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  البحث ملخص
ل،تقدد الدر سد ددولج ددزوجل سددرزمل  ددت سل سددت        

يددددتالإيدددد للنتصدددداسلدرددددجقطلإدددد لدر سددددرزملس ي ددددا ل ددددمل
در  صاتلدر تسدك ولزدر صيعاتلدر فقز ة.لزوركلإ لظد ل
لإتدددسدنلاملدر  دددفلسدددل لإتدددسةلدرتزسيددد ليتصددد لرتزريددد ل
ل-حدددسذلردددوركل ددديتالت صيدددسل ددداليعدددس لص  ددد زفلت جيدددو

تعظدديالدرتزريدد لدرحددسلر   ددفلسددل لإتددسةلدرتزسيدد .لك ددال
صيئدددددولةدددددصاصيول ددددديتال سد دددددولج دددددزوجلدر سدددددرزملإددددد ل

) تز دددد لدر  ددددفلدر ددددجزكلةددددصاص  لزورددددكلركدددد ليددددتال
تح يدد ل تز دد لدر  ددفلدر ددجزكلص  ددولإدد لظدد لظددسز ل
لللللنددددد الدرت كددددد لدرتددددد لتحددددد ثلنارصدددددا لرج ددددداوجلدر سدددددرزم

لإ لدرزد  لدرع   .
ت جيولزتعظيالدرتزري لدرحدسذلدر  دفل الكممات الدالة:

 درةصاص ذلج زوجلدر سرزملدر ست  .

  

Abstract 

The proposed study investigates a 

continuous review mixture inventory 

model in which shortage is mixture of 

backorders and lost sales. it is assumed 

that the lead time demand follows free 

distribution ,so the Mini-Max distribu-

tion free approach for lead time demand 

is applied. Whole of the study is perf-

ormed in fuzzy environment(fuzzy ave-

rage annual demand) to accurately det-

ermine the average annual demand un-

der uncertainty conditions which happ-

ened to the inventory models in real 

life.                                                  
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 ةــــدمــــمق (1)
ك دالل-يت  فلر صقاءلإ لنارالدأل زدسلدرتجاإ يولللللل

تدزدإسل م زندوللGaither and Frazier [4]-وكسل
 دملدر عدداييسليمددفلن د لدراددسكاتلدر تجاإ ددولتحقيق ددال
.لزتت ثددد ل دددوالدر عددداييسلإددد لكددد ل دددمل لإتدددسدتلتزسيددد ل
 صدددديسةلزتكدددداري للندددد د ل جسفةددددولز  ددددتزكل ستفدددد ل
رس  ددولدرع ددلءل.لزورددكلألملدرع ددلءلي ث ددزملدر دد  ل

 Khan andز  لنسإدتل سد دوللدأل ا  لر اسكات.
Jain[5]إتددسةلدرتزسيدد لLead Time درفتددسةلذلص ج ددال

درر جيددولدرتدد لت ددتاس  الدراددسكولصدديملت دد الا ددسلص  ددفل
ذلك دددالنسإدددتلدر سد دددولتك فدددولم يددد للرددد لت ددد يالدر جدددت 

درتك فددولدرساصددوللص ج ددال Setup Cost دإلندد د 
صتم يددرلدر  صيددول ثدد للندد د ل  ددفلاددسدءلدر ددزد لدرسدداال
زتك فددددولجقدددد ل ددددوالدر ددددزد لزتكدددداري لدرع ارددددولدرلر ددددول
رفحددطلدر دد  لنجدد لزصددزر اذلر ت كدد ل ددملندد الزمددز ل

لزح دتل عيصو.ل
زيعدددد لدرجظدددداالدرياصدددداج لدرددددوكليعددددس لص  ددددال إدددد لللللل

ذل ددددددملاادددددد سلللJust In Timeدرز ددددددتلدر جا ددددددف ل
درتددد لتع ددد لن ددد لتحقيدددسلدر عددداييسلدر ددداصسللدألجظ دددو

وكس الذحيثلي   لوركلدرجظااللر لتق ي لإتسةلدرتزسي ل
.لن د لدردسنال دملوردكذلإ جد لزلتسفينلتك فولدإلند د 

درتق ي يددددول دددد لتددددالل(1) إدددد لكثيددددسل ددددملج دددداوجلدر سددددرزم
لإتسدنلاملك ل ملتك فولدإلن د لزلإتدسةلدرتزسيد ل ي دا ل
ثاصتدددولملي كدددملدردددتحكالإي اذز دددودلمليتزدإدددسلوردددكل ددد ل

لوللتتةدددد ملإتددددسةللدرتزسيدددد ل ت  صدددداتلدرزد دددد لدرع  دددد ل
Lead Timeتم يدددددرلدر  صيدددددولللدرفتدددددسدتلد:تيدددددول ل

                                                             
(1)

مىشعأة  معه المعواد هو الكميعاث الخعي ححعخفع باعا ال المخزون 

الخععععا  أو المىخرععععاث قيععععذ الخءععععىي  أو المىخرععععاث الىاا يععععت 

لمواجات الطلب في المسخقبل. وحءىف ومارج المخضون إلي 

ووعيه ومارج مخضون محذدة وهي الىمعارج الخعي يكعون فياعا 

الطلب معلوماً. والىمارج اص خماليت الخعي يكعون فياعا الطلعب 

 .خغيععععش عشععععوا يإ خمععععالي لععععزا يععععخم إعخبععععاس الطلععععب م

Yadav[12] 

Order preprationذلزز ددددددددددددتلدإلندددددددددددد د للProc-
essing Time زدرز ددتلدرددلرالرجقدد لدر  صيددول ددمللل

-Order Transit Time From Supp در دزس ل
lierصاإلةاإوللرد للز دتلتزسيد لدر دزس لللSupplier 

Lead Timeلزكددد لنجصدددسل دددمل دددوالدرعجاصدددسلل.
  تق لنملد:سسذلزي كملاملتكزملر لتك فوللةداإيول

)ت ددد  للرددد لتق يددد لدرفتددددسةللCraching Costثاصتدددول
.لز ددددمل  ددددمل ددددوالدرعجاصددددسدرساصددددولصكدددد لنجصددددسل

در ؤكددددد لاملتق يددددد لإتدددددسةلدرتزسيددددد لي كدددددملامليصددددد ال دددددمل
درعجصددددسل)درفتددددسة لصدددداحفلدرتك فددددولدإلةدددداإيولدأل دددد ل
زي يدددد لدرعجصددددسلصدددداحفلدرتك فددددولدإلةدددداإيولدألن دددد ل
ز كدددودذللرددد لامليدددتالتسفدددينلكددد ل دددوالدرفتدددسدتلدرتددد ل
تتةددد ج اللإتدددسةلدرتزسيددد .لزصدددوركليدددتالدردددتحكالإددد لإتدددسةل

حل تايدددسلزري دددتل ي دددولثاصتدددول.لزص دددوالدرتزسيددد لرتصدددص
  در سيقددولي كددمل سد ددولإتددسةلدرتزسيدد لك تايددسل ددسدس

Decision Variable اكللإدد لج دداوجلدر سددرزملذل
تصصحلإتسةلدرتزسي ل تايسلي كملدرتحكالإي ل ملسدل ل

لتسفينلدرفتسةلدرساصولص ا.
ك الاج لإد لدرزد د لدرع  د ليتستدفلن د لتسفدينلللللل

ذإع  ل ددصي للجسفددانلإدد لتك فددولدإلندد د إتددسةلدرتزسيدد ل
در ثدددا لت صيدددسلجظددداالتصدددا  لدرصياجددداتللركتسزجيدددا ليجدددت ل
نجددددد لتسفدددددينلإددددد لكددددد ل دددددملإتدددددسةلدرتزسيددددد لزتك فدددددول

تك فددددولدإلندددد د ل إدددد  ي كددددملدرددددتحكادإلندددد د .زصارتار ل
لرتصصحل تايسل سدس.

ك دداليفتددسنلإدد لكثيددسل ددملج دداوجلدر سددرزمللللل
درتزسيددد ليتصددد لر تزريددد لدرتق ي يددولاملدر  دددفلسدددل لإتدددسةل

در صيع لن  لدرسنال ملامل ودلدإلإتسدنليدؤ كللرد ل
لتسدداول ددسدسدتلسا ئددول قاسجددولصارتزريعدداتلدرتدد ليكددزمل
ر الجفسلدرز  لدرح اص لزدإلجحسد لدر عياسكلر   فل

 ملجاحيولاسسكللإ ج لإد للكثيدسلللسل لإتسةلدرتزسي .
 ددملج دداوجلدر سددرزملدرتدد لتددالتقدد ي  الإدد لدر سد دداتل
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 Crispر اصقولذلتاللإتسدنلاملدر  فلدر جزكلزدةحد
ذلتمدددا ل لرحقيقدددولاملدر  دددفلدر دددجزكلإددد لكثيدددسل دددمل

.للFuzzyدألحيددددامليكدددددزملنيددددسلزدةدددددحلاكلةدددددصاص ل
ز د ليجددت لند الدرت كدد لإد لدر  ددفلذلندملتايددسدتلصيئيددول
ازل يا ددداتلتسزيميدددولازلص دددصفلدرتةدددسال.لردددوركلمل

نجددد  الي كدددملدرتعا ددد ل ددد ل فدددا يالجظسيدددولدإلحت دددا ل
يكددزمل جدداكلندد الت كدد لإدد لج دداوجلدر سددرزمذلزيكددزمل

 Fuzzy ملدألإة لدرتعا  ل د لدر فدا يالدرةدصاصيول
Conceptsز د لازةددحتل سد دو.ل Yadav[12] ل

درفددددددسسلصدددددديملدإلحت ددددددا لزدرةددددددصاصيولإدددددد لاملجظسيددددددول
دإلحت دددددددددا لت ددددددددددتس الإدددددددددد لحددددددددددا لزمددددددددددز ل عسإددددددددددول

نددملدر تايددسل حدد لل Partial Knowledgeمرئيددو
ثددد ل عسإددددولدرز ددد لدرح ددداص لزدإلجحددددسد لدر سد دددوذلل 

در عياسك.لإ لحيملاملدر فا يالدرةصاصيولت تس الإد ل
درتدد لتدددالدرحصدددز للحددا لنددد الدرت كدد ل دددملدر ع ز دددات

ندملدر تايدسل حد لدر سد دولزصارتدار لتع د ل دواللن ي ا
در فا يالن  ل حازروللستياسلازلتح يد ل ي دولزدةدحول

دمجت ددداءللر دددودلدردددس الدرةدددصاص لزإقدددا لر دددالي  دددسلن يددد 
ر  م زنولدرادا  وللل Partial Membershipدرمرئ 

درتددددد لتتةددددد ملكددددد لدرقددددديالدر  كجدددددوللر  تايدددددسل حددددد ل
.لزمحقددا ل دديتالتزةدديحل ف ددزالدرددس الدرةددصاص لدر سد ددو

صاك لتفصي  لزكوركلكيفيدولتحزيد لدألس داالدرةدصاصيول
لر ل يالزدةحولز حد  ةل دملسدل ل دالي د  لص دسسل

للردرولدرةصاصيو.
كدددوركل دددملدإلإتسدةددداتلنيدددسلدرزد عيدددولإددد ل لللل

ج ددداوجلدر سدددرزملذلدإلإتدددسدنلدرسددداطلصدددارجقطلإددد ل
زدرددددددوكليعتصددددددسلدرددددددجقطلإدددددد للShortageدر سددددددرزمل

 Completely lostدر سرزمل صيعاتل فقز ةلت ا دا ل
Salesذازل  صاتل تسدك دوللCompletely Back-
ordersلزإددددد لدرزد ددددد لدرع  ددددد ل ددددد ليفةددددد لصعدددددنلل.

زصارتدددار ليكدددزملدر  دددفلإددد ل دددوالدرع دددلءلدإلجتظددداسذل

ذلصيج ددالمليفةدد للBackorderدرحارددول  ددفل تددسدكال
درددصعنلدإلجتظدداس.لرددوركلركدد ليكددزملج ددزوجلدر سددرزمل
اكثددسلزد عيددولمصدد ل ددمللنتصدداسلجقددطلدر سددرزملس ي ددا ل
 ملدر  صاتلدر تسدك ولزدر صيعداتلدر فقدز ة.لاكليكدزمل

 Mixed Inventoryج دددزوجلدر سدددرزمل ست  دددا ل
Model ل [10]ز د لوكدستل سد دو.للQuyang et 

al.امل جدددداكلنا دددد ليددددؤثسلن دددد للجتظدددداسلدرع يدددد ل, ل
ز صزردد للرحارددولدر  ددفلدر تدددسدكالإدد لج دداوجلدر سدددرزمل
در ست  ولز زلدرسصدالدر دعسكلن د لدر  دفلدر تدسدكال

Backorder Price Disco-untز دد لازةددحتل.
در سد ددددولا  يددددوللإتددددسدنلاملدرسصددددالدر ددددعسكلن دددد ل

تايدددسل دددسدسلزرددديسل ي دددولثاصتدددولإددد لدر  دددفلدر تدددسدكال 
لج اوجلدر سرزم.

