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 بحث:ملخص ال

مشاكل الطاقة الكهربائية من كونها المصدر الرئيس في أي تنمية سواء كانت صناعية أو زراعية تنبع أهمية دراسة 
أو غير ذلك. وهي تلعب الدور الحاسم في تنمية القطاعات المختلفة، ويقاس تقدم الشعوب بمقدار استخدام الطاقة 

كان و كهرباء وارتباطه بخصائص السالكهربائية. هدفت هذه الدراسة إلى تقدير إحصائي لحجم إنتاج واستهالك ال
. كما هدفت إلى الوصول لبعض أسباب القصور المزمن في استهالك الكهرباء  2018-1992في الفترة  نموهم

في السودان وذلك من خالل تحليل بيانات ثانوية تم جمعها من سجالت الدفع المقدم من سجالت التوزيع 
في شكل سلسلة زمنية سنوية ،  2017وحتى  1992ت الفترة واإلمدادات بالخرطوم لكل السودان التي غط

لكل السودان أيضًا من نفس المصدر.  2018وحتى ديسمبر  2006بأالضافة إلى سلسلة أخرى شهرية للفترة يناير 
استخدمت الدراسة النماذج اإلحصائية الوصفية  SPSS.تم تدريج بنوعيها بمساعدة برنامج الحزم اإلحصائية 

ة في تحليل البيانات أهمها التحليل اللوجتي و السالسل الزمنية. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة واالستداللي
هي أن العالقة بين استهالك الكهرباء والسكان عالقة معقدة ومرتبكة والسبب في ذلك النزوح الكثيف من الريف إلى 

قوي جدًا بين الزيادة في استهالك الكهرباء والزيادة المدينة بسبب الحروب األهلية والنزاعات. وأن سمة ارتباط 
( في  =0.01Pأكد أن النتائج معنوية عند مستوي المعنوية ) Fالسكانية في المدن نتيجة النزوح، كما أن اختبار 

 المعادلة اللوجتية المستخلصة. تحليل نموذج أريما في السالسل الزمنية أوضح أن النموذج األفضل للتنبؤ باستهالك
وقف صت الدراسة بضرورة أو  ARIMA (2, 1, 7.الكهرباء في السودان في ظل تأثير النمو السكاني هو نموذج )

النزاعات المسلحة وتخفيف حدة النزوح الكثيف الذي حول ماليين األسر من الريف إلى المدن الكبرى مثل الخرطوم 
 حجم الهدر بتغيير الكيبالت القديمة والتيومدني وعطبرة وسنار وبور تسودان. كذلك أوصت بضرورة تخفيض 

أصبحت غير قادرة على التحميل الزائد في األحياء مع ترشيد اإلستهالك من خالل مراقبة فتح وقفل الكهرباء في 
للتنبؤ باستهالك الكهرباء في  ARIMA (2, 1, 7الشوارع واألماكن العامة. كما أوصت باستخدام نموذج )

 المستقبل. 
 استهالك الكهرباء، نمو السكان. فتاحية:الكلمات الم
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 المقدمة:

تنبع أهمية الطاقة الكهربائية من كونها المصدر الرئيس في أي تنمية سواء كانت صناعية أو زراعية أو غير ذلك. 
وهي تلعب الدور الحاسم في تنمية القطاعات المختلفة.  السودان قطر مترامي األطراف وغني بموارده الطبيعية  
وثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية وبالتالي فهو مؤهل لالستفادة من الطاقة الكهربائية في تأسيس نهضة كبرى 

خاصة في مجاالت استخراج البترول و الثروات المعدنية ومن بعدها الصناعات التحويلية الخفيفة والثقيلة في جميع 
ئية تحليلية إلنتاج واستهالك الكهرباء على المستوى القومي  ث سوف يحاول  تقديم رؤية إحصالبحذا اهالمجاالت. 

من حيث حجم ونمط اإلنتاج واالستهالك وتطورهما عبر الزمن وارتباطهما بنمو السكان  مستخدمين عدة نمازج 
إحصائية للتقدير والتنبؤ وكشف العالقات اإلحصائية  اعتمادًا على ما يتوفر من بيانات منشورة  فيما يتعلق 

 لسياسات المعتمدة من اإلدارة القومية للكهرباء.با

   :مشكلة البحث

ال تتوفر حاليًا أّى حلول عاجلة الستقرار ثابت ومستمر لإلمداد الكهربائى بالسودان فى المدى القريب )أى الثالثة 
اء سوف ارة الكهربسنوات المقبلة على األقل( وكل ما يمكن أن تقوم بها الحكومة فى المرحلة الحالّية ممثلة فى وز 

لن تتعدى تدابير مؤقتة تبذل خاللها أقصى جهد ممكن لخدمة القطاع تحت ظروف ضاغطة ال تساعد مطلقًا فى 
إنجاز أّى عمل أو تنفيذ مشاريع فى مستوى التحدي الماثل اليوم فى طول البالد وعرضها. وستعتمد أّى خطط أو 

مع ضغوط تفاقم القطوعات المتكررة للخدمة ومحاوالت ترشيدها جهود ممكنة على محاولة التعايش فقط مع الواقع 
أو برمجتها وفقًا لما هو متاح من التوليد ومستوى اإلستهالك  ، بينما تظل المشكلة عالقة بصورة مضطردة نتيجة 

لتصاعد الطلب مع محدودّية العرض، أى التوليد. السبب األساسي فى ذلك يتمثل فى عدم توفر مواعين كافّية 
لتوليد الكهرباء بالبالد. فدولة السودان رغم مساحتها الشاسعة ال تتمتع بمصادر طاقوّية تقليدّية يمكن استغاللها 
لتوليد الكهرباء بكمّيات كبيرة وتجارّية تتناسب مع ارتفاع الطلب بجانب تبعثر السكان ومناطق اإلستهالك في 

يلة ومكلفة لنقل وتوزيع الكهرباء مثال ذلك المسافات البعيدة مناطق متباعدة األمر الذى يستلزم مد خطوط إمداد طو 
بين سدى مروى والدمازين وبقية مناطق اإلستهالك فى وسط البالد وشرقه أو مقترح المشروع الحالي لربط دارفور 
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و مبالشبكة القومّية عبر كردفان وما يكتنف ذلك من غموض وتحد. أضف الى ذلك المشكلة الكوؤود وهي مشكلة الن
السكاني المتسارع وغير المنضبط في حجمه وتوزيعه وما أفرزه من نزوح وفقر أديا إلى تدمير كل البنى التحتية 

في العام حسب إسقاطات  %3حوالي  2018الطاقة. بلغ معدل النمو السكاني في  المطلوبة لتطوير مشاريع 
 الجهاز المركزي لإلحصاء السوداني.

السودان كثيرة ومتنوعة وبالغة التعقيد وال يمكن تناولها علميًا في دراسة واحدة ولهذا  مشاكل الطاقة الكهربائية في
 التالية: ستركز هذه الدراسة البحثية فيما يليها من التخصص في الفروض 

 
 فروض البحث

:01H 
 عدم وجود فجوة معنوية بين انتاج واستهالك الكهرباء في السودان.

:0H2 

للنمو السكاني وتوزيعات السكان في  تفاقم مشكلة اإلمداد الكهربائي وفقًا لما هو متاح من عدم وجود تأثير معنوي 
 التوليد ومستوى اإلستهالك.

0H3 

 عدم وجود إمكانية للتنبؤ بمستقبل إنتاج واستهالك الكهرباء في السودان وربطه بالواقع واالستفادة منه.
 

 المنهجية

 مصدر البيانات -♦

 اعتمد هذا البحث على مصادر ثانوية تم الحصول عليها من مصدرين: 

تم الحصول عليها من أرشيف الدفع  2011-1990سالسل إنتاج واستهالك الكهرباء في السودان للفترة الزمنية  -أ
 .2012المقدم واآلجل للشركة القومية لتوزيع الكهرباء 

تم الحصول عليها من الجهاز المركزي لإلحصاء  2011-1990سلسلة أعداد السكان في السودان للفترة  -ب
2014. 
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 طرق التحليل -♦

 تستخدم هذه الدراسة ثالثة طرق إحصائية لتحليل البيانات::

 التحليل الوصفي لسالسل اإلنتاج واالستهالك السنوي للكهرباء في السودان. -1
 جتي.ر الزمن وذلك باستخدام التحليل اللو دراسة العالقة بين إنتاج واستهالك الكهرباء والزيادة السكانية عب -2
 التنبؤ إلنتاج واستهالك الكهرباء باستخدام نماذج السالسل الزمنية. -3

 
 األدبيات والدراسات السابقة

 التطور التاريخي لصناعة الكهرباء في السودان

(: هي شركة محدودة لبعض حملة األسهم من 1958-1928الرحلة األولى :شركة النور والطاقة المحدودة )
البريطانيين والمصريين إلمداد المياه والكهرباء والثلج ، باإلضافة إلى اإلشراف على الخدمات نيابة عن حكومة 

روع في ودمدني وعطبرة  وبور تسودان في السودان بالخرطوم ، فى الخرطوم بحري و أمدرمان إلى أن أسست لها ف
اشترت حكومة السودان جميع أسهم الشركة وأصبحت ملك لها وتحملت منصرفات  1952. في العام 1925العام 

تعاقدت الشركة على أربعة مولدات  1958. في العام 1956-1952التمويل لخطة التنمية التي وضعتها للفترة 
 (EL Banna, 1983)ميقاوات.    20بخارية وأنشأت محطة بري بطاقة 

فأصبحت  1959(: تم تأسيسها في العام 1966-1959المرحلة الثانية : اإلدارة المركزية للكهرباء والمياه )
مصلحة حكومية تابعة لوزير األشغال العامة وتدار على مستوى القيادة بواسطة بريطانيين على رأسهم مدير عام 

