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 المستخلص

 

ان خاصية االستقرارية في نماذج السالسل الزمنية المختلطة المتضمنة مركبتي االنحدار       

تلعب دوراً مهماً في بناء هذه  ARMA( p , q )الذاتي والمتوسط المتحرك التي يرمز لها 

( )  النماذج . وان هذه الخاصية تشترط ان تكون جذور المعادلة  خارج دائرة    

, وحينما ال يتوافر شرط االستقرارية فانه يتم اخذ الفروق الصحيحة الموجبة لمشاهدات  الوحدة

( لالرتباطات الذاتية dالسلسلة . اال انه في بعض السالسل الزمنية يكون تاثير معلمة الفروق )

وهذا ما يسمى  ( مع ازدياد عدد االزاحاتHyperbolicallyمتناقصاً بشكل قطع زائد )

تتناقص   ( ) و ( )( , بينما تاثير المعلمتين Long-term processبالعمليات طويلة االمد )

( Short-term processes( وهذا ما يسمى بالعمليات قصيرة االمد )Exponentiallyاسياً )

ت العالية ( يتم اختيارها لتصف هيكل االرتباطات الذاتية عند االزاحاd. ولذلك فان المعلمة )

يتم اختيارها لوصف هيكل االرتباطات الذاتية عند  ( ) و ( )للسلسلة الزمنية بينما المعلمتين 

 االزاحات الواطئة . 

( لالنموذج Fractional Differencesففي هذا البحث سيتم التعامل مع الفروق الكسرية )    

يدعى باالنموذج المختلط المتكامل وبذلك سوف  [ 0.5 - , 0.5 ]التي تقع ضمن الفترة المغلقة 

( ويرمز له اختصاراً  Fractional Integrated Mixed Time Series Modelكسرياً )

ARFIMA (p,d,q) . 

يهدف هذا البحث الى دراسة هذا االنموذج من خالل عرض واستخدام طرائق التقدير       

واالساليب شبه  (MLمكان االعظم )للمعلمة الكسرية باالساليب المعلمية المتمثلة بطريقة اال

المعلمية المتمثلة بالطرائق االتية : انحدار لوغاريتم المخطط الدوري , التباين المتجمع ,القيم 

, تحليل تقلبات االتجاه  Robinsonالمخطط الدوري , ,Higuchiالمطلقة للسلسلة المتجمعة , 

والمدى المقيس ,اضافة الى اجراء المقارنة بين تلك الطرائق باستخدام المحاكاة واجراء تطبيق 

 عملي لسلسلة كميات تدفق المياه في احد انهار آيسلندا. 

وقد بينت نتائج الجانب التجريبي ان طريقة االمكان االعظم هي افضل الطرائق اعتماداً      

ير المفاضلة . وفيما يخص الطرائق شبه المعلمية فقد كانت طريقة انحدار لوغاريتم على معاي



المخطط الدوري هي االفضل وتليها طريقة تحليل تقلبات االتجاه . اما في الجانب التطبيقي فأن 

 .ARFIMA(1 , -0.158 , 1)االنموذج المختلط المتكامل الكسري  هو االنموذج االمثل للبيانات

 


