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 ريزي توليد ومه
 و يا ارزاني غير 
ع اين مقاله با 
-ر كاهش هزينه

هاي زمين وديت
قاضا در هر دوره 
-ي كه در زمينه

مين محصوالت 
  كرد:

اي كارگر و با 
ها در قالب يك 
كيفيت و قيمت 
حصول در طول 
ل بيشينه كردن 

فرر و  ت است.
 مقدار برداشت 
 محصول نهايي 
ندي را در قالب 
 اين مدل هزينه 
 دليل تاخير را 

چندين مدل  3]
ريزي توليد رنامه
زيع كنندگان  تو

هاي  محدوديت
ي مدلي منطبق 

هايي، مدل ديت
 اي، وجودمرحله

يك  [4] خوهو 
تان تهيه و به 

ها را توانند نهال
چنين اين مدل 
- ن مدل كمينه

تاي پوشش به 
-ك مدل بهينه

در طول مراحل 
دل توجه زيادي 

RDS 

ion-Distribut
planning of 

هاي مختلر دوره
اي را جهت برنام
ئه داد و از گراني

ري كرد. در واقع
ي خطي سعي بر

بر پايه  محدو ش
زماني مختلف، تقا

ازجمله كارهايي .
و زنجيره تام بي

 موارد زير اشاره ك
هامديريت هزينه

ونقل آنهوه حمل
ك تعادل بين كي
مدل كيفيت مح
د. هدف اين مدل
يفيت محصوالت
گيري در مورد
 به محل فرآوري
بنكارخانه و بسته
 دادند. همچنين
فيت محصول به

[3ي و گبه نيني  
ص با توجه به بر
ص محصوالت به
ها با اضافه كردن
 سعي در طراحي
فه كردن محدود
اليي، توزيع سه م

شود. رانتاال وي
در نهالست ي كه

تمشتريان مي د.
. همچ تهيه كنند

گيرد. هدف اينمي
حصوالت در راست

يك [5]ن و گرونو 
ت فسادپذير را د

واقع در اين مد ر

tion System
agriculture p
 و تقاضا كه در
توان برنامه بهينه

ها ارائبه سردخانه
كشاورزي جلوگير

سازينهبيشيهدف 
 حاصل از فروش

هاي زدر دوره ول
ونقل داردي حمل

مكانيابي توليد، 
توان به است مي
با م [1]البوس 

محصوالت و شيو
عي در يافتن يك
يژه كه در اين م

يابدات كاهش مي
 با توجه به كي
گي براي تصميم

ونقل نحوه حمل
ي محصوالت در ك

ائه انگور قرمز ار
هزينه كاهش كيف

گيرد. مانزيني مي
تخصيص – كانيابي 

ه و نحوه تخصيص
يا ارائه دادند. آنه
حل مختلف توزيع
الوه بر اين با اضا
ه توزيع چند كاال
كزي و... آماده مي

ييهانهال براي 
دهدشود، ارائه مي
ها و يا سردخانه

ت را نيز در نظر م
ليد و انتقال مح
ت. رانگ و آكرمن
 كيفيت محصوالت

دهد. درن ارائه مي
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براي MIPمدل
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Problem (F

اقتصاد در گذار
ي آناقتصاد ،ي

رانيا ،يمياقل اص
بسترهن موضوع

م فراهمرا  كشور
صوري ها تالش م

محصوال صادرات
ش واقعي خود را

ره تامين محصوال
توان مشكه را مي

حل اين موضوع ب
نوس در موضوع

ينيزم بيسو 

 جامعي براي تو
فسادپذير كشاور
ريزك مدل برنامه

 بهينه ميزان تو
ر مزارع به مكانيا
صوالت كشاورزي

پردازد. در ات مي
هري) مشخص مي

چك هستند كه
 منطقه مورد بررس
 اين مقاله به تلف
در مورد محصوال
با در نظر گرف

هاي مختلفدوره
ر مدل وارد كرده

تواند مشكل نبمي
ش دهد، تعيين مح

باشد كه انتخي
شودي انتقال مي

ي فرآورين دوره

FLP), Supp

ريأثي تها بخش
ياسيس استقالل 

خا تيموقع و وان
است كه اين كرده
ك اقتصاد در خش

رغم  به گذشته
وي فرآور ،ييفا

نقش  كشور صاد
ريزي و زنجيرنامه

الن در اين عرصه
انست، كه براي ح

نياي نيع نمود 
ازيپ ،يفرنگ جه
 .  

