص داده شده است؛ به دلیل نبودهای دامی، که برای واردات نهاده

توان گفت، تفاوت رسند. بنابراین میها در نهایت به قیمت بازار آزاد به دست تولیدکنندگان میدالالن، این نهاده

ولیدکنندگان همین دلیل، ت رسد. بهها میهای دامی و قیمت وارداتی آن تنها به دست واسطهقیمت بازار آزاد نهاده

د کنندگان نیز از افزایش قیمت محصوالت دامی ناراضی هستنها و مصرفدام و طیور همواره از افزایش قیمت نهاده
(Hosseini and Shahbazi, 2010 .) 
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هر لکرد هایی عممدیریت زنجیره تأمین دام و طیور به دلیل وجود پویایی و پیچیدگی مشکل است؛ در چنین سیستم

بر  Grohs et al. (2018)(. Tedeschi et al., 2011)ین بستگی دارد ها و عوامل برونزای مراحل پیشمرحله به تصمیم

 باشد.های پیچیده و مبهم میاین باورند، تفکر سیستمی ابزار مناسبی برای درک سیستم

یت یره فعالین زنجوامل متعددی در ابا توجه به این که زنجیره تأمین گوشت مرغ ماهیتی پیچیده و پویا دارد و ع

یار باشد؛ استفاده از روش تفکر سیستمی برای بررسی این زنجیره بسها کامالً مشخص نمیدارند، که روابط میان آن

های اجرا شده توسط دولت از خود رسد. الزم به ذکر است که عناصر این سیستم نسبت به سیاستمناسب به نظر می

این امر  ها مشاهده نشده است؛ وو تاکنون بهبودی در این زنجیره، ناشی از اجرای سیاست دهندمقاومت نشان می

 باشد.های پیچیده میهای سیستمیکی از ویژگی

 رد اشارهین مواامطالعات متعددی در زمینه زنجیره تأمین دام و طیور انجام شده است که در ادامه به برخی از 

 گردد.می

Tedeschi et al. (2011) اند و های بازخوردی زنجیره تأمین گوشت گوسفند و بز را مورد بررسی قرار دادهحلقه

 اند.های سیستم را استخراج کردهآرکتایپ

Shamsuddoha and Nedelea (2013) ی سیستمزنجیره تأمین گوشت مرغ در بنگالدش را با استفاده از روش پویای 

 اند.ادهدتر را مورد بررسی قرار ریت پسماند و ایجاد اشتغال بیشطراحی کرده و توانایی این سیستم برای مدی

Piewthongngam et al. (2014) ثر های زنجیره تأمین گوشت خوک در تایلند را مورد بررسی قرار داده و اپویایی

 اند.سازی کردهتغییر در نرخ باروری بر تولید گوشت خوک را شبیه

)2014Setianto et al. ( 1های نرمه از روش سیستمبا استفاد (SSM)  تولید گوشت گوساله در اندونزی را مورد

 اند.های این سیستم را استخراج کردهمعلولی و آرکتایپ-اند و نمودار علّتمطالعه قرار داده

Banson et al (2018) ا های سیستم در صنعت تولید گوشت خوک در غنبا استفاده از روش تفکر سیستمی آرکتایپ

های پیچیده حیوانی مؤثر ها و درک سیستمها در شناسایی چالشستخراج نمودند و نتیجه گرفتند که آرکتایپرا ا

 است.

)2019Jufiardi and Pinagara (  یستم مورد سزنجیره تأمین گوشت مرغ در اندونزی را با استفاده از روش پویایی

باشد که یهای این صنعت مگزینه برای تأمین نهاده بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که ادغام عمودی بهترین

 ی را افزایش و حساسیت نسبت به قیمت جوجه یکروزه را کاهش دهد.تواند سودآورمی

)2019Heydari et al (  روش  ستفاده ازاعوامل مؤثر بر نوسانات قیمت در زنجیره تأمین گوشت مرغ در ایران را با

ر دهای تولید زینهدند و نتیجه گرفتند که اثرگذاری تقاضا، عرضه، واردات و هپویایی سیستم مورد بررسی قرار دا

 ایجاد نوسان قیمت این محصول دخالت دارند.

