
 
 

  متعددة المراحلاستخدام البرمجة الخطیة  في حل مشكلة النقل ال

  عمر محمد ناصر حسین العشاري

  

33 
 

Vol: 7 No: 4, October 2011 ISSN: 2222-8373  

 

  

  استخدام البرمجة الخطیة في حل مشكلة النقل المتعددة المراحل

  
  عمر محمد ناصر حسین العشاري

  كلیة االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد
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  الخالصة

طرق النقل التقلیدیة تعجز عن حل مشكلة یھدف البحث الى بناء نموذج برمجة خطیة لمشكلة النقل ذات المرحلتین حیث ان 

ستخدام االنقل الكثر من مرحلة( یمكن تعمیم النموذج لمشكلة نقل متعددة المراحل)  حیث تم التنبؤ بكمیة الطلب ومن ثم 

ھا التجاریة تحلیل ما بعد االمثلیة الیجاد الكمیات المثلى المنقولھ وباقل كلفة كلیة ممكنھ. وقد تم  تطبیق النموذج في شركة الم

  المحدوده.
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  المقدمة

ان البرمجة الخطیة ھي عبارة عن اسلوب ریاضي یستخدم في ایجاد الحل االمثل لكیفیة استخدام المشروع لموارده وتشیر 

في  كلمة خطیة الى ان العالقات بین المتغیرات ھي عالقة خطیة اما كلمة برمجة فتشیر الى التكنیك الریاضي المستخدم

  ایجاد الحل .

یستخدم في حل المشاكل المتعلقة بتخصیص الموارد النادرة من  (Linear Programming)ان اسلوب البرمجة الخطیھ 

االستخدامات البدیلة المتاحة افضل تخصیص بھدف تعظیم دالة منفعة متخذ القرار وذلك بتخصیص الموارد المتاحة بصورة 

او تدنیة الكلفة اذا كان الھدف ھو تقلیل  (profit maximization)لھدف تعظیم الربح تحقق اقصى ارباح ممكنة اذا كان ا

برمجة خطیھ على اساس تقلیل كلفة النقل  نموذج واغلب مشاكل النقل یتم صیاغتھا بوساطة (cost minimization)الكلفة 

  .   (cost minimization)ان نموذج النقل ھو من النوع تقلیل الكلفة 

ا بھذا البحث بالتنبؤ بكمیة الطلب ومن  ثم  تحویل انموذج النقل الى انموذج برمجة خطیة حیث تم ایجاد الحل االمثل لقد قمن

 sensitivity)ومن ثم تم استخدام تحلیل مابعد االمثلیة او ما یسمى بتحلیل الحساسیة WinQSBباستخدام البرنامج الجاھز 

analysis) منقولة باستخدام اقل التكالیف.للوصول الى الكمیات المثلى ال  

لقد تم تطبیق الدراسة في شركة المھا التجاریة المحدودة الستیراد المواد الغذائیة حیث تم اخذ منتج واحد من منتجاتھا وھو 

  الحلیب المجفف  كونھ یمثل اكثر انواع المواد الغذائیة التي تستوردھا الشركة طلبا في السوق المحلیة .

  ة البحث ھي كاالتي  :ان محاور منھجی

المحور االول: الجانب النظري حیث یتضمن المفھوم النظري للبرمجة الخطیة ونموذج النقل وكذلك اسلوب التنبؤ المستخدم 

  في الدراسة .

المحور الثاني: الجانب التطبیقي حیث یتناول التنبؤ بالطلب على الحلیب الجاف ومن ثم بناء انموذج ریاضي لمشكلة النقل 

ت المرحلتین والتي تتم في الشركة ومن ثم استخدم اسلوب تحلیل ما بعد االمثلیة لرسم السیاسة المثلى لعملیة نقل الحلیب ذا

  الجاف باقل التكالیف.

