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 الثانيالفصل 
 Linear Programming Models (LPM)البرمجة الخطية نماذج 

 
 Introduction مقدمة 2-1

ستدامة، والحقيقة أنها كثيرة وقابلة لال للبشريةيعتقد الكثيرون أن الموارد المتاحة 
الخام محدود وقابل محدودة وتندر أحيانًا، فموارد المياه الصالحة للشرب محدودة، البترول 

للنفاذ في المستقبل القريب، األرض الصالحة للزراعة أو السكن محدودة، محدودية الوقت 
 اتف إلى ذلك محدودية مساحضوالموظفين واألموال المتاحة للشركات إلنجاز أعمالها، أ

 التخزين والمواد الخام.
الشكل بلموارد المتاحة ستخدام امن هنا يأتي الدور الفاعل لنماذج البرمجة الخطية ال

التي تعيش في  و الحكوماتأص أو الشركات اشخعلى صعيد األ ءً واس األمثل والمالئم
إحدى نماذج البرمجة الرياضية التي ُتعالج مسألة البرمجة الخطية ُتعتبر  .بيئة تنافسية

لموارد أو الطاقات المحددة لتحقيق هدف ُمعين، وُيعبر عن هذا اتخصيص أو توزيع 
دف بدالة خطية ُتستخدم لوصف العالقة بين متغيرين أو أكثر وهذِه العالقة مباشرة اله

قد تكون و ، (Objective Function)وتتغير بنفس النسبة، وتسمى هذِه الدالة بدالة الهدف 
، أو دالة تقليل الكلفة أو الخسائر إلى أقل حد (Maximum Function)دالة تعظيم الربح 

نتاج، وتخضع هذِه الدالة إلى قيود عبارة عن إ، أو دالة (Minimum Function)ممكن 
، أو التشغيل ، عدد ساعات العملالخام معادالت أو متباينات تعبر عن )المواد األولية

مساحات  ،ي العاملةاأليدالمبالغ المستشمرة في نشاط معين، كمية طاقة المكائن، 
 ...ألخ(..(و مناجم الفحم والذهبأالنفط )التي تحتوي االراضي النادرة 
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   ssumpations for L.P.aBasic (1)ات األساسية للبرمجة الخطيةفتراضالا 2-2

 ضأن يكون هناك هدف مطلوب تحقيقُه ) مثاًل تحقيق أقصى ربح، أو تخفي .1
 التكاليف إلى أدنى حد ُممكن(.

الستغالل  مختلفة طرق أو  أن تكون هنالك بدائل ُمختلفة للوصول إلى الهدف .2
 .الموارد المتاحة والمحدودة

أن تكون الموارد الُمستخدمة محدودة ألن طريقة البرمجة الخطية تتمثل في كونها  .3
م لتحقيق هدف ستخدااستخدام الموارد المحدودة أفضل اطريقة علمية تهدف إلى 

 ُمعين.
يجب أن تكون هناك عالقة بين الُمتغيرات أي توفر عنصر التأكيد وغياب  .4

 حتماالت.اال
 التعبير عن دالة الهدف والقيود بُمعادالت أو ُمتباينات خطية. .5
 بأن ُتصاغوليس العكس  ،قيد الدراسة عن المشكلةالخطي النموذج  ُيعبرأن  .6

 .الُمعد مسبقاً  المشكلة لتناسب النموذج
 
 
 
 
 

                                  
(1) Ruhul A. Sarker & Charles S. Newton, (2008), "Optimization Modeling – A Practical 

Approach", CRC Press - Taylor & Francis Group, USA, p. 39. 
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  (1)البرمجة الخطية وبعض مجاالت تطبيقها 2-3
L.P. and some of its application fields 

القرار والتوزيع األمثل مًا في التخطيط العسكري واتخاذ العب دورًا هت العسكرية:  .1
 العسكرية المتاحة. للقدرات

حيث  كالمصاااارف وميزانية الدولة للحصاااول على التوزيع األمثلالتحليل المالي:  .2
هدف بيحتاج المحلل المالي إلى اختيار ساااااااااياساااااااااة مالية من بين عدة اختيارات، 

 ق أقصى عائد من االستثمار.يتحق
 يوفر المعلومات الالزمة التخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.اإلدارية:  .3
معرفة كمية البضاااااائع الواجب شاااااحنها من كل مساااااتود  لتوزيع ونقل البضاااا ع:  .4

، وهذا يسااااااااااااااعد العديد من إلى كل زبون بحيث تكون تكاليف النقل أقل ما يمكن
الزبائن لتحقيق طلبات ، مختلفةمسااااااتودعات في عدة مواقع  الشااااااركات التي لديها

 .الذين يطلبون بضائع تلك الشركة
وضاااع جدول نتاج والنقل و لتعظيم الربح وتخفيض تكلفة التصااانيع واال الصااعا:ة: .5

نتاج وسااااياسااااة مخزون لمقابة الطلب مسااااتقباًل، الحالة المثلى أن يتم تحقيق كل ا
 من الجدول والسياسة والطلب.

 لبناء المشاريع الضخمة لتوفير الوقت المستخدم للمشرو . نشاءات:اإل  .6
معرفة ما هي أفضاااااال طريقة لتوزيع ميزانية إعالن بين أنوا  وسااااااائل لالتسااااوي :  .7

تحديد ذلك لإلذاعة، والتلفزيون، والصااااااااااحف، والمجالت، و ااإلعالم المختلفة مثل 
 المزيج اإلعالمي الذي يحقق أعلى عائد من اإلعالن.

                                  
 .21، ص مصدر سب  ذكره ( الصفدي، محمد سالم،1)
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 مكانيات المتاحة.لضبط عملية التغذية واألدوية ضمن اإل فيات:دارة المستشإ .8
عداد الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ تلك إ من خالل متابعة المشاااااااااااااااريع و  التخطيط: .9

 المشاريع.
 

 لصياغة المشاكل باستخدام نماذج البرمجة الخطيةأمثلة  2-4
Examples of formulation problems using L.P. models 

نستخدم ثالث أنوا  من  2Pو  1Pمن أجل تحضير نوعين من الُمنتجات  :(1-2) مثال
، حيُث إن إحتياطي هذِه المواد األولية والُمتوفره لدينا 3Sو  2Sو  1Sُمستلزمات األنتاج 

، وبما إن 2Pو  1Pمن  نتاج كل وحدةة من هذِه المواد إلمعلوم، وكذلك الُمعدالت الالزم
 منتجةهذِه المنتجات ستنزل للسوق للتصريف فإن الربح المتوقع من تصريف كل وحدة 

 معلوم لدينا أيضًا ومعطى بالجدول اآلتي:
حتياطي ُمستلزمات ا

االنتاج المتوفر 
 والُمتاح لألستخدام

نتاج الالزمة كمية ُمستلزمات اال
 نتاج وحدة واحدة من البضاعةال

2P               1P 

 أنوا  ُمستلزمات االنتاج 
 نتاجالُمستخدمة في اال

20 
45 
30 

2                5 
6                5 
4                6 

1S 
2S 
3S 

 نتاج وحدةالذي ُيمكن تحقيقُه من الربح ا 40              32 
 واحدة مقدرًا بالوحدات النقدية

 
نتاج بحيث نحصل على أكبر ربح ُممكن مراعين في وضع الخطة المثالية لال والمطلوب
نتاج، وإن السوق مفتوحة وتستوعب حتياطي المتوفر أو الُمتاح من ُمستلزمات االذلك اال
 نتاج.كامل اال
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 : من إجل تصميم النموذج نفترض أن:الحل
1X  1نتاج من النو  األول ُتمثل كمية االP   1 ≤ 0 حيُثX . 
2X  2نتاج من النو  الثاني ُتمثل كمية االP   2 ≤ 0 حيُثX . 

نتاج هذِه الكميات يتطلب كمية من المواد األولية التي ندعوها بُمستلزمات اإن 
ن الكمية الُمتاحة نتاج، والتي ال ُيمكن أن ُتستهلك إال بإطار ما هو متوفر لدينا حيُث إاال

نتاج البضائع األكثر ربحية، أي البضائع التي توفر لنا فائض محدودة ويجب إستغاللها ال
، ومن 2Xو  1Xوأعظم مقدار من الربح، وهذا ما عبرنا عنُه من خالل الكمية المنتجة 

 ة اآلتية:خطيحتياطي المتوفر والذي ُيمكن التعبير عنُه بالمتباينات الخالل اال
 1S              .....     20 ≤ 2X 5+  1X 2لمادة األولية قيد ا

 2S                   .....45 ≤ 2X 5+  1X 6قيد المادة األولية 

 3S                   .....30 ≤ 2X 6+  1X 4قيد المادة األولية 

ُنالحظ من العالقات الرياضية الموضو  كقيود لحل الُمشكلة، أنُه ال يجوز أن 
حتياطي الُمتاح نتاج حجم االلعمليات اال ةنتاج الضروريتتجاوز كمية ُمستلزمات اال

 الموجود لدينا من المواد األولية.
 ي ال نرغب بإنتاجه لضعف ربحيتهذال المنتجوبناء على القيود الموضوعة فإن نو  

 (i) ةذات النوعي ةنتاج من البضاع، وهذا يعني إن االi(X  =0(أخذ القيمة صفر يسوف 
، i(X<0(حتى لو كانت بكميات قليلة فإن  iPنتاج البضاعة اسيكون معدومًا، وإذا رغبنا ب

حدى إُيمكن أن تأخذ  nX, … , 2, X1(X(نتاجها إنطالقًا من هذا فإن الكميات التي ُيمكن أو 
التين، أي ال وال ثالث لهاتين الح ،نتاجأو حالة اال ،نتاجأما حالة إنعدام اال :حالتين ُهما

 .قتصادي في مسألتناانتاج السلبي ليس لُه معنى يوجد لدينا الحالة السلبية ألن اال
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نتاج السالب بقيود خاصة لذلك يجب أن ُنعبر في النموذج الرياضي عن رفضنا لال
 ُنضيفها للنموذج وندعوها بقيود عدم السلبية بالصيغة اآلتية:

X1 ≥ 0, X2 ≥ 0, … , Xn ≥ 0 

الهدف النهائي للحل في مثل هذِه المسائل هو الحصول على الحد األعظم من إن 
الربح بشرط أن يتوفر لنا في السوق الُمفتوحة تصريف وبيع كامل للبضائع الُمنتجة، 

نتاج عدد من المتغيرات ُتمثل اال (n)عن ذلك من خالل تابع يحتوي على  وُنعبر
من  1Xوإن بيع الكمية  2X , 1(X(بالمتغيرين  البضائعي، والذي ُيمكن تحديدُه في مثالنا

ُتعطي ربحاً يتناسب طردياً مع كميات الوحدات  2Pمن البضاعة  2X، والكمية 1Pالبضاعة 
، وربحًا )1X32(، فنحصل على ربحًا من كمية المنتج األول مقدارُه X)2X , 1(من البضائع 

كون إجمالي األرباح من ُمختلف وحدة نقدية، وي )2X40(من كمية المنتج الثاني مقدارُه 
 :(1)البضائع الُمنتجة مساويًا للعالقة

Z(x) = 32X1 + 40X2           )وحدة نقدية( 
نتاجها من البضائع فإن هنالك عددًا اوبما إن النموذج ال يحدد الكميات الواجب 

الحالة المثلى، والحل كبيرًا من الحلول التي ُيمكن أن تحقق قيود المسألة، ولكن ال ُتحقق 
، ويكون نتاجي ُتبنى على أساسِه ُخطة االالوحيد الذي ُيحقق مثلوية المسألة هو الحل الذ

هو البديل المثالي الذي يجب أن نتخذ بِه القرار المثالي، بحيث ُيحقق كامل قيود المسألة 
للمشكلة ، الشيء الذي نعتبرُه هدفًا أساسيًا (Maximum)وُيعطينا أعظم ربح ُممكن 

تخاذ القرار المثالي وذلك من خالل أهم توابع النموذج المطروحة والذي نبحث عنه ال

                                  
 للدالة على رمز دالة الهدف.أو أي رمز أخر  0Xأو  Zأو  Z(x)نستخدم عادة الرمز  (1)



 الثانيالفصل  نماذج البرمجة الخطية
 

- 31 - 
 

الرياضي وهو التابع الهدفي، والذي يشكل مع باقي قيود النموذج وقيد عدم السلبية 
 النموذج الرياضي للمسألة اآلتي:

Max.  Z(x) = 32 X1 + 40 X2           )دالة الهدف( 
Sub. to   

 1S          .....   20  ≤  2X 5+  1X 2المادة األولية  قيد
 2S       .....      45  ≤  2X 5 + 1X 6 قيد المادة األولية  )القيود الهيكلية(   

 3S            ..... 30  ≤  2X 6+  1X 4قيد المادة األولية 
     X1 ≥ 0 ,  X2 ≥ 0          .....         قيد عدم السلبية 

 

ي أعاله في خطنتاج البضائع ونموذجها الاعند هذِه المرحلة ُيمكن تعميم مسائل 
 ةالمؤسس فتراض إنامختلف القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والتجارية، وذلك ب

تاج الواجب ننو  من ُمستلزمات اال (m)نو  من البضائع أو المنتجات، ولديها  (n)لديها 
واأليدي العاملة واألراضي  ةنتاجية بما فيه المواد األولية واألصول الثابتتوفرها للعملية اال

 :(1)الزراعية وغيرها، وسنستخدم الرموز اآلتية
iS نتاجية حيُث ُيمكن أن تأخذ نتاج الُمستخدمة في العملية االتمثل أنوا  ُمستلزمات اال

 .(i=1,2,3,…,m)حيُث  (m)عددًا من األنوا  تساوي  (i)قيم 
iB حتياطي الُمتاح أو المتوفر من كل نو  من أنوا  مستلزمات األنتاج تمثل اال(m)  حيُث

(i=1,2,3,…,m). 
jP  نتاجية وعددها اال ةنتاجها من خالل المؤسساُتمثل أنوا  البضائع التي ُيمكن(n)  حيث

(j=1,2,3,…,n). 

