
 

Habib et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 153-169 December 2020 
 

 2020 ديسمبر/كانون األول  169-153(: 6)7 للبحوث الزراعيةالسورية المجلة  –وآخرون  حبيب 153

لمتنبؤ بإنتاج زيت الزيتون السوري  Box-Jenkins (ARIMA) استخدام نماذج 
 وتقدير الخسائر فيو نتيجة لمتغيرات المناخية واألزمة في سورية

 (3)محمد غوشو  (2) فايز المقداد و  (1)*وائل حبيب

 . ، سوريةالييئة العامة لمبحوث العمميةمركز بحوث الالذقية،  (.1)
 .سورية،، دمشق ،الزراعية إدارة الدراسات االقتصادية واالجتماعية الييئة العامة لمبحوث العممية (.2)
 قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة تشرين، سورية. (.3)

   (. wael.ha76@gmail.com:اإللكتروني. البريد وائل حبيب)*لممراسمة: الباحث 

 01/09/2020 :القبولتاريخ   06/08/2020 االستالم:تاريخ 

 الممخص
إلنتاج زيت الزيتون في سورية بغرض تحديد  (2018-1961سمسة الزمنية )ىدف البحث الى تحميل ال

لإلنتاج خصائص ىذه السمسمة وتحديد النموذج التنبئي المناسب، إضافًة إلى تقدير القيمة التنبئية 
 (.2018-2011المفترض، باإلضافة لتقدير القيم التنبئية لإلنتاج في فترة االزمة التي مرت بيا سورية )

إلنتاج زيت الزيتون في سورية ىي سمسمة غير ساكنة، حيث تتميز  السمسمة الزمنيةبينت النتائج أن 
بوجود ثالثة اتجاىات لمتطور، األول اتجاه عام يميل نحو االرتفاع، والثاني اتجاه دوري يتمثل بظاىرة 
المعاومة، والثالث اتجاه عشوائي ناتج عن التغيرات المناخية الشاذة والعرضية . يميز ظاىرة المعاومة 

% من الزيادة في اإلنتاج في سنوات الحمل )الزيادة فوق 21.7عن  ةمسؤوللتنبؤ بيا وتعتبر صعوبة ا
% من االنخفاض في 18.9 مستوى اإلنتاج العام لمسمسمة(، وبالمقابل فإن ىذا العامل يعتبر مسؤوال عن

وقد تبين أن النموذج األفضل لمتنبؤ بإنتاج زيت الزيتون في سورية ىو اإلنتاج في سنوات المعاومة. 
( كانت غير معنوية، األمر الذي يفسر وفقًا Yt-2، غير أن معممة المتباطئة )ARIMA(3,1,1)النموذج 

سموك السمسمة ىذه الزمنية يحدد غالبا من قبل قيميا في السنتين السابقتين لمعممات االنحدار الذاتي أن 
بداللة يحدد غالبا    سموك السمسمة الزمنية  . بينما اشارت درجة المتوسط المتحرك أن ولى والثالثةاأل

التغيير العشوائي الحالي والتغير العشوائي السابق. ووفقًا لمتقديرات التنبئية ليذا النموذج بمغ إجمالي 
، حيث تعود ىذه ألف طن تقريباً  (277.3)الخسائر في إنتاج زيت الزيتون في سورية نتيجة لألزمة نحو 

الخسائر بمعظميا إلى االضطرابات األمنية إضافًة إلى التغيرات المناخية الشاذة التي ترافقت مع سنوات 
 األزمة أيضًا.

، السالسل الزمنية، ظاىرة المعاومة، بوكس جينكينزإنتاج الزيتون في سورية، نماذج : الكممات المفتاحية
  االتجاىات الدورية

 :المقدمة
وقةد أصةبق قطةاع  ،أصبحت تحتل المرتبةة الرابعةة أو الخامسةة عالميةاً فشيد إنتاج الزيتون في سورية تطورًا كبيرًا منذ بداية القرن الحالي، 

%( مةةن 9-5%( مةن قيمةة الةدخل القةومي و)3.5-1.5تقةةدر مسةاىمة الزيتةون بحةدود )الزيتةون ركنةًا ميمةًا فةي االقتصةاد السةوري، حيةث 
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كما يعد قطاع زيت الزيتون أحةد مفةاتيق االقتصةاد السةوري لمةا لةو مةن أىميةة  ،(2014)اسمندر،   دخل الزراعي تبعًا لسنة الحملقيمة ال
% 15ألةف أسةرة، أي مةا يعةادل  377حةوالي  وتسةويقو في تشغيل اليد العاممة، حيث بمغ عدد األسر العاممة في زراعة الزيتون وعصره 

% مةةن سةةكان سةةورية )اليوسةةف، 20قطةةاع الزيتةةون مصةةدر دخةةل ومعيشةةة ألكثةةر مةةن  مةةن إجمةةالي القةةوة العاممةةة فةةي سةةورية، كمةةا يعتبةةر
ثمةرة ىةي ظةاىرة خاصةة ومحةددة فةي األشةجار المو (.يتميز إنتاج الزيتون فةي سةورية بخضةوعو لظةاىرة المعاومةة أو تبةادل الحمةل، 2006

الةذي يتجمةى بتعاقةب سةنة مةن اإلنتةاج الةوفير وسةنة مةن اإلنتةاج المتةدني أو الغائةب الغيةر  ،تشير إلى التناوب المنتظم في اإلنتةاج الثمةري
وىةةي ظةةاىرة وراثيةةة فيزيولوجيةةة معقةةدة جةةدًا تتةةدخل فييةةا عةةدة عوامةةل منيةةا: التغذيةةة، وديناميكيةةة  ،نةةاتج عةةن عوامةةل مناخيةةة طارئةةة وحةةاده

قةد ويمكن ليذه الظاىرة أن تتخةذ أبعةادًا زمنيةة مختمفةة، فيةي  (.2004)نصر،  وعناصر المناخ والصنف والحالة الصحية لمشجرة التفرع،
وىةي سةةنة حمةل غزيةةر وسةنة حمةةل قميةل، أو غيةةر منتظمةة بحيةةث يكةون فييةةا  ،تكةون منتظمةة بحيةةث يظيةر فييةةا الحمةل عمةةى وتيةرة واحةةدة

سةنوات بحمةل ضةعيف، أو يمكةن أن تكةون معاومةة شةاذه بحيةث ال ينةتظم الحمةل لعةدة سةنوات،  3-2 الحمل غزيرًا في أحد السنوات يميةو
تركيةةةز السياسةةةات ورغةةةم  .(2004يمكةةةن أن يكةةةون متزايةةةدا لمةةةدة ثةةةالث سةةةنوات ويعقبيةةةا انخفاضةةةا فةةةي السةةةنوات التاليةةةة )مبيضةةةين، بحيةةةث 

ذه الظةةاىرة كعمميةةات التقمةةيم والتسةةميد واألصةةناف المقاومةةة، إال أن التقنيةةات الزراعيةةة الحديثةةة لمواجيةةة ىةةعمةةى نشةةر فةةي سةةورية الزراعيةةة 
تضةاعف وعمومةًا  ،(2009المعاومة )محمةد،  سنوات في تقريباً  النصف اإلنتاج إلى تأثيرىا ال يزال كبيرًا، حيث غالبًا ما أدت إلى تراجع

