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حل مشكلة السیطرة على العجز في الخزین االنتاجي باستخدام الخوارزمیة الجینیة
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:المقدمة.1
ان بحوث العملیات تعتبر من العلوم التطبیقیة الحدیثة التي احرزت تقدمًا مھمًا ونجاحًا واسعًا في 

ان نموذج الخزین من نماذج بحوث العملیات المستخدمة في التطبیقات العلمیة . مجاالت الحیاة كافة
ك اصبح من للسیطرة على موضوع الخزین في ادارة االنتاج في أي مؤسسة صناعیة او خدمیة لذل

المشاكل الملحة التي یستوجب حلھا لتستمر العملیات االنتاجیة لتحقیق متطلبات المستھلك في االوقات 
ان الھدف من خزن المواد ھو تغطیة العجز في . المحددة وباقل كلفة ممكنة وخاصة في الوقت الحاضر

وفرھا باالسواق لتلبیة حاجة االنتاج لیساعد على خلق سیطرة على المواد من خالل خزنھا وبالتالي ت
في الفترات االخیرة ظھرت مشاكل بشكل كبیر في المؤسسات والمنشأت العراقیة الخدمیة . المستھلك لھا

منھا واالنتاجیة بسبب الظروف التي مر بھا القطر وقد اسھمت بحوث المختصین في ھذا المجال لحل 
مال خوارزمیات تطویریة حدیثة والتي لعبت دور مشاكل الخزین اعتمادًا على نماذج الخزین وكذلك استع

ان المخزون یترتب علیھ تكالیف تتحملھا المنشأة . [4,7,9]كبیر في االسھام بحل مثل ھذه المشاكل العلمیة 
قد تكون عالیة نسبیًا من جراء خزنھا لمستلزمات انتاجیة متنوعة ویشكل نسبة عالیة من رأس المال رغبة 

كلفة الشراء او االنتاج، كلفة الطلبیة، كلفة االحتفاظ : (ھا امام الزبائن ومن ھذه التكالیففي االیفاء بالتزامات
:[1,5,8]وتكون معادلة الكلفة الكلیة بصورة عامة). بالخزین و كلفة العجز

كلفة العجز+ كلفة االحتفاظ بالخزین+ كلفة الطلبیة + كلفة الشراء او االنتاج = الكلفة الكلیة للخزین 
Total Inventory cost = Purchase Cost + Ordering Cost + Holding Cost + Shortage Cost
T .C. = CQ + K + h + S … (1)

C: قیمة الوحدة الواحدةUnit Cost
Q : حجم الطلبیةOrder Quantity
K  :كلفة الطلبیةSetup Cost
h  : كلفة االحتفاظ بالخزینHolding Cost
S  : كلفة العجزShortage Cost

:ھناك عدد من البحوث السابقة تناولت مشكلة السیطرة على العجز في الخزین االنتاجي ومنھا
(.Omar M., Moin N. H. and Yeo I)م طور الباحثون 2008في عام  نموذج سداد [14]

نتاج اذ ان الطلب للعنصر یتغیر مع عجز الخزین باستخدام الخورزمیة الجینیة للعناصر المتدھورة باال
الھدف من ھذا البحث حساب . الزمن خالل فترة زمنیة محددة مع السماح بسداد عجز للفترات السابقة

.سیاسة سد العجز التي تقلل الكلفة الكلیة للخزین
Parthiban, P., Punniyamoorthy M., Ganesh K.D)م قام الباحثون 2008في عام 

and Dominic P. D. D.) [15] بدراسة وحل مشكلة سلسلة االنتاج والتوزیع باستخدام الخوارزمیة
الجینیة باعتبار قید المساحة المخزنیة قید مؤثر في مراحل االنتاج والتوزیع اذ ان االنتاج والتوزیع یتم على 

.مرحلتین ولمنتج واحد
بتطبیق [10]) متراس، بان احمد و ثابت، ھمسة معن محمد( م قام الباحثتان 2009في عام 

