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  چکیده

کلیه واحدهایی که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان هاي مواد،اطالعاتی و مالی به  منظور ساخت و فروش یک محصول به 
اجزاء  برنامه ریزي  نیتر سختیکی از .هم مرتبط می شوند، شبکه اي از روابط و فرآیندها به نام زنجیره تأمین را به وجود می آورند

 نیتر مهمدر نظر گرفتن پارامترها در شرایط عدم قطعیت یکی از  .هاست آني تولیدي، طراحی کارآمد زنجیره تأمین ها شرکت
قرار دارد و  ها سکیرزنجیره تأمین در معرض انواع . گذارد یمي طراحی زنجیره تامین است که بر عملکرد کل شبکه تأثیر ها یژگیو

ي بسیاري براي مدل سازي و بهینه سازي آن انجام شده ها تالشاز این رو . طراحی آن نقش مهمی در کاهش ریسک  داردي  نحوه
بدین .با توجه به اهمیت این مسأله، هدف این مقاله توسعه ي مدل قطعی شبکه توزیع تک هدفه در یک زنجیره تأمین میباشد.است

 عدم قطعیت همراه با نوسانات نرخ ارز ه مسئله ،از برنامه ریزي احتمالی جهت مشارکت منظور، همزمان با وارد کردن متغیر زمان ب

در پایان مدل چند .به یک مدل احتمالی چند هدفه توسعه میدهیم استفاده می کنیم و سپس با کمی سازي ریسک مالی، مدل را 
  .شود یمهدفه تحت شرایط ریسک مالی ارائه 

  کلمات کلیدي 

  مدیریت ریسک، برنامه ریزي احتمالی، ریسک مالیزنجیره تأمین، 

supply chain redesign under financial risk  

S.Dehghan manshadi ,S. Khodamoradi 

ABSTRACT 

   All units are legally separate and material flows, and financial information in order to build and sell a 

product can be connected to a network of relationships and processes to create the supply chain.One of the 
hardest parts of planning a production company , streamlined design of their supply chain . Considering 

parameter uncertainty in supply chain design is the most important characteristic that affects the overall 

network performance.The supply chain is exposed to various risks, and how to design a key role in reducing 

the risk. Therefore, many attempts have been applied to modeling and optimization. Given the importance of 

this issue, this paper aims to develop a deterministic model of the distribution network in a supply chain is a 

single objective. Meant to coincide with the time variable the issue of contingency planning for participation 

uncertainties associated with the demand, cost of production and transportation costs, and then used to 

quantify the financial risk model to a multi-objective probability model development process., in the multi 

objective model under financial risks is provided. 
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   مقدمه - 1

 زنجیره دیدگاه .هستند دخیل غیرمستقیم و مستقیم طور به مشتري یک نیاز برآوردن در که است واحدهایی کلیه شامل تأمین زنجیره یک 

 داشته وجود تأمین هاي زنجیره بین بایستی می باشد داشته وجود ها شرکت بین اینکه جاي به رقابت که است شده نهاده بنا واقعیت این بر تأمین

 در خود کنترل به را هزینه عامل تا دارند تامین زنجیره اثربخش و کارا مدیریت به نیاز خود، رقابتی توان افزایش براي تجاري هاي سازمان. باشد

 در اما است داشته ریسک روي بر زیادي تأکید همواره تامین زنجیره مدیریت چه اگر .[7]کنند ارائه مشتري خواست مطابق محصولی و آورده

 زنجیره ریسک مدیریت وموضوع تامین زنجیره  هاي پیچیدگی افزایش جهانی،و کنندگان تامین از جهانی،استفاده رقابت دلیل به اخیر سالهاي

 قابلیت کاهش موجب شده، تامین زنجیره در قطعیت عدم ایجاد به منجر که عواملی بروز. [5]است کرده جلب خود به را بسیاري توجهات تامین

تعریف زیر . است ضروري ها قطعیت عدم این با مقابله و شناسایی براي ریسک مدیریت نتیجه در.شود می آن پذیري آسیب افزایش و زنجیره تحمل
ردن ابزارهاي ب مدیریت ریسک زنجیره تامین،هماهنگ سازي اجزاء زنجیره تامین در به کار:براي مدیریت ریسک زنجیره تامین ارائه شده است

  .[2]باشد تیک یا منابع میهاي مربوط به لجس هاي ایجاد شده توسط فعالیت ها وعدم قطعیت با ریسک مدیریت ریسک، مقابله

