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چکیذُ
اهشٍصُ هٌبثغ آة دس صهشُ گٌجیٌِّبی ػظین ثطشی ثِضوبس هیآیٌذ کِ الصهِ ثْشُثشداسی اص آىّب ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی پش-
ضوبس ،کوجَدّب ٍ هحذٍدیتّبی هَجَد دس استفبدُ اص ایي هٌبثغ ،اػوبل قَاًیي ٍ هذیشیت ثْیٌِ ثْشُثشداسی هیثبضذ .اص آًجب کِ
ثخص کطبٍسصی ػوذُتشیي هػشفکٌٌذُ آة دس ایشاى است ،ثٌبثشایي هذیشیت ٍ ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص هٌبثغ آة ضوي پبسخگَیی
هٌبست ثِ ًیبصّبی ایي ثخص ،سجت کبّص ّذسسفت آة ،افضایص ثبصدّی تَلیذ هحػَل ٍ ًیل ثِ تَسؼِ پبیذاس دس کطبٍسصی
هیگشدد .دس ایي ساستب استفبدُ اص هذل ثشًبهِ سیضی خطی ثِ دلیل سَْلت اًجبم ٍ کبسثشدی ثَدى ایي سٍش اص جبیگبُ ٍیژُای
ثشخَسداس است .دس ایي پژٍّص ،ثب تَجِ ثِ ًقص ثشجستِ هخبصى سذّب کِ اص هْن تشیي هٌبثغ آثی دس تبهیي آة ثخص کطبٍسصی
هیثبضٌذ ،هذلّبی ثشًبهِسیضی خطی دس هخبصى سذ ّب ثیبى گشدیذُ ٍ سپس ثب اسائِ یک هسئلِ کبسثشدی ،هذلی جْت ثْیٌِ-
سبصی ثْشُ ثشداسی ٍ تخػیع آة اص هخبصى تک هٌظَسُ ثِ اساضی کطبٍسصی تذٍیي ضذُ است .تبثغ ّذف دس ایي هسئلِ ػجبست
است اص تؼییي حجن آة اًتقبلی اص هخضى سذ ثِ صهیيّبی کطبٍسصی ثًِحَی کِ ضوي تبهیي ًیبصّبّ ،ضیٌِ کل طشح اًتقبل ًیض
حذاقل گشدد .ایي هذل ثب استفبدُ اص ثشًبهًَِیسی دس هحیط ًشمافضاس  Lingo10تْیِ ضذُ ٍ ثب استفبدُ اص ًتبیج حبغل اص
اجشای هذل ،الگَّبیی ثشای ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص هٌبثغ آة ،ثِخػَظ دس ضشایط کنآثی ،خطکسبلی ٍ  ،...اسائِ گشدیذُ است.
ٍاشُّبی کلیذی :هٌبثغ آة ،ثْشُثشداسی ثْیٌِ ،ثْیٌِسبصی ،ثشًبهِسیضی خطی  ،هخضى سذً ،شمافضاس .Lingo

