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الملخص
في هذه الدراسة تمت المقارنة بين أدوات التنقيب عن البيانات في البرنامج المفتوح المصدر WEKA
للتنبؤ بكمية المخلفات الزراعية في مصر من سنة  2006م حتى سنة 2016م ،حيث تم االعتماد على
حساب كمية المخلفات بحسب الطريقة المتبعة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية .وبينت النتائج أن
أقل كمية مخلفات كان  13.57مليون طن/سنة وأكبر كمية كانت  17.90مليون طن/سنة .تم ترتيب
أدوات التنقيب عن البيانات المستخدمة بحسب أقل قيمة لمتوسط انحراف الخطأ ،وتبين أن األداة المسماه
جدول القرار ( )Decision Tableهي أفضل أداة للتنبؤ بكمية المخلفات الزراعية ،حيث قيمة متوسط
انحراف الخطأ لها كانت  -9.149ألف طن/سنة  ،كما تبين أن قيم معامل التحديد ( )R2لجميع
األدوات فوق  ،%95وكان المتوسط الحسابي لكمية المخلفات المتنبأ بها من  17أداة للتنقيب عن
البيانات متقارب ،حيث أقل متوسط حسابي كان  2502.17ألف طن/سنة وأكبر متوسط حسابي كان
 3579.66ألف طن ،بينما المتوسط الحسابي للقيم الفعلية في بيانات االختبار كان  3300.06ألف
استنادا لذلك ،وضعت التوصية الخاصة بالبحث وهي ضرورة االهتمام الكافي بالتنبؤ
طن/سنة .و ً
بالمخلفات الزراعية من خالل استخدام النماذج الرياضية ،حيث يمكن إدارة هذه المخلفات واالستفادة منها
في انتاج الطاقة أو السماد أو كعلف حيواني.
الكلمات المفتاحية :تعلم اآللة ،المخلفات الزراعية ،النمذجة ،البيئة.
المقدمة:
يترتب على تراكم الكميات الضخمة من المخلفات الزراعية ،مع عدم االستفادة منها ،انتشار الميكروبات واألمراض المعدية ،مما يؤدى
في النهاية إلى حدوث خلل في النظام البيئي داخل المزرعة ككل ،وينعكس ذلك على األفراد ،باإلضافة إلى أن التعامل غير السليم مع
أيضا تخزين هذه المخلفات المزرعية بالطرق
المخلفات الزراعية كحرقها ،يؤدى إلى تلوث البيئة وحدوث مشكالت صحية لإلنسان ،و ً

التقليدية ،يؤدى إلى انتشار الحشرات والفئران والكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها والمسببة للعديد من األمراض ،باإلضافة إلى
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نشوب الحرائق (مكاوي2010 ،م) .وفي المق ابل يمكن التعامل مع هذه المخلفات بما يحقق االستفادة منها من خالل تحويل المخلف من
صورة إلى أخرى أو بيعه أو االستفادة منه كما هو (إمام  2007 ،م) .ويضيف الحجار ( 2003م) أنه يجب االستفادة من المخلفات
الزراعية من خالل منظومة متكاملة تتضمن تحويل هذه المخلفات إلى سماد أو وقود أو علف حيواني .كما أن المخلفات الزراعية تمد
العالم بما مقداره  %33من الوقود الحيوي (Logan, 2003

.)Yevich and

يتمثل السعي الدائم في رفع إنتاجية المحصول لتوفير المزيد من الغذاء ليقابل التزايد المستمر في أعداد السكان وارتفاع مستوى المعيشة،
إلى مزيد من االستنزاف للموارد المتاحة ،والمغاالة في استخدام التقنيات الحديثة (الميكنة واألسمدة الكيماوية والمبيدات ،ومنظمات
النمو ...الخ) ،واالستخدام غير الرشيد لمياه الري وما يصاحب ذلك من ممارسات خاطئة تسبب الكثير من األضرار بالبيئة الزراعية.
وينقسم اإلنتاج الزراعي لشقين أساسيين متالزمين ،وهما اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني ،وعلى ذلك تتكون المخلفات النباتية
سنويا بمقدار من  30إلى  35مليون طن (،)Abou Hussein and Sawan, 2010
والحيوانية ،حيث تتراوح كمية هذه المخلفات ً
والمخلفات الحيوانية وحدها تمثل حوالي  14.6مليون طن/سنة ( ،)Abou El- Azayem and Abd El-Ghani, 2010كما
بينا الشايب ومحمد (2011م) من خالل جهاز شؤون البيئة في مصر أن المخلفات الزراعية تمثل حوالي  %32من إجمالي
المخلفات بمصر لسنة 2011م.
توجد معوقات وتحديات تقف أمام استغالل المخلفات الزراعية واالستفادة ،منها ما هو معوقات فنية مثل طبيعة ونوعية المخلفات وكيفية
معاملتها (المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2006 ،م) ،ومنها ما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار بشأنها ،ومن توصيات المنظمة العربية للتنمية
الزراعية بالنسبة للمخلفات الزراعية هو إعداد قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالكمية ونوعية المخلفات .وترى سردينة ( 2004م) أنه
بالرغم من وجود عديد من التقنيات الحديثة التي يمكن تطبيقها لتدوير هذه المخلفات ،وتعظيم االستفادة منها ،إال أنه ال يمكن االعتماد
على وجود التقن يات وحدها ،ألن ذلك لن يقود إلى التقدم ،ومن أجل ذلك فالبد للمؤسسات اإلعالمية والثقافية والتعليمية والصحية أن
تقوم بنشر الوعى حول عناصر البيئة وأهمية المحافظة عليها ،وكذلك حسن التعامل واالستفادة من المخلفات ،ألن مشكلة تلوث البيئة،
اعية والسمات
والناتجة عن التخلص غير اآلمن للمخلفات هي في األساس مشكلة سلوك إنساني .وفي دراسة عن أنواع المخلفات الزر َ

البيئية والكيميائية لها والعالقة بينها وبين تقنية العمارة الذكية ،وجد أنه يمكن االستفادة منها بتقنية إعادة التدوير للحفاظ على الطاقة

وترشيد استخدامها داخل المباني (نصير2018 ،م) .وهناك تقديرات للمخلفات الزراعية ،ومعظم الدراسات في هذا الجانب تكون في
اإلحصاءات الزراعية الحكومية ،والتي تعطي معلومات عن كمية اإلنتاج والمساحة لهذه المحاصيل وهناك عالقة بين كمية اإلنتاج
ومقدار المخلفات الناتجة (Logan, 2003

