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 لمتنبؤ بالمتغيرات االقتصادية لمحصول الذرة في مصر ARIMAنماذج  استخدام
   (1)عبد السيد عمحمد عبد السميو  (1*)مصطفى أحمد عميو معتز

 بأسيوط، مصر.(. قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة األزىر 1)
 .( moatazeliw@azhar.edu.egلممراسمة: معتز عميو مصطفي أحمد البريد اإللكتروني: *)

 23/06/2020تاريخ القبول:    03/04/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
لحاجات االستيالك من الذرة، ويعتبر التنبؤ باالحتياجات  المحمي اإلنتاجتعاني مصر من عدم كفاية 
األدوات التي قد تساعد في وضع الخطط لسد الفجوة وتوفير األعباء  أىمالمستقبمية من المحصول من 

 في الذرةلمحصول  االقتصاديةيستيدف البحث بصفة رئيسية التنبؤ بالمتغيرات المالية الناتجة عن ذلك. و 
 اإلنتاجن يصل أنو من المتوقع أ. وتبين من نتائج التحميل ب التنبؤ المتحركةساليأمصر من خالل 

ن أ، في حين من المتوقع اً مميون طن 72406نحو  0200، 0201، 0202المصري من الذرة في االعوام 
، وبالتالي ستكون اً مميون طن 102171عوام نحو الك المصري من المحصول في نفس األيصل االستي
تكون قيمة الواردات  أن. وبالتالي من المتوقع اً مميون طن 12641الظاىرة لمذرة في مصر نحوكمية الفجوة 

. التواليفي ىذه األعوام لكل منيا عمى  اً مميار دوالر  12214، .1221، 122.6المصرية من الذرة نحو 
 تخذيمتساعد المصرية لمزراعة  المستقبميقاعدة بيانات عن الوضع  إنشاءالبحث بضرورة  يويوص
 .المختمفةالزراعية رسم السياسات  فيالقرار 

 ، االستيالك، مصر.اإلنتاج، ARIMAنماذج الذرة،  الكممات المفتاحية:
 :المقدمة

بمعدل أكبر من معدل  الطمب لالستخدامات المختمفة مصر، نظرًا لزيادة فيالشامية من المحاصيل الغذائية اليامة  الذرةيعتبر محصول 
منو، األمر  القوميلالستيالك  يكفيالمحصول ال  امن ىذ المحمي اإلنتاجالمحصول فقد أصبح  ىذاالمساحة المزروعة من  فيالزيادة 
عمى ميزان المدفوعات لمدولة. ىذا  ، مما يشكل عبئا  يالمحم اإلنتاج فياالستيراد من الخارج لتغطية العجز  إلىجعل الدولة تتجو  الذي

كمتوسط  اً مميون طن 5.6 حوالي وما استوردتو مصر من كمية تذ بمغإمصر  فيالغذائية  الواردات أىممن  الشامية الذرةويعد محصول 
الدول المصدرة  أكبراالرجنتين والبرازيل من و  مريكيةالواليات المتحدة األمن  تعتبر كالً و  .(0216، يالجياز المركز ) خالل فترة الدراسة

كمتوسط  عمى التوالي اً مميون طن 0.735، 1.66، 2.4حيث بمغت كمية الواردات من تمك الدول  المصريالسوق  إلىلمذرة الشامية 
 حواليواردات الذرة البالغة  إجمالي% من 54.45 حواليبما يعنى أن الدول الثالثة مجتمعة تصدر ما نسبتو  لنفس فترة الدراسة

  (.Comtrade, 2017) (2017-2000الفترة )خالل  اً مميون طن 8.807
خالل السنوات القادمة، حيث أصبح  االقتصاديةالمتغيرات  فيالمستقبل التعرف عمى التغيرات المتوقعة  فيمتغير  أي استقراءيتطمب 
طرق القياس الكمية ووسائل اإلقناع اإلحصائية وذلك لتحديد الخصائص  استخدامىو  االقتصاديةاألبحاث والدراسات  فيالعام  االتجاه
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ساس أدارية وتحميل العالقات المتشابكة والمتبادلة بين الظواىر عمى إلوا واالجتماعية االقتصاديةالعامة لمظواىر  االتجاىاتبراز ا  و 
ساليب الالزمة لمقيام بالدراسات واألبحاث عمى ألحصاء يعطى العديد من الطرق واإل. وعمم ا(2005)العاني،  غير متحيز موضوعي

 (2017يد من المتغيرات المحددة لمظواىر موضوع الدراسة. )جابر، ساس من القياس لحركة العدأ
تطرأ عمى قيم  التييمكن من خالليا معرفة طبيعة التغيرات  التيساليب اإلحصائية الحديثة ألا أىموتعتبر السالسل الزمنية من بين 

 فيتنبؤ بما سيحدث من تغير عمى قيم الظاىرة ساليب والنتائج وتفسير العالقات المشاىدة بينيا والألالظاىرة مع الزمن وتحديد ا
 االقتصاديةوضع الخطط ورسم السياسات  فيمر يفيد أل(. وىذا ا2014)عمى ويونس،  الماضي فيالمستقبل عمى ضوء ما حدث ليا 

 لمدولة. 
 :مشكمة البحث

القيام عميو بعض الصناعات وغيرىا،  أوالمحاصيل الغذائية في مصر، سواء الستخدامو في االستيالك لمسكان  أىميعتبر الذرة من 
، ووجود فجوة كبيرة، تجعل الدولة تستورد كميات كبيرة لسد ىذه الفجوة، الكميلالستيالك  المحمي اإلنتاجوتعاني مصر من عدم كفاية 

األدوات  أىمحصول من وبالتالي تكمف االقتصاد المصري مبالغ نقدية بالعممة الصعبة، ويعتبر تقدير االحتياجات المستقبمية من الم
 التي قد تساعد في معرفة االحتياجات ومن ثم وضع خطط لسد الفجوة وتوفير المبالغ المالية الالزمة لذلك. 

 :هدف البحث
مصر من خالل تحديد أفضل األساليب  في الذرة الشاميةلمحصول  االقتصاديةة التنبؤ بالمتغيرات يستيدف ىذا البحث بصفة رئيس

  األىداف الفرعية اآلتية: دراسةالبحث  استيدففقد  لذلك ووصوالً ، التنبؤ فيالقياسية المستخدمة 
 .الزمنيفي مصر، وتطورىا لمذرة التعرف عمى الوضع الراىن لممؤشرات االقتصادية  -1
 ل.المستقب لمذرة في مصر في االقتصادية بالمتغيرات التنبؤ -2
 تقدير الفجوة الظاىرة وقيمة الواردات لمذرة في مصر. -3
 التوصيات التي قد تفيد متخذي القرار وواضعي السياسة الزراعية المتعمقة بالذرة في مصر. إلىالوصول  -4

 مواد البحث وطرائقه:
انظر  شديدة،يمكن أن يوفر تحميل السالسل الزمنية توقعات قصيرة المدى لكمية كبيرة من البيانات حول المتغيرات المعنية بدقة 

Granger and Newbold (1.17 في تحميل السالسل الزمنية أحادية .)،تكون نماذج  المتغيرARIMA  مرنة وتستخدم عمى نطاق
(. MA( المتوسط المتحرك )3و) الفروق،( 2) ،(AR)( االنحدار الذاتي 1: )عمميات ثىو مزيج من ثال ARIMAنموذج  ،واسع