هقذهِ
کوجَد هٌبثغ آة قبثل دستشس دس کطَس ایشاى کِ داسای اقلیوی خطک ٍ ًیوِخطک است ،ثِّوشاُ افضایص تقبضبی آة
ثِ ػلت گستشش فؼبلیتّبی کطبٍسصی ،ضْشی ٍ غٌؼتیّ ،وَاسُ ثِػٌَاى یکی اص اسبسیتشیي چبلصّبی ثخص آة هطشح هی-
ثبضذ .الصهِ ًگشش سیستوی ٍ هذیشیت یکپبسچِ هٌبثغ آة ،ثب تَجِ ثِ گستشدگی پبساهتشّبی آى ،آضٌبیی ثب اغَل ثشًبهِسیضی
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هیثبضذ .استفبدُ اص تکٌیک ثشًبهِسیضی ػلوی ،دس تخػیع هٌبثغ آة ،ثبػث تؼبدل ثیي هٌبثغ ٍ هػبسف ،ثْیٌِسبصی
هػشف،کبّص ّذس سفت آة ،افضایص ثبصدُ ٍ دس ًْبیت دستیبثی ثِ تَاصى ٍ تَسؼِ پبیذاس دس صهیٌِ کطبٍسصی خَاّذ ثَد.
هذیشیت هٌبثغ آة ثب استفبدُ اص الگَّبی سیبضی ثشًبهِسیضی ،یکی اص سٍشّبی ًَیي هیثبضذ کِ دس جْابى ٍ ایاشاى تَجاِ
هحققبى صیبدی سا ثِ خَد جلت ًوَدُ است .دس ایي تحقیق ،اثتذا قبلت کلی هذلّابی هاذیشیت کوای ٍ ثْاشُثاشداسی ثْیٌاِ اص
سیستنّبی هٌبثغ آة ثیبى هیضَد .سپس ثب اسائِ یک هسئلِ کبسثشدی دس استجبط ثاب ثْاشُثاشداسی اص هخابصى تاک ّذفاِ ،هاذل
ثشًبهِسیضی خطی ثب استفبدُ اص ثشًبهًَِیسی دس هحیط ًشمافضاس  Lingoاسائِ هیگشدد کِ ثش اسبس آى هیتَاى ثْیٌِتاشیي حبلات
اختػبظ هٌبثغ آثی سا ثب ّذف حذاکثش ًوَدى سَد حبغلِ تؼییي ٍ ثب استفبدُ اص ًتابیج آى ،تاذاثیش هاذیشیتی الصم سا ثاِ هٌظاَس
ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص هٌبثغ آة دس ضشایط خبغی هبًٌذ کنآثی ،خطکسبلی ٍ ،...تذٍیي ٍ ثکبسگیشی ًوَد.

