
 
 

 
 

مقياس رايضيات املؤسسة.حماضرات ومتارين يف   

 
 موجهة لـ: طلبة السنة الثانية علوم اقتصادية

قتصادية.االعلوم ال قسم  
 

: ستاذةمن إعداد األ  
محادي خدجية    
 

  2021 -2020 امعيةالسنة اجل
 

min 𝑧
= x1

+ x2 

 

max 𝑧 
𝑆/𝐶 {

2x1 + x2 ≥ 12
5x1 + 8x2 ≥ 74
x1 + 6x2 ≥ 24

 

x1 ≥ 0   ,   x2 ≥ 0 



 

 

 :مدخل

التطبيقية، تستخدم منهجية حبوث العمليات وأساليبها  الرايضيات فرع من فروعرايضيات املؤسسة هي 
اذ يف حل املشكالت واختاذ القرارات اإلدارية، تتعرض مادة حبوث العمليات لألساليب الكمية املستخدمة يف اخت

حيث مت يف السنوات األخرية تطوير العديد من األساليب الكمية اجلديدة واهلامة هبدف املساعدة يف  ،القرارات
 .عملية اختاذ القرار

ونظرا لتنوع وكثرة تطبيقاهتا، تتقاطع حبوث العمليات مع جماالت أخرى متعددة مثل اهلندسة الصناعية، 
ال تعاجل نفس املوضوعات، إال أهنا تبحث كلها يف احلل األمثل حسب  وإدارة العمليات، وإدارة املواصالت وهي

وعادة ما يكمن اهلدف يف احلل األمثل املنشود هو احلصول على أقل تكلفة ممكنة أو أكرب  ،نوع وطبيعة املسائل
 .ربح ممكن

 التالية:اور احملعلى  الربانمجتوي حي 
 احملور األول:الربجمة اخلطية

 طرق حل الربانمج اخلطياحملور الثاين: 
 احملور الثالث: الثنائية

 مشكل النقل :احملور الرابع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 

 
 

 احملور األول: الربجمة اخلطية.

 :تعريف الربجمة اخلطيةأوال: 

طاقات ربجمة اخلطية أبهنا أسلوب أو طريقة رايضية علمية هتتم مبعاجلة مشكلة ختصيص موارد أو تعرف ال
حمدودة لتحقيق هدف معني، ويعرب عن هذا اهلدف بدالة خطية تسمى دالة اهلدف، وغالبا ما تكون دالة ربح أو 
دالة كلفة أو دالة طاقة إنتاجية وغريها، أما املوارد احملددة فتعرب عنها جمموعة من املعادالت اخلطية واملرتاجحات 

 .1اليت متثل مستلزمات العملية اإلنتاجية

، مالية، إنتاجيةربجمة اخلطية على أهنا تقنية رايضية تبحث عن حلول ملشكلة اقتصادية ) التعرف كما 
نقل، حتليل املشاريع، مبارايت أو خدمات( واختيار احلل األمثل، هذه التقنية الرايضية تستعمل من طرف 

ة احملدودة املستعملة الستخدامات املوظفني، اإلحصائيني واملسريين إلجياد الطريقة املثلى لتخصيص موارد املؤسس
 2خمتلفة من أجل حتقيق هدف معني.

 : افرتاضات الربجمة اخلطيةنيااث

يقصد ابالفرتاضات الشروط العلمية األساسية الواجب توفرها يف املشكلة حىت نستطيع حلها بواسطة 
اخلطية ميكن تلخيصها فيما  ةالربجمولية ملشكلة األفرتاضات جمموعة من االالربجمة اخلطية، وميكن القول أبن هناك 

 3يلي:

يف دالة اهلدف ويف املتباينات عالقة  يفرتض أن تكون العالقة لتطبيق الربجمة اخلطيةاخلطية: -أ
خطية، أي أن هناك عالقة خطية بني املتغريات املؤثرة يف املشكلة قيد الدراسة، حبيث عند حدوث 

 .  4أي تغيري يف قيمة أحدمها تسبب تغريات متناسبة واثبتة يف قيمة اآلخر

                                                           
 .15، ص1201األردن، الطبعة الثانية،  ، دار وائل للنشر،حبوث العمليات، وآخرونحممد عبد العال النعيمي  - 1
 .22-21، ص ص 2009، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، حبوث العملياتبوقرة رابح، - 2
 ، 2010 املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، الطبعة الثانية،، دار مقدمة يف حبوث العملياتحممد أمحد الطراونة وسليمان خالد عبيدات، - 3

