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  ریزی خطی متعارف،  های برنامه روشمقایسه 
   بهینه و فازی در تعیین جیره غذایی طیورتقریباً

  
  ∗پور اسماعیل مهدی

  کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و کارشناس وزارت بازرگانی
  مهریار صدراالشرافیسید 

   علوم و تحقیقاتاستاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
  علیرضا کرباسی

    استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
  
  

  :چکیده
در واحدهای دامپـروری،    . آید به حساب می  وری در این واحدها       های افزایش بهره    ها در واحدهای تولیدی یکی از راه        کاهش هزینه 

های مناسبی است که    ریزی خطی متعارف، یکی از روش       برنامه. تها را به خود اختصاص داده اس        خوراک دام، بیشترین سهم از هزینه     
جایی که در تنظیم جیره دام در شرایط مختلف ممکن            ولی از آن  . توان با استفاده از آن جیره دام را با حداقل هزینه تنظیم نمود              می

ها عالوه بر رفع احتیاجـات غـذایی و مـوثر      های مختلفی از جیره تنظیم شده داشته باشد، که این گزینه             مدیر احتیاج به گزینه    ،است
ز آنجـایی  همچنین ا .گیرد  مورد استفاده قرار می (MGA)مدل نیز باشند، از این رو بودن به اندازه جیره متعارف، دارای هزینه کمی

 بایـد از انعطـاف الزم       ها بایستی به نیازهای فیزیکی دام نیز توجه شود و در واقع جیـره تنظیمـی                 که در تنظیم جیره عالوه بر هزینه      
بدین دالیل جیره مرغ گوشتی برای . آید به حساب میریزی خطی فازی، ابزار مناسبی برای تحقق این هدف  برخوردار باشد لذا برنامه

 ریزی خطی متعارف تقریباَ بهینه و فازی تنظیم گردیـد کـه مقایـسه نتـایج     با استفاده از روش برنامه )  هفتگی 4 تا   0(دان    دوره پیش 
 درصد نسبت به جیره اصـلی       2/1پذیری، هزینه جیره را نیز به اندازه          دهد که جیره تنظیمی به روش فازی عالوه بر انعطاف             نشان می 

 درصد و نسبت به جیره تقریباَ       10،  )3(و  ) 2(،  )1( همچنین روش فازی، هزینه جیره را نسبت به جیره تقریباَ بهینه             .دهد  کاهش می 
  .باشد ها می تر از سایر روش  جیره تنظیمی به روش فازی مناسباز این رو. دهد  کاهش می درصد2/7، )4(بهینه 

  
  .ریزی خطی، جیره غذایی طیور برنامه :های کلیدی واژه
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  مهریار صدراالشرافی، علیرضا کرباسیسید پور،  اسماعیل مهدی  480

 قدمهم
ای  های استنتاج شده از ریاضیات و دیگر علوم است که به طور قابل مالحظه ها و روش ای از تکنیک ریزی خطی، مجموعه برنامه

گردد ولی به خوبی  اگرچه این علم هنوز در زمره علوم جوان محسوب می. تواند موثر واقع گردد هبود تصمیمات مدیریتی میدر ب
نویسی نشان داده است و  ریزی تولید، تخصیص منابع، کنترل موجودی، تبلیغات و جیره توانایی خود را در حل مسائلی مانند برنامه

  .تفاوت باشند توانند نسبت به این موضوع بی  تصمیمات خود عالقمند هستند نمیمدیرانی که نسبت به کیفیت نتایج
به طور . ریزی خطی استفاده کرد توان به سهولت از روش برنامه ای است که می های گسترده های دامداری یکی از عرصه فعالیت

های یک واحد تولیدی استفاده  داقل ساختن هزینهیا به منظور ح) ای بازده برنامه(معمول از این روش برای حداکثر کردن سود یا 
ای که بین  دهد به گونه ها را به خود اختصاص می ترین بخش از هزینه در یک واحد دامداری اقالم هزینه خوراک دام مهم. شود می
توان در تنظیم   میریزی خطی بنابراین از روش برنامه. های یک واحد پرورش مرغ گوشتی هزینه خوراک است  درصد هزینه70 تا 65

