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چکیده
ایران یکی ا ز پنج کشور بزرگ مالک ذخایر غنی نفتی در جهان است .علیرغم رشد صادرات محصوالت غیرنفتی ،هنوز هم بخش اعظم اقتصاد کالن کشور بر
نفت متکی است و بیش از  %98انرژی اولیه کشور از نفت تامین می شود .بنابراین اهمیت تحقیق در زمینه مباحث مرتبط با اقتصاد نفت و بویژه مدلی که

بتواند قیمت نفت را پیش بینی نماید ،بر هیچکس پوشیده نیست .امروزه عالقه فراوانی به استفاده از سیستم های هوشمند در جهت بهبود کیفیت تصمیمات
مالی بوجود آمده است .بویژه شبکه های عصبی که از طریق آموزش ،توانایی یادگیری از تجارب گذشته و بهبود سطح کارایی خود را دارا هستند ،در این
رابطه جایگاه ویژه ای دارند .لذا در این تحقیق با استفاده از یادگیری «هدایت شده» یک مدل شبکه عصبی فازی برای «پیش بینی ماهانه قیمت نفت خام»،
توسعه داده شده است
کلمات کلیدی:قیمت نفت خام ،شبکه عصبی ،پیش بینی ،مدل سازی غیرخطی ،پیشگویی
 .1مقدمه
در دنیای صنعتی امروز با توجه به کاهش روزافزون منابع انرژی ،ارزش این منابع روز به روز بیشتر می شود .بدیهی است ،نفت بعنوان یکی از مهم ترین
منابع مورداستفاده بشر ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .از طرفی قیمت نفت ،به خاطر اهمیت آن در بازارهای بین المللی ،رابطه اساسی آن با اقتصاد
کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کاالهای اقتصادی ،یکی از عوامل بسیار موثر در اقتصاد بین الملل بوده و نقش تعیین کننده ای در رکود و رونق
اقتصاد بین الملل دارد.
در کشور ما ،علیرغم رشد صادرات محصوالت غیرنفتی در دهه گذشته ،هنوز هم نفت عمده ترین منبع درآمد ارزی (حدود ۸5درصد) ،تامین کننده بیش از
 ۹۸درصد انرژی اولیه کشور و متوازن کننده بودجه عمومی بوده و بخش اعظم اقتصاد کالن کشور ،مبتنی و متکی بر قیمت نفت است .همچنین قیمت نفت
بر روی اجرای برنامه های پنج ساله تدوین شده ،تاثیرات عمده ای می گذارد به نحوی که هر نوسان قیمت ،اثرات تایین کننده ای بر کل برنامه های
اقتصادی دولت خواهد گذاشت.
بازار نفت ،یکی از بازارهای پرتالطم است که پیش بینی آینده آن می تواند در تصمیم گیری ها تاثیر مثبتی برجای بگذارد .هر چند وقوع بحران های نفتی
که ناگهان در بازار نفت ح ادث میشود ،درجه اطمینان بسیاری از این پیش بینی ها را با تردید مواجه می سازد .با آگاهی از قیمت نفت و پیش بینی صحیح
آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش نفت در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان انجام معامالت و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود .واضح

