
 جميوربة العراق        
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المستنصريو جامعةال      
  كمية اإلدارة واالقتصاد     

 

 

 

 

  ةالختبار جذر الوحد  ةوالطرائق البديل  ةالطرائق التق ليدي
 ةدراسه مق ارن – ةالزمني  ةالستقرارية السلسل

 

 
 أطروحة مقّدمة إلى

 ةالمستنصريجامعة ال –تصاد مجمس كمية اإلدارة واالق
 دكتوراه فمسفة في اإلحصاء درجةنيل وهي جزء من متطمبات 

                               
 من قبل

 الزيدي كوثر خضر ناصر
 

 

 بإشراف 
 الدكتور ستاذ المساعدالأ 

 نزيو عباس المشيداني
 

 م 2015                                                    ى 1436



 المستخمص

حصائية لتمثيل العالقة لبيانات ساليب العممية واإلعد تحميل السالسل الزمنية من األي       
السمسمة الزمنية وتفسير سموك الظاىرة من خالل دراسة تطورىا التاريخي عبر مراحل زمنية ، 

تممك صفة ن ىناك العديد من السالسل الزمنية ال أة والتطبيقية يممالعفي الحياة ويالحظ 
ساليب عديدة أىذه المشكمة واعتمدوا ليذا الغرض  الكشف عناالستقرارية لذلك بدأ الباحثون ب

كونو  ىذا االختبار من االختبارات الميمة دعي   إذ ةا يتعمق بموضوع اختبار جذر الوحدمنيا م
الواحد الصحيح التي تقابل عدد الفروقات الالزمة لمسمسمة  إلىيبين عدد الجذور المساوية 

ن أنموذج االنحدار الذاتي ىو ن شرط االستقرارية أل إ االستقرارية . إلىالزمنية لكي تتحول 
خذ أسموب أن أ، و  (Unit Circleدائرة الوحده ) خارججميع جذور المعادلة المميزة تقع 

حد ما  إلىسموب غير دقيق أ  االستقرارية ىو  إلىنية الفروقات الالزمة كي تحول السمسمة الزم
ن إعدم دقة العمل ، لذا ف إلىخذ عدد من الفروقات اكثر من المطموب يؤدي ألكون احتمالية 

سموب لمعرفة عدد الفروقات الالزمة لمسمسمة المدروسة بتطبيق الطرائق أ  اختبار الجذور ىو 
توجد عدة طرائق الجراء ىذا االختبار منيا الطرائق و ، حصائية الخاصة بيذا االختبار اإل

والطريقو المقترحو  ةجراء المقارنات بين الطرق المستخدمإقد تم و  ،والطرائق المعدلو التقميدية 
وذلك من خالل برامج كتبت من قبل الباحث وباعتماد من قبل الباحث من خالل المحاكاة 

(حيث تمت المقارنو بين أربع من طرائق اختبارات جذر الوحدة ومن خالل  Matlabالتطبيق ) 
( لذا تم  KPSS,LM( وطريقتي )  ADF,PPالنتائج تم التوصل إلى التشابو بين طريقتي ) 

( والمقارنو مع الطريقو المقترحو ، حيث أثبت التطبيق أن   ADF,KPSSاعتماد طريقتي )
( باختالف المعالم واحجام العينات ، كما أن  KPSS) ( و  ADFىناك تفاوت بين طريقتي ) 

النفط  سعارأاستخدام بيانات  وكذلك تم( ،  KPSSالطريقو المقترحو كانت أقرب إلى طريقة ) 
ولغايو شير  8811شير كانون الثاني من  لسمسمو زمنيو( Spot Oil Priceالفوريو )

        استخدام التطبيق الجاىزاختبارات جذر الوحدة عمييا من خالل  وتطبيق 3182تموز 
 (Eviwes  )  والمقارنو بين الطرائق التقميدية والطرائق البديمة والطريقة المقترحة إلختبار
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