ها و مشکالت تواند به شناسایی چالشدهد که استفاده از روش تفکر سیستمی میمرور مطالعات یاد شده نشان می

ها مؤثر باشد؛ از هایی برای رفع این چالشدر اتخاذ سیاست موجود در زنجیره تأمین محصوالت دامی کمک کند و

                                          
1 Soft System Methodology 
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های این رو در این مطالعه با استفاده از روش تفکر سیستمی زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور که با چالش

 متعددی مواجه است مورد بررسی قرار گرفته است.

 روش تحقیق
تأمین محصوالت  هایی نظیر زنجیرهتواند در سیستممی 2و پیچیدگی پویا 1دو نوع پیچیدگی شامل پیچیدگی ترکیبی

مختلف بروز پیدا کند؛ پیچیدگی ترکیبی ناشی از وجود عناصر مختلف در سیستم مورد بررسی یا درگیر بودن عوامل 

های ساده نیز به دلیل بر هم کنش میان تواند حتی در سیستمباشد؛ در حالی که پیچیدگی پویا میمختلف در آن می

 (. ,2000Sterman)ها در طول زمان ایجاد شود عامل

 انتظارات های پیچیده معموالً به هم پیوسته هستند، ساختاری بازخوردی دارند، غیرخطی هستند، مطابق باسیستم

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

)2010Van Mai ( باشد های پیچیده میسیستمی ابزار مناسبی برای بررسی سیستم بر این باور است که روش تفکر

 را برای مداخله و اعمال سیاست شناسایی نمود. 3که با استفاده از آن می توان نقاط اهرمی

ترین تأثیرگذاری ترین تالش و هزینه بیشتوان با کمها مینقاط اهرمی در واقع متغیرهایی هستند که با تمرکز بر آن

شود و یمهای پیچیده به این نقاط توجه ستم داشت؛ به همین دلیل برای ایجاد تغییرات مهم در سیستمرا بر سی

 (. ,2019Fischer and Riechers)گردند احی میها برای تأثیرگذاری بر این نقاط طرسیاست

م یک ساختار باشد؛ آرکتایپ سیستهای سیستم میهای مهّم تفکر سیستمی، شناسایی آرکتایپیکی از ویژگی

های سیستم با توجه به بینشی که دهد. آرکتایپمشخص است که الگوی رفتاری سیستم را در طول زمان نشان می

 ,Braun)کنند دهند، اهمیت پیدا میدر خصوص اثر متقابل پویایی که میان عناصر سیستم وجود دارد ارائه می

 Banson)شود باشد که باعث بروز یک پدیده میازخوردی میای از چند حلقه بهای سیستم مجموعهآرکتایپ(. 2002

2018eta al, ). 

، 6، تنزل اهداف5، انتقال فشار به مداخله کننده4های سیستم شامل محدودیت رشدترین آرکتایپشناخته شده

ina et al, Brzez)باشند می 10هاو باالگیری مناقشه 9، اصالحات ناموفق8، تراژدی منبع مشترک7موفقیت برای موفق

 اند.ها توضیح داده شدهترین انواع این آرکتایپکه در ادامه مهم( 2017

ی این ایده است که یک فرد، گروه یا سازمان آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر: این آرکتایپ سیستم نشان دهنده

کند. اگر فرد أخیر تعدیل میکند و رفتار خود را بر اساس بازخورد همراه با تبه سمت یک هدف مشخص حرکت می

تری انجام خواهند داد؛ و یا این که از انجام اقدام اصالحی یا سازمان نسبت به تأخیر ناآگاه باشند اقدام اصالحی بیش

                                          
1 combinatorial complexity 
2 dynamic complexity 
3 leverage points 
4 Limits to Growth, 
5 Shifting the Burden 
6 Eroding Goals 
7 Success to the Successful 
8 Tragedy of the Commons 
9 Fixes that Fail 
1 0 Escalation 
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. نمودار مربوط به (Senge, 2006)کنند کنند خودداری میبه دلیل آن که نتایج حاصل از آن را سریعاً مشاهده نمی

 نشان داده شده است. 1شکل این آرکتایپ در 

 
 (Senge, 2006)رکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر آ -1شکل 

( در حالی که 1Bه شود )حلقآرکتایپ انتقال فشار: در این آرکتایپ، مسئله با استفاده از یک راه حل موقت حل می

