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 إىلب حبوث العمليات للوصول يلاشرح عملية استخدام الربجمة اخلطية كأحد أس إىلهذا البحث يتطرق 
أقصى  إىل نتاجاحلل األمثل من بني احللول املمكنة واليت تساعد إدارة املصنع يف اختاذ القرار املناسب لرفع عوائد اإل

الكمية وأفضل  ساليبحد األأأقل درجة ممكنة، وال يتم ذلك إال ابستخدام  إىلف يلاختفيض التك أوقدر ممكن 
التعريف ببعض مفاهيم الربجمة  إىليف هذا البحث أسلوب الربجمة اخلطية، وقد تطرقت يف هذا البحث  ساليباأل

تعظيم املشكلة وهو احلل األمثل يف حالة  إىلاخلطية وإجراء مثال تطبيقي الستخدام الربجمة اخلطية يف الوصول 
ها وهي جمموعة من البدائل إلىإجياد اكرب عائد ممكن من بني العوائد املتاحة، مت مناقشة النتائج اليت مت الوصول 

املتاحة واختيار البديل األفضل من بني هذه البدائل، واستنتاج بعض املفاهيم الناجتة يف استخدام الربجمة اخلطية يف 
ية من أجل حتقيق أعلى عائد من بني العوائد نتاجالقرار السليم للقدرة اإل إىللوصول املصانع وكذلك الوصااي ل

 املمكنة وأبقل تكلفة ممكنة.
 ، األمثل، الركنية.نتاجالربجمة، اخلطية، اإل كلمات االستدالل:

Abstract: 
This research deals with explaining the process of using linear 

programming as one of the methods of operations research to reach the optimal 
solution from among the possible solutions that help the factory management in 
taking the appropriate decision to raise production returns to the maximum 
possible extent or reduce costs to the lowest possible degree, and this is only done 
by using one The quantitative methods and the best methods in this research is the 
method of linear programming, and in this research I dealt with introducing some 
concepts of linear programming and making an applied example of using linear 
programming in reaching the optimal solution in the case of the problem, which is 
to find the largest possible return among the available returns, and the results were 
discussed Which has been reached, which is a set of available alternatives and 
testing the best alternative among these alternatives, and deducing some concepts 
resulting in the use of linear programming in factories, as well as the 
commandments to reach the correct decision of production capacity in order to 
achieve the highest return among the possible returns at the lowest possible cost. 
Keywords: Programming, Linearity, Production, Optimization, Corner. 
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 املقدمة: .1
 

ة كبرية من بدأت تطبيقات الربجمة اخلطية يف جمال اختاذ القرارات أثناء احلرب العاملية الثانية، وقد تطورت بسرع
ذلك احلني وبدأ استخدامها يف العديد من املشاكل اليت تواجه اإلدارة احلربية ويف اإلدارة احلكومية بصفة عامة، 

 ساليبم. وتعترب الربجمة اخلطية من األ1947( سنة G. Dantzigجورج دانتزنج ) إىلويرجع أمهية استخدامها 
اختاذ القرار السليم  إىلالنقل واالقتصاد وغريها، وتستخدم يف الوصل الرايضية السهلة للتطبيق يف جماالت الصناعة و 

وهلذا  احلل العشوائي وما يرتتب عليه من أخطاء إىلدون اللجوء ية نتاجللموارد املتاحة واحملدودة يف املراحل اإل
أقل تكلفة  أون أعلى ربح ممك إىلالسبب تستخدم الربجمة اخلطية الختاذ القرار السليم من عدمه بغية الوصول 

إجياد احللول املمكنة للمشكلة املراد حلها يف ظل قيود معينة  إىلممكنة، وهي عبارة على منوذج رايضي  يهدف 
استخدام الربجمة اخلطية يف املصانع من أحد الركائز املهمة جداً يف  هلذا يعتربو املتباينات،  أوتخذ شكل املعادالت 

 القرار السليم. إىلمساعدة إدارة املصنع للوصول 
 منوذج الربجمة اخلطية  .2

 . تعريف منوذج الربجمة اخلطية:1.2
 تعرف الربجمة اخلطية حسب املراجع اآليت:

 

ب اليت تستخدم يف علم حبوث العمليات، وهي طريقة رايضية متكن من التوصل يلاهي إحدى األس �
ا شروط رايضية معينة. فنجد كلمة أمثل احللول املمكنة جملموعة من املشاكل اليت تتوفر فيه أوألفضل 

احلل األمثل للمشكلة موضع  إىلالطريقة الرايضية املنتظمة اليت يتم على أساسها التوصل  إىلبرجمة تشري 
الشروط الواجب توافرها يف  إىلالتطبيق من بني كل احللول املتاحة واملمكنة. بينما ند كلمة خطية تشري 

حلها ابلربجمة اخلطية. وهذه الكلمة مستخدمة لوصف العالقة بني املشكلة موضع التطبيق حىت يتسىن 
 .[1] أكثر، وهي عالقة مباشرة وتتغري بنفس النسبة أومتغريين 

 

العالقة الرايضية اليت تربط جمموعة مصادر حمددة لتحقيق طلبية أبقل تكلفة  (LP) تعين الربجمة اخلطية �
ب السهلة للتطبيق يف جماالت البحث العلمي يلاية من األسأكثر ربح ممكن، وتعترب الربجمة اخلط أوممكنة 

 .[2] النظري وحلل املشاكل العلمية يف جماالت الصناعة والزراعة والنقل واملواصالت واالقتصاد وغريها
 

أسلوب رايضي يستخدم للمساعدة يف التخطيط و اختاذ القرارات املتعلقة  أوهي عبارة عن طريقة  �
  .[3] فإلىختفيض التك أورد املتاحة, و ذلك هبدف زايدة األرابح ابلتوزيع األمثل للموا

 

 .[4] جل مساعدة املدراء يف اختاذ القراراتأب حل املشاكل اليت مت تطويرها من يلاالربجمة اخلطية هي احد أس �
 

ة عرب عدة طرق ممكنة للموارد املتاحة، فقد حتقيق األمثل إىلهي أسلوب رايضي يستهدف الوصول  �
يتعلق  حتقيق أهدافهم سواء ما إىلية يف الوصول نتاجتوظيفها مدراء املشاريع واملنشآت اإل إىلسعى 

 . [5]ف يلااالجتاه حنو أقل مقدار من التك أومنها ابلبحث عن أعلى مستوى لألرابح 
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هنا طريقة ملعاجلة النماذج اخلطية يف حبوث العمليات حيث تكون كل من دالة اهلدف أوتعرف على  �
ود هي دوال خطية يف متغريات القرار. وتتعامل الربجمة اخلطية بشكل خاص مع املسائل اليت والقي

حتت عدد من   )أصغر قيمة حبسب اهلدف  أواكرب قيمة  (تتضمن إجياد أفضل قيمة لدالة اهلدف 
 .[6]القيود الناجتة عن حمدودية املوارد يف معظم األحيان 

 

يثة لتخصيص املوارد النادرة واحملدودة من أجل حتقيق أهداف معينة الربجمة اخلطية هي طريقة رايضية حد �
حيث يكون من املستطاع التعبري عن األهداف والقيود اليت حتد من القدرة على حتقيقها يف صورة 

 .[7]متباينات رايضية  أومعادالت 
 

متباينات خطية  أوعادالت ومن خالل التعريفات السابقة نستنتج أن الربجمة اخلطية منوذج رايضي يتكون من م
  إذاوهي عبارة عن دالة اهلدف والقيود املصاحبة هلا وشرط عدم السلبية، وال ميكن استخدام الربجمة اخلطية إال 

 كانت املوارد املتاحة حمدودة مع وجود بدائل ميكن املفاضلة بينها، وهذا ما سوف يتم استنتاجه الحقاً.
 