المحور الثالث: یتضمن ھذا المحور اھم االستنتاجات والتوصیات التي تم التوصل الیھا من خالل ھذا البحث والتي تفید 

  مین في ھذا المجال.الباحثین والمھت

  

  الجانب النظري

  مقدمة عن البرمجة الخطیة 

المثلى  (x1…x2…x3………xn)ان اسلوب البرمجة الخطیة یعالج المشاكل المختلفة ببناء نموذج حیث یقوم بایجاد قیم 

او   (maximization profit)والتي تحقق اكبر منفعة ممكنة لمتخذ القرار سواء كانت دالة الھدف من نوع تعظیم االرباح 

  (minimization cost).تقلیل التكالیف 
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  شروط البرمجة الخطیة

 .القدرة على تحدید المشكلة موضوع البحث تحدیدا ریاضیا دقیقا .1

.محدودیة الموارد البشریة والمادیة الخاضعة للبرمجة مثل محدودیة راس المال .. عدد العمال ...البضاعة 2

 تاجیة  وغیرھا .المستورده.... الطاقة االن

 .امكانیة التعبیر عن الفعالیات او المتغیرات موضوع البرمجة بصورة رقمیة .3

  .ان تكون العالقة بین المتغیرات ھي عالقة خطیة .4

 x1.توفر استخدامات تنافسیة للموارد البشریة والمادیة موضوع البرمجة الخطیھ مثال انتاج منشأة سلعتین 5

  . x2و 

  

  ة للبرمجة الخطیة الصیغة الریاضی

  ان الصیغة الریاضیة للبرمجة الخطیة ھي كاالتي :

Max(Min)Z= C1X1+C2 X2+…………. +CiXi +………….CnXn 

الوحدة الواحدة من المنتج   )ھي معامل رقمي یمثل ربح (كلفة i Cوان iھي عدد الوحدات المنتجة من المنتج  i Xحیث ان

iX  حیث انi=1…………….n .  

  

  یة فھي تعرف كما یاتي:اما القیود الخط

a11 X1+a12X2+………………………… a1nXn(<=,>=,=) b1 

a21 X1+a22X2+………………………… a2nXn(<=,>=,=) b2 

 

 

 

 

am1 X1+am2X2+………………………… amnXn(<=,>=,=) bm 

 

   iX(i=1,2,……..,n)0=<شرط عدم السلبیة  

  تمثل عدد القیود   mھي عدد المتغیرات و nحیث ان 

jb ن الموارد ,قیمة المتاح مija  تمثل احتیاجات المنتجi  من الموردj  : حیث ان  

j=1,2,…………….. n 

i= 1,2,…………….. m   
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  طرائق حل مشكلة البرمجة الخطیة 

  ھناك ثالثة طرق رئیسیة تستخدمھا بحوث العملیات لحل مشاكل البرمجة الخطیة وكما یاتي :

ة بیانیة بسیطة جدا تستخدم رغم بساطتھا في معالجة مشاكل : وھي ادا (Graphic Method)طریقة الرسم البیاني .1

متعدده في مجال التسویق واالنتاج واالفراد وغیرھا من المجاالت االداریة حیث تشترط ھذه الطریقة وجود ثالثة 

ومن  متغیرات على االكثر بسبب تعذر رسم اكثر من ثالثة ابعاد ھندسیة على الورق حیث یتم رسم دالة الھدف والقیود

 ثم ایجاد منطقة الحل االمثل . 

: وھي تمثل اسلوبا اخر من اسالیب البرمجة الخطیة  (THE ALGEBRAIC METHOD) طریقة الحل الجبري .2

 وھذه الطریقة تتمیز باتساع استخدامھا في حالة زیادة عدد المتغیرات عن اثنین .

من قبل العالم االمریكي  1947ریقة االول مرة عام : لقد استخدمت ھذه الط (Simplex Method).الطریقة الثنائیة 3

دانتز وھي اوسع نطاقا من الطریقتین السابقتین وھذه الطریقة تتمیز بكونھا تتكون من عملیات ومراحل متكرره حیث 

تمثل كل مرحلة حال قائما بذاتھ مع مالحظة ان كل حل افضل من سابقھ وھكذا حتى الوصول للحل االمثل كما ان لكل 

من ھذه الحلول دالة الھدف الخاصة بھ . وعلى العموم تتمیز ھذه الطریقة بدرجة عالیة من الدقة والكفاءه في معالجة  حل

  مشكالت البرمجة الخطیھ بغض النظر عن عدد المتغیرات وسوف نستخدم ھذه الطریقة في حل المشكلة قید البحث.