قاليم باإلضافة إلى مديري البرمجة والتوليد والدراسات والبحوث و التنمية وخمسة نواب مدراء على مستوى األ
ميقاوات لمحطة بري في العام  10وإمدادات المياه. شهدت اإلدارة العامة توسع واضح في مجال التوليد وتم إضافة 

 1965في العام ميقاوات و  15أنشئت محطة سنار المائية ) خزان سنار( بطاقة قدرها  1964. وفي العام 1962
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 .1966ميقاوات وصدر قانون الكهرباء والمياه في العام  12تم إنشاء كهرباء خشم القربة )خزان شم القربة( بطاقة 
(EL Banna, 1983) 

المدير العام ونوابه تكوين مجلس االدارة من (: تم 1973-1966المرحلة الثالثة: الهيئة المركزية للكهرباء والمياه )
القومي لمدة خمسة سنوات باإلضافة إلى رؤساء األقسام من المهندسين المختصين  واالقتصاد لمالية وممثل لوزارة ا

واسعة في ات منح صالحييث حالمجلس أستمر في الميكانيكا ، الكهرباء ، المياه ، الشئون أإلدارية و المالية.و 
احتياطي مالي  تكوين  فيأعطي  الحق  و العمل حسب حاجة الميزانية  في الصرف بعض بنود ل تحوي

بعد الهيئة وبعدها عملت ،  من وقت آلخرالمياه والكهرباء  تعريفة إصدار و واالقتراض لمقابلة الضروريات ، 
نشئت بعدها أ. و1968في العام علي أساس تجاري الحصول على موافقة وزير المالية والقوى العاملة  للعمل 

ميقاوات  عرف  بنظام شبكة النيل األزرق . وفي  25ائي بطاقة حطة توليد كهرباء الرصيرص  بخط ناقل كهربم
 1971وفي سنة ل العامة.  االشغاًا لوزير يتبع رأسالمدير العام  مجلس االدارة وأصبح  ل حتم  1970العام 

أدخلت تسعة مدن في الشبكة القومية ) سنار ، الرصيرص، الدمازين ، سنجه ، الحيصاحيصا ، رفاعة ، كوستي ، 
تم إنشاء وزارة اإلسكان وتنمية  1972وكسال. بعضها يعمل  بالطاقة البترولية ) الديزل( . وفي العام   دنقال

 (1981المجتمع وتمت إضافة الهيئة إليها. )الهيئة القومية للكهرباء ، 

علي المياه   الهيئة العامة للكهرباء و(: إستمرت 1983 -1973المرحلة الرابعة: الهيئة العامة للكهرباء والمياه ) 
يختص عضوًا  أحدهما   60لإلدارة من فقط تم تكوين مجلسين الهيئة المركزية كانت تسير علية النهج الذي نفس 

عضوية كل من مدير الهيئة العامة للكهرباء والمياه ، وكالء وزارات و الحكم المحلي وهو بقيادة وزير بالتخطيط 
ي والقوة الكهربائية المائية ، ممثلين للمجالس التنفيذية للمديريات وثالثة المالية واالقتصاد الوطني ، الصناعة ، الر 

 1988أعضاء ممثلين للمجالس المحلية بالعاصمة القومية. في العام وثالث النقابات  وممثلين لالتحادات  أعضاء 
الهيئة العامة  لوتم تحويل لديه مباشرة  مسئولجمهورية ، والمدير العام  رئيس اأصبحت الهيئة تحت إشراف 

 (1989الطاقة. ) الخير وآخرون ، وزارة المياه إلى وللكهرباء  

: تم  فصل مرفق الكهرباء عن 1983(: في سبتمبر 2010 -1983المرحلة الخامسة: الهيئة القومية للكهرباء ) 
ء على الشبكة القومية لتشرف الهيئة القومية للكهربا 1982الهيئة القومية للكهرباء لسنة بعد إصدار قانون المياه 
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لية األشراف على المحطات خارج الشبكة إلى الحكومات الوالئية على أن تقوم  الهيئة مسؤول تحويللكهرباء و 
عادت الهيئة القومية  1984وفي عام القومية بوضع الخطط والبرامج للتنمية القومية بتقديم االستشارات الفنية . 

الرصيرص  وسنار ، باإلضافة إلى في التوليد المائي تضم محطات التي   األزرقالنيل إدارة شبكة لتشرف على 
بحري وكيلو عشرة وحلة الخرطوم من بري ول في كمحطات التوليد الحراري الموجودة داخل العاصمة القومية 

ضافة القربة باإلكهرباء خشم توليد تضم محطة الحرارية والشبكة الشرقية التي ود مدني توليد  كوكو زائد محطة 
تم دمج الشبكتين النيل األزرق والوالية الشرقية ليصبحا بإسم الشبكة القومية  1990إلى محطة كسال. في العام 

الوالية الشرقية. ء من اجزأوالوالية الوسطى  وأجزاء واسعة من الخرطوم حيث أصبحت تغطي والية للكهرباء 
 (1991)الهيئة القومية للكهرباء ، 

الوزراء اصدر مجلس  2010يونيو  28حتى اآلن(:بتاريخ  -2010زارة الكهرباء والسدود ) المرحلة السادسة : و 
والذي قضى بإلغاء وزارة الكهرباء والسدود وتحويل كل ممتلكاتها لشركات استثمارية  2010لسنة  169رقم القرار 

ركة ودانية للتوليد المائي ، الشل الكهرباء وهي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة ، الشركة السفى مجا
السودانية للتوليد الحراري المحدودة ، الشركة السودانية لكهرباء سد مروي المحدودة  و الشركة السودانية لتوليد 

 . (2012الكهرباء. )عباس ، 

د يــي تشـــة فـــلدولت اعــرشـــث ا حيـــعليهــب لطلـــد ايزاتفي تزايد مستمر ،مع  ة  ـاقطلـودان إلي الساة ـحاجرت تمـسا
وبعدها  مشروع سد مروي والتي تبلغ  4إلى قري  1ري قت اطمحد بتشييوذلك   2001م  اـــلعاي ــفـــدة يدجت اطـــمح

 ميقاوات .  1250طاقته التصميمية 

 مشاكل النمو السكاني والنزوح في السودان

 للسودان الديمغرافى التركيب -♦

 وثالثة  1993 تعداد عن %21  بزيادة قدرها نسمة مليون  30,9 السودان سكان عدد يبلغ 2008 لتعداد وفقاً 
 معدل نمو أساس علىو  .نسمة ماليين 10,3الكلي  العدد بلغ حين عند االستقالل 1956 في العدد أضعاف

 تاريخ 2018 في نسمة مليون  42 إلى نحو سيصل العدد أن لإلحصاء المركزي  الجهاز يقدر % 2,8 سنوي 
على  كبيرة ديموغرافية تحوالت حدثت 2008 وحتى 1956 العام استقالل السودان منذ. التإلى التعداد إجراء

http://www.ajsp.net/
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 بسبب 2008 في %33,2 إلى  1956من عام الحضر سكان نسبة ارتفعت فقد المختلفة، المعيشة أنماط مستوى 
 في %60إلى  78من % الريف سكان نسبة تناقصت المقابل وفي المدينة، الى من الريف الهجرة معدالت زيادة
)التقرير الوطني السوداني للتنمية .نفسها الفترة في 7,1%إلى   %13حوالى من الرحل نسبة وانخفضت نفسها الفترة

 (2012البشرية ، 

- التركيبة السكانية 

البجا والنوبيون وغيرهم. و  وتتميز التركيبة السكانية في السودان بالتنوع العرقي والديني واللغوي، فهناك العرب والزنوج
مسيحيون في شمال السودان  %3، وباقي الديانات تتراوح بين %96.7بنسبة  الغالبية العظمى هم مسلمون 

النوبة وجنوب النيل األزرق. )عبد ديانات تقليدية في منطقتي جبال  %0.03والخرطوم وجبال النوبة، وحوالي 
 (2018الكريم ، 

من جملة  %40.8المجتمع السوداني مجتمع فتي، حيث بلغت نسبة ما هم دون سن الخامسة عشر عاًما نحو 
عاًما، بينما  64-15ي الفئة العمرية وقعوا ف %53.7، فيما بيانات األمم المتحدة-وفًقا لـ 2017السكان في عام 

 4.85بـ  2018لدى المرأة السودانية خالل عام  معدل الخصوبةعاًما وما فوق. ويقدر  65كانوا عند  5.5%
سنة  68.1سنة للذكور، و 63.7سنة ) 65.8حياة المتوقع في العام ذاته بـ مولوًدا لكل امرأة، وُقدر متوسط مدة ال

، ووفًقا لبيانات البنك الدولي استحوذت 2شخًصا/كم 23في السودان  2017عام  الكثافة السكانيةبلغت  لإلناث( .
)التقرير .يعيشون في المناطق الريفية %65.3من مجموع السكان، فيما الغالبية  %34.7المناطق الحضرية على 

 (2012الوطني السوداني للتنمية البشرية ، 

 5.13د من حيث عدد السكان بـ وحسب تقديرات األمم المتحدة تحتل العاصمة الخرطوم المرتبة األولى في البال
م إلجراء تعداد شامل 2016أعلن عن تحضيرات تجري منذ العام  الجهاز المركزي لإلحصاءمليون نسمة. و كان 

 (.2018)الجهاز المركزي لإلحصاء ،  مليون دوالر. 50بتكلفة  2018للسكان والمساكن سيجري عام 

- الديناميكا السكانية 

http://www.ajsp.net/
http://www.sudanembassy.org.sa/ar/about-sudan/population/
http://data.un.org/en/iso/sd.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
http://data.un.org/en/iso/sd.html
https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=SD
https://alsudanalyoum.com/sudan-news/local/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-38-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%81/
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عامًا. و حقيقة  24من مجموع السكان تقل أعمارهم عن  %60، حيث أّن حوالي الشبابغالبية سكان السودان من 
عامًا تعكس انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الوالدة؛ حيث يبلغ عمر  65فقط من السكان فوق سن الـ  %3أّن 

العمر عامًا.تحّسن متوسط  18.9عامًا، ومتوسط عمر منخفض جدًا يصل إلى  65عامًا، والنساء  61الرجال 
، على الرغم من تحسنه بوتيرة أبطأ 1983عامًا عام  43المتوقع في السودان إلى حٍد كبير، إذ ارتفع من متوسط 

. وقد انخفض معدل النمو السكاني في السودان بشكٍل مطرد منذ ذلك الحين، إلى مستواه الحالي 2006منذ عام 
. وعلى 1000حالة وفاة لكل  17لسودان مرتفعة، مع . فضاًل عن ذلك، فإن معدالت الوفيات في ا%1,78البالغ 

وفاة/  52,86الرغم من ارتفاع معدل وفيات األطفال، ووجود أحد أعلى معدالت الوفيات لألمهات في العالم )
مليون  42,7إلى  2025والدة(، يتواصل نمو السكان ويتوقع أن يصل عدد سكان السودان بحلول عام  1,000
 نسمة.

