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 مقدمه 

نققل   و  حمقل  سيستم به روستاها در یزندگ كيفيت و اقتصاد

 منقاطق  به بازارهااتصال  قيحمل و نقل از طر زيرا. است وابسته

 به یدسترس در تيمحدود بردن نيب از و اشتغال جاديا ،يیروستا

 كننده فراهم و یاقتصاد رشد یاصل زورهایيكاتال از یکي خدمات،

 ن،يبنقابرا . است يیروستا مناطق یبرا یاجتماع و یاقتصاد منافع

 ارتبقاط  در یكشاورز ۀتوسع با توانیم را ونقل حمل به یدسترس

 (. 0325همکاران،  وصالح ) دانست

 از پقس  یزمان محقدود  یدر ط دتاًعم یكشاورز محصو ت

بودن عرضه محصو ت همقراه   یفصل. شوندیم عرضه برداشت،

 باعی بخش، نيا محصو ت شتريب یبرا تقاضا یريناپذبا كشش

 تيق اهم از بخقش  نيق ا در محصول عرضه رهيزنج تيريمد شده

مشقکالت   نيبقارزتر  از یکق يوجود اين،  با. باشد برخوردار یاديز

 نيتققأم رهيققزنج در یتيريضققعف مققد انتققو یبخققش را مقق نيققا

 بقر نققل   و حمقل  نقه يهز شيافقزا  تأثير و یكشاورز محصو ت

 .محصو ت دانست شده تمام متيق شيافزا

 یهقا  حقل  راه عنقوان  به يیها نهيگز نقل و حمل یزير برنامه

 روسققتاييان یدسترسقق وونقققل  حمققل بهبققود بققرای یاحتمققال

 نهيهز كم یدسترس به یيروستا نيازهای كه كند یم ارايهارايهارايه

 شقرايط  بهبقود  و كقرده  بقرآورده  رافروش محصول  یبه بازارها

امر،  نيا. داشت خواهد پی در را روستا مردم یاجتماع و اقتصادی

 یرا بقرا  يیروسقتا  منقاطق است كقه   یقيدق یزيربرنامه مستلزم

، از (یالمللق نيبق  اي یمحل) عمده یبازارها یازهايكامل ن نبرآورد

نيقا و   یمحمقود ) سازدتوانمند  ليو زمان تحو تيفيك نظر حجم،

 (.0350همکاران، 

كقه   است یسازنهيبه یهاروش از یکي ،یاضير یزيربرنامه

ممکقن   تيوضقع  نيمنابع محدود بقه بهتقر   صيتخص علم و هنر

-برنامقه  مسائل خاص انواع از یکيو نقل  حملمسئله . باشدیم

 رسقاندن مسائل  گونهنياز حل ا يیهدف نها. است یاضير یزير

بقه مقاصقد    نقه يهز نيمختلف بقا كمتقر   یمحصول، از مباد کي

 نققل  و حمل یالگوها كاربرد پراز موارد . استمختلف مورد نظر 

مركب  نقل و حمل نهيبه یالگو نيتدو ،یدر محصو ت كشاورز

و  ینگهدار ايو  ليبه مراكز تبد هيشبکه انتقال مواد اول کي یبرا

