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   مع تطبيقة في البرمجة الخطيةالضبابي

  

  **فاضلة علي جيجان      *افتخار عبدالحميد النقاش
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  الملخص
 منـه   عملي الغايـة   المبذول في اي تطبيق       والدور الكبير  نظرا للصعوبة           

عبر اتخاذ القرار   ,  انظمة المنشأت او المعامل      الوصول الى الحل االمثل في معالجة     

وبما ان , ةل االمثل من بين مجموعة البدائل او القرارات المتاح       ــالمناسب او البدي  

في هذا البحث استخدام نوع مـن       فقد تم   , او مؤكدة    ةالمعلومات قد تكون غير دقيق    

 في اختيار   ةالمعدل  -S داله انتماء منحني   وهياللوجستك غير الخطية    انواع دوال   

 اسلوب من خالل تطبيق   لحل مشاكل المنشأت الصناعية    المزيج االنتاجي االفضل    

عامل الوتمتاز هذه الدالة بأحتوائها على عامل مهم وهو          . مضببةالبرمجة الخطية ال  

متاز بمرونتها فـي التعامـل مـع        وكذلك ت ,  الذي يقوم بتحديد شكل الدالة       مضببال

 الـضبابية فـي     ةحيث تواجه وحدات االنتاج الصناعي مـشكل       , المضببةالمعلمات  

.... ساعات العمـل  , الموارد البشريه, ف مجاالتها كأن تكون في المواد الخام    مختل

ـ  ة تم في هذا البحث تطبيق اسلوب البرمج       ةوللتغلب على هذه المشكل   , الخ    ة الخطي

ـ       ة الشركة العام   في المضببة ضل وتحقيـق   للزيوت النباتية وذلك لتحديد المزيج االف

   :  الى عاملين مهمينة ارباح الشركه نسبالهدف المطلوب من زيادة

مستوى من مـستويات القبـول      ) 21( العامل االول هو مستوى القبول وذلك بأخذ        

  ) 0.0499(بزياده مقدارها ) 0.999-0.0010 (    قيمه بين تتراوح الذي

الذي تـم   ) 2(بزياده  ) 40-1( الذي يتراوح بين     المضببعامل  الهو   العامل الثاني 

توصل في هذا البحث الى ان القرار       الولقد تم   , كل منهما من قبل الباحث      قيم  تحديد  

 نمـوذج  تحديد المزيج االنتاجي في  ال      ة في مشكل  المضببعامل  الاالمثل يعتمد على    

االنتاج نحصل عليها عندما    وحدات    مستوى من  ان اعلى ف هذا   فضال عن , المضبب  

  . ة قليلنموذج في الةتكون الضبابي
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Fuzziness in linear programming with application  
ABSTRACT  

With regard to the difficulty and the big role that is made to 
reach the optimal solution of the institutions and factories system 
processing through the perfect or alternative decision making 
among the abundant decisions or alternative  groups, and since 
that the information could be inaccurate or uncertain , in this 
research one of the types of non–linear logistic functions has 
been used, that is the modified s- curve membership function in 
the selection of the best production mixture for solving the 
problems of industrial institutions through the application of 
fuzzy linear programming method. 
             This function is qualified by including an important 
factor(fuzzy factor ) which could determine the shape of function 
as well as by its flexibility in dealing with fuzzy indications.  
              The industrial production units face the problem of 
being fuzzy in their various areas such as raw materials , human 
resources , work hours , …,etc. In order to solve this problem 
,fuzzy programming method has been applied in this research in 
“the General Company for Vegetarian Oil ” to determine the best 
mixture and to achieve the required object increasing the 
profitability according to two important factor . the first factor is 
the level of satisfaction by taking (21) level which ranged 
between (0.0010-0.999) with an excess (0.0499) . The second 
one is fuzzy factor that ranged between (1-40) with an excess (2) 
that each one of them has been determined by the researcher . 
                  The research has concluded that the optimal decision 
depends on the fuzzy Factor in the problem of determining the 
production mixture in the fuzzy model , as well as that the 
highest level production units could be obtained when the 
fuzziness in the model is low  
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   ة المقدم– 1

استقطبت في الـسنوات االخيـرة   ) Fuzzy Sets( ان دراسة المجموعات المضببة

ـ   التطبيقيـة  في شتى المجاالت   العديد من العلماء والباحثين    اهتمام  وفـي   ةوالنظري

 تتطلـب  ةعرض االنسان الى مشاكل معقـد تاذ غالبا ماي , ةمختلف المجاالت الحياتي  

ها ترار المناسب بأعتماد االفترضات والمحددات التي قد تكون في طبيع         قمنه اتخاذ ال  

اذا ان عدم التأكد له تأثير كبير في عمليـه           ,)(Uncertainty مؤكدة  وغير ةغامض

 توضيح اهم الجوانب ةاذ تم في هذه الدراس , لحل ايه مشكلة رار المناسباتخاذ الق

م التأكـد مـن معـامالت        في حاله عـد    المضببة ة الخطي ة السلوب البرمج  ةريظالن

المعدلة لحـل    S –انتماء منحني   ة   الرياضي المقترح بأستخدام دال    نموذجال) ثوابت(

النباتيـه احـدى    مـه للزيـوت  العا مشكلة تحديد المزيج االنتاجي االفضل للشركة

التي تاخذ بعدا استراتيجا ويقـع انتاجهـا ضـمن         ) الغذائية( ة  ياتيالصناعات التحو 

 مساهمتها في تقليـل االعتمـاد علـى         فضال عن هذا  , فر االمن الغذائي    امفهوم تو 

  .الدخل القومي ة  وزيادة الوطنيةوردات وتشغيل االيدي العاملتالمس

  

  ري ظ الجانب الن-2

   ة المضببةالمجموع 2-1

      علـى يـد العـالم االذربيجـاني        1965 المضببة في عـام      نشأ مفهوم المجموعة   

