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دراسة حالة شركة دال   –في التنبؤ بالمشروبات الغازية  الضبابية السالسل الزمنية جذنما استخدام

 كول   كوكا –للصناعات الغذائية 

 2 المغيرة فضل هللا السيد العوض د.                                        1االء احمد التوم مختار 

 

 

 

 

 
 السودان. –ودمدني  –جامعة الجزيرة  – قسم اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا –باحثة وطالبة دكتوراة   1
 .السودان –ودمدني  – جامعة الجزيرة –قسم اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا  - مشارك أستاذ  2

 مستخلص 
الدراسة إلى   معرفة مساهمة نموذج المنطق الضبابي ونموذج االستدالل الضبابي في تحديد االنتاج األمثل لشركة دال  هدفت 

  , الغذائية  الى  للصناعات  هدفت  باستخدكما  باستخدام طريقة  التنبؤ  الضبابية  الزمنية  السالسل  نموذج  .  Chen’s Workام 
أسلوب   الدراسة  الضبابيأستخدمت  االستدالل  الضبابية ونظام  الزمنية  .  السالسل  التحليل  ثانوية   بيانات  في  بيانات  الدراسة  

الغذائية   للصناعات  دال  شركة  من  جمعها  تم  الخرطوم    –شهرية  والية  الكوكاكوال  توصلت  المنطق .  تطبيق  أن  الى  دراسة 
ئة الصناعية التي تفتقر بطبيعتها إلى التأكد ، ويعتبر المنطق  الضبابي يعد وسيلة فعالة للتخلص من حاالت عدم التأكد في البي

كما    . الضبابي نموذجًا رياضيًا متطورًا يمثل طريقة بسيطة للحصول على استنتاجات محدده من معلومات غير دقيقة وغامضة  
الدراسة والتحليل  من   التنبؤ يجب  ن اإلنتاج يتأثر بالعوامل الموسمية في تذبذباته ، وبذلك فإ أتضح  إخالل  ستخدام  إن أسلوب 

وتوصلت الدراسة أيضا الى ان استخدام المنطق الضبابي في تحديد الكميات  أسلوب خط االتجاه المعدل بالعوامل الموسمية.
ستخدام  إن  إبر لمتخذي القرار من استخدام األساليب التقليدية في تحديد اإلنتاج. وأيضا  االقتصادية يكون ذا فعالية ومرونة اك

الطلب  نمو  نتيجة  لإلنتاج  االقتصادية  الكميات  تحديد  في  كبير  بشكل  يسهم  الضبابي  االستدالل  ونظام  الزمنية  السالسل  ذج 
الضباب الزمنية  السالسل  تطبيق  نتائج  أظهرت  دقيق. وأخيرا  بشكل  علبة  السنوي  السنوي على  اإلنتاج  لكمية  الدقيق  التحديد  ية 

ضرورة اعتماد آليات محددة تسهم في إزالة    والتنبؤ للعام القادم . ومن اهم التوصياتمل بعد معالجة الضبابية  500الكوكاكوال  
 مجاالتها المختلفة. الغموض وعدم التأكد المرافقين لبيئة اإلنتاج من خالل توظيف تطبيقات نظرية المجاميع الضبابية في 
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 تمهيد : .1
تص تم  التي  البضائع  مجموع  المضببوصل  المنطق  باستخدام  سنة    نيعها  خالل  صناعي  منتج  ألفي  من  أكثر  إلى 

موتوزع هذا اإلنتاج بين المدافئ واآلت الغسيل ، وعند االنتقال بين هذه المنتجات الصناعية يالحظ بأن كل م  1996

التطبيقات   من  قد  تطبيق  أنفًا  األد  اعتمدأو    استفادالمذكورة  مثل  المضبب  المنطق  مزايا  والبساطة  على  العالي  اء 

الع التحكم ، وأن  واإلنتاجية  الداخلة في وحدة  التطبيقات  تقنية مناسبة جدًا في  المضبب هو  المنطق  الية ، ووجد بأن 

ن في  المضبب  المنطق  تقنية  على  انتاجها  في  تعتمد  أوتوماتيكية  انتاج  تمتلك خطوط  المصانع  من  كبيرة  وعية  أعداد 

يمكن االستغناء عنها في زيادة    في التصنيع على أنه التقنية التي الويبرهن التضبيب    المنتج واختصار زمن التطوير ،

 م( 2010، )مصطفى كفاءة خطوط اإلنتاج .

الكوكاكوال عبوة   لمنتج  اإلنتاج  الدراسة ستتم دراسة  بيئة 500في هذه  الغذائية في ظل  للصناعات  دال  مل في شركة 

اإلنتسود في  وتذبذب  التأكد  عدم  حاالت  سها  موضوعية  التقديرات  تكون  لكي   . الضبابي  تاج  المنطق  استعمال  يتم 

الضبابية   المجموعات  يوفر  ونظرية  إذ   ، المختلفة  للمشاكل  الحلول  إيجاد  في  عالية  بقدرة  الضبابي  المنطق  يتمتع  إذ 

   ( م2016 ،جاسمومات غير دقيقة وغامضة .) طريقة سهله وبسيطة جدًا للحصول على استنتاجات محددة من معل

المنطق أشكال  احد  هو  الغموض  أو  الضبابية  منطق  الذكاء إن  وتطبيقات  الخبيرة  األنظمة  بعض  في  يستخدم   ،

عام   المنطق  هذا  نشأ   ، االيراني    م 1965االصطناعي  العالم  يد  زادة)على  كاليفورنيا حيث طوره لطفي  في جامعة   )

حيث استخدم منطق الغموض    1974اهتماما حتى عام    ، لكن نظريته لم تلقلمعالجة البيانات  ليستخدمه كطريقة أفضل

والتي    fuzzy logic chip، ثم تطورت تطبيقاته حتى وصلت لتصنيع شريحة منطق ضبابي  في تنظيم محرك بخاري 

 ( 2017)عاشور،  استعملت في العديد من المنتجات.

