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  المستخلص

نم اط  ب شكل م شابھ أل  ) بابیةال ض (یسھم المنطق المضبب ف ي ت سھیل رب ط الح االت الغام ضة       
الفئات الوصفیة من خ الل تفكی ر رب ط قواع د الح االت الم ضببة تح ت ش روط معین ة، ویع د المنط ق                 

 أس لوب ن ھ یق وم بمعالج ة المعلوم ات الغام ضة الت ي ینع دم فیھ ا          أل، جذابًا في البح ث  اًالالمضبب مج 
ت الطبی  ة وباس  تخدام لغ  ة ال  ـ   اقت  راح دال  ة ع  ضویة لعین  ة م  ن النبات  ا إل  ىوق  د ھ  دف البح  ث  .الدق  ة

Mathlab   عل ى ن سبة الزی وت    النباتات ذات الخصائص المتشابھة اعتماداً بیانات  ة   تمت عنقد  أن بعد 
  .Minitabسلوب عنقدة المشاھدات وباستخدام الحزمة البرمجیة الجاھزة أ بالطیارة والثابتة فیھا

م  ضبب وتقنیت  ھ ومراح  ل   مفھ  وم المنط  ق ال  النظ  ري فق  د اش  تمل البح  ث عل  ى   ط  ارف  ي اإلو
، نظری ة االحتم االت ونظری ة     تطویره، ثم الفرق بین المجموع ات التقلیدی ة والمجموع ات الم ضببة      

  .المجموعات المضببة
 أن ھ كلم ا كان ت ن سبة الزی وت الطی ارة عالی ة ف ي النب ات فإن ھ یع د م ن                   إلىوقد خلص البحث    

  .النباتات العطریة
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Abstract 
 

Fuzzy logic that facilitates linking the ambiguous situations (fuzzy) is similar to 
patterns of descriptive categories of thinking through the linkage of cases under certain 
conditions. Fuzzy logic is attractive subject in search of the address information that there 
are ambiguous style precisions. The goal of the search function to propose a membership of 
a sample of medical plants and using the language of MATHLAB after the data were a 
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cluster of plants with similar characteristics depending on the percentage of volatile oil and 
fixed by a cluster observations using software package MINITAB. In theoretical part, the 
research included a definition of the fuzzy logic and its technique, phases of logic, 
differences between crisp sets and fuzzy sets, probability theory and fuzzy logic theory. 

  
  مقدمةال

الواجهات المهمة للمنطق المـضبب      أكثرن  ألقد أظهرت نتائج البحث العلمي      
  الهـش  اإلدخال مجموعة مضببة وتحويل     إلىهو قدرته على نقل المجموعة الهشة       

 المحاكاة للمنطق المضبب يـستخدم      أنموذجن  إ . مفاهيم لغوية  إلىالقيم القياسية   أو  
دقة، وبساطة، ويمكـن    و،   وضوحاً كثربأسلوب أ علم الرياضيات ليصف العمليات     

ة  بين صرامة الرياضيات وتناسقها والمتغيرات التي تفتقر    يمنطقة وسط نه  بأوصفه  
  .واقعنا اليوميفي ) المضببة( الدقة إلى

جديـد فـي     أسـلوب  بل هو    ،ن المنطق المضبب ال يعني التفكير المضبب      إ
  .حياتنا اليوميةدقة الموجودة في   لمعالجة حاالت الغموض والالالتفكير

  
  الجانب النظري  

   المنطق المضببمفهوم .1
المنطق  أو   المنطق المبهم المائع،  أيضاً  المنطق الضبابي الغامض الذي يسمى      

 إدراك تحـاكي طريقـة      دراكغير القاطع هو قبل كل شيء طريقة معينة فـي اإل          
ـ            اإلنسان ر مؤكـدة    لتقدير القيم وما يرتبط بها من مرجعيات ومن خالل بيانات غي

 من االستناد على المنطق القاطع الحاد الذي ال يستطيع الخروج           ، فبدالً وغير قاطعة 
، يميـل   )مغلـق  مفتـوح، (،)خاطئ صحيح،(،  )ال نعم،(من القالب الثنائي الصارم     
 استخدام تصنيفات احتمالية متنوعة في درجاتها تقع        إلىالمنطق الضبابي الغامض    