Zadeh      الذي قام بتعريف المجموعة المضببة )~(A       على المجموعة الشاملة مـن

)على انها مجموعة من العناصر مع درجة انتمائها          X  العناصر ))(~ xM A   التـي

 الـى مجموعـة    x)( الذي يمثل درجة انتماء القيمة     [1,0]قيمتها بين          تنحصر

)~(A التي تكون على شكل أزواج مرتبة:   
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)مضببةذا كان عنصر ما غير موجود في المجموعة ال        اف )Ax ـ  ن درجة اف∌~  ه انتمائ

)ا اي تساوي صفر  )0)(~ =xM A      المجموعـة   الـى  ليا ك ينتمياما اذا وجد عنصر

) مضببةال )Ax ) اي ا تساوي واحد  هن درجة انتمائ  اف ∋~ )1)(~ =xM A    واذا وجـد

 ) 0.7(أو   ) 0.6( تكون  هنتمائان درجة   اعالية ف ) عضوية  (عنصر ذو درجةانتماء  

ـ ان درجـة    اضعيفة ف ) عضوية   (   درجة انتماء  ا ذ كانذا  أما ا ,  ) 0.9(أو    هنتمائ

 المجموعة  الى بشكل متوسط      يا منتم كانذا  او ,  )0.4( أو    )0.3( أو  )0.2(تكون  

  انأي   )0.5( تساوي هنتمائان درجة ا  فمضببةال

خيـرة هـي     واأل ,االعتيادية هي توسيع لنظرية المجاميع      مضببةالنظرية المجاميع   

  . ما صفر أو واحدااألولى التي درجة انتماء عناصرها  حالة خاصة من

   :ة المضببة وهناك اسلوبان للتعبير عن دوال االنتماء للمجموع
  
        Numerical Approach   األسلوب العددي  -1     

لمجموعة المضببة كمتجه مـن االعـداد       الى ا هو اسلوب يعبر عن درجة االنتماء       

بمعنى اخـر     ) (Level of disgretization  أبعاده مستوى االنقطاعتعتمد

 .الشاملةالمجموعة  متقطعة فيالهو عدد من العناصر  
 
  Functional Approach           األسلوب الدالي -2

   يـاتي  بـشكل تحل ةالمـضبب هو أسلوب يقوم بتعريف دالة االنتماء للمجموعـة  

(analytic) الشاملةرجة االنتماء لكل عنصر في المجموعة يسمح بحساب د الذي.  
 
 

  )1,4(   المعدلة s - نحنيمدالة     2-2

قيــم  المعدلة هي حالة خاصة من دالة اللوجستك عند  S - منحنيانتماءن دالة ا  

)لـ  معينـة )uw ,,α 999.00010.0( تتراوح قيمتها ≤≤ xM  ( والسبب في

  وفي الوقت   دائما %100 التكون  في نظام االنتاح   العمل المطلوبة ان طاقة    ذلك هو 

  :ويمكن التعبيرعنها بالصيغة االتية      %0 التكون نفسه 
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  )1-2(شكل ال

ةالمعدل   S -   انتماء منحني ةدال   
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  )6 ,5( مضببة الخطية ال البرمجةنموذج   2-3

تهـا  الما هي من مشاكل أالمثلية التي تعاني مع       مضببةالبرمجة الخطية ال            

 ال  والموارد المتاحـة  ت دالة الهدف والقيود     المامعقيم  بمعنى أدق   , من عدم الدقة    

   : هومضببةرمجة الخطية الالشكل العام لمشكلة البو , ادقيقتعريفا تعرف 
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   حيث
   z~                 قيم دالة الهدف      
   jx             متغيرات القرارهمتج            

 ijij abc مـضببة  مشكلة البرمجة الخطية ال    نموذجل مضببةالت  فتمثل معام     ~,~,~

  المــــضبب  مجــــاالنمــــوذجمعلمــــات التاخــــذ وعنــــدما 

]اعينم ] [ ] [ ]jjjijijijiii cccaaabbb ,~,,~,,~
 نمـوذج  عندئـذ ب   نمـوذج يسمى ال    ===

 البرمجـة الخطيـة المـضببة       نموذج( لخطية المضببة ضمن فترة معينة      البرمجة ا 

  :المضببة والشكل العام لها وهي حالة خاصة من البرمجة الخطية ) الفتروية 
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ــث ــل حي jjijijii تمث ccaabb ــا و ,,,,, ــدود العلي ــالح دنيا ال

jijiللفترات cab ~,~,~  

                                      فتتمثل بـ ئها دوال انتماماا  
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MjNi       حيث ∈∈ ,                     
  
     )مضببةطريقة السمبلكس ال( البرمجة الخطية المضببة الفتروية نموذجحل  2-4

Fuzzy Simplex Method  
ت المـضببة ومـن ثـم        تعتمد هذه الطريقة على حساب دوال االنتماء للمعلما           

النتمـاء لكـل معامـل مـن        مضبب على اساس دوال ا     ال نموذجحساب معلمات ال  

  :خطوات هذه الطريقة باالتي  تتلخص ونموذجمعامالت ال

 البرمجـة   نمـوذج لمعـامالت   ) خطية او غير خطية     (   تشكيل دوال االنتماء      -1

مضببة وسنتناول بالتفصيل اسلوب تشكيل     المعامالت ال حساب قيم   ومن ثم   المضببة  

    في هذا البحث والمعروفة بدالةاحدى دوال انتماء اللوجستك

  :مهمينالمعدلة التي تعتمد على عاملين  -S انتماء منحنى

  )0.999-0.001(قيمته بين  الذي تتراوح  )Mu( هو مستوى القبول  العامل االول

 ومن    )41-1( الذي تم تحديد قيمته بين        α)(العامل الثاني  فهو العامل المضبب     

 )Mu  ( البرمجة الخطية المضببة نسبة الـى كـل مـن   نموذجب معامالت حساثم 

 في مشكلة البرمجـة      والقيود تكون دالة انتماء معامالت دالة الهدف       حيث   α)(و

 :الخطية المضببة كاالتي 

    مضببة~jc)   أ 
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     مضببة ~ija)   ج  
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 بالمعامالت التي تم الحصول عليها في       مضببة مشكلة البرمجة الخطية ال    كتابة  -2

  الخطوة 

  . السابقة

bxAts
xczMax

~~.