پناه و  زداني)است  عيتوز ايكز به مراكز مصرف مرا نيانتقال از ا

 نققل  و حمقل  نقه يبه یالگوهقا  یريكارگ به با(. 0325همکاران، 

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

 داد، نشقان پرداخقت و   یغربق  يجقان اسقتان آذربا  يلوهایگندم س

 يمقت و ق نققل  و حمل ينهبر كاهش هز يشنهادیپ یالگو یاجرا

به نوبه خود موجب كاهش بقار   وگذاشته  تأثيرشده محصول  تمام

گنقدم و   كننقدگان محصول و عرضه يیكنندگان نها مصرف یمال

در ( 0100)اعتمادنيقا و همکقاران   . خصوص دولت خواهقد شقد   به

فروشقی در  هقای عمقده  يقابی محقل  ای به بررسقی بهينقه  مطالعه

برای تسقهيل   سيستم زنجيره تأمين مواد غذايی در مقياس ملی،

مصقرف   هقای انتقال كارآمد مواد غذايی از مناطق توليد به مکان

 هقای هزينه شامل شبکه، هایينهكه كل هز یا گونه به. پرداختند

 پناه يزدان. حداقل برسد به فروشی عمده هایو محل نقل و حمل

 توسقعه  هقای اولويقت  تعيين به ایدر مطالعه( 0325)و همکاران 

حمل و نقل  یگندم با استفاده از الگو سازی يرهذخ و تبديل مراكز

در اسقتان فقارس    مراكز اين يجادا یبرا يتاولو يينو با هدف تع

حمقل   يایپو سازیبهينه به( 0325) همکاران و مقيسه. پرداختند

در . پرداختنقد  يقران در ا گقردان آفتقاب  روغنقی  هقای و نقل دانقه 

 يایپو سازیبهينه به( 0325)مشابه، صالح و همکاران  یا مطالعه

و  يقدی از منقاطق تول  يقران، در ا ياسقو  یحمل و نقل دانه روغنق 

و نشان دادنقد   پرداخته یكش روغن هایبه كارخانه یورود یمباد

در  یاقتصاد جويیصرفه موجبآنان  يشنهادیبرنامه پ یاجرا كه

. يقد در كشور در سال مورد نظر گرد ياحمل و نقل دانه سو ينههز

 ياضقی ر یالگو يکدر مطالعه خود ( 0321) نهمکارا و ممدوحی

 توجقه  با گندم سازیذخيره تأسيسات يابیمکان ینسبتاً جامع برا
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مطالعقات  . دادنقد  يشقنهاد موجقود پ  هایمحدوديت و هاويژگی به

 در( 0320) كيقانی  و كوپاهیو ( 0321) نوذریتوسط  يزن يگرید

( 0324) يقذری حمقل و نققل گنقدم، چ    ينقه به برنامقه  ارايهزمينه

 یو منتظر یو افند يايیحمل و نقل محصو ت در ينهبه یالگو

كشقور صقورت گرفتقه     یگندم وارداتق  يعتوز سازی ينهبه( 0320)

