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  ي روغني  نقل دانه و سازي پوياي حمل بهينه

  گردان در ايران آفتاب

  
  *سعيد مقيسه، غالمرضا پيكاني، ايرج صالح

  

  14/9/1388: تاريخ پذيرش  24/10/1386: تاريخ دريافت

  

  چكيده
هاي توليد كاالهاي كشاورزي و قيمت تمام         آن، نقش مهمي در هزينه    نقل و مسايل اقتصادي مربوط به        و   حمل

ونقـل محـصوالت كـشاورزي در         سازي حمـل    ي يك الگوي اقتصادي براي بهينه       ارايه. كند  ها ايفا مي    ي آن   شده

اين مطالعه با هـدف  . ي اين محصوالت تاثيرگذار خواهد بود هاي مربوط، بر قيمت تمام شده  جهت كاهش هزينه  

گـردان از   ي روغني آفتاب ونقل دانه ي حمل ي بهينه ونقل پويا براي تعيين برنامه      ي يك الگوي رياضي حمل     ارايه

) به عنوان مراكـز مـصرف  (كشي  هاي روغن ، به كارخانه)به عنوان مراكز عرضه(مناطق توليدي و مبادي ورودي    

 منطقه و تعداد مراكز مـصرف آن  40كشور گردان در  ي آفتاب ي دانه تعداد مراكز توليد و عرضه  . انجام شده است  

 انجام LINGOافزاري  ي نرم اين مطالعه بر اساس آمار و اطالعات ماهانه و با استفاده از بسته.  كارخانه است7

ونقـل    ي حمـل    جويي اقتصادي در هزينـه      نهادي سبب صرفه    ي پيش   نتايج نشان داد كه اجراي برنامه     . شده است 

ونقل پرداخت شده در  ي حمل  درصد هزينه8/11 ميليون ريال برابر با 436ور به ميزان گردان در كش ي آفتاب دانه

  . شود سال مورد نظر، مي

  

  JEL: C61 بندي طبقه

  

گـردان،   ي روغنـي آفتـاب    نقل، دانه   و  سازي پويا، قيمت تمام شده، الگوي رياضي، حمل         بهينه: هاي كليدي   واژه

  بخش كشاورزي
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  يار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران استاديار و دانش ،كارشناس ارشد مديريت كشاورزيب يبه ترت *

E-mail: saeed.moghiseh@gmail.com  
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  مقدمه

اي را    ي روغني به دليل مصارف گوناگوني كه دارد، جايگاه ويـژه            ا   عنوان دانه  گردان به   آفتاب  

يكي از كاربردهاي مهم و اساسـي       . در ميان محصوالت كشاورزي به خود اختصاص داده است        

ي خوراكي بـراي دام و طيـور          اين گياه، دارا بودن روغن خوراكي براي مصرف انسان و كنجاله          

گردان   ي آفتاب   مين انرژي از يك سو و كاربردهاي گوناگون دانه        نقش حياتي روغن در تا    . است

ي كـشت و   ريـزي بـراي توسـعه    از سوي ديگر، كشورهاي مختلف از جمله ايران را بـه برنامـه         

هـا نيازمنـد توجـه        ريـزي   از مواردي كه در اين برنامه     . افزايش توليد اين گياه ترغيب كرده است      

ي روغنـي     ي دانـه    ي تخصيص بهينـه     قل و تنظيم برنامه   ون  ي حمل   است، مسايل مربوط به هزينه    

ونقـل   اهميت حمل . كشي است   هاي روغن   ي مورد نياز كارخانه     گردان، به عنوان مواد اوليه      آفتاب

هـاي سـربار و نقـش آن در قيمـت      و مسايل اقتصادي مربوط بـه آن، بـه خـاطر اعمـال هزينـه            

ي  گـردان بـه عهـده    ي روغنـي آفتـاب   نقل دانه و  در ايران حمل  . شود  گر مي   ي كاال جلوه    شده  تمام

 بـا  1346ايـن شـركت در سـال    . هاي روغنـي اسـت   ي كشت دانه شركت سهامي خاص توسعه 

حمايت دولت و براي تحقق افزايش توليد اين محصوالت و سر و سامان دادن به وضـع توليـد             

خريـد  از وظـايف مهـم ايـن شـركت پـس از             . ي مطلوب آن برپـا شـد        كشي و توسعه    و روغن 

ي   تن دانـه 24247 به ميزان 1383در سال  . كشي است   هاي روغن   محصول، انتقال آن به كارخانه    

هاي مختلـف از منـاطق گونـاگون          ي كارخانه   گردان توليد شده در داخل كشور، به وسيله         آفتاب

گردان بيـانگر اختـصاص    ي آفتاب حجم باالي مبادالت دانه. كشور خريداري و حمل شده است  

سازي و  ونقل آن است كه تا به حال بررسي اصولي و علمي براي بهينه         نگفتي بابت حمل  مبالغ ه 

ي بـاالي روغـن       با توجه به مصرف سرانه    . هاي مربوط به آن صورت نگرفته است        كاهش هزينه 

ي محـصول بـا    ي الگوي اقتـصادي مناسـب بـراي توزيـع بهينـه            ريزي و ارايه    نباتي، لزوم برنامه  

