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 الممخص:
من  ولممدة اً ( شير 69) الطاقة الكيربائية في محافظة نينوى بواقع دراسةبث ىذا البح ىتما      

التحميل االحصائي لمبيانات المدروسة بانيا تحوي عمى التأثيرات  ظيرأ ،4004ولغاية  4002
 (UCM) عشوائيةالغير استخدام نموذج المكونات تم  العشوائية،الموسمية واالتجاه العام وكذلك 

(Unobserved Components Model) مستقبمية مدةفي تحميل السمسمة المدروسة والتنبؤ ل، 
  .4009 ولغاية 4004 منة مدملتم التنبؤ  ِإذ
مطابقة النموذج احصاءات حسن التوفيق ألخطاء التنبؤ، فقد تبين حسن  عمىوباالعتماد       
 .المستخدمة في البحث بياناتمل

 نمذجة الدورية:، نمذجة االتجاه ،نموذج المكونات غير المشاىدة الكممات المفتاحية:

 
Expected demand for Electricity Residential sector in Nineveh 

governorate for the period (2004-2016) using Unobserved 

Components Model 

  Abstract: 

      This paper investigates studied the reality of the total monthly demand 

of Nineveh Province electricity for the period  of (96) months between 

(2004-2012). The statistical analyses of the studied data showed that there 

is seasonal effective, general trend and random pattern .The  Unobserved 

Components Model (UCM) was used in the series analysis and 

forecasting for four years’ prediction till 2016 was adopted. 

     Depending on the statistics Goodness of fit using forecasting errors, 

fortunately it turn out to be a good fitting for the data model used in the 

research. 
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  :البحث هدف
مؤشرات عن حجم الطمب بالطمب عمى الطاقة الكيربائية يقدم لمتخذي القرار  التنبؤ ِإن        

مام أَ  المسؤولينعن الزيادات الموسمية مما يجعل  فضلً ، وعن حجم الزيادات السنوية المتوقعة 
وما يتطمب ذلك من وضع خطط ،  مواجية زيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائيةلصورة متكاممة 

   .المحافظةمنيا  يعانت التيوحل أزمة الكيرباء  ئيةالكيرباالطاقة انتاج  لزيادة
  مقدمة:ال

 تطوير نوعية الحياة عن فضلً يوي لمنيوض باالقتصاد حالمحرك ال ئيالكيرباالقطاع  يعد      
عدم توفر الكيرباء ن وا ٍ ، الكيرباء بحق عصب الحياة  أصبحلقد  وتحقيق االستقرار االجتماعي،

ىناك تحديات  َأن  من المعروف و  .بضرر كبير االقتصاد والمجتمع العراقييصيب  بشكل منتظم
دراسات  عمىتستند  التي الخطط العمميةوضع  َأن  و ،  العراقكبيرة واجيت قطاع الكيرباء في 

وتطوير جودة  استدامة اإلمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية االقتصادية في يمستسدقيقة عممية 
 .المجتمعية الحياة

والضرورية في الوقت  التنبؤ بالطمب عمى الطاقة الكيربائية من المسائل الميمة َأن  كما       
لطمب عمى التنبؤ بان إِ . جيزة الكيربائية وتطورىالمتطور السريع في صناعة األَ  كوذل الراىن،

يعد من االساليب  شاىدةة الزمنية لممكونات غير الممى نموذج السمسعم عتمادلكيرباء باالا
ل السمسمة يىو تحم نماذجة ليذه الفئة من الالرئيسالسمة  نإِ . الحديثة في مجال السلسل الزمنية

يتم  ِإذ ،ونات العشوائيةالمكعن  فضلً  ، )الدورية( التأثيرات الموسميةو  العام االتجاه ِإلىالزمنية 
سمسمة الل يتحميمكن ان يؤدي الوقت، و عشوائية متغيرة مع مرور كعممية صياغة كل مكون 

عن  فضلً  ، لسمسمةلخصائص ا أفضلالى فيم  المشاىدةعشوائية غير العمميات ال ِإلىزمنية ال
التطورات العام  االتجاه يمثل مكون ِإذ. مرور الوقتمع تتغير بيا ىذه الخصائص الطريقة التي 

