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 كلية التراث الجامعة
 

 المستخلص 
ج , حيث ان تكاليف االنتاحث بناء نموذج برمجة خطية ضبايبةيتناول هذا الب

, وكذلك كانت كميات الموارد المتاحة )الطرف االيمن كانت ضبابية للمنتوجات )الستة(

, ويضم النموذج ان كميات االنتاج هي ايضا ضبابيةمن القيود( هي ضبابية, اضافة الى 

)ستة( متغيرات قرار و )ستة عشر( قيدا, وسيتم حل االنموذج بأستخدام البرنامج 

 ( اليجاد نتائج الحل االمثل. WIN QSBالجاهز )

, تنشيط قطع WIN QSBمشكلة البرمجة الخطية الضبابية,  : رئيسيةالالكلمات 
(α.العمليات الجبرية, دالة األنتساب ,) 
 

 المقدمة .1

Introduction  
المهمة والتي تهتم بتعظيم أو تصغير دالة  وفقيةتعد البرمجة الخطية من مواضيع اال

ت هدف معينة طبقا الى مجموعة من القيود الخطية, وهذه القيود تكون دوال عن معامال

( وإذا كانت معامالت دالة الهدف أو           ) المتغيرات, ومتغيرات القرار
لتأكد معامالت القيود أو ثوابت الطرف االيمن من القيود تعاني من حالة عدم ا

(uncertainty(  هنا يدخل مفهوم البرمجة الخطية الضبابية )Fuzzy 

Mathematical Linear Programming وقد اقترحت أوالً من قبل ,)
( بعد أن أدخل مفهوم المجموعات 4791(  في عام )Tanaka and Asai )[9]الباحثان

 Bellman and) الضبابية وما يتعلق بها من عمليات رياضية من قبل الباحثان 

Zadeh)[11] ( وأفترض أول صياغة لنماذج البرمجة الخطية الضبابية 4791في عام )
(FLP من قبل الباحث )(Zimmermann)[6] ( وبعد ذلك نشرت العديد 4791عام ,)

وطورت نظريات المجموعات الضبابية و طبقت في   من البحوث حول هذا الموضوع
المختلفة في المجاالت الصناعية. وقد عَرف وصف النماذج الرياضية و تطبيقاتها 

( على مجموعة العناصر ̃ , المجموعة الضبابية )  4711 عام (Zadeh)[12]الباحث 

[ 1,4(, بأنها مجموعة من العناصر مع درجة انتمائها والتي نرمز لها  بين ] الشاملة )

 واج مرتبة :, والتي تكون بشكل أز(̃ ( الى المجموعة ) ويمثل درجة انتماء القيمة )
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 ̃     ̃                    

  ̃           

( فأن ̃   (, )̃ فأذا كان العنصر غير موجود في المجموعة الضبابية )
(, أما أذا وجد عنصر ينتمي كلياً فأن درجة       ̃  درجة أنتمائه تساوي صفر )

عالية مثالً (, وقد تكون درجة أنتماء العنصر       ̃  أنتمائه تساوي واحد )
(. وقد كتبت العديد من 0.4 ,0.3 ,0.2( أو قد تكون ضعيفة مثالً )0.9 ,0.7 ,0.6)

البحوث حول المجموعات الضبابية والعمليات الجبرية ولسنا بصدد شرح ذلك, ولكن 
البد من توضيح دالة األنتماء فيما أذا كانت المجموعة الدالة الممثلة لها عبارة عن 

(Triangular Function( وهي دالة شائعة تمتلك ثالث معلمات )      ويمكن ,)

 التعبير عنها بالصيغة:

                                                       

            

{
 
 

 
 

                  
   

   
         

   

   
          

                     

 

( وهي Trapezoidal Functionاألنتماء دالة شبه منحرف )وقد تكون دالة 

 ( ويمكن التعبير عنها بالصيغة:       دالة بأربعة معلمات )

                                                                     

              

{
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( والدالة األسية Function  وهنالك دوال أنتماء غير خطية مثل دالة )
(Exponential Function ,)ودالة اللوجستك        (Logistic Function ولكننا )

