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ABSTRACT 
In this study we are build a model for the intervals of occurrence of viral 

hepatitis type C in Nineveh province by using of time-series analysis, and compared 

with the Geometric process model, and reconcile an adequate model from Box - Jenkins 

models for that data. 

Resulted from the research that the intervals between HIV cases are decreasing 

Geometric process leading to unpredictability of these cases or configuration predictive 

function, while the ARIMA models proposed appropriate for the intervals of occurrence 

of viral hepatitis type C cases, and through comparison of these models show that 

ARIMA (1, 1, 5) model is the best model proposed for these data. 
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  في محافظة نينوى  Cوفيق نموذج مالئم لفترات حدوث حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ت

 –دراسة مقارنة مع نموذج العملية الهندسية  -
 

 شيماء وليد محمود مثنى صبحي سليمان
 علوم الحاسوب والرياضيات كلية

 ، الموصل، العراقجامعة الموصل
  30/01/2013تاريخ قبول البحث:                                      17/09/2012تاريخ استالم البحث: 

 صلخالم

هممما  Cلفتمممرات ثمممءو  ثممما ت اتصمممالة لالتفممماب الع مممء الف روسممما نمممو   أنممممو  تمممي هممما دمممة  الء اسمممة   ممما  
  تممي العمليممة الف ءسممية،   نمممو  أمحاهظممة ن  ممو  ممما تممام اسممت ءام أسمملوب تحل ممل الواسممل المم يممة، وم ا نتمم  ممم  

 ج ع م لتلك ال يانات. –مائي ل ما    وكس  نمو  أتوه ق 
وقمء  مم ا ال حم  أر هتممرات ثمءو  ثمما ت اتصمالة  فممةا الف مروة عمليممة د ءسمية مت اق ممة ممما  مم     لمم  
عمممءم ال مممء ا علممم  الت  ممم  لفمممة  الحممما ت أو تعمممويا  المممة ت   يمممة، هممما ثممم ا  ر نمممما   ا نحمممءا  المممةاتا والمتوسممم ات 

، وممما Cالم ترثممة مائمممة لفتممرات ثممءو  ثمما ت اتصممالة لالتفمماب الع ممء الف روسمما  ARIMAالتعامليممة  المتحركممة
 دو أهضل ال ما   الم ترثة لتلك ال يانات. ARIMA (1, 1, 5) نمو  أتام الم ا نة   ا دة  ال ما   ت  ا أر 
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             Introduction( مقدمة:  1)

ُتعء الواسل المم يمة مما المواضمي  أو السمال ح اتث مائية التما تاقما ادتمامما  ك  مرا  وواسمعا  لمء  العء مء 
غ ممر أو تتمم  ر ممما مت ممة  ال ممرا ات همما م تلممت ا تت اصممات، و لممك  سممت ءامفا لوممراا الت  مم  لممالظوادر التمما تت

تعرف ل نفا مجموعة ما المشادءات التا تتولء عل  التموالا تمام الممما، وتتم مم ألمة سلوملة  م يمة لمرو  المما. و 
لمم ر  ياناتفمما مرت ممة لال ومم ة للمممما، وأر المشممادءات المتتاليممة عمما ا  ممما تعممور و ممر موممت لة  أ   نفمما مرت  ممة  م يمما  ، 

ا مما  ولء قوا  اهعة كافية ت كء أر سلوك الولولة ها الماضما دمو سملوكفا هما وتعتمء كل مشادءا ه فا عل  سال تف
الموت  ل نفو  وبةلك لكور لء  ا ت  ر أك ر لال وا الم  را ها عملية الولولة المم يمة واسمتغام  لمك للح موم علم  

 .[5]ت   ات  قي ة 
ائية معرهمممة ضمممما هضممما  ا ثتماليمممة وتعمممرف الولوممملة المم يمممة  ياضممميا  ل نفممما متتالعمممة مممما المتغ مممرات العشمممو 

. والواسمل المم يمة تعمور علم  نموع ا T [3]والمة  لعمو   لم  مجموعمة  ل ليم   tمتعء ا المتغ رات وم شرا لالءل ل
ت  عممة، وا ا كانممم م اسممة همما ا كانممم قمميي الظممادرا م اسممة لفتممرات  م يممة مت  عممة توممم  ع ءئممةل لالولومملة المم يممة الم

