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قُدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اإلحصاء
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
{وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً}
صدق اهلل العظيم
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ب

إهداء
إ ىل من ربياني صغريا ولن أوفيهما حقهما مهما فعلت ...
إىل كرمية احلب والعطاء ،اليت كان حضنها أول وطن سكنته ،فسكنين احلنني اليه أينما ذهبت
...أمي
إىل من فجر داخلي روح التحدي واإلرادة أبي الغايل ،مصدر قوتي وأنا صغري ومصدر فخري كبرياً...
إىل زوجيت العزيزة إيناس ،من شاركتين رحليت حلوها ومرها ،رفيقة دربي ومصدر اهلامي
إىل أبنائي األحباء :أنس ،آدم وإالنة ...مهجة فؤادي وزينة حياتي
إىل جدة أبنائي اليت ساندت أسرتي و م تبخ علينا بدعمها
إىل األحبة :حممود ،أمحد ،صابر ،مؤمن ،سعاد ،مسر وعبري ،إخوتي وأخواتي األعزاء؛ من شاركوني
أحالم الطفولة وساندوني لتحقيقها
إىل أعمامي وعماتي ،أخوايل وخاالتي من شجعوني دائماً
إىل من احتفظوا مبحبيت واحرتامي على الدوام ...أصدقائي األعزاء
إىل من أدين هلم مبا وصلت إليه من علم ومعرفة أساتذتي الكرام
إىل أرواح أحبةٍ فاروقنا وتركوا فينا أمج وأعز الذكريات ...جدي وجدتي
إىل من ضحوا بزهرة شباهبم وأمج سنوات أعمارهم لنحيا بكرامة  ...إىل أسرى احلرية
إىل من خضّبت دماؤهم تراب الوطن فأنبت زيتوناً مقاوماً...شهداء عائلة زيادة وإىل مجيع شهدائنا
األبرار
إىل من هانت من أجله األرواح  ...وطين احلبيب فلسطني
إ ليهم مجيعا؛ أهدى هذا اجلهد املتواضع داعياً اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم،
وأن جيع منه علماً ينتفع به.
ج

شكر وتقدير
{وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }
لقمان جزء من اآلية 12

احلمد والشكر اجلزي هلل رب العاملني الذي وفقين إلمتام هذا العم املتواضع.

أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل ك من أضاء بعلمه عق غريه ،أو هدى باجلواب الصحيح
حرية سائليه ،فأظهر بسماحته تواضع العلماء ،وبرحابته مساحة العارفني...
أخص بالشكر رئيس قسم اإلحصاء يف جامعة األزهر ورئيس جلنة املناقشة:
د .شادي التلباني
علـى تفضـله بقبـول اإلشـراف علـى هـذا البحـث ،وملـا كرسـه يل مـن جهـد ووقـت ،ومـا قدمـه مـن دعــم
وتوجيه.
وكذلك أشكر أساتذتي الكرام يف قسم اإلحصاء:
أ.د .حممود عكاشة ،أ.د .عبد اهلل اهلبي  ،د.مؤمن احلنجوري
على ما بذلوه من جهدٍ وتفانٍ لإلبقاء على شعلة العلم واملعرفة ،ونقلها من جي إىل جي .
وال يفوتين أن أشكر أعضاء جلنة املناقشة الكرام كالً من:
أ.د .مسري صايف ،د .علي أبو زيد
على ما قدموه من نصائح وتوجيهات إلخراج هذا العم يف أفض صورة .
والشكر موصولٌ لألصدقاء وزمالء الدراسة اللذين جسدوا روح التعاون ،و م يبخلوا علىّ
بالنصيحة  ،كما أسج شكري ل ألستاذ صالح أبو مسعان ملا قدمه يل من مساعدة.
وأخرياً أشكر ك من قدم يل العون والنصيحة والتشجيع
وكذلك من متنى يل التوفيق.

د

الملخص
الجزءالنظريلهذهالدراسةتطرق لمفهومالذاكرةالطويلة،وكيفيةالتحققمنهابيانياًوحسابياً،
فقد تم عرض ست طرق بيانية ،وكذلك سبع اختبارات إحصائية ،كما تم تناول تعريف نموذج
) ،ARFIMA(p,d,qومراحل بناؤه ،وكذلك عرض طرق تقديره والتي تهتم بتقدير معلمة التفاضل
الكسري ،حيثتقسم هذهالطرقلقسمين،األولى هي طرقالتقديربمرحلةواحدةوقداستعرضت
هذه الدراسة أهم هذه الطرق ،أما الثانية فهي  طرق التقدير بمرحلتين وهى التي تم استخدامها في
الجانبالعمليللدراسة،حيثتمشرحوتوضيحخمسطرقمنهافياإلطارالنظريللدراسة .
بينما تناولت الدراسة في اطارها العملي الجوانب المختلفة لتحليل بيانات السلسلة الزمنية
لمؤشرأسعاراألغذيةاألساسية ()FPIذاتالذاكرةالطويلة،وذلكباستخداماسلوبنموذجاالنحدار
الذاتي والم توسطات المتحركة التكاملية الكسرية ) ،ARFIMA(p,d,qحيث تم التحقق أوالً من
خاصية الذاكرة الطويلة لسلسلة ( )FPIبالعديد من االختبارات والفحوص اإلحصائية بيانياً وكذلك
حسابياً،ثمتماالنتقاللتحديدقيمةمعلمةالتفاضل الكسري  dوتقديرمعالمالنموذجباستخدامثالث
طرق تقدير ،حيثتفوقت طريقة) Reisen (1994أو dSperioعلى كل من طريقة تحليلR/S
وأيضاً على طريقة  GPHفي بناء نموذج ) ARFIMA(p,d,qالمطلوب للتنبؤ بمؤشر أسعار
األغذية(،)FPIكما تشير النتائجاإلحصائيةأنالنموذجالمالئملتمثيلبياناتسلسلة( )FPIهو
) ،ARFIMA(2,0.418,2بقيمة فروق كسرية ( ،)d=0.418قد نجح في تجاوز كل الفحوص
واالختباراتالتشخيصيةالالزمةللفروضاإلحصائية ،وكذلكتفوقعلىنموذج) .ARIMA(2,1,2
باالعتماد على النموذج ) ARFIMA(2,0.418,2في التنبؤ بالقيم المستقبلية لسلسلة
( ،)FPIفقد أشارت التنبؤات إلي ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار األغذية األساسية ( )FPIفي الفترة
الزمنيةموضعالدراسةوالمتمثلةمنيونيو 4112/حتىديسمبر .4112/
أخي اًرتوصيالدراسةجميعالمهتمينمنمتخصصينوباحثينبهذاالمجالالعملعلىتقدير
الفروقالكسريةللسالسلالزمنيةبكلالطرقالمتاحة،والمقارنةبينهاواستخالصعيوبومميزاتكل
طريقةمنطرقالتقدير ،وكذلكعملمقارناتلنماذج ARFIMAمعالنماذجاإلحصائيةاألخرى،
وأيضاً  االهتمام بعمليات التكامل الكسرية ،وكيفية تعميمها ،خاصة فيما يتعلق بالمنطق الرياضي
لعملياتاشتقاقالدوال.
ه



Abstract
The theoretical part of the study dealt with the concept of long memory,
and how to verify it graphically and statistically, six graphical methods and
seven statistical tests were used, as well as, the study presented the definition,
building steps, and several methods for estimating ARFIMA (p,d,q) model,
that concerned with estimating the fractional difference parameter (d), the
majority of these methods can be divided into two groups; one-step methods,
where the most important of them were reviewed, and two-step methods, that
were used in the practical part of the study, and five of these methods were
discussed in the theoretical part.
Then, in the practical part of the study covered various aspects of the
analysis of long memory time series data for the Food Prices Index (FPI),
using the Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average -ARFIMA
(p, d, q)-.
First, we have verified by several statistical and graphical tests; that the
series (FPI) have a long memory property, then we determined the fractional
difference parameter (d) for ARFIMA model; using three estimating methods,
where Reisen (1994) or dSperio outperformed on the other two methods,
GPH and R / S analysis, to obtain the ARFIMA model required for predicting
the (FPI), statistical results also indicate that the appropriate model to
represent the data series of (FPI) is ARFIMA (2,0.418,2), with a value of
fractional difference (d = 0.418), which has succeeded in all necessary
statistical tests, as well as it outperformed ARIMA(2,1,2).
By using the ARFIMA (2,0.418,2) model to predict future values for
(FPI) series; the results indicated to a rise in the prices during the period June
/ 2014 to December / 2014.
Finally, the study recommends researchers of this field to estimate the
fractional differences of time series with all available methods, and to define
advantages and disadvantages of these methods by comparison among them,
and to compare ARFIMA models with other statistical models, as well as to
take into consideration of the fractionally integrated processes, regarding the
mathematical aspect of the derivative functions processes.
و
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الفصل األول
مدخل

الدراسة

1

0.0

المقدمة The Introduction
ِّ
تقدرالتنبؤاتارتفاعفيعددسكانالعالمإلى9ملياراتنسمةبحلولعام ،2050وحدوث

نمو سكاني في المناطق التي تعتمد اعتماداً كبي اًر على قطاع الزارعة (المحاصيل والثروة الحيوانية
والغاباتومصايداألسماك)ينتجعنهارتفاعفيمعدالتانعداماألمنالغذائي .
الشك أن نمو قطاع الزراعة هو أحد أهم الوسائل الفعالة للحد من الفقر وتحقيق األمن
ارد
ناألمربحاجةإلىنهجمبتكرةفيقطاعالزراعةمنأجلزيادةاإلنتاجية،وصونالمو 
الغذائي،وا
ُ
الطبيعية،واستخدامالمدخالتبكفاءةوبصورٍة مستدامة،ولنيحدثذلكإ المنخاللقراءةالمستقبل
قراءةواقعيةمبنيةعلىأسسعلميةمتقنةمنقبلالمتخصصينومتخذيالق ارراتوصناعالسياسات.
الزراعة
وألن  تحقيق األمن الغذائي للجميع هو عنصر محوري في جهود منظمة األغذية و 
(الفاو)  - Food and Agriculture Organization (FAO)-بغية تمكين بني البشر من
الحصولدائماًعلىمايكفيهممناألغذيةالجيدة،للتمتعبحياةملؤهاالنشاطوالصحة،منهناجاءت
مهمةمنظمةالـ() FAOفيالنهوضبمستوياتالتغذية،وتعزيزالقدرةاإلنتاجيةالزراعية،لذلكيمكن
لصناعالسياساتومتخذيالق ارراتالمصيريةاالعتمادعلىمؤشر الـ( )FAOألسعارالموادالغذائية
األساسية( Food Prices Index)FPIلبناءالخططواالستراتيجياتالمناسبةالتيتجنبالعالمفي
الوقوعبمشكلةالفقرأوانعداماألمنالغذائيفيالمستقبل .
يتكونمؤشرأسعاراألغذيةاألساسية()FPIالتابعلمنظمةالـفاومنمتوسطأسعارخمس
سلع أساسية وهي :اللحوم ،منتجات األلبان ،الحبوب ،الزيوت والدهون ،والسكر ،وهو يتألّف من
رجحةبنصيبكلمجموعةمنالمجموعات
اتاألسعارالخمسةللمجموعاتالسلعي ُ
متوسطمؤشر
ةم ّ
ّ
الً يتضمنالمؤشرالكلي 31تسعيرةيراعيهاخبراء
منالصادراتخاللالفترة،4112-4114إجما 
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السلع في منظمة األغذية والزراعة كمعيار لألسعار الدولية للسلع الغذائية ،وسعر الفترة األساسية
يتكونمنمتوسطاتأسعارالسنوات(.4112-4114الفاو .)2014،
نظ اًر للزيادةالمطردةفيالسكانوالتيسيقابلها بالتأكيدزيادةاحتياجاتالبشرمناستهالك
الموادالغذائيةجاءتأهميةدراسةالتنبؤبمؤشرأسعارالموادالغذائيةاألساسيةالعالمية()FPIوالذي
يعتبركمؤشرلمنظمةاالغذيةوالزراعةالـ( .)FAO
لذا وجبعلىكلالدولوالمسؤولينفيهذاالعالمالتخطيطلمستقبلالبشر،ويكونالتخطيط
علىأحسنوجهإذاأُعتمدتفيهاالساليباالحصائيةالتيتؤديالىتخطيطقائمعلىأسسعلمية
متينة،إنمنأ برزاالساليباالحصائيةهيتحليلالسالسلالزمنيةوالتيتعدواحدةمنالموضوعات
اسةتطورهاالتاريخيعبرفترةزمنيةقد

المهمةوالمستخدمةفيتفسيرسلوكالظواهرعنطريقدر
تكونيومية،أسبوعية،فصلية،أ وشهرية...الخألغراضالتنبؤلماسيحدثفيمستقبلهذهالظواهر
أن تحليلالسالسلالزمنيةأصبحلهدورمهمفيعمليةاتخاذالق اررات
بأقلخطأممكن،اضافةإلى ّ
فيالمجاالتالتطبيقية،إنالغايةاألساسيةمن طرائقالسالسلالزمنيةيتمثلبالحصولعلىنموذج
يمكناستخدامهلوصفالمشكلةوبالنتيجةالتنبؤبمستقبلالظاهرةالمدروسة .
ومنأهمالنماذجالحديثةالمستخدمةفيتحليلالسالسلالزمنيةوالذيسيتماستخدامهفي
هذه الدراسة ،ما  يعرف بنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average, ARFIMA(p, d, q),
وهويعتبرامتدادلنموذجاالنحدارالذاتيوالمتوسطاتالمتحركةالتكاملية( .)ARIMA
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0.4

مشكلة الدراسة Problem Statement
تحتاج دول العالم إلي تنبؤات دقيقة لسعر السلع األساسية العالمية؛ لتبني من خاللها

استراتيجياتهاوسياساتهااالقتصاديةوالسياسيةلكيتواكبالزيادةالمطردةفيعددالسكان،حيثأن
هناكالعديدمناألساليباالحصائيةالتييمكنمنخاللهابناءنماذجللتنبؤبأسعارمؤشراألغذية
العالمية(،)FPIلذاتتمحورمشكلةالدارسةفيالتساؤلالرئيسيالتالي - :
ماهوالنموذجاألمثلمننماذجARFIMAللتنبؤبمؤشرأسعاراألغذيةاألساسيةالعالمية
()FPIالتابعلألممالمتحدة؟ 


0.1

أهداف الدراسة Objectives
 - 1فحص نوعية الذاكرة من حيث كونها قصيرة المدى  (  )Short -range memoryأو
طويلة المدى (  )Long-range dependency or long memoryلسلسلة مؤشر أسعار
المرجحلمؤشراتالـ( .)FAO
األغذيةاألساسيةالعالمية()FPIالتيتعبرعنالمتوسط ّ
 - 4اختيار النموذج األفضل من بين نماذج  ARFIMAللتنبؤ بمؤشرات منظمة األغذية
والزراعةالـ()FAOألسعارالغذاءالمتمثلفيالسلسلة(.)FPI
 - 1معرفةالقيمالتنبئيةلمؤشراتالـ()FAOالخاصةبأسعارالسلعاألساسيةلألغذيةمنخالل
دراسةوتحليلمؤشرأسعاراألغذيةاألساسيةالعالمية()FPIالتابعلألممالمتحدة.


0.2

أهمية الدراسة Importance
 - 1التمييزبينالسالسلالزمنيةالتيتتمتعبخاصيةالذاكرةقصيرةالمدىوالسالسلالتيتتميز
بخاصيةالذاكرةطويلةالمدى.
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 - 2مساعدة الدول في معرفة أسعار الغذاء العالمية المستقبلية لتحديد احتياجاتها في المدى
القصيروالمتوسط.
 - 3تساهم بقدر كبير في اتخاذ الق اررات المناسبة لبناء الخطط االستراتيجية لمنظمة
الـ()FAOوترقبآثارهامستقبال.
 - 4استخدامبياناتسلسلةزمنية حقيقيةللتنبؤبالتغيراتالكميةالتيتطرأعليهامستقبال.
0.1

مصدر البيانات Data Source
تماالعتمادفيهذهالدراسةعلىالبيانات المتاحةمنقبلمنظمةاألغذيةوالزراعةالتابعة

لألممالمتحدةالـ (،)FAOحيثتماستخدام بياناتالسلسلةالزمنيةالحقيقيةلمؤشرأسعاراألغذية
األساسية( )FPIمنشهريناير1991محتىمايو4112م .
0.1

الدراسات السابقة Previous Studies
هنالك العديدمن البحوثوالدراساتالتيتناولتموضوعالدراسةسوفنعرضمنهامايلي :

 (ساهد ومكيديش :)4102 ،تناولت هذه الد ارسة استخدام نماذج الذاكرة الطويلة ARFIMAللتنبؤ بأسعار البترول ،ونظ اًر لألهمية البالغة التي تكتسبها أسعار البترول في تحقيق برامج
التنميةاالقتصاديةبالنسبةلجميعالدولسواءالمصدرةأوالمستوردة،وحيثأنالبتروليعتبر
محركلالقتصادالجزائري،جاءتأهميةهذهالدراسةمنخاللنمذجةأسعارالبترولباستخدام
شهرالقادمةابتداء
نماذجذاتالذاكرةالطويلة()ARFIMAللتنبؤبأسعارالبترولخاللالـ14
ً
منينايرإليغايةديسمبر ،4112وقدكاننموذج) ARFIMA(1,0.465,0مالئماً لتمثيل
السلسلةالزمنيةوكذلكللتنبؤبأسعارالبترول.
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 (  :) Karia et al.,2012استخدمت الدراسة التكامل الكسري لنموذج االنحدار الذاتيوالمتوسطات المتحركة للتنبؤ بأسعار زيت النخيل الخام ،حيث أوضح كاريا وأخرون في هذه
الدراسة ال مقارنة بين نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية
( )ARFIMAونموذج اال نحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية ( )ARIMAللتنبؤ
بأسعارزيتالنخيلالخام) Crude Palm Oil)CPOفي ماليزياالتيتتميزسلسلتها الزمنية
بخاصيةالذاكرةطويلةالمدى  ،وذلكمنخاللتقييمالنموذجينباستخدام بعضمقاييسالدقة
االحصائية مثل ،جذر متوسط مربعات الخطأ( ،)RMSEمتوسط مربعات الخطأ (،)MSE
متوسط االنحرافات المطلق ( ،)MADمتوسط االخطاء النسبية المطلقة ( ،)MAPEمعامل
التحديد(

)ومؤشراالنتشار( .)SI

االستنتاجالعامالتيتماستخالصهمنهذهالدراسةتتمثلفيكفاءةنموذج ARFIMAفي
التنبؤعلىأداءنم وذج .ARIMA
 (  :(Mostafaei and Sakhabakhsh, 2011تناولت هذه الدراسة تصميم نموذج للتنبؤبأسعار نفط أوبك  باستخدام نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية،
حيثاختبر الباحثان اسلوب ) Detrended Fluctuation Analysis (DFAلدراسةالذاكرة
طويلة المدى ))Long memoryلسلسلةأسعارالنفطألوبكاألسبوعية (خاللالفترةالزمنية3
يناير1997حتى11يونيو ،)2010وقدأثبتتاألدلةعلىوجودذاكرةقويةنسبياًعلىالمدى
الطويللهذهالسلسلة.وقدتماختيارنموذج) ARFIMA (p,d,qالذييقدرتلقائياباستخدام
خوارزمية  Khandakar- Hyndmanلتحديد pو  qوخوارزمية   Haslettو Rafteryلتقدير
المعلماتبمافيذلك.dوكانأفضلنموذجهو) ARFIMA (2,0.34,3الذيتماستخدامه
للتنبؤبأسعارالنفطفيأوبكحتىنهايةعام  .2013
6

فيهذاالبحثتمتصميمنموذجلمتوسطدرجاتالح اررةاليومية

 ( :) Ibrahim et al., 2011لمدينةسوكوتو( )Sokotoالنيجيرية:باستخدامطريقةالتكاملالكسري،منخاللدراسةالهيكل
العشوائي لسلسلة ( ،Daily Average Temperature )DATوقد تم تحليلها باستخدام
عملياتالتكاملالكسرية(،)Fractionally Integrated Processesحيث  منخاللتنفيذ
الطريقةالمقترحةمنقبل) Geweke and Porter-Hudak (1983الختباروتقدير  dتحت
االفتراضاتالقليلةالمتعلقةبالكثافةالطيفيةللسالسلالزمنية ،وقدتمتقديرمعلمة هورست  H
( )Hurst exponentالتيمنخاللهاتمإثباتأنسلسلةدرجةالح اررةلمدينةسوك وتوتتمتع
بخاصية الذاكرة الطويلة ،وأخي ار تم أخذ الفروق الكسرية للسلسلة الزمنية ( )DATوعلى غرار
منهجيةبوكسجينكنز تمالتوصلللنموذجالصحيحلمتوسطدرجةالح اررةاليوميةحيثتمالعثور
علىاثنينمنالنماذجلتكونأكثرمالئمةلوصفوشرحوالتنبؤبدرجةالح اررةوهما:
) ARFIMA (3, 0.6238841, 1و ) ARFIMA (1, 0.6238841, 3ولكن من خالل
التحقق من دقة التنبؤ تم اختيار النموذج ) ARFIMA (3, 0.6238841, 1ليكون النموذج
األمثلالذيسوفيتماالعتمادعليهلتوقعدرجةالح اررةفيمدينةسوكوتو .
 )   :(KURITA, 2010تم دراسة نموذج للتنبؤ بمعدل البطالة في اليابان ،واستخدم الباحثنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ( )ARFIMAلبيانات السلسلة
الزمني ةالخاصةبمعدلالبطالةباليابان،انطالقامنطبيعةالسلسلةاالقتصادية،ورأىأننموذج
الًمرضياً،واستنتجأنهذاالنموذجيعتبرمفيداًبشكلكبيرللتنبؤ
))ARFIMAمثّلالبياناتتمثّي 
فيهذاالمجال.