الخوارزمیة الجینیة على بعض نماذج الخزین، اذ تم اقتراح اكثر من خوارزمیة الیجاد مجموعة من 
من نتائج اذ تم التوصل الى نتائج افضل او قریبة . الحلول من ضمنھا الحل االمثل خالل فترة زمنیة محددة

.الطرق التقلیدیة في حساب حجم الطلبیة االقتصادیة والكلفة الكلیة لالنتاج

Mousavi, S. M., Hajipour, V., Niaki, S. T. A. and)م قام الباحثون  2013في عام 
Alikar, N.) [13] بتطویر نموذج برمجي ریاضي لطلبات العناصر في انظمة السیطرة على الخزین
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الزمنیة ومتعدد العناصر اذ تم االخذ بنظر االعتبار الخصومات في اسعار المنتجات في متعدد الفترات 
كذلك معدل الطلب فرض على ان یكون محدد ومن الممكن ان یتغیر بمرور . حالة زیادة الطلب علیھا

خزنیة، المساحة ال(الزمن ولجعل النموذج اكثر واقعیة تم اعتماد القیود المؤثرة على عملیة االنتاج وھي 
الھدف من البحث ھو ایجاد كمیات الطلبات المثلى للمنتجات وبھذه ). مبلغ االستثمار وعدد الطلبیات

تم استخدام الخوارزمیة الجینیة وخوارزمیة التلدین لحل المشكلة  . الطریقة سیتم تقلیل الكلفة الكلیة للنظام
.الریاضیة المقترحة

نیة والتي تعتمد على مبدأ الوراثة في الكائنات الحیة یتضمن بحثنا ھذا تقنیة الخوارزمیة الجی
- مصفى الدورة (وتطویرھا حیث تمتطبیقھا على بیانات حقیقیة تم اعتمادھا في شركة مصافي الوسط 

لغرض معالجة قسم ) الدیوانیة-المثنى، مصفى الدیوانیة - النجف، مصفى السماوة -بغداد، مصفى النجف 
. اني منھا الشركة المذكورةمن مشاكل الخزین التي تع

:الطرق التقلیدیة.2
ویسمى احیانًا بنموذج التجھیز التدریجي اي ) النموذج العام(یسمى نموذج االنتاج مع حدوث عجز 

ویعني العجز یكون معدل الطلب ثابتًا ومعدل االستھالك كذلك ثابت مع السماح وجود العجز عند التجھیز
یلھا لعدم احتفاظ المنشاة لمخزون یواجھ الطلب في وقتھا اي یكون الخزین ھو تلبیة طلبات سابقة تم تاج

وكما یظھر في . مساویًا لصفر مع استمرار وجود االحتیاجات واحیانًا یطلق علیھ تسمیة الخزین السالب
.[3,6]) 1(الشكل رقم 

االنتاج بعجزیمثل الیة عمل نموذج ) 1(شكل رقم 

:[2]والبد ھنا توضیح الفترات المخزنیة بصورة مفصلة وكما في ادناه 
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t1:ھي فترة سداد العجز(S)                             :=
t2: ھي فترة وضع كمیة من الخزین في المخازن وبمعدل متزاید)β-α ( خالل وحدة الزمن وصوُال الى

=:)L(اعلى كمیة من المخزون 
t3: ھي الفترة التي یتم فیھا تصریف الخزین والذي بمستوى)L ( وبمعدل)β (لكل وحدة من الوقت:=
t4: ھي فترة العجز حیث یكون العجز بمعدل مساو الى معدل الطلب)β (                                                                                   لكل وحدة من الوقت =

وفترة الخزن ) t1+t2(مما سبق یمكن تقسیم الفترات المخزنیة الى ثالثة فترات وھي فترة االنتاج 
)2t +3t ( وفترة العجز)t1+4t([2]:

L = Qb – S …   (2)= ( ) …   (3)= ( ) …   (4)

T .C . / unit time Z = ( ) + Cβ ...  (5)

ھنالك عدة قیود تحدد عملیة الخزین حیث ال یمكن ان یكون الخزین الى ماال نھایة من اجل توفیر 
:[3]المواد في اي وقت یكون فیھا الطلب عالي جدا ونذكر منھا