المضبب هو المنطق  المضبب كالشأ احد هو الغموض وان .القيم متعدد المنطق أنواع  من نوع  إن   ،ويعد المنطق 

 االستنتاج طرائق عن فضال التقريبي طرائق االستنتاج في المستخدمة والمفاهيم المبادئ من نظاما المضبب المنطق

االصطناعي   الذكاء تطبيقاتو  الخبيرة األنظمة منها العملية التطبيقات من  العديد المضبب في المنطق ويستخدم .الدقيق

 باإلنسان التحكم وأجهزة والتقنية مجاالت الصناعة في استخدامه ويمكن والتحكم( والسيطرة تالقرارا صنع مجال )في

 (. 2011، ، وآخرون )حامد . الحديثة والسيارات اآللي

 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): October 2022      (2( العدد) 12المجلد)  2022أكتوبر                                                   

                                                                                       

163 
 

 . أسئلة الدراسة : 2

  الضبابي، هل يساهم هذا النموذج بإزالة مصادر عدم التأكد عند تطبيق نماذج المنطق الضبابي ونموذج االستدالل  -1

 في تحديد االنتاج األمثل لشركة دال للصناعات الغذائية؟ 

 ؟  Chen’s Workباستخدام نموذج السالسل الزمنية الضبابية باستخدام طريقة  لإلنتاجهل يمكن التنبؤ بدقة  -2

 . أهداف الدراسة : 3

 هدفت الدراسة إلى : 

تحمعرفة   -1 في  الضبابي  االستدالل  ونموذج  الضبابي  المنطق  نموذج  دال  مساهمة  لشركة  األمثل  االنتاج  ديد 

 للصناعات الغذائية. 

 .   Chen’s Workالتنبؤ باستخدام نموذج السالسل الزمنية الضبابية باستخدام طريقة   -2

 . أهمية الدراسة : 4

البحث  تكمن   النهائي وضرورة  أهمية هذا  اإلنتاج  بنظام  الخاصة  المشاكل  وجود نظام كفوء وفعال  في دراسة ومعرفة 

النهائي ويمكنللرقابة وا المنتج  الدراسة    لسيطرة على  استعمال أساليب رياضية حديثة وبناء في إمكانية  تلخيص أهمية 

المعالجة الضبابية في نظام اإلنتاج إلى  تقديم عمليال إدارة اإلنتاج في بيئة ضبابية. و كفوءة في مجنماذج رياضية   ة 

 ج لديها.الشركة مما يساعد الشركة على تحسين كفاءة نظام اإلنتا

 . منهجية الدراسة : 5

،  في التحليل  ونظام االستدالل الضبابي  (FTS, Chen’s Workأسلوب السالسل الزمنية الضبابية )أستخدمت الدراسة  

 .   خالل فترة الدراسةكوكاكوال والية الخرطوم  –تم جمعها من شركة دال للصناعات الغذائية  شهريةبيانات ثانوية و 

 . أسلوب التحليل :6

أسلوب السالسل الزمنية الضبابية في تقدير اإلنتاج الضبابي ومعالجته والتنبؤ باإلنتاج  تدمت الدراسة على إستخدام  عإ 

وذلك لسلسلتي بيانات اإلنتاج واإلنتاجية الكلية من خالل توضيح الصالح والمعيب   واستخدام نظام االستدالل الضبابي  

 . ال كوكاكو  –ذائية المحدودة لشركة دال للصناعات الغ شهري في اإلنتاج ال
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 . الدراسات السابقة : 7

( الشرابي   ، :  2009الطائي  الزمنية (  السالسل  مع  المضبب  المنطق  ربط  إمكانية  توضيح  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

دار الذاتي المضبب( ،  اتي( للحصول على معلمات نماذج السالسل الزمنية المضببة )نموذج االنحذ)نموذج االنحدار ال

النموذج علو  تم تطبيق  الشاحناتقد  إنتاج  في  اليومية  األخطاء  بيانات معدالت  ان نموذج ى  إلى  الدراسة  ، وتوصلت 

إنتاج  في  اليومية  االخطاء  لمعدل  ومالئمة  قناعة  أكثر  تنبؤات  يعطي  الزمنية  للسالسل  المضبب  الذاتي  األنحدار 

 الشاحنات .

ال:    (2011حامد ، وآخرون ) التطبيقات  ماضي بدأ إستخدام المنذ ستينات القرن  منطق المضبب في شتى مجاالت 

 ، وإتخاذ القرارات وغيرها .، علوم الحاسوب، الطبيةالعملية فمنها الصناعية

 تحليلها اليمكن والتي والغامضة جًدا  المسائل المعقدة لحل نماذج لصياغة  طريقة إيجاد المضببة النظرية أهداف ومن

أو   رياضي نموذج على االعتماد دون  من والتخمين بالتقدير يقوم المضبب الصرفة فالمنطق اضيةالري الطرائق باستخدام

 القرارات واتخاذ  وتعليمها النظم تدريب هذه البيانات محلل يستطيع وبذلك  بعضها مع المتغيرات عالقة  يوضح إحصائي

 رياضي نموذج اشتقاق إلى التمييزي  التحليل منها – اإلحصائية تؤدي الطرائق حين المستمرة. في التجارب من المناسبة

بالتقدير المتغيرات خطية توليفة التمييزي  التحليل  في  النموذج هذا ويعد والتخمين، يقوم   وقد . للبيانات المسجلة  من 

خدمة   في المشتركين بيانات  تعدين في تمييزي ال والتحليل المضبب من المنطق كل استخدام إلى  الحالي  البحث هدف

 .رنتاالنت

اختص هذا البحث بدراسة موضوع المنطق المضبب وأستخدامه في المجال الطبي لتعيين ( :  2013قاسم ، رشيد )

الثالسيميا مرضى  لبيانات  التقديرية  العصبية القيم  بالشبكات  المضبب  المنطق  تهجين  دراسة  البحث  أشتمل  وكذلك   ،

ومالحظة البيانات  على  المهجن  النموذج  وتطبيق  النظامين  اإلصناعية  بين  النتائج  دقة  النموذج  مدى  أثبت  حيث   ،

 هجن تفوقًا كبيرًا في دق النتائج مقارنة مع النظام المضبب. الم

:  2017عاشور)   واإلحتمالية(  الضبابية  القيود  بين  المزج  البحث  هذا  حهدف  أكثر  مناقشة  إلى  يهدف  كما  االت  . 

