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   في تحليل السالسل الزمنية المستقرةركرا نجاستخدام اختبار 

  * رشادندوى خزعل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -:الملخص 
 في   ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية    األمطارفي هذا البحث تم تحليل العالقة بين        

ـ  من خالل استخدام اختبار      2001 الى   1988مدينة الموصل للفترة من      ـ  ك  ررا نج

 كانت  إذاولبيان فيما   ,  البحث   قيديد وقياس اتجاه العالقة السببية بين المتغيرات        دلتح

السلسلة مستقرة من عدمها تطلب استخدام اختبارات جذر الوحدة لفحص خـواص            

 من مدى استقرارها وتحديد رتبة تكامل       والتأكدالسالسل الزمنية لمتغيرات النموذج     

 ضوء ذلك   في و األولى المتغيرات متكاملة من الدرجة      نأكل متغير على حدة وتبين      

 بين المتغيرات   األمدتم استخدام اختبار التكامل المشترك لتحديد وجود عالقة طويلة          

مها واتضح من خالل التحليل غيـاب التكامـل المـشترك بـين             المدروسة من عد  

كذلك تم  , رك  المتغيرات قيد البحث وكذلك عدم استقرار بواقي معادلة التكامل المشت         

 المرور لبيان العالقة السببية بين المتغيرات المدروسة وقد         أواستخدام تحليل المسار    

  .ركرا نجعزز هذا االختبار النتائج التي حصلنا عليها عند استخدامنا اختبار 
  

Using Granger Test in  the Analysis  of  Stationary 
Time series   

Abstract 
  

In this research the relation among rain , temperature  and 
relative humidity in Mosul city of the time 1988-2001  was 
determined by applying Granger test to determine and measure 
the direction of the causative relation among the variables of the 
research. To make clear whether the chain is stable or not there 
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was a need for using units root test to check the characters of  
time chains of the sample variables to know the extent of their 
stability and determining the degree of integrity of each variable 
alone. The results showed that the variables were highly 
integrated so , due to that the joint integrity test was used to 
determine he existence or the absence of the longterm relation 
among the variables under the study. The analysis showed the 
absence of the joint integrity among the variables of the research, 
besides the instability of remains of the joint integrity equation 
.Also , passage analysis was used to show the causative relation 
among the variables under the study and this test boosted by 
results we came up with by applying Granger test. 

  

  -: المقدمة 

علم البيئة بدراسة التفاعل بين النبات واالستهالك المائي الذي يـشمل كميـة              يهتم

األمطار والتغير بدرجة الحرارة وفرق الرطوبة النسبية وتعد األمطـار مـن أهـم              

 العناصر لمصادر المياه لذلك فان تحليل المعلومـات المناخيـة لألمطـار سـيحدد           

 .التصور المبدئي لمدى خطورة الجفاف ومعالجة المشكالت المتعلقة بالبيئة

  ومـساعده  Granger التي أجراها الباحثون ومـنهم  تمن خالل الدراسا

Newbold قاما بتوليد سالسل عشوائية ثم شكال انحدار سلـسلة  اذ 1974 في عام 

معالم المقدرة تحت    المحسوبة لل  tمن تلك السالسل على سلسلة أخرى وبمالحظة قيم         

 وعلى الرغم من أن المتغيرات في       ا تساوي صفر   للمعلمات فرضية أن القيم الحقيقية   

كون المعـالم   بمعادلة االنحدار كانت مستقلة وجد بان فرضية العدم كانت مرفوضة           

أن البـواقي   الحظـا صفرية وبشكل  متكرر جداً أكثر من المتوقع وبالوقت نفـسه    

 إمكانية وجـود    ى إل  وهذا يشير  ت ارتباطا ذاتياً موجباً وقوياً      للمعادلة المقدرة أظهر  

عالقات معنوية بين المتغيرات إال أن تلك العالقة يمكن أن تكون زائفة وهي أخـذ               

 فروق أولية بدالً من أخذها على هيئة مـستويات          ةالعالقة بين المتغيرات على هيئ    

وذلك ألن  المستقرة  ات غير   وذلك لتالفي الصعوبات اإلحصائية الناشئة عن المتغير      

   . مستقرةمعظم السالسل الزمنية إذا تم أخذ الفروق األولية لها فسوف تصبح 
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  : الجانب النظري 
  والنظرية اإلحصائية لكرانجر  مفهوم التكامل المشترك

Co – integration concept and  Theorem statistic Granger      
 إلى توضيح مفهـوم التكامـل       Granger) 1969(أدت مساهمات كرانجر    

