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 النشرمعلومات   الخالصة

تعتبخ الدالسل الدمشية غيخ السدتقخة مذكمة في تحميل االقتراد الكياسي حيث ان الخػاص االحرائية لتحميل الدالسل 
 Boxتفقج عشج استخجام سالسل زمشية غيخ مدتقخة. ييجف البحث الى تقجيع عجة شخق لسعالجة االستقخارية ومشيا )

Jenkins  ,Exponential Smoothing  ,Double Exponential Smoothing  ,Exponential Smoothing 

Moving Averages  ,Fuzzy  ,Neural Network  ) والسقارنة بيغ الصخق السقجمة مغ خالل تذخيز نساذج
ARIMA ( بعج تحقق االستقخارية واختيار الصخيقة االفزل التي تقابل الكيع االقل لمسعاييخ االحرائيةMSE , AIC , 

BICلتػليج الكيخباء الشاتج مغ الساء الػارد مغ  0202بيانات يػمية لعام صخق السحكػرة اعاله عمى (. ولقج تع تصبيق ال
( ىي االفزل لسعالجة االستقخارية مقارنة بالصخق االخخى المتالك الشسػذج Fuzzyشخيقة )نيخ دجمة وتع التػصل الى ان 

ARIMA (0,1,3)  السقابل ليا اقل الكيع لمسعاييخ االحرائية (MSE=0.572 , AIC=-196.4536 , BIC=-

0.6931 ).  
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 Introduction  مقدمة

انصالقا مغ ىحه األىسية و مغ أىع السذاكل التي تػاجو الباحثيغ عشج الكيام بتحميل سمدمة زمشية ىػ أستقخارية الدمدمة مغ عجم أستقخاريتيا 
ر جاالقرػى فقج ارتأيشا معالجة عجم االستقخارية في بيانات الدالسل الدمشية أوال وىػ األسمػب الستعارف عميو في معطع دراسات نساذج االنح

( يسكغ أن يؤثخ عمى دقة الشسػذج الخياضي الحي يخوم كل باحث 0222الحاتي والستػسصات الستحخكة الستكاممة .)الرفاوي والصائي،
مغ أىع األصشاف التي لقيت اىتساما مغ الباحثيغ، حيث  Stationary Models. تعج الشساذج السدتقخة  الػصػل أليو بأقل خصأ مسكغ

ت الػسط الحدابي لمدمدمة الدمشية، وفي حالة عجم تحقق ىحا الذخط تتحػل ىحه الشساذج إلى نساذج غيخ مدتقخة تفتخض ىحه الشساذج ثبا
 وىي الدسة الغالبة لكثيخ مغ الدالسل الدمشية السدتخجمة في قصاعي الرشاعة واألعسال.

 Time Series   الدمدمة الزمشية    -1
وتعخف رياضيا  بأنيا  ما تكػن متداوية ومتتالية، ا  طاىخة معيشة خالل فتخة زمشية غالبلىجات مجسػعة مغ السذاتعخف الدمدمة الدمشية بانيا  

( T( الحي يعػد إلى مجسػعة دليميو )tمتتابعة مغ الستغيخات العذػائية معخفة ضسغ فزاء االحتسالية متعجد الستغيخات ومؤشخة بالجليل )

ويخمد لمدمدمة الدمشية عادة بالخمد TtZ t \  وان ىحه الستتابعة تتػزع تبعا  لجالة التػزيع السذتخك لسجاميع الستغيخات العذػائية
 TtZ t \  وىي tntt ZZZ ,...,, 21  
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دمة الدمشية إتجاىا  معيشا  ويسكغ تسثيل الدمدمة الدمشية بػضع الدمغ عمى السحػر االفقي وقيع الطاىخة عمى السحػر الخأسي فأذا أضيخت الدم
 او شابعا  خاصا  خالل فتخة مستجة مغ الدمغ فأنشا نتػقع أن يدتسخ حجوث ىحا الصابع أو األنتطام في السدتقبل أيزا  وذلظ يعتبخ أساسا  

 .     (Miljanovic , 2012)معقػال  لمتشبؤ. 
  Stationarity of Time Series :                   استقرارية السلسلة الزمنية  -0