ريزيحاضر برنامه
تر محصوالت في

ه به ارائه و حل يك
 بر تعيين مقدار

در نها كيفيت آ
ت و تخصيص محص

محصوالت كيفيت
ن بار (در نقاط شه
زارع بزرگ و كوچ
ز در هر ناحيه از

جنبه نوآوري .
ريزي توليد دمه

ل ارائه شده ب
كشت در طول د
ت كشاورزي را در
ت مي شود، كه م
شاورزي را كاهش
انيابي مسئله مي

هايايعات و هزينه
ا در نظر گرفتن

ly chain m

نيتر مهم ازي كي
دري مهم نقش
فراوي عيطب واهب

ك ليتبد فصلار 
بخ نيادادن قرار 

يها سال در ود
خودكفا د،يتول ق
اقتص در بخش ني

ف مديريتي در بر
دالالها و د واسطه

ش اقتصاد كشور د
ي مناسب بود.

گوج مانندي والت
.است شده دهيد 

حال ح اينكه در 
ي و به طور كلي
د ندارد؛ اين مقاله
ردازد كه عالوه

با توجه به رزي
هداري محصوالت

و ك وره ماندگاري
 به صورت ميادين
ضه به صورت مز
كل نقاط متمركز
) در نظر گرفت
ي با مساله برنا

شود. مدلط مي
سطح ك مربوط به

 توليد محصوالت
دن مدل به واقعيت
ورد محصوالت كش
ه مربوط به مكا
عث كم شدن ضا
 پويايي مدل، با

 

management.

 مقدمه -1

ي يكشاورز
ن كه است كشور

مو وجود. دكن يم
چهاي نيسرزم به

محوري برا الزم
وجو نيا با .كند

رونقي برا گرفته
يا هنوز يكشاورز

نكرده است. ضعف
كشاورزي و ورود
ساسي اين بخش
به دنبال راهكاري

محصودر  متيق
گذشتهي ها سال

با توجه به
محصوالت زراعي
(غير باغي) وجود
پررياضي پويا مي

محصوالت كشاور
هاي نگهسردخانه

آنها با توجه به د
مدل نقاط تقاضا

باشد و نقاط عرض
توان آنها را به شك
(مثال يك استان

هاي مكانيابيمدل
كشاورزي مربوط

هاي مرمحدوديت
ريزينوعي برنامه

باعث نزديك كرد
ريزي در موبرنامه

حداث سردخانه
ها باصحيح مكان

توجه به ماهيت

 

ك
م
ب
ال
ك
گ
ك
ن
ك
ا
ب
ق
س

م
)
ر
م
س
آ
م
ب
ت
)
م
ك
م
ن
ب
ب
ا

ص
ت



  4 

  هانه
 ميادين بار كه 
 يك دوره در 

شوند و نبار نمي
-طريق سردخانه

 ت به طور كلي
 از هزينه انتقال 
دين بار در نظر 
حصوالت زراعي 
 مثال اگر مدت 
تداي دوره اول 
ر همان ابتداي 
د. يكي ديگر از 
صوالت وابسته به 
مسيرها نامحدود 
محصوالت است، 

 1درشكلشود. 

 

l :1,…,L

 (l) 

 ( 

 مزارع به سردخا
 از سردخانه به
ود كه حداقل

 محصوالتي كه ان
ونقل از طر حمل

  شوند.ي
 ه ميادين بار

توان گفتل مي
دين بار را كمتر
 از مزارع به مياد
شت يا برداشت مح

گيريم؛ برايمي
ن محصول در ابت
رداشت شده و د
مجدد خواهد بود

ونقل محص حمل
مس نقل در كليه و 

وابسته به وزن مح
بار محاسبه مي

  ت.