  طويـل  المشترك بين متغيرين أو أكثر من الناحية اإلحصائية وهو وجود تـوازن           

المدى بين هذين المتغيرين وأصبح يستعمل وبشكل خاص في الحاالت التي تـؤثر             

أهميـة  قضال عـن     القيمة الحالية للمتغير المدروس      فيفيها عالقات المدى الطويل     

  ) . 2008، وآخرون حجير( . يل السالسل الزمنية تحلالتكامل المشترك في

الزمنية بأنها مجموعة من المشاهدات لقيم الظاهرة التـي            السلسلة تعرفو

مأخوذة في فترة زمنية محـدودة       تكون    المتعاقبة تالمشاهدا وهذه   تتغير مع الزمن  

ذبـذب  ة الزمنية ساكنة أو مستقرة إذا كانت مـشاهداتها تت         لسلومتساوية وتكون الس  

قـيم   أي إذا كان المتوسط والتبـاين ل       ينثابتوتباين  بصورة عشوائية حول متوسط     

  ) . 1994داؤد ، (  . السلسلة ال يعتمدان على الزمن

 Engle – Granger كرانجـر واينكـل   ا المتغير كما قدمهتعرف درجة التكامل

قـول عـن    يمكن ال  اذ   للمتغيرات قيد الدراسة بأنها تمتلك درجة التكامل      ) (1987)

إذ أمكن جعله ساكناً او مستقرا بعـد         dبأنه متغير متكامل من الرتبة         ytالمتغير  

 من الدرجة    فمثالً يكون المتغير متكامال    d I)(لذلك بـ    من الفروقات ونرمز   dأخذ  

 I (1)~ yt  ونرمز له بـ                                األولى

  

  )  ساكن ∆ytأي أن          ( ∆I(0)~ ytإذا كان 

Sahabethin : 2007) (  

بطريقـة  β يتم تقدير قيمة yt  , xtوالختبار وجود التكامل المشترك بين المتغيرين 

  . ة االتيالمربعات الصغرى من معادلة االنحدار 
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)1...(    tt Ux ++= βαyt 

  :  أن اذ

yt : المتغير التابع  

tx :  المتغير التوضيحي  

tu :                  2 )0  ,(الحد العشوائيuσ ~ut 

  

 أم ال فإذا كانت      مستقرة أوساكنة  فحص البواقي لمعادلة االنحدار فيما إذا كانت        وت  

 ,كامل مشترك بين المتغيرين هذا على وجود تدل    مستقرةأو سلسلة البواقي ساكنة

yt  xtفهذا يعني عدم وجود غير مستقرةأو  أما إذا كانت سلسلة البواقي غير ساكنة  

مفهوم هذا النموذج  على فرضية أن هناك يقوم . تكامل مشترك بين هذين المتغيرين    

حقق حيـث   تنها من النادر أن ت    فاعالقة توازنية طويلة المدى وبالرغم من وجودها        

) Equilibrium error(الفرق بين القيمتين عند كل فترة زمنية بخطأ التوازن يمثل 

ويتم تعديل أو تصحيح هذا الخطأ أو جزء منه على األقل في المدى الطويل لـذلك                

  ) . 2007،يالعبدل.  (جاءت تسمية هذا النموذج بنموذج تصحيح الخطأ

  

  ) Granger Causahty test(سببية للختبار كرانجر ا

المتغير ( اختبار عالقة اعتماد احد المتغيرات       أساس على   اقائم تحليل االنحدار    يكون

وان مفهوم كرانجر للسببية يتضمن     . عدد من المتغيرات التوضيحية     على   )المعتمد

) عالقة السبب والتأثير  ( عن اتجاه العالقة السببية بين المتغيرات        اإلحصائيالكشف  

  ) 2005ي ، الجويجات(ف بين المتغيرين ة تختلكون هناك عالقة قيادتعندما 

   :كاآلتي عرضها اذ للسببية ا عملياتعريف) Granger,1969( كرانجرقدم 

ة لـ  من الممكن التنبؤ بالقيم الحالي إذا كان yt يسبب في المتغير xtإذا كان المتغير 

yt    باستخدام القيم السابقة لـ      بدقة اكبرxt فـان   من عدم استخدامها وعلى هذا       أكثر

 أن ففي هذه الحالة نـستطيع       yt تسبق زمنياً التغيرات في      أن يجب   xtالتغيرات في   

