Rural Development Strategies
Vol. 6, No. 1, Spring 2019, P. 89-97

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
جلد  ،6شماره  ،1بهار  1931ص13-33 .

طراحی الگوی بهینه حمل و نقل صیفیجات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی
فرزانه کالتی مقدم  ،تکتم محتشمی * و بهادر بذرافشانمقدم
تاريخ دريافت 00 :اسفند 0357

3

تاريخ پذيرش 02 :خرداد 0352

چکيده
بهينهسازی حمل و نقل محصو ت كشاورزی ،نقش مهمی در كاهش هزينههای بازاريابی داشته و به افقزايش سقودآوری توليقد بقرای
روستاييان كمک مینمايد .با توجه به گستره توليد صيفیجات در استان خراسان رضوی ،انتقال آن مستلزم وجود يک شبکه انتقال كقارا بقه
منظور كاهش هزينههای مرتبط با آن است .هدف از مطالعه حاضقر طراحقی يقک شقبکه بهينقه بقرای حمقل و نققل صقيفیجقات شقامل
گوجهفرنگی ،كدو ،خيار و بادمجان ،از مناطق توليدی در استان تا مراكز نگهداری و در نهايت مناطق مصرفی بر پايقه اطالعقات سقال -51
 0350میباشد .برای اين منظور از الگوهای برنامهريزی رياضی حمل و نقل بهره گرفته شده اسقت كقه دارای  30نقطقه مبقدأ و  45نقطقه
مقصد و ميانی میباشد .شبکه بهينه معرفی شده برای انتقال محصول باعی حذف برخی از مسيرها و حملونقل مضقاعف و افقزودن برخقی
مسيرهای جديد كه كمترين افزايش در جابهجايی را دارند به الگو میشود .به طوریكه اين امر با احتساب سناريوی پقنج درصقد افقزايش در
ميزان توليد و  31درصد افزايش ظرفيت ماشينآ ت به ترتيب به كاهش  0/40و  0/00درصدی هزينههای حم و نقل خواهد انجاميد.
كلمات كليدی :الگوی حمل و نقل ،برنامهريزی رياضی ،مسير بهينه ،كشاورزی.

 -0دانش آموخته كارشناسی ارشد اقتصاد كشاورزی دانشگاه تربت حيدريه ،تربت حيدريه ،ايران
 -0استاديار ،گروه اقتصاد كشاورزی ،دانشگاه تربت حيدريه ،تربت حيدريه ،ايران
-3مربی ،گروه عمران و معماری دانشگاه تربت حيدريه ،تربت حيدريه ،ايران
(* -نويسنده مسئول)t.mohtashami@torbath.ac.ir: :
DOI: 10.22048/rdsj.2019.173561.1785
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مقدمه