افزاری تنظیم  های نرم به همین دلیل است که مبنای تعداد زیادی از بسته. ها استفاده نمود جیره دام برای حداقل ساختن هزینه
کنند، به طور محسوسی  و عمالً واحدهایی که بر این اساس جیره واحد خود را تنظیم می. ریزی خطی است جیره دام، برنامه

  .یابد ید آنها کاهش میهای تول هزینه
ریزی خطی  ای برای انتخاب یک استراتژی مناسب بازاریابی از الگوهای برنامه در مطالعه) 1987(بورتن، گیدلی، بیکر و رداویلسن 

 نشان نتایج. های نسبتاَ بهینه نیز تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت های بهینه، جواب در این بررسی عالوه بر جواب. استفاده نمودند
  .باشد های متعدد به دست آمده هشت مورد در زمینه لحاظ نمودن فعالیت بازاریابی می داده است که از بین جواب

گیری در سطح مزرعه به انجام یک مطالعه اقتصادی  با هدف بررسی نقش سیاستگزاری بر روی تصمیم) 1992(گیسبن وفمینو 
های روغنی بر جیره غذایی، از الگوهای  حمل غالت و دانهیارانه ت تعیین اثر در این مطالعه جه. اند در غرب کانادا پرداخته

های نسبتاَ بهینه نیز تعیین و مورد ارزیابی قرار  های بهینه، جواب در این مطالعه عالوه بر جواب. ریزی خطی استفاده شده است برنامه
های روغنی وجود  تیوهای تعیین شده مقداری از غالت و دانهاز جمله نتایج این مطالعه این بوده است که در تمام آلترنا. گرفت

  .باشد داشته است در صورتی که هیچ یک از این مواد غذایی در برنامه فعلی نمی
ای به تخمین تابع تقاضای ترکیبات غذایی در واحدهای پرواربندی گوساله در استان  در مطالعه) 1377(عبدشاهی و ترکمانی 

دهد که در مورد چربی و هیدرات کربن  نتایج نشان می. اند ریزی ریاضی و اقتصادسنجی پرداخته لگوی برنامهفارس با استفاده از ا
  .های مورد تمایل واحدها و میزان مصرف شده این ترکیبات وجود ندارد داری میان قیمت رابطه معنی

کننـد   اند و تاکید می م جیره مرغ گوشتی پرداختهای با استفاده از منطق فازی به تنظی در مطالعه ) 1378( شاهنوشی و کوپاهی   
ریزی خطی را ابزاری مناسب برای تحقق  ها باید به نیازهای فیزیکی دام نیز توجه شود و برنامه که در تنظیم جیره دام عالوه بر هزینه

  . دانند این هدف می
نتـایج   .ی گوسـاله در اسـتان فـارس پرداختنـد         ای به تحلیل اقتصادی واحدهای پرواربند      در مطالعه ) 1379(محمدی و ترکمانی    

دهد که مهمترین عامل عدم سوددهی مناسب واحدهای پرواربندی گوسـاله اسـتان فـارس، عـدم اسـتفاده بهینـه از مـواد                 نشان می 
  .   شود  درصد هزینه تولید را شامل می60خوراکی است که بیش از 

دامپـروری و    -ریزی، جهت تعیین برنامه مطلـوب تلفیـق زراعـت           الب برنامه ای الگویی را در ق      در مطالعه ) 1379(زارع و ترکمانی    
نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای الگوی بهینـه مـورد نظـر              . همچنین ترکیب بهینه جیره غذایی ارائه و مورد استفاده قرار دادند          

 درصد و نیز کاهش هزینه جیره غذایی        38ن  بخش زراعی به میزا    های تولیدکنندگان موجب افزایش سود      تواند ضمن تامین هدف     می
  .شود  درصد می33به میزان بخش دامپروری 
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 481 ریزی خطی متعارف، تقریباَ بهینه و فازی در تعیین جیره غذایی طیور     های برنامه    روشمقایسه 

