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ها و شدن سازمان در دنیای امروز، با توجه به حرکت دنیا به سمت و سوی جهانی شدن و همچنین فرامرزی 
بقا و موفقیت در دنیای رقابتی امروزی، به توانایی تولیدات داخلی  ةها، الزم بازارهای فروش مرتبط با محصوالت آن

قیمت، کیفیت  تأثیردر رقابت با محصوالت خارجی مشابه در بازارهای داخلی و خارجی وابسته است. حال با توجه به 
ت تمام شده و قیمت فروش های گمرکی بر قیمتعرفةکه میزان و موارد دیگر، بر انتخاب و خرید مشتریان، از آنجایی

گذار تأثیربر فروش و قدرت رقابتی کاالهای وارداتی در بازار  تأثیرگذار بوده و این تأثیرکاالهای خارجی بسیار 
گمرکی مناسب، که بتواند قدرت رقابتی صنایع و محصوالت داخلی را در بازار کشور ایران نسبت  تعرفةاست، تعیین 

 گذار خواهد بود. تأثیرای بسیار کلیدی و مسألهظ و ارتقاء بخشد، به محصوالت خارجی مشابه، حف
های گمرکی بر قدرت رقابتی صنایع و محصوالت تعرفةتغییرات نرخ  تأثیردنبال تعیین و بررسی  هدر این تحقیق ب

طرح تحقیق،  طةحیبودن  ای بودن و گستردهرشته منظور، و با توجه به میان داخلی در بازار کشور ایران هستیم. بدین
نمودارهای  تهیةاست. در این راستا، ها صورت گرفتهتحلیل دینامیکی رفتار صنایع به کمک تحلیل دینامیکی سیستم

گذار بر موضوع، نمودارهای جریان مرتبط و همچنین روابط ریاضی بین متغیرهای تأثیرهای علت و معلولی و حلقه
نسیم برای بازار  افزار وها و نرمای آن به کمک تحلیل دینامیکی سیستمو اجر مسألهسازی شده و شبیه مدل شناسایی
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 مقدمه

ت که اغلب کشورها ای اسدر حال حاضر شرایط فعلی اقتصاد جهانی به گونه 
المللی هستند. از دید سنتی رقابت یک دستیابی به جایگاه رقابتی در سطح بین دنبال به

در  اماعنصر ایستا است و موفقیت و یا شکست در آن به عوامل تولید وابسته است، 
های نوین، محصوالت دنیای امروز و مدرن، رقابت یک عامل پویا است و تکنولوژی

های تولیدی جدید و همچنین مفاهیم جدید جدید بازار، فرایند جدید، مرزبندی
گیری، تغییر و یا حتی از بین بردن مزیت رقابتی در صنایع ملی مدیریتی منجر به شکل

گذار بر قدرت رقابتی صنایع داخلی یک کشور، تأثیر[ از جمله عوامل 22]  گردند.می
قیمت و کیفیت در بازار  زمینةبا محصوالت خارجی در  ها آنمیزان قابلیت رقابت 

منظور بررسی این موضوع، باید میزان سودآوری  [ به4] داخلی آن کشور می باشد.
محصوالت صنایع داخلی در رقابت با محصوالت خارجی مشابه در بازار داخلی، با در 

شده، تا رشد ظرفیت صنایع  اندازی صنایع جدید بررسیهای راهنظر گرفتن میزان هزینه
ی قابل محاسبه گردد. سودآوری صنایع داخلی خود به قدرت محصوالت خروجی داخل

این صنایع در بازار بستگی دارد و این قدرت نیز وابسته به کیفیت و قیمت کاالهای 
 [ 6] داخلی در مقایسه با کاالهای خارجی است.

ان، از قیمت، کیفیت و موارد دیگر، بر انتخاب و خرید مشتری تأثیربا توجه به  ،حال 
های گمرکی بر قیمت تمام شده و قیمت فروش کاالهای تعرفةکه میزان آنجایی

بر فروش و قدرت رقابتی کاالهای وارداتی در  تأثیرگذار بوده و این تأثیرخارجی بسیار 
گمرکی مناسب که بتواند قدرت رقابتی صنایع و  تعرفةگذار است، تعیین تأثیربازار 

ر کشور ایران نسبت به محصوالت خارجی مشابه، حفظ و محصوالت داخلی را در بازا
 دنبال بهگذار خواهد بود. در این تحقیق تأثیرای بسیار کلیدی و مسألهارتقاء بخشد، 

های گمرکی بر قدرت رقابتی صنایع و تعرفةتغییرات نرخ  تأثیرتعیین و بررسی 
ای توجه به میان رشته منظور، و با محصوالت داخلی در بازار کشور ایران هستیم. بدین

طرح تحقیق، تحلیل دینامیکی رفتار صنایع به کمک تحلیل  حیطةبودن و گسترده بودن 
نمودارهای علت و معلولی و  تهیةاست. در این راستا، ها صورت گرفتهدینامیکی سیستم

گذار بر موضوع، نمودارهای جریان مرتبط و همچنین روابط ریاضی بین تأثیرهای حلقه
و اجرای آن به کمک تحلیل دینامیکی  مسألهسازی شده و شبیه های شناساییمتغیر
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موردی،  مطالعةافزار ونسیم برای صنعت کفش چرم ایران به عنوان ها و نرمسیستم
تحلیل  زمینةاست. در ادامه و در ابتدا، تحقیقات مشابه صورت گرفته در صورت گرفته

