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چکیده
هسیطیت هیتَاًس ثب استفبزُ اظ یه چبضچَة پَیب ثِ اّساف ثلٌسهست زض یه سیستن زست یبثس .ایي همبلِ هسألِ تَسؼِ اختوبػی ضا زض سطح والالى هالَضز
ثطضسی لطاض هیزّس .اظ آًدب وِ تَسؼِ اختوبػی زاضای هبّیتی چٌسثؼسی ٍ پَیب است ،زض ایي همبلِ اظ ضٍش پَیالبییّبی سیستن استفبزُ ضالالسُ اسالت .زض
ضٍیىطز پَیبیی ّبی سیستن ،پبیساضی سیستن اختوبػی ثِ هؼٌی وبّص یب افعایص زض سیستن ًیستّ ،نچٌیي ّسف ایستبیی ًیست وِ ثتَاى ثِ آى زسالت
یبفت .ثط ایي اسبس ،چْبض ضبذع تَسؼِ اختوبػی یؼٌی خوؼیت ،اضتغبل ،زستطسی ثِ آة ٍ غصا ،ثِ هٌظَض سبذت هسلی پَیب ثطای اضظیبثی سیستن تَسؼِ
اختوبػی ثِ وبض ضفتِ است .زض ایي هسل ،تَسؼِ اختوبػی زض ایطاى طی زٍضُ  1368 -1388هَضز ثطضسی ٍ تب سبل  1398هَضز پیصثیٌی لطاض گطفتِ است.
ًتبیح ،ضاثطِ ثیي اخعای تَسؼِ اختوبػی ضا زض ایطاى ًطبى هیزّس.
واژههای کلیدی :سیستن اختوبػی ،تَسؼِ ،پَیبییّبی سیستن
 -1مقدمه

هیگصاضز .اهب ّط یه اظ ایي ػَاهل ثِ تٌْبیی ًویتَاًس تَضالیح زّالس والِ
چطا ثطذی اظ وطَضّب ٍ خَاهغ ّوَاضُ ثِ استفبزُ اظ توبهی هٌبثغ تَلیالسی
ذَز اػن اظ سطهبیِ اًسبًی ،سطهبیِ فیعیىی ٍ ،سطهبیِ طجیؼالی ثالب والبضایی
ثیص اظ زیگطاى توبیل زاضتِ ٍ ثب هَفمیت ثیطتط تَسؼِ هییبثٌس [.]1
ّسف ایي همبلِ استفبزُ اظ ضٍیىطز پَیبییّبی سیستن ثِ هٌظالَض سالبذت
هسلی ثطای ثطضسی سیستن اختوبػی زض سطح والالى اسالت .چْالبض هتغیالط
خوؼیت ،،اضتغبل ،آة ٍ ،غصا اخعای ایي هسل ضا تطالىیل هالیزٌّالس .ایالي
هسل ،سیستن اختوبػی ایطاى ضا هَضز ثطضسالی ٍ اضظیالبثی لالطاض هالیزّالس ٍ
ًطبى هیزّس وِ چطَض یه هسل اختوبػی ایستبی سالبزُ ضا هالیتالَاى ثالب
استفبزُ اظ ضٍش ضٌبسی پَیبی سیستن زض یه چبضچَة پَیب لالطاض زاز .زض
ثرصّبی ثؼسی ،هجبًی ًظطی ٍ چالبضچَة تحلیلالی هطثالَه ثالِ سیسالتن
اختوبػی ٍ ضاثطِ ثیي اخعای آى ،ضٍشضٌبسی ،تدعیالِ ٍ تحلیالل ٍ ًتالبیح
تدطثی اضایِ هیضَز.