الواسل المم ية المت  عة دا الكثمر شم وعا   ء. تع[4]لفترات  م ية موتمرا توم  ع ءئةل لالولولة المم ية الموتمرا 
ها المجام الت  ي ا والتا لكور ه فا الفترات المم ية عا ا   ا مشادءا وُأتمر  متوماوية ودمة  لمكما الح موم عل فما 

 .[1]يي الظادرا ها أ م ة  ا تة أو عا طريق تجمي  قيي الظادرا لفترات  م ية  ا تة  ما عا طريق توج ل ق

     Time Series Analysis     ( تحليل السلسلة الزمنية:2)

تحل ل الولولة المم ية دو عمليمة ه مل مكونمات الولوملة لعضمفا عما الم ع  التمر،  فمءف تحء مء تم   ر 
ة التممما تتعمممور مممما  ا تجممما  العمممام، التغ مممرات الموسممممية، التغ مممرات الءو يمممة كمممل مكمممور مممما مكونمممات الولوممملة المم يممم 

 ر ال  مموا الولمم  همما تحل ممل أ  سلومملة  م يممة دمما الرسممي  .[2]والتغ ممرات العشمموائية  علمم  قمميي الظممادرا المء وسممة 
التغ ممرات الموسمممية ال يممانا لمشممادءات الولومملة ممم  المممما،    تظفممر الماممما الوصمم ية لل يانممات مثممل ا تجمما  العممام و 

وعءم ا ست را  وال يانات الشا ا، ها ء ما  جرا  لع  المعالجات عل  الولولة المم ية لغرا تح  مق اسمت را يتفا، 
ق تحويمل ال يانمات  فمءف تث  مم ائم هالت ا ا لجح أر لكور  ا تما  تمام الممما وا ا لمي لكما كمةلك هف ماك العء مء مما طر 

حولة تعور ع ا ا عا  وام ثوا ية لل يانات الصلية وما المفي اتتيا  التحويل المائي .  ر ال يانات الم[3]الت ا ا 
 Logarithmic)دممممممو التحويممممممل اللوومممممما تما  أر اثممممممء أكثممممممر التحممممممويات الشممممممائعة   الممممممة  لفمممممما لممممممالغرا 

Transformation)  [12]ويع ر ع   لالشكل اآلتا: 
tt yZ log=            …(1)   

تمثمممل الولوممملة الصممملية. كمممما  ر د ممماك تحمممويا  أتمممر دمممو تحويمممل الجمممة   tyتمثمممل الولوممملة المحولمممة و tZ   أر 
   ويع ر ع   لالشكل اآلتا:Root Square Transformationالتربيعا  

tt yZ =             …(2) 

ات لكمممور و مممر معمممروف للبممميي الومممال ة. ويمكممما اسمممت ءام تحمممويات ُأتمممر  للتوصمممل  لممم  وار دمممةا ال مممو  مممما التحممموي
، ودمممةا ال مممو  مممما [5]ا سمممت را ية كمممما لمكممما تحء مممء مجموعمممة مممما دمممة  التحمممويات والتممما تومممم   تحمممويات ال مممو  

 :[11]لع ر ع   لالشكل اآلتا Box-Cox تحويات 
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ع ا ا عا  ا م. أما الشكل الثانا لعءم است را ية الواسل المم ية هفمو  cتمثل قيمة ال وا ها التحويل، و     أر
 Consecutive)طري ممممممة الفممممممروق المتتاليممممممة  Jenkins [5]و Boxا تجممممما  العممممممام ولممممممةلك اسممممممت ءم كممممممل ممممممما 

Differencing Method) لمة ا تجما  العمام، وتتعمور طري مة الفمروق المتتاليمة مما طمره قميي مشمادءات الولوملة ت ا
مما لعضممفا المم ع  همما ترت مح  م مما محممء ، همممثا  تعمرف تحويلمم  الفممروق الولمم  ل نفما الفممرق  مم ا قيمتمما مشممادءت ا 

=−−1متتال ت ا  ttt yyy . 