بسعشى عجم ضيػر اتجاه عام أي تبعثخ اي ( إذا لع يكغ ىشاك نسػ أو انحخاف في البيانات Stationaryيقال لمدمدمة الدمشية بأنيا مدتقخة )
الدمدمة  ويسكغ القػل بان( ، Makridakis et al. , 1998البيانات أفكيا حػل متػسط ثابت ، وكحلظ التبايغ يكػن ثابتا عبخ الدمغ )

ايشا  ثابتيغ با  وتيامتالكيا وسصا  حداب أي اإلحرائيةفتخاض أن الدمدمة في حالة خاصة مغ السػازنة إعمى أساس  مبشيةالسدتقخة التي تكػن 
فل في ساألتجاه إلى األعمى أو إىشاك  يكغ ايغ. وتكػن مدتقخة إذا لعتبوال طقال أن الدمدمة مدتقخة في الػسا يمع استسخار الدمغ، عشجى

 نػعيغ شاكوى طا  حػل الستػسية إّن مذاىجاتيا تتحبحب عذػائياإلستقخار ب السقرػد. طالسعجل عبخ الدمغ أو عجم ضيػر اختالف حػل الػس
 ]0202ثامخ والذخابي ، [مغ االستقخارية وىسا: 

 Non-Stationarity of Time Series     استقرارية الدمدمة الزمشيةعدم  - 4

معطع الطػاىخ التصبيكية والعسمية في الدالسل الدمشية تترف بخاصية عجم االستقخارية ومغ احج اسباب عجم استقخارية الدمدمة ىػ  إن 
 ،لحلظ يصمق عمييا سمدمة غيخ مدتقخة  وجػد اتجاه عام ووجػد تقمبات مػسسية  وعجم استقخار التبايغ أو الػسط الحدابي عبخ الدمغ .

سالسل غيخ السدتقخة إلى  دالسلل اليمغ خالليا تحػ  يسكغ ة، أال أن ىشالظ حمػال  يديمة رئكة في الدمدمة مذيتعج حالة عجم االستقخار حيث 
 (0222)السحسجي و شعسة ،  .ة لمعػامل التي تؤثخ فييا وتجعميا غيخ مدتقخةيالجراسة الستأن يقمدتقخة عغ شخ زمشية 

 Treatment of Non - Stationarity in Time Series         في الدالسل الزمشية معالجة  عدم االستقرارية - 5
ات إن الخصػة األولى في تحميل أية سمدمة زمشية ىي الخسع البياني لسذاىجات الدمدمة مع الدمغ ، حيث ُيطيخ الخسع السالمح الػصفية لمبيان
ػى مثل وجػد اتجاه عام والبيانات الذاذة أو زيادة تذتت بيانات ىحه الدمدمة مع مخور الدمغ أي أن تبايغ السذاىجات يدداد مع زيـادة مدـت

لحلظ يدتحدغ تحديغ أو تعجيل الدمدمة أي التخمز مغ   Non–Stationaryالدمدمة ، ندـتشتج مغ ذلظ بأن الدمدمة الدمشـية غيخ مدتقخة 
 -:  (3891)فاَذل , وىحه اإلجخاءات ىي وىحا يتصمب أخح بعس اإلجخاءات لجعل الدمدمة مدتقخة مذكمة عجم االستقخارية

 : Box-Jenkinsبهكس جشكيز      5-1
 Consecutiveإن شخيقة الفخوق الستتالية  ، Differencingمغ أىع شخائق السعالجة وتدسى شخيقة الفخوق  تعج ىحه الصخيقة

Differencing  . ىي شخيقة عطيسة الفائجة لػجػد أنسػذج التجاه عام عذػائي في عجد كبيخ مغ الدالسل الدمشية التجارية واالقترادية
مغ وجػد فيع عام لسعشى االتجاه العام ، فأنو مغ الرعب إعصاء تعخيف أكثخ دقة مغ التعخيف القائل بأن االتجاه العام ىػ) وعمى الخغع 

تغيخ مشتطع في مدتػي الدمدمة الدمشية ( . ويعج ىحا أفزل تعخيف مػجػد لالتجاه العام عمى الخغع مغ عجم تػافخ الجقة الخياضية لو . 
مدتػى الدمدمة ، ولكغ عشج  فيتجاه العام إلى أن مذاىجات سمدمة زمشية قريخة قج تطيخ ما يعتقج انو تغيخ وتخجع صعػبة تعخيف اال

