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  )میلگرد(فوالد  و تأمینزنجیره  /اقتصاد / کی سیستم دینامی

 چکیده
طـور   و بـه  کننـدگان  کاال یا خدمات توسط مصرف تأمیندر دسترس بودن منابع متعدد براي 

هـا و   کلی گسترش بازارهاي رقابتی، نگرش علمی به فرآیندهاي اقتصادي و اعمال الگوریتم
هـاي   هـا و بنگـاه   سـزایی در موفقیـت دولـت    هسازي مبتنی بـر دانـش، سـهم بـ     مدلهاي  روش

پیچیـده اقتصـادي از دانـش و    هـاي   دینامیک سیستم سازي سازي و شبیه مدل( دقتصادي دارا
توانـد کـاربرد فراوانـی در تحلیـل      مـی  هروز مهندسی است که امـروز  جدید و بههاي  وريفنا

بـا ماهیـت    اقتصاديهاي  در سیستم .)اشدداشته بها  آن اقتصادي و بهبود عملکردهاي  سیستم
ی ، عدم شفافیت ساختاري و نیاز به وارد نمودن متغیرهاي علّها طعیتغیرخطی، وجود عدم ق

مالحظـات  . رونـد  مـی  شـمار  ترین مسائل مورد توجه بـه  و معلولی و دانش کارشناسی از مهم
ــایی سیســتم  ــامیکی مــدل(فــوق روش پوی ــهرا ) ســازي دین ــوان ب ــزاري مناســب جهــت  عن اب

  .کند می مطرحها  می رفتار این سیستبین پیشو  سازي سازي، شبیه مدل
در مقاله حاضر با استفاده از روش پویایی سیستم به تحلیل رفتار بازار میلگرد پرداختـه شـده   

و انتخـاب یـک مـدل     بررسـی عرضـه، تقاضـا و قیمـت میلگـرد     مقالـه ضـمن    در ایـن  .است
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 دینامیکی براي بررسی رفتار متغیرهاي موجود در بازار میلگرد با تغییر متغیرهـاي موجـود در  
اثـرات   ،مـورد تحلیـل حساسـیت قـرار گرفتـه و بـا اسـتفاده از ایـن نتـایج         هـا   آن مدل، رفتار

  .هاي وزارت بازرگانی جهت تحقق تنظیم بازار مورد تحلیل قرار گرفته است سیاست

  JEL: C22بندي  طبقه
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  ادبیات موضوع .1
رتالنفی در اوایل توان در فعالیت لودویک فن ب می بیرونی راهاي  به پدیده SDتولد نگاه 

جسـتجو  هـا   یک روش علمی و آکادمیک در برخورد بـا پدیـده   عنوان بهدهه پنجاه میالدي 
را با ایجـاد رشـته   ها  میالدي، دانش دینامیک سیستم 60ه رستر در اوایل دهدر ادامه، فا. کرد

 از عمر ایـن رویکـرد  است که نیم قرن . کردي گذار پایه MITدینامیک صنعتی در دانشگاه 
و برقـراري   نگـرش تحلیلـی  بـا  دانش دینامیـک سیسـتمی   و این درحالی است که  گذرد می

 . رو، بوده است پیش مسائلبین اجزاي مختلف در حل بسیاري از  زمان همارتباط 

خطـی بـودن ماهیـت مسـئله، از رویکـرد       غیر دلیل پیچیدگی و همچنین در این مطالعه به
یـک   ،SD. اسـتفاده شـده اسـت    تأمینزنجیره  سازي جهت مدل )SD(سیستم هاي  دینامیک

 بـراي فکـر کـردن محسـوب     حلیل مسائل و الگوي بسیار خـوبی تکنیک بسیار قوي جهت ت
همـراه   ریاضی، روش خاص خود را بـه هاي  ذهنی به مدلهاي  گردد و جهت تبدیل مدل می

  .دارد
د دارد، کـاربر اي  رشـته  گردد و در تحقیقات بـین  نمی یاین تحقیق مختص به رشته خاص

هایی در حـوزه اقتصـاد، سیسـتم و شـناخت کـافی از سـاختار صـنعت         همین دلیل به دانش به
سیستم به کاربرد این رویکـرد در دو بخـش   هاي  در بخش دینامیک. فوالد کشور نیازمندیم

  .پرداخته شده است تأمیناقتصاد و مدیریت زنجیره 

  از دید کالن در اقتصاد، SDکاربردهاي  .1-1

  حوزه کالن . 1-1-1
این ابـزار بـا اسـتفاده از     گیريکار بهدر اقتصاد کالن،  SDکاربردهاي  ترین مهمیکی از 

  . نمونه، تشکیل حباب در بازار بورسعنوان  هب باشد؛ می اقتصادي هاي و نظریهها  وريتئ
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  حوزه خرد .2-1-1
 کاربردهـاي فراوانـی داشـته اسـت کـه      SDخصوص در سطح بنگـاه،   هدر حوزه خرد، ب

مواد اولیه در برنامه تولید بنگـاه، تغییـر تقاضـاي     تأمین تأخیراثر توان به مواردي همچون  می
محصول بر اثر ورود یک محصول جایگزین یا مکمل، افزایش هزینه انرژي بر قیمـت تمـام   

  .اشاره کرد... شده محصول و 
زاي شـود کـه داراي اجـ    مـی  معمـوالً در سیسـتمی بررسـی    سطح خردهاي  گیري تصمیم

اسـت و مشـکالتی کـه مربـوط بـه       تـر  مـدل سـاده   بنابراین کنتـرل  ي هستند،تر ساده کمتر و
در ایـن   SDمعمـوالً اکثـر کاربردهـاي    . دیگر وجود ندارد باشد نیز می فزون کردن اجزاا هم

  .سطح است

  میلگرد تأمینشناسایی زنجیره . 2-1
 هـاي  و نیز جریـان  تأمینره هاي زنجی فعالیت سازي امل یکپارچهش تأمینمدیریت زنجیره 

ستیابی به مزیت رقابتی قابل از طریق بهبود در روابط زنجیره براي دها  آنبا  اطالعاتی مرتبط
 تـأمین مـدیریت زنجیـره    ،MITاز دانشـگاه   1جـی متـر   -به عقیـده آقـاي پیتـر    .باشد می اتکا

