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 چکیده

رسننانی از نظنن  تاننداد و ت خيننت مدماتم کننز منندمات کشنناورزی در ایننپ ونن وهه راهکارهننای مبتلیننی بنن ای ای نناد 

ای تندویپ ینابی جداااننهمند  مکنان، یابی م اکز مندمات کشناورزی م بنوه بنه هن  راهکنارمکان توساه داده شد. ب ای

 ینابی و اگونوریتش شنامه و بند بن ای بن  هنای مکنانمند  ۀتبصني  بن ای توسنا-بدیپ منظنور از مند  مکنانشد. 

 ۀاسنتق ار م اکنز مندمات کشناورزی لشنام  هزینن ۀسنازی هزیننهنا کمينههند  النلی اینپ مند شند.  ادهها استیمد 

هنایی در مند  بن  شنده در اینپ ون وهه، سنن هرسنانی  اسنت. ادوات تا محن  مندمت و نق  بم  ۀاندازی و هزینراه

 ۀارائننبنن ای  و نقنن  بمنن  ۀهزیننن م کننز تننا مشننت یان، ۀاننندازی منندمات، خالننلراه ۀاسننتق ار م کننز، هزیننن ۀمانننند هزیننن

در اینپ الزم بن ای تنیميپ تقاینای هن  ینم از مشنت یان در نظن  ا ختنه شند.  هایو تانداد سنی مدمات به مشنت یان 

شنده، ینم ملاگانه منوردی نينز در های توسناه دادههنا و مند هنای مملنی رو منظنور نشنان دادن بابليت به ،و وهه

 وهننای مبتلننا بنن ای ت کيننک منندمات کشنناورزی ملنن   کارراه. شنند اجنن ا ط ابننی ورزن اسننتان همنندان  شه سننتان

ی ینم دهسنتان را تحنت ووشنه هاکنه تمنام تقایناانتبنا  شند اندازی یم م کز مندمات جنام  راه راهکار س ان ام

هنای بهيننه بن ای اسنتق ار م اکنز مندمات کشناورزی در هن  تبصني ، مکان -ون  از اجن ای مند  مکنانب ار دهند. 

تواننند در جانمننایی م اکننز ملاگاننه بننه طننور جدااانننه تايننيپ شنند. نتننای  ایننپ ونن وهه مننی های مننوردانیننم از دهسننت

-مندی ان و ب نامنه ۀبن داران کشناورزی، منورد اسنتیادمندمات بنه بهن ه ۀرینزی بن ای ارائنمدمات کشناورزی و ب نامنه

 ای ب ار اي د.ریزان ملی و منلقه

 
 های کلیدیواژه

 ، هزینه بم  و نق ، هزینه استق ارله، تقایاخال ،اگووریتش شامه و بد

 

 مقدمه

رسززو  شکیززو رر ش رشخززامو مراکززپشتیززنی و  ش ش

شکنززا ش رشحززو شتیسزز بش ززبشحززو شاغلززکشکیززیردو ش ر

 لیزز شش ززب.ش(Huang et al., 2012)شتیسزز بشدنززننا

تززیمیکشکیززو رر ش ششۀگنززنر گ ش نززیورشرزززو شر  یززر

کش ززرا شت ززاا شرزززو شا ززپا شفتنشزززو نکشم ززوتشمنوسزز

شۀمحصزززی شزززوشخزززامو ش رشر  یزززرش1مراکززپشفمو گزززور 

تزززیمیکشکیزززو رر شادپیزززگش شتیدیزززاگ شرززززو  ش ار .ش

ش زززرا ش)ASC(ش2تزززیمیکشکیزززو رر شۀاصززز زنشر  یزززر

دزززو شمی زززی شارشتیلیزززاشتزززوشتیرزززز شتیصزززیعش  ولیگ

شزی نشکزبش زر  شم شکزورشمحصیال شکیو رر ش ش زوغ ش زب

ی ششزززکننا شخزززنیشم ارشمپرعزززبششزززر  ش ش زززبشمصزززر 

(Aramyan et al., 2006)تززیمیکشکیززو رر ششۀ.شر  یززر

شکزززبشمنزززتیلیگشتیلیزززانشاسزززگدوز شتیززز  شزززوم ش
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  2- Agricultural Supply Chain 1- Logistic 
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 گهزززاار نشتیرزززز نش زززرف ر ش ش ورارززززو  شمحصزززیال ش

 سززگششکیززو رر ش ش ززوغ شراش ار ززاشتززوشمحصززی ش ززب

 & Ahumada)شکننا ش هززززوز ش رسززززامصززززر 

Villalobos, 2009)تزززیمیکشکیزززو رر ششۀر  یزززردزززرش.ش

دززو شوصزز ش ار شکززبشفتشراشارشسززوزرشر  یر دززو شخ زژگ 

نشکنززا:شلالززعهشمودیززگشتیلیززاشمحصززی تززیمیکشمنپززوزپشم 

زنززادو شف ززوشتی ززبش ززبش رتغییرتززرزر ش شرزنزز شفتششکززبش

شکزززبشنش ییلززیکز  شرززززو شاسزززگنشل هشمودیزززگشمحصزززی 

 زززر  شمو نزززاشش زززبشدزززو شمنحصزززر زززبش لیززز ش زژگ 

 نززو ترزر ش شح ززییش ززی تنش ززی شخوصزز شارشر  یززر ش

دززززو ش وم ززززبش شراش یززززورش ار ش شلگهش گر شتززززیمیک

کزززبششنکننا ش زززبشر  یزززر شتزززیمیکشکیزززو رر مصزززر 

شاشامنیززززگشغززززراز نشح و ززززگشارمیضززززیعوت شمو نزززز

محی  شراشم ززززرنش حشش شمنززززوی شرزنززززگحیززززو 

.شارشمنززوی ش ززا ش(Aramyan et al., 2006)کنززاشم 

م ززوتشارارگیززر ششنتززیمیکشکیززو رر شۀ رشمزازرزگشر  یززر

طززیرکل ششششکیززو رر شاسززگ.ش ززبمراکززپشفمو گززور ش  زز

شزززو  ش رشکیززو رر شونززاش زژگزز شمنحصززرمنززوی شم وت

دو ش ززپر نشادززاا شکزززتش شا ززاار شمو نززا ار نشش ززر ش ززب

تی ززبش ززبشادززاا شوناگو ززبش شمننززوا ش شمززیار  شارشازززکش

راشا ززپازششف هززوشگراز ش شتیدیززاگ شکززبشسزز قش اازز ش ززی 

ش نزززیور شارشنتیسزز بشحززو ش دززا.ش رشکیززیردو ش رم 

 ششززززو  شکیزززو رر ش زززبش رخیاسزززگم ول زززو شم وت

رزززراش  ززشششنشززی   ززشش  لنزز شا ززراشمزز شسزز ور 

گی ززبشکیززیردوش ززبش لیزز ش  ززششفتش رشکیززو رر ش رشازک

اسززن ز شغززراز شکیززیرنشتحرززز ش رفمززادو شارر ش ش

 & Lucas)راز نش نزززیورشراد زززر  شاسزززگشاشزززنغو 

Chhajed, 2004)زززززبش رخززززز شارشش1 رش زززززا  ش.ش 

زززززو  ش رشمنززززوی شم وتشۀپوزپکننززززادززززو شمن زژگ 

ششا شاسگ.شکیو رر شاشور 
 

 

ش(Lucas and Chhajed, 2004) یابی در کشاورزیهای مسائ  مکانوی ای -1جدو  
Table 1- Characteristics of facility location problems in agriculture (Lucas and Chhajed, 2004) 

  Descriptionل تویيحات  Characteristicل  مشبصه

 ماهیت مسئله

(The nature of the problem) 

دو شمحا  زگشن3دو شمنیرزو  نشما 2ت صیصش-دو شم وتما نش1تیدیا نشتنهیز شوناگو ب

شرموتش ش ر یگ

 مسئله ۀانداز

((The size of the problem 

دو شتیدیا شر  شن4دودو ش پر نشمحصیال شوناگو بنش یورش بشت پی ش ا  اداا شکزتش شا اار 

ش5کو ش 

شسور م یوردو ش هینب

شOptimization criteria)ل

سور شدپزنب؛ش وصلبشزوشرموت؛شت اا شتنهیز نشا نظورا ش  ششسور شتو  شسی نشکپینب ییینب

شدو شفت  لن شارش  ششکیو رر ش شسیوسگ

شتغییرترزر شمنتلب

شProblem changeability)ل

 صل ش ش غرا یوز نشتغییرا شدو ش یسوت شکیو رر ش بش لی شتیمیکشمحصیالشۀشتغییرا شسوال 

االیینشکی یگشخوکنشدرشا ش رشدو ش ر تشمن  بعپل ر ش شکی یگشمحصی ش بش لی ش و را ر 

شدو شکیو رر ت نی 

ش ُ اشرمو  شمنتلب

 Time dimension of theل

problemشه

شتغییرش رشرموتشعپلیو شم نلعش رشکیو رر ش رشمنوطقشم نلع
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 ...یابی و ای اد م اکز مدمات کشاورزیتوساۀ راهکارهای مکان