 .79-78ص ص 
  .17حممد عبد العال النعيمي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  - 4



 

 
 

و القيود ددات أواحمل مل"يعين أن األرقام املوجودة يف دالة اهلدف "مسامهات العواالتأكد: -أ
وضوع جلة املشكلة مناء معاري أث"احتياجات العوامل واملصادر املتوفرة" معروفة واثبتة وغري قابلة للتغ

 البحث.
ل مجع و حاص: يعترب كل نشاط مستقل عن اآلخر، ذلك أن معيار االجناز هالتناسبية-ب

لفة تتناسب د املختملوار ستخدامها من امسامهات العوامل املختلفة، كذلك فإن الكميات اليت يتم ا
ن إىل وحدتني م ا حنتاجذا كنمع احتياجات العوامل املختلفة من كل هذه املوارد، فعلى سبيل املثال إ

واد ني وحدة من املىل أربعتاج إاملواد األولية إلنتاج وحدة واحدة اتمة الصنع من منتج معني، فإننا حن
 إلضافة.اض اا املنتج، وهذا االفرتاض هو أساس افرت األولية إلنتاج عشرين وحدة من هذ

 اإلنتاج قابلة وكميات نتاج: يعين هذا االفرتاض أن كمية املواد األولية الداخلة يف اإلاإلضافة-ج
األنشطة  ع نواتججممو  لإلضافة، كما أنه ال يوجد تداخل بني األنشطة املختلفة، بصيغة أخرى إن

 .ةلواحداتج كل نشاط إنتاجي على حدا داخل اخلطة اإلنتاجية ما هي إال جمموع نوا
ن لضرورة أن يكو ليس اب خلطية: املقصود هنا أن احلل ملشكلة الربجمة اقابلية القسمة أو التجزئة-د

زاء من نتاج أجإلصعب اأبعداد صحيحة، وهذا يعين قبول كسور كقيم لعوامل القرار، وإذا كان من 
 استخدام الربجمة الصحيحة أو الرقمية.املنتج فعند ذلك نلجأ  إىل 

قيم السالبة ة"، فالسالب "غري : هذا يعين أن قيم متغريات القرار جيب أن تكون موجبةالالسلبية-ه
راسي أو من الك سالب للكميات املادية حالة مستحيلة، فعلى سبيل املثال ال نستطيع إنتاج عدد

 يارات وغريها. القمصان أو املصابيح الكهرابئية أو إطارات الس

 : الشكل العام للربانمج اخلطي.اثلثا

 ت التالية: ابلصفا تتصف إن مجيع املواقف االقتصادية واإلدارية اليت تقود إىل مناذج رايضية خطية

: تدعى متغريات القرار اليت جيب حتديد قيمتها للوصول إىل اهلدف املنشود ) أكرب وجود عدد من املتغريات-أ
 :5تكلفة(، نرمز هلذه املتغريات بـــــــربح، أقل 

  n,…………,x3,x2,x1x 

                                                           
 .29،  ص9991األردن،  دار وائل للنشر والتوزيع، ،-خوارزميات وبرامج حاسوبية –حبوث العمليات إبراهيم انئب، إنعام ابقية، -5



 

 
 

 هو عدد املتغريات يف املسألة املدروسة. nحيث 

 تعرب هذه املتغريات عن مفاهيم عديدة مثل:

 كميات إنتاج ملنتجات معينة. -1
 ساعات عمل يف أقسام معينة من مصنع أو شركة أو مؤسسة. -2
 يات معينة.مبالغ من املال املخصص ألنشطة أو فعال -3
 كميات من مواد منقولة على طريق معينة أو بوسائل نقل معينة. -4
 كمية املواد األولية الالزمة لتصنيع منتج معني. -5

ل العام خذ الشك، وأت: يعرب عنه رايضيا بدالة خطية تدعى دالة اهلدفوجود هدف يراد الوصول إليه-ب
 التايل:

𝑍 = ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

تغريات يف دالة اهلدف، وتصنف األهداف اليت تعاجلها الربجمة اخلطية مبعامالت امل أعداد حقيقية تدعى  jcحيث 
 :6إىل جمموعتني