شياء  غير ذلك من ثنائيات األ     إلى) فاشل ناجح، (،)خاطئ صحيح،( ما بين المطلقين  
  .والظواهر الموجودة في الحياة والطبيعة

 وتفكير جديد، تفكير    دراك إل إطار أو    المنطق الضبابي الغامض هو شكل     نإذ
 ويعمل على ربط الحاالت الضبابية بدرجاتها االحتماليـة       ،يتجاوز الثنائيات القاطعة  

 .)193، 2007 ،التكريتي( فية المتعددةنماط الفئات الوصبشكل مشابه أل
  
  مراحل تطوير المنطق المضبب .2

يمكن تمييز ثالث مراحل لتطوير تطبيقات المجموعات المـضببة والمنطـق           
  :)(Zadeh, 2004, 1-3 وعلى النحو اآلتيالمضبب 

   الطور األكاديمي . أ
ـ  1977 – 1965شهدت الفترة الواقعة بين عامي       وتطـور مبـادئ     رو ظه

ة المجموعات المضببة وبعض التطبيقات النظرية وكانت حصيلة هذا التطور          نظري
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 يعة النظرية التي أصدرها عـدد       من اإلصدارات، المنشورات ذات الطب      قليالً اًعدد
  .من المهتمين في المجتمع األكاديمي

   طور التحول . ب
  بتقدم نظرية المجموعات   1988 – 1978لم تتغير الفترة الواقعة بين عامي       

المضببة فقط ولكن بظهور بعض التطبيقات العملية الناجحة للنظريـة المـضببة،            
واآلخر من رجال األعمال قد  ،ونيصناعن عدد المهتمين ـ البعض منهم  إوكذلك ف

د على نحو متسارع ونتج عن ذلـك ازديـاد عـدد اإلصـدارات الخاصـة                ايتز
لمنطق المضبب، كذلك   بالموضوع، البعض منها ناقش التطبيقات العملية في مجال ا        

 التعريف بـالمنطق المـضبب      من أجل فقد كرست بعض اإلصدارات المتخصصة      
  .وتطبيقاته
  

  طور االنفجار المضبب. ت
وتميز هذا الطور بالتزايـد     )  ولحد اآلن  1989منذ عام   (وهو الطور الحالي    

 للتطبيقات الصناعية واإلدارية والتي تنتج عنها عائـدات ربـح مثيـرة             مضطردال
 في اليابان بتبني نظريـة المجموعـات        سة وخصوصاً يمت بعض الشركات الرئ   وقا

 تطويرها وأسست العديد من المراكـز       أجلالمضببة ورصدت لها موارد هائلة من       
  .البحثية المكرسة لتطبيقات المضبب

  
  تقنية المنطق المضبب .3

مر منطق حاسوبي يقوم على االحتماليـة،       المنطق المضبب هو في حقيقة األ     
ي البحث عن مستويات متعددة من الصحة، وهو على العكس المنطق البـووليني             أ

الذي تعتمد عليه النظم المحوسبة الحديثة التي تعالج القضايا الصحيحة والخاطئـة             
مريكية لتمكين  وقد تطور المنطق المضبب في جامعة كاليفورنيا األ       ،  )0،1(بالرقمين

 مـسائل   إلى باإلضافةتي اليمكن تمثيلها    الحاسوب من فهم اللغات الطبيعية الحية ال      
ن المنطـق المـضبب     أومع  ) 1،0(أخرى كثيرة متنوعة في الحياة بكل من قيمتي         

نـه  أ الّإكمتطلبين متباعدين للحقائق،  أو يتضمن قيمة الواحد وقيمة الصفر كنهايتين    
 )حاالت صـحة بنـسب مئويـة مـثالً        (يضا حاالت متعددة من الصحة      أيتضمن  

  .)45-44 ،2000 ،التكريتي(
نسب في تطبيق قواعد الضبط التي اليمكن        المنطق المضبب الطريقة األ    يعدو

