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مقدمه مترجمان
بدون شک مدلسازی به روش پویاییشناسی سیستم کمک شایان ذکری را در زمینه ایجاد فهم و درک
مناسب از پویاییهای مسائل پیچیده مورد بررسی و همچنین طراحی گزینههای سیاستی برای بهبود وضع
موجود ارائه خواهد کرد.
آنﭽه در ﻓرایند مدلسازی از اهمیت باالیی برخوردار است ،حﺼول شناخت از پویاییهای تﺄثیرگﺬار
بر مﺴﺄله در گﺬر زمان است اگرچه پیادهسازی ساختار روابﻂ و ﻓرموله کردن آن در مدل نیز بﺨشی از کل
ﻓرایند مدلسازی است.
در این کتاب سعی شده است بهﺻورت ساده ولی جامع همراه با ذکر مﺜالهایی متنوع از حوزههای
مﺨتﻠﻒ خواننده را در ﻓراگیری نرماﻓزار بهﺻورت گام به گام همراهی کند .این کتاب میتواند بهﻋنوان یک
خودآموز جامع ،دانشﺠو را برای انﺠام پﮋوهﺶهای سیﺴتمی (مدلسازی پویاییشناسی سیﺴتم از مﺴاﺋل

پیﭽیده) کام ً
ال آماده سازد.

در این کتاب که کتابی است درباره یادگیری کاربردهای مدلهای شبیهسازی برای مدیریت کنترل
بازخوردی پیﭽیده ،میتوان از ویرایﺶهای مﺨتﻠﻒ
از

Vensim PLE

Vensim

استفاده کرد .البته در بیشتر ﻓﺼلها استفاده

کفایت میکند که ما از نﮕارش  8/2آن برای گرﻓتن تﺼاویر و تﺴت ﻓرمولها استفاده

کردهایم .در ﻓﺼولی که تﺄکید شده است از نﮕارش  Vensim PLE Plusاستفاده کنید ،میتوانید در ﺻورت در
دسترس نبودن نﮕارش  ،PLE Plusاز نﮕارشهای  Professionalیا  Vensim DSSاستفاده کنید .محیﻂهای
این نﮕارشها بﺴیار شبیه به هم هﺴتند ،ﻓﻘﻂ در برخی امکانات متفاوتاند .نﮕارش  Vensim PLEاز وبسایت

شرکت  Ventanaبه آدرس  https://vensim.com/free-download/ﻗابل دانﻠود است .در ﺻورت هرگونه سﺆال
میتوانید با ایمیل انتشارات به آدرس  info@ati-negar.comبا ما در تماس باشید.
رامین موالناپور
سید حسین حسینی

فهرست آیتمها

(با تعداد تمریناتی که در آنها وجود دارند)
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1
		

رشد جمعیت

این ﻓﺼل متمرکز بر روش کار ساخت و اجرای مدل
و بررسی نتایج است.
در این ﻓﺼل ،با موارد زیر کار را شروع میکنیم:
 حرکت گام به گام با مﺜال.
 بیان جزییات بﺴیاری از توابع و ﻓعالیتهای
کﻠیدی.
 اراﺋه نﻘﻄه شروﻋی برای کاربرد و بررسی بیشتر.
در این ﻓﺼل مﺠموﻋهای از مراحل برای ساخت و
تحﻠیل یک مدل ساده اراﺋه میشود که به شما اجازه
میدهد تا برخی از مﻬمترین ویﮋگیهای

Vensim

را

امتحان کنید.

مسأله
مﺴﺄله مﻄرح شده ،ساخت مدل رشد جمعیت در شرایﻄی است که هیﭻ محدودیتی برای رشد وجود ندارد
ِ
جمعیت یک گونه در زمانی است که شکارچی وجود ندارد و محدودیتی
که نمایانﮕر نرخ رشد طبیعی در
برای محل زندگی ،تﺄمین ﻏﺬا یا آب وجود ندارد .ایده مربوط به این مدل ساده است .تولد و مرگ متناسﺐ با
جمعیت است و رشد جمعیت برابر با تولدها منﻬای مرگها است .جای تعﺠﺐ نیﺴت که ساخت و درک این
مدل آسان است.