 خلل مدةنماط المتكررة باستمرار األ َأما  التي تحت الدراسة،زمنية المسمة لمسعمى المدى الطويل 
 . الموسميةالتأثيرات زمنية معينة يمكن تحديدىا بوساطة مكون 

 odel (UCMMomponents Cnobserved U ))) مكونات غير المشاهدةالنموذج 

 اال أن العيب الرئيس ،(ARIMA) نماذجيتم إجراء التنبؤ بسمسمة زمنية باستخدام  عادة ما      
 ما يتحقق وىذا نادرٌ  (،stationaryليذه التقنية ىو أن السمسمة الزمنية يجب أن تكون مستقرة )

في التغمب عمى ىذه  ARIMA المكونات غير المشاىدة بديًل لـ نماذجفي الجانب التطبيقي. تعد 
 يالى مكوناتإِ السمسمة الزمنية  و يحملفِإنعن ذلك،  فضلً االستقرارية، ال يتطمب شرط  ِإذالمشكمة، 

 مثل االتجاىات والدورات وآثار االنحدار.
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 .(Structural Models) الييكمية نماذجبال َأيضاً المكونات غير المشاىدة  نماذجمى تس      
 ،مكونات، مثل االتجاه والموسمية والدورية ِإلى نماذجتتحمل السمسمة الزمنية بموجب ىذه ال ذإِ 

التنبؤية. ويفترض ان تحتوي مكونات النموذج عمى السمات ثار انحدار السمسمة فضًل عن آ
يطمق في بعض و بؤ بيا. البارزة لمسمسمة الزمنية بما يمكن االستفادة منيا في توضيح سموكيا والتن

 stylized) الزمنية بالحقائق المجردة لمسمسمة( UCM)مكونات االحيان عمى 

facts)،(Harvey,1993)  .ٌأسموب نا (UCM ىو ) ًلمجموعة أخرى من  جداً مشابو  َأيضا
( UCM) ٌأسموبيمكن استخدام و  (.Brintha,2015)الديناميكية  نماذجالتي تدعى بال ،نماذجال

الدورية التي تمثل السمسمة المدروسة والمتمثل بالنموذج  والموسمية واالنماطلتوفيق االتجاه المعقد 
 االتي:

            ∑     

 

   

    

                           ان ِإذ
   

الدورية عمى االنماط الموسمية و التأثيرات و العام  تمثل مكونات االتجاه    ، و   ،   الحدود 
المواسم  فِإنعن ذلك،  فضلً الترتيب، ويمكن ان يحتوي النموذج عمى مواسم ودورات متعددة، 

∑حد االنحدار يتضمن و يمكن ان تكون ذات انواع مختمفة.       
 
، مساىمة متغيرات    

متغيرات انحدار ليا علقة  عمى االنحدار بمعممات انحدار ثابتة، كما يمكن لمنموذج ان يحتوي
 بالمكون َأيضاً والذي يسمى     ة مع السمسمة الزمنية. ان حد التشويش االبيضغير خطي
  توزيع طبيعي بوسط مقداره الصفر وبتباين  ًا ابيض ذا، يجب ان يكون تشويشالعشوائي

  . 
تختمف ىيكميا وفقا لمسلسل الزمنية. فعمى سبيل المثال،    ، و   ،   ان المكونات       

كالموسمية آثار أخرى  ةأي الزمنية باستبعادلمسمسمة  االنحدارميل  يقوم بنمذجة   االتجاه 
تصحيح  تعد بمنزلة ةالموسمي التأثيراتالدورية، وآثار المتغيرات الخارجية، في حين أن  واالنماط

بعضيا  نماط مستقمة ىذه االتكون ويفترض أن .الموسمية للتجاه العام لمسمسمة بسبب التغيرات
 بمنزلة النماطا ذجنماكن اعتبار جميع عميو، يمو . عن النمط العشوائي َأيضاً البعض ومستقمة عن 
 .تصادفي تعميم

