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المستخمص
اف نمذجػ ػػة جػ ػػودة اله ػ ػوا اكتسػ ػػبت أهميػ ػػة كبي ػ ػرة ف ػ ػ تمػ ػػوث اله ػ ػوا الجػ ػػوي بسػ ػػبب اآلثػ ػػار
السػ ػػمبية عمػ ػػى البيئػ ػػة وصػ ػػحة اإلنسػ ػػاف .وف ػ ػ هػػػذ الد ارسػ ػػة ت ػػـ التاػ ػػرؽ الػػػى مموثػ ػػات اله ػ ػوا الت ػ ػ

كػ ػ ػػاف لهػ ػ ػػا تػ ػ ػػنثير مباشػ ػ ػػر عمػ ػ ػػى بيانػ ػ ػػات  .PM10اف بيانػ ػ ػػات التمػ ػ ػػوث الجػ ػ ػػوي وا رصػ ػ ػػاد الجويػ ػ ػػة
عمومػ ػاً تنم ػػذ نماػ ػاً بي ػػر مايػ ػاً حس ػػب تج ػػارب س ػػبوت فػ ػ ه ػػذا المج ػػاؿ مم ػػا ي ػػؤدي ال ػػى ه ػػور
نتػ ػػائه وتكهن ػ ػػات بي ػ ػػر دتيو ػ ػػة ف ػ ػ حال ػ ػػة اس ػ ػػتمداـ نم ػ ػػاذج مايػ ػػة مث ػ ػػؿ نم ػ ػػاذج ا نح ػ ػػدار الماػ ػ ػ

المتع ػ ػ ػػدد .اف اس ػ ػ ػػتمداـ ا ػ ػ ػػرؽ بي ػ ػ ػػر ماي ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ الش ػ ػ ػػبكات العص ػ ػ ػػبية المع ػ ػ ػػاودة ) (RNNت ػ ػ ػػد
يػ ػػؤدي الػ ػػى تحسػ ػػيف ممحػ ػػو ف ػ ػ نتػ ػػائه الػ ػػتكهف والتحميػ ػػؿ .ف ػ ػ هػ ػػذ الد ارسػ ػػة تػ ػػـ اتت ػ ػراح اسػ ػػتمداـ

نمػ ػػوذج ا نحػ ػػدار الما ػ ػ المتعػ ػػدد األكثػ ػػر شػ ػػيوعا لد ارسػ ػػة البيانػ ػػات متعػ ػػددة المتغي ػ ػرات كمػ ػػا وتػ ػػـ
اتت ػ ػراح اسػ ػػتمداـ الشػ ػػبكات العصػ ػػبية المعػ ػػاودة لمعالجػ ػػة مشػ ػػكمة عػ ػػدـ مايػ ػػة البيانػ ػػات ممػ ػػا ي ػ ػؤدي
ال ػ ػػى نت ػ ػػائه اكث ػ ػػر دت ػ ػػة .وك ػ ػػذلؾ اتت ػ ػػرح اس ػ ػػتمداـ الاريو ػ ػػة الهجين ػ ػػة  .MLR-RNNوم ػ ػػف مػ ػ ػ ؿ

تومي ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػػدد المتغيػ ػ ػ ػرات الت س ػ ػ ػػيرية فو ػ ػ ػػد حس ػ ػ ػػنت اريو ػ ػ ػػة  RNNأدا  MLRونذذذذذذذرن حسذذذذذذذ ج

الاريوة الهجينة  MLR-GAنتائج انتحهيم وانتكهن بشكم افضم.
الكممات المفتاحية :أسموب، MLR-RNNا نحدار ،التموث الجوي

This is an open access article under the CC BY 4.0 license
)http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Using the Hybrid MLR-RNN Approach for Air Pollution Forecasting
ABSTRACT
Air Quality Modeling gained great importance in atmospheric
pollution because of its negative effects on the environment and human
)health. In our study, the relationship between (Particulate Matter PM10
and other nine variables over three years is studied to applied the
multiple linear regression models (MLR). The MLR model is the most
common for studying like this multivariate case. The main problem for
this type of data is the non linear style that has been referred by many
researchers before. The recurrent neural network (RNN) is nonlinear
method
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which can be used to solve the nonlinearity problem and
resul better forecasting. The hybrid method MLR–RNN can be used
also for the best results and lead to more accurate forecasting. The
hybrid method MLR–RNN has improved the performance of MLR
method separately.
 -1المقدمة
يعرؼ نموذج  MLRبانه احد ا ساليب ا حصائية لمتحوؽ مف الع تة بيف المتغيرات،

