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نماذج  تحميل  باستخدام في سورية التنبؤ بإنتاج محصول التبغ
(ARIMA)  

 (2)أيمن العشعوشو   (1)غسان خميل يعقوبو  ( 1)*مجد فاطر نعامة             
االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة تشرين، سورية. قسم (1)

 

 .قسم اإلحصاء والبرمجة، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سورية (2)

 ) mjd.namaa.90@gmail.com: البريد االلكترونيلممراسمة الباحث مجد نعامة )*

 22/03/2220تاريخ القبول: 20                 22/01/22تاريخ االستالم: 

 الممخص:
نتدددا  ىددددل البحدددث إلددد  التنبدددؤ  محصدددول التبدددم تمددد  مسدددتوا الجميوريدددة العربيدددة بمسددداحة واا
، باالتتمداد تمد   ARIMAنمداج  باسدتددام تحميدل (2222-2202السورية لمفترة ما بين )

-0221لمفتددددرة مددددا بددددين ) المزروتددددة واجنتددددا  بالمسدددداحةالزمنيددددة الداصددددة  بياندددداس السالسددددل
لمنظمدددة ايةجيدددة البحدددث بصدددفة أساسدددية تمدددي البيانددداس ال انويدددة  فدددي تدددم االتتمددداد؛ (2202

الطريقدة اجسدتقراةية فدي التحميدل مدن النداحيتين الوصدفية   تمدو  ، ( FAOوالزراتة العالميدة )
والكميدددة، باسدددتددام التحميدددل الدطدددي لددددوال انحددددار السالسدددل الزمنيدددة فدددي صدددورىا الريا دددية 

بددالقيم المسدددتقبمية لمتنبددؤ  Box-Jenkins جينكنددزالمدتمفددة، وكددجلت اسددتددام أسددمو  بدددوكس 
 MLE Maximum)) ة العظمدددد باسددددتددام طريقددددة تقدددددير اجمكانيدددد لإلنتددددا  الزراتددددي

Likelihood Estimated  لموسدددددددط المتحدددددددرت  -الدددددددجاتي االنحددددددددارلنمددددددداج  تكامدددددددل
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)أن بينددس النتدداة   ؛

 ARIMAىددي  المدروسدةددالل الفتددرة  بالمسداحة المزروتددة واجنتدا التنبؤيددة  أف دل النمداج 
( إلددددد  2202المسددددداحة المزروتدددددة ستصدددددل تدددددام) المدتدددددار فددددد نووفقدددددا لمنمدددددوج  .(2،2،2)

ىكتار، كمدا أنيدا  00263.1ىكتار وحد أتم   6202.3ىكتار ما بين حد أدن   2063.2
ىكتددار، لتعددود لالرتفدداع مددرة  6188.1( لتصددل إلدد  2221مر باالندفدداح حتدد  تددام )تستسدد

ىكتدار وأتمد   3116.1ىكتار مدا بدين حدد أدند   3233.2( لتصل إل  2223أدرا تام )
ىكتدار مدا  6862.1( لتصدل إلد  2222ىكتار ومن المتوقع أن تدندفح تدام ) 02382.2

(  2202تدام ) سديبمم أما حجم اجنتدا  ىكتار. 02283.1وأتم   6326.3بين حد أدن   
طددددن، كمددددا انددددو  01221.2طددددن وحددددد أتمدددد   6213.2طددددن مددددا بددددين حددددد أدندددد   2062.2

طدن ليعدود لالرتفداع مدرة أددرا  222.2صل إلد  ( لي2221سيستمر باالندفاح حت  تام )
 تام 
طدن،  2262.2طن وأتمد   3122.6طن ما بين حد أدن  3233.3( ليصل إل  2223) 

 طن.  2280.3( ليصل إل  2222ومن  م يعود لالندفاح مرة أدرا تام) 
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 .(ARIMA، )جينكنزالتنبؤ، السالسل الزمنية، نماج  بوكس  التبم، الكممات المفتاحية:
 المقدمــــــــــــة:

، وقد سوريةيعد التبم بأصنافو المدتمفة من المحاصيل جاس ايىمية اجقتصادية المتميزة، وزراتتو قطعس شوطًا ال بأس بو في 
انتشرس ىجه الزراتة منج بداية القرن الما ي وتركزس بشكل أساسي في المنطقة الساحمية وقد أولس الدولة زراتتو أىمية 

