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الممخص:
يعد نموذج دالة التحويل من المفاىيم االساسية في السالسل الزمنية اذ يتعامل مع السالسل الزمنية المتعددة المتغيرات,
اما بالنسبة الى تصميم ىذا النموذج فانو يعتمد عمى البيانات المتاحة في السمسمة الزمنية وعمى المعمومات االرخر في السمسمة
لذلك فان تمثيل نموذج دالة التحويل يعتمد عمى تمثيل البيانات ودقة المعمومات المتاحة واستعمال ىذه المعمومات في النمذجة.
ييدف البحث الى تشرخيص نموذج دالة التحويل نهسهسهت انزيُيت انشهريت نًعذالث أسعار برييم انُفط انخاو نًُظًت انذول

انًصذرة نهُفط )أوبك ( بانذوالر االيريكي باعتبارها سهسهت يخرجاث وسعر نفط برنت باعتباره سمسمة مدرخالت خالل انفترة

انزيُيت من عام ( )2005ولغاية عام ( )2019ولقد تم التوصل بأن نموذج دالة التحويل ذو الرتبة
) (s,r,d,pn,qn)=(2,2,0,2,3ىو االفضل لتمثيل البيانات ولقد تم استرخدم معيار متوسط الرخطأ لمعرفة دقة التنبؤ بنموذج
دالة التحويل المقدر لتسعة اشير وكانت قيمتو  ME=-0.00851سالبة اي ان معظم االرخطاء تكون سالبة وىو دليل عمى ان
التنبؤ المعتمد يعطي نتائج متفائمة.

الكممات المفتاحية :سالسل زمنية ,دالة تحويل ,تبييض البيانات ,التنبؤ.
This is an open access article under the CC BY http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Identification of Transformation Function Models for OPEC Crude Oil Prices
Abstract:
The transformation function model is one of the basic concepts in time series as it deals with
multivariate time series. As for the design of this model, it depends on the data available in the
time series and on other information in the series. Therefore, the representation of the
transformation function model depends on the representation of data and the accuracy of the
available information. and use this information in modeling. The research aims to identification
the transformation function model of the monthly time series of crude oil barrel prices of the
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in US dollars as a series of outputs and
the price of Brent oil as a series of inputs during the time period from (2005) to (2019). The
transformation function model with the order (s,r,d,pn,qn)=(2,2,0,2,3) is the best for representing
the data and the mean error criterion was used to know the prediction accuracy of the estimated
transformation function model for nine months and its value was ME=-0.00851 negative That is,
most of the errors are negative, which is evidence that the approved prediction gives optimistic
results.
Keywords: time series, transformation function, data whitening, prediction.
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 -1مقدمة Introduction
يعد النفط سمعة استراتيجية عالمية ومادة أولية في الصناعات الكيمياوية والنفطية ومصد اًر ىاماً لالستثمار

فيو أحد أىم أركان اقتصاد الدول كونو مورداً مالياً استراتيجياً وعنص اًر أساسياً في العالقات السياسية

واالقتصادية .لذا كان لتذبذب اسعاره اثا اًر اقتصادية ورخيمة إذ يشكل انرخفاضيا رخط اًر حقيقياً عمى النمو

اال قتصادي في الكثير من الدول نتيجة لتأثير قيمة العائدات النفطية وانعكاس ذلك مباشر عمى االيرادات
المالية والموازنة العامة فضالً عن أن االعتماد عميو كمصدر وحيد لمدرخل ينطوي عمى مرخاطر اقتصادية مما

استدعى الحاجة إلى الحفاظ عمى ثبات اسعاره في االسواق العالمية ضماناً لمصمحة المستيمكين والمنتجين
والمستثمرين .لقد نشأت ضمن دول منتجة لمنفط عام  1960منظمة حكومية دولية سميت منظمة الدول

المصدرة لمنفط (اوبك) حيث انضمت الييا دول أرخر الحقاً ليبمغ عددىا حالياً رخمس عشرة دولة وكان
اليدف من انشائيا تنسيق وتوحيد السياسات لدوليا األعضاء وضمان استقرار اسواق النفط وذلك من اجل
ضمان توفير امدادات اقتصادية ونفط كافي لممستيمكين ودرخل ثابت لممنتجين وعائد عادل عمى رأس المال