                                  
 .35، ص مصدر سب  ذكره البلخي، زيد تميم،( 1)
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ija نتاج نتااج أو ساعاات العمال )عاوامل االهاي كميااة الماواد األوليااة أو مستلازماات اال
حياُث  (j)نتااج وحادة بضائعياة واحادة مان الناو  والتي ُتنفاق ال (i)المختلفاة( مان الناو  

(i=1,2,…,m , j=1,2,…,n) تحتاج إلى كميات ُمختلفة ذ أن كل نو  من البضائع إ
 نتاج.نتاج ندعوها بُمعدالت االمن مستلزمات اال

( 1-2)نتاج البضائع كما في جدول اذا ُيمكن وضع الشكل العام لمسائل اابه 
 :(2)(1)اآلتي
 

حتياطي ُمستلزمات ا
االنتاج المتوفر والمتاح 

 ستخداملال

نتاج كمية ُمستلزمات اال
واحدة من نتاج وحدة الالزمة ال

 البضاعة
n...   P    2P        1P 

 أنوا  ُمستلزمات االنتاج 
 نتاجالُمستخدمة في اال

1 b 
2 b 

. 

. 

. 
m b 

1n…  a   12a11          a 
2n…  a   22a21          a 

 .            .          . 
 .           .          . 
 .           .          .  

mn…  a   m2am1          a 

1S 
2S 
. 
. 
. 
mS 

 n…    C   2C         1C  الربح الذي ُيمكن تحقيقُه من
نتاج وحدة بضاعة واحدة مقدرًا ا

 بالوحدات النقدية
 نتاج البضائعا( يوضح الشكل العام لمسائل 1-2جدول )

                                  
(1) Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Op. Cit., p. 32. 
(2) Dalal S. Al-Jawad, Op. Cit., p. 9. 
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الواجب إنتاجها من كل  (j)هي كمية وحدات البضائع من النو   jXعتبار أن اوب
 األنوا ، وأن هذِه الكميات من البضائع يجب أن تتفق مع قيد عدم السلبية.

 على النحو اآلتي:الخطي بهذا ُيمكن وضع الصيغة العامة للنموذج الرياضي  
 

Max.   Z(x) = C1 X1 + C2 X2 + … + Cn Xn           )دالة الهدف ( 
Sub. to   

         1 b  ≤ nX n1a+ … +  2X 12+ a  1X 11a 
         2 b  ≤ nX n2a+ … +  2X 22+ a  1X 21a 

   
        m b  ≤ nX mna+ … +  2X 2m+ a  1X 1ma 

n), …,1,2(j = 0    ≥ jX                  
 

 طلبالعامة للصناعات البتروكيمياوية في البصرة شركة الستلمت أ :(2-2) مثال
حبيبات بالستيكية )بولي آثيلين( عالي الكثافة  من خليط مكغ 1400للحصول على 

(HDPE)  من ثالث مركبات وبالمواصفات اآلتية: التي تتكون 
 م من المركب األول.كغ 400يجب أن ال يحتوي الخليط على أكثر من  ▪
 م من المركب الثاني.كغ 200يجب أن يحتوي الخليط على األقل  ▪
 م من المركب الثالث.كغ 150يجب أن يحتوي الخليط على األقل  ▪

 على التوالي.  ألف دينار 4و 3و 2الثاني والثالث هي و  م من المركب األولوأن كلفة الكغ
 نموذج برمجة خطية لهذه المسألة والذي يحقق أقل تكلفة ممكنة. ةغياص: المطلوب
  :(الفرضيات) عداد النموذج الرياضيإ الحل: 
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المتغيرات التي ترتبط بالمسألة عبارة عن عدد الكيلوغرامات من كل مركب والتي ستدخل 
 نفرض أن:، حيُث ي و كيميابترو في تكوين الخليط ال

1X 1 ≤ 0 حيثُ  المركب األولغرامات من : يمثل عدد الكيلوX. 
2X 2 ≤ 0 حيثُ  الثاني غرامات من المركب: يمثل عدد الكيلوX. 
3X 3 ≤ 0 حيثُ  غرامات من المركب الثالث: يمثل عدد الكيلوX. 

فإذا استخدمنا  ألف دينار 2م الواحد من المركب األول تساوي غ: كلفة الكدالة الهدف
(1X) 1م من هذا المركب فستكون الكلفة كغX2  ألف دينار، بنفس الطريقة إذا استخدمنا
2X 2م من المركب الثاني فستكون الكلفة كغX3 ( 3ألف دينار، كذلك إذا استخدمناXك )م غ

 ألف دينار. 3X4من المركب الثالث ستكون التكلفة 
 لذا فإن دالة الهدف ستكون على الصورة: (.Min)وحيث أن الهدف هو تقليل الكلفة 

Min. Z = 2X1 + 3X2 + 4X3 

 :لقيود الفنيةا
م من كغ 400القيد الفني األول: شرط الطلبية أن ال يحتوي الخليط على أكثر من  ▪

 . 1X 400  بالشكلالقيد األول يتم صياغة المركب األول لذا 
غم من المركب الثاني كا 200القيد الفني الثاني: يجب أن يحتوي الخليط على األقال  ▪

 . 2X 200 أي أن
غم من المركب الثالث ك 150القيد الفني الثالث: يجب أن يحتوي الخليط على األقل  ▪

 . 3X 150 أي أن
م، عندها كغ 1400ساوي تمن الخليط يجب أن  كمية الطلب القيد الفني الرابع: ▪

 .X 2+ X 1X +3  =1400سيكون القيد الرابع هو 
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مما سبق نجد أن نموذج البرمجة الخطية والذي سيؤدي إلى تخفيض التكاليف بالصيغة 
 اآلتية:

Min. Z = 2X1 + 3X2 + 4X3 
Sub. to. 

X1                400 

       X2         200           القيود الفنية 
             X3   150 
X1 + X2 + X3  = 1400 

Xj  0  where  j = 1,2,…,n   قيود عدم السالبية 
 
نوعين من مواد  فر  بغداد –شركة آسيا لصناعة األصباغ المحدودة  تنتج :(3-2) مثال

من النوعين يجب أن ال  نتاجهاا، حددت الشركة إن (B)كريستال  و (A) آسيا األصباغ
لتر يجب  125لتر، كما إن طلب العميل الرئيسي من المادة األولى  350يقل عن 

إلى ساعة واحدة،  Bإلى ساعتين ومن المادة  Aنتاج لتر من المادة اتحقيقها، ويحتاج 
نتاج اساعة فقط، وأن تكلفة  600نتاج المتاحة الشهر القادم علمًا أن عدد ساعات اال
هو ألفين وثالثة أالف دينار على التوالي، أن هدف الشركة  Bو Aاللتر الواحد من المادة 

 هو تحقيق المتطلبات السابقة بأقل تكلفة إنتاج ُممكنة.
 نموذج برمجة خطية لهذِه المشكلة. ةغياص المطلوب:
 :(الفرضياتالرياضي ) عداد النموذجإ الحل: 

 1X ≤ 0 حيثُ  Aعدد الوحدات المنتجة من المادة ُيمثل  1X نفرض إن
 2X ≤ 0حيُث  Bعدد الوحدات المنتجة من المادة ُيمثل  2X نفرض إن
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حيُث  نتاج ُممكنة،اتحقيق متطلبات العميل بأقل تكلفة : تهدف الشركة إلى دالة الهدف
 باالعتماد على المعادلة:ُيمكن صياغة دالة الهدف 

Min. Z = 2 X1 + 3 X2 

 قيود هي:ثالث  : يتكون النموذج منالنموذج الرياضي

 :لتر 350يجب أن ال يقل عن نتاج من النوعين قيد اال .1

X1 + X2 ≥ 350 

 :لتر 125طلب العميل الرئيسي من المادة األولى وهو قيد  يجب تحقيق .2

X1 ≥ 125 

 :ساعة فقط 600عدد ساعات اإلنتاج المتاحة الشهر القادم قيد  .3

X1 + X2 ≤ 600 

 قيد عدم السالبية لجميع متغيرات القرار: .4

    X1 , X2 ≥ 0 

 ن كتابة النموذج الرياضي بصيغته النهائية على النحو اآلتي:ُيمكن اآل

Min. Z = 2 X1 + 3 X2 
Sub to 

   X1 + X2 ≥ 350 
   X1        ≥ 125 
   X1 + X2 ≤ 600 

       X1 , X2  ≥ 0 
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ستيراد ثالثة أنوا  بوضع خطة ال العراقية تقوم إحدى ُمنشآت وزارة التجارة :(4-2) مثال
من السلع لغرض تسويقها في السوق المحلي، علمًا أن نفقات الشراء والنفقات األخرى 

 موضحة بالجدول اآلتي:
 الدنانير للسلعةف الالمبالغ بآ المبالغ الُمخصصة للسلعة

 الثالثة        الثانية        األولى
 النفقات

 دينار  400000مساوية لا
 دينار 300000على األقل مساوية لا
 دينار 100000على األكثر مساوية لا

2            2            1  
2            1            2  
4            2            2   

 نفقات التسويق 
 داريةإنفقات 

 نفقات متنوعة
 سعر الشراء   6            4            5   

 ستيراد والذي يحقق أقل كلفة ُممكنة.تحديد الحجم األمثل لال :المطلوب
 ي يجب وضع الفرضيات اآلتية:خطلصياغة النموذج ال: الحل

 1X ≤ 0من السلعة األول حيُث   ستيرادهااعدد الوحدات التي سيتم ُيمثل   1Xنفرض 
 2X ≤ 0من السلعة الثاني حيُث   ستيرادهااعدد الوحدات التي سيتم ُيمثل   2Xنفرض 
 3X ≤ 0ستيرادها من السلعة الثالثة حيُث  اُيمثل عدد الوحدات التي سيتم   3Xنفرض 

 

Min.  X0 = 5 X1 + 4 X2 + 6 X3                   )دالة الهدف( 
Sub. to   

 X 2X2+  1X2   +3   =000004     قيد نفقات التسويق   .....                    
   3X2+  2+   X 1X2  ≤  000030   .....  قيد النفقات األدارية    ) القيود الهيكلية (

 3X2+  2X2+  1X4  ≥  100000   .....     قيد نفقات متنوعة                   
     X1 ≥ 0 , X2 ≥ 0 , X3 ≥ 0        .....      قيد عدم السلبية  
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 (III, II, I)ثالثة نماذج في السليمانية للمناديل الورقية  ميديا مصنعينتج  :(5-2) مثال
، علمًا بأن الكميات الُمتاحة من Bو  A ستخدام نوعين من المواد الخاماب من المناديل،
التالي على التوالي، والجدول  Bو  Aوحدة من المادة  15500و  12000كل نو  هي 

نتاج المنتجات الثالثة. إذا كان الوقت يبين الكميات المطلوبة من كل نو  من الخامات ال
ذج المطلوب لكل وحدة من النموذج األول هو ضعف الوقت المطلوب لوحدة من النمو 

 الثاني وثالثة أمثال الوقت المطلوب لوحدة من النموذج الثالث.
 

ما ُمتاح من كل نو  
 من الماده الخام

المتطلبات لكل وحدة من 
 أنوا  النماذج الثالث

I           II        III 

 المواد الخام

12000 
15500 

7          3         5  
4           2        7   

A 
B 

  
وحدة من النموذج األول،  700 إن الطاقة التشغيلية للمعمل تستطيع أن تنتج ما يكافيء

ولقد أشارت دراسة السوق لمحافظات العراق إلى أن الحد األدنى المطلوب من كل نو  
على التوالي، فإذا كان ربح الوحدة الواحدة من األنوا  وحدة  150و  200و  200هو 

المطلوب كتابة المسألة أعاله بصيغة  دينار.ألف  6و  2و  3الثالث على التوالي هي 
ة خطية لتحديد عدد الوحدات المصنعة من كل نموذج بحيث تحصل الشركة على برمج

       أعظم ربح ُممكن.
 

عادة تنظيم المعلومات التي بحوزِتنا وفق الجدول إ : لصياغة النموذج الرياضي يجب الحل
 ووضع الفرضيات اآلتية:التالي 
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ما ُمتاح من كل نو  من 
 الماده الخام

وحدة من أنوا  المتطلبات لكل 
 النماذج الثالث

I           II         III 

 المواد الخام

12000 
15500 

7          3         5  
4           2        7   

A 
B 

 آلالف(ا)ب ربح الوحدة الواحدة  6         2          3 
 الحد األدنى المطلوب من كل نو   150     200      200 

 

 1X ≤ 0حيُث      Iُيمثل عدد الوحدات المنتجة من المنتج األول   1Xنفرض 
 2X ≤ 0حيُث     IIُيمثل عدد الوحدات المنتجة من المنتج الثاني   2Xنفرض 
 3X ≤ 0حيُث    IIIُيمثل عدد الوحدات المنتجة من المنتج الثالث   3Xنفرض 

Max.   X0 = 3 X1 + 2 X2 + 6 X3           ) دالة الهدف ( 
Sub. to   

 A      .....  20001 ≤ 3X5+         2X3+     1X7قيد المادة الخام من نو  
 B     .....   00155 ≤ 3X7+         2X2+     1X4قيد المادة الخام من نو   

   X1/3+ ( 2X 0.5+  1X (3 ≥ 700       .....   قيد الطاقة التشغيلية للمعمل
             X1 ≥ 200 
             X2 ≥ 200   
             X3 ≥ 150     

 
تنتج شركة صناعات األصباغ الحديثة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن  (:6-2مثال )

نتاجها باستخدام نوعين من المكائن، الوقت المطلوب لكل اأربعة ُمنتجات يتم في بغداد 
والوقت على الماكنة  (2 ،4 ،3 ،2)على الماكنة األولى هو  وحدة ُمنتجة مقدرًا بالساعة

د متطلبات السوق من المنتجات     وقي

 لبية (ا) وهو نفسه قيد عدم الس
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نتاج كل وحدة ُمعتمد على التكاليف علمت أن الكلفة الكلية الإذا  ،(2، 1، 2، 3)الثانية هو 
 15و  10األولى والثانية تساوي  ةالمباشرة لوقت الماكنة، وإن كلفة الساعة الواحدة للماكن

على التوالي، وإن عدد الساعات الكلي المخصص للمنتجات األربعة على  ألف دينار
: بيع للوحدة الواحدة فهو على الترتيبساعة، أما سعر ال 380و 500الماكنتين يساوي 

 ألف دينار. 80 , 70 , 55 , 45
صياغة المسألة بصورة برمجة خطية لتعظيم الربح الصافي من بيع المنتجات  :المطلوب
 األربعة.

