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کاربرد برنامهريسي چند هدفه و پارامترهاي کنترل کننده ميسان
محافظهکاري در برنامهريسي زراعي مطالعه موردي :شهرستان مشهد
1

هػغفي هشداًي 1حسي سخذسي
تبسيخ دسيبفت90/3/22:

هحوَد غجَحي*

1

تبسيخ پزيشش90/5/7:

چکيده
تػوينگيشي دس هَسد عشحّبي کطبٍسصي ثذٍى تَخِ ثِ ػذم حتويت ثبػث ثثشٍص هطث
فشاٍاًي ثشاي کطبٍسصاى ٍ هذيشاى اخشايي خَاّذ ضذ .دس هغبلؼِ حبضثش ثثب اسثتفبدُ اص ثشًبهثِسيثضي
چٌذ هٌظَسُ دس ضشايظ ػذم حتويت ثِ تؼييي الگَي ثْيٌِ کطت دس ضْشستبى هطْذ پشداختِ ضذ.
ثشاي حل هذل هَسد هغبلؼِ اص سٍش هدوَػِ غيش پست استفبدُ ٍ ثشايي اسبس هبتشيس ثبصدُ ًْبيي
ثشاي تؼييي ٍصى اّذاف حذاکثش کشدى دسآهذ ًبخبلع ٍ حذاقل کشدى ّضيٌثِ هحبسثجِ ضثذ .ثثشاي
اػوبل ضشايظ ػذم حتويت دس هذل اص ثْيٌِسبصي ثب پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکثبسي
استفبدُ ضذ .دادُّبي هَسد ًيبص هغبلؼِ اص خْبد کطبٍسصي ضْشستبى هطْذ ثشاي سبل صساػي 1386
اخز گشديذ ٍ يبفتِ ّب ًطبى داد کِ ثب کبّص هيثضاى ػثذم حتويثت سثغر صيشکطثت کثل ٍ دسآهثذ
ًبخبلع کطبٍسصاى افضايص هييبثذ .ثب تَخِ ثِ يبفتِّب سيبستّبي ثيوِاي دس خْت کبّص سيسث
قيوتي يب تَليذي ٍ سيبست قيوت تضويٌي ثشاي هحػَالتي کِ ثب افضايص هيضاى ػثذم حتويثت دس
هذل الگَّبي ثْيٌِ کطت سا تحت تأثيش قشاس هيدٌّذ تَغيِ هيضَد.
Q1 , R14 , C6 JEL
واشه هاي کلیدي
ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ هدوَػِ غيش پست ػذم حتويت ضْشستبى هطْذ.