می  یزززگش رشتزززیمیکش شتیرزززز ش زززرا شرسزززیاتش زززبش      

تززیمیکشکیززو رر ششۀخززامو شکیززو رر ش رشطززی شر  یززر

کززوراز شفتنشا ن ززو شم ززوتشصززحیقشمراکززپ ششا ززپازش ش

 نززیورششکننززاشمیضززی گی ززبشخززامو شراشعرضززبشم کززبشازک

ا رازززز ششۀ را گیپ شاسزززگ.ش رش ر ومزززمهزززیش شوزززولش

ا نش نززز ش ش مراکزززپشخزززامو شمیزززو رشۀاسزززن رارششززز  

عنززیاتششمرکززپشدززرش دنززنوتش ززبشنمهناسزز شکیززو رر 

ششزا شاسزگم وتشاسن رارشمراکزپشخزامو ش رش ظزرشگر نزبش

(Anon, 2012).ززوشدززا شر زز شوززولششحوضززرشتززژ دششش 

ازززکش و پززوز شمراکززپشخززامو شکیززو رر شا ززراششززا.ش رش

ززززو  شاز زززو شمراکزززپشخزززامو ش زززرا شم زززوتشتزززژ دش

شش:اسزززگششزززا شکیزززو رر ش  شراد زززورشاصزززل شم زززرن

شپززۀز ززو شززز شمرکززپش ززپر شکززبشاززو رشاسززگشدهشا1ل

شمیزززنرزوتشعرضزززبشکنزززاش ششۀخزززامو شراش زززرا شدپززز

شهشاز ززو ش ززیششارشززز شمرکززپش ززرا شتززیمیکشخززامو نش2ل

دپززبشل ش ززبششخززاموت شونززامراکززپششۀ ززبشصززیرت شکززبشدپزز

اصزل شارشاز زو شزز ششۀکننزا.شا گیزپم عرضزبششهخامو شرا

اانصزو  شمرکپش زپر شتنزهیز شونزاشخامنزبنشم یزو ش

  ولیزگشاسززگشکززبشارشترکیززکشونزاش ززی شخززامگش رشززز ش

دو شثو ززگشکززودششفزززانشدپزنززبم ززوتش ززبش  ززی شم 

اسززن رارششۀزو ززانشدپدنززیکشتنززهیز شونززاشخامنززم 

 ر شتحیززز شخززامو شراشارشطرزززقشاز ززو شزو نززبش هززر 

دو شم نلزعشکزبش زرا شطیزعش سزی  شارشمیزنرزوتش ر ومب

ف  ززوشکززبشدززرشش دنززا.شاراو زز ش سنرسزز شاسززگشارت ززوشم 

 ززی شمیززنر نش ززی شت وضززوش شدپدنززیکشم ززوتشمن ززو ت ش

ززززو  ش ار نش ار شکزززر تشاززززکشمیضزززی ش زززبشمزززا شم وت

ت ززو  ششنتیا ززاش وعززچشتیدیززاگ شمززا ششززی .ش نززو رازکم 

راد ززورش  بش زززوشراد ززورشا  ش رشت زززاا شمراکززپش شا زززیا ش

خامو شعرضبششزا ش رشدزرشمرکزپشاسزگنش زبشطزیر شکزبش

شززی .ش ززرا شخززامو شاز ززو شم شا ززیا شم نل زز شارشمراکززپ

از و شمراکپشخزامو نشراد وردزو ش زگزر ش یزپش زرشاسزو ش

 زاشات اا ش ش ر یگشمراکزپشاو ز شطزرنشاسزگشکزبشع زور 

لالزززعهشاز زززو شمراکزززپشخزززامو ش زززپر شکزززبش ارا شش:ار

خززامو شراششۀ ییززنرزکش ر یززگشمیر  یززورشدنززنناش شدپزز

کننزانشل هشاز زو شمراکزپشخزامو شمنیسز شکزبشعرضبشم 

 ززبش ششمنیسزز ش ار ززاش شونززازکش ززی شخززامو  ر یززگش

 شلگهشاز ززو شمراکززپششنکننززاا ززیا شفتشراشعرضززبشم شۀدپزز

شۀخززامو شکیوزز شکززبشکپنززرزکش ر یززگشراش ار ززاش شدپزز

اززکش زی شمراکزپشت زاا شکننزاشلا یا شخامو شراشعرضزبشم 

تزوش نیا نزاش وشزاشش وززاش ییزنرف هزوشش بش لی ش ر یزگشکزی

 رشازززکششدنززاه.ت وضززو شمیززنرزوتشدززرشمن  ززبشراشتوسزز ش 

شگرار ش رار شتززززژ دشش ززززوشتی ززززبش ززززبشسیوسززززگ

مززیر  ششۀراد ززورشا  ش ززرا شم ول ززشن هززو شکیززو رر 

تیا زز شدززا شسززوزرششنا ن ززو ششززا شاسززگ.ش ززوشازززکشحززو 

تیسزز بش ا  ششززاشتززوش رشراد وردززو شم ززرنششززا ش یززپش

ششر  شارارشگیر .مازراتشذ شۀصیر ش یورشمیر شاسن و 

ن ززرش ززبشا ززپازششزززو  شماصززی شم وتش  ززر تشرعوزززگ

خیادزززاششزززا.شششمراکزززپشخزززاموت شدو شعپلیزززوت دپزنزززب

زززو  شمراکززپشفمو گززور شکیززو رر نشاعززیشارشمراکززپشم وت

خزاموت شزززوشمراکزپ شکززبش ززبش زیع شتیرززز شمحصززیال شراش

 رش  ززششکیززو رر ش ززبشعهززا ش ار ززانشمززیر شتی ززبش

تشرزززو  ش ززی  شاسززگ.شامززوشت ززاا شم ززوالت شکززبش رشومح  زز

  ززششکیززو رر شا نیززورشزو نززبشم ول ززوت ش رششۀازززکشحززیر

شۀحززیرت ززاا شم ززوالت شاسززگشکززبش رش نززیورشکپنززرشارش

اسززگ.ششززا ششمننیززرمیززو بش رش  ززشششززهر ش شصززن ن ش

دزززو شر  شنززززو  گی زززبشمنزززوی شم وت زززرا شحززز شازک

من ززا  ش ززبشکززورشگر نززبششززا شاسززگنشمو نززاشالگززیرزنیش

ر  شتحلیزز شسلنززلبششن(Doh et al., 2009)ک نیزز ش

 ,Brandeau & Chiu) نر تزز شر  شفشنهAHPمرات زز شل

 & Berman)شعصززز  ش زززور شدزززو نششززز  ب(1989

Wesolowsky, 2008)ر  ش ششPSO.ییزززنرزکشت زززاا شش 

م ززوال ش رشمنززو  شمززرت  ش ززوشمیضززی شکیززو رر ش ززبش

.شارت ززویش ار ش1تی   وزززو  شتنززهیز شمر ززییش ززبشرزنززگ

می صززو شاصززل شلتززو  شدززا نش ززی شمززا نشش2 ززا  ش
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زززو  شمنززوی شم وتش  رخززر  شحزز ش ش یززو شتوسزز هش

شمی ی ش رشمنو  شراشارایبشکر  شاسگ.ش

هنشزززز شمزززا شLAلش9ت صزززیصش-مزززا شم زززوت

 ازززاشش10ا شارشتنززهیز زززو  ش ززرا شارایززۀشم پیعززبم وت

ارشتنزهیز شتزوشش ش  ز شحپز طیر شکزبشدپزنزۀششاسگنش ب

منا شمنظزززیرشرضزززوزگشمیزززنرزوتشکپینزززبششزززی ش ش زززب

فتشم زززوتششا شارشتنزززهیز ش رمیزززنر نشت زززاا ش هینزززب

دززو شاسززن رارشزو ززا.شازززکشمنززتلبش رش نززیور شارشمحی 

کننززاش ززبش اززی ش اا زز شکززبشخززامو شز نززوتشارایززبشم 

تیی ززا نشمو نززاشت یززیکشم ززوتشا  وردززونشمراکززپشتیرززز نشم 

ش-مراکززپشم ززو رات ش شتنززهیز شتیلیززا .شمنززتلبشم ززوت

تییززنهو شکززر ش شش(Cooper, 1963)ت صززیصشراشکززیترش

شفتشراش ززززززبشززززززز شش(Hakimi, 1964)ح یپزززززز ش

ا ش ششززز  بشLA ارشتیسززز بش ا نشمنزززتلۀششززز  بش رت

شش(Badri, 1999)دو ش زگززرشراش ززار ش نززیور شارشمززا 

شم ر  شکر .ش
 

 یابی م اکز کشاورزیمشبصات ب می مسائ  مکان -2جدو  

Table 2- Specifications of some issues of location of agricultural centers 

 موضوع
(Subject) 