مات بـه  تولید و تحویـل محصـوالت و خـد    ،رویکردي فرآیندگرا و یکپارچه براي تدارك
  .رود شمار می ه پیشرفت منطقی مدیریت لجستیک بهمشتري است و نتیج

تبـادل   شوند و در در این شکل، جریان مواد، قطعات، کاالها از باال به پایین مشخص می
. این گردش فیزیکی، جریان اطالعاتی نیز درست در خالف جهت این جریان برقرار اسـت 

هاي پایینی این زنجیـره   به سفارش یا تقاضا را از الیهاین جریان اطالعاتی، اطالعات مربوط 
  .کند منتقل میآن هاي باالیی  به الیه
  
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Piter Gee Metr. 
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  میلگرد تأمینزنجیره  -1 نمودار

  متدولوژي تحقیق .2
سیسـتم در عمـل،   هـاي   پویـایی  گیريکار بهبراي ) 1971و  1961(شناسی فورستر  روش
از  ی، تعریـف روشـن  نخسـت در گـام  . شود می این رویکرد ناشیفه و تئوري از فلس مستقیماً

شـناخت  گـامی ضـروري در    گیرد که می انجام مرز سیستم مورد مطالعه و محیط بیرونی آن
شود که ارتباطـات   می در گام دوم، یک مدل حلقه بازخورد ایجاد .سیستم است يها پویایی

آمـده بـه    دسـت  بـه م براساس مدل علت و معلولی در گام سو. کند می بین متغیرها را آشکار
در برگرفته  رسیم که تعامالت پایه سیستم را می مبناي متغیرهاي نرخ و حالتمدل ریاضی بر

 کـامپیوتري تبـدیل   سـازي  سیسـتم بـه یـک شـبیه    هـاي   افزار ویـژه پویـایی   و با استفاده از نرم

 )سنگ آهن(موادخام  )قراضه و غیره(موادخام 

 کارخانه تولید فوالد خام کارخانه تولید فوالد خام ید فوالد خامکارخانه تول

 )میلگرد(محصول نهایی کارخانه تولید 

 )بورس(بخش توزیع  )فروش عمده(بخش توزیع  هاي دولتی ارگان

 کننده مصرف کننده مصرف کننده مصرف

  مواد انیجر
 اطالعات انیجر
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داشـتن  و از جهـت   یهـان واقعـ  مقایسه رفتـارش بـا ج   وسیله بهدر گام چهارم، مدل . شود می
در نهایـت در مـورد اینکـه    . شـود  مـی بررسـی  و  اعتبارسـنجی  ،مختلـف  هاي با واقعیت تناظر

 .شود می ی ارائهیها شوند، توصیهمنجر توانند به بهترشدن موقعیت  ها می يگیر چگونه تصمیم
  . دهد میان نش )2( نمودار مطابقسازي را  فرآیند مدلهاي  بر همین مبنا گامنیز  استرمن

 

  
   SDریاضی در سازي و مدل سازي فرآیند مفهوم - 2نمودار 

  سیستم بازار میلگردهاي  سازي دینامیک مدل. 3

  نمودارهاي مرجع. 1-3
دهنـده رفتـار    توصـیفی اسـت کـه نشـان    هـاي   نمودار و داده شامل تعداديالگوي مرجع 

و ) 3(در نمودارهاي استفاده در این تحقیق رهاي مرجع موردنمودا. باشد می طی زمان مسئله
  .نشان داده شده است) 4(

  مشاهده پدیده
 )عنوان کل به(

رفتار 
 جعمر

فرضیه 
 دینامیکی

هاي علت  حلقه
 و معلولی

نمودار 
 جریان

و آنالیز حساسیت 
 گذاري سیاست

 معادالت ریاضی سازي شبیه
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 روند قیمت جهانی و داخلیمرجع نمودار  -3نمودار 

  
  روند مقایسه واردات و صادرات میلگردمرجع نمودار  -4نمودار 

  فرضیه دینامیکی .2-3
توسعه اقتصادي  کننده ینیکی از عوامل تعی عنوان بهمصرف محصوالت فوالدي همواره 

نیازهاي روزافـزون جامعـه در حـال     ،از سویی دیگر ،گردد می توسعه صنعتی تلقی ویژه بهو 
ي از نیـاز بـه ایـن    برآورد کند می د ایران به محصوالت فوالدي اقتضااقتصا رشد و وابستگی
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 ،نآنکـه سیاسـتمدارا   ویـژه  بـه  ،رو وجـود داشـته باشـد    پیشمحصوالت در شرایط اقتصادي 
ها و  مختلف اقتصادي باید بدانند تغییر در سیاستهاي  گیران حوزه گذاران و تصمیم سیاست
ربط با چه سازوکاري بر عرضـه و تقاضـاي محصـوالت فـوالدي      ذيهاي  در بخشها  برنامه
هـاي داخلـی بـراي     اینکه با توجه به تحـوالت جهـانی و سیاسـت    ویژه به ،باشد می گذارتأثیر

اقتصـادي الزم اسـت   هـاي   ادي و اصالح رویکردهاي حـاکم بـر بخـش   رشد و توسعه اقتص
، توزیع و تنظیم بـازار  تأمین ریزي سازوکار حاکم بر این بازار مشخص باشد تا متولیان برنامه

گرفته و از ایجاد بحـران و تـنش در   کار بهرا هاي مدیریت بازار  سیاست ،درستی و با دقت هب
ترین ارگان متـولی تنظـیم    مهم عنوان بهوزارت بازرگانی  در این راستا. کنندبازار جلوگیري 

بازار باید نسبت به سازوکار حـاکم بـر بـازار ایـن محصـوالت اشـراف کامـل داشـته، تـا بـا           
گو موقع نسبت به تحوالت بازارهاي جهانی و نیازهاي داخلی پاسخ و بههاي درست  سیاست

نات قیمتی نامتعارف جلوگیري نوسا و با مدیریت تقاضا و بهبود شرایط عرضه از وقوع بوده
  .کند

در علم اقتصاد مدرن، تمامی بازارهاي اقتصاد از سه بخش اصلی عرضه، تقاضا و قیمـت  
بازار میلگرد نیز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و     . اند تشکیل شده) باشد می که نتیجه آن دو(

