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 چکیذُ

ِ ثِ هحذٍد  یخبك تیهٌبثغ آة اص اّو ٌِیثْ تیشیدس کـَس  ٍ سؿذ سٍص افضٍى هلشف ، هذ یٌیصه شیٍص یػغح یبهٌبثغ آثْ تیثب تَخ
ُ اص سٍؽ الگَس ِ دس ػبلْب ییاص سٍؿْب یکیهوٌَع  یخؼتدَ تنیثشخَسداس اػت. اػتفبد هٌبثغ  تیشیهذ یػبص ٌِیخْت ثْ شیاخ یاػت ک

ُ لشاس گشفت ِ ثب اػتفب يیاػت. دس اِ آة هَسد اػتفبد ُ اص اهمبل هخضى ػذ کشج ٍهٌبثغ آة  یػبص ٌِیاص آى دس ثْ یػول یسٍؽ ، کبسثشد يید

ُ اصًتب یٌیصه شیص ُ اػت. اػتفبد ِ ؿذ َل حیهلشف هٌبثغ آة ثِ كَست كح تیشیػجت خَاّذ ؿذ تب هذ كیتحم يیا حیآى اسائ دبم  یٍاك ًا
 ؿَد.

 

 

 

 

 یخؼتدَ تنیالگَسة ػغحی ٍ صیش صهیٌی، ، هذیشیت یکپبسچِ آهٌبثغ آة  تیشیهذ یػبص ٌِیثّْای كلیذی:  ٍاشُ
 هوٌَع

 

                                                                 

ُ ػشاػشی کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی آة  -1 ـگب  ،صاثل،ایشاىصاثلدًا

ُ آصاد-کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ػوشاى -2 ـگب ٌذػی آة دًا  تْشاى هشکضی اػالهی ٍاحذ  ْه
ُ آصاد-کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ػوشاى -3 ـگب ٌذػی آة دًا  تْشاى هشکضی اػالهی ٍاحذ ْه

ِ تحمیمبت خٌگل -4 ٍ هشاتغ ّیئت ػلوی هَػؼ َس ّب   کـ

ُ سخبیی کبسؿٌبع ػوشاى -5 ـگب  ،ایشاى،تْشاىدًا

ُ آصاد -کبسؿٌبػی اسؿذ هٌْذػی ػوشاى -6 ـگب  تْشاى هشکضیاػالهی ٍاحذ هٌْذػی آة دًا
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 ِهقذه -1
اخیش  ٍضؼیت ًبهٌبػت ثبسًذگی ًٍضٍالت خَی دس کـَس هب  ثبػث ؿذُ اػت تب هٌبثغ آثْبی ػغحی ّبی  دس ػبل

 ٍصیشصهیٌی ثب هحذٍدیت خذی هَاخِ ثبؿذ . اص عشف دیگش سؿذ سٍصافضٍى خوؼیت ؿْشّب ٍسٍػتبّب ٍگؼتشؽ کـبٍسصی دسایشاى

ُ اػت تب هٌبثغ آثی هَخَد تکبفَی ًیبص ّبی آثی سٍ ثِ سؿذ سا ًٌوبیذ ٍلزا هذیشیت كحیح هٌبثغ آة هَخَد ثِ ًحَی  ثبػث ؿذ

کِ ّن ًیبصّبی آثی ؿشة، کـبٍسصی ٍكٌؼت تبهیي گشدد ٍ ّن هٌبثغ آثْبی ػغحی ٍصیش صهیٌی دچبس هـکل ًگشدد ثؼیبس 
 حبئض اّویت هی ثبؿذ.

ثغ آة هی تَاًذ هٌدش ثِ ثشٍص هـکالتی ّوچَى کوجَد آة دس هَالغ خـکؼبلی ثِ دلیل ًجَد اػتفبدُ هدضا اص هٌب 

هٌبثغ آثْبی ػغحی، ًبپبیذاسی ٍکبّؾ دس تَلیذ هحلَالت کـبٍسصی ، خـک ؿذى سٍدخبًِ ّب ،آػیت ثِ هحیظ صیؼت 

ت یکپبسچِ  ٍ ثْیٌِ هٌبثغ آة ثبػث هخبصى ػذّب، افت تشاص  ػغح آثْبی صیش صهیٌی  ٍکبّؾ کیفیت آًْب  ؿَد ، لزا هذیشی
افضایؾ رخیشُ هٌبثغ آثی هَخَد ،حذالل ًوَدى اثشات هٌفی اػتفبدُ ًبكحیح اص هٌبثغ آة ٍهذیشیت هَثش ٍثْیٌِ هی ؿَد. 

ّوچٌیي یکی اص هؼبئل هْن دس اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ آثْبی صیش صهیٌی  ٍػغحی خلَگیشی اص ثشداؿت ثی سٍیِ ٍ ؿَس ؿذى 

صیش صهیٌی هی ثبؿذ.دس ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ آثْبی ػغحی ٍصیش صهیٌی پبساهتشّبی صیبدی دخیل هی ثبؿٌذ. ثشخی اص ایي آثْبی 
پبساهتشّب ػجبستٌذ اص هیضاى دثی سٍدخبًِ ٍحدن هخضى ػذ ، هیضاى ثشداؿت اص هٌبثغ آة صیش صهیٌی ٍافت ػغح آثخَاى، هیضاى 

 ضاى ًیبص ّبی كٌؼتی ٍ....هلبسف ؿشة،  هیضاى هلبسف کـبٍسصی ، هی

ثب تَخِ ثِ تؼذاد صیبد ػَاهل تلوین گیشی دس هذیشیت ثْیٌِ  هٌبثغ آة الصم  اػت تب اص  تکٌیکْب ٍسٍؿْبی خبف 