 و آزرون همکاران، وکارنیرو یوووهمکاران، مقاالت به توان می تأمین زنجیره در  ریسک مدیریت  زمینه در شده انجام  هاي پژوهش جمله از
  :به شرح زیر اشاره کرد همکاران

دومرحله اي براي مدیریت ریسک چند زنجیره عرضه جهانی  چندهدفهاز یک برنامه ریزي احتمالی  2009و همکارانش در سال 1یوو 
و براي بهبود برنامه ریزي تصافی از یک چارچوب شبیه سازي استفده . محصوالت شیمیایی تحت عدم قطعیت تقاضا و نرخ حمل و نقل پرداختند

2کارنیرو.[6] زنه هزینه و ریسک را بهینه کردندکردند و موا
مدل احتمالی دو مرحله اي مبتنی بر سناریو براي یک  2010و همکارانش در سال  

حداکثر کردن سود سهامداران بود که طی چندین سناریو به سی وشش میلیون دالر  ها آنهدف .یت ریسک زنجیره عرضه نفت ارائه دادندرمدی
برنامه  2008در سال  و همکاران3ونآزر[3] . در فرایندهاي تصمیم گیري است رسید که نشان داد در نظر گرفتن عدم قطعیت یک گام اساسی

 تقاضا ها آن.شامل مراکز تولید و توزیع تحت شرایط عدم قطعیت توسعه دادند تأمینبراي طراحی زنجیره ي  تک دوره اي  چندهدفهریزي احتمالی 

  .[1]را به عنوان پارامترهاي احتمال در نظر گرفتندمحصول  هزینه هاي پردازش تأمین کنندگان و

 اغلب جریان این .است، جریان مالی اطالعات و کاال جریان کنار درتأمین، زنجیره در گیري تصمیم فرایند بر تأثیرگذار و مهم جریان سه از یکی

  پایـان  سـرمایه  بازگشـت  و مشـتریان  از درآمـد  حصـول  با و شده آغاز زنجیره در موردنیاز اقالم تأمین و ها گذاري سرمایه براي اعتبار ازتخصیص

 پول، زمانی ارزش در زمانی،تغییراتی تأخیرات این با همزمان . نوسانات اقتصادي و تأخر زمانی است جریان، دراین تأثیرگذار و مهم کتهن.یابد می 

 قطعیت عدم پارامترهاي از کیدر نتیجه ی. شود گیري فرایندتصمیم از حاصل نتایج در تغییراتی ایجاد به منجر میتواند خود نوبه به که شده ایجاد

  طراحـی  مـدل  یـک  در مالی ریسک نشدن گرفته نظر در به توجه با و منظور همین به .،نرخ ارز و ریسک مالی می باشدتأمین زنجیره  طراحی در

  مـالی  ریسـک  نـرخ ارز و  و زمـان  پـارامتر  کـردن  لحاظ با سلیم توسط شده ارائه ریاضی مدل توسعه به مقاله این در ، تأمین زنجیره توزیع شبکه

  .پردازیم می

   وزمان ریسک بدون مسئله مدل تعریف - 2

  .تابع هدف این مسئله به کاهش هزینه هاي زنجیره تأمین می پردازد.میکنیم توصیف  را تأمین زنجیره طراحی قطعی مدل یک ابتدا ما
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 میتصم يرهایمتغ                                                                   مدل يپارامترها

                                                                                                              

(1.1)  Min ∑ 1 × cb + ∑ wd × cb1 + ∑ 1 × + ∑ ∑ α × x11 + ∑ ∑ S11 × ∝  

  محصول، دیتول نهیهز ،رانبا تیظرف شی،افزا کارخانه تیظرف شیافزا به مربوط يها نهیهز کل يساز نهیکم معادل مسئله هدف تابع،)1.1( رابطه

  .باشد یم عیتوز مراکز به انبار از محصول عرضه نهیهز انبار، به کارخانه از محصول ارسال نهیهز

 

1( . )2   =

1

 

  . انبارهاست ظرفیت انبارها،معادل به کارخانه از ارسالی جریان کل که کند می تضمین) 1.2(محدودیت 

)1.3(  >=∑ D1  

  .کند نیتأم را انیمشتر يتقاضا دیبا کارخانه توسط يدیتول يکاال انیجر که کند یم نیتضم) 1.3( رابطه

(1.4) 

1

≤  

  .دهد یم نشان را کاال انیجر ارسال يبرا انبار تیظرف تیمحدود) .41( رابطه

 )1.5(  

1

≥ S

1

 