مطالعقات صقورت    يشقتر تمركز ب ينکهبا وجود ا ،در مجموع. است

 روی سقازی،  ينقه به یالگقو  روش بقا  ارايهگرفته در داخل كشور 

بقوده اسقت،    آن يکاسقتراتژ  يقت اهم يقل بقه دل  گنقدم  محصول

انتقال  یالگو یخصوص بر طراح ينمطالعات خارج از كشور در ا

هقا   از جملقه آن . داشته است يشتریب تأكيد يرمحصو ت فسادپذ

 يقک  ارايقه  در( 0100) 0و همکقاران  ونقگ بقه مطالعقه    توان یم

 تقازه،  كشقاورزی  محصقو ت  بقرای  ينقه حمل و نقل به يستمس

چنقد  -یمدل چند بخشق  کي ارايه با( 0100) 0و همکاران یكاسل

رونقژ   ی،و خدمات شهر يیحمل و نقل محصو ت غذا ایمنطقه

 كيفيقت  مقديريت  سقازی بهينه مدل طراحی( 0100) 3و همکاران

 زنجيقره  مختلف مراحل طول در پذيرفساد كشاورزی محصو ت

 تقأمين  زنجيقره  مقدل  يقک  طراحی در( 0114) 4رانتا  و تأمين،

 پوشققش راسققتای در هالسققتانن در توليدشققده هققاینهققال بققرای

 .كرد اشاره مشتريان تقاضای

و  یو بقاغ  یانواع محصقو ت زراعق   ديتوجه به گستره تول با

 آن انتققال  ،یرضقو  خراسقان  استان سطح در جاتیفيص ژهيو به

 ازين اساس، نيبرا. باشدیم عيوس انتقال شبکه کي وجود مستلزم

 یوربهقره  شيامنظقور افقز   بقه  ،يیو راهبردها هااستيس اتخاذ به

 یمرتبط بقا آن بقرا   یهانهيو حمل و نقل و كاهش هز یريبارگ

 یالگقو  کيق وجقود   تيق امر اهم نيا. وجود دارد محصو ت نيا

 را مصقرف  مراكقز  بقه  محصقو ت  نيق احمل و نقل  یبرا نهيبه

 کيق  یمطالعه طراح نياز ا هدفاساس،  نيا بر. دينمایم روشن

                                                                                           
1 - Weng et al 

2 - Caselli et al 

3 - Rong et al 

4 - Rantala 

 كقدو،  ی،فرنگ شامل گوجه جات يفیاز حمل و نقل ص بهينهشبکه 

اسقت   یرضو خراسان استان يیروستا مناطقدر  بادمجان و خيار

 ،محصقو ت  نياز ا زانيسؤال پاسخ داده شود كه چه م نيتا به ا

 تقا انتققال داده شقود    ريو از كقدام مسق   ای نقليه لهيتوسط چه وس

 .كل حمل و نقل حداقل شود نهيهز

 

 هاروشمواد و 

 نققل  و حمل یزير برنامه یالگوها زا استفاده در یاصل هدف

 یا گونقه  كا  است، به عيمناسب توز ستميس کي افتني محصول،

مختلف كا  از نقاط مبدأ به  ريحمل و نقل ارسال مقاد نهيكه هز

 یاضق ير مقدل ايقن رو،   از. ابدي كاهشحد ممکن  تانقاط مقصد، 

 : استوار است ريفروض ز برمطالعه  نيا در شده یطراح

-شبکه حمل و نقل جقاده  از تنهامحصو ت  جايی بهجا برای

 . شودمی استفاده ای

انبقار،  ) مختلف ایيرهذخ يساتتأس ينمحصو ت ب جايی جابه

 . گيردنمی صورت( سردخانه

مختلقف در   هقای تانشهرسق /حمل و نقل در شهر يهكرا نرخ

 .طول سال باهم برابر است

ورد استفاده م یرهايو متغ عواملفوق،  یهافرض به توجه با

 : اند از در مدل مطالعه عبارت

از  ام k يقه نقل يلهاز محصول كه توسقط وسق   یمقدار: 

 .شودمی حمل ام jبه مقصد  ام iمبدأ 

 k يقه نقل يلهحمل هر واحد محصول توسط وسق  ينههز: 

 ام jبه مقصد  ام iاز مبدأ  ام

  ام iمنبع  يدتول يتظرف: 

  ام jمقصد  يازن: 

  ام q يانیمنبع م يتظرف: 

  ام q يانیمقصد م يازن: 

 اkنوع  يهنقل يلموجود وسا يتظرف : 
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 : شودیم يفتعر يرصورت ز مدل به ينهدف ا تابع

(0)  

بقرای هقر    و نققل حمقل  كه بيانگر حداقل كردن كل هزينه 

 . است( )وسيله -مسير

اسقت كقه مجمقوع     ينا كنندهبيان مدل، در محدوديت اولين

 مقاصد به نقليه وسايل تمامی توسط امiكل محصول كه از منبع 

 يقت تقر از ظرف  كوچقک  يدبا شود،می حمل ميانی مقاصد و اصلی

 يتنده ظرفكن كنترل يت،محدود يندر واقع ا. باشد امiمنبع  يدتول

 : از منابع است يکهر  يدیتول

(0)          

   

اسققت كققه مجمققوع كققل  نيققا كننققدهانيققب دوم تيمحققدود

 توسقط  ام jبه مقصد  یاز نقاط واسطه و منابع اصل كه یمحصول

 را امjمقصقد   ازيق ن حداقل ديبا شودیم حمل هينقل ليوسا یتمام

كننده مقدار برآورده شقده   كنترل تيحدودم نيا یعني كند؛ نيتأم

 . از مقاصد است کيهر  ازين

(3 )                  

 

