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ABSTRACT 

One of the points that must be taken into account during the planning of the appropriate 
resource management and especially construction materials management is Transportation 
problem. the research goal is to find a solution for this problem based on the scientific basis of 
project management by using modern techniques that work to facilitate and accelerate the pace 
of work. The Geographic Information System (GIS) technology and the analytic tool (Solver) of 
MS Excel were used in the research to put a solution for the transportation problem. 

 The application of the proposed methodology steps in the research has contributed to 
find the distribution process for construction materials, (gravel, sand, reinforcement bars and 
cement) to the 10 project which were taken to be samples for the study that achieves the optimal 
transportation cost. 
Keywords: transportation problem, geographic information system GIS, Excel Solver 

 
 استخدام نظام المعلومات الجغرافية في ادارة المشاريع األنشائية

 الخالصة
وارد وخصوصا أدارة       ات أدارة الم اء التخطيط لفعالي ار أثن د من أخذھا بنظر االعتب واحدة من النقاط التي الب

ة  ى األسس العلمي ي عل ذه المشكلة يكون مبن المواد األنشائية ھي مشكلة النقل. حيث يھدف البحث في ايجاد حل لھ
ساعد في تسھيل و تسريع وتيرة العمل.وقد استخدم في ألدارة المشاريع لكن بأستخدام بعض التقنيات الحديثة التي ت

ل و اد GISالبحث كل من تقنية نظم المعلومات الجغرافية  امج  Solverاة التحلي  MS Excelالموجودة ضمن برن

  في حل مشكلة النقل. 

ا خطوات المنھجية المقترحة في البحث قد ساھم في ايجاد  كان تطبيق      واد األنش ز الم  ،(الرمل ،ئيةعملية تجھي
  .امثل كلفة لمشكلة النقلالتي تحقق  ،السمنت) لعشرة مشاريع التي تم اختيارھا لتكون عينة للداراسة ،الحصى

  المقدمة
ة  من أنشائي   كل مشروع أن  ائية   نظر الصناعة  وجھ ة خاصة  األنش وي  ھو حال ى تحت ة   عل كمي

ھي  ثالث أھداف لتحقيق  االنشائية   تھدف جميع المشاريعولكن في نفس الوقت  واسعة  ومعقدة من المعلومات، 
في غضون الوقت المحدد و بتكلفة تكون في حدود الميزانية و أخيرا تنفيذھا بجودة عالية من أجل   إنجاز المشروع

  تحقيق الفائدة المرجوة من المشروع.
ية اريع الھندس يط المش م إلدارة وتخط دور المھ ا يتضح ال ائية ھن ن  االنش روع م رة المش ور فك ة تبل لحظ

ه ز بالمرون ا تتمي ادئ اإلدارة الھندسية لكنھ ات مب لتتناسب  األنشائي ولغاية نھاية فترة الصيانة. وعلى الرغم من ثب
ات والمعلومات  مع ة تواجه ادارة المشاريع اال وھي التعامل مع مجموعة البيان اك عقب جميع المشاريع، ولكن ھن

ذا  لكل مشروع والتي تعد كبيرة ا كل مشروع.  ولھ ي يمر بھ ع المراحل الت ة عن جمي لماتحتويه من تفاصيل كامل
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ى نتيجة  بعض يتم اللجوء إلى السبب  التقنيات الحديثة لتسھيل العمل و الحد من خسائر الوقت والكلفة والوصول ال
 دقيقة.

 أھداف البحث
واد  ل الم ة لنق ل كلف ع أن الھدف األساسي للبحث ھو ايجاد امث ادة للموق ائية والتي تحقق وصول الم األنش

ا  األنشائي حسب حاجة المشروع وعدم تجاوزھا للقدرة التجھيزية للجھة المجھزة باسلوب يكون سريع وسھل نوع
 ما على الطرف المسؤول عن حل مشكلة النقل.

