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   چکیده

 کرده ايجاد توسعه ایبر را هايی محدوديت محیطی زيست مسائل به توجه آن موازات به. دور می شمار به حاضر حال در بشری جامعه اصلی مسائل از انرژی تامین

. باشدمی مناسب هکارهایرا اين از يکی توده زيست انرژی. نمايد ارائه مناسبی حل راه تواند می پاک های انرژی جايگزين منابع کردن پیدا اساس، اين بر. است

 از. است گرفته قرار نظر دم مرتبط صنايع ای منطقه شرايط مقاله اين در. است توده زيست منشا با انرژی تولید سازی بهینه برای رياضی مدل ارائه مقاله اين هدف

 و حمل هزينه مچنینه و محصوالت اين تولید يا خريد قابلیت آيد، می بدست پايانی و میانی مراحل در مختلفی محصوالت انرژی نوع اين تولید در که آنجائی

 انرژی تولید فرايند توصیف یبرا خطی غیر ريزی برنامه مدل يک از ابتدا مقاله، اين در. گیرد می قرار توجه مورد طرح کلی  هزينه سازی کمینه منظور به آنها نقل

 مراکز يابی مکان برای ساختاری ارائه مدل اين کاربرد. شد تبديل خطی ريزی برنامه مدل يک به رياضی های روش از استفاده با سپس. گرديد استفاده توده زيست

.  است شده تنظیم نهاآ های فراورده و کشاورزی محصوالت مراکز عرضه و کننده، تبديل مراکز مزارع، جغرافیای موقعیت براساس که است الکتريکی انرژی تولید

   .نمايد کمک پذير تجديد های انرژی تولید شدن اقتصادی به تواند می الگو اين

  ، شرايط محدود کنندهيابی مکان ،توده زيست انرژی غیرخطی، ريزیبرنامه :انواژگ دكلی
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Abstract  

The provision of energy is one of the most important issues at present. At the same time the environmental impacts need 

to be considered. The renewable energy, biomass energy in particular, could be a solution. The aim of this paper is to 

develop a mathematical programming model for solving problems arising from planning a biomasses energy production 

via burning the biomass. The models take into account different aspects of the problem: determination of the biomasses 

to produce and/or buy, transportation decisions to convey the materials to the respective plants, and plant design. First, a 

non-linear model was used, which was converted to a linear programming model. The application of this model for 

determining the locations of the plants, which are based on the geographical positions of the raw material providers. 

This model helps for developing more economically viable renewable projects.) 
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 مقدمه  -1

 های آلودگی سنگین، های هزينه بر عالوه فسیلی های انرژی تولید

 تمحدودي با فسیلی ذخائر آنکه، ضمن. دارد بدنبال را زيادی محیطی زيست

 ا،راست اين در. شد خواهد روبرو قیمت افزايش با آينده در و بوده مواجه

 جمله از. [1]هستند انرژی تولید ديگر منابع يافتن بدنبال موسسات و هادولت

 نام توده تزيس از تولیدی انرژی از توان می جايگزين، های انرژی ترينمعروف

 بین ای مقايسه رياضی مدل يک از استفاده با رابطه، اين در. [2]برد

 تگرف صورت الکتريکی، انرژی تولید برای فسیلی و ای توده زيست سوختهای

 منشا با مواد از ای، توده زيست سوخت از الکتريکی انرژی تولید در.  [3،4]