ويستمدـ لتشكيؿ نموذج لمع تة بيف المتغير المعتمد والعديد مف المتغيرات الت سيرية وف األرصاد

الجوية ،فعادة ما تكوف بيانات ا رصاد الجوية متعددة المتغيرات وكبيرة الحجـ اف كانت يومية أو
أسبوعية أو أنماا موسمية امرى ،او بيانات متعددة المحاات مما يؤدي الى صعوبة التكهف
بالبيانات المستوبمية( .)Güler and Güneri İşçi, 2016فض عف استمداـ األنماا الموسمية

أو األسبوعية ومواجهة اآلثار السمبية عمى البيانات ونتائه التحميؿ.

واجه الكثير مف الباحثيف ف اإلحصا صعوبة ف استمداـ نماذج ا نحدار المتعدد ،فتـ

المجو الى استمداـ بعض الارؽ لمحد مف عدد المتغيرات الت سيرية والوصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ،
فاستمدموا عددا مف الارؽ منها التوميدية مثؿ تحميؿ المكونات الرئيسة وتحميؿ الس سؿ الزمنية،
وامرى حديثة

مثؿ اسموب الذكا ا صاناع

) Neural Networks (RNNوف

كالشبكات العصبية المعاودة Reccurrent

الواتع كاف األدا أفضؿ عند استمداـ األساليب الحديثة

بالموارنة مع استمداـ الارؽ التوميدية.

ف دراسة بيانات ا رصاد الجوية بالبا ما يستمدـ اسموب ا نحدار الما المتعدد الذي يعد أحد

النماذج ا حصائية الماية و يؤدي ذلؾ الى تكهف بير دتيؽ وصعوبة ف

تحديد البيانات

المدروسة ف الماض وف حساب النماذج و دراستها وتحميمها وذلؾ لمابيعة بير الماية لمثؿ

هكذا نوع مف البيانات.

الهدؼ مف هذ الدراسة هو تحسيف أدا الارؽ التوميدية مف م ؿ اتتراح  MLRو RNN

واريوتهما الهجينة (.)MLR-RNN
-2الطرق المقترحة.

يستعرض هذا الوسـ ا نحدار الما

الجينية  GAوالت

ه

المتعدد  MLRونماذجه ،واستمداـ الموارزمية

احدى انواع الذكا ا صاناع

عمى نتائه وتنبؤات دتيوة.

واريوة  MLR-GAالهجينة لمحصوؿ

 :1-2االنحدار الخطي المتعدد ( )Multiple Linear Regression MLR

انًجهة انعراقية نهعهوو اإلحصائية عدد خاص بانًؤتًر انطالبي االول (2019 )29

يعرؼ تحميؿ ا نحدار بشكؿ عاـ بننه أسموب رياض

[]39

لتوضيح الع تة بيف المتغير

المعتمد ومتغير أو متغيرات أخرى تسمى المتغيرات الت سيرية .يهتـ تحميؿ ا نحدار بوصؼ
الع تة بيف المتغيرات عمى هيئة نموذج فود يكوف النموذج يحتوي عمى متغير توضيح
فيسمى ف

هذ الحالة بنموذج ا نحدار البسيا ,أما ف

واحد

متغيرت
ا
حالة احتوا النموذج عمى

توضيحية عدة (اثنيف أو أكثر) فننه يسمى بنموذج ا نحدار المتعدد(.)Nathans et al., 2012

اس ػ ػ ػػتمدـ العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف الب ػ ػ ػػاحثيف ا نح ػ ػ ػػدار الماػ ػ ػ ػ المتع ػ ػ ػػدد ويمك ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػػيابة النم ػ ػ ػػوذج الع ػ ػ ػػاـ

لمعادلة  MLRعمى النحو ا ت :