 تابع هدف
(Objective 

function) 

 نوع مدل

(The type of 

model ) 

تعداد 

 اهداف
(No. of 

goals) 

 تصمیم
(Decision) 

 روش حل
(Solution 

method) 

فضای 

 پاسخ
(Solution 

space) 

 منبع

(Reference) 

 یر گو ش

شتی  ش ومارزنگ

سور شدپزنبشکپینب

شتیلیاشال نرزنینب
شوناگو بشت صیصش-ما شم وت

زو  ش شاسن رارشا یا شم وت

م نلعش یر گو ش وشکپنرزکش

شتیلیاشال نرزنینبشۀدپزن

رزپ ش ر ومب

شخ  
 ,.Bojic et al)شش  ب

ش(2013

عپا ش ر شوتش

دو ش هو  

شکیو رر 

سور شت اا شکپینب

 ر شوتش ازاشعپا 

ش شفمیر ش ازا 

 رشش1ما شتیشششم پیعب

سور شز شمحی شما 

ش شما شش2ش ر   

شصت صیش-م وت

شوناگو ب
 ه ی ش سنرس ش یپز  ش بش

شدو شرراع  هو  

ر  شکو ش ش

ش3ا پ  تشطپو 
 ,.Farrow et al)شگنننب

2011) 

طراح شویاموتش

تنهیز ش

شکیو رر 

ش-ش-ش-
طراح شویاموتش هینبش

شتنهیز شکیو رر 

شت رزاش

سور شش یب

ش4شا 

 ,.Satake et al)شش  ب

2003) 

زو  شمراکپشم وت

تیرز شفمو گور ش

شرر کیو 

ش-
ما شسوخنورشسلنلبش

شمرات  
ش-

دو شفمو گور شکودششدپزنب

منظیرش ه ی شم ییگش ب

شکیو ررات

سور شما 

سوخنورش

ش5ت نیر 

 ,.Huang et al)ش-

2012) 

زو  شم وت

تنهیز شل ن ش ش

رزپ ش ر ومب

ر  یر شتیمیکش

شفت

شۀسور شدپزنکپینب

اسن رارنشار حوبش

 ششحپ ترا ی ش ش

ش   

زوش رشزو  شتیما شم وت

ش6شراز شعابشاطپینوت
شوناگو ب

 را شش7رزپ شتیزو ر ومب

شر  یر شتیمیکشل نیو 

رزپ شغیرش ر ومب

خ  شعا ش

ش8صحیقشم نل 

 ,.Jouzdani et al)شش  ب

2013) 

ا ن و شم وتش

دو شسومو ب

دوضیشغیردیار ش

 رشمپار ش

شگو دو ششیر 

سور شس قش ییینب

تیششنش

سور شتیپورنش ییینب

شسور شسهی ییینب

سور ش ورارنشکپینب

شت اا شتنهیز 

ت صیصنشش-ما شم وت

شما شوناشم یور 
شوناگو ب

ت اا ش شم وتش هینبش

دیار ش رشدو ش  دوضی

شمپار 

ا پارشدپپیشو  ش
GISش

 ,.Thompson et al)شگنننب

2013) 

زو  شم وت

شکینورگو 

شۀسور شدپزنکپینب

ش ش   شحپ 
شوناگو بشزو  شتیزوما شم وت

ن رارش شاسشۀکودششدپزن

ش ش   شحپ 

رزپ ش ر ومب

عا شصحیقش

شم نل 

 ,.Zucchi et al)شگنننب

2011) 
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شپور شطراح شدو ش  دونشالگیرزنی را شح شازکشما       

) Kuenne& ش1دو ششوخبش شحاشا شاسگنششوم شالگیرزنی

)1972Soland, ش2 سززور ششززاشزز یبنشت رزاش &Murray (

Church, 1996)شش ن ی شتززو ی ش نزززز  (Brimberg & 

Mladenovic, 1996)شش  (Ohlemuller, 1997)ش  ززرش ش 

.ش رشازکشتح یقش(Hansen et al., 1998)میو بش-Pش بشاضززو ب

ما شمنظیرشم وتش ب مو شکیزززو رر شارش خا شزو  شمراکپش

سن و  -م وت شوخبش شحاش را شح ششت صیصشا  شالگیرزنیش

شفتش بشکورشگر نبششا.

 

 هامواد و روش

سززور شکپینبشنت صززیص-دززا شاصززل شمززا شم ززوت

شۀاسزن رارشمراکزپشخزامو شکیزو رر شلشزوم شدپزنزشۀدپزن

هشاسززگ.ش رشمنززتلبش ش  زز شحپزز شۀا ززاار ش شدپزنززرا 

زززو  شمراکززپشخززامو شکیززو رر شسززبش ززی شمیززنر شم وت

ف هززوش  ززی ش ار شکززبش رشم پززی شد ززگش ززی شخززامو ش ززبش

زززو  شمراکززپششززی .ش ززرا شتیسزز بشمززا شم وتعرضززبشم 

ضزیوت ش رش ظزرشگر نزبششزا شاسزگ.شخامو شکیزو رر ش ر

مینرزوتش زی شا  نشکزبش ییزنرزکشت زاا شراش رش زیکشا زیا ش

شۀمیزززنرزوتش ار زززاشمزززپار ش ش احزززادو شتیلیاکننزززا

محصیال شکیزو رر شدنزننا.شدزرشزز شارش  زویشت وضزو ش

ازززکش سززنبشارشمیززنرزوتشمپ ززکشاسززگشا ززیا شمن ززو ت شارش

وشدزو شمن زو ت ش یزورش اشزنبش وشزا.ش زخامو شراش رشرمزوت

دزو شصزیر شگر نزبنش زبش الزز شم نلزعشارش پلزبش ررس 

نشامنیززگنشکززودششدززو شرزرسززوخگ سنرسزز ش ززبشام و ززو ش

تززر  ش ش...نش  ززویش ززومپ شاسززن رارشمراکززپشخززامو ش یززپش

شدپززیکش  ززویشر سززنوز ش رش ظززرشگر نززبششززا شاسززگ.ش

محصززیال شکیززو رر شارشمحزز شش ش  زز شحپزز منظززیرشش ززب

حوضزرنشمنزو گشتزوشززو  شم زوتشۀتیلیاکنناگوتنش رشمنزتل

 رشازن ززوششززی ش شمحزز شتیلیاکننززا ش رش ظززرشگر نززبشمزز 

شزی .شمیزنرزوتش زی شم صاشحپ شمحصزی شم ول زبش پز 

  بش شسززیبنشخیاسززنورش سنرسزز ش ززبشخززامو ش رشم ززوتش

خی شززوتشدنززننا.شازززکش ززی شمیززنرزوتشمپ ززکشاسززگش رش

دززو شتززومیکشکیززو رر ش  ززی ش رخزز شمنززوطقش شر  یززر 

.شازززکش  شگززر  شنبش وشززنا  ززی ش ااشزز اشززنبش وشززناشزززوش

دزو ش زرا ر ش شصزنوز شت زازل شمینرزوتششزوم شکورخو زب

 شت پیلزز نشا  وردززوش شسززیلیدوشدنززنناشکززبشعپززاتوش رش

مراحزز شتزز شارشتیلیززاشمحصززیال شکیززو رر ش  ولیززگش

کننززا.ش ززرا شتززومیکشت وضززو شدززرشززز شارش  ززویشمزز 

ت ززاا شسزز رشمن ززو ت شارش ززبشت وضززو شا ززیا شمیززنرزوتنش

محز شمیزنرزوتشززوش زول   ش یزورشاسزگ.ششمراکپشخامو شتو

منظزیرشتزومیکش رخز شخزامو شمحزا  شش ر یگشمراکپش زب

اسززگش ش رخزز شخززامو ش یززپشمحززا  زگش ززاار .شرمززوتش

حنززو ش شنشخززامو ش رش رخزز شارشا ززیا شخززامو ارایززۀش

ارایززۀشز نزز ش وزززاش رش ززور شرمززو  شمحززا  ششش حرا زز شاسززگ

خامو ش بشتوززوتش رسزاش شاگزرشخزامو ش زبشمیاز شتزومیکش

میزوتش زبمیاز ش  زی تشش زبدزو ش یی شمپ کشاسگشدپزنزب

ش.شارشف  ززوز شکززبشت ززاا شمززپار ش نززیورشرزززو شاسززگش شفزززا

عنزیاتش  زویشت وضزو شش رش ظرشگزر نکشتز شتز شف هزوش زب

 دزاشا  را  شح زیشمحوسز و شراش زبششزا شا زپازششمز 

اززکش زی شۀشسزور نشدپزمز  زومپ کشسور شراشعپزز ش شما 

 شمیززپاتششززی شمزز نپرکززپشمشا   ززویشت وضززوش رش   ززب

ت وضززو شفتش   ززبشارشم پززی شت وضززو شمززپار ش ززبش سززگش

شمنپرکززپشدپززوتشمرکززپشر سززنوششۀفزززا.شازززکش   ززمزز 

 رش ظززرشگر نززبششززا شاسززگ.شدززرشززز شارش  ززویشت وضززوش

مپ ززکشاسززگش ززبشا ززیا شمن ززو ت شارشخززامو ش یززورش اشززنبش

 وشا.شمی صزو شاصزل شخزامو ش زرا شدزرشزز شارشا زیا ش

ارایبششا شاسگ.شش3مینرزوتش رش ا  ش

 