 های روغن و ها چربی از توان می مواد اين جمله از. شود می استفاده زيستی

 ینچن از که مراکزی. برد نام. . .  و کشاورزی، ضايعات شده، مصرف غذايی

 انندتو می انرژی فروش بر عالوه کنند می استفاده انرژی تولید برای موادی

 يک از استفاده با.  [5]دهند ارائه نیز را ضايعات نگهداری و بازيافت خدمات

 های حوزه و توده زيست منشا با انرژی نیروگاه مکان بین تلفیقی رياضی مدل

 زيست برای يابیمکان مشکالت رابطه، اين در. دادند انجام آنها تجمیع و تولید

 . [7،6]گرديد بررسی نیز خاص های توده

 مدل فرايند تولید انرژي از زيست توده  -2

 در مختلط صحیح عدد خطی غیر ريزی برنامه کاربرد مقاله اين در

امکانات  براساس ها هزينه سازی کمینه منظور به انرژی تولیديابی مراکز مکان

 تولید امکان انرژی نوع اين تولید فرايند در. است شده ارائهموجود  شرايط و

 زيست از الکتريکی انرژی تولید منظور به. دارد وجود نیز میانی محصوالت

 طرح دو 1 شکل در مثال عنوان به داد، ئهاار میتوان مختلفی طرحهای توده

 های ورودی يک هر که است شده ارائه جامد و مايع توده زيست از تولیدی

 تواند می و بوده متفاوت طرحها اولیه مواد تامین آنجائیکه از. دارند متفاوتی

 برقرار متفاوتی های وضعیت باشد، ثانويه محصوالت يا و اولیه خام مواد شامل

 و زيستی خام مواد نوع به توجه با توان می را ها وضعیت اين. شود می

 1 شکل مطابق آنها با مرتبطمزارع و مراکز  و آنها از شده گرفته محصوالت

  .داد نشان

 هتوج با الکتريسیته، تولید برای شود می مشاهده شکل در که همانطوری

 می مواد اين ديگر طرف از. بود خواهد متفاوت ورودی مواد ،طرح نوع به

 تولید اقتصادی تحلیل لذا،. گیرند قرار طرحها ساير تولید فرايند در توانند

 وربط.  است انجام قابل طرحها ساير با مقايسه در توده زيست الکتريسیته

 رحط از حاصل الکل محصول مايع، توده زيست منشا با انرژی تولید در مثال،

 ندتوا می همچنین محصول اين. گیرد می قرار استفاده مورد تخمیر و تقطیر

 ن،همچنی. رسد فروش به نهايی محصول عنوان به بازار يا و صنايع ساير در

 اي و انرژی تولید سوخت عنوان به تواند می کشی روغن طرح از حاصل روغن

 . گردد استفاده غذايی محصول

 یلتحل در مهم عوامل از الکتريسیته تولید کارخانه محل يابیمکان

 ههزين زيرا. باشد می جايگزين طرحهای ساير با رقابت در پروژه اقتصادی

 قیمت در مهمی نقش ثانويه محصوالت يا اولیه خام مواد برای نقل و حمل

 یرغ ريزی برنامه رياضی مدل براساس مقاله اين در. دارد نهايی شده تمام

 نتعیی رقبا به توجه با الکتريسیته کارخانه مکان مختلط، صحیح عدد خطی

 امتم قیمت دارند، نقش مکان تعیین در که پارامترهائی مهمترين. گردد می

 و حمل های هزينه همچنین و فروش قیمت و ثانويه و خام محصوالت شده

 .باشد می مصرف يا فروش و تولید مراکز بین نقل

𝐺ای بصورت سازی، شبکهبرای مدل = (𝑉, 𝐴)  در نظر گرفته می شود

مجموعه خطوط اتصالی است. نقاط  Aای از نقاط و مجموعه Vکه در آن 

حصوالت می باشد. همچنین، نشان دهنده مکان تولید و يا مصرف مواد و م

خطوط متصل کننده نقاط نشان دهنده مسیرهای حمل و نقل است. به ازای 

∋ 𝑣هر  𝑉   مواد ورودی به آن رکز تبديل استکه نشان دهنده يک م ،

 نشان داده می شود.  𝐻+(𝑣)و مواد خروجی از آن بصورت  𝐻−(𝑣)بصورت 
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 +𝐻شامل دانه ذرت و سويا بوده و  −𝐻بطور مثال، در طرح روغن کشی 

های شامل روغن خوراکی يا سوختی می باشد. مجموعه ورودی ها و خروجی

 زير توان بصورترا می (𝑣)طرح 

 𝐻 =∪𝑣∈𝑉 (𝐻−(𝑣) ∪ 𝐻+(𝑣))  

 نشان داد. 

