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 چكيده
و مدلي كاربردي در زنجيره ايعدم وجود يك سيستم اطالعاتي جامع ازي تامين محصوالت كشاورزي سبب شده است ن بخش

يكي از بزرگترين مشكالت بخش كشاورزي در كشور عدم آگاهي. اقتصاد كشور با وجود استعداد بالقوه، كارايي الزم را نداشته باشد

باشد؛ كه برهم خوردن اين تعادل از يك سو باعث وفور يك كشاورزان نسبت به كاشت متعادل محصوالت كشاورزي برحسب تقاضا مي

و كاهش چشمگي و از سوي ديگر با كاهش ساير محصوالت باعث افزايش محصول و متضرر شدن كشاورزان شده، ر قيمت آن در يك سال

و نارضايتي مردم مي  منظوربه مقالهنيادر.كندمي ايجاب كشاورزي بخشدررايكيلجستيهامدل مطالعه ضرورتاين امر. گرددقيمت

ي كشاورز محصوالت انبارشوديتولنهيبه زانيم توانيمآن كمكبهكه است شده ارائهي مدل محصوالت،مازادو كمبودنيب توازن جاديا

.باشدمي NP-Hardمدل ارائه شده در اين مقاله از دسته مسائل. نمودنييتعرا بازاربهآن ارسالنهيبه زانيمنيهمچنو

.نيتامرهيزنجتيريمد الت،يتسهيابيمكاني،كشاورز محصوالتديتوليزيربرنامه: هاي كليدي واژه

 مقدمه-1
يكشاورز تها بخشنيتر مهمازيكي . كنديمفاياي آن اقتصاد،ياسيس استقاللدري مهم نقشكه است كشورهر اقتصاددر گذارريأثي

ي برا الزمي بسترهااست كه اين موضوع كردهليتبد فصلچهارينيسرزمبهرا رانيا،يمياقل خاصتيموقعو فراوانيعيطب مواهب وجود

د،يتول رونقي برا گرفته صورتيها تالش رغمبه گذشتهيها سالدر وجودنيابا.كندمي فراهمرا كشور اقتصاددر بخشنيادادن قرار محور

در. نقش واقعي خود را ايفا نكرده است كشور اقتصاددر بخشنيا هنوزيكشاورز محصوالت صادراتوي فرآور،ييخودكفا ضعف مديريتي

و ورود واسطهبرنامه و زنجيره تامين محصوالت كشاورزي ميريزي و دالالن در اين عرصه را توان مشكل اساسي اين بخش اقتصاد كشور ها

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع: نويسنده مسئول-*و1
 استاديار دانشكده مهندسي صنايع-2
 MBEدانشجوي كارشناسي ارشد-3



 جمين كنفرانس مليپن
 الملليو سومين كنفرانس بين

و زنجيره تامين  لجستيك

٢

،يفرنگ گوجه مانندي محصوالتدرمتيق نوساندر موضوعنياينيع نمود. دانست، كه براي حل اين موضوع بايد به دنبال راهكاري مناسب بود

. است شدهدهيد گذشتهيها سالدرينيزمبيسوازيپ

و به طور كليبا توجه به اينكه در حال حاضر برنامه غير(تر محصوالت فسادپذير كشاورزي ريزي جامعي براي توليد محصوالت زراعي
حل يك مدل) باغي و ميبرنامه وجود ندارد؛ اين مقاله به ارائه پردازد كه عالوه بر تعيين مقدار بهينه ميزان توليد محصوالت ريزي رياضي پويا

و تخصيص محصوالت كشاورزي به آنها با توجه به دوره ماندگاري محصوالت كشاورزي در مزارع به مكانيابي سردخانه هاي نگهداري محصوالت
مي) در نقاط شهري(بار در اين مدل نقاط تقاضا به صورت ميادين. پردازدمي و كوچك مشخص و نقاط عرضه به صورت مزارع بزرگ باشد

شكل نقاط متمركز در هر ناحيه از منطقه مورد بررسي هستند كه مي .در نظر گرفت) مثال يك استان(توان آنها را به
بارها مشاهده شده است. در كشور استهدف اصلي از ارائه اين مدل حل برخي از مشكالت اساسي در زمينه تامين محصوالت كشاورزي