مدل
این مدل ،یک مدل شبیهسازی از جمعیت خرگوش است .ﻓرایند مدلسازی با ترسیم مدل و سﭙس با نوشتن
معادالت و تعیین مﻘادیر ﻋددی شروع میشود .در ادامه ،مدل شبیهسازی میشود و خروجی شبیهسازی در
یک مﺠموﻋهداده ذخیره میشود .در نﻬایت ،دادههای شبیهسازی را میتوان با ابزارهای تحﻠیل بررسی کرد تا
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رﻓتار پویای متﻐیرهای مدل کشﻒ شود.
مدل شبیهسازی پویاییشناسی سیﺴتم تنﻬا با معادالتی تعیین میشود که حاکم بر روابﻂ بین متﻐیرهای
مﺨتﻠﻒ است .ﻓﻬرست کامل معادالت ،یک مدل  Vensimرا بهطور کامل توﺻیﻒ میکند .نمودار ساختاری
مدل ،تﺼویری از روابﻂ بین متﻐیرها است.
مدلهای گراﻓیکی پویاییشناسی سیﺴتم باید بهوﺿوح اراﺋه شوند تا ساخت ،تحﻠیل و اراﺋه مدل آسان شود.

دانلود و نصب نرمافزار
به سایت  www.vensim.comبﺨﺶ  Download – Free Downloadsبروید و دستورالعملها را برای دانﻠود و
نﺼﺐ  Vensim PLEدر کامﭙیوتر خود دنبال کنید.

شروع
روی دکمﮥ

New Model

کﻠیک کنید یا آیتم منوی  File - New Modelرا انتﺨاب کنید.

در کادر محاورهای ،Time Boundsو INITIAL TIMEرا روی  0تنﻈیم کنید و  100را برای

FINAL TIME

تایﭗ کنید .روی ﻓﻠﺶ کشویی مربوط به  Units for Timeکﻠیک کرده و  Monthرا انتﺨاب کنید .روی

OK

کﻠیک کنید (یا  Enterرا بزنید).

مدلسازی پویاییشناسی سیستم با VENSIM
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ترسیم
حالتها با ابزار ترسیم

Box Variable

وارد میشوند .جریانها با ابزار ترسیم

Rate

وارد میشوند،Vensim .

 Rateرا با یک ﻓﻠﺶ رسم میکند که جﻬت جریان را نشان میدهد .مﻘادیر ثابت 1و مﻘادیر کمکی 2با ابزار
ترسیم  Variableدﻗیﻘاً مانند کﻠمات و بدون هیﭻ شکل متﺼﻠی وارد میشوند.

ابزار ترسیم  Box Variableرا انتﺨاب کرده و جایی در وسﻂ طرح کﻠیک کنید .کادر ویرایﺶ ﻇاهر
میشود .کﻠمﮥ  Populationرا تایﭗ کنید و  Enterرا بزنید.
ابزار ترسیم  Flowرا انتﺨاب کنید .حدود  2اینﭽی ( 5سانتیمتری) سمت چﭗ حالت

Population

یک بار کﻠیک کنید (یک کﻠیک و دکمﮥ ماوس را رها کنید) سﭙس اشارهگر ماوس را روی Population

ﻗرار دهید و یک بار دیﮕر کﻠیک کنید .کﻠمﮥ  Birthsرا تایﭗ کنید و  Enterرا بزنید.
یک بار روی حالت  Populationکﻠیک کنید ،سﭙس اشارهگر ماوس را حدود  2اینﭻ ( 5سانتی متر) به سمت
راست حرکت دهید و دوباره کﻠیک کنید .کﻠمﮥ  Deathsرا تایﭗ کنید و  Enterرا بزنید.
ابزار ترسیم  Variableرا انتﺨاب کنید .روی طرح زیر  Birthsکﻠیک کنید Birth rate ،را تایﭗ کنید
و  Enterرا بزنید.
روی طرح زیر  Deathsکﻠیک کنید Average lifetime ،را تایﭗ کنید و  Enterرا بزنید.
ابزار ترسیم  Arrowرا انتﺨاب کنید ،یک بار روی  ،Birth rateسﭙس یک بار روی  Birthsکﻠیک کنید.
یک بار روی  ،Average lifetimeسﭙس یک بار روی  Deathsکﻠیک کنید.
یک بار روی  Populationکﻠیک کنید ،سﭙس یک بار روی طرح کمی پایین و سمت چﭗ  ،Populationسﭙس
یک بار روی جریان  Birthsکﻠیک کنید.
1- Constants
2- Auxiliaries

