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ؿيشيٗ ػزبدي
تبسيخ اسػبَ  1386/11/25:تبسيخ پزيشؽ1387/3/21:

ٕٟٔتشيٗ ػئٛاَ دس ثٟش ٜثشداسي اص ٔٙبثؽ پبيبٖ پزيش٘ ،ح ٜٛاػتفبد ٜثٟي ٝٙاص آٟ٘ب دس رٟت حذاوخش ؿذٖ ٔٙبفؽ ربٔؿ ٝاػتٌ .بص
طجيؿي ٘يض اص رّٕٙٔ ٝبثؿي اػت و ٝتخليق آٖ ثبيذ دس رٟت حذاوخش ؿذٖ ٔٙفؿت ربٔؿ ٝكٛست ٌيشد .تٛػؿٌ ٝبص سػب٘ي دس
وـٛس  ٚتبٔيٗ ا٘شطي ثخؾ ٞبي ٔختّف اص طشيك ٌبص طجيؿي  ٚحشوت دس رٟت ربيٍضيٙي ٌبص طجيؿي ثزبي ػٛخت ٔبيؽ دس
ػبِٟبي ٌزؿتٙٔ ٝزش ث ٝاتىبء ثؼيبسي اص ثخؾ ٞب ثٌ ٝبص طجيؿي ث ٝؾٛٙاٖ تٟٙب ا٘شطي لبثُ اػتفبد ٚ ٜدس دػتشع ؿذ ٜاػت
ثطٛسيىٔ ٝحذٚديت دس تبٔيٗ ٌبص طجيؿي دس صٔبٖ پيه ٔلشفٔ ،ـىالتي سا ثشاي تبٔيٗ ٌبص طجيؿي ثشاي ٔ ٕٝٞلشف وٙٙذٌبٖ
ايزبد وشد ٜاػتٕٞ .چٙيٗ ٔحذٚديت تِٛيذ ٌبص طجيؿي ،ثش إٞيت ٔٛضٛؼ تخليق ثٟي ٝٙآٖ ،افضٚد ٜاػت .اص آ٘زبيي وٝ
تخليق ٌبص ثشاي ٔلبسف داخّي ،ثخلٛف رٟت تضسيك ثٔ ٝخبصٖ ٘فتي اص اِٛٚيت ٞبي ٕٟٔي ثٛد ٜو ٝثذِيُ ٔحذٚديت ٞبي
تِٛيذ ٌبص طجيؿي دس ػبِٟبي اخيش ،ثٔ ٝيضاٖ الصْ كٛست ٍ٘شفت ،ٝايٗ ػٛاَ دس ٔطبِؿ ٝحبضش ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت ٝو ٝثيٗ
تخليق ٌبص طجيؿي رٟت كبدسات ٚيب تخليق آٖ رٟت تضسيك ثٔ ٝخبصٖ ٘فتي ،وذأيه ٔٙبفؽ ثيـتشي ثشاي ربٔؿ ٝثذ٘جبَ
خٛاٞذ داؿت.ثشاي ثشسػي ايٗ ٔٛضٛؼ ،اص يه ٔذَ ثش٘بٔ ٝسيضي خطي و ٝتبثؽ ٞذف آٖ حذاوخش ؿذٖ ٔٙفؿت ربٔؿ ٝثٛد ٚ ٜتبثؽ
ليذ آٖ تبٔيٗ حذالُ ػبيش ٘يبصٞبي رب ٔؿ ٝدس ٔلشف ٌبص (ايٗ ٘ىت ٝدس ليذ فشم ؿذ ٜو ٝتبٔيٗ ٌبص طجيؿي ٔلشفي ػبيش ثخؾ
ٞب دس اِٛٚيت ثٛدٔ ٚ ٜبصاد ٌبص طجيؿي دس دػتشع ث ٝأش كبدسات يب تضسيك ثٔ ٝخبصٖ ٘فت اختلبف يبثذ) ٔي ثبؿذ ،اػتفبد ٜؿذٜ
اػت٘ .تبيذ ٔذَ ثش اػبع ٘شْ افضاس ٘ QSBـبٖ دٙٞذ ٜآٖ اػت و ٝث ٝاصاء تخليق يه ٔتش ٔىؿت ٌبص طجيؿي ث ٝأش تضسيك
ثٔ ٝخبصٖ ٘فتي دس ٔمبيؼ ٝثب كبدسات٘ ،ضديه ث 9/38 ٝػٙت ٔٙفؿت ثيـتش ٘ليت وـٛس ٔي ٌشدد .اص ايٙش ٚثىبسٌيشي ٌبص طجيؿي
ثشاي تضسيك دس اِٛيت ثبالتشي لشاس داسد.
ٚاطٌبٖ وّيذئ :ب٘ذٌ ٜبصطجيؿي ،ثبصيبفت حب٘ٛي٘ ٝفت خبْ ،تضسيك ٌبصطجيؿي ث ٝچبٜٞبي ٘فتي ،تخليق ثٟيٌ ٝٙبصطجيؿي.
طجم ٝثٙذي Q30,Q34,Q42 : JEL

* .اػتبديبس دا٘ـىذ ٜالتلبد  ٚحؼبثذاسي دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوض.
** .وبسؿٙبع اسؿذ التلبد ا٘شطي ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوض.
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ٔمذٔٝ
ٚاثؼتٍي ؿذيذ التلبد رٟبٖ ثٙٔ ٝبثؽ ا٘شطي اص ديشثبص ؿشايطي سا فشإٛ٘ ٓٞد ٜوٕٛٞ ٝاس ٜايٗ ٔٙبثؽ  ٚوـوٛسٞبي داس٘وذ ٜآٖ،
٘مؾ ٕٟٔي سا دس تحٛالت التلبد رٟبٖ  ٚرٟتٌيشيٞبي التلبدي ثش ؾٟذ ٜداؿتٝا٘ذ .اص اٚايُ دٞ ٝٞفتبد ٔويالدي دس چوبسچٛة
ػيبػتٞبي اتخبرؿذ ٜتٛػط وـٛسٞبي كٙؿتي  ٚثؼيبسي اص وـٛسٞبي دس حبَ تٛػؿ ،ٝثشاي ٔتٛٙؼ ػبختٗ ٔٙبثؽ ا٘وشطي  ٚؾوذْ
اتىب ثيؾ اص حذ ث ٝا٘شطي ٘فت ث ٝدِيُ ؿشايط أٙيت ؾشض ٝآٖٙٔ ،بثؽ ديٍش ا٘وشطي ٔوٛسد تٛرو ٝلوشاس ٌشفتوٝا٘وذ .اص ايوٗ ٔيوبٖ،
ٚيظٌيٞبيي چ ٖٛفشاٚا٘ي  ٚتؿذد ٔٙجؽٔ ،الحػبت صيؼتٔحيطي ،ويفيت خٛة ث ٝؾٛٙاٖ يوه ػوٛخت ٔ ٚوبد ٜخوبْ اسصاٖ ٘ ٚيوض
رب٘ـيٙي يىٛٙاخت ث ٝربي فشآٚسدٜٞبي ٘فتي ثبؾج ؿذٜاػت وٌ ٝبصطجيؿي ث ٝؾٛٙاٖ يه حبُٔ ا٘شطي دسر ٝيه ث ٝحؼبة آٔذٜ
 ٚػ ٟٓآٖ دس تمبضبي ا٘شطي اِٚي ٝسؿذ يبفت ٚ ٝتِٛيذ ٔ ٚلشف رٟب٘ي آٖ ٘يض دس لشٖ حبضش ث ٝطوٛس اػبػوي سؿوذ داؿوت ٝثبؿوذ.
تٛصيؽ رغشافيبيي ٔٙبثؽ ٌبصطجيؿي ثٌٝ٘ٛ ٝاي اػت و ٝايشاٖ اص ٘ػش ثش خٛسداسي اص ايٗ حشٚت خذادادي دس ٔمبْ د ْٚپوغ اص سٚػويٝ
لشاس ٌشفت ٝاػتٞ .ش چٙذ و ٝتبو٘ ٖٛٙمؾ ثشرؼتٙٔ ٝبثؽ ٘فتي ثبؾج ؿذ ٜتب ايشاٖ دس ٔمبيؼ ٝثب حزٓ ؾػيٓ رخبيش ،اص ػ ٟٓتِٛيوذ
ٚكبدسات رٟب٘ي ثؼيبس ا٘ذوي دس صٔيٌ ٝٙبصطجيؿي ثشخٛسداس ثبؿذ ،أب دس حبَ حبضش ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝثيـتش ٔيبديٗ ٘فتي وـٛس ٚاسد
٘يٕ ٝد ْٚؾٕش خٛد ؿذٜا٘ذ  ٚحذالُ ثشاي ثشداؿت دس ػطح و٘ٛٙي ٘يبصٔٙذ الذأبتي ٕٞچ ٖٛتضسيك ٞؼتٙذ ،تلٕيٌٓيوشي دس ايوٗ
صٔي ٝٙثبيذ ثٌٝ٘ٛٝاي ثبؿذ تب ثيـتشيٗ ٔٙبفؽ سا  ٓٞدس صٔبٖ حبَ  ٓٞ ٚآيٙذ٘ ٜليت وـٛسٕ٘بيٙذ.
سؿذ ٔلشف رٟب٘ي ا٘شطي ٘تيز ٝسؿذ ٔلشف ٞشيه اص حبُٔٞبي ا٘شطي اص لجيُ ٘فتٌ ،بصطجيؿي  ٚصغبَ ػ ًٙاػت وو ٝدس
دػتٙٔ ٝبثؽ پبيبٖپزيش لشاسٌشفت ،ٝثذيٗسٚي ،ؾشضٔ ٝحذٚدي داس٘ذٚ .يظٌيٞبي ٌبصطجيؿي چٙب٘چ ٝروش ؿوذ ،ثبؾوج ؿوذٜاػوت توب
ٌبصطجيؿي رب٘ـيٗ ٔٙبػجي ثشاي ٘فت دس ػجذ ٔلشف ا٘شطي رٟبٖ ٔحؼٛة ؿذ ٚ ٜدس ٘تيز ،ٝكوبدسات آٖ ثوشاي داس٘وذٌبٖ ايوٗ
ٔٙجؽ ث ٝؾٛٙاٖ ٔٙجؽ دسآٔذي ٔطشح ؿٛدٛٔ .ضٛؼ اػتفبد ٜاص ٌبصطجيؿي ثشاي كبدسات  ٚيب تضسيك ثٔ ٝخوبصٖ ٘فتوي ثو ٝايوٗ دِيوُ
إٞيت يبفت ٝؤ ٝخبصٖ ٘فتي ثب ٔـىالت تِٛيذي ٔٛار ٝثٛد ٚ ٜاص ػٛي ديٍش كبدسات ٌبصطجيؿي  ٚحضٛس دس ثبصاسٞبي رٟب٘ي ٘يض
ث ٝؾٛٙاٖ يه ٘يبص ثشاي وـٛس ٔطشح ؿذٜاػت .دس وٙبس ايٗ د٘ ٚيبص ،ثٝدِيوُ ٔحوذٚيت تِٛيوذ ٌوبصطجيؿي  ٚووبفي ٘جوٛدٖ ؾشضوٝ
ٌبصطجيؿي ثشاي تخليق ث ٕٝٞ ٝايٗ ٔلبسف ،ثحج تخليق ثٟئ ٝٙطشح ؿذٜاػت .إٞيت تضسيك ٌبص ثٔ ٝخبصٖ ٘فتي اص آ٘زوب
٘بؿي ٔيؿٛد و ٝدسآٔذ حبكُ اص تِٛيذات آٟ٘ب ػ ٟٓصيبدي اص دسآٔذ وـٛس سا تأٔيٗ ٕ٘ٛدٞ ٚ ٜشٌ٘ٛوٚ ٝلفو ٝيوب حتوي ووبٞؾ آٖ
ٔـىالت رذي سا ثشاي التلبد ثٕٞ ٝشا ٜداسد .اص ايٗس ٚثحج ثٝوبسٌيشي سٚؽٞبيي ٔطشح ٔويؿوٛد وو ٝثتوٛاٖ ثو ٝوٕوه آٟ٘وب
ثيـتشيٗ ثشداؿت سا اص ٔخبصٖ ٘فتي و٘ٛٙي داؿتٔ .طبِؿبت ٔختّف٘ 1ـبٖ ٔيدٙٞذ و ٝثب تٛرو ٝثو ٝػوبختبسٞبي صٔويٗ ؿٙبػوي
ٔخبصٖ ايشاٖ ٔٙبػتتشيٗ سٚؽ ،تضسيك ٌبصطجيؿي ثٛد ٜو ٝثبؾج اصديبد ثشداؿت ٘فوت ؿوذ ٚ ٜاص ٞوشصسٚي ٘فوت خوبْ رّوٌٛيشي
ٔيوٙذ .ثٙبثشايٗ ،ؾال ٜٚثش ٔلبسف داخّي ،سليت ديٍشي دس صٔئ ٝٙلشف ٌبصطجيؿي ،ثشاي كبدسات پيذا ٔيؿٛد  ٚآٖ تضسيك ٌوبص
اػت و ٝؾال ٜٚثش ايٙى ٝثب اػتفبد ٜاصآٖ ٔيتٛاٖ ٔمذاس اػتحلبَ ٘فت ثبلي ٔب٘ذ ٜدس ٔخبصٖ سا افضايؾ دادٔ ،خضٖ ٘فتي خوٛد ثوٝ
ٔحّي ثشاي رخيشٌ ٜبصطجيؿي تجذيُ ؿذ ٜو ٝدس آيٙذ ٜلبثُ ثبصيبفت اػت.
دس ايٗ پظٞٚؾ ،اثتذا ٚضؿيت ٌبصطجيؿي سا ٔٛسد ثشسػي لشاس داد ،ٜػپغ ،پيؾثيٙي رخبيش ٌبص ثشاي ػبَٞبي ٔختّف سا اسائوٝ
وشد ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝتىٙيه ثش٘بٔٝسيضي خطي  ٚتزضي ٚ ٝتحّيُ ٘تبيذ ،ػؿي وشدٜايٓ تب فشضيٞٝبي صيش سا ٔٛسد ثشسػي لشاس دٞيٓ:
 .1ثب تضسيك ٌبص ثٔ ٝيبديٗ ٘فتي ضشيت ثبصيبفت افضايؾ يبفت ٚ ٝتٛاٖ تِٛيذ افضايؾ ٔييبثذ.
 .2تخليق ٌبصطجيؿي ثشاي تضسيك ثٔ ٝخبصٖ ٘فت وـٛس دس ٔمبيؼ ٝثب كبدسات آٖٙٔ ،بفؽ ثيـتشي ثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞوذ داؿوت،
اص ايٗس ٚاص اِٛٚيت ثبالتشي ثشخٛسداس اػت.
 .3تضسيك ٌبص ث ٝچبٜٞبي ٘فت ضٕٗ رخيشٜػبصي آٖ ثشاي ٘ؼُٞبي آيٙذ ٜثبؾج تِٛيذ كيب٘تي اص ٔخبصٖ ٘فتي ٔيؿٛد.