و يا اينكه محصول به وفور عرضه مي و قيمت آن باال رفته كه نارضايتي مردم را به دنبال دارد و كه در يك سال محصولي كمياب شده شود

و توسع. داردباعث كاهش قيمت محصول شده كه نارضايتي كشاورزان را درپي ه پايدار در بخش كشاورزي درنتيجه براي دستيابي به يك تعادل

ميهاي برنامهنياز به يك مدل .دهدريزي رياضي در اين بخش اهميت خود را نشان

ميهاي مكانيابي با مساله برنامهجنبه نوآوري اين مقاله به تلفيق مدل مدل ارائه. شودريزي توليد در مورد محصوالت كشاورزي مربوط

ريزي توليد محصوالت كشاورزي را در هاي مختلف به نوعي برنامهوط به سطح كشت در طول دورههاي مربشده با در نظر گرفتن محدوديت

ريزي در مورد محصوالت كشاورزي را كاهش تواند مشكل نبود برنامهمدل وارد كرده كه باعث نزديك كردن مدل به واقعيت مي شود، كه مي

ميدهد، تعيين محل احداث سردخانه مربوط به مكانيابي مسئل و هزينهباشد كه انتخاب صحيح مكانه هاي انتقال ها باعث كم شدن ضايعات

و تقاضا كه در دورهبا توجه به ماهيت پويايي مدل، با در نظر گرفتن دوره. شودمي و ماندگاري محصوالت هاي مختلف زماني قابلي فرآوري

ميپيش تواي را جهت برنامهتوان برنامه بهينهبيني است؛ و تخصيص محصوالت به سردخانهريزي و يا ارزاني غير ليد و از گراني ها ارائه داد

ها بر پايه سازي خطي سعي بر كاهش هزينهدر واقع اين مقاله با استفاده از يك تابع هدف كمينه. منتظره محصوالت كشاورزي جلوگيري كرد

و همچنين هزينه هاي زماني مختلف،هاي زمين كشاورزي، نوع محصول در دورهمحدوديت رالهامسنيا. ونقل داردهاي حملتقاضا در هر دوره

.نمود اجراوي سازادهيپ4لينگو افزار نرمدرتوان مي

ميو زنجيره تامين محصوالت كشاورزي مكانيابيريزي توليد، برنامهي مسائل ازجمله كارهايي كه در زمينه توان به موارد زير انجام شده است
:اشاره كرد

و ويالالبوس و شيوه حملبا مديريت هزينه[1]5آهومادا و با درنظرگرفتن ارزش محصوالت ونقل آنها در قالب يك مدل هاي كارگر

MIP6و و قيمت محصوالت دارند؛ بويژه كه در اين مدل كيفيت محصول در طول مراحل حمل پويا سعي در يافتن يك تعادل بين كيفيت

و همكارانش.هاي كشاورز با توجه به كيفيت محصوالت استاين مدل بيشينه كردن دريافتي هدف. يابدتاخيرات كاهش مي مدلي[2]7فرر

و برنامهگيري در مورد مقدار برداشت محصول در هر دوره، نحوه حملبراي تصميم ريزي فرآوري ونقل به محل فرآوري محصول نهايي

و بسته و هزينه. براي انگور قرمز ارائه دادند MIPبندي را در قالب يك مدل محصوالت در كارخانه همچنين اين مدل هزينه برداشت محصول

و گبه نيني. گيردكاهش كيفيت محصول به دليل تاخير را در تابع هدف در نظر مي –ريزي خطي مكانيابي چندين مدل برنامه[3]8مانزيني
و نحوه تخصيص محصوالت به توزيع كنندگان در قالب يك مدل پويا ارائه دادندريزي توليد تخصيص با توجه به برنامه . محصوالت در كارخانه

� - LINGO 
� - Omar Ahumada, J.ReneVillalobos 
�- Mixed Integer Programming 
� - Ferrer 
� - Riccardo Manzini, Elisa Gebennini 
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هاي تاخير زماني در مراحل مختلف توزيع سعي در طراحي مدلي منطبق بر واقعيت دارند؛ عالوه بر اين با اضافه آنها با اضافه كردن محدوديت

جكردن محدوديت واي، وجود چند توزيعمله توزيع چند كااليي، توزيع سه مرحلههايي، مدل براي شرايطي از مي... كننده مركزي . شودآماده

