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1. Introduction 
The purpose of this subsystem is to recommend the user about the agricultural operations 

for the Artichoke crop. The system gives the next agricultural operation according to the 

farm current status. This document consists of 3 parts, domain knowledge, inference 

knowledge, and task knowledge. CommonKADS methodology [Wielinga, 1994] is used 

to represent these knowledge.  Sections 2, 3, and 4 present domain, inference, and task 

knowledge respectively. Section 5 presents the user interface, and section 6 presents the 

test cases. 

 

2. Domain Knowledge 
 

2.1 Domain Ontology  
The domain ontology defines the terms that can be used in the domain (domain terms), 

and the knowledge types that these terms have (domain typology, e.g., concept, attribute, 

value, relation).  
 
 
concept  plant; 
   properties: 
        

age: numeric  
      source of value: derived; 
      cardinality: single; 
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    last chemical spray date: numeric  
 
 
 
 

      source of value: user; 
               cardinality: single; 
 
 
concept  plantation; 
   properties: 
       date:  university ; 

source of value: data base; 
cardinality: single; 

        
 appearance:  { %٢٠، وجود نباتات غائبة بنسبة أقل من %٢٠طبيعى ،  وجود نباتات غائبة بنسبة أآبر من  } 

source of value: user; 
cardinality: single; 

 
 area: number 

source of value: data base; 
cardinality: single; 

 
concept  harvest; 
   properties: 
      date:  university ; 

source of value: derived; 
cardinality: single; 

 
concept  transplanting; 
   properties: 
       available:  {yes, no} ; 

source of value: user; 
cardinality: single; 

 
concept last_suggested operation; 
   properties: 
 value: universal 

source of value: database; 
cardinality: single; 
 

 
concept  operation; 
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   properties: 
       status:  {suggested, not suggested, cancelled}; 

source of value: drived; 
cardinality: single;  

  
 occurrence: { تم إلغائها، لم یتم عملها بعد، تم عملها   }; 

source of value: database, user; 
cardinality: single; 
default value: لم یتم عملها بعد  

 
 importance: { اختياریة، إجباریة   }; 

source of value: derived; 
cardinality: single;  

 
 application date:  universal; 

source of value: user; 
cardinality: single; 

 
 method: universal; 

source of value: drived; 
cardinality: single; 

 
 tool: universal; 

source of value: drived; 
cardinality: single; 

 
           material : universal; 

source of value: drived; 
cardinality: single; 
 

           quantity: universal; 
source of value: drived; 
cardinality: single; 
 

           period : universal; 
source of value: drived; 
cardinality: single; 
 

          importance: {اجاریة ، اختياریة} 
source of value: drived; 
cardinality: single; 
 

           day_time: universal; 
source of value: drived; 
cardinality: single; 
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    suggested_date: universal; 
source of value: derived; 
cardinality: single; 

 
 

      done_date: universal; 
source of value: user; 
cardinality: single; 

 

 
 
concept  soil; 
   properties: 
  type:  { متوسطة ، ثقيلة، خفيفة ،رملية ناعمة  }; 

source of value: data base; 
cardinality: single;  
 

       status: { ةمستویه ، غير مناسبة لزراعة المشتل ، توافر التقنية العلمية، غير مستوی  } 
source of value: data base; 
cardinality: multiple;  

 
         Ec:   

source of value: data base; 
cardinality: single;  
 
 

concept  climate; 
   properties: 
       temprature:   

    type: number 
source of value: database; 
cardinality: single;  
 

        humidity:   
    type: number 

source of value: database; 
cardinality: single;  
 

 
concept  water;   
  properties: 
         Eciw:   

source of value: data base; 
cardinality: single;  
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concept  organic manure;   
  properties: 
        exist:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single;  

 
 
 
 
        analyzed:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single;  

 
 
concept  event;   
  properties: 
 last occurrence date: date 

source of value: database; 
cardinality: single;  

 expected:{yes, no} 
source of value: database; 
cardinality: single;  

 occurred: {yes, no} 
source of value: database; 
cardinality: single;  

 
concept  weed;   
sub-type-of: event 
  properties: 
 

type: :  {ضيقة األوراق حولية ، عریضة حولية } 
source of value: user; 
cardinality: single;  

 
 
concept   number of true leaves greater than or equal 6 
sub-type-of: event 
 
concept  spray motor;   
  properties: 
         available:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single;  

 
concept  آلة العزیق;   
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  properties: 
         available:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single;  

 
concept  spray;   
  properties: 
         available:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single;  

 
concept  laser;   
  properties: 
         available:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single; 
 
 concept  fertilizer machine;   
  properties: 
         available:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single;  
 
concept  labour;   
  properties: 
         available:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single; 
 
 concept  transplanting;   
  properties: 
         available:  {yes, no } 

source of value: user; 
cardinality: single; 
 
 
concept  seeds;   
  properties: 

available: {yes, no} 
source of value: user; 
cardinality: single;  

 
concept  fruit;   
  properties: 
 status :  { ة القنابات ، غير مندمجة القناباتمندمج  } 

source of value: user; 
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       cardinality: single; 
 
  {نورة صغيرة ، نورة آبيرة} : نوع النورة

source of value: user; 
   cardinality: single; 

 
 
 number : قطر النورة

source of value: user; 
   cardinality: single; 
 
 

concept  irrigation;   
  properties: 
         system:  {flooding, sprinkler , drip } 

source of value: database; 
cardinality: single;  

 
 
concept  حرثه أولى; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  التزحيف; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  التسميد األساسى; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  حرثه ثانية; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 

 
concept  ١المقاومة الكيماویة للحشائش ; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  التسویة; 

sub-type-of: operation; 
importance: أختياریة; 
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concept  التخطيط; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  مسح الخطوط; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  ٢المقاومة الكيماویة للحشائش ; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  التكاثر أو الزراعة; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  الترقيع; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  ١العزیق ; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept  ١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ; 
sub-type-of: operation; 
importance: اختياریة; 

 
concept  ٢العزیق ; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept    الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٢; 
sub-type-of: operation; 
importance: اختياریة; 

 
concept      الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٣; 
sub-type-of: operation; 
importance: اختياریة; 
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concept  ٣العزیق .; 
sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept    المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى.; 
sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
concept    المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية; 
sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
 
concept  الحصاد; 

sub-type-of: operation; 
importance: إجباریة; 

 
 
relation:  SUGGEST; 
  argument-1: plantation, event, operation, plant, pods, soil;  
     argument-role: environment;  
  argument-2:  operation; 
     argument-role:  status of next operation; 
 
 
relation:  ASSIGN; 
  argument-1: plantation,  operation,  soil; 
     argument-role: observations;  
  argument-2: operation; 
     argument-role:  operation method; 
 
relation:  SUGGEST_DATE; 
  argument-1: last operation.done date; 
     argument-role: :  status of last operation;  
  argument-2: operation.sugessted_date; 
     argument-role:  operation method; 
 
 
 
 
 
2.2  Domain Model 
 
 domain-model:  suggestion model; 
     parts: tuple(suggest); 
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    axioms:  
 
session date - plantation date  = 10 
 لم یتم عملها بعد = occurance .حرثة أولى
 
suggest 
 .status = suggested .حرثة أولى
 
 
Plantation.Date > current_date  
Soil.type =  ثقيلة  
 تم عملها  = occurance .حرثة أولى
soil. Type /=  رملية ناعمة 
 لم یتم عملها بعد = occurrence .التزحيف
 
suggest 
 status = suggested .التزحيف
 
 
Plantation.Date > current_date  
Organic manure. Exist = yes 
Organic Manure. Analyzed = yes 
 تم عملها  = occurance .التزحيف
 لم یتم عملها بعد = occurrence .التسميد األساسى
 
suggest 
 status = suggested .التسميد األساسى
 
 
session date - plantation date  = 10 
 تم عملها = occurance .التسميد األساسى

ثانيةحرثة  . occurrence = لم یتم عملها بعد 
suggest 

ثانيةحرثة  . status = suggested. 
 