 -1ثٍ تزتیت داوشجًيبن کبرشىبسي ارشد ي داوشیبر گزيٌ اقتصبد کشبيرسي داوشگبٌ ساثل.
* وًيسىدٌ ي مسئًلsaboohi@uoz.ac.ir :
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پيشگفتار
ي ي اص ساّْبي افضايص تَليذ هحػَال کطبٍسصي افضٍدى سغر صيثش کطثت ايثي هحػثَال
است(ضبسهب ٍ ّو بساى  .)2007افضايص سغر صيشکطثت ايثي هحػثَال ثثذٍى تَخثِ ثثِ ػَاهثل
هحذٍد کٌٌذُ اي هبًٌذ آة قبثل دستشس ًقذيٌگي ٍ غيشُ ثبػ استفبدُ غيش ثْيٌِ اص هٌبثغ هَخثَد
دس صهييّبي کطبٍسصي ٍ دس ًْبيت ض ست ثشًبهِسيضي صساػي هيضَد .دس کطَسّبيي ًظيش ايشاى ثثب
تَخِ ثِ کوجَد هٌبثغ تَليذ کطبٍسصي ثخػَظ صهييّبي حبغلخيض ٍ آة تْيِ الگَي ثْيٌِ کطثت
ثشاي اًدبم ػوليب صساػي دس هٌبعق هختلف ضشٍسي ثِ ًظش هيسسذ .ػ ٍُ ثش ٍخثَد هحثذٍديت دس
هٌبثغ تَليذ کطبٍسصي هسئلِ ػذم حتويت دس تأهيي ايثي هٌثبثغ اص هسثب ل ثسثيبس هْثن دس تؼيثيي
الگَي ثْيٌِ کطت هيثبضذ.
پيطگبهبى تػوينگيشي دس ضثشايظ ػثذم حتويثت دس دّثِي  1950داًتضيٌث ( )1955دس
ثشًبهِسيضي تػبدفي ٍ چبسًس ٍ کَپش ( )1959دس ثشًبهِسيضي تحت هحذٍديتّبي تػثبدفي ثَدًثذ.
دس اٍاسظ دِّي  1990هجح ايدبد هحبفظِکبسي ( دس هقبثل ػذم حتويت) دس هذلّثب ثثِ ٍسثيلِ
هحذٍد کشدى پبساهتشّبي ًبهغوئي هغشح ضذ (ثي-تبل ٍ ًويشٍس ي  2000 1999 1998القثَاي
ٍ لجش  ٍ 1997القَاي ٍ ّو بساى  .)1998چْبسچَة هحبسجب هَخَد دس هذلّبي هغشح ضثذُ
دس ايي صهبى دسخِ دٍم هخشٍعي ثَدّ .ويي اهش هَخت ضذ کِ ثشتسيوبس ٍ سين ()2004 ٍ 2003
سٍش ثْيٌِسبصي ثب پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌثذُ هيثضاى هحبفظثِکثبسي (هيثضاى ػثذم حتويثت) ٍ يثب
ثْيٌِسبصي قَي سا اثذاع کٌٌذً .وًَِّبي کثبسثشدي هتؼثذدي اص سٍش ثْيٌثِسثبصي ثثب پبساهتشّثبي
کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي دس صهيٌثِّثبي هسثب ل هثذيشيتي اص خولثِ تئثَسي کَلثِپطثتي
(ثشتسيوبس ٍ سين  ٍ )2004تئَسي اًجبس(ثيل  )2004ثيبى ضذُ است.
ثشاي ثْيٌِسبصي تخػيع صهييّبي قبثل کطت دس هٌثبعق هختلثف دًيثب هغبلؼثب فشاٍاًثي
غَس پزيشفتِاست(الطيطيٌي  ٍ 1998اٍليَيشا ٍ ّو بساى  .)2003دس ثسيبسي اص ايي هغبلؼب اص
هذلّبي ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ(يِ ٍ الثبدي  ٍ )2003يب ثشًبهِسيثضي چٌثذ ّذفثِ فثبصي (صًث ٍ
ّو بساى  )2010استفبدُ ضذُاست.
کوبل ٍ التيي ( )2004ثب ّذف تؼييي الگَي ثْيٌِ کطت هغبلؼبتي سا اًدبم دادًذ .آًْب الگَي
کطتي ضبهل گٌذم خَ پٌجِ ٌّذٍاًِ فلفل ٍ ثبدًدبى سا هَسد ثشسسي ٍ ثْتثشيي الگثَي کطثت ثثب
استفبدُ اص ثشًبهثِ سيثضي خغثي سا ثثب ّثذف حثذاکثش کثشدى دسآهثذ دس ضثشايغي کثِ هٌجثغ آة ثثب
ظشفيثثت ّثثبي  ٍ %100 ٍ %80 %60 %40 %20 0ػوثثق آثيثثبسي  100 ٍ 80 60دسغثثذ تؼيثثيي
کشدًذً .تبيح ًطبى داد کِ دس ضشايظ ػوق آثيبسي صيبد ٍ ظشفيت کن هٌبثغ آة دسآهذ خبلع ثذست
آهذُ ثسيبس کبّص هييبثذ.
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سثي ٍ ّو بساى ( )2006ثِ ثْيٌِسبصي تخػيع هٌبثغ آة ٍ الگَي کطت ثثِ غثَس تثَ م
دس هٌغقِ ثبالسَس دس کطَس ٌّذ پشداختٌذ .ثشاي اتخبر سيبستّبي ثلٌذ هذ ثشاي هثذيشيت پبيثذاس
صهييّبي کطبٍسصي ٍ هٌبثغ آة هَخَد دس هٌغقِ اص دٍ ًَع ثشًبهِسيضي خغي هحثذٍديت تػثبدفي
( ٍ )CCLPثشًبهِسيضي قغؼي استفبدُ ٍ سِ سٌبسيَي هتفبٍ ثشاي الگثَي کطثت (40 ٍ 30 20
دسغذ اًحشاف اص الگَي کطت فؼلي) ٍ چْبس سٌبسيَ ثشاي تشکيت آة سغحي ٍ صيشصهيٌثي ثثب سثغر
سيس هتفبٍ ( 40ٍ 10 20 30دسغذ) دس ًظشگشفتِ ضذً .تبيح تحليثل حسبسثيت ًطثبى داد کثِ
 %20آة سثثغحي ٍ  %30آة صيشصهيٌثثي قبثثثل دسثثتشس سثثغَح ثْيٌثثِ تخػثثيع آة سا تط ث يل
هيدٌّذّ .وچٌيي  40دسغذ اًحشاف اص الگَي کطت فؼلي ثشاي اسضبي حذاقل ًيثبص غثزايي ثْيٌثِ
است.
دس ايشاى ًيض هغبلؼبتي دس صهيٌِ تؼييي الگَي ثْيٌثِ کطثت اًدثبم پزيشفتثِاسثت(چيثزسي ٍ
ّو بساى( )1384کٌْسبل ٍ صاسع( )1387ضبُ کشهي ٍ ّو بسى(.))1385
سستگبسيپَس ٍ غجَحي( )1388اص ثشًبهِسيضي فبصي خبکسثتشي ثثشاي تؼيثيي الگثَي ثْيٌثِ
کطت دس ثخص هشکضي ضْشستبى قَچبى استفبدُ کشدُ ٍ ًتبيح ًطبى داد کِ سغر صيشکطثت فؼلثي
گٌذم آثي خَ آثي ٍ يًَدِ ثيص اص حذ ثبالي ثبصُ سغر صيشکطت آًْب ٍ خَ دين کوتش اص حذ پبييي
ثبص سغر صيش کطت آى است .سغر صيش کطت فؼلي گٌذم دين ٍ چغٌذسقٌثذ دس ثثبصُ دسًظثش گشفتثِ
ضذُ قشاس داضت .افضٍى ثثش آى دسخثِ خبکسثتشي ثثَدى هدوَػثِ خثَاة حبغثل اص ثشًبهثِسيثضي
خبکستشي ثب استفبدُ اص ساُکبس ثشًبهِسيضي خبکستشي ثِ هيضاى  48دسغذ کبّص يبفت.
هيشصا ي ٍ ّو بساى دس سبل  1386دس هغبلؼِاي ثثِ تدضيثِ ٍ تحليثل تخػثيع ثْيٌثِ آة ٍ
الگَّبي کطت دس دضت تدي ثب تَخثِ ثثِ تغييثشا دسآهثذّبي اًتظثبسي هحػثَال کطثبٍسصي ٍ
افضايص قيوت آة ثب استفبدُ اص ثشًبهِسيضي خغي پشداختِ ٍ ًتبيح ًطبى داد کِ ثْيٌِسثبصي الگثَي
کطت ٍ تخػيع آة آثيبسي ثِ افضايص سَد دس ثخثص کطثبٍسصي کوث قبثثل تثَخْي هثيکٌثذ.
خَاةّبي ثْيٌِ ثب دس ًظش گشفتي سيس دس سثَدّبي ًبخثبلع ًطثبى داد کثِ تقبضثبي آة ًسثجتب
کطصپزيش است.
تشکوثثبًي ٍ غثثجَحي( )1386ثثثب اسثثتفبدُ اص سٍش ثشًبهثثِسيثثضي چٌثثذ ّذفثثِ ثثثِ تؼيثثيي