 105و ه نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدةمثيرة لالنتباه في التركيبة السكانية في السودان أّن أحد الجوانب ال
عامًا، حيث  54عامًا إلى  24الفئة العمرية ما بين  من اإلناث؛ وهو رقم يتغير بشكٍل ملحوظ لدى 100ذكور إلى 

إناث. وقد يعزى ذلك إلى هجرة الذكور للعمل في الخارج، وحقيقة أن الشباب الذكور يموتون  100ذكور و 94تبلغ 
بمعدل أعلى من اإلناث، وخصوصًا خالل الحروب األهلية.مجتمع السودان مجتمع تقليدي، حيث ُيعيل الذكور 

من األسر ُتعيلها النساء، حيث ترتفع هذه النسبة بشكٍل أكبر في المناطق الريفية. باإلضافة  %28ر. غالبية األس
  إلى ذلك، يبلغ متوسط حجم األسرة في السودان ما يقرب من سبعة أشخاص.

- الهجـــــــرة والــنـــزوح 

جات من ستقالل بفترة طويلة، شهد السودان مو تعتبر الهجرة عاماًل مهمًا في الديناميكا السكانية في السودان. قبل اال
المهاجرين من غرب إفريقيا في القرن الثامن عشر . كما هاجر آالف السودانيين داخليًا، سواء بصفة دائمة أو 

مؤقتة. كانت أول هجرة جماعية موسمية ودائمة هجرة األفراد من دارفور إلى منطقة الجزيرة كعمال في مزارع القطن 
ي أثرت على الت الجفاف والمجاعةنيات. وفي وقٍت الحق، تم تشريد أعداد هائلة من البدو بسبب انتشار في األربعي

 (FANAK, 2016).1984المناطق الشمالية الغربية من البالد، وشمالّي دارفور وشمالّي كردفان، عام 

http://www.ajsp.net/
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/sudan/facts/population_fact_sheet_final1.pdf
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/sudan/facts/population_fact_sheet_final1.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaab327.pdf
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. 2003سوءًا مع تصاعد الحرب األهلية في أواخر الثمانينيات ومن ثم في دارفور بداية عام ازدادت األمور 
للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون مليون نازح داخليًا، وذلك وفقًا  2,3، كان هناك 2014وبحلول نهاية عام 

جعل السودان يأوي واحدًا من أكبر تجمعات النازحين داخليًا في العالم. (، مما ي,2015UNHCR) الالجئين
ة، بحثًا إلى المناطق الحضريبين الواليات خمسة أضعاف منذ الستينيات، أغلبها من المناطق الريفية  الهجرةازدادت 

عن فرص للعمل وخدمات اجتماعية أفضل، وبالتالي أضعف القدرة اإلنتاجية الريفية في السودان. نتج عن توزيع 
السكان غير المتكافئ الناجم عن هجرة العمال والنازحين اختالفات كبيرة في الكثافة السكانية بين الواليات، حيث أّن 

 (FANAK, 2016) خمسة عشر ضعفا عن المعدل الوطني. –ة األكثر كثافة سكانية المنطق -والية الخرطوم

المفوضية السامية لألمم المتحدة  ُتقدركما يستضيف السودان أعدادأ هائلة من الالجئين من الدول المجاورة. و 
، ممكن أن يصل عدد الالجئين وطالبو اللجوء في البالد إلى  2015نهاية عام لشؤون الالجئين أنه ، بحلول 

، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان. ومع ذلك، فإن تقديرات الحكومة السودانية أعلى بنسبة  460,000
د بعد اندالع سوداني من دارفور ممن لجئوا إلى تشا 300,000على األقل من المفوضية. هناك على األقل  50%

 1,3سوداني في جنوب السودان . ويعيش حوالي  150,000، وحوالي 2003الحرب األهلية في دارفور عام 
مليون سوداني في دوٍل أخرى، معظمهم في المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى . ويعتبر المهاجرون 

االقتصاد الوطني بشدة ، إال أّن هؤالء المهاجرين أيضًا السودانيون ثاني أكبر مصدٍر للنقد األجنبي الذي يحتاجه 
 (FANAK, 2016) يقعون ضمن قائمة هجرة األدمغة بالنسبة لبلد فقير مثل السودان .

- ــــر توزيــــــــع ــ ــ  الدخـــل والفقــ

باعتباره من الدول ذات الدخل  األمم المتحدةُيصنف السودان بين أفقر الدول في العالم ، حيث ُصنف من ِقبل 
ليار دوالر، حيث ُسجل الناتج المحلي اإلجمالي م 73,80الناتج المحلي اإلجمالي في السودان بـ ُيقدرالمنخفض . 

. وعلى صعيٍد آخر، نما اقتصاد السودان بشكٍل كبير بسبب الطفرة 2011دوالر عام  987للفرد في السودان أخيرًا بـ
دوالر أمريكي ليصل إلى  533، وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد من 2011و 1998النفطية بين عامّي 

لُيصبح  1990عام  %85الذي وصل إلى ما نسبته  الفقر المدقع، مما حّد من 2014الر أمريكي عام دو  987
 (2012. )التقرير الوطني للتنمية البشرية ، %47اليوم ما نسبته 

http://www.ajsp.net/
http://www.unhcr.org/ar/
http://www.unhcr.org/ar/
http://countryoffice.unfpa.org/filemanager/files/sudan/facts/population_fact_sheet_final1.pdf
http://www.unhcr.org/pages/49e483b76.html
http://www.un.org/ar/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/su.html
http://borgenproject.org/poverty-sudan/
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سريعًا خالل العقدين الماضيين. ومع ذلك، على أرض تعكس أرقام المنظمات الدولية حول اقتصاد السودان نموًا 
من السكان، تحت خط الفقر بأقل من ثالث  %46الواقع، يعيش ما يقرب من سوداني واحد من أصل إثنين، أي 

دوالرات في اليوم ، غير قادرين على توفير ما يسد رمقهم من الطعام . وفي حين أن النمو االقتصادي ضروري، 
 للحّد من الفقر.إال أنه ال يكفي 

 في الفقر قضية سياسية شائكة، مما يسبب اضطرابات كبيرة تؤثر على استقرار البالد. يبلغ الفوارق الجغرافيةتّشكل 
. الواليات األربع %69األعلى بنسبة ، في حين أّن شمال دارفور %26أدنى معدل للفقر في والية الخرطوم بنسبة 

الميسورة الحال هي الخرطوم والجزيرة وشمال دارفور ونهر النيل. ويعود هذا بال شك إلى تركيز التنمية والموارد 
االقتصادية في هذه المناطق من السودان حيث توجد القوة السياسية والمراكز الحضرية. وعليه، فإن غالبية 

الُبنية التحتية ، مثل الطرقات والجسور واالتصاالت وبناء المصانع الجديدة، خالل سنوات  االستثمارات الضخمة في
 (.2012الطفرة النفطية، تمت في هذه المناطق األربع المتميزة.) التقرير الوطني السوداني للتنمية البشرية ، 

  الدراســـــــات السابــقــــــــــــة

-  2020-2013التنبؤ باستهالك الكهرباء للقطاع السكني في السودان)) 
 طارق محمد، الرشيد   الشفيع، مروه موسي مأمون 

 
م( وفي ظل 2020-2013تناولت الدراسة التنبؤ باستهالك الكهرباء للقطاع السكني في السودان في الفترة من )

ية تمثلت مشكلة البحث في معرفة اتجاه اإلستهالك تنامي الطلب علي الكهرباء وزيادة نمو المجتمعات الحضر 
المستقبلي للكهرباء في القطاع السكني، وكذلك هدفت الدراسة إلي معرفة العوامل التي تؤثر علي استهالك الكهرباء 

 في القطاع السكني وذلك للتنبؤ بحجم استهالك الكهرباء في المستقبل . وافترضت الدراسة أن المتغيرات المستقلة
لدخل المتاح، السعر، عدد السكان الحضر( تؤثر علي الكمية المستهلكة من الكهرباء ، وأن هنالك عالقة طردية )ا

ذات داللة إحصائية بين )الدخل المتاح، عدد السكان الحضر( والكمية المستهلكة من الكهرباء، وأن هنالك عالقة 
 الكهرباء، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ومنهج عكسية ذات داللة إحصائية بين السعر والكمية المستهلكة من

