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استخدام الطرق اإلحصائية
في التنبؤ بكميات األسماك المنتجة في قطاع غزة
Using Statistical Methods
to Predict the Fish Quantities Produced in Gaza Strip
إعداد انباحث
ياسر محمود محمد الحاج
إشساف
اندكخٌز /شادي إسماعيل التمباني

أسخاذ اإلحصاء املشازك
قُديج ىره انسسانت اسخكًاالً ملخطهباث احلصٌل عهى دزجت املاجسخري يف اإلحصاء
يٍ كهيت االقخصاد ًانعهٌو اإلدازيت – جايعت األشىس -غصة
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صدق هللا العظيم
I

إىداء
 ئىل لبئذ األِخ ًِ ,عٍُ اٌجششّخ  ,حمّذ " صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ ".
 ئىل ِٓ افزمذه يف ٌِاجيخ اٌصعبةً ,مل متيٍو اٌذْٔب ألسرٌُ ِٓ دنبٔو " أثِ سمحو اهلل ".

 ئىل فْط اٌعطبء ًثٍغُ اٌشفبء ،ئىل دجْجخ اٌفإاد ًِغه ادلذاد ...أِِ احلجْجخ.
 ئىل فشدخ أّبِِ ًهبجخ فإادُ ،ئىل ععذُ ًعنذُ  ....ئىل ئخٌأِ ًأخٌارِ.
 ئىل أخِ اٌغبئت احلبظش يف لٌٍثنب .......عجذ اٌمبدس.
 ئىل دغنخ اٌذْٔب اٌيت أٔعُ اهلل هبب عٍَِّ  ...صًجيت اٌغبٌْخ.
 ئىل اٌنجٌَ اٌيت أظبءد دْبرِ ّ ....ضْ ًىْثُ ًحمٌّد دفظيُ اهلل ًسعبىُ.
 ئىل أثنبء عٌِّيت أىٍِ ًسثعِ عضًرِ ًعنذٍ  ....آي احلبج اٌىشاَ.
 ئىل ِٓ ىبٔذ ِٓ أجٍو األٔفظ ً ,طين احلجْت فٍغطني.
 ئىل ِٓ خعّجذ دِبؤىُ رشاة اٌٌطٓ  ,شيذائنب األثشاس.
II

 ئىل ِٓ ظذٌا ثضىشح شجبهبًُ ,عنٌاد أعّبسىُ ,أعشأب اٌجٌاعً .
 ئىل وً ِٓ حيًّ سعبٌخ اٌعٍُ ًاٌفىش ...
ٌ ىً ىـــإالء أىذُ حبثِ ىزا ،داعْبً اهلل عجذبٔو ًرعبىل أْ ّزمجٍو خبٌصبً ٌٌجيو
اٌىشًُّ ,أْ جيعً ِنو عٍّبً ٔبفعبً.

شكس ًحقديس
احلّذ هلل احلىُْ اخلالقً ،اىت اٌفعبئً ًِمغُ األسصاق ،ثبعط األسض ًفبطش اٌغجع اٌطجبق ,ال ّعضة
عنو ِب عىٓ ثبًٌٍْ أً حتشن ثبإلششاقً ,ال ّغْت عٓ ادبطزو ِب دق يف األٔفظ أً رنبثش ثبألفبقً ,اٌصالح ًاٌغالَ
عٍَ خبمت االٔجْبء عْذٔب حمّذ عٍْو أفعً اٌصالح ً اٌزغٍُْ  ،أِب ثعذ ...
﴿ سَةِّ أًَْصِعْنِِ أَْْ أَشْىُشَ ِٔعَّْزَهَ اٌَّزِِ أَْٔعَّْذَ عٍَََِّ ًَعٍَََٰ ًَاٌِذََُّ ًَأَْْ أَعًََّْ صَبٌِذًب رَشْظَبهُ ًَأَصٍِْخْ ٌِِ فِِ رُسَِّّّزِِ ئِٔيِ
رُجْذُ ئٌَِْْهَ ًَئِٔيِ َِِٓ اٌُّْغٍِِّْنيَ ﴾

(األدمبف 0آّخ )15

اِزثبالً ٌمٌي ادلصطفَ صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ " ال ّشىش اهلل ِٓ ال ّشىش اٌنبط " ًئميبٔبً مبجذأ اٌزمذّش
ًاالعرتاف ثبجلًّْ أرمذَ ثأمسَ آّبد اٌشىش ًاٌعشفبْ ًأخص ثبٌشىش اٌذوزٌس /شبدُ اٌزٍجبِٔ عهى حفضهو بقبٌل
اإلشساف عهى ىره انسسانتً ،يا كسسو يل يٍ جيد ًًقجً ،يا قديو يٍ دعى ًحٌجيو  ,فجضاه اهلل عين خري
اجلضاء.
ًوزٌه أشىش ععٌُ جلنخ ادلنبلشخ 0األعزبر اٌـذوزٌس /عجـذاهلل اذلجْـً ً ،اٌـذوزٌس /دـبصَ اٌشـْ أمحـذ ,
نقبٌهلى يناقشت زسـان ًإرساهيـا بـئزاهيى انـنرية  ,إلخـسا ىـره انسسـانت يف أفضـم وـٌزة ً ,ال ّغـعين ئال أْ
أشىش أععبء ىْئخ اٌزذسّظ يف لغُ اإلدصبء األعزبر اٌذوزٌس /حمٌّد عىبشخ  ً ,اٌذوزٌسِ /إِٓ احلنجٌسُ.

III

ًاٌشىش ٌِصٌيٌ ٌألصذلبء ًصِالء اٌذساعخ اٌزّٓ جغذًا سًح اٌزعبًًْ ،مل ّجخٌٍا عٍَّ ثبٌنصْذخ.
ًأخرياً أشكس كم يٍ قدو يل انعٌٌ ًاننصيحت ًانخشجيع
ًوزٌه ِٓ متنَ يل اٌزٌفْك.
اٌجبدث

املخلص
تناولت ىذه الدراسة التعرف عمى خطوات ومراحل منيجية بوكس – جنكينز في التنبؤ عمى
المستوى النظري والتطبيقي ,لبناء أفضل نموذج يساعد عمى التنبؤ في األجل القصير بالكميات
المصادة شيرياً من األسماك في قطاع غزة ,باالعتماد عمى بيانات ثانوية شيرية ممثمة في كميات
األسماك المصادة في قطاع غزة لمفترة من يناير  2009حتى ديسمبر  2016تم الحصول عمييا من
اإلدارة العامة لمثروة السمكية بو ازرة الزراعة الفمسطينية ,وتم تحميل البيانات باستخدام السالسل الزمنية
الشيرية عبر منيجية بوكس – جنكينز ,وذلك من خالل المفاضمة بين مجموعة نماذج ARIMA
المقترحة باستخدام معايير التقييم ) )BIC) ,)AIC) ,) RMSEإليجاد أنسب نموذج لتحميل البيانات
محل االىتمام ,وقد توصمت الدراسة إلي أن نموذج ) ARIMA (0,1,2الحاصل عمى أقل القيم
لمعايير التقييم ىو النموذج األنسب والمالئم لتحميل بيانات الدراسة ,وذلك لمتنبؤ المستقبمي بكميات
األسماك المصادة في قطاع غزة ,وباالعتماد عمى ىذا النموذج تم التنبؤ بكميات األسماك المصادة
حتى نياية شير ديسمبر ,2017وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع القيم األصمية لمسمسمة مما يدل
عمى كفاءة النموذج.
IV

 والقيم األصمية لألعوام السابقة أن ىناك فجوة واسعة2017 وتبين من خالل القيم التنبؤية لعام
بين معدل نصيب الفرد سنويًا في قطاع غزة وبين نصيبو عمى المستوى العالمي أو حتى عمى
.مستوى الحد األدنى المطموب سنوياً حسب توصيات منظمة األغذية والزراعة

Abstract
This present study tackles the steps and stages of conducting the
methodology of Box-Jenkins for prediction at the theoretical and practical
level. It aims at building the best model that helps predicting the short age of
the hunted quantities of fishes per month in the Gaza Strip. This model is
based on monthly secondary data represented in the quantity of hunted fish
in the Gaza Strip from January, 2009 until December, 2016. Data were
obtained from the General Department of Fisheries of the Ministry of the
Palestinian Agriculture.
The data were analyzed using monthly time series of Box-Jenkins through
the differentiation between a group of suggested ARIMA models using
evaluation standards (RMSE,AIC, BIC) to find out the best model for
analyzing the concerned data. This study conducts that model ARIMA
(0,1,2) which scored the lowest values of evaluation standards is the most
appropriate model to analyze the data of the study due to its ability to predict
the quantities of hunted fish in the Gaza Strip in the future. Based on this
model. The quantities of hunted fish were predicted until the end of
December, 2017. As a result, the predicted value were consistent with the
real values of the series showing the efficiency of the model.
V

It shows through predictive values of the year 2017 and the original values
of the previous years that there is a wide gap between per capita per year in
the Gaza Strip and between its share on the international level or even at the
minimum required level annually, according to the Food and Agriculture
Organization recommendations.
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الفصل األول
مدخل الدرادة

1

2.2

مقدمة

Introduction

الثروة السمكية ىي إحدى المكونات الحية لمبيئة البحرية وىي من المصادر الطبيعية
المتجددة التي ليا القدرة عمى تجديد نفسيا عامًا بعد عام من خالل عمميات التكاثر الطبيعية ,وليذه
المصادر أىمية متفاوتة بين البمدان المختمفة ,وتشمل الثروة السمكية عددا كبي ار من مجموعات
الحيوانات المائية المختمفة وعددا كبي ار من األنواع في كل مجموعة ,وتمتاز البيئة البحرية مثل
البيئات األخرى بوجود نوع من التوازن بين كل مكونات البيئة ,وتعتبر الثروة السمكية من أىم
المصادر الطبيعية التي استغميا اإلنسان كمصدر لمطعام وقد تغير الوضع نوعًا ما ىذه االيام,
باإلضافة إلى تحول جزء كبير من إنتاج المصائد السمكية في بقاع مختمفة من العالم إلى مواد خام
لصناعات أخرى مثل التعميب والتجميد  ...الخ (مصطفى.)2016 ,
تعد الثروة السمكية واحدة من أىم المصادر الطبيعية التي استغميا اإلنسان منذ القدم عن
طريق الصيد ,حيث يبمغ اإلنتاج العالمي من األسماك حوالي  75مميون طن سنويًا ,والذي يعادل
 %14من البروتين الحيواني المنتج عالمياً ,وتحتوى األسماك عمى  %20بروتين حيواني يماثل في
تركيبو األحماض األمينية الموجودة في بروتين الدجاج ,ويمتاز كذلك عن بروتين المحم البقري
بارتفاع معامل االستفادة منو عن األخير ,حيث تمتاز األسماك بسيولة ىضميا وتنشيطيا لعممية
النمو ,التي تفوق أيضاًً المحم الحيواني ,حيث تبمغ نسبتيا بين  %100 – 80في تنشيط عممية
النمو ,بينما في المحوم ىي  %63فقط (رمضان.)2010 ,
وتعد األسماك أحد مصادر البروتين الحيواني اليامة التي تحتوى عمى قيمة غذائية عالية,
كما أنيا تعد مصد اًر لمدىون الضرورية والفيتامينات والمعادن ,كما أن كيمو واحد من األسماك يغطى
احتياجات الفرد من اليود لمدة خمسون يومًا ,وقد أشارت الدراسات العممية إلى أن نحو  200جم من
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لحوم األسماك تكفى احتياجات الفرد اليومية من البروتين الحيواني ,حيث أن البروتين السمكي يتوافر
بو كميات وفيرة من األحماض األمينية الرئيسية التي يحتاجيا اإلنسان في غذائو مباشرة وال يستطيع
الجسم البشرى تكوينيا (إبراىيم.)1990 ,
وفي فمسطين يحتل قطاع صيد السمك أىمية كبيرة في البنية االقتصادية والغذائية لممجتمع
الفمسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة ,حيث مشاركتو في الناتج القومي الفمسطيني اضافة إلى
تشغيل أعداد كبيرة من الصيادين تقدر بحوالي  3500صياد ,باإلضافة إلي حوالي  2500شخص
يعممون في المين المرتبطة بالصيد مثل تجار السمك والميكانيكيين والكيربائيين وبنائي المراكب
وتجار أدوات الصيد ...إلخ ,كما أنو يساىم مساىمة فعالة في األمن الغذائي والحد من الفقر ,حيث
يبمغ معدل استيالك الفرد من األسماك في قطاع غزة حوالي  4كغم ويعتبر ىذا ضعيفاً إذا ما تم
مقارنتو بالمستويات الدولية ,ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار األسماك في ظل األوضاع االقتصادية
السيئة التي يعيشيا سكان القطاع والي قمة األسماك المتوفرة في األسواق جراء ممارسات االحتالل
التعسفية تجاه الصيادين ومنعيم من الدخول لمسافات كبيرة في البحر تمكنيم من الوصول إلي
أماكن توافر و تواجد األسماك ,األمر الذي أدى إلى تناقص كبير في كميات األسماك المنتجة
والمتوفرة في األسواق (سالودة .)2013 ,
بناء
لذا يجب عمى واضعي السياسات الحكومية المتعمقة بإنتاج األسماك بناء استراتيجيات ً
عمى التنبؤات المتوقعة لمكميات المنتجة من األسماك في قطاع غزة ,لذلك يعتبر أسموب تحميل
السالسل الزمنية من األساليب اإلحصائية اليامة في التنبؤ بالمستقبل ,وقد تم استخدام ىذا األسموب
عمى نطاق واسع في الكثير من التطبيقات اإلحصائية واالقتصادية ,حيث يتم التنبؤ بالتغيرات
المستقبمية لممت غير باالعتماد فقط عمى سموك ىذا المتغير في الماضي ,ويستخدم ىذه المعمومات
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لمتنبؤ بالتغيرات المستقبمية لذلك المتغير مما يجعل نموذج السالسل الزمنية طريقة متطورة ووسيمة
فعالة في التنبؤ (الوصيفي.)2015 ,
واليجاد نموذج لمتنبؤ بكميات األسماك المنتجة من البحر تم استخدام منيج التحميل الحديث
المبني عمى منيجية  Box & Jenkinsألنيا من أىم األساليب المستخدمة لمتنبؤ في السالسل
الزمنية ,وذلك لمتنبؤ بكميات األسماك المنتجة من البحر ,لذلك تعد الدراسة الحالية دراسة تطبيقية
نظ اًر لتطبيقيا مفيوم نمذجة السالسل الزمنية من خالل بيانات فعمية تم الحصول عمييا من مصدرىا
ال.
األولي في التنبؤ بكميات األسماك المنتجة مستقب ً
َ
 2.1مشكمة الدراسة :
يرجع تدنى قطاع الثروة السمكية في قطاع غزة إلى ضعف تقنيات الصيد الحديثة واتساع
الصيد التقميدي ,وقصور البنى االساسية لمصيد البحري من ميناء ومرافقو ,وارتفاع أسعار المحروقات
وقطع صيانة المراكب ,والصيد الجائر حيث يستخدم الصيادون الشباك ذات الفتحات الصغيرة,
باإلضافة إلي سياسة االحتالل االسرائيمي التعسفية ضدىم ومطاردة قواربيم وتقميص المساحة البحرية
المخصصة ليم ومنعيم من مزاولة أعماليم كما يجب ,عمى أثر ذلك تناقصت كميات األسماك
البحرية في األس واق الفمسطينية ,لذلك تتمثل مشكمة البحث في بناء نموذج تنبؤ لبيانات السمسمة
الزمنية يكون لو المقدرة عمى تصوير الواقع ودقة عالية في التنبؤات المستقبمية ,بحيث يجب أن تأخذ
ىذه النماذج كل االعتبارات المتعمقة ببيانات السمسمة الزمنية من حيث أنيا مستقرة أم ال وكيفية
اختيار النموذج المالئم من بين النماذج المختمقة ,وىناك العديد من األساليب اإلحصائية التي
تستخدم في بناء نماذج التنبؤ ,فمنيا نماذج  ,Box & Jenkinsفعميو يتمحور التساؤل الرئيس في:
ما ىو النموذج األمثل من بين نماذج  ARIMAلمتنبؤ بكمية األسماك المنتجة في قطاع غزة؟
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أىداف الدراسة :