يا مصرف مواد خام بصورت  مزارع يا مراکز تبديلهمچنین، مجموعه 

𝑉 = 𝑉0 ∪ 𝑉1   نشان داده می شود، که در آن𝑉0 زارع بوده مجموعه م

تبديل( يا مرکز مرکز )بطوريکه محصوالت آن حداقل به يک طرح فراوری 

𝑉1منتقل می شود.  عرضه = 𝑉\𝑉0  و يا مراکز مراکز تبديل نیز مجموعه

 باشند. میعرضه 

 برای تعیین شرايط مدل، پارامترهايی بصورت ذيل تعريف می گردد:

 

Cvk بیشینه مقدار تولید ماده  :k  در مرکزv ؛ 

τuvk هزينه های حمل و نقل واحد ماده  :k  در مسیر(u, v) 

Tuvk ظرفیت حمل و نقل ماده  :k  در مسیر(u, v) 

λvkh هزينه واحد تبديل ماده  :k  به مادهh  در کارخانهv؛ 

πvkh درصد تبديل واحد ماده  :k  بهh  در کارخانهv ؛ 

dvk مقدار تقاضای ماده :k  توسط کارخانهv؛ 

 

مشخص است که برای هر کارخانه کاالی بخصوصی می تواند تعريف گردد. 

 است. زارع ی مهمچنین، مقدار تقاضاهای ممکن، محدود به خروجی های برخ

 متغیرهای تصمیم مدل بصورت زير تعريف می گردند:

xvk مقدار ماده  :k  در مرکزv؛ 

yuvk مقدار ماده  :k ( در مسیرu, v؛) 

zvkh مقدار ماده  :k  در فرايند تبديل به مادهh  در مرکزv؛ 

 

 نظر در فرض پیش عنوان به خروجی محصول تقاضای که، آنجائی از

 نوع سه. کرد کمینه را عملیاتی های هزينه کل بايست می شود، می گرفته

 :از عبارتند که دارد، وجود هزينه

 

  :اولیه خام مواد تامین و تهیه های هزينه

 

𝛾1 = ∑ ∑ 𝐶𝑣𝑘 . 𝑥𝑣𝑘

𝑣 ∈𝑉𝑘 ∈𝐻

 

 هزينه های حمل ونقل:

𝛾2 = ∑ ∑ τ𝑢𝑣𝑘y𝑢𝑣𝑘

(𝑢,𝑣)∈𝐴𝑘 ∈𝐻

 

 هزينه های فراوری:

𝛾3 = ∑ ∑ ∑ λ𝑣𝑘ℎ𝑧𝑣𝑘ℎ

ℎ∈𝐻+(𝑣)𝑘∈𝐻−(𝑣)𝑣 ∈𝑉

 

 بنابراين، تابع هدف خواهد شد:

∑ 𝛾𝑖(𝑥, 𝑦,3
𝑖=1  z)                                                         (1) 

، برابر مرکز تبديلمی بايست مطمئن شد که کل مواد تبديل شده در 

 باشد. بنابراين، داريم:مرکز میهمان محصول بدست آمده در 

 
∑ 𝜋𝑣𝑘ℎ𝑧𝑣𝑘ℎ𝑘∈𝐻−(𝑣) = 𝑥𝑣ℎ, ∀𝑣 ∈ 𝑉0, ℎ ∈ 𝐻+(𝑣)             (2) 

اد مجموع مواد ورودی بیشتر از مو تبديلقابل ذکر است که در هر مرکز 

خشی بخروجی می باشد، زيرا راندمان فرايند تبديل کمتر از صددرصد بوده و 

حصوالت از مواد ورودی به ضايعات تبديل می شود. بنابراين، رابطه زير بین م

 ی و ورودی طبق تعريف می گردد:خروج

 
∑ 𝑧𝑣𝑘ℎℎ∈𝐻+(𝑣) ≤ 𝑥𝑣𝑘 , ∀𝑣 ∈ 𝑉0, 𝑘 ∈ 𝐻−(𝑣)                     (3) 

 با کل تبديلمجموع مقدار مواد موجود در مسیرهای منشعب از يک مرکز 

ای  است. همچنین، مجموع مقدار مواد مسیرهبرابر مواد موجود در آن مرکز 

 آن مرکز برابر است.منتهی به يک مرکز با ورودی 

 
∑ 𝑦𝑢𝑣𝑘𝑢 ∈𝑉:(𝑢,𝑣)∈𝐴 = 𝑥𝑣𝑘 , ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐻−(𝑣)             (4) 

∑ 𝑦𝑣𝑢𝑘𝑢 ∈𝑉:(𝑣,𝑢)∈𝐴 = 𝑥𝑣ℎ, ∀𝑣 ∈ 𝑉, ℎ ∈ 𝐻+(𝑣)             (5) 