~

=
=

  

bxA   يكون بالشكلمضبب أن النظام الاذ  ,  *Z    حساب قيمة-3 ~~ =      

  حيث أن 
                         Rank(A) =m             

[ ] [ ]
nmijaA
∗

= ~~  

]التي يمكن تجزئتها الى ]NB   ان اذ  B درجتهـا ة مربعة غير صفرية مصفوف 

m* m    ـ ومـن ال ـ    )(m ةرتب ـ  الـذا ف للنظـام   المقبـول  ين الحـل االساس

bxAمضببال ~~ )  الـى  تـه الذي يمكن تجزئ   x يكون بالشكل  ≥ )TT
N

T
B xxx =   

   :االتي المضبب بالشكل نموذجلافيكون 

( )27.............
0,

~~~.

~~~

−
≥

=+
+=

NB

NB

NNBB

xx
bxNxBts

xcxcZMax
  

   انحيث

Bc~  معامالت المتغيرات االساسية في دالة الهدف  

Nc~ معامالت المتغيرات غيراالساسية في دالة الهدف   

 B~ القيود معامالت المتغيرات االساسية في  

N~ القيود سية فيمعامالت المتغيرات غير االسا   
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  : االتي بالشكل تهاعادة صياغا يمكن التي

bBxNBx NB
~~~~ 11 −− =+  

                                

NB xNBbBx ~~~~ 11 −− −=  

  : االتيأما دالة الهدف فتكون بالشكل 

( ) bBcxcNBcZ BNNB
~~~~~~~~ 11 −− =−+  