امالت این سه را بررسـی  براي یافتن ریشه نوسانات قیمت در آن باید هر سه عامل فوق و تع
  . کرد

  
  ارتباط عرضه، تقاضا و قیمت -5نمودار 

  قیمت
Price 
 

  تقاضا
Demand 

  عرضه
Supply 

 

 قیمت

 عرضه تقاضا

 بازار میلگرد نظام
 )سیستم(
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گیـرد و   مـی  انجـام  تأخیردر تقاضا ایجاد شود واکنش قیمت به تقاضا با  تغییري مثال اگر
است که عرضه با تغییرات تقاضـا   صورتواکنش عرضه به این . گردد می باعث افزایش آن

شود عرضه بـا   می قیمت زیادکه  هنگامی. کند می با تغییرات قیمت تغییربلکه  ،کند مین تغییر
 افـزایش قیمـت باعـث کـاهش تقاضـا      ،از طرفـی  نمایـد؛  مـی  شـروع بـه ازدیـاد    تأخیرکمی 

 رساند کـه بـه مـاکزیمم مقـدار خـود      می به جایی نسبت عرضه و تقاضا، قیمت را. گردد می
افـزایش عرضـه و کـاهش     ،دلیـل آن  کنـد کـه   می دنقیمت شروع به کم ش ، سپسرسد می

از . در ماکزیمم قیمت، ماکزیمم نسبت عرضه به تقاضا را خواهیم داشت ،یعنی است؛ تقاضا
، تقاضـا شـروع بـه    کنـد  مـی  مقدار ماکزیمم خود شروع به کـم شـدن  که قیمت از اي  لحظه

و قیمـت بـه همـین    حلقه عرضه، تقاضـا  . گیرد می افزایش و عرضه روند کاهشی را در پیش
   ،هـایی اسـت کـه در مـدل وجـود دارد     تأخیر ،علـت نوسـانات حلقـه   . یابـد  مـی  شکل ادامـه 

 صـورت  بـه ها در سیستم نباشند نوسانات مدل پس از چنـد نوسـان   تأخیردر صورتی که این 
  .گردد می میرا تبدیل

رق مسـکن و بـازار بـ    بـازار : دنوسان قیمت در بسیاري از بازارهاي اقتصـادي وجـود دار  
بازار . اند مواجه مسئلهبازارهایی هستند که با این ترین  ساختاریافته دو نمونه از بزرگتجدید

  .دهد می میلگرد نیز از جمله بازارهایی است که نوسانات قیمت را نشان
طـور   و بـه  رشـد قیمـت   )3 نمـودار (هـاي اخیـر    سـال نگاهی به نمودار قیمت میلگـرد در  

مشابه روند رشد  به این نکته که روند این نمودار توجه. دهند می نوسان آن را نشان زمان هم
کند که براي درك بهتـر   می ، ما را به این نکته رهنموناست اقتصادي کشورهاي گوناگون

ایـن  . رشـد و نوسـان   ؛علت این رفتار قیمت، باید رفتار فوق را به دو رفتار مجزا تجزیه کنیم
در ... هـا و ررها، رونـد قیمتـی بسـیاري از بازا   کاري است که در تحلیل رشد اقتصادي کشـو 

توان گفت که قیمت میلگـرد داراي رشـدي اسـت کـه      می بنابراین. گیرد می اقتصاد صورت
. علت رشد و علت نوسان با یکدیگر تفاوت دارنـد . یک نوسان بر روي آن سوار شده است

در  مـی قیمـت نفـت   اقتصاد کالن مانند تـورم، رشـد دائ  هاي  توان در پدیده می علت رشد را
  .ات را داریمعلت نوسانقصد بررسی تنها ین تحقیق در ااما  دید،... اخیر و هاي  سال
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در اثـر نوسـانات تقاضـا اسـت کـه در طـول دوره        ،در حوزه قیمـت  ایجادشده نوسانات
بخشی از این تقاضا در اثـر افـزایش سـاخت و سـازي اسـت کـه در       . آید می وجود بهزمانی 

تـوان گفـت بـازار مسـکن یکـی از       مـی  تبنابراین به جرأ. آمده است وجود بهبخش مسکن 
 که تقاضاي میلگرد را به خـود اختصـاص   است ترین بازارهاي اثرگذار در بازار میلگرد مهم
ساخت و ساز مسـکن، بـادوام    تأخیرنوسانات بازار مسکن ناشی از متغیرهایی مانند . دهد می

بنـابراین، تنهـا   . گنجنـد  نمـی  مرزهاي بررسی ما در یک د که هیچباش می بودن مسکن و غیره
در . نوسـانات تقاضـاي آن اسـت   ذار بازار مسکن در بازار میلگرد در ایـن تحقیـق   نکته اثرگ

سـاز مسـکن،   و سـاخت آمده  وجود بهکه در این بخش اي  افزایش ارزش افزوده دلیل بهواقع 
 .ه افـزایش یافتـه اسـت   شـد  سـاخته هـاي   بنـاي خانـه  و سـطح زیر  پیـدا کـرده  اي  رشد فزاینده

   .دهد می روند ساخت و ساز را نشان )10(نمودار
  

  
  مصارف نمودار ساخت و ساز در بخش -6نمودار 
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  ی، قیمت بورس و قیمت جهانیفروش خردهمقایسه قیمت  -7نمودار 

نیـاز  ویـژه میلگـرد    به مصرف محصوالت فوالدي به )بتن آرمه(سازه فوالدي یا بتنی  هر
بخش اعظمی از تقاضـاي کشـور را    )پل، سد، راه و زیرسازي راه(عمرانی هاي  پروژه. ددار
افـزایش قیمـت   (عمرانی که در اثر درآمـد ارزي کشـور   هاي  افزایش بودجه ،دنگیر میبردر

 وجـود  بـه باعث گردیده تقاضاي زیادي بـراي محصـول میلگـرد     آمده است، وجود به) نفت
  . نشان داده شده است) 8(عمرانی در نمودار هاي  روند بودجه .آید

  

  
   عمرانیهاي  نمودار روند بودجه -8نمودار 
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زا در اقتصـاد   یک عامـل بـرون   عنوان بهاز آنجا که در اقتصاد ایران قیمت و درآمد نفتی 
 ،فزایش قیمت نفت و در نتیجه درآمدهاي نفتی و یـا کـاهش آن  لذا با ا ،شود می ایران تعیین