-ثبت هم شکل میالگو، یک حلقه م(. در این 2Bمند شد )حلقه توان از یک راه حل اساسی برای حل مسئله بهرهمی

لت کند. ساسی غفشود که فرد از راه حل اگیرد که ناشی از اعتیاد به استفاده از راه حل موقت است و باعث می

به این آرکتایپ  نمودار مربوط (. ,1R( )2018Posthumusکند )حلقه تری بروز پیدا میبنابراین، مسئله با شدت بیش

 است. نشان داده شده 2در شکل 

 
 (Posthumus, 2018)آرکتایپ انتقال فشار  -2شکل

( اما در بلند مدت 1Bتواند در کوتاه مدت مؤثر باشد )حلقه آرکتایپ اصالحات ناموفق: گاهی یک اقدام اصالحی می

 (. بنابراین، با1Rای داشته باشد که خود نشأت گرفته از همین اقدام اصالحی باشد )حلقه پیامدهای غیر منتظره

ربوط به این (. نمودار مPosthumus, 2018شود )گردد یا حتی بدتر میگذشت زمان نشانه مشکل به حالت قبل برمی

 نشان داده شده است. 3آرکتایپ در شکل 
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 (Posthumus, 2018)آرکتایپ اصالحات ناموفق  -3شکل 

لیت دو الت، فعاحدر این  وجود داشته باشد؛ افتد که رقابتها: این آرکتایپ زمانی اتفاق میآرکتایپ باالگیری مناقشه

به  را نسبت عیت الفگردد. در این حالت فعالیت الف، وضحلقه تعادلی در کنار هم منجر به ایجاد یک حلقه مثبت می

یز وجود دارد نو همین شرایط برای ب ( 1Bیابد )حلقه بخشد بنابراین، میزان فعالیت الف کاهش میب بهبود می

 بان الف و تی که میاز سوی دیگر، با افزایش فعالیت الف و بهبود وضعیت الف نسبت به ب، به دلیل رقاب(. 2B)حلقه 

افزایش  مر موجبشود و این ایابد و موجب بهبود وضعیت ب نسبت به الف میوجود دارد، فعالیت ب نیز افزایش می

نشان  4پ در شکل ودار مربوط به این آرکتای(. نمJarvie, 2014کند )فعالیت الف شده و یک حلقه مثبت ایجاد می

 داده شده است.

نتایج الف

فعالیت الف

موقعیت الف نسبت به

موقعیت ب

نتایج ب

فعالیت ب

+

-

+

-

+

+

B1 B2

 
 (Jarvie, 2014)ها آرکتایپ باالگیری مناقشه-4شکل
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 نتایج و بحث
طور مانهاند. نشان داده شده 8تا  5های نمودار مرجع برخی از متغیرهای مهم زنجیره تأمین گوشت مرغ در شکل

ش پیدا کرده است. از سوی دیگر های اخیر به شدت افزایسال دهد؛ قیمت گوشت مرغ طینشان می 5که شکل 

های ینههای اخیر رشد زیادی داشته و موجب افزایش هزهای دامی )ذرت و کنجاله سویا( نیز در سالقیمت نهاده

یر های اخدهد؛ با وجود این که در سالنشان می 8(. همان طور که شکل 7و  6های اند )شکلها شدهتولید مرغداری

آید، به ترین نهاده دامی وارداتی کشور به حساب میهای دامی از جمله ذرّت، که اولین و مهممیزان واردات نهاده

 این امر است و میزان قابل توجهی افزایش یافته است، این افزایش واردات موجب کاهش قیمت ذرت در بازار نشده

 باشد.ها و محصوالت دامی میم بازار نهادههای دولت جهت تنظیتواند بیانگر ناکارایی سیاستمی

 
 (Ministry of Agriculture Jihad, 2020)قیمت گوشت مرغ -5شکل 

 

 
 (Ministry of Agriculture Jihad, 2020)قیمت ذرت -6شکل 



 

789 

 
 

 (Ministry of Agriculture Jihad, 2020)قیمت کنجاله سویا -7شکل 

 
 (Iran Customs Administration, 2018) واردات ذرت-8شکل 

 

 هاایی آرکتایپمعلولی و شناس-نمودار علّت
ر ز نرم افزاااند. برای انجام این کار علولی زنجیره تأمین گوشت مرغ طراحی شدهم-های علّتدر این مرحله، حلقه