هطرع وال طزى ایٌىِ وسام وطالَضّب رطٍتوٌالستط ٍ والسام فمیطتطًالس ،والبض
سبزُای است .اهب ضبذع رطٍت هٌؼىسوٌٌسُ هٌبثغ زض زسالتطس خبهؼالِ
است ٍ اطالػبتی زض هَضز ترػیع ایي هٌبثغ ثِ زسالت ًوالیزّالس .ثالسیي
تطتیتٌّ ،گبهی وِ ویفیت ظًسگی زض ًظالط گطفتالِ هالیضالَز ،ضالگفتآٍض
ًیست وِ وطَضّبی ثب زضآهس سطاًِ هطبثِ ،تفبٍتّبی ثسیبض ثب ّن زاضتِ
ثبضٌس ،چطا وِ هٌظَض اظ ویفیت ظًسگی ،زستطسی ثِ آهَظش ٍ ثْساضالت،
فطغتّبی اضتغبل ،زستطسی ثِ َّای پبن ٍ آة آضبهیسًی سالبلن اسالت
[.]1
زض ضٍیىطز پَیبییّبی سیستن ،پبیساضی سیستن اختوبػی ثِ هؼٌی وبّص
یب افعایص زض یه سیستن ًیستّ ،وچٌیي ّسف ایستبیی ًیست وِ ثتَاى
ثِ آى زست یبفت ،ثلىِ تَسؼِ سیستن اختوالبػی فطآیٌالسی پبیالبىًبپالصیط
است .ثِ ایي تطتیت ،سیستنّبی اختوبػی سیستنّبی پیچیسُ سالبظگبضی