 نمذجة االتجاه:
. الزمنية تتذبذب حولو السمسمة يــمحور وىمنو بأَ ف االتجاه في السمسمة الزمنية يمكن تعري      

 العشوائي الذي يسمى نموذج السيرلنموذج األول ا    .لنمذجة مكون االتجاه ىناك طريقتانو 
(random walk،) (Harvey,2009)، والذي يمكن صياغتو كاالتي: 
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  ا كانت ِإذمع ملحظة 
 ن:، بمعنى أَ اً سوف يساوي ثابت   النموذج  فِإن،    

            

 .أو نزوالً  صعوداً السمسمة دون أي انحراف مدةطوال  تقريباً  ن االتجاه يبقى ثابتاً أَ  أي

 linear time) خطيالالزمن نمذجة االتجاه عمى أنو اتجاه  النموذج الثاني، فيتمَأما      

trend،) بالصيغة االتية ووصف نويمك: 
                                                

   
                                                         

   
 اكونين يفترض أ   ،    التشويش يحد ِإن  ، تمثل الميل التجاه الزمن الخطي    ان  ِإذ      
المتعمقة بيذا النموذج والتي يتم و ىناك بعض الحاالت الخاصة من الجدير ذكرىا و  ينمستقم

  ، اي الصفربييما تأو كمالتشويش تباينات  ىحدأ مساواةالحصول عمييا عن طريق 
و  ا    

  
   في حالة.    

 وفي حالة .  ثابت ميل، اي ان الاً خطي سيكون االتجاه فِإن،     
  
ذو . ًا ، فسيكون االتجاه مميد     النموذج الناتج  فِإنالصفر، ب كمييما التباينين مساواةا تم اِ 

 :الخطي الحتمي، ايىو االتجاه الزمني 
          

 دورية:النمذجة 
 ، (radians)عادة ما تقاس بزاوية نصف قطرية   λ  بالتكرار      ة الحتميةالدور  ِإن      
λ  ) ِإن ِإذ دالة  تركيبة مننيا . يمكن وصف الدورة عمى أَ ⁄    ىي الدورةمدةوان ، (  

كتابتيا  يمكنو  ،𝛼 ،  (Harvey ,1993) ىما ، وتعتمد عمى معممتينالجيب تمام والجيب 
                                                بالصيغة االتية:

  
                     

نو          الدورة ىو (phase)ورط، و ⁄       𝛼 ( الدورة ىي amplitudeسعة ) اِ 
        𝛼⁄   (continuous scaleمقاسة بمقياس االستمرارية )  ا كانت ِإذ  , 

    بالمدة ( periodic function)دورية ىي دالة         فِإن ، قيم كسرية( ةاي )

 
    ،   

γ   بسعة   𝛼     
     

𝜙  الشكلبو ،            𝛼⁄   ةالدور  ِإن، ف وبشكل مكافئ . 
             (𝜙   )       :يالسعة والطور كاالتيمكن كتابتيا بصيغة 

ا ِإذ باستثناء مادالة ليست دورية  تماما عندما تكون القيم صحيحة،  تعد    ن أَ  عمماً       
 .  و   لبعض القيم الصحيحة   ⁄        كانت 
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نو مجموع دورات ذات تكرارات وسعات مختمفة باستبعاد ري عمى أَ يمكن كتابة النمط الدو       
 مدةدورة تصادفية تحتوي عمى  لىإِ تأثيرات اخرى. ويفضل عادة تعميم النمط الدوري البسيط  ةاي

 ِإلىوالذي يؤدي  ،ولكن باختلف السعة والطور، كما يمكن بناء الدورة بشكل متكرر، ثابتة 
 النموذج التصادفي، الذي يمكن كتابتو بالصيغة االتية:

[
  
  
 ]  [

        
         

] [
    
    
 ] 

  و  𝛼   بـ  أبد
  و    ن . مع ملحظة أَ    

 :تحقق العلقة االتية  
  
    

