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استخدام منجهية بوكس جينكنز والشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية
دراسة حالة مشروع حلفا اجلديدة.

منتصر أمحد عثمان دمحم
جامعة كسال – كلية الرتبية – قسم الرايضيات (احصاء)

املستخلص
مت يف ىذه الدراسة تقدير منوذجني إحصائيني للتنبؤ إبنتاج كل من القمح ،القطن و الفول السوداين يف مشروع حفا اجلديدة
الزراعي .أحد النموذجني قدر بطريقة بوكس-جينكز و اآلخر ابستخدام خوارزميات الشبكات العصبية االصطناعية هبدف
ادلقارنة بني النموذجني من حيث الكفاءة يف التنبؤ.ادلفاضلة بني النماذج ادلقدرة متت بناءاً على عدد من ادلقاييس اإلحصائية مثل
و معيار
 ،متوسط نسبة اخلطأ ادلطلق
 ،متوسط اخلطأ ادلطلق
اخلطأ ادلعياري للنموذج
 .و قد خلصت الدراسة إىل أن النماذج ادلقدرة ابستخدام الشبكات العصبية االصطناعية أكثر كفاء ًة من
معلومات بييز
النماذج األخرى و جلميع احملاصيل الزراعية .أوصت الدراسة ابلعديد من التوصيات أمهها تصميم خوارزميات شبكات عصبية
خاصة ابلتنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية.
كلمات مفتاحية :معيار معلومات بييز ،السالسل الزمنية ،الشبكات العصبية اإلصطناعية
Abstract
Two statistical models are designed in this study to predict the yield of wheat, cotton and
peanut in “New Halfa” agriculture project. Box-Jenkins models are used to fit the first model
whereas artificial neural networks are used to fit the second model. The models are compared
in term of prediction efficiency. The comparison between models is depended on model’s
Root of Mean Sum Error (RMSE), mean of absolute error (MAE), Mean of Absolute
Percentage Error (MAPE) and Bayesian Information Criteria (BIC). The study concludes
that, the artificial neural networks models are more effective for all crops. Many
recommendations are mentioned in the study, but most important of which is the artificial
neural network algorithms design specialized for crop yield forecasting.