2.2

تتمحور أىداف الدراسة في النقاط التالية:
 -1تحديد النموذج األمثل من بين نماذج .ARIMA
ال.
 -2استخدام النموذج األمثل في التنبؤ بإنتاج األسماك في قطاع غزة مستقب ً
 -3تحديد الفجوة ما بين الكمية المنتجة والكمية المطموبة من البروتين السمكي.
 -4تقديم توصيات ألصحاب القرار فيما يتعمق بالثروة السمكية ووضع حمول لذلك لسد حاجات
المواطن من البروتين السمكي في ىذا المجال.
2.3

أىمية الدراسة :

تنقسم اىمية الدراسة إلي قسمين :
2.3.2

األىمية التطبيقية :
من خالالل مالا تالم ذكالره فالي المقدمالة تعالد األسالماك أحالد مصالادر البالروتين الحيالواني اليامالة التالي

تحتوى عمى قيمة غذائية عالية ,كما أنيا تعد مصد ًار لمدىون الضرورية والفيتامينات والمعالادن الالزمالة
لجسم االنسان ,كما أن كيمو واحد مالن األسالماك يغطالى احتياجالات الفالرد مالن اليالود لمالدة خمسالون يومالًا,
باإلضالافة إلالالي دورىالالا فالي تحسالالين االقتصالالاد ودخالالل الفالرد ,لالالذا تنبالالع األىميالالة التطبيقيالة ليالالذه الد ارسالالة مالالن
األىميالالة الكبيالرة التالالي تتمتالالع بيالالا أسالالاليب التنبالالؤ فالالي تحميالالل بيانالالات السالسالالل الزمنيالالة االقتصالالادية ,وذلالالك
ألنيالالا تقالالدم لمنفالالذي ومخططالالي الب الرامج فالالي فمسالالطين مالالن رسالالم السياسالالات االقتصالالادية المختمفالالة ووضالالع
الخطالط المسالتقبمية ,ومعرفالة مالا تالؤول إليالو الظالاىرة فالي المسالتقبل ووضالع الحمالول الالزمالة لمساليطرة عمالى
الظالالاىرة ,وذلالالك مالالن خالالالل تسالالميط الضالالوء لبيالالان أىالالم التحالالديات والمعوقالالات األساسالالية التالالي تواجالالو ىالالذا
القطاع ( كمية األسماك).
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األىمية اإلحصائية :

2.3.1

تستخدم الدراسة منيجًا تحميميًا لمسالسل الزمنية المبني عمى منيجية ,Box & Jenkins
حيث تتمثل األىمية اإلحصائية لمدراسة في إيجاد نموذج قياسي يستخدم لمتنبؤ بكمية األسماك
المتوقع انتاجيا في قطاع غزة شيرياً ,والتنبؤ بالكميات المنتجة في األشير القادمة من أجل التخطيط
لممستقيل.
مصدر البيانات :

2.4

تم الحصول عمى بيانات الدراسة لكميات األسماك المصادة شيريًا من البحر من اإلدارة العامة لمثروة
السمكية بو ازرة الزراعة الفمسطينية خالل الفترة الزمنية من يناير  2009م حتى ديسمبر  2016م.
حدود الدراسة :

2.5

تم تقسيم حدود الدراسة إلى حدود مكانية وزمانية.
الحدود المكانية  :قطاع غزة.
الحدود الزمانية  :تم الحصول عمى البيانات من الفترة من يناير  2009م حتى ديسمبر  2016م.
الدراسات السابقة :

2.6

لقد تعددت الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع محل الدراسة ,المتمثمة في الدراسات
العربية واألخرى األجنبية نذكر منيا:
2.6.2

الدراسات العربية

 دراسة ( فريدة:)1024 ,
ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح أىمية استخدام وتطبيق األسموب العممي في المؤسسات
االقتصادية التخاذ ق اررات صائبة بما يتعمق باالنتاج والتسويق وتوظيف الموارد البشرية واألرباح
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وغيرىا ,وذلك باستخدام أسموب التنبؤ العممي اعتماداً عمى التقنيات الكمية ,وقد تم استخدام إحدى
التقنيات اليامة لمتنبؤ بمبيعات إحدى المؤسسات التابعة لمجمع سوناطراك ( )GNLبسكيكدة /
الجزائر ,باستخدام طريقة  Box & Jenkinsاعتماداً عمى سمسمة زمنية ثالثية لمنتج غاز البروبان
(منتج نفطي) لمفترة الممتدة من  ,2012 -2001وتوصمت الدراسة إلى أن أفضل نموذج لمؤسسة
( )GNLىو نموذج المتوسطات المتحركة.
 دراسة (أحمد و يونس:)2014 ,
تناولت ىذه الدراسة استخدام نماذج  Box & Jenkinsلمتنبؤ في السالسل الزمنية
لممحاصيل الرئيسة في سوق محاصيل مدينة األبيض بالسودان ,وتم التطبيق عمى بيانات القطاع
الزراعي السوداني في سوق محاصيل األبيض ممثمة في السمسمة الزمنية إلنتاج الصمغ العربي
والسمسم والفول السوداني والكركديو وحب البطيخ

لمفترة الزمنية ( 2012 -1960م) ,وىدفت

الدراسة إلبراز العالقة ما بين األساليب المستخدمة لمتنبؤ في السالسل الزمنية ودقة التنبؤات الحاصل
عمييا ,ومدى تأثير التغيرات التي تط أر عمى السالسل الزمنية ,وتمثمت أىم نتائج ىذه الدراسة في
النماذج التالية :نماذج  Box & Jenkinsلسمسمة الصمغ العربي ) ,ARIMA (1,1,0حب السمسم
) ,ARIMA (1,1,0الفول السوداني ) ,ARIMA (0,1,1الكركديو ) ,ARIMA (0,0,1وحب
البطيخ ).ARIMA (1,1,0
 دراسة ( محمود:)1022 ,
ييدف ىذا البحث إلي تحميل السمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسيم لسوق الخرطوم لألوراق
المالية باستخدام منيجية  ,Box & Jenkinsحيث يتم التعرف عمى نمط المؤشر لبناء أفضل
نموذج يساعد عمى التنبؤ بقيم المؤشر في األجل القصير ,وذلك باالعتماد عمى البيانات الشيرية
لمفترة من يناير  -2005يونيو  , 2012وقد أظيرت نتائج الدراسة أن السمسمة الزمنية لممشاىدات
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األصمية غير ساكنة وتم استخدام التحويمة الموغارتيمية والفروق األولى لتحويميا إلى سمسمة ساكنة,
وعند استخدام المعايير االحصائية الختيار النموذج المناسب مثل اختبار عشوائية البواقي وتطبيق
معايير  Akaikeو  ,Schwarzeتوصمت الدراسة إلى أن أفضل نموذج يالئم البيانات بيانات
مؤشر أسعار األسيم ىو نموذج االنحدار الذاتي المتكامل من الدرجة األولى )ARIMA (1,1,0
دون وجود تأثيرات موسمية ,وباالعتماد عمى ىذا النموذج تم التنبؤ بقيم مؤشر أسعار األسيم لمفترة
من يوليو  -2011يونيو  2012وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع القيم األصمية لمسمسمة.
 دراسة ( المخالفي:)1022 ,
ييدف البحث إلى توضيح كيفية تطبيق أسموب ( Box & Jenkinsنماذج االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة التكاممية لتحميل السالسل الزمنية ) )ARIMAفي التنبؤ بأحد المؤشرات
االقتصادية اليامة وىي األرقام القياسية ألسعار المستيمك (الغذاء والممبس والمأوى والخدمات
اليومية) في الجميورية اليمنية لمفترة من (يناير  2007يوليو  ) 2012ومن خالل رسم السمسمة
وايجاد تقديرات معامالت دالة االرتباط الذاتي ,تبين أن سمسمة األرقام القياسية ألسعار المستيمك غير
مستقرة في المتوسط حيث لوحظ وجود إتجاه عام بالزيادة ليذه السمسمة لكنيا كانت مستقرة في التباين
ولم يظير عمييا تغيرات موسمية ,ولجعل السمسمة مستقرة تم أخذ الفروق االولى ,ومن خالل إعادة
تقديرات معامالت دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي بعد اخذ الفروق االولى تبين أن
النموذج المالئم ىو نموذج السير العشوائي ) ,ARIMA (0,1,0وقد تم التأكد من أن ىذا النموذج
مالئم ويعطي تنبؤات دقيقة وقريبة من الواقع من خالل حساب دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي
الجزئي لألخطاء المقدرة والمعايير اإلحصائية المعتمدة عمييما ,وأخي اًر تم التنبؤ لألرقام القياسية
الشيرية ألسعار الممستيمك لمفترة ( أغسطس  -2012ابريل .)2013

8

 دراسة (طعمو:)1021 ,
ييدف ىذا البحث إلى تحميل السالسل الزمنية باستخدام طريقة  Box & Jenkinsفي
التحميل (التشخيص ,التقدير ,اختبار مالئمة النموذج ,التنبؤ) إليجاد أفضل نموذج لمتنبؤ بأعداد
المصابين باألورام الخبيثة في محافظة األنبار بالعراق وذلك باالعتماد عمى البيانات الشيرية لمفترة
( ,)2010 -2006وقد أظيرت نتائج تحميل البيانات ان النموذج المالئم نموذج االنحدار الذاتي
المتكامل من الدرجة الثانية ) ,ARIMA (2,1,0وباالعتماد عمى ىذا النموذج تم التنبؤ بأعداد
المصابين باألورام الخبيثة شيرياً ولسنتين قادمتين ,وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع قيم السمسمة
األصمية مما يدل عمى كفاءة النموذج.
 دراسة (الجبوري:)1020 ,
ييدف ىذا البحث إلى التنبؤ بأسعار النفط العراقي في السنة الحالية  2010باستخدام السالسل
الزمنية بإحدى الطريقتين لمتنبؤ ىما إحدى نماذج  Box & Jenkinsوأحد نماذج التسريح األسي
المزدوج وسنقارن بينيما أييما أكثر دقة في التنبؤ ,وخمصت الدراسة أن طريقة التسريح األسي
المزدوج حققت دقة تنبؤيو أقل من نموذج ) ARIMA (0,2,1وذلك يظير من خالل نتائج التنبؤ
التي كانت في حالة استخدام نموذج ) ARIMA (0,2,1معقولة أكثر من نتائج التنبؤ في حالة
استخدام نموذج (.)Holt
 دراسة (نقار و العواد:)2011 ,
ىدفت ىذه الدراسة إلى وضع نماذج قياسية لمتنبؤ بأعداد التالميذ المتوقع توافدىم إلى
الصف األول تعميم أساسي في سوريا خالل الفترة من ( )2008 -1960باستخدام منيحية & Box
 ,Jenkinsوخمصت الدراسة أن النموذج األفضل ىو نموذج ) ARIMA (0,0,1لمتنبؤ بأعداد
المنتسبين إلى الصف األول من التعميم األساسي حتى عام .2015
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 دراسة (البياتي و المخالفي:)2007 ,
تناولت ىذه الدراسة استخدام نماذج  Box & Jenkinsلمتنبؤ بانتاجية العمل في مصنع
اسمنت عمران في القطاع الصناعي اليمني لمفترة ( ,)1998 – 1990وخمصت الدراسة أن سمسمة
إنتاجية العمل الشيرية مستقرة في المتوسط والتباين ,وتبين أن النموذج المالئم لسمسمة العمل الشيرية
لمفترة ( )1998 -1990ىو النموذج المختمط ) ,ARMA (1,2وتوصمت الدراسة عند تشخيص
سمسمة البواقي كانت ىذه السمسة عبارة عن سمسمة عشوائية مستقمة مما يشير إلى دقة تشخيص
نموذج  ARMAالمقترح لسمسمة إنتاجية العمل الشيرية.
 دراسة ( الوحوش:)2006 ,
ىدفت ىذه الدراسة إلي اختيار نموذج ) ARIMA (p,d,qاألكثر مالئمة لمتنبؤ ,و التنبؤ
من خاللو بأعداد السياح الدوليين القادمين إلي األردن ,و أعداد الغرف في الفنادق األردنية ,وحجم
الدخل السياحي ,وأعداد القوي العاممة المباشرة في قطاع السياحة خالل العشرين سنة القادمة,
ولتحقيق ىذه األىداف تم تطبيق منيجية  Box & Jenkinsعمي البيانات التاريخية السنوية عن
ىذه المتغيرات خالل الفخرة مه ) ,)1976-2005وبٍىج الىخائح أن الىمارج المثلً األربعت هً
) ARIMA (1,1,0), ARIMA (0,2,1), ARIMA (0,0,1), ARIMA (3,2,1على الخىالً
المسخخذمت للخىبؤ ,وأن معدالت النمو السنوي ليذه المتغيرات متزايدة مع الزمن خالل فترة التنبؤ .
 دراسة ( الغنام:)2003 ,
تيدف ىذه الورقة إلى تحميل السمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسيم العام في المممكة العربية
السعودية وذلك لمفترة من شير مارس  1985م إلى شير يونيو  2002م ,حيث يتم التعرف عمى
نمط تغير المؤشر من أجل بناء نموذج يساعد عمى التنبؤ بقيم المؤشر في األجل القصير .وقد تم
تطبيق األساليب اإلحصائية المتعمقة بالسالسل الزمنية حيث تم إجراء اختبارات السكون باستخدام
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اختبار ديكي – فولر الموسع ( )ADFوكذلك باستخدام معامالت دالة االرتباط الذاتي( )ACFوتبين
أن السمسمة الزمنية لممشاىدات األصمية غير ساكنة مما تطمب استخدام تحويمة لوغاريتم وتبين أن
السمسمة غير ساكنة ,كما تطمب أيضا استخدام الفروق األولى لمسمسمة لتحويميا إلى سمسمة ساكنة ,ثم
تم تطبيق منيجية بوكس جينكينز ( )Box - Jenkinsوذلك باستخدام بعض المعايير اإلحصائية,
الختبار النموذج المناسب مثل اختبار سكون البواقي وتطبيق معايير( )Akaikeو ()Schwarz
وخطأ التنبؤ ,وتوصمت الدراسة إلى أن أفضل نموذج ينطبق عمى بيانات المؤشر العام ألسعار
األسيم ىو نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة األولى بدون أي تأثيرات موسمية في النموذج وكان
االختيار بناء عمى عدة معايير واختبارات تشخيص من بين عدة نماذج متقاربة.
الدراسات األجنبية