100

ٚ .1ضؿيت ٌبصطجيؿي ث ٝؾٛٙاٖ يه حبُٔ ا٘شطي
چٍٍ٘ٛي ثٝوبسٌيشي ٞشيه اص حبُٔٞبي ا٘شطي ثب تٛر ٝث ٝتىِٛٛٙطي  ٚأىب٘بت ٔٛرٛد دس ثخؾٞبي ٔختّوف ٘يبصٔٙوذ حوُ
ايٗ ٔؼأِ ٝاػت و ٝحبُٔ ا٘شطي ٔشثٛط ٝسا چٍ ٚ ٝ٘ٛثب چٞ ٝضيٝٙاي ٔيتٛاٖ تٟيٕٛ٘ ٝد .ثشسػيٞبي ا٘زبْ ؿذ ٜدس ٔٛسد ٔٛلؿيوت
٘فت ٘يض ثش إٞيت ايٗ ٔؼأِٔ ٝيافضايذ ،چشا و ٝدس  30ػبَ ٌزؿت ٝليٕتٞبي ٘فت ٘ٛػب٘بت صيبدي داؿتٔ ٚ ٝيتٛاٖ ا٘تػبس داؿت
و ٝدس آيٙذ ٜايٗ سفتبس ٘ٛػب٘ي ث ٝدِيُ ؾذْ پيؾثيٙي ٚضؿيت ػيبػي  ٚالتلبدي دٚثبس ٜغٟٛس وٙذ ،ثٝثيوبٖ ديٍوش٘ ،فوت خوبْ دس
ثّٙذٔذت ٘ ٝتٟٙب اص ثؿذ ليٕت ثّى ٝحتي اص ثؿذ تمبضب  ٚؾشض ٝتب ا٘ذاصٜاي ٘بٔطٕئٗ اػت ،2اص ػٛي ديٍش ،ثٝدِيُ التلبدي ٘جوٛدٖ
تٛػؿ ٝا٘شطيٞبي تزذيذپزيش ،ؾذْآٌبٞي  ٚؾالل ٝوـٛسٞب  ٚؾضْ رذي آٟ٘ب ػ ٟٓآٖ اص وُ ؾشض ٝا٘شطي ا٘ذن ثٛد ٚ ٜثو ٝؾّوت
ٔـىالتي وٛٙٞ ٝص ثش ػش سا ٜاػتفبد ٜاص ايٗ ٘ٛؼ ا٘شطيٞب دس ػطح ٌؼتشدٚ ٜروٛد داسد ٘ ٚيوض ٔٛا٘وؽ صيؼوتٔحيطوي ٔشثو ٛثوٝ
ا٘شطيٞبي فؼيّيٌ ،بصطجيؿي ٟٔٓتشيٗ ٌضي ٝٙثشاي ربيٍضيٙي ٔحؼٛة ٔيؿٛد .پيؾثيٙيٞب حىبيت اص آٖ داسد و ٝدس ػوبَٞوبي
آتي ٔلشف ٌبصطجيؿي افضايؾ يبثذ ،ثٝطٛسيو ٝثشاػبع ثشسػيٞبي كٛست ٌشفت٘ ٝؼجت ٔلشف ٘فت خبْ ث ٝػٛختٞبي فؼيّي
ديٍش تب ػبَ  2020تمشيجبً ،حبثت خٛاٞذ ٔب٘ذ ،أب پيؾثيٙي ٔيؿٛد و ٝػٌ ٟٓبصطجيؿي اص  23دسكذ دس ػبَ  1999ث 28 ٝدسكذ اص
وُ ٔلبسف ا٘شطي دس ػبَ  2020افضايؾ يبثذ3.
وـف ٔيبديٗ ٌبصي رذيذ ،ثيـتش دس اطشاف ٔٙبطك ٘فتي پشاوٙذ ٜثٛد ٜاػت  ٚتبو ٖٛٙاوتـبف ٔٙبثؽ ٌبصي ث ٝطوٛس فضايٙوذٜاي
ث ٕٝٞ ٝلبسٜٞب تٛػؿ ٝيبفت ٚ ٝثيؾ اص  100وـٛس داساي رخبيش احجبتؿذٜاي ٞؼتٙذ و ٝاص ثؿذ التلبدي لبثُ تٛػوؿٔ ٝويثبؿوٙذ .دس
ايٗ ٔيبٖٙٔ ،طم ٝخبٚسٔيب٘ ٝو ٝاص ٘ػش ٔٙبثؽ ٘فتي ٘يض ثؼيبس غٙي اػت ثب داؿتٗ ػٕٟي ثشاثش  40/1دسكذ حزٓ رخبيش احجوبتؿوذٜ
ٌبصطجيؿي وُ رٟبٖ ،ستج٘ ٝخؼت سا داؿت ٚ ٝپغ اص آٖٙٔ ،طمو ٝاسٚپوب  ٚاٚساػويب  35/6دسكوذ اص حزوٓ ووُ رخوبيش سا ثو ٝخوٛد
اختلبف داد ٜاػت .أب ثضسٌتشيٗ تِٛيذوٙٙذٌبٖ ٌبصطجيؿي رٟبٖ وـٛسٞبي سٚػي ،ٝاٍّ٘ؼتبٖ ٘ ٚشٚط ٞؼتٙذ ؤ ٝتؿّك ثٙٔ ٝطموٝ
اسٚپب  ٚاٚساػيب ٔيثبؿٙذٙٔ .طم ٝخبٚسٔيب٘ ٝتٟٙب  10/6دسكذ ػ ٟٓتِٛيذ رٟب٘ي سا داسد و ٝث ٝايٗ تشتيت دس ٔىبٖ چٟبسْ لشاس ٌشفتٝ
اػت .دس ايٗ ٔٙطم ٝث ٝتشتيت ايشاٖ ثب ػ 3/1ٟٓدسكذ ستج٘ ٝخؼت  ٚػپغ ،ؾشثؼتبٖ ػؿٛدي  ٚأبسات ٔتحذ ٜؾشثوي ثوب ػوٕٟي
ثشاثش  1/7 ٚ 2/5دسكذ اص وُ تِٛيذ رٟبٖ دس ستجٞٝبي ثؿذي لشاس داس٘ذ .ثٙبثشايٗ ،ثب تٛر ٝثٚ ٝػؿت رغشافيوبيي ٔٙطمو ٝخبٚسٔيب٘وٝ
اٌشچٙٔ ٝطمٝاي غٙي ٔحؼٛة ٔيؿٛد أب اص وُ تِٛيذ رٟب٘ي ٌوبصطجيؿي ػو٘ ٟٓوبچيضي سا داسد وو ٝؿوبيذ دِيوُ اكوّي آٖ پوش
سً٘تشثٛدٖ ٘مؾ رخبيش ٘فتي ايٗ ٔٙطم ٝدس التلبد وـٛسٞبي داس٘ذ ٜآٖ ثبؿذ و ٝاربص٘ ٜذاد ٜاػت تٛر ٝثيـتشي ثٙٔ ٝبثؽ ٌوبصي
ثـٛد.
ايشاٖ ثب داؿتٗ رخبيش ٔتٛٙؼ فؼيّي  ٚداسا ثٛدٖ  17دسكذ اص وُ رخبيش ٌبصطجيؿي رٟبٖ و ٝثشاثش ٔ 26/74يّيوبسد ٔتوش ٔىؿوت
اػت ،ثيـتشيٗ كبدسات ٚ ٚاسدات سا دس ٔٙطم ٝخبٚسٔيب٘ ٝداسد .ثب ايٗ حبَ ،تٟٙب  0/5دسكذ اص وُ ٔجبدالت رٟب٘ي ٌبصطجيؿي سا ثوٝ
خٛد اختلبف داد ٜاػت .تٕبْ ايٗ ٘مُ  ٚا٘تمبالت چ ٝدس داخُ وـٛس  ٚچ ٝثشاي كبدسات ٚ ٚاسدات اص طشيوك خوط ِِٛو ٝكوٛست
ٔيپزيشدٚ .اسدات ٌبصطجيؿي اص وـٛس تشوٕٙؼتبٖ ث ٝدِيُ دٚسثٛدٖ ٔٙبطك ؿٕبِي ايشاٖ اص رخبيش ثضسي ٌبص دس رٛٙة وـٛس كوشفٝ
التلبدي ثيـتشي ثٕٞ ٝشا ٜداؿتِ ،ٝزا طي يه لشاسداد  25ػبِٚ ٝاسدات ٌبص اص تشوٕٙؼتبٖ اص ػبَ  1376آغبص ؿوذ  ٚحزوٓ آٖ دس
ػبَ  1384ثٔ 5/2 ٝيّيبسد ٔتش ٔىؿت سػيذ ٜاػت .أب دس خلٛف كبدسات ٌبصطجيؿي ،دس ػبَ  1375لشاسداد كبدسات ث ٝتشوي ٝثب
حزٓ ػبال٘ٔ 10 ٝيّيبسد ٔتش ٔىؿت ث ٝأضب سػيذ ٜؤ ٝمذاس ايٗ كبدسات دس ػبَ  1384ث ٝػمف ٔ 4/7يّيبسد ٔتش ٔىؿوت سػويذٜ
اػت .اِجت ٝثش٘بٔٞٝبي آتي كبدسات ٌبصطجيؿي ؿبُٔ پشٚطٜٞبي كبدسات ٌبص ث ٝوـوٛسٞبي اسٔٙؼوتبٖ٘ ،خزوٛاٖ ،أوبسات ٔتحوذٜ
ؾشثي ،ايشاٖ-اسٚپب ٚايشاٖ  -پبوؼتبٖٙٞ-ذ ٔيثبؿذ  ٚاكّيتشيٗ ثبصاس ثبِم ٜٛثشاي كبدسات ايشاٖ ،وـٛسٞبي پبوؼتبٖ ٙٞ ٚذ ٞؼتٙذ
و ٝاص طشيك خط ِِٝٛاي ث ٝط2800 َٛوئّٛتشو ٝيه چٟبسْ آٖ ٔيثبيؼت اص پبوؼتبٖ ؾجٛس وٙذٔ ،مذٚس ٔيثبؿذٟٓٔ .تشيٗ ٔب٘ؿي
و ٝثشاي ايٗ طشح ٚرٛد داسد ث ٝاختالفبت ديشيٙٞ ٝٙذ  ٚپبوؼتبٖ ٔشثٔ ٛيؿٛد و ٝاص تحمك ايٗ طوشح رّوٌٛيشي ٔويٕ٘بيوذ .اص
ػٛي ديٍش ،ارشاي پشٚطٜٞبي تِٛيذ  LNGدس ايشاٖ ٔـش ٚث ٝصٔب٘ي اػت و ٝحذالُ  70دسكذ ٔحلو َٛتِٛيوذي آٟ٘وب پويؾ
فشٚؽ  ٚلشاسداد ٔشث ٛث ٝآٖ ثؼت ٝؿذ ٚ ٜدس كٛستي و ٝثبصاسي ثشاي تِٛيذات پشٚطٜٞبي  LNGوـٛس پيذا ٘ـوٛد ،اروشاي آٟ٘وب
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آغبص ٘خٛاٞذؿذ .دس حبَ حبضش چٟبس پشٚط ،ٜطشحٞبي  LNGايشاٖ سا تـىيُ ٔيدٞذ وو ٝتوبو ٖٛٙاروشاي ػو ٝپوشٚط ٜا ،َٚدْٚ
ٚػ ْٛلطؿي ؿذ ٚ ٜپشٚط ٜديٍش دس دػت ثشسػي اػت  ٚپيؾثيٙي ٔيؿٛد و LNG ٝتِٛيوذي ايوٗ طوشحٞوب توب ػوبَ  1391دس
ٔزٕٛؼ ثٚ ٝصٖٔ 36يّي ٖٛتٗ دس ػبَ ثبِغ ؿٛدٌ .بص ٔلشفي ايٗ طشحٞب ٘يض اص ٔشاحُ ٔ 13 ٚ 12 ،11يوذاٌٖوبصي پوبسع رٙوٛثي
تأٔيٗ ٔيؿٛد.