هذل بْیٌِسبزی سیستنّبی هٌببع آة
هطکالت کوی ثْشُثشداسی اص هٌبثغ آة دس توبهی سیستن ّب یکسبى ًیست .ثٌبثشایي ثشخاَسدّابی سیساتوی هتفابٍت دس
سطح هٌبطق ٍ یک ًگشش هذیشیتی یکپبسچِ ،ضشٍسی ثِ ًظش هیسسذ .الصهِ ایي اهش ،آضاٌبیی ٍ ثکابسگیشی اغاَل ثشًبهاِسیاضی
هٌبثغ آة هیثبضذ.
هٌبثغ آة (سٍدخبًِ ّب ،هخبصى سذّب ٍ )...ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ اّذاف گًَبگًَی هبًٌذ تبهیي ًیبصّبی آثای دس ثخاصّابی
هختلف کطبٍسصی ،ضشة ،غٌؼت ٍ  ،...هَسد ثْشُثشداسی قشاس هیگیشًذ .هذلّبی هذیشیت کوی ،اهکبى ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص هٌبثغ
آثی هحذٍد هَجَد سا فشاّن هیسبصًذ.
دس ثشًبهِسیضی ثْیٌِ هٌبثغ آة ّوَاسُ ثبیذ اص ثیي گضیٌِ ّبی هَجَد ،ثب دس ًظش گشفتي توبهی ضشایط حبکن ،ثْتشیي گضیٌِ
سا اًتخبة ًوَد.دس هسبئل تػوینگیشی ،ثِ هٌظَس ًیل ثِ اّذاف هَسد ًظش هیتَاى هسئلِ سا ثِغَست یک هاذل سیبضای تجاذیل
کشد ٍ ثشای حل آى اص سٍشّبی ثْیٌِسبصی هَجَد ثْشُ جست .تجذیل یک هسئلِ تػوینگیشی ثِ یک هذل سیبضی ،هذلسبصی
ًبهیذُ هیضَد( .)1یک هذل سیبضی ثْیٌِسبصی ضبهل چْبس هجوَػِ اسبسی ثِ ضشح صیش هایثبضاذ  -1هتغیاشّابی تػاوین ٍ
پبساهتشّب ( -2 ،)Decision Variablesتبثغ ّذف ( -3 ،)Object Functionهحذٍدیتّب یب قیاَد ( -4 ،)Constraintsجاَاة
ثْیٌِ (.)Optimum Solution
ثْیٌِسبصی ( )Optimizationدس ٍاقغ تؼییي هقبدیش هتغیشّبی تػوین است ثِطَسی کِ هؼیبس یب ّذف هَسد ًظش ،ثْیٌاِ
گشدد .جَاة ثْیٌِ هقبدیشی اص هتغیشّبی تػوینگیشی است کِ ضوي سػبیت قیَد ،تبثغ ّذف سا ثیطیٌِ یب کویٌِ هیسبصد .ثاِ-
طَس کلی ،جَاة ثْیٌِ صهبًی ثِدست هیآیذ کِ هقبدیش هتٌبظش هتغیشّبی تػوینگیشی ،ضاوي غاذک کاشدى دس توابهی قیاَد
هذل ،ثْتشیي هقذاس تبثغ ّذف سا ًتیجِ هیدّذ.
ثب تَجِ ثِ سبدگی سبختبس هذلّبی ثشًبهِسیضی خطی ( ٍ )Linear Programmingکبسثشدی ثَدى ایي هذلّب ثِػٌاَاى
یک تحلیل هٌبست اٍلیِ دس سیستن ّبی هذیشیت هٌبثغ آةّ ،وچٌیي هضایبیی ًظیش اهکبى حل هسئلِ ثب تؼذاد هتغیشّابی صیابد،
ػذم ًیبص ثِ فشؼ ّب ٍ هقبدیش اٍلیِ ،اهکبى تجذیل هسبئل غیش خطی ثِ هسبئل خطی ،اهکبى هحبسجِ سشیغ جَاة ثْیٌاِ ًْابیی ٍ
ًیض دس دستشس ثَدى ًشمافضاس ّبی هشثَطِ ،دس ایي تحقیق تٌْب اص هذل هزکَس استفبدُ هیگشدد.

الگَّبی برًبهِریسی خطی
یکی اص سبدُتشیي ٍ کبثشدیتشیي هذلّبی ثْیٌِسبصی تک ّذفِ ثب هتغیشّبی پیَستِ ،هذلّبی ثشًبهِسیضی خطی
هیجبضٌذ .دس ایي هذل هسبئلی کِ سٍاثط ثیي هتغیشّبی هسئلِ دس تبثغ ّذف ٍ ًیض قیَد ،ثِغَست خطی ثبضذ ،قبثل
حل خَاٌّذ ثَد .ایي ًَع ثشًبهِ سیضی دس هٌبثغ آة ثشای هسبئل ثب سٍاثط سبدُ هبًٌذ تخػیع هستقین هٌبثغ تب هسبئل پیچیذُ
ثْشُثشداسی ٍ هذیشیت ،قبثل ثکبسگیشی است .سبختبس یک هذل ثشًبهِسیضی خطی ثِغَست صیش هیثبضذ
 -1تطکیل تبثغ ّذف
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 -2تطکیل هحذٍدیتّب (قیَد) ثب استفبدُ اص هجوَػِای اص هؼبدالت ٍ یب ًبهؼبدالت
 -3سػبیت ضشط ػذم هٌفی
اگش  x1, x2 , …, xnهتغیشّبی تػوینگیشی ثبضٌذ ،هؼیبس هَسد ًظش کِ تبثغ ّذف ًبهیذُ هیضاَد ،ثاِغاَست ساثطاِ ()1
تؼشیف هیگشدد
f ( x)  c1 x1  c2 x2  ...  cn xn  cT x