كه زنجيره تامين

 ميوه و سبزي) 

(ميادين بار

(i)مزارع

 بارش

 ل يك

قال محصوالت از
قال محصوالت
شوحصوالتي مي

شوند ياانبار مي
ي هزينه كمترطه

ين بار منتقل مي
دات محصوالت به

نقلوهاي حملنه
ها به مياسردخانه

ها وبه سردخانه
نجام عمليات كاش
 زماني در نظر م
و دوره است اين
اي دوره سوم بر
عي قابل كشت م

هايت كه هزينه
 و ظرفيت حمل

ي محصوالت نيز و
رخيص آن از انب
ان داده شده است

حصوالت در شبك

 

 (ميدان بارهاي

 ت

خانه 
(j) 

جريان كاال بدون انبا
 

جريان كاال با حداقل
 دوره انبارش

ww

جريان انتق .2
جريان انتق .3

محشامل 
سردخانه ا
فقط بواسط
ها به ميادي

جريان وارد .4

در مورد هزين
هاي انتقال از سه

صوالت از مزارع ب
همچنين ان يريم.

ير ابتداي دوره
ري محصولي دو
ته شود، در ابتدا
 سوم زمين زراع

يات مدل اين است
 محصوالت است

داري. هزينه نگه
 اساس دوره تر
ن محصوالت نشا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: جريان مح1شكل

 نمادگذاري-1

ديس نقاط تقاضا

واردات

سرد
(ها

ج

ج
د 
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غير
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 نيد
كان
جزء
نياز
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دات

صول
رفي
سازد
ها ه

 كه
 چه
وره
سال
راي
نجا
صول

 به

هزينه
محص
گيمي

را در
ورفرآ

كاشت
دوره
فرضي
وزن
است
و بر

جريان

ش
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ه به اينكه كيفي
اري در هر مرحله
 اين مقاله به دنب
 كيفيت قابل قب
خود مرور و ارزيا
 تامين محصوال

 جزء اصلي در ن
زراعي (غشاورزي

ت مختلفي در زم
ت كشاورزي كه ا

اديماجاره شوند؛
ست، كه از قبل مك
؛ نهايتا آخرين ج
ه در صورت ن

رسانند. حالمي
هاي كوليد، هزينه

كردن هزينكمينه
گهداري و وارد

ونقل يك محصل
ل بكاربرد. از طر
سن را فراهم مي

راي كاهش هزينه

كندها تعيين مي
چه مقدار و در
ر دت شده در ه
ها ارسه سردخانه

، در هر دوره  بر
ت انجام شود. از آ
تر از توليد محص

  د.

  ن:

شاورزي از مزارع

ده است. باتوجه
دما و زمان نگهدا
شود. تابع هدف
جيره با حفظ

در مقاله [6]س
سازي زنجيرهل

   ردازند.

ين مقاله چهار
 محصوالت كش
مختلف محصوالت
گهداري محصوالت
ي نقاط كانديد ا

مشتري نهايي است
ه مشخص است؛

اند كه كشاورزي
ها مين بار شهر
آل تو برنامه ايده

با توجه به كف را
ها، نگ سردخانه

در كشت و حمل
ناسبي را در مدل

امكانن مدل اين
رين تصميم را بر

هاكردن هزينهكم
به چ ،ر چه زمان

ز محصول برداشت
ر و چه مقدار به
اند. عالوه بر اين
 چه مقدار واردات
طور معمول باالت
ت محصوالت دارد

بكه زنجيره تامين

م محصوالت كش
  ش

ت محصوالت شد
رزي با توجه به د
شحصول كم مي

هاي زنجم هزينه
هومادا و ويالالبوس
رد و نحوه مدل

پرالت مختلف مي

  
ل ارائه شده دراي
ت؛ مزارع كاشت

هاي من در دوره
هاي نگ، سردخانه

تي از ميان تعداد
ضه محصوالت به م
 آنها در هر دوره

گان محصوالت
رزي را به ميادي
دستيابي به يك

 دهيم، تابع هدف
ونقل، اجارهمل

  گيريم.ر مي
ه شرايط واقعي د

هاي منمحدوديت
اي) بودنند دوره

ختلف زماني بهتر

 شده به منظور ك
در چه كيفيتي، 

شود. همچنين، ا
يما به ميادين بار
ه در سردخانه بما

و بهچه كيفيتي 
ت محصوالت به ط
 در كاهش واردات

محصوالت در شب

ن انتقال مستقيم
ن بار بدون انبارش

 