يمكن صياغتها بـشكل   نظمة التي اليذ األ ف شفوياً وله القدرة على تن     الّإالتعبير عنها   
فـي  ) نإف ... إذا(، وتستخدم مجموعة قواعد     وغيرها...تفاضلية أو   معادالت خطية 
دوات المحركـة   فعـال واأل  اميع والعمليات المضببة األ    المج تعدو. صنع القرارات 

ضافة المقاطع  إرضية التنفيذ و  أ إضافةللمنطق المضبب ولتطبيق هذه القوانين يجب       
  . (Hawick, 2004, 526)ن تكون الجملة متكاملةأالالزمة، ويجب 
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 ويـسمى   ،ول وهـو الجـزء األ     ،)إذا( ـال  وتتكون الجملة الشرطية من جزء      
 والجزء الثـاني    ،ويرجع رقم مفرد قيمة ما بين الصفر والواحد        لمسلمةاأو   األسبقية

نه يضع كامل المجموعة المضببة على قيم المتغير ويسمى الملخـص           إ ف )نإف(وهو  
  :، مثال على ذلكجزاءأعادة يتكون من عدة 

 كان لدينا درجة حرارة باردة للماء فإن درجة حرارة الماء الساخن تكون             إذا
خراج المجموعة  إتكون درجة حرارة الماء البارد مغلقة، ولتحديث         في حين مفتوحة  

  .  من الدوالوغيرها ....  MAX الـ وMIN الـالمضببة يتم استخدام دوال 
  :ومثال آخر

  .الملء أوقف عملية  ممتلئاًالخزان كان إذا .1
 .ولكن ببطءلملء  يحتوي على نصف الكمية استمر في عملية االخزان كان إذا .2
 (Jantzen, 2004, 2-5)  ء سريعةالمل فارغاً امأله ولتكن عملية خزانال كان إذا .3

 1وكما موضح بالشكل 
  

  
  1الشكل 

   متفاوتةملء الخزان وبسرعٍٍمراحل 
  
 اإلحصائيةن نظم المنطق الضبابي المحوسب على عكس النماذج االحتمالية          إ

 أو ائي يوضححصإ أو  رياضيأنموذجتقوم بوظيفة التخمين من دون االعتماد على 
بتعبير  أو   ،يشرح كيفية ارتباط المتغيرات الخاصة بالمدخالت بمتغيرات المخرجات       

ن نظم المنطق الضبابي ، ذلك أل  نموذجآخر كيف تعتمد المخرجات على مدخالت األ      
حرى متحررة منها وبالتـالي يـستطيع محلـل البيانـات           باأل أو   خالية من النماذج  

 عليمهـا مـن خـالل التجـارب العمليـة         والمعلومات تـدريب هـذه الـنظم وت       
  .)195، 2007التكريتي،(
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  المجموعات التقليدية والمجموعات المضببة. 4

يبدأ مفهوم العملية المضببة من مفهوم المجموعة المـضببة، والمجموعـات           
جزاء من العالقات فقط كمـا      أالمضببة هي مجموعة غير حديثة تضم عناصر مع         

ن نظرية المجموعات المضببة هـي تعمـيم   إية فيه مكانية العضوية الجزئ  تسمح اإل 
ن تـضم   أمكـن   ين المجموعات المـضببة     ألنظرية المجموعات الكالسيكية بحيث     

المجموعات الكالسيكية كحالة خاصة والمجموعات الكالسيكية تعرف المجموعـة         
على ن عناصر أي فضاء معين تصنف     أ و ،شياء لها خاصية معينة   بأنها حشد من األ   

 األعضاءلمجموعة وغير    ا إلى وهم الذين من المؤكد يعودون       ألعضاءا مجموعتي
وفق نظرية المجموعـات    على  لمجموعة   ا إلى نيعودو ن ال أوهم الذين من المؤكد     

  .ن المجموعة الكالسيكية تعرف بالمجموعة الهشةإالمضببة ف
مكانية إن المجموعة المضببة هي عبارة عن صنف من المجموعات يسمح ب          إ