7

-

( :( Erfani and Samimi, 2009اعتمدت هذه الدراسة التنبؤ لحالة الذاكرة طويلة المدى
لمؤشر أسعار األسهم باستخدام الفروق الكسرية لنموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة،
بعدالتحقيقمن خاصية الذاكرةالط ويلةلمؤشرأسعاراألسهم( )TSIPوتوفيقنموذجاالنحدار
الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ( )ARFIMAوذلك باستخدام  970قراءة من
البياناتاليوميةخاللالفترةالزمنية26مارس2003إلى8يوليو2007منبورصةطهران.
عالوةعلىذلك،تممقارنةنتائجالتنبؤلنموذج ARFIMAونموذج ،ARIMAوقدأظهرت

النتائج أن السلسلة الزمنية لها خاصية الذاكرة الطويلة ،وبالتالي يمكن أن تصبح ثابتة مع الفروق
الكسرية،بعدمعالجةالفروقالكسريةوتحديدمعلماتاالنحدارالذاتيومعلماتالمتوسطاتالمتحركة
تم تحديد نموذج)  ARFIMA(2,0.4767,18ونموذج ) ،ARIMA (4,1,15حيث تم  تقدير
المعلمات للنموذج باستخدام  900من بيانات السلسلة ،استخدمت هذه التقديرات في توقع  70من
البياناتالمستقبلية،وبعدمقارنةنتائجالتنبؤلكلمنالنموذجيناستنتجالباحثانأنARFIMAهو
النموذجاألفضلبشكلكبيرفيهذاالمجال.
 ( :) Karemera and Kim, 2006جاءت هذهالدراسةتحتعنوانتقييمدقةالتنبؤ لنماذجأسعار الصرف اإلسمية البديلة :حالة الذاكرة طويلة المدى ،الستع ارض نموذج االنحدار الذاتي
والمتوسطاتالمتحركةالمتكاملةالكسرية()ARFIMAألسعارالصرفاإلسمية ومقارنةقدرتها
علىالتن بؤمعالنماذجالهيكليةالنقديةونموذجالسيرالعشوائي،حيثتماستخدامالبياناتالشهرية
لـ(كندا،فرنسا،ألمانيا،إيطاليا،اليابان،والمملكةالمتحدة)فيالفترةمنأبريل1973وحتى
ديسمبر.1998
وقدا وضحتالدراسةوجودذاكرة طويلةالمدىفيأسعارالصرفاإلسميةفيخمسةمن
الست عمالت التي تم دراستها  ،وتم التقدير باستخدام طريقة االمكان االكبر الدقيقة لـ
8

( )Sowell,1992aفكانت المقارنة لدقةالتنبؤبيننموذجالذاكرةالطويلة مع كلمننموذج السير
العشوائيوالنماذجالنقدية،وذلكباستخداماالختباراتاإلحصائيةالتيوضعتمنقبلكلمن :
)حيثكانأكثركفاءةًمننموذج

())Harvey et al., (1997لصالحنموذج )Long memory
كفاءة من النماذج النقدية،
ً
السير العشوائي في التوقعات بالنسبة لمعظم العمالت وكذلك أكثر
واعتبرالباحثانأنهذااالكتشافالجديديوحيبقوةنموذجالذاكرةطويلة المدى ()ARFIMA
فيأنتدرسأسعارالصرفاإلسميةكبديلعمليللنماذجالتقليدية .
 ( :)Mayoral, 2005هذهالدراسةوهيبعنوانتقديرقيمةالـ )MD( Minimum Distanceالمسافةاألقللعمليات.ARFIMA
فيهذاالبحثتماقتراحطريقةجديدةلتقديرالمعلماتلـنموذج(  ARFIMA)p,d,qمع
في المجال الزمني ،بحيث تغطي مجموعة واسعة جداً من قيم  ،dوبالتالي توفر
إطارعملموحدلبناءفتراتالثقةواالختباراتلمعلمةالذاكرة .
مقدرالمقترحينتميإلىفئة()MDحيثيقومعلىالتقليلمنمربعاتاالرتباطاتللبواقي
ال ِّ
التييتمالحصولعليهابعدعمليةالتصفيةمنخاللمعلمات،ARFIMAوتناقشهذهالطريقة
الخصائص التقاربية لحجم العينة  Tوكذلك أدائها للعينة المحدودة ،وتُظهر  √ أنه متسق ويتبع
التوزيعالطبيعيالتقاربيدوناللجوءالياالفتراضاتالقويةحولتوزيعالعمليةقيدالدراسة ،وعالوة
ذلك،إذاسمح لعدداالرتباطاتبال زيادةمعحجمالعينة،فإنالمقدريكونأيضاكفءبشكل
على
ُ
مقارب ،وتشير تجارب مونت كارلو( )Monte-Carloأنها أيضا تصرفت بشكل جيد في العينات
المحدودةمنخاللالمقارنةبقائمةالمقدراتاألخرىفيالدراساتالسابقة،ميزةأخرىمثيرةلالهتمام
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للمقدر هو أن تقييم معيار الدالة في التقدير يتوافق مع اختبار جودة المالئمة ) Pierce, 1970
،(Box andوبالتاليتوفروسيلةفوريةلتقييممدىكفايةمواصفاتالنموذج.
الخصائص التقاربية لهذه اإلحصائية ،كما إحصائية ) ،(Ljung and Box, 1978تم
مناقشتهامنخاللدراسةالمحاكاةمنأجلتقييمدقتهافيالعيناتالمحدودة .
أخي اًر،سمةأخرىجيدة للمقدرالمقترحهيمرونتهحيثيمتدلمزيدمناإلعداداتالعامة.
لذلك،يمكنتطبيقهعلىكلمنالعملياتالثابتةوغيرالثابتة .
 أهم ما يميز هذه الدراسة:بعداستعراض العديدمنالدراساتالسابقة  يمكنناالقولبأنأهم مايميزهذهالدراسةعن
فريق  بين السالسل الزمنية قصيرة المدى
غيرها في التحليل الحديث للسالسل الزمنية ،هو كيفية الت 
والسالسلالزمنيةطويلةالمدى منخاللاإلطارالنظريلهذهالدراسةحيثتم عرضستةأشكال
بيانية وسبعةاختباراتحسابيةللتحققمنوجودالذاكرةطويلةالمدىللسالسلالزمنية،وقدتمبالفعل
استخدامخمسةمنهذهاألشكالالبيانيةباإلضافةإليأربعةاختباراتحسابيةلتحليلبياناتالسلسلة
الزمنيةموضعالدراسةوالتيتعبرعنمؤشرأسعاراألغذيةاألساسية( .)FPI
التيتُستخدم في عمليات تقدير نماذج

كما تطرقت الدراسة إلى اإلجراءات التقليدية األولية
 ،ARFIMAحيث تم شرح خمس طرق تقدير ،استخدمت  ثالث طرق منها في الجانب العملي
للدراسة.
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يظهر التميز جلياً من خالل مرحلة التشخيص ومرحلة التنبؤ أيضاً في الجانب العملي
يالدقةفياختيارالنموذجاألمثل
االختباراتالالزمةلتحر ِّ

للدراسة،وذلكمنخاللكثافةالفحوصو
عندالمفاضلةبينالنماذجالثالثةالمبدئيةالناتجةمناستخدامطرقالتقديرالمستخدمة .
وأخي اًر يكمن تمي ز هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية حيث خاض الباحث هذه التجربة
الصعبة في نقل هذا المحتوى من العدي د من الدراسات األجنبية ليخرجه بدراسة وبحث واحد بكل
سالسةمنحيثجدولةوفهرسةالبحث،لتكونهذهالدراسةمرجعاًمهماًونقطةانطالقللمهتمينفي
التعمقبكلتفاصيلهذااألسلوبالجديدفيالدراساتالعربية،واليخفىعلىأحد؛مافيهذاالعمل
اسةأوبحثجديدينقل
منمشقةومالهمنارتباطبتطوراللغةالعربيةومصطلحاتهاالعلمية،فكلدر
ُ
أويؤلَّفيعتبربمثابةثروةوخطوةمهمةفيطريقالنهضةوالتقدملهذهاألمة .
ُ
0.1

منهجية التحليل Methodology
سيتماالعتمادفيهذهالدراسةعلىأسل وبإحصائيللتنبؤبمؤشراتمنظمةاألغذيةوالزراعة

التابعةلألممالمتحدة،وذلكباستخدامتطبيق نماذجاالنحدارالذاتيوالمتوسطاتالمتحركةالتكاملية
الكسرية()ARFIMAواختبار الذاكرة الطويلة للسلسلة الزمنيةالخاصةبمؤشراتمنظمةالفاو ،وذلك
منخاللدراسةوتحليلمؤشرأسعاراألغذيةاألساسيةالعالمية(،)FPIلتحديدالنموذجاألمثلللتنبؤ
بالقيمالمستقبلية .
تعتبرنماذج  ARFIMAالتي تم تطويرها بواسطةكلمن ) Hosking (1981و()1980
 Granger and Joyeuxامتداداً لنماذج  ARIMAعندما يأخذ معامل التفاضل  dقيماً حقيقية
القصيرة األجل للسلسلة

تنحصر بين -0.5و ،0.5وتتمثل أهميتها في أنها تسمح بنمذجة التصرفات
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الزمنية من خالل معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ،والتصرفاتالطويلة األجل من خالل
معلمات التكامل الكسري،حيثسيتماستخدامالطرقذاتالمرحلتين لتقدير نماذج .ARFIMA
في هذه الطرق يتم في المرحلة األولى تقدير معلمة التفاضل الكسري(،)dوفي المرحلة الثانية
يتم التقدير باالعتماد على الطرق التقليدية للسالسل الزمنية لمعلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات
المتحركةللتمثيل) ARMA ( p,qللسلسلة المحولة (التي تتميز بتفاضل كسري) .
حيثسيتماستخدامبرنامج ) R v.(3,0,2لتحليلبياناتالسلسلةالزمنية( .)FPI
0.1

تقسيم الدراسة Division of the Study
يحتوي الفصل األول على المقدمة ،مشكلة
تنقسم هذه الدراسة إلي ثالثة فصول ،حيث 

الدراسة ،أهداف  ،وأهمية البحث ،وكذلك مصدر البيانات التي سيتم تحليلها ،اضافة الى استعراض
مرجعيألهمالبحوثوالدراساتذاتالعالقةبهذاالمجال .
ماالفصلالثانييحتويالجانبالنظريالذي يشملبعضالمفاهيماالساسيةللسلسلةالزمنية

أ
والنماذج الخاصة لنم وذج   ،ARFIMAوكذلك االساليب االساسية المستخدمة في تشخيص رتبة
النماذجاالحصائيةباإلضافةالىاستخداماالختباراتالمهمةفيتشخيصهذهالنماذج .
الفصلالثالثيحتويعلىالجانبالعمليحيثتحليلالبياناتالحقيقيةلمؤشراتمنظمة

أخي اًر
األغذيةوالزراعةباستخدامأسلوبARFIMAباإلضافةإلىاستخداماالختباراتالمهمةفيتشخيص
هذهالنماذج،ومنثمعرضالقيمالتنبئيةللنموذج .
فيالنهايةنستعرضأهمالنتائجالتيتمالتوصلاليهامنخاللهذهالدراسة،وكذلكعرض
أهمالتوصيات،والمراجعالمستخدمةفيالدراسة.

12

الفصل الثاني

االطار النظري 
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4.0

المقدمة Introduction
يعتبر أ سلوب تحليل السالسل الزمنية من األساليب اإل حصائية الهامة في التنبؤ ،وقد تم

استخدامهذااأل سلوبفيكثيرمنالتطبيقاتالتجاريةواالقتصادية،وجاءتنماذجاالنحدارالذاتي
؛  -وهي عمليات استخدمت على

والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية 

نطاقواسعفيعدةمجاالتمنالعلومالمختلفةمثلعلمالفلك،الهيدرولوجيا،الرياضيات،الكمبي وتر
وعلوم المال واالقتصاد؛ من خالل تمثيلها لسالسل زمنية تتميز بخاصية الذاكرة طويلة المدى ،-
كأسلوبجديديساهمفيتحليلالسلسلةالزمنيةوالتعرفعلىنوعيةالذاكرةالخاصةبها،ومنثمبناء
نموذجاحصائيدقيقفيتنبؤاتهالمستقبلية،خاصةفيحالفشلتاألساليبالتقليدية -مثلأسلوب
(  -)ARIMAفي التوصل لنموذج يتمتع بموثوقية عالية ،أو فشل النموذج في تجاوز االختبارات
والفحوصالالزمةللفروضاإلحصائية .
تشير الدراسات الكمية إ لي أن السالسل الزمنية لبعض المتغيرات مثل التضخم ،سعر
الصرف ،البطالة ،واالستهالك ،تتعرض لتقلبات هيكلية وأحداث عارضة ولذلك يكون من األفضل
تحليلتلكالمتغيراتباستخدامالسالسلالزمنيةذاتالفروقالكسريةوحيدةالمتغير( .)ARFIMA
إناستخدامعملياتالذاكرةالطويلةمنخاللاسلوب،ARFIMAقداجتذبتالكثيرمن
االهتمامفياآلونةاألخيرةفيكلمناألدبالنظريوالتجريبي،كماجاءفيالعديدمنالدراسات
نذكرمنها :
(Michelacci and ( ،)Bollerslev and Jubinski, 1999( ،)Ray and Tsay, 2000
،)Zaffaroni, 2000و) .)Hauser and Kunst, 1998
أمابالنسبةللنظريةاالقتصادية،فإناألدلةالتجريبيةلعملياتالذاكرةطويلةالمدىمهمةجداً
نظ اًر للخصائصالمميزةلتلكالعمليات،علىسبيلالمثال؛آثارالصدماتلعملياتالذاكرةالطويلة،
14

مختلفةجداً عنهالعملياتالذاكرةالقصيرة  ،وفيمايتعلقبقضايااالقتصادالقياسي؛فإن سلوك عدم
التيقنللتوقعات،وكذلكاحتماليةوجودمايسمىباالنحدارالزائفللمتغيراتالثابتة،تعتمدبشكلكبير
على مقدار الذاكرة ،كما بين ذلك كل من ( ،)Diebold and Lindner, 1996و( Tsay and
لمواصفات العمليات
 ،)Chung, 2000كما أن التنبؤات النظرية االقتصادية قد تختلف كثي اًر تبعاً 
العشوائية من حيث الذاكرة قصيرة /طويلة المدى ( ،)Backus and Zin, 1993وعلى الرغم من
إمكانيةاالقتصادالقياسيللداللةعلىالذاكرةالطويلةومالهامنآثاركبيرةفيمجاالتاالقتصاد
واالقتصادالقياسي،إالأنالنظريةاالقتصاديةالتشيرإلىوجودعملياتالذاكرةالطويلة،لكنمن
خاللالعملالتجريبيعلىالذاكرةالطويلةفقدتماالسترشادبهامنقبلالباحثين فيتطويرالنظرية
االقتصادية،وهذامنالدوافعالرئيسيةللعملعلىهذهالقضية .
إن  الهدف من هذا الفصل هو تسليط الضوء على الجانب النظري لمفهوم الذاكرة الطويلة
للسالسلالزمنية،منخاللعرضطرقالتحققالالزمةلفحصوجودذاكرةطويلةبيانياً وحسابياً،
وكذلكاألمربالنسبةلنموذج
الكسرية

،منخاللتعريفه،وطرقتقدير معلمةالتكامل

؛حيثظهرتفياآلونةاألخيرة فيأدبياتالسالسلالزمنيةمجموعةواسعةمنمقدرات

المعلمةالكسرية

يمكنتصنيفهاإلىمجموعتينكماجاءفيالعديدمنالدراسات :

; (Taqqu et al.,1995 ; Robinson,1995a,1995b; Reisen,1994; Chen et al.,1994
(  Hassler,1993;Li and McLeod,1986ثم عرض مراحل بناء النموذج ،وأخي اًر
التعرفعلىمعاييرالتقييمالمستخدمةللمفاضلةبينالنماذج.
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4.4

مفهوم الذاكرة الطويلة ()The Concept of Long Memory
مفهومالذاكرةالطويلةأواالعتماديةطويلةالمدى)LRD( Long Range Dependence

قدأثاراهتمامالكثيرين،علىاألقلمنذأنقام  B.Mandelbrotبلفتانتباهالمجتمعالعلميلهافي
 1991منخاللسلسلة أبحاث}( )Mandelbrot, 1963; 1991؛ (Mandelbrot and 1991
 )Van,؛(،{)Mandelbrot and Wallis,1991،1999فقدفسرمايسمىبظاهرةهورست (التي
سيتمتسليطالضوءخاللالبند،)2.4.1منخاللمالحظةالسلوكغيراالعتياديلمستوياتالمياه
فينهرالنيل .
الي ــومأص ــبحله ــذاالمفه ــومأهمي ــةخاص ــةحي ــثتنش ــأتطبيق ــاتيمك ــنأنتك ــونحاس ــمةف ــي
ـاد،وغيرهـاولـيسمـنالمسـتغرباالخــتالف
م جـاالتجديـدةمثـلشـبكاتاالتصـاالت،التمويل،واالقتصـ 
علىحقيقةمفهومالذاكرةالطويلة،حيـثلـميـتماالتفـاقعليـهتمامـا(،)Samorodnitsky,2004فـي
هذاالفصل نحاولوصفالسبلالهامةالتيتمكنالمعنيينمنطريقةالتفكيربالذاكرةالطويلة .
سيتمالتعرفعلىعدةمفاهيممختلفةلمفهومالذاكرةالطويلةفيالسالسلالزمنيةالحقيقية
وحيدةالمتغير،بفرضأن

 هيعمليةزمنيةمتقطعةبمعاملارتباط علىالفجوات ،لذلك

يمكنالقولأنالعمليةتحتويعلىذاكرةطويلةاذاكان :
| |∑
حيثالقيمالمطلقةلالرتباطاتتكونغيرتجميعية ( .)non-summable
بشكلعام،يمكنالقولبأنوجودعملياتالذاكرةالطويلةتعنيضمناًأنالعمليةمكونةمن
الكثيرمناالرتباطاتالزمنية( .)Baillie, 1996
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وعلىعكسهذاالموقفعندماتكون :
| |∑
فيهذهالحالة،نستطيعالقولأنالعمليةتتميزبخاصيةالذاكرةالقصيرة( .)Sowell, 1992b
إحدىتعريفاتالذاكرةالطويلة،كماجاءفيالمعادلة(،)2.1تشيرإلىأناالرتباطاتالذاتية
عرفة،بالتالي
العدديةاليمكنتجميعها ،وبماأناالرتب
اطاتالذاتيةللسالسلالزمنيةغيرالثابتةغيرم ّ
ُ
تكونهذهالخاصيةمرتبطةفقطبالسالسلالزمنيةالثابتة،وكمانالحظمنتعريفالذاكرةالطويلةأنه
ال يضع أي قيود على االرتباطات الذاتية المنفردة ،وتجدر االشارة أن التقييد يتعلق فقط بالسلوك
التقاربيلالرتباطات الذاتي ة(وهياالرتباطاتالذاتيةللفجواتالطويلةالالنهائية)،من اآلثارالمترتبة
على هذا التعريف للذاكرة الطويلة أنه في حال كان لدينا نموذجاً يقدر جيداً ،تكون المشاهدات
المتباعدةفيالزمنمفيدةفيالتنبؤللسلسلةونتوقعدرجةعاليةمنالدقةالتنبئية كنتيجةلالعتمادية
بينالفجواتالمتباعدة،ولالستفسارعناالفتراضاتاإلحصائيةالقياسية ومدىانسجامهامعالذاكرة
الطويلة ،يرى البعضأنه اذاكانحجم العينة كبير،فانتباينمتوسطالعينة يمكنأنيعبرعنه
منخاللالعالقة :
ثابت

̅

وللعيناتالكبيرة،يكوناالضمحالل(التناقص)لتباينمتوسطالعينةيعتمدعلىذاكرةالعملية .
فقدأثبت()Beran,1994انهإذاكانت ثابتةوتتميزبالذاكرةالطويلة(،)1فعندما
̅
)(1مستويات و غيرمهمة هنا،المهمهواختالفمعدالتالتقاربلـ ̅
17

.



ثباتوانعكاسعمليات ARMAتمثلعملياتالذاكرةالقصيرةعندما

 ،وبذلكيمكن

اختزالالمعادلة()2.3إلىالمعادلة(،)2.2إذًافيهذاالصدد،التتناسبخاصيةالذاكرةالطويلةمع
االفتراضات الكالسيكية القياسية ،ألن التمييز بين المعدالت المختلفة الضمحالل ̅

 ،هو

التمييزنفسهبينالذاكرةالقصيرةوالذاكرةالطويلة،وله بالتأكيدتأثير  عندحساباالختباراتوفترات
الثقةللمتوسط،إذاتمتجاهلهذاالتمييز،بالطبعيترتبعلىذلكآثاركارثية .)Beran,1989(.
باالعتمادعلىما ُذكرقبلقليل،يمكناعتبارنموذج ARFIMAبأنهنموذجARMA
ولكنعندماتمثلالبواقي() Innovationsعمليةاضطراباتهادئةكسرية( Fractional White
،) Noiseوعندالتركيزعنكثبفيهذاالموضوع،نالحظمنخاللالدراسات وأدبياتالسالسل
الزمنية وجود عدةتعريفات وثيقة الصلة لمفهوم الذاكرة الطويلة ،التعريف الوارد سابقاً كما جاء في
المعادلة ( )2.1يوضح أن مجموع االرتباطات الذاتية المطلق النهائي ( Mcleod and Hipel,
  ،)1978وهذا يعني أن دالة االرتباط الذاتي تتناقص إلى الصفر ببطء حيث ناتج مجموعها
النهائي(  .)Beran,1994()not converge
قام كال من (  ) Brockwell and Davis, 1995بتدعيم وتعزيز هذا التعريف لمفهوم
الذاكرةالطويلةبالصيغة 
||
حيث  تعني أن النسبةبين الطرف االيمن (  ) RHSوالطرف االيسر (  ) LHSتؤول للوحدة
عندما

 ،
∑
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وبالتالينحصلعلىأنالتعريفمنخالل()Brockwell and Davis, 1995يكونمناسباًعند
النظرفياآلثارالمترتبةللذاكرةالطويلةفيمجالالتردد،باالنتباهللقيودالمفروضةعلىعملياتالقيم
الحقيقيةوبافتراضأن

؛وعنداختزالهذاالشرطتكون 
∑

ألندالةاالرتباطالذاتيمتماثلةدائماًحولالفجوة

،وهذايعني

.

وتكوندالةالكثافةالطيفيةلـ بحسبهذاالتعريفكالتالي :
∑
فإذاكانت
النهائية عندقيمة

تحتويعلىالذاكرةالطويلة،فمن الواضح أن دالةالكثافة الطيفية لـ

تكون

؛هذه المالحظة تزودنابسمة أخرى من سمات عمليات الذاكرةالطويلة،

وهيأندالةالكثافةالطيفيةلديهاتمتازبالقطبيةعندما

.

تبعالذلك،نعرضفيمايليطرقالتحققمنخاصيةالذاكرةالطويلة.
 التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة ()Verification of the Long Memory Property

هناك العديد من األشكال البيانية واالختبارات االحصائية التي تستخدم للتحقق من خاصية
الذاكرةالطويلة،نعرضفيهذاالقسممايلي:
أوالً :التحققمنخاصيةالذاكرةالطويلةباستخداماألشكالالبيانية،حيثنقدمستةمنهذه
األشكالالبيانية.
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ثانياً :التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة باستخدام االختبارات االحصائية من خالل عدد
اخرمناالختباراتاالحصائيةالتيبدورهاتحسمأمروجودالذاكرةالطويلة.
4.1

أوالً :التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة باستخدام األشكال البيانية.
هناكالعديدمناألشكالالبيانيةالتيمنخاللهاتعطيمؤش اًرلوجودالذاكرةالطويلةومنها :

4.1.0

رسم دالة االرتباط الذاتي ( )ACF Plot
ـةاالرتبــاطالــذاتيوهــيتقــيسدرجــة
- Autocorrelation function-ACFتســمىبدالـ 

االرتباطالخطيبينالمتغيراتالتيتقععلـىنفـسالسلسـلةأوالعمليـةالعشـوائيةمـنخـاللمـايسـمى
بمعامـ ــلاالرتبـ ــاطالـ ــذاتي(

)،كثي ـ ـ اًرمـ ــايسـ ــتخدمرسـ ــمACFكـ ــأداةتشخيصـ ــيةأوليـ ــةفـ ــيالعمـ ــل

التطبيقـي،للتعــرفعلـىوجــودذاكـرةطويلــةللسالسـلالزمن يــة،كمـانعلــمأنهنـاكعــدةأشـكالمشــهورة
لهذهالدالةيمكنعرضهافيالشكلالتوضيحيرقـم(،)4.1حيـثنالحـظمـنالشـكل()2.1aأندالـة
 ACFتتنــاقصبشــكلبطــيءمــايســمى()Hyperbolicallyنحــوالصــفروأنهــاتحتــاجلوقــتطويــل
للوصــولإلــيالصــفرولهــذاعالقــةبالشــكلالعــاملدالــةاالرتب ـاطالــذاتيالخاصــةبطبيعــةهــذهالنمــاذج
والتــيســيتمتوضــيحهابــالفقرةالتاليــة،بينمــاالشــكل( )2.1bنالحــظأنهــاتتنــاقصبســرعةبشــكلأســي
()Exponentiallyحيثمنهذهالنماذجنماذجعمليات )(AR(1نماذجاالنحدارالذاتيمنالرتبـة
األولى)والتييمكنالتعبيرعندالةاالرتباطالذاتيلهابالصيغةالتالية

وهـذايعنـيأن

السلسلةتتـذكركـلشـيءفـيالماضـيأيأنلهـاذاكـرةالنهائيـةولكـنهـذهالـذاكرةتتنـاقصفـيشـكل
أسيبزيادةعمرالمشاهداتأيبزيادةالفجواتالزمنية ،kويعتمدتناقصالدالة

برتابة –ببطء

أوبسرعةتبعاًلقيمة  -فيصـورةأسـية،بينمـاالشـكل()2.1cنالحـظالتنـاقصيأخـذشـكلموجـات
تحـاكيدالــةالجيـبوذلــكبســببقيمـة  الســالبةالتـييعتمــدعليهــاهـذاالتنــاقصمـنحيــثالــبطءأو
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ـاء
السرعةللوصولاليالصفر،وأخيـ اًرالشـكل()2.1dتنقطـعفجـأةبعـدالفجـوةالزمنيـةالثانيـةوذلـكبن ً
علىدالةاالرتباطالذاتيلهذهالعملياتمثلنماذج)(MA(2نماذجالمتوسطاتالمتحركةمنالدرجة
الثانيــة)التــيتتميــزبــأنمقــدارذاكرتهــايســاوي،2ويمكــنمالحظــةذلــكمــنخــاللالنظــرإلــىدالــة
االرتباطالذاتيمنخاللصيغتهاالعامةالتالية :

{
(شعراوي،سمير .)4111،
إنمايميزالسالسلالزمنيةذاتالذاكرةالطويلةعنغيرهافيمايختصبرسمدالةACFلها
بأنهاتتناقصببطءشديدكمافيالشكل()2.1aحيثتعرفدالة االرتباط الذاتيلهاكمايلي:

والتي تكتب بالصيغة التقاربية التالية:

علىعكسمايخصسالسلالذاكرةالقصيرةنماذجARMAحيثأندالةACFالخاصةبها
تتناقصبشكلأسيأو(هندسي)بسرعةإليقيمقريبةمنالصفرأنظرالشكل( .)2.1b
كلهذهاألشكالتوضيحيةألشهردوالاالرتباطالذاتي،حيثتركزهذهالدراسةعلىالحالة
األولىفيالشكلالتاليرقم()2.1والذييختصبطبيعةالسالسلالزمنيةالتيتتميزبخاصيةالذاكرة
طويلةالمدى.
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شكل ( :)4.1بعض أشكال دوال االرتباط الذاتي المشهورة

لتوضيحفكرةرسم،ACFسوفنستعرضالشكلالبيانيرقم()2.2التالي :
الشكل ( ACF :)2.4لنموذج )AFRIMA(0,0.3,0



كما جاء في ( )Lildholdt, 2000الشكل رقم ( )2.2يوضح رسم  ACFلبيانات مولدة
لنموذج)،ARFIMA(0,0.3,0حيثيمكناعتمادهذاالشكللدالة ACFلنماذجالسالسلالزمنية
التيتمتازبخاصيةالذاكرةالطويلة،ومنالمالحظأنهاتتناقصببطءشديد()Hyperbolicallyعلى
مدىالفجواتالزمنيةالطويلة(، )kوهذاالتناقصالبطيءلدالةACFيعتبرمؤشرعلىوجودذاكرة
طويلةلبياناتالسلسلةالزمنية .
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رسم )R/S Plot ( R/S

4.1.4

وقداستخدمتاالحصائية  R/Sالختباروجودذاكرةطويلةكالتالي( :)Hurst, 1951
 R (t , k ) 

 S (t , k ) 

 ln Q (t , k )  ln 
j

Y j  X i
i 1



حيثأن :
i


Y t  i Y t  k (Y t  k Y t ) 

i


R (t , k )  max Y
Y  (Y
Y )   min
0  i  k  t i t k t k t  0  i  k



t k

 Xi

i t 1

k

 X t ,k 
t k



 (X i  X t ,k ) 2

i t 1

k

S (t , k ) 



وهذامااقترحفيبدايةالخمسينيات منقبلعلماءالمياه(،)Mandelbrot and Wallisولتوضيح
كيفيةتطبيقهذهاالحصائيةباستخدامالرسمالبيانيلـ R/Sكمايلي :
رسملـ  ln Q (t , k )مقابل ، ln  k حيثأن :
:Rتعبرعنالمدى()Range
:Sتعبرعناالنحرافالمعياري()Standard Deviation
:kتعبرعنالفجواتعبرالزمن( )Lags
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تستخدمطريقةالمربعاتالصغرى  )OLS(- Ordinary Least Squares-لتقديرالخط
المستقيمذوالمقطعالصاديالذيبدورهيحددالعالقةبين  ln Q (t , k )و  .)Beran,1994( ln  k 
ويمكن اعتبار ميل هذا الخط المستقيم كمقياس للتفريق بين عمليات الذاكرة القصيرة /
الطويلة،حيثأنمعظمعملياتالذاكرةالقصيرةيتجهفيهاهذاالميلنحو ،بينمااذاكانتهذه
1
2

العمليات تحتوي ع لى ذاكرة طويلة فإن الميل لهذا الخط المستقيم يتجه ليكون الثابت
1
1
،    d   والسببهو:أن )  Q (t , kتتميز  بمعدالتمختلفةمنالتقاربلـلذاكرةالقصيرة/

2

2



الطويلة  ،وبما أن هذا األسلوب يستند على اختالف معدالت التقارب ،فمن الواضح أنه يحتاج الي
الكثيرمنالمشاهدات ،ولمزيداً منتوضيحفكرةرسم

 سوفنستعرضاالشكالالبيانيةالتالية

منخاللالشكلرقم( .)2.3
شكل ( :)2.3رسم  R/Sلبيانات مولدة لـ ) AR(1ونموذج )ARFIMA(0,0.3,0

يوضح الشكل رسم

 R/Sلبيانات مولدة

لنموذج ) AR(1وكذلك لنموذج

) ARFIMA(0,0.3,0كماجاءفي(،)Lildholdt, 2000حيثنالحظأنالميلالمقدرفيكال
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الحالتينأعلىمن 0.5حيثيعتبرذلكمؤشرعلىوجودذاكرةالطويلة،علىالرغمأنهاالتوجداال
فيالحالةالثانية،وبالرجوعاليماتمتوثيقهعبر()Lo,1991حيثبيَّنأنإحصائية R/Sأ و 
شديدةالحساسيةلالرتباطاتقصيرةالمدىواعتبرذلكمأخذاًعلىهذااألسلوبلماتعطيهمننتائج
متحيزة،أومضللةحولوجودذاكرةطويلة فيحالكانتالسالسلتتميزبهيكلةارتباطاتقصيرة
األجل  ،أوبمعنىآخرفيالحالةالتييكونهناكارتباطذاتيفيالمدىالقصير بالنسبةللسلسلة
الزمنيةقيدالدراسة،ويبدوذلكجلياًمنخاللالشكلرقم( )2.3حيثنالحظصعوبةفيالتفريقبين
الحالتينمنخاللالميل،باإلضافةإليأ نهذهاإلحصائيةالتمثلاختباربالمعنىالصحيحألن
توزيعها االحصائي غير معروف ،لذلك قام ( )Lo,1991بمعالجة هذا النقص من خالل اقتراح
إحصائيةجديدةتسمى  R/Sالمصححة ( )R/S Modifiedوالتيتتميزبحساسيتهاللذاكرةالطويلة
فقطوعدم تأثرهاباالرتباطاتقصيرةالمدى ،وقدقامكلمن(ساهدومكيديش )4102،بتعريفها من
خاللالعالقةاآلتية:
) ̅
⁄

]〉) ̅

(
() ̅

∑
(

) ̅
∑〈

∑

(
) ̅

∑

̃
(

∑ [



إناإلحصائية ̃ التي تعبرعنتحليل  R/Sالمصححةتختلفعناالحصائية التيتعبرعن
تحليل  R/Sألنها ال تأخذ بعين االعتبار التباينات لقيم المفردات فقط ،وانما تأخذ أيضاً التباينات
المّرجحة كدالة تابعة لمعامل التأخر  ،qحيث اقترح الباحث ( )Lo,1991القاعدة التالية
المشتركة ُ
الختيارالمعامل:q
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]

⁄
̂
)
̂

(

⁄

) ([

حيث :
 ̂ :هوعبارةعنالمعلمةالمقدرةلنموذجاالنحدارالذاتيمنالدرجةاألولىأي
ليتمفيمابعدتحديداإلحصائية

.

الحسابيةوفقالعالقةاآلتية :
̃
√

وأناإلحصائية

تتبعتوزيع كثافةاحتمالهتكتبعلىالشكل :
∑

وقدبينالباحث()Lo,1991أن :
ّ
̃

{

√

حيثأنحساباإلحصائيةHمنخاللطريقةتحليل. R/S
والختباروجودذاكرةطويلةيجباختبارالفرضيتيناآلتيتين :
يوجدذاكرةقصيرةفيالسلسلةالزمنية وهذايعنيأن
 ،%5إذاكانت

ويتمقبولهاعندمستوىمعنوية

.

يوجدذاكرةطويلةفيالسلسلةالزمنيةإذاتمرفضالفرضيةالعدمية
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 .

رسم التباين ( )Variance Plot

4.1.1

تعتمد فكرة هذا الرسم على استغالل السلوك التقاربي للتباين -لمتوسط العينة  -لذلك فإنه

يتطلبالعديدمنالمشاهدات .

بالرجوعللمعادلةرقم()2.3وبأخذاللوغاريثملطرفيها 
̅
باقتراحرسم

مقابل

̅

يكونمايلي :

الميل لهذاالخطالمستقيمفيالرسميجبأنيساوي-1عندماتكونقيمة
لـقيم

 وتكون

.

 .

لتوضيحفكرةرسمالتباين(،)Variance Plotسوفنستعرضاألشكالالتاليةعبرالشكل
رقم()2.4المقدممنخالل( .)Lildholdt, 2000
شكل ( :)2.4رسم التباين لسالسل زمنية مولدة
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هذهرسماتالتباينلسالسلمولدةحيثاألولىتتميزبذاكرةقصيرةالمدىمنخاللنموذج
)AR(1والثانيةتتميزبالذاكرةالطويلةمنخاللنموذج،ARFIMAوتمتقديرالميلباستخدام
طريقةالمربعاتالصغرى( .)OLS
كمانالحظمنخاللالشكل ()2.4أنميلالسلسلةالتيتتميزبذاكرةقصيرةالمعبرعنها
منخاللنموذج)AR(1يساوي-1.01وهيقريبةجداًللقيمةالنظريةلـ،-1فيالمقابل،نالحظأن
ميلالنموذجذوالذاكرةالطويلةيساوي -0.17وهوأكبرمن ،  -1وباختصاراذاكانالميللرسم
الـتباين Variance plotيقتربمن،-1فيمكناعتبارذلكمؤش اًرعلىوجودذاكرةقصيرة،أمااذا
كانالميلأكبرمن، -1فذلكيشيرإلىوجودذاكرةطويلة،وهذامايتوافقمعنتائجالجانبالنظري
أيضاً،حيثبيَّنكالًمن()Teverovsky and Taqqu, 1997منالناحيةالنظريةبواسطةتجارب
مونتي كارلو (  )Monte Carlo Experimentsأن رسم التباين مفيد للكشف عن التغيرات في
متوسطالسلسلة ،فإذاكانرسمالتباينيأتيعلىشكلأسي،فإنذلكيعدمؤش اًرعلىوجودتغي ارت
فيالمتوسطوبالتالييكونمؤش اًرعلىوجوداتجاهاًنحواالنخفاضببطء.
4.1.2

رسم )Variogram Plot ( Variogram
عرفكالمن()Journel and Huijbergts,1978الـVariogramكالتالي :

وبافتراضثباتالتغاير،يمكنفكالقوسكالتالي:

حيث أن

‖

‖ ،يمكنربطذلكبـالـ  Covariograms
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⇒
وبنفسالطريقةعندما

لكل

يمكنأننبينأن :

وبالتعويض للمعادلتين

في

و

يمكنأننعبرعنذلكبداللةالـ

 Covariogramsمنخالل :



)………(IV

للحصولعلىعالقةأبسطقليال،وتكونمفيدةفيموضوعناوذلكمنخاللالعالقةالتالية:
حيث:

تعبرعنالـ Variogram

بالرجوعإليالمعادلة

فمنالواضحمن
التغاير،ومن

 يمكنناالحصولعلىالعالقةالتاليةلجميعقيم

كيفيةربطالـ CovariogramبالـVariogramوذلكأليعمليةثابتة
يمكنالحصولعلىالمعادلةالتاليةبداللةالتباين

:

وبالتاليفإنالتباينسيصبحمعلمةهامةلتقديرجميعنماذج،Variogramsومعذلكعلىافتراض
أن

فإنذلكيترتبعلىالمعادلة

منحيثالمبدأيمكنالحصولعلى

من

.
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حيث

،لذلك

وكذلكيمكنالحصولعلىالعالقةالتالية :
)
حيثأن

(

.

من المالحظ أن المعلومات الالزمة لرسم 

مقابل  هي قريبة جداً من المعلومات

الخاصةبـ ،ACFوفيالواقعالمعلوماتستكونهينفسهاإذاتمتقدير 
ولكنالـ Variogram

تُقدرمباشرةمنخاللتربيعالفروق

منقبل 

̂ ،

،وهذايعنيأنه

يمكناالستداللعلىسلوك  Variogramمنخاللسلوك ACFعبرالمعادلة (:)2.4حيثيمكن
ترجمة التناقص الهندسي ( ) Geometric decayلدالة  ACFبأنه يؤدي لتعرج هندسي
( )Geometric ascentلـلـ،Variogramوكذلكتناقصالهايبربوليك()Hyperbolic decayلدالة
ACFيؤديلتعرجهايبربوليك( )Hyperbolic ascentلـلـ .)Lildholdt, 2000(، Variogram
لتوضيح فكرة رسم  Variogramسوف نستعرض األشكال البيانية التالية من خالل شكل
رقم(.)2.5
شكل ( :)2.5رسم ممهد لـ Variogramلسالسل زمنية مولدة
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الشكل()2.5يوضحرسمالـ Variogramلبياناتسالسلزمنيةمولدة،نالحظالتعرجالحاد
لسلسلةالذاكرةالقصيرةالمتمثلةفيالجزءالعلويللشكلعبرنموذج)،AR(1والتعرجالبطيءجداً
لسلسلة الذاكرة الطويلة الممثل من خالل النموذج الثاني ) ARFIMA(0,0.3,0في الجزء السفلي
للشكلرقم( ،)2.5مرةأخرىهذهالنوعيةمناألشكالالبيانيةتتطلبالكثيرمنالمشاهداتلتظهر
الفروقاتبينالذاكرةالقصيرة/الطويلةالتيتتميزبهاالسالسلالزمنية.
4.1.1

رسم دالة الكثافة الطيفية ()Spectral Density Function Plot
تعريف مجال الترددات لدالة الكثافة الطيفية للذاكرة الطويلة تنص على أنه غير محدود

()unboundedعندتردداتمعينة لـ فيالفترة 

،وينعكسالثباتفيدالةالكثافةالطيفية

منخاللالتركيزالعالينسبياًلتجمعالكتلةحولترددالصفر ( Lobato and Robinson, 1997
) .
شكل ( :)2.6رسم دالة الكثافة الطيفية لبيانات سلسلة زمنية ذات ذاكرة طويلة





كما نالحظ من خالل الشكل ( )2.6أن دالة الكثافة الطيفية -للسلسة الزمنية التي تتميز
بخاصية الذاكرة الطويلة   -تتناقص تدريجيا وتقترب من الصفر بسرعة حيث تتمركز أغلب البيانات
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حول الصفر ،وفي هذه الحالة يمكننا االعتماد في التحليل على البيانات األصلية للحصول على
النموذجالمطلوب،دونالتطرقألخذالفروقاألولىللسلسلةالزمنيةبغيةتسكينهاقبلالخوضفي
مجالالتكامالتالكسريةكماتتطلبأغلبالحاالت(عبداهلل .)4111،
4.1.1

رسم دالة الـ )Periodogram Plot ( Periodogram
" "THE PERIODOGRAMهوتقديرللكثافةالطيفية،وقدتمصياغةهذاالمصطلحمن

قبل آرثر شوستر في عام   ،)Arthur Schuster( 1191لذلك يمكننا اعتبار أن الشكل البياني
لـدالة  Periodogramللسالسلالزمنيةذاتالذاكرةالطويلةمشابهةجداً للشكلالبيانيلدالةالكثافة
الطيفيةالذييخصنفسالحالةمنحيثتمركزأغلبالبياناتحولنقطةاألصل"الصفر"كماهو
موضحفيالشكلالتوضيحيرقم(.)2.7
شكل ( :)2.7رسم دالة الـ  Periodogramلبيانات سلسلة زمنية ذات ذاكرة طويلة

4.2

ثانياً :التحقق من خاصية الذاكرة الطويلة باستخدام االختبارات اإلحصائية.
يعتبرمعاملهورست()Hurst exponentوالذييرمزلهعادةًبالرمز()Hمقياساًللذاكرة

طويلةاألمدللسالسلالزمنية،وذلكمنخاللمايتعلقباالرتباطاتالذاتيةللسلسلةالزمنية ،ويأخذ
32

هذا المعامل العديد من المسميات كما جاءت في أغلب الدراسات مثل  :معلمة التشابه الذاتي
 /أو شدة االعتمادية طويلة المدى Long-Range Dependence
فيالسلسلةالزمنية ،ولقدتماقتراحالعديدمنالمقدراتلمعاملهورستلتحليل

في

السالسل الزمنية من خالل عدة دراسات نذكر منهاSun, et ( ،)Sheng et al., 2011( :
 ،(Taqqu, et al.,1995)  )al.,2007و (  )Chen et al., 2010وتعتبر هذه األساليب في
للسالسلالزمنية،وفيمايلينستعرضعدد

االساسمفيدةكأدواتتشخيصبسيطةلقياس

منهذه األساليبالتيمنخاللهايمكنتقديرمعاملهورست( )Hالذي بدورهيحددظاهرةالذاكرة
الطويلةلبياناتالسلسلةالزمنية.
4.2.0

تحليل ) R/S Analysis ( R/S
"أدخل)) Hurst,1951إحصائية تسمح باكتشاف وجود ظاهرة الذاكرة الطويلة(ارتباطات في

المدىالطويل) ،تسمى هذه اإلحصائية بتحليل،R/Sالتي من خاللها يمكن حساب معامل يسمى
بمعامل هورست()Hurst exponentوالذي يسمح بترتيب السالسل الزمنية بداللة طبيعة ذاكراتها .
تعرف اإلحصائية R/Sعلى أنها المدى ( )Rللمجاميع الجزئية لالنحرافات لسلسلة زمنية عن
المتوسط مقسوما عن انحرافها المعياري)
فإذا كانت السلسلة الزمنية
والتييرمز لها بـ

( .
،والمتوسط ̅ ،فإن اإلحصائيةR/S


حيث :

تكتب على النحو التالي :
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] ) ̅
]) ̅

) ̅

(∑

(

(∑

∑ [
[

 ،والذي

يسمح تحليلR/Sبحساب معامل يسمى بمعامل هورست) (حيث
يعرف بالنسبة بين لوغاريثم قيمة اإلحصائيةR/Sولوغاريتم عدد المشاهدات  :

وقد بين()Hosking,1981و()Lo,1991وجود عالقة قوية بين معامل التفاضل الكسري
لنماذج

ومعامل هورست

السالسلالزمنية بداللة قيم المعامل
 -إذا كان



حيث:

كما يلي :

:ال يوجد ارتباط بين األحداث الماضية والحاضرة،فالسلسلةال

تمثل أي ارتباط في المدى الطويل ،يصبح النموذج
 -إذا كان

،وهذا ما يسمح بتصنيف

وهذا حسب تغير قيم المعامل

يكون



يكون

نموذج

:يكون النموذج

عادي.
نموذجاً مستق اًر بذاكرة

طويلة ،وتكون االرتباطات الذاتية موجبة وتنخفض بتناقص()Hyperbolicallyباتجاه الصفر
(االرتباطات الذاتية موجبة) ،حيث تكون

عندما يرتفع الخطأ ويكون النموذج
االرتباطات قويةكلما اقتربت قيمة من الواحد.
 -إذا كان 

 :يكون النموذج 

يكون 

(االرتباطات الذاتية تتبادل فياإلشارة)،فترات ارتفاع تتبعها فترات انخفاض"(.شكوري،سيدي
محمد،4114-4111،ص-141ص.)149
34



كذلكيمكناعتبارهذهالطريقةوهيطريقةشبهمعلمية منالطرقالمستخدمةفيتقديرمعلمة
التفاضلالكسري ،كماجاءفي ()Sun, 2012و( )Rust, 2007وتندرجتحتالطرق بمرحلتين
التيسنتناولهافيالبند2.6منهذاالفصلعندالحديثعنطرقتقديرنماذج  .ARFIMA
وهذههيالطريقةاألولىالتيتماستخدامهافيالجزءالعمليللدراسةعندتحليلسلسلة()FPI
باستخدامأسلوبARFIMAتحتمسمىتحليل . R/S
4.2.4

طريقة التباين المجمعة ( )Aggregated Variance Method
كما جاء في ( )Sheng et al., 2011فإن ألي سلسلة زمنية 

طولها   ،تم تعريف

السلسلةالمجمعةالمناظرةمنقبل( )Beran,1994كالتالي :
∑

̂

∑
عندما

معالعلمأن:

،و

معلمة القياس (  ،)scale parameterوأن التباين للعينة 
ومتناسباًمع

بسببكبر

،βحيثσهي
̂ يجب أن يكون تقاربي

و ،والنقاطالناتجةيجبأنتشكلخطمستقيمميله : β
،βحيثأن:

β



وبحسابالميل" "تقدرقيمةمعاملهورست ،حيثتكون :
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ثميتممقارنةقيمة معالحاالتالسابقذكرهافيطريقةتحليلR/Sلالستداللعلىوجود
ذاكرةطويلة .
وقداستخدمت هذهالطريقةفيالجانبالعمليللدراسةمنخاللوظيفةاألمر()aggvarFit
في البرنامج اإلحصائي  حيث  يقوم بحساب معامل هورست من خالل التباين المجمع لعملية
ARFIMAللسلسلةالزمنية .
4.2.1

طريقة العزوم ( )Aggregated Absolute Value/Moment Method
طريقة العزوم أو طريقة القيمة المطلقة ( )Taqqu et al., 1995هي مشابهة جداً لطريقة

التباينالمجمعة ،ويتمتقسيمالبياناتبنفسالطريقةكماوردذلكفيالمعادلة( )2.5لتشكيلسلسلة
مجمعة  ،وتم توضيح ذلك من خالل ( )Sheng et al., 2011حيث تقوم هذه الطريقة بحساب
مجموعالقيمالمطلقةلسلسلةمجمعةكالتالي :

|

|∑

وقداستخدمتهذهالطريقةفيالجانبالعمليللدراسةمنخاللوظيفةاألمر()absvalFit
في البرنامج اإلحصائي   ،الذي بدوره يقوم بحساب معامل هورست ( )Hمن العزوم
()Moment=Mللقيمالمطلقةالمجمعةلعملية

،بحيثيكونالعزماألولأي  M = 1

افقمعأسلوبالقيمالمطلقة،والعزمالثاني  M = 2معطريقةالتباينالمجمعة،وذلكمن خالل

يتو
حسابالميل"  "الذييعطىفيهذهالحالةمنخاللالمعادلةالتالية :

والذيبدورهيزودنابتقديرلمعاملهورست  .
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وأخي اًريتممقارنةقيمة معالحاالتالسابقذكرهافيطريقةتحليلR/Sلالستداللعلى
وجودذاكرةطويلة .
4.2.2

طريقة هيجوتشي ( ( Higuchi or Fractal Dimension Method
تقدر طريقة (  )Higuchiمعلمة هورست( )Hللسلسلة الزمنية ذات ( )LRDعلى أساس

نظريةالنمطالهندسيالمتكرركماجاءمنخالل( ،)Higuchi, 1988,1990, 1998حيثيقوم
برنامج  Rمنخاللوظيفةاألمر( )higuchiFitبتطبيق هذهالتقنيةالتيهيبدورهامشابهةجداً
الًمناستخدامالكتللحسابسلسلةمجمعة،تنطويالمهمة
لطريقةالقيمةالمطلقةالسابقشرحها،فبد 
علىحسابطولالمسارومنثمإيجادبعدالنمطالهندسيالمتكرر ،حيثيتمحسابالميل 
ُ
عنطريقأقلمربعتباينمناسبللوغاريثمأطوالالمنحنىالمتوقعة) log(Lعلىالمحورالصادي
مقابللوغاريثمالكتلةلألحجام) (logعلىالمحورالسيني .
وقد بين(2011

al.,

et

 )Shengذلك من خالل أخذ السلسلة الزمنية

،وبناءسلسلةزمنيةجديدة

معرفةكالتالي :


⁄
حيث

يدلعلىدالةأكبرعددصحيح.والطولالطبيعيلمنحنى

يكون 

⁄

|

|
〈 ،حيث 

ثم 

〉

هورست

( .)Sheng et al., 2011

∑
 ،وبحساب الميل

37

⁄
فإن ذلك يوفر تقدي اًر لمعامل

وأخي اًريتممقارنةقيمة معالحاالتالسابقذكرهافيطريقةتحليل

لالستداللعلى

وجودذاكرةطويلة .
بين( )Esposti et al., 2008أنهذهالطريقةمفيدةأيضًا فيحالةالسالسلالزمنية
وقد ّ
غيرالثابتة .
4.2.1

طريقة تباين البواقي ( )Peng or Variance of Residuals Method
اقترحأسلوبتباينالبواقيأوطريقةبينغمنخاللكلمن( Taqqu and Teverovsky,

 ،)1998حيثاعتمدهذااألسلوبعلىتقسيمالسلسلةالزمنيةإلىكتلمنحجم  ،داخلكل
واحدة من هذه الكتل يتم حساب المجاميع الجزئية للسلسلة ومن ثم يتم توفيق الخط المستقيم
)بطريقة المربعاتالصغرىللمجاميعالجزئيةداخلكلكتلة،وحسابتباينالعينةللبواقي

(

( ،)Peng et al., 1994وكماجاءفي( :)Sheng et al., 2011
∑
وبتكرارهذااإلجراءلكلمنالكتل،ومتوسطنتائجتبايناتالعينة،يمكنناالحصولعلىخط
مستقيمميلهيساوي

فيحالتمرسمالنتيجةعلىشكل

مقابل  .