   𝛼     

ىذا  ِإلىعن طريق إضافة ازعاج عشوائي    ويمكن الحصول عمى التعميم التصادفي لمدورة 
، إلضفاء مرونة 𝜌 (damping factor)التكرار وعن طريق إدخال عامل التضاؤل او التخميد 

 : النحو االتيويمكن وصف ىذا النموذج عمى  .نمذجة إضافية

[
  
  
 ]  𝜌 [

        
         

] [
    
    
 ]  [

  
  
 ] 

𝜌  ن إِ  ِإذ     
  و     من االزعاجات كلً  ِإن      

تتوزع وفق التوزيع  مستقمة  بيضتشويش أىي   
      الطبيعي

ن. و     ونمطسعة  دورة تصادفية خامدة ليادورة التصادفية الناتجة ىي ال اِ 
. 𝜌عمى عامل التخميد    تعتمد خصائص االستقرارية لممتتابعة العشوائية و  ان مع الوقتتغير ي
𝜌ا كانت ِإذ بوسط حسابي مقداره الصفر وتباين  اً مستقر  اً توزيع   لـ  ِإن،  ف  

  
    𝜌  ⁄.  ذو عممية االنحدار  ِإلىالنموذج يختزل  ِإنف، مساوية لمصفر πاو  λا كانت اِ 

ذو  (.Brintha,2015األولى)الذاتي من الدرجة  𝜌ا كانت اِ  غير     دالة عمى يذه، ف  
 .(Pelagatti,2015) مستقرة

 نمذجة الموسمية:
وتنشأ ىذه  .لمتغيرات في بيانات السلسل الزمنية شائعاً  تشكل التقمبات الموسمية مصدراً       

التأثيرات  تعد .أو بعض األحداث الدورية األخرى، التقمبات بسبب التغيرات العادية في المواسم 
 ِإلىبمجموعيا التجاه العام لمسمسمة بسبب التغيرات الموسمية، وتصل ا تعديلت عمىالموسمية 
و تنمذجتم ت    الموسمي المكونولذلك فإن  .يتم جمعيا خلل دورة الموسم الكامل حينماالصفر 

∑ يكون المجموعبحيث    عدد صحيح مدةل تصادفيكنمط دوري      
   
في  دائماً  اً صفر      

  .طول الموسمعمى انيا   مدة وتسمى ال  .المتوسط
ن النمطية في إِ  ِإذ .الموسمي لممكوننموذجين مختمفين  ِإلىفي ىذا المبحث سيتم التطرق      

 (.Planas,1997)الصيغة  وتأخذ، جتيا باستخدام المتغيرات الوىميةنمذالنموذج االول يمكن 
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 نإِ  ماعدا ذلك. و اً صفر  يكونو ،               ا كانت ِإذ 1تاخذ القيمة      نإِ  ِإذ
  .  سميةيمثل حجم التقمبات المو   

    . ∑     
   
                          

   
نمذج  ي ِإذ. الموسمي لممكون (trigonometric form)ويسمى النموذج الثاني بالصيغة المثمثية 

 :عمى انو مجموع دورات من التكرارات المختمفة، وصيغتو كاالتي    

   ∑     

[  ⁄ ]

   

 

⁄  ] نإِ  ِإذ الدورات و . اً فردي اً عدد ⁄       كانتو  اً زوجي اً عدد  ا كانت ِإذ. ⁄  تساوي  [
 و يمكن صياغتيا بالشكل االتي: ⁄       ليا تكرارات      

[
    

    
 ]  [

          
           

] [
      

      
 ]  [

    

    
 ] 

    و      االزعاجات  نإِ  ِإذ
 وتتوزع وفق التوزيع الطبيعي ، تفترض عمى انيا مستقمة   

     
        

   
⁄        ممعادلةليس ىناك حاجة ل، فان  زوجياً  عدداً   ا كانت ِإذ  

 ان صيغة المعادلةو  ،   
     ⁄  تكون كما يأتي:       

   ⁄       ⁄         ⁄                     
، فان التحمل من اآلثار الموسمية اً ا كان مكون الموسمية حتميِإذ .بالتوافقيات      وتسمى الدورات