ء المثلثية مرة  لمشكلة الضبابية تتبع دالة اإلنتماء مرة ودالة اإلنتمامشكالت البرمجة الضبابية شيوعًا وهي عندما تكون ا

. فضاًل عن توظيف البرمجة الخطية الضبابية في معالجة مشكالت تخطيط  ، من خالل التطبيق العملي والتجريبيأخرى 
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لطلب وإعتماده كقيد إحتمالي  ، وكذلك تم إستخدام الطرائق الكمية للتنبؤ باة األثاثوجدولة اإلنتاج لشركة العراق لصناع

 في النموذج الرياضي. 

 نظام الستدلل الضبابي : . 8

يعد نظام االستدالل الضبابي واحد من أشهر تطبيقات المنطق الضبابي والمجموعات الضبابية وأن الفكرة األساسية لهذا  

تماء خاصة بها وإستنادًا إلى مجموعة  م الطبيعية إلى مدخالت ذات قيم متعددة مرتبطة بدوال انالنظام هو تحويل القي

 ديد قيم المخرجات المتمثلة بعملية إزالة الضبابية .من القواعد يتم تح

ية عدد  ويختلف نظام االستدالل الضبابي عن األنظمة الخبيرة التقليدية في أسلوب المعالجة إذ يتم في األنظمة التقليد

جميع القواعد بدون  ما يمكن بينما في نظام االستدالل الضبابي يتم اختيار    القواعد التي يتم اختيارها عند التنفيذ إلى أقل 

 اختصار مما ينتج عنه نتائج عالية الدقة . 

ًا ويتضمن  ويعتبر أسلوب مامداني من أهم األساليب المستخدمة في تطبيق نظام االستدالل الضبابي وأكثرها استخدام

 أسلوب مامداني الخطوات الثالث :

1-   : ضبابيةهو التضبيب  قيم  إلى  االعتيادية(  )القيم  النظام  مدخالت  تحويل  عملية  االستدالل  ي  نظام  يعتمد  إذ   ،

الضبابي على المتغيرات اللغوية التي تم استنتاجها من المعرفة التجريبية حيث يتم تحويل القيم االعتيادية المدخلة  

ضبيب التي تمثل الخطوة األولى من  العملية بالت، وتسمى هذه  دوال النتماءلغوية وذلك باالعتماد على    إلى قيم

 خطوات االستدالل الضبابي. 

 يتكون الستدلل من : الستدلل: -2

المعرفة :   • )الشرط والنتيجة(قاعدة  المعتمدة على منطق  الضبابية  المعرفة قوانين  المعرفة ، وتمثل  تتضمن قاعدة 

الفعل   بين موقف معين وبين رد  قواعد تربط  الشرط  فيها على شكل  بين  الربط  الموقف ويتم  لمثل هذا  المطلوب 

اعدة تتكون من جزأين األول هو جزء الشرط )إذا( والثاني هو جزء االستجابة للشرط عند تحققه  والنتيجة بشكل ق

 )إذن( . 

ير عملية اتخاذ االنسان للقرارات ، وهي عملية بسيطة جدًا على  وهي عملية تشبهه إلى حد كباتخاذ القرارات :   •

شرط متوفرًا بنسبة معينة فجواب الشرط نافذ المفعول  لرغم من أهميتها وتعتمد أساسًا على القاعدة اآلتية )إذا كان الا

 بالنسبة ذاتها(.
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حويل المجموعة الضبابية التي تحمل قيم  وهي العملية األخيرة لنظام االستدالل الضبابي ، إذ يتم ت  إزالة الضبابية :  -3

 يمة واحدة.متعددة إلى مخرجات ذات ق

 وهناك عدة طرائق إلزالة الضبابية وأكثرها شيوعًا هي : 

 ( : Center of Gravity Methodطريقة مركز الثقل  ) -1

)1( ……..  +  =  cogX 

 ( :Medianطريقة المتوسط ) -2

Xmed =   ……………  )2( 

Xmed =   ………….  )3 (  

يعتمد نموذج السلسلة الزمنية الضبابية إلى   :Chen’s Workنية الضبابية باستخدام طريقة لسلة الزمنموذج الس

هذه  خطوات لعالج تذبذب اإلنتاج باالستناد إلى أعداد ضبابية )ثنائية ومثلثية وشبه منحرفة( . وتتلخص خطوات 

 الخوارزمية باآلتي :

البيانات التاريخية لإلنتاج من خالل األدنى والحد األعلى لسلسلة  يتم في هذه الخطوة تحديد الحد الخطوة األولى : 

 المعادلتين اآلتيتين : 

)4……….( 1D – min= D BL 

)5……….( 2D – max= D BU 

 إذ أن :  

 BL           الحد األدنى للمجموعة =BU      الحد األعلى للمجموعة = 

minD    أدنى قيمة من مجموعة البيانات =maxD  من مجموعة البيانات    ى قيمة =   أعل 

 1D    ،2D أعداد موجبة تحدد حسب طبيعة البيانات =   

  : الثانية  فترات  الخطوة  إلى  لإلنتاج  التاريخية  البيانات  )تجزئة  بالطول  حيث  k, u 3,u 2, u 1uمتساوية   )K= 