 
 بالمسألة وهي: ةيتم وضع الفرضيات الخاص ة: في البدايالحل

 .1X ≤ 0حيُث  1 الُمنتجُيمثل عدد الوحدات الُمنتجة من  1Xنفرض إن     
 .2X ≤ 0حيُث  2ُيمثل عدد الوحدات الُمنتجة من الُمنتج  2Xو       
 .3X ≤ 0حيُث  3ُيمثل عدد الوحدات الُمنتجة من الُمنتج  3Xو             
 .4X ≤ 0حيُث  4ُيمثل عدد الوحدات الُمنتجة من الُمنتج  4Xو             

 
 تكاليف اإلنتاج –المنتجات األربعة = سعر البيع هامش الربح لكل وحدة من 

X1 = 80 - (2(10) + 3(15)) = 15 
X2 = 70 - (3(10) + 2(15)) = 10 
X3 = 55 - (4(10) + 1(15)) = 0 
X4 = 45 - (2(10) + 2(15)) = -5 

 
 اآلتية:بهذا ُيمكن صياغة دالة الهدف )دالة تعظيم للربح الصافي( وقيود المسألة بالصيغة 
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Max.  X0 = 15X1 + 10X2 + 0X3 – 5X4 
Sub. to 
     2X1 + 3X2 + 4X3 + 2X4 ≤ 500   قيد عدد الساعات الُمخصصة على الماكنة األولى 
    3X1 + 2X2 +   X3 + 2X4 ≤ 380    قيد عدد الساعات الُمخصصة على الماكنة الثانية 
               X1, X2, X3, X4 ≥ 0                                        قيد عدم السلبية 

 
نتاج نوعين من افي بغداد  –ترغب الشااااااااركة العامة للصااااااااناعات الجلدية  (:7-2مثال )

لم من إدارة التسااااااااويق أن هناك طلبًا عليها إذا أمكن وذلك بعد أن عُ  ،الحقائب النسااااااااائية
نتاج هذه اوبعد دراساااااة جيدة لمراحل  ،نتاجها بساااااعر منافس لألنوا  المماثلة في الساااااوق ا

 نتاج الحقيبة الواحدة يتطلب المراحل اآلتية:االحقائب أتضح أن 
  .قص وصبغ الجلود .1
 .الخياطة .2
 .(...التشطيبات ) إضافة سحاب، اإلقفال، إلخ .3
 .الفحص والتغليف .4

 ه عن الوقتإدناالمعلومات المعطاة في الجدول على  الحصااااولمن  الشااااركة نتكما تمك
 لشااااااااااااااركةنتاجية المتوفرة في ااقة االنتاج كل نو  في كل مرحلة والطالالزم بالساااااااااااااااعة ال

 :محسوبة بالساعة أيضاً 
 نو  العملية        

 نو  الحقيبة
 الفحص التشطيب الخياطة القص والصبغ

 1.4 1 1.25 5 حقيبة عادية
 1 1.5 2.5 3 حقيبة ممتازة

 اإلنتاجية الطاقة
 المتوفرة

 315ال تزيد عن  585ال تزيد عن  600ال تزيد عن  525ال تقل عن 
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يكون أن دارة المحاساااابة انتاجها قررت اوبدراسااااة مواصاااافات وتكاليف الحقائب المطلوب 
 أالف دينار. 9وللحقيبة الممتازة أالف دينار  10الربح للحقيبة العادية 

  .من كل نو  بحيث يحقق أقصى ربح ممكن شركةنتج التكم يجب أن  :المطلوب
 (:الفرضياتعداد النموذج الرياضي )إ الحل: 

 1X ≤ 0 حيثُ  لحقيبة العاديةاعدد الوحدات المنتجة من ُيمثل  1X نفرض إن
 2X ≤ 0حيُث  ةممتاز للحقيبة العدد الوحدات المنتجة من ُيمثل  2X إننفرض 

حيُث  ،تحقيق أقصى ربح ممكنلتحقيق متطلبات السوق إلى  شركةهدف الت: دالة الهدف
سوف يأتي  شركةربح العلماً إن التالية ُيمكن صياغة دالة الهدف باالعتماد على المعادلة 

 :من مصدرين
 1X 10من الحقائب العادية =  1Xنتاج امن ربح 
 2X 9ة = ممتاز من الحقائب ال 2Xنتاج امن ربح 

Max. Z = 10 X1 + 9 X2 

 قيود هي: 4: يتكون النموذج من النموذج الرياضي
 :ساعة 525ال تقل عن  نتاجية لعملية القص والصبغقيد الطاقة اال .1

5 X1 + 3 X2 ≥ 525 

 :ساعة 600ال تزيد عن  الخياطةنتاجية لعملية قيد الطاقة اال .2
1.25 X1 + 2.5 X2 ≤ 600 

 :ساعة 585ال تزيد عن  نتاجية لعملية التشطيبقيد الطاقة اال .3
  X1 + 1.5 X2 ≤ 585 

 :ساعة 315ال تزيد عن  نتاجية لعملية الفحصقيد الطاقة اال .4
1.4 X1 + X2 ≤ 315 
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 النهائية على النحو اآلتي:ن كتابة النموذج الرياضي بصيغته ُيمكن اآل
Max. Z = 10 X1 + 9 X2 
Sub. to 

    5 X1 +    3 X2 ≥ 525   …(1) 
1.25 X1 + 2.5 X2 ≤ 600   …(2) 
       X1 + 1.5 X2 ≤ 585   …(3) 

       1.4 X1 +       X2 ≤ 315   …(4) 
                   X1 , X2  ≥ 0 

 
 (*)لبرمجة الخطيةا لعماذج الصيغة العامة 2-5

General formulation of L.P. models 
لبرنامج البرمجة الخطية، ُيمكن صياغة تتعلق باألمثلة  بعد العرض السابق

والقيود التي من الُممكن أن تأخذ العالقة  Z or X)0( تضمن دالة الهدفالذي يالخطي 
ألنها متغيرات  )jX ≤ 0( سالبةتكون غير  jXالقرار ، وأن جميع متغيرات )≥  , = ,≤(

)ألنها قد ُتعبر عن  تتصل بالواقع لذلك فالنتيجة السالبة لها تصبح كميات غير حقيقية
وهي كميات موجبة بطبيعة الحال وال يسمح بأن  –كمية منتجة، خليط، زبائن وغيرها 

 :(1)، ولذلك ُيمكن وضع الصيغة العامة بداللة أشارة المجمو تكون قيمة سالبة(
 

                                  
 راجع المصدر:( )*

، 65ص ، الفصل الثاني، مصدر سب  ذكرهالفضل، مؤيد عبد الحسين، "المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية المثلى"، 
 .للمزيد من نماذج البرمجة الخطية المستخدمة في أتخاذ القرار األمثل

(1) Winston Wayne L., (2004), "Operations Research: Application and Algorithms", Thomson 
Learning, USA, p. 23. 
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𝑆𝑢𝑏. 𝑡𝑜      ∑   𝑎𝑖𝑗  . 𝑋𝑗  ≤   𝑏𝑖      ∀   (𝑖 = 1,2, … , 𝑚)&(𝑗 = 1,2, … , 𝑛)

𝑛

𝑗=1
 

),...,2,1(0 njX j =  
 .jو  i قيم ثوابت ُتحدد من سياق المسألة لكل  i, b ij, a jC حيثُ 
      j X           .المتغيرات المطلوب اتخاذ القرار بشأنها 

 شارة المصفوفات والُمتجهات:إأو باستخدام 
Max.  or  Min.   Z = C X  
Sub. to     
              A X   ( ≤ , = , ≥ )  B 
                 X   ≥  0 

، وُيمثل عناصر ُمعامالت دالة nمتجه صفي عدد عناصرُه  nC…  2C  1C =[C [ حيثُ 
 الهدف.

 
 

  وإن ، وُيمثل ُمتغيرات القرار.nُمتجه عمودي عدد عناصرُه 
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ُتمثل ُمعامالت ُمتغيرات  (m × n)مصفوفة من الرتبة    وإن
 القرار في القيود.

 
 

إن الخطوة الرئيسية التالية بعد صياغة نموذج البرمجة الخطية هي تحليل النموذج 
رياضيًا، لكن نظرًا الختالف صيغ البرمجة الخطية ُفمن الضروري تعديل هذِه الصيغ 
لتحديد نموذج حل مناسب، لهذا توجد صيغتان هما الشكل أو الصيغة القانونية 

(Canonical Form) ، أو المعيارية والصيغة القياسية(Standard Form) كما موضح ، و
 بالشكل اآلتي:

 
 Canonical Form الصيغة القانونية 2-5-1

شارة التي تم اإللصيغة العامة للبرمجة الخطية لالتالي الشكل القانوني ُيمكن وضع 
 أعاله:ليها إ

 

𝑆𝑢𝑏. 𝑡𝑜      ∑   𝑎𝑖𝑗  . 𝑋𝑗  ≤   𝑏𝑖      ∀   (𝑖 = 1,2, … , 𝑚)&(𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
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 :(2( )1)وخصائص هذِه الصيغة هي
 .)ألنها كمية موجبة( ≥اإلشارة  إلى   jXجميع متغيرات القرار يتم تحويل  .1
 .≤نو  أقل أو يساوي  المسألة إلى جميع قيود شارة إيتم تحويل  .2
 . .Maxدالة الهدف من نو  جعل  .3

 
وباإلمكان وضع أي صيغة للبرمجة الخطية بالشكل القانوني أو العام باستخدام 

ضها بالشكل استعر أيتم والتي  (Elementary Transformation)عمليات التحويل األولية 
 الُمبسط اآلتي:

 
1.  Min.  Z                             Max. (- Z) = Max. W , Where W = (-Z)       

2.  a1 X1 +  a2 X2 ≥  b                                - a1 X1 -  a2 X2 ≤  - b 

وذلك  ≤إلى  ≥ثم ُتحول الا  ≥و  ≤قيد الُمساواة يتحول إلى ُمتباينتين ُمتعاكستين باالتجاه هما  .3
                                                   اآلتي: بضربها باإلشارة السالبة كما في المثال

a1 X1 +  a2 X2 =  b           a1 X1+ a2 X2 ≤ b 

                                   a1 X1+ a2 X2 ≥ b                - a1 X1- a2 X2 ≤ -b 
 
:بالنسبة للقيد الُمتكون من قيمة ُمطلقة في الطرف األيسر منُه فيتحول إلى ُمتباينتين بالشكل اآلتي .4  

| a1 X1 + a2 X2 ≤  b |               + (a1 X1 + a2 X2 ≤  b) 
                                               - (a1 X1 + a2 X2 ≤  b) 

                                  
 –البيضاء  –البرمجة الخطية"، منشورات جامعة عمر المختار  –"بحوث العمليات  (،2001، )( صادق، ثناء رشيد1)

 .25ليبيا، ص 
(2) Dalal S. Al-Jawad, Op. Cit., p. 10. 

× (-1) 

× (-1) 

× (-1) 
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  فيما أذا كانت موجبة أو سالبة أو ةشارتُه غير ُمحددإُمقيد باإلشارة )أي أن البالنسبة للمتغير غير  .5
كما في المثال اآلتي: شارة كل منهما غير سالبة،إصفر( فُيمثل بالفرق بين متغيرين   

𝐼𝑓   𝑋1   𝑈𝑛𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑆𝑖𝑔𝑛             
∴   𝑙𝑒𝑡   𝑋1 = (�̅�1 − �̿�1)      𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒      �̅�1  , �̿�1  ≥ 0     

 
 قاعدة: يتحول قيد القيمة الُمطلقة والُمساواة إلى أربع قيود كما في ال(1-2) الحظةمُ 

 :ةاآلتي
 

 If │a1 X1 + a2 X2│ = b               + (a1 X1 + a2 X2) = b 
                                                       a1 X1 +  a2 X2  ≤ b 
                                                    - a1 X1 -  a2 X2  ≤ - b     
                               - (a1 X1 + a2 X2) = b 
                                                      - (a1 X1 + a2 X2) ≤ b 
                                                      + (a1 X1 + a2 X2) ≤ - b    

 
 Convert the)إلى الصيغة القانونية التالي حول ُمشكلة البرمجة الخطية  (:8-2مثال )

L.P.P. below to the Canonical Form) 
Min.    Z = 3 X1 - 3 X2 + 7 X3 
Sub. to   

                X1 +    X2  + 3 X3  ≥ 50        
    5 X1 + 3 X2             = 20      

       │ 5 X1 +           8 X3│ ≤ 100     
          X1, X2  ≥ 0 , X3 Unrestricted in sign     
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إلى الصيغة القانونية باستخدام عمليات التحويل األولية  (.L.P.P)الا: يجب تحويل الحل
 اآلتية:

∵ 𝑋3   𝑈𝑛𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑆𝑖𝑔𝑛       
∴    𝑙𝑒𝑡   𝑋3 = (�̅�3 − �̿�3)      𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒      �̅�3  , �̿�3  ≥ 0 

 
Min.  Z = 3 X1 - 3 X2 + 7 X3                       Max. W = Max.  (- Z)     

Where W = -Z = -3 X1 + 3 X2 – 7 (�̅�3 − �̿�3) 
Sub. to   
  X1 + X2 + 3 X3 ≥ 50                       - X1 - X2 - 3 (�̅�3 − �̿�3) ≤ -50 
 
 5X1 + 3 X2 = 20                              5 X1 + 3 X2 ≤  20 
                                                  - 5 X1 - 3 X2 ≤ -20 
 

│5 X1+ 8 X3│≤  100                  5 X1  +  8 (�̅�3 − �̿�3) ≤ 100 
                                   - 5 X1  -  8 (�̅�3 − �̿�3) ≤ 100 

 
X1, X2 ≥ 0 , X3 Unrestricted in sign            𝑋1, 𝑋2 , �̅�3, �̿�3 ≥ 0        

   
 
 
 
 
 

× (-1) 

× (-1) 
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 Standard Form الصيغة القياسية 2-5-2
 Simplex)ُتعتبر هذِه الصيغة أفضل من السابقة ألنها ُتستخدم في الطريقة العامة 

Method) (1)المعتمدة في تحليل البرامج الخطية، وأهم خصائصها هي:  
تحويل جميع القيود الواردة بالمسألة إلى معادالت ماعدا القيد الخاص بإشارة  .1

 المتغيرات.
من كل قيد تكون بالصيغة  (Right Hand Side (R.H.S.))عناصر الطرف األيمن  .2

0 ≥ ib . 
 .jX ≤ 0جميع متغيرات القرار تكون بالصيغة أكبر أو يساوي للصفر  .3
 .Maximumأو  Minimumدالة الهدف تكون من نو    .4

 
(: يتم تحويل قيود الُمتباينات إلى ُمساواة )معادالت( وذلك بإضافة أو 2-2ُمالحظة )

ف إلى الطرف األيسر من كل قيد، وهاذِه المتغيرات تضا i(S ≤ 0(طرح متغيرات وهمية 
، (≥)، وتطرح من القيود من نو  أكبر أو يساوي (≤)للقيود من نو  أصغر أو يساوي 

 :ةاآلتي قاعدةوكما موضح في ال
        a1 X1 + a2 X2 ≥  b                         a1 X1 +  a2 X2  -  S1   =  b 
or    a1 X1 + a2 X2 ≤  b                         a1 X1 +  a2 X2  + S2   =  b 

 .متغيرات وهمية ال تؤثر على الحل iS ≤ 0حيُث 
 

عندما يضاف  (.Slack Var): ُيدعى المتغيار الوهمي بالمتغير الُمهمل (3-2) ُمالحظة
 iS هي طاقة أو أمكانية متوفرة، لذا فإن bوذلك ألن ( ≤)للطرف األيسر للقيد من نو  

                                  
(1) Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Op. Cit., p. 32. 

