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:الممخص
تعتبر السالسل الزمنية غير المستقرة مشكمة في تحميل االقتصاد القياسي حيث ان
 ييدف البحث.الخواص االحصائية لتحميل السالسل تفقد عند استخدام سالسل زمنية غير مستقرة
Exponential

, Box Jenkins( الى تقديم عدة طرق لمعالجة االستق اررية ومنيا

Exponential Smoothing , Double Exponential Smoothing , Smoothing
 ) والمقارنة بين الطرق المقدمة منNeural Network , Fuzzy , Moving Averages
 بعد تحقق االستق اررية واختيار الطريقة االفضل التي تقابلARIMA خالل تشخيص نماذج
 ولقد تم تطبيق الطرق المذكورة اعاله.)MSE , AIC , BIC( القيم االقل لممعايير االحصائية
 لتوليد الكيرباء الناتج من الماء الوارد من نير دجمة وتم التوصل0202 عمى بيانات يومية لعام
) ىي االفضل لمعالجة االستق اررية مقارنة بالطرق االخرى المتالكFuzzy( الى ان طريقة
MSE=0.572 , (  المقابل ليا اقل القيم لممعايير االحصائيةARIMA (0,1,3) النموذج
.) AIC=-196.4536 , BIC=-0.6931
This is an open access article under the CC BYhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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).
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 -9المقدمة
من أىم المشاكل التي تواجو الباحثين عند القيام بتحميل سمسمة زمنية ىو أستق اررية
السمسمة من عدم أستق ارريتيا وانطالقا من ىذه األىمية القصوى فقد ارتأينا معالجة عدم
االستق اررية في بيانات السالسل الزمنية أوال وىو األسموب المتعارف عميو في معظم دراسات
نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاممة (.الصفاوي والطائي )0222،يمكن أن
يؤثر عمى دقة النموذج الرياضي الذي يروم كل باحث الوصول أليو بأقل خطأ ممكن  .تعد
النماذج المستقرة  Stationary Modelsمن أىم األصناف التي لقيت اىتماما من الباحثين،
حيث تفترض ىذه النماذج ثبات الوسط الحسابي لمسمسمة الزمنية ،وفي حالة عدم تحقق ىذا
الشرط تتحول ىذه النماذج إلى نماذج غير مستقرة وىي السمة الغالبة لكثير من السالسل الزمنية
المستخدمة في قطاعي الصناعة واألعمال.
 -2السمسمة الزمنية

Time Series

تعرف السمسمة الزمنية بانيا مجموعة من المشاىدات لظاىرة معينة خالل فترة زمنية
غالباً ما تكون متساوية ومتتالية ،وتعرف رياضياً بأنيا متتابعة من المتغيرات العشوائية معرفة
ضمن فضاء االحتمالية متعدد المتغيرات ومؤشرة بالدليل ( )tالذي يعود إلى مجموعة دليميو ()T

ويرمز لمسمسمة الزمنية عادة بالرمز\ t  T 

Zt

المشترك لمجاميع المتغيرات العشوائية \ t T 

وان ىذه المتتابعة تتوزع تبعاً لدالة التوزيع

  Z tوىي Z t1 , Z t 2 , ..., Z tn 

ويمكن تمثيل السمسمة الزمنية بوضع الزمن عمى المحور االفقي وقيم الظاىرة عمى
المحور الرأسي فأذا أظيرت السمسمة الزمنية إتجاىاً معيناً او طابعاً خاصاً خالل فترة ممتدة من
الزمن فأننا نتوقع أن يستمر حدوث ىذا الطابع أو األنتظام في المستقبل أيضاً وذلك يعتبر أساساً
معقوالً لمتنبؤ.)Miljanovic , 2012( .
 -2استقرارية السلسلة الزمنية:

Stationarity of Time Series

يقال لمسمسمة الزمنية بأنيا مستقرة ( )Stationaryإذا لم يكن ىناك نمو أو انحراف في

البيانات اي بمعنى عدم ظيور اتجاه عام أي تبعثر البيانات أفقيا حول متوسط ثابت  ،وكذلك
التباين يكون ثابتا عبر الزمن ( ، )Makridakis et al. , 1998ويمكن القول بان السمسمة
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المستقرة التي تكون مبنية عمى أساس إفتراض أن السمسمة في حالة خاصة من الموازنة
اإلحصائية أي امتالكيا وسطاً حسابياً وتبايناً ثابتين مع استمرار الزمن ،عندىا يقال أن السمسمة
مستقرة في الوسط والتباين .وتكون مستقرة إذا لم يكن ىناك إتجاه إلى األعمى أو األسفل في
إن مشاىداتيا
المعدل عبر الزمن أو عدم ظيور اختالف حول الوسط .المقصود باإلستقرارية ّ

تتذبذب عشوائياً حول المتوسط وىناك نوعين من االستق اررية وىما ] :ثامر والشرابي [0202،
 - 4عدم استقرارية السمسمة الزمنية

Non-Stationarity of Time Series

إن معظم الظواىر التطبيقية والعممية في السالسل الزمنية تتصف بخاصية عدم
االستق اررية ومن احد اسباب عدم استق اررية السمسمة ىو وجود اتجاه عام ووجود تقمبات موسمية
وعدم استقرار التباين أو الوسط الحسابي عبر الزمن  .لذلك يطمق عمييا سمسمة غير مستقرة ،
حيث تعد حالة عدم االستقرارية في السمسمة مشكمة رئيسية ،أال أن ىنالك حموالً يمكن من خالليا
تحويل السالسل غير المستقرة إلى سالسل زمنية مستقرة عن طريق الدراسة المتأنية لمعوامل التي
تؤثر فييا وتجعميا غير مستقرة( .المحمدي و طعمة )0222 ،
 - 5معالجة عدم االستقرارية في السالسل الزمنية
Treatment of Non - Stationarity in Time Series
إن الخطوة األولى في تحميل أية سمسمة زمنية ىي الرسم البياني لمشاىدات السمسمة مع
الزمن  ،حيث ُيظير الرسم المالمح الوصفية لمبيانات مثل وجود اتجاه عام والبيانات الشاذة أو
زيادة تشتت بيانات ىذه السمسمة مع مرور الزمن أي أن تباين المشاىدات يزداد مع زيـادة مسـتوى

السمسمة  ،نسـتنتج من ذلك بأن السمسمة الزمنـية غير مستقرة  Non–Stationaryلذلك يستحسن
تحسين أو تعديل السمسمة أي التخمص من مشكمة عدم االستق اررية وىذا يتطمب أخذ بعض
اإلجراءات لجعل السمسمة مستقرة وىذه اإلجراءات ىي(فاَذل -: )1993 ,
 9-5بوكس جنكيز

: Box-Jenkins

تعد ىذه الطريقة من أىم طرائق المعالجة وتسمى طريقة الفروق  ، Differencingإن
طريقة الفروق المتتالية  Consecutive Differencingىي طريقة عظيمة الفائدة لوجود
أنموذج التجاه عام عشوائي في عدد كبير من السالسل الزمنية التجارية واالقتصادية  .وعمى
الرغم من وجود فيم عام لمعنى االتجاه العام  ،فأنو من الصعب إعطاء تعريف أكثر دقة من
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التعريف القائل بأن االتجاه العام ىو( تغير منتظم في مستوي السمسمة الزمنية )  .ويعد ىذا
أفضل تعريف موجود لالتجاه العام عمى الرغم من عدم توافر الدقة الرياضية لو  .وترجع صعوبة
تعريف االتجاه العام إلى أن مشاىدات سمسمة زمنية قصيرة قد تظير ما يعتقد انو تغير في
مستوى السمسمة  ،ولكن عند الحصول عمى بيانات سمسمة أطول يتبين لنا ان ما شاىدناه كان
جزءاً من تغيرات دورية ولم يكن اتجاىاً عاماً .
:Mamdani Fuzzy Model