و خوهو كههانهال براييك مدل زنجيره تامين[4]9رانتاال و به سردخانه يي ميمي منتقل در نهالستان تهيه مي.دهدشود، ارائه - مشتريان

ياتوانند نهال و ميهمچنين اين مدل محدوديت. ها تهيه كنندسردخانه ها را مستقيما از نهالستان هدف اين. گيردهاي ظرفيت را نيز در نظر

و انتقال محصوالت در راستاي پوشش به تقاضاي مشتريان استكردن هزينهمدل كمينه و گرونو. هاي توليد و آكرمن يك مدل[5] 10رانگ

دبهينه ميسازي براي مديريت كيفيت محصوالت فسادپذير را در واقع در اين مدل توجه زيادي. دهدر طول مراحل مختلف زنجيره تامين ارائه

و شرايط. به حفظ كيفيت محصوالت شده است و زمان نگهداري در هر مرحله باتوجه به اينكه كيفيت محصوالت كشاورزي با توجه به دما

آهومادا. هاي زنجيره با حفظ كيفيت قابل قبول محصول استتمام هزينهكردن تابع هدف اين مقاله به دنبال كمينه. شودانتقال محصول كم مي

و نحوه مدل در مقاله[6] 11و ويالالبوس و ارزيابي جامعي از كاربرد ميخود مرور - سازي زنجيره تامين محصوالت كشاورزي در مقاالت مختلف

. پردازند

يك. شوددر بخش دوم، مدل به تفصيل شرح داده مي و در بخش چهارم نتيجهدر بخش سوم گيري مثال عددي از مدل ارائه خواهد شد

.شودآورده مي

 شرح مدل-2
مي) غير باغي(براي مدل ارائه شده دراين مقاله چهار جزء اصلي در نظر گرفته شده است؛ مزارع كاشت محصوالت كشاورزي زراعي -كه

ها هاي نگهداري محصوالت كشاورزي كه اين سردخانهكاشت، سردخانههاي مختلف محصوالت مختلفي در زمين كشاورزي توان در دوره

كهنياديمبايستي از ميان تعدادي نقاط كانديد اجاره شوند؛  و ميزان بار محل عرضه محصوالت به مشتري نهايي است، كه از قبل مكان

اند كه در صورت نياز محصوالت كشاورزي را اورزيتقاضاي آنها در هر دوره مشخص است؛ نهايتا آخرين جزء مدل واردكنندگان محصوالت كش

ميبه ميادين بار شهر كل زنجيره را كاهش دهيم، تابع هدف آل توليد، هزينهحال اگر بخواهيم ضمن دستيابي به يك برنامه ايده. رسانندها هاي

وونقل، اجاره سردخانههاي تهيه، حملكردن هزينهرا با توجه به كمينه و ميها، نگهداري .گيريماردات محصوالت در نظر

و حمل ميبا توجه به شرايط واقعي در كشت از طرفي خاصيت. هاي مناسبي را در مدل بكاربردتوان محدوديتونقل يك محصول زراعي

مي)ايچند دوره(پويا  .ها گرفتهزينههاي مختلف زماني بهترين تصميم را براي كاهش سازد تا در دورهبودن مدل اين امكان را فراهم

ميكردن هزينهمدل ارائه شده به منظور كم و در چه مزرعهها تعيين . اي كاشته شودكند كه چه محصولي در چه زمان به چه مقدار

و چه مقدار به سردخانه و چند دوره در سردخاهمچنين، از محصول برداشت شده در هر دوره چه مقدار مستقيما به ميادين بار نه ها ارسال شود

و به چه مقدار واردات انجام شود. بماند از آنجا كه هزينه واردات محصوالت به طور معمول باالتر. عالوه بر اين، در هر دوره براي چه محصولي

.از توليد محصول است؛ مدل سعي در كاهش واردات محصوالت دارد

: انواع جريان محصوالت در شبكه زنجيره تامين

م.1  حصوالت كشاورزي از مزارع به ميادين بار بدون انبارشجريان انتقال مستقيم
هاجريان انتقال محصوالت از مزارع به سردخانه.2
مي.3 ميجريان انتقال محصوالت از سردخانه به ميادين بار كه شامل محصوالتي شوند يا شود كه حداقل يك دوره در سردخانه انبار