قتصادی چه در داخل و چه در خارج از های صنعتی، بازرگانی و ا دینامیکی پدیده
است. سپس مبانی نظری تحقیق مروری بر  کشور مورد بررسی اجمالی قرار گرفته

های دینامیکی و همچنین پویای سیستم به اختصار نموده است. پس از آن  سیستم
سازی  پیاده نحوةها و  چگونگی بسط و توسعه مدل دینامیکی، چگونگی گردآوری داده

های مدل مورد تحلیل و بررسی  بررسی قرار گرفته است و در نهایت خروجیمدل مورد 
 های پیشنهادی به منظور انجام تحقیقات آتی مطرح گردیده است.  حوزةقرار گرفته و 

 سوابق تحقیقات مشابه

در  ها آنتحلیل دینامکی رفتار صنایع داخلی و قدرت رقابتی  دنبال بهدر این تحقیق  
های گمرکی هستیم. در بعد داخلی موضوع تحقیق توسط سایر تعرفةاثر تغییرات نرخ 

در  صفویو  نعمتیعنوان نمونه  سنجی بررسی شده است، بههای آماری یا اقتصادروش
یابی بر گیری مزیت نسبی صنایع داخلی به کمک روش هزینهاقدام به اندازه 9831سال 

گیری قدرت تحقیقی به منظور اندازه 9838[ این دو در سال 92] اند.مبنای فعالیت نموده
اند، اما تحلیل  با حمایت جهاد دانشگاهی صورت داده تأمینهای رقابتی زنجیره

است. افزار ونسیم مشاهده نشدههای پویا و نرمدینامیکی این موضوع با استفاده از سیستم
خل، افزارهای مرتبط در دا بکارگیری از تحلیل پویایی سیستم و نرم زمینةدر 

سیستم اقتصاد کالن ایران را به کمک یک مدل  9833در سال  گنجوی شکوری
 9839نیز در سال  زارعی افروخته، [1] سازی نمود دینامیکی شناسایی و مدل

خوداکتفایی بخش کشاورزی کشور را به کمک یک  زمینةهای اتخاذ شده در  سیاست
کاربرد، نقش و جایگاه  9836در سال  فغانی. [8] مدل دینامیکی ارزیابی و تحلیل نمود

های سیستم را در اقتصاد، صنعت و تجارت  های دینامیکی و تحلیل پویایی سیستم
 9831در سال  عراقیو  برارپورصنایع داخلی کشور،  حوزة. در [1] بررسی نمود

های پویا  های رقابتی صنایع خودروسازی را در کشور ایران به کمک سیستم زیرساخت
منظور تجزیه،  و به 9833، هاشمی علیا در سال تأمینزنجیره  حوزة. در [2] مودندتحلیل ن

خودرو از  قطعات شرکت خودروسازی ایران تأمینتحلیل و همچنین بهبود زنجیره 
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افشارکاظمی و دیگران در  حوزة، در همین [98] روش پویایی سیستم استفاده نمودند
 از   استفاده  با  ان ایر  فوالد  صنعت  تأمین  زنجیره  ی اتژ استر   تدویناقدام به  9833سال 

ثیر اتخاذ أت 9831در سال  باباییو  نقوی. در سطح ملی، [9] نمودند  سیستم  پویایی  تحلیل
های مجازات صیادان را بر انقراض ماهیان خاویاری از دیدگاه اقتصادی، به  سیاست

تحقیقات خارجی نیز با توجه به . در [99] های دینامیکی تحلیل نمودند کمک سیستم
در تحلیل  9131در سال  مدنیکو  ابدلتوان به تحقیق گرفته، میروش تحلیلی صورت

[ 94 ] افزارهای کاربردی در آن اشاره نمود.وری نرمدینامیکی مدیریت پروژه و بهره
 تأمینةدر تحلیل ارتباط بین سطوح مختلف زنجیر 9116نیز در سال  پارکرو  اندرسون

در تحلیل  9112در سال  مربره[ همچنین 91] از روش پویایی سیستم استفاده نمودند.
در سال  چیندا[ 93] های پیچیده از روش پویایی سیستم استفاده نمود. کنترل سیستم

ها از یک  در تز دکتری خود به منظور ایجاد و بسط فرهنگ ایمنی در سازمان 2003
از یک مدل  2090و دیگران در سال  الرفایی .[91] مدل دینامیکی استفاده نمود

های کل سیستم موجودی در  های کاهش هزینه منظور دست یافتن به روش دینامیکی به
به  2090در سال  دیترو  مارکو. [96] سیستم سوخت خطوط هواپیمایی استفاده نمودند
ک مدل های مثبت و منفی دهانی از ی منظور مدیریت شکایات مشتریان بر اساس ارزش

سازی و  مدل زمینةدر  2001. دیتز و دیگران در سال [29] دینامیکی استفاده نمودند
حالت استفاده ـ ریزی دارو از یک مدل دینامیکی به کمک نمودارهای جریان  برنامه
سازی و  از یک مدل دینامیکی به منظور شبیه 2090و دیگران در سال  بریانو. [20] نمود

، در [93] های عمر کوتاه استفاده نمودند محصوالت با چرخه تأمینهای  طراحی زنجیره
بررسی و  زمینةاز یک مدل دینامیکی در  2090نهایت پرویت و هامارات در سال 

