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تعيين الگوي بهينه تخصيص نهادههاي توليذ به زيربخشهاي کشاورزي
هطتضي ضاػي زّمي*  ،1ػلي کطيوي  ،2فطظاز کطيوي
تبضيد زضيبفت92 /12 /26 :

3

تبضيد پصيطـ93 /03 /18 :

چکيذه
هحسٍزيت هٌبثغ ٍ ػَاهل تَليس اظ ثعضگتطيي چبلفّبي التهبزي اؾت  .اظ ايي ضٍ زض ايي تحميك
ؾؼي قسُ اؾت تب ثب اؾتفبزُ اظ تطکيت ضٍـ التهبزؾٌدي پبًل زيتب ٍ هسل ثطًبهِضيعي ٌّسؾي
(حبلت ذبني اظ ثطًبهِضيعي غيط ذغي) ،الگَيي زض ضاؾتبي ترهيم ثْيٌِ هْنتطيي ًْبزُّبي
تَليس ثِ ظيطثرفّ بي هرتلف کكبٍضظي کكَض تؼييي گطززّ .سف ايي الگَ زؾتيبثي ثِ ثيكتطيي
حدن اضظـ افعٍزُ زض ثرف کكبٍضظي ث ب تَخِ ثِ هحسٍزيت هٌبثغ ٍ ًْبزُّبي تَليس هيثبقس.
هتغيطّبي تهوين زض ايي تحميك همساض ٍ زضنس ثْ يٌِ ترهيم ًيطٍي کبض ،حدن ؾطهبيِگصاضي ٍ
اًطغي ثِ ّط يک اظ ثرفّبي ظضاػت ،ثبغجبًي ،زاهساضي ،عيَض ،ق يالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي
هي ثبقس .زٍضُي ظهبًي هَضز اؾتفبزُ زض ايي تحميك  7ؾبلِ( 1375تب  ٍ ) 1388ثِنَضت همغؼي
هي ثبقسً .تبيح ايي تحميك زضنسّبي ثْيٌِ ترهيم ًْبزُّبي تَليس ضا ثِ ّط يک اظ ظيطثرفّبي
کكبٍضظي تؼييي ًوَزُ کِ حبکي اظ آى اؾت کِ الگَي فؼلي ترهيم ًْبزُّبي ًيطٍي کبض ،حدن
ؾطهبيِگصاضي ٍ ًْبزُي اًطغي زض ظيطثرفّبي کكبٍضظي کكَض ثْيٌِ ًوي ثبقس ٍ ثب اخطاي الگَي
ثْيٌِ پيكٌْبزي کكَض هيتَاًس ثِ  %5اضظـ افعٍزُ ثيكتط(يؼٌي حسٍز  18730هيليبضز ضيبل ) زض
ثرف کكبٍضظي زؾت يبثس.
طبقٍبىذي Q18, C61, E65:JEL