 

   (transportation model)نموذج النقل  مقدمة عن

فكرة نماذج النقل على اساس النقل االقتصادي للوحدات االنتاجیة المتجانسة من مصادر االنتاج او التسویق الى مواقع  تقوم

الطلب او االستھالك او بعبارة اخرى فأن نموذج النقل ھو خطة النقل لعدد من المنتجات (سلع او خدمات) من عدد من 

  الطلب او االستھالك باقل كلفة نقل ممكنھ . مصادر االنتاج او التجھیز الى عدد من مواقع 

  ان نموذج النقل یعتمد على االفتراضات االساسیة االتیة :

  . (Homogeneous). ان جمیع المواد المنقولة بین المصادر ومناطق الطلب متجانسة 

  . عدم وجود عوائق للنقل بین أي مصدر للتجھیز واي موقع للطلب .

  توفرة لدى المصدر یساوي مجموع كمیة الطلب في المواقع.. ان مجموع كمیة الطلب الم

  . ان تكالیف نقل المواد بین أي مصدر واي موقع للطلب معروفة ولن تتغیر في االمد القریب.

  . ان كلفة النقل بین أي مصدر واي موقع ال تتغیر بتغیر كمیة المواد المنقولة .

  ف النقل الكلیة بین مصادر التجھیز ومناطق الطلب واالستھالك .. ان الھدف الرئیس لمشكلة النقل ھو تخفیض تكالی

  

  االنموذج الریاضي لمشكلة النقل 

   nونفترض عدد مناطق الطلب ھي   mنفترض ان عدد المصادر ھو  .1

عن عبارة   (i), حیث ان  (j)الى منطقة الطلب  (i)نفترض ان تكلفة نقل الوحدة الواحده من المواد المنقولة من المصدر  .2

  .ijCوان ھذه الكلفة ھي  nالى  1عبارة عن رقم من  (j)و  mالى  1رقم من 



 
 

  متعددة المراحلاستخدام البرمجة الخطیة  في حل مشكلة النقل ال

  عمر محمد ناصر حسین العشاري

  

37 
 

Vol: 7 No: 4, October 2011 ISSN: 2222-8373  

وان  iaیحتوي على  (i)ان كل مصدر یحتوي على كمیة من البضاعھ تصل الى حد معین ولنفترض ان المصدر  .3

 . jbھي  (j)احتیاجات كل منطقة طلب 

 . ijXنفترض ان الكمیة المنقولة ھي  .4

ومن ثم ایجاد الحلول لھا نقوم بوضع مشكلة النقل على شكل جدول وھذا الجدول یسمى بجدول ولتسھیل دراسة المشكلة  .5

النقل حیث تنقسم جداول النقل الى قسمین ھما جدول التكالیف وجدول التوزیع .حیث ان جدول التوزیع ھو عبارة عن 

كلفة النقل من المصدر الى منطقة  الكمیات المنقولة من المصدر الى منطقة الطلب اما جدول الكلفة فھو عبارة عن

 الطلب.

 

  طرائق حل انموذج النقل 

  ان ھناك ثالث طرق رئیسھ الیجاد الحل االساسي االولي  لمشكلة النقل وھي :

: تعتبر ھذه الطریقة من اسھل الطرق لحل مشكلة النقل حیث (North West Corner). طریقة الركن الشمالي الغربي 1

  ل االساسي االولي من الزاویة الشمالیة الغربیھ ولذلك سمیت ھذه الطریقة بھذا االسم .تبدأ عملیة ایجاد الح

: یتم العمل بھذه الطریقة على اساس اقل الكلف حیث یتم مشاھدة  (The Least –Cost Method). طریقة اقل كلفة 2

  الكلف.جدول التكالیف وایجاد اقل الكلف ومن ثم تخصیص الكمیة المطلوبھ على اساس اقل 

: تعتبر ھذه الطریقة من افضل الطرق وادقھا لما تتمیز بھ ھذه  (Vogels Approximation Method). طریقة فوجل 3

الطریقة من القدرة للوصول للحل االمثل او الحل القریب من الحل االمثل ونقصد باالفضلیة ھو الوصول للحل االمثل 

  باسرع وقت ممكن.