ش
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 تاميپ کشاورزی ۀتوليا مدمات ب ای ه  یم از انواع مشت یان در طو  زن ي  -3جدو  

Table 3- Description of the services for each type of customer throughout the agricultural supply chain 

 مشخصات
 (Characteristics) 

 نوع خدمات
(Type of service) 

 قبل از تولید
Pre-production)) 

 
 تولید

(Production) 
 پس از تولید 

(Post-production) 

ده
ها

ن ن
می

تا
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)
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م
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ی 
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ش
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ار
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(S
u

p
e
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v
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n

)
 

ی
ار

ج
ت

 

 
(B

u
si

n
e
ss

)
 

   و ش رشدرش ص ش
شکور 

(Frequency in 
each working 

season)ش

شز شوناشوناشز 

ش

شوناشز شونا

 ی شمینر ش را شدرش
ش ی شخامگ

(Customer type 
for any type of 

services)ش

شا  شا  شا  شا  

ش

ش  بش شسیبش  بش شسیب
ا  نش  بش ش
شسیب

شم وتشت وضو شخامو 
(Service demand 

location)ش
ش رشمح شمینر شرشمح شمینر  

 رشمح شمرکپش
شخامو 

 رشمح ش
مرکپش
شخامو 

ش
 رشمح ش
شمینر 

ش رشمح شمینر 
 رشمح ش
شمینر 

ش ر یگ
(Capacity)ش

شمحا  ش ومحا  ش ومحا  ششمحا  ش ومحا  شمحا  ش ومحا  

ش رتشت وضو
(Demand weight)ش

ش رتش ارش ا تش رتش رتش ارش رتش ار
ش

ش رتش ارش ا تش رتش ا تش رت

حنوسیگش بشرموتش
شتومیکشخامو 

(Sensitivity to 
service time)ش

ش ار ش اار ش ار ش ار 

ش

ش ار ش اار ش اار 

ش

ت صززیصشش- رضززیو شمززا شم ززوت رشازززکشتززژ دشنششششششش

ش بشصیر شرزرش رش ظرشگر نبششا:

شمززیر شۀا ززیا شم نل زز شارشمراکززپشخززامو ش رشمن  ززش-

خززامو شارشششززی نش نززو رازکشمراکززپزززو  شم  وتم ول ززبشم

شکننزاشز نزوتش  یادنزا شکزبشعرضزبشم  ظرش ی شخزاموت

  ی .ش

م وتشتپزوبشتنزهیز شل  زویشت وضزوش ش  زویش زومپ هش رشش-

 ازکشما شثو گشاسگ.

  رتشت وضوش رشز شسو ش رش  ویشت وضوشثو گشاسگ.ش-

  یو شتوس شما شگنننبشاسگ.ش-

ترزکشمرکززپشخززامو شراش ززرا شتززیمیکشمیززنرزوتش پ ززز ش-

شۀدپزشنکننزا.ش زبشع زور ش زگزرا ن زو شم شخامو شخزی 

شت وضززو ش رزو ززگارشمراکززپشخززامو شا ززیا شمیززنرزوتش

 خامو شتیمیکششا شراش ار ا.

ت وضزززونشمیزززپاتشت وضزززو شمن زززو ت ش ار نششۀدزززرش   زززش-

خززامو شش رش ظززرشگر نززبششززا شاسززگ.ف هززوش نززو رازکش رتش

تززیمیکش هززو  نشم و یپاسززییتنشمززول ش شت ززور ش ارا ش رتش

 ت وضوشدنننا.

ش ززززرا شخززززامو شتززززیمیکش هززززو  ش شم و یپاسززززییتنشش-

 ززوز ش ززبرزززراشسززرعگش وش ار ش وصززلبشادپیززگش ییززنر ش

سززوزرش سززوز شاسززگشتززوشا  ا ش ززرا شازززکشخززامو شکپنززرش

   لیب.

شۀمحصززیال شکیززو رر شارشمحزز شمیززنرزوتشتززوشدززرش   ززش-

.شدپدنززیکنشکننززامزز شحپزز مراکززپشخززامو شراشش زگززر
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دززو شرا ر  محصززیال شغززراز ش شسززوزرش ش ش  زز شحپزز 

شر  یزززر شتزززیمیکشکیزززو رر شارشمحززز شدزززرشمی زززی ش ر

عهزا شش زباززکشمراکزپشراشمینر ش بشمح شسزوزرشمیزنرزوتش

 . ار ا

اسزززن رارشمراکزززپشخزززامو ششۀدپزنزززشن رشاززززکشمزززا 

شۀا ززاار ش شدپزنززرا شۀسززگشار:شدپزنززاشکیززو رر شع ززور 

ا ززاار ش ززرا شدززرشززز شارشرا شۀدپزنززم ززاارش.ش ش  زز شحپزز 

.شاسززگشرارشمرکززپشخززامو شمن ززو    ززویش ززومپ شاسززن 

دززو شتیا ززاش ززوشاسززن و  شارشتوزگو ا ززاار شم را شۀدپزنزز

شۀاطزعززو شمحلزز شمحوسزز بششززی شکززبششززوم ش  شدپزنزز

شۀدو شسززوخگش شل هشدپزنززاصززل شاسززگ:شلالززعهشدپزنززب

شا اار شخامو .را 

 زوشاسزن و  ششjا زاار شمرکزپش رش   زبش زومپ شرا شۀدپزن

ش.محوس بششا شاسگش1شۀارشرا  
ش

𝑈𝑗شه1ل = (𝑌𝑗 ∗ 𝑆𝑗) + ∑(𝑃𝑗
𝑘 ∗ 𝑍𝑗

𝑘)

𝑠

𝑘=1

  ∀𝑗 
 

شنکبش رشفت

𝑘=ا ززاز ش ززی شخززامو شش𝑘 = 1, 2, … , 𝑠.ش؛𝑗ا ززاز ش=ش

j  ززویش ززومپ شاسززن رارشمراکززپشخززامو شکیززو رر ش =

1,2, … , 𝑚؛ش𝑈𝑗شۀا زززاار شمرکزززپش رش   زززرا شۀدپزنززز=ش

سززوخگش شسززورش رشدو شرزرسززور ش شدپزنززبش=Sj؛شj ززومپ ش

𝑃𝑗؛ش𝑗 ززومپ ششۀ   زز
𝑘از ززو شخززامگش ززی ششۀدپزنزز=شkرشش 

منغیززرش ززوزنر شتصززپییشم ززوتنشاگززرشش=𝑌𝑗؛ش ش𝑗 ززومپ ششۀ   زز

منززن رششززی شj  ززومپ ششۀززز شمرکززپشخززامو ش رش   زز

𝑍𝑗نشدپدنزیکشصز رشخیادزاش زی شگزرش زبم اار شز ش ش
𝑘=ش

 رشش𝑘منغیززرش ززوزنر شتصززپییشخززامو نشاگززرشخززامگش ززی ش

صزز رششگر ززباز ززو ششززی شم ززاار شززز ش j  ززومپ ششۀ   زز

شخیاداش ی .