( هي  k,….A2,A1Aأن )  ومن ثم تعريف المجاميع الضبابية على أساس الفترات الزمنية وسنفرض  (..………,1,2,3)

 مجاميع ضبابية تمثل قيمًا لغوية للمتغير اللغوي )االنتاج( .
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التاريخية الخطوة البيانات  بين    :الثالثة: تضبيب  المشتركة  الروابط  المجال عملية تحديد  بالتضبيب ضمن هذا  يقصد 

الخطو  في  المعرفة  الضبابية  والمجاميع  اإلنتاج  بيانات  لمجموعة  التاريخية  قيمة  القيم  كل  تضبيب  يتم  إذ  السابقة،  ة 

كان   فإذا  إليها،  تنتمي  التي  الضبابية  للمجموعة  طبقًا  لإلنتاج  تار   F(t-1)تاريخية  زمني  ينتمي  متغير  معين  يخي 

 .  kAيتم تضبيبه على أنه  F(t-(1، فإن المتغير kAللمجموعة الضبابية 

عالقات الضبابية من البيانات المضببة ، فإذا  يتم تحديد ال  في هذه الخطوة  الخطوة الرابعة : تحديد العالقات الضبابية :

، ويشار إلى هذه    MAبسابقة    kAالرتباط    MAعلى أنه   F(t)و    kAعلى أنه   F(t-(1تم تضبيب متغير السلسلة الزمنية  

 العالقة بالصيغة التالية : 

MA  kA 

 حيث أن : 

kA . يمثل اإلنتاج للشهر الحالي : 

MA تاج للشهر االحق.ل اإلن: يمث 

إذا أرتبطت مجموعة ضبابية محددة بأكثر من مجموعة ، يتم  الخطوة الخامسة : إعداد مجاميع العالقات الضبابية :

و   MAمع  kA فعلى سبيل المثال ، عالقة ،  الجانب األيمن منها لتكوين ما يسمى )مجاميع العالقات الضبابية(دمج 

kA  معNA ت الضبابية اآلتية :لية مجاميع العالقامما يتمخض عنها عم 

 N, A MA  kA 

خطوات هذه الخوارزمية وتتضمن  وتمثل الخطوة األخيرة من  الخطوة السادسة : معالجة ضبابية المخرجات المتوقعة :

 الخطوتين اآلتيتين :

  kA   ، وأن درجة انتماء kA   jA  وعلى سبيل المثال : إذا كان uحساب نقاط المنتصف للفترات الزمنية   -1

 (. 2مقسوم على ) ku ، فإن نقطة المنتصف تساوي مجموع حدي الفترة  kuتحدث في الفترة 

 توسط : إلغاء الضبابية باستخدام طريقة الم -2

(6................)=  medX 
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بعد خضوع اإلنتاج لعملية  معدل بالعوامل الموسمية : الخطوة السابعة : التنبؤ للطلب باستخدام أسلوب خط التجاه ال

القادم وذلك بتطبيق  التضبيب ومعالجته يتم استخدام أسلوب خط االتجاه المعدل بالعوامل الموسمية للتنبؤ باإلنتاج للعام  

 الخطوات اآلتية : 

 نحسب معادلة خط االتجاه العام باستخدام المعادلة اآلتية :  -1

Y = a +bx……………… (7) 

 أن : ث حي

Y ، تنبؤ اإلنتاج =x  ، الفترة الزمنية =a  ، ثابت =b   المعادلة. = ميل 

 حساب العوامل الموسمية بإتباع الخطوات اآلتية :  -2

  نتاج السنوي باستخدام المعادلة اآلتية :حساب الوسط الحسابي لإل -أ

)8… (…… =    

 .= اإلنتاج الفصلي الحقيقي t Dحيث أن 

 حساب العامل الموسمي لكل فصل باستخدام المعادلة اآلتية : -ب

)9…. (………=  tf 

 حساب متوسط العامل الموسمي لكل فصل باستخدام المعادل اآلتية :  -ت

) 10… (…… = tSF 

 . nمن السنة  t= العامل الموسمي للفصل  حيث أن  

 خدام المعادلة اآلتية :حساب التنبؤ الموسمي باست -3

)11…. (…… tFITS = T * SF   ، م( 2016)جاسم 

 . تحليل البيانات ومناقشة النتائج :9

طريقة   باستخدام  الضبابية  الزمنية  السالسل  خوارزمية  لتطبيق  :  Chens Workتطبيق  الفقرة  هذه  خصصت 

يخية لإلنتناج على المنتج التي تم الحصول عليها خوارزمية السالسل الزمنية الضبابية وذلك باإلستناد إلى البيانات التار 

الزمنية لعالج تذبذب اإلنتاج وباإلستناد إلى أعداد ضبابية  السالسل  من الشركة . وهذه الخطوات هي إستخدام خوارزمية

 )ثنائية ومثلثية وشبه منحرفة(. وتتلخص خطوات هذه الخوارزمية باآلتي :
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 ة البيانات التاريخية لإلنتاج من خالل المعادلتين اآلتيتين :والحد األعلى لسلسل تحديد الحد األدني الخطوة األولى : 

 1D – min= D BL 

 2D – max= D BU 

634424 = 4000000 –= 4634424  BL 

= 8846600 + 153400 = 9000000 BU 

الثانية:   بالطول  الخطوة  متساوية  فترات  إلى  لإلنتاج  التاريخية  البيانات   تجزئة 

(u1 ,u2, u3,…..u24( والطول المناسب سيكون بمقدار )إذ يحدد هذا المقدار بحسب طبيعة البيانات  203000 )

، ومن ثم تعريف المجاميع الضبابية على أساس الفترات الزمنية وسنفرض لوصول إلى قيم مناسبة لحدود الفتراتبهدف ا

( يوضح  1اللغوي )اإلنتاج( ، والجدول )   ( هي مجاميع ضبابية تمثل قيمًا لغوية للمتغيرA1, A2, ……. A24أن )