* ًَيؿٌسُي هؿئَل همبلِdr_mraeidehaghi@yahoo.com :
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ياشٌَاي كليذي :ترهيم ثْيٌِ ًْبزُّبي تَليس ،ثطًبهِضيعي غيط ذغي هميس ،ثطًبهِضيعي
ٌّسؾي ،پبًل زيتب ،تبثغ تَليس.
پيشگفتار
زض ايي تحميك هْنتطيي ظيطثرفّبي تَليسي زض ثرف کكبٍضظي کكَض ثِ قف گطٍُ ظضاػت،
ثبغجبًي ،زاهساضي(ؾجک ٍ ؾٌگيي) ،عيَض ،قيالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي تمؿين ثٌسي قسُ
اؾت .ؾَال انلي تحميك اي ي اؾت کِ ثب تَخِ ثِ زٍ ثرف ػطضِ (تَليس) ٍ تمبضب(ههطف)
هحهَالت زض ايي ظيطثرفّب ٍ ّوچٌيي لحبػ هحسٍزيتّبي پيف ضٍي زض هيعاى زؾتطؾي ثِ
هْنتطيي ًْبزُّبي تَليسي زض ايي ظيطثرفّب ،هٌبؾتتطيي الگَي ثْيٌِي ترهيم ًْبزُّب ٍ
ػَاهل تَليس هَخَز زض ثرف کكبٍضظي ثِ ايي ظيطثرفّب چگًَِ ٍ ثِ چِ هيعاًي هي ثبقس؟ اظ
ؾَيي زيگط هْنتطيي ًْبزُّبي تَليسي ثرف کكبٍضظي زض ايي تحميك زض لبلت ؾِ ػبهل ًيطٍي
کبض ،ؾطهبيِ ٍ اًطغي تمؿين قسُ اؾت .الظم ثِ تَضيح اؾت کِ زض ايي تحميك هٌظَض اظ ؾطهبيِ،
هدوَع ؾطهبيِگصاضيّبي نَضت گطفتِ زض ّط يک اظ ظيط ثرفّبي کكبٍضظي کكَض هي ثبقس کِ
هكتول ثط ؾطهبيِگصاضيّبي ثرف ذهَني ،اػتجبضات ،يبضاًِّب ٍ ثَزخِّبي زٍلتي ٍ تؿْيالت
ثبًکي هي ثبقس .ايي زض حبلي اؾت کِ تبثغ ّسف هؿب لِ زض فطآيٌس ترهيم ثْيٌِ هٌبثغ تَليس زض
ايي تحميك ،زؾتيبثي ثِ ثيكتطيي هيعاى اضظـ افعٍزُ ثطاي کكَض زض تَليس ايي هحهَالت ثب تَخِ
ثِ ًيبظ ثرف تمبضب(ههطف) ٍ همساض زض زؾتطؼ ًْبزُّبي تَليس هَضز ًظط (ليَز ٍ هحسٍزيتّب)
هي ثبقس .زّمبًيبى ٍ ّوکبضاى(  ) 1380زض هغبلؼِاي ثِ ترهيم ثْيٌِي ػَاهل زض تَليس اًگَض زض
اؾتبى ذطاؾبى پطزاذتٌس .ايي هغبلؼِ زض عي زٍضُي  ٍ 1378ثط ضٍي  112تَليسکٌٌسُي اًگَض
اؾتبى ذطاؾبى نَضت گطفتً .تبيح ًكبى زاز کِ اکثط کكبٍضظاى ضيؿک گطيع ثَزُ ٍ ثيي همبزيط
ٍالؼي ٍ ثْيٌِي ههطف ًْبزُّب فبنلِي ظيبزي ٍخَز زاضزّ .وچٌيي ػولکطز ثبغساضاى زض خْت
ًبپبيساضي کكبٍضظي ثَزُ ٍ زض ايي فطآيٌس ػَاهل التهبزي ٍ اختوبػي ًمف هْوي ضا ايفب هيکٌس.
نبزلي ٍ ّوکبضاى( )1386زض هغبلؼِاي ثب اؾتفبزُ اظ ثطًبهِضيعي ذغي ثِ ثيكيٌِؾبظي ؾَز زض
ظهييّبي کكبٍضظي پطزاذتٌس .تحميك حبضط زض حَظُي آثريع ثطيوًَس ثِ هؿبحت ّ 9572کتبض زض
اؾتبى کطهبًكبُ ثِهٌظَض ثيكيٌِؾبظي ؾَززّي کبضثطي اضاضي هٌغمِ ثب ضػبيت الگَّبي کبّف
ّسضضفت هٌبثغ ثطاي زؾتيبثي ثِ تَؾؼِي پبيساض نَضت گطفتِ اؾتً .تبيح ثِزؾت آهسُ ًكبى زاز
کِ ثب تَظيغ ثْيٌِي کبضثطي اضاضي ػالٍُ ثط کبّف ّسضضفت هٌبثغ ،ؾَز ؾبالًِ  %18 /62افعايف
يبفتِ کِ ثب کبّف ؾغح اضاضي زين ٍ افعايف اضاضي ثبغي زض هٌغمِ ٍ ثب ضػبيت توبم
هحسٍزيتّبي اػوبل قسُ زض هسل ثِزؾت آهسُ اؾتً .جييبى( ) 1384زض هغبلؼِاي ثِ ثطضؾي
ثْطٍُضي ٍ ترهيم ثْيٌِي ػَاهل تَليس گَقت هطؽ زض زٍ ثرف تؼبًٍي ٍ ذهَني زض اؾتبى
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کطهبى پطزاذت .زض اي ي ضاؾتب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفيٍ 22 ،احس تؼبًٍي ٍ ٍ 150احس
ذهَني اًتربة ٍ زازُّبي الظم اظ عطيك تکويل پطؾكٌبهِ خوغآٍضي گطزيسّ .وچٌيي ثْطٍُضي
ًْبيي ػَاهل تَليس ثب اؾتفبزُ اظ ضّيبفت تبثغ تَليس ٍ زض ًظط گطفتي فطم کبة زاگالؼ هحبؾجِ قس.
زض پبيب ى ًتبيح ايي تحميك ًكبى زاز کِ ثْطٍُضي هتَؾظ ٍ ثْطٍُضي ًْبيي ًيطٍي کبض زض ٍاحسّبي
تؼبًٍي ثيف اظ ٍاحسّبي ذهَني اؾت ٍ ٍاحس تؼبًٍي ٍ ذهَني اظ ًْبزُ زاى هطؽ زض حس ثْيٌِ،
اظ ًيطٍي کبض ثيف اظ حس ثْيٌِ ،اظ ػَاهل تَليس ثْساقت ٍ زضهبى ،آة ٍ ثطق کوتط اظ حس ثْيٌِ ٍ
ٍاحس تؼبًٍي اظ ػبهل تَليس ؾَذت زض حس ثْيٌِ ٍ ٍاحسّبي ذهَني ثيف اظ حس ثْيٌِ اؾتفبزُ
کطزُاًس .هْطاثي ثكطآثبزي(  ) 1384زض هغبلؼِاي ثِ ثطضؾي ثْطٍُضي ٍ ترهيم ػَاهل تَليس زض
هحهَالت ثبغي اؾتبى کطهبى پطزاذت .زض ايي تحميك ثب ًوًَِ گيطي اظ  273ثْطُ ثطزاض ٍ ثب اؾتفبزُ
اظ ترويي تبثغ تَليس ٍ ل يوت هحهَالت ٍ ػَاهل تَليس ،اضظـ تَليس ًْبيي ػَاهل تَليس زض
هحهَالت پؿتِ ،ذطهب ٍ هطکجبت اؾتبى کطهبى هحبؾجِ قسً .تبيح ايي تحميك ًكبى زاز کِ زض
ٍضغ هَخَز ترهيم ثؿيبضي اظ ػَاهل تَليس ثِ عَض ثْيٌِ اًدبم ًويگيطز ٍ ترهيم ثْيٌِي
هٌبثغ هيتَاًس هٌدط ثِ افعايف ؾَزآٍضي ٍ زضآهس کكبٍضظاى گطزز .هحوسي(  ) 1387زض هغبلؼِاي
ثِ ترهيم ثْيٌِي هٌبثغ زض ظضاػت گٌسم اؾتبى فبضؼ پطزاذتِ اؾت .خوؼيت هَضز هغبلؼِ،
گٌسهکبضاى(آثي ٍ زين) اؾتبى فبضؼ ثَزُ کِ ثط اؾبؼ ضٍـ ًوًَِگيطي چٌسهطحلِايً 427 ،وًَِ
اظ گٌسهکبضاى قْطؾتبىّبي قيطاظ ،فؿب ،کبظضٍى ٍ الليس اًتربة گطزيس ً .تبيح هغبلؼِ ًكبى زاز کِ
زض هٌبعك هَضز هغبلؼِ ثطاي توبهي ًْبزُّبي لحبػ قسُ زض هسل ثِخع ًيطٍي کبض ،تَليس ًْبيي
هثجت ٍ کَچکتط اظ تَليس هتَؾظ هيثبقسّ .وچٌيي ثِکبضگيطي اکثط ًْبزُّبي کكبٍضظي فطاتط اظ
حس ثْيٌِ ثَزُ ٍ ثيي الگَي فؼلي ٍ الگَي ثْيٌِ ههطف ًْبزُّب تفبٍت ٍخَز زاضزّ .وچٌيي
ثْطٍُضي ًْبيي ًْبزُّبي لحبػ قسُ زض هسل ثِخع ًيطٍي کبض زض گطٍُ زٍم ثيكتط اظ گطٍُ اٍل اؾت
ٍ زض اکثط هٌبعك هَضز هغبلؼِ هيعاى ثصض ،کَزقيويبي ي ،ؾوَم اثط فعايٌسُ ٍ کبضثطز تطاکتَض ،آة ٍ
ؾغح ظيط کكت اثط کبٌّسُ ثط ضيؿک تَليس ضا ًكبى هيزٌّسً .ظطي ٍ هميؿِ( ) 1388زض هغبلؼِاي
ثِ تحليل ثْطٍُضي ٍ ترهيم ثْيٌِي ػَاهل تَليس ؾَيب پطزاذتٌس .ثِ هٌظَض زؾتيبثي ثِ ايي ّسف
زض ايي هغبلؼِ تَاثغ تَليس ثيَلَغيکي ؾَيب ،ثِ نَضت تَاثغ ذغي ،کبة زاگالؼ ،تطاًؿلَگ ٍ تبثغ
تَليس زضخِ زٍم ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبي تلفيمي هطثَط ثِ اؾتبى گلؿتبى تحت ؾيؿتنّبي هؼبزالت
غيط ذغي ثطآٍضز گطزيسُاًسً .تبيح ترويٌي ًكبى زاز کِ توبهي الگَّب زض ؾغح  0/95هؼٌيزاض
هيثبقٌس .ثطاؾبؼ ًتبيح ايي تحميك ،کكبٍضظاى زض اؾتفبزُ اظ ًْبزُي کَز قيويبيي التهبزي ػول
ًکطزُ ٍ ثيكتط اظ هيعاى ثْيٌِي التهبزي آى ههطف ًوَزُاًسّ .وچٌيي ثبضًسگي ثِ ػٌَاى يک ػبهل
تؼييي کٌٌسُ زض فطآيٌس تَليس ؾَيب هغطح ثَزُ ٍ کكف پصيطي هحهَل ًؿجت ثِ ًْبزُّبي ثبکتطي
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ٍ ثصض ههطفي ٍ ّوچٌيي ثبضًسگي کوتط اظ يک هي ثبقس ٍ ضطيت تبثغ کكف پصيط اؾت .ثٌبثطايي
اؾتفبزُي ثيكتط اظ ايي ًْبزُّب زض ضاؾتبي افعايف تَليس تَنيِ هيگطزز .زض ًْبيت ًيع هثجت ثَزى
اثط ثبضًسگي ًكبى هيزّس کِ ؾطهبيِگصاضي زض ؾيؿتنّبي آثيبضي ثبضاًي تَليس ضا افعايف ذَاّس
زاز .کطيوي ٍ ظاّسي کيَاى(  ) 1389زض هغبلؼِاي ثِ کوک هٌغك فبظي ثِ ترهيم ثْيٌِي
اػتجبضات ثبًکي ثِ هتمبضيبى زض ثرفّبي هرتلف کكبٍضظي پطزاذتٌس .زض ايي تحميك اظ هسل
ثطًبهِضيعي ذغي چٌس قبذهِ فبظي اؾتفبزُ قسُ اؾتً .تبيح تحميك حبکي اظ آى ثَز کِ الگَي
ثْيٌِي ترهيم تؿْيالت ثبيس ثِنَضت  %13 /24ثرف ظضاػت %5 /01 ،ثرف ثبغجبًي%11/62 ،
ثرف زاهساضي %5 /01 ،ثرف عيَض %6/62 ،ثرف قيالت %5 /01 ،ثرف هٌبثغ عجيؼي%5/01 ،
ثرف هبقيي آالت %18 /24 ،ثرف ذسهبت کكبٍضظي %23 /25 ،ثرف نٌبيغ کكبٍضظي ٍ %7/01
ثرفّبي غيط کكبٍضظي تغييط يبثس .اظ ايي ضٍ ،الگَي فؼلي ترهيم اػتجبضات ٍ تؿْيالت ثبًک
کكبٍضظي ثْيٌِ ًجَزُ ٍ ًيبظ ثِ تؼسيل ٍ ثبظًگطي زض زضنسّب ٍ همبزيط تؿْيالت زاضز.
ايي همبلِ زض چْبض ثرف تسٍيي قسُ اؾت .ثرف اٍل همسهِ ،ثرف زٍم ثِ ثيبى هَاز ٍ ضٍـّبي
تحميك ٍ ثرف ؾَم ثِ قطح ًتبيح ٍ ثحث پطزاذتِ اؾت .زض ثرف پبيبًي همبلِ ًيع ًتيدِگيطي ٍ
پيكٌْبزات اضائِ گطزيسُ اؾت.
مواد و روشها
ضٍـ تحميك هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف هطکت اظ ضٍـّبي پيوبيكي ٍ کتبثربًِاي هيثبقس.
ّسف ايي هغبلؼِ تؼييي الگَي ثْيٌِي ترهيم هْنتطيي ًْبزُّبي تَليس (ًيطٍي کبض ،ؾطهبيِ ٍ
اًطغي) ثِ ظيطثرفّبي کكبٍضظي کكَض (ظضاػت ،ثبغجبًي ،زاهساضي ،عيَض ،قيالت ٍ نٌبيغ تجسيلي)
هي ثبقس .ثطاي زؾتيبثي ثِ ايي ّسف اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي التهبزؾٌدي هٌبؾت تبثغ تَليس
ّطيک اظ ايي ظيطثرفّب ضا ثط اؾبؼ هتغيطّبي تهوين هَضز ًظط زض عي زٍضُي تحميك ثطآٍضز
ًوَزُ ٍ ؾپؽ ثب تَخِ ثِ ليَز ٍ هحسٍزيتّبي پيف ضٍي ايي ظيطثرفّب ٍ ثب ثْطُگيطي اظ
ضٍـّبي ثطًبهِضيعي ضيبضي هٌبؾت السام ثِ ثْيٌِؾبظي ٍ تؼييي همبزيط ثْيٌِي آًْب ثطاي ّط يک
اظ ظيطثرفّبي هَضز ًظط هي ًوبيين .زض ايي پػٍّف زض اثتسا ٍ زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ اّساف هؿبلِ
اظ هفَْم تبثغ تَليس ٍ ثطآٍضز آى ثطاي ّط يک اظ ظيطثرفّبي هغطح قسُ اؾتفبزُ هيگطزز .ضاثغِي
(  ) 1فطم کلي تبثغ تَليس ّط يک اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي ضا ًكبى هيزّس.
()1