يم نتاج، أو تعظ(: كأن نسعى إىل تعظيم الربح أو اإلMaximisation) تعظيم دالة اهلدف -1
 يفاهلدف  مز لدالةين، وير لتخز استخدام املوارد املتاحة ورؤوس األموال واليد العاملة، تعظيم طاقات ا

 هذه احلالة كما يلي:

𝑀𝐴𝑋 𝑍 = ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

 أدىن حد (: كأن نسعى إىل ختفيض التكاليف إىلMinimisationاهلدف )تصغري دالة  -2
اآلالت،  من تعطليل ز ، ختفيض الوقت الضائع وزمن غياب العاملني، تقلسائرممكن، أو تقليل اخل

 يف هذه احلالة كما يلي:  تقليل املخاطرة يف الشغل، ويرمز لدالة اهلدف
                                                           

 .30، ص2014، 2، ط، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصرحبوث العملياتأبو القاسم مسعود الشيخ،  - 6



 

 
 

𝑀𝐼𝑁 𝑍 = ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

: يعرب عنها رايضيا مبرتاجحات تدعى الشروط اخلطية أو قيود املسألة، وهي وجود عالقة أتثري بني املتغريات-ج
جمموعة من احملددات اليت حتد من درجة حتقيق األهداف، فعملية حتقيق اهلدف تشرتط االستجابة هلذه املتطلبات 

 ، وأتخذ أحد الشكلني التاليني:7مجاعي بشكل

∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖    ≤   𝑏𝑖  

𝑛

𝑗=1

   ;   𝑖 = 1,2, … ,𝑚 

 .Maxإذا كانت دالة اهلدف من نوع تعظيم أي 

∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖    ≥   𝑏𝑖  

𝑛

𝑗=1

   ;   𝑖 = 1,2, … ,𝑚 

 .Minإذا كانت دالة اهلدف من نوع تصغري أي  
 :  حيث أنه يف كال الشكلني

n املتغريات يف النموذج اخلطي.: تعرب عن عدد 
m.) عدد قيود املسألة ) عدد الشروط اخلطية : 

ija : .أعداد حقيقية تدعى معامالت املتغريات يف قيود املسألة 

ib :سألة.يود املتعرب عن املوارد املتاحة أو املتطلبات الالزمة لكل قيد من ق أعداد حقيقية 

تغريات شروط معينة بغض النظر عن مردودها من حيث اهلدف : جيب أن حتقق املتوفر جمموعة من الشروط-د
 :8الذي جيب أن حتققه مثال

أن ال تقل قيمة أحد املتغريات عن كمية معينة بسبب التزامات معينة لإلدارة صاحبة املشكلة )مثال:  -1
(، بسبب أن هذه الكمية مباعة سالفا، لذلك يف 𝑥1وحدة من النوع ) 50جيب إنتاج على األقل 

𝑥1هذه احلالة جيب إضافة شرط إىل النموذج الرايضي اخلطي وهو:   ≥ 50   .) 

                                                           
  .19، ص2004، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلداريةحممد عرفان املهتدي، أكرم  -7

 - إبراهيم انئب، إنعام ابقية، مرجع سبق ذكره ، ص 8.31 



 

 
 

أن ال تزيد قيمة أحد املتغريات عن كمية معينة بسبب حجم الطلب املتدين على املنتج الذي ميثله  -2
املصنع يف املصنع، وحىت يبقى اسم  هذا املتغري) مثال: بسبب وجود منتج منافس يف السوق للمنتج

املصنع ومنتجاته موجود يف األسواق، فإن إدارة املصنع تقرر إنتاج كمية حمددة حبيث ال تزيد عن 
𝑥1وحدات  10إمكانية استيعاب السوق وهي  ≤ 10 .) 

 عن عدد تعرب أن يشرتط على املتغريات أو بعضها أن تكون بقيم صحيحة، وخاصة إذا كانت -3
 إنتاج منتج يقاس ابلقطعة وليس أبجزائها.العمال أو 

𝑥𝑖يشرتط على املتغريات أن تكون غري سالبة  -4 ≥ وهذا ما جيب فرضه على مجيع النماذج، فهي   0
تعرب مجيعها عن كميات إنتاج، والكميات ال ميكن أن تكون سالبة، وإذا صدف أن أحد املتغريات 

 ال يشرتط فيه عدم السالبية جيب التخلص منه.