ّستٌس وِ اظ اخعایی ثِ ّوطاُ ضٍاثط ثیٌطبى تطىیل ضسُاًس.
اًساظُ گیطی پبیساضی اختوبػی احتوبال چالبلص ثالعضيتالطی زض همبیسالِ ثالب
اًساظُگیطی پبیساضی ظیست هحیطی است .ایي اهالط ثالِ ػلالت فمالساى یاله
هفَْم خبهغ ٍ زاضای پصیطش ػوَهی هطبثِ فضبی ظیست هحیطی اسالت.
هترػػبى هی زاًٌس چگًَِ ثسیبضی اظ ػَاهل هٌفی ارطگالصاض ثالط پبیالساضی
اختوبػی هبًٌس ثیىبضیً ،بثطاثطی زضآهس یب فمط ضا اًساظُگیطی وٌٌس .سالطح
آهَظش خوؼیت ٍ ٍضؼیت سالهت ٍ ثْساضت ًیع ثط پبیساضی اختوبػی ارط
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پَیبییّبی خوؼیت یىی اظ ػَاهل ولیسی است وِ ثبیس ٌّگبم تفىط زضثبضُ
تَسؼِ زض ًظط گطفتِ ضَز .زض پٌدبُ سبل گصضتِ ،خْبى ضضس ثیسبثمِای
ضا زض خوؼیت تدطثِ وطزُ است .ػلت چیست؟ اگط ًطخ ظاز ٍ ٍلس ثعضيتالط
اظ ًطخ هطي ٍ هیط ثبضس ،افعایص طجیؼی زض خوؼیت اتفبق هالیافتالسً .الطخ
ضضس خ وؼیت ّط وطَض ثِ ایي ًطخ طجیؼی ٍ هْالبخطت ثسالتگی زاضز ،اهالب
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ًطبى هیزّس وِ وطَضّبیی ثب زضآهس پبییيتط ،سطح ثْساضت ضؼیفتالط ٍ
هطي ٍ هیط ثبالتطی زاضًس .ثْساضت ّوچٌیي ثب سبظ ٍ وبضّبی غیطهستمین
ثط ػولىطز التػبزی ارط هیگالصاضز .ثالطای هثالبل ،وَزوالبى سالبلنتالط زاضای
وبضوطز ضٌبذتی ثْتالطی ّسالتٌس ٍ حضالَض زض آهالَظش ػالبلی آًْالب ضا ثالِ
ثعضگسبالًی ثب سَاز ٍ زضآهس ثیطتط تجسیل هیوٌالس ]ٌّ .[6] ،[3الَظ هالسل
تئَضیىی وِ لبزض ثِ تَضیح ایي پسیسُ ثبضس ،اضایِ ًطسُ است .ایي تحمیك
ثِ اضایِ چٌیي هسلی هیپطزاظز.
زض ازثیبت التػبزی ،ضاثطِ ًبثطاثطی زضآهسی ثب ٍضؼیت ثْساضتی ثط اسبس
زٍ ضبذع هطي ٍ هیط ٍ فمط هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ اسالت ]،[13] ،[15
] .[9ثب افعایص ًبثطاثطی زضآهسی ،هیعاى هطي ٍ هیط افعایص هالییبثالس .ثالِ
ایي تطتیت ،ضاثطِ هؼىالَس ثالیي ٍضالؼیت التػالبزی  -اختوالبػی افالطاز ٍ
ٍضؼیت ثْساضتی آًبى ٍخَز زاضز .الگَی ػوالَهی ایالي اسالت والِ زضآهالس
ثبالتط هَخت وبّص ذطط ثیوبضی ٍ هطي ٍ هیط است ].[24
ثیي آهَظش ٍ ضضس التػالبزی ضاثطالِای زٍخبًجالِ ٍخالَز زاضز .زٍلالتّالب،
وبضگطاى ٍ وبضفطهبیبى ثب اذتػبظ پَل ٍ ظهبى ثِ آهَظش ٍ والبضآهَظی ،زض
اًجبضت زاًص ٍ هْبضتّب سالطهبیِ گالصاضی هالی وٌٌالس .هبًٌالس اًالَاع زیگالط
سطهبیِگصاضی ،سطهبیِ گصاضی زض سطهبیِ اًسبًی ًیبظهٌالس فالساوبضی اسالت.
اگط افطاز اًتظبض پبزاش ثِ ضىل زضآهس ثیطتط زض آیٌسُ ضا زاضتِ ثبضٌس ،ثالِ
ایي فساوبضی توبیل ذَاٌّس زاضت .ثیطتط سطهبیِ اًسبًی اظ ططیك آهَظش
یب وبضآهَظی ایدبز هی ضَز وِ ثْطُ ٍضی التػبزی افطاز ضا افعایص هیزّس،
یؼٌی آًْب ضا لبزض ثِ تَلیس ثیطتط یب تَلیس وبالّبیی ثالباضظشتالط ٍ تحػالیل
زضآهس ثیطتط هیسبظز ] .[1آهَظش زض وبّص فمط ،ثْجَز اهیس ثِ ظًسگی ٍ
ضضس التػبزی زاضای اّویت است .ثالِ طالَض ولالی ،زاًطالوٌساى هؼتمسًالس
افعایص سطح آهَظش زض والبّص فمالط ارالط زاضزً .الطخ رجالت ًالبم ًبذالبلع
آهَظش ػبلی ثط ضبذعّبی تَسؼِ ثِ ضست ارالط زاضز ٍ ًمالص هْوالی زض
تَسؼِ خبهؼِ ثط اسبس تَسؼِ التػبزی ،تَسؼِ اًسبًی ،ثْجالَز ثْساضالت،
افعایص اهیس ثِ ظًسگی ،والبّص هالطي ٍ هیالط ٍ ،والبّص فمالط زاضز ]،[26
].[25