  

  موذج برمجة خطیة تحویل انموذج النقل الى ان

ان فكرة تحویل مشكلة النقل( تدنیة تكالیف النقل) الى انموذج برمجة خطیھ ھي باالساس تتم بتحویل مشكلة النقل بجملتھا 

ان  (CONSTRAINTS)وقیود(minimization)من نوع تصغیر  (OBJECTIVE FUNCTION)الى دالة ھدف 

  مشكلة برمجة خطیة ھو بالشكل االتي : االنموذج الریاضي العام لتحویل مشكلة النقل الى

 

Min Z=  

m

i

n

j1 1
Cij Xij                                                        دالة الھدف                                                  s.t 

 

n

j 1
Xij=Si                                   i=1,2,……,n     (1)…                قیود التجھیز                                    

 

m

i 1
Xij=dj                                    j=1,2,……,m    قیود الطلب 

 

Xij  ≥ 0                                                                                           

  . jالى المنطقة  Iھي الكمیة المنقولة من المصدر  ijXحیث ان 

ijC  ھي كلفة النقل من المصدرI  الى المنطقةj .  
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iS  ھي كمیة التجھیز المتوفرة في المصدرI .  

iD  ھي الكمیة المطلوبة للمنطقةj .  

  

  طرائق التنبؤ بالطلب 

  ام طرائق التنبؤ الموسیة،وھذه الطرائق ھي كاالتي :وبما ان سلوك الطلب موسمي ، تم استخد

  جینكیز.       –نماذج بوكس 

  ."طریقة التمھید اآلسي الموسمي "طریقة ونترز 

ي  د اآلس ة التمھی ري لطریق تم اعتماد طریقة التمھید اآلسي الموسمي في الجانب التطبیقي ، لذلك سیتم عرض الجانب النظ

  الموسمي فقط.

 د اآلسي الموسمي "طریقة ونترز". طریقة التمھی 

تعد أسالیب التمھید اآلسي من األسالیب الشائعة االستخدام في عملیة التنبؤ لمعالجة بیانات السلسلة الزمنیة ، وذلك بسبب      

ات. وتستخدم  ن البیان ر م دد كبی اظ بع ا االحتف دم حاجتھ ة كفاءتھا وبساطتھا وتكیفھا للتغیرات المستقبلیة فضالً عن ع طریق

ة  لة الزمنی دما تكون السلس رز عن ة ونت ات الموسمیة.تستخدم طریق رز لمعالجة البیان ة ونت ي الموسمي "طریق د اآلس التمھی

  موسمیة وتستند ھذه الطریقة على المعادالت االتیة:

 

)1(ˆ)1(
)(ˆ

)(ˆ

)1(ˆ)1()}1(ˆ)(ˆ{)(ˆ

)}1(ˆ)1(ˆ){1(
)(ˆ)(ˆ
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Where 0< α,β,γ<1 

  معلمات التمھید. α,β,γإذا أن 

  لتنبؤ ، یتم استخدم المعاییر اإلحصائیة آالتیة:ولبیان كفاءة طرائق ا

  

 

…..……(2) 

..............(5) 

……..….(4) 

..……….(3) 
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    (Mean absolute error)أوال : معدل القیم المطلقة لألخطاء      

MAE=1/M Σet(L)                                                  ……….(6) 

 

:   ( Mean square error)ثانیا: معدل مربعات الخطأ   

MSE=1/M Σe2
t(L)                                               ……….   (7) 

 

(Mean absolute percentage)ثالثا: معدل القیم المطلقة لنسب األخطاء    :  

MAPE=(1/MΣe t(L)/Xt+L   )100%                              …………(8)  

  

  الجانب التطبیقي      

  مشكلة البحث

اصة الموجودة في العراق والتي تعمل في استیراد الحلیب المجفف بمختلف انواعھ من شركة المھا من الشركات الكبرى الخ

دولة االمارات العربیة المتحده عن طریق السفن الصغیرة حیث تتحمل الشركة المصدرة للحلیب تكلفة النقل من دولة 

وھذه  2003وتاسست ھذه الشركة سنة   االمارات العربیھ المتحدة الى مخزني شركة المھا الموجوده في بغداد مع التامینات

الشركة لھا مخزنین رئیسیین في بغداد والتي تستقبل استیرادت الشركة من الحلیب المجفف . ولدى الشركة ایضا مخزنین 

انتقالیین احدھما في محافظة اربیل والثاني في محافظة كركوك . كما ان للشركة ایضا معرض رئیس في محافظة 

نعتبره مصدر الطلب او المحطة النھائیة للحلیب المجفف) حیث یستلم ھذا المعرض الحلیب المجفف من السلیمانیة(والذي 