يک محصول ،از مبادی مختلف بقا كمتقرين هزينقه بقه مقاصقد

اقتصاد و كيفيت زندگی در روستاها به سيستم حمقل و نققل

مختلف مورد نظر است .از موارد پر كاربرد الگوهای حمل و نققل

وابسته است .زيرا حمل و نقل از طريق اتصال بازارها به منقاطق

در محصو ت كشاورزی ،تدوين الگوی بهينه حمل و نقل مركب

روستايی ،ايجاد اشتغال و از بين بردن محدوديت در دسترسی به

برای يک شبکه انتقال مواد اوليه به مراكز تبديل و يا نگهداری و

خدمات ،يکی از كاتاليزورهای اصلی رشد اقتصادی و فراهم كننده

انتقال از اين مراكز به مراكز مصرف يا توزيع است (يزدان پناه و

منافع اقتصادی و اجتماعی برای مناطق روستايی است .بنقابراين،

همکاران .)0325 ،با به كارگيری الگوهقای بهينقه حمقل و نققل

دسترسی به حمل ونقل را میتوان با توسعۀ كشاورزی در ارتبقاط

مركب ،محمودزاده ( )0351به بررسی بهينهسازی حمقل و نققل

دانست (صالح و همکاران.)0325 ،

گندم سيلوهای اسقتان آذربايجقان غربقی پرداخقت و نشقان داد،

محصو ت كشاورزی عمدتاً در طی زمان محقدودی پقس از

اجرای الگوی پيشنهادی بر كاهش هزينه حمل و نققل و قيمقت

برداشت ،عرضه میشوند .فصلی بودن عرضه محصو ت همقراه

تمامشده محصول تأثير گذاشته و به نوبه خود موجب كاهش بقار

با كششناپذيری تقاضا برای بيشتر محصو ت اين بخش ،باعی

مالی مصرفكنندگان نهايی محصول و عرضهكننقدگان گنقدم و

شده مديريت زنجيره عرضه محصول در ايقن بخقش از اهميقت

بهخصوص دولت خواهقد شقد .اعتمادنيقا و همکقاران ( )0100در

زيادی برخوردار باشد .با وجود اين ،يکقی از بقارزترين مشقکالت

مطالعهای به بررسقی بهينقهيقابی محقلهقای عمقدهفروشقی در

اي قن بخققش را م قیتققوان ضققعف مققديريتی در زنجي قره تققأمين

سيستم زنجيره تأمين مواد غذايی در مقياس ملی ،برای تسقهيل

محصو ت كشاورزی و تأثير افقزايش هزينقه حمقل و نققل بقر

انتقال كارآمد مواد غذايی از مناطق توليد به مکانهقای مصقرف

افزايش قيمت تمامشده محصو ت دانست.

پرداختند .به گونه ای كه كل هزينههای شبکه ،شامل هزينههقای

برنامه ريزی حمل و نقل گزينه هايی به عنقوان راه حقل هقای

حمل و نقل و محلهای عمده فروشی به حداقل برسد .يزدان پناه

احتمققالی بققرای بهبققود حمققلونقققل و دسترسققی روسققتاييان

و همکاران ( )0325در مطالعهای به تعيين اولويقتهقای توسقعه

ارايهارايهارايه میكند كه نيازهای روستايی به دسترسی كمهزينه

مراكز تبديل و ذخيرهسازی گندم با استفاده از الگوی حمل و نقل

به بازارهای فروش محصول را بقرآورده كقرده و بهبقود شقرايط

و با هدف تعيين اولويت برای ايجاد اين مراكز در اسقتان فقارس

اقتصادی و اجتماعی مردم روستا را در پی خواهد داشت .اين امر،

پرداختند .مقيسه و همکاران ( )0325به بهينهسازی پويای حمقل

مستلزم برنامهريزی دقيقی است كقه منقاطق روسقتايی را بقرای

و نقل دانقههقای روغنقی آفتقابگقردان در ايقران پرداختنقد .در

برآوردن كامل نيازهای بازارهای عمده (محلی يا بقينالمللقی) ،از

مطالعهای مشابه ،صالح و همکاران ( )0325به بهينهسازی پويای

نظر حجم ،كيفيت و زمان تحويل توانمند سازد (محمقودی نيقا و

حمل و نقل دانه روغنقی سقويا در ايقران ،از منقاطق توليقدی و

همکاران.)0350 ،

مبادی ورودی به كارخانههای روغنكشی پرداخته و نشان دادنقد

برنامهريزی رياضی ،يکی از روشهای بهينهسازی است كقه

كه اجرای برنامه پيشنهادی آنان موجب صرفهجويی اقتصادی در

هنر و علم تخصيص منابع محدود بقه بهتقرين وضقعيت ممکقن

هزينه حمل و نقل دانه سويا در كشور در سال مورد نظر گرديقد.

میباشد .مسئله حمل و نقل يکی از انواع خاص مسائل برنامقه-

ممدوحی و همکاران ( )0321در مطالعه خود يک الگوی رياضقی

ريزی رياضی است .هدف نهايی از حل اينگونه مسائل رسقاندن

نسبتاً جامع برای مکانيابی تأسيسات ذخيرهسازی گندم با توجقه

نقش نگرش روستائیان نسبت به طرحهای آبخیزداری بر مشارکت آنها...
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به ويژگیها و محدوديتهای موجقود پيشقنهاد دادنقد .مطالعقات

شبکه بهينه از حمل و نقل صيفیجات شامل گوجهفرنگی ،كقدو،

ديگری نيز توسط نوذری ( )0321و كوپاهی و كيقانی ( )0320در

خيار و بادمجان در مناطق روستايی استان خراسان رضوی اسقت

ارايهزمينه برنامقه بهينقه حمقل و نققل گنقدم ،چيقذری ()0324

تا به اين سؤال پاسخ داده شود كه چه ميزان از اين محصقو ت،

الگوی بهينه حمل و نقل محصو ت دريايی و افندی و منتظری

توسط چه وسيله نقليهای و از كقدام مسقير انتققال داده شقود تقا

( )0320بهينهسازی توزيع گندم وارداتقی كشقور صقورت گرفتقه

هزينه كل حمل و نقل حداقل شود.