زيةادة المسةاحات المزروعةة، وخاصةًة فةي المنةاطق  إلةى ذلةك فةي الرئيسةي السةبب الماضةي، ويرجةع العقةد خةالل فةي سةورية إنتةاج الزيتةون
وبةةالرغم مةةن التطةةور  (.2009جةةراد،  ومنصةةور الداخميةةة مةةن سةةورية التةةي تعتبةةر أقةةل تةةأثرًا بظةةاىرة المعاومةةة مقارنةةًة بالمنةةاطق السةةاحمية )

ى، حيةةث تعرضةةت منةةاطق رئيسةةة فةةي الكبيةةر فةةي ىةةذا القطةةاع، إال أنةةو تةةأثر وبشةةكل كبيةةر باألزمةةة السةةورية أسةةوًة ببقيةةة المحاصةةيل األخةةر 
خسةةائر اسةةتثنائية فةةي بسةةاتين الزيتةةون وارتفةةاع زراعةةة الزيتةةون كمحةةافظتي إدلةةب وحمةةب إلةةى الكثيةةر مةةن االضةةطرابات األمنيةةة التةةي سةةببت 

   .تكاليف اإلنتاج
 مشكمة البحث

خةالل الفتةرة  %(73.6نتةاج الزيتةون إلةى )إلخةتالف االبالتقمةب وعةدم االسةتقرار، حيةث ارتفةع فييةا معامةل سةورية تميز إنتاج الزيتون في ي
، وبالرغم من أن إنتةاج زيةت ظاىرة المعاومةعن بشكل رئيسي الناتجة  لتباينات الغمةبشكل أكبر تباين اإلنتاج ويعود (، 1961-2018)

إال أنو عاد إلى التراجةع -ألف طن في بعض السنوات 200متجاوزًا عتبة -الزيتون في سورية قد شيد نموًا ميمًا مع بداية القرن العشرين
خةةالل سةةنوات األزمةةة السةةورية نتيجةةة لصةةعوبة العنايةةة ببسةةاتين الزيتةةون فةةي ظةةل االضةةطرابات األمنيةةة وارتفةةاع تكةةاليف مسةةتمزمات اإلنتةةاج 

يم في خمةق تبةاين كبيةر فةي السمسةمة المعاومة واالضطرابات األمنية خالل الفترة األخيرة أس ظاىرتيإن تأثير كل من  .وصعوبة التسويق
وبالتالي فإن تطور إنتاج زيت الزيتون في   .الزمنية إلنتاج الزيتون، مما أدى إلى صعوبة التنبؤ بإنتاج زيت الزيتون عمى المدى القصير

ًة باسةةتخدام النمةةاذج سةةورية يتخةةذ اتجاىةةا متقمبةةًا وغيةةر مسةةتقر، ممةةا يةةؤدي إلةةى صةةعوبة تكةةوين نمةةاذج رياضةةية مناسةةبة لمتنبةةؤ بةةو، وخاصةة
وىةذا مةا يسةتدعي البحةث فةي نمةاذج بديمةة لمتنبةؤ تأخةذ بعةين االعتبةار التغيةرات الدوريةة فةي  ،التقميدية أسوة بالحاصالت الزراعيةة األخةرى

امميةةةة اإلنتةةةاج، واالرتباطةةةات بةةةين قةةةيم اإلنتةةةاج فةةةي سةةةنوات متعةةةددة، حيةةةث تظيةةةر أىميةةةة نمةةةاذج االنحةةةدار الةةةذاتي والمتوسةةةط المتحةةةرك التك
ARIMA  كنمةةاذج مؤىمةةة لمتنبةةؤ بإنتةةاج زيةةت الزيتةةون فةةي سةةورية بشةةكل أكثةةر دقةةة مةةن النمةةاذج التقميديةةة، خاصةةًة وأن زيةةادة كفةةا ة العمميةةة 
 سوف يؤدي إلى زيادة فعالية التخطيط بغرض اإلنتاج والتسويق. التنبؤية
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 أىداف البحث

 .في سورية الزيتونزيت تاج تحميل مكونات وعناصر السمسمة الزمنية إلن -1
 .(Box-Jenkinsجنكنز )-وضع نموذج   تنبؤي مناسب باالعتماد عمى طريقة بوكس -2
 تحديد مقدار الخسارة في إنتاج زيت الزيتون نتيجة لألزمة السورية. -3

 منيجية البحث
إلنتاج زيت الزيتون في سورية والصادرة عن منظمة الفاو  2018-1961اعتمد البحث عمى البيانات الثانوية لسمسة زمنية  البيانات:

    ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.
 Georgeطبقيا كاًل من التي  ،Box-Jenkinsقام ىذا البحث عمى استخدام نماذج التنبؤ القياسية، وىي نماذج  أسموب التحميل:

Box  &Gwilyn Jenkins ( و 0791عمى السالسل الزمنية ،) عمى استخراج التغيرات المتوقعة لمبيانات المشاىدة، وذلك بناً  تقوم
ومكون االنحدار الذاتي  (Stationary Componentعمى تجزئة السمسمة الزمنية إلى عدة مكونات، وىي مكون االستقرار )

(Autoregressive ومكون المتوسطات )( المتحركةMoving Average حيث تعمل ىذه المكونات عمى تنقية السمسمة الزمنية ،)
 .Random Noiseلمحصول في النياية عمى بيانات ال يمكن تنقيتيا، وتحتوي فقط عمى التغيرات العشوائية البحتة 

 النتائج والمناقشة:
 بيانات السمسمة الزمنية إلنتاج زيت الزيتون:-أولً 

 1961عامًا، ابتداً  من عام  58المدروسة عن البيانات السنوية إلنتاج زيت الزيتون في سورية، والتي تمتد عمى مدى  تعبر السمسمة
(، إضافًة إلى FAO, 2018، والتي تم الحصول عمييا من قاعدة بيانات المنظمة الدولية لمزراعة والغذا  )2018وحتى عام 

لمعدل النمو (. فوفقًا 1تي تصدرىا وزارة الزراعة السورية، كما ىو موضق في الجدول رقم )المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية ال
السنوي أمكن تمييز سنوات ذات إنتاج إيجابي )سنوات حمل(، تمتمك معدل نمو موجب، وسنوات ذات إنتاج سمبي )سنوات محل(. وقد 

ذات النمو اإليجابي والسنوات ذات النمو السمبي )بمغ عدد كل منيما  تبين أيضًا أن ىذه السمسمة قد قسمت مناصفة تمامًا بين السنوات
( طن/سنة، بينما 108746.8%( من اإلنتاج اإلجمالي عمى طول السمسمة، بمتوسط )63.6سنة(، أسيمت سنوات الحمل بنحو ) 29

أن متوسط اإلنتاج في سنة  ( طن/سنة، أي62237.7%( فقط من اإلنتاج اإلجمالي وبمتوسط )36.4أسيمت سنوات المحل بنحو )
عامًا بما  58تضاعف خالل اإلنتاج قد %( وسطيًا مقارنة مع سنة الحمل. ومن ناحية أخرى تبين أن 57.2المحل ينخفض إلى )