تم إحداث المؤسسة العامة لمتبم التي تشرل تم  زراتة وتسويق ىجا المحصول من المناطق المدتمفة وفق داصة؛ حيث 
 .(2201أحمد،) دطط وبرام  محددة مسبقاً 

التي يمكن زراتتيا في  لبقية المحاصيل وتعود أىمية ىجا المحصول في الزراتة إل  تنوع أصنافو وميزتو النسبية بالنسبة
 .(2201)أحمد، دصوبة والبيةاسأرا ي متباينة ال

من أك ر المحاصيل أىمية؛ حيث يساىم في دفع حركة التنمية االقتصادية من دالل توظيل رؤوس ايموال ويكفي  ويعد التبم 
مميون ليرة  (0223.8( نحو )2203شير ىنا إل  أن قيمة الددل السنوي لمتبم في االقتصاد الوطني السوري بمغس تام)أن ن

سورية ، كما يساىم في رفع مستوا الحياة االجتماتية من دالل تشغيل اليد العاممة والحد من البطالة؛ حيث وصل تدد 
(تاةمة 62222( شدص كما أنو يعمل في زراتتو أك ر من )00822( إل  )2203العاممين في تصنيع التبم في سورية تام )

ية اقتصادية وا حة بالمقارنة مع المحاصيل الرةيسية في المنطقة جاتيا، كما أنو ينتشر في العام نفسو، وبالتالي ف نو جو أىم
في مناطق جغرافية فقيرة نسبيًا بمواردىا الطبيعية كما ىو الحال في المرتفعاس الجبمية الساحمية؛ حيث يزرع صنل شت البنس 

ما وةرناطة وزةرين، أما في الشريط الساحمي فيزرع ) البمدي( في حين تزرع في المناطق المتوسطة أصنال البرلي  والبص
 (.2202 ،والفرجينيا، ىجا إل  جان  التنبات) الميزانية العمومية لمتبم صنفي البرلي 

التنبؤ بالقيم المستقبمية لمسالسل الزمنية لو العديد من التطبيقاس اليامة في مجاالس ك يرة كالط ، المال، اليندسة، السوق، 
، ل التنبؤ بو قبل وقوتواء، وةيرىا. أحد ىجه التطبيقاس ىو منع حدث ةير مرةو  في حدو و، وجلت من دالالطقس، اجحص

. إن تشكيل السمسمة الزمنية يكون تادة الدطوة ايول  لمتنبؤ الجي Vinod)، (1999لكن يمكن تقميل تأ يره )كالعواصل(
 (.2221،الوردي)ما ية لمسمسمة الزمنية   القيم السيزود تدمينًا لمقيم المستقبمية باالتتماد تم

كفاءتيا ودقة نتاةجيا في الك ير من المجاالس ومن  أ بتسالتي  اجحصاةيةوالنماج  التنبؤية  ايسالي و ع الباح ون تددا من 
النماج  تم  مجموتة من يعتمد الجي  )بوكس_جينكنز( أسمو و التي تم االتتماد تمييا في ىجه الدراسة  ايسالي تمت 

الزمنية  تستعمل في تم يل بياناس السمسمة( التي Box Jenkins models( )زجينك-االحتمالية والتي تدت  )نماج  بوكس
طراةق العامة ال يجاد التوقعاس المستقبمية لقيم الظاىرة في المستقبل  من حدود معينة الوتعد احدا  الداصة بظاىرة معينة

قوة وفاتمية في العديد من الحاالس لكنيا في  ايك روتعد  ايدراتقدما وتعقيدا من الطراةق  وايك روىي من الطراةق الميمة 
وتم  الرةم من الصعوباس والتعقيداس الجي تبرز في فيم ىجه  ايدراالوقس جاتو مكمفة بشكل كبير مقارنة بطراةق التنبؤ 

وجلت ال نيا  ايدرااالستعمال اك ر من النماج  التنبؤية حظيس باىتمام كبير يف ميتيا في  أنيا إالنماج  ومصطمحاتيا ال
وحاالس السالسل الزمنية )المستقرة  أنواعكفاءتيا ودقة نتاةجيا في مجال تطبيقيا وقدراتيا تم  التكيل ومرونتيا لجميع  أ بتس