Vensim د. انشده های موجود در الگو شناساییاستفاده شده است. پس از رسم نمودار علت معلولی، آرکتایپ

ر، با تأخی های فرآیندهای تعادلیهای شناسایی شده سیستم زنجیره تأمین گوشت مرغ شامل آرکتایپآرکتایپ

 اند.دهباشند که در ادامه شرح داده شها میاصالحات ناموفق، انتقال فشار و باالگیری مناقشه

حلقه  14جود وشده است که بیانگر نشان داده  9نمودار علت معلولی یکپارچه زنجیره تأمین گوشت مرغ در شکل 

 باشد.حلقه بازخوردی مثبت می 6بازخوردی تعادلی و 
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 نمودار علت معلولی یکپارچه زنجیره تأمین گوشت مرغ -9شکل 

 وشت مرغ )آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر(گهای عرضه و تقاضای حلقه

یمت به هزینه تولید مرغ گوشتی قرغ، نسبت دهد با افزایش قیمت گوشت منشان می 10همان طور که شکل 

شود. بنابراین، تقاضا برای جوجه یکروزه و خرید جوجه یکروزه از تر مییابد و سودآوری تولید مرغ بیشافزایش می

گیرد( و موجب یابد )الزم به ذکر است که این مرحله همراه با تأخیر صورت میسوی تولیدکنندگان افزایش می

لقه دهد و حرغ گوشتی شده؛ با افزایش نسبت موجودی به تقاضا، قیمت گوشت مرغ را کاهش میافزایش تولید م

 کند.را ایجاد می 1Bتعادلی 

یابد و با افزایش کنندگان برای این محصول کاهش میاز سوی دیگر، با افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضای مصرف

های کنش حلقههمشود؛ از برایجاد می 2Bو حلقه تعادلی یابد نسبت موجودی به تقاضا؛ قیمت گوشت مرغ کاهش می

د اما، به رسانتعادل می و قیمت گوشت مرغ را بهشود آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر ایجاد می 2Bو  1Bتعادلی 

 دلیل وجود تأخیر این تعادل بسیار ناپایدار است.
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 پ فرآیندهای تعادلی با تأخیر(های عرضه و تقاضای گوشت مرغ )آرکتایحلقه -10شکل 

 تأخیر( فرآیندهای تعادلی با ضای جوجه یکروزه )آرکتایپهای عرضه و تقاحلقه

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

ولید یابد و موجب افزایش تدر حال پرورش افزایش میادر یابد. بنابراین، تعداد مرغ مجوجه یکروزه مادر افزایش می

یابد و با افزایش نسبت عرضه به شود. به این ترتیب، عرضه جوجه یکروزه افزایش میدار میهای نطفهتخم مرغ

(. از سوی دیگر، با افزایش قیمت 11Bیابد )حلقه تعادلی تقاضای جوجه یکروزه، قیمت جوجه یکروزه کاهش می

عرضه به  یابد و با افزایش نسبت، تقاضا برای خرید جوجه یکروزه از سوی تولید کنندگان کاهش میجوجه یکروزه

(. همچنین با افزایش قیمت جوجه 01Bیابد )حلقه تعادلی تقاضای جوجه یکروزه، قیمت جوجه یکروزه کاهش می

یابد و تقاضای گوشتی کاهش می وشتی، نسبت قیمت به هزینه تولید مرغگهای تولید مرغ یکروزه و افزایش هزینه

ضا قیمت دهد و با افزایش نسبت عرضه به تقاخرید جوجه یکروزه را از سوی تولید کنندگان مرغ گوشتی کاهش می

آرکتایپ فرآیندهای  12Bو  10B ،11Bهای تعادلی (. بنابراین حلقه12Bدهد )حلقه تعادلی جوجه یکروزه را کاهش می

 اند.تعادلی با تأخیر را ایجاد کرده
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 فرآیندهای تعادلی با تأخیر( یپهای عرضه و تقاضای جوجه یکروزه )آرکتالقهح -11شکل 
 شار(فهای فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصالحات ناموفق و انتقال های عرضه و تقاضا و واردات ذرّت )آرکتایپحلقه