این افزایش یا کـاهش درآمـدهاي نفتـی    . یابند می درآمدهاي ارزي نیز به همان نسبت تغییر
سـاز و  و سـاخت هـاي   عمرانی و یا تسریع فعالیـت هاي  دولت باعث افزایش یا کاهش بودجه

اقتصادي را خواهیم  یا رکودع آن رشد بت گردد و به می صنعتی در کشورهاي  فعالیتتوسعه 
عمرانــی و هــاي  ســاختمان، پــروژه هــاي دولــت کــه در زمینــه بــه تناســب سیاســت. داشــت
 ویـژه  بـه  ن افزایش تقاضاي محصوالت فـوالدي، یابند و نتیجه آ می صنعتی ارتقاهاي  فعالیت
نعت ي در بخـش صـ  گذار سرمایه افزایش درآمدهاي ارزي باعث افزایش گردد، می میلگرد

،  هـا  سوله(بخش صنعت در به محصوالت فوالدي  ي کهنیازدلیل  به نیز در ادامه .خواهد شد
بنـابراین بـا    ،یابـد  مـی  تقاضاي محصوالت فـوالدي افـزایش  د وجود دار )سیساتانبارها و تأ

و اجــزاي آن کــه شــامل   )رشــد تولیــد ناخــالص داخلــی(افــزایش رشــد و رونــق اقتصــادي 
تقاضـاي داخلـی از    .دیابـ  مـی  نیاز به محصوالت فوالدي افـزایش  ،دباش می مزبورهاي  بخش

ی شده بر اساس روند بین پیشمقدار تقاضاي . گردد می تأمینطریق تولید داخل و یا واردات 
  . نشان داده شده است) 10(مصرف گذشته طبق نمودار 
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   ی شده بر اساس طرح جامع فوالدبین پیشنمودار تقاضاي  -10ودار نم

داریم و سپس تقاضاي مسـکن افـزایش    تعادلتقاضا و قیمت  فرض کنید که در عرضه،
بـا افـزایش تقاضـاي میلگـرد، قیمـت      . یابـد  می یابد، در این صورت تقاضاي میلگرد افزایش

دات از یــک طــرف و احتمــاال یابــد و ایــن امــر موجــب افــزایش وار  مــی میلگــرد افــزایش
اما افزایش واردات و ظرفیت تولیـد هـر دو بـا     شود، می ي براي افزایش ظرفیتگذار سرمایه
به حالت قبلی خود ها  شود که حتی وقتی قیمت می باعث تأخیراین . گیرد می صورت تأخیر

دلی خـود  بنابراین قیمت از حد تعا. بازگشت، ما در حال افزایش ظرفیت و یا واردات باشیم
د شو میمنجر  از طرفی کاهش واردات و کم شدن ظرفیت به افزایش قیمت. آید می تر پایین

  .یابد می و نوسانات ادامه
و بـا فـرض عـدم عقالنیـت     (این تحلیل نشان داد که تنها با یک افزایش ناگهانی تقاضـا  

آن اسـت کـه    مسـئله اما  آیند، می نوسانات عرضه و قیمت پدید ،)اقتصاديهاي  کامل عامل
سازد که به پیچیـده شـدن نوسـانات عرضـه و      می بازار مسکن تقاضایی نوسانی براي میلگرد

ازي و سـ  تحلیل دقیق اثر نوسانات مسکن بر بازار میلگرد تنها بـا مـدل  . گردد میمنجر  قیمت
  .ستقابل اجراتحلیل کامپیوتري 

براي محصوالت  ویژه بهبع آن تقاضاي داخلی ت ی با افزایش درآمدهاي ارزي و بهاز طرف
 یابـد،  مـی  تولیـد فـوالد در کشـور افـزایش    هاي  ي بر روي پروژهگذار فوالدي حجم سرمایه

و مقیـدات مربـوط بـه شـرایط ایـن صـنعت       هـا   از محـدودیت اي  لیکن این افـزایش را پـاره  
محدودیت مواد اولیه و یا افزایش قیمت آن سبب افزایش بهاي  ،مثال عنوان به. گیرد میدربر
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بـر،   فعـالیتی زمـان   ،از طرفـی صـنایع ذوب فلـزات    ،شـود  مـی  مام شده محصوالت فـوالدي ت
لذا جهت رشـد متناسـب بـا تقاضـاي بـازار نیازمنـد        ،باشد می دیربازده، پرهزینه و پرریسک

 تـأمین تولیـد داخلـی بخشـی از نیـاز و تقاضـاي داخلـی را       . اسـت  جدي دولتهاي  حمایت
  .شود می تأمینواردات اما مازاد نیاز از طریق  کند، می

آنکـه   دلیل بهباشد که  می تفاوت بین واردات و صادرات(تولید داخلی و خالص صادرات 
، عرضـه میلگـرد کشـور را    )باشد می این مقدار منفی ،واردات از صادرات بیشتر استدر ایران 

 میـزان  ،ی محصـوالت مزبـور  فروش خردهاساس قیمت محصوالت وارداتی و بر. کنند می تعیین
ین معنی که بـا افـزایش قیمـت محصـوالت وارداتـی      به ا. گردند می واردات و صادرات تعیین

یابد و برعکس بـا کـاهش    می واردات کاهش و صادرات افزایش ،داخلیهاي  نسبت به قیمت
 داخلـی واردات افـزایش و صـادرات کـاهش    هـاي   قیمت محصوالت وارداتی نسبت به قیمت

  . نشان داده شده است) 11(بر اساس نمودار  روند صادرات و واردات. یابد می

  
  روند مقایسه واردات و صادرات میلگرد -11نمودار 

بـراي   معمـوالً سیاسـتی کـه    گـردد؛  مـی  افزایش تعرفـه سـبب کـاهش واردات    ،عالوه به
  .گردد می حمایت از تولید داخلی و جهت تنظیم بازار داخلی اتخاذ

  ارهاي علت و معلولینمود .3-3
نمودار علت و معلولی مبتنی بر فرضیه دینامیکی و نمودارهاي مرجع ذکر شده بـه شـرح   