شـياء، يـسمى     فضاء مـن األ    إلى يرمز    X={x}فلو كان   . لجزئية فيه العضوية ا 
 تعـرف بأنهـا   Xفـي  A  ن المجموعة المضببة وإ، )الجامعة(بالمجموعة الشاملة 

 A={x,µ المرتبة األزواجمجموعة 
A(x)} لكل عنصر x  فـي X ،  ن أوحيـثµA(x) 

تمـاء   والتي من خاللها نحكم علـى درجـة ان     A في   xتمثل دالة عضوية العنصر     
دالة العضوية تقع   الن  أويفترض  ،  A المجموعة المضببة    إلى xالعنصر  ) عضوية(

  يرمز للعضوية الكاملة   1ن  أ يرمز لعدم العضوية في حين       0ن  أ، و ]1،0[في الفترة   
  .)5-4، 2004 الخياط،(

  
  جموعة المضببة ونظرية االحتماالتنظرية الم. 5

ة االحتماالت هي النظرية    قبل وضع نظرية المجموعات المضببة كانت نظري      
الرياضية الوحيدة المتطورة للتعامل مع الالوثوقية، وعلى الرغم من النجاح الكبير           

نها اقتصرت على نوع معين مـن       أ الّإلنظرية االحتماالت في العديد من التطبيقات       
ن مقياس الالوثوقية يمكـن اسـتخدامه       أالالوثوقية، من ناحية أخرى فمن المعلوم       

الالوثوقية المتعلقة بحالة ما تمثل الكمية الكلية من        ن كمية   أمعلومات، أي   كمقياس لل 
قية بكمية معينـة    ن النقص في الالوثو   إ ف من هنا المعلومات الكامنة في تلك الحالة،      

  .من المعلوماتنفسه المقدار يظهر الكسب ب
ن نظرية المعلومات ونظرية المجموعات المضببة تميـزان نـوعين مـن            إ

، فنظرية االحتمال تتعامل مع المسألة توقع حدوث حوادث معينة مستقبالً           الالوثوقية
  . المعلومات المتوافرة في الماضي والحاضرإلى استناداً
هناك شعور بوجود بعض التشابه بين مفهومي التضبيب واالحتمالية، حيث          و

 ن المسائل المستخدمة متشابهة وذلك لعدم وجود معرفة تامة للحصول على الحلول           أ
 من حيث القيم المحتملة والقيم الممكنـة لدالـة العـضوية            ن تشابه إالتامة، كذلك ف  

  .]1،0[بالوقوع في الفترة 
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ن االستنتاجات من نظرية االحتمال يمكن      إو،  ن االحتمالية مميزة موضوعياً   إ
 درجة العضوية في المجموعات المضببة فهي ذاتيـة  أمان تختبر بواسطة الخبرة،  أ
ن تعطى درجة العضوية للحوادث     أنه من الطبيعي    أعلى الرغم    ،)غير موضوعية (

  )7 ،2004 ،الخياط(التي لها احتمالية ضعيفة بالحدوث 
  : نأ إذ A  المضببةولتوضيح ذلك نأخذ المجموعة

A= {x;y" |x-y| ⋲ 1 } 
  :Aدالة العضوية للمجموعة الو

µ A(x,y) = e -|x-y| 

 من خالل   Aر قيم المجموعة    حسب نظرية المجموعات المضببة يمكن تفسي     بو
 Aن درجة العضوية للمجموعـة  إ فX من قيمة   Yدالة العضوية، كلما اقتربت قيمة      

 Britannica) بين المتغيرين أكثر تشابه إلىمما يؤدي بالنتيجة  ،1سوف تقترب من 
concisa Encyclopedia: probability theory, 2005)  

  
  العمليالجانب 

 مجاميع متماثلة   إلى البيانات   عنقدةولى،  األ: حلتينيتضمن الجانب العملي مر   
. طبقا لخواص مشتركة تحددها نسبة الزيوت الثابتة والزيوت الطيارة لعينة الدراسة      

