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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. 
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 استخدام نظام المعلومات الجغرافٌة فً ادارة المشارٌع األنشائٌة

 الخالصة
واحدة من النقاط التي البدد مدن ذهد با بنادع االرتبداع ذانداط التهطدلط ل أاللداا ذداعة المدواعد وهةوةدا ذداعة      

المواد األنشائلة بي مشكلة النقل. حلث لهدف البحث في الجاد حدل لهد ا المشدكلة لكدون مبندي رلد  األلدي الألملدة 
لارد في تلهلل و تلعلع وتلعة الأمل.وقد الدتهدم فدي ألداعة المشاعلع لكن بألتهدام بأض التقنلاا الحدلاة التي ت

 MS Excelالموجدودة مدمن بعندام   Solverاة التحللدل و اد GISالبحث كل من تقنلة نام المألوماا الجغعافلة 

 في حل مشكلة النقل. 

 ٬)العمدل ٬ئلةرمللة تجهلد  المدواد األنشدا هطواا المنهجلة المقتعحة في البحث قد لابم في الجاد  كان تطبلق     
 .امال كل ة لمشكلة النقلالتي تحقق  ٬اللمنا( لأشعة مشاعلع التي تم اهتلاعبا لتكون رلنة للداعالة ٬الحة 

 المقدمة
كملدة   رلد  تحتدو   بدو حالدة هاةدة  األنشدائلة   نادع الةدنارة  وجهدة  مدن ذنشائي   كل مشعوع ذن 

بدي  ادثث ذبدداف لتحقلق  االنشائلة   تهدف جملع المشاعلعولكن في ن ي الوقا  والأة  ومأقدة من المألوماا، 
في غمون الوقا المحدد و بتكل ة تكون في حدود المل انلة و ذهلعا تن ل با بجودة راللة من ذجل   إنجا  المشعوع

 تحقلق ال ائدة المعجوة من المشعوع.
لحاددة تبلددوع فكددعة المشددعوع مددن  االنشددائلة بنددا لتمددد الدددوع المهددم خداعة وتهطددلط المشدداعلع الهندلددلة

لتتنالد   األنشائي ولغالة نهالة فتعة الةلانة. ورل  العغم من ابداا مبدادا اخداعة الهندلدلة لكنهدا تتملد  بالمعوند 
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جملع المشاعلع، ولكن بندا  رقبدة تواجد  اداعة المشداعلع اال وبدي التأامدل مدع مجموردة البلانداا والمألومداا  مع
لماتحتول  من ت اةلل كاملدة ردن جملدع المعاحدل التدي لمدع بهدا كدل مشدعوع.  ولهد ا  لكل مشعوع والتي تأد كبلعة

التقنلاا الحدلاة لتلهلل الأمل و الحد من هلائع الوقا والكل ة والوةول الد  نتلجدة  بأض لتم اللجوط إل  اللب  
 دقلقة.

 أهداف البحث
األنشدائلة والتدي تحقدق وةدول المدادة للموقدع ذن الهدف األلالي للبحث بو الجاد امادل كل دة لنقدل المدواد 

للقدعة التجهل لة للجهة المجه ة باللو  لكدون لدعلع ولدهل نوردا  األنشائي حل  حاجة المشعوع وردم تجاو با
 ما رل  الطعف الملؤول رن حل مشكلة النقل.

 
 الجانب النظري

 نظم المعلومات الجغرافٌة فً المشارٌع األنشائٌة وادارتها تطبٌقات
لأطي ةوعة وامحة لدنام المألومداا بدو ارتباعبدا مجموردة تأعلف  (0991ESRI) شعكة  ومأا 

مكوناا متنالقة فلما بلنها وتشدمل االفدعاد والحالد  االلدي والبعمجلداا وقواردد البلانداا والتدي تأمدل مدع بأمدها 

 [1].عض النتائ ور  رل  جمع وته لن وتحدلث ومأالجة وتحللل ورعض البلاناا المكانلة وغلع المكانلة

ندد  نشددأة ناددم المألومدداا الجغعافلددة وبددي تلددتهدم فددي تددوفلع الحلددول المكانلددة فددي كالددع مددن مجدداالا مو 

واألرمدال األلكتعونلدة.  ٬والبنداط ٬والتهطلط الحمع  ٬داعة المواعدٳو ٬والمواعد المائلة ٬الهندلة المدنلة مال النقل