وتستخدم بشكل شائع في العديد من  الرئيسية،ت عرف ىذه العمميات في األدبيات اإلحصائية كنماذج السالسل الزمنية أحادية المتغير 
 .التطبيقات

  :AR)  نموذج االنحدار الذاتي
 عمى النحو التالي: p  ،AR (p) االنحدار الذاتييمكن التعبير عن نموذج 

  𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝑋𝑡−1 + 𝛼2𝑋𝑡−2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡;  = 1,2, … 𝑇,          (1)  
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( الموزعة بشكل مستقل iidسمسمة من المتغيرات العشوائية ) البيضاء، الضجة 𝜀𝑡حيث  المعادلة؛ىو مصطمح الخطأ في  𝜀𝑡حيث 
يمكن أن يكون لجميع القيم السابقة  النموذج،. في ىذا 𝜀𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑁 (0  ،𝜎2)؛ أي  𝑣𝑎𝑟 (𝜀𝑡) = 𝜎2و  𝐸 (𝜀𝑡) = 0ومتطابق مع 

 لذا فيو نموذج ذاكرة طويل المدى. ذلك؛ إلىوما  𝑋𝑡تأثيرات مضافة عمى ىذا المستوى 
 ، إذا: q  ،MA (q){ ىي عممية المتوسط المتحرك 𝑋𝑡السمسمة الزمنية } أنيقال : (MA)  نموذج المتوسط المتحرك

                                  𝑋𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − 𝜃2𝜀𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞.                         (2)  

   ARIMA التنبؤ باستخدام نماذج
، ولكن أخطاء  𝑋𝑡فقط عمى  qستؤثر أخطاء  لذلك،يتم التعبير عن ىذا النموذج من حيث األخطاء السابقة كمتغيرات توضيحية. 

 ؛ ىذا يعني أنو نموذج ذاكرة قصيرة. 𝑋𝑡الترتيب األعمى ال تؤثر عمى 
 :(ARMA)  نموذج االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك

 ،  إذا: q  ،ARMA (p  ،q)و  p{ تتبع عممية االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك 𝑋𝑡السمسمة الزمنية } أنيقال 
𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞.          (3) 

 أعاله. MAو ARيمكن أن يكون ىذا النموذج مزيًجا من نماذج 
. ي عرف ARIMAسمسمة غير ثابتة من خالل السماح باختالف سمسمة البيانات الناتجة عن نماذج  إلى ARMAيمكن توسيع نماذج 

ىي درجة  dىو ترتيب االنحدار الذاتي ، و  p: حيث مع ثالث معممات ؛ ARIMA (p  ،d  ،q)النموذج العام غير الموسمي باسم 
 𝑋𝑡سمسمة غير ثابتة ، فسوف نأخذ الفرق األول  𝑋𝑡إذا كانت ىو ترتيب المتوسط المتحرك. عمى سبيل المثال ،  qاالختالف ، و 
 ىو: ARIMA (p ،1 ،q)ثابتة ، ثم نموذج  stationبحيث تصبح 

∆𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝛼1∆𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝∆𝑋𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞,       (4) 

العشوائي يصنف عمى أنو  لمتحرك( ، يصبح النموذج نموذًجا 4في المعادلة )   𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1. But if p = q = 0∆حيث 
ARIMA (1  ،1  ،2.) 

 :التنبؤ باستخدام أسموب بوكس جينكنز
 Gwilymو George Boxالذي سمي باسم اإلحصائيين  Box-Jenkins (1994،)يطبق نيج  الزمنية،في تحميل السالسل 

Jenkins،  نماذجARIMA  السابقة. لمزيد من التفاصيل  باالعتماد عمى القيمزمنية السمسمة ال نموذج مالئم لبياناتلمعثور عمى أفضل
 ، يمكن مراجعةBox – Jenkinsحول تحميل السالسل الزمنية 

 Young (1977), Frain (1992), Kirchgässner et al (2013), and Chatfield (2016). 
 مراحل تطبيق النموذج:كما يوضح الشكل التالي 
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بصفة أساسية عمى البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تم الحصول عمييا من الجيات المختمفة مثل وزارة  البحث اعتمد
الزراعة واستصالح األراضي والجيات التابعة ليا، والجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، معيد التخطيط القومي، منظمة األغذية 

بعض المراجع والدراسات المعنية بموضوع  إلىالدولي، وبعض المواقع المتخصصة لمبيانات، ىذا باإلضافة  البنك قعومو  ،والزراعة
، االستيالك، السعر المزرعي، السعر العالمي، سعر اإلنتاج، والتي تم االعتماد عمييا في تقدير المتغيرات االقتصادية التالية: الدراسة

(، لمتنبؤ بقيم ىذه المتغيرات 2017 -2000الظاىرة وقيمة الواردات لمذرة، خالل الفترة الزمنية )الحدود، سعر االستيراد، وكذلك الفجوة 
 (،2022 -2018في الفترة )

لنتائج والمناقشةا  
 : لمذرة في مصر الكمي اإلنتاج (1)

ألف طن في  5365بمغ نحو  أدنىو تراوح بين حد أن(، تبين 2017 -2000من الذرة خالل فترة الدراسة ) الكمي اإلنتاجبدراسة تطور 
ألف طن،  2298نحو  األدنىو  قصى، وبمغ الفرق بين الحدين األ2017ألف طن في عام  7663بمغ نحو  أقصى، وحد 2010عام 
من  الكمي اإلنتاجمن المحصول، مما يوضح تذبذب وتغير  اإلنتاجلكمية  قصى% من الحد األ70.01بمغ نحو  األدنىالحد  أنأي 

من الذرة  الكمي اإلنتاجألف طن، وتزايد  95.126بمغ نحو   إحصائياً المحصول بشكل كبير، حيث يتغير بمقدار سنوي متزايد معنوي 
 (.1الجدول )في % كما ىو موضح 1.48خالل نفس الفترة بمعدل نمو بمغ نحو 

يث يتضح أن السمسمة متزايدة مع مرور الزمن فضاًل عن ، حفترة الدراسةخالل  الذرةلمحصول  الكمي اإلنتاج( تطور 1يبين الشكل )و 
المتوسط،  فيأن السمسة غير مستقرة  احتماليةويظير من الشكل  ،تتكرر عمى فترات زمنية مختمفة التي االنخفاضاتوجود بعض 

 عنلمكشف  Partial Correlation الجزئي واالرتباط، Autocorrelation function (ACF) الذاتي االرتباط دالتي وباستخدام
أن السمسمة الزمنية غير  إلىمما يشير  الجزئي واالرتباط الذاتي االرتباط قيم( 2حيث تظير بيانات الجدول ) ،السمسمة الزمنية استقرار
  .ساكنة

  

حقذٌش يعهًبث انًُٕرج انخً حى حقذٌشْب فً يشحهت 

   انخعشٌف

ّانخحقق يٍ انًُٕرج انًقخشذ نهخأكذ يٍ كفبءح  
  

 ْم انًُٕرج يُبسب؟
  

 اخخٍبس ًَٕرج ٔاحذ أ عذد يٍ ًَبرج اسًٌب
  

    