:Investment Restrictionقید االستثمار . 1.2
وخزنھا لمقابلة الحاالت الحرجة، اعلى مبلغ مالي مخصص لالستثمار لشراء المواد ) b1(لیكن 

حیث یكون حاصل ضرب سعر الوحدة الواحدة في الكمیة ولكل العناصر یجب ان یكون اقل من او یساوي 
∑:[2]اعلى مبلغ مالي مخصص لالستثمار وتكون العالقة كما یأتي ≤ … (6)

یتم تطبیق ) b1(اعلى من المبلغ المالي المخصص لالستثمار ∑مار وفي حالة حجم االستث
وذلك الن باستخدام ھذه المعادلة سنحصل على كمیات مثلى Lagrange Equationمعادلة الكرانج 

اقتصادیة جدیدة تختلف عن سابقاتھا لتحقق الشرط وباالعتماد على ھذه الكمیات یتم استخراج الكلفة الكلیة 
:[2]وكما یأتي 

L (, Q1, Q2, …,Qn) = T.C.( Q1, Q2, …, Qn) - (∑ − ) … (7)

بتحدید القیمة المثلى لـ ) Qj(وتستخرج القیمة المثلى لـ ) -1، 0(تكون محصورة بین )(اذ ان قیمة 
) ( بطریقة التقدیر المتكرر الى) ( وباالستخراج المتكرر لل)Qj (تبعا الى المعادلة االتیة:= ( )


… (8)
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∑)لحین الوصول الى نتیجة  − والتي یجب ان تساوي صفر او قیمة سالبة بذلك (
االخیرة وتكون ھي القیمة المثلى وتستخرج الكلفة الكلیة وفق الكمیات المثلى ) (نتوقف عند قیمة 

).7(وفق المعادلة ) (المستخرجة بعد تقدیر الـ 

:Capacity Restrictionقید المساحة المخزنیة . 2.2
∑:[2]مخصصة لتخزین المواد حیث تكون العالقة الریاضیة كما یلياكبر مساحة ) b2(لتكن  ≤ … (9)

fj :الحجم الذي تحتاجھ السلعة للخزن.
في حالة كون المساحة المخزنیة التي تحتاجھا السلع للخزن اصغر من المساحة المخصصة لھا بذلك 

كمیات المثلى كما تم ذكرھا في نماذج الخزین الكثر من یكون القید غیر مؤثر ویتم حساب الكلف الكلیة وال
.سلعة واحدة  بدون قیود

أكبر من المساحة المخزنیة الكلیة المخصصة ∑اما في حالة حجم المساحة المخزنیة  
ستتغیر الكمیات المثلى للخزین وكذلك الكلفة الكلیة والستخراجھما یتم تطبیق معادلة الكرانج ) b2(للخزن 

Lagrange Equation[2]وكما یأتي:
L (, Q1, Q2, …,Qn) = T.C.( Q1, Q2, …, Qn) - (∑ − ) … (10)

بتحدید القیمة المثلى ) Qj(المثلى الى وتستخرج القیمة ) -1، 0(محصورة بین )(وایضًا تكون قیمة 
=:وفق المعادلة التالیة) Qj(وباالستخراج المتكرر الى ) (بطریقة التقدیر المتكرر الى ) (الى  ( )


… (11)

∑)لحین الوصول الى نتیجة  − والتي یجب ان تساوي اما صفر او قیمة سالبة بذلك (
االخیرة وتكون ھي القیمة المثلى وتستخرج الكلفة الكلیة وفق الكمیات المثلى ) (نتوقف عند قیمة 

).10(وفق المعادلة ) (المستخرجة بعد تقدیر الـ 

:Number of Order Per Yearقید عدد الطلبیات خالل السنة . 3.2
على عدد مرات مخصص لتكرار الطلبیات خالل السنة حیث ال یمكن تجاوزه وتكون ا) b3(لتكن 

∑:[2]العالقة الریاضیة كما یلي ≤ … (12)

Dj :حجم الطلب السنوي.
في حالة كون الطلب السنوي أكبر من عدد الطلبیات خالل السنة بذلك یكون القید غیر مؤثر ویتم 