Y j  Fj ( L j , I j , E j )  j  1,2,3,4,5,6

زض ايي ضاثغ ِ  Y jهؼطف هيعاى تَليس(ثط حؿت تي) ظيط ثرف کكبٍضظي  jام اؾت کِ زض آى
 j  1,2,3,4,5,6ثَزُ ٍ ثِ تطتيت هؼطف اًسيؽ ثرف ظضاػت ،زاهساضي ،ثبغجبًي ،عيَض ،قيالت ٍ
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نٌبيغ تجسيلي هي ثبقسّ .وچٌيي هتغيط  E jهؼطف هيعاى اًطغي ٍ ؾَذت (1ثط حؿت کيلَغٍل) هَضز
اؾتفبزُ زض تَليسات ظيطثرف  jام زض زٍ ثؼس اًطغيّبي فؿيلي ٍ ثطق  I j ،هؼطف هدوَع
ؾطهبيِگصاضيّبي نَضت گطفتِ زض ظيطثرف  jام (ثط حؿت هيليَى ضيبل)  L j ٍ 2ه ؼطف تؼساز
ًيطٍي کبض قبغل زض ظيطثرف  jام (ثط حؿت ًفط) هي ثبقس .اعالػبت هَضز ًيبظ زض ايي پػٍّف اظ
ؾبلٌبهِّبي آهبضي ؾبظهبى خْبز کكبٍضظي ٍ ثبًک کكبٍضظي زض عي ؾبلّبي  1375تب 1388
(الجتِ ثِ نَضت همغؼي) تْيِ گطزيسُ اؾتّ .وچٌيي اظ آًدبيي کِ زازُّبي ؾطي ظهبًي ثطاي
هت غيطّبي هَضز ًظط زض ّط يک اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي هَضز هغبلؼِ ثِعَض کبهل هَخَز ًجَز ٍ
تٌْب ايي زازُّب ثطاي ثطذي اظ همبعغ ظهبًي(ؾبلّبي 1385 ،1383 ،1380 ،1379 ،1378 ،1375
ٍ  ٍ ) 1388اظ ؾَيي زيگط ثطاي ثطذي اظ اؾتبىّبي کكَض هَخَز هي ثبقس؛ لصا ثطاي ضفغ ايي هكکل
تَاثغ تَليس ثطاي ّطيک اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي زض هْنتطيي اؾتبىّبي تَليسکٌٌسُي ايي
هحهَالت ٍ زض عي همبعغ ظهبًي زض زؾتطؼ ثِ کوک ضٍـ پبًل زيتب ثطآٍضز گطزيس  .لصا ضٍـ
التهبزؾٌدي هَضز اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف ضٍـ پبًل زيتب هي ثبقس .الظم ثِ شکط اؾت کِ ثب تَخِ
ثِ اّساف هؿب لًِ ،تبيح هغبلؼبت ٍ تحميمبت پيكيي ،زض زؾتطؼ ًجَزى آهبض ٍ اعالػبت کبفيٍ ،خَز
پيچيسگيّب ٍ هكکالت فطاٍاى زض تحليلّبي آهبضي هطثَط ثِ هسل پبًل زيتب زض تَاثغ تطاًؿلَگ ٍ
تطاًؿسًتبل ٍ اظ ّوِ هْنتط ؾبظگبضي ثبالي ثرف کكبٍضظي ثب تبثغ تَليس کبة زاگالؼ زض ايي
تحميك اظ فطم تجؼي ايي تبثغ اؾتفبزُ قسُ اؾت  .3زض هطحلِي ثؼس ًيع ثؼس اظ ثطآٍضز تَاثغ تَليس
ًظط ثطاي ّط يک اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي ،ثْيٌِؾبظي ترهيم ًْبزُّبي هَضز ًظط ثب ّسف
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زؾتيبثي ثِ ثيكتطيي هيعاى اضظـ افعٍزُ لبثل اؾتحهبل اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي کكَض ٍ ثب تَخِ
ثِ هحسٍزيت هَخَز ثِ نَضت ضاثغِي (  ) 2فطهَلِ هيگطزز.
6

6

j 1

j 1

)  V jY j   V j F j ( L j , I j , E j

MAX
S .T :

()2

G ( L j , I j , E j )  b  i  1,2,..., m
i

i

Lj , I j , E j  0

زض ايي ضاثغِ  G iهؼطف فطم تبثؼي هحسٍزيت  iام زض فطآيٌس تَليس هحهَل زض ظيطثرفّبي
کكبٍضظي هَضز ًظط هي ثبقس .ايي ضاثغِ هيتَاًس ثؿتِ ثِ ًَع هحسٍزيت ذغي يب غيط ذغي ثبقس.
ّوچٌيي  b iهؼطف هيعاى زض زؾتطؼ هٌبثغ ثطاي هحسٍزيت  iام هي ثبقس .زض ضاثغِي ( V j ) 2
هؼطف هيعاى اضظـ افعٍزُ تَليس قسُ تَؾظ ّط تي هحهَل ثرف کكبٍضظي  jام اؾت .زض ضاثغِي