است .در مجموع ،با وجود اينکه تمركز بيشقتر مطالعقات صقورت
گرفته در داخل كشور ارايه بقا روش الگقوی بهينقهسقازی ،روی
محصول گنقدم بقه دليقل اهميقت اسقتراتژيک آن بقوده اسقت،
مطالعات خارج از كشور در اين خصوص بر طراحی الگوی انتقال
محصو ت فسادپذير تأكيد بيشتری داشته است .از جملقه آنهقا
می توان بقه مطالعقه ونقگ و همکقاران )0100( 0در ارايقه يقک
سيستم حمل و نقل بهينقه بقرای محصقو ت كشقاورزی تقازه،
كاسلی و همکاران )0100( 0با ارايه يک مدل چند بخشقی-چنقد
منطقهای حمل و نقل محصو ت غذايی و خدمات شهری ،رونقژ
و همکاران )0100( 3طراحی مدل بهينهسقازی مقديريت كيفيقت
محصو ت كشاورزی فسادپذير در طول مراحل مختلف زنجيقره
تأمين ،و رانتا  )0114( 4در طراحی يقک مقدل زنجيقره تقأمين
بققرای نهققالهققای توليدشققده در نهالسققتان در راسققتای پوشققش

مواد و روشها

هدف اصلی در استفاده از الگوهای برنامه ريزی حمل و نققل
محصول ،يافتن يک سيستم مناسب توزيع كا است ،بهگونقهای
كه هزينه حمل و نقل ارسال مقادير مختلف كا از نقاط مبدأ به
نقاط مقصد ،تا حد ممکن كاهش يابد .از ايقن رو ،مقدل رياضقی
طراحیشده در اين مطالعه بر فروض زير استوار است:
برای جابهجايی محصو ت تنها از شبکه حمل و نقل جقاده-
ای استفاده میشود.
جابهجايی محصو ت بين تأسيسات ذخيرهای مختلف (انبقار،
سردخانه) صورت نمیگيرد.
نرخ كرايه حمل و نقل در شهر/شهرسقتانهقای مختلقف در
طول سال باهم برابر است.
با توجه به فرضهای فوق ،عوامل و متغيرهای مورد استفاده

تقاضای مشتريان اشاره كرد.
با توجه به گستره توليد انواع محصقو ت زراعقی و بقاغی و
به ويژه صيفیجات در سطح استان خراسقان رضقوی ،انتققال آن
مستلزم وجود يک شبکه انتقال وسيع میباشد .براين اساس ،نياز
به اتخاذ سياستها و راهبردهايی ،بقهمنظقور افقزايش بهقرهوری
بارگيری و حمل و نقل و كاهش هزينههای مرتبط بقا آن بقرای

در مدل مطالعه عبارتاند از:
 :مقداری از محصول كه توسقط وسقيله نقليقه  kام از
مبدأ  iام به مقصد  jام حمل میشود.
 :هزينه حمل هر واحد محصول توسط وسقيله نقليقه k

ام از مبدأ  iام به مقصد  jام

اين محصو ت وجود دارد .اين امر اهميقت وجقود يقک الگقوی

 :ظرفيت توليد منبع  iام

بهينه برای حمل و نقل ايقن محصقو ت بقه مراكقز مصقرف را

 :نياز مقصد  jام

روشن مینمايد .بر اين اساس ،هدف از اين مطالعه طراحی يقک

 :ظرفيت منبع ميانی  qام
 :نياز مقصد ميانی  qام

1 - Weng et al
2 - Caselli et al
3 - Rong et al
4 - Rantala

 :ظرفيت موجود وسايل نقليه نوع kا
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محدوديتهای چهارم و پقنجم كنتقرلكننقده ميقزان نيقاز و
تابع هدف اين مدل بهصورت زير تعريف میشود:
()0

همچنين ميزان ظرفيت ارسال منابع و مقاصد ميانی است:
()0

كه بيانگر حداقل كردن كل هزينه حمقل و نققل بقرای هقر
مسير-وسيله (

) است.