 
 
Plantation.Date > current_date  
 تم عملها = occurance .حرثة ثانية
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Weed. occured = yes 
Spray motor. Available = yes 
Labour. Available = no 
 available = no .آلة العزیق 
spray. Available = yes 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . occurrence = لم یتم عملها بعد 

 
suggest 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . status = suggested 

 
 
 
Plantation.Date > current_date  
Irrigation. system = flooding 
Soil. Status = غير مستویة 
And 
( ١المقاومة الكيماویة للحشائش .occurance = تم عملها 
) OR 
 تم عملها = occurance .حرثة ثانية)
١المقاومة الكيماویة للحشائش .status = cancelled 

) 
 
 لم یتم عملها بعد = occurrence .التسویة
suggest 
 status = suggested .التسویة
 
 
 
Plantation.Date > session_date  
( 
 تم عملها = occurance .التسویة
OR 
 status = cancelled .التسویة)
١المقاومة الكيماویة للحشائش . occurance = تم عملها 

) 
OR 
 تم عملها = occurance .حرثة ثانية)
١المقاومة الكيماویة للحشائش . status =cancelled 

)) 
 لم یتم عملها بعد = occurrence .التخطيط

TR/CLAES/239/2002.4 
 

11



 
suggest 
 status = suggested .التخطيط
 
 
 
Plantation.Date > session_date  
 تم عملها = occurance .التخطيط
 لم یتم عملها بعد = occurrence .مسح الخطوط
 
suggest 
 status = suggested .مسح الخطوط
 
 
 
Plantation.Date > session_date  
Weed. Occured = yes 
Weed. Type =  عریضة حولية and  ضيقة األوراق حولية 
Spray motor. Available = yes 
Labour. Available = no 
 available = no .آلة العزیق 
spray. Available = yes 
 تم عملها = status.مسح الخطوط
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . occurrence = لم یتم عملها بعد 

 
suggest 

٢مقاومة الكيماویة للحشائشال . status = suggested 
 
 
Seeds.available = yes 
(( 
 and تم عملها   = occurance .مسح الخطوط
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . status = cancelled 

)OR 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . occurrence =   تم عملها  

) 
ملها بعدلم یتم ع = occurrence .أعداد التقاوى  
 
suggest 
 status = suggested .أعداد التقاوى
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Soil.Ec <= 2 
Water. Eciw <=2 
 تم عملها = occurance .أعداد التقاوى
 لم یتم عملها بعد = occurrence .التكاثر أو الزراعة
 
Suggest 
 
 
 status = suggested .التكاثر أو الزراعة
 
 
Plant.age >30 
Plant.age <45 
Plantation. Appearance =  ٢٠وجود نباتات غائبة بنسبة أآبر من%  
Transplanting (الشتالت) . available = yes 
 تم عملها = Occurance .الزراعة
 لم یتم عملها بعد = occurrence .الترقيع
suggest 
 status = suggested .الترقيع
 
 
Weed. Occured = yes 
 ( 
اتم عمله = Occurance .الترقيع  OR 
( 
 status = cancelled And .الترقيع
 تم عملها = Occurance .الزراعة
)) 
plant age = 60 
١العزیق . occurrence = لم یتم عملها بعد 

 
suggest 
١العزیق . status = suggested 

 
 
 
plant age =  60   
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number of true leaves greater than or equal 6. occurred = yes 
١العزیق . Occurance = تم عملها 
 لم یتم عملها بعد = occurrence .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية   ١

suggest 
 status = suggested .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية   ١

 
 
plant age = 80   
 تم عملها = Occurance .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية   ١

لمعاملة الكيمائيةالدفع للتبكير با ٢     . occurrence = لم یتم عملها بعد 
 
suggest 
 status = suggested .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٢    
 
 
Weed. Occured = yes 
plant age = 90 
( 
 تم عملها = Occurance .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٢    
OR 
يمائيةالدفع للتبكير بالمعاملة الك ٢    ) . status = cancelled 
 تم عملها = Occurance .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ١    
)OR 
 status = cancelled .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ١    )
١العزیق . Occurance = تم عملها 

)) 
٢العزیق . occurrence = لم یتم عملها بعد 

 
suggest 
٢العزیق . status = suggested 

 
 
 
plant age = 100   
٢العزیق . occurrence = تم عملها 

 لم یتم عملها بعد = occurrence .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٣    
suggest 
 status = suggested .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٣    
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Weed. Occured = yes 
Labour. Available = yes 
دفع للتبكير بالمعاملة الكيمائيةال ٣     ) . occurrence = تم عملها 
OR 
 status = cancelled .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٣    )
٢العزیق . Occurance = تم عملها 

) 
plant age = 120 
٣العزیق . occurrence = لم یتم عملها بعد 

suggest 
٣العزیق . status = suggested 

 
 
Plant.age >60 
Plant.age <105 
Climate.temprature >=25 
Climate.temprature <=28 
Climate. Humidity >= 50% 
Climate. Humidity <=75 % 
Harvest.Date –Current Date >= 15 
Last_chemical_spray >= 5 days 
( 
 تم عملها = Occurance .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ١ 
OR 
( 
كير بالمعاملة الكيمائيةالدفع للتب ١ . status = cancelled 
١العزیق . Occurance = تم عملها 

) 
OR 
 تم عملها = Occurrence .المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
) 
 لم یتم عملها بعد = occurrence .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
suggest 
 status = suggested . للبياض الدقيقىالمقاومة الكيمائية الوقائية  
 
 
Plant.age >60 
Plant.age <105 
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( 
Aphids.exist = yes   
OR 
White_fly.exist = yes 
) 
Harvest.Date –Current Date >= 15 
Last_chemical_spray >= 5 days 
( 
 تم عملها = Occurance .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ١ 
OR 
( 
تبكير بالمعاملة الكيمائيةالدفع لل ١ . status = cancelled 
١العزیق . Occurance = تم عملها 

) 
OR 
الوقائية للبياض الدقيقى المقاومة الكيمائية   . Occurrence = تم عملها 
) 
 لم یتم عملها بعد = occurrence .المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
suggest 
ض الفيروسيةالمقاومة الكيمائية لألمرا   . status = suggested 
 
 
Plant age >= 120 
And 
(( 
Fruit . نورة صغيرة = نوع النورة 
Fruit.  5=<  قطر النورة cm 
Fruit.  10 >  قطر النورة cm 
) 
OR 
( 
Fruit . نورة آبيرة = نوع النورة 
Fruit.  10 =<  قطر النورة cm 
)) 
fruit. Status = مندمجة القنابات 
 لم یتم عملها بعد = occurrence .الحصاد
suggest 
 status = suggested .الحصاد
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domain-model:  assignment model; 
 part:  tuple(assign); 
 
 axioms: 
 

 &  status  = suggested :حرثه أولى
 ASSIGN 

 اجباریة = Importance .حرثه أولى
ى    = method :حرثه أول اف  مع مالحظة ان تكون األرض متو    سطة الجف الحرث فى األتجاه    

  سم٢٥-٢٠الطولى للحرث بعمق 
) حصان٤٥(جرار + المحراث الحفار  = tool.حرثه أولى  
 period = 80 minute/feddan .حرثه أولى

 
 

ثانيةحرثه  : status  = suggested  & 
 ASSIGN 

ثانيةحرثه  . Importance = اجباریة 
ية حرثه   ثان : method = و    اف   مع مالحظة ان تك ن األرض متوسطة الجف اه      الحرث فى األتج

  سم٣٠-٢٥المتعامد  للحرثة األولى بعمق 
ثانيةحرثه  .tool =  حصان٤٥(جرار + المحراث الحفار (  
ثانيةحرثه  . period = 60 minute/feddan 

 
 
 

   status  = suggested :التزحيف
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التزحيف
  فى األتجاه الطولى للحقلالتزحيف = method :التزحيف 
زحافة+ جرار  = Tool .التزحيف  
 period = = 50-60 minute/feddan.التزحيف

 
 

   status  = suggested :التسميد األساسى
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التسميد األساسى
م نثر بقية األ      = method :التسميد األساسى    ى األرض ث بلدى عل ثر السماد ال سمدة ن

 الكيمائية أو خلط السماد البلدى و بقية األسمدة الكيمائية ثم النثر على األرض
 

 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Fertilizer_machine.available = yes 
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 ASSIGN 
 period = = 50-60 minute/feddan.التسميد األساسى
ضوىماآينة نثر السماد الع = tool.التسميد األساسى  
 

 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Fertilizer_machine.available = no 
 ASSIGN 
 period = = 4 labouurs/day/feddan.التسميد األساسى
 یدوى= tool.التسميد األساسى
 
 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Soil.type = رملية 
 ASSIGN 
سوبر فوسفات+ سلفات نشادر + السماد البلدى  = material.التسميد األساسى  
فدان/  آجم ٢٥٠+ فدان /  آجم ١٠٠+ فدان /٣م٤٠ = qty.التسميد األساسى  
 
 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Soil.type = متوسطة 
 ASSIGN 
سوبر فوسفات+السماد البلدى  = material.التسميد األساسى  
فدان/  آجم ٢٥٠+فدان /٣م٣٠ = qty.التسميد األساسى  
 
 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Soil.type = ثقيلة 
 ASSIGN 
سوبر فوسفات+السماد البلدى  = material.التسميد األساسى  
فدان/  آجم ٢٠٠+فدان /٣م٢٠ = qty.التسميد األساسى  
 
 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Weed. Type =  عریضة حولية  
 ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . Importance = اختياریة 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . material = اللينورون 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . qty = فدان/آجم١  
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١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

ASSIGN 
١شالمقاومة الكيماویة للحشائ . material = الترفالن 

١المقاومة الكيماویة للحشائش . qty = فدان/ لتر١  
 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area <= 1  
 ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 

 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area > 1  
 ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = موتور الرش 

 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   
١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 

ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش   .period = فدان/ عامل٢/ دقيقة١٢٠  

