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 المقدمة

المشكالت اإلدارية  وتعاظـيتسـ باالتساع والشمولية وندرة الموارد، وازدياد الطمب، في عصرنا الحالي الذي 

و تعقد التركيب الطروحات الفكرية لمعموـ اإلدارية بشكؿ متسارع والذي إزداد فينمو و واشتداد المنافسة، 

التنظيمي واإلداري وتشابؾ األىداؼ والطموحات وما يرافؽ ذلؾ مف المخاطر. لـ يعد المدير أو متخذ القرار 

فييا قادرا عمى تحمؿ ىذه األعباء باإلعتماد عمى ما يتمتع بو مف فات وقدرات موروثة ومؤىالت مكتسبة، 

معطيات حديثة لدراسة المشكالت العممية لتحقيقؽ االستغالؿ األمثؿ لمموارد  بؿ إتجو الفكر اإلداري نحو

 .المتاحة لألىداؼ المحددة

 مف كثير حؿّ  في تبنييا يمكف كثيرة أساليب يوفر والذي، األساليب الكمية في اإلدارة باكورة الكتاب ىذا يعدّ 

 المجاؿ في أساليبو اعتمدت عندما باىراا  اا نجاح نجح قد كاف العمـ ىذا وأف خصوصاا  اإلدارية المشكالت

 والجامعات المعاىد جميع في راسيةد مادة اليـو حأصب العمـ ىذا إف الثانية، العالمية الحرب أثناء العسكري

 المجوء إلى نكوف ما أحوج النامي العالـ في اآلف ونحف ا،تخصصاتي اختالؼ عمى استثناء وبدوف العالـ في

 اعتماد عمى والعامميف الطمبة وحث مشاكمنا مف الكثير مع التعامؿ بغرض بأساليبو واالستعانة العمـ ىذا إلى

 .اإليي يتوصموف التي النتائج دقة لزيادة بحوثيـ في كميةال األساليب

 وىي العمـ، ىذا بموضوعات مكتبة جامعة الشاـ الخاصة غناءإل ي الدرجة اإلولىيأتي ف ذا الكتابى وٕانجاز

 لمختمؼ التجارية والعموـ االقتصادية العمـو ميداف فيلبكالوريوس في إدارة الموارد البشرية و ا لطمبة موجية

لى األساليب إ المدخؿ األوؿ الفصؿ تناوؿ وقد عديدة فصوؿ عمى يتضمف ىذا الكتابو  االختصاصات،

 وكيفية مفيوميا الخطية البرمجة تناوال فقدوالثالث   الثاني يفالفصم أما الكمي، التحميؿ الكمية ومراحؿ

 الخطية البرمجة مسائؿ معالجة عمى لرابعا الفصؿ ركزو  البياني، الحؿ وطريقة ليا الرياضي النموذج صياغة

 البرمجة لنموذج المقابؿ النموذج فكرة لخامسا الفصؿ وأوضح السمبميكس، طريقة باستخداـ تغيراتم بعدة
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 انفرد ولكنو الخطية البرمجة مع استمر فقد لسادسا الفصؿ أما المثمى، الحموؿ إيجاد في ومساىمتو الخطية

 التخصيص، نماذج وىي الأ النقؿ نماذج مف خاصة حالة لسابعا الفصؿ وعرض النقؿ، نماذج فكرة بتوضيح

 قد تناوؿ صفوؼ اإلنتظار.ف واألخير لثامفا الفصؿ أما
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 مدخل إلى األساليب الكمية: الفصل األول

 
 ممخص الفصل:

 طبيعة عف فكرة لمطالب إعطاءؿ مف خال األساليب الكميةيتناوؿ ىذا الفصؿ بعض المفاىيـ التأسيسية في 

  .األساليب الكمية تطور عمى ساعدت التي والعوامؿ تطبيقيا ومجاالت وتطورىا ،األساليب الكمية ومفيـو

 مخرجات واألىداف التعميمية:ال

 .داري واالقتصاديفي المجاؿ اإل األساليب الكميةالتعرؼ عمى  .1

 .األساليب الكميةتذكر المسممات األساسية في  .2

 بحوث العمميات.أو  األساليب الكميةة لظيور عمـ عرؼ عمى األسباب الرئيسالت .3

 استيعاب مصطمحات المساعدة عمى التحميؿ الكمي، وتمييز المراحؿ األساسية لمتحميؿ. .4

 .األساليب الكميةالتمكف مف شرح شروط تطبيؽ  .5

 التكاليؼ في المنظمات. وتخفيضاستيعاب مفيـو تعظيـ األرباح  .6
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    ألساليب الكميةمفيوم ا 1-1

فيي تعتمد عمى  في مجاالت متعددة ومنيا اإلدارة، األساليب الكمية مف العموـ التطبيقية الحديثة تعدّ 

شكمة مف مجموعة مف الطرؽ واألساليب العممية التي تساعد متخذ القرار عمى اختيار القرار األمثؿ لحؿ الم

ف أماـ متخذ القرار اختيارات متعددة مف البدائؿ الممكنة ففي الواقع العممي يكو  بيف الحموؿ المتعددة ليا،

دوف  مف وىذا يجعؿ مف الصعب عميو اختيار البديؿ األمثؿ ،التخاذ القرار بخصوص مشكمة معينة

ومف ىذه األدوات أسموب البرمجة الخطية  ،االستعانة بأدوات وأساليب كمية تساعده عمى اتخاذ القرار األمثؿ

  ماذج النقؿ والتخصيص وشبكات األعماؿ وغيرىا.وطريقة السمبمكس ون

عمـ و أساليب اتخاذ القرار، و وتستخدـ عدة تعبيرات لإلشارة إلى األساليب الكمية مثؿ بحوث العمميات،  

اتخاذ القرار في مجاؿ  كالتعمى المعالجة الكمية لدراسة مشاإلدارة، ...وغيرىا. وىي بشكؿ عاـ تقوـ 

اتخاذ  مشكالتمة تطبيؽ الطريقة العممية باالستعانة بالطرؽ الكمية لمعالجة وتتناوؿ بصفة عااإلدارة، 

 القرارات في مجاؿ اإلدارة.

وفي ىذا السياؽ، تـ تعريؼ األساليب الكمية بأنيا "مجموعة مف األدوات أو الطرؽ التي تستخدـ مف قبؿ  

. كما يمكف "انات المتعمقة بالمشكمةمتخذ القرار لمعالجة مشكمة ... والمفروض توفر القدر الكافي مف البي

النماذج الرياضية أو الكمية التي مف خالليا يتـ تنظيـ كافة مفردات المشكمة اإلدارية أو "تعريفيا أيضا بأنيا 

 االقتصادية والتعبير عنيا بعالقات رياضية .... ". 

 العمميػة األسػاليب فػي اسػتخداـ تشػترؾ القػرار اتخػاذ فػي الكميػة لألسػاليب السػابقة التعػاريؼ أف نالحػظ وىنػا

  عمى: التأكيد مع القرار صنع لتحسيف الرياضية والنماذج

 . المشكمة تحديد .1

 . اليدؼ تحديد .2
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 . وتقييميا البدائؿ إيجاد .3

 :أنيا وىو القرار التخاذ الكمية لألساليب تعريؼ استخالص يمكف سبؽ مما

 المشةكمة لدراسةة والرياضةيات اإلحصةا  كمةيال العممةي األسةموب خالليةا اسةتخدام مةن يةتم إداريةة عمميةة 

 . األمثل القرار البدائل التخاذ وتقييم دافھاأل وتحديد

 التطور التاريخي لألساليب الكمية 1-2

إف فكػػرة تطبيػػؽ الطريقػػة العمميػػة لحػػؿ المشػػكالت اإلداريػػة المختمفػػة يرجػػع تاريخيػػا إلػػى حركػػة اإلدارة العمميػػة 

Scientific management movement  التػػي اعتمػػدت عمػػى جيػػد كثيػػر مػػف العممػػاء فػػي أوائػػؿ القػػرف

الناتجػة عػف نمػو الصػناعة مػف ناحيػة ونقػص العمالػة مػف ناحيػة  المشػكالتالحالي الذيف كرسوا جيػدىـ لحػؿ 

وسػعت ىػذه الحركػة  ،Fredrick W. Taylorأخػر  وذلػؾ فػي الواليػات المتحػدة، وكػاف أبػرزىـ فرديػؾ تيمػور 

 أسػػيمتعمميػة محػؿ التجربػة والخطػأ والخبػرة الذاتيػة فػي اتخػاذ القػرارات اإلداريػة ، وقػد إلػى إحػالؿ األسػاليب ال

 ساسػاا أادة كفػاءة العمػؿ واآلالت. وكانػت ىذه الحركة في تطػور الفكػر اإلداري واسػتخداـ الطػرؽ الكميػة فػي زيػ

 time and motion  لكثير مف المفاىيـ والمبادئ التي تسػتخدـ حتػى اآلف فػي مجػاؿ قيػاس الوقػت والحركػة

 وغيرىا.work standards ومعدالت األداء 

 لممػرة واسػتخدمت الثانية العالمية الحرب خالؿ (العمميات بحوث)أو  ألساليب الكميةلوكانت البداية الحقيقية 

 فػي العسػكرية اإلدارة عيػدت إذ المتحػدة المممكػة فػي 1940 عػاـ في الثانية العالمية الحرب أثناء في األولى

 بالػدفاع المرتبطػة العمميػات دراسػة ميمة مختمفة اختصاصات وذوي والباحثيف العمماء مف فريؽ إلى نيابريطا

ة. المتاحػ الحربيػة لممعداتف ممك استخداـ أفضؿ عمى والتعرؼاالستراتيجية  المشكالت دراسةو  الجوي والبري

ذات اإلمكانيػات المتقدمػة  سالسػمبمكالػذي اكتشػؼ خوارزميػة  G . Dentzing ويرجػع الفضػؿ الكبيػر لمعػالـ 

سػتخداـ عمػـ بحػوث العمميػات الحربيػة فػي بريطانيػا أمػا إلػى االبرمجػة الخطيػة، ىػذا بالنسػبة  مشػكالتفي حؿ 
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رئػيس لجنػة   B .rannivarرئػيس لجنػة بحػوث الػدفاع القػومي و  B . Jamesفي أمريكا فقد كاف كؿ مف: 

مميػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ إجػػػػراء دراسػػػػات مماثمػػػػة لمدراسػػػػات األسػػػػمحة والمعػػػػدات الجديػػػػدة وراء اسػػػػتخداـ بحػػػػوث الع

، كمشػػػكمة نقػػػؿ المعػػػدات والمػػػواد المعقػػػدة المشػػػكالتخػػػاص لمعالجػػػة بعػػػض وذلػػػؾ بتكػػػويف فريػػػؽ  ،البريطانيػػػة

ي أكتػػػوبر فػػػو . المختمفػػػة وتوزيعيػػػا عمػػػى مختمػػػؼ الوحػػػدات العسػػػكرية المنتشػػػرة فػػػي منػػػاطؽ مختمقػػػة مػػػف العػػػالـ

العاـ لمقوات الجوية الثامنة برسالة إلى القػادة العمػومييف لمقػوات الجويػة  القائد  spaatzبعث الجنراؿ  1942

ؿ أوؿ يوصػػي فييػػا بوجػػوب ضػػـ مجموعػػات مػػف العممػػاء لتحميػػؿ العمميػػات فػػي وحػػداتيـ، ومػػف خػػالؿ ذلػػؾ شػػكّ 

ؿ بػػػدوره فػػػريقيف فػػػي مشػػػروعيف فريػػػؽ ليػػػذا الغػػػرض فػػػي بريطانيػػػا ثػػػـ تبعيػػػا السػػػالح البحػػػري األمريكػػػي فشػػػكّ 

 ، ونظػراا   J.ELLISA وM.philip   :األسػطوؿ العاشػر برئاسػة كػؿ مػفو معمؿ المعدات البحرية، ضخميف: 

الػػػذي تحقػػػؽ فػػػي اليػػػـو واصػػػؿ القػػػادة العسػػػكريوف اىتمػػػاميـ بيػػػذا العمػػػـ مػػػف خػػػالؿ وكالػػػة بحػػػوث  إلػػػى النجػػػاح

ا العمػـ فػػي ىػذا مػا شػػجع عمػى اسػتخداـ ىػذو والتػي تحولػت فيمػا بعػد إلػػى مؤسسػة بحػوث العمميػات،  ،العمميػات

ميمتػػو إنتػػاج المعػػدات العسػػكرية مػػف خػػػالؿ  العديػػد مػػف الػػدوؿ األخػػر  وعمػػى رأسػػيا كنػػدا التػػي شػػكمت فريقػػاا 

 فرة. ااالستخداـ األمثؿ لمموارد المتو 

عمػى إدخػاؿ ىػذا  لمشػكالتيـوبعد الحرب العالمية الثانية تشجع رجاؿ األعماؿ الذيف كانوا يبحثوف عف حمػوؿ 

 ،شػػاريع االقتصػػادية، ففػػي بريطانيػػا قػػاـ فريػػؽ مػػف الميتمػػيف بتكػػويف نػػادي بحػػوث العمميػػاتالعمػػـ فػػي إدارة الم

والتػي أشػرفت عمػى إصػدار  ،جمعيػة بحػوث العمميػات لممممكػة المتحػدةبا بعػد مػفي تووالذي اصطمح عمػى تسػمي

 ظيػر  أيضاا  المرحمة ىذه وفي. األولى مف نوعيا تعدّ والتي  1950مجمة عممية ربع سنوية، ابتداء مف سنة 

 أحد تعد التي" الخطية البرامج "استخدمت وبذلؾ ،البمداف لتمؾ االقتصادي النمو بدارسة جدي بشكؿ االىتماـ

 الحقيقػة وفػي معينػة، أىػداؼ عمى لمحصوؿ محدودة طاقات أو موارد تخصيص في العمميات بحوث أساليب

 وبذلؾ. المدروسة المشكالت في المؤثرةيرات المتغ مف واسعة مياديف لتشمؿ الرياضية األساليب تطوير تـ لقد

 مػوارد أضػيفت لػو ممػا أفضػؿ نتػائج عمػى لمحصػوؿ المػوارد ىػذه اسػتخداـ حسػف عمػى األساليب ىذه ساعدت
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 وتطػوره اإللكترونػي الحاسػب وظيػور الحاسػب عمػوـ تطػور المعقػدة المشػكالت حػؿ عمػى سػاعد ومما. جديدة

 بحوث أساليب تطوير سرعة إلى واسع نطاؽ عمى الحاسبات داـواستخ المعمومات تخزيف نظـ وتطور السريع

 يعتػذر ممػا كثيػرة حسػابية عمميػات وتتضػمف غالبػاا  معقػدة نمػاذج تكػوف قػد الرياضية النماذج إذ إف ،العمميات

 وتطويرىػا العمميػات بحػوث أسػاليب تطبيػؽ أمكف ما الحاسبات واستخداـ العموـ ىذه تطور وبدوف يدويا حميا

 .وبدقة قصير وقت في المعقدة النماذج حؿ في الحاسبة ساعدت إذ لحاليا شكميا في

 ووظائفيا األساليب الكمية ظيور أسباب 1-3

 أو تعظػيـ إلػى تيػدؼالتػي  (optimization problems) األمثميػة مشػكالت بدارسػة األسػاليب الكميػة تيػتـ

 بعضيا مستقمة المتغيرات ىذه تكوف ثبحي( الدواؿ أوالمتغيرات ) محدد عدد تمثؿ التي اليدؼ دالة تخفيض

 األمثميػة أسػاليب عرفػت لقػد .القيػود مػف مجموعػة أو أحػد خالؿ مف فيما بينيا مرتبطة أو عف بعضيا اآلخر

 وقػد. الفيزيػاء أو اليندسػية أو منيػا االقتصػاديةسػواء  المجػاالت مػف كثيػر فػي وطبقػت سػبقت عػاـ 150 منػذ

. واالسػتيالؾ لإلنتػاج الكالسيكية النظرية مجاؿ فيرائعة  نتائج مثميةاأل تحديد في الكالسيكية النظرية أعطت

 والعسػكري االقتصػادي المجػاؿ فػي األمثميػة تحديػد مجػاؿ فػي ميمػة حػاالت ظيػرت األخيػرة اآلونػة فػي أنو إال

 ىػذه تطػوير إلػى أد  ممػا األمثميػة لتحديػد الكالسػيكي األسػموب فػي حميػا يصػعب والتصػنيع العامػة والماليػة

 عػف فضػالا  ،العمميات بحوث أساليب إحد  تعد التي الرياضية البرمجة بمشكالت يعرؼ ما ضمف ساليباأل

 ،القػرارات اتخػاذ عمػى اإلدارة لمسػاعدة الكمػي التحميػؿ اسػتخداـ حػوؿ تػدور فيػي وبػذلؾ. االحتماليػة األسػاليب

 الخاصػة بالعمميػات تتعمػؽ التػي المشػكالت تمؾ لحؿ العممية واألدوات المتقدمة الرياضية األساليب مستخدمة

 .المشكالت ليذه األمثؿ الحؿ تقديـ إلى ييدؼ نظاـ بأي

 تي:اآلفي  اليوم واسع نطاق عمى واستخدامياوتطور األساليب الكمية  ظيور أسباب إجمال يمكن

بشػكؿ  عممػوا الػذيف والعممػاء البػاحثيف متابعػة العمػـ ىػذا ظيػور عمػى سػاعدت التػي العوامػؿ أىػـ لعػؿ .1
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 . المختمفة لممشكالت حموؿ إلى لموصوؿ صؿمتوا

بحػوث  عمػـ تطػور إلػى أدي مػذىؿ بشػكؿ وتطورىػا لكترونيػةاإل والحاسػبات الحاسػب عمػـ ظيػور .2

 . وأسرع أفضؿ نتائج عمى الحصوؿ أمكف إذ ،العمميات

 .العمـ ىذا نشر إلى أد  لألبحاث ونشرىا العمميات بحوث في متخصصة ولجاف جمعيات تشكيؿ .3

فػي  الكميػة األسػاليب دور وتأكيد نشر في تساعد والتي الكمية باألساليب المتخصصة اـاألقس ظيور .4

 . الرشيدة القرارات اتخاذ

 : كاآلتي األعمال ميدان في العمميات بحوث ألساليب ةالرئيس الوظائف نجمل أن يمكن

  .محميـ الحموؿ إحالؿ ليس ولكف المديريف، ومساعدة القرار اتخاذ عممية تسييؿ .1

 .اإلدارية المشكالت لمختمؼ حموؿ يرتوف .2

  .األعماؿ مياديف في العممي البحث مجاؿ في فعالة أداة تعدّ  .3

 .الكثيرة االحتياجات في مواجية فاعؿ بشكؿ الموارد تخصيص في تساعد .4

 .والتمويؿ والتسويؽ اإلنتاج في المختمفة االستراتيجيات اختيار في المساعدة .5

 .اإلدارية القرارات مف كثير في التكاليؼ تخفيض في المساعدة .6

 .المتخذة القرارات مف لمكثير الحساسية وتحميؿ الفعؿ ردود لدراسة ميمة أداة وفرت .7

 أساليب المنيج الكمي 1-4

متغير وبشكؿ مستمر  وآخر ،خر ثابتوبعضيا اآلحتمالي ذو طابع اتتصؼ ىذه األساليب بأف بعضيا     

كمي لألساليب الكمية يمكف التمييز بيف األنواع المختمفة  حسب طبيعة العامؿ الزمني، لذا وضمف منيج

ومف ىذا الجانب  ،والمستخدمة مف قبؿ متخدي القرار في مجاؿ الترشيد اإلداري أو لغرض حؿ مشكمة معينة

كؿ ىذه التسميات ، والحؿ األمثؿ.  و الحؿ األفضؿو يمكف أف تقسـ الحموؿ المطموبة إلى الحؿ الممكف، 
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ىذا  إضافة إلى األساليب الرياضية واإلحصائية المستخدمة تحت ،بحوث العممياتيمكف جمعيا تحت 

 .ذج الخزيف ونظرية القرارات ...العنواف مف برمجة خطية وشبكات عمؿ ونما

 بحوث العمميات:   -أ 

خالؿ تعني استخداـ الطريقة العممية في المفاضمة بيف البدائؿ التي يمكف اتخاذىا تجاه مشكمة معينة مف     

ومنو  المقاييس الرياضية وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى الوسائؿ المثمى التي تتناسب مع األىداؼ المطموبة.

 الوسيمة المثمى واألىداؼ.و المقاييس الرياضية، و البد مف توافر أربعة عناصر ىي: الطريقة العممية، 

اإلدارية في منظمات  المشكالتؿ التطبيؽ الرياضي لمطريقة العممية لح وبحوث العمميات تعني أيضاا     

تعبير اإلدارة العممية ليعني االعتماد المطمؽ في القرارات اإلدارية عمى أساليب  األعماؿ. وقد شاع مؤخراا 

 بحوث العمميات.

أي األخذ بكؿ الجوانب  ،مف زاوية مدخؿ النظـ المشكالتولعؿ أىـ ما يميز ىذه البحوث ىو النظرة إلى     

لمشكمة، مع استخداـ الفرؽ في تداوؿ المشكمة، إضافة إلى التركيز عمى النماذج والمعادالت ا فيالتي تؤثر 

 الرياضية واإلحصائية كوسيمة لتحديد مسار القرار الواجب اتخاذه.

ت بعض الحقيقي مف ىذه البحوث في تخفيض نسبة المخاطرة في اتخاذ القرارات، وٕاذا كان ؼويكمف اليد    

تستخدـ عمى نطاؽ واسع حتى اليوـ إال أف ضخامة منظمات األعماؿ وتعقد  ية التزاؿمف األساليب الكيف

عممياتيا اإلدارية وارتباطاتيا الداخمية والخارجية تجعؿ مف ضرورة االعتماد عمى وسائؿ عممية ضرورة ممحة 

 لتجنب احتماالت الخطأ وتحمؿ المخاطرة واإلفالس.

البحوث إال أف مجاؿ تطبيقيا واسع كما سنالحظ مف خالؿ مداخؿ وعمى الرغـ مف حداثة استخداـ ىذه     

 التطبيؽ.

 استخدام النماذج: -ب
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لموضوع معيف وفؽ  اا وصفي اا استخداـ النماذج األساس لألساليب الكمية ونعني بالنموذج عرض يعدّ     

تي يمكف التحكـ ويتـ بناء النموذج مف خالؿ معادالت تضـ مجموعة مف المتغيرات ال ،النماذج الرياضية

ومف ثـ تكويف فريؽ برئاسة المدير لمناقشة كؿ جوانب المشكمة وتقديـ  ،التحكـ فييا ال يمكفوالتي  ،فييا

 الحؿ األمثؿ.

 البرمجة الخطية: -ج

ندرة إلى  أسموب رياضي ييدؼ إلى تقرير الوضع األمثؿ الستخدامات موارد المؤسسة المحدودة ونظراا      

ألسموب األمثؿ الستخداميا لتحقيؽ أقصى ربح أو أقؿ تكمفة ممكنة. وعمى الرغـ مف الموارد البد مف ا

ومنو تـ  ،كالعالقة بيف المتغيرات مجاالت التي يصعب استخداميا فييااالنتشار الواسع إال أف ىناؾ بعض ال

 التطوير إلى ما يعرؼ بالبرمجة الديناميكية التي تتميز بطابع التالحؽ والتغير المستمر.

 نظريات االحتماالت: -د

وىذا ال يتأتى إال مف خالؿ التنظيـ الجيد  ،لمرغبة في محاولة القضاء عمى درجة عدـ التأكد ىي انعكاس    

اب احتماالت الصحة أو الخطأ أو لممعمومات وتقديميا في صورة إحصائية أو رقمية يمكف خالليا حس

 حتماالت الكسب أو الخسارة. ا

في  ومفيداا  فريداا  أسموباا  كما تعدّ  ،صورة منشقة مف صور أسموب التماثؿ تعدّ  نظرية المباريات: -ه

فتراض أف اليدؼ اإلنساني ىو تحقيؽ أقصى عائد ، وتقوـ عمى االتي تتعمؽ بالمنافسيف والمنافسة المشكالت

 قواعدوأف الطرؼ المنافس ينتيج ال ،وأف اإلنساف يتصرؼ مف واقع المنطؽ والعقالنية ،أو أدنى خسارة

ستراتيجية تحقؽ لو ي ظؿ ظروؼ معينة ومف خالؿ تطوير ا. وىي تييئ لمستخدمييا الحؿ األمثؿ فنفسيا

 أقصى عائد أو أقؿ خسارة.

ىو محاولة بناء نموذج مناظر لمواقع الفعمي لممشكمة وٕاخضاع ىذا النموذج لمتثبيت  أسموب التماثل: -و   
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المثمى ويمثؿ العقؿ اإللكتروني الوسيمة  ،لمختمفة عند كؿ تغييروالتغيير في بعض أجزائو لمشاىد النتائج ا

ستراتيجية في إلخضاع النموذج لمتجربة واختبار المؤثرات، ويمكف استخدامو في كؿ أوجو النشاطات اال

 المؤسسة.