.(Yevich and

تعتبر عملية التنقيب عن البيانات هي عملية تحليل البيانات من منظور مختلف واستخالص عالقات بينها وتلخيصها إلى معلومات
ذات فائدة من خالل استعمال مجموعة من األدوات المعقدة ،وبعض من هذه األدوات تشمل أدوات اإلحصاء االعتيادية والذكاء
االصطناعي (علي2018 ،م) .ويمكن تقسيم أدوات التنقيب عن البيانات إلى أدوات التنقيب عن البيانات المباشرة وغير المباشرة؛
حيث يتمثل الهدف من التنقيب عن البيانات المباشرة في استخدام البيانات المتاحة إلنشاء نموذج مع وصف للمتغيرات؛ أما الهدف من
التنقيب عن البيانات غير المباشرة هو عدم توافر اختيار لمتغير محدد ،لكي يتم بناء عالقة بين كل المتغيرات .وتندرج أدوات التصنيف

Aboukarima et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 153-171 June 2020

154

أبو كريمه وآخرون – المجلة السورية للبحوث الزراعية  171-153 :)3(7حزيران/يونيو 2020

والتقدير والتنبؤ ضمن أدوات التنقيب عن البيانات المباشرة؛ أما أدوات االرتباط والعنقدة والوصف والعرض فتندرج ضمن التنقيب عن
البيانات غير المباشرة (سيد2015 ،م).
تتمثللل أهميللة الد ارسللة مللن الناحيللة النظريللة محاولللة لإلسللهام فللي الجهللود العلميللة الهادفللة إلللى اسللتخدام أدوات التنقيللب عللن البيانللات فللي
المساعدة في اتخاذ القرار بالنسبة للمخلفات الزراعية ،كملا أن هلذه الد ارسلة بملا اتبلع فيهلا ملن ملنهج علملي وملا تضلمنتها ملن مفلاهيم وملا
استخدم فيها من أساليب تحليل البيانات ،وما قد يسفر عنه من نتائج وتوصيات يمكن أن يسلاهم فلي فلتف قفلاق جديلدة إلجلراء المزيلد ملن
البحللوث التللي تسللتهدف المخلفللات الزراعيللة ،وذلللك للحفللاظ علللى البيئللة ،لللذا فلللن البحللث عللن اسللتراتيجيات لحمايللة البيئللة والحفللاظ عليهللا
يص للبف ف للى ح للد ذات لله عمل لالً ل لله أهميت لله البالغ للة ف للي مواجه للة أو التخفي للف م للن ح للدة المش للكالت البيئ للة (س للردينه2004 ،؛ حبي للب ورش للاد،
2016م) .ومن الناحية التطبيقية ،فلن هذه الدراسة ،وما يمكن أن تسفر عنها من عرض ألدوات التنقيب عن البيانات التي تتعلق بطرق
التنبؤ والتصنيف للمخلفات الزراعية تعتبر أساس يمكن تطبيقه بطرق أخلرى للحفلاظ عللى البيئلة ،حيلث يمكلن اسلتخدام هلذه األدوات ملن
خالل بناء نماذج رياضية تساعد المنظمات على اتخاذ قل اررات (الدوري وأحمد2007 ،م) .
في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا الحاسلوب والمعلوماتيلة ،فللن كميلة البيانلات التلي يمكلن تخزينهلا يتعلاظم بشكل كبير ،وال ينتهي
المطاف بالقدرة على تخزين هذه البيانات ،حيث تأتي الخطوة األهم ،وهي كيفيلة اسلتثمار هلذه الكميلات الضلخمة ملن البيانلات (الجناعي
وقخرون2011 ،م) .ويمكلن القلول إن هلذه البيانلات تمثلل ثلروة حقيقيلة يمكلن أن تهملل ،كملا يمكلن أن تسلتثمر في تحليل ما مضى من
أحداث ،وملن ثلم يمكلن أن يلتم رسلم السياسلات والخطلط بشكل واضف ،يتيف التنبؤ بفرص التحسين المستقبلي للخطط الموضوعة من قبل
منظمة ما .ومع هذه الكميات الضخمة من البيانات ،فلن الط ارئلق التقليديلة لتحليلل البيانلات ،والتلي هلي ملزيج ملن الط ارئلق اإلحصلائية
وبعلض الللنظم الحاسللوبية المصللممة إلدارة قواعللد البيانللات ،باتللت تعللاني الكثيللر مللن المشللكالت فللي التعامللل مللع هللذا النللوع مللن
البيانللات ،باإلضافة إللى ذللك ،فللن تللك الط ارئلق التقليديلة تعتملد بشلكل كللي عللى القلدرات الذهنيلة والفنيلة للقائمين عليها ،وملن ثلم عللى
خبلرة محللل البيانلات فللي توجيلله التحليللل السللتخراج مؤشلرات مفيدة وعميقللة لصللناع الق لرار؛ حيلث يفتللرض المحلللل فرضلليات سللابقة
للعالقللات الموجودة بين المتغيرات المختلفة للبيانات وجل ما يفعله بعد ذلك هو استخدام التحليل لبرهنة أو دحض هذه الفرضيات
(الجناعي وقخرون2011 ،م).
تتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه صانعي القرار في إدارة المخلفات الزراعية في كيفية التنبؤ بكمياتها المحتمل تواجدها في المستقبل
القريب ،وذلك بهدف وضع استراتيجية أكثر مالئمة إلدارتها ،ويمكن التوصل إلى ذلك من خالل النمذجة التنبؤية (شاهين وقخرون،
2017م) .وأن التنبؤ بالمخلفات الصلبة وإيجاد إطار مستقبلي للتنبؤ يكون أداة فعالة للتخطيط المستقبلي بكمياتها Abbasi and El
) ، )Hanandeh, 2016كما أن التنبؤ بالمخلفات يفيد في حساب الكميات الالزمة إلنتاج الطاقة الحيوية منها ( Maddison et
 .)al.,2017ومن جهة أخرى مازال صانع القرار في مجال إدارة المخلفات يحتاج إلى مؤشرات وبيانات ضرورية للتحليل االقتصادي،
الختيار الطريقة الحكومية المناسبة للتعامل مع المخلفات ( .)Loukil and Rouached, 2020وإن الحاجة لوجود منظومة إلدارة
المخلفات المزرعية مهمة بسبب تأثيرها في البيئة ،وهذه المنظومة يمكن أن تكون خطواتها ،كما في الشكل ( ،)1كما ورد في دراسة
) ،Heilala (2018حيث قرر الباحث أن واحد من أهم هذه الخطوات هي عملية التنبؤ.
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الشكل  .1منظومة مقترحة إلدارة المخلفات الزراعية ،معدلة من قبل ).Heilala (2018