()1
دس ایي ساثطِ c1, c2,…,cn ،اػذاد حقیقی ٍ  cتشاًْبدُ ثشداس  cاست.
دس سٍش ثشًبهِسیضی خطی ّوَاسُ ثبیذ توبهی هتغیشّبی تػوین ،غیش هٌفی ثبضٌذ .فشم استبًذاسد ّاش هسائلِ ثشًبهاِسیاضی
خطی هیتَاًذ ثِغَست هجوَػِ سٍاثط ( )2تب ( )6ثیبى گشدد
T

Maximize Z  c1 x1  c2 x2  ...  cn xn
()2
Subject to:
()3

a11x1  a12 x2  ...  a1n xn  b1

()4

a21x1  a22 x2  ...  a2n xn  b2

()5
()6


am1 x1  am2 x2  ...  amn xn  bm
x1 , x2 ,....xn  0

هجوَػِ سٍاثط ( )2تب ( )6سا هیتَاى ثِ فشم کلی ساثطِ ( )7تب (ً )8یض دس ًظش گشفت
Max Z  C T . X

()7

S.t: AX  b ; X  0

()8

دس ایي سٍاثط :Z ،تبثغ ّذف هسئلِ C ،ثشداس  nثؼذی اص ضشایت تبثغ ّذف X ،ثشداس  nثؼاذی اص هتغیاشّابی تػاوینگیاشیb ،

ثشداس  mثؼذی اص ضشایت سوت ساست کِ ًطبىدٌّذُ هٌبثغ دس دستشس هیثبضذ A ،هبتشیس  mدس  nاص ضشایت هحاذٍدیتّاب ٍ
 Tػولگش تشاًْبدُ هبتشیس است.
هذلّبی برًبهِریسی خطی در هخبزى سذّب
سذّب هؼوَالً ثب دس ًظش گشفتي اّذاف هتؼذدی طشاحی ،سبختِ ٍ ثْشُثشداسی هیضًَذ .تبهیي آة ثشای هػابسف کطابٍسصی،
ضشة ٍ غٌؼتی اص اّذاف اغلی ثشًبهِسیضی ٍ ثْشُ ثشداسی هخبصى ّستٌذ .کٌتشل سیالة ٍ کبّص خسبسات ًبضای اص آى اص اّاذاف
دیگش سبخت سذّب است.
سبختبس یک هذل پبیِ کِ هجٌبی ثسیبسی اص هذلّبی ثْیٌِسبصی ثْشُثشداسی اص هخضى سذ سا تطاکیل هایدّاذ ،ثاِغاَست
هجوَػِ سٍاثط صیش ثیبى هیگشدد.
n

)  loss ( R , D , S

()9

t

t

t

t

Minimize Z 

t 1

Subject to:
)(t=1,2,…,n

()11

St 1  St  I t  Rt  Et  Lt

()11

)(t=1,2,…,n

Smin  St  Cap

()12

)(t=1,2,…,n

0  Rt  Rmax,t

()13

)(t=1,2,…,n

St , Et , Lt , Rt  0

دس ایي سٍاثط Z ،تبثغ ّذفّ Losst ،ضیٌِ ثْشُثشداسی دس هبُ  tکِ تبثؼی اص خشٍجیً ،یبص ٍ حجن رخیشُ هخضى دس هبُ  tاسات،
 Rtخشٍجی اص هخضى دس هبُ ً Dt ،tیبص آثی دس هبُ  St ،tحجن رخیشُ هخضى دس هبُ  n ،tطَل دٍسُ صهابًی ثشًبهاِسیاضیSmin ،
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حذاقل حجن رخیشُ آة دس هخضى Cap ،حجن کل رخیشُ آة دس هخضى Rmax,t ،حذاکثش خشٍجی اص هخضى دس دٍسُ صهبًی Et ،t