.الكلیة والكمیات المثلى كما تم ذكرھا في نماذج الخزین الكثر من سلعة واحدة  بدون قیودحساب الكلف
أكبر من اعلى عدد مرات مخصص لتكرار ∑اما في حالة عدد الطلبیات خالل السنة  

ا یتم تطبیق ستتغیر الكمیات المثلى للخزین وكذلك الكلفة الكلیة والستخراجھم) b3(الطلبیات خالل السنة 
:[2]وكما یأتيLagrange Equationمعادلة الكرانج 

L (, Q1, Q2, …,Qn) = T.C.( Q1, Q2, …, Qn) - (∑ − ) … (13)
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وتستخرج القیمة المثلى الى ) 1، 0(مختلفة عن سابقاتھا حیث تكون محصورة بین ) (وتكون قیمة 
)Qj ( بتحدید القیمة المثلى الى) ( بطریقة التقدیر المتكرر الى) ( وباالستخراج المتكرر الى)Qj ( وفق

=:المعادلة ( )( ) … (14)

∑لحین الوصول الى نتیجة  − یجب ان تساوي صفر او قیمة سالبة بذلك نتوقف عند ) (

یمة المثلى ومن ثم تستخرج الكلفة الكلیة وفق الكمیات المثلى النھائیة وتكون ھي الق) (استخراج قیمة 
).13(وفق المعادلة ) (المستخرجة بعد تقدیر 

:)Genetic Algorithms(الخوارزمیة الجینیة 3.
) االختیار(تعتبر الخوارزمیة الجینیة واحدة من طرق البحث العشوائیة المبنیة على الیة االنتقاء 

تصنف الخوارزمیة الجینیة كواحدة من الخوارزمیات التطوریة . الطبیعي وعلم الوراثة الطبیعي
(Evolutionary Algorithm)ونوالمبنیة على اساس تقلید عمل الطبیعة من منظور العالم دار .

:[11,12]وتتكون الخوارزمیة الجینیة من الخطوات التالیة

: )Representation(التھیئة 1.3
وھي الخطوة االولى في الخوارزمیة الجینیة حیث یتم تولید مجموعة حلول عشوائیة على شكل 
كروموسومات وان طول الكروموسوم و طریقة تمثیلھ تعتمد على طبیعة المشكلة وتوجد ھنالك اربع طرق 

طبیعة اساسیة لتمثیل وترمیز الكروموسومات بشكل یسھل التعامل معھا من قبل الحاسوب اعتمادًا على
:[11,12]المشكلة المراد حلھا وفیما یلي نستعرض طرق تمثیل الكروموسومات 

.(Binary Encoding)التمثیل او الترمیز الثنائي -
.(Real Value Encoding)التمثیل او الترمیز الكسري-
(Integer Value Encoding)التمثیل او الترمیز باستخدام االعداد الصحیحھ الغیر كسریة-

.
.(Character Representation Encoding)لتمثیل او الترمیز باستخدام الحروفا-
.(Tree Representation Encoding)التمثیل او الترمیز الشجر-

:(Selection)االختیار 2.3
ھذه العملیة تطبق على جمیع االجیال المتعاقبة حیث سیتم اختیار مجموعة من الكروموسومات وفق 

Fitnessعملیة االختیار ھذھتعتمد على قیمة دالة المفاضلة . ض انتاج و تولید جیل جدیدنسبھ معینھ لغر
Function . وھنالك طریقة اخرى لالختیار تتم عن طریق اختیار مجموعة عشوائیة من الكروموسومات

:[11,12]و فیما یلي مجموعة من طرق االختیار. ولكنھا تحتاج ا لى وقت طویل جدًا
).Roulette Well Selection(رولیت طریقة عجلة ال-
).Elitist selection(طریقة حكم النخبة -
).Tournament selection(طریقة المباریات -
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):Reproduction(اعادة االنتاج . 3.3
وھي عملیة تولید وانتاج جیل جدید من االفراد التي تم انتقائھا واختیارھا من خالل عملیة االنتقاء 