ا ززاار شمراکززپشخززامو نشدپزنززبشرا شۀدنگززوبشمحوسزز 

سزززوخگش رشعپزززرشم یزززاشمرکزززپششۀکزززبشدپزنزززشف  زززوشار

ا ززاار شخززامو ش ززرا ششززی نشامززوشدپزنززبشرا منززنهل شم 

شززی نش نززو رازکشززز شسززو شرراعزز ش رش ظززرشگر نززبشم 

ت نززییشم یزاشمرکزپششسزوخگشمرکزپش وززاش ززرشعپزرشۀدپزنز

سززو ش رش ظززرشگر نززبشش20طززیرشمنیسزز ششکززبش ززبلششززی 

ا ززاار شخززامو شرا شۀ ززوشدپزنززتزز شارشفتش شهششززا شاسززگ

ا زززاار شمرکزززپشراشرا شۀ پززز ششزززی ش شم پیعزززو شدپزنززز

 زرا شرسزیاتش زبشدزرشش ش  ز شحپز شۀدپزنزشتی ی ش دا.

ززز شارش  ززویشت وضززوش ززبشم ززاارشمنززو گش ش ززی شخززامگش

شۀ رش   ززش ش  زز شحپزز شۀ .شدپزنزز نززنگ ش ارشززا ششارایززب

ش.محوس بششا شاسگش2شۀ وشاسن و  شارشرا  شj ومپ ش
ش

𝑇𝑗شه2ل = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑘 [𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑐𝑖𝑗

𝑘 ∗ 𝜃𝑖
𝑘]

𝑠

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

 

 

شنکبش رشفت

𝑖=ا ززززززاز ش  ززززززویشت وضززززززوشش𝑖 = 1,2, … , 𝑛.؛ 

𝑑𝑖𝑗=ت وضززو ششۀ وصززلبش ززیکش   ززش𝑖ززومپ ششۀ ش   ززش j؛ 

cij
k=ت وضززو ششۀ ززیکش   ززش ش  زز شحپزز شۀدپزنززش𝑖شۀ ش   ززش

خززامگشارایززۀش ززبشارا شدززرش احززاشمنززو گش ززرا شش𝑗 ززومپ ش

𝜃𝑖؛ش𝑘  ززی 
𝑘=تززیمیکشخززامگش ززی ش ززرا شت ززاا شسزز رشالربشش

𝑘ت وضززززو ششۀ زززرا ش   ززززش𝑖شل.𝜃𝑖
𝑘 = 𝑓(𝐷𝑖

𝑘) = [
𝐷𝑖

𝑘

𝛼
؛شه[

𝐷𝑖
𝑘=ی شم زززاارشت وضزززو شخزززامگش زززش𝑘شۀ زززرا ش   زززش

تیا زاش رشزز ش زورشم زاارشت وضزوز شکزبشم ش=𝛼؛ش𝑖ت وضو ش

شحپز شۀدپزنزش=𝑇𝑗؛شتزیمیکششزی ش𝑖ت وضزو ششۀس رش بش   ز

𝑗.ش𝑗 زززومپ ششۀ   زززش ش  ززز  = 1,2, … , 𝑚. ∀ 𝑖, 𝑘؛ش ش𝑋𝑖𝑗
𝑘ش=

ش؛ ززوزنر شت صززیصشمرکززپشخززامو ش ززبشمیززنرزوتشمنغیززر

اگززرشش𝑗 شمرکززپشخززامو شمنززن رششززا ش رش   ززبش ززومپ

شتززیمیکشکنززاش𝑖ت وضززو ششۀراش ززرا ش   ززش𝑘خززامگش ززی ش

شۀکزز شدپزنززشۀ نو رازززشصزز رشاسززگ.ش گززرش ززبم ززاار شززز ش

 ززبششj ززومپ ششۀاسززن رارشمرکززپشخززامو ش رش   ززشتیسززی ش 

تززو  شدززا شمززا ش.ششززی محوسزز بشم ش3را  ززۀشصززیر ش

ت صززیصشمراکززپشخززامو شکیززو رر ش ززبشصززیر شش-م ززوت

ش.خیاداش ی ش4را  ۀش
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شه3ل
TCj = (Yj ∗ Sj) + ∑(Pj

k ∗ Zj
k)

s

k=1

+ ∑ ∑(Xij
k[(dij ∗ cij

k ∗ θi
k)])

s

k=1

n

i=1

+ ∑ ∑ Xrj
k [(drj ∗ crj

k ∗ θr
k)]

s

k=1

p

r=1

+ ∑ ∑ Xhj
k [(dhj ∗ chj

k ∗ θh
k)]

s

k=1

o

h=1

        ∀j 
ش

∗Zشه4ل = min [(Yj ∗ Sj) + ∑(Pj
k ∗ Zj

k)

s

k=1

+ ∑ ∑(Xij
k[(dij ∗ cij

k ∗ θi
k)])

s

k=1

n

i=1

]        ∀j, i ∈ CA, CB, CC 

ش

ششنکبش رشفت

𝐶𝐴=؛شمیزززنرزوتش زززی شا  شۀم پیعزززش𝐶𝐵شۀم پیعززز=ش

؛شمیززنرزوتش ززی شسززیبشۀم پیعزز=ش𝐶𝐶ش؛میززنرزوتش ززی ش  ب

شۀاز ززو شمرکززپشخززامو ش رش   ززشۀکزز شدپزنزز=ش𝑇𝐶𝑗 ش

ش.jت وضو ش

ت صزززیصش زززرا شش-دو شمزززا شم زززوتمحزززا  زگ

شمراکپشخامو شکیو رر ش بشصیر شرزرشاسگ:ش

خززامو شمززیر ش یززورشدززرشززز شارششۀدپززش:1محززا  زگش

  ویشت وضوش وزاشتیسز شزز ش ش  ز شزز شمرکزپشخزامو ش

اسززگشکززبشارششفتازززکشمحززا  زگش لیزز شتززیمیکششززی .ش

ت وضزوش  ز ششۀ ن بش ن ش شمزول شضزر ر شاسزگشدزرش   ز

 ه.5لرا  ۀششکنا شمرکپشخامو شمرا  بش بشز
ش

شه5ل
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑘 = 1

𝑚

𝑗=1

          ∀𝑖, 𝑘 

حزززااکترشت زززاا شمراکزززپشخزززامو ش:ش2شمحزززا  زگ

شه.6لرا  ۀششمحا  شاسگ

∑شه6ل Yj ≤ Ω

m

j=1

 

ش

شنکبش رشفت

Ω=ت ززاا شمراکززپشخززامو شکیززو رر ش رشززز ششۀ ییززینش

ش.بمن  

 ر یزززگشتزززیمیکش رخززز شخزززامو شش:3محزززا  زگش

دو شرزززرشگی ززبشخززامو شمحززا  زگا  شاسززگ.ش رشازکمحزز

شه.9توشش7لرا  بشدو شش وزاشحوکیش وشا
ش

ش

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐷𝑖
𝑘 ≤ 𝑄𝑗

𝑘 ∗ 𝑍𝑗
𝑘   ∀𝑗, 𝑘 ∈ ه7ل {2,4,7}  

∑ 𝑋𝑟𝑗
𝑘

𝑝

𝑟=1

∗ 𝐷𝑟
𝑘 ≤ 𝑄𝑗

𝑘 ∗ 𝑍𝑗
𝑘   ∀𝑗, 𝑘 ∈ ه8ل {2,4,7}  

∑ 𝑋ℎ𝑗
𝑘

𝑜

ℎ=1

∗ 𝐷ℎ
𝑘 ≤ 𝑄𝑗

𝑘 ∗ 𝑍𝑗
𝑘  ∀𝑗, 𝑘 ∈ ه9ل {2,4,7}  

ش

او ززز شش10شرا  زززۀش زززیهش زززبشصزززیر دزززو شرا  زززب

 ر یزگشدزرشمرکزپشخزامو شمنزن رش رش   زۀشش.ا اتل یص

 ززرا شتززیمیکشخززامو شکیززو رر شثو ززگشاسززگنششjت وضززو ش

ش11را  ززۀشارشازززکشر ش ر یززگشاو زز ش سززنر ش ززبشصززیر ش

شتیا ززاشمحززا  زگش ر یززگشم  ش نززو رازکشش ززی شخیادززا

  زز شش:4محززا  زگش.ش یشززنبششززی ش12را  ززۀش ززبشصززیر ش

تیا نزززاشت وضزززو شمراکزززپشخزززامو شمنزززن رششزززا شم 

تززو  شدزززا شه.ش13لرا  ززۀششمیززنرزوتشراشتززیمیکشکننززا

ش14ر ا ز شززو  ش زبششز  ش هوز ش زرا شاززکشمنزتلبشم وت

شاسگ.شش19توش
ش

 

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐷𝑖
𝑘 ≤ 𝑄𝑗

𝑘 ∗ 𝑍𝑗
𝑘     ∀𝑗  , 𝑘 ∈ {2,4,7} , 𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵 , 𝐶𝐶 

ه10ل  

  

