
 مشكلة النقل

TRANSPORTATION PROBLEM 
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الحاالت من  الرياضية األساليب أحد النقل مشكلة تعتبر 

 تساعد التي المهمة الخطية البرمجة ألساليب  الخاصة

 والسلع المواد من كمية لنقل المناسب القرار اتخاذ في

 إلى المخازن من أو اإلنتاج مراكز أو مصادر من

 المواقع هذه حاجة لسد االستهالك أو الطلب مراكز

 . ممكنة تكلفة وبأقل

 

شادي بيطار. د  



 :كاآلتي تعريفها فيمكن النقل مشكلة أما

 المركز) البدايات من متشابهة مواد نقل عملية عن عبارة»

 أو الطلب مركز) النهايات إلى (التسويقي أو اإلنتاجي

 أو األرباح زيادة أو التكاليف بأقل (االستهالك مركز

 .«ممكن زمن بأقل

 

شادي بيطار. د  



 صياغة مشكلة النقل

 من وعدد n مقدارها اإلنتاجية المراكز من عدد وجود ـ 1
 .m مقدارها (االستهالك) الطلب مراكز أو التسويقية المراكز

 i التسويقي المركز من البضاعة من الواحدة الوحدة نقل كلفة ـ 2
 .Cij وهي ومحددة معلومة J (االستهالك) الطلب مركز إلى

 المراكز إلى اإلنتاجية المراكز من المنقولة الكميات إن ـ 3
 .Xij وهي محددة التسويقية

 .يمكن ما أقل إلى الكلية التكاليف تخفيض ـ 4

 

شادي بيطار. د  



    .خطية بعالقات بينها فيما ترتبط النقل مشكلة متغيرات إن -5

 الخاصة المتغيرات جميع تكون أن أي السلبية عدم شرط -6
  .الصفر تساوي أو أكبر بالمشكلة

 الوصول هو (الهدف دالة) اإلدارة لدى محدد هدف وجود -7
 .المنافع أو االرباح تعظيم أو ممكنة تكلفة أدنى إلى

 

 من لوحدات التكاليف جدول تمثيل يمكن النقل مشكلة دراسة تسهيل ولغرض

 :كاآلتي التسويقية المراكز إلى اإلنتاجية المراكز
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 جدول التكاليف
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1 2 3 ........ m Supply 

 العرض

1 C11 C12 C13 … C1m b1 

2 C21 C22 C23 … C2m b2 

3 C31 C32 C33 … C3m b3 

..... 

n Cn1 Cn2 Cn3 Cnm bn 

Demand 

 الطلب

a1 a2 a3 Am 

 المراكز التسويقية

 المراكز اإلنتاجية



 جدول التوزيع
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1 2 3 ........ m Supply 

 العرض

1 X11 X12 X13 … X1m b1 

2 X21 X22 X23 … X2m b2 

3 X31 X32 X33 … X3m b3 

..... 

n Xn1 Xn2 Xn3 Xnm bn 

Demand 

 الطلب

a1 a2 a3 Am 

 المراكز التسويقية

 المراكز اإلنتاجية



عدد بين المساواة ضرورة األولي بشكله النقل نموذج ويشترط كما 

 المراكز في المطلوبة الوحدات وعدد اإلنتاجية المراكز في الوحدات

  أن أي توازن، حالة في النقل جدول ليكون (الطلب مراكز) التسويقية

 المساواة هذه تتحقق لم إذا أما (الطلب مجموع = العرض مجموع)

 العرض كمية بين الفارق ليستوعب وهمي عمود أو صف إضافة بيتم

 .صفر فيها النقل تكاليف وتكون والطلب

شادي بيطار. د  



 طرق حل مشاكل النقل

 الغربي الشمالي الركن طرقة 1)

 التكاليف أقل طريقة2)

 (فوجل) الجزاء طريقة3)

شادي بيطار. د  



 طريقة الركن الشمالي الغربي

شيوعا   وأكثرها الطرق وأبسط أسهل من الطريقة هذه تعتبر 

 التوزيع ويتم النقل، لكلفة أهمية هناك تكون ال عندما وخاصة

 دون الطلب مراكز إلى اإلنتاجية المراكز من الطريقة هذه في

 األولي األساسي الحل إيجاد عملية تبدأ إذ علمي، منطق أي

 بهذا الطريقة هذه سميت ولذلك الغربية الشمالية الزاوية من

 .االسم
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 حالة في النقل جدول أن من التأكد بعد الطريقة بهذه الحل يتم