 افرتاضات الربجمة اخلطية: 2..2
 

 [8] :ناك عدد من االفرتاضات الضرورية لنموذج الربجمة اخلطية لكي يكون مناسباً وهيه
 (:(Proportionalityالتناسبية 

واليت تعين ان املسامهة يف دالة اهلدف والكمية املستخدمة من املصادر تكون متناسبة مع قيمة كل متغري من 
، x )1=  (10مثاًل  10ي و اساسية يف مزيج احلل وقيمته تسحد املتغريات األأمتغريات القرار. افرتض أنه لدينا 

داننري وأن كل وحدة من هذا املتغري تتطلب وحدتني  5ي و اوأن هامش الربح للوحدة الواحدة من هذا املتغري يس
 50فإن مسامهة هذا التغري يف دالة اهلدف تكون  يلال ووحدة واحدة من املصدر الثاين. وابلتو من املصدر األ

من   (30=1×10+2×10)وحدة 30وحدات من هذا املتغري سوف يتطلب  10 إنتاج، وأن (5×10)رًا دينا
 املصادر املتاحة.

 :(Additivity)اإلضافية 
من خالل مجع مسامهة دالة اهلدف ن قيمة دالة اهلدف واملصادر الكلية املستخدمة ميكن إجيادها أواليت تعين 

أي أن قيمة دالة اهلدف متثل جمموع مسامهات مجيع املتغريات األساسية،  املصادر املستخدمة جلميع املتغريات.و 
 وكذلك فإن املصادر الكلية املستخدمة متثل جمموع املصادر املستخدمة لكل متغري من هذه املتغريات.

 :) (Divisibilityقابلية القسمة 
 تكون مجيع قيم املتغريات واليت تعين أن املتغريات ميكن أن تخذ قيماً كسرية، وليس ابلضروري أن

 أرقاماً صحيحة.
 (:Non-negativityعدم السلبية )

 

متغريات القرار جيب أن تكون موجبة غري سالبة، فالقيم السالبة للكميات املادية حالة  أووهذا يعين أن قيم عوامل 
 .اخل.... أوالقمصان  أوعدد سالب من الكراسي  إنتاجمستحيلة، فعلى سبيل املثال ال نستطيع 
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 شروط إستخدام الربجمة اخلطية: 3..2
 

 [9] لكي ميكن استخدام الربجمة اخلطية، فإن هناك شروط جيب توفرها يف املشكلة املراد حلها وهي:
ن يكون هناك هدف واضح وحمدد حتديداً دقيقاً ميمكن صياغته  يف صيغة رايضية صرحية. وهذا أجيب  �

 اهلدف إما أن يكون:

 . ) Maximization Valueالقيمة العظمى   (ممكن  البحث على أعلى ربح .أ

 .)  Minimization Valueالقيمة الصغرى (البحث عن أقل تكلفة ممكنة   .ب

ىل، وأن تكون و جيب أن تعكس الصيغة الرايضية للهدف املراد حتقيقه عالقة خطية متجانسة من الدرجة األ �
 اهلدف.  إىلبدائل خمتلفة للوصول 

 املتاحة لدى املصنع حمدودة وميكن استخدامها بطرق متعددة.جيب أن تكون املوارد  �

اهلدف، وال ميكن إجياد احلل  إىلجيب أن يتوافر لدى املشكلة عدد من البدائل اليت ميكن من خالهلا الوصول  �
حد فال داعي الستخدام أي أو كانت املشكلة ذات حل   إذااألمثل بواسطة استخدام الطرق التقليدية. ف

 حيث ال توجد بدائل للمفاضلة واالختيار ما بينها.أسلوب حللها 

جيب أن تكون العالقة بني املوارد املتاحة واحملدودة ومتغريات اهلدف املراد حتقيقه عالقات خطية متجانسة من  �
 ىل، وقابلة للصياغة يف صورة معادالت رايضية صرحية.و الدرجة األ

 لعناصر املشكلة.جيب أن تتوافر املقاييس الكمية الدقيقة واملؤكدة  �
 

 اخلطوات األساسية اليت جيب إتباعها عند تكوين مشكلة الربجمة اخلطية: 4.. 2
 

 ( يبني أهم اخلطوات وتفصيلها:1اجلدول )
 اخلطوات األساسية ملشكلة الربجمة اخلطية (1)جدول 

 تفصيلها اخلطوات

 اقل املصروفات أوأقصى اإليرادات  إىلالوصول  )حتديد اهلدف  (حتديد طبيعة املشكلة
 عدد املتغريات املستخدمة يف مشكلة الربجمة اخلطية حتديد املتغريات اليت تؤثر على هذه املشكلة