()1

اولين محدوديت در مدل ،بيانكننده اين اسقت كقه مجمقوع
كل محصول كه از منبع iام توسط تمامی وسايل نقليه به مقاصد
اصلی و مقاصد ميانی حمل میشود ،بايد كوچقک تقر از ظرفيقت

سرانجام محدوديتهای غيرمنفی شدن متغيرهای مدل،

توليد منبع iام باشد .در واقع اين محدوديت ،كنترلكننده ظرفيت

وجود پاسخهای ملبت برای متغيرهای مورد نظر را تضمين

توليدی هر يک از منابع است:

میكند:

()0
()7
محققدوديت دوم بي قانكننققده اي قن اسققت كققه مجمققوع كققل

الگوی فوق با استفاده از بسته نرمافقزاری  GAMSبرنامقه-

محصولی كه از نقاط واسطه و منابع اصلی به مقصد  jام توسقط

نويسی شده است .اطالعات موردنياز مربوط به ميزان بارگيری از

تمامی وسايل نقليه حمل میشود بايد حداقل نيقاز مقصقد jام را

مبادی و مقاصد مختلف استان در سقال  0350-51از اداره كقل

تأمين كند؛ يعنی اين محدوديت كنترل كننده مقدار برآورده شقده

حمل و نقل و پايانقههقای اسقتان خراسقان رضقوی جمقعآوری

نياز هر يک از مقاصد است.

گرديده است .همچنقين اطالعقات مربقوط بقه ظرفيقت توليقد و

()3

مصرف صيفی جات شامل گوجه فرنگی ،كدو ،خيار و بادمجقان از
آمارنامههای جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی استخراجشده
محدوديت سوم كنترلكننده بقارگيری وسقايل نقليقه اسقت؛

است .هزينههای پرداختی بابت حمل و نقل ،با توجه بقه حجقم،

يعنی اين محدوديت بيقان كننقده ايقن اسقت كقه مجمقوع كقل

نوع بار ،ظرفيت وسيله نقليقه ،مسقافت و شقرايط جقاده و غيقره

محصولی كه توسط وسيله نقليه kام از هر يک از منابع اصلی به

تعيين میشود .اين اطالعات از طريق مصاحبه بقا شقركتهقای

مقاصد اصلی و يا ميانی و از منابع ميانی به مقاصد اصقلی حمقل

مختلف حمل و نقل سطح استان برای انواع مختلف وسايل نقليه

میشود بايد كوچکتر يا برابر ظرفيقت حمقل وسقيله نقليقه kام

باری و مسافتهای موجود در استان ،به صقورت ميقانگين بقرای

باشد.

سال  0351بهدستآمده است .عمليات حمل محصقو ت توسقط

()4

انواع مختلف كاميونهای باری ،كفی و وانقت ،بقا ظرفيقتهقای
مختلف انجام میگيرد .با توجه به اينکه هزينههای حمل و نققل
عالوه بر مسافت ،نوع و حجم محصول ،به ظرفيت كاميونها نيز
وابسته است ،بنابراين جهت سهولت مقدلسقازی ،وسقايل نقليقه
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مورد استفاده بر اساس ظرفيت ،به هشت گروه تقسيمبندی شده-

اساس ظرفيت ،هزينه حمل هر دسقته بقه ازای يقک كيلقومتر و

اند ،كه هر دسته با توجه به ظرفيقت خقود هزينقه حمقل و نققل

ظرفيت ميانگين هر گروه را نشان میدهد.

مختلفی را كسب كرده است .جدول  0گروهبندی ماشينآ ت بر
جدول  .1گروهبندی انواع مختلف ماشينآالت مورداستفاده در حمل و نقل
گروه
0
0
3
4
0
1
7

نوع ماشينآالت

رده وزنی

متوسط هزينه به ازای يک كيلومتر

(تن)
 0-0تن
 0-3تن
 4-0تن
 7-2تن
 01-00تن
 03-04تن
 05-01تن

(ريال)
2142/10
00775/50
00071/07
00120/12
00000/03
01511/51
03003/00

وانت -اتاقدار چهار چرخ
كاميونت -خاور بغلدار معمولی-خاور يخچالدار-خاور كمپرسی -خاور مسقف -خاور اتاقدار
شش چرخ يخچال دار -شش چرخ مسقف -بنز  500اتاقدار -آيفا اتاقدار
 01چرخ يخچال دار -شش چرخ كمپرسی
شش چرخ اتاقدار 01 -چرخ مسقف 01 -چرخ كمپرسی
كفی  02چرخ 01 -چرخ اتاقدار 01 -چرخ بغل دار چادری
كمپرسی بغل دار 00 -چرخ يخچالدار
 04چرخ بغلدار چادری -كاميون كشنده 00-چرخ بغلدار معمولی 00 -چرخ بغلدار چادری02 -
 00-00تن
چرخ يخچالدار
مأخذ :اداره کل حمل و نقل استان خراسان رضوی