است که بدلیل رقابت و ناهماهنگی محسوسی که بین کشورهای عضو اوپک و اعضای غیر اوپک وجود دارد ،منعنی عرضه و تقاضا در نفت به هم خورده و
باعث بروز مشکالت عدیده ای برای کشورها میگردد .از جمله در کشوری نظیر ایران ،که پیش بینی بودجه آن براساس قیمت نفت انجام می پذیرید،درصورت
پیش بینی ناصحیح و دور از واقعیت قیمت نفت و تحقق نیافتن بودجه دولت مجبور می شوند برای جبران خطای پیش بینی از صندوق ذخیره ارزی برداشت
کند و این مسئله به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود .لذا این کاال همواره زمینه مناسبی برای انجام تحقیقات گسترده در حوزه مسایل مالی و اقتصادی بوده
است و اهمیت پیش بینی صحیح قیمت آن ،بر هیچکس پوشیده نیست.
برای پیش بینی قیمت نفت خام روش های مختلفی توسط محققین بکار گرفته شده است .از جمله روش دلفی توسط کمیسیون انرژی کالیفرنیا مورد
استفاده قرار گرفته است .لیائو و لین روش مدل های رگر سیونی را با استفاده از متغیرهای مستقل نظیر نسبت ذخایر نفت خاورمیانه ،نرخ تغییرات تقاضای
نفت جهان ،نرخ تغییرات ذخایر جهانی گاز جهت پیش بینی قیمت نفت خام مورد استفاده قرار داده اند.
ازجمله پیش بینی کنندگان مرسوم قیمت نفت خام« ،سازمان مدیریت اطالعات انرژی آمریکا»است که با توسعه مدل های اقتصادسنجی به پیش بینی
قیمت نفت می پردازد .میانگین خطای مطلق پیش بینی های کوتاه مدت این سازمان در حدود7۰سنت است) .آبرامسون با استفاده از شبکه های احتمالی به
پیش بینی قیمت های متوسط ساالنه نفت خامWTIبرای سال های 1۹۹۳تا 1۹۹5پرداخته است و با بررسی تاثیر 5۴۰۰۰سناریوی مختلف به مدلی با
 R2~0.76دست یافته است .کابودان در سال ۲۰۰1با استفاده از قیمت های نفت خام از سال 1۹۹۲تا 1۹۹۸و به کمک شبکه های تک الیه عصبی آموزش
دیده با الگوریتم پس انتشار خطای استاتیک به پیش بینی قیمت نفت خام پرداخته است .مالک مقایسه مدل ها ،تنها کا MSEدر نظر گرفته شده است.
درنهایت این محقق مدل ((قدم زدن تصادفی)) را مناسبتر از شبکه های عصبی معرفی نموده است.
 .2سیستم استنباط فازی-عصبی تطبیقی
سیستم های ارتعاش معکوس غالبا غیرخطی و پیچیده اند ،لذا استفاده از مدلهای با پایه های فیزیکی و عمدتا با معادالت خطی می تواند محدودیت های
زیادی را در مدلسازی و پیش بینی توسط آنها ایجاد نماید .در نتیجه استفاده از شبکه های عصبی ،سیستم های استنباط فازی و یا ترکیب آنها می تواند به

عنوان روشی در حل (ANFIS)،روشهای نوین جایگزین مطرح باشد .روش سیستم استنباط فازی -عصبی تطبیقی مسائل پیچیده ای است که یا الگوریتم
مشخصی برای حل آنها وجود ندارد و یا استفاده از مدلهای با پایه های فیزیکی مستلزم به کارگیری تقریبات و محدودیت های جدی بر روی آنهاست .از
قابلیت های مهم این سیستم درک رفتارهای غیرخطی سیستم مورد نظر است].[24
یک سیستم فازی ،سیستمی منطبق بر قواعد منطقی شرط و نتیجه است که با تئوری های احتمال کالسیک قابل تحلیل نیست .هدف از منطق فازی
استخراج نتایج دقیق با استفاده از مجموعه ای از معلومات غیردقیق است که با الفاظ و جمالت زبانی تعریف شده است .نقطه شروع ساخت یک سیستم فازی
به دست آوردن مجموعه ای از قواعد اگر-آنگاه فازی است .داشتن روشی که با استفاده از آن بتوان اطالعات موجود برای ساخت این قواعد استفاده کرد به
عنوان ابزاری کارآمد به شمار می رود .از طرف دیگر شبکه های عصبی مصنوعی به دلیل قابلیت های آموزش پذیری با استفاده از الگوهای مختلف آموزشی
می تواند ارتباط مناسبی بین متغییرهای ورودی و خروجی ایجاد نماید .لذا استفاده ترکیبی از سیستم استنباط فازی و شبکه های عصبی مصنوعی که قابلیت
استفاده از داده های عددی موجود را در جهت پیش بینی نتایج دارند ،می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند تحت عنوان سیستم استنباط فازی-عصبی تطبیقی
را ایجاد نماید].[25در این روش ترکیبی بخش فازی رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی برقرار نموده و پارامترهای مربوط به توابع عضویت بخش فازی به
وسیله شبکه .عصبی تعیین می گردد.
در سیستم استنباط فازی-عصبی تطبیقی ،ابتدا ساختار یک مدل با پارامترهای مشخص ،که متناسب با ورودی ها ،درجه عضویت و قوانین و توابع درجه
عضویت خروجی است ،انتخاب می گردد .سپس بخشی از داده های موجود به عنوان ورودی-خروجی که قابل استفاده برای آموزش این سیستم باشد انتخاب
می گردد .در مرحله آموزش با اصالح پارامترهای درجه عضویت براساس میزان خطای قابل قبول ،پارامترهای مدل به مقادیر واقعی نزدیک می گردند .پس از
آموزش سیستم و انتخاب پارامترهای آن نیاز به صحت سنجی یا بررسی اعتبار مدل می باشد .از آنجا که داده های مورد استفاده در آموزش سیستم الزاما
نماینده کاملی جهت آموزش جامع نمی باشد ،لذا مرحله اعتبارسنجی مدل از اهمیت خاصی برخوردار است  .لذا بخش دیگری از مجموعه داده های ورودی-
خروجی موجود که برای آموزش سیستم استنباط فازی بکار نرفته است به عنوان داده های ورودی به سیستم مورد استفاده قرار گرفته تا بتوان از دقت و

