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 introductionالمقجمة:   1 -
ازدادت ىحه الشساذج و بسخاحل مختمفة مشح نذأتيا فكانت الشساذج في البجاية بديظة ججًا  Inventory theoryمَخت نغخية الخديؽ 

 مؽ القخن الساضي ج عيخت الشساذج االحتسالية في الخسديشاتتعقيجًا, ومع ذلػ فقج بقيت تيسل أثخ االحتسالية والتغيخات. وبالتجري
ىحه الشساذج مؽ تقيج  عانت ولقج غيخ القابمة لمتشبؤ. Lead timesوفتخات التؾريج  Demandsالستيعاب التأثيخ الشاجؼ عؽ الظمبات 

 واحج, ىؾ تعامميا مع مشتج واحج فقط إال أن السخدونات التي نرادفيا في الحياة العسمية, تتعامل مع مؾاد مختمفة ىائمة ومتفاعمة. وىحا
تعج و Inventory management [1]أو إدارة الخديؽ  Inventory controlما أدى إلى تظؾر بحث خاص سسي التحكؼ بالخديؽ 

مثمية مؽ السؾاضيع الخئيدة عشج البحث والتقري في أنغسة الديظخة عمى الخديؽ إذ أن طخائق األمثمية اعتسجت في كثيخ مؽ األ
 والبحؾث في ىحا السجال .األعسال 

استخجام السشظق السزبب لتزبيب البيانات لمحرؾل عمى أفزل انتاج وبأقل كمفة   objectiveResearch  هجف البحث: -2
القخار تتزسؽ ىحه الظخيقة عجد مؽ االجخاءات االساسية مؽ اجل الؾصؾل الى  إلصحابباستخجام خؾارزمية سيمة الفيؼ والتظبيق و 

واستخجمت نتائج التظبيق ىحا االسمؾب باستخجام البخنامج .لمحرؾل عمى الدياسة السثمى , الحل االمثل الحي يتسثل باقل كمفة اجسالية 
لبيانات معسل  قيج الجراسةنسؾذج خديؽ حخكي متعجد الفتخات  ام أسمؾب البخمجة الجيشاميكية وذلػ لبشاءبأستخج  Matlabلجاىد

 الدسشت.
السخدونات التي نرادفيا في الحياة العسمية, تتعامل  إن      Control System On Inventory نظام الديطخة عمى الخدين -3

أو إدارة الخديؽ  Inventory controlمع مؾاد مختمفة ىائمة ومتفاعمة. وىحا ما أدى إلى تظؾر بحث خاص سسي التحكؼ بالخديؽ 
Inventory management [1.]  

 ة والسرظمحات والتعاريف الخاصة بشساذج الخديؽ:في ىحه الفقخة سشؾضح عجدًا مؽ السفاليؼ األساسي:المفاهيم األساسية -4

http://www.stats.mosuljournals.com/
mailto:Jlal34671@gmail.com
https://vetmedmosul.com/article_173297.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Iraqi Journal of Statistical Sciences, Vol. 18, No. 1, 2021, pp (66-73) 
 

67 

 

 حجممم الطمبيممة  Order Quantity [2] : ىييي ابييارة عييؽ عييجد الؾحييجات السظمؾبيية مييؽ السييادة السخدونيية التييي يييتؼ اسييتالميا
إذ إن عسمييية تريييشيف نسيياذج الخييديؽ تييتؼ غالبيييًا وفييق طبيعيية الظمييب الييحي قيييج يكييؾن إمييا طمبييًا محيييجدًا  ووضييعيا فييي السخييدن .

(Deterministic)  أي معييخوب برييؾرة أكييييجة أو طمبييًا احتساليييًا(Probabilistic)  أي يخزيييع لتؾزيييع احتسييالي , نييييسكؽ أن
أي إن الظمييييب  (Dynamic)أي ثبيييات معييييجل الظميييب مييييؽ فتيييخة إليييى أخييييخى أو حخكييييًا  (Static)يكيييؾن الظميييب السحييييجد ثابتيييًا 

 معخوب برؾرة أكيجة لكشو يتغيخ مؽ فتخة إلى أخخى 

 طة إعادة الطمبية  نقReorder Point (r) [11] :  ىيييي الشقظييية التيييي تسثيييل مديييتؾى الخيييديؽ اليييحي ييييتؼ عشيييجه إصيييجار
 طمبية ججيجة.