وألهمية التنبؤ ،قام ) Achinas et al., (2016بلجراء تحليل نظري إلمكانية التنبؤ بكميات الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية وفي
دراسة ) Jiang et al., (2020تم استخدام أدوات التنقيب عن البيانات في تصميم إطار تحليلي لتحليل سلوك كميات المخلفات
المنزلية في شنغهاي بالصين ،والهدف هو إيجاد وسيلة لمتخذي القرار إلدارة عمليات تجميع المخلفات المنزلية الصلبة لوضع الخطط
المستقبلية .بينما بين كال من ) Kaewdiew et al., (2019أنه من المهم حصر كميات المخلفات الزراعية ،وتحديد النسبة من
المحاصيل التي تنتج مخلفات زراعية ،حتى يمكن إنتاج الغاز الحيوي ،وبينوا أنه لمحصول الذرة فلن نسبة المستفاد من المحصول هو
فقط  %41.49والباقي مخلفات ،ولقصب السكر نسبة المستفاد منه  %66.53والباقي مخلفات ومحصول األرز ،نسبة  %70.16هي
التي يستفاد منها والباقي مخلفات ،كما أجرى الباحثون أنفسهم طريقة للتنبؤ بكميات المخلفات الزراعية الغير مستخدمة في إنتاج الغاز
الحيوي في تايالند للفترة  2022-2015م ،كما أن كمية المخلفات الزراعية الناتجة من محصول ما ،تعتمد على الظروف المناخية
واألسمدة المستخدمة والصنف المنزرع بحسب ما ذكره ) ،Arnard and Kristoferson (1985وهناك نسب ما بين الكمية المنتجة
من المحصول ونسبة المخلفات الناتجة منه ،كما هو موضف بالجدول (.)1

الجدول  .1نسبة المخلفات إلى المحصول.
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جدا لإلدارة الفعالة لها ،والنماذج
بين ) Kumar and Samadder (2017أن التنبؤ الدقيق لكمية المخلفات الصلبة المنزلية مهم ً
غالبا ما تكون مفيدة للتنبؤ الدقيق بمعدل توليد المخلفات الصلبة المنزلية ،هذه النماذج تعتمد على مدخالت مثل حجم
الرياضية الناتجة ً

المنزل ودخل األسرة ومستوى التعليم والوقود المستخدم في المطبخ ،حيث تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد في توليد مثل هذه
النماذج .وفي نفس السياق كان هدف دراسة ) Kannangara et al., (2018هو تطوير نماذج تنبؤيه لكمية المخلفات الصلبة
المنزلية باستخدام أدوات تعلم اآللة مثل شجيرات القرار ( ،(decision treesوالشبكات العصبية ( ،)neural networksوبينت النتائج
أنه يمكن ألدوات تعلم اآللة التنبؤ بهذه الكميات من خالل متغيرات ديموجرافية  demographicومتغيرات مرتبطة باإلنسان Socio-
 economicفي أونتاريو ،كندا بنسبة  .%72وفي دراسة ) Al-Subu (2015لتطوير نموذج رياضي لتوقع مكونات النفايات
الصلبة ومعدل توليدها ،وتخوفات السكان تجاه مرافق إدارة النفايات الصلبة في محافظتي نابلس وجنين ،فلسطين ،تم االستعانة باستبيان
لتجميع البيانات الالزمة ،حيث تم اشتقاق سبعة نماذج رياضية من خالل تحليل االنحدار المتعدد لتقدير كمية النفايات الصلبة المتولدة
يومياً ،وأظهرت المؤشرات اإلحصائية أن النماذج كانت عالية التنبؤ ،ومن فوائد النموذج الرياضي أنه قد يساعد اصحاب القرار لوضع
خطط أفضل إلدارة النفايات ومرافقها .وبينت الباحثة أن من خالل استخدام النموذج الرياضي ،يمكن المساهمة في تقليل النفايات،
وتحسين كفاءة استخدام الموارد من خالل معرفة طبيعة النفايات التي بتم انتاجها بواسطة األفراد ،حيث يؤثر نوع النفايات على الصحة
أيضا في تحسين التخطيط وتحسين
العامة والبيئة المحيطة ،وبالتالي فلن الحصول على معلومات جيدة متعلقة بمكونات النفايات يساعد ً

إدارة مرافق النفايات الصلبة ،مثل تحسين فعالية منشآت إعادة التدوير ،عندما بتم معرفة مكونات النفايات التي يمكن اعادة تدويرها.

وفي دراسة

) Heilala (2018بين أن الكميات الكبيرة من المخلفات البشرية تتطلب إدارة فعالة للتعامل بكفاءة مع هذه الكميات