 
١ویة للحشائشالمقاومة الكيما : status  = suggested   

١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = موتور الرش 
ASSIGN 

١المقاومة الكيماویة للحشائش .period = فدان/ عامل٤/ دقيقة٣٠  
 status  = suggested :التسویة
  laser. available = yes 
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التسویة
  یتم عمل ميزانية شبكية بتقسيم األرض الى مربعات متساویة = method .التسویة

 األضالع ، بعد ذلك یتم عمل خریطة للحفر و الردم و یلى ذلك أستخدام جهاز الليزر للتسویة
 
جهاز الليزر+ جرار  = tool.التسویة  
فدان/ دقيقة ٣٠ = period.التسویة  
 status  = suggested :التسویة
  laser. available = no 
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 ASSIGN 
ى          = method .التسویة  تمادا عل ة بالجرار للتسویة أع ة التسویة الملحق  تستخدم ال

 خبرة السائق فى التسویة ، آذلك قد تستخدم القصابية التى یجرها الثيران ألداء هذا العمل
قصابية+ جرار  = tool.التسویة  
فدان/ دقيقة ٦٠ = period.التسویة  
 
 

٢ائشالمقاومة الكيماویة للحش : status  = suggested   
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . Importance = اختياریة 
يماویة للحشائش    ة الك ٢المقاوم . method =    يز المطلوب ثم ملء ألة تحضير الترآ

 الرش ثم رش األرض
 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Weed. Type =  عریضة حولية  
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . material = اللينورون 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . qty = فدان/آجم١  

 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Weed. Type = ضيقة األوراق حولية 
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . material = الترفالن 

٢يماویة للحشائشالمقاومة الك . qty = فدان/ لتر١  
 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area <= 1  
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 

 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area > 1  
 ASSIGN 

٢لكيماویة للحشائشالمقاومة ا .tool = موتور الرش 
 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   
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٢المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 
ASSIGN 

٢المقاومة الكيماویة للحشائش   .period = فدان/ عامل٢/ دقيقة١٢٠  
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   
٢المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = موتور الرش 

ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش .period = فدان/ عامل٤/ دقيقة٣٠  

 
 
 &  status  = suggested :التخطيط
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التخطيط
= method .التخطيط  ة التخطيط بحيث یكون عرض الخط     م و تجرى ١ تضبط أل
تخطيطعملية ال  
جرار+ الة التخطيط  = tool.التخطيط  
فدان/  دقيقة ٦٠ = period.التخطيط  
 
 &  status  = suggested :مسح الخطوط
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .مسح الخطوط
یقوم العمال بمسح الخطوط و خاصة الجانب الذى سوف  = method.مسح الخطوط

  بدایات و نهایات الخطوطیتم الزراعة فيهو تعميق قاع الخط و تسليك
 
یوم/  عامل٢/  ساعات ٦ = period.مسح الخطوط  
 فؤوس بعدد العمال = tool.مسح الخطوط
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area < = 1 
Soil.status = غير مناسبة لزراعة المشتل 
Assign 
 اجباریة = Importance .أعداد التقاوى
 تجزئة األمهات = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+ سكاآين + فوؤس  = tool.أعداد التقاوى  
 بنليت أو فيتافاآس ثيرم أو اندول حمض الخليك = material.أعداد التقاوى
 جم ٢( جزء فى المليون٣٠فدان أو / جم١٠فدان أو / جم١٠  = Qty .أعداد التقاوى

)فدان/   
 
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
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Soil.status = مناسبة لزراعة المشتل 
Assign 
 التربية فى المشتل = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+ سكاآين + فوؤس  = tool.أعداد التقاوى  
 نترات النشادر = Material .أعداد التقاوى
فدان/ آجم٥٠ = Qty .أعداد التقاوى  
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
Soil.status = غير مناسبة لزراعة المشتل 
Assign 
 بواسطة الخلفات = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+  فوؤس  = tool.أعداد التقاوى  
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
Soil.status = توافر التقنية العلمية 
Assign 
 زراعة األنسجة = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+ معمل جاهز  = tool.أعداد التقاوى  
 
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
Soil.status = توافر التقنية العلمية 
Assign 
 التكاثر بالبذرة الحقيقية = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+ أوانى للزراعة  = tool.أعداد التقاوى  
 
 
ةالزراع : status  = suggested   

irrigation.system = flooding 
ASSIGN 
 اجباریة = Importance .الزراعة
زراعة  زراعة فى ارض متوسطة فى رطوبتها و یتم الرى بعد    = method.ال تم ال ت

زراعة مباشرة و خاصة فى االراضى الثقيلة بحيث یكون السطح المقطوع فى حالة تجزئة                 ال
اه م     اتفى اتج  سم على الجهة     ١٠٠ الى   ٨٠جرى الماءو تكون المسافة بين الجورحوالى       االمه

 البحریة من الخط
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   status  = suggested :الزراعة
irrigation.system = drip 
ASSIGN 
زراعة  يوم السابق للزراعة و یتم تشغيل نظام      = method.ال روى االرض فى ال  ت

 ١٠ فى جور بجوار النقطات على بعد حوالى الرى بالتنقيط لمدة نصف ساعة ثم تتم الزراعة
 سم ثم یتم تشغيل نظام الرى لمدة نصف ساعة اخرى

 
 
   status  = suggested :الزراعة
irrigation.system = sprinkler 
ASSIGN 
زراعة  زراعة ثم تتم الزراعة فى       = method.ال يوم السابق لل روى االرض فى ال ت

  سم و یتم الرى بعد الزراعة مباشرة١٠٠جور و تكون المسافة بين الجور 
 
 
   status  = suggested :الزراعة
ASSIGN 
یوم/فدان/ فرد٣ = period.الزراعة  
 یدوى = tool.الزراعة
 
 
   status  = suggested :الزراعة
 تجزئة االمهات = method.اعداد التقاوى
ASSIGN 
فدان/  قطعة ٤٠٠٠ = material.الزراعة  
 
   status  = suggested :الزراعة
 التربية فى المشتل= method.اعداد التقاوى
ASSIGN  
= material.الزراعة فدان/  شتلة ٤٠٠٠   
 
 
   status  = suggested :الزراعة
 بواسطة الخلفات = method.أعداد التقاوى
ASSIGN  
= material.الزراعة فدان/  خلفة ٤٠٠٠   
 
 
   status  = suggested :الزراعة

قاوىاعداد الت .method =التكاثر بالبذرة الحقيقية 
ASSIGN  
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= material.الزراعة فدان/  جم بذرة ٢٥٠-٢٠٠   
 
 
 &  status  = suggested :الترقيع
ASSIGN 
 اختياریة = Importance .الترقيع
يع  تجة من نفس الصنف بحيث       = method.الترق بة بشتالت من زراعة الجور الغائ
  الغرضتكون مزروعة فى أصص معدة لهذا
یوم/فدان/ فرد٢ = period.الترقيع  
 شتالت بعدد الجور الغائبة =material.الترقيع
 فى الصباح الباآر = Day_time .الترقيع
 
١العزیق : status  = suggested  & 

ASSIGN 
١العزیق . Importance = اختياریة 
١العزیق  .method =       تخلص من الحشائش و نقل جزء م تم ال أس ی ن بأستخدام الف

ى الریشة العمالة          بطالة إل و ذلك لجعل النباتات بعد العزقة الثانية        ) ریشة الزراعة ( الریشة ال
مع مالحظة ان تكون فى وسط الخطوط و یجب تفادى تقطيع جذور النباتات المنتشرة فى التربة 

 األرض متوسطة الجفاف
 
 
١العزیق : status  = suggested   
 Available = yes .الة عزیق
ASSIGN 
١العزیق .tool =  الة عزیق 
١العزیق .period = فدان/یوم/ فرد١  

 
١العزیق : status  = suggested   
 Available = no .الة عزیق
ASSIGN 
١العزیق .tool = فأس 
١العزیق .period = فدان/یوم/ فرد٤  

 
 
٢العزیق : status  = suggested  & 

ASSIGN 
٢العزیق . Importance = اختياریة 
٢العزیق  .method =       تم التخلص من الحشائش و نقل جزء من أس ی بأستخدام الف

ى الریشة العمالة          بطالة إل و ذلك لجعل النباتات بعد العزقة الثانية        ) ریشة الزراعة ( الریشة ال
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مع مالحظة ان تكون فى وسط الخطوط و یجب تفادى تقطيع جذور النباتات المنتشرة فى التربة 
 األرض متوسطة الجفاف

 
 

٢لعزیقا : status  = suggested   
 Available = yes .الة عزیق
ASSIGN 
٢العزیق .tool =  الة عزیق 
٢العزیق .period = فدان/یوم/ فرد١  

 
٢العزیق : status  = suggested   
 Available = no .الة عزیق
ASSIGN 
٢العزیق .tool = فأس 
٢العزیق .period = فدان/یوم/ فرد٤  

 
 
 
 
٣العزیق : status  = suggested  & 

ASSIGN 
٣العزیق . Importance = اختياریة 
٣العزیق  .method =         ل جزء من تخلص من الحشائش و نق تم ال أس ی بأستخدام الف

