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 چکیذُ
  اقتهبز، کالى هتغیطّبی ؾبیط ثط اضظ ًطخ تغییط اثطِ قٌبؾبیی ّسف ثب هسلی ؾیؿتن، پَیبیی ضٍیکطز گیطیکبضثِ ثب پػٍّف ایي زض
ی ایي هسل ظیطثٌبی تَؾؼِ ثِ ػٌَاى کالى اقتهبز ثركیِ چْبض هسل ،نَضت گطفت هَخَز ازثیبتکِ ضٍی  یاهغبلؼِ ثب .قس ایدبز

 تبثیط تؼییي ثب ٍ پطزاذتِ کكَض اقتهبز چبضچَة زض ذبضخیبى ٍ زٍلت ّب،ثٌگبُ ّب،ذبًَاض ضفتبض ثطضؾی ثِ ایي هسل گطزیس.اًتربة 
 ثبظذَضِ ثیٌیِپیف اهکبى تطتیت ثسیي. کٌسهی ؾبظیقجیِ یکسیگط ثب تؼبهل زض ضا ّبآى ضفتبض هتغیطّب، ؾبیط ثط ظاثطٍى هتغیطّبی

 قجبل زض هوکي تهوین ثْتطیي قٌبذت ٍ آظهبیف ثطای حؿبؾیت، تحلیل اهکبى ّوچٌیي ٍ اضظ ًطخ تغییطات ثِ کكَض اقتهبز ؾیؿتن
 .زقَهی فطاّن اضظ ًطخ

. سق تطؾین حلقَی ػلّی ًوَزاض ٍ تكطیح ّب،آى هیبى ػلّیِ ضٍاثظ قٌبؾبیی قس ٍ ؾپؽ ؾیؿتن هتغیطّبیثطای عطاحی هسل اثتسا 
. سق ؾبظیقجیِ ؾیؿتن ضفتبض ایطاى، اقتهبز اظ هؿترطج ّبیزازُ ٍ ضٍاثظ خبیگصاضی ٍ خطیبى ًوَزاض هسلِ تَؾؼِ ثب ی ثؼسزض هطحلِ

 یهقبیؿِ زض کِ زضآهس اخطاهؼیي ثِ  ظهبًی یزٍضُ یک ثطای ٍاقؼی ّبیزازُ اؾبؼ ثط هسل ّب،ذطٍخی نحت ثطضؾیؾپؽ ثطای 
 هتغیطّبی ضفتبض هسل، زض (زالض) اضظ ًطخ هتفبٍتِ ؾٌبضیَیِ زٍ اخطای ثب پبیبى زض .قس تهسیق آى نحت ،هَخَز اعالػبت ثب ّبذطٍخی
 چٌس افعایف هسل، ّبیذطٍخی کِ قس ثطضؾی هلی تَلیس ٍ ّبثٌگبُ زاضایی زٍلت، زضآهس ذبًَاضّب، زضآهس هلی، زضآهس خولِ اظ ؾیؿتن
 ؾبظیقجیِ یزٍضُ اٍل یهبِّ 33 زض ذهَل ثِ ،نَضت افعایف هقساض ًطخ اضظ زض اقتهبزی کبضگعاضاى یّوِ ثطای زضآهسّب ثطاثطی

 .  زازًس ًكبى ضا
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ABSTRACT 

In this research, a system dynamics model established to recognize the impact of changing in 

exchange rate on the variables of Iran's macro-economic system. Based on the literature, four-sector 

circular flow model of the macro economy selected as a framework for simulating the behavior of 

households, firms, government and foreigners, and define the impact of them on eachother. With this 

model, sensitivity analysis of system and ability to make the best decision about exchange rate is 

possible. 