بالنسبة لممستثمرين في صناعة النفط .يمجأ العديد من المستثمرين الى استرخدام اساليب التحميل االساسي

والفني اضافة الى استرخدام االساليب االحصائية والرياضية بيدف التوصل الى توقعات مستقبمية مرتبطة
بحيث يعتبر التنبؤ جزء مكمل لعممية اترخاذ الق اررات من قبل االدارات عمى مرختمف مستوياتيا إذا يشير التنبؤ

الى تمك الدراسات المتعمقة بالمستقبل سواء احتوت ىذه الدراسة عمى تنبؤات تعتمد عمى االسموب الشرخصي
إذ انتيجت المنيج الترخطيطي باتباع اساليب عممية منظمة أذ استوحت ىذه الدراسات اساليب رياضية

واحصائية لقياس العالقات .ييدف ىذا البحث بشكل رئيسي لتحديد النموذج األمثل لنماذج دالة التحويل

لمسمسمة الزمنية الشيرية لمعدالت أسعار برميل النفط الرخام لمنظمة الدول المصدرة لمنفط )أوبك ( بالدوالر
االمريكي باعتبارىا سمسمة مرخرجات وسعر نفط برنت باعتباره سمسمة مدرخالت والتنبؤ باألسعار المستقبمية
لبرميل النفط الرخام لمنظمة أوبك وذلك بما يسيم في وضع الرخطط المالئمة لتجنب أي أزمات اقتصادية

محتممة جراء تذبذب أسعار النفط.
 -2السالسل الزمنية المستقرة:
وتعرف السمسمة الزمنية بأنيا عبارة عن مجموعة من المشاىدات لظاىرة معينة رخالل فترة زمنية وتعرف

السمسمة الزمنية رياضياً بأنيا متتابعة من المتغيرات العشوائية معرفة ضمن فضاء االحتمالية متعددة
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المتغيرات ومؤشرة بالدليل  tوالذي يعود الى المجموعة الدليمية  Tويرمز لمسمسمة الزمنية عادة {

}y)t(،t

ارختصار ) y(tوتتكون من متغيرين احدىما توضيحي وىو متغير الزمن واآلرخر متغير االستجابة وىو
أو
اً

قيمة الظاىرة المدروسة ويمكن التعبير عنيا رياضياً ) .y=f(tأما إذا كان ىناك عوامل أرخر
الزمن تؤثر عمى الظاىرة  yفيعبر عنيا رياضياً (

إلى جانب

 ]. y=f(t,محمد] [2011,فاندل [1992,

يقال إن السمسمة الزمنية مستقرة إذا لم يكن ىناك نمو أو انحراف في البيانات (عدم ظيور اتجاه عام) أي

تبعثر البيانات أفقياً حول متوسط ثابت ,بعبارة أرخر تكون السمسمة الزمنية مستقرة اذا كان تذبذب البيانات

حول وسط حسابي ثابت مستقل عن الزمن وكذلك التباين ثابتاً عبر الزمن .فإذا كان التباين غير ثابت
فيجب تحويل البيانات وتوجد العديد من طرق تحويل البيانات بيدف تثبيت التباين وتعتبر التحويمة

الموغاريتمية وتحويمة الجذر التربيعي من أكثر التحويالت استرخداماً .اما اذا كان المتوسط غير ثابت فيتم ازالة
االتجاه العام باسترخدام الفروق  differencingوتتكون طريقة الفروق من طرح قيم مشاىدات السمسمة من
بعضيا البعض في ترتيب زمني محدد .اما اذ كانت السمسمة الزمنية تحتوي عمى تغيرات موسمية فيتم تجريد

السمسمة الزمنية من االثر الموسمي باسترخدام طريقة الفرق الموسمي  Seasonal differencingوذلك بأرخذ
الفروق الموسمية الربع سنوية او شيرية ,وقد تكون من الرتبة األولى أو الثانية إلى أن يتحقق االستقرار,