 :9ءا على ما سبق فإن الربانمج اخلطي يف حالة التعظيم أيخذ الشكل النظامي التايلبنا 

𝑀𝐴𝑋 𝑍 = ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖    ≤   𝑏𝑖  

𝑛

𝑗=1

   ;   𝑖 = 1,2, … ,𝑚 

𝑥𝑖 ≥ 0  

 أو ابلشكل املفصل:

𝑀𝑎𝑥 𝑍 =  𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛  

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏1 
𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏2 

                s/c        𝑎31𝑥1 + 𝑎32𝑥3 + ⋯+ 𝑎3𝑛𝑥𝑛  ≤ 𝑏3             
 ⋮                                                   

     𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏𝑚 
 

       𝑥1 ≥ 0  , 𝑥2 ≥ 0  , 𝑥3 ≥ 0  ,     𝑥𝑛 ≥ 0    
                                                           

 .12-10، ص ص 2011، 4، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط ، حبوث العملياتحممد راتول - 9



 

 
 

  أيخذ الشكل التايل:وبصيغة املصفوفات 

Max Z=C′X 
                               AX≤ 𝐵                                  

𝑋 ≥ 0  
 حيث:

 

A𝑚×𝑛 =

[
 
 
 
 
𝑎11 𝑎12 𝑎13 … 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 𝑎23
… 𝑎2𝑛

𝑎31

⋮
𝑎𝑚1

𝑎32

⋮
𝑎𝑚2

 𝑎33

⋮
𝑎𝑚3

…
⋮
…

𝑎3𝑛

⋮
𝑎𝑚𝑛]

 
 
 
 

, X =

[
 
 
 
𝑥1

𝑥2
𝑥3

⋮
𝑥𝑛]

 
 
 

 , B =

[
 
 
 
 
𝑏1

𝑏2

𝑏3

⋮
𝑏𝑚]

 
 
 
 

 , C = [𝑐1 𝑐2 𝑐3… 𝑐𝑛]  

C′.هو منقول مصفوفة معامالت دالة اهلدف االقتصادية : 
X .هو شعاع املتغريات : 
A.هي مصفوفة معامالت القيود : 
Bهو شعاع الثوابت :. 

S/Cمبعادالت أو  رب عنهااملع : تعين حتت القيود، واملراد هو تعظيم دالة اهلدف يف حدود الطاقات املتاحة
 مرتاجحات.

 :10أما الربانمج اخلطي يف حالة تصغري فيأخذ الشكل النظامي التايل 

𝑀𝐼𝑁 𝑍 = ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖    ≥   𝑏𝑖  

𝑛

𝑗=1

   ;   𝑖 = 1,2, … ,𝑚 

𝑥𝑖 ≥ 0  

 أو ابلشكل املفصل:

 

                                                           
 .14-13حممد راتول، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 10

s/c 



 

 
 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛  

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≥ 𝑏1 

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛 ≥ 𝑏2 

s/c      𝑎31𝑥1 + 𝑎32𝑥2 + ⋯+ 𝑎3𝑛𝑥𝑛 ≥ 𝑏3                    

 ⋮                                                   
    𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≥ 𝑏𝑚 

𝑥1 ≥ 0  ,    𝑥2 ≥ 0  , 𝑥3 ≥ 0 , 𝑥𝑛 ≥ 0    

 

 أما بصيغة املصفوفات فيأخذ الشكل التايل:

Min Z=C′X 

                              AX ≥ 𝐵                                  

𝑋 ≥ 0  

 كما هي معرفة سابقا.   ′X , A, B , Cحيث

 .: صياغة منوذج الربجمة اخلطيةرابعا

 :11غالباً ما تتبع اخلطوات التالية مع معظم املشاكل اليت تصاغ بشكل خطي

 : من خالل حتديد ما يلي ،وصفيهالتعبري عن املشكلة بصورة  -أ

                                                           
  .35-34إبراهيم انئب، إنعام ابقية، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 11

s/c 



 

 
 

أو ختفيض  األرابحكانت تتعلق بتعظيم   إذاأي  ،حتديد اهلدف النهائي للمشكلة املدروسة  -1
من عنصر العمل  ىأو االستفادة القصو  ،املستخدمة اإلنتاجأو تقليل كمية عناصر  ،التكاليف