(  )2هتغيطّبي تهوين يب ّوبى هدَْالت هؿبلِ همبزيط ثْيٌِ ّط يک اظ ًْبزُّبي اًطغي ٍ ؾَذت
(غٍل ) ،حدن ؾطهبيِگصاضيّبي نَضت گطفتِ (هيليَى ضيبل) ٍ حدن ًيطٍي کبض قبغل (ًفط) زض
ّطيک اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي هَضز ًظط هيثبقس کِ زض ًْبيت ٍ ثب حل ايي هسل ثطًبهِضيعي
غيطذغي هيتَاى همبزيط ٍ ؾپؽ زضنسّبي ثْيٌِي آًْب ضا تؼييي ًوَز .اظ ؾَيي زيگط ثب تَخِ ثِ
ؾبذتبض کبة -زاگالؾي تبثغ ّسف ٍ ثطذي اظ هحسٍزيتّبي ثِکبض ضفتِ زض ضاثغِي ( ،) 2هيتَاى
ثطاي حل ايي هسل ثطًبهِضيعي غيطذغي اظ الگَضيتن حل هسلّبي ثطًبهِضيعي ٌّسؾي  1ثْطُ خؿت
کِ ايي هَضَع يکي ز يگط اظ هعيتّبي ايي تحميك زض ثحث ضٍـ حل هسل هي ثبقس .چطا کِ زض
قطايغي کِ هحمك ثب چٌسيي هتغيط تهوين ٍ تطکيجي اظ تَاثغ غيطذغي زض ت بثغ ّسف ٍ ّوچٌيي
ليَز ٍ هحسٍزيتّبي هؿب لِ هَاخِ ثَزُ ٍ زض ثبًي ايي هحسٍزيتّب ًيع تطکيجي اظ ليَز هؿبٍي ٍ
ًبهؿبٍي هي ثبقٌس ،اؾتفبزُ اظ هسلّبي ثْيٌِؾبظي ؾٌتي ٍ ضٍـّبيي هبًٌس کبى تبکط ثؿيبض
پيچيسُ ثَزُ ٍ هوکي اؾت هحمك ضا زض زؾتيب ثي ثِ اّسف هؿبلِ ثب هكکالت خسي ٍ ػسيسُاي
ضٍثطٍ ؾبظز(خفطؾَى ٍ هبيلعّ .)2007 ،وچٌيي شکط ايي ًکتِ ضطٍضي اؾت کِ زض ايي تحميك اظ
ًطمافعاض  STATAثطاي ثطآٍضز تَاثغ تَليس ٍ آظهَىّبي آهبضي ٍ التهبزؾٌدي پبًل زيتب ٍ ّوچٌيي
اظ ًطم افعاض  MAPLE11ثطاي حل هسل ثطًبهِضيعي ضيبضي ٌّسؾي هميس اؾتفبزُ قسُ کِ زض
ازاهِ ثِ تكطيح خجطي ايي تکٌيکّب پطزاذتِ هيقَز.

)1- Geometric Programming (GP
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الف) ريش دادٌَاي تلفيقي وامتًازن
1

لجل اظ ثحث زض هَضز ضٍـ زازُّبي تلفيمي زض اثتسا الظم اؾت تب هعايبي اؾتفبزُ اظ ايي ضٍـ
هغطح گطزز .اٍليي هعيت ايي ضٍـ فطاّن آٍضزى اهکبى اًساظُگيطي اثطات هتغيطّبي هؿتمل ّن زض
عَل ظهبى ٍ ّن زض ثيي همبعغ (اؾتبىّب) هي ثبقسّ .وچٌيي ػالٍُ ثط هعيت فَق ،ا يي ضٍـ ًؿجت
ثِ زازُّبي ؾطي ظهبًي ٍ همغؼ ي  ،2هعايبي زيگطي ًيع زاضا اؾت  .ثطاي هثبل زض ايي ضٍـ ،تؼساز
هكبّسُّبي لبثل زؾتطؾي افعايف ه ييبثس .ظيطا ّن اظ زازُّبي ؾطي ظهبًي ٍ ّن اظ زازُّبي
همغؼي اؾتفبزُ ه يگطزز ٍ لصا ثب زازُّبي ثيكتط هيتَاى ثطآٍضزّبي لبثل اعويٌبىتطي ثِزؾت
آٍضزّ .وچٌيي ايي ضٍـ ،اثعاض هغوئيتطي ضا ثطاي تحليل هبّيت خوالت اذالل هكبّسُ ًكسُ ٍ يب
ًْفتِ فطاّن ه يؾبظز .اظ ؾَيي زيگط ضٍـ زازُّبي تلفيمي ايي تَاًب يي ضا زاضز تب ًبّوؿبًي ٍاضيبًؽ
اًفطازي ضا کٌتطل ًوبيس .ثب ايي تفبؾيط شکط ايي ًکتِ ضطٍضي اؾت کِ ضٍـ زازُّبي تلفيمي
ًبهتَاظى زاضاي هسلّبي هتفبٍتي اؾت ٍ يکي اظ هْنتطيي چبلفّب زض ايي ضٍـ ،اًتربة هسل
هٌبؾت ثطاي تدعيِ ٍ تحليل اؾت کِ ثطاي اًتربة ثْتطيي ٍ هٌبؾتتطيي ضٍـ ثطآٍضز هي ثبيؿت اظ
آظهَىّبي آهبضي اؾتفبزُ ًوَز .ثِ عَضکلي هسل ضگطؾيَى ثب تَظيغّبي خعء ذغبي يکعطفِ
ًبهتَاظى ثِ نَضت ضاثغِي (  ) 3هيثبقس.
()3
i  1,2,..., N ; t  1,2,..., Ti

uit  t  vit

yit    X it   uit

کِ زض آ ى  X itيک ثطزاض ضگطؾيًَ ي  (k  1) 1؛ )  ٍ i ~ N (0,  2هؿتمل اظ
)  vit ~ N (0, v2اؾت .ايي هسل ًبهتَاظى اؾت؛ ثِ ايي هؼٌي کِ  Nهمغغ هكبّسُ قسُ ٍخَز
زاضز کِ عَل زٍضُي ظهبًي آًْب هتفبٍت اؾت (  Tiثطاي  .) i  1,2,..., Nثب ًَقتي ايي هؼبزلِ ثِ
قکل ثطزاضي زاضين:

y  l Nt  X    Z  

  Z   v
کِ زض آ ى  Z ٍ yثِتطتيت ثب اثؼبز ّ n k ٍ n 1ؿتٌس ٍ ّوچٌي ي )    ( ,  ؛

 Z  ln , X ؛  n   Ti؛ )  lT ٍ Z  diag (lTيک ثطزاض ثب اثؼبز  Ti؛   (1 ,...,  N )
I

I

ٍ ّ v  (v11,..., v1T1 ,..., vN1,..., vNTN )ؿتٌس .ثب ايي تفبؾيط ضٍـ حسالل هطثؼبت هؼوَلي ثط
زازُ ّبي ًبهتَاظى ثِ نَضت ظيط تؼييي هي گطزز.

ˆOLS  (Z Z ) 1 Z y

1- Pooling Data
2- Time Series & Cross Section
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زض ايي حبلت  OLSثْتطيي ثطآٍضزگط ذغي ثسٍى تَضـ اؾتٍ .لتي کِ خعء ٍاضيبًؽ   2ثطاثط ثب
نفط ثبقس ٍ حتي ٍلتي کِ هثجت اؾت؛ ثطآٍضزّبي ٌَّ OLSظ ثسٍى تَضـ ٍ ؾبظگبض اؾت ،اهب

ًجبيس فطاهَـ کطز کِ ذغبّبي اؾتبًساضز آى ثب تَضـ ّؿتٌس .ثب ايي تفبؾيط پؿوبًسّبي OLS
ˆً كبى زازُ هيقًَس(ثبلتبگي.) 2006،
ثٍِؾيلِي ˆ y  Z
OLS

OLS

9

ب) مذل اثرات ثابت ي آزمًن  Fمقيذ
اگط زض هسل ضگطؾيًَي ضاثغِي (  i ، ) 3ثبثت ثبقس زض ايي نَضت ايي هسل ضگطؾيًَي هي ثبيؿت ثب
هتغيطّبي هدبظي ثطآٍضز گطزز .ثِ ػجبضت ؾبزُتط هسل اثطات ثبثت يک ًوًَِ ؾبزُ ضگطؾيَى ذغي
اؾت کِ زض آى خولِ ػطو اظ هجساء ثيي همبعغ تغييط هي ًوبيس .ضاثغِي ظيط حبلت کلي هسل اثطات
ثبثت ضا ًكبى هيزّس.