ى الریشة العمالة          بطالة إل و ذلك لجعل النباتات بعد العزقة الثانية        ) ریشة الزراعة ( الریشة ال
لمنتشرة فى التربةفى وسط الخطوط و یجب تفادى تقطيع جذور النباتات ا  

 
 
٣العزیق : status  = suggested   
 Available = yes .الة عزیق
ASSIGN 
٣العزیق .tool =  الة عزیق 
٣العزیق .period = فدان/یوم/ فرد١  

 
٣العزیق : status  = suggested   
 Available = no .الة عزیق
ASSIGN 
٣العزیق .tool = فأس 
٣العزیق .period = فدان/یوم/ فرد٤  
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١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested  & 
ASSIGN 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . Importance = اختياریة 
ير بالمعاملة الكيمائية   ع للتبك ١الدف .method =  یحضر المحلول المستخدم للرش فى وعاء

يز    ية من       ١٠٠بترآ يون ،  تحضير آم ى  ٥٠ جزء فى المل تر من المحلول ، ثم  ١٠٠ أل  ل
 ترش األوراق السفلى و العليا حتى بدایة تساقط قطرات المحلول

 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  .day_time =  فى الصباح الباآر 

 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .material = الجبرالين 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .qty = رشة/نفدا/ جم١٥-١٠  

 
 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   
Spray_motor.available = yes 
ASSIGN 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = spray_ motor 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  دقيقة ٣٠/  فرد ٤  

 
 

 
١ائيةالدفع للتبكير بالمعاملة الكيم  status  = suggested   

Spray_motor.available = no 
ASSIGN 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = manual_sprayer 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  ساعات ٣/  فرد ٢  

 
 

٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested  & 
ASSIGN 

٢دفع للتبكير بالمعاملة الكيمائيةال . Importance = اختياریة 
 

ير بالمعاملة الكيمائية   ع للتبك ٢الدف .method =  یحضر المحلول المستخدم للرش فى وعاء
يز    يون ،  تحضير آمية من             ١٠٠بترآ  لتر من المحلول ، ثم       ١٥٠ ألى   ١٠٠ جزء فى المل

طرات المحلولترش األوراق السفلى و العليا حتى بدایة تساقط ق  
 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .day_time =  فى الصباح الباآر 

 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .material = الجبرالين 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .qty = رشة/فدان/ جم١٥-١٠  
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٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   
Spray_motor.available = yes 
ASSIGN  

٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = spray_ motor 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  دقيقة ٣٠/  فرد ٤  

 
 

 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   

Spray_motor.available = no 
ASSIGN  

٣فع للتبكير بالمعاملة الكيمائيةالد . Importance = اختياریة 
 

٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = manual_sprayer 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  ساعات ٣/  فرد ٢  

 
 
 
 

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested  & 
ASSIGN  

 
ية   الدف  ة الكيمائ ير بالمعامل ٣ع للتبك .method=  یحضر المحلول المستخدم للرش فى

يز      ية من               ١٠٠وعاء بترآ يون ،  تحضير آم  لتر من    ١٥٠ ألى   ١٠٠ جزء فى المل
 المحلول ، ثم ترش األوراق السفلى و العليا حتى بدایة تساقط قطرات المحلول

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .day_time =  الصباح الباآرفى  
 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .material = الجبرالين 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .qty = رشة/فدان/ جم١٥-١٠  

 
 

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   
Spray_motor.available = yes 
ASSIGN  

٣ئيةالدفع للتبكير بالمعاملة الكيما . tool = spray_ motor 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  دقيقة ٣٠/  فرد ٤  

 
 

 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   

Spray_motor.available = no 
ASSIGN  

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = manual_sprayer 
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٣بكير بالمعاملة الكيمائيةالدفع للت .period = فدان/  ساعات ٣/  فرد ٢  
 

 
 

 &  status  = suggested المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
ASSIGN  

يقى        ياض الدق ية للب ية الوقائ ة الكيمائ  یجهز المحلول بالترآيز السابق = method.المقاوم
رش األسطح العليا و السفلى لألوراق حتى بدایة تساقط المحلول           ذآره  ، یكون الرش بحيث یغطى محلول ال        

 من على األوراق
يقى     ياض الدق ية للب ية الوقائ ة الكيمائ باآر أو   = day_time.المقاوم باح ال الص

 المساء
 
 

   status  = suggested المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
Plantation.area <=1 
 

ASSIGN  
قاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقىالم   . Importance = اجباریة 

 tool = manual sprayer.المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
فدان/ ساعات٤/ فرد٢ = period المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى    
 

 
 

   status  = suggested المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
Plantation.area >1 

ASSIGN  
 tool = motor sprayer.المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
فدان/ دقيقة٣٠/ فرد٣ = period المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى    
 

 

 
 &  status  = suggested المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى ١ 
ASSIGN  

المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى١    material  =  الكبریت الميكرونى أو
 الكاراثين

 = qty المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  ١
فدان /  لتر ماء ١٠٠/  جم ٥٠فدان أو /  لتر ماء ١٠٠/ جم٢٥٠   
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المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى٢  status  = suggested  & 

ASSIGN  
يقى   ٢   ياض الدق ية للب ية الوقائ ة الكيمائ المقاوم    .material  =  بل أو الداآون

 الكاراثين
 = qty المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  ٢
فدان /  لتر ماء ١٥٠/  جم ٧٥فدان أو /  لتر ماء ١٥٠/ جم٣٧٥   
 
 

ياض الدقيقىالمقاومة الكيمائية الوقائية للب٣  status  = suggested  & 
ASSIGN  

ة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى ٣   المقاوم    .material  =  أو ٣١١آوبروزان 
  آومابروب  أو الكاراثين

 = qty المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  ٢
 ١٠٠فدان أو  /  لتر ماء ٢٠٠/ جم٥٠٠فدان أو/  لتر ماء ٢٠٠/ جم٥٠٠ 

فدان /  لتر ماء ٢٠٠/ جم   
 
 

 status = suggested .المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
ASSIGN  

 اجباریة = importance.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية
 یجهز المحلول بالترآيز السابق ذآره = method.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  

ول الرش األسطح العليا و السفلى لألوراق حتى بدایة تساقط المحلول من                ، یكون الرش بحيث ی        غطى محل
 على األوراق

 الصباح الباآر أو المساء = day_time.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية    
 

   status  = suggested المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية
Plantation.area <=1 
 

ASSIGN  
مة الكيمائية لألمراض الفيروسيةالمقاو .tool = manual sprayer 

فدان/ ساعات٤/ فرد٢ = period المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
 

 
 

   status  = suggested المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية
Plantation.area >1 
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ASSIGN 
 tool = motor sprayer.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
فدان/ دقيقة٣٠/ فرد٣ = period المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
 

 
١المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية status  = suggested   

ASSIGN 
١المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية .material =  ٥٠أو أآتيليك %  ٥٧المالثيون%  

١وسيةالمقاومة الكيمائية لألمراض الفير .qty = 
فدان/  لتر ماء ١٠٠ / ٣ سم٣٠٠فدان أو /  لتر ماء ١٠٠ / ٣ سم٢٥٠   
 
 
 

٢المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية status  = suggested   
ASSIGN 

٢المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية .material =  ٥٠أو أآتيليك %  ٥٧المالثيون%  
٢يةالمقاومة الكيمائية لألمراض الفيروس .qty = 

فدان/  لتر ماء ١٥٠ / ٣ سم٤٥٠فدان أو /  لتر ماء ١٥٠ / ٣ سم٣٧٥   
 
 

٣المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية status  = suggested   
ASSIGN 

٣المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية .material =  ٥٠أو أآتيليك %  ٥٧المالثيون%  
٣المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية .qty = 

فدان/  لتر ماء ٢٠٠ / ٣ سم٦٠٠فدان أو /  لتر ماء ٢٠٠ / ٣ سم٥٠٠   
 
 status = suggested .الحصاد
 

ASSIGN 
 اجباریة = importance.الحصاد

 
 سم ، ١٥-٥تقطع النورات بسكين حاد بجزء من الحامل النورى یتراوح بين  = Method .الحصاد

الجمع البالستيكية و ال تلقى على األرض و تنقل إلى و توضع النورات برفق بعد جمعها فى عبوات 
 مكان التعبئة
 فى الصباح الباآر = day_time.الحصاد
 سكين و عبوات بالستيك = tool.الحصاد
یوم/فدان/  فرد٣ = period.الحصاد  
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domain-model:  suggest_date model; 
 part:  tuple(suggest_date); 
 
 axioms: 
 