اعتبار مدل سیستم فازی تهیه شده ،جهت پیش بینی مق ادیر خروجی داده های متناظر ورودی ،اطمینان حاصل نمود  .با استفاده از مجموعه ای دیگر از
داده ها نیز اعتبارمدل سیستم استنباط فازی-عصبی تطبیقی تعیین می گردد که به عنوان مجموعه داده کنترلی مطرح می باشد.
در انتخاب داده های کنترلی بایستی دقت نمود که این داده ها نماینده تمامی مجموعه داده های آموزشی باشد که مدل بتواند پیش بینی مناسب داشته
باشد .غالبا در استفاده از بیش از نیمی از داده ها جهت مرحله آموزش ومابقی جهت اعتبارسنجی و کنترل استفاده می شود.
غالبا سیستم استنباط فازی-عصبی تطبیقی را با استفاده از یک سیستم فازی سوگنو به صورت ساختار شبکه ای پیش رونده بکار می برند که دارای  5الیه
زیر است]:[26
الیه اول :شامل گره های ورودی که هر گره آن یک مجموعه فازی است و خروجی هر گره درجه عضویت متغیر ورودی در این مجموعه فازی است.
الیه دوم :شامل گره های قوانین است که هر گره در این الیه درجه فعالیت یک قانون را محاسبه می کند.
الیه سوم :شامل گره های میانگین است که نسبت درجه فعالیت قانون به مجموع درجات فعالیت کلیه قوانین رامحاسبه می کند.
الیه چهارم :مشتمل بر گره های نتیجه است که با استفاده از پارامترهای نتیجه ،خروجی هر گره محاسبه میگردد.
الیه پنجم :مشتمل بر گره های خروجی است که هر گره مقدار خروجی نهایی را به دست می دهد.
شیوه آموزش در این سیستم نیز روش پس انتشار خطا است .در این روش با استفاده از الگوریتم شیب نزولی خطا ،مقدار خطا به سمت ورودی ها پخش می
گردد و پارامترها تصحیح می شوند  .ل ذا در هر دور آموزش،هنگام حرکت رو به جلو ،خروجی های گره ها تا الیه چهارم محاسبه می شوند و سپس
پارامترهای نتیجه به روشهای کمترین مجموع مربعات خطا محاسبه می شوند .پس از محاسبه خطا در بازگشت رو به عقب نسبت خطا بر روی پارامترهای
شرط پخش شده و مقدار آنها با استفاده از روش شیب نزولی خطا اصالح می گردد.
جهت ارزیابی عملکرد مدل از معیارهای مختلفی نظیر ضریب همبستگی

میانگین مربعات خطا ) (RMSEمیانگین مربعات خطای نرمال

شده)(NMSEو میانگین قدرمطلق خطای نسبی)(MAPEبین مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده استفاده می شود.