 سيةالقيا
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ُتمثل طاقة أو أمكانية غير ُمستهلكة أو ُمهملة ينبغي أضافتها للطرف األيسر لتصبح 
عندما يطرح  (.Surplus Var)وُيدعى المتغير الوهمي بالمتغير الفائض ، المتباينة ُمساواة 

هي كمية  iSُتمثل كمية مطلوبة لذا  bوذلك ألن ( ≥)من الطرف األيسر للقيد من نو  
فائضة أو زائدة عن الكمية المطلوبة ينبغي طرحها من الطرف األيسر لتصبح الُمتباينة 

 ُمساواة.
وبصورة عامة إذا كانت  .L.P.Pمهمًا في حل مسائل تلعب الصيغة القياسية دورُا 

 مسألة اآلتية:اللدينا 
𝑀𝑎𝑥. 𝑍 = ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛
𝑗=1                                               𝑀𝑎𝑥. 𝑍 − ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛
𝑗=1 + 0𝑆𝑖 = 0 

𝑺𝒖𝒃. 𝒕𝒐  ∑   𝒂𝒊𝒋 . 𝑿𝒋 ≤   𝒃𝒊                                 𝑺𝒖𝒃. 𝒕𝒐    ∑   𝒂𝒊𝒋 . 𝑿𝒋 + 𝑺𝒊 = 𝒃𝒊

𝒏

𝒋=𝟏

𝒏

𝒋=𝟏

 

               𝑿𝒋 ≥ 𝟎  , 𝒃𝒊 ≥ 𝟎                                           𝑿𝒋 ≥ 𝟎  , 𝒃𝒊 ≥ 𝟎  , 𝑺𝒊  ≥ 𝟎  

 
 بالصيغة القياسية:التالية أكتب مسألة البرمجة الخطية  (:9-2مثال )

Max.  Z = 3X1 - 2X2 
Sub. to 
   X1 - 2X2  ≤ 3 
 3X1 + 4X2  ≥ 2 
   X1 + 3X2  = 5 
            X1, X2 Unrestrected in sign. 

 
بمتغيرات موجبة وذلك بسبب  X1X ,2 ستعاضة عن المتغيرينيتم في البداية اال الحل:

كما ورد في قيد عدم السالبية في  (Unrestricted in sign)شارة إأنهما غير محددان ب
 المسألة:

 القياسية 
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Let {
X1 = X̅1 − X̿1

X2 = X̅2 − X̿2

}  where   X̅1, X̿1, X̅2, X̿2  ≥ 0   

𝑀𝑎𝑥. 𝑍 − 3 (X̅1 − X̿1) +  2 (X̅2 − X̿2) +  0 𝑆1 +  0 𝑆2 = 0 

Sub. to  

  𝑋1 − 2 𝑋2 ≥  3   →     X̅1 − X̿1    −  2 (X̅2 − X̿2)  −  𝑆1 = 3  
3𝑋1 + 4 𝑋2 ≤ 2   → 3 (X̅1 − X̿1) +  4 (X̅2 − X̿2)  +  𝑆2 =  2 
  𝑋1 + 3 𝑋2 = 5     →     X̅1 − X̿1   +  3 (X̅2 − X̿2)             = 5 

X̅1, X̿1, X̅2, X̿2, S1, S2  ≥ 0  

 
في دالة الهدف بقيم  S1S ,2مع ُمالحظة إن إدراج ُمعامالت الُمتغيرات الوهمية 

 صفرية ال ُيغير دالة الهدف.
 
 L.P.P. Analysis تحليل مسا ل البرمجة الخطية 2-6

يتم تحليل مسائل البرمجة الخطية لتحديد قيم المتغيرات المطلوب أتخاذ القرار 
)طريقة  والتي ُتعظم أو تُاقلل قيمة دالة الهدف، أما بأستخدام الطريقة البيانية jXبشأنها 
في حالة وجود متغيرين، أو بأستخدام الطريقة العامة  (Graphical Method) الرسم(

(Simplex Method) (1)عند وجود متغيرين أو أكثر. 
 

طال  على التي يجب معرفتها مسبقًا قبل اإل ةوهنالك بعض الُمصطلحات الُمهم
 الطريقتين وهي:اتين ه

                                  
 .35(، "مقدمة في بحوث العمليات"، مطبعة الحكمة، جامعة بغداد، ص 1988، عدنان، وحسن، ضويه، )( شمخي1)
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الذي  nX, … , 2, X1X = (X(: وهو الحل  Solution (F.S.)Feasibleالحل المقبول  .1
 jXستخراج قيم ال يتعارض مع واحد أو أكثر من القيود الفعلية ويحقق كافة القيود ال

 موجبة أو سالبة أو صفر(.  jX)بغض النظر عن كون قيم 
 
: وهو الحل الذي يتعارض مع  .Infeasible Sمقبول )غير ُممكن( الالحل غير  .2

 و أكثر من القيود الفعلية الواردة بالمسألة.واحد أ
 
: ُيسمى الحل األساسي مقبواًل إذا Basic F. S. (B.F.S.)لحل األساسي المقبول ا .3

 ةأو صفري ةموجب jX)قيم  mكان عدد المتغيرات الموجبة فيه ال يتجاوز عدد القيود 
 بقدر عدد القيود(.

 
 Non-Degenerateالحل األساسي المقبول غير الُمفكك )غير ُمجزء، غير ُمعحل(  .4

B.F.S.ون الحل األساساي المقباول غيار ُمفكاك إذا أحتاوى بالضبط على ا: يكm  من
 .jX  <0  ةالمتغيرات الموجب

 
والذي يحقق  ة: وهو أفضل الحلول المقبولOptimal Solution (O.S.)الحل األمثل  .5

إلى ذلك يجعل قيمة دالة الهدف في نهايتها العظمى أو في  ضافةإيود، كافة الق
أو عدة حلول  (.Unique O.S)نهايتها الصغرى، وقد يوجد للمسألة حل أمثل وحيد 

أكبر لُمتخذي القرار  ة، ويعطي تعدد الحلول المثلى عادةً مرون(.Multiple O.S)مثلى 
 لدى قيامهم بتنفيذ أحدها.
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: كل حل ال ُيمكن تصنيفُه كحل أمثل Non-Optimal Solutionحل غير أمثل  .6
 يسمى حاًل غير أمثل سواء كان مقبواًل أو غير مقبول.

 
، nX, … , 2, X1X=(X(: هي مجموعة من النقاط Convex Set ةالمجمو:ة الُمحدب .7

ُيكون قطعة مستقيم كاملة تربط بين هاتين النقطتين في   2Xو  1Xكل زوج منها 
 المجموعة وتحقق العالقة:

λ X1 +  ( 1 − λ ) X2  ∈   X            for  0 ≤   λ ≤   1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

وتبرز أهمية المجموعة الُمحدبة بأن فضاء الحل لمسائل البرمجة الخطية هو 
 الحل األمثل.دومًا مجموعة ُمحدبة، وهذا ُيسهل عملية الحصول على 

 
في المجموعة  nX, … , 2, X1X = (X(أي نقطة : Extreme Pointالعقطة الُمتطرفة  .8

ال ُيمكن التعبير عنها كتوافيق ُمحدبة ألية  Xالمحدبة هي نقطة ُمتطرفة إذا كان 
 نقطتين في المجموعة الُمحدبة.

λ = 0.5 →0.5(10)+ 0.5(20)=15 ∈ 𝑋 

λ = 0.3 →0.3(10)+ 0.7(20)=17 ∈ 𝑋 

10   20 

Convex Set 

X 

F(x) 

λ = 0.5 →0.5(5)+ 0.5(7)=6 ∈ 𝑋 

λ = 0.3 →0.3(12)+ 0.7(15)=14.1 ∈ 𝑋 

Non-Convex Set 

5  7   12  15         X 

F(x) 
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 Graphical Method لحل مسا ل البرمجة الخطية )الرسم( الطريقة البيانية 2-7

 التيهذِه الطريقة إليجاد الحل األمثل لمسائل البرمجة الخطية استخدام  ُيمكن
 .Feasible Solu)تستند هذِه الطريقة على تحديد منطقة الحل المقبول و  ،متغيرين ضمنتت

Space)  وهي منطقة ُمغلقة بكافة القيود الواردة في المسألة، ثم تحديد النقطة أو النقاط
  .(1)الُمتطرفة التي تحقق القيمة العظمى أو الصغرى لدالة الهدف

 
 وُيمكن تلخيص الخطوات األساسية لهذِه الطريقة بالنقاط اآلتية:

ط المستقيمة الُممثلة رسم الخطو نحالة مساواة، ثم إلى المتباينات شارة إ يتم تحويل .1
 لهذِه القيود.

نحدد منطقة الحل لكل قيد حيث نعوض نقطة األصل في القيد فإذا تحققت عالقة  .2
تجاه نقطة األصل، وبخالفة فمنطقة الحل تبتعد عن نقطة االقيد فمنطقة الحل ب

                                  
(1) Hamdy A. Taha, (2007), "Operations Research: An Introduction", 8th Edition ,Pearson 

Prentice Hall, p. 15. 

(1,0) 
(

(0,0) 
(

(0,2) 
(

(1,2) 
( (2,1) 

(

X

X

 ,(1,0) ,(0,0)النقاط الُمتطرفة هي: 
وجميع النقاط  (0,2) ,(1,2) ,(2,1)

على الُمنحنى الذي  ةُمنتهيالغير 
ولو  (2,1) , (1,0)يربط النقطتين 

تحول الُمنحى إلى خط مستقيم 
ألصبح لدينا فقط النقاط الخمس 

 السابقة أعاله .
 

منطقة الحل وأركانها 
 نقاط متطرفة

X

X
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األصل، وفي حالة المساواة تكون منطقة الحل هي فقط النقاط الواقعة على ذلك 
 المستقيم.

، وبخالفه يتم jX ≤ 0جميع الخطوط المستقيمة يجب أن تقع في الربع األول ألن  .3
 إمداد الخط ليصل إلى الربع األول، إال إذا كان قيد عدم السلبية ُيشير إلى غير ذلك.

 الُمضلع الناتج من تقاطع مناطق الحل لجميع المستقيمات ُيمثل منطقة الحل المقبول. .4
ُمتطرفة في منطقة الحل المقبول والتي تحقق القيمة العظمى أو ُنحدد نقطة أو نقاط  .5

 الصغرى لدالة الهدف )تدعى طريقة نقاط الزوايا(.
عتباره يبتدء من نقطة األصل اَنرسم المستقيم الُممثل لدالة الهدف )خطوط الربح( ب .6

 لتأكيد نقطة )أو نقاط( الحل األمثل الُمتطرفة. ةضافيا( وذلك كطريقة Z=0)عندما 
 
 أوجد الحل األمثل بطريقة الرسم لمسألة البرمجة الخطية اآلتية : (:10-2مثال )

Max.    Z = 8 X1 + 6 X2 
Sub. to   

4 X1 + 2 X2 ≤  60  
       2 X1 + 4 X2 ≤  48  

  X1 ≥ 0 , X2 ≥ 0   
 

، يتم تحديد منطقة X 1X ,2 ≤ 0 إن منطقة الحل المقبول تقع في الربع األول ألن الحل:
 تالي.الحل المقبول والنقاط الُمتطرفة على الرسم كما في الشكل ال

4 X1 + 2 X2= 60  …(1) 
X1 X2  
0 30      (0,30) 
15 0      (15,0) 

 

2 X1 + 4 X2= 48  …(2) 
X1 X2  
0 12     (0,12) 
24 0     (24,0) 
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عتماد على النقاط الُمتطرفة كما في حدد نقاط الحل األمثل باالنُ  أعالهمن الشكل 

 الجدول اآلتي:

 
 
 
 

 
وإن منطقة الحل   = X 12=  1X , 132Z ,2  =6 حيثُ  Cأذن نقطة الحل األمثل هي 

 .(ABCD)المقبول المحددة ُمعرفة بالنقاط 
فيتم ذلك بأفتراض  Zأما لتحديد الحل األمثل باألعتماد على معادلة دالة الهدف 

ونرسم دالة الهدف والتي تمتاز بأنها متوازية )وذلك بسبب ثبات قيم  (Z)قيم مختلفة لا

Z = 8X1 + 6X2 (X1 , X2) Points 
0 

120 
132 
72 

( 0,0 ) 
( 15,0 ) 
( 12,6 ) 
( 0,12 ) 

A 
B 
C 
D 

Max. Z=132 

منطقة الحل المقبول الُمحددة 
 ABCDبالنقاط 
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معامالت المتغيرات وتغير قيم دالة الهدف مما يولد خطوط مستقيمة متوازية(، ونستمر 
ضمن حدود منطقة الحل المقبول حتى نصل إلى أعلى قيمة لدالة الهدف بشرط أن تقع 

 ، وبالشكل اآلتي:السابق
Let Z = 0 , 
 

 
 

 
بعد رسم دالة الهدف للقيم الُمفترضه أعاله، ُنالحظ أن أعلى نقطة تمر بها دالة الهدف 

 وذلك يؤكد الحل الذي تم الحصول عليه باألعتماد على النقاط. C (12,6) هي النقطة
 

 (:3-2لمثال )أوجد الحل األمثل  (:11-2مثال )
 بطريقة الرسم. .1
 .(.Max)في حالة أفتراض أن دالة الهدف من نو   بطريقة الرسم .2

Min. Z = 2 X1 + 3 X2 
Sub to 

   X1 + X2 ≥ 350 
   X1        ≥ 125 
   X1 + X2 ≤ 600 

       X1 , X2  ≥ 0 
 
 
 

Let Z=8X1 + 6X2= 132   
X1 X2  
0 22     (0,22) 

16.5 0      (16.5,0) 
 

Let Z=8X1 + 6X2=96 
X1 X2  
0 16      (0,16) 
12 0      (12,0) 
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 :الرسم بطريقة األمثل الحل داجإي. 1
1.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 النقاطبمحدده والهي المنطقة المظللة  قبولنجد أن منطقة الحل المأعاله من الرسم 
ABCD. 
 