  .دهد می نشان را انبار به ارسالی مواد جریان ارسال و عرضه بین توازن )1.5(رابطه 

 یافته توسعه مسئله  - 3

 و تولید هزینه قطعیت عدم مشارکت براي اي مرحله دو احتمالی ریزي برنامه روش  از فوق، مدل به زمان متغیر کردن اضافه با همزمان اکنون
   اصالح ،مدل مالی ریسک سازي کمی با سپس و کنیم می استفاده که در این مسئله ناشی از پارامتر احتمالی نرخ ارز می باشد، نقل و حمل هزینه

I     بالقوه يها کارخانه مجموعه  x  

      

  ام k انبار به ام i کارخانه از یارسال مواد زانیم

K  کارخانه دیتول زانیم     بالقوه يانبارها مجموعه i ام  

Z  کارخانه از عرضه زانیم   کاال عیتوز  مناطق مجموعه k عیتوز مرکز به ام z ام  

  	  اماiکارخانه تیظرف شیافزا نهیهز     
     

  نصورتیرایدرغ وصفر ابدی تیظرف شیافزا ام i کارخانه اگر 1 برابر

cb k  wd انبار ظرفیت افزایش هزینه 

      

  نصورتیرایغ در وصفر ابدی تیظرف شیافزا ام k انبار اگر 1 برابر

  α   ام k انبار به ام i کارخانه از کاال نقل و حمل نهیزه 

  

    

∝    

      

      Z عیتوز مراکز به ام k انبار از کاال نقل و حمل نهیزه

  

Ci 

 

  امiکارخانه دیتول هنیهز

    

  

    

      امi کارخانه از ام z عیتوز مرکز يتقاضا زانیم

      

      	ام k انبار تیظرف
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  .شود یم ارائه ریسک شرایط تحت شده

  

 تخمین توانند می یا و اند شده شناخته یا احتمالی پارامترهاي به مربوط احتمالی هاي توزیع که است استوار فرض این بر احتمالی ریزي برنامه مدل

 متغیرهاي انتظار مورد مقدار و باشد پذیر امکان تصمیم متغیرهاي تمامی براي که است هایی جواب کردن پیدا ها مدل این در هدف. شوند زده

 ها داده که است اساس نیا بر اول مرحله میتصم يرهایمتغ ، يا مرحله دو یاحتمال يزیر برنامه در .کند مینیمم را احتمالی  متغیرهاي و تصمیم

 يپارامترها عیتوز طیشرا به  دوم مرحله میتصم يرهایمتغ. باشند نداشته یبستگ ندهیآ مشاهدات به باشندو موجود يریگ میتصم زمان در دیبا
 یم اول مرحله انتظار مورد ریمقاد مجموع شامل معموأل اول ،مرحلهيا مرحله دو یاحتمال يزیر برنامه تیماه به توجه با.دارند یبستگ یاحتمال
  .[1] .باشد

 ریز بصورت مرحله دو يزیر برنامه مدل ونرخ ارز وجود دارد  احتمالی يپارامترها صیتشخ از بعد انبار، و کارخانه تیظرف شیافزا که دیکن فرض
  :شود یم فرموله

 
(2.1)  

 

Min∑ ∑ 1 × cb + ∑ ∑ wd × cb111 + ∑ ∑ ∑ α × x111 + ∑ ∑ ∑ S11 × ∝1 +
[G(y ,wd ,ER	 )                                                                                                              

G(y کهیبطور ,wd ,ER	  :باشد یم ریز ي مسئله ي نهیبه مقدار (

 
(2.2) 

 
Min∑ ∑ C1 × X × ER	1                                                 

 
 
 

(2.3)  

 

=

1

 

 
 

 

  یافته توسعه مدل تصمیم متغیرهاي   یافته توسعه مدل پارامترهاي 

I      بالقوه يها کارخانه مجموعه  x  

      

  ام k انبار به ام i کارخانه از یارسال مواد زانیم

    K بالقوه يانبارها مجموعه    

     

  ام i کارخانه دیتول زانیم

    Z کارخانه از عرضه زانیم   کاال عیتوز  مناطق مجموعه k عیتوز مرکز به ام z ام  

   cbit  کارخانه تیظرف شیافزا نهیهزiدوره در ام t ام     	      

  

 وصفر ابدی شیافزا t دوره در ام i کارخانه تیظرف اگر 1 برابر 

  نصورتیرایدرغ

  

cb   

   