 الحرػل عمى بيانات سمدمة أشػل يتبيغ لشا ان ما شاىجناه كان جدءا  مغ تغيخات دورية ولع يكغ اتجاىا  عاما  . 
 :Mamdani Fuzzy Model                  نسهذج مامداني السزبب    5-2 

. فمشفــــــخض أن لــــــجيشا عــــــجدا  محــــــجدا  مــــــغ القػاعــــــج ولــــــتكغ  1974فــــــي عــــــام  E.H.Mamdaniتــــــع اقتــــــخح ىــــــحا الشســــــػذج مــــــغ قبــــــل العــــــالع 
. إن i=1,2,…,rحيــــث إن  Riىــــي مجسػعــــات مزــــببة متعمقــــة بالقاعــــجة                         وكانــــت             

في نطام االستجالل يكػن جدء اإلخخاج مغ القػاعج عبارة عغ متغيخات لغػية مزببة تعخف مـغ خـالل دالـة العزـػية الخاصـة  نسػذج مامجاني
 بكل مشيا ويكػن لو الذكل العام اآلتي:

                                                          
                                     
                               

 Backpropagation Neural Network       الذبكة العربية ذات االنتذار العكدي: 5-3
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( وذلـظ إليجـاد الكيسـة الرـغخى Gradient Descentتعتسج الذبكة العربية ذات االنتذار العكدـي لمخصـأ عمـى شخيقـة االنحـجار التـجريجي ) 
مــغ قبــل الذــبكة حيــث تحــجث األوزان بــيغ الصبقــات لحــيغ الػصــػل إلــى األوزان السثمــى التــي لسخبــع الخصــأ الكمــي لكيســة السخخجــات السحدــػبة 

(( حيـث تدــتخجم ىـحه األوزان لحدــاب Criterion Sectionتعصـي اقـل خصــأ بـيغ مخخجــات الذـبكة العرــبية وبيانـات الشســػذج )قـيع الس يــار)
ات األساسـية وفـق ىـحه السشيجيـة تـتع بحدـاب أخصـاء مدـتػى السخخجـات تكيشات ججيجة لع يدـبق لمذـبكة العرـبية إن تـجربت عمييـا. إن الخصـػ 

السخفـي( وبعـج -السخخجات( ثع حداب أخصاء السدتػى السخفي لتحـجيث أوزان شبقـة مدـتػى )السـجخالت-لتحجيث أوزان شبقة السدتػى)السخفي
األوزان لغـخض الػصـػل إلـى اقـل خصـأ فـي الذـبكة  ذلظ نحدب مخخجات الذبكة باألوزان الججيجة لتدتسخ العسمية في حداب األخصاء لتحجيث

 العربية. تتزسغ شخيقة التجريب لمذبكة العربية باستخجام االنتذار العكدي ثالث مخاحل:
 .مخحمة االنتذار األمامي لمخصأ 
 .مخحمة االنتذار الخمفي لمخصأ 
 .مخحمة تػليف األوزان 

 التسهيد االسي: 5-4
واالستجاللية السيسة والتي تعالج التذػير او االخصاء حرائية االجخاءات االسل الدمشية مغ البالدتشبؤ مليعج مػضػع التسييج االسي 

العذػائية ويعخف التسييج بشو عسمية صقل او تش يع البيانات وىػ عبارة عغ تقشية احرائية لمكذف عغ تقمبات معشػية لغخض جعل البيانات 
ن والبيانات االحجث اعمى االوزان وبذكل تجريجي مدتقخة ويسكغ تحميميا ، واساس عسل ىحه التقشية ىػ اعصاء البيانات االقجم اقل االوزار 

اول مغ وضع ىحه التقشية وقج تصػرت ىحه  holt c.c (1958)وبعج السعالجة  يسكغ اجخاء التشبؤ لمبيانات السسيجة اسيا ، ويعتبخ العالع 
 (.ومغ شخائق التسييج االسي:8139الصخائق وتعجدت واصبحت بأشكال عجة لحا وجب اختيار الصخيقة االكثخ مالئسة )داؤد وصالح ،

 simple Exponential Smoothingالتسهيد االسي البديط  1- 5-4
وكاٌ في انبذاية يستخذو فقط نهسهسة انزيُية غيش انًوسًية ثى بعذ رنك اكذ انباحث    Holt c.c (1958)اقتخحت ىحه الصخيقة مغ قبل 

