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الخالصت
استهدف البحث تحقًق اهداف اقتصادًة متمثلة بتعظًم صافي الربح لوحدة المساحة من مختلف المحاصيًل
في ظل موارد اقتصيادًة تتصيف بمحيدودًتها لسيد احتًاجيات الخليل المرحوبية حتي ًيتمكن الميزارق مين تحقًيق
اهدافه بكفاءة ،وًعد اسلوب البرمجة الخلًة احيد اسيالًب التخليًل االقتصيادى علي مسيتوى المزرعية ،وتمًيزت
بقييدرتها علي معالجيية وحييل المع ييات التييي تواجييه الم ييارًص المتمثليية بالتخصييً االمثييل للمييوارد النييادرة بييًن
االستخدامات البدًلة المتاحية لتحقًيق الهيدف الملليوب ،وتحقًقيا لهيرا الغير  ،فقيد اجرًيت هيرل الدراسية لميزارق
الخ يير فييي منلقيية السييامًة التابعيية لناحًيية النمييرود والمعتمييدة فييي رًهييا عل ي م ييروق رى السييامًة االروائييي
انمورجا تلبًقا للخلل االقتصادًة المزرعًة البدًلة باستخدام اسلوب البرمجة الخلًة ،وقيد تمثيل النميورت بتعظيًم
دالة الهدف في ظل ( )11ن الا ممكنا ومتاحا وستة قًود هي (االر  ،البيرور ،السيماد المركيب ،سيماد الًورًيا،
مواد المكافحة ،رأس المال) ،وقد اجرًت عدة محاوالت عل النمورت وتم التوصيل للي الخلية االنتاجًية (الخلية
المثل ) وعل مستوى العًنة البالغة ( )21مزارق في( )11قرى تقص من الم روق ،وا ارت نتائج التحلًيل انهيا
حققييت هام ييا اجمالًييا ًزًييد عيين الهييامم االجمييالي المتحقييق عليي وفييق التركًييب السييائد فييي المنلقيية بمعييدل
( )%11172للعًنة ،كما ا ارت النتائج أً ا لل وجود فائ فيي معظيم الميوارد االنتاجًية عيدا ميورد االر ،
مما ًدل عل عدم الكفاءة في االستخدام والهدر في تلي الميوارد واجيرى تحلًيل الحساسيًة علي االنميورت لتحلًيل
التغًرات المتوقعة وا تمل االختبار علي رفيص تكيالًف مسيتلزمات االنتيات بنسيبة ( )%11ثيم خف يت اسيعار بًيص
المحاصًل المزروعة بنسبة ( ،)%11وقد ا ارت نتائج تحلًل االختبيار للي انهيا حققيت هام يا اجمالًيا ًزًيد عين
الهامم االجمالي المتحقق عل وفق الخلة االنتاجًة المقرحة في المنلقة للحالة األول  ،وفي الحالة الثانًة حققيت
هام ا اجمالًا ًقل عن الهامم االجمالي المتحقق وفق الخلة االنتاجًة المركورة.
الكلمات الدالة :مزارعي الخ ر ،الخلل المزرعًة ،استخدام الموارد.
تارًخ تسلم البحث ، 7117/9/01 :وقبوله.7110/7/11 :