ي الگـوي     اين مطالعـه بـا هـدف ارايـه        . مسايل مهم توليد اين محصول است     ترين هزينه، از      كم

گردان صـورت   ي روغني آفتاب ونقل دانه ي حمل ي بهينه ونقل و براي تعيين برنامه      رياضي حمل 

  . گرفته است



١٢٣   … گردان ي روغني آفتاب سازي پوياي حمل و نقل دانهبهينه 

ونقل محصوالت گوناگون، مطالعات مختلفي انجام شده است كه در زير به              ي حمل   در زمينه   

ريـزي خطـي    در تحقيقي با عنوان كاربرد برنامه) 1384(چيذري . شود شاره مي ها ا   مواردي از آن  

 بنـدر جنـوبي     11ونقل محصوالت دريايي در ايران، بـر مبنـاي            در تعيين الگوي اقتصادي حمل    

به عنوان نقـاط  ( سردخانه 55و ) به عنوان نقاط تقاضا( استان 28،  )به عنوان نقاط عرضه   (كشور  

 اقدام به بررسي وضـعيت      LINGOافزار     و به كارگيري نرم    1381آمار سال   ، با استفاده از     )مياني

نتايج به  . ونقل كرد   هاي حمل   ي الگويي براي كاهش هزينه      نقل محصوالت دريايي و ارايه      و  حمل

 16جويي اقتصادي بـه ميـزان         نهادي، حاكي از امكان صرفه      دست آمده از اجراي سناريوي پيش     

  .ونقل محصوالت دريايي در سال مورد مطالعه است لي حم ميليارد ريال در هزينه

ونقل گنـدم   با عنوان تعيين الگوي اقتصادي حمل    ) 1380(ي كياني     اي كه به وسيله     در مطالعه   

سـازي     در كـل كـشور بـراي بهينـه         1379ي توزيـع گنـدم در سـال           در ايران انجام شد، مـساله     

 مبدا ورودي   6ي عرضه،      نقطه 28سي  در اين تحقيق با برر    . نقل اين محصول بررسي شد      و  حمل

نهاد شد، كه در صـورت اجـراي آن            پيش 1379اي براي سال      ي بهينه   ي تقاضا، برنامه     نقطه 28و  

  .آيد نقل به وجود مي و ي حمل  ميليارد ريال در هزينه138جويي در حدود  امكان صرفه

ي   ر ايـران بـه وسـيله      ي كودهـاي شـيميايي د       ي توزيع بهينه    ي ديگري با عنوان شيوه      مطالعه  

ي توزيع كود شيميايي و با اسـتفاده از   اين مطالعه براي كاهش هزينه  . انجام شد ) 1367(حسيني  

ي كود شـيميايي   ي توليدكننده  و بر اساس اطالعات دو كارخانه     1365هاي سال     اطالعات و داده  

د در صـورت  نتـايج نـشان دا  . انجـام شـد  ) هـا  شهرستان( مركز مصرف 240 مبدا ورودي و 8و  

ونقـل كـاهش      ي حمـل    هزينـه )  درصـد  4/13( ميليارد ريال    5/1ي بهينه، درحدود      اجراي برنامه 

  .يابد مي

بـود وضـعيت    ريزي در بـه   اي با عنوان كاربرد برنامه      در مطالعه ) 1380(زاده و منتظري      افندي  

ي    ارايـه  ي تقاضـا بـه       نقطـه  28 مبـدا ورودي و      6ونقل گندم در كشور، با در نظر گـرفتن            حمل

نتـايج نـشان    .  پرداختند 1379ونقل گندم وارداتي در كشور در سال          الگوي اقتصادي براي حمل   

جـويي    ميليـارد ريـال صـرفه   10 در حـدود  1379نهـادي بـراي سـال        داد با اجراي الگوي پيش    

  .آيد نقل گندم به دست مي و ي حمل اقتصادي در هزينه
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گوشـت قرمـز   ) ونقـل  حمل(ي  الگوي توزيع بهينهدر تحقيقي با عنوان    ) 1374(وفادار مقدم     

 منبع توليـد  18سازي توزيع گوشت قرمز در كل كشور از  ي الگويي براي بهينه  در ايران، به ارايه   

 در 1372هاي آمـاري بـراي سـال         داده.  مركز مصرف پرداخته است    18 مبدا ورودي و     2داخل،  

ـ   . چارچوب الگوي اشاره شده تنظيم شده است       MPSX/370ي  ا اسـتفاده از برنامـه  ايـن الگـو ب

بـر اسـاس حـل الگـوي        . اي سازمان برنامه و بودجـه اجـرا شـده اسـت             موجود در مركز رايانه   

 درصـد كـاهش   47/4ونقل و توزيـع نـسبت بـه وضـع موجـود،           ي حمل   نهادي، كل هزينه    پيش

  .يابد مي

نقـل گنـدم    و  سـازي حمـل     در مـورد بهينـه    ) 1374(ي پورحسين     ي ديگري به وسيله     مطالعه  

ي    نقطـه  5ي عرضـه،       نقطـه  31اين تحقيق با اسـتفاده از       . سيلوهاي استان تهران صورت گرفت    