رب أمثال في السنوات السمبية االنتاج، ولكن بوتيرة غير منتظمة، بحيث يتقا (5.4أمثال في السنوات االيجابية االنتاج و) (8.1يقارب )
 .االنتاج احيانا في سنة ايجابية االنتاج مع سنة سابقة سمبية االنتاج
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 .2118-1961. إنتاج زيت الزيتون في سورية ومعدل نموه لسمسمة زمنية 1الجدول 

 معدل النمو% اإلنتاج )طن( العام معدل النمو% اإلنتاج )طن( العام معدل النمو% اإلنتاج )طن( العام

1961 18000  1981 44520 -46.6 2001 95384 -42.3 

1962 20447 13.6 1982 94838 113.0 2002 194599 104.0 

1963 15093 -26.2 1983 27264 -71.3 2003 103947 -46.6 

1964 25512 69.0 1984 51000 87.1 2004 201964 94.3 

1965 13598 -46.7 1985 35000 -31.4 2005 123143 -39.0 

1966 24620 81.1 1986 72000 105.7 2006 252353 104.9 

1967 24155 -1.9 1987 32000 -55.6 2007 98294 -61.0 

1968 22444 -7.1 1988 86000 168.8 2008 156338 59.1 

1969 25648 14.3 1989 21000 -75.6 2009 168163 7.6 

1970 15495 -39.6 1990 86000 309.5 2010 194995 16.0 

1971 22247 43.6 1991 39000 -54.7 2011 208329 6.8 

1972 33394 50.1 1992 103000 164.1 2012 193829 -7.0 

1973 13715 -58.9 1993 60139 -41.6 2013 159595 -17.7 

1974 44412 223.8 1994 99895 66.1 2014 66676 -45.9 

1975 33244 -25.1 1995 84852 -15.1 2015 155261 132.9 

1976 55898 68.1 1996 126613 49.2 2016 113635 -26.8 

1977 38056 -31.9 1997 76924 -39.2 2017 187000 64.6 

1978 69573 82.8 1998 144820 88.3 2018 115360 -38.3 

1979 40428 -41.9 1999 80104 -44.7 - - - 

1980 83385 106.3 2000 165354 106.4 - - - 

 (.2018-2016(، المجموعات اإلحصائية الزراعية السورية )FAOSTAT, 2016والزراعة ) بيانات منظمة األغذيةالمصدر: 

وعمومًا يتبين أن إنتاج زيت الزيتون في سورية قد شيد ارتفاعا كبيرًا عمى طول السمسمة المدروسة بمعدل نمو سنوي بمغ وسطيًا 
سنة. وقد بمغ  58( مرة خالل 7.3الزيتون قد أزداد بمعدل )%( عمى طول السمسمة، أي أن إنتاج زيت 729.4%(، بينما بمغ )26.7)

( 13598مقَدرًا بنحو) 1965بينما بمغ حده األدنى في عام ( طن، 252353مقَدرًا بنحو) 2006ىذه اإلنتاج حده األقصى في عام 
  (.64606.7قدره )( طن/السنة، بانحراف معياري 87779وقد بمغ متوسط إنتاج زيت الزيتون خالل ىذه الفترة نحو ) طن.
 التجاه العام لمسمسمة الزمنية:-ثانياً 

( لتقدير االتجاه العام لمسمسمة الزمنية المدروسة، حيث تبين أفضمية النموذج Curve Estimationتم استخدام تحميل االنحدار بطريقة )
( لمتعبير عن تطور إنتاج زيت الزيتون تبعًا لمزمن، وذلك وفقًا لممعطيات اإلحصائية المبينة في الجدول رقم Exponentialاألسي )

%(، وقد كان النموذج اإلجمالي أيضًا معنويًا عمى 1(، حيث تبين أن جميع معممات النموذج كانت معنوية عمى مستوى ثقة )2)
% 78.4(، مما يعني أن 0.784( المعدلة نحو )R2(،  بينما بمغت قيمة )**207.464المقدرة بنحو ) F% وفقًا لقيمة 1مستوى الثقة 

 من التباينات في اإلنتاج تعود لمزمن.
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 . تقدير معممات النموذج األسي لمتنبؤ بإنتاج زيت الزيتون في سورية.2الجدول 
 t sigقيمة  SEالخطأ المعياري  Bالقيمة  البيان

 9.760 0.105 14.404 0.000 (Constantالثابت )

 0.045 0.003 92,739 0.000 (Coefficientالمعممة )

        وتبعًا لمنموذج المقدر، يمكن التعبير عن العالقة بين اإلنتاج السنوي من زيت الزيتون ومتغير الزمن بالصيغة الخطية التالية:  
Ln (Y)=e9.750+0.045t 

t( ىي ترتيب سنوات السمسمة الزمنية :t=1,2,3,4,..., n) 
n ىي عدد سنوات السمسمة الزمنية : 
Y)تابع اإلنتاج السنوي المتوسط من زيت الزيتون )طن : 

 وتبعًا لذلك فإن ىذه المعادلة تبين أن تطور زيت الزيتون السوري يتميز بوجود اتجاه عام متزايد عبر الزمن.
 (:Stationary Testsفحص استقرار السمسمة الزمنية )اختبارات السكون -ثالثاً 

حيث تنشأ مشكمة عدم ثبات التباين قد تكون السمسمة الزمنية غير مستقرة في التباين، فضاًل عن كونيا غير مستقرة في المتوسط أيضًا، 
تباط الذاتي (، أما مشكمة عدم استقرار المتوسط فيي تنشًا من وجود االر xi( والمتغير التفسيري )utنتيجة االرتباط بين الحد العشوائي )

(Pirece, 1971 ،فإذا كانت السمسمة غير مستقرة في التباين نمجأ إلى إجرا  التحويل المناسب لمبيانات باستخدام الموغاريتم الطبيعي .)
فرق (. وىذه العممية تتم بأخذ الd( )Nuno,1996أما إذا كانت السمسمة غير مستقرة في المتوسط فإننا نمجأ إلى استخدام محدد الفروق )

(، الذي يفترض وجود سياق Dickey and Fuller, 1979)  ( البسيط Dickey and Fuller( وفقًا الختبار )d=1األول لمبيانات )
 يتوقف عمى القيمة في أحد السنوات السابقة:  Yt∆عشوائي من نمط انحدار ذاتي من المرتبة األولى، أي أن الفرق 

∆Yt=Yt-Yt-i=f(Yt-i) +ųt 

∆Yt الفروق األولى: معامل 
i:.)عدد متباطئات الفروق )ترتيب السنة التي تؤثر قيمتيا في قيمة السنة الحالية 

Ųt =et :(. سياق الضجة البيضا  )الخطأ العشوائي من نوع ضجيج أبيض 
فيما بينيا )أي أن ( توقعيا الرياضي معدوم وغير مرتبطة et, tϵZمن التغيرات العشوائية )نو سمسمة أويعرف سياق الضجة البيضا  ب