 (.2201)بن محسن، ،وةير المستقرة، الموسمية وةير الموسمية (
 :المشكمة البحثية
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إحدا التحدياس الكبرا تم ل تمبية الطم  المتزايد تم  السمع الغجاةية والصناتية تحس ظرول الندرة المتنامية لمموارد المتاحة 
التي تواجو الحكوماس، وجلت بالنظر لمنمو السكاني وارتفاع قيمة النات  اججمالي المترافق مع ارتفاع مستوا المعيشة وتزايد 

 الددل.
من أك ر المحاصيل االقتصادية أىمية، نظرًا لمساىمتو في رفع مستوا الددل المحمي اججمالي، ولكن  محصول التبم يعد

اندفاح إنتاجو في اآلونة ايديرة نظرًا لقصور السياساس المتعمقة ب نتاجو وتدم توفر قاتدة بياناس تساتد القاةمين تم  لوحظ 
 جنتا  والمساحة المزروتة.صنع القرار تم  رسم الدطط المستقبمية المتعمقة با

 أىمية البحث وأىدافو:
إن بناء نموج  لمتنبؤ باجنتا  الزراتي لمحصول التبم  يحقق الك ير من المنافع االقتصادية لمدولة ؛ حيث أنو يساتد تم  رسم 

في الددل الوطني  والوصول إل  مقترحاس تساىم في رسم السياساس الزراتية، لرفع مساىمة ىجا المحصولالدطط المستقبمية 
، حيث يعتبر التنبؤ بقيم المتغيراس االقتصادية من أىم ايىدال ايساسية لمدراساس االقتصادية الكمية في تم  المدا البعيد

المستقبل من أجل التدطيط ورسم سياساس اجنتا ، وقد تستددم طرق متعددة لغرح الحصول تم  التنبؤاس االقتصادية، سيتم 
وتجمع بين أسمو  االنحدار الجاتي التي تستند تم  تطبيق التحميل العاممي  ARIMAتددام نماج  في ىجا البحث اس

  .والمتوسط المتحرت لمسمسمة الزمنية
لمفترة ما بين  الجميورية العربية السوريةوبناء تم  ما سبق ف ن البحث ييدل إل  التنبؤ ب نتا  ومساحة محصول التبم تم   
 :حصاةيةاجبرام  الباالتتماد تم   ARIMA  تحميل نماج  باستددام( 2202-2222)

 (Spss20,Mini tab17)  .والتي تعطي نماج  تنبؤ جاس دقة تالية 
  :مواد البحث وطرائقو

 االستقراةيةالطريقة   تم واتتمد، ( FAOلمنظمة ايةجية والزراتة العالمية )بصفة أساسية تمي البياناس ال انوية تم االتتماد 
في التحميل من الناحيتين الوصفية والكمية، باستددام التحميل الدطي لدوال انحدار السالسل الزمنية في صورىا الريا ية 

) تقدير اجمكانية  بالقيم المستقبمية لإلنتا  الزراتيلمتنبؤ  Box-Jenkins جينكنزالمدتمفة، وكجلت استددام أسمو  بوكس 
لموسط المتحرت  -الجاتي االنحدارلنماج  تكامل  MLE Maximum Likelihood Estimated)) العظم (

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA وىو نموج  يعتمد كمية تمي القيم الزمنية فقط لممتغير .)
وجود برام  جاىزة لمتنبؤ  في التنبؤ ومن  م يمكن تطبيقو تمي أي متغير يتوفر تنو سمسمة زمنية طويمة نسبيا، وتمي الرةم من

 باستددام ىجا ايسمو  إال أن التعرل تمي الشروط الالزمة لتطبيقو بطريقة صحيحو ت من الحصول تمي أف ل التقديراس.

(Box,G.P.and Jenkins,G.M,1976) (  ويت من نموجARIMA:تمميتين مدتمفتين ) 

 Autoregressive process (AR.)جاتي  انحدارتممية  :ىاألول
 الجاتي يكون دالة لمقيم السابقة ليجا المتغير كما يمي:             االنحدار( في معادلة Ytوىي تعني أن المتغير التابع ) 

                          

         المتغيدددددددددددددددددددددددددددر المدددددددددددددددددددددددددددراد التنبدددددددددددددددددددددددددددؤ بقيمتدددددددددددددددددددددددددددو.                        Ytحيدددددددددددددددددددددددددددث:                                           
P .تدد القيم السابقة المستددمة 
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 Moving Average(MA.) تممية تكوين المتوسطاس المتحركة  الثانية:
 كما يمي:   Error Term( دالة لمقيم السابقة لحد الدطأYtوتكون تن طريق جعل المتغير التابع ) 