والشكل لسنا بصدد شرحها جميعاً ألن قيم المعلمات الضبابية في بحثنا هي ثالثية فقط. 
 ة:يالتالي يمثل دالة األنتماء المثلث

       

            1 

             

 

 

              0                                                                                      

 أما شكل دالة الشبه منحرف فتكون:

       

            1 

             

 

 

                0                                                                                    

 البرمجة الخطية الضبابية نموذج .2

Types of Fuzzy Linear Programming Models 
 من المعلوم أن الصيغة العامة لنموذج البرمجة الخطية هو:

x 
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             ∑    

 

   

 

s.to: 

∑     

 

   

                                                                 

                  

 وحيث أن:

                                                                               

 وأن:  

 : معامالت دالة الهدف   

 : متغيرات القرار   

 : معامالت الطرف األيمن من القيود   

 : معامالت القيود )كميات الموارد المتاحو والمستخدمة(    

من أحدى قيم معامالت األنموذج على األقل, يعتبر مؤشر على وأن غياب صفة التأكد 
عدم أمكانية أستخدام أسلوب البرمجة الخطية األعتيادية في التخطيط والبحث عن 
األمثلية, لذلك يلجأ الباحثون الى البرمجة الخطية الضبابية والتي تعتبر من مشاكل 

 مسواء كانت معامالت دالة الهدف أ األمثلية للمسائل التي تعاني معامالتها من عدم الدقة
 الموارد المتاحة, والشكل العام لصيغة البرمجة الخطية الضبابية هو: مالقيود أ

            ̃  ∑ ̃   

 

   

                                                            

s.to: 
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∑ ̃    

 

   

  ̃                   

                  

 الضبابيةطريقة الرتب الحصينة لمعالجة مشكلة البرمجة الخطية  .3
تقنية الرتب الحصينة تحقق التعويضات الخطية والخصائص المضافة وتوفر نتائج عن 

 . المعلومات التي تتكون من الحدس البشري

 أتي :ما يهو رقم ضبابي , فان الرتبة الحصينة تعرف ك (̃ )  ليكن

                                                    ( ̃)  ∫             
 

 
 

α( تمثل )     حيث أن )  (.̃ ( للرقم الضبابي )          

𝛂       : 

αأن الـ )    [ تعرف كما يأتي:   ̃ ( للرقم الضبابي ]     

                                                          |                

 نبذة عن مصفى الدورة  .4
من قبل احدى الشركات الهندسية    5 بوشر بإنشاء مصفى الدورة في بغداد عام 

وقد كان    5 تحت اشراف مصلحة مصافي النفط الحكومية وتم تشغيله في عام 
 .اة االولى في صناعة التصفيةمصفى الدورة النو

 من الوحدات االتية : هعند انشائتتكون البنية االساسية للمصفى 

 .وحدة تقطيرالنفط الخام . 
 .وحدة معاملة البنزين . 
 .وحدة تحسين النفط االبيض .3
 .وحدة انتاج حامض الكبريتيك  .4
 التجهيزات المكملة والتي تتضمن : . 

 ساحة الخزانات 
 وحدة مزج مادة رابع اثيالت الرصاص 
 وحدة عزل المواد النفطية 
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  منظومة الشعلة 
 .الطاقة المسؤول عن توفير الخدمات للعمليات التشغيليةقسم خدمات  .6
 .ورش ومعامل العمال الصيانة اليومية والدورية .7
وات مخازن لخزن المواد الالزمة للعملية التشغيلية مثل المواد الكيمياوية واالد .8

 .االحتياطية للمعدات المختلفة

ان مصفى الدورة يقوم بأنتاج عدة مشتقات نفطية ولكن في هذا البحث سوف نقوم 
والتي تم الحصول على بياناتها بدراسة المشتقات التي لها تأثير مباشر على المستهلك 