رددوركل  ددال ددصسلوكددسال ا ددتلكثيددسل ددملدر سد دداتل
إددد لد:زجدددولدألسيدددسةلصتعددد ي لصعدددنل دددملدإلإتسدةددداتل
درساصولصج اوجلدر سرزملدرتق ي يولذلإق ل ا تل سد ول

Ben-Daya and Raouf [1]صد إتسدنلاملإتدسةلل
درتزسيددد ل تايدددسل دددسدسلإددد لج دددزوجلدر سدددرزملصددد م ل دددمل

 Quyang et لنتصاس ال ي ولثاصتو.لك ال ا تل سد ول
al. [7]ص نتصدداسلدرددجقطلإدد لدر سددرزملس ي ددا ل ددملل

در  صددداتلدر تسدك دددولزدر صيعددداتلدر فقدددز ةل.ك دددال ا دددتل
صد إتسدنلاملدر  دفللQuyang and Wu[8] سد دول

يتص لرتزري لحسل.لك ال ا تل سد وللسل لإتسةلدرتزسي 
Chang et al. [2]ص إتسدنلاملحمالدر  فلسل لل

إتددسةلدرتزسيدد لةددصاص لزردديسل ي ددولزدةددحو.ز  ل ا ددتل
ص سد ولدرعل ولنيسلدر  تق ولصديملإتدسةللLin[6] سد ول

درتزسيددد لزتك فدددولدإلنددد د لزركدددملإددد لظددد للإتدددسدنلامل
در  دددددفلدر دددددجزكل ي دددددولزدةدددددحو.ك ال ا دددددتل سد دددددول

Yadav[12]صدددد إتسدنلاملدر  ددددفلدر ددددجزكلةددددصاص لل
إددد لظدددد للإتددددسدنلنل ددددول  دددتق ولصدددديملإتددددسةلدرتزسيدددد ل
زتك فددددولدإلندددد د لزركددددملإدددد لظدددد للإتددددسدنلاملنا دددد ل
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دأل داملي كددمل عسإتدد ل ددملسددل لصياجدداتل دداصقولزردديسل
ل]1[ تايددددددسل سدس.ز ا ددددددتل سد ددددددولدرادددددد ست لزلنصدددددد ل

صدددد إتسدنلاملكددددد ل ددددملدر  دددددفلزإتددددسةلدرتزسيددددد لاس ددددداال
ل]2[.لك دددددال ا دددددتل سد دددددولح دددددا كلزنصددددد  لةدددددصاصيو

لص إتسدنلاملدر  فلس الةصاص .
 يتالتقد يالج دزوجلر  سدرزملزإ لدر سد ولدرحاريول

  ت سل ست  لليتالإي للنتصاسلك ل ملحمالدر  صيوذل
زإتددسةلدرتزسي ذزتك فددولدإلندد د ذلزدرسصددالدر ددعسكلن دد ل
در  ددفلدر تددسدكالذلزنا دد لدأل ددامل تايددسدتل ددسدس.لك ددال

سدددددل لدرج دددددزوجلدرم ددددد لصددددديملدإلإتدددددسدنلل ددددديتال دددددم
درسدددداطلص نتصدددداسل تز دددد لدر  ددددفلدر ددددجزكلةددددصاص ل
صاإلةاإوللر للإتسدنلزمز لنل ولنيدسل  دتق ولصديمل
إتدددددسةلدرتزسيدددددد لزتك فددددددولدإلنددددد د لحيددددددثلاملدر سد دددددداتل
در دداصقولرددالتقددالصددارم  لصدديمل ددوالدإلإتسدةدداتلدر دداصسل

ل.وكس ال عا ل
 أهمية الدراسة

تسم لا  يول والدر سد دوللرد لاج دالتعد لدر سد دول      
دألزردد لدرتدد لت سددولتدد ثيسللإتددسدنلزمددز لنل ددولنيددسل
  تق ولصيملإتسةلدرتزسيد لزتك فدولدإلند د لإد لظد لصيئدول
ةددصاصيول.رددودلإدد ملدر سد ددولدرحاريددولت قدد لدرةددزءلن دد ل
ةسزسةلتع ي لدإلإتسدةاتلدرساصولصج اوجلدر سدرزمل

 درتق ي يول.ل
 ةأهداف الدراس

ت   لدر سد وللرد للمدسدءلصعدنلدرتعد يلتلن د لللللل
دإلإتسدةددددداتلدرساصدددددولصج ددددداوجلدر سدددددرزملدرتق ي يدددددو.ل
ز سد دددددولتددددداثيسلت دددددكلدرتعددددد يلتلن ددددد ل يكددددد ل دردددددول
درتكددداري لدرك يدددولدر تز عدددوذلزوردددكل دددملسدددل لج دددزوجل
در سرزملدروكل يتالتق ي  لزدردوكلي د  لدرد لتحقيدسل

 درجقا لدرتاريول للللللللللللل
ل ددددتس دالا دددد زفلت جيددددولزلتعظدددديالدرتزريدددد لدرحددددسل-1

Mini-Max Distribution Freeلزدروكليدتال دملل 

سلردد لتعظدديالا دد لسصددحل تز دد لذلكدد ليددتالتح يدد لحمددال
درددجقطلدر تز دد للإددد لدر سددرزملسدددل لإتددسةلدرتزسيددد لذل
إدد لظدد لندد ال عسإددولدرتزريدد لدإلحت ددار لر   ددفلاثجدداءل

 إتسةلدرتزسي .
فلدر جزكلةصاص لت اايا للإتسدنلامل تز  لدر  -2

 دددد لظددددسز لندددد الدرزةددددزحلدرتدددد لتحدددد ثلنارصددددا لإدددد ل
 ج اوجلدر سرزملإ لدرحامتلدرع  يو.

ــاليف الكميــة لنمــوذج المخــزون  (2) التك
 المختمط

 دديتالازم للتزةدديحلدرفددسزنلدرتدد لصجدد لن ي ددالج ددزوجل
لدر سرزملدرساطلصار سد ولدرحاريو.

 ( فروض الدراسة2-1)
 دملدرفدسزنلتت ثد لصجيتلدر سد ولن د ل م زندول

 إي الي   
يسةدد لج ددزوجلدر سددرزملر  سدمعددولدر  ددت سةلاكل .1

يتال سدمعولدر سرزملصاك ل  ت سلرتح ي ل اللودل
 . لحاملإلص دسلا سلص نا ةلدر  صيوكاملدرز تل 

 Freeيتص لدر  فلسل لإتسةلدرتزسي لرتزري لحسل .2
Distributionل. 

دردجقطلإد لدر سدرزملس ي دا ل دملدر  دفلدر تدسدكال .3
 زدر صيعاتلدر فقز ة.

 .ل ل ملدرفتسدتnتتكزملإتسةلدرتزسي ل ملن  ل) .4
يستص لصتق ي لإتسةلدرتزسي لتكاري للةاإيوذلردودليدتال .5

لتق يدد لدرعجصددسلودتلدرتك فددولدإلةدداإيولدأل دد لازم ل
ذلزي ي لدرعجصسلصاحفلدرتك فولدإلةاإيولدألن د 
ز كدددودللرددد لامليدددتالتق يددد لدرفتدددسدتلدألسدددسكلدرتددد ل

 درتزسي .لتتة ج الإتسة
يتستفلن  لتق ي لإتسةلدرتزسيد لتسفدينلإد لتك فدول .6

دإلندددددد د ل)اكلاملدرعل ددددددولصيج  ددددددالنل ددددددولنيددددددسل
   تق و .
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 تز ددددد لدر  دددددفلدر دددددجزكلةدددددصاص لزرددددديسل ي دددددول .7
 زدةحو.

إتسةلدرتزسي لذتك فولدإلن د ذلدرسصالدر عسكلن د ل .8
در  ددددفلدر تددددسدكاذلحمددددالدر  صيددددولزنا دددد لدأل ددددامل

  تايسدتل سدس.
 المستخدمةالرموز 

   تتضـــل الرمـــوز التـــي ســـيتم تســـتخدام ا لمت بيـــر
 عن م الم دالة التكاليف الكمية فيما يمي:

:Aلتك فولدإلن د لرك ل  صيول
Dل  تز  لدر  فلدر جزكل
Lل إتسةلدرتزسي ل) تايسل سدس ل

ل درز  لدرح اص لر   فلسل لإتسةلدرتزسي ل  
دإلجحسد   در عياسك  ر   ف سل  إتسة  درتزسي    σ√   

C(L)ل درتك فولدإلةاإيولرتق ي لإتسةلدرتزسي ل
Qل حمالدر  صيول) تايسل سدس ل
rل جق وللنا ةلدر  صيول

 : hلتك فولدإلحتفاظللصارزح ةلدرزدح ةلل ملدر سرزم
SSل ل سرزملدأل ام

درح  دألن   ر ع   در  ف در تسدكا     (βلل  
ل لنا  لدأل امل) تايسل سدس kل
xلدر  فلسل لإتسةلدرتزسي ل ل

حمددالدرددجقطلدر تز دد لإدد لدر سددرزمل         :
لسل لإتسةلدرتزسي 

( دالـــة التكـــاليف الكميـــة الســـنوية 2-2)
 Expected Annualالمتوق ة 

Total Cost 
 تات  ل درولدرتكاري لدرك يولدر جزيولدر تز عولللللللل

ل          , EATC(Q,kرج ددزوجلدر سددرزم
 ن  لدرعجاصسلدرتاريو لتك فولدإلن د لدر جزيول

 درتك فولدر جزيولرإلحتفاظلصار سرزمل .1

 درتك فولدر جزيولر جقطلإ لدر سرزمل .2
  درتك فولدر جزيولدإلةاإيولرتق ي لإتسةلدرتزسي  .3

ــــة للللل ــــاليف الكمي ــــة التك ــــة دال ــــن كتاب ــــث يمك بحي
السنوية المتوق ة لنمـوذج المخـزون, عمـي الةـورة 

 التالية:
درتكددددددداري لدرك يدددددددولدر دددددددجزيولدر تز عدددددددول لتك فدددددددوللللل

دإلندددددددد د لدر ددددددددجزيولةلدرتك فددددددددولدر ددددددددجزيولرإلحتفدددددددداظل
صار سرزملةلدرتك فدولدر دجزيولر دجقطلإد لدر سدرزملةلل

لدرتك فولدر جزيولدإلةاإيولرتق ي لإتسةلدرتزسي ل
 يمكن توضيل عناةر دالة التكمفة الكمية فيما يمي:

 ل          تكمفة اإلعداد  -1
 Expected)     لرد لل       يس درل)لللللل

Annual Total Cost)زياديسلوردكللرد لاملتك فدولل
دإلنددددد د لت ثددددد لدرعجصدددددسلدألز ل دددددملنجاصدددددسل دردددددول
درتكددداري لدرك يدددولدر دددجزيولدر تز عدددولرج دددزوجلدر سدددرزمل

 Khan درساطلصار سد ولدرحاريو.لز  لنسإتل سد ول
and Jain[5] تك فولدإلن د لن  لدرجحزلدرتار  ل 

تك فددولدإلندد د  ل دد لدرتك فددولدرساصددولصتم يددرلدر  صيددول
 ثدد للندد د ل  ددفلاددسدءلدر ددزد لدرسدداالزتك فددولجقدد ل ددوال
در دددزد لزتكددداري لدرع اردددولدرلر دددولرفحدددطلدر ددد  لنجددد ل
زصددددزر اذلر ت كددددد ل دددددملندددد الزمدددددز لزحددددد دتل عيصدددددو.ل

 رتار  زي كملدرتعصيسلنملتك فولدإلن د لن  لدرجحزلد
×لتك فولدإلن د لدر جزيول لتك فولدإلند د لركد ل  صيدول

 ن  لدر  صياتلسل لدر جول
 كما يمي :          نم  ويمكن الت بير 

        =     

 
ل          

  حيث للل
 

 
لA(L)ن  لدر  صياتلسدل لدر دجو.لزلل 

زدرت لتزةدحلاملتك فدول لتك فولدإلن د للرك ل  صيولذل
 ل.لز دملثدالإد ملL درولإ لإتسةلدرتزسي ل)ل A)دإلن د ل

 ل دديؤثسلن دد لتك فددولدإلندد د لLتسفدينلإتددسةلدرتزسيدد ل)
(A.  
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ل

إدد لظدد للA(L)ي كددملدرتعصيددسلنددملتك فددولدإلندد د ل    
لإتددسدنلزمددز لنل ددولنيددسل  ددتق ولصدديملإتددسةلدرتزسيدد ل

ك ددالل-Lin[6]ك ددالزس لإدد ل سد ددولل–زتك فددولدإلندد د ل
لي   

 (2)   لللل           A (L) = a + b Lلل
 حيث 

                                           ⁄  
                           ⁄  لل                
 

 ع  ول ياسلتص ل زةلدرعل دولصديمل ل لλ)حيثللللل
 ل لتك فدول  ك ل دملإتدسةلدرتزسيد لزتك فدولدإلند د .زل)
ية ال ملسدل لدإلن د لدر ص ئيول)اكل ص لامليتالتسف

 صد للل للرد لإتدسةلدرتزسيد   زتاديسل)درتك فولدإلةاإيو ذ
لامليتالتسفية ال ملسل لدرتك فولدإلةاإيو.

إدد ل ددوالدر سد ددولدرحاريددولتدداللإتددسدنلامل تز دد للللل
در  دفلدر دجزكلس دالةدصاص لزرديسل ي دولزدةدحولز د ل
تددداللإتدددسدنلوردددكلركددد ليتزدإدددسلج دددزوجلدر سدددرزمل ددد ل
درتايددددسدتلدرتددددد لتحددددد ثلإدددد لدرزد ددددد لدرع  ددددد لرج ددددداوجل

يكددزملدر  ددفللدر سرزم.حيددثلاجدد لإدد لدرزد دد لدرع  دد ل
يمدددددولذلجتلFluctuationدر دددددجزكلاحياجدددددا لصددددد لتق صددددداتل

رظسز لند الدرت كد لزصارتدار ليصدصحل تز د للدر  دفل
در دددددجزكلةدددددصاص لز دددددملثدددددالملي كدددددملتح يددددد الص  دددددول
ززةددددزحل.لزإدددد ل ددددوالدرحارددددولليصددددعفلن دددد ل تسددددول
درقددسدسلتح يدد ل تز دد لدر  ددفلدر ددجزكلكقي ددولزدةددحول

.لردوركليكدزمل دملدأل د  لCrisp Senseازل حد  ةل
قديالتح ي ال ملسل لإتسةذلحيثلتتة مل والدرفتدسةلدر
 سد ولدر  كجولر تز  لدر  فلدر جزك.لز  لازةحتل

Quyang and Yao [9] اجد للنت دا د لن د لدرفتدسةل
درتددد لتجت ددد لر دددالدرقددديالل-D]ل         در ا قددول

در  كجولر تز  لدر  فلدر جزكذلي كدملكتاصدول تز د ل
ز زلدرس الدردوكللذلكرقم ضبابي مثمثيدر  فلدر جزكل

ي كملدرتعصيسلنج ل ملسدل لثلثدول ديال  كجدولذلز جدال
يس دددرلر تز ددد لدر  دددفلدر دددجزكلكدددس الةدددصاص ل ث ثددد ل

لذلزيتالدرتعصيسلنج لك الي      صارس رل)ل

ل
ل

                                   
ل ل تز  لدر  فلدر جزك.Dحيثل

 لدرحددددد لدأل جددددد لرقددددديالدردددددس الل    زلحيدددددث ل
لدرةصاص لر   فلدر جزك.