. با توجه به تحقیقات [28] های مالی در یک بانک استفاده نمودند تحلیل گردش
این موضوع علمی، در  بکارگیری از پویایی سیستم، واضح است که زمینةشده در  مطرح

ها قابلیت بکارگیری را داراست. از این رو و در راستای تعمیم  زمینةها و  حوزةتمامی 
های  تعرفةکاربردهای تحلیل دینامیکی، رفتار صنایع داخلی کشور در اثر تغییرات 

صنعت، اقتصاد و بازرگانی در این  حوزةگمرکی به عنوان یک موضوع مشترك در 
 ررسی دینامیکی قرار گرفته است.     مقاله، مورد ب
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 مبانی نظری تحقیق

ها به عنوان ایده و ابزار که در تحقیق مورد نظر، تحلیل دینامیکی سیستم از آنجایی 
های  است، بنابراین آشنایی با این مبحث در دو موضوع سیستمکار گرفته شدهاصلی به

 ت.  های پویا صورت پذیرفته اس سازی سیستم پویا و شبیه

 های پویاسیستم 

ای سازی و مدلسازی رایانهشناسی و شبیهنوعی روش 9های پویاسیستم شیوةتفکر و  
 برای تعیین چهارچوب، فهم، درك و بحث درباره بعضی موضوعات و مسائل پیچیده

میالدی  9110این تفکر در دهه  [3] مدیریتی، صنعتی، اجتماعی و حتی پزشکی است.
ی صنعتی وجود ها شرکتبرای کمک به مدیران صنعتی با تمرکز بر موضوعاتی که در 

تفکر به موضوعات و مشکالت مدیریتی مانند  شیوةدارد، مطرح و آغاز گردید. با این 
، از دست دادن سهم ها شرکتثباتی در رشد و توسعه ناپایداری در تولید، فقدان یا بی

مدیریت  حوزةاین روش تفکر بعد از مدتی عالوه بر د. ش ازار و نظایر آن پرداختهب
ها و موضوعات دیگری چون مسائل اجتماعی، منابع طبیعی و حتی حوزةصنعتی در 

ای با مفهوم بزودی به واژه2تیپزشکی کاربرد پیدا کرد و اصطالح اولیه پویائی صنع
های پویا یک جنبه از نظریه سیستمد. ردیتبدیل گا های پویتر سیستمبسیار کلی

های پیچیده است و به عنوان روشی برای فهم رفتار پویا و مستمر در سیستم 8ها سیستم
میالدی توسط آقای  9110های پویا در اواسط دهه  سیستمد. رو کار می هب

از دیدگاه و  [3] .استاد انستیتوی ماساچوست آمریکا ابداع شد 4فورستر.رایت.جی
های پویا موضوعات و مسائل پیچیده و پویا در ظاهر حداقل دو جنبه  نگرش سیستم

در  اینگونه مسائل دارای خاصیت پویائی و ماهیتی مقداریدارند و مرتباًد. جنبه اول دارن
 شیوةحال تغییرند. مهارت در تعریف مسائل پویا، اولین قدم در یادگیری تفکر و 

های پویا، وجود نظریه  وجه مسائل و موضوعات سیستم دومیند. باش های پویا می سیستم
های مهندسی، ساختارهای فنی و سیستم هایبازخورها در سیستم است. 1بازخور

                                                                                                                       
1- Dynamic System's 
2- Industrial Dynamic's 
3- System Theory 
4- Jay Wright Forrester 
5- Feedback 
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تفکر و  د.های بدن انسان، علوم اجتماعی و جوامع انسانی وجود دارنکنترلی، در سیستم
هستند، کاربرد دارد.  های پویا درباره مسائل پویایی که دارای حلقه بازخورسیستم شیوة

هائی که به نوعی با انسان سرو کار ها، اقتصاد، جوامع و در حقیقت کلیه سیستم سازمان
های با حلقه های مکانیکی و الکترونیکی و نظایر آن، سیستمدارند و یا حتی سیستم
، ابزاری برای درك ها آنسازی  و مدل مطالعة آیند. بررسی،بازخور به حساب می

 [3]  ت.اس ها آنصحیح رفتار و نتایج عملکرد 

 های پویادر سیستم مسألهسازی شبیه 
های پویا، تمرکز بر فرایندهای بازخوردی است. سیستم ةحل مسئل شیوةدر تفکر و  

ساختارهای بازخور علت تغییرات در تجربه در طول زمان هستند.  ،از دیدگاه کلی
محققین ت. که رفتارهای پویا منتج از ساختار سیستمی اس ؛تفرض منطقی آن اس

دهند و معموال به  های پویا تکیه بر نقاط و عوامل داخلی از سیستم را ترجیح میسیستم
برای بررسی یک موضوع پیچیده و پویا  [90]  نمایند.کمتری می تأکیدعلل بیرونی 

 د: شومراحل زیر در نظر گرفته می
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  ؛ارزیابی مدل .1

  ؛ها تجزیه و تحلیل خط مشی .6

 [3]  .بکار گیری مدل یا اجرای آن .3

 فرایند اجرای تحقیق

مورد بررسی، فرایند  مسألهپس از آشنایی با مبانی نظری طرح تحقیق و همچنین  
اجرای تحقیق در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در این 