مجموع مربعات  نإِ ففي ىذه الحالة و  (Fourier)في ىذه التوافقيات ىو مماثل لتحمل فورييو 
في العديد من الحاالت العممية، و  التوافقياتىذه  لسعةالعوامل الموسمية يساوي مجموع مربعات 

ويعطى يمكن تجاىميا، و فِإنبالتالي و  ، ذكرتكاد تال  التكرارمساىمة التوافقيات عالية  فِإن
تباين االزعاج ا كان ِإذ التصادفية،وفي حالة المواسم  .بسط لمموسميةموصف  ِإلى االىتمام
  
تأثيرات موسمية  ِإلى تختزلالمثمثية المكونات الموسمية الوىمية و  صيغتيمن  لا كُ  فِإن،    

   قيم األولىالالدالة الحتمية التي تحددىا  ِإلى يختزلالموسمي  كونمالوىذا يعني أن  .ثابتة

 . 
 نمذجة االنحدار الذاتي:

التي عمى  ال تشمل المتغيرات الداخمية المرتدة زمنياً ( UCMل باستخدام )يالتحم ٌأسموبن إِ       
فيي مناسبة بشكل خاص الستخلص السمات ومع ذلك   .الجانب األيمن من علمة المساواة

مة الزمنية ـــــالموسمية من السمس الدورات أو االنماطو ،  االتجاىات المشتركة، مثل  المشتركة
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(Koopman,2015)   نو حالة خاصة ذاتي من الرتبة االولى عمى أَ ن يعد االنحدار المكن أَ يو
عند نمذجة ىذه الحالة الخاصة .    إما ان يكون صفرا أو.  λدورة عندما يكون التكرار المن 

   تم نمذجة مكون االنحدار الذاتي ت، و  و يساعد عمى تفسير وتقدير المعممةفِإنبشكل منفصل 
 : (Harvey,2006)كاالتي

                                       
                  

 .        نإِ  ِإذ
 :االنحدار تأثيراتنمذجة 
 :، ىيق متنوعةائمتغير االستجابة بطر  يمكن لمتغير التنبؤ أن يؤثر في        

 معممات فِإن  خطية،  علقةاالستجابة متغير التنبؤ و  بين متغير علقةعندما تكون ال .1
متغير  بين ع العلقةانو اأبسط  النوع من العلقة يعد منىذا ، تغير مع مرور الوقتتاالنحدار ال 

 . التنبؤ ومتغير االستجابة

 معممات فِإن  خطية،  علقةاالستجابة متغير التنبؤ و متغير العلقة بين عندما تكون  .2
تتطور يفترض ان االنحدار  معممات فِإن   في ىذه الحالة ، و تغير مع مرور الوقتتاالنحدار 

 .عشوائي سيرب

العلقة  فِإن  غير خطية  االستجابة علقةعندما تكون العلقة بين متغير التنبؤ ومتغير  .3
 ،العلقة يمكن ان تقرب بوساطة شريحة متفاوتة زمنيا ىذهو . يمكن ان تتغير مع مرور الوقت

 .(مرتدة زمنيا المعتمدةأي القيم )السابقة قيمو اليمكن لمتغير االستجابة أن يعتمد عمى و 
 :نمذجة المعممات

من التباينات حدود االزعاج لممكونات غير المنظورة،  UCMيتكون متجو المعممة في       
ومعاملت التخميد والتكرارات في الدورات، ومعامل التخميد في االنحدار الذاتي، ومعاملت 

لممكن ومن ا .مكانديرىا بوساطة تعظيم اإلِ ىذه المعممات يمكن تق .االنحدار في حدود االنحدار
 . محددةقيم قيم معممات النموذج ب الباحث دأن يقي
من خلل ( معممات مكونات الموسميةمعممات مكونات االتجاه و )يتم تقدير المعممات       

كما يمكن  .يتم تعظيم االمكان باستخدام طريقة االمثمية العددية ِإذطريقة االمكان االعظم، 
 .االختبارات االحصائية عمى أخطاء التنبؤ وذلك بإجراء ، تشخيص دقة النموذج