ٚ .2ضؿيت رخبيش ٘فتي ايشاٖ ِ ٚض ْٚتضسيك ٌبصطجيؿي ث ٝآٟ٘ب
ثب تٛر ٝثٔ ٝحذٚديت ٔٙبثؽ ٘فتي  ٚاحتؼبة ٔيضاٖ ٘فت ٔٛرٛد ٔ ٚيضاٖ تِٛيذ فؿّي ،ؾٕش رخبيش ثبلئب٘ذ ٜدس وـٛسٞبي ؾضوٛ
اٚپه ثيؾ اص  90ػبَ  ٚدس وـٛسٞبي غيشؾض ٛحذٚد ثيؼت ػبَ اػت .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ٔيتٛاٖ ٌفت ؤ ٝخبصٖ ٘فت ثو ٝؾٙوٛاٖ
ػشٔبيٞٝبي ثيثذيُ ّٔي غيشلبثُ تزذيذ٘ ،مؾ ٕٟٔي دس التلبد وـٛسٞبي كوبحت ايوٗ ٔٙوبثؽ اص رّٕو ٝايوشاٖ داؿوت٘ ٚ ٝىتوٝ
ٍ٘شاٖوٙٙذ ٜس٘ٚذ تِٛيذ فؿّي اص ايٗ ٔخبصٖ ثٛد ٜو٘ ٝـبٖ ٔيدٞذ دس آيٙذ ٝ٘ ٜچٙذاٖ دٚس ثب افت ؿذيذ تِٛيذ ٘فت سٚثش ٚخٛاٞذ ؿذ.
ضشٚست اػتفبد ٜاص سٚؽٞبي ثبصيبثي اص آٖ رٟت اػت و ٝدس ٔخبصٖ ٘فتي پغ اص ٔذتي ثٟش ٜثشداسي ،فـبس ٔخضٖ  ٚيوب ثوٝثيوبٖ
ديٍش ا٘شطي طجيؿي آٖ وبٞؾ يبفت ٚ ٝايٗ أش ث ٝافت ٔيضاٖ تِٛيذ ٘فت ٔٙزش ٔيؿٛد .ثٕٞ ٝويٗ دِيوُ سٚؽٞوبي تخجيوت فـوبس
ٔخضٖ  ٚيب وٙذوشدٖ س٘ٚذ افت فـبس ثبيذ ثٝوبس ٌشفت ٝؿ٘ٛذ .ثش پبي٘ ٝػش وبسؿٙبػي ٟٔٙذػبٖ ٔخضٖ ،تضسيك ٌبص دس ٔخوبصٖ ٘فتوي
اص ٘ٛؼ وشثٙبت ٚ ٝؿىبفداس ٘ؼجت ثٌ ٝضيٞٝٙبي ديٍش اصديبد ثشداؿت سا٘ذٔبٖ ثيـتشي داؿت ٚ ٝاص آ٘زوبيي وو ٝحوذٚد  90دسكوذ اص
ٔخبصٖ ايشاٖ اص ايٗ ٘ٛؼ ثٛد ٚ ٜاػتخشاد اِٚي ٝاص ايٗ ٔخبصٖ وٕتش اص 30دسكذ اػت .تضسيك ٌبص ث ٝؾٛٙاٖ يىي اص ثٟتشيٗ ٌضيٞٝٙوب
ثشاي افضايؾ تِٛيذ ث ٝؿٕبس ٔيسٚد ،ضٕٗ آ٘ىٔ ٝخبصٖ ؾػيٓ ٌبصي ثشاي ايٗ ٔٙػٛس ٘يض دس دػوتشع اػوت .تضسيوك ٌوبص تمشيجوبً
ٔيتٛا٘ذ دس ٞش ٔخض٘ي اص ايٗ دػت ؾّٕي ؿٛد ِٚي آ٘چ ٝؿبيبٖ تٛر ٝاػت ٔمبيؼٞ ٝضيٞٝٙوبي ؾّٕيوبتي  ٚػوشٔبيٌٝوزاسيٞوب ٚ
ليٕت ٌبص تضسيمي ثب ٔيضاٖ ٘فت اضبفي لبثُ ثشداؿت اػت و ٝتؿييٗوٙٙذ ٜخٛاٞذ ثٛد٘ .تبيذ حبكُ اص اِٛٚيتثٙذي ٔخوبصٖ ٘فتوي
وـٛس ثشاي أش تضسيك ثش اػبع فـبس ٘مط ٝحجبة ،يؿٙي فـبسي و ٝدسآٖ اِٚيٗ حجبةٞبي ٌبصي اص ٘فوت خوبْ روذا ؿوذ٘ ٚ ٜفوت
اكطالحبً د ٚفبص ٔيؿٛد٘ ،ـبٖ ٔيدٞذ و ٝاص ٔ 62خضٖ ٘فتي ٓٞ ،اؤ 17 ٖٛٙخضٖ دس صيش ٘مط ٝحجوبة لوشاس داس٘وذ ٔ 7 ٚخوضٖ
ديٍش (دس ٔزٕٛؼٔ 24 ،خضٖ ) تب  2ػبَ آيٙذ ٜث ٝصيش ٘مط ٝحجبة خٛاٙٞذسػيذٔ .زٕٛؼ ٘فت دسربي اِٚي ٝايٗ ٔخبصٖ دس حذٚد 68
دسكذ اص حزٓ وُ ٔخبصٖ ٔٙبطك رٛٙة سا ؿبُٔ ٔيؿٛد .ثب تٛر ٝثٚ ٝػؿت ٔخضٖ ٔ ٚيضاٖ تِٛيذ ٘فت خبْ آٖ دثوي سٚصا٘و ٝايوٗ
ٔخبصٖ ث ٝكٛست ٕ٘ٛداس  1اػت .ثشايٗ اػبع ٔيتٛاٖ آٟ٘ب سا ث ٝدٌ ٚش ٜٚتمؼيٕٓ٘ٛدٌ .ش ٜٚا َٚو ٝث ٝتٟٙبيي حوذٚد ٔ 1/7يّيوٖٛ
ثـى٘ ٝفت ثشاثش  92دسكذ اص تِٛيذ ٘فت ٔخبصٖ ا٘تخبة ؿذ ٜثشاي تضسيك سا دس ثش ٔيٌيشد .ايٗ ٔموذاس تِٛيوذ دس حوذٚد  40دسكوذ
٘فت تِٛيذي فؿّي وـٛس اػت .ايٗ دػت ٝؿبُٔ ٔخبصٖ صيش ٔيؿٛد:
ٔخبصٖ ٔبس-ٖٚآػٕبسيٌ ،چؼبساٖ -آػٕبسي  ٚثٍٙؼتبٖ ،وش٘ذ-آػوٕبسي  ٚپبثوذ ،ٜآغبروبسي -آػوٕبسي ،پبسػوي -آػوٕبسي،
وٛپبَ  -آػٕبسي  ٚپبص٘بٖ آػٕبسي ثب تِٛيذ ووُ  1677318ثـوى ٝدس سٚص ٌ ٚوش ٜٚد ْٚوو ٝسٚصا٘و 142497 ٝثـوى٘ ٝفوت تِٛيوذ
ٔيوٙٙذ .دس ٕ٘ٛداس  1اص ٔخضٖ ٞفتٍُ -آػٕبسي ث ٝپبييٗ سا دس ثش ٔيٌيشد .چٙب٘چ ٝتِٛيذي كيب٘تي اص تٕبْ ايوٗ ٔ 24خوبصٖ ٔوذ
٘ػش ثبؿذٔ ،يثبيؼت ث ٝاصاي ٞش ثـى٘ ٝفت تِٛيذي ثشاثش ٌبصي آٖ سا دس ٔخضٖ تضسيك وشد تب اص افت فـبس  ٚدس ٘تيز ،ٝافت تِٛيوذ
ٔخضٖ رٌّٛيشي ؿٛد.
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نمودار .1دبی روزان ه مخازن در الویت تزریق
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ٔأخزٔ :ؿب٘ٚت پظٞٚـي .)1385( .اػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثؽ وـٛس ،دفتش ٔطبِؿبت صيشثٙبيي ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس.
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رذ .1- َٚتضسيك ٌبص ثٔ ٝيبديٗ ٘فتي دس ػبَٞبي _1383_1371

(ٔيّئ ٖٛتش ٔىؿت دس سٚص)

ػبَ

ثش٘بٔٝ

ؾّٕىشد (ٔمذاس تضسيك)

دسكذ ؾّٕىشد ٘ؼجت ثٝ
ثش٘بٔٝ

1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
رٕوووووؽ

90/5
115/6
110
101/1
130/7
80/00
80/00
80/00
80/00
90/00
90/00
112/00
137/00
1296/90

60/70
64/61
62/60
54/90
58/30
64/30
67/49
67/75
71/14
75/40
72/35
77/88
78/62
876/04

67/07
55/89
56/91
54/30
44/61
80/38
84/36
84/69
88/93
83/78
80/39
69/54
57/38
67/55

ٔأخزٔ :ؿب٘ٚت پظٞٚـي .)1385( .اػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثؽ وـٛس ،دفتش ٔطبِؿبت صيشثٙبيي ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس.