 من امكانلداا نادم المألومداا الجغعافلدة فمداثوبنال  الأدلد من الدعالاا والبحوث المطعوحة من ذجل االلت ادة 

. كما رمل كل مدن MapInfoمنه  لحلا  الكملاا وتهملن الكلف بالتهدام  Cheng and Yang 2001اقتعح 

Cheng and O’connor  رلددد  تطدددولع نادددامArcSite  اللجددداد مدددواع مدددن ذجدددل االبلنلدددة المؤقتدددة بشدددكل

 [2]اوتوماتلكي.
 للدة و لد  بالدتهدامآا ناام لمعاقبة الجدول ال مني بةوعة ومأ Cheng and Chen 2002في حلن 

نام المألوماا الجغعافلة من ذجل ملاردة الأامللن رل  المشعوع في اللدلطعة رلد  رمللدة نةد  وتشدللد األبنلدة 
ل تهطدددلط الطدددعق كدددان بنالددد  الأدلدددد مدددن الدعالددداا منهدددا النادددام الددد   تدددم تطدددولعا مدددن الجددداب ة. وفدددي مجدددا

 [2]وال   لأتمد رل  تقنلتي الناام الهبلع ونام المألوماا الجغعافلة.  Varghese and O’connor 1995قبل
تطبلقاا نام المألوماا الجغعافلة في الةنارة االنشائلة في اللنواا االهلدعة. ولتمدد بد ا االمدع  تت الدوالت ال 

 ٬من هثل الأدد المت الد للبحوث والدعالاا والمقاالا التي تجد طعلقهدا الد  مجدثا ومدؤتمعاا الهندلدة المدنلدة
فدي الأدلدد  GISومدن بد ا لمكدن ذلدتهدام باألمافة ال  المنشوعاا الهاةة والمكعلة لنام المألومداا الجغعافلدة 

  [3,4,5]من المجاالا منها:

دون الحاجدة الد  تلدقلطها لددولا.  علم الهعائط بدقة راللة ومهما كبع حجمها و ااهاع البلاناا المطلوب  مدن .0
 ةنع هعائط اثالة االبأاد التي للت اد منها في المناطق غلع منبلطة مال المدن الجبللة.وك ل  

 . جدولة االرمال االنشائلة والللطعة رللها. مع ذمكانلة قدم الأمل في المشاعلع االنشائلةمعاقبة ت .2
من ذجدل ذلجداد الحلدول المنالدبة لهدا لدواط كاندا شدبكاا تحدلد مواقع الهلل فلها  والقدعة رل تحللل الشبكاا  .3

 .طعق ذو ماط ذوةعف ةحي
 تحدلد مواقع للمشاعلع وك ل  البأد رن الأمثط. .4
 .واجعاط المقاعناا في مابلن البلاناا المهتل ة البلاناا ورعمها باالبأاد الاثالةتحللل  .5
رددعض وتبددادل البلاندداا والمألومدداا مددابلن جهدداا متأددددة و لدد  بلددب  امكانلددة االتةددال مددابلن ردددد مددن  .6

 الحوالل  لواط كانا شبكة محللة ذو رن طعلق الشبكة الأنكبوتلة. 
بلب  حعكة التطدوع الملدتمعة التد ال االفداق تت دتد ومجداالا جدلددة تاهدع و تلتهدم في األنامة الحكوملة،  .7

 لمكن ان لكون لنام المألوماا الجغعافلة دوع كبلع فلها.
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 تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة فً مجال النقل

 Geographic)واحدة من ذبم تطبلقاا نام المألوماا الجغعافلة بي نام مألوماا النقل 
Information System-Transportation (GIS-T))  ال   لأتبع ناام متكامل لجمع مابلن نام المألوماا

 [6].(Transportation information System (TIS))ونام مألوماا النقل   GISالجغعافلة

 التهتلف نام مألوماا النقل رن باقي النام فدي قددعتها رلد  هد ن وردعض ودعالدة وتحللدل البلانداا 
وانما تهتلف بنوع البلاناا والنتائ  المطلوبة منها بمأن  اهع موامع الدتهدامها. ومدن ابدم تلد  االلدتهداماا  للا  آ