هٌْذػی خْت ایي هٌظَس اػتفبدُ گشدد. یکی اص سٍؿْبیی کِ دس هٌْذػی خْت ثْیٌِ ػبصی هؼبئل ثب هتغیشّبی صیبد 
 هی ثبؿذ کِ دس ریل ثِ آى پشداختِ هی ؿَد. (Tabu search)ؽ الگَسیتن خؼتدَی هوٌَعاػتفبدُ هی ؿَد اػتفبدُ اص سٍ

 

 

 ساتقِ هطالعات -2
 .هی ثبؿذ هٌظَسی خبف ثشای خبهغ ٍ یکپبسچِ عشحی اًتخبة ثشای تالؿی ٍ ػبصی ثْیٌِ ًَػی حمیمت دس هٌْذػی

 یبفتي لزا .ٍالؼیؼت دس دًیبی ػبصی ثْیٌِ یذُپیچ هؼبئل حل دًجبل ثِ ّوَاسُ کٌذ فؼبلیت کِ صهیٌِ ای ّش دس هٌْذع

هی  سٍؿْب ایي اًَاع اص .هی ثبؿذ هٌبثغ هذیشیت یکپبسچِ ٍ هٌْذػی ثشای هَثش ّبی گبم اص یکی ػبصی ثْیٌِ ًَیي سٍؿْبی

 ؼیػ ثـشی َّؽ یب عجیؼت اص گشفتي الْبم فشاکبٍؿی ثب سٍؿْبی .ثشد ًبم (Meta Heuristics) فشاکبٍؿی سٍؿْبی اص تَاى

 ّبیی خَاة هؼمَل هحبػجبتی صهبى دس ّب سٍؽ ایي اص ثب اػتفبدُ . [1همیبع هی ًوبیذ] ثضسگ هؼبیل پیچیذگیْبی ثش غلجِ دس

 دػت ثِ هؼبلِ کلی ثْیٌِ خَاة یبفتي ثشای تضویٌی ّب سٍؽ ایي اص کذام ّیچ آیذ؛ لیکي هی دػت ثِ ثْیٌِ خَاة ًضدیک

 لهؼبی دس خلَكب هؼبلِ حل ػشػت سیبضی، حل ّبی سٍؽ ثِ ًؼجت فشاکبٍؿی سٍؿْبی اكلی اصهضایبی یکی . دّذ. ًوی

 [.1ثبؿذ] هی ٍداسای هتغیشّبی هتؼذد همیبع ثضسگ

هیالدی  1997 ػبل گالٍس دس هیالدی ٍ 1987 ػبل دس خبهبسد ٍ ٌّؼي تَػظ هوٌَػِ خؼتدَی سٍؽ اٍلیِ هفبّین
 [ .2اػت] ؿذُ ؿٌبختِ تشکیجی ثْیٌِ ػبصی هؼبئل حل دس لذستوٌذ ّبی سٍؽ اص یکی ػٌَاى ثِ آى اص پغ ٍ ثیبى

ػبصی، الگَسیتن خؼتدَی هوٌَػِ اثتذا اص یک خَاة  ثشای سػیذى ثِ خَاة ثْیٌِ دس یک هؼئلِ ثْیٌِدس ایي سٍؽ  

 کٌذ. دس ّبی خَاة فؼلی اًتخبة هی کٌذ. ػپغ الگَسیتن ثْتشیي خَاة ّوؼبیِ سا اص هیبى ّوؼبیِ اٍلیِ ؿشٍع ثِ حشکت هی

كَست  کٌذ؛ دس غیشایي كَستی کِ ایي خَاة دس فْشػت هوٌَػِ لشاس ًذاؿتِ ثبؿذ، الگَسیتن ثِ خَاة ّوؼبیِ حشکت هی
الگَسیتن هؼیبسی ثِ ًبم هؼیبس تٌفغ سا چک خَاّذ کشد. ثش اػبع هؼیبس تٌفغ اگش خَاة ّوؼبیِ اص ثْتشیي خَاة یبفت ؿذُ 

ِ آى حشکت خَ ِ ثبؿذ.تب کٌَى ثْتش ثبؿذ، الگَسیتن ث پغ اص حشکت الگَسیتن ثِ  اّذ کشد، حتی اگش آى خَاة دس فْشػت هوٌَػ
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ِ حشکت لجل کِ ثَػیلِ خَاة ّوؼبیِ، فْشػت هوٌَػِ ثشٍصسػبًی هی آى ثِ خَاة ّوؼبیِ حشکت کشدین   ؿَد؛ ثِ ایي هؼٌب ک

ػیکل خلَگیشی ؿَد. دس ٍالغ فْشػت  ؿَد تب اص ثبصگـت هدذد الگَسیتن ثِ آى خَاة ٍ ایدبد دس فْشػت هوٌَػِ لشاس دادُ هی

هحلی خلَگیشی  ػبصی  اػت کِ تَػظ آى اص لشاس گشفتي الگَسیتن دس ثْیٌِ هوٌَػِ اثضاسی دس الگَسیتن خؼتدَی هوٌَػِ
ّبیی کِ لجال دس فْشػت هوٌَػِ لشاس گشفتِ  ؿَد. پغ اص لشاس دادى حشکت لجلی دس فْشػت هوٌَػِ، تؼذادی اص حشکت هی

یبثذ کِ ؿشط خبتوِ دیذُ ؿَد.  . حشکت اص خَاة فؼلی ثِ خَاة ّوؼبیِ تب خبیی اداهِ هی[3]ؿًَذ شػت خبسج هیثَدًذ اص فْ

ِ عَس هثبل هحذٍدیت تؼذاد حشکت ثِ خَاة ّوؼبیِ هی ؿشعْبی خبتوِ هتفبٍتی هی تَاًذ  تَاى ثشای الگَسیتن دس ًظش گشفت. ث