  ها مواد و روش
ای از متغیرهـای        ای کـه بـه صـورت خطـی بـا مجموعـه              متغیر وابـسته  ) حداکثر یا حداقل کردن   (ریزی خطی با بهینه کردن        برنامه

متغیرهـای  .  تشکیل یافته از متغیرهـای مـستقل در ارتبـاط اسـت            شود و با در نظر گرفتن تعدادی محدودیت خطی          مستقل مرتبط می  
تعیین شده و مقدار متغیرهای وابسته را کـه         ) یا توسط مدل بعد از حل     (گیرنده    مستقل متغیرهایی هستند که مقدارشان توسط تصمیم      

که اغلب بیـانگر مفـاهیم اقتـصادی ماننـد          متغیرهای وابسته معموالَ در تابع هدف        .کنند  گردند تعیین می    به عنوان ستاده مدل ارائه می     
ریـزی خطـی بـه عنـوان      متغیرهای مـستقل در برنامـه  . گردند باشد ارائه می  می…سود، هزینه، درآمد، تولید، فروش، مسافت و زمان و          

  .ت آوردگیرنده باید مقدار این متغیرها را بعد از حل به دس متغیرهایی شناخته شده است که مقدارشان نامشخص است و تصمیم
  .باشد که در زیر توضیح داده خواهد شد های این تحقیق شامل سه دسته مختلف می داده

 …باشد که بایـستی در جیـره لحـاظ شـوند، ماننـد ذرت، گنـدم و             ها مربوطه به مواد غذایی و ترکیب آنها می          یک سری از داده   
که وجود دارند تهیه نمـود کـه ایـن     ]9 [ها را از جداول استانداردی باشند که بایستی اوالَ این مواد را شناخت و ثانیاَ ترکیبات آن می

هـا مربـوط بـه        نـوع دیگـر از داده     .اعداد موجود در جداول براسـاس مطالعـات و تحقیقـات تجربـی و عملـی بـه دسـت آمـده اسـت                       
 و طیـور متفـاوت      هایی است که از نظر سـن، جـنس، هـدف پـرورش دام               که مربوط به یک سری داده      باشد های جیره می    محدودیت

کند و برای رشد، تولید مثل و سالمتی طیور ضروری            هستند و حداقل مقادیری است که احتیاجات غذایی طیور و دام را برطرف می             
گـردد و   شوند حاصل می مثالَ انرژی که یک ماده غذایی نیست، اما از مواد غذایی که در فرآیندهای متابولیکی بدن اکسیده می                . است

ترین هزینه تولید از طریق  های غذایی طیور، انتخاب سطح انرژی جیره است زیرا پایین    لین قدم به هنگام تهیه فرمول جیره      معموالَ او 
 دارد از جـداول     …پذیر است که این سطح مناسـب انـرژی کـه بـستگی بـه سـن، جـنس و                       انتخاب یک سطح مناسب انرژی امکان     

شود، پس تراکم مواد مغذی جیره براسـاس سـطح انـرژی انتخـاب شـده تعیـین                یاستاندارد و همچنین کارشناسان دامداری تهیه م      
یکی دیگر از احتیاجات، احتیاجات پروتئین است که در حقیقت احتیاجات برای اسیدهای آمینه موجود در پـروتئین جیـره                    .شود  می

شوند، که این احتیاجـات براسـاس          می است و اسیدهای آمینه حاصل از پروتئین یک جیره برای تامین اعمال مختلف طیور استفاده              
  .شود شود که مقدار آن را نیز همانند احتیاجات دیگر از کارشناسان مربوطه تهیه می  تفسیر می…وضعیت تولید و 

انـد، قیمـت    جا به عنوان ضرائب تابع هدف به کار گرفتـه شـده    شود و در این     ریزی خطی استفاده می     اعداد و ارقام دیگری که در برنامه      
  .کند آید و شرط حداقل بودن هزینه جیره را تامین می احد هر کدام از مواد غذایی مورد نیاز در جیره است که از بازار به دست میو