المتزايدة  ،ويتأتى ذلك من خالل استخدام أساليب تحليل البيانات أثناء جمع هذه المخلفات ،حيث استخدم في الدراسة تقنيات التنقيب
عن البيانات واكتشاف المعرفة في تحليل بيانات وزن المخلفات المنزلية المختلطة ،وتمت معالجة البيانات مع خطوات اكتشاف
المعارف الت قليدية  ،بما في ذلك اختيار تصفية البيانات ،ومعالجة البيانات المسبقة  ،وتحليل البيانات  ،والتحقق من صحة وتفسير
النتائج وبينت النتائج أن تقنيات التنقيب عن البيانات واكتشاف المعرفة قادرة على التنبؤ باتجاهات الزيادة في المخلفات البشرية في
اختبر أربعة طرق من أدوات الذكاء االصطناعي
ا
منطقة هلسنكي ،فنلندا .وفي دراسة )Abbasi and El Hanandeh (2016
للتنبؤ بالمعدل الشهري للمخلفات الصلبة في استراليا ،هذه الطرق شملت قلة المتجهات الداعمة (،Support Vector (Machine
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ومنظومة استنتاج عصبية ضبابية مكيفة ( ،)ANFISالشبكات العصبية االصطناعية ،وطريقة الجار األقرب ،وبينت النتائج أن كل
الطرق صالحة للتعامل مع البيانات ،ولكن طريقة  ANFISكانت هي األدق في التنبؤ .ومن خالل استعراض الدراسات وأهمية
المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة أو السماد أو كأعالف حيوانية ،لذا تهدف الدراسة إلى التعرف على أدوات التنقيب عن البيانات التي
يمكن االستفادة منها في تحليل البيانات ،وبالتحديد في التنبؤ بكمية المخلفات الزراعية والذي يساهم في إدارة المخلفات الزراعية.
مواد البحث وطرائقه:
نبذة عن التنقيب في البيانات:
تعتبر عملية التنقيب عن البيانات هلي عمليلة البحلث فلي قواعلد البيانات (مستودعات البيانات) علن معرفلة غيلر مكتشلفة وغيلر متوقعلة
أي الحصول عللى معرفة جديدة غير موجودة في قواعد البيانات األصلية وتكلون هلذه المعرفة مهمة بحيث تساعد فلي اتخاذ القرار ،ويعد
التنقيب في البيانات مرحلة من مراحل استكشاف المعرفة في قواعد البيانات والتي تشير إلى استكشاف األنماط (الجناعي وقخرون،
2011م) .من خالل بعض المراحل ،حيث تتمثل المرحلة األولى في اختيار البيانات وهي مرحلة اختيار البيانات المرشحة للدراسة من
مستودع البيانات الكلي بحسب الغرض من الدراسة ،ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة تنقية البيانات وهي مرحلة تنقية البيانات التي تحتوي
عللى تشويش أو قيم شاذة ملن مجموعة البيانات بحيث يتم الحصول على قاعدة بيانات نقية ،ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة تحويلل
البيانات ،وفيها يتم تحويل البيانات التي تم اختيارها إلى شكل مالئم للخوارزميات والتطبيقات التلي ستستخدم فلي الدراسة .حيث قد
تشترط بعض الخوارزميات وجود البيانات على هيئلة معينة قبل تطبيقها ويلي ذلك المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنقيب في البيانللات،
وفيها يتم تطبيق طرق وخوارزميات ذكية وبتسلسل مناسب الستكشاف أنماط مفيدة ،ثم المرحلة األخيرة وهي مرحلة التقييم ،فبعد
استكشاف األنماط المهمة والتي تمثل المعرفة يتم تقييمها بطرائق كمية ووصفية مختلفة ومالئمة للتقنيات التي طبقت وباستخدام مقاييس
محددة في بيئة المشكلة.
تهتم عملية التنقيب عن البيانات بعمليتين أساسيتين (الشكل  )2متمثلتين في التنقيب الوصفي والتنقيب التنبؤي ،حيث في التنقيب
الوصفي يعتمد تحليل البيانات على إعادة تنظيم البيانات والتنقيب فيها الستخراج المعلومات منها ،أما التنقيب التنبؤي يعتمد تحليل
البيانات على استخدام معلومات سابقة لتوقع ما سيحدث في المستقبل ،ويعد تحليل السالسل الزمنية والتصنيف واالنحدار أنواع أساسية
للتنقيب التنبؤي ،فيستخدم التصنيف للتنبؤ بالقيمة المنفصلة أو الرمزية (المتغير الوصفي) ،ويسلتخدم التصلنيف بشكل واسع في تحليل
مستقبال ،فالتصنيف يقصد به
مجموعة ملن البيانات ووضعها عللى شكل أصناف أو أقسام يمكن استخدامها فيما بعد لتصنيف البيانات
ً
تقسيم البيانات إلى مجاميع ،أما االنحدار فيستخدم للتنبؤ بالقيم المستمرة (المتغير الكمي) ،حيث يعتبر المتغير مقدار له خصائص
رقمية (كمية) وغير رقمية (وصفية) .ويمكن تقسيم أدوات التنقيب عن البيانات إلى أدوات التنقيب عن البيانات المباشرة وغير المباشرة؛
حيث يتمثل الهدف من التنقيب عن البيانات المباشر في استخدام البيانات المتاحة إلنشاء نموذج مع وصف للمتغيرات؛ أما الهدف من
التنقيب عن البيانات غير المباشر هو عدم توافر اختيار لمتغير محدد ،لكي يتم بناء عالقة بين كل المتغيرات .وتندرج أدوات تنقيب
البيانات مثل التصنيف والتنبؤ وتحليل السالسل الزمنية ضمن أدوات التنقيب عن البيانات المباشر؛ أما أدوات التنقيب الوصفي مثل
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االرتباط والعنقدة والوصف والعرض فتندرج ضمن أدوات التنقيب عن البيانات غير المباشر (سيد2015 ،م).

الشكل  .2مهام التنقيب عن البيانات ،منقحة من سيد (2015م).

يعتبر أسلوب التحليل العنقودي من الطرق االحصائية المهمة والمستخدمة في التنقيب الوصفي ،والتي يعتمد على تحليل متغيرات
محددة تعتمد على نقاط التشابه واالختالف بين البيانات .والتحليلل العنقودي يستخدم لتصنيف ودراسة تجمعات البيانات أو المشاهدات
أو العناصر في مجامي ع متجانسة فيما بينها ومختلفة عن باقي المجاميع باالعتماد على مجموعة من الصفات أو المتغيرات وإن عملية
التعنقد تعني وضع العناصر في مجاميع ،أي انها تمثل الحصول على مجموعة واحدة أو أكثر من المجاميع التي تضم عدداً من
العناصر على درجة كبيرة من التشابه فيما بينها ،وعملية الحصول على هذه المجاميع يتم عن طريق تجزئة العدد الكلي للعناصر الى
مجاميع او كل مجموعة تضم عدد من العناصر باالعتماد على مصفوفة التشابه .ومن أدوات المستخدمة في التنقيب الوصفي قواعد
االرتباط ،وهلي إحلدى التقنيلات الواعلدة فلي أدوات التنقيب عن البيانات كلأداة ملن أدوات استكشلاف المعرفة ،ولديها القدرة على معالجة
اعتمادا على األخرى (An et al.,
أعداد هائلة من البيانات ،وتسمف باستنتاج كل القوانين الممكنة التي تشرح بعض الصفات الموجودة
ً

) ، 2003ويمكن تطبيق عدة أدوات للتنقيب عن البيانات في الزراعة من خالل تطبيقات مختلفة Kodeeshwari and Ilakkiya,
).)2017
البرنامج المستخدم:
جدا ،ينطوي على تحليل مجموعات كبيرة من البيانات ،من أجل الكشف عن أنماط ،واساليب جديلدة
التنقيب عن البيانات هو مجال مهم ً