 .status = suggested .حرثة أولى
Suggest_date 
 Suggested_date =.plantation_date - 10 .حرثة أولى
 
 
 status = suggested .التزحيف
plantation_date – session_date <=1 
 done_date <=session_date.حرثة أولى
Suggest_date 
 suggested date= session_date .التزحيف
 
 status = suggested .التزحيف
plantation_date – session_date >1 
 done_date <=session_date.حرثة أولى
Suggest_date 
 done_date +3.حرثة أولى =suggested date .التزحيف
 
 
 status = suggested .التسميد األساسى
plantation_date – session_date <=1 
Suggest_date 
حيفالتز =Suggested_date .التسميد األساسى .done_date  
 
 
 
 status = suggested .التسميد األساسى
plantation_date – session_date >1 
Suggest_date 
 done_date  +1.التزحيف =Suggested_date .التسميد األساسى
 
 

ثانيةحرثة  . status = suggested. 
Suggest_date 

ثانيةحرثة  . Suggested_date=لتسميد األساسى.done_date  +4 
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١المقاومة الكيماویة للحشائش . status = suggested 

Suggest_date 
١المقاومة الكيماویة للحشائش .suggested_date =  ثانيةحرثة .done_date +1 

 
 
 
 status = suggested .التسویة
١المقاومة الكيماویة للحشائش .occurance = تم عملها 

Suggest_date 
١قاومة الكيماویة للحشائشالم = suggested_date.التسویة .done_date + 1 
 
 
 
 status = suggested .التسویة
 تم عملها = occurance .حرثة ثانية
١المقاومة الكيماویة للحشائش .status = cancelled 

Suggest_date 
 done_date +1 .حرثة ثانية  = suggested_date.التسویة
 
 
 
 
 تم عملها = occurance .التسویة
 status = suggested .التخطيط
Suggest_date 
 done_date +1.التسویة = suggested_date.التخطيط
 
 
 
 status = suggested .التخطيط
 status = cancelled .التسویة 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . occurance = تم عملها 

Suggest_date 
١المقاومة الكيماویة للحشائش = Suggested_date .التخطيط . done_date +1 
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 status = suggested .التخطيط
 تم عملها = occurance .حرثة ثانية
١المقاومة الكيماویة للحشائش . status =cancelled 

Suggest_date 
 done_date +1 .حرثة ثانية = Suggested_date .التخطيط
 
 
 
 تم عملها = occurance .التخطيط
 status = suggested .مسح الخطوط
Suggest_date 
 Done_date +1 .مسح الخطوط = suggested_date .مسح الخطوط
 
 
 
 تم عملها = status.مسح الخطوط
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . status = suggested 

 
Suggest_date 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . suggested_date = مسح الخطوط.done_date +1 

 
 
 status = suggested .أعداد التقاوى
  تم عملها   = occurance .مسح الخطوط
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . status = cancelled 

Suggest_date 
 Done_date +1 .مسح الخطوط  = Suggested_date .أعداد التقاوى
 
 
 
 status = suggested .أعداد التقاوى
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . occurrence =   تم عملها  

Suggest_date 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش = Suggested_date .أعداد التقاوى . done_date +5 
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 status = suggested .التكاثر أو الزراعة
 تم عملها = occurance .أعداد التقاوى
Suggest_date 
 done_date. أعداد التقاوى  = Suggested_date .التكاثر أو الزراعة
 
 
 status = suggested .الترقيع
 تم عملها = Occurance .الزراعة
Suggest_date 
 done_date +35.الزراعة = Suggested_date .الترقيع
 
 
 
١العزیق . status = suggested 

Suggest_date 
١العزیق .suggested_date = الزراعة.done_date +60 

 
 
 
 status = suggested .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية   ١
١العزیق . Occurance = تم عملها 

 
Suggest_date 
١العزیق = suggested_date .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية   ١ .done_date +4 

 
 
 
 status = suggested .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية   ١
١العزیق . status = cancelled 

 
Suggest_date 
ة الكيمائيةالدفع للتبكير بالمعامل   ١ . suggested_date = الزراعة.done_date +4 

 
 
 status = suggested .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٢    
Suggest_date 
 done_date +80.الزراعة  = Suggested_date .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٢    
 
٢العزیق . status = sugessted 
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Suggest_date 
٢العزیق . suggested_date = الزراعة.done_date +90 

 
 
 status =suggessted .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٣    
Suggest_date 
 
 done_date +100.الزراعة = Suggested_date .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ٣    
 
 
٣العزیق . . status =suggessted 

Suggest_date 
٣العزیق . suggested_date = الزراعة.done_date +120 

 
 
 تم عملها = Occurance .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ١
 status = suggested .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
Suggest_date 
المعاملة الدفع للتبكير ب ١  = Suggested_date .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى 1 
 Done_date + 5 .الكيمائية
 
 
 status = cancelled .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية ١
١العزیق  Occurance = تم عملها 

 status = suggested .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى 1 
Suggest_date 
١العزیق  = Suggested_date .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  1 . Done_date + 4 
 
 
١العزیق  status = cancelled 

 status = suggested .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى 1 
Suggest_date 
 + Done_date .الزراعة  = Suggested_date .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى1  
60 
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الوقائية للبياض الدقيقىالمقاومة الكيمائية  2 . status = suggested 
Suggest_date 
 done_date +85.الزراعة  = Suggested_date .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى 1 
 
 
 تم عملها = Occurance .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية 2
 status = suggested .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى 2 
Suggest_date 
الدفع للتبكير بالمعاملة  Suggested_date =  2 .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى 2 
 Done_date + 5 .الكيمائية
 
 
 status = cancelled .الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية 3
 status = suggested .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى 3
Suggest_date 
 + Done_date .الزراعة  = Suggested_date .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  3
100 
 
 
 status = suggested .المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية 1
Suggest_date 
لكيمائية الوقائية المقاومة ا suggested_date =  1.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية 1
 done_date +5.للبياض الدقيقى
 
 status = suggested .المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية 2
Suggest_date 
المقاومة الكيمائية الوقائية  suggested_date =  2.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية 2
 done_date +5 +4.للبياض الدقيقى
 
 
 status = suggested .الحصاد
suggest_date 
 done_date +120.الزراعة =Suggested_date .الحصاد
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domain-model:  detailed operation model; 
part:  tuple(detailed operation); 
 
 

 &  status  = suggested :حرثه أولى
 ASSIGN 

 اجباریة = Importance .حرثه أولى
ى    = method :حرثه أول اف   مع مالحظة    ان تكون األرض متوسطة الجف الحرث فى األتجاه    

  سم٢٥-٢٠الطولى للحرث بعمق 
) حصان٤٥(جرار + المحراث الحفار  = tool.حرثه أولى  
 period = 80 minute/feddan .حرثه أولى

 
 

ثانيةحرثه  : status  = suggested  & 
 ASSIGN 

ثانيةحرثه  . Importance = اجباریة 
ية حرثه   ثان : method =     اف اه      مع مالحظة ان تكون األرض متوسطة الجف الحرث فى األتج

  سم٣٠-٢٥المتعامد  للحرثة األولى بعمق 
ثانيةحرثه  .tool =  حصان٤٥(جرار + المحراث الحفار (  
ثانيةحرثه  . period = 60 minute/feddan 

 
 
 

   status  = suggested :التزحيف
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التزحيف
لتزحيفا  : method = فى األتجاه الطولى للحقلالتزحيف  
زحافة+ جرار  = Tool .التزحيف  
 period = = 50-60 minute/feddan.التزحيف

 
 

   status  = suggested :التسميد األساسى
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التسميد األساسى
ى األ     = method :التسميد األساسى    بلدى عل ثر السماد ال م نثر بقية األسمدة  ن رض ث

 الكيمائية أو خلط السماد البلدى و بقية األسمدة الكيمائية ثم النثر على األرض
 

 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Fertilizer_machine.available = yes 
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 ASSIGN 
 period = = 50-60 minute/feddan.التسميد األساسى
نة نثر السماد العضوىماآي = tool.التسميد األساسى  
 

 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Fertilizer_machine.available = no 
 ASSIGN 
 period = = 4 labouurs/day/feddan.التسميد األساسى
 یدوى= tool.التسميد األساسى
 
 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Soil.type = رملية 
 ASSIGN 

ألساسىالتسميد ا .material =  سوبر فوسفات+ سلفات نشادر + السماد البلدى  
فدان/  آجم ٢٥٠+ فدان /  آجم ١٠٠+ فدان /٣م٤٠ = qty.التسميد األساسى  
 
 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Soil.type = متوسطة 
 ASSIGN 
سوبر فوسفات+السماد البلدى  = material.التسميد األساسى  

األساسىالتسميد  .qty = فدان/  آجم ٢٥٠+فدان /٣م٣٠  
 
 
   status  = suggested :التسميد األساسى
Soil.type = ثقيلة 
 ASSIGN 
سوبر فوسفات+السماد البلدى  = material.التسميد األساسى  
فدان/  آجم ٢٠٠+فدان /٣م٢٠ = qty.التسميد األساسى  
 
 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Weed. Type =  عریضة حولية  
 ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . Importance = اختياریة 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . material = اللينورون 
١المقاومة الكيماویة للحشائش . qty = فدان/آجم١  
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١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