ي   محـدوديت، در قالــب دو دوره 885 متغيـر تـصميم و   1841ي تقاضـا بـا     نقطـه 28ميـاني و  

ريزي خطي توابع هدف و قيود، جواب بهينـه بـه             با استفاده از روش برنامه    . ماهه انجام شد    شش

در . هاي واقعي مقايسه و ديده شد كه اجراي روش فعلي، بهينه نبـوده اسـت                ده با داده  دست آم 

 1373اي كه الگو ارايـه داده اسـت، بـراي حمـل گنـدم در سـال                    صورتي كه از مسيرهاي بهينه    

 ميليـون   375ونقل گندم را براي استان تهران به ميزان           ي حمل   توانست هزينه   شد، مي   استفاده مي 

  .ريال كاهش دهد

ي توليـد و   ريـزي خطـي در برنامـه      اي بـا عنـوان كـاربرد برنامـه          در مطالعـه  ) 1368(توكلي    

 و روش   1367 صنعتي غيرمتمركز و بـا اسـتفاده از آمـار سـال              -ونقل يك مجتمع توليدي     حمل

 مبـدا  4ونقـل محـصوالت توليـدي از     ي توليد و حمل     ونقل ساده، به بررسي كاهش هزينه       حمل

در نتايج اين مطالعه، روشن شده اسـت كـه در صـورت اجـراي               . داخت مقصد پر  19عرضه به   

ونقل در سـال مـورد    ي حمل جويي در هزينه  درصد صرفه 7/47نهادي، در حدود      سناريوي پيش 

  .گيرد مطالعه صورت مي

يـابي ميـزان حمـل كـاال از مبـادي       ريزي و بهينه در يك بررسي براي برنامه ) 1371(قيصري    

ي تقاضـا      نقطه 24 مبدا ورودي و     6هاي مختلف كشور، با در نظر گرفتن          گاه  دريايي به سكونت  

ونقل ساده به اين نتيجـه رسـيد كـه در صـورت اجـراي سـناريوي                   و با استفاده از الگوي حمل     
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جـويي اقتـصادي در         ميليارد ريال صرفه    4/38توانست در حدود      ، مي 1370نهادي در سال      پيش

  .ونقل صورت گيرد ي حمل هزينه

 مقصد مختلـف  17ي توزيع شكر را از چهار مبدا داخلي و خارجي به           مساله) 1965 (1ادتمب  

الكـوي مـورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه، الگـوي             . هاي هند بررسي كـرد      در سطح يكي از ايالت    

.  بـه دسـت آمـد   2اي اوليه با استفاده از روش تخمـين وگـل         ونقل ساده بوده و جواب پايه       حمل

ونقـل بـه      هـاي حمـل     ريزي مربوط، امكان كاهش هزينـه       ن داد كه با برنامه    نتايج اين مطالعه نشا   

  . درصد كاهش وجود داشته است12ميزان 

ريـزي خطـي بـراي طراحـي      در تحقيقي با عنوان استفاده از برنامه   ) 2003(كاران     و هم  3آپايا  

ر چهـار  ونقـل نخـود فرنگـي د    سازي حمل   ي توزيع مواد پروتييني جديد، به بررسي بهينه         شبكه

نتـايج  . ي نخود فرنگي و مواد مغذي پروتييني جديـد پرداختـه اسـت          ي توليدكننده   كشور عمده 

شود نخود فرنگي توليد شده از كـشورهاي هلنـد، فرانـسه،      نشان داد در حالت بهينه، توصيه مي      

ور اي بـه كـش      ونقل جاده   اكراين و كانادا براي انجام مراحل بعدي توليد مواد پروتييني و با حمل            

اي به كشور هلند براي توليد مـواد جديـد            ونقل جاده   اكراين و بعد از انجام مراحل الزم با حمل        

  .پروتييني خواركي منتقل شود

ي  يـابي شـيوه   در ارتباط با بهينـه ) 1993 (4كاران و هم ي مك كنزي مطالعه ديگري به وسيله  

ونقـل   فاده از الگـوي حمـل     بـه ديگـر ايـاالت آمريكـا بـا اسـت            5حمل سويا از ايالت آركـانزاس     

ي سويا درون اين ايالـت        نتايج اين مطالعه نشان داد توزيع بهينه      . ريزي خطي انجام گرفت     برنامه

 به ترتيـب  7 و ايالت تگزاس6هاي نيواورليانز اي و از ايالت گفته شده به ايالت  نقل جاده   و  با حمل 

  .تواند صورت پذيرد ونقل ريلي مي ونقل آبي و حمل با حمل

____________________________________________________ 
1 - Tembad 
2-Vogel`s approximation method 
3 -Apaiah 
4-McKenzie   
5-Arkansas 
6- New Orleans 
7- Texas 
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ي توزيع سيمان در غـرب كـشور تـايوان،        به منظور كاهش هزينه   ) 1997 (1لي هيسينگ شي    

. ريزي خطي اقدام كرد  ونقل سيمان با استفاده از برنامه       ريزي حمل   در تحقيقي به بررسي و برنامه     

 1/74ونقـل مربـوط بـه آن،      ي حمـل    ونقل سيمان، هزينه    ي حمل   نتايج نشان داد با اجراي برنامه     

