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 محافظة كربالء / مشروع مدينة الحسين الزراعيةتخطيط االنتاج الزراعي في                               

 باستخدام البرمجة الخطية 

  سعد عبد القهار عزالدين                          غسان هاشم ثامر
 جامعة بغداد/ كلية الزراعة/ قسم االقتصاد الزراعي 

 
 المستخلص

وهتتو مشتتروي مدييتتة الحستتين , لمشتتاريا الزراعيتتة فتتي محافالتتة كتترب  وضتتا الط تت  االيتاجيتتة الحتتد ااستتتهدا البحتت  

تستتهدا صياغة عدة يمتاج  رياضتية وأداة من ادوات التط ي  الزراعي  الزراعية باستطدام اسلوب البرمجة الط ية لكويه

يتاجيتة وتتم وحصتر المتوارد االقتصتادية اال المشتروي الزراعتيدراستة   تتم فتي البتد.  تعاليم هتام  ربتا ايشت ة المزرعتة

استتتهدا االيمتتوج  تعالتتيم هتتام  التتربا االجمتتالي . احتستتاب احتياجتتات االيشتت ة متتن المتتوارد طتت ر الموستتم الزراعتتي 

ووضتتعت عتدة يمتتاج  رياضتتية امتتام ادارة . لأليشت ة ضتتمن قيتتود المتوارد المتتتوفرة ومقاريتتته متتا الط تة المزرعيتتة المي تتجة

عتن ( بتنيموج  االستا )اليماج  مستيب ة متن االيمتوج  االولتي التجي ستمي  جميا هجه, المزرعة الطتيار ما يياسب اهدافها

وهو حساسية الط ة للتغيرات التي قد تحد  داطر االيموج  من دالتة الهتدا والجايتب االيمتن متن .  ريق تحلير الحساسية

جمتالي ي توق هتام  يتتاج  عتدة واهمهتا تحقيتق االيمتوج  المقتتر  هتام  ربتا ابوقتد طرجتت الدراستة . مص وفة االيمتوج 

مليتون دييتار فتي حتين بلغتت الط تة ( 704007)اج بلغتت الط تة المي تجة , %(01)الربا المتحقق من الط ة المي جة بيستبة 

وقد افترضت عدة احتماالت تغييرية سوا  في جايب هوام  ايشت ة دالتة الهتدا . مليون دييار تقريبا( 147008)المقترحة 

حققتت جميعهتا , يت  عن هجا كله ستة يمتاج  رياضتية بديلتة بالمجمتر وثماييتة بالت صتير. ج ام في الجايب االيمن من االيمو

 .ال علية هام  ربا اجمالي ت وق على هام  الربا المتحقق من تي يج الط ة المزرعية

 :المقدمة
ا أيالمتهتتا ضتترورة قصتتول باليستتبة للتتدور الياميتتة فتتوجا كايتتت التتدور المتقدمتتة وعلتتى اطتتت  التط تتي  االقتصتتاديشتتكر 

القتصتتادية فتتنن التتدور الياميتتة التتتي تعتتايي اتتتدط  فتتي ا يشتت ة ه االقتصتتادية واالجتماعيتتة قتتد رأت بشتتكر متتن ا شتتكار ايتت
لمصتتاعب كبيتترة فتتي محاوالتهتتا لتحقيتتق التيميتتة االقتصتتادية  اقتصتتاداتها متتن مشتتاكر ال تعتتد وال تحصتتى وهتتي عرضتتة

سياستة تيمويتة  إتبتايملحة جتدا لمعالجتة حتالتي التطلتا وال قتر عتن  ريتق  فنن التدطر الحكومي يعد حاجة, واالجتماعية 
فيبتتدأ متتن الط تتة المزرعيتتة علتتى مستتتول الوحتتدة , التط تتي  الزراعتتي علتتى مستتتويات مطتل تتة ويتتتم.علتتى أستت  واقعيتتة
ي  علتى وصتوال التى التط ت, ويتدر  صعودا التى مستتول مجموعتة متن الميتا ق والوحتدات الكبيترة , االيتاجية الصغيرة