اسقت؛   هيق نقل ليوسقا  یريكننده بقارگ  سوم كنترل تيمحدود

اسقت كقه مجمقوع كقل      نيق ا كننقده  انيق ب تيمحدود نيا یعني

 به یاصل منابع از کي هر از امk هينقل لهيكه توسط وس یمحصول

 حمقل  یاصقل  مقاصد به یانيم منابع از و یانيم اي و یاصل صدمقا

 امk هيق نقل لهيحمقل وسق   تيق ظرف برابر ايتر  كوچک ديبا شودیم

 . باشد

(4  )                                

  

       

و  ازيق ن زانيق م كننقده های چهارم و پقنجم كنتقرل  محدوديت

 : است یانيارسال منابع و مقاصد م تيظرف زانيم نيهمچن

(0)                                  

 

(1)      

 ،مدل یرهايشدن متغ یمنفريغهای سرانجام محدوديت

 نيمورد نظر را تضم یرهايمتغ یملبت برا یهاوجود پاسخ

 :كند یم

(7           )                 

-برنامقه  GAMSافقزاری  الگوی فوق با استفاده از بسته نرم

از  يریبارگ يزانمربوط به م يازموردن اطالعات. است شده نويسی

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

 آوریجمقع  رضقوی  خراسقان  اسقتان  هقای يانقه حمل و نقل و پا

و  يقد تول يقت اطالعقات مربقوط بقه ظرف    همچنقين . است گرديده

 از بادمجقان  و خيار كدو، ی،فرنگ شامل گوجه جات يفیمصرف ص

شده  استخراج یاستان خراسان رضو یجهاد كشاورز هایآمارنامه

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

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

 هقای شقركت  بقا  مصاحبه طريق از اطالعات اين. شودمی تعيين

 نقليه وسايل مختلف انواع برای استان سطححمل و نقل  مختلف

 بقرای  ميقانگين صقورت   به استان، در موجود هایمسافت و باری

 توسقط  محصقو ت  حمل اتيعمل. استآمده  دست به 0351سال 

 یهقا تيق ظرف بقا  نقت، وا و یكف ،یبار یهاونيكام مختلف انواع

حمل و نققل   یهانهيهز نکهيا به توجه با. رديگیم انجام مختلف

 زين هاونيكام تيظرف بهعالوه بر مسافت، نوع و حجم محصول، 

 هيق نقل ليوسقا  سقازی،  مقدل جهت سهولت  نيبنابرا است، وابسته
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-شده یبندميتقس گروه هشتبه  ت،يمورد استفاده بر اساس ظرف

حمقل و نققل    نقه يخقود هز  تيق ا توجه به ظرفكه هر دسته ب اند،

بر  آ تنيماش یبندگروه 0جدول . را كسب كرده است یمختلف

و  لقومتر يك کيق  یحمل هر دسقته بقه ازا   نهيهز ت،ياساس ظرف

 .دهدیهر گروه را نشان م نيانگيم تيظرف

 

 مورداستفاده در حمل و نقل  آالتنيماش مختلف انواع یبندگروه .1 جدول

 آالتنيماش عنو گروه
 یوزن رده

 (تن)

 لومتريك کي یازا به نهيهز متوسط

 (الير)

 10/2142 تن 0-0 چرخ چهاردار  اتاق -وانت 0
 50/00775 تن 0-3 دار خاور اتاق -خاور مسقف -یخاور كمپرس-دارخچاليخاور -یدار معمولخاور بغل -ونتيكام 0
 07/00071 تن 4-0 دار اتاق فايآ -ارد اتاق 500بنز  -مسقف چرخ شش -دار خچالي چرخ شش 3
 12/00120 تن 7-2 یكمپرس چرخ شش -دار خچالي چرخ 01 4
 03/00000 تن 01-00 یكمپرس چرخ 01 -مسقف چرخ 01 -دار اتاق چرخ شش 0
 51/01511 تن 03-04 یچرخ بغل دار چادر 01 -دار چرخ اتاق 01 -چرخ 02 یكف 1
 00/03003 تن 05-01 دار خچاليچرخ  00 -بغل دار یكمپرس 7