به حفظ كيفيت
محصوالت كشاور
شرايط انتقال مح

كردن تمامكمينه
صول است. آهمح

جامعي از كاربر
كشاورزي در مقاال

شرح مدل -2
براي مدل
گرفته شده است

توانباغي) كه مي
كشاورزي كاشت،

ها بايستسردخانه
محل عرضبار كه

تقاضاي و ميزان
مدل واردكنندگا
محصوالت كشاور
بخواهيم ضمن د
زنجيره را كاهش
هاي تهيه، حم
محصوالت در نظر
با توجه به

توان مزراعي مي
خاصيت پويا (چن

هاي مختا در دوره
  گرفت.

مدل ارائه
، باچه محصولي

اي كاشته شمزرعه
چه مقدار مستقي
شود و چند دوره

با چچه محصولي 
كه هزينه واردات
ست؛ مدل سعي

انواع جريان م

جريان .1
ميادين

ب
م
ش
ك
م
ج
ك
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B 
در  Qبا كيفيت 

وجود داشته  iه 
Qmست 

itλ  
ام در ابتدا  iه 

سطح اشغالي در 

uc 
ua  

  ubبار 
 در سردخانه ها 

 iدر مزرعه ي  

ام در  iرعه ي 

j با كيفيت  امQ 

با كيفيت  ام lر 

 j ام شده و پس
 Qبا كيفيت  انه

با كيفيت  ام lر 
xb 

 tام در دوره  lر 

در غير  1برابر  

ز پس از حداقل 

 B)$ها (سردخانه
ب mشت محصول 

در مزرعه  Qت 
 اينصورت صفر اس
هكتار) در مزرعه

 (كيلوگرم) به س
g m  

qm 

  nm امmحصول

cعه به ميدان بار 

aعه به سردخانه  

دخانه به ميادين ب
صول در هر دوره

 شودگرفته مي 
m  با كيفيت امQ

در مز Qكيفيت 

jام به سردخانه  
xaijt

Q  

i ام به ميدان بار
(xcilt

Qm 

وارد سردخانه tي 
از سردخا t+n ي

xjlt
Qmdn 

 j ام به ميدان بار
kg(bjltاخير). (

Qm

به ميدان بار Qت 

اجاره شودTي 

س از÷ tدردوره م
(Ojt

m 

قبول براي اجاره س
ول سطح زير كش

) kg( Lit
Qm 

با كيفيت mصول 
است، در غير 1ر 

محصوالت (به ه

ام m محصول 
)( ر

kg
Hectarem

m امmري محصول

حم به عمل آمدن 
در انتقال از مزرع 

 در انتقال از مزرع
 در انتقال از سرد

انبارش محص در 

  ي تصميم
صورت زير در نظر

mمحصول  شت)
Xit

Q  

ام با ك mحصول 
 

iكه از مزرعه  م
kg( Qmشوند. (مي

iام كه از مزرعه  
)kgشوند. (ل مي

m يام كه در دوره
سرخانه، در دوره

kg(n. (شودل مي

كه از سردخانه 
شوند (بدون تامي
با كيفيتام  mل 

ي كل افق زماني
Zj 
امjسردخانه از كه

)kg(. ج مي شود

ww

كثر بودجه قابل ق
قل مقدار قابل قبو

.tدر دوره ي iعه
مكان كاشت محص
 مقدار اين متغير

كاشت م ح قابل
  Ki0عه خالي)

ب تبديل مقدار
عه بر حسب هكتا

كثر مدت ماندگار
ت زمان الزم براي
ر كاهش كيفيت
ر كاهش كيفيت
ر كاهش كيفيت
ر كاهش كيفيت