وان بيتا  الط تة المزرعيتة لمزرعتة معييتة يحتتا  التى وستاجر واستاليب . (0810,اسماعير)مستول الق اي الزراعي ككر
علتى  والبرمجة الط ية هي احتد االستاليب الرياضتية التتي تستتطدم فتي تط تي  المتوارد االقتصتادية ستوا   , فيية ورياضية

والهتدا متن استتطدامها هتو  ,ايتاجيتة اقتصتادية صتغيرة كمزرعتة  مستول االقتصتاد القتومي ككتر او علتى مستتول وحتدة
التطصيص االمثر للموارد المزرعية للوصور الى التركيب المحصولي االمثر الجي يحقق تعاليم صتافي التدطر المزرعتي 

راعتي لحتر يعد أسلوب البرمجة الط ية متن ا ستاليب ا كثتر استتطدما فتي مجتار الق تاي الز.او تديية التكاليا المزرعية 
مشاكله اإليتاجية وجلك من ط ر اطتيتار التولي تة المورديتة المثلتى متن الميتجتات الزراعيتة التتي تعمتر أو تستتهدا تعالتيم 

وبمعيى آطر تعمر على حر مشاكر واضعي القترارات اإليتاجيتة الزراعيتة فتي . الربا الزراعي أو تحقق اقر تكل ة ممكية 
طاصة وان متديري المتزاري يعملتون وفقتا . علقة باليهايات العالمى واليهايات الصغرل تلك المت وال سيمااليشا  الزراعي 

وتحقيقتا لهتجا الغتترم ولمتا يعتايي ميتته المزارعتون فتتي ( .0811,اليج تتي) يستب وأفضتر القتترارات اإليتاجيتة  الزراعيتة 
تتب عليته ايط تام ايتاجيتهتا وضتعا الدور اليامية وميها العراق من سو  استطدام للموارد االقتصتادية المزرعيتة ممتا يتر

فتتي كتترب   كوضتتافة جديتتدة  ستتلوب لمشتتروي مدييتتة الحستتين الزراعيتتة فقتتد اجريتتت هتتجه الدراستتة , ك ا تهتتا االقتصتتادية
البرمجة الط ية فتي معالجتة ستو  تطصتيص المتوارد لهتجا االستلوب متن الزراعتة وكتنيموج  ت بيقتي للط ت  االقتصتادية 

فهتتي تشتتكر , احتتدل اهتتم المحاصتتير فتتي اإليتتتا  اليبتتاتييتتتا  محاصتتير الطضتتر والتتتي تعتتد وتقتتوم المزرعتتة بو.المزرعيتتة
 ,مصدرا غجاجيا مهما يالرا لما توفره من عياصر غجاجية اساسية للمستهلكين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2402/ 04/   00قبوله  و 2402/ 1/   21تاريخ تسلم البح   
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ومن ثتم زيتادة مستاهمتها فتي التدطر , كما ايها تسهم بشكر بارز في زيادة دطر الق اي الزراعي العراقي الرت اي عواجدها                               

وط ر السيوات االطيرة ازداد ال لب على تلتك المحاصتير بشتكر ملحتوال يتيجتة للزيتادة الستكايية دون ان يرافقته . القومي
و غترام المقاريتة فقتد بلتو متوست  . إليتا  المحلتي بالشتكر التجي يستت يا مواجهتة الزيتادة فتي ال لتبزيادة مياسبة في ا

فتي حتين بلتو متوست  ايتاجيتة , (2404,مجهتور ) تن للهكتتار 02متن محاصتير الطضتر  2448ايتاجية العراق فتي عتام 
تليهتا , ربعتة اضتعاا ايتاجيتة العتراق تقريبتاوال ارق كبير بلتو ا,  ن( 01021)الهكتار في دولة االمارات العربية المتحدة 