Y  B0  B1 X1  B2 X 2  Bi X i  E

)(1

ه المتغيرات الت سيرية و

حيث  Yiهو المتغير المعتمد و

ه

معام ت الثوابت او معممات ا نحدار  Eهو حد المان تؿ تنبؤ رتـ  iحيث  i=1,2…,nحيث

اف عدد المشاهدات هو  nيكوف عدد المعاد ت هو  nويمكف صيابة المعادلة ) (1ف

صورة
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اذ  Yحجـ ( )n×1و المص وفة  Xمف درجة )) (n×(p+1وحجـ  βه ) (p×1و درجة Ɛ
ه (.)i×1

وي ح أف العمود ا وؿ ف مص وفة البيانات يحتوي عمى تيمة الواحد الصحيح

عند كؿ المشاهدات مف ) (1إلى ( )nوذلؾ لتودير المعامؿ الثابت والعمود الثان مف المص وفة

يحتوي عمى تيـ المتغير ا وؿ ( ،)X1وبذلؾ كؿ عمود يحتوي عمى تيـ متغير ت سيري محدد،

وباستمداـ رموز المص وفات يمكف امتصار كتابة نموذج ا نحدار الما كما يم :
Y   X 

()3

 :2-2الشبكات العصبية المعاودة :RNN
) Hu (1964هو اوؿ مف استعمؿ الشبكات العصبية ف

التكهف با حواؿ الجوية وبعد تـ

استعمالها كثي اًر ف مجاؿ التكهف .السبب ا ساس و ار المجو الى الشبكات العصبية ه ابيعة
البيانات بير الماية .تحوي  RNNعمى ابوة واحدة او اكثر وهذا بدرو يعاله بير ماية

البيانات ويحسف نتائه التكهف وكذلؾ تحوي عمى  Daley Layerوهذا يحسف كثي اًر التعامؿ مع
مشكمة عدـ تجانس البيانات والشكؿ التال

وابوات.

يمثؿ الشبكة وما تحويه مف ادما ت وامراجات
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الشكؿ (: )1هيكمية الشبكة العصبية المعاودة RNN
ف

الشكؿ السابؽ  Rه

ا دما ت و  lWه

وزف عشوائ

لمعصبوف يتـ جمعها مع b1

التشويش ا بيض وناتجهما يكوف الدالة  .f1امراج الدالة  f1يعود كادماؿ ثالث ف الابوة ا ولى

وتبمها يمر عمى دالة التامير  Delayليكوف وزنا عشوائيا امر  ،ف الابوة الثانية امراج الدالة f
يكوف الوزف العشوائ

مص وفة احادية.

لمممية العصبية  LWمجموع مع  bالتشويش ا بيض وبالتال

تمرج لنا

تحوي  RNNف

هذ الدراسة عمى ابوتيف با ضافة الى ابوة ا دماؿ ،ا ولى تكوف مم ية

توزف عشوائيا ف

كؿ ابوة مم ية وكذلؾ  Mمف العصبونات.عادة افضؿ عدد لمعصبونات ف

والثانية تكوف ابوة ا مراج .ف ابوة ا دماؿ هناؾ  Rمف ا دما ت وهذ ا دما ت بالبا ما

الابوة المم ية هو  R*2+1كما ذكر ((Palit and )Sheela and Deepa, 2013
)Popovic, 2006
كؿ متغير ادماؿ  Zموزوف عشوائيا .واف اوزاف ا دما ت ؿ  Nو  Mعصبوف تجمع مع الويمة
المتحيزة  bبواساة دالة التحويؿ .مجموع ادما ت المتغيرات ف دالة التحويؿ  Fيمكف صيابتها
كما يات

N

net j (t )   wi , j Z j (t )  b j

)(4

i 1

والدواؿ ا كثر استمداما ف الابوة المم ية وابوة ا مراج ه كالتال :

 .1التحويؿ الزاوي ) :(tan-sigmoidالذي يولد امراجات ضمف ال ترة ]  [1+،1-ل حداث
الصادي.

 .2التحويؿ الموبارتم (  :) log-sigmoidالذي يولد امراجات ضمف ال ترة ][1,1ل حداث
الصادي.
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 .3دالة التحويؿ الما
الصادي.