12

مدلسازی پویاییشناسی سیستم با VENSIM

یک بار روی

Population

کﻠیک کنید ،سﭙس یک بار روی طرح کمی پایین و سمت راست

 ،Populationسﭙس یک بار روی جریان

Deaths

کﻠیک کنید .روی دایرههای کوچک در ﻓﻠﺶها

کﻠیک کرده و آن را بکشید تا انحنای دلﺨواه برای ﻓﻠﺶها ایﺠاد شود.

روی دکمﮥ  Saveکﻠیک کرده و مدل را در پوشﮥ مورد نﻈرتان ذخیره کنید .مدل را population.mdl

نامگﺬاری کنید.
ساختار مدل  Populationاکنون کامل شده است .یک حﻠﻘﮥ بازخورد مﺜبت از  Populationبه  Birthsباﻋث
اﻓزایﺶ جمعیت میشود و یک حﻠﻘﮥ بازخورد منفی از  Deathsباﻋث کاهﺶ جمعیت میشود.

معادالت
برای شبیهسازی ،مدل به مﺠموﻋهای از معادالت نیاز دارد که هر رابﻄه را توﺻیﻒ کند .این معادالت ﻋبارتهای
جبری سادهای هﺴتند که متﻐیر را برحﺴﺐ سایر متﻐیرهایی که با آنها ارتباط ﻋﻠّی دارد تعریﻒ میکند .مﺜ ً
ال:
Births = Population * Birth rate
مدلسازی پویاییشناسی سیستم با VENSIM

13

با نﮕاه به نمای طرح Birth rate ،هیﭻ ﻋﻠتی ندارد و متﻐیر ثابت است .این ثابت یک مﻘدار ﻋددی دارد که بعدا ً
آن را درج خواهیم کرد.
روی ابزار ترسیم  Equationsکﻠیک کنید.
همه متﻐیرهای مدل سیاه میشوند .ﻗﺴمتهای برجﺴته نشان میدهد کدام متﻐیرها هنوز به معادالت نیاز
دارند.
روی متﻐیر  Birthsکﻠیک کنید.

 Equation Editorباز میشود .باالی ویرایشﮕر ،نام متﻐیری است که روی آن کﻠیک کردیم ،یعنی  .Birthsکادر
لیﺴت کشویی در سمت چﭗ نوع متﻐیر را نشان میدهد( Auxiliary :کمکی) .نرماﻓزار  ،Vensimمتﻐیرهای
 Ratesو  Auxiliaryرا بهﺻورت یک نوع متﻐیر میداند .اشارهگر ماوس در کادر ویرایﺶ معادله (در کنار ﻋالمت
=) ﻗرار دارد .معادلﮥ  Birthsرا به ﺻورت شکل ﻗبل (در کادر ویرایﺶ) کامل کنید.
روی متﻐیر  Populationدر لیﺴت ( Variablesدر وسﻂ  )Equation Editorکﻠیک کنید ،سﭙس نماد * را تایﭗ
کنید و روی  Birth rateدر لیﺴت  Variablesکﻠیک کنید .روی  OKکﻠیک کنید.
روی  Populationکﻠیک کنید Equation Editor .باز میشود و تفاوت اندکی از آنﭽه با متﻐیر  Birthsدیدیم
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دارد .کادر لیﺴت کشویی در سمت چﭗ نوع متﻐیر را نشان میدهد،
یعنی  Level( Levelمعادل حالت است).
یک معادله از ﻗبل در کادر ویرایﺶ معادله وجود دارد .چون متﻐیرهای
نرخ با نامهای

Births

و

Deaths

را به حالت متﺼل کردیم،

Vensim

بهطور خودکار متﻐیرهای نرخ را به معادلﮥ حالت وارد میکند.
Equation Editor

برای حالت یک کادر ویرایﺶ اﺿاﻓی برای تنﻈیم

مﻘدار اولیه دارد .اشارهگر ماوس در آنﺠا ﻗرار دارد .در کادر ویرایﺶ
Value

 ،Initialﻋدد  1000را تایﭗ کنید .این مﻘدار تعداد اولیﮥ

خرگوشها در ابتدای شبیهسازی است.
روی  Birth rateکﻠیک کنید .ﻋدد  0/04را در کادر ویرایﺶ وارد کنید.
دو معادلﮥ باﻗیمانده را همانطور که در لیﺴت معادالت زیر میبینید
کامل کنید.