 
 
 

Z = 2 X1 + 3 X2   (X1 , X2) Points 
700 
1200 
1675 
925 

(350,0) 
(600,0) 

(125,475) 
(125,225) 

A 
B 
C 
D 

X1 + X2 = 350  …(1) 

X1 X2  
0 350  → (0,350) 

350 0  → (350,0) 
 

X1 + X2 = 600 …(3) 
X1 X2  
0 600  → (0,600) 

600 0  → (600,0) 
 

X1 = 125 …(2) 

(3) 

D(125,225) 

(2) 

A(350,0) 

(1) 

2X 

1X 

منطقة الحل المقبول 
 ABCDبالنقاط  ةُمحددال

B(600,0) 

C(125,475) 

Min. Z=700 
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 كلفة قلتحقق أ Aحد، فإن النقطة  دنىإلى أالتكاليف  دنيةوحيُث إن دالة الهدف هي ت
 . = 700Z هوو  تكلفة األقلاللنحصل على  2X  =0 و 1X  =350 أن ممكن، و 

 
 :(.Maxفتراض أن دالة الهدف من نوع )اد الحل األمثل بطريقة الرسم في حالة اجإي. 2

فتراض أن دالة الهدف من ا(، وتحت 1بالرجو  إلى نتائج طريقة الرسم في الفر  )
، فإننا ُيمكاان االستفاادة مان هاذه النتائاج واختياار أكبار قيماة لدالاة الهدف (.Max)نو  

ظام ااألعاا  حاااارباللنحصل علاى  2X=754 و 1X=125 حيث أن  Cوهي عند النقطة 
 . Z = 1675واااهو 
 

 لمسألة البرمجة الخطية اآلتية: أوجد الحل األمثل بطريقة الرسم (:12-2مثال )
Max.       Z = 5 X1 + 2 X2 
Sub. to   

X1 + X2  ≤  10  
          X1           = 5  

     X1 ≥ 0 , X2 ≥ 0   

 
، ويتم تحديد منطقة X 1X ,2 ≤ 0 إن منطقة الحل المقبول تقع في الربع األول ألن الحل:

نحدد نقاط الحل حيُث ، التاليالحل المقبول والنقاط الُمتطرفة على الرسم كما في الشكل 
منطقة الحل األمثل هي ، وُنالحظ أن الشكل لذلكاألمثل باألعتماد على النقاط الُمتطرفة 
والتي ُتمثل منطقة تقاطع قيود المسألة، وأن  ABفقط النقاط الواقعة على الخط المستقيم 

  = X 5=  1X , 35Z ,2  =5  :حيثُ  B النقطة المتطرفة نقطة الحل األمثل هي
 

X1 +  X2 = 10  …(1) 
X1 X2  
0 10     (0,10) 
10 0     (10,0) 

 

X1 =  5  …(2) 
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 أوجد الحل األمثل بطريقة الرسم لمسألة البرمجة الخطية اآلتية : (:13-2مثال )
Min.    Z = 10 X1 + 25 X2 
Sub. to   

       X1 + X2 ≥  50  
        X1        ≥ 20 
               X2 ≤ 40 

 X1 ≥ 0 , X2 ≥ 0   

ة ا، ويتم تحديد منطقX 1X ,2 ≤ 0 إن منطقة الحل المقبول تقع في الربع األول ألن الحل:
أن تالي، حياُث ُنالحااظ كل الي الشام كما فاى الرسااة علارفاااط الُمتطاول والنقاال المقباالح

ر ااول غيااتملك أقل قيمة في منطقة الحل المقبي نقطة الحل األمثل ألنها اه Aالنقطة 
=500Z, وحة من اليمين، حيُث ااث والمفتام الثالااداد المستقياامتاو  ABC1Xددة اُمحال

0=2,X50=1X 2  =0، والحل ُمفكك ألن قيمة أحد المتغيراتX وعند رسم معادلة دالة ،
ُمحددة، أي أن النجد أنها تقع في المنطقة المفتوح غير  Z = 500الهدف لقيمة أكبر من 

𝑍 ≅  فالحل هنا غير ُمحدد.لهذا   Zهي أكبر قيمة لا  ∞

Z=5X1+2X2 (X1 , X2) Points 
25 
35 

( 5,0 ) 
( 5,5 ) 

A 
B 

(2) 

(1) 

Z=35 Z=0 

B(5,5) 

2X 

منطقة الحل المقبول 
فاقط النقاط الواقعة على 

 ABالخط المستقيم 

A(5,0) 1X 

X1 +  X2 = 50  …(1) 
X1 X2  

0 50   (0,50) 
50 0   (50,0) 

 

X1 = 20  …(2) 

 
X2 = 40  …(3) 

 

Max. Z=35 
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Z = 10X1 + 25X2 (X1 , X2) Points 
500 
950 
1200 

( 50,0 ) 
( 20,30 ) 
( 20,40 ) 

A 
B 
C 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

باإلمكان إجراء بعض التعديالت واإلضافات على الشكل أعاله لتحسين مظهره 
لكي نتمكن من طباعتِه بألوان واضحة )لهذا  (Adobe PhotoShop)باستخدام برنامج 

عتماد ضافة تعليقات توضيحية(، وسيتم االإالسبب فقط سوف يتم تعديل الرسم أعاله و 
األمثلة واألسئلة األخرى التي تحتاج إلى توضيح وتعليق على نفس الفكرة مع بعض رسوم 

 أكثر على نتائج الرسم.
 

(3) 

B(20,30) 

Z=950 

C(20,40) 

(2) 
(1) 

Z=500 Z=250 

2X 

منطقة الحل المقبول غير 
 من اليمين الُمحددة

A(50,0) 
1X 

 دالة هدف متناقصة
Decreasing Objective Function 

Min. Z=500 
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 عندها فهيفي المثال السابق  (.Max)في حالة تكبير  Zكانت  إذا: (4-2) ُمالحظة

ُتعبر عن أرباح أو منفعة فال يوجد من الناحية العملية أرباحًا أو منفعة ال نهائية، وُيمكن 
 لمثل هذا األمر أن يقع فقط في المسائل النظرية للبرمجة الخطية.

 
 أوجد الحل األمثل بطريقة الرسم لمسألة البرمجة الخطية اآلتية : (:14-2مثال )

Max.    Z = 3 X1 + 2 X2 
Sub. to   

  -2X1 + 3X2 ≤  9  
          3X1 - 2X2 ≤ -20 

   X1 ≥ 0 , X2 ≥ 0   
 

-2X1 + 3X2 = 9  …(1) 
X1 X2  
0 3 (0,3) 

-4.5 0    (-4.5,0) 
 

3X1 - 2X2 = -20  …(2) 
X1 X2  
0 10      (0,10) 

-6.6 0    (-6.6,0) 
 

منطقة الحل المقبول غير 
 من اليمين ةُمحددال
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ه ال اظ أناالحاون X1X ,2 ≤ 0 األول ألنع اي الرباع فاقاول تاإن منطقة الحل المقب الحل:
المجموعة و اول هال المقباة الحاقااء منطاود، فافضاياع القاياماق جاقاركة تحاة ُمشتاد منطقاوجات

 Not)ى الحل غير ماُعارف اد ُيدعان للمسألة، وقال ُممكاأي ح ال يوجدوبالنتيجة الخالية 

Exist Sol.)  أو حل غير مقبول(Infeasible Solution) ويؤكد ذلك مرور دالة الهدف ،Z  
 في المنطقة الخالية في الربع األول بين القيدين.

   

 
 
 
 
 

 
 
 

من الناحية النظرية ُيمكن لمثل هذا األمر أن يقع في مسائل البرمجة الخطية، 
ة ويعني آنذاك أن خطأ ما قد يكل حقيقاولكنه غير ُممكن بالنسبة للمسائل التي ُتعالج مش

 حصل في صياغة الُمشكلة المطروحة. 
 

، فإن  2X2 - 1X3 ≤ -20في حالة تغير القيد الثاني إلى الصيغة  : (5-2) ُمالحظة
تحت القيد األول  ةُمحددالستكون هي المنطقة غير  ةموقع منطقة الحل المقبول لهذِه الحال

 .بسبب تقاطع كال القيدين في تلك المنطقة في الربع األول
 

منطقة الحل المقبول غايار 
 للقياد األول ةُمحاددال

منطقة الحل المقبول غير 
 للقيد الثاني ةُمحددال

(2) 
2X 

Z=3
6  

Z=2
4  

(1) 

-6.6 -4.5   1X 
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 (.7-2) لمثال أوجد الحل األمثل بطريقة الرسم لمسألة البرمجة الخطية (:15-2مثال )
 كتابة النموذج الرياضي:أعادة ُيمكن  الحل:

Max. Z = 10 X1 + 9 X2 
Sub. to 

5 X1 +    3 X2 ≥ 525   …(1) 
             1.25 X1 + 2.5 X2 ≤ 600   …(2) 

   X1 + 1.5 X2 ≤ 585   …(3) 
   1.4 X1 +      X2 ≤ 315   …(4) 
             X1 , X2  ≥ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ةمحددوالهي المنطقة المظللة  قبولد أن منطقة الحل المانج التاليم اان الرساام
 Cحد، فإن النقطة  قصىإلى أعظيم الربح وحيُث إن دالة الهدف هي ت ،ABCDE النقاطب

 ربح األقصىاللى اال عالنحص 2X  =200 و 1X  =75 أن ممكن، و  حااى ربااصااقتحقق أ
 ألف دينار.  Z = 2550هوو 
 

5X1 + 3X2 = 525  …(1) 
X1 X2  
0 175  → (0,175) 

105 0  → (105,0) 
 

1.25X1 + 2.5X2 = 600 …(2) 
X1 X2  
0 240  → (0,240) 

480 0  → (480,0) 
 

X1 + 1.5X2 = 585  …(3) 
X1 X2  
0 390  → (0,390) 

585 0  → (585,0) 
 

1.4X1 +  X2 = 315 …(4) 
X1 X2  
0 315  → (0,315) 

225 0  → (225,0) 
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 في المسألة( ≥)إلى ( ≤)(: في حالة تغيير متباينة القيد الرابع من 6-2ُمالحظة )
 BCFاألصلية لهذا السؤال، فإن منطقة الحل المقبول تقع في المنطقة المحددة بالنقاط 

 كما موضح بالشكل التالي.
 (≤)تغيير متباينة القيد الثاني من (، في حالة 6-2(: في الُمالحظة )7-2ُمالحظة )

كما موضح  FIJKC، فإن منطقة الحل المقبول تقع في المنطقة المحددة بالنقاط (≥)إلى 
 بالشكل التالي.

Z = 10 X1 + 9 X2   (X1 , X2) Points 
1050 
2250 
2550 
2106 
1575 

(105,0) 
(225,0) 

 (75,200) 
(0,240) 
(0,175) 

A 
B 
C 
D 
E 

Max. Z = 2550 

C(75,200) 

(2) 

(3) 

)4( 

E(0,175) 

(1) 

2X 

 ةُمحددالمنطقة الحل المقبول 
 ABCDE D(0,240)بالنقاط 

1X A(105,0) B(225,0)  F(480,0)  I(585,0) 

 K(0,315) 

 J(0,390) 
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 :يناآلتيللفرعين أوجد الحل األمثل بطريقة الرسم لمسألة البرمجة الخطية  (:16-2مثال )

A) Max.   Z = 2 X1 + 3 X2 
     Sub. to   
                    X2 + 1  ≥ 0  
          3X1 + 4X2 - 12 ≤  0 
                   -3 ≤ X1 ≤ 3 

          2X1 - 3X2 ≤  6 
 X1, X2 Unrestricted in sign  

شارة إغير ُمحددة ب X 1X ,2إن منطقة الحل المقبول تقع في األربا  األربعة ألن  الحل:
الخاصة للعمل في القسم الموجب والسالب من الرسم في  ةأي ُيسمح لنا في هذِه الحال

األحداثيين األفقي والعمودي، ويتم تحديد منطقة الحل المقبول والنقاط الُمتطرفة على 
لكل قيد وأمدادها ليتقاطعا في األربا  األربعة،  ةالرسم بعد أن نرسم الُمستقيمات الُممثل

 :تاليفي الشكل ال كما النقاط الُمتطرفةنحدد نقاط الحل األمثل باألعتماد على كذلك 

 ةُمحددالمنطقة الحل المقبول 
 (6-2للمالحظة ) BCFبالنقاط 

 ةُمحددالمنطقة الحل المقبول 
 (7-2للمالحظة ) FIJKCبالنقاط 

C(75,200) 

(2) 

(3) 

)4( 

E(0,175) 

(1) 

2X 

D(0,240) 

1X A(105,0) B(225,0)  F(480,0)  I(585,0) 

 K(0,315) 

 J(0,390) 
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Z = 2X1 + 3X2 (X1 , X2) Points 
-9 
0 
6 

8.1 
9.75 

( -3,-1 ) 
( 1.5,-1 ) 

( 3,0 ) 
(3,0.7) 

(-3,5.25) 

A 
B 
C 
D 
E 

C(3,0) 

H(0,3) 

F(0,-1) A(-3,-1) 

2X 

E(-3,5.25) 

B(1.5,-1) 

D(3,0.7) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

Z=9.6 Z=6 Z=0 

منطقة الحل المقبول الُمحددة بالنقاط 
ABCDE  داخلها ومحيطها 

1X 

Max. Z=9.75 

X2 = -1 …(1) 

 
X1 = 3  …(3) 
X1 = -3 …(4) 
 3X1 + 4X2 = 12 …(2) 

X1 X2  
0 3    (0,3) 
4 0  (4,0) 

 

2X1 - 3X2 = 6  …(5) 
X1 X2  
0 -2   (0,-2) 
3 0   (3,0) 
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ي نقطة الحال االمثال ألنهاا تملك أكبر قيمة في منطقة الحل اه Eنستنتج أن 
، مع ُمالحظة أن  = X 3-=  1, X 9.75Z ,2  =5.25حيُث  ABCDEالمقبول الُمحددة 

األربا  ظهرت سالبة وهذا مسموح بِه في هذِه المسألة الخاصة ألننا نعمل في   1Xقيمة 
 األربعة.