ضضس خوؼیت خْبى تٌْب ثِ ٍسیلِ ًطخ طجیؼی تؼییي هیگالطزز .اگالط چالِ
ظًبى ًسجت ثِ لجل زاضای فطظًساى ووتطی ّستٌس ،اهب اهطٍظُ وطَضّبی ثب
زضآهس پبییي ٌَّظ ّن ًطخّبی ظاز ٍ ٍلس ثبالیی زاضًس ].[1
سطهبیِ ثِ هؼٌی هَخَزی رطٍت هَضز استفبزُ ثطای تَلیس وبالّب ٍ ذسهبت
است .ثِ طَض هؼوَل هٌظَض افطاز اظ سطهبیِ ،سالطهبیِ فیعیىالی اسالت .اهالب
سطهبیِ اًسبًی یؼٌی لبثلیتّب ،زاًص ٍ هْبضت افطاز ًیع زض تَلیس ثِ اًساظُ
سطهبیِ فیعیىی اّویت زاضز .تَاًوٌسیّب ٍ ضبیستگیّبی افطاز ثِ ّوالطاُ
زا ًص ٍ هْبضت ،آًْب ضا اظ ًظط التػبزی هَلستط هیسبظز .سطهبیِ اًسبًی ضا
هیتَاى ثب سطهبیِگصاضی زض ذسهبت ثْساضتی ،آهَظضالی ٍ آهالَظش حالیي
ذسهت افعایص زاز .ثط ایي اسبس ،ذطهطیگصاضاى ثط آهالَظش زذتالطاى ٍ
ظًبى خَاى ثطای وبّص خوؼیت ٍ ثْجَز ضفبُ التػبزی ٍ اختوبػی پبیالساض
زض وطَضّبی زض حبل تَسؼِ تبویس هیوٌٌس .زض ایٌىِ سالطهبیِگالصاضی زض
آهَظش زذتطاى ٍ ظًبى خَاى هٌدط ثِ ثبظگطت سطهبیِ اختوبػی هیضَز،
اخوبع ًظط ٍخَز زاضز .ثٌبثطایي ،وطالَضّبی زض حالبل تَسالؼِ ًالِ تٌْالب زض
سطهبیِ ّبی فیعیىی ،ثلىِ ثبیس ثِ طَض هستمین زض زاًالص ،یؼٌالی فطفیالت
ایدبز ،خصة ،ثىبضگیطی ،اًتطبض ٍ استفبزُ اظ زاًص ،ثطای تَسؼِ التػالبزی
ٍ اختوبػی سطهبیِگصاضی وٌٌس ].[21] ،[20] ،[19] ،[18] ،[10] ،[2
ثْساضت ٍ تٌسضستی خوؼیت یه وطَض ثیطتط ثب اسالتفبزُ اظ زٍ ضالبذع
آهبضی اهیس ثِ ظًسگی زض ٌّگالبم تَلالس ٍ ًالطخ هالطي ٍ هیالط اًالساظُگیالطی
هیضَز .ایي زٍ ضبذع ،خعء هؼیبضّبی ویفیت ظًالسگی خوؼیالت ًیالع زض
ًظط گطفتِ هی ضًَس ،ظیطا ثِ طَض غیطهستمین هالٌؼىسوٌٌالسُ ثسالیبضی اظ
خٌجِّبی ضفبُ اختوبػی اظ خولالِ سالطح زضآهالس ،زستطسالی ثالِ ذالسهبت
ثْساضتی ،تغصیِ ،آة سبلن ٍ ،ویفیت هحیط ظیست هیثبضٌس ].[1
اهیس ثِ ظًسگی یىی اظ ضبذعّبی اغلی ثطای سٌدص ٍضؼیت ثْساضالتی
است وِ زض ثسیبضی اظ وطَضّب هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز .سِ ػبهل ضٍی
اهیس ثِ ظًسگی هَرط اسالت .اٍل ،هٌالبثغ ثْساضالتی یالب هیالعاى ّعیٌالِّالبی
ثْساضت ػوَهی .زٍم ،سجه ظًسگی هبًٌس ًَع هػطف هَاز غصایی ٍ سَم،
ػَاهل التػبزی  -اختوبػی هبًٌس زضآهس سطاًًِ ،بثطاثطی زضآهالسی ،سالطح
آهَظش ،فمط ،ثیىبضی ،هحیط فیعیىی ٍ آلَزگی َّا ].[12
اهیس ثِ ظًسگی زض ظهبى تَلس هطرعوٌٌسُ تؼساز سبلّبیی است وِ یاله
ًَظاز تبظُ هتَلس ضسُ ،اگط ضطایط ثْساضتی ظهبى تَلالس زض طالَل ػوالط ٍی
ربثت ثوبًس ،ظًسگی ذَاّس وطز .ایي ضبذع پیصثیٌی ًویوٌس وِ ًالَظاز
چٌس سبل ظًسگی ذَاّس والطز ،ثلىالِ هالٌؼىسوٌٌالسُ ضالطایط التػالبزی،
اختوبػی ،سیبسی ٍ ظیست هحیطی وطَضّب زض یه سبل هیثبضس .اهیس ثِ
ظًسگی ثیطتط ،ظاز ٍ ٍلس ووتط ٍ ،سطَح ثبالتط آهالَظش ،خطیبًالبت هْوالی
ّستٌس وِ زض طَل زٍضُ اًتمبل التػبزی ضخ زازُاًس ٍ هیتَاى آًْب ضا ّن
ػلت ٍ ّن هؼلَل تغییطات التػبزی زض ًظط گطفت .ایالي خطیبًالبت ،ػبهالل
تَضیحی تفبٍتّبی ثیي وطَضّبی تَسؼِ یبفتِ ٍ زض حالبل تَسالؼِ هالی-
ثبضٌس .اهیس ثِ ظًسگی هستمل اظ ضطایط التػبزی ًیست .اهیس ثِ ظًسگی ثب
سطح تَسؼِ التػبزی هطتجط است ] .[5زضآهس سالطاًِ ٍ ّعیٌالِ ثْساضالت
ػوَهی ضاثطِ هثجت ٍ هؼٌیزاضی ثب ثْجَز سطح ثْساضت زاضز ]،[10] ،[4
] .[14افطازی وِ زض وطَضّبی ثب زضآهس ثبال ظًسگی هیوٌٌالس ،سالبلنتالط ٍ
طَالًیتط ظًسگی هیوٌٌس ٍ سطح هطي ٍ هیط ووتطی زاضًس ] .[8ضالَاّس