 الحاليـة والـسابقة كمتغيـر       xt إضـافة  أنوهذا يعني    yt تسبب بـ    xt أننقول  
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 يزيد من القـوة التفـسيرية       ytحوي القيم السابقة لـ     ي نموذج انحدار    إلىتوضيحي  

  Greene , 2000)(. للنموذج 

 إحصائيةباستخدام ) Granger Casuatty(بار كرانجر للعالقة السببية وألجراء اخت

  .   للقيود الخطيةFاختبار 
 
F = 

)/(
/)(
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ur

knSSR
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−    … ( 2 )  

 
   أن أي  والبديلةالعدمتي وفقاً لفرضي

 

Ho : ∑
=

n

i 1 
 αi = 0  

H1 : ∑
=

n

1 i

αi  ≠ 0     

  F (m,n-ku) للتوزيع  F إحصائيةتتبع 

   أنحيث 

SSRR :  تكـون  أنوهو الذي يشترط    (بعات البواقي في النموذج المقيد      مجموع مر 

  ) نموذج برمجة خطيةإلىوتتحول  قيود خطية فيه

SSRu :  اليوجد فيه قيود(مجموع مربعات البواقي في النموذج غير المقيد(  
Ku : لنموذج غير المقيدعدد المعالم في ا   

m  :  عدد القيود  

n :  عدد المشاهدات  

  

 الجدولية عند مـستوى معـين مـن         F المحسوبة اكبر من قيمة      F كانت قيمة    فإذا

هناك عالقة سببية باتجـاهين أي       ان    نرفض فرضية العدم وهذا يعني     فإنناالمعنوية  

.  )xtبـالمتغير يتـأثر   yt  وبـالعكس المتغيـر  yt يتـأثر بـالمتغير    xt المتغير أن

)Gujaratee , 1995(  
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    Path Analysis المرور  أوتحليل المسار 

  وجـود ويفترض) Causal models(نماذج سببيةيعتمد تحليل المسار على وجود 

  .  effect واألثر Causeعالقة خطية سببية بين السبب 

ر وعمل  العامة لتحليل المسااألسس Sewell Wright األمريكي العالم أوضحوقد 

 ودرجة تماثل العوامل الوراثية     األقاربعلى استخدامها في قياس درجة العالقة بين        

 والمظهري وكذلك في دراسة الـسلوك        معامل االرتباط الوراثي والبيئي    إيجادوفي  

  . الوراثي للكثير من الصفات الوراثية 

ة االتيمكوناته   إلىبين متغيرين   ) r( معامل االرتباط    تجزئةومن فوائد تحليل المسار     

 .  

  ) .effect (األثر في) cause( لسبب direct effect التأثير المباشر -أ

  مـن خـالل  األثـر  فـي سبب ل لIndirect effect   المباشرة غير التأثيرات-ب

 ، الـراوي ) .  (other causes (أخرىعبر مسببات ) paths (مسارات          

1987(  

  الجانب التطبيقي 

) المتغيـر المعتمـد    (األمطار متغيرات هي    ةثالثبحث تم استخدام     لتحقيق هدف ال  

من محطـة   تم الحصول على هذه البيانات الشهرية        وقدبة ودرجة الحرارة    والرطو

للفتـرة مـن    .الموصل التابعة للهيئة العامة للالنواء الجويـة والرصـد الزلزالـي          

  . مشاهدة96 بعدد مشاهدات بلغ 2001ولغاية  1988سنة

   .  للسالسل الزمنية للمتغيرات قيد الدراسةاإلحصائيةصائص تحليل الخ

لنبحث أوالً      في عملية تحليل السالسل الزمنية هو رسم المتغيرات        األولىالخطوة  

 البيـاني   الـشكل  قيد الدراسة لذلك سيتم عـرض أوالً         في استقرار السلسلة الزمنية   

  .األمطارزمنية لمعدالت السلسلة اليوضح ) 1 (والشكل للسلسلة الزمنية المدروسة
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   )1 ( الشكل 

 -1988 الشهرية لمحطة الموصل للفترة من األمطارلمعدالت السلسلة الزمنية 
2001  
  

ذا كانت السلسلة   اولبيان فيما    السلسة الزمنية غير مستقرة   ان  تبين  ) 1 (الشكل  ومن  

  ) .unit root tests(مستقرة من عدمه يتطلب استخدام اختبارات جذر الوحدة 

خواص السالسل الزمنيـة للمتغيـرات قيـد        فحص   إلىيهدف اختبار جذر الوحدة     

 وتحديد رتبة تكامل كل متغير على حدة وكذلك         استقرارهاالدراسة والتأكد من مدى     

  :  سوف نستخدم اختبارين هما أننا إال التي يحتاجها تالفروقاتحديد رتبة 

واختبـار فيليـب بيـرون    ) Dickey and Fuller , 1979(ر يلديكي فـو اختبار 

)Phillip perron : 1988 (   

  