مصفوفة و شجرة القرارات، و المصفوفات، و ** وىناؾ العديد مف األساليب الكمية مثؿ تحميؿ التعادؿ، 

 .  .والتحميؿ الشبكي...رات، القرا

 لألساليب الكمية التطبيقية المجاالت 1-5

 والزراعية قتصادية والصناعيةاال النواحي مف الكثير في لألساليب الكمية التطبيقية المجاالت مف العديد يوجد

 أىميا: ومف والتجارية

تحديػد و   والنقػؿ ع واإلنتػاجالتصػني فػي التكمفػة وتخفػيض الػربح تعظيـ إلى تؤدي إذ :الصناعية اإلدارة .1

 .المحزوف عمى والسيطرة اإلنتاجية الطاقة وزيادة اإلنتاج كمية

األمثػؿ  والتوزيػع القػرار واتخػاذ العسػكري التخطػيط مجػاؿ فػي ميمػاا  دوراا  معػبت وىي :العسكرية اإلدارة .2

 . المتاحة العسكرية لإلمكانات

 تقؿ التي البمداف ومساعدة عمى األراضي الزراعية لممياه األمثؿ التوزيع في تستخدـ :الزراعية اإلدارة .3

 والزراعػة السػكاف عمػى أفضػؿ بشػكؿ وتوزيعػو المػائي المخػزوف عمى السيطرة في الموارد المائية فييا

 .والصناعة

 ووسػائؿاإلمكانيػات  ضػمف واألدويػة التغذيػة عمميػة وضػبط المستشػفيات إدارة فػي :الخةدمات إدارة .4

 وصوؿ القطارات والطائرات. تنظيـ في وأيضاا  االنتظار، صفوؼ في ميةالدوائر الحكو  وبعض ،النقؿ

 أعمػى يحقػؽ الػذي المنػتج المتدنيػة واختيػار المحػزوف مسػتويات عنػد بالطمػب التنبػؤ :التسةويق إدارة .5

  .لممنتجات التسويقية األساليب تحديد وفي عائد
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فػي  األمثػؿ الميزانيػة وتوزيػع الػدوؿ وميزانيػة كالمصػارؼ الماليػة النػواحي فػي سػتخدـت :الماليةة اإلدارة .6

 إلى باإلضافة الماؿ رأس وزيادة لممشروع والتخطيط المنظمة لزيادة أرباح التخطيطالمختمفة و  غراضاأل

 بحوث أف عمى يدلؿ مما ،العمميات بحوث فييا تستخدـ أخر  مجاالت وىناؾ .النقدي التدفؽ تحميؿ

 العمـ ىذا وفري إذ اإلدارية المجاالت في تستخدـ كذلؾ فيي الحياة كافة مجاالت في تستخدـ العمميات

 :المناسب الوقت في المناسب القرار التخاذ الالزمة المعمومات

 .ربح وأعمى تكمفة وبأقؿ والتصنيع اإلنتاج مجاؿ في .1

 تكمفة. وبأقؿ والنقؿ التوزيع مجاؿ في .2

 .المالئمة لموظيفة المناسب الشخص الختيار وذلؾ ،التعييف مجاالت في .3

 المشػاريع لتنفيػذ الالزمػة الزمنيػة الخطػة وٕاعػداد المشػاريع متابعػة خػالؿ مػف التخطػيط مجػاالت فػي .4

 . المختمفة

 المنيج الكمي تطبيق شروط 1-6

 :اآلتي فراتو  بشرط والخدمية، منيا اإلنتاجية المؤسسات مختمؼ في تطبؽ أف يمكف األساليب الكمية إف

 التجارية أـ اإلنتاجية العممية في ذلؾ ء أكافسوا المؤسسة تستعمميا لتيا الموارد أف وتعني :الموارد محدودية

 أف خػرآ بمعنػى عمييػا، الحصػوؿ وسػيولة توفرىػا حيػث مػف الكميػة محػدودة بكونيػا تتصػؼ ذلػؾ شػابو ومػا

 أيػة فػي عمييػا الحصػوؿ يمكػف بحيػث ،كبيػرة كميػات منيػا يوجػد ال المؤسسػة تصػرؼ تحػت فرةاالمتػو  المػوارد

 العالية، الكفاءة ذات البشرية المواردو  المالية، الموارد: عمى الشرط ىذا وينطبؽ وكمفة، عناء وفد ومف لحظة

 ...(.والذىب مناجـ أو النفط فييا التي يوجد ) النادرة الموصفات ذات األراضي مساحاتو  األولية، المواردو 

 فر،االمتػو  المػورد اسػتغالؿ موجبيػاب يػتـ طريقػة أو بػديؿ مػف أكثػر ىنػاؾ أف الشػرط بيػذا يقصػد :البةدائل تعةدد

 المنتج، صنع في الداخمة األولية المواد عف وبالتحديد اإلنتاج لعممية األساسية المستمزمات عف الحديث فعند
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 اختيػار أف ىنػا بالػذكر الجدير ومف األولية، المواد ىذه الستغالؿ طريقة مف أكثر ىناؾ أف الشرط ىذا يعني

 قػؿأ أو والمنػافع الفوائػد أعمػى البػديؿ يحقػؽ أف أىميػا متعػددة لمعػايير خضػعي األمثػؿ أو األفضػؿ البػديؿ

 .األمثؿ بالبديؿ يعرؼ ما وىو ،والخسائر التكاليؼ

 الكمي التحميل مراحل 1-7

 :اآلتية الخطوات عمى القرارات اتخاذ عممية في العمميات لبحوث العممية المنيجية تقوـ

  :البحث قيد المشكمة تعريف .1

 بخػط تتعمػؽ إنتاجيػة المشػكمة كانػت فمػوالمطموبػة.  الحػؿ وصػيغة البحػث أىػداؼ تعريػؼ يتـ خطوةال ىذه في

 الشػركة تحقػؽ بحيػث الخػط ىػذا تشػغيؿ عػف ستنجـ إنتاجية كمية أفضؿ تحديد ىو اليدؼ فإف معيف إنتاجي

 األولػى الميػاـ مػف المشػكمة وتشػخيص فتحديػد .ممكنػة تكمفػة أو ممكػف ربػح أعمى عمى الحصوؿ في أىدافيا

 .اإلداريلقرار ا اتخاذ عممية في

 :تياآل النحو وعمى ةرئيس خطوات في ثالث تتحدد والتي لممشكمة واضح تعريؼ إلى وتحتاج ىذه المرحمة

 .الدراسة خالؿ مف تحقيقياالمراد  لألىداؼ واضح تحديد .2

 .القرار باتخاذ المتعمقة لمبدائؿ واضح تحديد .3

  ؼ.األىدا لتحقيؽ الالزمة تالمتطمبا أو لممحددات واضح تحديد .4

 :الرياضي النموذج بنا  .1

 تفحػص ذلؾ طريؽ عف ويمكف القائـ تماماا  الوضع يمثؿ الذي النموذج بتشكيؿ الباحث يقوـ الخطوة ىذه في

وفػي ىػذه المرحمػة يػتـ وضػح المشػكمة بصػيغة نمػاذج رياضػية تمثػؿ . الحػؿ فػي العوامػؿ بعػض تػأثير مػدي

، وتشػػػتمؿ عمػػػى متباينػػػة اليػػػدؼ المطمػػػوب تحقيقػػػو ومتباينػػػات القيػػػود المالزمػػػة مكونػػػات المشػػػكمة المػػػراد حميػػػا

 لممشكمة التي تحكـ اإلدارة في اتخاذ القرار.
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  لممشكمة: الحل عمى الحصول .2

 في تأثيرىا مدي ومعرفة العوامؿ بتغيير بعض المطموب الحؿ إلى لموصوؿ النموذج استخداـ الباحث يستطيع

 األمثػؿ الحػؿ إلى الوصوؿ حتى تطويره يتطمب فاألمر ،كذلؾ يكف لـ فإذا ال، أـ ؿأمث كونو تحديد، و النتيجة

 .المقترحة لألىداؼ المحقؽ ألنو

 :النتائج عتمادوا تطبيق .3

عػف  والناتجػة الموجػودة الضػعؼ نقػاط ويحػدد الحػؿ السػتخداـ توافرىػا الواجػب الشػروط الباحػث يحػدد

 سيستخدمو نقاط لمف يوضح أف ويجب ،النموذج استخداـ تعميـ ويجري ،المستخدـ النموذج في االفتراضات

 شػكؿ وتأخػذ العمميػة الحيػاة فػي إلييػا التوصؿ تـ التي النتائج تطبيؽ يتـ وبعدىاالنموذج.  في والضعؼ القوة

 .األولى المرحمة في رسمت التي النتائج لىلموصوؿ إ المختمفة اإلدارات إلى التعميمات أو التوجييات
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 Linear Programming ني: البرمجة الخطيةالفصل الثا

يتناوؿ ىذا الفصؿ مفيوـ البرمجة الخطية كتقنية رياضية الستغالؿ الموارد المحدودة، وذلؾ  ممخص الفصل:

مف خالؿ مناقشة مستفيضة لمفردات البرمجة الخطية وخطوات صياغة مسائميا، والنموذج العاـ ألنماطيا 

مكيف ويتـ ذكر بعض األمثمة التطبيقية عمييا وت ،ـ تعريؼ البرمجة الخطيةوتحقيؽ ىذه األنماط. بعد ذلؾ يت

 دارية إلى صيغة برنامج خطي.اإل المشكالتالطالب مف تحويؿ 

 مخرجات واألىداف التعميمية: ال

 فيـ البرمجة الخطية.تمكف مف ال .1

 التعريؼ بمراحؿ بناء النماذج الرياضية. .2

 .التخفيضوفي حالة  ،حالة التعظيـ التفريؽ بيف نموذج البرمجة الخطية في .3

 التمكف مف شرح مبدأ الخطية والالسمبية في البرنامج الخطي. .4

 القدرة عمى تحديد دالة اليدؼ والقيود الييكمية التي تحد تحقيؽ األىداؼ في المنظمات. .5

 دارية في شكؿ برنامج خطي مف خالؿ أمثمة متعددة.اإل المشكالتالمساعدة في صياغة  .6
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 الخطية البرمجة ممفيو  2-1

 أو الحؿ تبحث في فيي ،المشكالت مف مجموعة لحؿ تستعمؿ رياضية تقنية بأنيا الخطية البرمجة تعرؼ

 موارد لتخصيص الطريقة المثمى إليجاد وذلؾ ) ...تسويقية تخزينية، )إنتاجية، اقتصادية لمشكمة الحموؿ

إف تعبير البرمجة يعني  .ىدؼ معيف قيؽتح أجؿ مف مختمفة الستخدامات المستعممة المحدودة المؤسسة

وضع خطوات لحؿ مسألة أو موضوع ما لبموغ وتحقيؽ ىدؼ معيف، أما تعبير خطية فيعني افتراض تغير 

 الظاىرة التي نقـو بدراستيا بصورة خطية )عمى شكؿ خط مستقيـ(.

 الطرؽ بإحد  المشكالت مف لمشكمة الرياضية النماذج ببناء تيتـ ورياضية بيانية أداة والبرمجة الخطية

 تطويرىا تـو  ..... والتخصيص التعيف طريقةو  النقؿ، طريقةو  المبسطة، الطريقةو  البيانية، طريقة: الاآلتية

 (George Dantzing) دانتزنغ  جورج الرياضي العالـ يد عمى1947 سنة  فعمية في بصورة ستخدامياوا

 بابتستي جيف الفرنسي الرياضي العالـ أف حيف في األمريكي، الجو سالح في التخطيط مشكالت بعض لحؿ

 أو استخداـ أوؿ كاف وقد 1923 عاـ في المحتممة إلسياماتيا تنبو قد Jean Baptise Fourier) ييرفور 

 األربعينات، بداية في وذلؾ (George Stigler) جورج ستمجر  قتصادياال قبؿ مف لمبرمجة الخطية تطبيؽ

 مف احتياجاتو مف األدنى بالحد الجسـ ستزود والتي (Diet)اليومي  غذاءال مكونات تحديد إلى ىدؼ إذ

 ممكنة. تكمفة وبأقؿ األخر ، والمواد والحديد الفيتامينات

 الخطية البرمجة استخدامات 2-2

 لممؤسسة. ةالرئيس بالوظائؼ المتعمقة المختمفة، القرارات اتخاذ في المساعدة 

 اإلنتاج. عمى والرقابة التخطيط 

 األمثؿ. اإلنتاجي المزيج تحديد عمى اعدةالمس 

 المتاحة. اإلنتاج طرؽ بيف المفاضمة )االختيار( في تساعد 
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 اإلنتاج. لتوزيع الطرؽ أفضؿ تحديد في اإلسياـ 

 عمى ...(المختمفة  اإلنتاج مستمزمات مكائف، أولية، مواد عاممة، قو  (المتاحة اإلنتاجية الطاقة توزيع 

 المثمى التوليفة خالؿ تحديد مف(الموارد  ليذه األمثؿ االستخداـ يحقؽ بما الصناعية العمميات

 لممنتجات(.

 المتوقع. الطمب الحسباف في األخذ مع األرباح تعظيـ/التكاليؼ تقميؿ يضمف بما إنتاج برامج تحديد 

 البرمجة الخطية عناصر 2-3

األمثمية  إلى الوصوؿ في يتمثؿ مشكمةال وراء حؿ مف إليو الوصوؿ إلى نسعى الذي اليدؼ إف اليدف: دالة( 2

وىناؾ نوعاف مف األىداؼ لممشكمة المراد حميا ىما تعظيـ  اليدؼ دالة عمييا يطمؽ رياضية بصيغة عنو معبر

 اليدؼ عمى شكؿ دالة خطية دالة وتصاغ األرباح إلى أقصى حد أو تخفيض التكاليؼ إلى أدنى مستو 

 :اآلتي بالشكؿ

 Max Z60 x 20 y: األرباح تعظيـ حالة

 Min Z80 x 25 y: تخفيض التكاليؼ حالة

 ال التي المحددات مجموعة عف تعبر و الموارد، محدودية الحاالت معظـ في القيود تعكس :تحديد القيود( 0

 وىنالؾ ثالثة أنواع مف القيود: ،فييا التحكـ القرار متخذ يستطيع

القيد يتضمف حداا أعمى لكميات الموارد المتاح استخداميا ال  (، وىذا≤قيد يتضمف أصغر أو يساوي ) -

 يجوز تجاوزه.

 (، وىذا القيد يتضمف الحد األدنى الواجب تحقيقو.≥قيد يتضمف أكبر أو يساوي ) -

 قيد يتضمف المساواة )=(، وىذا القيد يستوجب تحديد كميات الموارد المتاحة لالستخداـ بدقة وبالضبط. -
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 إلى خمس نحتاج وكنا أحد األقساـ اإلنتاجية التي تنتج منتجيف فقط في ساعة عمؿ 644 ا لدين كاف فإذا 

 :كآالتي المشكمة عف ُيعّبر ،الثاني إلنتاج المنتوج ساعات وأربع األوؿ المنتوج إلنتاج ساعات

60045 21  xx 

 في تحديده المطموب الشيء عف عبرت التي المجاىيؿ متغيرات القرار، وىي  عف تعبر والتي :المتغيرات( 0

 .البحث قيد المشكمة

ويعني ىذا الشرط أف جميع قيـ  يةالبرمجة الخط ياتإحد  فرض يمبيإف ىذا الشرط : انالسهبيت( 4
 المتغيرات في المشكمة قيد الدراسة حقيقية وغير سالبة أي يجب أف تكوف القيـ موجبة أو صفرية.

 الرياضي لمنموذج العام الشكل 2-4

 القيودو  دالة اليدؼ، مف والمكونة حميا، المراد االقتصادية لممشكمة رياضية ترجمة الرياضي النموذج يعدّ 

 :يأتي كما ويمكف صياغتو خطياا، يكوف أف الرياضي النموذج في ويشترط والمتغيرات،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إذ
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 عدد األنشطة التي تمثؿ مستوياتيا بالمتحوالت 

 عدد الموارد التي يبمغ الحد األقصى المتاح منيا القيـ  

 التي تخصص لكؿ وحدة نشاط  الكمية مف الموارد  

 تمثؿ ىامش ربح الوحدة مف النشاط  

 األنشطة المختمفة. إسياـ وتمثؿ مقياس دالة اليدؼ 

ٕاذا تمت صياغة النموذج السابؽ و  (MINشكؿ ) عمى الخطي البرنامج ىدؼ يكوف أف يمكف :مالحظة

 تمثؿ تكمفة الوحدة التي ينتجيا النشاط  كمسألة تصغير فإف 

 صياغة نموذج برمجة خطية 2-5

 :اآلتيةة لتحديد ىدؼ ما، يجب مراعاة الخطوات عند صياغة مسألة في شكؿ نموذج برمجة خطي

 تمخيص معطيات المسألة بجدوؿ مناسب. ( أ

 تحديد متحوالت القرار. ( ب

 تحديد دالة اليدؼ. ( ت

 تحديد القيود. ( ث

: 1وتمر عممية اإلنتاج بالمراحؿ التالية: مرحمة  مصنع لألثاث بإنتاج مكاتب وكراس  يقـو  (.1-2مثاؿ )

: التجييز والطالء. وأقصى عدد مف الساعات 3: التجميع. مرحمة 2ة تصنيع المكونات األساسية. مرحم

عمى التوالي، ويحتاج كؿ مكتب الى أربع ساعات   40و  50و  80 األسبوعية المتاحة لممراحؿ الثالث ىي

ؿ كرسي ويحتاج ك وساعة واحدة في المرحمة الثالثة، ،وثالث ساعات في المرحمة الثانية ،في المرحمة األولى

فإذا  ساعات في المرحمة األولى، وساعة واحدة في المرحمة الثانية، وساعتيف في المرحمة الثالثة. 6إلى 

المطموب صياغة ف كؿ كرسي ىو ألؼ ليرة سورية حكؿ مكتب ىو ألفي ليرة سورية ورب ربحعممت أف 
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اجيا أسبوعياا بما يحقؽ أقصى نتإيد عدد المكاتب والكراسي الواجب المسألة بشكؿ نموذج برمجة خطية لتحد

 ربح.

 الجدوؿ اآلتي:في  يمكننا تمخيص البيانات المعطاة  الحؿ:

 قصى طاقة أسبوعيةأ

 )بالساعة(

 المرحمة نتاج بالساعةإزمن 

 بتمك كرسي

    

    

    

 
  

 الربح

 يمكف تحديد متحوالت القرار كاآلتي:

  نتاجيا في األسبوع.إتب التي سيتـ يمثؿ عدد المكا 
   نتاجيا في األسبوع.إيمثؿ عدد الكراسي التي سيتـ 

 :بالتالي فإف دالة اليدؼ ىي

 
 قيود ىي: ثالثةويوجد لممسألة 

 قيد تصنيع المكونات األساسية 
8064 21  XX 
 قيد التجميع 

503 21  XX 
 قيد التجييز والطال  

402 21  XX 
 
 قيد عدـ السمبية 
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 :كاآلتيوبذلؾ يمكف كتابة نموذج البرمجة الخطية لتمؾ المسألة 

 
8064 21  XX 

503 21  XX 
402 21  XX 

 
وكال  …إحد  الشركات التصنيعية تقوـ بعمؿ منتجيف وىما: شاشة حاسوب وشاشة تمفاز (.2-2مثاؿ )

أثناء عمميات في المنتجيف يتطمباف عممية توصيؿ الدوائر الكيربائية وعممية التجريب )اختبار المنتج( 

مف التجريب واحدة التجميع، كؿ شاشة حاسوب تتطمب ساعتيف لتوصيؿ الدوائر الكيربائية وتتطمب ساعة 

ساعات لتوصيؿ الدوائر  3 كؿ شاشة تمفاز تتطمبو ليرة،  2500)اختبار المنتج( وسوؼ تباع بمبمغ 

ساعة  260ليرة، لدينا  1500الكيربائية وتتطمب ساعتيف مف التجريب )اختبار المنتج( وسوؼ تباع بمبمغ 

والشركة  ..التصنيع القادمة مدةفر في اوىذا كمو المتو  .ساعة لتجريب المنتج 140لتوصيؿ الكيرباء. ولدينا 

 .ج محددتريد زيادة الحد األعمى مف األرباح بإنتا

 :نمذجة وصياغة البرمجة الخطية ليذه المسألة  

 X1 = عدد شاشات الحاسوب المنتجة

 X2 = عدد شاشات التمفاز المنتجة

 
                     

         
            
            

           

https://malhwishelar.files.wordpress.com/2013/09/lp1.jpg
https://malhwishelar.files.wordpress.com/2013/09/lp1.jpg
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  شيبس(وال ،والبسكويت ،الشوكوالوىي: ) المنتجات مف أساسية أنواع ثالثة بإنتاج مصنع يقـو (.3-2مثاؿ )

 :اإلنتاج مراحؿ مف بثالث يمر بحيث

ساعات مف التغميؼ، بدوف استيعاب أي وحدة  4نتاجية، وساعات مف اآللة اإل 3.5 إلى األوؿ النوع يحتاج

 في السوؽ.

نتاجية، وخمس ساعات ونصؼ مف التغميؼ، ساعات ونصؼ مف اآللة اإل 5إلى  الثاني النوع يحتاج

 وحدة في السوؽ. 130باستيعاب 

 وحدة في السوؽ. 120نتاجية، وساعة مف التغميؼ، باستيعاب ساعة مف اآللة اإل إلى الثالث النوع يحتاج

ساعات في  7األكثر  عمى المتاح وقتيا إنتاجية مف استخداـ آلة البد المنتجات ىذه إنتاج إلتماـ عمميةو 

، وعدد معيف مف التغميؼ بوقت متاح عمى األكثر  ، والكمية التي يستوعبيا السوؽ  5اليـو ساعات في اليـو

 وحدة متاحة. 500عمى األقؿ 

 ،ليرة 1.75ليرة، والثالث =  0.5ليرة، والثاني =  2األوؿ = فإذا عممت أف: الربح المحقؽ مف بيع النوع 

 المطموب: صياغة نموذج برمجة خطية لممشكمة السابقة.ف

 

 

 

 

 
وضع خطة لعدد المواد لمفصؿ في  الشاـ الخاصةيرغب عميد كمية العموـ اإلدارية في جامعة  (.4-2مثاؿ )

 30اد التي يجب تقديميا لطمبة القسـ الصباحي عمى األقؿ القادـ. ونتيجة لطمبات الطمبة تبيف أف عدد المو 
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أف عدد مواد القسـ الصباحي والقسـ مادة. كما  20المسائي عمى األقؿ القسـ في مادة، في حيف أف المواد 

 مادة. وترغب العمادة في تخفيض التكاليؼ الى أدنى حد ممكف.  60المسائي يجب أف تكوف عمى األقؿ 

 800ليرة. وكمفة المادة الواحدة لمقسـ المسائي  1000المادة الواحدة لمقسـ الصباحي  إذا عممت أف كمفة 

مواد القسـ الصباحي والقسـ المسائي التي يجب أف تضعيا العمادة لكي تكوف التكاليؼ في  ليرة. فما عدد

 حدىا األدنى؟

إذف سيكوف النموذج ،  X2  وأف عدد المواد لمقسـ المسائي ىو  X1نفرض عدد المواد لمقسـ الصباحي ىو 

 :الرياضي كاآلتي

21 8001000 XXMINZ  

 القيود: 

301 X 
202 X 
6021  XX 
0, 2 XX 
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  Method Graphicalطريقة الرسم البياني الفصل الثالث: 

 ممخص الفصل:
ريقة حؿ البرنامج الخطي باستخداـ الطريقة البيانية في حالتي التعظيـ والتقميؿ، ويتناوؿ يتناوؿ ىذا الفصؿ ط

أيضاا حؿ جممة معادلتيف وٕايجاد منطقة االمكانات المتاحة إليجاد الحؿ األمثؿ لمبرنامج الخطي ضمف 

 الشروط الموضوعة في البرنامج

 مخرجات واألىداف التعميمية:ال
 المتراجحات إلى معادالت ورسـ المستقيمات.التعرؼ عمى طرائؽ تحويؿ  .1

 تحديد منطقة القبوؿ ومنطقة الرفض لمحؿ. .2

 تحديد منطقة اإلمكانات المتاحة. .3

 .حؿ أمثؿتحديد النقطة التي يكوف عندىا ال .4

 التعرؼ عمى الحاالت الخاصة في الرسـ البياني. .5
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مثػؿ لنمػاذج البرمجػة إليجاد الحؿ األ (ندسيةالي بالطريقة أحياناا  )وتسمى تستخدـ طريقة الرسـ البياني مقدمة:

في معالجة مشكالت البرمجة الخطية في  ىذه الطريقة مف أسيؿ الطرؽ ولكنيا تعّد غير كفوءة دّ الخطية، وتع

كما تساعد عمى فيػـ طريقػة  ائص مشكالت البرمجة الخطية بيانياا،الحياة العممية، ولكنيا تؤدي الى فيـ خص

عنػػػدما يتضػػػمف  كثػػػر تعقيػػػداا قيػػػود نمػػػوذج البرمجػػػة الخطيػػػة يكػػػوف أف الرسػػػـ البيػػػاني لالسػػػيمبمكس. بػػػالنظر لكػػػو 

لػػذا يفضػػؿ اسػػتعماؿ ىػػذه الطريقػػة  عنػػد تحديػػد منطقػػة الحمػػوؿ الممكنػػة، وخصوصػػاا  ،متغيػػرات ةالنمػػوذج ثالثػػ

 لنماذج البرمجة الخطية التي تتضمف متغيريف فقط. 