مقدمة
تزايد االىتمام بقدير و التنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية على مستوى العامل بسبب التزايد ادلطرد يف عدد سكان الكرة األرضية حيث
تشري اإلسقاطات السكانية إىل أن حجم السكان سوف يبلغ  3.9مليار حبلول العام  0202حسب تقديرات األمم
ادلتحدة( .)UN, 2017و مبا أن احملاصيل الزراعية ادلختلفة ىي الغذاء الرئيس جلميع السكان ،كان االىتمام بتقديرىا و التنبؤ
إبنتاجها ذو أمهية ابلغ لة دلعرفة ما ميكن أن يتحقق فيما يتعلق ابألمن الغذائي العادلي ،حيث تشري التقارير إىل عدم تلبية الطلب
ادلتزايد على الغذاء بعض ادلناطق ( )FAO, 2017و( .)Michel &Makowski, 2013و قد بلغت الزايدة العادلية
يف إنتاج احلبوب  %39خالل الفرتة  ،0332-0392و لكن الوضع خيتلف اآلن حيث ىنالك ركود يف ذلك اإلنتاج يف بعض
الدول( .)FAOSTAT, 2018ومبا أن التقدير والتنبؤمهمة إحصائية فقد لعبت النماذج اإلحصائية ادلختلفة دوراً أساسياً يف
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الدراسات احلالية اليت تبحث األمن الغذائي و تقديره .العديد من النماذج اإلحصائية مثل مناذج االضلدار أبنواعو ادلختلفة ،حتليل
السالسل الزمنية و الشبكات العصبية مجيعها استخدمت يف ىذا الصدد.يعزى شيوع استخدام حتليل مناذج السالسل الزمنية يف
التنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية لتوفر تلك البياانت يف صورة سالسل زمنية .فقد استخدمها "بوكن" للتنبؤ إبنتاج القمح يف كندا
خالل الفرتة  .)Boken, 2000( 0339-0390ويف دراسة قدمها "مايكل" و "ماكوسكي" لتقدير إنتاج القمح العادلي
بغرض معرفة مدى إمكانية حتقق األمن الغذائي يف ادلستقبل مع الزايدة احلاصلة يف السكان مت استخدام مناذج السالسل الزمنية
ذلذا الغرض ( .)Michel &Makowski, 2013و استخدمت مناذج أرميا لتقدير إنتاج احملاصيل الشتوية يف اذلند
(.)Sahu, 2006إضافةً إىل مناذج السالسل الزمنيةفقد أثبتت خوارزميات الشبكات العصبية االصطناعية كفاءة مقدرة يف
التقدير و التنبؤإبنتاجية احملاصيل الزراعية .فقد استخدمت ىذه الشبكات للتنبؤ إبنتاج السكر يف اذلند و أثبتت دقة عالية يف
التقدير) . (Sunil et al, 2015و يف اسرتاليا قام "شاسرتي" ابستخدام الشبكات العصبية و مقارنة نتائجها يف التنبؤ مع
النتائج االضلدار اخلطي ادلتعدد و أوضحت دراستو كفاءة الشبكات العصبية يف التنبؤ ( .)Shastry et al, 2016و أيضاً قام
بدراسات مشاهبة كل من ) (I et al, 2007) ،)Ranjeet& Armstrong, 2014و Abhishek and Anu,
) .) 2017يتم يف ىذا البحث تقدير منوذجني إحصائيني للتنبؤ إبنتاج كل زلصول من احملاصيل الزراعية الثالثة ادلستهدفة مبشروع
حلفا اجلديدة الزراعي .و احملاصيل ادلستهدفة ىي القمح ،القطن و الفول السوداين ،و قد توفر سلسلة زمنية بطول  00سنة
خالل الفرتة  0201-0391عن إنتاج ىذه احملاصيل .ففي البحث يتم تقدير منوذج ابستخدام منهجية بوكس-جينكس و آخر
عن طريق خوارزمية شبكة عصبية اصطناعية لكل زلصول زراعي .إضافة إىل تقدير النماذج يهدف البحث إىل ادلقارنة بني كل
منوذجني للمحصول الواحد من حيث كفاءة النموذج يف التقدير و اخلطأ النتاج عن تطبيقو.ادلفاضلة بني النماذج ادلقدرة للتنبؤ
،
 ،متوسط اخلطأ ادلطلق
سوف تتم بناءاً على عدد من ادلقاييس اإلحصائية مثل اخلطأ ادلعياري للنموذج
.
و معيار معلومات بييز
متوسط نسبة اخلطأ ادلطلق
منهجية و بياانت الدراسة

مناذج بوكس-جينكز :تعترب ) (Box andJenkins ,1976من أشهر الطرق اإلحصائية اليت تستخدم يف التنبؤ ابلسالسل
الزمنية .و تضم ىذه النماذج بصورة عامة مناذج االضلدار الذايت )) (AR(Pو مناذج ادلتوسطات ادلتحركة )) (MA(qو

النماذج ادلختلطة أو مناذج االضلدار الذايت -ادلتوسط ادلتحرك () (ARMA(p,qإضافة إىل مناذج االضلدار الذايت التكاملي
ادلتوسط ادلتحرك )((ARIMA)p,d,qو قد أورد أندرسون حتليالً معمقاً ذلذه النماذج ) .(Andereson, 1971و الصيغة
ىي:
العامة لنماذج
̂

الذي جيعل
حيث ̂ ىي القيمة ادلتنبأ هبا عند الزمن  ،ىي القيم احلقيقية للمتغري يف الفرتات السابقة بعد أخذ الفرق
السلسلة مستقرة ،ىي معامل ادلتوسطات ادلتحركة ،ىي معامل اإلرتباط الذايت لألخطاء و ىو الثابت (Box
).andJenkins ,1976
و من الشائع جداً استخدام مناذج السالسل الزمنية يف التنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية ،فقد استخدمها "بوكن" للتنبؤ إبنتاج القمح
يف كندا خالل الفرتة  0339-0390و أظهرت نتائجو أبن النموذج الرتبيعي ىو األنسب للتقدير (.)Boken, 2000و يف
دراسة قدمها "مايكل" و "ماكوسكي" لتقدير إنتاج القمح العادلي بغرض معرفة مدى إمكانية حتقق األمن الغذائي يف ادلستقبل مع
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الزايدة احلاصلة يف السكان مت استخدام مناذج السالسل الزمنية ذلذا الغرض ( .)Michel &Makowski, 2013و
استخدمت مناذج أرميا لتقدير إنتاج احملاصيل الشتوية يف اذلند (.)Sahu, 2006

