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ABSTRACT 
     The research aim is to design a system that help the user which want 

agriculture some of types of plantago with adequate way without losing 

in effort, Time & money through designing of general computer database 

about this plantago & understanding its behavior and sensitivity to light 

and temperature by connecting database with fuzzy logic, so number from 

fuzzy logical bases are shaping to know the growth ratio  for the seeds of 

a number from the kinds of the planted plantago,  the membership 

functions connecting within the every one of its variables. 

    We connect  Backpropagation Neural Network with Fuzzy Logic to 

appoint the Type (classifying) of Plantago which growths . 

    The database is designed by using(Microsoft Access)and is 

programmed by using Visual Basic Ver. 6 and works With Windows 

Me. 

الخالصـــــة 
ييدف البحث إلى تصميم نظام يساعد المستفيد الذي يريد زراعة عدد من أنواع النباتات    

مال من خالل تصميم قاعدة بيانات العشبية بطريقة مثمى من دون خسارة في الجيد والوقت وال
حاسوبية عامة عن ىذه النباتات ، وفيم سموكيم وحساسيتيم لعاممي الضوء والحرارة عن طريق 

 ربط قاعدة البيانات ىذه مع المنطق المضبب حيث صيغت مجموعة من القواعد المنطقية
بية المزروعة مع الدوال النمو لبذور عدد من أنواع النباتات العش/المضببة لمعرفة نسبة اإلنبات

. العضوية المرتبطة بكل من متغيراتيا 
النباتات العشبية ( تصنيف)تم ربط شبكة االنتشار العكسي مع المنطق المضبب لتحديد نوع    

. النابتة 
، وتم برمجة النظام باستخدام لغة ( Microsoft Access)تم تصميم قاعدة البيانات باستخدام 

ا السادس ويعمل ىذا النظام عمى حاسبات تعمل تحت بيئة نظام التشغيل فيجوال بيسك بإصداره
  . Meويندوز 
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المقدمة  
يعد الجنين داخل البذرة نباتا صغيرا متوقف النمو ، ولكنو حي في حالة تنفس بطئ ،  

أو في حالة ما بعد  (Dormancy )والجنين في ىذا الوضع إما أن يكون في حالة سكون 
حالتان يمر بيما كثير من أنواع البذور ، والحالة الثانية ىذه تمر بيا البذور النضج ، إذ ىما 

فال تستطيع اإلنبات إال بعد مرورىا بفترة ما بعد النضج لرفع  ،بعد فصميا من النبات أالم 
وحتى يحدث اإلنبات في البذور الساكنة ، . حيويتيا وتسمى البذور النابتة بعد فترة النضج 

الجنين وىذا النشاط يتطمب تعريض البذور لظروف مالئمة لحدوث ىذه البد أن ينشط 
العممية متمثمة في تجييزىا بكمية كافية من الماء والحرارة المالئمة واألوكسجين فضال عن 

تختمف الحاجة إلى ىذه الظروف بحسب نوع النبات . الضوء في كثير من أنواع البذور 
ية تكوين البذور وبخاصة بالعوامل الوراثية وعميو فقد  وتتحدد بالظروف السائدة في أثناء عمل

نمو عدد من أنواع النباتات العشبية /تم اعتماد فكرة  تقديم دراسات كاممة عن كيفية إنبات
ليستفيد منيا المستفيد الذي يريد زراعة عدد من ىذه النباتات وليس لديو خبرة أو تصور عن 

نمو ىكذا نوع من النباتات عن طريق / زم إلنبات درجة الحرارة المثمى و كمية الضوء الال
تصميم نظام متكامل وىذا النظام تم تصميمو باالعتماد عمى المنطق المضبب وقاعدة 

  .البيانات والشبكات العصبية
أهداف البحث  

. بناء قاعدة بيانات حاسوبية عامة عن النباتات -1
إنبات عدد من أنواع النباتات العشبية تصميم نظام متكامل يتضمن دراسة كاممة عن كيفية -2

. تحت تأثير عاممي الحرارة والضوء عن طريق ربط قاعدة البيانات مع المنطق المضبب 
. شبكة االنتشار العكسي في التصنيف بدقة عالية وبأقل خطأ ممكن استخدام -3
 
 (Relational Database)قاعدة البيانات العالئقية -1

حيث اقترح ىذا النموذج من قبل  1970حدود عام في يانات العالئقية نشأ نموذج قواعد الب    
E.F.Codd [2]  .