   .قابل نمایش است )12(نمودار 
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  علت و معلولی بازار محصول نهایی میلگرد  -12 نمودار
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نمودارهاي جریان مبتنی بر نمـودار علـت و معلـول نمـایش      ،)2010(محمودي و مینایی 
بینـی آن را   و اعتبار ساختاري و اعتبار پـیش  اند در تحقیق خود به تفصیل آوردهده را داده ش

توان این دو متغیـر را تـا    می با این همه، با کوتاه کردن بازه مورد بررسی. اند نیز اثبات نموده
  .حدي مورد بررسی قرار داد

د نشـده اسـت،   ضـا در مـدل مـا وار   رشـد تقا  دلیل اینکـه  بهواردات و صادرات دو متغیر 
  . بررسی شوند به دقتتوانند  نمی

  

  
  روند مقایسه واردات و صادرات میلگرد -13نمودار 

هـا   آن ترتیـب بـه تشـریح    باشـد کـه بـه    مـی  داراي سه ویژگی) 13 نمودار(نمودار مرجع 
  .پردازیم می

 پریود نوسانی در نمودار مرجع. 1

این نمودار در  .دارد سه پریود نوسانی طی سه سال حدود درات نمودار واردات و صادر
کــه در نمــودار  اســت داراي ســه پیــک زمــانی ر یــک از رونــدهاي صــادرات و وارداتهــ

. بریم می پی) 13نمودار (ل مبتنی بر نمودار مرجع به صحت مد) 15 نمودار(شده  سازي شبیه
 .بریم می دل خود پیبا تطبیق این دو نمودار به تحقق این ویژگی و صحت م
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 تناوب حداکثري بین صادرات و واردات. 2

یعنی در یـک فاصـله    ؛شود می متناوب تکرار صورت بهپیک زمانی صادرات و واردات 
. شـود  می شود و در پیک بعدي این واردات است که ماکزیمم می زمانی صادرات ماکزیمم

بـا تطبیـق   . گیـرد  می صورت تأخیرهمچنین ماکزیمم شدن هر یک از صادرات و واردات با 
 .بریم می شده و نمودار مرجع به صحت این گفته پی سازي نمودار شبیه

 فاصله مقداري بین نمودار واردات و صادرات .3

و  کننـده  معطـوف بـه حمایـت از مصـرف    هـا   تمرکز سیاست دولـت  طی سالیان گذشته،
اسـت کـه در   آن معنـا   ن بـه ایـ . تنظیم بازار از طریق مداخله مستقیم و غیرمستقیم بوده است

 ،براي محدودیت در واردات و صادرات وضع کرده استرا ها دولت قوانینی  طول این سال
 شـود را بـه حـداقل   کمبـود و یـا افـزایش قیمـت در داخـل      بنابراین صـادراتی کـه موجـب    

صادرات فوالد نیازمند اخذ مجوز از وزارت صنایع و معـادن و   اي، حتی در برهه ؛رسانند می
  .افقت وزارت بازرگانی بودمو

 به فوالد دارد دست به واردات د که دولت در زمانی که بازار نیازده می تحلیل باال نشان
 حتـی در . رساند تا به این ترتیب بازار را تنظیم کنـد  می د و صادرات خود را به حداقلزن می

خالف ات بـر زیمم و مینـیمم واردات و صـادر  کنیم که نقـاط مـاک   می نمودار مرجع مشاهده
مدل براي یک شوك قیمت جهانی به این  سازي نتایج یک شبیه. جهت یکدیگر قرار دارند

  . باشد می) 14(نمودار  صورت

  
  روند مقایسه واردات و صادرات میلگرد حاصل از مدل -14نمودار 
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همچنـین، هـر   . است یک سال در حدوددوره نوسانات شود،  می گونه که مشاهده همان
از سـوي دیگـر، نگـاهی بـه     . عکسزیمم است، صادرات مینیمم است و برکجا واردات ماک

 و اعـداد واقعـی را نشـان    سـازي  خوانی معقولی میان اعداد این شـبیه  اعداد روي محورها هم
تنهـا   موجود در بازار واقعـی نـه  هاي  البته توجه به این نکته ضروري است که شوك. دهد می

 کننــد و بــر رفتــار مــدل اثــر مــی تبعیــت ...ت جهــانی، کــه از قیمــت نفــت، تقاضــا و از قیمــ
مثال،  عنوان به. مدل ندارداي  اما این امر اثري بر پریود نوسانات و رفتارهاي پایه ،گذارند می

ماننـد شـرایط فعلـی    (شدت افزایش یابد  طی یک بازه سه ساله قیمت نفت بهدر صورتی که 
صـورت   باشـد، رفتـار واردات و صـادرات بـه     ت جهانی شوك داشـته و همچنین قیم) ایران

  . است) 15(نمودار 

  
  روند مقایسه واردات و صادرات میلگرد حاصل از مدل - 15نمودار 

 (What- If) تحلیل حساسیت مدل .4-3

اي  و پلـه اي  هـاي ضـربه   یافته در این تحقیـق از آزمـایش   در تحلیل حساسیت مدل توسعه
بـه  . رسی نتایج آن اسـتفاده شـده اسـت   حساب شده در سیستم و برهاي  ایجاد تکان منظور به
سـزایی در   هبـ  تـأثیر یافتن متغیرهـایی کـه    منظور بههاي تحلیل حساسیت  ین ترتیب آزمایشا

تحلیل حساسیت مدل بازار محصول میلگـرد را براسـاس   . گیرد می انجام ،گذارند می سیستم
  .کنیم می ها را به شرح زیر بیان گیریم و نتایج آزمایش می نوان شده در باال پیمطالب ع
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  ثیر قیمت جهانی بر مدلتحلیل تأ. 1
 :درصد افزایش دهیم 10زمانی که قیمت جهانی را به یکباره  •

کـاهش  بنـابراین واردات   ،شـود  مـی  قیمـت داخلـی نیـز زیـاد     ،قیمت جهانی با باال رفتن
باعـث کـاهش    ایـن امـر  . شـود  مـی  موجودي انبارهاي کارخانجات کـم  ،در نتیجهو  یابد می

دهـد و باعـث افـزایش تولیـد      می افزایش گردد و کاهش عرضه، قیمت را مجدداً می عرضه
هایی که تأخیرآیند و  می ر برچون در جهت جبران موجودي انبا ،گردد می بخش خصوصی