:[11,12]اذ توجد عدة انواع من انواع التزاوج، منھا ما یاتي (Crossover)ومن ثم عملیة التزاوج 
).One point crossover) (نقطة قطع واحدة(التزاوج من خالل نقطة تزاوج واحده -
).K-points crossover() نقطتي قطع او اكثر(التزاوج من خالل اكثر من نقطة تزاوج -
).Cut and Splice(القطع والوصل -

(Mutation)الطفرة الوراثیة . 4.3
وھي عملیة تغیر مفاجئ في االبناء المتولده من خالل عملیة التزاوج بحیث تؤدي الى تغیر في شكل 

وھذه العملیة لیست ) تغیر بت واحد او اكثر(الكروموسوم عن طریق تغیر احدى جینات الكروموسوم 
روموسومات الجدیدة ناتجة عن االباء حیث ان عملیة اعادة التولید او االنتاج تؤدي الى تولید وانتاج الك

التي یتم تطبیق دالة المفاضلة علیھا لغرض حساب قیمة المفاضلة التي تساعد في عملیة انتاج وتولید الجیل 
:[16]ھنالك عدة انواع من الطفرة الوراثیة نستعرض فیما یلي بعضًا منھا . الجدید
).Shaft and Exchange(التغییر مع التزحیف -
).Exchange(التغییر فقط -

:تنتھي وتتوقف الخوارزمیة الجینیة عند حدوث احد االسباب والعوامل التالیة
.ایجاد الحل االمثل-
.الوصول الى عدد االجیال المطلوبة-
.الوصول الى قیمة معینة مثل كلفة االنتاج-
.وعدم المقدرة على الخروج منھاLocal Minimumالوقوع في ال -

:منھجیة البحث4.
تتكون منھجیة البحث من مرحلتین المرحلة االولى ایجاد الكمیات االقتصادیة المثلى لالنتاج وحساب 
الكلف الكلیة للخزین بالطرق التقلیدیة والمرحلة الثانیة تطبیق الخوارزمیة الجینیة الیجاد كمیات االنتاج 

:التاليكوتم اعتماد قیم معلمات النموذج . المثلى وحساب الكلف الكلیة للخزین
C: دینار للمتر المكعب) 170000(سعر بیع الوحدة الواحدة
h: دینار للمتر المكعب الواحد) 335(كلفة الخزین
K: دینار للمتر المكعب الواحد) 144641(كلفة االنتاج .
P : دینار للمتر المكعب الواحد) 650000(كلفة العجز .
b3 : شھریًا) 1.324(تكرار الطلبیة .
b2 :متر مكعب) 54236(مخزون اعلى.
b1 : دینار) 126010000000(المبلغ المخصص لالستثمار
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β : متر مكعب) 77107(معدل االنتاج السنوي.
α : متر مكعب) 76251(معدل الطلب السنوي.

:التقلیدیةبالطرقخطوات ایجاد الكمیات االقتصادیة المثلى لالنتاج وحساب الكلف الكلیة للخزین1.4.

). 3(حساب الكمیات االقتصادیة المثلى لالنتاج باعتماد على معادلة رقم :1الخطوة
) 1(حساب الكمیات االقتصادیة المثلى وفق قید المساحة المخزنیة بعد فرض قیم :2الخطوة 

).11(باعتماد على معادلة رقم ) - 0،1(تتراوح بین 
تتراوح بین ) 2(لطلبیات وبفرض قیم حساب الكمیات االقتصادیة المثلى وفق قید عدد ا:3الخطوة 

). 14(باعتماد على معادلة رقم ) 0،1(
تتراوح بین ) 3(حساب الكمیات االقتصادیة المثلى وفق قید االستثمار وبفرض قیم الى :4الخطوة 

).8(باعتماد على معادلة رقم ) - 1، 0(
).5(حساب الكلفة الكلیة للخزین باعتماد على معادلة رقم :5الخطوة 

خطوات تطبیق الخوارزمیة الجینیة المقترحة الیجاد كمیات االنتاج المثلى وحساب الكلف الكلیة 2.4.
:للخزین

تولید مجتمع ابتدائي عشوائي ضمن مجال كمیات االنتاج المثلى باالعتماد على النتائج :1الخطوة 
وتتم اضافة قیم . المستحصلة من الطرق التقلیدیة كاساس ألختیار الكروموسومات