 تهیةهای پویا استفاده شده است، و همچنین با توجه به اینکه مبنای تحقیق از ابزار سیستم
های پویا بر اساس اطالعات حاصل از و ترسیم انواع نمودارهای اشاره شده در سیستم

 نحوةها مطرح شده، گردآوری داده شیوةصاحبه با خبرگان است، در ادامه و در ابتدا، م
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 گیرند. مدل مورد بررسی قرار می تهیة نحوةتشخیص متغیرها مطرح و در نهایت 

 هاگردآوری داده 
همانطور که در باال اشاره شده است، مبنا و بنیان تحقیقات انجام شده بوسیله  

مصاحبه با خبرگان و اطالعات حاصل شده از مطالعات میدانی،  های پویا بر سیستم
مورد بررسی، خبرگان بر اساس نوع  مسألهها است. برای ای و همچنین مصاحبه کتابخانه

های نهاد، وزارت صنایع و معادن، موسسه مطالعات و پژوهش 8از  مسألهارتباط با 
نتخاب گردیدند. سپس از خبرگان بازرگانی و همچنین دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ا

های باز مرتبط با موضوع صورت گرفته و در نهایت با الذکر، مصاحبهنهادهای فوق
آوری شده و همچنین ها، اطالعات آماری جمعکنار هم قرار دادن محتوای مصاحبه

 تأمینهای اطالعاتی موضوع تحقیق  های حاصل از تحقیقات میدانی، نیازمندیداده
 گردید. 

 شناسایی متغیرها و پارامترها 
های مورد نیاز به روش اشاره شده، متغیرهای حالت، متغیرها نرخ پس از گردآوری داده

و متغیرهای کمکی بر اساس تعاریف مفهومی هر یک و تطبیق آن با هر یک از 
متغیرهای گردآوری شده شناسایی شدند. با توجه به این نکات، متغیرهای این طرح بر 

 اند.  حاصل شده 9جدولاساس نوع به صورت 

 متغیرها و پارامترهای بكار رفته در مدل .1 جدول

 عنوان نوع ردیف عنوان نوع ردیف

ت 9
ی حال

متغیرها
 1 قیمت کاالی داخلی 

ی زمانی
پارامتها

 

 زمان الزم برای کاهش کیفیت کاالی داخلی

 تولید هر واحد ةهزین 6 کیفیت کاالی داخلی 2

 خارجی کیفیت کاالهای 3 در حال ساخت ظرفیت 8

 گمرکی تعرفة 3 ظرفیت فعال صنایع داخلی 4

9 

ی نرخ
متغیرها

 ضریب مصرف جمعیت 1 نرخ کاهش ظرفیت صنایع داخلی 

 جمعیت 90 نرخ فعال سازیصنایع جدید 2

 9 نرخ افزایش ظرفیت صنایع موجود 8

ی 
متغیرها

کمکی
 

 و تقاضا عرضةاختالف بین 

 درآمد صنایع داخلی 2 نرخ افزایش قیمت کاالهای داخلی 4
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 عنوان نوع ردیف عنوان نوع ردیف

 سودآوری صنایع داخلی 8 نرخ کاهش قیمت کاالهای داخلی 1

 تقاضای کل 4 نرخ افزایش کیفیت کاالهای داخلی 6

 تقاضای محصوالت داخلی 1 نرخ کاهش کیفیت کاالهای داخلی 3

 تقاضای محصوالت خارجی 6 نرخ استهالك 3

ی زمانی 9
پارامتها

 مزیت نسبی کاالهای داخلی 3 ساختن ظرفیت جدیدزمان الزم برای  

 پذیریرقابت درجة 3 زمان الزم برای افزایش قیمت کاالی داخلی 2

 میزان واردات 1 زمان الزم برای کاهش قیمت کاالی داخلی 8

 زمان استهالك 90 زمان الزم برای افزایش کیفیت کاالی داخلی 4

 ساختار مدل 

متغیرهایی که برای مدل مورد شناسایی قرار گرفته و انتخاب شدند، با توجه به  
گمرکی تبدیل  ةساختار مدل توسعه داده شد. قیمت کاالی وارداتی پس از اعمال تعرف

به قیمت کاال در داخل کشور شده و مشتریان، این قیمت را برای خرید کاال در داخل 
ی متغیری برونزا فرض شده است پردازند. در این مدل کیفیت کاالی خارج کشور می

گیرد. از سوی  ات در نظرگرفته شده در مدل انجام میتأثیرکه تغییرات آن، خارج از 
یک متغیر حالت در نظر گرفته شده است،  عنوان بهدیگر، کیفیت کاالی داخلی که 

تواند در نتیجه تصمیمات تولیدکنندگان تغییر کرده و افزایش یا کاهش پیدا کند.  می
مسئله در مورد قیمت کاالی داخلی نیز به همین صورت در نظر گرفته شده است.  این

تصمیمات تولیدکنندگان افزایش یا کاهش  تأثیرتواند تحت  قیمت کاالی داخلی نیز می
پیدا کند. البته باید توجه داشت که تغییرات قیمت و یا کیفیت در عمل، تنها نتیجه 

ل بسیاری همچون عوامل اقتصادی مانند تورم، تصمیمات تولیدکنندگان نیست و عوام
های تولید و غیره، در این امر دخیل هستند. ولی این  تغییرات قیمت مربوط به نهاده