2.6.1

 دراسة ( :)Siluyele and Jere, 2016
ىدفت ىذه الورقة إلي تطبيق منيجية  Box & Jenkinsلتحديد نموذج  ARIMAفي
التنبؤ ,أُخذت البيانات الشتراكات األجيزة الخموية من ىيئة تقنية االتصاالت والمعمومات في زامبيا,
لجميع شركات الياتف النقال خالل الفترة  ,2014 -2000أظيرت النتائج أن النموذج األمثل
ىو) ARIMA (1,2,1الذي يناسب سمسمة بيانات االشتراكات الخموية المتنقمة ,وبين أن ىناك ارتفاع
تدريجي في االشتراك الخموي لمجوال في السنوات الخمس المقبمة ,وبمغت ذروتيا بنسبة  %9في عام
.2019
 دراسة ( :)Dritsaki, 2015
ىدفت ىذه الورقة إلى نمذجة الناتج المحمي االجمالي  GDPباستخدام منيجية & Box
 Jenkinsخالل الفترة ( )2013 -1980لبيانات الناتج المحمي االجمالي  GDPفي اليونان,
وتوصمت الدراسة إلى أن النموذج األمثل ىو) ,ARIMA (1,1,1واستخدم النموذج لمتبؤ بالناتج
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المحمي االجمالي  GDPخالل السنوات  ,2017 ,2016 ,2015حيث تبين أن الناتج المحمي
االجمالي  GDPيتحسن بشكل مطرد.
 دراسة ( :)Mishra and Singh, 2015
تناولت ىذه الدراسة تطبيق منيجية  Box & Jenkinsوالشبكات العصبية االصطناعية
لمتنبؤ بأسعار السمع الزراعية (زيت الفول السوداني) في مومباي خالل الفترة من يناير – 1994
يوليو  , 2010وتوصمت الدراسة من خالل تطبيق منيجية بوكس – جينكنز أن ىناك نموذجين من
نماذج  ARIMAىما ARIMA(1,01) :و ) ARIMA(0,1,0حيت تم مقارنتيما مع الشبكات
العصبية االصطناعية ) ,(ANNوأظيرت النتائج أن  ANNأفضل من نموذجي ARIMA
المقترحين وذلك لمتنبؤ بأسعار السمع الزراعية المستقبمية.
 دراسة (:)Safi, 2013
في ىذا البحث تم استعراض اثنين من نماذج التنبؤ القوية ,الشبكات العصبية االصطناعية
( )ANNsونماذج االنحدار الذاتي – التكاممي -المتوسط المتحرك ) ,)ARIMAتم مناقشة
استخدام طريقة الشبكات العصبية االصطناعية لمتنبؤ في السالسل الزمنية وكذلك عرض مبسط
لبعض النتائج النظرية ذات الصمة ,تم استخدام العديد من عمميات المحاكاة التجريبية وذلك من أجل
اختيار أفضل خوارزمية لنموذج الشبكات العصبية االصطناعية ,تم مقارنة نتائج استخدام الشبكات
العصبية االصطناعية مع  ARIMAوذلك بتطبيقيا عمى بيانات الستيالك الكيرباء في قطاع غزة
في الفترة  , 2011 -2000النتيجة الرئيسية لمبحث ىي أن استخدام الشبكات العصبية االصطناعية
افضل في التنبؤ من نموذج .ARIMA
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 دراسة ( :)Miswan et al., 2013
تناولت ىذه الدراسة التنبؤ وتقدير معالم النموذج ألسعار الذىب الماليزية ,وأن الغرض من
ىذه الدراسة ايجاد نموذج لمتنبؤ بأسعار الذىب الماليزية ,باستخدام منيجية Box & Jenkins
لمعثور عمى أفضل نموذج  ,وتقدير المعالم باستخدام  MLE , OLSالمحسوبة عمى أساس معايير
التقييم  ,MAPE , AICومن خالل الدراسة وجد أن النموذج المقدر باستخدام  OLSىو النموذج
األفضل.
 دراسة ( :)Mishra et al., 2012
ييدف البحث إلي تقييم الخسائر البشرية من مخاطر البرق نتيجة العواصف الرعدية في والية
أوريسا عمي أساس تحميل السالسل الزمنية ,وقد تم استخدام عدة نماذج  ARIMAوتبين أن
النموذج األكثر مالءمة لمتنبؤ ىو ) ,ARIMA (0,2,6وأظير البحث أن الخسائر البشرية تتزايد
خالل الفترة الزمنية القادمة ,وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع القيم األصمية لمسمسمة مما يدل عمى
كفاءة النموذج المستخدم.
 دراسة ( :)Maity & Chatterjee, 2012
ىدفت ىذه الدراسة إلي تسميط الضوء لمتنبؤ بمعدالت نمو الناتج المحمي االجمالي في اليند,
وتم جمع بيانات الناتج المحمي االجمالي عمى مدى  60عاماً من مختمف المنشورات من البنك
االحتياطي اليندي ,وتشير النتائج أن النموذج المستخدم لمتنبؤ ىو ) ,ARIMA (1,2,2وتشير إلي
وجود اتجاه متزايد في معدالت النمو لمناتج المحمي االجمالي ,ومساعدة صانعي السياسات
واالستراتيجيات االقتصادية والتجارية لمقيام بدورىا عمى نحو أدق.
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 دراسة ( :)Dobre and Alexandru, 2008
ىدفت ىذه الورقة إلى نمذجة معدل البطالة باستخدام منيجية  Box & Jenkinsخالل
الفترة ( )2007 -1998لبيانات شيرية لمعدل البطالة في رومانيا ,وتوصمت الدراسة إلى أن النموذج
األمثل ىو ) ,ARIMA (2,1,2واستخدم النموذج لمتبؤ بمعدل البطالة خالل شيري يناير وفبراير
 ,2008حيث بمغ معدل البطالة في شير (يناير 0%4006 )2008
 دراسة (.)Ramesh, 1995
تيدف ىذه الورقة إلى استخدام منيجية  Box & Jenkinsفي بناء نموذج اآللية العشوائية
لسمسمة الناتج المحمي اإلجمالي لمواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة من  1993 -1959والتوقع
والتبؤ بالقيم المستقبمية ليذه السمسمة ,وتعتمد ىذه المنيجية عمى أربع خطوات لتحديد النموذج
األمثل ,وتبين أن السمسمة غير ثابتة وتم أخذ الفروق األولى لجعميا مستقرة ,واستخدم اختبار ديكي –
فولر  Dickey-Fullerلتأكيد سكون السمسمة ,وتوصمت الدراسة إلي أن النموذج األمثل الذي ينطبق
عمى بيانات الناتج المالي اإلجمالي ىو السير العشوائي ,حيث استخدم نموذج السير العشوائي لمتنبؤ
بقيم السمسمة المستقبمية.
 دراسة (:)Box and Jenkins, 1970
يعتب الالر العالم الالان ىم الالا أول م الالن ق الالدما أس الالموب نم الالاذج االنح الالدار ال الالذاتي والمتوس الالطات المتحرك الالة
التكاممية ( )ARIMAفي مجال تحميل السالسل الزمنية ,وذلك في كتابيما الشيير Time Series:
 Forecasting & Controlعالالام  ,1970وقالالد بينالالا فالالي ىالالذا الكتالالاب طريقالالة التطبيالالق العممالالي ليالالذه
النماذج ,في مختمف المجاالت االقتصادية وغير االقتصادية.
بناء عمى ما سبق وبعد استعراض العديد من الدراسات السابقة يمكننا القول بأن أىم ما يميز ىذه
ً
الدراسة عن غيرىا من الدراسات في نقاط مختمفة ىي -:
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 .1تناولت ىذه الدراسة منيجية  Box & Jenkinsبشيء من التفصيل في الجانب النظري .
 .2طبقت الدراسة منيجية  Box & Jenkinsلمتنبؤ بالكميات المنتجة من األسماك في قطاع غزة
مستقبالً , ,وتحديد الفجوة ما بين الكمية المنتجة والكمية المطموبة.
2.7

منيجية الدراسة :
سيتم استخدام منيجية  Box & Jenkinsلمتنبؤ بكمية األسماك المنتجة في قطاع غزة ,وذلك

من خالل االطالع عمى عدد من المراجع والدراسات التي تناولت ىذه المنيجية في تحميل السالسل
الزمنية ,حيث سيتم التعامل مع سمسمة كمية األسماك الشيرية ,والتوصل إلى النموذج المناسب الذي
يمثل ىذه السمسمة لتحديد وتوفيق النموذج األمثل لمتنبؤ في المستقبل ,وذلك وفق المراحل األربعة
لمنيجية  ,Box & Jenkinsوسيتم االعتماد في تحميل بيانات الدراسة عمى البرنامج اإلحصائي
0 R & Minitab
2.8

تقسيم الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول ,حيث يحتوي الفصل األول عمى المقدمة ,ومشكمة الدراسة,

وأىداف الدراسة ,وأىمية الدراسة ,وحدود الدراسة ,ومن ثم مصدر البيانات والدراسات السابقة المتعمقة
بموضوع الدراسة محل االىتمام ومنيجية البحث ,ثم في الفصل الثاني تناولنا منيجية & Box
 Jenkinsمن جانب نظري بشيء من التفصيل واإلسياب ,أما الجانب التطبيقي من الدراسة فتم
عرضو في الفصل الثالث ,وأخي ًار الفصل الرابع استعرضنا النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
والتوصيات المقترحة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
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 1.2مقدمة Introduction
يعد أسموب تحميل السالسل الزمنية  Time Series Analysisمن األساليب اإلحصائية
الجديرة باالىتمام ,والتي تطورت كثي ًار وأصبح باإلمكان استخداميا لغرض التوقع لمستقبل العرض
والطمب عمى خدمة أو سمعة ما ,ويعتمد أسموب تحميل السالسل الزمنية عمى تتبع الظاىرة (أو
بناء عمى القيم المختمفة التي
المتغير) عمى مدى زمني معين (عدة سنوات مثالً) ,ثم يتوقع لممستقبل ً
ظيرت في السمسمة الزمنية وعمى نمط النمو في القيم؛ وبيذا فيو يتميز عمى األسموب التقميدي الذي
يحسب فرق القيمة بين زمنين فقط من السمسمة ويبني التوقع المستقبمي عمى أساسو ,بدون مراعاة

لمنمط العام لمسمسمة أو لالرتفاع واالنخفاض الذي يحدث لقيم السمسمة.
حيث ييدف ىذا الفصل إلي تقديم عدة مفاىيم لمسمسمة الزمنية وتطبيقات عمييا في مجاالت
متعددة ,ىذا اضافة إلي أنواع السالسل الزمنية ,والغرض من دراستيا ,والتعرف عمى مركبات
السمسمة الزمنية ,وتصنيفيا إلي مركبات ناشئة عن تغيرات منتظمة أو أخرى غير منتظمة ,وطرق
الكشف عنيا ,ومن ثم إلي عرض أشير النماذج الرياضية التي تربط ىذه المركبات معًا.
ال لمنيجية  Box & Jenkinsمن خالل تقديم مفاىيم عامة
ويتضمن ىذا الفصل شرحًا مفص ً
وأساسية ليذه المنيجية والتي سوف تساعدنا فيما بعد لمتعرف عمى ىذه المنيجية ,واستعراض
نماذجيا بشيء من االسياب متمثمة في نماذج االنحدار الذاتي ,ونماذج المتوسطات المتحركة,
والنماذج المختمطة ,ونماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاممية ,باإلضافة إلي مراحل
تطبيق ىذه المنيجية وذلك من خالل التعرف عمى النموذج وتقدير معالمو وتشخيصو ومن ثم مرحمة
التنبؤ ,وأخي ًار التعرف عمى معايير التقييم المستخدمة لممفاضمة بين نماذج .ARIMA
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1.1

ماىية السمسمة الزمنية:
تعددت تعاريف السمسمة الزمنية بحسب طبيعة الغرض من الدراسة وبحسب طبيعة