 ذلك: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): October 2022      (2( العدد) 12المجلد)  2022أكتوبر                                                   

                                                                                       

170 
 

 الضبابية( الفترات الزمنية والمجاميع 1جدول )
 المجاميع الضبابية قيم الفترات الفترات
U1 [4000,000 – 4,203,000] A1 
U2 [4,203,000 – 4,406,000] A2 
U3 [4,406,000 – 4,609,000] A3 
U4 [4,609,000 – 4,812,000] A4 
U5 [4,812,000 – 5,015,000] A5 
U6 [5,015,000 – 5,218,000] A6 
U7 [5,218,000 – 5,421,000] A7 
U8 [5,421,000 – 5,624,000] A8 
U9 [5,624,000 – 5,827,000] A9 
U10 [5,827,000 – 6,030,000] A10 
U11 [6,030,000 – 6,233,000] A11 
U12 [6,233,000 –  6,436,000] A12 
U13 [6,436,000 –  6,639,000] A13 
U14 [6,639,000 –  6,842,000] A14 
U15 [6,842,000 –  7,045,000] A15 
U16 [7,045,000 – 7,248,000] A16 
U17 [7,248,000 – 7,451,000] A17 
U18 [7,451,000 –  7,654,000] A18 
U19 [7,654,000 – 7,857,000] A19 
U20 [7,857,000 –  8,060,000] A20 
U21 [8,060,000 – 8,263,000] A21 
U22 [8,263,000 – 8,466,000] A22 
U23 [8,466,000 –  8,669,000] A23 
U24 [8,669,000 – 8,872,000] A24 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باستخدام 

:ال البيانات  تضبيب   : الثالثة  عملية خطوة  المجال  هذا  ضمن  بالتضبيب  القيم   يقصد  بين  المشتركة  الروابط  تحديد 

اإلنتاج والمجاميع الضبابية المعرفة في الخطوة السابقة ، إذ يتم تضبيب كل قيمة تاريخية  التاريخية لمجموعة بيانات  

 لإلنتاج طبقًا للمجموعة الضبابية التي تنتمي إليها.
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 مل  550( تضبيب البيانات اإلنتاج على علبة البيبسي 2جدول )

 المجموعة الضبابية الفترة  اإلنتاج الحقيقي الشهر السنة
 A18 [7,654,000–7,451,000] 7,577,960 1 م 2010

 2 5,969,384 [5,827,000–6,030,000] A10 
3 5,511,106 [5,421,000–5,624,000] A8 
4 6,792,416 [6,639,000–6,842,000] A14 
5 6,994,152 [6,842,000–7,045,000] A15 
6 5,938,882 [5,827,000–6,030,000] A10 
7 8,846,600 [8,669,000–8,872,000] A24 
8 7,690,416 [7,654,000–7,857,000] A19 
9 5,935,496 [5,827,000–6,030,000] A10 
10 6,200,902 [6,030,000–6,233,000] A11 
11 6,958,992 [6,842,000–7,045,000] A15 
12 7,350,640 [7,248,000–7,451,000] A17 

2011 1 8,0569,96 [8,060,000–8,263,000] A21 
2 7,410,544 [7,248,000–7,451,000] A17 
3 6,972,072 [6,842,000–7,045,000] A15 
4 6,547,920 [6,436,000–6,639,000] A13 
5 5,3740,47 [5,218,000–5,421,000] A7 
6 6,789,864 [6,639,000–6,842,000] A14 
7 6,263,688 [6,233,000–6,436,000] A12 
8 4,634,424 [4,609,000–4,812,000] A4 
9 5,603,984 [5,421,000–5,624,000] A8 
10 6,372,072 [6,233,000–6,436,000] A12 
11 5,224,452 [5,218,000–5,421,000] A7 
12 7,781,666 [7,654,000–7,857,000] A19 

 SPSS: من اعداد الباحث باستخدام المصدر

( حيث يقع هذا الرقم بين الحد  7,577,960م بلغ نحو )2010( اإلنتاج للشهر األول من عام  2نالحظ من جدول )

تنتمي للمجموعة الضبابية    U18( ، وبما أن الفترة  15.4كما موضح في الجدول )  U18األدنى والحد األعلى للفترة  

A18   يتم تضبيب اإلنتاج للشهر األول على أنهA18  . ......وهكذا 
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 الخطوة الرابعة : تحديد العالقات الضبابية :
 .يتم تحديد العالقات الضبابية من البيانات المضببة

 ( العالقات الضبابية3جدول )

A15 –A10 A14 – A15 A8 – A14 A10 – A8 A18 – A10 
A11 – A15 A10 – A11 A19 – A10 A24 – A19 A10 – A24 
A15 – A13 A17 – A15 A21 – A17 A17 – A21 A15 – A17 

A4 – A8 A12 – A4 A14 – A12 A7- A14 A13 – A7 
  A7 – A19 A12 – A7 A8 – A12 

 المصدر: من اعداد الباحث 

قات الضبابية من البيانات المجموعة الكاملة من العالقات الضبابية المحددة ، إذ يتم تحديد العال(  3نالحظ من جدول ) 

م قد تم تضبيبهما على أنهما 2010( إذ إن الشهرين األول والثاني لعام  2المضببة ، ويمكن مالحظة ذلك في الجدول ) 

A18, A10  م تكون بشكل على التوالي وهذا يعني أن العالقة الضبابية فيما بينهA18 – A10  . وهكذا 

 ات الضبابية :الخطوة الخامسة : أعداد مجاميع العالق 

 ( مجاميع العالقات الضبابية4جدول )

A18 – A10 G1 
A10- A8 , A10 - A24 , A10- A11 G2 

A8 – A14 , A8 – A12 G3 
A14 –A15 , A14 – A12 G4 

A15 – A10 , A15 – A17 , A15 –A13 G5 
A24 –A19 G6 
A19 –A10 G7 
A11 – A15 G8 

A17 A21 , A17 – A15 G9 
A21 – A17 G10 
A13 –A7 G11 

A7 – A14 , A7 – A19 G12 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باستخدام 

الجدول ) الجانب االيمن منها 3نالحظ من  ( أنه إذا أرتبطت مجموعة ضبابية محددة بأكثر من مجموعة ، يتم دمج 

 , A8 , A24ت مع كل من  أرتبط  A10( أن  4لتكوين ما يسمى )مجاميع العالقات الضبابية( ويظهر في الجدول )
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A11  ( فقد تم دمجهم في مجموعة عالقات ضبابية واحدة الجدول )G2وبذلك  ( الذي يوضح مجاميع 4( ، كما في 

 العالقات الضبابية . 