بالمقارنة ، حد ما  ِإلىتحمل المكونات  وفق ٌأسموبتحمل السلسل الزمنية  منيجية مفتخت      
استخدام الفروقات  ِإلىفي نيج التحمل ال نحتاج  عمى سبيل المثالف .جينكنز-مع تحميل بوكس

يتم صياغة  كما (،Koopman,2011)مستقرة عمميات  ِإلىلزمنية لموصول لمسلسل ا
 في حين، الخصائص غير المستقرة لمسمسمة الزمنية من خلل اختيار المكونات بوساطة التحمل
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 َأن  عمى الرغم من . السمسمة الزمنية استقراريوخذ الفرق لتحقيق أَ  جينكنز-بوكس ٌأسموبيتطمب 
عائمة كاوس الخطية  ِإلىالنموذجين ينتميان  َأن  ال إِ ا، ممحوظً  ختمف اختلفاً يين سموبنتائج األٌ 

  .كلىما يتم صياغتيما كعمميات انحدار ذاتي تكاممي مع متوسطات متحركةو 
(Autoregressive Integrated Moving Average Processes .) 

 :التطبيقيالجانب 
الحيالي و ( 2002)البرواري،البرواري المقدمة من البيانات  تم اعتماد في ىذا البحث       

ولغاية كانون االول  2004كانون الثاني )من  مدة( مشاىدة لم42بواقع ) (2002)الحيالي،
 عن فضلً  ، التي تمثل االستيلك الشيري المنزلي لمطاقة الكيربائية في محافظة نينوى( 2002

حصل عمييا الباحث  (2012ولغاية كانون االول  2002كانون الثاني من  مدةلم( مشاىدة 42)
تم ( مشاىدة بواقع شيري و 29) قيد البحثوبذلك يكون طول السمسمة ، كيرباء نينوى من دائرة 

 واستخلص النتائج.تحميل السمسمة ( في SAS 9.2استخدام الحزمة االحصائية )
السمسمة  َأن  يلحظ  ِإذ(، 1) الشكل في موضح ىو وكماالسمسمة الزمنية  تم رسم بياناتو       

في الطمب عمى  اً مطرد اً ىناك ارتفاع َأن  يلحظ  كماعن التباين،  فضلً ، غير مستقرة في الوسط 
وكذلك ىناك تغيرات موسمية خلل كل سنة  ، باالتجاه العام اخرى ممثلً  ِإلىالكيرباء من سنة 

ظير تغيرات كبيرة حول االتجاه العام. لغرض اظيار (، كما ت2004-2012من سنوات الدراسة )
 . (2)الموضح في الشكل  تخدام التحويل الموغاريتميسيتم اسىذه السمات، 

 

 
 لمبيانات االصمية 2012-2002لممدة الكيربائية  لمطاقة سكنياالستيلك ال (1) الشكل
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 الموسمية لمبيانات.خصوصا االتجاه العام و  يظير بوضوح سماتادناه في ( 2) الشكلو  

 

 مالموغاريت اخذبعد  4004-4002 مدةالكيربائية لم لمطاقة سكنيال ك( االستيل4) الشكل
 الطبيعي لمبيانات

في ىذا البحث سيتم نمذجة السمسمة الزمنية باستخدام نموذج المكونات غير المشاىدة       
(Unobserved Component Model،)  .بموجب  ِإذالتي تسمى بالنموذج الييكمي االساسي

تم نمذجة السمسمة الزمنية عمى انيا مجموع ت ، وكما تم توضيحو في الجانب النظري،ىذا النموذج
عن المكون  فضلً ،    ، ومكون الموسمية   لثلثة مكونات تصادفية، وىي مكون االتجاه 

  صيغة النموذج الييكمي االساسي ىي: فِإن. وعميو   العشوائي 
            

ان كل مكون تصادفي يمكن نمذجتو بصورة منفصمة عن المكونات االخرى. فالمكون       
يمكن نمذجتو  (،irregular component)بالمكون غير المنتظم  ىما يسمالعشوائي، او 

