قال الله تعالى:
لْر ِ
ض َمث َلل ُ ن ُللروِرِه َكِمْش لَكاٍة ِفهيَهللا
ال ّل لُه ن ُللرور ُ الّس لَماَواِت َوا َ

ح ِفلل ي ز ُجا ٍ
ج لةُ َكأَّنَهللا َك لْروَكٌب
ِمْص لَبا ٌ
ح اْلِمْص لَبا ُ
جا َ
ج لة الّز َ
َ َ
شْلللِقّهيٍة َول
ُد ّ ِرّي ُيروَقلللُد ِمللل ن َشلللَجر ٍَة ّمَبارََكلللٍة ز َْيُترونَلللٍة ّل َ

َغرِْبّهيٍة َيَكاُد ز َْيتَُها يُ ِ
ضُء َولَْرو لَْم َتْمَسْس لُه نَللارٌ ّنللرورٌ َعلَللى
لْمث َللال
ُنروٍر َيْهِدي ال ّل لُه ِلن ُللروِرِه َملل ن َيَشللاء َوَي ْ ِ
ب ال ّل لُه ا َ
ضل ُ

شٍء َعِلهيٌم )(35
ِللّناِس َوال ّلُه ِبُك ّ ِل َ ْ

صَدَق الله الَعِظهيم
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َ

سرورة
النرور )(35

اهداء
إلى من بلغ الرسالة وأدى المانة  ..ونصح المة  ..إلى نب الرحمة
ونور العالني ..
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
إلى من كلله الله بالهيبة والوقار  ..إلى من علمن العطاء بدون انتظار
 ..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار  ..أرجو من الله أن يمد في عمرك
لتى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم
أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى البد ..
والدي العزيز
إلى ملكي في الحياة  ..إلى معن الحب وإلى معن الحنان والتفاني ..
إلى بسمة الحياة وس الوجود
إلى من كان دعائها س نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى
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الحبايب
أمي الحبيبة
إلى من بهم أكب وعليهم أعتمد  ..إلى شموع متقدة تني ظلمة حياتي ..
إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة ل حدود لها ..
إلى من عرفت معهم معن الحياة
أخوتي

إلى الخوان الذين لم تلدهم أمي  ..إلى من تحلو بالخاء وتميوا
بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ،
وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة ست إلى من كانوا معي
على طريق النجاح والخي
إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ل أضيعهم
اصدقائي

الشكر والتقدير
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الحمد لله  ،و الصلة و السلم على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
الشكر اولً واخياً لله سبحانه وتعالى الذي
وفقن وإعاني لنجاز وإتمام هذا البحث ومن ثم
شكري وتقدير ي لجامعة السوان للعلوم و
التكنولوجيا واتقدم بأوفر الشكر و التقدير إلى
د .عادل موس يونس الرش ف على هذا البحث لا
قدمه لي من عون ومساعده بتتبعه لهذا البحث
مرشفاً ومرشداً فكانت له الساهمة الفعالة في
إخراج هذا البحث من مهده إلى حي الوجود.
كما أخص بالشكر جميع الستاتذة بقسم الحصاء
التطبيقي والشكر ايضاً إلى زملئي و زميلتي
وإلى كل من ساهم معي في إخراج هذا البحث
4

الستخلص
يعتب مروضروع تحلهيل السلسل الزمنهية وتحلهيل النحدار م ن الرواضهيع
الصحصائهية الهمة ف ي تحلهيل الكثي م ن الظرواهر ،السلسلللة الزمنهيللة عبللارة علل ن مجمروعللة
م ن الشاهدات آخذت على فتات زمنهية نتهيجة لتعقب هذة الظاهرة لفتة زمنهية طرويلللة
نسبهياً وف ي أغلللب الصحهيلان تكللرون هللذة الفللتة الزمنهيلة منتظملة .وتتلخللص أهللم أهللداف
تحلهيل السلسلة الزمنهية وتحلهيل النحدار ف ي الحصرول على وصف دقهيق للظاهرة وبناء
نمروذج مناسب لتفسي سلروكه وإستخدام النتائج للتنبؤ بسلروك الظاهرة ف ي الستقبل.
تضم ن البحث هذا إقتاح نمروذج إصحصللائ ي بإسللتخدام تحلهيللل السلسللل الزمنهيللة
وتحلهيللل النحللدار للترولهيللد الللائ ي للطاقللة الكهربائهيللة وإعتمللد البحللث النهللج التحلهيللل
الستنتاج ي .
ضم البحث اربعة فصرول إستعرضنا ف ي الفصللل الول مشللكلة وأهمهيللة وأهللداف
وفللروض وصحللدود ومنهجهيللة وههيكلللة البحللث وخصللص الفصللل الثللان ي للطللار النظللري
للبحث وخصص الفصل الثالث لحة تاريخهية ع ن الكهرباء وصللناعتة فلل ي السللرودان اللل ي
جانب الترولهيد الائ ي ومحطاته والجانب التطبهيق ي صحهيث تم علرض بهيانللات البحللث وهللى
بهيانللات صحقهيقهيللة ملل ن سللجلت الشللكة السللرودانهية للترولهيللد الللائ ي مللأخروذة علللى أسللاس
سنروي لفتة م ن  1965إلى 2010م.
وخصص الفصل الرابع لهم الستنتاجات و التروصهيات وأهمها:
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 السلسلة الزمنهية قهيد البحث هى سلسلة غي مستقرة مما تطلب تحرويلها إلى سلسلة-1
.مستقرة
 النمروذج القتح صالح لن يستخدم م ن قبل الجهات التخطهيطهية لعرفللة التجاهللات-2
.الستقبلهية لها
أن مروضللروع البحللث بجانبهيللة النظللري و التطللبهيق ي يفتللح مجللالت وآفللاق للبللاصحثي-3
multivariate)وخاصة ف ي جروانب إستخدام تحلهيل السلسل الزمنهية متعددة التعيات
(time series analysis

Abstract
The topic of time series analysis and regression analysis are
considered the most important statistical topics in illustrating the
phenomena which occur during a specific period of time, it aims to the
obtaining a precise description of the series and building a suitable model
for interpreting its conduct, and then using the results for forecasting the
conduct of the series in the future.
Our research embodied a suggestion of a statistical model by using
the time series analysis and regession analysis of the Hydro Generation,
and the research approved the deductive analytical method.
Our research contained four chapters, we reviewed in the first
chapter the problem, importance, objectives, hypothesis and domain of
the research, in addition to reviewing the most important relevant
researches, the second chapter had specified for the theoretical
background of the research, chapter third had historical overview of the
electricity industry in the Sudan to the delivery of Hydro Generation and
stations and analytical part where the data of the research – which are real
data from the Sudanese Hydro Generation Company records.
They had been taken on yearly basis for the period 1965 – 2010, where it
has been built a model for phenomena, and the forth chapter had specified
for the most important concluding remarks and recommendations, and the
most important of which:
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1\ The time series of the research are un-stationary in their mean and
variance, which require to be transferred to stationary series.
2\ the models suggested are good for the planning authorities for
dominating the Hydro Generation in future.
3\ the topic of the research – by its parts the theoretical and application –
is of the interest of the researchers, especially in the sides of using
multivariate time series analysis
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