استشاتژيّبي غبلت ثشاي اًتخبة ٍ تؼييي ثبصدُثشًبهِ صاسػيي ضْشستبى فسب پشداختٌذ .ثشاي تؼيثيي
هدوَػِ استشاتژيّبي غبلت ثشاي صاسػيي هَسد هغبلؼِ اثتذا هثبتشيس ثثبصدُّثب اص حثذاکثش کثشدى
اّذاف هذل ضبهل حذاکثش کشدى ثبصدُ اًتظبسي حذاکثش کشدى کوتشيي ثبصدُ سبالًِ ٍ حذاقل کشدى
احتوبل سقَط ثبصدُ اص ي سغر ثحشاًي تخويي صدُ ضذً .تثبيح ًطثبى داد کثِ حثذاقل ٍ حثذاکثش
ثبصدُ ثِ تشتيت ّ 217753 ٍ 270252ضاس سيبل استّ .وچٌثيي ًتثبيح حبغثل اص هقبيسثِ الگثَي
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کطت فؼلي صاسػيي ٍ الگَي صساػي پيطٌْبد ضذُ تَسظ هذل ًطبى داد کِ سغَح صيشکطثت فؼلثي
هحػَال هختلف صاسػيي ثِ استثٌبي چغٌذسقٌذ تقشيجب دس داهٌِاي است کِ ثِ ٍسيلِ الگثَ تؼيثيي
ضذُ است.
تذٍيي ي الگَي کطت هٌبست ثشاي هٌبعق هختلف ثب ضشايظ هتفثبٍ دستشسثي ثثِ هٌثبثغ
تَليذ ٍ ػذم اعويٌبى دس تأهيي ايي هٌبثغ هيتَاًذ هَخجب ايدبد گضيٌِّثبي هتفثبٍ اقتػثبدي سا
ثشاي تػوينگيشًذگبى دس ايي صهيٌِ فشاّن آٍسدّ .ذف اغلي دس هغبلؼِ حبضش تؼييي الگَي ثْيٌثِ
کطت ثشاي اساضي کطبٍسصي ضْشستبى هطْذ هيثبضذ .ثِ ايي هٌظَس اص هذل ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ
استفبدُ ضذُ است .ثشاي حل هذل هزکَس اص سٍش ثشآٍسد هدوَػِ غيش پست ( )NISEاستفبدُ ضذُ
است .ثِ دليل ٍخَد ػذم اعويٌبى دس ثشخي اص پبساهتشّثبي هثذل ثشًبهثِسيثضي اص ثْيٌثِسثبصي ثثب
پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي ( هيضاى ػذم حتويت) استفبدُ ضذُ است .اسثتفبدُ اص
ايي ثْيٌِسبصي هَخت ايدبد گضيٌِّبي هتفبٍ ثشاي ضشايظ هتفبٍ ػذم حتويت خَاّذ ضذ.
هٌغقِ هَسد هغبلؼِ ضْشستبى هطْذ است کِ ٍاقغ دس پٌِْ خغشافيبيي استبى خشاسبى سضَي
ثب ٍسؼت تقشيجي  1045کيلَهتش هشثغ هيثبضذ .اقلين عجيؼي ضْشستبى هطثْذ داساي آة ٍ ّثَا ي
هؼتذل است .دضت هطْذ کِ خضٍ حَضِ آثشيض کطف سٍد ثَدُ ٍسثؼتي ثثبلب ثثش  16500کيلثَهتش
هشثغ داضتِ کِ اص ايي ٍسؼت  5000کيلَهتش هشثغ آى سا دضت ٍ ثقيِ سا استفبػب تط يل هيدّذ.
هيضاى ًضٍال خثَي دس استفثبع ٍ سثغر دضثت تفثبٍ صيثبدي داسد ثغَسي ثِ دس استفبػثب
ّضاسهسدذ  800هيليهتش ٍ دس سغر دضت هطْذ هتَسظ  250هيلثيهتثش گثضاسش ضثذُ اسثت .اص
خولِ هٌبثغ آة سغحي ايي دضت ًيض هيتَاى ثِ خَد سٍدخبًثِ کطثف سٍد اضثبسُ کثشد( .سثبلٌبهِ
آهبسي استبى خشاسبى سضَي .)1387
مواد وروشها
خض يب ػ ن ٍ پبساهتشّبي هَسد استفبدُ دس هغبلؼِ حبضش دس خذٍل ضوبسُ( )1آٍسدُ
ضذُ است.
فشم کلي ي ثشًبهِسيضي چٌذّذفِ ثِ غَس صيش هيثبضذ (سٍهشٍ ٍ سّوبى :)2003
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کِ دس آى  Effثيبًگش خستدَ ثشاي خَاةّبي کبسا ثشاي حذاکثش ٍ يب حذاقل کشدى ّش ي
اص ) z q (xاستً F .يض ًطبى دٌّذُ هدوَػِ اه بىپزيش ثشاي خَاةّبي کبسا است .ثِ ػجبس ديگش
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 x  Fهحذٍديتّبي فٌي هَخَد دس هسئلِ سا ثيبى هيکٌذ .دس هغبلؼِ حبضش اص سٍش ثشآٍسد
هدوَػِّبي غيش پست ( )NISEثشاي ثشآٍسد خَاةّبي ثْيٌِ دس ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ استفبدُ
ضذُ ٍ دس اداهِ ثِ ضشح آى پشداختِ هيضَد.
سٍش ثشآٍسد هدوَػِ ّبي غيش پست ثشاي اٍليي ثبس تَسظ کَّي ٍ ّو بساى( )1979اسا ِ
ضذ .ايي سٍش ثشآٍسدي سشيغ ٍ هٌبست اص هدوَػِ خَاةّبي اه بىپزيش دس هَاقؼي کِ دٍ ّذف
دس ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ ٍخَد داضتِ ثبضذ اسا ِ هيدّذ(سٍهشٍ ٍ سحوبى  .)2003دس هغبلؼِ
حبضش ًيض دٍ ّذف حذاکثش کشدى دسآهذ ًبخبلع ٍ حذاقل کشدى ّضيٌِّبي تَليذ دس ًظشگشفتِ
ضذُاست .دسًظش گشفتي تَ م ايي دٍ ّذف ػ ٍُ ثش حذاکثش کشدى سَد ًبخبلع کل کطبٍسصاى ثبػ
افضايص ثْشٍُسي استفبدُ اص ًْبدُّبي تَليذ (ثذليل حذاقل کشدى ّضيٌِ تَليذ) هيضَد .ثٌبثشايي اص
ايي سٍش ثشاي دستيبثي ثِ خَاةّبي ثْيٌِ استفبدُ هيضَد .ثشاي سسيذى ثِ خَاةّبي ثْيٌِ
ًْبيي دس ايي سٍش تط يل هبتشيس ثبصدُ يب هبتشيس ًتيدِ ًْبيي ضشٍسي است.
خذٍل ضوبسُ( )2هبتشيس ًتيدِ ًْبيي ثشاي ثشًبهِسيضي چٌذّذفِ کِ دس آى دٍ ّذف هذ ًظش
است سا ًطبى هيدّذ .سغش اٍل ايي هبتشيس ثب حذاکثش کشدى دسآهذ ًبخبلع ثِ ػٌَاى ّذف ٍ دس
ًظشگشفتي ّضيٌِ تَليذ هحػَال ثِ ػٌَاى هحذٍديت ثِ ّوشاُ سبيش هحذٍديتّب ثذست هيآيذ
(  .) C1 ٍ N1سغش دٍم ايي هبتشيس اص حذاقل کشدى ّضيٌِ تَليذ هحػَال ثِ ػٌَاى ّذف ٍ دس
ًظشگشفتي دسآهذ ًبخبلع ثِ ػٌَاى هحذٍديت ثِ ّوشاُ سبيش هحذٍديتّب ثذست هيآيذ ( ٍ N 2
 .) C2دس ايي هبتشيس ( C2 ٍ N1ػٌبغش قغش فشػي) ًقبط ايذُآل ٍ ( C1 ٍ N 2ػٌبغش قغش
اغلي) ًقبط غيش ايذُآل سا ًطبى هيدٌّذ (سٍهشٍ ٍ سّوبى  .)2003ثٌبثشايي ثب هحبسجِ هبتشيس
ًتيدِ ًْبيي حذٍد هدوَػِّبي کبسا هطخع هيضَد .دس اغل سٍش  NISEثب استفبدُ اص ايدبد
ٍصى ثشاي ّش ّذف ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ سا ثِ ي ثشًبهِسيضي خغي تجذيل هيکٌذ .هذل هَسد
ًظش دس ايي سٍش ثشاي ثشًبهِسيضي چٌذّذفِ ثب ٍخَد دٍ ّذف حذاکثش کشدى دسآهذ ًبخبلع ٍ
حذاقل کشدى ّضيٌِ تَليذ هحػَال ثِ غَس صيش است:
Max Z  1 z1  2 z 2
()2