   يشحهت انخقذٌش  

انفحض انخشخٍصًيشحهت         

   يشحهت انخُبؤ  
   ال   َعى

 يشحهت انخعشٌف
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 (.2017-2000فً يصش خالل انفخشة ) انزسةانعبو نخطٕس انًخغٍشاث االقخصبدٌت نًحصٕل  انضيًُيعبدالث االحدبِ  .1دذٔل ان

سقى 

انًعبد

 نت

 

 انبٍبٌ

 انًخغٍش

 

 انًعــــــــــــبدنت

 

 انًخٕسط

 انخغٍش

R
2

 F  

 يقذاس انخغٍش 

يعذل انخغٍش 

 انسُٕي %

(1) 
 اإلَخبج

 )أنف طٍ(

 ھ س 95.126+  5523.693 = ْص^

           
(26.30 * )

    
(4.90  *) 6427.4 95.126 1.48 0.57 *24.04 

(2) 
 االسخٓالك

 طٍ( أنف)

 ھ س 234.92+  9936.06 = ْص^

            
(13.52 * )

     
(3.46  *) 1216.8 234.92 1.92 0.39 *11.97 

(3) 
 انسعش انًضسعً

 دٔالس/ طٍ

 ھ س 9.17+  148.79 = ْص^

             
(4.96*)

     
(3.31*) 235.9 9.17 3.89 0.37 *10.96 

(4) 
 انعبنًًانسعش 

 دٔالس/ طٍ

 ھ س 10.06+  125.822 = ْص^

             
(4.92*)

     
(4.26*)

 
221.4 10.06 4.54 0.50 *18.14 

(5) 
 سعش االسخٍشاد

 دٔالس/ طٍ

 ھ س 8.318+  117.210 = ْص^

           
(4.12) *

     
(3.16*)*  

 
196.2 8.32 4.24 0.35 **10.01 

(6) 
 سعش انحذٔد

 دٔالس/ طٍ

 ھ س 15.82+  113.824 = ْص^

            
(2.750)** 

    
(4.14 *)

 
264.1 15.82 5.99 0.49 *17.12 

، 0، 0= ىـ ، متغير الزمن بالسنواتى = س    (. 0202-0222التقديرية لممتغير موضع الدراسة خالل الفترة ) = القيمة^صحيث:  
3 ،...،.01                  
 المحسوبة.  )ت(القيمة بين القوسين قيمة    
 .                2020** معنوي عند مستوى معنوية   .2020عند مستوى معنوية  معنوي*     

اندٓبص انًشكضي نهخعبئت انعبيت ٔاالحصبء، َششة  -2 .ٔصاسة انضساعت ٔاسخصالذ األساضً، انُششة انسٌُٕت نالقخصبد انضساعً، أعذاد يخفشقت -1انًصذس:    

 ، أعذاد يخفشقت. انخدبسة انخبسخٍت

 . االسحببط انزاحً ٔاندضئى نإلَخبج انكهً نًحصٕل انزسة انشبيٍت2اندذٔل 

Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |**.   |      .  |**.   | 1 0.349 0.349 2.5855 0.108 

     .  |**.   |      .  |**.   | 2 0.327 0.234 4.9966 0.082 

     .  |***   |      .  |**.   | 3 0.377 0.250 8.3990 0.038 

    .  |* .   |      . *|  .   | 4 0.093 -0.164 8.6225 0.071 

     .  |  .   |      .**|  .   | 5 -0.050 -0.241 8.6925 0.122 

     .  |* .   |      .  |* .   | 6 0.102 0.115 9.0055 0.173 

     . *|  .   |      .  |  .   | 7 -0.083 -0.034 9.2333 0.236 

     .  |  .   |      .  |* .   | 8 -0.006 0.115 9.2348 0.323 

     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.088 -0.189 9.5447 0.389 

     .  |  .   |      .  |  .   | 10 -0.054 0.008 9.6748 0.469 

     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.199 -0.201 11.703 0.386 

     . *|  .   |      .  |  .   | 12 -0.181 -0.059 13.675 0.322  
 انًصذس: ٔصاسة انضساعت ٔاسخصالذ األساضً، انُششة انسٌُٕت نالقخصبد انضساعً، أعذاد يخفشقت.
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 . حطٕس انسهست انضيٍُت نإلَخبج انكهً يٍ انزسة انشبيٍت1 انشكم
فولر  ديكي( والخاصة اختبار 5، 4، 3يتضح من الجداول ) Unit Root Tests – Dickey-fullerاختبار جذر الوحدة   إجراءوب

( وقيمة اختبار ADFعدم وجود استقرار بالسمسمة الزمنية حيث أن قيمة ) الذرةلمحصول  الكمي لإلنتاج ةالوحد (Dickey,1981) لجذر
(T غير معنوية سواء بدون استخدام الجزء الثابت واالتجاه العام، أو )الجزء الثابت وبدون اتجاه، وتبين وجود ثبات بالسمسمة  باستخدام

وجود استقرار  وبالتالي% 5% ومعنوية عند مستوى 5اقل من  tالختبار  p-valueالجزء الثابت واالتجاه العام حيث أن قيمة  باستخدام
 بالسمسة.

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .5دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

 

t-Statistic Prob.* 

-4.54645  0.0078 

Test critical values:   
-4.616209 at 1% level  
-3.710482 at 5% level  
-3.297799 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .4دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج
 

t-Statistic Prob.* 

 0.021837 0.9466 

Test critical values:   
-3.959148 at 1% level  
-3.081002 at 5% level  
-2.681330 at 10% level 

انًٕسع بذٌٔ  اخخببس دٌكً فٕنش .3دذٔلان

 اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

 

t-Statistic Prob.* 

 1.825611  0.9778 

Test critical values:  
-2.728252 at 1% level,   
-1.966270at 5% level, 
-1.605026 at 10% level 

 يخفشقت.انًصذس: ٔصاسة انضساعت ٔاسخصالذ األساضً، انُششة انسٌُٕت نالقخصبد انضساعً، أعذاد 

 : المزرعي لمذرة في مصرالسعر  (2)
دوالر لمطن  115.6بمغ نحو  أدنىو تراوح بين حد أنيتضح من دراسة تطور السعر المزرعي لمذرة في مصر خالل فترة الدراسة، تبين 

بمغ نحو   إحصائياً ، حيث يتغير بمقدار سنوي متزايد معنوي 2012دوالر لمطن في عام  352.5بمغ نحو  أقصى، وحد 2003في عام 
 (. 1الجدول )في % كما ىو موضح 3.89دوالر طن، وتزايد بمعدل نمو بمغ نحو  9.17

متزايدة مع مرور الزمنية أن السمسمة  تبينحيث  فترة الدراسة،خالل  الذرةلمحصول  المزرعي( تطور السعر 2الشكل ) كما يتضح من
 وباستخدامالمتوسط،  فيأن السمسة غير مستقرة  احتماليةيظير من الشكل  يرة كما، وحدوث انخفاض كبير في الفترة الزمنية األخالزمن
لمكشف عمى استقرار  Partial Correlation الجزئي االرتباط، Autocorrelation function (ACF) الذاتي االرتباط دالتي