  .یک ؿشط خبتوِ ثبؿذ
ٍ هخبصى ػذّب دس ایشاى ًیض دس ػبلْبی اخیش  هغبلؼبتی اًدبم ؿذُ اػت کِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ دس صهیٌِ هذیشیت هٌبثغ آة  

[. ثشسػی هغبلؼبت كَست گشفتِ لجلی ًـبى هی دّذ 8اؿبسُ ًوَد] 1389هی تَاى ثِ هغبلؼبت دکتش افـبس ٍّوکبساى دس ػبل 

[.  دس ایي 4ٍ5یذ ٍهَثش لبثل اػتفبدُ هی ثبؿذ]کِ دس صهیٌِ ثْیٌِ ػبصی هذیشیت هٌبثغ آة ایي سٍؽ ثِ ػٌَاى تکٌیکی هف
تحمیك  ػؼی ؿذُ اػت تب  هَسدی کبسثشدی اص اػتفبدُ ایي سٍؽ دس ثْیٌِ ػبصی هذیشیت هٌجغ آثْبی ػغحی ٍصیش صهیٌی دس 

 ایشاى اسائِ گشدد. 

 

 هَرد هطالعاتی ٍ تشریح هسالِ -3
ظیک دس کـَس ایشاى هی ثبؿٌذ کِ ثشخی اص ٍیظگیْبی هْن آًْب دس صیش اػتبًْبی تْشاى ٍالجشص  دٍ اػتبى ثؼیبس هْن ٍاػتشات     

 ثیبى ؿذُ اػت:

 .خوؼیت لبثل تَخْی اص ایشاًیبى دس ایي دٍ اػتبى صًذگی هی کٌٌذ 

  .پبیتخت کـَس ٍهشاکض هْن ػیبػی  ٍتلوین گیشی دس آًْب ٍخَد داسد 

 .لؼوت اػظوی اص کبسخبًدبت  ٍكٌبیغ تَلیذی دس آًْب لشاس داسد 

   صهیٌْبی کـبٍسصی صیبدی دسآًْب لشاس داسد ٍثخؾ صیبدی اص هحلَالت کـبٍسصی ٍثبغی دس ایي دٍ اػتبى تَلیذ هی

 .ؿَد

هؼبلِ تبهیي پبیذاس ٍدساص هذت ًیبصّبی آثی ایي دٍاػتبى ّوَاسُ اص دغذغِ ّبی هْن هؼئَلیي ثَدُ اػت .ثب       

ِ هحذٍد ثَدى هٌبثغ آثْبی ػغحی ٍصیش صهیٌ ی ٍ ٍضؼیت ًبهٌبػت ثبسًذگی ٍ ًضٍالت خَی دس ػبلْبی اخیشاص تَخِ ث

یک ػَ ٍ سؿذ فضایٌذُ خوؼیت، كٌؼت ، صهیٌْبی کـبٍسصی  ًٍیبص ّبی آثی اص ػَی دیگش اّویت هذیشیت ثْیٌِ 

هٌبثغ آة هضبػف گشدیذُ ٍ ثبػث ؿذُ تب دس كَست ػذم هذیشیت كحیح  ایي دٍاػتبى ثب هؼضالت صیبدی هَاخِ 

ٌذُ تبهیي آة آًْب ّوَاسُ ثب اثْبهبتی سٍثِ سٍ  ثبؿذ.  لزا ثشای غلجِ ثش هـکالتی اص لجیل خـکؼبلی ، گشدًذ ٍآی

افضایؾ ثشداؿت ثی سٍیِ اص ػفشُ ّبی آة صیش صهیٌی ، کبّؾ تَلیذ هحلَالت کـبٍسصی ٍ کبّؾ كٌبیغ تَلیذی 

ِ ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ آة ایي دٍاػتبى  ثِ ًح َ هغلَثی هَسد تَخِ لشاس گیشد. دس ایي تحمیك الصم اػت هذیشیت ثْیٌ

 6کِ دس  دٍاػتبى تْشاى  ٍالجشصكَست گشفتِ اػت. ثشای ثْیٌِ ػبصی هذیشیت هٌبثغ آة ، هحذٍدُ هَسد ًظش ثِ 
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هٌغمِ ؿْشی ، یک هٌغمِ سٍػتبیی، یک هٌغمِ کـبٍسصی ٍیک هٌغمِ كٌؼتی تمؼین ؿذ. ایي هٌبعك ػجبستٌذ 

کوبلـْش ، هـکیي دؿت ، هبّذؿت، گشم دسُ،  سٍػتبّبی اعشاف کشج، هٌغمِ كٌؼتی   اصؿْش تْشاى، ؿْش کشج ،

 ٍصهیٌْبی کـبٍسصی . ایي هٌبعك دس ؿکل صیش ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

 
 هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ -1ؿکل

ثب تَخِ ثِ اسائِ ؿذُ اػت. دس ایي هحذٍدُ تشاص ػغح آثْبی صیش صهیٌی  1اٍلَیت  تبهیي آة هٌبعك فَق ًیض دس خذٍل  

هتش افت داؿتِ اػت ٍ ػفشُ آة صیش صهیٌی ایي هٌبعك دس  11ػبلِ ثِ هیضاى  حذٍد  14اعالػبت هَخَد دس عَل یک دٍسُ 

[. دس ایي تحمیك هٌبثغ آثْبی ػغحی ػجبستٌذ اص 7هیلیَى هتش هکؼت هَاخِ ؿذُ اػت] 683عَل ایي هذت ثب کبّـی هؼبدل 

