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  Transportation problems                  مشكالت النقل

سوف نتناول فً هذا الفصل احدى تطبٌقات البرمجة الخطٌة اال وهو نموذج النقل )نموذج التوزٌع( ٌبحث هذا 

والتً قد تمثل  (Sources)النموذج فً اٌجاد القٌمة الصغرى لكلفة نقل البضاعة من عدة مصادر للعرض 

المراكز االنتاجٌة او التسوٌقٌة او المصانع التً تنقل منها البضاعة الى عدد من محطات الطلب او مراكز 

 .(Destination)االستهالك 

ان مشكلة النقل عبارة عن عملٌة نقل مواد متشابهة من االصول )المصدر( الى النهاٌات )مركز الطلب او 

ترسل الٌه البضائع( بأقل التكالٌف او زٌادة االرباح او بأقل وقت ممكن وقد  مركز االستهالك او اي مركز

ٌستفاد من حالة الزمن فً الحروب وفً المجاالت العسكرٌة حٌث ٌتطلب االمر وصول المواد المطلوبة من 

 االصول الى النهاٌات بأقل وقت ممكن.

 

 تعريف النموذج )صياغة النموذج(:

 اصل ٌتم نقل البضائع او المواد منها. (m)نفترض ان عدد االصول  .1

 نهاٌة ٌتم نقل البضائع او المواد الٌها. (n)نفترض ان عدد النهاٌات  .2

حٌث ان  (Cij)هً  (j)الى النهاٌة  (i)نفترض ان تكلفة نقل الوحدة الواحدة من البضاعة من االصل  .3

(i=1,2,….,m)  و(j=1,2,….,n). 

االصول ٌحتوي على كمٌة من البضاعة تصل الى حد المتٌسرات واالحتٌاجات: ان كل اصل من  .4

وحدة وان احتٌاجات كل نهاٌة محددة اٌضاً  (ai)ٌحتوي على  (i)معٌن ولنفترض ان االصل 

 .(bj)هً  (j)ولنفترض ان احتٌاجات النهاٌة 

وحدة ولكن لكثرة االصول والنهاٌات سنطلق على الكمٌة المنقولة  (X)نفترض ان الكمٌة المنقولة هً  .5

 . (Xij)بـ (j)الى النهاٌة  (i)من االصل 

لتسهٌل دراسة المشكلة ومن ثم اٌجاد الحلول المطلوبة نقوم بوضع مشكلة النقل فً شكل جدول وهذا  .6

الجدول ٌسمى بجدول النقل ولغرض التوضٌح ٌقسم جدول النقل الى قسمٌن هما جدول التكالٌف 

الكمٌات المنقولة من االصل الى النهاٌة اما  وجدول التوزٌع. حٌث ان جدول التوزٌع هو عبارة عن

 جدول الكلفة فهو عبارة عن كلفة النقل من االصل الى النهاٌة.

 : (n=2)وعدد النهاٌات  (m=3)نوضح هذٌن الجدولٌن بافتراض ان عدد االصول 

 جدول التكالٌف

 المتٌسرات
Supply 

  (1النهاٌة ) (2النهاٌة )

a1 C12 C11 ( 1االصل) 

a2 C22 C21 ( 2االصل) 

a3 C23 C31 ( 3االصل) 

 b2 b1 االحتٌاجات 
Demand 

 ( وهكذا.....1( الى النهاٌة )1عبارة عن كلفة نقل الوحدة الواحدة من البضاعة من االصل ) C11حٌث ان 

 ( وهكذا......1عبارة عن الكمٌة المتٌسرة )المعروضة( فً االصل ) a1وان 



 ( وهكذا......1عبارة عن الكمٌة المطلوبة فً النهاٌة ) b1وان 

 جدول التوزٌع

 المتٌسرات
Supply 

  (1النهاٌة ) (2النهاٌة )

a1 X12 X11 ( 1االصل) 

a2 X22 X21 ( 2االصل) 

a3 X23 X31 ( 3االصل) 

 b2 b1 االحتٌاجات 
Demand 

 

 ( وهكذا.....1( الى النهاٌة )1تمثل الكمٌة المنقولة من االصل ) X11حٌث ان 

 نالحظ ان :

          

          

          

}        

 وكذلك نالحظ ان:

              