     Correlation in Time Series( االرتباط في السلسلة الزمنية: 3)

و الممة  ACFع مء   اسممة الواسممل المم يمة وال مما  ممما نلجم   لمم  ثومماب عمءا  وام م فمما  الممة ا  ت ما  الممةاتا 
 Autoregressive) نمممو  أ، ودممة  الممءوام مفمممة جممءا  همما مرثلممة التعممرف علمم  PACFا  ت مما  الممةاتا الجمئمما 

Integrated Moving Average Model)  ودمما تبمميس العاقممة اتث ممائية  مم ا مشممادءات المائممي للولومملة
 . [13]الولولة المم ية الواثءا 

  Box- Jenkins Methodology in Time Series جنكنز في السالسل الزمنية: -منهجية بوكس (4)
 تضمما أسملوب  مموكس ج ع مم المتعمر  همما   ما  ال مما   ال  يممة للواسمل المم يمة أ بمم  ت موات مم مما تممي 

، عل  الروي ما أر م فا  عمل العء ء ما دة  ال  وات كار معروها  ق ل (Box and Jenkins)ق ل اقتراثفا ما 
أوم ممما وثممء دممة  ال  مموات همما السمملوب المعممروف لاسممم فما ودمما كمماآلتا  Box and Jenkins،    أر 1970

[5]: 
 .نمو  ت ء ر معالي ال -2مرثلة التش يص.                        1-

 التعفا. -4.               نمو  ق ما صحة الالتح  3-

      The Identification Stageمرحلة التشخيص: -1 

الولومملة المم يممة وتتعممور ممما عممءا ت مموات  نمممو  أتعممء مرثلممة التشمم يص مرثلممة أساسممية ودامممة همما   مما  
ل ما فيمما   ا كانمم الولوملة المم يمة  فيجح أو   الرسي المم ا لل يانات الصلية للولولة المم ية، هالرسي المم ا  وضما

موممت را أو و ممر موممت را كممما   مم ا عممءم ا سممت را ية التمما لومم  فا  ممما الت مما ا و ممر الثا ممم أو أر للولومملة اتجادمما  عاممما  
. وتمتي معالجممة الولوملة و ممر المومت را لاسممت ءام تحمويات ال ممو  للح موم علمم  سلوملة موممت را هما الت مما ا. كممما [3]

الولوملة ويمتي  لمك  أنممو  لة ا تجما  العمام ل تمة الفمروق المتتاليمة للولوملة المم يمة،  انيما  لجمح تحء مء لمكا ثل مشك
و المممة ا  ت ممما  المممةاتا  (Autocorrelation Function)لاسمممت ءام أ اتممم ا أساسممم ت ا دمممما  المممة ا  ت ممما  المممةاتا 

 م است ءام لع  المعا  ر اتث ائية.، وكةلك ما تاPartial Autocorrelation Function [11])الجمئا  
      Statistical Criterionsالمعايير اإلحصائية:          

المائمي لل يانمات  ور ا عتمما  علم   وام  نممو  ظفرت ها  ءالة الوم ع  ات لعم  المعما  ر لتشم يص ال
الولومملة المم يممة المائممي  نمممو  أة لومماعء همما تحء ممء  ت مم  ا  معيمما   Akaikeا  ت مما  ه ممق، ه ممء اقتممره العممالي اليالممانا 
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كمما  Akaike Information Criterionلل يانات كما لمكا است ءام  ها مجا ت  ث ائية ُأتر  وتحوح قيممة 
 :[7]ل تا 

knkAIC a 2)ˆ(log)(
2
+=            …(4) 

2ء  المعلمممات وتمثممل عمم  kتمثممل عممء  المشممادءات و n    ر 
ˆ a  تمثممل م ممءا  ال ممواقا. ود مماك معمما  ر ُأتممر  م فمما

 ويحوح كما ل تا: BICمعيا  معلومات   م 
)(log)ˆ(log)(

2
nknkBIC a +=           …(5) 

 الة  لكور وهق ال يغة اآلتية: MSEومعيا  متوسق مربعات ال    


=

−=
n

t

tt yy
n

MSE
1

2)ˆ(
1

          …(6) 

المممة  لع ممما اقمممل قيممممة للمعممما  ر الومممال ة دمممو  نممممو  تمثمممل قيممممة التوقممم . وال tŷتمثمممل قيممممة المشمممادءا و  tyر    
 الهضل. نمو  ال

 Estimating Parameters of the Model       :نموذجتقدير معالم األ -2

وتومت ءم  ثمء  ال رائمق  نممو  مجموعة لجح ت مء ر معمالي الما   ا  ARIMA أنمو  لعء التعرف عل  
 :ودا [3]لفةا الغرا  التالية

 طري ة اتمكار العظي. -3طري ة المربعات ال غر .        -2ولعر.      –معا  ت  ووم  -1

  Diagnostic Check Model      :نموذجالتحقق من صحة األ -3

و انيمما  دممل كممل المعلمممات الم ممء ا مع ويممة  نمممو     لفحممص صممحة النحتمما  أو  نمممو  لعممء ت ممء ر معلمممات ال
 الم ء . نمو  ويمكا ت   ق دةا  واس ة ال واقا لأل