i  1,2,..., N ; t  1,2,..., Ti

yit  i  X it   it

کِ زض آى فطو قسُ اؾت کِ ّ X itب هؿتمل اظ ّ itب ّؿتٌسّ .وبًغَض کِ هالحظِ هيگطزز
اًسيؽ  iزض خولِ ػطو اظ هجساء لطاض زازُ قسُ اؾت .ايي هَضَع ثيبى هيزاضز کِ ػطو اظ هجساء
ثطاي همبعغّب هيتَاًٌس هتفبٍت ثبقٌس .ايي تفبٍت هيتَاًس ثِزليل ٍخَز پيچيسگيّبي ذبل ّط
همغغ ًظيط ؾجک ،انَل ٍ يب فلؿفِ هسيطيتي ،قطايظ هحيغي ٍ التهبزي ٍ غيطُ ايدبز گطزز.
ػجبضت اثطات ثبثت ثِ ايي زليل اؾت کِ ثب ٍخَز هتفبٍت ثَزى ػطو اظ هجساء زض همبعغ ،ػطو اظ
هجساء ّط همغغ زض عَل ظهبى تغييط ًويکٌس .ثبيس تَخِ زاقت کِ اگط  Tثبثت ثبقس ٍ  Nثِ ؾوت

ثي ًْبيت هيل ًوبيس ،زض ايي نَضت فمظ ثطآٍضزگط اثطات ثبثت ثطاي ثطآٍضز  ؾبظگبض اؾتّ .وچٌيي
ٍلتي هسل هٌبؾت اثطات ثبثت اؾت ،زض ايي نَضت ثطآٍضز هسل (  ) 3ثٍِؾيلِي حسالل هطثؼبت
تلفيمي  2يب )  (PLSتروييّبي ًبؾبظگبض ٍ تَضـزاض اظ پبضاهتطّبي ضگطؾيَى ضا ايدبز هيًوبيس ،ظيطا
 PLSهتغيطّبي هدبظي اًفطازي ضا حصف هيکٌس .زض حبلي کِ آًْب ثطاي هسل کبهال هٌبؾت
ّؿتٌس .آظهًَي کِ هيتَاًس اّويت ايي هتغيطّبي هدبظي ضا ًكبى زّس ،آظهَى  Fهميس اؾت .زض
ايي آظهَى فطضيِي نفط ثِنَضت  H0 : 1  2  ...   N 1  0زض ًظط گطفتِ هيقَز ،الظم
ثِ تَضيح اؾت کِ ايي آظهَى ثِ آظهَى  Fليوط ًيع هكَْض ثَزُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِي ( )4
هيتَاى همساض  Fآى ضا هحبؾجِ ًوَز.
()4



R

2
 RPLS
)/( N  1
 FN 1, N (Ti 1)k
) (1  R ) /( NT  N  K
2
FE
2
FE

F

1 -Fixed Effects
)2 -Pooling Least Squares (PLS
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2
2
 ، RPLSثِتطتيت  R 2ثِ زؾت آهسُ اظ ضگطؾيَى غيط هميس ٍ هميس هي ثبقٌس.
ٍ RFX
کِ زض آى

ّوچٌيي  Nتؼساز همبعغ K ،تؼساز پبضاهتطّب زض ضگطؾيَى غيطهميس ٍ ً Tiيع تؼساز ؾطي ظهبًي
اؾت .زض ايي حبلت اگط  Fهحبؾجِ قسُ اظ  FN 1,N (Ti 1)kثعضگتط ثبقس ،آًگبُ فطضيِي نفط ضز
هي قَز ٍ زض ايي نَضت ضگطؾيَى هميس کِ ثب ضٍـ  PLSثطآٍضز قسُ ثياػتجبض ثِ ًظط هيضؾس ٍ زض
ًتيدِ ثطآٍضز ثِ ضٍـ تلفيمي اثطات ثبثت تطخيح زازُ هيقَز(چٌگ.) 2003 ،
2

ج)مذل اثرات تصادفي  9ي آزمًن َاسمه
زض هسل اثطات ثبثت ثِ زليل ظيبز ثَزى هتغ يطّبي هدبظي ،زضخِ آظازي کبّف هي يبثس .ثِ ػجبضت
زيگط اظ آًدب کِ زض ايي ضٍـ اگط تؼساز همبعغ ظيبز ثبقس ،ؾجت هيقَز تب تؼساز ثؿيبض ظيبزي
هتغيطّبي هدبظي اؾتفبزُ قَز .زض ايي نَضت ؾ جت اظ زؾت ضفتي زضخِ آظازي هيقَز .ثطاي ضفغ
ايي هكکل ضٍقي پيكٌْبز قسُ اؾت کِ تَؾظ عطفساضاًف هسل اخعاي ذغب )  3 (ECMيب هسل
اثطات تهبزفي ) ً (REبهيسُ هيقَز .هسل پبيِ ثطاي  REثِ نَضت ضاثغِي (  ) 5هي ثبقس:

()5
yit  i  X it   it
i  1,2,..., N ; t  1,2,..., Ti
کِ زض آى   iيک هتغيط تهبزفي ثب يک همساض هيبًگيي اظ ( ثسٍى اًسيؽ  ) iاؾت ٍ همساض ػطو اظ

هجساء ثطاي ّط همغغ هيتَاًس ثِنَضت ضاثغِي ظيط ثيبى قَز:
() 6
i  1,2,..., N

i     i

کِ   iيک خولِ ذغبي تهبزفي ثب هيبًگيي نفط ٍ ٍاضيبًؽ   e2اؾت .ثب خبيگعيٌي ضاثغِي ( ) 6زض
(  ) 5زاضين:
yit  i  X it   it   i  i  X it    it
کِ  it   i   itاؾت .ثِ ػجبضت ؾبزُتط زض ايي هسل خعء اذالل هتكکل اظ زٍ ثرف اؾت .يکي

  iکِ خعء اذالل همغغ اؾت ٍ زيگطي  itکِ خعء اذالل تطکيت همغغ ٍ ؾطي ظهبًي اؾت .هسل
اخعاي ذغبء ث ِ ايي زليل ثِ ايي ًبم ذَاًسُ هي قَز کِ خولِ اذالل هطکت قبهل زٍ (يب ثيكتط)
خ عء ذغب اؾت .زض هَضز ثطآٍضز ثِ ضٍـ اثطات ثبثت ٍ تهبزفي اتفبق ًظط ٍخَز ًساضزّ .بؾوي
آظهًَي ضا ثطاي تكريم ضٍـ ثطآٍضز اضائِ ًوَزُ اؾت .ثط اؾبؼ ايي آظهَى فطضيِ نفط زال ثط ايي
اؾت کِ ضٍـ اثطات تهبزفي کبضا ٍ ؾبظگبض اؾت ٍ فطضيِي همبثل هجتٌي ثط ايي اؾت کِ ضٍـ
اثطا ت ثبثت کبضا ٍ ؾبظگبض اؾت .آظهَى ّبؾوي ثط پبيِي تفبٍت همساض ضطايت ثطآٍضزي زض زٍ ضٍـ

اضائِ قسُ اؾت .ثط ايي اؾبؼ آهبضُ آظهَى ّبؾوي ثِ نَضت شيل تؼييي هيگطزز .زض نَضتيکِ  2
1- Random Effects
2- Hausman Test
)3- Error Components Model (ECM
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هحبؾجبتي اظ   2ثب زضخِ آظازي  kثيكتط ثبقس ،آًگبُ فطضيِي نفط ضز قسُ ٍ ضٍـ تلفيمي اثطات
ثبثت اًتربة هيگطزز(چٌگ.) 2003 ،

ˆw   k2 1  bˆ  ˆ  1 bˆ  
ˆ  var bˆ  ˆ  var bˆ  var 
د)بروامٍ ريسي َىذسي
يکي زيگط اظ اًَاع هسلّبي ثطًبهِضيعي ضيبضي ،هسل ثطًبهِضيعي ٌّسؾي هي ثبقس .ايي هسل













 

ثطًبهِضيعي زاضاي کبضثطزّبي ثؿيبض ٍؾيؼي زض هؿب ئل هسيطيتي ،التهبزي ٍ هٌْسؾي هيثبقس.
ؾبزُتطيي هسل ثطًبهِضيعي ٌّسؾي ،هسل ًبهميس اؾت .فطم کلي ايي هسل ثطًبهِضيعي ّوبًٌس
ضاثغِي (  ) 7هي ثبقس(خفطؾَى.) 2005 ،
()7

n

m

j 1

i 1

MIN ( MAX )  Z ( X )   Ci ( X j ij ) aij  R, Ci  0
a

زض ايي ضاثغِ  R ( aij  Rهؼطف هدوَػِ اػساز حميمي هي ثبقس) ٍ  Ciاؾکبلطّبي ثبثت هثجت
ّؿتٌسّ .وبًغَض کِ هالحظِ هيگطزز ،ايي تبثغ هؼطف هدوَع  mتبثغ کبة -زاگالؼ هيثبقس.
اٍليي ضاّي کِ ثطاي حل ضاثغِي (  ) 7ثِ شّي ّط ذَاًٌسُاي ذغَض هيکٌس ،اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي
ثْيٌِؾبظي کالؾيک اؾت .ثطاي ايٌکبض ثِهٌظَض ؾبزُ کطزى هسل فطو هيقَز کِ:
()8

 i  1,2,..., m

aij

n

) Pi ( X )   ( X j
j 1

ثب خبيگصاضي ضاثغِي ( ) 8زض تبثغ (  ،) 7هسل ثطًبهِضيعي ٌّسؾي هصکَض ثِنَضت ضاثغِي ( ) 9ؾبزُ
هيقَز.
m