              
}        

 وان مجموع التكالٌف الناجمة عن عملٌة النقل اعاله هً:

                                          

 وهً عبارة عن دالة الهدف المطلوبة. (Z)حٌث سنطلق على مجموع التكالٌف اعاله بـ 

 الصٌغة العامة لمشكلة النقل هً:

 

            ∑ ∑       
 
   

 
    

                                                        

                                                            ∑    
 
                              

                                                            ∑    
 
                              

                                                           

ان دالة الهدف والقٌود عبارة عن صٌغة للبرمجة الخطٌة ولذلك باالمكان استخدام طرٌقة السمبلكس الٌجاد 

الحلول المطلوبة اال ان استخدام طرٌقة اخرى لحل مشكالت النقل ٌكون افضل، والتً تختلف عن طرٌقة 

بدأ باختٌار الحل االساسً االبتدائً السمبلكس فً المعالجة الرٌاضٌة للمسألة ولكنها تلتقً معها من حٌث انها ت

ومن ثم ٌطور هذا الحل للوصول الى  (Starting basic feasible solution (S.B.F.S.))المقبول 

 الحل االمثل الذي تكون عنده قٌمة دالة الكلفة )دالة الهدف( فً نهاٌتها الصغرى.



 ة الجدٌدة كاالتً:لذلك ٌتطلب االمر جعل القٌود على شكل مساواة. حٌث تكتب الصٌاغ

 

            ∑ ∑       
 
   

 
    

                                                        

                                                            ∑    
 
                              

                                                            ∑    
 
                              

                                                           

 

 ايجاد الحل االساسي االولي لمشاكل النقل:

 نجد الحل االساسً االولً باالستعانة بأحدى الطرق االتٌة:

 North-west corner methodطرٌقة الركن الشمالً الغربً  . أ

  Least cost methodطرٌقة اقل كلفة  . ب

  Vogel’s method (Penalty)طرٌقة فوجل او )الجزاء(  . ت

 

 :North-west corner methodطريقة الركن الشمالي الغربي  . أ

 (:1مثال)

 تتٌسر فً ثالثة مراكز تسوٌقٌة )أصول( الكمٌات االتٌة:

 الكمٌة المتٌسرة االصل

1 66 

2 46 

3 76 

 

 حٌث تقوم هذه المراكز التسوٌقٌة بتجهٌز مركزٌن استهالكٌٌن )نهاٌات( بالكمٌة المطلوبة:

 الكمٌة المطلوبة النهاٌة

1 165 

2 65 

 

( كما مبٌن وان تكالٌف الوحدة الواحدة من كل مركز تسوٌقً )اصل( الى اي مركز استهالكً )نهاٌه

 :فً الجدول ادناه 

 

  (1النهاٌة ) (2النهاٌة )

 (1االصل ) 4 2

 (2االصل ) 7 5

 (3االصل ) 3 10

 

 



 .المطلوب :  توزٌع المتٌسرات فً االصول الى النهاٌات باستخدام طرٌقه الشمال الغربً 

 :الحل :  نكون جدول النقل كما مبٌن ادناه

 المتٌسرات
Supply 

  (1النهاٌة ) (2النهاٌة )

 (1االصل ) 4 2 60

 (2االصل ) 7 5 40

 (3االصل ) 3 10 70

 االحتٌاجات 105 65 
Demand 

 

 

ٌكون اٌجاد الحل االساسً االولً من الزاوٌه الشمالٌة الغربٌه لجدول النقل ولذلك  ( :1مالحظة )

  .سمٌت هذه الطرٌقه بهذا االسم

  

  176=76+46+66مجموع المتٌسرات = 

  176=65+165مجموع االحتٌاجات =

فان المشكلة متوازٌة وٌمكن حلها بالطرٌقة هذه. ،  بما ان مجموعه المتٌسرات = مجموع االحتٌاجات

 45=66-165هو  1وان فارق االحتٌاجات فً النهاٌة  1نفذت االن الكمٌة المتٌسرة فً االصل 

. ان كمٌة المتٌسرات 46،45نقارن بٌن  ان 1فارق االحتٌاجات فً النهاٌة  2نقارن متٌسرات االصل 

وحدة فً  46وحدة لذلك سنضع  45وحدة وهً اقل من كمٌة االحتٌاجات  46هً  2فً االصل 

حتٌاجات الجدٌد هو . وٌبقى التوزٌع عمودٌاً. ان فارق اال1والنهاٌة  2المربع المخصص ازاء االصل 