ت جهـانی بـه نفـع تولیدکننـده     زیاد شدن قیمـ . گردد می در سیستم وجود دارد باعث نوسان
  .خصوصی است

  
  شیب قیمت جهانی -16 نمودار

  . یابد می داخلی به مرور کاهش انبار موجودي و شود کم میواردات در لحظه 
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  فروش خردهموجودي  - 17نمودار 

  
  واردات میلگرد - 18نمودار 

 کنندگان با افزایش قیمت، تولید. هاي موجود در سیستم استتأخیر ،علت نوسانات مدل
 تغییـر  زیـر  صـورت  بـه قیمـت داخلـی    و دهند می تولید خود را افزایش صی در داخل،خصو
  .کند می
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 قیمت داخلی -19 نمودار

  
  روند موجودي بخش خصوصی -20مودار ن

. اسـت  اثرات مشاهده شده ناشی از افزایش نرخ ارز و تعرفه نیز مانند افزایش قیمت جهانی
فـوق  هـاي   در صورتی که قیمت جهانی یا نرخ ارز یـا تعرفـه کـاهش یابنـد، تمـامی دینامیـک      

 کـاهش  خـل، خصوصـی در دا هاي  پذیرد و بنابراین تولید بنگاه می معکوس صورت صورت به
  .کند می تغییر )21(نمودار  صورت و در نهایت واردات و صادرات به) بیماري هلندي( یابد می
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  میلگردو صادرات روند واردات  -21نمودار 

  ثیر تقاضا بر مدلتأ. 2
 :درصد افزایش دهیم 10یم تقاضا را فرض کن •

 قیمت افـزایش  در نتیجه،یابد و  می بار فعلی افزایشمطلوب به ان در این صورت نسبت انبار
بخـش خصوصـی در   نخسـت بـه افـزایش تولیـد     . در پی دارد را افزایش قیمت سه اثر. یابد می

 بـه کـاهش تقاضـا    مجـدداً  ،از سـوي دیگـر  . گردد میمنجر  افزایش واردات و همچنین داخل،
  . اند مشخص گردیده) 24(و ) 23(، )22(نمودارهاي این سه اثر در . گردد میمنجر 

  
  روند تولید بخش خصوصی - 22نمودار 
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  روند واردات میلگرد -23نمودار 

  
  روند تقاضاي میلگرد -24نمودار 

 ،از طرفـی . یابـد  مـی  افزایش تأخیرانبار با موجودي تولید و واردات، در ادامه با افزایش 
 سیسـتم مـا را بـه سـمت نوسـان هـدایت       هـاي موجـود در  تأخیربنابراین  ،تقاضا کاهش یافته

  .کنند می
 ولی وقتی قیمـت جهـانی   ،دهد نمیافزایش تقاضا محوریت نوسان تولید داخلی را تغییر 

ایش قیمـت  دلیل است کـه در زمـان افـز   به این  ،دهد می محوریت آن را تغییر یابد، افزایش
 یعنی حـول نوسـانات قیمـت جهـانی قـرار      آید؛ می باال دامنه نوسانات قیمت داخلیجهانی، 
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. در صورتی که تقاضـا افـزایش یابـد    البته ،یابد میتولید داخلی افزایش  ،در نتیجه ؛گیرد می
گردد و اجـازه بـاال رفـتن     می ولی خود قیمت باعث تعدیل تقاضا ،رود می قیمت داخلی باال

ولی در آن حالـت   ،است) افزایش تقاضا(دهد چون عامل شیفت، مدل داخلی  نمیرا  تقاضا
  .باشد می عامل شیفت مدل، خارجی

 اثر کاهش زمان واردات بر مدل. 3

را ، زمـانی  Import Received .باشـد  می هاي مهم در مدل، زمان وارداتتأخیریکی از 
نظر به د تا زمانی را که محصول موردگیر می که تاجر یا هر ارگان دولتی تصمیم به واردات

کـه گمـرك،   اسـت  زمان واردات مجموع مراحـل اداري   .دهد می نشان ،بازار عرضه گردد
بـراي تحلیـل حساسـیت مـدل، زمـان      . دخیـل هسـتند  در آن دولتـی  هـاي   بیمه و سایر ارگان

 )25(نمـودار  طـور کـه در    همـان . دهـیم  مـی  کـاهش  (C1)ماه  1به  (C2)ماه  2واردات را از 
  .گردد می کنید کاهش زمان واردات باعث کاهش نوسانات قیمتی می مشاهده

  

  
  روند قیمت میلگرد -25نمودار 

  درآمدهاي نفتی بر مدل تأثیر. 4
مـدل بـازار   (زا در سیسـتم   یـک متغیـر بـرون    عنوان بهدرآمدهاي نفتی که  ،در این بخش

ایـن متغیـر    تـأثیر بـراي مشـاهده   . دهـیم  مـی  مورد بررسی قرار تعریف شده است را) میلگرد
بـا ایجـاد   (کنیم که یک شوك نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت  می زا در مدل، فرض برون
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را در ادامـه   تـأثیر اثرات ناشـی از ایـن   . به بازار تحمیل شود) در درآمدهاي نفتی Stepیک 
   . کنیم می تشریح
  

  
  ایجاد یک شوك در درآمدهاي نفتی -26 نمودار

ــه    ــدینگی در جامع ــی،  نق ــوك نفت ــان ش ــدر زم ــزایششــدت  هب ــی اف ــد م ــابراین یاب ، بن
 .گـردد  مـی منجـر   یابـد کـه بـه افـزایش تقاضـا      مـی  گرایی در تمامی کاالها افـزایش  مصرف
 باالتري قـرار کنید محور نوسانات تقاضا در سطح  می مشاهده )27(طور که در نمودار  همان
 درآمـدهاي نفتـی و مصـرف فـوالد    تـوان در مقایسـه نمودارهـاي     مـی  را تأثیراین . گیرد می

دلیـل افـزایش    ارزي کشور ما به خیر که درآمدهايهاي ا خصوص در سال همشاهده کرد و ب
. باشـیم  مـی  بهاي نفت افزایش یافته است، شاهد رشد تقاضا و مصرف در کاالهـاي اساسـی  

  .یابد می کند و افزایش می از افزایش تقاضا عمل متأثرخلی میلگرد نیز قیمت بازار دا
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  از شوك نفتی پسو  پیشمقایسه تقاضا  -27 نمودار