 -3ريش تحقيق

ضٍیىطز سیستنّب ضٍیىطز ضٍشضٌبذتی هٌبسجی ثطای هفَْم تغییط اسالت.
ایي ضٍیىطز ثِ تؼبهالت ٍ هىبًیعمّبی ثالبظذَض ثالیي سیسالتنّالبی فطػالی
هرتلف تَخِ زاضزّ .سف تحلیل سیستنّب تٌْب هطبلؼِ سبذتبض سیسالتن ٍ
تَغیف ٍ طجمِثٌسی اخعای سیستن ًیست ،ثلىِ زضن فطآیٌسّب ،تؼبهالت
ٍ هىبًیعمّبی ثبظذَض زضٍى سیستن است والِ ثبػالا ایدالبز تغییطاتالی زض
پَیبییّب ٍ سبذتبض سیستن هیضَز ].[17
زض هسل پَیالبییّبی سیستن اظ ضٍش ًوالَزاضّالالبی حلمالِ ػلالی اسالتفبزُ
هیضَز تب هسل هفَْهی ضىل گیطز (ضالىل  .)5هالسلّالبی هفْالَهی والِ
گبّی ثِ ًمطِّبی شٌّی ثط هیگطزز ،ثحا ٍ همبیسِ تفسیطّبی هرتلالف
سبذتبض سیستن ضا تسْیل هیوٌس .سبذتبض سیستن ،هتغیطّب ٍ ضٍاثط ثالیي
آًْب است وِ ثِ ضىل حلمِّالبی ثالبظذَض تمالَیتی ٍ تؼالبهلی هالیثبضالس ٍ
پَیبییّبی سیستن ضا تحت تبریط لطاض هیزّس ].[23
ثبظذَضّب ٍ تؼبهالت ،پَیبضٌبسی سیستن ضا تطىیل هیزٌّالس .ثالسٍى ایالي
ثبظذَضّب سیستن ایستب ذَاّس ثَز .تؼبهالت ثیطتط ثالیي اخالعای سیسالتن،
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سیستن ضا پَیبتط ذَاّس وطز .زض سیستوی ثب ایالي هىالبًیعمّالبی ثالبظذَض،
ضفتبض سبذتبض وِ اظ اخعا ٍ ضٍاثط تطىیل ضسُ است ،زض طَل ظهالبى تغییالط
هیوٌس ].[16