   مخدون أالمانSafety Stock (ss) [2]: ىؾ ابيارة عيؽ الكسييات اإلضيانية ميؽ السخيدون بؾصيفو احتياطييًا تحديبًا لغيخوب
 .السخدون غيخ اعتيادية كالخقابة ضج احتسال نفاد 

   فتخة التهريجLead Time (L) [11],[10] : 
ىيي السيجة  : Order Cycle [11],[10] دورة الطمبيمة  ىي طؾل الفتخة الدمشية مشح لحغية إصيجار الظمبيية حتيى اسيتالميا  

الدمشييية التييي تبييجأ بؾصييؾل الظمبييية وتشتيييي لحغيية اسييتالم طمبييية ججيييجة , أي ىييي السييجة الدمشييية الؾاقعيية بيييؽ وصييؾل طمبيتيييؽ متتيياليتيؽ.
ىؾ اليدمؽ اليحي سيخزيع نييو السخيدون لمخقابية ويسكيؽ أن يكيؾن السيجى الدمشيي  : Time Horizon [10]المجى الدمني  . 

 خ محجود )ال نيائي(.محجودًا )نيائيًا( أو غي
وىييي مخاجعيية السخييدون برييؾرة مدييتسخة إذ يييتؼ إصييجار الظمبييية عشييج وصييؾل  : Continuous Review [10]المخاجعممة المدممتمخة  .

 مدتؾى الخديؽ إلى نقظة معيشة تدسى نقظة إعادة الظمبية.
وىي مخاجعة السخدون برؾرة دورية عمى فتخات زمشية متداوية )مثاًل كل أسبؾع أو  Periodic Review [10].المخاجعة الجورية  

 كل شيخ(  إذ يتؼ إصجار الظمبية أثشاء ىحه الفتخات الدمشية الستداوية. 
تراحب عسمية التخديؽ تكاليف متعجدة مشيا تكاليف  The Related Costs with Inventory [2] التكاليف المتعمقة بالخدين. 
 Unitكمفة الهحجة الهاحجة   -أ تقدؼ التكاليف الستعمقة بعسمية التخديؽ عمى أربعة أنؾاع:و , خخى متغيخة تعتسج عمى حجؼ الظمبتة وأثاب

Cost : كمفة أمخ الذخاء  اوOrdering Cost 
 Stock outكمفة نفاد الخدين  -ث : Holding Costكمفة االحتفاظ بالخدين  -ت : Setup Costكمفة إعجاد الطمبية  -ب

Cost 
 he Dynamic Programming Technique [9[,]12.]أسمهب البخمجة الجيناميكية   -5
يسائم  إنى األصهيت انًسأنت، تقىو عهى تقسيى انًراحم انًتعذدةانذيناييكيت هي تقنيت رياضيت تستخذو حهم يسائم انقراراث  انبريجت،

 .نها يلمم اأالنحا يىوتقذ نًعاجهتهاانتتابعيت  القاثإتباع أسهىب انع ثىجسئيت أبسط حسابيا 
 المفاهيم األساسية لمبخمجة الجيناميكية  5-2
ىي الفتخة الدمشية أو الكيسة الفيديائية التي يتؼ عمى أساسيا تقديؼ السدالة الخئيدة الى مدائل ثانؾية,  :Stage (N) [3]المخحمة   -2

 السدائل الثانؾية التي تجدأ ليا السدألة الخئيدة وتخقؼ عادًة بذكل متدمدل وفق األعجاد الرحيحة. وتعخب أيزا بأنيا عجد
 مذكالتمؽ حالة إلى اخخى أو ىي الفتخة الدمشية التي عمى أساسيا يتؼ تقديؼ السذكمة الخئيدية إلى  االنتقالتسثل ( Stageلسخحمة
 . ثانؾية