ش یابـد، افـزای   مـی  در زمان افزایش درآمدهاي نفتی، نرخ تولیدکنندگان داخلی افزایش
 بـرآورد د و چـون تولیدکننـدگان توانـایی    گـرد  مـی  ایش تقاضـا درآمدهاي نفتی، باعث افز

 رو روبـه بنابراین با کمبود محصول در بازار و افـزایش قیمـت    تقاضاي ایجاد شده را ندارند،
بـراي کسـب سـود بیشـتر، نـرخ      هـا   آن افزایش قیمت به نفـع تولیدکننـده اسـت و   . ندشو می

  .دهند می تولیدات خود را افزایش
  

  
  مقایسه نرخ تولیدگان بخش خصوصی قبل و بعد از شوك نفتی -28مودار ن
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در نتیجـه قیمـت    ،کنـد  مـی  یابد، نرخ ارز افت می در زمانی که درآمدهاي نفتی افزایش
بنابراین واردات با توجـه بـه وابسـتگی نیـاز کشـور بـه ایـن        . یابد می میلگرد وارداتی کاهش

تولیدکننـدگان داخلـی در جهـت    . گردد می لیبر قیمت تولیدات داخ تأثیرمحصول، باعث 
افـزایش قیمـت تمـام شـده تولیـد داخلـی و        دلیل بهولی  ،آیند میرقابت با قیمت وارداتی بر

 چون حاشیه سود کـاهش (گردند  می کاهش قیمت وارداتی، ناچار به کاهش تولیدات خود
  .یابد می دات افزایشبنابراین وار ،دهد می ولی تقاضا همچنان به رشد خود ادامه ،)یابد می

  

  
  از شوك نفتی پیش و پسمقایسه واردات میلگرد  -29 نمودار

  گیري ي و نتیجهبند جمع
گـران  قـه محققـین، اقتصـاددانان و تحلیل   ترین موضـوعات مـورد عال   امروزه یکی از مهم

هـاي   وت و دیـدگاه متفـا هـاي   اسـت کـه راه  ه مالی، تبیین چگـونگی و رونـد نوسـان قیمـت    
  .باره پدید آورده است گوناگونی را در این

گـذاري  تأثیردلیل پیچیدگی و پویایی رفتار جهان واقع سیستم بازار میلگرد و  از طرفی به
 -اگـر گیرنـده متفـاوت، لـزوم اسـتفاده رویکـرد       متأثر از نهادهاي تصمیممتغیرهاي مختلف 

 ضـروري  ،ده جهت شناخت بـازار میلگـرد  هاي توسعه داده ش مدل آنگاه و تحلیل حساسیت
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هـاي دولـت در بخـش مسـکن کشـور و افـزایش        این اهمیت با توجه بـه سیاسـت  . نماید می
   .دو چندان شده است ي بخش خصوصی در این حوزه،گذار سرمایه

ت دچـار عقالنیـت محـدود ناشـی از     شـد  بـه در ایـن مـدل،    مؤثرهاي  گیري مدل تصمیم
گیران درگیر در حوزه تنظـیم بـازار    تصمیم. ائل مرتبط استه خطی به مسنگري و نگا جزئی

مجـزا و در همـان تفکـر خطـی سـنتی       صورت بهدر سطوح مختلف دستگاه دولت مسائل را 
  .کنند می دنبال

رود تـا   مـی  بـوده و بـیم آن   مـدت  دنبـال نتـایج کوتـاه    گیران این حـوزه بیشـتر بـه    تصمیم
مناسـب  هـا نتـایج نا   آن مـدت  کوتـاه هاي  گیري شود، تصمیم می مشاهده گونه که اکثراً همان
  .داشته باشدهمراه  بهی مدت بلند

خصوص  هتحقیق حاضر با هدف اولیه ایجاد و توسعه تفکر سیستمی در نهادهاي دولتی ب
توان ارائه الگویی جهت  دستاورد اصلی این مقاله را می. وزارت بازرگانی انجام گرفته است

   .باشد ود که قابل تصمیم براي سایر کاالها نیز میتحلیل بازار میلگرد عنوان نم
رفتار توان  میواقعی ایجاد شده است که هاي  مبتنی بر داده سازي مدل شبیه در این مقاله

تحلیـل حساسـیت مـدل را    . ی کـرد بین پیشمتغیرها و نوسانات موجود در بازار را شناسایی و 
هایی کـه در مـدل واقعـی    تأخیرو  دادیم زا در سیستم انجام اساس تغییرات متغیرهاي برونبر

قعیـت زمـانی و مکـانی محـدوده     هـا گـاهی بیـرون از مو   تأخیروجود دارد نشان داد که ایـن  
  .گیري ما قرار دارند تصمیم
، از زمـان سـفارش   تـأخیر یک درجه از . باشد می درجه دوم تأخیرتهیه شده داراي  مدل

درجـه دوم از زمـان وارد شـدن     تـأخیر . باشـد  مـی  واردات تا وارد کردن محصـول بـه بـازار   
 درجه دوم تأخیردر واقع کمربند اصلی مدل داراي . باشد می انفروش خرده دست بهمحصول 

  .است
چـون قیمـت   . اشاره کرد قیمت جهانیتوان به  می ایجاد نوسانگذار و تأثیراز متغیرهاي 

جـم قابـل تـوجهی از    دلیل نداشتن ح شود و ایران به می جهانی توسط مکانیزم دیگري تعیین
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بنـابراین   د،پـذیر  مـی  تأثیربلکه از آن  ،گذار باشدتأثیرتواند بر قیمت جهانی  نمیبازار جهان 
لـوپ قیمـت   . دنـ نوسانی دار تأثیرزایی مانند قیمت جهانی بر زنجیره میلگرد  متغیرهاي برون

  .کند می داخلی و نسبت آن به قیمت جهانی، مقدار واردات را مشخص
باشـد کـه بـر تقاضـاي      مـی  گذار در مـدل، درآمـدهاي نفتـی   تأثیرو  زا ي بروناز متغیرها

مـورد  تحلیـل حساسـیت   در را تحلیل اثر درآمـدهاي نفتـی بـر مـدل     . میلگرد اثرگذار است
بررسی قرار دادیم و نشان دادیم که در زمان شوك نفتی، مقدار تولید کارخانجات داخلـی  