()9

) MIN  Z ( X )   Ci Pi ( X
i 1

قطط اٍل ثْيٌِ ؾبظي کالؾيک ايي اؾت کِ هكتك اٍل تبثغ ًؿجت ثِ هتغيطّب ثبيس ثطاثط ثب نفط لطاض
زازُ قَز ٍ ثب حل آى هؼبزالت ،همبزيط ثْيٌِي اٍليِ هكرم هيگطزز .نَضت خجطي قطط هطتجِ
اٍل زض هَضز ضاثغِي (  ) 9ضا هيتَاى زض ضاثغِي (  ) 10هكبّسُ ًوَز.
()10

n
n
m
Z ( X ) m
a
a
  Ci ait X tait 1 (  X j ij )   Ci ait ( X j ij )  0
X t
i 1
i 1
j 1, j t
j 1

هالحظِ هي قَز کِ حل زؾتگبُ هؼبزالت ًكبى زازُ قسُ زض ضاثغِي (  )10ثؿيبض پيچيسُ ٍ زقَاض
اؾت ،اهب اظ آًدبيي کِ ضاثغِي ( ً ) 10كبىزٌّسُي  nهؼبزلِ ٍ  nهدَْل اؾت ،لصا قطط اٍليِ
ٍخَز خ َاة ضا زاضز .ثطاي حل هسل ثطًبهِضيعي ٌّسؾي هصکَض ،فطو هيقَز کِ
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)  X  ( X 1 , X 2 ,..., X nهؼطف ثطزاض خَاةّبي ثْيٌِ فطضي هؿبلِ هي ثبقس .ثب خبيگصاضي ايي
خَاةّب زض ضاثغِي (  ،) 9هيتَاى ضاثغِي (  ) 11ضا اؾترطاج ًوَز(خفطؾَى.) 2005 ،
()11

1

m

i


i 1

و

m

) C P (X
Z ( X )   Ci Pi ( X )  i  i i
 i  1,2,..., m
) Z(X
i 1


ثب ضطة عطفيي اٍليي هؼبزلِ زض ضاثغِي (  ، ) 11ضاثغِي (  ) 12ثِ ؾبزگي اؾترطاج هيگطزز.
) Ci Pi ( X
)  i Z ( X )  Ci Pi ( X
) Z(X

()12

i 

ثب خبيگصاضي ضاثغِي (  ) 8زض ضاثغِي (  ٍ ) 12ضطة عطفيي تؿبٍي زض  ٍ aijخوغ عطفيي ًؿجت ثِ
اًسيؽ  ٍ iثب تَخِ ثِ قطط اٍليِي ثْيٌِؾبظي (ضاثغِي (  ))10هيتَاى ثِ ًتيدِ ًكبى زازُ قسُ زض
ضاثغِي (  ) 13زؾت يبفت.
n

n

ij
Ci  ( X j ) ij  i Z ( X ) 
) Ci aij  ( X j ) ij  i aij Z ( X

a

()13

a

a

j 1

j 1

m

m

i 1

i 1

n

m

j 1

i 1



  Ci aij  ( X j )   i aij Z ( X )   i aij Z ( X )  0  j  1,2,..., n
aij

اظ آًدبيي کِ  Z ( X )  0ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ ضاثغِي ( ) 13هيتَاى ضاثغِي (  ) 14ضا اؾترطاج
ًوَزُ ٍ ثب حل ا يي زؾتگبُ هؼبزالت کِ ذغي ًيع هيثبقس ،همبزيط ثْيٌِي  ضا هحبؾجِ
ًوَز(خفطؾَى.) 2005 ،
( ) 14

?  1  i* 

m



i

i 1

و

m
Z ( X ) 0


 i aij  0
 i1

زض هطحلِي ثؼس ثب کوک گطفتي اظ ضاثغِي (  ٍ ) 12ايدبز تغييطاتي زض آى ،عطفيي ضاثغِي خسيس ضا

ثِ تَاى   iثِ اظاي  i  1,2,..., mضؾبًسُ ٍ ؾپؽ ضٍاثظ ثِزؾت آهسُ ضا زض يکسيگط ضطة
هي ًوبيين .زض هطحلِي ثؼس ثب کوک گطفتي اظ لَاًيي تَاى ضي بضي ٍ ضٍاثظ اؾترطاج قسُ زض
لؿوتّبي لجل ،زض ًْبيت هيتَاى ثِ ضاثغِي (  )15زؾت يبفت .قطح کبهل ػوليبتّبي ضيبضي ٍ
خجطي گفتِ قسُ ضا هيتَاى زض ظيط هكبّسُ ًوَز.
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i

i

m
m
 C P (X ) 
 C P (X ) 
   Z ( X )i    i i

 Z ( X )   i i
i 
i 1
i 1 
 i 

i

i

()15






 n
  ( X j ) aij

 j 1

i

i











m

) Ci Pi ( X

i

i
m
 i 1
 C P (X ) 
C
i 1
 
   i i
 Z ( X )    i
i 
i 1 
i 1  i

m

 n
m
 aij i   aij i 0
 Ci

i 1
i 1

(
X
)





Z
(
X
)



j


j 1
i 1  i


m

m

Z(X ) 

m

 i

 Z ( X ) i 1

i





C
   i
i 1  i
m

اظ آًدبيي کِ زض ضاثغِي (  ) 15همبز يط ؾوت ضاؾت تؿبٍي هَخَز اؾت ،هيتَاى ثب خبيگصاضي آًْب ٍ
هحبؾجِي )  Z (Xهمبزيط ثْيٌِي هتغيطّبي هؿب لِ يؼٌي ّ Xب ضا تؼييي ًوَز ٍ ثِ ايي تطتيت
فطآيٌس حل يک هؿبلِ ثطًبهِضيعي ّ ٌسؾي ًبهميس ثِ پبيبى هيضؾس (خفطؾَى  .)2005 ،1تب ايٌدب هسل
ثطًبهِضيعي ٌّسؾي ثِنَضت ًبهميس تكطيح گطزيسٍ .لي زض ػول ثكط ثب هدوَػِاي اظ هحسٍزيتّب
هَاخِ هي ثبقس کِ ثبيؿتي خْت زؾتيبثي ثِ خَاةّبي ثْيٌِ ٍ زل يك حتوب آًْب ضا زض فطآيٌس
تهوينگيطي ٍاضز ًوبيس .ثطاي ايي هٌظَض هيتَاى نَضت کلي هسل ثطًبهِضيعي ٌّسؾي هميس ضا زض
ضاثغِي ( ) 16هكبّسُ ًوَز(زٍفيي ٍ پتطؾَى .) 2006،2
n

T0

j 1

t 1

Z   c0t  X j .tj
a

) MAX ( MIN
S .T :

() 16

 bi  i  1,2,..., m

a0 itj
j

Ti

n

c  X
it

j 1

 k  1,2,..., K

t 1
n

k

 e X d
j

j

j 1

X j  0, j  1,2,..., n

زض ايي ضاثغِ پبضاهتطّبي  c, d , b, a, eهؼطف ضطايت تبثغ ّسف ،ضطايت فٌي فٌي ٍ ضطايت ؾوت
ضاؾت هسل ثَزُ کِ همبزيط آًْب هؼلَم اؾت ٍ ّ X jب هؼطف هتغيطّبي تهوين ثَزُ کِ همبزيط آًْب ثب
حل هسل تؼييي هي گطزز .پطٍاضح اؾت کِ هسل ثطًبهِضيعي( ) 16يک هسل ثطًبهِضيعي غيطذغي