وغالباً مايصل االستق اررية في الفرق الثاني ].شعراوي[2005 ,

 -2دالة االرتباط الذاتي )Autocorrelation Function(ACF
تعد دالة االرتباط الذاتي من االحصائيات االساسية في تحميل السالسل الزمنية .وتعرف بأنو المتغير

العشوائي الذي يحدث رخالل فترة معينة يرتبط بالمتغير العشوائي الذي يسبقو او يميو أي ارتباط السمسمة نفسيا
مع نفسيا أو تزحيفيا بمقدار ] [k=1,2,3,….فترة .وأن دالة االرتباط الذاتي وسيمة لتحديد رتبة نموذج

المتوسطات المتحركة ,وان الصيغة العامة لحساب االرتباط الذاتي لسمسمة المستقرة كاآلتي[Box et al., :
]2016

حيث أن:

 :يمثل معامل االرتباط الذاتي لقيم  yبإزاحة مقدارىا . k

الذاتي بإزاحة مقدارىا .k

:التباين لقيم .y

 -4دالة االرتباط الذاتي الجزئي)Partial Autocorrelation Function(PACF

 :التباين المشترك
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تسترخدم دالة االرتباط الذاتي الجزئي لقياس درجة العالقة بين المشاىدتين
المشاىدات االرخر أي أنيا تقيس درجة االرتباط الرخطي بين المتغيرين

و

بثبوت بقية

و

بعد حذف تأثير المتغير

 .كما أن لدالة االرتباط الذاتي الجزئي اىمية ال تقل عن اىمية دالة االرتباط الذاتي حيث أنيا تعتبر

اداة ميمة في تحميل السالسل الزمنية وتسترخدم ايضاً في تشرخيص النموذج وكذلك فحص مالئمة النموذج
من رخالل ارختبار عشوائية ارخطاء التنبؤ .ويمكن ايجاد معامالت دالة االرتباط الجزئي من رخالل المعادلة

التالية[Brockwell & Davis, 2002] :

∑

̂

∑

حيث أن:

̂  :تمثل القيمة المقدرة لمعامل االرتباط الذاتي الجزئي لقيم  yبإزاحة مقدارىا .k

 -5دالة االرتباط التقاطعي

)Cross-correlation Function(CCF

تعتبر دالة االرتباط التقاطعي المفتاح الرئيسي في نماذج دالة التحويل حيث تشير الى االرتباط بين

متغير األستجابة الذي يمثل المرخرجات ( ) والمتغير المستقل الذي يمثل المدرخالت ( ) وتعبر ىذه الدالة

عن االرتباط بين سمسمتي عند فترات زمنية مرختمفة ويمكن ايجاد قيم معامالت االرتباط التقاطعي من رخالل

المعادلة االتية] :شعراوي[2005 ,

∑
∑

حيث أن:

∑√

 :تمثل الوسط الحسابي لسمسمة المرخرجات : .تمثل الوسط الحسابي لسمسمة المدرخالت.

 -6نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة Autoregressive-Moving Average

قُدم ىذا النموذج من قبل  Box & Jenkinsفي عام ( ,)1970وىو نموذج يجمع بين نموذجي
االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ,أي انو يجمع ما بين المشاىدات السابقة واالرخطاء السابقة ,ويرمز لو
بالرمز ) ARMA(p,qحيث تمثل ( )pعدد معممات االنحدار الذاتي ,وتمثل ( )qعدد معممات المتوسطات

المتحركة ,وتأرخذ الصيغة المعبرة عن نموذج ) ARMA(p,qالشكل التالي[Box et al., 2016]:
∑
حيث أن:

∑
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تشير إلى السمسمة الزمنية بشكل عام اي قيمة الظاىرة في الفترات الزمنية .t=1,2,….,n
و

تشير الى معالم عوامل المتوسطات المتحركة  MAواالنحدار الذاتي  ARعهى انتىاني.