 خطوات الحل البياني 3-1

 :أتيياني كما يتتمخص خطوات الحؿ البو 

 .X2مودي وليكف ومحور ع   X1نرسـ محوريف، محور أفقي وليكف  .1

 وعمميػة معػادالت، إلػى القيػود متراجحػات كػؿ تحويػؿيػتـ  إذ يػتـ رسػـ القيػود عمػى أنيػا معػادالت، .2

 :يػأتيوذلػؾ كمػا  مسػتقيـ  بخػط تمثيميػا يمكػف خطيػة معادلػة صػيغة فػي القيػد تجعػؿ ىػذه التحويػؿ

األوؿ يتـ افتراض أف أحد المتغيػريف معػدـو وبالتػالي يمكػف حسػاب المتغيػر اآلخػر،  لقيدإلى ابالنسبة 

كػػوف لػػدينا يألوؿ، وبيػػذا افتػػراض أف المتغيػػر الثػػاني معػػدـو ليػػتـ حسػػاب المتغيػػر ا فػػي نفسػػو الشػػيءو 

نقطتػػاف يػػتـ مػػف خالليمػػا رسػػـ مسػػتقيـ القيػػد األوؿ. وبػػنفس الطريقػػة يػػتـ رسػػـ مسػػتقيمات بػػاقي القيػػود 

اطعيا يتـ الحصػوؿ عمػى منطقػة الحمػوؿ المقبولػة )الممكنػة(، ويجػب مالحظػة اتجػاه المتراجحػات وبتق

  أو القيود.

                 3X1 + 2X2  ≤ 6 عمى سبيؿ المثاؿ لدينا القيد
            3X1 + 2X2  = 6 صيغة المعادلةتحويمو إلى  يتـ اوالا    

بالصفر نجد   X1ثـ نعوض بمعادلة القيد عػف قيمة المتغػير       X1 = 0بعدىا نحدد نقطتيف , نفرض اف 

نفرض  نفسيا الطريقةبو  (3 , 0)وبيذا نحصؿ عمى النقطة االولى وىي  3والتي تساوي  X2قيمة المتغير 
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X2 = 0   ثـ نجد قيمةX1  افالنقطت اف, تثبت ىات (0 , 2)لنحصؿ عمى النقطة الثانية   2والي تساوي 

 القيد. المستقيـ الذي يمثؿ معادلةصؿ بينيما بخط مستقيـ لنحصؿ عمى الخط عمى المحوريف ون

 عند رسـ كؿ قيد تحدد الحموؿ الممكنة لممشكمة وذلؾ حسب طبيعة قيود المشكمة والتي تأخذ ثالث حاالت:"

A. ( أقؿ أو يساوي، تكوف مساحة الحؿ الممكف عمى الخط المستقيـ وأسفؿ الخط.≤قيد بإشارة ) 

B. ( أكبر أو يساوي، تكوف مساحة الحؿ الممكف عمى الخط المستقيـ وفوؽ الخط.≥) قيد بإشارة 

C. ."قيد بإشارة )=( يساوي تكوف مساحة الحؿ الممكف واقعة عمى المستقيـ نفسو 

 :مكانات المتاحة لمقيد) منطقة الحل الممكن (د منطقة اإلتحدي .3

 مة بمنطقة الحموؿ الممكنة مع مالحظة أنو:تسمى المنطقة التي تشترؾ فييا جميع القيود المتعمقة بالمشك

a)  وىي في الغالب مترافقة مع مسػائؿ البرمجػة (≤)إذا كانت عالقات القيود مف نوع أصغر أو يساوي ،

الخطيػػة التػػي يكػػوف ىػػدفيا التعظػػيـ، فػػإف منطقػػة الحػػؿ الممكنػػة يجػػب أف تكػػوف محػػدودة مػػف اليمػػيف 

مضمع، والحؿ األمثؿ يقع عمى أحد نقاط زوايػا ىػذا وبالتالي فيي تأخذ شكؿ ال ،وباتجاه نقطة األصؿ

 المضمع األبعد عف نقطة األصؿ.

b)  وىػي فػي الغالػب مترافقػة مػع مسػائؿ البرمجػة (≥)إذا كانت عالقات القيود مػف نػوع أكبػر أو يسػاوي ،

الخطية التي يكوف ىدفيا التصغير، فإف منطقة الحػؿ الممكنػة تكػوف خػارج المضػمع بػدالا مػف أف تقػع 

ف منطقػػة الحػؿ األمثػػؿ تكػػوف غيػر محػػدودة مػػف اليمػيف ونقطػػة الحػػؿ األمثػؿ ىػػي األقػػرب ، أي إداخمػو

 إلى نقطة األصؿ.

c) ( معاا، فإنيا تكوف مترافقة مع مسائؿ البرمجػة ≤،  ≥إذا كانت عالقات القيود في المشكمة خميط مف )

 مضمع. الخطية بنوعييا التعظيـ والتصغير، وليذه الحالة منطقة حؿ ممكنة عمى شكؿ
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تحديػػػػد إحػػػػداثيات النقػػػػاط الرأسػػػػية وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ حسػػػػابيا جبريػػػػاا إمػػػػا بطريقػػػػة الحػػػػذؼ أو بطريقػػػػة  .4

 التعويض.

تحقيؽ قيود النموذج: يػتـ فػي ىػذه المرحمػة التأكػد ممػا إذا كػاف الحػؿ األمثػؿ يحقػؽ قيػود النمػوذج مػف  .5

 سمبية المتغيرات. ـوقيود عدعدمو، وعميو يتـ تعويض قيـ الحؿ األمثؿ في القيود الوظيفية 

  MAX الحل البياني لمسألة 3-2

وذلؾ باستخداـ نوعيف مف المادة  B A,تقوـ مؤسسة المستقبؿ بإنتاج نوعيف مف التجييزات  (.1-3مثاؿ )

 : اآلتيةاألولية وذلؾ حسب االحتياجات 

 4 :A  2وحدات مف المادة األولية  2، 1وحدات مف المادة األولية 

5 :B   2وحدات مف المادة األولية  4،  1وحدات مف المادة األولية 

 Bليرة ومف  9ىو  A المطموب: تحديد النموذج الرياضي ليذه المسألة إذا عممت أف ربح الوحدة الواحدة مف 

 120وحدة ومف المادة الثانية ىي  200ليرة، في حيف أف الكمية المتاحة مف المادة األولى ىي  12ىو  

 Bالتجييزات  Aىذه الحالة يحتاج مدير المؤسسة إلى أف يحدد مزيج اإلنتاج مف التجييزات وحدة. وفي 

 الذي يحقؽ لمؤسستو أعمى عائد.

 في صياغة المشكمة اآلتيةفي ىذه الحالة نتبع الخطوات  الحل:

 انهدف هنا هى حعظيم انعائد. انهدف أولا 

 .B انخجهيساث ،  A انخجهيساث  انمخغيراث اا ثاَي

 بـ B  عدد انىحداث انمنخجت من(، و نعبر X1) بـ  Aعدد انىحداث انمنخجت من نعبر  انرمىز اا انثث

(X2.) 

حخى يسهم حكىين انمعادالث انرياضيت حىضع انبياناث انمىضحت في انمشكهت في  انجدول اا رابع

 :يأحيصىرة مصفىفت كما 
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 جدول يبين بيانات المشكمة 

 X1 

 Aانتجهيزاث 

X2 

 Bهيزاث انتج

 اا شهري ،انًىارد انًتاحت

 أقم يٍ أو يساويت

 022 5 4 1انًادة األونيت 

  102 4 0 0انًادة األونيت 

 10 9 سعر انبيع

  يأتيوضع البيانات في الجدول أعاله في صورة معادالت كما: 
 Max Z = 9X1+12X2 Objective function دالة اليدف 

 4X1 +  5X2 ≤ 200  القيود

2X1 + 4X2  ≤  120 

constraints 

 X1≥ 0, X2 ≥ 0 Non negative عدم السمبية

 :حل المشكمة عن طريق الرسم البياني 
  يأتييتطمب الحؿ البياني ما: 
 x1-x2)حداث الصادي )حداث السيني واإلتكويف اإل .1
 :يأتيرسـ مستقيمات القيود كما  .2

 :تحويؿ القيود الى متساويات وذلؾ كما يمي 
   4                       المستقيـ األوؿX1+5X2 =200 
 المستقيـ الثاني        X1+4X2=120                  2 

 يأتيحداثيف كما تى يمكف رسمو وذلؾ بمعرفة قيـ اإلتحديد نقطتيف لكؿ مستقيـ ح: 
 انًستقيى األول

X1 X2 

0 40 

50 0 

 :يأتيما  نفترضوتوضيحاا لما تعنيو ىذه األرقاـ، 
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(، فإنو يستطيع إنتاج X1)A (، وأىمؿ التجييزات X2) Bالمنتج ركز عمى إنتاج التجييزات  لو فرضنا أف

 (.1فرة لديو )بفرض أف القيد األوؿ يعبر عف المادة األولية امف المواد األولية المتو  Bمف التجييزات  40

مف  50يع إنتاج ( فإنو يستطX2) B( ميمال التجييزات X1) Aبينما إذا ركز اإلنتاج عمى التجييزات 

 فرة.االمتو  1مف المواد األولية  Aالتجييزات 

 :يأتيالسيني والصادي وتحديد المستقيـ األوؿ عميو كما  فيمكف اآلف رسـ اإلحداثي

 
 

 :تحديد اتجاه المستقيم الذي يحققو 
 = صفر X2= صفر ، X1نختبر المستقيـ مع نقطة األصؿ أي نعوض 

 0 + 0 ≤ 200 (true)   ه المستقيـ ىو نحو نقطة األصؿ ، وىذا يعني ببساطة أف أي نقطة إذف اتجا
 عمى المستقيـ أو بينو وبيف نقطة األصؿ تحققو.

والمنطقة بيف المستقيـ ونقطة األصؿ تسمى منطقة اإلمكانيات المتاحة وفؽ ىذا القيد بمعنى أف المنتج 
 يستطيع إنتاج أي كمية ضمف المساحة المظممة ووفؽ القيد األوؿ. 

 انًستقيى انثاَي

 

(0,0) 

 )نقطة األصل(

50 

 x2 ,50 =X1=0 النقطة الثانية 

 المستقيم األول

4X1+5X2= 200 

 x2, 0=x1 =40 ى النقطة األول

 اتجاه المستقيم

x1 

x2 

40 

منطقة 
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X1 X2 

0 30 

60 0 

 وتوضيحًا لما تعنيو ىذه األرقام:

(، فإنو X1) A( فقط، وأىمؿ إنتاج التجييزات X2) Bلو فرضنا أف المنتج ركز عمى إنتاج التجييزات 

نما (. بي2)بفرض أف ىذا القيد يمثؿ المادة األولية  2مف المواد األولية  Bمف التجييزات  30 يستطيع إنتاج 

مف التجييزات   60 فإنو يستطيع إنتاج  B (X2)( ميمالا لمتجييزات X1) Aإذا ركز اإلنتاج عمى التجييزات 

A  فرة لديو.االمتو  2مف المواد األولية 

 :يأتيالسيني والصادي وتحديد المستقيم الثاني عميو كما  نيمكن اآلن رسم اإلحداثي

 
 :يأتيي وتحديد المستقيمين األول والثاني عميو كما السيني والصاد نويمكن اآلن رسم اإلحداثي

 

 

 النقطة الثانية

0=x2 ,60 =X1 

 x2, 0=x1 =30 النقطة األولى 

اتجاه 
 المستقيم

30 

(0,0) 60 

منطقة 
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 المطمب الثاني:

نقوـ بداية بتحديد منطقة اإلمكانيات المتاحة والتي تحقؽ كال المستقيميف، وىي في ىذه الحالة المنطقة أ ب 

لمتاحة مف ج د المظممة، حيث يستطيع المنتج إنتاج أي كمية داخؿ ىذه المنطقة وفؽ القيديف وىما: المواد ا

 . 2والمادة األولية  1المادة األولية 

واليدؼ مف حؿ ىذه المشكمة ىو تحقيؽ أعمى عائد ممكف، وبإجراء التجارب وجد أف أعمى عائد يتحقؽ عند 

 نقاط تقاطع المستقيمات، لذلؾ يتـ اختبار دالة اليدؼ عند ىذه النقاط، وىي أ  ب ج د.

 يمي:تقييم نقاط تقاطع المستقيمات وىي كما 

 النقطة
X1 X2 

Max Z = 9X1+12X2 

 النتيجة 

 0 9×   0+  12×  0 0 0 أ

 450 9×  50+   12× 0 0 50 ب

 

 المستقيم األولى 

4X1+5X2=200 

X2 

X1 

 ج

 د

60 
 ب

50 
 2ج

33.34 
 أ

 0ج
20.00 

40 

 المستقيم الثاني

2X1+4X2=120 

 

30 

(0 , 0) 

 هـ

 و
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 460 9×  33.34+  12×  13.33 13.33 33.34 ج

 360 9×  0+  12×  30 30 0 د

ف ىي فإنيا تكو مف نوع تعظيـ  نالحظ أف النقطة ج تعطي أعمى قيمة لدالة اليدؼ، وبما أف دالة اليدؼ 

وحدة مف النوع الثاني لتحقيؽ  13.33 و وحدة مف النوع األوؿ، 33.34إنتاج الحؿ األمثؿ والذي يتمثؿ في 

 وحدة نقدية. 465أعظـ ربح مقداره 

  MIN الحل البياني لمسألة 3-3

 :اآلتيمف خالؿ المثاؿ  سنوضح الحؿ البياني لمسألة 

 التالي باستخداـ لمبرنامج يمكف ما أقؿ اليدؼ دالة تجعؿ التي المثمى ، قيـ  أوجد (.3-3مثاؿ )
 :البيانية الطريقة

 

 

 

 
 :اآلتية الخطوات نتبع البرنامج ليذا حؿ إليجاد :الحؿ

 :يأتي كما معادالت إلى المتراجحات بتحويؿ وذلؾ المستقيمات نستخرج

 
 

 .بينيا نصؿ ثـ مستقيـ كؿ امبي يمر نقطتيف نجد أف لذلؾ ويكفي المستقيمات، ىذه سـنر  متعامد معمـ عمى
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 القيود تحقؽ جميع التي المنطقة وىي القيود مف مطموب ىو ما وحسب الممكنة الحموؿ منطقة تحدد ىذا بعد
 المقابؿ الشكؿ في مبيف كما وىي واحد، وقت في

 
و  D(6 , 0)و  B(10 , 0)نقاط  بثالث محددة المقبولة الحموؿ منطقة فأ نالحظ حسابياا  الحؿ نقطة إليجاد

E 

 بإيجاد الحؿ نقـو امإحداثياتي عمى لمحصوؿو  ،الثاني القيد مع األوؿ القيد تقاطع مف ناتجة Eالنقطة 

 

  

3.3 0 

0 10 

 

  

6 0 

0 6 
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 ): والثاني األوؿ القيديف(المعادلتيف  لجممة المشترؾ

 

 
 E(4 , 2)لمشترؾ الحؿ ا

 دالة المقبولة في الحموؿ لمنطقة الرؤوس نقاط بإحداثيات بالتعويض نقـو المثالي الحؿ عمى لمحصوؿ
 :اآلتية القيـ عمى نحصؿو  ،اليدؼ

 24اليدؼ  دالة قيمة تكوف D(6 , 0)النقطة  مقابؿ

 40اليدؼ  دالة قيمة تكوف B(10 , 0)النقطة  مقابؿ

 24اليدؼ  دالة قيمة فتكو  E(4 , 2)النقطة  مقابؿ

 E(4 , 2)و  D(6 , 0)عند النقطتيف  24ويكوف أقؿ تكمفة ىو 

  حاالت خاصة 3-4

 ىناؾ حاالت أف إال وبنجاح، واسعة مجاالت في تطبيقيا يمكف عامة بصورة الخطية البرمجة مشكالت فإ

المسألة موضوع  فيثرة تنجـ عف عدـ الدقة في صياغة النماذج الرياضية أو في تحديد العوامؿ المؤ  خاصة

 :الحاالت ىذه البحث ومف أىـ

 .وىي احتماؿ وجود أكثر مف حؿ أمثؿ لممشكمةتعدد الحمول المثمى: أواًل: 

 تحػػدث ىػػذه الحالػػة عنػػدما يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى أكثػػر مػػف حػػؿ أمثػػؿ، أي أكثػػر مػػف حػػؿ يعطػػي القيمػػة المثمػػى

ة عنػػدما يكػػوف الخػػط المسػػتقيـ الممثػػؿ لدالػػة اليػػدؼ لدالػػة اليػػدؼ )تعظػػيـ او تقميػػؿ(. وتتحقػػؽ ىػػذه الحالػ نفسػيا

لمخػػػط المسػػػتقيـ الممثػػػؿ ألحػػػد القيػػػود المحايػػػدة، ويقصػػػد بالقيػػػد المحايػػػد القيػػػد المحػػػدد لمنطقػػػة الحمػػػوؿ  اا موازيػػػ

 الممكنة".

ُمثمػى بديمػة أو متعػددة، ويمكػف بطريقػة الرسػـ معرفػة ىػذه  وفي ىػذه الحالػة فػإف لمسػألة البرمجػة الخطيػة حمػوالا 
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مػف محػيط منطقػة  اا مػف خػط مسػتقيـ يمثػؿ جػزء كػامالا  اا س الخػط المسػتقيـ لدالػة اليػدؼ جػزءلحالة عندما يالما

 الحموؿ المقبولة.

، الكمية المتاحة  افنتاجيما نوعإمطعـ وجبتيف مف الطعاـ يدخؿ في  يحضر (.4-3مثاؿ ) مف المحـو

 موضحة في الجدوؿ اآلتي:مف المحوـ ونسب المكونات عف كؿ وجبة مف المحـ وربح الوجبة 

 الوجبة األولى الثانية الكميات المتاحة من المحم

 المواد الخام

 نوع المحـ األوؿ 5 1 400

 نوع المحـ الثاني 4 8 480

 ربح الوحدة 2 4 

تحديد الكميات التي تنتج مف الوجبتيف بحيث تحقؽ أكبر ربح ممكف وال تتجاوز الكميات المتاحة  المطموب:

 اد الخاـ وذلؾ باستخداـ الطريقة البيانية.مف المو 

 تمثؿ عدد الوجبات المنتجة مف صنؼ المحـ األوؿ .  X1نفرض اف 

 تمثؿ عدد الوجبات المنتجة مف صنؼ المحـ الثاني.  X2وأف 

 وعميو فإف نموذج البرمجة الخطية يمثؿ المشكمة عمى الشكؿ اآلتي:

Max. Z = 2 X1 + 4 X2 

S.T.                             

5 X1 +  X2   ≤ 400 

4 X1 + 8 X2  ≤ 480 

X1 ,  X2   ≥ 0 

 كاآلتي:يتـ تحويؿ القيود إلى معادالت  ولتمثيؿ المشكمة بيانياا 

5 X1 +  X2   = 400…….(1)  

4 X1 + 8 X2  = 480……..(2)  
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 انُقطت

 انقيد الول

 5 X1 +  X2   = 400 
 

 انُقطت

 انقيد انثاَي

 4 X1 + 8 X2  = 480 

X2 X1  X2 X1 

A 400 0  C 60 0 

B 0 80  D 0 120 

 وانقيد انثاني بخثبيج اننقطخين ، B(80 , 0)و  A (0 , 400)ول بخثبيج اننقطخين نرسم انقيد األ

 C ( 0 , 60 )   وD ( 120 , 0 ) حي :ين في انشكم اآلوكما مب 

 

الممكف وىي منطقة تقاطع مناطؽ الحؿ والتي  إف جميع النقاط داخؿ المنطقة المظممة تمثؿ منطقة الحؿ

ما نقطة أفيي الحموؿ األساسية،  A,B,E,Cضمنيا جميع النقاط التي تحقؽ القيديف في آف واحد والنقاط 

يتـ تحديد الحؿ و الحصوؿ عمييا بحؿ المستقيميف آنياا،  فيتـ E ( 75.56 , 22.22) التقاطع بيف المستقيميف

 كاآلتي: بعة في دالة اليدؼ لتعظيـ الربح وؿ األر األمثؿ بتعويض كؿ مف الحم

 

Max. Z = 2 X1 + 4 X2 X2 X1 انًُطقت 

0 0 0 A 

X2 

X1 

 C ج

120 
B 

80 
 2ج

33.34 
A 

 0ج
13.3 

400 

 

60 

(0 , 0) 

A 

D 

E 
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160 0 80 B 

240 22.22 75.56 E 

240 60 0 C 

 Eف النقطة إ، أي 262تحقؽ الدالة اليدؼ قيمة عظمى مساوية إلى  C,Eمف الجدوؿ نجد أف النقطة  

ومف النوع الثاني لمحوـ وىي  57ا مف نوع المحوـ األوؿ وىي مساوية تحدد عدد الوجبات التي يجب إنتاجي

في حالة  262 اا والتي تحقؽ مقدار ربح مساوي،  C ، كما النقطة 262ىو  اا ويكوف الربح محقق ،22

 .62التخصيص لتحضير الوجبة الثانية وبمقدار 

أف دالة اليدؼ تكوف متوازية  إلى عود السبب في ذلؾيو  ،يتضح مف ذلؾ أف لممشكمة أكثر مف حؿ واحد

 ألخد القيود الييكمية، أي عند رسـ دالة اليدؼ وتحريؾ الرسـ ينطبؽ الرسـ في إحد  أوضاعو عمى أحد

 ف لممشكمة مجموعة مف الحموؿ المثمى. إالمستقيمات المرسومة وىنا يقاؿ 

 زيادة يعني وىذا ،أمثؿ حؿ نقطة تحديد إمكانية عدـ ذلؾ ويعني :ةمحدود غير الممكن الحل منطقةثانيًا: 

 ىذه دّ وتع ،المشكمة القيود مف قيد ألي مخالفة دوف مف الربح ثـ المشكمة ومف متغيرات مف أكثر أو متغير

 مفتوحة الحؿ منطقة أف يعني ىذا فإف البياني الرسـ طريقةإلى   الواقع وبالنسبة عف وبعيدة نظرية الحالة

تعظيـ.  لو اليدؼ دالة الذي الخطية البرمجة نموذج عمى فقط طبؽالحالة تن ىذه فأ عمماا  ،نياية وبدوف

 بيف دالة تناقض ىناؾ ويكوف ،تعظيـ ىدؼ بدالة المشكمة تكوف عندما أيضاا  تقع الحالة ىذه عدّ  ويمكف

 .تساوي( أو أقؿ )القيود القانوني الشكؿ وتعكس تساوي أو أكبر األخيرة ىذه فتكوف ،والقيود اليدؼ

 :اآلتية الخطية البرمجة مشكمة لدينا أف فترضا (.5-3مثاؿ )
Max .Z = 3X1 + 5X2 

S.T                           

2X1 + 4X2 ≥ 20 

X1 + 2X2 ≥ 204   

X1 , X2 ≥ 0   
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 :البياني الرسـ طريقة باستخداـ اآلتية البرمجة الخطية لنموذج األمثؿ الحؿ أوجد المطموب:  

 :المشكمة ليذه البياني الرسـ أدناه الشكؿ ويوضح

 

 ،اليدؼ دالة تحقؽ المنطقة في قيمة فأية محدودة، غير وىي النياية مف مفتوحة الممكف الحؿ منطقة إف

 .النيائية اليدؼ دالة فإ نقوؿ وبالتالي

وىذا يعني أف منطقة الحموؿ المقبولة ال تتضمف أية نقاط تحقؽ جميع عدم وجود حمول مقبولة: ثالثًا: 
 .)متعاكسة(، ويجب النظر فييا تج بالطبع عف حالة القيود التي ربما تكوف متعارضةالقيود، وىذا نا

 :البياني الرسـ طريقة باستخداـ اآلتية الخطية البرمجة لنموذج األمثؿ الحؿ أوجد (.6-3مثاؿ )
Min. Z = 20X1 + 15X2 