چندانی بر اهداف مدل ندارند،  تأثیرمدل بوده و  ةدلیل اینکه خارج از محدود هعوامل ب
قابل مشاهده است،  نیز 9اند. متغیر مهمی که در مدل وجود داشته و در شکل حذف شده

نسبت ترکیبی قیمت و کیفیت  عنوان بهمزیت نسبی کاالی داخلی است. این متغیر 
تواند در  کاالی داخلی، به ترکیب قیمت و کیفیت کاالی خارجی تعریف شده و می
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 های مختلف اعمال شده، بررسی گردد.  نهایت جهت مقایسه سیاست

 
 ول تكامل مدلا ةمرحل . 1 شكل

کنندگان جهت انتخاب کاالی داخلی یا  همچنین عاملی که در تصمیمات مصرف 
تواند تقاضا را  گذارند، همین مزیت نسبی کاالی داخلی است و می می تأثیرخارجی 

قرار دهد. هر چقدر قیمت کاالی داخلی نسبت به مشابه  تأثیربرای کاالی داخلی تحت 
خارجی کمتر بوده و کیفیت آن نیز باالتر باشد مزیت نسبی افزایش پیدا کرده و در 

کند. تقاضا برای کاالی داخلی بخشی از تقاضای  نتیجه تقاضا را برای داخلی بیشتر می
رابر با حاصلضرب کنند و ب کل)نسبتی از جمعیت کشور که کاال را خریداری می

تقاضای کل به تقاضا مربوط به  ةضریب مصرف در جمعیت کل کشور است(. باقیماند
کاالی خارجی بوده و همان میزان واردات کاال به کشور است که این تغییرات مطابق 

 خواهد بود. 2شکل

قیمت وارداتی کاالی
خارجی تعرفه گمرکی

قیمت کاالی خارجی
کیفیت کاالی خارجی

کیفیت کاالی
داخلی

قیمت کاالی
داخلی

مزیت نسبی کاالی داخلی

افزایش کیفیت

کاهش کیفیت

افزایش قیمت کاهش قیمت
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 دوم تكامل مدل مرحلة .2 شكل

بررسی نمود که قیمت و کیفیت کاالی داخلی به چه  در ادامه باید این موضوع را 
گذار است تأثیرمتغیری که بر این امر  ترین مهمکنند.  نحوی افزایش یا کاهش پیدا می

 حوزةهایی که با اساتید و کارشناسان در این  است. بر اساس مصاحبه "رقابت درجة"
صورت که  رقابت است. بدین درجةکننده  کاال در بازار تعیین عرضةانجام شد، میزان 

رقابت بیشتر شده و  درجةهر اندازه نسبت کاالی خارجی در بازار بیشتر شود، 
کند. در نتیجه با افزایش نسبت کاالی  تولیدکنندگان داخلی را با چالش مواجه می

بیشتری برای افزایش مزیت رقابتی کاالیشان  انگیزةخارجی، تولیدکنندگان داخلی 
ها و افزایش کیفیت تالش  در راستای کاهش قیمت ها آنمنظور  دینخواهند داشت. ب

روی  ،است، متغیرهای اثر خواهند کرد. دو متغیری که بدین منظور در مدل آورده شده
تواند رخ دهد.  کیفیت و تصمیم برای تغییر قیمت هستند. البته عکس این مسئله نیز می

تولیدکنندگان داخلی برای  ةرقابت کمتر شود، انگیز درجةبدین صورت که اگر 
ها را  قیمت ،پذیری کمتر شده، و گاهاً برای افزایش سودآوری خود افزایش رقابت

دهند، و یا اینکه کیفیت کاال را کاهش دهند. ولی باید توجه داشت، افزایش  افزایش می
زمانی را  تأخیردهد و باید یک  صورت فوری روی نمی هیا کاهش قیمت و کیفیت ب

ن امر در نظر گرفت. البته واقعیت این است که تغییر قیمت سریعتر از تغییر برای ای

قیمت وارداتی کاالی
خارجی تعرفه گمرکی

قیمت کاالی خارجی
کیفیت کاالی خارجی

کیفیت کاالی
داخلی

قیمت کاالی
داخلی

مزیت نسبی کاالی داخلی

افزایش کیفیت

کاهش کیفیت

افزایش قیمت کاهش قیمت

جمعیت
ضریب مصرف

تقاضای کل

تقاضا برای کاالی داخلی

تقاضا برای کاالی خارجی

واردات
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شود.  دهد و کاهش کیفیت نیز بسیار سریعتر از افزایش کیفیت انجام می کیفیت رخ می
کاال به کشور در نظر گرفته  "واردات"کاالی خارجی برابر با میزان  عرضةدر این مدل 
باشد. این  می "ظرفیت فعال صنایع داخلی"ابر با کاالی داخلی نیز بر عرضةشده است. 