 قعة : الخطوة السادسة : معالجة ضبابية المخرجات المتو 

 تحديد نقاط المنتصف ومعالجة الضبابية (5جدول )

 معالجة الضبابية نقاط المنتصف للفترات مجموعة العالقات الضبابية علي اإلنتاج الف الشهر السنة
2010 1 7,577,960 A18 – A10 5928500   5928500 

 2 5,969,384 A10-A8,A24,A11 5522500 8770500 6131500 6808167 
3 5,511,106 A8-A4, A12 6740500 6334500  6537500 
4 6,792,416 A14-A15,A12 6943500 6334500  6639000 
5 6,994,152 A15-10,A17,A13 5928500 6537500 7349500 6943500 
6 5,938,882 A24 –A19 7755500   7755500 
7 8,846,600 A19 –A10 5928500   5928500 
8 7,690,416 A11 – A15 6943500   6943500 
9 5,935,496 A17-A21,A15 8161500 6943500  7552500 

10 6,200,902 A21 – A17 7755500   7755500 
11 6,958,992 A13 –A7 5319500   5319500 
12 7,350,640 A7-A14,A19 6740500 7755500  7248000 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باستخدام 

 ( أنه يتم معالجة ضبابية المخرجات المتوقعة في خطوتين: 5نالحظ من الجدول ) 

تمثل مجموعة األعداد الضبابية    A18( أن  2نالحظ من الجدول )  :   Uنقاط المنتصف للفترات الزمنية  حساب    أوًل: 

وبما أن    A10ترتبط ب    A18( أن مجموعة األعداد الضبابية  4م ونالحظ من الجدول ) 2010للشهر األول من عام  

الضبابية   المجموعة  إنتماء  الفترة    A10درجة  في  وأن    U10تحدث   ،U10 =[5,827,000 + 6,030,000/2 

( كما موضحة  5928500م تساوي )2010لشهر األول من عام  ، أي بمعنى أن نقطة المنتصف ل    [ 5928500=

 ( . 5في الجدول ) 

وبعد تحديد نقاط المنتصف للفترات الزمنية نقوم بمعالجة الضبابية باستخدام طريقة المتوسط وعلى سبيل المثال  ثانيًا:  

 م . 2010نتاج الشهر الثاني من عام معالجة الضبابية عن إ
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6808167 3 == (5522500 +8770500 +6131500)/ medX    

التضبيب    لعملية  اإلنتاج  خضوع  للتنبؤ   ومعالجتهوبعد  الموسمية  بالعوامل  المعدل  اإلتجاه  خط  أسلوب  إستخدام  تم 

المنتج لمدة سنة كاملة مقسمة إلى أر  بالعوامل عة فصول نظرًا لكون اإلبباإلنتاج على  المنتج الشركة يتأثر  نتاج على 

السنة ، وذلك باستخدام ) المعادالت    b و  aوالذي من خالله تم تحديد أفضل قيمة ل  (  Eالموسمية خالل  وبتطبيق 

قعة من ( المذكورة في الفصل الثالث كانت نتائج عملية التنبؤ بتحديد الكميات المتو 3.64,3.65,3.66,3.67,3.68)

 ( : 6حة في الجدول )اإلنتاج كما موض

 م 2012( كميات الطلب المتوقعة لعام 6جدول )

 اإلنتاج المتوقع اإلنتاج الحقيقي الشهر
1 7,577,960 12684775 
2 5,969,384 14463312 
3 5,511,106 13790209 
4 6,792,416 13906091 
5 6,994,152 14442602 
6 5,938,882 16019999 
7 8,846,600 12161971 
8 7,690,416 14147006 
9 5,935,496 15283541 
10 6,200,902 15588710 
11 6,958,992 10620818 
12 7,350,640 14375122 

 MATLABالمصدر: اعداد الباحث من برنامج  

 كلف اإلنتاج الضبابية :

برة الشخصية في تحديد  الدقة في تحديد كلفة اإلنتاج وذلك بسبب اعتماد الشركة على الخ  انعدامتواجه الشركة مشكلة  

هذه الكلفة ، مما يترتب عليها تذبذب بين مدة وأخرى مما يجعل هذه الكلف ذات طبيعة ضبابية ، وهذا أدى إلى ظهور 

 خوارزمية الستدلل الضبابيم استخدام  الحاجة إلى معالجة الضبابية للوصول إلى تقديرات أكثر دقة لهذه الكلف إذ ت

قة لكلفة اإلنتاج لكل من المنتج النهائي )علبة الكوكاكوال مل( ، حيث تم تصنيف بيانات اإلنتاج  لمعالجة الضبابية المراف
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والصالح والمعيب وفق ثالثة متغيرات لغوية )منخفض ، متوسط ، مرتفع( وفيما يلي عرض لخطوات هذه الخوارزمية  

 ة للمنتج النهائي علبة الكوكاكوال مل :بالنسب

    

 Matlabالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج                       

 ( الهيكل العام لنموذج الستدلل قبل عملية التضبيب1الشكل )