المقذمت
الًخف ي دور القليياق الزراعييي فييي مجمييل عملًيية التنمًيية القتصييادًة فهييو الرافييد الرئًسييي لتييوفًر الغييراء
والكساء للسكان ومزود القلاعات القتصادًة االخرى بمستلزمات عمله كقلاق الصناعة والتجارة ورافد مهم فيي
امتصا البلالة المحلًة وتوفًر العملة األجنبًة ومحر رئًسي لعجلة التنمًة القتصيادًة ومعيروف ان الميوارد
القتصادًة في مجملها حًر جاهزة (كافًة) ل باق كيل حاجيات المجتميص وأمير كهيرا ًوجيب توظًفيه فيي مجياالت
اكثر جدارة سعًا ً وراء تحقًق األمثلًة والكفاءة المن ودة لسد حاجة المجتمص من مستلزمات سيلعًة وخدمًية يمن
مامتاح من ميوارد اقتصيادًة تعيد نيادرة فيي كثًير مين األحًيان ،وتتمثيل م يكلة البحيث بيان مزارعيي الخ ير فيي
منلقية البحييث (السييامًة) ًفتقييدون الي اسييتغال المييوارد القتصييادًة المتاحيية اسيتغاالً أمييثاً ًتحقييق معييه الكفيياءة
المن ودة وًتمثل رل في الهدر في استخدام البع منها وعدم كفاًة البع اآلخر مثيل رأس الميال ،وهيرا بيدورل
أدى ال انخفا مسيتوى النتيات والنتاجًية واألربياح المتحققية نتًجية عيدم العتمياد علي األسيالًب العلمًية فيي
تخليًل هييرل الميوارد بغًيية اسيتعمالها اسييتعماالً صحًحاً.ف ياً عيين اخفياق الدارة المزرعًيية فيي امكانًيية الت ييغًل
الكامل والكفوء للمعدات الرأسمالًة والب رًة ترتب علًه انخفا فيي الهيامم الجميالي المتحقيق .وتظهير اهمًية
البحييث ميين أهمًيية القليياق الزراعييي ودورل فييي احييداث تنمًيية من ييودة وأً يا ً ميين محدودًيية المييوارد القتصييادًة
ومتاحًة البدائل لستثماراتها التي أوجبت توظًف الموارد المتاحة في أف ل استخداماتها البدًلة ورلي لعيدم كفاًية
الموارد الحالًة ل باق كل الحاجات وعل اسياس يرورة تحقًيق أعلي صيافي دخيل مميا متياح مين ميوارد ليدى
المزارق سيعًا ً وراء تحسيًن النتاجًية لوحيدة المسياحة وبالتيالي تحسيًن دخيل الميزارق ومعً يته .وًهيدف البحيث
البحث مستل من رسالة ماجستًر للباحث الثاني.
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دراسة النمل المزرعي المتبص من قبل مزارعي الخ ر في منلقة البحث بهدف التعرف عل حجيم الميوارد التيي
ًتحقق من خالها تعظًم الربح والسيتخدام األمثيل لهيرل الميوارد .واعتميد البحيث علي فر يًة مفادهيا ان الخليل
المزرعًة القائمة في منلقة البحث تبتعد عن الكفاءة في استخدامها لما متاح لدًهم من موارد اقتصيادًة وان لعيادة
ييمن
تخصييً المييوارد ب ييكل ًاخيير فييي العتبييار األهمًيية النسييبًة للمحصييول فييي تحقًييق صييافي دخييل أعل ي
التركًب المحصولي المقترح هو السبًل لإلرتقاء في استخدام الموارد وبالتالي تحقًيق الكفياءة واألمثلًية المن يودة،
أن أمثلًة بارًتو لألنتات تعني الوصول ال أقص انتات ممكين مين السيلص باسيتخدام توزًيص أمثيل للميوارد المتاحية
والوصييول ال ي الحييد الييرى الًمكيين زًييادة انتييات أحييد السييلص مييالم ًتبعييه انخفييا فييي انتييات سييلعة أو سييلص اخييرى،
وبعبارة اخرى ًقال عل توزًص او تخصيً عناصير االنتيات انيه توزًيص بيارًتو االمثيل ار اسيتحال اعيادة توزًيص
عناصر االنتات بال كل الرى ًزًد انتات احد السلص بدون انقا انتيات السيلص االخيرى (العكًليي ،)7111 ،وتتحقيق
االمثلًة في االنتات عندما تتحقق مجموعة رول منها :في ظل حجم ونوعًة محددة مين الميوارد التسيتلًص أعيادة
تخصً الموارد من زًادة االنتات من احدى السلص دون تخفً االنتيات مين سيلعة اخيرى ،فيي ظيل حجيم معيًن
من المنتجات التستلًص تخفً المسيتخدم مين أحيد الميوارد االنتاجًية دون زًيادة المسيتخدم مين ميورد اخير ،وارا
تحققيت ال يرول السيابقة فسييوف ًتحقيق التخصيً األمثييل للميوارد االقتصيادًة مين جانييب االنتيات وبصيفة عاميية
ًمكن ان تتحقق هرل ال رول عند تولًفات مختلفة من الموارد االقتصادًة (عثمان.)7111 ،
ظهييرت البرمجيية الخلًيية  Linear programmingفييي االربعًنًييات ميين القييرن السييابق وكييان أبييرز