 در نهايت می توانیم محدوديت های زير را برای متغیرهايمان در نظر

 بگیريم:
𝑑𝑣𝑘 ≤ 𝑥𝑣𝑘 ≤ 𝐶𝑣𝑘, ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐻                                 (6) 
0 ≤ 𝑦𝑢𝑣𝑘 ≤ 𝑇𝑢𝑣𝑘∀(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐴, 𝑘 ∈ 𝐻                           (7) 
𝑧𝑣𝑘ℎ ≥ 0, ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐻−(𝑣), ℎ ∈ 𝐻+(𝑣)                   (8) 

 غیر مرتبط با مرکز تولید انرژیعرضه و تبديل راکز زارع و مبرای م

 و برابر صفر درنظر گرفته می شود. ،متغیرها ثابت

𝑥𝑣𝑘 = 0, ∀𝑣 ∈ 𝑉1, 𝑘 ∈ 𝐻\𝐻−(𝑣) ∪ 𝐻+(𝑣)                (9) 
𝑦𝑢𝑣𝑘 = 0, ∀(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐴, 𝑘 ∈ 𝐻\𝐻−(𝑣)                         (10) 
𝑦𝑢𝑣𝑘 = 0, ∀(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐴, 𝑘 ∈ 𝐻\𝐻+(𝑢)                           (11) 

 
 همچنین و محصوالت به آن تعمیم آسان قابلیت ،مدل اين اصلی مزيت

 مواد و وطهمرب مکانهای حالت، اين در. باشدمی واقعی شرايط در بیشتر مراکز

 .کرد خواهد تغییر مراکز به خروجی و ورودی

  مدل حل -2-1

است که  1يک مسئله برنامه ريزی خطی ،2مدل توصیف شده در بخش 

  .[8]می توان آنرا با روشهای مختلف حل کرد 

 فرايند طراحي ريزي برنامه -3

ا ای تدر اين بخش فرض می کنیم هیچ کارخانه تولیدی برق زيست توده

کنون در محل ساخته نشده است. در هر محل مناسب، امکان تاسیس 

شامل طرحهای ممکن، وجود دارد. برای مثال،  Pای از مجموعه کارخانه

يست توده ای با ظرفیت توان انواع مختلفی از کارخانه های تولید انرژی زمی

تولید برق متفاوت ايجاد نمود. بنابراين، هدف ما تاسیس کارخانه در مکانی 

مراکز مزارع و است که ضمن در نظر گرفتن ظرفیت کارخانه با مواد ورودی از 

پیرامونی، کمترين هزينه های کلی عملیات را داشته باشد. می بايست در نظر 

و همچنین بازده تبديل بستگی به طراحی  گرفت که هزينه های تبديل مواد

                                                           
1. Linear Programming (LP) 
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𝑝 فرايند در مرکز ∈ 𝑃  دارد. پارامترهای مربوطه را می توان به شرح زير

 تعريف کرد:

λ𝑣𝑘ℎ𝑝 هزينه بکار گیری طرح  :p  برای تبديل يک واحد از مادهk  به مادهh 

 ؛v)مرکز تبديل( در کارخانه 

π𝑣𝑘ℎ𝑝 درصد تبديل واحد ماده :k  بهh  مطابق طرحp  در کارخانهv  ؛ 

از متغیرهای  vدر کارخانه  pبرای نشان دادن اجرا يا عدم اجرای طرح 

 تصمیم صفر و يک مطابق زير استفاده می شود:

 

𝑤𝑣𝑝 = {
1  
0

  

 خواهد کرد:به صورت زير تغییر  1( در تابع هدف رابطه 𝛾3جمله سوم )

 

𝛾′3 = ∑ ∑ ∑ (∑ λ𝑣𝑘ℎ𝑝𝑤𝑣𝑝

𝑝∈𝑃

)

ℎ∈𝐻+(𝑣)𝑘∈𝐻−(𝑣)

𝑧𝑣𝑘ℎ

𝑣 ∈𝑉

 

  خواهد شد: 2در اين حالت معادله تعادل مواد بیان شده در رابطه  
∑ (∑ 𝜋𝑣𝑘ℎ𝑝𝑤𝑣𝑝𝑝∈𝑃 )𝑘∈𝐻−(𝑣) 𝑧𝑣𝑘ℎ = 𝑥𝑣ℎ, ∀𝑣 ∈ 𝑉, ℎ ∈ 𝐻+(𝑣)(12)         