حجن تجخیش اص هخضى دس هبُ  :Lt ،tحجن ًطست آة اص هخضى دس هبُ  It ،tحجن جشیبى ٍسٍدی ثِ هخضى دس هبُ  tهیثبضذ.
دس تبثغ ّذف ساثطِ ( ،)9خسبست کلی دس طَل دٍسُ ثْشُثشداسی هخضى ،حذاقل هیگشدد .ثشایایيکاِ هیاضاى تخػایع آة
ثِ ًیبصّبی آثی هختلف ًیض ثْیٌِسبصی ضَد هیتَاى تبثغ ّذف هذل سا ثِغَست ساثطِ ( )14تغییش داد
m

n

) Minimize Z   losst ( R j ,t , D j ,t , St

()14

t 1 j 1

دس ایي هؼبدلِ Rj,t ٍ Dj,t ،ثتشتیت آة تخػیع دادُ ضذُ ثِ ًیبص  ٍ jهیضاى ًیبص آثی  jدس هبُ ّ tستٌذ ٍ ً mیاض تؼاذاد ًیبصّابی
آثی هختلف هیثبضذ.

طرح هسئلِ
دس ایي ثخص ،ثب اسائِ یک هسئلِ کبسثشدی هذل ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص هخبصى تک هٌظَسُ جْت تبهیي ًیبص آثای دضاتّابیی
کِ داسای صهیيّبی کطبٍسصی ٍسیغ هیثبضٌذ ،ثب استفبدُ اص سٍش ثْیٌِسبصی خطی دس هحیط ًشم افضاس  Lingoاجشاء هیگشدد.
ایي هسئلِ هیتَاًذ دس دضتّبی کطبٍسصی کِ ثِدلیل ثشداضتّبی ثیسٍیِ ٍ ًبهٌظن ،سطح آة صیشصهیٌی ٍ آثخَاى آىّاب
دچبس کبّص ضذیذ گشدیذُ ٍ تَسط ٍصاست ًیشٍ ثِػٌَاى دضتّبی هوٌَػِ اػالم ضذُ ،هبًٌاذ دضات قاشٍُ ٍ دّگاالى دس اساتبى
کشدستبى ،قبثل ثکبسگیشی ثبضذ .ثشای تأهیي آة کطبٍسصی دضتّبی هزکَس ،طشحّبی آثشسبًی اص هخبصى سذّبی هخضًی هٌطقاِ
هبًٌذ سذ آصاد ،قطالک ،گٌذهبى ،ججشائیلیبى ٍ ،...دس دست ثشسسی است.
دس ایي هسئلِ ،ثشای اًتقبل آة اص  6هخضى تک هٌظَسُ ثِ  8قطؼِ صهیي ٍسیغ کطبٍسصی ،دس هجَع  48حبلت ٍجاَد داسد.
ایي هَضَع دس ضکل ( )1ثِغَست ضوبتیک ًوبیص دادُ ضذُ است .ثب تَجِ ثِ هجوَع ّضیٌِّبی اًتقبل آةّ ،ضیٌِ توبم ضذُ ّش
طشح اًتقبل ًیض ثشآٍسد گشدیذُ ٍ ثِغَست هبتشیس ّضیٌِ ،دس ساثطِ ( )18اسائِ ضذُ است.
تبثغ ّذف هسئلِ ،تؼییي هیضا ى حجن آة اًتقبلی اص ّش هخضى ثِ ّش دضت کطبٍسصی است ،ثِ ًحَی کِ ّضیٌاِ کال طاشح
اًتقبل ،حذاقل گشدد .دس سذ  iام ،حجن هخضى ٍ Siاحذ است ٍ صهیي کطبٍسصی  jام ًیض داسای تقبضابی  Djهتاشهکؼات آة های-
ثبضذّ .ضیٌِ اًتقبل ّش هتشهکؼت آة اص سذ  iثِ صهیي کطبٍسصی  ، jثشاثش ٍ Ci,jاحذ پاَلی ٍ هقاذاس آة هٌتقال ضاذُ اص ساذ  iثاِ
صهیي کطبٍسصی  ، jهؼبدل  Xi,jهیثبضذ کِ هتغیش تػوین هسئلِ است.
ّوچٌیي طشح هزکَس داسای سِ دستِ هحذٍدیت (قیذ) هیثبضذ قیذ اٍل آى است کاِ اص ّاش هخاضى هایتاَاى ثاِ توابهی
صهیيّبی کطبٍسصی ،آة سا هٌتقل ًوَد .هحذٍدیت دٍم آى است کِ حجن آة اًتقبل دادُ ضاذُ اص ّاش هخاضىً ،جبیاذ اص ظشفیات
هخضى ثیطتش ثبضذ ٍ قیذ سَم آى کِ ّش هجتوغ کطبٍسصی ثبیذ ثشاثش یب ثیطتش اص ًیبص خَد ،آة دسیبفت ًوبیذ.