تقوم قواعد البيانات العالئقية بتمثيل البيانات والعالقات بينيا من خالل الجداول التي تحتوي     
عمى عدد من األعمدة التي ليا أسماء أحادية مع ربط البيانات الموجودة في الجداول باستخدام 

 [6] .العالقات ولذلك سميت قواعد البيانات العالئقية 
واليدف األساسي من ربط الجداول ىو منع تكرار البيانات والحد من مساحات التخزين     

 [10] .الضائعة والرفع من كفاءة قاعدة البيانات 
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األسس الرياضية والمنطقية لنموذج المنطق المضبب -2
من Unclear Threshold   بدأ معالجة العتبة غير الجمية يرتكز المنطق المضبب إلى م     

التشويش الذي تعاني منو ىذه  من Crisp inference  متغيرات الواقع إلنتاج استدالل جازم 
       [.7]المتغيرات 

كمنيج رياضي ومنطقي لتفسير قيم  Fuzzy Inferenceتعتمد آلية االستدالل المضبب      
/ أي نظام طبيعي من خالل توظيف سمسمة متوازية من القواعد المنطقية  المتغيرات المدخمة إلى

.  [8]الرياضية الحاكمة وتحديد قيم المخرجات المناظرة ليا 
: تتألف القواعد المنطقية من الصيغة العامة

IF X IS A AND Y IS B  

                                      THEN H……………………………(1)                 
لممتغيرات  Fuzzy Setقيما منطقية تم تعريفيا بواسطة المجموعة المضببة B و Aتمثل الثوابت 

X وY  يطمق عمى الشطر األول .التي تمثل الصيغة الشاممة لممتغيرات التي استيدفتيا الدراسة
، بينما يطمق عمى  Premiseمن القاعدة أو العبارة المنطقية اصطالح ركن البيان المنطقي 

تتضمن آلية تفسير القواعد .   Consequentلشطر الثاني منيا نتيجة المقايسة المنطقية ا
ويشمل :  (األول )المنطقية التي يتم توظيفيا في نموذج المنطق المضبب محورين أساسيين 

تقييم مطابقة الحدود المنطقية المستخدمة مع المدخالت قيد الدراسة بعد اعتماد مبدأ التضبيب 
(Fuzzification) تطبيق النتائج ألمستحصمة من عممية المطابقة في إصدار  ( :الثاني )و

. [9]النتيجة 
 
 (Artificial Neural Network)الشبكة العصبية االصطناعية -3

عبارة عن نظام لمعالجة البيانات بشكل يحاكي ويشابو الطريقة التي تقوم بيا الشبكات العصبية 
(.  أي النظام العصبي البشري)الحي الطبيعية لإلنسان أو الكائن 

:- الفائدة من بناء الشبكة العصبية االصطناعية منها 
. …مثل اإلشارات لمدوائر اإللكترونية : معالجة اإلشارة -1
. التحكم  -2
. مثل الكتابة اليدوية أو الصور أو بصمة اليد أو التوقيع .التعرف عمى األنماط -3
. التعرف عمى األصوات  -4
. يات التصنيف إلى عدد من الفئات عمل-5
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 (Backpropagation)شبكة االنتشار العكسي  3-1
حدى أىم أنواع الشبكات العصبونية التي تؤمن نقل المعمومات باالنتشار العكسي إىي    

. لالتجاه األصمي لقدوم المعمومات 
معمومات وفق حيث تنتقل بيا ال  Feed Forwardتعتبر ىذه الشبكة أمامية التغذية     

ال أنيا تؤمن أيضا نقال عكسيا يتم بو نقل إلى النيائية إاالتجاه الرسمي من الطبقة األمامية 
في التعميم المراقب باالتجاه  (الفارق بين القيمة الناتجة والقيمة المنتظرة ) الخطأ المرتكب 

أساسية وذات أىمية  لى األمامية  ، وىذه الخاصية ىي ما يجعمياإالعكسي من الطبقة النيائية 
 [1] .خاصة في التعميم المراقب 