ومتتن جايتتب اطتتر بلتتو اقتتر متوستت  ايتاجيتتة .  تتن( 4203)ويليهتتا لبيتتان بتت ,  تتن للهكتتتار ( 4303)االردن بمتوست  ايتاجيتتة 
 تن ( 0021)تليهتا دولتة الكويتت بت ,  ن للتدويم وكتان متن يصتيب موريتاييتا( 4010)للدور العربية من محاصير الطضر 

 تتن 2301, 2404ميتتا بلغتتت ايتاجيتتة  الهكتتتار الواحتتد متتن محاصتتير الطضتتر فتتي ايرليتتدا الشتتمالية فتتي عتتام وعال. للتتدويم
 ,مجهتتور ) تتن للهكتتتار الواحتتد4300امتتا باليستتبة للمملكتتة المتحتتدة بصتتورة عامتتة فقتتد بلغتتت . (2448,مجهتتور )للهكتتتار
مقاريتتة بتتدور ول ايتاجيتتة العتتراق يتترل ايط تتام مستتتوبهتتجه المقاريتتة .(  2404,مجهتتور) تتن 0301د وفتتي الهيتت( 2400

تتل ت علتى احتتد استتباب هتجا التتتنطر وهتتو ستتو  . العتالم فتتي هتتجا الجايتب وقتتد تكتتون استبابه كثيتترة لتتجا فتتان مشتكلة البحتت  سى
تزاري التتي تقتوم باإليتتا  ومشتروي مدييتة ,التط ي  المعتمد علتى االستتغ ر االمثتر للمتوارد االقتصتادية الموجتودة فتي المل

تحقيتق حجتم اإليتتا  االمثتر وهدا البح  هتو . ة في محافالة كرب   هي واحدة من هجه المزاري الميتجةالحسين الزراعي
البد من ايجاد عدة يماج  رياضتية فتي التطصتيص ا مثتر  وعليه والجي يعالم الربا والوصور إلى الط ة الزراعية المثلى

التتتي تتتإدي إلتتى وتحديتتد البتتداجر اإليتاجيتتة الممكيتة , كويتتنتي اهميتتة أستلوب البرمجتتة الط يتتة لتحقيتتق جلت, للمتوارد المتاحتتة
فض  عن تحلير الحساستية إلعتداد دراستات الجتدول , االستطدام ا مثر للموارد بما يضمن تحقيق اعلى عاجد أو اقر كل ة 

 .االقتصادية للتوسعات المقترحة 
 

 قالمواد والطرائ

 ,والبصتر ,والباجيجتان ,وال ما تة ,الطيتار)ر الرجيستية وهتي يقوم مشروي المديية الزراعية بويتا  بعم محاصير الطضت
وركزت الدراستة علتى هتجه المحاصتير تحديتدا  يهتا داطلتة ضتمن ط تة ايتتا  مزرعتة العتبتة ( والب يخ, وال ل ر االطضر

, يجتاكم عن مركز المحافالة باتجتاه محافالتة ال 02اما المزرعة فهي تقا جيوب محافالة كرب   . الحسييية في المحافالة
للبيتت الواحتد  2م 140بيت ب ستيكي إليتا  الطضتر بمستاحة  48دويم يحتوي  044بمساحة  االمامي, وتيقسم الى قسمين
بيتت ب ستتيكي  08غرباوفيته  كتم0بعد عن القستم االمتامي بمستافة يدويم و 844فتبلو مساحته  المزرعةوالقسم الطل ي من 

استتهدفت الدراستة تط تي  ايتتا  مزرعتة العتبتة .دويتم  144تبلتو ( ب ستتيكيةاالي اق ال)ومساحة متاحة للزراعة المكشوفة 
 .البرمجة الط يةباستطدام اسلوب ( 2400/2402)الحسييية في محافالة كرب   للموسم الزراعي 