ِ کشج ٍهٌبثغ آ ثْبی صیش صهیٌی چبّْبی هدبص ثشداؿت حفش ؿذُ دس  ایي هٌبعك هی ثبؿٌذ.  ٍ هذیشیت هخضى ػذ کشج، سٍدخبً

 .ثْیٌِ  هخضى ػذ کشج ٍهٌبثغ آثْبی صیش صهیٌی ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن خؼتدَی هوٌَع  كَست گشفتِ اػت
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 اٍلَیت  تبهیي آة هٌبعك هَسد هغبلؼِ -1خذٍل 

 اٍلَیت تبهیي آة ًبم هٌغمِ

 1 ؿْش تْشاى

 2 ش کشجؿْ

 3 کوبلـْش

 4 هـکیي دؿت

 5 گشم دسُ

 6 هبّذؿت

 7 سٍػتبّب

 8 ثخؾ كٌؼتی

 9 صهیٌْبی کـبٍسصی

 

.  ثشاػبع هغبلؼبت اًدبم گشفتِ تَػظ هٌْذػیي هـبٍس دس خذٍل صیش همذاس هتَػظ هبّبًِ ًیبص هٌبعك هختلف کِ هشثَط ثِ 

 [.7ػبل هی ثبؿذ اسائِ ؿذُ اػت ] 5

 

 [7تَسط ًیاز آتی هٌاطق هختلف)هیلیَى هتر هکعة(]هقذار ه -2جذٍل 
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 [7هیساى هتَسط حجن كل هصارف در هاّْای هختلف سال )هیلیَى هتر هکعة(]-2شکل 

 

 ّوچٌیي دس ؿکل صیش هتَػظ دثی ٍسٍدی  هبّبًِ سٍدخبًِ کشج دس هحل هخضى ػذ اسائِ ؿذُ اػت.

 

 كرج در هحل هخسى سذ )هیلیَى هتر هکعة(هیساى هتَسط هاّاًِ دتی ٍرٍدی رٍدخاًِ -3شکل 
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 هیساى هتَسط  تثخیر هاّاًِ در  هخسى سذ كرج ) هتر هکعة(-4شکل

 

 هیساى هتَسط  هاّاًِ دتی رٍدخاًِ كرج در پاییي دست هخسى سذ ) هتر هکعة(-5شکل 

 ّا هَاد ٍ رٍش -3-1
لِ ثْیٌِ ػبصی هذیشیت هٌبثغ آة ثب اػتفبدُ اص سٍؽ الگَسیتن ثب تَخِ ثِ تؼذاد صیبد پبساهتشّب دس تلوین گیشی ، هؼب      

، ثشًبهِ کبهپیَتشی هشثَعِ تْیِ  ٍپغ اص  (Matlab)خؼتدَی هوٌَع اًدبم ؿذ . دس ایي سٍؽ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس هغلت

 پشداصؽ دادُ ّب ًتبیح خشٍخی هَسد اسصیبثی لشاس گشفت.
ػبصی، الگَسیتن خؼتدَی هوٌَػِ اثتذا اص یک خَاة اٍلیِ ؿشٍع ثِ  ؼئلِ ثْیٌِثشای سػیذى ثِ خَاة ثْیٌِ دس یک ه     

کٌذ. دس كَستی کِ ایي  ّبی خَاة فؼلی اًتخبة هی کٌذ. ػپغ الگَسیتن ثْتشیي خَاة ّوؼبیِ سا اص هیبى ّوؼبیِ حشکت هی

كَست الگَسیتن هؼیبسی ثِ  س غیشایيکٌذ؛ د خَاة دس فْشػت هوٌَػِ لشاس ًذاؿتِ ثبؿذ، الگَسیتن ثِ خَاة ّوؼبیِ حشکت هی
ًبم هؼیبس تٌفغ سا چک خَاّذ کشد. ثش اػبع هؼیبس تٌفغ اگش خَاة ّوؼبیِ اص ثْتشیي خَاة یبفت ؿذُ تب کٌَى ثْتش ثبؿذ، 

الگَسیتن ثِ آى حشکت خَاّذ کشد، حتی اگش آى خَاة دس فْشػت هوٌَػِ ثبؿذ. پغ اص حشکت الگَسیتن ثِ خَاة ّوؼبیِ، 
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آى ثِ خَاة ّوؼبیِ حشکت کشدین دس فْشػت   ؿَد؛ ثِ ایي هؼٌب کِ حشکت لجل کِ ثَػیلِ ٌَػِ ثشٍصسػبًی هیفْشػت هو

ؿَد تب اص ثبصگـت هدذد الگَسیتن ثِ آى خَاة ٍ ایدبد ػیکل خلَگیشی ؿَد. دس ٍالغ فْشػت هوٌَػِ  هوٌَػِ لشاس دادُ هی

ؿَد. پغ  هحلی خلَگیشی هی ػبصی  لشاس گشفتي الگَسیتن دس ثْیٌِاػت کِ تَػظ آى اص  اثضاسی دس الگَسیتن خؼتدَی هوٌَػِ
ّبیی کِ لجال دس فْشػت هوٌَػِ لشاس گشفتِ ثَدًذ اص فْشػت  اص لشاس دادى حشکت لجلی دس فْشػت هوٌَػِ، تؼذادی اص حشکت

ذُ ؿَد. ؿشعْبی خبتوِ یبثذ کِ ؿشط خبتوِ دی . حشکت اص خَاة فؼلی ثِ خَاة ّوؼبیِ تب خبیی اداهِ هی[3]ؿًَذ خبسج هی

تَاًذ یک ؿشط  تَاى ثشای الگَسیتن دس ًظش گشفت. ثِ عَس هثبل هحذٍدیت تؼذاد حشکت ثِ خَاة ّوؼبیِ هی هتفبٍتی هی