In this paper, first important variables of model was recognized and all casual relations defined, then 

casual loop diagram and process flow diagram established. Finally, all the essential data and relations 

pasted into the model and ran it. In comparing the model output and real data, the validity of model 

confirmed. Finally, two scenarios on exchange rate were simulated that showed as a result the positive 

impact of increasing in exchange rate on national income and other important variables.   
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 هقذهِ -1
اظ هتغیطّبی هْن زض ًظبم اقتهبزی کكَضّبؾت ٍ زض  یکیًطخ اضظ 

کكَضّبیی ًظیط ایطاى کِ قؿوت ػوسُ زضآهس زٍلت اظ هحل ػبیسات 
ّویت ًطخ اضظ ثِ ًبقی اظ نسٍض هَاز هؼسًی تأهیي هی قَز، ا اضظیِ

  .هطاتت ثیكتط اؾت
 یکی اظ پیًَسّبی کلیسی هیبى یک اقتهبز ثبظِ ،اضظ ّبیًطخ

اؾت؛ ثَیػُ کِ زض زٍ زِّ اذیط ثب ٍضٍز ٍ تکَیي کَچک ٍ ثقیِ خْبى 
 اقتهبز زض ػقالیی اًتظبضات فطضیِ چَى ًَیٌی ّبییبفتي فطضیِ

 ٍ قسُ هٌسثْطُ گیطیچكن تحَل اظ اضظ ًطخ ثِ هطثَط ازثیبت کالى،
ًطخ اضظ ٍ ثطضؾی ضاثغِ آى ثب ثطذی اظ  فتبضض تحلیل خْت زض ّوچٌیي

فتِ گط نَضت فطاٍاًی ّبیهتغیطّبی کالى اقتهبزی، کَقف
 .]1[اؾت

 طیاضتجبط هتقبثل آى ثب ؾب لیًطخ اضظ ثِ زل ،اقتهبز ثبظ کیزض 
کِ  ضٍزیثِ قوبض ه یسیکل یطیهتغ ،یٍ ذبضخ یزاذل یطّبیهتغ
 طاتیتبث ،یتهبزٍ تحَالت اق یٍ ذبضخ یزاذل یاقتهبز ّبیبؾتیؾ
-یاؾت کِ ه یطیهتغ عیزض هقبثل، ًطخ اضظ ً .گصاضًسیثط آى ه یبضیثؿ

 قطاض زّس. طیضا تحت تبت یاقتهبز یطّبیػولکطز اقتهبز ٍ هتغ تَاًس
 ثطضؾی کالى، اقتهبز زض هغطح ّبیچبلف ٍ ّبثحث تطیيهْن اظ یکی

 ًَؾبًبت ت.اؾ اقتهبزی کالى ثط هتغیطّبی اضظ ًطخ ًَؾبًبت ّویي اثط

 ًیع ٍ نبزضات ذبلم هدطای اظ اقتهبز ضا کل تقبضبی ثرف اضظ، ًطخ

 تحت ٍاضزاتی، ایٍاؾغِ کبالّبی هدطای اظ اقتهبز ضا ػطضِ ثرف

 ثؿتگی قیوت، ٍ تَلیس ثط اثط زٍ ایي ثٌبثطایي ثطآیٌس زّس،هی قطاض تأثیط

 .]2[ زاضز کكَضّب اقتهبزی اٍلیِ قطایظ ثِ
حدن  ،یاقتهبز یطّبیهتغ طیآى ثط ؾب طیتبث لیثِ زل ،اضظ ًطخ

ضا ثِ ذَز اذتهبل  الولليیزض اقتهبز ث یاظ هغبلؼبت تدطث یبزیظ
 .]3[ زازُ اؾت

کِ کبّف اضظـ پَل هلّی اظ  ُ ثَزًكبى زاز (1949) كطهيیّ
 ًتیدِ زض ٍ قسُ نبزضاتی ّبییک عطف هٌدط ثِ کبّف قیوت

 هٌدط کبّكی چٌیي زیگط عطف اظ ٍ گطززهی نبزضات افعایف هَخت
فطل ایٌکِ ٍاضزات  ثب ٍ قَزهی ًیع ٍاضزاتی کبالّبی قیوت افعایف ثِ

ًؿجت ثِ قیوت ثب کكف ثبقس، زض ًْبیت هَخت کبّف اضظـ 
ٍاضزات ذَاّس قس. ثسیي تطتیت، ثب فطو هغطح قسُ، کبّف اضظـ 

 اظ ثٌبثطایي قَز. ذبلم نبزضات افعایف ثِ هٌدط تَاًسپَل هلّی هی
 کِ اؾت ثسیْی ٍ یبثسهی افعایف اقتهبز کل تقبضبی عطیق ایي