ASSIGN 
١ الكيماویة للحشائشالمقاومة . material = الترفالن 

١المقاومة الكيماویة للحشائش . qty = فدان/ لتر١  
 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area <= 1  
 ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 

 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area > 1  
 ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = موتور الرش 

 
 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   
١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 

ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش   .period = فدان/ عامل٢/ دقيقة١٢٠  

 
١المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   
١المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = موتور الرش 

ASSIGN 
١المقاومة الكيماویة للحشائش .period = فدان/ عامل٤/ دقيقة٣٠  
 status  = suggested :التسویة
  laser. available = yes 
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التسویة
  یتم عمل ميزانية شبكية بتقسيم األرض الى مربعات متساویة = method .التسویة

 األضالع ، بعد ذلك یتم عمل خریطة للحفر و الردم و یلى ذلك أستخدام جهاز الليزر للتسویة
 
جهاز الليزر+ جرار  = tool.التسویة  
فدان/ دقيقة ٣٠ = period.التسویة  
 status  = suggested :التسویة
  laser. available = no 
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 ASSIGN 
ى          = method .التسویة  تمادا عل ة بالجرار للتسویة أع ة التسویة الملحق  تستخدم ال

 خبرة السائق فى التسویة ، آذلك قد تستخدم القصابية التى یجرها الثيران ألداء هذا العمل
قصابية+ جرار  = tool.التسویة  
فدان/ دقيقة ٦٠ = period.التسویة  
 
 

٢مة الكيماویة للحشائشالمقاو : status  = suggested   
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . Importance = اختياریة 
يماویة للحشائش    ة الك ٢المقاوم . method =    يز المطلوب ثم ملء ألة تحضير الترآ

 الرش ثم رش األرض
 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Weed. Type =  عریضة حولية  
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . material = اللينورون 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . qty = فدان/آجم١  

 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Weed. Type = ضيقة األوراق حولية 
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . material = فالنالتر  
٢المقاومة الكيماویة للحشائش . qty = فدان/ لتر١  

 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area <= 1  
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 

 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   

Plantation.area > 1  
 ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = موتور الرش 

 
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   
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٢المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = رشاشة یدویة 
ASSIGN 

٢المقاومة الكيماویة للحشائش   .period = فدان/ عامل٢/ دقيقة١٢٠  
 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش : status  = suggested   
٢المقاومة الكيماویة للحشائش .tool = موتور الرش 

ASSIGN 
٢المقاومة الكيماویة للحشائش .period = فدان/ عامل٤/ دقيقة٣٠  

 
 
 &  status  = suggested :التخطيط
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .التخطيط
= method .التخطيط  ة التخطيط بحيث یكون عرض الخط    م و تجرى  ١ تضبط أل

 عملية التخطيط
جرار+ الة التخطيط  = tool.التخطيط  
فدان/  دقيقة ٦٠ = period.التخطيط  
 
 &  status  = suggested :مسح الخطوط
 ASSIGN 
 اجباریة = Importance .مسح الخطوط
یقوم العمال بمسح الخطوط و خاصة الجانب الذى سوف  = method.مسح الخطوط

  قاع الخط و تسليك بدایات و نهایات الخطوطیتم الزراعة فيهو تعميق
 
یوم/  عامل٢/  ساعات ٦ = period.مسح الخطوط  
 فؤوس بعدد العمال = tool.مسح الخطوط
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area < = 1 
Soil.status = غير مناسبة لزراعة المشتل 
Assign 
 اجباریة = Importance .أعداد التقاوى
 تجزئة األمهات = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+ سكاآين + فوؤس  = tool.أعداد التقاوى  
 بنليت أو فيتافاآس ثيرم أو اندول حمض الخليك = material.أعداد التقاوى
 جم ٢( جزء فى المليون٣٠فدان أو / جم١٠فدان أو / جم١٠  = Qty .أعداد التقاوى

)فدان/   
 
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
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Soil.status = مناسبة لزراعة المشتل 
Assign 
 التربية فى المشتل = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+ سكاآين + فوؤس  = tool.أعداد التقاوى  
 نترات النشادر = Material .أعداد التقاوى
فدان/ آجم٥٠ = Qty .أعداد التقاوى  
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
Soil.status = غير مناسبة لزراعة المشتل 
Assign 
 بواسطة الخلفات = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+  فوؤس  = tool.أعداد التقاوى  
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
Soil.status = توافر التقنية العلمية 
Assign 

التقاوىأعداد  .method = زراعة األنسجة 
عربة نقل+ معمل جاهز  = tool.أعداد التقاوى  
 
 
 status = suggested.أعداد التقاوى
Plantation.area > 1 
Soil.status = توافر التقنية العلمية 
Assign 
 التكاثر بالبذرة الحقيقية = method.أعداد التقاوى
عربة نقل+ أوانى للزراعة  = tool.أعداد التقاوى  
 
 
   status  = suggested :الزراعة
irrigation.system = flooding 
ASSIGN 
 اجباریة = Importance .الزراعة
زراعة  زراعة فى ارض متوسطة فى رطوبتها و یتم الرى بعد    = method.ال تم ال ت

زراعة مباشرة و خاصة فى االراضى الثقيلة بحيث یكون السطح المقطوع فى حالة تجزئة                 ال
اه مجرى الماءو تكون المسافة بين الجورحوالى            اتفى اتج  سم على الجهة     ١٠٠ الى   ٨٠االمه

 البحریة من الخط
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   status  = suggested :الزراعة
irrigation.system = drip 
ASSIGN 
زراعة  يوم السابق للزراعة و یتم تشغيل نظام      = method.ال روى االرض فى ال  ت

 ١٠عة ثم تتم الزراعة فى جور بجوار النقطات على بعد حوالى الرى بالتنقيط لمدة نصف سا
 سم ثم یتم تشغيل نظام الرى لمدة نصف ساعة اخرى

 
 
   status  = suggested :الزراعة
irrigation.system = sprinkler 
ASSIGN 
زراعة  زراعة ثم تتم الزراعة فى       = method.ال يوم السابق لل روى االرض فى ال ت

  سم و یتم الرى بعد الزراعة مباشرة١٠٠افة بين الجور جور و تكون المس
 
 
   status  = suggested :الزراعة
ASSIGN 
یوم/فدان/ فرد٣ = period.الزراعة  
 یدوى = tool.الزراعة
 
 
   status  = suggested :الزراعة
 تجزئة االمهات = method.اعداد التقاوى
ASSIGN 
فدان/  قطعة ٤٠٠٠ = material.الزراعة  
 
   status  = suggested :الزراعة
 التربية فى المشتل= method.اعداد التقاوى
ASSIGN  
= material.الزراعة فدان/  شتلة ٤٠٠٠   
 
 
   status  = suggested :الزراعة
 بواسطة الخلفات = method.أعداد التقاوى
ASSIGN  
= material.الزراعة فدان/  خلفة ٤٠٠٠   
 
 
   status  = suggested :الزراعة
 التكاثر بالبذرة الحقيقية= method.اعداد التقاوى
ASSIGN  
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= material.الزراعة فدان/  جم بذرة ٢٥٠-٢٠٠   
 
 
 &  status  = suggested :الترقيع
ASSIGN 
 اختياریة = Importance .الترقيع
يع  تجة من نفس الصنف بحيث       = method.الترق بة بشتالت من زراعة الجور الغائ

  فى أصص معدة لهذا الغرضتكون مزروعة
یوم/فدان/ فرد٢ = period.الترقيع  
 شتالت بعدد الجور الغائبة =material.الترقيع
 فى الصباح الباآر = Day_time .الترقيع
 
١العزیق : status  = suggested  & 

ASSIGN 
١العزیق . Importance = اختياریة 
١العزیق  .method =       تخلص من ال تم ال أس ی حشائش و نقل جزء من بأستخدام الف

ى الریشة العمالة          بطالة إل و ذلك لجعل النباتات بعد العزقة الثانية        ) ریشة الزراعة ( الریشة ال
مع مالحظة ان تكون فى وسط الخطوط و یجب تفادى تقطيع جذور النباتات المنتشرة فى التربة 

 األرض متوسطة الجفاف
 
 
١العزیق : status  = suggested   
 Available = yes .الة عزیق
ASSIGN 
١العزیق .tool =  الة عزیق 
١العزیق .period = فدان/یوم/ فرد١  

 
١العزیق : status  = suggested   
 Available = no .الة عزیق
ASSIGN 
١العزیق .tool = فأس 
١العزیق .period = فدان/یوم/ فرد٤  

 
 
٢العزیق : status  = suggested  & 

ASSIGN 
٢العزیق . Importance = اختياریة 
٢العزیق  .method =       تم التخلص من الحشائش و نقل جزء من أس ی بأستخدام الف

ى الریشة العمالة          بطالة إل و ذلك لجعل النباتات بعد العزقة الثانية        ) ریشة الزراعة ( الریشة ال
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مع مالحظة ان تكون فى وسط الخطوط و یجب تفادى تقطيع جذور النباتات المنتشرة فى التربة 
متوسطة الجفافاألرض   