وأخي اًريتممقارنةقيمة معالحاالتالسابقذكرهافيطريقةتحليلR/Sلالستداللعلىوجود
ذاكرةطويلة .
يمكنناتطبيقهذااألسلوبباستخداماألمر()pengFitمنخاللبرنامجالـ  .R
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 4.2.1طريقة الباريودجرام ( The Periodogram and The Boxed or Modified
)Periodogram Method
قام كال من ( )Geweke and Porter-Hudak , 1983و() Hassler, U., 1991
بتعريفطريقةالـ periodogramكالتالي :

|

∑|

حيث  ξتمثل الترددات ( )Frequencyو
()finite varianceالـ

البيانات ،وألي سلسلة ذات تباين محدود

يكونهوتقديرالكثافةالطيفيةلهذهالسلسلة،تكونالعمليةالتيتتميز

بـ()LRDتحتويعلىالـ  periodogramوالذييتناسبمع
الصفر  -حيث 
يحتوي على الميل

لكل قيم 

| | ويقتربمننقطةاألصل -

 ،وبالتالي فإن رسم  log-logلـ 

يجب أن

ويقترب من نقطة األصل ،ويتم مقارنة قيمة  مع الحاالت السابق

ذكرهافيطريقةتحليلR/Sلالستداللعلىوجودذاكرةطويلة .
كما يمكن تعديلطريقة الـ  periodogramباستخدام أسلوب الـ perisogramالمعدلة أو
المصححة()Modifiedللحصولعلىنتائجأفضلفيالتقدير ،ولطريقةالـ perisogramالمعدلة،
يتمتقسيممحورالتردداليصناديق تفصلبينهامسافاتلوغاريتميةمتساوية( logarithmically
 ،)equally spaced boxesويتم تقدير قيم الـ periodogramالموجودة داخل الصندوق
ومتوسطاتهاالمناظرةللترددات .
المعدلةتعمل
بالمقارنةمعأسلوب،periodogramيمكنناالقولأنطريقة ّ periodogram
على تقليلتباينالتقديراتوكذلكالتحيزعندتقديرمعلمةهورست
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 .)Sheng et al., 2011(.

كما يمكن استخدام برنامج  Rلتطبيق  The Periodogram Methodمن خالل
األمر(،)perFitوكذلكتطبيقThe Boxed or Modified Periodogram Methodمنخالل
األمر( .)boxperFit
4.2.1

طريقة مقدر وايتل ( )The Whittle Estimator
منخالل()Taqqu and Teverovsky, 1998استناداًعلى

وتمعرضمقدر
دالة الـ  . periodogram

هذهالطريقةتحتويعلىالدالة :
∫
حيث

هيدالةكثافةالطيفعندالتردد ،وη

هيالـ  periodogramو

هو قيمة  ηالتي تصغر دالة

تمثل متجه من المعلمات غير المعروفة ،فيكون مقدر 
األرجحية المعرفةفيمجالالتردد ،وعند التعاملمع عملياتو

تعتبر η

معروفة وهي التي تعمل على تصغير الدالة ،وفي حال ما تكون
ببساطة المعلمة  أو  الغير 
السلسلة

فإن  ηتشمل أيضاً أجزاء المعامالت غير المعروفة من االنحدار

الذاتيوالمتوسطاتالمتحركة .

بخالف الطرق السابق ذكرها فإن مقدر

ال يعتبر أسلوب بياني ،كما يسمح هذا

األسلوببحسابفتراتالثقة،فهيتقومبتقديرقيم أو جنباًإلىجنبمعفتراتثقتهم،باإلضافة
إلي أن هذا األسلوب يسمح بالتحقق من نماذج 

من ثم يتم تعيين المعلمة

الًمناالنحدارالذاتي ARوالمتوسطاتالمتحركة ،MAوهذه
األمثلالمقررةإليجانبمعامالتك 
الطريقة تسمحأيضاًباستخدام كل المعلومات الطويلة األجل و القصيرة األجل المرتبطة بتصرف السلسلة
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الزمنية ،حيث يتم التقدير في نفس الوقت لمعلمات االنحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة و معامل
التفاضل الكسري،وقدأكدذلكأيضاًمنخالل( .)Sheng et al., 2011
وأخي اًروجبالتنويهإليأنهذهالطريقةتعتبر واحدة منالطرقالمعلمية،كمابين ذلككل
من ( ،)Fox and Taqqu, 1986يمكن تصنيفها أيضاً من الطرق المستخدمة في تقدير معلمة
التفاضلالكسري ويرمزلهافيبعضالدراساتبالرمز ̂  .
جدي اًربالذكرتوضيحأنبرنامجالـ

 يوفراألمرالذيمنخاللهيمكنناتطبيقهذااألسلوب

وهو( .)whittleFit
4.1

نموذج أرفيما ))ARFIMA Model
هي نماذج تم تطويرها من طرف كل من ( Granger and Joyeux,

نماذج 

 )1980و(،)Hosking, 1981وتعتبر امتداداً لنماذج
و

يأخذ معامل التفاضل قيما حقيقية تنحصر بين

عندما

لـ

 ،وتتمثل أهميتها في أنها تسمح بنمذجة

القصيرة األجل للسلسة الزمنية من خالل معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة،

التصرفات
والتصرفاتالطويلة األجل من خالل معلمات التكامل الكسري .
م ن المعروف أن نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية ( ARIMA
)modelيمكنالتعبيرعنهبالصيغةالتالية :
Φ
حيث :

)

∑

(

)
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∑Φ

(

Φ

 Φو

للجزأين 

يمثالن على التوالي كثيري الحدود في

و



للنموذج،وهيذاترتبمنتهية،وتعبر عناالزاحةللخلف :



حيث:

ويعرفهذاالنموذج()ARIMA modelفقطفيحالأخذت قيماًصحيحة .
بينمايمكناعتبارنموذج ARFIMAامتدادًا لنموذج ARIMAعندماتأخذ dقيماً غير
 .

صحيحة،بمايسمحتحقيقخاصيةالذاكرةالطويلةفيحدود


تعريف

علىالنحو التالي :

:يعبرعن النموذج النمطي

Φ
حيث :
Φ

Φو

∑

يمثالن على التوالي كثيري الحدود في



∑
للجزأين

و

علىالترتيب ،ويعتبر مؤثراالزاحةللخلفحيث

للنموذجمنالدرجة و 
.

} { تسمىعمليةفروقكسريةعندماتعبر عنمعاملفروقكسريوتكونمنعكسة
وثابتةفيحالكانتجذوركلمن

تقعخارجدائرةالوحدة،و

Φو

} { عمليةالضجةالبيضاء(،)White Noiseحيث أن :
؛

و
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 .

| | .



 ،والذي يمكن حسابه من خالل المعادلة

يمثل معامل التفاضل الكسري و 

التالية :
) (∑

∑
بحيثيكون :

فإذاكان
ساكنة،ولقيم

| |فإن
،تكونالعملية

) (

∑،وتُ ّعرفالعمليةفيالمعادلة

بأنهاعملية

منعكسة(John and Victoria, ()invertible

 .)2001
بإمكانناتعريف

،بحيثتعبر}

{عنعملية

 .

يمكندراسةالخصائصبافتراضحالةالنموذجعلىالشكل)ARFIMA(0,d,0حيث

،

تعرفدالة االرتباط الذاتيلهاكمايلي:

والتي تكتب بالصيغة التقاربية التالية:
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تتميز بالذاكرة الطويلة عند

جدي اًر بالذكر ،توضيح أن عملية
،والذاكرةالمتوسطةعندما
4.1

 ،والذاكرةالقصيرةعندما

 .

االجراءات األولية المستخدمة في عمليات التقدير لنماذج ARFIMA
قبلالخوضفيأهمالطرقالمستخدمةلتقديرنماذج،ARFIMAنرىمنالمناسبفيهذه

المرحلةمنالدراسةالتعرفعلىكيفيةاشتقاقأهمالمعادالتاألساسيةالتيتعتمدعليهاأغلبطرق
التقديركالتالي:
معرفة في 
العملية } { الُ ّ

تكون مستقرة ومنعكسة 

،وتعرفدالةالكثافةالطيفية

عندما 

لهاكالتالي :
(

)) (
حيث :
تمثلدالةالكثافةالطيفيةللعملية}
كمايمكنمالحظةأن

{ .
 .ω

عندما

باعتبار مجموعة من الترددات التوافقية  ⁄
حجمالعينة،و

حيث

هوالجزءالصحيحمن (  ،)the greatest integer functionوبأخذلوغاريثم

دالةالكثافةالطيفية

( ،و

المقدمةفي(،)4.1واضافة)

في(،)4.1فنحصلعلى :
)

حيث

هو

(

)

(

) ))

(

تعبرعنالـ periodogramتعطىبواسطة :
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((

لكالالطرفين

̂∑

)

̂(

حيث :
{

}

هيدالةتغايرالعينةللعملية

̅

̅

̂

∑

المعرفةفيالمعادلة) .(2.6

وعنداألخذبعيناالعتبارالتردداتالقريبةمنالصفرفقط،فإنالحد)

(

يمكنتجاهله ،ثم

بإعادةكتابةالمعادلة()4.9فيسياقنموذجانحدارخطيبسيطكالتالي :

حيث :
،

 ⁄
) )) ⁄

(

هي معامالت االنحدار ،
((

 ،واألخطاء هي )

)
)

) ،
(
(

(

(

،

متغيرات عشوائية غير

مرتبطة متوسطها يساوي الصفر وتباينها ثابت (،)Geweke and Porter-Hudak , 1983
()Sarker, 2007و(.)Lildholdt, 2000
4.1

طرق تقدير نماذج أرفيما ( )Methods of Estimating ARFIMA Models
باالنتقالإليطرقتقديرنماذجARFIMAفقدتماقتراحالعديدمنهذهالطرقفيالكثير

مندراساتوأدبياتالسالسلالزمنية،ونذكرمنهامايلي :
) (Ooms and Doornik, 1999)، (Beran, 1994) ،(Baillie, 1996و( Baillie et al.,
)1996والغالبيةمنهمأوضحأنهيمكن التمييز بين طريقتين لتقديرنماذج
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:

أوالً:الطرق بمرحلة واحدة(طرق اإلمكان األكبر)( .)One-Step Methods
ثانياً:الطرق بمرحلتين (.)Two-Step Methods
الطرق بمرحلة واحدة )طرق اإلمكان األكبر) ()Maximum Likelihood Methods

.I

تعتبرطرقاإلمكاناألكبرمنبينأكثرالطرقفعاليةلتقديرمعلمةالذاكرةالطويلة،dوتمثل
طرق اإلمكان األكبر الطرق بمرحلة واحدة ،والتي يتم فيها تقدير معامل التفاضل الكسري  dبالموازاة
معمعلمات ARMAللنموذج ARFIMAوتتطلبهذهالطرقأنتكونالسلسلةالزمنيةمستقرةأو
أن يتم تحويلها إلى سلسلة مستقرة ،ومن بين هذه الطرق طريقة اإلمكان األكبر المقترحة من طرف
( ، (Sowell,1994aوالتي تسمح باستخدام كل المعلومات الطويلة األجل والقصيرة األجل المرتبطة
بتصرف السلسلة الزمنية ،ألن في هذه الطريقة يتم التقدير في نفس الوقت لمعلمات االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة ومعامل التفاضل الكسري ،وباإلضافةإليالطريقةالسابقذكرهاوهي The
-

̂  - Whittle Estimatorمنخاللالبند،2.3.13نكتفيبذكرأسماءهذهالطرقأيضاًدون

الخوضبتفاصيلهالعدماستخدامهافيالجزءالعمليللدراسةومنهاأيضاً :
.Maximum Likelihood  Method)MLM( 
.Exact Maximum Likelihood (EML) 
.Modified Profile Likelihood (MPL) 
Conditional Sum of Squares (CSS) 


.
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.II

الطرق بمرحلتين:
في هذه الطرق يتم في المرحلة األولى تقدير معلمة التفاضل الكسري ،وفي المرحلة الثانية يتم

التقدير باالعتماد على الطرق التقليدية للسالسل الزمنية،معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة
للسلسلة المحولة (التي تتميز بتفاضل كسري).

للتمثيل

فيمايلينعرضعدةمقدراتلتقديرالمعلمة ،وباإلضافةإليالطريقةالسابقذكرها –تحليل
وهي طرق شبه
 - R/Sمن خالل البند   ،2.3.7نذكر ببعض من التفصيل الطرق األربعة التالية 
معلمية ،حيث  تم استخدام ثالث طرق منها بالجزء العملي للدراسة ،حيث تعتمد هذه الطرق على
معادالتاالنحدارالمبنيةمنلوغاريتمدالةالكثافةالطيفيةالمعبرعنهافيالمعادلة( .)2.8
Periodogram Estimator ( ̂ ) 4.1.0
هذاأولمقدرنرمزاليهبالرمز ̂ ،وقداقتـرحمـنقبـل (Geweke and Porter-Hudak,
كتقــديرلدالــةالكثافــةالطيفيــةالمعبــرعنهــافــي

)1983حيــثاســتخدمدالــةperiodogram

من بين

المعادلة( ،)2.8وتعتبرطريقة()GPH
الً لتقـدير واختبـار معلمـةالتفاضـل الكسـري للنمـوذج
أكثـر الطـرق اسـتعما 
الطريقة أنه من أجل تكرار يقترب من الصفر ،يمكن تقدير
منخاللالمعادلةرقم

وهو :

حيث:
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،وحيـثتبـين هـذه

باالعتمـاد علـى االنحـدار الخطـيالمقـدم

وتعتبردالةفيحجمالعينة  وتمثلعددمنمشاهداتالسلسلةالزمنيةفي معادلةاالنحدار


وبالرجوعاليالمعادلةرقم

)
) )) ⁄

(

(
((

ويتم تقدير المعلمة بطريقة المربعات الصغرى ( ،)OLSو يعطى ̂ بالعالقة التالية :

])̅

() ̅

] )̅

(∑[

(∑[

̂

و
∑

̅
أنه عندما يكون 

وقد بين 
يكون توزيع المقدر ̂ يتجه نحو التوزيع الطبيعي عندما

،

.

هذههيالطريقةالثانيةالتيتماستخدامهافيالجزءالعمليللدراسةعندتحليلسلسلة()FPI
باستخدامأسلوب ARFIMAتحتمسمىطريقة(.)GPH
4.1.4

̂

Smoothed Periodogram Estimator

بعـدمـاأثبـتكـالًمـن(،)Brockwell and Davis, 1991أندالـةال ـ  periodogram
تعتبرمقـدرغيـرمتسِّـق()inconsistentلدالـةالكثافـةالطيفيـة،اقتـرح
سقوهوالنسخةالممهدةمندالةالـ .periodogram
مقدرمت ِّ
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اسـتخدام

كالتالي:

يجبتعرفدالةالـ  periodogram
بدايةً
ّ
̂∑

)

̂(

حيثأن :
{

}

̅

̅

̂

∑

هيدالةتغايرالعينةللعملية المعرفةفيالمعادلة) .(2.6
هذاالمقدرالثاني ويرمزلهذاالمقدربالرمز ̂ ،وبشكلأكثرتحديدا،يتمالحصولعلى
مقدراالنحدارهذابواسطة دالة الـperiodogramالممهدة( By the smoothed periodogram
 )function with the Parzen lag windowمع نافذة تأخر  Parzenالتي يرمز لها بالرمز
بدالعندالةالكثافةالطيفيةالمعرفةفي(.)2.8وتعرفكمايلي :
̂) (
حيث

∑

هيتأخرنافذة Parzenوتقدمكالتالي :
| |

| |
| |

| |



{

حيثيتمالحصولعلىهذاالمقدرمنخاللتطبيقطريقةالمربعاتالصغرى
تصغر دالة الخسارة للبواقي 
على

و

لنموذج االنحدار

 .
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التي

معتمدًا في األساس

 علىالنحوالواردأعالهونقطةاالقتطاع في

أيضاًيتماختيار

إطار تأخر نافذة  )The truncation point in the Parzen lag window(Parzenتعرف
كالتالي :
 ،
وغالباًماتأخذ القيمة .0.9
حيث تمالتحقيقمناالختيارالمناسبلـ

منقبلكلمن(Geweke, and Porter-

)Hudak ,1983و( .)Reisen, 1994
هذههيالطريقةالثالثة التيتماستخدامهافيالجزءالعمليللدراسةعندتحليلسلسلة()FPI
باستخدامأسلوب ARFIMAتحتمسمى.dSperio
̂

4.1.1

Robinson Estimator

المقدرالثالثنرمزلهبالرمز) ̂ ( هوعبارةعنمقدرالـ GPHبعدتعديالتطفيفةعليه
منخالل،Robinsonحيثأنهينحدر( )regressمن})

( { على )) ⁄

(

( 

لكلقيم 

حيث  هيأقلنقطةاقتطاعوالتيتؤولاليماالنهايةبشكلأكثربطئامنالـ
قام    Robinsonباشتقاق بعض من النتائج التقاربية لـ  ̂ عندما 

 .
،

وأظهرأيضاًأنهذاالمقدرالمتقاربأقلكفاءة منمقدراألرجحيةالعظمىالجاوسي،ويستنداختيارنا
لمدى النطاق الترددي ( )bandwidthوهي هنا 
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على الصيغة المشتقة في ( Robinson,

وهو األمثل بالمفهوم التقاربي ألنه يقلل من متوسط مربعات االخطاء ()MSE
 )1994,p:445
لـ  unloggeperiodogramكماجاءفي( .)Lobato and Robinson, 1999
وتعطىدالةالـ

منخالل :
{
)،وهذه
يجبأنتختاربعناية( need to be chosen appropriately

حيث و

الـ   bandwidthاليمكنحسابهامنالناحيةالعملية،ألنهاتحتاجاليمعرفةالقيمةالحقيقيةلـ ،
ومعذلك،نتجاوزهذهالمشكلةعنطريقاستبدالهذهالمعلمة المجهولةفيالدالة

إماالتقدير ̂ أو ̂ ،منثمنستخدم
عندما

و

التيتحققالشروط

بواسطة

و

،حيثجاءالشرطاألولمنخالل(.)Hurvich et al., 1998
موضوع العديد من الدراسات واألبحاث مثل

يعتبر االختيار األمثل المناسب لـ 

()Hurvich et al., 1998و( .)Hurvich, and Deo, 1999
̂ Robinson's estimator based on the smoothed periodogram

4.1.2

نعرضهذهالطريقة،بدونأيبرهانرياضيلتوضيحفكرتهافقط،فهيبكلبساطةتستخدم
دالةالـ periodogramالممهدةمعنافذةتأخر،Parzenلتحلمحلالـ periodogramفيمقدر
وروبنسون( ̂ ،)The Robinson's Estimatorويتماختيارنقطةاالقتطاعبنفسالطريقةالتي
جاءتعليهفيطريقة

̂ ،وكذلك اختيارعددالمشاهداتفيمعادلةاالنحدارهو أيضابنفس

طريقةاالختيارالتيجاءتفيطريقة ̂ .(Robinson, 1994a).
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8.2

اختبارات االستقرارية (اختبارات جذور الوحدة) Unit Roots Tests
استقرار السالسل الزمنية من المواضيع المهمة في كثير من التطبيقات التي تعتمد بيانات

زمنية مثل االقتصادية والمالية ،وهو موضوع ذو أهمية تطبيقية وحيوية في التحليل القياسي للسالسل
الزمنية ،حيث إن االستدالل للمتغيرات غير المستقرة يعطي نتائج مضللة ،إذ تكون العالقة بين
المتغيرات غير المستقرة ليست حقيقة وانما مضلله وهذا ما يسمى باالنحدار الزائف أو المضلل
(.)Spurious Regression
هناك العديد من الطرق اإلحصائية المستخدمة الختبار االستق اررية وسوف نكتفيبعرضاثنين
فقطحيثتماستخدامهمابالجانبالتطبيقي .
كمابين(نقاروالعواد)2111،أناختبار (Dickey and Fuller )D.Fالبسيط
) (Dickey and Fuller, 1979يعتمد على ثالث معادالت بسيطة تفترض وجود عملية عشوائية
( )Stochastic Processمن نمط انحدارذاتي من المرتبةاألولى ( AR)1هذه المعادالت

هي:

حيثأن :
 :معامل الفروق األولى،

أي:

 :عمليةالضجة البيضاء.White Noise Process
 :تمثل الحد الثابت،
الفرضية التي نختبرها
االختبار

تمثل االتجاه الزمني.
(وجود جذر وحدة أي عدم استقرار) تُقارن إحصائية

مع القيم النظرية التي وضعهاديكي–فوالرفي جدول .
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إن اختبار ديكي –فوالرالبسيط يقتصر على نماذج انحدارذاتي من

المرتبةاألولى (،AR)1

وقد قامديكي–فوالربتوسيع االختبار إلى عمليات االنحدار الذاتي من مرتبة أكبر من(.)1
 4.1.0اختبار ديكي – فوالر الموسع (Augmented Dickey-Fuller Test )ADF
يعتبراختبارجذورالوحدةلديكي–فوالرالموسع()Dickey and Fuller,1981()ADF
منبيناالختباراتالقويةللكشفعناستقرارالسلسلةالزمنية ،وتوزيعاختبارديكيفوالر الموسع
مبني على االفتراضات أن حد الخطأ مستقل إحصائيا ويتضمن ثبات التباين ،لذلك عند استخدام
تبطوأنهيتضمنتباينثابت .
اختبارديكيفوالريجباننتأكدأنحدالخطأغيرمر 
 يسمحهذااالختباربتبيانماإذاكانتالسلسلةمستقرةأمغيرمستقرة،والبد من معالجةكل
سلسلةغيرمستقرة،وذلكبأخذالفروقلمعالجة إذاكانتغيرمستقرة،حيثتؤخذبصيغةالفروق
منالدرجة لجعلهامستقرة،وبذلكنقولعنالسلسلةأنهامتكاملة( )Integratedمنالدرجة ،
ونشيرلهابالرمز

حيث

فيحالةأُخذالتكاملالكسريكماهوالحالفينماذج

 .ARFIMA
منأجلاختبار() ADFيتمالتقديربواسطةطريقةالمربعاتالصغرىللنماذجالثالثةالتالية
بالنسبةلكلمتغيرعلىحدة :
النموذجاألول(:بدون حد ثابت واتجاه زمني) 

∑
النموذجالثاني(:بدون اتجاه زمني)
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∑
النموذجالثالث(:مع حد ثابت واتجاه زمني)

∑
حيث:
 :عمليةالضجة البيضاء.White Noise Process
يقوماختبارADFعلىالفرضيتينالتاليتين :
(وجود جذر وحدة أي عدم استقرار)



(عدموجود جذر وحدة أي استقرار)



عندما تكون (

)مقبولة إحصائيا فان ذلك يدل على عدم االستقرار وأن البياناتتعاني

من الجذر األحادي  ،وقد درس ديكي – فوالر التوزيع االحصائي للمقدر  وهذا باستخدام طريقة
ال للقيمالحرجة
المحاكاةلـ( )Monte - Carloوأعدا جدو ً

̂ أي

ليتممقارنتهامع



المحسوبة،حيث :
̂
̂̂
يتمرفضالفرضيةالعدميةإذاكانتاإلحصائيةالمحسوبةأكبرمنالقيمةالجدولية،أي إذا
كانت

أيعدمقبولالفرضيةالعدمية
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وبالتاليالسلسلةالزمنيةمستقرة .

فهذايعنيقبولالفرضيةالعدمية

أماإذاكانت

،وفيهذهالحالةيوجد

جذوروحدةوبالتاليالسلسلةغيرمستقرة .
 4.1.4اختبار فيليب وبيرون ()Phillips and Perron Test
يسمح اختبار (  )Phillips and Perron,1988بتجاوز مشكلتي االرتباط الذاتي للبواقي
وعدمثباتالتباينللخطأالعشوائيالتييعانيمنها اختبارديكيفوالرالعادي،ويجرى هذااالختبار
فيأربعةمراحل :
 .1التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى للنماذج الثالثة القاعدية الختبار ديكي فوالر
وحساباإلحصائياتالمرافقة.
 .4تقديرالتباينالمسمىبالقصيراألجل
 .1تقديرالمعاملالمصحح

،حيثيمثل الباقيالمقدر.