کـاهش مقـدار    دلیـل  بـه  مقدار واردات را نباید )شوك نفتی(در این مقاطع . یابد می کاهش
 تعیین مقدار تعرفه مناسـب  وزارت بازرگانی با .دهیمافزایش  ،تولید داخلی و افزایش تقاضا

کمک به افـزایش تولیـد و    این کار باعث. جهت حمایت از تولید داخلی برآید ند درتوا می
تـوانیم مقـدار    مـی  تولیـد  بـا افـزایش   و همچنـین  گردد می عرضه آن و پویایی بخش صنعت

  .تقاضاي ایجاد شده را پوشش دهیم
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  منابع 
 نامــه ســازي و تحلیــل دینامیــک سیســتم لجســتیک، پایــان  شــبیه؛ )1382(آبرومنــد، جمــال 

 .مهندس صنایع دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد، دانشکده

فوالد کشور در ي تقاضاي پذیر بررسی پارامترها و کشش ؛)1380(دکتر کریم  ،آذربایجانی
 .هاي اقتصادي ایران فصلنامه پژوهشدوره، 

، انتشــارات مرکــز آمــوزش و مــدیریت زنجیــره تــأمین؛ )1384(احمــدي، مهنــدس حســین 
 .تحقیقات صنعتی ایران

نیـوم و سـهم   یي صـنایع فـوالد و آلوم  ورفـرا هاي  گذرا بر چالش مروري ؛اصغر ، علیاژدري
، دفتـر مطالعـات زیربنـایی شـرکت ملـی فـوالد       بر قیمت تمام شده در ایران مؤثرعوامل 
 . ایران

 .اي ایران حمایتی در صنایع کارخانههاي  گیري سیاست ؛ اندازه)1382(بیژن ، باصري

 .1380بازرگانی، هاي  ، موسسه مطالعات و پژوهشبررسی بازار فوالد جهان و ایران

 .1383، والد ایران، شرکت ملی فهاي توسعه فوالد در برنامه چهارم توسعه بررسی طرح

کـاال در ایـران، موسسـه     ها و موانع توسـعه بـورس   ا، محدودیتمزای؛ )1383(داود  ،چراغی
 .بازرگانیهاي  مطالعات و پژوهش

مرکـز چـاپ و انتشـارات دانشـگاه      ؛ پویایی سیسـتم، )1379(زاده، دکتر محمدرضا  حمیدي
 .بهشتی

عصـبی رگرسـیون عمـومی     هـاي  گیري شـبکه کـار  بـه  ؛)1385( مهـدي و دیگـران   ،خاشعی
(GRNN) ی قیمت محصوالت فوالدي در بورس فلزات تهران بین پیش منظور به(TME) 

، دانشـگاه  85، سـمپوزیوم فـوالد اسـفند    )مطالعه موردي شـرکت ذوب آهـن اصـفهان   (
 .صنعتی امیرکبیر

 .تشارات دانشگاه صنعتی شریفاستراتژي توسعه صنعتی کشور، ان؛ )1384( حسن ،درگاهی

حیطـی بـا اسـتفاده از پویـایی سیسـتم،      م هاي زیست سازي سیستم مدل؛ )1387(مشرف  دکتر
 .انتشارات دانشگاه شریف
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مطالعـه مـوردي   (واردات، فرصت یا تهدید صنعت فـوالد   ؛)1385( مجید و دیگران ،رفیعی
 .، دانشگاه صنعتی امیرکبیر85، سمپوزیوم فوالد اسفند )ذوب آهن اصفهان

تولیدي هاي  ، بررسی ظرفیت)معاونت بررسی بازار و بازاریابی(ایران سازمان توسعه تجارت 
 .85و صادراتی صنعت فوالد کشور، آبان 

ی عرضه و تقاضـا بـراي محصـوالت فـوالدي بـا      بین پیش ؛)1385(و دیگران جمال  ،شهرابی
 .، دانشگاه صنعتی امیرکبیر85 اجزاي بازار، سمپوزیوم فوالد، اسفندرویکرد تمرکز بر 

بررسی تقاضاي داخلی محصوالت فوالد تخـت در   قاسم؛ ،دکتر سید کمیل و عطایی ،ییبط
  . ایران

هـاي ایجـاد    بازار داخلی و خارجی صنعت فوالد و آثار سیاسـت ؛ )1384(عسگري، منصور 
هاي  ، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشو طرح جامع فوالد بر آن بازار بورس فلزات

 .بازرگانی

  .در نوسانات قیمت آن مؤثرمروري بر تولید جهانی فوالد و عوامل  ؛)1386(محمد  ،علمی
در شـرکت سـهامی    سـازي  بررسـی و تحلیـل خصوصـی    ؛)1385( مهدي و دیگران ،فخاري

، دانشـگاه  85، سمپوزیوم فوالد اسفند 1384الی  1371هاي  ذوب آهن اصفهان طی سال
 .صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد، دانشکده  نامه پایان اقتصاد کالن، ؛ مدل دینامیکی)1382(هوشنگ  ،کیانی
 .و صنعت مهندس صنایع دانشگاه علم

و جایگـاه ذوب آهـن    1400از توسعه صنعت فوالد ایـران تـا سـال    اند چشم محمد؛ ،مکملی
 .اصفهان از نظر میزان و تنوع محصوالت

 ،)یگــزارش تحقیقــ(بررســی وضــعیت فــوالد  ؛)1376(میرمحمــد صــادقی، دکتــر علیرضــا 
 .انتشارات دانشگاه امام حسین

 .، انتشارات نیمبانی اقتصاد؛ )1386(نیلی، مسعود 

واردات، وضعیت سنگ آهن در بازارهـاي جهـانی و    ؛)1385( محمد و دیگران ،یاسرطیب
 .، دانشگاه صنعتی امیرکبیر85داخلی، سمپوزیوم فوالد اسفند 



  160  نامه ویژه -پژوهشنامه بازرگانی 

هـا و   یع فـوالد در ایـران، فرصـت   سازي صـنا  ؛ خصوصی)1385(زاده، منصور و دیگران  یزدي
 .، دانشگاه صنعتی امیرکبیر85روي واردات، سمپوزیوم فوالد اسفند  تهدیدهاي پیش
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