  
  الجانب النظري

 نظم المعلومات الجغرافية في المشاريع األنشائية وادارتھا تطبيقات
ا مجموعة تعريف  )1990ESRI( شركة  وضعت  نظم المعلومات ھو اعتبارھ يعطي صورة واضحة ل

ات والتي تعمل مع بعضھا  ات وقواعد البيان ي والبرمجي راد والحاسب االل مكونات متناسقة فيما بينھا وتشمل االف

  [1].رض النتائجوع  على جمع وتخزين وتحديث ومعالجة وتحليل وعرض البيانات المكانية وغير المكانية

االت مو   ن مج ر م ي كثي ة ف ول المكاني وفير الحل ي ت تخدم ف ي تس ة وھ ات الجغرافي م المعلوم أة نظ ذ نش ن

اء ،والتخطيط الحضري ،دارة المواردٳو ،والموارد المائية ،الھندسة المدنية مثل النقل ة.  ،والبن ال األلكتروني واألعم

ثالوھنالك العديد من الدراسات والبحوث المطروحة من أجل االستفادة  ة فم ات نظم المعلومات الجغرافي  من امكاني

. كما عمل كل من MapInfoمنھج لحساب الكميات وتخمين الكلف باستخدام  Cheng and Yang 2001اقترح 

Cheng and O’connor  ام وير نظ ى تط كل  ArcSiteعل ة بش ة المؤقت ل االبيني ن أج واع م اد م اليج

 [2]اوتوماتيكي.
ك باستخدامآا نظام لمراقبة الجدول الزمني بصورة وضع Cheng and Chen 2002في حين  ة وذل  لي

ة  ييد األبني ة نصب وتش ى عملي نظم المعلومات الجغرافية من أجل مساعدة العاملين على المشروع في السيطرة عل
ا ي مج اھزة. وف ن الج ويره م م تط ذي ت ام ال ا النظ ات منھ ن الدراس د م ك العدي ان ھنال رق ك يط الط ل تخط

 [2]والذي يعتمد على تقنيتي النظام الخبير ونظم المعلومات الجغرافية.  Varghese and O’connor 1995قبل
ذا االمر  تتزايدوالتزال  رة. ويتضح ھ تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الصناعة االنشائية في السنوات االخي

ة ؤتمرات الھندسة المدني ى مجالت وم ا ال  ،من خالل العدد المتزايد للبحوث والدراسات والمقاالت التي تجد طريقھ
ة  ذا يمكن أستخدام باألضافة الى المنشورات الخاصة والمكرسة لنظم المعلومات الجغرافي د  GISومن ھ في العدي

   [3,4,5]من المجاالت منھا:

دويا.  رسم الخرائط بدقة عالية ومھما كبر حجمھا و اظھار البيانات المطلوبه من .1 قيطھا ي ى تس دون الحاجة ال
 صنع خرائط ثالثية االبعاد التي يستفاد منھا في المناطق غير منبسطة مثل المدن الجبلية.وكذلك 

 . جدولة االعمال االنشائية والسيطرة عليھا. مع أمكانية قدم العمل في المشاريع االنشائيةمراقبة ت .2
ا سواء كانت شبكات تحديد مواقع الخلل فيھا  والقدرة علىتحليل الشبكات  .3 ول المناسبة لھ اد الحل من أجل أيج

 .طرق أو ماء أوصرف صحي
 تحديد مواقع للمشاريع وكذلك البعد عن العمالء. .4
 .واجراء المقارنات في مابين البيانات المختلفة البيانات وعرضھا باالبعاد الثالثيةتحليل  .5
ن  .6 دد م ابين ع ال م ة االتص بب امكاني ك بس ددة وذل ات متع ابين جھ ات م ات والمعلوم ادل البيان رض وتب ع

 الحواسيب سواء كانت شبكة محلية أو عن طريق الشبكة العنكبوتية. 
دة تظھر و تستخدم في األنظمة الحكومية،  .7 تح ومجاالت جدي اق تتف زال االف بسبب حركة التطور المستمرة الت

 يمكن ان يكون لنظم المعلومات الجغرافية دور كبير فيھا.
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  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال النقل
 Geographic)واحدة من أھم تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ھي نظم معلومات النقل 

Information System-Transportation (GIS-T))  الذي يعتبر نظام متكامل يجمع مابين نظم المعلومات