s.t.
xF
1 , 2  0

کِ  2 ٍ 1ثِ تشتيت ٍصىّب هشثَط ثِ اّذف  z 2 ٍ z1هيثبضٌذ.
ً تِ حب ض اّويت دس ايٌدب ثذست آٍسدى ٍصىّبي هٌبست ثشاي اّذاف است .پيطٌْبد سٍش
 NISEاستفبدُ اص هبتشيس ًتيدِ ًْبيي ثِ غَس است:
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1 C1  C2

2 N1  N 2

()3

ثب قشاس دادى ي ٍصى اختيبسي ثشاي  2هيتَاى  1سا هحبسجِ کشد .سپس اص هذل
ثشًبهِسيضي( )2ثشاي پيذا کشدى خَاة ثْيٌِ استفبدُ هيضَد .هذل( )2دس ضشايظ قغؼيت ثِ سبدگي
قبثل هحبسجِ ٍ ثشآٍسد هيثبضذ.
اکٌَى فشؼ کٌيذ ثشخي اص پبساهتشّبي هَخَد دس هذل( )2خضء پبساهتشّبي ًبهغوئي ثبضٌذ.
دس ايي غَس استفبدُ اص ثشًبهِسيضي خغي خَاةّبي کبسايي سا ثِ دست ًويدٌّذ .ي ي اص
سٍشّبي اػوبل هسئلِ ػذم حتويت دس هذلّبي ثشًبهِسيضي خغي ثْيٌِسبصي ثب پبساهتشّبي
کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي يب ثْيٌِسبصي قَي است کِ دس اداهِ ثِ تَضير آى پشداختِ ضذُ
است.
هسئلِ ثْيٌِيبثي صيش سا دس ًظش ثگيشيذ(ثشتسيوبس ٍ سين :)2004
Maximize

cx
n

()4

∑a~ij x j ≤ b,

∀i, j ∈ J j

to

subject

j =1

l ≤ X ≤ u.

~

 J iصيشهدوَػِاي اص ضبخعّبي هشتجظ ثب پبساهتش ًبهغوئي  aijاست کِ ثشاي ّش هحذٍديت
 iهطخع هيضَد .دس صيش هذل ( )2ثِ غَس ثْيٌِسبصي ثب پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى
هحبفظِکبسي ثبصًَيسي ضذُ کِ ثبػ ثْجَد قبثليت اػتوبد ثِ سيستنّب دس ضشايظ ػذم حتويت
هيگشدد (ثشتسيوبس ٍ سين :)2004
cx
i







 jSi

Maximize

 aij x j  {S {t } S  Jmax
  aˆij y j  (i  i )aˆiti yt   bi ,
} , S  ,t J \ S

() 5

i

i

i

i

i

i

i

i

i

j  J j

subject to

i

 yj  xj  yj,
l  X  u,
y0

کِ دس آى ثشاي ّش

j

 aij . y j  x *jهقذاس اسصش اسوي پبساهتش ًبهغوئي  âijاص ضشة هقذاس
هتغيش a~ij

داساي
اسصش اسوي هتغيش (  ) aijدس سغر ػذم اعويٌبى هؼيي (  ) ثذست هيآيذ .ثٌبثشايي
تَصيغ هتقبسى ٍ کشاًذاس دس هحذٍدُ  aij  aˆ ij , aij  aˆ ij هيثبضذ .ثشاي کٌتشل هيضاى هحبفظِکبسي
پبساهتش  iتؼشيف هيضَد کِ هيتَاًذ ػذد حقيقي دس داهٌِي [  ]0 , J iسا ثِ آى ًسجت داد .دس
هذل (  aij x j  bi )5هؼشف هحذٍديت  iام دس ضشايظ حتويت است .هيضاى اعويٌبى هذل دس
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هقبثل ػذم حتويت ثِ هقذاس پبساهتشّبي  iثستگي داسدّ .شگبُ  i  0ثبضذ خولِ حذاکثش
کٌٌذُ اص هذل حزف ضذُ ٍ هحذٍديت دس ضشايظ ػذم حتويت ثِ هحذٍديت دس ضشايظ حتويت
تجذيل هيگشددّ .شگبُ  i  J iثبضذ هيضاى حفبظت هذل دس هقبثل ػذم حتويت ثِ حذاکثش
خَد هيسسذ ٍ ثغَس کبهل اًدبم هيضَد .دس ايي سٍش ي اسصيبثي ثيي هيضاى هحبفظِکبسي
سيستن دس هقبثل ػذم حتويت(  ٍ ) iظشفيت سيستن(  ) xiاًدبم هيگيشد.
هذل( )5ثِ ٍسيلِي ثشًبهِسيضي خغي قبثل حل است ٍ اص پيچيذگيّبي هحبسجبتي دس آى
خلَگيشي ضذُاستّ .وچٌيي خولِي حذاکثشکٌٌذُ دس ايي هذلّب هيتَاًذ خبسج اص هذل هحبسجِ
ضَد .پبساهتشّبي (  ) iاثضاسي هٌبست ثشاي ثشسسي قذستوٌذ ثَدى سيستن دس هقبثل پبساهتشّبي
ًبهغوئي ٍ يب ًبتَاًي آى دس هقبثل ايي پبساهتشّب هيثبضذ .ثشاي پبساهتشّبي  iهقبديش هتفبٍتي ٍخَد
داضتِ ٍ ايي ثِ احتوبل اًحشاف هحذٍديت  iام اص کشاى خَد ٍ ّوچٌيي ثِ تؼذاد پبساهتشّبي
ًبهغوئي دس آى هحذٍديت ثستگي داسد .ثب خبگزاسي * xدس هذل ( )5ثؼٌَاى خَاة ثْيٌِ احتوبل
اًحشاف هحذٍديت  iام اص کشاى خَد ثِ غَس صيش تؼشيف هيضَد (ثشتسيوبس ٍ سين :)2004