     

                          
 تدد القيم السابقة المستددمة. qىو حد الدطأ المصاح .                  حيث:

 ( من المعادلتين السابقتين يكون شكل المعادلة كما يمي:ARIMAولتكوين نموج  ) 
Yt = B0 + θ1Yt-1 + θ 2Yt-2 +........... + θpYt-p + ε+ φ1 ….. φa εt-a 

         Autoregressive                                Moving Average                                                           

ىي معامالس اجنحدار الجاتي و المتوسطاس المتحركة تمي الترتي . وقبل تطبيق المعادلة السابقة تمي بياناس  θ ،φحيث 
ويقصد بجلت أن يكون المتغير التابع لو متوسط  Stationaryالسمسمة الزمنية يج  التأكد من أن ىجه السمسمة مستقرة 

تجاىيا متزايد  وتباين  ابس دالل فترة الدراسة. ف جا تم توقيع السمسمة الزمنية وتبين أنيا ةير مستقرة أي تباينيا ةير  ابس واا
كما  First Differenceليجا المتغير  dأو متناقص، ف نو يج  تحويميا إلي سمسمة مستقرة تن طريق إيجاد الفرق ايول 

 يمي:

            
جا لم يترت  تم  الفرق ايول سمسمة مستقرة يمكن أدج الفرق ايول ليجا الفرق كما يمي:  واا

                          

 (.2208وآدرون، بشيشي  )، وبصفة تامة يمكن تكرار تممية الفروق ىجه تدة مراس حتي نحصل تمي سمسمة مستقرة
يعني أنو نموج  إنحددار جاتدي  ARIMA(  2، 0، 0فالنموج  ) p.d.q( يتحدد بكل من ARIMAوبالتالي ف ن نموج  )

 من الدرجة ال انية وفرق واحد ومتوسط متحرت واحد.
" A model with two Autoregressive terms, one First Difference andone Moving verageterm"    

 بالمراحل التالية: وتمر ىجه الطريقة   
 .Stage Identificationأوال: مرحمة التعريل              

 .Model Specification انيا: مرحمة توصيل النموج        
 .Estimation Stage ال ا: مرحمة تقدير معالم النموج       

 .                   Diagnostic Stageرابعا: مرحمة التشديص
 .   Forecasting Stageدامسا: مرحمة التنبؤ                 

 المناقشة:النتائج و 

 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة أواًل:
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 (2117-1975)(: الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة خالل الفترة1جدول )
 المتغير  االدتالل%معامل  االنحرال المعياري المتوسط الحسابي أكبر قيمة أصغر قيمة المدا

 اجنتا  )طن( 60.21 5472.820 17621.20 28870 10912 17958

10210 7890 18100 13770.14 2355.419 02.02 
المساحة 
 )ىكتار(

 .spss( باستددام برنام  2202-0221الفاو ) إحصاةياستم   باالتتمادمن قبل الباحث  سلمصدر: حسبا

 ايدن  تام البحث حيث بمم اجنتا  حده  مو ع االقتصادية( الوصل اجحصاةي لممتغيراس 0يو ح الجدول رقم )
طن وانحرال معياري  02320.22بمتوسط حسابي  ( طن28822) (2221)وحده ايتم  تام  ( طن02218) (2202)

الزمنية الداصة بمتغير اجنتا  تقتر  من % أي أن السمسمة 60.21كما بمغس قيمة معامل االدتالل  ،1322.822
 االستقرار دالل الفترة المدروسة.

، بمتوسط حسابي (2222تام )ىكتار  08022 و  (2202)ىكتار تام  2822بينما تراوحس المساحة المزروتة بين 
منية أي أن السمسة الز  %02.02، كما بمغس قيمة معامل االدتالل 2611.302طن وانحرال معياري  06222.03

 الداصة بالمساحة المزروتة أك ر استقرارًا مقارنة باجنتا  دالل الفترة المدروسة.