النهائي ، إذ تمثل نسب تم بناء عالقة تأثير نسبة العيب والصالح على المنتج  الخطوة األولى : تضبيب المدخالت :  

 لفة اإلنتاج مخرجات العملية . العيب والصالح مدخالت العملية في حين تمثل ك

( بين  محصورة  المعيب  بنسب  المتعلقة  التقديرات  ) 85966وكانت  و  مستويات  764160(  ثالثة  إلى  ومصنفة   )

( وعندما تكون  85966،    0ن ))منخفضة ، متوسطة ، مرتفعة( فعندما تكون نسب المعيب منخفضة تكون محصورة بي

،  ( 764160و    384190( وإذا كانت عالية تكون محصورة بين )384190و    85966متوسطة تكون محصورة بين )

( يوضح دالة انتماء نسبة المعيب إذ يمثل المحور العمودي درجة االنتماء ويمثل المحور األفقي نسب  2والشكل التالي )

 المعيب . 

 
 Matlabالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج 

 المعيب  ( دالة انتماء2شكل )
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 Matlabمن إعداد الباحث بإستخدام برنامج  المصدر:

 ( دالة إنتماء الصالح3شكل )

( دالة إنتماء الصالح إذ يمثل المحور العمودي درجة االنتماء ويمثل المحور األفقي نسب الصالح .  3إذ يوضح شكل )

)وكانت   بين  محصورة  كانت  إذا  منخفضة  إلى   مصنفة  الصالح  بنسب  المتعلقة  وتكون  709812و    0التقديرات   )

و    5580224( وتكون مرتفعة إذا كانت محصورة بين )5580224و    709812متوسطة إذا كانت محصورة بين )

8082440 . ) 

 
 Matlabامج المصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برن 

 ( دالة إنتماء اإلنتاج 4شكل )

نتماء ويمثل المحور األفقي نسب الصالح .  ( دالة إنتماء اإلنتاج إذ يمثل المحور العمودي درجة اال4إذ يوضح شكل )

( بين  كانت محصورة  إذا  منخفضة  إلى   الصالح مصنفة  بنسب  المتعلقة  التقديرات  وتكون  4634424و    0وكانت   )
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و    6629171( وتكون مرتفعة إذا كانت محصورة بين )6629171و    4634424متوسطة إذا كانت محصورة بين )

8846600 . ) 

تضبيب المدخالت يتم بناء عالقة بين المدخالت والمخرجات وفق قواعد الستدلل الضبابي   بعد الخطوة الثانية :

 لتكون مجموعة من القواعد وكما يلي :

 اإلنتاج النهائي منخفض . إذا كانت نسبة المعيب منخفضة و الصالح منخفضة إذن  .1

 .  إذا كانت نسبة المعيب متوسطة والصالح منخفض إذن اإلنتاج النهائي متوسط .2

 إذا كانت نسبة المعيب مرتفعة والصالح منخفض إذن اإلنتاج النهائي منخفض. .3

 إذا كانت نسبة المعيب منخفضة والصالح متوسط إذن اإلنتاج النهائي متوسط .  .4

 وسطة والصالح متوسط إذن اإلنتاج النهائي متوسط . إذا كانت نسبة المعيب مت .5

 ن اإلنتاج النهائي منخفض .إذا كانت نسبة المعيب مرتفعة والصالح متوسط إذ  .6

 إذا كانت نسبة المعيب منخفضة والصالح مرتفعة إذن اإلنتاج النهائي مرتفع .  .7

 .  إذا كانت نسبة المعيب متوسطة والصالح مرتفعة إذن اإلنتاج النهائي مرتفع .8

، إذ يمثل العمود    ( قواعد االستدالل الضبابي5) يوضح الشكل التالي لثة : تطبيق الستدلل الضبابي :الخطوة الثا

 ,2األول من اليسار توزيع دالة انتماء المعيب على القواعد الثمانية ونالحظ أن دالة االنتماء هذه تقع ضمن القواعد )

رة بين هذه القواعد ، ويمثل العمود الثاني توزيع دالة انتماء الصالح على  ( بمعنى أن منطقة القرار ستكون محصو 5,8

، ومن الجدير بالذكر أن العمودين األول     (4,5,6حظ أن دالة االنتماء هذه تقع ضمن القواعد ) القواعد الثمانية ونال

المتمثل العملية  مخرجات  فيمثل  الثالث  العمود  أما   ، العملية  مدخالت  يمثالن  عملية  والثاني  عن  يعبر  إذ  باإلنتاج  ة 

( ، أي عندما تكون نسبة  7740000المعالجة )معالجة الضبابية بعد تجميع قواعد العمود األول والثاني وكان ناتج  

 (. 7740000( فإن اإلنتاج يساوي )6830000( والصالح ) 574000المعيب )



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): October 2022      (2( العدد) 12المجلد)  2022أكتوبر                                                   

                                                                                       

178 
 

 
 Matlabالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام برنامج                                

 ( تطبيق الستدلل الضبابي والمعالجة 5شكل )

 

 . النتائج :10

 الدراسة في اآلتي :تتمثل أهم نتائج 

الصناعية التي تفتقر بطبيعتها  أن تطبيق المنطق الضبابي يعد وسيلة فعالة للتخلص من حاالت عدم التأكد في البيئة   -1

 إلى التأكد ، وذلك لما  يتمتع به هذا المنطق من مزايا عديدة تساعد على إيجاد حلول مقبولة في وقت قصير . 

الضبابي نموذجًا ري -2 المنطق  للحصول على استنتاجات محدده من معلومات يعتبر  اضيًا متطورًا يمثل طريقة بسيطة 

يحاك فهو   ، وغامضة  دقيقة  من غير  دقيقة  نتائج  إليجاد  بالمحاوالت  مقرونه  األنسان  لدى  القرار  إتخاذ  حاالت  ي 

 معطيات غير دقيقة . 

