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جتاین مقدمه

.گسترش یافتباسرعت زیادی در ایران 2005ازسال متامفتامین 
بر آن با درک چگونگی پخش سریع متامفتامین در بین نوجوانان و عوامل تاثیرگذار
روش استفاده از روش مدلسازی مبتنی بر عامل می تواند منجربه انتخاب بهترین

.سیاست گذاری برای کنترل گسترش این ماده خطرناک شود
ازاین رو در این مطالعه با استفاده از روش مدلسازی  مداخالت موثر برای کاهش 

.گسترش متامفتامین را بررسی می کنیم
ین با بعد از مطالعه متون و براساس دیتا بیس و داده های حقیقی مصرف متامفتام
نیم استفاده از مدل سازی مبتنی بر عامل و شبیه سازی دنیای واقعی سعی میک

.مدلی در رابطه با الگوی پخش متافتامین ارایه دهیم
یط مواردی که برای مدلسازی در نظرمی گیریم عوامل مرتبط با فرد و اجتماع ومح

(اشتغال سن و جنسیت و خانواده وضعیت اجتماعی و )است 

ست مساله با یک گراف که ارتباط بین گره  های مختلف آن با وزن هایی نشان داده شده ا
.مدل می شود

پخش و ( non-user)و غیرکاربر ( user)مصرف کننده انواع مختلفی ازگره  ها مانند گره 
دارد که هر یک از گره  ها دارای ویژگی  های خاص مانند سن و وجود و خانواده و کننده 

-novelty)سابقه استفاده از مواد و وضعیت اجتماعی و اقتصادی و کنجکاوبودن فرد 

seeking )و غیره می باشند.
از اده با استفمصرف کننده به مصرف کننده با پیش بینی میزان احتمال تبدیل غیر 

ی ، سابقه استفاده ازسایرموادمخدر ، وضعیت اشتغال ،جنسیت ، ویژگویژگی های سن 
این مدل. سعی در ایجاد یک مدل احتمالی از الگوی پخش ماده مورد نظر داریمنوجویی 

 های مانند درصد گره)یک تابع از خصوصیات گره ها و ارتباط گره ها با هم در شبکه است 
یا مصرف کننده متصل به گره مورد نظر ویا اینکه خانواده آن گره مصرف کننده است

(.مصرف کننده نیست
در در اولین قدم نحوه پخش ماده را در طول زمان شبیه سازی می کنیم و نحوه پخش آن را

ازی با استفاده از این چهارچوب ریاضی که برای مدلس. سرتاسر شبکه مشاهده می کنیم
ف را افراد استفاده شده و ساده سازی گراف شبیه سازی  شده می توانیم فرضیه های مختل

که در هر دیدگاه ما به صورت دیفرانسیلی است که این امکان را به ما می دهد. بررسی کنیم
یم الگوی پخش مرحله یک ویژگی را تغییر بدهیم و دوباره شبکه را شبیه سازی کنیم تا ببین

به ما اجازه می دهد که انواع مختلف این .کند میمواد تحت تاثیر این ویژگی چگونه تغییر 
عد ، ما در مرحله ب. مداخالت را بررسی کنیم و ببینیم کدام یک بیشتر تاثیر می گذارد

و یک می توانیم مدل کنیم که مداخالت چه تاثیری روی ساختار ریاضی شبکه می گذارند
رین مساله بهینه سازی روی شبکه حل بکنیم تا هنگامی که بودجه محدود داریم مؤثرت

.دخالت را در الگوی پخش مواد کنیم
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جمع بندی
بر روی مصرف opiumویژگی بررسی شده در میان افراد تاثیر بیکاری واعتیاد به 5از بین 

ت بهتر است متافتامین از سایرین بیشتراست پس برای کاهش بیشتر مصرف متافتامین دول
اتخاذ کند سپس در صدد opiumابتدا سیاست هایی درجهت ایجاد اشتغال و مبارزه با 

ی ویا اقتصاد–مبارزه با عوامل دیگر بررسی شده در این پروژه از جمله ایجاد عدالت اجتماعی 
.کاهش روحیه نوجویی جوانان بپردازد

opiumبرای کاهش آلودگی به متافتامین بهتر است  در بین مردان ابتدا به مبارزه با مصرف

عتیاد به و همانطور که در جدول می بینیم تاثیر ا. بپردازیم و سپس با بیکاری مبارزه کنیم
opiumاگر پس. بیشتر درطبقه نیازمند و متوسط به نسبت افراد ثروتمند مشهود است

رف مبارزه کنیم بهتر است بخش بیشتری از هزینه برای مبارزه با مصopiumبخواهیم با 
opiumروتمند به دو طبقه نیازمندان وافراد متوسط اختصاص پیداکند وسپس نوبت افراد ث

.شود
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