S.t 

5X1 + 10 X2 ≤ 25 

X1 + 10X2 ≥ 50         5 

X1 , X2 ≥ 0 

 لمتباينات إلى معادالت عمى النحو اآلتي:نقوم بتحويل ا
 
 

 انقيد الول

 5X1 + 10 X2 = 25 

 انقيد انثاَي

X1 + 10X2 = 50 5 
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X2 X1 X2 X1 

2.5 0 5 0 

0 5 0 10 

 
مف الشكؿ نالحظ أف القيديف متعاكساف وال يتقاطعاف نيائياا، وبذلؾ ال نستطيع الحصوؿ عمى حؿ مقبوؿ 

 ليذه المشكمة.
 عمى تحتوي التي الكبيرة الخطية البرمجة مشكالت في الشائعة المشكالت مف وىية االنحالل: حالرابعًا: 

 وجود يعني وىذا الحؿ، في تأثير أي لو وليس لو حاجة ال فائض قيد عنيا ينتج القيود، مما مف كبير عدد

وعند استمرار حالة  .ميةأى األقؿ استخداـ عف يغني األىـ استخداـ فإف لذلؾ غيرىا، مف أىمية أكثر ليا قيود

االنحالؿ إلى نياية الحؿ لف تتحسف قيمة دالة اليدؼ، وعند استخداـ الحؿ البياني يتـ تشخيص حالة 

والقيد الفائض  ،مثؿ ويكوف قيد واحد أو أكثر )فائض(االنحالؿ عندما يشترؾ أكثر مف قيد في نقطة الحؿ األ

 نقطة الحؿ األمثؿ. فيدوف أف يؤثر مف ىو قيد يمكف االستغناء عنو 

 

 

 :اآلتية الخطية البرمجة نموذج لديؾ أف افترض: (.7-3مثاؿ )
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Max. Z = 5X1+ 5X2 

S.t                         

X1+ X2 ≤ 20 

2X1+ 2 X2 ≥ 20 

X1 ≤ 21 

X1 , X2 ≥ 0 

 :البياني الرسـ طريقة باستخداـ اآلتية البرمجة الخطية لنموذج األمثؿ الحؿ أوجدالمطموب: 

 :المشكمة ليذه البياني الرسـ أدناه الشكؿ وضحوي

 
 

 ذلؾ القيد ىذا مفعوؿ أبطال ، وقدالثالث القيدفي  متمثمة الفائض القيد حالة وجود الشكؿ خالؿ مف نالحظ
 .الممكف الحؿ منطقة حددا المذاف وىما وتحديداا  تقييداا  أكثر أنيما
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  Method  simplex المبسطةالفصل الرابع: طريقة السمبمكس 

 

 ممخص الفصل:

رح خطوات تحويؿ النموذج خالؿ شمف  البرمجة الخطيةفي  الطريقة األكثر شموالا  يتناوؿ ىذا الفصؿ

جراء االختبارات ؿ ومف ثـ شرح كافة خطوات الحؿ وإ بناء الجدوؿ األولي لمحو  ،لى الشكؿ القياسيالرياضي إ

 .الى الحؿ المثالي والنيائي الالزمة وصوالا 

 خرجات واألىداف التعميمية:مال

 .عمى طريقة السمبمكس المبسطةالتعرؼ  .1

 .يجابيات طريقة السمبمكس المبسطةإ و بعض مزايا تذكر  .2

 .خطوات الحؿالتعرؼ عمى  .3

 .كافة مراحؿ الحؿاستيعاب  .4

 .جراء االختبارات الالزمة لتطوير الحؿمعرفة إ .5
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 مقدمة:

البرمجة الخطية التي تتكوف مف أكثر مف متغيريف، وىي  طريقة السمبمكس أسموباا متطوراا لحؿ مسائؿ تعدّ 

مف أفضؿ إنجازات القرف الماضي في مجاؿ بحوث العمميات والبرمجة الخطية، وازدادت أىميتيا مع تزايد 

 إمكانيات وضع وتطوير برامج حاسوبية لتطبيؽ الطريؽ وٕايجاد حموؿ بالسرعة المذىمة، وبالدقة العالية.

  ، ومف أىـ ىذه البرامجفر في خالؿ ثواف  اغيرات )مئات، آالؼ...( فالحؿ يمكف أف يتو وميما كاف عدد المت

LP ،LINDO .العالـ  الطريقة ىذه طور(George Dantzing) في الثانية العالمية الحرب بعد 

  غير السالبة(.  الموارد الكبيرة )ذات الخطية البرمجة مشكالت حؿ في مفيدة طريقة وىي ـ. 1947عاـ

 بطريقة السمبمكس المبسطة نموذج البرمجة الخطية خطوات حل  4-1

إف الوصوؿ إلى الحؿ النيائي األمثؿ لممشكمة المتمثمة في تعظيـ اليدؼ أو تصغيره عند استخداـ ىذه 

الطريقة يتـ عمى خطوات نظامية متتابعة تبدأ بالحؿ الممكف األولي مروراا بالحؿ األفضؿ لغاية الوصوؿ إلى 

 ثؿ.الحؿ األم

طريقة السمبمكس تحويؿ القيود مف صيغة متراجحات إلى صيغة معادالت وىو ما تتطمب الخطوة األولى في 

 يسمى بالنموذج القياسي لممشكمة كاآلتي:

أو يساوي ىذا يعني أف الجية اليسر  مف متباينة القيد أصغر مف الجية اذا كانت إشارة القيد أقؿ مف  أواًل:

ة يتـ عف طريؽ إدخاؿ متغير بإشارة موجبة إلى الجية اليسر  مف المتباينة يساوي اليمنى، وتحقيؽ المساوا

( الموجود في القيد تعني ≤(، والعالقة مف النوع )Sالفرؽ بيف الجية اليمنى واليسر  ليا، ويرمز لو بالرمز )

مكف أف تقؿ عنيا. و المتاحة ولكف يأفرة اأف الكميات المستخدمة مف مورد معيف لف تزيد عف الكميات المتو 

( تمثؿ الكميات غير المستخدمة مف الموارد المتاحة لذلؾ فإنيا تسمى متغيرات Sوبالمعنى االقتصادي فإف )

دوف استخداـ مثؿ الوقت المستغرؽ عمى اآللة، مف  وبقيت ،فرةا( أي موارد متو Slack Variablesراكدة )
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 :تييأاألمواؿ إذا كاف القيد مثالا كما و ساعات العمؿ، و 

X1+ 4X2 ≤ 203 

(، فيذا يعني أف الجانب األيسر أصغر مف الجانب األيمف، ولتحقيؽ ≤ف عالقة المتباينة مف النوع )وٕاذ إ

 :يأتي( إلى الجانب األيسر ليصبح الشكؿ القياسي لمقيد كما Sالمساواة، يتـ إضافة المتغير الراكد )

 

X1+ 4X2 + S = 203 

 

كبر مف أو يساوي فيذا يعني أف الجية اليسر  لممتباينة أكبر مف الجية اليمنى. شارة القيد أإذا كانت إ ثانيًا:

وبالتالي فإف تحقيؽ المساواة ممكف عف طريؽ إدخاؿ متغير بإشارة سالبة إلى الجية اليسر  مف المتباينة 

الزيادة  ويسمى بالمتغير اإلضافي )الفائض( ألنو يمثؿ (S-)يساوي الفرؽ بيف الجيتيف يرمز ليا بالرمز 

 عمى المستو  المطموب.

 :يأتيإذا كاف القيد مثالا كما 

X1+ 4X2 ≥ 203 

(، فيذا يعني أف الجانب األيسر أكبر مف الجانب األيمف، ولتحقيؽ ≤ف عالقة المتباينة مف النوع )وٕاذ إ

 :يأتي ( إلى الجانب األيسر ليصبح الشكؿ القياسي لمقيد كماS-المساواة، يتـ إضافة المتغير الراكد )

 

X1+ 4X2 - S = 203 

 

 

إلييػػا  اا أمػػا الشػػكؿ القياسػػي لدالػػة اليػػدؼ فيػػو دالػػة اليػػدؼ األصػػمية مضػػافالنمةةوذج القياسةةي لدالةةة اليةةدف: 

 .( موجبة وبمعامالت صفرية مساوية لعدد القيـو في المشكمة قيد الدراسةSمتغيرات راكدة )

 اآلتي:أوجد الصيغة النموذجية لمبرنامج الخطي : (.1-4مثاؿ )

   ( )            
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 الحؿ : القيد األوؿ عبارة عف قيد مساواة إذف:

                           
 أو يساوي إذف : القيد الثاني يحمؿ إشارة أكبر مف

                      
 القيد الثالث حمؿ إشارة أصغر مف أو يساوي  ومنو :

                   
 :اآلتيتصبح عمى النحو فأما دالة اليدؼ 

   ( )                            

 
 .بخطوة خطوة السمبلكس بطريقة مثال مبسط حل سنحاول فإننا السمبلكس طريقة فهمل

 Simplexأوجد الحل األمثل لمشكمة البرمجة الخطية اآلتية باستخدام الطريقة المبسطة : (.2-4مثاؿ )

Method 

 
 

 
 
 

 

 رمجة الخطية إلى النموذج القياسيتحويل نموذج الب 4-2

وذلؾ بإضافة المتغيرات Standard Form لخطية أعاله إلى النموذج القياسي يتـ تحويؿ نموذج البرمجة ا 
+(، عندما تكوف 1) معامالتيا في قيود الشروط الييكمية  .……,S1,S2 نرمز ليا بػػ:   ،الراكدة )المكممة(

0,

4
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إلى ي تحويؿ المتباينات أ، تكوف إشارة القيد أكبر أو تساوي ( عندما-1إشارة القيد أصغر أو تساوي، و)
 كاآلتي:معادالت 

 
 :اآلتيكذلك تحويل دالة اليدف إلى الشكل 

 

 غير الموارد بأف الحقيقة لتعكس صفرية بمعامالت اليدؼ دالة في ظيرت الفائضة المتغيرات ىذه

أي ىي موارد موجودة في  ،الشركة مستودع في تبقى ولكف الخسارة( حتى الربح )أو في تزيد ال المستخدمة

 أيضاا  .منظـ بشكؿ الحقاا  حسابيا يتـ حتى القيود في الفائضة المتغيرات ووضعت استخداـ، دوف مفالشركة 

 وجودىا بالسالب، ألف ويستحيؿ وجودىا أصفاراا  أو القيمة موجبة تكوف أف يجب الفائضة المتغيرات فإف

 .مستحيؿ وىذا مما عندىا أكثر الموارد مف استخدمت أنؾ معناه بالسالب

تمثؿ المتغيرات  إذيتـ تكويف الجدوؿ األساسي وترتب البيانات األساسي )األولي(:  تكوين الجدول. 2

     :اآلتي( 1كما في الجدوؿ رقـ )تغيرات غير أساسية المكممة متغيرات أساسية والمتغيرات القرارية م

B.V X1 X2 S1 S2 S3 B 

S1 1 0 1 0 0 5 

S2 1 2 0 1 0 10 

S3 0 1 0 0 1 4 

03 21  XXMaxZ
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Z -1 -3 0 0 0 0 

مادامت المشكمة ىي تعظيـ فإننا نبحث عف أكبر ، لغرض تحديد المتغير الداخؿتحديد المتغير الداخل:  .3

قيمة بالسالب )في حالة كوف دالة اليدؼ تصغير أو تقميؿ فإننا نبحث عف أكبر قيمة موجبة( في صؼ دالة 

سيكوف المتغير  X2، لذلؾ فإف X2( والتي تمثؿ معامالت 3-اليدؼ ونالحظ أف أكبر قيمة بالسالب ىي )

 يسمى بالعمود الداخؿ )العمود المحوري( X2الداخؿ وعمود 

( عمى العناصر Bيتـ تحديد المتغير الخارج بعد قسمة عناصر عمود الثابت ) تحديد المتغير الخارج: .4

 ا دالة اليدؼ)مع إىماؿ المتغيرات ذات القيـ السالبة والصفرية عد  X2المناظرة لو في العمود الداخؿ 

 كاآلتي:

 
ىو المتغير الخارج، والعنصر الناتج عف تقاطع العمود المحوري مع  S3لذلؾ فإف الصؼ  4إف أقؿ رقـ ىو 

 .(1الصؼ المحوري يسمى بالعنصر المحوري وىنا قيمتو )

لغرض إيجاد قيـ الصؼ المحوري يتـ تقسيـ قيـ الصؼ لممتغير الخارج إيجاد قيم الصف المحوري: . 5

وفي مثالنا نقسـ قيـ الصؼ لممتغير الخارج  ،عمى العنصر المحوري وذلؾ لمحصوؿ عمى الصؼ المحوري

S3  ( وذلؾ لمحصوؿ عمى الصؼ المحوري 1عمى العنصر المحوري )X2 

 

 

 :اآلتيةإليجاد بقية قيـ صفوؼ جدوؿ الحؿ الجديد نستخدـ الصيغة إيجاد بقية صفوف الجدول:  .6

القيمة المقابمة في الصف × القيمة المقابمة في العمود المحوري  –عنصر القديم العنصر الجديد = ال

0   1   0   0   1   4 
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 المحوري / العنصر المحوري 

B.V X1 S3 S1 S2 S3 B 

S1 1 0 1 0 0 5 

S2 1 0 0 1 -2 2 

X2 0 1 0 0 1 4 

Z -1 0 0 0 3 12 

الحل األمثل وبذلك نستمر  وبما أن قيم دالة اليدف ال تزال تحتوي عمى قيمة سالبة فإننا لم نصل إلى

 الخطوات السابقة حتى نصل إلى الحل األمثل بالعمل بتكرار

ولتحديد المتغير الخارج نقسـ عناصر عمود  ،X1( نجد أف المتغير الداخؿ ىو 2وعميو مف جدوؿ رقـ )

 كاآلتي:  X1( عمى العناصر المناظرة لو في العمود الداخؿ Bالثابت )

 

 

 

( ىو العنصر 1وٕاف العنصر ) ،ىو المتغير الخارج   S2لذلؾ فإف المتغير  ،2 نجد أف أقؿ نسبة ىي •

 المحوري

( وذلؾ لمحصوؿ عمى الصؼ 1عمى العنصر المحوري )  S2نقسـ قيـ الصؼ لممتغير الخارج  •

 والصؼ المحوري في ىذه الحالة ىو:  ،X1المحوري 

 

0

4
,,2

1

2
,,5

1

5
  يهمل

1   0   0   1   -2   2 
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وذلك ألن  ،(3ي الجدول رقم )كما ىو واضح فبقيت عمى حاليا   X2نالحظ أف قيـ المتغير  •

فيتم   S1. أما عناصر الصف لممتغير اً صفر ٍو عنصر الصف الواقع في عمود المتغير الداخل مسا

 إيجادىا بالصيغة السابقة وىي:

القيمة المقابمة في × القيمة المقابمة في العمود المحوري  –العنصر الجديد = العنصر القديم  •

 ي الصف المحوري / العنصر المحور 

( 3كما ىو موضح في الجدول رقم )، اً أصبحت موجبة وأصفار  Zنالحظ أن جميع قيم الصف  •

 وبذلك نكون قد توصمنا إلى الحل األمثل.

B.V S2 S3 S1 S2 S3 B 

S1 0 0 1 -1 2 3 

X1 1 0 0 1 -2 2 

X2 0 1 0 0 1 4 

Z 0 0 0 1 1 14 

 الحل األمثل ىو:

= 2 X1      X2  = 4          Z = 14 

 S1  = 3    S2  = 0      S3   = 0 
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 :باستخداـ طريقة السمبمكس المبسطة اآلتيةوجد الحؿ األمثؿ لمنماذج أ: (.2-4مثاؿ )

                  

         

         

      

             

 خطىاث انحم:

يتـ تحويؿ نموذج البرمجة الخطية إلى النموذج  نموذج البرمجة الخطية إلى النموذج القياسي: تحويل

أي تحويؿ المتباينات ، S1, S2القياسي وذلؾ بإدخاؿ متغيرات إضافية المتغيرات الراكدة )المكممة( نرمز ليا 

 ودالة اليدؼ ليا شكؿ قياسي أيضاا  إلى معادالت

 لدالة اليدؼ ننقؿ الطرؼ األيمف إلى الطرؼ األيسر.الشكؿ القياسي لموصوؿ إلى  -

                 = 0 

            

            

         

                       

تمثؿ المتغيرات المكممة  إذوترتب البيانات  ،ف الجدوؿ األساسييتـ تكوي تكوين الجدول األساسي )األولي(:

 متغيرات أساسية والمتغيرات القرارية متغيرات غير أساسية:

  األسطر تمثؿ المتغيرات الراكدةS1، S2 

  األعمدة تمثؿ المتغيراتX1 ،X2 
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لى القيـ إة أو أصفار ننظر كمو أرقاـ موجب  Zيكوف لدينا الحؿ األمثؿ عندما يصبح سطر   :1 جدول رقم

 نختاره.   4-وىو الرقـ Z األشد سمبياا في صؼ 

 :اختيار العنصر الخارج والعنصر الداخل 

 

المحوري باستثناء  نحدد المتغير الخارج بتقسيـ كؿ قيمة مف قيـ عمود الثوابت عمى ما يقابميا في العمود

 ،   أقيمةنختار أقؿ   القيـ الصفرية والسالبة ثـ

2/1=2 

1/1=1 

B.V                   B 

   
1 1 0 1 0 0 2 

   
1 0 3 0 1 0 6 

   
0 1 0 0 0 1 1 

Z -3 -4 -1 0 0 0 0 

B. V                   B 

   
1 1 0 1 0 0 2 

   
1 0 3 0 1 0 6 

   
0 1 

انعُصر 

 انًحىري

0 0 0 1 1 

Z -3 -4 -1 0 0 0 0 
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ىو الذي يخرج، القيمة الناتجة عف تقاطع العمود المحوري مع الصؼ المحوري يسمى بعنصر  S3  إذاا 

 .X2( ويدخؿ محمو 1الدوراف أو العنصر المحوري وىو الرقـ )

 :2جدول رقى 

بما أف قيـ دالة اليدؼ ال تزاؿ تحتوي عمى قيمة سالبة فإننا لـ نصؿ إلى الحؿ األمثؿ وبذلؾ نستمر بالعمؿ 

 .بتكرار الخطوات السابقة حتى نصؿ إلى الحؿ األمثؿ

 

 

 

B.V                   B 

   
1 0 0 1 0 -1 1 

   
1 0 3 0 1 0 6 

   
0 1 0 0 0 1 1 

Z -3 0 -1 0 0 4 4 

B.V                   B 

   
1 

انعُصر 

 انًحىري

0 0 1 0 -1 1 

   
1 0 3 0 1 0 6 

   
0 1 0 0 0 1 1 

Z -3 0 -1 0 0 4 4 
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 :3جدول رقى 

عمى قيمة سالبة فإننا لـ نصؿ إلى الحؿ األمثؿ وبذلؾ نستمر بالعمؿ  Zال تزاؿ تحتوي قيـ دالة اليدؼ 

 األمثؿ. الحؿ إلى نصؿ بتكرار الخطوات السابقة حتى

 

 

 

 

B.V                   B 

   
1 0 0 1 0 -1 1 

   
0 0 3 -1 1 1 5 

   
0 1 0 0 0 1 1 

Z 0 0 -1 3 0 1 7 

B.V                   B 

   
1 0 0 1 0 -1 1 

   
0 0 3 

انعُصر 

 انًحىري

-1 1 1 5 

   
0 1 0 0 0 1 1 

Z 0 0 -1 3 0 1 7 
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 :4جدول رقى 

  ، جميع القيم موجبة وبذلك نكون قد توصمنا إلى الحل األمثل وىو:Z سطرالننظر إلى 

   = 1,     = 1,    =   
 
,         Z =   

 
 

 

 MINفي حالة حل نموذج البرمجة الخطية بطريقة السمبمكس   4-3
 خطوات الحل:

 بناء النموذج الرياضي .1

 ياسي وذلؾ مف خالؿ: تحويؿ النموذج الرياضي إلى الشكؿ الق .2

 فقط وىو النوع أصغر أو يساوي حصراا ميما كاف  اا واحد اا تحويؿ جميع قيود النموذج لتصبح مف نوع

 نوع تابع اليدؼ: 

  .القيد مف النوع "أصغر أو يساوي " يبقى كما ىو 

 ( ونقمب جية المتراجحة. 1-القيد مف النوع " أكبر أو يساوي" : نضرب طرفي المتراجحة بػ ) 

B.V                   B 

   
1 0 0 1 0 -1 1 

   
0 0 3   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
0 1 0 0 0 1 1 

Z 0 0 0  
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  , القيد مف النوع " يساوي " : يقسـ إلى قيديف : القيد األوؿ مف نوع أصغر أو يساوي ويبقى كما ىو

 ( ونقمب جية المتراجحة. 1-والقيد الثاني مف النوع أكبر أو يساوي ويتـ ضرب طرفيو بػ )

ؼ دؼ إلى طر أي ننقؿ جميع المتغيرات في تابع الي ،ابع اليدؼ عمى شكؿ معادلة معدومةيكتب ت .3

 لصفر. ا واحد ونجعمو مساوياا 

أي أف تكوف قيـ عمود الحؿ )ثوابت القيود أو الطرؼ األيمف مف  ،إجراء اختبار مسموحية الحؿ .4

 القيد( بالشكؿ القياسي كميا موجبة.

 ( في جدوؿ السمبمكس:Zسطر )الوذلؾ بالنظر إلى  ،اختبار مثالية الحؿ .5

A.  في حالةMin الوف قيـ يجب أف تك اا حتى يكوف الحؿ مثالي( سطرZكميا سالبة )،  سطر الننظر إلى

Z  وفي حاؿ وجود قيـ موجبة يكوف الحؿ غير أمثؿ ونطور الحؿ وذلؾ باختيار أكبر قيمة موجبة

نقسـ عناصر عمود  المحوريسطر الولتحديد  المحوري العمودفيكوف عمودىا ىو  ،Zسطر الفي 

ونختار أصغر قيمة ونتابع الحؿ كما في  ،المحوريعمود الالحؿ عمى القيـ المقابمة ليا في 

عمى عنصر الدوراف بعكس  المحوريعمود الالمسموحية بقمب عنصر الدوراف وقسمة عناصر 

عمى عنصر الدوراف وبقية عناصر الجدوؿ تحسب كما  المحوريسطر الاإلشارة وقسمة عناصر 

 :يأتي

القيمة المقابمة في الصف × المحوري القيمة المقابمة في العمود  –العنصر الجديد = العنصر القديم 

 المحوريعنصر الالمحوري / 

B.  في حالةMax اا حتى يكوف الحؿ مثالي ( يجب أف تكوف قيـ سطرZ.كميا موجبة )  سطر الننظر إلى

Z  وفي حاؿ وجود قيـ سالبة يكوف الحؿ غير أمثؿ ويجب تطويره وذلؾ باختيار القيمة األشد سمبية

 .المحوريعمود الىو فيكوف عمودىا  Zسطر الفي 
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 لمعرفة طريقة تحويؿ النموذج إلى الشكؿ القياسي: اا بسيط سنأخذ مثاالا 

 لدينا تابع اليدؼ

                  
 القيود: 

              
              
              

           شرط عدـ السمبية  

 ننقؿ تابع اليدؼ لطرؼ واحد:

                
 القيود بعد التحويل لمشكل القياسي:

                   y1                               نسميو

 ( ثـ1-لتحويؿ القيد الثاني مف أكبر أو يساوي إلى أصغر أو يساوي نقوـ بضرب طرفي المتراجحةبػ )
 المتراجحة. نعكس جية

                                      y2                   نسميو 

 )ال أكبر وال أصغر( نقـو بإجراء األكبر واألصغر يساويعندما يكوف  ،قيد الثالثإلى البالنسبة 

                     y3                             نسميو

 

              ( فيصبح              1-نقوـ بضربو بػ )

                      y4                         نسميو
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           يبقى كما ىوفأما شرط عدـ السمبية 

 : اآلتيلشكل القياسي إلى اىكذا نكون قد وصمنا 

                
                            

                   …    ….y2 

y3....     ..              

y4.......                

               شرط عدـ السمبية
 

 :(.2-4مثاؿ )

 

              

 القيود:

          

 

      

      

         وشرط عدم السلبية 

 :التحويل إلى الشكل القياسي 

            ننقل التابع إلى طرف واحد  

 ثم نحّول القيود:

 القيد األول قسمين 

                                 Y1نسميه 

          

ياسيانشكم انق  
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 ( فيصبح:1-ـ )نضربه ب

                 Y2                نسميه

 :القيد الثاني           Y3                 نسميه

 :القيد الثالثنسميه                         

 

 وشرط عدم السلبية يبقى كما هو

X1 , X2 ≥ 0   

 مالحظة: في حال وجود قيمتين سالبتين متساويتين في عمود الحل نختار إحداىما ال عمى التعيين.