bBxB  ذا كانت قيمةفا
~~ 1−=, 0=Nx ذا تكون قيمة اbBcZ B

~~~~ 1−=  

   مضببة ستكونال Z هفأن الحل االساسي هو حل مقبول وأن قيم Bx≤0فاذا كان 

BB xcZ ~~ =  
  

)  عندما )
mBBB ccc ,.....,~

1
=   

)يامـــا بالنـــسبة الـــى كـــل متغيـــر غيـــر اساســـ )jx حيـــث 
njBjmi i ≤≤≠= 1,,,...,1   

   :االتيشكل ال  تعرف دالة الهدف ب

                                                                    

jB aBcZ 1~~ −=      

   Bx≤0 مفكك عندماالحيث يطلق على الحل االساس المقبول بالحل غير    

) حيث نفرض أن   ) ( )
ii BjjBjjj cZ

≠≠
=− γ~~   فان الحـل     االمثلية شرطوبحسب

iBj لكل  )jγ≤0(لهذه المشكلة يكون عندما     االمثل     من جانـب اخـر اذا       ,≠

)0<lγ  (  لكل iBl    نقوم باخراج   ≠
rBx وادخال  lx     حيث يصبح متغيـرا 

, القيم على مـرحلتين      يمثل عنصرا محوريا حيث يتم تحوير      )  rlγ( اساسيا وأن   

طـرح  فن :اما المرحلة الثانية     rlγعلى rنقسم الصف المحوري  : المرحلة االولى   

 iالخطوة االولى مـن الـصف     الصف المحوري بعد اجراء       )ilγ (حاصل ضرب 

ri(حيث    iوان  )≠

mi   أينموذجالمتغير يمثل أي صف من صفوف  ,...,1=   
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   الجانب التطبيقي-3

 رياضـي لتحديـد المـزيج       نموذجبناء  لقد خصص موضوع الدراسة ل             

ـ             ي االنتاجي االفضل للشركة العامة للزيوت النباتية يهدف الى تعظيم ربح الشركة ف

تحت قيود تـوفر مـستلزمات      )  فتروية   نموذجقيم معلمات ال  ( ظل ظروف مضببة    

االنتاج من مواد اولية وموارد متاحة وقيود الطلب المتوقع على كـل منـتج مـن                

مجاال لتطبيق ماتم    اختار الباحث الشركة العامة للزيوت النباتية        اذ ,منتجات الشركة 

 انطالقا من أهميتهـا     عرضه من جوانب نظرية السلوب البرمجة الخطية المضببه       

كإحدى اكبر منشات القطاع االشتراكي المطويـة تحـت لـواء وزارة الـصناعة              

ات و ذ ةمواد اإلستراتيجي تعد منتجاتها من ال   التي  ) الصناعات الغذائية   (   والمعادن  

ق المحليـة   اسوالفرها دائما في ا   االمساس المباشر بحاجات المواطنين التي ينبغي تو      

   .وبالكميات المطلوبة

احـدى  المعدلة   S-          ولغرض تحقيق الهدف اعاله تم تشكيل دالة منحني 

ستخدامها مالت  المضببة ال   دوال انتماء اللوجستك غير الخطية لكل معامل من المعا        

 اعتمادا على البيانـات      تمت صياغته   البرمجة الخطية المضببة الذي    نموذجفي حل   

  .النباتية بطريقة السمبلكس المضببةفرة في الشركة العامة للزيوت االمتو

  

    صياغة مشكلة البرمجة الخطية3-1  
 رياضي يتطلب القيام بدراسـة المـشكلة        نموذج        ان صياغة اية مشكلة في      

لهذا الغرض قام الباحث بزيارات ميدانيـة       ) فترة تكيف   ( التعرف على عناصرها  و

التابعة للشركة العامة للزيوت النباتية بغية      ) المأمون  , االمين  , الرشيد  (الى مصانع   

ان البيانات التي تـم      اذالتعرف على عناصر مشكلة تحديد المزيج االنتاجي للشركة         

  يمكـن  يم الحدود العليا والـدنيا للفتـرات التـي        الحصول عليها من الشركة تمثل ق     

ب صـفة التأكـد مـن جميـع         غيا من هذا ضح  يتقع ضمنها   ت ان   نموذج ال لمعلمات

مادة اولية اساسية للشركة    ) 30(المتمثلة في الكميات المتاحة لـ       و نموذجمعامالت ال 

سية  التي تمثل احدى المستلزمات االسا     والطلب المتوقع على كل منتج من منتجاتها      
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  البرمجـة الخطيـة المـضببة        نموذجلهذا سيتم بناء    , للبرمجة الخطية االعتيادية    

  :لغرض تحديد المزيج االنتاجي االفضل للشركة العامة للزيوت النباتية وكاالتي 
  :متغيرات القرار للمشكلة المدروسة هي نفرض ان    

1X      نباتي( زيت السائلال من عدد االطنان المنتجة( 

2X      دهن الصلب         ال من عدد االطنان المنتجة  

3X      تواليت ال من صابون عدد االطنان المنتجة  

4X  زاهي( سائلالمنظف ال من    عدد االطنان المنتجة(  

5X      سومر االعتيادي( صلب المنظف ال من عدد االطنان المنتجة(  

6X      غارال من صابون عدد االطنان المنتجة  

7X     سناناأل من معاجين عدد االطنان المنتجة  

8X غساالتال من منظف      عدد االطنان المنتجة  

9X  من شامبو ياسمين   عدد االطنان المنتجة   

10X  غسيلال من صابون   عدد االطنان المنتجة  
   فيعبر عنها كاالتينموذج       اما معلمات ال

 10,...,1, =jc j  دفمعامالت دالة اله   

 40,....,2,1, =ibi  الطرف االيمن للقيود     

 10,...,1,40,...2,1, == jiaij  معامالت القيود                                                 
بمنظومـة   مدروسـة مشكلة ال  الرياضي لل  نموذجسيمثل ال        وعلى هذا االساس    

  :االتية ) 1-3(المعادالت 

 بأستخدام القيم الفتروية لربح الطن الواحد من كـل          - :لمضببةدالة الهدف ا         

     -:   منتوج حيث تكون دالة الهدف بالصيغة االتية 
Max Z= [170450,170600 ] x1 + [50000,67000 ] x2 + 
[30000,60000 ]x3+ [70000,100000]x4+ [30584,50250]x5+ 
[70000,75000]x6+ [50000,75000]x7+ [35810,50500 ]x8+ 

[16000,20000]x9  +[25000,50000]x10           
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   :تحت ضوابط 

باعتماد الحدود الدنيا والعليا للمواد االوليـة المتاحـة           : القيود الهيكلية      