(Browns , 1963) عهى ايكاَية استخذايّ الكثش اَواع ان( سالسم انزيُية , ثى اكًم طشيقّ انباحثHarrison , 1965)   واٌ اجشاءات

 )داؤود وصانح , :ْزِ انطشيقة 

                                             

 Double Exponential Smoothing    االسي السزدوج سهيدنسهذج الت 5-4-8
 Overallالدمدمة ثابتة في بعس الحاالت ، وان بعس الدالسل الدمشية تستمظ اتجاه عام )في التسييج االسي البديط نفتخض ان 

trend وان شخيقة التسييج االسي الثشائي تكػن مفيجة في ىحه الحالة حيث تعسل ىحه الصخيقة عمى تش يع بيانات الدمدمة الدمشية مختيغ )
( لالشارة الى سمدمة التسييج مغ الختبة االولى 'لحداب التشبؤ ويدتخجم رمد ) ، ويدتخجم التسييج االحرائي مغ الختبة االولى والثانية

 ( 8131كسا في السعادلة االتية: )الجبػري، 
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 Exponential Smoothing Moving Averages   التسهيد اآلسي لألوساط الستحركة 5-4-1

يدتخجم الستػسط الستحخك لتسييج الذاىجات وذلظ بتقميل تبايغ االخصاء فسثال لػ كان لجيشا مذاىجات مغ متدمدمة 
 لمسذاىجات يعصى بالعالقة التالية: mفالستػسط الستحخك مغ الجرجة                       زمشية

 1 2 1
ˆ 1

, , 1, ,t t t t t mY Y Y Y Y t m m n
m

                              

 .     الحظ ان عجد السذاىجات أصبح بعج التسييج 
 ولكي نخى كيف يعسل التسييج لتقميل تبايغ األخصاء لشفتخض ان السذاىجات تتبع الشسػذج

 2, 0, , 1,2, ,t t ty a a WN t n       

فيكػن 
 

  2 ,tV y t  
 وبالتالي

 
2

, , 1, ,ˆ
tV y t m m n

m


                                         

( ضعف مغ السذاىجات األصمية وىحا التسييج لألخصاء يطيخ إي نسط في الستدمدمة mإي ان السذاىجات السسيجة أصبح تبايشيا اصغخ ب )
 كان مجفػنا او مغصى مغ تاثيخ االخصاء.

 Box-Jenkinsبهكس وجشكيز:           نساذج -6
 بأنسػذج بػكذ جشكيد ة الحي يعخف أحياناالستحخك والستػسصات االنحجار الحاتي في الدالسل الدمشية ىػ أنسػذج الشساذج السدتخجمة مغ

 :وىي يياالشساذج لمتعخف عم باستعخاض وسػف نقػم حيث يجسع مشيجيتيغ في معادلة واحجة
  Autoregressive Model (AR)إنسهذج االنحدار الذاتي                      6-1

دالة االرتباط الـحاتي لـو تتشـاقز تـجريجيا  بذـكل أن و ، العالقة بيغ السذاىجات الدابقة والحالية ي بأنو يرفاالنحجار الحاتيسكغ تعخيف إنسػذج 
الرـيغة العامـة ليـحا الشسـػذج مـغ الختبـة . وأن pالـحاتي الجدئـي لـو تشقصـع بعـج الفتـخة  االرتباطأسي متخحة شكال  مشحشيا  تشازليا  في حيغ أن دالة 

(p .   )[Box et al.,2016]  
                                                                                      

 حيث أن:
  صفخ وتبايغ ثابت مقجاره  حدابي يتػزع تػزيعا  شبي يا  بػسط Noiseتسثل الخصأ العذػائي أو ما يدسى بالتذػير  :          

 . 
   .نحجار الحاتينسػذج األإتسثل معمسات  :           

 .   أي الكيع السدحفة لمستغيخ    الستغيخات السفدخة تسثل الكيع الدابقة لستغيخ االستجابة أن و 
    Moving Average Model(MA)    نسهذج األوساط الستحركةإ 6-2