المخزنین االنتقالیین في اربیل وكركوك . من خالل مالحظتنا لمسیر عملیة النقل في الشركة وجدنا انھم یطبقون اسلوب 

لذلك  الكمیة المطلوبة یتم في الشركة عن طریق التخمینات كما ان تقدیر  التخمینات والخبره السابقة على تجھیزھم للمواد

ابدى السید مدیر الشركة رغبتھ الشدیده في التنبؤ بكمیة الطلب ومن ثم  بناء نموذج برمجة خطیة لعملیة نقل الحلیب المجفف 

شكل في ادناه( شكل رقم وتحقیق اقل الكلف وامثل الكمیات ضمن عملیة النقل اي اننا امام مشكلة نقل وعلى مرحلتین ان ال

  ) یوضح سیر عملیة نقل الحلیب الجاف في شركة المھا التجاریة .1
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  ) یوضح سیر عملیة نقل الحلیب الجاف في شركة المھا التجاریة1الشكل رقم (

  
     

  

  

  التنبؤ بالطلب

میة  ل     ات الموس ؤ بالطلب م التنب نة ت ن س باط ,اذار) م اني , ش انون الث ل االول (ك رز   2010لفص ة ونت تخدام طریق باس

وقد استخدمنا طریقة ونترز الموسمیة الن الطلب على الحلیب الجاف ھوموسمي بسبب زیادة الطلب علیھ في فترة  الموسمیة

ات  ناعة المرطب ي ص دة ف ا وبش ھ مطلوب یف كون ة  الص ركة حدیث ة الن الش ات المتاح ر البیان ة وقص بب محدوی ، و بس

العھد،لذلك تم االعتماد على أسلوب التمھید اآلسي ، وكانت النتائج معلمات طریقة ونترز للطلب على الحلیب المجفف للمدة 

  ) كاألتي:8-2والمعاییر اإلحصائیة باالعتماد على المعدالت   ( 2009-2005

 

γ=0.1 

 

Β=0.05 

 

α=0.2 

ة قیم معلمات طریق

 ونترز المثالیة

31.36 MAE 

1200.7 MSE 

5.13 MAPE 

  

طن خالل الفصل  1000حیث تم تقدیر الكمیة المطلوبة من الحلیب المجفف من قبل المعرض الرئیس في السلیمانیة ب

  2010االول (كانون الثاني , شباط , اذار ) من سنة 

1مخزن بغداد   

2مخزن بغداد  

 مخزن اربیل

 مخزن كركوك

 معرض السلیمانیة

 مرحلة النقل الثانیة مرحلة النقل االولى
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النقل(مقاسة بالدینار للطن الواحد) والكمیات المنقولة بین المخازن (مقاسة تكالیف ) 2) والجدول رقم (1یبین الجدول رقم (

  باالطنان) والمعرض الرئیس لقد تم اخذ ھذه البیانات من ادارة الشركة .....

  
  ) یوضح تكالیف النقل (مقاسة بالدینار للطن الواحد) بین المخازن والمعرض1الجدول رقم (

   من                      

  الى                     

  معرض السلیمانیة  مخزن كركوك  مخزن اربیل

  .................  170000   200000         )1مخزن بغداد(

  ................       110000  160000         )2مخزن بغداد(

  40000  .........  .........         مخزن اربیل

  80000  .........  ........         مخزن كركوك
  

  ) یوضح الكمیات المنقولة بین المخازن والمعرض الرئیس (مقاسة باالطنان) 2كما ان الجدول ادناه (جدول رقم
  

  ) یوضح الكمیات المنقولة بین المخازن  والمعرض الرئیس (مقاسة باالطنان)2الجدول رقم (

  من 

  الى                    

  انیةمعرض السلیم  مخزن كركوك  مخزن اربیل

  .................   300    300       )1مخزن بغداد (

  ................   500    500       )2مخزن بغداد(

   700  ..................  .....................  مخزن اربیل

   700  ..................  .....................  مخزن كركوك

  خطیة) لمشكلة النقلنموذج برمجة بناء االنموذج الریاضي (ا

  تعریف المتغیرات:. 