 التي تمت    والواقعة في منطقة التضبب    والثانية، اقتراح دالة عضوية لعينة النباتات     
  . باستخدام نظرية المجموعات المضببةعنقدتها

  
  ي للحصول على المجاميع المتشابهةدام التحليل العنقوداستخ -أوالً

توفرت بيانات عن خمسين مادة ومقدار ما تحويه هذه المـواد مـن زيـوت               
 عنقـدة   أسـلوب  اعتمـاد وتـم    ،1وكما موضح في الجدول     طيارة وزيوت ثابتة،    

 سالسة  كثرلكونها األ  ،Minitab13استخدام الحزمة البرمجية الجاهزة     بالمشاهدات  
ج ميسرة الفهم   مكن من الحصول على نتائ    ي ت طة بين البرامجيات الجاهزة والت    وبسا

  .وذات دالالت واضحة
  

  1جدول ال
   البحثالبيانات عينة

  االستعمال  المواد الكيميائية ونسبتها  المادة  ت
1  

  5-1كافيين   الشاي
  0.75زيت طيار 

منبه قابض ويستخرج الكافيين من     
  األوراق

  رزيت طيا% 0.5  كركم  2
  مواد نشوية

ــذاء والكــشف عــن بعــض  الغ
  المكونات الكيميائية

3  
  %1.05زيت طيار   الحلبة

  6.0زيت ثابت 
  األمهاتالغذاء، مدر لحليب 

   الحبروإنتاجالدباغة    من المواد القابضة70-50  العفص  4
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  االستعمال  المواد الكيميائية ونسبتها  المادة  ت
   وااللتهابات الجلديةاألصباغ  %0.01زيت طيار   الحناء  5
  من الجليكوسيدات 4.25-2  راوند  6

  االنثراكيونية
  مسهل وفاتح للشهية

7  
  1.3زيت طيار   زعفران

  13-8زيت ثابت 
  منبه عطري ومضاد للبرد

  مسهل قوي    سنامكي اسكندراني  8
  طارد للبغلم، يغلف قرحة المعدة    عرقسوس  9

  محسن لطعم المأكوالت  4و1-2زيت طيار   فانيليا  10
11  

  1-2زيت ثابت   بن
  12-10بروتين 

  مشروب منشط للجهاز العصبي

12  
  زيت طيار% 0.015  كاكاو

  دهون% 0.75-0.45%
  منبه خفيف، في صناعة الشوكوال

13  
  زيت طيار% 0.01  خشب الكينا

  قلويدات% 0.18
  عالج المالريا، مقوي للمعدة

  طارد للديدان ،لإلسهالعالج     قشر رمان  14
  مقوي، فاتح للشهية    فلفل اسود  15
  طارد للغازات، منبه عطري  2-1.4يت طيار ز  قرفة  16
  األسنان آلالممسكن   21-1.4زيت طيار   قرنفل  17
18  

  2.5-2زيت طيار   كرفس
  %60زيت ليموني 

   للجهاز العصبيمهدئ

19  
  1-0.5زيت طيار   كزبرة

  %65كحول نيالول 
 ،لآلالممسكن ، طارد للغازات

  توابل
20  

  %4-3زيت طيار   كمون
  %7 إلىوقد تصل 

  ،توابللآلالمد للغازات،مسكن طار

21  
  %1زيت طيار   نعناع فلفلي

  %78-50مادة المنثول 
  توابل، صناعة المنثول والعطور

22  
  %75-70زيت طيار   الورد

  %1- 0.012فيتامين 
صناعة العطور، تحـسين طعـم      

   المرةاألدوية
  صناعة العطور غالية الثمن  %0.15زيت طيار   ياسمين  23
   لأللمطارد للغازات، مسكن   %3-2ر زيت طيا  الينسون  24
25  