) pr   a~ij x* j  bi   B(n, i
 j


()6

ثِ عَسي کِ:
()7

)  C (n, l

l  1

کِ دس آى

B(n, i )  (1   )C (n,  ) 

n  K i ,   (i  n) / 2,      

if l  0 or l  n

() 8

otherwise


 n 
n
 n  l  
  l log
exp  n log
 ,
(n  1)n
 l  
 2(n  l ) 


1
 n,
2
C (n, l )  
 1
 2


ثشاي هحبسجِ  iي سغر هغلَة احتوبل اًحشاف هحذٍديت  iام اص کشاى آى هحذٍديت دس
ًظش گشفتِ هي ضَد ٍ ثب تَخِ ثِ تؼذاد پبساهتشّبي ًبهغوئي دس آى هحذٍديت اص ساثغِ ( )6ثشاي
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هحبسجِي آى استفبدُ هيگشدد .ثب فشؼ ايٌ ِ ساثغِ ( )7ثبثت 1است هيتَاى هستقيوب اص ساثغِ ()8

ثشاي هحبسجِ  iاستفبدُ کشد.

خذٍل ضوبسُ ( )3هقبديش هتفبٍ پبساهتش  iسا ثب هقبديش هتفبٍ احتوبل اًحشاف هحذٍديت
اص کشاى خَد ( ّ ٍ ) pوچٌيي تؼذاد هتفبٍ پبساهتشّبي ًبهغوئي دس ّش هحذٍديت ( ً ) nطبى
هيدّذ (هقبديش هَسد ًيبص دس هغبلؼِ حبضش).
ثِ ػلت پيص ثيٌي ثشخي اص پبساهتشّبي هَخَد دس هذلّبي تؼييي الگَي کطت ثْيٌِ ػذم
اعويٌبى دس هَسد ايي ًَع پبساهتشّب خضء را هذل هيثبضذ .پبساهتشّبي ًبهغوئي هَسد ًظش دس هذل
~

هَسد هغبلؼِ ػجبستٌذ اص :هقذاس هتَسظ آة هَخَد دس هبُ  iاص فػل  ) Ws ,i ( sهقذاس ًقذيٌگي دس
~

~

دستشس دس فػل  ) Cs ( sتؼذاد ًيشٍي کبس هَخَد دس هٌغقِ دس فػل  ) Ls ( sهقذاس سبػب کبس
هبضييآال

~

~

هَخَد دس هٌغقِ دس فػل  ) M s ( sهقذاس کَد هَخَد اص ًَع  tدس فػل ٍ ) Fs ,t ( s

~
هقذاس آفتکص هَخَد اص ًَع  zدس فػل  .) PEs, z ( sاکٌَى ثِ ثيبى هحذٍديتّبي هَخَد دس هذل

پشداختِ هيضَد.
هدوَع آة هػشف ضذُ ثشاي توبم هحػَال دس فػلً sجبيذ اص هدوَع آة قبثل دستشس دس هبُ i
اص فػل sثيطتش ضَد:
J
~ I
∑ws ,i xs , j ≤ ∑Ws ,i ,
∀s
()9
j 1

i 1

آة هَخَد دس هبُ  iاص فػل  sخضء پبساهتشّبي ًبهغوئي هحسَة هيگشدد .ثِ ػجبس ديگش
آة هَخَد دس ّش هبُ ي پبساهتش ًبهغوئي هحسَة هيضَد .پس دس ي فػل ضص پبساهتش
ًبهغوئي ٍخَد داسد .هي تَاى ثب استفبدُ اص تؼشيف پبساهتشّبي هحبفظِکبسي 2  1 ٍ 1  1
هحذٍديت ( )9ساثِ غَس هحذٍديت ثب پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي(هذل ())5
ثشاي فػل اٍل (اص هْش تب اسفٌذ) ٍ فػل دٍم (اص فشٍسديي تب ضْشيَس) ثبصًَيسي کشد:
()10

 w1,i x1, j  W1,i  1  1  Wˆ1,i  0

()11

 w2,i x2, j  W2,i  2  1  Wˆ2,i  0

ٍ ثشاي 1  1

()12
()13

6

6

J

i 1

i 1

j 1

12

12

J

i 7

i 7

j 1

6

6

J

i 1

i 1

j 1

 2  1ثِ غَس صيش ثبصًَيسي هيضَد:

 w1,i x1, j   W1,i  1   Wˆ1,i  0
12

12

J

i 7

i 7

j 1

 w2,i x2, j   W2,i  2   Wˆ2,i  0
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سبيش هحذٍديتّبي هَسد استفبدُ دس هغبلؼِ حبضش ًيض ثِ ّويي تشتيت ثِ هحذٍديت ثب
پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي تجذيل هيگشدد .ض ل ًْبيي ايي هحذٍديتّب ثِ
غَس صيش است:
∀s