 1-3شناسایی متغیرهای کلیدی
ثِ هتغیطّبیی وِ ثطای زضن هسبلِ ٍ ططاحی سیبستّبی الظم ثطای حل
آًْب هْن هیثبضٌس ،هتغیطّبی ولیسی گفتِ هیضَز .زض ایي تحمیك ،چْبض
هتغیط خوؼیت ،ثیىبضی ،آة ٍ ،غصا ثِ ػٌَاى هتغیطّبی ولیسی وِ اًجبضت
سیستن اختوبػی ّستٌس ،زض ًظط گطفتِ ضسُاًس .تؼبضیف ػولیبتی
هتغیطّبی ولیسی ٍ ووىی زض خسٍل ظیط اضایِ ضسُ است.

شكل شماره ( :)2الگوی مزجع جمعیت بیكار ][7

جدول شماره ( :)1تعاریف عملیاتی متغیزها
تعزیف عولیاتی

هتغیز

تعداد جوعیت در هز سال در هز کشور

جوعیت

تعداد سالهایی است که یک نوساد تاسه هتولد شده ،اگز
شزایط بهداشتی سهاى تولد در طول عوز وی ثابت بواند،
اهید به سندگی

سندگی خواهد کزد.

نزخ تولد

تعداد کودکاى هتولد شده توسط یک سى در هز کشور

هتوسط سزانه عزضه غذا

هقدار غذای تولیدشده نسبت به جوعیت

آب آشاهیدنی سالن

هقدار آب تولیدشده

هصزف آب

هقدار آب هصزف شده

نزخ بیکاری

نسبت افزاد غیزفعال اس نظز اقتصادی به کل نیزوی کار

نزخ ههاجزت

نسبت افزاد ههاجز به کل جوعیت در هز سال

شكل شماره ( :)3الگوی مزجع مواد غذایی ][7

 2-3الگوهای مرجع

شكل شماره ( :)4الگوی مزجع آب ][22

هسل سبظی پَیبی سیستن ثِ زًجبل تَغیف هسبلِ ثِ غَضت پَیب است ،ثالِ
ایالي هؼٌی وِ هسبلِ ثالِ غَضت یاله الگَی ضفتبضی طالی ظهالالبى آضالىبض
هیضالَز .یه الگَی هطخغً ،طالبىزٌّالسُ ضفتالبض هسالبلِ زض طالَل ظهالالبى
هی ثبضس .زض ایي ثرص الگَّبی هطخغ هتغیطّبی ولیسی اضایالِ هالیضالَز.
ثطای گطزآٍضی زازُّب اظ هٌبثؼی ًظیط گعاضشّبی التػبزی ثبًه هطوعی ٍ
سبلٌبهِ آهبضی ایطاى استفبزُ ضسُ است .افك ظهبًی ایي تحمیك سالبلّالبی
 1368 -98هیثبضس ،ثٌبثطایي ،سبل هجٌب زض ایالي اضالىبل سالبل  1368زض
ًظط گطفتِ ضسُ است.

 3-3نمودار حلقه علی
ًوَزاض حلمِ ػلی ثْتطیي اثعاض ثطای ًطبى زازى ضٍاثط ػلی ثیي هتغیطّب ٍ
سبذتبض ثبظذَض سیستن است .زض ایي ثرصً ،وَزاض حلمِ ػلی سیستن
اختوبػی ًطبى زازُ هیضَز.