  [6].(Transportation information System (TIS))ونظم معلومات النقل   GISالجغرافية

ات   ل البيان ى خزن وعرض ودراسة وتحلي درتھا عل  التختلف نظم معلومات النقل عن باقي النظم في ق
ً آ ك االستخدامات  ليا م تل وانما تختلف بنوع البيانات والنتائج المطلوبة منھا بمعنى اخر مواضع استخدامھا. ومن اھ

 [7,8,9]يمكن تلخيصھا الى مايلي:
املة للطرق .1 ات ش ل دراس ا م عم اطق العبورنھ ة ومن ات المروري ات واالختناق ة االتجاھ ذلك دراس ة وك دراس

 .  وتحليل الحوادث
 دارة وصيانة الطرق بطريقة سريعة وجيدة.إوكذلك  للطرق واستخدام األراضي بأقل كلفةالتخطيط  .2
 ادارة وتخطيط االرصفة واالشارات المرورية والمرفقات االخرى.وتخطيط ونمذجة الجسور  .3
 أختيار الطرق المثلى لألستخدام. .4

واد البحث يھتم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بايجاد الطريق االفضل  ز الم ع تجھي الذي يربط مابين مواق
  االنشائية ومواقع المشاريع.

 ArcGISفي برنامج  Network Analystمحلل الشبكات 
بكات    ل الش ة  ArcGIS Network Analystمحل اء مجموع ن بن تخدم م ن المس ة تمك ر أداة فعال يعتب

بكة  ات الش وط  ،Network Datasetبيان بكة (الخط ر الش ن عناص ة م ي مجموع اط  ،linesھ  pointsالنق

ول  spatial analysisو اجراء التحليل المكاني  ،)المرتبطة مع بعضھا طوبوغرافياturnsالمنعطفات  اد الحل اليج

الھم بصورة  ذ أعم ى وضع خطة لتنفي ذه االداة المستخدمين عل المناسبة لمشاكل الشبكات الشائعة. حيث  تساعد ھ
ذه أكثر فعالية ووضع قرارات استراتيجية  تم أستعمال ھ تعمل على تقليل كل من الكلفة أو الوقت أو كالھما معا. وي

ي  ات الجغراف ام المعلوم ات نظ ى بيان اد  عل تخدمين باالعتم ل المس ن قب بكات الموضوعة م ل الش ي تحلي االداة ف
ة.  كلة المطروح االت ھي  وتتوضح الخاص بالمش الث مج ي ث ذه االداة ف دة ھ رب المنشأت الخفائ د أق ة تحدي دمي

Closest Facilitie ، تحديد مناطق الخدمةService Areas  الطرق  وRoute.[6,10]  

ى    اد عل والبحث يتناول ايجاد أفضل طريق يربط كل مشروع بكل سوق يجھزه بالمواد األنشائية باالعتم
  محددان اال وھما المسافة وكلفة الوحدة الواحدة.

  نموذج النقل
ة خاصة  ل حال ل يعتبر نموذج النق ذي يتعامل مع شحن السلع من المصادر مث ة وال من البرمجة الخطي

ائية  الى وجھات مختلفة مثل المستودعات (اسواق تجھيز المواد األنشائية محل الدراسة ) المصانع (المشاريع األنش
و محل الدراسة أيضا) ةٳ.الھدف االساسي ھ ة الشحن الكلي ل كلف ذي يقل ل ال اد جدول الشحن األمث ة  يج ل (كلف النق

  [11]مع تحقيق محددات العرض والطلب. الكلية)

ا في شكل (          وعدد من  m) حيث يوجد عدد من المصادر 1يمكن تمثيل مشكلة النقل على شكل شبكة كم

  ijوالتي تكون ممثله على شكل عقد.واالسھم تمثل الطرق التي تربط المصادر بالنھايات حيث أن السھم  nالوجھات 

ز من  xijوالكمية المنقولة  cijيحمل معلومتين، كلفة النقل  jبالنھاية  iالذي يربط المصدر .في حين تكون كمية التجھي

ة الطلب للمشروع   aiھي i المصدر ا bj. ھي jوكمي اد  أم ذا النموذج فسيكون ايج ر  xijالھدف االساسي من ھ غي