لالنتاج والقيم الفتروية الستخدامات هذه المواد في االنتاج تكـون قيـود المـواد              

  :االولية كاالتي 

                                                            بذور القطنقيد مادة  )1

        [3356,4680] ≤ X1   [1.02,1.04] 2 ( 

       تراب القاص مادة قيد  )2

             [778,999] ≤   [0.024,0.026]X1+[0.02,0.022]X2  

              مانع األكسدة مادة قيد ) 3 

   [15,19] ≤   [0.0002,0.0004]X1+[0.0003,0.0004]X2  
                  زيت النخيل مادة قيد  )4 
  [45962,52000] ≤  [1.05,1.056]X2+[0.75,0.81]X3+[0.61,0.70]X6  
                                                                      حامض الليمون مادة قيد   )5 

    [186,190]  ≤   [0.003,0.004]X2+[0.004,0.005]X4  
     زيت نوى النخيل مادة قيد)  6 

             [2230,3980] ≤  [0.25,0.32]X3 +[0.2,0.3]X6    
  ثاني اوآسيد التيتانيوم مادة قيد) 7
  [6,8]  ≤  [0.00123,0.00125]X3+[0.005,0.008]X7+[0.0015,0.0019]X10 

        صودا الكاوية مادة قيد)  8
 0.008,0.012]X3+[0.15,0.2]X4+[0.035,0.040]X5+[0.045,0.049]X6 

                                                                                                               
[1350,1460]     ≤  +[0.013,0.014]X8+ [0.039,0.041] X10    

                                         الملح مادة قيد )9     
 [7888,8000 ≤[0.4,0.6]X3+[0.4,0.6]X6+[0.03,0.04]X10  

    حافظةالمادة ال قيد )10     
               [3850,4038] ≤  [0.2,0.3]X3+[0.2,0.3]X6+[0.1,0.11]X10 

                             الصبغة مادة قيد )11     
   [2.3,3.75]  ≤  [0.0002,0.0004]X3+[0.002,0.005]X10 

      حامض جوز الهند مادة قيد)  12
                               [57,80]  ≤  [0.016,0.02]X3 
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                 لصابوناعطر  مادة قيد )13
  [76,86]   ≤  [0.0076,0.0079]X3+[0.0056,0.0058]X6+[0.0022,0.0023]X10 

        للصابون  صوديوم  لوريل مادة قيد  )14

  [316,479]  ≤  [0.072,0.077]X4+[0.02,0.06]X7+[0.215,0.225]X9  
        كوكو مادة قيد )15  

                                                      [75,79]  ≤  [0.015,0.017]X4  

  للصابون صوديوم تولوين مادة قيد )16
[210,211]    ≤  [0.03,0.035]X4+[0.014,0.016]X5+[0.02,0.022]X8  

     فورمالين مادة قيد) 17
              [9,13 ]   ≤   [0.0015,0.0019]X4+[0.002,0.005]X9  
      المساحيق عطر مادة قيد )18
        [11,15 ]   ≤    [0.001,0.002]X4+[0.001,0.002]X5  
            البراقةمادة قيد   )19 
            [7.5,8]   ≤  [0.001,0.003]X5+[0.0020,0.0025]X8  
  الكيل بنزين مادة قيد )20 

   [1000,1060 ]   ≤ [0.131,0.132]X4+[0.1825,0.192]X5+[0.073,0.081]X8                               
    الكبريت مادة قيد) 21 
   [162,168 ]  ≤   [0.020,0.021]X4+ [0.0275,0.0282]X5+[0.011,0.013]X8 

   عدد ثالثي الفوسفاتمت مادة قيد )22
  [845,860]     ≤ [0.33,0.35]X5+[0.28,0.29]X8  
    كبريتات الصوديوم مادة قيد )23  
    [683,688  ]   ≤  [0.25,0.28]X5+[0.22,0.23]X8  
    الصوديومتكاياتيس مادة قيد )24 
          [85,90]  ≤   [0.02,0.024]X5+[0.02,0.024]X8  

   الكاربوكسيصوديوم  مادة قيد )25 
                                        

[0.015,0.02]X5+[0.011,0.014]X7+[0.01,0.06]X8≤[50,70]               
                            

      زيت الزيتون مادة قيد      )26
                                       [2500,2700]    ≤  [0.25,0.3]X6    
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    سكرين مادة قيد )27 
                                                     [54,68]   ≤  [0.326,0.333]X7  
      الفا      مادة قيد)     28 

                                                  [98,123]   ≤  [0.58,0.60]X7  
     سوربيتول  مادة قيد )29

                                                     [45,56]   ≤  [0.27,0.28]X7   
         بربورات  مادة قيد )30  

                                     [100,124 ]  ≤   [0.2,0.4]X8    
                                قيد صبغة صفراء  )  31 
 [0.051,0.067]    ≤  [0.00011,0.00012]X9  

     قيد عطر شامبو) 32
                                   [0.051,0.067]    ≤  [0.00011,0.00012]X9     
         ايثر كلسيد مادة قيد )33

                                     [2,3]    ≤  [0.005,0.006]X9   
           بقايا مواد حامضية مادة قيد )34 

             [0.40,0.55]  ≤  [0.00135,0.00138]X10  

     زيت الستيارين مادة قيد )35

                                   [270,377]  ≤  [0.90,0.93]X10 

 

من القيود الفائضة لكـل مـن       ) 35(و   ) 32 ,31(و  ) 28, 27( حيث يعتبر القيد    

  لحل على التوالي والتي ليس لها تأثير على ا   X7 , X9 , X10المنتج 

 للطلب على كل منتج من المنتجات تكون قيـود          الحدود الدنيا والعليا     وبأستخدام  

  :الطلب كاالتي 
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    X1  ≤  [4500 ,3290                    الطلب المتوقع على الزيت السائل )36

  X2  ≤ [40000 ,34929]                  الطلب المتوقع على دهن الصلب )37

  X3  ≤   [3273,4000]               صابون التواليت قع علىالطلب المتو )38