 "ظرفیت در حال ساخت"متغیر سومین متغیر حالت مدل بوده و متغیر حالت چهارم 
است. تغییرات جدید مدل را به مثابه شکل تغییر خواهد داد. ظرفیت در حال ساخت 

یر نرخی به تواند در نتیجه یکسری تصمیمات برای افزایش ظرفیت، زیادتر شده و متغ می
این  افزاید. می "ظرفیت فعال"از میزان آن کاسته و به مقدار  "سازی نرخ فعال"اسم 
زمان برای "زمانی با متغیر  تأخیردهد و این  سازی نیز پس از گذشت زمان رخ می فعال

تواند  نشان داده شده است. ظرفیت فعال صنایع داخلی نیز می "ساخت ظرفیت جدید
 دکنندگان و یا استهالك و فرسودگی در طول زمان کاسته شود.درنتیجه تصمیم تولی
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گذار بر افزایش یا تأثیرنشان داده شده است، متغیرهای  8در مدلی که در شکل 
کاهش ظرفیت نشان داده نشده است. اگر از دید صنایع موجود نگاه کنیم، میزان 

گران  صنعت انگیزةتواند  سودآوری کاالی تولید شده نیز یکی از عواملی است که می
داخلی را برای افزایش ظرفیت و در نتیجه افزایش تولید و فروش باال ببرد. البته این 

تنها محدود به فعاالن فعلی در صنعت نبوده و ممکن است یکسری افزایش ظرفیت 

قیمت وارداتی کاالی
خارجی تعرفه گمرکی

قیمت کاالی خارجی
کیفیت کاالی خارجی

کیفیت کاالی
داخلی

قیمت کاالی
داخلی

مزیت نسبی کاالی داخلی

افزایش کیفیت

کاهش کیفیت

افزایش قیمت کاهش قیمت

جمعیت
ضریب مصرف

تقاضای کل

تقاضا برای کاالی داخلی

تقاضا برای کاالی خارجی

واردات

درجه رقابت

تاثیر روی کیفیت

تصمیم برای تغییر قیمت

زمان برای افزایش قیمت

زمان برای کاهش قیمت

زمان برای کاهش کیفیت

زمان برای افزایش کیفیت

ظرفیت در حال ساخت

نرخ افزایش ظرفیت

ظرفیت فعال صنایع
نرخ فعال سازیداخلی نرخ کاهش ظرفیت

زمان برای ساخت ظرفیت
سرمایه گذاری خارجیجدید

استهالک

نرخ استهالک
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رخه تولید محصول موردنظر شوند. این چهایی خارج از صنعت نیز وارد  گذاری سرمایه
توانند به فرم وام برای فعاالن فعلی صنعت فرض  های خارجی هم می گذاری سرمایه

تولید محصول  عرصةارد تولیدکنندگان جدیدی که و صورت بهتوانند  شوند و هم می
 "های خارجی گذاری سرمایه"در مدل، متغیر   شوند، درنظر گرفته شوند. موردنظر می

متغیری برونزا فرض شده است. میزان درآمد صنایع داخلی نیز برابر با  عنوان به
حاصلضرب میزان فروش کاال در قیمت کاالی داخلی است. سود نیز به سادگی برابر با 

ای هزینه تولید بوده و با افزایش قیمت کاالی داخلی و یا افزایش فروش درآمد منه
تر باشد،  کند. در صورتی که سود صنایع داخلی از حد مشخصی پایین افزایش پیدا می

نیز در مدل گنجانیده شده  تأثیرکنند و این  تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت می
 دهد.  ر مدل را نشان میساختا 4است، با اعمال این تغییرات، شکل
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دهد و در این مدل نیز دیده شده است، آن است که  ای که در عمل رخ می نکته 
و تقاضای محصول با هم برابر نیست و ممکن است بین این دو  عرضةهمیشه میزان 

تواند  و تقاضا می عرضةشکاف بین  ای وجود داشته باشد. مقدار، شکاف و فاصله
 باشند:  زیر می صورت به ها آناتی را در متغیرهای ذکر شده بگذارد، که برخی از تأثیر

کاالی داخلی )ظرفیت فعال صنایع داخلی( بیشتر  عرضةاوالً، در صورتی که میزان  .9
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کنند و در صورت کم  از تقاضا باشد، تولیدکنندگان اقدام به کاهش ظرفیت می
پیدا  انگیزةنسبت به تقاضا، تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت  عرضةبودن 

 کنند.  می
شود که قیمت کاالی داخلی  نسبت به تقاضا موجب می عرضةثانیاً، کم بودن  .2

دهد که تقاضا برای کاالی  خ میافزایش پیدا کند. عکس این مسئله نیز زمانی ر
کاال از طرف تولیدکنندگان داخلی باشد. پس از  عرضةداخلی کمتر از میزان 

 شود. نشان داده می 1شکل صورت بهات، فرم نهایی مدل تأثیرافزودن این متغیرها و 

 
 مدل نهایی .2 شكل

 ارتباط بین متغیرها

جریان، قبل از  نمودار علت و معلولی نهایی و همچنین نمودار حالت  تهیةپس از  
افزار ونسیم اجرای مدل باید روابط بین متغیرها را وارد نمود. با توجه به استفاده از نرم

در این طرح تحقیق، روابط بین متغیرهای مختلف این مدل اعم از حالت، نرخ و 
اند. نعت کفش چرم( وارد مدل شدهکمکی، با در نظر گرفتن یک صنعت خاص)ص