  [11]فس الوقت قد حققت جميع قيود العرض والطلب.المعروفة والتي ستقلل كلفة النقل الكلية وتكون بن

  في حل مشكلة النقل Excel Solverأستخدام 

بحل مشكلة النقل من خالل تقليل تكاليف نقل سلع ، الموجودة ضمن برنامج األكسل،  Solver تقوم األداة  

ي ة اال وھ ائق الثابت ن الحق دد م ددة.ھنالك ع ات متع ى وجھ ددة ال ن مصادر متع ابھة م ابين  متش ة الشحن م ان كلف

ى أخر ،انقطتين تختلف عن غيرھ ا أن االحتياجات  .كميات السلع أو المواد الجاھزة للنقل تختلف من مصدر ال كم
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ة الشحن للت و كلف ة ھ ي التكلف د ف كلة تفترض أن الخالف الوحي ذه المش ى اخرى. ھ ة ال واد يختلف من وجھ ك الم

 [12]ويمكن حل مشكلة النقل من خالل اتباع الخطوات التالية: للوحدة الواحدة مابين نقطتين.
  .Objective Cell خلية تعرف ب يفكلفة النقل الكلية  صغيرتب المتمثل تحديد الھدف .1

ةالتي تمثل  تحديد متغيرات القرار .2 ة النھائي ة من المصدرالى الوجھ تج المنقول وضع  . وعدد وحدات المن
  صيغة للمعادالت التي تجمع كل من الھدف ومتغيرات القرار.

ة و عدم تجاوز التي  وضع قائمة القيود .3 ة نھائي تؤمن وصول عدد الوحدات المطلوبة من المنتج لكل وجھ
   عدد الوحدات المتوفر في كل مصدر. 

ة الھدف Solverأدخال البيانات في صندوق حوار  .4 ات  بخلي ذه البيان ل ھ رارمت ،وتتمث رات الق الھدف ،غي

   .وطريقة الحل القيود ،تعظيم أو تصغير

  الجانب العملي
  جمع البيانات 

ات عن 1جدول (في تم جمع بيانات لعشرة مشاريع لتكون عينة للدارسة وھي موضحة  م جمع بيان ا ت بعض ) كم

ا في جدول ( ائية كم واد األنش زة للم ات 2االسواق المجھ ة جمع البيان د من االشارة ان مرحل  ھاوصفيمكن ) والب

ائية ضعف عملية التوثيق بالنسبة للبيانات الخاصة بالمشاريعقلة وبالمرحلة الصعبة وذلك ل م اجراء  األنش د ت ا ق كم
ى مسح ميداني ل كانت ا ألسعار النقل وباالعتماد عل بعض شركات النق املين ب ل موضحة في جدول سالع عار النق

)3.(  

  ايجاد أفضل طريق
  وكان العمل على خطوتين ArcGIS10.2في ھذه المرحلة تم استخدام برنامج 

  [13]المسؤول عن أدارة وتنظيم البيانات. Arc Catalogاستخدام  .1
اء  ع  3أنش ات حيث تشمل مواق ل البيان ات لتمثي ع مصادر اطبق اريع، مواق بكة لالمش ائية و ش واد األنش م

ا في 4) و(3)، (2طرق مدينة بغداد كما ھو موضح باالشكال ( ) وكذلك ادخال المعايير التي يتم اعتمادھ

 اعتمد على معياري المسافة وسعر نقل الوحدة.قدايجاد افضل الطرق الرابطة والبحث 
 [13]تحرير والتحليل المكاني.المسؤول عن رسم الخرائط، ال ArcMapاستخدام  .2

ارات Network Analystوفي ھذه الخطوة تم تحليل البيانات باستخدام  التي بدورھا تحتوي على عدة خي

ا  Routeوالذي استخدم في البحث ھو خيار  راد تحليلھ ات الم ار الطبق ذه الخطوة اختي م ماتتضمنه ھ واھ

ا  ة افضل الطرق مابينھ اح أو األمر وتحديد النقاط المطلوب معرف ى المفت ر عل م النق د  .solveمن ث وبع

  ).7) و(6)، (5النتائج على ھيئة خرائط كما ھي موضحة باألشكال (عرض تنفيذ الخطوتين السابقتين تم 