   X4 ≤   [3000,4598]                    الطلب المتوقع على منظف صلب )39

  X5 ≤   [1670,2250]                    الطلب المتوقع على صابون غار )40 

  X6  ≤   [7054,9000]                  الطلب المتوقع على معجون اسنان )41

  X7  ≤  [200 ,150]                  منظف غساالت  الطلب المتوقع على )42

  X8  ≤    [199,250]                          شامبو الطلب المتوقع على )43 

    X9  ≤  [403,500]                  الطلب المتوقع على صابون غسيل  )44  

  X10≤   [250,324]                               زيت الستيارين مادة قيد )45 

  فهي اما قيود عدم السالبية     
0≥  10, X 9 X    , 8X ,   7X ,  X6      , 5     , X4 , X3X    , 2  X ,  1X  

   المشكلةحل  3-2 
 لنباتيـة  للزيوت ا  تحديد المزيج االنتاجي االفضل للشركة العامة       لغرض           

بأستخدام مجموعـة بـرامج     ) 1-3(الرياضي الموضح بالمنظومة     نموذج ال تم حل 

الستخراج قيم القرارات المتغيرة وقـيم دالـة       (MATLAB) تمت كتابتها بنظام

  :الهدف 

فمن خـالل    , نموذج انتماء للمعامالت المضببة في ال     تشكيل دوال : الخطوة االولى   

في الشركة العامـة للزيـوت      )  القرار   يصانع(ين  المقابالت الشخصية مع المسؤول   

, كميات المواد االوليـة المتاحـة        ( نموذجة اتضح للباحث ان قيم معامالت ال      النباتي

تتغير بشكل غير   ...)  , نموذجالكميات المستخدمة في      ال        , نتجات  اسعار بيع الم  

تأخذها المعلمـات   مكن ان   يمنتظم وهناك عدم التأكد بدرجات مختلفة في القيم التي          

ضمن المجاالت المحددة لها خاصة في ظروف عدم االستقرار الذي يعـاني منـه              

قطرنا وفي بحثنا هذا تم اختيار احدى دوال اللوجستك غير خطية المعروفـة بــ               

 لما تمتاز به هـذه    ) 2-2( ة بالصيغ   الموضح)المعدلة   S– منحني        دالة انتماء (

لتأكد في المعامالت المضببة لمشاكل البرمجـة       الدوال من مرونه في وصف عدم ا      
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 تم تشكيل دوال انتمـاء لمعـامالت        اذ, عامل المضبب   الالخطية من خالل احتوائها     

دوال االنتماء لمعامالت القيـود     , دوال انتماء الطرف االيمن للقيود      , دالة الهدف     

 حصلنا عليهـا     المعدلة التي  S–بأعتماد قيم ثوابت دالة لوجستك لدالة انتماء منحني       

  سابقا
u =0.001001001          w =1                    α=13.81350          

)حساب قيم المعامالت المضببة     : الخطوة الثانية    )ijij bca  عند كل درجة مـن      ~,~,~

          α=13.81350 المعدلة S–درجات القبول ولعامل المضبب لدالة منحني

) 2-3( حـسب الـصيغة       البرمجة الخطية المضببة   نموذج تابةك: الخطوة الثالثة     

  .بداللة قيم المعامالت المضببة التي حصلنا عليهافي الخطوة السابقة 

 لمختلف درجات القبـول  )  *Z(حساب قيم دالة الهدف المثلى:  الخطوة الرابعة  

999.00010.0 (لمختلف  درجات القبول    ,sxوقيم القرارات المتغيرة     ≤≤ Mu (

 المعدلـة البـالغ     S–عامل المضبب لدالة منحني    وعند ال  0.05وذلك بزيادة مقدارها    

α=13.81350          والـشكل    )1-3(والنتائج التي حصلنا عليها موضحة في الجدول 

  :يتضحاذ  .  )3-1(

ـ     , ) Mu( تزداد بزيادة درجة القبول      *Z ان قيم دالة الهدف      -1   ة اذ ان اقـل قيم

) 0.001( تكون عند اصغر قيمة لدرجة القبول  )  Z*=3439.1(لدالة الهدف 

 عند  )  Z*=4394.1(وتزداد هذه القيمة الى ان تصل اعلى قيمة لدالة الهدف 

   .0.999اكبر قيمة لدرجة القبول 

      ان قيمة دالة الهدف المثلى تزداد بدرجة كبيرة عند درجات القبول المنخفضة             -2  

)3.0≤Mu(  ( )6.283* =∆z   وعند  ) 0.0509- 0.0010(  عند درجة القبول

))   Mu≤7.0 (درجات القبول المرتفعـة    )2.288* =∆z        عنـد درجـة

   ) .0.999- 0.9491( القبول

ات القبـول    ان مقدار الفرق بين قيمة واخرى لدالة الهدف ينخفض عند درج           -3  

)7.03.0 ≤≤ Mu(            الى ان تستقر عند نقطة يطلق عليهـا نقطـة االنقـالب 

)0.5000 =( Mu  حيـث ( )9.12* =∆z    0.4501( عنـد درجـة القبـول-

0.5000( ( )13* =∆z 0.5499- 0.5000( عند درجة القبول. (   
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تي تمثل الكميات المنتجة من كـل منتـوج         اما بالنسبة الى قيم القرارت المتغيرة ال      

الزيت السائل والدهن الصلب وصابون تواليت ومنظف سـائل ومنظـف صـلب             (

 من  نموذجاني جميع معامالت ال   عندما تع ) ومعاجين اسنان وشامبو وصابون غسيل      

     مـن المنـتج     نالحظ ان كال   اذمشكلة المضببة فتتناسب عكسيا مع درجة القبول        ال

)10, X 9 X    , 7X ,  5     , X4 , X3X    , 2  X   ,  1X ( حيث تقل كميتها بزيادة

  تتزايد فأن كمياتها  ) 8X , X6(درجات القبول اما صابون غار ومنظف الغساالت        

اذ ان مقدار الزيادة عند كل منتج يتناقص تدريجيا بزيـادة           , بزيادة درجات القبول    

)Mu ( وبعد ان تستقر عند نقطة االنقالب)Mu=0.5000(   تاخذ الفروق بالتزايـد 

  ) .Mu(تدريجيا بزيادة 
 منتج من الكميات المنتجة بالطن من آلمع قيم ) بالماليين ( قيم دالة الهدف :  )1-3(جدولال

  ) مضببةنموذججميع معامالت ال( منتجات الشرآة في حالة

Z * X10 X9 X8  X7  X6  X5  X4 X3  X2  X1  

  الكميات
   والمثلى

Z *  
 Mu 

3439.1398.55485.23310.00200.002866.62195.24647.14000.0400914500.00.0010  