شکل( :)7شوبتیک طرح اًتقبل آة از  6هخسى بِ  1زهیي کشبٍرزی ( 81حبلت)

ثب تَجِ ثِ هطبلت ثیبى ضذُ ،ضکل استبًذاسد هذل ثشًبهِسیضی خطی دس هسئلِ هزکَس ،یؼٌی تبثغ ّاذف ٍ هحاذٍدیتّابی
هذل ،ثِغَست سٍاثط ( )15تب ( )17هیثبضذ
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هذلسبزی هسئلِ تَسط ًرم افسار Lingo
دس ثیطتش هسبئل تػوین گیشی ،یبفتي هقبدیش ثْیٌِ اهشی ضشٍسی ٍ قبثل تَجِ هیثبضذ .ثٌبثشایي استفبدُ اص هاذلّابیی کاِ
ثتَاًٌذ ایي هسبئل سا کِ دس ثشخی هَاسد داسای هتغیشّبی تػوین صیبدی ثَدُ ٍ اهکبى حل دستی آىّب ٍجَد ًذاسد ،هْن هیثبضذ.
اص جولِ ایي ًشمافضاسّبً ،شمافضاس  Lingoاست .ثشًبهًَِیسی دس هحیط ًشم افضاس  Lingoثب استفبدُ اص دساتَسات ٍ تَاثاغ هطخػای
غَست هیگیشد .دس ایي تحقیق اص ًشمافضاس  Lingo Ver 10استفبدُ ضذُ است.
ٍرٍدیّبی هذل
ٍسٍدیّبیی کِ ثبیذ ثِ ًشمافضاس هؼشفی ضًَذ ضبهل سِ دستِ اطالػبت هیثبضٌذ.
 -1ظشفیت هخبصى ،کِ هطبثق جذٍل ( )1هیثبضذ
جذٍل ( :)7ظرفیت هخبزى سذّبی پرٍشُ

هخضى

R1

R2

R3

R4

R5

R6

حجن
()Mm3

61

55

51

43

41

52

 -2هیضاى ًیبص آثی ّش قطؼِ صهیي کطبٍسصی ،کِ دس جذٍل (ً )2طبى دادُ ضذُ است.
جذٍل ( :)2هقبدیر ًیبز آبی زهیيّبی هجتوع کشبٍرزی
صهیي
کطبٍسصی

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

ًیبص آثی
()cms

35

37

22

32

41

32

43

38

 -3هجوَع ّضیٌِّبی طشح اًتقبل آة اص هخبصى ثِ صهیيّبی کطبٍسصی ،کِ ثِغَست هبتشیس ّضیٌِ دس ساثطِ ( )18ثیبى ضذُ
است .دس ایي هبتشیسّ ،ضیٌِ اًتقبل آة اص ّشهخضى  Riثِ ّش قطؼِ صهیي  ،Cjتَسط یک هبتشیس ً 6×8طبى دادُ ضذُ است.
C
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حل هسئلِ
ثب استفبدُ اص ثشًبهِ ًَیسی دس هحیط ًشمافضاس  ،Lingoهسئلِ تخػیع ثْیٌِ هٌبثغ آة اص هخبصى سذّبی هٌطقِ ثِ صهایي-
ّبی کطبٍسصی ،دس  48حبلت ٍ ثب اًجبم  15تکشاس ،حل گشدیذُ کِ ًتبیج آى دس ریل تطشیح گشدیذُ است.