   Forecasting       التكهن: -4

جمادما  للمتعفا لبميي  نممو  الموت ءم و  جت  وت ء ر معلمات  واتت ا  صحت  ل م ا ال نمو  لعء تحء ء ال
 ج ع م. -  ها الموت  ل، ودة  دا المرثلة الت را ما مراثل   ا  نما    وكسالظادرا عما ستعور علي

  Geometric Process Model (GPM)       العملية الهندسية: أنموذج( 5)

،    لعممء أوم ممما قممءم العمليممة 1988همما عممام  [Lam]تعممو   لمم  ال اثمم   GP ر هعممرا العمليممة الف ءسممية 
. ودمما عمليممة  ت  ممة لوممي ة، ولفمما قيمممة [8] ل، وعممءدا تعميممما  لعمليممة التجء ممء الف ءسممية و  سممفا لشمما  ممما التف مم 

 تعور اك ر ما ال فر وتمثل نو ة العملية الف ءسية التا تبيس قوا واتجا  العملية الف ءسية. aثبيبية 
، أمما   ا كانمم ال وم ة اك ممر )1,0[تعمور العمليمة الف ءسمية متما مءا عشموائيا    ا كانمم ال ومم ة مح مو ا  م ا 

م   نمو  . ول[10]ما الواثء هتعور  ةلك مت اق ة عشوائيا   ),,(العملية الف ءسية معلممات مفممة متمثلمة  م 2a ،
 :[9]ويمكا ت ء ر دة  المعلمات وهق ال يغ اآلتية 

}ln)12(
)1()1(

6
{exp

1


=



+−
+−

=
n

i

iXin
nnn

a         …(7) 

  






=


=



1,

1,ˆ
1

aX

aX
          …(8) 
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    أر:
 

i

i XaX 1

1
ˆˆ −= 

. وتعممو  tوللعمليممة الف ءسممية  الممة توممم  الءالممة الف ءسممية التمما تمثممل العممء  المتوقمم  للحمموا   التمما تحممء  همما الفتممرا 
),( . هالءالمممممة الف ءسمممممية9881هممممما عمممممام  [Lam]هعرتفممممما كمممممةلك لل اثممممم   atM  تعمممممور م تفيمممممة   ا كانمممممم ال وممممم ة

10  a 1، وتعور و ر م تفية   ا كانم ال و ةa [8]. 

                                      Geometric Process Analysis( تحليل العملية الهندسية: 6)

ت   مممق أ بممم  متتاليمممات مممما المتغ مممرات العشممموائية لعممما  مممتمكا مممما  [Lam]اقتمممره العمممالي  1992هممما عمممام 
 :[9]است ءام جمي  المعلومات المع ية ها مجموعة ال يانات، والتا تعور كاآلتا 

,/ 122 −= iii XXU   iii XXU 212 /+=                                                …(10) 

,12 imii XXV −+=    imii XXV −++= 221                     …(11) 

، و تت ممما  فيمممما   ا كانمممم المتغ مممرات هممما [9] مممتي اتتيممما  ا  ممم ا مممما المتتاليمممات ال بعمممة  nوبا عتمممما  علممم  قيممممة 
ف اتشما ا واتت ما  ن  مة التحموم علم  المتتاليمات ويكونمار المتتاليات ال بعة موت لة أم  ، قام  ت   ق اتت ا  اتمتا

 :[8]وهق ال يغ اآلتية 
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 المحووبة كما ل تا:  Pويتي لعء  لك  لجا  قيي  
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 ، هار ال يانات ها دة  الحالة تت   العملية الف ءسية ومائمة لفا.0.05ها ا كانم اك ر ما 

               Application( الجانب التطبيقي:7)

مما الوبةمة التما  قمم ادتمامما  ك  مرا  هما  وم العمالي، ودمو ممرا  Cالتفاب الع مء الف روسما نمو  لعء وبا  
هما  م الشم اا الم ما  ا  فمةا الف مروة،     نم   ا  الة  لكور موجو  Cثا  أو ممما ل  ح الع ء لو    ه روة 

م لع  اتث مائيات هما عمام . ودو ت ر لمعظي الم ا  ا ل  وليس للجمي . وما تا1992لي لكتشت ق ل عام 
  م مالا  عراقيما   فمةا الف مروة مما المت مرع ا لالمءم علم  وهمق اتث مائية المعمءا 793ت  ا أر د الك ت ري ما    2009