 .أن السمسمة الزمنية غير ساكنة إلىمما يشير  الجزئي واالرتباط الذاتي االرتباط قيم( 6السمسمة الزمنية حيث تظير بيانات الجدول )
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. االسحببط انزاحً ٔاندضئى نهسعش انًضسعى نًحصٕل انزسة انشبيٍت6اندذٔل    

Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |******|      .  |******| 1 0.794 0.794 13.355 0.000 

     .  |****  |      .  |  .   | 2 0.616 -0.041 21.880 0.000 

     .  |***   |      . *|  .   | 3 0.436 -0.108 26.452 0.000 

     .  |* .   |      .**|  .   | 4 0.178 -0.343 27.264 0.000 

     .  |  .   |      . *|  .   | 5 -0.038 -0.127 27.305 0.000 

     .**|  .   |      . *|  .   | 6 -0.208 -0.075 28.599 0.000 

     ***|  .   |      . *|  .   | 7 -0.350 -0.072 32.599 0.000 

     ***|  .   |      .  |* .   | 8 -0.365 0.157 37.387 0.000 

     ***|  .   |      ***|  .   | 9 -0.455 -0.359 45.684 0.000 

     ***|  .   |      .  |  .   | 10 -0.468 -0.022 55.522 0.000 

     .**|  .   |      .  |* .   | 11 -0.341 0.211 61.501 0.000 

     .**|  .   |      .  |  .   | 12 -0.260 -0.010 65.552 0.000 

 أعذاد يخفشقت.انًصذس: ٔصاسة انضساعت ٔاسخصالذ األساضً، انُششة انسٌُٕت نالقخصبد انضساعً، 

  
 

 
 
 
 
 
 

 . حطٕس انسهست انضيٍُت نهسعش انًضسعى نًحصٕل انزسة انشبيٍت2انشكم 

فولر  ديكي اختبار( والخاصة 9و، 8، 7يتضح من الجداول ) Unit Root Tests – Dickey-fullerجذر الوحدة  اختبار  إجراءوب
غير  (T)وقيمة اختبار  (ADF)بالسمسمة الزمنية حيث أن قيمة  استقرارعدم وجود  الذرةلمحصول  المزرعيلجذر الوحدة لمسعر 
 واالتجاهالجزء الثابت  باستخدام، أو اتجاهالجزء الثابت وبدون  باستخدامالعام، أو  واالتجاهالجزء الثابت  استخداممعنوية سواء بدون 

 العام.
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انًٕسع  اخخببس دٌكً فٕنش .9دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

 0.692316 0.9988 

Test critical values:   

-4.728363 at 1% level  

-3.759743 at 5% level  

-3.324976 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .8دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج

t-Statistic Prob.* 

-1.118421  0.6829 

Test critical values:   

-3.886751at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .7دذٔل ان

 بذٌٔ اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

-0.385723  0.5298 

Test critical values: 

 -2.708094 at 1% level,  

 -1.962813 at 5% level, 

 -1.606129 at 10% level 
 انًصذس: ٔصاسة انضساعت ٔاسخصالذ األساضً، انُششة انسٌُٕت نالقخصبد انضساعً، أعذاد يخفشقت.

 :كاآلتي ARIMA (1.0.0)وقد تبين أن أفضل النماذج تمثيال لمبيانات ىو 
 انُٓبئٍت نهًُٕرج. حقذٌش انًعهًبث 10اندذٔل 

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 0.870 0.138 6.30 0.000 

Constant 26.8 11.0 2.44 0.027 

Mean 207.1 84.9  

النماذج المقدرة تبين أنيا  (ei) لبواقي PACF, ACF: وذلك بالحصول عمى "Diagnostic Checking" التشخيصيومن الفحص 
يكون  وبالتالييا غير مترابطة ومستقمة أن أيماط الضجة البيضاء أنيا تعطى أن( 4، 3داخل حدود الثقة، حيث يتضح من الشكمين )

 .النموذج مالئماً 
 االسحببط انزاحً نهبٕاقً نهسعش انًضسعً .3انشكم  االسحببط اندضئً نهبٕاقً نهسعش انًضسعً .4انشكم 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

سنوات، مع التأكد من مقدرة النموذج  5لفترة  Forecastingالتنبؤ   إجراءيتم وباستخدام النموذج األكثر مالئمة والسابق تقديره 
  :كاآلتياالكثر مالئمة عمى التنبؤ 

 
 
 
 
 

كبي حشبٍع خالل  - Box-Pierce (Ljung-Box) حُبؤاث .12دذٔل ان

 2022-2018انفخشة 
2022-2018انخُبؤ خالل انفخشة  .11اندذٔل   

95% Limits 

4321

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

Lag

A
u

to
c
o

rr
e
la

ti
o

n

ACF of Residuals for السعر المزرعى
(with 5% significance limits for the autocorrelations)

4321

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

Lag

P
a
rt

ia
l 

A
u

to
c
o

rr
e
la

ti
o

n

PACF of Residuals for السعر المزرعى
(with 5% significance limits for the partial autocorrelations)



 

Ahmad and Abd Elsayed – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 99-119 August 2020 
 

 2020 أغسطس/آب 119-99(: 4)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – عبد السيدو أحمد 107

 
Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 10.97 * * * 

DF 10 * * * 

P-Value 0.360 * * * 

 
Period Forecast Lower Upper 

0211 168.800 83.9088 253.691 

021. 173.761 61.2170 286.306 

0202 178.080 48.4551 307.705 

0201 181.839 40.6426 323.035 

0200 185.110 35.7435 334.477 

 

 
 
 
 
 
 

 ٪95مع توقعات ثقة  المزرعيسعر مالزمنية ل السمسمةمخطط  .5شكل ال
 : المصري من الذرة الكمي االستهالك (3)

بمغ نحو  ااىمأدن( تبين أنو تراوح بين حدين 2017-2000لمحصول الذرة الشامية خالل الفترة ) الكميمن خالل دراسة االستيالك 
 األدنىو  قصى، بينما بمغ الفرق بين الحدين األ2017طن في عام  ألف 16621بمغ نحو  ااىموأقص، 2004طن في عام  ألف 9105
من المحصول، كما تبين من  الكميلكمية االستيالك  قصى% من الحد األ54.78بمغ نحو  األدنىالحد  أنطن، أي  ألف 7516نحو 

المصري من  الكميطن، وتزايد االستيالك  ألف 234.92بمغ نحو   إحصائياً و يتغير بمقدار سنوي متزايد معنوي أن( 1نتائج الجدول )
 %.1.92الذرة خالل نفس الفترة بمعدل نمو بمغ نحو 

حيث يتضح أن السمسمة متزايدة مع مرور الزمن فضاًل  فترة الدراسة،خالل  لذرةصول المح الكمي االستيالك( تطور 6الشكل ) ويوضح
 وباستخدامالمتوسط،  فيأن السمسة غير مستقرة  احتماليةكرر عمى فترات زمنية مختمفة ويظير من الشكل يتطفيف  انخفاضعن وجود 

 استقرارلمكشف عمى  Partial Correlation الجزئي واالرتباط، ACF Autocorrelation function) الذاتي االرتباط دالتي
 .أن السمسمة الزمنية غير ساكنة إلىمما يشير  الجزئي واالرتباط الذاتي االرتباط قيم( 13السمسمة الزمنية حيث تظير بيانات الجدول )