و فقط بواسطهمحصوالتي كه انبار نمي ميونقل از طريق سردخانهكمتر حملي هزينهشوند .شوندها به ميادين بار منتقل

� - Rantala, Juho 
�� - Rong, A, Akkerman, R, Grunow 
�� - Ahumada, Villalobos 
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 جريان واردات محصوالت به ميادين بار.4

ميوهاي حملدر مورد هزينه ها به ميادين بار را كمتر از هزينه انتقال محصوالت هاي انتقال از سردخانهتوان گفت به طور كلي هزينهنقل

مزاز مزارع به سردخانه و از ميها همچنين انجام عمليات كاشت يا برداشت محصوالت زراعي را در ابتداي. گيريمارع به ميادين بار در نظر

ميدوره گيريم؛ براي مثال اگر مدت فرآوري محصولي دو دوره است اين محصول در ابتداي دوره اول كاشته شود، در ابتدايي زماني در نظر

و در همان ابتدا كه.ي دوره سوم زمين زراعي قابل كشت مجدد خواهد بوددوره سوم برداشت شده يكي ديگر از فرضيات مدل اين است

و نقل در كليههاي حملهزينه و ظرفيت حمل داري هزينه نگه. مسيرها نامحدود است ونقل محصوالت وابسته به وزن محصوالت است

و بر اساس دوره ترخيص  ميمحصوالت نيز وابسته به وزن محصوالت است، جريان محصوالت نشان داده1درشكل. شودآن از انبار محاسبه

.شده است

 جريان محصوالت در شبكه زنجيره تامين:1شكل

 نمادگذاري-2-1
l :1,…,L و سبزي(انديس نقاط تقاضا  در شهرها) ميدان بارهاي ميوه

i :1,…,I و گلخانه  هاي كشاورزي انديس مزارع

j :1,…,J  اي از نقاط كانديد اجاره سردخانهانديس مجموعه

t :1,…,T )Tافق زمان(هاي زماني انديس دوره

m :1,…,M  انديس محصول

n :1,…,n� امmبراي محصول هاي ماندن كاال در سردخانه تعداد دوره انديس

 پارامترهاي مدل-2-2

و فرآوريشامل كليه هزينه(هزينه تهيه $(tام در دورهiدر مزرعهmهر واحد محصول) هاي توليد
��(���	�

$(tام در دورهjدر سردخانهmهزينه نگهداري هر واحد محصول
��(�
�	�

(در هر كيلومتر(jبه سردخانهiاز مزرعهmهزينه انتقال هر واحد محصول ($
�����(����

ميادين بار واردات

(i)مزارع سردخانه

 جريان كاال بدون انبارش

 جريان كاال با حداقل يك

 دوره انبارش
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(در هر كيلومتر(tدر زمانlبه ميدان بارjاز سرد خانهmهزينه انتقال هر واحد محصول ($
�����(�����

(در هر كيلومتر(tدر زمانlبه ميدان بارiاز مزرعهmهزينه انتقال هر واحد محصول ($
�����(�����

�)j)kmتا سردخانهiفاصله مزرعه��
����)l)kmتا ميدان بارjفاصله سردخانه

����)l)kmتا ميدان بارiفاصله مزرعه
(Tهزينه ثابت در افق زماني(ام از ميان نقاط كانديدjهزينه اجاره سردخانه ($(��

$(tدر زمانlبه ميدان بارmهزينه واردات هر واحد محصول
��(��	�

	��)به هكتار(tدر زمانiظرفيت كاشت محصوالت در مزرعه
�	��امmاز محصولtام در دورهiمزرعه داران) يا ضايعات(ضريب مصرف داخلي

�	��)t)kgدر دورهmاز محصولlتقاضاي ميدان بار

��)kg(امjظرفيت كلي سردخانه محصوالت
B)$(ها حداكثر بودجه قابل قبول براي اجاره سردخانه

�	��)t)kgدر دورهiدر مزرعهmحداقل مقدار قابل قبول سطح زير كشت محصول
است، در غير اينصورت صفر1وجود داشته باشد مقدار اين متغيرiدر مزرعهmاگر امكان كاشت محصول

�	�� است

��0)مزرعه خالي(ام در ابتداiدر مزرعه) به هكتار(سطح قابل كاشت محصوالت
�	���(به سطح اشغالي در مزرعه بر حسب هكتار) كيلوگرم(امmضريب تبديل مقدار محصول��

��(��

��امmمدت زمان الزم براي به عمل آمدن محصول

! امmحداكثر مدت ماندگاري محصول
 متغيرهاي تصميم-2-3

:شودمتغيرهاي تصميم بصورت زير در نظر گرفته مي

كل كاشت محصول 	�#")t)kgام در زمانiام در مزرعهmميزان
�

كل تهيه �	�")kg(tام در زمانiام در مزرعهmمحصول) برداشت(ميزان

ميtام در دورهjام به سردخانهiام كه از مزرعهmميزان محصوالت �	��%$)kg(شوند منتقل

ميtام در دورهlام به ميدان بارiام كه از مزرعهmميزان محصوالت �	��&$)kg(شوند منتقل
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٦

ميtام در دورهlام به ميدان بارjام كه از سردخانهmميزان محصول (بدون تاخير(شوند منتقل (kg($'��	�
ازjوارد سردخانهtام كه در دورهmمقداري از محصول و پس دوره ماندن در سرخانه، در دورهnام شده

t+n از سردخانه به ميدان بارlمي )kg(شودام منتقل
$��	��(

�	�()t)kgام در دورهlام به ميدان بارmميزان واردات محصول
كل افق زمانيjاگر سردخانه  اجاره شودTام براي

 در غير اينصورت
*� : -10

�	�/)kg(خارج مي شوندtام در دورهjكه بعد از حداقل يك دوره انبارش از سردخانهامmمقدار محصول

 مدل-2-4
 تابع هدف-2-4-1

.تابع هدف اين مدل به صورت زير تعريف مي شود

Minimize Z :Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7

)1(*1 0111���	�"�	�
�	�

)2(*2 0111�������21$%��	� 3
	���

)3(*3 0111���������212$'��	� 41$'��	5(� �(
(6

(
33

	���

)4(*4 0111���������212$&��	� 3
	���

)5(*5 01��7�
�

)6(*6 0111121 
(6

(	���
$��	5(� �(3�
�	�

)7(*7 01118�	���	�
�	�

و تهيه محصول، فرمولمربوط به هزينه)1(كه در آن فرمول )3(ها، فرمولها به سردخانهمربوط به هزينه انتقال از مزرعه)2(هاي توليد

به هزينه مربوط)5(ها به ميادين بار، فرمولمربوط به هزينه انتقال از مزرعه)4(ها به ميادين بار، فرمولمربوط به هزينه انتقال از سردخانه

و فرمولمربوط به هزينه نگهداري محصوالت در سردخانه)6(ها، فرمولاجاره سردخانه مي)7(ها .باشدمربوط به هزينه واردات محصوالت

 هاي مساله محدوديت-3-4-2
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٧

)8("�	#� 9 ��	� � : ;< , > ,? , : <@ % '<� AB@<><CD  E?'DF

)9(��	 0 ��	51 G 1"#�	51
� ��

�
; <, >

)10("�	� 0 "#�	5H6
� ;< ,? , >

)11(1"#�	
�

�
. �� 9 ��	 41"�	�. ��

�
; <, >

)12("�	�21 G��	�3 01$&��	�
�

4 1$%��	�
�

; <, >,?

)13(/�	� 011$��	5(� �( ; J, >,?
(�

)14(1$%��	� 01K$'��	� 41$��	��(
(6

(
L ; ?, J, >

��

)15(1M$'��	� 41$��	5(� �(
(

N 41$&��	�
�

4 8�	�
�

0 ��	� ;O, >,?

)16(11/�	� 9 ��*� ; J
	�

)17(1*��� 9 � ;J
�

)18("�	� P ��	� ;<, >,?
)19($%��	� 9 *� � : ;<, J, >, ?
)20($&��	� P 0 ;<, O, >,?
)21($%��	� P 0 ;<, J, >,?
)22($'��	� P 0 ;J, O, >,?
)23($��	5(� �( P 0 ;J, O, >,  ,?
)24(*�20 , 13 ;J
)25(8�	� P 0 ;O, >,?