 محدوديت های زير برای متغیرهای تصمیم برقرار است:

∑ 𝑤𝑣𝑝𝑝∈𝑃 = 1, ∀𝑣 ∈ 𝑉0,                                                          (13) 
 
∑ 𝑤𝑣𝑝𝑝∈𝑃 = 0, ∀𝑣 ∈ 𝑉1,                                                           (14) 

 نیز برقرار خواهند بود. 8تا  3نهايتا، معادالت 

  مدل حل -3-1

يک مسئله برنامه ريزی غیر خطی عدد صحیح  3مدل توصیف شده در بخش 

هم در تابع هدف و هم در معادالت  2محدب با بخش های غیر 1مختلط

محدودکننده می باشد. مسائلی اينچنین را می توان با بکارگیری روش های 

يا با بکارگیری روش ، و 4MLSL[9،10] ،  5VNS [11،12] نظیر  3ابتکاری

حل نمود.  [13،14](6sBBکه انشعاب و تحديد نامیده می شود ) εتقريب 

همچنین می توان با توجه به ساختار مدل برنامه ريزی غیرخطی، آنرا با دقت 

قابل قبول به يک مدل برنامه ريزی خطی تبديل نمود، و توسط روش های 

 مرسوم حل نمود.

  مراحل انجام روش مطابق زير است:

 𝑤𝑣𝑝𝑧𝑣𝑘ℎبطوريکه بتوان آنها را بصورت عبارت  توزيع تمام محصوالت .1

 نشان داد. 

                                                           
1. Mixed-Integer Nonlinear Programming problem (MINLP) 
2. Non-convex 
3. heuristic method 
4. Multi-Level Single Linkage  
5. Variable Neighborhood Search 
6. spatial Branch-and-Bound 

که متغیر خطی ساز نامیده  ζ𝑣𝑘ℎ𝑝با  𝑤𝑣𝑝𝑧𝑣𝑘ℎجايگزين نمودن متغیر  .2

 :خواهد شد 12می شود. بنابراين معادله 

𝛾′′3 = ∑ ∑ ∑ ∑ λ𝑣𝑘ℎ𝑝ζ
𝑣𝑘ℎ𝑝

𝑝∈𝑃ℎ∈𝐻+(𝑣)𝑘∈𝐻−(𝑣)𝑣 ∈𝑉

 

 و همچنین

∑ ∑ 𝜋𝑣𝑘ℎ𝑝ζ𝑣𝑘ℎ𝑝
= 𝑥𝑣ℎ, ∀𝑣 ∈ 𝑉, ℎ ∈ 𝐻+(𝑣)  𝑝∈𝑃𝑘∈𝐻−(𝑣)  (15) 

 :  است برقرار 16 رابطه آن، در که

(ζ𝑣𝑘ℎ𝑝 = 𝑤𝑣𝑝𝑧𝑣𝑘ℎ), ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘, ℎ ∈ 𝐻, 𝑝 ∈ 𝑃                    (16) 

 .شوند می نامیده کننده محدود شرايط که

 تواند می فقطζ𝑣𝑘ℎ𝑝  ، باشد می يک و صفر متغیر يک 𝑤𝑣𝑝 آنجائیکه از  .3

, 0} مقادير 𝑧𝑣𝑘ℎ} مطابق را 16 محدوديت معادله ترتیب، بدين. بپذيرد را 

 .نمود تعريف ذيل خطی محدودکننده نامعادالت

(ζ𝑣𝑘ℎ𝑝 ≥  0), ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘, ℎ ∈ 𝐻, 𝑝 ∈ 𝑃                           (17) 

(ζ𝑣𝑘ℎ𝑝 ≥ 𝑧𝑣𝑘ℎ), ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘, ℎ ∈ 𝐻, 𝑝 ∈ 𝑃                      (18) 

(ζ𝑣𝑘ℎ𝑝 ≤ 𝑧𝑣𝑘ℎ
𝑈 𝑤𝑣𝑝), ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘, ℎ ∈ 𝐻, 𝑝 ∈ 𝑃               (19) 