 :State Variables (S) [10],[3]متغيخات الحالة   -2
ؽ وىي تمػ الستغيخات التي تسثل الخبط بيؽ السخاحل الدابقة والسخحمة الحالية أو عسمية الخبط بيؽ السخحمة الحالية والسخاحل الالحقة وم 

 ة.ؼ مفيؾم في البخمجة الجيشاميكيخالل تحجيج عسمية الخبط يتؼ اتخاذ القخار األمثل لمسخحمة الحالية وتعج متغيخات الحالة أى
 :Decision Variables (Q) [9],[8],[3]متغيخات القخار   -3

ىي الستغيخات التي تخزع الختيار صانع القخار, إذ إن عشج كل متغيخ مؽ متغيخات الحالة تكؾن ىشاك مجسؾعة مؽ القخارات السشتفع 
 . بيا التي يشبغي معخفة العائج الشاجؼ عؽ كل مشيا لتحجيج أفزميا.

ىي ابارة عؽ مجسؾعة مؽ متغيخات القخار التي ستعظي أفزل قيسة لجالة العائج ,  :Optimal Policy [3]   الدياسة المثمى -4
أو ىي مجسؾعة األنذظة أو الفعاليات التي تكؾن بؾاقع نذاط واحج لكل عجد مؽ الحاالت, إن الدياسة السثمى ىي أفزل مجسؾعة مؽ 

 األنذظة التي يجسعيا ىجب معيؽ.
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إن كل عسمية اتخاذ قخار متعجدة السخاحل ليا عؾائج, أرباح أو كمف تشتج عؽ كل قخار. :Return Function [1]دالة العائج   -5
ىحه العؾائج تختمف مع كل مخحمة ومع كل نغام. واليجب في تحميل مثل ىحه العسميات ىؾ تحجيج الدياسة السثمى التي تعظي أفزل 

 .رباح أم تقميل الكمفعائج كمي سؾاء كان تعغيؼ األ
 :Transformation Function  [1]دالة االنتقال )أو التحهيل(     -6
. فإن الدياسة السثمى لمقخار سؾب تشقل حالة الشغام الحالية إلى حالة أخخى في  (i)عشج السخحمة  (S)إذا كان الشغام في الحالة  

   (i+1)بستغيخ الحالة في السخحمة  (i)ال تخبط متغيخ الحالة في السخحمة السخحمة الالحقة بسؾجب ىحه الجالة, أي إن دالة االنتق
ىي السعادلة التي يتؼ بسؾجبيا تحؾيل دالة اليجب في الشسؾذج الخياضي إلى  : Recursive Equation [4]المعادلة التكخارية   -7

التكخارية مبشي أساسًا عمى األسمؾب التكخاري لمحدابات صيغة البخمجة الجيشاميكية مؽ أجل تدييل حل الشسؾذج. إن مفيؾم السعادلة 
مؽ السخاحل الدابقة مزافًا إلييا العائج األمثل  (N-1)مؽ السخاحل فإنو يعتسج عمى العائج األمثل لي (N)فعشج حداب العائج اإلجسالي لي

ثل لكل مخحمة بذكل مشفخد ثؼ تسكششا ىحه السعادلة لحلػ فإن استخجام السعادلة التكخارية يسكششا مؽ الحرؾل عمى الحل األم (N)لمسخحمة 
 [2]مؽ حداب العائج اإلجسالي السثالي الستخاكؼ لمسخاحل الدابقة وصؾاًل إلى الحل األمثل الشيائي لمسدألة.

ية في إن السبجأ األساسي الحي تقؾم عميو حدابات السعادلة التكخار  : Principle of Optimization    [5]مبجأ األمثمية  5-2
لألمثمية الحي يشص عمى أن:" الدياسة السثمى ليا خاصية وىي أنو ميسا كانت الحالة  .Bellman Rالبخمجة الجيشاميكية ىؾ مبجأ 

نمهذج  -7   لمحالة الشاتجة مؽ القخار األول"الستبكية يجب أن تذكل الدياسة السثمى بالشدبة  تاألولية والقخار األولي فإن القخارا
تؼ تحميل نسؾذج خديؽ حخكي متعجد الفتخات   Multi-periods Dynamic Inventory Modelمتعجد الفتخاتحخكي خدين 