:هاتوضيح در مورد محدوديت
و در هر مزرعه با توجه به نوع محصول است)8(فرمول كهQRST.محدوديت مربوط به قابليت كاشت يا عدم كاشت محصول در هر دوره

و يك است، تعيين مي ميبصورت ورودي صفر .كاشت يا خيرiدر مزرعه<ام را در دورهmتوان محصول كند؛ كه به لحاظ علم كشاورزي آيا
بر حسب(است؛ كه اين مقدار برابر سطح قابل كشتtام در هر دورهiمحدوديت مربوط به تعيين سطح قابل كشت در مزرعه)9(فرمول
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٨

مي)10(فرمول. است) بر حسب هكتار(منهاي سطح كشت در دوره قبل) هكتار ي بيان برابرtكند كه مقدار محصول بدست آمده در دوره
<ي مقدار محصول كاشته شده در دوره G مي)11(فرمول.است�� و نشان دهد ميزان كاشت از محدوديت اصلي ظرفيت كاشت بوده

در هر دوره بايستي كمتر از ظرفيت سطح قابل كشت بعالوه فضاي) ضريب تبديل كيلوگرم به هكتار��با در نظر گرفتن(محصوالت مختلف 
مي)12(فرمول. آزاد شده از برداشت محصوالت قبلي باشد دهد كه محصول توليد شده پس از كسر ضريب مصرف محدوديتي است كه نشان

ميتواند به سردخانهمي) يا درصد ضايعات(داخلي  )13(فرمول. كندها يا شهرها تخصيص يابد؛ در واقع تعادل محصول را در مزارع برقرار
ميjام از سردخانهtام در دورهmاز محصول)با تاخير(محدوديت پنجم ميزان خروجي به)14(فرمول.كندام را محاسبه محدوديت مربوط

و در هر دوره به يك سردخانه تعادل در سردخانه و از هر محصول ها است؛ كه بيان كننده آن است كه كل كاالهاي وارد شده از تمامي مزارع
)15(فرمول.د؛ به عالوه مقداري كه براي نگه داري وارد انبار مي شوندبرابر با مقداري است كه بدون انبار شدن به ميادين بار منتقل مي گردن

مي اين و در هر دوره بايد تامين شود)�	��(دهد كه تقاضاي محدوديت نيز نشان اين)16(فرمول.يا با توليد يا با واردات. به هر صورت ممكن
كل مقدار ظرفيتام در دورهj كند ميزان ذخيره محصوالت در سردخانهمحدوديت نيز بيان مي و محصوالت مختلف بايد كمتر از هاي مختلف

مياين)17(فرمول.آن سردخانه باشد خانه بسته به بودجه، حداكثر چه كند كه از بين نقاط متعدد كانديد براي استقرار سردمحدوديت بيان
مياين)18(فرمول.تعداد اجاره شود و در هر دوره بايد از مقدار مشخص محدوديت بيان �	��كند كه ميزان توليد از هر محصول در هر مزرعه
مياين)19(فرمول.بايد بيشتر باشد فرمولهاي.توان به آن محصول ارسال نمودميjكند كه تنها در صورت وجود سردخانه محدوديت بيان

ميهاي يازده تا شانزده مربمحدوديتيا)25(تا)20( توان بسته به نياز يك حد پايين وط به نامنفي بودن متغييرهاي تصميم مساله است كه
.براي آنها نيز در نظر گرفت

 مثال عددي-3
حل مساله به كمك نرم افزار لينگو آورده شده استپاسخ1هاي جدولبراي داده سه)ميدان بار(مدل شامل يك شهر. هاي ، يك محصول،

و دو سردخانه كانديد استمزرعه، سه دوره .ي زماني

 هاي مثال عدديداده-1جدول
ي تهيه محصول UVRSTهزينه ها ]WXYZهزينه نگهداري ]W\]Yهزينه انتقال از مزرعه به سردخانه