کل اقتهبز اظ عطیق ضطیت فعایٌسُ، اثطات ٍ تجؼبت  بیتقبض افعایف
 اقتهبزی هتغیطّبی زیگط ٍ ّبهثجتی ثط تَلیس، ههطف، اقتغبل، قیوت

 .]2[ زاقت ذَاّس

تطیي هغبلؼبتی کِ زض ایي ظهیٌِ نَضت گطفتِ، اظ ػوسُ یکی
ًبهتقبضى ًطخ اضظ  ثط اثطاتِ اؾت. ایي تحقیق (2333) تحقیق کٌسیل

كَضّبی زض ّبی هقغؼی ثطای کقیوت، ثب اؾتفبزُ اظ زازُ َلیس ٍثط ت

 اضظ، ًطخ ًَؾبًبت ،زّسًتبیح آى ًكبى هیکِ  حبل تَؾؼِ اًدبم گطفتِ
-کتَلیس ٍ قیوت زاقتِ اؾت. ثسیي تطتیت کِ قَ طث ًبهتقبضى اثطات
 هدطای اظ( اضظ ًطخ هثجت قَک) زاذلی پَل اضظـ کبّف ّبی

 افعایف ٍ ٍاقؼی تَلیس کبّف ؾجت ٍاضزاتی ایٍِاؾغِ ّبیّعیٌِ
 زاذلی پَل تقَیت ّبیقَک کِ حبلی زض. اؾت قسُ ّبقیوت ؾغح

ٍاقؼی ضا اظ  یستَل ّب،قیوت ؾغح کبّف ثسٍى (اضظ ًطخ هٌفی قَک)
 .]2[ ذبلم نبزضات ٍاقؼی تٌعل زازُ اؾتعطیق کبّف 

 ٍ تَلیس ثط اضظ ًطخ ًَؾبًبت اثطات ظهیٌِ زض کِ هغبلؼبتیخولِ  اظ
 خؼفطیزاًف ٍ ذتبیی هقبلِ ثِ تَاىهی گطفتِ، نَضت ایطاى زض قیوت

-قیوت ؾغح تَلیس، ّبیتکبًِ تبثیط هقبلِ ایي زض ًوَز. اقبضُ (1381)
 هَضز قیوت، ٍ تَلیس هبًٌس اقتهبزی؛ کالى هتغیطّبی ثط اضظ ٍ پَل ّب،

  گطفت. قطاض ثطضؾی
 ؾجت اضظ، ًطخ هثجت تکبًِ کِ زّسهی ًكبى تحقیقایي  ًتبیح

 زازُ ًكبى ًَقتبض ایي زض ّوچٌیي. قَزهی ّبقیوت ؾغح افعایف
 تَلیس ثط تأثیطی ّیچ ایطاى زض اضظ ًطخ افعایف ّبیتکبًِ کِ قسُ

ثِ ایي ی زکتطی ذَز ( زض ضؾبل1377ِ) پسضام . اهباؾت ًساقتِ ٍاقؼی
قَز ؾغح ّبی هثجت ًطخ اضظ هَخت هیاؾت کِ قَک ضؾیسُ ًتیدِ

 .]2[ ؾبل پؽ اظ ٍقَع قَک کبّف یبثستَلیس یک 
 پػٍّكگطاى اؾت، هكرم قسُ شکط یپیكٌِ زض کِ ّوبًغَض

 کالى هتغیطّبی ثط ضا اضظ ًطخ تغییط آثبض اًس،کطزُ ؾؼی ثؿیبضی
 ایي اظ ثطآهسُ ًتبیح اهب. کٌٌس تؼییي هلی تَلیس خولِ اظ اقتهبزی
 .یکسیگط اؾت ثب تضبز زض گبّی ٍ ًجَزُ یکؿبى ّبپػٍّف
 ؾبظیهسل ثب تب اؾت کطزُ تالـ پػٍّف ایي زلیل ّویي ثِ

ایي  ثِ زًجبل یبفتي پبؾد ؾیؿتن پَیبیی ضٍـ ثب هحیظ اقتهبز کكَض
تغییط ًطخ اضظ چِ تبثیطی ثط هتغیطّبی کالى اقتهبز "کِ  ثطآیس ؾَال 
 "زاضز؟ایطاى 
 تحلیل، هغبلؼِ، ثطای قٌبؾی ضٍـ یک ؾیؿتن پَیبیی 
 ٍ اقتهبزی ،اختوبػی پَیبی ّبیؾیؿتن ثْجَز ٍ ؾبظی قجیِ