 2-5نموذج مامداني المضبب

تم اقترح ىذا النموذج من قبل العالم  E.H.Mamdaniفي عام  . 1974فمنفرض أن لدينا
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدداً محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدداً مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن القواعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكن

وكانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

ى ـ ــي مجموعــ ــات مض ـ ــببة متعمق ـ ــة بالقاع ـ ــدة  Riحيــ ــث إن
 .i=1,2,…,rإن نمـوذج مامــداني فـي نظــام االسـتدالل يكــون جـزء اإلخـراج مـن القواعــد عبـارة عــن
متغيرات لغوية مضببة تعرف من خالل دالة العضوية الخاصة بكـل منيـا ويكـون لـو الشـكل العـام
اآلتي:

 3-5الشبكة العصبية ذات االنتشار العكسي:
Backpropagation Neural Network
تعتم ــد الش ــبكة العص ــبية ذات االنتش ــار العكس ــي لمخط ــأ عم ــى طريق ــة االنح ــدار الت ــدريجي
( )Gradient Descentوذلــك إليجــاد القيمــة الصــغرى لمربــع الخطــأ الكمــي لقيمــة المخرجــات
المحســوبة مــن قبــل الشــبكة حيــث تحــدث األوزان بــين الطبقــات لحــين الوصــول إلــى األوزان المثمــى
التي تعطي اقل خطأ بين مخرجـات الشـبكة العصـبية وبيانـات النمـوذج (قـيم المعيـار( Criterion
 ))Sectionحي ــث تس ــتخدم ى ــذه األوزان لحس ــاب تكين ــات جدي ــدة ل ــم يس ــبق لمش ــبكة العص ــبية إن
تدربت عمييـا .إن الخطـوات األساسـية وفـق ىـذه المنيجيـة تـتم بحسـاب أخطـاء مسـتوى المخرجـات
لتحــديث أوزان طبقــة المســتوى(المخفي-المخرجــات) ثــم حســاب أخطــاء المســتوى المخفــي لتحــديث
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أوزان طبقــة مســتوى (المــدخالت-المخفــي) وبعــد ذلــك نحســب مخرجــات الشــبكة بــاألوزان الجديــدة
لتســتمر العمميــة فــي حســاب األخطــاء لتحــديث األوزان لغــرض الوصــول إلــى اقــل خطــأ فــي الشــبكة
العصبية .تتضمن طريقة التدريب لمشبكة العصبية باستخدام االنتشار العكسي ثالث مراحل:
 مرحمة االنتشار األمامي لمخطأ.
 مرحمة االنتشار الخمفي لمخطأ.
 مرحمة توليف األوزان.

 4-5التمهيد االسي:

يعد موضوع التمييد االسي لمتنبؤ بالسالسل الزمنية من االجراءات االحصائية
واالستداللية الميمة والتي تعالج التشويش او االخطاء العشوائية ويعرف التمييد بنو عممية صقل
او تنعيم البيانات وىو عبارة عن تقنية احصائية لمكشف عن تقمبات معنوية لغرض جعل البيانات
مستقرة ويمكن تحميميا  ،واساس عمل ىذه التقنية ىو اعطاء البيانات االقدم اقل االوزارن
والبيانات االحدث اعمى االوزان وبشكل تدريجي وبعد المعالجة يمكن اجراء التنبؤ لمبيانات
المميدة اسياً ،ويعتبر العالم ) holt c.c (1958اول من وضع ىذه التقنية وقد تطورت ىذه
الطرائق وتعددت واصبحت بأشكال عدة لذا وجب اختيار الطريقة االكثر مالئمة (داؤد وصالح
.)2118،ومن طرائق التمييد االسي:
 1- 4-5التمهيد االسي البسيط simple Exponential Smoothing
اقترحت ىذه الطريقة من قبل ) Holt c.c (1958وكاٌ في انبذاية يستخذو فقط نهسهسة
انزيُية غير انًوسًية ثى بعذ رنك اكذ انباحث ( )Browns , 1963عهى ايكاَية استخذايّ الكثر
اَواع انسالسم انزيُية  ,ثى اكًم طريقّ انباحث ( )Harrison , 1965واٌ اجراءات ْزِ
انطريقة (:داؤود وصانح ,
…
 2-4-5نموذج التمهيد االسي المزدوج

