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 چکیده
و  یعتدارد تا درک بهتر روابط انسان و طب یو روش شناس یهدر هر دو نظر یشرفتیپ یو انسان یعیطب یها یستمس یمپارادا

 یبرا یستماتیکو س یبیکار ترک یچحال، تاکنون ه ینبا ا .یردمرتبط صورت گ یو عمل یاز مسائل نظر یاریمقابله با بس

وجود دارد صورت نگرفته است: چگونه  یعیو طب یانسان یها یستمس ینکه ب یمهم یارپاسخ دادن به مسئله بس

مدل  یکاستفاده از  یبه معن یساز یهشب یرد؟گ یمتصل شده صورت م یها یستمس یندر چن یانسان های گیری یمتصم

و  یکیاکولوژ یها یستم)به عنوان مثال س یچیدهپ یستمس یکبه رفتار  یاضاف ینشبه دست آوردن ب یراب یمحاسبات

 یم یواقع یایبدون انجام آنها در دن یطرح ها و برنامه ها یابیبلکه به ارز ی،مفهوم ی( با تصور انتخاب مدلسازیاجتماع

مستقل که  یها یتاز موجود یکننده با حضور تعداد یفتواند به عنوان توص یها م یستمس یرو ز یطاز شرا یاری. بسازدپرد

 شود.  یدهد یکل یستم( تکامل سیهیبد یر)در راه غ یین)کنش ها و تعامالت( تع یرفتارها

 

 انسان و محیط زیست اکولوژیکی، شبیه سازی اجتماعی، تعامل -سیستم های اجتماعی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
های کشاورزی  (. سیستم1های سیستم های مادی هستند )شکل برجسته ترین ویژگی درهم تنیدگی و پیچیدگیییرپذیری، تغ

 ;Yiching and Vernooy, 2010و محیط زیست از این قضیه مستثنی نبوده و واقعیاتی پویا و پیچیده تلقی می شوند )

Raman, 2006; Cowan et al, 2006; Moran, 2005های  اصل نیروهای خود تنظیمی سیستم( که تغییرات آنها ح

کشاورزی و نیروهای مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار انسان بر طبیعت است. جدا از این تغییرات، تغییرات جمعیتی، فرهنگی، 

( نیز در جریان Fischer-Kowaski and Rotmans, 2009; Henseler et al, 2009اجتماعی، اقتصادی و فناوری )

ستم های کشاورزی، تغییرات قابل توجه در تولید غذا، فضای کنشگران، چارچوب سیاسی، رژیم های غذایی، می باشند. در سی

 مسائل از بسیاری حل برای مناسبی ابزار سازی، شبیه (.Wilson, 2007ایدئولوژی ها و تاثیر بر محیط زیست وجود دارد )

 اجرای و ساخت توانایی .رود می کار به آموزش و جدید تئوریهای ارزیابی و تحقیق کاربردی، مختلف های حوزه در و است

 شبیه اصلی های جذابیت جز همواره آنها، سازی پیاده از پیش راهکارها و ها روش ارزیابی و واقعی، دنیای از شده ساده های مدل

 از برخی یافت گسترش کامپیوتری های برنامه وقتی .نوپاست ای رشته اجتماعی علوم در سازی شبیه .است بوده سازی

 از. داشتند را کامپیوتری های مدل طریق از رفتاری پردازش کسب توانایی دربارة زیادی انتظارات اجتماعی، علوم دانشمندان

 برنامة یک به شبیه ای برنامه انسانی مشکالت حل برای 1591 سال در که بودند سیمون و شاو نول، افراد این جمله

 کند می تهیه را هایش داده خود سازی شبیه که کرد اشاره توان می سازی شبیه جالب ویژگی از. کردند طراحی کامپیوتری

 و انتظار غیرقابل پیامد است ممکن نهایت در و کند می شروع را خود کار بدیهی مفروضات از استفاده با که معنی بدین

 انجام از پس است ممکن اوقات اغلب در که گفت توان می سازی شبیه های ویژگی از بیانی به نماید، مشاهده را بینی پیش

 است تکنیک و روش این مهم بسیار های حسن از این که شویم روبرو نیز متضاد گاهی های داده و ها جواب با ما سازی شبیه