  

  

0

50

100

150

200

250

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97



]274[ ... في تحليلراستخدام اختبار كرا نج   ــــــــــــــــ         

  

  باستخدام  األمطارالستقرارية سلسلة اختبار جذر الوحدة ) 1(جدول  ال
Augmented Dickey – fuller (ADF) and (DF) unit root tests  

  الفرق األول  المستوى
السلسلة 

بدون ثابت   الزمنية
ثابت 

 واتجاه
  بدون ثابت مع ثابت

 ثابت مع

  واتجاه
  ابتمع ث

  2.158822-  1.46519-  1.02544-13.5997 11.0257 13.8011  األمطار

  

 تكون  فإنها ) ADF(قيمة   تتجاوز الجدولية     tقيمة  إذا كانت   ) 1 (الجدول  من      

 السلـسلة   أن وعليه ترفض فرضية العدم بوجود جذر الوحـدة أي           إحصائيامعنوية  

   Stationary  مستقرة الزمنية

  السلسلة أنوإذا كانت اقل من القيمة الجدولية فأنه ال يمكن رفض فرضية العدم أي              

 نقوم باختبار سكون الفرق األول      من ثم و) non-stationary(مستقرة   غير   الزمنية

)first difference (نكرر االختبار للفـرق مـن   مستقرة غير سلسلة وإذا كانت لل

  )2007 ، يالعبد ل(  .  وهكذاأعلىدرجة 

t ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − 2,

2
nα

  = t ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − 296,

2
05.0

   ( 0.025, 94= 1.99 )  

المحسوبة عند  ) ADF( مع قيم    1.99 الجدولية التي تساوي     tقيمة  وعند مقارنة       

 مـع ثابـت     أو 11.0257 ومـع ثابـت واتجـاه      13.8011 المستوى بدون ثابت  

 غير  أنها عند المستوى أي     (ADF) الجدولية اقل من قيمة      t أن تبين   13.5997فقط

دولية مـع   الجt ولكن عند مقارنة قيمة  السلسلة غير مستقرة  أن أي   إحصائياً معنوية

    ان السلـسلة    أي  إحـصائياً   معنويـة  أنها يبين   األول بعد اخذ الفرق     (ADF)قيم  

 ومع ثابت واتجاه     -1.02599 تبا بدون ث  )ADF(حيث كانت قيمة    الزمنية مستقرة   

  – 2.15882 ومع ثابت   – 1.046519
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  خدامت باساألمطارالستقرارية سلسلة اختبار جذر الوحدة ) 2(جدول ال
Phillip-perron (pp) ( unit root test) 

 pp( الجدوليـة مـع قـيم   tوبعد مقارنة قيمة  )2(و ) 1 (الجدولين  يتضح من    

test(       55.5800 ومع ثابت واتجاه     48.8679عند المستوى حيث كانت بدون ثابت  

يرفـضان  ) فيليب بيـرون (و ) رديكي فولي( اختباري   أن 48.8679ابت فقط   ثومع  

االختبـارين علـى    المتغيرات في المستويات في حالة إجـراء        استقرارية  فرضية  

على الفروق األولى تبـين      هذين االختبارين  إجراءولكن عند   .مستويات المتغيرات 

 -6.01768استقرارية المتغيرات قيد الدراسة سواء بإضافة حد ثابت واتجاه زمني           

   -5.30074دونهما معاً  من أو -5.30074أو بإضافة حد ثابت فقط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األول بعد اخذ الفرق األمطارسلسة ): 2(الشكل                     

  

  الفرق األول   المستوى
السلسلة 

 الزمنية 
 أو بدون ثابت

 اتجاه

مع ثابت 

 واتجاه
 مع ثابت

 أو بدون ثابت

  اتجاه

مع ثابت 

  واتجاه
  مع ثابت

 5.30074- 6.01768- 5.30074- 48.8679 55.5800  48.8679  طاراإلم
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   ) Granger Causahty test  ( سببية لل ر كرا نجتباراخ 

   د الدراسة ولتحديد اتجاه العالقةالزمنية للمتغيرات قياستقرارية السلسلة عد دراسة ب

للعالقة السببية بين المتغيرات الثالث     نجري اختبار كرانجر    لمتغيرات  االسببية بين   