  %15-5زيت طيار   جوزة الطيب
  %50-25زيت ثابت 

  طارد للغازات، منشط عام

26  
  %1,5زيت طيار   حبة البركة

  %33زيت ثابت 
   للبلغم، توابلدعالج للربو، طار

عالج للرومـاتزم،    طارد للغازات،   %0.5-0.4زيت طيار   ريحان  27
  العطور

28  
  %2.5-1ر زيت طيا  زعتر

  %55مواد فينولية 
  توابل، طارد للغازات

  مسكن، طارد للغازات  %4-3زيت طيار   شبت  29
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  االستعمال  المواد الكيميائية ونسبتها  المادة  ت
  %63-53مادة الكارفون 

  مستحضرات التجميل  زيت طيار %0.01  زنبق  30
31  

  %7-3زيت طيار   كراوية
  %10-8زيت ثابت 

، طـارد   لألطفـال مشروب مغذي   
  للغازات

   ومنوملآلالممسكن   زيت طيار% 0.01 زيت طيار  القنب  32
33  

  %5-4زيت طيار   الكافور
  %80مادة السينول 

 والحنجـرة،   األنفعالج التهابات   
  مطهر، صناعة الصابون

  مسكن، طارد للغازات  %6-2زيت طيار   الشمر  34
صناعة العطـور ومستحـضرات       %0.3-0.2زيت طيار   الغتر  35

  التجميل
36  

  %5زيت طيار   األبيضالصندل 
  %90مادة سنتالول 

صناعة العطـور ومستحـضرات     
  التجميل

فــاتح للــشهية، مطهــر للجهــاز   %1زيت طيار   األلمانيالبابونج   37
  الهضمي والتنفسي

38  
  %1- 0.4زيت طيار   الزربيخ

  %77-60اسكاريول
  طارد للديدان

  منوم خفيف ومسكن  %1- 0.3زيت طيار   حشيشة الدينار  39
40  

  العرعر
  %1.2زيت طيار 

  %33مواد سكرية 
  مواد راتنجية

  يساعد في تسهيل الهضم ومدرر

  طارد للغازات، صناعة العطور  %1زيت طيار   حصاالبان  41
  طار للغازات، توابل   %0.4زيت طيار   بردقوش  42
  طارد للغازات، مطهر بولي    حلفابر  43
  العطور طارد للديدان، صناعة  %0.45-0.25زيت طيار   حشيشة الليمون  44
45  

   زيت طيار%0.02  لولبيا
  %0.6قلويدات 

  طارد للبلغم، منشط للجهاز التنفسي

46  
  %0.47زيت طيار   خردل اسود

  %27زيت ثابت 
  عالج للروماتزم، فاتح للشهية

47  
  %0.08زيت طيار   خردل ابيض

  %27.51زيت ثابت 
  ، عالج للروماتزممقيئ

  ومقيئعالج السعال   %1.2زيت طيار   عرف الذهب  48
  مقوي  %0.3زيت طيار   شيبة  49
  في المأكوالت  %0.3زيت طيار   الطرخون  50

  .316، 1981  حسين،:المصدر
  

ولية لتخمين عدد العناقيد الممكن   أ تكوين صورة في الذهن وكخطوة       أجلومن  
جراء االيعازات الخاصة بعنقدة المشاهدات     إتكوينها من المشاهدات قيد الدراسة، تم       

تم الحصول على النتائج الموضحة في الملحق       دون تحديد عدد العناقيد المفترضة، و     
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ليها ومـن خـالل مـستويات التـشابه         إذ يتضح من النتائج التي تم التوصل        إ،  1

  . يوضح ذلك2ربعة عناقيد والشكل أنه يمكن عنقدة المشاهدات في أواالختالف 
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  100.00

   76.21

   52.42

   28.63

Observations

Similarity

  
   2 الشكل

  يددون تحديد عدد العناقمن العنقدة 
  

، وبتنفيـذ   ) عناقيـد  4(بعد تحديد العدد االفتراضي للعناقيد، والذي تم تخمينه         
 2 الملحـق  االيعازات على هذا االفتراض تم الحصول على النتائج الموضحة فـي    

  :أتيي ماتضح ا و يمثل الشكل المتشجر لهذه العنقدة،3 والشكل
 في عنقود مميـز     نفرداً لذا يبينه الشكل المتشجر م     يمتاز الورد عن باقي المواد،     .1