Multi-Periods    لعشرخ وحيجSingle-item  إذ يتؼ مخاجعة الخديؽ بذكل دوري ,Periodic Review  ليN  , مؽ الفتخات الدمشية
واليجب األساس ىؾ تحجيج سياسة الخديؽ السثمى لحجؼ  مؽ فتخة إلى أخخى. إذ إن الظمب أثشاء فتخة التؾريج يكؾن معمؾم لكشو متغيخ

الظمبية السثالي السظمؾب في كل فتخة وتحجيج الكمفة الكمية الرغخى لمفتخات الخاضعة ألفق التخظيط )الفتخة التي سيخزع  فييا 
جة الجيشاميكية التي تعتسج بذكل أساس عمى مبجأ األمثمية السخدون لمخقابة(. والسعالجة التحميمية لمشسؾذج ستكؾن باستخجام أسمؾب البخم

 Bellman .[5 ]لي 

إذ إن  tأمييييييا رمييييييؾز الشسييييييؾذج التييييييي تييييييؼ اسييييييتخجاميا فييييييي الفتييييييخة  : Notations of The Modelرمهز النمهذج :      7-1
t=1,2,….,N  :فإنيا مؾضحة عمى الشحؾ اآلتي 

(N).عجد الفتخات في أفق التخظيط :(dt)         كسية الظمب في الفتخة :t. 
(Kt) كمفة إعجاد الظمبية في الفتخة :t.     (ht) كمفة االحتفاظ بالخديؽ في الفتخة :t. 
(Qt) حجؼ الظمبية في الفتخة :t.          (St) مدتؾى الخديؽ الستؾفخ في بجاية الفتخة :t. 

(St+1) مدتؾى الخديؽ الستؾفخ في نياية الفتخة :t وبجاية الفتخة t+1.   
 [3[,]1]تحميل النمهذج الخياضي باستخجام أسمهب البخمجة الجيناميكية  7-2

The Mathematical Model Analysis By Using DP Technique 

تسثيييييييييل مديييييييييتؾى الخيييييييييديؽ اليييييييييجاخل )كسيييييييييية السيييييييييؾاد السخدونييييييييية( فيييييييييي السخيييييييييدن عشيييييييييج بجايييييييييية  tحاليييييييية الشغيييييييييام عشيييييييييج اليييييييييدمؽ  .1
.أمييييييييا متغيييييييييخات القييييييييخار فإنيييييييييا تسثييييييييل حجييييييييؼ الظمبييييييييية أي كسييييييييية السييييييييادة السظمؾبيييييييية فييييييييي (St)كييييييييل مخحميييييييية مييييييييؽ السخاحييييييييل 

 .(Qt)كل مخحمة 

 أما دالة االنتقال )أو دالة التحؾيل( مؽ السخحمة الحالية إلى السخحمة التالية فإنيا تسثل معادلة التؾازن. .2

تخيييييييييح عشيييييييييج تميييييييييػ السخحمة.فإنيييييييييو ودالييييييييية العائيييييييييج عشيييييييييج كيييييييييل مخحمييييييييية تسثيييييييييل الكمفييييييييية اإلجساليييييييييية الشاتجييييييييية عيييييييييؽ القيييييييييخار الس .3
 يسكؽ التعبيخ عؽ ىحه الدياسة بالشحؾ اآلتي:

     403min  gYSZ ttt 
( يسكيييييييييييؽ أن تكتيييييييييييب بالذيييييييييييكل 3-44وبسيييييييييييا أن مديييييييييييتؾى الخيييييييييييديؽ يبيييييييييييجأ دائسيييييييييييًا ميييييييييييؽ الريييييييييييفخ ليييييييييييحلػ فيييييييييييإن السعادلييييييييييية )

 اآلتي:
     413,,2,1,min0  tggYZ tt 

     4230
1

1

1









  









t

gj

g

t

ji

ijgt ZdhKgY 

إذ إن:  gYt:  إلى  1ىي الكمفة لمفتخات مؽt  عمى افتخاض أن مدتؾى الخديؽ في نياية الفتخةt .يداوي صفخ 
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 0: tZ  إلى  1ىي الكمفة الكمية الرغخى لمفتخات مؽt  إذ إنt=1,2,….,N. 
 The Solution Algorithm for Dynamic modelخهارزمية الحل لمنمهذج الحخكي 7-3