 ثِ ؾیؿتن پَیبیی. اؾت ثبظذَضزی زیسگبُ یک اظ اؾتفبزُ ثب هسیطیتی،
 زض فاًّوکبض ٍ فبضؾتط خی تَؾظ 1963 ؾبل زض آى اهطٍظی قکل

 هبؾبچَؾت تکٌَلَغی هَؾؿِ زض( Sloon) اؾلَى هسیطیت زپبضتوبى
  .]4[ قس هغطح

 ثبظذَضزّبی تَؾظ ٍاقؼی یپیچیسُ ّبیزض ایي ضٍـ ؾیؿتن
 زیفطاًؿیل هؼبزالت عطیق اظ ٍ ؾبظیشذیطُ ظهبًی، تأذیط هتؼسز،
 ثیٌیپیف پَیب، ّبیؾیؿتن ّسف. قًَسهی تَنیف ّن ثِ هطثَط
ِ زاًف ٍؾیغ زض هَضز ث یبفتي زؾت زًجبل ثِ ثلکِ ًیؿت آیٌسُ کوی

اختوبػی، اقتهبزی،  ّبییؿتنهتقبثل هیبى ؾ یاضتجبعبت زیٌبهیک
 .]5[ ثبقسظیؿتی ٍ فٌی هی

 ثط هَثط هتغیطّبی قٌبؾبیی اظ پؽ پػٍّف، ایي خطیبى زض
 خبیگصاضی ثب خطیبى، ٍ حلقَی یػلّ ّبیهسل یتَؾؼِ ٍ ؾیؿتن

 اقتهبز ؾیؿتن ضفتبض ؾبظی قجیِ اهکبى ،الظم ّبیزازُ ٍ هؼبزالت
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 ثبیس ؾپؽ. قَزهی فطاّن Vensim کبهپیَتطی یثطًبهِ تَؾظ کكَض

 ٍاقؼی ّبیزازُ ٍ ّب ذطٍخی ثیي یهقبیؿِ زض هسل، ػولکطز نحت
 ثِ ؾیؿتن حؿبؾیت تحلیل ثب تَاىهی آذط، قسم زض ٍ قَز ثطضؾی
 تبثیط ثطًبهِ، ذطٍخیِ ًوَزاضّبی ٍ خساٍل یهغبلؼِ ثب اضظ، ًطخ تغییط
 .کطز تؼییي ضا ؾیؿتن ّبیهتغیط ؾبیط ثط اضظ ًطخ تغییط

 هتي -2
اقتهبز  یهسل چْبضثرك ؿتن،یؾ ییبیهسل پَ یهٌظَض تَؾؼِثِ 

اًتربة  طّبیهتغ یطیٍ ثکبضگ ییقٌبؾب یثطا یکالى ثِ ػٌَاى چبضچَث
 .قس

 هسل ثبقٌس، زاقتِ ٍخَز ّبثٌگبُ ٍ ذبًَاض فقظ ایزض خبهؼِ اگط
 ّبثٌگبُ ذبًَاض، ایاؾت ٍ اگط زض خبهؼِ بىیزض خط یالگَی زٍ ثرك بی
اؾت. ٍ اگط  یبقٌس، هسل اقتهبز ؾِ ثركث زاقتِ ٍخَز زٍلت ٍ

ٍخَز زاقتِ ثبقٌس ثب هسل چْبض  بىذبضخی ٍ زٍلت ، ّبذبًَاضّب، ثٌگبُ
کِ زض قکل ظیط ثِ ًوبیف  ]6[ نیضٍثطٍ ّؿت هسل ثبظ بی یثرك

 زضآهسُ اؾت.