∑ 𝑄𝑗
𝑘 ∗ 𝑍𝑗

𝑘

𝑠

𝑘=1

= 𝐴𝑗 ه11ل  

ش
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∑شه12ل 𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐷𝑖
𝑘 = 𝐴𝑗    ∀𝑗, 𝑘 ∈ {2,4,7},    𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵, 𝐶𝐶 

 

ش

ش

شنکبش رشفت

𝑄𝑗
𝑘=ززومپ ششۀو شمنززن رش رش   زز ر یززگشمرکززپشخززامش 𝑗شش

𝐷𝑖؛شkمنظیرشتززیمیکشخززامگش ززی ش ززب
𝑘=م ززاارشت وضززوشش

ش.𝑖ت وضو ششۀ رش   ش𝑘 را شخامگش ی ش

ش

ش

Xijشه13ل
k ≤ Zj

k,           Zj
k ≤ Yj    ∀i, j, k 

∗𝑍شه14ل = 𝑚𝑖𝑛 [(𝑌𝑗 ∗ 𝑆𝑗) + ∑(𝑃𝑗
𝑘 ∗ 𝑍𝑗

𝑘)

𝑠

𝑘=1

+ ∑ ∑(𝑋𝑖𝑗
𝑘 [(𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑐𝑖𝑗

𝑘 ∗ 𝜃𝑖
𝑘)])

𝑠

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

]    ∀𝑗, 𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵, 𝐶𝐶 

 

∑شه15ل 𝑋𝑖𝑗
𝑘 = 1

𝑚

𝑗=1

          ∀𝑖, 𝑘 

∑شه16ل 𝑌𝑗 ≤ 𝛺

𝑚

𝑗=1

 

𝑋𝑖𝑗شه17ل
𝑘 ≤ 𝑍𝑗

𝑘     ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 

𝑍𝑗شه18ل
𝑘 ≤ 𝑌𝑗     ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 

∑شه19ل 𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐷𝑖
𝑘 = 𝐴𝑗    ∀𝑗, 𝑘 ∈ {2,4,7},    𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵 , 𝐶𝐶 

ش

شنکبش رشفت

Z∗=شتو  شدا شازکشمنتلب.شۀم اارش هینش

ش رشاززززکشراد زززورششتزززو  شدزززا شراد زززورشلالزززعه:

شزززو  شززز شمرکززپشخززامو ش ززپر شمزززکشعپزز شم وت

شکشت وضزززو شاسزززگشکزززبش ر یزززگشکزززو  ش زززرا شتزززیمی

ش  زززویشت وضزززوشراش اشزززنبش وشزززا.شتزززو  شاززززکششۀدپززز

شش25تززززوشش20دززززو شرا  ززززبراد ززززورش ززززبشصززززیر ش

ش.اسگ

 
ش

شه20ل
𝑍∗ = 𝑚𝑖𝑛 [(𝑌𝑗 ∗ 𝑆𝑗) + ∑(𝑃𝑗

𝑘 ∗ 𝑍𝑗
𝑘)

𝑠

𝑘=1

+ ∑ ∑(𝑋𝑖𝑗
𝑘 [(𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑐𝑖𝑗

𝑘 ∗ 𝜃𝑖
𝑘)])

𝑠

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

]        ∀𝑗,

𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵, 𝐶𝐶 
 

∑شه21ل 𝑌𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

 

∑شه22ل 𝑋𝑖𝑗
𝑘 = 1

𝑚

𝑗=1

          ∀𝑖, 𝑘 

𝑋𝑖𝑗شه23ل
𝑘 ≤ 𝑍𝑗

𝑘     ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 
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𝑍𝑗شه24ل
𝑘 ≤ 𝑌𝑗     ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 

∑شه25ل 𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐷𝑖
𝑘 = 𝐴𝑗    ∀𝑗, 𝑘 ∈ {2,4,7},    𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵 , 𝐶𝐶 

 

ش رشازززززکشراد ززززورششتززززو  شدززززا شراد ززززورشل ه:

شزززززو  شونززززازکشمرکززززپشخززززامو شکیوزززز شم وت

شا زززززیا ششۀتیا زززززوز شتزززززیمیکشدپزززززششزززززی اشکزززززب

شراش ززززرا شمیززززنرزوتشخززززی ششخززززامو شکیززززو رر 

ش31شتززوش26ر ا زز ششتززو  شازززکشراد ززورش ززبشصززیر  ار ززا.ش

اسگ.
ش

∗𝑍شه26ل = 𝑚𝑖𝑛 [(𝑌𝑗 ∗ 𝑆𝑗) + ∑(𝑃𝑗
𝑘 ∗ 𝑍𝑗

𝑘)

𝑠

𝑘=1

+ ∑ ∑(𝑋𝑖𝑗
𝑘 [(𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑐𝑖𝑗

𝑘 ∗ 𝜃𝑖
𝑘)])

𝑠

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

]         ∀𝑗, 𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵, 𝐶𝐶 

∑شه27ل 𝑌𝑗 ≤ 𝛺𝜋

𝑚

𝑗=1

 

∑شه28ل 𝑋𝑖𝑗
𝑘 = 1

𝑚

𝑗=1

          ∀𝑖, 𝑘 

𝑋𝑖𝑗شه29ل
𝑘 ≤ 𝑍𝑗

𝑘     ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 

𝑍𝑗شه30ل
𝑘 ≤ 𝑌𝑗      ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 

∑شه31ل 𝑋𝑖𝑗
𝑘

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐷𝑖
𝑘 = 𝐴𝑗    ∀𝑗, 𝑘 ∈ {2,4,7},    𝑖 ∈ 𝐶𝐴, 𝐶𝐵 , 𝐶𝐶 

ش

ا ن ززو ش هنززرزکشسززنورزیشارش ززیکشراد وردززو شم ر زز ش

 ززبشدززا شمززازراتش ش نززنگ ش ار ششززا ش رشازززکشتح یززقش

 زززبش شتی زززبش زززبششزززراز نشگیراتشدزززرشمن تصزززپیی

 رشاززززکشدو شفتشمنزززوطق.شدوش شمحزززا  زگتیا پنزززا 

ت صززیصشارش-منظززیرشحزز شمززا شم ززوتش ززبشنتززژ دش

ا زپارشاسزن و  ششزا.شاززکش ربششCPELXش V. 12.6ا زپار رب

 رشح ی زگشززز شمیتزیرشحززز شاسززگشکزبشاو لیززگشاتصززو ش

سزززور شدزززو ش ر ومزززبش یزنززز ش ش هینب زززبشاکتزززرشمحی 

 زززرا ش رشاززززکشتزززژ دشش . اردو شرزوضززز شراش مزززا 

دوش ش یززوتش ا تش  یززبکززر تشرسززیدززو ش یززوز نشتحلی 

ا زززپارشم زززوتش  زززویشت وضزززونش  زززویشمنن زززکش ش...شارش رب

ArcGIS v.10.2ششا.شاسن و  ش

دززززو شعپلزززز شمنظیرش یززززوتش ا تشاو لیگ ززززبش

مززیر  ش رششۀشززا نشززز شم ول ززدو شتیسزز بش ا  مززا 

اتشا ززراششهرسززنوتشررتش اازز ش رششززپو شاسززنوتشدپززا

 رصززاشارشمنززوحگشازززراتشراشش2/1شززا.شاسززنوتشدپززااتش

 ش رششززپو شغززر شازززراتش ززیکشعززریش غرا یززوز شش ار 

 اازز شاسززگ.شش31´ شش48° شطززی ش غرا یززوز شش40´ شش°36

د نززورشاسززگشش1954600کزز شمنززوحگشاسززنوتشدپززااتش

ش رصززاهشرمززیکش34د نززورشارشفتشلحززا  شش660000کززبش

شهرسززنوتشش.(Zangeneh et al., 2010)رراعزز شاسززگش

ررتش ززبشسززبش  ززششاصززل شت نززییششززا شاسززگ:ش  ززشش

مرکزپ نش  ززششسزر ر  ش ش  ززششازر  ش ر ززپزک.شم ززوتش

شا شاسگ.ش یوتش ا  ش1میر م ول بش رشش  ششۀمن  
ش
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ش
 موردملاگاه ۀموبايت مکانی منلق -1شک  

Fig. 1- Location of the study area 
 

 ش رش ار ششهرسزززنوتشونزززاش دنزززنوتششدزززرش  زززش

 ززگش دنززنوتش رشازززکششهرسززنوتش  ززی ش ار .شم پززی شد

شۀعنززیاتشززز شمن  ززشدززرش دنززنوتش ززبشن رشازززکشم ول ززب

 .شمیا یزززگشم زززو  شاسزززگششزززا  ااگو زززبشم ول زززبش

  یززززوتشش2دوش رششهرسززززنوتشررتش رششزززز  ش دنززززنوت

 تززززززرزکشمی صززززززو شمهیگ.ششززززززا شاسزززززز ا  

ف ر  ششزززا شش4دو شمیر م ول زززبش رش زززا  ش دنزززنوت

اسگ

.