                 قةبة فـي األخصـاء الدـايـىي دالـة خص   الدمشية  ة لمدمدمةين السذاىجة الحالأ تعتبخفمدفة ىحه الشساذج أن 
الرـيغة العامـة وان  .نسـػذج التـي يجـب تقـجيخىاعـجد معـامالت اإل ي ة تدـاو يـة ىـحه العسمبن رتأ وىشا نجج   ية الخصأ العذػائ ىاإلضافة إلب

  [Box et al., 2016]تاخح الذكل االتي: MA(q)( واخترارا  qنسػذج مغ الختبة )ليحا اإل
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   :حيث أن
 .الستحخكةتسثل معمسات الستػسصات  :             

في حيغ دالة االرتباط الحاتي الجدئي تتشاقز تجريجيا  بذكل  qالحاتي لو حيث تشقصع بعج فتخة  االرتباطمغ دالة  األنسػذجويتع تحجيج رتبة  
 .مشحشي تشازلي

  :الستهسطات الستحركة(-الشساذج السختمطة )االنحدار الذاتي 6-3
     Mixed Models (Autoregressive-Moving Average) (ARMA)                              

                 كـل الستغيـخات الدـابقة  ة فـييـىـي دالـة خص   وأن فمدفة ىحه الشساذج تعتبخ  أن السذاىجة الحالية لمدمدمة الدمشية    
ويدـتخجم فـي  .ARMA(p,q)باخترـار  حا اإلنسـػذجويخمد ليـ    ية الخصأ العذػائ ىاإلضافة إلب                 قةباألخصاء الداو 

نسـػذج مـغ الختبـة إلالرـيغة العامـة ليـحا ا .الحاتي الجدئي لو يتشاقران تجريجيا  األرتباط  رتباط الحاتي ودالتا األوأن ، حالة كػن البيانات مدتقخة
(p,q )،(0202تأخح الذكل االتي: )ثامخ والذخابي 

                                                           
 الشساذج السختمطة الستكاممة:    6-4

Autoregressive Integrated Moving Average Models(ARIMA)   

نســـػذج مـــغ الختبـــة اإل. الرـــيغة العامـــة ليـــحا ARIMA(p,d,q)نســـػذج يعـــػض عـــغ دراســـة ســـائخ الشســـاذج ويخمـــد لـــو بـــالخمد ىـــحا اإلان 
(p,d,qيكتب بالذكل ) اآلتي :[Box et al., 2016] 

                                                                    
 حيث أن :

φ             
        

             (10) 
 نساذج الدالسل الزمشية:  اختيار افزل معايير 7-

Criteria for Choosing the Best Time Series Models 

مــغ الصــخق الذـائعة االســتخجام ذات الكفــاءة العاليــة فـي تػفيــق الدالســل الدمشيــة التـي تعكــذ ســمػك الدمدــمة   Box-Jenkinsان شخيقـة 
 ستخجام م ياريغ:الدمشية ان كانت مػسسية او غيخ مػسسية. ولتػفيق أفزل نسػذج مغ نساذج الدالسل الدمشية لمخشػبة الشدبية تع ا

  Akaike's Information Criterion (AIC)       معيار اكاكي-أ

 ( والسعخف كالتالي:Akaike Information Criterion( الحي يعشي )AICاقتخح م ياره السدتخجم والسدسى )
             

                                                     

  ( :تسثـــل عـــجد السعـــالع فـــي الشســـػذج،وkحيـــث ان )
عـــجد السذـــاىجات، فمسعخفـــة أفزـــل نســـػذج نختـــار اقـــل قيســـة  nمقـــجار التبـــايغ و  

 (.8111،وقج اُعتسج ىحا الس يار لكػنو اكثخ واوسع السعاييخ استخجاما  ومالئسة لمبيانات )الرفاوي والصائي ، AIC(k)لمس يار 
      Bayesian Information Criterionات بيزمعيار معمهم -ب

 ويحدب بالريغة اآلتية    
  
 (:MSEمعيار متهسط مربعات الخطأ) -ج

    
∑      ̂  
 
   

       
                                                                   (12) 

 
 : تسثل عجد السذاىجات. nحيث ان :

   k  .تسثل عجد السعمسات: 
    tY  :تسثل قيع السذاىجة.    

  tY


 (.Al-Safawi & Al-Taai,2003):تسثل الكيع بعج إجخاء التسييج لمبيانات  
 ( صغيخة كان الشسػذج السدتخجم يسثل البيانات احدغ تسثيل.MSEوكمسا كانت قيسة )

)log()2ˆlog()( nm
a

nmBIC  
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 جسع البيانات   
،  0202( مذاىجة ، وتعػد الى بيانات يػمية لعام 233محصات كيخباء سج السػصل والتي تتألف مغ ) ةجسعت البيانات مغ مجيخي     

صار وىحه السذاىجات تسثل تػليج الكيخباء الشاتج مغ الساء الػارد مغ نيخ دجمة ، اذ يعتسج التػليج عمى تجفق الساء الػارد مغ تخكيا واالم
 وذوبان الثمػج في فرل الخبيع .