 :تشير الى االرخطاء في الفترات الزمنية .t=1,2,….,n
 -7معايير اختيار أفضل نموذج

Criteria Choose Best Model

إن عممية ارختيار النموذج المناسب والمالئم ليست سيمة فيي تتطمب بعض الجيد وعميو يجب عمى
الباحث مواجيتيا من رخالل اإللمام العممي الكامل بمعايير عدة يمكن استرخداميا وصوالً إلى النموذج المالئم

] .[Matroushi, 2011ومن المعايير التي تم استرخداميا في بحثنا لتوليد افضل نموذج ىي:
أ) معيار معمومات أكاكي

(Akaike Information on Criteria )AIC

عرف ىذا المعيار من قبل العالم  Akaikeعام ( )1974-1973حيث قدم من رخاللو معمومات الرختيار

الرتبة المالئمة لمنموذج بين عدة نماذج بحيث تقابل الرتبة المناسبة أقل قيمة لمعيار  AICوتمثل الرتبة
األكثر مالئمة ,ويعبر عن المعيار ( )AICبداللة مقدار تباين الرخطأ لمسيولة في االسترخدام كما يمي:

]البدراني[2002 ,

حيث أن :h :عدد معممات النموذج :n .عدد المشاىدات.
ب) معيار معمومات بيز

 :مقدار تباين الرخطأ .

(Bayesian Information Criteria )BIC

اقترح ىذا المعيار من قبل  Schwarzعام  1978الرختبار نموذج واحد من عدة نماذج الذي يقابل اقل
قيمة لمعيار بيز .ويعبر عن معيار ( )BICبداللة مقدار تباين الرخطأ لسيولة االسترخدام كما يمي ] .حسين و
جواد [2018 ,

ج) معيار متوسط مربعات الخطأ:

)Mean Square Error Criterion(MSE
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يسترخدم معيار متوسط مربعات االرخطاء عمى نطاق واسع ويأرخذ ىذا المعيار بعين االعتبار القيم السالبة
والموجبة لرخطأ التنبؤ من رخالل االعتماد عمى حساب مربعات االرخطاء لكن ما يؤرخذ عميو ىو تضرخيم القيم
الكبيرة لمرخطأ واعطائيا أىمية كبيرة ,ويتم حساب ىذا المعيار وفق الصيغة الرياضية التالية]نجم :[2008 ,
∑

ح) معيار خطأ التنبؤ النهائي Final Prediction Error
تم تعريف معيار رخطأ التنبؤ النيائي من قبل العالم أكاكي عام  1969ويرمز لو  ,FPEويسترخدم لتحديد

رتبة النموذج ويتم تقديره وفق الصيغة األتية[Matroushi, 2011]:

̂
حيث أن:

 :FPEيمثل رخطأ التنبؤ النيائي.

 -8تشخيص نماذج دالة التحويل
Identification of Transformation Function Models
إن النظام الحركي) (Dynamic Systemالذي تتصف بو نماذج دالة التحويل يجعل سمسمة المدرخالت

) )Input Seriesتحدث تغيراتيا في سمسمة المرخرجات( (Output Seriesوذلك عن طريق دالة التحويل.
كما أن سمسمة المرخرجات تتأثر أيضاً بمتغير آرخر تمثل بسمسمة األرخطاء العشوائية

االبيض ) .)White Noiseبأفتراض أن التغير في

يؤدي إلى حدوث تغيير في

تسمى بالتشويش

فأنو من المحتمل أن

يحدث زمن تأرخير( ويعرف زمن التأرخير عمى انو مقدار التغير الحاصل في المرخرجات نتيجة التغيرات

الحاصمة في المدرخالت) في أستجابة النظام لممتغيرات لذا تم أفتراض ( )dيمثل عدد الفترات الزمنية التي
تنقضي قبل أن تبدأ  xفي التأثير في المتغير التابع ,فيعبر عن نموذج دالة التحويل وفق الصيغة األتية:
][Montgomery et al., 2008

حيث أن
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أن المعممات  qn, pn, s, r, dتفسر كما يمي :d :تمثل زمن التأرخير او عدد الوحدات الزمنية قبل أن
في التأثير عمى

تبدأ

القيمة الجديدة ل ـ

 :r .تعني المرخرجات تتأثر بقيمتيا السابقة حتى الترخمف الزمني  :s .rتعني

ستستمر في التأثير عمى

الذاتي لسمسمة التشويش االبيض

لعدد  sمن الفترات الزمنية :pn .تمثل رتبة االنحدار

 :qn .تمثل رتبة المتوسط المتحرك لسمسمة التشويش االبيض

.