 املصروفات إلجياد احلل األمثل أومعادلة اإلرادات  حتديد دالة اهلدف
 وضعها يف صورة معادالت قابلة للحل حتديد احلدود واملقيدات يف املشكلة

 وضع املشكلة يف صورة معادالت خطية ميكن حلها للمشكلة التكوين النهائي
 السيمبليكس طريقة أوحلها بطريقة الرسم البياين  استخدام احدى الطرق للربجمة اخلطية

 حتقيق أمناط الربجمة اخلطية: 5.2.
 [10]تُتخذ خطة حتقيق الربجمة اخلطية وفقاً للمراحل اآلتية: 

 معايرة تركيب النمط الرايضي. �
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 يرة منطق النمط الرايضي.معا �

 معايرة تصميم النمط ومستوى املعلومات ومصداقيتها. �

 معايرة ردود تثري متغريات النمط الرايضي. �

مجيع املتغريات اليت حيتويها النمط وعالقتها يبعضها وكذلك عالقتها  إىلويقصد مبعايرة تركيب النمط الرايض النظر 
 ومدى انعكاساهتا للحالة الفعلية حتت الدراسة. ابملنظمة اليت حتتويها مجيع املتغريات

 (system)أما املنطق الرايضي فيقصد به الدقة يف متثيل املتغريات للمعلومات اليت حيتويها النظام حتت الدراسة 
 منطقية هذه املتغريات وحماكاهتا وتسلسلها للواقع. إىلابإلضافة 

 ملتغريات قيد الدراسة.واآلن نستعرض منط الربجمة اخلطية لدالة اهلدف وا
 

 . منط الربجمة اخلطية:2.6
 

هو منوذج حتليل كمي يستخدم حلل املشاكل ذات العالقات اخلطية واليت تنتهي حدودها يف معادالت خطية هلا 
، وبصفة عامة يكون النمط العام للمعادالت اخلطية على (=)ي أو تس أو (<)أقل من  أو(>) خاصية أكرب من 

  ][11: التايلالنحو 
 

nX n+….. + C2 X2+ C1 X1C ) تصغري Minimize ( أو ) تعظيم Maximize ( 
 

(Subject To) علماً أبن 
 

a11 x11 + a12 x12 + …….. + a1n x1n ≥ b1 

a21 x21 + a22 x22 + …….. + a2n x2n  ≥ b2 

. 

. 

. 
 am1 x1 + am2 x2 + ……. + amn xn  ≥ bm 
       x1   ,   x2   ,  ……… , xn ≥  0 
 

 إىلبقيمة دالة اهلدف املراد حتقيقه واليت يتطلب وصوهلا  nx n+ ….. + c 2x2 + c1 x1 cوميكن تعريف  
فهي األسعار املالزمة   n,…, c 2, c1c، أما املعامالت  Zي أو العظمى، ويرمز هلا أبهنا تس أواحلالة الدنيا 

Coefficients ،n  , …… ,  x2  ,  x1  x   أوب حتديد قيمتها يف حالة القيمة الصغرى املتغريات املطلو 
  الكربى لدالة اهلدف.

 
 ما العالقة اجلربية:أ
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∑ 𝑎𝑛
𝑗=1 ij xj  ≥  b1     

 :ijaالقيود حيث إن  إىلترمز 

I = 1, 2, ….., m 

J = 1, 2, ….., n 

 طرق حل مناذج الربجمة اخلطية: 7.2.
 