متغير هاي -3
رهاي تصميم بص

تهيه(برداشن كل
t)  .kg( mر زمان

مح كاشتن كل
t)  .kg(X’it

Qm

ا mن محصوالت 
منتقل م tوره ي

mن محصوالت 
منتقل tر دوره ي

mري از محصول
دوره ماندن در س

ام منتقل lيدان بار
ام mن محصول 

منتقل م tر دوره
ن واردات محصول

(Ylt
Qm 

ام براي jسردخانه
  0,1 :صفر ورت

كام   mر محصول
دوره انبارش خارج

  مدل -4

ww.iiec20

i :1
j :1
t :1
m :
n :

Q

حد

 در

 t ي

 هر

در 

 tن

 افق

در 

t  از

حداك
حداق
مزرع
اگر ام
باشد
سطح
(مزرع
ضريب
مزرع

حداك
مدت
مقدار
مقدار
مقدار
مقدار

ud 
3-3

متغير
ميزان
ام در
ميزان
زمان
ميزان
در دو
ميزان

Q در
مقدار

nاز 
به مي
ميزان

Q در
ميزان

)kg(
س اگر

اينصو
مقدار
يك د

3-4
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1,…,I
1,…,J  نه
1,…,T
:1,…,M
1,…, nm

Q̂,...,1:

 فرآوري) هر واح
 

ام  lدر ميدان بار

در دوره ي ام jه

(در jه سردخانه

j  به ميدان بارl

در زمان lيدان بار

(هزينه ثابت در ا

Q  به ميدان بارl

  Kitبه هكتار)

i  ام در دوره يt

k( Dlt
m 

 شاورزي
ديد اجاره سردخا

 )Tزمان

سردخانهكاال در
 امmمحصول

هاي توليد وه
Qاز كيفيت  tه

m  با كيفيتQ د

در سردخانه mل

m  از مزرعهi به

m  از سرد خانه

(
kg

CB m
jl 

m  از مزرعهiبه مي
CC 

( dAhj 

km( dBjl 

 dCil 

كانديد ( ن نقاط

 m  با كيفيتQ

(ب tدر زمان  iعه
iت) مزرعه داران

m در دوره يt )kg
 j )  امkg( Sj 

هاي كشاو گلخانه
از نقاط كاند ايعه

هاي زماني  (افق ز
 ل

هاي ماندن كدوره
براي مح ت محصول

  هاي مدل 

امل كليه هزينه
ام در دوره iزرعه 

m واحد محصول 

S  
 هرواحد محصول

m واحد محصول 

(
kg

CAm
ij  

m واحد محصول 

(يلومتر) 
*
$

km
m واحد محصول 

 )
*
$(

kmkg
C m

il

)j )km سردخانه
jتا ميدان بارl )m

)l )kmميدان بار
ام از ميان jدخانه 

 

ر واحد محصول
Wlt

Q  

حصوالت در مزرع
خلي (يا ضايعات

iα 

mاز محصول  lر 
دخانه محصوالت

 

 در شهرها
انديس مزارع و
انديس مجموع
انديس دوره ها
انديس محصول
انديس تعداد د
انديس كيفيت

پارامتر -3-2
 

هزينه تهيه (شا
در مز mمحصول

)$(
kg

CPQm
it 

قيمت فروش هر
Qmام   tدوره

itSP
هزينه نگهداري

)$(
kg

CH m
jt 

هزينه انتقال هر
(كيلومتر)

*
$

km
هزينه انتقال هر

(در هر كي tزمان

هزينه انتقال هر
(در هر كيلومتر)

تا iفاصله مزرعه
jفاصله سردخانه 

تا ميiفاصله مزرعه
هزينه اجاره سرد

T ) ($( Fjزماني

هزينه واردات هر
.  (tزمان

kg
$( m

ظرفيت كاشت مح
ضريب مصرف دا

m  ام mمحصول
it

تقاضاي ميدان بار
ظرفيت كلي سرد

3

ه
م

ق
د
ه

ه
ك

ه

ز

ه
)

ف
ف
ف
ه
ز
ه
ز
ظ
ض
م
ت
ظ



  6 

∑ +

−
−

l
muQ

ilt

m
it

Qm
it

xc

X
c

)1( α

 