 3ت وان االصل المتبقً هو االصل وحدا 5ال زالت تحتاج الى  1. ان النهاٌة وحدة 5=45-46

ٌكون  1بالكامل. وبعد تحقٌق احتٌاجات النهاٌة  1وبهذا تتحقق احتٌاجات النهاٌة  1وترسل الى النهاٌة 

 65هو  3وحدة وان فارق المتٌسرات فً االصل  65هً  2التوزٌع االن افقٌاً. احتٌاجات النهاٌة 

 2الى النهاٌة  3وحدة من االصل  65نرسل االن  . 3وحدات من االصل  5وحدة اٌضاً النه تم اخذ 

 كما مبٌن ادناه. 1وبهذا ٌتحقق التوزٌع ونحصل على جدول التوزٌع 

 المتٌسرات
Supply 

  (1النهاٌة ) (2النهاٌة )

 (1االصل ) 66  60

 (2االصل ) 46  40

 (3االصل ) 5 65 70

 االحتٌاجات 105 65 
Demand 

 

 من جدول التوزٌع نرى ان التوزٌع بهذة الطرٌقة االتٌة : 

 لكل وحدة منقولة 4وبتكالٌف نقل  1الى النهاٌة  1وحدة من االصل  66نقل 

 لكل وحدة منقولة  7وبتكالٌف نقل  1الى النهاٌة  2وحدة من االصل  46نقل 

 ة لكل وحدة منقول 3وبتكالٌف نقل  1الى النهاٌة  3وحدة من االصل  5نقل 

 لكل وحدة منقولة 16وبتكالٌف نقل  2الى النهاٌة  3وحدة من االصل  65نقل 

  66*4+ 46*7+ 5*3+ 65*16= 1185ان مجموعة التكالٌف الكلٌة تساوي    

 

 استخرج الحل االساسً االبتدائً المقبول لنموذج النقل االتً :  (:2مثال)

 

ai 4 3 2 1  
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 الحل : نالحظ ان النموذج متوازن الن 

∑  

 

   

 ∑  

 

   

      

 

ان المتغٌرات االساسٌة فً مشكلة النقل هً المتغٌرات الموجبة التً تكون الحل  (:2مالحظة )

( اي عدد الصفوف + عدد االعمدة مطروح منهم m+n-1االساسً االبتدائً المقبول والتً تساوي )

 ( متغٌرات 6واحد. وفً المثال اعاله المتغٌرات االساسٌة هً )

3+4-1=6 

X11=5, X12=10, X22=5, X23=15, X24=5, X34=5 

 

 واعتماداً على هذة القٌم تكون قٌمة دالة الهدف كما ٌلً :

10*5+0*10+7*5+9*15+20*5+18*5=410 

 

( m+n-1ان هذة الطرٌقة تحقق العدد المناسب من المتغٌرات االساسٌة الموجبة ) (:3مالحظة )

ولكنها التستند على مبدا علمً عند توزٌع الكمٌات المعروضة على مواقع الطلب وبهذا فهً لن تحقق 

التوزٌع الكفوء الذي ٌخفض التكالٌف. اضافة الى انها تتطلب حسابات تكرارٌة مطولة عند اختبار 

S.B.F.S . للحصول على الحل االمثل 

 

 :استخدام طرٌقة الشمال الغربً الٌجاد الحل االساسً المشكلة النقل ادناة (:3مثال)
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االحتٌاجا 75 66 76 86 96 375
 ت

 

 

( فان هذة m+n-1(: عندما تكون المربعات المشغولة فً جدول مشكلة النقل تساوي )4مالحظة )

المشكلة تكون قابلة للحل االمثل بدون اي اجراءات اضافٌة وٌطلق على هذا النوع من المشاكل بانها 

 degenerateوالتً ال ٌتحقق فٌها هذا الشرط بالمشاكل المنحلة  undegenerateغٌر منحلة 

 والتً ال ٌمكن اٌجاد الحل االمثل لها اال بعد اجراءات اضافٌة آخرى .

 مجموع التكالٌف فً المثال اعاله سٌكون.

11856( =36)96(+36)66(+27)26(+32)76(+32)35(+27)25(+37)75 

 