ثٙبثشايٗٔ ،يضاٖ ٌبص ٔٛسد ٘يبص رٟت تخجيت فـبس ثشاي ٔ 24خضٖ ث ٝطٛس سٚصا٘ٔ 170/18 ٝيّئ ٖٛتش ٔىؿت اػت وو ٝثو ٝاصاي
آٖ تِٛيذ ٘فت ث ٝطٛس ٔتٛػط  1789836ثـى ٝدس سٚص خٛاٞذثٛد .اٌش چ ٝثش٘بٔ ٝتضسيك ٌبص اص لجُ اص ا٘مالة ثشاي ثشخي اص ٔخبصٖ
ٚرٛد داؿت ،ٝأب ٔيضاٖ ٌبص تضسيمي ٘ؼجت ث ٝثشداؿت وٕتش ثٛد ٚ ٜدس ثيـتش ٔٛاسد تضسيك طجك ثش٘بٔ ٝا٘زبْ ٘ـذٜاػت .ث ٝطٛسيوٝ
دس ثٟتشيٗ حبِت دس ػبَ  1379حذٚد  88/9دسكذ اص ثش٘بٔ ٝتضسيك ؾّٕي ؿذٜاػت؛ دس ػبَٞبي اص ٘ػش ؾّٕىشد ٞشچٙذ ؤ ٝموذاس
تضسيك سؿذي كؿٛدي داؿت ٝأب دس ٔمبيؼ ٝثب ثش٘بٔ ٝاص پيؾ تؿييٗؿذ٘ ٚ ٜيبص س ٚث ٝسؿذ ٔخبصٖ ٘فتي ،دسكذ تحموك ٘ضِٚوي ثوٛدٜ
اػت( رذ .)1 َٚثٙبثشايٗ ،چ ٖٛصٔبٖ صيبدي اص تِٛيذ غيشكيب٘تي ٔخبصٖ ٘فتي ٔيٌزسد ثشاي رجشاٖ افت فـبسي و ٝدس ايٗ ػبَٞب
اتفبق افتبدٔ ٜمذاس تضسيك ثبيذ سٚصا٘ٔ 480 ٝيّئ ٖٛتش ٔىؿت ثبؿذ تب ضٕٗ تخجيوت فـوبسي وو ٝثو ٝؾّوت ثشداؿوتٞوبي ٌزؿوتٝ
وبٞؾيبفتٔ ،ٝيضاٖ تِٛيذ تب حذ ٕٔىٗ افضايؾيبثذ .ث ٝايٗ تشتيتٔ 4/5 ،يّيبسد ثـى٘ ٝفت اضبف ٝتش (ثشاثوش  8دسكوذ اص ووُ حزوٓ
لبثُ ثشداؿت) ٘يض تِٛيذ ٔيؿٛد .ثٝطٛس وّي ،دس ايٗ ػبَٞب  67دسكذ اص ثش٘بٔ ٝتضسيك ٔحمك ؿذٜاػت5 .

 .3تخليق ثٟيٌ ٝٙبصطجيؿي
ػيبػت ا٘شطي ايشاٖ دس ثخؾ ٌبص ثش ٔحٛسٞبي چٟبسٌب٘ ٝاػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثؽ ٌبصطجيؿي ،افضايؾ ػٌ ٟٓبص دس ػجذ ٔلوشف
ا٘شطي داخّي ،تٛػؿ ٝؿجى ٝداخّي ٌبص  ٚثٟجٛد  ٚاستمبي ٔٛلؿيت ايشاٖ ث ٝؾٛٙاٖ يه كبدسوٙٙذٌ ٜبص دس ثبصاس رٟب٘ي اػوتٛاس اػوت.
اص ايٗسٌ ٚضي ٝٙتضسيك ٌبصطجيؿي ثٔ ٝخبصٖ ٘فتي دس ٚالؽ ٘ٛؾي اػتفبد ٜثٟي ٝٙاػت .أب تٛػؿٔ ٝلشف ٌبصطجيؿي ٌ ٚؼتشؽ ؿوجىٝ
ٌبصسػب٘ي دس وـٛس دس ػبَٞبي اخيش اص يه ػٛي  ٚصٔبٖثٙذي پشٚطٜٞبي تِٛيذي  ٚؾذْ ٌؼتشؽ ٔٙبػوت تِٛيوذ ٌوبص ثو ٝدِيوُ
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ٔحذٚديتٞبي ٔختّف اص ػٛي ديٍشٚ ،ضؿيت تشاص تِٛيذ ٔ ٚلشف ٌبصطجيؿي سا ثٌٝ٘ٛ ٝاي تجذيُوشد ٜو ٝضشٚست اؾٕبَ ٔذيشيت
ٔلشف ٌبص سا ارتٙبة٘بپزيش ػبخت ٝاػت .تشاص ؾشض ٚ ٝتمبضبي ٌبصطجيؿي ثش دٔ ٚحٛس ٔلشفوٙٙذٌبٖ ٙٔ ٚبثؽ ؾشضٝوٙٙذ ٜاػوتٛاس
اػت .صٔيٞٝٙبي ٔختّف ٔلشف تؿييٗوٙٙذٔ ٜيضاٖ تمبضبي ٌبصطجيؿي اػت ،ثٙبثشايٗ ،طشف تمبضب ثشاي ٌوبصطجيؿي ؿوبُٔ ٔوٛاسد
صيش ٔيؿٛد:
 اػتفبد ٜاص ٌبصطجيؿي ثوشاي ٔلوبسف داخّوي ؿوبُٔ :اػوتفبدٌ ٜوبصطجيؿي دس ٘يشٌٚوبٜٞوب ،كوٙبيؽ  ٚخوٛسان پتشٚؿويٕي،ثخؾخبٍ٘ي ٚتزبسي  ٚحُٕ ٘ ٚمُ،
 ٔلبسف ؾّٕيبتي  ٚضبيؿبت  ٚاتالف ٌبصطجيؿي و ٝدس حيٗ تِٛيذ ،تٛصيؽ ٔ ٚلشف سٚي ٔيدٞذ، ٌبصٞبي ػٛصا٘ذٜؿذ ٜو ٝثٝداليّي اص لجيُ دس دػتشع٘جٛدٖ أىب٘بت پباليؾ يوب ا٘تموبَ  ٚيوب ٞضيٙوٝثوشي ثوبالي آٖ ،دسػش چب٘ ٜفت ػٛصا٘ذٔ ٜيؿ٘ٛذ،
 تؿٟذ كبدسات ٌبصطجيؿي ث ٝتشوي،ٝ ٔمذاس ٌبص تضسيمي ث ٝچبٜٞبي ٘فتي.ٙٔ ٚبثؽ تأٔيٗوٙٙذ ٜتمبضبي يبدؿذ ٜؾجبستٙذ اص:
 تِٛيذات داخّي ؿبُٔ ٔمذاس ٌبصٞبي ٕٞشاٌ ،ٜبصٞبي ػجه ٌ ٚبصٞبي ثٝدػت آٔذ ٜاص ٔخوبصٖ ٔؼوتمُ ٌوبصي وو ٝثؿوذ اصتلفي ٝرضئي ثشاي ٔلشف آٔبد ٜاػت،
 ٚاسدات ٌبص اص وـٛس تشوٕٙؼتبٖ.رذٚ ،2 َٚضؿيت ؾشضٌ ٝبصطجيؿي سا اص ػبَ  1382تب ٘ 1384ـبٖ ٔيدٞذ و ٝرٕؽ وُ ٚاسدات  ٚتِٛيذات داخّي دس ثشٌيش٘ذٜ
ٔمذاس ؾشض ٝوُ ثٛدٔ ٚ ٜطبثك ثب ٔمذاس ٔٛسد تمبضب ٔ ٚلشف دس ايٗ ػبَٞبػت.
رذٔ .2- َٚمذاس ؾشضٌ ٝبصطجيؿي دس ػبَٞبي  1382تب 1384

(ٔيّيبسد ٔتش ٔىؿت)

ػب َ
ٔٙجؽ ؾشض ٝوٙٙذٜ
تِٛيذات داخّي
ٚاسدات اص تشوٕٙؼتبٖ
رٕؽ وُ

1382

1383

1384

86/4
5/73
92/13

145/814
5/843
151/658

158/399
5/2
163/599

ٔأخزٚ :صاست ٘يش ،ٚتشاص٘بٔ ٝا٘شطي ػبَ .1384

اٌش فشم ؿٛد ٘يبص ثبؿذ و ٝث ٝتٕبْ ثخؾٞبي داخّي وـٛس ؿبُٔ خبٍ٘ي  ٚتزبسي ،كٙبيؽ٘ ،يشٌٚبٜٞب ،تضسيك ثٔ ٝيضاٖ فؿّي
 ٚكبدسات ٘يض ثٔ ٝيضاٖ فؿّي (ا٘زبْ تؿٟذ ث ٝتشويٌ )ٝبص سػب٘ذ ٜؿٛد ،آيب ٔبصاد ٌبصي ثب تٛر ٝثو ٝس٘ٚوذ سؿوذ ٔلوشف ثخوؾٞوبي
يبدؿذ ٚ ٜپيؾ ثيٙي ؾشضٚ ،ٝرٛد خٛاٞذ داؿت يب خيش  ٚاٌش چٙيٗ ٔبصاد تِٛيذي ٚرٛد داؿتٝثبؿوذ ايوٗ ٔوبصاد تِٛيوذ ثبيوذ كوشف
كبدسات ثيـتش ؿذ ٚ ٜيب ثبيذ كشف تضسيك ثيـتش ثٔ ٝخبصٖ ٘فتي ؿٛد.
ث ش ايٗ اػبع الصْ اػت اثتذا ٔـخق ؿٛد و ٝدس تشاص ٌبص وـٛس آيب ٔبصادي ثشاي كبدسات  ٚتضسيك ثيـتش ٚرٛد داسد  ٚػپغ،
ثب وٕه اص ٔذَ تخليق ث ٝثشسػي اِٛٚيت ثيٗ ايٗ دٔ ٚلشف پشداخت.
چٙب٘چٔ ٝمبديش ٌبصطجيؿي ثشاي ػبَٞبي  1385تب  1388ثش اػبع س٘ٚذ ٔلشف فؿّي ايٗ حبٔوُ پويؾثيٙوي ؿوذ٘ ٚ ٜتوبيذ ٚ
تلٕيٓٞبي اتخبرؿذ ٜدس ػبَٞبي ٌزؿت ٝثشايٗ ٔجٙب ِحبظ ؿٛد ،اطالؾوبت روذ 2 َٚاػوتخشاد خٛاٞذؿوذٔ .طوبثك ايوٗ روذَٚ
پيؾثيٙيٞبي ا٘زبْ ؿذ٘ ٜـبٖ ٔيدٞذ و ٝتشاص ٌبص وـٛس دس ػبَٞبي ثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػؿ ٝا٘وذوي ٔوبصاد خٛاٞذداؿوت ٔ ٚطوبثك
ثش٘بٔ ٝتِٛيذ ٌبصطجيؿي وـٛس دس ػبَ پبيبٖ ثش٘بٔ ٝچٟبسْ ايٗ ٔبصاد ث ٝؾذد لبثُ تٛرٟي خٛاٞذسػيذ .ثٙبثشايٗ ،تشاص ٌبصطجيؿي ٘ـبٖ
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ٔيدٞذ و ٝثب ٔالحػبت دس ٘ػش ٌشفتٝؿذ ،ٜپيؾثيٙي ٔمذاس ؾشض ٝاص ٔمذاس تمبضبي آتي ثيـتش ثٛدِ ،ٜزا ٔمذاسي ٌوبص ثو ٝكوٛست
ٔبصاد دس اختيبس خٛاٞذ ثٛد و ٝثب ثٝوبسٌيشي ثٟي ٝٙآٖ ٔيتٛاٖ ث ٝافضايؾ ٔٙفؿت ّٔي تٛر ٝثيـتش ٕ٘ٛد .حذاوخشػبصي ٔٙفؿت وـٛس
ٔؼتّضْ اػتفبد ٜاص ٔذَ ثٟيٝٙيبثي اػت .اص آ٘زبيي و ٝثٟيٝٙيبثي دس ؾبِٓ ٚالؽ ثب ٔحذٚديت ٕٞشا ٜاػت ثبيذ دس ثٟيٝٙيوبثي ٔشثوٛ
ث ٝتخليق ٌبص ٘يض ٔحذٚديت ٞبي آٖ ٔٛسد ٔالحػ ٝلشاس ٌيشد .ثشاي حُ ٔؼبئُ ثٟيٝٙيبثي دس حبِت ٔميذ ٔيتٛاٖ اص سٚؽٞوبي
الٌشا٘ظ  ٚسٚؽ ثش٘بٔٝسيضي خطي اػتفبدٜوشد .دس ايٙزب ثشاي تخليق اص ٔذَ ثش٘بٔٝسيضي خطي اػوتفبدٔ ٜويوٙويٓ .دِيوُ ايوٗ
ٔؼأِ ٝث ٝتؿذاد ليذٞبي ٔذَ استجب داسدِ .زا دس ادأ ٝثٝطٛس خالك ٝثٔ ٝؿشفي سٚؽ ثش٘بٔٝسيضي خطي پشداخت ٚ ٝػپغ ٔذَ ٔٛسد
٘ػش سا اسائٔ ٝيوٙيٓ.