2

30170/12

ميزان محصول ،از توليدات خود شهرستان ،ساير شهرستانهقای

نتايج
الگققوی حاضققر ،حمققل و نقققل انققواع ص قيفیجققات شققامل

استان و گاهی نيز از خارج استان تقأمين شقده اسقت .جقدول ،0

گوجه فرنگی ،كدو ،خيار و بادمجان ،از  30مبدأ توليقدی مختلقف

الگوی بارگيری بين مبادی و مقاصد مختلف در اسقتان را نشقان

كه شامل مزارع توليقدی ،سقردخانه و انبقار نگهقداری محصقول

میدهقد .ايقن نتقايج در ادامقه بقا تفصقيل بيشقتر بقرای برخقی

بودهاند ،به  35مقصد مصرفی را دربرمیگيقرد .حقدود  21درصقد

شهرستانهای عمده مقصد در الگوی طراحقیشقده در جقدول 3

صيفیجات توزيعشده در سطح استان به شهرستان مشهد منتقل

ارايه شده است.

میشود و مابقی به ساير شهرهای استان ارسال مقیگقردد .ايقن
جدول  .7مسير بهينه بارگيری به برخی مقاصد عمده در الگوی بهينه
مقصد در الگوی
رديف

بهينه

مبدأ در الگوی بهينه

(مركز نگهداری/

(مركز توليد)

0
0
3
4

مصرف نهايی)
تربتحيدريه
چناران
قوچان
كاشمر

0

مشهد

1

نيشابور

فريمان -مشهد
چناران -كاريز نو -قلندر آباد
سفيدسنگ – قوچان -مشهد
قلندرآباد -كاشمر
باخزر -بجستان -بردسکن -تايباد -تربتجام -تربتحيدريه -جوين -چناران -خليلآباد -خواف -خوشاب -داورزن -درگز -دوغارون -رباط
سنگ -رشتخوار -سفيد سنگ -سبزوار -سرخس -سنگبست-صالحآباد -فريمان -فيروزه -فيضآباد -قلندرآباد -قوچان -كاشمر -گناباد-
لطفآباد -مشهد -نيشابور -قدمگاه -ريوش -رباط سفيد
بجستان -سفيد سنگ -كاريز نو -قلندرآباد -كاشمر -مشهد -نيشابور
مأخذ :یافته های تحقیق
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نتايج حاصل از بررسی مسيرهای مختلف بارگيری منتهی به

حمل و نقل را نشان میدهد.

شهرستان مشهد بيانگر تفاوتهايی ميان الگوی فعلقی و الگقوی

مقايسه ميزان محصول حمل شده به شهرستان تربتحيدريه

بهينه از نظر ميزان محصول و هزينههای حمل و نقل محصقول

(جدول  )3در دو الگوی فعلی و بهينه نشان میدهقد كقه بيشقتر

است .بهطوریكه كل محصول بارگيری شده به اين شهرستان از

مسيرهای قبلی ورود اين محصو ت به تربتحيدريه ،با افقزايش

 73011/1تن در الگوی فعلی به  22145/4تن در الگقوی بهينقه

فوقالعاده در ميزان محصول ورودی به شهرستان تربتحيدريقه،

افقزايشيافتقه اسقت .بقاوجقود  05/2درصقد افقزايش در ميقزان

افزايش هزينه كمتری داشقته اسقت .ايقن ميقزان ورودی بسقيار

بارگيری ،ميزان افزايش در هزينه صرفاً  4/51درصد برآورد شده

بيشتر از تقاضای تربتحيدريه از صيفیجات است؛ امقا بقه دليقل

است كه دليل اين اختالف را میتوان استفاده از ماشقينآ ت بقا

وجود سقردخانه نگهقداری محصقو ت صقيفی ،بخشقی از ايقن

ظرفيت بيشتر و به نسبت ارزانتر در الگقوی بهينقه دانسقت .بقه

ورودی از شهرستان فريمان برای نگهداری ارسال شده است كقه

همين ترتيب ،در الگوی بهينقه ،ميقزان بقارگيری بقه شهرسقتان

مشابه اين موضوع را میتقوان در مقورد شهرسقتان كاشقمر نيقز

چناران  25/37درصد افزايش يافته كه بقا در نظقر گقرفتن 02/0

مشاهده كرد.