(ζ𝑣𝑘ℎ𝑝 ≤ 𝑧𝑣𝑘ℎ), ∀𝑣 ∈ 𝑉, 𝑘, ℎ ∈ 𝐻, 𝑝 ∈ 𝑃                       (20) 

تعريف شده اند،  16های روابط فوق براساس محدوديت رابطه محدوديت

𝑧𝑣𝑘ℎبطوريکه در آن 
𝑈  يک حد بااليی برای𝑧𝑣𝑘ℎ  به ازای𝑣 ∈ 𝑉  و

𝑘, ℎ ∈ 𝐻  می باشد. بايد توجه نمود که تا حد امکان می بايست حد بااليی

 دقیق انتخاب گردد، زيرا زمان رسیدن به جوابهای اطمینان بخش در مدل

با روش انشعاب و تحديد، بستگی به  برنامه ريزی خطی عدد صحیح مختلط

شود نامیده می 7کرومیکمک شرايط 20-17آن دارد. نامعادالت محدودکننده 

[15]. 

     8خطي بازنويسي روش در هامحدوديت -1-1-3

ها ها در روش بازنويسی خطی، با استفاده از محدوديتامکان تعیین محدوديت

 و متغیرها در مدل غیر خطی ذکر شده در ذيل صورت می گیرد: 

1و  𝑤𝑣𝑝با پارامتر محدودکننده  3محدوديت  − 𝑤𝑣𝑝  به ازائ هر 𝑝 ∈ 𝑃 

  hو   kبه ازای هر  𝑧𝑣𝑘ℎبا متغیرهای  14و  13های محدوديت

های خطی مطابق روابط ذيل بدست می آيد بر اين اساس، محدوديت

[16،17،18]. 

∑ ζ
𝑣𝑘ℎ𝑝

=𝑝∈𝑃 𝑧𝑣𝑘ℎ, ∀𝑣 ∈ 𝑉0, 𝑘, ℎ ∈ 𝐻                          (21) 
∑ ζ𝑣𝑘ℎ𝑝 =𝑝∈𝑃 0, ∀𝑣 ∈ 𝑉1, 𝑘, ℎ ∈ 𝐻                             (22) 

 
های کاهنده نامیده می اين روابط جزء روش فوق بوده و محدوديت

کمک  16به تعیین متغیر تعريف شده در رابطه  22و  21. روابط [19]ندشو

نموده و سبب آسان شدن حل مسئله می گردند. در مجموع، استفاده از برنامه 

و تحديد می تواند به کمینه سازی  ريزی خطی و بکارگیری روش انشعاب

γعبارت 
1

+ γ
2

+ γ3
کمک  15و  3براساس شرايط ذکرشده در روابط  ′′

و  14-13و  11-4براساس روابط  روش بازنويسی خطیهای نمايد. محدوديت

                                                           
7. McCormick   
8. Reformulation-Linearization Technique (RLT) 

 اجرا شود  vدر کارخانه pاگر طرح 
 در غیر اين صورت
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نشان  22و  21های کاهنده بصورت محدوديت کرومیکمکشرايط  همچنین

 .داده می شوند

 نتیجه گیري -4

 فرايند توصیف برای خطی غیر ريزی برنامه مدل يک ابتدا مقاله، اين در

 اين توانمی که شد داده نشان سپس. گرديد بیان توده زيست انرژی تولید

 متداول روشهای با آنرا و نمود، تبديل خطی ريزی برنامه مدل يک به را مدل

 و شد تعريف 15 رابطه مطابق جديد متغیر کار اين برای. نمود حل

 ،مدل اين. گرديد تعیین 22 و 21 روابط مطابق متغیر اين محدوديتهای

 مزارع از الکتريکی انرژی تولید های کارخانه يابی مکان برای ساختاری

 تولید شدن اقتصادی برای مناسب الگوی تواند می که دهد، می ارائه پیرامونی

 مزارع، جغرافیای موقعیت به توجه براساس الگو اين. باشد پذير تجديد انرژی

 آنها های فراورده و کشاورزی محصوالت بازارهای و کننده، تبديل صنايع

 .است شده تنظیم

 هاپیوستتقدير و تشکر و  -5

مولفین از دانشگاه بین المللی امام خمینی بخاطر فراهم نمودن امکاتات 

 تحقیقاتی برای انجام اين تحقیق تشکر و سپاسگزرای می نمايند.
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