 
 
 
 

 . االسحببط انزاحً ٔاندضئى نالسخٓالك انكهً نًحصٕل انزسة انشبيٍت13اندذٔل 

Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |**.   |      .  |**.   | 1 0.316 0.316 2.1114 0.146 

     .  |* .   |     .  |  .   | 2 0.077 -0.025 2.2451 0.325 
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     .  |* .   |      .  |* .   | 3 0.169 0.169 2.9342 0.402 

     .  |* .   |      .  |  .   | 4 0.121 0.020 3.3087 0.508 

     .  |**.   |      .  |**.   | 5 0.275 0.263 5.4014 0.369 

     .  |**.   |      .  |  .   | 6 0.222 0.048 6.8766 0.332 

     . *|  .   |      .**|  .   | 7 -0.130 -0.260 7.4296 0.386 

     .**|  .   |      ***|  .   | 8 -0.307 -0.344 10.827 0.212 

     . *|  .   |      .  |  .   | 9 -0.119 -0.041 11.392 0.250 

     .**|  .   |      .**|  .   | 10 -0.224 -0.293 13.645 0.190 

     . *|  .   |      .  |  .   | 11 -0.144 -0.000 14.707 0.196 

     . *|  .   |      .  |* .   | 12 -0.072 0.106 15.021 0.240 

انًصذس: اندٓبص انًشكضي نهخعبئت انعبيت ٔاالحصبء، َششة انخدبسة انخبسخٍت، أعذاد يخفشقت.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 انزسة انشبيٍت . حطٕس انسهست انضيٍُت نالسخٓالك انكهً نًحصٕل6انشكم 

 ديكي( والخاصة اختبار 16، 15، 14يتضح من الجداول ) Unit Root Tests – Dickey-fullerاختبار جذر الوحدة   إجراءوب
غير  (T)وقيمة اختبار  (ADF)لمحصول الذرة عدم وجود استقرار بالسمسمة الزمنية حيث أن قيمة  الكميفولر لجذر الوحدة لالستيالك 

 باستخدامالجزء الثابت وبدون اتجاه، وتبين وجود ثبات بالسمسمة  باستخداممعنوية سواء بدون استخدام الجزء الثابت واالتجاه العام، أو 
 وجود استقرار بالسمسة. وبالتالي% 5% ومعنوية عند مستوى 5اقل من  tالختبار  p-valueالجزء الثابت واالتجاه العام حيث أن قيمة 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .16اندذٔل 

 ببسخخذاو اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

-4.238561 0.0245 

Test critical values:   

-4.800080 at 1% level  

-3.791172 at 5% level  

-3.342253 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .15دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج

t-Statistic Prob.* 

-1.800912 0.3673 

Test critical values:   

-3.886751 at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .14اندذٔل 

 بذٌٔ اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prb.* 

0.467169  0.8048 

Test critical values: 

 -2.708094 at 1% level,  

 -1.962813 at 5% level, 

-1.606129 at 10% level 
انًصذس: اندٓبص انًشكضي نهخعبئت انعبيت ٔاالحصبء، َششة انخدبسة انخبسخٍت، أعذاد يخفشقت.    

  

 : العالمي لمذرةالسعر  (4)
يقدر السعر العالمي لطن الذرة في سنة ما، بخارج قسمة إجمالي قيمة الصادرات العالمية عمى إجمالي كمية الصادرات العالمية من 

و تراوح بين حد ادنى بمغ نحو أن(، 2017-2000الذرة في ىذه السنة، ويتضح من دراسة تطور السعر العالمي لمذرة خالل الفترة )
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 قصى، وبمغ الفرق بين الحدين األ2011دوالر لمطن في عام  335.5بمغ نحو  أقصى، وحد 2001دوالر لمطن في عام  123.8
لمسعر العالمي لممحصول، ومن خالل  قصى% من الحد األ36.90بمغ نحو  األدنىالحد  أندوالر لمطن، أي  211.7نحو  األدنىو 

طن، وتزايد  /دوالر 10.06بمغ نحو   إحصائياً ( تبين أن السعر العالمي يتغير بمقدار سنوي متزايد معنوي 1اردة بالجدول )البيانات الو 
 %.4.54السعر العالمي لمذرة خالل نفس الفترة بمعدل نمو بمغ نحو 

 الزمنية أن السمسمة تبين، سةفترة الدراخالل  الذرةلمحصول  العالميتطور السعر والذي يوضح ( 7الشكل ) ومن خالل دراسة
أن السمسة غير  احتماليةويظير من الشكل  ،تكرر عمى فترات زمنية مختمفةيطفيف  انخفاضفضاًل عن وجود  ،متزايدة مع مرور الزمن

 Partial الجزئي واالرتباط، Autocorrelation function (ACF) الذاتي االرتباط دالتي وباستخدامالمتوسط،  فيمستقرة 

Correlation  مما يشير  الجزئي واالرتباط الذاتي االرتباط قيم( 17السمسمة الزمنية حيث تظير بيانات الجدول ) استقرارلمكشف عمى
 .أن السمسمة الزمنية غير ساكنة إلى

  . االسحببط انزاحً ٔاندضئى نهسعش انعبنًى نًحصٕل انزسة انشبيٍت17اندذٔل 
Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |***** |      .  |***** | 1 0.734 0.734 11404 0.001 

     .  |****  |      . *|  .   | 2 0.484 -0.119 16.671 0.000 

     .  |***   |      .  |* .   | 3 0.388 0.171 20.280 0.000 

     .  |**.   |      . *|  .   | 4 0.285 -0.094 22.366 0.000 

     .  |* .   |      . *|  .   | 5 0.112 -0.168 22.716 0.000 

     . *|  .   |      .**|  .   | 6 -0.097 -0.240 22.998 0.001 

     .**|  .   |      .**|  .   | 7 -0.313 -0.295 26.212 0.000 

     ***|  .   |      .  |  .   | 8 -0.382 0.027 31.476 0.000 

     .**|  .   |      .  |**.   | 9 -0.277 0.266 34.536 0.000 

     ***|  .   |      .**|  .   | 10 -0.354 -0.315 40.176 0.000 

     ***|  .   |      .  |* .   | 11 -0.401 0.125 48.437 0.000 

     .**|  .   |      .  |  .   | 12 -0.298 0.032 53.761 0.000 

 انًصذس: يُظًت انضساعت ٔاألغزٌت انعبنًٍت، انفبٔ. 

 
 
 
 
 
 
 

 . حطٕس انسهست انضيٍُت نهسعش انعبنًى نًحصٕل انزسة انشبيٍت7انشكم 

 ديكي باختبار( والخاصة 20، 19، 18يتضح من الجداول ) Unit Root Tests – Dickey-fullerجذر الوحدة  اختبار  إجراءوب
 (T)وقيمة اختبار  (ADF)بالسمسمة الزمنية حيث أن قيمة  استقرارعدم وجود تبين  الذرةلمحصول  العالميفولر لجذر الوحدة لمسعر 
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الجزء الثابت واالتجاه  باستخدامالجزء الثابت وبدون اتجاه، أو  باستخدامغير معنوية سواء بدون استخدام الجزء الثابت واالتجاه العام، أو 
 العام.