 
 کالى اقتصاد بخطی چْار جزیاى هذل( : 1) ضکل

. ثبقسهی گطزـ زض کِ اؾت آثی ّوبًٌس اقتهبزی ّبیفؼبلیت
 آى اظای ثِ ٍ زٌّسهی قطاض ّبثٌگبُ اذتیبض زض ضا تَلیس ػَاهل ذبًَاضّب

 ٍ ذبًَاض تَلیسِ ػَاهل هجبزلِ. ًوبیٌسهی زضیبفت اخبضُ ٍ ؾَز هعز،
 یاخبضُ ٍ ؾَز هعز، .گیطزهی نَضت تَلیس ػَاهل ثبظاض زض ّبثٌگبُ

 هلی زضآهس آى ثِ کِ زّسهی تكکیل ضا ّبذبًَاض زضاهس ،زضیبفت قسُ
 ذبًَاضّب کِ اؾت زضآهسی هدوَع هلی زضآهس ثٌبثطایي  .قَزهی گفتِ
 اؾترسام ثب ّبٌگبُث .آٍضًسهی زؾت ثِ  (ؾبل هثالً) زٍضُ یک عی

 ٍ کبالّب ثبظاض زض ٍ کٌٌسهی تَلیس ًْبیی ذسهبت ٍ کبال تَلیس، ػَاهل
 تَلیس ًْبیی ذسهبت ٍ کبالّب پَلی اضظـ. ضؾبًٌسهی فطٍـ ثِ ذسهبت

 . زاضز ًبم هلی تَلیس زٍضُ یک عی قسُ

 ذبًَاضّب کِ پَلی. ًوبیٌسهی اًساظ پؽ ضا ذَز پَل ثقیِ ذبًَاضّب
 ضا آى ٍ گیطًسهی ٍام ّبثٌگبُ ضا کٌٌسهی اًساظپؽ لیبه ثبظاض زض

 . ًوبیٌسهی گصاضیؾطهبیِ
 زٍلت فؼبلیت ػوسُ ٍلی زّسهی اًدبم ظیبزی ّبی فؼبلیت زٍلت

 ّعیٌِ ضا زضیبفتی هبلیبت ؾپؽ ٍ سکٌ زضیبفت هبلیبت کِ اؾت ایي
 .ًوبیس
 ٍ نبزضات تٌْب اظ عطیق ّن( ذبضخیبى ثب اضتجبط) ذبضج ثرف 

 .]6[ ثب اقتهبز کكَض زض اضتجبط اؾت ٍاضزات
ّب، ، پؽ اظ قٌبؾبیی کبضگعاضاى هسل ٍ ًَع فؼبلیت آىثٌبثطایي

 ًظط زض ثب خطیبى ٍ حلقَی ػلّی ّبیهسل یزٌّسُ تكکیل هتغیطّبی
 :سًسق قٌبؾبیی ظیط نَضت ثِ ،قسُ شکط چبضچَة گطفتي

 ذبًَاض زضآهس.1
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  هلی کبالی تجلیغ.14
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   زٍلت ههطف القبیی ضطیت.17
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 : قس یبفت هتغیطّب ایي هیبى زض ًیع ػلَی یحلقِ ًَع ؾِ
 هسل ٍاضزایطُ خطیبى اظ ًبقی کِ کل تقبضبی قبهل ّبییحلقِ -1

 هؿیطّبی اظ هلی زضآهس ثبظگكت حقیقت زض ٍ اقتهبز ثركی چْبض
 ّؿتٌس هثجت ّوگی ّبحلقِ ایي. ثبقٌسهی ذبًَاضّب زؾت ثِ هرتلف

 .قًَس هلی تَلیس تقَیت ؾجت تَاًٌسهی ٍ
 ثب ٍ ظازضٍى هتغیط یک ػٌَاى ثِ ضا ٍاضزات هیعاى کِ ایحلقِ تک -2
-حلقِ یک حلقِ ایي. کٌسهی تؼییي هلی زضآهس هیعاىِ گطفتي ًظط زض
 .اؾت هلی تَلیس هیعاى یکٌٌسُ هتؼبزل ٍ هٌفی ی
 هقبزیط ٍ ّؿتٌس هٌفی ّوگی کِ ایهتغیطی زٍ ّبیحلقِ-3