ن ددد لرقددديالدردددس الدرةددددصاص ل لدرحددد لدأل     ل
لدر جزك.   فلر

ل ل ياليتاللستياس ال مل ص ل تسولدرقسدس.ل  ذلل  
زإقا لر ف زالدرعةزيولدرمرئيولدر اداسللريد ل داصقا لنجد ل
تزةددددددديحلدرفدددددددسسلصددددددديملجظسيدددددددولدإلحت دددددددا لزدر ف دددددددزال

لل(D)درةددددصاص ذلإدددد مل ي ددددول تز دددد لدر  ددددفلدر ددددجزكل
درتددد ليدددتال عسإت دددال دددملسدددل لصياجددداتل ددداصقولر   دددفل

ل Fuzzy Set در دجزكذلتجت د لر  م زندولدرةدصاصيو
رةدددددصاص لدرتددددد لتتةددددد ملكددددد لدرقددددديالدر  كجدددددولر دددددس الد

ر تز  لدر  دفلدر دجزكلزدر عصدسلنج دالصدارفتسةلدر ا قدولل
-Membص سمدددددددولنةدددددددزيوللل-D]ل         

ership Gradeازيولر زدح لدرصحيح.لزتق ل والل  
در سمولصاإلصتعا لنمل دوالدرقي دولزي كدملتزةديحلوردكل

ل .1)ل ملسل لاك 
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ل

 (: متوسط الطمب السنوي وفقًا لممنطق الضبابي1شكل)
لQuyang and Yao (2002)در ص س 

ل
ل

صددددارتعزينلنددددمل تز دددد لدر  ددددفلدر ددددجزكلكددددس اللللل
 ل1 لإددددددد لدر عا ردددددددول)5در عا ردددددددول)ةدددددددصاص ل ث ثددددددد ل

درساصولصتك فدولدإلند د لذلتصدصحلتك فدولدإلند د لن د ل
لدرصزسةلدرتاريو 

          
      

 
                 

 ل        لتكمفـــة اإلحتفـــاظ بـــالمخزون -2
تعسيدددددد لتك فددددددولYadav[12] ازةدددددحتل سد ددددددول

 دإلحتفاظلصار سرزملن  لدرجحزلدرتار  
 دد لدرتك فددولدرتدد لتكمفــة اإلحتفــاظ بــالمخزون:       

يت  ص ددالدإلحتفدداظلصارزحدد ةلدرزدحدد ةل ددملدر سددرزملإدد ل
حدددددا لصقائ ددددداللرددددد لدرفتدددددسةلدر حقدددددول. ثددددد ذلليمددددداسدتل
در سدددددارملزتكددددداري لدرتددددد  يم.زتكزملتك فدددددولدإلحتفددددداظل

 صار سرزملن  لدرصزسةلدرتاريو 
صددددددار سرزمل لتك فددددددولدإلحتفدددددداظلللتك فددددددولدإلحتفدددددداظلل

) تز ددددد لحمدددددال×لةلدرزدحددددد ةل دددددملدر سدددددرزملصارزحددددد 
در  صيولةل سرزملدأل داملةلحمدالدر صيعداتلدر فقدز ةل

لدر تز   
لك الي   ل        لنم ي كملدرتعصيس

ل
ل

           
 

 
    √  

                        

للللحمدددددددالدردددددددجقطلدر تز ددددددد ل:ل     )Eحيدددددددثلللل
لإ لدر سرزملسل لإتسةلدرتزسي ل

β ذلل ل عددددد  لدر  دددددفلدر تدددددسدكالسدددددل لإتدددددسةلدرتزسيددددد ل
  β ل  

β         ذلل لحمددالدر  صددداتلدر تسدك دددولدر تز ددد
ي ثددددد لحمدددددالل            زصارتدددددار لإددددد مل

لدر صيعاتلدر فقز ةلدر تز  
 لβدج لي كدملدرتعصيدسلندمل)Lin[6] ز  لوكستل سد ول

ك درددددولإدددد لدرسصددددالدر ددددعسكلن دددد لدر  ددددفلدر تددددسدكال
ل لك الي     )

ل

                                        ⁄   
ل

 ل لدرحدد لدألن دد لر عدد  لدر  ددفلدر تددسدكال  حيددثل)ل
ل      

ل ل لدرسصحلدر ا ا لر زح ة.  زل)
 لك دردولβصارتعزينلندمل عد  لدر  دفلدر تدسدكال)لللل

إدد لدرسصدددالدر ددعسكلن ددد لدر  ددفلدر تدددسدكالدر عا ردددول
 لدرساصددددددولصتك فدددددولدإلحتفدددددداظل7 لإددددد لدر عا ردددددول)8)

صددددددددددار سرزمذلإدددددددددد ملتك فددددددددددولدإلحتفدددددددددداظلصددددددددددار سرزمل
لي كملدرتعصيسلنج الك الي   ل        

           
 

 
   √   (  

    

  
)                         
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ـــي المخـــزون -3 ـــنقل ف ـــة ال ل         تكمف
 ف ددددددزالتك فددددددوللYadav[12]ازةددددددحتل سد ددددددول

 درجقطلإ لدر سرزملن  لدرجحزلدرتار ل ل
تك فولدرجقطلإ لدر سرزمل  لدرتك فولدرتد لتجدت للللل

نددملجفددا لدر سددرزم.لزصارتددار ليتستددفلن دد لورددكلندد ال
درقد سةلن دد لت صيددولدر  دفلدرردئدد لإدد لحدا لح زثدد ذل  ددال

ذلزتكزملن د ليؤ كللر لإق دملمرءل مللم ار لدرسصح
 درصزسةلدرتاريول 

تك فولدرجقطلإ لدر سرمل لن  لدر  صياتلسل للللل
تك فددددولدر  ددددفلدر تددددسدكالةلتك فددددولدر صيعدددداتل×)در ددددجول
لدر فقز ة 

لك الي  ل ل        ي كملدرتعصيسلنملل

ل
ل

         
  

 
        

                    

ل للتك فددولدرزحدد ةل ددملدر  ددفلدر تددسدكال.πحيددثل ل)لل
تك فدولدردجقطلإد لدر سدرزملن د لز  لتدالدرتعصيدسلندمل

 لزوردددكلألجددد لإددد ل10درصدددزسةلدر ددداصقولإددد لدر عا ردددول)
 ددودلدرج ددزوجلتدداللنتصدداسلدرددجقطلإدد لدر سددرزملس ي ددا ل
 دددملدر  صددداتلدر تسدك دددولزدر صيعددداتلدر فقز ة.زصارتدددار ل
إدددد ملتك فددددولدرددددجقطلإدددد لدر سددددرزملإدددد ل ددددوالدرحارددددول
تتةددد ملمدددرئيملدرمدددرءلدألز ليسدددتطلصتك فدددولدر  دددفل

كالذلزدرمدددددرءلدرثددددداج لسدددداطلصتك فدددددولدر صيعددددداتلدر تددددسد
لدر فقز ة.

لالتكمفـــة اإلضـــافية لتخفـــيض فتـــرة التوريـــد -4
ازةددددددددددددددددحتل سد ددددددددددددددددولز دددددددددددددددد لذل        
Yadav[12]اج الت ثد لدرتك فدولدرتد ليدتالتح   دالل

ص دد  لتسفددينلدرفتددسةلدرساصددولصكدد لنجصددسل ددمل
.زلي كددملدرتعصيددسلنج ددالك ددالنجاصدسلإتددسةلدرتزسيدد ل

لي   

در دددجزيولدإلةددداإيولرتسفدددينلإتدددسةلدرتزسيددد ل لدرتك فدددول
)درتك فددددولدإلةدددداإيول×لندددد  لدر  صيدددداتلسددددل لدر ددددجول

لرتسفينلإتسةلدرتزسي لر   صيولدرزدح ة .
لزي كملدرتعصيسنج الك الي   
  

 
                  =          

زي كددددملدرتعصيددددسنملدرتك فددددولدإلةدددداإيولرتسفددددينلإتددددسةل
لذلك الي  ل لC (L)درتزسي لر   صيولدرزدح ةل

C(L)=           ∑   (     )      
   

                         
 ل ي ولدرفتسةلدألصد يولركد لنجصدسل دمل  حيث ل)للل

نجاصدسلإتددسةلدرتزسيدد ل)لاكل صد لتسفددينلاكلإتددسةل ددمل
 لنجصددددسلإتددددسةل ل لدرتك فددددولدإلةدددداإيو لزي ثدددد ل)سدددد

درتزسيدد لدردددوكليددتالدرصددد ءلصتسفددينلدرفتدددسةلدرساصددولصددد ل
لجظسد لإلجسفانلتك فت لدإلةاإيو.

 ل ي ددولدرفتددسةلدر سفةددولركدد لنجصددسل ددمل  زحيددث ل)
نجاصسلإتسةلدرتزسيد ل)لاكلصعد لامليدتالتسفدينلدرفتدسةل

لدألص يول ملسل لتك فوللةاإيو .
در ثددا ذللودلكاجددتلإتددسةلدرتزسيدد لتتكددزملإع دد ل ددصي لللل

 لإددد ملدرتك فدددولi=1,2,3 دددمللثلثدددولنجاصدددسلحيدددثل)
دإلةاإيولرتسفينلنجاصسلإتسةلدرتزسي لدرثلثدولي كدمل

ل  12درتعصيسلنج الك الي  لزإقا لر  عا رول)
تك فولتسفينلنجاصدسلإتدسةلدرتزسيد لدرثلثدول لدرتك فدول

رددثلةلدإلةدداإيولدرساصددولصتسفددينلإتددسةلدرعجصددسلدرثا
درتك فدددولدإلةددداإيولدرساصدددولصتسفدددينلإتدددسةللكددد ل دددمل

لدرعجصسيملدألز لزدرثاج .
 لزدر عا رددددول10 لذلز)9 لذلزل)6زإقددددا لر  عددددا متل)لل
ي كدددددملدرتعصيدددددسلندددددمل دردددددولدرتكددددداري لدرك يدددددول لذل11)

 در جزيولدر تز عولكا:ت  ل
ل

 EATC(Q,k , 
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EATC(Q,k,           
      

 
 

 (
 

 
   √  (  

    

  
)         )  

  

 
(

    
 

  
        )          

  

 
                                 (13) 

حيثل  لتاللإتسدنلاملدر  فلسل لإتسةلدرتزسيد للللل
يتصدددد لرتزريدددد لحددددسذلرددددوركليددددتالتح يدددد لحمددددالدرددددجقطل

     در تز ددد لإددد لدر سدددرزملسدددل لإتدددسةلدرتزسيددد ل)

 لإددد لظددد للإتدددسدنلدرتزريددد لدرحدددسلر   دددفلاثجددداءل   
إتددسةلدرتزسيدد ل ددملسددل لت صيددسلا دد زفلت جيددولزتعظدديال
درتزريددد لدرحدددسلر   دددفلاثجددداءلإتدددسةلدرتزسيددد لدردددوكل   ددد ل

Scarf [11] زي كددملتزةدديحلورددكلدأل دد زفلإي ددالل
لي   
املدرتزريدددد لدإلحت ددددار لل Scarf [11]لإتددددسنلللل

لFreeتزريدددد لحددددسلر   ددددفلسددددل لإتددددسةلدرتزسيدددد ل ددددزل
Distributionلزاملدر ع ز ددداتلدر تاحدددول ددد لإقددد لل.

 لσ لزدإلجحدددددددسد لدر عيددددددداسكل)μدرز ددددددد لدرح ددددددداص ل)
ر   دفللسددل لإتددسةلدرتزسيدد للزي كددملتقدد يس  اللنت ددا د ل
ن  لصياجاتل اصقو.لزت   لدر سيقوللرد لتح يد لحمدال

ر تجصؤلص  تزكلدر سرزملإ لظد لل(Q)در  صيولدأل ث ل
ريدددد لدإلحت دددار لر   ددددفلسددددل لإتددددسةلنددد ال عسإددددولدرتزل

درتزسيددد ل.لك دددال ددد إتلدر سيقدددوللرددد لتعظددديالا ددد لسصدددحل
يجددددت لنددددمللستيدددداسلا ددددزءلتزريدددد لر   ددددفلسددددل لإتددددسةل
درتزسيدد لزورددكل ددملسددل لتح يدد لحمددالدر  صيددولدأل ثدد ل
دروكليعظدالا د لسصدح.لردوركلي  دسلن د ل دوالدر سيقدولل

تعظديالدرتزريد لدرحدس ذلزي كدملتزةديحلل–د ال لت جيدول
تعظدديالدرتزريدد لدرحددسل ددملسددل ل ددالل-س ددزدتلت جيددول

لي   
ح ددافلدرددسصحلص ع ز يددولدرز دد لدرح دداص لر   ددفل -1

 لزدإلجحدددددسد لدر عيددددداسكلμ)سدددددل لإتدددددسةلدرتزسيددددد ل

ذلزكوركلنج لكد لل( ) ر   فلسل لإتسةلدرتزسي ل
ل ي ول ملدرقيالدر فتسةولرحمالدر  صيول.