الشكؿ ف الوارد
MATLAB
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) :(linearالذي يولد امراجات ضمف ال ترة ][1+،1-ل حداث

حوا يوضح ال رؽ بيف دواؿ التحويؿ الممكف استعمالها لمشبكة  RNNف

الشكؿ (: )2انواع دواؿ التحويؿ ف RNN
الدواؿ المستعممة ف

الابوة المم ية تعكس نوعية الع تة بيف ا دما ت وا مراجات ف

تبنى الدواؿ المستعممة ف ابوة ا مراج لتعا افضؿ وادؽ النتائه.

حيف

ا وزاف العشوائية  wi , jل دما ت يمكف كتابتها كمص وفة وعمى النحو التال


)(5

w1, R 
 w2, R 


 wM , R 

w1,2
w2,2
wM ,2

 w1,1
w
2,1
W 


 wM ,1

ف حيف تصاغ معام ت ا دماؿ كما يم :
Zt 2  ZtR 

()6

Z   Z t1

اف الهيكؿ العاـ لمشبكة  RNNيحوي عمى ابوة واحدة مم ية وامرى ل مرج ،المم ية تحوي عمى
ث ث مدم ت الوزف العشوئ

والتشويش ا بيض با ضافة الوزف الناته مف الماوة السابوة اما

المارجية فمدم تها الوزف الناته مف الابوة المم ية مع التشويش ا بيض كما ف الشكؿ.

الشكؿ ( : )3الهيكؿ العاـ لمشبكة العصبية المعاودة RNN
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 :3-2طريقة ) (MLR-RNNالهجينة
الابيعة الماية لنموذج  MLRتجعؿ دراسة البيانات بير الماية بير ممكنة وبنتائه

بير دتيوة .ف هذ الدراسة تـ اتتراح الاريوة الهجينة  MLR-RNNلمتحميؿ والتكهف لبيانات
ماية وبير ماية ف آف واحد .حيث يتـ ا عتماد عمى نموذج  MLRكنموذج توميدي احصائ

ف بنا هيكمية  RNNوبالتال الحصوؿ عمى تكهنات ادؽ لمبيانات بير الماية تيد الدراسة.

المرحمة ا ولى تتضمف بنا أفضؿ نموذج  MLRلمحصوؿ عمى افضؿ هيكمية دما ت .RNN

اف الجانب ا يمف مف النموذج  MLRكما ف

المعادلة رتـ ) (1يمثؿ المتغيرات الماية مع

معمماتها وستستمدـ كادما ت لشبكة  RNNعدا متغير المان .بالنتيجة فاف ادما ت RNN
ستكوف ه ن سها ادما ت  MLRمف متغيرات مستومة مضروبة بويـ معمماتها بابيعتها الموجبة

او السالبة .اف الهدؼ والذي مف المرجو تاابوه او اتترابه مف امراج الشبكة العصبية لمحصوؿ
عمى اتؿ مان لمتكهف والذي سيمثؿ البيانات ا صمية.

الهجينة .MLR_RNN

عدـ ماية البيانات تضار الدارسيف والمهتميف ف

هذ الاريوة تدعى بالاريوة

هذا المجاؿ الى المجو الى دواؿ التحويؿ

المذكورة آن ا واستمداـ تركيبة تحمؿ كافة ا حتما ت الممكنة لمابوتيف المم ية وا مراج.

 -3النتائج والمناقشة.

اف اولى الماوات الرئيسة ف عمؿ البحوث ه الحصوؿ عمى البيانات الت تتناسب مع الجانب

العمم مف الدراسة مف جانب ودتتها مف جانب امر وه الركيزة األساسية لموصوؿ إلى النتائه

الت

يمكف ا عتماد عميها ف

أي عمؿ بحث  ،ولذلؾ كانت دراسة بيانات األرصاد الجوية ف

ماليزيا الت بات ث ث سنوات مف  .4402-4408وتـ امتيار البيانات األكثر تنثي ار عمى بيانات

( (Particulate Matter PM10الذي يشير الى جسيمات المادة ف الهوا هذ الجسيمات ه

اشيا مثؿ الغبار العضوي والبكتريا المحمولة جوا وببار البنا  .ف هذ الدراسة سيتـ عرض نتائه

التكهنات لمبيانات الكمية وسيتـ استمداـ مواييس مان التكهف  MAPEلمارؽ المستمدمة ف
الدراسة  MLRو MLR-RNNومناتشتها .تـ تن يذ الجانب التابيو
البرامه  Minitab, MATLAB, Excelلتن يذ ا وامر الت
هذ الدراسة لمتنبؤ بويـ  PM10ف