∑ ∑= l Q
m
jtQ

 

∑
∑ =

−
l

muQ
jlt

i
Qm
ijt

xb

xa
b

(

 

∑ ∑Q j
Q
jlxb(

∑ =Q
Qm
lt Dy

 

∑ ∑ ≤m t
m
jtO

 
FZ

j jj ≤∑
(18) 
 

LX Qm
it

Qm
it ≥

 
MZxa j

Qm
ijt *≤

 
xcQm

ilt 0≥

 
xaQm
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xbQm
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dx n

Qm
njlt 0≥−

 
Z j )1,0(

 
yQm
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ا عدم برداشت 
 با توجه به نوع 
-ست، تعيين مي

 m با كيفيت  ام

∑+

=
−
−j

muQ
njltxa
a

∑ −Q n n
Qm

njlt dxb

∑+ −n
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unQ
jltx
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∑+ −n
Qm
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Qm

t dx
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Qmti ,,,∀

jiM ,,∀

mtli ,,,,∀

mtji ,,,,∀

mtlj ,,,,∀

ntlj ,,,∀

j∀           

Qmtl ,,,∀  

بليت برداشت يا
ه و در هر مزرعه
ي صفر و يك اس

توان محصولمي

∀ Qmti ,,,

∀ mtj ,,

∀n
u mtjd

md
,,)

∑ ∑+ Q in xcd )
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  ها:وديت
ت مربوط به قاب

در هر دوره خاص
كه بصورت ورودي 

م كشاورزي آيا م
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يح در مورد محدو
) محدوديت9ل (
با كيفيتي خ صول

Qmصول است.
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 كه به لحاظ علم
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Z2
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Z4
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Z6
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وش
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

     

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

توضي
فرمول
محص
محص
كند؛
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aximize Z: Z'-(

∑ ∑ ∑ ∑= i t m

∑ −

mn
n n

Qm
njlt dxb ))

∑ ∑ ∑ ∑= i t m

∑ ∑ ∑= i j m2

∑ ∑ ∑= j l mC

∑ ∑ ∑= i l m4

∑= j jj zF    

∑ ∑ ∑= j l m6

∑ ∑∑= t ml t7

هاي حاصل از فرو
هز ) مربوط به2(

 به هزينه انتقال
ه انتقال از سردخ

هاتقال از مزرعه
ها، فرمول(ردخانه
ها و فرمول(خانه

MQm
it

Qm
it *λ≤

mber              

K mitt 1 −= ∑−

0) 

X Qm
qit

Qm
it m′=

−

∑ ∑ ′
m Q

mQm
it gX .
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n
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(
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Qm
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Qm
it Wy

حاصبه در آمد ه
ها است؛ فرمول (

) مربوط3مول(
) مربوط به هزينه
بوط به هزينه انت
 هزينه اجاره سر
صوالت در سردخ

 باشد.ت مي
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gXm Q
mQm
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m K

                      

   هدف
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نگهداري محص ه
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n
n n

Qm
njlt

m
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 (4) 

                (5)

                (6)

m
jt              (7)

                 (8)

كه در آن فرمول
محصوالت (با توج

و ته هاي توليد
ها به سردخمزرعه

ها به ميادين بار
ميادين بار، فرمو
مربوط به هزينه
مربوط به هزينه و

محد -3-4-2
a big positive
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              (12)
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طرفي بايد توجه 
) ناگزير به 16 (

ر قيمت فروش 
 ايده آل خواهد 
ورد نياز سود را 
ي حداقل هزينه 
 براي هر مزرعه 

∑ ∑ ∑t m QC

 tدر دوره iعه 
  در دوره است.