 ددملصدديمل دديالكدد لدرقدديالدرساصددولصحمددالدر  صيددوللل -2
يتاللستيداسلدرقي دولدرتد لتعظدالا د لسصدحلجدات لندمل

للستياسلا زالتزري لر   فلسل لإتسةلدرتزسي .ل
ن د لن  يداتلل Scarf [11]ز  للنت  تل سد وللللل

ح دداصيول عقدد ةلر تزصدد للردد لدرددسصحلدر تز دد لإدد لظدد ل
ءلإتددددسةلندددد ال عسإددددولدرتزريدددد لدإلحت ددددار لر   ددددفلاثجددددا

درتزسيدد .لرددوركل ا ددتل سد دداتلاسددسكلص حازرددولتص ددي ل
 Gallego and  والدرصياولذلإق لازةحتل سد ول

Moon[3]املدرزصددددز لر تزريدددد لدإلحت ددددار لر   ددددفلل
دروكليجت لنج لا  لسصحل  كمليكاإئلدرزصدز لأل دزال
حارولرحمدالدردجقطلدر تز د لإد لدر سدرزملسدل لإتدسةل

حمدددالدردددجقطلدر تز ددد لدرتزسيددد .زوركلألجددد لك  ددداللر د ل
إددد لدر سدددرزملك  ددداللر د تلدرتك فدددولز ددد لدردددسصح.لز ددد ل
ازةددحتلت ددكلدر سد ددولاملحمددالدرددجقطلدر تز دد لإدد ل

لدر سرزملي كملدرتعصيسلنج لصارعل ولدرتاريو 

ل

E        
[         ]

 
 ⁄       

 
             

ل

 لإددد لrزلي كدددملدرتعدددزينلصجق دددوللندددا ةلدر  صيدددول)للل
ل ذلك الي   14)لدر عا رو

r =      √  
زوردددكلألملدردددجقطلإددد لدر سدددرزمليحددد ثلنجددد  اللللل

يكددددزملحمددددالدر  ددددفلسددددل لإتددددسةلدرتزسيدددد لاكصددددسل ددددمل
  ددتزكلدر سددرزملدر عصددسلنجدد لصجق ددوللنددا ةلدر  صيددول

(r.ل ل
ر ددددددجقطلدر تز دددددد لإدددددد لرتصددددددصحلدرصددددددياولدر دددددداصقوللل

ل لكا:ت  14در عا رول)لدر سرزملسل لإتسةلدرتزسي 

ل

E       
 

 
  √  √     –k)     (15) 

صددارتعزينلندددملحمددالدردددجقطلدر تز دد لإددد لدر سدددرزمل
إدد لظدد للإتددسدنلاملدر  ددفلسددل لإتددسةلدرتزسيدد ليتصدد ل

 لإ ل عا رولدرتكاري لدرك يول15رتزري لحسلدر عا رول)
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 ذلتصدددددصحلدرتكددددداري لدرك يدددددول13در تز عدددددولدر عا ردددددول)
لدر تز عولكارتار  

EATC(Q,k,            
      

 
  .

 

 
 

  √  (  
    

  
)

 

 
  √ (√     – )/  

  

 
(

    
 

  
        )

 

 
  √ (√     – )  

  

 
                                             

 طرق تزالة الضبابية (3)
رتحزيددد ل تز ددد لدر  دددفلدر دددجزكلدرةدددصاص للرددد لللللل

 ي ددولزدةددحول دديتالل ددتس دال دداليعددس لص ددسسللردرددولل
درةصاصيوذلزدرت ليتالت صيق الحت ليت كمل تسدولدرقدسدسل
 دددملتح يددد ل ي دددولزدةدددحولر تز ددد لدر  دددفلدر دددجزك.ل
ن ددد ل ددددصي لدر ثدددا ذلإدددد لحاردددوللودلكدددداملرددد كل تسددددول

 دددفلدرقدددسدسل م زندددول دددملدرقددديالدر  كجدددولر تز ددد لدر 
در ددجزكلزدرتدد ل دد لا كجدد لدرحصددز لن ي ددال ددملصياجدداتل
 اصقولر   فلدر دجزكذلزركجد لملي كجد لتح يد لاكل دمل
 ددوالدرقدديالت ثددد لدر  ددفلدر ددجزكلزوردددكلجتيمددولرزمدددز ل
تق صدددداتلإدددد لدر  ددددفلدر ددددجزكل.ل جدددداليدددد ت ل زسللردرددددول

 ديتالل دتس دالدرةصاصيولرتح ي ل والدرقي دولصزةدزحل.ل
ز دوالدر دسسل د للدرةصاصيولاكثسلدر سسلايزنا لإلردرو

 سيقددددددولدر  دددددداإولدر سكريددددددولز سيقددددددولدر  دددددداإولزإقددددددا ل
لرإلااسة.ل

-Cen( طريقة المسافة المركزيـة3-1)
troid Distance Method  

ل%Aيعت دد لتحزيدد لدرقدديالدرةددصاصيولر ددس الدرةددصاص لللل
لر ل ي ولن  يولزدةحولز ح  ةلذلزإقا لر والدر سيقدول
ن دددددددد للحت ددددددددافلدر  دددددددداإولدر سكريددددددددوللصدددددددديملدرددددددددس ال

.لزيسمدد ل زلدرصددفس)كجق ولدألصد  لل %Aدرةدصاص 
 لصار  دداإولدر سكريددو ل در ددصفلإدد لت دد يول ددوالدر سيقددو

ألج ددالتعت دد لن دد لح ددافلدرقي ددولدرتدد للتتسكددرلحزر ددال
ل.ل%A الدرةصاص ل م زنولدرقيالدر  كجولدر كزجولر سل

إددد ودلكدددامذلدردددس الدرةدددصاص لدر ث ثددد لر تز ددد لدر  دددفل
 .إدد مل5در ددجزكلن دد لدرصددزسةلدرددزدس ةلإدد لدر عا رددول)

صددديملدرددددس الدرةددددصاص لل %C(D)در  ددداإولدر سكريددددو
زلدرصدفسذلتكدزملن د ل%D ر تز د لدر  دفلدر دجزكل

لدرصزسةلدرتاريول ل
     

       

 
                   

 المســافة وفقــًا لةشــارة( طريقــة 3-2)
Signed Distance Method  

يتةددحلدرفددسسلصدديمل سيقددولدر  دداإولدر سكريددولإلردرددوللل
درةددددصاصيولدرتدددد لتددددالتزةدددديح ال ددددؤسسد لزصدددديمل سيقددددول
در  دددداإولزإقددددا لرإلادددداسةلذلإدددد لاجدددد لإدددد لظدددد ل سيقددددول
در  اإولدر سكريوليتالح افلدرقي ولدرت لتتسكرلحزر ال

درةددصاص ل زملدإل ت دداال م زنددولدرقدديالدر  كجددولر ددس ال
ص اددداسةلكددد ل ي دددول دددملدرقددديالدر  كجدددولر دددس الدرةدددصاص ذل
صيج اليتالح افل ي ول ح  ةلر دس الدرةدصاص لإد لظد ل
 سيقدددولدر  ددداإولزإقدددا لرإلاددداسةلصاإلنت دددا لن ددد للاددداسةل
درقدديالدر  كجددولدر كزجددولر ددس الدرةددصاص لدرتدد ل دديتال ددمل
سلر دددالدرتزصددد للرددد ل ي دددول حددد  ةلر دددس الدرةدددصاص .ل

لإي الي  لتزةيحلر والدر سيقو.زل
املتحزيدد لدرقدديالYadav[12] ازةددحتل سد ددولللل

لرددددد ل ي دددددولن  يدددددولل%Aدرةدددددصاصيولر دددددس الدرةدددددصاص ل
زدةدددحولز حددد  ةلزإقددددا لر دددوالدر سيقددددولذليعت ددد لن دددد ل
لحت ددددافل تز دددد لدر  دددداإولزإقددددا لرإلادددداسةلصدددديملدرددددس ال

زلدرصدددددددددفس.لزصارتح يددددددددد ل تز ددددددددد لل%Aدرةدددددددددصاص لل
ةلصيملدرح يملدأل ج لزدألن  لرقيالدر  اإولزإقا لرإلااسل

زلل hدر جداظسيملر سمدولدرعةدزيو%A درس الدرةصاص ل
للدرصفس.

 دددد لا دددد ل سمددددولللh- level درجــــة ال ضــــوية    
نةددزيوليددتال صزر ددالزتح يدد  ال ددمل صدد ل تسددولدرقددسدسل

لIntervalرتح يددد لدرددددس الدرةددددصاص ل دددملسددددل لدرفتددددسةل
لدرساصولص والدر سمول.ل
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درحددد لدأل جددد لل       زل     )زي ثددد لكددد ل دددمل
زدألن  لن  لدرتستيدفلرقديالدردس الدرةدصاص لدر جداظسيمل

 لدرت ليدتاللستياس دالصادك لحك د لhر سمولدرعةزيول)
ل 2 مل ص ل تسولدرقدسدس.لزليتةدحل دملسدل لادك ل)

در ث ثد ل درحد دملدأل جد لزدألن د لرقديالدردس الدرةدصاص 
A%در جاظسيملر سمولدرعةزيولh ل.ل

ملدردس الدرةدصاص ل دملسدل لإتدسةلرودلي كدملدرتعصيدسلند
 عيجدوذللh-–زوركل دملسدل للستيداسل سمدولنةدزيول

لك الي  ل 
          [              ] 

ل

ل
 ( h)المناظرين لدرجة ال ضوية  الضبابي المثمثيلقيم الرقم (: الحدان األدني واألعمي 2شكل)
لYadav(2012)  در ص س

ل لك الي   %Aإ ودلكاملدرس الدرةصاص لدر ث ث لل)للل
A% = (  ,   ,   ) 

ل      إ جددددددد لي كدددددددملدرتعصيدددددددسنملكددددددد ل ددددددددمل لللل
لذلك الي  ل ل        

ل
ل

                       
        =                        

 ل ل سمددولنةددزيوللكدد ل ي ددول ددملدرقدديالwحيددثلل)للل
زإي دالw  1    ) در  كجولر س الدرةدصاص .لحيدث 

ي  لتزةيحلر صفلت  يول والدر سيقدول در  داإولزإقدا ل
 Yadavرإلاداسة لزوردكل دملسدل ل دالوكستد ل سد دول

 لاجددد ليددددتالتح يددد لدر  دددداإولصجددداء لن دددد لدإلادددداسةلل[12]
 لhصارتح ي لصيملدرح يملدر جداظسيملر سمدولدرعةدزيول)

ألمذل يدداسلدر  دداإولصدديملدرحدد يملدر جدداظسيملزدرصددفسل

ل]ل       ذلل      ل[-h–ر سمددددددددددولدرعةددددددددددزيول
زدرصددددفسل)جق ددددولدألصدددد  ذليتز دددد لن دددد ل ز دددد لكدددد ل

لن  لدر حزسلدألإق ل.لل  ا ج
لدلكامل إع  ل صي لدر ثا للو

ل

                    
زلل      ازلصدددددديملل       إدددددد ملدر  دددددداإولصدددددديم

لتكزملن  لدرصزسةلدرتاريو درصفسلذل

ل

d(          ,0)         ,  
         , 0)=        

ل        ,(      اكلامل ز د لكدد ل دم للللل
ليكدددددزملن ددددد لدرماجدددددفلدألي دددددمل دددددملجق دددددولدألصددددد .

ل.وزصارتار لتكزملدر  اإولص ااسةل زمص
ص  تس دالدرتكا  ذلإ مل ي ول تز  لدر  اإولزإقا للللل

رإلادداسةلصدديملدرصددفسلزلدرحدد يملدأل جدد لزدألن دد لرقدديال
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  لدر جداظسيملر سمدولدرعةدزيول%Aدردس الدرةدصاص ل)
h لذلي كملكتاصت الن  لدرصزسةلدرتاريو

         
 

 
 ∫     (    

 

 

     )                                   
درحد ل لدرت لت ث ل18ي كملدرتعزينلصار عا رول)للللل

دأل ج لزدألن  لرقيالدرس الدرةدصاص لدر جداظسيملر سمدول
 ذلريصدددصحل تز ددد ل19إددد لدر عا ردددول)ل hدرعةدددزيول)

در  اإولزإقا لرإلااسةلصيملدرح يملدأل ج لزدألن  لرقيال
لh ظسيملر سمولدرعةزيول لدر جا%Aدرس الدرةصاص ل)

لزلدرصفسلن  لدرصزسةلدرتاريو 
d (A% ,0) =  

 
∫              

 

 

                  
d (A% ,0) = 

 

 
*
                   

 
+ = 

         

 
                    

صددارت صيسلن دد ل تز دد لدر  ددفلدر ددجزكلدرةددصاص للللل
D%ذلإ ملدر  اإولزإقا لرإلاداسةلصديمل تز د لدر  دفلل

زلدرصدددفسذلزإقدددا لر  عا ردددول%D در دددجزكلدرةدددصاص ل
لدر اصقولتكزملن  لدرصزسةلد:تيول 

              
     

 
                       

 ل20 لز)17)ي كدددددددددملدرتعدددددددددزينلصار عدددددددددا متلللللل
درساصولصارقي ولدرزدةحولر تز  لدر  فلدر جزكلإ ل
ظدددد ل ددددسيقتيمللردرددددولدرةددددصاصيولدر دددداصسلوكس  ددددالإدددد ل

ذلل 16) عا رددددولدرتكدددداري لدرك يددددولدر تز عددددولدر عا رددددول
لرتصصحل درولدرتكاري لدرك يولدر تز عولكارتار  ل

ل

" فــــي ظــــل طريقــــة  درددددولدرتكدددداري لدرك يددددولدر تز عددددول
لالمسافة المركزية"

EATC(Q,k,L,A(L),   )  

= 
    (  

(     )

 
*

 
  .

 

 
   √  

(  
    

  
)

 

 
 √ (√      )/  

(  
(     )

 
*

 
(
    

 

  
    

    )
 

 
 √ (√      )  

(  
(     )

 
*

 
                            

  

" فــــي ظــــل طريقــــة   درددددولدرتكدددداري لدرك يددددولدر تز عددددو
لالمسافة وفقًا لةشارة"

EATC(Q,k,L,A(L),   )= 

 
    (  

(     )

 
*

 
   .

 

 
   √  

(  
    

  
)

 

 
 √ (√     

 )/  
(  

(     )

 
*

 
(
    

 

  
    

    )
 

 
 √ (√      )  

(  
(     )

 
*

 
     )            22( 

ظــل  دد ل لحظددولامل عا رددولدرتكدداري لدرك يددولإدد لللل
ــب الســنوي قيمــة واضــحة لتفتــراض أن متوســط الطم

لتكزملكارتار  
EATC(Q,k,L,A(L),   ) 

= 
       

 
  .