درصدی در هزينه بارگيری ،نقش بهينهيقابی مسقيرها و وسقايل
جدول  .3مقايسه ميزان محصول حمل شده در الگوی فعلی و الگوی بهينه
مقصد
مشهد
چناران
تربتحيدر
يه
قوچان
نيشابور
كاشمر
ساير شهرها

مقدار محصول (تن)

هزينه حمل (هزار ريال)

گروه ماشينآالت بهينه برای بارگيری

درصد تغيير
ميزان محصول
05/2
25/37

هزينه حمل
4/51
02/0

الگوی فعلی
73011/1
0013/0

الگوی بهينه
22145/4
0247/04

الگوی فعلی
03701310/1
301550

الگوی بهينه
04350002/0
001425/02

 1 ،0 ،4 ،3 ،0و 2
0

001/1

40/70

002/00

000113/10

475132/01

0

072/7

5/13
-4/0
373/0
-30/17

047/0
2047/25
34
0012/04

300/37
0501/44
21/0
0100/35

11117/52
0274074/02
04005/71
143710

70100/42
0725031/04
17414/21
433400/54
مأخذ :یافته های تحقیق

0و0
0و0
0
0

07/4
-07/3
000/5
-00/4

شهرستان قوچان نيز يکی ديگر از شهرستانهايی است كقه

مشاهده میشود كه ميزان صيفیجات ورودی به اين شهرسقتان

در الگوی بهينه در برخی از مسيرهای ورودی حائز اولويت شقده

 07/3درصققد كققاهشيافتققه اسققت .زيققرا ميققزان كققل تقاضققای

است (جدول  .)3صيفیجات ورودی به شهرستان قوچان از محل

شهرستان نيشابور از صيفیجات حدود  0140تن بوده اسقت .لقذا

توليد اين شهرستان ،مشهد و شهر سفيدسنگ وارد شده است كه

ايققن ميققزان كققاهش در ورودی ،لطمققهای بققه تققأمين تقاضققای

در ازای  07/4درصققد افققزايش ميققزان محصققول 5/13 ،درصققد

شهرستان برای صيفیجات وارد نمقیكنقد .بنقابراين عقالوه بقر

افزايش هزينه در پی داشته است.

تأمين تقاضای شهرستان هزينههای حمل و نقل متناسب با ايقن

در الگوی بهينه حمل و نقل در مسيرهای منتهی به نيشابور،

ميزان محصول  4/0درصد كاهشيافته است كه نشقانگر بهينقه

نقش نگرش روستائیان نسبت به طرحهای آبخیزداری بر مشارکت آنها...
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بودن اين مسير در دريافت صيفیجات متناسب با ميقزان تقاضقا

حمل و نقل 0/00 ،درصد از هزينههای حمل و نقل محصقو ت

است.

كاهش میيابد.

الگوی بهينه برای ساير شهرهای استان كقه ورودی بسقيار
ناچيز و مطابق با تقاضای خود داشتهاند نيز در جدول  3با عنوان
"ساير شهرها" آورده شده است .برخی از شهرهايی كقه در ايقن
گروه قرار دارند ،در سالهای اخير بهطور مستقل بهعنقوان شقهر
شناختهشدهاند .اما به دليل ناچيز بودن مسقيرهای دارای اولويقت
در الگوی بهينه و حتی الگوی فعلی ،به صورت تجمعقی در يقک
جدول و تحت عنوان ساير شهرهای استان در نظر گرفتهشدهاند.
در بررسی حساسيت الگوی ارايه شده تحقيق از سقناريوهای
مختلف با مقداری انحراف نسبت به حالت بهينه ،بقرای انعطقاف

جدول  .4سناريوهای الگوهای بهينه
نام الگو

درصد انحراف نسبت به الگوی

الگوی بهينه
سناريو افزايش  0درصد در مقدار توليد
سناريو افزايش  31درصدی ظرفيت
ماشينآ ت
مأخذ :یافته های تحقیق