∑

 المسمىبالتباينطويلاألجل،والمستخرجمنهيكلةالتباينات

المشتركةلبواقيالنماذجالسابقة،حيث:


∑ )

(

∑

من أجل تقدير هذا التباين

∑

الطويلاألجل،منالضروريتعريفعددالتأخي ارت المقدرةبداللةعددالمشاهداتالكلية .
 .2حساباحصائيةفيليبوبيرون(
مع:

̂

):

̂̂

)
√

̂(
̂̂

√



(الذييساويالواد–فيحالالتقاربية-إذاكان يمثلتشويشاًأبيضاً .

ثميتممقارنةهذهاالحصائيةمعالقيمالحرجةلجدول) .(MacKinnon, 1991
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 مراحل بناء نموذج )Model Building Steps( ARFIMA
أصبحمنالمعروفلدىاالحصائيينوالمتخصصينبمجالدراسةالسالسلالزمنيةالحديثة
أنهعندبناءأينموذجيجبأنيمربعدةمراحلمعينة،وفيهذاالقسم منالدراسةنعرضهذه
المراحلوهيالتيتماستخدامهابالجزءالعمليللدراسة  .
8.2

مرحلة التعرف والتقدير()Identification and Estimation
والستخدامتقنياتاالنحداريوجدعدةخطوات

لتحديدوتقديرنموذج

ضرورية للحصول على نموذج  ARFIMAلمجموعة من بيانات السالسل الزمنية
()Hosking,1981و()Brockwell and Davis,1991وهيكمايلي :
بفرضأنالعملية} {كماهيمعروفةفي( .)4.9
حيثأن :



𝛷

،بحيثتكون}
عملية

{تعبرعنعملية

 وكذلك 

.

وكماجاءفيالعديد منالد ارساتمثل( )Reisen et al., 2001عنآلية مرحلةالتعرف
والتقديرعندبناءنموذج ARFIMAكالتالي :
 .1تقدير فينموذج)
 .4حساب

̂

،ويرمزلهذاالتقديربالرمز ̂ .
̂ .
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 .1استخدام منهجية بوكس -جينكنز ،وبالرجوع الي 
أو معيار

،

لتعريف و تقدير المعالم   Θ ,Φمن خالل عملية

فتكون 
 .2حساب

̂
𝛷
̂

 .1تقدير لنموذج 



 .Φ

̂
̂ .

بواسطة 

̂

̂

 .قيمة  ̂ التي تم

الحصولعليهافيهذهالخطوةتكونهيالتقديرالجديدلـ .
 .9تكرارالخطواتمن4حتى،1حتىتتقاربتقديراتالمعالم

𝛷

(.)converge

فيهذهالخوارزمية،لتقدير  نستخدمأساليباالنحداركماتموصفهافيالجزءالسابق(أعاله)،
تجدر اإلشارة  عادة إلى أن تكرار واحد فقط مع الخطوات  1حتى  1تستخدم للحصول على
النموذج) .(Brockwell and Davis,1991
فيمايتعلقبالخطوة1التيتمنقاشهاعلىنطاقواسع،بخصوصالتحيزفيمقدر يمكن
أنيؤديإلىمشكلةفيتحديدمعلماتالذاكرةقصيرةالمدى ،ولقدتم التحقيقفيهذهالقضيةمن
قبل كل من ( )Crato and Ray, 1996( ،)Schmidt and Tschernig,1993وثم من خالل
()Smith et al., 1997و( .)Reisen and Lopes, 1999
 8..2مرحلة التشخيص ( )Diagnostic Checking
يعتمدنموذجالسالسلالزمنيةالذييتماختيارهللتنبؤبالمشاهداتالمستقبليةعلىمجموعة
هامة من الفروض النظرية الخاصة بالعملية العشوائية التي ولدت البيانات والشكل العام للنموذج
المختاروالتغيراتالعشوائية  ،حيثأناجتيازالنموذجلهذهالفروضأوعلىاألقلعدمرفض
مالءمتها للبيانات المدروسة يعطي معناً حقيقياً لمقدرات المعالم وخصائصها اإلحصائية وكذلك
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لالستدالالتاإلحصائيةالمختلفة  ،ومنثمفعلىالمهتمينبدراسةتحليلالسالسلالزمنية  -للخروج
بأفضلنموذجللبياناتموضعالدراسة -ضرورةالتأكدمنمالءمةهذهالفروضواعتبارهاجزءاً ال
يتج أز من التحليل السليم واعطاء ذلك اهتماماً خاصاً ،وتسمى هذه النوعية من الدراسة باألعراف
اإلحصائية بمرحلة تشخيص النموذج والذي يمكن تفسيره كنوع من التوازن بين الفروض النظرية
ومخرجاتالعمليةالتطبيقيةلمرحلةتقديرالمعالماألساسيةالمطلوبةلبناءالنموذج ،وغالباًماتأتيهذه
المرحلةفيمنهجياتالتحليلالحديثللسالسلالزمنيةبعدمرحلةالتعرفعلىالنموذجومرحلةتقدير
المعالمالخاصةبه،وذلكللتأكدمنتوافقالمخرجاتمعالفروضالنظريةأوعلىاألقلعدماظهار
خللواضحفيأيمنهذهالفروض،حيثتُعتبرهذهالمرحلةمنأهموأخطرالمراحلالمتبعةلبناء
النموذج ألنها تعطينا اطمئناناً ملموساً لمالئمة معالم النموذج للفروض اإلحصائية وبالتالي إمكانية
استخدامهافيالتنبؤ(.شعراوي،سميرمصطفى .)4111،
وأهممايعتمدعليهتشخيصالنموذجبصفةعامةهيإجراءالعديدمناالختباراتوالفحوص
التييتممناقشهافياألقسامالتالية .
 4.01.0تحليل السكون ()Stationarity Analysis
منالمعروففيأبجدياتوأدبياتالتحليلالحديثللسالسلالزمنيةأهميةالسكون،ويأتي
ذلكمنخاللفحصتقديراتمعالماالنحدارالذاتيالتييتماعتمادهاللنموذجالمختار -التيتم
الحصول عليها في مرحلة التقدير -للتأكد من تحقيقها الشروط النظرية للسكون ،وهي أن جذور
المعادلةالمميزة

 تقعكلهاخارجدائرةالوحدة،بحيثإذاكانتالقيمةالمطلقةلكلجذر

منهذهالجذورأكبرمنالواحدالصحيحفهذايدلعلىسكونالعمليةالعشوائيةالتيولدتالسلسلة
يبةمنالواحدالصحيحفقديدلهذاعلى

المرصودة،وفيحالكانتالقيمةالمطلقةألحدالجذورقر
ضرورةأخذفروقأخرى(.شعراوي،سميرمصطفى .)4111،
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4.01.4

تحليل االنعكاس ( )Invertibility Analysis
االنعكاس ال يقل أهميةعن السكون لنماذج السالسل الزمنية موضع الدراسة ،ولذلك يجب

فحصالتقديراتالخاصةبمعالمالمتوسطاتالمتحركةللتأكدمنأنها تحققشروطاالنعكاسوهيأن
جذورالمعادلة

 θيجبأنتقعكلهاخارجدائرةالوحدة،بحيثإذاكانتالقيمةالمطلقةلكل

جذرمنهذهالجذورأكبرمنالواحدالصحيحفهذايدلعلىانعكاسالنموذجاألصلي،وفيحال
كانتالقيمةالمطلقةألحدالجذورقريبةمنالواحدالصحيحفقديدلهذاعلىاستخدامفروقغير
ضرورية(.شعراوي،سميرمصطفى.)4111،
4.01.1

تحليل البواقي ( )Residuals Analysis
كماهومعروففيأدبياتالسالسلالزمنيةأناألخطاءالمقدرةأوالبواقي ̂ هيالفرقبين

القيمالمشاهدةللسلسلةالتيتمتحليلها والقيمالمقدرةلهذهالمشاهدات ̂ ،فإذاكانالنموذجالذي
تماختيارهبالفعللعمليةالتنبؤيمثلخصائصالعمليةالعشوائيةالتيولدتبياناتالسلسلةالزمنية
فيجبعلىالبواقيالناتجةمنعمليةالتقديرأنتحققالفروضالنظريةالخاصةبالمتغيراتالعشوائية
أوعلىاألقل يجبأالتظهرأيخللواضحفيهذهالفروضوأهمهاعدموجودارتباطذاتيبين
األخطاءالحقيقية  .
إذاافترضناأن ̂
̂

̂  تمثلالبواقيالناتجةمنتوفيقالنموذجالمختارلعمليةالتنبؤ

وكان هذا النموذج جيداً فان هذه البواقي يجب أال تحتوي أي أنماط أو تحركات منتظمة يمكن
االستفادة منها لتوفيق نموذج أفضل من المختار ،ويجب أنتعكس الخصائص الرئيسية للمتغيرات
العشوائية وهيأنمتوسطهايجبأنيكونصف ًاروتشتتهايجبأنيكونثابتاًباإلضافةإليعدم
وجودارتباطذاتيبينها .
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للتحققمنعدماإلخالل بهذهالخصائصيتم ذلكمنخالل العديدمنالوسائل  والفحوص
االختباريةالتيتندرجتحتتحليلالبواقي،كماسنعرضذلكمنخاللمايلي:
.I

رسم البواقي ()Residuals Plot
"الدراساتالحديثةفيمجالاإلحصاءبصفةعامةوفيمجالالسالسلالزمنيةبصفةخاصة

تعطيأهميةلرسمالبواقيالتقلبأيحالمناألحوالعناالختباراتاالحصائيةبلإنالبعضيرى

أنأهميةمثلهذهالرسومقدتفوقبعضاالختباراتاإلحصائيةفيبعضاألحيان") .شعراوي،سمير
مصطفى،مقدمةفيتحليلالسالسلالزمنية،4111 ،ص .(119
حيث تعتبر الخطوة االولى والهامة في تحليل الب واقي هي رسم الشكل البياني لهذه القيم
كسلسلةزمنيةحيثيخصصالمحوراألفقيعادةللزمنبينمايخصصالمحورالرأسيللبواقي ̂ ،
وهذاالرسمخطوةضروريةاليمكناالستغناءعنهابإجراءالفحوصواالختباراتاإلحصائية،فرسم
البواقييظهرالمالمحاألساسيةللبواقي –مثلاالتجاهالعام،التشتت،والبياناتالشاذة-بشكلقدال
تسطيعاالختباراتاإلحصائيةإظهارهاواكتشافهاوفيحالكانالنموذجالذيتماختيارهجيداً فهذا
يعنيأنهقداستطاع استيعابكلاألنماطوالتحركاتالمنتظمةفيالبياناتتاركاً البواقيخاليةمن
مثلهذهاألنماطوالتحركات،وبذلكتكونالبواقيتشكلمنخاللالرسمالبيانيتأرجحاًبتشتتثابت
حولالصفركخطوسطيوازي محورالوسط،كماانالشكليجبأنيبدوعشوائياً خالياً منأي
معلوماتيمكناالستفادةمنهافيالتنبؤ") .شعراوي،سميرمصطفى . (4111،
.II

فحص دالة االرتباط الذاتي للبواقي ( )ACF of Residuals
عندبناءالنموذجالذيتماعتمادهلعمليةالتنبؤوالتوصلإليأناألخطاء الخاصةبه

تعبرعنمتغيراتعشوائيةبحتةفإنالبواقي ̂ يجبأ نتعكسهذهالحقيقةومنثميجبعلىدالة
االرتباطالذاتيأنتكونخاليةتماماًمنأينت وءات،وذلكألنالنتوءاتالموجودةفيدالةاالرتباط
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الذاتيللبواقيقدتستخدمفيتعديلالنموذجوتحسينه،ويجباالنتباهإليأنهاليمكناالكتفاءبفحص
كلمعالمارتباطذاتيللبواقيعلىحدةمعأ نهيعتبرمؤشرمناسبوضروريلدراسةمالئمةالنموذج
وفروضهوأهمهاعشوائيةالمتغيرات  وذلكلسببين:األولهووجودبعضالصعوباتعندالفجوات
الزمنيةالصغيرةوالتيقدتؤديخطئاًإلياعتبارمعاملارتباطذاتينظريعندفجوةزمنيةصغيرةال
يختلفمعنوياًعنالصفروهوفيحقيقةاألمريختلفمعنوياًعنالصفرإذااستخدمالتبايناألصلي
بدالً من التباين التقريبي 

(  ،)Anderson,1942والسبب الثاني أنه قد توجد بعض النتوءات

خاصةعندالفجواتالزمنيةالكبيرةويظلالنموذجمناسباًحيثإنعشوائيةالمتغيرات التمنعمن
التييمكنبناءعليهاقبولاختالفمعامالت
وجودبعضمعامالتاالرتباطالذاتيالكبيرةفيالعينةو
ً
االرتباطالذاتيالنظريةالمناظرةعنالصفرألنالبواقي  ̂  تظلوكأنهاعينةمرصودةمنعملية
} { ،لهذا من الضروري فحص مالئمة النموذج  بطريقة مختلفة كما سنوضح ذلك من خالل
اختبار)(Ljung-Boxفيالبند التالي(.شعراوي،سميرمصطفى.)4111،
إحصاء بوكس -بيرس المعدل ( ))Modified Box-Pierce(Ljung-Box

.III

قامكل  منبوكسوبيرسبإيجادطريقةمنخاللهايتمفحصفئةمعينةبشكلجماعيمن
معامالتاالرتباطالذاتيللبواقي ̂ بدالًمنفحصكلمعاملارتباطذاتي

̂̂ علىحدة .

وبافت ارض أننا رمزنا ألول  من معامالت االرتباط الذاتي للبواقي بالرموز
̂̂

̂̂

̂ ̂ والمحسوبة من توفيق عملية

لبيانات السلسلة ،

عرفكالتالي :
أثبتبوكسوبيرسأنهإذاكانالنموذجالذيتمتوفيقهمالئماًفإناإلحصاءة التيتُ ّ
̂̂ ∑
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تتبعتقاربياً توزيع

2

 بدرجاتحرية

 ،فإذاكانتبعضمعامالتاالرتباط

الذاتيليستقريبةبالقدرالكافيمنالصفرفإنقيمة تكونكبيرة،وبصفةعامةالنرفضمالئمة
النموذجأوعشوائيةاألخطاءإذاكانتقيمة المحسوبةأقلمنالقيمةالجدولية
2



2



 حيثتعرف

 كمايلي :
  p   ( k  p q )      


2

2

حيثيمثل  مستوىالمعنوية ،واختيارالقيمة تحكميوتقلقوةهذااالختباربزيادةهذهالقيمة،
وتعملاإلحصاءة بشكلجيدإذاكانطولالسلسلةكبي اًر،إالأنتقريبهابواسطةتوزيع

2

 ليس

جيداًإذاكانحجمالعينةصغي اًر .
وقدقدم()Ljung and Box, 1978تعديالًلهذهاإلحصاءة ،وذلكمنقبلكلمنالباحثين
والذيتماستخدامهفيوقتسابقفيفحصمدىمالئمةنماذجالسالسلالزمنيةالخطيةوذلكعن
عرفكالتالي :
طريقحسابمعامالتاالرتباطالذاتيللبواقي،وصيغتهتُ ّ
 k  1, 2,..., m

 ...   ...    0
k

m

2

for some values of k

H :  
:
0
H 

أمامعياراالختبارفهو :


2
) (m  p



2



m

 n (n  2) n kk
k 1

حيث :
يمثلحجمالعينة(عددمشاهداتالسالسلالزمنية) .
يمثلأكبرازاحةلـ

.

عددالمعلماتالمقدرةفيالنموذج .
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) (m

Q



1

0

k

1

̂  يمثلمقدراتمعامالتاالرتباطالذاتيلسلسلةالبواقي
2

ولغرضاالختبارنقارن



معقيمة

) (m  p


لمستوىداللةαفاذاكانت :

)   (m  p
2



د َّل ذلك على عدم رفض 

ومنثمللسلسلة

) (m

Q
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( Identically

)Independent Distributionوبمعنىآخراليوجدهناكتأثيرلـ()Heteroscedasticityوعند
رسممعامالتاالرتباطالذاتيللسلسلة  نجدأنجميعقيمهذهالمعامالتعندالحدودالصفرية،
خرليسلهاقيمتذكروانماصغيرةجداً وقريبةمنالصفر ،أماعنداستخدامهذااالختبار

بمعنىآ
علىالسلسلة

فانغالبيةالنتائجتقومبرفضالفرضية

وقبولالفرضيةالبديلة

والتيتشير

إليوجودتأثيرلـ()Heteroscedasticityوعندرسممعامالتاالرتباطالذاتيللسلسلة

نجدأن

غالبيةقيمهذهالمعامالتخارجالحدودالصفرية،أيبمعنىاخرلهاقيمواضحةومختلفةباختالف
االزاحة،ويمكنتقريبهذه اإلحصاءة بشكلأفضلمناإلحصاءة  بواسطةتوزيع
ويعتمدهذاالتقريبعلىأنالتباين

يعتبرتقريبياًأقربلتباين

) (m  p
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، 

̂̂ منالقيمة خاصة

فيحالةالعيناتالصغيرة(.شعراوي،سميرمصطفى .)4111،
.IV

فحص نموذج الفروق األولى للبواقي.
إذاكانتالمتغيراتالعشوائية  تتبعتغيراتعشوائيةبحتة،فتكونالفروقاألولىللبواقي

كالتالي :

وتكون  تتبعنموذجمتوسطاتمتحركةمنالرتبةاألولىبمعلمة
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 .θ

ومنثميمكنايجادمعاملاالرتبا طالذاتيعندالفجوةالزمنيةاألولىلسلسلةالفروق كما
يلي:

ومن ثم يمكن استغالل هذه الخصائص في اختبار عشوائية المتغيرات  وذلك بنمذجة
سلسلةالفروقاألولىللبواقي ̂  ،إذاكانالنموذجالمالئملهذهالبياناتهونموذج
التختلفمعنوياًعنالواحدالصحيح -أيأن
األولى ال يختلف معنوياً عن 

بمعلمة

 – θومعاملارتباطذاتيعندالفجوةالزمنية

يمكن القول بأن المتغيرات   تتبع متغيرات عشوائية بحتة.

(شعراوي،سميرمصطفى .)4111،
 8...مرحلة التنبؤ ()The Prediction
التنبؤهوالمرحلةاألخيرةمنمراحلالتحليلالحديثللسالسلالزمنيةوأنهاليمكناالنتقال
إلي هذه المرحلة إال بعد االنته اء من اجراء جميع الفحوص واالختبارات اإلحصائية الضرورية
لتشخيصالنموذجالذيتماختياره،حيثتمثل هذه المرحلة التطبيق العملي للنموذج المقترح منخالل
الحصول على القيم المتوقعةللسلسلةمحل الدراسة،كماالحظناأيضاً منخاللالعديدمنالمراجع
والدراسات ،أناالهتمام اليقتصرفيمجاالتاالحصاءبصفةعامةوفي مجالالسالسلالزمنية
وا نما يمتد هذا االهتمام ليشمل بناء
بصفة خاصةعلى إيجاد تنبؤات النقطة للمشاهدات المستقبلية 
فتراتالثقةلهذهالمشاهدات(بري .)4114،
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 4.04معايير التقييم ( )Evaluation Criteria
هناكنماذجمختلفةالدقة يمكنأنتوفقفيتحليلالسالسلالزمنية،واناختيارالنموذج
األفضل ليست بالمهمة البسيطة لذا فقد وضعت عدة معايير لمقارنة النماذج واختيار رتبها ،وتأتي
أهميةاختياررتبةالنموذجفيكونأناختياررتبةأدنىمنالرتبةالفعليةيؤديإليعدماالتساق
()Inconsistentل معلماتالنموذجبينمايؤدياختياررتبةأعلىمنالرتبةالفعليةإليزيادةتباين
النموذج،وهذايؤديإليفقدانالدقةبسببالزيادةفيعددمعلماتالنموذج( .)Akiake,1970
،والتـي

فيمايليسنعرضالمعاييرالمستخدمةفـياختيـاررتبـةنمـوذج
تماستخدامهافيالتحليلالعمليللدراسة .

 4.04.0جذر متوسط مربعات األخطاء (The Root of Mean Squared Error )RMSE
ويعرفكالتالي :
̂

∑ √

∑ √

R

منأهمالمراحل

حيثيعتبرهذاالمعيارمنأهمالمعاييرالتيتقيسدقةالتنبؤللنماذج،حيثتعتبر
نبؤات المستقبلية  ،وبصفة عامة يمتاز هذا المقياسعن غيره بسهولة
في تقييم النماذج ألغراض الت 
خصائصهاإلحصائية.
 4.04.4معيار معلومة اكياكي )Akaike Information Criterion (AIC
حمعياراسمياًاختصربـAIC
هذهالطريقةاقترحهاالعالمAkaikeفيعام1931إذاقتر
اً
ويعرف :
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فاذاكانالنموذجبمعلمات Mوفقالبيانات،تكونصيغةالمعيار  AICبداللةمقدارتباينالخطأ
كمايلي :

 2
AIC (M )  n Ln   a   2 M
 
إذأن :


تمثلالعددالكليلمعلماتالنموذج.