الذي ) خضراأل( ويأخذ اللون ،وهو تسلسله في الحاسوب   ) 22(ذ يظهر بمسمى    إ
  .خرىيميز العنقود عن العناقيد األ

ذ يظهر  إ ،خرى القرنفل بخصائص فريدة تميزه عن باقي المواد األ        يضاًأيمتاز   .2
ه عن الذي يميز) حمراأل( ويأخذ اللون ، وهو تسلسله في الحاسوب    ،)17(بمسمى

 . دباقي العناقي
بيض جوزة الطيب وحبة البركة والخردل األ     (ن كال من    أ 2يتضح من الملحق     .3

ن نـسبة   أذ  إ ، عن باقي المواد   تمتاز بخصائص فريدة تميزها   ) سودوالخردل األ 
الزيوت الطيارة والثابتة في كل من جوزة الطيب وحبة البركة تكون متقاربـة             

، لـذا    استخدامها عالجي  من هنا يكون  سود  بيض واأل وكذلك بالنسبة للخردل األ   
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) البنفـسجي (نجدها متعنقدة في عنقود واحد يعرضه الشكل المتـشجر بـاللون    
، وهي  على التوالي للمواد المذكورة آنفاً    ) 47   46   26  25(وتحت مسميات   

 .تسلسالت هذه المواد في الحاسوب
ود واحد نظراً لتماثلها من ن فتقع جميعها في عنق ربعيربع واأل أما باقي المواد األ    .4

حيث الخصائص المتعلقة بالزيوت الطيارة ويظهـر الـشكل المتـشجر هـذه             
 :3وكما موضح في الشكل ). سودأ(المشاهدات في عنقود واحد لونه 

3148404137211933938149443542272345503013512431514986423634332920182824161011327 17 47462625 22
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  3 الشكل
   بأربعةالعنقدة بعد تحديد عدد العناقيد

  
  مقترحة تطبيق دالة عضوية -ثانياً

قبل استخدام دالة عضوية لتحديد عضوية كل من المشاهدات الواقعـة فـي             
جراء التحليل العنقودي على المشاهدات وذلك باختيـار        إمنطقة التضبب، فقد قمنا ب    

 يتبـين   3، من مالحظة نتائج التحليل العنقودي في الملحق         )5(عدد العناقيد يساوي    
وذلك من خالل قيمة مستوى التشابه      ) 5 (ل ـ ن تكون عدد العناقيد مساوية      أنه يمكن   أ

(Similarity level) ،وذلك حسب طبيعة  يبقى مرناًن موضوع اختيار عدد العناقيدإ 
على أية حـال    . البيانات ومقدار انطباق التفسير مع البيانات بشكل منطقي ومقبول        

، )5(د يساوي عدد عناقي أو   )4( نه يمكن قبول النتائج بعدد العناقيد     إوفي مثالنا هذا ف   
وضح أ) المتعنقد(وقد وقع اختيارنا على الحالة الثانية وذلك لكون المخطط الشبكي           



  ]115[                                  ...                             دالة عضوية مقترحة لعينة من النباتات الطبية 
 

، عليه سيتم في هذه الخطوة حصر عـدد         4 كما يبين ذلك الشكل      من الحالة السابقة  
ـ  مشاهدة   35ول والذي يضم    األدات التي وقعت ضمن العنقود      المشاه فقـط   ةباقي

ا واستثناء المشاهدات التي تكون فيها نسبة الزيوت        حسب نسبة الزيوت الطيارة فيه    
خرى التي تقع في منطقة التضبب فـسوف يـتم           المشاهدات األ  ماأ،  اًالطيارة صفر 

 كـل منهـا تحـت       تطبيق دالة عضوية مقترحة ومناسبة لكي يتم تسجيل عضوية        
  :تيةمبينة في العالقة اآل دالة العضوية المقترحةالن إالمجموعة الضبابية، 

  
            0 ; y < 0.4 
 

μ A(y)   = 34.0;.4.01.1
≤≤

− y
y

y                                    (1) 