()14

J

∑ls , j xs , j  Ls  Γ3 - Lˆs ≤ 0 ,
j 1

]Γ3 ∈[0,1
∀s

()15

J

∑ms , j xs , j  M s  Γ 4  Mˆ s ≤ 0 ,
j 1

]Γ 4 ∈[0,1

()16

∀s

J

∑cs , j xs , j  Cs  Γ5  Cˆ s ≤ 0 ,
j 1

]Γ5 ∈[0,1

()17

∀s

J

J

j 1

()18

∀s

T

∑∑f s ,t , j xs , j  ∑Fs ,t Γt 5  Fˆs ,t ≤ 0 ,
t 1 j 1

Γt 5 ∈ 0,1
J

J

Z

∑∑pes , z , j xs , j  ∑PEs , z Γ z 9  PEˆ s , z ≤ 0 ,
z 1 j 1

j 1

Γ z 9 ∈ 0,1

هحذٍديت هشثَط ثِ صهيي کِ خضء هحذٍيتّبي ًبهغوئي ًيست ثِ غَس صيش هيثبضذ:
J

()19

s  xs , j  A
j 1

کليِ دادُ ّبي هَسد ًيبص دس هغبلؼِ حبضش اص سبصهبى خْبد کطبٍسصي ضْشستبى هطْذ ثشاي سبل
صساػي  1388اخز گشديذُ ٍ هَسد تدضيِ ٍ تحليل قشاس گشفتِ است.
نتايج و بحث
هذل ثشًبهِ سيضي سيبضي استفبدُ ضذُ دس هغبلؼثِ حبضثش ثثشاي تؼيثيي الگثَي ثْيٌثِ کطثت
هحػَال هَسد ًظش (گٌذم خَ آفتبثگشداى گَخِفشًگي چغٌذس قٌذ کلثضا سثيت صهيٌثي خيثبس
پيبص ٍ رس داًِاي) دس ضْشستبى هطْذ ي هذل ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ دس ضشايظ ػثذم حتويثت
ثَد .تؼذاد  10هتغيش تػوين کِ ّش ي اص آًْب هشثَط ثِ سغر صيشکطت هحػَلي خثبظ اسثت دس
ًظشگشفتِ ضذّ .وچٌيي هحذٍديتّب ضبهل هحذٍيت ثب پبساهتشّبي ًبهغوئي(ضبهل هحذٍديتّثبي
هشثَط ثِ آة هبضيي آال کطبٍسصي ًيشٍي کبس ّضيٌِ تَليذ کَد ٍ آفتکص) ٍ هحذٍديت ثثذٍى
پبساهتشّبي ًبهغوئي (هحذٍديت صهيي) دس ًظشگشفتِ ضذ .ثثشاي تؼيثيي الگثَي ثْيٌثِ کطثت ثثب
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ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ عجق سٍش ً NISEيبص است کِ هبتشيس ثبصدُ ًْبيي هشثثَط ثثِ ضْشسثتبى
هطْذ(ثشاي هحػَال هَسد هغبلؼِ)تؼييي ضَد.
خذٍل ضوبسُ ( )4هبتشيس ثبصدُ ًْبيي هشثَط ثِ هذل هثَسد هغبلؼثِ دس ضْشسثتبى هطثْذ سا
ًطبى هيدّذ .دس هشحلِ اٍل ثب حذاکثش کشدى هقذاس دسآهثذ ًبخثبلع (ثثِ ػٌثَاى تثبثغ ّثذف) ٍ دس
ًظشگشفتي ّضيٌِ تَليذ هحػَال ثِ ػٌَاى هحذٍديت ثِ ّوشاُ سبيش هحذٍديتّثب سثغش اٍل ايثي
هبتشيس سبختِ ضذ .هقذاس تبثغ ّذف (حذاکثش کشدى دسآهذ ًبخبلع)  ٍ 1/ 28 10هقثذاس ًْثبيي
12

11
هشثَط ثِ هحذٍديت ّضيٌِ  4 / 16 10ثشآٍسد ضذ .دس هشحلِ ثؼذ ثب حذاقل کثشدى ّضيٌثِ تَليثذ
هحػَال ثِ ػٌَاى تبث غ ّذف ٍ دس ًظشگشفتي دسآهذ ًبخبلع ثِ ػٌَاى هحذٍديت ثثِ ّوثشاُ سثبيش
هحذٍديتّب سغش دٍم ايي هبتشيس سبختِ ضذ .هقذاس تثبثغ ّثذف (حثذاقل کثشدى ّضيٌثِ تَليثذ)

11
10
 ٍ 9 / 17 10هقذاس ًْبيي هشثَط ثِ هحذٍديت دسآهثذ ًبخثبلع  3 / 3 10ثثشآٍسد ضثذ .ثثشاي
خلَگ يشي اص غفش ضذى سغش دٍم ايي هبتشيس هقذاس سوت ساست هحذٍديت صهيي دس ايثي هشحلثِ
هسبٍي ثب هقذاس سوت ساست هشحلِ قجل (سغش اٍل هبتشيس) قشاس گشفت (سٍهشٍ ٍ سّوبى .)2003

ثب استفبدُ اص هبتشيس ًتيدِ ًْبيي ٍ دس ًظشگشفتي ػذد فشضي  1ثثشاي ٍ( 2صى هشثثَط ثثِ

ّذف حذاقل کشدى ّضيٌِ) (خذٍل ضوبسُ ( ))4عجق هؼبدلِ (ٍ( 1 )3صى هشثَط ثِ ّذف حذاکثش
کشدى سَد) ثِ غَس صيش هحبسجِ هيضَد:
4.16  1011  9.17  1010
)  0.340612
1.28  1012  3.3  1011