 عددالمشاهدات .
̂ مقدرتباينالخطأ،ويحسبكالتالي :
⁄

̂

̂

∑



 4.04.1معيار معلومة بيز )Bayesian Information Criterion (BIC
اقترح من قبل كل من ( )Schwarz, 1978و ) (Akaike, 1979وقام الباحثان بتطوير
المعيارAICإليالمعيارالجديدالذيسميبمعيارمعلومةبيز)(BICوصيغتههي:
)
] ⁄

̂̂(
[

)

(

̂

وبعداهمالبعضالحدوديمكنكتابتهبالصيغةالتالية :



 2
BIC (M )  n Ln   a   M Ln  N
 

حيث أن :و :عددمشاهداتالسلسلةوالعددالكليلمعلماتالنموذجعلىالتوالي .
̂ مقدرتباينالخطأ .
66





اتالمعالمللنماذجوبناءعليهايتم
ُيستخدمهذانالمعيارانAICوBICللمفاضلةبينتقدير
ً

فإن النموذج األفضل هو
اختيار النموذج األفضل ،ووفق هذه المعايير الثالثة التي تم عرضهاّ  ،
النموذجالذييحققأقلقيمة،وفقكلمعيارعلىحده.
ّ
 4.01الخالصة ()The Summary
تناولنافيهذاالفصلالجوانبالمختلفةلمفهومالسالسلالزمنيةذاتالذاكرةالطويلة،وذلك
منخاللكيفيةالتحققمنوجودذاكرةطويلة،باستخدامالعديدمنالطرقأوالً:طرقالتحققالبياني
مثل :رسم دالة االرتباط الذاتي ،رسم  ،R/Sرسم التباين ،رسم  ،Variogramرسم دالة الكثافة
الطيفية،وأخي اًررسمدالةالباريودجرام،وثانياً:طرقحسابيةمثل:تحليل،R/Sطريقةالتباينالمجمعة،
طريقةهيجوتشي ،طريقةتباينالبواقي ،طريقةالباريودجرام،وأخي اًرطريقةمقدروايتل،
طريقةالعزوم  ،
حيثتمعرضالجانبالنظريلكل هذهالطرق،وكيفيةتقديرهالمعاملهورست ،الذيبدورهيعتبر
مقياساً للذاكرةالطويلة،تم أيضاً تمعرضنموذج ARFIMAمنخاللتعريفه،وذكرالعديدمن
طرقتقديرمعلمةالتفاضلالكسري ،وارتباطهابمعاملهورست ،وقد تمالتركيزعلىالطرق

بمرحلتين التيتعتبرمنأكثرالطرقاستخداماً،حيثتقومهذهالطرقبالمرحلةاألولىبتقديرمعلمة
التفاضل الكسري   ،وفي المرحلة الثانية تعمل على تقدير معلمات االنحدار الذاتي والمتوسطات
المتحركة باالعتماد على الطرق التقليدية للسالسل الزمنية ،ومنهاPeriodogram Estimator  :
̂ ̂ ) ،
،

،Smoothed Periodogram Estimator

̂

Robinson Estimator

̂  ،Robinson's estimator based on the smoothed Periodogramوأيضاً

عرضنا اختباراتاالستق اررية(اختباراتجذورالوحدة) مثل:اختبارديكي – فوالر الموسع ،ADF
واختبارفيليب وبيرون،PPوأخي اًرتمعرض مراحلبناءنموذج ،ARFIMAوتطرقنالعرضثالثة
منمعاييرالتقييمالمستخدمةللمفاضلةبينالنماذج .BIC،AIC،RMSE
67

الفصل الثالث
حتيليل الييانا

ومناقشة النتائج
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1.0

المقدمة The Introduction
يحتوي هذا الفصل كافة المجريات العملية لتحليل السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية

األساسية ( )FPIالتابعة لألمم المتحدة  -عينة البحث  -الخاصة بتطبيق منهجية ،ARFIMA
كأسلوبجديديساهمفيتحل يلالسلسلةالزمنيةوالتعرفعلىنوعيةالذاكرةالخاصةبها،ومنثمبناء
نموذج إ حصائي دقيق في تنبؤاته المستقبلية ،خاصة بعد فشل أسلوب ( )ARIMAفي التوصل
لنموذجيتجاوزكلاالختباراتوالفحوصالتشخيصيةالالزمةللفروضاإلحصائية .
إذيشتملعلىجميعالبياناتوتحليلهاباستخدامالبرنامجاالحصائيR v.3.0.2ففيالبدايـة
ســنعملعلــىفحــصواختبــاروجــودالــذاكرةالطويلــةللسلســلةالزمنيــة()FPIعــنطريــقتقــديرمعامــل
هورســتبياني ـاًواختباري ـاًبع ــدةأســاليبمختلفــة،ومــنث ــممرحلــةالتعــرفوتقــديرنم ــوذجARFIMA
الخاصبسلسلة()FPIذاتالذاكرةالطويلة حيثسنقدرقيمةالفرقالكسـريبعـدةأسـاليبمختلفـةمـن
خاللايجادتوليفةمننماذج ARFIMAوالمفاضلةبينهمباستخدامالمعاييراالحصـائيةالمخصصـة
لذلك ،وتأتيمرحلةتشخيصالنموذجالمالئمللسلسلةباستخداممايلزممناألساليباالحصائيةلعمـل
ذل ـ ـ ــك،وأخيـ ـ ـ ـ اًرت ـ ـ ــأتيمرحل ـ ـ ــةالت نب ـ ـ ــؤبق ـ ـ ــيمالسلس ـ ـ ــلةالزمني ـ ـ ــة()FPIم ـ ـ ــنخ ـ ـ ــاللأفض ـ ـ ــلنم ـ ـ ــوذج
) ARFIMA(p,d,qالذيتماعتمادهبعدتجاوزكلاالختباراتوالفروضاإلحصائية .
1.4

جمع البيانات Data Collection
تمالحصولعلىبياناتالدراسةمنمصادرغيرمباشرة -ثان وية،-ومنمزاياهذاالنوعمن

تم االعتماد على البيانات المتوفرة من خالل الموقع
المصادر ،توفير ال وقت والجهد والمال ،حيث ّ
الرسميلمنظمةاألغذيةوالزراعة(الفاو)التابعةلألممالمتحدةوالتيتتعلقبأسعاراألغذيةاألساسية
الذييعبِّرعنالمتوسطالمرجحأل سعارخمسسلعأساسيةوهي:أسعاراللحوم،
العالمية( )FPIو
ُ
أسعار منتجات األلبان ،أسعار الحبوب ،أسعار الزيوت والدهون ،أسعار السكر ،حيث تعتبر هذه
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السلسلة الزمنية الشهرية المتوفرة منذ شهر يناير  1991حتى يوليو  4111مؤش اًر عالمياً ألسعار
األغذيةاألساسيةيمكناالعتمادعليهافيشتىالمجاالتالعلمية .
1.1

خصائص السلسلة الزمنية ()FPI
جدول رقم ( :)3.1البيانات الوصفية لمؤشر أسعار األغذية ()FPI
اإلحصاءات

القيمة

عددالقيم 

 411

اقلقيمة 

$ 11.1

المتوسط 

 $ 114.1

الوسيط 

 $ 112.1

اكبرقيمة 

 $ 421.4

االلتواء 

 1.11

التفلطح 

 - 1.199

الجدول رقم (ُ )3.1يمكننا من أخذ فكرة سريعة وأولية عن السلسلة الزمنية ( )FPIموضع
الدراسة ،حيث  نالحظ من خالل الجدول رقم ( )3.1أن أقل قيمة لمؤشر أسعار األغذية األساسية
تعادل11.1دوالروقدجاءتهذهالقيمةلمرةواحدةفيشهرمايو 4114/1ولمتتكررعبرالسلسلة،
كذلكنالحظأنأعلىقيمةسجلت 421.4دوالر،كمانالحظ أنقيمةالمتوسطالحسابيأكبرمن
قيمة الوسيط ،وهذا مؤشر على عدم اعتدالية توزيع البيانات ،ونستنتج أيضاً أن منحنى التوزيع له
طرف على يمين مركز التوزيع أطول من الطرف األيسر  ،ويسمى ملتوي لليمين أو أن له التواء
موجب،كذلكنالحظأنالتوزيعيعتبرمفلطحاًحيثحققمعاملالتفلطحالقيمة– 1.199وهيأقل
من1مقارنةمعحالةالتوزيعاالعتدالي .
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1.2

وصف سلسلة ( )FPIمن حيث االستقرار
شكل رقم ( :)3.1السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية ()FPI
Food Price Index



200



FPIt



150



2015

100


2010

2000

2005

1995

1990

Date

من أجل وصف السلسلة الزمنية ( )FPIيتم رسم مشاهداتها للتعرفعلى السكون واالتجاه
العاملهـا،والشكـلرقم( )3.1يمثلرسمالسلسلةالزمنيةقيدالدراسة،والواضحمنرسمالشكلالبياني
للسلسلة الزمنية نفترض أن السلسلة غير مستقرة ،ومن خالل رسم  ACFنالحظ أنها تأخذ شكل
الذاكرةالطويلة،حيثأنهناكارتباطاتمعنويةبينالمشاهداتالمنفصلةلمدة طويلةمنالزمن،
وايضامنخصائصالسالسلالزمنيةذاتالذاكرةالطويلةأندالةاالرتباطالذاتيلهاتتناقصبشكل
تدريجي بطيء ( )hyperbolicallyحتى تصل الى الصفر ،وفي هذه الحالة يفضل أخذ الفروق
الكسريةللتسكينومنثمبناءنموذج.ARFIMA
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شكل رقم ( :)3.2دالة االرتباط الذاتي( )ACFللسلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية()FPI
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منخاللالشكلرقم()3.2يظهررسمدالةاالرتباطالذاتيللسلسلةالزمنيةألسعاراألغذية
األساسية (، )FPIنالحظوجودتناقصبطيءلدالةاالرتباطالذاتيمعمالحظةوجودتركيزنسبي
للكتلعندأعلىقطع،وهومايقترحعليناوجودنموذجذوذاكرةطويلة .
1.1

اختبارات وجود الذاكرة الطويلة
كما ذكرنا ذلك من خالل الفصل الثاني أن هناك العديد من االختبارات االحصائية واألدوات

البسيطة(كالرسومالبيانية) الختباروجودذاكرةطويلة تماعتمادهافيأغلبالدراساتوأدبياتالتحليل
الحديثللسالسلالزمنية،التيمنخاللهاتعطيمؤش اًر لوجودذاكرةطويلة،ففيهذاالقسم،أوالً:
سوفنقدمأربعةمنهذهاألشكالالبيانيةللسلسلةالزمنية لمؤشر أسعاراألغذيةاألساسية (،)FPI
باإلضافةاليالشكلالسابقرقم( )3.2لدالةاالرتباطالذاتي،ثانياً:نوجدعددآخرمناالختبارات
االحصائيةالتيبدورهاتحسمأمروجودالذاكرةالطويلة.
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 األشكال البيانية للسلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية األساسية()FPI
نتعرفعلىالعديدمناألشكالالبيانيةالتيمنخاللهاتعطيمؤش اًرلوجودذاكرةطويلة،حيث
يتمعرضهاكالتالي :رسم،R/Sرسمالتباين(،)Variance Plotرسم،Variogramوأخي اًر رسم
دالةالكثافةالطيفية.
 1.1.0رسم ()R/S
وكماذكرناسابقاًمنخاللالفصلالثانيأنهيمكناعتبارميلهذاالخطالمستقيمفيالشكل
رقم()3.3كمقياسللتفريقبينعملياتالذاكرةالقصيرة/الطويلة،حيثأنمعظم عملياتالذاكرة
1
1
القصيرةيتجهفيهاهذاالميلنحو  ،بينمافيعملياتالذاكرةالطويلةفانهذاالميليكونأكبر
2
2



شكل رقم ( :)3.3رسم  R/Sللسلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية األساسية ()FPI
R/S M ethod
H = 0.9503



1.5

]levels = 50 | minnpts = 3 | cut.off = 10^[0.7, 2.5

0.5

Method: 1:aggvar | 2:diffvar | 3:absval | 4:higuchi | 5:peng | 6:rs | 7:per

1.0



0.0



)log10(r/s



2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

)log10(k

)log10(d

منخاللالشكلرقم()3.3يظهررسمR/Sللسلسلةالزمنيةلمؤشرأسعاراألغذيةاألساسية
( )FPIوكذلكيوضحقيمة التي يتمحسابهامتزامنةمعالرسمالبيانيباستخدامبرنامج Rوالتي
تعبرعنميلالخطالمستقيم ،حيث منالواضحأنالميلالمقدرأعلىمن،0.5ممايؤشرعلى
وجودذاكرةطويلة .
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 1.1.4رسم التباين ( )Variance Plot
شكل رقم ( :)3.4رسم التباين للسلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية األساسية (slope=-0.199 ،)FPI

7
6
5

)Ln (Variance

4
3

3

4

1

2

0

)Ln(n

منخاللالشكلرقم ()3.4يظهررسمالتباين للسلسلةالزمنيةألسعاراألغذيةاألساسية (،)FPI
وكذلكيبينميلالخطالمستقيم( )slope = - 0.199الذييمحسابهمتزامناً معإعدادالرسمةمن
خاللبرنامج،Rحيثنالحظأنالميلالمقدرأعلىمن ،-1ممايشيرعلىوجودذاكرةطويلة .

 1.1.1رسم ()Variogram

2

شكل رقم ( :)3.5رسم  Variogramللسلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية األساسية ()FPI






وجبالتنويهأنهذهالرسمةتمالحصولعليهامنخاللبرنامج( .)GSLIB software

2
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منرسم Variogramللسلسةالزمنيةفيالشكلرقم( )3.5نالحظالتعرجالبطيءوالممهد
معالمنحنىممايشيرلوجودسلسلةذاتذاكرةطويلة،وأيضاً نالحظانالخطالبيانيممهدغير
متعرج،وهذايتوافقتماماًمعالجانبالنظريالذيتماستعراضهمنخاللالفصلالثاني.
 1.1.2رسم دالة الكثافة الطيفية
كذلك م ن خالل دالة الكثافة الطيفية نستطيع التحقق من وجود الذاكرة الطويلة من خالل
التركيزالنسبيللتكتالتحولالصفر(.)Labato,1997
شكلرقم() 3.6يظهركثافةاالحتمالللسلسلةالزمنيةلمؤشرأسعاراألغذيةاألساسيةمعتكتلحول
الصفروهومايشيراليوجودذاكرةطويلة .
شكل رقم ) :(3.6دالة الكثافة الطيفية للسلسلة الزمنية ألسعار األغذية األساسية ()FPI

Spectrum of FPI
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االختبارات اإلحصائية للتحقق من وجود ذاكرة طويلة

1.1

نكتفي في هذا البند بعرض نتائج أربعة من االختبارات االحصائية تسمح باكتشاف وجود
ظاهرة الذاكرة الطويلة للسالسلالزمنية،التي من خاللها يمكن حساب معامل يسمى بمعامل هورست
والذي يسمح بترتيب السالسل الزمنية بداللة طبيعة
( )Hurst exponentويرمز له بالرمز ( )H
كمابيناذلكمنخاللالفصلالثاني .
ّ
ذاكراتها
جدول رقم ( :)3.2نتائج االختبارات االحصائية لتقدير معامل هورست ( )Hلسلسة ()FPI
Higuchi

Moment

Aggregated

Method

Method

Variance Method

H=0.901

H= 0.84

H = 0.745

Slope = -1.1

Slope = -0.16

Slope = -0.51

R/S
Method

H=0.9503



تمعرضنتائجأربعةاختباراتمختلفةمنخاللالجدولرقم()3.2السابق،حيثنالحظأن
جميعقيمالمعاملHجاءتكلهاأكبرمن 1.1وتقتربمن،1ممايشيراليتحققخاصيةالذاكرة
الطويلةلسلسلةمؤشرأسعاراألغذيةاالساسية( .)FPI
وبناء علىماسبقفي البند،3.5منخاللعرضكالً مناالشكالالبيانيةونتائجاالختبارات
ً
االحصائيةنستنتجأنهيمكناستخدامنموذجالذاكرةالطويلةالذييضمنتقديرالمعلمة dفيحدود
الفترة()1،1.1منخاللنموذج)،ARFIMA(p,d,qلذلكننتقللمرحلةفحصالسكونأواستقرار
السلسلةبيانياوأيضاًمنخاللاختباراتاحصائيةرقمياً .
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1.1

استقرار السلسلة واختبارات جذور الوحدة ( )Unit Root Test
نختبراستقرارالسلسلةالزمنيةبيانياً،ثمحسابياًبواسطةاختباراتجذورالوحدةديكي-فوالر؛

وفيليب – بيرون،للتعرفعلىسكونالسلسلة،فيحالتبينعدمسكونالسلسلة،يجبأننعمل
علىتسكينهامنخاللالطرقالمتاحة .
فيأسلوب ARFIMAيمكنتسكينالسلسلةمنخاللالفروقالكسريةمباشرةومتزامنةمع
مرحل ةالتقديرلمعالمالنموذج،وتعتبرهذهمنمميزاتهذااألسلوبكماسنرىذلكمنخاللالتحليل
فيالبنودالتالية .
 1.1.0أوالً :من خالل رسم سلسلة مؤشر أسعار االغذية االساسية ()FPI
شكل رقم ( :)3.7السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية ()FPI

من الواضح أنه من خالل شكل رقم ( )3.7نالحظ استقرار في السلسلة الزمنية في الفترة
الزمنية 1991حتى 1993م،أمابعدذلكفيبدوأنلألزمةاالقتصاديةالعالميةتأثيرهاعلىاستقرار
السلسلة الزمنية ويبدو ذلك جلياً من خالل الشكل البياني ونالحظ أن السلسلة الزمنية( )FPIمنذ
1993حتى4111مغيرمستقرة .
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 1.1.4ثانياً :من خالل اختبارات جذور الوحدة.
منخاللاختبار (Augmented Dickey–Fuller Test) ADFواختبار(Phillips-
 Perron Test for Unit Roots) PPيمكنفحصاستقرارالسلسلةالزمنيةحيثالفرضيةالعدمية
لوجودجذورالوحدةمقابلالفرضيةالبديلةعدموجودجذورالوحدة،نالحظالنتائجمنخاللجدول
أظهرت وجودجذورالوحدةممايدلعلى
رقم()3.3الختبارADF،PPلمؤشرالسلسلةالزمنية FPI
عدماستقرارالسلسلة .
جدول رقم ( :)3.3نتائج اختبار  PP ،ADFلسلسة FPI
االختبار

القيمة

المعنوية

الحالة

اختبار ديكي – فوالر ()ADF

-2.139

 0.52

غيرمستقرة

اختبار فيليب -بيرون )(PP

-7.17

 0.708

غيرمستقرة

لذلك ننطلق لمرحلة تسكين السلسلة باستخدام عدة أساليب للفروق الكسرية تتوافق مع اسلوب
 .ARFIMA
1.1

تقدير الفرق الكسري ()d
كماذكرناسابقاًمنخاللالفصلالثانيأنهناكعدةطرقلتقديرواختبارالفروقالكسرية،

بعضهامعلميواالخرشبهمعلمي،فيدراستناهذهاعتمدنافيطريقةتقديرناإليجادالفروقالكسرية
علىثالثطرقمنخالل .
 1.1.0اوالً :حساب قيمة معامل هورست  Hمن خالل استخدام طريقة تحليل R/S
حيثتكونقيمةالفرقالكسري .d=H – 0.5
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 1.1.4ثانياً :طريقة (Geweke and Porter-Hudak )GPH
حيثيعتمدالفرقالكسريعلىمعادلةاالنحدار،ويمكنتعديلقيمةالفرقالكسريباستخدام
معلمة .bandwidth
 1.1.1ثالثاً :طريقة ) Reisen (1994أو ()dSperio
لتقديرقيمةالفرقالكسري dأوماتعرفباسمطريقةdSperioكمانرغبباعتمادهفيهذه
الدراسة ،حي ث تعتمد هذه الطريقة على معادلة االنحدار باستخدام Smoothed Periodogram
لتقديردالةالكثافةالطيفية،ويمكنتعديلقيمةالفرقالكسري dباستخداممعلمة bandwidthفي
دالةاالنحدار،ومعلمةbandwidthفي .Parzen window
جدولرقم()3.4يوضحقيمالفروقالكسريةبالطرقالثالث،حيثكانتقيمةالفرقالكسري
منخاللاستخدام تحليل(R/Sمعاملهورست) ،0.4503ومنخاللتقدير،1.914GPHوكانت
قيمةالفرقالكسريمنخاللتقدير1.211dSperioكماهوموضحبالجدولرقم( .)3.4
جدول رقم ( :)3.4نتائج تقديرات الفروق الكسرية  dبالطرق الثالث
Method

)(d

d = H – 0.5 Analysis, R/S

0.4503
0.981851
0.418

)Geweke and Porter-Hudak Estimator for ARFIMA(p,d,q) (GPH
* )Sperio Estimate for ’d’ in ARFIMA(p,d,q) (dSperio

*Exponent of the bandwidth used in the regression equation used =0.3, exponent of the bandwidth used in the regression
equation= 0.72 .

الجداول رقم (  )3.5-3.7وكذلك األشكال البيانية المرافقة لها من رقم ( )3.8-3.10التالية
توضحنتائجاختبار(Augmented Dickey–Fuller Test) ADFواختبار (Phillips-Perron
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أظهرت
بعدأخذالفرقالكسريلمؤشرالسلسلةالزمنية FPIحيث 

 Test for Unit Roots) PP
سكونالسلسلةلجميعطرقالتقديرالمستخدمة .

جدول رقم ( :)3.5نتائج اختبار  PP ،ADFلسلسلة  FPIبعد اجراء الفروق الكسرية عليها باستخدام طريقة R/S
Results of ADF and PP tests for the fractionally difference Food Price Index.
طرق التقدير
تقدير R/S

االختبار

القيمة

المعنوية

الحالة

اختبارديكي–فوالر( )ADF

-4.5736

0.01

مستقرة 

اختبارفيليب-بيرون)(PP

-37.5404

0.01

مستقرة

شكل رقم ( :)3.8السلسلة الزمنية ( )FPIبعد أخذ الفرق الكسري باستخدام تقدير R/S


جدول رقم ( :)3.6نتائج اختبار  PP ،ADFلسلسلة  FPIبعد اجراء الفروق الكسرية عليها باستخدام طريقة . GPH
Results of ADF and PP tests for the fractionally difference Food Price Index.
طرق التقدير
تقدير GPH

االختبار

القيمة

المعنوية

الحالة

اختبارديكي–فوالر( )ADF

-5.9461

0.01

مستقرة 


اختبارفيليب-بيرون)(PP

-17.58

0.01

مستقرة

شكل رقم ( :)3.9السلسلة الزمنية ( )FPIبعد أخذ الفرق الكسري باستخدام تقديرGPH
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جدول رقم ( : )3.7نتائج اختبار  PP ،ADFلسلسلة  FPIبعد اجراء الفروق الكسرية عليها باستخدام طريقة dSperio
Results of ADF and PP tests for the fractionally difference Food Price Index.
طرق التقدير
تقدير dSperio

االختبار

القيمة

المعنوية

الحالة

اختبارديكي–فوالر( )ADF

-4.5306

0.01

مستقرة 

اختبارفيليب-بيرون)(PP

-29.9541

0.01

مستقرة


شكل رقم ( :)3.10السلسلة الزمنية ( )FPIبعد أخذ الفرق الكسري باستخدام تقديرdSperio

1.0

مرحلة التعرف والتقدير للنموذج
جدول رقم ( ) 3.8يوضح تباديل النموذج لكل طريقة من طرق التقدير المستخدمة للفروق

الكسرية،باإلضافةاليقيمالمعالمالمقدرةلكلنموذج،وأيضاتقديرثالثةمنأهمالمعاييراإلحصائية
المعروفة مثل   RMSE ،BIC ،AICلكل نموذج ،والتي تستخدم عادة للمفاضلة بين النماذج
المطروحةبناءعلىأقلقيمةلهذهالمعايير،وكذلكسيتمإدراجمخرجاتنموذج)ARIMA(2,1,2
ً
لمقارنته أيضاً مع نماذج  ،ARFIMAوتجنباً للتكرار فقد تم تثبيت معالم االنحدار الذاتي
والمتوسطاتالمتحركة عندالرتبةالثانية لنموذجأريماالذيتمتسكينالسلسلةالزمنيةلهعندالفروق
األولى،حيثطبقالباحثعلىنفسالتباديلالموجودةبالجدولمنهجيةبوكسوجينكينزلكلنماذج
 ARIMAحتىالرتبةالثانية،وقداكتفىالباحثبعرضمثاالً واحداً الستعراضهذهالخطواتليتم
مقارنتهامعنماذجأرفيماكمايلي .
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جدول رقم ( :)3.8جدول  AIC, BIC and RMSEلنماذج  ARFIMAالمقدرة**

1

الفرق الكسري

النموذج

1

d= 1.21
حسب تقدير
R/S

)(2,d,0

1.14

1.11-

)(2,d,1

1.11

1.11-

1.11-

)1.91  (1,d,0
)1.92 (1,d,1

)(1,d,2

d=1.010
حسب تقدير
GPH

d=1.201
حسب تقدير
dSperio

)(2,d,2
)(1,d,0
)(1,d,1
)(2,d,0
)(0,d,2
)(2,d,1
)(1,d,2
)(2,d,2
)(1,d,0
)(1,d,1
)(2,d,0
)(2,d,1
)(1,d,2
)(2,d,2

1.12
1.12
1.31
1.21
1.41
1.91
1.14
1.99
1.91
1.11
1.9
1.91
1.13

2

2

µ

1.91
1.32

1.19

BIC

AIC

0101.20  1111.21
 1141.19  1119.41

RMSE

* Sig

 1.21
 1.2

0.485
0.538

1.32

 1141.11  1111.99

1.91

 1141.11  1111.94

 1.11

1.94

1.13

1.11

1.12

 1144.13  1112.12

 1.11

1.19-

1.11-

1.11

1.19
1.13
1.14
1.14
1.44
1.11
1.12
1.12
1.91
1.14
1.14
1.99
1.19
1.1

1.421.13
1.49
1.19

1.21
1.13
1.111.19-

1.11
1.14
1.11

1.19
1.11.911.21-

1.121.19
1.11-

1.12
1.11

 1112.2
 1111.99
 1111.49
 1111.94
 1122.11
 1111.92
 1111.11
 1113.19
 1111.9
 1111.11
 1112.39
 1111.29
0111.10
 1111.11

 1143.41
 1129.91
 1129.12
 1121.1
 1111.34
 1111.19
 1111.91
 1119.42
 1119.12
 1119.99
 1119.13
 1141.31
 1141.41
 1141.99

 1.2

0.568
0.761
0.885

 1.13
 1.91
 1.19
 1.11
 1.92
 1.11
 1.13
 1.11
 1.2
 1.2
 1.19
 1.13
 1.13
1.11

إدراج مخرجات نموذج ) ARIMA(2,1,2للمقارنة مع نماذجARFIMA
ARIMA

)(2,1,2

 -0.26

 0.67

*قيمةالداللةالمناظرة الختباربوكسوبيرسالمعدل .