 [7,8,9]لمكن تلهلةها ال  ماللي:
دعالددة وكدد ل  دعالددة االتجابدداا واالهتناقدداا المعوعلددة ومندداطق الأبوعنهددا م رمددل دعالدداا شدداملة للطددعق .0

 .  وتحللل الحوادث
 داعة وةلانة الطعق بطعلقة لعلأة وجلدة.إوك ل   للطعق والتهدام األعامي بأقل كل ةالتهطلط  .2
 اداعة وتهطلط االعة ة واالشاعاا المعوعلة والمعفقاا االهعى.وتهطلط ونم جة الجلوع  .3
 ذهتلاع الطعق المال  لأللتهدام. .4

ال   لعبط مابلن مواقدع تجهلد  المدواد البحث لهتم بالتهدام نام المألوماا الجغعافلة بالجاد الطعلق االفمل 
 االنشائلة ومواقع المشاعلع.

 ArcGISفً برنامج  Network Analystمحلل الشبكات 
لأتبددع ذداة فأالددة تمكددن الملددتهدم مددن بندداط مجمورددة  ArcGIS Network Analystمحلددل الشددبكاا  

 pointsالنقددداط  lines٬بدددي مجموردددة مدددن رناةدددع الشدددبكة )الهطدددوط  Network Dataset٬بلانددداا الشدددبكة 

اللجداد الحلدول  spatial analysisو اجعاط التحللل المكاني  ٬(المعتبطة مع بأمها طوبوغعافلاturnsالمنأط اا 

المنالبة لمشاكل الشبكاا الشائأة. حلدث  تلدارد بد ا االداة الملدتهدملن رلد  ومدع هطدة لتن لد  ذرمدالهم بةدوعة 
تأمل رل  تقللل كل من الكل ة ذو الوقا ذو كثبما مأا. ولدتم ذلدتأمال بد ا ذكاع فأاللة وومع قعاعاا التعاتلجلة 

االداة فددي تحللددل الشددبكاا المومددورة مددن قبددل الملددتهدملن باالرتمدداد  رلدد  بلاندداا ناددام المألومدداا الجغعافددي 
دملددة تحدلددد ذقددع  المنشددأا الهفائدددة بدد ا االداة فددي اددثث مجدداالا بددي  وتتومددد الهدداب بالمشددكلة المطعوحددة. 

Closest Facilitie ، تحدلد مناطق الهدمةService Areas  الطعق  وRoute.[6,10] 

والبحث لتناول الجاد ذفمل طعلق لعبط كل مشعوع بكل لوق لجه ا بالمواد األنشائلة باالرتمداد رلد   
 محددان اال وبما الملافة وكل ة الوحدة الواحدة.

 نموذج النقل
مدن البعمجدة الهطلدة والد   لتأامدل مدع شدحن اللدلع مدن المةدادع مادل لأتبع نمو ج النقدل حالدة هاةدة 

)المشداعلع األنشدائلة  ال  وجهاا مهتل ة مال الملتودراا )الواق تجهل  المواد األنشائلة محل الدعالة ( المةانع
النقددل )كل ددة  لجدداد جدددول الشددحن األماددل الدد   لقلددل كل ددة الشددحن الكللددةٳ.الهدف االلالددي بددو محددل الدعالددة ذلمددا(

 [11]مع تحقلق محدداا الأعض والطل . الكللة(

ورددد مدن  m( حلدث لوجدد رددد مدن المةدادع 0لمكن تمالل مشكلة النقل رل  شكل شدبكة كمدا فدي شدكل )         

  ijوالتي تكون ممال  رل  شكل رقد.وااللهم تمال الطعق التي تعبط المةادع بالنهالاا حلث ذن اللهم  nالوجهاا 
.في حلن تكون كملة التجهلد  مدن  xijوالكملة المنقولة  cijلحمل مألومتلن، كل ة النقل  jبالنهالة  iال   لعبط المةدع

غلدع  xijالهددف االلالدي مدن بد ا النمدو ج فلدلكون الجداد  ذمدا bj. بدي jوكملدة الطلد  للمشدعوع   aiبدي i المةددع

 [11] ي الوقا قد حققا جملع قلود الأعض والطل .المأعوفة والتي لتقلل كل ة النقل الكللة وتكون بن