بهللدف معالجتهللا بشللكل احت ارفللي مللن خللالل خوارزميللات معقللدة يوفرهللا التطبيللق الحاسللوبي  ،WEKAوهللذا التطبيللق هللو مجموعللة مللن
األدوات والبرمجيات المتقدمة التي تساعد المستخدم فلي التنقيلب علن البيانلات وتجميعهلا وتحليلهلا باحترافيلة ملن خلالل خوارزميلات معقلدة
كلتعلم اآلللة وغيرهلا وكلل هلذا يسلاعد عللى معالجلة البيانلات بشلكل جيلد ).(Hall et al., 2009

تشلمل حزملة  WEKAخمسل ة

تطبيقات رئيسية ،منها المستكشف Explorerالستكشاف البيانات ،والمجرب للقيام بالتجارب واالختبارات اإلحصلائية 'Experimenter
وتلدفق المعرفلة  ،Flow Knowledgeوواجهلة األواملر لتنفيلذ أواملر  ،Simple CLI Wekaو ( ،Work benchالشلكل  .)3وتسلمف
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أدوات  WEKAبفتف مجموعة من البيانات وتحريرها ،كما يمكن تغيير محتويات البيانلات ،وتغييلر السلمات ،وتصلنيف البيانلات المتاحلة،
وفًقا لمجموعة محددة مسبًقا من القواعد ،عالوة على إمكانية إجراء عملية التقييم ألدوات تعلم اآللة  Machine Learningالمستخدمة
وتشترط هذه الحزمة تحميلل مللف البيانلات بطريقلة معينلة ،حيلث تعللم اآلللة هلو عللم ملن عللوم اللذكاء االصلطناعي وهلو قلدرة اآلللة عللى
الللتعلم ،وإنتللاج معلومللات جديللدة مللن خللالل المالحظللة واالسللتنتاج ،ومقارنللة الخب لرات والمعلومللات المخزنللة .وهنلللاك عللدد ملللن الطللرق التللي
يمكن استخدامها في هذه الحزمة باستخدام خوارزميات مختلفة في البنيات الرياضية ،ويعد  WEKAمن أشلهر أدوات برمجيلات التنقيلب
عن البيانات مفتوحة المصدر ،والتي تتكون من العديد من أدوات التنقيب عن البيانات (سيد2015 ،م) والتلي تلوفر واجهلة بسليطة سلهلة
التعلم للوصول ألدوات التنقيب عن البيانلات .والشاشلة الرئيسلة هلي شاشلة ( Explorerالشلكل  ،)4وهلي الشاشلة التلي يلتم ملن خاللهلا
إدخال البيانات واختيار أداة التنقيب المناسبة وأدوات التنقيب للتنبلؤ فلي  WEKAتشلمل سلتة أقسلام هلي ،meta ،lazy ،functions
 rules ،miscو  ، treesوكل قسم ينلدرج تحتله علدة أدوات ،ولمعرفلة البنيلة الرياضلية لكلل أداة يمكلن الرجلوع إللى المصلادر الموجلودة
تحت كل أداة معروضة في التطبيق الحاسوبي .WEKA

الشكل  .3واجهة التطبيق الحاسوبي .WEKA
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الشكل  .4الشاشة الرئيسة في التطبيق الحاسوبي .WEKA

منهجية الدراسة والبيانات المستخدمة:
تم اعتماد منهجية تتكون من عدة مراحل تتلخص في جمع البيانات (من الكتلاب السلنوي لإلحصلاءات الزراعيلة العربيلة ،المنظملة العربيلة
للتنمية الزراعية ،جامعة الدول العربية ،مجلدات مختلفة ،أرقلام  ، )33،34،35،36،37حيلث تلم الحصلول عللى بيانلات توضلف إجملالي
الحبوب ،حيلث شلملت الحبل وب محاصليل القملف ،الشلعير ،اللذرة الشلامية ،اللذرة الرفيعلة واألرز ،واللدرنات والجلذور ،قصلب السلكر ،بنجلر
السكر ،عباد الشمس والسمسلم كلحصلاءات زراعيلة فلي جمهوريلة مصلر العربيلة ملن سلنة  2006م حتلى سلنة  2016م السلتخدامها فلي
الد ارسللة ،حيللث رتبللت هللذه البيانللات فللي جللدول أكسللل .وتللم حسللاب كميللة المخلفللات لهللذه األن لواع مللن المعادلللة ( )1والمعل ادالت القياسللية
المقابلة ،والتي وقدرت هذه الكميات على أساس المادة الخام المنتجلة ولليس عللى أسلاس الملادة الجافلة ،كملا تلم االعتملاد عللى المعلدالت
القياسية لتقدير المخلفات على أساس نسبة الغذاء الصالف لإلنسان ،لللدرنيات  ،1:1.5للحبلوب  ،1:2للحبلوب الزيتيلة  1:6وللمحاصليل
السكرية  ،1:10كما تمت الحسابات بالطريقة التالية (الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية:)2017 ،
كمية المخلفات(كجم/سنة) = كمية اإلنتاج (كجم /ه) × المساحة (ه/سنة) × المعدل القياسي)1( ..............................
ت للم االعتم للاد عل للى ه للذه الطريق للة إليج للاد كمي للة المخلف للات الزراعي للة ف للي جمهوري للة مص للر العربي للة م للن س للنة  2006م حت للى س للنة 2016م
واستخدمت الطرق المختلفة ألدوات التنقيب عن البيانات في التنبؤ بهذه الكميات ،وتم استخدم برنامج  WEKAفي تنفيذ تحليل البيانات،
حيث يوفر هذا البرنامج منصة تفاعلية إلدخال البيانات وإظهار النتائج وتقييم أداء كل أداة من خالل معلايير إحصلائية .وتملت المعالجلة
األولية للبيانات على الشكل الذي يناسب التطبيق الحاسوبي المستخدم ،ثم مرحلة تطبيلق تقنيلات التنقيلب فلي البيانلات علللى البيانللات ،ثلم
مرحلة التقييم الختيلار أفضلل أداة للتنبلؤ بكميلة المخلفلات الزراعيلة .فلي هلذه الد ارسلة تلم تقسليم البيانلات إلل ى  %83منهلا للتلدريب و%17
منها لالختبار ،حيث لم يلتم تغييلر متغيلرات أدوات التنقيلب علن البيانلات فلي التطبيلق وتلم تركهلا كملا هلي  .Defaultكانلت الملدخالت 7
مدخالت ومخرج واحد .تم إعطاء نوع المحصول رقم ما بين صفر وواحد ،حيث إذا كان واحد فيكون باقي المحاصيل صلفر وهكلذا .وتلم
تعديل قيم المساحة واإلنتاجية وكمية اإلنتاج وكمية المخلفات لتكون بين قيم  0.15و ،0.85حتى يمكن رسم العالقلة بلين كلل ملن كميلة
المخلفللات والمسللاحة ،وكميللة المخلفللات واإلنتاجيللة لمعرفللة اتجللاه كميللة المخلفللات بالنسللبة للمسللاحة وكميللة المخلفللات ،باسللتخدام المعادلللة
التالية:
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) (t − t min
) (0.85 − 0.15) + 0.15 ........................................................................ (2
) (t max − t min