  .الر كاهش خواهد يافتميليون د

نقـل نيـشكر      و  با عنوان حمل  ) 2003(كاران     و هم  2ي ميالن   ي ديگري كه به وسيله      در مطالعه   

گـونگي   ريـزي خطـي بـه بررسـي چـه         در كشور كوبا صورت گرفت، با استفاده از روش برنامه         

تايج ايـن   ن. ها پرداخته شده است     ونقل نيشكر از مناطق توليدي به كارخانه        ي حمل   كاهش هزينه 

 41893ي حمـل در هـر روز          نهـادي، هزينـه     تحقيق نشان داد در صورت اجراي سناريوي پيش       

  . دالر كاهش خواهد يافت

همان گونه كه در بررسي كوتاه مطالعات انجام شده در مطالب باال ديده شـد، هـيچ يـك از                      

انـد و بـا    ايران نپرداختـه هاي روغني در  ونقل در ارتباط با دانه     سازي حمل   ي بهينه   ها به مساله    آن

توجه به اين كه تحقيق خاصي در اين ارتباط صورت نگرفته است، اين مطالعه در نظـر دارد تـا         

بنـابراين هـدف از     . گردان بررسي كنـد     ي آفتاب   ي دانه   ونقل را در باره     سازي حمل   ي بهينه   مساله

گردان از مراكـز     وغني آفتاب ي ر   ترين مسير اقتصادي حمل دانه      مناسبي    انجام اين مطالعه، ارايه   

بـا ثابـت بـودن      (ونقل اين محصول در ايران        ي حمل   براي كاهش هزينه  توليد به مراكز مصرف،     

  . است) ي عوامل موثر مربوط كليه

  

   تحقيق روش

ريزي خطي، الگوبنـدي و حـل         ترين و سودمندترين كاربردهاي روش برنامه       يكي از ابتدايي    

اي كـه     بـر اسـاس مطالعـه     . ريزي رياضـي اسـت       الگوي برنامه  ونقل در قالب يك     ي حمل   مساله

 3ي هيچكـاك    ونقـل اولـين بـار بـه وسـيله           ي حمـل    انجام داده است، مساله   ) 1374(پورحسين  

____________________________________________________ 
1- Li-Hising Shih 
2-Milan 
3-Hitchcock 
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ونقـل،    الگـوي حمـل   . مورد بحـث قـرار گرفـت      ) 1958 (1ي كوپمنز   و بعدها به وسيله   ) 1941(

ونقـل   ي حمـل  برنامه. اي دارد گستردهي خطي است كه كاربردهاي  سازي شبكه اي از بهينه   نمونه

) پـي  در ي پـي  چنـدين دوره (و يـا پويـا   ) در يك زمان معين(تواند به صورت ايستا  محصول مي 

هدف اصلي در استفاده از اين الگو، يافتن يك سيستم مناسب توزيع كاال است، به               . مطرح باشد 

نقاط مبـدا بـه نقـاط مقـصد، بـه       ونقل فرستادن مقادير مختلف كاال از         ي حمل   اي كه هزينه    گونه

افزون بر ايـن ميـزان توليـد نقـاط مبـدا، متفـاوت بـوده و                 . ي ممكن كاهش يابد     ترين اندازه   كم

هـاي نقـاط مبـدا، بـا مجمـوع       سان نيست، ولي مجمـوع موجـودي   تقاضاي نقاط مقصد نيز يك   

 طـور كلـي     بـه . شـود   تر و يا مساوي در نظر گرفته مي         تر، كوچك   تقاضاهاي نقاط مقصد، بزرگ   

ونقـل   ي حمـل  در مـساله . گيرد  ي ساده و مركب انجام مي       ونقل كاال و خدمات به دو شيوه        حمل

ي   امـا در مـساله    . مطـرح نيـست   ...) انبـار، منـاطق و      (، نقاط ميـاني     j و مقصد    iساده، بين مبدا    

نـابراين در  ب. وجود دارد...) انبار، مناطق و(، نقاط مياني j و مقصد  iنقل مركب، بين مبدا و حمل

توانـد   كه مي(ونقل مركب، ممكن است انتقال محصول از طريق نقاط انتقال مياني          ي حمل   مساله

در نتيجه براي انتقال يك محصول از يك محل به          . انجام گيرد ) مانند ديگر منابع يا مقاصد باشد     

  .ي مختلف وجود داشته باشد ها گزينه محل ديگر امكان دارد ده

گـردان صـورت      ي روغنـي آفتـاب      ونقل دانه   سازي حمل    در ارتباط با بهينه    در اين مطالعه كه     

كـشي بـه    هاي روغن ي عرضه و كارخانه ي توليدكننده به عنوان يك نقطه       گرفته است، هر منطقه   

نهـادي، مبـادي عرضـه بـر          براي افزايش دقت الگوي پيش    . عنوان نقاط تقاضاكننده مطرح است    

هـاي روغنـي و       ي كـشت دانـه      ي شـركت توسـعه      وسـيله بندي صورت گرفته بـه        اساس تقسيم 

براي بررسـي وضـعيت     . كشي، به عنوان مبادي تقاضاكننده مطرح شده است         هاي روغن   كارخانه