              ام t دوره در ام k انبار ظرفیت افزایش هزینه

  

wd   ابدوصفردری  شیافزا t دوره در ام k انبار  تیظرف اگر 1 برابر 

α  نصورتیا ریغ ∝      امt دوره در ام k انبار به ام i کارخانه از کاال نقل و حمل نهیهز   ام Z عیتوز مراکز به ام k انبار از کاال نقل و حمل نهیهز 

  امt دردوره

    

		C    

    

  ام t دوره در امiکارخانه دیتول هنیهز

  

    

  Dizt  عیتوز مرکز يتقاضا زانیم z کارخانه از ام iدوره در ام t ام  

  

    

      ام t دوره در ام k انبار تیظرف 

ER	       ام lام طی سناریوي  tنرخ ارز در دوره  
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  گروه مهندسی صنایع 

(2.4)                           

1

=  

 
 

(2.5)  

 

1

≤  

(2.6)  

1

≥ S

1

 

G(yي نهیبه مقدار که دیریبگ نظر در.باشد یم هیاول مدل همانند افته،ی توسعه مدل در) 2.2( - )2.6( روابط فیتعر ,wd ,ER	  مسئله از (

y اول مرحله يریگ میتصم يرهایمتغ از است ی،تابع) 2.2( - )2.6(دوم مرحله ,wd  یبستگ احتمالی نرخ ارز يپارامترها  شدن مشخص به که 
 آنها رخداد احتمال ندهیآ در که هستند یحاالت ،ویسنار. شودیم زده نیتخم يساز ویسنار ، از استفاده با یاحتمال يپارامترها مقاله نیا در .دارد

  .است يریگ اندازه قابل ویسنار هر رخداد احتمال ،یاحتمال يزیر برنامه مسائل در.است شتریب

  یمال سکیر يساز یکم - 4

 با همراه یمال سکیر. کنندیم فیتعر نیمع نهیهز سطح به یدسترس عدم احتمال را تیقطع عدم با رهیزنج یطراح یمال سکیر مدل نیا در

 : شود یمبه صورت زیر تعریف  ،	tدوره در  δنیمع بودجه

(3.2) Risk=∑ ×1  

=  (3.2.1)								  .شود می تعریف زیر صورت به سناریو هر براي که است دودویی متغیر یک و باشد t در دوره ام L سناریوي رخداد احتمال 	بطوریکه
1									 	 > 																																																																												0									 ℎ 																																																																																											 

  .می باشد tدر دوره   ام L سناریوي  با مرتبط نهیهز مجموع ،با فرض اینکه 

  مالی مدل نهایی توسعه یافته با لحاظ کردن ریسک - 5

V مدل چندهدفه نهایی با لحاظ کردن ریسک بصورت زیر می باشد.بگیرید نظر در بزرگ بسیار  مثبت مقدار یک عنوان به را. 

(3.1) 

  

Min∑ ∑
1 × cb + ∑ ∑ wd × cb111 + ∑ ∑ ∑ S11 × ∝1 +  ∑

1  (∑ ∑
1 × ×1 ER	lt )  

 .مربوط به هزینه مورد انتظار یا مجموع هزینه مورد انتظار زنجیره می باشد ، تابع هدف اول مسئله است که)3.1(رابطه 

  

(3.2) Min ∑ ×1  

 .ع هدف دوم مسئله است که مربوط به ریسک مالی می باشد، تاب)3.2(رابطه  

 
 

(3.3)  

 

=

1

 

 
 

(3.4)                           

 

1

=  
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(3.5)  

1

≤  

(3.6)  

1

≥ S

1

 

 .همانند مدل اولیه است) 3.3( -)3.6(تعریف رابطه 

(3.7)   ∑ ∑ RM ,11
 
× ∝ , + ∑ ∑ ∑ ∝ × x111 + ∑ ∑ ∑ S11 × ∝1 	+ ∑ ∑ 1 ×1

× ER	lt  −	 ≤ 
 ×  V                                                             

  

باشد، مقدار متغیر باینري مربوط به ریسک  δام بیشتر از بودجه معین  Lنشان می دهد که در هر دوره اگر هزینه کل براي سناریوي  (3.7)رابطه 
  .شود یماست که موجب افزایش ریسک مالی  1برابر 