االقتصاد القياسي للتنبؤ بالنموذج وتوصلت الدراسة إلي: أن كل من )الدخل المتاح وعدد السكان الحضر( تؤثر 

http://www.ajsp.net/
http://www.worldbank.org/en/country/sudan/overview
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بدرجة عالية علي الكمية المستهلكة من الكهرباء وأنة توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين )الدخل المتاح 
السكان الحضر( والكمية المستهلكة من الكهرباء وتزايد االتجاه العام الستهالك الكهرباء في المستقبل ، كما ،عدد 

أوصت الدراسة : بتوفير الكهرباء لجميع أنحاء السودان ، وخفض أسعارها مراعاة لذوي الدخل المنخفض ، وتمويل 
 وتحقيق العدالة في توزيع التنمية. مشاريع الكهرباء

- (2017-2013دير دالة إنتاج الكهرباء في السودان )تق 
 الصادق علي ،  محمد حيدر رابح  ،  أماني الطيب الحسين

 
( ، والتعرف على أهم العوامل 2017ديسمبر/ -2013هدفت الدراسة إلى تقدير دالة إنتاج الكهرباء للفترة )يناير/

الدراسة في وجود قصور في تغطية العديد من المناطق التي تؤثر على زيادة إنتاج الكهرباء . وتمثلت مشكلة 
باإلمداد الكهربائي مما يقود ذلك لمحاولة معرفة عناصر اإلنتاج الكهرباء الرئيسية لسد هذا القصور من حيث إنتاج 

العمالة ورأس المال . افترضت الدراسة أن هنالك عالقة ذات داللة معنوية بين رأس المال المستخدم والكمية 
نتجة من الكهرباء ، ووجود عالقة ذات داللة معنوية بين العمالة والكمية المنتجة من الكهرباء استخدمت الدراسة الم

المنهج التاريخي ، والمنهج اإلحصائي في الجانب النظري ، والجانب التطبيقي تم استخدام منهج البحث القياسي . 
مال تأثير معنوي . وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية وتوصلت الدراسة إلي إن تأثير كل من العمالة ورأس ال

بين العمالة وإنتاج الكهرباء ، وعالقة طردية ذات داللة معنوية بين رأس المال واإلنتاج . أوصت الدراسة بزيادة 
بيانات لسعات التوليد في الخزانات ، العمل علي زيادة اإلنتاج من خالل تنفيذ خطط اإلحالل والتجديد ، االهتمام با

 والمعلومات وتوفيرها للباحث.

 -1998دراسة حالة والية الخرطوم )  -اآلثار االقتصادية للنزوح في السودان  - 2017(

 عبدا لعظيم سليمان ، محمد حرم ، محمد بدوي 
 

تهدف الدراسة لدراسة اآلثار االقتصادية للنزوح بالتركيز على والية الخرطوم ، إضافة للوقوف على أسباب النزوح 
فى السودان . اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ومنهج  دراسة الحالة ، وخالصة ما توصل إليه البحث أن 

القتصاد السوداني ، وسيستمر تزايد النزوح نحو هنالك آثار اقتصادية سالبة لظاهرة النزوح أدت إلي تدهور ا

http://www.ajsp.net/
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الخرطوم إثر األحداث األخيرة في واليتي كردفان ودارفور و طالما ظلت المناطق الريفية أقل حظًا من برامج 
ومشروعات التنمية ولعل القطاع الزراعي  من أكثر القطاعات االقتصادية تأثًرا بالنزوح فقد تضاءل ٕوانعكس ذلك 

بقية القطاعات . وبناءًا علي هذه النتائج توصلت الدراسة إلي بعض التوصيات كان أهمها ضرورة ربط سلبًا علي 
مخرجات التعليم مع االحتياجات الفعلية االقتصادية في القطاعات المختلفة ، وتوفير مشاريع لذوي الدخل المحدود 

ة وغيرها للمساعدة في تحريك االقتصاد وتوجيه عائدات البترول إلي األنشطة االقتصادية كالزراعة والصناع
السوداني لخلق فرص عمل جديدة للشباب من النازحين ، والحد من موجات النزوح المتسارعة نحو العاصمة بإقامة 

 . بعض المشاريع في الواليات ٕوإضعاف تركزها داخل العاصمة
-  2010ى دراسة حالة : الخرطوم الكبرى النمو السكاني ومشاكل توفير خدمات البنية التحتية فى المدن الكبر-

2018 

 سلمى مبارك أحمد
أدى االنفجار السكاني والنمو الحضري المتسارع إلى تدهور الخدمات والمرافق في كثير من المدن الحضرية وإن 

التحديات والمشكالت البيئية التي تواجه المدن وخصوًصا الكبرى منها تتعدد وتتنوع بدًءا بعمليات التخطيط 
لحضري والعمراني وتوفير المسكن المالئم وما يتطلبه من خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي والطرق ا

والكباري فضاًل عن وسائل المواصالت واالتصاالت وتوفير الخدمات األساسية. تناولت هذه الدراسة موضوع النمو 
السكاني  الكبرى مستهدفة تتبع تطور النمو السكاني ومشاكل توفير الخدمات األساسية والبني التحتية في الخرطوم

ثم المقارنة بين هذه الفترات ومدى توفير خدمات  -( ومن 2018-2010في والية الخرطوم خالل الفترات الزمنية )
البنية التحتية ومدى النقص فيها . هدفت الدراسة إلى تحديد الخدمات ومرافق البنية التحتية الالزم توافرها للسكان، 

ت هذه الخدمات على الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحي .. الخ ) ومدى مواكبتها للتوسع العمراني والنمو واشتمل
استخدم الباحث فيها عدة مناهج: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتطبيق هذه  –السكاني في الخرطوم الكبرى. 

ي الية ومراحل تطورها. كذلك تم تقييم الواقع الحالالمناهج ساعد كثيرًا في معرفة الخدمات والبني التحتية في الو 
وتحديد االحتياجات والمشاكل الموجودة، من ثم وضع بعض الحلول والمقترحات حول التخطيط والتطوير لهذه 

الخدمات، في ضوء النمو السكاني والتطور العمراني للخرطوم، من ثم وضع تصور التوقعات المستقبلية للسكان 
في الخرطوم الكبرى. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن معدل النمو  2030لتحتية وخدمات البنية ا
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السكاني في والية الخرطوم خالل الفترة كان أعلى من معدل توفير الخدمات، ويعزى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في 
وتركيز الخدمات وفرص العمل، ضعف  ) الناجمة عن الزيادة الطبيعية والحروب األهلية والنزوح -أعداد السكان 

التنمية فى الريف، مما أدى إلى نمو سكاني مرتفع أدى لزيادة الضغط على قطاع الخدمات، كما توصلت الدراسة 
 91أن الخرطوم الكبرى تعاني من نقص الخدمات وفقًا للمعايير العالمية، مياه الشرب حيث تغطى إنتاجية المياه %

من اإلنتاج الكلي للطاقة الكهربائية فى  % 15بينما تستهلك الخرطوم الكبرى  % 37 ، وخدمات الكهرباء تغطى
من المنطقة بينما يستخدم الغالبية العظمى  % 66السودان، وعدم كفاية شبكة الصرف الصحي ال تغطى أكثر من 

فى  % 70بدائل الصرف الصحي التقليدية، االزدحام المروري على الطرق حيث مساحة الطرق الحضرية 
فى أوقات الذروة . ثم خلصت الدراسة إلى  % 31الخرطوم، وسائل النقل والمواصالت غير كافية حيث تغطى 

مجموعة من التوصيات على مستوى المدينة بشكل عام، وأخص بالذكر السعي لتطبيق التنمية الشاملة المتوازنة 
ية كافة الخدمات وفقًا للكثافات السكانية الفعلبريف وحضر البالد ومراجعة المخطط العمراني للخرطوم ليستوعب 

والمتوقعة، وتوفير الخدمات العامة لمواجهة األعداد المتزايدة للسكان . وأخيرًا أكدت الدراسة على أهمية وضرورة 
مراعاة األنظمة والمعايير العالمية المتعلقة للخدمات والبني التحتية مثل تطوير خدمات الكهرباء ، مياه الشرب 

 . معالجة مياه الصرف الصحى.... إلخو 
 

 النماذج اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 مقـدمـــــــــــــة
يقدم هذا الفصل النماذج اإلحصائية التي تم استخدامها في البحث من الناحية النظرية وبصورة مختصرة. تباينت 

ي ت الثانوية باستخدام نماذج النظام اللوجتي فهذه النماذج بين اإلحصاء الوصفي و اإلستداللي. تم تحليل البيانا

االنحدار الخطي  وتحليل السالسل الزمنية . وتم تحليل البيانات األولية باستخدام التحليل الوصفي ، تحليل مربع 

 كاي و تحليل المكونات األساسية في التحليل العاملي . 

 النظام اللوجتي في االنحدار الخطي 
 تحويلية لوجتية تعطى من المعادلة التالية : يعتمد هذا النموذج علي
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: و تمثل القيمة اللوجتية للدالة عندما تكون قيمة الرادكس تساوي الواحد -∞,∞إلى  0,1من  Pويتم تحويل  
  خطية الصحيح . هذا يعني أنه أذا تم رسم لوجيت متغير ما مع لوجبت متغير آخر فإن العالقة بينهما تكون 

 تمامًا.
 ( من النوع:βandαبعد ذلك يمكن تقدير معادلة انحدار من متغيرين إليجاد قيم )

Y(x1Y (x β+  α) = 2) 

ولكن يمكن االستفادة من طبيعة البيانات التي  βandαويمكن إستخدام طريقة المربعات الصغرى لتقدير 
 ,Brass William) تنقسم إلى قسمين بحيث هناك نقاط عليا و نقاط دنيا ثم نحسب ميل الخط من المعادلة.