لصیاغة االنموذج الریاضي ( انموذج البرمجة الخطیة) یجب اوال تعریف معالم االنموذج لغرض بناء االنموذج  وھذه 

  المعالم ھي كاالتي :

  XB1A) الى مخزن اربیل =  1نفرض ان عدد االطنان المنقولة من مخزن بغداد (

  XB1K) الى مخزن كركوك= 1قولة من مخزن بغداد (نفرض ان عدد االطنان المن

   XB2A) الى مخزن اربیل = 2نفرض ان عدد االطنان المنقولة من مخزن بغداد (

   XB2K) الى مخزن كركوك= 2نفرض ان عدد االطنان المنقولة من مخزن بغداد (

   XKSنفرض ان عدد االطنان المنقولة من مخزن كركوك الى السلیمانیـــة = 

  XASان عدد االطنان المنقولة من مخزن اربیل  الى السلیمانیـــة  = نفرض 
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 ان االنموذج الریاضي للمشكلة قید البحث یكون بالشكل االتي :

 

 MINIMIZATION Z= 200000XB1A+170000XB1K+160000XB2A + 

                                      110000XB2K +40000XAS+ 80000XKS 

 

CONSTRAINT: 

 

XB1A+XB1K=400………………..………………….………(1)  

 

XB2A+XB2K=600 ……………..………………….…………(2) 

 

XB1A+XB2A-XAS=0 …………..………………….………...(3) 

 

XB1K+XB2K-XKS=0 …………..……………………………(4) 

 

XAS+XKS=1000 …………………………….………………. (5) 

 

XB1A<=300 …………………………………………………..(6) 

 

XB1K<=300 …………………………….…..………………...(7) 

 

XB2A<=500 ……………………………..…………………….(8) 

XB2K<=500 …………………………………..………………..(9) 

XAS<=700 ………………………………….………………….(10) 

XKS<=700 …………………………………….……………….(11) 

 

NONNEGATIVE INTEGAR: 

 

XB1A,XB1K,XB2A,XB2K,XAS,XKS>=0  AND MUST BE INTEGAR 
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  (انموذج البرمجة الخطیة) حل االنموذج الریاضي

رغبة منا باستخدام احدى البرامج المخصصة لحل مشاكل البرمجة الخطیة  حیث ان استخدام البرامج یحقق سرعھ ودقة في 

حل االنموذج كما انھ یستوعب اي تغیر مستقبلي في المتغیرات وببساطة شدیدة جدا دون الحاجة الى تغیر فرضیات 

 WINQSBوسنعتمد في حل ھذا االنموذج على برنامج  WINQSBج برنامج اكسل وبرنامج االنموذج  ومن ھذه البرام

  باعتباره من اكثر البرامج تخصصا في حل مشاكل البرمجة الخطیھ .        

  ) حیث یوضح ھذا الجدول الحل االمثل النموذج البرمجة الخطیة.2ان جدول الحل االمثل موضح بالشكل رقم(     

  
  وضح جدول الحل النموذج البرمجة الخطیة) ی2شكل رقم (

  
                   

  تفسیر النتائج

) یعطینا تصورا واضحا عن االسلوب  الواجب اتباعھ في عملیة النقل حیث یبین لنا عمود 2ان جدول الحل  في الشكل ( 

یجب نقلھ بین المخازن الكمیة التي یجب االلتزام بھا  من الحلیب المجفف الذي  (SOLUTION VALUE)قیمة الحل 

طن وبكلفة  400) الى مخزن اربیل ھي 1فیما بینھا وبین المعرض الرئیس فمثال الكمیھ  التي یجب نقلھا من مخزن بغداد(

ملیون دینار والجدول  212ملیون دینار وھكذا ......... كما ان قیمة دالة الھدف والتي تمثل ادنى كلفة نقل ھي  60كلیة ھي 

  الكمیات المثلى التي یجب االلتزام بھا للنقل بین المخازن وبین المعرض الرئیس.) یوضح 3رقم (
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  ) یوضح الكمیات  التي یجب االلتزام بھا للنقل بین المخازن والمعرض3الجدول رقم (

  من

  الى                    

  مخزن السلیمانیة   مخزن كركوك     مخزن اربیل     

  ...................  طن 100  طن 300  )1مخزن بغداد(

  ...................  طن 500  طن 100  )2مخزن بغداد(

  طن 400  ...............  .................  مخزن اربیل

  طن 600  ..............  ................  مخزن كركوك

 