شكل شماره ( :)1الگوی مزجع جمعیت ][7

شكل شماره ( :)5نمودار حلقه علی سیستم اجتماعی
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هْسی الَاًی ٍ ّوىبضاى /هسلسبظی پَیبی سیستن اختوبػی زض ایطاى

 4-3نمودار انباشت -جریان

Population, Food, Water
100 MDmnl
200 B
20 BDmnl

ًوَزاض ً ،6مطِ اًجبضت  -خطیالبى سیسالتن اختوالبػی ضا ًطالبى هالیزّالس.
ّوبىگًَِ وِ هطبّسُ هیضَز ،ایي هسل اظ چْبض اًجبضالت تطالىیل ضالسُ
است وِ ّط یه زاضای ٍضٍزیّب ٍ ذطٍخیّالبیی اسالت .زض ایالي هطحلالِ،
ًمطِ اًجبضت -خطیبى زض ًطمافعاض  vensimتطسین ضسُ ٍ هؼبزلالًَِیسالی
آى غَضت گطفتِ است.

1
3

>جوعیت <

هواد غذایی
هصزف هواد غذایی

نزخ بیکاری
نزخ هصزف هواد غذایی
جوعیت بیکار

2
3

3

2

23

1

1
1

2
3

23
2 323

1

2
3

1

1
23

40 MDmnl
232 3
2
3
0
0 Dmnl
1368 1372 1376 1380 1384 1388 1392 1396
)Time (Year
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Dmnl
Population : current
Food : current2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Water : current3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Dmnl

نزخ تولید غذا

تولید هواد غذایی

2

1

1

1

1

1

1

1

70 MDmnl
100 B
10 BDmnl

سزانه هواد غذایی
افشایش بیکاری

اثز سزانه هواد غذایی بز نزخ
هصزف

شكل شماره ( :)7رفتار شبیهساسی شده جمعیت ،غذا و آب

اثز سزانه هواد غذایی بز نزخ

نزخ ههاجزت به خارج

خام تولد

نزخ ههاجزت به داخل

Population, Unemployment

کاهش بیکاری
ههاجزت به خارج

ههاجزت به داخل

جوعیت

نزخ خام تولد

تولد

هزگ

نزخ اشتغال

100 MDmnl
20 MDmnl
1

سزانه آب

هتوسط اهید به سندگی

1

1

اثز سزانه آب بز نزخ تقاضا

1

1

1

1

1

1

1

آب

1
عزضه

2

2

2

نزخ عزضه آب
نزخ تقاضای آب

70 MDmnl
13 MDmnl

2

1
2

2

2

2

2

2

1
1

2

2
40 MDmnl 2
6 MDmnl
1368 1372 1376 1380 1384 1388 1392 1396
)Time (Year
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Dmnl
Population : current
2
2
2
2
2
2
2
2
2 Dmnl
Unemployed Population : current