Average lifetime = 50
Birth rate = 0.04
Births = Population * Birth rate
Deaths = Population / Average lifetime
Population = Births - Deaths
Initial value: 1000

پرسشها

لﻄفاً بدون استفاده از مدل ،پرسﺶهای زیر را روی یک ورق کاﻏﺬ پاسﺦ دهید.
 -1هنﮕامی که حﻠﻘﮥ مﺜبت ﻏالﺐ است ،چه سیر تکامﻠی در جمعیت ایﺠاد خواهد شد؟
 -2هنﮕامی که حﻠﻘﮥ منفی ﻏالﺐ است ،چه سیر تکامﻠی در جمعیت ایﺠاد خواهد شد؟

بعدا ً میتوانید پاسﺦهای خود را با رﻓتار مدل مﻘایﺴه کنید.

شبیهسازی
روی دکمﮥ  Simulateکﻠیک کنید.

مدلسازی پویاییشناسی سیستم با VENSIM
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مدل شبیهسازی خواهد شد ،پنﺠرة کار در حال انﺠام تا زمان اتمام ،نمایﺶ داده میشود.

نتایج
این مدل برای نشان دادن تکامل در جمعیت خرگوشها طراحی شده است .آیکن  Move/Sizeرا
انتﺨاب کرده و سﭙس روی حالت  Populationدر طرح دابلکﻠیک کنید.
با این کار Population ،به ﻋنوان متﻐیر  Workbenchانتﺨاب میشود .نوار ﻋنوان در باالی پنﺠرة  Vensimرا
بررسی کنید تا ببینید که  Populationانتﺨاب شده است.

روی ابزار  Graphکﻠیک کنید.
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نمودار  Populationایﺠاد میشود:
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مدلسازی اکولوژی یک منطقۀ حفاظت شده

ﻓالت کایباب 1زمینی بزرگ و مﺴﻄﺢ واﻗع در حاشیﮥ شمالی گراند کانیون 2است .مﺴاحت آن در حدود
 1,000,000آکر 3است .در سال  ،1907رییس جمﻬور تﺌودور روزولت منﻄﻘﮥ مﻠی حفاﻇت شدة گراند کانیون
را ایﺠاد کرد که شامل ﻓالت کایباب 4بود .شکار آهو ممنوع شد .در همان زمان ،جایزهای برای تشویق به شکار
پوما (یوزپﻠنﮓ آمریکایی) و دیﮕر شکارچیان طبیعی آهو تعیین شد .در سال  1910نزدیک به  500پوما به
دام اﻓتادند یا مورد اﺻابت گﻠوله ﻗرار گرﻓتند .بر اثر کاهﺶ تعداد پوماهای کایباب و دیﮕر دشمنان طبیعی آهو،
جمعیت آهو بﺴیار سریع شروع به رشد کرد .گﻠﮥ آهوان طی  15سال از حدود  5,000رأس در سال 1907
به حدود  50,000رأس اﻓزایﺶ یاﻓت.

با اﻓزایﺶ جمعیت آهوان ،مﺴﺌوالن ادارة جنﮕلبانی و سایر ناﻇران هشدار دادند که آهوان ﻏﺬای موجود در
ﻓالت را از بین میبرند .در زمﺴتان سالهای  1924و  ،1925تﻘریباً  60درﺻد از جمعیت آهوان در ﻓالت
1- Kaibab Plateau
2- Grand Canyon