تـوان    هاي مربـوط بـه آن در يـك سـال، مـي              سازي هزينه   گردان و بهينه    ي آفتاب   ونقل دانه   حمل

رسـي بـه آمـار     يق كنـوني، دسـت    از آن جا كه براي تحق     . مقاطع زماني خاصي را در نظر گرفت      

ي  دانـه . ونقل به صورت ماهانه استفاده شد پذير بود، براي پويايي الگو از آمار حمل     ماهانه امكان 

كـشي     شده و سپس به قـسمت روغـن         گردان از مناطق عرضه، نخست وارد انبار كارخانه         آفتاب

____________________________________________________ 
1-Kupmens 
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ـ      هاي روغـن  كارخانه. يابد  انتقال مي  ه خـود بـراي مـصرف و    كـشي از موجـودي انبـار متعلـق ب

كـشي    هـا، نزديـك محـل روغـن         انبارهاي هريك از كارخانـه    . كنند  استحصال روغن استفاده مي   

ونقـل پرداخـت      ي حمـل    كارخانه بوده و بابت انتقال دانه از انبار به قـسمت استحـصال، كرايـه              

ونقـل    ي حمـل    ي كارگري براي حمل دانه مطرح است كـه جـزو هزينـه              شود و فقط هزينه     نمي

ونقـل مركـب      ونقل مورد استفاده در اين مطالعه از نوع الگو حمـل            الگوي حمل . شود  ظور مي من

ي  جـايي دانـه   جابـه . در نظـر گرفتـه شـده اسـت    ) يك سال(مدت  ريزي كوتاه  بوده و افق برنامه   

. گيـرد   اي صـورت مـي      ونقل جاده   گردان در داخل كشور و از مبادي ورودي فقط با حمل            آفتاب

جـايي كـاال،      رسي آسان و راحت بـه وسـايل جابـه           اي در كشور و دست      ادههاي ج   گسترش راه 

هـاي روغنـي    جايي محصوالت كشاورزي از جمله دانه اي را در جابه     ونقل جاده   استفاده از حمل  

جـايي حجـم    تـر و امكـان جابـه    ي كم ونقل ريلي به سبب هزينه هر چند حمل. رايج كرده است 

تـر    آهـن در بـيش   ي داليلي مانند گسترده نبودن خطـوط راه  تر كاال، داراي برتري است، ول       بيش

جايي و نيز     گردان به جابه    ي آفتاب   ونقل، حساسيت دانه    مناطق كشور و طوالني شدن زمان حمل      

جـايي   ونقل ريلي براي جابه    وپاگير، باعث استفاده نكردن از حمل       وجود قوانين و مقررات دست    

  . ي روغني شده است اين دانه

ي كـشت   كشي و شـركت توسـعه   رداشت و فرستادن محصول، مديران صنايع روغنقبل از ب    

چنـين   هاي روغني، به صورت ماهانه و بر اساس برآورد ميـزان توليـد و خريـد دانـه و هـم              دانه

ي دريـافتي    بندي ميزان دانه    ها طبق توافق، اقدام به سهميه       كشي كارخانه   امكانات و ظرفيت روغن   

ي روغني فرسـتاده شـده،    نهادي، مقدار دانه پس در الگوي پيش  . كنند   مي ها  از هر يك از كارخانه    

 منـاطق توليـد و   1383در سـال  . هـا اسـت   ي در نظر گرفته شـده بـراي كارخانـه     برابر با سهميه  

هـاي    منطقه و تعداد نقاط تقاضا و يا به عبارتي تعـداد كارخانـه   40گردان،    ي آفتاب   ي دانه   عرضه

  . كارخانه بوده است7گردان  ي آفتاب كشي دانه روغن

  :نهادي در نظر گرفته شده عبارت است از  مفروضاتي كه در مورد الگوي پيش  

گردان در نظـر      ي آفتاب   ي دانه   كننده  كشي، به عنوان نقاط تقاضا و مصرف        هاي روغن   كارخانه .1

 .شود گرفته مي



١٢٩   … گردان ي روغني آفتاب سازي پوياي حمل و نقل دانهبهينه 

اسـت كـه محـصول      گـردان     ي آفتـاب    ي دانـه    ها داراي انبار براي ذخيـره       هر يك از كارخانه    .2

 .شود كشي منتقل مي نخست وارد آن و سپس به قسمت روغن

 .گيرد جايي صورت نمي ي ديگر جابه از انبار يك كارخانه به انبار كارخانه .3

 .هاي سال برابر است ي ماه گردان در كليه ي آفتاب ونقل براي دانه ي حمل نرخ كرايه .4

 . كارخانه تامين شودي هر در الگو بايد مقدار مشخصي از تقاضاي ماهانه .5

 
  ي رياضي الگو

ي      ، الگـو   1383گردان در كشور در سـال         ي آفتاب   ونقل دانه   ي حمل   براي كمينه كردن هزينه     

  :شود نهاد مي رياضي زير پيش

)

)

)

)