1990) 
 

 ومن تم إيجاد مقابل اللوجت  من المعادلة:

)(x
fit

2y
e1

1
X

2
1



Fitted 
 

 نموذج السالسل الزمنية
 مفهوم السالسل الزمنية-●

الزمنية  السلسلة تعبير محددة زمنية خالل فترات معينة لظاهرة قياسات تمثل التي المشاهدات مجموعة على يطلق
 قيم هي آخر بتعبير متساوية أو زمنية فترات على مأخوذة بقياسات معين لنشاط تاريخي سجل عن وهي عبارة

 وفي القياس طريقة في متناسقة القياسات هذه أن تكون  األحوال جميع في ويجب بالزمن، مرتبط معين لمتغير
 تقريًبا أن يحاكي يمكنه رياضي نموذج تقدير هي ببساطة الزمنية السالسل تحليل النشاط وفكرة أو الظاهرة طبيعة
 مستقبلية بقيم بالتنبؤ استخدامه ويمكن السلسلة الزمنية قيم بدقة يقدر أن يمكنه بحيث الظاهرة لتلك التاريخي التدرج
 Stochasticللعملية العشوائية  Realizationوينظر للسلسلة الزمنية على أنها تعبير عن أو إدراك  .الظاهرة لهذه

Process  التي أسهمت في بناء قيم السلسة الزمنية. والفرق بين العملية العشوائية وإدراكها شبيه بالفرق بين

)
c
x

a
(x

)
c
y

a
(y
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المجتمع والعينة في عالم البيانات المقطعية؛ فكما أننا في البيانات المقطعية نستغل "العينة" للوصول إلى تعميمات 
Inferences زمنية نستغل "اإلدراك" لمحاولة الوصول إلى بخصوص "المجتمع األصلي"، فإننا في السالسل ال

تعميمات بخصوص "العملية العشوائية" التي تقف وراء السلسلة الزمنية. فعملية إنشاء بيانات السلسلة الزمنية غير 
مالحظة، ولكن القيم المشاهدة للسلسلة الزمنية، وتحت شروط معينة ال تختلف كثيرًا عن شروط تمثيل العينة 

 يمكن التعامل معها بافتراض أنها ممثلة لتلك العملية العشوائية.  للمجتمع بحيث

  طرق بوكس جينكز: -●

طرق بوكس جينكينـز، يشار لها، اختصارًا، باسم "نماذج أريما ، والتي أدرك بوكس وجينكينز أهميتها في التوقع 
، تعبر عن ARIMAإلنجليزية للمستقبل في مجال االقتصاد أواًل في الستينيات من القرن الماضي. والكلمة ا

qdpالمكونات الثالث للنموذج: االنحدار الذاتي المتكامل للمتوسطات المتحركة. ويكتب غالبًا بالصيغة ) ,, )
ARIMA( ألنه تحدده ثالث قيم: درجة االنحدار الذاتي ،p( درجة المتوسط المتحرك ،)d( ودرجة التكامل )q .)

 dو  p(، يمثل قيم 2، 1وعليه  فعملية تعريف السلسلة الزمنية تتمثل في إيجاد رقم، غالبًا صغير )مثاًل، صفر، 
 التي تعبر عن نمط السلسلة.  qو 

اتي يعني أن قيمة السلسلة في زمن معين تحدده قيمتها في الزمن )أو األزمنة( السابقة لها؛ إذا كانت واالنحدار الذ
، وإذا كان كال 1p، وإذا كانت تتأثر بالقيمة السابقة فإن 0pالقيمة الحالية ال تتأثر بالقيم السابقة فإن 

، وهكذا. أما عنصر المتوسط المتحرك فيشير إلى أن قيمة 2pدان القيمة الحالية فإن القيمتان السابقتان يحد
السلسلة في زمن معين يحدده قيمة الخطأ العشوائي )الفرق بين قيمة السلسلة والمتوسط المتحرك( في ذلك الزمن 

، فإن ذلك يعني أن القيمة الحالية 0qا كانت وقيمة الخطأ العشوائي في الزمن )أو األزمنة( السابقة له. فإذ
فإن ذلك يعني أن الخطأ العشوائي للزمن  1qللسلسلة النعكس شيئًا من األخطاء العشوائية السابقة، وإذا كانت 

، فإن ذلك يعني أن الخطأين العشوائيين للزمنين 2qالسابق اشترك في تحديد قيمة السلسلة الحالية، وإذا كانت 
السابقين اشتركا في تحديد القيمة الحالية للسلسلة. أما عنصر التكامل في نماذج أريما، فيشير إلى حاجة السلسلة 
 الزمنية ألن تكون مستقرة؛ ذلك أن معظم السالسل الزمنية غير مستقرة، وبالتالي فهي بحاجة إلى إجراء عملية فرق 

لتحويلها إلى السلسلة. وإجراء عملية الفرق يعني طرح كل قيمة من قيم السلسلة من القيمة التالية لها للحصول على 
سلسلة جديدة تمثل الفرق، وربما تكون السلسلة مستقرة بطبيعتها، وبالتالي ال حاجة لحساب الفرق، وعندها فإن 
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0d ولكن ربما تحتاج السلسلة ،( 1إلجراء الفرق مرةd( أو مرتين )2d .لتحويلها إلى مستقرة ،)(Box 
and Jenkins, 1995 

 تقييم النموذج: -●

إن عملية تقييم نماذج التوقع يقصد من ورائها تقييم مدى مناسبة النموذج للنمط الذي تسير عليه بيانات السلسلة؛ أو 
لنموذج في التنبؤ بقيم السلسلة الحالية والمستقبلية. و ثمة عدد من مقاييس مدى مناسبة النموذج تعتمد مدى دقة ا

جميعها على درجة الخطأ، وهي الفرق بين القيمة الفعلية للسلسلة عند زمن معين وقيمة السلسلة التي يتوقعها 
 النموذج في ذلك الزمن.

تمثل عدد  Tتمثل الخطأ و  eمن المقاييس التي قد تستخدم للتقييم "متوسط القيم المطلقة للخطأ ؛ فإذا كانت 
 قراءات السلسلة، فإن متوسط القيم المطلقة للخطأ  يمكن التعبير عنه بالصيغة الرياضية التالية:





T

t

t

T

e
MAE

1 

لحساب متوسط القيم المطلقة للخطأ، يجب أواًل تحويل القيم السالبة إلى موجبة )حساب القيم المطلقة(، ثم تجمع 
قيم الخطأ المصاحبة لألزمنة المختلفة وتقسم على عدد القراءات؛ اعتماد القيم المطلقة بداًل من القيم المجردة جاء 

عيب، متوسط القيم المطلقة للخطأ، أنه اليمكن من مقارنة نموذجين لتالفي كون القيم السالبة تلغي الموجبة. ولكن ي
 في سلسلتين مختلفتين؛ بمعنى أنه يتأثر بقيم  السلسلة، واليمكن استخدامه كمقياسًا عامًا.

ومن مقاييس الخطأ التي تعمل على تالفي مشكلة كون القيم السالبة تلغي الموجية "مجموع مربعات الخطأ وهو 
 وع حواصل ضرب كل قيمة خطأ بنفسها، كما توضح الصيغة الرياضية التالية:عبارة عن مجم





T

t

teSSE

1

2

 

، فإنه يعيبه أنه يضخم درجة الخطأ من خالل  SPSSولكن، وبالرغم من أن هذا هو المقياس المحتوى في برنامج 
ذج متمثلة في عدم إمكانية مقارنة النماالتربيع، عالوة على أنه يضاعف من مشكلة متوسط القيم المطلقة للخطأ وال
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عبر سالسل مختلفة. والمقياس الذي يتالفى مشكلة كون القيم السالبة للخطأ تلغي القيم الموجبة، وال يضخم الخطأ 
من خالل التربيع كما يحدث في مجموع مربعات الخطأ، وكذلك يمكن من مقارنة النماذج عبر السالسل المختلفة، 

 توسط القيم المطلقة لنسب الخطأ كما توضح الصيغة التالية:يطلق عليه اسم "م

T
x

e
MAPE

T

t t

t


1 
أي أن حساب متوسط القيم المطلقة لنسب الخطأ يتم من خالل قسمة القيم المطلقة للخطأ في األزمنة المختلفة 

 .Tاصل على عدد األزمنة على قراءات السلسلة المقابلة لها، ثم جمع نتائج القسمة لألزمنة المختلفة وقسمة الح
 مرحلة التنبؤ: -●

في توليد تنبؤات  استخدامه يتم مراحل السكون والتعرف والتقدير والتشخيص خالل من المالئم النموذج تحديد بعد
 عن القيم المستقبلية للظاهرة المدروسة. 