    الجـاهز   اإلحـصائي  باسـتخدام البرنـامج       (ودرجة الحرارة   والرطوبة األمطار

Eviews 5)((. التبـاطؤ الزمنـي    فيحققت تأن عالقات سببية يمكن أفضل وإن 

 F أن  تبـين  3.96 الجدوليـة      F مع   10.9816 المحسوبة   F وبعد مقارنة    .الثاني

 فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة وان       أي رفض  الجدولية   Fالمحسوبة اكبر من    

 في الرطوبة    التغير أن أي   واألمطارهناك عالقة سببية باتجاه واحد مابين الرطوبة        

 في حين لن تحقق العالقة العكسية بين المتغيرين كما          األمطار التغير في    إلىيؤدي  

 التغير في الرطوبة بعد مقارنـة       إلىؤدي  ي األمطار ال ي  ر ف  التغي أن النتائج   أظهرت

 التغير في درجـة الحـرارة       أنكذلك   . مع الجدولية    0.07032 المحسوبة     Fقيمة  

 واألمطـار  أي يوجد عالقة سببية بين درجة الحرارة         األمطار التغير في    إلىيؤدي  

 تحقـق    الجدولية في حين لـم     F اكبر من قيمة     9.63125  المحسوبة   Fوان قيمة   

  العالقة العكسية بين المتغيرين
  

   ) 3( جدول ال

  نجرااختبار سببية كر
Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1 96  
Lags: 2   

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  SERIES02 does not Granger Cause 
SERIES01 94  10.9816  5.5E-05 

  SERIES01 does not Granger Cause SERIES02  0.07032  0.93215 

  SERIES03 does not Granger Cause 
SERIES01 94  9.63125  0.00016 

  SERIES01 does not Granger Cause SERIES03  0.20391  0.81592 

  SERIES03 does not Granger Cause 
SERIES02 94  0.80543  0.45013 

  SERIES02 does not Granger Cause SERIES03  13.1304  1.0E-05 
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 التغير في درجـة     أن 0.80543 المحسوبة     Fبعد مقارنة    النتائج   أظهرت وأيضاً  

 F التغير في الرطوبة ولكن العكس صـحيح بعـد مقارنـة             إلىالحرارة ال يؤدي    

 إلـى   يـؤدي  الرطوبةفي  لجدولية أظهرت ان التغير      ا F مع   13.1304المحسوبة    

  .الحرارةالتغير في درجة 

   

  Analysis  pathتحليل المسار أو المرور 

) x1(والرطوبـة   ) y( باعتبار المتغير المعتمد       األمطارولبيان العالقة السببية بين     

  )3 (الشكلكمتغيرين توضيحين كما في ) x2(ودرجة الحرارة 

  
                                                 x1    

                                  Po1 
                                                                                          r12 

y                     po2                                                           
                                              

µ                                                              
                          x2  

  

  )3(شكل ال

    .y وx2 و x1العالقة المسارية بين المتغيرين 

    

   ودرجة الحرارة  والرطوبةاألمطارالمتغيرات الثالثة  تحليل المسار بين وإليجاد   

   x2 و x1 معامل االرتباط البسيط بين كل من إيجاد: أوالً 

 x2بين   و = y   0.44662129- r10 و x1بين  وr12 = 0.976225حيث كانت 

  =y  0.47546  - r20و 

المتغيرات قيد الدراسة يتم تقدير قيم معامل بين  معامالت االرتباط البسيط إيجادبعد 

  .)p02 (y  إلى x2ومن ) y) p01 إلى x1المسار من 

  

  )السبب(هي مصفوفة معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة  :Rحيث ان 
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P:    هي معامالت المسار   

r:  األثر(والمتغير) السببية( هي معامالت االرتباط بين كل من المتغيرات المستقلة (
y   
  

  

  :وباستخدام المعادالت الطبيعية وكاالتي
RP = r 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

02

01

p
p  = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

20

10

r
r   

    نحصل على فإنناوبالتعويض          

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
1976225.0

976225.01   ⎥
⎦

⎤
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⎡

02

01

p
p

   = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
47546.0

44662129.0  

 
   نحصل على R−1 وباستخدام معكوس المصفوفة

P = R-1 r 
                                                               -1 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

02

01
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p

  =  ⎥
⎦
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   ⎥
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⎤
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   R-1  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
2835.217775.20
7775.202835.21

      

⎥
⎦
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⎣

⎡
− 838536.0

371980.0
=⎥
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⎤
⎢
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p
p