  مطالعه موردي-6

کارخانه  3داراي  که  استفاده کردیم براي پنج دوره زمانی  سنگ معدنی از یک مطالعه موردي در یک هلدینگ   دلسنجش اعتبار م منظوربه 
روش  براي حل مدل از روش.می باشد )بالقوه انبار بالفعل و یک انبار 2(انبار 3و  است) کارخانه بالفعل و یک کارخانه سنگ بري بالقوه 2(سنگ بري

1میل به هدف
 فضاي در اگر.سازند می را برآورده شده تعیین پیش از هدف یک که است هایی جواب یافتن روش این در اصلی ایده .استفاده کردیم 

 طبیعی طور به مساله این چندهدفه سازي بهینه مسایل در( سازد  برآورده شده را تعیین پیش از هدف نقطه که باشد نداشته وجود جوابی هدف،

 .مطلوب داشته باشند هدف از را انحراف میزان کمترین که است هایی جواب یافتن ، هدف)برقراراست

  سازدمیفرموله سازي مساله طراح را قادر.این روش شامل بیان مجموعه اي از اهداف طراحی می باشد که با مجموعه اي از اهداف مرتبط می باشند

اهمیت نسبی اهداف توسط بردار وزن کنترل می شود و به منظور بیان شکل استاندارد مدل .تا نسبتا اهمیت اهداف طراحی اولیه را تشخیص دهد
  bزا به عنوان توابع نسبی مرتبط با هدف،gبه منظور  فرموله سازي مدل نیل به هدف از مقادبر .پیشنهادي می توان از فرموله سازي زیر استفاده کرد

  .[1]به عنوان وزن توابع استفاده می کنیم wبه عنوان مقدار بهینه هدف و از 

 

 )4.1(  
min w                                                    

(4.2) 

  

Min∑ ∑ 1 × cb + ∑ ∑ wd × cb111 + ∑ ∑ ∑ S11 × ∝1 +  ∑
1  (∑ ∑ 1 × ×1 ER	lt )	– g1 w ≤  b1  

)3 . 4(  
∑ ×1  – g2 w ≤  b2                                

 

 

(4.4)  

 

=

1

 

 

 

(4.5)  

 

1

=  

 

 

(4.6)  

 

1

≤  

(4.7)  

1

≥ S

1

 

                                                        
١
 Goal attainment 
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هاي تاریخی تحت سه  ارامتر احتمالی نرخ ارز با استفاده از دادهپ .آمده است 4-5و 3-5و 2-5در جدول  هزینه هاي حمل ونقل و تقاضا
 جوابهاي پارتو ناشی از .آمده است 1-5که در جدول  تخمین زده شد 35.و  25.و 4.رخداد سناریوي خوشبینانه، واقع بینانه، بدبینانه با احتمال 

  :است آمده 4-5جدول  طی هفت سناریو در با استفاده از  دوره زمانی  پنج  براي ایج حل مدلنت

  جوابهاي پارتو : 1-5جدول 

Mean Risk   G2  G1 

  385403.2   0  305404  .0001  .9999  

  385403.2  0  305404  .00005  .99995  

  345403  5  250401  .0001  .9999  

345403  5  250401  .00005  .99995  

345400 4.8  305404  .4  .6  

345401  4.8  305404  .9  .1  

 

  افزایش یزان ریسک مقادیرکاهش میزان بودجه مورد انتظار ،م تابع هدف ریسک وبا افزایش وزن  مشهود است ، 1-5انطور که در جدول مه

 385403.2، هزینه از 5به  0نسبتأ باالیی را به خود اختصاص داد با افزایش ریسک از میزان . همچنین ریسک با هزینه رابطه عکس دارد. می یابد

  نوسان شدید نرخ ارز طی پنج سال اخیر  ناشی از   4.8و  5از سوي دیگر مقادیر نسبتأ باالي ریسک، . رسیده است 345403میلیون تومان به 

  .ت، می باشدتومان رسیده اس 3433تو مان به  993می باشد که از میزان 

  

  

 

 نتیجه گیري -7

با جهانی شدن بازارها به دلیل افزایش رقابت جهانی،تالش براي کسب مزیت رقابتی و استفاده از تأمین کنندگان جهانی موجب پیچیدگی 
از این رو در این مقاله . شود یمسبب افزایش ریسک و عدم قطعیت در زنجیره  ها یدگیچیپاین . اطالعاتی و فیزیکی در زنجیره تأمین شده است