) 0,,5

4

jtjt_jtjt3

jtjijt2

itij1

jjtjijt

1STOCK0STOCKX

DEMX

1STOCKU0STOCKX

STOR0STOCKX

PX

.T.S

O1STOCKXCMIN

jtjtijt

jt

j

1j
ijt

j

1j
i

t

j

1j

i

1i
t

t

j

1j
ti

i

1i

j

1j

≥

=

=+

≤+

=

+

∑

∑

∑

∑

∑∑ ∑

=

=

=

=

== =  

  : كه در آن 

  

Cijt :ي توليدي   گردان از منطقه    ي آفتاب   ي حمل هر تن دانه      ي مبدا وسيله    هزينهi ي   به كارخانـهj 

 tي زماني  در دوره

Ojt :ي  هاي روغني كارخانه ي انبارداري دانه هزينهjي زماني    در دورهt  

 Xijt :  ي توليـدي      گردان از منطقـه     ي آفتاب   ي دانه   مقدار حمل شدهi    ي     بـه كارخانـهj  ي    در دوره

  )  بر حسب تن (tزماني 

STOCK1jt :ي  موجودي آخر ماه انبار كارخانهj  ي زماني  در دورهt) بر حسب تن(  

Pit :ي توليدي  گردان از منطقه ي آفتاب مقدار خريد دانهiي زماني    در دورهt) بر حسب تن  (  
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STOCK0jt :ي  موجودي اول ماه انبار كارخانهjي زماني   در دورهt) بر حسب تن(  

STORjt :ي  ظرفيت انبار كارخانهjي زماني   در دورهt) بر حسب تن(  

Ujt :ي  گردان كارخانه ي آفتاب كشي دانه مقدار روغنjي زماني   در دورهt) بر حسب تن(  

DEMjt : ي    گردان به كارخانـه     ي آفتاب   ي دانه   شده  مقدار حملj  ي زمـاني     در دورهt)    بـر حـسب

  )تن

i  :هاي روغني  ي دانه تعداد مناطق توليدكننده)i=1, 2, … ,  I(  

j  :كشي هاي روغن تعداد كارخانه) j=1, 2, … ,  J (و 

t  :هاي مورد مطالعه  تعداد دوره)t=1, 2, … , T (است.  

گـردان خريـداري شـده از     ي آفتاب دهد كه در هر ماه، مجموع دانه      محدوديت اول نشان مي    

محـدوديت دوم نـشانگر آن      . شود  هاي مورد نظر حمل مي      هر منطقه به انبارهاي داخلي كارخانه     

گردان حمل شده به انبار هر كارخانـه و موجـودي اول              ي آفتاب   دانهاست كه در هر ماه مجموع       

محدوديت سوم به معنا است كـه در هـر          . تر باشد   ماه انبار نبايد از ظرفيت انبار آن كارخانه بيش        

گردان حمل شده به انبار هر كارخانه و موجودي اول مـاه              ي آفتاب   التفاوت مجموع دانه    ماه، مابه 

محدوديت . باشد  كشي، برابر با موجودي پايان ماه انبار مي          دانه براي روغن   انبار با مقدار مصرفي   

ي منـاطق عرضـه    گردان حمل شده از كليـه      ي آفتاب   دهد در هر ماه مجموع دانه       چهارم نشان مي  

  .باشد به انبار كارخانه، برابر با تقاضاي آن كارخانه مي

 توجـه بـه تعـدد منـاطق توليـدي،      گـردان بـا   ي آفتـاب  ي حمل دانه    براي منظور كردن كرايه    

شـود كـه      ضـرب مـي  1محـصول )  كيلـومتر -هر تن(ي حمل  ي مناطق مورد نظر در كرايه   فاصله

گردان از مناطق توليدي و مبـادي      ي آفتاب   ي حمل هر تن دانه      حاصل آن به عنوان ميانگين كرايه     

ونقل افـزون     هاي حمل  هزينه. شود  كشي در الگو در نظر گرفته مي        هاي روغن   ورودي به كارخانه  

با جمـع كـردن     . شود  هاي بارگيري، تخليه و ضايعات محصول مي        ي حمل، شامل هزينه     بر كرايه 

گردان   ي آفتاب   ي حمل هر تن دانه      ونقل، هزينه   هاي حمل   ي حمل هر تن محصول با هزينه        كرايه

  :شود آيد كه به عنوان ضرايب تابع هدف در نظر گرفته مي به دست مي

____________________________________________________ 
 . اعالم شده است1383هاي كل كشور براي سال  ونقل و پايانه ي سازمان حمل  مبلغ اين كرايه به وسيله-1
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  : كه در آن 

:Cريال(ي حمل هر تن محصول   هزينه (  

F: ريال(ي حمل هر تن محصول  كرايه(  

c  :ريال(ي بارگيري، تخليه و ضايعات محصول  هزينه(  

f  : و) ريال(كيلومتر –ي حمل هر تن محصول كرايه  

 D : است) كيلومتر(مسافت.  