 

 
   √  

(  
    

  
)

 

 
 √ (√      )/  

   

 
(
    

 

  
    

       ) 
   

 
  √ (√      )  

   

 
                             

زي كدددددملدرحصدددددز لن ددددد لدرقددددديالدر ث ددددد لر تايدددددسدتلللل
 لذلزنا دد لQدرقدسدسلزدر ت ث دولكد ل دملحمدالدر  صيدول)

 ذلزدرسصددالدر ددعسكلن دد لدر  ددفلدر تددسدكالkدأل ددامل)
 ددمللA(L) لذلزتك فددولدإلندد د L ذلزإتددسةلدرتزسيدد ل)  )
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درتكداري لسل لليما لدر اتقاتلدرمرئيولدألزرد لر دردول
 لصارج ددصولركدد ل21درك يددولدر ددجزيولدر تز عددولدر عا رددول)

ل تايسلن  لح ةذلثال  ازدت الصارصفسل.
 لQر تزصددد للرددد لدرقددديالدر ث ددد لرحمدددالدر  صيدددول)للللل

 لزدرسصدددالدر دددعسكلن ددد لدر  دددفلkزنا ددد لدأل دددامل)
 لن ددددد لدرتستيدددددفذليدددددتالدرتعدددددزينلإددددد ل  در تدددددسدكال)

ل للدر عا متلدرتاريو
Q=                                                           

√(  
(     )

 
*              √ (   √    )(       

   
 

  
* 

 
         

        
1  

 

√    
 

  

 (  
    
  

* 
.  

(     )
 

/      

 

                   

  = 
   

 (  
(     )

 
*
 

  

 
                         

 ل25 لزل)24يلحددددددددظل ددددددددملسددددددددل لدر عددددددددا متل)لل
 لQدرساصدددولصح دددافل ي دددولكددد ل دددملحمدددالدر  صيدددول)

 ذلاملح دددافل ي ددولكددد ل دددملحمدددالkزنا دد لدأل دددامل)
 ليعت دد لن دد ل عسإددولk لزنا دد لدأل ددامل)Qدر  صيددول)

 ل   ي دددولدرسصدددالدر دددعسكلن ددد لدر  دددفلدر تدددسدكال)
 لدرساصددددددول26صار عا رددددددول)رددددددوركلي كددددددملدرتعددددددزينل

صارسصالدر عسكلن  لدر  فلدر تسدكالإد لدر عدا متل
 لدرساصولصح افلك ل ملحمالدر  صيدول25 لز)24)

زنا  لدأل املن  لدرتستيفذلرتصصحلدرقيالدر ث  لرك ل
 لن ددددد لk لزنا ددددد لدأل دددددام)Q دددددملحمدددددالدر  صيدددددول)

لدرصزسةلدرتاريول 
Q = 

√
 (  

(     )

 
*
 

                        √  √                 

     √        √      (  
(     )

 
*   

   
             
 

  
 

√    
  

   

 (  
 (

  
    

  
 )

  
+ 

  

(

 
 

   . (
  

    
  
 )/ (

 (
  

    
  
 )

 

  
,

)

 
 

 

  (28) 

 لQك ددداليلحدددظلاملح دددافل ي دددولحمدددالدر  صيدددول)للل
 ذلزدرعكددسلkن دد ل عسإددول ي ددولنا دد لدأل ددامل)يعت دد ل

 Numericalصدحيح.لردوركلتدداللمدسدءلتح يد لس  دد 
Analysis ر تزص للر لدرقيالدر ث د لركد ل دملحمدالل
 لذلزلدرسصدددددددددالk ذلزنا ددددددددد لدأل دددددددددامل)Qدر  صيددددددددول)

 ذلزإتدددسةلدرتزسيددد ل  در دددعسكلن ددد لدر  دددفلدر تدددسدكال)
(L(لزلتك فدددولدإلنددد د ل Aلإددد لظددد للإتدددسدنلنل دددول 

نيددسل  ددتق ولصدديملإتددسةلدرتزسيدد لزتك فددولدإلندد د .لزإي ددال
ي ددددد لتزةددددديحلرس دددددزدتلدرتح يددددد لدرس  ددددد لدردددددوكلتدددددال

للمسدءا.ل
نجدد لكدد لنجصددسل ددملنجاصددسلإتددسةلدرتزسيدد لاكلنجدد لل

 لذليددتاللمددسدءلدرس ددزدتلi=0,1,…,n لحيددثل)iكدد ل)
لدرتاريول 

ل kيدددتالدرتعدددزينلصقي دددول ص ئيدددولرعا ددد لدأل دددامل) -1
ن دددد ل ددددصي لدر ثددددا ذليددددتالزةدددد لنا دددد لدأل ددددامل

 لدرساصدددددددول27ي دددددددازكلصدددددددفسلإددددددد لدر عا ردددددددول)
 صح افلحمالدر  صيول.

 لدرتدد لتددالQيددتالدرتعددزينلصقي ددولحمددالدر  صيددول) -2
درحصدددددددز لن ي دددددددال دددددددملدرس دددددددزةلدر ددددددداصقولإددددددد ل
 لkدر عدددا متلدرساصدددولصح دددافلنا ددد لدأل دددامل)

 لر حصز لن  ل ي ولم ي ةلرعا د ل28در عا رول)
ذلثددداليدددتالدرتعدددزينلصقي دددولنا ددد لدأل ددداملدأل دددامل

درت لتالدرحصز لن ي الإ ل عا رولحمدالدر  صيدول
 لر حصددز لن دد ل ي ددولاسددسكلر دداذل27در عا رددول)

ز كودليتالتكسدسلوركلن  ل ملدر عاز دتللرد لامل
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تتقددددداسفل ددددديالكددددد ل دددددملحمدددددالدر  صيدددددوللزنا ددددد ل
 للدأل ام.

يدددددتالدرتعدددددزينلصقي دددددولحمدددددالدر  صيدددددولدرتددددد لتدددددال -3
الإدد لدرس ددزةلدر دداصقولإدد لدر عا رددولدرتزصدد للري دد

 لدرساصدددولصح ددددافلدرسصدددالدر ددددعسكلن دددد ل26)
  .ل  در  فلدر تسدكال)

يتالدرتعزينلصقديالكد ل دم لنا د لدأل داملزحمدال -4
در  صيدددولزدرسصدددالدر دددعسكلن ددد لدر  دددفلدر تدددسدكال
إدددد ل عا رددددولدرتكدددداري لدرك يددددولدر تز عددددولدر عا رددددول

(22.  
تلنجد  الا د ليتالتح ي ل يالدر تايسدتلدرتد لتحققد -5

تك فددددولك يددددول تز عددددولزدرتدددد لت ثدددد لدرقدددديالدر ث ددددد ل
ر  تايدددسدتلدر ددداصسلوكس دددالز ددد لحمدددالدر  صيدددولذل
زنا دد لدأل دداملذلزدرسصددالدر ددعسكلن دد لدر  ددفل
در تددددسدكاذلزتك فددددولدإلندددد د ذلزإتددددسةلدرتزسيدددد ذ)حيثل
يزمدددد لن دددد ل ددددصي لدر ثددددا لاسصعددددول دددديالر تكدددداري ل

إتدددسةلدرك يدددولزوردددكلن ددد ل دددصي لدر ثدددا للودلكاجدددتل
 لتتكددزمل ددملثلثددولنجاصددسذلإيددتالنجدد لLدرتزسيدد ل)

ك لإتدسةل دملإتدسدتلدرتزسيد لح دافلدرتك فدولدرك يدول
نجدد  اليددتالتسفددينلدرفتددسةلدرساصددولصكدد لنجصددسل
نددددملنجاصددددسلإتددددسةلدرتزسيدددد لنددددمل سيددددسلدرتك فددددول
دإلةاإيولاكل يتالح افلدرتك فولدرك يولنج لكد ل

 .لز ددددددملثدددددداليددددددتال,.…,i=0,1,2,3 لحيددددددثل  )
لستياسا دد لتك فددولك يوذزصعدد لورددكليددتالتح يدد لدرقدديال
در ث د لر تايدسدتلدرقدسدسلدر داصسلوكس دالز د لدرقدديال

 درت لتحققتلنج  الا ج لتك فولك يو .
ل
ل
ل
 

عمــي هيكــل    ,   تــأثير قــيم  (3-3)
دالــة التكــاليف الكميــة المتوق ــة لمنمــوذج 

 المقترح
ن د لل  ذلل  ي كملتزةيحلتد ثيسل ديالكد ل دمللللل

 دردددولدرتكددداري لدرك يدددولدر دددجزيولدر تز عدددولن ددد لدرجحدددزل
لدرتار  

( فإن التكمفة الكمية الناتجة عن      تذا كان )
تســــتخدام طريقــــة المســــافة وفقــــًا لةشــــارة إلزالــــة 
الضبابية تكون أقل من التكمفـة الكميـة الناتجـة عـن 
تســـــتخدام طريقـــــة المســـــافة المركزيـــــة, وال كـــــس 

 ذلك من خالل ما يمي:ةحيل, ويمكن توضيل 
ي كددددملدرحصددددز لن دددد لدرفددددسسلصدددديملدرتكدددداري لدرك يددددول
در تز عددولإدد لظدد لل ددتس دال سيقددولدر  دداإولدر سكريددول

 ذلزإدد للظدد لل ددتس دال سيقددولدر  دداإول21در عا رددول)
 ذلك ددددال22زإقددددا لرإلادددداسةلإلردرددددولدرةددددصاصيولدر عا رددددول)

لي   
EATC (Centroid Method) -EATC 
(Signed Distance Method) 
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 لدملدرفددسسل29زصارتدار ليتةددحل دملسددل لدر عا ردول)ل
 ذل  ددداليعجددد لامل     )يكدددزمل زمدددفللودلكدددام ل

 سيقولدر  اإولدر سكريوليجت لنج التكاري لك يولاكصدسل
 قاسجدولص  دتس دالل سيقدولدر  داإولزإقدا لرإلاداسةلإلردرددول

ل  .نج  اليكدددددددددزمل)صدددددددددحيحدرةدددددددددصاصيوذلزدرعكدددددددددسل
 ذلإددد ملل دددتس دال سيقدددولدر  ددداإولزإقدددا لرإلاددداسةل   

إلردرولدرةصاصيوليجت لنج لتكاري لك يول ستفعول قاسجدول
صارتكددددددداري لدرك يدددددددولدرجاتمدددددددولندددددددمل سيقدددددددولدر  ددددددداإول

لدر سكريو.ل
تــــــأثير المف ــــــوم الضــــــبابي عمــــــي  (4)

ــاليف الكميــة لنمــوذج المخــزون  التك
 المختمط : )دراسة حالة(

 ددديتالإددد ل دددوالدر سد دددول قاسجدددولدرتكددداري لدرك يدددوللللل
رج ددددددزوجلدر سددددددرزملإدددددد لظدددددد لتعدددددد ي لصعددددددنل ددددددمل
دإلإتسدةدددداتلدرتق ي يددددولدرتدددد لتددددالوكس ددددالإدددد لدر سد ددددول
درحاريدددددو.لزوردددددكلر عسإدددددولت ثيس دددددالن ددددد ل يكددددد ل دردددددول
درتكددداري لدرك يدددولرج دددزوجلدر سدددرزملدر قتدددسحل سد دددت .ل

لز والدإلإتسدةاتلتتةحلإي الي   
  تز د لدر  دفللالسـنوي :متوسط الطمب 

در دجزكل ي دولزدةددحولازل تز د لدر  دفلدر ددجزكل
 س الةصاص .

 لز ددددد ل سيقدددددولطـــــرق تزالـــــة الضـــــبابية. 
لدر  اإولدر سكريوذز سيقولدر  اإولزإقا للرإلااسة.

 ل الحــد األعمــي لم ــدل الطمــب المتــراكم
  ليتال سد ولتد ثيسل ديالدرحد لدألن د لر عد  ل   )

 يكد ل دردولدرتكداري ل لن د ل   در  فلدر تسدكال)
درك يولدر جزيولدر تز عدولر ج دزوجلدر قتدسحذلزتت ثد ل
 دددددددددددددددددددددددددددددددوالدرقددددددددددددددددددددددددددددددديالإي دددددددددددددددددددددددددددددددالي ددددددددددددددددددددددددددددددد ل

 لز دددد لتددددال                         )

دإلنت دددا لن ددد ل دددوالدرقددديالإددد لدرج دددزوجلدر قتدددسحل
 زوركلل تساا د لصار سد اتلدر اصقو.

   ز  الن  لدرتستيفل لل       قيم كل من
زدرح لدأل ج لل(D)در  فلدر جزكدرفسسلصيمل تز  ل

رقدددددديالدرددددددس الدرةددددددصاص لر تز دددددد لدر  ددددددفلدر ددددددجزكل
 لذلدرفدددسسلصددديملدرحددد لدألن ددد لرقددديالدردددس ال    )

 ل تز  ل  +Dدرةصاص لر تز  لدر  فلدر جزكل)
 .لز ددديتال سد دددولتددد ثيسلحدددارتيملDدر  دددفلدر دددجزكل)
ن دد ل يكدد ل درددولدرتكدداري لل       رقدديالكدد ل ددمل

ر تز عدددددولذلدرحاردددددولدألزرددددد لنجددددد لدرك يدددددولدر دددددجزيولد
 لزدرحاردددددددددولدرثاجيدددددددددولنجددددددددد ل            )
 لزوردددددددددددددددددددددكلل تسادددددددددددددددددددددا د ل            )

 صار سد اتلدر اصقو.
إي الي د لتزةديحلر جتدائ لدرتد لتدالدرتزصد للري دالللللل

إد لظد للMathematica V. 10ص  دتس دالصسجدا  ل
زإدد لللإتسدةدداتلدرج ددزوجلدرسدداطلصار سد ددولدرحاريددولذ

ظ لصياجاتلتالدإلنت ا لن ي الإ لكثيسل ملدر سد داتل
در ددداصقو.لز ددد لتدددال دددملسدددل لدرصسجدددا  لدرتزصددد للرددد ل
در ادددتقاتلدرمرئيدددولدألزرددد لدرتددد لتدددالتزةددديح ال ددداصقا لل
ر درولدرتكاري لدرك يولدر تز عدولصارج دصولركد ل دملحمدال
در  صيدولزدرسصدالدر دعسكلن دد لدر  دفلدر تدسدكالزإتددسةل

دإلنددددد د ل.لزكدددددوركلتدددددال دددددملسدددددل للدرتزسيددددد لزتك فدددددو
درصسجددددددا  لدرتزصدددددد للردددددد لدرقدددددديالدر ث دددددد لركدددددد ل ددددددوال