 -3واحد اندازهگیری زمین معادل  7404متر مربع
 -4مدل مورد بحث بر اساس کار دونال میدوز از کالج دارتموث و مایکل گودمن از شرکت پاگ-رابرتز و ای .جی .کورمندی ،در
زمینه مفاهیم اکولوژی است (ان .جی .پرنتیس-هال).
مدلسازی پویاییشناسی سیستم با VENSIM
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مردند .جمعیت آهوها در کایباب طی پانزده سال بعدی کاهﺶ یاﻓت تا سرانﺠام در سال  1940در حدود
 10,000رأس تﺜبیت شد.
تﺼور کنید که شما از مﺴﺌوالن ادارة جنﮕلبانی در سال  1930بودهاید و به سرنوشت جمعیت آهوان در ﻓالت
کایباب ﻋالﻗه دارید .برای بررسی برخی رویکردهای جایﮕزین برای این مﺴﺄله ،تﺼمیم گرﻓتهاید که یک مدل
شبیهسازی بﺴازید .دﻏدﻏﮥ اﺻﻠی شما رشد و کاهﺶ سریع جمعیت آهوان است که در طی دوره  1900تا 1930
مشاهده شده و سیر آیندة جمعیت از  1930تا  1950است .بنابراین ،محدودة زمانی برای مدلی که خواهید
ساخت پنﺠاه سال از  1900تا  1950است و رﻓتار مﺴﺄلهدار (نمودار مرجع) رﻓتار جمعیت آهوها است.
بعد از ساخت مدل مناسﺐ ،میتوانید از آن برای بررسی برخی رویکردهای جایﮕزین برای کنترل اندازة
جمعیت آهوان در ﻓالت استفاده کنید.
برای ساخت مدل ،بﻬتر است کار را با یک مدل ساده شروع کنید و سﭙس آن را در چند مرحﻠه گﺴترش دهید.
با مدلی کوچک شروع خواهیم کرد که متمرکز بر چند ﻋامل مﺆثر بر اندازة جمعیت آهوان در ﻓالت کایباب

است .بعدا ً این مدل بزرگتر خواهد شد و ﻋناﺻر تکمیﻠی از اکولوژی ﻓالت را در بر میگیرد و در انتﻬا مدلی
بهدست میآید که رﻓتار را تولید کند.
برای رویارویی با مﺴﺄله ،سه مدل خواهیم ساخت (هر کدام از آنها با مدل ﻗبﻠی مرتبﻂ است) که آنها را
 3 ,2 ,1 Deerمینامیم .دلیل آن این است که ایﺠاد مدلی که رﻓتار ثبات تعداد آهوان تا سال  ،1907رشد تا
سال  1924و کاهﺶ در سال  1930را تولید کند بﺴیار دشوار است.
مراحل بعدی:

مدل  1وﺿعیت ثبات در تعداد آهوان را تولید میکند که تا سال  1907وجود داشته است.
مدل  2همان مدل  1خواهد بود اما یک مرحﻠه در سال  1907اﺿاﻓه میکند که در آن پوماها در طی چند
سال از بین رﻓتند و آن را از جنبههای دیﮕر بﻬبود خواهیم داد.
مدل  3مانند مدل  2خواهد بود اما اطالﻋات تکمیﻠی را اﺿاﻓه میکنیم  -آهوان از گرسنﮕی شروع به مردن
کردند .این مدل پایهای برای شبیهسازی گزینههای مﺨتﻠﻒ خواهد بود :بازگرداندن پوماها ،دادن ﻋﻠوﻓه به
حیوانات ،معرﻓی شکارچیان و ﻏیره.
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مدل 1
هدف :بازتولید شرایﻂ اولیﮥ پایدار جمعیت آهوان با دادههای محدودی که در اختیار داریم.
آنﭽه در توﺻیﻒ هر مﺴﺄلهای اﻏﻠﺐ دیده میشود ،بﺴیاری از دادههای ﻏیرﺿروری (برای تحﻠیل) است .از سوی