(.2117 -1975خالل الفترة ) التبغمن  المساحة المزروعةالزمني العام لكل من اإلنتاج و  االتجاه(: معادالت 2جدول رقم )  
 البيان

 المعادلة

معامل 

التحديد 

 المعدل

F sig 
معدل 

 النمو*

معدل 

 التغير**

                      اإلنتاج 
                   

0.75 42.90 0.000 12.31 1..1 

المساحة 

 المزروعة
                    

                 

0.64 26.34 0.000 59.85 1.11 

 *نفاضل الدالة ثم نعوض في المعادلة عن المتوسط الحسابي لمزمن بمجمع السنوات وقسمتيا عمي عددىا.  
 .111× متوسط الفترة( ÷ ** معدل التغير السنوي= )معدل النمو 

  spssحسبت من قبل الباحث باستخدام برنامج المصدر: 

، حيث بمغس قيمة معامل التحديد ىي الدالة التكعيبية جنتا  التبماالتجاه العام ( أن أف ل دالة تعبر تن 2يبين الجدول )
 % من التغير الحاصل في اجنتا  دالل الفترة المدروسة. 21 نحووىجا يعني أن تامل الزمن يفسر  2.21

 2.33حديد ىي الدالة التكعيبية، حيث بمغس قيمة معامل الت االتجاه العام لممساحة المزروتةوأي ًا أف ل دالة تعبر تن  
 دالل الفترة المدروسة. المساحةالتغير الحاصل في  % من 33 نحووىجا يعني أن تامل الزمن يفسر 

 موضع البحث: االقتصادية: التوقعات المستقبمية لممتغيرات ثانياً 
  Stage Identificationأوال: مرحمة التعريف   

 :التاليةدالل ايشكال البيانية جنتا  التبم والمساحة المزروتة ب جراء الرسم البياني لمبياناس ايصمية  
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والمساحة المزروعة ( اختبار التوزيع الطبيعي لمسمسة الزمنية الخاصة باإلنتاج1الشكل)  
، بينمددا   p-value<0.05  التوزيددع الطبيعدديأن السمسددمة الزمنيددة الداصددة باجنتددا  ال تتبددع  (0)يت ددح لدددينا مددن الشددكمين 

   p-value>0.05 التوزيع الطبيعيالسمسمة الزمنية الداصة بالمساحة المزروتة تتبع 
   Model Specificationثانيا: مرحمة توصيف النموذج 

لمتغيراس   (3)و( 6) الشكمين، يتبين من PAC واالرتباط الجاتي الجزةي، AC دوال االرتباط الجاتي من دالل ترح
معنوي، وىجا يعني رفح الفرح ايساسي بأن مجموع  PACFالجاتي الجزةي  االرتباطاجنتا  والمساحة أن معامل 

الكمي. ومن دالل معاينة  االدتبارمتسمسمة ويطمق تميو  ارتباطاسالمفردة معنوية، أي يوجد  االرتباطاسمربعاس معامالس 
ال قة تند فجوة واحدة وبالتالي  رهتفايصمية نجد أن ىجا المعامل يقع دار  حدود بالسمسمة PACF الجزةي  االرتباطمعامل 

 .A  Mونموج  المتوسط المتحرت ARالجاتي  االنحداريتعين تمينا تجري  نموج  

 
 اإلنتاجب الزمنية الخاصة مسمسمةل والذاتي الجزئي ( االرتباط الذاتي2الشكل )

 
 والذاتي الجزئي لمسمسمة الزمنية الخاصة بالمساحة المزروعة( االرتباط الذاتي 3الشكل )
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 Autocorrelation Function: product ( االرتباط الذاتي لمتغير اإلنتاج3الجدول )

Lag        ACF      T     LBQ Sig 

1   0.814213   5.34   30.54 0.00 

2   0.692247   2.98   53.16 0.00 

3   0.683188   2.47   75.74 0.00 

4   0.582029   1.86   92.55 0.00 

5   0.449135   1.33  102.82 0.00 

6   0.349592   1.00  109.21 0.00 

7   0.215915   0.60  111.71 0.00 

8   0.114736   0.32  112.44 0.00 

9   0.036916   0.10  112.52 0.00 

10  -0.079452  -0.22  112.89 0.00 

11  -0.190278  -0.52  115.08 0.00 

Lag.المتباطئات الخاصة بالسمسمة الزمنية : 
ACF : ،قيم معامل االرتباط الذاتيT : ،قيم اختبار ستيودنتsig.معنوية االرتباط الذاتي : 

