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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 سازي گندمطرح بازنگري و تكميل مطالعات افزايش تأسيسات ذخيره 
مدير طرح پژوهش -1-2

 دكتر عبدالحميد مدرس نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 30/12/1379 تاريخ پايان پروژه: 07/01/1379 شروع پروژه:تاريخ  -1-3

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 پژوهش:كليات طرح  -3
 سازي گندمطرح بازنگري و تكميل مطالعات افزايش تأسيسات ذخيره: عنوان. 
 :سازي گندم. ها و متغيرهاي طرح افزايش تأسيسات ذخيرهها، دادهها، محدوديتفرضبررسي  مساله تحقيق 
 كاربرپسند (روزرساني اطالعات، ساخت پايگاه اطالعاتي مربوطه، طراحي و تدوين سيستم كامپيوتري به :هدفUser-

friendly ها.پيشين و در صورت نياز بهبود آن هاي مربوطه در مطالعاتارزيابي مدل)، بازنگري و 
 1370 -90 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :هاي موجود به انجام رسيده است.تحقيق حاضر با استفاده از مدارك و داده روش تحقيق 
 :هاي زماني.الگوهاي سري مدل مورد استفاده 
 :گزارش به شرح زير سازماندهي شده است. 7طرح حاضر در  خالصه فصول 

 به گردآوري و تحليل اطالعات پايه اختصاص يافته است. »اطالعات پايه«با عنوان اول  گزارش -

هاي در اين گزارش مدل .تشريح شده است »سازي گندميابي تأسيسات ذخيرههاي مكانمدل« دوم گزارشدر   -
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 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.067كد مستند: 

 3از 3 شماره صفحه: 
 شده است.بررسي ها و متغيرها) ها، دادهها، محدوديتبا جزئيات مربوطه (فرض طرحپيشنهادي 

فصل سازماندهي شده است. فصل اول به بررسي  4در  »يابيهاي مدل مكانبيني وروديپيش«با عنوان  دوم گزارش -
. در فصل دوم اطالعات و استاختصاص يافته سازي گندم هاي ساخت و تأسيسات ذخيرهاطالعات و برآورد هزينه

سال برآورد مصرف استاني گندم در سطح كشور براي  ،در فصل سوم ونقل گندم ارائه شده وهاي حملبرآورد هزينه
 1400توليد استاني گندم در سطح كشور براي افق نيز در بردارنده فصل چهارم برآورد آمده است.  1400افق پاياني 
 است. 

-هاي كشور براي سالسازي گندم در سطح استانيابي و برآورد ظرفيت تأسيسات ذخيرهنمدل مكا«گزارش سوم به  -

 اختصاص يافته كه گزارشي تكميلي و در قالب سه فصل است.» (گزارش تكميلي) 1390و  1385هاي 

و  1385هاي اي براي سالسازي گندم در سطح ناحيهبرآورد ظرفيت تأسيسات ذخيره«عنوان گزارش چهارم  -
اي براي دو نوع سازي گندم در سطح ناحيهنتايج برآورد ظرفيت تأسيسات ذخيره ،است. در اين گزارش» 1390
 ارائه شده است. 1390و  1385هاي افق بيني توليد گندم در سالپيش

اختصاص يافته » 1400سازي گندم در سطح استاني براي افق بازنگري و تكميل مطالعات ذخيره«گزارش پنجم به  -
سازي گندم در سطح استاني براي سال پاياني نتايج برآورد ظرفيت مورد نياز تأسيسات ذخيره ،در اين گزارش است.
 تشريح شده كه در قالب چند سناريو عرضه شده است. 1400افق 

تشريح شده است. در اين گزارش » هاي مدلها براي ايجاد وروديراهنماي ساختار پايگاه داده«در گزارش ششم  -
 اند.ها چگونه محاسبه و تخمين زده شدههاي مذكور چه ساختاري دارند و برخي از آنشده كه هركدام از دادهبيان 

 گنجانده شده است. »هاراهنماي استفاده از پايگاه داده« هفتمگزارش در  -

  :نتايج 

تعريف شده است،  طرح افزايش تأسيسات ذخيره سازي گندم به منظور بازنگري و تكميل جايي كه طرح حاضراز آن
ها و بهبود و بررسي سناريوها و الگوهاي بكارگرفته شده در آن مذكورروزرساني اطالعات مربوط به طرح نتيجه آن به

 است. سناريوها و الگوهابرخي از 
 واژگان كليدي: -4

 بيني.، پيشيابي، برآوردمكانسازي، ذخيرهگندم، 
Wheat, Storage, Locating, Estimate, Forecast.

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -1
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