 رفتار تبیین و بینی پیش و ذهنی حاالت توصیف به سازی شبیه نظریه واسطه به مردم. دهد انجام تواند می شایانی کمک که

 در ذهنی مفاهیم از یکی عنوان به هم و شناسی معرفت حوزه در تجربی فرضیه یک عنوان به نظریه این .پردازند می دیگران

است  داشته توجه قابل تأثیرات اجتماعی علوم فلسفه و شناسی زیبایی ویژه به و روانشناسی بر و است یافته توسعه ذهن فلسفه

 (Gordon and Cruz, 1996). و بینی پیش :(1811 یگانه، جوادی)از  عبارتند اجتماعی علوم در سازی شبیه انجام اهداف 

 عادی شرایط در که مختلف حاالت و رفتارها اتفاقات، بینی پیش به توان می سازی شبیه از استفاده با :نقد و کردن تبیین

 از و ها بپردازیم موقعیت از بسیاری تفسیر و تبیین به تا کند می کمک ما به آن ویژگی همین و یافت دست نیست ممکن

 توان می: کردن صوری .کرد نقد و بررسی را ندارد وجود آنها تجربی بررسی امکان که نظریات از بسیاری توان می هم طرفی

 هم قبال که همانطور :ها تئوری آزمون. نمود صوری و سازی شبیه صرف نظری و انتزاعی حالت از را مطالب و مفاهیم از بسیاری

 ساز زمینه سازی شبیه پس نیستند تجربه و آزمون قابل کالن سطح در هایی تئوری جمله از ها تئوری از بسیاری شد اشاره

 تبیین و شناخت کسب و ها تئوری آزمون و بررسی با: ها تئوری گسترش و بسط .است کالن سطح در های تئوری این آزمون

به طور  .یافت دست ها تئوری بهبود و گسترش و بسط به توان می ها تئوری نقص و عیب موارد دریافت و کسب نتیجه در و آنها

( جمع آوری و پردازش داده 8( فرمول سازی مساله، 2(تعیین مساله، 1کلی مطالعات شبیه سازی شامل این مراحل می باشد: 

( 7( مستندسازی مدل برای مصارف آینده، 6( اعتبار سنجی مدل، 9مدل، ( فرمول سازی و توسعه یک 4های سیستم واقعی، 

( تفسیر و نشان 11( اجرای شبیه سازی، 5( ایجاد شرایط تجربی برای اجرا مدل، 1انتخاب طراحی تجربی مناسب برای مدل، 

مختلف ممکن است تغییر کند ( پیشنهاد برای فعالیت های آتی. این مراحل براساس شرایط و ماهیت مطالعات 11دادن نتایج و 

(Maria, 1997.) 
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های  (، مدلBN) 2(، شبکه های بیزینSD) 1رویکردهای متنوع مدلسازی سیستم های پیچیده به پنج دسته پویایی سیستم ها

شوند. تفاوت  ( تقسیم میKBM) 9( و مدل های مبتنی بر دانشABM) 4(، مدل های مبتنی برعاملCCM) 8مولفه زوجی

 یمبتن یها مدل و ها ستمیسپویایی الف(  (.Kelly et al, 2013( آورده شده است )1ای مدلسازی در جدول )بین رویکرده

 بر ها روش نیا دیتأک که است لیدل نیا به نیا. هستند مناسب یاجتماع یریادگی و ستمیس درک بهبود منظور به عامل بر

 اغلب ییها مدل نیچن. است ی دقیقریگ میتصم ای ینیب شیپ ،گویی شیپ یجا به ج،ینتا و ها فرض یریپذ احتمال یبررس

امتحان فرضیه های مختلف در خارج از محیط  و مدلبا  شیآزما منظور به نفعانیذ و رندگانیگ میتصم به می دهند اجازه

 به و، ینزیب یها شبکهب(  .میل ندارند استیس تجویز مفهوم به ها مدل نیا. است درک قابل فیضع یندهایفرآ مورد درواقعی 

 عدم نیح در را یریگ میتصم مایمستق تا رندیگ یم قرار استفاده مورد معمول طور به دانش بر یمبتن یها مدل کم، زانیم