 فً حل مشكلة النقل Excel Solverأستخدام 
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بحل مشكلة النقل من هثل تقللل تكاللف نقل للع ، الموجودة ممن بعنام  األكلل،  Solver تقوم األداة 

ان كل ددة الشددحن مددابلن  متشددابهة مددن مةددادع متأددددة الدد  وجهدداا متأددددة.بنال  ردددد مددن الحقددائق الاابتددة اال وبددي

كمدا ذن االحتلاجداا  .كملاا الللع ذو المواد الجاب ة للنقل تهتلف من مةددع الد  ذهدع ٬انقطتلن تهتلف رن غلعب

  المددواد لهتلددف مددن وجهددة الدد  اهددعى. بدد ا المشددكلة ت تددعض ذن الهددثف الوحلددد فددي التكل ددة بددو كل ددة الشددحن لددلت

 [12]ولمكن حل مشكلة النقل من هثل اتباع الهطواا التاللة: للوحدة الواحدة مابلن نقطتلن.
 .Objective Cell هللة تأعف   يفكل ة النقل الكللة  ةغلعتب المتمال تحدلد الهدف .0

ومدع  . وردد وحداا المندت  المنقولدة مدن المةددعال  الوجهدة النهائلدةالتي تمال  تحدلد متغلعاا القعاع .2
 ةلغة للمأادالا التي تجمع كل من الهدف ومتغلعاا القعاع.

تؤمن وةول ردد الوحداا المطلوبة من المنت  لكل وجهدة نهائلدة و رددم تجداو  التي  ومع قائمة القلود .3
  ردد الوحداا المتوفع في كل مةدع. 

الهددف ٬غلدعاا القدعاعمت ٬وتتمادل بد ا البلانداا  بهللدة الهددف Solverذدهال البلاناا في ةندوق حواع  .4

  .وطعلقة الحل القلود ٬تأالم ذو تةغلع

 الجانب العملً
 جمع البٌانات 

بأدض ( كمدا تدم جمدع بلانداا ردن 0جددول )فدي تم جمع بلاناا لأشعة مشاعلع لتكون رلنة للداعلة وبي مومدحة 
 هاوةد لمكدن ( والبدد مدن االشداعة ان معحلدة جمدع البلانداا 2االلواق المجهد ة للمدواد األنشدائلة كمدا فدي جددول )

كمدا قدد تدم اجدعاط  األنشدائلة مأف رمللة التوالق بالنلبة للبلاناا الهاةة بالمشداعلعقلة وبالمعحلة الةأبة و ل  ل
أاع النقدل مومدحة فدي جددول لدالأدامللن بدبأض شدعكاا النقدل كاندا ا أللأاع النقل وباالرتماد رلد  ملد ملداني

(3.) 
 اٌجاد أفضل طرٌق

 وكان الأمل رل  هطوتلن ArcGIS10.2في ب ا المعحلة تم التهدام بعنام  

  [13]الملؤول رن ذداعة وتنالم البلاناا. Arc Catalogالتهدام  .0
مددواد األنشددائلة و شددبكة لالمشدداعلع، مواقددع مةددادع اطبقدداا لتمالددل البلاندداا حلددث تشددمل مواقددع  3ذنشدداط 

( وك ل  ادهال المأاللع التي لتم ارتمادبدا فدي 4( و)3(، )2طعق مدلنة بغداد كما بو مومد باالشكال )
 ارتمد رل  مألاع  الملافة ولأع نقل الوحدة.قدالجاد افمل الطعق العابطة والبحث 

 [13]تحعلع والتحللل المكاني.الملؤول رن علم الهعائط، ال ArcMapالتهدام  .2
التي بدوعبا تحتو  رل  ردة هلداعاا Network Analystوفي ب ا الهطوة تم تحللل البلاناا بالتهدام 

وابدم ماتتمدمن  بد ا الهطدوة اهتلداع الطبقداا المدعاد تحلللهدا  Routeوال   التهدم في البحث بو هلاع 

وبأدد  .solveمدن ادم النقدع رلد  الم تداح ذو األمدع وتحدلد النقاط المطلو  مأعفدة افمدل الطدعق مابلنهدا 