3

اؾت ٍ لصا ًويتَاى آًْب ضا ثب الگَضيتنّبي هؼوَلي ٍ کالؾيک حل ًوَز ٍ ثطاي حل آى ثبيؿتي اظ
لَاًيي حل هسلّبي ثطًبهِضيعي ٌّسؾي هميس ٍ ثطًبهِضيعي غيط ذغي ثْطُ خؿت کِ تكطيح آًْب
1 - Jefferson
2 - Duffin & Peterson
)3 -Non Linear Programming (NLP
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ذبضج اظ حَنلِ ايي همبلِ هي ثبقس .ثب ايي حبل ًطم افعاضّبيي هبًٌس  MAPLE ٍ MATLABزض
ًؿرِّبي خسيس لبثليت حل ايٌگًَِ هسلّب ضا زاضا هي ثبقٌس.
نتايج و بحث
ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف ايي تحميك ،اثتسا هيثبيؿت تَاثغ تَليس ّط يک اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي
هَضز ًظط ثطآٍضز گطزز .لصا ثب ًگبّي ثِ خساٍل ( ) 1تب ( ) 6ايي هَضَع ضا هيتَاى هكبّسُ ًوَز.
ّوبًغَض کِ هالحظِ هيگطزز ،تبثغ تَليس ثرف ظضاػت ،زاهساضي ،عيَض ٍ ثبغجبًي ثب تَخِ ثِ آهبضُي
 Fليوط هي ثبيؿت اظ ضٍـ پبًل زيتب ٍ ثط اؾبؼ آهبضُ ّبؾوي هي ثبيؿت اظ ًَع  REثطآٍضز گطزز.
ايي زض حبلي اؾت کِ ايي آهبضُ ّب ثطآٍضز تبثغ تَليس ثرف قيالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي ضا اظ
ضٍـ پبًل زيتب ٍ اظ ًَع  FEاػالم هي ًوبيٌس .ثب ايي تفبؾيط نَضت ثطآٍضز قسُي ايي تَاثغ ضا
هيتَاى زض ظيط هكبّسُ ًوَز .ثب ًگبّي ثِ خساٍل ( ) 1تب ( ) 6هالحظِ هيگطزز کِ توبهي ؾِ
ًْبزُي ًيطٍي کبض ،حدن ؾطهبيِگصاضي ٍ اًطغي ثط ضٍي ؾغح تَليس ّط يک اظ ظيطثرفّبي
کكبٍضظي هَضز ًظط زاضاي اثط هثجت ٍ هؼٌيزاض هي ثبقٌس.
تبثغ تَليس ثرف ظضاػت

R 2  88.32

Y1  2.63L10.09 I11.02E10.14

تبثغ ت َليس ثرف زاهساضي

R  88.56

0.35
2

Y2  0.12L

تبثغ تَليس ثرف ثبغجبًي

R  90.42

0.08
3

تبثغ تَليس ثرف عيَض

R 2  89.23

Y4  0.43L04.09 I 40.86E40.26

تبثغ تَليس ثرف قيالت

R 2  87.46

Y5  0.58L05.12 I 50.92 E50.19

تبثغ تَليس ثرف نٌبيغ تجسيلي

2

2

R  90.63
2

E

0.12 0.92
2
2

E

0.23
6

I

Y3  0.82L

0.23 1.05
3
3

E

I

Y6  0.06L I

0.1 1.07
6 6

اظ ؾَيي زيگط ّسف ايي پػٍّف تؼييي الگَي ثْيٌِي ترهيم ًْبزُّبي ًيطٍي کبض ،ؾطهبيِ ٍ
اًطغي ثِ ظيطثرفّبي هرتلف کكبٍضظي ثب ّسف کؿت ثيكتطيي هيعاى اضظـ افعٍزُ اظ ايي ثرفّب
هي ثبقس کِ زض ايي ضاؾتب ًويتَاى اظ هحسٍزيتّبي پيف ضٍي ايي ظيطثرفّب چكن پَقي ًوَز.
لصا ٍاضح اؾت کِ زض ضاُ ضؾيسى ثِ ايي ّسف هحسٍزيتّبيي ٍخَز زاضز کِ اظ هْنتطيي آًْب
هيتَاى ثِ هحسٍزيت حساکثط تؼساز ًيطٍي کبض قبغل زض ثرف کكبٍضظي (هحسٍزيت قوبضُ ،) 1
هحسٍزيت حساکثط حدن ؾطهبيِگصاضيّبي نَضت گطفتِ زض ثرف کكبٍضظي ثب تَخِ ثِ آهبضّبي
هَخَز زض زٍضُي تحميك (هحسٍزيت قوبضُ  ،) 2هحسٍزيت حساکثط هيعاى اًطغي لبثل اػغب ثِ ثرف
کكبٍضظي (هحسٍزيت قوبضُ  ،) 3هحسٍزيت حسالل تمبضبي ثبظاض زاذلي ثطاي هحهَالت کكبٍضظي
(هحسٍزيت قوبضُ  ،) 4هحسٍزيت حسالل تمبضبي ثبظاض زاذلي ثِ تفکيک هحهَالت تَليسي زض ّط
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يک اظ ظيطثرفّبي هَضز ًظط ثب تَخِ ثِ آهبضّبي هَخَز زض زٍضُ تحميك(هحسٍزيتّبي قوبضُ 5
تب  ٍ ) 10هحسٍزيت هثجت ثَزى همبزيط ترهيم ثِ ّط يک اظ ًْبزُّب (هحسٍز يت قوبضُ  ) 10ضا ًبم
ثطز.










6

V   V jY j  1.2 2.63L10.09 I11.02 E10.14  3.7 0.12 L02.12 I 20.92 E20.35










j 1

MAX


 18.30.06 L

 12.5 0.82 L03.23I 31.05 E30.08  9.7 0.43L04.09 I 40.86 E40.26  8.9 0.58L05.12 I 50.92 E50.19
0.23
6

E

0.1 1.07
6 6

I

S .T :