من القیم المستحصلة %) 10او % 5(بنسبة معینة ) قد تكون موجبة او سالبة(عشوائیة 
وھذه االلیة تطبق للحصول على جمیع . المجتمع االبتدائيبالطرق التقلیدیة للحصول على 

.عینات المجتمع االبتدائي
للكمیات المثلى لالنتاج عن طریق اختیار ) Fitness Function(حساب دالة المفاضلة :2الخطوة 

الكلفة االجمالیة للخزین كأساس للمفاضلة وكل كروموسوم یمتلك كلفة اقل في الخزین 
.لحل االمثلیكون ھو االقرب ل

وتشمل مجموعة من الخطوات التي تمثل الخوارزمیة ) Reproduction(اعادة االنتاج :3الخطوة 
Current)من الجیل الحالي ) New Generation(الجینیة لتولید جیل جدید 

Generation) وھذه العملیات نفسھا تطبق على االجیال الجدیدة ومحاولة الوصول الى
. ن الحل االمثلجیل اقرب ما یكون م

اذ یتم اختیار مجموعة من الكروموسومات وفقًا لطریقة عجلة ) Selection(االختیار :4الخطوة 
احتمالیة االختیار او احتمالیة النجاة لكل ) تحدید(الرولیت التي تستند على فكرة حساب 
ومن ثم عجلة الرولیت تعرض ھذه االحتمالیات . كروموسوم استنادا لقیمة دالة المفاضلة

عملیة االختیار تقوم على اساس تدویر العجلة لعدد من المرات مساوي لحجم المجتمع 
.وفي كل مرة یتم اختیار كروموسوم مفرد لیتم اضافتھ للمجتمع الجدید

عملیة . تتم لغرض تولید عینات تحمل صفات وراثیة افضل) Crossover(التزاوج :5الخطوة 
من ) one point crossover(واحدة ) قطع(وج التزاوج تمت باستخدام نقطة تزا

.المنتصف
تتم عن طریق تغییر قیم معینة للحصول على ) Mutation(الطفرة الوراثیة :6الخطوة 

وفي ) Crossover(كروموسومات جدیدة لم نستطع الحصول علیھا في عملیة التزاوج 
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د الطفرة الوراثیة بعد عدد تطبیق الخوارزمیة الجینیة على الكمیة المثلى لالنتاج تم اعتما
لتحسین قیم الكروموسومات ومحاولة ) الخ .. 30او 20او 10(محدد من الدورات 

موجبة (الوصول الى الحل االمثل وھذه العملیة تمت من خالل اضافة قیم عشوائیة 
الى قیم الكروموسومات والحصول على كروموسومات جدیدة من الممكن ان ) وسالبة

.ص وراثیة افضل من الكروموسومات الحالیةتحوي على خصائ
:النتائج5.

تم اعداد برنامج بلغة ماتالب للطرق التقلیدیة والخوارزمیة الجینیة یقوم بحساب الكمیات االقتصادیة 
المثلى لالنتاج بناًء على معادالت النموذج الرابع لكون الشركة ھي انتاجیة وفیھا عجز في انتاج بعض 

.االشھر

:نتائج ایجاد الكمیات االقتصادیة المثلى وحساب الكلف الكلیة للخزین بالطرق التقلیدیة1.5.
اذ تم . تم تطبیق الطرق التقلیدیة على مادة البنزین حیث لوحظ وجود عجز في انتاج ھذه المادة

) 1(جدول استخراج الكمیات االقتصادیة المثلى قبل تطبیق القیود وبعد تطبیق كل القیود وكما موضح في ال
ادناه علمًا ان الكلفة الكلیة لخزین مادة البنزین باستخدام الطرق التقلیدیة بلغت ) 2(والشكل 