( d=2فإذا لم تستقر السمسمة بعد الفرق األول نأخذ الفرق الثاني ) (.Vinod, 1999تبايناتيا المشتركة معدومة(، وليا التبانين نفسو )
(، وىو يختمف عن االختبار السابق في Dicky and Fuller, 1981( الموسع )Augmented Dicky and Fullerوفقًا ألختبار )

وتبعًا لذلك  وغالبًا ما تستقر السالسل الزمنية بعد أخذ الفرق األول أو الثاني.، Yt-1∆يتضمن أيضًا تأثير الفرق السابق  Yt∆رق أن الف
الرسم البياني لمبيانات الفعمية لمظاىرة المدروسة خالل الزمن، كما ىو في الشكل  عمالسوف يتم فحص استقرار السمسمة الزمنية باست

 (، حيث يمثل المحور األفقي السنة المحددة، بينما يمثل المحور العمودي العدد المصاحب لإلنتاج بالطن. 1رقم )
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 (.2118-1961الفترة ). الرسم البياني لمبيانات األصمية إلنتاج زيت الزيتون في سورية خالل 1الشكل 

( Multiplicatedيتضق من الشكل البياني أن ىذه السمسمة الزمنية غير ساكنة في التباين، حيث تتصف بوجود دورية مضاعفة )
(، كما يظير اتجاه عشوائي غير مستقر Difference Stationary(، أي ذات الفروق )DSواتجاه عام متزايد، فيي من النمط )

(، حيث شيدت الفترة األولى تغيرات مناخية شاذه ترافقت بانخفاض معدالت 2016-2012( و)2011-2007ين )وخاصًة في الفترت
األمطار وسيطرة الجفاف، أما الفترة الثانية فيي الفترة الممتدة خالل األزمة السورية. وتبعًا لذلك فإن ىذه السمسمة غير ساكنة من 

( ومعامالت االرتباط الذاتي ACFالنتيجة إحصائيًا تم تقدير معامالت االرتباط الذاتي )الناحية الظاىرية، ومن أجل التأكد من ىذه 
(، فحتى تكون 2(، كما في الشكل رقم )2011-1960( لمسمسمة الزمنية إلنتاج زيت الزيتون في سورية خالل الفترة )PACFالجزئي )

( لمعينة ضمن حدود الثقة ما عدا اإلزاحة األولى أو PACFيم )( وقACFالسمسمة الزمنية ساكنة )مستقرة( يجب أن تكون جميع قيم )
يجب أن تكون ضمن  kالثانية، التي يمكن أن تكون خارج حدود الثقة، أي أن قيمة معامل االرتباط الذاتي أو الجزئي عند المتباطئة 

 (.Box and Jenkins, 1976%( )95[، وذلك عند مستوى دقة )0.25+، 0.25-المجال ]

 
 . منحنيات الرتباط الذاتي والرتباط الذاتي الجزئي لمبيانات األصمية.2 الشكل

( ىي خارج حدود الثقة، فيما ACFغير أنو تبين بالنسبة لمسمسمة الزمنية األصمية المدروسة أن معظم قيم معامالت االرتباط الذاتي )
الثقة باستثنا  المتباطئة األولى والثانية. وعمومًا يبين الشكل ( ضمن حدود PACFكانت جميع قيم معامالت االرتباط الذاتي الجزئي )

لمنموذج األصمي مما يدل عمى عدم استقرار  PACFو   ACF( في منحنياتSpikesأنو تم العثور عمى العديد من الموجات )
ط الذاتي باستخدام إحصائية معنوية المعممات الكمية لدالة االرتباالختبار  Ljung and Boxالسمسمة. وقد تم استخدام اختبار 
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(Q.Stat حيث أتضق أن جميع معامالت االرتباط الذاتي كانت أكبر من قيمة ،)χ2 ( ( وبدرجة حرية )عدد فترات 5عند مستوى ثقة%
تباط التباطؤ(، مما يشير إلى أن ىذه السمسمة غير مستقرة في المتوسط، لذلك نرفض فرضية العدم، التي تشير إلى تساوي معامالت االر 

 الذاتي مع بعضيا ومساواتيا بالصفر. 
 تسكين السمسمة الزمنية -رابعاً 

أتضق من اختبارات االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي أن السمسمة المدروسة غير مستقرة في المتوسط، كما أتضق من شكل ىذه 
 المشكمة بالخطوات التالية:السمسمة أنيا غير ثابتو في التباين، وتبعًا لذلك تم معالجة ىذه 

 (Smoothing outالخطوة األولى تنعيم السمسمة الزمنية )
( والعشوائية Seasonality( والموسمية )Cyclical Variationsوذلك باشتقاق مكونات السمسمة الزمنية، وىي مكون التغيرات الدورية )

(Irregularityوذلك بالنظر إلى أن النموذج الكالسيكي لمسمس ،):مة الزمنية تتكون من أربع عناصر يعبر عنيا بالصيغة  
 Yt=Ct . St . It . Tt 

T :( قيمة االتجاه العامSecular Trend ويقصد بو التحركات الصاعدة واليابطة في مستوى السمسمة عمى المدى الطويل، والتي :)
 تتميز بعدم وجود نمط دوري ليا.

:C قيمة التغيرات ال( دوريةCyclical Variations ىي التغيرات التي تطرأ عمى قيم السمسمة الزمنية بصورة منتظمة تتكرر كل فترة :)
 طويمة )سنتين أو أكثر(. 

Sالتغيرات ال :( موسميةSeasonal Variations ىي تغيرات منتظمة قصيرة األجل تؤدي إلى حدوث نمط دوري في السمسمة يتكرر :)
، والذي يسمى طول الدورة، والتي تختمف باختالف طبيعة البيانات Sلزمنية يشار إليو بالرمز بانتظام بعد عدد معين من الفترات ا

 )أسبوعية، شيرية، فصمية،...إلخ(.
I: ( قيمة التغيرات العشوائية أو العرضيةIrregular Variations وىي تغيرات قصيرة األجل ليس ليا نمط دوري، حيث أنيا تحدث :)

 أيضًا بالفوضى أو الشذوذ في البيانات، ومن أسباب ىذه التغيرات الحروب والكوارث. بشكل مفاجئ، ويعبر عنيا
Y:  ،(.2005قيمة الظاىرة عند زمن معين )مشاىدات السمسمة الزمنية( )شعراوي  

التغيرات الدورية واضحة وبما أن إنتاج زيت الزيتون يتم خالل موسم واحد في السنة، فإن التغيرات الموسمية تكون معدومة، بينما تكون 
( لكل فترتين زمنيتين في السمسمة، ومن Moving Averageكما جرى مناقشتو سابقًا، وتبعًا لذلك يتم أواًل حساب المتوسط المتحرك )

تخمص ثم اشتقاق مكوني الدورية والفوضى معًا بقسمة السمسمة األصمية عمى المتوسط المتحرك، ومن ثم يتم عزل مكون الدورية بعد ال
(، وذلك بحساب متوسط قيم المؤشر اإلجمالي لمكوني الدورية والشذوذ في كل دورة عمى طول Irregularityمن الشذوذ في البيانات )