 ي دريافتي هاي
 دولت به عنوان 
تعادل و گران يا 

- مند ميل بهره
ي سودي كالن 

Qm
itCP ميت اه

يري بين هزينه 
را ايفا كند. اين 

ارزش  يه كنند
Q  در ميدان بار

در  Qبا كيفيت 
 توجه به هزينه 
ر باشد اهميت 
ي حفظ كيفيت 
 كشش كيفيت 
نسبت به حفظ 
قتي روشن مي 
 اين مدل ديد. 
ل خود را به سه 
 هر يك از اين 
ه همين فاكتور 
يك پيش بيني 
 تصميم را براي 

 يين كاربرد ها
كاشت مقاله به 

حاسبه نمود. از ط
جه به محدوديت

ت و از طرفي اگر
ل برنامه كاشتي
مين محصول مو
وديت اي را براي
 (كه با درآمدها

∑≤Qm
it

Qm
it XCP

هاي كشاورز مزر
د tو  i در مزرعه 

 حد پايين براي
؛ هرچند اگرست

د بواسطه ايجاد ت
يك سود متعادل
 شود و نه كسي

C  
Qmمتر 

itSP  و
 براي تصميم گي
ش تعيين كننده ر

بيانند س دالر ا
  m  با كيفيتQ

ب m محصول  يد
بافروش  قيمت 
تر، بيشتريت باال

ته و مدل بسوي
ي در صورتي كه

ه ها در مدل نس
ت اين موضوع وق
 كشاورزي را در
 مي تواند محصول
هيه كند؛ مسلما
ند كه به واسطه
ت است. حال با ي
مي توان بهترين
 يكي ديگر از اي
ه شده در اين م

صادرات را هم مح
كلي مدل با توج
ن بار شهر هاست

بالشد مدل به دن
ك آن ضمن تام
ن مي توان محدو
عه در نظر گرفت

: 

∑ ∀t itE

يين پرداختي ه
هاي هاي كشاورز

يك )27شماره (
نظر گرفته شده اس
 مدل را اجرا كند
ها كشاورزان از ي
دت متضرر مي

Qm
itSP وQm

itCP

در اين مقاله پارا
تواندوي كه مي

ت محصوالت نقش
جهي كه از جنس
 فروش محصول
هزينه تهيه وتولي

t اگر؛ باشندمي
حصوالت با كيفي
دل افزايش يافته
كمتر مي رود ولي
شد كاهش هزينه

كند. اهميتدا مي
ربرد هاي واقعي
د يك مزرعه دار

م و با آبياري ته
زا هستنفيت مج

 آنها نيز متفاوت
ش هر محصول م

گرفت. انشاورز
ت كه مدل ارائه

ww

دي ميزان بهينه ص
ت كه در حالت ك
ن تقاضاي ميادين
 محصول باال باش

كه بتواند به كمك
همچنين ينه كند.

 ها براي هر مزرع
سب است). يعني

∀i                  (2
حدپا Eitدر آن

سب با دريافتي ه
 اساس فرمول ش

كشاورزان در نظ نه
ي مدل باال، اين

ن نشدن قيمت ه
د (نه كسي بشد

  هد برد).

اهميت پارامتر

دل ارئه شده دم
به نحو  اي دارد
كيفيت  كاشت و

چهار وجه هايتر
از بدست آمده 

l  ودر دورهt ه و
tدر دوره  و i عه

براي مح توليد
ور كيفيت در مد
تر بجاي هزينه ك
چندان زياد نباش
ت ارجحيت پيد
 كه مي توان كار
 مثال فرض كنيد
ت ديم، نيمه ديم
صوالت داراي كيف
ت قيمت فروش

ي از قيمت فروش
 آوري بيشتر كش

ارجحيتي است ي،

ww.iiec20
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ست؛
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صول
صلي
الت
 در
آزاد
ست
رف
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 در
 به
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وره
15 (
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 در
ن به
ري
خانه
وره

) به
مين
يان
تلف
خانه
عدد
داد
ليد
د از
يت
 آن
وط
 به
وان
 در

موارد
داشت
تامين
يك

بود ك
بيشي
كرد

متناس
(27)  

كه د
متناس

بر و
ساالن

متولي
ارزان
شوند
خواه

3-
مدر  

ويژه
هاي
پارامت
مالي
شهر
مزرع
هاي
فاكتو
بيشتر
باال چ
كيفيت

شود
براي

صورت
محص

كيفيت
اصولي
سود

واقعي
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محدود) 10ول (
اس t در هر دوره

هكتار) منهاي سط
ك) بيان مي11ل (

برابر مقدار محص
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