2 
 02 -یدار چادرچرخ بغل 00 -یدار معمولچرخ بغل 00-كشنده ونيكام -یدار چادرچرخ بغل 04

 دار خچاليچرخ 
 12/30170 تن 00-00

 رضوی خراسان استان نقل و حمل کل اداره: مأخذ

 

 نتايج

شققامل  جققات يفیحمققل و نقققل انققواع صقق  ،حاضققر الگققوی

 مختلقف  توليقدی  مبدأ 30 از ادمجان،بو  خيار كدو، ی،فرنگ گوجه

محصقول   یسقردخانه و انبقار نگهقدار    يقدی، كه شامل مزارع تول

درصقد   21حقدود   .گيقرد  یرا دربرم یمقصد مصرف 35 به اند، بوده

در سطح استان به شهرستان مشهد منتقل  شده يعتوزجات  يفیص

 ايقن . گقردد مقی  ارسال استان شهرهای ساير به مابقی و شودیم

 هقای شهرستان ساير شهرستان، خود توليدات از حصول،م ميزان

، 0جقدول  . اسقت  شقده  يناز خارج استان تقأم  يزن یاستان و گاه

و مقاصد مختلف در اسقتان را نشقان    یمباد ينب يریبارگ یالگو

 یبرخق  یبقرا  يشقتر ب يلدر ادامقه بقا تفصق    يجنتقا  يقن ا. دهقد  یم

 3 ولدر جقد  شقده  یطراحق  یعمده مقصد در الگو یها شهرستان

 .است شده ارايه

 

 نهيبه یدر الگو عمده مقاصد یبرخبه  یريبارگ نهيبه ريمس. 7 جدول 

 رديف

 الگوی در مقصد

 بهينه

/ هداریمركز نگ) 

 (يیمصرف نها

  ينهبه یدر الگو مبدأ

 (توليدمركز )

 مشهد -فريمان حيدريهتربت 0
 قلندر آباد -كاريز نو -چناران چناران 0
 مشهد -قوچان –سنگ سفيد قوچان 3
 كاشمر -قلندرآباد كاشمر 4

 مشهد 0
رباط  -دوغارون -درگز -داورزن -خوشاب -خواف -آبادخليل -چناران -جوين -حيدريهتربت -جامتربت -تايباد -بردسکن -بجستان -باخزر
 -گناباد -كاشمر -قوچان -بادقلندرآ  -آباد يضف -يروزهف -يمانفر -آبادصالح-بستسنگ -سرخس -سبزوار -سفيد سنگ -رشتخوار -سنگ

 سفيد رباط -ريوش -قدمگاه -نيشابور -مشهد -آباد لطف
 نيشابور -مشهد -كاشمر -قلندرآباد -كاريز نو -سفيد سنگ -بجستان نيشابور 1

 تحقیق های یافته: مأخذ
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به  یمنتهبارگيری مختلف  يرهایمس یحاصل از بررس يجنتا