  

ه وارد انبار آن شده و ممكن است تا پايان ماه در            گردان پس از ورود به كارخان       ي آفتاب   دانه 

شـود كـه بـه     ي انبارداري مي ي دانه در انبار مشمول هزينه به طور طبيعي ذخيره  . انبار باقي بماند  

ونقل در تابع هدف مد نظر قرار         هاي حمل   راه با هزينه    نهادي، هم   دليل اهميت آن در الگوي پيش     

  .  گرفته است

  

  نتايج و بحث 

گردان، نتايج تحليل  ي آفتاب ونقل دانه نهادي حمل يابي الگوي پيش ز بررسي و بهينهپس ا  

 تا 4هاي  گردان است، در جدول ي آفتاب مربوط كه شامل مقدار و مسير بهينه براي حمل دانه

گردان  ي آفتاب ها كه توليد و خريد دانه در برخي ماه.   به صورت ماهانه ارايه شده است11

به سخن ديگر، . نهاد نشده است ي آن نيز پيش اي در ارتباط با حمل بهينه ، برنامهصورت نگرفته

اي توليد و  ونقل نيز انجام گرفته و در زماني كه دانه گردان، حمل ي آفتاب با توليد و خريد دانه

بهشت، تير  هاي فروردين، اردي در ماه. گيرد ونقلي نيز صورت نمي شود، حمل يا خريداري نمي

اي براي  گيرد، در نتيجه برنامه گردان صورت نمي ي آفتاب ند، توليد و يا خريد دانهو اسف

  . شود ها ارايه نمي گردان در طول اين ماه ي آفتاب ي دانه ونقل بهينه حمل

تـر و     گـردان، بـراي بررسـي دقيـق         ي آفتـاب    ونقل دانـه    ي حمل   ي بهينه   ي برنامه   پس از ارايه    

ي نـرگس     هـاي مختلـف، كارخانـه       ي بهينه با وضع موجود در مـاه        ي مقدار حمل برنامه     مقايسه
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گردان در وضـع   ي آفتاب  ونقل دانه   وضعيت حمل ) 1(جدول  . شيراز به عنوان نمونه انتخاب شد     

ي بهينـه     گردان در صورت اجراي برنامـه       ي آفتاب   ونقل دانه   وضعيت حمل ) 2(موجود و جدول    

هـاي   طبـق جـدول  . دهـد   نشان مي 1383 در سال    ي نرگس شيراز را     از مناطق عرضه به كارخانه    

ي  گردان به كارخانـه  ي آفتاب  تن دانه41ي خرامه،   از منطقه  1383شده، در شهريورماه سال       گفته

دهد   گردان نشان مي    ي آفتاب   ي حمل دانه    ي بهينه   نرگس شيراز حمل شده است، اما نتايج برنامه       

 31ي مرودشـت و    تن از منطقـه 10ورماه بايد ونقل در شهري ي حمل كه براي كمينه كردن هزينه 

 ميليـون ريـال   1/0ي خرامه به كارخانه نرگس شيراز حمل شود كه حاصل آن مبلغ        تن از منطقه  

 تـن، از  17ي اراك  مـاه از منطقـه   در دي. ونقـل اسـت   ي حمـل    جويي اقتصادي در هزينـه      صرفه

 تن، 21ي هرات      تن، از منطقه   59ند  ي نهاو    تن، از منطقه   69ي قم      تن، از منطقه   7ي ساوه     منطقه

ي    تن، از منطقـه    46ي نيريز      تن، از منطقه   26ي خرامه      تن، از منطقه   1249ي مرودشت     از منطقه 

ي نـرگس شـيراز       گردان به كارخانه    ي آفتاب    تن دانه  848ي كرمان      تن و از منطقه    106ارسنجان  

  .حمل شده است
  

ي نرگس شـيراز در وضـع    از مناطق عرضه به كارخانهگردان  ي آفتاب مقدار حمل دانه . )1(جدول  

  )تن: واحد(موجود 
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  )1(هاي روغني  ي كشت دانه شركت توسعه: ماخذ
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ي نرگس شيراز در حالت  ز مناطق عرضه به كارخانهگردان ا ي آفتاب مقدار حمل دانه. )2(جدول 

  )تن: واحد(  بهينه
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  هاي تحقيق يافته: ماخذ

ي قم    از منطقه  تن،   11ي ساوه     ونقل بايد از منطقه     ي حمل   در حالت بهينه براي كاهش هزينه       

 تـن،  26ي خرامـه      تن، از منطقه   1249ي مرودشت      تن، از منطقه   21ي هرات      تن، از منطقه   141

 تن حمل شـود     848ي كرمان      تن و از منطقه    106ي ارسنجان      تن، از منطقه   46ي نيريز     از منطقه 

در . گيـرد   جويي اقتصادي صورت مـي      ميليون ريال صرفه   9ي اين اقدامات به ميزان        كه در نتيجه  

نـرگس  ي   تن دانه در حالت بهينه و نيز همين مقدار در وضع موجود، به كارخانه        5628مجموع  

 ميليون ريال   790گردان در وضع موجود كه        ي آفتاب   ي حمل دانه    شود كه هزينه    حمل مي شيراز  

ها نيز    براي ديگر ماه  . يابد   ميليون ريال كاهش مي    623ي بهينه، به      بوده، در صورت اجراي برنامه    

توان به روش باال عمل كرد كه به دليل گـستردگي مطالـب مربـوط، از نوشـتن جزييـات آن             مي

  .شود خودداري مي

هاي باال ارايه شد،  گردان كه در جدول     ي روغني آفتاب    ي حمل دانه    پس از تعيين مقدار بهينه      