( 1  1 

دس ايي غَس ٍصى هشثَط ثِ ّذف حذاقل کشدى ّضيٌِ ثيطثتش ثثَدُ ٍ ثبػث افثضايص سثَد
ًبخبلع کطبٍسصاى ًبضي اص کبّص ّضيٌِ تَليذ هيضَد.
دس خذٍل ضوبسُ ( )5چْبس الگَي کطت هتفبٍ دس ضشايظ ػذم حتويت ثثب سثغَح هختلثف
احتوثثبل اًحثثشاف ّثثش هحثثذٍديت اص کثثشاى آى( ٍ ) p  1 ٍ p  0.5 p  0.2 p  0.01
ّوچٌيي ي الگَي کطت دس ضشايظ قغؼيت ًطبى دادُ ضذُ است .ايي الگَّب ثب تَخِ ثِ اع ػثب
ٍ ضشايت فٌي هشثَط ثِ ضْشستبى هطْذ ٍ ثب استفبدُ اص ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ ٍ حثل آى ثثِ سٍش
 NISEثذست آهذُ است .ه حظِ هيضَد کِ الگَي ثْيٌِ کطت دس ضشايظ ػذم حتويت ثب سثغر
احتوبل  p  0.01تٌْب ضبهل دٍ هحػَل خيبس ٍ پيبص ثِ تشتيت ثب سغر صيثش کطثتّثبي ٍ 8911
 ّ 9549تبس هيثبضذ .ثب افضايص سغر احتوبل اًحشاف ّش هحذٍديت اص کشاى آى اص  p  0.01ثثِ
( p  1کبّص هيضاى ػذم حتويت) سغر صيش کطثت کثل اص  18460ثثِ  ّ 43299تثبس افثضايص
هييبثذ .الجتِ ايي افضايص ثب ًَسبى ّوشاُ است(ض ل ضثوبسُ (ٍ .))1لثي دس هدوثَع داساي سثيشي
غؼَدي استّ .وچٌيي دس ايي ضشايظ تؼذاد هحػَالتي کثِ دس الگثَي کطثت قثشاس داسًثذ ٍ اص دٍ
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هحػَل ثِ ّفت هحػَل افضايص هييبثذ .دليل افضايص سغر صيشکطت کل ايي است کِ ثب افثضايص
سغر احتوبل  pهقذاس پبساهتش کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظثِکثبسي کثبّص هثييبثثذ ٍ ايثي ثبػث
افضايص هقبديش سوت ساست هحذٍديتّب ضذُ ٍ دس ًْبيت سغر صيشکطت کل سا افثضايص هثيدّثذ.
دليل ًَسبى داضتي افضايص سغر صيشکطت ًيض هشثَط ثِ هتفبٍ ثَدى پبساهتشّثبي کٌتثشل کٌٌثذُ
هيضاى هحبفظِکبسي دس ّش هحذٍديت ثؼلت تفبٍ دس تؼذاد پبساهتشّثبي ًثبهغوئي (  ) nهثيثبضثذ.
سغر صيشکطت کل هحبسجِ ضذُ ثشاي ضثشايظ ػثذم حتويثت دس سثغَح هختلثف  pکثَچ تش يثب
هسبٍي ضشايظ قغؼيت ثذست آهذُاستّ .وچٌيي الگَي ثْيٌثِ کطثت دس ضثشايظ قغؼيثت دقيقثب
هبًٌذ ايي الگَ دس ضشايظ ػذم حتويت ثب سغر احتوبل  p  1هيثبضذ .دليل ايي اهثش غثفش ضثذى
توبم پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي (  ) i  0دس سغر احتوبل  p  1است .سثِ
هحػَل چغٌذس قٌذ کلضا ٍ آفتبثگشداى دس توبم الگَّبي ثْيٌِ کطت حزف ضثذُاًثذّ .وچٌثيي دٍ
هحػَل خيبس ٍ پيبص دس توبم الگَّبي ثشآٍسدي ٍخَد داسًذ .ثب افضايص احتوبل اًحشاف ّش هحذٍديت
اص کشاى خَد اص  p  0.01ثِ  p  1سغر صيش کطت هحػَل گٌثذم اص غثفش ثثِ  ّ 7174تثبس
افضايص يبفتِاست.
خذٍل ضوبسُ ( )6هقبديش ثشآٍسد ضذُ ّ( Z 1ذف هشثَط ثِ حذاکثش کشدى دسآهثذ ًبخثبلع)
ّ( Z 2ذف هشثَط ثِ حذاقل کشدى ّضيٌِ تَليذ) ٍ ( Zتبثغ ّذف کل) دس ضشايظ ػذم حتويثت ثثب
سغَح هختلف ّ ٍ pوچٌيي ضشايظ قغؼيت سا ًطبى هيدّذ .ه حظِ هيضَد کِ ثب افضايص سغَح
احتوبل اص  p  0.01ثِ  p  1هقذاس تبثغ ّذف کل (  ) Zثِ عَس پيَسثتِ اص  47/58ثثِ 76/51
هيليبسد سيبل افضايص هييبثذّ .ذف هشثَط ثِ حذاکثش کشدى دسآهذ ًبخثبلع ًيثض ثثب ايثي ضثشايظ اص
 894/41ثِ  1460/63هيليبسد سيبل افضايص هييبثذ ً .تِ قبثل تَخِ دس ايثي خثذٍل تسثبٍي تَاثثغ
ّذف (  ) Z ٍ Z 2 Z 1ثشآٍسد ضذُ دس دٍ ضشايظ قغؼيت ٍ ػذم حتويت ثب سثغر احتوثبل اًحثشاف
ّش هحذٍديت اص کشاى خَد ثِ هقذاس  ) p  1 ( 1است .دليل ايي اهش ّوبًغَس کثِ قثج ثيثبى ضثذ
غفش ضذى پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي دس  p  1است.
نتيجهگيري و پيشنهادها
دس هغبلؼِ حبضش ثِ تؼييي الگَي ثْيٌِ کطت ثب استفبدُ اص ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفِ ثب اسثتفبدُ
اص سٍش  NISEپشداختِ ضذ .اّذاف هَسد ًظش حذاقل کثشدى ّضيٌثِ تَليثذ هحػثَال ٍ حثذاکثش
کشدى دسآهذ خبلع کطبٍسصاى ثَد .ثشاي اػوبل ضشايظ ػذم حتيوت دس هذل ثشًبهِسيضي چٌذ ّذفثِ
اص هذل ثْيٌِسبصي ثب پبساهتشّبي کٌتشل کٌٌذُ هيضاى هحبفظِکبسي اسثتفبدُ ضثذ .اسثتفبدُ اص ايثي
هذل ثبػ ايدبد گضيٌِ ّثبي هتفثبٍ الگثَي ثْيٌثِ کطثت دس ضثشايظ هختلثف ػثذم اعويٌثبى اص
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دستشسي هٌبثغ هيثبضذ .چْبس الگَي ثْيٌِ کطت ثب استفبدُ اص چْبس سغر احتوبل اًحشاف اص کثشاى
آى هحذٍديت ( )1 ٍ 0/5 0/2 0/01دس ضشايظ ػذم حتويت ثثشآٍسد ضثذ .ثثب تَخثِ ثثِ ايٌ ثِ ثثب
افضايص سغر احتوبل اًحشاف ّش هحذٍديت اص کشاى آى هحذٍديت دسآهذ ًبخبلع ٍ تبثغ ّذف کثل
افضايص هييبثذ اتخبر سيبستّبي کطبٍسصي دس خْثت کثبّص سيسث ٍ افثضايص دسآهثذ ًبخثبلع
پيطٌْبد هيضَد .ايي سيبستّب هيتَاًذ ضبهل سيبستّبي ثيوِاي دس خْت کثبّص سيسث ّثبي
قيوتي يب تَليذي ثبضذّ .وچٌيي استفبدُ اص سيبست قيوت تضويٌي ثشاي هحػَالتي (هبًٌذ گٌثذم
دس هغبلؼِ حبضش) کِ ثب تغييش هيضاى ػذم حتويت دس هذل الگَّبي ثْيٌِ کطت سا تحت تأثيش قثشاس
هيدٌّذ تَغيِ هيضَد.
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پيوست ها:
جدول  -1فهرست عالئن و پاراهترها
مجموعهها:

 : jمجمًػٍ مزثًط ثٍ محصًل j {1,2,..., J } ، j
 : sمجمًػٍ مزثًط ثٍ فصل s {1,2,..., S} ، s

ثٍ مبٌ i {1,2,..., I } ، i
ثٍ وًع کًد t {1,2,..., T } ، t

 : iمجمًػٍ مزثًط
 : tمجمًػٍ مزثًط
 : zمجمًػٍ مزثًط ثٍ وًع آفتکش z {1,2,..., Z} ، z
پارامترها:
 : Aمقدار سمیه قبثل دستزس ثزاي کلیٍ محصًالت
 : ws,iمقدار آة مًرد ویبس ثزاي تًلید َز َکتبر اس
محصًل  jدر فصل َ( sکتبر /متز مکؼت)
 : l s, jمقدار ویزيي کبر مًرد ویبس ثزاي تًلید َز َکتبر اس
محصًل  jدر فصل َ( sکتبر /وفز)
 : f s,t , jمقدار کًد مًرد ویبس اس وًع  tثزاي تًلید َز َکتبر اس
محصًل  jدر فصل َ( sکتبر /ته)
َ : c s , jشيىٍ تًلید يک َکتبر اس محصًل  jدر فصل s
 : m s, jمقدار سبػبت کبر مبشیهآالت کشبيرسي مًرد ویبس ثزاي
تًلید َز َکتبر اس محصًل  jدر فصل s
 : pes, z, jمقدار آفت کش مًرد ویبس اس وًع  zثزاي تًلید َز
َکتبر اس محصًل  jدر فصل َ( sکتبر /ته)
 : a s , jدرآمد وبخبلص حبصل اس تًلید يک َکتبر اس محصًل j
در فصل s

 : L~sتؼداد ویزيي کبر مًجًد در مىطقٍ در
دادههاي تصادفي:
~
 : W s ,iمتًسط مقدار آة مًجًد در مبٌ  iاس فصل s
~
 : Fs , zمقدار کل کًد مًجًد ،اس وًع  tدر فصل s
 : M~ sمقدار سبػبت کبر مبشیهآالت قبثل دستزس در
مىطقٍ در فصل s
~
 : C sوقديىگي مًجًد ثزاي تًلید محصًالت در فصل s
~
 : PE s, zمقدار آفتکش مًجًد اس وًع  zدر فصل s
متغير تصميم:
 : x s, jسطح سيز کشت محصًل  jدر فصل s
متغیزَبي مدل:
 : iپبرامتز کىتزل کىىدٌ میشان محبفظٍکبري
 : biمقبديز سمت راست محديديت i
 : سطح ػدم اطمیىبن مؼیه
 : aiمقدار اسمي دادٌ وبمطمئه در محديديت i
 : âiمقدار اسمي دادٌ وبمطمئه ضزثدر سطح ػدم
اطمیىبن مؼیه ( ) ai 
 : a~iمقدار تصبدفي دادٌ وبمطمئه در محديديت i
 : Fمجمًػٍ امکبنپذيز ثزاي جًاةَبي کبرا است.
) : zq (xمجمًػٍ اَداف
 : lيسنَبي مزثًط ثٍ تبثغ َدف ثزاي َدف l
فصل s

جدول  -2هاتريس نتیجه نهايي با دو هدف حداکثر کردى سود و حداقل کردى هسينه
شرح

درآهد ناخالص

هسينه تولید

حذاکثش دسآهذ ًبخبلع ثب دسًظش گشفتي ّضيٌِ تَليذ ثِ ػٌَاى هحذٍديت

N1

C1

حذاقل ّضيٌِ تَليذ ثب دس ًظش گشفتي دسآهذ ًبخبلع ثِ ػٌَاى هحذٍديت

N2

C2
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جدول -3هقادير هتفاوت پاراهتر کنترل کننده هیساى هحافظهکاري با سطوح هتفاوت  pو n
احتوبل اًحشاف هحذٍديت اص کشاى خَدش ( ) p

n


6
1

0002
5/91
1

0001
6
1

001
4/34
1

003
2/51
1

002
3/33
1

004
1/77
1

006
0
006

005
0/54
1

007
0
002

008
0
0

009
0
0

1
0
0

هنبع :يافتههاي تحقیق
جدول  -4هاتريس نتیجه نهايي براي هدل هربوط به شهرستاى هشهد ( واحد-ريال)
شرح

درآهد ناخالص

هسينه

حذاکثش دسآهذ ًبخبلع ثب دسًظش گشفتي ّضيٌِ تَليذ ثِ ػٌَاى هحذٍديت

1/ 28 1012

4 / 16 1011

حذاقل ّضيٌِ تَليذ ثب دس ًظش گشفتي دسآهذ ًبخبلع ثِ ػٌَاى هحذٍديت

3 / 3 1011

9 / 17 1010

جدول  -5نتايج هربوط به برآورد هدل برناههريسي چند هدفه در شرايط هتفاوت عدم حتویت
سغر صيش کطت (ّ تبس)
ضشايظ ػذم حتويت

ضشايظ قغؼيت

p  0.01

p  0.2

p  0.5

p 1

-

4663

11771

7174

14714

-

5700

-

924

هحصول

هتغیر

گندم

x1,1

7174

جو

x1, 2

5700

-

آفتابگرداى

x2 , 4

-

-

-

گوجه فرنگي

x2 , 5

924

-

-

583

چغندر قند

x2 , 6

-

-

-

-

-

کلسا

x2 , 7

-

-

-

-

-

سیب زهیني

x2 ,8

292

-

-

636

292

خیار

x2 , 9

10184

8911

12754

9807

10184

پیاز

x1,3

13978

9549

7419

11720

13978

ذرت دانه اي

x2,10

5047

-

773

5055

5047

سطح زير کشت کل

A

43299

18460

40323

39572

43299

هنبع :يافتههاي تحقیق
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جدول  -6هقادير هتفاوت  z 2 ، z1و  Zدر شرايط هتفاوت ( واحد -هیلیارد ريال)
شرايط قطعیت
شرح

هتغیر

هدف هربوط به حداکثر کردى

z1

1460/63

شرايط عدم حتویت
p  0.01

p  0.2

p  0.5

p 1

894/41

1084/65

1315/03

1460/63

درآهد ناخالص
هدف هربوط به حداقل کردى

z2

421

257/07

302/68

377/65

421

هسينه
تابع هدف کل

Z

76/51

47/58

66/77

هنبع :يافتههاي تحقیق

شکل  -1سطح زير کشت کل هحصوالت هورد هطالعه با سطوح احتوال هتفاوت P

70/26

76/51