 جمة اخلطية هي:ب اليت ميكن استخدامها حلل مشكلة الرب يلاأهم األس
 التحليل البياين. .أ
 السمبلكس. أوالطريقة املبسطة  .ب

 ىل يف هذا البحث وهي:و الطريقة األ إىلوسوف نتطرق 
 

 طريقة التحليل البياين:
استطعنا بطريقة ما رد  إذا أوثنني فقط، ايستخدم التحليل البياين عندما يكون عدد متغريات الربانمج اخلطي 

 برانمج ذو متغريين. ىلإالربانمج اخلطي املعطى 
الرسم البياين الذي تتمثل فيه  إىلننا ابلنظر أويتميز احلل ملشكلة الربجمة اخلطية ابلسهولة والوضوح والسرعة، إذ 

مجيع الشروط واملتغريات ميكننا أن ند احللول املختلفة للمشكلة وأن نقارن القيم اليت تتخذها دالة اهلدف يف هذه 
  ف عند هذه احللول.  يلاالتك أون األرابح واإلرادات احللول ، مبعىن نقار 

  [12]  وميكن تلخيص خطوات هذه الطريقة فيما يلي:
 

 صياغة املشكلة يف شكل منوذج رايضي. .أ
رسم القيود يف شكل خطوط مستقيمة، وميثل كل حمور من احملورين األفقي والرأسي أحد املتغريين  .ب

حتديد منطقة احللول املسموح هبا واليت تفي شروط املشكلة  اخلاصني ابملشكلة، ومن خالل الرسم يتم
 وال ختل أبي منها.

 ختيار احلل األمثل، ويتم ذلك عن طريق:ا .ت
التكلفة عند النقاط الركنية ابلرسم والناجتة من تقاطع مستقيمات القيود اخلاصة  أوتقييم الربح  �

طريقة نقاط األركان، ويتم فيها إختبار قيم املسموح هبا ويطلق عليها  نتاجابملشكلة يف منطقة حدود اإل
ن احلل األمثل للمشكلة يقع عند نقطة إ"حيث  نتاجاملتغريات عند كل من أركان املنطقة املمكنة لإل

ختبار الركن الذي حيقق أعلى قيمة لدالة اهبا"، َث  املسموح نتاجمن أحد نقاط أركان منطقة حدود اإل
كان اهلدف تقليل   إذا(، وأدىن قيمة لدالة اهلدف Maximisationكان اهلدف تعظيم )  إذااهلدف 

(Minimisation.) 
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املسموح هبا  نتاجحندد إحداثيات النقاط الركنية يف منطقة حدود اإل :دالة اهلدف بيانيا التعويض يف �
كان اهلدف تعظيم   إذاونعوض قيم اإلحداثيات يف دالة اهلدف، وأعلى قيمة لدالة اهلدف 

(Maximisation)  كان اهلدف تقليل   إذاهي احلل األمثل، وأدىن قيمة لدالة اهلدف
(Minimisation.هي احلل األمثل ) 

احلل األمثل ابستخدام  إىل( للوصول Maximisationوسنستعرض يف هذا البحث طريقة تعظيم دالة اهلدف )
الدراجات النارية، كما سنوضح يف الدراجات اهلوائية و  إنتاجطريقة التحليل البياين للمشكلة ذات متغريين ولتكن 

 .التايلاملثال 
 تطبيق منوذج الربجمة اخلطية يف املنظمات الصناعية: .3
 

يبني املعلومات املتوفرة  التايلية، واجلدول إنتاجه على سلعتني وذلك من خالل ثالثة خطوط إنتاجمصنع يقتصر 
 لدى املصنع:

 السلعتني إنتاج: (2) جدول
 ربح الوحدة ابلدينار التجميع الرتكيب التصنيع السلعة
 ىلو السلعة األ

 )الدراجات اهلوائية  (

 120 ساعتان ساعات 5 ساعتان

 السلعة الثانية
 )الدراجات النارية  (

 140 ساعات 8 ساعات 4 ساعات 4

  ساعة 1600 ساعة 2000 ساعة 1000 يةنتاجالطاقة اإل
 
 

حيقق أقصى ربح ممكن يف ظل القيود املفروضة عن طريق  واملطلوب حتديد املزيج السلعي من السلعتني، والذي
 استخدام طريقة التحليل البياين. ويتم حل املشكلة على النحو اآليت:

 

حتديد اهلدف من املشكلة: اهلدف هو حتقيق أعلى ربح ممكن، وذلك من خالل بيع هاتني السلعتني  .أ
 الدراجات اهلوائية والنارية.