تقاضا
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 -5-3نتایج شبیهسازی مدل
زض ایي ثرص ثِ ضجیِسبظی سیسالتن اختوالبػی پطزاذتالِ هالیضالَز .ایالي
هطحلِ پس اظ اخطای هسل اًدبم هیگیطز .زض ایٌدب ًتبیح ضجیِسبظی هسل
اضایِ هیگطزز.
زض ایي تحمیك خوؼیت ،ثیىبضی ،آة ٍ ،غصا اًجبضتّبی هسل ّستٌس .تَلس
ٍ هْبخطت ثِ زاذل ثِ ػٌَاى ٍضٍزیّبی اًجبضت خوؼیت زض ًظط گطفتالِ
ضسُاًس ٍ هطي ٍ هْبخطت ثِ ذبضج ًیع ثِ ػٌالَاى ذطٍخالی ایالي اًجبضالت
استفبزُ ضسُاًس .همبیسِ ضفتبض ضجیِسبظی ضالسُ هالسل اًجبضالت  -خطیالبى
حبغل ثب الگَّبی هطخغ آًْب ًطبى هیزّالس والِ ثالب ثطلالطاضی ضاثطالِ ثالیي
ضبذعّب زض هسل ،ضبذعّب ضفتبض غیالط لبثالل اًتظالبضی اظ ذالالالَز ثالالطٍظ
ًویزٌّس ٍ ایي ثیبًگط ثطلطاضی زضست ضٍاثط هیثبضالس .خوؼیالت زض سالبل
ً 53167000 ،1368فط هیثبضس ٍ زض سالبل  1388ثالِ ً 74982000فالط
هیضسس ٍ پیصثیٌی هیضَز تب سالبل  1398ثالِ ً 80500000فالط ثطسالس.
اًجبضت هَاز غصایی زض سبل  29 ،1368هیلیبضز ویلَگطم ثَزُ است وِ زض
سبل  1388ثِ  77هیلیبضز هیضسس ٍ پیصثیٌی هیضَز تب سبل  1398ثالِ
 124هیلیبضز ویلَگطم ثطسالس .اًجبضالت آة زض سالبل  2/5 ،1368هیلیالَى
هتطهىؼت ثَزُ است وِ زض سبل  1388ثِ  6/7هیلیَى هتطهىؼت هیضسس
ٍ پیصثیٌی هیضَز تب سبل  1398ثِ  11هیلیَى هتطهىؼت ثطسس (ضالىل
 .)7خوؼیت ثیىبض زض سالبل ً 6752000 ،1368فالط هالیثبضالس ٍ زض سالبل
 1388ثِ ً 10258000فط هیضسس ٍ پیصثیٌی هیضَز تب سبل  1398ثِ
ً 11013000فط ثطسس (ضىل .)8
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سیستن اختوبػی ،یه سیستن پیچیسُ سبظگبض است ،یؼٌی اظ تؼسازی اخعا
ٍ ضٍاثط ثیي آًْب تطىیل ضسُ است .زض ایي همبلِ ضاثطِ ػلالی ثالیي چْالبض
هتغیط خوؼیت ،اضتغبل ،آة ٍ ،غصا زض ایطاى زض طالَل زٍضُ 1368 -1388
هَضز ثطضسی ٍ تب سبل  1398هَضز پیصثیٌی لطاض گطفت .ثیطتط هطبلؼالبت
لجلی ثط اسبس چبضچَة زٍ هتغیطُ اًدبم گطفتالِ اسالت .ثالِ ایالي تطتیالت،
چٌیي هطبلؼبتی زاضای زٍ هحسٍزیت ّستٌس .اٍل ایٌىِ زازُّب ثِ تٌْالبیی
ًویتَاًٌس هسبیل ٍیژُ یه وطَض ضا ًطبى زٌّس .زٍم ،چبضچَة زٍهتغیطُ
هوىي است ثِ ذبطط حصف یه هتغیط هْن زض هسل ػلی ،غیطهؼتجط ضالَز.
ثٌبثطایي ،ایي هطبلؼِ ثِ زًجبل تطالىیل ضالجىِ ػلالی چٌالسهتغیطُ سیسالتن
اختوبػی است .ثِ ایي هٌظَض اظ ضٍیىطز پَیبییّبی سیستن ثطای تطالىیل
ایي ضجىِ استفبزُ ضسُ اسالت .پَیالبییّالبی سیسالتن ثالط هجٌالبی تئالَضی
پَیبییّبی غیطذطی ٍ وٌتطل ثبظذَض است .ضالجیِسالبظی والبهویَتطی ثالِ
زضن پیچیسگیّب ٍ تػوینگیالطی ارالطثرصتالط وواله هالیوٌالس .ضٍیىالطز
پَیبییّبی سیستن ًطبى هیزّس چطَض سبذتبضّب ،تػویوبت ٍ تبذیطّبی
ظهبًی زض سیستنّب ثِ ّن هطتجط ٍ ٍاثستِ ّستٌسً .تالبیح تدطثالی ،ضاثطالِ
ػلی ثیي هتغیطّب ضا ًطبى هیزّس.
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