  ائرا ال حة العامة. /ما ق ل و ا ا ال حة العراقية 
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همما  Cروسمما وتضممما الجانممح الت  ي مما لل حمم    اسممة هتممرات ثممءو  ثمما ت اتصممالة لالتفمماب الع ممء الف 
. ه مء تمي اتت ما  دمة  ال يانمات دمل تت م  العمليمة الف ءسمية أم  ، [6]هترا وتي أتمةدا مما  76محاهظة ن  و ، وعء دا 

 الموضحة ها الجءوم اآلتا: P  والجا  قيي 6وع ء  جرا  ال  وات الم   ة ها الف را  
 Cالف روسا ل يانات التفاب الع ء  Pقيي  .(1الجدول )

V

DP V

TP U

DP U

TP 

0.1676 0.4354 0.1676 0.2380 

 مء رات ، ممما  مءم علم  أر ال يانمات تت م  العمليمة الف ءسمية. والجمءوم التمالا لمثمل ت0.05اك ر مما  Pت  ا أر قيي  
 العملية الف ءسية: أنمو  لمعلمات 

 العملية الف ءسية أنمو  ت ء رات معلمات (. 2الجدول )

MSE 
Parameters Estimation 

Hepatitis 
2̂ ̂ â 

1.1730 1.4814 2.1986 1.0031 C 

، وعليم    لمكمما [10]اك مر ممما الواثمء ممما  ممءم علم  أنفمما عمليمة مت اق ممة  âالجمءوم أعمما  ناثم  أر قيمممة مما 
مائمي للفتمرات لاسمت ءام  نممو  أالت    لحا ت اتصالة  فةا الف روة أو تعويا  الة لفي، ولفمةا تمي المعالجمة  توه مق 

المائي  نمو  العملية الف ءسية وتحل ل الواسل المم ية وبيار أ  ال أنمو   نة   ا تحل ل الواسل المم ية  ي الم ا
 لفة  ال يانات.

ولء اسة ال يانات  تحل ل الولولة المم ية لجح أو    سي الولوملة المم يمة     ر الرسمي لع ما وصمفا  لل يانمات ويوماعء 
ل  لتحل ل أ  سلولة  م ية دا  سي ال يانمات ثتم  نومت ي  لفةا هار ال  وا الو  نمو  عل   ع ا  هعرا لتشك ل ال

 وصت دة  الولولة ومعرهة سلوكفا، هع ء  سي  يانات الولولة كما م  ا ها الشكل اآلتا:
 

 
  سي ا تجا  العام للولولة (. 1الشكل )
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ال يانمات   تتمو   ثموم     ت  ا وجو  تة ةلات م تلفة ه فا ودةا لع ا أنفا و ر مومت را هما الت ما ا، كمما ناثم   ر 
الوسممق مممما  ممءم علمم  عممءم اسممت را ية الولومملة المم يممة لالوسممق. وللممت لص ممما عممءم ا سممت را ية همما الت مما ا تممي اتممة 
التحويممل الجممة   لل يانممات وبممةلك أصمم حم الولومملة موممت را همما الت مما ا، وتممي اتممة الفممرق الوم للممت لص ممما ا تجمما  

 ا ية الولولة ها الت ا ا والوسق كما م  ا ها الشكل اآلتا:العام للولولة مما أ    ل  است ر 
 

 
  سي ا تجا  العام للولولة لعء تحويلفا  ل  موت را(. 2الشكل )

المائممي و ت تمم  ممما تممام قمميي المعمما  ر اتث ممائية  نمممو  للولومملة تممي العمممل علمم  تحء ممء ال أنمممو  ولتوه مممق أهضممل 
MSE وAIC وBIC ،مي ما الهضمل والمة   نممو   تتيما  ال ARIMA (p, d, q)ا نمما   مجموعمة مم  ةمم  تم

 وكما م  ا ها الجءوم اآلتا: أنمو  أهضل  ءلع ا اقل قيمة للمعا  ر أعا  لع
 لل يانات ARIMA (p, d, q)قيي المعا  ر اتث ائية ل ما    (.3الجدول )

BIC AIC MSE  النماذج 
-57.2843 -56.41 0.11512* ARIMA (2,1,5) 

-55.3117 -54.3125 0.11549 ARIMA (4,1,4) 

-58.5669* -57.8175* 0.11724 ARIMA (1,1,5) 

-57.8244 -57.075 0.11995 ARIMA (5,1,1) 

-55.7543 -54.88 0.12068 ARIMA (4,1,3) 