   Minitabالمصدر: حسبت بإستخدام برنامج
  Partial Autocorrelation Function: product ( االرتباط الذاتي الجزئي لمتغير اإلنتاج4الجدول )

Sig Lag       PACF      T 

0.00 1   0.814213   5.34 

0.00 2   0.086944   0.57 

0.00 3   0.292266   1.92 

0.00 4  -0.183866  -1.21 

0.00 5  -0.130704  -0.86 

0.00 6  -0.140835  -0.92 

0.00 7  -0.208132  -1.36 

0.00 8   0.005820   0.04 

0.00 9  -0.030937  -0.20 

0.00 10  -0.088087  -0.58 

0.00 11  -0.106269  -0.70 

Lag.المتباطئات الخاصة بالسمسمة الزمنية : 
PACF ،قيم معامل االرتباط الذاتي الجزئي :T ،قيم اختبار ستيودنت :sig.معنوية االرتباط الذاتي الجزئي : 

   Minitabبإستخدام برنامجالمصدر: حسبت 
Autocorrelation Function: area ( االرتباط الذاتي لمتغير المساحة المزروعة5الجدول )  

Sig Lag        ACF      T    LBQ 

0.00 1   0.670135   4.39  20.69 

0.00 2   0.421910   2.01  29.09 

0.00 3   0.343078   1.50  34.78 

0.00 4   0.236756   0.98  37.57 

0.00 5   0.127539   0.52  38.39 

0.00 6  -0.031648  -0.13  38.45 

0.00 7  -0.120688  -0.49  39.23 

0.00 8  -0.096443  -0.39  39.74 

0.00 9  -0.190275  -0.76  41.80 

0.00 10  -0.266861  -1.05  45.98 

0.00 11  -0.258935  -1.00  50.03 
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Lag.المتباطئات الخاصة بالسمسمة الزمنية : 
ACF ،قيم معامل االرتباط الذاتي :T : ،قيم اختبار ستيودنتsig.معنوية االرتباط الذاتي : 

   Minitabالمصدر: حسبت بإستخدام برنامج

 Partial Autocorrelation Function: area ( االرتباط الذاتي الجزئي لمتغير المساحة المزروعة6الجدول )

Lag       PACF      T Sig 

1   0.670135   4.39 0.00 

2  -0.049317  -0.32 0.00 

3   0.144560   0.95 0.00 

4  -0.074552  -0.49 0.00 

5  -0.039061  -0.26 0.00 

6  -0.199339  -1.31 0.00 

7  -0.030137  -0.20 0.00 

8   0.063250   0.41 0.00 

9  -0.192343  -1.26 0.00 

10  -0.048674  -0.32 0.00 

11  -0.027727  -0.18 0.00 

 Lag.المتباطئات الخاصة بالسمسمة الزمنية : 
PACF ،قيم معامل االرتباط الذاتي الجزئي :T : ،قيم اختبار ستيودنتsig.معنوية االرتباط الذاتي الجزئي : 

   Minitabبإستخدام برنامجالمصدر: حسبت 

 .Estimation Stage   ثالثا: مرحمة تقدير معالم النموذج  
بالسمسمة ايصمية لكل من اجنتا  والمساحة المزروتة كما ىو  PACFمن دالل معاينة معامل اجرتباط الجزةي 

وارد في الجداول السابقة  إت ح أن ىجا المعامل يقع دار  حدود فترة ال قدة تندد فجدوة واحددة، وبالتدالي يتعدين تميندا تجريد  
النمددداج  ىدددي  ، وبعدددد محددداوالس متعدددددة إت دددح أن أف دددلMAونمدددوج  المتوسدددط المتحدددرت   ARنمدددوج  اجنحددددار الدددجاتي 

(2،2،2 )ARIMA .لمتعبير تن شكل الدالة 
 إنتاج التبغ: -أ

                                 
(-2.17)          (-5.57)         (5.10)                                                           

 المساحة المزروعة:  -ب
                                  

(-0.72)       (-4.50 )     (2.61)                                                               

 

 

 باجنتا ، والمساحة المزروتة. ( رسم السمسمة الزمنية الداصة3الشكل )
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 .2أن السمسمة الزمنية أصبحس مستقرة وجلت بعد أدد الموةاريتم الطبيعي لمبياناس ومن  م فرق  (3)نالحظ من الشكل 

 
 والمساحة. اإلنتاج ي( االرتباط الذاتي لمتغير 5الشكل )