التخصص ,ومن أبرز التعريفات ما يمكن ذكره كاآلتي:
تعرف السمسمة الزمنية بأنيا " :قراءات قيم المتغير في عدة نقاط زمنية " ,يشترط في النقاط
الزمنية لمسمسمة أن تفصل بينيا فترات متساوية ,مثالً :يوم ,أو أسبوع ,أو شير ,أو ربع سنة ,أو
سنة ,أو خمس سنوات أو عشرة سنوات" (.)Gujarati, 1995
كما يمكن تعريفيا بأنيا " :متتابعة من القيم المشاىدة لظاىرة عشوائية مرتبة مع الزمن ( أو
مرتبة عمى المكان) " (بري.)2002 ,
وعرفت أيضاً عمى أنيا " :مجموعة من المشاىدات أو القياسات التي تأخذ عمى إحدى
الظواىر ( االقتصادية – االجتماعية – الطبية – الطبيعية ) عمى فترات زمنية متتابعة عادة ما تكون
متساوية في الطول " (شعراوي.)2005 ,
كما عرفيا  Baillyبأنيا " :عبارة عن توزيع ذو بعدين أحدىما الزمن " (.)Bailly, 1998
وعرفت أيضاً بأنيا " :سمسمة من األرقام والقيم المسجمة حسب الزمن كالسنين أو الفصول أو
األشير أو األيام ,أو أية وحدة زمنية ,فيي بذلك عبارة عن سجل تاريخي متتالي يتم إعداده لبناء
التوقعات المستقبمية" (البمداوي.)2004 ,
كما عرفت أيضًا بأنيا " :عبارة عن مجموعة مالحظات لمتغير ما ,عبر فترات زمنية "
(.)Monk, 1993
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ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج أن السمسمة الزمنية عبارة عن مجموعة من
المشاىدات عن ظاىرة ما خالل فترات زمني ة متتالية ,بحيث يتشكل لنا توزيع لو بعدين أوليما الزمن
الذي يمثل المتغير المستقل ,والبعد الثاني لمتوزيع يتمثل في قيم الظاىرة.
1.2

تطبيقات السالسل الزمنية:
تظير السالسل الزمنية في مجاالت شتى منيا (الجضعي )2006 ,و (النعيمي:)1997 ,

 1.2.2الطبيعة واليندسة :
يوجد العديد من األمثمة عمى السالسل الزمنية التي تحدث في جميع فروع العموم الطبيعية
مثل عموم البحار وعموم طبيعة األرض واألرصاد الجوية ,ومن أمثمة السالسل الزمنية في ىذه
المجاالت :إحصاءات المطر وسرعة الرياح ونشاط الشمس وفى مجال اليندسة يمكن استخدام
السالسل الزمنية لمتعبير عن التفاعالت الكيمائية والعمميات اليندسية المختمفة .
 1.2.1عمم االجتماع :
أصبحت تستخدم في إحصاءات الجريمة  ,ومعدالت االنتحار واالنحراف ,ومعدالت المواليد
ومعدالت الطالق ,إلى غير ذلك من االمثمة في عمم االجتماع والتي تعتبر السالسل الزمنية محور
صياغاتيا الرياضية .
 1.2.2الطب والصحة العامة :
ىنالك الكثير من االمثمة عمى استخدام السالسل الزمنية في المجاالت الطبية منيا إحصاءات
االمراض الوبائية ,واحصاءات التطعيم ,ورسم نبض القمب لممريض ,وغيرىا من االمثمة الكثير .
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 1.2.3االقتصاد :
يحمل االقتصاد الديناميكي التغيرات الحاصمة في مختمف األنشطة االقتصادية ,وانصبت
تطبيقاتيا االقتصادية في تتبع بعض الظواىر عبر الزمن مثل الدخل القومي ,والناتج اإلجمالي
المحمي ,والبطالة ,واإلنفاق ,وأسعار العمالت ,واالستثمار ونحو ذلك.
ويمكن القول إن السالسل الزمنية قابمة لمتطبيق في شتى الميادين طالما أن الزمن ىو المتغير
األول ,والظاىرة محل الدراسة التي يمكن التعبير عنيا كميًا ىي المتغير الثاني.
1.3

الغرض من دراسة السالسل الزمنية
والغرض من وراء دراسة السالسل الزمنية لظاهرة ما يمكن تلخيصه فيما يلى (الجضعي,

:)2006
 وصف الظاىرة محل الدراسة.
 تفسير سموك الظاىرة وتفاعميا وفقاً لمشاىداتيا عبر الزمن.
 التنبؤ بالظاىرة محل الدراسة لفترة زمنية قصيرة المدى أو بعيدة المدى.
 التحكم ,ويقصد بذلك معرفة أثر حدث معين في سموك السمسمة ,ومن ثم تطبيق تقنيات
متقدمة مثل نموذج التدخل ودالة التحويل.
مما تقدم يتبين أن اليدف الرئيسي وراء دراسة السالسل الزمنية ىو التنبؤ بسموك السمسمة في
المستقبل حيث أن لمتنبؤ دو ار كبي ار وفعاال في مواضيع كثيرة منيا :التخطيط وعمميات السيطرة والتي
تشمل تطبيقات متنوعة منيا :السيطرة عمى اإلنتاج ,وأنظمة الجرد ,والسيطرة النوعية ,والتخطيط
االقتصادي والتحميل االستثماري (.)AL-Neamy, 1997
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1.4

أنواع السالسل الزمنية :
وىي تختمف باختالف مدخل التقسيم ,والمداخل األربعة لتصنيف السالسل الزمنية ىي

(الجضعي:)2006 ,
 1.4.2السالسل المتصمة والسالسل المنفصمة:
وتتصف بعض السالسل بأن مشاىداتيا متصمة ( )Continuousكما ىو الحال في
الدراسات البيئية مثل تموث اليواء ,وارتفاع منسوب المياه...إلخ ,بينما تصنف السالسل في العموم
االجتماعية بأنيا منفصمة في الغالب ( ,)Discreteويطمق عمييا أيضًا اسم الوثابة ,ومن أمثمتيا
تتبع عدد المدارس عبر الزمن ,أو أعداد الجريمة ونحو ذلك.
 1.4.1السالسل الساكنة والسالسل غير الساكنة:
تتصف السمسمة الساكنة ( )Stationaryباستقرار المتوسط الحسابي ,وثبات التباين عبر
الزمن ,فإذا رافقيما استقرار في التغاير فعندىا توصف السمسمة بأنيا صارمة االستقرار ,ومن جية
أخرى تتصف السمسمة بأنيا غير ساكنة إذا افتقدت شرط استقرار المتوسط الحسابي أو شرط ثبات
التباين ,ويرجع ىذا إلى أسباب عدة منيا :وجود نزعة اتجاه ,أو آثار موسمية ,أو دورية ,أو تباين
كبير في المركبة العشوائية.
 1.4.2السالسل الحتمية والسالسل غير الحتمية:
السمسمة الحتمية ( )Deterministicىي التي يمكن التنبؤ باتجاه مشاىداتيا المستقبمية بشكل
يسير ,ومن أمثمتيا النمو السكاني ,بينما توصف السمسمة بأنيا غير حتمية ( )Stochasticإذا كانت
مشاىداتيا متذبذبة وغير متوقعة في بعض األحيان ,كأسعار العمالت والنفط واألسيم وغير ذلك من
الظواىر التي تحتمل الزيادة أو النقص عبر الزمن.
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 1.4.3السالسل األولية والسالسل المتقدمة:
تشمل السالسل األولية تحميل االتجاه بأنواعو ,والمتوسط المتحرك بأنواعو ,والتمييد األسي
بأنواعو ,ونموذج تحميل المركبات ,بينما يعد نموذج بوكس وجينكنز ()Box-Jenkins Models
من النماذج المتقدمة؛ فيو يتيح استخدام التحميل السبالبي ( )Causalوغير السبالبي ,كما أنو يتيح
تحميل سمسمة واحدة أو أكثر في آن واحد ,ىذا فضالً عن أنو يتميز بتقنيات متقدمة مثل دالة التحويل
ونموذج التدخل.
1.5

مركبات السمسة الزمنيةTime Series Components :
توجد عدة عوامل تؤثر في تطور أي متغير حسب الزمن ,أي تؤدى إلى زيادتو " دفعو إلى

أعمى" ,أو نقصانو "جذبو إلى أسفل" ,فعند التمثيل البياني لمسمسمة تبرز لنا أربع عناصر مركبة
لمسمسمة الزمنية وىي تفيد في تحديد سموكيا في الماضي والحاضر ,وتعتبر ىذه العناصر المكونة
لمسمسمة الزمنية والمؤثرة فييا في نفس الوقت ,وتتمثل ىذه المركبات في:
 1.5.2االتجاه العام Secular Trend
يعتبر في العادة أىم عناصر السمسمة الزمنية ,ويقصد بو الحركة المنتظمة لمسمسمة عبر فترة
زمنية طويمة نسبيًا ,وعادة ما يعتمد كعنصر وحيد في بناء التوقعات المستقبمية ,ويرمز لو بالرمز
(.)Vedrine, 1985( )T
كما يقصد بو ميل الظاىرة نحو الزيادة أو النقصان خالل فترة طويمة من الزمن ,وقد يكون
االتجاه العام تزايديًا ,إذا كانت قيمة الظاىرة تتزايد عبر الزمن ,كما قد يكون تناقصيًا إذا اتجيت قيمة
الظاىرة إلى النقصان ,وكذلك قد يأخذ االتجاه العام شكل الخط المستقيم أو شكل المنحنى ,ويعكس
االتجاه العام تأثير العوامل طويمة األجل عمى السمسمة الزمنية.
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ويقال أن االتجاه العام لمسمسمة الزمنية موجب إذا كان االتجاه نحو التزايد بمرور الزمن ,ويقال
أن االتجاه العام لمسمسمة سالب إذا اتجيت نحو التناقص بمرور الزمن ,وقد يكون االتجاه موجب في
جزئو األول وسالباً في جزئو الثاني ( في نياية الفترة الزمنية) ,ومن ثم يمكن تعريف االتجاه العام في
السمسمة بأنو التحركات الصاعدة أو اليابطة في مستوى السمسمة عمى المدى الطويل ويعرف عادة
بتغيرات المدى الطويل  ( long time variationsشعراوي )2005 ,و (البمداوي.)2004 ,
 1.5.1التغيرات الموسمية Seasonal Variations
تعد التغيرات الموسمية من أىم العوامل المؤثرة عمى السمسمة الزمنية وتحديداً الظواىر التي
يتم تسجيل مشاىداتيا بشكل فصمي أو شيري ,إذ ال تتأثر الظواىر التي تكون مشاىدتيا مسجمة
بشكل سنوي بيذا النوع من التغيرات (طعمو و حنوش .)2009 ,فكممة فصمية ال تعنى بالضرورة
فصول السنة ولكنيا تعنى أي تغير لو طبيعة دورية ,وتكون دوراتو المتكررة ذات مدة زمنية قصيرة
نسبياً ,وكثي اًر ما تكون التغيرات الفصمية نتيجة عوامل فصمية مثل العمميات التجارية ,ويشار إلييا
عادة بالرمز "( "Sأبو صالح.)2000 ,
1.5.2

التغيرات الدورية Cyclical Variations

تعرف التغيرات الدورية بأنيا " التحركات طويمة األمد التي تتكرر صعوداً ونزوالً عمى خط
االتجاه العام لمسمسمة الزمنية لظاىرة ما ,وىي تغيرات تشبو التغيرات الموسمية إال أنيا تتم في فترات
أطول نسبيًا من الفترات الموسمية ,وعادة يتراوح طول الفترة بين ثالث سنوات إلى عشر سنوات,
وبالتالي يصعب التعرف عمى التقمبات الدورية ومقاديرىا ألنيا تختمف اختالفاً كبي اًر من دورة ألخرى
سواء من حيث طول الفترة الزمنية لمدورة أو اتساع تقمباتيا ومداىا ويرمز ليا بالرمز "  ( "Cدليوم,
.)2009
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 1.5.3التغيرات غير المنتظمة Irregular Random Variations
تعرف التغيرات غير المنتظمة بأنيا " التغيرات التي ال يمكن التحكم بيا والسيطرة عمييا ,ويعد
ىذا النوع من التغيرات أبسط العوامل المؤثرة عمى السمسمة الزمنية ,كونيا أخطاء قد تحدث نتيجة
تغيرات عرضية طفيفة ال يمكن التحكم في أسباب حدوثيا ,ويرمز ليا بالرمز "( "Iأبو راضي,
0)2009
إن المقصود بالعشوائية ,التغيرات التي تحدث في قيم السمسمة الزمنية والتي تكون نتيجة
الصدفة وفي ىذه الحالة ال يمكن التنبؤ بيا أو تحديدىا والتي تكون ناتجة من حوادث مثل (الحروب
والزالزل ... ,الخ) ,وتحدث التغيرات ألسباب ال يمكن التنبؤ بيا بشكل دقيق ( Box-Jenkins,
.) 1976
إن التعرف عمى ىذه المركبات وتقديرىا أحد أىداف دراسة السمسمة الزمنية ,وذلك ألن معرفة
االتجاه العام مثالً يساعدنا في التخطيط طويل األجل ,وتنبؤ ما قد يحدث في المستقبل ,أما معرفة
التغيرات الموسمية أو الدورية فإنو يفيدنا في التخطيط قصير األجل.
ولتوضيح مركبات السمسمة الزمنية لظاىرة ما أنظر الشكل ( )201التالي:
شكل رقم ( :)1.2تمثيل مركبات السمسمة الزمنية
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1.6

الكشف عن مركبات السالسل الزمنية
يمكن كشف وجود مركبات السالسل الزمنية عن طريق تحميل المعمومات بيانيًا ,فيتمثل

االتجاه العام في تمك المركبة التي تدفع بمنحنى تطور السمسمة عبر الزمن إلى األعمى (ميل موجب)
أو إلى األسفل (ميل سالب) ,بينما تنعكس المركبة الدورية في الشكل البياني عمى ىيئة قمم أو
ا نخفاضات بشكل منتظم يسمح لنا بتحديد فترة حدوث ىذه الظاىرة ,وأما المتغيرة العشوائية تتمثل في
التذبذب الحاصل عمى مستوى السمسمة ,أما المتغيرة الفصمية تتضح من خالل االنتظام الموجود في
تسجيل قيمة عمى الفصل األخير لكل سنة ,أو انخفاض في كل بداية سنة جديدة ,والى جانب
التحميل البياني يوجد عدة اختبارات إحصائية لمكشف عن ىذه المركبات سنتطرق لبعض منيا
(زرمان.)2015 ,
 1.6.2اختبار دانيال  Daniel’s Testلكشف مركبة االتجاه العام
يعتبر ىذا االختبار أقوى بكثير من االختبار البياني ,وىو يعتمد عمى معامل االرتباط
لسبيرمان ,وذلك

والزمني

بقياس االرتباط الخطي بين ترتيبين :التصاعدي ) (

ويعرف معامل االرتباط بال ال ال الال:
∑
(

)

حيث
-

)̅

() ̅
)̅

(

(
∑

)

∑
) (

تمثل الفرق بين الترتيب التصاعدي والزمني أي )

.,

وتكون فرضيات االختبار كالتالي:
 -الفرض العدمي

 :ال يوجد اتجاه عام (السمسمة عشوائية).