ّبی پیـشفتِ خؼتدَی هوٌَػِ  ّبی صیشکِ هؼشٍف ثِ اػتشاتظی ثِ هٌظَس افضایؾ لذست الگَسیتن اص اػتشاتظی. .خبتوِ ثبؿذ
 [:4]ؿَد ّؼتٌذ اػتفبدُ هی

 

 استراتصی فْرست كاًذیذ(Candidate List Strategy): ػبدی، ثشای حشکت اص یک خؼتدَی هوٌَع  دس یک

تَاًذ اص  ّب اسصیبثی ؿَد. ایي کبس هی خَاة فؼلی ثِ یک خَاة ّوؼبیِ، ثبیذ همذاس تبثغ ّذف ثشای ّش ػٌلش اص ّوؼبیِ

ِ توبهی ّوؼبیِ جش ثبؿذ. سٍؿی دیگش، ایي اػت کِصهبًلحبػ هحبػجبتی ثؼیبس  ِ خبی آى ک ّب ثشسػی ؿَد، تٌْب یک  ث
ای کبّؾ  هحبػجبتی ثِ عَس لبثل هالحظِ صهبىّب دس ًظش گشفتِ ؿَد، کِ دس ًتیدِ  صیشهدوَػِ تلبدفی اص ّوؼبیِ

تَاًذ ثِ ػٌَاى یک هکبًیضم ضذ چشخِ  ای اص خَاثْبی ّوؼبیِ ثِ كَست تلبدفی، هی یبثذ. اًتخبة صیشهدوَػِ هی

دّذ کِ اص فْشػت هوٌَػِ کَچکتشی ًؼجت ثِ کل ّوؼبیگی، اػتفبدُ ؿَد. الجتِ ثبیذ  ذ؛ ایي کبس اخبصُ هیػول کٌ

ّبیی  دس ًظش داؿت کِ ایي کبس یک ػیت هْن داسد ٍ آى احتوبل اص دػت دادى خَاثْبی خَة اػت، ثٌبثشایي احتوبل
 .تَاى ثِ کبس ثشد تب هؼیبسّبی هوٌَػِ فؼبل ؿَد سا ًیض هی

  

 اتصی تقَیتاستر (Intensification Strategy): ّبی خَة ٍ افضایؾ  اػتشاتظی تمَیت ثِ هؼٌبی یبفتي حشکت

ؿَد، اهب  اػتفبدُ هی خؼتدَی هوٌَع ّبی ػبصی تمَیت، دس ثؼیبسی اص پیبدُ .ّب دس الگَسیتن اػت اًدبم آى حشکت
 .کٌذ ّبی ثؼیبسی ٍخَد داسد کِ دس آًْب خؼتدَی هؼوَلی کفبیت هی ًیؼت، صیشا حبلت ّویـِ ضشٍسی

  

 استراتصی تٌَع تخشی (Diversification Strategy): لذس هحلی  ّبی هجتٌی ثش خؼتدَی هحلی، آى سٍؽ

تَاى  هی ای کِ اص ایي ٍالؼیت کٌٌذ. ًتیدِ ّؼتٌذ کِ صهبى صیبدی سا دس ثخؾ هحذٍدی اص فضبی خؼتدَ كشف هی

آیذ، اهب هوکي اػت خؼتدَ اص  ایي سٍؿْب ثِ دػت هی  ّبی خَثی ثِ ٍػیلِ گشفت، ایي اػت کِ ّش چٌذ خَاة
ثخـی، یک  ّبیی ثشػذ کِ اص خَاة ثْیٌِ، ثؼیبس دٍس ّؼتٌذ. تٌَع اکتـبف هٌبعك ثْتش ثبص ثوبًذ ٍ ثٌبثشایي ثِ خَاة

ثخـی، خؼتدَ سا هدجَس  کٌذ. ثشای اًدبم ایي کبس، تٌَع ؽ هیهکبًیضم الگَسیتویک اػت کِ ثشای حل ایي هـکل تال

 .کٌذ ثِ ػَی هٌبعمی کِ تب کٌَى کـف ًـذُ، حشکت کٌذ هی

 لِ ثؼیبس هحذٍد کٌٌذُ ثبؿٌذ ٍ اص بّبی هؼ ّبیی کِ هحذٍدیت دس حبلت :هجَز دادى تِ جَاتْای ًشذًی

ّبی  ؿَد. عی ایي اػتشاتظی هحذٍدیت ُ هیخؼتدَی هَثش فضبی خَاة خلَگیشی کٌٌذ اص ایي اػتشاتظی اػتفبد

 .ؿَد لِ آصاد ؿذُ ٍ ثدبی آًْب یک همذاس خشیوِ ثِ تبثغ ّذف اضبفِ هیبهؼ

 

 تَاثغ ّذف ثِ کبس سفتِ دس ایي تحمیك ػجبستٌذ اص:

  .تبهیي ًوَدى  ًیبصّبی آثی هٌبعك ثِ ًحَی کِ ثب کوجَد آة هَاخِ ًـَین 

  ادُ ؿذُ ثب حذاکثش ًیبص آثی هٌغمِحذالل ًوَدى اختالف ثیي آة تخلیق د 

 ثشداؿت اص  هخضى ػذ کشج ثِ هیضاى هٌبػت ٍدس صهبى هغلَة 

  ثشداؿت اص هٌبثغ آثْبی صیش صهیٌی ثِ هیضاى هٌبػت ٍدس صهبى هغلَة 
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 هحذٍدیت ّبی هْن دس ثْیٌِ ػبصی هذیشیت هٌبثغ آة ًیض  ثِ ؿشح صیش هی ثبؿٌذ: 