 -0.25  0.71

0

 1555.14  1536.75

3.30

0.936
0.221
0.839
0.948
0.089
0.908
0.903
0.848
1.491
1.211
1.291
1.119
1.121
1.911
 0.46

**تعذربرنامج Rفيتقديرمعالمومخرجاتالنموذجين )ARFIMA(0,d,2حسبتقديركلمنR/S:و .dSperio


مــنالنظــرإلــىالجــدولرقــم()3.8وخاص ـةًلمخرجــاتنمــوذجARFIMAنــرىانأقــلقيمــة
AICهيللنموذج)ARFIMA(1,0.418,2حيثكانتقيمة،AIC = 1503.01بينماكانتأقـل
قيمـة BICهـيللنمـوذج)ARFIMA(1,0.45,0حيـثكانـتقيمـةBIC = 1516.41حيـثيـتم
اسـتخدامهـذانالمعيـارانللمفاضـلةبـينتقـديرمعـالمالنمـاذج،وكانـتأقـلقيمـةRMSEهـيللنمـوذج
)ARFIMA(2,0.418,2حيثكانتقيمة،RMSE = 3.36حيثيعتبرهذاالمعيـارمـنمعـايير
مق ــاييسدق ــةالتنب ــؤللنم ــاذج،ك ــذلكنالح ــظأننم ــوذج)ARIMA(2,1,2حق ــقأق ــلقيم ــةللمعي ــار
RMSEمقارنةًمعنماذجARFIMAحيثبلغت .RMSE= 3.30
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 1.01مرحلة التشخيص
بدايةًوجبالتنبيهأنهذهالدراسةتهتمبالدرجةاألولىبكيفيةاستخدامنماذجARFIMAفي
عمليةالتنبؤبالقيمالمستقبلية،لذلكسيتمالتركيزفيالمفاضلةبينالنماذجعلىهـذااألسـاس،وقـدتـم
إدراجنمـوذجأريمــاكمثــالعلــىمنهجيــةبـوكسوجينكينــزمــنأجــلالمقارنــةفقـطحيــثلــميــتمالتركيــز
عليهـاباإلطــارالنظــريللد ارسـة،وكــذلكنــودأننوضــحنقطـةأخــرىقبــلالخـوضفــيمجــالالتحليــل،
وهــيأنه نــاكالكثيــرمــنالد ارســاتالســابقةوالمشــابهةلهــذاالموضــوعتعتمــدفقــطعلــىمعيــارواحــد
الختيارالنموذجاألمثلالذييمثلالبياناتوذلكتجنباًللتناقضاتالتيبدورهاقدتصعبمناألمور،
ومنأشهرهذهالمعاييرالمستخدمةبش ٍ
ـكلمنفـردهـي،BIA،AICو RMSEلـذلكحرصـنافـيهـذه
الد ارســةعلــىوجــودهــذهالمعــاييرمجتمع ـةًولكــنعلــىأســاسأنالمعيــاريين AICوُ BIAيســتخدما
للمفاضـلةبـينمعــالمالنمـوذجأمـاالمعيــارالثالـثRMSEفهــومتخصـصفـيالمفاضــلةبـينالنمــاذج
اسةمدىقوةهذهالمعايير.

لقياسدقةالتنبؤوهذامايعنيناويعنيالدراسةأكثر،حيثستبينهذهالدر
بناءعلىماسبقمنمخرجاتمرحلـةالتعـرفوالتقـدير يكـونقـدوقـعاالختيـارعلـىطريقتـي
ً
التقــدير(تقــدير،R/Sوتقــدير)dSperioاألولــىوالثالثــة،حيــثكانــتقيمــةالف ـرقالكســريلهمــافــي
حدودالفترة()0،0.5ممـايضـمنلنـانمـوذجARFIMAذوذاكـرةطويلـةكمـابينـتالد ارسـةذلـكفـي
إطارهاالنظري ،وسيتمتجاهلالطريقةالثانيةحسبتقديرGPHبسببإعطائهاتقـدي اًرللفـرقالكسـري
أكبـرمـن 1.1حيـثتخرجنـامــننطـاقمـانركـزعليــهبخصـوصنمـوذجARFIMAالمتميـزبــذاكرة
طويلة،وكذلكنالحظأنالفرقالكسريالناتجعنطريقةتقدير GPHكبير) (0.981بحيثيقتربمن
الواحدالصحيحلذلكأيضاًيمكنتجاهلهوعدمأخذهللمقارنة.
خاللهذهالمرحلةمنالتحليل-أيمرحلةالتشخيص،-بالتأكيدسنعملعلىالمفاضلةبين
فيمابناء علىأقلالمعاييرالمعروضةباإلضافة إلىنموذجآخر
هذهالنماذجالمبدئيةأينماذجأر
ً
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بناء على أنه حقق ثاني أقل قيمة للمعيار
من نماذج أرفيما وهو ) ARFIMA (2,0.45,2وذلك  ً
الخاص بدقة التنبؤ( )RMSE=3.37بفارق ضئيل وكذلك حققت قيمة الداللة اإلحصائية المناظرة
َّ
الختباربوكسوبيرسالمعدل()Ljung-Boxقيمةأعلىمماحققهالنموذجاألدنىلهذاالمعيار،
وهذهنقطةتُوجبعلىاإلحصائيالجيدالتوقفعندهاواعطاءهذاالنموذجحقهفيالمفاضلة،وأخي ًار
سيتمإضافةنموذج) ARIMA(2,1,2معمالحظةأ نهحققأقلقيمةللمعيارالخاصبقياسدقة
التنبؤ()RMSE=3.30مقارنةًمعنماذجأرفيما،حيثذكرناسابقاًأنهتمتثبيتمعلماتنموذجأريما
حتىالرتبةالثانية،واألنتبينلماذاتماختيارهذاالنموذجبالذاتمننماذجأريما،وكأنالمقارنة
أصبحتبين معلمةالفروقالالزمة( )dلثالثة نماذجمعتمدةعلى معيار دقةالتنبؤ  ،RMSEوهذا
جوهرهذهالدراسة ،حيث سيتماختيارالنموذجالذييستطيع أنيحققأفضلالنتائج،عبرفحص
إمكانيةتجاوزهجميعالفروضاإل حصائيةالالزمةمنخاللتشخيصكلنموذجعلىحده .
نالحظ من خالل جدول رقم ( )3.9قيم إحصاء كاي تربيع وقيم  p-valueبين األقواس
الختباربوكس  -بيرس المعدل()Ljung-Boxعندالفجواتالزمنية K=12,24,36والتيتستخدم
فيتشخيصالنموذج،حيثنالحظأنقيمp-valueالمناظرةلهذهالفجواتكبيرةنسبياًأيأكبرمن
،1.11فعند  K=12نجدأنقيمة  pالمناظرةلهذااإلحصاءتساوي ،1.9114 ،1.1212 ،1.2129
 ،0.9136و   0.4552علىالترتيبلكلنموذجعلىحدهمنالنماذجالمختارةللمفاضلة ،وهذايدل
علىوجودنمطعشوائيجماعيفيأول12معاملارتباطذاتيلألخطاء(هذادليلعلىثقتنابتنبؤ
النماذجفيأول14شهر)وبالمثلتدلقيمةp-valueالمناظرةلهذاالمقياسعندK=24علىوجود
نمطعشوائيجماعيفيأول 24معاملارتباطذاتيلألخطاء....،وهكذا ،هذهالمؤشراتمنأهم
المؤشراتعلىمالئمةفروضالنماذجالتيتمتوفيقها .
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اختبار بوكس بيرس المعدل يختبر الفرضية الصفرية التي تنص على أن النموذج مالئم
(عشوائيةاألخطاء )مقابلالفرضيةالبديلةالتيتعنيأنالنموذجغيرمالئمويمكنصياغتهابالشكل
التالي :

حيثنالحظمنخاللقيم لـ p-valueلكلنموذج أنالنماذجالخمسة مالئمة   ولكنعندالتدقيق
والمقارنةبينقيمالـp-valueلكلالنماذجمعاً،نالحظأنالنموذج-ARFIMA(2,0.418,2)-
يحققأعلىقيملـ  ، p-valueوبأخذهذهالمالحظةبعيناالعتبار،كمؤشرعلىأفضليةالنموذج
)  ARFIMA(2,0.418,2علىجميعالنماذجاألخرى،وباالنتباهإلىنموذجأريمانالحظأنهيحقق
أقلقيمللـp-valueوكذلكيحققأيضاًأقلقيمةللداللةالمناظرةالختباربوكسوبيرسالمعدلحيث
بلغت0.46مقارنةًمعالنماذجاألخرى،وهذاأولمؤشرعلىضعفنموذجأريمابالمقارنةمعنماذج
أرفيما.
جدول رقم ( :)3.9قيم إ حصاء كاي تربيع وقيم  p-valueبين األقواس الختبار بوكس بيرس المعدل.

)ARFIMA(1,0.45,0

)ARFIMA(1,0.418,2

)ARFIMA(2,0.418,2

)ARFIMA(2,0.45,2

)ARIMA(2,1,2

Lag 12

Lag 24

Lag 36

11.1191

49.1114

21.4139

()1.2129

()1.4922

()1.4131

2.1923

11.1112

12.1491

()1.1212

()1.9493

()1.2111

1.1299

19.113

11.2119

()1.0104

()1.1101

()1.1212

3.3072

19.1467

31.7073

)(0.9136

)(0.5123

)(0.4813

7.7805

25.4422

37.959

)(0.4552

)(0.185

)(0.2161
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يعرضالجزءاأليسرمنالشكلالرقم )(3.11رسمالبواقيلنماذجARFIMAاألربعةوالذي
يبدوخاليا من األ نماط والتحركات المنتظمة التييمكن أنتستخدم لتحسين النموذج ،حيث نالحظ
تشابهكبيربينرسمالبواقيللنماذجاألربعة حيثتتأرجحالبياناتبشكلعشوائيحولخطالصفر .
أمابخصوصرسمدالةاالرتباطالذاتيللبواقيالم عروضفيالجزءاأليمنمنالشكلنفسه
رقم()3.11للنموذج)ُ ARFIMA(2,0.418,2يبيّنحقيقةمالئمةهذاالنموذجإ لىحد كبير،حيث
يقعكلمعاملارتباطذاتيللبواقيداخلفترةالثقةللعيناتالكبيرة(بينالحدينالعلويوالسفلي)أي
أ نشكلدالةاالرتباطالذاتيللبواقيخاليةمنالنتوءاتوهذادليلأخرعلىأناألخطاء تمثل
تغيراتعشوائيةبحتة()Pure Random Errorأيعمليةتشويشأبيض .
شكل رقم ) :(3.11رسم البواقي للنماذج المقدرة ودالة االرتباط الذاتي لبواقي النماذج المقدرة 

)Estimated ACF for residuals of ARFIMA(1,0.45,0

)plot residuals for ARFIMA(1,0.45,0

0.2

ACF

5

-0.4

-15

0
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Time

)Estimated ACF for residuals of ARFIMA(1,0.418,2

)plot residuals for ARFIMA(1,0.418,2

-0.4 0.2

ACF

5
-15

2010

2005

2000

1995

1990
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Time

)Estimated ACF for residuals of ARFIMA(2,0.418,2

)plot residuals for ARFIMA(2,0.418,2

0.2

ACF

5

-0.4

-15

0

2010

2005

2000

1995

1990

Lag

Time

)Estimated ACF for residuals of ARFIMA(2,0.45,2

)plot residuals for ARFIMA(2,0.45,2

-0.4 0.2

ACF

5
-15
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2010

2005

2000
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1995

1990

res4

4

3

2
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1

0

res3

4

3

2

1

res2

4

3

2

1

0

res1

4

3

2

1

2010

2005

2000

1995

1990

وبالمقارنةمعالنموذجين) ARFIMA(1,0.418,2)،ARFIMA(1,0.45,0واللذينيحتويشكل
دالة االرتباط الذاتي للبواقي لهما على نتوءات ،وهذا أيضاً يأتي لصالح اختيار النموذجين
واالستخدام في المرحلة المقبلة
) ،ARFIMA(2,0.418,2و ) ARFIMA(2,0.45,2لالعتماد 
وهيمرحلةالتنبؤ .
الشكلرقم)  (3.12خاصلنموذجأريما،واضحأنرسم البواقيفيالشكلالعلويللرسمةاليختلف
كثير عننماذجأرفيماكماجاءتفيالشكلالسابقرقم (،)3.11بينمارسمدالةاالرتباطالذاتي
ًاً
لبواقي  نموذج أريما ضعيف بالمقارنة مع نماذج أرفيما الحتوائه على العديد من النتوءات خالل
الفجوات الزمنية األولى (أول  25فجوة) ،وهذا مؤشر آخر يأتي لصالح نماذج أرفيما على حساب

نموذجأريما .
شكل رقم ) :(3.12رسم البواقي لنموذج ) ARIMA(2,1,2ودالة االرتباط الذاتي لبواقيه 

4
0
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2015
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Standardized Residuals



Time

0.05
-0.10



20
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15

ACF of Residuals


5

Lag

0.0 0.4 0.8

P-values

منخاللشكلرقم ()3.13الخاصبنماذجأرفيما،وبفحص اختبار الفروقاألولىللبواقي
الناتجةمنالنماذجالمقترحةاتضحانهاعبارةعننماذج)MA(1وهذامؤش ًارآخرعلىأناألخطاء
20

15

10

5

Number of lags

 تمثل عملية تشويش أبيض أي تغيرات عشوائية بحتة ،حيث تبدو دالة االرتباط الذاتي وكأنها
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تنقطعفجأةبعدالفجوةالزمنيةاألولىبينماتتالشىدالةاالرتباطالجزئيتدريجياً لكلنموذجعلى
.حدة
ARFIMA  دال تي االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي للفروق األولى لبواقي نماذج:(3.13)شكل رقم
PACF for differience of residuals of ARFIMA(1,0.45,0)
0.1

1

2

3

-0.1
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4

0
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-0.1

ACF
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PACF for differience of residuals of ARFIMA(2,0.418,2)
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-0.5

-0.3

-0.1

Partial ACF

0.1

0.1

ACF for differience of residuals of ARFIMA(2,0.418,2)

ACF
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PACF for differience of residuals of ARFIMA(1,0.418,2)

ACF for differience of residuals of ARFIMA(1,0.418,2)
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pacf for difference of residuals of ARFIMA(2,0.45,2)
Partial ACF

0.1
-0.2
-0.5

5

3

Lag

acf for difference of residuals of ARFIMA(2,0.45,2)
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10
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وبذلكتكونهذهجميعاالختباراتالتيأ جريتعلىالبواقيللنماذجالمقترحةجاءتداعمة
 ومتفقةمعالفروضالنظريةالتيتعتمدعليهاالنماذجمماARFIMA(2,0.418,2)لصالحالنموذج
 .يزيدالثقةفيكفاءةهذاالنموذج
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شكل رقم ) : (3.14دال تي االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي للفروق األولى لبواقي نموذج (ARIMA)2,1,2

الشكلرقم ( )3.14يعرضفيجزئهاأليسردالةاالرتباطالذاتيللفروقاألولىلبواقينموذج
كأنهاتنقطعفجأةبعدالفجوةالزمنيةاألولىولكنهاتعودبعدعدةفجوات،

) ARIMA(2,1,2ونالحظ
وكذلكنالحظأنالجزءاأليمنمنالشكلوالذييعبرعندالةاالرتباطالجزئيللفروقاألولىلبواقي
نموذجأريمانفسهالتتالشىتدريجياًكماهوالحالفينماذجأرفيماالسابقةالذكروانماتعودبعدعدة
فترات،هذاالشكلاليعبرب أيحالمناألحوالعننموذجمتوسطاتمتحركةمنالرتبةاألولى
) MA(1كما بينت لنا جميع نماذج ARFIMAوهذا مؤشر آخرعلى ضعفنموذج أريما عند
مقارنتهبنماذجأرفيما ،لذلككلهننتهيفيهذهالمرحلةمنمقارنةنموذجأريمابأينموذجآخرمن
الً -قبل تطبيق
نماذج أرفيما ،وجب التنويه هنا أن الباحث قام بتطبيق منهجية بوكس وجينكينز أو
أسلوب أرفيما  -على السلسلة الزمنية الخاصة بمؤشر أسعار الغذاء ( )FPIوذلك لجميع تباديل
النم وذج حتى الرتبة الثانية  وقد فشلت جميعها في الحصول على نموذج واحد يتجاوز كل هذه
الفحوصواالختبارات،لذلكتمعرضهذاالتحليللنموذجواحدفقطتجنباًللتكرار،ليكونحالةخاصة
تبينمدىضعفأسلوبأريماأمامأسلوبأرفيماخاصةًعندمايتعلقاألمربالسالسلالزمنيةطويلة
المدى،وقدظهرذلكالضعفجلياًعندمقارنة نموذجأريمابجميعنماذجأرفيماحتىالتيفشلتفي
تجاوزبعضاالختباراتوالفحوصكانتأفضلمنه .
لكنهذهالدراسةتعتبرحالةخاصةواليمكنتعميمنتائجهابشكلعام،ولكيتعممالنتائج
فيمثلهكذادراساتيجبالعملعلىدراساتمقارنةخاصةوذلك باستخدامأسلوبالمحاكاةبين
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أسلوب أريما وأسلوب أرفيما  ،وتكون هذه الدراسات شاملة لدراسة جميع نقاط الخالف بحيث تميز
مميزاتوعيوبكلأسلوبعلىحدة،وقدتمذكرذلكمنخاللتوصياتهذهالدراسة .
قبلالدخوللمرحةالتنبؤ،نمهدبشيءمناإليجاز عنأسلوبالدراسةاآلتيفيالتعاملمع
المرحلة األخيرة من مراحل  التحليل الحديث للسالسل الزمنية ،وذلك من خالل ما تم استنتاجه من
مرحلة التشخيص ،حيثتم تفوق نموذج) ARFIMA(2,0.418,2وهو صاحبأصغر RMSE
والتيتعتبرمعيا اًرلمقياسدقةالتنبؤعلىباقيالنماذجالمقترحةبتجاوزكلاالختباراتالتشخيصية
والفحوصالبيانيةالالزمةللفروضالنظرية،وكماذكرناسابقاًعنوجودالكثير منالدراساتفيهذا
المجالتتخذمعيا اًر واحداً  للمفاضلةبينالنماذجالمبدئيةللحصولعلىالنموذجاألمثل وأشهرهذه
المعاييرباإلضافةإلي RMSEهما AICو،BICلذلكسنعمل مقارنةأخيرةبينثالثةنماذجمن
خالل المرحلة المقبلة وهي مرحلة التنبؤ باالعتماد على النماذج التي حققت أقل قيم لهذه المعايير
الثالثة،والنماذجهيARFIMA(2,0.418,2),ARFIMA(1,0.418,2),ARFIMA(1,0.45,0):
1.00

مرحلة التنبؤ
التنبؤهوالمرحلةاألخيرةمنمراحلالتحليلالحديثللسالسلالزمنيةوأنهاليمكناالنتقال

إليهذهالمرحلةإالبعداالنتهاء والتأكدمنإجراءجميعالفحوصواالختباراتاإلحصائيةالضرورية
لتشخيصالنموذجالذياختيرفيالمراحلالسابقة .
في مجال تقويم نماذج   ARFIMAالثالثة في التنبؤ حيث تم استخدام بيانات السلسلة
األصليةمنشهريناير 1991/حتىشهريوليو 4111/م،لتقديرمعالمالنموذجوالتنبؤ بالمشاهدات
العشرالتاليةأيالتنبؤبالمشاهداتمنأغسطس4111/حتىمايو4112/م،ثممقارنةهذهالتنبؤات
بالقيمالفعليةالمرصودة،وتعطيالجداول(  )3.10-3.12التاليةالقيمالفعليةوالتنبؤاتلهاوفتراتالثقة
منخاللعرضالحداألدنىوالحداألعلىلكلفترةثقةعندمستوى .%91
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جدول ( :) 3.10التنبؤ لسعر الغذاء العالمي لـ  01أشهر قادمة باالعتماد على النموذج )ARFIMA(1,0.45,0
الحد االعلى
للفترة 01

الحد االدنى
للفترة 01

األخطاء

التنبؤات

القيم الفعلية

السنة

الشهر

223.3631

196.4890

5.507

210.0070

204.5

2013

Aug

228.5808

190.4188

5.5702

209.2702

203.7

2013

Sep

233.8940

184.5877

2.0826

208.6826

206.6

2013

Oct

239.0336

178.5104

2.5137

208.2137

205.7

2013

Nov

244.9496

173.6484

1.6393

207.8393

206.2

2013

Dec

251.9211

169.1638

4.3403

207.5403

203.2

2014

Jan

256.3591

164.5632

-1.2985

207.3015

208.6

2014

Feb

261.2519

160.8326

-6.6895

207.1105

213.8

2014

Mar

268.6048

157.5691

-4.5421

206.9579

211.5

2014

Apr

 272.6609

154.2615

-3.5641

206.8359

210.4

2014

May

جدول ( :) 3.11التنبؤ لسعر الغذاء العالمي لـ  01أشهر قادمة باالعتماد على النموذج )ARFIMA(1,0.418,2
الحد االعلى
للفترة 01

الحد االدنى
للفترة 01

األخطاء

التنبؤات

القيم الفعلية

السنة

الشهر

222.7455

195.3115

4.8982

209.3982

204.5

2013

Aug

229.3247

189.3305

5.2464

208.9464

203.7

2013

Sep

234.7572

183.7506

1.9856

208.5856

206.6

2013

Oct

240.1661

178.9849

2.5974

208.2974

205.7

2013

Nov

245.1660

173.7691

1.8672

208.0672

206.2

2013

Dec

249.7807

170.7077

4.6831

207.8831

203.2

2014

Jan

254.4208

167.8363

-0.864

207.7360

208.6

2014

Feb

258.8052

164.5893

-6.1816

207.6184

213.8

2014

Mar

264.1848

161.0266

-3.9756

207.5244

211.5

2014

Apr

268.4437

157.3930

-2.9508

207.4492

210.4

2014

May
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جدول ( :)3.12التنبؤ لسعر الغذاء العالمي لـ  01أشهر قادمة باالعتماد على النموذج )ARFIMA(2,0.418,2
الحد االعلى
للفترة 01

الحد االدنى
للفترة 01

األخطاء

التنبؤات

القيم الفعلية

السنة

الشهر

222.7021

196.0100

4.9402

209.4402

204.5

2013

Aug

229.0709

189.5494

5.213

208.9130

203.7

2013

Sep

235.2405

184.2971

1.8921

208.4921

206.6

2013

Oct

240.3126

179.2919

2.456

208.1560

205.7

2013

Nov

245.1034

175.6201

1.6875

207.8875

206.2

2013

Dec

249.8553

171.8170

4.473

207.6730

203.2

2014

Jan

254.6415

168.1229

-1.0985

207.5015

208.6

2014

Feb

259.3875

163.5750

-6.4356

207.3644

213.8

2014

Mar

263.6593

160.6531

-4.2452

207.2548

211.5

2014

Apr

268.0299

157.6361

-3.2328

207.1672

210.4

2014

May

بعــداس ــتخدامالنمــاذجالثالث ــةف ــيالتنبــؤوعرض ــهابالجــداولالثالث ــة()3.10-3.12الس ــابقة،
نالحظأناالختالفاتبسيطةجداًبيننتائجالنماذجالثالثـة،وهـذهالنتيجـةالتـينـودأننوضـحهامـن
ـةلنب ــينلم ــاذايمكــناالعتم ــادعل ــىمعيــارواح ــدفق ــطالختي ــار
خــاللاس ــتخدامناله ــذهالمعــاييرالثالث ـ ُ
النمــوذجكمــافــيأغلــبالد ارســات،ولكــنلمزيـ ٍـدمــنالدقــةفــياالعتمــادعلــىنمــوذجواحــدفقــط،عنــد
النظــرإ لــيفت ـراتالثقــةوعمــلمقارنــةعنــدأولشــهرالختيــارالنمــوذجالــذييحقــقأصــغرفت ـرةثقــة،
نستنتجأنالنموذج)ARFIMA(2,0.418,2هوصاحبأصغرفترةثقـةوبـذلكيكـونهـذاالنمـوذج
ـاءعلــىكــلمــاســبق،لــذلكأخي ـ اًرســيتماختيــارهــذاالنمــوذجكنمــوذجنهــائيللد ارســةيمكــن
األمثــلبنـ ً
االعتمادعليهفيالتنبؤالمستقبليللسلسلةالزمنيةلمؤشرأسعاراألغذيةاألساسية( .)FPI
باالعتمــادعلــىالج ــداولالثالثــة()3.10-3.12ال ســابقة،يمكنن ــاأننالحــظالــيأنالتنبـ ـؤات
تشـ ــيرال ـ ــيانخفـ ــاضأس ـ ــعاراألغذيـ ــةالعالمي ـ ــةفـ ــيالفتـ ـ ـرةالزمنيـ ــةموض ـ ــعالد ارسـ ــةوالمتمثل ـ ــةم ـ ــن
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أغسطس4111/حتىمايو،4112/والشكلرقم()3.15التوضـيحييبـينرسـمالسلسـلةمـعفتـرةالثقـة
للتنبؤاتالناتجةمناستخدامالنموذج ) . ARFIMA(2,0.418,2
شكل رقم ( : )3.15السلسلة الزمنية ( )FPIمع فترة الثقة للتنبؤات الناتجة باالعتماد على النموذج
)ARFIMA(2,0.418,2

Time

جدول (:)3.13التنبؤ لسعر الغذاء العالمي لـ  7أشهر قادمة باالعتماد على النموذج )ARFIMA(2,0.418,2



الحد االعلى للفترة 01

الحد االدنى للفترة 01

التنبؤات

السنة

الشهر

225.0433

197.9156

211.4080

2014

Jun

232.4807

191.5830

211.6466

2014

Jul

238.7340

186.7877

211.8416

2014

Aug

244.7444

182.6683

212.0009

2014

Sep

250.4001

178.1809

212.1310

2014

Oct

256.1428

173.9833

212.2373

2014

Nov

260.5876

169.8445

212.3241

2014

Dec
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الجدولرقم()3.13نعرضمنخاللهالتنبؤلسعرالغذاءالعالميلـ 3أشهرقادمةوفترات
الثقةباالعتمادعلىالنموذج)، ARFIMA(2,0.418,2وذلكبعدزيادةمشاهداتالسلسلةالزمنية
االصليةلتوفرالبياناتالحقيقيةحتىشهرمايو .4112/
باالعتمادعلىالجدولرقم()3.13السابقيمكنناأننالحظأنالتنبؤاتتشيرإليارتفاع
طفيفلمؤشرمتوسطأسعاراألغذيةاألساسية ( )FPIفيالفترةالزمنيةموضعالدراسةوالمتمثلةمن
يونيو 4112/حتىديسمبر .4112/
 1.04الخالصة
تناولهذاالفصلالتحليلالعمليللسلسلةالزمن يةلمؤشرأسعار األغذيةاألساسية(،)FPI
وذلكباستخدامنموذج)  ARFIMA(p,d,qذوالذاكرةالطويلة،حيثتمالتحققمنوجودخاصية
الذاكرةالطويلةللسلسلةالزمنيةبعدةاختباراتبيانيةوحسابيةباستخدامالبرنامجاالحصائيالمعروف
ستخدامثالثطرقمختلفةمنطرقالتقدير،وبناءعليه
،Rومنثمتقديرمعلمةالفرقالكسريdبا
ً
تم تقدير معالم كل النماذج المقترحة من خالل أ خذ تباديل معالم االنحدار الذاتي والمتوسطات
المتحركةللنموذجالمقترححسبطريقةالتقديرالمستخدمة،وباستخدامالمعاييراإلحصائيةالمعروفة
للمفاضلة بين النماذج وقع االختيار على ثالثة نماذج حققت أدنى قيم لهذه المعايير باإلضافة
لنموذجينأحدهماأرفيماواألخرأريما ،وبعدمرحلةالتشخيصللنماذجالخمسة  ومقارنةثالثةمنها
بأ خذ التنبؤات لها ،ومقارنة فترات الثقة لهذه التنبؤات ،استقر الحال على اعتماد النموذج
) ARFIMA(2,0.418,2للتنبؤبمؤشرأسعاراألغذيةاألساسية()FPIحيثتجاوزكلاختبارات
التشخيصبنجاح،وقدبينتالنتائجعلىوجودارتفاعطفيفألسعاراألغذيةاألساسيةالفترةالمقبلة .