 .کٌٌسهی تؼسیل ضا حبلت هتغیطّبی

 
 خاًَار هصزفی هخارج افشایص هثبتِ یحلقِ( : 2) ضکل

 اؾت، زضآهسُ ًوبیف ثِ 2 قکل زض کِ اٍل ًَع ّبیحلقِ اظ یکی
 افعایف ّبآى ههطفی هربضج ذبًَاض، زضآهس افعایف ثب کِ کٌسهی ثیبى
-هی ظیبز هلی تَلیس کل، تقبضبی افعایف ثب آى، ثِ پبؾد زض ٍ یبثسهی

 حؿبة ثِ زٍثبضُ تَلیس افعایفِ ایي اضبفیِ زضآهس ازاهِ زض .قَز
 .گطززهیثط ذبًَاضّب

 
 ّابٌگاُ گذاریسزهایِ هخارج افشایص هثبتِ یحلقِ(: 3) ضکل

 زؾت ثِ پَل خطیبى ثبظگكت هؿیط تطیيعَالًی ،3 قکل یحلقِ
  ضا اًساظقبىپؽ یبثس،هی افعایف زضآهسقبى کِ ّبذبًَازُ. اؾت ذبًَاض
 ثبظاضّبی هَخَزی افعایف ثبػث ّبآى کبض ّویي ٍ کٌٌسهی ثیكتط

 ٍام کِ ّب ثٌگبُ. قَزهی تَلیس ثِ ثیكتط ٍام آى تجغ ثِ ٍ هبلی
 زاضایی افعایف ثب ٍ قَزهی ثیكتط یكبىزاضای گیطًس،هی ثیكتطی

-ؾطهبیِ هربضج ٍ قسُ ثیكتط تَلیس ضٍی ّبآى گصاضیؾطهبیِ ّب،ثٌگبُ
 اؾت ثطاثط ثیكتط تقبضبی. کٌسهی ثیكتط ضا کل تقبضبی ّبآى گصاضی

 .ذبًَاضّب ثطای ثیكتط زضآهس هدسزا ٍ ثیكتط تَلیس ثب

 
 دٍلت هصزفی هخارج افشایص هثبت یحلقِ( : 4) ضکل

 تَلیس قسى ثیكتط اظ ًبقی ذبًَاضِ زضآهس افعایف ،4 قکل یحلقِ زض
 افعایف ٍ قَزهی ّبآى پطزاذتی هبلیبت قسى ثیكتط ثبػث هلی

-هی زٍلت زضآهس قسى ثیكتط هَخت ذبًَاض پطزاذتی هبلیبت ذبلم
 . َزق

 ثطای ضا اـ ههطفی هربضج ٍ کٌسهی اؾتفبزُ فطنت ایي اظ زٍلت
 هؼٌی ثِ زٍلت ههطفی هربضج افعایف. کٌسهی ثیكتط ػوطاًی کبضّبی
 پَل خطیبى هَضَع ّویي کِ اؾت هلی تَلیس ٍ کل تقبضبی افعایف

 .گطزاًسثطهی ذبًَاضّب حؿبة ثِ ضا

 
 کاال ٍاردات افشایص هٌفیِ یحلقِ( : 5) ضکل

 ٍ ظازضٍى هتغیطی ضا ٍاضزاتای هٌفی اؾت کِ حلقِ ،5 قکل یحلقِ
 ثبػث ذبًَاض زضآهس افعایف. کٌسهی هؼطفی ذبًَاض زضآهس اظ تبثؼی

 ذبلم کبّف. قَزهی نبزضات ذبلم کبّف ٍ کبال ٍاضزات افعایف
 کن هلی تَلیس ػلت ّویي ثِ ٍ زازُ کبّف ضا کل تقبضبی نبزضات

 . سیبثهی کبّف ّبذبًَاض زضآهس ٍ قَزهی
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 ( : ًوَدار هذل علَی حلقَی6ضکل )

 

 
 ( : ًوَدار هذل جزیاى7ضکل )
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 حلقَی ػلّی ًوَزاض ثبال، زض قسُ زازُ قطح ّبیحلقِ پیَؾتي ثب

 اهکبى تطتیت ایي ثِ ٍ آهس زؾت ثِ 6 قکل نَضت ثِ ؾیؿتن،
 عطاحی خطیبى ًوَزاضًیع  7 قکل. قس فطاّن خطیبى هسل یتَؾؼِ