المهتمييًن بهييا هييو العييالم الرًا ييي جييورت دانييزت الييرى ركييز أكثيير اهتمامييه علي اللرًقيية الجدولًيية Simplex
 methdفييي حييل م يياكل البرمجيية باعتبارهييا اسييلوبا ً كمً يا ً ًسييتخدم فييي معالجيية الم ييكات التييي تتسييم بمحدودًيية
الموارد وتعدد البدائل ورل من أجل تعظيًم العوائيد وتدنًية التكيالًف الي أدني مسيتوى ممكين .والبرمجية الخلًية
هي كلمية مركبية حًيث مصيللح البرمجية ً Programmingعنيي اعتمياد المنليق العلميي الرًا يي فيي معالجية
الم ييكات فييي حييًن ان مصييللح الخلًيية  ً Linearييًر ال ي ان العاقيية بييًن متغًييرات الم ييكلة الييواردة ييمن
النمورت الرًا ي تتسم باالخلًة أى لو تم رسمها عل ورق بًاني فانها ت يكل خليا ً مسيتقًما ً وبيرل فهيي تختليف
عن البرمجة حًر الخلًية التيي تعبير عين منحني حًيث ان متغًراتهيا تكيون مرفوعية الي القيوى الثانًية أو الثالثية
( )...... .X3,X2وتعتمد البرمجية علي صيًاحة النميورت الرًا يي للم يكلة التيي ت يكل اليدلًل العيام لتلبًقهيا فيي
الواقص العملي(الموسوى .) 7112 ،ممكن كما وتعرف بانها اسلوب او لرًقة رًا ًة علمًة تهيتم بمعالجية م يكلة
تخصً الموارد أو لاقات محددة لتحقًق هدف معًن ًعبير عنيه بدالية الهيدف حر يها زًيادة اليربح أو تخفيً
الكلف ،أما الموارد فتعبر عنها بمجموعة المعادالت والمتباًنات ،هنيا مجموعية مين ال يرول األساسيًة للبرمجية
الخلًة منها (البًاتيً )7111 ،جب أن تعرف الدالة تعرًفا ً دقًقا ً (ربح ،كلفة ،كمًة النتات) المللوب تعظًمهيا أو
تدنًتها والتي ًمكن صيًاحتها علي يكل دالية خلًية للمتغًيرات الحقًقًية وًجيب أن ًكيون هنيا قًيود للكمًيات او
حجم لمعلًات دالة الهدف وهرل القًود بالمكان التعبًر عنها كمعادلة خلًة او متباًنيات للمتغًيرات كميا ًجيب أن
ًكون هنا مجموعة من األسالًب النتاجًة والستعماالت البدًلية وال يرل ال يرورى األخًير هيو أن المتغًيرات
الحقًقًة ًجب أن تكون حًر متداخلية وحًير سيالبة ،ان قيرار عيدم السيالبًة ًظهير ان البرمجية الخلًية تتعاميل ميص
حالة حًة حقًقًة حًث ان الكمًات السالبة هيي فيي العميوم حًير منلقًية ،وأخًيراً ًجيب ان ًكيون عير الميوارد
محدوداً.
تحليل الحساسية  : Sensitivity Analysisبعد ان ًتم الحصول عل الحيل االمثيل الى نميورت رًا يي ًعبير
عن ن الات م روق ميا وكانيت ادارة الم يروق ترحيب فيي احيداث بعي التغًيرات علي النميورت االوليي اليرى
ًعبيير عيين ن ييالات رل ي الم ييروق ،مثييل زًييادة المييوارد المتاحيية  ،عييدد العمييال  ،عييدد المكييائن او اعتميياد مسييل
تكنلوجي أو أًة توسعات ًمكن ان تحدث في الم روق  ،فان مثل هرل التغًيرات قيد تي دى الي تغًير النميورت مميا
ًترتيب علًيه اعيادة حيل مسيالة البرمجية الخلًية ميرة اخيرة للحصيول علي الحيل االمثيل .ان هيرل العملًية م يينًة
وتتللييب حسييابات مكييررة تتناسييب لردًييا مييص عييدد القًييود ومتغًييرات النمورت،ممييا قييد ً ي دى ال ي حييدوث بع ي
االخلاء في الحسابات بسبب كثرتها ( )A.saltelli, k.chan&E.scott,2000,p3وعلًه لتجاوز هرل الحالة ًيتم
اللجوء ال استخدام ما ًسم بتحلًيل الحساسيًة او تحلًيل ميا بعيد االمثلًية ،ورلي عين لرًيق االعتمياد علي اخير
جدول الخر دورة من دورات الحل للنمورت الرًا ي (الحل االمثل) ،وحساب اثر هرل التغًرات دون اللجوء الي
حل المسالة مجددا (النعًمي واخرون .)1999،
ًعد تحلًل الحساسًة أحد المزاًيا التيي تفرزهيا البرمجية الخلًية عنيد الوصيول الي الحيل النهيائي للم يكلة،
سييواء كييان رل ي بلرًقيية الرسييم البًيياني أو بلرًقيية الحييل الجييدولي (السييمبلكس) ان هييرا الحييل ًتصييور عيياد ًة فييي
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ظروف م كدة ولكن ماًستوجب عل الباحث النظر الًه هو الحاالت المستقبلًة التيي قيد ًكتنفهيا الغميو أو التيي
لم ًتم استًعابها أثناء التحلًل فكثًر من المتغًرات قد ًلرأ علًها تحول مفاجئ ممكن ان ًخ مو يوق األسيعار