ریزی خطی است و به عنوان ضرایب تکنیکـی           ها که اطالعات الزم برای برنامه       در نهایت با استفاده از این سه نوع اطالعات و داده          
ای بهینه با حداقل هزینه اسـت         ریزی خطی که یافتن جیره      توان به اهداف برنامه     شود می   ریزی خطی یاد می     مهها در برنا    و محدودیت 
  .دست یافت

با توجه به اطالعات مورد نیازی که ذکر شد این مطالعه شامل سه قسمت زیر است کـه بـه طـور جداگانـه  مـورد بررسـی قـرار                     
  .گیرد می
  

  ریزی خطی متعارف مدل برنامه
گونه که ذکر شد ابتدا بایستی مواد خـوراکی مـورد نیـاز و ترکیبـات و مـواد مغـذی                  تنظیم جیره با استفاده از این روش، همان        برای

هـایی کـه براسـاس نظـر      ها را بـه همـراه احتیاجـات و محـدودیت     از آن) کیلوگرم(موجود در هر واحد از این مواد و قیمت هر واحد   
ها را برطبق فرمـت کلـی زیـر وارد کـامپیوتر کـرده و تحـت بـسته                     گاه تابع هدف و محدودیت      نکارشناسان الزم است تهیه کرده، آ     

  .های مورد نظر رسید  به جواب Lindoافزاری نرم
  

∑           تابع هدف
=

n

1j
jj XCmin  

S.t  
∑          ها محدودیت ≥ ijij bXa  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  مهریار صدراالشرافی، علیرضا کرباسیسید پور،  اسماعیل مهدی  482

  :که در آن
Cj :باشد  این مطالعه قیمت مواد غذایی میدهنده ضرایب تابع هدف است که در نشان.  
aij :شوند که در این مطالعه نشان دهنده ترکیبات مختلف ماده غذایی است ریزی خطی نامیده می ضرایب تکنیکی مدل برنامه.  
bi :دهد مقدار محدودیتی است که احتیاجات ضروری طیور را تشکیل می.  
n :تدهنده تعداد مواد غذایی در تابع هدف اس نشان.  
  

   (MGA)ها  سازی ایجاد گزینه مدل تقریباَ بهینه مدل
گیری ایجاد کند به طـوری کـه در شـرایط مختلـف               های مختلفی را برای تصمیم      این مدل را وقتی که یک مدیر واحد بخواهد گزینه         

چیزی تغییـر در آن ایجـاد شـود،    ها استفاده کند به شرطی که مقدار تابع هدف خیلی تغییر نکند بلکه به مقدار نا             بتواند از آن گزینه   
های حداکثر شونده به این صورت است که مقدار تابع هدف را به صورت      کنند که این تغییر اندک در این مدل برای مدل           استفاده می 

  .کنند ها می تغییر زیر وارد محدودیت
  

∑
=

∝−≥
n

j
jj ZXC

1

)1(  

  محدودیت جدید در حالت حداکثر
  :که در آن

Z : ریزی خطی متعارف است  هدف در مدل برنامهمقدار تابع.  
αدرصد کاهش مقدار تابع هدف اولیه است: ١ .  

  :شونده این محدودیت اضافی یا جدید به صورت زیر است در حالت حداقل
  

∑
=

∝+≤
n

1j
jj 1ZXC )(

  
  محدودیت جدید در حالت حداقل

باشـند و    می MGAشود که دارای ضریب یک در ر هستند تشکیل می مدل از متغیرهایی که در مدل اولیه دارای مقادیر غیرصفMGAتابع 
 همیـشه بـه صـورت    MGAباشند و این تابع   می MGAبقیه متغیرها که دارای مقدار صفر در تابع اصلی هستند دارای ضریب صفر در تابع 