 
 
٢العزیق : status  = suggested   
 Available = yes .الة عزیق
ASSIGN 
٢العزیق .tool =  الة عزیق 
٢العزیق .period = فدان/یوم/ فرد١  

 
٢العزیق : status  = suggested   
 Available = no .الة عزیق
ASSIGN 
٢العزیق .tool = فأس 
٢العزیق .period = فدان/یوم/ فرد٤  

 
 
 
 
٣العزیق : status  = suggested  & 

ASSIGN 
٣العزیق . Importance = اختياریة 
٣العزیق  .method =         ل جزء من تخلص من الحشائش و نق تم ال أس ی بأستخدام الف

ى الریشة العمالة          بطالة إل و ذلك لجعل النباتات بعد العزقة الثانية        ) ریشة الزراعة ( الریشة ال
ع جذور النباتات المنتشرة فى التربةفى وسط الخطوط و یجب تفادى تقطي  

 
 
٣العزیق : status  = suggested   
 Available = yes .الة عزیق
ASSIGN 
٣العزیق .tool =  الة عزیق 
٣العزیق .period = فدان/یوم/ فرد١  

 
٣العزیق : status  = suggested   
 Available = no .الة عزیق
ASSIGN 
٣العزیق .tool = فأس 
٣العزیق .period = فدان/یوم/ فرد٤  
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١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested  & 
ASSIGN 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . Importance = اختياریة 
ير بالمعاملة الكيمائية   ع للتبك ١الدف .method =  یحضر المحلول المستخدم للرش فى وعاء

يز    يون ،  تحضير     ١٠٠بترآ ية من    جزء فى المل ى  ٥٠آم تر من المحلول ، ثم  ١٠٠ أل  ل
 ترش األوراق السفلى و العليا حتى بدایة تساقط قطرات المحلول

 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  .day_time =  فى الصباح الباآر 

 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .material = الجبرالين 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .qty = رشة/فدان/ جم١٥-١٠  

 
 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   
Spray_motor.available = yes 
ASSIGN 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = spray_ motor 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  دقيقة ٣٠/  فرد ٤  

 
 

 
١ر بالمعاملة الكيمائيةالدفع للتبكي  status  = suggested   

Spray_motor.available = no 
ASSIGN 

١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = manual_sprayer 
١الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  ساعات ٣/  فرد ٢  

 
 

٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested  & 
ASSIGN 

٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . Importance = اختياریة 
 

ير بالمعاملة الكيمائية   ع للتبك ٢الدف .method =  یحضر المحلول المستخدم للرش فى وعاء
يز    يون ،  تحضير آمية من             ١٠٠بترآ  لتر من المحلول ، ثم       ١٥٠ ألى   ١٠٠ جزء فى المل

حتى بدایة تساقط قطرات المحلولترش األوراق السفلى و العليا   
 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .day_time =  فى الصباح الباآر 

 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .material = الجبرالين 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .qty = رشة/فدان/ جم١٥-١٠  
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٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   
Spray_motor.available = yes 
ASSIGN  

٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = spray_ motor 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  دقيقة ٣٠/  فرد ٤  

 
 

 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   

Spray_motor.available = no 
ASSIGN  

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . Importance = اختياریة 
 

٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = manual_sprayer 
٢الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  ساعات ٣/  فرد ٢  

 
 
 
 

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested  & 
ASSIGN  

 
ية     ة الكيمائ ير بالمعامل ع للتبك ٣الدف .method=  یحضر المحلول المستخدم للرش فى

يز      ية من               ١٠٠وعاء بترآ يون ،  تحضير آم  لتر من    ١٥٠ ألى   ١٠٠ جزء فى المل
 المحلول ، ثم ترش األوراق السفلى و العليا حتى بدایة تساقط قطرات المحلول

٣ةالدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائي .day_time =  فى الصباح الباآر 
 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .material = الجبرالين 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .qty = رشة/فدان/ جم١٥-١٠  

 
 

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   
Spray_motor.available = yes 
ASSIGN  

٣ بالمعاملة الكيمائيةالدفع للتبكير . tool = spray_ motor 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  دقيقة ٣٠/  فرد ٤  

 
 

 
٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية  status  = suggested   

Spray_motor.available = no 
ASSIGN  

٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية . tool = manual_sprayer 
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٣الدفع للتبكير بالمعاملة الكيمائية .period = فدان/  ساعات ٣/  فرد ٢  
 

 
 

 &  status  = suggested المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
ASSIGN  

يقى        ياض الدق ية للب ية الوقائ ة الكيمائ  یجهز المحلول بالترآيز السابق = method.المقاوم
حيث یغطى محلول الرش األسطح العليا و السفلى لألوراق حتى بدایة تساقط المحلول              ذآره  ، یكون الرش ب     

 من على األوراق
يقى     ياض الدق ية للب ية الوقائ ة الكيمائ باآر أو   = day_time.المقاوم باح ال الص

 المساء
 
 

   status  = suggested المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
Plantation.area <=1 
 

ASSIGN  
 اجباریة = Importance .المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  

 tool = manual sprayer.المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
فدان/ ساعات٤/ فرد٢ = period المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى    
 

 
 

اض الدقيقىالمقاومة الكيمائية الوقائية للبي    status  = suggested   
Plantation.area >1 

ASSIGN  
 tool = motor sprayer.المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  
فدان/ دقيقة٣٠/ فرد٣ = period المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى    
 

 

 
 &  status  = suggested المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى ١ 
ASSIGN  

المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى١    material  =  الكبریت الميكرونى أو
 الكاراثين

 = qty المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  ١
فدان /  لتر ماء ١٠٠/  جم ٥٠فدان أو /  لتر ماء ١٠٠/ جم٢٥٠   
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لبياض الدقيقىالمقاومة الكيمائية الوقائية ل٢  status  = suggested  & 

ASSIGN  
يقى   ٢   ياض الدق ية للب ية الوقائ ة الكيمائ المقاوم    .material  =  بل أو الداآون

 الكاراثين
 = qty المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  ٢
فدان /  لتر ماء ١٥٠/  جم ٧٥فدان أو /  لتر ماء ١٥٠/ جم٣٧٥   
 
 

ائية الوقائية للبياض الدقيقىالمقاومة الكيم٣  status  = suggested  & 
ASSIGN  

ة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى ٣   المقاوم    .material  =  أو ٣١١آوبروزان 
  آومابروب  أو الكاراثين

 = qty المقاومة الكيمائية الوقائية للبياض الدقيقى  ٢
 ١٠٠فدان أو  /  ماء  لتر٢٠٠/ جم٥٠٠فدان أو/  لتر ماء ٢٠٠/ جم٥٠٠ 

فدان /  لتر ماء ٢٠٠/ جم   
 
 

 status = suggested .المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
ASSIGN  

 اجباریة = importance.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية
 یجهز المحلول بالترآيز السابق ذآره = method.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  

ول الرش األسطح العليا و السفلى لألوراق حتى بدایة تساقط المحلول من                       ،  یكون الرش بحيث یغطى محل
 على األوراق

 الصباح الباآر أو المساء = day_time.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية    
 

   status  = suggested المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية
Plantation.area <=1 
 

ASSIGN  
 tool = manual sprayer.المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية
فدان/ ساعات٤/ فرد٢ = period المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
 

 
 

   status  = suggested المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية
Plantation.area >1 
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ASSIGN 
يروسيةالمقاومة الكيمائية لألمراض الف   .tool = motor sprayer 
فدان/ دقيقة٣٠/ فرد٣ = period المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية  
 

 
١المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية status  = suggested   

ASSIGN 
١المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية .material =  ٥٠أو أآتيليك %  ٥٧المالثيون%  

١ئية لألمراض الفيروسيةالمقاومة الكيما .qty = 
فدان/  لتر ماء ١٠٠ / ٣ سم٣٠٠فدان أو /  لتر ماء ١٠٠ / ٣ سم٢٥٠   
 
 
 

٢المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية status  = suggested   
ASSIGN 

٢المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية .material =  ٥٠أو أآتيليك %  ٥٧المالثيون%  
٢ة لألمراض الفيروسيةالمقاومة الكيمائي .qty = 

فدان/  لتر ماء ١٥٠ / ٣ سم٤٥٠فدان أو /  لتر ماء ١٥٠ / ٣ سم٣٧٥   
 
 

٣المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية status  = suggested   
ASSIGN 

٣المقاومة الكيمائية لألمراض الفيروسية .material =  ٥٠أو أآتيليك %  ٥٧المالثيون%  
٣ألمراض الفيروسيةالمقاومة الكيمائية ل .qty = 