مكون االتجاه والموسمية فيمكن َأما كسمسمة من المتغيرات التي تتبع التوزيع الطبيعي القياسي. 
 نمذجتيما كاالتي:

                                       (    
 )        

                                                 (    
 )        

يعملن عمى     عن االتجاه فضلً     المستوى َأن   ِإذاعله االتجاه،  المعادلتان فيتحدد       
ات حدود يخضعان لتباينمع مرور الوقت. ان التغير في الميل والمستوى االتجاه ير يتغ

تنشا حاالت و َأن  عله يلحظ المعادلتين أمن  .  و     (disturbance terms)االزعاجات 
، اصفر (   لـ )التباين ا كان ِإذ عمى سبيل المثالف، ىذه تباينات االزعاجاتعند التعامل مع خاصة 
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ذو  (،   )يساوي الميل سيكون ثابتاً  فِإن ستكون     فِإن، َأيضاً  اً صفر  (  لـ )ا كان التباين اِ 
 .           يةالخطمعادلة الالمعرف ب،  (deterministic trend) اً حتمي اً اتجاى

    و    و     لـاالمعممات ليذا النموذج ىي التباينات لحدود االزعاجات في معادالت  ن  إِ       
بوساطة تعظيم االمكان . ىذه المعممات يتم تقديرىا    التباين لممكون العشوائي ِإلىباإلضافة 

 االتي يبين التقديرات النيائية لمعممات لمنموذج. لمبيانات، الجدول
 التقديرات النيائية لمعممات لمنموذج (0) الجدول

Pr > |t| Approx t value  Approx Std Error  Estimate Parameter Component 

0.0008 3.34 0.0008910 0.00297 
Error Variance 

(  
 ) 

Irregular  

0.7264 0.35 0.0001414 0.00004946 
Error Variance 

(  
 ) 

Level 

0.4134 0.82 5.421E-7 4.433532E-7 
Error Variance 

(  
 ) 

Slope 

0.0538 1.93 0.00001016 0.00001960 
Error Variance 

(  
 ) 

Season 

  
 تباينات َأن  و  ،معنويةمكونات المستوى والميل غير  ن  أَ  أعله، في (0)يلحظ من الجدول       

كل من مكونات  َأن  و  تصادفية، االخيرة المكونات َأن  بمعنى االزعاج لممكونات االخرى معنوية، 
 قمعنوي. لمتحقغير  ينالمكونين ليذ الخطأتباين  َأن  نيا حتمية بسبب أَ تبدو عمى والمستوى الميل 
ا كان ِإذ ) َأن   أي ستوى من النموذج ،استبعاد عنصري االنحدار والم باإلمكانا كان ِإذفيما 

متحميل المعنوي لممكونات ( ل4)جدولالذلك من خلل  يمكنو فِإن  (    ،     
 والموضح في الجدول االتي:

 التقدير  مدةلممكونات عند نياية  ( التحميل المعنوي4) الجدول
Pr > ChiSq Chi-Square DF Component 

0.6243 0.24 1 Irregular 

<.0001 99219.1 1 Level 

<.0001 46.80 1 Slope 

<.0001 92.00 11 Season 

 اِإذف، التقدير مدةنياية  عندالمكونات في النموذج  اعله يوضح معنوية في (4) الجدول ن  إِ       
ذو  ،ا كان تأثير االنحدار كبيراً ِإذ مماالتحقق  يكافئىذا التحميل  فِإن، كان أحد العناصر محدداً  ا اِ 

ىذا التحميل ال يتعمق إال بالجزء من السمسمة بالقرب من نياية  فِإن، اً تصادفيكان المكون 
ويلحظ  ويجب االحتفاظ بو في النموذج. ،بيرك معنوي بشكلالميل  َأن  ، وعميو يتبين التقديرمدة
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 مدةن مساىمة العنصر غير النظامي تبدو ضئيمة بالنسبة لنياية ا، اعلهفي  الجدول من
 مكونجعل يمكن كما . من النموذج استبعادهو ال يمكن فِإنأنو مكون عشوائي، وبما  ،التقدير