.دینار) 110723129013.962(

الكمیات االقتصادیة المثلى النتاج مادة البنزین مقاسة بالمتر المكعب) 1(جدول 

الطلباالنتاجاالشھر
الكمیات 

قبل 
تطیبق 
القیود

الكمیات 
بعد 

تطبیق 
قید 

المساحة 
المخزنیة

الكمیات 
بعد 

تطبیق 
قید عدد 
الطلبیات

الكمیات 
بعد 

تطبیق 
قید 

االستثمار

نسبة التغیر 
بین الطلب 
والكمیات 
المنتجة

%9.73-2820147555076421754207542068853ك

%6712869222731697316973169731695.39شباط

%2.16-801368071679010790107901079010اذار

%48074576346676466764667646676413.68نیسان

%13.08-839498024378758777267772670959ایار

%7.57-760967260674916739357393567498حزیران

%9.82-814367568076486754847548468912تموز
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%7.12-721367200574606736287362867218اب

%18.30-9218310824191495914959149591495ایلول

%13.32-1911798057778921778877788771106ت

%26604367775724007240072400724006.39ت

%9.15-1849107476076019750247502468492ك

التباین بكمیات انتاج البنزین) 2(شكل 

:تم التوصل الى النتائج االتیة) 2(والشكل ) 1(الجدول من
ان ھنالك تباین بین كمیات االنتاج الفعلي لمادة البنزین والطلب علیھا والكمیات االقتصادیة المثلى .1

.التي تم استخراجھا من معادالت نموذج الخزین قبل تطبیق القیود علیھا وبعدھا
متر مكعب اي بنسبة ) 16058(ر في شھر ایلول بمقدار ان اكبر عجز في انتاج مادة البنزین ظھ.2

حیث نالحظ ان ھنالك نسبة . عن الطلب الفعلي وھذا یعتبر عجز كبیر في االنتاج%) 18.30(
كانون الثاني، اذار، ایار، حزیران، (في االشھر %) 18.30-(% 2.16عجز تتراوح بین 

).تموز، آب، ایلول، تشرین االول وكانون االول

:تائج ایجاد الكمیات المثلى وحساب الكلف الكلیة للخزین باستخدام الخوارزمیة الجینیةن2.5.
تم استخراج الكمیات االقتصادیة المثلى باستخدام الخوارزمیة الجینیة باالعتماد على نتائج الطرق 

مادة البنزین ادناه علمًا ان الكلفة الكلیة لخزین) 2(والجدول ) 3(التقلیدیة والنتائج موضحة في الشكل 
.دینار) 81760000000(باستخدام الخوارزمیة الجینیة بلغت 

40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000
110000
120000

2ك اط
شب ار
اذ

ان
یس

ن
ار

ای
ان

یر
حز وز
تم ب
ا

ول
ایل 1ت 2ت 1ك

االنتاج

الطلب

الكمیات قبل تطیبق القیود
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التباین بین الطلب والخوارزمیة الجینیة لمادة البنزین) 3(شكل 

التباین بین الطلب والخوارزمیة الجینیة لمادة للبنزین مقاسة بالمتر المكعب) 2(جدول 

االشھر
البنزین

نسبة التغیر بین الطلب الخوارزمیة الجینیةالطلب
والكمیات المنتجة

%7.71-27555070145ك
%692228674520.20شباط
%80716894459.76اذار

%576348051628.42نیسان
%2.18-8024378528ایار

%726068902718.44حزیران
%5.94-7568071435تموز

%72005781687.88اب
%10824112816815.55ایلول

%1805779593416.01ت
%2677759409027.97ت
%5.32-17476070984ك

:تم التوصل الى النتائج االتیة) 2(والجدول ) 3(من الشكل 
یتضح ان ھنالك تباین طفیف بین الطلب والكمیات المستخرجة باستخدام الخوارزمیة الجینیة لمادة .1

.البنزین
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الفعلي لمادة البنزین یتجاوز الكمیات المستخرجة باستخدام الخوارزمیة یتضح ایضًا ان الطلب .2
في %) 7.71-% 2018(حیث نالحظ ان ھنالك نسبة عجز تتراوح بین الجینیة لبعض االشھر

).كانون الثاني، ایار، تموز وكانون االول(االشھر 

تفسیر نتائج الطرق التقلیدیة والخوارزمیة الجینیة6.
الطلب على مادة البنزین كاساس لتحسین الكمیات االقتصادیة المثلى لالنتاج المستحصلة من تم اعتماد 