 
B) If the non-negative constant change to X1 ≥ 0 & X2 unrestricted in sign, 

draw that to find the optimal solution? 

مع بقاء المتغير  1X ≤ 0أوجد الحل األمثل في حالة أن قيد عدم السالبية قد تغير إلى 
 شارة.إالثاني غير محدد ب

 
إن منطقة الحل المقبول تقع في الُربعين األول والثالث ألننا نعمل في الجزء  الحل:

 (A)على رسم فر   عتماد، وباال2X، والجزئين الموجب والسالب من 1Xالموجب من 
، ونستخرج أعظم BCDHFالسابق نجد أن منطقة الحل المقبول لهذِه الحالة ُمحددة بالنقاط 

=X9Z ,1=0 ,حيُث  Hحظ أن نقطة الحل األمثل هي ، حيُث ُنالتاليمن الجدول ال ةقيم

3=2X  1 =0وأن الحل ُمفكك ألن قيمة أحد المتغيراتX. 
 

 
 
 
 
 
 

Z = 2X1 + 3X2 (X1 , X2) Points 
0 
6 

8.1 
-3 
9 

 ( 1.5,-1 ) 
( 3,0 ) 
(3,0.7) 
(0,-1) 
( 0,3 ) 

B 
C 
D 
F 
H Max. Z=9 
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إفترض أن إحدى الشركات تنتج إحدى السلع التي يجب أن تزن على  :(17-2) مثال
ألف دينار للوحدة  2تكلفتها  1Xها مادتين خام، المادة تعاكغم ويستخدم في صن 150األقل 
نتاج وحدة واحدة من المنتج النهائي فال بد من ألف دينار للوحدة، وال 8تكلفتها  2Xوالمادة 
قل. فإذا علمت أن كل على األ 2Xوحدة من  14على األكثر و 1Xوحدة من  20استخدام 

الكمية الواجب  طلوب تحديدكغم على التوالي. الم 10و  5تزن  2Xو  1Xوحدة من 
استخدامها من الخامتين لكل وحدة من المنتج النهائي لتخفيض التكاليف إلى أدنى حد 

 .مستخدمًا طريقة الرسم إلجراء ذلك ممكن
 ُيمكن صياغة المشكلة في شكل برنامج خطي كما يلي: الحل:
 ُممكن.إلى أدنى حد  2X 8+  1X 2=  0Minimize  Xهو تخفيض التكاليف    :الهدف
 ُيمكن تلخيصها بالشكل اآلتي: القيود:

ر ايابان التعام وُيمكااكغ 150و ااج وهاي للمنتاوزن النهائان الار عاد األول يعباالقي ✓
 . 2X 10+  1X 5 ≤ 150  ي:اآلتًا كااضياعنه ري

 1Xادة اان الماادامها مااب استخاادات الواجادد الوحاان عار عاي يعباااانااد الثايااالق ✓

ب أن اة يجاة المستخدماي أن الكمياذا يعنار، وهاوحدة على األكث 20ي اوه
 . 1X ≥ 20وحدة:  20تكون أقل من أو تساوي 

 2Xادة اان الماا مادامهااب استخاواجادات الااادد الوحان عار عاث يعباد الثالاالقي ✓

ل، وهذا يعني أن الكمية المستخدمة من هذِه المادة ااى األقاادة علااوح 14ي ااوه
 . 2X ≤ 14وحدة:  14يجب أن تكون أكثر من أو تساوي 

 . X1X ,2 ≤ 0قيود عدم السلبية وهي:    ✓
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 :يأتييتم تحديد إحداثيات كل قيد كما 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 ةمحددالغير نجد أن منطقة الحل الممكنة هي المنطقة المظللة المفتوحة  أعالهمن الرسم 
 .Cو Bو Aمن األعلى بقيد، أما النقاط التي ُيمكن أختبارها مع دالة الهدف فهي النقاط 

 
 
 
 

X0 = 2X1 + 8X2 (X1 , X2) Points 
120 
116 
152 

 (0, 15 ) 
(2, 14 ) 
(20 , 14) 

A 
B 
C 

(3) 

(2) 

(1) Z=11
Z=16
0

C(3,0) 

B(1.5,-1) 

2X 

A(0,15) 

1X 

من  الُمحددةمنطقة الحل المقبول غير 
 ABCمن األسفل بالنقاط  ةاألعلى، والمحدد

X1 = 20 …(2) 
X2 = 14 …(3) 

 

5X1 +10X2  = 150…(1) 
X1 X2  
0 15  (0,15) 
30 0  (30,0) 

 

Min. Z = 116 



 الثانيالفصل  نماذج البرمجة الخطية
 

- 71 - 
 

تحقق أقل تكلفة  Bوحيُث إن دالة الهدف هي تصغير التكاليف إلى أدنى حد، فإن النقطة 
ن من يممكنة، وهي تعني أنُه لتصغير التكاليف إلى أدنى حد ممكن فيجب استخدام وحدت

، وهذا ما نالحظة عند رسم دالة 2Xوحدة من المادة الخام  14واستخدام  1Xالمادة الخام 
 الهدف.
 
 
 
 
 

 سيكون  في المثال السابق عندها (.Max)في حالة تكبير  Zكانت  إذا(: 8-2ُمالحظة )
منطقة الحل االمثل غير محدد من األعلى، فهي ُتعبر عن  بسبب أنالحل غير محدد 

أرباح أو منفعة فال يوجد من الناحية العملية أرباحًا أو منفعة ال نهائية، وُيمكن لمثل هذا 
 األمر أن يقع فقط في المسائل النظرية للبرمجة الخطية.

 
 الطريقة العامة لتحليل مسا ل البرمجة الخطية  2-8

General Form for L.P.P. Analysis 
ُيمكن استخدامها لحل  (الرسمطريقة البيانية )طريقة اللقد تم اإلشارة سابقًا إلى أن 

مسائل البرمجة الخطية بمتغيرين، ومع أنه من الناحية النظرية ُيمكن استخدامها لحل 
مسائل البرمجة الخطية بثالث متغيرات، إال إنُه من الصعب إجراء ذلك عمليًا بسبب 

في الفضاء األقليدي، كذلك فإن كثيرًا من ثالثية اإلبعاد مل مع األشكال الهندسية التعا
مسائل البرمجة الخطية في الواقع العملي تتضمن عددًا كبيرًا من المتغيرات مما يجعل 

Let Z=2X1 +8X2 = 116 
X1 X2  
0 14.5 (0,14.5) 
58 0      (58,0) 

 

Let Z=2X1 +8X2 = 160 
X1 X2  
0 20 (0,20) 
80 0 (80,0) 
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الطريقة البيانية عاجزة عن التعامل مع هذِه المسائل، لذلك تعتبر الطريقة العامة 
( طريقة رياضية ذات كفاءة عالية في إيجاد Simplex Method )السمبلكس )الُمبسطة( أو

 .مجة الخطية بأي عدد من المتغيراتالحل لمسائل البر 
لقد طورت هذِه الطريقة من قبل عالم الرياضيات األمريكي جورج دانتبرج عام 

 Extreme)م، وتعتمد هذِه الطريقة أساسًا على نظرية النقطة الُمتطرفة )الحدية( 1947

Point) وتستخدم خوارزمية تكرارية ،(Iterative Algorithm)  نستطيع بموجبها أن ُنحسن
قيمة دالة الهدف بالتدريج من خالل االنتقال من نقطة ُمتطرفة إلى أخرى ُمجاورة لها 

  .(1)حتى يتم الوصول للنقطة التي يتعذر بعدها تحسين قيمة دالة الهدف
 
 Simplex Method المبسطةطريقة السمبلكس  2-8-1

جعل يول ان مقباي ُمعيادائال ابتاداء بحاادأها على االبتاي مباة فاذِه الطريقاط هاتستنب
رفة )عادةَ نقطة األصل(، ااط الُمتطااد النقاد أحاعن كمتغيرات أساسية S)i(المتغيرات الوهمية 

وجعل المتغيرات األصلية  (Identity Matrix (I))بشرط أن تكون مصفوفة معامالتها أحادية 
ثم نستمار بأسلوب تكاراري دوري في تطويار هاذا ، j(X  =0(كمتغيرات غير أساسية، أي 

نحتاج هنا إن  الحال إلاى أن نحصل بعاد عاادد ُماعيان مان الخطوات على الحل األمثل.
 m ، حيثُ jX ≤ 0رات الموجبة امن المتغي mل اوفي كل مرحلة على األق يكون هناك دوماً 

  .(3( )2)اً ود المسألة، وبخالفه يكون الحل ُمفككادد قياُتمثل ع

                                  
خوارزميات وبرامج حاسوبية"، دار وائل للنشر، الطبعة  –العمليات (، "بحوث 1990( النائب، إبراهيم، وباقية، أنعام، )1)

 .40األولى، األردن، ص 
 .45، ص مصدر سب  ذكرهسالم،  محمد الصفدي،( 2)

(3) Hamdy A. Taha, (2007), Op. Cit., p. 90. 
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مما تتميز بِه طريقة السمبلكس هو أن عدد التكرارات الالزمة لحل أي برنامج خطي 
، ويرجع ذلك إلى أن عدد القيود في أي برنامج خطي هو عدد (Finite)هو عدد ُمنتِه 

ُمنتِه مما ينتج عنُه أن عدد النقاط الُمتطرفة يتم تحديدها بتقاطع أثنين أو أكثر من هذِه 
 الطريقة تتلخص باآلتي:القيود، وخطوات هذه 

 كتابة المسألة بالصيغة القياسية. .1
 :( اآلتي2-2)موضح في جدول كما  بشكلها العاموضع المسألة القياسية  .2

All 
B.V. 

 متغيرات دالة الهدف
Right Hand 
Side (RHS) 

المتغيرات 

 األساسية
 معامالت المتغيرات في القيود

قيم المتغيرات 

 األساسية

متغير دالة 
  دالة الهدف معامالت متغيرات  Zالهدف 

 قيمة دالة الهدف
Z 
 جداول الحل بطريقة السمبلكس المبسطة( يوضح الشكل العام ل2-2جدول )

 
 :بالترتيب اآلتي ييتم تكوين جدول الحل األول

وهي  (Basic Variables (BV))العمود األول ويسمى عمود المتغيرات األساسية  •
متغيرات صناعية(  أو)سواء كانت متغيرات مساعدة  جميع المتغيرات الوهمية

والتي نبدأ بها  قيود المسألة عند تحويلها للصيغة القياسيةالتي تم إضافتها ل
ز متغير دالة الهدف وعادًة ، وفي الجزء األسفل لهذا العمود يتم وضع رمالحل

 .(Z)نستخدم الرمز 
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 All)يتضمن في جزءِه األعلى جميع رموز متغيرات دالة الهدف  العمود الثاني •

Variables) ونضع معامالتها الموجودة في القيود في الجزء األوسط كاًل في ،
   مكانِه، أما في الجزء األسفل فنضع معامالت متغيرات دالة الهدف.  

لجميع قيود المسألة  (Right Hand Side (RHS)) معامالت الجانب األيمنعمود  •
 .ة(عتياديضافة إلى قيمة دالة الهدف )المساوية للصفر في الحالة االإ
 .عداده خالل مراحل الحل(ا )يتم  وهو العمود األخير (Ratio)عمود النسبة  •
صف  وأدالة الهدف  تمعامالبصف  (2-2) خير من الجدولالصف األيدعى  •

(Z). 
وهاو صاحاب أكبار رقام سالاب مان  (Pivot Column)نحادد العماود الرئيساي  .3

وهاو يعناي دخاول متغيار هاذا العماود الحال، ويسماى المتغيار الداخال  (Z)صاف 
(Entering Variable (EV)). 