 دست بهاعداد حاصل از مصاحبه با خبرگان صنعت مذکور  صورت بههای مدل  پارامتر

قیمت وارداتی کاالی
خارجی تعرفه گمرکی

قیمت کاالی خارجی
کیفیت کاالی خارجی

کیفیت کاالی
داخلی

قیمت کاالی
داخلی

مزیت نسبی کاالی داخلی

افزایش کیفیت

کاهش کیفیت

افزایش قیمت کاهش قیمت

جمعیت
ضریب مصرف

تقاضای کل

تقاضا برای کاالی داخلی

تقاضا برای کاالی خارجی

واردات

درجه رقابت

تاثیر روی کیفیت

تصمیم برای تغییر قیمت

زمان برای افزایش قیمت

زمان برای کاهش قیمت

زمان برای کاهش کیفیت

زمان برای افزایش کیفیت

ظرفیت در حال ساخت

نرخ افزایش ظرفیت

ظرفیت فعال صنایع
نرخ فعال سازیداخلی نرخ کاهش ظرفیت

زمان برای ساخت ظرفیت
جدید

هزینه واحد

هزینه سالیانه تولید

درآمد صنایع داخلی

سود صنایع داخلی

میزان خرید کاالی داخلی

سرمایه گذاری خارجی

شکاف بین عرضه و تقاضا

استهالک

نرخ استهالک
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، "9اگر آنگاه "اند. برخی از روابط مدل که بسیار کلیدی هستند از توابع  آمده
 اند.  آمده دست به "8خیرهای زمانیأت"و  "2های مرجع مدل"

 های تحقیقیافته

افزار ونسیم، سازی مدل و همچنین ورود ارتباط بین متغیرها به نرمشبیه با تکمیل 
آیند. اگر در ابتدا بررسی متغیرهای می دست بهسازی های مدل با اجرای شبیهخروجی

حالت قیمت کاالهای داخلی، کیفیت کاالهای داخلی، صنایع در حال ساخت و ظرفیت 
یرات این متغیرها با در نظر گرفتن یک فعال صنایع موجود مد نظر باشند، روند تغی

در حالت  تعرفةخواهد شد. نرخ  6شکل  صورت بهصنعت خاص)صنعت کفش چرم( 
 است.  در نظر گرفته شده 0.3عادی مدل 

 

 روند تغییر متغیرهای حالت مدل .6شكل

های پویا باید مدل را در با توجه به اینکه برای ارزیابی صحت یک مدل در سیستم 
های آن مشخص گردد، بدین منظور در حالت غیرعادی آزمون نمود تا قابلیتشرایط 

دهیم. به عبارتی در حالت اول، مدل را برابر افزایش می 4های گمرکی را تا تعرفةاول 
کنیم. در این حالت درصد آزمون می 400گمرکی تعرفةدر شرایط غیرعادی با 

که نرخ  خواهد شد. در حالتی 3شکل  صورت بهخروجی مدل برای متغیرهای حالت 
آوری  سرسام طور بهبرابر قیمت کاال باشد، قیمت کاالهای وارداتی  4گمرکی  تعرفة

افزایش یافته، جمعیت متقاضی داخلی دیگر توان و تمایلی به خرید کاالهای خارجی 

                                                                                                                       
1- If – Then Function 
2- Reference Models 
3- Delay Time Functions 

Situation Variables 

60 M number/Year

80 M number/Year
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 گران داخلی با توجه به در اختیار گرفتن تقریبی کل بازار داخلی، نداشته و صنعت
تمایلی به بهبود کیفیت کاال و خدمات خود نداشته، قیمت کاالها را در عدم حضور 

نشینی  گوشه زمینةرقبای خارجی به دلخواه افزایش داده و در مرور زمان این موضوع، 
ماندگی صنایع  آورد که منجر به عقب صنایع داخلی از بازارهای جهانی را فراهم می

گردد. پس از گذشت تقریبی نیم قرن از این  میالمللی  کشور از وضعیت روز بین
توانی  دلیل کم ههای داخلی نیز به سبب از دست دادن بازار داخلی ب کننده موضوع، تولید

 دهند.  ها را در بازار داخلی کاهش می مردم، باالجبار قیمت

 

 درصد 444گمرکی  تعرفةوضعیت متغیرهای حالت در  .7شكل

ای گمرکی را به صفر برسانیم، یعنی به کاالهای خارجی هتعرفةاز سوی دیگر، اگر  
شود. می 3شکل  صورت بهای صورت نگیرد، روند تغییرات متغیرهای حالت تعرفةهیچ 

های نموداری مدل، روند تغییرات متغیرهای حالت و نرخ و سایر متغیرهای  در خروجی
، مسألهرهای مختلف است. در روند تغییرات متغی مورد بررسی قرار گرفته مسألهمدل 

گمرکی را صفر در  تعرفةاست. در حالتی که نرخ  صحت کارکرد مدل قابل مشاهده
ممکن شده، بنابراین قیمت این  تعرفةایم، ورود کاالهای خارجی بدون  نظر گرفته

گران داخلی  المللی رسیده و صنعت ای و بین کاالها پایین آمده، به سطح بازارهای منطقه
در فناوری و کیفیت محصوالت اقدام به تغییرات اساسی نمایند تا بازار باالجبار باید 

ها  داخلی را از دست ندهند. در ضمن در این حالت حدی، امکان افزایش نمایی قیمت
کنندگان داخلی وجود ندارد، زیرا در مبارزه قیمتی با کاالهای رقیب  از سوی تولید

بهبود  زمینةاین موضوع در بلندمدت  خارجی، سهم بازار خود را از دست خوهند داد.