 :طريقة بررلة رايضية حتاكي طريقة عمل الدماغ البشري من حيث قدرتو على
الشبكات العصبية االصطناعية
التذكر و التعلم .و تتكون الشبكة العصبية االصطناعية عدة طبقات ،حيث حتوي الطبقة رلموعة من اخلالاي العصبية بينها
وصالت كما يوضح الشكل  .0ويوجد ابلشبكات العصبية ثالث أنواع من الطبقات ،طبقة ادلدخالت (ادلتغريات ادلستقلة) و
طبقة ادلخرجات (ادلتغري التابع) و توجد بني االثنتني طبقة سلفية واحدة كحد أدىن .حتوي كل طبقة رلموعة اخلالاي العصبية و
تتصل كل خلية بوصالت عصبية مع مجيع اخلالاي يف الطبقة السابقة و الالحقة ذلا شلا يتيح أكرب قدر شلكن من التعلم.

طبقة المخرجات
طبقة المدخالت

الطبقة المخفية

شكل ) (1منوذج لشبكة عصبية اصطناعية

تتكون كل خلية عصبية من ثالث عناصر رئيسة و ىي الوزن ،اجلامع و دالة التفعيل .الوزن عبارة عن رقم رلرد يعطى لكل رابط
بني اخللية و اخللية اليت تتصل هبا يف الطبقة التالية ،و يقوم ىذا الوزن بتصغري أو تكبري قيمة ادلدخل من اخللية األوىل .و يتم
تعديل ىذه األوزان يف كل عملية إدخال بناءاً على االضلراف بني قيمة ادلخرج احلقيقة و قيمتو ادلقدرة من الشبكة العصبية بغرض
حتسني أداء الشبكة .ىنالك عدد من الطرق اليت يتم استخدامها حلساب و تعديل أوزان الروابط بني اخلالاي العصبية و أشهرىا و
أكثرىا قاعدة ِ
"ىب" ( )Hebb, 1949و طريقة االنتشار اخللفي ( .)Werbos, 1975( )Backpropagationأما
اجلامع فهو حاصل مجع مجيع قيم ادلدخالت الواردة إىل اخللية ادلعنية كل مضروب يف الوزن ادلقابل لو .و دالة التفعيل ىي دالة
إحصائية يتم فيها إدخال قيمة اجلامعة لتعطي ادلخرج النهائي للخلية العصبية ادلعنية .تتعدد دوال التفعيل و أنواعها حبسب
البياانت ادلراد منذجتها و بناء الشبكة العصبية حملاكاهتا ،و منها الدالة اللوجستية ،دالة الوحدة ،دالة "السوفتسني" (،)Softsign
دالة معكوس مربع جزر الوحدة و الدالة الطبيعية وغريىا (،(Wu, 2009) ،)Snyman, 2005( ،)Haykin, 1999
( .( Forest et al., 2014) ،)Gashler& Ashmore, 2014و تكون الدالة ادلمثلة للشبكة العصبية كم يلي:
)