  

 من yلـ ) R2 ) degree of determinationوبعد ذلك نجد قيمة درجة التحديد 

R2 ويرمز له بالرمز x2 و x1قبل 
O (12)   

R2
O (12) = po1 r10 + po2 r20 =  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

1121

1211

rr
rr

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣
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x1  

Po2=-0.48 

Po1=0.38 

(0.371980) (-0.44662129)+(-0.838536) (-0.47546) 

= (-0.0746412) + (0.3986903) = 0.3240491  

   أن أي x2 و x1 من قبل yوهي نسبة مجموع التحديد لـ 

R2
o (12) = 0.3240491 

R2
o (12) + P2oµ =1  

... p2om = 1-R2
O(12)= 1-0.3240491 = 0.6759509  

... P2oµ=  µoP2
  = 6759509.0   = 0.8221623 

  بعد إيجاد قيم كل من المسارات فالرسم التخطيطي مع قيم المسارات هو 

     

  

  
 
 

     

 إلـى   y و x2  و y  وx1تباط في كل مـن ن تجزئة معامل االر يبي)4 (والجدول 

  وكاالتي   وغير المباشرةالمباشرة مكوناته 

µ  

0.98 

poµ=0.83  

X2 y 
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  y على  x2 ,x1 ـلتحليل معامل المسار المباشر وغير المباشر   : )4(جدول ال

 Coefficientقيمة المعامل   نوع التأشير

   y األمطار في x1 تأثير الرطوبة -1

  po1= التأثير المباشر . أ

  ير المباشر التأثير غ. ب

  x2 = r12 po2عن طريق 

  
0.371980  

  
-0.818599 

  r10  -0.4466191= مجموع التأثير الكلي 

   y األمطار في) x2( تأثير درجة الحرارة -2

 p02= التأثير المباشر . أ

   التأثير غير المباشر -ب

  x1 = r12 p01عن طريق 

  
-0.838536         

 
 

0.3631361        
 

  r20  -0.4753999= ير الكلي  مجموع التأث

   :ياتي ما ) 4 ( الجدول  من  يتبين  

 تغيـر   إلـى سـيؤدي   انحراف قياسي واحد فان ذلك      بمقدار   x1عند تغير الرطوبة    

 x2غير مباشر عبر المتغير    والى تغير    0.371980 بمقدار   األمطارمعدل  مباشر في   

  للرطوبة  وعليه فالتأثير الكلي 1.1305184-الحرارة بمقدار   درجة

x1 =  التأثير غير المباشر+ التأثير المباشر  

   0.4466191- =0.818599-) + 0.371980( أن أي      

   . y و x1سها معامل االرتباط بين وهذه القيمة هي نف

 تغيـر   إلـى  بوحدة قياسية واحدة فأن ذلك سيؤدي        x2 عند تغير درجة الحرارة      -2

والى تغير غير مباشر عبر   )po2( 0.838536-   بمقدار في معدل األمطارمباشر

   r12 po1= 0.3631361  بمقدارx1المتغير 

   التأثير الكلي لدرجة الحرارة أنفومن هنا 

x2 =  التأثير غير المباشر + التأثير المباشر  

   ro2 وهذه القيمة نفسها 0.4753999- = 0.3631361 + )0.838536-(=   
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   (Co-integration test) التكامل المشترك اختبار

متكامـل مـن    حدة   كل متغير على     أن ضوء اختبار جذر الوحدة السابق اتضح        في

 . األولفي الفرق   مستقرة  في المستوى ولكنها    مستقرة   غير   أنها أي   األولىالدرجة  

-non(وتركز نظرية التكامل المشترك على تحليل السالسل الزمنية غير المستقرة           

stationary (يشير كل من  حيث)Engle and Granger:1987 (   إلـى إمكانيـة

  توليد نموذج خطي يتصف باالستقرارية

بتقدير معادلة انحدار التكامل المـشترك التـي         .المستقرة الزمنية غير من السالسل   

تم التوصـل إلـى      تربط بين المتغيرات محل الدراسة بطريقة المربعات الصغرى       

  : ةاالتيالمعادلة 

  
y = 25.9+1.31x1-2.10x2 … (3) 

 بينما امتلكـت    األمطار في الرطوبة لها تأثير ايجابي      أنمن معادلة االنحدار    نالحظ  

 ودرجـة  األمطـار  العالقـة بـين   أن السالبة مما يدل على  اإلشارة الحرارةدرجة  

  .الحرارة عالقة عكسية 

 من خـالل تطبيـق اختبـار        األمد وجود عالقة توازن طويلة      إمكانية نبحث   واآلن