 وهذه المنتجات هي :من مصفى الدورة, 

 ل (, زيت الغاز, زيت الوقود, زيت الديزل, الغاز السائ, النفط االبيض) البنزين

  جداول البيانات  .5

 
 (: اسعار بيع المنتجات النفطية للمتر الكعب بالدينار في مصفى الدورة0جدول )

 سعر البيع بالدينار اسم المنتوج

 001111 البنزين

 01111 النفط االبيض

 01111 زيت الغاز

 01111 زيت الوقود

 00111 زيت الديزل

 001111 الغاز السائل
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 كلف االنتاج للمتر المكعب بالدينار في مصفى الدورة(: 5جدول )

 الكلفة اسم المنتوج

 441714,444100,449041 البنزين

 11441,11114,11901 النفط االبيض

 09941,09171,09919 زيت الغاز

 97441,97111,97910 وقود الديزل

 41111,41190,41919 زيت الوقود

 991111,999977,994709 الغاز السائل

 

 كميات االنتاج اليومي بالمتر المكعب في مصفى الدورة (: 6)جدول 

 الفعلي المخطط الطاقة المتاحة اسم المنتوج

 9991 9019 9144 البنزين

 740 4474 4101 النفط االبيض

 4410 9917 9717 زيت الغاز

 917 191 991 وقود الديزل

 1944 41144 4004 زيت الوقود

 491 490 914 الغاز السائل
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 كميات الطلب اليومي من المنتجات بالمتر المكعب في مصفى الدورة(: 9)جدول 

 كيمات الطلب اسم المنتوج

 2264 البنزين

 4417 النفط االبيض

 4411 زيت الغاز

 994 وقود الديزل

 4417 زيت الغاز

 441 الغاز السائل

 

 مستلزمات االنتاج في مصفى الدورة:   (2)جدول 

م ماء التبريد المنتوجاسم 
0

م بخار الماء  
0
الهواء مضغوط م  

0
الطاقة الكهربائية   

 بالواط

 99149 91199 4144 22.81 البنزين

 44170 9141 11191 4110 النفط االبيض

 1190 414 119 1191 زيت الغاز

 4199 110 1 110 وقود الديزل

 9110 9419 019 1 زيت الوقود

 7919 1114 1149 41104 الغاز السائل

الكميات 

 المتاحة
 

(73800,11

8213,1832

00) 

 

(35210,48642,725

23) 

 

(320115,342131,41

8300) 

 

 

(12000000,5200

0000,58000000) 
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 بناء النموذج  .6
 يتطلب بناء النموذج اوال تحديد متغيرات القرار التي تتكون من :

 :البنزين   

 : النفط االبيض   

 : زيت الغاز    

 وقود الديزل :   

 زيت الوقود :   

 : الغاز السائل   

  الكلفة ( –اما دالة الهدف فهي دالة تعظيم االرباح الصافية اي )سعر البيع 

 و القيود فتمثل : قيود كيمات االنتاج , قيود مستلزمات االنتاج. 

 النموذج التطبيقي سيكون بالشكل التالي :

 

                      7           7       

   6            3                   

      5      633    3              

   46 86 464 8 4673      

   37 86 37456 377 7                       

    5 8   5466  57 3     

     6     673   747                       

      666   7 55   853      

 

Subject to 

 قيود االنتاج :

≤  (2275 , 2362 , 2518)    

   ≤  (913 , 1198 , 1535) 

   ≤  (1863 , 2259 , 2949) 

   ≤  (259 , 275 , 425) 

   ≤  (5788 , 8331 , 10581) 
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   ≤  (123 , 126 , 241) 

 قيود الطلب على االنتاج :

   ≥ (2264) 

   ≥ (1159) 

   ≥ (1856) 

   ≥ (271) 

   ≥ (8109) 

   ≥ (116) 

 قيود مستلزمات االنتاج :

 قيد ماء التبريد . 

      8       8 63        74        3            

    38       738     8  3  83       

 قيد بخار الماء  . 