Situation Variables

100 M number/Year

200 M number/Year

20 Dmnl

2 M RLS/number

50 M number/Year

100 M number/Year

14 Dmnl

1 M RLS/number

0 number/Year

0 number/Year

8 Dmnl

0 RLS/number

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Time (Year)
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"D.Good quality" : 2 Dmnl

"d.good price" : 2 RLS/number
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آوردن سهم بازار را در پی داشته و در کنار  دست بهکیفیت صنایع داخلی و متعاقب آن 
المللی ایجاد  این موراد، رشد و بروزرسانی صنایع داخلی را در مقایسه با سطوح بین

 نماید. می

 

 گمرکی تعرفةتغییرات متغیرهای حالت در وضعیت بدون  .8شكل

 بندی و پیشنهاداتجمع

های گمرکی بر قدرت رقابتی تعرفةتغییرات نرخ  تأثیردر این تحقیق تعیین و بررسی  
های پویا مورد بررسی صنایع و محصوالت داخلی در بازار کشور ایران به کمک سیستم

گذار بر تأثیرهای نمودارهای علت و معلولی و حلقه تهیةقرار گرفت. در این راستا، 
نمودار جریان مرتبط، روابط ریاضی بین متغیرهای شناسایی شده و همچنین  موضوع،

افزار نسیم ها و نرمو اجرای آن به کمک تحلیل دینامیکی سیستم مسألهسازی شبیه
های تحقیق، که دو حالت حدی مدل مورد بررسی  صورت گرفت. در بخش آخر یافته

ساختار آن است. در کل باید  قرار گرفت، رفتار منطقی مدل گویای صحت معماری و
های گمرکی برای کاالهای  تعرفةاین موضوع مورد اشاره قرار گیرد که کاهش نرخ 

پیشرفت صنایع داخلی را فراهم آورده و حالت عکس آن،  زمینةخارجی، در بلندمدت 
 نماید.  وابستگی تکنولوژیکی را تقویت می

صورت  مسألهر علت و معلولی مدل مذکور، اصالحی بر نمودا تهیةدر حین مراحل  
افزار گردید. با اجرای مدل نهایی در نرم تهیةحالت  گرفت و سپس نمودارهای جریان 

Situation Variables

60 M number/Year
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400,000 RLS/number

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Time (Year)

"Active capacity of d. industries" : 2 number/Year

on consruction : 2 number/Year

"D.Good quality" : 2 Dmnl

"d.good price" : 2 RLS/number



  07...  رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات

 

 

تواند برای گردید. این مدل می تهیةدر صنعت کفش چرم  های مدلونسیم، خروجی
 تا اعتبار آن به آزمایش گذاشته شود.  کلیه صنایع بکار برده شود

-نهاد صورت پذیرفت و ازآنجایی 8عات خبرگانی محدود از این مدل برمبنای اطال 

که موضوع مدل، در سطح ملی قابل طرح است، به منظور توسعه مدل و ملی نمودن آن 
توان در تحقیقات آتی، مصاحبه با خبرگان بیشتر، نه تنها در سطح استان بلکه در می

تغیرها و معماری کلی مدل، بر ، ارتباط بین ممسألههای سطح ملی را برگزار نمود تا داده
تر و با ژرفا و عمق بیشتری صورت پذیرد. از مبنای نظرات خبرگان بیشتر و متخصص

شد، در  تهیةسوی دیگر، این اطالعات از نهادهای صنعتی، بازرگانی و اقتصادی 
های دولت و که به منظور ملی نمودن و کاربردی نمودن مدل در سطح سیاستصورتی

ای و های بیشتر، چه در سطح داخلی و چه خارجی، منطقهنهادها و سازمانکشور باید، 
 المللی مورد نظر قرار گیرند. بین
گردید و به  تهیةاز منظری دیگر، روابط بین متغیرهای مدل، توسط تیم تحقیق  

تر نمودن روابط بین متغیرهای حالت، نرخ و کمکی، بهتر است در تحقیقات منظور دقیق
تا صحت  بازخوردی از روابط به خبرگان نهادی و خصوصاً آکادمیک ارائه گردد،آتی 

 افزایش یابد.  ها آنروابط و قابلیت اطمینان و اعتماد به 
های ملی گران، سیاستهای فردی صنعتاز سوی دیگر، موضوع صادرات، انگیزش 

های صنعتی تهای سیاسی و ارتباطی با برخی کشورها، زیرساخای، محدودیتو منطقه
فوق در نظر گرفته  ةشد تهیةو برخی موارد دیگر، از جمله متغیرهایی هستند که در مدل 

توسعه  زمینةآتی،  ةهای توسعه یافتالذکر در مدلنشدند، اما لحاظ کردن موارد فوق
 آورد.تر نمودن آن و بهبود دقت آن را فراهم می مدل، کاربردی

)که انتخاب  افزار ونسیم در این طرح تحقیقاز نرم در نهایت و با توجه به استفاده 
توان افزار نیز با توجه به جامعیت، سادگی و در دسترس بودن آن است(، میاین نرم

های پویا حل و با یکدیگر مقایسه افزارهای سیستمرا به کمک سایر نرم مسألهمدل 
ردید، موضوع مورد گونه که در سوابق تحقیقات مشابه اشاره گنمود. بعالوه، همان

های پویا نیز قابل بررسی است، که بهتر بررسی با استفاده از رویکردهایی غیر از سیستم
 است

 های این روش با سایر رویکردها مقایسه شود.گیری بهتر، خروجیبه منظور نتیجه 
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