 شبکه مورد در) ها گویی شیپ آوردن دست به یبرا یکم و یفیک یها داده از استفاده با را کار نیا آنها. کنند گزارش نانیاطم

 تمرکز ندهایفرآ از قیعم یشینما بر نه. دهند یم انجام ها استیس ای اقدامات جینتا مورد در( یاحتمال اغلب ینزیب یها

 شبکه. انجام می دهند کالن سطح در تیقطع عدم مورد در حیصر اطالعات شامل را پوشش از یعیوس گستره بلکه د،نکن یم

 نیب دهیچیپ تعامالت فیتوص ییتوانا اغلب مولفه زوجی یها مدلج(  .هستند ارزشمند یاجتماع یریادگی یبرا زین ی بیزینها

 با. سر وکار دارند زمان و فضا با آنها. رندیگ یم نظر در را ستمیس درک و ینیب شیپ ،گویی شیپ اهداف یبرا قیدق یندهایفرآ

 به اغلب تر قیدق و تر بزرگ یها مدل. ستندین گویی شیپ یبرا ABM و SD، BN یها مدل از بهتر لزوما آنها حال، نیا

 و حد از شیب یکه پارامتر دارند یشتریب احتمال رایز هستند نگران دارد، وجود نانیاطم عدم که یحد تا کنند یم رفتار ینحو

 که است تیواقع نیا و دهیچیپ تعامالت فیتوص یبرا مولفه زوجی یها مدل ییتواناچ(  .باشد مشکل کشف یبرا نانیاطم عدم

 نیهمچن آنها حال، نیا با. است آنها تیمحبوب احتمال علت است،زوجی  موجود دهیچیپ یها مدل ساختن مناسب اوقات یگاه

 تیقابل ای نانیاطم عدم اطالعات ،یکل ینما است ممکن و باشند یانداز راه یبرا کپارچهی مدل از زمانبرتر نوع از توانند یم

 به اگر ژهیو به ،مولفه زوجی یها مدل گر،ید یسو از. دهند ارائه ندارند را آن ارائه به ازین نفعانیذ که را ماتیتصم از یبانیپشت

 با تعادل یدگیچیپ و مدل گرید یهایکردرو از یاریبس بیترک تواند یم شوند، ساخته باال سطح در یساز کپارچهی صورت

 یریادگی یبرا قدرتمند ابزار که است شده ثابت عامل بر یمبتن یها مدله(  .باشد آنها ونیبراسیکال یبرا موجود دانش

 اشتراک به و یبررس مورد تعامالت و ندهایفرآ به مربوط اتیفرض آن در که است ماتیتنظ از یا گسترده فیط در یاجتماع

 کی هر یبرا یمفهوم ای دانش بر یمبتن یها مدلخ(  .رندیبگ نظر در رای جمع ای یفرد اثرات توانند یم آنها. شود یم گذاشته

 و رهایمتغ ییشناسا و ستمیس یها یژگیو نیتر مهم درک اهداف، اصالح یبرا مسئله به خوب ورود نقطه تواند یم هارویکرد از

 .باشد یدیکل عوامل
 ,Kelly et al) (مناسب یژگیو= *  مشترک، یژگیو=  X) کپارچهی یساز مدل یکردهایرو از مناسب استفاده (.1جدول )

2013) 

های  پویایی  
 سیستم

 های شبکه
 بیزین

های  مدل
مولفه 

 زوجی

های  مدل
مبتنی بر 

 عامل

های  مدل
مبتنی بر 

 دانش

 کاربرد نوع/  یمدلساز لیدال

 X X * X * پیش گویی

 X  X   پیش بینی

 X * * X * گیری در شرایط عدم قطعیت تصمیم

                                                
1 Systems Dynamics 
2 Bayesian Networks 
3 Coupled Component Models 
4Agent Based Models 
5 Knowledge Based Models 
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  X X X X شناخت سیستم