 Leaving)الذي ُيمثل المتغير الخارج  (Pivot Row)نحدد الصف الرئيسي  .4

Variable (LV))  أصغر رقم موجب في عمود النسبة يقابلوهو (Ratio) ، والذي
 :المعادلةيتم حسابُه وفق 

Ratio =
RHS Column

Pivot Column
 

على معامالت العمود الرئيسي الداخل  (RHS)أي حاصل قسمة معامالت عمود 
 .(Zستثناء قيمة دالة الهدف ا)ب

محل رمز المتغير الخارج، ويتم  (BV)وضع رمز المتغير الداخل في عمود  يتم .5
  تعديل قيم معامالت الصف الرئيسي الجديد )الداخل( وفق المعادلة:

العنصر المحوري ÷ الصف الرئيسي القديم  معامالتالصف الرئيسي الجديد =  معامالت
 تقاطع الصف الرئيسي مع العمود الرئيسي(جاء من )
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Modification of main New = Old Pivot row ÷ Pivot number 
 

الرقم الذي  –أي صف قديم )صف غير رئيسي(  معامالت=  معادلة تعديل باقي الصفوف
 الصف الرئيسي الجديد  معامالت× يقع في تقاطع هذا الصف مع العمود الرئيسي  

(
Modification

New row
) = (Old row) − (

Pivot column
coefficient

) ∗ (
New pivot

row
) 

وللحكم على أن الجدول األخير هو  جديد،يتم تكوين الجدول العند هذِه المرحلة  .6
 :تيةنطبق الشروط اآل جدول الحل األمثل من عدمهِ 

 (Z)صف  فيجب أن تكون جميع قيم (.Max)من نو   دالة الهدفإذا كانت   •
أما صفر أو موجبة، وإذا كان هنالك على األقل قيمة واحدة سالبة فإن الحل 
غير أمثل، لذا يتم البحث عن حل مقبول جديد يحقق هذا الشرط، ويتم ذلك 

يتم اختيار المتغير و بجعل أحد المتغيرات غير األساسية كمتغير أساسي 
لتحديد المتغير و  ،(Z) الذي يناظر أكبر رقم سالب في صف (EV) الداخل
على معامالت المتغير الداخل  (RHS)يتم قسمة عناصر العمود  (LV) الخارج

 األصغر. (Ratio)األكبر من صفر فقط، واختيار النسبة 
 (Z)صف  فيجب أن تكون جميع قيم (.Min) من نو  دالة الهدفإذا كانت   •

فإن الحل أما صفر أو سالبة، وإذا كان هنالك على األقل قيمة واحدة موجبة 
غير أمثل، لذا يتم البحث عن حل مقبول جديد، إذ يتم اختيار المتغير الذي 

واعتباره كمتغير داخل، أما المتغير  (Z) يناظر أكبر رقم موجب في صف
 .(.Max)الخارج فيتم اختياره بنفس الطريقة المستخدمة في حالة 

 .حتى الوصول إلى الحل األمثل (6)إلى  (3)تكرار الخطوات من  .7
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 باستخدام الطريقةالتالية أوجد الحل األمثل لمسألة البرمجة الخطية (: 18-2)مثال 
 .(Simplex) مبسطةال

Max. Z= 3X1 + 2X2 
Sub. to 
 –X1 + 2X2  ≤ 4 
 3X1 + 2X2 ≤ 14 
   X1 –   X2  ≤ 3 

     X1 , X2  ≥ 0 

نعمل على ، ثم المتغيرات الوهمية: نحول المسألة إلى الصيغة القياسية بإضافة الحل
 :جدول الحل األساسي المقبول األولترتيبها لتكون جاهزة للوضع في 

Max. Z +3X1 +2X2 +0S1 +0S2 +0S3  
Sub. to 
 –X1 + 2X2 + S1 = 4 
 3X1 + 2X2 + S2 = 14 
   X1 –  X2 + S3 = 3 
       X1, X2, S1, S2, S3 ≥ 0 

بعد تحويل المسألة إلى النموذج القياسي، نضع جميع معامالت المتغيرات األساسية 
الذي ُيعطي أفضل تحسين  وغير األساسية في جدول السمبلكس ونحدد المتغير الداخل

حدد ، ونُ )-3( هومعامل 1Xوهو  Zفي صف يملك أكبر قيمة سالبة و  لقيمة دالة الهدف
فإذا لم نجد ، 3Sوهو   = Ratio)3(المتغير الخارج الذي يملك أقل نسبة حاصل قسمة 

ليه حاًل إكان الحل الذي وصلنا أصفار أو موجبة(  Z)جميع قيم صف مثل هذا المتغير 
 أمثليًا )هذا هو معيار التوقف في التكرار أو األستمرار(.

–X1 + 2X2 + S1 = 4 
3X1 + 2X2 + S2 = 14 
  X1 –  X2 + S3 = 3 
Z -3X1 -2X2 +0S1 +0S2 +0S3 =0 
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في معادلة وأصفار في بقية  (1+)إن الُمتغير األساسي هو الُمتغير الذي ُمعاملُه 
المعادالت )القيود ودالة الهدف(، وُنميز المتغيرات األساسية في الحل الحالي بأنها تلك 

قيمها تظهر و ، S2, S1S ,3وهااي  (Basic Variables)في العمود األول  ةالمتغيرات المكتوب
وكل متغير ال يظهر في عمود المتغيرات األساسية ُيعتبر غير ، (RHS)في عمود الحل 

 .X1X ,2في الحل الحالي وهي  (Basic Var-Non)أساسي 
 

  
All 

B.V. 
 X1       X2         S1         S2       S3 RHS Ratio 

S1 
S2 
S3 

-1         2         1          0        0 
 3          2        0          1         0 
 1         -1       0          0         1 

4 
14 
3 

 يهمل
14/3=4.67 

3/1= 3 
Z -3        -2        0          0        0       0 

 

 
 

عندما يتم تقسيم قيم عمود  (Ratio)(: نكتب العبارة يهمل في عمود 9-2ُمالحظة )
(RHS)  في عمود المتغير الداخل، حيث ال يصح التقسيم )أو صفرية( على قيمة سالبة

ولهذا نكتب يهمل مقابل تلك القيمة وال ُتأخذ بالحسبان عند )أو الصفر( على السالب 
 تحديد المتغير الخارج، وكما تم ُمالحظة ذلك في الجدول األول والثاني من الحل.

 
ار نقطة األصل كحل يختيوضح عملية أ جدول الحل األساسي المقبول األولإن 

بتدائي والتي نحصل عليها بإعطاء جميع متغيرات القرار األصلية )وهي متغيرات النموذج ا

 األساسي المقبول األولجدول الحل 

 العنصر المحوري  الصف المحوري  العمود المحوري  أقل حاصل قسمة

 المتغير الداخل

المتغير 
 الخارج



 الثانيالفصل  نماذج البرمجة الخطية
 

- 78 - 
 

صفر، حيُث نبدء بالحل  ةاألصلي قبل كتابته بالشكل القياسي( في النموذج القيم
0=2=X1X 0حل أساسي يجعل قيمة دالة الهدف في الجدول األولي هي  هوZ=  وقيم

، ونكمل إجراء العمليات المحورية 3S=3و  2S=14و  1S=4اسية هي المتغيرات األس
 .التاليليتكون لدينا جدول الحل األساسي المقبول الثاني 

نتقال من الجدول األول إلى ُيمكن توضيح مجمل العمليات المحورية الالزمة لإل
 :اآلتيالثاني بالشكل 

الذي يستبدل بالمتغير  3Sمعادلة تعديل الصف الرئيسي )صف المتغير الخارج  •
 (:1Xالداخل 
÷ الصف الرئيسي القديم  معامالت=  )الصف أو القيد الثالث( الصف الرئيسي الجديد معامالت

 العنصر المحوري 
New Row3 (R3) = Old R3 ÷ Pivot no. ➔ New R3 = Old R3 ÷ 1 
=

1

1
           

−1

1
          

0

1
          

0

1
          

1

1
          

3

1
 

 عناصر الصف الثالث الجديد ➔ 3      1       0       0      1-        1 =

والصف الثاني ُيمثل  1Sتعديل باقي الصفوف )الصف األول ُيمثل المتغير  معادالت •
 (:2Sالمتغير 

 في يقع الذي الرقم – 1Sاألول القديم  صفال معامالت=  األول الجديد لصفا مالتمعا ✓
  3R الجديد الرئيسي الصف معامالت×   )-1(وهو  الرئيسي العمود مع الصف هذا تقاطع

New R1 = Old R1 – (-1) × New R3 ➔ New R1 = Old R1 + New R3 
➔ Old R1 = -1      2      1      0      0      4 
   New R3 =  1     -1      0      0      1      3 
              + -------------------------- 
   New R1 =  0      1       1      0      1      7 صف1 الجديد في الجدول الثاني 
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 في يقع الذي الرقم – 2Sالقديم  الثاني صفمعامالت ال=  الجديد الثاني لصفا مالتمعا ✓
  3R الجديد الرئيسي الصف معامالت×   )3(وهو  الرئيسي العمود مع الصف هذا تقاطع

New R2 = Old R2 – 3 × New R3  
➔   Old R2 =  3      2      0      1      0      14 
-3×New R3 = -3     3       0      0     -3     -9 
              + --------------------------- 
     New R2 =  0      5      0      1     -3      5 صف2 الجديد في الجدول الثاني 

 
 هذا تقاطع في يقع الذي الرقم – Zالقديم  الرابع صفمعامالت ال=  الجديد Z صف مالتمعا ✓

  3R الجديد الرئيسي الصف معامالت×   )-3(وهو  الرئيسي العمود مع الصف
New R4 = Old R4 – (-3) × New R3 ➔ New R4 = Old R4 + 3×New R3 
➔  Old R4 = -3      -2      0      0      0      0 
 3×New R3 =   3      -3      0      0      3      9 
              + --------------------------- 
    New R4 =  0      -5       0      0      3      9 صف4 الجديد في الجدول الثاني 
 

  

All 
B.V. 

X1       X2        S1        S2       S3 RHS Ratio 

S1 
S2 
X1 

0         1         1         0         1 
0         5         0         1        -3 
1        -1         0         0         1 

7 
5 
3 

7 
1 
 يهمل

Z 0        -5        0         0         3       9 

 

 جدول الحل األساسي المقبول الثاني
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أما  1X=3و  2S=5و  1S=7م المتغيرات األساسية اوقي  = 9Zدف اة الهاة دالاإن قيم
ونكمل العمليات المحورية ليتكون لدينا  ،2X=0و  3S=0المتغيرات غير األساسية هي قيم 

وهذا يدل  Zبسبب وجود قيم سالبة في صف التالي جدول الحل األساسي المقبول الثالث 
ونحدد المتغير ، 2Xوحدات نقدية لكل قيمة جديدة إلى  5 ب Zمكانية تحسين قيمة إعلى 

ونحدد المتغير  ،)-5( هومعامل 2Xوهو  Z الذي يملك أكبر قيمة سالبة في صفالداخل 
 .2Sوهو  =Ratio)1(الخارج الذي يملك أقل نسبة حاصل قسمة 
بالشكل نتقال من الجدول الثاني إلى الثالث فهي أما العمليات المحورية الالزمة لال

 التالي:
الذي يستبدل بالمتغير  2Sمعادلة تعديل الصف الرئيسي )صف المتغير الخارج  •

 (:2Xالداخل 
New R2 = Old R2 ÷ 5 (Pivot no.)  
=

0

5
           

5

5
          

0

5
          

1

5
          

−3

5
          

5

5
 

= 0           1        0          1

5
          −3

5
الجديد عناصر الصف الثاني ➔ 1            

 
 تعديل باقي الصفوف: معادالت •

New R1 = Old R1 – 1 × New R2  
➔ Old R1 = 0      1      1      0      1      7 
- New R2 = 0      − 1       0        −1

5
        3

5
      − 1 

              + -------------------------- 
   New R1 = 0         0        1        −1

5
         8 

5
 صف1 الجديد في الجدول الثالث  6        
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New R3 = Old R3 – (-1) × New R2 ➔ New R3 = Old R3 + New R2 
➔ Old R3 = 1     -1      0      0      1      3 
   New R2 = 0          1        0          1

5
         −3

5
        1 

              + --------------------------- 
   New R3 = 1          0        0          1

5
          2

5
 صف3 الجديد في الجدول الثالث   4         

 
New R4 = Old R4 – (-5) × New R2 ➔ New R4 = Old R4 + 5×New R2 
➔  Old R4 = 0    -5      0      0       3      9 
 5×New R2 = 0     5       0      1     -3      5 
              + --------------------------- 
    New R4 = 0      0      0      1      0      14  صف4 الجديد في الجدول الثالث 

 
 

All 
B.V. 

X1         X2          S1          S2        S3 RHS 

S1 
X2 
X1 

0           0           1        -1/5       8/5 
0           1           0         1/5      -3/5 
1           0           0         1/5       2/5 

6 
1 
4 

Z 0           0           0           1          0 14 
 
موجبة أو صفرية وهذا  Zف اام صااع قيامياظ أن جاااله ُنالحاادول الثالاث أعاان الجام
لهذا  بالحل،ستمرار ن يرجى مان االااك تحساس هنال وليال األمثاللح ناولااى وصادليل عل
وأن الحال األمثال هاو  ،األمثل الثالث بجدول الحل جدول الحل األساسي المقبوليدعى 

)14(Max. Z=  1=4 وأن قيم متغيرات القرار تساويX  2=1 وX ستغللم يُ  وهناك فائض 
 .1S=6في القيد األول مقدارة 

 (األمثل) الثالث جدول الحل األساسي المقبول
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 طريقةالباستخدام التالية أوجد الحل األمثل لمسألة البرمجة الخطية  (:19-2مثال )
 .(Simplex) العامة

Min. Z= –5X1 – 3X2 + 2X3 

Sub. to 
 X1 +   X2 +   X3  ≤ 5 
 X1  – 2X2 – 2X3 ≤ 4 
        3X1 + 3X2 + 2X3 ≤ 15 

      X1 , X2 , X3 ≥ 0 

 :الحل
Min. Z= –5X1–3X2+2X3+0S1+0S2+0S3 
Sub. to 
 X1 +   X2 +   X3 + S1 = 5 
 X1  – 2X2 – 2X3 + S2 = 4 
        3X1 + 3X2 + 2X3 + S3 = 15 
         X1, X2, X3, S1, S2, S3 ≥ 0 

 
 

All 
B.V. 

X1        X2       X3      S1      S2     S3 RHS Ratio 

S1 
S2 
S3 

 1        1         1       1       0       0 
 1       -2        -2      0       1       0 
 3        3         2       0       0        1 

5 
4 
15 

5/1=5 
4/1=4 
15/3=5 

Z  5        3        -2      0        0       0      0 

 المقبول األول ياألساسجدول الحل 

 X1 +   X2 +   X3 + S1 = 5 
 X1  – 2X2 – 2X3 + S2 = 4 
3X1 + 3X2 + 2X3 + S3 = 15 
Z+5X1+3X2-2X3+0S1+0S2+0S3=0 
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=X15=3, S4=2, S5=1, S0Z ,1=0 ,أن الحل األساسي المقبول للجدول األولي هو 

0=3, X0=2X  وألنه هنالك قيم موجبة في صفZ  لهذا نختار أكبر رقم موجب ليصبح
، وذلك (5وهو  Z)يقابل أكبر رقم موجب في صف  1Xهو و المتغير الداخل  وه متغيرهُ 

 Ratio)يقابل أقل حاصل قسمة في عمود  2Sوالخارج  Minألن دالة الهدف من نو  

 للحصول على الجدول الثاني.التالية ونكمل العمليات المحورية ( 4وتساوي 
 

الذي يستبدل بالمتغير  2Sمعادلة تعديل الصف الرئيسي )صف المتغير الخارج  •
 (:1Xالداخل 

New R2 = Old R2 ÷ 1  

 معادالت تعديل باقي الصفوف: •
New R1 = Old R1 – 1 × New R2  
New R3 = Old R3 – 3 × New R2  
 
New R4 = Old R4 – 5 × New R2  
➔    Old R4 =   5      3     -12      0        0       0       0 
 -5×New R2 = -5     10      10       0      -5       0     -20 
              + ------------------------------------ 
      New R4 =  0      13      8        0      -5       0     -20  
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All 
B.V. 