 الگقوی  و فعلقی  الگوی انمي هايیتفاوت يانگرشهرستان مشهد ب

حمل و نقل محصقول   هایينهمحصول و هز يزاناز نظر م بهينه

شهرستان از  ينشده به ا يریكل محصول بارگ كه یطور به. ستا

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

درصقد افقزايش در ميقزان     2/05وجقود   بقا . يافتقه اسقت   يشافقزا 

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

 بقا  آ ت ينماشق  از استفاده توانیاختالف را م ينا يلاست كه دل

 بقه . دانسقت  ينقه به یدر الگقو  ترارزان نسبت به و بيشتر ظرفيت

بقه شهرسقتان    يریبقارگ  يقزان م ينقه، به یدر الگو يب،ترت ينهم

 0/02كه بقا در نظقر گقرفتن     يافته يشدرصد افزا 37/25چناران 

 يلو وسقا  يرهامسق  يقابی بهينهنقش  يری،بارگ ينهدر هز یدرصد

 .دهدمیحمل و نقل را نشان 

 حيدريهتربت شهرستان به شده حمل محصول ميزان مقايسه

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

 افقزايش  با حيدريه،تربت به محصو ت ينا ورود قبلی مسيرهای

 حيدريقه، تربت شهرستان به ورودی محصول ميزان در هالعادفوق

 بسقيار  ورودی ميقزان  ايقن . اسقت  داشقته  كمتری هزينه افزايش

 يقل امقا بقه دل   است؛ جاتصيفیاز  حيدريهتربت تقاضای از بيشتر

 يقن از ا یبخشق  صقيفی،  محصقو ت  داریوجود سقردخانه نگهق  

ه شده است كق  ارسال دارینگه برای يماناز شهرستان فر یورود

 يقز در مقورد شهرسقتان كاشقمر ن    تقوان میموضوع را  ينمشابه ا

 . كرد مشاهده

 

 بهينه الگوی و فعلی الگوی در شده حمل محصول ميزان مقايسه .3 جدول 

 مقصد
 (يالهزار ر) حمل هزينه (تن) محصول مقدار

 بارگيری برای بهينه آالت ينماش گروه
 تغيير درصد

 حمل هزينه محصول ميزان بهينه الگوی علیف الگوی بهينه الگوی فعلی الگوی

 51/4 2/05 2 و 1، 0، 4، 3، 0 0/04350002 1/03701310 4/22145 1/73011 مشهد
 0/02 37/25 0 02/001425 301550 04/0247 0/0013 چناران
يدرح تربت
 يه

70/40 00/002 10/000113 01/475132 0 7/072 1/001 

 13/5 4/07 0 و 0 42/70100 52/11117 37/300 0/047 قوچان
- 0/4- 3/07 0 و 0 04/0725031 02/0274074 44/0501 25/2047 نيشابور
 0/373 5/000 0 21/17414 71/04005 0/21 34 كاشمر
- 17/30- 4/00 0 54/433400 143710 35/0100 04/0012 شهرها ساير

 تحقیق های یافته: مأخذ

 

كقه   هايی استشهرستان قوچان نيز يکی ديگر از شهرستان

در الگوی بهينه در برخی از مسيرهای ورودی حائز اولويت شقده  

 جات ورودی به شهرستان قوچان از محلصيفی(. 3جدول ) است

كه  سنگ وارد شده استيدو شهر سف مشهد شهرستان، اين توليد

درصققد  13/5محصققول،  يققزانم يشافققزا درصققد 4/07ی ازا در

 . داشته است پی در ينههز يشافزا

 يشابور،به ن یمنته يرهایحمل و نقل در مس ينهبه یالگو در

اين شهرسقتان   به ورودی جاتيفیص يزانكه م شود یم مشاهده

 تقاضققای كققل ميققزان زيققرا. اسققت يافتققه درصققد كققاهش 3/07

لقذا  . تن بوده اسقت  0140حدود  جاتصيفی از نيشابور شهرستان

 یتقاضققا ينبققه تققأم یا لطمققه ی،كققاهش در ورود يققزانم يققنا

 بقر  عقالوه  بنقابراين . كنقد نمقی  وارد جاتيفیص یشهرستان برا

 يقن حمل و نقل متناسب با ا هایهزينه شهرستان تقاضای تأمين

 ينقه است كه نشقانگر به  يافته درصد كاهش 0/4محصول  يزانم
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تقاضقا   يقزان متناسب با م جاتيفیص يافتدر در يرمس ينبودن ا

 . است

 بسقيار  ین كقه ورود استا یشهرها ريسا یبرا نهيبه یالگو 

با عنوان  3در جدول  زين اندخود داشته یو مطابق با تقاضا زيناچ

 نيق كقه در ا  يیاز شهرها یبرخ. آورده شده است "هاشهر ريسا"