مل إذ يتم وضع  500ة على منتج كوكاكوال  عدم اعتماد الشركة على األساليب العلمية في تحديد كميات االنتاج الفعلي -3

 خطة سنوية باالعتماد على التقديرات الشخصية . 

والتحليل اتضح ان اإلنتاج يتأثر بالعوامل الموسمية في تذبذباته ، وبذلك فإن أسلوب التنبؤ يجب    من خالل الدراسة  -4

 استخدام أسلوب خط االتجاه المعدل بالعوامل الموسمية.

الضبابي في تحديد الكميات االقتصادية يكون ذا فعالية ومرونة اكبر لمتخذي القرار من استخدام  ان استخدام المنطق   -5

 التقليدية في تحديد اإلنتاج. األساليب

االقتصادية  -6 الكميات  تحديد  في  كبير  بشكل  يسهم  الضبابي  االستدالل  ونظام  الزمنية  السالسل  نموذج  استخدام  ان 

 دقيق.  لإلنتاج نتيجة الطلب السنوي بشكل
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البيئ -7 التقلبات  الناجمة عن  االثار  من  الحد  في  وكفاءتها  الضبابية  المجموعات  نظرية  تطبيق  تواجهها أهمية  التي  ية 

 الشركة من خالل السيطرة على مستويات اإلنتاج . 

الدقيق لكمية اإلنتاج السنوي على علبة الكوكاكوال   -8 مل  500أظهرت نتائج تطبيق السالسل الزمنية الضبابية التحديد 

 بعد معالجة الضبابية والتنبؤ للعام القادم . 

 . التوصيات :11

 ي :تتمثل أهم توصيات الدراسة في اآلت

توظيف  .1 خالل  من  اإلنتاج  لبيئة  المرافقين  التأكد  وعدم  الغموض  إزالة  في  تسهم  محددة  آليات  اعتماد  ضرورة 

 تطبيقات نظرية المجاميع الضبابية في مجاالتها المختلفة. 

ت .2 وانسيابية لغرض  المعلومة  دقة  تكفل  اليات  عن  البحث  ينبغي  دقيق  بشكل  لإلنتاج  االقتصادية  الكميات  حديد 

ا الي متخذ القرار في الوقت المناسب وبالشمولية المطلوبة في احتواء متغيرات البيئة، ولعل نظرية المجاميع  وصوله

 التي تضمن تحقيق ذلك الهدف. الضبابية وتطبيقاتها في مجال اإلنتاج هي إحدى الوسائل الكمية 

االتج .3 اإلنتاج واستخدام خط  في تحديد كمية  العلمية  األساليب  اعتماد  للتنبؤ ضرورة  الموسمية  بالعوامل  المعدل  اه 

 السيما ان طبيعة اإلنتاج على منتجات الشركة تتسم بموسمية االستهالك. 

يئة ضبابية وتطبيقاتها على الشركة لكونها تفتقر ضرورة إجراء مزيد من الدراسات فيما يتعلق بإدارة اإلنتاج في ب  .4

 اإلدارة.إلى أنظمة تستند إلى طرائق حديثة في  

ضرورة التوسع في استعمال منطق المجموعات الضبابية في مختلف البحوث التطبيقية لما يقدمه من حلول واقعية   .5

 ختلفة وبدقة كبيرة. إذ يتميز المنطق الضبابي بقدرته العالية على إيجاد الحلول للمشاكل الم

 

 

 

 

 

 



 Sudan A. Journal Research and                          مجلة السودان األكاديمية للبحوث والعلوم

Science  ISSN:1858-7852                                                                                     ISSN:1858-7860 
 Volume(12) Issue(2): October 2022      (2( العدد) 12المجلد)  2022أكتوبر                                                   

                                                                                       

180 
 

 قائمة المراجع : 

 أوًل المراجع العربية : 

مثنية   .1  ، هللا مصطفى  إنتاج 2010)  عبد  على  السيطرة  في  المضبب  والمنطق  التمييزية  الدالة  بين  مقارنة  م(. 

 (. 18المشروبات الغازية، المجلة العراقية للعلوم االحصائية ) 

2. ( باسم  عبد هللا   ، اإلسترات2016جاسم  بغداد  م(.  شركة  في  تطبيقي  بحث  الضبابي  المخزون  إلدارة  المثلى  يجية 

 (. 101( العدد )23مجلة العلوم االقتصادية واالدارية المجلد ) للمشروبات الغازية، 

عزيز .3 و  هللا  نعمة   ، والفخري  القادر  عبد  رائد   ، )حامد  يوسف  ذكاء  خدمة   م(.2011،  مشتركي  بيانات  تعدين 

 (. 19، المجلة العراقية للعلوم االحصائية ) ق المضبب والدالة التمييزية االنترنت باستخدام المنط

فا .4 والشرابيالطائي،  عباس  )ضل  الشرابي  سعد  نجالء  غير  2010،  زمنية  سلسلة  لنموذج  المضبب  المنطق  م(. 

 (. 18المراوحة مع التطبيق، المجلة العراقية للعلوم االحصائية ) 

 مشكالت البرمجة الخطية الضبابية ، جامعة بغداد. م(. 2017عاشور ، مروان عبد الحميد ) .5

  واألنحدار  المضببة المتغيرات في  م(. دراسة 2009طه ) علي  ھبة .م.، مالصباغأحمد و   طه الغنام ، د. محمد  .6

(  5المجلد )  ،واالقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت ، مجلة واالقتصاد اإلدارة كلية - تكريت المضبب جامعة المتعدد

 (. 14العدد ) 

)قاسم .7 اللطيف  عبد  زينب  د. عمر صابر ورشيد،  نظام طبي خبير2013،  بناء  بين   م(.  نظام مهجن  باستخدام 

 (. 25المنطق المضبب والشبكات العصبية االصطناعية مع التطبيق، المجلة العراقية للعلوم االحصائية )

 

 

 
  