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .20اندذٔل 

 ببسخخذاو اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

-1.854898  0.6330 

Test critical values:   

-4.616209 at 1% level  

-3.710482 at 5% level  

-3.297799 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .19اندذٔل 

 ببسخخذاو اندضء انثببج

t-Statistic Prob.* 

-1.595971  0.4629 

Test critical values:   

-3.886751 at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .18اندذٔل 

 بذٌٔ اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

0.218424  0.7374 

Test critical values: 

 -2.708094 at 1% level,  

 -1.962813 at 5% level, 

-1.606129 at 10% level 
 انًصذس: يُظًت انضساعت ٔاألغزٌت انعبنًٍت، انفبٔ. 

 :كاآلتي ARIMA (1.0.0)وقد تبين أن أفضل النماذج تمثيال لمبيانات ىو 
حقذٌش انًعهًبث انُٓبئٍت نهًُٕرج .21دذٔل ان  

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 0.839 0.149 5.65 0.000 

Constant 34.2 10.8 3.16 0.006 

Mean 212.9 67.4  

النماذج المقدرة تبين أنيا  (ei) لبواقي PACF, ACF: وذلك بالحصول عمى "Diagnostic Checking" التشخيصيومن الفحص 
يكون  وبالتالييا غير مترابطة ومستقمة أن أيماط الضجة البيضاء أنيا تعطى أن( 9، 8داخل حدود الثقة، حيث يتضح من الشكمين )

 النموذج مالئما.
 
 
 
 
 
 

 انعبنًًاالسحببط اندضئً نهبٕاقً نهسعش  .9شكم ان

 
 
 
 
 
 

 نهسعش انعبنًً. االسحببط انزاحً نهبٕاقً 8انشكم 
سنوات، مع التأكد من مقدرة النموذج االكثر  5لفترة  Forecastingالتنبؤ   إجراءيتم وباستخدام النموذج األكثر مالئمة والسابق تقديره 

  :كاآلتيمالئمة عمى التنبؤ 
 
 
 

 كبي - Box-Pierce (Ljung-Box) حُبؤاث .23دذٔل ان               

 2022-2018حشبٍع خالل انفخشة 

 2022-2018انخُبؤ خالل انفخشة  .22دذٔل ان

95% Limits 
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Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 9.19 * * * 

DF 10 * * * 

P-Value 0.514 * * * 

 
Period Forecast Lower Upper 

0211 261.329 171.277 351.382 

021. 253.548 135.975 371.120 

0202 247.016 113.415 380.617 

0201 241.533 97.708 385.358 

0200 236.931 86.318 387.544 

 

 
 
 
 
 
 

 ٪95مع توقعات ثقة  العالميمخطط السمسمة الزمنية لمسعر  .10شكل ال
 : االستيراد لمذرةسعر  (5)

داخل البمد المصدر مضافًا اليو تكاليف التسميم سعر االستيراد ىو سعر السمعة لمبمد المستورد والذي يشمل سعر تصدير السمعة 
دوالر لمطن في عام  115بمغ نحو  أدنىو تراوح بين حد أنلمذرة خالل فترة الدراسة  االستيراد والشحن، يتضح من دراسة تطور سعر

( تبين أنو يتغير بمقدار سنوي متزايد 1، ومن بيانات الجدول )2013دوالر لمطن في عام  343.9بمغ نحو  أقصى، وحد 2000
 %.4.24لمذرة خالل نفس الفترة بمعدل نمو بمغ نحو  االستيراد دوالر طن، وتزايد سعر 8.318بمغ نحو   إحصائياً معنوي 
، حيث يتضح أن السمسمة متزايدة مع مرور الزمن فضاًل عن فترة الدراسة خالل الذرةلمحصول  االستيراد( تطور سعر 11الشكل )ويبين 
خيرة ويظير ألالفترات ا في االستيرادوتراجع لسعر  كبير جداً  انخفاضبينما حدث  ،تتكرر عمى فترات زمنية مختمفة انخفاضاتوجود 

 ،Autocorrelation function (ACF) الذاتي االرتباط دالتي وباستخدامالمتوسط،  فيأن السمسة غير مستقرة  احتماليةمن الشكل 
 االرتباط قيم دالتي( 24السمسمة الزمنية حيث تظير بيانات الجدول ) استقرارلمكشف عمى  Partial Correlation الجزئي واالرتباط
 .أن السمسمة الزمنية غير ساكنة إلىمما يشير  الجزئي واالرتباط الذاتي

 ديكي( والخاصة اختبار 27و، 26، 25يتضح من الجداول ) Unit Root Tests – Dickey-fullerاختبار جذر الوحدة   إجراءوب
( غير Tوقيمة اختبار ) (ADF)فولر لجذر الوحدة لسعر واردات محصول الذرة عدم وجود استقرار بالسمسمة الزمنية حيث أن قيمة 

الجزء الثابت واالتجاه  باستخدامالجزء الثابت وبدون اتجاه، أو  باستخدامتجاه العام، أو معنوية سواء بدون استخدام الجزء الثابت واال
 العام.

 
 .  االسحببط انزاحً ٔاندضئى نسعش االسخٍشاد نًحصٕل انزسة انشبيٍت24اندذٔل 
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Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |***** |      .  |***** | 1 0.713 0.713 10.771 0.001 

     .  |***   |      .**|  .   | 2 0.393 -0.235 14.253 0.001 

     .  |**.   |      .  |* .   | 3 0.228 0.106 15.504 0.001 

     .  |* .   |      .  |  .   | 4 0.155 0.005 16.125 0.003 

     .  |* .   |      .  |  .   | 5 0.090 -0.043 16.347 0.006 

     . *|  .   |      .**|  .   | 6 -0.117 -0.337 16.760 0.010 

     .**|  .   |      . *|  .   | 7 -0.294 -0.070 19.597 0.007 

     .**|  .   |      .  |  .   | 8 -0.325 -0.004 23.399 0.003 

     .**|  .   |      .  |  .   | 9 -0.266 0.008 26.235 0.002 

     .**|  .   |      .**|  .   | 10 -0.330 -0.324 31.125 0.001 

     ***|  .   |      .  |* .   | 11 -0.352 0.148 37.487 0.000 

     .**|  .   |      .  |  .   | 12 -0.264 0.035 41.683 0.000 

 انًصذس: يُظًت انضساعت ٔاألغزٌت انعبنًٍت، انفبٔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حطٕس انسهست انضيٍُت نسعش االسخٍشاد نًحصٕل انزسة انشبيٍت11انشكم 

 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .27دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

-1.643188 0.7313 

Test critical values:   

-4.616209 at 1% level  

-3.710482 at 5% level  

-3.297799 at 10%  level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .26دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج

t-Statistic Prob.* 

-1.732021 0.3986 

Test critical values:   

-3.886751 at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .25دذٔل ان

 بذٌٔ اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

-0.195548 0.6010 

Test critical values: 

 -2.708094 at 1% level,  

 -1.962813 at 5% level, 

-1.606129 at 10% level 
 انًصذس: يُظًت انضساعت ٔاألغزٌت انعبنًٍت، انفبٔ. 
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 :كاآلتي ARIMA (1.0.0)وقد تبين أن أفضل النماذج تمثيال لمبيانات ىو 
حقذٌش انًعهًبث انُٓبئٍت نهًُٕرج .28دذٔل ان  