أن عممية تشرخيص نموذج دالة التحويل تمر بعدة رخطوات وىي:
أوالً :تهيئة سمسمتي االدخال واالخراج
يتم في ىذه المرحمة فحص كل من سمسمتي المدرخالت والمرخرجات اذا كانت مستقرة ام غير مستقرة واذا
كانت البيانات غير مستقرة بالتباين يتم أرخذ التحويالت الالزمة لتثبيت التباين وأرخذ الفروقات الالزمة في حالة

عدم استقرار الوسط وكذلك يتم أزالة االثر الموسمي عندما تحتوي السمسمة عمى تغيرات موسمية .وعند ارخذ
التحويالت والفروقات الالزمة في حالة كون سمسمة المدرخالت غير مستقرة يجب ارخذ نفس التحويالت

والفروقات لسمسمة المرخرجات.

ثانياً :إجراء تبييض سمسمتي االدخال واالخراج
يقصد بعممية تبييض السمسمة بإيجاد نموذج  ARIMAالمالئم ليا لمحصول عمى سمسمة البواقي.

فترض لدينا سمسمة المدرخل
با ا

حيث ان
يمي:

وان نموذج  ARMAليا كالتالي]سيد أحمد :[2015 ,

تمثل سمسمة المدرخل المبيضة .كذلك سيتم تبييض سمسمة المرخرج

بنفس الطريقة وكما

[]105

حيث ان

تشخيص نماذج دالة التحويل ألسعار النفط الخام لمنظمة أوبك

تمثل سمسمة المرخرج المبيضة.

ثالثاً :تقدير االرتباطات المتقاطعة واوزان االستجابة النبضية لدالة التحويل:
بعد الحصول عمى سمسمة البواقي لممدرخل
,

والمرخرج

المقابمتين لكل من سمسمة المدرخل والمرخرج
و

عمى التوالي يتم حساب االرتباطات المتقاطعة بينيما بترخمفات زمنية مرختمفة لسمسمتين

وفق المعادلة ( .)3يمكن الحصول عمى التقديرات المباشرة ألوزان االستجابة النبضية لنموذج دالة التحويل
باسترخدام المعادلة اآلتية:

حيث أن:

 :تمثل أوزان دالة التحويل.

 :تمثل األنحراف المعياري لسمسمة المرخرج المبيضة

.

 :تمثل األنحراف المعياري لسمسمة المدرخل المبيضة .β
رابعاً :تحديد قيم ( )s,r,dلنموذج دالة التحويل:
إن من أىم الميام األساسية في تشرخيص نموذج دالة التحويل ىو تحديد القيم المالئمة لرتبة النموذج

) . )r,s,dحيث أن ىذه الميمة غير واضحة تطبيقياً رغم أن المؤشرات الالزمة لمتشرخيص تشير الى أن ))r
تمثل درجة الدالة

وأن ) )sتمثل درجة الدالة

وكذلك ) )dتمثل فترة التأرخير بمتغير المدرخل

والتي تكون ىي األبسط في تحديد قيم الرتبة في عممية التشرخيص لكونيا تمثل قيمة االزاحة عند أول ارتباط

متقاطع معنوي يرختمف عن الصفر بين سمسمة المدرخل

وسمسمة المرخرج

 .اما درجة الدالة

يمكن تحديدىا بعد معرفة أول ارتباط معنوي فان االرتباطات التي تميو غير المعنوية ناقص واحد .ويتم تحديد