 (.7( و)6(، )5النتائ  رل  بلئة هعائط كما بي مومحة باألشكال )رعض تن ل  الهطوتلن اللابقتلن تم 
وباألرتماد رل  الهعائط اللابقة تم تكولن مة وفاا لنقل المواد االنشدائلة )العمدل، الحةد  واأللدمنا 

 (.6( و)5)(، 4(كما مبلنة بالجداول )

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

فلهددا و تحدلددد مجمورددة هثلددا لتكددون  تهةددلب مجمورددة مددن الهثلددا) مةدد وفة( وذدهددال الددأاع النقددل .0

 وتكون ملاولة لمة وفة االلأاع. Decision Variablesمة وفة متغلعاا القعاع 
 Demand.  والطل  Supplyذدهال القلود التي تشمل التجهل   .2
 وذدهال المأادل  الملؤولة في الجاد الحل االمال Target Cellتحدلد هللة الهدف  .3

( =SUMPRODUCT(Decision variables cells, cost cells 
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حلث لتم فلد  تحدلدد ذنهدا مشدكلة  Solver parametersوللاهع ةندوق حواع  Solverالمغط رل  األمع  .4

لاهدع ةدندوق حدواع  solveتةغلع وك ل  تحدلد هثلا متغلعاا القعاع وادهال القلود من ادم المدغط رلد  

تاهع النتدائ  التدي تمادل التجهلد  األمادل للمدواد  OKلبلن ا ا ما تم الجاد حل امال او ال وبمجعد المغط رل  

( بدو لمادل رمللدة 7( لومدد مالدبق فدي حدلن الجددول )8الكل ة المالل  للنقدل. الشدكل )األنشائلة وال   لحقق 
 التجهل  المال .

 والمناقشة األستنتاجات

لاردا ةداح  القدعاع مدن مأعفدة الطدعق التدي مدن  GISذن الهعائط  التي تم الحةول رللها من تقنلة  .0

 وفي البحث كانا الملافة والكل ة. المأتمدة مأاللعالالممكن ذن تحقق ل  ال ائدة حل  
التي تم ومأها باالرتماد رل  الهدعائط  اللدابقة بشدكل  عقمدي مدن هدثل بعندام   نقل المة وفاا  حل  .2

Excel  وتحدلدددا األداةSolver  التددي مكنددا الطددعف الملددؤول مددن ومددع هطددة لتجهلدد  المددواد األنشددائلة

واأللدددمنا  4110111والحةددد   2022451بشدددكل لحقدددق امادددل كل دددة  فقدددد كاندددا كل دددة نقدددل العمدددل 
وكل ب ا تم بشكل عقمي مما لممن اللعرة وك ل  اللدهولة بالنلدبة للد لن اللمتلكدون هبدعة  0722351

 ذو مأعفة  في مجال بحوث الأمللاا رموما واألماللة ومشكلة النقل هةوةا.
بأدض  وكد ل  األمادلالجداد التجهلد  الهددف االلالدي فدي  وبالتالي فأن االلدلو  المقتدعح حقدق

الجداد افمدل الطدعق التدي ،  GISبجمع وتنالم وه ن بلاناا البحدث فدي بلئدة  المتمالة الممنلةبداف اال

 حل مشكلة النقل. في اللعرة واللهولةوك ل   واق المجه ة رن طعلق ن ي التقنلةتعبط المشاعلع باالل

 
 ( بٌانات المشارٌع األنشائٌة المستخدمة فً البحث1جدول )

الكل ة الكللة بالدلناع  احاالاا المشاعلع المشاعلع
 الأعاقي

 المدة
 بالشهع

مأدل االحتلاج الشهع  للمواد 
 األنشائلة

العمل م
3  

الحة  م
3  

اللمنا 
 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 08 9.2 18.4 6.44 

 
 ( بٌانات بعض األسواق المحلٌة للمواد األنشائٌة2جدول )

االلواقاحاالاا  اللوق  القدعة التجهل لة 

م العمل
3  

م الحة 
3  

طن اللمنا  
 N 436889.23 E ― ― 100 3677302.3 المأالف

 ― N 439306.01 E ― 100 3696365.61 الكعلأاا

 N 450484.47E 75 100 90 3692549.32 األوعفلي

 ― N 430283.24 E 100 200 3660312.05 اللول لة

 ― N 445546.59 E 100 250 3712009.69 الحللنلة

 N 452212.54 E 75 100 60 3687103.34 المشتل

 N 436889.23 E ― ― 100 3677302.3 المأالف

 