مف الدراسة باستمداـ

تمدـ هذ الدراسة .حيث صممت
تؤثر ف

بيانات

الغ ؼ الجوي وبعض مموثات الهوا الت

 PM10وه عدد مف العناصر العضوية وتكوف صمبة او سائمة وتمتمؼ ف حجمها مثؿ

CO,

) )O3, SO2, NO, NOXوبعض المؤثرات منها درجة ح اررة الهوا والراوبة وسرعة الرياح
بموياسيف ممتم يف  10 mو  ) xxmحيث تغا البيانات اليومية لمدة ث ث سنوات مف  0كانوف
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احدى الو يات الماليزية .وسيتـ حساب نماذج

 MLRباستمداـ برنامه  Minitabإليجاد نماذج ا نحدار وبتابيؽ المعادلة ( )1تـ الحصوؿ
عمى النموذج التال لمبيانات الكمية.

PM10   B0  B1CO  B2 O3  B3 SO2  B4 Nox  B5 NO

)(7

 B6 AT  B7 H  B8WS10m  B9WSxxm

حيث اف  WS10m, WSxxmيمث ف سرع الرياح بموياسيف ممتم يف وأف  ATتمثؿ درجة
الح اررة وكذلؾ تمثؿ  Hالراوبة النسبية .ويمثؿ  PM10المتغير  .yأما مجموعة المتغيرات ،CO

 NO ،NOX ،SO2 ،O3درجة ح اررة الهوا و الراوبة وسرعة الرياح بوياسيف ممتم يف فتمثؿ
المتغيرات الت سيرية , x p

x1 , x2

عمى التوال  ،و كذلؾ  0  1  ...   pمعممات ا نحدار

لممتغيرات الت سيرية ،و سيتـ استمداـ برنامه  Minitabيجاد نماذج ا نحدار الما المتعدد،
والذي يتضمف عددا كبي ار مف البيانات والمتغيرات الت يصعب حمها دوف استمداـ الحاسوب.

وتـ استمداـ جز مف البيانات الكمية لجعمها بيانات تدريب وايجاد نماذج ا نحدار لهذ البيانات ليتـ

ايجاد افضؿ النماذج والجز البات ل متبار لمتنكد مف توة التكهف بالنماذج .ف هذ الدراسة تـ

امذ بيانات التدريب بد مف  0كانوف الثان

 4408إلى  84نيساف  4402والجز المتبو مف

البيانات المستمدمة ل متبار بد مف  0ايار  4402إلى  80تشريف ا وؿ ثـ وجد

اف افضؿ نموذج انحدار ما متعدد لمبيانات ل ترة التدريب بعد حذ المتغيرات بير المعنوية كاف
كما ف النموذج التال .
PM10  - 198  110 CO  570 NOX  2062 NO  5.64 AT  4.05WS10m
()8

وبعد التكهف بالبيانات الماصة بالمتغير المعتمد  PM10لمبيانات الكمية الماصة بالتدريب

فمف الممكف اعتماد هيكمية نموذج ا نحدار النهائ

إلدما ت .RNN

ف

المعادلة ( )3كنفضؿ هيكمية ممكنة

الجدوؿ التال يعرض نتائه  MAPEلاريوة  MLRف الحالتيف التدريب وا متبار.

الجدول ) :(1قياس مفسرات الخطأ  MAPEلطريقة  MLRلمتدريب واالختبار
MAPE
Training Testing
26.744 20.755
ف ا شكاؿ التالية سيتـ توضيح ا تساؽ بيف السمسمتيف ا ولى ا صمية  PM10و الثانية

سمسمة التكهف لبيانات التدريب وا متبار لمبيانات  MLRورسمها باستمداـ برنامه .Excel

استخدام األسموب  MLR-RNNلمتكهن ببيانات التموث الجوي
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الشكؿ ( : )4اتساؽ السمسمتيف ا صمية والتكهف لبيانات التدريب باريوة .MLR
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الشكؿ ( : )5اتساؽ السمسمتيف ا صمية والتكهف لبيانات ا متبار باريوة .MLR

الشكميف ) (4و ( )2يعرضاف اتساتا جيدا وتجانس كبير بيف السمسمة ا صمية  PM10و سمسمة
التكهف باستمداـ اريوة  MLRنكال بياناث انتدزيب ةاالختباز عهى انتىاني.