  ) في تقلیل تكالیف النقل الكلیة  shadow priceاستخدام اسعار الظل (

ده  (shadow price)ار الظل ان مصطلح اسع ود وح ن القی ن م رف االیم ادة الط ھو التغیر الحدي في دالة الھدف عند زی

واحده. ان استخدام اسعار الظل یتطلب وبالدرجة االساس دراسة ندرة الموارد في الطرف االیمن من القیود وامكانیة تغیرھا 

  العلیا لغرض الوقوف على االمكانیة الفعلیة للتغیر . زیادة او نقصانا وھذه الدراسة یجب ان تتم بحضور االدارة

دى  الیف االنموذج واب ل تك ي تقلی ولقد تم اجراء الدراسة الالزمة للطرف االیمن من القیود وامكانیة استخدام اسعار الظل ف

تقلیل تكالیف النقل باقل  السید مدیر ادارة الشركة تعاونا كبیرا في اجراء التغیر رغبة منھ في تطبیق الجانب العلمي وبالتالي

  ) والذي یمثل جدول الحل النھائي سوف نجد ما یاتي :3ما یمكن فلو الحظنا شكل رقم (

الف دینار وھذا یعني اننا لو غیرنا الطرف االیمن من القید الثاني من  50-.ان قیمة اسعار الظل والمقابلة للقید الثاني ھو 1

الف دینار ولكن وبعد التباحث مع اإلدارة وجدنا عدم امكان  50لیة بمقدار طن سوف تقل الكلفة الك 601طن الى  600

  طن وال یمكن زیادة الخزین . 600) ھو 2استخدام ھذا القید الن استیعاب المخزن بغداد (

ن اال 10 –. ان قیمة اسعار الظل والمقابلة للقید السادس وھي 2 ھ الف دینار وقد استخدمنا ھذا القید بعد ان عرفنا م دارة ان

) الى مخزن كركوك 1طن من المخزن بغداد( 300من الممكن التغیر في ھذا القید والذي یمثل اعلى حد مسموح بھ وھو 

طن وتم ایضا تخفیض الطرف االیمن للقید السابع والذي یمثل اعلى حد  400طن الى     300حیث تم رفع ھذا الحد من 

طن وذلك لتعویض الزیادة في   في  200طن الى  300كركوك من  ) الى1طن من مخزن بغداد( 300مسموح بھ وھو 

  ).1طن النھا تصدر من نفس المخزن وھو بغداد ( 100القید السادس بمقدار 

الف دینار وقد استخدمنا ھذا القید بعد ان عرفنا من االدارة انھ  10 –. ان قیمة اسعار الظل والمقابلة الى القید التاسع ھي 3

) الى مخزن كركوك 2طن من المخزن بغداد( 500ر في ھذا القید والذي یمثل اعلى حد مسموح بھ وھو من الممكن التغی

د  600طن الى  500حیث تم رفع ھذا الحد من  طن وتم ایضا تخفیض الطرف االیمن للقید الثامن والذي یمثل اعلى ح

طن وذلك لتعویض الزیادة  في  400طن الى  500) الى مخزن اربیل من 2طن من مخزن بغداد( 500مسموح بھ وھو 

داد ( 100القید التاسع  زن بغ ن نفس المخ در م ى 2طن النھا تص رات عل د اجراء التغی ل بع ل االمث دول الح ) .  ان ج

  )5الطرف االیمن موضح بالشكل (
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  ) RHS) یوضح جدول الحل االمثل بعد اجراء تغیرات في الطرف االیمن (5الشكل (

  
  

  تفسیر االنتائج

ن 5في الشكل (  (solution value)عمود قیمھ الحل  الحظنا لو .1 ا  م ب نقلھ ي یج ى الت ) لوجدنا  ان كمیة الحلیب المثل

) الى مخزن   كركوك حیث ان القیمة 1طن  والغاء نقل الحلیب من بغداد ( 400) الى مخزن اربیل ھي 1مخزن بغداد (

  الموجوده في جدول الحل االمثل ھي قیمة صفریة .

ي الشكل ( (solution value)عمود قیمة الحل  حظنااللو  .2 ن 5ف ا  م ب نقلھ ي یج ى الت ب المثل ة الحلی دنا ان كمی ) لوج

داد( 600) الى مخزن كركوك ھي 2مخزن بغداد( ث ان 2طن والغاء نقل الحلیب من مخزن بغ ل حی زن اربی ى مخ ) ال

  القیمة الموجوده في جدول الحل االمثل  ھي قیمة صفریھ.