 . (lag2)ة  معنوي تند المتباطةة ال اني الجاتي أن االرتباط (1)نالحظ من الشكل 

 

 والمساحة المزروتة. اجنتا  يلمتغير ( االرتباط الجاتي الجزةي 3الشكل )
 . (lag2)أن االرتباط الجاتي معنوي تند المتباطةة ال انية   (3)نالحظ من الشكل 

 :رابعًا: مرحمة الفحص والتشخيص
( أن معامل اجرتباط 2من دالل فحص النموج  بأدج البواقي لمنموج  المقدر لإلنتا  إت ح كما ىو مو ح بالشكل رقم )   

% بما يعني أن اجرتباط الجاتي بين حدود الحد 21الجاتي وشكل اجرتباط الجاتي ليجه البواقي جميعيا يقع دادل فترة  قة 
 .النماج  مالةمة تكونالعشواةي ةير معنوي، وبالتالي 

 
 ( االرتباط الذاتي لمبواقي7الشكل )
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 البواقي:(  اختبار عشوائية 7الجدول )
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 

Lag            12     24     36  48 

Chi-Square   18.1   30.8   34.0   * 

DF              7     19     31   * 

P-Value     0.011  0.043  0.327   * 

   Minitabالمصدر: حسبت بإستخدام برنامج

مما    P-Value >2.21تتبع توزيعًا تشواةيًا بعد التنبؤ   أن البواقي  (Ljung-Box)من دالل ادتبار (2)يبين الجدول 
 يؤكد مالةمة النموج  لمتنبؤ.

 إنتاج التبغ والمساحة المزروعة:خامسا: التنبؤ ب  
 (2127-2118( نتائج التنبؤ باإلنتاج خالل الفترة )8الجدول )

Forecasts from period 2018for production Limits 95% 
Period  Forecast    Lower    Upper 

2018   10317.0   5272.1  15361.8 

2019   9130.9   3056.9  15205.0 

2020    7685.2   1517.3  13853.2 

2021    6579.2   121.2  13279.6 

2022    5276.0  1758.8  12310.8 

2023    3794.3  3299.5  10888.0 

2024    2399.5  4792.7   9591.7 

2025     920.0  6332.2   8172.2 

2026    6766.4  7932.0   6579.3 
2027   2281.4  9537.3   4974.5 

   Minitabالمصدر: حسبت بإستخدام برنامج

 6213.2  طن ما بين حد أدن 2062.2(  2202أنو من المتوقع أن يبمم حجم اجنتا  تام ) (8)تشير نتاة  الجدول 
طن ليعود لالرتفاع  222.2( ليصل إل  2221طن، كما انو سيستمر باالندفاح حت  تام ) 01221.2طن وحد أتم  

طن، ومن  م يعود  2262.2طن وأتم   3122.6طن ما بين حد أدن  3233.3( ليصل إل  2223مرة أدرا تام ) 
  طن. 2280.3( ليصل إل  2222لالندفاح مرة أدرا تام) 

 (2127-2118( نتائج التنبؤ بالمساحة المزروعة خالل الفترة )9الجدول )
Forecasts from period 2118 for area 

95% Limits 

Period  Forecast    Lower    Upper 

2018    7610.1   4426.8  10793.4 

2019    7136.9   3010.4  11263.5 

2020    6496.4   1967.1  11025.8 

2021    5939.4    856.5  11022.3 

2022    5392.8   270.3  11056.0 

2023    4798.8  1346.1  10943.6 
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2024    4194.6  2412.3  10801.6 

2025    3588.5  3483.8  10660.7 

2026    4966.7  4553.5  10487.0 

2027    3830.5  3623.6  10284.5 

   Minitabالمصدر: حسبت بإستخدام برنامج

 6202.3ىكتار ما بين حد أدن   2063.2( إل  2202أن المساحة المزروتة ستصل تام) (2)تشير نتاة  الجدول 
ىكتار، لتعود  6188.1( لتصل إل  2221ىكتار، كما أنيا ستسمر باالندفاح حت  تام ) 00263.1ىكتار وحد أتم  

ىكتار  02382.2  ىكتار وأتم 3116.1ىكتار ما بين حد أدن   3233.2( لتصل إل  2223لالرتفاع مرة أدرا تام )
 ىكتار 02283.1وأتم   6326.3ىكتار ما بين حد أدن    6862.1( لتصل إل  2222ومن المتوقع أن تندفح تام )

 االستنتاجاس: -
الداصة   ( نستنت  بان اف ل نموج  لتم يل السمسمةMSEن دالل االتتماد تم  جدول مؤشراس البواقي ومعيار)م -0

 .ARIMA( 2.2.2ىو نموج  ) باجنتا  والمساحة المزروتة بالتبم

محصول التبم دالل الفترة القادمة، لجلت يج  أدج التدابير المناسبة  من نتا اجحجم في  ىنات اتجاه تام متناقص  -2
 لممحافظة تم  حجم اجنتا  وزيادة المساحة المزروتة.