 الــنتــائـــــــــــــج
 تعريف استهالك الكهرباء -♦

( في الملحق 1.4المصدر )الشركة السودانية إلنتاج الكهرباء( استهالك الكهرباء الموضح في الجدول ) حسب
د الوارد ئيقصد به متوسط  االستهالك  الكهربائي  خالل العام من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في السودان زا

 المؤشرات اإلحصائية التالية: ناقص  الصادر  معبًر عنه بالكيلوات   في الساعة. من الجدول نالحظ

كيلوات. هذا يعنى  441معياري   2017-1990كيلوات في الساعة في الفترة  3801أواًل: بلغ متوسط اإلستهالك 
مما يشير أن المتوسط )الوسط   4684و   2936أن مدى االحتمال لمتوسط االستهالك السنوي يتراوح بين 

بر الزمن تعبيرًا كافيًا  ، حيث نلحظ  أنه يتباين   تباينًا ملحوظًأ مع الحسابي( ال يعبر عن الدالة اإلنتاجية ع
( أقل من الحد األدنى للوسط الحسابي ومن ناحية األخرى 2212الوسيط والمنوال. من ناحية  نجد أن الوسيط )

 لتوزيعية انجد أن المنوال والذي يمثل قمة التوزيع أعلى كتيرًا من الحد األقصى للوسط الحسابي فهو في نها
( كيلوات . هذه المؤشرات تعني بأن التوزيع غير طبيعي . ونجد أن قيم التواء وتفرطح التوزيع تؤكد ذلك. 16433)

-( وكذلك تفرطح التوزيع )0.0، بعيد بمسافة كبيرة عن التواء التوزيع الطبيعي ) 0.905معامل االلتواء البالغ 
 وهو سالب كذلك. (3.0طبيعي )( بعيد كل البعد من تفرطح التوزيع ال0.584

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

476 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ثانيًا: باإلضافة إلى أن توزيع دالة اإلنتاج ليست لها توزيع طبيعي فهي أيضًا غير خطية وان كان ارتباط اإلنتاج 
(. وعند الفحص الدقيق لتوزيع هذه الدالة اإلنتاجية 0.8490مع الزمن ارتباط موجب طردي وقوي بل وقوي جدًا )

(. الدالة  مثلها مثل االلة اإلنتاجية 2.4اضح فهي ليست خطية مطلقًا ، أنظر الشكل )تبين أن لها توزيع أسي و 
تعبر عن توزيع أسي كالسيكي  والخط  المستقيم الذي يتوسط نقاط التوزيع ال يمثلها. في مثل هذه الحاالت ال بد 

 .من تدريجها بتحويله خطية ولهذا قمنا باستخدام التحويلة اللوجتية في هذا البحث

  
 (1.4اعتماداً على بيانات الجدول ) SPSSالمصدر: مخرجات 

 (2017-1990(: دالة  توزيع استهالك الكهرباء عبر الزمن )2.4شكل )

 تعريف بيانات السكان -♦
( يقصد بها إجمالي السكان 1.4حسب المصدر )الجهاز المركزي لإلحصاء( أعداد السكان الموضحة في الجدول )

ذكور وإناث في كل األعمار في العام المحدد داخل الفترة الزمنية المحددة. من الجدول نالحظ في كل السودان 
 المؤشرات اإلحصائية التالية:

أواًل: التوزيع طبيعي ومقاييس النزعة المركزية هنا ليست لها معنى أي ال تعبر عن أي خاصية. مقاييس التشتت 
وهو  0.015وزيع الطبيعي. على سبيل المثال معامل االلتواء يساوي جميعها قريبة من المؤشرات المعيارية في الت

 . 3و هو ليست بعيدًا عن تفرطح التوزيع الطبيعي المقدر ب  2.8قريب من الصفر وكذلك معامل التفرطح يساوي 
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 (1.4اعتماداً على بيانات الجدول ) SPSSالمصدر: مخرجات 

 (2017-1990(: دالة  السكان عبر الزمن )3.4شكل )

ثانيًا: باإلضافة إلى أن توزيع السكان طبيعي فهو أيضًا خطي وله ارتباط مع الزمن و هو ارتباط موجب طردي 
(. الدالة تعبر عن توزيع خطي تام  والخط  المستقيم يمر 3.4(. أنظر الشكل )0.9970وقوي بل وقوي جدًا )

منا خطية ال يضيف أي بعد خطي إضافي ولكننا ق بجميع النقاط تقريبا. في مثل هذه الحاالت التدريج  بتحويله
 بتحويله لوجتية بغرض التناغم في التقدير. ويبدو أن أعداد السكان قد تم إسقاطها مسبقًا بنموذج خطي.

 التحليل الوصفي العالئقي -3.4

بائية من ناحية الكهر هذا الجزء من البحث يهتم بالنظر في كنه العالقات بين الدوال الزمنية إلنتاج واستهالك الطاقة 
والسكان من الناحية األخرى. وكنا قد قمنا بتحويل الدوال الثالثة إلي سالسل لوجتية بغرض تبسيطها وتحليلها 

خطيًا. الغرض من ذلك هو الوصول إلى مؤشرات كلية تساعد في شرح بعض تفاصيل هذه الدوال الزمنية 
 واستخدامها بشكل أفضل في التنبؤ.

 العالقة بين إنتاج واستهالك الكهرباء  -●

في البداية ال بد من اإلشارة إلى أن حجم االستهالك عبر كل السنوات أقل من حجم اإلنتاج. هذا األمر ربما ال 
يكون متوقعًا في ظل الشكوى المستمرة من نقص اإلمدادات بالنسبة لالستخدام في القطاع السكني وبالنسبة 

والخدمية وجميع مناحي الحياة األخرى. الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تعزي ذلك إلى  للقطاعات االقتصادية
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أي أنه فاقد ينتج عن قطع التيار عند التحميل في بعض الكيبالت أو نتيجة  2الفاقد الناتج عن التحويل والتوزيع.
النهار أو ألسباب أخرى متعددة. لطاقة مهدرة بسبب عدم الترشيد كأن تترك خطوط اإلنارة مضيئة أثناء ساعات 

ويرى كثير من المختصين أن أول خطوات معالجة اإلمداد الكهربائي تبدى بتقليص هذا الفاقد إلى الصفر. دراسة 
 العالقة بين اإلنتاج واالستهالك تمكننا من تقدير الفاقد بشكل أدق بعد إزالة الفروق العشوائية منه.

النظم اللوجتية يتطلب تقسيم الدالة الزمنية إلى قسمين متساويين ومن ثم  تطبيق االنحدار الخطي البسيط على
. ونسبة لكبر عدد المشاهدات واألرقام الكبيرة المحتوية عليها رأينا αومنه تقاطع المحور  βحساب ميل الخط 

على الرقم من فقدان بعض الضبط اإلحصائي ، ولكنه ربما  SPSSاستخدام طريقة المربعات الصغرى في برنامج 
ال يؤثر كثيرا على المخرجات النهائية بعد تحويل دالتي اإلنتاج واالستهالك إلى دوال لوجتية أصبحت العالقة بينهما 

( 4.4أصبحت تساوي صفر. الشكل ) αقيمة  عالقة خطية قوية والخط المستقيم أصبح يمر بنقطة األصل أي أن

(. 0.970ونلحظ أن العالقة بين اإلنتاج واالستهالك عالقة موجبة قوية وقوية جدًا )  يبين شكل العالقة بوضوح.

 والمعادلة المتحصل عليها هي:

Logit Consumption= 0.92* Logit Production 

 
 (1.4اعتماداً على بيانات الجدول ) SPSSالمصدر: مخرجات 

 اللوجتية بين اإلنتاج واالستهالك  العالقة (:4.4شكل )

                                                           
 2 -This entry consists of total electricity generated annually plus imports and minus exports, expressed in kilowattConsumption Loss: 

hours. The discrepancy between the amount of electricity generated and/or imported and the amount consumed and/or exported is 
accounted for as loss in transmission and distribution 

2017 2005 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

479 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 %8من اإلنتاج وفرق ال  %92بصورة عامة تعني هذه المعادلة التي ثابتها يساوي الصفر أن االستهالك يعادل 
بلغ حجم اإلنتاج   2017ام يساوي متوسط حجم الهدر السنوي للطاقة الكهربائية في السودان. فمثاًل في الع

كيلوات. إذا قمنا بمقارنة  1315من هذا الحجم أي الهدر أن  يساي   %8كيلوات وحجم الهدر يساوي  16433
أي أن الفرق بين  1469نجده يساوي  2017هذا التقدير للهدر بالفرق الحقيقي بين اإلنتاج  واالستهالك في عام  

ت وهو التباين العشوائي الذي أشرنا إليه في بداية هذا الفصل وهو خطأ ناتج كيلوا 154المقدر والحقيقي  اليتعدى 
عن مجموعة العوامل الجانبية في العمليات اإلنتاجية واالستهالكية للطاقة الكهربية وهي عوامل من الصعب التحكم 

 فيها وهي موجودة في أي نظام إنتاجي أو استهالكي وفي كل بالد الدنيا.

. فقد كان هناك 2017و  2005ج الخط المدرج وهما نسب اإلنتاج واالستهالك في عامي هناك نقطتان خار 
وقد كان سببه نقصان األمطار بصورة غير طبيعية  2005نقصان كبير في معدالت اإلنتاج واالستهالك في عام 

بد من التحوط  بي والفي الهضبة األثيوبية ولألسف هذا المهدد سيظل قائمًا خصوصًا بعد اكتمال سد النهضة األثيو 
 2016فقد كانت الزيادة الكبيرة نتيجة إلضافة أربعة من التوربينات لسد مروي في  2016لهذا األمر. أما في عام 

 (2016. )الحاج ، 2017و 

 العالقة بين استهالك الكهرباء والسكان -●

ادية عالقات السكان بالظواهر االقتص العالقة  بين استهالك الكهرباء والسكان عالقة معقدة ومرتبكة شأنها شأن كل
واالجتماعية والخدمية األخرى. فالنمو السكاني أصبح اآلن في الدول النامية ال تمثله المعادلة الطبيعية للسكان بأن 

تزيد المواليد عن الوفيات وال حتى صافي الهجرة التقليدي بل ذلك النزوح الكثيف من الريف إلى المدينة بسبب 
لية والنزاعات. وهذا ما يعاني منه السودان في الوقت الحاضر بصورة أقعدته تماما عن كل ما تتطلبه الحروب األه

الدولة الحديثة من شروط للتطور والنمو. الكهرباء لم تنجو من هذا المأزق ال من حيث اإلنتاج وال من حيث 
 االستهالك. 