ل، الحصى واألسمنت  ائية (الرم وباألعتماد على الخرائط السابقة تم تكوين مصفوفات لنقل المواد االنش

  ).6) و(5()، 4)كما مبينة بالجداول (

 Excel Solverحل نموذج النقل باستخدام األداة 
  ) وعمل التالي:sheetيبدأ العمل ببرنامج األكسل بأنشاء ورقة عمل (

ل .1 عار النق ال اس فوفة) وأدخ ا( مص ن الخالي ة م ون  تخصيص مجموع ا لتك ة خالي د مجموع ا و تحدي فيھ

 وتكون مساوية لمصفوفة االسعار. Decision Variablesمصفوفة متغيرات القرار 
 Demand.  والطلب Supplyأدخال القيود التي تشمل التجھيز  .2
 وأدخال المعادله المسؤولة في ايجاد الحل االمثل Target Cellتحديد خلية الھدف  .3

) =SUMPRODUCT(Decision variables cells, cost cells 
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ا مشكلة  Solver parametersوسيظھر صندوق حوار  Solverالضغط على األمر  .4 د أنھ ه تحدي حيث يتم في

ى  م الضغط عل يظھر صندوق حوار  solveتصغير وكذلك تحديد خاليا متغيرات القرار وادخال القيود من ث

واد  OKيبين اذا ما تم ايجاد حل امثل او ال وبمجرد الضغط على  ل للم ز األمث ل التجھي ي تمث ائج الت تظھر النت

ل. الشكل ( ة 7) يوضح ماسبق في حين الجدول (8األنشائية والذي يحقق الكلفة المثللى للنق ل عملي ) ھو يمث

 التجھيز المثلى.
  والمناقشة األستنتاجات

ة الط GISأن الخرائط  التي تم الحصول عليھا من تقنية  .1 رار من معرف ي من ساعدت صاحب الق رق الت

 وفي البحث كانت المسافة والكلفة. المعتمدة معاييرالالممكن أن تحقق له الفائدة حسب 
امج  نقل المصفوفات  حل  .2 ابقة بشكل  رقمي من خالل برن التي تم وضعھا باالعتماد على الخرائط  الس

Excel  دا األداة ائية  Solverوتحدي واد األنش ز الم ة لتجھي ن وضع خط ي مكنت الطرف المسؤول م الت

ل  ل الرم ة نق ت كلف د كان ة  فق ل كلف ق امث كل يحق ى  2122450بش منت  4001000والحص واألس

رة  1722350 ذين اليمتلكون خب وكل ھذا تم بشكل رقمي مما يضمن السرعة وكذلك السھولة بالنسبة لل

 عموما واألمثلية ومشكلة النقل خصوصا. أو معرفة  في مجال بحوث العمليات
رح حقق لالھدف االساسي في  وبالتالي فأن االسلوب المقت ز األمث اد التجھي ذلك ايج بعض  وك

ة  المتمثلة الضمنيةھداف اال ي ،  GISبجمع وتنظيم وخزن بيانات البحث في بيئ اد افضل الطرق الت ايج

  حل مشكلة النقل. في السرعة والسھولةوكذلك  التقنيةواق المجھزة عن طريق نفس تربط المشاريع باالس

 
  ) بيانات المشاريع األنشائية المستخدمة في البحث1جدول (

 المشاريع  احاثيات المشاريع الكلفة الكلية بالدينار 
 العراقي

 المدة
 بالشھر

معدل االحتياج الشھري للمواد 
 األنشائية

3الرمل م 3الحصى م   السمنت 
 طن

A  446588.32 E 3685474.96 N 3600119000 24  11.5 23 8.12 
B  448761.55 E 3686043.43 N 9243590800 27  27 54 18.92 
C  441616.04 E 3684867.96 N 22866750000 31  113.6 39.8 56.8 
D  440302.19 E 3682703.10 N 850000000 10  6.6 13.2 4.62 
E  442858.37 E 3687470.87 N 21981397000 30  56 112 39.2 
F  443025.94 E 3687320.38 N 16214588000 23  54 108 37.8 
G  443022.99 E 3687655 N 14685204000 20  56 112 39.2 
H  446749.95 E 3686556.59 N 338501700 2  13 26 9.1 
I  443150.03 E 3682059.68 N 2087900000 13  12.4 24.8 8.7 
J  436467.86E 3694219.95N 2146000000 18  9.2 18.4 6.44 