 :كاآلتي توازن

 لجدول (الغربية الشمالية الزاوية) اليسرى العليا بالخلية نبدأ ـ1

 ويكون الخلية، لتلك الوحدات من عدد أكبر نخصص ثم النقل،

 المعروضة الكمية صف في األقل المخصص العدد هذا

 .الطلب متطلبات عمود في األقل أو المتوفرة

 العمود في الطلب وكمية الصف في العرض كمية ننقص ـ 2

 .للخلية خصصت التي الوحدات كمية بنفس

 

 
شادي بيطار. د  



 نتحرك لصفر، اآلن مساويا   الصف في العرض أصبح إذا ـ 3

 الطلب أصبح إذا أما التالية، الخلية إلى العمود في األسفل إلى

 الصف في اليمين إلى نتحرك لصفر، اآلن مساويا   العمود في

 الصف في العرض من كل أصبح إذا أما التالية، الخلية إلى

 خلية األسفل إلى نتحرك لصفر، مساوين العمود في والطلب

 .أخرى خلية اليمين إلى ثم واحدة

 عدد أكبر الثالثة، الخطوة في المحددة التالية للخلية نخصص ـ 4

 .مقبول أولي حل إلى نصل حتى نعود ثم الوحدات من ممكن

 
شادي بيطار. د  



(1)مثال   

هذه وتقوم الكهربائية، السلع من أنواع ثالثة شركة تنتج 

 يبين أناه الجدول تسويقة، مراكز ثالثة بتجهيز الشركة

 والمطلوبة، المعروضة والكميات الواحدة الوحدة نقل تكاليف

 الحل إليجاد الغربي الشمالي الركن طريقة استخدام المطلوب

 .المقبول األولي
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 مراكز تسويقية   1 2 3 العرض

             

     انتاجيةمراكز 

22 10 3 7 1 

24 0 6 4 2 

14 9 8 5 3 

 الطلب 18 22 20 60
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المعروضة الكميات أن من التأكد يتم الحل نبدأ أن قبل 

 الكميات المثال هذا وفي المطلوبة، للكميات مساوية
 .60 وتساوي المطلوبة الكميات تساوي المعروضة

الكميات توزيع يتم أعاله الحل خطوات وبإتباع 

 :وكاآلتي التسويقية المراكز على السلع من المعروضة

 

شادي بيطار. د  
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كاآلتي تحسب الكلية التكاليف أما: 

 

372 ( =14( )9( + )6( )0( + )18( )6( + )4( )3( + )18( )7) 
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 طريقة أقل التكاليف



19 

حيث الغربي الشمالي الركن طريقة من أفضل الطريقة هذه تعتبر 
 أقل حسب الطلب متطلبات على المعروضة الكميات توزيع يتم

 .ممكنة نقل تكلفة

نقل كلفة أصغر وتحديد التكاليف جدول استعراض هذا ويتطلب 
 المعروضة الكمية ضوء على المتغير لهذا قيمة وتخصص ممكنة

 اللذان والعمود الصف أي) العمود في المطلوبة والكمية الصف في
 أخرى ممكنة كفة أصغر نحدد ذلك بعد .(المتغير هذا موقع يحددان

 كافة توزيع يتم أن إلى نستمر وهكذا المتغير لهذا قيمة ونخصص
 .المعروضة الوحدات

الجدول في كلفتين أصغر تتساوى عندما أنه مالحظة ويجب كما 
 .عشوائيا   يكون بينهما االختيار فإن

 

شادي بيطار. د   



 مثال 

 

 الحل إليجاد الكلف أقل طريقة استخدم المطلوب السابق، المثال من

 .المقبول األولي

 

 المطلوبة، للكميات مساوية المعروضة الكميات أن من التأكد بعد

 الجدول في نقل كلفة أصغر بتحديد وذلك الطريقة تطبيق يتم

 :اآلتي الجدول في كما والحل المطلوبة الكمية وتخصيص

 

شادي بيطار. د  



     

 
  

 

  

 
 

 

  

 

 

 
   

 

 

 
    



أما التكاليف الكلية تحسب كاآلتي: 
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 انتهت المحاضرة
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