∑(

حيث متثل دالة التفعيل ،متثل األوزان و متثل ادلدخالت .وقد أثبتت الدراسات فاعلية وكفاءة عالية ذلذه اخلوارزميات
يف قدرهتا على التنبؤ .فقد استخدمت ىذه الشبكات للتنبؤ إبنتاج السكر يف اذلند و أثبتت دقة عالية يف التقدير (Sunil et
). al, 2015و يف اسرتاليا قام "شاسرتي" ابستخدام الشبكات العصبية و مقارنة نتائجها يف التنبؤ مع النتائج االضلدار اخلطي
ادلتعدد و أوضحت دراستو كفاءة الشبكات العصبية يف التنبؤ ( .)Shastry et al, 2016و أيضاً قام بدراسات مشاهبة كل
من ) (I et al, 2007) ،)Ranjeet& Armstrong, 2014و ) .)Abhishek and Anu, 2017يف ىذا
البحث استخدمت خوارزمية شبكة عصبية ابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي  SPSS24للتنبؤ ببياانت احملاصيل الزراعية
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ا دلذكورة .و ىذه اخلوارزمية استخدمت دالة الوحدة كدالة تفعيل يف طبقة ادلخرجات ،بينما استخدمت الدالة الزائدية لظل الزاوجية
كدالة تفعيل يف الطبقة ادلخفيةكما يظهر ذلك يف األشكال اليت متثل ادلخرجات (األشكال  )0-9و كان معامل تعديل األوزان
.
 ،بينما دالة الظل الذائدية ىي
 .2.0علماً أبن قيمة دالة الوحدة تساوي ادلتغري نفسو
و فيما يتعلق بتدريب الشبكة العصبية فإن  %92من السلسلة الزمنية اخلاصة بكل زلصول استخدمت لتدريب الشبكة العصبية
بينما  %92من البياانت كانت إلختبار اخلوارزمية .و استخدم ذلذا جهاز البتوب مبعاجل  Dual-Cureو ذاكرة  0قيقاابيت
و نظام معاجلة  90بت.
النتائج و املناقشة :مت تقدير منوذجني لكل زلصول من القمح ،الفول السوداين و القطن .أحد النموذجني قدر ابستخدام مناذج

بوكس-جينكز واآلخر ابلشبكات العصبية االصطناعية .وسوف تتم ادلقارنة بني دقة النموذجني يف تقدير البياانت .ابلنسبة
حملصول القمح مت تقدير عدد من مناذج بوكس-جينكز و كان األنسب من بينها لبياانت احملصول ىو منوذج
حيث متثل سلسلة الضجة البيضاء ،وقد كان معامل
و النموذج ادلقدر ىو
االرتباط الذايت من الدرجة األوىل معنوايً حيث بلغت قيمتو االحتمالية  .2.222و النموذج األكثر مالئمة حملصول الفول
أيضاً و كان النموذج ابلصيغة
السوداين بني مناذج بوكس-جينكز فهو
و كل من الثابت ومعامل االضلدار من الدرجة األوىل كاان معنويني إذ القيم االحتمالية ذلما  2.201و
و النموذج ىو
 2.222على التوايل .أما زلصول القطن فكان النموذج أرميا ادلالئم لو
و أظهرت النتائج أنو معنوي حيث كانت القيمة االحتمالية  .2.222للتقدير بطريقة
) كمتغريي تفسري
و
الشبكات العصبية مت استخدام بياانت السلسلة الزمنية يف السنتني السابقتني للسنة احلالية (
(مدخالت) ميكن من خالذلما التنبؤ بقيمة السلسلة يف السنة احلالية ،و ذلك جلميع احملاصيل سابقة الذكر.و كانت الشبكة
العصبية لكل زلصول تتكون من طبقة سلفية واحدة حتوي عدد من اخلالاي العصبية إضافة لطبقيت ادلدخالت و ادلخرجات.

شكل ) (2خوارزمية شبكة عصبية للتنبؤ إبنتاج حمصول القمح
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شكل ( )3خوارزمية شبكة عصبية للتنبؤ إبنتاج حمصول الفول السوداين

شكل ( )4خوارزمية شبكة عصبية للتنبؤ إبنتاج حمصول القطن

األشكال الثالثة أعاله تبني خوارزمية الشبكة العصبية اليت مت استخدامها لتقدير احملاصيل الزراعية الثالث مبشروع حلفا
اجلديدة ،و قد تكونت كل شبكة من ثالث طبقات و خيتلف عدد خالاي الطبقة اخلفية بني زلصول و آخر.
ادلفاضلة بني النموذجني ادلقدرين للتنبؤ بكل زلصول تتم بناءاً على عدد من ادلقاييس اإلحصائية و ىي اخلطأ ادلعياري
و معيار
 ،متوسط نسبة اخلطأ ادلطلق
 ،متوسط اخلطأ ادلطلق
للنموذج
و ىذه ادلقاييس حتسب من الصيغ التالية:
معلومات بييز
∑