فدان/  لتر ماء ٢٠٠ / ٣ سم٦٠٠فدان أو /  لتر ماء ٢٠٠ / ٣ سم٥٠٠   
 
 status = suggested .الحصاد
 

ASSIGN 
 اجباریة = importance.الحصاد

 
 سم ، ١٥-٥تقطع النورات بسكين حاد بجزء من الحامل النورى یتراوح بين  = Method .الحصاد

د جمعها فى عبوات الجمع البالستيكية و ال تلقى على األرض و تنقل إلى و توضع النورات برفق بع
 مكان التعبئة
 فى الصباح الباآر = day_time.الحصاد
 سكين و عبوات بالستيك = tool.الحصاد
یوم/فدان/  فرد٣ = period.الحصاد  
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domain-model:  generate expected event model; 
part:  tuple(Generate event); 
 
 axioms: 

 
plant.age >= 60 
Generate event 
weed.expected = yes 

 
 

session date > = weed.last occurrence date +30 
Generate event 
weed.expected = yes 
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3. Inference Knowledge 
 
3.1 Inference Structure 
 
Inference structure is shown in figure 1. 
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3.2 Inference specification 
 
inference:  calculate 
      operation-type: calculate the plant age.   
      input-roles: plantation date. 
      output-roles: plant age. 
      static-roles: there is no static roles 
      spec: plant age is calculated in days by subtracting the plantation date from the  

session date.  
 

 
inference: generate expected events 
      operation-type: generate a list of expected events.   
      input-roles: event last occurrence date 
      output-roles: expected events 
      static-roles: generate expected events model. 
      spec: applying the generate expected events relation 
 
  inference: refresh expected events 
      operation-type: transfer task 
      input-roles: expected events 
      output-roles: expected events 
      static-roles: no static roles 

spec: generate an updated list of expected events 
 if event.occurred = yes 
 then event.expected = no 
 
inference: generate expected operations  
      operation-type: suggest the next agricultural operation.    
      input-roles: environment, plant age, event, accomplished operation,  
                            plantation date.  
      output-roles: next operation. 
      static-roles: SUGGEST ∈ suggestion–model. 
      spec: the next agricultural operation are to be suggested by  applying   

" SUGGEST " relation. 
 
inference: specify operation 
      operation-type: assign parameters to the suggested operation.    
      input-roles: next operation.  
      output-roles: detailed operation. 
      static-roles: assignment–model, suggest date model 
      spec: assign the method to the suggested operation by  applying   

" ASSIGN " relation and “suggest date” relation. 
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inference: generate list of all operations  
      operation-type: suggest a list of all agricultural operation.    
      input-roles: environment, plant age, event, accomplished operation,  
                            plantation date.  
      output-roles: .list of all operations 
      static-roles: no static role 
      spec: select all subs of operation conceptand importance of each. 
 
inference: specify all operation 
      operation-type: assign parameters to the suggested operation.    
      input-roles: .list of all operations 
      output-roles: : detailed operation. 
      static-roles: detailed operation model 
      spec: applying  " detailed operation " relation  
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4. Task Knowledge 
 
task: Artichoke plant care; 
   task-definition:  
       goal: suggest the next agricultural operation;  
       input: Environment: {soil: type, plant: status, plantation: type, plant density,  
                                                                                                 appearance, crop type}; 
      plantation date:  {plantation: date} 
      event last occurrence date    {event.last occurrence date}    
       output: detailed operation (operation . value, operation.method, operation.material, 
operation.importance, operation.tool, operation.qty, operation. Day time, 
operation.period} 
 
  task-body: 
       type: composite  
       subtasks: calculate, get previous date, assign date,  obtain plant status,  suggest, 
assign 
       additional-roles:  
 operation  { operation  . value} 
           plant age:    {plant: age}  
           expected events: {event.expected = yes} 
control-structure: 
OBTAIN (plantation: date)  % from data base 
 
If plantation date > current date then 

calculate (PD: plantation date                                   PA: plant age), 
end if 
 
/**************************/ 
 
ask user (اختار العمليات آلها أو العملية التالية المقترحة) 
obtain Answer 
switch (Answer) 
 
case العمليات آلها 
Generate list of all operations 
Display screen of figure 3 
Switch (user action) 
 Case (خروج) 
  Exit screen figure 1 
 
 Case (تفاصيل) 
  Generate specifyall operation 
  Display screen figure 4 
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Case العملية التالية المقترحة  
Begin 
 
 
 
generate expected events 
display expected events 
 
OBTAIN (historical operations)  % from database, 
OBTAIN (historical events)  % from database, 
Generate expected operations 
Display screen figure 1 
 
Switch (user action) 
  /* begin case figure 1*/ 
 Case (خروج) 
  Exit screen figure 1 
 
 Case (add event button): 
  OBTAIN current date 
  Add historical event and event date in DB 
  Refresh expected events 
  Generate expected operations 
 
 
 Case(detailed operation) 
  Generate specify operation 
  Display screen figure 2 
  Switch(user action) 
   /*begin case figure 2  */ 
   Case (delete) 
    If operation.importance = أجباریة 
     Error message(البد من اتمام العملية النها اجباریة) 
    Else 
     Add in historical DB (deleted operation) 
 
   Case (تمت) 
    If operation.done date = null 
     Error message(ادخل تاریخ اتمام العملية) 
    Else 
     Add in historical DB (done operations) 
     Exit screen figure2 
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   /*end case figure 2  */ 
/*end case figure 1  */ 
 
load event. Lase occurrence.date from historical DB 
generate expected events 
 
end 

 
 

TR/CLAES/239/2002.4 
 

57



 
5. User Interface 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتفاصي

  

 خروج

 تم عملها
لم یتم عملها
 تم الغائها

 اسم العملية

 تاریخ الحدوث  الظاهرة الحادثة    المتوقعة الظاهرة

     العمليات الملغية       العمليات المنفذة   العملية الزراعية المقترحة السابقة

 وجود حشائش 
أمطار

 
Figure 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمت الغاء  تاریخ تنفيذ العملية 

 اسم العملية
 التاریخ المقترح لتنفيذ العملية

 الطریقة
 االداة
 المادة
 الكمية

 فترة اجراء العملية
 وقت اجراء العملية اثناء اليوم

 
Figure 2 
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تفاصيل

  

 خروج

 األهمية    العمليات المقترحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 
 
 
 
 
 

تمت

 اسم العملية
 التاریخ المقترح لتنفيذ العملية

 الطریقة
 االداة
 المادة
 الكمية

 فترة اجراء العملية
 وقت اجراء العملية اثناء اليوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4
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5. Test Cases 
 
Case 1: 
 
Input 
 
Plantation date = 1/7/2002 
Session date = 10/6/2002 
 لم يتم عملها =occurences . حرثة أولى
 
 
Output 
 
 

: هىاملقترحةالعملية الزراعية             الحرثة األولى  
٢٠/٦/٢٠٠٢:  تاريخ املقترح لتنفيذ العملية  

  سم٢٥-٢٠الحرث فى األتجاه الطولى للحرث بعمق       طريقة التطبيق
 ) حصان٤٥(جرار + المحراث الحفار  = :    األداة
  دقيقة للفدان٨٠ : ة اجراء العمليةفتر

 اجباریة : اهمية اجراء العملية
 
 
 
 
 
 
Case 2: 
 
Input 
 
Current date:  1/9/2002 
Weed.ocurence = yes 
 تم عملها = status.الزراعة
 available = الة عزیق  
 
Output 
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١عزيق  : هىاملقترحةالعملية الزراعية               
١/٩/٢٠٠٢:  يذ العمليةتاريخ املقترح لتنف  

بأستخدام الفأس يتم التخلص من احلشائش و نقل جزء من الريشة البطالة إىل الريشة     طريقة التطبيق
و ذلك جلعل النباتات بعد العزقة الثانية ىف وسط اخلطوط و جيب تفادى تقطيع ) ريشة الزراعة( العمالة 

تكون األرض متوسطة اجلفافجذور النباتات املنتشرة ىف التربة مع مالحظة ان   
 

 الة عزیق   :    األداة
فدان/یوم/ فرد١ : فترة اجراء العملية  
 اختياریة : اهمية اجراء العملية

 
 
Case3: 
 
Plantation date = 1/7/2002 
Current date = 2/9/2002 
Number of true leaves greater than or equal 6. occurred = yes 
١العزیق .occurrence = تم عملها 

spray motor available = yes 
 
output 
 

: هىاملقترحةالعملية الزراعية             الدفع لللتبكير بالمعاملة الكيمائية  
٤/٩/٢٠٠٢:  تاريخ املقترح لتنفيذ العملية  

ن  جزء ىف املليون حتضري كمية م١٠٠حيضر احمللول املستخدم للرش ىف وعاء بتركيز     طريقة التطبيق
  لتر من احمللول مث ترش األوراق السفلى و العليا حىت بداية تساقط قطرات احمللول١٠٠-٥٠

 
 موتور رش   :    األداة

فدان/ دقيقة٣٠/ فرد٤ : فترة اجراء العملية  
الجيرالين  : المادة   
رشة/ فدان /  جم ١٥-١٠: الكمية   

 اختياریة : اهمية اجراء العملية
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