X1      X2        X3     S1     S2    S3 RHS Ratio 

S1 
X1 
S3 

 0       3         3      1     -1      0 
 1      -2       -2      0       1      0 
 0       9         8      0      -3     1 

1 
4 
3 

1/3 
 يهمل
1/3 

Z  0      13        8      0      -5     0     -20 
 

=X3=3, S4=1, X1=1, S20-Z ,2=0 ,أن الحل األساسي المقبول للجدول الثاني هو 

,0=2,S0=3X  وألنه هنالك قيم موجبة في صفZ  لهذا نختار أكبر رقم موجب ليصبح
( والخارج 13وهو  Z )يقابل أكبر رقم موجب في صف 2Xهو و المتغير الداخل  وه متغيرهُ 

1S  يقابل أقل حاصل قسمة في عمود(Ratio  1/3وتساوي ) ونكمل العمليات المحورية
 للحصول على الجدول الثالث.التالية 

الذي يستبدل بالمتغير  1Sمعادلة تعديل الصف الرئيسي )صف المتغير الخارج  •
 (:2Xالداخل 

New R1 = Old R1 ÷ 3  

 معادالت تعديل باقي الصفوف: •
New R2 = Old R2 – (-2) × New R1  
New R3 = Old R3 – 9 × New R1  
New R4 = Old R4 – 13 × New R1  

 
 
 

 جدول الحل األساسي المقبول الثاني
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All 
B.V.  X1      X2      X3      S1      S2       S3 RHS 

X2 
X1 
S3 

 0       1        1      1/3    -1/3      0 
 1       0        0      2/3      1/3      0 
 0       0       -1      -3        0       1 

1/3 
14/3 

0 
Z  0       0       -5   -13/3    -2/3      0 -73/3 

 

سالباة أو صفرياة وهاذا  Zاع قيام صف ااظ أن جمياااله ُنالحاث أعاااادول الثالااان الجاااما
ل، وأن ارار بالحاستمن االاى مايرجن ااك تحساس هنال وليااال األمثاول للحااادليل على الوص

وأن قيم متغيرات القرار تساوي  (Min. Z= -73/3 = -24.33)و اال هاال األمثاالح
4.67= 14/3=1X 2 =1/3 =0.33 وX  3=0وS . 

 
لتحديد المتغير  (Ratio)(: عندما تتساوى قيم حاصل القسمة في عمود 10-2ُمالحظة )

مساوية للصفر  (RHS)الخارج، فإن ذلك سيجعل قيمة المتغير )الذي لم يخرج( في عمود 
، وهذا ما شاهدناه في جدول الحل األمثل للمتغير الالحق لهذِه الخطوةفي الجدول 
 .3S=0األساسي 

 

في حالة وجود  (Artificial Variables)(: تستخدم المتغيرات الصناعية 11-2ُمالحظة )
(، وذلك لتحقيق شرط االبتداء بالحل =( أو )≤على األقل قيد واحد في المسألة بشكل )

وهو توفر المصفوفة األحادية كشرط للحل األساسي األولي المقبول، إذ تضاف هذه 

 (األمثل) الثالث المقبولجدول الحل األساسي 
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وتعامل  iR ≤ 0 حيثُ  ، iR ا النو  ويرمز لهذه المتغيرات باالمتغيرات إلى القيود من هذ
 مثل ما تم معاملة المتغيرات الوهمية. 

 يوجد أسلوبان لحل مسائل البرمجة الخطية من هذا النو  هي:
 Big M-Techniqueالكبيرة  Mأسلوب  (أ
  Two-Phase Simplex Method المرحلتين طريقة السمبلكس ذات (ب

 
 Big-M Technique الكبيرة Mأسلوب  2-8-2

( أو ≤إلى القيود من نو  ) iR صطناعيةاال المتغيراتسلوب إضافة يتم بهذا اال
إذا كانت دالة الهدف  (M-)(، ثم تضاف هذه المتغيرات إلى دالة الهدف بمعامل =)

Max.  وبمعامل(+M)  إذا كانتMin. إذ أن ،(M)  يمثل عدد موجب كبير جدًا وقد يدعى
يسمى هذا األسلوب ، ولهذا السبب قد (∞→M)حيث  (Penalty Cost)الجزاء كلف ب
  .(1)سلوب الجزاءاب
 

 اآلتي: الخطيةالبرمجة  لنموذج (Big-M)سلوب ابأوجد الحل األمثل  :(20-2مثال )
Max. Z= 5X1 + 2X2 
Sub. to 
 X1 + X2  ≤ 10 
 X1         = 5 

     X1 , X2 ≥ 0 
 

 ناعية:طصيتم تحويل المسألة إلى الصيغة القياسية بإضافة المتغيرات الوهمية واإل الحل:
                                  

(1) Ibid, p. 104. 
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Max. Z= 5X1 + 2X2 + 0S1 – MR2   →   Z - 5X1 - 2X2 + 0S1 + MR2 = 0 
Sub. to 
 X1 + X2  + S1      = 10 
 X1             + R2 = 5 

     X1 , X2 , S1 , R2  ≥ 0 
 

في معادلة  (1+)ن يكون كل متغير أساسي معامله القياسية أإن من شروط الصيغة 
في  +)1(حيث معامله  )1S(وأصفار في بقية المعادالت، هذا االمر متحقق مع المتغير 

فمعامله  )2R(القيد األول ومعامالته أصفار في دالة الهدف والقيد الثاني، أما المتغير 
، ولجعل (M+)في القيد الثاني وصفر في القيد األول أما في دالة الهدف فمعامله  (1+)

ونجمع هذا القيد مع دالة الهدف  (M-)القيمة األخيرة صفراً فيتم ضرب القيد الثاني بالقيمة 
 ة لنحصل على دالة الهدف الجديدة اآلتية:القديم
 

Z - 5X1 - 2X2 + 0S1 + MR2 = 0 
   - MX1                 - MR2 = -5M 
----------------------------- 
Z + (-M-5) X1 - 2X2 + 0S1 + 0R2 = -5M 

 
في جدول الحل األساسي المقبول  Zصف نضع معادلة دالة الهدف الجديدة في 

 األول اآلتي:
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All 

B.V. 
    
  X1        X2       S1       R2 

RHS Ratio 

S1 
R2 

   1         1         1         0 
   1         0         0         1 

10 
5 

10 
5 

Z -M-5     -2         0        0        -5M 
 

وهي  Zفي صف  Mقيمة سالبة إلى يقابل أكبر الذي  1Xهو للحل المتغير الداخل 
)5-M-(   ألن دالة الهدف من نوMax. ، 2والخارجR  يقابل أقل حاصل قسمة في الذي

 للحصول على الجدول الثاني.التالية ونكمل العمليات المحورية  ،5وتساوي  Ratioعمود 
الذي يستبدل بالمتغير  2Rمعادلة تعديل الصف الرئيسي )صف المتغير الخارج  •

 (:1Xالداخل 
New Row2 = Old Row2 ÷ 1  

 معادالت تعديل باقي الصفوف: •
New Row1 = Old Row1 – 1 × New Row2  
 
New Row3 = Old Row3 – (-M-5) × New Row2  
➔        Old Row3 = -M-5     -2       0        0        -5M 
 (M+5)×New Row2 =  M+5       0       0       M+5     5M+25 
                      + -------------------------------- 
          New Row3 =    0        -2       0      M+5        25  

 
 
 

 جدول الحل األساسي المقبول األول
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All 
B.V. 

  
 X1       X2        S1       R2 

RHS 

X2 
X1 

 0         1         1        -1 
 1         0         0         1 

5 
5 

Z  0         0         2       3+M         35 

 
في قيمة ن اتحس وال نتوقع وجودر اصفأاة أو موجب Zاع قيام صف ان جمينتوقف أل

 . =35Max. Zو  X 5=1X  ,2=5 الحل األمثل هو ، وأندالة الهدف
  

مساوية للصفر في جدول الحل األمثل، أما  iR(: يجب أن تكون قيمة 21-2ُمالحظة )
 فإن الحل غير مقبول. موجبة تهاإذا كانت قيم

 
 
 
 

     All 
B.V.  X1      X2       S1       R2 RHS Ratio 

S1 
X1 

 0        1        1       -1 
 1        0        0        1 

5 
5 

5 
 يهمل

Z  0       -2        0     5+M           25 

 جدول الحل األساسي المقبول األمثل

 جدول الحل األساسي المقبول الثاني
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 اآلتي: الخطيةالبرمجة  لنموذج Big-Mسلوب ابأوجد الحل األمثل (: 21-2مثال )
2+ X 1Min.  Z = 4X 

Sub. to 
 3X1 +   X2  = 3 
 4X1 + 3X2  ≥ 6 
   X1 + 2X2 ≤ 4 

     X1 , X2 ≥ 0 
 الحل:

Min. Z= 4X1 +X2 +0S2 +0S3 +MR1 +MR2    
➔  Z -4X1 -X2 +0S2 +0S3 -MR1 -MR2 = 0 

Sub. to 
 3X1 +   X2           + R1          = 3 
 4X1 + 3X2 – S2          + R2 = 6 
   X1 + 2X2      + S3            = 4 

  X1 , X2 , S2 , S3 , R1, R2   ≥ 0 
 

 2Rو  1R األساسيين مع المتغيرين ةُنالحظ إن شروط الصيغة القياسية غير متحقق
يتم ضرب وليست صفر، ولكي نجعلها صفرًا  (M-)ألن معامالتهما في دالة الهدف هي 

ونجمعهما مع دالة الهدف القديمة لنحصل على دالة  (M+)القيد األول والثاني بالقيمة 
 الهدف الجديدة اآلتية:

 Z - 4 X1 -     X2 + 0S2 + 0S3 - MR1 - MR2 = 0 
          3MX1 +   MX2                  + MR1               = 3M 
          4MX1 + 3MX2 – MS2                  + MR2 = 6M 

--------------------------------------------- 
Z + (7M-4) X1 + (4M-1) X2 - MS2 + 0S3 + 0R1 + 0R2 = 9M 
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في جدول الحل األساسي المقبول  Zصف نضع معادلة دالة الهدف الجديدة في 
 األول اآلتي:

 
 

All 
B.V. 

  X1       X2       S2     S3      R1    R2 RHS Ratio 

R1 

R2 

S3 

   3        1        0       0       1      0 

   4        3       -1       0       0      1 

   1        2        0       1       0      0 

3 

6 

4 

1 

3/2 

3 

Z 7M-4   4M-1   -M      0       0      0       9M 
 

وهي  Zفي صف  Mقيمة موجبة إلى يقابل أكبر الذي  1Xهو للحل المتغير الداخل 
)4-M7(   ألن دالة الهدف من نو.inM ، 1والخارجR  يقابل أقل حاصل قسمة في الذي

 الجدول الثاني.للحصول على التالية ونكمل العمليات المحورية  ،1وتساوي  Ratioعمود 
الذي يستبدل بالمتغير  1Rمعادلة تعديل الصف الرئيسي )صف المتغير الخارج  •

 (:1Xالداخل 
New Row1 = Old Row1 ÷ 3  

 معادالت تعديل باقي الصفوف: •
New Row2 = Old Row2 – 4 × New Row1  
New Row3 = Old Row3 – 1 × New Row1  
New Row4 = Old Row4 – (7M-4) × New Row1  
 
 

 جدول الحل األساسي المقبول األول
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All 

B.V. 
 
X1     X2       S2      S3       R1        R2 

RHS Ratio 

X1 
R2 
S3 

1      1/3       0       0       1/3        0 
0      5/3      -1      0      -4/3        1 
0      5/3       0       1      -1/3        0 

1 
2 
3 

3 
6/5 
9/5 

Z 0    -M     0      0    2M+4 

 
وهي  Zفي صف  Mقيمة موجبة إلى يقابل أكبر الذي  2Xالمتغير الداخل هو 

)5

3
𝑀 + 1

3
 ،6/5وتساوي  Ratioيقابل أقل حاصل قسمة في عمود الذي  2Rوالخارج ، )

 .لثللحصول على الجدول الثاالتالية ونكمل العمليات المحورية 
الذي يستبدل بالمتغير  2Rمعادلة تعديل الصف الرئيسي )صف المتغير الخارج  •

 (:2Xالداخل 
New Row2 = Old Row2 ÷ 5

3
 

 معادالت تعديل باقي الصفوف: •
New Row1 = Old Row1 – 1

3
 × New Row2  

New Row3 = Old Row3 – 5

3
 × New Row2  

New Row4 = Old Row4 – (5

3
M + 1

3
) × New Row2  

 

 

 

3

1
M

3

5
+

3

4
M

3

7
+−

 جدول الحل األساسي المقبول الثاني
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All 
B.V. 

 X1     X2      S2      S3       R1           R2 RHS 

X1 
X2 
S3 

 1       0      1/5      0       3/5         -1/5 
 0       1     -3/5     0      -4/5          3/5 
 0       0       1       1         1            -1 

3/5 
6/5 
1 

Z  0       0      1/5     0              18/5 

 

في قيمة ن اتحس وال نتوقع وجودر اصفأة أو سالب Zاع قيام صف ان جمينتوقف أل
 .Minو  S1.2=6/5=2, X0.6=3/5=1X ,3=1الحل األمثل هو  ، وأندالة الهدف

Z=18/5=3.6  ولتأكيد ذلك يتم استخدام طريقة الرسم، والتي أعطتنا قيم متطابقة للقيم
 أعاله كما في الرسم البياني اآلتي:

 

M
5

8
− M

5

1
−−

المحددة منطقة الحل المقبول الوحيدة 
 Aبالنقطة 

 جدول الحل األساسي المقبول األمثل