 زّسهی ًكبى ضا قسُ

 هقبزیط ػالٍُ ثط ضٍاثظ ضیبضیِ ثیي هتغیطّب، ثؼس یهطحلِ زض
 ٍ هبلی ثبظاضّبی هَخَزی زٍلت، زضآهس ذبًَاض، زضآهس کل، تقبضبی
 ذبضج ایطاى آهبض هطکع ایٌتطًتی پبیگبُ اظ 1383 ؾبل زض ّبثٌگبُ زاضایی

 قطاض هسل زضٍى حبلت، هتغیطّبی یاٍلیِ هقبزیط ػٌَاى ثِ  ٍ ُقس
 . قس زازُ

 ثِ نبزضات، هقساض قسُ، زازُ تَؾؼِ هسل نحت تؼییي ثطای
 کِ کكَض اقتهبز کالى هتغیطّبی هیبى زض ظاثطٍى هتغیط تٌْب ػٌَاى

 ثِ ضیبل هیلیبضز 413333 اظ کطزُ تغییط 88 تب 83 ّبیؾبل عی
 ؾبل ایي زض نبزضات هقساض) قس زازُ افعایف ضیبل هیلیبضز923333
-قجیِ هبُ 63 هست ثطای هسل ٍ( اؾت ثَزُ ضیبل هیلیبضز 923333

 . قس ؾبظی
 ًبذبلم تَلیس هقساض اظ ًعزیکی ثؿیبض ترویي قسُ، حبنل ًتبیح

 1388 ؾبل زض هلی تَلیس کِ حبلی زض .کطز اضائِ ضا 1388 ؾبل زض
 3166433 ضا هقساض ایي هسل ثَزُ، ضیبل هیلیبضز 3177238 ثب ثطاثط

 .ثَز کطزُ ثیٌی پیف ضیبل هیلیبضز
ًطخ اضظ ثط  طییاثط تغ تَاىیه قس، سیینحت هسل تب کِيیپؽ اظ ا

 . سیضا ؾٌد یکالى اقتهبز یطّبیهتغ
)زالض(  یهرتلف ثب ًطخ اضظّب یَیهطحلِ، هسل زض زٍ ؾٌبض يیا زض

کِ  قس ؾبظیِیهبُ قج 63هست  یثطا یبلیض 33333ٍ  یبلیض 13333
ثِ  8زض قکل  ،قسُ یعطاح یَیزٍ ؾٌبض یثطًبهِ ثطا یخسٍل ذطٍخ

 زضآهسُ اؾت. فیًوب

 
 Vensim بزًاهِ خزٍجی( : 8) ضکل

 ظایزضٍى هتغیطّبی یّوِ ثط اضظ ًطخ تغییط تبثیط قبهل هسل ذطٍخی
 نبزضات، ذبلم پَلی اضظـ کبال، ٍاضزات پَلی اضظـ یؼٌی ؾیؿتن
 ّب،ثٌگبُ گصاضی ؾطهبیِ هربضج ذبًَاضّب، پطزاذتی هبلیبت ذبلم

 هبلی، ثبظاضّبی هَخَزی زٍلت، ههطفی هربضج ذبًَاض، ههطفی هربضج
 ،( هلی ًبذبلم تَلیس) کل تقبضبی هتغیطّبی ّوچٌیي ٍ اًساظپؽ

 . اؾت زٍلت زضآهس ٍ ذبًَاضّب زضآهس ّب،ثٌگبُ زاضایی
 یزٍضُ عی ضا هتغیطّب ایي اظ تؼسازی تغییط چگًَگی 1 خسٍل

 .زّسهی قطح ؾبظیقجیِ یهبِّ 63

 سٌاریَ دٍ در هتغیزّا اس تعذادی رفتار یهقایسِ( : 1) جذٍل

 
 

 ًتیجِ  -3
کالى  یطّبیًطخ اضظ ثط هتغ طییاثط تغ یثِ هٌظَض ثطضؾ قیتحق يیا

 ایبًِیضا یضا ثب ثطًبهِ ؿتنیاثطگصاض زض ؾ یِطّبیضفتبض هتغ ،یاقتهبز
Vensim ّبضاثغِ يییهٌظَض پؽ اظ تؼ يیکطز. ثِ ّو یؾبظ ِیقج ٍ 