درجة الدالة

ايضاً من رخالل معامالت االرتباط التقاطعي فبعد أن حصل انقطاع لمعامالت

االرتباطات التي تم من رخالليا تحديد درجة الدالة

أيضا عمى انقطاع إلى الصفر فأن درجة الدالة

واحد ]فاندل .[1992,

سوف نأرخذ االرتباطات التي تمييا إلى أن نحصل

تساوي عدد تمك االرتباطات غير المعنوية ناقص

 -9تقدير معممات نموذج دالة التحويل:
Estimation the Parameters of the Transfer Function Model
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ان معممات نموذج دالة التحويل يوجد ليا تقديران وىما:
اوالً :التقدير األ ولي لمعممات دلة التحويل
بعد التعرف عمى رتبة نموذج دالة التحويل اي تحديد قيم كل من ( )r,s,dيتم تقدير معممات النموذج من
رخالل المعادالت االتية][Box et al., 2016
}
ثانياً :التقديرات النهائية لمعممات دالة التحويل:
يتم تقدير المعممات النيائية لدالة التحويل من رخالل أرخذ عدة قيم لممعممات وايجاد متوسط مربعات الرخطأ

وارختبار النموذج الذي قيم معمماتو تعطي أقل قيمة لمعيار متوسط مربعات الرخطأ وكذلك التحقق من عشوائية
بواقي النموذج من رخالل رسم كل من دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي لمبواقي ودالة
االرتباط التقاطعي بين كل من بواقي النموذج وبواقي المدرخالت (سمسمة المدرخالت المبيضة).

 -01تقدير قيم سمسمة التشويش األبيضEstimate the Values of the white Noise Series:
بعد تقدير قيم أوزان دالة التحويل وفق المعادلة ( )12يتم تقدير سمسمة التشويش األبيض من رخالل

المعادلة األتية:

وبعد ايجاد قيم سمسمة التشويش االبيض

يتم تشرخيص نموذج  ARIMAالمالئم لسمسمة التشويش

األبيض حيث يتم أوالً التأكد من استق اررية السمسمة ثم فحص كل من دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي

الجزئي لتحديد رتبة نموذج ).ARIMA(p,d,q
 -00اختبار دقة مالئمة نموذج دالة التحويل:

Test the Accuracy of the Fit of the Transform Function Model
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بعد أن تم تحديد شكل نموذج دالة التحويل وتقدير جميع معمماتو ,البد من أرختبار النموذج لمتأكد من
صحتو وأسترخدامو في التنبؤ ]البدراني والحيالي  .[2013 ,حيث يتم ارختبار النموذج من رخالل رسم دالة

االرتباط الذاتي لمسمسمة النيائية

ويجب ان تكون عشوائية بمعنى قيم االرتباطات الذاتية جميعيا تقع دارخل

حدود الثقة .ويجب ارختبار دالة االرتباط التقاطعي بين سمسمة البواقي وسمسمة المدرخالت المبيضة والتحقق

من شرط االستقاللية حيث يجب ان تقع قيم معامالت االرتباط التقاطعي ضمن حدود الثقة [Aryani et
].al., 2015

 -01التنبؤ

Forecasting

أن القيام بعممية التنبؤ لو فائدة كبيرة وميمة جداً رخاصة في المجاالت االقتصادية كما ان دقة التنبؤ

تعتبر المقياس األساسي في أرختبار طريقة التنبؤ االنسب والحكم عمى جودة االسموب المسترخدم .حيث يقصد

بالدقة في التنبؤ مد قدرة النموذج المقترح عمى اعادة انتاج البيانات المتوفرة ويجب االرخذ بعين االعتبار انو

ال يمكن ان يكون التنبؤ دقيقاً بشكل عالي بل ىو ينحرف دائماً عن القيم الفعمية لمظاىرة المدروسة وىذا
االنحراف ىو ما يطمق عميو رخطأ التنبؤ ورغم ان ىذا الرخطأ يتنبأ بو فأن اليدف من التنبؤ ىو ترخفيض درجة

الرخطأ الى اقل قيمة قدر االمكان .ومن المعايير التي تم استرخداميا لغرض قياس فعالية التنبؤ التي تعتبر
رخطوة ميمة في تقييم اسموب التنبؤ المعتمد (اي درجة الدقة) معيار متوسط الرخطأ حيث يعكس ىذا المعيار