  . ك بين المتغيرات المدروسة التكامل المشتر

  فنجد الرسم البياني للبواقي  ) 3( لذلك سوف نقوم بفحص بواقي المعادلة 
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RESI1
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   معادلة انحدار التكامل المشترك سلسلة بواقي)6 (الشكل     

   التكامل المشترك غير مستقرةرمعادلة انحدا سلسلة بواقي أن) 6 (الشكل تبين من 

) 3( بواقي المعادلة ل  الفرق االول  وفيليب بيرون على   يروبأجراء اختباري ديكي فول   

  )5 (الجدول  نجد النتائج في 

) test ADF(  ديكي فولير  اختبار التكامل المشترك باستخدام :)5(جدول ال

  ) test PP(وفيلبس بيرون 
   اتجاهأوبدون ثابت   مع ثابت واتجاه  مع ثابت  

ADF PP ADF PP ADF PP  الفرق

 األول

  بواقيلل
11.0257755.5800 13.5997 48.58679 13.8011 47.8678 
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عدم استقرارية الفـرق األول لبـواقي معادلـة          )5( الجدول  تبين من خالل نتائج     

  مع  قيمة اختبـار     1.99الجدولية   tعند مقارنة قيمة    ) 3(التكامل المشترك    انحدار

)(ADF        13.5997ه  واتجـا  ومع ثابت    13.8011بدون حد ثابت أو اتجاه للبواقي 

وأنها معنوية إحصائيا فسوف نرفض فرضـية العـدم          11.02577ومع ثابت فقط    

  :ونستنتج بان بوجود جذر وحدة في البواقي

كما يعزز هذه النتيجـة اختبـار    .متغيرات النموذج هي سلسلة زمنية غير مستقرة        

 pp)   مـع قـيم  1.96 الجدولية tوذلك عند مقارنة قيمة ) pp test(فيلبس بيرون 

test)     ية العدم أي غيـاب     ض سوف نرفض فر   من ثم و . 0.05 عند مستوى معنوية

     بين المتغيرات الثالثة التكامل المشترك

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  األول بعد اخذ الفرق  التكامل المشترك  معادلةبواقيسلسة ): 7(الشكل     
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  :االستنتاجات 
للمتغيـرات   ة الزمنيـة  سلـسل تم استخدام اختبار جذر الوحدة لفحص خواص ال        .1

وتبين ان  .2001 -1988 والرطوبة ودرجة الحرارة للفترة من       األمطارالثالثة  

مستقرة في المستوى ولكنها مستقرة فـي الفـرق         غير لألمطار السلسلة الزمنية 

 األول
 
 من وجود عالقة توازنية بين المتغيرات قيد البحث على المدى الطويل تم             للتأكد .2

بواقي غير مستقرة مما يدل     الوتبين ان سلسلة    امل المشترك   استخدام اختبار التك  

على غياب التكامل المشترك بين متغيرات النموذج وعدم اسـتقرارية بـواقي            

 معادلة التكامل المشترك

 وتبـين  ركرا نج لتحديد اتجاه العالقة بين المتغيرات وقياسها تم استخدام اختبار           .3

 التغير فـي    أن أي   واألمطارالرطوبة   هناك عالقة سببية باتجاه واحد مابين        أن

تحقق العالقة العكسية بـين  تحين لم   ياألمطار ف التغير في إلىالرطوبة يؤدي   

 توجد عالقة سـببية بـين درجـة  الحـرارة            كما واألمطارمتغيري الرطوبة   

 كـذلك  باألمطـار  التغير إلى التغير في درجة الحرارة يؤدي أن   أي  واألمطار

وقد عـزز    . التغير في الرطوبة   إلىرجة الحرارة اليؤدي     التغير في د   أنتبين  

   .  المرور هذه النتائج أواختبار المسار 

 األنـواء في دوائـر    االستعانة باختبار كرانجر أو تحليل المسار       يمكن   / التوصيات

  .درجة الحرارة والرطوبة ر واألمطاالجوية للتنبؤ بالعالقة بين 
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  :المصادر

اثر متغيرات نقديـة وماليـة      " ،   )  2005(لدين    الجويجاتي ، اوس فخر ا     .1

أطروحـة دكتـوراه ، كليـة       " على النمو االقتصادي لبلدان نامية مختارة       

  .اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل 

" المدخل إلـى تحليـل االنحـدار         ) " 1987(  ، خاشع محمود  ،       الراوي .2