 ٍ زض قس نیتطؾ یحلقَ یهسل ػلّ طّب،یهتغ بىیه یػلّ ّبیحلقِ
 یگصاضیثب خبزض ًْبیت . گطزیس عطاحی بىیثؼس هسل خط یهطحلِ

 ثبظذَضِ یهسل ٍ هكبّسُ یاهکبى اخطا بى،یخط زض هسلِ یبضیضٍاثظ ض
 .سقفطاّن  ؿتنیؾ

هسل، ثب  ػولکطز اظ نحت ٌبىاعوی هٌظَض ثِهطحلِ  يیا زض
هسل کِ  ّبییذطٍخ طاى،یثطگطفتِ اظ هطکع آهبض ا ّبیزازُ یگصاضیخب

اذتهبل زاقت ثب اعالػبت هَخَز  طاىیاقتهبز ا یٌسُیآ یٌثیفیثِ پ
 قس. سییٍ اػتجبض هسل تب سیگطز ؿِیهقب

   یَیزٍ ؾٌبض يییثب تؼ ؾطاًدبم
   یبلیض 13333. ًطخ اضظ )زالض( 1
  یبلیض 33333. ًطخ اضظ )زالض( 2

هبِّ، ضفتبض  63 یزٍضُ کی یثطا َیهسل زض ّط ؾٌبض یٍ اخطا
 زضآهس ّب،ثٌگبُ ییزاضا ،یهل سیّوچَى تَل یکالى اقتهبز یطّبیهتغ

 قس. سُؾٌدی زٍلت زضآهس ٍ ذبًَاض
ًطخ اضظ  فیزضآهسُ اؾت، افعا فیثِ ًوب 1کِ زض خسٍل  ّوبًغَض

هَخت ضقس  ،هبُ ًرؿت 33 یع بل،یض 33333ثِ  بلیض 13333اظ 
 عَض ثِ ٍ زٍلت ٍ ّبثٌگبُ ،ذبًَاضّب یزضآهسّب طیهقبز یِچٌس ثطاثط

ثِ  بلیضهیلیبضز  1481673اظ  یهل سیهقساض تَل فافعای ثبػث ذبل
 -یکِ ثؽ اظ گصقت ؾ سق. اهب هكبّسُ سق بلیضهیلیبضز 4234733
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 یبلیض 33333ًطخ اضظ  یَیزض ؾٌبض طّبیهتغ طیهقبز یكیًطخ افعا ،هبُ
ثِ ایي  .ًسسضؾیاػساز ثِ تؼبزل  يیزض ّو طّبیهتغ يیهتَقف قسُ ٍ ا

تطتیت تبثیط هثجت افعایف ًطخ اضظ ثط هتغیطّبی هْن اقتهبز کالى 
ّب، زضآهس ذبًَاضّب ٍ زضآهس زٍلت ّوچَى تَلیس هلی، زاضایی ثٌگبُ

 تبییس قس.
-ِیٍ ثب ضٍـ قج ؿتن،یپػٍّف تالـ کطز تب ثب قٌبذت ؾ يیا

 ٍ ثِ سؿٌدثًطخ اضظ ثط اقتهبز کكَض ضا  طییتغ طیتبث ای،بًِیضا ؾبظی
زؾت  ی آىٍِ کبّف تجؼبت ًبذَاؾت یطگینیثْجَز تهو یثطا یاثعاض

 وَزُیّسف پ يیثِ ا یبثیزؾت طِیاظ هؿ یتٌْب قؿوت ٌبیقی. اهب بثسی
ٍ  بتیثب ٍاضز کطزى فطض یثؼس ٍّكگطاىاؾت تب پػ بظیٍ ً قسُ
 هسل اضائِ قسُ ضا تَؾؼِ زٌّس. سیخس یطّبیهتغ

 

 تطکز  ٍ تقذیز -4
 الزیهٌْسؼ ه بىیآقب زٍؾتبى گطاهیالظم اؾت اظ  بىیزض پب

 یهٌْسؼ هْس خٌبة آقبی ٍ یفطّبز لیهٌْسؼ اؾوبػ ،یهَؾَ
ٍ  طتقسی اًسهقبلِ هؿبػست ًوَزُ يیا يیکِ زض هطاحل تسٍ یٌیػالالس

 تكکط قَز.
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