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 0.772 0.161 4.79 0.000 

Constant 42.2 11.5 3.66 0.002 

Mean 185.4 50.6  

النماذج المقدرة تبين أنيا  (ei) لبواقي PACF, ACF: وذلك بالحصول عمى "Diagnostic Checking" التشخيصيومن الفحص 
يكون  وبالتالييا غير مترابطة ومستقمة أن أيماط الضجة البيضاء أنيا تعطى أن( 13، 12داخل حدود الثقة، حيث يتضح من الشكمين )

 .النموذج مالئماً 
 
 
 
 
 

 

 لسعر االستيراداالرتباط الذاتي لمبواقي  .12شكل ال لسعر االستيراداالرتباط الجزئي لمبواقي  .13شكل ال

 أكد من مقدرة النموذج االكثرسنوات، مع الت 5لفترة  Forecastingالتنبؤ   إجراءيتم وباستخدام النموذج األكثر مالئمة والسابق تقديره 
 :كاآلتيمة عمى التنبؤ ءمال

حُبؤاث .30دذٔل ان  Box-Pierce (Ljung-Box) -  كبي حشبٍع خالل

2022-2018انفخشة   
2022-2018انخُبؤ خالل انفخشة  .29دذٔل ان  

95% Limits  
Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 7.39 * * * 

DF 10 * * * 

P-Value 0.688 * * * 

 
Period Forecast Lower Upper 

0211 194.890 99.5709 290.210 

021. 192.720 72.2821 313.159 

0202 191.044 57.8600 324.229 

0201 189.750 49.5133 329.987 

0200 188.750 44.4710 333.030 

 
 
 
 
 
 

 ٪95مع توقعات ثقة  لسعر االستيراد: مخطط السمسمة الزمنية 14شكل ال
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 : الحدود لمذرةسعر (: 6)
و تراوح أنلمذرة خالل فترة الدراسة، تبين  الحدود الحدود ىو سعر السمعة داخل حدود البمد المصدر، ويتبين من دراسة تطور سعرسعر 

، كما اتضح من 2014دوالر لمطن في عام  550.6بمغ نحو  أقصى، وحد 2000دوالر لمطن في عام  133.4بمغ نحو  أدنىبين حد 
الحدود لمذرة  دوالر طن، وتزايد سعر 15.82بمغ نحو   إحصائياً ( أن سعر الحدود يتغير بمقدار سنوي متزايد معنوي 1بيانات الجدول )

 %.5.99خالل نفس الفترة بمعدل نمو بمغ نحو 
أن السمسمة متزايدة مع  تبين، حيث فترة الدراسةخالل  الذرةعر الحدود لمحصول تطور سوالذى يوضح ( 15) ومن خالل دراسة الشكل

تتكرر عمى فترات زمنية مختمفة بينما حدث انخفاض كبير جدا وتراجع لسعر الحدود  طفيفةمرور الزمن فضاًل عن وجود انخفاضات 
 (ACF) الذاتياالرتباط  دالتيالمتوسط، وباستخدام  فيأن السمسة غير مستقرة  احتماليةالفترات االخيرة ويظير من الشكل  في

Autocorrelation function الجزئي، االرتباط Partial Correlation  لمكشف عمى استقرار السمسمة الزمنية حيث تظير بيانات
 .أن السمسمة الزمنية غير ساكنة إلىمما يشير  الجزئيواالرتباط  الذاتياالرتباط  قيم( 31الجدول )

 ديكي( والخاصة اختبار 34و، 33، 32يتضح من الجداول ) Unit Root Tests – Dickey-fullerاختبار جذر الوحدة   راءإجوب
( غير Tوقيمة اختبار ) (ADF)عدم وجود استقرار بالسمسمة الزمنية حيث أن قيمة  الذرةفولر لجذر الوحدة لسعر الحدود لمحصول 

الجزء الثابت واالتجاه  باستخدامالجزء الثابت وبدون اتجاه، أو  باستخداممعنوية سواء بدون استخدام الجزء الثابت واالتجاه العام، أو 
 العام.

  . االسحببط انزاحً ٔاندضئى نسعش انحذٔد نًحصٕل انزسة انشبيٍت31اندذٔل 
Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

     .  |***** |      .  |***** | 1 0.698 0.698 10.317 0.001 

     .  |****  |      .  |  .   | 2 0.489 0.003 15.695 0.000 

     .  |**.   |      .  |  .   | 3 0.335 -0.015 18.383 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 4 0.197 -0.063 19.377 0.001 

     .  |  .   |      .**|  .   | 5 -0.002 -0.222 19.377 0.002 

     .  |  .   |      .  |* .   | 6 -0.045 0.108 19.437 0.003 

     . *|  .   |      . *|  .   | 7 -0.126 -0.126 19.959 0.006 

     .**|  .   |      . *|  .   | 8 -0.231 -0.146 21.876 0.005 

     .**|  .   |      . *|  .   | 9 -0.305 -0.083 25.597 0.002 

     .**|  .   |      . *|  .   | 10 -0.328 -0.094 30.444 0.001 

     ***|  .   |      .  |  .   | 11 -0.351 -0.045 36.795 0.000 

     .**|  .   |      .  |  .   | 12 -0.314 0.005 42.721 0.000 

 انًصذس: خًعج ٔحسبج بٕاسطت انببحث.
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 : حطٕس انسهست انضيٍُت نسعش انحذٔد نًحصٕل انزسة انشبيٍت15انشكم 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .34 اندذٔل

 ببسخخذاو اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

-1.401282 0.8223 

Test critical values:   

-4.616209 at 1% level  

-3.710482 at 5% level  

-3.297799 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .33دذٔل ان

 ببسخخذاو اندضء انثببج

t-Statistic Prob.* 

-1.682298 0.4218 

Test critical values:   

-3.886751 at 1% level  

-3.052169 at 5% level  

-2.666593 at 10% level 

اخخببس دٌكً فٕنش انًٕسع  .32دذٔل ان

 بذٌٔ اندضء انثببج ٔاالحدبِ انعبو

t-Statistic Prob.* 

-0.486242 0.4900 

Test critical values: 

 -2.708094 at 1% level,  

 -1.962813 at 5% level, 

-1.606129 at 10% level 
 انببحث.انًصذس: خًعج ٔحسبج بٕاسطت 

 :كاآلتي ARIMA (1.0.0)وقد تبين أن أفضل النماذج تمثيال لمبيانات ىو 
حقذٌش انًعهًبث انُٓبئٍت نهًُٕرج .35دذٔل ان  

Type Coef SE Coef T-Value P-Value 

AR   1 0.774 0.165 4.69 0.000 

Constant 53.4 19.5 2.73 0.015 

Mean 236.2 86.4  

النماذج المقدرة تبين أنيا  (ei) لبواقي PACF, ACFوذلك بالحصول عمى : "Diagnostic Checking" التشخيصيومن الفحص 
يكون  وبالتالييا غير مترابطة ومستقمة أن أيماط الضجة البيضاء أنيا تعطى أن( 17، 16داخل حدود الثقة، حيث يتضح من الشكمين )

 .النموذج مالئماً 
  

 
 
 
 
 
 

 اندضئً نهبٕاقً نسعش انحذٔد. االسحببط 17انشكم 

 
 