 (IQD/km.ton ,IQD/km.m3)( أسعار النقل بالدٌنار العراق3ًجدول)
 لأع الوحدة الم الطعلق لأع الوحدة الم الطعلق لأعالوحدة الم الطعلق

 8111 كعادة هاعج 7111 شاعع المحلط 6511 طعلق محمد القالم
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تمو  ) الشالجلة( 04شاعع  7111 شاعع االمام رلي  7511 شاعع رمع بن ربد الأ ل  6511 
 7111 قناة الجلش 7111 شاعع المان  الشلباني 7111 لعلع القادللة

 8511 شاعع الةنارة 7511 شاعع اللأدون 6511 لعلع الدوعة
فللطلنشاعع  7111 طعلق الحلة  9111 شاعع دمشق 8111 

عممان 04  8511 شاعع الشلخ رمع 8511 شاعع بوعلألد 8111 
تمو  04 األملن -مول  بن ناةع  9111 شاعع جمللة 7111   7111 

 01111 جلع اللن  9111 شاعع الاوعة 8511 شاعع حل ا
8طعلق  9511 جلع الجادعلة 9111 شاعع لافا  7511 

العشلد مألكع 7111 لعلع الللدلة  8511 ابو نؤاي 8111 

 

 ل مادة األسمنت( مصفوفة نق4جدول )

 ال 
A B C D E F G H I J التجهٌز طن 

 90 6500 7000 8500 9000 9000 9000 6500 9000 8500 8500 االوعفلي

 100 6500 7000 8500 9000 9000 9000 7000 7000 8500 8500 المأالف

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

  6.44 8.7 9.0 39.2 37.8 39.2 4.62 39.8 08.9 8.02 الطلب طن

 
(مصفوفة نقل مادة الحصى5جدول )  

 ال 
A B C D E F G H I J  التجهٌز

م
3  

 100 7000 8000 7000 6500 6500 6500 7000 9000 7000 8500 الكعلأاا

 100 6500 7000 8500 9000 9000 9000 6500 9000 8500 8500 االوعفلي

 200 6500 6500 6500 7000 7000 7000 7000 7000 6500 6500 اللول لة

 250 7000 9000 8500 6500 6500 6500 7000 7000 8500 8500 الحللنلة

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

الطلب م
3  23 54 003.6 13.2 112 108 112 26 24.8 18.4  

 
( مصفوفة نقل مادة الرمل6جدول)  

 ال 
A B C D E F G H I J التجهٌز م

3  

 75 6500 7000 8500 9000 9000 9000 6500 9000 8500 8500 االوعفلي

 100 6500 6500 6500 7000 7000 7000 7000 7000 6500 6500 اللول لة

 100 7000 9000 8500 6500 6500 6500 7000 7000 8500 8500 الحللنلة

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

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

 

 
 

ة التجهٌز المثلى للمواد االنشائٌة( عمل7ٌجدول )  
 

 المشاعلع
 المواد األنشائلة

 اللمنا الحة  العمل

 من

 من

 من
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A المشتل اللول لة المشتل 

B المشتل اللول لة المشتل 

C المأالف اللول لة اللول لة 

D األوعفلي األوعفلي األوعفلي 

E األوعفلي الحللنلة الحللنلة 

F األوعفلي والمأالف الكعلأاا والحللنلة األوعفلي والحللنلة 

G المأالف الحللنلة اللول لة والحللنلة 

H المشتل اللول لة المشتل 

I األوعفلي األوعفلي و اللول لة األوعفلي 

J المأالف المشتل األوعفلي 

 0722351 4110111 2022451 كل ة النقل الكللة )المال (

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

( طبقة تمثل المشارٌع فً مدٌنة بغداد2الشكل ) ( طبقة تمثل عددمن األسواق لتجهٌز المواد األنشائٌة3الشكل )   

 

( تمثٌل نموذج النقل1الشكل )  
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د( طبقة شبكة طرق مدٌنة بغدا4الشكل )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( خارطة  لتجهير مادة األسمنت5الشكل )  
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( خارطة تجهيز مادة الحصى6الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( خارطة تجهيز مادة الرمل7الشكل )  
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