Double Exponential Smoothing

في التمييد االسي البسيط نفترض ان السمسمة ثابتة في بعض الحاالت  ،وان بعض السالسل
الزمنية تمتمك اتجاه عام ( )Overall trendوان طريقة التمييد االسي الثنائي تكون مفيدة في
ىذه الحالة حيث تعمل ىذه الطريقة عمى تنعيم بيانات السمسمة الزمنية مرتين  ،ويستخدم
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التمييد االحصائي من الرتبة االولى والثانية لحساب التنبؤ ويستخدم رمز (') لالشارة الى
سمسمة التمييد من الرتبة االولى كما في المعادلة االتية( :الجبوري)2111 ،

t  1,2,..., n

st   zt  1    st 1  bt 1  ,

t  1,2,..., n

bt    st  st 1   1    bt 1 ,

عمما ان
…

zˆt  st  bt t ,

t  1,2,..., n

وانتُبؤات نهقيى انًستقبهية يٍ
0

,

  sn  bn

zn 

َحسب انقيى األونية  s0و  b0يٍ
s0  z1
b0  z2  z1 or

 z2  z1    z3  z2    z3  z1 

…

b0 

or
2
2
 z  z    z3  z2    z4  z3   z4  z1 
b0  2 1

3
3

 3-4-5التمهيد اآلسي لألوساط المتحركة

Exponential Smoothing Moving

Averages
يستخدم المتوسط المتحرك لتمييد الشاىدات وذلك بتقميل تباين االخطاء فمثال لو كان لدينا
فالمتوسط المتحرك من الدرجة m

مشاىدات من متسمسمة زمنية
لممشاىدات يعطى بالعالقة التالية:
…

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

الحظ ان عدد المشاىدات أصبح بعد التمييد

1
Yˆt  Y t Y t 1 Y t 2 
m

.

ولكي نرى كيف يعمل التمييد لتقميل تباين األخطاء لنفترض ان المشاىدات تتبع النموذج
y t    at , at WN  0,  2  , t  1, 2,, n

فيكون
V  y t    2 , t
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وبالتالي
, t  m , m  1,, n

…

2
m

V  yˆ t  

إي ان المشاىدات المميدة أصبح تباينيا اصغر ب ( )mضعف من المشاىدات األصمية وىذا
التمييد لألخطاء يظير إي نمط في المتسمسمة كان مدفونا او مغطى من تاثير االخطاء.

 -6نماذج بوكس وجنكيز:

Box-Jenkins

من النماذج المستخدمة في السالسل الزمنية ىو أنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات
المتحركة الذي يعرف أحيانا بأنموذج بوكس جنكيز حيث يجمع منيجيتين في معادلة واحدة
وسوف نقوم باستعراض النماذج لمتعرف عمييا وىي:
 9-6إنموذج االنحدار الذاتي

)Autoregressive Model (AR

يمكن تعريف إنموذج االنحدار الذاتي بأنو يصف العالقة بين المشاىدات السابقة والحالية،
وأن دالة االرتباط الـذاتي لـو تتنـاقص تـدريجياً بشـكل أسـي متخـذة شـكالً منحنيـاً تنازليـاً فـي حـين
أن دالة االرتبـاط الـذاتي الجزئـي لـو تنقطـع بعـد الفتـرة  .pوأن الصـيغة العامـة ليـذا النمـوذج مـن
الرتبة ([Box et al.,2016] . )p
حيث أن:
 :تمثل الخطأ العشوائي أو ما يسمى بالتشويش  Noiseيتوزع توزيعاً طبيعياً بوسط
حسابي صفر وتباين ثابت مقداره

.