تتضمن التغيرات الدورية عمى طول السمسمة الزمنية إلنتاج زيت الزيتون دورتين  (.Brockwell and Davis, 1996السمسمة )
صعود )إنتاج موجب( تحدث في سنوات الحمل، والثانية ىبوط )إنتاج سالب( تحدث في سنوات المعاومة، وتبعًا  متناوبتين غالبًا، األولى

( لسنوات المعاومة، مما يعني أن عامل الدورية يعتبر مسؤوال عن 0.811(، و)1.217لذلك بمغ مؤشر الدورية لسنوات الحمل )
(، وبالمقابل فإن Base lineيادة فوق مستوى اإلنتاج العام لمسمسمة أو ما يسمى )% من الزيادة في اإلنتاج في سنوات الحمل )الز 21.7

% من االنخفاض في اإلنتاج في سنوات المعاومة. وفي المرحمة األخيرة من ىذه الخطوة يتم تعديل 18.9 ىذا العامل يعتبر مسؤوال عن
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الحمل والمعاومة بمؤشري الدورية لسنوات الحمل والمعاومة عمى  بيانات السمسمة بعد التخمص من الدورية بضرب القيم األصمية لسنوات
التوالي، لنحصل عمى سمسمة زمنية تتميز بوجود أتجاه عام غالب، بينما تم تخفيف تأثير الدورية دون أن يتم التخمص منو بشكل نيائي 

 (.3وخاصة في السنوات العشر األخيرة من السمسمة، كما ىو موضق في الشكل رقم )

 
 . السمسمة الزمنية في الخطوة األولى بعد التنعيم األول لشتقاق التغيرات الدورية.3لشكل ا

نالحظ أن ىذه السمسمة ال تختمف كثيرًا عن السمسمة األصمية، حيث ال تزال تبدو أقل استقرارا حول المتوسط أي بتباين غير ثابت، 
الشذوذ في الفترة األخيرة، إضافًة إلى التأثير الواسع لظاىرة المعاومة، بحيث األمر الذي يمكن تفسيره بارتفاع تأثير مكون الفوضى أو 

ت يبدو ظاىريًا أن إنتاج كل سنة يتأثر بإنتاج السنتين األولى والثانية التي تسبقيا،  األمر الذي أمكن معالجتو بتطبيق طريقة المتوسطا
ى سمسمة جديدة تبدو خالية من مشكمة عدم استقرار المتوسط، كما ىو المتحركة عمى البيانات المعدلة مرة جديدة، وبذلك حصمنا عم

 (. 4موضق في الشكل )

 
 . السمسمة الزمنية في الخطوة األولى بعد التنعيم الثاني بالمتوسطات المتحركة.4الشكل 

(،  وىي Trendبوجود مشكمة المتجو )يتضق أن التباين ال يتميز بالثبات نسبيًا مع الزمن، أي أن ىذه السمسمة المعدلة ال تزال تتميز 
 ال تزال بحاجة إلى تسكين آخر، حيث يتم إجرا  ذلك عمى مرحمتين:

 ( لبيانات السمسمة المعدلة من أجل تثبيت التباين.Log Transformationأواًل: بالتحويل الموغاريتمي ) -
 ، والتخمص من االتجاه العام.( لتثبيت الوسط الحسابيy=yt-yt-1∆ثانيًا باستخدام محدد الفروق األولى ) -

 (.5وفي النتيجة نحصل عمى سمسمة جديدة، كما ىو موضق في الشكل رقم )
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 . السمسمة الزمنية في الخطوة الثانية بعد إزالة المتجو وتحقيق شروط السكون.5الشكل 

عدم وجود اتجاه عام عبر الزمن، مما يدل عمى حيث يظير أن ىذه السمسمة أكثر سكونا، إلن التباين يميل إلى الثبات، كما أننا نالحظ 
-استقراريو بيانات السمسمة في المتوسط، وبالتالي يمكن القول إن ىذه السمسمة قد أصبحت مستقرة فيي جاىزة لتطبيق منيجية بوكس

 جنكنز لتحميل البيانات.
 تحديد رتبة النموذج:-خامساً 

عن النموذج  ARIMAلزمنية تعد من المراحل الحرجة، إذ نبحث في عائمة نماذج إن مرحمة تعريف السياق العشوائي المولد لمسمسمة ا
( تحديد رتبة النموذج المناسب باالعتماد عمى منحني دالة Box and Jenkins, 1976المالئم لمسمسمة الزمنية التي لدينا. وقد أقترح )

 (.  6(، كما ىو موضق في الشكل رقم )PACFتي الجزئي )(، ومنحني دالة االرتباط الذاACFاالرتباط الذاتي لمسمسمة المعدلة )

 
 (.Deaseso_y. منحنيات الرتباط الذاتي والرتباط الذاتي الجزئي لمبيانات المعدلة )6الشكل 

(، بحيث تتبع سموك دالة الجيب المتضائمة تدريجيًا، مما K( يتناقص تدريجيًا مع زيادة فترات اإلزاحة )ACFيالحظ أن منحني دالة )
، فيو يقود إلى PACF. كما تبين أن ىذا السموك يبدو أقل وضوحًا في دالة االرتباط الذاتي الجزئي AR(p)يقود إلى اقتراح النموذج 

( بالتالي يمكن اقتراح 3الجزئي ىو ). وبالنظر إلى أن عدد االرتباطات غير المعنوية في دالة االرتباط MA(0)أو  MA(q)اقتراح 
AR(3) وبالنظر إلى أن الدالة األصمية تم تسكينيا بإجرا  فرق واحد مع تحويل لوغاريتمي فإن النموذج المقترح ىو النموذج ،

ARIMA(3,1,1)  الموافق لمصيغة/ARIMA AR=[3,1,1] DIFF=1 MA=1. 
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، ARIMA(1,1,0)( تبين وجود نموذج مقترح آخر وىو النموذج Expert Modelerغير أنو عند االستعانة بطريقة النموذج الخبير )
وبناً  عمى ذلك، تم المفاضمة بين النموذجين لمسمسمة  .ARIMA(1,1,0)و ARIMA(3,1,1)أي أنو يمكن اقتراح كاًل من النموذجين 

 (. 3ضحة في الجدول رقم )( من خالل مجموعة من االختبارات المرافقة لكل نموذج والمو Deseaso_yالمعدلة )
 (Model Fit Statisticsمقاييس اختبارات الدقة التنبئية لمنموذج ). 3الجدول 

Measures ARIMA(3,1,1) ARIMA(1,1,0) 

RMSE  26088.392 28188.189 

MAPE 26.329 24.729 

MaxAPE 132.607 132.296 

MAE 17030.362 19012.382 

MaxAE 92065.314 93833.672 

Normalized BIC 20.626 20.565 

، ومتوسط نسب القيم (RMSEالجدر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ )فالنموذج األفضل ىو النموذج الذي يحقق القيم األدنى لكل من 
المطمقة  ، أكبر قيمة لنسب القيم المطمقة لمخطأ وأكبر قيمة من القيم(MAE)متوسط القيم المطمقة لمخطأ (، MAPEالمطمقة لمخطأ )