  .شود  مدل اصلی را شامل میهای و عالوه بر محدودیت جدیدی که در باال ذکر شد تمامی محدودیت.  است(MIN)شونده  حداقل
  

  مدل فازی
هـا   شود که هزینه این مواد بـا توجـه بـه قیمـت آن           میاستفاده  مواد خوراکی    از   های مختلف متعارف و تقریباَ بهینه         در تنظیم جیره  

کرده اسـت چـرا   ها ایجاد  های تنظیم شده با استفاده از این روش هایی را در عمل برای جیره   شود و همین موضوع محدودیت      حداقل  
که در تنظیم جیره دام باید به نیازهای فیزیولوژی دام نیز توجه شود و در واقع از این به بعد در برنامه تنظیمی انعطاف الزم به وجود 

ریزی خطی فـازی اسـتفاده        توان از روش برنامه     برای رفع این نقیصه می    . گیرد  ها مدنظر قرار نمی     آید که این موضوع در این روش        می
هستند ) مساوی= (هایی که به صورت  شود و محدودیت کرد که در این روش تابع هدف، به صورت محدودیت حداقل گونه تبدیل می

  .مانند به صورت قبل باقی می

                                                            
1. Tolerance Level 
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+=>+1                ≥گونه های حداقل محدودیت

i

i

i

ii

P
dy

P
Xβ  

−=<−1              = < های حداکثرگونه محدودیت
i

i

i

ii

P
dy

P
Xβ  

  
  :که در آن

Pi  : باشد  قبلی میمقدار% 10میزان تخلف است که در این جا.  
di :همان مقدار قبلی محدودیت و در مورد تابع هدف، مقدار حداقل هزینه محاسباتی در جیره متعارف است.  
β :پارامترها هستند.  
y :گردد متغیر جدیدی است که در تابع هدف حداکثر می.  

Xi :همان متغیرهای قبلی مدل هستند.  
  

  گیری بحث و نتیجه
تـوان جیـره را براسـاس     آید که می هایی بدست می  جواب lindoافزاری بهینه و فازی تحت بسته نرم تقریباً های متعارف، با حل مدل

  .آورده شده است) 1(ها در جدول  این جواب. ها تنظیم نمود آن
  

  های متعارف، تقریباً بهینه و فازی های مختلف مدل ی در جیره مقایسه مقادیر مواد غذای-1جدول 
   تومان- گرم:واحد

ر یدرصد تغی
  متعارف به فازی

جیره به 
  فازی روش

جیره تقریباً 
  )4(بهینه 

 جیره تقریباً
  )3(بهینه 

جیره تقریباً 
  )2(بهینه 

جیره تقریباً 
  )1(بهینه 

جیره 
  ماده غذایی  متغیر  متعارف

6/25-  4157/0  2/0  2528/0  4734/0  2/0  5593/0  X1  ذرت  
____  171/0  0  2/0  0  2/0  0  X2 گندم  
____  0  3666/0  0  0869/0  0559/0  0  X3 سورگوم  
____  0  0  2/0  0  2/0  0  X4 جو  

9/6  2963/0  1958/0  2662/0  1965/0  2599/0  277/0  X5 کنجاله سویا  
100-  0  08/0  069/0  08/0  0734/0  0257/0  X6 پودر ماهی  

7/27  0152/0  0069/0  0083/0  0083/0  0078/0  0119/0  X7 صدف  
3/1-  0987/0  1/0  0  1/0  0  1/0  X8 کنجاله تخم پنبه  
3/10-  0138/0  0476/0  0  0525/0  0  0154/0  X9 سبوس گندم  

21  0121/0  0028/0  0030/0  0007/0  0027/0  01/0  X10 دی کلسیم فسفات  
87  00071/0  00007/0  000007/0  0014/0  0  00038/