ٔ .4جب٘ي ٘ػشي ٔ ٚؿشفي ثشخي اص ٔطبِؿبت
اػبع يه ٔؼأِ ٝثٟيٝٙػبصي ؾجبست اص ٌضيٙؾ ثٟتشيٗ تلٕيٓ دس دػتشع ثش اػبع ٔؿيبسٞبي ٔؿٕوٌ َٛوضيٙؾ اػوت .ايوٗ
ٔؿيبسٞب حذاوخش يب حذالُٕ٘ٛدٖ تبثؽ ٞذف سا د٘جبَ ٔيٕ٘بيٙذ .ثٝثيبٖ ديٍش ،ثٟيٝٙػبصي ؾجبست اػت اصتؿييٗ ٔزٕٛؾٝاي اص ٔموبديش
ٔتغيشٞبي تلٕيٓ و ٝسػيذٖ ثٞ ٝذفي ٔـخق سا ث ٝثٟتشيٗ ٘ح ٛتأٔيٗ ػبص٘ذ .دس فشآيٙذ ثٟيٝٙػبصي اص سٚؽٞوب  ٚتىٙيوهٞوبي
سيبضي اػتفبد ٜصيبدي ث ٝؾُٕ ٔيآيذٞ .ذف ٔٛسد ٘ػش دس ثش٘بٔٝسيضي ثبيؼتي ث ٝكٛست سٚاثوط سيبضوي وو ٝتوبثؽ ٞوذف ٘بٔيوذٜ
ٔيؿٛد ،تٙػيٓ ؿٛد .چٙب٘چ ٝدس أٍِ ٛحذٚديتي ٚرٛد داسد آٖ ٘يض ثبيذ ث ٝكٛست تبثؽ يب تٛاثؽ ليذ تؿشيف ؿٛد.
ثش اػبع ٘ػشي ٝثٍٙب ٜالتلبدئ ،ذيش ثٍٙب ٜتالؽ ٔيوٙذ اسصؽ فؿّي ثٍٙب ٜالتلبدي  ٚيب رشيبٖ ٚر٘ ٜٛموذ ٔوٛسد ا٘تػوبس دس
آيٙذ ٜسا ٘ؼجت ث ٝليٛدي و ٝثب آٖ ٔٛار ٝاػت ،ث ٝحذاوخش ٕٔىٗ ثشػب٘ذٟٓٔ .تشيٗ ليذٞبيي وؤ ٝوذيش ٔؤػؼو ٝالتلوبدي ثوب آٖ
سٚثش ٚاػت ٔحذٚديت ٔٙبثؽ  ٚأىب٘بتي اػت و ٝدس ٞش ٔمطؽ اص صٔبٖ دس اختيبس داسد ٘ ٚيض ليٛدي و ٝثٚٝػئّ ٝحيط (ثش٘بٔوٞٝوبي
دِٚت ،ػٙتٞب  ٚرض ايٟٙب) ٚضؽ ٔيؿٛد .ثذيٗ تشتيتٔ ،ذيش ٚاحذ تِٛيذي ثب يه ٔؼأِ ٝثٟيٝٙيبثي ٔميذ ٔٛار ٝاػت و ٝثبيذ ثوشاي
آٖ سا ٜحُ پيذا وٙذ .دس يه ٔؼأِ ٝثش٘بٔٝسيضي خطي ،ثشداس پبػخ ث ٝكٛست ٕ٘ X1 ،X2 ،..... Xnبيؾ داد ٜؿذ ٚ ٜتبثؽ ٞذف ٘يض
تبثؽ ٔ nتغيش ٜث ٝكٛست صيش اػت:
) F  F ( X )  F ( X1 , X 2 ,......X n

ٕٞچٙيٗ ،فشم ٔيؿٛد و ٝتبثؽ پيٛػتٔ ٚ ٝـتكپزيش اػت .اٌش فضبي ٕٔىٗ ثب ٕ٘ Aبيؾ دادٜؿٛدٔ ،ؼأِ ٝوّي ثش٘بٔٝسيوضي
ث ٝكٛست صيش خالكٔ ٝيؿٛد:
) Max(Min) X  A F ( X
دس يه اٍِٛي ثش٘بٔٝسيضي خطي تٕبٔي سٚاثط سيبضي اص دسر ٝيه ٞؼتٙذ .ثش٘بٔٝسيضي خطي ٚغيف ٝثٟيٝٙػبصي ٔتغيش ٚاثؼتٝ
سا و ٝتبثؽ خطي اص ٔزٕٛؾٝاي اص ٔتغيشٞبي ٔؼتمُ اػت ،ثب دس ٘ػوش ٌوشفتٗ تؿوذادي ٔحوذٚديت خطوي ٔتـوىُ اص ٔتغيشٞوبي
ٔؼتمُ ،ثش ؾٟذ ٜداسد .ؿىُ اػتب٘ذاسد ٔؼأِ ٝثش٘بٔٝسيضي خطي سا دس حبِت ثيـي ٝٙوشدٖ ٔيتٛاٖ ث ٝكٛست صيش ٘ٛؿت:
n

Max Z   C j X j
j 1

s.t :

و ٝدس آٖ:
 : Zثبصدٞي يب ٔٙفؿت وُ،
 : Cjثبصدٞي حبكُ اص ٞشٚاحذ اص فؿبِيت  Jاْ،
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i  1, 2,......m

1) aij X j  bi

i  1, 2,......n

2) X j  0

ٛ٘ : xjؼ فؿبِيت،
ٔ : biمذاس ٟ٘بد ٜيب ٔٙجؽ دس دػتشع،
 : aijضشايت فٙي ؤ ٝمبديش ٔٛسد ٘يبص ٔٙبثؽ سا ثشاي تِٛيذ ٞش ٚاحذ فؿبِيت ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
دس حبِت وّيٞ ،ش ٔذَ ثش٘بٔٝسيضي خطي ؾوال ٜٚثوش توبثؽ ٞوذف داسائ nتغيوش تلوٕيٓ ٔ mٚحوذٚديت ووبسوشدي اػوت.
ٔتغيشٞبي تلٕيٓ ثب  ٚ Xjضشايت تبثؽ ٞذف سا ثب ٘ Cjـبٖ ٔيدٞيٕٓٞ .چٙيٗ ،ضوشيت ٔتغيشٞوبي تلوٕيٓ دس ٔحوذٚديتٞوبي
وبسوشدي ثب  aijثيبٖ ٔيؿٛد و ٝث ٝآٟ٘ب "ضشيت فٙي" ٘يض ٌفتٔ ٝيؿٛد .اص ػٛي ديٍوشٔ ،موبديش ػوٕت ساػوت ٔحوذٚديتٞوبي
وبسوشدي ثب ؾٛٙاٖ ػتٔ b ٖٛؿشفي ٔيؿٛد و ٝدس آٖٔ bi ،مذاس اسصؿي سديف  iاْ دس ػتٔ ٖٛموبديش ػوٕت ساػوت اػوت .ثوشايٗ
اػبع ٔيتٛاٖ ؿىُ ؾٕٔٛي ثش٘بٔٝسيضي خطي سا ث ٝكٛست صيش ٘ٛؿت:
Max Z  C1 X 1  C2 X 2  ....Cn X n
s.t :
a11 x1  a12 x2  ....a1n xn  b1
a21 x1  a22 x2  ....a2 n xn  b2
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