 
 
 
 

 . االسحببط انزاحً نهبٕاقً نسعش انحذٔد16انشكم 
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سنوات، مع التأكد من مقدرة النموذج االكثر  5لفترة  Forecastingالتنبؤ   إجراءيتم مة والسابق تقديره ءوباستخدام النموذج األكثر مال
 :كاآلتيمالئمة عمى التنبؤ 

 -Box-Pierce (Ljung-Box)حُبؤاث  .37دذٔل ان                

 2022-2018كبي حشبٍع خالل انفخشة 

2022-2018انخُبؤ خالل انفخشة  .36دذٔل ان  

95% Limits  
Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 4.08 * * * 

DF 10 * * * 

P-Value 0.944 * * * 

 
Period Forecast Lower Upper 

0211 201.449 42.8588 360.039 

021. 209.302 8.7817 409.822 

0202 215.378 -6.4846 437.240 

0201 220.079 -13.6298 453.788 

0200 223.717 -16.8054 464.239 

 

 
 
 
 
 
 

 ٪95. يخطط انسهسهت انضيٍُت نسعش انحذٔد يع حٕقعبث ثقت 18انشكم 
  التنبؤ بالفجوة الظاهرة وقيمة الواردات لمذرة في مصر:(: 7)

وفقًا لمعديد من االختبارات   إحصائياً (، والتي تأكد صحتيا 38وفقًا لنتائج التنبؤ لممتغيرات االقتصادية لمذرة في مصر، كما في الجدول )
مميون طن، في  6.427نحو  2022، 2021، 2020المصري من الذرة في االعوام  اإلنتاجيصل  أننو من المتوقع إالمتعمقة بذلك، ف
، وبالتالي ستكون كمية الفجوة اً مميون طن 12.168يصل االستيالك المصري من الذرة في نفس االعوام نحو  أن حين من المتوقع

 .اً مميون طن 5.741الظاىرة لمذرة في مصر في ىذه االعوام نحو 
، 1.097تصبح قيمة الواردات المصرية من الذرة نحو  أنواالستيالك وكذلك سعر االستيراد  اإلنتاجومن المتوقع وفقًا لتوقعات 

 .عمى التواليلكل منيما  2022، 2021، 2020مميار دوالر في االعوام  1.084، 1.089
 (.2012-2018فً يصش خالل انفخشة ) نهزسةانخُبؤ بقٍى انفدٕة انظبْشة ٔقًٍت انٕاسداث  .38دذٔل ان

 انبٍبٌ 

  انسُٕاث

 انفدٕة انظبْشة

 أنف طٍ

 قًٍت انٕاسداث

 يهٌٍٕ دٔالس

2018 5740.4 1118.75 

2019 5740.4 1106.30 

2020 5740.4 1096.68 

2021 5740.4 1089.25 

2022 5740.4 1083.51 
 انًصذس: َخبئح انخحهٍم ببنبحث.
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 التوصيات:
في ضوء نتائج البحث، فانو يمكن التوصل وصياغة بعض التوصيات اليامة التي تفيد متخذي القرار، والقائمين عمى السياسة الزراعية 

 :كاآلتيبصفة عامة، وفيما يتعمق بمحصول استراتيجي يعد امن قومي في مصر، وىي 
نحو  إلىيصل  أنو من المتوقع أنخذ في االعتبار التغيرات التي تحدث في سعر االستيراد، حيث أظيرت النتائج البحثية يجب األ -1

مميار دوالر، وبالتالي عمى  1.2حوالي  إلىتصل قيمة الواردات  أن، وبالتالي من المتوقع 2022دوالر لمطن في عام  188.75
 في بناء السياسة الزراعية المتعمقة بإنتاج واستيراد المحصول. يةأىمخذ ىذه التوقعات بأمتخذي القرار 

خذ في االعتبار الزيادة المضطردة في االستيالك القومي من الذرة نتيجة زيادة السكان واالستخدامات األخرى لمذرة سواء يجب األ -2
، ومن ثم 2022مميون طن بحمول عام  12.168نحو  إلىيصل  أنو من المتوقع أنغيره، حيث تبين من نتائج البحث  أوفي الصناعة 

مميون طن، وكذلك السيناريوىات المتوقعة  5.741نحو  إلىتصل  أنيجب توفير البدائل لسد الفجوة التي ستنجم في ذلك العام والمتوقع 
 بالفجوة مستقباًل وبناء الخطط السميمة التي تراع تقميل ىذه الفجوة.

، مما سيكمف الدولة مبالغ كبيرة، 2022مميار دوالر بحمول عام  1.08تكون نحو  أنمراعاة تكمفة الواردات من الذرة والمتوقع  -3
 ويؤثر عمى الميزان التجاري الزراعي المصري مع العالم الخارجي. وكذلك التأثير عمى االحتياطي النقدي المصري.

رة في مصر، مع سعر االستيراد وايضًا لسعر الحدود، وتقديم دعم يمثل الفرق بين ىذه األسعار يتسق السعر المزرعي لمذ أنمراعاة  -4
 لصالح المزارع المصري.

 تعود بالنفع عمى الدولة. والتيرسم السياسات المختمفة  فيالقرار  متخذيلمزراعة تساعد  المستقبميقاعدة بيانات عن الوضع  إنشاء -5
مجال التنبؤ لممحاصيل الزراعية المختمفة وبنودىا المتنوعة من أسعار وانتاج وتصدير واستيراد  فيالمزيد من الدراسات   إجراء -6

 اإلنتاجاستعمال المدخالت الزراعية واالحالل بين عوامل  فيالمفاضمة  فيواستثمار واالستفادة من نتائج التنبؤ   أجوروعمالة زراعية و 
 .لالستيالكصيل الزراعية المعدة وتوزيع المحا الزراعي

 وحدات خاصة بالمراكز البحثية لرصد الظواىر واألزمات والتنبؤ بيا. إنشاء -7
 وضع الحمول مسبقًا. فيظل األزمات الحالية والمتوقعة لممساعدة  فيتدريب الباحثين عمى دراسة واستخدام اساليب التنبؤ  -8

 المراجع:

المحاصيل الحقمية، مجمة المنصورة  أىم(. استخدام نماذج السالسل الزمنية المتحركة لمتنبؤ بأسعار 0216جابر، سناء جمال الدين )
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Abstract 

Egypt suffers from insufficient domestic production for domestic consumption 

of maize. Estimation of future needs of this crop is one of essential tools that 

may help in setting plans to reduce the gap and minimize the financial burdens 

resulting from importing Maize. The research aimed mainly to predict the 

economic variables of the maize in Egypt through ARIMA models. The results 

showed that the Egyptian production of Maize in 2020, 2021 and 2022 is 

expected to reach 6.427 million tons, while the Egyptian consumption of the 

crop in the same years is expected to reach 12.168 million tons. Thus, the 

apparent gap of maize in Egypt will be about 5.741 million tons. Therefore, the 

value of Egyptian imports of this crop is expected to be about 1.097, 1.089, and 

$ 1.084 million in 2020, 2021 and 2022, respectively. The research 

recommended establishing a database on the future status of maize in Egypt 

that helps decision-makers in drawing up various incentive policies. 

Keywords: Maize, ARIMA Models, Production, Consumption, Egypt. 
 