 -الفرض البديل

 :يوجد اتجاه عام (السمسمة غير عشوائية).
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(
) (

√
(

و

أما قرار رفض الفرض العدمي فيكون بعد ايجاد معامل االرتباط
( ,

 في حالة العينات الصغيرة ) في حالة العينات الكبيرة )حيث

| |

( ,
و

,

 ,وحساب حجم العينة كما يمي:

| |

√

وتعتبر مركبة االتجاه العام من أىم المركبات التي تتكون منيا السمسمة الزمنية ,وذلك ألنيا
تستخدم في عمميات التنبؤ بقيم الظاىرة لمفترات الزمنية المستقبمية ,ويمكن تقدير ىذه المركبة بعدة
طرق منيا التمييد باليد ,طريقة األوساط المتحركة لمتخمص من الذبذبات الموسمية ,حتى يتجمى
بوضوح االتجاه العام لمظاىرة محل الدراسة ,كما يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى.
 1.6.1اختبار  Kruskall-Wallisلكشف المركبة الفصمية
يختبر نفس الفرضيات بواسطة العالقة المعطاة التالية:
2

)

(



(

)

∑

)

(

حيث:
-

تمثل مجموع رتب المشاىدات المقابمة ل ال ال .i

-

تمثل عدد المشاىدات المقابمة ل ال ال .i

-

الدورة ,حيث تساوي  4في المشاىدات الفصمية ,و 12في المشاىدات الشيرية.

وىكذا إذا كان
القرار :نرفض

أكبر من  5والفرض العدمي صحيح فإنو يمكن أن )
إذا كان )

2

(



.
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2

(



.

إال أن ىذا االختبار تكون نتائجو صحيحة إال بعد إزاحة مركبة االتجاه العام من السمسمة قبل محاولة
الكشف عن المركبة الفصمية.
1.7

النماذج المختمفة لمسالسل الزمنية
بعد تحديد مكونات السمسمة الزمنية يمكن كتابتيا من الشكل التالي

ولكي نستطيع إجراء تحميل السالسل الزمنية إلى مركباتيا يجب أن يكون لدينا نموذج رياضي
يمثل السمسمة المعطاة ,وىذا يعنى أن نح دد العالقة بين مكونات السمسمة الزمنية في حد ذاتيا ,ومن
أبرز النماذج الرياضية التي تصف السمسمة الزمنية ما يمى (عوض وعزام.)2002 ,
 1.7.2النموذج الضربي ( الجدائي)
يفترض أن قيمة السمسمة

تساوى حاصل ضرب المركبات أي أن

ومن الواضح من ىذا النموذج أنو يمكن الحصول عمى تقدير واحد أو أكثر من ىذه المركبات
بعزل (أو حذف) بقيمة المركبات فمثالً:

ويستعمل ىذا النموذج غالبًا في الحاالت التي تكون فيو المركبات  S,C,Iمعطاة أو مطموبة عمى
صورة نسب مئوية وذلك من أجل أن تكون وحدات قياس  Tىي نفس وحدات قياس .Y
ومن صفات النموذج أنو يستخدم في الحاالت التي يمكن أن نفرض فييا أن المركبات األربع
تؤثر في بعضيا البعض عمى الرغم من أن مصادر حدوثيا قد تكون مختمفة.
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 1.7.1النموذج الجمعي (التجميعي)
يفترض أن قيمة السمسمة

ىي عبارة عن مجموع المركبات أي أن

ويستعمل ىذا النموذج إذا فرضنا أن وحدة قياس جميع المركبات متشابية وتشابو وحدة قياس
المشاىدة  ,Yويحدث ذلك أيضًا عندما نعرف أو نريد أن نقدر قيم المركبات ال نسبيا وال أرقاميا
القياسية.
وعند استعمال ىذا النموذج يجب أن يكون باإلمكان فرض أن جميع المركبات مستقمة عن
بعضيا البعض ,بمعنى أن حدوث إحداىا ال يؤثر في حدوث المركبات األخرى.
وفي ىذا النموذج يجب أن يكون مجموع قيم المركبة الفصمية عمى مدار سنة مساويًا صفر.
 1.7.2النموذج المختمط
ىذا النموذج مزيج من النموذجين الضربي والجمعي ,قد تكون لدينا في بعض الحاالت مبررات
لكون بعض المركبات مستقمة بعضيا عن بعضيا اآلخر في نفس الوقت الذي تكون فيو مركبات
أخرى مؤثرة عمى غيرىا ,وفي مثل ىذه الحالة نستخدم مزيجًا من النموذجين الجمعي والضربي معًا,
فمثالً النموذج

بفرض أن االتجاه  Tيؤثر عمى بقية المركبات بينما ىناك تفاعل بين مركبتي الفصل والدورة,
أي أنيما تؤثران عمى بعضيما البعض.
وأما النموذج
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فيو يفرض أن مركبات االتجاه والدورة تؤثر في بعضيا البعض ولكنيا ال تتأثر بمركبة
الفصل.
ويمكن معرفة طبيعة النموذج من خالل:
 األسموب البياني وذلك بمالحظة تمثيميا البياني ,حيث تكون مركبات السمسمة الزمنية تجميعية
لما تنحصر ذبذباتيا بين خطين متوازيين ,أي اليزات ثابتة الشدة ,بينما يكون عناصر
السمسمة ضربيو لما تكون ذبذباتيا غير ثابتة الشدة ,وتقع بين خطين منفرجين.
والشكل ( )2.2يوضح الصيغة التجميعية والضربية لمركبات السمسمة الزمنية.
شكل رقم ( :)2.2تمثيل الصيغة التجميعية والضربية لمركبات السمسمة الزمنية عمى التوالي

 حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ,فإذا كان ىذين اآلخرين ثابتين عبر وحدة
الزمن ,فإن السمسمة تشكل نموذجاً تجميعياً ,وفي حالة العكس نقول أنيا تشكل نموذجًا
ال
ضربياً ,وعند إحراء تعديالت عمى النموذج الضربي نحصل عمى نموذج تجميعي مث ً
بإدخال الموغاريتم.
وفي حالة الشك ,نمجأ إلى حساب معادلة انحدار االنحراف المعياري لمفترات  tكما يمي:
σ
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ثم دراسة ميل المستقيم ( ):
 فإذا كانت القيمة (ميل المستقيم) أقل من  0005نختار النموذج الجمعي. إذا كانت القيمة (ميل المستقيم) أكبر من  0010نختار النموذج الضربي. أما إذا كانت القيمة (ميل المستقيم) محصورة بين  0005و  0010فإننا نأخذ النموذجينونختار من بينيما النموذج ذو التشتت األقل (زرمان0)2015 ,
1.8

مفاىيم عامة وأساسية لمنيجية Box & Jenkins
تعتبالالر نمالالاذج بالالوكس-جنكنالالز مالالن األسالالاليب اإلحصالالائية الميمالالة لتحميالالل السمسالالمة الزمنيالالة ,حيالالث

تسالتخدم ىالذه النمالاذج لتمثيالالل سمسالمة زمنيالة تمثالل ظالالاىرة معينالة وفالي التنبالؤ بقالاليم الظالاىرة فالي المسالالتقبل,
وليالالا تطبيقالالات كثيالرة فالالي كافالالة المجالالاالت أىميالالا االقتصالالادية والزراعيالالة واألرصالالاد الجالالوي وغيرىالا ,وقبالالل
التطرق إلى النمالاذج البالد أن ُنعالرج عمالى بعالض المفالاىيم المرتبطالة بمثالل ىالذا النالوع مالن النمالاذج ,والتالي
سوف تساعدنا فيما بعد لمتعرف عمى ىذه المنيجية.
 1.8.2االستقرارية أو السكون Stationary
يعتمد نموذج

عمى شرط أساسي يجب التأكد من توافره في البيانات الخاصة

بالسمسمة الزمنية محل الدراسة وىو شرط السكون ,بمعنى أن تكون السمسمة متوازنة وال تتغير
خصائصيا عبر الزمن  ,وأن التغاير بين فترتين زمنيتين يعتمد عمى المسافة أو ما يسمى درجة
االبطاء  Lagبين فترتين زمنيتين وليس عمى الوقت الزمني الحقيقي الذي حسب عندىا االرتباط,
وىذا يعني أنو بافتراض تقسيم السمسمة إلى مجموعة فترات زمنية فإن متوسطات وتباينات قيم
السمسمة لمفترات المختمفة تكون متساوية ,واذا ما كان ىناك ارتباط بين قيم السمسمة المتتابعة فإنو
يكون نفسو في جميع الفترات فال يزيد وال ينقص مثالً باختالف الفترة الزمنية (المحيسن ,وآخرون,
.)2005
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ويقصد باالستق اررية من الناحية االحصائية بأن يكون الوسط الحسابي والتباين لمسمسمة
الزمنية ثابتين ,وىي الخطوة األولى في تحميل نماذج .Box & Jenkins
لذلك يفرق العمماء بين نوعين من السكون ىما السكون الضعيف والسكون التام (شعراوي,
.)2005
 السكون التام Strictly Stationary
* ساكنة سكونًا تامًا أو مؤكدًا إذا كانت دالة

يقال أن السمسمة الزمنية +
التوزيع المشتركة لممتغيرات )
)

( ىي نفسيا دالة التوزيع المشتركة لممتغيرات

( ألي فجوة زمنية ,

أي أن دالة التوزيع المشتركة لممتغيرات

ليا ال تتأثر باإلزاحة (.)Brockwell and Davis,1996
 السكون الضعيف Weak Stationary
* ساكنة سكونًا ضعيفاً عند تحقق

وتكون السمسمة الزمنية +
الشروط اآلتية (: (Priestley, 1981

 أن يكون الوسط الحسابي كمية ثابتة ال تعتمد عمى الزمن. -أن يكون التباين كمية ثابتة ال تعتمد عمى الزمن.

) ( .
.

) (

 أن يكون التباين المشترك (التغاير) ال يعتمد عمى الزمن ,وانما يعتمد عمى الفرق ( فترةاإلبطاء) بين الزمنين .Lag Time
()

)

(

)

(

ونظ ًار لصعوبة تحقق شروط السكون التام ,فإننا في مجال االحصاء ال نشترط عادة أن تكون
السمسمة الزمنية مؤكدة السكون ,ولكن نكتفى فقط بالسكون الضعيف (.)Matroushi, 2011
31

ويمكن التعرف عمى كون السمسمة مستقرة أو غير مستقرة من خالل الرسم البياني لمظاىرة
المدروسة أو من خالل مشاىدة دالة االرتباط الذاتي  ACFودالة االرتباط الذاتي الجزئي ,PACF
إذ ال تقترب قيميا من الصفر بعد االزاحة الثانية والثالثة ,بل تبقى قيميا كبيرة لعدد من اإلزاحات,
ويرجع عدم استقرار السالسل الزمنية ألحد األسباب التالية:
 وجود اتجاه عام. وجود تقمبات موسمية. عدم استقرار التباين والوسط الحسابي.ولكي يمكن وصف السمسمة الزمنية محل الدراسة بالسكون ال بد أن يتسم كل من المتوسط
والتباين بالثبات ,ويقصد بثبات المتوسط :أال تعبر السمسمة الزمنية عن اتجاه عام مع الزمن ,وتعد
طريقة الفروق من أشير الطرق إلزالة االتجاه العام والحصول عمى سمسمة زمنية مستقرة ,أما ثبات
التباين فيقصد بو أال يكون التباين متزايداً أو متناقصاً مع الزمن وتعتبر التحويمة الموغاريتمية وتحويمة
الجذر التربيعي ىي أكثر التحويالت استخدامًا لتثبيت التباين ( سميمان.)2003 ,
بافتراض أن

تمثل بيانات السمسمة الزمنية األصمية وأن

تمثل بيانات السمسمة الزمنية

المحسوبة ,بعد أخذ الفرق األول تكون معادلة أخذ الفرق األول كما يأتي:

)
حيث أن:
 :المشاىدات في الزمن ( tلمسمسمة الزمنية غير المستقرة).
 :المشاىدات في الزمن ( tمعامل التأخير) .Backward Shift Operator
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(

وأن )

(

.

أما الفروق من الرتبة الثانية فتكون كما يأتي:

(

)
)

(

أما إذا كانت  dعدداً من الفروق لمسمسمة الزمنية األصمية فإن معادلتيا تكون كاآلتي:
)
وتصبح السمسمة الزمنية

(

مستقرة ,حيث أن

أي أن  dيمثل أقل األرقام الضرورية لمفروق الالزمة لمحصول عمى سمسمة زمنية مستقرة في
المتوسط (محمد ,)2013 ,وأغمب األحيان تكون قيمتيا مساوية  ,d=1,2ويمكن اجراء أكثر من فرق
ولكن عادة يكون الفرق األول أو الثاني كافيًا (.)Anderson, 1971; Spyros et al.,1983
ىناك العديد من االختبارات اإلحصائية المستخدمة الختبار االستق اررية ,نذكر منيا اختبار
 Dickey and Fullerواختبار  Phillips and Perronواختبار  KPSSواختبار HEGY
وسوف نكتفي بعرض االختبارين الذين تم استخداميما بالجانب التطبيقي.