دیﮕر ،معموالً اطالﻋات بﺴیار مفیدی در دسترس نیﺴت .اگر ﻗرار بود به گراند کانیون سفر کنیم تا برخی
دادهها را در این زمینه به دست آوریم ،زمان و هزینه زیادی باید ﺻرف میکردیم .بنابراین ،اجازه دهید چند
ﻓرﺿیه منﻄﻘی را در نﻈر بﮕیریم که به ما اجازة کار را بدهد .بعداً ،اگر ببینیم که این ﻓرﺿیهها میتوانند بر
اﻗدامات پیشنﻬادی تﺄثیری زیادی بﮕﺬارند ،آنها را با یک متﺨﺼﺺ بررسی خواهیم کرد .به یاد داشته باشید
که هدف بررسی این مﺴﺄله است که به اﻗدام پیشنﻬادی مشﺨﺺ برسیم ،نه اینکه بر جزییات تمرکز کنیم.
بنابراین اجازه دهید برخی مﻘادیر اولیﮥ منﻄﻘی را بدون آگاهی ﻋمیق از موﺿوع مورد مﻄالعه تعیین کنیم و
برای جﺴتﺠوی دادههایی که هیﭻ تﺄثیری در شبیهسازی و پیشنﻬادهای نﻬایی ندارند وﻗت خود را تﻠﻒ نکنیم.
آنها به ما میگویند که ﻗبل از رسیدن مرد سفید (یعنی روزولت) ،جمعیت آهوان متعادل بود که به این معنا
است که تعداد تولدها منﻬای تعداد مرگهای ناشی از پیری (که آن را اﻓزایﺶ رویشی 1مینامیم) برابر بود با
تعداد آهوانی که پوماها شکار میکردند.
اجازه دهید ببینیم اﻓزایﺶ رویشی منﻄﻘی چیﺴت:
از کل جمعیت ،ﻓﻘﻂ مادهها بﭽه دارند .اگر هر آهوی ماده یک بﭽه داشته باشد ،نرخ تولد  0/5خواهد بود ،اما
مادههای بﺴیار پیر و بﺴیار جوان هم هﺴتند که نمیتوانند بﭽهدار شوند ،بنابراین نرخ تولد میتواند به 0/3

کاهﺶ یابد.

در مورد مرگ ،میانﮕین امید به زندگی این حیوان مشﺨﺺ نیﺴت ،اما ممکن است حدود  10سال (نرخ برابر
با  )0/1باشد .بنابراین میتوانیم نرخ اﻓزایﺶ رویشی را  0/2ﻓرض کنیم.

بنابراین با جمعیتی در حدود  5000آهو ،هر سال  5000*(0.3-0.1) = 1,000آهو اﻓزایﺶ مییابد .بنابراین
تعداد آهوان شکارشده نیز هر سال  1000رأس است.
چند پوما وجود دارد؟ نمیدانیم ،اما اگر در نﻈر بﮕیریم که پوماها باید از حیوانات کوچکی که آسان شکار
میشوند تﻐﺬیه کنند ،میتوانیم ﻓرض کنیم که  2آهو در سال برای هر پوما رﻗم خوبی است (شاید کمی زیاد
باشد) .بنابراین 1000 ،تﻘﺴیم بر  2برابر با رﻗم اولیﮥ  500پوما است.
مدل باید همانگونه که در مﺴتندات نرماﻓزار شبیهسازی شرح داده شده است ساخته شود و کاربر باید سعی
1- Vegetative Increment
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در درک رﻓتار آن کند.
 Vensimرا باز کنید و به  File - New Modelبروید.
تعریف:

INITIAL TIME = 1900
FINAL TIME =1950
TIME STEP=1
Units for Time=Year

نمودار حالت و جریان .مدل 1
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(01)
(02)

(03)

(04)
(05)

(06)

(07)
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معادالت

Area= 1000000
Units: acre
Deer Density= Deer Population / Area
Units: Deer/acre
This is the amount of acres per deer
Deer Killed per Predator = Deer Density/Initial Deer Density
Lookup: (0,0),(1,2),(2,4),(4,6),(20,6)
Units: Deer/(year*puma)
When density is equal to 0, the deer killed is 0. Point (0,0). When the Deer Density
is equal to the Initial Deer Density each predator hunts 2 deer each year. Point (1,2).
SEE THE EXPLANATION OF THE LOOKUP IN THE NEXT PAGES
Deer Net Growth Rate=Deer Population*Growth Rate Factor
Units: Deer/year
Deer Population= Deer Net Growth Rate-Deer Predation Rate
Initial value:
5000
Units: Deer
Initial amount of
deer is 5,000
Deer Predation
Rate= Deer
Killed per
Predator*Predator
Population
Units: Deer/year
Growth Rate Factor= 0.2
Units: 1/year
Here we work with the net growth rate of the deer population. This means births minus
deaths. If every female had a fawn, the rate will be 0.50%. But there are females too old
and too young to have fawns, so we reduce this amount to the 0.30%. Now we need to
consider the life expectancy, say 10 years. This is minus 0.10% due to deaths. So we
assume the Net Growth Rate Factor equal to 0.2
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