( أقصتتى أو أديتتى)مجموعتتة أستتاليب فييتة يمكتتن بواست تها الحصتتور علتتى المقتدار الجبتتري ا مثتر والبرمجتة الط يتتة هتي 
 :( 2441,احمد و زهير )ولها عدة شرو   وتتحكم فيه قيود طّ ية ,جلك بالهدا ويدعى
 فلو كايت الموارد متوفرة تماما لما كايت هياك  مشكلة, يدرة الموارد  -

وعتادة متا  ,دقيقتا بحيت  يمكتن أن يتطتج شتكر معادلتة رياضتية و ,هتدا محتدد و معبتر عيته ب ريقتة كميتة وجود  -
 .  ممكية أو تط يم التكاليا  قر حد ممكنيكون الهدا تحقيق أقصى أربا

 إلتى للوصتور المتوارد لمتز  علميتة كنستاليب هيتا تكتون أن فيجتب,  الهتدا لتحقيتق مطتل تة كبتداجر هيتا تكتون أن ي ترم

 .الم روضة القيود حدود في عاجد أعلى يع ي الجي المهمةاطتيارالبدير فتصبا,  متوقا عاجد بدير لكر يكون إج الهدا

 .ط ية تكون جميعها امثر بشكر وضعها الم لوب الدالة وكجلك ودالقي إن)

 .أن توجد قيود على المتغيرات الداطلة في دالة الهدا والقيود الهيكلية تستبعد ميها القيم السالبة -
كمي يقي  درجة حساسية الحر االمثر وبعد الحصور على الحر االمثر يجرل عليه تحلير الحساسية وهو تحلير 

 .وكجلك قيم الموارد المتاحة للمشكلة, (اربا  وتكاليا)في معام ت دالة الهدا  للمتغيرات
 

 مناقشةالنتائج وال
تماستتتتتطدام أستتتتلوب البرمجتتتتة الط يتتتتة فتتتتي صتتتتياغة االيمتتتتوج  الرياضتتتتي الط تتتتي وقيتتتتود المتتتتوارد االقتصتتتتادية فتتتتي 

رة المزرعتتة فتتي التيتوي فتتي قراراتهتتا وتحليتتر الط تتة االساستية وصتتياغة عتتدة يمتاج  بديلتتة إلع تتا  المجتار إلدا,المزرعتة
وكايت صياغة االيمتوج  الرياضتي لتعالتيم اجمتالي . وتوفير الطيارات المتعددة للتكيا واالستعداد لما يحد  من متغيرات

 : ربا االيش ة بالشكر العام التالي
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 (دالة الهدا)اجمالي ربا الط ة =   Fحي                                

 : يغة الت صيلية بالشكر التالييشا  للمزرعة لتكون الص 07اج شملت الدراسة 
F = 2190X1+ 3180X2+ 2380X3+ 2510X4+ 3140X5+ 2720X6+2190X7+ 3180X8+ 2380X9+ 

2510X10+ 3140X11+ 2720X12+ 8210X13+ 2670X14+ 200X15+ 4350X16+ 7740X17 

X1  = في المي قة االماميةال ما ة المزروعة في البيوت الب ستيكية. 
X2  = في المي قة االماميةالمزروي في البيوت الب ستيكية  , ما ة+ ي ي الطرالطيار. 
X3  =في المي قة االمامية المزروي في البيوت الب ستيكية الطيار الربيعي. 
X4  =الباجيجان المزروي في البيوت الب ستيكية في المي قة االمامية. 
X5   = ي المي قة االماميةالمزروي في البيوت الب ستيكية ف, ال ل ر+ ال ما ة. 
X6  =ال ل ر المزروي في البيوت الب ستيكية في المي قة االمامية. 

X7 = في المي قة الطل يةال ما ة المزروعة في البيوت الب ستيكية. 
X8  = في المي قة الطل يةالمزروي في البيوت الب ستيكية ,  ما ة+ الطري يالطيار. 
X9  =في المي قة الطل ية لبيوت الب ستيكيةالمزروي في ا الطيار الربيعي. 