  
  ) بيانات بعض األسواق المحلية للمواد األنشائية2جدول (

 السوق احاثيات االسواق  القدرة التجھيزية
3م الرمل 3م الحصى طن السمنت  

 N 3677302.3  المعالف 436889.23 E  ―  ―  100 

 N 3696365.61  الكريعات 439306.01 E  ―  100  ― 

 N 3692549.32  األورفلي 450484.47E  75  100  90 

 N 3660312.05  اليوسفية 430283.24 E  100  200  ― 

 N 3712009.69  الحسينية 445546.59 E  100  250  ― 

 N 3687103.34  المشتل 452212.54 E  75  100  60 

 N 3677302.3  المعالف 436889.23 E  ―  ―  100 
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 (IQD/km.ton ,IQD/km.m3)) أسعار النقل بالدينار العراقي3جدول(
 اسم الطريق  سعرالوحدة اسم الطريق سعر الوحدة اسم الطريق سعر الوحدة

 6500 طريق محمد القاسم  7000 شارع المحيط كرادة خارج 8000 
 شارع االمام علي 7000  تموز ( الشالجية) 14شارع   7500 شارع عمر بن عبد العزيز 6500 
الشيباني شارع المثنى 7000 سريع القادسية  7000   7000 قناة الجيش
 7500 شارع السعدون 6500 سريع الدورة  8500 شارع الصناعة
 8000 شارع فلسطين 7000 طريق الحلة  9000 شارع دمشق

رمضان 14   8000  شارع بورسعيد 8500   8500 شارع الشيخ عمر

تموز 14   7000   9000 شارع جميلة األمين -موسى بن ناصر   7000 
 شارع حيفا 8500  شارع الثورة 9000   10000 جسر السنك
 شارع يافا 9000   9500 جسر الجادرية 8طريق   7500 

 8000 معسكر الرشيد 7000 سريع السيدية ابو نؤاس 8500 

  
  ل مادة األسمنت) مصفوفة نق4جدول (

 الى
A B C D E F G H I J التجھيز طن 

 االورفلي 8500  8500  9000  6500  9000  9000  9000  8500  7000  6500  90 

 المعالف 8500  8500  7000  7000  9000  9000  9000  8500  7000  6500  100 

 المشتل 8500  7000  9000  6500  9000  9000  9000  7000  7000  6500  60 

 8.12 الطلب طن 18.9  39.8  4.62  39.2  37.8  39.2  9.1  8.7  6.44   

 
)مصفوفة نقل مادة الحصى5جدول (  

 الى
A B C D E F G H I J 

التجھيز 

3م  

 الكريعات 8500  7000  9000  7000  6500  6500  6500  7000  8000  7000  100 

 االورفلي 8500  8500  9000  6500  9000  9000  9000  8500  7000  6500  100 

 اليوسفية 6500  6500  7000  7000  7000  7000  7000  6500  6500  6500  200 

 الحسينية 8500  8500  7000  7000  6500  6500  6500  8500  9000  7000  250 

 المشتل 8500  7000  9000  6500  9000  9000  9000  7000  7000  6500  100 

3الطلب م  23  54  113.6  13.2  112  108  112  26  24.8  18.4   

 
) مصفوفة نقل مادة الرمل6جدول(  

 الى
A B C D E F G H I J 3التجھيز م  

 االورفلي 8500  8500  9000  6500  9000  9000  9000  8500  7000  6500  75 

 اليوسفية 6500  6500  7000  7000  7000  7000  7000  6500  6500  6500  100 

 الحسينية 8500  8500  7000  7000  6500  6500  6500  8500  9000  7000  100 

 المشتل 8500  7000  9000  6500  9000  9000  9000  7000  7000  6500  75 

3الطلب م  11.5  27  56.8  6.6  56  54  56  13  12.4  9.2   
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