  يئة البيانات  مرحمة ته
 Stationaryىػ ان البيانات تكػن مدتقخة  Modeling Fittingان االفتخاض االساسي لتحميل الدالسل الدمشية ومصابقة الشسحجة     

، اذ يتع في ىحه السخحمة تحزيخ البيانات مغ خالل رسع شكل  Trendوابدط تعخيف لمدمدمة السدتقخة انيا ال تحتػي عمى اتجاه عام 
( لسعخفة سمػك ىحه yتذار واستخخاج معامالت االرتباط الحاتي والجدئي وكحلظ رسع حجود الثقة لجالة االرتباط الحاتي لمبيانات االصمية )االن

( يالحظ ان التبايغ يسيل الى الثبات لكغ يالحظ وجػد اتجاه 2، فسغ خالل الذكل ) Minitabالبيانات وذلظ باستخجام البخنامج االحرائي 
دايج مع الدمغ ، اذ يػجج تحبحب لمدمدمة يبجأ بالرعػد التتجريجي ثع االنخفاض التجريجيي  مسا يجل عمى عجم استقخارية الدمدمة عام مت

  .  الدمشية في الستػسط

 
 
 

 ( عمى التػالي :2( و )0معامالت االرتباط الحاتي والجدئي كسا في الذكميغ )وقج اكجت عجم استقخاريو الدمدمة الدمشية ايزا  قيع 
 
 

ضسغ حجود الثقة ما عجا عشج االزاحة االولى والثانية ولكي تكػن الدمدمة مدتقخة البج مغ دخػل جسيع معامالت االرتباط الحاتي لمعيشة 
 فسسكغ ان تقع خارج حجود الثقة .

ولغخض تحجيج افزل شخيقة لتش يع )تسييج( البيانات وتحػيل الدمدمة الدمشية الى سمدمة مدتقخة  والتػصل ألفزل نسػذج ، تع استخجام     
 Box Jenkins  ,Exponential Smoothing  ,DoubleExponentialالصخائق التي التصخق الييا في الجانب الشطخي : )

Smoothing  ,Exponential Smoothing Moving Averages  ,Fuzzy  ,Neural Network  ) 
ات ( ورسع الدمدمة اتزح انيا غيخ مدتقخة لحلظ تع اخح الفخق االول عمى بيانyوبعج تصبيق الصخائق عمى سمدمة بيانات تػليج الكيخباء )     

 الدمدمة السسيجة لمحرػل عمى سمدمة اكثخ استقخارية :
𝛻

  
            

 
 
 
 

 (y( : يًثم سسى االتجاِ انعاو نهسهسهة انزيُية )3انشكم )
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وذلظ مغ خالل مذاىجة قيع معمسات دالة االرتباط الحاتي واالرتباط الحاتي  ARIMAبعج استقخار الدمدمة الدمشية يتع تذخيريا بشساذج 
و واالرتباط الحاتي الجدئي  ACFالجدئي لتحجيج رتبة الشسػذج حيث يتع لمحرػل عمى سمدمة البػاقي وذلظ مغ خالل دالتي االرتباط الحاتي 

PACF  لكل شخيقة ، ومغ ثع يتع السفاضمة بيغ ىحه الصخائق مغ خالل ( استخجام معاييخ السقارنة االحرائيةMSE , AIC , BIC  )
 ( يػضح االنسػذج السالئع لكل شخيقة ومعاييخ السقارنة الثالثة االنفة الحكخ :2الختيار افزل نسػذج وبالتالي افزل شخيقة . والججول )

 
 