 .3شبکه های عصبی فازی درحوزه پیش بینی سری های زمانی
پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده ،یکی از کاربردهای گسترده شبکه های عصبی فازی است .بویژه کاربردهایی نظیر پیش بینی وضع هوا ،پیش بینی
ورشکستگی شرکت های ت جاری ،پیش بینی دبی رودخانه ،پیش بینی نرخ ارز ،پیش بینی قیمت سهام ،پیش بینی تولید ناخالص داخلی و دیگر پیش بینی
های اقتصادی ،بصورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است .در فرآیند پیش بینی توسط شبکه های عصبی فازی که با استفاده از یک سری زمانی انجام
می شود ،معمو الًمجموعه ای از داده ها به عنوان ورودی در اختیار شبکه های عصبی فازی قرار می گیرد تا شبکه با تخمین رفتار سیستم مورد پیش بینی،
عمل برونیابی را برای آینده انجام دهد .در پیش بینی سری های زمانی غیرخطی ،بدون شک یکی از روش های کارآمد ،روش پیش بینی با شبکه های
عص بی فازی است .برای سری های زمانی تک متغیره ،ورودی های شبکه های عصبی فازی مقادیر مشاهدات گذشته داده ها و خروجی های شبکه های
عصبی فازی مقادیر آینده آنهاست و هر یک از الگوهای ورودی /خروجی از پنجره ای به طول ثابت در طول سری تشکیل شده است .در این صورت مطابق
شکل  ، 1سری زمانی به وسیله ارائه پنجره متحرکی از یک یا چند ورودی و ک یا چند خروجی به شبکه های عصبی فازی  ،مدل می شود.

شکل  .1استفاده از پنجره متحرک در طول سری زمانی ،جهت مدل کردن سری زمانی

به عنوان مثال برای پیش بینی یک سری زمانی با استفاده از یک شبکه های عصبی فازی با 1ورودی و یک خروجی می توان نوشت:

(y1  f  yt 1 , yt 2 ,..., yt i    t )1
در این رابطه  ytمشاهده در لحظهtو   tمقدار خطا در لحظه  tاست .در این حالت اگر از یک شبکه های عصبی فازی به جای تابع  fاستفاده نماییم ،یک
مدل اتورگرسیو خواهیم داشت .حال فرض کنیم nمشاهده قبلی  yn ,..., y2 , y1را به عنوان مجموعه ای برای آموزش شبکه های عصبی فازی در
اختیار داریم و می خواهیم پیش بینی یک مرحله بعد را انجام دهیم .در این صورت یک شبکه های عصبی فازی با iورودی و یک خروجی در نظر می گیریم
و در نتیجه  n-iالگوی آموزشی خواهیم داشت.

جدول.1الگوهای آموزشی

در صورتی که یک الگوی آموزشی ورودی به شبکه ارایه شود و شبکه به جای
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را پاسخ دهد ،هدف از آموزش شبکه های عصبی فازی پیدا

کرد ن وزن های شبکه های عصبی فازی در جهت کمینه کردن خطای کلی پیش بینی است .بطور مثال با در نظر گرفتن مجموع مربعات خطا بعنوان
خطای کلی پیش بینی ،هدف آموزش کمینه کردن رابطه (  )۲است.

()2

2

n i

SSE    y j  yˆ j 
j 1

بعد از آموزش شبکه های عصبی فازی یا پیدا کردن وزن ها ی متناظر با حداقل خطای کلی پیش بینی ،سری زمانی توسط شبکه های عصبی فازی مدل

شده و می توان با ارائه یک الگوی آموزشی دلخواه به طول  iنظیر   yn i 1 , yn i  2 ,..., yn به شبکه ،مقدار  y n 1را توسط شبکه پیش بینی نمود.
 .4داده ها