في خوارزميتيا عمى القاعدة المعروفة باسم االنحدار  (B.P)تعتمد شبكة االنتشار العكسي     
إن تدرج الخطأ وأوزان الشبكة يعطي االتجاه الذي يتزايد فيو . التدريجي لمربع معدل األوزان 

يجاد مربع الخطأ ولكل المجموعة إىو تقميل كمفة دالة وىدف الشبكة . الخطأ بأسرع ما يمكن 
. المدربة 

تأثيرات عاممي الضوء والحرارة عمى إنبات البذور المزروعة  -4
الضوء  4-1

يعد الضوء عامال بيئيا ميما في تحديد اإلنبات ، حيث أن الحساسية لمضوء لكثير من أنواع     
يعية حيث أن البذور التي تستجيب لإلنبات عند توفر البذور ليا عالقة بإنباتيا في بيئاتيا الطب

الضوء الذي يساعد عمى إنباتيا تسمى البذور ذات الميل اإليجابي لإلضاءة ، بينما ىناك قسم 
من البذور يتأخر أو يمتنع إنباتيا بالضوء وتسمى بالبذور ذات الميل السمبي لإلضاءة وعمى 

لتحديد حالة الضوء ، وكما مبين بالجدول  Light.Case ضوء ذلك تم صياغة دالة العضوية 
(1 .)

المستويات المقترحة لحالة الضوء ( 1)جدول 
المستويات المقترحة لحالة الضوء المتغيرات 
عالي خافت ظالم الضوء 

 
الحرارة   4-2
درجة الحرارة تمعب دورا كبيرا في تحديد معدل اإلنبات وعميو تم صياغة دالة العضوية     

Weather.Temperature   (. 2)لتحديد درجة الحرارة وكما مبين بالجدول
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المستويات المقترحة لدرجات الحرارة ( 2)جدول 
المستويات المقترحة لدرجة الحرارة المتغيرات 

مرتفعة معتدلة واطئة درجة الحرارة 
 
الضوء والحرارة   4-3
ي إنبات البذور حيث أن يوجد ترابط وتداخل بين تأثيري عاممي الضوء ودرجات الحرارة ف  

لدرجات الحرارة المختمفة تأثير عمى إنبات بذور عدد من أنواع النباتات العشبية ، وكذلك تأثير 
  Plantago.growthحاالت الضوء المختمفة في نسبة اإلنبات وعميو تم صياغة دالة العضوية 

( . 3)وكما موضحة في الجدول 
النمو /نباتالمستويات المقترحة لنسبة اإل( 3)جدول 

النمو لعدد من أنواع النباتات العشبية /المستويات المقترحة لنسبة اإلنباتالمتغيرات 
مرتفعة جيدة منخفضة النمو /نسبة اإلنبات

 
تطبيق نموذج المنطق المضبب  -5
يوضح خطوات التضبيب ( 1)الشكل   
 
 

153



 

 

....  إدارة قواعد البيانات العالئقية لمنباتات

164 

( . 4)حة في الجدول موض وكما النمو/ عضوية لنسبة اإلنبات ( قواعد 5)تم صياغة 
النمو لمبذور المزروعة / القواعد المنطقية المضببة لنسبة اإلنبات ( 4)جدول

Rule  #  القواعــــد المنطقيــــة المضبـبـة 
 )Rules  (  

1 If Light.Case is High and Weather.Temperature is High Then Plantago.growth is 

High 

2 If Light.Case is High and Weather.Temperature is moderate Then 

Plantago.growth is Good 

3 If Light.Case is High and Weather.Temperature is Low Then Plantago.growth is 

Good 

4 If Light.Case is Dark and Weather.Temperature is Low Then Plantago.growth is 

Low 

5 If Light.Case is Low and Weather.Temperature is Low Then Plantago.growth is 

Low 

  

جدول  قطعة 

األرض 

جدول أنواع 

النباتات النابتة 

البذور 

Plantago.mdb 

جدول البذور  المستفيد /جدول المزارع

جدول 

الزراعة 

 (Light)الضوء 

   (Temperature)الحرارة

النمو لمبذور المزروعة  /نسبة اإلنبات
Plantago growth 

 