ش
 های شه ستان رزن در استان همدانتاندهس ۀنقش -2شک  

Fig. 2- Map of the counties of Razan city in Hamadan province 
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 های شه ستان رزن در استان همدان ملاگاه لدهستان های مناطق موردوی ای - 4جدو  

Table 4- Features of the study areas (counties of Razan city in Hamadan province) 
 دهستان

(County) 

 مجموع سطح زیر کشت

(Total cultivated area) 

 تعداد روستا

(No. of village) 

 جمعیت

(Population) 

 بغراطی

(Boqrati) 
ش15826ش13ش23489

 درجزین علیا

(Darjazin Olia) 
ش14642ش21ش25521

 درجزین سفلی

(Darjazin-Sofla) 
ش12515ش15ش6157

 خرقان

(Kharaqan) 
ش5240ش14ش10746

 رزن

(Razan) 
ش14740ش18ش16594

 سردرود علیا

(Sardrood Olia) 
ش11344ش11ش20644

 سردرود سفلی

(Sardrood Sofla) 
ش8113ش14ش14530

ش

 نتایج و بحث

ت صززیصشکززبشز زز شارش هنززرزکش- رشمززا شم ززوت

رسززو  شاسززگنشخززامو شۀزززو  ش رشرمینززدو شم وتمززا 

بشتززوشرسززیاتش ززش ش  زز شحپزز شۀاسززن رارش شدپزنززشۀدپزنزز

رسززو  شمزززکشا ن ززو ش هنززرزکشم ززوتشخززامگمحزز ش

 دونشارشطرزززقشاسززن رارشسززور شازززکشدپزنززباسززگ.شکپینب

حززااا شت ززاا شمراکززپشخززامو ش رش هنززرزکش  ززویشتیسزز ش

 شنشزززی .ش رشاززززکشتزززژ دشتزززرزرشم اززززکشمزززا شام وت

 ت صززززیصشتیسزززز بشش- ززززرا شحزززز شمززززا شم ززززوت

ا زززپارششزززا شارشالگزززیرزنیششزززوخبش شحزززاش رش رب ا  ش

CPLEXشزززا شاسزززگشکزززبشتیا نزززگش رشرمزززوتشاسن و  ش

  نزززیورشکیتزززو ش زززبش زززیا ش هینزززبش رشدزززرشزززز شارش

 دو شمنززززوطقشمیر م ول ززززبش سززززگشزو ززززا.شدپزنززززب

 ش5ززززو  شمراکزززپشخزززامو شکیزززو رر ش رش زززا  شم وت

  ارایبششا شاسگ.

دزو شم نل ز ش زرا شا زرا ش رشازکشتزژ دشنشسزن ب

شززا شمززیر ش یززورشت صززیصشتیسزز بش ا  ش-مززا شم ززوت

شنشت ززاا شسزز رشمززیر ش یززورش ززرا شتززیمیکش3  شاسززگ.ششزز

دززرشززز شارشخززامو ش ززرا شمیززنرزوتشراش ززبشت  یزز ش

ش دا. دننوتش یوتشم 
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 ...یابی و ای اد م اکز مدمات کشاورزیتوساۀ راهکارهای مکان

 های موردملاگاهیابی م اکز مدمات کشاورزی در دهستانهای مکانهزینه -5جدو  

Table 5- Expenses for locating agricultural service centers in the studied counties 

 دهستان

(County) 

 ایجاد خدمات )میلیارد ریال( ۀهزینش

Cost of creating services (billion rials)) 

 ثابت ۀنهزی

(Fixed cost) 
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لدپارشش ش   شحپ دپزنۀش

شرزو ش رشکیلیمنره

 Transportationل

cost (one thousand 

Rials per 

kilometer)شه

6.475 7.399 1.757 1.757 4.011 4.011 7.714 - 

ش غراط 

شهBoqratiل
2.569 35.677 0.391 0.391 0.391 0.391 3.327 3.047 

ش ر پزکشعلیو

شهDarjazin Oliaل
2.827 39.745 0.460 0.460 0.460 0.460 2.231 3.310 

ش ر پزکشس ل 

شهDarjazin-Soflaل
0.815 10.765 0.244 0.244 0.244 0.244 0.671 0.803 

شخراوت

شهKharaqanل
1.286 17.519 0.290 0.290 0.290 0.290 1.036 1.397 

شررت

شهRazanل
1.751 24.399 0.362 0.362 0.362 0.362 1.402 1.946 

شسر ر  شعلیو

شهSardrood Oliaل
2.268 31.315 0.354 0.354 0.354 0.354 1.787 2.678 

شسر ر  شس ل 

شهSardrood Soflaل
1.665 22.860 0.318 0.318 0.318 0.318 1.326 1.887 

 

ش
 تاداد سی  مورد نياز ب ای تیميپ ه  یم از مدمات ب ای مشت یان به تیکيم دهستان -3شک  

Fig. 3- The number of trips required to provide each service to customers for each county 
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ا ززپارشت صززیصش رش ربش-تزز شارشا ززرا شمززا شم ززوت

CPLEXدزززو ش هینزززبش زززرا شاسزززن رارشمراکزززپشنشم وت

شدو شخزززامو شکیزززو رر ش رشدزززرشزززز شارش دنزززنوت

عپلیززوت ششۀم ول ززبشا ن ززو ششززا.ش ززرشاسززو ش ر ومززشمززیر 

ا نش نززز ش شدو شخزززامو شمیزززو ر اسزززن رارششزززرکگ

مهناسزز شکیززو رر شمصززی ش رار ش هززو شکیززو رر ش

(Anon, 2005)شدو شکیزززیرشنشدزززرشزززز شارش دنزززنوتش

 رششنززز شمرکززپشخززامو ش اشززنبش وشززنانش نززو رازک وزززاش

شزززا ش رشاززززکشتزززژ دششزززز ششمزززا شتیسززز بش ا  

محززا  زگشاززرارش ا  ششززاشتززوشتنهززوشززز شم ززوتش هینززبش رش

دززرش دنززنوتشا ن ززو ش شم ر زز ششززی ش شتپززوبشا ززیا ش

میزززنرزوتش ش  زززویشت وضزززوشلا  نش  بش شسزززیبهش زززرا ش

 زبشدپزیکشمرکزپشت صزیصش ا  ششزی ا.شش رزو گشخزامو 

شراد ززور شکززبش رشازززکشمززا شمزززکشعپزز ششن نززو رازک

شگر نززبشاسززگشراد ززورشا  شاسززگنشز نزز شاسززن رارششاززرار

ززز شمرکززپشخززامو ش ززپر شکززبشاززو رشاسززگشدپززبشا ززیا ش

دززو شمنن ززکش رشازززکشخززامو شراشعرضززبشکنززا.شم وت

شم ر زز ششززا شاسززگ.ش رشتژ دیزز ش6مززا ش رش ززا  ش

ششنبشغیززرشارشالگززیرزنیششززوخبش شحززا ززز شدززونشر  میززو ب

 ززرا شمززا ششن رشتززژ دششحوضززرگر نززبششززا ششکززورش ززب

ش شزززو  شتیسزز بش ا ت صززیصش رشمنززوی شم ززوت-م ززوت

ش یزززوتش ا  زززاشکزززبش رشمنزززوی شدزززوشفتشر  .ششزززا

ششۀا ززززاار شارشدپزنززززرا شۀزززززو  شکززززبشدپزنززززم ززززوت

حپزز ش ش  زز ش ییززنرشاسززگشر  شحزز ش ززوشالگززیرزنیش

) et alDantrakul ,.ر شکززوراز ش ییززنر ش اش1حرزصززو ب

 .ش(2014

 