 

              4        7             3          8     

   3     4864  7   3    

 قيد الهواء المضغوط .3

 

   77      7  4      8          3       8       

 6 48       3      34  3  4 83       

 قيد الطاقة الكهربائية .4

   87         53      4  3        7         43    

  57 3                          8        
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   ,    ,    ,    ,    ,    ≥ 0 

 

 بأستخدام تقنية الرتب الحصينة على القيم الضبابية يتحول النموذج الى ما يلي :

 

                  7          7          6        

    3                        633    

  464 8        37456         5466      

    673          7 55    

Subject to 
 

     2396.5             1224                 2404              342 

     8184.5              182             2264            1159 

 

     1856                 271             8109            116 

22.81    + 8.63    + 0.74    + 0.3    + 0    + 10.38      

128500 

1.11    + 0.024    + 0.7    + 0    + 3.2    + 0.82      

53866.5 

20.77    + 7.14    + 8.1    + 0.3    + 28.2    + 6.48      

369207.5 

72.87    + 11.93    + 4.23    + 1.72    + 2.43    + 97.3      

35000000 

                                ,    ,    ,    ,    ,      0 

 ( سيكون كاالتي :2أن النموذج النهائي )

Max Z = 38367    + 23542    + 32503.5    + 30533.5    + 

37326.5    +      22701    

Subject to 
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     2396.5             1224                2404               342 

     8184.5             182                 2264                1159 

     1856                271                 8109                116 

22.81    + 8.63    + 0.74    + 0.3    + 0    + 10.38    

 128500 

1.11    + 0.024    + 0.7    + 0    + 3.2    + 0.82      

53866.5 

20.77    + 7.14    + 8.1    + 0.3    + 28.2    + 6.48      

369207.5 

72.87    + 11.93    + 4.23    + 1.72    + 2.43    + 97.3      

35000000 

   ,    ,    ,    ,    ,      0 

حصلنا على النتائج  WIN QSBبرنامج  عمال( بأست2النهائي )وبعد حل االنموذج 
 االتية:

 (WIN QSB(:  نتائج النموذج بأستعمال برنامج )3جدول )
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 (WIN QSB(:  نتائج النموذج بأستعمال برنامج )9جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تحليل النتائج  .7
 ان الكميات المثلى المنتجة هي : . 

 يوم \     2396.5البنزين : 

 يوم     \ 1224النفط االبيض : 

 يوم \     2406زيت الغاز : 

 يوم \      342وقود الديزل : 

 يوم \     8184.5زيت الوقود : 

 يوم \       182الغاز السائل : 
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 .( دينار519038100أن قيمة الربح الصافي للمنتجات ) . 

الكميات المنتجة وعدم وجود من خالل جداول القيود نالحظ هنالك فائض في 
  عجز في توفير الطلب على المنتجات وكان هنالك فائض في مستلزمات االنتاج

 

 : والتوصيات االستنتاجات .8
في هذا البحث تم بناء نموذج برمجة خطية ضبابية لتخطيط االنتاج في شركة مصافي   

مصفى الدورة , وكانت الضبابية صفة سائدة في كلف االنتاج ,والكميات  –الوسط 
المنتجة و الكميات المتاحة من مستلزمات االنتاج , وطبق البرنامج االحصائي الجاهز 

WIN QSB   القرار ودالة الهدف واعتمدت طريقة الرتب إليجاد نتائج متغيرات
الحصينة في التوصل الى القيم ونوصي بتعميم هذا االنموذج ليشمل متغيرات حسب 

 واقع االنتاج , وإدخال عوامل ضبابية اخرى .

 

 المصادر
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Construction Fuzzy Linear Programming Model 

With Application 
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Abstract: This paper deals with constructing a 

model of Fuzzy linear programming with application 

on fuels product of Dura-refinery, which consist of 

six products that have direct effect on daily 

consumption, in all petroleum stations in Baghdad 

city. After Building the model, we used program of 

(WIN QSB) to solve and to find the optimal solution. 

Keywords: Fuzzy linear programming problem, 

WIN QSB, Robust α-cut, Algebraic Operations, 

Membership function. 
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