بهينه
1
-0/40
-0/00

نتيجهگيری و پيشنهادها

بخشيدن به الگو استفاده میشود .در اين قسقمت از مطالعقه ،بقا

ازجمله مسائل اقتصادی در توليد صيفیجات ،لقزوم برنامقه-

لحاظ كردن برخی انحرافات در محدوديتهای مقدل ،حساسقيت

ريزی و ارايهارايه الگوی اقتصادی مناسقب بقرای توزيقع بهينقه

الگو نسبت به تغييرات مختلف مورد آزمون قرار مقیگيقرد .ايقن

محصو ت با حداقل هزينه است .برای نيل به هدف اصلی ايقن

سناريوها عبارت اند از :افزايش  0درصدی مقدار توليد (با توجه به

پژوهش كه طراحی شقبکه بهينقه حمقل و نققل و يقافتن روش

روند گذشته رشد توليد در استان) و افزايش  31درصدی ظرفيقت

مناسب توزيع صيفیجات با كمينهسازی هزينههای حمل و نققل

ماشينآ ت (مطابق با برنامه پيشبينی شقده اداره كقل حمقل و

است ،روش برنامهريزی رياضی مقورد اسقتفاده ققرار گرفقت .در

نقل استان برای افزايش ظرفيت ناوگقان حمقل و نقلقی) .نتقايج

تحليل نتايج حاصل از مطالعه ،شبکه انتققال محصقول از مراكقز

حاصل از اين سناريوها نسبت به حالت بهينقه در جقدول  4آورده

توليد به مراكز نگهداری و مراكز مصرف باعی شقد تقا برخقی از

شده است .همانطور كه اين جدول نشقان مقیدهقد ،سقناريوی

مسيرها و حمل و نقلهای مضاعف از الگوی بهينه حذفشقده و

افزايش  0درصدی در ميزان توليد كل صيفیجات اسقتان باعقی

برخی مسيرهای جديد كه كمترين افزايش در جابهجقايی را دارد

كاهش  0/40درصدی هزينههای حمل و نقل شده است .چرا كه

به الگو اضافه شود كه بهطوركلی اين اقدامات منجر به افقزايش

افزايش توليقد ،بخشقی از تقاضقای برخقی نققاط متقاضقی ايقن

حجم بارگيری به ميزان  04/2درصد با تنها  0/3درصد افقزايش

محصو ت را مرتفع نموده و نياز به حمقل و نققل و در پقی آن

در هزينههای حمل و نقل گرديد .بهطوركلی در ارزيابی موقعيقت

هزينه حمل كاهشيافته است .سناريوی ديگری كه انتخاب شقد

مراكز توليد ،نگهداری و مصرف بر اساس توزيع جغرافيايی آنها

و مورد آزمون ققرار گرفقت سقناريوی افقزايش  31درصقدی در

نتايج بيانگر اين است كه با توجقه بقه سقهم بقا ی شهرسقتان

ميزان ظرفيت ماشينآ ت سطح استان میباشد .اين سقناريو بقا

مشهد در مصرف میتوان آنرا ،منطقه تمركقز مصقرف ناميقد .از

استناد به اين بحی است كه  31درصد ناوگان باری سطح استان

طرفی با توجه به الگوی پيشنهادی بقرای مسقيرهای بقارگيری،

تقريباً فرسوده بوده و از كارايی پايينی برخوردار میباشقند .نتقايج

وجود مراكز نگهداری و سردخانه در شهرستانهقای نزديقک بقه

نشان میدهد در صورت تزريق ناوگان باری جديقد بقه سيسقتم
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منطقه پرمصرف مشهد همچون كاشمر ،چناران و تربقتحيدريقه

و نقل اين محصو ت استفاده شود ،زيرا اجرای برنامه بهينقه بقر

میتواند به بهبود شبکه حمل و نقل مساعدت نمايد.

كاهش هزينهی حمل و نقل و بر قيمت تمامشده محصقول و در

از ديگر بررسیهای مهقم مطالعقه ،سقناريوهای مربقوط بقه

نتيجه بر قيمت تمامشده فرآوردههای حاصل از اين محصقو ت

تحليل حساسيت پارامترهای اصلی مدل میباشد .نتايج حاصل از

تأثير گذاشته كه اين امر نيز به نوبه خود موجب كاهش بار مقالی

آزمون سناريوها نشان داد كه افزايش ميزان توليد صيفیجات در

مصققرفكننققدگان نهققايی محصققو ت و نيققز عرضققهكننققدگان

استان باعی كاهش هزينههای حمل و نقل شده است .همچنين

محصو ت صيفی خواهد شقد .همچنقين پيشقنهاد مقیشقود بقا

نتايج حاكی از آن بود كه افقزايش ظرفيقت ماشقينآ ت سقطح

انتخاب ابزارهايی نظير گزينش بهينه نوع وسقيله حمقل و نققل،

استان به كاهش هزينههای حمل و نقل منجقر خواهقد شقد .بقر

ايجاد مسيرهای با مسافت كمتر بين شهرستانهای استان و نوع

اساس نتايج بهدستآمده ،با توجه به ميزان قابلتوجه كقاهش در

بستهبندی و مقدار حجم محصول ،از هزينقههقای حمقل و نققل

هزينه حمل و نقل ،توصيه میشود ،در جريان برنامهريزی حمقل

كاسته شود.