 .Kt, ht, dtإدخال الكيؼ  (:2)الخطهة 
 .t=1,2,…,Nإذ إن  t=1عجاد السخاحل  (:2الخطهة )
 .g=1,2,…,tإذ إن  g=1عجاد  (:3الخطهة )
 .Z0(0)=0جعل  (:4الخطهة )
مؽ السعادلة اآلتية: tإلى  1لمفتخات مؽ  Yt(g)إيجاد الكمفة الكمية  (:5الخطهة )
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 .g=g+1تحجيث العجاد  (:6الخطهة )
 باستخجام السعادلة اآلتية: tإلى  1لمفتخات مؽ  Zt(0)إيجاد الكمفة الكمية الرغخى  (:7الخطهة )

   gYZ tt min0  
تسثل الكمفة الكمية الرغخى لمفتخات جسيعيا في  Zt(0)فإن  t=Nإذا كانت  (:9الخطهة ).t=t+1تحجيث عجاد السخاحل  (:8الخطهة )

  أفق التخظيط.

أذ أن السشظق السزبب ىؾ االسمؾب الستبع في معالجة حاالت  البج مؽ التسييد بيؽ السشظق والتزبب, :المنطق المضبب -8
,أما التزبب فيؾ مرظمح يخص البيانات قيج الجراسة وتحكسو  والعسل بو الغسؾض عمى سبيل السثال قجرة االندان عمى اتخاذ القخار

عمى يج العالؼ  1965فالسشظق يدتخجم في االنغسة الخبيخة وتظبيقات الحكاء االصظشاعي ,نذأ ىحا السشظق عام عجة صيغ رياضية 
لسشظق احيانا بسشظق الغسؾض ليعالج لظفي زاده مؽ جامعة كاليفؾرنيا أذ طؾره ليدتخجم كظخيقة افزل لسعالجة البيانات أذ يدسى ىحا ا

( .ان مبجأ السشظق السزبب يقؾم عمى وجؾد تابع قيستو عشج عشرخ معيؽ ىي Kandel,1986)(16)التعابيخ االكثخ تعقيجا وغسؾضا 
سي ليا تساما ( فيحا العشرخ يشت1( تعبخ عؽ انتساء ىحا العشرخ لسجسؾعة ما ,فاذا كانت قيسة ىحا التابع )0,1قيسة حكيكية  تقع بيؽ )

 .[3]( فتذيخ الى مجى انتساء العشرخ ليحه السجسؾعة 0,1ليا ابجا ,اما اذا كانت قيستو بيؽ ) ي( فالعشرخ ال يشتس0,واذا كانت قيستو )
بجراسة  تيتؼ نغخية السجسؾعات السزببة concepts of Fuzzy Sets Theory مفاهيم في نظخية المجمهعات المضببة  -81  

( الحي يتعمق بالمغات الظبيعية .أذ قجمت نغخية السجسؾعات السزببة في عام Vaguenessنؾع مؽ انؾاع الالتأكجية وىؾ االبيام )
مفيؾما لسعالجة بيانات تسثل امؾرا غامزة وغيخ اكيجة مثل بارد  امؽ قبل العالؼ االذربيجاني لظفي زادة مؽ جامعة كاليفؾرني 1965

 ججا.
 %100:ىي مجسؾعة تستمػ عشاصخىا درجة انتساء وان االنتساء يكؾن اما انتساء كامال     Fuzzy Setالمجمهعات المضببة    2-8 

.اذ تكؾن حجود ىحه السجسؾعة ليدت حادة ,ىحا السفيؾم يتبايؽ مع السفيؾم  %0او اكثخ مؽ  %100او انتساء جدئيا اي اقل مؽ 
 (.Klir et al.,1997).[3]ىا دقيقة التقميجي لمسجؾعة اليذة التي حجود