3722.7370.19278.61344.35190.053322.82060.24746.03885.8386374134.50.0509  
3771.9364.86239.48352.12188.183806.92033.74765.13863.0383574066.30.1008  
3799.9361.52214.97357.24187.014113.42016.94777.23848.5381814023.80.1507  
3821.3359.00196.40361.26186.134347.22004.24786.33837.5380473991.70.2006  
3839.2356.90180.99364.68185.404542.31993.54794.03828.2379363965.10.2505  
3855.0355.07167.49367.75184.764714.01984.14800.73820.0378383941.80.3004  
3869.5353.41155.20370.61184.184871.21975.54806.83812.6377493920.70.3503  
3883.1351.84143.67373.35183.635019.11967.44812.53805.5376653900.90.4002  
3896.3350.34132.59376.03183.115161.81959.64818.13798.7375843881.80.4501  
3909.2348.87121.72378.71182.605302.31951.94823.53792.0375053863.20.5000  
3922.2347.40110.83381.45182.085443.71944.24829.03785.2374263844.60.5499  
3935.6 345.89 99.692 384.31 181.56 5588.7 1936.3 4834.6 3778.3 37344 3825.6 0.5998  
3949.6 344.32 88.063 387.35 181.01 5740.7 1927.9 4840.4 3771.0 37259 3805.7 0.6497  
3964.6 342.64 75.618 390.67 180.42 5904.1 1919.0 4846.7 3763.1 37168 3784.5 0.6996  
3981.3 340.79 61.899 394.43 179.78 6085.0 1909.1 4853.6 3754.4 37067 3761.2 0.7495  
4000.5 338.67 46.181 398.85 179.04 6293.2 1897.6 4861.6 3744.4 36951 3734.5 0.7994  
4023.8 336.10 57.145 404.38 178.15 6547.0 1883.7 4871.3 3732.1 36811 3702.2 0.8493  
4055.1 332.71 41.896 412.03 176.96 6886.1 1865.0 4884.2 3715.7 36624 3659.6 0.8992  
4105.9 327.27 33.579 425.11 175.07 7435.8 1791.6 4790.4 3689.0 36323 3591.5 0.9491 
4394.1 312.22 21.009 500.00 166.67 10000  1736.4 4642.6 3662.0 34952 3290.2 0.9990 
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   )1-3(الشكل 

Z*بول مع درجات الق  Muمضببةنموذججميع معامالت ال(  عندما (        
  

)عامل المضببالولدراسة تأثير         )∞ppα0 قيم دالة الهدف المثلىفي  Z* 

) الكميات المنتجة من كل منتوج بـالطن         ( ,sx قيم القرارات المتغيرة     من ثم في  و

ـ   ة للزيوت النباتية العامةلشركلتاجي   تحديد المزيج االن   ةمشكلفي   درجـات    ـدعن

  (تحديـد قيمـة  البحـث   تـم اوال فـي هـذا    ) α (مضبب عامل الال مـن    مختلفة

401 ≤≤α (     الستقرارية قـيم Z*         وقـيم القـرارات المتغيـرة  sx,   عنـدما 

40≥α,    والبراز التغيرفي قيمZ*    20(درجات المضببه تم عـرض      العند تغير ( 

عنـــد مختلـــف درجـــات القبـــول ) 2(ة بزيـــادة مقـــدارها قيــــم

)999.00010.0 ≤≤ Mu (مقدارها  ةبزياد  )والنتائج التـي حـصلنا       )0.0490 

  -:جدول نالحظ ما يأتي الومن ) 2-3(عليها موضحة في الجدول والشكل 
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 عند الحد االدنى لـدرجات   )  Z*=3439.1(وي قيم دالة الهدف المثلى  تسا-1  

   لدرجات القبـول علىعند الحد اال  )    Mu=0.0010 ( ,)Z*=4394.1 ( القبول

)0.999 Mu= ( عامل المـضبب المدروسـة   العند كل مستويات)402 ≤≤α( 

   ).2(بزيادة مقدارها 

402(عامـل المـضبب     ال بزيادة   *Zلمثلى   تناقص قيم دالة الهدف ا     -2  ≤≤α( 

عند كل درجـة مـن      )  Z* ,  α  (سية بين       كلى وجود عالقة ع   عوهذا مؤشر   

999.00010.0 (درجات القبول ≤≤ Mu(.   

 عند درجـات القبـول المنخفـضة        ا يكون كبير  *Zان مقدار التناقص في قيم      -3 

 عند   يكون قليال  *Zعامل المضبب بينما نجد ان التناقص في قيم         القص بزيادة   ويتنا

  .عامل المضبب الويتزايد بزيادة  ) 0.999- 0.9491(   درجات القبول المرتفعة

عامـل المـضبب    ال مـن مـستويات       مستوى  عند كل  *Z ان قيم دالة الهدف      -4  

)402 ≤≤α (    ل وان مقدار الزيادة يتنـاقص تـدريجيا         تزداد بزيادة درجة القبو

جدول ادنـاه ان    العامل المضبب عند درجة القبول المنخفضة اذ نالحظ في          البزيادة  

    جـدا فقيمـة    ا كبيـر  تزايـدا تتزايـد   )  α=2( عامل المضبب   ال عند   *Zقيمة  

)3439.1 =  Z*  (تصبح )  4333.7 = Z*  ( اي( )6.894* =∆z  عند تغيـر 

 بالتزايد بزيـادة درجـة      *Zوتستمر قيم    ) 0.0509 الى 0.001( درجة القبول من    

بول ولكن مقدار الزيادة بين قيمة واخرى يتناقص عند درجات القبـول العاليـة              الق

)Mu>0.5000(  ,دف ينط ة اله يم دال سلوك لق ذا ال يم بوه ع ق ى جمي ل الق عل عام

402( المضبب    ≤≤α  (      ولكن مقدار الزيادة في قيمZ*      يختلف عند كل عامـل 

 Z* , α,  Muحيث العالقة بـين   ) 2- 3(وهذا ما نشاهده في الشكل , مضبب  

عامل الوهو مهم جدا بالنسبة الى صانع القرار اليجاد قيم الربح عند اية قيمة من قيم            

 المثلى التعتمـد عامـل المـضبب        *Zنالحظ ان قيم    , المضبب ودرجات القبول    

عامـل المـضبب   الودرجة القبول بشكل خطي بمعنى اخر ان العالقة بين الـربح و    

  .ودرجات القبول هي عالقة غير خطية 
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   )2- 3(الشكل 

 نموذججميع معامالت ال( مضبب المختلفة عندمامع درجات القبول وعامل البالماليين *Z قيم
  )مضببة

  

   االستنتاجات- 4
) الخطية وغيـر الخطيـة      ( ظهرت الدراسة النظرية الشكال دوال االنتماء       ا -1

) المعدلة بأستخدام العامل المضبب  S-تميز دالة انتماء منحني )α  في بنـاء 