̂
|

|̂
| |

حيث:
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√

∑
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{

}

} ̂

{

متثل قيمة ادلتغري عند الزمن  ̂ ،متثل القيمة ادلقدرة للمتغري عند الزمن  ،متثل عدد البياانت ،متثل عدد
حيث
معلمات النموذج و ̂ ىو تباين حد اخلطأ للنموذج .استخدمت بياانت احملاصيل الثالث لتقدير النماذج ادلذكورة ،مث خلِصت
ادلقاييس السابقة يف اجلدول  0التايل لتتم عملية ادلقارنة بينها.
و

جدول ( )1مقاييس الدقة لنموذجي

املستخدمة لتقدير إنتاج احملاصيل الزراعية
احملصول

مقياس دقة النموذج
090.009-

09.290%

2.003

2.012

القمح

030.990000.999-

00.390%
09.022%

2.021
2.030

2.000
2.019

الفول السوداين

090.0919.199-

09.909%
09.009%

2.099
2.900

2.099
2.901

القطن

03.902-

01.093%

2.029

2.909

املصدر :اعداد الباحث من خمرجات برانمج spss

يتبني من جدول ( )0أن استخدام خوارزمية الشبكات العصبية للتنبؤ مبحصول القمح أدت إىل نتائج أفضل من طريقة مناذج
أرميا ،حيث كانت مجيع مقاييس دقة النموذج و اليت تعتمد مجيعها يف طريقة حساهبا على أخطاء النموذج كانت يف حالة مناذج
الشبكات العصبية أقل منها يف حالة مناذج أرميا شلا يعين أفضلية األوىل .يف حالة زلصول الفول السوداين صلد أن طريقة الشبكات
العصبية كانت ىي األفضل حسب مجيع مقاييس دقة النموذج ابستثناء متوسط النسبة ادلطلقة للخطأ يتبني من اجلدول  0أعاله
أن استخدام خوارزمية الشبكات العصبية للتنبؤ مبحصول القمح أدت إىل نتائج أفضل من طريقة مناذج أرميا ،حيث كانت مجيع
مقاييس دقة النموذج و اليت تعتمد مجيعها يف طريقة حساهبا على أخطاء النموذج كانت يف حالة مناذج الشبكات العصبية أقل
منها يف حالة مناذج أرميا شلا يعين أفضلية األوىل .يف حالة زلصول الفول السوداين صلد أن طريقة الشبكات العصبية كانت ىي
حيث زاد قليالً يف حالة
األفضل حسب مجيع مقاييس دقة النموذج ابستثناء متوسط النسبة ادلطلقة للخطأ
الشبكات العصبية عن قيمتو يف حالة منوذج أرميا .أما زلصول القطن فقد كان النموذج األكثر مالئمة لتقديره حسب مجيع
مقاييس دقة النموذج احملسوبة سابقاً فهو منوذج الشبكات العصبية االصطناعية .و مبقارنة أداء إسلويب التقدير ادلذكورين بني
احملاصيل الثالث صلد أن الفرق كان ضئيالً بني الطريقتني يف حالة زلصول الفول السوداين .ابلنسبة حملصول القمح كان الفرق بني
الطريقتني أكرب من سابقو .و يف حالة زلصول القطن فقد كان الفرق جلياً و كبرياً بني أداء الشبكات العصبية االصطناعية و
مناذج أرميا.حيث زاد قليالً يف حالة الشبكات العصبية عن قيمتو يف حالة منوذج أرميا .أما زلصول القطن فقد كان النموذج األكثر
مالئمة لتقديره حسب مجيع مقاييس دقة النموذج احملسوبة سابقاً فهو منوذج الشبكات العصبية االصطناعية .و مبقارنة أداء
إسلويب التقدير ادلذكورين بني احملاصيل الثالث صلد أن الفرق كان ضئيالً بني الطريقتني يف حالة زلصول الفول السوداين .ابلنسبة
حملصول القمح كان الفرق بني الطريقتني أكرب من سابقو .و يف حالة زلصول القطن فقد كان الفرق جلياً و كبرياً بني أداء
الشبكات العصبية االصطناعية و مناذج أرميا .الفرق بني القيم احلقيقية و ادلقدرة بكِال الطريقتني و ابلنسبة للمحاصيل الثالث
يبينها شكل ( )0التايل.
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(أ)

(ب)

(ج)

شكل ( )6مقارنة القيم املقدرة ابستخدام

و

مع القيم احلقيقة إلنتاج احملاصيل الزراعية مبشروع حلفا اجلديدة.