ي  ي بهينـه  برنامـه ونقل پرداخته شده است كه بـا اجـراي    ي حمل ي ميزان كاهش هزينه به مساله 
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گـردان    ونقل آفتـاب    نهادي حمل   نتايج حاصل از اجراي الگوي پيش     . گيرد    ونقل صورت مي    حمل

بـه طـوري كـه      ). 3جـدول   (ونقـل اسـت       ي حمـل    ي كاهش قابل توجهي در هزينه       دهنده  نشان

 ميليـون ريـال،     8 درصد، معادل    4/1كاهشي به ميزان    ) بهپاك(ي    ونقل در كارخانه    ي حمل   هزينه

ي جهـان    ميليـون ريـال، كارخانـه   183 درصد برابر با    7/27ي اكسدانه كاهشي به ميزان        كارخانه

ي ناز اصفهان، كاهـشي بـه ميـزان        ميليون ريال، كارخانه   61 درصد برابر با     9/5كاهشي به ميزان    

 درصـد   1/21ي نرگس شيراز كاهشي بـه ميـزان            ميليون ريال، كارخانه   چهار درصد برابر با     8/0

 10 درصـد برابـر بـا      3/33ي فضل نيشابور كاهشي به ميـزان           ميليون ريال، كارخانه   167ر با   براب

 ميليـون  3 درصد برابر بـا    3/2ي كشت و صنعت شمال كاهشي به ميزان           ميليون ريال و كارخانه   

  .ريال خواهد داشت

 3271نـه   ي بهي   گردان در كشور با اجراي برنامه       ي آفتاب   ونقل دانه   ي حمل   در مجموع، هزينه    

ي پرداخـت شـده در سـال      ميليون ريـال هزينـه  3707شود كه نسبت به     ميليون ريال برآورد مي   

 ميليون ريال   436 درصد معادل    8/11جويي اقتصادي در اين هزينه به ميزان            امكان صرفه   1383

  .وجود داشته است
  

گردان در  ي حمل آفتاب ي بهينه ونقل وضعيت موجود با  برنامه ي حمل ي هزينه مقايسه. )3(جدول 

  1383سال 
شده در  ي پرداخت هزينه كارخانه

 )ميليون ريال (83سال 

شده در  ي پرداخت هزينه

 )ميليون ريال(حالت بهينه 

كاهش هزينه در حالت 

 )ميليون ريال(بهينه 

درصد كاهش 

 هزينه

 %4/1 8  564 572 بهپاك

 %7/27 183 477 660 اكسدانه

 %9/5 61 975  1036 جهان

 %8/0 4 482 486 ناز اصفهان

 %1/21 167 623 790 نرگس شيراز

 %3/33 10 20 30 فضل نيشابور

 %3/2 3 130 133 كشت و صنعت شمال

 - 436 3271 3707 جمع

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
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  گيري نتيجه

اي در  گردان با توجه به مصارف مختلف آن، جايگاه ويژه ي روغني آفتاب از آن جا كه دانه  

ريزي كشت و افزايش توليد اين  ن محصوالت كشاورزي به خود اختصاص داده است، برنامهبي

در اين ارتباط، . محصول مورد توجه كشورهاي مختلف از جمله ايران قرار گرفته است

ونقل اين محصول و نقش آن در  هاي اقتصادي حمل ريزي و تنظيم مسايل مربوط به جنبه برنامه

از جمله مسايل اقتصادي در توليد اين . اراي اهميت خاصي استهاي توليد نيز د هزينه

ي محصول با  ي الگوي اقتصادي مناسب براي توزيع بهينه ريزي و ارايه محصول، لزوم برنامه

يابي به هدف اصلي اين مطالعه كه يافتن روش مناسب توزيع  براي دست. ترين هزينه است كم

ريزي خطي مورد استفاده قرار  ل است، روش برنامهونق هاي حمل سازي هزينه محصول با كمينه

. اي است ونقل محصوالت، داراي كاربرد گسترده يابي حمل ي بهينه گرفته است كه در زمينه

هاي  براساس آمار و اطالعات مراكز توليد و عرضه و نيز مراكز مصرف اين محصول و هزينه

نهادي نسبت به وضع موجود  يشونقل با استفاده از الگوي پ ي حمل مربوط، كاهش هزينه

ونقل اين  ي حمل محاسبه شد كه نتايج به دست آمده، بيانگر امكان كاهش قابل توجه در هزينه

براساس نتايج به دست آمده و با توجه به ميزان قابل توجه . محصول در سطح كشور است

ي  نقل دانهو ريزي حمل شود كه در جريان برنامه ونقل، توصيه مي ي حمل كاهش در هزينه

ي روغني  ونقل اين دانه نهادي در اين مطالعه براي حمل گردان، از الگوي پيش روغني آفتاب

ي  شده ونقل و بر قيمت تمام ي حمل ي بهينه بر كاهش هزينه استفاده شود، زيرا اجراي برنامه

ي   نوبهي روغن نباتي تاثير گذاشته كه اين امر نيز به شده محصول و در نتيجه بر قيمت تمام

ي  كنندگان دانه كنندگان نهايي محصول و نيز عرضه خود موجب كاهش بار مالي از مصرف

  .گردان خواهد شد آفتاب
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