 ARIMA(3,1,1)وتبعًا لذلك نالحظ أن النموذج  (.Armstrong et. al. 1992) لمخطأ وىما غير ضروريتان في كثير من األحيان
لمتعبير عن السمسمة الزمنية إلنتاج  ARIMA(1,1,0)حقق القيم األدنى لغالبية تمك المعايير، بالتالي فيو يعتبر أفضل من النموذج 

ووضع إشارة موجبة  ،ɵالزيتون. وبالتالي يمكن كتابة الشكل العام لممعادلة التقديرية لمنموذج، مع مراعاة وضع إشارة سالبة أمام معالم 
نما تكتب تقديرات ىذه ،ɸأما معالم  المعالم بافتراض اإلشارة  بالنظر إلى أن أغمب برامج الحاسب اآللي ال تراعي ىذه القاعدة، وا 

 (.2003)الطائي، الناتجة في المعدلة التقديرية 
 بالتالي فإن الشكل العام لممعادلة التقديرية لمنموذج ىو:

                                  
| |  وىي أصغر من الواحد بالقيمة المطمقة لتحقيق شرط السكون واالنعكاس. ،االنحدار الذاتيمعممة :    

: | |  ، وىي أصغر من الواحد المطمق لتحقيق شرط السكون واالنعكاس.المتوسطات المتحركةمعممة    
 ,Brockwell & Davis) ، أي ذو توزع طبيعي وتباين ثابت،(White Noise)العشوائي من النوع ضجيج ابيض : الخطأ   

1996). 
يحدد غالبا من قبل قيميا لثالث سنوات    أما االفتراض خمف نموذج االنحدار الذاتي من الدجة الثالثة أن سموك السمسمة الزمنية 

. بينما t-3، وt-2، وكذلك ما سوف يحدث في الفترة t-1يعتمد عمى ما يحدث في الفترة  tسابقة. أي أن ما سوف يحدث في الفترة 
بداللة التغيير العشوائي الحالي والتغير يحدد غالبا    سموك السمسمة الزمنية  يكون االفتراض خمف نموذج المتوسط المتحرك أن 

 العشوائي السابق.
 :ARIMA(3,1,1)تقدير معممات النموذج -سادساً  

وبواسطة  SPSSباستخدام برنامج  ARIMAذج و معالم نمبعد تحديد النموذج العام المشخص لمسمسمة سوف يتم في ىذه المرحمة تقدير 
والذي يبين غياب معممة المتباطئة  ،(4أمكن التعبير عن النتائج كما في الجدول رقم )(. حيث Pirece, 1971دالة اإلمكان األعظم )
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(Yt-2نما تتأثر معنويًا بقيمة السنوات السابقة األولى  (، أي أن قيمة كل مفردة في السمسمة ال تتأثر معنويًا بقيمة السنة السابقة الثانية، وا 
 والثالثة. 
 ( السمسمة األصمية بعد التخمص من الدورية( )Deseaso_yلتابع إنتاج زيت الزيتون المعدل ) ARIMA. تقديرات نموذج 4الجدول 

sig t SE Estimate  

.006 2.886 1021.346 2947.492 Constant No Transformation 

.000 -3.847 .130 -.501 Lag 1 AR 

.004 -2.975 .124 -.369 Lag 3  

   1 Difference 

.002 3.259 .144 .470 Lag 1 MA 

 .فرضية العدم نرفض ىذا من الصفر، تساوي ال وىي معنوية، المقدرة المعامالت أن نالحظ الجدول من
|   | وقد تم فحص أي أنيا أكبر من الواحد يمة المطمقة، فيي تحقق شرط السكون واالنعكاس لمعممات االنحدار الذاتي،    

، حيث تشير إحصائيات النموذج أيضًا إلى استقاللية مفردات العينة، كما ىو Ljung-Boxمشكمة االرتباط الذاتي باستخدام اختبار 
يشير إلى قبول فرضية عدم وجود ارتباط ذاتي بين قيم  Ljung-Box Qإحصائية (، حيث إن ارتفاع قيمة 5موضق في الجدول رقم )

:....0          العينة: 21  KH  
 ARIMA(3,1,1) (Model Statistics.). إحصائيات النموذج 5الجدول 

Ljung-Box Q(18) Model Fit statistics 
Number of 

predictors 
Model 

Sig. DF Statistics Stationary R-squared 

0.869 15 9.168 0.746 0 Deaseso_y 

(ton)  ،وىذا ما يؤدي إلى استقرار تنبؤات السمسمة الزمنية إن االختبار السابق يشير إلى أن قيم العينة مستقمة والترابط بينيا يساوي صفر
((Ljung and Box, 1978 وبالتالي يمكن كتابة معادلة التنبؤ الموافقة لمنموذج ،ARIMA(3,1,1) :كما يمي 

(1-B)(1+0.501B)(1+0.369B)Yt =2947.492 +ᵤt -0.47ᵤt-1 

B( عامل االرتداد الخمفي :Backshift Operator.) 
BdYt= (1-B)dYt   (Brockwell and Davis, 1991). 

 أن إنتاج سنة الحمل الحالية-اومةبافتراض استقرار ظاىرة المعاومة بمعدل سنة حمل يمييا سنة مع-يمكن القول وفقًا ليذه المعادلة 
سبة إلنتاج سنة صحيق بالنيتوقف عمى إنتاج سنتي الحمل السابقتين، كما يتأثر أيضًا بالخطأ العشوائي لسنة المعاومة السابقة، والعكس 

 .المعاومة الحالية
 اختبار دقة النموذج:-سابعاً 

ن تحميل  حتى يكون النموذج مالئمًا يجب أن تكون أخطا  النموذج عبارة عن تغيرات عشوائية وسطيا يساوي الصفر وتباينيا ثابت. وا 
ج، حيث أن البواقي أو أخطا  التنبؤ ىي القيم الحقيقية أخطا  النموذج يعتمد عمى تقديرات ىذه األخطا  أي يعتمد عمى بواقي النموذ

ولمعرفة استقاللية وعشوائية البواقي  .White Noise)مطروح منيا القيم المقدرة من النموذج وتسمى أيضا بمتسمسمة الضجة البيضا  )
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قيم معامالت االرتباط الذاتي لمبواقي تقع  واتخاذ القرار النيائي لمالئمة النموذج يجب أن نستخدم اختبار حدي الثقة الذي ينص عمى أن
 % بموجب الصيغة التالية: 95بين ىذا المدى المحدد باحتمال 

  {     [
 

√ 
]              [

 

√ 
]}       

كن وعند تحقيق الصيغة أعاله فإن ذلك يثبت أن البواقي تتوزع توزعًا عشوائيًا، وأن النموذج المستخدم يمثل البيانات تمثياًل وافيًا، ويم
وىذا ما (. 2010)الجبوري،  (n/1)استخدامو في التنبؤ، وأن االرتباطات الذاتية لمبواقي تتوزع طبيعيًا بوسط حسابي صفر وتباين 

 ACFيبين عدم وجود ارتباط ذاتي الذي (، 7رسم دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي الموضق في الشكل رقم )نالحظو في 
 Whiteالبواقي تتبع نمط سمسمة الضجة البيضا  )%(، بالتالي فإن 25بين بواقي النموذج ضمن حدود الثقة ) PACFأو جزئي 

Noise أي إنيا مستقمة وتتوزع طبيعيا )( 2( وتباين قدره ) 0بوسط حسابي مقدارهσ.) 