 هی ثبؿذ. 1ذٍل اٍلَیتْبی تبهیي هلبسف آة ثش اػبع خ 

  تخلیق آة خْت تبهیي ًیبصّب اثتذا اص هخضى ػذ کشج ٍ ػپغ هٌبثغ صیش صهیٌی  كَست گیشد. ػلت ایي اهش ایي
اػت کِ هٌبثغ آة ػغحی ثِ دلیل تجخیش صیبد ٍ ػذم ًگْذاؿت هٌبػت الصم اػت دس هذت صهبى کوتشی هلشف 

 ِ هلٌَػی ٍاسد ػفشُ آة صیش صهیٌی گشدد..ؿذُ ٍ یب ثِ هٌظَس  ثشًبهِ سیضی ثلٌذ هذت ثِ كَست تغزی

   دس هبّْبی هختلف ػبل حذالل  هوکي هیضاى ثشداؿت  اص ػفشُ ّبی آة صیش صهیٌی كَست گیشد ثِ ًحَی کِ  ایي

 ثشداؿت ثبػث کبّؾ لبثل تَخِ تشاص ػغح آثْبی صیش صهیٌی ًگشدد.

 .هیضاى تجخیش آة دس حدن هخضى ػذ دس ًظش گشفتِ ؿَد 

   هیلیَى هتش هکؼت دس ًظشگشفتِ ؿَد ٍحدن آة اص حذالل   206ٍحذاکثش 30ذ کشج ثیي حذاللحدن هخضى ػ

 کوتش ًگشدد.

  هیلیَى هتش هکؼت( ثشآٍسدُ گشدد ٍسٍدخبًِ خـک 5/3حذالل ًیبصّبی صیؼت هحیغی سٍدخبًِ کشج) دس حذٍد

 ًگشدد.

 یبى کشد:اّذاف ٍ هحذٍدیتْبی ثیبى ؿذُ دس ثبال سا هی تَاى ثِ كَست سٍاثظ صیش ث
 

 

 (                                                            1)ساثغِ

                                                              

 

  (           2)ساثغِ 

 

 (                                                   3)ساثغِ

 ( 4)ساثغِ

 ( 5)ساثغِ

 

              

 (   6)ساثظ

     

 (7)ساثغِ
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 پبساهتشّبی ثِ کبس سفتِ دس سٍاثظ فَق ٍتـشیح آًْب ثِ كَست صیش هی ثبؿذ:

 (1: اٍلَیت اّویت هٌبعك ًیبص )هغبثك خذٍل

 z اص هٌغمِ tدس دٍسُ  s: ًیبص آثی ثخؾ 

  zاص هٌغمِ  tدس دٍسُ s: هیضاى کل آة تخلیق دادُ ؿذُ ثِ ثخؾ

 tیضاى تجخیش اص هخضى ػذ کشج دس دٍسُ : ه       

 t : حدن هخضى ػذ کشج دس دٍسُ

 t: هیضاى آٍسد سٍدخبًِ کشج  دس ٍسٍدی ثِ هخضى ػذ دس دٍسُ

 t: حدن آة خشٍخی اص هخضى ػذ کشج دس دٍسُ

 هیلیَى هتش هکؼت( 30ٍ 206: حذاکثش ٍحذالل حدن لبثل ثْشُ ثشداسی هخضى ػذ کشج )                   

 هیلیَى هتش هکؼت( 5/3:حذالل ًیبص صیؼت هحیغی سٍدخبًِ )حذٍد 

 t: حدن آٍسد سٍدخبًِ کشج دس پبییي دػت ػذ دس دٍسُ 

  t: هیضاى کل آة ػغحی تخلیق دادُ ؿذُ دس دٍسُ 

  t: هیضاى کلی آة صیش صهیٌی تخلیق دادُ ؿذُ دس  دٍسُ 

 zاص هٌغمِ  tدس دٍسُ sلَیت ّبی هٌبثغ ٍهلبسف ثِ ثخؾ: حدن کلی آة ػغحی تخلیق دادُ ؿذُ  ثب تَخِ ثِ اٍ

 zاص هٌغمِ tدس دٍسُ  s: حدن کل آة صیش صهیٌی تخلیق دادُ ؿذُ ثب تَخِ ثِ اٍلَیت ّبی هٌبثغ ٍهلبسف ثِ ثخؾ

  s: هیضاى اٍلَیت ثخؾ

 z: هیضاى اٍلَیت هٌغمِ 

 zاص هٌغمِ tدس دٍسُ s: حدن کل کوجَد آة ثخؾ

 یبص: تؼذاد هٌبعك ً

 : تؼذاد ثخـْبی هلشف کٌٌذُ آة دس ّش هٌغمِ

 هبُ( 12: تؼذاد هبّْبی ثشًبهِ سیضی) ثشاثش 

کِ تبثغ ّذف هی ثبؿذ ثیبًگش حذالل ًوَدى هیضاى اختالف ثیي آة تخلیق دادُ ؿذُ ثب ًیبص آة هبّبًِ  1ساثغِ       

 30ِ ؿذُ اػت کِ ایي هیضاى ًجبیذ اص حذالل هیضاى حدن  هخضى ػذ کشج اسائ 2لؼوتْبی هختلف هی ثبؿذ. دس ساثغِ 

هیلیَى  هتشهکؼت تدبٍص کٌذ. حدن کل آثْبی ػغحی هَسد تخلیق ػجبستٌذ اص هدوَع حدن آة خشٍخی اص  206ٍحذاکثش 
هیضاى کوجَد هٌبعك  4ثیبى ؿذُ اػت. دس ساثغِ  3هخضى ػذ کشج ٍ آٍسد سٍدخبًِ کشج دس پبییي دػت ػذ کِ دس ساثغِ 