یابد. دهد؛ با افزایش قیمت ذرّت، تقاضای تولیدکنندگان برای این نهاده کاهش مینشان می 12ل همان طور که شک

(. 4B د )حلقهشویابد که منجر به کاهش قیمت ذرت میبا کاهش تقاضا، نسبت موجودی به تقاضای ذرت افزایش می

ازار ی قیمت بیش موجودیابد. با افزامیاز سوی دیگر، با افزایش قیمت ذرّت و افزایش سودآوری، تولید ذرّت افزایش 

ه وجود بگیرد؛ همچنین با توجه (؛ البته الزم به ذکر است که این مرحله با تأخیر صورت می3Bیابد )حلقه کاهش می

آرکتایپ فرآیندهای  4Bو  3Bکنش دو حلقه همباشد. از برمحدودیت آبی در کشور؛ تولید این نهاده کم کشش می

 شود.ر ایجاد میتعادلی با تأخی

یش ب افزایابد و موجاز سوی دیگر، با افزایش قیمت ذرت، نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی آن کاهش می

بد )حلقه یاش میگردد. با افزایش واردات نسبت موجودی به تقاضا افزایش یافته و قیمت آن کاهواردات ذرّت می

5Bابد یفزایش میاقیمت  های توزیع نیز افزایش یافته وکننده و هزینه(. همچنین، با افزایش واردات ذرت، سود توزیع

گیرد. به عبارت دیگر، آرکتایپ اصالحات ناموفق شکل می 1Rو حلقه مثبت  5B(. از ترکیب حلقه تعادلی 1R)حلقه 

ه به عدم ما با توجیابد تا قیمت را در بازار تعدیل کند ابه دلیل افزایش قیمت ذرّت در بازار، واردات آن افزایش می

زاد آمت بازار یابد و تولیدکنندگان گوشت مرغ ناچارند ذرت را با قینظارت بر توزیع آن، قیمت در بازار کاهش نمی

 خریداری نمایند.

و از  ادت کردهد آن عالزم به ذکر است که با افزایش واردات ذرت، سیستم به واردات این نهاده برای رفع مشکل کمبو

ماند که یمهای آبیاری نوین غافل ای نوین مانند استفاده از بذرهای ذرت مقاوم به خشکی یا سیستمهکاربرد روش

 و حلقه 2Rاز ترکیب حلقه مثبت  (.2Rگردد )حلقه های بعد میر دورهتر این نهاده ددر نهایت منجر به واردات بیش

 گردد.آرکتایپ انتقال فشار ایجاد می 5Bتعادلی 
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 های فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصالحات ناموفق و انتقال فشار(های عرضه و تقاضا و واردات ذرت )آرکتایپحلقه -12شکل 

 

نتقال اهای فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصالحات ناموفق و های عرضه و تقاضا و واردات کنجاله سویا )آرکتایپحلقه

 فشار(

اهش کدکنندگان برای این نهاده قیمت کنجاله سویا، تقاضای تولی دهد، با افزایشنشان می 13همان طور که شکل 

کنجاله  اهش قیمتیابد که منجر به کیابد. با کاهش تقاضا، نسبت موجودی به تقاضای کنجاله سویا افزایش میمی

یابد و یمآنافزایش  (. از سوی دیگر، با افزایش قیمت کنجاله سویا و افزایش سودآوری، تولید7Bشود )حلقه سویا می

مرحله با تأخیر  (؛ البته الزم به ذکر است که این6Bیابد )حلقه با افزایش موجودی قیمت آن در بازار کاهش می

باشد. از گیرد؛ همچنین با توجه به وجود محدودیت آبی در کشور؛ تولید این نهاده کم کشش میصورت می

 شود.یجاد میابا تأخیر آرکتایپ فرآیندهای تعادلی  6Bو  7Bکنش دو حلقه همبر

وجب بد و میااز سوی دیگر، با افزایش قیمت کنجاله سویا، نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی آن کاهش می

قیمت  یافته و افزایش گردد. با افزایش واردات کنجاله سویا، نسبت موجودی به تقاضاافزایش واردات کنجاله سویا می

نیز  های توزیعنهین، با افزایش واردات کنجاله سویا، سود توزیع کننده و هزی(. همچن8Bیابد )حلقه آن کاهش می