لدر تايسدت.
 لصياجاتلإتدسةلدرتزسيد لدرتد لتدال1يزةحلدرم ز ل)للللل

دإلنت دددددا لن ي دددددالإددددد لكثيدددددسل دددددملدر سد ددددداتلدر ددددداصقول
رج دداوجلدر سددرزمذلز ددوالدرصياجدداتلتتع ددسلصكدد لنجصددسل

 ددددز ل)إتددددسة ل ددددملنجاصددددسلإتددددسةلدرتزسيدددد .لزيزةددددحلدرع
دألز لنددددد  لنجاصدددددسلإتدددددسةلدرتزسيددددد لذلصيج ددددداليزةدددددحل
درع دددددز لدرثددددداج لدرفتدددددسةلدألصددددد يولركددددد لنجصدددددسل دددددمل

 لز ددد لدرفتدددسةل  درعجاصدددسلزدرتددد ليس دددرلر دددالصدددارس رل)
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ركد لنجصدسل دمللNormal  Duration در صيعيدول
درعجاصددسلاكل صدد لدرتك فددولدإلةدداإيولدرتدد لت دد  للردد ل
تسفيةدددددددددددد ا.لزيزةددددددددددددحلدرع ددددددددددددز لدرثارددددددددددددثلدرفتددددددددددددسةل

ركد لنجصدسل دملل Minimum Duration سفةدودر

 .ل  )لصدددارس رنجاصدددسلإتدددسةلدرتزسيددد لزدرتددد ليس دددرلر دددال
صيج دداليزةددحلدرع دددز لدألسيددسلدرتك فدددولدإلةدداإيولدرتددد ل
ت ددد  للرددد لتسفدددينلكددد لنجصدددسل دددملنجاصدددسلإتدددسةل

لدرتزسي .
 ( : يوضل بيانات فترة التوريد1دول)ــــج

 فترة التوريدمكونات 
i 

الفترة األةمية  لكل 
 مكون من المكونات

   

الفترة المخفضة لكل 
 مكون من المكونات

   

التكمفة اإلضافية لكل 
 مكون من المكونات

   
1 20 6 0.4 
ل2.1 6ل20 2
3 16 9 5.0 

 

 ك اليتةحلإي الي د لصياجداتل عدارال دردولدرتكداري ل
درك يولدر تز عوذلدرت لتالدإلنت ا لن ي الإ لكثيدسل

  ملدر سد اتلدر اصقو.
:Dتز  لدر  فلدر جزكل)زح ةل D = 600  ل
:Aتك فددولدإلندد د لدر ددجزيولركدد ل  صيددولذل صدد لامليددتالل

ل A= 200 تسفية ال)زح ةلجق يو
:hتك فددددددددددددولدإلحتفدددددددددددداظلصارزحدددددددددددد ةلدرزدحدددددددددددد ةل ددددددددددددملل

ل h=20 در سرزم)زح ةلجق يول
درت لتص لل Scale Paremeter ع  ولدرقياسل: 

درعل دددولصددديملتسفدددينلإتدددسةلدرتزسيددد لزتك فدددولدإلنددد د ل
ل       )
دإلجحدددسد لدر عيددداسكلر   دددفلسدددل لزحددد ةلر جيدددولل: 

ل   زح دت/لا صزعلل7 عيجول)
درحدددددددددد لدألن دددددددددد لر عدددددددددد  لدر  ددددددددددفلدر تددددددددددسدكالل:  
ل                          )

ل          ك ددالي دد ل  ل        دديالكدد ل ددمل)
ل          ذل
 ل1زإقدددددددا لر صياجدددددددداتلدر زةدددددددحوللإدددددددد لدرمدددددددد ز ل)للل

زدر عا رددددولدرساصددددولصح ددددافلدرتك فددددولدإلةدددداإيولركدددد ل
ل ذلإ ج 12نجصسل ملنجاصسلإتسةلدرتزسي لدر عا رول)

ل

ي كدددملح دددافلدرتك فدددولدإلةددداإيولركددد لنجصدددسل دددملل
ل لذلك الي   iنجاصسلإتسةلدرتزسي ل)

يدددتالتسفدددينلنجاصدددسلإتدددسةلدرتزسيددد ل دددملازم  ل صددد لامل
 لإدددد مذلإتددددسةلi=0سددددل لدرتك فددددولدإلةدددداإيولاكلنجدددد ل)

درتزسيددد لإدددد ل ددددوالدرحارددددولت ثددد ل م ددددزعل دددديالدرفتددددسدتل
دألصددددد يولركددددد لنجصدددددسل دددددملنجاصدددددسلإتدددددسةلدرتزسيددددد ل

لزدر زةحولإ لدرع ز لدرثاج ذلك الي   
                      

         
صاإلنت دددددددا لن ددددددد لدر عا ردددددددولدرساصدددددددولصارتك فدددددددوللللل

ذإددددد مل 12)دإلةدددداإيولرتق يددددد لإتددددسةلدرتزسيددددد لدر عا رددددول
درتك فدددولدإلةددداإيولر عجصدددسلدألز لدردددوكلتدددالتسفدددينل

ايداالاكلدرتك فدولل6يزاللرد لل20درفتسةلدرساصولص ل مل
لذلي كملح اص الك الي   للi=1)دإلةاإيولنج ل)

لل C(  ) = 0.4(20-6)+0 =5.6 زح ةلجق يو
زدرتك فددولدإلةدداإيولر عجصددسلدرثدداج لدرددوكلتددالتسفددينل

ايدددددااذلاكلل6يدددددزاللرددددد لل20درفتدددددسةلدرساصدددددولصددددد ل دددددمل
لتكزملك الي   لi=2)درتك فولدإلةاإيولنج ل)

C(    =1.2[(6+20+16)-(6+6+16)]+5.6 
زح ةلجق يول 22.4=5.6+(42-28)1.2 =  
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ك الاملدرتك فولدإلةاإيولر عجصسلدرثارثلدروكلتاللللل
ايدداالل9يددزاللردد لل16تسفددينلدرفتددسةلدرساصددولصدد ل ددمل

لتكزملك الي   لi=3)اكلدرتك فولدإلةاإيولنج ل)
C(  )=5[(6+6+16)-(6+6+9)]+22.4 ل

ل57.4=22.4+(21-28)5=        زح ةلجق يو
 للودل1زإقددددا لر صياجدددداتلدر زةددددحولإدددد لدرمدددد ز ل)للللل

نجاصدسذلإ جد للودلتدالل3كاجتلإتسةلدرتزسيد لتتكدزمل دمل
يدزالل20تسفينلدرفتسةلدرساصوللصارعجصسلدألز ل مل

ايددااذلإ جدد لزإقددا لر  عا رددولدرتاريددولزدرتدد لتزةددحلل6لردد ل
كيفيدددولح دددافلإتددددسةلدرتزسيددد لنجدددد  اليدددتالتسفددددينلاكل
نجصسل ملنجاصدس اذلإد ملإتدسةلدرتزسيد لصعد لتسفدينل

ل الي   لتكزملك   صسلدألز ل)درفتسةلدرساصولصارعج
ل

    ∑    ∑ (     )         
   

 
     

 لصع لتسفدينلدرعجصدسل  تصصحلإتسةلدرتزسي ل)لللللل
لك الي   ل 30)لدألز لزإقا لر  عا رو

  =56 – 14=42 days =6 weeks 
زنجددد  اليدددتالتسفدددينلدرفتدددسةلدرساصدددولصارعجصدددسلللللل

يدددزالتصدددصحلإتدددسةلدرتزسيددد لل6يدددزاللرددد لل20درثددداج ل دددمل
 لصعددد لتسفدددينلدرفتدددسةلدرساصدددولصارعجصدددسلدألز ل  )

لك الي  ل ل 30زدرثاج لزإقا لر  عا رول)
  =56-(14+14)=28 days=4 weeks 

زنجدددد  اليددددتالتسفددددينلدرفتددددسةلدرساصددددولصارعجصددددسللللل
يدددزالتصددصحلإتدددسةلدرتزسيددد لل9يددزاللرددد لل16درثارددثل دددمل

صعجاصدس الدرثلثدوذل لصع لتسفينلدرفتدسةلدرساصدول  )
ل لك الي  ل 30زإقا لر  عا رول)

  =56-(14+14+7)=21days= 3 weeks 
ل3ا ددداصي للرددد لل8اكلدجددد لرتسفدددينلإتدددسةلدرتزسيددد ل دددمل

ل57.4ا دددداصي لي ددددت رالورددددكلتك فددددوللةدددداإيول قدددد دس ال
لزح ةلجق يو.

زلكددددوركللإتسةددددتلدر سد ددددولزمددددز لنل ددددولنيددددسللللل
  ددددتق ولصدددديملإتددددسةلدرتزسيدددد لزتك فددددولدإلندددد د لذلزي كددددمل

ح ددددافلتك فددددولدإلندددد د لإدددد ل ددددوالدرحارددددول ددددملسددددل ل
لك الي   ل 2)در عا رول

 صددددد لتسفدددددينلاكلنجصدددددسل دددددملنجاصدددددسلإتدددددسةلأواًل: 
ل للi 0 لزل)L=8درتزسي لنج ل)

يدو لزحد ةلجق ل200 للA(L) إ ملتك فولدإلند د ل)لللل
زوركلزإقا لرصياجاتل عارال درولدرتكداري لدرك يدولدر داصسل

لوكس ا.
 صددددد لتسفدددددينلاكلنجصدددددسل دددددملنجاصدددددسلإتدددددسةلللللل

 ذلإدددد مل8=   لنجدددد ل)ا دددداصي لi 0درتزسيدددد لاكلنجدددد ل)
زحددددددد ةلجق يدددددددو لزوردددددددكلل200 للA تك فدددددددولدإلنددددددد د ل)

ل تسادددا د لصار سد ددداتلدر ددداصقولدرتددد ل ا دددتلصاإلنت دددا ل
لن  ل والدرقي ولرتك فولدإلن د .

λنجدد ل)للل  لزلa لي كددملح ددافلكدد ل ددمل)     
(b(لك دددال4 لز)3 لن ددد لدرتستيدددفذلزإقدددا لر  عدددا متل 

لي  ل 
a = 200 (1-1/0.75)= -66.6 
b = 200/0.75(8) = 33.33 

لللللللللللزصارتددددددددددددار لنجدددددددددددد لتسفددددددددددددينلإتددددددددددددسةلدرتزسيدددددددددددد لللللل
للللللللا ددددداصي لاكلنجددددد لتسفدددددينل6ا ددددداصي للرددددد للل8 دددددمل

لللللللل(i=1)درساصدددددددددددولصارعجصدددددددددددسلدألز لنجددددددددددد للدرفتددددددددددسةل
ذلتكدددددزملن ددددد لدرصدددددزسةللA(L)لإددددد ملتك فدددددولدإلنددددد د ل

ولدددددددددددددددددد ةلجق يددددددددددددددددزحل  2)لودددددددددددا رددددددولزإقدددددا لر  عددددددددددددرتاري
A(L)=-66.6+(33.33 6) =133.33زنجدددددد لل

ا داصي لاكلل4ا داصي للرد لل6تسفينلإتسةلدرتزسي ل دمل
نجددد لتسفدددينلدرفتدددسةلدرساصدددولصارعجصدددسلدرثددداج لنجددد ل

(i=2)إ ملتك فولدإلند د للA(L)ذلتكدزملن د لدرصدزسةل
للللللللللزحددددددددددددد ةلجق يدددددددددددددول  2درتاريدددددددددددددولزإقدددددددددددددا لر  عا ردددددددددددددول)

A(L)= -66.6 + (33.33 4)= 66.67 
ل3د دددداصي للردددد لل4زنجدددد لتسفددددينلإتددددسةلدرتزسيدددد ل ددددمل

ا ددداصي ذلاكلنجددد لتسفدددينلدرفتدددسةلدرساصدددولصارعجصدددسل
ذلتكدزملل A(L)إد ملتك فدولدإلند د ل(i=3)درثاردثلنجد ل
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وحــــــــــــــدة    2ن  لدرصزسةلدرتاريولزإقا لر  عا رول)
لA(L)=-66.6 + (33.33 3)= 33.33نقدية 

ل8اكلاجددد ل ددد لتستدددفلن ددد لتسفدددينلإتدددسةلدرتزسيددد ل دددمل
ا اصي لتسفدينلإد لتك فدولدإلند د ل دملل3ا اصي للر ل

لزح ةلجق يو.ل33.33زح ةلجق يوللر لل200
زلإي ددالي دد ل دديتالتزةدديحلجتددائ لدر سد ددولدرحاريددوللللل

إ لظ لل دتس دال دسسللردردولةدصاصيول تز د لدر  دفل
در جزكلز  الن  لدرتستيفل سيقولدر  داإولدر سكريدولذل

ال دددديتالتزةدددديحلز سيقددددولدر  دددداإولزإقددددا لرإلادددداسة.لك دددد
جتدددائ لدر سد دددولإددد لظددد للإتدددسدنلامل تز ددد لدر  دددفل

لدر جزكل ي ولزدةحو.ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

( النتائج فـي ظـل طريقـة المسـافة 4-1)
المركزية إلزالة ضـبابية متوسـط الطمـب 
السـنوي وفـي ظــل عالقـة سيـر مســتقمة 

 بين فترة التوريد وتكمفة اإلعداد.
 لجتدددددائ لدر سد دددددولإددددد لظددددد ل2يزةدددددحلدرمددددد ز ل)لللل

ل دددتس دال سيقددددولدر  دددداإولدر سكريددددولإلردرددددولدرةددددصاصيول
زدروكلتدالإي دالدإلنت دا لن د ل عا ردولدرتكداري لدرك يدول

 ل سد دول2 ذزيتة ملدرم ز ل)21در تز عولدر عا رول)
تدد ثيسلندد ةلنزد دد لن دد ل درددولدرتكدداري لدرك يددوذزتت ث ل
 ددوالدرعزد دد لإدد لكدد ل ددملإتددسةلدرتزسيدد ذلز ع  ددولدرحدد ل

 لذلز ديالكد ل ددمل  فلدر تددسدكال)دألن د لر عد  لدر  د
.ل  ل لحظولدج ل  لتاللنتصاسلك ل ملإتدسةل      

