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 چکیده

دس ٍاحذ ّبی تَلیذی .کبّص ّضیٌِ ّب دس ٍاحذ ّبی تَلیذی یکی اص ساُ ّبی افضایص ثْشُ ٍسی دس ایي ٍاحذ ّب هی ثبضذ

تَاى ّضیٌِ دسصذ ّضیٌِ هشثَط ثِ ّضیٌِ خَساک طیَس هی ثبضذ،ثٌبثشایي ثب تٌظین جیشُ غزایی ثْیٌِ هی  75تب  65طیَس،حذٍد 

دس سبلْبی اخیش اص سٍش ّبی ثشًبهِ سیضی سیبضی ثشای ایي هٌظَس استفبدُ ضذُ .ٍاحذّبی تَلیذی سا تب حذ چطوگیشی کبّص داد

ثشًبهِ سیضی سیبضی خطی کالسیک یکی اص سٍش ّبی هٌبسجی است کِ هی تَاى ثب استفبدُ اص آى جیشُ طیَس سا ثب حذاقل .است

ٌظین جیشُ غزایی ػالٍُ ثش حذاقل کشدى ّضیٌِ ثبیذ ثِ ًیبصّبی غزایی طیَس ًیض تَجِ کشد،دس ٍاقغ جیشُ ّضیٌِ تٌظین کشد،ٍلی دس ت

ثٌبثشایي هب دس ایي تحقیق اص .ثشًبهِ سیضی خطی کالسیک ایي ّذف سا تبهیي ًوی کٌذ.تٌظیوی ثبیذ اص اًؼطبف الصم ثشخَسداس ثبضذ

ایي تحقیق دس ضشکت دام پشٍاص ٍاقغ دس استبى سوٌبى  .ذف استفبدُ کشدُ اینهذل ثشًبهِ سیضی خطی فبصی ثشای سسیذى ثِ ایي ّ

ثب استفبدُ اص سٍش ّبی ثشًبهِ ( سٍصگی 11-0)صَست گشفتِ است ٍ جیشُ هشؽ گَضتی ایي ٍاحذ دس هشحلِ تَلیذی پیص داى

الٍُ ثش تبهیي ًیبص ّبی غزایی ًتبیج ًطبى هی دّذ جیشُ تٌظیوی ثِ سٍش فبصی ػ .سیضی خطی کالسیک ٍ فبصی تٌظین ضذُ است

اص لحبظ ّضیٌِ،ّضیٌِ جیشُ  .ضشٍسی هشؽ گَضتی اص اًؼطبف پزیشی ثبالتشی ًسجت ثِ سٍش خطی کالسیک ثشخَسداس است

تَهبى دس یک کیلَگشم جیشُ کن تش اص سٍش فبصی است ٍ دس کل ثب تَجِ تفبٍت اًذک ّضیٌِ  16تٌظیوی ثِ سٍش خطی کالسیک، 

سٍش ٍ هضایبیی کِ ثشای جیشُ حبصل اص سٍش فبصی رکش ضذ استفبدُ اص ایي سٍش جْت تؼییي جیشُ ثْیٌِ جیشُ حبصل اص دٍ 

 .هٌبست تش است

 ثشًبهِ سیضی خطی کالسیک،ثشًبهِ سیضی خطی فبصی،جیشُ غزایی هشؽ گَضتی: ٍاطُ ّبی کلیذی

 :مقدمه

ثِ طَس .ّبی ثشًبهِ سیضی سیبضی دس آى استفبدُ کشد فؼبلیت پشٍسش دام ٍ طیَس یکی اص ػشصِ ّبیی است کِ هی تَاى اص سٍش

دس یک ٍاحذ .هؼوَل اص ایي سٍش ّب ثشای حذاقل کشدى ّضیٌِ یب حذاکثش کشدى سَد یب ثبصدُ ٍاحذ تَلیذی استفبدُ هی ضَد

تب  65ثیي پشٍسش هشؽ گَضتی اقالم ّضیٌِ خَساک هشؽ هْوتشیي ثخص اص ّضیٌِ ّب سا ثِ خَد اختصبظ هی دّذ،ثِ گًَِ ای کِ 

ثٌبثشایي اص سٍش ّبی ثشًبهِ سیضی سیبضی هی .دسصذ ّضیٌِ ّبی یک ٍاحذ پشٍسش هشؽ گَضتی هشثَط ثِ ّضیٌِ خَساک است 75