آرکتایپ  3Rه مثبت و حلق 8B(. از ترکیب حلقه تعادلی 3Rیابد )حلقه افزایش یافته و قیمت کنجاله سویا افزایش می

 آن افزایش ازار، وارداتدر ب کنجاله سویاه دلیل افزایش قیمت گیرد. به عبارت دیگر، باصالحات ناموفق شکل می

اهش ر بازار کد این نهادهیابد تا قیمت را در بازار تعدیل کند اما با توجه به عدم نظارت بر توزیع آن، قیمت می

 را با قیمت بازار آزاد خریداری نمایند. ویاکنجاله سیابد و تولیدکنندگان گوشت مرغ ناچارند نمی

نجاله سویا، سیستم به واردات این نهاده برای رفع مشکل کمبود آن عادت الزم به ذکر است که با افزایش واردات ک

تر این نهاده ماند که در نهایت منجر به واردات بیشهای جدید برای تولید این نهاده غافل میکرده و از کاربرد فناوری
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یپ انتقال فشار ایجاد آرکتا 8Bو حلقه تعادلی  4Rاز ترکیب حلقه مثبت  (.4Rگردد )حلقه های بعد میدر دوره

 گردد.می
 

 

 
 های فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصالحات ناموفق و انتقال فشار(های عرضه و تقاضا و واردات کنجاله سویا )آرکتایپحلقه-13شکل 

 اصالحات ناموفق( های تثبیت قیمت گوشت مرغ )آرکتایپحلقه

 مت بازاراهش قیکت گوشت مرغ، تعیین قیمت تثبیتی با هدف یکی دیگر از اقدامات دولت در مواجهه با افزایش قیم

ر گوشت مرغ (. اما در نهایت این اقدام موجب دو نرخی شدن بازا9Bآزاد این محصول بوده است )حلقه تعادلی 

گیرد و در این میان با توجه به های طوالنی برای دریافت گوشت مرغ با قیمت تثبیت شده شکل میشود؛ صفمی

ر دریافت ها گوشت مرغ را با قیمت تنظیم بازات صحیح بر توزیع گوشت مرغ با قیمت تثبیت شده؛ واسطهعدم نظار

قیمت  های توزیع آن دوباره موجب افزایشکنند و با افزایش هزینهکرده و اقدام به فروش آن با قیمت بازار آزاد می

و حلقه  9Bتعادلی  دهد؛ از ترکیب حلقهنشان می 13(. همان طور که شکل 5Rگردند )حلقه این محصول در بازار می

 گیرد.آرکتایپ اصالحات ناموفق شکل می 5Rمثبت 
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 های تثبیت قیمت گوشت مرغ )آرکتایپ اصالحات ناموفق(لقهح-14شکل 

 ها(ادلی با تأخیر و باالگیری مناقشههای فرآیندهای تعهای جانشینی گوشت مرغ و گوشت قرمز )آرکتایپحلقه

(. این دو 41Bو  13Bهای تعادلی اند )حلقههای تعادلی عرضه و تقاضای گوشت قرمز ترسیم شدهحلقه 15ل در شک

 اند.حلقه در کنار هم آرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر را ایجاد کرده

ه وری کط( ترسیم شده است. به 6Rهمچنین در این شکل، حلقه مثبت جانشینی گوشت قرمز و گوشت مرغ )حلقه 

شود، افزایش با افزایش قیمت گوشت قرمز، با یک تأخیر تقاضا برای گوشت مرغ که جانشینی برای آن محسوب می

نیز  یابد. با افزایش تقاضا برای گوشت مرغ و کاهش نسبت موجودی به تقاضای گوشت مرغ؛ قیمت گوشت مرغمی

رای گوشت بقاضا برای گوشت قرمز که جانشینی مرغ، همراه با یک تأخیر ت یابد. با افزایش قیمت گوشتافزایش می

دهد. یابد و با کاهش نسبت عرضه به تقاضای گوشت قرمز، قیمت آن را افزایش میآید افزایش میمرغ به حساب می

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

 کند.ها را ایجاد میهآرکتایپ باالگیری مناقش

 
 ها(باالگیری مناقشه های جانشینی گوشت مرغ و گوشت قرمز )آرکتایپلقهح-15شکل 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
رسی قرار های موجود در زنجیره تأمین گوشت مرغ با استفاده از روش تفکر سیستمی مورد بردر این مطالعه چالش