بدین منظور، همزمان با وارد کردن متغیر زمان به مسئله ،از برنامه ریزي .باشد یمدل قطعی شبکه توزیع تک هدفه در یک زنجیره تأمین م ي توسعه
سپس ریسک مالی را به صورت هدفی .میکن یماحتمالی جهت مشارکت عدم قطعیت همراه با تقاضا، هزینه تولید و هزینه حمل و نقل استفاده 

سنتی بوده که یک تابع بهینه سازي از نوع  يها مدلدر این مقاله، مشکالت  چندهدفهرویکرد  يریکارگ بهعلت .میکن یمل اضافه جداگانه به مد
  تا قابل جمع کردن با سایر  نمودند یمو همه اهداف را به شکل هزینه بیان  گرفتند یمحداقل سازي هزینه در نظر 

رد بررسی، تابع هدف ریسک به صورت هدفی مستقل از هزینه هاي زنجیره تأمین مطرح گردیده است و بنابراین در مدل مو.هزینه هاي موجود باشد
 در گردد یم پیشنهاد ،مسئله مدل نمودن تر یواقع منظور به.تحت شرایط ریسک مالی ارائه شده است  چندهدفهبراي اولین بار، مدل احتمالی پویاي 

گنجانده شود و   مسئلهدر . . . اري و ذمانند ایجاد واحدهاي حمل و نقل،بررسی تغییر قیمت فروش، سرمایه گ ییها تیمحدودآتی  تحقیقات
 .در تخمین پارامترهاي ریسک، از روش شبیه سازي و شبکه عصبی استفاده کرد توان یمهمچنین 
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  ضمیمه- 8

  

  تخمین پارامتر احتمالی نرخ ارز: 1-5جدول

  

  

  

  )ن ریالمیلیو(هزینه حمل و نقل هر تن سنگ از واحد سنگ بري به انبار: 2- 5جدول 

 

 انبار جنوب انبار شمال انبار مرکزي 

 123 133 153 1واحد 

 833 633 173 2واحد

 163 233 833 3واحد

  سناریو  دوره زمانی

 
 

 

T=1 

 9269.7 خوشبینانه

 

 9694.775 واقع بینانه

 

 13369.63 بدبینانه

 

 

 
 

 

T=2  

 9938.35 خوشبینانه

 

 9984.425 واقع بینانه

 

 13353.13 بدبینانه

 

 

 

T=3  

 13337.95 خوشبینانه

 

 13593.8 واقع بینانه

 

 13919.35 بدبینانه

 

 
 

T=4  

 13657 خوشبینانه

 12285 واقع بینانه

 16789 بدبینانه

 

T=5  

 18193 خوشبینانه

 26172 واقع بینانه

 34212 بدبینانه
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 )میلیون ریال(هزینه حمل ونقل از انبار به مراکز توزیع: 3- 5جدول 

 

 

 3واحد 2واحد 1واحد

 333 173 113  انبار مرکزي

 213 133 633 انبار شمال

 133 213 153 انبار جنوب

 

 

 

 

نهاییمیزان تقاضاي : 4- 5جدول       

 )متر مربع(تقاضا

سنگ  کارخانه

 بري
d1 d2 d3 d4 d5 

1 268,554 295,439 324,953 357,445 393,193 

2 164,854 176,394 188,741 231,953 216,393 

3 48,312 51,694 55,312 59,184 63,327 

 754,133 694,776 643,212 593,347 543,916 جمع

 
 1واحد سنگ بري  )مترمربع(تقاضا

 
 5 4 3 2 1 دوره

 196,595 178,723 162,475 147,735 134,277 1منطقه  3.5

 117,957 137,234 97,485 88,623 83,566 2منطقه  3.3

 78,638 71,489 64,993 59,382 53,711 3منطقه  3.2

  
268,554 295,439 324,953 357,445 393,193 

 
 2واحد سنگ بري )مترمربع(تقاضا

 
 5 4 3 2 1 دوره

 138,345 133,977 94,371 88,197 82,427 1منطقه  3.5
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 64,827 63,586 56,622 52,918 49,456 2منطقه  3.3

 43,218 43,391 37,748 35,279 32,971 3منطقه  3.2

  
164,854 176,394 188,741 231,953 216,393 

 
 3واحد سنگ بري  )مترمربع(تقاضا

 31,664 29,592 27,656 25,847 24,156 1منطقه  3.5

 18,998 17,755 16,594 15,538 14,494 2منطقه  3.3

 12,665 11,837 11,362 13,339 9,662 3منطقه  3.2

  
48,312 51,694 55,312 59,184 63,327 