X10  =الباجيجان المزروي في البيوت الب ستيكية في المي قة الطل ية. 
X11   = ال ل ر المزروي في البيوت الب ستيكية في المي قة  الطل ية+ ال ما ة. 
X12  =ال ل ر المزروي في البيوت الب ستيكية في المي قة الطل ية. 

= X13 بصر المزروي مكشوفا في المي قة الطل ية+ طيار +  ما ة : وهو( 0)متداطر. 
= X14 بصر المزروي مكشوفا في المي قة الطل ية+ ب يخ : وهو( 2)متداطر. 
= X15البصر المزروي مكشوفا في المي قة الطل ية. 

= X16 في المي قة الطل ية ال ما ة المزروعة مكشوفا. 
X17 = المزروي مكشوفا في المي قة الطل ية,  ة ما+ طيار : وهو ( 4)متداطر . 

امتتتتا قيتتتتود االيمتتتتوج  فهتتتتي المتتتتوارد االقتصتتتتادية االيتاجيتتتتة فتتتتي المزرعتتتتة وتشتتتتمر قيتتتتود العمتتتتر البشتتتتري وميتتتتاه التتتتري 
 :وتنطج الشكر العام اآلتي. والعمر اآللي فض  عن عدد البيوت الب ستيكية في المي قتين

 

 

وكتجلك يجتب ان ال , المتاحتة للمزرعتة( K)التى كميتة المتورد ( BK)وتشتير ( j)ور للمحصت( K)الى المعامتر  AjKتشير  و

 : فون تنطج االيش ة قيمة سالبة لجا
Xj ≥ 0 

 : التحلير االقتصادي لأليموج  االسا 
 لغتترم إيجتتاد الحتتر ا مثتتر, المطتتتص بالبرمجتتة الرياضتتية( WinQSB)باستتتطدام بريتتام  تتتم ادطتتار ومعالجتتة البيايتتات 

ا ستا  كمتا فتي  لأليمتوج كايت يتاج  تحلير المصت وفة . ب ريقةالسمبلك  ومن ثمويجاد  القيمة المثلى  لدالة الهدا للمشكلة 
, ومقارية بالط ة المزرعية الراهيتة التتي حققتت دطت  رتقريبامليون دييا 837.49للط ة هام  الربا االجماليوبلغ,2 جدور
تقريبتا ممتا حققتته %  01أي بيستبة زيتادة مقتدارها , رمليتون دييتا 02704لغتت ن الزيادة بومليون دييارا ف 7040070مقداره 

 :0 الط ة المزرعية الراهية و كما هو موضا في جدور
 

ط ة االيموج  االسا  لمزرعة العتبة الحسييية (:0)جدور ال         
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(Allowable Min c(j)  )الحد ا ديى, (Allowable Max c(j)  )المتدل  نيمتث و,الحد ا على((Range التجي يمكتن

وأن ( . قيمتة الحتر اليهتاجي)إثر فتي أمثليتة الحتر دون أن تتمتن أن يتغير ط له الهام  االجمالي للتربا متن اليشتا  الواحتد 
بيتتت ب ستتتيكي بمعتتدر ثابتتت عيتتدما ( 3077)ستتتالر فتتي ط تتة ا ستتا  بواقتتا  ( ما تتة+ طيتتار طري تتي) زراعتتة  اليشتتا 

( 40040)مليتتون دييتتار و حتتد اعلتتى بلتتو ( 40004)يتتتراو  الهتتام  االجمتتالي للتتربا متتن البيتتت الواحتتد بتتين حتتد اديتتى بلتتو 
 ., أما إجا تجاوز الهام  االجمالي لهجين الحدين ف  يالهر هجا اليشا  في الط ة بهجا المقدارمليون دييار 

فتي المزرعتة فقتداالهرت يتتاج  ( سعر الالر)اما قيمة الوجه المقابر التي تشير الى قيمة اليات  الحدي للمورد االيتاجي اليادر
 :  2االيموج  وهي كما في جدورتحلير االيموج  االور اربا موارد ايتاجية قد استي جت في 

 للموارد االقتصادية اليادرة في المشروي( سعر الالر)قيمة اليات  الحدي  (:2)الجدور    

n اسم المورد 
 وحدة 
 القيا 

 (M.V.P) 
(Shadow 

 price ) 

Allowable 

Min. 