اختبار  Dickey and Fullerالبسيط ((Dickey and Fuller, 1979) )D.F

يعتمد عمى ثالث معادالت بسيطة تفترض وجود عممية عشوائية

()Stochastic Process

من نمط انحدار ذاتي من المرتبة األولى ( AR)1ىذه المعادالت ىي (نقار
)
)
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والعواد:)2011,

)
حيث أن:
 :معامل الفروق األولى,

أي:

 :عممية الضجة البيضاء .White Noise Process
 :حمثل الحذ الثابج,
الفرضية التي نختبرىا
)

(

حمثل االحجاي الزمىً0
(وجود جذر وحدة أي عدم استقرار) تُقارن إحصائية االختبار

مع القيم النظرية التي وضعيا ديكي – فوالر في جدول.
إن اختبار ديكي – فوالر البسيط يقتصر عمى نماذج انحدار ذاتي من المرتبة

األولى (،AR)1

وقد قام ديكي – فوالر بتوسيع االختبار إلى عمميات االنحدار الذاتي من مرتبة أكبر من (.)1
 اختبار ديكي – فوالر الموسع (Augmented Dickey-Fuller Test )ADF
يعتبر اختبار جذور الوحدة لديكي – فوالر الموسع ( )Dickey and Fuller,1981( )ADFمن
بين االختبارات القوية لمكشف عن استقرار السمسمة الزمنية ,وتوزيع اختبار ديكي فوالر الموسع مبني
عمى االفتراضات أن حد الخطأ مستقل إحصائيا ويتضمن ثبات التباين ,لذلك عند استخدام اختبار
ديكي فوالر يجب ان نتأكد أن حد الخطأ غير مرتبط وأنو يتضمن تباين ثابت (الصوص.)2014 ,
يسمح ىذا االختبار بتبيان ما إذا كانت السمسمة مستقرة أم غير مستقرة ,والبد من معالجة كل سمسمة
غير مستقرة ,وذلك بأخذ الفروق لمعالجة
الدرجة

إذا كانت غير مستقرة ,حيث تؤخذ بصيغة الفروق من

لجعميا مستقرة ,وبذلك نقول عن السمسمة أنيا متكاممة ( )Integratedمن الدرجة .

من أجل اختبار ( )ADFيتم التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى لمنماذج الثالثة التالية بالنسبة
لكل متغير عمى حدة:
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النموذج األول( :بدون حد ثابت واتجاه زمني)

∑

)

النموذج الثاني( :بدون اتجاه زمني)

∑

)

النموذج الثالث( :مع حد ثابت واتجاه زمني)

∑

)

حيث :
 :عممية الضجة البيضاء .White Noise Process
يقوم اختبار  ADFعمى الفرضيتين التاليتين:
(وجود جذر وحدة أي عدم استقرار)
(عدم وجود جذر وحدة أي استقرار)
عندما تكون (

) مقبولة إحصائيا فان ذلك يدل عمى عدم االستقرار وأن البيانات تعاني من

الجذر األحادي ,وقد درس ديكي – فوالر التوزيع االحصائي لممقدر
ال لمقيم الحرجة
المحاكاة لال ( )Monte - Carloوأعدا جدو ً
المحسوبة ,حيث:
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̂ أي

وىذا باستخدام طريقة
ليتم مقارنتيا مع

̂
̂̂
يتم رفض الفرضية العدمية إذا كانت اإلحصائية المحسوبة أكبر من أو تساوي القيمة الجدولية ,أي
إذا كانت

أي عدم قبول الفرضية العدمية

أما إذا كانت

وبالتالي السمسمة الزمنية مستقرة.
 ,وفي ىذه الحالة يوجد جذور

فيذا يعني قبول الفرضية العدمية

وحدة وبالتالي السمسمة غير مستقرة.
 اختبار فيميب وبيرون ()Phillips and Perron Test
يسمح اختبار ( )Phillips and Perron,1988بتجاوز مشكمتي االرتباط الذاتي لمبواقي
وعدم ثبات التباين لمخطأ العشوائي التي يعاني منيا اختبار ديكي فوالر العادي ,ويجرى ىذا االختبار
في أربعة مراحل:
 .1التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى لمنماذج الثالثة القاعدية الختبار ديكي فوالر
وحساب اإلحصائيات المرافقة.
 .2تقدير التباين المسمى بالقصير األجل
 .3تقدير المعامل المصحح

 ,حيث يمثل

∑

الباقي المقدر.

المسمى بالتباين طويل األجل ,والمستخرج من ىيكمة التباينات

المشتركة لبواقي النماذج السابقة ,حيث:
∑ /

.

∑

من أجل تقدير ىذا التباين

∑

الطويل األجل ,من الضروري تعريف عدد التأخي ارت المقدرة بداللة عدد المشاىدات الكمية .
 .4حساب احصائية فيميب وبيرون (
مع:

̂

̂ ̂)

):

(
√

)

̂(
̂̂

( الذي يساوي الواحد – في حال التقاربية -إذا كان
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√
يمثل تشويشًا أبيضًا.

ثم يتم مقارنة ىذه االحصائية مع القيم الحرجة ).(MacKinnon, 1991
 1.8.1دالة االرتباط الذاتي Autocorrelation function- ACF
تقيس دالة االرتباط الذاتي درجة االرتباط الخطي بين المتغيرات التي تقع عمالى نفالس السمسالمة أو
العمميالالة العشالوائية مالالن خالالالل مالالا يسالالمى بمعامالالل االرتبالالاط الالالذاتي (

) ,كثيال اًر مالالا يسالالتخدم رسالالم ACF

كالالأداة تشخيصالالية أوليالالة الختبالالار سالالكون السمسالالمة فالالي العمالالل التطبيقالالي ,لمتعالالرف عمالالى النمالالوذج المبالالدئي
المالئم لمسمسمة ,وىناك العديد من األشكال المشيورة ليذه الدالة يمكن عرضيا فالي الشالكل التوضاليحي
رقال الالم ( ,)2.3حيال الالث نالحال الالظ مال الالن الشال الالكل ( )2.3aأن دالال الالة  ACFتتنال الالاقص بشال الالكل بطال الاليء مال الالا يسال الالمى
( )Hyperbolicallyنح الالو الص الالفر وأني الالا تحت الالاج لوق الالت طوي الالل لموص الالول إل الالي الص الالفر  ,بينم الالا الش الالكل
( )2.3bنالحالظ أنيالالا تتنالاقص بسالالرعة بشالكل أسالالي ( )Exponentiallyحيالث مالالن ىالذه النمالالاذج نمالالاذج
عمميات ) (

(نماذج االنحالدار الالذاتي مالن الرتبالة األولالى) والتالي يمكالن التعبيالر عالن دالالة االرتبالاط

الذاتي ليا بالصيغة التالية

) ( وىذا يعني أن السمسمة تتذكر كل شيء فالي الماضالي أي أن

ليالالا ذاكالالرة ال نيائيالالة ولكالالن ىالالذه الالالذاكرة تتن الالاقص فالالي شالالكل أسالالي بزيالالادة عمالالر المشالالاىدات أي بزيالالادة
الفجوات الزمنية  ,kويعتمد تناقص الدالة ) ( برتابة – ببطء أو بسالرعة تبعالًا لقيمالة

 -فالي صالورة

أسية ,بينما الشكل ( )2.3cنالحظ التناقص يأخذ شكل موجات تحاكي دالالة الجيالب وذلالك بسالبب قيمالة
السالالالبة التالالي يعتمالالد عمييالالا ىالالذا التنالالاقص مالالن حيالالث الالالبطء أو السالالرعة لموصالالول الالالي الصالالفر ,وأخي ال اًر
الاء عمالالى دالالالة االرتبالالاط الالالذاتي ليالالذه
الشالالكل ( )2.3dتنقطالالع فجالالأة بعالالد الفجالالوة الزمنيالالة الثانيالالة وذلالالك بنال ً
العمميالالات مثالالل نمالالاذج ) (

(نمالالاذج المتوسالالطات المتحركالالة مالالن الدرجالالة الثانيالالة) التالالي تتميالالز بالالأن

مقدار ذاكرتيا يساوي  , 2ويمكن مالحظة ذلك مالن خالالل النظالر إلالى دالالة االرتبالاط الالذاتي مالن خالالل
صيغتيا العامة التالية (شعراوي:)2005 ,
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)

(
) (
{

كل ىذه األشكال توضيحية ألشير دوال االرتباط الذاتي (الصوص.)2014 ,
شكل ( :)1.3بعض أشكال دوال االرتباط الذاتي

 1.8.2دالة االرتباط الذاتي الجزئي

)Partial Autocorrelation function (PACF

تقيس دالة االرتباط الذاتي الجزئي  PACFاالرتباط بين القيم المتتالية لمتغير ما خالل فترتين
مع ثبات الفترات األخرى ,ويرمز ليا بالرمز
إلي االرتباط بينيما مع استبعاد قيم

 ,فمعامل االرتباط الجزئي بين

األخرى التي تقع بين الفترتين

و

يشير

(محمد.)2013 ,

ويمكن صياغة الم عادلة الرياضية لمعامل االرتباط الذاتي الجزئي من معامل االرتباط الذاتي كما يمي
(بري:)2002 ,
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|

|

|

|

|

|

|

|

 1.8.3الصدمات العشوائية Chocs-Alia
ىي عبارة عن متتالية لمتغيرات عشوائية ليا نفس التوزيع وىي مستقمة تبادليًا ,وىذه
الصدمات العشوائية عبارة عن نموذج مستقر حيث أن (بري:)2002 ,

)

(

) (

-

) (

-

 1.8.4معامالت التحويل Turning Operator
تتمثل ىذه المعامالت في ( بري:)2002 ,
 -1عامل اال زاحة الخمفي Back shift Operator
ويرمز لو بالرمز

ولو الخواص التالية:
))

)

( (

(

-

 -2عامل اال زاحة األمامي Foreward shift Operator
ويرمز لو بالرمز

.

ويعرف كالتالي:

 -3عامل التفريق Difference Operator

ويرمز لو بالرمز

ويعرف كالتالي) :

.

(
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 -4عامل التجميع Sum Operator
ويرمز لو بالرمز

ويعرف كالتالي:

)

(

.

 1.20نماذج Box & Jenkins
تزايد االىتمام بالتنبؤ بالسالسل الزمنية ,وذلك باستخدام قيم المتغير الحالية والماضية في
األجل القصير ,حيث تقدم التنبؤات في تقارير لصانعي الق اررات لمنظر في استخداميا بالشكل
المناسب ,وقد ظيرت أساليب كثيرة لمتنبؤ بيذه السالسل ,ومن بين ىذه الطرق نماذج االنحدار
الذاتي والمتوسطات المتحركة ,وتم صياغة ىذه النماذج من قبل  Box & Jenkinsعام  1970لذا
تسمى منيجية  ,Box & Jenkinsوفيما يمي عرض ليذه النماذج ( Hanke & Wichern,
:)2005
 1.20.2نماذج االنحدار الذاتي )Autoregression Models (AR
يقال أن بيانات سمسمة زمنية ما تتولد من سياق أو عممية انحدار ذاتي من الدرجة األولى
 First- Order Autoregression Processإذا أمكن التعبير عن المشاىدة الحالية لمسمسمة كدالة
خطية في المشاىدة السابقة ليا ,باإلضافة إلى المتغير العشوائي ,كما أنيا من الممكن أن تكون من
الدرجة الثانية إذا أمكن التعبير عن المشاىدة الحالية لمسمسمة كدالة خطية في المشاىدتين السابقتين
ليا ,باإلضافة إلى المتغير العشوائي ,وىكذا ,كما يمي:
 نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة األولى ) (

 نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة الثانية ) (

 نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة

) (
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حيث أن:
 :متغير تابع ,يعبر عن قيمة  yعند الزمن .t
 :الحد الثابت.
 :قيم المتغير التابع عند الفترات الزمنية

.

 :معالم النموذج المقدرة.
 :الخطأ العشوائي عند الزمن  tوالذي لم تفسره متغيرات النموذج.
( بالخصائص التالية:

يتميز نموذج االنحدار الذاتي )

 دالة االرتباط الذاتي البسيطة في حالة االستقرار تبقى مستمرة في التناقص.
 فقط  pاألوائل من معامالت بيان االرتباط الذاتي الجزئي تختمف معنوياً عن الصفر.
 1.20.1نماذج المتوسطات المتحركة )

( Moving Average Models

ىي نماذج يتم التعبير فييا عن المشاىدة الحالية ,كدالة خطية في التغير العشوائي الحالي
والتغير العشوائي السابق

 ,وذلك عندما نكون بصدد نموذج متوسطات متحركة من الدرجة

األولى ,ويضاف التغير العشوائي

في حالة نموذج متوسطات متحركة من الدرجة الثانية,

وىكذا ,كما يمي (إسماعيل:)2009 ,
 نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة األولى ) (

 نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة الثانية ) (
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 نموذج المتوسطات المتحركة من الدرجة

) (

حيث أن:
 :متغير تابع ,يعبر عن قيمة  yعند الزمن .t
 :متوسط المتغير التابع ( yالحد الثابت).
 :معالم النموذج المقدرة.
 :األخطاء في الفترات الزمنية السابقة لمزمن .t
 :الخطأ العشوائي عند الزمن  tوالذي لم تفسره متغيرات النموذج.
فقط المعامالت ) ( األولى ىي تختمف

في دالة االرتباط الذاتي العادي لمنموذج ) (
جوىريًا عن الصفر.