يبين  (3) جدولالو . قيمة التباين الخطأ ثابتة عند الصفر جعلمن خلل  االنحدار حتمياً 
ىذه االحصاءات تبين  َأن  و  التنبؤ،تم حسابيا باستخدام اخطاء توفيق التي حسن ال احصاءات

 حسن مطابقة النموذج لمبيانات.
 ( احصاءات حسن التوفيق وفقا لمبواقي3) الجدول  

Value Statistical scale 

0.00707 Mean Squared Error 

0.08406 Root Mean Squared Error 

0.86281 Mean Absolute Percentage Error 

3.23596 Maximum Percent Error 

0.96380 R-Square 

0.96289 Adjusted R-Square 

0.64649 Random Walk R-Square 

0.96108 Amemiya's Adjusted R-Square 

 
 .المستوى لمسمسمة الزمنية تنعيم ادناهاالتية في ل اشكاال بينت
 

 
 الطاقة الكيربائيةعمى مطمب الذي تم تنعيمو لاالتجاه  (3) الشكل    
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 مكونات المستوى الذي تم تنعيمو لمطمب عمى الطاقة الكيربائية (2) الشكل

 
 والقيم المتنبأ بيا. االتي يبين تنعيم المكون الموسمي( 5)الشكل 

 
 لممدة منالتنبؤ  عن فضلً  ، لمطمب عمى الطاقة اتم تنعيمي المكونات الموسمية التي( 5لشكل )ا

 4002لغاية  4004
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 .4002لغاية  4004عمى الطاقة الكيربائية لممدة من  بالتنبؤ لمطم يبين (2الشكل )

 

 
 مع بعضيا لمطمب عمىالمكونات الموسمية واالتجاه الذي تم تنعيمو مدمجة يبين ( 7) الشكل

 .2012لغاية  2012عن التنبؤ لمطاقة الكيربائية لممدة من  فضلً  ، الطاقة الكيربائية
 

وذلك من اجل اختبار النموذج لمتحقق  .البواقي ِإلىالمستندة و دناه الرسوم التشخيصية أَ في       
عن التحقق بفرضيات الحد العشوائي من حيث  فضلً ،  من مدى ملءمتو لمسمسمة الزمنية

في  ال يوجديلحظ انو و  الطبيعوكذلك انيا تتوزع وفق التوزيع  ،استقلليتيا وعدم ارتباطيا ذاتيا
كما . متوزيع الطبيعيل ال تخضعان البواقي  ما يظير QQالمدرج التكراري وفي الرسم البياني لـ 

االرتباط دالة و ( ACF)الذاتي االرتباط دالة ل من رسوم، البواقيببقية الرسوم والمتعمقة  ن  أَ يلحظ ب
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نو ال يوجد ارتباط ذاتي بين أَ بمعنى  ق معنوي،ي فر أَ  ال يوجدانو ( PACF) الذاتي الجزئي
 . لمتنبؤثم امكانية استخدامو  ،البيانات بشكل جيد يمثلالنموذج  ن  أَ بيمكن القول  لذلك ، االخطاء

 

 
 

 تشخيص البواقي لمطمب عمى الطاقة الكيربائية يبين (8)الشكل 
 

  :االستنتاجات
ولغاية  4002ىناك زيادة مضطردة لمطمب عمى الطاقة الكيربائية لممدة من  َأن  اتضح  -0

4004. 

 االحصائي المستخدم في تحميل البيانات قد بين حسن مطابقة النموذج  سموباألٌ  ن  إِ  -4
 لمبيانات بشكل جيد.      

 في زيادة مستمرة خلل الطمب عمى الطاقة الكيربائية  َأن  ظير التحميل االحصائي أَ  -3
 يتناسب مع زيادة الطمب  االطاقة الكيربائية بممما يتطمب العمل عمى توفير ، التنبؤ مدة       
  عمييا.       
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