                
                  1; y > 3 

  
 إذا) 1(عطـاء القيمـة     إ البيانات الواقعة في منطقة التضبب وتم        (y)تمثل  ذ  إ

 0.4قل مـن    أ الزيوت فيها    ن نسبة ما البيانات التي تكو   أ 3 من   أكبر (y)كانت قيمة   
 ن النسبة تكون ضئيلة وليس لهـا تـأثير        أذ  إن دالة العضوية لها تساوي صفر،       إف

  .4ملحق 
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  5 بـالعنقدة بعد تحديد عدد العناقيد 
  
  
  
  

  2الجدول 
  التضببالواقعة في منطقة ) المشاهدات( دالة العضوية للنباتات

  قيمة الدالة  اسم المادة  التسلسل
  1  كراوية  1
  1  األبيضالصندل   2
  1  الشمر  3
  1  الكافور  4
  1  الشبت  5
  1  الكمون  6
  0.9822  كرفس  7
  0.9518  فانيليا  8
  0.9518  قرفة  9
  0.9400  ينسون  10
  0.9400  زعتر  11
  0.7666  حصاالبان  12
  0.7666  عرف الذهب  13
  0.7190  الحلبة  14
  0.7000  كزبرة  15
  0.7000  نعناع فلفلي  16
  0.7000  البابونج االلماني  17
  0.7000  العرعر  18
  0.5666  الشاي  19
  0.5285  الزربيخ  20
  0.4846  حشيشة الدينار  21
  0.3  الريحان  22
  0.1  البردقوش  23
  0  حشيشة الليمون  24
  0  الشيبة  25
  0  ياسمين  26
  0  لولبيا  27
  0  الكاكاو  28
  0  الحناء  29
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  0  خشب الكينا  30
  0  الزنبق  31
  0  الطرخون  32
  0  الغتر  33
  0  القنب  34
  0  الكركم  35

 دالة انتمـاء لكـل      إلعطاءيبين الجدول السابق نتائج تنفيذ المعادلة المقترحة        
للبيانات الواقعة في منطقة التضبب، وتظهر البيانات والتي لهـا          ) مشاهدة(عنصر  

ة واستثناء المواد التي تكون نسبة      ها دوال عضوية بقيم متفاوت    لة  فاوتنسب زيوت مت  
 مشاهدة وهو ما موضح     12 شبه معدومة وعددها   أو   فيها معدومة الزيوت الطيارة   
، الذي يظهر المشاهدات والتي لها نسب زيوت طيارة متفاوتـة           5تماماً في الشكل    

ماء لها مـساوية للـصفر    االنتما المشاهدات التي تكون دالةأ ،على المنحنى البياني 
  .فتكون واقعة على الصفر ضمن المنحنى البياني

  

  
  5الشكل 

  درجة االنتماء لبيانات المشاهدات الواقعة في منطقة التضبب
  

  االستنتاجات
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لتحليل العنقودي في تصنيف    استخدام ا ربط البيانات من حيث خصائصها و      يمكن   .1
  .اصر نوعية لتكوين عنت من حيث مستوى التشابهالبيانا

وتحويـل المجموعـة مـن        تمثيل المعرفة القائمة باستخدام المنطق المـضبب         .2
  . مجموعة ذات منطق واضحإلىمجموعة هشة 

مـن    مجموعة معينة، نالحـظ      إلىدالة العضوية لتحديد نسبة االنتماء      تستخدم   .3
 مـن الزيـوت      مادة تحوي نسبة ضئيلة جـداً      12وجود   5والشكل   2الجدول  
في منطقة  المشاهدات الواقعة    ضمن بيانات    اًة تكون نسبة مساهمتها صفر    الطيار
  . التضبب

  
  المقترحات

 يتطلب رياضيات شـاملة    ن المنطق المضبب مجال شيق في البحث، فهو ال        إ
اقتراح دالة انتماء، لـذلك   أو أنموذجمعرفة برمجية عالية للحصول على تشكيل       أو  

  .وفي العديد من التطبيقات في الحياة الواقعيةنقترح تطوير العمل باتجاهات مختلفة 
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