 
 (.Deaseso_yلمبيانات المعدلة ) ARIMA(3,1,1). منحنيات الرتباط الذاتي والرتباط الذاتي الجزئي لبواقي نموذج 7الشكل 

                                   سةميرنوف-غروفو مةن أجةل التأكةد تةم اسةتخدام اختبةارات التةوزع الطبيعةي لمبةواقي مثةل اختبةار غوامة
((One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test( بمسةةةةتوى داللةةةةة 0.112، حيةةةةث بمغةةةةت قيمةةةةة إحصةةةةائية ىةةةةذا االختبةةةةار ،)
(sig=0.077،أي أنيا غير معنوية، ممةا يةدل عمةى رفةض الفرضةية العدميةة التةي تقةول إن البةواقي ال تتبةع التوزيةع الطبيعةي ،)  وىةذا مةا

 (.8رسم المدرج التكراري لمبواقي كالشكل رقم )ضًا من خالل يتبين أي

 
 (.Deaseso_yلمبيانات المعدلة ) ARIMA(3,1,1)لبواقي نموذج  Histogram. منحني 8الشكل 
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، حيث 2014، 2011، 2009، 2008يتبين أن بواقي النموذج تتوزع بشكل طبيعي باستثنا  أربعة قيم وىي القيم الناتجة عن السنوات 
نتاج الزيتون في ىذه السنوات بخضوعو لمصدمات العشوائية الناتجة عن متغيرات عشوائية أدت إلى الةتأثير عمى االتجاه العام إتميز 

حرافو عن السياق العام ليا، وذلك نتيجة لعدم استقرار ظاىرة المعاومة في الفترة ما قبل األخيرة من السمسمة )معاومة لمسمسمة الزمنية وان
، بينما 2009و 2007سنة حمل إال إنتاجيا قد انخفض بشكل كبير جدًا مقارنة بسنتي  2008شاذه(، فمن المفترض أن تكون سنة 
(، ثم عاود 2012-2009خضوعو لظاىرة المعاومة خالل أربع سنوات متوالية تمثمت بالفترة )عاد اإلنتاج لالرتفاع تدريجيًا ودون 

الذي يفترض أن يمثل سنة حمل قد شيد أيضًا انخفاض آخر في اإلنتاج  2014، غير أن عام 2013االنخفاض مجددًا في عام 
عوامل ال يمكن إن ىذه التغيرات ناتجو عن الالحقة. عمومًا ، لتعود ظاىرة المعاومة باالستقرار مجددًا في السنوات 2013مقارنة بعام 

قد أثر عمى إنتاج  2007يمكن القول إن الجفاف الذي ضرب سورية في عام التنبؤ بتأثيرىا رياضيًا كالتغيرات المناخية الشاذة، حيث 
شيدتيا سورية، والتي أدت مع التغيرات  إضافة إلى األحداث األمنية الخطيرة التيولعدة أعوام الحقة.  2008زيت الزيتون في عام 

( مقارنة ببقية فتراتيا، وىذا االضطراب ال يمكن التعبير عنو رياضيًا 2014-2008المناخية إلى اضطراب السمسمة الزمنية في الجز  )
يم الشاذة إال أن النموذج ضمن السياق اإلجمالي لمسمسمة، مما أدى إلى شذوذ القيم الموافقة لمسنوات األربع المذكورة. ورغم ىذه الق

ARIMA(3,1,1)  ال يزال وفقًا لممعايير اإلحصائية يعتبر النموذج األعمى دقة ومصداقية لمتنبؤ بإنتاج زيت الزيتون في سورية بمعزل
 عن التغيرات الشاذة السابقة.

 في التنبؤ بإنتاج زيت الزيتون لمسنوات الالحقة: ARIMA(3,1,1)استخدام النموذج -ثامناً 
 (.6جدول رقم )(، كما ىو موضق في ال2025، -2019لمتنبؤ بإنتاج زيت الزيتون لمفترة ) ARIMA(3,1,1)تم استخدام النموذج 

 .2125وانتياء بعام  2119: القيم التنبئية لممشاىدات الالحقة عمى مدى سبع سنوات ابتداًء من 6الجدول 
 التنبؤ بإنتاج زيت الزيتون )طن( السنة
2019 228740.1 
2020 140747.5 
2021 230057.1 
2022 151762.3 
2023 228913.6 
2024 162868.7 
2025 230311.9 

باعتبارىا سنة  2020، باعتبارىا سنة إنتاج، بينما ينخفض في عام 2019يظير من السمسمة أن اإلنتاج سوف يرتفع في سنة 
لبقية األعوام. بينما يحافظ االتجاه العام لكل من سنوات الحمل وسنوات المعاومة عمى معاومة، وىكذا يستمر وفقًا لنفس النمط بالنسبة 

سموكو المرتفع وبنسب تتوقف عمى مقدار اإلنتاج في السنة األولى السابقة والسنة الثالثة السابقة، إضافة إلى مقدار الخطأ العشوائي 
وتبعًا لذلك يمكن القول إن ىذا النموذج يعبر بدقة إحصائية عمى  تنبؤ السابقة.لمسنة األولى السابقة، وذلك بناً  عمى مكونات معادلة ال

% عن السمسمة الزمنية إلنتاج زيت الزيتون في سورية، حيث يمكن التعبير عن مدى مالئمة النموذج المستخدم 5% و1مستوى ثقة 
م المشاىدة التي استخدمت في بنا  القيم التنبئية ليذا (. مع اإلشارة إلى أن القي9لمبيانات كما ىو موضق في الشكل البياني رقم )

 (، كما جرى مناقشتو سابقًا.Deseao_yالنموذج ىي القيم التي جرى تعديميا أو تصحيحيا بإزالة الدورية، والتي تعود لمتابع )
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 .ARIMA(3,1,1). منحني القيم المشاىدة والقيم التنبئية إلنتاج زيت الزيتون في سورية باستخدام النموذج 9الشكل 

أو نالحظ أن المنحني التنبئي يتخذ اتجاىا عامًا واتجاىا دوريًا يوافق المنحني الحقيقي غالبًا، إال في فترات الشذوذ الناتج عن الفوضى 
 رئة، وىذا ما ال يمكن مالحظتو وتصويره باستخدام نماذج التنبؤ التقميدية.التغيرات العشوائية الطا

 (.2118-2112تقدير الخسائر في إنتاج زيت الزيتون في سورية نتيجة لالضطرابات األمنية خالل الفترة )-تاسعاً 
أمر طبيعي يعود بالدرجة األولى إلى يمكن القول إن التنبؤات الخاصة بسنوات األزمة تختمف بشكل كبير عن القيم الفعمية، وىذا 

االضطراب في اإلنتاج الذي ينتج عنو قيم تختمف في سياق تطورىا الكمي والنسبي عن القيم المسجمة في السنوات السابقة لمسمسمة 
ة سنوات األزمة. الزمنية، كما يعود ىذا االختالف من ناحية أخرى وبشكل ممحوظ إلى التغيرات المناخية الشاذة التي ترافقت مع بداي