ثیبى هی کٌذ کِ خْت تبهیي اّة الصم اػت اثتذا اص هٌبثغ ػغحی ثشداؿت ؿَد ٍ  5ٍ6دادُ ؿذُ اػت. ٍ سٍاثظ  هختلف ًـبى
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دس كَست کوجَد اص هٌبثغ آثْبی صیش صهیٌی ثشداؿت گشدد.  ثشاػبع هغبلؼبت اًدبم گشفتِ تَػظ هٌْذػیي هـبٍس دس خذٍل 

 [.7ػبل هی ثبؿذ اسائِ ؿذُ اػت ] 5 صیش همذاس هتَػظ هبّبًِ ًیبص هٌبعك هختلف کِ هشثَط ثِ

 
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ خْت ثْیٌِ ػبصی سٍؽ اػتفبدُ اص الگَسیتن خؼتدَی هوٌَع هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت هتغیشّبی تلوین 

 گیشی ػجبستٌذ اص:

 هیضاى خشٍج آة اص هخضى ػذ کشج 

 هیضاى ثشداؿت آة اص هٌبثغ صیش صهیٌی 

آٍسد سٍدخبًِ دس ػبلْبی هختلف هتفبٍت اػت  هؼبلِ ثْیٌِ ػبصی ثش هجٌبی هیضاى هتَػظ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ  همذاس هلبسف ٍ  

ِ دثی ّب  ٍ هلبسف ثِ كَست ٍسٍدی ثِ ثشًبهِ دادُ ؿذ ٍ  هذت صهبى دس ًظش  تحلیل گشدیذ. دس ایي تحمیك دادُ ّبی  هشثَط ث
ػذد هی  2هتغیشّبی تلوین ثشای ّش هبُ ثشًبهِ  هبُ هٌظَس گشدیذ.ثب تَخِ ثِ ایٌکِ 12گشفتِ ؿذُ  خْت ثْیٌِ ػبصی ًیض 

 خَاّذ ثَد .  12x2=24ثبؿذ ثشای کل دٍسُ تؼذاد کل هتغیشّب ثشاثش

دس ایي تحمیك ثشای تذٍیي ػیبػت ثْیٌِ ثْشُ ثشداسی اص الگَسیتن  خؼتدَی هوٌَع اػتفبدُ گشدیذ . دس ایي سٍؽ اثتذا همذاس 

اًتخبة هی گشدد ٍتؼذاد تکشاسّبی الصم ثشای سػیذى ثِ خَاة ثْیٌِ هـخق هٌغمی پبساهتشّبی هختلف ثِ كَست تلبدفی 

هی گشدد. ػپغ ثب تَخِ ثِ هحذٍدیتْبی هذل  هذیشیتی،  خَاة اٍلیِ ثشسػی هی گشدد ، چٌبًچِ ایي خَاة هحذٍدیتْب 
 ٍؿشٍط اػوبل ؿذُ دس سٍاثظ اٍلیِ سا اسضب ًکٌذ ، ایي خَاة دس لیؼت هوٌَػِ لشاس هی گیشد.

ِ هحذٍدیتْب سا سػبیت ًوبیذ ، الگَسیتن ثِ ػوت تَلیذ خَاة ثْتشی حشکت خَاّذ کشد ٍ اگش خَاثْبی ثؼذی  چٌب ِ خَاة اٍلی ًچ
اص ًظش سػیذى ثِ تبثغ ّذف ثْتش ثبؿٌذ ایي سًٍذ تب سػیذى ثِ تؼذاد تکشاس هَسد ًیبص  اداهِ خَاّذ یبفت  ٍدس غیش ایٌلَست 

ِ تؼذاد صیبد پبساهتشّب ٍصهبًجش الگَسیتن خؼتدَی هدذدی سا خْت تَل یذ خَاثْبی ثْتش آغبص خَاّذ کشد.دس ایي تحمیك ثب تَخِ ث
 هحذٍد گشدیذ. 1000ثَدى اخشای هذل ثْیٌِ ػبصی تؼذاد تکشاسّب ثِ 

 

 تحث ٍ تررسی-4
صیش  اٍلیي پبساهتش هْن ًتبیح ایي تحمیك هیضاى خشٍج آة اص هخضى ػذ کشج  دس هبّْبی هختلف ػبل هی ثبؿذ کِ دس ؿکل

 اسائِ ؿذُ اػت.
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 هیساى خرٍجی آب از سذ كرج در هاّْای هختلف سال ) هیلیَى هتر هکعة(– 6شکل

 دٍهیي پبساهتش هْن هیضاى اػتفبدُ اص آثْبی صیش صهیٌی دس هبّْبی هختلف ػبل هی ثبؿذ کِ دسخذٍل صیش اسائِ ؿذُ اػت.

 

 ختلف سال ) هیلیَى هتر هکعة(هیساى ترداشت از  هٌاتع آب زیر زهیٌی در هاّْای ه – 7شکل
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 هیساى ترداشت از هٌاتع هختلف آب در هاّْای هختلف سال ) هیلیَى هتر هکعة( – 8شکل

 

 درصذ ترداشت از هٌاتع هختلف آب در فصَل هختلف سال  – 9شکل
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آى هَسد ثشسػی  ایي ًتبیح ثب هتَػظ دثی ٍسٍدی ثِ هخضى ػذ کشج  ٍػبیش ًوَداسّب همبیؼِ گشدیذ ٍ سًٍذ هٌغمی ثَدى

لشاس گشفت. ثِ ػجبست دیگش دس هبّْبیی کِ ثیـتشیي دثی ٍسٍدی ثِ هخضى ػذ کشج ٍخَد داسد ، ثیـتشیي ثْشُ ثشداسی ًیض اص 

 آى خَاّذ ؿذ.
 