محطات الحرارية المخطط لها في خطط التنمية منذ من ناحية اإلنتاج لم يستطع السودان من تنفيذ مشروعات ال 
عقدين من الزمان في جبل مرة والجنينية نتيجة للصراع في دارفور،  كما لم تتم تعلية خزان الرصيرص بشكل كامل 

نتيجة للنزاع المسلح في جنوب النيل األزرق. أما من ناحية االستهالك فالتأثير أكبر ألن النزوح الكثيف قد حول 
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ن األسر من الريف إلى المدن الكبرى مثل الخرطوم ومدني وعطبرة وسنار وبور تسودان. هذه األسر لم تكن ماليي
تتمتع بخدمات كهربية في مناطق األصل ولكنها أصبحت تشارك في كمية الطاقة المتوفرة لهذه المدن والتي هي 

رة نتيجة التحميل الزائد على الكيبالت. أصاًل محدودة بحجم الكيبالت الموجودة مما أدى إلى القطوعات المتكر 
لتحديد حجم وشكل العالقة بين التغير في استهالك الكهرباء والتغير في حجم السكان عبر الزمن من البيانات 

( يبين العالقة اللوجتية بين الزيادة السنوية في 5.4المتاحة تم تطوير انحدار لوجتي بين المؤشرين. الشكل ) 
 3والزيادة السنوية في عدد والسكان.استهالك الكهرباء 

 من الشكل يتضح أن افتراض العالقة الخطية مقبول لدرجة كبيرة ولكن البد و أن نبين هنا اآلتي:
التحويلة اللوجتية ربما تكون خادعة في بعض األحيان  ، ذلك ألن العالقة اللوجتية ألي توزيعين تعطي خطًا -1

طقية بينهما. فمثاًل لوجتات الزيادة في منسوب النيل والزيادة في عدد السيارات مستقيمًا حتى وإن لم توجد عالقة من
 المستوردة في بلد ما سوف تعطي خطًا مستقيمًا. في مثل هذه الحاالت ينبغي تفسير النتائج على أساس منطقي.

. ولذلك األسي المعكوس السلسلة الزمنية للسكان ال تمثل بيانات أولية وإنما إسقاطات تم فيها إتباع النموذج- 2
 1993،  1983،  1973تطبيق التحويل اللوجتي يعني تحميل البيانات األصلية ) حجم السكان في تعدادات 

 ( أكثر مما يجب مما يمكن أن يكون التدريج قد غير المالمح الرئيسية للبيانات األصلية.2008و

 
 (1.4اعتماداً على بيانات الجدول ) SPSSالمصدر: مخرجات 

 اللوجتية بين الزيادة السنوية في استهالك الكهرباء والزيادة السنوية في عدد والسكان  العالقة (:5.4شكل )

                                                           
 ملحوظة: تمت قسمة كل مؤشر على وحدات القياس قبل تطبيق نموذج االنحدار 3 
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معالم االنحدار اللوجتي تقوم على الزيادة السكانية السنوية لكل سكان السودان بينما الزيادة السنوية الستهالك  3-
من السكان. مثل هذا التحليل  %35كهرباء وهي نسبة ال تفوق الكهرباء تتعلق بالسكان الذين يتمتعون بخدمات ال

يكون أكثر فائدة إذا تم التحليل على مستوى  المدن الكبرى األمر الذي يتطلب بيانات تفصيلية خصوصًا أعداد 
ورغم هذه التحفظات فإن النتيجة المتحصلة ربما تكون  السكان في المدن التي تعاني من موجات نزوح متكررة.

أن سمة ارتباط قوي جدًا بين الزيادة في  R)2(0.989=دة من ناحيتين: الناحية األولى يبين معامل التحديد مفي
يؤكد أن النتائج معنوية عند مستوي  Fاستهالك الكهرباء والزيادة السكانية في المدن نتيجة النزوح ، كما أن اختبار  

 (. المعادلة اللوجتية المستخلصة:  =0.01Pالمعنوية )
Logit of change in Consumption= 0.168+1.062* Logit of change in population 

ليست صفرًا وهو يمثل الحجم األدنى لالستهالك الكلي أي ما αاما الناحية األخرى فهي أن ثابت المعادلة اللوجتية 
أي نسبة الطاقة المستخدمة في اإلنارة. على سبيل المثال نسبة الطاقة المستخدمة في اإلنارة في %16.1يعادل 

مقارنة بالنسبة المسجلة لنفس العام في تعداد  17.5ما يساوي  2017النموذج من االستهالك الكلي في عام 
 ( مع مراعاة الفارق الزمني. 19%) 2008

في ختام هذه الجزئية البد من اإلشارة إال أن وعلى الرغم من أن التحليل أبرز لنا بعض المؤشرات المهمة إال أن 
يكون من األفيد أن يكون قاصرا على المدن الكبرى حيث يتم االستهالك الفعلي للكهرباء أو ينزل التحليل  ليشمل 

ساسية وهو الفرد السوداني ما يتطلب أن تجمع البيانات على أساس نصيب الفرد من الكيلوات وحدة االستهالك األ
 الكهربية.

 التنبؤ بحجم االستهالك الكهربائي في ظل النمو السكاني  -4.4
، تم تجميعها من فواتير الدفع المقدم  2018 -2006بما أنه تتوفر بيانات شهرية الستهالك الكهرباء للفترة 

دة مدير البرمجة بالمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بالنسبة لكل السودان فقد رأينا من األنسب أن يتم تطبيق بمساع
نموذج السالسل الزمنية على هذه البيانات ألنها األكثر واقعية. النموذج الذي يتم اختياره للتطبيق بعد أجراء كل 

والتي تم شرحها بإسهاب في الفضل  1975س جينكينز من منظومة بوك االختبارات سوف يكون أحد نماذج أريما
 الثالث لهذه الدراسة. 

 سكون السلسة -●
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أول خطوات نموذج أريما هو اختبار السلسة المدروسة للتأكد من سكونها وذلك باختبار المنحنى التاريخي للسلسلة. 
وحتى  2006لسودان للفترة من أبريل ( للمنحنى الذي يمثل بيانات استهالك الكهرباء في ا6.4بالنظر إلى الشكل )

 . 2018أغسطس 

 
 من بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 

 2018-2006(: المنحنى التاريخي الستهالك الكهرباء في السودان بالشهور للفترة 6.4شكل )
ن نسب اإلستهالك عبر الزمن. هذه الزيادة البد م كما ذكرنا السلسلة لها نمط تصاعدي يشير إلى زيادة متواترة في

النظر إليها بشي من الحذر ألن البيانات مأخوذة من فواتير الدفع المقدم والذي يشمل بعض األشخاص المنضمين 
للشبكة الرقمية الجديدة من نظام العداد القديم فيكون استهالكه السنوي قد تم حسابه مرتين، ويبدو ذلك جليًا من 

قمم التوزيع ذات الفترات غير المتساوية والتي يجب أن ال تظهر بالنسبة الستهالك الكهرباء غير المتأثر تعدد 
 بالتغيرات الموسمية. 

 منمذج السالسل الزمنية -●
، كذلك توفيق  (ARIMA)منمذج السالسل الزمنية  يعنى بتقدير االنحدار الذاتي للمتوسطات المتحركة المتكاملة 

األفضل في توفيق البيانات المدخلة إلى النظام.  ARIMAالدوال التحويلية للسالسل الزمنية . وهو يحدد نموذج 
( ، جدول توصيف 2.4النماذج المختارة بواسطة النظام لتوفيق بيانات استهالك الكهرباء تظهر في جدول )

 النموذج.
 (: توصيف النموذج2.4جدول )

 Model Type 

Model ID monthly electricity 
consumption   

 ARIMA(2,1,7) (0,1,1) 

 من بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهربا SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 
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هما األفضل توفيقًا لسلسلة استهالك الكهرباء.  ARIMA(2, 1, 7) (0, 1, 1)يتضح من الجدول أن نموذجي 
 ( يوضح بصورة أكثر تفصياًل خصائص هاذين النموذجين.3.4الجدول )

 
 (1.7.2(: مؤشرات نموذج أريما )3.4جدول )

Fit Statistic Mean(2,1,7) Mean(0,1,1) 

Stationary R-squared .721 .536 
R-squared .957 .928 

RMSE 16954.999 21459.631 
MAPE 7.816 9.205 

MaxAPE 39.171 15029.578 
MAE 12105.860 51.671 

MaxAE 55609.216 87458.214 
Normalized BIC 19.766 20.056 

 من بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 
علي الرغم من أن المنمذج يعطي العديد من المؤشرات للمقارنة بين النموذجين إال أن معمل التحديد يعتبر هو 

هو األكثر تحديدًا. القيمة  ARIMA(2,1,7)األكثر حسمًا في مسألة تحديد النموذج األفضل و من الواضح  أن 
 أنه األفضل وقمنا بـأكيد هذه الخاصية بطريقتين:بالنسبة لهذا النموذج تعني   0.9572R=التحديدالمسجلة لمعامل 

بيرس المعدلة والتي أوضحت لنا أن  -األولى عن طريق إحصائية لنجنح والتي تعرف أحيانًا بإحصائية بوكس
كما يظهر  4وقيم متطرفة ال تزيد عن  14بدرجات حرية  %5النموذج له معنوية إحصائية عند مستوى المعنوية 

 ناه:( أد4.4في الجدول )
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Table (4.4): Ljung-Box Test Statistics 
Model Model Fit statistics Ljung-Box Test Number of 

Outliers Stationary 
R-

squared 

R-
squared 

Normalized 
BIC 

Statistics DF Sig. 

monthly electricity 
consumption 

.721 .957 19.766 27.956 14 .014 4 

 من بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 
( 5.4أما الثانية فمن خالل دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي للسلسلة كما مبين في الشكلين )