متوسط مجموع األرخطاء الناجمة عن تطبيق أسموب تنبؤ معين .كمما كانت قيمة متوسط الرخطأ قريبة من
الصفر كمما كان اسموب التنبؤ اكثر دقة ,وعندما تكون قيمة

موجبة فان اسموب التنبؤ المعتمد يعطي

نتائج متشائمة (غير جيدة) الن معظم االرخطاء موجبة ,اما عندما تكون قيمة

سالبة فان التنبؤ المعتمد

يعطي نتائج متفائمة الن معظم االرخطاء تكون سالبة .وان الصيغة الرياضية لمعيار متوسط الرخطأ

كالتالي]المالكي:[2017 ,

̂

∑

 -02الجانب العممي
البيانات المسترخدمة في تطبيق الفقرات السابقة تضم مشاىدات سمسمتين زمنيتين حجم كل منيا يساوي

( )180مشاىدة شيرية لمفترة من عام ( )2005ولغاية ( .)2019وأن ىذه البيانات تمثل يعذل السعر
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الشيري لبرميل النفط الرخام بالدوالر األمريكي لمنظمة اوبك وسعر نفط برنت .ان اول رخطوة ىي رسم االتجاه
االرخرج لمعرفة ما إذا كانت البيانات مستقرة أم ال كما في الشكل ( )1إذ
العام لكمتا السمسمتين االدرخال و ا
نالحظ من رخالل الشكل بأن السمسمتين غير مستقرتين في التباين والوسط وقد تم ارخذ تحويمة الجذر التربيعي

لتثبيت التباين وارخذ الفرق االول لتثبيت الوسط الحسابي كما في الشكل (.)2

سمسمة المدخالت

سمسمة المخرجات

الشكل( )0رسم االتجاه العام لسمسمتي االدخال واالخراج .

سمسمة المدخالت بعد استقراريتها

سمسمة المخرجات بعد استقراريتها

الشكل( )2رسم االتجاه العام لسمسمتي االدخال واالخراج بعد االستقرارية

بعد استق اررية سمسمتي االدرخال واالرخراج يتم تنقيتيما من رخالل تحديد النموذج المالئم لسمسمة االدرخال
( ) Brent oilلمحصول عمى سمسمة بواقي مستقمة وذلك بمالحظة سموك دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط
الذاتي الجزئي لسمسمة االدرخال كما في الشكل ( )3حيث يتضح من الشكل بان النموذج المالئم ىو

) ARIMA(1,1,1لكن عند فحص البواقي وجد بانيا غير عشوائية لذلك تم فحص عدة نماذج وتبين بأن

[]109

تشخيص نماذج دالة التحويل ألسعار النفط الخام لمنظمة أوبك

أفضل نموذج لسمسمة االدرخال ىو نموذج ) ARIMA(1,1,0المتالكو اقل القيم لممعايير االحصائية
(. )MSE=0.1056, AIC=-381.145, BIC=-378.009, FPE=-0.106235

 φوالشكل ( )4يمثل رسم كل من

وان قيمة معممة النموذج المالئم ) ARIMA(1,1,0ىي

دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي لبواقي النموذج المالئم ) ARIMA(1,1,0إذ نالحظ بأن
قيم معامالت االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي تقع ضمن حدود الثقة مما يدل عمى عشوائية البواقي.

ACF of Residuals for xnew

PACF of Residuals for xnew

)(with 5% significance limits for the autocorrelations

)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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الشكل( )3رسم  ACF & PACFلبواقي افضل نموذج )ARIMA(1,1,0

وعهيه فإٌ قيى سهسهت انًذخالث وانًخرجاث انًبيضت يتى تقذيرها وفق انًعادنتيٍ االتيتيٍ:

10
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Partial Autocorrelation
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بعد تقدير قيم كل من سمسمة المدرخالت والمرخرجات المبيضة يتم تقدير دالة االرتباط التقاطعي بينيما وذلك
لتحديد رتبة دالة التحويل كما في الشكل ( )5حيث يتضح من الشكل بأن أول ارتباط معنوي ىو عند الصفر