شقهر   عنقوان  بهمستقل  طور به رياخ یهادارند، در سال قرارگروه 

 تيق اولو یدارا یرهايبودن مسق  زيناچ لياما به دل. اند شده شناخته

 کيق در  یتجمعق  صورت به ،یفعل یالگو یو حت نهيبه یگودر ال

 .اند شده گرفتهدر نظر  استان یشهرها ريجدول و تحت عنوان سا

 يوهایاز سقنار  يقشده تحق ارايه  یالگو يتحساس یبررس در

 انعطقاف  بقرای  ينه،انحراف نسبت به حالت به یمختلف با مقدار

ز مطالعقه، بقا   قسقمت ا  يندر ا. شودمی استفاده الگو به يدنبخش

 حساسقيت  مقدل،  هایمحدوديت در انحرافات برخی كردنلحاظ 

 يقن ا. گيقرد مقی  قرار آزمون مورد مختلف تغييرات به نسبت الگو

 به توجهبا ) توليد مقدار یدرصد 0 يشافزا: اند از عبارت يوهاسنار

 ظرفيقت  یدرصد 31 يشو افزا( استان در توليد رشد گذشته روند

 و حمقل  كقل  اداره شقده  بينیپيشا برنامه مطابق ب) آ تماشين

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

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

دهقد، سقناريوی   طور كه اين جدول نشقان مقی  همان. شده است

جات اسقتان باعقی    يفیصدرصدی در ميزان توليد كل  0افزايش 

 كهچرا . حمل و نقل شده است هایينههز یدرصد 40/0كاهش 

 يقن ا متقاضقی  نققاط  برخقی  تقاضقای  از بخشقی  توليقد،  افزايش

 آن پقی  در وبه حمقل و نققل     يازرا مرتفع نموده و ن محصو ت

كه انتخاب شقد   يگرید يویسنار. است يافته حمل كاهش هزينه

در  یدرصقد  31 يشافقزا  يویو مورد آزمون ققرار گرفقت سقنار   

 بقا  سقناريو  اين. باشدمی استان سطح آ تينماش يتظرف يزانم

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

 نتقايج . باشقند می برخوردار پايينی كارايی از و بوده فرسوده تقريباً

 يسقتم بقه س  يقد جد یناوگان بار يقدر صورت تزر دهدمی نشان

حمل و نقل محصقو ت   هایينهدرصد از هز 00/0 ،حمل و نقل

 .يابدمی كاهش

 

 

 بهينه الگوهای هایسناريو .4 جدول 

 الگو نام
 الگوی به نسبت انحراف درصد

 بهينه

 1 بهينه الگوی
- 40/0 توليد مقدار در درصد 0 افزايش سناريو
 ظرفيت درصدی 31 افزايش سناريو

 آ تماشين
00/0 -

 تحقیق های یافته: مأخذ

 

 شنهادهايو پ یريگجهينت

-جات، لقزوم برنامقه   ازجمله مسائل اقتصادی در توليد صيفی

ريزی و ارايهارايه الگوی اقتصادی مناسقب بقرای توزيقع بهينقه     

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

پژوهش كه طراحی شقبکه بهينقه حمقل و نققل و يقافتن روش      

های حمل و نققل  هسازی هزينجات با كمينه مناسب توزيع صيفی

در . ريزی رياضی مقورد اسقتفاده ققرار گرفقت    است، روش برنامه

تحليل نتايج حاصل از مطالعه، شبکه انتققال محصقول از مراكقز    

از  یشقد تقا برخق    باعیداری و مراكز مصرف توليد به مراكز نگه

و  شقده  حذف نهيبه یمضاعف از الگو یها نقل و حملو  رهايمس

را دارد  يیجقا در جابه شيافزا نيكمتركه  ديجد یرهايمس یبرخ

 شيافقزا  هاقدامات منجر ب نيا یطوركل بهبه الگو اضافه شود كه 

 شيدرصد افقزا  3/0درصد با تنها  2/04 زانيبه م یريحجم بارگ

 يقت موقع يابیدر ارز یطوركل به. ديگرد نقل و حمل یهانهيهز در

 هاآن یيايجغراف يعمصرف بر اساس توز و نگهداری يد،مراكز تول

شهرسقتان   یبا توجقه بقه سقهم بقا      كه است اين بيانگر نتايج

از . يقد منطقه تمركقز مصقرف نام   آنرا، توانیمشهد در مصرف م

 يری،بقارگ  يرهایمسق  یبقرا  يشنهادیپ یبا توجه به الگو یطرف

بقه   نزديقک  هقای شهرستانو سردخانه در  داریمراكز نگه وجود
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 يدريقه ح اران و تربقت چن كاشمر،چون منطقه پرمصرف مشهد هم