 :تمثل معممات إنموذج األنحدار الذاتي.
وأن المتغيرات المفسرة تمثل القيم السابقة لمتغير االستجابة
 2-6إنموذج األوساط المتحركة

أي القيم المزحفة لممتغير

)Moving Average Model(MA

.
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أن فمسفة ىذه النماذج تعتبر أن المشاىدة الحالية لمسمسمة الزمنية
باإلضافة إلى الخطأ العشـوائية

األخطاء السابقة

ىي دالة خطيـة فـي
وىنـا نجـد أن رتبـة

ىــذه العممي ـة تســاوي عــدد معــامالت اإلنمــوذج التــي يجــب تقــديرىا .وان الصــيغة العامــة ليــذا
اإلنموذج من الرتبة ( )qواختصا اًر ) MA(qتاخذ الشكل االتي[Box et al., 2016] :
حيث أن:
 :تمثل معممات المتوسطات المتحركة.
ويتم تحديد رتبة األنموذج من دالة االرتباط الذاتي لو حيث تنقطع بعد فترة  qفي حين دالة
االرتباط الذاتي الجزئي تتناقص تدريجياً بشكل منحني تنازلي.
 3-6النماذج المختمطة (االنحدار الذاتي-المتوسطات المتحركة):
)Mixed Models (Autoregressive-Moving Average) (ARMA
وأن فمسفة ىذه النماذج تعتبر أن المشاىدة الحالية لمسمسمة الزمنية
ك ـ ـ ــل المتغيـ ـ ـ ـرات الس ـ ـ ــابقة

ىي دالة خطيـة فـي

واألخط ـ ـ ــاء الس ـ ـ ــابقة

باإلضـافة إلـى الخطـأ العشـوائية

ويرمـز ليـذا اإلنمـوذج باختصـار ) .ARMA(p,qويسـتخدم

في حالة كون البيانات مستقرة ،وأن دالتا األرتبـاط الـذاتي و األرتبـاط الـذاتي الجزئـي لـو يتناقصـان
تدريجياً .الصيغة العامة ليذا اإلنموذج من الرتبة ( )p,qتأخذ الشكل االتي( :ثامر والشرابي)0202،

 4-6النماذج المختمطة المتكاممة:
)Autoregressive Integrated Moving Average Models(ARIMA
ان ى ــذا اإلنم ــوذج يع ــوض ع ــن د ارس ــة س ــائر النم ــاذج ويرم ــز ل ــو ب ــالرمز ).ARIMA(p,d,q
الصــيغة العامــة ليــذا اإلنمــوذج مــن الرتبــة ( )p,d,qيكتــب بالشــكل اآلتــي:

[Box et al.,

]2016
حيث أن :
)…(10

φ

 -7معايير اختيار افضل نماذج السالسل الزمنية:
Criteria for Choosing the Best Time Series Models
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ان طريقة  Box-Jenkinsمن الطرق الشائعة االستخدام ذات الكفاءة العالية في توفيق
السالســل الزمنيــة التــي تعكــس ســموك السمســمة الزمنيــة ان كانــت موســمية او غيــر موســمية.
ولتوفيق أفضل نموذج من نماذج السالسل الزمنية لمرطوبة النسبية تم استخدام معيارين:
أ-معيار اكاكي

(Akaike's Information Criterion)AIC

اقت ــرح معيـــاره المســـتخدم والمسـ ــمى ( )AICالـ ــذي يعنـــي (

Akaike Information

 )Criterionوالمعرف كالتالي:

حيــث ان (: )kتمثــل عــدد المعــالم فــي النمــوذج،و

مقــدار التبــاين و  nعــدد المشــاىدات،

فممعرفة أفضل نموذج نختار اقل قيمـة لممعيـار )، AIC(kوقـد اُعتمـد ىـذا المعيـار لكونـو اكثـر
واوسع المعايير استخداماً ومالئمة لمبيانات (الصفاوي والطائي .)2113،
ب -معيار معمومات بيزBayesian Information Criterion
ويحسب بالصيغة اآلتية
)BIC (m)  n log( ˆ 2 )  m log( n
a

(...)11
ج -معيار متوسط مربعات الخطأ(:)MSE

)(12

…

̂

∑

حيث ان  : n :تمثل عدد المشاىدات.
: kتمثل عدد المعممات.
: Y tتمثل قيم المشاىدة.


