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 :  تقدر حاجة الدمام والرياض ومكة المكرمة إلى التمر من نوع السكري كالتالي 2102بالنسبة لسنة 

 طن 01:  مكة المكرمة       /       طن 22:  الرياض/              طن 01: الدمام 

من هذا  2102إنتاجها في الكميات المنتظر . األحساء والقصيم والمدينة المنورة: يمكن تلبية هذه الحاجات من ثالثة أماكن 

 : النوع هي التالية

 طن 22:  المدينة المنورة   /          طن 11:  الفصيم/                  طن 21: األحساء

 تظهر في الجدول التالي تكاليف نقل الطن الواحد 

 

 الى             

            نم
  مكة المكرمة  الرياض  الدمام

  9  6  0  األحساء

  2  0  7  القصيم

  2  1  00  المدينة المنورة

 

 لاير 011الوحدة 

 كيف ستكون خطة النقل المثلى ؟ : المطلوب

 

 تتم بالخطوات االربع التالية( مسائل النقل)يجب ان نتذكر ان حل هذه المسألة  

 ( مع ضمان التوازن بين العرض والطلب)إعداد الجدول 

 البحث عن حل أولي

 رقابة أمثلية الحل األولي

 تحسين الحل حتى األمثلية 

 

 

 ةــألــســم
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 الخطوة األولى إعداد الجدول

 الموردين وتمثل األعمدة المستفيدينفي الجدول تمثل الصفوف 

 

 

 

 

   

التوازن بين العرض والطلب شرط أساسي في 

 مسألة النقل

 ال يمكن حل المسألة في حالة عدم التوازن

، ومجموع  72هنا نالحظ انا مجموع الصفوف 

، اذا هي متساوية ، اذا المسألة  72األعمدة ايضا 

 !قابلة للحل
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  (الشمال الغربيطريقة )البحث عن حل أولي : ثانيا

 الحل األولي إليجادسنستخدم  طريقة الشمال الغربي 

 تتمثل طريقة الشمال الغربي في التوزيع على الخانة المتواجدة في شمال غرب الجدول كل مرة 

 طريقة الشمال الغربي ال تأخذ التكاليف بعين االعتبار عند البحث عن حل أولي

 الرياض و الدمام تفيدين مكة على المس( م، المدينةاألحساء، القصي)لموردين في هذه الخطوات سنقوم بتوزيع انتاج ا

 اصغرهم و محاطين بالدائرة الحمراء، ونختارو ننظر الى رقم عاموده و رقم صفة ال نبدا بالمربع األعلى على اليسار

 نتجاهل الرقم اآلخر

 

 و نظرح ذاك الرقم األصغر من رقم العامود و الصف كالتالي 

 

 عند وجود صفر بعامود او صف نلغي ذاك الصف مؤقتا ، ونكمل الحل ، هنا لغينا مؤقتا عامود الدمام لحصولنا على 

 صفر، فبذلك يبقى لدينا عامودي مكة و الرياض فقط ، و مرة أخرى ننظر للمربع األعلى على اليسار و نكرر العملية 

 بأختيار اصغر الرقمين و هكذا 
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 كما نرى  51و  0هنا نطرح االصغر رقم من الرقمين ، ويعطينا 

 

 

 لوصولنا للصفر فيها  اإلحساءصف (  مؤقتا)و نلغي  

 

 ويبقى لدينا جزئ من عامودي مكة و الرياض، و ننظر الى المربع االعلى على اليسار و نأخذ              

 الرقم االصغر و نطرح من الطرفين
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 ض، و ننظر الى المربع االعلى على اليسار و نأخذ ويبقى لدينا جزئ من عامودي مكة و الريا

 الرقم االصغر و نطرح من الطرفين

 

 !وحصولنا على صفر بعامود الرياض نلغيه مؤقتا، ويبقى لدينا فقط عامود مكة
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 ! وحصولنا على صفر بعامود الرياض نلغيه مؤقتا، ويبقى لدينا فقط عامود مكة

 

 ثم نطرح 

 

 الصغير و نكتبه ، ونطرح الباقي ،لدينا من عامود مكة، فنحتر  ثم نلغي، و نكرر على ما تبقى

 ونالحظ ان بقي لدينا افارا بالصفوف و العواميد ، وهذا يعني اننا حللنا صح
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 :ويكون الجدول بعد حلنا كالتالي

 

 

 رقابة أمثلية الحلثالثا 

 رىالتفكير على مستوى الخانات المملوءة فقط، أي نركز عليها لتغيير الباقي كما سن

 كتابة األرقام القياسية لألسطر واألعمدة -0

 :وذلك بتطبيق القانون التالي

a + b = c 

a   الرقم القياسي للسطر 

bالرقم القياسي للعمود 

C   تكلفة الخانة 
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 0واليجاد الرقم القياسي للعمود االول على اليسار وبتطبيق القانون سيكون 

 أي

  0= ؟ +  1

 كما قلنا  0طبعا 

 

 6الرقم القياسي للعمود الثاني وبتطبيق القانون سيكون واليجاد 

 أي

  6= ؟ +  1

 كما قلنا  6طبعا 

 

 2- وبتطبيق القانون سيكون  02واليجاد الرقم القياسي للصف الثاني حيث الرقم        

 كما قلنا  2-طبعا             0=  6+ ؟        أي
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 7وبتطبيق القانون سيكون  02الى مربع واليجاد الرقم القياسي للعمود الثالث ووبالنظر 

  2= ؟ +  2-     أي

 كما قلنا 7طبعا 

 

 

  2- وبتطبيق القانون سيكون 22واليجاد الرقم القياسي للصف الثالث حيث الرقم 

 2=  7+ ؟     أي   

 كما قلنا 2-طبعا 

 

 

  كتابة اقتصاد الخانات -2 

 التفكير على مستوى كل الخانات 

 : نطبق القانون التالي

c -a + b   

 و تعويض مباشر لنكتب االرقام بالمربع باألسفل على اليسار 
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  رقابة الحل -1

 إذا كانت كل قيم االقتصاد سالبة أو تساوي الصفر فالحل أمثل 

 في مثالنا هناك قيمة لالقتصاد موجبة 

 يجب التحسين  الحل غير أمثل  

 

  تحسين الحل القاعدي -0

 (     موجب)تحتوي على أكبر اقتصاد تختار الخانة التي  -0

  نضع في هذه الخانة   -2
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 من الخانات المملوءة فقط  نحافظ على توازن الجدول بإضافة وتخفيض    -1

 

 

 

  نحدد قيمة   -0

  02= وذلك بالنظر الى الخانتين التي فيها دلتا و رقم و نختار االصغر ، أي دلتا 
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 بقيمته  نكتب الحل الجديد بتعويض   -2

 

 

نكرر مرة اخرى بكتابة االرقام القياسية لألعمدة و الصفوف ، ثم ارقام االقتصاد كما بالجدول التالي، 

 وبنفس الطريقة التي عملناها سابقا
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  (التكلفة المثلي)حساب تكلفة الحل األمثل  -2

 دالة الهدف في الحل األمثل لمسألة النقل تعطي التكلفة الدنيا التي يمكن تحقيقها 

 حسب قيمة هذه الدالة بتعويض المتغيرات بقيمها وحساب التكلفة ت

Z = (13*4) + (7*6) + (30*5) + (15*3) + (10*5)  

   = (52) + (42) + (150) + (45) + (50) = 339  

 لاير  11911=  119*011لاير فالتكلفة المثلي هي  011وبما أن الوحدة هي 

 

 

 