ادناه علمًا ان ) 4(والشكل ) 3(الطرق التقلیدیة باستخدام الخوارزمیة الجینیة وكما موضح في الجدول 
تطبیق دینار عن) 28963129013(تطبیق الخوارزمیة الجینیة خفض الكلفة الكلیة للخزین بمقدار 

:الطرق التقلیدیة ومنھا نالحظ

بنسب تغیر ) اذار، حزیران، اب، ایلول وتشرین االول(تغطیة العجز في االنتاج لالشھر .1
على التوالي باستخدام ) %25.88و 28.61%، 14.01%، 24.18%، 11.67%(

.الخوارزمیة الجینیة عن الطرق التقلیدیة
بنسب تغیر ) الثاني، ایار، تموز وكانون االولكانون (تقلیل العجز في االنتاج لالشھر .2

التوالي باستخدام الخوارزمیة الجینیة عن على ) %3.51و 3.53%، 9.64%، 1.84%(
.الطرق التقلیدیة
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الكمیات االقتصادیة المثلى النتاج مادة النبزین  بالطرق التقلیدیة والخوارزمیة الجینیة) 3(جدول 

االشھر

البنزین

الخوارزمیة التقلیدیةالطرق الطلب
الجینیة

نسبة تحسن 
الخوارزمیة الجینیة عن 

الطرق التقلیدیة 
%27555068853701451.84ك

%69222731698674515.65شباط
%80716790108944511.67اذار

%57634667648051617.08نیسان
%8024370959785289.64ایار

%72606674988902724.18حزیران
%7568068912714353.53تموز

%72005672187816814.01اب
%1082419149512816828.61ایلول

%180577711069593425.88ت
%267775724009409023.05ت
%17476068492709843.51ك

التقلیدیة والخوارزمیة الجینیةالكمیات االقتصادیة المثلى النتاج مادة البنزین  بالطرق ) 4(شكل 
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:االستنتاجات7.
في ھذا البحث تم تطبیق الخوارزمیة الجینیة على انتاج مادة البنزین باالعتماد على نتائج الطرق 

ومن خالل النتائج تبین ان نتائج الخوارزمیة الجینیة حسنت نتائج . التقلیدیة المعتمدة في نماذج الخزین
وبما ان كلفة %). 28.61- % 1.84(لتغطیة وتقلیل العجز بنسبة تغیر تتراوح بین الطرق التقلیدیة 

دینار للمتر المكعب الواحد فقد انخفضت الكلفة الكلیة للخزین ) 650000(العجز لمادة البنزین تبلغ 
.باستخدام الخوارزمیة الجینیة الى مایقارب ثلث المبلغ عن الطرق التقلیدیة

:التوصیات. 8
:خالل ھذا البحث نوصي بما یاتيمن 

خوارزمیة النمل وخوارزمیة اسراب (اعتماد طرق البحث العشوائي ومحاكاة الحاسوب مثل .1
في حل نماذج الخزین لكونھا طرق تعطي نتائج قریبة من الحل ) الطیور وخوارزمیة التلدین

.االمثل
ي مشكلة من مشاكل بحوث اعتماد خوارزمیات مشابھة في عملھا للخوارزمیة الجینیة في حل ا.2

.العملیات كمشاكل النقل او التخصیص او صفوف االنتظار على سبیل المثال ال الحصر
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.م2013الطبعة الرابعة \والطباعة

إدارة "أحمد إسماعیل , المعاني, ناصر محمد سعود, جراوات, احمد یوسف, عریقات.9
.م2012الطبعة األولى - إثراء للنشر و التوزیع" االنتاجیةالعملیات 
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Abstract
This paper has been focused on an improvement on the application of

traditional methods using genetic algorithm. Genetic algorithm considers
one of the random searching algorithms that based on the mechanism of
natural selection and natural genetics. This improvement has implemented
on inventory production model that has a deficit. Experimental result has
been illustrated that applying genetic algorithm on petrol production was
better than applying traditional methods because of that the total cost
down when using genetic algorithm in order to cover the shortage in
production.
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