 :إجرا ات الحل

بعد تحويؿ النموذج إلى الشكؿ القياسي )جعؿ تابع اليدؼ عمى شكؿ معادلة وتحويؿ قيود النموذج  .1

 نوع واحد وىو أصغر أو يساوي(إلى 

نرسـ جدوؿ سمبمكس )الحؿ األولي( وىو عبارة عف أسطر وأعمدة, األعمدة ىي لممتغيرات األساسية  .2

يي قيود النموذج ف( وعمود خاص لمحؿ )الطرؼ األيمف مف القيد(, أما األسطر         )

 القياسي وسطر خاص لتابع اليدؼ.

 بحيث يجب أف تكوف جميع القيـ موجبة ،وذلؾ بالنظر إلى قيـ عمود الحؿ ؿاختبار مسموحية الح .3

 جدول الحل األولي X2 X1 الحل

50 2 1 Y1 

-50 -2 -1 Y2 

-20 0 -1 Y3 

20 1 0 Y4 

0 -7 -5 Z 
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 .ىا السطر المحورينختار القيمة األشد سمبية ونسمي سطر وٕاذا كاف لدينا قيـ سالبة 

ثـ ننظر في السطر المحوري ونختار القيمة األشد سمبية في ىذا السطر ليكوف عمودىا ىو العمود المحوري 

 نختار إحداىما. المحوريسطر الوجود قيمتيف سالبتيف متساويتيف في وىنا أيضاا في حاؿ 

نقوـ بتحديد المتغير ، العمود المحوري بالعنصر المحوري تسمى نقطة التقاء أو تقاطع السطر المحوري مع

محوري وتحديد المتغير الموجود في العمود ال ،( ليخرج مف الحؿ         الذي يتبع لمسطر المحوري )

 (.        ( ليدخؿ في الحؿ مكاف )        )

أي جدول  يوجد أربعة قواعد لمل  إذ: لما يأتي اا وفق ؤهونمم yبالػ  xونبدؿ الػ  اا جديد نرسـ جدوالا  .4

 :Max or Minجديد في حال مسموحية الحل أو مثالية الحل وأيضًا بحال 

 .مقموبونضع مكاف العنصر المحوري  .1

 العنصر المحوري القديـ /لقيمة الجديدة = القيمة القديمة انضع مكاف السطر المحوري:   .2

 1- × العنصر المحوري القديـ /نضع مكاف العمود المحوري: القيمة الجديدة = القيمة القديمة  .3

×  حوري})القيمة المقابمة بالسطر الم  -باقي خاليا الجدوؿ: القيمة الجديدة = القيمة القديمة .4

 العنصر المحوري القديـ{ /القيمة المقابمة بالعمود المحوري( 

مالحظة: جميع القيـ لمجدوؿ الجديد نأخذىا مف الجدوؿ السابؽ مباشرة, وبعد االنتياء مف مؿء الجدوؿ 

 الجديد ننظر إلى عمود الحؿ ونعيد الخطوات السابقة.
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 الجدول األول:

        الحل )الطرف األيمن من القيد(

55 2 1    

-50 -2 -1    

-20 4 -1    

25 1 4    

5 -7 -5 Z  تابع الهدف 

والعنصر    , والعمود المحوري ىو عمود   حسب ماذكرنا سابقاا, نجد أف السطر المحوري ىو سطر 

 (.2-المحوري ىو )

 اختبار مسموحية الحل: 

( ونكمؿ 50-باختيار أشد القيـ سمبية ) اا وبالتالي نجعمو مسموح .سموح لوجود قيـ سالبةنجد أف الحؿ غير م

 باقي الخطوات حسب ماُذِكر أعاله.

 نرسم الجدول الثاني:

        الحل

5 1 4    

25 
 
 

 
 

 

 
 

   

-20 4 -1    

-5  

 
  

 

 
 

   

175 
 
 

 
  

 

 
 

Z 

ونأخذ القيمة األشد سمبية نفسيا الخطوات السابقة بوبالتالي نقوـ  ،ما زاؿ الحؿ غير مسموح لوجود قيـ سالبة
 ونسمي سطرىا السطر المحوري وىكذا...
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 نرسم الجدول الثالث:

        الحل

5 1 4    

15 
 
 

 
 

 

 
 

   

25 4 -1    

5  

 
  

 

 
 

   

255 
 
 

 
  

 

 
 

Z 

 جميع القيم موجبة. إذ ا  أصبح الحل مسموح

بعد التأكد مف أف عمود الحؿ كمو قيـ موجبة )الحؿ مسموح( ننتقؿ إلى اختبار اختبار مثالية الحل: -4

 .مثالية الحؿ

لمثلى هي في هذا العمود تكون قيمته ا Xننظر إلى عمود المتغيرات )العمود األول إلى اليمين( وكل متغير 

 القيمة المقابلة له في عمود الحل. 

 نهملها.  Yالمتغيرات 

 التي تكون في السطر األول فتكون قيمتها صفرا .  Xأما المتغيرات 

                

الناتجة مساوية  Zويجب أف تكوف قيمة  ،آخر خطوة لمتأكد مف صحة الحؿ نقـو بالتعويض في تابع اليدؼ

 ود الحؿفي عم Zلقيمة 

          

  (    )  (    )      

  .وبالتالي الحؿ صحيح ،في عمود الحؿ Zوىي مساوية لقيمة 
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ألنو في أي جدوؿ خالؿ الحؿ لو قمنا بتعويض قيـ  ،لصحة الحؿ اا مع المالحظة ىنا أنو ليس شرط

 : الذي يسبؽ الجدوؿ األخير الجدوؿ لنطبؽ ذلؾ عمى ،بع اليدؼ يتحقؽ لدينا ىذا الشرطالمتغيرات في تا

، األوؿ وبالتالي تأخذ القيمة صفر تقع في السطر   , ولدينا       لدينا في عمود المتغيرات 

 : وبالتعويض

  (   )  (    )      

 .في عمود الحؿنفسيا  Zوىي قيمة 
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 Dual Methodالنموذج المقابل : الخامسالفصل 

 

النظرية الثنائية في البرمجة الخطية وطريقة تحويؿ البرنامج فصؿ مفيوـ يتناوؿ ىذا ال ممخص الفصل:
 الخطي إلى البرنامج المقابؿ.

 مخرجات واألىداف التعميمية: ال

 .معرفة الطالب بالنظرية الثنائية وطريقة كتابة البرنامج المقابؿ .1

 معرفة الطالب بطريقة تحويؿ النموذج األولي إلى النموذج المقابؿ . .2
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أف البرمجة الخطية تبحث في توزيع الموارد المحددة بيف االستخدامات البديمة ضمف ذكرنا سابقاا : مقدمة

إطار القيود المفروضة لتحقيؽ أىداؼ المنشأة كتعظيـ األرباح أو خفض التكاليؼ. وٕاف استخداـ البرمجة 

جة تحديداا رياضياا دقيقاا عمى فر شروط معينة مثؿ القدرة عمى تحديد المشكمة موضوع البرماالخطية يستمـز تو 

شكؿ دالة خطية تسمى دالة اليدؼ والقدرة عمى تحديد القيود أو مجموعة المحددات التي تحد مف درجة 

 تحقيؽ األىداؼ تحديداا رياضياا أيضاا عمى شكؿ متباينات.

 Primalية )التي تـ صياغتيا بأسموب البرمجة الخطية أطمؽ عمييا اصطالح النماذج األول كالتإف المش

Models ومف الممكف صياغة النموذج األولي بأسموب آخر يطمؽ عميو اصطالح النموذج المقابؿ )

 آخر يقابمو. اا نموذج )الثنائي(. إذ إف لكؿ نموذج  

فر فييا شروط البرمجة الخطية ويمكف تمثيميا عمى شكؿ نموذج برمجة امف ىذا يتبيف لنا أف كؿ مشكمة تتو 

يو النموذج المقابؿ )الثنائي( فجاف، األوؿ ىو الذي يمثؿ المشكمة األولية، أما الثاني خطية يوجد ليا نموذ

 الذي يمثؿ الجانب اآلخر مف المشكمة.

منو، فإذا كاف النموذج األولي يتعمؽ  اا لو ومشتق مقابالا  اا ف لكؿ نموذج مف نماذج البرمجة الخطية نموذجإأي 

وتصاغ عادة مف نفس البيانات التي  ،لو سيكوف تقميؿ دالة اليدؼ بتعظيـ دالة اليدؼ فإف النموذج المقابؿ

. وعميو فإف كؿ صيغة مف ىذه الصيغ )صيغة النموذج األولي صحيحيتضمنيا النموذج األولي والعكس 

وصيغة النموذج المقابؿ( تحميؿ تفسيرات معينة يمكف استخداميا لحؿ مسألة برمجة خطية واحدة بطرؽ 

ف النتائج والمعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف حؿ مسائؿ البرمجة الخطية متشابية مختمفة بالرغـ مف أ

في كمتا الحالتيف، لذا سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى بعض القواعد الرياضية لتحويؿ النموذج األولي إلى 

طريقة الحؿ ال أف ؿ لممشكمة المقابمة والتي نالحظ النموذج المقابؿ وبالعكس. كذلؾ صياغة وٕايجاد الح

 عف الحؿ بأسموب الطريقة المبسطة لمنموذج األولي. تختمؼ كثيراا 
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  )الثنائي( المقابل النموذج مميزات 5-1

 :ما يأتي المقابؿ النموذج ميزاتم مف

الحؿ بصورة أسرع في  يساعد عمى التوصؿ إلىوبالتالي  ،يقمص النموذج المقابؿ خطوات الحؿ -1

 .ة المقابمة مف تعقيدات حؿ المشكمة األولية أحياناا تقمؿ المشكم إذ ،بعض األحياف

قيمة سالبة،  يد وجود متغير أساسي في النموذج ذيمكف إيجاد الحؿ األمثؿ في النموذج المقابؿ عن -2

 في حيف ال يمكف حؿ النموذج األولي إذا كاف ألحد متغيرات النموذج األولي قيمة سالبة.

ما بعد األمثمية والتوصؿ إلى الحؿ بصورة مختصرة في  إجراء تحميؿ فييساعد النموذج المقابؿ  -3

 حالة إضافة قيود جديدة لممشكمة أو إجراء تغييرات في معامالت المتغيرات األساسية.

يمف ومعرفة مالت دالة اليدؼ وثوابت الطرؼ األثر التغيرات في معاأ)المقابؿ(  يعيد النموذج الثنائي -4

 .مثؿاؿ الذي تتحقؽ فيو نتائج الحؿ األالمج

 ،بعاد المشكمةأتفيـ  فيمف الحقائؽ االقتصادية التي تساعد  النموذج الثنائي ) المقابؿ ( كثيراا  يعطي -5

 .وبخاصة فيما يتعمؽ بأسعار الظؿ

 الثنائي أو المقابل إلى األولي النموذج تحويل خطوات 5-2

 الخطوات اآلتية: لغرض تحويل النموذج األولي إلى النموذج المقابل وبالعكس يمكن ذلك باتباع

 MINفإنيا تقمب إلى نوع تصغير  MAXإذا كانت دالة اليدؼ في النموذج األولي مف نوع تعظيـ  (1

 في النموذج المقابؿ والعكس صحيح.

لعدد القيود في النموذج المقابؿ، فمثال لو كاف  عدد المتغيرات في النموذج األولي يكوف مساوياا  (2

 غيرات فإف النموذج المقابؿ سيحتوي عمى ثالثة قيود.النموذج األولي يحتوي عمى ثالثة مت

لو كاف  لعدد المتغيرات في النموذج المقابؿ، فمثالا  عدد القيود في النموذج األولي يكوف مساوياا  (3
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 النموذج األولي يحتوي عمى أربعة قيود فإف النموذج المقابؿ سيحتوي عمى أربعة متغيرات.

عمى شكؿ أكبر أو يساوي فإنيا تتغير في النموذج المقابؿ إلى إذا كانت القيود في النموذج األولي  (4

 .أقؿ أو يساوي والعكس صحيح أيضاا 

معامالت دالة اليدؼ في النموذج األولي ىي قيـ الجوانب اليمنى لقيود النموذج المقابؿ وقيـ   (5

 الجانب األيمف في النموذج المقابؿ تصبح معامالت دالة اليدؼ في النموذج األولي.

 في النموذج األولي ىي عبارة عف معامالت الصؼ في النموذج المقابؿ. jمالت العمود معا  (6

 يأتي: ما مراعاة يجب مقابؿ نموذج إلى األولي النموذج مف التحويؿ عند :(1) مالحظة

 دالة كانت إذا ( اليدؼMax )يساوي أو مف أقؿ كميا القيود تكوف أف يجب  (≥) 

 دالة كانت إذا ( اليدؼMin )أو يساوي مف أكبر كميا القيود تكوف أف يجب  (≤) 

 األمثمة. في تحقيقيا يجب الشروط ىذه تتحقؽ لـ إذا 

ال يمكن القيام بعممية تحويل النموذج األولي إلى النموذج المقابل قبل أن نجعل جميع  :(2) مالحظة

وفي حالة تصغير صغر أو يساوي أي من نوع أوع واحد في حال تعظيم ولي من نفي النموذج األ القيود 

 :يأتيوتتـ عممية التحويؿ كما  من نوع أكبر أو يساوي

 مختمفتيف بإشارتيف قيديف إلى القيد ىذا تحويؿ يتـ األولي  النموذج في (=) يساوي بإشارة قيد وجود حالة في

 نموذجال في اليدؼ كانت دالة حاؿ وفي يساوي أو مف أكبر بإشارة واآلخر يساوي أو مف أقؿ بإشارة أحدىما

 طريؽ عف يساوي أو مف أقؿ إلى القيد يساوي أو مف أكبر إشارتو الذي القيد بتحويؿ نقـو تعظيم األولي

 بتحويؿ نقـو تصغير األولي اليدؼ النموذج دالة كانت حاؿ وفي ،(-1)  في يساوي أو األكبر القيد ضرب

 أو األقؿ القيد ضرب طريؽ عف وييسا أو أكبر مف إشارتو قيد إلى يساوي أو مف أقؿ إشارتو الذي القيد

 النموذج إلى تحويمو قبؿ متماثمة األولي النموذج ت قيوداشار إ تكوف أف يجب حاؿ أية وعمى(-1)  في يساوي

 .المقابؿ
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 :(Dual)اآلتي إلى النموذج المقابؿ  (primal)ؿ النموذج األولي حوّ  (. 1-5مثاؿ )

 

 عدد القيود في النموذج المقابل الثة، لذلك فإن نالحظ أن عدد المتغيرات في النموذج األولي ث

المتغيرات في  كون ثالثة. كذلك فإن عدد القيود في النموذج األولي اثنان وعميو فإن عدديس

 كون اثنان.يالنموذج المقابل س

  لو فرضنا أن المتغيرات في النموذج المقابل ىيY1 لمقيد األولي وY2  لمقيد الثاني فإن دالة

 كاآلتي: MINإلى تصغير  MAXج المقابل يمكن كتابتيا بعد قمبيا من تعظيم اليدف لمنموذ

 

 ىي الجانب األيمن لمقيد األول والثاني، أما قيود  Y1 ،Y2إن معامالت المتغيرات 

 ستكون كاآلتي:فالنموذج المقابل 

 

 

 

 

 

 

 ويصبح النموذج المقابؿ كاآلتي:
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وفي حالة الصيغة األولية لممشكمة فإف جميع المتباينات يجب  MAXفي حالة دالة اليدؼ ىي تعظيـ ربح 

أف تكوف مف نوع أصغر أو يساوي والعكس صحيح، وفي حالة وجود أحد القيود مف نوع أكبر أو يساوي 

 .(1-يجب تحويمو إلى أصغر أو يساوي وذلؾ بضرب القيد ب  )

 :(Dual)ج المقابؿ اآلتي إلى النموذ (primal)ؿ النموذج األولي حوّ  (. 2-5مثاؿ )

 

 

 

 

وأف القيد األوؿ ىو مف نوع أكبر أو يساوي وعميو يتـ ضرب القيد  MAXنالحظ أف دالة اليدؼ ىي مف نوع 

 ( وكاآلتي:1-األوؿ ب )

 

 

 تصبح كاآلتي: Dual  أما المشكمة المقابمة •
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اة إلى متباينتيف لذي يحمؿ عالمة مساو أما إذا كاف أحد القيود أو جميعيا عبارة عف مساواة فيتـ تحويؿ القيد ا

 كما ىو موضح في المثاؿ اآلتي:( 1-قيد المعاكس لدالة اليدؼ ب )تجاه ثـ نضرب المختمفتيف في اال

 :(Dual)اآلتي إلى النموذج المقابؿ  (primal)ؿ النموذج األولي حوّ  (. 3-5مثاؿ )

 

 

 

 

 كاآلتي:تجاه لى متباينتيف مختمفتيف بااليتـ تحويؿ القيد األوؿ إ

 

 

 1-ولغرض جعؿ القيود جميعيا مف نوع أقؿ أو يساوي يتـ ضرب المتباينة الثانية ب 
 ونقمب اإلشارة وتصبح كاآلتي:

 

  ن مشكمة البرمجة الخطية األولية ستكون كاآلتي: إأي 
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  ستكون كاآلتي:فأما المشكمة المقابمة 
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  Transportation Modelنموذج النقل : السادسالفصل 

 ممخص الفصل:

 يتناوؿ ىذا الفصؿ طرائؽ ايجاد الحؿ األساسي األولي لمسائؿ النقؿ باستخداـ أساليب التوزيع الثالث:

 طريقة الركف الشمالي الغربي. -1

 طريقة أقؿ التكاليؼ. -2

 طريقة فوجؿ )الجزاء(. -3

 :اآلتيةوطرؽ التأكد مف أمثمية الحؿ األساسي األولي بإحد  الطرؽ 

 .)الحجر المتنقؿ(المسار المتعرج  يقةطر  -1

 طريقة التوزيع المعدؿ. -2

 مخرجات واألىداف التعميمية:ال

 كتابة مسألة النقؿ بالشكؿ الرياضي. .1

 معرفة الطالب بالطرائؽ الثالث إليجاد الحؿ األساسي األولي. .2

 معرفة الطالب كيفية موازنة جدوؿ النقؿ. .3

 أو التوزيع المعدؿ. الحجر المتنقؿطريقة وذلؾ باستخداـ  األمثمية القدرة عؿ اختبار .4
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 اإلطار العام لمشكمة النقل 6-1

تاجية لمعممية اإلن مكمالا  يعدّ نموذج النقؿ مف أىـ نماذج البرمجة الخطية في المنشآت الصناعية، إذ  دّ يع

 ما تحتاج إليو مف مستمزمات اإلنتاج في الوقت والمكاف المحدديف.ببيدؼ إمدادىا 

مراكز عرض )مراكز تجييز المواد في ما مف عدد مف المصادر المتمثمة  نموذج في نقؿ سمعةيبحث ىذا ال

متمثمة بمراكز الطمب )المنشآت الصناعية( بأقؿ التكاليؼ أو أقؿ زمف لية لممنشآت( إلى مواقع مختمفة األو 

حدة )أو الزمف ممكف شرط أف يكوف التجييز عند كؿ مصدر والطمب عند كؿ موقع وكمفة نقؿ الوحدة الوا

 المستغرؽ لنقؿ الوحدات( مف كؿ مصدر إلى كؿ موقع معمومة ومحددة.

ألف النماذج الرياضية المستخدمة في مشكمة النقؿ  الميمةمسألة النقؿ إحد  تطبيقات البرمجة الخطية  إف  

ف عدة ىي نماذج خطية واليدؼ مف استخداميا ىو إيجاد أسموب أمثؿ لتوزيع الوحدات أو المنتوجات م

مصادر لمعرض إلى عدة مواقع لمطمب بأقؿ تكمفة ممكنة أو بأعمى ربح أو بأقؿ وقت عف طريؽ الحساب 

 الرياضي.

ثـ أضاؼ  1941( في عاـ Hitchcockوضعت الصيغة األولى لطريقة النقؿ مف قبؿ العالـ ىيتشكوؾ ) وقد

وفة في إطار البرمجة الخطية معر ( بعد ذلؾ حتى وصمت لصيغتيا الKoopmansعمييا العالـ كوبمانز )

 . 1953طة العالـ دانتزج عاـ اسو ب

 حل مسألة النقل  6-2

األمثؿ  إلى الحؿيتمثؿ المنطمؽ إليجاد الحؿ األولي الممكف لمشكمة النقؿ بالصيغة الجدولية التي توصؿ 

جدولية ىي عبارة ف الصيغة الإذ إ)النيائي( المتمثؿ في تحقيؽ أقؿ تكمفة ممكنة مف مجموع تكاليؼ النقؿ، 

 وتعبر عف مراكز االستالـ. (N( وتعبر عف مراكز التوزيع وعدد أعمدتيا )Mعف مصفوفة عدد صفوفيا )
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 التسويقية   ز المراك       .........    العرض

 المراكز  االنتاجية

    

    

           

    

       

       

                      

            

...... ...... ...... ...... ...... .............. 

          

    

            

         

∑       

∑                       

 الطمب       ...   

 ف:إ إذ

 ( : مصادر العرض.            (  : مواقع الطمب ، )             )

    jإلى الموقع  Iكمفة نقؿ الوحدة الواحدة مف المصدر    :  

 jالموقع إلى  I: عدد الوحدات المنقولة مف المصدر     

الفرضية األساسية لحؿ نموذج النقؿ ىي أف مجموع المعروض في مصادر العرض يساوي مجموع الطمب 
 ( وفي ىذه الحالة يسمى نموذج النقؿ نموذجاا متوازناا.  ∑=         ∑أي: ) 

 موازنة جدول النقل 6-3

ف مجموع كمية إة يصعب تحقيؽ شرط التوازف، أي ديفي كثير مف المجاالت التطبيقية في المجاالت االقتصا

العرض ال تساوي مجموع كمية الطمب وفي ىذه الحالة يكوف جدوؿ النقؿ غير متوازف، عندىا نقـو بإضافة 

حسب المسألة المراد حميا لجعؿ مشكمة النقؿ  اا و عمود يمثؿ مصدر عرض وىميأما صؼ يمثؿ جية طمب إ
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 متوازنة.

 طمب أكبر مف مجموع كمية العرض في جدوؿ النقؿ نضيؼ مصدر عرض مجموع كمية ال إذا كاف

، كمية العرض فيو تساوي حاصؿ الفرؽ بيف مجموع الطمب ومجموع العرض، لسد العجز اا وىمي

 الحاصؿ في كمية العرض وجعؿ جدوؿ النقؿ متوازف.

  جية طمب نضيؼ فأما إذا كاف مجموع كمية العرض أكبر مف مجموع كمية الطمب في جدوؿ النقؿ

تساوي حاصؿ الفرؽ بيف مجموع العرض ومجموع الطمب، لسد العجز  اوىمية، كمية الطمب فيي

ي مصدر أف كمفة نقؿ وحدة واحدة مف إ و  اا،الحاصؿ في كمية الطمب وجعؿ جدوؿ النقؿ متوازن

ي جية أى إلي مصدر أي وحدة واحدة مف أة طمب تساوي صفر وكذلؾ كمفة نقؿ ي جيألى إوىمي 

 .اا ىمية تساوي صفر طمب و 

 وإليجاد الحؿ األساسي األولي ىناؾ ثالث طرؽ وىي:

  طريقة الركف الشمالي الغربيNorthwest corner method. 

  طريقة أقؿ التكاليؼThe least cost transportation problem. 

  طريقة فوجؿVogel's Approximation Method. 

 كن الشمالي الغربي إيجاد الحل األساسي األولي بطريقة الر  6-4

النقؿ الرياضية إال أنيا ال تحقؽ الحؿ األمثؿ لمشكمة نقؿ معينة  مشكالتبالرغـ مف أنيا مف أبسط أساليب  

)في     في معظـ األحياف وتطبيقيا يكوف بتعييف أعمى كمية مسموح بيا مف بيف العرض والطمب لممتغير

  (     )          ف:إمالية الغربية لجدوؿ النقؿ(، أي الزاوية الش

ثـ نستبعد العمود/الصؼ المتحقؽ وثـ نساوي المتغيرات المتبقية لمعمود / الصؼ المستبعد بالصفر، بعد 

 العظمى لمعنصر المقبولة تعديؿ كميات العرض والطمب لكؿ الصفوؼ واألعمدة غير المستبعدة نعيف الخمية
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 أو واحد بالضبط صؼ يكوف عندما العممية ىذه وتكتمؿ الجديد الصؼ / العمود في المستبعد غير األوؿ

 .مستبعد غير واحد عمود

تنتج شركة ثالثة أنواع مف السمع الكيربائية، وتقوـ ىذه الشركة بتجييز ثالثة مراكز تسويقة، (. 1-6مثاؿ )

لمطموب استخداـ طريقة الجدوؿ أدناه يبيف تكاليؼ نقؿ الوحدة الواحدة والكميات المعروضة والمطموبة، ا

 الركف الشمالي الغربي إليجاد الحؿ األولي المقبوؿ.