يتميز بيان االرتباط الذاتي الجزئي بانخفاض أسي لممتأخرات.
1.20.2

النماذج المختمطة ( انحدار ذاتي ومتوسطات متحركة )

)
إليجاد نموذج

( Mixed Autoregression Moving Average Models
يتم دمج النموذجين السابقين ) (

 النموذج من الدرجة األولى )

 النموذج من الدرجة

)

و) (

(

()Bruce & Richard, 1987

(
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مركب يحتوى عمى خصائص نموذج االنحدار الذاتي

وىنا تجدر االشارة أن نموذج

ونموذج المتوسط المتحرك ,لذلك يتصف برتبتين واحدة لالنحدار الذاتي ) ( واألخرى لممتوسط
المتحرك ) ( ويكتب عمى النحو التالي )
يتميز النموذج )

(محمود.)2013 ,

(

بالخصائص التالية:

(

 دالة االرتباط الذاتي البسيطة ال تنعدم وتبقى مستمرة في التناقص.
 دالة االرتباط الذاتي الجزئية ال تنعدم وتبقى مستمرة في التناقص.
إن نماذج

التي تعطي كفاية في تقدير عدد كبير من المعممات وكذلك تحقق شرط

االستق اررية وقابمية االنعكاس و

| أي أن الجذور تقع خارج دائرة الوحدة ليذا تكون

|

مستقرة ,واذا وقع الجذر داخل دائرة الوحدة فإن النموذج يكون غير مستقر ,وبأخذ الفروق المناسبة
ليصبح مستق اًر فيطمق عمييا نماذج
نموذج

(.)Reinert , 2002

حالة خاصة من نماذج

عندما تكون الفروق تساوى صفر أي

بمعنى توجد استق اررية بالمتوسط (العاني.)2005 ,
 1.20.3نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاممية
)

( Autoregression Integrated Moving Average Models
أكثر نماذج السالسل الزمنية استخداماً ,وتتكون ىذه النماذج من

تعد نماذج

مركبتين ىما االنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة باإلضافة إلي الفروق ( )Differenceالتي
تتطمبيا السمسمة من أجل أن تكون مستقرة ( )Stationaryويرمز ليا بالرمز ( )Iوىو رمز التكامل,
وبذلك يتحول نموذج )

(

إلى نموذج )

الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل حيث أن :
 : pتشير إلى درجة االنحدار الذاتي.
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(

ويسمى نموذج االنحدار

 : dتشير إلى عدد الفروق الالزمة الستقرار السمسمة الزمنية (رتبة التكامل).
 : qتشير إلى درجة المتوسطات المتحركة.
ويعتبر نموذج

من أكثر النماذج ذات المتغير الواحد شيوعاً في التنبؤ بقيم

المتغيرات االقتصادية مثل أسعار بعض السمع والتضخم والمنتجات وغيرىا ; (Meyler et al.,1998
) Ansari & Ahmed, 2001: Fkiring & Al-Turk, 1991كما أنو يستخدم في بالمتغيرات
غير االقتصادية مثل تطور بعض األمراض عبر الزمن (.)Purohit et al.,1998
 1.22مراحل تطبيق منيجية Box & Jenkins
يعد أسموب التحميل الحديث لمسالسل الزمنية الذي قدمو العالمان  Box & Jenkinsفي
كتابيما الصادر عام  1970أحد األدوات اإلحصائية التي يمكن االعتماد عمييا في تحميل السالسل
الزمنية ,وىو أسموب يختمف عن العديد من أساليب التنبؤ األخرى ,حيث يتميز ىذا األسموب بما يمي
(شعراوي.)2005 ,
 أنو نظام نمذجة وتنبؤ منظم وشامل وموثوق بو ,ويعني ىذا أنو يقدم حموالً شاممة لجميع
مراحل تحميل السالسل الزمنية بدءًا من اختيار النموذج المبدئي المالئم ومرو اًر بتقدير معالم
انتياء بالتنبؤ بالمشاىدات المستقبمية.
ىذا النموذج وتشخيصو و ً
 أنو ال يفترض االستقالل بين مشاىدات السمسمة بل يستغل أنماط االرتباط الكامنة في
البيانات من خالل نماذج

التي تتميز بقوتيا وقدرتيا عمى عكس أنماط الكثير من

السالسل الزمنية التي نصادفيا في التطبيقات العممية ,ويؤدي ذلك في النياية إلي تنبؤات
موثوق بيا ومتسقة احصائيًا.
 أنو يعطي تنبؤات أدق من تمك التي نحصل عمييا باستخدام أي أسموب آخر خاصة إذا
توافرت البيانات الكافية لتغطيتيا.
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 أنيا تعطي فترات ثقة مالئمة لممشاىدات المستقبمية لمبيانات الموسمية وغير الموسمية بينما
تفشل طرق أخرى في ذلك.
 واقعية االفتراضات التي يعتمد عمييا (سميمان.)2003 ,
تعتبر طريقة  Box & Jenkinsمنيجية وليست وسيمة من أجل القيام بعممية التنبؤ بيدف
اختيار النموذج الموافق واألمثل لممعطيات ,وذلك من أجل التمثيل والعرض الجيد لمظاىرة المدروسة,
ويتم بناء نموذج لمتنبؤ وفق المراحل األربعة التالية ,ونستعرض اآلن ىذه المراحل بشيء من
اإلسياب.
 1.22.2التعرف عمى النموذج Identification Model
تعتبر مرحمة التعرف أىم وأصعب مرحمة في تحميل  ,Box & Jenkinsفهً حسمح بخحذٌذ
الىمىرج المالئم مه ضمه الىمارج )

 ,أي ححذٌذ المعلماث )

(

( ,وىي

درجات االنحدار الذاتي ,عدد الفروق المطبقة الرجاع السمسمة مستقرة ,ودرجات المتوسطات
المتحركة عمى الترتيب (محمد.)2012 ,
 تحديد رتبة
عادة يتم اختبار عدد مرات الفروق األولى باالستعانة بالتمثيل البياني لمسمسمة الزمنية ,فإذا
كانت تزيد مع الزمن أو ذات اتجاه قوي فيجب حساب الفروق األولية ,واذا كان يزيد مع الزمن فيجب
حساب الفروق األولى ليذا الفرق ,ثم نرجع إلى شكل االرتباط لمسمسمة الجديدة ,وكمما كانت قيميا
تقترب من الصفر بزيادة عدد فترات االبطاء الزمني فنقول أن السمسمة الزمنية مستقرة.
 تحديد رتبتي

(طعمو)Hanke & Reitsch, 1995; 2012 ,
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إن األداتين المستخدمتين لتحديد النموذج ودرجتو ىما دالتي االرتباط الذاتي  ACFواالرتباط
الذاتي الجزئي  ,PACFومن ثم يتم مطابقة معامالت االرتباط الذاتي والجزئي مع السموك النظري
لدالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي فإذا كان:
 بيان دالة االرتباط الذاتي ينقطع بعد االزاحة  ,وبيان دالة االرتباط الذاتي الجزئي تتناقصتدريجيًا وبشكل أسي أو سموك دالة الجيب المتضائمة ,يمكن القول أن النموذج المالئم
لمبيانات ىو ) (

.

 بيان دالة االرتباط الذاتي تتناقص تدريجيًا وبشكل أسي أو سموك دالة الجيب المتضائمة,وبيان دالة االرتباط الذاتي الجزئي ينقطع بعد االزاحة
لمبيانات ىو ) (

 ,ىذا يعني أن النموذج المالئم

.

 بيان دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي تتناقصان تدريجيًا وتبقيان مستمرتين فيالتناقص وبشكل أسي أو سموك دالة الجيب المتضائمة ,فإن النموذج المالئم لمبيانات من نوع
)

(

.

 أما إذا كانت االرتباطات الذاتية الجزئية تيبط كالىما إلى الصفر بصورة أسية فإن النموذجىو نموذج

(الوردي.)1990 ,

 1.22.1تقدير معالم النموذج Estimating Parameters of Model
تتمثل المرحمة الثانية من مراحل تحميل السمسمة باستخدام أسموب  Box & Jenkinsفي
تقدير النموذج الذي تم اختياره في مرحمة تحديد النموذج (سميمان.)2010 ,
ويقصد بتقدير النموذج تحديد معالمو ,أي الحصول عمى قيم رقمية لمعممات النموذج بناء عمى
قيم السمسمة المشاىدة ,ويتم تحديد ىذه المعممات باستخدام احدى طرق التقدير اآلتية ( Abraham
0)and Ledotor, 1983; Pirece, 1971
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 .1طريقة المربعات الصغرى الخطية  Linear Least Squares Methodسواء الشرطية أو
غير الشرطية.
 .2طريقة المربعات الصغرى غير الخطية .Non - Linear Least Squares Method
 .3طريقة اإلمكان األكبر  Maximum Likelihood Methodوىي الطريقة األكثر شيوعًا
في التطبيق.
وفي ىذه المرحمة عادةً يتم تقدير عدة نماذج متقاربة يتم المقارنة بينيا ,وعادة تكون معالم
النموذج الجيد المقدرة معنوية ,وكذلك يمكن المقارنة من خالل مجموع مربعات البواقي كمقياس
لجودة النموذج (.)Enders,1995
 1.22.2تشخيص واختبار النموذج Model Diagnostic
يعتمد نموذج السالسل الزمنية الذي يتم اختياره لمتنبؤ بالمشاىدات المستقبمية عمى مجموعة
ىامة من الفروض النظرية الخاصة بالعممية العشوائية التي ولدت البيانات والشكل العام لمنموذج
المختار والتغيرات العشوائية

 ,حيث أن اجتياز النموذج ليذه الفروض أو عمى األقل عدم رفض

مالءمتيا لمبيانات المدروسة يعطي معنًا حقيقيًا لمقدرات المعالم وخصائصيا اإلحصائية وكذلك
لالستدالالت اإلحصائية المختمفة ,ومن ثم فعمى الميتمين بدراسة تحميل السالسل الزمنية  -لمخروج
بأفضل نموذج لمبيانات موضع الدراسة  -ضرورة التأكد من مالءمة ىذه الفروض واعتبارىا جزءاً ال
يتج أز من التحميل السميم واعطاء ذلك اىتمامًا خاصًا ,وتسمى ىذه النوعية من الدراسة باألعراف
اإلحصائية بمرحمة تشخيص النموذج والذي يمكن تفسيره كنوع من التوازن بين الفروض النظرية
ومخرجات العممية التطبيقية لمرحمة تقدير المعالم األساسية المطموبة لبناء النموذج ,وغالباً ما تأتي
ىذه المرحمة في منيجيات التحميل الحديث لمسالسل الزمنية بعد مرحمة التعرف عمى النموذج ومرحمة
تقدير المعالم الخاصة بو ,وذلك لمتأكد من توافق المخرجات مع الفروض النظرية أو عمى األقل عدم
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اظيار خمل واضح في أي من ىذه الفروض ,حيث تُعتبر ىذه المرحمة من أىم وأخطر المراحل
المتبعة لبناء النموذج ألنيا تعطينا اطمئنانًا ممموسًا لمالئمة معالم النموذج لمفروض اإلحصائية
وبالتالي إمكانية استخداميا في التنبؤ (شعراوي.)2005 ,
وأىم ما يعتمد عميو تشخيص النموذج بصفة عامة ىي إجراء العديد من االختبارات والفحوص التي
يتم مناقشيا في األقسام التالية.
 1.22.2.2تحميل السكون Stationarity Analysis
يعتبر السكون من المفاىيم العامة في السالسل الزمنية ,فال يمكن تطبيق مراحل منيجية
بوكس – جينكنز في تحميل السالسل الزمنية إال إذا كانت السمسمة الزمنية محل الدراسة ساكنة ,حيث
أن أول افتراض يتم اختباره ىو التحقق من سكون السمسمة ( ,)Matroushi, 2011ومن المعروف
في أبجديات وأدبيات التحميل الحديث لمسالسل الزمنية أىمية السكون ,ويأتي ذلك من خالل فحص
تق ديرات معالم االنحدار الذاتي التي يتم اعتمادىا لمنموذج المختار  -التي تم الحصول عمييا في
مرحمة التقدير -لمتأكد من تحقيقيا الشروط النظرية لمسكون ,وىي أن جذور المعادلة المميزة
) (

تقع كميا خارج دائرة الوحدة ,بحيث إذا كانت القيمة المطمقة لكل جذر من ىذه الجذور

أكبر من الواحد الصحيح فيذا يدل عمى سكون العممية العشوائية التي ولدت السمسمة المرصودة ,وفي
حال كانت القيمة المطمقة ألحد الجذور قريبة من الواحد الصحيح فقد يدل ىذا عمى ضرورة أخذ
فروق أخرى (شعراوي.)2005 ,
 1.22.2.1تحميل االنعكاس Invertibility Analysis
االنعكاس ال يقل أىمية عن السكون لنماذج السالسل الزمنية موضع الدراسة ,ولذلك يجب فحص
التقديرات الخاصة بمعالم المتوسطات المتحركة لمتأكد من أنيا تحقق شروط االنعكاس وىي أن جذور
المعادلة

) ( θيجب أن تقع كميا خارج دائرة الوحدة ,بحيث إذا كانت القيمة المطمقة لكل جذر
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من ىذه الجذور أكبر من الواحد الصحيح فيذا يدل عمى انعكاس النموذج األصمي ,وفي حال كانت
القيمة المطمقة ألحد الجذور قريبة من الواحد الصحيح فقد يدل ىذا عمى استخدام فروق غير
ضرورية (شعراوي.)2005 ,
 1.22.2.2تحميل البواقي Residuals Analysis
كما ىو معروف في أدبيات السالسل الزمنية أن األخطاء المقدرة أو البواقي ̂ ىي الفرق بين القيم
والقيم المقدرة ليذه المشاىدات ̂  ,فإذا كان النموذج الذي تم

المشاىدة لمسمسمة التي تم تحميميا

اختياره بالفعل لعممية التنبؤ يمثل خصائص العممية العشوائية التي ولدت بيانات السمسمة الزمنية
فيجب عمى البواقي الناتجة من عممية التقدير أن تحقق الفروض النظرية الخاصة بالمتغيرات
العشوائية

أو عمى األقل يجب أال تظير أي خمل واضح في ىذه الفروض وأىميا عدم وجود

ارتباط ذاتي بين األخطاء الحقيقية
إذا افترضنا أن ̂
̂

.