ده است. شچه این زنجیره ترسیم معلولی یکپار-بازخوردی و نمودار علّت هایگرفته است. برای این منظور، حلقه

 اند. در سیستم زنجیره تأمین گوشت مرغ موردهای سیستم استخراج شدهسپس با استفاده از این نمودار، آرکتایپ

گردید.  ها مشاهدهههای فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصالحات ناموفق، انتقال فشار و باالگیری مناقشبررسی، آرکتایپ

رّت ذوشت مرغ، ی به تعادل رسیدن قیمت در بازار گآرکتایپ فرآیندهای تعادلی با تأخیر در این زنجیره نشان دهنده

باشد. در بازار ذرّت و کنجاله سویا با توجه به وجود محدودیت کنش عرضه و تقاضا میهمو کنجاله سویا ناشی از بر

مت یبنابراین، ق تواند همگام با تقاضا افزایش یابد و قیمت را به تعادل برساند.ه نمیآبی و خشکسالی در کشور؛ عرض

و کنجاله  یابد و دولت برای رفع نیاز تولیدکنندگان مرغ گوشتی هر ساله اقدام به واردات ذرّتها افزایش میاین نهاده

 فق را ایجادود و آرکتایپ اصالحات ناموشویا و ذرت یک راه حل موقّتی محسوب میکند. واردات کنجاله سسویا می

یابد و این سیاست دولت برای ها در بازار کاهش نمیها قیمت آنکند. به این معنا که با افزایش واردات این نهادهمی

 های دامی ناکارآ بوده است.به تعادل رساندن بازار نهاده

د های نوین برای تولیناوریفشده که از به کارگیری ها موجب از سوی دیگر عادت کردن سیستم به واردات این نهاده

رکتایپ های دامی به تدریج افزایش یابد. این موضوع نیز آها در داخل کشور غفلت شود و نیاز به واردات نهادهنهاده

 انتقال فشار را در زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور ایجاد کرده است.

ه سود آن های دامی، سیاستی ناکارآمد است کترجیحی به واردات نهاده توان نتیجه گرفت تخصیص ارزبنابراین می

شود؛ این در حالی است که اغلب تولیدکنندگان مرغ گوشتی ناگزیر به خرید ها و دالالن میتنها نصیب واسطه

 های دامی از بازار آزاد هستند.نهاده

های دامی، ان قیمت به واردات نهادهتخصیص ارز ارز رسد که شاید بهتر است به جایهمچنین به نظر می

های دامی در داخل کشور صورت گیرد. از سوی دیگر با های نوین برای تولید نهادهتری در فناوریگذاری بیشسرمایه

ود ل کشور وجهای دامی به خصوص تولید ذرت و کنجاله سویا در داختوجه به اینکه امکان خودکفایی در تولید نهاده

ها دهصورت گیرد و برای خرید نهاها با ارز به نرخ بازار آزاد پیشنهاد نموئ که واردات این نهاده توانندارد؛ می

 تسهیالت بانکی ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.

اصل حها در زنجیره تأمین گوشت مرغ نیز که از جانشینی گوشت قرمز و گوشت مرغ آرکتایپ باالگیری مناقشه

باشد. به عبارت دیگر، همان طور ی افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ به طور پیوسته مینشان دهنده شودمی

کنند. به دهد، با افزایش قیمت گوشت قرمز، مصرف کنندگان گوشت مرغ را جایگزین آن میکه آمارها نشان می

ت. با ف جهانی گزارش شده اسبرابر استاندارد مصر 2همین دلیل است که مصرف گوشت مرغ در داخل کشور 

ز کند. برای رفع مشکالت حاصل ایابد و این چرخه ادامه پیدا میافزایش مصرف گوشت مرغ نیز قیمت آن افزایش می

های پایین درآمدی برای مصرف گوشت قرمز یارانه شود که به مصرف کنندگان دهکاین آرکتایپ پیشنهاد می

طح سهای اخیر در کشور به شدت کاهش یافته به گوشت قرمز که در سالاختصاص پیدا کند. در این صورت مصرف 

 شود.رویه قیمت گوشت مرغ جلوگیری میشود؛ همچنین از افزایش قیمت بیاستاندارد آن نزدیک می
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