يظهر شكل ( / )9أ أن القيم ادلقدرة ابستخدام طريقة الشبكات العصبية االصطناعية متقاربة من القيم الفعلية حملصول القمح
أكثر من تقارب نظرياهتا ادلقدرة بنماذج بوكس-جينكز و الطريقتني تقديراهتما معقولة .الشكل ( 9ب) يظهر مقارنة القيم ادلقدرة
و احلقيقة حملصول الفول السوداين ،و تظهر من الشكل كفاءة الشبكات العصبية كطريقة تقدير مقارنة مع مناذج أرميا .أما ابلنسبة
حملصول القطن الذي يظهره الشكل ( 9ج) فكذلك يظهر فيو مدى تفوق خوارزمية الشبكات العصبية يف تقدير زلصول القطن
إذ قيمها أكثر تقارابً من القيم احلقيقية و يظهر الشكل عدم مقدرة كال الطريقتني يف التنبؤ ابلقيم الشاذة سواءً كانت دنيا أم عليا.
و ىذه النتائج اليت مت التوصل إليها تتفق مع دراسة ) )Ranjeet& Armstrong, 2014اليت أوضحت أن مناذج
الشبكات العصبية كانت ىي األقل من حيث أخطاء التنبؤ مقارنة مع الطرق األخرى لتقدير إنتاجية احملاصيل الزراعية يف دولة
"النيبال" .و قد مجعت لتلك الدراسة بياانت اإلنتاج للمحاصيل الزراعية دلدة  92عاماً بغرض التنبؤ ابإلنتاجية للسنوات القادمة
و قد تفوقت الشبكات العصبية يف عملية التقدير .كما استخدمت مناذج الشبكات العصبية اإلصطناعية من قبل
) (Abhishek and Anu, 2017لتقدير إنتاجية الطمام من خالل جتارب صمماىا ذلذا الغرض و أوضحت نتائجهم
أن الشبكات العصبية كانت أكثر دقة يف التقدير اإلنتاجية .و يف حبث نشر يف العام  0200قام "صونيل" مع ابثني آخرون
بتصميم خوارزميات عصبية للتنبؤ إبنتاجية قصب السكر يف اذلند معتمدين على البياانت اليت تنشرىا وزارة الزراعة يف البلد ادلعين.
وتوصل الباحثون إىل مناذج شليزة للتنبؤ ابإلنتاجية كان اجلزر الرتبيعي دلتوسط اخلطأ فيها قليل جداً ).(Sunil et al, 2015
النتائج

و حملصول الفول

 /0منوذج السالسل الزمنية ادلناسب لتقدير إنتاج زلصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة ىو
.
أيضاً ،و حملصول القطن
السوداين
 /0خوارزمية شبكة عصبية اصطناعية بطبقة سلفية واحدة وعدد من اخلالاي العصبية ميكنها التنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية مبشروع
حلفا اجلديدة بكفاءة عالية.
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 استخدام خوارزميات الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية مبشروع حلفا اجلديدة أكثر دقة من/9
.جينكز-التنبؤ ابستخدام مناذج بوكس
 اخلطأ ادلعياري للنموذج ادلقدر و معيار معلومات بييز ذلا قيم أقل عند التقدير ابستخدام الشبكات العصبية االصطناعية و/1
.ابلنسبة جلميع احملاصل ادلذكورة يف البحث
. إنتاج زلصول القمح ميكن التنبؤ بو مبقدرات أكثر دقة من احملصولني اآلخرين و عند استخدام طريقيت التقدير ادلذكورتني/0
التوصيات

. استخدام خوارزميات الشبكات العصبية اإلصطناعية يف التنبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية/0
. تصميم خوارزميات شبكات عصبية خاصة ابلتبؤ إبنتاج احملاصيل الزراعية/0
 إجراء ادلزيد من البحوث للمقارنة بني الشبكات العصبية و طرق تقدير السالسل الزمنية ادلختلفة بناءً على معايري تفضيل/9
.سلتلفة عن تلك اليت مت استخدامها يف ىذا البحث
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