في السوق أو قد ًلرأ حل جدًد في رهن متخر القرار من توظًف قدرات ب رًة جدًدة في العمل أو اعتماد مسيل
تكنلوجي جدًد.....الخ وانعكاسات هرة التغًرات وحًرها عل عوائد الم روق او علي محيددات العميل كاللاقيات
النتاجًة (الف ل.)7115 ،
وتعد هرل الدراسة مكملية للعدًيد مين الدراسيات فيي هيرا المجيال والتيي منهيا دراسية البًياتي ( )7111فيي
رسالتها التي هيدفت الي الوصيول الي الميزًج األمثيل مين األن يلة التيي تحقيق اعلي صيافي دخيل ،حًيث ًواجيه
المزارعييون فييي منلقيية تييازة م ييكلة أساسييًة فييي مييزارعهم تتمثييل فييي كًفًيية توزًييص المييوارد المتاحيية لييدًهم عل ي
األن لة الزراعًة بحًث تمكنهم في النهاًة من الحصول علي أقصي هيامم اجميالي ممكين عين لرًيق ماًسيم
باالتركًييب المحصييولي األمثييل ،واسييتخدم اسييلوب البرمجيية الخلًيية لتحقًييق رل ي  .وت ييمنت الصييًاحة الرًا ييًة
للنمارت القتصادًة نمورجًن رًا ًًن ،تمثل النمورت األول تعظًم دالة الهيدف فيي حيل ( )12ن يالا ً و( )15قًيداً
وفي األنمورت الثاني اسيتخدمت الصيًغة الرًا يًة لألنميورت األول نفسيها باسيتثناء قًيدى السيماد المركيب وسيماد
الًورًا حًث تم الوصول ال الخلة النتاجًة األقرب ال واقص الناحًة (الخلة المثلي ) عنيد المحاولية الثالثية لكيا
األنمييورجًن وأ ييارت النتييائج الي انهمييا حققتييا هام يا ً (اجمالً ياً) ًزًييد عيين الهييامم الجمييالي المتحقييق علي وفييق
التركًب السائد في الناحًة بمعدل ( %9121و )%114عل الترتًب كما ا ًر أً ا ً ال وجود فائ فيي معظيم
الميييوارد النتاجًييية مميييا ًيييدل علييي عيييدم الكفييياءة فيييي السيييتخدام وهيييدر لتلييي الميييوارد كميييا حييياول كييياً مييين
) )2011 , Hasnoy, Nomnanالتعرف علي الكفياءة الزراعًية تحيت نيدرة الميوارد فيي اوزبكسيتان مين خيال
التركًز عل استخدام الموارد النادرة في النتيات الزراعيي وهيي نيدرة المًيال وتيدهور األرا يي والرتفياق الحياد
في تكالًف الميوارد او الميدخات وهيرل المحيددات تجعيل مين الصيعب علي الميزارق النتيات وفقيا ً لحاجية اللليب
المحلييي عل ي الغييراء والسييلص األخييرى وقييد اسييتخدم اسييلوب البرمجيية الخلًيية فييي التحلًييل وأظهييرت الدراسيية ان
المدخات الًتم اسيتخدامها بكفياءة تقنًية وتوزًعًية وان الغالبًية العظمي مين الميزارق ًمكين ان تقليل ب يكل فعيال
كمًات الميدخات التيي التيزال تتبيص اسيتخدام نفيس اسيلوب النتات،كميا قيدم ( )2010, Ohashiدراسية عين تقًيًم
جدوى وامكانًة انتات بع المحاصًل في المنالق الثلجًة الباردة في الًابان ،من خال حساب تكالًف واًيرادات
الزراعة المحمًة لبع المحاصًل من قاعدة بًانات لم روق مقترح وتم تحدًيد المسياحة المزروعية علي اسياس
البرمجة الخلًة ،وتوصل الباحث ال ان الزراعة ًمكن ان تكون ناجحة حت في المنالق الباردة والثلجًة.
مواد البحث وطرائقه
ملت الدراسة مزارعي الخ ر في محافظة نًنوى ناحًة النمرود منلقة السامًة انمورجا للموسيم 7111
وقييد اعتمييد البحييث ب ييكل أساسييي علي بًانييات أولًيية مقلعًيية تييم جمعهييا ميين المنلقيية المييركورة ورلي باخيير عًنيية
ع وائًة قدرت بحوالي  %14حًث بلغ عدد مزارعي محاصًل الخ ر 21مزارعا ً.
النمووج ا الاياس و ً -:عييد النمييورت القًاسييي ميين النمييارت المهميية حًييث ال ًمكيين تلبًييق لرًقيية السييمبلكس اال بعييد
تحوًل م كلة البرمجة الخلًة لل كل النمورت القًاسي ،وتتحدد صًغة النمورت القًاسي بما ًاتي:
 -1تتخر دالة الهدف صًغة التعظًم أو التدنًة.
 -7جمًص القًود الهًكلًة المحيددة للم يكلة فيي النميورت العيام ًيتم تحوًلهيا مين صيًغة المتباًنيات (الامسياواة) للي
صًغة المساواة با افة ما ًسم بالمتغًرات المكملة (.)Slack Variables
فالنمورت العام أعال ًمكن تحوًله لل نمورت قًاسي وكما ًلي:
باعادة كتابة النمورت العام عل الصورة االتًة:
)Max.z= C1X1 + C2X2 + ……….+ CnXn …………… (1
sbj to:

مجموعة القًود الهًكلًة

a11X1 + a12X2 +…………….+ a1n Xn ≤ b1
a21 X1 + a22 X2 +…………..+ a2n Xn ≤ b2
)Am1X1 + am2 X2 +………..+ amnXn ≤ bm……………….(2
)X1 , X2 , ………….. , xn ≥ 0 ………………………. (0
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ومن اجل تحوًل القًود الهًكلًة أعال من صفة المتباًنة (≥) لل صًغة المساواة فان االمر ًتلليب ا يافة
كمًة موجبة مثا ( )S1للقًد األول لكي ًصبح عل كل مساواة ،وكرل ا افة ( )S2للقًد الثاني ،وا يافة ()Sm
للقًد االخًر وعلًه تاخر م كلة البرمجة الخلًة الصًغة القًاسًة االتًة:
)MaX.Z= C1X1 + C2X2 +…………..+ CnXn………………(4
Sbj to:
a11X1 + a12X2 +…………+ a1nXn + S1 = b1
a21X1 + a22X2 + ………..+ a2nXn + S2 = b2
am1 X1 + am2X2 + ……..+amnXn + Sm = bm
X1 , X2 , ……………, Xn , S1 , S2 , ……………, Sm ≥ 0
حًث ًللق عل ( )S1, S2, ….Smبالمتغًرات المكملة وهي عبارة عن متغًرات افترا ًة لًس لها قًمية
سوقًة وًكون عددها بعدد الموارد المستخدمة في نمورت البرمجة الخلًة وتستخدم هرل المتغًرات لتحوًيل صيًغة
قًود الم كلة من صًغة (المتباًنات) (الامساواة) لل صًغة معيادالت متسياوًة ،وعنيد الوصيول للي نتيائج الحيل
االمثل تعكس قًم هرل المتغًرات صحًح المستخدم من الموارد في التركًب المحصولي االمثيل والمقتيرح مين قبيل
البرنيامج واليرى ً يم المسياحات التيي ًجيب ان تنفير مين قبيل الميزارق لًتحقيق معظميه االربياح وقيد ًكيون هنييا
فائ في الموارد المستخدمة من هرا التركًب المقترح ًمكن ان توظف في ان لة وباستخدامات بدًلة اخرى.
دالة الهدف جاالنشطة البديلة جالايجد ف النمج ا الرياض المستخدم:
ـ دالة الهدف :دالة الهدف لبحثنا تتسم بالتعظًم أى تعظًم صافي الدخل للدونم ثم المزروعة المتحقق مين االن يلة
االنتاجًيية والتييي تييم زراعتهييا خييال الموسييم الزراعييي ( )7111/7111فييي قييرى منلقيية السييامًة والمعبيير عنهييا
بالمعادلة ( )5بالنمورت المقترح.
ـ االنشطة االنتاجية البديلة :بلغ عدد االن لة التي تمت زراعتها للموسم الزراعي المركور وعلي مسيتوى العًنية
ككل ( )11ن يالا ً انتاجًيا واالن يلة هيي :البلاليا ( ،)X1والرقيي( ،)X2البامًيا( ،)X3والفلفيل ( ،)X4واللمالية
( ،)X5واللوبًيييا ( ،)X6والبارنجيييان ( ،)X7والخًيييار( ،)X8وال يييجر( ،)X9والبصيييل( ،)X10والفاصيييولًا(.)X11
وتحقًق دالة الهدف ًيتم مين خيال تقيدًر مسياحات المحاصيًل أو التركًيب المحصيولي االمثيل التيي تعظيم صيافي
الدخل وعل مستوى عًنة البحث في منلقة السامًة وهو الهدف االساسي لهرل الدراسة.
من استمارة االستبًان تم اعتماد ( )2قًود أو محددات فيي منلقية عميل عًنية البحيث وتيم صيًاحتها ،ب يكل
معيييادالت رًا يييًة جمًعهيييا ال متسييياوًات مييين النيييوق (االقيييل أو ًسييياوى ≤) وهيييي (البيييرور واالسيييمدة ،الًورًيييا
والمركييب ،ومييواد المكافحيية ،ورأس المييال واالر ) والمعبيير عنهييا بالمعادليية ( )7بييالنمورت المقتييرح .ت ييمنت
المصيييييفوفة أً يييييا االحتًاجيييييات الفنًييييية االساسيييييًة لكيييييل محصيييييول مييييين كيييييل ميييييورد أى المعيييييامات الفنًييييية
(.)Technical Coefficients
وقييد مثييل العمييود االخًيير فييي المصييفوفة الكمًييات المتاحيية ميين المييوارد فييي منلقيية البحييث  ،والتييي عل ي
وئها سًتم اختًار الخلل البدًلة المثل لان لة .وبعد اتمام صًاحة العاقات الخاصة بدالية الهيدف والمحيددات
وتحوًلهيييييا مييييين النميييييورت المو يييييوعي ( )Conceptual Modelللييييي النميييييورت الرًا يييييي التلبًقيييييي
( )Applied Modelثييم ادخييال هييرل المعلومييات فييي الحاسييبة االلكترونًيية لغيير التحلًييل باسييتخدام لرًقيية
(السمبلكس) وقد تم االستعانة بالبرنامج الجاهز ( )Win QSBلما ًحوًيه مين امكانًية تحلًيل كبًيرة فيي الحصيول
عل النتائج المرجوة.
النتائج والمناقشت
الخطووة البديلووة لل ينووة :تييم تثبًييت النتييائج فييي جييدول ( )1ومنييه ًت ييح ان الخليية المقترحيية كبييدًل للخليية القائميية
ت منت زراعة محصول البلالا بمسياحة ( )147 ،2دونيم وزراعية محصيول الرقيي بمسياحة ( )942دونيم وان
صافي الدخل المتحقيق مين التركًيب المحصيولي ( )727591أليف دًنيار ،،فيي حيًن كيان صيافي اليدخل للتركًيب
المحصولي القائم ( )4201ألف دًنار هرا ًعنيي ان الخلية البدًلية قيد ا يافت مبلغيا قيدرة ( )271121اليف دًنيار
الي صييافي دخييل القرًيية أى بزًييادة مقييدارها ( ،)%11172علمييا بييان الخليية تسييببت بتحقًييق فييائ فييي كييل ميين
البييرور بنسييبة ( )%1111وفييائ ميين سييماد الًورًييا بنسييبة ( ،)%22وفييائ ميين السييماد المركييب بنسييبة ()%5
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وفائ من مواد المكافحة بنسبة (،)%10اما الفيائ مين رأس الميال بنسيبة ( ،)%71اميا اسيعار الظيل للميوارد
التي است خدمت في العملًة االنتاجًية نجيد ان هنيا قًيود رات قًمية موجبية وهيرا ًعنيي ان هيرل الميوارد اسيتخدمت
باكملها في التركًب المحصولي األمثل وهي موارد نادرة ،وان استخدام وحدة ا افًة من هرل الموارد ًي دى الي
زًادة ربح الم روق بمقدار قًمة سعر الظل لرل المورد ،فعند استخدام وحدة ا افًة من البرور ً دى الي زًيادة
دالة الهدف بمقدار ( )111145ألف دًنار وعند زًادة مورد االر بمقدار وحيدة واحيدة (دونيم) ًي دى الي زًيادة
دالة الهدف بمقدار ( )420199ألف دًنار.
تحليل الحساسية :لتو ًح حاالت تحلًل الحساسًة التي ًتم عل اساسها التعرف عل مدى التغًرات الممكنة فيي
مكونات النمورت دون ان ًترتب علًه خروت احد المتغًرات األساسًة من الحل األمثل ،ورلي مين خيال تو يًح
بع ي الحيياالت التالًيية عل ي النمييارت المنتخبيية حًييث تييم :اخ ير بع ي عناصيير المخييالرة التييي تواجييه أى م ييروق
اقتصييادى مثييل ارتفيياق تكييالًف مسييتلزمات االنتييات أو انخفييا اسييعار المنتجييات ،وسييًتم اجييراء تحلًييل الحساسييًة
للتاكد من جدوى الم روق،
ومن هرل الحاالت:
أ -في حالة ارتفاق تكالًف مستلزمات االنتات بنسبة (.)%11
ب -انخفا