  .ايدبهبود شبکه حمل و نقل مساعدت نم به تواند می

های مهقم مطالعقه، سقناريوهای مربقوط بقه      از ديگر بررسی

نتايج حاصل از . باشدتحليل حساسيت پارامترهای اصلی مدل می

جات در  يفیصآزمون سناريوها نشان داد كه افزايش ميزان توليد 

همچنين . شده است حمل و نقلهای استان باعی كاهش هزينه

آ ت سقطح  نتايج حاكی از آن بود كه افقزايش ظرفيقت ماشقين   

بقر  . منجقر خواهقد شقد    حمل و نقلهای استان به كاهش هزينه

توجه كقاهش در   قابل يزانتوجه به م با ،آمده دست بهنتايج  اساس

حمقل  ريزی شود، در جريان برنامه، توصيه میحمل و نقلينه هز

حمل ت، از الگوی پيشنهادی در اين مطالعه برای محصو  و نقل

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

 درشده محصقول و  و بر قيمت تمام حمل و نقلی كاهش هزينه

های حاصل از اين محصقو ت  فرآورده شده تماميجه بر قيمت نت

كاهش بار مقالی  خود موجب  نوبه بهگذاشته كه اين امر نيز  تأثير

كننققدگان كننققدگان نهققايی محصققو ت و نيققز عرضققه مصققرف

شقود بقا    یمق همچنقين پيشقنهاد   . محصو ت صيفی خواهد شقد 

انتخاب ابزارهايی نظير گزينش بهينه نوع وسقيله حمقل و نققل،    

 نوع و استان یهاايجاد مسيرهای با مسافت كمتر بين شهرستان

هقای حمقل و نققل    از هزينقه و مقدار حجم محصول،  یبندبسته

 . كاسته شود

 منابع

در  یخط ريزیبرنامه كاربرد. 0320. ا منتظری، و. ش زاده،افندی

كنفرانس  ينششم. حمل و نقل گندم در كشور يتبهبود وضع

 .اصفهان يبهشت،ارد 00-07عمران، مهندسی المللیينب

معاونققت . وزارت جهققاد كشققاورزی. 0354. آمارنامققه كشققاورزی

 .و اقتصادی مركز فناوری اطالعات و ارتباطاتريزی برنامه

ريقزی خطقی در تعيقين الگقوی     كاربرد برنامه. 0324. چيذری، م

نامه  يانپا. محصو ت دريايی در ايران حمل و نقلاقتصادی 

 .دوره كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

. ای اسقتان خراسقان رضقوی   جقاده  حمقل و نققل  سالنامه آماری 

هقای اسقتان خراسقان    و پايانقه  نقل حمل واداره كل . 0350

 .رضوی

. 0350. رضقوی  خراسقان  استان كشاورزی بخش آماری سالنامه

 .رضوی خراسان استان كشاورزی جهاد سازمان

سقازی پويقای   بهينقه . 0325. و مقيسقه، س . ، پيکانی، غ.صالح، ا

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

 . 25-011(: 71)02توسعه، 

 حمقل و نققل  تعيين برنامه بهينه . 0320. و كيانی، غ. كوپاهی، م

 مجلقه . ريزی خطقی گندم در ايران با استفاده از روش برنامه

 . 007-030(: 0) 37ايران،  كشاورزی علوم

 يلوهاحمل و نققل گنقدم سق    سازیبهينه. 0351. ح ،محمود زاده

-نيكنفقرانس بق   يندومق (. یغرب يجاناستان آذربا يلوهایس)
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Abstract 

Optimizing transportation of agricultural products plays an important role in reducing 
4
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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