am1 x1  am 2 x2  ....amn xn  bm
)( j  1, 2, 3,...n

x j 0

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالحػٔ ٝيؿٛد ،ايٗ ٔذَ ،يه ٔذَ اػتب٘ذاسد ثش٘بٔوٝسيوضي خطوي ( )LPاػوت وو ٝتٕوبْ ٔحوذٚديتٞوبي
وبسوشدي آٖ اص ٘ٛؼ وٛچهتش يب ٔؼبٚي اػت .ؿىُ وّي ٔذَٞبي ثش٘بٔٝسيضي خطي ث ٝكٛست ٔٛاسدي اػت وو ٝدس ثوبال ٌفتوٝ
ؿذ .اػتفبد ٜاص تىٙيه ثش٘بٔٝسيضي خطي اص ػبَٞب پيؾ ثشاي حُ ٔؼبيُ ثٟيٝٙيبثي ٔؿٕو َٛؿوذ ٜوو ٝاػوتفبد ٜاص ايوٗ سٚؽ دس
ٔؼبيُ وـبٚسصي ثؼيبس ٔؿٕ َٛثٛد ٜاػت٘ .يىؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ دس ػبَ  1994ساٞجشدٞبي التلبدي ٔذيشيت ٔٛاد غزايي سا ثوشاي
٘ػبْٞبي دأي دٙٔ ٚػٛس٘ٚ ٜضٚئال ثب اػتفبد ٜاص تىٙيه ثش٘بٔٝسيضي خطي ٔحبػج ٚ ٝثٟيٝٙيبثي وشد٘ذٔ .وذَ ٔوٛسد ٔطبِؿو ٝثوبصدٜ
خبِق تٙضيُؿذ ٜثشاي دٚسٜٞبي  6 ٚ 3ػبِ ٝثشاي داْٞب سا حذاوخش وشد .اص اٚايُ د ٝٞپٙزب ٜثش٘بٔٝسيضي خطي ث ٝيه اثوضاس ٟٔوٓ
تحميمي دس التلبد وـبٚسصي ٔحؼٛة ؿذ ٚ ٜوبسثشد آٖ دس ٔؼبيُ ٔذيشيت ٔضسؾ ٚ ٝتزضي ٚ ٝتحّيُ تشويت غوزايي ثٟيٙؤ ٝوٛسد
اػتفبد ٜلشاس ٌشفت .ايٗ تىٙيه دس ايشاٖ دس ػطح ثؼيبس ٔحذٚدي ٘ؼجت ث ٝوـٛسٞبي تٛػؿٝيبفتٔ ٝطشح ؿذ  ٚوبسثشدٞبي ا٘ذوي
داؿت ٝو ٝتزشث٘ ٝبچيضي اص ايٗ سٚؽ دس دػت اػت .دس صٔي ٝٙا٘شطي  ٚاػتفبد ٜاص تىٙيه ثش٘بٔٝسيضي خطي  ٚثٟيٝٙيبثي ٔطبِؿبتي
دس ػبَٞبي اخيش ا٘زبْؿذ ٜو ٝث ٝآٟ٘ب اؿبسٜٔيوٙيٓ .دس خلٛف ضشٚست تضسيك ٌبصطجيؿي ثٔ ٝيذاٖٞبي ٘فتي تٛػط دوتش ٔحٕذ
ؾّي ػؿيذي ،پظٞٚـي ثٕٞ ٝيٗ ٘بْ دس فلّٙبٔٔ" ٝزّغ  ٚپظٞٚؾ" ؿٕبس 34 ٜكٛست ٌشفت ٝاػت و ٝدس آٖ ،حزوٓ ٌوبصي ووٝ
تبو ٖٛٙتضسيك ؿذٔ ٚ ٜيضا٘ي و ٝالصْ ث ٝتضسيك ثٛدٔ ٜطشح ؿذٔ ٚ ٜطبِؿٛٔ ٝسدي دس خلٛف ٞش يه اص چوبٜٞوبي ٘فوتٔ ،يوضاٖ
تضسيك ا٘زبْؿذٔ ٚ ٜمذاس افضايؾ دس ثبصيبفت حب٘ٛي ٝپشداختٝؿذٜاػت .دس خلٛف ثش٘بٔٞٝبي تضسيك ٌبص ثٔ ٝيوبديٗ  ٚحزوٓ ٔوٛسد
٘يبص ثشاي طشحٞبي تضسيكٕٞ ،چٙيٗ ،اػتشاتظي ثّٙذٔذت ٌبصي وـٛس  ٚپيؾثيٙي تمبضبي ٌوبص دس ثخـوٟبي تضسيوك ،كوبدسات ٚ
پتشٚؿيٕي دس ػبَٞبي 1393-74تحميمبتي ثب ؾٛٙاٖ " طشح روبٔؽ 20ػوبٌِ ٝوبص وـوٛس " تٛػوط ٔؤػؼؤ ٝطبِؿوبت ا٘وشطي دس
ػبَ 1378ا٘زبْ ؿذ ٜو ٝدس ايٗ طشح ث ٝساٜٞبي كبدسات اص طشق ٔختّف ٘يض پشداخت ٝؿوذٜاػوت  ٚاطالؾوبت ٔفيوذي دس صٔيٙوٝ
أىب٘بت فٙي  ٚالتلبدي دس ا٘تمبَ ٌبص اسائ ٝؿذ ٜو ٝدس ربي خٛد ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاػت.
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 .5اسائٔ ٝذَ  ٚتٛضيح ٔتغيشٞب
حبَ ،ثب تٛر ٝثٔ ٝجب٘ي ٘ػشي ثبال ٔ ٚذَ ؾٕٔٛي اسائٝؿذ ٜثشاي ثش٘بٔٝسيضي خطي  ٚاٞذاف ٔ ٚحوذٚديتٞوبي ايوٗ پوظٞٚؾ
ٔؼأِ ٝسا ث ٝكٛست صيش ٘ـبٖٔيدٞيٓ:
Max Y=a1 X1+ a2 X2
و ٝدس آٖ:
ٔ : X1مذاس ٌبصطجيؿي تخليلي ثشاي كبدسات اص طشيك خط ِ،ِٝٛ
ٔ : X2مذاس ٌبصطجيؿي تخليلي ثشاي تضسيك ث ٝچبٜٞبي ٘فت،
ٙٔ : a 1فؿت حبكُ اص اختلبف يه ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي ث ٝأش كبدسات،
ٙٔ : a 2فؿت حبكُ اص اختلبف يه ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي ثشاي تضسيك ث ٝچبٜٞبي ٘فت،
ٙٔ : Yفؿت ّٔي ٘بؿي اص تخليق يه ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي.
چٍٍ٘ٛي تخليق تحت تأحيش ٔؼتميٓ ٞضيٞٝٙب  ٚدسآٔذٞبي حبكُ اص ٞش يه اص ٔٛاسد كوبدسات  ٚتضسيوك اػوت .ثٙوبثشايٗ،
ثٙٔٝػٛس حذاوخش وشدٖ  Yيب ٕٞبٖ ٔٙفؿت ّٔي ،تبثؽ يبدؿذ ٜثبيذ ثيـي ٝٙؿٛد  ٚثشاي ايوٗ ووبس ٘يوبص اػوت وو ٝضوشايت a2 ٚ a1
ٔحبػج ٝؿذ ٜتب ؿىُ دليك تبثؽ ٞذف ثٝدػت آيذ .ثب وؼش ٞضيٞٝٙبي ا٘تمبَ ٌبص اص ٔجبدي تِٛيذ ٘ ٚيض ليٕت پبيو 6/50 ٝػوٙت دس
ؾؼّٛي ٝاص دسآٔذ  22/20ػٙت ثشاي ٞش ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي ٔمذاس  a1ثٝدػت ٔيآيذ:
ػٙت دالس أشيىب 1/96+6/50;8/46
ػٙت دالس أشيىب 22/20 – 8/46;13/74
ثشاي ٔحبػجٞ ٝضيٞٝٙب  ٚدسآٔذٞبي حبكُ اص تضسيك ٌبصطجيؿي ثبيذ ٞش پشٚط ٜتضسيك سا ث ٝكٛست د ٚطشح دس ٘ػش ٌشفت .طشح
٘خؼت و ٝثب كشف ٞضيٞٝٙبيي اص رّٕ ٝاسصؽ ٌبصطجيؿي تضسيمي ،احذاث خط ِ ِٝٛاص ٔشوض تِٛيذ ٌبص تب ٔخبصٖ ٘فتوي  ٚروض ايٟٙوب
ارشا ؿذ ٚ ٜدسآٔذ آٖٔ ،مذاس اسصؽ ٘فتي اػت و ٝثش احش تضسيك ٌبص ث ٝچب٘ ٜفت ،ثبصيبفت ٔيؿٛد .طشح د ،ْٚاػتخشاد ٌوبصي اػوت
و ٝدس ٔخضٖ ٘فتي تضسيكؿذ  ٚ ٜثخـي اص ٌبص تضسيمي ٕٞشا ٜثب ٘فت ثبس ديٍش لبثُ ثشداؿت اػت و ٝدسآٔذ حبكُ اص اػوتخشاد آٖ
ثخـي اص ٞضيٞٝٙبي طشح ا َٚسا  ٓٞپٛؿؾ ٔيدٞذ .دس ٔشحّ ٝا َٚپشٚط ٜتضسيك ،ليٕت ٌبص سا ٕٞبٖ ليٕت پبي ٝيؿٙي  6/50ػٙت
دالس دس ٘ػش ٌشفت ٚ ٝثب ٔحبػج ٝخبِق اسصؽ فؿّي ٞضيٞٝٙبي ؾّٕيوبتي ا٘تموبَ  ٚتضسيوك ثوشاي  20ػوبَ  ٚتجوذيُ ٞضيٙوٞٝوبي
ػشٔبيٝاي ا٘تمبَ  ٚتضسيك ٞ ٚضي ٝٙپٛؿؾ دسِِٞٝٛ ٖٚب ث ٝكٛست سٚصا٘ٔ ،ٝزٕٛؼ ايٗ ٞضيٞٝٙب  0/98ػٙت ثشاي ٞوش ٔتوش ٔىؿوت
ٌبصطجيؿي ثٝدػت ٔيآيذ .اص رٕؽ ايٗ ٞضيٞٝٙب ثب ليٕت پبي ،ٝاسصؽ يه ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي ثٝدػت ٔيآيوذ وو ٝثو ٝدس ٖٚچوبٜ
٘فت تضسيك ٔيؿٛد ،و ٝدس ٔشحّ ٝا َٚايٗ اسصؽ ٘ٛؾي ٞضئ ٝٙحؼٛة ٔيؿٛد.
ػٙت دالس أشيىب 6/50+0/98;7/48
ثشاي ثشآٚسد دسآٔذ ،اص آ٘زبيي وٞ ٝش ٔتش ٔىؿت ٌبصِ 0/84 ،يتش ٘فت خبْ سا اص چب ٜثيشٔ ٖٚيآٚسدِ ،زا ثب ليٕت ٘فوت ثشاثوش 50
دالس ث ٝاصاي ٞش ثـى٘ ٝفت ،اسصؽ ٞش ِيتش ٘فت خبْ ثشاثش  31/44ػٙت دالس ٔيؿٛد .پغ ،ث ٝاصاي تضسيك يه ٔتش ٔىؿت ٌبص ثوٝ
اسصؽ  7/48ػٙت دس ٔحُ ٔخبصٖ ٘فتي ثشاثش ِ 0/84يتش ٘فت خبْ ث ٝاسصؽ  26/41ػٙت ثٝدػت ٔيآيذ:
ػٙت دالس0/84×31/44;26/41
حبَ ،اٌش اسصؽ يه ٔتش ٔىؿت ٌبص اص آٖ وؼش ؿٛد ،دسآٔذ خبِق اص ٔحُ تضسيك ٌبص ث ٝكٛست صيش ثٝدػت ٔيآيذ:
ػٙت دالس 26/41 – 7/48 ;18/93
أب اص ٞش ٔتشٔىؿت ٌبصي و ٝتضسيك ٔيؿٛد56 ،دسكذ آٖ لبثُ ثشداؿت ٔزذد اػت .پغ ،اص وُ ٞضي 7/48 ٝٙػٙت ثشاي يه
ٔتش ٔىؿت56 ،دسكذ آٖ دس لبِت دسآٔذ لبثُ ثشٌـت ثٛد44 ٚ ٜدسكذ ٞضيٝٙاي اػت و ٝدس آيٙذ ٜرجوشاٖ ٕ٘ويؿوٛد .ثوذيٗسٚي،
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ٞضيٚ ٝٙالؿي ٞش ٔتش ٔىؿت ٌبص دس ٚالؽ  3/29ػٙت دالس خٛاٞذ ثٛد .آ٘چ ٝو ٝثبيذ اص دسآٔذٞبي حبكُ اص ثشداؿت ِ 0/84يتش ٘فوت
ثبصيبفتي وؼش ؿٛد ٔمذاس 3/29ػٙت اػت ِ ٚزا ٔمذاس  a2ثشاثش  23/12ػٙت دالس خٛاٞذ ثٛد:
ػٙت دالس 44× 7/48( ;23/12دسكذ ) – 26/41
ثب ٔمبيؼ ٝايٗ ؾذد ثب ضشيت ٔ )13/74c$( a1يتٛاٖ پي ثشد وٙٔ ٝفؿت لبثُ اوتؼبة دس تضسيك ثيـتش اػت ،حوبَ ٔويتوٛاٖ
تبثؽ ٞذف سا ث ٝكٛست صيش ثيبٖ ٕ٘ٛد :
Y ; 13/74 x1 +23/12 X2
ثشاي ؿىٌُيشي ليذ ٞب الصْ اػت ؤ ٝمذاس تمبضبي داخّي اص ؾشض ٝوُ آٖ وؼشؿذ ٜتب ٔمذاس ٔوبصاد ٌوبص تؿيويٗ ؿوٛد توب دس
ٔذَ ،حذاوخش ٌبص لبثُ تخليق اص حزٓ ٌبص دس اختيبس ثيـتش ٘جبؿذ .اص ايٗس ٚثش ٔجٙبي پيؾثيٙي تمبضبي داخّي ثوشاي ٌوبصطجيؿي
دس ثخؾٞبي ٔختّف ثٕٞ ٝشا ٜكبدسات (رذ ٚ )3َٚوؼش آٖ اص ٔيضاٖ ؾشض( ٝرذٔ )4َٚمذاس ٔبصاد ٔؿيٗ ؿٛد.
رذ .3- َٚپيؾثيٙي ٔمذاس ٔٛسد تمبضب دس ػبَٞبي  1385تب 1388

(ٔيّيبسد ٔتش ٔىؿت)

ػبَ
٘ٛؼ ٔلشف
خبٍ٘ي -تزبسي
كٙبيؽ+خٛسان پتشٚؿيٕي
٘يشٌٚبٜ
حُٕ ٘ ٚمُ()CNG
ٌبصٞبي ػٛصا٘ذ ٜؿذٜ
ادأ ٝس٘ٚذ تضسيك
ٔتٛػط كبدسات
ٔلبسف ؾّٕيبتي،ضبيؿبت ٚاتالف
رٕؽ وُ

1385

1386

1387

1388

52/407
21/861
42/831
0/693
9/125
57/755
5
11/652
201/324

55/420
25/035
44/328
1/168
9/125
64/656
5
12/224
216/957

58/361
28/367
45/923
1/533
2/190
78/334
5
12/858
232/566

61/156
33/378
48/151
2/007
2/190
83/535
5
13/063
255/781

ٔأخزٔ :ؿب٘ٚت پظٞٚـي .)1385( .ثشآٚسد تِٛيذ ٔ ٚلشف ٌبصطجيؿي ٘ ٚح ٜٛتخليق ثٟي ٝٙآٖ تب ػبَ  ،1403دفتش ٔطبِؿبت صيشثٙبيي ػبصٔبٖ
ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس.
رذ .4- َٚتشاص ؾشض ٚ ٝتمبضبي ٌبصطجيؿي دس ػبَٞبي  1385تب 1388

(ٔيّيبسد ٔتش ٔىؿت)

ػبَ
طشف تمبضب
طشف ؾشضٝ
ٔب٘ذ ٜثشاي تضسيك  ٚكبدسات

1385

1386

1387

1388

201/324
200/434

216/957
251/352

232/566
272/655

255/781
385/077

0/89

34/395

40/089

129/296

ٔأخزٔ :ؿب٘ٚت پظٞٚـي .)1385( .اػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثؽ وـٛس ،دفتش ٔطبِؿبت صيشثٙبيي ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس.
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ٔب٘ذ ٜيبدؿذٔ ٜيتٛا٘ذ ث ٝؾٛٙاٖ ليذ ٔطشح ؿٛد:
X1+ X2 ≥354/235
ايٗ ٘بٔؿبدِ ٝث ٝايٗ ٔؿٙبػت و ٝحبكُ رٕؽ ٔمذاسي و ٝث ٝأش كبدسات اختلبف يبفتٔ ٚ ٝمذاسي و ٝسٚصا٘ ٝتضسيك ٔويؿوٛد
ٕ٘يتٛا٘ذ ٔمذاسي ثيـتش اص ٔ 354/235يّئ ٖٛتش ٔىؿت دس سٚص سا داؿت ٝثبؿذ .ليذ ديٍش ثبيذ دس ٔٛسد كبدسات اؾٕبَ ؿٛد ،چشا وٝ
كبدسات وٕتش اص يه ٔمذاس ٔـخق اكٛالً يب ثبصاس فشٚؽ ٘ذاسد  ٚيب ٞضيٞٝٙب ثٌٝ٘ٛ ٝاي ٞؼتٙذ و ٝكبدسات اكالً كشف ٝالتلبدي
٘ذاسد ،ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ايٗ ليذ ث ٝكٛست صيش اسائٔ ٝيؿٛد:
X1 ≤ 30
ٔـبث ٝچٙيٗ ليذي دس ٔٛسد تضسيك ٘يض كبدق اػت .حذالُ ٌبصي ؤ ٝيتٛاٖ ث ٝخوبطش آٖ ٞضيٙوٞٝوبي احوذاث خوط ِِٛوٚ ٝ
حفبسيٞبي ٔشث ٛث ٝتضسيك سا ٔتحُٕ ؿذ ،خط ِِٝٛاي ثب لطش  24ايٙچ و ٝسٚصا٘ ٝدس وٕتشيٗ ٔمذاس 10 ،تب ٔ 15يّئ ٖٛتش ٔىؿوت
دس سٚص ٌبصطجيؿي سا ثٙٔ ٝػٛس تضسيك ا٘تمبَٔيدٞذٕٞ .يٗ ٔطّت ث ٝثيبٖ سيبضي ،ليذ ػٔ ْٛذَ اػت:
X 2 ≤10
دس ؾيٗ حبَ ،فشم ٔيؿٛد ؤ ٝمذاس اختلبفيبفت ٝاص آ٘چ ٝو ٝطجك س٘ٚذ لجّي كٛست پزيشفت ،ٝوٕتش ٘جبؿذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيوُ
٘ X2 ٚX1 ≤0يض ٔٙػٛس ٔيؿٛد .ث ٝايٗ تشتيتٔ ،ذَ خطي صيش حبكُ ٔيؿٛد و ٝتبثؽ ٞذف ،حذاوخش ووشدٖ ٔٙفؿوت وـوٛس ٚ
ٔحذٚديتٞبي آٖ ؿبُٔ ػ ٝليذ ث ٝكٛست صيش اػت:
Max Y ; 13/74 X1 + 23/12 X2
S.t :
X1 ≤ 30
X 2 ≤ 10
X1+X2 ≥ 354/235
X2 ٚ X1≤ 0