 های موردملاگاهتبصي  در دهستان -های منتبک در مد  مکانمکان -6جدو  

Table 6- Selected locations in Location-Allocation model for each studied county 

 (County)  دهستان
 مجموع تعداد مشتریان

(Total number of customers) 
 (Selected location) مکان منتخب

ش و و ظرش51 (Boqrati) بغراطی

شکر  ش60 (Darjazin Olia) درجزین علیا

شف و  ظوبش52 (Darjazin-Sofla) درجزین سفلی

شامیرف و ش53 (Kharaqan) خرقان

شامیرزبش59 (Razan) رزن

شمز ااغش49 (Sardrood Olia) سردرود علیا

شن رف و خش52 (Sardrood Sofla) سردرود سفلی

ش

ت صززیصشش-دززو شتوسزز شمززا شم ززوتمیا یززگشم وت

کززبششززی شمیزز صششززا شاسززگ.ش زززا شم ش4 رششزز  ش

دززززو شمنن ززززکش رشمنززززوطقشمرکززززپ شاغلززززکشم وت

ا ا.شازززکشمیضززی ش ززبش لیزز شتززو  شدوش اازز ششززا  دنززنوت

سززور شت صززیصشاسززگشکززبشکپینبش-دززا شمززا شم ززوت

 یاص شمینرزوتشتزوشم زوتش هینزبشراش رش سزنیرشکزورشخزی ش

شارش ا  شاسگ.شار

 نززوزبش ززبش سززگشفمززا ش رشازززکشتززژ دشنشارش ظززرش

ا راززز شسززورموتش ظززوبشمهناسزز ششۀعپلیززوت ش ززوش ر ومزز

کیو رر ش شمنزو  شط ی ز شتزوشحزا ش رشتیزو شاسزگ.ش رش

شمرکززپشدززرش دنززنوتششا راززز ش ظززوبشمهناسزز شۀ ر ومزز

 ززبشعنززیاتشم ززوتشاسززن رارشمراکززپشخززامو شمر ززییش ززبش

مهناسزز شکیززو رر شا نش نزز ش شخززامو شمیززو ر شۀشزز  

کزبش نززوزبش رشکز شکیزیرشتییزنهو ششزا شاسزگ.ش رشحزول 

 دززاشم ززوتش هینززبش ززرا شازززکشازززکشتززژ دشش یززوتشمزز 

دزززو شمزززیر شم ول زززبشمراکزززپش رش نزززیور شارش دنزززنوت

ر سززنودو ش زگززر ش ززبشغیززرشارشمرکززپش دنززنوتشاسززگ.شارش

 احززاششا  ر ظززرشگززر نکش نزز بشگتززیاتشگ ززازززکشر شمزز 
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اتشتی یززبشعلپزز ش ش نزز ش ززرا شکزز شکیززیرش ززبشدززی شعنززی

عززومل شکززبش  ززو شاکتززرشمراکززپشخززامو شکززو  ش ززاار .ش

دززو شاخیززرش رشاکتززرشمنززوطقشکیزیرش رشسززو راشکیزو رر ش

  ززی شت وضززو شکززو  ش ززرا شخززامو ششنکززر  شاسززگشتهاززا

ازززکشمراکززپشاسززگشکززبش ززبشت  یلزز شف هززوش رششززا ششعرضززب

می ززی شمراکزپشخزاموت ششنارشطزر ش زگززراسزگ.شا  ومیزا ش

خزامو شمزیر ش یزورشکیزو رراتششۀر شدپز رش  ششکیزو ر

 ززبش لیزز ش  ززی شدپزنززبش ززبشمیازز شکننززا.شراشعرضززبش پزز 

دزو شکیزو رر ش ش حرا ز ش زی تشرمزوتش  ی تش رش  ولیزگ

دززرشززز شارشمراحزز شتیلیززانشاو لیززگشاطپینززوتشا ززرا ش

 سنرسزز ش ززبشدپززبشخززامو شمیر  یززورشادپیززگش نززیورش

دزززو شتیلیزززاش شا زززپازششرززززو  ش رشکزززودششدپزنزززب

ارشاززززکشر شدزززو شکیزززو رر ش ار .ش ولیزززگسزززی ف ر ش 

تیا زاشارشاززکشتزژ دششمز  رشاززکششزا ششم زرنشتیینهو 

 ززبشمیازز شش ااشززنک سنرسزز  ظززرشاو زز شتی ززبش وشززا.ش

دززو شارشتززومیکش هززو  شنکیززو رراتش ززبش رخزز شارشخززامو 

تیلیزززاشگر نزززبشتزززوشخزززامو شتززز شارش ر اشزززگشمو نزززاش

ا  ززور ار ش ش ززر  ش ش ورارزززو  شمحصززیال شکیززو رر نش

شاسزگشرززو  ش زبش  زششکیزو رر ش ار شکزر  دو ش پبل

ر ز زر شم زرنششزا ششن نزو رازککنزا.ش شدپدنوتش ار شمز 

 یززورششتپززوبشخززامو شمززیر شۀ رشازززکشم ولززبشم نزز ش ززرشارایزز

 رش  ززویشخززاموت ششۀکیززو رراتشارشطرزززقشززز ششزز  

عپلیزوت شمراکزپشخزامو ش ششۀ زبش حزی شکزبشدپزنزشن هینب

کپینززبشکنززانششتیلیززاشمحصززیال شکیززو رر شراشۀدپزنزز

  ززششکیززو رر ششۀ نززیورشمهززیش رشرشززاش شتیسزز گززوم ش

ششازراتشخیاداش ی .

ش
 ملاگاه های موردتبصي  در دهستان -یابی مکاننتای  مد  مکان -4شک  

Fig. 4- Results of Location-Allocation model in studied counties 



 

200 

 185-202ص /1399بهار و تابستان  /74شماره  /21جلد /ها و مکانيزاسيون کشاورزیسامانهتحقيقات                

 

 گیرینتیجه

و شعپلیززوت شطززرنشاز ززشۀدززو ش ر ومززز زز شارشوولش

شنا نش نزز ش شمهناسزز شکیززو رر خززامو شمیززو ر شۀشزز  

سززورموتش ظززوبشمهناسزز شکیززو رر ش ششززا ش رشتییززنهو 

مر ززییش ززبشم ززوتشمراکززپشخززامو شاسززگ.ششنمنززو  شط ی زز 

شۀمنظززیرشعرضززش ر ومززبنشمرکززپش دنززنوتش ززبازززکش رش

تییززنهو ششززا شاسززگ.ش رششنخززامو ش ززبشکزز ش دنززنوت

پشکززبشصزیرت شکززبشا ن زو شم ززوتش هینزبش ززرا شاززکشمراکزز

 ر ش  ززششاززرارشاسززگشتحززیل شعظززییش رشارت ززو ش هززر 

کیزززو رر شاز زززوشکننزززانش یورمنزززاشم ول زززو ش ایزززقش

اسززگنشششدزو شم ززو  ززو  ش ززوش رش ظزرشگززر نکشسززن بم وت

محزز ش شمیززپاتشت وضززو شخززامو نشمنززیردو شش:مو نززا

ت صزیصشتیسز بشش- سنرس ش شسزوزرشمزیار .شمزا شم زوت

 ززبشمنززتلبششززا ش رشازززکشتح یززقش گززود شعپلیززوت شش ا  

زززو  شمراکززپشخززامو شکیززو رر ش اشززنبشاسززگ.شازززکشم وت

شۀاسززن رارشمرکززپنشدپزنززشۀدززوز شمو نززاشدپزنززمززا شسززن ب

مرکززپشتززوشمیززنرزوتنششۀشا ززاار شخززامو نشم یززورش وصززلرا 

شالربششدو  شحنززز شت زززاا شسززز رش ش  ززز شحپززز شۀدپزنززز

 ززرا شتززیمیکشت وضززو شدززرشززز شارشمیززنرزوتشراش رش ظززرش

دو شلحزو ششزا ش رشاززکش زگگر نبشاسزگ.شت زاا شمحزا 

شمززا ش یززپشارشامنیوردززو ش زگززرشفتشاسززگشکززبشام ززوتش

ششۀ ززبششززراز ش اا زز شمنزززتلراش پ ززز شکززر تشمززا ش

شکززر  شاسززگ.شتززو  شدززا شمززا ش ززیهشش ززرادیزززو  شم وت

شززززو  شت  یزززقشم وتشۀ زززبشخزززی  ش زززوششزززراز شمنزززتل

ششا شاسزگش ش زبش لیز شتزیاتشمحوسز وت ش زوالش نزوزبشش ا  

ش .او  شات وز ش ار

ش
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Abstract 

In this research, different strategies were developed to establish an agricultural service center in 

terms of the number and capacity of services provided. A separate location model was 

developed to locate agricultural service centers for each solution. For this purpose, the location-

allocation model was used to develop the location models and the branch and bound algorithm 

to solve the models. The main purpose of these models was to minimize the cost of deploying 

agricultural service centers (including start-up and shipping costs to the point of service). In the 

model solved in this study, measures such as cost of establishment, cost of service start-up, 

distance between service center to customers, transportation costs and number of trips required 

to meet each customer's demand were considered. In this study, in order to show the practical 

capabilities of developed methods and models, a case study was conducted in Razan city, in 

Hamadan Province. After implementation of the location-allocation model, the optimal 

locations to establish agricultural service centers in all  villages of the area were determined 

separately. The results of this study can be used by national and regional managers and planners 

in locating agricultural service and planning centers to provide services to agricultural users. 
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