 

والسلعة الثانية  (X)ىل الدراجات اهلوائية ونرمز هلا ابملتغريو سلعتني، السلعة األحتديد املتغريات: لدين هنا  .ب
 .(Y)الدراجات النارية ونرمز هلا ابملتغري 

نستطع كتابة جمموعة من العالقات الرايضية واليت تسمى  (2)التكوين النهائي للمشكلة: من اجلدول رقم  .ت
لقيود احلقيقية ملشكلة املصنع، ويكون النموذج الرايضي على ابلنموذج الرايضي وهو عبارة عن دالة اهلدف وا

 :التايلالنحو 

 اًل: أو 
 دالة اهلدف �

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 120𝑋 + 140𝑌 
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 القيود �
           2𝑋 + 4𝑌 ≤  قسم التصنيع          1000
           5𝑋 + 4𝑌 ≤  قسم الرتكيب           2000
           2𝑋 + 8𝑌 ≤ عقسم التجمي            1600  

 شرط عدم السلبية �
                                       𝑋 , 𝑌 ≥ 0  
 

إن النموذج الرايضي الذي مت صياغته ملشكلة هذا املصنع هو برانمج خطي والذي يتطابق مع استخدام الربجمة 
, 𝑋)اخلطية للحصول على املزيج األمثل للمتغريين  𝑌) شكلة.ابستخدام الرسم البياين لقيود هذه امل 

 

على  (Y)على احملور األفقي واملتغري  (X)، ويتم ذلك بوضع املتغري رسم القيود بشكل خطوط مستقيمة اثنياً: 
ي صفر، أي أننا لن ننتج شيئًا من و اتس (X)احملور العمودي، ويتم رسم كل قيد منفردا بوضع قيمة املتغري 

، َث (Y)فنحصل على قيمة املتغري  (Y)راجات النارية الد إنتاج، وكل الوقت يقتصر على (X)الدراجات اهلوائية 
وكل الوقت يقتصر على  (Y)ي صفر، أي أننا لن ننتج شيئًا من الدراجات النارية أو تس (Y)نضع قيمة املتغري 

، وبذلك حنصل على نقطتني هلذا القيد يتم حتديدمها على (X)الدراجات اهلوائية، فنحصل على قيمة املتغري  إنتاج
ين فنحصل على خر وبعد ذلك رسم خط مستقيم مير ابلنقطتني، ونكرر نفس اخلطوات مع القيدين اآلالرسم 

، فبذلك ≤تقاطع اخلطوط املستقيمة كما موضح ذلك ابلرسم، ومبا ان كل القيود هلذه املشكلة حتمل اإلشارة 
وهي  (A,B,C,D,E)قاط الركنية املسموح هبا هي املنطقة املوضحة يف الرسم، ويتم حتديد الن نتاجتكون منطقة اإل

 جياد احلل األمثل ملشكلة املصنع.الناجتة من  تقاطع مستقيمات القيود، وهذه النقاط سوف نستخدمها يف إ

 
 :  رسم القيود(1)شكل رقم 
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ة املسموح هبا واليت تتمثل يف النقاط اخلمسة  الركنية املوضح نتاجحتديد احلل األمثل من منطقة حدود اإل اثلثاً:
احلل األمثل أبخذ كل نقطة من هذه النقاط والتعويض هبا  إىل، وميكن الوصول ( A,B,C,D,E )على الرسم 

 يف معادلة دالة اهلدف:
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 120𝑋 + 140𝑌 

تاحة وهي يبني قيمة دالة اهلدف ابلدينار اللييب ومنها يتم اختيار احلل األمثل من بني احللول امل (3)واجلدول رقم 
 ة لدالة اهلدف.أعلى قيم

 : نقاط احلل(3)جدول رقم 
 دالة اهلدف النقاط

𝑍 = 120𝑋 + 140𝑌 
 قيمتها
 ابلدينار

 احلل األمثل

A(0,0) Z=120(0)+140(0) 0  
 أعلى قيمة لدالة اهلدف

Z = 51840  

 عند النقطة 
D (334, 84)  

(0,200) B Z=120(0)+140(200) 28000 

(200, 151) C Z=120(200)+140(151) 45140 

(334,84) D Z=120(334)+140(84) 51840 

E(400,0) Z=120(400)+140(0) 48000 

 
 