  .مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

محددات الطلب علـى واردات المملكـة العربيـة          ) : "2007 ( يعبد ل ال .3

، مجلة مركز صالح    " السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ      

   . 32كامل لالقتصاد اإلسالمي جامعة األزهر ، العدد 

 بواسـطة نمـاذج     التكهن ) : " 2004( المعماري ، نوال محمود حمود ،        .4

 ، كلية علـوم      منشورة رماجستير غي رسالة  " تطبيق  االنحدار الحركي مع ال   

  . ، جامعة الموصل تالحاسبات والرياضيا

العالقـة  " ،   ) 2008( حجير ، سمير وعبيد و ، أميرة وعيسى ، وفـاء             .5

المـؤتمر العلمـي األول    " السببية حسب مفهوم كرانجر والتكامل المشترك       

  . نيسان 24-22لإلحصاء الرياضي ، حلب ، سوريا ، 

توفيق احد نماذج بـوكس جنكيـز        ) : 1994( اؤد عربية عبد الرحمن     د .6

للتنبؤ بمناسب نهر دجلة في مدينة الموصل ، جامعـة الموصـل ، كليـة               

   ) .44( اإلدارة واالقتصاد ، مجلة تنمية الرافدين ، العدد 
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البيانات األصلية لسلسلة األمطار 

  2001-1988 للفترة من الشهرية

  

 االمطار
الرطوبة 
 النسبية

درجة 
 الحرارة

7.3 22.4 31.2 

134 14.2 24.4 

25.8 8.05 15.9 

52.4 5.6 10.7 

77.5 8.3 13 

38.6 13.4 20.3 

29.7 16.6 23.4 

0.3 24 33.6 

4 22.3 30.4 

6.2 16.1 23.5 

47.9 9.45 12.4 

28.5 7.3 13.1 

32 7.8 14.2 

206 13.2 18.6 

9 18.7 26.1 

2.1 23 31.5 

0.2 22.6 31.6 

44.6 15.5 19 

82.6 7.9 11.1 

97.8 3.9 8.3 

133 5.65 9.7 

24.6 9.45 16 

27.2 15.9 23.6 

55.4 21.6 29 

0 21.4 30.5 

109 12.9 17.7 

124 6.8 15.1 

49.8 5.8 11.4 

85.9 7.55 13.1 

18.8 11.2 18.6 

171 16.7 23.1 

144 21.1 27.9 

17.1 21.4 30.6 

66.7 11.9 19 

73.1 10.2 10.6 

76.5 9.9 14.9 

47.3 9 14.7 

93.8 13.3 19.5 

63.7 19.6 27.1 

2.9 24.4 33.8 

18.2 22.7 30.3 

68.6 14.2 20.5 

68.6 6.15 15.3 

37.2 8.55 13.6 

65.7 10.4 16.5 

105 13.5 20.2 

39 17 23.7 

16.5 24.7 33.9 

0.7 21.1 29.8 



]288[ ... في تحليلراستخدام اختبار كرا نج   ــــــــــــــــ         

30.2 12.9 23.4 

10.1 7.75 16.4 

167 8.5 13.1 

34.9 11 16.8 

122 12.8 17.7 

38.7 16.8 23.3 

16.5 25.8 34.5 

6.1 21.1 30.2 

8.7 15.1 21.9 

133 11.8 14.1 

45.6 8.35 13.7 

75.9 6.8 13.3 

48.7 9.95 15.6 

12.9 16.1 23.3 

11.5 24.5 33.8 

39.9 22.6 32.3 

23.3 15 26.4 

83 9.25 19.5 

81.1 6.6 10.8 

32.6 8.35 14.4 

48.5 12.7 18.9 

19.5 18.7 26.3 

24.8 24.6 33.8 

0.1 22.8 31.8 

0.1 18.1 21.8 

9.7 12 16.8 

36.8 10 16.2 

48.2 10.8 17.3 

19.8 13.5 21.2 

11.7 19.4 27.4 

1.2 27.2 36.1 

10.5 23.3 29.4 

8.2 14.2 21.4 

28 10.1 13.9 

52.6 7.2 12 

23.7 8.7 15.1 

31.1 11.7 19.3 

22.3 21.1 28.5 

0.3 25.7 34.1 

12.4 21.2 31.4 

46.7 14.2 20.6 

83.7 9.5 15.2 

25.9 8.55 14.1 

37.9 9.95 15.8 

82.5 15.9 22.2 

36.2 18.5 26.2 

17.6 23.7 32.3 
 