الطرق المستخدمة الستقراريه السلسلة 

 الزمنية 

 معايير المقارنة النماذج

MSE AIC  معيار BIC  معيار 

Box Jenkins ARIMA (0,1,1) 817 2466.2639 2477.874 

Exponential Smoothing ARIMA (4,1,1) 32.5 1282.1339 1297.744 

Double Exponential Smoothing ARIMA (0,1,3) 133.8 1800.0627 

 

1815.6732 

 

Exponential Smoothing 

Moving Averages 

ARIMA (0,1,3) 204.2 1954.7906 

 

1970.4011 

 

Fuzzy ARIMA (0,1,3) 0.572 -196.4536 -0.6931 

Neural Network ARIMA (1,1,4) 207 1959.7751 1975.385 

 
 Box Jenkins  ,Exponential)( تفػقا  عمى شخائقFuzzyسجمت شخيقة السزبب ) (2مغ مالحطة  الشتائج الججول في )

Smoothing  ,Double Exponential Smoothing  ,Exponential Smoothing Moving Averages  ,Neural Network 

( لػحظ ايزا  ان الشسػذج 2). ومغ الججول (  MSE , AIC , BIC) وذلظ مغ خالل االنخفاض الػاضح في قيع معاييخ السقارنة   (
، كحلظ مغ خالل االختبارات  (MSE= 0.572 )لـ قيسة وذلظ مغ خالل اقل  ARIMA (0,1,3) ىػ  Fuzzyالسالئع لصخيقة الـ  

 ( يبيشا دالتي االرتباط الحاتي والحاتي الجدئي4( و )2. والذكميغ ) االحرائية )معشػية السعالع السقجرة وتحميل دالة االرتباط الحاتي لمبػاقي (
 وعمى التػالي : Fuzzyقة يصخ ب لدمدمة البيانات السدتقخة

 
 
 
 
 
 

 (y( : يسثل معامل االرتباط الحاتي لـ )2الذكل ) (y( : يسثل معامل االرتباط الحاتي لـ )2الذكل )
 

 الدمدمة الزمشية (: يهضح نتائج السقارنة بين الطرائق السدتخدمة  لسعالجة استقرارية1الجدول )
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 لمبػاقي :  دالتي االرتباط الحاتي والحاتي الجدئي( يػضحان 7و) (3والذكالن )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لػحظ دخػل جسيع معامالت االرتباط الحاتي لمعيشة ضسغ حجود الثقة . 7( و )3ومغ خالل الذكميغ )
 االستشتاجات

 -عمى ضػء ما تع التػصل اليو في الجانبيغ التجخيبي والتصبيقي يسكغ استخالص اىع االستشتاجات الخاصة بالبحث وكاالتي :
,  Box Jenkins  ,Exponential Smoothingتقجما  عمى شخائق ) Fuzzyاضيخ اسمػب  عشج استخجام بيانات تػليج الكيخباء -2

Double Exponential Smoothing  ,Exponential Smoothing Moving Averages  ,Neural Network  مغ خالل )
 ( . MSE , AIC , BIC)        االنخفاض الػاضح في قيع معاييخ السقارنة

 سيجة اكثخ استقخارا  تع اخح الفخق االول لمبيانات ، ومصابقة معامالت االرتباط الحاتي والحاتي الجدئي لمدمدمة الدمشية .ولجعل الدمدمة الس -0
، اذ ان  Fuzzyمغ بيغ عجة نساذج والتي تعػد الى بيانات الدمدمة السسيجة باستخجام اسمػب  ARIMA (0,1,3)تع اختيار الشسػذج   -2
(MSE = 0.572. ) 
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Abstract: 
The time series is a problem in econometric analysis as the statistical properties of series analysis are lost 

when using unstable time series. The research aims to present several methods for dealing with stability, 

including (Box Jenkins, Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing, Exponential Smoothing 

Moving Averages, Fuzzy, Neural Network) and to compare the methods presented through diagnosing 

ARIMA models after achieving stability and choosing the best method that corresponds to the lowest 

values of the criteria Statistics (MSE, AIC, BIC). The above-mentioned methods have been applied to daily 

data for the year 2020 to generate electricity from water coming from the Tigris River, and it was 

concluded that the (Fuzzy) method is the best for treating stability compared to other methods for having 

the ARIMA model (0,1,3) corresponding to the lowest values of the criteria Statistics (MSE=0.572, AIC=-

196.4536, BIC=-0.6931). 

Keyword: Time Series, Box-Jenkins Models, Stationary. 

 
 