 .األهدافالبشري وغريها من 
عالقة املوجودة بني اهلدف واملتغريات اليت يستطيع متخذ بعد حتديد اهلدف النهائي جيب توضيح ال -2

 .القرار السيطرة عليها
 .تعريف القيود املتعلقة ابملشكلة املدروسة -3

شكل  إىلبعد أن يتم التعريف الوصفي للمشكلة هي حتويل الشكل الوصفي للمشكلة  املرحلة التالية -ب
 : اخلطوات التالية إتباع خالل منيف الصيغة الرايضية املناسبة  اوذلك بوضعه ،رايضي

وتعريفها مع تعريف وحدات القياس  ،املتعلقة ابملشكلة(  n…j=1,2 حيث) jX  حتديد املتغريات -1
 .املستعملة ابلنسبة لكل متغري

مع تعريف الوحدات املستعملة لقياس  )iC (حتديد معامالت مسامهة املتغريات يف حتقيق اهلدف -2
 .تلك املسامهة

 .اهلدف مع التأكد من استخدام وحدة القياس نفسهاحتديد دالة   -3
مع األخذ بعني االعتبار وحدات القياس (، اإلحاللمعدالت ) )ija (حتديد معامالت املتغريات -4

 .املناسبة لكل معامل
مع  )ib (ميني الشروط اخلطية إىل بتأي الثا ،حتديد املوارد املتاحة أو املتطلبات الالزمة حلل املشكلة -5

 .ات قياس املوارد املستخدمةحتديد وحد
والتأكد من انسجام وحدات  ،التعبري عن القيود املتعلقة بكل مورد من املوارد املتاحة بصورة رايضية -6

 .القياس لكل من القيود
 .ن وجدتإالشروط األخرى  أو ،لبية املتعلق ابملتغريات يف املشكلة املطروحةاحتديد شروط عدم الس  -7

هذه اخلطوات يف صياغة النماذج اخلطية سوف يقلل إىل حد كبري من حجم األخطاء املمكن  إتباعإن 
 أن إىلن أن نشري م بد واإلدارية، الوقبل االنتقال إىل صياغة بعض األمثلة املعربة عن املسائل االقتصادية  ،ارتكاهبا

 تكون القيم أرقاما أنميكن  وإمنا ،حةال تتضمن احلصول على قيم املتغريات أبرقام صحي الربجمة اخلطية مناذج
السيارات أو  إنتاجحتديد كميات  مثل ،وقد ال يكون هذا مناسبًا لبعض احلاالت االقتصادية ،ةيصحيحة وحقيق



 

 
 

لذلك من أجل احلصول على قيم صحيحة توجد أساليب متعددة تدعى أساليب الربجمة  إخل، الطائرات أو ...
 . اخلطية العددية الصحيحة

 :1مثال

حيتاج  A، إنتاج حقيبة واحدة من نوع Bو Aللجلود يقوم إبنتاج نوعني من احلقائب اجللدية مها معمل  
مرت واحد  من  إىلحيتاج  Bساعات عمل أسبوعية، بينما إنتاج حقيبة واحدة من النوع  3مرت من اجللود و2إىل 

دينار و ربح احلقيبة الواحدة من النوع  300هو  Aاجللود وساعيت عمل أسبوعية، ربح احلقيبة الواحدة من النوع 
B  مرت مع ساعات عمل أسبوعية مقدارها  100دينار، مع العلم أن كمية اجللود األسبوعية املتوفرة هي  200هو

 ساعة. 120

 Bو Aكون الربانمج اخلطي للمسألة الذي يسمح إبجياد عدد احلقائب املنتجة أسبوعيا من النوعني 
 ألسبوعي للمعمل؟لتعظيم الربح ا

 احلل: 

 متثل الكميات الواجب إنتاجها من كل منتج كاأليت:حتديد متغريات القرار:  -1

1x عدد احلقائب املتوقع إنتاجها من النوع :A. 

2xعدد احلقائب املتوقع إنتاجها من النوع : B. 