m=1 t=1 t=2 t=3 m=1 t=1 t=2 t=3 m=1 j=1 j=2

i=1 5 3 4 i=1 0.2 0.75

i=2 6 4 4 j=1 0.4 0.3 0.5 i=2 0.1 0.2

i=3 4 5 6 j=1 0.5 0.4 0.4 i=3 0.15 0.15

U^_`STهزينه حمل از سردخانه به شهر UURT̀هزينه حمل از مزرعه به شهر abR_ j=1 j=2

m=1 l=1 i=1 130 i=1 10 14

j=1 0.5 i=2 125 i=2 11 2

j=2 1 i=3 120 i=3 8 6

a^_` l=1 cW]d l=1 edZ[ l=1

i=1 12 t=1 1200

j=1 4 i=2 15 t=2 2000

j=2 7 i=3 4 t=3 1900
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٩

fRهكتار gظرفيت انبارh_l=1i`ST

400i=1400t=1

600i=2500j=1400t=2
500i=3500j=21000t=3

�RSTj_kRSTlTmTn[t=3t=2t=1QRST

براي
تمام 
 مقادير

براي تمام
 مقادير

براي تمام
 مقادير

براي تمام
 مقادير

 براي تمام
 مقادير

 براي تمام
 مقادير

101i=1

111i=2

0.06 500 00.4 12111i=3

و نتايج آن در جدولمثال عددي به وسيله نرم حل شد .استدالر 661636مقدار تابع هدف برابر. بيان شده است2افراز لينگو

 افزار لينگونتايج بدست آمده با استفاده از نرم-2جدول
opqrsptpqrtpspqrpptpuvttpusp#pupp#pustputspuptp

11175 1410 940 1500 1250 1000 1250 1500 1000 

qpptp apfttfspftpfppwptpwpppqxppspqxpptp

490 600 500 600 400 375 1200 1410 1625 

دارند2هزينه توليد كمتري نسبت به مزرعهكه3و1همانطور كه قابل مشاهده است؛ در دوره اول در مزارع. ساير مقادير برابر صفر هستند
ميكيلو 1250و 1000به ترتيب  و چون اين محصوالت تا ابتداي دوره بعد قابل برداشت نيست تمام تقاضاي شهر گرم محصول كاشته شود

به3و1در دوره دوم محصوالت مزرعه. شودتوسط واردات پاسخ داده مي و پس از كسر مصرف داخلي به لحاظ(بهترين سردخانه برداشت شده
و هزينه هاي انتقال كه) فاصله و 490يعني سردخانه اول منتقل شده كيلو گرم محصول 1625كيلوگرم محصول در آن انبار مي شود

مي 375رود، عالوه بر آن باقيمانده به شهر مي وا. شودواحد محصول نيز براي پوشش تقاضاي شهر در دوره دوم وارد ردات چراكه هزينه
مي, كه كمترين هزينه كاشت محصول را دارد2در همان دوره دوم مزرعه. محصول كمتر از توليد آن بوده است رود كه در نتيجه زير كشت

و پس از كسر   1900واحد كاالي ذخيره شده از دوره دوم تقاضاي 490آن به همراه 0.06همين مقدار محصول در دوره سوم برداشت شده
ميدر دوره واحدي شهر را .دهندي سوم پوشش

 گيرينتيجه-4
و برنامه و محل احداث انبار مدل ارائه شده تلفيقي از مدلهاي مكانيابي اجاره(ريزي توليد است كه ميزان كاشت محصوالت در مزارع

مي) سردخانه گيري اين مدل مي توان با بكار. كندميها را تعيين همچنين، ميزان انتقال مستقيم محصوالت به ميادين وسردخانه. كندرا تعيين

حل مشكل تامين تقاضاي كالن شهر هاي بزرگ كشور در زمينه محصوالت كشاورزي دست يافت كه البته اين موضوع  و دقيق به بطور واقعي

حل اين مشكل مي توان مزارع يك ناحيه را بصورت متمركز, تواند ابعاد مساله را بسيار بزرگ كندمي ن 12براي عكس(ظر گرفت در درست

به عنوان تحقيقات آتي مي توان بر روي مزيت هاي نسبي ). مسائل زنجيره تاميني كه نقاط تقاضا را به عنوان نقاط متمركز در نظر مي گيرند

و درنظر گرفتن افت كيفيكاشت يك محصول در ناحيه اي خاص، در نظر گرفتن يك حد پايين براي دريافتي ت هاي كشاورز هر مزرعه

. مدل را توسعه داد, محصوالت در اثر نگهداري

�	 - Barycentric Point 
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١٠

و قدرداني  تشكر

و مهندس فريد فعال تقدير به عمل آيددر اين بخش الزم است از كمك .هاي شايان دكتر فرزاد دهقانيان، مهندس سبحان توحيدي
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