 RHS 

Allowable 

Max. 

RHS 

Right  

Hand 

Side 

0
0 

في  (01/02-0)لل ترة العمر البشري 
 المي قة االمامية

 0424 0420040 147040 0008 ساعة

2
2 

في ( 01/0-0)لل ترة العمر البشري 
 المي قة االمامية

 0424 0473081 0401001 02018 ساعة

2
4 

في  (44/0-01)لل ترةالعمر البشري 
 المي قة االمامية

 0424 0424040 0081018 0018 ساعة

3
7 

مياه شهر تشرين االور في المي قة 
  يةالطل

 14804 12434082 18740012 7 4م

1
2 

 042 074014 040024 404070 ساعة العمر اآللي في شهر كايون الثايي

1
4 

 003 003077 284004 210028 ساعة العمر اآللي في شهر شبا 

(Allowable Min.  )الحتد ا ديتى,(Allowable Max. )يتادرة يمتث ن المتدل لعترم المتوارد اإليتاجيتة الو,الحتد ا علتى
او بعبتارة اطترل هتي تعبترعن المتدل المستمو  بته للتغيتر فتي عترم . التي تبقى قيمة اليتات  الحتدي متن ط لهتا بشتكر ثابتت 

 .مورد معين والتي تتغير قيمة دالة الهدا ضميها باليسبة ي سها عيد إضافة وحدة واحدة من جلك المورد
( RHS)  تحليتر حساستية معتام ت دالتة الهتدا والجايتب االيمتن وقتد تتم صتياغة عتدة يمتاج  بديلتة لهتجا االيمتوج  علتى استا

 :وجلك إلتاحة ال رصة امام ادارة المزرعة للم اضلة واطتيار ايسب الط   االيتاجية ومن اهم هجه اليماج , (الموارد)
 

n. 
Decision 

Variable 

Solutio

n 

Value 

Unit 

Profit 

c(j) 

Allowable 

Min. c(j) 

Allowable 

Max. c(j) 

 4040028 4004010 4014 3077 امامية  ما ة+ طري ي  يارط 2

 2122080 2047023 2104 0078 باجيجان امامية 0

 4230014 4024010 4004 23071  ما ة امامية+ فل ر  1

 2048027 2408032 2414 02021 طيار ربيعي طل ية 8

 1278018 7181084 1204 04073 0متداطر  04

 1277000 7374047 7704 43077 4متداطر  07

Objective Function (Max.)  =  147013 
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االيتدي العاملتة  تتوفير متورد, وهتو علتى ثت   اقستام , ايموج  توفير الموارد التي الهر لها سعر الر في االيموج  االور -

وتتوفير ميتاه التري فتي المي قتة الطل يتة وقتد . مليتون دييتار 148077وقتد حققتت ربحتا اجماليتا بلتو , فتي المي قتة االماميتة
 .مليون دييار 118040وتوفير العمر اآللي في المزرعة وحققت . مليون دييار 830012حققت 

والتجي يشتمر  2ستا  اجباريتا فتي الط تة وهتو يشتا  متتداطرايموج  ادطار احد االيش ة التي لتم تالهتر فتي االيمتوج  اال -
 .مليون دييار 710000وقد حققت الط ة , محصولي الب يخ والطيار

 .مليون دييار 841008ايموج  افترام ان البيوت الب ستيكية بومكايها الوصور الى اعلى مستويات االيتا  وحققت  -

مليتون  122000وقتد حققتت , ي الهترت فتي االيمتوج  االستا  اجباريتا ادطار االيش ة جات الكل ة البديلتة الميط ضتة التت -
 .دييار