اسعار بًص المحاصًل المزروعة بنسبة (.)%11

ادنال تفاصًل الخلل البداًة التي تم التنوًه عنها سابقا:
 -1الخطوة البديلوة فو حالوة ارت ووال ت وواليف مسووتلاماب االنتواا بنسووبة  :%11وتعتمييد هيرل الخليية علي احتمييال
ارتفاق تكالًف مستلزمات االنتات بنسبة ( )%11وتم تثبًت النتائج فيي جيدول ( ،)7ار ت يًر النتيائج علي مسيتوى
العًنة لل ان دالة الهدف قد حققيت ( )21111أليف دًنيار بزًيادة قيدرها ( )27017أليف دًنيار عميا حققتيه الخلية
المثل للنمورت المنتخب وقد اوص النمورت بزراعة ( )14712دونم لمحصول البلالياو ( )942دونيم لمحصيول
الرقييي ،وهييرل النتييائج نفسييها اوصييت بهييا الخليية المثلي للنمييورت األول وقييد اسييتغلت الخليية المييوارد المتاحيية ميين
(بيرور واسييمدة ومييواد مكافحية ورأس مييال وار ) بينفس القيدر التييي اسييتغلتها الخلية المثلي للنمييورت األول امييا
بالنسبة السعار ظيل الميوارد فهيي ال تختليف عين اسيعار ظيل النميورت األول مين حًيث الميوارد النيادرة والميوارد
الفائ ة سوى االختاف في قًمة الموارد التي اسعار ظلها موجبة.
 -2الخطووة البديلووة ف و حالووة انخ وواع اس و ار بي و المحاصوويل الاراةيووة بنسووبة  :%11وتعتمييد هييرل الحاليية عل ي
احتمال انخفا اسعار بًص المحاصًل المزروعة بنسبة ( )%11عين االسيعار الحالًية .وقيد تيم تثبًيت النتيائج فيي
جدول ( )0ان دالة الهدف قد حققت مبلغ ( )425114الف دًنار بانخفا قدرل ( )270172الف دًنار عميا حققيه
النمورت األول ،بانخفا وأوصت الخلة بزراعة المحاصيًل نفسيها ،وبالمسياحة نفسيها التيي اوصيت بهيا الخلية
المثل ي للنمييورت األول ،واسييتغلت الخليية نفييس القييدر ميين المييوارد التييي اسييتغلتها الخليية فييي النمييورت األول ميين
الموارد (البرور واالسمدة ومواد المكافحة ورأس المال واالر ) الفائ ة اما الموارد النادرة المتمثلة بقًم اسيعار
الظيل الموجبيية فيان اسييعار الظيل لكييل مين البييرور واالر فقيد انخف ييت بالنسيبة للخليية البدًلية الثانًيية عنهيا فييي
النمورت األول.
مما سبق تبًن ًمكن استخا

جملة من االستنتاجات وهي:

ً .1عد اسلوب البرمجة الخلًة احد اهم االسالًب العلمًة واالكثر كفاءة في التخصً االمثل للموارد وتخليًل
االنتيات ،وقييد اسييتخدم هيرا االسييلوب فييي هيرل الدراسيية واظهيير نتائجيه فييي تعظييًم دالية الهييدف (هييامم الييربح
االجمييالي) ف ييا عيين االنتييات االمثييل مقرونييا بامكانًيية تحدًييد كمًيية المييوارد الفائ يية والمسييتغلة فييي العملًيية
االنتاجًيية ،االميير الييرى ًسيياعد ادارة المزرعيية عل ي اتخييار القييرارات بزًييادة االربيياح بمييا ًتفييق واالمكانًييات
الحالًة والمستقبلًة للمزرعة وبال كل الرى ًنسجم مص متللبات النمو والتوسص في العملًة االنتاجًة.
 .7تاكييد ميين جييراء تلبًييق النمييارت الرًا ييًة حجييم المييوارد ال ييائعة فييي مجمييل القييرى ييمن عًنيية البحييث
ومستوًات الهامم الربحي المتدنًة االمر الرى ًستدعي تبني التراكًب المحصولًة التي تيم انتخابهيا بموجيب
النمارت الرًا ًة المستخدمة.