( عشج انتساء 1:ىي حذج مؽ االشياء التي تتستع برفة معيشة والتي تأخح أحجى الكيستيؽ )   Crisp Setالمجمهعة الهذة    3-8
( عشج عجم انتساء عشرخ معيؽ لمسجسؾعة وسسيت بسرظمح السجسؾعة اليذة لتسييدىا عؽ السجسؾعة 0عشرخ معيؽ لمسجسؾعة و)

الزبابية في مفاليؼ السجسؾعات السزببة عمى سبيل السثال لمسجسؾعة السزببة كمسة )دافئ( تذسل مجى واسعا لكياس درجة الحخارة 
تقخأ درجة الكياس دافئ في مكان معيؽ ومختمف عؽ مكان اخخ يسكؽ  لسشظقة ما ,عشجما يقال ان الظقذ دافئ في وقت محجد يسكؽ ان

 (.Klir et al., 1997).[6]ان تعتسج عمى السكان والفرل واليؾم والميل 

جة ىي مقجار انتساء عشرخ ما الى السجسؾعة السزببة وتكؾن ىحه الجر Membership degree [ 13]درجة االنتماء     4-8
        . محرؾرة بيؽ الرفخ والؾاحج

:ىي الجالة التي بؾاسظتيا يتؼ حداب درجة انتساء عشرخ ما الى Membership function   [ 13]دالة االنتماء   5-8  
(  Characteristic functionكجالة تشاعخ الجالة السسيدة ) Xمعخفة لسجسؾعة شاممة  Aالسجسؾعة السزببة ,ان كل مجسؾعة مزببة 

 [0,1]  يحجد لو قيسة في الفتخة السغمقة  Xفي السجسؾعة الذاممة  Xوكل عشرخ  A(x)µاء ويخمد لمجالة ب ىحه الجالة تجعى دالة انتس
 ( وهي :Klir et al., 1997) [6]( .وتؾجج انؾاع مؽ دوال االنتساء.Klir et al.,1997) Aفي   xأذ تسيد درجة انتساء العشرخ 

 (Triangular Membership Functionدالة االنتساء السثمثية ) -1
 (Trapezoidal Membership Functionدالة شبو السشحخب ) -2
 Gaussian Function( تدسى بالجالة Bell-shaped Membership Functionدالة شكل الجخس ) -3
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 Multipleمتعجدة)( وقؾاعج single rules:تقدؼ القؾاعج السزببة الى قؾاعج مفخدة )   Fuzzy rulesالقهاعج المضببة    6-8

rulesقاعجة مفخدة        [ 5 ] ( يسكؽ تؾضيحيا كاالتيB if x is A then y is  ان كال مؽ.A  ىي ابارة عؽ مجسؾعات مزببة
يظمق عميو الشتيجة  B( , والجدء االخيخ مؽ Antecedentيظمق عميو الدابق او السقجمة السشظكية) A, الجدء IF-Thenفي ابارة 
 .(Conseequent)السشظكية 

 :الجانب التطبيقي - 9
  بيانات االنمهذج:   9-2

استظاع الباحث مؽ الحرؾل عمى البيانات والتي تسثل   االنتاج والظمب والخديؽ والسبيعات  الخاصة بالسؾاد السخدونة  و التكاليف 
, بعج ترسيؼ نغام السزبب  تؼ إعجاد     2424,يجب أن نزبب  البيانات الفعمية  التي تؼ االعتساد عمييا لدشة الخاصة  بتمػ السؾاد 

عشج فتح  قؾاعج لمشغام وتؼ استخخاج البيانات السزببة وبعج التأكج مؽ فعالية التزبيب استخجمت الخؾارزمية السقتخحة لحل الشسؾذج .
(. حيث نقؾم بإعجاد 1لشا الذكل )في نافحة االوامخ ليغيخ   Fuzzyنافحة بخنامج ماتالب ندتخجم أداة جاىدة في البخنامج وذلػ بكتابة 