 للط ةغير مقيدا  اج يعتبر المورد, ولم يإثر هجا االجرا  على الط ة االساسية, ايموج  ادطار قيد جديد على االيموج  -

 *يبين الط   االيتاجية المقترحة وقيمة دالة الهدا لكر ط ة :( 4)جدورال

 الط  

  االيش ة

دالة 
 الهدا

 المي قة الطل ية  المي قة االمامية

 دويم بيت ب ستيكي  بيت ب ستيكي

X2 X3 X4 X5 X6 X8 X9 X10 X13 X14 X15 X17 

0 
الط ة 
 االسا 

3077 - 0078 2301 - - 
 

0204 
- 0401 - - 4301 147008 

2 

توفير 
االيدي 
العاملة في 
المي قة 
 االمامية

0108 - 24004 - - - 0300 - 0400 - - 4004 148077 

4 

توفير 
المياه في 
المي قة 
 الطل ية

- - 2301 7087 - - 0307 - 1304 - - 4102 830012 

0 

توفير 
العمر 
اآللي في 
 المزرعة

3000 0021 - 4407 - - 08 - 73 - - - 118040 

1 

ادطار احد 
ا يش ة 
 اجباريا

3077 - 0078 2301 - - 00 - 2700 04 - 0400 710000 

3 

الروا 
االيتا  
المثلى 
للبيوت 
 الب ستيكية

23 - - 4042 007 0408 4100 - 41 - - 4102 847042 

7 

ال رصة 
البديلة 
 ا قر

0043 4022 0800 0407 1 - 00 1 41 - 1 41 122000 

 تم استبعاد االيش ة التي لم تالهر يهاجيا من الجدور*: 

والتتي حققتت فتارق اضتافي ( ط تة االستا )ي جة الى الط ة المقترحتة والمستماة الدراسة امكايية تعدير الط ة الم استيتجت
كمتا استتيتجت . وال اجم من الموارد االقتصتادية االيتاجيتة يمكتن االستت ادة ميته فتي مجتاالت اطترل , مليون دييار027بلو 

لستاعات العمتر البشتري ايته غيتر ول عتبارات االقتصادية من تنجير العدد المثتالي , 4في جدور  2الدراسة من الط ة رقم 
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لجلك من الممكن التعويم عن هجا العجز في ستاعات العمتر البشتري عتن  ريتق جلتب عتدد متن العمتار , مجدي اقتصاديا  

الموجودين في المي قة الطل ية التي يتوفر فيها فاجم متن العمتر البشتري فتي متدة الحاجتة اليهتا فتي االماميتة وبهتجا ستتيت ي 
إج الهرت حاجتة المي قتة التى زيتادة ميتاه التري فتي ث ثتة اشتهر متتاليتة  4ومن ط ر الط ة  رقم.العمار الحاجة الى تنجير

وشهر تشرين االور استيتجت امكايية تي يتج الط تة بزيتادة عتدد ستاعات تشتغير مضتطات الميتاه فتي , وايلور, هي شهر آب
ستتاعات وهتتو االمتتر التتجي ال يتتإثر علتتى ك تتا ة  8ن ستتاعة بتدال متت 00المي قتة الطل يتتة لمتتدة ستتاعتين اضتتافية يوميتتا لتصتتبا 

وهتتي تتوفير العمتر اآللتي فتتي  0امتا الط تة رقتم. وعمتر المضتطات الغا ستة حستب تنكيتتد ال ييتين المطتصتين فتي المزرعتتة
المزرعة فقد االهرت اليتاج  امكايية تي يجها من ط ر تنجير الساحبات للعتدد الم لتوب متن الستاعات وان هتجا االجترا  زاد 