( ) 17

6

6

j 1

j 1

1 :  L j  5425000 2 :  I j  635400
6

4 :  Y j  79000000
j 1

6

3 :  E j  34191675850
j 1

5 : Y1  478000000 6 : Y2  6800000
7  : Y3  7500000 8 : Y4  5300000
9 : Y5  1200000 10 : Y6  3800000
11 : L j , I j , E j  0  j  1,2,...,6
ثب ايي تفبؾيط نَضت کلي هؿبلِي ثطًبهِ ضيعي ضيبضي ٌّسؾي ايي تحميك(حبلت ذبني اظ
ثطًبهِضيعي ضيبضي غيطذغي) ضا هيتَاى زض ضاثغِي ( ) 17هكبّسُ ًوَز .الظم ثِ تَضيح اؾت کِ زض
ايي ضاثغِ  V jه ؼطف هيعاى اضظـ افعٍزُ تَليس قسُ(ثط حؿت هيليَى ضيبل) زض اظاي ّط تي
هحهَل تَليسي زض ظيط ثرف  jام هي ثبقس .زض ًْبيت ثب حل هسل ثطًبهِضيعي ضيبضي غيطذغي
ًكبى زازُ قسُ زض ضاثغِي (  )17هيتَاى همبزيط ٍ ثِ تجغ آى زضنسّبي ثْيٌِ ترهيم ّط يک اظ
ًْبزُي تَليس ضا ثِ ظيطثرف ّبي کكبٍضظي هَضز ًظط تؼييي ًوَز کِ ايي ًتبيح زض خساٍل ( ) 7تب
( ّ ٍ )9وچٌيي قکلّبي ( ) 1تب (  )4لبثل هكبّسُ هي ثبقسّ .وچٌيي ثب همبيؿِي ايي همبزيط ثب
زضنسّبي فؼلي ترهيم ايي ًْبزُّب هيتَاى ثِ ايي هَضَع پي ثطز کِ آيب الگَي فؼلي ترهيم
ايي ًْبزُ ثِ ّط يک اظ ظيطثرف ّبي کكبٍضظي کكَض ثْيٌِ ثَزُ يب ذيط؟ ًتبيدي کِ زض خساٍل ()7
تب (  ) 9لبثل هكبّسُ اؾت.
نتيجه گيري
يکي اظ ثْتطيي ضٍـّبي زؾتيبثي ثِ ثْطُ ٍضي ٍ ضاًسهبى هٌبؾت ثب تَخِ ثِ کويبثي هٌبثغ ٍ
ًْبزُّبي ت َليس ترهيم ثْيٌِ آًْب ثِ فؼبليتّبي هرتلف التهبزي هيثبقس .اهطي کِ ثب ّسف
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ًْبيي ػلن التهبز ًيع ؾبظگبض اؾت .ايي هَضَع ثب تَخِ ثِ خبيگبُ ثرف کكبٍضظي زض التهبز ايطاى
اظ اّويتي ٍيػُ ٍ هضبػف ثطذَضزاض اؾت .ثب ايي تفبؾيط ٍ ثط اؾبؼ ًتبيح ثِزؾت آهسُ اظ ايي
پػٍّف هكرم هيگطزز کِ زض ثرف ًْبزُي ًي طٍي کبض ،الگَي فؼلي ترهيم ايي ًْبزُ زض هيبى
ظيطثرفّبي ظضاػت ،ثبغجبًي ،زاهساضي ،عيَض ،ق يالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي ثِتطتيت ،22 ،62
 %0 /3 ٍ 0/7 ،4 ،11هي ثبقس .ايي زض حبلي اؾت کِ الگَي ثْيٌِ ترهيم ايي ًْبزُ ثط اؾبؼ
همبزيط  %2 ٍ 3 ،7 ،13 ،19 ،56ضا زض هيبى ظ يطثرفّبي فَق پيكٌْبز هي ًوبيس .ثب ايي تفبؾيط
هالحظِ هي گطزز کِ ثط اؾبؼ ًتبيح ايي تحميك الگَي فؼلي ترهيم ًْبزُي ًيطٍي کبض زض
ظيطثرف ّبي کكبٍضظي کكَض ثْيٌِ ًجَزُ ٍ ًيبظ ثِ تؼسيل زض زضنسّبي فؼلي ترهيم ايي ًْبزُ
ٍخَز زاضزّ .وچٌيي زض هيبى ثرفّبي هصکَض ،ثرف ظضاػت ثِ ثيكتطيي ٍ ثرف زاهساضي ٍ
نٌبيغ تجسيلي ثِ کوتطيي هيعاى تغييط ٍ تؼسيل زض زضنسّبي فؼلي ترهيم ًيبظ زاضًسّ .وچٌيي
زض ظهيٌِي ؾطهبيِگصاضي ،الگَي ف ؼلي ترهيم ايي ًْبزُ زض هيبى ظيطثرفّبي ظضاػت ،ثبغجبًي،
زاهساضي ،عيَض ،ق يالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي ثِتطتيت  %23 ٍ 2 ،9 ،18 ،13 ،35هي ثبقس .ايي
زض حبلي اؾت کِ الگَي ثْيٌِي ترهيم ايي ًْبزُ هي ثبيؿت ثِتطتيت ثِ ٍ 4 ،11 ،21 ،9 ،27
 %28ثطاي ظيطثرفّبي فَقالصکط تغييط يبثس .ثب ايي تفبؾيط هالحظِ هيگطزز کِ الگَي فؼلي
ؾطهبيِگصاضي زض ظيطثرفّبي کكبٍضظي کكَض ثْي ٌِ ًجَزُ ٍ ثطاي زؾتيبثي ثِ الگَي ثْيٌِ ًيبظهٌس
تؼسيل کبّف  4 ٍ 8زضنسي زض حدن ؾطهبيِگصاضيّبي ثرف ظضاػت ٍ ثبغجبًي ٍ ثِ تجغ آى
افعايف  5 ٍ 3،2،2زضنسي ثِتطتيت زض ثرفّبي زاهساضي ،عيَض ،قيالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ
تکويلي هي ثبقسّ .وچٌيي زض هيبى ثرفّبي هصکَض ،ثرف ظضاػت ثِ ثيكتطيي ٍ ثرف عيَض ٍ
قيالت ثِ کوتطيي هيعاى تغييط ٍ تؼسيل زض زضنسّبي فؼلي ؾطهبيِ گصاضي ًيبظ زاضًس .زض ثحث
ًْبزُي اًطغي ٍ ؾَذت ًيع الگَي ف ؼلي ترهيم ايي ًْبزُ زض هيبى ظيطثرفّبي ظضاػت ،ثبغجبًي،
زاهساضي ،عيَض ،ق يالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي ثِتطتيت  %22 ٍ 7 ،9 ،18 ،9 ،35هي ثبقس .ايي
زض حبلي اؾت کِ الگَي ثْيٌِي ترهيم ايي ًْبزُ هي ثبيؿت ثِ تطتيت ثِ ٍ 10 ،11 ،12 ،8 ،32
 %27ثطاي ظيطثرفّبي فَقالصکط تغييط يبثس .ثب ايي تفبؾيط هالحظِ هيگطزز کِ الگَي فؼلي
ترهيم ٍ اؾتفبزُ اظ ًْبزُ اًطغي ٍ ؾَذت زض ظيطثرفّبي کكبٍضظي کكَض ثْيٌِ ًجَزُ ٍ ثطاي
زؾتيبثي ثِ الگَي ثْيٌِ ًيبظهٌس کبّف  6 ٍ 1 ، 3زضنسي زض ههطف اًطغي ٍ ؾرت زض ثرف
ظضاػت ،ثبغجبًي ٍ زاهساضي ٍ ثِ تجغ آى افعايف  5 ٍ 3 ،2زضنسي ثِ تطتيت زض ثرفّبي عيَض،
ق يالت ٍ نٌبيغ تجسيلي ٍ تکويلي هي ثبقسّ .وچٌيي زض هيبى ثرفّبي هصکَض ،ثرف زاهساضي ثِ
ثيكتطيي ٍ ثرف ثبغجبًي ثِ کوتطيي هيعاى تغييط ٍ تؼسيل زض زضنسّبي فؼلي ههطف اًطغي ٍ
ؾَذت ًيبظ زاضًس .زض پبيبى ثب ًگبّي ثِ خسٍل ( ) 9هكرم هيگطزز کِ ثط اؾبؼ الگَي ترهيم
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ثْيٌِي ًْبزُّب ،هدوَع تَليسات ظيطثرفّبي ظضاػت ٍ ثبغجبًي ثِتطتيت  %35 /1 ٍ 24 /8کبّف
يبفتِ ٍ زض اظاي آى هدوَع تَليسات ظيطثرفّبي زاهساضي ،عيَض ،قيالت ٍ نٌبيغ تجسلي ثِتطتيت
 %31 ٍ 157 /1 ،31 /9 ،17 /1افعايف هي يبثس .لصا ثط اؾبؼ الگَي ثْيٌِ زض هدوَع هيعاى تَليس
هحهَالت کكبٍضظي کكَض زض حسٍز  %18کبّف هي يبثس .ايي هَضَع زض حبلي اؾت کِ ثب اخطاي
ايي الگَي ثْيٌِ ٍ ثب ٍخَز کبّف  18زضنسي زض هيعاى تَليسات کكبٍضظي ،حسٍز  5زضنس ثِ
هدوَع اضظـ افعٍزُي لبثل اؾتحهبل اظ ظيطثرفّبي کكبٍضظي کكَض افعٍزُ هيقَز کِ ايي
هيعاى ضلوي زض حسٍز  18730هيليبضز ضيبل اؾت .لصا ثب ايي تفبؾيط ٍ ثب تَخِ ثِ همبزيط ٍ
زضنسّبي ثْيٌِ هكرم هي گطزز کِ الگَي فؼلي ترهيم ًْبزُ ثب تبکيس ثط زؾتيبثي ثِ ؾغح
تَليس ثيكتط ثَزُ ٍ چٌساى ثِ هَضَع اضظـ افعٍزُ تَخِ ًكسُ اؾتّ .وچٌيي ثط اؾبؼ ًتبيح ايي
تحميك پيكٌْبز هيگطزز تب زض افعايف ؾْن ًْبزُّبي تَليس ثِ ظيطثرفّبي کكبٍضظي کكَض
ثرف ّبي زاهساضي ،عيَض ،قيالت ٍ نٌبيغ تجسيلي زض اٍلَيت ثيكتطي ًؿجت ثِ زٍ ثرف ظضاػت ٍ
ثبغجبًي لطاض گيطًس.
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