يعني ان ( )d=0وأن  r =2 , s=2وبذلك تكون الصيغة التقديرية لنموذج دالة التحويل عمى النحو اآلتي:

الشكل( )4رسم قين االرتباطات التقاطعية بين 𝒕𝜷 𝐭𝛛

لقد تم تقدير قيم معممات النموذج اعاله وفق المعادلة ( )13وكانت
سمسمة التشويش االبيض

.اما

فقد تم تقدير قيميا وفق المعادلة ( )14ولقد تم رسم السمسمة واتضح بانيا

مستقرة وبعد التأكد من استق ارريتيا تم تشرخيص نماذج  ARIMAنها وفق انًعايير االحصائيت وتى انتىصم

باٌ افضم ًَىرج هى ) ARIMA(2,0,3المتالكو اقل القيم لممعايير االحصائية ( MSE=0.00637,

) . )AIC=-854.419, BIC=-838.74, FPE=-0.00626وبذلك اصبح نموذج دالة التحويل النيائي
كاالتي:

وان القيم النيائية لممعممات ىي

وبعد تقدير المعممات النيائية تم رسم دالة االرتباط الذاتي لمسمسمة النيائية

ودالة االرتباط التقاطعي

بين سمسمة البواقي وسمسمة المدرخالت المبيضة كما في الشكل ( )6وكانت قيم االرتباطات الذاتية والتقاطعية
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جميعيا تقع دارخل حدود الثقة وىذا يدل عمى عشوائية السمسمة

وتحقق شرط االستقاللية بين سمسمة البواقي

وسمسمة المدرخالت المبيضة.

بعد الحصول عمى افضل نموذج دالة تحويل سيتم التنبؤ بالقيم المستقبمية لتسعة اشير كما في الجدول
االتي وان قيمة . ME=-0.00851
الجدول ( : )0القيم االصمية والقيم التنبؤية ألفضل نموذج دالة

تحويل.

القيم التنبؤية

القيم االصمية

ت

القيم التنبؤية

القيم االصمية

ت

0.0166
0.0081
0.0057
0.0081

0.175436
-0.156680
0.193318
0.220053

471
477
471
471

-0.0657
0.0840
0.0419
-0.0179
0.0015

0.266307
-0.048278
-0.432594
0.112040
-0.322854

474
471
471
471
471

-41
االستنتاجات
ان من اهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها كاالتي:
 -1بعد فحص كل من سمسمتي المدرخالت والمرخرجات وجد بانيما غير مستقرتين بالوسط الحسابي والتباين
وتم تحقق االستق اررية بعد ارخذ تحويمة الجذر التربيعي وارخذ الفرق االول لمسمسمتين.

 -2تم تبيض السمسمتين الزمنيتين بالنموذج ) ARIMA(1,1,0ألنو النموذج المناسب ليذه السالسل.

 -3من رخالل دالة االرتباط التقاطعي بين السمسمتين المبيضتين لممدرخالت والمرخرجات تـم تحديـد رتبـة نمـوذج
دالة التحويل وىو ) . (s,r,d)=(2,2,0وبعد تقـدير قـيم سمسـمة التشـويش االبـيض تـم تشرخيصـيا بـالنموذج

) ARIMA(2,0,3ألنو النموذج المناسب ليذه السمسمة.
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 -4بعد تشرخيص نموذج دالة التحويل لمبيانات تم التنبؤ بالقيم المستقبمية لتسعة اشير وكانت قيمة
 ME=-0.00851سالبة اي ان معظم االرخطاء تكون سالبة وىو دليل عمى ان التنبؤ المعتمد يعطي

نتائج متفائمة.
 -51المصادر
 -1البدراني ,ظافر رمضان مطر " ,)2002( ,دراسة في تشرخيص نظم السيطرة التصادفية مع اشارة رخاصة
إلى أسموب فضاء الحالة واالستق اررية " ,اطروحة دكتوراه ,كمية عموم الحاسبات والرياضيات ,جامعة

الموصل ,العراق.
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