53

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (54) No. (1) 7112

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدًــن
7112 )1( ) العدد54( المجلد

. نتائج حل النمورت للخلة البدًلة للعًنة ككل:)1( الجدول

التسلسل

Table (1): Results of a model solution to plan alternative for the sample as a whole.
تكلفة انتاجًة
متغًرات القرار
هامم الربح لكل
 كمًة النتات المثلUnit او ربح
الكلفة المخف ة
Decision
Total محصول
Solution Value
Cost or
Reduced Cost
Variable
Contribution
Profile c(j)
1
X1
152.6486
567.0000
86.551.7400
0
7
X2
957.3514
564.0000
539.946.2000
0
0
X3
0
542.0000
0
-22.0231
5
X4
0
533.0000
0
-30.9983
4
X5
0
485.0000
0
-78.9984
2
X6
0
526.0000
0
-38.0348
2
X7
0
268.0000
0
-295.9999
1
X8
0
522.0000
0
-42.0017
9
X9
0
550.0000
0
-14.0012
11
X10
0
518.0000
0
-46.5932
11
X11
0
555.0000
0
-9.0609
1
Objective
Function
(Max)=
Note
كمًة الموارد
الموارد حًر
القًد
التجال
كمًة الموارد المتاحة
Left المستغلة
المستغلة
Constraint
Direction
Right Hand Side
Slack or Surplus
Hand Side
1
C1
85.113.0000
<=
85.113.0000
0
7
C2
4.426.8090
<=
18.725.0000
14.298.1900
0
C3
150.500.2000
<=
156.842.0000
6.341.8320
5
C4
570.2649
<=
658.1500
87.8852
4
C5
975.054.9000
<=
1.229.600.0000
254.604.6000
2
C6
1.110.0000
<=
1.110.0000
0

54

Basis
Status

الحدود الدنًا لتغًر
Allowable الربح
min. c(j)

الحدود العلًا لتغًر
Allowable الربح
max. c(i)

Basic
Basic
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
Alternate
اسعار الظل
Shadow
Price
0.0054
0
0
0
0
563.9969

564.0000
554.7515
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
Solution
الحدود الدنًا
Allowable
Min RHS
42.826.7400
4.426.8090
150.500.2000
570.2649
975.054.9000
153.6335

55.907.0000
567.0000
564.0231
563.9983
563.9984
564.0348
563.9999
564.0017
564.0012
564.5932
564.0609
Exists
الحدود العلًا
Allowable Max
RHS
357.976.7
M
M
M
M
1.153.1170
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. نتائج تحلًل الحساسًة للبدًل األول للعًنة:)7( الجدول

التسلسل

Table (2): The results of the sensitivity analysis for the first alternative sample.
تكلفة انتاجًة
هامم الربح لكل
متغًرات القرار
 كمًة النتات المثلUnit او ربح
الكلفة المخف ة
Decision
Total محصول
Solution Value
Cost or
Reduced Cost
Variable
Contribution
Profile c(j)
1
X1
152.6486
624.0000
95.252.7100
0
7
X2
957.3514
620.0000
593.557.9000
0
0
X3
0
596.0000
0
-24.0308
5
X4
0
586.0000
0
-33.9978
4
X5
0
534.0000
0
-85.9978
2
X6
0
579.0000
0
-41.0464
2
X7
0
295.0000
0
-324.9999
1
X8
0
522.0000
0
-98.0022
9
X9
0
605.0000
0
-15.0017
11
X10
0
570.0000
0
-50.7909
11
X11
0
611.0000
0
-9.0812
Objective
Function
(Max)=
688.810.6000
كمًة الموارد
الموارد حًر
القًد
التجال
Left المستغلة
كمًة الموارد المتاحة
المستغلة
Constraint
Direction
Hand Side
Right Hand Side Slack or Surplus
1
C1
85.113.0000
<=
85.113.0000
0
7
C2
4.426.8090
<=
18.725.0000
14.298.1900
0
C3
150.500.2000
<=
156.842.0000
6.341.8320
5
C4
570.2649
<=
658.1500
87.8852
4
C5
975.054.9000
<=
1.229.660.0000
254.604.6000
2
C6
1.110.0000
<=
1.110.0000
0
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Basis
Status

الحدود العلًا لتغًر الربح الحدود الدنًا لتغًر
Allowable  الربحAllowable max.
min. c(j)
c(i)

basic
basic
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound

620.0000
610.7308
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M

61.318.7700
624.0000
620.0308
619.9978
619.9978
620.0464
619.9999
620.0023
620.0016
620.7909
620.0812

اسعار الظل
Shadow
Price
0.0072
0
0
0
0
619.9959

الحدود الدنًا
Allowable
Min RHS
42.826.7400
4.426.8090
150.500.2000
570.2649
975.054.9000
153.6335

الحدود العلًا
Allowable Max
RHS
357.976.7000
M
M
M
M
1.153.1170
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. نتائج تحلًل الحساسًة للبدًل الثاني للعًنة ككل:)0( الجدول

التسلسل

Table (3): The results of the sensitivity analysis for the second alternative for the sample as a whole
متغًرات القرار
Decision
Variable

1
7
0
5
4
2
2
1
9
11
11

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
Objective
القًد
Constraint

1
7
0
5
4
2

C1
C2
C3
C4
C5
C6

كمًة النتات المثل
Solution Value
152.6486
957.3514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Function
كمًة الموارد
Left المستغلة
Hand Side
85.113.0000
4.426.8090
150.500.2000
570.2649
975.054.9000
1.110.0000

تكلفة انتاجًة
Unit او ربح
Cost or
Profile c(j)
510.0000
508.0000
488.0000
480.0000
436.0000
473.0000
241.0000
470.0000
495.0000
466.0000
499.0000
(Max)=

هامم الربح لكل
Total محصول
Contribution
77.850.7700
486.334.5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
564.185.3000

التجال
Direction

كمًة الموارد المتاحة
Right Hand Side

<=
<=
<=
<=
<=
<=

85.113.0000
18.725.0000
156.842.0000
658.1500
1.229.660.0000
1.110.0000
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الكلفة المخف ة
Reduced Cost