 ًتایج -5

 هْوتشیي ًتبیح حبكل اص ایي تحمیك سا هی تَاى ثِ كَست صیش ثیبى کشد:

خشیبى سٍدخبًِ کشج دس هحل هخضى ػذ صیبد هی ثبؿذ حدن لبثل تَخْی اص ًیبصّبی آثی اص  دس هبّْبیی کِ همذاس دثی    
خشٍخی آة ػذ کشج تبهیي ؿذُ اػت ٍ اضبفِ آة ٍسٍدی ثِ هخضى رخیشُ ؿذُ ٍ ػجت احیبی ػفشُ ّبی آة صیش صهیٌی 

 هٌغمِ هی ؿَد.

َخِ آة هدجَس ثِ اػتفبدُ اص آثْبی صیش صهیٌی ّؼتین ثب تَخِ ثِ حدن هخضى ػذ ٍهمذاس دثی سٍدخبًِ  ًٍیبصّبی لبثل ت     

 ٍحدن فؼلی هخضى خَاثگَی توبم ًیبصّب ًیؼت.

ثیـتشیي  ثشداؿت اص ػفشُ ّبی آة صیش صهیٌی دس فلَل تبثؼتبى ٍپبییض  اتفبق هی افتذ ایي اهش ثبػث هی ؿَد تب دس      
ؿذ ، یؼٌی فلَل صهؼتبى ٍ ثْبس هیضاى اػتفبدُ کوتشی  اص فلَلی کِ ػفشُ آة صیش صهیٌی دس حبل تغزیِ ٍاحیبی خَد هی ثب

آى اًدبم دّین کِ ایي ًتبیح ثب سًٍذ ثشداؿت آثْبی صیش صهیٌی  دس کـَسهبى دس عَل ػبلیبى هختلف ًؼجتب ّوبٌّگی 

ی ثْشُ ثشداسی داسدٍچٌبچِ ثشداؿت ثی سٍیِ ًذاؿتِ ثبؿین ، ایي اهش هٌدش ثِ افضایؾ پبیذاسی ػیؼتن ػفشُ آة صیش صهیٌی ثشا
دس دساص هذت هی گشدد ٍ دس خلَف هٌبثغ آثْبی ػغحی ًیض دس هبّْبی پشآة هثل فشٍسدیي ٍاسدیجْـت ثشای اػتفبدُ 

 هغلَة ٍخلَگیشی اص ّذس سفت آة، تخلیق ثیـتشی سا  دس تبهیي ًیبصّب هَسد تَخِ لشاس هی دّذ.

ِ حدن آة لبثل احیبی ػفشُ ّبی آة صیش صهیٌی      [ حدن کل آة 7هیلیَى  هتش هکؼت دس ػبل(] 620)دس حذٍد  ثب تَخِ ث
دسكذ حدن کل لبثل  87هیلیَى هتش هکؼت دس ػبل هی ثبؿذ کِ دس حذٍد  541ثشداؿتی اص ػفشُ ّبی آة صیش صهیٌی حذٍد 

سا دس ًظش احیب هی ثبؿذ کِ ایي ثشداؿتْب ثِ كَست لبًًَی ٍهدبص اػت . چٌبًچِ چبّْبی غیش هدبص حفش ؿذُ دس ایي هٌبعك 
ِ ػشػت ٍغیش لبثل خجشاى دس حبل هلشف هی ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ ایٌکِ آهبس  ِ هٌبثغ آة صیش صهیٌی ث ثگیشین هتَخِ خَاّین ؿذ ک

چبّْبی غیش هدبص ٍهیضاى ثشداؿت ثِ كَست دلیك هـخق ًیؼت ایي ثشداؿتْب ػجت ؿذُ تب تشاص آة  ػفشُ ّبی صیش صهیٌی 

[ کِ سلن لبثل تَخْی اػت ٍ ًیبصهٌذ تَخِ خبف ثِ ثشداؿتْبی غیش هدبص 7داؿتِ ثبؿذ] هتش افت 11ػبل حذٍد  14دس عَل 
 هی ثبؿذ.

ِ ًتبیح ایي تحمیك )ؿکل       ِ فلل پبییض هی ثبؿذ . ػلت ایي اهش ایي 6ثب تَخِ ث (کوتشیي هیضاى خشٍخی اص  ػذ کشج هشثَط ث
یبد، حدن هخضى ػذ ثِ حذالل خَد سػیذُ  ٍتشخیح ثش ایي اػت کِ دس عی فلل تبثؼتبى ثِ ػلت دثی کن سٍدخبًِ ٍتجخیش ص

 اػت کِ دثی سٍدخبًِ  دس هخضى رخیشُ گشدد ٍ ثیـتش اص هٌبثغ آة صیش صهیٌی اػتفبدُ گشدد.

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیك ثیـتشیي هیضاى خشٍخی اص هخضى ػذ دس فلل ثْبس هی ثبؿذ کِ ػلت آى رٍة ؿذى ثشفْب     

 ِ دثی سٍدخبًِ دس ایي فلل اػت.ٍافضایؾ لبثل تَخ

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ، ثیـتشیي ثشداؿت اص ػفشُ ّبی آة صیش صهیٌی هشثَط ثِ فلل تبثؼتبى ٍاٍایل پبییض هی ثبؿذ .ایي اهش ثِ     
 ػلت افضایؾ هلشف،کبّؾ حدن هخضى ٍ دثی سٍدخبًِ هی ثبؿذ.
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ِ ثیـتشیي هیضاى هلشف آة دس فلل تبثؼتب     ِ ایٌک ى ٍ اٍایل پبییض هی ثبؿذ اهب کوتشیي هیضاى دثی سٍدخبًِ ًیض دس ثب تَخِ ث
 ّویي صهبًْب هی ثبؿذ کِ ایي اهش  اّویت كشفِ خَیی ٍکبّؾ هلشف  دسهبّْبی فَق سا ًـبى هی دّذ.
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