: Y tتمثل القيم بعد إجراء التمييد لمبيانات (الصفاوي والطائي.)2113،
وكمما كانت قيمة ( )MSEصغيرة كان النموذج المستخدم يمثل البيانات احسن تمثيل.
جمع البيانات
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جمعت البيانات من مديرية محطات كيرباء سد الموصل والتي تتألف من ( )266مشاىدة ،
وتعود الى بيانات يومية لعام  ، 0202وىذه المشاىدات تمثل توليد الكيرباء الناتج من الماء
الوارد من نير دجمة  ،اذ يعتمد التوليد عمى تدفق الماء الوارد من تركيا واالمطار وذوبان الثموج
في فصل الربيع .
مرحمة تهيئة البيانات
ان االفتراض االساسي لتحميل السالسل الزمنية ومطابقة النمذجة  Modeling Fittingىو
ان البيانات تكون مستقرة  Stationaryوابسط تعريف لمسمسمة المستقرة انيا ال تحتوي عمى اتجاه
عام  ، Trendاذ يتم في ىذه المرحمة تحضير البيانات من خالل رسم شكل االنتشار واستخراج
معامالت االرتباط الذاتي والجزئي وكذلك رسم حدود الثقة لدالة االرتباط الذاتي لمبيانات االصمية
( )yلمعرفة سموك ىذه البيانات وذلك باستخدام البرنامج االحصائي  ، Minitabفمن خالل
الشكل ( )2يالحظ ان التباين يميل الى الثبات لكن يالحظ وجود اتجاه عام متزايد مع الزمن  ،اذ
يوجد تذبذب لمسمسمة يبدأ بالصعود التتدريجي ثم االنخفاض التدريجيي مما يدل عمى عدم
استق اررية السمسمة الزمنية في المتوسط .
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الشكل ( : )1يمثل رسم االتجاه العام للسلسلة الزمنية ()y

وقد اكدت عدم استق ارريو السمسمة الزمنية ايضاً قيم معامالت االرتباط الذاتي والجزئي كما في
الشكمين ( )0و ( )2عمى التوالي :
Partial Autocorrelation Function for y
)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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الشكل ( : )2يمثل معامل االرتباط الذاتي لـ ()y

الشكل ( : )3يمثل معامل االرتباط الذاتي لـ
()y

ولكي تكون السمسمة مستقرة البد من دخول جميع معامالت االرتباط الذاتي لمعينة ضمن حدود
الثقة ما عدا عند االزاحة االولى والثانية فممكن ان تقع خارج حدود الثقة .
ولغرض تحديد افضل طريقة لتنعيم (تمييد) البيانات وتحويل السمسمة الزمنية الى سمسمة
مستقرة والتوصل ألفضل نموذج  ،تم استخدام الطرائق التي التطرق الييا في الجانب النظري :
(, DoubleExponential Smoothing , Exponential Smoothing , Box Jenkins
) Neural Network , Fuzzy , Exponential Smoothing Moving Averages
وبعد تطبيق الطرائق عمى سمسمة بيانات توليد الكيرباء ( )yورسم السمسمة اتضح انيا غير
مستقرة لذلك تم اخذ الفرق االول عمى بيانات السمسمة المميدة لمحصول عمى سمسمة اكثر
استق اررية :
𝛻

Partial Autocorrelation

0.6
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بعد استقرار السمسمة الزمنية يتم تشخيصيا بنماذج  ARIMAوذلك من خالل مشاىدة قيم
معممات دالة االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي لتحديد رتبة النموذج حيث يتم لمحصول
عمى سمسمة البواقي وذلك من خالل دالتي االرتباط الذاتي  ACFو واالرتباط الذاتي الجزئي
 PACFلكل طريقة  ،ومن ثم يتم المفاضمة بين ىذه الطرائق من خالل استخدام معايير المقارنة
االحصائية (  ) MSE , AIC , BICالختيار افضل نموذج وبالتالي افضل طريقة  .والجدول
( )2يوضح االنموذج المالئم لكل طريقة ومعايير المقارنة الثالثة االنفة الذكر :
الجدول ( :)9يوضح نتائج المقارنة بين الطرائق المستخدمة لمعالجة استقرارية السمسمة الزمنية