التى ط تم دالتة هتدا  1فيما ادل ت بيق الط ة رقتم. مليون دييار صافية بعد  ر  كل ة التنجير  01دالة الهدا بقيمة من 
مليتتون دييتتار وعلتتى ادارة المزرعتتة دراستتة الم اضتتلة بتتين ستتد حاجتتة الستتوق او تحمتتر هتتجه  14االيمتتوج  االستتا  بقيمتتة 

تتتم فتتي . دويتتم فتي ط تتة الموستتم ال عليتتة 01ا اليشتتا  بواقتتا طصوصتتا اجا علميتتا ان المزرعتتة قامتتت بزراعتة هتتج, الطستارة 
, فرم امكايية ادارة المزرعة توفير الالروا الم جمة لبلتو  ايتاجيتة البيتوت الب ستتيكية للحتد االعلتى ميته 3االيموج  رقم

ادطتار االيشت ة  فقتد تتم 7امتا فتي االيمتوج  رقتم. مليتون دييتار علتى االيمتوج  االستا  74وقد حقق االيموج  زيادة قدرها 
 1و, بيتت باجيجتان فتي الطل يتة 1, بيتت فل تر فتي االماميتة 1وحدة من كتر يشتا  وهتي  1جات الكل ة البديلة االط م بقيمة 

وعليته وفقتد اوصتت . مليتون دييتار  01وقتد حقتق االيمتوج  ربحتا اقتر متن االيمتوج  االستا  بت  , دويم بصر في المكشوفة
كمتا اوصتت الدراستة بتي يتج الط تة , لكمية من قبر ادارة المزرعتة وميهتا استلوب البحت الدراسة بضرورة اتباي االساليب ا
توصتي الدراستة  1ويتيجتة لمتا توصتلت إليته ط تة رقتم. ودراستة بتاقي الط ت  ايضتا, االسا  لما حققته من هتام  ربحتي

دويتم التى ط تم دالتة  04اعتة لما له من تنثير سلبي على الط ة االسا  اج ادل ادطار زر 2باستبعاد زراعة يشا  متداطر
دويتتم فتتي ط تتة الموستتم  01الستتيما اجا علميتتا ان المزرعتتة قامتتت بزراعتتة هتتجا اليشتتا  بواقتتا , مليتتون دييتتار  14الهتتدا بتت 
ودراستة . وان اليشا  ياف  بقية االيش ة التي تحقق ربحا اجماليا اعلى علتى المتوارد االيتاجيتة(. 2400/2402)الزراعي 

الب تيخ متا محصتور ال ما تة لتحقيتق اربتا  اعلتى للمزرعتة فتي حالتة رغبتة ادارة المزرعتة فتي  امكايية زراعة محصور
 .ايتاجه سدا الحتياجات السوق

 

AGRICULTURAL PRODUCTION PLANNING IN KARBALA'A PROVENCE BY 

USING LINEAR PROGRAMMING METHOD. HUSAINIA ATABA'S FARM AS A 

CASE OF STUDY 

Saad A. Izeddin                     Ghassan H. Thamer 

Dept. of Agricultural Economics, Coll. Of Agriculture, University of Baghdad 

 

ABSTRACT 

The objective of research is to formulate a plan for Al Husain agricultural city project  in 

Karbala'a province by using linear programming method as one of planning tools and 

maximize the projects' profits. At the beginning the available resources were surveyed the 

need of activities from resources during productive season was calculate. The objective of the 

model was to maximize the gross margins of activities within available resources constraints 

and comparing it with the carried out from actual plan. Many mathematical models were 

formulated and the farm management could choose the plan that suits its' objective, all these 

models were derived from the prime model by using sensitivity analysis. the result showed 

that suggested plan achieved gross margin more than actual plan by 18% as the actual plan 

achieved gross margin of ID (710.17) millions while the suggested plan achieved ID (837.49) 

million . Many variable changes were supposed whether in the gross margin of objective or in 

the right side (RSH) of the model. The outcome was six alternative mathematical models in 

general and eight in details all of which achieved gross margin more than the gross margin 

achieved from the actual farm plan. 
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