داده های مورد استف اده در این تحقیق ،شامل دو بخش فنی و بنیادی است .داده های فنی ،همان قیمت های نفت خام ،وقفه های آن و مشتقات قیمت
است .درحالی که داده های بنیادی ،داده هایی از بازارهای دیگر است که ممکن است بر روی مسئله موردنظر تاثیر داشته باشد .داده های فنی ،بویژه قیمت
های نفت خام و برخی از داده های بنیادی نظیر تولید نفت خام اوپک و جهان ،از «سازمان مدیریت اطالعات انرژی آمریکا»ودیگر داده های بنیادی نظیر نرخ
رشد اقتصادی و جمعیت جهان از (( بانک جهانی)) دریافت گردیده است.
سری زمانی قیمت های نفت خام شامل ۳۲۴قیمت ماهانه مربوط به ((هزینه دستیابی پاالیشگر برای نفت خام وارد شده)) ،برای سال های 1۹7۴تا ۲۰۰1می
باشد .قیمت های ذکرشده از تقسیم مجموع کل هزینه های خرید پاالیشگران آمریکا بر حجم کل خریدهای پاالیشگران بدست می آید و اصطالحاًRAC
نامیده می شود .این قیمتها برحسب دالر اسمی برای ه ر بشکه است .دلیل استفاده از این داده ها به جای استفاده از یکی از نفت خام های شاخص نظیر
برنت یا وست تکزاس اینترمدیت ،امکان دستیابی به این داده ها برای یک بازه حدوداً ۳۰ساله است که جهت کار با شبکه های عصبی مناسب می باشد.
جهت تهیه داده های برنت و وست تگزاس اینترمدیت تالش شد از سازمان مدیریت اطالعات انرژی آمریکا کمک گرفته شود .ولی متاسفانه داده های این
سازمان به بعد از سال  1۹۸۶محدود می گردید .عالوه بر داده های قیمت نفت خام ،داده های تغییرات قیمت نفت خام نیز با استفاده از سری زمانی قیمت و
با توجه به روش های موجود تولید شده است.
روش اول از روش های مذکور عبارت است از تفکیک قیمت به «تغییرات مثبت»و«تغییرات منفی »که افزایش و کاهش قیمت نفت را با استفاده از رابطه (
 )۳از هم جدا می کند.
(Yt  Ypt  YNt )3

Y pt
Y  Yp
و  YN  0خواهد بود و اگر  Y  0باشد،
تغییرات مثبت  YNtتغییرات منفی است .اگر  Y  0باشد
در این رابطه
 Y  YNو  YP  0خواهد بود .روش دوم ،روش تفکیک قیمت به «حداکثر قیمت »« ،کاهش تراکمی» و«افزایش تراکمی» است که توسط دارگی و
گیتلی برای تفکیک تغییرات قیمت پیشنهاد شده است و با روابط (  )۴تا (  )7محاسبه می شود

(Yt  YMaxt  Yct  YRt )4
(YMaxt  max Y0 , Y1 , Y2 ,..., Yt  )5
t

(YRt   min{ 0,[Ymax i 1  Yi 1   Ymax i  Yi ]} )6
i 0

t

(YRt   max{ 0,[Ymax i 1  Yi 1   Ymax i  Yi ]} )7
i 0

دراین رابطه  YMaxtحداکثر قیمت  YCtکاهش تراکمی و  YRtافزایش تراکمی است.

روش سوم ،روش تفکیک قیمت به «تغییرات قیمت از قیمت حداکثر ،» Y1tـتغییرات کمتر ازقیمت حداکثر و بیشتر از قیمت قبلی Y 2t
»و«تغییرات کاهش قیمت » Y3tاست که با استفاده از روابط (  )۸تا (  )11محاسبه می گردد.

Yt  Y1t  Y 2t  Y 3t
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Otherwise
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Y  Yt 1
Y1t   t
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,

Otherwise

,

Y  Yt 1
Y 2t   t
0

Yt  Yt -1

,

Otherwise

,

Y  Yt 1
Y 3t   t
0

 .5طراحی مدل شبکه عصبی فازی پیش بینی قیمت
برآورد پارامترها در یک مدل شبکه عصبی ،یک فرآیند سیستماتیک نیست .بلکه با استفاده از روش سعی و خطا و تکرار آزمایش ها امکان پذیر است .در این
تحقیق ،جهت تحلیل داده ها و برآورد پارامترهای مدل از نرم افزار MATLABاستفاده شده است .هر آزمایش 1۰بار تکرار گردیده و میانگین معیارهای
عملکرد ،بعنوان نتیجه نهایی یک بار آزمایش درنظر گرفته شده است .ادبیات موضوع نشان می دهد که اکثر محققین بر این نکته توافق نظر دارند که شبکه
های عصبی فازی  ،به عنوان تقریب زننده جهانی مطرح هستند و کاربرد فراوانی در تخمین و تقریب زنی توابع دارند