 

 مف أف جدوؿ النقؿ في حالة توازف بداية حسب ىذه الطريقة يجب التأكد أوالا   :شرح طريقة الحل

 (60=  60أي: ) ،مجموع الطمب( وىذا الشرط محقؽ )مجموع العرض = 

  نبتدئ مف الخمية في أقصى اليسار العمود األوؿD1  السطر األوؿA. 

 المراكز          العرض
 

 المصادر     
22 10 3 

4 
7 

18 

  

24 0 

     6 

6 

18 

4   

14 9 

600 
8 5   

 الطمب 18 22 20 60
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  وحدة مف  18ننقؿA  إلى المركز D1  وبالتالي تمبية كافة احتياجات المركزD1  ، ويبقى في

 .اتوحد A 4المخزف 

  مف   4ننقؿ  A إلى المركزD2  ،  في مخزف  ولـ يبؽ A وحدة يمكف  18وىناؾ  ،ية وحدةأ

 .ااستيعابي D2 لممركز 

  مف المخزف  18ننقؿB  إلى المركزD2  ، وبالتالي تمبية كافة احتياجاتD2   ، ويبقى في

 ات.وحد  6المخزوف 

  مف مخزف  اتوحد  6ننقؿB  إلى المركزD3  ،  في مخزوف  وبالتالي لـ يبؽB  أية وحدة. 

  وحدة مف مخزوف  14 ننقؿ C إلى المركزD3   وعميو أصبحت حاجة المركزD3  ولـ يبؽ   ،صفراا 

 .أي وحدة C في المخزوف 

 وىذا يعني أف جدولة النقؿ قد اكتممت،  ،بعد عمميات النقؿ السابقة نالحظ أف الجدوؿ في حالة توازف
 تكوف التكاليؼ الكمية لمنقؿ ىي :

7*18) + (3*4) + (6*18) + (6*0) + (9*14) = 372 ) 

 إيجاد الحل األساسي األولي بطريقة أقل التكاليف  6-5

 فػي الحسػبافألنيػا تأخػذ  ،إيجاد الحؿ األساسػي األولػي بطريقػة أقػؿ التكػاليؼ أفضػؿ مػف الطريقػة السػابقة يعدّ 

فة نقؿ، وبعد ذلؾ يػتـ عبػور ي تمتمؾ أقؿ كموتركز عمى القيمة األقؿ الكمفة، وفي ىذه الطريقة نبدأ بالخمية الت

 وٕاذا تـ إشػباع ،حاجة أماكف التوزيع وتعدؿ كميات التجييز والطمب بناء عمى ذلؾ و العمود المشبعأالصؼ 

نػػو يػػتـ عبػػور واحػػد، ويطبػػؽ الشػػيء نفسػػو كمػػا فػػي طريقػػة الػػركف الشػػمالي إ)الصػػؼ والعمػػود فػػي وقػػت واحػػد ف

 ف يػتـ تػرؾ صػؼ واحػدأالنقػؿ األصػغر وتكػرر العمميػة إلػى ذات التكػاليؼ ومف ثـ ابحث عف الخميػة  ،الغربي

 .و عمود واحد مف دوف عبورأ

 خطوات تطبيق طريقة أقل التكاليف:
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 :اآلتيةبعد التأكد مف أف جدوؿ النقؿ في حالة توازف نتبع الخطوات 

 المخزوف المقابؿ ليذه الخمية.التكمفة األقؿ بأكبر ما يمكف مف عدد الوحدات مف  ت( نبدأ بتزويد الخمية ذا1

مع  فرةاالخاليا ذات التكمفة األقؿ بالتتابع إلى أف نزود جميع مراكز التوزيع مف المصادر المتو  ء( نتابع مؿ2

 مالحظة أنو عندما تتساو  أصغر كمفتيف في الجدوؿ  فإف االختيار بينيما يكوف عشوائياا.

صؿ ضرب الكميات المخصصة لكؿ خمية في تكمفة النقؿ ( نحسب التكمفة اإلجمالية عف طريؽ مجموع حا3

 الواحدة.

تي يبيف الكميات الجدوؿ اآل A,B,Cفي ثالث مخازف  اا يوجد لدينا منتج معيف نريد نقمو موجود (.2-6مثاؿ )

 فرة واالحتياجات وتكمفة نقؿ الوحدة الواحدة. المطموب: احسب التكاليؼ الكمية بطريقة أقؿ كمفة.االمتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيجاد الحؿ األساسي األولي عف طريؽ أقؿ تكمفة

             العرض
 المراكز

 
 المصادر     

15 11 20 2 

 
10 

 
  

25 20 9 

      

7 

 

12 
  

5 18 16 

 
14 2 

  

 الطمب 5 15 15 10 45
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 :اآلتيةحالة توازف نتبع الخطوات بعد التأكد مف أف جدوؿ النقؿ في  شرح طريقة الحل:

 ،لمخزف المقابؿ ليذه الخميةالتكمفة األقؿ بأكبر ما يمكف مف عدد الوحدات مف ا تنبدأ بتزويد الخمية ذا (1

  Aاألوؿفي السطر  2، ولتكف التكمفة الجدوؿ السابؽ لدينا أقؿ تكمفتيف متساويتيف نختار بينيما عشوائياا في و 

 .15والعرض  15 لدينا الطمب  B2العمود 

 المخزف  في ولـ يبؽ   B2وبالتالي تمبية كافة احتياجات المركز ،  B2 إلى المركز  Aوحدة مف  15ننقؿ  إذاا 

A  أي وحدة. 

 5 ننقؿ ،  B1العمود األوؿ   Cفي السطر الثالث   2وىي القيمة  ،ثـ ننتقؿ إلى أقؿ كمفة مف جديد (2

أي   Aفي المخزف  ولـ يبؽ   ،B2وبالتالي تمبية كافة احتياجات المركز   B1إلى المركز  Cوحدات مف 

 وحدة.

             العرض
 المراكز

 
 المصادر     

15 11 20 2 

15 

10 
 

  

25/10 20 

10 

9 

     15 

7 

 

12 
  

5 18 16 

 
14  2 

 5 
  

 الطمب 5 15 15 10 45
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 وحدات مف  15 ننقؿ ،  B3العمود الثالث B الثاني في السطر   9 ( ننتقؿ إلى أقؿ كمفة وىي القيمة3

B إلى المركز B3  وبالتالي تمبية كافة احتياجات المركزB3،  ويبقى في المخزفB  10.وحدات 

وحدات المتبقية   10نقوـ بنقؿ  B4العمود الرابع   Bفي السطر الثاني  20خر قيمة تكمفة لدينا وىي آو  (4

 .الي لـ يعد ىناؾ أي وحدة لدينالتوبا،   B4إلى المركز  B في 

( نحسب التكمفة اإلجمالية عف طريؽ مجموع حاصؿ ضرب الكميات المخصصة لكؿ خمية في تكمفة النقؿ 5

 الواحدة.

 :التكمفة اإلجمالية

(    )  (   )  (    )  (     )      

 إيجاد الحل األساسي األولي بطريقة فوجل 6-6

تقارف الفروؽ بيف الكمؼ الدنيا في األسطر  إذنيجية مختمفة عف الطرؽ السابقة تعتمد ىذه الطريقة م

 أفضؿ ىذه الطريقة دّ وتع ،واألعمدة وتعطي األفضمية بالتخصيص لمسطر أو العمود الحاوي لمفرؽ األعظمي

ويكوف الحؿ  ،في الحسباف الجزاء كمؼ تأخذ لكونيا لممثالية أقرب حالا  تعطينا ألنيا الطريقتيف السابقتيف مف

 اآلتية: الخطوات فييا باتباع

حساب تكاليؼ الجزاء لألسطر واألعمدة وىي الفرؽ بيف أصغر كمفتيف )غير متساويتيف( في كؿ  .1

 صؼ وفي كؿ عمود مف جدوؿ التكاليؼ ويسمى ىذا الفرؽ بكمفة الجزاء.

حالة تساوي بعض نختار الفرؽ األكبر مف بيف تكاليؼ الجزاء لمصفوؼ واألعمدة عمى السواء وفي  .2

 الفروؽ نختار الصؼ أو العمود المناظر ألعمى فرؽ عشوائياا.

بعد تحديد الصؼ أو العمود المناظر ألكبر فرؽ تخصص قيمة لممتغير الذي تكوف كمفة نقمو أقؿ ما  .3

 يمكف في ذلؾ الصؼ أو العمود.
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 ،ألربعة أعالهنكرر الخطوات اثـ  لصفر.اوعو مساوياا نحذؼ الصؼ أو العمود الذي أصبح مجم .4

 ونستمر إلى أف توزع جميع الوحدات المعروضة عمى الوحدات المطموبة.

 : اآلتيةلتكف مسألة النقؿ  (.3-6مثاؿ )

 السوق D4 D3 D2 D1 العرض
 المصنع

120  4  17  22  20 S1 

…. …. …. …. 
70  7  9  37  24 S2 

…. …. …. …. 
50  15  20  37  32 S3 

…. …. …. …. 
 الطمب 60 40 30 110 240/240
 حؿ المسألة بطريقة فوجؿ.المطموب: 

، والبدء بتخصيص الكميات التي سترسؿ عمودإيجاد الفرؽ بيف أقؿ كمفتيف في كؿ صؼ وفي كؿ الحل: 
 إلى األسواؽ:
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 الفروؽ

 لمصفوؼ

 السوؽ D4 D3 D2 D1 العرض

 المصنع

(17-4) = 

13 

120  4  

 

17  

40 

22  20 S1 

    

(9-7) = 

2 

70  7  9  37  24 S2 

    

(20-15) = 

5 

50  15  20  37  32 S3 

    

 الطمب 60 40 30 110 240/240 

 الفروؽ 4 = (24-20) 15 = (37-22) 8 = (17-9) 3 = (7-4) 

 لألعمدة

المخصصة لمخمية  نفسيا الوحداتبرض في الصؼ وىنا سوؼ يحذؼ العمود الثاني مرحمياا وننقص مف الع
(40.) 

 الفروؽ

 لمصفوؼ

 السوؽ D4 D3 D1 العرض

 المصنع

(17-4) = 

13 

80  

80 

4  

 

17  20 S1 

   

(9-7) = 

2 

70  7  9  24 S2 

   

(20-15) = 

5 

50  15  20  32 S3 

   

 الطمب 60 30 110 200/200 

 الفروؽ 4= (24-20) 8= (17-9) 3= (7-4) 

 لألعمدة

المخصصة  نفسيا الوحداتبوىنا سوؼ يتـ حذؼ الصؼ األوؿ مرحمياا وننقص الطمب في العمود الرابع 
 (.80لمخمية )
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 الفروؽ

 لمصفوؼ

 السوؽ D4 D3 D1 العرض

 المصنع

(9-7) = 

2 

70  7  

30 

9  24 S2 

   

(20-15) = 

5 

50  15  20  32 S3 

   

 الطمب 60 30 30 120/120 

 الفروؽ 24)-= (832 11= (20-9) 8= (15-7) 

 لألعمدة

المخصصة  نفسيا الوحداتبوننقص العرض في الصؼ الثاني  وىنا سوؼ يتـ حذؼ العمود الثالث مرحمياا 
 (.30لمخمية )

 الفروؽ
 لمصفوؼ

 السوؽ D4 D1 العرض
 المصنع

(24-7) = 
17 

70  

30 
7  

10 
24 S2 

  
(32-15) = 

17 
50  15  

50 
32 S3 

  
 الطمب 60 30 90/90 

 (15-7) = 
3 

(24-32) = 
8 

 الفروؽ
 لألعمدة

 وىنا سوؼ يتـ العودة إلى الجدوؿ األصمي لمشكمة النقؿ:

 

 



89 
 

 السوؽ D4 D3 D2 D1 العرض
 المصنع

120  

80 
4  17  

40 
22  20 S1 

 ….  …. 
70  

30 
7  

30 
9  37  

10 
24 S2 

  ….  
50  15  20  37  

50 
32 S3 

…. …. ….  
 الطمب 60 40 30 110 240/240

 حساب التكمفة اإلجمالية وفقاا ليذه الطريقة:

Z = ∑4
j=1 ∑

3
i=1 c ij x ij = 10(24) + 50(32) + 40(22) + 30(9) + 30(7)= 3520 

اتيا مف مراكز اإلنتاج إلى مراكز التوزيع ترغب إحد  الشركات بنقؿ منتج مثال شامل: (.4-6مثال )

 يأتي:راسة جدوؿ لتكاليؼ النقؿ كما ووضعت بعد الد

 م. توزيع
م.        
  إنتاج

 العرض            

   2 3 4 5 15 

   3 2 5 2 20 

   4 1 2 3 25 

  15 12 10 8 الطمب

 الحل:
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 الطمب لذلؾ سنقوـ بإضافة عمود وىمي جميع خالياه صفر  العرض  ،ر متوازنةنالحظ أف المسألة غي 

 في سطر الطمب.( 15)ونضع الفرؽ 

 الحل األساسي األولي باستخدام الطرق الثالث
 م. توزيع

 
 
  م. إنتاج   

 العرض               

   2 3 4 5 0 15 

   3 2 5 2 0 20 

   4 1 2 3 0 25 

 15 12 10 8 الطمب
15 

 
60 

 
 :الحل بطريقة الركن الشمالي الغربي 

 :في الحاالت اآلتيةوننتقؿ  ،ة الشمالية الغربية( لجدوؿ النقؿنبدأ مف الخمية العميا اليسر  )الزاوي

 لية.سفؿ في العمود إلى الخمية التالى األإلصفر ننتقؿ ا العرض في الصؼ مساوياا  إذا أصبح 

  لى الخمية التالية.إلصفر نتحرؾ إلى اليميف في الصؼ ا إذا أصبح الطمب في العمود مساوياا 

 خمية  سفؿلى األإلصفر نتحرؾ االصؼ والطمب في العمود مساوييف  إذا أصبح كؿ مف العرض في

 خر .أواحدة ثـ إلى اليميف خمية 
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 م . توزيع B5 B4 B3 B2 B1 لعرض
 نتاجإم .

15 0 
 

5 
 

4 
 

3 
7 

2 
8 

A1 

20 0 
 

2 
5 

5 
12 

2 
3 

3 
 

A2 

25 0 
15 

3 
10 

2 
 

1 
 

4 
 

A3 

 
60 

 
15 
 

 
15 
 

 
12 

 
10 

 
8 

 
 الطمب

 

 :كاآلتياآلف نحسب التكاليؼ الكمية لمنقؿ 

 ( =0*15( +)3*10( +)2*5( +)5*12( +)2*3( + )3*7( +)2*8التكمفة الكمية= )

16  +21  +6  +60  +10  +30+0 =       143  

 حل بطريقة أقل التكاليف:ال

 ونخصص الكمية المطموبة عمى ضوء الكمية المعروضة في  ،نحدد أصغر كمفة نقؿ في الجدوؿ

 الصؼ والكمية المطموبة في العمود.

  وىكذا حتى يتـ توزيع كافة الوحدات  ،ونخصص قيمة ليذا المتغير ،خر أنحدد أصغر كمفة ممكنة

 المعروضة.

 ىما عشوائياا احدإفي جدوؿ الحؿ نقوـ باختيار  فتيفوعندما تتساو  أصغر كم. 

 

 



92 
 

 م . توزيع B5 B4 B3 B2 B1 العرض
 نتاجإم . 

15 0 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
8 

A1 

20 0 
 

2 
15 

5 
 

2 
 

3 
 

A2 

25 0 
 

3 
 

2 
12 

1 
10 

4 
 

A3 

 
 

15 
 

15 
 

12 
 

10 
 

8 
 

 الطمب

 :كاآلتياآلف نحسب التكاليؼ الكمية لمنقؿ 

 ( 2 *12( + )1 *10( + )15 *2( + )2 *8التكمفة الكمية = )

          =16   +30  +10  +24  =80  

 الحل بطريقة فوجل الجزا : 

 صؼ كؿ كمفتيف في قؿأ بيف الفرؽ حاصؿ تساوي النقؿ لجدوؿ وعمود صؼ لكؿ الجزاء تكاليؼ وتكوف 

 .عمود وأ

 ى الخميةإل الوحدات مف ممكف عدد أكبر ونخصص جزاء كمفة أعمى لو الذي العمود وأ الصؼ نختار 

 .اختياره تـ الذي العمود وأ الصؼ في كمفة قؿأ عمى تحوي التي

 لمخمية المخصصة نفسيا الوحدات عددب العمود في والطمب الصؼ في العرض ننقص. 

 وفي ىذه الحاالت:

 الصؼ. نمغي الصفر يساوي الصؼ في العرض أصبح إذا 

 العمود. نمغي الصفر يساوي العمود في الطمب أصبح إذا 

 نمغي العمود والصؼ. صفراا  والعمود الصؼ في والطمب العرض يساوي عندما 
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 الوحدات المطموبة عمى المعروضة الوحدات كامؿ توزيع يتـ حتى السابقة الخطوات نكرر. 

   فروق األسطر العرض B1 B2 B3 B4 B5 م. توزيع

                   نتاجإم. 

A1 2 
8 

3 4 5 
7 

0 15 1 1 3 5   

A2 3 2 5 2 
5 

0 
15 

20 1 1 1 2 2 2 

A3 4 1 
10 

2 
12 

3 
3 

0 25 1 2 1 3 3  

  15 15 12 10 8 الطمب

 
فروق 
 األعمدة

   1 1 2 1 

   1 1  1 

   1   1 

      1 

       1 

       2 

 :كاآلتياآلف نحسب التكاليؼ الكمية لمنقؿ 

 (3*3)+( 2*12( + )1*10( + )0*15( + )5*2( + )5*7( + )2*8التكمفة الكمية= )

                =16  +35  +10  +0  +10  +24 +9  =104. 

 وكانت التكاليؼ الكمية بحسب الطرؽ الثالث تساوي:

  = وحدة نقدية 143بطريقة الركف الشمالي الغربي 

  = وحدة نقدية 80طريقة أقؿ التكاليؼ 

  = )دة نقديةوح 104طريقة فوجؿ )الجزاء 
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o .نستنتج أف التكاليؼ بطريقة أقؿ التكاليؼ ىي األقؿ بيف الطرؽ الثالثة 

 إيجاد الحل األمثل )اختبار الحل األساسي األولي( 6-7

وٕاف الحصوؿ عمى  عمى الحؿ األساسي األولي، ال نحصؿ مف خالؿ استخداـ الطرؽ الثالثة سابقة الذكر إال

ؿ المشكمة )الحؿ األمثؿ(، وٕانما يجب أف نستخدـ أساليب أخر  الحؿ األساسي األولي ال يعني نياية ح

الختبار ىؿ أف الحؿ األساسي الذي تـ الحصوؿ عميو مف تطبيؽ إحد  الطرؽ السابقة، ىؿ ىو الحؿ 

أخر  أمثؿ منو، ولموصوؿ إلى ىكذا حموؿ ىناؾ طريقتاف الختبار أمثميو الحؿ نبدأ  األمثؿ أـ ىناؾ حموالا 

 :باآلتية

 Stepping – Stone Method )أو المسار المتعرج( طريقة الحجر المتنقل 6-7-1

جدوؿ الحؿ األولي لمعرفة ماذا تقوـ طريقة الحجر المتنقؿ بتقييـ جميع الخاليا غير المشغولة )الفارغة( في 

ؿء خمية فإذا وجدنا أف م ،سيحدث لتكاليؼ النقؿ الكمية إذا نقمت وحدة واحدة إلى أحد الخاليا غير المشغولة

يـ كؿ جدوؿ إلى وتستمر عممية تقي ،معينة غير مشغولة ستؤدي إلى تقميؿ التكاليؼ، يتـ تعديؿ الحؿ الراىف

بؿ سيؤدي إلى  ،شغاؿ أي خمية غير مشغولة ال يؤدي إلى تقميؿ في تكاليؼ النقؿإأف نتوصؿ إلى أف 

 زيادتيا.

دوف أية إجراءات إضافية إذا تحقؽ مف مثؿ كما يجب مالحظة أف أية مشكمة لمنقؿ تكوف قابمة لمحؿ األ

ساوي دائماا مجموع عدد الصفوؼ وعدد األعمدة يأف عدد الخاليا المشغولة يجب أف الشرط اآلتي وىو 

 1عدد الخاليا المشغولة = عدد الصفوؼ + عدد األعمدة ػ  ف:إأي  اا ناقصاا واحد

 (m + n -1عدد الخاليا المشغولة = )

 تباع الخطوات اآلتية:ايتـ ولتطبيؽ ىذه الطريقة 
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ويتكوف المسار مف مجموعة مف قطع  ،لكؿ خمية غير مشغولة Closed Pathػ يتـ رسـ مسار مغمؽ  1

غير المشغولة المراد اختيارىا إلى خمية مميئة يبدأ مف الخمية  ،مف المستقيمات المتعاقبة األفقية والعمودية

يمكف تجاوز خاليا غير مشغولة أو ممتمئة  إذة نفسيا غير المشغولالوصوؿ إلى الخمية  أخر  حتى يتـ

 بحيث نصؿ إلى خمية ممتمئة.

( لمخمية التي تمييا -ػ يبدأ المسار المغمؽ بعالمة موجبة )+( لمخمية المراد تقييميا تعقبيا عالمة سالبة ) 2

 ا المسار.وىكذا لجميع الخاليا التي يتشكؿ مني ،في المسار ثـ عالمة موجبة لمخمية التي تمييا

ػ نحسب الكمفة غير المباشرة لمخمية )تقييـ الخمية( وذلؾ بجمع الكمفة لمخاليا الواقعة عمى المسار، فإذا  3

 يـ في تخفيض التكاليؼ.شغاؿ ىذه الخمية سيسإمعنى ذلؾ أف فكانت ىذه القيمة سالبة 

كانت الكمؼ غير المباشرة فإذا  ،ػ تكرر الخطوات السابقة في حالة وجود أكثر مف خمية غير مشغولة 4

موجبة أو صفر فإف الحؿ الذي بيف يدينا ىو الحؿ األمثؿ، أما إذا كانت ىناؾ خمية غير مشغولة أو أكثر 

غير المباشرة ليا سالبة فيذا يعني أف ىناؾ إمكانية لتطوير الحؿ ف خمية غير مشغولة تكوف الكمفة م

يـ في ا أكبر قيمة سالبة لمكمفة غير المباشرة ألنيا تستي ليوتخفيض التكاليؼ وتعطى األولوية لمخمية ال

 تخفيض التكاليؼ وتؤدي إلى تحسيف الحؿ.

حتى يتـ نفسيا الطريقة بغير المشغولة ـ بيف الخاليا واختبار الخاليا تكرر الخطوات السابقة بنقؿ القي. 5

مما يعزز  ،إشارات سالبةيتـ الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ في حالة عدـ وجود  الحصوؿ عمى الحؿ األمثؿ.

 .مةف القيـ تكوف ىنا إما موجبة أو معدو إة لتخفيض التكاليؼ قد انتيت، أي االعتقاد بأف الفرص

أحد  في ىذه الحالة نضيؼ إلى ،(m + n - 1في حالة عدـ تحقؽ شرط عدد الخاليا المشغولة = ). 6

حؿ وتساعدنا في اختبار ال فيث ال يؤثر غير المشغولة والتي تحتوي عمى أقؿ كمفة قيمة صفر بحيالخاليا 

 غير المشغولة. الخاليا
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عمماا أف الحؿ األولي تـ التوصؿ إليو بطريقة الزاوية  اآلتية،اختبر الحؿ األولي لمسألة النقؿ  (.5-6مثاؿ )
 لدينا الكمفة اإلجمالية لمنقؿ ىي: الشمالية الغربية.