94

النتائج
و

التوصيا
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 االستنتاجات Conclusions
وأهمها
لقد توصلت الدراسة إلى مج موعة من النتائجخالل هذه الدراسة النظرية والتطبيقية 
هي:
 - 1أتضحعنطريقهذهالدراسةوتحليلالسلسلةالزمنيةلمؤشرأسعاراألغذيةاألساسية()FPI
بأنهاغيرساكنةبالنسبةللبياناتاالصليةالمتاحة.
 - 4نتائج االختبارات االحصائية لتقدير معامل هورست ( )Hللسلسة الزمنية ( ،)FPIلتحديد
مؤشرالذاكرةالطويلة،حسبكلطريقةكمابالجدولالتالي:
Higuchi Method

Moment Method

Aggregated
Variance Method

R/S
Method

H=0.901
Slope = -1.1

H= 0.84
Slope = -0.16

H = 0.745
Slope = -0.51

H=0.9503

 - 1تشير االختبارات االحصائية الحسابية  والبيانية أن السلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية
األساسية()FPIتتميزبخاصيةالذاكرةالطويلة .
 - 2نتائج تقديرات الفروق الكسرية ( )dحسب كل طريقة من الطرق الثالث ،للسلسلة الزمنية
()FPIملخصةبالجدولالتالي:
Method

)(d
0.4503

d = H – 0.5 Analysis, R/S

0.981851

)Geweke and Porter-Hudak Estimator for ARFIMA(p,d,q) (GPH

0.418

* )Sperio Estimate for ’d’ in ARFIMA(p,d,q) (dSperio

*Exponent of the bandwidth used in the regression equation used =0.3, exponent of the bandwidth used in the
regression equation= 0.72 .
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 - 1باالعتماد علىنتائج كل من اختبار ديكي  -فوالر ( )ADFواختبار فيليب-بيرون )(PP
نجحتالفروقالكسريةالسابقةلكلالطرقالمستخدمةمنتسكينالسلسلةالزمنية(  .)FPI
بناء علىالمعاييراإلحصائيةالمعروفة  AIC, BIC and RMSEلنماذج ARFIMA
ً -9
المقدرة ،كانت أقل قيمة   AIC = 1503.01هي للنموذج )،ARFIMA(1,0.418,2
وكانتأقلقيمة BIC = 1516.41هيللنموذج)،ARFIMA(1,0.45,0بينماأقلقيمة
RMSE=3.36هيللنموذج).ARFIMA(2,0.418,2
 - 3تفوق النموذج ) ARFIMA(2,0.418,2في اجتياز جميع الفحوص واالختبارات
التشخيصيةبنجاحعلىأربعةمننماذجأرفيما.
 - 1تفوقالنموذج)ARFIMA(2,0.418,2علىالنموذج)ARIMA(2,1 ,2
 - 9تفوق طريقة  dSperioلتقدير الفروق الكسرية على كل من طريقة تحليل  R/Sوطريقة
(،Geweke & Porter-Hudak)GPHفيبناءنموذجARFIMAالمطلوب.
 -11اعتماد النموذج ) ARFIMA(2,0.418,2للتنبؤ بالسلسلة الزمنية لمؤشر أسعار األغذية
األساسية(.)FPI
 -11التنبؤاتتشيرإليارتفاع مؤشر أسعاراألغذيةاألساسية()FPIفيالفترةالزمنيةموضع
الدراسةوالمتمثلةمنيونيو 4112/حتىديسمبر.4112/
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 التوصيات Recommendations
 - 1العمل على تقدير الفروق الكسرية للسالسل الزمنية بكل الطرق المتاحة ،والمقارنة بينها
واستخالصعيوبومميزاتكلطريقةمنطرقالتقدير.
 - 4استخدامطرقالمحاكاة ()Simulationواالعتمادعليهالدراسةنماذج.ARFIMA
 - 1مقارنةنماذجARFIMAمعالنماذجاإلحصائيةاألخرى.
مستقرة،التي تكونالفروقالكسريةلها
 - 2االهتمامبنماذج ARFIMAللسالسلالزمنيةغيرال 
أكبرمن 1.1أي(.)d > 0.5
  - 1نوصي الدول والمتخصصين كل بحسب اهتمامه لنوعية األغذية األساسية ،المعنيين
بدراستها ،بالعمل على بناء نماذج  ARFIMAللسالسل الزمنية الخاصة بكل مؤشر من
أسعار األغذية األساسية الخمسة :أسعار اللحوم ،أسعار منتجات األلبان ،أسعار الحبوب،
اتيجياتهموخططهمالمستقبليةبناءعلىنتائج
أسعارالزيتوالدهون،أسعارالسكر،لبناءاستر
ً
الدراسة.
 - 9كمانوصيالباحثينفيمجالاإل حصاءالرياضي،االهتمامبعملياتالتكاملالكسرية،وكيفية
تعميمها،خاصةفيمايتعلقبالمنطقالرياضيلعملياتاشتقاقالدوال.
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المصادر )(References
المصادر العربية
 .1بري ،عدنان4114 ( ،م) " .طرق التنبؤ اإلحصائي" ،الجزء األول ،جامعة الملك سعود.
 .4ساهد ،عبد القادر ،ومكيدش ،محمد 4102( ،م) " .استخدام نماذج الذاكرة الطويلة  ARFIMAللتنبؤ
بأ سعار البترول" ،مجلة البحوث االقتصادية والمالية ،JEFR ،العدد .11
 .1شعراوي ،سمير 4111( ،م) " .مقدمة في تحليل السالسل الزمنية" ،جامعة الملك عبد العزيز ،ط،1:
الرياض ،السعودية.
 .2شكوري ،سيدي محمد 4104- 4100( ،م) " .وفرة الموارد الطبيعية والنمو االقتصادي دراسة حالة
االقتصاد الجزائري" ،رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية تخصص نقود ،بنوك ومالية ،غير منشورة،
ص -143ص ،111الجزائر.
 .1عبدهللا ،مصطفي 4101( ،م) " .بناء نموذج  ARFIMAللتنبؤ بالكمية المستهلكة من الكهرباء بقطاع
المنازل" ،بحث غير منشور ،مصر.
 .9نقار ،عثمان ،والعواد ،منذر 4100( ،م) " .منهجية  Box-Jenkinsفي تحليل السالسل الزمنية
والتنبؤ دراسة تطبيقية على أعداد تالميذ الصف األول من التعليم األساسي في سورية" ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية – المجلد  43 -العدد الثالث.
 .3الفاو 4102( ،م) .منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ،زيارة الموقع االلكتروني يوم االثنين
بتاريخ  4111/9/4من خالل الرابط التالي.http://www.fao.org/home/ar :



111

المصادر االنجليزية
(References)
1.
Akaike, H. (1970). “ Statistical predictor identification”, Ann. Inst. Statist.
Math., Vol. 22, pp. 203–217.
2.
Akaike, H. (1973b).“Maximum Likelihood Identification of Gaussian
Autoregressive Moving Average Models”, Biometrika, Vol. 60(2), pp. 255-265.
3.
Akaike, H. (1979). “A Bayesian extension of the minimum AIC procedure of
autoregressive model fitting”, Biometrika, Vol. 66(2), pp. 237–242.
4.
Anderson, R. L. (1942). “Distribution of the serial correlation coefficient”,
Ann. Math. Stat., 13, 1.
5.
Backus, D. and Zin, S. (1993). “Long-memory inflation uncertainty:
Evidence from the term structure of interest rates, Journal of Money, Credit, and
Banking”, Vol. 25(3), pp. 681-708.
6.
Baillie, R.T. (1996). “Long memory processes and fractional integration in
economics”, Journal of Econometrics, Vol. 73, pp. 5–59.
7.
Baillie, R.T., Bollerslev, T. and Mikkelsen, H.O. (1996). “Fractionally
Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of
Econometrics, Vol. 74, pp. 3–30.
8.
Beran, J. (1989). "A test of location for data with slowly decaying serial
correlations", Biometrika, 76:261-269.
9.
Beran, J. (1994). “Statistics for Long Memory Processes”, New York:
Chapman and Hall.

111

10. Bollerslev, T. and Jubinski, D. (1999). “Equity trading volume and
volatility: Latent information arrivals and common long-run dependencies”,
Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 17(1), pp. 9–21.
11. Box, G.E.P. and Jenkins, G.M. (1976). “Time Series Analysis; Forecasting
and Control”, 2nd ed., Holden-Day: San Francisco.
12. Box, G.E.P. and Price, D.A.(1970).“Distribution of residual
autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models”
J. American Statistical Association, 65, 1509—1526.
13. Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1995). “Time Series Theory and
Method”, Springer.
14. Brockwell, P.J. and Davis, R. A. (1991). “Time Series: Theory and
Methods”, Springer-Verlag: New York.
15. Chen, G., Abraham, B. and Peiris, S. (1994). “Lag Window Estimation of
the Degree of Differencing in Fractionally Integrated Time Series Models”,
Journal of Time Series Analysis, 15(5), 473-487.
16. Chen, Y.Q., Sun, R., Zhou, A. (2010). “An improved Hurst parameter
estimator based on fractional Fourier transform”, Telecommun. Syst, Vol. 43, (3–
4), pp. 197–206.
17. Crato, N. and Ray, B.K. (1996). “Model Selection and Forecasting for Long
range Dependent Processes”, Journal of Forecasting, Vol. 15, pp.107-125.
18. Dickey, David A. and Fuller, Wayne A.( 1979).“Distribution of the
estimators for Autoregressive Time Series With a unit Root”, Journal of the
American Statistical Association, n74: pp .427-431.

112

19. Dickey, David A. and Fuller, Wayne A.( 1981).“Likelihood Ratio Statistics
for Autoregressive Time Series with a Unit Root,.” vol. 49(4), June. pp. 1057-72.
20. Diebold, F. X. and Lindner, P. (1996). “Fractional integration and interval
prediction”, Economics Letters, Vol.50, pp.305-313.
21. Erfani, A., Samimi, A. (2009). “Long Memory Forecasting of Stock Price
Index Using a Fractionally Differenced Arma Model”, Tehran, Iran, Journal of
Applied Sciences Research, 5(10): 1721-1731.
22. Fox, R., and Taqqu, M. S. (1986). “Large Sample Properties of Parameter
Estimates for Strongly, Dependent Stationary Gaussian Processes”, Annals of
Statistics, 14, 517-532.
23. Esposti, F., Ferrario, M., and Signorini, M. G. (2008). “A blind method for
the estimation of the Hurst exponent in time series: Theory and application”,
American Institute of Physics, CHAOS 18(3), 033126.
24. Geweke, J. and Porter-Hudak, S. (1983). “The Estimation and Application
of Long Memory Time Series Models”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 4(4),
221-238.
25. Granger, C.W.J. and Joyeux, R. (1980). “An Introduction to Long Memory
Time Series Models and Fractional Differencing”, Journal of Time Series Analysis,
Vol. 1, pp. 15–29.
26. Harvey, D.I., Leybourne, S.J., and Newbold, P. (1997). “Testing the
Equality of Prediction Mean Squared Errors,” International Journal of
Forecasting 13, 281-291.
27. Hassler, U. (1993). “Regression of spectral estimators with fractionally
integrated time series”, Journal of Time Series Analysis, 14, (4), pp. 369–380.

113

28. Hauser, M. and Kunst, R. (1998). “Fractionally integrated models with
ARCH errors: With an application to the swiss 1-month euromarket interest rate”,
Review of Quantitative Finance and Accounting,Vol.10,pp. 95-113.
29. Higuchi, T. (1988). “Approach to an irregular time series on the basis of the
fractal theory”, Physica D,31, 277—283.
30. Higuchi, T. (1990). “Relationship between the fractal dimension and the
power law index for a time series: a numerical investigation”, Physica D,46, 254264.
31. Higuchi, T. (1998). “Approach to an irregular time series on the basis of the
fractal theory”, Phys. D: Nonlinear Phenom., Vol. 31(2), pp. 277 –283.
32. Hosking, J. (1981). “Fractional Differencing”, Biometrika, Vol. 68(1), 165176.
33. Hurst, H.R. (1951). “Long-term storage in reservoirs”, Trans. Am. Soc.
Civil Eng., Vol. 116, pp. 770–799.
34. Hurvich, C. M., Deo, R. S. and Brodsky, J. (1998). “The Mean Squared
Error of Geweke and Porter-Hudak's Estimator of the Memory Parameter of a
Long Memory Time Series”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 19(1), pp.19-46.
35. Hurvich, C.M. and Deo, R.S. (1999). “Plug-in Selection of the Number of
Frequencies in Regression Estimates of the Memory Parameter of a Long Memory
Time Series”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 20(3), 331-341.
36. Ibrahim, L.K., Asare, B.K., Yakubu, M. and Dauda, U. (2011). “Modeling
of Sokoto Daily Average Temperature: A Fractional Integration Approach” ,
Nigerian Journal of Basic and Applied Science, 19(1):21- 30 (ISSN 0794-5698).
37. John W. Galbraith, Victoria Zinde. (2001). “Autoregression-Based
Estimators for ARFIMA Models”, CIRANO.
114

38. Journel, A. and Huijbergts, C. (1978). “Mining Geostatistics”, Academic
Press.
39. Karemera, D., and Kim, B. (2006). “Assessing the forecasting accuracy of
alternative nominal exchange rate models: the case of long memory”, Vol.25 (5),
pp. 369-380
40. Karia, A., Bujang, I. and Ahmad, I. (2012). “Fractionally Integrated ARMA
for CPO prices prediction: case of potentially over differenced”, Universiti
Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, International Trade & Academic Research
Conference (ITARC), London.UK., 7 – 8th November.
41. Kurita, T. (2010). “A Forecasting Model for Japan's Unemployment Rate”,
Eurasian Journal of Business and Economics, 3 (5), 127-134.
42. Li, W.K. and McLeod, A.I. (1986). “Fractional Time Series Modelling”,
Biome-trika, 73(1), 217-221.
43. Lildholdt, P. (2000). “Long memory and ARFIMA modeling of inflation
rates”, MSc dissertation, Department of Economics, University of Aarhus.
44. Ljung, G. M., and Box, G. E. P. (1978). “On a measure of lack of fit in time
series models” Biometrika, 66, 67--72.
45. Lo, A. W. (1991). “Long-term memory in stock market prices”,
Econometrica, Vol. 59(5), pp.1279-1313.
46. Lobato, I. and Robinson, P. M. (1996). “Averaged Periodogram Estimation
of Long Memory”, Journal of Econometrics, Vol. 73(1), pp. 303-324.
47. Lobato, I. and Robinson, P. M. (1997). “A Nonparametric Test for I(0)”,
(Now published in 'Review of Economic Studies', Vol. 65 (1998), pp.475-495.
48. MacKinnon, J. G. (1991). “Critical Values for Cointegration Tests,” in
R. F. Engle and C. W. J. Granger, eds., Long-Run Economic Relationships,
115

Oxford: Oxford University Press.
49. Mandelbrot, B. B. (1963). “New methods in statistical economics”, J.
Politica Economics 71: 421–440.
50. Mandelbrot, B. B. (1965). “Forecasts of Future Prices, Unbiased Markets,
and "Martingale" Models”, The Journal of Business, University of Chicago Press,
vol. 39, pages 242.
51. Mandelbrot, B.B. and Van Ness, J.W. (1968). “Fractional Brownian
motions, fractional noises and applications”, SIAM Review 10, pp. 422–437.
52. Mandelbrot, B.B. and Wallis, J.R. (1968). “Noah, Joseph and operational
hydrology”, Water Resources Research 4, 909–918.
53. Mandelbrot, B.B., Wallis, J.R. (1969). “Robustness of the rescaled range
R/S in the measurement of noncyclic long run statistical dependence”, Water
Resources Research, Vol. 5 (5), pp. 967–988.
54. Mayoral, L. (2005). “A New Minimum Distance Estimation Procedure of
ARFIMA Processes”, Universidad Pompeu Fabra.
55. McLeod, A. and Hipel, K. W. (1978). “Preservation of the rescaled adjusted
range 1. a reassesment of the hurst phenomenon”, Water Resources Research, Vol.
14(3), pp. 491–518.
56. Michelacci, C. and Zaffaroni, P. (2000). “Fractional beta convergence”,
Journal of Monetary Econometrics, Vol.45,pp. 129-153.
57. Mostafaei, H., and Sakhabakhsh, L. (2011). “Modeling And Forecasting Of
OPEC Oil Prices With ARFIMA Model”, Department of Statistics, Faculty of Basic
Science, the Islamic Azad University North Tehran Branch (IRI) , International
Journal of Academic Research, Vol. 3. No. 1., Part III, January.

116

58. Ooms, M. and Doornik, J.A. (1999). “Inference and Forecasting for
Fractional Autoregressive Integrated Moving Average Models, with an application
to US and UK inflation,” Econometric Institute Research Papers EI 9947/A,
Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics (ESE), Econometric
Institute.
59. Peng, C.K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E.,
Goldberger, A.L. (1994). “Mosaic organization of DNA nucleotides”, Phys. Rev.
E, Vol. 49(2), pp. 1685–1689.
60.

Phillips, P.C.B. and P. Perron (1988). “Testing for Unit Roots
in Time Series Regression,” Biometrika, 75, 335-346.

61. Ray, B. and Tsay, R. (2000). “Long-range dependence in daily stock
volatilities”, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 18(2), pp. 254–262.
62. Reisen, V., Abraham B., and Lopes S., (2001). “Estimation of Parameters
in ARFIMA Processes: A Simulation Study”, Commun Stat Simul Comput, 30(4),
787-803
63. Reisen, V.A. (1994). “Estimation of the Fractional Difference Parameter in
the ARIMA(p,d,q) model using the Smoothed Periodogram”, Journal of Time
Series Analysis, Vol. 15, pp. 335–350.
64. Reisen, V.A. and Lopes, S. (1999). “Some Simulations and Applications of
Forecasting Long-Memory Time Series Models”, Journal of Statistical Planning
and Inference, Vol. 80(2), pp. 269-287.
65. Robinson, P. M. (1994a). “Semi-parametric analysis of long-memory time
series”, Ann. Statist. 22, 515-539.
66.
Robinson, P. M. (1994b). “Rates of Convergence and Optimal Spectral
Bandwidth for Long Range Dependence”, Probability and Theory Related Fields,
Vol. 99(3), pp. 443-473.

117

67. Robinson, P.M. (1995a). “Log-Periodogram Regression of Time Series with
Long Range Dependence”, The Annals of Statistics, Vol. 23(3), pp. 1048-1072.
68. Robinson, P.M. (1995b). “Gaussian Semiparametric Estimation of Long
Range Dependence”, The Annals of Statistics, Vol. 23(5), pp. 1630-1661.
69. Rust, H. (2007). “Spectral Analysis of Stochastic Processes”, Nonlinear
Dynamics Group, University of Potsdam, Lecture Notes for the E2C2 / GIACS
Summer School, Comorova, Romania September.
70. Samorodnitsky, Gennady. (2004). “Extreme value theory, ergodic theory
and the boundary between short memory and long memory for stationary stable
processes. ”Annals of Probability32 (2): 1438-1468.
71. Sarker, M. M. A. (2007). “Estimation of The Self-Similarity Parameter In
Long Memory Processes”, Journal of Mechanical Engineering, vol. ME38, Dec.
72. Schmidt, C. M. and Tschernig, R. (1993). “Identification of Fractional
ARIMA Models in the Presence of Long Memory”, Paper presented at the FAC
Workshop on Economic Time Series Analysis and System Identification, July,
Vienna.
73. Schwarz, G. (1978). “Estimating the dimension of a model ”, The Annals of
Statistics, Vol. 6, pp. 461-464.
74. Sheng, H., Chen, Y. Q., & Qiu, T. (2011). “On the robustness of Hurst
estimators”, IET Signal Process, Vol. 5(2), pp. 209–225.
75. Smith, J., Taylor, N. and Yadav, S. (1997). “Comparing the Bias and
Misspecification in ARFIMA Models”, Journal of Time Series Analysis, Vol.
18(5),507-527.

118

76. Sowell, F. (1992a). “Maximum Likelihood Estimation of Stationary
Univariate Fractionally Integrated Time Series Models”, Journal of Econometrics,
Vol.53, pp.165-188.
77. Sowell, F. (1992b). “Modeling long-run behavior with the fractional
ARIMA-model”, Journal of Monetary Econometrics, Vol.29,pp. 277-302.
78. Sun Y. (2012). “Modeling Long-Memory Time Series with Sparse
Autoregressive Processes”, Journal of Uncertain Systems, Vol. 6(4), pp.289-298.
79. Sun, R., Chen, Y.Q., Li, Q. (2007). “The modeling and prediction of Great
Salt Lake elevation time series based on ARFIMA”. Proc. ASME 2007 Int. Design
Engineering Technical Conf. and Computers and Information in Engineering Conf.
80. Taqqu, M.S. Teverovsky, V. and Bellcore, W. W. (1995). “Estimators for
long-range dependence: an empirical study. Fractals”, Vol. 3, 785-788.
81. Taqqu, M.S., Teverovsky, V. (1998). “On estimating the intensity of longrange dependence in finite and infinite variance time series”, in Feldman, R.E.,
Adler, R.J., Taqqu, M.S. (Eds.): ‘A practical guide to heavy tails: statistical
techniques and applications’ (Birkhäuser, Boston, 1 edn.), pp. 177–217.
82. Teverovsky, V. and Taqqu, M. S. (1997). “Testing for long-range
dependence in the presence of shifting means or a slowly varying trend, using a
variance-type estimator”, Journal of Time Series Analysis, Vol. 18(3), pp. 279-304.
83. Tsay, W. and Chung, C. (2000). “The spurious regression of fractionally
integrated processes”, Journal of Econometrics, Vol. 96, pp. 155-182.

119