 

 
Fuzzification 

 

 
 
 

FLight.Case FWeather.Temperature 

Rule 

5 

Rule 

4 

Rule 

3 

Rule 

2 

Rule 

1 

Plantago growth Rule 

خطوات عممية التضبيب  ( 1)شكل 

النمو /جدول االنبات
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قاعدة البيانات -6
لتخزين قاعدة البيانات باعتباره واحد من البرامج الميمة  Microsoft Accessتم استخدام     

.  ( plantago.mdb)ولقد سميت القاعدة بـ. لذلك الغرض 
وذلك لغرض توزيع الميام بين ( الجداول )من إلى مجموعة  Accessوتم تقسيم ىذه القاعدة في 

الجداول وتجنب اإلرباك الذي سيحصل من عمميات البحث والتحديث عمى قاعدة البيانات فيما 
وغير محدد الحجم وتم  (structure)لو تم استعمال جدول واحد فقط وكل جدول لو ىيكل معين 

. الجداول مع بعضيا  استخدام العديد من المفاتيح والعالقات لربط العديد من
 
مكونات النظام -7

:- يتم النقر المزدوج عمى أيقونة النظام فتظير الواجية الرئيسة اآلتية     

الشاشة الرئيسة لمنظام ( 2)شكل 
:- تتكون الواجهة الرئيسة من الوحدات التالية 

  وحدة البيانات -1
موزعة عمى عدد من الشاشات تغطي ىذه الوحدة عممية اإلدخال لممعمومات المطموبة وال     

، مع إمكانية االنتقال بين مواقع البيانات ( 3)، واحدة من ىذه الشاشات موضحة في الشكل 
في الشاشة الواحدة ، أو التحول بين الشاشات المختمفة بمرونة تامة بيدف تحديث البيانات أو 

.  إدخال معمومات جديدة 
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لنباتات شاشة إدخال المعمومات الخاصة با( 3)شكل 
 
النمو لبذور النباتات العشبية / نبات وحدة تحديد نسبة اإل-2

، النتائج التي ( 1)يتم في ىذه الوحدة برمجة خطوات التضبيب الموضحة في الشكل       
( . 4)تصدرىا ىذه الوحدة موضحة في الشكل 

شاشة نتائج التضبيب ( 4)شكل                                      
 
 

شاشة إدخال البيانات ( 2)شكل 
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( التصنيف)حدة تحديد نوع النبات العشبي النابتو-3
 Backpropagation)تم استخدام شبكة عصبية اصطناعية ذات االنتشار عكسي لمخطأ     

Neural Network )  ، لييا من خالل تطبيق إوقد تم االستفادة من النتائج التي تم التوصل
ختمفة من الشبكات ووجد أن المنطق المضبب في الوحدة السابقة ،حيث تم تدريب مجموعة م

/ اإلنبات ،نسبة  الحرارة ،الضوء) دخال تمثل إوحدات  (3)أنسب شبكة ىي التي تتكون من 
 Output)خراج إوحدات  (5)لمطبقة المخفية ، و (Hidden Layer)عقد مخفية  (2)و ( النمو

Layer)  تمثل -:
1-  Eragrostis Pilosa               (1   0   0   0   0) 

2-  Phalaris minor                  (0   1   0   0   0) 

3-  Zoegea leptaurea               (0   0   1   0   0) 

4-  Plantago lanceolata           (0   0   0   1   0) 

5-  Filago spathulata               (0   0   0   0   1) 

 
منيا لمتدريب ، و  (70)مشاىدة يومية ،  (103)قدرىا  (pattern)وبالتطبيق عمى عدد أنماط 

،  الضوء) من المشاىدات ىي لالختبار والتي تمثل أنواع النباتات العشبية حسب متغيرات ( 33)
تم  (5)، وبعد عدة محاوالت تدريب وكما موضحة في الجدول ( النمو/نباتنسبة اإل،  الحرارة

وعدد خطوات ( 0,019237)وبنسبة خطأ ىي ( 0,1)لى أن افضل نسبة لمتعمم ىي إالتوصل 
، ثم تم اختبار عمل الشبكة المتدربة باستخدام مجموعة من األنماط ( 1320)تدريب ىي 

(Patterns)  حيث تم تمييز جميع األنماط والتعرف عمييا .
 