ًتیجِ
دس ایي تحقیق ،ضوي هؼشفی هذلّبی خطی ثْیٌِسبصی ثْشُثشداسی اص هٌبثغ آة هخبصى ساذّاب ،هسائلِ تخػایع ثْیٌاِ
هخبصى تکّذفِ ثِ صهیيّبی کطبٍسصی طشح ٍ ثب استفبدُ اص ثشًبهًَِیسی دس هحیط ًشمافضاس  Lingo10تحلیل گشدیذُ اسات .ثاب
استفبدُ اص ًتبیج حبغلِ ،هیتَاى اقذام ثِ تذٍیي سیبستّبی ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص هخبصى ثب ّذف کویٌِ سبختي ّضیٌِ طشحّابی
اجشایی ،ایجبد تؼبدل ثیي هٌبثغ آة هَجَد ٍ هػبسف هختلف ،تغییاش الگاَی کطات جْات کابّص هیاضاى هػاشف هٌابثغ آثای ٍ
ّوچٌیي ثْیٌِسبصی هػشف آة ًوَد.
دس ثشًبهِ ًَضتِ ضذُ ثشای حل هسئلِ فَک ،ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ جَاة ثْیٌِ 15 ،تکشاس دس  48حبلت اًجبم پزیشفتِ است.
دس جذٍل ضکل ( )2هقذاس حجن آة سّبسبصی ضذُ اص هخضى ّش سذ ثِ صهیيّبی کطبٍسصی ،ثِ ًحاَی کاِ ّضیٌاِ طاشح اًتقابل
کویٌِ گشدد ًطبى دادُ ضذُ است.
ثب تَجِ ثِ هجوَػِ ضشایط حبکن ثش هسئلِ (یؼٌی ثب دس ًظش گشفتي هقبدیش ثْیٌِ آة سّبسبصی ضذُ اص ّش هخضى ٍ ثب تَجاِ
ثِ ًیبص آثی صهیي ّبی صساػی) ،هقذاس جَاة ثْیٌِ تبثغ ّذف ،یؼٌی هقذاس ّضیٌِ کل طشحّابی اًتقابل آة ثشاثاش ثاب  664هیلیابسد
سیبل ثشآٍسد گشدیذُ است.
دس ًشمافضاس  ،Lingoثِ هٌظَس تذٍیي ثشًبهِسیضی ٍ هذیشیت هٌبست ثْشُثشداسی اص هٌبثغ آة ،اص پبساهتشّبی هذیشیتی ّضیٌاِ
کبّیذُ ( ٍ (Reduce Costقیوت دٍگبى ( )Dual Priceاستفبدُ هیگشدد.
دس جذٍل ضکل ( ،)2دس هقبثل ّش ػذد حبغلِ ،پبساهتش«ّضیٌِ کبّیذُ» هحبسجِ ٍ ثیبى ضذُ است .ایي پبساهتش ،ثیبًگش تغییاش
دس هقذاس تبثغ ّذف ثبصای افضایص یک ٍاحذ ثِ حجن سّبسبصی آة اص هخضى ،ثَدُ ٍ ًقص هؤثشی دس هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی ثْاشُ-
ثشداسی اص هٌبثغ آة داسا هیثبضذ .ثِطَس هثبل ثیطتشیي هقذاس پبساهتش ّضیٌِ کبّیذُ دس اًتقبل آة اص هخضى  R1ثاِ صهایي صساػای
 C8ثَدُ کِ هقذاس آى ثشاثش ثب  11هیثبضذ .یؼٌی اگش ػالٍُ ثش آة سّب ضذُ اص هخضى  ، R1یک هیلیاَى هتاشهکؼات آة هابصاد ،اص
