
أحد األسالٌب الرٌاضٌة التً ٌستخدمها مدٌر المزرعة إلعداد خطة المزرعة لغرض البرمجة الخطية: 

الحصول على أعلى إنتاج ممكن أو أعلى ربح ممكن أو تحمل المشروع أقل تكلفة ممكنة على أساس تحدٌد 

 مثل لعناصر اإلنتاج المتوفر لدٌه.االستخدام األ

والمراد إٌجاد أفضل حل )إما تعظٌم او تقلٌل( دالة الهدف أما التعابٌر الرٌاضٌة  وتسمى الدالة فً مسألة البرمجة

التً تشٌر إلى الموارد وتحدٌد كمٌتها تسمى بالقٌود وعندما تكون العالقات بٌن المتغٌرات سواء دالة الهدف أو 

 القٌود خطٌة فإن مسألة البرمجة تسمى مسألة البرمجة الخطٌة.

 لبرمجة الخطٌة:طرق حل النماذج فً ا -

 الطرٌقة البٌانٌة. -1

 طرٌقة السمبلكس. -2

 الحل البٌانً:أوالً: 

ٌتطلب تطبٌق الحل البٌانً أن ٌكون عدد المتغٌرات اثنان فقط حتى ٌمكن تمثٌلها على المحورٌن األفقً 

 والرأسً.

، الحد األقصى مثال: مصنع ٌنتج سلعتٌن وفقاً للظروف اآلتٌة، حٌث هناك عملٌتٌن إنتاجٌتٌن تجمٌع وتشطٌب

ساعة. ٌحتاج إنتاج الوحدة من السلعة  323ساعة وعملٌة التشطٌب  333: عملٌة التجمٌع لساعات العمل كالتالً

ساعات تجمٌع  6لى ساعات تشطٌب، وٌحتاج إنتاج الوحدة من السلعة الثانٌة إ 8تجمٌع و  ساعات 6االولى إلى 

ل.س.  133ل.س وربح الوحدة من السلعة الثانٌة  123ساعات تشطٌب. ربح الوحدة من السلعة االولى  4و 

أوجد نموذج البرمجة الخطٌة بافتراض أن المصنع ٌرغب فً تحقٌق أقصى ربح فً ظل ظروف التشغٌل 

 السابقة.

 تحدٌد دالة الهدف وهً دالة الربح الممثلة بالعالقة: -1

120 Y1 + 100 Y2  =π 

 وضع القٌود حسب الفرضٌات على الشكل التالً:  -2

 6x2 ≤ 300 + 6x1                                                                               قٌد التجمٌع  

 8x1 + 4x2 ≤ 320                                                                               قٌد التشطٌب

 Y2 ،Y2،X1،X 2 ≥ 0                                                                          قٌد عدم السلبٌة   

 تمثل الدالة والقٌود بٌانٌاً كما ٌلً: – 3

على المحور العمودي  Y2على المحور األفقً و  Y1رسم المحورٌن العمودي واألفقً حٌث ٌمثل  -

 )الجزء الموجب من كل منهما(.

بالصفر بالمرة  X2بالصفر فً المرة االولى و  X1تحدٌد نقطتٌن لكل مستقٌم )من معادلة القٌد بمساواة  -

 الثانٌة(.

6x1 + 6x2 = 300 

x1 = 0  → x2 = 50                A (0 – 50) 

x2 = 0 → x1=50                    B (50 – 0) 



8x1 + 4x2 = 320 

X1 = 0 → x2 = 80                  C(0 – 80) 

X2 = 0 → x1 = 40                   D(40 – 0) 

 رسم المستقٌمات المعبرة عن المعادالت. -

تعٌٌن نقطة ضمن منطقة اإلمكانٌات المتاحة التً تعطً أفضل النتائج ) أعلى عائد أو أقل تكلفة (  -

ٌم األرباح أبعد ما ٌكون عن نقطة األصل وعادة ما تكون نقطة تقاطع مستقٌمات وتكون فً حالة تعظ

 و فً حالة تقلٌل التكالٌف أقرب ما ٌكون من نقطة األصل.

 ( الطرٌقة البٌانٌة للبرمجة الخطٌة   1شكل رقم )                                 

وتسمى هذه  AHMDمن الرسم نجد أنه ٌمكن أن ننتج أي تولٌفة من العملٌتٌن تقع ضمن المنطقة المظللة  - 

 المنطقة بالمنطقة المنظورة أي أن الحل ٌمكن أن ٌقع داخل أو على حدود أي نقطة فً هذه المنطقة.

 تم تحدٌد النقطة التً ٌكون عندها الربح أعلى ما ٌكون وهنا ٌأتً دور دالة الهدف. -

المستقٌم بشكل مشابه  للربح ونرسم معادلةلرسم دالة الهدف ٌجب معرفة قٌمة الربح لذا نفترض قٌمة واحدة 

 للقٌود ثم نحرك المسطرة بشكل موازي للمستقٌم الناتج ونرسم مستقٌمات ذات مٌل ثابت موازٌة.

وذلك ألن مٌل  πوٌجب مالحظة أن جمٌع مستقٌمات دالة الهدف متوازٌة بغض النظر عن اختالف قٌم 

 .πولٌس قٌمة   Y1 ،Y2المستقٌمات ثابت ال ٌتغٌر، والذي ٌغٌر مٌل المستقٌم هً معامالت 

بما أننا نبحث عن تعظٌم األرباح لذا سوف نختار المستقٌم الذي ٌمس المنطقة فً أبعد مكان عن نقطة األصل، 

وفً حالتنا وبما أن خط الربح ال ٌوازي أحد القٌدٌن سٌكون الحل حكماً أحد نقاط الزواٌا لمنطقة الحل الممكنة، 



( 33 – 23وبإسقاط عمودٌن على المحورٌن نوجد إحداثٌات النقطة ) هً الحل المنشود Mهذه تكون النقطة 

 التً تمثل التولٌفة المثلى من العملٌات.

 الحل الرٌاضً:ثانٌاً: 

،  x1كما ذكرنا سابقاً بأنه من الشكل السابق وبحدود المتاح من الموردٌن فإنه ٌمكن إنتاج أي تولٌفة من العملٌتٌن 

x2  تقع على المنحنىAMD   أو على ٌساره أي أن مساحة الشكل المحدبAHDM  المنطقة المنظورة( ٌوجد(

بداخلها او على حدودها جمٌع التولٌفات التً ٌمكن القٌام بها من العملٌتٌن وفق اإلمكانٌات المتاحة من الموردٌن 

 الجدول:وبالتالً تكون الحلول المقترحة تتمثل فً زواٌا الشكل المحدب وبالتالً نحل جبرٌاً حسب 

 قٌمة الربح الدالة الهدف X1 X2 حةالحلول المقتر

A 0 50 0 + 5000 5000 

H 0 0 0 + 0 0 

D 40 0 4800 + 0 4800 

M 30 20 3600 + 2000 5600 

 وهً نقطة تقاطع القٌدٌن. Mوتحققه النقطة   5600من الجدول تبٌن أن أقصى ربح ممكن هو  

  