 إلى B3 B2 B1 العرض
 مف

800  5  

 
2  8 A1 

….  800 

600  

 
3  4  6 A2 
 200 400 

300  

 
1  3  2 A3 

700 300 …. 
 الطمب 1200 500 700 2400/2400

 التكاليؼ الكمية = 

TC = 8*(800) + 6*(400) + 4*(200) + 3*(300) + 1*(700) = 11200  

االختبار بطريقة الحجر  نحاوؿ إجراءومنو الشرط محقؽ. 5=1-3+3نتأكد مف عدد المربعات الممموءة 

 المتنقؿ لمخاليا األربعة الفارغة لمعرفة ما الذي سيحؿ لمكمفة الكمية في حاؿ تغير المسار.
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 العرض

 
B3 

 
B2 

 
B1 

 مراكز توزيع

 

 نتاجمراكز إ
800 5 2 8        800 A1 

600 3 4    200 6     400 A2 

1000 1    700 3    300 2 A3 

 الطمب 1200 500 700 2400

 :مباشرة لكؿ مسارالنقوـ بحساب التكمفة غير 

 النياية بيا : بيا و  ءيتـ البد إذنبدأ برسـ المسارات لمخاليا الفارغة 

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )            

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )  (     )

 (     )                

، أي ممكف أف نخفض التكاليؼ أيضاا  ،نجد أننا لـ نصؿ إلى الحؿ األمثؿ ألنو يوجد لدينا مسارات سالبة

 :مبية وىوختار المسار األشد سفن

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

بطرحيا مف السالبة   ـنقو الموجبة و  ( السالبة إلى الخاليا200نقوـ بإضافة أقؿ عدد مف وحدات ىذا المسار )

 :فتصبح
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 العرض

 
B3 

 
B2 

 
B1 

 مراكز توزيع

 

 نتاجمراكز إ
800 5     2    200 8        600 A1 

600 3 4    0 6     600 A2 

1000 1    700 3    300 2 A3 

 الطمب 1200 500 700 2400
 

 :أصبحت التكاليؼ الكمية

 (   )   (   )   (   )       (   )        

 :نفسيا نكرر  الخطوات السابقة

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            
 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )

           

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )  (     )

 (     )                

 ،أي ممكف أف نخفض التكاليؼ أيضاا  نجد أننا لـ نصؿ إلى الحؿ األمثؿ ألنو يوجد لدينا مسارات سالبة

 :تار المسار األشد سمبية وىونخف
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 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

بطرحيا مف السالبة   ـنقو ( السالبة إلى الخاليا الموجبة و 300)نقوـ بإضافة أقؿ عدد مف وحدات ىذا المسار 
 :فتصبح

 

 العرض

 
B3 

 
B2 

 
B1 

 ز توزيعمراك

 

 نتاجمراكز إ
800 5     2    500 8        300 A1 

600 3 4    0 6     600 A2 

1000 1    700 3    0 2     300 A3 

 الطمب 1200 500 700 2400

 :أصبحت التكاليؼ الكمية

 (   )   (   )   (   )       (   )       
 نكرر نفس الخطوات السابقة :

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            
 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            
 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

شد تختار المسار األف ،ات ذات قيـ سالبة ىذا يعني أننا لـ نصؿ إلى الحؿ األمثؿنجد أنو ال يزاؿ لدينا مسار 
 ليكف :منيما و  نختار أياا  2-ىي و  نفسيا ا القيـمسمبية و نجد أنو لدينا مساريف ينتج عني

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         
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بطرحيا مف السالبة   ـنقو ( السالبة إلى الخاليا الموجبة و 300لمسار )نقوـ بإضافة أقؿ عدد مف وحدات ىذا ا
 فتصبح :

 

 العرض

 
B3 

 
B2 

 
B1 

 مراكز توزيع

 

 نتاجمراكز إ
800 5    300 2    500 8        0 A1 

600 3 4    0 6     600 A2 

1000 1    400 3    0 2     600 A3 

 الطمب 1200 500 700 2400
 

 :كاليؼ الكميةأصبحت الت

  (   )   (   )       (   )   (   )       

 :نفسيا نكرر الخطوات السابقة

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            
 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )  (     )

               

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            

 :يال يزاؿ لدينا مسارات سالبة وى ،ثؿحؿ األماللـ نصؿ إلى 

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )         

    

بطرحيا مف السالبة   ـنقو لبة إلى الخاليا الموجبة و ( السا400نقوـ بإضافة أقؿ عدد مف وحدات ىذا المسار )
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 :فتصبح

 

 العرض

 
B3 

 
B2 

 
B1 

 مراكز توزيع

 

 نتاجمراكز إ
800 5    300 2    500 8        0 A1 

600 3    400 4    0 6     200 A2 

1000 1    0 3    0 2     1000 A3 

 الطمب 1200 500 700 2400
 

 :أصبحت التكاليؼ الكمية

  (   )   (    )   (   )   (   )   (   )       

 :نفسيا نكرر الخطوات السابقة

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            
 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )  (     )

 (     )                

 (     )  (     )  (     )  (     )  (     )            

ه الخاليا لف ي مف ىذأف إشغاؿ إلذلؾ ف ،لحؿ األمثؿ الف كؿ المسارات أصبحت موجبةإلى القد توصمنا 

ف الجدوؿ أ ضاا نالحظ أيو  ،لمجدوؿ األخير ىو الحؿ األمثؿ يكوف الحؿ (6900بذلؾ )يخفض مف التكاليؼ و 

 ياي حصمنا عميتال نفسيا تيجةلنااألخير الذي تـ الحصوؿ عميو باستخداـ طريقة المسار المتعرج ىو 

حياف الحؿ األمثؿ في مشكمة مما يدؿ عمى أف ىذه الطريقة تعطي في أغمب األ ،باستخدامنا طريقة فوجؿ

 .النقؿ
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 Modified Distribution Method طريقة التوزيع المعدل 6-7-2

مما  ،، إذا ال تطمب رسـ جميع المسارات المتعرجةالمسار المتعرج ىذه الطريقة أسيؿ وأسرع مف طريقة دّ تع

 اآلتي:في وقت، ويمكف تمخيص خطوات الطريقة الو الجيد  مفيقمؿ 

 .m + n – 1ػ التأكد مف أف عدد الخاليا المشغولة تساوي  1

 وؿ الحؿ األولي عمى أساس المعادلة اآلتية:ػ يتـ تكويف معادلة لكؿ خمية مشغولة في جد 2

          
 :إذ

 والذي تقع فيو الخمية المعنية.   : المتغير الخاص بالصؼ     

 والذي تقع فيو الخمية المعنية.  : المتغير الخاص بالعمود      

 .  د والعمو   : تكمفة الخمية التي تقع في الصؼ       

لكي يمكف إيجاد        )إيجاد حؿ المعادالت الخاصة بالخاليا المشغولة وذلؾ بافتراض قيمة :  )

 القيـ األخر .

 غير المشغولة وفقاا لممعادلة اآلتية:يا غير المباشرة لمخالػ حساب الكمفة  3

              

غير المباشرة ليا سالبة، فيذا يعني أف مية غير مشغولة تكوف الكمفة ف خفإذا كانت ىناؾ خمية أو أكثر م
ىناؾ إمكانية لتطوير الحؿ وتخفيض التكاليؼ، وتعطى األولوية لمخمية التي ليا أكبر قيمة سالبة 

 ويستكمؿ الحؿ كما ىو متبع في طريقة المسار المتعرج.

 (.5-7مثاؿ )

بطريقة الركف الشمالي الغربي، أوجد الحؿ األمثؿ مف جدوؿ الحؿ األولي والذي تـ الحصوؿ عميو 
 باستخداـ طريقة التوزيع المعدؿ.
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 أسواق 1 2 3 العرض

 المعامل

150 5 6 8 

150 

1 

150 6 6 

100 

6 

50 

2 

150 4 

50 

8 

100 

10 3 

150 4 

150 

6 8 4 

 الطمب 200 200 200 600

 الحل:

 نستخرج التكاليؼ الكمية لجدوؿ الحؿ األولي كاآلتي:

(150( )4( + )50( )4( + )100( )8( + )100( )6( + )50( )5( + )150( )8 = )3700 

 كاآلتي:الت معاد وبذلؾ يتـ تكويف ست 6لمشغولة ىي مف الجدوؿ نالحظ أف عدد الخاليا ا

C11= U1 + V1 = 8 ….. (1) 

C21 = U2 + V1 = 6  … (2) 

C22 = U2 + V2 = 6 …. (3) 

C32 = U3 + V3 = 8 … (4) 
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C33 = U3 + V3 = 4 …. (5) 

C43 = U4 + V3 = 4 …. (6) 

 يساوي صفر، مف المعادالت سوؼ نحصؿ عمى النتائج اآلتية: U1ولنفرض أف 

V1 = 8  U1 = 0 

V2 = 8  U2 = -2 

V3 = 4  U3 = 0 

   U4 = 0 

 القة:حسب العير المشغولة وذلؾ بحساب الكمفة غير المباشرة لكؿ غير مشغولة غويتـ تقييـ الخاليا 

 Cij =Cij – ( Ui + Vj) غير المباشرة الكمفة  

 غير المشغولةالخمية  ij C =Cij –( Ui + Vj)غير المباشرة الكمفة 

2-  =8 – 0 – 6 X(1,2) 

1  =4 – 0 – 5 X(1,3) 

12  =4 ( +2- )– 6 X(2,3) 

2  =8 – 0 – 10 X(3,1) 

0  =8 – 0 – 8 X(4,1) 

2 -  =8 – 0 – 6 X(4,2) 

ليا قيـ سالبة   X(4,2)والخمية  X(1,2)غير المباشرة التي تـ حسابيا نجد أف الخمية التكاليؼ مف  •

 إذ ،شغاليا بنقؿ كميات إليياإويتـ  X(4,2)ىا عشوائياا ولتكف احدإ( لذلؾ يتـ اختيارىا -2مقدارىا )

مية التي تحمؿ تتحدد الكمية التي ستنقؿ إلييا مف خالؿ المسار المغمؽ عمى أساس أقؿ مقدار الخ
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 كاآلتي: X(4,2)اإلشارة السالبة، ويمكف تمثيؿ مسار الخمية 

 
( وحدة، يتـ إضافة ىذه 100ف أقؿ عدد مف الوحدات في ىذا المسار في الخمية ذات اإلشارة السالبة )إ

ؽ القيمة إلى الخاليا الموجبة وطرحيا مف الخاليا السالبة وبذلؾ تتغير قيـ الخاليا في المسار المغم

 وتصبح كاآلتي:

 
• X(3,2) = 100 – 100 = 0 
• X(3,3) = 50 + 100 = 150 
• X(4,1) = 150 – 100 = 50 
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 كما يتضح في الجدوؿ اآلتي: •
 أسواق 1 0 3 العرض

 المعامل

152 5 6 8 

152 

1 

152 6 6 

122 

6 

52 

0 

152 4 

152 

8 12 3 

152 4 

52 

6 

122 

8 4 

 الطلب 022 022 022 622

 الكمية لمجدوؿ كاآلتي:نستخرج التكاليؼ 
(50( )4( + )100( )6( + )150( )4( + )100( )6( + )50( )6( + )150( )8 = )3500 

أي ىناؾ تخفيض في  ،3500لقد تـ تخفيض التكاليؼ الكمية بعد أف تـ تعديؿ الجدوؿ وأصبح 
 .200التكاليؼ بمقدار 

لؾ يتطمب اختبار أمثمية الجدوؿ ف الحؿ المتحقؽ في الجدوؿ قد يكوف ىو الحؿ األمثؿ إال أف ذإ
مف الجدوؿ نالحظ أف عدد الخاليا المشغولة ىي  نفسيا السابقة لمقواعدالذي تـ التوصؿ إليو طبقاا 

 كاآلتي:تكويف ست معادالت  وبذلؾ يتـ 6
C11= U1 + V1 = 8 ….. (1) 
C21 = U2 + V1 = 6  … (2) 
C22 = U2 + V2 = 6 …. (3) 
C33 = U3 + V3 = 4 … (4) 
C42=U4 + V3 = 6 …. (5) 
C43=U4 + V3 = 4 …. (6) 
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 :، مف المعادالت سوؼ نحصؿ عمى النتائج اآلتيةاا يساوي صفر  u1ولنفرض أف 

V1 = 8  U1 = 0 

V2 = 8  U2 = -2 

V3 = 6  U3 = -2 

   U4 = -2 

 غير المباشرة لكؿ غير مشغولة ير المشغولة وذلؾ بحساب الكمفة غويتـ تقييـ الخاليا 

 ij C =Cij –( Uiغير المباشرة فة الكم
+ Vj) 

 غير المشغولةالخمية 

2-  =8 – 0 – 6 X(1,2) 

1  =6 – 0 - 5 X(1,3) 

2  =6 – (-2 )- 6 X(2,3) 

2  =8 – (2- )– 10 X(3,1) 

2  =8 – (-2 )– 8 X(3,2) 

2  =8 – (-2 )– 8 X(4,1) 

لذلؾ يتـ  ،ليا أكبر قيمة سالبة X(1,2)ية غير المباشرة التي تـ حسابيا نجد أف الخممف التكاليؼ 

تتحدد الكمية التي ستنقؿ  إذشغاليا بنقؿ كميات إلييا إا تؤدي إلى تخفيض التكاليؼ ويتـ اختيارىا ألني



148 
 

إلييا مف خالؿ المسار المغمؽ عمى أساس أقؿ مقدار لمخمية التي تحمؿ اإلشارة السالبة، ويمكف تمثيؿ 

 :كاآلتي X(1,2)مسار الخمية 

 

( وحدة يتـ إضافة ىذه 100اف أقؿ عدد مف الوحدات في ىذا المسار في الخمية ذات اإلشارة السالبة )
القيمة إلى الخاليا الموجبة وطرحيا مف الخاليا السالبة وبذلؾ تتغير قيـ الخاليا في المسار المغمؽ 

 وتصبح كاآلتي:

X(1,1) = 150 – 100 = 50 

X(1,2) = 100 

X(2,1) = 50 + 100 = 150 

X(2,2) = 100 – 100 = 0 
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 1 2 3 العرض
 أسواق
 المعامل

150 5 
6 

100 
8 

50 
1 

150 6 6 
6 

150 
2 

150 
4 

150 
8 10 3 

150 
4 

50 
6 

100 
8 4 

 الطمب 200 200 200 600

C11= U1 + V1 = 8 ….. (1) 

C12 = U1 + V2 = 6  … (2) 

C21 = U2 + V1 = 6 …. (3) 

C33 = U3 + V3 = 4 … (4) 

C42=U4 + V3 = 6 …. (5) 

C43=U4 + V3 = 4 …. (6) 

 ، من المعادالت سوف نحصل عمى النتائج اآلتية:اً يساوي صفر  U1ولنفرض أن 

V1 = 8  U1 = 0 
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V2 = 6  U2 = -2 

V3 = 4  U3 = 0 

   U4 = 0 

 غير المباشرة لكل خمية غير مشغولةير المشغولة وذلك بحساب الكمفة غويتم تقييم الخاليا 

 غير المباشرةكمفة ال
 ij C =Cij –( Ui + Vj) 

 غير المشغولةالخمية 

1  =4 – 0 – 5 X(1,3) 

2  =6 – (2-  )-6 X(2,2) 

4  =4 – (2- )– 6 X(2,3) 

2  =9 – 0 – 10 X(3,1) 

2  =6 – 0 – 8 X(3,2) 

0  =8 – 0 - 8  X(4,1) 

غاؿ أي مف ىذه الخاليا لف وجبة، لذلؾ فإف إشغولة ىي أرقاـ مغير المشإف الكمفة غير المباشرة لمخاليا 

 .3300ف التكاليؼ ىي ، وإ ينخفض مف التكاليؼ وبذلؾ يكوف الحؿ لمجدوؿ األخير ىو الحؿ األمثؿ
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 Assignment Problems التخصيص مشكالت: السابعالفصل 

 

 ممخص الفصل:

افيؽ المختمفة أو بالطريقة الينغارية مفيوـ مسألة التخصيص وطرائؽ حميا إما بطريقة التو يتناوؿ ىذا الفصؿ 

 في حالتي تقميؿ التكاليؼ وتعظيـ األرباح.

 مخرجات واألىداف التعميمية:ال

 التعرؼ عمى استخدامات مسألة التخصيص في المجاؿ االقتصادي. .1

 .حؿ مسألة التخصيص بطريقة التوافيؽ المختمفة .2

 حؿ مسألة التخصيص بالطريقة الينغارية. .3
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  مقدمة:

البرمجة الخطية التي تتعمؽ بتحديد أفضؿ توزيع كتوزيع  مشكالتشكمة التخصيص حالة خاصة مف تعد م

أو الباعة عمى المناطؽ الجغرافية المحمية أو العقود عمى المتعيديف أو األعماؿ  المشروعاتعمى  المديريف

يص ىو تخفيض عمى اآلالت أو تخصيص المحاميف عمى الزبائف وغيرىا، وغالباا ما يكوف ىدؼ التخص

مشكمة التخصيص حالة خاصة مف  عدّ التكاليؼ الكمية أو الزمف الكمي إلنجاز مياـ معينة، كما يمكف 

حاالت مشكمة النقؿ، إال أنيا تختمؼ عنيا بأف عممية التخصيص تتـ عمى أساس تخصيص عامؿ واحد 

 ومدير واحد لمشروع  واحد. ،ائع واحد لمنطقة جغرافية واحدةوبلعمؿ واحد، 

لذلؾ   ف مشكمة التخصيص تتـ عمى أساس عامؿ واحد لعمؿ واحد أو جياز واحد لوظيفة واحدة ...وٕاذ إ

تمثؿ الصفوؼ في  إذيعبر عف مشكمة التخصيص بمصفوفة مربعة )عدد الصفوؼ يساوي عدد األعمدة( 

ـ الناتجة مف التقاء أما األرقا ،الغالب األفراد المخصصة ليـ، بينما تمثؿ األعمدة المياـ الواجب تخصيصيا

 Costولذلؾ فإف ىذه المصفوفة تسمى مصفوفة التكاليؼ  ،الصؼ مع العمود فيي عبارة عف التكاليؼ

Matrix .:وتستند نماذج التخصيص إلى أربعة فروض أساسية 

 ميات أو الوظائؼ المطموب إنجازىاتساوي عدد األشخاص مع عدد العم. 

  السماح ليا بالقياـ بأكثر مف ذلؾي عمؿ واحد، وعدـ فرة )عامؿ، اآللة( تؤداالوسيمة المتو. 

 قاا محددة مسبالمعروفة و النجاز كؿ ميمة مف قبؿ كؿ وسيمة مف الوسائؿ إ. 

  ،يفترض عدـ وجود قيـ سالبة. إذتحقؽ شرط عـ السمبية 

 من األمثمة عمى مجاالت تطبيق نماذج التخصيص في الواقع العممي:

 معينة تخصيص العامميف لمعمؿ عمى آالت. 

  مياـ وظيفية معينة إلنجازتخصيص الموظفيف. 
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  عمى عدد معيف مف المناصب اإلدارية المديريفتخصيص عدد معيف مف. 

 تخصيص عدد معيف مف اآلالت إلنتاج سمع معينة. 

  إلى آخر.تخصيص وسائؿ نقؿ معينة لنقؿ السمع مف مكاف 

 الصيغة العامة لمشاكل التخصيص 7-1

 عف مشاكؿ النقؿ في إف : تختمؼ مشاكؿ التخصيص 

    I=1,2,3,…,m    إذ  (I)المصادر تمثؿ العمميات )األعماؿ ، األفراد( و تمثميا  -

   إذ (J)مراكز الطمب تمثؿ التسييالت أو الميمات أو اإلمكانات المتاحة مثؿ المكائف و تمثميا  -

=1,2,3,…n j 

- m   دائما تساويn  ف المصفوفة دائما مربعةإأي. 

- Xij تمثؿ  إذ 1 أو 0إما  دائماXij  الماكينات، األعماؿ أو األفرادI  المخصصة إلىj  مف التسييالت

 أو الميمات أو اإلمكانات المتاحة.

إلى التسييالت أو الميمات أو اإلمكانات  Iكمفة تخصيص الماكينات، األعماؿ أو األفراد  Cij تمثؿ -

 . jالمتاحة 

 التخصيص )التعيين( مشكالتطرق حل  7-2

 اف لحؿ التخصيص وىما:تاؾ طريقتاف رئيسىن

 طريقة التوافيؽ المختمفة )العد الكامؿ(، .1

 طريقة الحؿ المباشر )المختصر( أو الطريقة الينغارية. .2
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 أواًل: طريقة التوافيق المختمفة أو طريقة العد الكامل

 يتجاوز عدد المياـ سط الطرؽ المستخدمة في عممية حؿ نماذج التخصيص عندما الأبتعد ىذه طريقة مف 

أو الوسائؿ )ثالثة( لكؿ منيما، وتعتمد عمى عدد المرات التي يمكف بيا التوافؽ بيف البدائؿ. إذ يتـ بموجبيا 

 تحديد جميع البدائؿ لعممية التوزيع أي حساب جميع االحتماالت الممكنة لعممية التخصيص، ويتـ ذلؾ وفقاا 

 : اآلتية Factorial nأو  nأي مفكوؾ  !nلقاعدة  

n! = n(n-1)(n-2)(n-3)…(n- m)                                   

عدد البدائؿ المحتممة لكؿ مشكمة تخصيص تساوي مضروب عدد الصفوؼ أو عدد األعمدة، فإذا كاف  إذ

 بدائؿ:  6ساوي يلبدائؿ المحتممة لعممية التخصيص مثالا، فإف عدد ا ةعدد الصفوؼ أو األعمدة يساوي ثالث

3! =3 x 2 x 1 = 6 

 :اآلتيةإف آلية عمؿ ىذه الطريقة تتطمب القياـ بالخطوات 

 استخراج عدد البدائؿ المحتممة لعممية التخصيص. .1

 تسجيؿ جميع احتماالت التخصيص مع التكاليؼ المقابمة لكؿ احتماؿ. .2

 اختيار البديؿ األمثؿ. .3

خاصة بانجاز كؿ موظؼ ىا المدير والتقديرات الوقت الذي حدد اآلتييوضح الجدوؿ    (. 1-7مثاؿ )

المياـ بحيث يؤدي ذلؾ إلى تقميؿ الوقت الالـز  إلنجازالموظفيف  : تخصيصالمطموب لميمة معينة.

 .لإلنجاز
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  انًهاو

 انًىظفىٌ

  

 انتصًيى يىارد بشريت

00 15 A 

13 16 B 

 ف لمحؿ وىما:، ىناؾ احتماالوفؽ قاعدة المفكوؾ: الحل

يصبح الوقت الالـز  إذ، الموارد البشريةميمة  Bنجاز إ و  التصميـميمة  Aجاز إنىو  :لاالحتمال األو

 .28 = 13 + 15نجاز لإل

حيث يصبح الوقت الالـز  الموارد البشريةميمة  A انجازو  التصميـميمة  Bفيو انجاز  :االحتمال الثاني

 و األفضؿ.ى األوؿوعميو يكوف التخصيص حسب االحتماؿ  .38 = 22 + 16لالنجاز 

(،  3 ,2, 1نجاز ثالث مياـ  ىي  )( إل A ,B, Cمصنع يرغب بتعييف ثالثة عماؿ  )    (. 2-7مثاؿ )

تحديد أفضؿ تخصيص  : والمطموب:اآلتيالجدوؿ في ه المياـ موضحة نجاز ىذإوقد كانت تكاليؼ ا

 بأقؿ تكاليؼ باستخداـ طريقة التوافيؽ المختمفة.