=X

حيث  Xهي القيمة المعدلة ،و  tهي القيمة األصلية ،و tminهي أقل قيمة ،و  tmaxهي أكبر قيمة (.(Vesta Services, 2000
تقييم أدوات التنقيب عن البيانات
فللي هللذه الد ارسللة ،تللم تقيلليم أدوات التنقيللب عللن البيانللات المسللتخدمة ،ومللن ثللم تلرتيبهم علللى حسللب القللدرة التنبؤيللة لكللل منهللا ،مللن
خالل عدة معايير إحصائية منها متوسط انحراف الخطأ ) ، Mean Bias Error (MBEومتوسط الجذر التربيعي لمربع الخطأ Root
) ،Mean Square Error (RMSEكما يلي ):(Ogolo, 2010
))3
)(4

1 n
)  (FCest − FCobs
n i =1

……………………………………………………………..
......................................................................

1 n
(FCest − FCobs )2

n i =1

= MBE

= RMSE

حيث  FCobsو  FCestهما كمية المخلفات الفعلية والمتنبأ بها على الترتيب ،و  nعدد القراءات في بيانات مجموعة االختبار ،حيث
أن النموذج الذي يعطي قيمة أصغر لمتوسط انحراف الخطأ ومتوسط الجذر التربيعي لمربع الخطأ ،يكون النموذج هو أفضل نموذج،
كما أن القيمة الموجبة لمتوسط انحراف الخطأ تعني أن النموذج يتنبأ بقيم أكبر من الفعلي ،بينما القيمة السالبة لمتوسط انحراف الخطأ
تعني أن النموذج يتنبأ بقيم أقل من الفعلي) . (Kolebaje et al., 2012تم حساب معامل التحديد  R2لتوضيف العالقة الخطية بين
القيم الفعلية والقيم المتنبأ بها .وتم استخدام درجة الرتبة لترتيب األدوات بحسب المعادلة التالية:
)...................................................................... (5

Abs(MBE ) RMSE
+
+T
Mean
Mean

= Score

Rank

حيث  Meanهو متوسط القراءات المتنبأ بها و  Tقيمة إحصائية ،يمكن حسابها كما يلي ): Khan et al., 2012
).........................................................................................(6

)

(n − 1)MBE 2
− MBE 2

2

(RMSE

=T

والنموذج الذي له رتبة أقل هو أفضل نموذج (أداة التنقيب) بحسب ). Kolebaje et al., (2016
النتائج والمناقشة:
تحليل البيانات:
استخدم برنامج أكسل لحساب عدة معايير إحصائية لتحليل البيانات ،وهي أقل قيمة وأكبر قيمة واالنحراف المعياري والمتوسط
الحسابي ،وقيم االلتواء والتفلطف ،ومن االنحراف المعياري والمتوسط الحسابي تم حساب معامل االختالف ،وكلما كانت قيمة معامل
االختالف منخفضة دل ذلك على تكتل البيانات حول متوسطها وعدم تشتتها والعكس صحيف ،ويعتبر التوزيع التكراري المتماثل هو ما
يعا متماثالً حول وسطه الحسابي بما يعني قيم المتغير المتساوية البعد عن الوسط الحسابي لها نفس التكرار
كانت تك ارراته موزعة توز ً

(محمد2007 ،م) .تم حساب االلتواء  ،Skewnessوهو مقياس نسبي يمكن استخدامه للمقارنة بين التواء التوزيعات ،كما أن قيمة
مقياس االلتواء محصورة بين  ،+3و – 3فالقيمة السالبة تعني االلتواء جهة اليسار والقيمة الموجبة تعني االلتواء جهة اليمين والقيمة
صفر تعني عدم وجود التواء أو التماثل (التوزيع متماثل) (محمد2007 ،م) .أما التفلطف  Kurtosisفهو مقدار التدبب (االرتفاع أو
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االنخفاض) في قمة المنحنى مقارنة بقيمة منحنى التوزيع الطبيعي .كما أن التفلطف  ،Kurtosisوهو مقياس لتك اررات القيم على طرفي
توزيع المتغير ،فلذا كانت قيمة التفل طف كبيرة كانت تك اررات القيم أكبر على طرفي التوزيع ،أما إذا كانت تك اررات القيم أقل على طرفي
التوزيع كان التفلطف أقل .وتكون قيمة معامل التفلطف صفر في حالة التوزيع الطبيعي المعياري .ففي حالة ما يكون معامل التفلطف
للبيانات االصلية أكبر من  3يكون المنحنى مدبب ألعلى بمعنى معظم القيم بالقرب من الوسط الحسابي والذيلين ،أما في حالة ما
يكون معامل التفلطف للبيانات األصلية أقل من  3يعنى ذلك أن المنحنى مفلطف بمعنى معظم القيم بعيدة عن الوسط والذيلين ،أما في
حالة ما يكون معامل التفلطف يساوى ثالثة يكون المنحنى متوسط التفلطف (محمد2007 ،م).
يبين الجدول ( )2بعض المعايير اإلحصائية للمساحة المنزرعة من المحاصيل تحت الدراسة ،ويبين الجدول ( )3بعض المعايير
اإلحصائية إلنتاجية الهكتار للمحاصيل تحت الدراسة ،بينما الجدول ( )4يوضف بعض المعايير اإلحصائية لكمية اإلنتاج للمحاصيل
تحت الدراسة .ومن الجدول ( )2نجد أن معامل االختالف للمساحة المنزرعة يتراوح ما بين  %1.62و ،%42.18بينما من الجدول
( ،)3نجد أنه يتراوح ما بين  %2.97إلى  %16.87إلنتاجية الهكتار للمحاصيل تحت الدراسة ،والجدول ( )4يبين قيمته التي تتراوح
ما بين  %3.78إلى  %35.07لكمية اإلنتاج للمحاصيل تحت الدراسة.
الجدول  .2بعض المعايير اإلحصائية للمساحة المنزرعة من المحاصيل تحت الدراسة في مصر خالل الفترة .2016-2006
المحاصيل تحت الدراسة
عباد الشمس