  X X  X یادگیری اجتماعی

 تیجمع مدل یبرا موجود داده نوع
 X * * X * داده های کیفی و کمی

  X  X X غالبا کمی

 یندهایفرآ از دهیچیپ حیتوض کی بر تمرکز مدل

 ستم؟یس در تعامالت عرض بیشتر پوشش ای خاص

 X X X  * فرآیندهای عمقی و خاص

 X X X * X عرض سیستم

آیا مدل درباره عدم قطعیت، اطالعات صریح به 

 کند؟ وسیله مدل فرضیه ها ارائه می

    X  بله

 X  X X X خیر

 آنها ریتأث و افراد نیب تعامالت یبررس به یعالقمند

 ؟یجمع اثرات رفتار تنها ای و ستم،یس در

  X    تعامالت بین افراد

 X X X * X اثرات جمعی

 

 شده داده نشان (1) شکل در یریگ میتصم درخت کی قالب در زین یمدلساز روش نیتر مناسب انتخاب یبرا راهنما چارچوب

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ,Kelly et al) استاندارد کاربرد تحت کپارچهی یمدلساز رویکرد نیتر مناسب انتخاب یبرا یریگ میتصم درخت(. 1شکل )

2013) 

 بحث و نتیجه گیری
 سیستم یک معنی به ما پیچیده سیستم اصطالح با. است شده تبدیل مهم علمی مرز به پیچیده های سیستم مطالعه

 بوجود 1511 دهه اواسط در پیچیدگی علم یا پیچیده های سیستم زمینه. است تعامل شده توزیع قطعات از بسیاری از متشکل
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 و ابزارها از ای مجموعه پیچیده های سیستم علم. شد متولد زیست محیط به فیزیک تا اقتصاد از مختلفی انواع از و آمد

 و کرد مشاهده پیچیده سیستم یک عنوان به توان می را ای پدیده هر. کند می فراهم را ها پدیده مشاهده برای چارچوب

 پیچیده های سیستم های روش یا/  و لنز از استفاده ترین مفید که زمانی ارزیابی به بستگی کار این انجام که زمانی انتخاب

است که  ینبر عامل ا یمبتن یمدل ساز یاصل یدها .است عامل بر مبتنی سازی مدل پیچیدگی علم از مهم روش یک. است

 یطتعامل عامل با عامل و مح یفو توص یط،تواند به طور موثر با عامل ها، مح ی( در جهان میشتر)و اگر ب یها یدهاز پد یاریبس

است  زاچشم اند یطخاص، اقدامات و احتماال اهداف است. مح یاتجسم مستقل با خصوص یافرد  یکعامل  یکسازگار است. 

استخراج شوند. تعامالت  یواقع یاز داده ها یابر شبکه  یمبتن ی،توانند به صورت هندس یکه عوامل آن در تعامل هستند و م

ارتباط برقرار کنند و نه  یطیمح یا یگرتوانند با عوامل د یباشد. عامل ها م یچیدهپ یارتواند بس یم یطبا مح یاعوامل  ینا ینب

را در زمان  یچه کار یرندگ یم یمباشد که تصم ییها یتواند استراتژ یکند، بلکه م یم ییردر زمان تغ لتنها رفتار تعامل عام

 یتتوانند وضع یتعامالت، عوامل م ینا یجهشود. در نت یم یلتبادل اطالعات تشک یقتعامالت از طر ینانجام دهند. ا یخاص

 .دنرا انجام ده یاقدامات اضاف یاخود را به روز کنند  یداخل
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Choosing the Appropriate Modeling Approach to Simulate Social-Ecological Systems 

Abstract 

The paradigm of natural and human systems is progressive in both theory and methodology, 

in order to better understand human-nature relationships and confront many theoretical and 

practical issues. However, there has been no systematic and systematic work to address the 

crucial issue between human and natural systems: How do human decisions take place in such 

connected systems? Simulation means using a computational model to gain additional insight 

into the behavior of a complex system (eg ecological and social systems) with the idea of 

conceptual modeling choices, to evaluate plans and programs without realizing them in the 
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real world doing. Many conditions and subsystems can be described as descriptor by the 

presence of a number of independent entities whose behavior (actions and interactions) is 

determined (in a non-obvious way) of the overall system evolution.  

Key words: Social-Ecological Systems, Social Simulation, Human-Environment Interaction 
 