النماذج

معايير المقارنة
 AICمعيار
 BICمعيار
2466.2639 2477.874

MSE
817

1297.744

1282.1339

32.5

1815.6732

1800.0627

133.8

1970.4011

1954.7906

204.2

-0.6931

-196.4536

0.572

1975.385

1959.7751

207

ARIMA
)(0,1,1
ARIMA
)(4,1,1
ARIMA
)(0,1,3
ARIMA
)(0,1,3
ARIMA
)(0,1,3
ARIMA
)(1,1,4

الطرق المستخدمة
الستقراريه السلسلة الزمنية
Box Jenkins
Exponential
Smoothing
Double Exponential
Smoothing
Exponential
Smoothing Moving
Averages
Fuzzy
Neural Network

من مالحظة النتائج الجدول في ( )2سجمت طريقة المضبب ( )Fuzzyتفوقاً عمى طرائق
(, DoubleExponential Smoothing , Exponential Smoothing , Box Jenkins
 ) Neural Network , Exponential Smoothing Moving Averagesوذلك من
خالل االنخفاض الواضح في قيم معايير المقارنة (  . ) MSE , AIC , BICومن الجدول ()2
لوحظ ايضاً ان النموذج المالئم لطريقة الـ  Fuzzyىو

) ARIMA (0,1,3وذلك من خالل

اقل قيمة لـ ( ، )MSE = 0.572كذلك من خالل االختبارات االحصائية (معنوية المعالم
المقدرة وتحميل دالة االرتباط الذاتي لمبواقي )  .والشكمين ( )2و ( )4يبينا دالتي االرتباط الذاتي
والذاتي الجزئي لسمسمة البيانات المستقرة بطريقة  Fuzzyوعمى التوالي :
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Partial Autocorrelation Function for diff(fuzzy)

Autocorrelation Function for diff(fuzzy)

(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)

(with 5% significance limits for the autocorrelations)
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Fuzzy  يمثل معامل االرتباط الذاتي للـ: )4( الشكل

Fuzzy  يمثل معامل االرتباط الذاتي للـ: )5( الشكل

: ) يوضحان دالتي االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي لمبواقي7() و6( والشكالن
ACF of Residuals for fuzzy

PACF of Residuals for fuzzy

(with 5% significance limits for the autocorrelations)
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Fuzzy  يمثل معامل االرتباط الذاتي للـ: )7( الشكل
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Fuzzy  يمثل معامل االرتباط الذاتي للـ: )6( الشكل
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ومن خالل الشكمين ( )6و ( )7لوحظ دخول جميع معامالت االرتباط الذاتي لمعينة ضمن حدود
الثقة .

االستنتاجات
عمى ضوء ما تم التوصل اليو في الجانبين التجريبي والتطبيقي يمكن استخالص اىم
االستنتاجات الخاصة بالبحث وكاالتي -:
 -2عند استخدام بيانات توليد الكيرباء اظير اسموب  Fuzzyتقدماً عمى طرائق ( Box
, DoubleExponential Smoothing , Exponential Smoothing , Jenkins
 ) Neural Network , Exponential Smoothing Moving Averagesمن خالل
االنخفاض الواضح في قيم معايير المقارنة

( . ) MSE , AIC , BIC

 -0ولجعل السمسمة المميدة اكثر استق ار اًر تم اخذ الفرق االول لمبيانات  ،ومطابقة معامالت
االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي لمسمسمة الزمنية .
 -2تم اختيار النموذج ) ARIMA (0,1,3من بين عدة نماذج والتي تعود الى بيانات السمسمة
المميدة باستخدام اسموب  ، Fuzzyاذ ان (. )MSE = 0.572
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