 انًهاو
 انعًال

3 2 1 

8 14 15 A 

7 9 4 B 

9 2 7 C 

 x 2 x 1 = 6 3 = !3 المفكوؾ  ةوفؽ قاعد

 :اآلتيالجدوؿ يا في ف ىناؾ ستة بدائؿ يمكف توضيحأنالحظ 

 يجًىع تكانيف انبدائم (TC) انتكانيف انكهيت
 انًهاو

 انبدائم
3 2 1 

33 15 + 9 + 9 = C B A 1 

24 15 + 2 + 7 = B C A 2 
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27 4 + 14 + 9 = C A B 3 

14  Min 4 + 2 + 8 = A C B 4 

28 7 + 14 + 7 = B A C 5 

24 7 + 9 + 8 = A B C 6 

 

 ، وعميووحدة نقدية( 14قؿ التكاليؼ )أفضؿ ألنو يحقؽ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف البديؿ الرابع ىو األ
 يكوف أفضؿ تخصيص ىو:

 1لمميمة  Bالعامؿ  •

 2لمميمة  Cالعامؿ  •

 3لمميمة  Aالعامؿ  •

 Tc = 4 + 2 + 8 = 14وبتكمفة مقدارىا:                            

 ذات المسائؿ حالة في األمثؿ الحؿ إليجاد فقط تستخدـ أنيا المختمفة التوافيؽ طريقة عيوب أبرز مف إف

نت فمو كا فوؽ، وما األربعة المتغيرات ذات الكبيرة المسائؿ حالة في وءةكف غير فتصبح ،العدد قميمة المتغيرات

 عّد:صفوؼ مثالا فعمينا في ىذه الحالة  6مشكمة تخصيص تحتوي عمى 

 6= ! 6×  5×  4×  3×  2×  1=  724 حالا بديالا 

وحتى في حاؿ استخداـ الحاسبات ومف الواضح عدـ إمكانية تعداد جميع الحموؿ المحتممة بالطريقة اليدوية، 

 ضؿ تأخذ الكثير مف الجيد والوقت.لكترونية فإف عممية المقارنة الختيار البديؿ األفاإل

  )كوينج.د(  المجري الرياضي يد عمى األمثؿ الحؿ إيجاد في كفاءة أكثر أسموب تطوير تـ السبب ليذا 

 ذات المشكالت مع التعامؿ عمى بقدرتيا تتميز والتي اريةغالين بالطريقة وعرفت نموذجيا بني الذي

 .الكثيرة المتغيرات
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 The Hungarian Method رية: الطريقة الينغاثانياً 

إف مف أبرز عيوب طريقة التوافيؽ المختمفة أنيا تستخدـ فقط إليجاد الحؿ األمثؿ في حالة المسائؿ ذات 

في حالة المسائؿ الكبيرة ذات المتغيرات األربعة وما فوؽ، ليذا  ءةفتصبح غير كؼ ،المتغيرات قميمة العدد

اد الحؿ األمثؿ عمى يد الرياضي المجري )د.كوينج( الذي بنى السبب تـ تطوير أسموب أكثر كفاءة في إيج

 ارية والتي تتميز بقدرتيا عمى التعامؿ مع المشكالت ذات المتغيرات الكثيرةغنموذجيا وعرفت بالطريقة الين

 .دوف الحاجة إلى إجراء مقارنات لمبدائؿ المتاحة الختيار البديؿ األمثؿ الذي يحقؽ الحؿ األمثؿمف و 

والذي يعني إذا طرحنا )أو  Matrix Reductionرية عمى أسموب تنقيص المصفوفة غالطريقة الينتعتمد ا

أضفنا( قيمة ثابتة مف جميع عناصر صؼ أو عمود لمصفوفة التخصيص فإف الكمفة اإلجمالية لكؿ 

مف التخصيصات المحتممة ستنقص )أو تزداد( بمقدار القيمة الثابتة  !nتخصيص )بديؿ( محتمؿ مف 

 مطروحة )أو المضافة(.ال

 : يأتيخطوات حؿ مشكمة التخصيص في حالة التقميؿ وفؽ ىذه الطريقة كما وتتمثؿ  

 ترتيب المعمومات في مصفوفة. .1

 ة )عدد الصفوؼ يساوي عدد األسطر(.التأكد مف موازنة المصفوف .2

د في كؿ عمود مف باقي قيـ ذلؾ العمود لمحصوؿ عمى صفر واحCij) صغر قيمة )كمفة أطرح  .3

 .وتوضح النتائج في جدوؿ جديد عمى األقؿ في كؿ عمود

 في كؿ صؼ مف باقي قيـ ذلؾ الصؼ لمحصوؿ عمى صفر واحدCij) )كمفة  صغر قيمةأطرح  .4

 عمى األقؿ في كؿ صؼ.
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األصفار الناتجة في )الصفوؼ واألعمدة ( بأقؿ عدد جميع تغطية نقـو باختبار أمثمية الحؿ وذلؾ ب .5

كؿ مف الصفوؼ واألعمدة مع مالحظة أنو ال يجوز تغطية جميع األصفار الخطوط المستقيمة لمف 

 مف خالؿ رسـ الخطوط عمى الصفوؼ فقط أو األعمدة فقط، فإذا: 

 يساوي عدد صفوؼ أو أعمدة الجدوؿ، فإننا في ىذه الحالة  المغطية لألصفار عدد المستقيمات كاف

ـ بعممية التخصيص وذلؾ باختيار الصؼ أو األمر الذي يتطمب القيا ،األمثؿقد توصمنا إلى الحؿ 

العمود الذي يحتوي عمى قيمة صفرية واحدة وتخصيصو ثـ نختصر المصفوفة بشطب صؼ وعمود 

وىكذا حتى االنتياء مف عممية  ،ثـ نكرر ىذا المبدأ عمى المصفوفة المختصرة ،القيمة الصفرية

 خصصت مف جدوؿ الكمفة األصمي.ثـ نأخذ القيـ األصمية المناظرة لألصفار التي  ،التخصيص

 فإف ىذا يعني عدـ ، الخطوط المستقيمةإذا كاف عدد الصفوؼ أو األعمدة ال يساوي عدد  أما

التوصؿ إلى التخصيص األمثؿ، األمر الذي يتطمب زيادة عدد القيـ الصفرية في المصفوفة ويتـ 

اة ثـ إضافتيا إلى نقاط تقاطع ذلؾ باختيار أقؿ قيمة غير مغطاة وطرحيا مف جميع القيـ غير المغط

الخطوط المستقيمة المغطية لمقيـ الصفرية. وفي حالة عدـ الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ تعاد ىذه 

فنكوف قد توصمنا  ،عدد الصفوؼ أو األعمدةالخطوط المستقيمة مساوياا الطريقة إلى أف يصبح عدد 

 .نفسيا ثـ نتابع طريقة الخطوة السابقة ،إلى الحؿ األمثؿ

 حساب التكاليؼ الكمية عمى أساس قيـ التكاليؼ في المصفوفة األصمية. .6

 مالحظة 

طرح جميع قيـ الجدوؿ مف  أو العوائد( يتـ أوالا  األرباحعند تطبيؽ الطريقة الينغارية في حالة التعظيـ )

 سابقة الذكر.بعد ذلؾ يتـ تطبيؽ خطوات الحؿ  قيمة فيو أعمى

وقد  ،( 3, 2, 1ثالث مياـ  ىي ) إلنجاز ( A ,B, Cثالثة عماؿ  ) تعييففي مصنع يرغب  (.3-7مثاؿ )

تحديد أفضؿ تخصيص بأقؿ تكاليؼ : . والمطموباآلتيالجدوؿ في نجاز ىذه المياـ موضحة إكانت تكاليؼ 
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 الطريقة الينغارية.  مستخدماا 

      انًهاو

 انعًال        

  

3 2 1 

8 14 15 A 

7 9 4 B 

9 2 7 C 

 الحؿ:
 صغر قيمة في كؿ عمود مف جميع قيـ ذلؾ العمود لتصبح:أح طر  .1

 

 

ونغطي   1صغر قيمة في كؿ صؼ مف جميع قيـ ذلؾ الصؼ ،في الجدوؿ الوارد في الفقرة أطرح  .2

 :يأتيكما  األعمدة والصفوؼ التي تحتوي عمى أصفار بأقؿ عدد ممكف مف المستقيمات.

 

وبإمكاننا إجراء عممية  فإننا توصمنا إلى الحؿ المطموب،ف عدد المستقيمات يساوي عدد الصفوؼ، أوبما 
 :اآلتيعمى النحو التخصيص 

 (.3نجاز الميمة )( إلAتخصيص العامؿ )

 (.1نجاز الميمة )( إلBتخصيص العامؿ )

 (2نجاز الميمة )( إلCتخصيص العامؿ )

321*

11211A

070B

203C

321*

01110A

070B

203C
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 TC min= 8+4+2= 14:  ليؼ الكمية لقرار ىذا التخصيص ىيالتكا

ت، بحيث يكوف مجموع ساعات العمؿ موب تخصيص أربعة عامميف لمعمؿ عمى أربعة آالمط (.4-7مثاؿ )

 تي:جدوؿ اآلاعتمد البيانات الموجودة في ال ف األجور متساوية،أبافتراض  ،قؿ ما يمكفأ

 

 

 :الحؿ
 :اآلتيقؿ رقـ في كؿ عمود مف باقي أرقاـ العمود ونحصؿ عمى الجدوؿ أطرح  .1

 

 

ف جميع األعمدة أأو عمود ال يحتوي عمى صفر. نجد  ذا كاف ىناؾ صؼننظر إلى الجدوؿ فيما إ .2

قؿ رقـ في الصؼ الثاني مف أؼ الثاني ليس فيو صفر لذلؾ نطرح ولكف الص ،تحتوي عمى صفر

 جميع قيـ ىذا الصؼ. 

كؿ صؼ وعمود يحتوي عمى صفر نقوـ برسـ المستقيمات بأقؿ عد ممكف. وبما  مف أفبعد التأكد  .3

 .الممكف إلى الحؿ( لذا لـ نتوصؿ 4( = عدد الصفوؼ  أو األعمدة ) 3قيمات  )عدد المست أف

4321*

24211815A

18192322B

19161726C

17232119D

4321*

7510A

1664B

20011C

0744D
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األرقاـ في   بخطوط مستقيمة و نضيؼ ىذا الرقـ إلى صغر رقـ مف األرقاـ غير المغطية أنطرح  .4

(. األرقاـ الواقعة 3يطرح منيا الرقـ ) 4,3,5,5 ,7,4) خطوط  التقاطع .األرقاـ غير المغطاة )

 ( ليصبح كما في الجدوؿ المقابؿ.3( يضاؼ إلييا )7 , 2المستقيمات ىي )عمى تقاطع 

 

( نكرر العممية حتى يتساو  عدد 4( ال يساوي عدد الصفوؼ واألعمدة )3ف عدد المستقيمات )أبما  .5

بخطوط  اةصغر رقـ مف األرقاـ غير المغطأوذلؾ بطرح  ،الصفوؼ أو األعمدة مع عدد المستقيمات

بمعنى أف األرقاـ غير المغطاة قـ إلى األرقاـ في خطوط  التقاطع. ا الر مستقيمة ونضيؼ ىذ

 (. 1يطرح منيا الرقـ )  )1,5,2,2,1,4)

ف عدد الخطوط أ(. وبما 1( فيضاؼ إلييا )11,5ي )أما األرقاـ الواقعة عمى تقاطع المستقيمات وى

ح باإلمكاف إجراء عممية يساوي عدد الصفوؼ أو األعمدة نكوف قد توصمنا إلى الحؿ المطموب وأصب

 التخصيص والتي تبدأ في الصؼ الذي يكوف فيو الصفر وحده ثـ نتبع األصفار األخر .

 

أصبح باإلمكاف إجراء عممية التخصيص والتي تبدأ في الصؼ الذي يكوف فيو الصفر وحده ثـ نتبع 
 األصفار األخر .       
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 ساعة70=21+16+18+15مجموع ساعات العمؿ =

 

 

 

 
  

ةالعامل      اآلل

               A1

                  B4

                  C 3

                  D2
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 Queuing Theory االنتظارصفوف نظرية : الثامنلفصل ا

 

 ممخص الفصل:

 :النماذج المختمفة لصفوؼ االنتظار وىييتناوؿ ىذا الفصؿ 

  Single Channel Queuing Model نموذج الصؼ الواحد  .1

  Multiple Channel Queuing Model نموذج مراكز الخدمة المتعددة  .2

 مخرجات واألىداف التعميمية:ال

 رفة الطالب بالنماذج المختمفة لصفوؼ االنتظار.مع .5

 .صؼ معدؿ الوصوؿ، ووقت تقديـ الخدمة باستخداـ التوزيعات االحتمالية المناسبةالقدرة عمى و  .6

 معرفة الطالب بالطرائؽ الثالث إليجاد الحؿ األساسي األولي. .7

 .حؿ مسائؿ صفوؼ االنتظارمعرفة الطالب كيفية  .8
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وىي طوابير االنتظار، ومف نفسو، واجينا يومياا وقد تكوف لعدة مرات في اليـو مف األمور التي ت مقدمة:

أمثمتيا العديدة السيارات المصطفة لتعبئة الوقود، وطوابير الناس أماـ أفراف الخبز، وطابور طالب المدرسة 

الكثيرة المرئية غيرىا مف األمثمة ر لتسديد الفواتير االستيالكية و عمى نافذة مقصؼ المدرسة، وصؼ االنتظا

لنا، ولكف ماذا عف األوراؽ المكدسة عمى آلة الطباعة تنتظر الطباعة عمييا واحدة تمو األخر ، والرسائؿ في 

المكالمات التي تنتظر التحويؿ عند موظؼ مقسـ الياتؼ، كما العماؿ المنتظريف في و جعبة ساعي البريد، 

 تخطر عمى بالنا بأنيا طوابير ىي في الواقع طوابير كؿ ىذه األمثمة التي ال .الطابور الستالـ أدواتيـ

 انتظار.

وذلؾ بسبب  ،وفي ىذه الحاالت الكثيرة قد يكوف مف الصعب الوصوؿ إلى جدولة أوؿ حؿ حقيقي وأمثؿ

العشوائية في معدؿ الوصوؿ ووقت تقديـ الخدمة، فنظرية الطوابير عبارة عف أداة تحميمية ليذه الحاالت 

وصؼ معدؿ الوصوؿ، ووقت تقديـ الخدمة باستخداـ التوزيعات االحتمالية المناسبة. ونقـو وتقوـ عمى أساس 

ف نظرية الطوابير ليست أداة أونستنج أيضاا  بذلؾ مف خالؿ اشتقاؽ ىذه الخصائص مف نظرية االحتماالت.

إلى صوؿ الو  فيتساعد ، و لمتعظيـ بؿ ىي أداة تحميؿ تقدـ معمومات أكثر أىمية عف النظاـ المدروس

كمثاؿ أف نصؿ إلى عدد مقدمي الخدمة األمثؿ الذي يحافظ عمى أقؿ تكمفة خدمة عمى  ،لوضع األفضؿا

 الشركة وأقؿ تكمفة انتظار عمى الزبوف.

 ساسية لصفوف االنتظارلمكونات األا 8-1

 توزيع الوصوؿ. 

 توزيع الخدمة. 

 طريقة تقديـ الخدمة. 

 مركز تقديـ الخدمة. 
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 عدد طالبي الخدمة. 

 طاقة النظاـ. 

 خصائص أخر  لنظاـ الطابور. 

 

أياا كاف نوعيـ إلى الطابور،  وفالطريقة التي يصؿ بيا طالبو الخدمة أو الواصمبو  يقصد :توزيع الوصول

فمف الممكف أف يكوف الوصوؿ بمقدار ثابت ،أف يصؿ خمسة أشخاص في الساعة أو أف يكوف الوصوؿ 

الزمنية  المدةمكف التعبير عنو بطريقتيف إما بالتعبير عف العدد خالؿ دوف مقدار محدد. ومف الم مف عشوائياا 

 تيف كؿ واصؿ وآخر كوصوؿ شخص كؿ اثنبي المدةالساعة أو التعبير عف في أشخاص   ةكوصوؿ خمس

 دقيقة. ةعشر 

ويعني األسموب الذي تقدـ بو الخدمة، أي بشكؿ ثابت أو عشوائي. باإلضافة إلى وجود  توزيع الخدمة:

قتيف لمتعبير عف معدؿ الخدمة، األوؿ بالتعبير مثالا عف عدد األفراد الذيف تقدـ ليـ الخدمة في وحدة طري

 زمنية، أو المدة الزمنية الالزمة لتقديـ الخدمة لزبوف واحد.

ممكف التعبير عنيا بطريقة سير تقديـ الخدمة، فمف الممكف أف تقدـ الخدمة لمشخص  طريقة تقديم الخدمة:

 Priority. ناىيؾ عف وجود نظاـ األولوية Lc Fs، أو أف تقدـ الخدمة لمواصؿ أخيراا  Fc Fsأوالا  الذي يصؿ

 تقدـ الخدمة لحالة الشخص األكثر إلحاحاا. إذ ،كما ىي الحاالت الطارئة

يحدد مركز تقديـ الخدمة ىو عدد مقدمي الخدمة، فقد يوجد مقدـ خدمة واحد ويسمى  ما مركز تقديم الخدمة:

، ويمكف أف يكوف ىناؾ عدد أكبر مف مقدمي الخدمة Single-channel systemاـ القناة الواحدة نظ

قناة متوافرة  إلى أي، ويستطيع الزبوف التقدـ Multiple-channel systemويسمى عندىا نظاـ قنوات متعدد 

 في النظاـ األخير.
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ظاـ ليكوف مالئماا لألعماؿ ومرضياا إف عدد طالبي الخدمة يؤثر في ضبط ىذا الن عدد طالبي الخدمة:

لمزبائف، ولكف يختمؼ عدد الطالبيف بحسب طبيعة الخدمة المقدمة. فقد يكوف العدد محدوداا كشركة صيانة 

و عطؿ أي واحدة منيا. أتف عدد الطائرات فييا سيكوف محدوداا ويوجد احتمالية ألف تإ إذطائرات في بمد ما، 

مشتريف الف عدد إ إذ ،يمكف أف يكوف في متجر التجزئة في مركز تجاري عدد طالبي الخدمة غير المحدود

 ال يمكف توقعو.

ىي أكبر عدد يستطيع النظاـ تحمؿ تقديـ الخدمة لو، وكما كانت في حالة عدد طالبي الخدمة  طاقة النظام:

الحاؿ عند  كوف طاقة النظاـ محدودة كما ىوتمحدود، أيضاا في طاقة النظاـ قد نوعي المحدود وغير ال

دودة كما ىي حالة صندوؽ الدفع حعمى سيارة واحدة، أو غير م اا يميكانيكي السيارات فال يستطيع العمؿ سو 

 غير محدود مف المتسوقيف. اا يستقبؿ عدد الذي في متجر التجزئة

كأف أثناء سير الطابور،  في أنيا حاالت استثنائية قد تحدثبقد نعبر عنيا  :رائض أخرى لنظام الطابو صخ

 مدةا يقدـ أحد العمالء عمى دخوؿ الطابور ولكنو يتراجع عف ذلؾ، أو أف يترؾ أحدىـ الطابور بعد أف انتظر 

وجيزة في الطابور، أو أف ينتقؿ أحد األفراد مف طابور إلى طابور آخر الحظ أنو أسرع في التقدـ أو أقصر 

 في عدد المنتظريف.

 نماذج صفوف االنتظار 8-2

  واحدة لتقديـ الخدمة.حالة وجود قناة 

 .حالو وجود أكثر مف قناة واحدة لتقديـ الخدمة 

 .حالة وجود قناة واحدة لتقديـ الخدمة مع معمومية محدودية عدد الوحدات المتوقع أف تطمب الخدمة 

 أو اا حالة وجود قناة واحدة لتقديـ الخدمة مع معمومية أف يكوف وقت تقديـ الخدمة لمزبوف محدد

 "عشر دقائؽ لمزبوف مثالا". معروفاا سمفاا 



127 
 

 .حالة وجود عدد ال متناىي مف مراكز تقديـ الخدمة 

قناة واحدة مع سرد بعض األمثمة التطبيقية عمييا لنكوف بذلؾ قد قمنا بتقديـ فكرة  سنقوـ بشرح نموذج

 عامة وشاممة عف جميع متطمبات نظرية صفوؼ االنتظار ومصطمحاتيا وتطبيقاتيا:

 ة واحدة لتقديم الخدمةحالة وجود قنا 8-3

نتظـ عدد الوحدات أماـ القناة عمى اختالؼ أنواعيا ) أفراد، آالت، سيارات......( كما ييتكوف الصؼ عندما 

 ىو موضح في الشكؿ: 

 

 

 

 

 

نيا تنتظر إ إذفي حالة مقدـ خدمة واحد  واحدا  اا نالحظ أف الوحدات المتوقفة تشكؿ صؼ انتظار أو طابور 

 ة التي تقدـ ليا الخدمة.الوحدة الواحد

 العالقات الرياضية المعبرة عن مقدم خدمة واحد: يأتينوضح فيما 

طرأ عدة احتماالت أو حاالت يجب أف ندخميا في عممياتنا الرياضية حركة الصؼ قد تأثناء انتظار في 

 :يأتيلنستطيع منيا تصور وتقدير القرار الذي يجب اتخاذه وىي كما 

 تقديـ الخدمة مشغوالا في تقديـ الخدمة لوحدة أخر  ويسمى )معامؿ  احتماؿ أف يكوف مركز

 االستخداـ(:

 وحدات منتظمة في النظام
 وحدة ثقدم لها الخدمة
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 :) احتماؿ عدـ وجود أي وحدة في النظاـ ) عطؿ مركز الخدمة 
       

 
 ( احتماؿ وجود عددn ( مف الوحدات في النظاـ ) الوحدات في النظاـ + الوحدات التي تقدـ ليا

 الخدمة (:

   (
 

 
)
 

   

 
 :متوسط عدد الوحدات في النظاـ 

  
 

   
 

 
 :متوسط عدد الوحدات في الطابور 

   
( ) 

 (   )
 

 
 :متوسط الوقت الذي تمضيو وحدة واحدة في النظاـ 

𝜔  
 

   
 

 
 :متوسط الوقت الذي تمضيو وحدة واحدة في الطابور 

𝜔
 
 

 

 (   )
 

فرع ألحد البنوؾ التجارية في مدينة ساحمية، وجد مسؤوؿ الفرع أف معدؿ وصوؿ العمالء  في (.1-8مثاؿ )

( 30في الساعة في المتوسط، ولديو موظؼ صندوؽ قادر عمى تقديـ خدمة بمعدؿ ) ( عميالا 21إليو ىو )

متوسط عدد العمالء في و زف، في الساعة في المتوسط. وأراد ىذا المسؤوؿ معرفة احتماالت حالة التوا عميالا 
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ومتوسط الوقت الذي يمضيو العميؿ في كؿ مف النظاـ والطابور واحتماؿ وجود  ،كؿ مف النظاـ والطابور

 عمالء في النظاـ. ةأكثر مف ثالث

 :الحةةةةةةةةةةةل

 في الساعة. عميالا  21( =  نجد مف السؤاؿ أف معدؿ الوصوؿ المرموز بػ )

 في الساعة. عميالا  30( =  رموز بػ )ومعدؿ تقديـ الخدمة الم

 :يأتينقوـ بحساب جميع العالقات الرياضية المتعمقة بالنموذج قناة واحدة لتقديـ الخدمة كما 

  معامؿ التشغيؿ:

  
 

 
 
  

  
     

 % مف طاقتو فقط.70ف مركز الخدمة يقوـ بتقديـ إأي 

 احتماؿ أف يبقى الموظؼ بدوف عمؿ:

                 
 .في أثنائياال يقـو بتقديـ أي خدمة  اا % مف الوقت ضائع30وىذا يدؿ عمى أف موظؼ الخدمة لديو 

 متوسط عدد العمالء في النظاـ ) العدد المتوقع في النظاـ (:

  
 

   
 

  

     
     

في االنتظار ( تقريباا  نو في متوسط الوحدات المقدر ينتظـ في النظاـ )وحدات تتمقى الخدمة + وحداتإأي 
 عميؿ. 2.3

 متوسط عدد العمالء في الطابور ) العدد المتوقع في الطابور (:

   
( ) 

 (   )
 
   

   
     

 وحدة. 1.6ف المتوسط المقدر لموحدات التي تنتظر في الطابور يعادؿ إأي 
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 متوسط الوقت الذي قضتو الوحدة في النظاـ ) دقيقة (:

𝜔  
 

   
 
 

 
             

وىو متوسط الوقت المقدر الذي تقضيو الوحدة في االنتظار في الطابور باإلضافة إلى وقت تمقي الخدمة 
 والخروج مف النظاـ.

 متوسط الوقت الذي تقضيو الوحدة في الطابور ) دقيقة (:

𝜔
 
 

 

 (   )
 
  

   
             

   (
 

 
)
 

                  

   (
 

 
)
 

    (   )
            

   (
 

 
)
 

    (   )
            

 احتماؿ وجود أكثر مف ثالث عمالء في النظاـ يحسب مف العالقة:

1-(0,3+0,210+0,147+0,103)=0,24 

ف العالقات السابقة تعمؿ منذ مدة طويمة إزف فيو أي تفترض وجود حالة التواإف آلية العمؿ في ىذا النظاـ 

 بحيث كونت شعوراا باحتماالت ناتجة عف صفات كؿ مشكمة.

 إذفي إحد  ورش اإلنتاج تصؿ األجزاء المكونة لممنتج إلى مركز العمؿ بصورة عشوائية،  (.2-8مثاؿ )

اسة التي أجريت في الورشة أف متوسط قـو مجموعة مف العماؿ بعممية التجميع المطموبة. ولقد بينت الدر ت

ثانية.  50ثانية، كما أف متوسط الزمف الذي تستغرقو عممية التجميع ىو  60الزمف بيف وصوليف متتاليف 

 قناة الخدمة الواحدة. تعدّ ، عمماا أف الورشة اب المؤشرات الخاصة بخط االنتظاروالمطموب حس

 الحل:
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 النظاـ بكممة "قطعة"سنعبر عف الجزء مف المنتج الموجود في 
 ( معدؿ الوصوؿ  = )قطعة في الدقيقة. 1 
 ( ومعدؿ تقديـ الخدمة  = )60* 

  
 قطعة في الدقيقة. 1,2= 

 :معامؿ التشغيؿ 

  
 

 
 
 

   
       

 احتماؿ عدـ وجود زبائف في النظاـ:
                   

 
 :متوسط عدد الزبائف في النظاـ 

  
 

   
 

 

     
   

 
 :متوسط عدد الزبائف في الطابور 

   
( ) 

 (   )
 

 

   (     )
      

 
 :متوسط زمف االنتظار في النظاـ كامالا 

𝜔  
 

   
 

 

     
   

 
 :متوسط زمف االنتظار في الطابور 

𝜔
 
 

 

 (   )
 

 

   (     )
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