 .6حُ ٔذَ  ٚاسائ٘ ٝتبيذ
حبَ ،ثب دس دػت داؿتٗ چٙيٗ ٔذِي  ٚثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس ٔ QSBيتٛاٖ ٔمبديش ثٟي ٚ ٝٙحذاوخش ٔٙفؿت ّٔي ٘بؿي اص آٖ سا
ٔحبػج ٝوشد .دس خلٛف ٘شْافضاس  QSBالصْ ث ٝروش اػت و ٝيىي اص وبُٔتشيٗ ػشي ٘شْافضاسٞبي ٟٔٙذػي كٙبيؽ ثٛد ٜو ٝدس
آٖ اص ٘شْافضاس وٙتشَ ويفيت آٔبسي ٌشفت ٝتب وٙتشَ پشٚط ٚ ٜثش٘بٔٝسيضي خطي يبفت ٔيؿٛد .خالكٟ٘ ٝبيي ٘تبيذ ايوٗ ٔوذَ سا دس
رذ 5 َٚآٚسدٜايٓ.
رذ .5- َٚحُ ٔذَ ثب اػتفبد ٜاص QSB

Summrized Report For uh
Maximum
Obj.
Coeff.
+23.120001
+Infinity
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Minimum
Obj. Coeff

Opportunity Objective
Cost
Coefficient

-Infinity
+13.740000

+13.740000
+23.120001

0
0

Solution
30.000000
324.234990

Number Variable
x1
x2

1
2

Maximized OBJ.= 7908.513 Iteration = 3 Elapsed CPU Second= 0

ثب تٛر ٝث ٝاطالؾبت رذٔ ،5 َٚيتٛاٖ ٌفت دس كٛستيؤ ٝمذاس كبدسات دس حذالُ ٕٔىٗ ثبؿذ ٔ ٚبثمي ٔب٘ذٌ ٜبص ثو ٝتضسيوك
اختلبف يبثذ ،ثيـتشيٗ ٔٙفؿت ٘ليت وـٛس ٔيؿٛد .اٌش ٔمذاس ٔطّٛة تضسيك ثشاي افضايؾ فـبس ٔخبصٖ ٘فتي ٔ 480يّئ ٖٛتوش
ٔىؿت دس سٚص ثبؿذ أب ثب دس ٘ػش ٌشفتٗ حذاوخش ٔمذاس ٔب٘ذٌ ٜبصطجيؿي دس ػبَٞبي ٔٛسد ٘ػش دس ؾُٕ أىبٖ چٙيٗ تضسيموي ٚروٛد
٘ذاسد ،ثب ايٗ ٚرٛد ثب ثضسٌتش ثٛدٖ ٔمذاسٔ 324/235يّئ ٖٛتش ٔىؿت دس سٚص اص ٔ 170يّئ ٖٛتش ٔىؿجي و ٝثشاي حبثت ٍٟ٘ذاؿوتٗ
فـبس الصْ اػت ٔيتٛاٖ دسيبفت وٕٞ ٝيٗ ٔمذاس ٘يض ثشاي افضايؾ ثشداؿت ٔفيذ اػت .اختلبف ٔ 30يّيؤ ٖٛتوش ٔىؿوت دس سٚص
ثشاي كبدسات ٔ 324/235 ٚيّئ ٖٛتش ٔىؿت دس سٚص ثشاي تضسيكٙٔ ،فؿتي ثشاثوش 7908/513ػوٙت يوب 79/08دالس ٘لويت وـوٛس
ٔيوٙذ.
٘تبيذ ٘بؿي اص حُ تبثؽ يبدؿذ ٜاص طشيك ثش٘بٔ ٚ QSB ٝاص طشيك ٕ٘ٛداس ٘ـبٖ ٔيذٞذ اص وُ ٌبص دس دػوتشع ،ثٟتوشيٗ ٘حوٜٛ
تخليق آٖ اػت ؤ ٝمذاس حذاوخشٔ 324/235يّئ ٖٛتش ٔىؿت ث ٝأش تضسيك ٔ 30 ٚيّئ ٖٛتش ٔىؿت ثشاي كبدسات ثٝوبسٌشفتٝ
ؿٛدٙٔ .فؿتي و ٝثذيٗ تشتيت ٘ليت وـٛس ٔيؿٛد ثشاثش  79دالس اػت و ٝثب ٚرٛد ٔحذٚديتٞبي ٔؼأِ ٝثيـتشيٗ ٔمذاس اػت.

 .7تحّيُ حؼبػيت ٔذَ
ؾٛأُ ٔتؿذدي ٔيتٛا٘ٙذ ٔذَ سا تحت تأحيش خٛد لشاس داد٘ ٚ ٜتبيذ سا تغييش دٙٞذٟٓٔ .تشيٗ ايٗ ؾٛأُ ؾجبستٙذ اص:
 ليٕت ٘فت خبْ :چٙب٘چ ٝليٕت ٘فت خبْ تغييش وٙذ ػٛد حبكُ اص تضسيك ٌبصطجيؿي ٘يض دس ٕٞبٖ رٟت تغييش خٛاٞوذ ووشد،
ثٝطٛسيو ٝدس ليٕت  32/25دالس ثشاي ٞش ثـى٘ ٝفت خبْ ٔٙفؿت ٘بؿوي اص تضسيوك ثوب ٔٙفؿوت ٘بؿوي اص كوبدسات ٕٞوبٖ ٔموذاس
ٌبصطجيؿي ثشاثش خٛاٞذ ؿذ  ٚدس ليٕتٞبي پبييٗ تش اص ايٗ ٔمذاس كبدسات ٌبصطجيؿي ػٛد ثيـتشي سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد .أب اص آ٘زبييوٝ
ػم ٛليٕت ٘فت خبْ تب ايٗ حذ ٔحتُٕ ث٘ ٝػش ٕ٘يسػذِ ،زا ثب افضايؾ ليٕت ٞش ثـى٘ ٝفت خبْ تضسيك ٌبصطجيؿي التلوبديتوش
ٔيؿٛد (ٕ٘ٛداس .)2
ٕ٘ٛداس  .2-احش تغييشات ليٕت ٘فت ثش ٔٙفؿت حبكُ اص تخليق يه ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي
ٔٙفت
حبكُ اص
تخليق
05
()$
00

ٔٙفؿت حبكُ
اص كبدسات

05
00
05

ٔٙفؿت حبكُ
اص تضسيك

00
05
00
5
0
20

23

20

32

30

30

53

50

02

00

00

02 00 .0 03

00

00

ليٕت ٞش ثـى٘ ٝفت () $
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ليٕت ٌبصطجيؿي كبدساتي :ثب افضايؾ ليٕت ٌبصطجيؿي كبدساتي ،ثذيٟي اػت و ٝػوٛد حبكوُ اص كوبدسات ثيـوتش

ؿذِٚ ،ٜي ثش ٔٙبفؽ ٘بؿي اص تضسيك احشي ٘ذاسد .چٙب٘چ ٝليٕت ٌبص اص  22/20ػٙت و ٝليٕت و٘ٛٙي آٖ اػت فشاتش سفتو ٚ ٝثؤ ٝوشص
 31/58ػٙت ثشػذٙٔ ،بفؽ تضسيك  ٚكبدسات ٔؼبٚي ؿذ ٚ ٜثبالتش اص ايٗ ليٕت ،كشف ٝالتلبدي ثب كوبدسات ٌوبصطجيؿي اػوت ،آٖ
 ٓٞث ٝدِيُ ػٛد ثيـتشي و ٝؾبيذ وـٛس ٔيؿٛد .دس ايٗ ليٕت  ٚثبالتش اص آٖ اػت و ٝاِٛٚيوت اػوتفبدٌ ٜوبص ثوشاي كوبدسات ثوٝ
تضسيك سرحبٖ ٔييبثذ .اِجت ،ٝاٌش ليٕت ٌبص  8/46ػٙت ؿٛد ايٗ ٔٙفؿت ،كفش خٛاٞذ ثٛد ،أب ثب تٛرو ٝثو ٝاسصؽ سٚص افوض ٖٚايوٗ
حبُٔ ا٘شطي ث٘ ٝػش ٕ٘يسػذ و ٝليٕت آٖ ٘ضِٚي ؿٛد ( ٕ٘ٛداس .)3
ٕ٘ٛداس  .3-احش تغييشات ليٕت ٌبص كبدساتي ثش ٔٙبفؽ حبكُ اص تخليق يه ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي
ٔٙفؿت حبكُ
اص
تخليق()$

÷

30
50
00

ٔٙفؿت حبكُ
اص كبدسات

00

ٔٙفؿت حبكُ اص
تضسيك

00
00
0
35

30

55

50

05

00

05

00 .3

00

05

00 .0

00

05

00

5
-00

ليٕت ٞش ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي ()$

 ضشيت ثبصيبفت حب٘ٛي٘ ٝفت خبْ :چٙب٘چ ٝروش ؿذ ثب تضسيك ٞش ٔتش ٔىؿت ٌبصي و ٝثٙٔ ٝػٛس ثشداؿت ٘فت ٔخضٖ كوٛست
ٔيپزيشدِ 0/84 ،يتش ٘فت خبْ ثبصيبفت ٔيؿٛد .حبَ ،اٌش ثتٛاٖ ثب ثٝوبسٌيشي تىِٛٛٙطي ثشتش  ٚاستمبي ػطح دا٘ؾ فٙي ايٗ ٔموذاس
ثشداؿت سا افضايؾ داد ،ثخؾ ثيـتشي اص ٞضيٞٝٙبيي و ٝثشاي تضسيك كشفؿذ ٜرجشاٖ ؿذ ٚ ٜػٛد ثٝدػت آٔذ٘ ٜيض ثيـتش خٛاٞوذ
ثٛد .ثٙبثشايٗ ،افضايؾ ٔمذاس ثبصيبفت حب٘ٛي٘ ٝفت خبْ ،احش ٔخجتي ثش ػٛد ثٝدػت آٔذ ٜاص تضسيك ٌزاؿت ٚ ٝاِٛٚيت ثوٝووبسٌيشي سا دس
أش تضسيك تمٛيت ٔيٕ٘بيذ (ٕ٘ٛداس .)4
ٕ٘ٛداس  .4-احش تغييشات ٔمذاس ثبصيبفت حب٘ٛي٘ ٝفت خبْ
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ٔٙفؿت
حبكُ اص
تخليق
00
($
05