ىحا الشغام مؽ مجخالت وقؾاعج ودوال انتساء ومخخجات .يؾجج ثالثة انؾاع مؽ السشظق الزبابي ,االكثخ استخجاما في السشظق الزبابي 
حيث يدتخجم في اول عسمية التحكؼ  Fuzzyاالكثخ شيخة في نغام ال Mamdiniاالستجاللي يدتخجم الظخيقة التقميجية وىؾ نغام 

 لخؾارزمية السشظق الزبابي.حيث كان ىشاك ثالث مجخالت حدب البيانات  1973يعتسج في ورقة زادة ,الحي اعتسج في عام 
 2السجخل الثاني ) الظمب (عجد دوال االنتساء ,2السجخل االول )االنتاج (عجد دوال االنتساء 

 2ومخخج واحج ) السبيعات(  عجد دوال االنتساء  ,2االنتساء  السجخل الثالث )الخديؽ(عجد دوال 

 
 (1الذكل رقؼ )

(,حييث كيان 40544وذليػ الن البيانيات تتيؾزع تؾزييع طبيعيي والسيجى العيام ميؽ ) gaussmfاليئ  trimfتؼ تحؾيل تؾزيع دوال االنتساء ميؽ
ومعمسيية الذييكل التبييايؽ  الؾسييط الحدييابيسيية السؾقييع (, وكانييت معم141-544بيييؽ ) High(,والسييجى 4-144يتييخاوح بيييؽ )  Lowالسييجى 

 (2كسا في الذكل )

 
 مخحمة تزبيب االنتاج (2الذكل )

 السجخل الثاني كسا في ( مخحمة تزبيب الخديؽ 4الذكل )وايزا تؼ عسل الخظؾات 

 
 (مخحمة تزبيب الظمب3الذكل )

 السجخل الثالث كسا في                                   السخخج  يؾضحوايزا تؼ عسل الخظؾات 
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 ( مخحمة تزبيب الخديؽ4الذكل )

 السخخج كسا في يؾضحوايزا تؼ عسل الخظؾات 

 
 ( مخحمة تزبيب السبيعات5الذكل )

وكانت عسمية الخبط  Thenواداة التحقق  If( وذلػ حدب عجد دوال االنتساء حيث تؼ استخجام اداة الذخط Ruleقؾاعج ) 8وتؼ اعجاد 
 ) الؾزن االفتخاضي( كسا في الذكل  Wight 1,وبؾزن واحج   andبيؽ السجخالت ىي 

 
حاالت مجروسة مؽ قاعجة االستجالل )  8( الؾاجية التي تغيخ الشتيجة الشيائية مسثمة بتؾابع انتساء السجخالت ل 7كسا يؾضح الذكل )

( والشتيجة الشيائية باستخجام الشسؾذج   Product , Order , Stockاليسيؽ وعمى التختيب تسثل  االعسجة الثالثة االولى مؽ اليدار الى
 (   Salesالسزبب ) العسؾد الخابع يسثل السبيعات 

 
الحي يسثل البيانات بعج استخجام طخيقة فػ التزبيب   Defuzzificationحيث الججول ادناه يسثل البيانات االصمية مع عسؾد 

Centroid  
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 e4107+1.8617ىي   Mseحيث كانت قيسة 

 تنفيح خهارزمية الحل ومناقذة النتائج:  9-2 
اسييتخجمت الخؾارزمييية السقتخحيية الثانييية لحيييل الشسييؾذج السقيييج وثيجيياد الكييييؼ السثالييية لحجييؼ الظمبييية ومديييتؾى الخييديؽ السالئييؼ )نقظيية إعيييادة 
الظمبيييية( و الكمفييية الكميييية الريييغخى. ولريييعؾبة تظبييييق الخيييؾارزميتيؽ السقتيييخحتيؽ فقيييج تيييؼ بخمجييية خظؾاتيسيييا باسيييتخجام البخنيييامج الجييياىد 

Matlab  وطبييق نسيييؾذج الخيييديؽ الثييياني اليييحي تيييؼ بشييا ه فيييي السبحيييث الثييياني ميييؽ الفريييل الثالييث عميييى بيانيييات الظميييب لسعاميييل الديييسشت .
الذييسالية وإليجيياد الدياسيية السثمييى والتكيياليف الكمييية الرييغخى لمفتييخات قيييج الجراسيية فقييج تييؼ بخمجيية خظييؾات خؾارزمييية حييل الشسييؾذج الحخكييي 