ف

هذ الدراسة تـ استمداـ  RNNلتحسيف أدا  MLRوبنتؿ ا ماا وذلؾ باستمداـ برنامه

 MATLABوايجاد م سرات المان الت سيتـ عمى اساسها الموارنة بيف النتائه.

وبعد تابيؽ اريوة  RNNلموصوؿ الى  MLR-RNNانهجي ت .عدـ ماية البيانات تضار

الدارسيف ف هذا المجاؿ الى المجو الى دواؿ تحويؿ مثؿ دالة التحويؿ والموبارتيم ( )logف
الابوة المم ية لتنوية عدـ الماية وتص يتها فيما يتـ تحديد دالة التحويؿ الما
ستمدامها ف

ابوة ا مراجات

()line

وهذا ضروري بعد ما تـ معالجة البيانات مف مشكمة عدـ

الماية .وبافتراض دالة التحويؿ لمابوة المارجية ه

الدالة الماية وحسب المعادلة

[]45

انًجهة انعراقية نهعهوو اإلحصائية عدد خاص بانًؤتًر انطالبي االول (2019 )29

 f (SUM )  SUMوالت بتابيوها ستكوف الاريوة الهجينة جاهزة لمتكهف بالبيانات وحسب المعادلة

التالية:

N

net j (t )   wi , j Z j (t )  b j

()9

i 1

عندما تمثؿ  iعدد ا دما ت وتمثؿ  j,lالابوة المم ية و  bه

امراج الدالة
()11

)(12

))y j (t )  f(net j (t
m

N

i 1

i 1

) net j (t  1)   wi , j Z j (t )   yl (t  1)u jl  b j (t

)(11
عندما

التشويش ا بيض وتمثؿ f

u jl

هو الوزف الجديد المعاود (الناته مف التن يذ السابؽ) و  mه عدد الحا ت او العود
m

netk (t )   wk , j yk (t  1)  bk
j 1

عندما  gه ناته الدالة المارجية و w k , jه ا وزاف مف الابوة المم ية الى ابوة المارجية.
وتـ حساب نتائه  MAEوالت تـ التوصؿ لها لمبيانات كما ستعرض ف الجدوؿ التال .

الجدول ) :(2قياس مفسرات الخطأ  MAPEلطريقة  MLR-RNNلمتدريب واالختبار
MAPE
Training Training
20.112
19.508

الجدوليف ( )0و ) (2تـ م ح ة أف هناؾ تحسنا ف النتائه عند تابيؽ ا سموب الهجيف MLR-
 RNNبتكهنات افضؿ مف سابوتها ف .MLR

وباستمداـ البيانات الناتجة عف  MLR-GAسيتـ رسـ ا تساؽ لمبيانات ا صمية مع

بيانات التكهف الناتجة لبيانات التدريب وا متبار.
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الشكؿ ( : )6اتساؽ السمسمتيف ا صمية والتكهف لبيانات التدريب باريوة .MLR-RNN

 لمتكهن ببيانات التموث الجويMLR-RNN استخدام األسموب
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.MLR_RNN  اتساؽ السمسمتيف ا صمية والتكهف لبيانات ا متبار باريوة: )7( الشكؿ

 و سمسمةPM10 ) يعرضاف اتساتا جيدا وتجانس كبير بيف السمسمة ا صمية7( ( و6) الشكميف
 نكال بياناث انتدزيب واالختباز عهى انتىاني وهي افضمMLR-RNN التكهف باستمداـ اريوة
. نىحدهاMLR مما كانج عهيه في طسيقت
Conclusion االستنتاجات-4
 لنمذجة بيانات متعددة المتغيرات باستمداـ نموذج إحصائMLR يمكف استمداـ نموذج
 تحسنا ونتائه أدؽ عندMLR-RNN  من خالل ان مىذج انهجينRNN اثبت استمداـ

.0

. ما
.2

ادماله ف نماذج التكهف الهجينة موارنة مع استمداـ الارؽ التوميدية لوحدها وذلؾ انه يعاله مشكمة
.ال ماية
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