التوصيات: -  
الكامنة وراء اندفاح اجنتا  والمساحة المزروتة ومعالجتيا لما ليا من آ ار سمبية تم  البحث تن ايسبا   -0

 االقتصاد الزراتي واالقتصاد الوطني ككل.

الجي  لممزارتينالمادي والعممي  اجرشاديتقديم الدتم تفعيل دور الوحداس اجرشادية في مناطق زراتة التبم من أجل  -2
 لوتي الزراتي والحصول تم  إنتا  أف ل.من شأنو المساىمة في رفع ا

لمتنبؤ باجنتا  الزراتي لممحاصيل الزراتية يوص  باستددام بياناس سمسمة زمنية  (ARIMA)تند استددام نماج   -6
 جيدة. تنبؤيوسنة لمحصول تم  دقة  62طويمة نسبيًا ال تقل تن 

 المراجع: -

 الزراتي المحّمي النات  تم  الّسوري الّساحل في المنتجة التبم أصنال ربحية أ ر دراسة ".(2201) طال  ، أحمدأحمد وسيم

 .(131) صفحة ،" مجمة جامعة تشرين، سمسمة العموم االقتصادية  2200-2202الفترة  دالل

لمتنبؤ بسعر صرل الدوالر مقابل الدينار  ARIMA ( "استددام نماج 2208) بعمي حمزة ،مجمخ سميم ،بشيشي وليد
 )022-002المجمة الجزاةرية لمتنمية االقتصادية ).صالجزاةري"، 

كمية العموم  رسالة ماجستير،"دراسة تنبؤية قصيرة المدا باستددام منيجية بوكس جنكيتر"، .(2201بن محسن زوليدة،)
   .(8) صفحة االقتصادية والتجارية وتموم التسيير، قسم العموم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزاةر،

رسالة ماجستير في االحصاء، كمية  "تطبيق نماج  بوكس جينكن لمسالسل الزمنية لمتنبؤ لألمطار" .(0282الجادر ب ينة، )
 .(23-21)صفحة  ،االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد
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Abstract: 

The objective of the research is was  to predict the production and 

area of tobacco production in the Syrian Arab Republic for the period 

(2019-2027) using ARIMA analysis, based on time series data on 

production and cultivated area for the period 1975-2017.The research 

was based primarily on the secondary data of FAO, based on the 

descriptive method of analysis in both descriptive and quantitative 

terms, using the linear analysis of the time series regression function 

in its various mathematical images, as well as using Box-Jenkins 

method to predict future values of production The maximal 

Likelihood Estimation (MLE) for Autoregressive Integrated Moving 

Average (ARIMA) models.Results showed that the best predictive 

models of production and cultivated area during the required period 

were ARIMA (2.2,2)According to the selected model, the production 

volume in 2019 will reach 9130.9 tons between a minimum of 3056.9 

tons and a maximum of 15205.0 tons, and it will continue to decline 

until 2025 to reach 920.0 tons and increase again in 2026 to 6766.4 

tons between a  minimum of 6579.3 tons and a maximum of 7932.0 

tons, and then returns to decline again in the year (2027) to 2281.4 

tons.The cultivated area will reach 2,736.9 hectares in the year 2019 

to a minimum of 3010.4 ha and a maximum of 11,236.5 ha. It will 

continue to decline until 2088 to reach 3588.5 hectares. This will 

increase again in 2026 to 4966.7 hectares between a minimum of 

4553.5 ha and maximum of 10487.0 hectares and it is expected  to 

decline in 2027 to reach 3830.5 hectares between a minimum of 

3623.6 and maximum of 10284.5 hectares. 
Keywords: Tobacco, Prediction, Time series, Models of Box Jenkis, 

ARIMA. 