درتزسيددد لذزلتك فدددولدإلنددد د ذلزلدرسصدددالدر دددعسكلن ددد ل
در  ددددددفلدر تددددددسدكاذلزحمددددددالدر  صيددددددولزنا دددددد لدأل ددددددامل

ل تايسدتل سدسلإ لدرج زوج.ل
 

لطريقة المسافة المركزية إلزالة الضبابية(:نتائج الدراسة في ظل 2جدول)       

      )    
       A( ) C( )    i    

4184.64 

3695.57 

3146.55 

2953.01 

77.72 

77.37 

76.98 

76.89 

2.15 

2.32 

2.56 

2.63 

165.55 

144.09 

120.81 

115.19 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3
 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.95 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  = 50 

 

4232.45 

3739.47 

3185.25 

2987.25 

77.74 

77.38 

77.00 

76.90 

2.20 

2.38 

2.62 

2.69 

166.81 

145.15 

121.82 

116.10 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.80 
 

4324.10 

3823.67 

3259.45 

3052.89 

77.77 

77.42 

77.03 

76.93 

2.31 

2.49 

2.73 

2.81 

168.95 

147.25 

123.83 

117.79 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.50 
 

4492.42 

3903.57 

3329.84 

3115.24 

77.81 

77.45 

77.06 

76.96 

2.41 

2.59 

2.84 

2.91 

171.07 

149.33 

125.65 

119.57 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.20 
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ل

 ( ما يمي:2ويالحظ من خالل الجدول )
 بإعتبار فتـرة التوريـد متغيـر املدإلإتسدنلدرساطل

جت لنج لتسفينلإ لدرتكاري لدرك يولدر تز عوللقرار
.إع دددد ل ددددصي لدر ثددددا ذلنجدددد لدرحدددد لدألن دددد لر عدددد  ل

 لإدد ملا دد لتك فددولك يددول0.95=  در  ددفلدر تددسدكال)
زحدددد ةلجق يددددول.لز ددددوالل2953.01كاجددددتل  ددددازيولل

فددولتحققددتلنجدد لدرعجصددسلدألسيددسلرفتددسةلدرتزسيدد لدرتك 
(i=3لاكلاجدد ل دد لجددت لنددملتق يدد لإتددسةلدرتزسيدد ل ددمل 
 لزإددزسدتل  ا دداصي ل ل3 للردد ل) =  ا دداصي ل8)

زحد ةلل1231.63إ لدرتك فولدرك يولدر تز عولص قد دس
 جق يو.

 الحـــد األعمـــي لم ـــدل الطمـــب المتـــراكم ك  ددداللر د ل
ت صيدولدر  دفلنيدسل )لص عج لك  دالرد تلإدسطل  )

در ادددددص  لك  ددددداللجسفدددددنلكددددد ل دددددملدرتك فدددددولدرك يدددددول
در تز عدددوذلزدرسصدددالدر دددعسكلن ددد لدر  دددفلدر تدددسدكال

 .ل لk ذلزنا  لدأل امل)  )
           إع ددددد ل دددددصي لدر ثدددددا لنجددددد لللللل

تحققتلاكصسلتك فولك يولنجد لاصداسل ي دولر حد لل   
ل لز وال       دألن  لر ع  لدر  فلدر تسدكال)

ل

زح ةلجق يولزنا  لدأل داملل3082.25درتك فولت ازكل
.لزي كددمل قاسجددولورددكلص  دد لتك فددولك يددولل2.89ي ددازكل

زدرتددد لتحققدددتلنجددد لاكصدددسل ي دددولر حددد لدألن ددد لر عددد  ل
 لزدرتددد لت دددازكل       در  دددفلدر تدددسدكالنجددد ل)

 لنجد ل دوالkزنا د لدأل دامل)زح ةلجق يدولل2953.01
ركللرد لدجد لذلزيسم لدر صفلإ لو2.60درقي ولي ازكل

ك  اللستفد لدرحد لدألن د لر عد  لدر  دفلدر تدسدكالك  دال
لجسفدددنلحمدددال سدددرزملدأل ددداملذلز دددملثدددالتدددجسفنل

 تك فولدإلحتفاظلصار سرزم.
 حمالدر  صيول(Q)يقد لك  داللجسفةدتلإتدسةلدرتزسيد لل
(Lلزتك فولدإلن د ل A(L)ذلإع  ل دصي لدر ثدا لنجد ل

زنجددددددددد لدرحددددددددد لدألن ددددددددد لل              
 لi=0 لزنجدد ل)0.95=  فلدر تددسدكال)ر عدد  لدر  دد

ا داصي لكداملل8اكلنج  الكاجتلإتسةلدرتزسيد لت دازكل
زحدددددددد ةلذلل165.55ي ددددددددازكلل(Q)حمددددددددالدر  صيددددددددول

ا دداصي لدردد لل8زنجد  التددالتسفدينلإتددسةلدرتزسيدد ل دمل
 لQ لاصددددصحلحمددددالدر  صيددددول)i=3ا دددداصي لنجدددد ل)ل3

زحددد ة.  الياددديسللرددد للجسفدددانلل115.19ي دددازكل
 حمالدر  صيولجتيمولرتسفينلإتسةلدرتزسي .

EAT   )    
       A( ) C( )    i    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  = 50 

4138.95 

3655.82 

3113.20 

2921.22 

77.76 

77.40 

77.01 

76.92 

2.13 

2.30 

2.54 

2.60 

163.65 

142.44 

119.42 

113.96 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

 

0.95 

 

4186.42 

3699.41 

3151.62 

2955.19 

77.78 

77.42 

77.03 

76.93 

2.19 

2.36 

2.60 

2.67 

164.70 

143.48 

120.41 

114.74 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.80 

4277.46 

3783.02 

3225.29 

3020.37 

77.82 

77.46 

77.06 

76.96 

2.29 

2.47 

2.73 

2.78 

167.00 

145.56 

122.12 

116.52 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.50 

4363.85 

3862.35 

3295.15 

3082.25 

77.85 

77.49 

77.09 

76.99 

2.39 

2.57 

2.82 

2.89 

169.09 

147.60 

124.19 

118.16 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.20 
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 تحققتلا  لتك فدولك يدول تز عدولإد لظد لل دتس دال
 لاكصددسل   سيقددولدر  دداإولدر سكريددولنجدد  الكددامل)

    .لإع دددد ل ددددصي لدر ثددددا ذلنجدددد ل)    ددددمل)

 لزنج لدرح لدمن  لi=3 لزنج ل)         
كاجدددددددتلل 0.95=  ر عددددددد  لدر  دددددددفلدر تدددددددسدكال)
زحد ةللل 2921.22درتك فولدرك يولدر تز عولت ازك

جق يولز والدرتك فولدرك يولدر تز عولا  ل ملدرتك فول
درك يدولدر تز عددولنجدد لدرحد لدألن دد لر عدد  لدر  ددفل

           لزنجدد ل)0.95=  در تددسدكال)

زحددددددددد ةلل2953.01 لز ددددددددد للi=3 لزنجددددددددد ل)  
 جق يو.ل

( نتــائج الدراســة فــي ظــل طريقــة 4-2)
المســافة وفقــًا لةشــارة إلزالــة ضــبابية 
متوســــط الطمــــب الســــنوي وفــــي ظــــل 

عالقة سير مستقمة بـين فتـرة التوريـد 
 وتكمفة اإلعداد.

 لجتددددائ لدر سد ددددولإدددد لظدددد ل3يزةددددحلدرمدددد ز ل)للللل
ل تس دال سيقولدر  اإولزإقدا لرإلاداسةلإلردردولدرةدصاصيول

ل ددددتس دال عا رددددولدرتكدددداري لدرك يددددول.لزدردددوكلتددددالإي ددددال
 ل سد ددددولجفددددسلدرعزد دددد ل3 .زيتةدددد ملدرمدددد ز ل)22)

درتدد لتددالوكس ددالنجدد ل جا اددولدرجتددائ لإدد لظدد ل سيقددول
در  اإولدر سكريولإلررولدرةصاصيوذلز دوالدرعزد د ل د  ل
إتسةلدرتزسي لزل يال ع  دولدرحد لدألن د لر عد  لدر  دفل

كدد لن دد ل يل       لذلز دديالكدد ل ددمل  در تددسدكال)
 درددددولدرتكدددداري لدرك يددددولدر تز عددددولرج ددددزوجلدر سددددرزم.ذل
زركدددملإددد لظددد لدإلنت دددا لن ددد ل سيقدددولدر  ددداإولزإقدددا ل

لرإلااسةلإلردرولدرةصاصيو.
 

 

 (:نتائج الدراسة في ظل طريقة المسافة وفقًا لةشارة إلزالة الضبابية3جدول )

EAT   )    
       A( ) C( )    i    

4178.97 

3690.63 

3142.41 

2949.06 

77.72 

77.37 

76.98 

76.89 

2.15 

2.32 

2.56 

2.63 

165.27 

143.85 

120.60 

114.99 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

 

0.95 

 

      

 

 

 

 4226.73 

3734.50 

3181.09 

2983.26 

77.74 

77.39 

77.00 

76.90 

2.20 

2.38 

2.61 

2.70 

166.52 

144.90 

121.75 

115.78 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.80 
 

4318.31 

3818.62 

3255.20 

3048.86 

77.78 

77.42 

77.04 

76.94 

2.31 

2.49 

2.73 

2.80 

168.66 

147.00 

123.61 

117.71 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.50 

       

4405.23 

3898.45 

3325.53 

3111.13 

77.81 

77.46 

77.07 

76.96 

2.41 

2.59 

2.84 

2.92 

170.77 

149.08 

125.44 

119.25 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 
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 ( ما يمي:3يالحظ من خالل الجدول )
 تحققتلا  لتك فولك يول تز عولإ لظ لدإلنت دا لل

ن دددد ل سيقددددولدر  دددداإولزإقددددا لإلادددداسةلنجدددد  الكددددامل
          لنجددد ل)    دددمل) لاكصدددسل  )

 .لإع دددددددددد ل ددددددددددصي لدر ثددددددددددا ذليتةددددددددددحلنجدددددددددد ل  
 لزنجدددددددد لدرحدددددددد لدألن دددددددد ل           )

 لزنجددددددد ل0.95=  ر عددددددد  لدر  دددددددفلدر تدددددددسدكال)
(i=3لاملدرتك فدددددددددولدرك يدددددددددولدر تز عدددددددددولت دددددددددازكلل 

زحددددد ةلجق يددددددولز دددددوالدرتك فددددددولدرك يددددددولل2925.21
در تز عدددولا ددد ل دددملدرتك فدددولدرك يدددولدر تز عدددولنجددد ل

 لنجددددددددد لدرحددددددددد لدمن ددددددددد ل           )
 لزنجددددددد ل0.95=  ر عددددددد  لدر  دددددددفلدر تدددددددسدكال)

(i=3زحددددددد ةلجق يدددددددو.لز دددددددوالل2949.06 لز ددددددد ل
درجتيمدددول ددد لتدددالدرتزصددد للري دددالإددد لظددد لل دددتس دال

 سيقدددولدر  ددداإولدر سكريدددولإلردردددولدرةدددصاصيو.لك دددال
  لن  لLيلحظلاملت ثيسلتسفينلإتسةلدرتزسي ل)

 

ن دد ل لزكددوركلتدد ثيسلدرحدد لدألQحمددالدر  صيددول)
 لن ددد لدرتكددداري ل  ر عددد  لدر  دددفلدر تدددسدكال)

درك يددولدر تز عددولذل ددزلجفددسلدرتدد ثيسلدرددزدس لوكددسال
إددد لظددد لل دددتس دال سيقدددولدر  ددداإولدر سكريدددو.ل
ز ددددددزلاملحمددددددالدر  صيددددددوليددددددجسفنلك  ددددددالتددددددال
تسفددينلإتددسةلدرتزسيدد لزتك فددولدإلندد د لذلزكددوركل
تددددجسفنلدرتك فددددولدرك يددددولدر تز عددددولك  دددداللستفدددد ل

ل .   ع  لدر  فلدر تسدكال)درح لدألن  لر
 درتك فددولدرك يددولدر تز عددولإدد لظدد لل ددتس دال سيقددول

در  اإولزإقا لرإلااسةلتكزملا  ل ملدرتك فدولدرك يدول
در تز عددددددولإدددددد لظدددددد لل ددددددتس دال سيقددددددولدر  دددددداإول

 .ل   لا ددددد ل دددددمل)  در سكريددددولنجددددد  اليكدددددزمل)

(EAT       
       A(  ) C(  )    i    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

4144.71 

3660.81 

3117.40 

2925.21 

77.76 

77.40 

77.01 

76.92 

2.13 

2.31 

2.54 

2.61 

163.94 

142.53 

119.63 

114.04 

200 

133.3

3 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

 

0.95 

4192.22 

3704.46 

3155.86 

2959.23 

77.77 

77.42 

77.03 

76.93 

2.19 

2.36 

2.60 

2.67 

164.99 

143.73 

120.62 

114.94 

200 

133.3

3 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.80 

4283.33 

3788.14 

3229.58 

3024.47 

77.81 

77.45 

77.06 

76.96 

2.29 

2.47 

2.71 

2.78 

167.29 

145.81 

122.61 

116.61 

200 

133.3

3 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.50 

4369.80 

3867.54 

3299.52 

3086.41 

77.85 

77.49 

77.09 

76.99 

2.39 

2.57 

2.82 

2.89 

169.39 

147.86 

124.41 

118.36 

200 

133.3

3 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

  =8 

  =6 

  =4 

  =3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.20 
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إع دد ل ددصي لدر ثددا ذلتحققددتلا دد لتك فددولك يددولإدد ل
ر  دداإولزإقددا لرإلادداسةلنجدد لظدد لل ددتس دال سيقددولد

 لزنجد لدرحد لi=3 لزنجد ل)           )
 ل0.95=  دألن ددددد لر عددددد  لدر  دددددفلدر تدددددسدكال)

زحدد ةلجق يددولزيتةددحلل2949.06 زدرتدد لت ددازكل
 لاملا د لتك فدولك يدولتحققدتل2 ملسل لم ز ل)

إدد لظدد لل ددتس دال سيقددولدر  دداإولدر سكريددولنجدد ل
 لنج لدرح لدألن  ل عد  ل           )