 يلي:تتحدد مبا هو متاح من موارد ) جلود، ساعات عمل( كما  حتديد قيود املسألة: -2

مرت على التوايل، إذن كمية اجللود املطلوبة  1مرت و2يتطلب  Bو Aالنوعني  مبا أن إنتاج  احلقيبة الواحدة من -
، وهكذا 2xهي  B، أما كمية اجللود املطلوبة إلنتاج احلقائب من النوع 1x2هي  Aإلنتاج احلقائب من النوع 

 100ال جيب أن تتجاوز كمية اجللود املتاحة اليت هي  Bو Aفإن جمموع كمية اجللود املطلوبة إلنتاج النوعني 

 مرت،  ولذلك فإن قيد اجللود يكون ابلصورة التالية:

2X1 + X2 ≤ 100 



 

 
 

ساعات عمل أسبوعية، أي أن الوقت  3يتطلب  Aاحلقيبة الواحدة من النوع  ابلنسبة للوقت فإن إنتاج -
هو  Bأما الوقت املتطلب إلنتاج احلقيبة الواحدة من النوع ، 1x3هو  Aاملتطلب إلنتاج احلقائب من النوع 

2x2 ،وعليه فإن الوقت املتطلب إلنتاج احلقائب من النوعني A وB  ال جيب أن يتجاوز ساعات العمل
 ساعة، لذلك فإن قيد ساعات العمل يكون ابلصورة التالية: 120األسبوعية املتمثلة بــ 

3X1 + 2X2 ≤ 120 

 احلقائب املنتجة سالبا ) شرط عدم السالبية( أي أن: ميكن أن يكون عدد ال-

X1 ≥ 0   ,   X2 ≥ 0 

والربح ، 1x300وهو  A يتمثل يف تعظيم الربح الناتج من إنتاج احلقائب من النوعحتديد دالة اهلدف:  -3
Z: إذن الربح اإلمجايل يساوي، 2x200وهو  Bاحلقائب من النوع  الناتج عن إنتاج = 300X1 + 200X2 

 لتكون أكرب ما ميكن لذلك تكتب دالة اهلدف ابلصورة التالية:  zاهلدف هو تعظيم 

 MAX Z = 300X1 + 200X2 

 بناءا على ما سبق يكون الربانمج اخلطي للمسألة على الشكل التايل:        

 MAX 𝑧 = 300X1 + 200X2 

𝑆/𝐶 {
2X1 + X2 ≤ 100
3X1 + 2X2 ≤ 120

 

X1 ≥ 0   ,   X2 ≥ 0 

 :2مثال

يعمل متعهد طعام يف إحدى الثكنات العسكرية على إعداد وجبات الطعام املتعلقة ابجلنود، وفق نظام 
، Cو Bو  Aطيب خاص مؤلف من نوعني من الطعام، يدخل يف تركيب كل منها ثالثة مقومات غذائية أساسية 

وحدة يوميا على األقل من  2000و  Aوحدة يوميا على األقل من  1000يتوجب على اجلندي أن حيصل على 
B ،وحدة  يوميا على األقل من  1500وC وحدة  100،  حيتوي كل كيلوغرام من النوع األول من الطعام على



 

 
 

، أما كل كيلوغرام من النوع الثاين من الطعام فيحوي على Cوحدة من  200و Bوحدة من  400و  Aمن 
 .Cوحدة من  200و Bوحدة من  250و  Aوحدة من  200

ى املتعهد إىل إجياد طريقة يستطيع بواسطتها إعداد وجبة الطعام الطبية اخلاصة ذات الكلفة األقل، يسع
واليت تناسب احتياجات اجلندي اليومية،  مع العلم أن كلفة الكيلوغرام الواحد من النوع األول من الطعام تعادل 

 دينار.  800دينار، أما كلفة الكيلوغرام من النوع الثاين من الطعام تعادل  600

 احلل:

 كاأليت:  كميات الطعاممتثل  حتديد متغريات القرار:  -1

1x  :.كمية الطعام من النوع األول الذي يستهلك يوميا يف الوجبة الغذائية 

2x  :الغذائية. كمية الطعام من النوع الثاين الذي يستهلك يوميا يف الوجبة 

 كما يلي:  تعرب عن الشروط املتعلقة ابملقومات الغذائية حتديد قيود املسألة: -2

، أما النوع الثاين من الطعام Aوحدة من  100: النوع األول من الطعام حيتوي على Aاملقومة الغذائية  -
الذي يتطلبه جسم ، جمموع هذه الكميات ال جيب أن يقل عن احلد األدىن Aوحدة من  200فيحتوي على 