او تشكيل دوال االنتماء للمعامالت المضببة عند حل نماذج البرمجة الخطيـة            

رونة عالية في وصف عـدم التأكـد فـي          نظرا لما تمتاز به هذه الدالة من م       

حيث تعطي هذه   , المعامالت المضببة لمشكلة تحديد المزيج االنتاجي االفضل        

عـدد القـرارات    ( الدالة لصانعي القرار مجموعة افضل القيم لدالة الهـدف          

مساوية الى عدد قيم العامل المضبب مضروبة فـي عـدد           ) الممكن اتخاذها   

هذا االساس هناك فرصة لصانعي القـرارات       مستويات درجة القبول وعلى     

واتخاذ قراراتهم على اساس الدرجة المضببة في معامالت النموذج المدروس          

 .ومستوى القبول 
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 البرمجة الخطية لتحديـد     نموذجالعامل المضبب في معامالت     عدم وضوح مالمح قيمة      -2

 القـرار  يبـل صـانع  المزيج االنتاجي االفضل في الشركة العامة للزيوت النباتية من ق  

  :بما ياتيوالمتمثلة 

 كمية المواد االولية التي يمكن الحصول عليها لعدم قيام المجهزين بأيصال المـواد              –أ  

  ) .د المتاحة رعامل المضبب للمواال( االولية نظرا لحوادث الطرق الحدودية 

ردة بسبب  تفاع كلفة المواد االولية خصوصا المستو     رمنتجات الشركة ال  سعار بيع    ا –ب  

 )لمعامالت دالة الهدف مضبب العامل ال(ارتفاع اسعار النفط عالميا 

خدمة من الموارد المتاحة في انتاج كـل منتـوج لتحـسين نوعيـة        ت الكميات المس  –ج  

العامـل  ( المنتوج في ظل ظروف المنافسة الشديدة من قبـل المنتجـات المـستوردة              

 ) . المضبب لمعامالت القيود 

  :ياتينستنتج ما )  1-3(من جدول  -3

حيث تزداد            )  *Z(وقيم دالة الهدف المثلى) Mu( وجود عالقة طردية بين  درجة القبول -أ 

  بزيادة مقدارها)   Mu≤  0.0010 ≥  0.9999(  تدريجياعند زيادة درجة القبول *Zقيمة 

عند اعلى  ) لشركة  اعلى ربح تحققه ا   ( الى ان تصل الى اعلى قيمة لدالة الهدف         )   0.049 (

  ) .4394.1(درجة قبول لدالة االنتماء 

وقيمـة دالـة    ) الكميات المنتجة من كل منتوج بـالطن      (  استقرار قيم القرارات المتغيرة      –ب  

بينما تزداد قـيم دالـة الهـدف         ) 0.5(عند نقطة االنقالب    ) لشركة  لالربح المتحقق   ( الهدف  

  .)  0.7  ( واكبر من)0.3(بمقدار  كبير عند درجات القبول اقل من

   :ياتينستنتج ما ) 2-3(جدول ال من -4

 القرار اختيار اي منها للتنفيذ عنـد اسـتخدام          لصانعي يمكن   اقرار ) 840( ان هناك    –    أ  

 البرمجة الخطية نموذج المعدلة لحل  s–اسلوب البرمجة الخطية المضببة بدالة انتماء منحني 

ي االفضل للشركة العامة للزيوت النباتية عند مختلف درجـات          المضببة لتحديد المزيج االنتاح   

401(عامل المضببالولكل مستوى من )  Mu≤  0.0010 ≥  0.9999 ( القبول ≤≤α (

عند ) افضل ربح يمكن للشركة الحصول عليه       ( حيث تعطي جميعها افضل القيم لدالة الهدف        

 لالختـصار   اقـرار  ) 420(تم عرض   (( ل معينة   لعامل المضبب وبدرجة قبو   لمستوى معين   

402تم اختيار وفقط  ≤≤α 2 بزيادة مقدارها(( .  

عامل المضبب وقيمة دالة الهدف حيث تقـل قيمـة دالـة            ال وجود عالقة عكسية بين      –   ب  

اذ   )Mu≤  0.0010 ≥  0.9999(الهدف بنسب معينة عند كل درجة من درجات القبـول  

 واكبـر   )α=40 (لعامل المضبب لان اقل قيمة لدالة الهدف تكون عند اعلى مستوى          نالحظ  

  .)α=2 (عامل المضببلقيمة لدالة الهدف تكون عند ادنى مستوى ل
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 المضبب يكون ذا فعالية اكبر لمتخذ القرار في تحديد الكميات المثلى من             نموذجستخدام ال  أ – 5

في اتخاذ القرار فـي ظـل ظـروف         دورا مهما    صانع القرار     محدد اذ يؤدي   نموذجستخدام  ا

 مـن قبـل     لل واعتمادا على البيانات المزودة    مضببة حيث يقوم بوصف المشكلة المضببة للمح      

صانع القرار يقوم المحلل بتشكيل دوال االنتماء وحل المشاكل المضببة ومـن ثـم تزويـدها                

 للتنفيذ حيث توسم العالقة بالعالقة الثالثيـة        المنفذم بدوره بتزويدها الى     لصانع القرار الذي يقو   

  بين المحلل وصانع القرار والمنفذ 

    التوصيات- 5

 اذ  ا دقيق تحديدا نموذجعامل المضبب لكل معلمة من معلمات ال      ال يوصي الباحث بتحديد     – 1   

  .عامل المضبب دورا كبيرا في عملية صنع القرار ال ؤديي

 في هذا البحث تم استخدام دالة هدف واحدة اال انه يمكن تطبيـق اسـلوب البرمجـة                  -2   

  .  المعدلة في المشاكل التي لها اكثر من هدف واحد S–الخطية المضببة بداله انتماء منحني 

مـات   المعدلة من مرونة فـي تعاملهـا مـع المعل          S – لما تمتاز به دالة انتماء منحني        -3  

  .  مجاالت اخرى من الهندسة الصناعيةتخدامها في المضببة يمكن اس

مها بنجاح في حل    ا  ان اسلوب البرمجة الخطية المضببة من االساليب التي يمكن استخد           -4  

مشاكل عدم التأكد لذا يوصي الباحث بضرورة تطبيقها بوصفها اداة تخطيطية كما تساعد على              

  .استغالل الموارد المتاحة بشكل كفوء

 تطبيق اسلوب البرمجة الخطية المضببة بدوال انتماء اخرى كدالة انتماء الخطية              يمكن  -5   

لنفس المشكلة واجراء مقارنة نتائجها مع نتائج التي تم الحصول عليها من استخدام البرمجـة               

  .الخطية المضببة بدالة انتماء غير خطية 
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