تؼ تظبييييق خؾارزميييية الحيييل لمشسيييؾذج الحخكيييي والسؾضيييحة .لمحريييؾل عميييى اقيييل كمفييية بافزيييل انتييياج.Matlabباسيييتخجام البخنيييامج الجييياىد 
 Matlabخظؾاتيييا فييي السبحييث الثيياني مييؽ الفرييل الثالييث عمييى البيانييات وذلييػ ببخمجيية خظييؾات الخؾارزمييية باسييتخجام البخنييامج الجيياىد 

أخيحت بيانيات شييخ كيانؾن الثياني  ٬نتاج والكمفة الكميية لمفتيخات قييج الجراسيةواعيخ ىحا البخنامج كفاءتو في التؾصل إلى الدياسة السثمى لإل
 2424الخؾارزمية لذيخ كانؾن الثاني ( يؾضح نتائج تظبيق5-4والججول ) 2414لعام 

 ( يهضح نتائج تطبيق الخهارزمية5-4الججول )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 مناقذة النتائج: 9-3

في األنسؾذج االول تؼ تظبيق السشظق السزبب حيث تؼ استحرال البيانات واستخجاميا في االنسؾذج الثاني مؽ الخؾارزمية الجيشاميكية 
لتقجيؼ فخصة رئيدة .كسا اوضحت الشتائج الشيائية مؽ استعسال  السشظق السزبب أن ىحه الظخيقة تشجد أفزل تخفيض جؾىخي في 

ن اتحاد السشظق السزبب مع بخمجة ديشاميكية تقجم فخصة رئيدة إليجاد حمؾل مثمى .وباالعتساد عمى مدتؾيات الخديؽ. كحلػ فا
باستعسال اسمؾب البخمجة  و اسمؾب البخمجة الجيشاميكية  والسجخالت و الشتائج التي تؼ الحرؾل عمييا مؽ تظبيق السشظق السزبب 

 .  Qالحرؾل عمى الحجؼ االمثل لمسبيعات   تؼ (Matlab ) الجيشاميكية  و مؽ خالل ربط الظخيقتيؽ ببخنامج بمغة
 االستنتاجات  - 22

تسكشا مؽ تؾعيف طخيقتيؽ ىسا السشظق السزبب  و البخمجة الجيشاميكية في الحرؾل عمى اقل كمفة وعمى مدتؾى كل مخدن مؽ 
لحدابات االمامية كظخيقة لحل نسؾذج البخمجة لديؾلة الظخيقة تؼ االعتساد عمى اسمؾب ا مخازن الذخكة العامة لإلسسشت الذسالية.

 الجيشاميكية بجاًل مؽ اسمؾب الحدابات الخمفية.
ان القخار الحي تعالجو ىحه السذكمة لو احتساالت كثيخة وحيث انو ال يسكؽ حل ىحه السذكمة بأخح جسيع االحتساالت فقج وجج اسمؾب -3

وسخعة التشفيح واتخاذ القخار عشج استخجام السشظق السزبب إليجاد حمؾل تقخيبية عشج  دقة الشتائج البخمجة الجيشاميكية لحل ىحه السذكمة.
 استعسال اسمؾب البخمجة الجيشاميكية.
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Using fuzzy dynamic programming in finding the best solution for sales for Badoush 

cement factory stores. 
Ahmad J. Haydar                                         Zena M. Al-bazaz 

Abstract 

Dynamic programming is considered one of the most appropriate ways to manage storage systems 

because of the random and linear nature of these systems, so that it is difficult to reach the optimal 

solution with other optimization techniques and other techniques used. The first to clarify the issue of 

reservoir management was Moran in 1945. The issue of the optimal operation of tanks in the form of a 

dynamic programming issue was done by the scientist Little in 1955. In this research, the data available 

in Badoush Cement Factory was used to construct a dynamic programming model to find the optimal 

operation of the plant after processing the fog surrounding the request. 

Keyword :Dynamic Programming. Fuzzy. 

 