السمسم

6.38
17.14
10.01
4.22
0.85
-1.17
42.18

25.10
42.30
31.77
5.39
0.62
-0.14
16.97

بنجر السكر

قصب السكر

(ألف هكتار/سنة)
133.02
78.29
140.73
235.09
136.83
160.66
2.22
54.78
0.07
-0.03
-0.14
-1.40
1.62
34.10

الدرنات
والجذور
120.15
209.46
167.62
26.14
-0.25
-0.28
15.59

الحبوب

2883.6
3224.4
3073.8
117.57
-0.17
-1.43
3.82

معايير إحصائية
أقل قيمة
أكبر قيمة
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
االلتواء
التفلطح
معامل االختالف ()%
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الجدول  .3بعض المعايير اإلحصائية إلنتاجية للمحاصيل تحت الدراسة في مصر خالل الفترة .2016-2006
المحاصيل تحت الدراسة
عباد الشمس

السمسم

2408.00
3376.36
2728.80
333.15
0.88
-0.54
12.21

1207.00
1373.28
1309.02
47.53
-0.94
1.16
3.63

بنجر السكر

قصب السكر

(كجم/هكتار)
47427.00
52337.00
49977.01
1913.74
-0.08
-1.88
3.83

110487.4
121324.0
116405.2
3455.59
0.22
-0.53
2.97

الدرنات
والجذور
12709.0
27822.0
25663.8
4330.1
-3.22
10.55
16.87

الحبوب

5739.0
7792.0
7265.4
564.8
-2.35
5.90
7.78

معايير إحصائية

أقل قيمة
أكبر قيمة
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
االلتواء
التفلطح
معامل االختالف ()%

الجدول  .4بعض المعايير اإلحصائية لكمية اإلنتاج للمحاصيل تحت الدراسة في مصر خالل الفترة 2016.-2006
المحاصيل تحت الدراسة
قصب السكر

عباد الشمس

السمسم

بنجر السكر

18.93
41.27
26.41
8.88
0.90
-1.06
33.63

32.74
51.06
41.45
6.06
0.03
-0.93
14.63

(ألف طن/سنة)
14903.34
3905.18
17014.68
11982.9
15929.40
8051.26
602.05
2823.23
0.38
-0.03
0.06
-1.56
3.78
35.07

الدرنات والجذور

2662.03
5363.73
4252.54
827.35
-0.68
-0.13
19.46

الحبوب

17585
24034
22341
2031.7
-1.70
2.25
9.09

معايير إحصائية
أقل قيمة
أكبر قيمة
المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
االلتواء
التفلطح
معامل االختالف ()%

تبعا للسنة ،ومن الشكل نجد أن أقل قيمة  13.57مليون طن/سنة وأكبر قيمة 17.90
يوضف الشكل ( )5توزيع كمية المخلفات الكلية ً
مليون طن/سنة ،وتم حساب معامل االختالف بين هذه الكميات وكانت التفاوت بسيط بين كميات المخلفات ما بين سنة 2006م إلى
كثير في
سنة 2016م ،حيث كان معامل االختالف حوالي  ،%8.91مما يدل على أن نمط اإلنتاج المزرعي خالل  11سنة لم يتغير ًا

جمهورية مصر العربية في السنوات تحت الدراسة .ويبين الشكل ( )6العالقة بين المساحة المنزرعة وكمية المخلفات الزراعية الناتجة

من المحاصيل تحت الدراسة بعد تعديل األرقام ما بين  0.15و  ، 0.85ومن الشكل نجد أن العالقة الخطية بينهما ضعيفة من خالل
قيمة معامل التحديد ( )R2والتي كانت  ،0.1214وربما تكون العالقة بينهما غير خطية ،أما الشكل ( )7فيوضف العالقة بين إنتاجية
الهكتار وكمية المخلفات الزراعية الناتجة من المحاصيل تحت الدراسة بعد تعديل األرقام ما بين  0.15و  ، 0.85ومن الشكل نجد أن
العالقة الخطية بينهما ضعيفة من خالل قيمة معامل التحديد ( )R2والتي كانت  ،0.2536وربما تكون العالقة بينهما غير خطية والذي
يبي ن أهمية استخدام أدوات التنقيب عن البيانات ،والتي يمكنها إيجاد العالقات الغير خطية بين المتغيرات.
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الشكل  .5توزيع كمية المخلفات الكلية تبعًا للسنة في مصر خالل الفترة .2016-2006

الشكل  .6العالقة بين المساحة المنزرعة وكمية المخلفات الناتجة من المحاصيل تحت الدراسة بعد تعديل األرقام ما بين  0.15و 0.85في مصر
خالل الفترة .2016-2006
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الشكل  .7العالقة بين إنتاجية الهكتار وكمية المخلفات الناتجة من المحاصيل تحت الدراسة بعد تعديل األرقام ما بين  0.15و 0.85في مصر
خالل الفترة .2016-2006

تقييم أدوات التنقيب عن البيانات للتنبؤ بكمية المخلفات الزراعية:

تم استخدم التطبيق الحاسوبي  WEKAبعد ضبط القراءات وعمل ملف بيانات له االمتداد  ،arffليتوافق مع التطبيق ،وتم استخدام
ائيا ،كبيانات تدريب و 11( % 17قراءة) ،منها كبيانات اختبار للنموذج ( 11قراءة) ،وتم اختيار
 %83من البيانات ( 55قراءة) عشو ً
كل أدوات التنقيب عن البيانات التي تتعامل مع البيانات الكمية داخل  WEKAلتنفيذ عملية االنحدار بين  7مدخالت ومخرج واحد،
دون تعديل لثوابت هذه األدوات داخل التطبيق) . (defaultويبين الجدول ( )5أدوات التنقيب عن البيانات المستخدمة ومفرداتها في
تطبيق  WEKAوالزمن المستغرق لبناء النموذج .ويتبين من الجدول ( )5أن الزمن المستغرق لبناء النماذج يتراوح ما بين  0ثانية إلى
 0.13ثانية ،وهذا يجب أخذه في االعتبار عند اختيار األداة المناسبة.
تم ترتيب األدوات بحسب المعادلة ( ،)3وتبين أن أداة جدول القرار ( (DecisionTableهي أفضل أداة للتنبؤ بكمية المخلفات
بناءا على قيمة  ،Rank scoreوقيمة متوسط انحراف الخطأ
الزراعية ،كما هو مبين في الجدول ( )5بحسب أن رتبتها هي ً 1
( )MBEلها ومقداره  -9.149ألف طن/سنة كما يتبين من الجدول ( )5أن قيم معامل التحديد لجميع األدوات كان فوق ، %95
وبحسب اإلشارة لقيم متوسط انحراف الخطأ ،نجد أن من أدوات التنقيب عن البيانات تتنبأ بقيم أقل من القيم الفعلية ومنها أدوات تتنبأ
بقيم أكبر من القيم الفعلية .ومن فحص جدول ( )6نجد أن المتوسط الحسابي لكمية المخلفات المتنبأ بها من  17أداة للتنقيب عن
البيانات متقارب ،حيث أقل متوسط حسابي هو  2502.17ألف طن/سنة وأكبر متوسط حسابي هو  3579.66ألف طن ،بينما
المتوسط الحسابي للقيم الفعلية في بيانات االختبار كان  3300.06ألف طن/سنة.
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الجدول  .5الزمن المستغرق لبناء النموذج (ثانية) وقيم معامل التحديد ( ،)R2متوسط انحراف الخطأ ( ،)MBEومتوسط الجذر التربيعي لمربع
الخطأ ( )RMSEوقيمة اإلحصاء  Tورتبة كل أداة ألدوات التنقيب عن البيانات.
الرتبة

Rank
Score

T

RMSE

MBE

R2

1
2

0.167
0.235

0.056
0.126

365.924
343.18

-9.149
19.322

0.991
0.9925

الزمن المستغرق
لبناء النموذج
(ثانية)
0.01
0.01

3

0.281

0.106

560.358

26.542

0.9759

0.03

4
5
6

0.314
0.41
0.48

0.179
0.305
0.322

402.588
311.425
450.005

-32.144
-42.111
-64.128

0.9832
0.9933
0.9802

0.05
0.02
0

7

0.595

0.393

559.262

96.723

0.9945

0.13

8
9

0.696
0.701

0.575
0.556

324.153
386.543

-80.794
-93.216

0.9933
0.9867

0.01
0

10

0.794

0.531

686.723

158.672

0.9848

0.01

11
12
13
14

0.9
1.043
1.087
1.127

0.78
0.845
0.89
0.966

310.205
492.959
482.541
393.125

-102.178
-174.194
-178.528
-155.894

0.9932
0.9814
0.982
0.9896

0.02
0
0
0.06

15

1.732

1.553

407.721

-232.611

0.9917

0.08

16
17

2.663
2.819

2.461
2.174

350.583
951.725

259.454
663.422

0.9967
0.9591

0
0.01

أداة التنقيب عن البيانات
Decision Table
M5P
Regression By
Discretization
M5Rules
Bagging
REPTree
Gaussian Processes
)(GP
Additive Regression
Kstar
Linear Regression
)(LR
SMOreg
Random Tree
IBK
Random Forest
Multilayer Perceptron
)(MLP
LWL
Decision Stump

الجدول  .6توزيع المتوسط الحسابي لكمية المخلفات المتنبأ بها من  17أداة للتنقيب عن البيانات ومتوسط الكمية الفعلية داخل بيانات االختبار
أداة التنقيب عن البيانات
المتوسط الحسابي لكمية المخلفات (ألف طن/سنة)
GP
3249.31
LR
3209.41
MLP
3579.66
SMOreg
3445.74
IBK
3369.17
Kstar
3308.95
LWL
3008.64
AdditiveRegression
3364.17
Bagging
3371.76
RegressionByDiscretization
3358.47
DecisionTable
3365.49
M5Rules
3221.70
DecisionStump
2502.17
M5P
3320.81
RandomForest
3405.33
RandomTree
3365.47
REPTree
3249.11
متوسط الكمية الفعلية
3300.06
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االستنتاجات:
بينت النتائج قدرة هذه األدوات على التنبؤ بسبب العالقة الغير خطية بين كمية المخلفات الزراعية والعوامل المؤثرة عليها ،حيث تم
االعتماد على حساب كمية المخلفات بحسب الطريقة المتبعة في المنظمة العربية للتنمية الزراعية .وتبين أن طريقة جدول القرار
( (DecisionTableهي أفضل أداة للتنبؤ بكمية المخلفات الزراعية من بين  17أداة تم تقييمها ،حيث كان قيمة متوسط انحراف الخطأ
( )MBEلها  -9.149ألف طن/سنة وأن قيم معامل التحديد ( )R2لجميع األدوات كان فوق .%95
التوصيات:
توصي الدراسة باستخدام أدوات التنقيب عن البيانات في تحليل البيانات في مجاالت الزراعة المختلفة الستخالص عالقات بين
المتغيرات وتلخيصها إلى معلومات ذات فائدة .كما توصي الدراسة بضرورة االهتمام الكافي بالتنبؤ بالمخلفات الزراعية من خالل
استخدام النماذج الرياضية ،حيث يمكن إدارة هذه المخلفات واالستفادة منها في انتاج الطاقة أو السماد أو كعلف حيواني.
المراجع:
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Abstract
In this study, a comparison was made between data mining tools in WEKA
open source computer application to predict the amount of agricultural wastes
in Egypt from the year 2006 to 2016. The amount of wastes was calculated
according to the method presented in the Arab Organization for Agricultural
Development (AOAD). The results showed that the lowest amount of wastes
was 13.57 million tons/year and the largest amount was 17.90 million tons/year.
The results revealed that the data mining tool called Decision Table was the
best tool for predicting the amount of agricultural wastes. The predicted lowest
and the largest means were 2502.17 and 3579.66 thousand tons/year,
respectively, while the mean actual value in the test data set was 3300.06
thousand tons/year. The study recommended that adequate attention was
directed to forecast agricultural wastes amounts, as these wastes can be
managed and utilized in the production of energy, compost or animal feed.
Key words: Machine learning, Agricultural wastes, Modeling, Environment.
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