سنة معاومة، إال أن تأثير ظاىرة المعاومة قد انخفض كثيرًا في ىذه السنة إلى  2012فوفقًا لعممية التنبؤ كان من المتوقع أن تكون سنة 
ية عن ، مما أدى إلى انخفاض القيم التنبئ2011درجة شبو معدومة، حيث تميزت ىذه السنة بإنتاج مرتفع نسبيًا ومماثل تقريبًا لسنة 

القيمة الفعمية في ىذه السنة. أما بقية السنوات األخرى فقد شيدت انخفاضا في القيم الفعمية مقارنة بالقيمة التنبئية مسجمة خسارات 
، كما ىو موضق في 2014( ألف طن في عام 96.3متفاوتة في حجم اإلنتاج المتوقع، والتي بمغت حدىا األقصى المقدر بنحو )

 (.7الجدول رقم )
 (.2118-2112. الفروق بين القيم التنبئية والقيم الفعمية إلنتاج زيت الزيتون خالل الفترة )7لجدول ا

 الفرق )طن( القيمة التنبئية )طن( القيمة الفعمية )طن( السنة
2012 193829 154743.3 39085.7 
2013 159595 228813.2 -69218.2 
2014 66676.38 162992.5 -96316.1 
2015 155260.83 218610.1 -63349.3 
2016 113634.97 137265.2 -23630.2 
2017 187000 243953.3 -56953.3 
2018 115360 122274.3 -6914.3 
 277296- 1268652 991356.2 اإلجمالي
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( قد 2018-2012سنوات األزمة )وفقًا لتقديرات النموذج التنبئي فإن إجمالي الخسارة المقدرة في إنتاج زيت الزيتون في سورية خالل 
( ألف طن تقريبًا، أي ما يعادل اإلنتاج اإلجمالي لنحو أربع أو خمس سنوات معاومة، أو ما يعادل اإلنتاج اإلجمالي 277.3بمغ نحو )

 لنحو سنتي حمل أو ثالث وفقًا لمتوسطات السمسمة المشاىدة.  
 الستنتاجات

 جود ثالثة اتجاىات لمتطور:إن إنتاج زيت الزيتون في سورية يتميز بو  -1
 األول اتجاه عام يميل نحو االرتفاع عموماً  -
الثاني اتجاه دوري يتمثل بظاىرة المعاومة أي تبادل الحمل بين كل سنة والسنة التي تمييا، حيث أن سنة الحمل )اإلنتاج الغزير(  -

 غالبًا ما يعقبيا سنة معاومة )إنتاج منخفض(.
 عن التغيرات المناخية الشاذة أو عن االضطرابات األمنية وآثارىا االقتصادية.الثالث: اتجاه عشوائي ناتج  -
إن ظاىرة المعاومة في إنتاج الزيتون في سورية تتميز بعدم االستقرار، فعمى الرغم من أنيا تتخذ نمطًا ثنائيًا في أغمب الفترات، إال  -2

ل سنتين معاومة أو العكس(. كما أن ىذه الظاىرة يمكن أن تغيب أو أنيا في بعض الفترات األخرى تتخذ نمطًا ثالثيا )سنة حمل مقاب
(، وىذا ما يمكن رده إلى التغيرات لمناخية 2011-2008ينخفض تأثيرىا عمى اإلنتاج في بعض الفترات أيضا وخاصًة خالل الفترة )

 الشاذة.
% من 21.7ىرة المعاومة التي تعتبر مسؤولو عن إن اتجاه الدورية في السمسمة الزمنية إلنتاج الزيتون في سورية تتمثل في ظا -3

(، وبالمقابل فإن ىذا العامل Base lineالزيادة في اإلنتاج في سنوات الحمل )الزيادة فوق مستوى اإلنتاج العام لمسمسمة أو ما يسمى 
 % من االنخفاض في اإلنتاج في سنوات المعاومة.18.9 يعتبر مسؤوال عن

يبنى عمى افتراض عدم وجود تغيرات شاذه مثل التغيرات المناخية واالضطرابات األمنية،  ARIMA(3,1,1)إن النموذج التنبئي  -4
( 277.3(، والتي تقدر بنحو )2018-2012ستطاع ىذا النموذج تقدير الخسائر الناتجة عن ىذه العوامل خالل الفترة )اوبالتالي فقد 

 ألف طن من زيت الزيتون السوري.
بئية التقميدية كالنموذج األسي الذي تم انتخابو في الجز  األول ىي نماذج ضعيفة القدرة التنبئية مقارنة بالنموذج إن النماذج التن -5

ARIMA(3,1,1).حيث تركز النماذج التقميدية عمى االتجاه العام بينما تغفل عن تصوير أثر التغيرات الدورية ، 
تصبق أكثر استقرارا عند تخفيض التأثيرات الدورية، مما يبين أىمية اتباع إن السمسمة الزمنية إلنتاج زيت الزيتون في سورية  -6

 التقنيات الحديثة التي تقود إلى تخفيض أثر ظاىرة المعاومة عمى إنتاج الزيتون.
 المقترحات:

 لمتنبؤ بإنتاج الزيتون في سورية بافتراض غياب التغيرات الشاذة. ARIMA(3,1,1)التركيز عمى نموذج  -1
 األخذ بعين االعتبار التأثيرات الدورية عمى اإلنتاج عند التخطيط إلنتاج زيت الزيتون.  -2
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Abstract 

The objective of the research is to analyze the time series of olive oil production 

in Syria (1961-2018) and defining its components and characteristics in order to 

determine the appropriate predictive mode. In addition to estimate, the 

predictive value of the supposed production during the period of the Syrian 

crisis (2011-2018) thus estimating losses as a result of this crisis. The results 

showed that the time series of olive oil in Syria is not stationary. It 

characterized by three trends of development, the first is a general trend that 

tends to rise, and the second is a cyclical trend, ie, biennial bearing (BB). The 

third is a random trend resulting from abnormal climatic changes or security 

disturbances. The timing of biennial bearing Phenomena id difficult to predict. 

It was found that, the BB was responsible for 21.7% of the increase in 

production in the years of positive /bearing production (the increase above the 

level of the general production of the series). In contrast, this factor is 

responsible for 18.9% of the decline in production in the years of 

negative/nonbearing production. The best model for predicting olive oil 

production in Syria was ARIMA (3.1.1), but the parameter of the lagYt-2 was 

insignificant. The self-regression parameters (AR) declare that the behavior of 

this time series is often determined by its values in the first and third recent 

years. While the moving average parameters (MA) indicates that, the behavior 

of the time series (Yt) is often determined in terms of the current random noise 

and the previous random noise. According to estimates of this model, the total 

losses of olive oil production in Syria as a result of the Syrian crisis amounted 

to (277.3) thousands tons. These losses are mostly due to the security unrest and 

the abnormal climate changes that accompanied the crisis years as well. 

Keyword: Olive Production in Syria, Box-Jenkins Models, Time Series, 

Biennial/Alternative  Bearing, Cyclical Trends. 
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