 لكاجدتلi=3 لزنج ل)0.95=  در  فلدر تسدكال)
زحددددددددد ةلجق يدددددددددو.لزدرعكدددددددددسلل2953.04ت دددددددددازكل

 ذل   لاكصددددسل ددددمل)  صددددحيحذلإدددد لحارددددولامل)
يجددت لنددملل ددتس دال سيقددولدر  دداإولزإقددا لرإلادداسةل
إلردرددددولدرةدددددصاصيولتكددددداري لك يدددددول ستفعدددددول قاسجدددددول
صارتكدددداري لدرك يددددولدرجاتمددددولنددددملل ددددتس دال سيقددددول

 .لدر  اإولدر سكريو
ل

( نتــائج الدراســة فــي ظــل تفتــراض 4-3)
أن متوســـــط الطمـــــب الســـــنوي قيمـــــة 

وفي ظل عالقة سيـر  Crispواضحة 
مســــتقمة بــــين فتــــرة التوريــــد وتكمفــــة 

 اإلعداد.
تال سد دولج دزوجلدر سدرزملإد لظد للإتدسدنلاملللللل

 تز دد لدر  ددفلدر ددجزكل ي ددولزدةددحولزورددكلإدد لظدد ل
زتك فدددوللزمدددز لنل دددولنيدددسل  دددتق ولصددديملإتدددسةلدرتزسيددد 

دإلندددد د .لز دددد لتددددالل ددددتس دال عا رددددولدرتكدددداري لدرك يددددول
 لجتدائ ل4 .لزيزةدحلدرمد ز ل)23در تز عولدر عا رول)

در سد ددولإدد لظدد ل سد ددولتدد ثيسلجفددسلدرعزد دد لدرتدد لتددال
وكس ددالإدد ل ددال ددصسلن دد ل يكدد ل درددولدرتكدداري لدرك يددول
در تز عددوذلزركددملإدد لظدد للإتددسدنلاملدر  ددفلدر ددجزكل

لالةصاص . ي ولزدةحولزريسلس 

 (:نتائج الدراسة في ظل تفتراض أن متوسط الطمب السنوي قيمة واضحة4جدول)

ل

ل

(EAT       
       A(L) C(L)    i    

4161.92 

3675.81 

3130.00 

2937.21 

77.74 

77.39 

77.00 

76.91 

2.13 

2.30 

2.53 

2.60 

164.80 

143.44 

120.39 

114.76 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

L=8 

L=6 

L=4 

L=3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

 

0.95 

 

4209.58 

3719.60 

3168.56 

2971.32 

77.76 

77.41 

77.02 

76.92 

2.18 

2.35 

2.58 

2.66 

166.05 

144.65 

121.39 

115.66 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

L=8 

L=6 

L=4 

L=3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.80 

4300.95 

3803.49 

3242.49 

3036.73 

77.80 

77.44 

77.05 

76.95 

2.28 

2.46 

2.70 

2.78 

168.36 

146.75 

123.39 

117.34 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

L=8 

L=6 

L=4 

L=3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.50 

4387.63 

3883.11 

3312.62 

3098.83 

77.84 

77.48 

77.08 

76.98 

2.38 

2.56 

2.81 

2.89 

170.47 

148.81 

125.20 

118.98 

200 

133.33 

66.67 

33.33 

0 

5.6 

22.4 

57.4 

L=8 

L=6 

L=4 

L=3 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

 

0.20 
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 ( النتائج التالية:4يالحظ من خالل الجدول )
 نجد لدرحد لدألن د لتحققتلا  لتك فولك يول تز عدول

 لزورددددكل       ر عدددد  لدر  ددددفلدر تددددسدكال)
نجدد  التددالتسفددينلكدد لنجاصددسلإتددسةلدرتزسيدد لاكل

 لز دددددددددوالدرتك فدددددددددولكاجدددددددددتل  دددددددددازيولi=3نجددددددددد ل)
زحدددددد ةلجق يددددددولذلزيلحددددددظل ددددددمل ددددددوالل2937.18

نج لاكصدسل درجتيمولاملا  لتك فولك يولتتحقسل دئ ال 
 ل   ي ددولر حدد لدألن دد لر عدد  لدر  ددفلدر تددسدكال)

زنج  اليتالتسفينلك لنجاصسلإتدسةلدرتزسيد ل دمل
سل لدرتك فولدإلةاإيو.لز  لتالدرتزص للر ل وال
درجتيموللإ لدرساطلص إتسدنلامل تز  لدر  دفل
در ددجزكلس ددالةددصاص لإدد لظدد لزمددز لنل ددولنيددسل
  ددتق ولصدديملإتددسةلدرتزسيدد لزتك فددولدإلندد د ل.اكلدمل
 ددوالدرجتيمددولتت اادد ل دد ل دداتالدرتزصدد للريدد لإدد ل

 رول تز  لدر  فلدر جزكلدرةصاص .حا
 درتك فدددولدرك يددددولإددد لظددد للإتددددسدنلامل يلحدددظلام

 تز  لدر  فلدر دجزكل ي دولزدةدحوذلتكدزملا د ل
 ددملدرتك فددولدرك يددولإدد لظدد للإتددسدنلامل تز دد ل
در  دددددفلدر دددددجزكلس دددددالةدددددصاص لزوردددددكلإددددد لظددددد ل
ل تس دال سيقتد للردردولدرةدصاصيولدر داصسلوكس  داذل

 لإع ددد ل   دددمل) لا ددد ل  زوردددكلنجددد  اليكدددزمل)
 لإد ل4 صي لدر ثا ذليتةدحل دملسدل لدرمد ز ل)

ظددد للإتدددسدنلامل تز ددد لدر  دددفلدر دددجزكل ي دددول
زدةحولاملا  لتك فدولك يدولتحققدتلنجد لدرعجصدسل

 لزنجددد لدرحددد لدألن ددد لi=3درثاردددثلرفتدددسةلدرتزسيددد ل)
 لكاجدددددددتل0.95=  ر عددددددد  لدر  دددددددفلدر تدددددددسدكال)

زح ةلجق يولصيج اليتةدحل دملل 2937.21ت ازكل
 لإدد لظدد للإتددسدنلامل تز دد ل2درمدد ز ل)لسددل 

در  فلدر جزكلةصاص لزإ لظ لل دتس دال سيقدول
در  اإولدر سكريولاملا  لتك فدولك يدولتحققدتلنجد ل
درحددددددددددد لدألن ددددددددددد لر عددددددددددد  لدر  دددددددددددفلدر تدددددددددددسدكال

 لزنجدد لدرعجصددسلدرثارددثلرفتددسةلدرتزسيدد ل0.95=  )
(i=3زحددد ةلجق يدددولذلل2953.05 لكاجدددتلت دددازكل

 لإد لظد للإتدسدنل3زيتةحل ملسل لدرم ز ل)
امل تز دددد لدر  ددددفلدر ددددجزكلةددددصاص لزإدددد لظدددد ل
ل ددددتس دال سيقددددولدر  دددداإولزإقددددا لرإلادددداسةلاملا دددد ل
تك فددددولك يددددولتحققددددتلنجدددد لدرحدددد لدألن دددد لر عدددد  ل

 لزنجددددد لدرعجصددددددسل0.95=  در  دددددفلدر تدددددسدكال)
 لكاجددددددددتلت ددددددددازكلi=3درثارددددددددثلرفتددددددددسةلدرتزسيدددددددد ل)

زحدد ةلجق يددوذلزصارتددار لإقدد للتةددحلاملل2949.05
ولك يددددولتحققددددتلإدددد لظدددد للإتددددسدنلاملا دددد لتك فدددد

 تز  لدر  فلدر جزكل ي ولزدةحولزوركلنج  ال
 لذلزدرعكددددسلصددددحيحل   لا دددد ل ددددمل)  يكددددزم)

  .   لاكصسل مل)  نج  اليكزمليكزمل)
و يمكن تمخيل النتائج التي تـم التوةـل تلي ـا 
 في المباحث الفرعية الثالثة السابقة فيما يمي:

 إدددددددد لحارددددددددولامللتكددددددددزملدرتك فددددددددولدرك يددددددددولدرجاتمددددددددو
 لا دددد ل ددددملدرتك فددددولدرك يددددولدرجاتمددددولإدددد ل     )

 لزورددكلإدد لظدد لل ددتس دالاكل     حارددولامل)
  سيقول مل سسللردرولدرةصاصيولدر اصسلوكس ا.

 (لإد ملا د لتك فدولك يدول     إ لحاروللودلكامل 
 تز عددولتتحقددسلإدد لحارددولل ددتس دال سيقددولدر  دداإول

يددوذلزدرعكددسلزإقددا لرإلادداسةلثددال سيقددولدر  دداإولدر سكرل
  .     صحيحلإ لحاروللودلكامل)

 (لإد ملا د لتك فدولك يدول     إ لحاروللودلكامل 
 تز عولتتحقسلإ لحاروللإتسدنلامل تز  لدر  فل
در ددجزكل ي ددولزدةددحول قاسجددولصدد إتسدنلامل تز دد ل

 در  فلدر جزكلةصاص .
 (يقدددد لحمدددددالدر  صيدددددولQلك  ددددالتدددددالتسفدددددينلإتدددددسةل 

 .A(L) لزتك فولدإلن د Lدرتزسي ل)
 ك  ددداللستفددد لدرحددد لدألن ددد لر عددد  لدر  دددفلدر تدددسدكال
 لك  دداللجسفةددتلدرتك فددولدرك يددولدر تز عددوذلز دد ل  )
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تددالدرتزصدد للردد ل ددوالدرجتيمددولإدد لظدد للإتددسدنلامل
 تز دد لدر  ددفلدر دددجزكل ي ددولزدةدددحولزكددوركلإددد ل
ظدددددد للإتددددددسدنلامل تز دددددد لدر  ددددددفلدر ددددددجزكلس ددددددال

 ةصاص .
ل

 الخالةة والتوةيات (5)
تددالتقدد يالج ددزوجلر  سددرزمل  ددت سل سددت  لإدد للللللل

ظدد لتعدد ي لصعددنل ددملدإلإتسدةدداتلدرساصددولصج دداوجل
حيددددثلتدددداللإتددددسدنلامل تز دددد لدر سددددرزملدرتق ي يددددو.ل

در  فل جزكلةدصاص لزرديسل ي دولزدةدحوذلزإد ل دودل
ذلزلحمددداللدرج دددزوجلتددداللنتصددداسلكددد ل دددملإتدددسةلدرتزسيددد 

در  صيدددولذلزنا ددد لدأل ددداملذلزلدرسصدددالدر دددعسكلن ددد ل
فلدر تسدكالزلتك فولدإلند د لل تايدسدتل دسدس.لك دالدر  

تدداللإتددسدنلاملدر  ددفلاثجدداءلإتددسةلدرتزسيدد ليتصدد لرتزريدد ل
حسزريسلر تزري لدر صيع لذلزصارتدار لتدالدرتزصد للرد ل
حمالدرجقطلدر تز  لإ لدر سرزملسدل لإتدسةلدرتزسيد ل
ص  ول.لك التاللإتسدنلزمز لنل ولنيسل  دتق ولصديمل

ولدإلنددددد د .لتدددددالتقددددد يالكددددد ل دددددوالإتدددددسةلدرتزسيددددد لزتك فددددد
دإلإتسدةدددداتلص دددد  لمعدددد لج ددددزوجلدر سددددرزملا ددددسفل
ر زد دد لدرع  دد ل.لز دد لتددال قاسجددولدرتكدداري لدرك يددولإدد ل
ظدددد ل ددددسيقتيمللردرددددولةددددصاصيولدر  ددددفلدر ددددجزكلز  ددددال
 سيقددددولدر  ددددداإولدر سكريددددوذلزل سيقدددددولدر  دددداإولزإقدددددا ل
رإلاددداسةلذلك دددالت دددتلدر قاسجدددولإددد لحاردددوللإتدددسدنلامل

  دفلدر دجزكل ي دولزدةدحو.ز  للتةدحل دمل تز  لدر
سل لدرجتائ لدرت لتالنسة الإ ل والدر سد ولاج ل  ل
جت لنملتع ي لصعنل مللإتسدةاتلج اوجلدر سدرزمل
تسفددددينلإدددد لدرتكدددداري لدرك يددددول قاسجددددولصاإلإتسدةدددداتل

لدرتق ي يو.ل
ل
ل
ل

تقتددسحلدرصاحثددول  ددتقصل ل سد ددولتدد ثيسلتعدد ي لصعددنلللل
دألسدددسكلرج ددداوجلدر سدددرزملل ددملدإلإتسدةددداتلدرتق ي يدددو

لن  ل يك ل درولدرتكاري لدرك يوذل ث  
ت صيدددددسلدر ف دددددزالدرةدددددصاص لر عدددددارالازل تايدددددسدتل .1

اسسكلإد ل دردولدرتكداري لدرك يدولرج داوجلدر سدرزمل
 ثددد لحمدددالدر  دددفلسدددل لإتدددسةلدرتزسيددد لازلحمدددال

لدرجقطلدر تز  لإ لدر سرزم.
لإتسدنلمدز ةلدر جدت لك تايدسل دسدسلي كدملدردتحكالل .2

 إي الزلتح يج ال ملسل لتكاري للةاإيو.ل
 المراجـــع

 المراجع ال ربيةأواًل :
دراددددد ست لذلحا دددددد ل دددددع لزلنص ذن ددددددسل ح دددددد للل]1[

 .ل للصجدددددددداءلج ددددددددزوجلر  ددددددددي سةلن دددددددد ل2118)
درسريملإ لظ لةصاصيولدر  فلزإتدسةلدإلجتظداسل

دإل دسةلزل م دددددددددددددول ددددددددددددد لت صيدددددددددددددسلن  ددددددددددددد  .ل
ل.ل321-311.طلط ل114.درع  لدإل تصا 

ح ددددددا كذلنصدددددد لدر ددددددجعالكدددددداظالزلنصدددددد  ذلساددددددالل]2[
 .ل لجادددددددددداءلج ددددددددددزوجلر سددددددددددريمل2117ندددددددددا  )

 م دولك يدول  يجدولدرةصاص ل  لت صيسلن  د  .ل
.طل2.درعدددددددددد  ل9.در م دددددددددد لدرع ددددددددددالدرما عددددددددددو

ل.268-249ط 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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