هخضى  R1ثشداضت ًوبیین ،هقذاس تبثغ ّذف ٍ 11احذ تغییش هیکٌذ ٍ ّضیٌِ طشح دس ایي حبلات ،ثاب  11هیلیابسد سیابل افاضایص
سٍثشٍ هی گشددّ .وچٌیي حبالتی کِ هقذاس ّضیٌِ کبّیذُ غفش هٌظَس گشدیذُ ،ثذاى هؼٌی است کِ چٌبًچِ یک ٍاحذ آة هابصاد اص
هخضى ثشداضت گشدد ،تبثغ ّذف هسئلِ یؼٌی ّضیٌِ طشح اًتقبل تغییشی ًویکٌذ.
ثٌبثشایي دس ضشایطی کِ ثشای یک یب چٌذ هخضى هطکالت خبغی هبًٌذ کنآثی ،خطکسابلی ،سساَةگازاسی ،تؼویاشات ٍ،...
ثشٍص ًوبیذ ٍ ًتَاًذ هقذاس آة پیصثیٌی ضذُ سا تحَیل ًوبیذ ،هی تَاى اص سبیش هخبصى کِ هقذاس پبساهتش هذیشیتی ّضیٌِ کبّیذُ دس
آىّب ثشاثش غفش هیثبضذ ،جْت اًتقبل آة ثِ صهیيّبی کطبٍسصی استفبدُ ٍ ثذیي تشتیت هذیشیت ثْیٌِای سا اػوبل ًوَد.
دیگش پبساهتش هذیشیتی هؤثش دس ثشًبهِسیضی خطی هٌبثغ آة دس ًشمافضاس  ،Lingoپبساهتش قیوت دٍگابى هایثبضاذ کاِ هقاذاس
ثْجَد تبثغ ّذف سا ثبصای افضایص یب کبّص دس هقذاس ظشفیت هخضى ٍ یب ًیبص آثی ثیبى هیداسد .ثِػٌَاى هثبل ثب تَجاِ ثاِ جاذٍل
( )3هطبّذُ هیگشدد کِ چٌبًچِ ثِ سدیفّبی  ،4ٍ 2یؼٌی هقذاس ًیبص آثی صهیيّبی  ،C4 ٍ C2یک ٍاحذ اضبفِ ضَد هقذاس تابثغ
ّذف دس ّش هشحلِ ٍ 3احذ (دس هجوَع ٍ 6احذ) ثْجَد هییبثذ ،یؼٌی هقذاس ّضیٌِ توبم ضذُ طشح دس ّش هشحلِ  3هیلیابسد سیابل
6
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کبّص خَاّذ یبفتّ .وچٌیي هقبدیش هٌفی پبساهتش قیوت دٍگبى ،دس هسئلِ کویٌِ سبصی ّضیٌِّب ثِ هؼٌبی افضایص ّضیٌاِّابی
طشح هیثبضذ .ثِػٌَاى هثبل ثب هطبّذُ جذٍل ( )3دسهییبثین کِ ثب افضایص یک ٍاحذ دس سدیف ّ ،12ضیٌِّبی طاشح  7هیلیابسد
سیبل افضایص خَاّذ یبفت .ثٌبثشایي ،ایي هَضَع ثبیذ دس ثشًبهِسیضی تخػیع هٌبثغ آة ثِ ٍاحذّبی کطبٍسصی ٍ سّابسابصی آة اص
هخضى سذ ،هَسد تَجِ جذی ثشًبهِسیضاى قشاس گیشد.

شکل ( :) 2هقبدیر حجن بْیٌِ آة رّب سبزی شذُ از ّر هخسى بِ ّر زهیي کشبٍرزی
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جذٍل ( :)8هقبدیر تبثیر پبراهتر قیوت دٍگبى در هیساى ّسیٌِ بْیٌِ طرح اًتقبل
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