  و لمك  متاكم  اقمل قيممة لمعيما ARIMA (1, 1, 5) أنممو  الهضمل دمو  نمو  ناث  ما الجءوم أعا  أر ال
AIC  وBICه ء تي هحص الت ا   نمو  مة ال ، ولغرا هحص مء  ما(Residual)  ما تام  سيACF 

 الم   ة ها الشكل ا اآلت  ا: PACFو 
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 ARIMA (1,1,5) أنمو  سلوك  الة ا  ت ا  الةاتا الجمئا ل واقا (. 4الشكل ) 

و ممر  نمممو  الث ممة، مممما لشمم ر  لمم  أر  ممواقا دممةا الممما الشممكل ا أعمما  ناثمم  أر جميمم  الت مما  ت مم  ضممما ثممءو  
ال فمائا  نممو  كانم عشوائية تامة. وبةلك هار ال نمو  مترال ة م  لعضفا ال ع  أ  أر الت ا  ال اتجة ما ال

 لل يانات سيكور لال يغة اآلتية:
tttttttt eeeeeeycy +−−−−−+= −−−−−− 554433221111                             …(16) 

 أعا  م   ة ها الجءوم التا:  نمو  لوار ت ء رات معلمات ا

 ARIMA (1,1,5)نمو   أسلوك  الة ا  ت ا  الةاتا ل واقا (. 3الشكل )
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 ARIMA (1, 1, 5) أنمو  ت ء رات معلمات (. 4الجدول )
T St Dev Coef Type 

-8.52 0.0996 -0.8488 AR(1) 
3.21 0.1399 0.4493 MA(1) 

46.62 0.0246 1.1452 MA(2) 

-1.08 0.1815 -0.1964 MA(3) 

-3.04 0.1142 -0.3476 MA(4) 

-0.54 0.1272 -0.0692 MA(5) 

-4.05 0.001097 -0.004444 Constant 
 سيكور وهق الشكل اآلتا: (16)ها المعا لة  نمو  وعلي  هار ال

tttttt eeeeyy ++−−−−= −−−− 4211 3476.01452.14493.08488.0004444.0                  …(17)   
ظمة هما محاه Cالمائي لفترات ثءو  ثا ت اتصمالة لالتفماب الع مء الف روسما  نمو    تمثل ال17    ر ال يغة  

 ن  و .
ها محاهظة ن  و  وكمما  Cوقء تي الت    ل  ب  قيي موت  لية لفترات ثءو  ثا ت اتصالة لالتفاب الع ء الف روسا  

 موضا ها الجءوم أ نا :
 Cالبيي الت   ية لحا ت اتصالة لالتفاب الع ء الف روسا (. 5الجدول )

 
 
 

 

 

        Conclusions( االستنتاجات:8)

  ل  مجموعة ما ا ست تاجات لمكا  جمالفا لال  ا  آ تية: توصل ال ح 
اك ر  a،    أر قيمة نمو  ماثظة أر ال يانات مائمة لأل مالعملية الف ءسية تم أنمو  ما تام ت   ق  -1

حما ت اتصمالة  فمةا ما الواثء وعلي  تمثل عمليمة د ءسمية مت اق مة، وبمةلك   لمكما  لجما  العمء  المتوقم  ل
 الف روة كونفا  الة د ءسية و ر م تفية.

 ARIMA أنمو  المائي لفا دو  نمو  ج ع م عل  ال يانات ت  ا أر ال -ما تام ت   ق م فجية  وكس 2-

(1,1,5). 
المائممي لمكمما الت  مم  لفتممرات ثممءو  ثمما ت اتصممالة  فممةا الف ممروة همما محاهظممة ن  ممو   نمممو  ممما تممام ال 3-

 ما ستعور علي  ها الموت  ل.ع

 أنمممو  أهضممل ممما  ARIMA (1,1,5) أنمممو  ت مم ا أر  MSEممما تممام معيمما  متوسممق مربعممات ال  مم   4-
العمليممة الف ءسممية لل يانممات  ر قيمتمم  تعممور اقممل، وبممةلك هممار ال يانممات تعممور مائمممة ل ممما   الولومملة المم يممة 

 العملية الف ءسية. أنمو  أكثر ما 

 

Forecasts from period 76 

95 Percent Limits 

Period      Forecast        Lower          Upper 

77            1.47395         0.80270        2.14520 

78            1.34378         0.64335        2.04422 

79            1.26515         0.52817        2.00213 

80            1.25972         0.51917        2.00027 
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