0  
X11 متیونین  

____  0  0  0003/0  0  0  0  X12 الیزین  
2/1-  91/151  94/164  099/169  1/169  09/169  72/153  Z حداقل هزینه  

____  121/1  485/0  599/0  845/0  544/0  72/153  Z   ارزش تابع هدف ′
  های تحقیق یافته: مأخذ
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، 277/0 کنجاله سویا    گرم، 5593/0 یک کیلوگرم جیره به روش متعارف شامل ذرت          به عنوان نمونه ترکیبات مختلف مواد غذایی در       
 0003/0 و متیـونین     01/0، دی کلسیم فسفات     0154/0، سبوس گندم    1/0، کنجاله تخم پنبه     0119/0، صدف   0257/0پودر ماهی   

  .باشد می
  :آید حداقل هزینه جیره در مدل متعارف نیز به صورت زیر بدست می

  

=∑
=

j

n

j
j XC

1

120 × 0.5593+ 200  × 0.277+ 500 × 0.0257 + 20 × 0.0119 + 140 × 0.1 + 60 × 0.0154 + 180 × 0.01 

+ 3500 × 0.0003 = 153.7 
  

تواند از آن در شرایط خاص استفاده کند، اما با این فـرض کـه مقـدار               هایی است که مدیر واحد می        یکی دیگراز گزینه   MGA1مدل  
 را براسـاس    MGA2توان    به همین ترتیب می   .  درصد هزینه قبلی امکان افزایش دارد      10، به اندازه حداکثر     )هزینه جیره (تابع هدف   

شوند اما تـا      وار تشکیل می    نیز به این صورت سلسله      و MGA3  ،MGA4 تشکیل داد و     MGA1متغیرهای غیر صفر در جواب مدل       
با متغیرهای دارای مقـدار     ) متغیرهای دارای مقدار  ( تشکیل شده    MGA آخرین   یابد که جوابهای حاصل از      جایی این عمل ادامه می    

در این مطالعه تـا     .  قبلی خواهد شد   MGA جدیدی بسازیم شبیه     MGA های قبلی یکسان باشد یعنی اگر بخواهیم         MGAیکی از   
MGA4  متغیرهای دارای مقدار حاصل از      (توان ایجاد کرد و چون جوابهای حاصل           نیز میMGA4 (      با جوابهای مدل اصلی یکـسان

رسـد و تعـداد        یکسان خواهد شد لذا تکرار مراحل در اینجـا بـه پایـان مـی               MGA1 جدیدی بسازیم با     MGAاست و اگر بخواهیم     
 توان اسـتفاده  ها را با توجه به شرایط می باشد که هر کدام از این گزینه  تا می  4های حاصل برای یک مدیر در این مطالعه برابر            گزینه
  .کرد

های تقریباً بهینه، با قرار دادن مقادیر متغیرهـای جـواب در تـابع هـدف اصـلی بدسـت                      مقدار تابع هدف اصلی یا حداقل جیره مدل       
  .آید می

  :آید به ترتیب بصورت زیر بدست می )4( و )3( ،)2( ،)1(حداقل هزینه جیره در مدلهای تقریباً بهینه 
  

∑
=

=
n

j
jj XC

1

120 × 0.2 + 135 × 0.2 + 120 × 0.0559 + 110 × 0.2 + 200 × 0.2599 + 500 × 0.0734 + 20 × 0.0078 + 

180 × 0.0027 = 169/0999 < 169.1 
 

∑
=

=
n

j
jj XC

1

120 × 0.4734 + 120 × 0.0869 + 200 × 0.1965 + 500 × 0.08 + 20 × 0.0083 + 140 × 0.1 + 60 × 

0.0525 + 180 × 0.0007 + 3500 × 0.0014 = 169.1 
 

∑
=

=
n

j
jj XC

1

120 × 0.2528 + 135 × 0.2 + 110 × 0.2 + 200 × 0.2662 + 500 × 0.069 + 20 × 0.0083 + 180 × 

0.003 + 3500 × 0.000007 + 3500 × 0.0003 = 169.0993 
 

∑
=

=
n

j
jj XC

1

120 × 0.2 + 120 × 0.3666 + 200 × 0.1958 + 500 × 0.08 + 20 × 0.0069 + 140 × 0.1 + 60 × 