 وحدة، وابلتايل يكتب القيد ابلصورة التالية: 1000اجلندي يوميا والذي يساوي 

100x1 + 200x2 ≥ 1000 

، أما النوع الثاين من الطعام Bوحدة من  400: النوع األول من الطعام حيتوي على Bاملقومة الغذائية  -
يقل عن احلد األدىن الذي يتطلبه جسم ، جمموع هذه الكميات ال جيب أن Bوحدة من  250فيحتوي على 

 وحدة، وابلتايل يكتب القيد ابلصورة التالية: 2000اجلندي يوميا والذي يساوي 

400x1 + 250x2 ≥ 2000 



 

 
 

، أما النوع الثاين من الطعام Cوحدة من  200: النوع األول من الطعام حيتوي على Cاملقومة الغذائية  -
، جمموع هذه الكميات ال جيب أن يقل عن احلد األدىن الذي يتطلبه جسم Cوحدة من  200فيحتوي على 

 وحدة، وابلتايل يكتب القيد ابلصورة التالية: 1500اجلندي يوميا والذي يساوي 

200x1 + 200x2 ≥ 1500 

 ) شرط عدم السالبية( أي أن: ةسالب كميات الطعامكون  تميكن أن  ال-

x1 ≥ 0   ,   x2 ≥ 0 

، 1x600وهو  A األول من الطعام من النوعتدنئة كلفة الكيلوغرام الواحد تمثل يف تحتديد دالة اهلدف:  -3

 : ساويت ةاإلمجالي الكلفةإذن ، 2x008وهو  B الثاين من الطعام من النوعكلفة الكيلوغرام الواحد و 

z = 600x1 + 800x2 

 لتكون أقل ما ميكن لذلك تكتب دالة اهلدف ابلصورة التالية:  zاهلدف هو تدنئة 

 Min z = 600x1 + 800x2 

 بناءا على ما سبق يكون الربانمج اخلطي للمسألة على الشكل التايل:        

 Min 𝑧 = 600x1 + 800x2 

𝑆/𝐶 {

100x1 + 200x2 ≥ 1000
400x1 + 250x2 ≥ 2000
200x1 + 200x2 ≥ 1500

 

x1 ≥ 0   ,   x2 ≥ 0 

وهكذا نكون قد انتقلنا من الشكل الوصفي للمسألة إىل الشكل الرايضي، أي قمنا بتشكيل الربانمج 
اخلطي أو بناء النموذج اخلطي، وهو مؤلف من جممعني أساسيني، األول هو دالة اهلدف املراد تعظيمها أو 

 تدنئتها، والثاين هو جمموعة القيود اليت جيب احرتامها.  

 



 

 
 

 للحل:متارين 
 مرين األول:الت

متلك شركة مصنعني لتعليب الطماطم ومتلك ثالت خمازن لتخزين املنتجات مث بيعها، املشكل املطروح هو كيفية 
يبني اجلدول التايل تكلفة نقل  نقل البضاعة من املصنعني إىل املخازن أبقل تكلفة مع مراعاة سعة املخازن الثالث.

 الصندوق من املصنعني إىل املخازن الثالث.
 املخزن             املصنع 1 2 3

18 17 25 1 
14 18 25 2 

 املصنعني وسعة املخازن الثالث مبينة يف اجلدول التايل: إنتاجقدرة 
 املصنع  املخزن          1 2 3 العرض
850 x13 x12 x11 1 
650 x23 x22 x21 2 
 الطلب 300 400 500 

 كون الربانمج اخلطي للمسألة.  :املطلوب

 :الثاينالتمرين 

يتطلب إنتاج هذه األنواع إجراء عمليات إنتاجية على آلتني  3p  2p 1pمنتجات  3تقوم مؤسسة إبنتاج 
 ، مثلما يوضحه اجلدول التايل: 2M1 ,M خمتلفتني 

 سعر بيع الوحدة تكلفة الوحدة
 احتياجات املنتج من اآللة ابلدقيقة

 2M                           1M 
 املنتج

2 
1 
2 

4 
3 
4 

6  8 
10 4 
5 6 

1p 
2p 

3p 
 الطاقة املتاحة ساعة 120ساعة               120 / /

 
وحدات نقدية لكل ساعة تشغيل  3: صياغة الربانمج اخلطي إذا علمت أن التكلفة املتغرية لألجور تبلغ املطلوب

 . 2M وحدة نقدية لكل ساعة تشغيل اآللة  2و   1M  اآللة