) بمقدار 3ملیون دینار  أي انھا اقل من الكلفة الكلیة في الجدول النھائي (شكل رقم  210النقل الكلیة المثلى ھي ان كلفة  .3

 ملیون دینار. 2

 

  االستنتاجات والتوصیات 

  ان اھم االستنتاجات التي توصلنا الیھا من خالل ھذا البحث ھي كاالتي :االستنتاجات : 

ى الحلیب الجاف في معرض السلیمانیة والتي جــرى تقدیرھا باستخدام طریقة ونترز . ان القیمة التنبؤیة للطلب عل1

  طن .   1000الموسمیة ھي 

ملیون دینار ككلفة نقل كلیة مثلى  210اظھرت نتائج البحث ان اقل كلفة نقل كلیة ممكن الحصول علیھا ھي  .2

  سیة ) .حصلنا علیھا بعد استخدام تحلیل ما بعد االمثلیة (تحلیل الحسا

 212. ان استخدام تحلیل ما بعد االمثلیة (تحلیل الحساسیة) قد ساھم وبشكل كبیر في تقلیل كلفة النقل الكلیة من 3

  ملیون دینار . 2ملیون دینار حیث ان الكلفة الكلیة للنقل قد انخفضت  بمقدار  210ملیون دینار الى 

) وبغداد 1قات كبیرة بین كلف النقل بین مخزني بغداد () لوجدنا ان ھناك فرو1لو نظرنا الى الجدول رقم ( .4

) الى بقیة المخازن مع ان المخزنین یقعان في بغداد واتضح ان السیارات المستخدمة في النقل في مخزن 2(

) فھي ملك للشركة ( كلفة النقل ھنا 2) ھي سیارات مؤجرة اما السیارات المستخدمة في مخزن بغداد(1بغداد (
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اساس مجموع تكالیف صیانة السیارات شھریا + تكلفة الوقود ) فمن الطبیعي ان تكون كلف محسوبة على 

  ) الى بقیة المخازن .2) الى بقیة المخازن اعلى من كلفة النقل من مخزن بغداد (1النقل من مخزن بغداد (

  

  ھنالك جملة من التوصیات التي نوصي بھا اعتمادا على نتائج البحث وھي:التوصیات : 

اعتماد الخطة المقترحھ  لحل مشكلة النقل في الشركة باستخام اسلوب البرمجة الخطیة وذلك كونھ یقلل الكلفة  .1

  الكلیة للنقل ویعطي نتائج مثلى ودقیقھ.

. توثیق البیانات بصورة دقیقة حیث ان البیانات الدقیقة توفر بیئة مناسبة للتنبؤ ومن  ثم بناء النماذج الریاضیة 2

 على اساس علمي قلیل االخطاء. المناسبة

) الى اربیل  واالكتفاء بخط النقل من 2) الى كركوك وكذلك خط النقل من بغداد (1. الغاء خط النقل من بغداد (3

) الى كركوك كون عملیة االلغاء تساھم وبشكل كبیر في 2) الى اربیل وكذلك خط النقل من بغداد (1بغداد (

  ملیون دینار. 2ار تقلیل كلفة النقل الكلیة بمقد

) حیث انھ عند الزیارة المیدانیھ اتضح انھ من الممكن اجراء توسیعات 2. اجراء توسیعات على المخزن بغداد (4

على حجم المخزن وخصوصا ان ھناك ارض محیطة فارغة حول المخزن حیث  ان الزیادة في حجم المخزون 

) طن واحد یؤدي 2ة حیث ان زیادة سعة  مخزن بغداد () سوف یساھم في تقلیل الكلفة الكلی2في مخزن بغداد (

الف دینار عراقي( والى حد معین یتناسب مع توفر امكانیة النقل) كما ھو  50الى تقلیل التكالیف الكلیة بمقدار 

  القید الثاني . (shadow price)) في عمود اسعار الظل 5موضح في جدول الحل النھائي االمثل ( الشكل رقم 

ماد على الطریقة المقترحھ في حل مشاكل النقل ذات المرحل المتعدده حیث انھا تعطي مرونھ كبیره جدا االعت .5

  في التعامل مع مشكلة النقل وایجاد الحل المتوزان لھا.

  

  المصادر
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