0.0476 + 180 × 0.0028 + 3500 × 0.00007 = 164.94 
  

٦   
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  :آید صورت زیر بدست میه حداقل هزینه جیره در مدل فازی نیز ب
  

∑
=

=
n

j
jj XC

1

120 × 0.4157 + 135 × 0.1710 + 200 × 0.2963 + 20 × 0.0152 + 140 × 0.0987 + 60 × 0.0138 + 

180 × 0.0121 + 3500 × 0.0007 = 151.91 
  
تفاوتی در نـوع و مقـدار مـواد غـذایی بـه چـشم       ) 1(دهد که بین جیره اصلی و جیره تقریباً بهینه          نشان می ) 1(جدول   طور کلی ه  ب

از این مواد و نیز     دهد که در جیره اصلی گندم، سورگوم، جو و الیزین، به دلیل قیمت هر واحد                  این تفاوت در نوع نشان می     . خورد  می
ایـن در   . باشـد    ماده خـوراکی مـی     8اند و جیره به روش متعارف شامل          مواد مغذی در سایر مواد خوراکی از ترکیب جیره حذف شده          

 ماده خوراکی را در بردارد ولی به علت این که هزینه جیـره در آن بـاال اسـت لـذا مـواد                        8نیز  ) 1(حالی است که جیره تقریباً بهینه       
،  )1 (تقریبـا بهینـه  هـای   دهد که هزینه جیره در جیره نشان می) 1(همچنین جدول  .شود گندم، سورگوم و جو را شامل می   خوراکی  

ها نیز ذکر شده  کمی کمتر است و همانگونه که در محدودیت) 4(تقریباً نزدیک به هم است ولی هزینه جیره تقریباً بهینه      ) 3(و  ) 2(
  .باشد  می1/169یباً بهینه کمتر از های تقر است، هزینه حداقل جیره

داری نـدارد فقـط        ماده غذایی است که با جیره اصلی از لحاظ مقداری اخـتالف معنـی              8جیره تنظیم شده به روش فازی نیز شامل         
رصـد   مـاده غـذایی کـه د   نوعجیره فازی، ماده غذایی گندم را نیز شامل شده است که در جیره اصلی وجود ندارد و عالوه بر مقدار و               

 درصـد   2/1آمده است جیره تنظیمی به روش فازی هزینه حداقل جیـره را بـه میـران                 ) 1(تغیر آن نسبت به جیره اصلی در جدول         
ریزی خطی فازی هزینـه را کـاهش داده و انعطـاف در جیـره را نیـز افـزایش                      بنابراین جیره تنظیمی براساس برنامه    . دهد  کاهش می 

شـود    پس نتیجه می  . دهد   درصد کاهش می   2/10ی هزینه جیره را نسبت به روش تقریباً بهینه          دهد و جیره تنظیمی به روش فاز        می
  .ریزی خطی براساس روش فازی نسبت به روشهای دیگر بهتر است که برنامه
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Abstract 
One of the uses of the linear programming is in agriculture and animal husbandry, for decreasing the costs 
and increasing the benefit. Mostly meaty chicken’s feed has the most share in costs. In order to decrease 
the costs, framing the meaty chicken’ feed is very important. Original linear programming is one of the 
main models for decreasing the costs. However in different conditions, the director needs different 
choices. There for original linear programming cannot be useful .In these cases the model which would be 
utilized is modeling to generate alternatives (MGA). However for meaty chicken’s feed, physical needs 
should be noticed as well as decreasing the costs. By another words meaty chicken’s feed should be 
flexible. There for phase model can be used for this purpose. Because in this model decreasing the costs 
and flexibility of the domestic feed are both fulfilled. Comparison of the linear programming models in 
this study indicated that phase model decreased the costs more than the other model. Phase model 
decreased the costs 1.2 percent as compared with original model and 7.2 percent as compared with (MGA) 
model. There for framing the meaty chicken’ feed with phase model is better than the other models. 
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