الكهرباء في تشير إلى أن استهالك  2003و  2002، 2001(. القمم الثالثة لالرتباط الذاتي في األعوام 6.4و)
السودان يتأثر ببعض المتغيرات موسمية. هذه النتيجة أيضًا تتأكد  من خالل االرتباط الذاتي الجزئي. علية فأن 

. ARIMA(2,1,7النموذج األفضل للتنبؤ باستهالك الكهرباء في السودان في ظل تأثير النمو السكاني هو نموذج )
 (.10.4، الجدول )2020يسمبر وحتى د 2018للفترة يناير وتم أجراء التنبؤ 

 
 من بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 

 (: االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي للسلسلة6.4( و )5.4األشكال )
 (1.7.2)(: التنبؤ باستهالك الكهرباء في السودان باستخدام نموذج أريما 7.4جدول )

Forecast 
 Month Model ARIMA (2,7,1) 

monthly electricity consumption 
Forecast UCL LCL 

ACF 
PACF 
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Jan-20 1869 1930 1806 
Feb-20 1878 1939 1815 
Mar-20 1891 1952 1828 
Apr-20 1899 1960 1836 
May-20 1909 1970 1846 
Jun-20 1922 1983 1859 
Jul-20 1936 1997 1873 

Aug-20 1944 2005 1881 
Sep-20 1951 2012 1888 
Oct-20 1963 2024 1900 
Nov-20 1978 2039 1915 
Dec-20 1978 2039 1915 

 من بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 
 

حدار إال من خالل المقارنة مع ما يوفره االنويبدو أن التنبؤ ممهد تمهيدًا جيدًا. وليس من سبيل الختبار مصداقيته 
( يوضح متوسط االستهالك السنوي محسوبًا من نموذج أريما 8.4اللوجتي من إسقاط  للعامين المذكورين. الجدول )

وذلك المحسوب من االنحدار اللوجتي.  نموذج أريما يعطي تقديرات للتنبؤ أعلى من االنحدار اللوجتي وهو في 
نما تقديرات التنبؤ لنموذج االنحدار اللوجتي في الحد األدنى مما يعطي االنطباع أن التنبؤ باستهالك الحد األعلى بي

،  ARIMA(2,1,7الكهرباء  يمكن تقديره عن طريق االنحدار اللوجتي وكذلك يمكن إسقاطه عن طريق  نموذج )
 واألفضل االعتماد على المتوسط للنموذجين كما يبين الجدول.

 

 : مقارنة إلسقاط استهالك الكهرباء بين نماذج السالسل الزمنية واالنحدار اللوجتي)8.4جدول )
 السنة نموذج أريما نموذج االنحدار اللوجتي  %نسبة االنحراف

3.2 1695 1750 2019 
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1.7 1895 1927 2020 
2.45 1795 1839 Average 

 من بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء SPSSالمصدر: مخرجات برنامج 

 الخالصة

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:

. و أوضح (0.970)أظهر لنا التحليل اللوجتي أن العالقة بين اإلنتاج واالستهالك عالقة موجبة قوية وقوية جدًا 
وي متوسط حجم الهدر السنوي للطاقة يسا %8من اإلنتاج وفرق ال  %92التحليل أيضًا أن االستهالك يعادل 

 كيلوات في العام. 1315الكهربائية في السودان. ويبلغ حجم الهدر الكلي 

العالقة بين استهالك الكهرباء والسكان عالقة معقدة ومرتبكة والسبب في ذلك النزوح الكثيف من الريف إلى  -
السودان في الوقت الحاضر بصورة أقعدته تماما عن  المدينة بسبب الحروب األهلية والنزاعات. وهذا ما يعاني منه

كل ما تتطلبه الدولة الحديثة من شروط للتطور والنمو. الكهرباء لم تنجو من هذا المأزق ال من حيث اإلنتاج وال 
 من حيث االستهالك. 

كما أن  يجة النزوح ،أن سمة ارتباط قوي جدًا بين الزيادة في استهالك الكهرباء والزيادة السكانية في المدن نت -
 (. المعادلة اللوجتية المستخلصة.  =0.01Pيؤكد أن النتائج معنوية عند مستوي المعنوية ) Fاختبار  

 
تحليل نموذج أريما في السالسل الزمنية أوضح أن النموذج األفضل للتنبؤ باستهالك الكهرباء في السودان في  -

يعطي تقديرات للتنبؤ أعلى من االنحدار .هذا النموذج ARIMA(2, 1, 7ظل تأثير النمو السكاني هو نموذج )
اللوجتي وهو في الحد األعلى بينما تقديرات التنبؤ لنموذج االنحدار اللوجتي في الحد األدنى مما يعطي االنطباع 

ج ذأن التنبؤ باستهالك الكهرباء  يمكن تقديره عن طريق االنحدار اللوجتي وكذلك يمكن إسقاطه عن طريق  نمو 
(ARIMA(2,1,7 .واألفضل االعتماد على المتوسط للنموذجين ، 
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 التوصيـــــــات

من ناحية اإلنتاج ال بد  من تنفيذ مشروعات المحطات الحرارية المخطط لها في خطط التنمية منذ عقدين من  -
كل كامل خزان الرصيرص بشالزمان في جبل مرة والجنينية نتيجة للصراع في دارفور،  كما ال بد و أن  تتم تعلية 

 و الذي توقف نتيجة للنزاع المسلح في جنوب النيل األزرق.

أما بالنسبة لالستهالك فليس سمة حل إال وقف النزاعات المسلحة وتخفيف حدة  النزوح الكثيف الذي حول  -
كن هذه األسر لم تماليين األسر من الريف إلى المدن الكبرى مثل الخرطوم ومدني وعطبرة وسنار وبور تسودان. 

تتمتع بخدمات كهربية في مناطق األصل ولكنها أصبحت تشارك في كمية الطاقة المتوفرة لهذه المدن والتي هي 
 أصاًل محدودة بحجم الكيبالت الموجودة مما أدى إلى القطوعات المتكررة نتيجة التحميل الزائد على الكيبالت.

ت القديمة والتي أصبحت غير قادرة على التحميل الزائد في األحياء ال بد من تخفيض حجم الهدر بتغيير الكيبال -
 مع ترشيد اإلستهالك من خالل مراقبة فتح وقفل الكهرباء في الشوارع واألماكن العامة.

من األفيد أن يكون  تحليل بيانات الكهرباء على المستوى الجزئي  قاصرأ على المدن الكبرى حيث يتم  -
كهرباء أو ينزل التحليل  ليشمل وحدة االستهالك األساسية وهو الفرد السوداني ما يتطلب أن االستهالك الفعلي لل

تجمع البيانات على أساس نصيب الفرد من الكيلوات الكهربية. وأن يتم تحليل البيانات من خالل نموذج 
(ARIMA(2,1,7 . 

 (1991)الهيئة القومية للكهرباء ، 
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 المـــــلحــــق

البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من وزارة الموارد المياه والكهرباء والخاصة بإنتاج واستهالك الكهرباء للفترة 
 . كذلك تم الحصول على تقديرات السكان لنفس الفترة من الجهاز المركزي لإلحصاء. 1990-2017

 (2017-1990للفترة )(: أنتاج واستهالك الكهرباء والسكان في السودان 1.4جدول )
 GWاألستهالك  )  (GW) اإلنتاج السنة

)     
 السكان

1990 1545 1397 19450315 
1991 1546 1245 19942702 
1992 1547 1122 20447554 
1993 1858 1262 20965186 
1994 1864 1321 21495922 
1995 994 725 22040049 
1996 2016 1326 22598042 
1997 2296 1451 23170114 
1998 2160 1337 23756668 
1999 2423 1438 24358071 
2000 2569 1571 24974699 
2001 2840 1605 25606936 
2002 3094 1757 26255179 
2003 3354 1928 26919832 
2004 3749 2496 27601311 
2005 4124 2988 28000410 
2006 4521 3457 29016460 
2007 5021 3836 29751015 
2008 5506 4286 30504166 
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2009 6372 5112 31276383 
2010 7615 6026 32068148 
2011 8472 6698 32879957 
2012 9012 7234 33056412 
2013 9875 7850 33786249 
2014 10061 8034 33988534 
2015 11345 8804 34987230 
2016 14871 12563 35907645 
2017 16433 14964 36665734 

 .2018لمصدر: الشركة السودانية إلنتاج الكهرباء ا
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Abstract: 

 

The concern of studying problems of electricity stems from the fact that it is the main 

source of development in both industrial and agricultural sectors and people progress is 

measured by the extent of use of electricity. The study this study aimed at estimating, 

consumption of electricity and its relation with population characteristics in Sudan 

1992-2018. The study also aimed at uncovering the underlying causes of the chronic 

shortage in electricity consumption in Sudan. It utilized secondary data representing 

time series recoded by electricity authorities from consumer advanced and late payment 

receipts for the periods 1992-2017 and 2006-2018. Data were entered and analyzed in 

SPSS program statistical package. The study utilized both descriptive and inferential 

models; notably, logit system and time series analysis. Some of the most important 

results are: The relationship between electricity consumption and population 

movements is complicated by massive population displacement from rural to urban 

areas. There exists a very strong correlation between population growth and electricity 

consumption with a statistical significance of 1% shown by the F test in the logit 

system. The time series ARIMA procedure indicated that the most appropriate model 

for forecasting electricity consumption is ARIMA (2, 1, 7). The study recommended 

immediate stoppage of armed conflicts and the reduction of the amount of electric waste 

through rational consumption strategy and the change of the old electric cables in the 

home sector. The study also recommended utilization of ARIMA (2, 1, 7) in forecasting 

electricity consumption.   
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