محاوالت التدريب ( 5)جدول 
نسبة التدريب نسبة القبول خطأ الشبكة عدد الدورات نسبة التعمم 

0,1 1320 0,019237 100 100 
0,2 460 0,101821 100 100 
0,3 357 0,071673 100 100 
0,4 313 0,049988 100 100 

 
وحدة اإلحصائيات -4

:- تقوم هذه الوحدة بإصدار العديد من اإلحصائيات منها      
. النمو البطيء لبذور النباتات العشبية المبذورة /النسبة المئوية لإلنبات .1
. النمو الجيد  لبذور النباتات العشبية المبذورة  /بة المئوية لإلنباتالنس .2
. النمو المرتفع  لبذور النباتات العشبية المبذورة  /النسبة المئوية لإلنبات .3
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. النسبة المئوية ألنواع النباتات العشبية النابتة لكل مستفيد .4
. ابتة الحساسة لمضوء النسبة المئوية لكل نوع من أنواع بذور النباتات العشبية الن .5
النسبة المئوية لكل نوع من أنواع بذور النباتات العشبية النابتة المتأثرة بتغيرات  .6

. درجات الحرارة      
النسبة المئوية لكل نوع من أنواع بذور النباتات العشبية النابتة المتأثرة بتغيرات  .7

. درجات الحرارة والضوء معا     
 
وحدة استعالم وتقرير  -5
:- ىناك العديد من االستعالمات والتقارير التي تصدرىا ىذه الوحدة منيا    

  مزارع ، وكما في الشكل / استعالم وتقرير عن أنواع النباتات العشبية النابتة لكل مستفيد
(5 . )
  استعالم وتقرير عن أنواع النباتات العشبية النابتة بتاريخ معين .
  العشبية النابتة تحت تأثير درجات الحرارة المختمفةاستعالم وتقرير عن أنواع النباتات  .
  استعالم وتقرير عن أنواع النباتات العشبية النابتة تحت تأثير الحرارة والضوء معا .
   استعالم وتقرير عن أنواع النباتات العشبية النابتة الحساسة لمضوء .
   كما في الشكل .مستفيد  النمو لمبذور المزروعة لكل/ استعالم وتقرير عن نسبة اإلنبات
(6  . )

 
تقرير عن النبات العشبي النابت ألحد المستفيدين ( 5)شكل 
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المزارعين  ألحدر المزروعة والنمو لمبذ/اإلنباتتقرير عن نسبة ( 6)الشكل 
 

االستنتاجات 
تختمف بذور النباتات العشبية في مدى استيعابيا لإلنبات في الضوء والظالم ، وان  .1

. ب األنواع يكون مشجعا لعممية اإلنبات الضوء في اغل
ىناك ترابط فسيولوجيا بين تأثيري كل من الحرارة والضوء في اإلنبات ، وان أيا منيما ال  .2

نما يتداخل كل من العاممين مع اآلخر في تأثيرىما  يكون عامال مطمقا في تحديد اإلنبات ، وا 
ىم في زيادة نسبة اإلنبات أو سمبيا عمى اإلنبات ، ويمكن أن يكون ىذا التداخل إيجابيا يس

.   يسيم في انخفضا ىما 
أظيرت المعالجة ألحاسوبية لمدخالت النظام من خالل سمسمة القواعد المعتمدة لكل . 3

النمو لبذور النباتات /نباتمتغير من متغيراتيا ، إمكانية استثمار النموذج في تحديد نسبة اإل
 .العشبية المبذورة

د البيانات العالئقية يضمن عدم الوقوع في أخطاء اإلضافة والحذف والتعديل استخدام قواع. 4
 .
تم اختبار عمل الشبكة العصبية االصطناعية في تمييز األنماط حيث استطاعت تمييز    .5

 .جميع األنماط التي تم تدريب الشبكة عمييا في مرحمة التدريب 
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 التوصيات 
. العديد من التطبيقات الزراعية  يمكن تطوير العمل باتجاىات مختمفة وفي  .1
 .توسيع قاعدة البيانات لتشمل أنواع أخرى من النباتات  .2
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