 .1-5آزمون انواع داده های فنی و بنیادی
داده های تولید شده توسط سه روش ذکرشده در بخش  ،۳بعنوان ورودی مدل مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته است .عالوه بر این وقفه های اول تا
دوازدهم قیمت نفت خام ،درصد تغییر قیمت نسبت به یک تا 1۲ماه گذشته و میانگین قیمت دو تا 1۲ماه گذشته ،بعنوان داده های فنی و تولید نفت خام
جهان و اوپک ،جمعیت جهان ،رشد اقتصادی جهان و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته ،ماه و فصل مرتبط با یک قیمت ،بعنوان داده های بنیادی به
مدل وارن گردیده است .نتا یج حاصل نشان می دهد که به جز وقفه های اول تا نهم قیمت ،هیچ یک از ورودی های دیگر نمی تواند عملکرد مدل را بهبود
بخشد .نتیجه بدست آمده توسط کابودان در مدل های الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی پیش بینی قیمت نفت ،موید صحت این موضوع است.
 .2-5پیش پردازش داده ها
نظر به این که در برخی از مواقع ،درصورت انجام پیش پردازش مناسب بر روی داده ها ،شبکه عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد .پردازش های مختلفی
از جمله نرمال سازی خطی در فاصله [1و  ،]-1نرمال ساز ی استاندارد (میانگین صفر و انحراف معیار یک) و پردازش لگاریتمی بر روی داده ها انجام شده
است .درنهایت با انجام  1۲۰۰آزمایش مختلف ،شبکه در قبال پردازش لگاریتمی داده ها ،عملکرد بهتری را از خود نشان داده است.
 .3-5نسبت داده های آموزش و آزمایش
بطور معمول داده های سری زمانی به دو بخش داده های «آموزش »و«آزمایش» تقسیم می شود .مجموعهآموزش که از زوج الگوهای «ورودی/خروجی
هدف» تشکیل شده ،برای آموزش یک کار خاص به شبکه استفاده می شود .بعد از توقف آموزش ،از مجموعه داده های آزمایش ،برای بررسی کارآیی شبکه و
اینکه چقدر این کار خاص را فرا گرفته است ،استفاده می شود و پاسخ مدل در قبال داده های آزمایش با مقادیر واقعی مقایسه می شود .غالباً اختصاص داده
ها به این دو مجموعه  ،به یکی از نسب70%-30%انجام می شود.
 .4-5تعداد ورودی های شبکه های عصبی فازی

انتخاب تعداد مقادیر تاخیریافته (وقفه ها) جهت وارد نمودن به شبکه ،بحرانی ترین متغیر تصمیم در مسئله پیش بینی سری های زمانی است .زیرا این بردار
حاوی اطالعات مهمی درمورد ساختار پیچیده داده هاست .به طور کلی هیچ روش سیستماتیک پذیرفته شده ای برای تعداد ورودی بهینه وجود ندارد .برخی
از محققین معتقدند در پیش بینی ماهانه ،مقادیر تاخیریافته تا دو سال قبل باید درنظر گرفته شود.

جدول .۳معیار های عملکرد شبکه پیش بینی قیمت ماهانه نفت خام

.6نتیجه گیری
در این تحقیق رویکرد استنتاج فازی -عصبی تطبیقی جهت پیش بینی قیمت ماه بعد نفت خام مورد استفاده قرار گرفت تا به کمک آن پویایی های فراوان
قیمت نفت خام مدل شود .در فرآیند ساخت مدل از روش شبکه های عصبی فازی استفاده گردیده و بهبود فراوانی در یادگیری و قدرت پیش بینی شبکه
های عصبی حاصل گردیده است .همچنین تاثیر متغیرهای مختلف فنی و بنیادی با انجام آزمایش های فراوان بررسی گردیده است  .در این مدل میانگین
مربعات خطای شبکه نسبت به مدل ها ی قبلی پیش بینی به میزان چشمگیری کاهش یافته ودر قدرت پیش بینی قیمت نفت خام تأثیر بسزایی حاصل
شده است.
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