 .تَاى دس تٌظین جیشُ هشؽ ثشای حذاقل سبختي ّضیٌِ ّب استفبدُ ًوَد

ثِ تشتیت دس هطبلؼبتی دس   2(2001)یسبئَ،سی ٍ 1ّ(2000)، گَپتب ٍ ّوکبساى(1386)،ثخطَدُ ٍ یبقَتی(1379)دسیجبًی ٍ کَپبّی

صکویٌِ ثْیٌِ سبصی تَلیذات کطبٍسصی،تؼییي جیشُ ثْیٌِ گبٍ ضیشی،ثشًبهِ سیضی الگَی کطت ٍ ثشًبهِ سیضی تَلیذ دس سطح 

 .کالى،سٍش ثشًبهِ سیضی سیبضی فبصی سا هٌبست تش ٍ ٍاقغ ثیٌبًِ تش اص سٍش ثشًبهِ سیضی خطی داًستِ اًذ
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 :امواد و روش ه

در این تحقیق بزای تجشیه و تحلیل داده ها اس دو مدل بزنامه ریشی ریاضی خطی و فاسی استفاده شده است که به صورت 

 .سیز معزفی می شوند

 هذل ثشًبهِ سیضی سیبضی فبصی مدل بزنامه ریشی ریاضی خطی کالسیک

  

        

 

   

 

             

              
 

     
     

                

                 

 

    

 

              
 

 

 

 :نتایج

جَاة ّبیی ثِ دست هی آیذ کِ هی تَاى جیشُ  WinQSBثب حل هذل ّبی خطی کالسیک ٍ خطی فبصی تحت ثستِ ًشم افضاسی 

تَهبى دس یک کیلَگشم اص  16اص سٍش ثشًبهِ سیضی خطی فبصی فقط دس کل ّضیٌِ جیشُ غزایی حبصل .سا ثش اسبس آًْب تٌظین ًوَد

تَهبى هی ضَد کِ  16000ّضیٌِ جیشُ حبصل اص سٍش ثشًبهِ سیضی خطی کالسیک ثیطتش است ٍ ایي هقذاس دس یک تي جیشُ ثشاثش 

ِ سیضی خطی فبصی ثْیٌِ قبثل چطن پَضی است ٍ ثب تَجِ ثِ اًؼطبف پزیشی ثبالی هذل فبصی جیشُ تٌظیوی حبصل اص سٍش ثشًبه

اًؼطبف پزیش ثَدى،تبهیي ًیبصّبی )ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ جویغ جْبت.تش اص جیشُ حبصل اص سٍش ثشًبهِ سیضی خطی کالسیک است

 .جیشُ ثِ دست آهذُ اص سٍش خطی فبصی هٌبست تش اص جیشُ ثِ دست آهذُ اص سٍش خطی کالسیک است(غزایی هشؽ ٍ ّضیٌِ

 

 :بحث

ّش چٌذ اغلت آگبّی کبهل ٍ دقیق اص دادُ ّب ٍ .اکی دام هؼوَال ثب هذل ثشًبهِ سیضی خطی کالسیک اًجبم هی ضَدتٌظین جیشُ خَس

احتیبجبت ثکبس سفتِ دس هسبئل غیش هوکي است،اص ایي سٍ،سٍش ثْیٌِ سبصی فبصی ثشای تٌظین دقیق احتیبجبت هَاد هغزی ٍ هقذاس 

یي هجبحث ٍ ًتبیجی کِ دس ثخص قجل اسائِ ضذ جیشُ غزایی ثْیٌِ ثشای ضشکت ثب تَجِ ثِ ا.اقالم خَساکی پیطٌْبد ضذُ است

سٍصگی ثِ صَست صیش اسائِ هی گشدد،ثش ایي هجٌب کِ هَاد غزایی رست،کلضا ٍ ( 0-11)تَلیذی طیَس دام پشٍاص دس هشحلِ پیص داى

ٍ هَاد غزایی سَیب،هکول،هتیًَیي ٍ لیضیي ثِ دسصذ ًسجت ثِ هقبدیش جیشُ کًٌَی افضایص  35ٍ   50،  4صذف ثِ تشتیت ثِ هیضاى  

 .دسصذ ًسجت ثِ هقبدیش جیشُ کًٌَی کبّص یبثذ 15ٍ  65،  30،  9تشتیت ثِ هیضاى 
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