 حتليل النتائج ومناقشتها .4
 

نقاط مت تعويضها يف معادلة دالة اهلدف واليت متثل احملور األساسي يف  5نقاط احلل وهي  (3)نالحظ من اجلدول 
ن املصنع أويعين  نتاجر وتعترب هذه النقطة مرحلة ما قبل اإلي صفأو يس (A)هذه املشكلة، وند الربح عند النقطة 

ند الربح  (B)ية ويسمى احلل عند هذه النقطة ابحلل املبدئي، ولكن عند النقطة نتاجمل يبدأ يف العمليات اإل
 ال (E),(C)دينار وهو أفضل من النقطة السابقة ولكنه ال ميثل احلل األمثل، وابملثل النقطتني  28000ي و ايس

ميثالن احلل األمثل ولكن كل النقاط السابقة الذكر ترضي القيود وشرط عدم السلبية وند ان نقطة احلل األمثل  
واليت حققت أعلى عائد لدالة اهلدف،  حيث يتم اختاذ القرار السليم من قبل إدارة املصنع أي  (D)هي النقطة 

من السلعة الثانية )الدراجات  84، وكذلك عدد )وائيةالدراجات اهل(ىل و من السلعــــة األ 334عدد  إنتاججيب 
 .دينار 51840النارية(، والذي حيقق أعلى ربح ممكن لدالة اهلدف قدره 

لية وأيدي أو ابملصانع كمواد  نتاجأن استخدام الربجمة اخلطية تتيح لنا دراسة مجيع عوامل اإل لذا، ميكن استنتاج
ف يف املسائل اليت يلاأقل التك أوأعلى األرابح  إىلار املناسب للوصول عاملة وآالت، واملساعدة يف اختاذ القر 

مل يتوافق مع بعض القيود اخلارجة عن حل  إذاتواجه املنظمات الصناعية، وكذلك مُتكن من تعديل احلل الرايضي 
ب لإلدارة بدل من برجمتها ابلصيغة الرايضية اليت تتوافق مع هذه القيود، واختاذ القرار املناس إعادةمشكلة ما و 
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فقد بدأ يتسع نطاق استخدامها يف اجملاالت املختلفة للتخطيط  القرار العشوائي. ونظرًا ألمهية الربجمة اخلطية،
 واختاذ القرارات، فدخول احلاسبات اإللكرتونية ساعد كثريا على تطوير استخدام الربجمة اخلطية يف املصانع.

 اخلامتة والتوصيات: .5
 

ئج واستنتاجات، نستطع القول أن أسلوب الربجمة اخلطية له أمهية كبرية يف حل املشاكل املتعلقة مما تقدم من نتا
ية  وخاصة عندما تكون نتاجية يف املصانع، وعليه ميكن التوصية ابستخدامها يف إدارة العمليات اإلنتاجابلعملية اإل

ة الختاذ القرار املناسب والغري مبين علي العشوائية، ينتاجاملتاحة حمدودة مع وجود بدائل للعمليات اإل نتاجموارد اإل
 أوأعلى ربح ممكن  إىلية واليت تتمثل يف الوصول نتاجوعملية اختاذ القرار تعتمد على البديل األمثل للمشكلة اإل

ية نتاجأقل تكلفة ممكنة للمشكلة املراد حلها. وبصفة عامة، فإنه ميكن التوصية ابستخدامها يف الصناعات اإل
 واخلدمية على حد سوى، عندما تكون املوارد املتاحة حمدودة ويكون هناك أكثر من بديل.

ومن هنا أييت دور  املسامهة العلمية للورقة البحثية ابلتعريف أبمهية الربجمة اخلطية وهو توظيف اإلمكانيات املتاحة 
ن من بني البدائل املتاحة والذي ال ميكن أكرب عائد ممك إىليف ظل املوارد احملدودة  للمنظمات الصناعية للوصول 

عداد هذه الورقة والذي كان عنواهنا أمهية استخدام الربجمة ه إال بتطبيق الربجمة اخلطية، ومن هنا قمت إبإلىالوصول 
  .يف املصانع ودورها يف حتسني معدالت أدائهااخلطية 
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