Basis
Status

0
0
-20.0154
-27.9989
-71.9989
-35.0232
-267.0000
-38.0008
-13.0008
-42.3955
-9.0406
Note
الموارد حًر
المستغلة

Basic
Basic
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
at bound
Alternate
اسعار الظل
Shadow
Price
0.0036
0
0
0
0
507.9980

Slack or Surplus

0
14.298.1900
6.341.8320
87.8852
254.604.6000
0

الحدود العلًا لتغًر الربح الحدود الدنًا لتغًر
Allowable max.
Allowable الربح
min. c(j)
c(i)
508.0000
498.7722
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
-M
Solution
الحدود الدنًا
Allowable
Min RHS
42.826.7400
4.426.8090
150.500.2000
570.2649
975.054.9000
153.6335

50.495.2300
510.0000
508.0154
507.9989
507.9989
508.0232
508.0000
508.0011
508.0008
508.3954
508.0406
Exists
الحدود العلًا
Allowable Max
RHS
357.976.7000
M
M
M
M
1.153.1170
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 وخللهيم، اظهرت نتائج تحلًل الحساسًة التي اجرًيت لمعرفية اثير التغًيرات الممكنية فيي مكونيات النميارت.0
 اظهييرت نتييائج تحلًييل حساسييًة معييامات داليية الهييدف:البدًليية عل ي االنتييات االمثييل وهييامم الييربح مييا ًيياتي
للنمارت وخللهم البدًلة الحدود الدنًا والعلًا لتغًًر هامم الربح لكل محصول ً يمن بقياء هيرل المحاصيًل
 ار تو ح نتائج هرا التحلًل معلومات لمتخرى القرار عندما ًتللب االمر تغًًر اسيعار،من االنتات االمثل
.المحاصًل بما ًنسجم مص السًاسة السعرًة المعتمدة وظروف السوق التنافسًة
:وعلًه توصي بما ًاتي
 رورة اتباق االسالًب الرًا ًة المتلورة خصوصا اسلوب البرمجة الخلًة الرى اثبيت تلبًقيه نجاحيا فيي.1
حل العدًد من الم كات التي تواجه المزرعة لرا نوصي ب رورة تلبًقه واالفيادة منيه كونيه اداة تخلًلًية
 ف يا عين تحدًيد االنتيات االمثيل اليرى،تساعد في تحدًد كمًة الموارد المللوبة وتقلًل الهيدر الحاصيل فًهيا
ًعظم الربح أو ًقلل التكالًف
 نظرا الهمًة محاصًل الخ ر وتوفر فائ من الموارد الازمة لانتات لرا ًتوجب علي الميزارعًن العميل.7
 ورل لافادة من الموارد الفائ ة من اجل زًادة االنتيات ومين ثيم،عل تل الموارد التي اسعار ظلها موجبة
.تعظًم ارباح المزرعة
 يمن عًنية البحيث واليرى اثبيت. التوصًة ب رورة اتباق التركًب المحصولي االمثل الرى تم التوصل الًه.0
.اف لًته من بًن البدائل االخرى في تعظًم دالة الهدف واالستخدام االمثل للموارد
 رورة التاكًد عل أهمًة اجراء اختبارات تحلًل الحساسًة بغًة تحلًل التغًرات التي تلرأ علي المزرعية.5
 وحًرها من العوامل التي ت ثر علي المزرعية،بسبب ارتفاق اسعار مستلزمات االنتات أو انخفا اًراداتها
.والسًما ما ًتعلق باهداف المزرعة
ALTERNATIVE FARM PLANS FOR VAGETABLE FARMERS A HIGHER
PROFIT MARGIN AND EFFICIENCY IN USING OPTIMUM RESOURCE
STYLE ASSALAMEYYAH REGION AS AMODEL
Sura Sa’il Abed Al-Ugaidi

Dr. Salim Younis Al-Nua’imi

Agricultural Economy Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: E-mail: E–Salimalniaamy@yahoo.com

ABSTRACT
The research aims at achieving economical objectives represented by increasing
pure profit of distance unit for various crops in the light of economical resources
characterized with their limits in order to meet the needs of the desired plans for the
farmer to be able to achieve his objectives efficiently. Linear programming style is one
of the economical planning styles at farm level. It is characterized by its ability to
handle and solve problems that face the projects represented by optimum allocation of
the rare resources among the available alternative uses to achieve the required
objective. To achieve that, the study was performed on vegetable farms in
Assalameyyah Region belonging to Al-Namroud sub-district irrigated by
Assalameyyah irrigation project as a model for applying the alternative farm
economical plans. The model is represented by increasing objective function in the
light of (11) possible and available activity and (6) limits (land, seeds, compound
fertilizer, Urea fertilizer, combating materials and capital). Some attempts on the
model were performed and the productive plan (optimum plan) obtained at the level of
sample (70) farmers in (10) villages within the project area. The analysis results
indicated that it has achieved a total margin more than the achieved total margin
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according to the prevailed structure in the region at an average (11127%) for the
sample. The results also indicated to the presence of a surplus in most of the
productive resources except land resource which refers to the inefficiency in using and
wastage of those resources. Sensitivity analysis was performed on the model to
analyze the supposed changes. The test included raising the costs of the productive
requirements at a rate (10%). Then , the prices of selling the planted crops at a rate
(10%). The results of test analyzing referred to achieving total margin more than the
achieved total margin according to the current productive plan in the region for the
first case. In the second case , the results achieved a total margin less than the achieved
total margin according to the current productive plan..
Keywords: vegetable farmers, farm plans, the use of resources.
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