ٔٙفؿت حبكُ
اص كبدسات

00
05

ٔٙفؿت حبكُ
اص تضسيك

00
5
0
0.
22

0.
20

0.
2

0.
23

0.
20

0.
32

0.
33

0.
30

0.
52

0.
50

0.
5

0.
02

ٔمذاسثبصيبفت ٘فت خبْ

 ضشيت ثبصيبفت ٌبصطجيؿي تضسيك ؿذ :ٜاص ٞش ٔتش ٔىؿت ٌبصي وو ٝثو ٝدس ٖٚچوب٘ ٜفتوي تضسيوك ٔويؿوٛد 56دسكوذ آٖ
لبثُ ثشداؿت ٔزذد اػتٞ .ش چمذس و ٝاص ٞشصسفت ٌبصطجيؿي دس چب٘ ٜفتي رٌّٛيشي ؿٛد ،حزٓ ٌبصي و ٝپغ اص تضسيك ثشداؿوت
ٔوويؿووٛد ،ثيـووتش ثووٛد ٚ ٜدسآٔووذ ثووٝدػووت آٔووذ٘ ٜيووض افووضايؾ ٔووييبثووذ .ثٙووبثشايٗ ،دس ايٙزووب ٘يووض ثحووج استمووبي
تىِٛٛٙطي ٔطشح ٔيؿٛد و ٝثذيٗ ٚػيّ ٝثب ثٟجٛد ضشيت ثبصيبفت ٌبصطجيؿئ ،يتٛاٖ ٔٙبفؽ حبكُ اص تضسيك سا افضايؾ داد (ٕ٘ٛداس
.)5
ٕ٘ٛداس  .5-احش تغييش ضشيت ثبصيبفت ٌبص تضسيك ؿذٜ
ٔٙفؿت حبكُ اص
تخليق()$

00
05

ٔٙفؿت
حبكُ اص
كبدسات

00
05

ٔٙفؿت
حبكُ اص
تضسيك

00
5
0
30 53 50 02 00 00 03 00 02 00 00 00
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
ضشيت اػتخشاد ٌبصطجيؿي تضسيك ؿذٜ
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٘ .8تيزٌٝيشي  ٚپيـٟٙبدات
٘تبيذ ايٗ ٔطبِؿ٘ ٝـبٖ ٔيدٞذ و ٝثب وبٞؾ ٔيضاٖ ٘فت خبْ دس ٔخبصٖ ٘فتي ٕٞ ٚضٔبٖ ثب آٖ افضايؾ ٘يوبص ا٘وشطي رٟوبٖ ثوب
ٔتٛػط سؿذ ػبال٘ 3/3 ٝدسكذ ،اٌشچ ٝتبو ٖٛٙپغ اص ٘فت ،رغبَػٌ ًٙضي ٝٙد ْٚثشاي پبػخٍٛيي ثٛد ٜاػت؛ أب پيؾثيٙيٞوب ٚ
ٚيظٌيٞبي ثشتش ٌبصطجيؿي ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝثٝتذسيذ رغبَ ػ ًٙربي خٛد سا ثٌ ٝبصطجيؿي دادٜاػت .پشاوٙذٌي رخبيش ٌوبصطجيؿي
دس  100وـٛس رٟبٖ  ٚأىبٖ دػتشػي آػبٖتش ،تٕيض ثٛدٖ آٖ  ٚتٛا٘بيي ثٝوبسٌيشي آٖ ث ٝربي ٘فت خبْ دس ثيـتش ٔٛاسدٍٕٞ ،وي
دس سؿذ تمبضبي ٌبصطجيؿي ٔؤحش ثٛدٜا٘ذ .ايشاٖ ثب داؿتٗ  26/7تشيّئ ٖٛتش ٔىؿت ٌبص ايٗ أىبٖ سا داسد تب دسآيٙذ ٜدس ثبصاس پشس٘ٚك
ثيٗإِّّي ٌبصطجيؿي ػ ٟٓلبثُ تٛرٟي سا وؼت ٕ٘بيذ .أب ثشداؿت ٔؼتٕش اص رخبيش ٘فتي ثبؾج وبٞؾ فـوبس  ٚدس ٘تيزو ٝووبٞؾ
تِٛيذ ايٗ رخبيش ؿذ ٚ ٜثشاي ثبصٌشدا٘ذٖ تِٛيذ ث ٝػطح لجُ اص افت ،احتيبد ث ٝػيبِي اػت و ٝايٗ فـبس سا افضايؾدٞذ و ٝثب تٛروٝ
ثٛ٘ ٝؼ ٔخبصٖ ٘فتي ٔٛرٛد دس ايشاٌٖ ،بصطجيؿي ثٟتشيٗ ٌضي ٝٙؿٙبخت ٝؿذٜاػت .ث ٝايٗ تشتيت ،ؾال ٜٚثوش تمبضوبي داخّوي ثوشاي
ٔلشف ٌبصطجيؿي ،سليت ديٍشي ث٘ ٝبْ تضسيك ثشاي كبدسات ٌبص ايشاٖ پذيذ ٔيآيذ .أب ثشاي يبفتٗ ايٙى ٝتٛا٘بيي پشداختٗ ثٞ ٝشدٚ
ايٗ ٔٛاسد ث ٝحذ دِخٛاٚ ٜرٛد ٘ذاسد يب ٘ ،ٝيه ٔذَ ثش٘بٔوٝسيوضي خطوي ٔوٛسد ثشسػوي لشاسٌشفوت٘ .توبيذ حبكوُ اص ايوٗ ٔوذَ
٘ـبٖٔيدٞذ وٌ ٝشچ ٝكبدسات يه ٔتش ٔىؿت ٌبصطجيؿي ثب ليٕت  22/20ػٙت دالسآٔشيىب ،ػٛدي ثشاثش  13/74ػٙت ؾبيذ وـٛس
ٔيٕ٘بيذ ،أب ثب ٔحبػجٞ ٝضيٞٝٙب  ٚدسآٔذٞبي لبثُ اوتؼبة اص طشيك تضسيك ٕٞيٗ ٔمذاس ٌبص ،ثبصيبفت حب٘ٛي٘ ٝفت خوبْ  ٚثشداؿوت
ثبس ديٍش ٌبصطجيؿي ٔيتٛاٖ پي ثشد ػٛد ثٝدػت آٔذ ٜاص ايٗ طشيك ثشاثش 23/12ػٙت اػت .ثٙبثشايٗ ،ث ٝاصاي تخليق يوه ٔتوش
ٔىؿت ٌبصطجيؿي ث ٝأش تضسيك دس ٔمبيؼ ٝثب كبدسات آٖ ث ٝا٘ذاص 9/38 ٜػٙت ٔٙفؿوت ثيـوتش ٘لويت وـوٛس ٔويؿوٛد .اص ايوٗسٚ
ثٝوبسٌيشي ٌبصطجيؿي ثشاي تضسيك دس اِٛٚيت ٘خؼت لشاسٔيٌيشد .اٌش چ ٝحزٓ ٌبص دس دػتشع ثشاي حذاوخش افضايؾ تِٛيذ ووبفي
٘يؼت ،أب ثب ا٘زبْ ؾُٕ تضسيك ٕٞبٖ ٔمذاس ٌبص ٔٛرٛد ٔيتٛاٖ تِٛيوذ ٘فوت خوبْ سا ثٟجوٛد ثخـويذ؛ ضوٕٗ آ٘ىو ٝثوب ايوٗ سٚؽ
رخيشٜوشدٖ ٌبصطجيؿي ثبؾج حفع آٖ ثشاي ٘ؼُٞبي ثؿذ خٛاٞذ ؿذ .
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ ثٝدػت آٔذ ،ٜپيـٟٙبد ٔيؿٛد و ٝث ٝربي آ٘ى ٝػبدٜتشيٗ ٌضي ٝٙثشاي رجشاٖ وبٞؾ دسآٔوذٞوبي حبكوُ اص
كبدسات ٘فت ،يؿٙي كبدسات ٌبصطجيؿي ،ا٘تخبة ؿٛد ثٟتش آٖ اػت و ٝثب ثٝوبسٌيشي سٚؽ دسػت  ٚثٍٙٞ ٝبْ تضسيك ٌبص ،اص ٔب٘ذٜ
رخبيش ٘فتي ثيـتشيٗ ثٟش ٜسا ثشد ٚ ٜتب حذ أىبٖ اص ٞشصسٚي ايٗ ٔٙبثؽ دس صٔيٗ رٌّٛيشي ؿٛد ،دس ؾيٗ حبَ ثب رخيشٜػبصي ٌوبص اص
ايٗ طشيك تلٕيٌٓيشي دس ٔٛسد صٔبٖ ثشداؿت  ٚچٍٍ٘ٛي اػتفبد ٜاص آٖ دس آيٙذٚ ٜرٛد خٛاٞذداؿت .أب دس خلوٛف ٔطبِؿوبت ٚ
پظٞٚؾٞبيي ؤ ٝيتٛا٘ٙذ دس اتخبر تلٕيٓٞبي ٔٙبػت دس ايٗ صٔي ٝٙوٕه ٕ٘بيٙذ ،ثشسػي ٞضيٞٝٙبي تضسيك  ٚچٍوٍ٘ٛي ووبٞؾ
آٟ٘ب دس حيط ٝاسصيبثيٞبي التلبدي اػت ؤ ٝيتٛا٘ذ ث ٝؿىُ ٔطبِؿبت ٔٛسدي ٔخبصٖ كٛست پزيشدٕٞ .چٙيٗ ،اسصيبثي التلوبدي
طشحٞبيي و ٝثبؾج ٔيؿ٘ٛذ تب ثب ثٝوبسٌيشي حبُٔٞبي ديٍش ا٘شطيٙٔ ،بثؽ ٘فتي ٌ ٚبصي وـٛس اص ٔلوبسف داخّوي آصادؿوذ ٚ ٜدس
ربٞبيي و ٝاسصؽ افضٚد ٜثيـتشي داسد ٔب٘ٙذ پتشٚؿيٕي ،اػتفبد ٜؿ٘ٛذ.

114

ٔٙبثؽ
ػؿيذئ ،حٕذؾّي .)1381( .ضشٚست تضسيك ٌبص ثٔ ٝيبديٗ ٘فتي .فلّٙبٔٔ ٝزّغ  ٚپظٞٚؾ ،ؿٕبس.34 ٜ
ٔؿب٘ٚت پظٞٚـي .)1385( .ثشآٚسد تِٛيذ ٔ ٚلشف ٌبصطجيؿي ٘ ٚح ٜٛتخليق ثٟي ٝٙاٖ تب ػبَ  .1403دفتش ٔطبِؿبت صيشثٙبيي.
ػؿيذئ ،حٕذؾّيٛٔ .)1381( .لؿيت ٘فت ٌ ٚبص دس ثبصاسٞبي ٘فت ٌ ٚبص رٟبٖ .فلّٙبٔٔ ٝزّغ  ٚپظٞٚؾ ،ؿٕبس.34 ٜ
حؼٗصادٔ ،ٜحٕذ .)1383( .ربيٍب ٜايشاٖ دس تزبست ٌبصطجيؿي ثب ٍ٘بٞي ث ٝفشاسٚي .تٟشأٖ ،ؤػؼ ٝتحميمبتي تذثيش التلبد.
ٔؿب٘ٚت پظٞٚـي .)1385( .اػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثؽ وـٛس ،دفتش ٔطبِؿبت صيشثٙبيي ػبصٔبٖ ٔذيشيت  ٚثش٘بٔٝسيضي وـٛس.
ٚصاست ٘يش .ٚتشاص٘بٔ ٝا٘شطي ػبَ .1384
ٟٔشٌبٖ .)1378( .ْ ،پظٞٚؾ ؾّٕيبتي :ثش٘بٔٝسيضي خطي  ٚوبسثشد آٖ .تٟشاٖ٘ ،ـش وتبة دا٘ـٍبٞي.
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Abstract:
In this paper we want to evaluate between gas injections to oil well instead of exporting or
domestic consumption policy based on the linear planning model. According to the most
studies, the oil wells conservation will be depleted in the next future. So achievement of the
maximum utilization from this limited energy resource is very important.
The findings indicate that the natural gas with its specifications should be used as a suitable
substitution to crude oil. On the other hand, prevention from decrease of the process of oil
production is one of the crucial issues of oil resources of Iran, and injection of natural gas can
prevent from hiding of crude oil in limestone with split.
After allocating natural gas to domestic uses, whatever remains out of total imports and
domestic production is balance which can be used for injection to oil wells or to export.
But through the linear planning model applied in this research, the profit resulted from
injection of one cubic meter of natural gas to an oil well is 23/12 cents and the profit made out
of export of it at price of 22/20 cents is equal to 13/74 cents. Therefore the state national benefit
will be maximum when the most possible amount of the remaining natural gas is used for
injection and the rest amount for export.
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