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 الخالصة
يعد إنتاج محاصيل الخضر في البيوت الزجاجية أحد أهم الطرائق  اساااقية فقي الزرا قة         

المحميقققة التقققي يماقققا بواقققاطتحا إنتقققاج المحاصقققيل الزرا يقققة فقققي  يقققر موااقققمحا والحصقققول   ققق  
إيققرادات مرتةعققة تعققوت مققا يتحم قق  المنتجققوا مققا تاققاليس ث ومخققاطر  فققي ااققت ماراتحم   ون ققرا  

هميقققة الزرا قققة الم طقققا  فقققي البيقققوت الزجاجيقققة لقققضا بنيقققت الدرااقققة   ققق  فرضقققية تبقققيا اا مع قققم س
المشققاريا الزرا يقققة تواجقق  جم قققة مقققا اجنحرافققات  مقققا جقققام فققي درااقققات الجقققدو  المعققد  لحقققا  بقققل 
تنةيضها ث واا معايير التقييم اج تصادي ق المالي اةي ة باشس اجنحرافات ومواطا الضقعس والققو  

 ماققتو  اسدام اج تصققادي ل مشققروي ث جاققيما اا مزر ققة البيققوت الزجاجيققة فققي النحققرواا  ققادر  فققي
  قق  زيققاد  إنتققاج محاصققيل الخضققر لاققد جققزم مققا الط قق  المتزايققد   يحققا ث وزيققاد  اسربققا  لققو تققم 
ااققتخدام أاقق و  البرمجققة الخطيققة فققي تحديققد حجققم اونتققاج اسم ققل ث وتوجيقق  مواردهققا اج تصققادية 

 تاحة نحو اجاتخدام اسم ل وصوج  لتع يم الربح أو تق يل التااليس  الم
وا تمدت منحجا  في البحث يجما بيا التح يقل الوصقةي لوا قا المشقروي اج تصقادي والةنقي       

ث وبيا التح يل الامي القائم     أاق و  البرمجقة الخطيقة بااقتخدام طريققة الاقمب اح فقي تحديقد 
( ث QSBالققققضي يع ققققم الققققربح باجاققققتعانة بالبرنققققام  اوحصققققائي الجققققاهز  حجققققم اونتققققاج اسم ققققل 

ولتحقي  هدس الدرااة ث حاولت تقييم الوضا الحالي ل مشروي ااتنادا  ال  معايير ا تصادية  د  
فضقق    ققا ااققتخدام الناقق  الماليققة ث ومققا  ققم اتبققاي أاقق و  البرمجققة الخطيققة فققي تحديققد خطققة 



 اد نموضج رياضي فض    ا تح يل الحاااية اونتاج الم    ما خ ل ا تم
وتضمنت الدرااة خماة فصول تناول الةصل اسول تقييم وا ققا المشقروي اج تصقادي             

والةنققققي ث أمققققا الةصققققل ال ققققاني ث فقققققد اهققققتم باوطققققار الن ققققري لعم يققققة التقيققققيم اج تصققققادي ق المققققالي 
م صققور  حقيقيققة  ققا وا ققا تشقق يل المزر ققة مققا ل مشقرو ات القائمقققة ث واهققتم الةصققل ال الققث ب  طققا

خ لحا التقييم اج تصادي ق المالي لمزر ة البيوت الزجاجية في النحرواا ث في حيا اقرح الةصقل 
الرابقققا لتوضقققيح أاققق و  البرمجقققة الخطيقققة ث واماانيقققة ااقققتخدامحا فقققي التخصقققي  اسم قققل ل مقققوارد 

عم ققي ل تخصققي  اسم ققل لمققوارد المزر ققة  اوطققار الن ققري( ث وتنققاول الةصققل الخققامح الجانقق  ال
 بااتخدام أاق و  البرمجة الخطية ونتائج  فض    ا الخطة الماتقب ية ل مزر ة  

و د اختتمت الدرااة بمجمو ة ما اجاتنتاجات مقا أهمحقا هقو اا أاق و  البرمجقة الخطيقة       
م ااققتخدام  فققي هققض  يعققد اساقق و  اسم ققل ل تخطققيط اج تصققادي   قق  ماققتو  المشققروي ث و ققد تقق
 الدرااة وا حر نجاح  ما خ ل نتائ  الحل اسم ل التي تمخضت  نحا 



 

ABSTRACT 
 

       The producing of vegetable crops in the glass houses is one of the 

most basic methods in the protected agriculture, by which it can produced 

the agricultural crops in non their season gutted high revenues that 

compensate what the producers afford from the cost and risks in their 

investment. 
          Because of the importance of the covered agriculture in the glass 

houses, this study adopts a hypothesis, which explained that many of the 

agricultural projects experienced a number of the deviations from the 

feasibility studies that existed before their implementing. 
                The economic  – financial evaluation criteria are inferred the 

deviations and weakness  – strength places in the economic performance 

level, especially that the agriculture in the glass houses has the ability of 

increasing the production of vegetable crops to satisfy a part of the 

incremental demand on it, and of increasing the profits, if it is to use the 

linear programming style in determining the ideal production size, and 

directing its economic resources available to the ideal use, in order to 

maximize profit or minimize cost 
               The researcher depends on a method in the research that 

combined between the descriptive analysis of the economic and technical 

reality of the project ,and the quantitative analysis depending on linear 

programming method by use of simplex model in determining the ideal 

production size, which maximize the profit with an aid of the ready 

statistical program (QSB.) 
            To achieve the study s objective, it attempted evaluating the 

financial stance of the enterprise, in according to many economic criteria, 

in addition to use the financial ration, and, then, using the linear 

programming method in determining the ideal production plan through 

using a mathematical model, in addition of the sensibility analysis. 
                The study includes five chapters. Chapter one deals with 

evaluation of the economic and technical reality of the project. 
While chapter two explains the theoretical framework for the economic  – 

financial evaluation of the existing project. 
                   Chapter three provides a real picture about the reality of 

agriculture operation, through analyzing the economic  – financial 

evaluation criteria about the glass houses place in nahrawan town. 
Chapter four devotes to explain the linear programming method, and the 

possibility of its use in the ideal allocation of resources (the theoretical.) 



                While chapter five dealt with the practical aspect of the ideal 

allocation of agriculture resources by using of the linear programming 

method, and its results, in addition to the future plan for the agriculture.  
Finally, the study concludes with a number of conclusions. The most 

important one is that the linear programming method is considered as an 

ideal model for the economic planning at the level of project.  

It was used in this study, and it appears its success through the ideal 
solution result, which result from it. 

         The researcher we recommend its application and make science 

from it in studying other methods in the protected agriculture, being, a 

planning tool, which helped in determining the comparative study for 

economic – financial evaluation and ideal allocation for resources by 

using of linear programming required resources quantities, in addition to 

determine the ideal production size, that maximize profit and minimize 

cost. 
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