و نقل محصو ت ،از الگوی پيشنهادی در اين مطالعه برای حمل
منابع
افندیزاده ،ش .و منتظری ،ا .0320 .كاربرد برنامهريزی خطی در
بهبود وضعيت حمل و نقل گندم در كشور .ششمين كنفرانس
بينالمللی مهندسی عمران 00-07،ارديبهشت ،اصفهان.
آمارنامققه كشققاورزی .0354 .وزارت جهققاد كشققاورزی .معاونققت
برنامهريزی و اقتصادی مركز فناوری اطالعات و ارتباطات.

گندم در ايران با استفاده از روش برنامهريزی خطقی .مجلقه
علوم كشاورزی ايران.030-007 :)0( 37 ،
محمود زاده ،ح .0351 .بهينهسازی حمل و نققل گنقدم سقيلوها
(سيلوهای استان آذربايجان غربی) .دومقين كنفقرانس بقين-
المللی مديريت و حسابداری 00 ،تير ،تهران.

چيذری ،م .0324 .كاربرد برنامهريقزی خطقی در تعيقين الگقوی

محمققودینيققا ،م ،.سققليمانی سققدهی ،م .و كريمققی ،ب.0350 .

اقتصادی حمل و نقل محصو ت دريايی در ايران .پايان نامه

طراحی شبکه حمل و نقل داخلقی گنقدم كشقور بقا رويکقرد

دوره كارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.

مکانيابی قطبها .مهندسی حمل و نقل.000-041 :)0( 2 ،

سالنامه آماری حمقل و نققل جقادهای اسقتان خراسقان رضقوی.

مقيسه ،س ،.پيکانی ،غ .و صالح ،الف .0325 .بهينهسازی پويقای

 .0350اداره كل حمل و نقل و پايانقههقای اسقتان خراسقان

حمل و نقل دانهی روغنی آفتقابگقردان در ايقران .اقتصقاد

رضوی.

كشاورزی.000-037 :)4( 3 ،

سالنامه آماری بخش كشاورزی استان خراسقان رضقوی.0350 .
سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی.

ممدوحی ،ا ،.سيد وكيلی ،س ،ع .و عليمقرادی ،م .0321 .توسقعه
يک الگوی رياضی برای مکانيابی تأسيسقات ذخيقرهسقازی

صالح ،ا ،.پيکانی ،غ .و مقيسقه ،س .0325 .بهينقهسقازی پويقای

گندم .مجموعه مقا ت همايش سياستها و مديريت برنامقه

حمل و نقل دانه روغنی سويا در ايران .اقتصقاد كشقاورزی و

های رشد و توسعه در ايران تهران (جلد اول) ،موسسه عقالی

توسعه.25-011 :)71(02 ،

آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
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Abstract
Optimizing transportation of agricultural products plays an important role in reducing
production costs and market margins for these products. The Khorasan Razavi province
is one of the major provinces of the country in the production of vegetables. Due to the
wide range of vegetables produced in the province, an efficient transportation network is
required in order to increase productivity of machinery and reduce the associated costs.
The aim of the present study is to design an optimal network for transporting products
such as tomatoes, squash, cucumbers and egg plants from production areas in the
province to maintenance centers and ultimate consumption areas in 2016. To this end,
the mathematical programming models of transportation were used. A combined
transportation network that has 35 source notes and 49 destination nodes and a number of
mid-nodes including warehouse and refrigerator was designed. The optimized network
that was presented for product transfer eliminates some duplicate routes and shipping, and
adds some new paths that have the least increase in distance travelled. This will result in a
reduction of 1.45% and 1.25% in transportation costs, taking into account the 5% increase
in production and 30% increase in machinery capacity.
Keywords: Transportation model, Mathematical programming, Optimal route,
Agriculture.
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