̂ تمثل البواقي الناتجة من توفيق النموذج المختار لعممية التنبؤ وكان

ىذا النموذج جيدًا فان ىذه البواقي يجب أال تحتوي أي أنماط أو تحركات منتظمة يمكن االستفادة
منيا لتوفيق نموذج أفضل من المختار ,ويجب أن تعكس الخصائص الرئيسية لممتغيرات العشوائية
وىي أن متوسطيا يجب أن يكون صف ًار وتشتتيا يجب أن يكون ثابتاً باإلضافة إلي عدم وجود
ارتباط ذاتي بينيا.
لمتحقق من عدم اإلخالل بيذه الخصائص يتم ذلك من خالل العديد من الوسائل والفحوص
االختبارية التي تندرج تحت تحميل البواقي ,كما سنعرض ذلك من خالل ما يمي:
 .2رسم البواقي ()Residuals Plot
الدراسات الحديثة في مجال اإلحصاء بصفة عامة وفي مجال السالسل الزمنية بصفة خاصة
تعطي أىمية لرسم البواقي ال تقل بأي حال من األحوال عن االختبارات االحصائية بل إن البعض
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يرى أن أىمية مثل ىذه الرسوم قد تفوق بعض االختبارات اإلحصائية في بعض األحيان )شعراوي,
. (2005
حيث تعتبر الخطوة االولى واليامة في تحميل البواقي ىي رسم الشكل البياني ليذه القيم
كسمسمة زمنية حيث يخصص المحور األفقي عادة لمزمن بينما يخصص المحور الرأسي لمبواقي ̂ ,
وىذا الرسم خطوة ضرورية ال يمكن االستغناء عنيا بإجراء الفحوص واالختبارات اإلحصائية ,فرسم
البواقي يظير المالمح األساسية لمبواقي – مثل االتجاه العام ,التشتت ,والبيانات الشاذة -بشكل قد ال
تسطيع االختبارات اإلحصائية إظيارىا واكتشافيا وفي حال كان النموذج الذي تم اختياره جيداً فيذا
يعني أنو قد استطاع استيعاب كل األنماط والتحركات المنتظمة في البيانات تاركاً البواقي خالية من
مثل ىذه األنماط والتحركات ,وبذلك تكون البواقي تشكل من خالل الرسم البياني تأرجحًا بتشتت ثابت
حول الصفر كخط وسط يوازي محور الوسط ,كما ان الشكل يجب أن يبدو عشوائياً خالياً من أي
معمومات يمكن االستفادة منيا في التنبؤ )شعراوي. (2005 ,
 .1فحص دالة االرتباط الذاتي لمبواقي ()ACF of Residuals
عند بناء النموذج الذي تم اعتماده لعممية التنبؤ والتوصل إلي أن األخطاء

الخاصة بو

تعبر عن متغيرات عشوائية بحتة فإن البواقي ̂ يجب أن تعكس ىذه الحقيقة ومن ثم يجب عمى
دالة االرتباط الذاتي أن تكون خالية تماماً من أي نتوءات ,وذلك ألن النتوءات الموجودة في دالة
االرتباط الذاتي لمبواقي قد تستخدم في تعديل النموذج وتحسينو ,ويجب االنتباه إلي أنو ال يمكن
االكتفاء بفحص كل معالم ارتباط ذاتي لمبواقي عمى حدة مع أنو يعتبر مؤشر مناسب وضروري
لدراسة مالئمة النموذج وفروضو وأىميا عشوائية المتغيرات

وذلك لسببين :األول ىو وجود بعض

الصعوبات عند الفجوات الزمنية الصغيرة والتي قد تؤدي خطئًا إلي اعتبار معامل ارتباط ذاتي نظري
عند فجوة زمنية صغيرة ال يختمف معنوياً عن الصفر وىو في حقيقة األمر يختمف معنوياً عن
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( ,)Anderson,1942والسبب

الصفر إذا استخدم التباين األصمي بدالً من التباين التقريبي

الثاني أنو قد توجد بعض النتوءات خاصة عند الفجوات الزمنية الكبيرة ويظل النموذج مناسبًا حيث
إن عشوائية المتغيرات

ال تمنع من وجود بعض معامالت االرتباط الذاتي الكبيرة في العينة والتي

بناء عمييا قبول اختالف معامالت االرتباط الذاتي النظرية المناظرة عن الصفر ألن البواقي
يمكن ً
̂ تظل وكأنيا عينة مرصودة من عممية  ,* +ليذا من الضروري فحص مالئمة النموذج بطريقة
مختمفة كما سنوضح ذلك من خالل اختبار) (Ljung-Boxفي البند التالي (شعراوي.)2005 ,
 .2إحصاء بوكس -بيرس المعدل )Modified Box-Pierce(Ljung-Box
قام ك ٌل من بوكس وبيرس بإيجاد طريقة من خالليا يتم فحص فئة معينة بشكل جماعي من
ال من فحص كل معامل ارتباط ذاتي ) ( ̂̂ عمى حده.
معامالت االرتباط الذاتي لمبواقي ̂ بد ً
ألول

رمزنا

من

معامالت

االرتباط

وبافت ارض

أننا

) ( ̂̂

) ( ̂̂ ) ( ̂̂ والمحسوبة من توفيق عممية )

(

الذاتي

لمبواقي

بالرموز

لبيانات السمسمة

أثبت بوكس وبيرس أنو إذا كان النموذج الذي تم توفيقو مالئمًا فإن اإلحصاءة

,

عرف
التي تُ ّ

كالتالي:
) ( ̂̂ ∑

تتبع تقاربياً توزيع

2



( ,فإذا كانت بعض معامالت االرتباط

بدرجات حرية )

الذاتي ليست قريبة بالقدر الكافي من الصفر فإن قيمة
مالئمة النموذج أو عشوائية األخطاء إذا كانت قيمة
حيث تعرف

2





كما يمي:
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تكون كبيرة ,وبصفة عامة ال نرفض
المحسوبة أقل من القيمة الجدولية

2





p   ( k  p q )      
2

2





حيث يمثل  مستوى المعنوية ,واختيار القيمة
القيمة ,وتعمل اإلحصاءة
2

تحكمي وتقل قوة ىذا االختبار بزيادة ىذه

بشكل جيد إذا كان طول السمسمة كبي اًر ,إال أن تقريبيا بواسطة توزيع

 ليس جيداً إذا كان حجم العينة صغي ًار.
ال ليذه اإلحصاءة ,وذلك من قبل كل من الباحثين
وقد قدم ( )Ljung and Box, 1978تعدي ً

والذي تم استخدامو في وقت سابق في فحص مدى مالئمة نماذج السالسل الزمنية الخطية وذلك عن
عرف كالتالي:
طريق حساب معامالت االرتباط الذاتي لمبواقي ,وصيغتو تُ ّ
 ...   ...    0

 k  1, 2,..., m

k

m

for some values of k

2

H :  
H : 0
1

0

k

1

أما معيار االختبار فيو:
2

(

)



̂

(

∑)

) (

حيث:
يمثل حجم العينة (عدد مشاىدات السالسل الزمنية).
.

يمثل أكبر ازاحة لال ) (
عدد المعممات المقدرة في النموذج.

̂ يمثل مقدرات معامالت االرتباط الذاتي لسمسمة البواقي
2

ولغرض االختبار نقارن

) (

مع قيمة

) (m  p



لمستوى داللة  αفاذا كانت:

)   (m  p
2



52

) (m

Q

ومن ثم لمسمسمة

َد َّل ذلك عمى عدم رفض

( Identically

 ,أي أن سمسمة البواقي

 )Independent Distributionوبمعنى آخر ال يوجد ىناك تأثير لال ()Heteroscedasticity
نجد أن جميع قيم ىذه المعامالت عند الحدود

وعند رسم معامالت االرتباط الذاتي لمسمسمة

الصفرية ,بمعنى آخر ليس ليا قيم تذكر وانما صغيرة جداً وقريبة من الصفر ,أما عند استخدام ىذا
االختبار عمى السمسمة

وقبول الفرضية البديمة

فان غالبية النتائج تقوم برفض الفرضية

والتي تشير إلي وجود تأثير لال ( )Heteroscedasticityوعند رسم معامالت االرتباط الذاتي لمسمسمة
نجد أن غالبية قيم ىذه المعامالت خارج الحدود الصفرية ,أي بمعنى اخر ليا قيم واضحة
ومختمفة باختالف االزاحة ,ويمكن تقريب ىذه اإلحصاءة بشكل أفضل من اإلحصاءة
توزيع

) (m  p

2



,

) ( ̂̂ من القيمة

ويعتمد ىذا التقريب عمى أن التباين

(

)

(

)

بواسطة

يعتبر تقريبياً أقرب لتباين

خاصة في حالة العينات الصغيرة(.شعراوي.)2005 ,

 .3فحص نموذج الفروق األولى لمبواقي.
إذا كانت المتغيرات العشوائية

تتبع تغيرات عشوائية بحتة ,فتكون الفروق األولى لمبواقي

كالتالي:

وتكون

.θ

تتبع نموذج متوسطات متحركة من الرتبة األولى بمعممة

ومن ثم يمكن ايجاد معامل االرتباط الذاتي عند الفجوة الزمنية األولى لسمسمة الفروق
يمي:
) (
(

)
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)

(

كما

)

) (

(

ومن ثم يمكن استغالل ىذه الخصائص في اختبار عشوائية المتغيرات

وذلك بنمذجة

سمسمة الفروق األولى لمبواقي ̂  ,إذا كان النموذج المالئم ليذه البيانات ىو نموذج ) (
ال تختمف معنويًا عن الواحد الصحيح " أي أن

بمعممة

 " θومعامل ارتباط ذاتي عند الفجوة الزمنية

األولى ال يختمف معنويًا عن  -0.5يمكن القول بأن المتغيرات

تتبع متغيرات عشوائية بحتة

(شعراوي.)2005 ,
 2.11.4التنبؤ Forecasting
إن ىدف التنبؤ  Object of Forecastingرياضيًا ىو الحصول عمى أقل متوسط مربع
لخطأ التنبؤات .)Powell,1997( Minimize Mean Square of Forecasting
والتنبؤ ىو المرحمة األخيرة من مراحل التحميل الحديث لمسالسل الزمنية وأنو ال يمكن االنتقال
إلي ىذه المرحمة إال بعد االنتياء من إجراء جميع الفحوص واالختبارات اإلحصائية الضرورية
لتشخيص النموذج الذي تم اختياره ,حيث تمثل ىذه المرحمة التطبيق العممي لمنموذج المقترح من خالل
الحصول عمى القيم المتوقعة لمسمسمة محل الدراسة ,كما الحظنا أيضًا من خالل العديد من المراجع
والدراسات ,أن االىتمام ال يقتصر في مجاالت االحصاء بصفة عامة وفي مجال السالسل الزمنية
بصفة خاصة عمى إيجاد تنبؤات النقطة لممشاىدات المستقبمية وانما يمتد ىذا االىتمام ليشمل بناء
فترات الثقة ليذه المشاىدات(بري.)2002 ,
وفي النياية نود اإلشارة إلى أنو عمى الرغم من أن منيج  Box & Jenkinsفي تحميل
السالسل الزمنية يتسم بالعديد من المزايا إال أنو يواجو بعض االنتقادات أىميا (Granger and
Ricky, 1994).
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 .1صعوبة التعرف عمى النموذج.
 .2يتطمب عدد كبير من المشاىدات لكي يمكن بناء نموذج جيد.
 .3عدم وجود أسموب تمقائي لتحديث النموذج في حالة الحصول عمى بيانات جديدة ,حيث ال بد
من إعادة بناء النموذج.
شكل ( )2.4المخطط العام لمنيجية Box & Jenkins

 1.21معايير التقييم (اختبارات الدقة التنبؤية) Evaluation Criteria
ىناك نماذج مختمفة الدقة يمكن أن توفق في تحميل السالسل الزمنية ,وان اختيار النموذج
األفضل ليست بالميمة البسيطة لذا فقد وضعت عدة معايير لمقارنة النماذج واختيار رتبيا ,وتأتي
أىمية اختيار رتبة النموذج في كون أن اختيار رتبة أدنى من الرتبة الفعمية يؤدي إلي عدم االتساق
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( ) Inconsistentلمعممات النموذج بينما يؤدي اختيار رتبة أعمى من الرتبة الفعمية إلي زيادة تباين
النموذج ,وىذا يؤدي إلي فقدان الدقة بسبب الزيادة في عدد معممات النموذج (.)Akiake,1970
لمتأكد من صحة رتبة النموذج )

تم اعتماد مجموعة من المعايير

(

االحصائية التي تساعد في المفاضمة بين النماذج المرشحة ,حيث يتم اختيار النموذج األفضل الذي
يممك أقل قيمة ليذه المعايير ( )Matroushi,2011ومن ىذه المعايير:
 2.12.1جذر متوسط مربعات األخطاء (The Root of Mean Squared )RMSE
Error
ويعرف كالتالي :

)̂

(

∑ √

∑ √

R

حيث يعتبر ىذا المعيار من أىم المعايير التي تقيس دقة التنبؤ لمنماذج ,حيث تعتبر من أىم
المراحل في تقييم النماذج ألغراض التنبؤات المستقبمية ,وبصفة عامة يمتاز ىذا المقياس عن غيره
بسيولة خصائصو اإلحصائية.
 2.12.2معيار معمومة اكياكي )Akaike Information Criterion (AIC
ىذه الطريقة اقترحيا العالم  Akaikeفي عام  1973إذ اقترح معيا ًار اسميًا اختصر بال AIC
ويعرف:
(

)

) (

فاذا كان النموذج بمعممات  Mوفق البيانات ,تكون صيغة المعيار  AICبداللة مقدار تباين
الخطأ كما يمي:

 2
AIC (M )  n Ln   a   2 M
 
إذ أن:
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تمثل العدد الكمي لمعممات النموذج.
عدد المشاىدات.
̂ مقدر تباين الخطأ ,ويحسب كالتالي:
(⁄

)

(

)̂

∑

̂

 2.12.3معيار معمومة بيز )Bayesian Information Criterion (BIC
اقترح من قبل كل من ( )Schwarz, 1978و ) (Akaike, 1979وقام الباحثان بتطوير
المعيار  AICإلي المعيار الجديد الذي سمي بمعيار معمومة بيز ) (BICوصيغتو ىي :
̂̂ .

/
] ⁄

[

) (

.

/

)

(

̂

) (

وبعد اىمال بعض الحدود يمكن كتابتو بالصيغة التالية:


حيث أن:

و

 2
BIC (M )  n Ln   a   M Ln  N
 

 :عدد مشاىدات السمسمة والعدد الكمي لمعممات النموذج عمى التوالي.

̂ مقدر تباين الخطأ.
وبناء عمييا
ُيستخدم ىذان المعياران  AICو  BICلممفاضمة بين تقديرات المعالم لمنماذج
ً
فإن النموذج األفضل ىو
يتم اختيار النموذج األفضل ,ووفق ىذه المعايير الثالثة التي تم عرضياّ ,
النموذج الذي يحقق أقل قيمة ,وفق ك ّل معيار عمى حده (الصوص.)2014 ,
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 1.22الخالصة ()The Summary
تناولنا في ىذا الفصل ماىية السمسمة الزمنية من خالل استعراض بعض التعريفات لمسمسمة
الزمنية ,وتطبيقاتيا في العديد من المجاالت المخخلفت ,والغاٌت مه دراست السالسل الزمىٍت ,باإلضافت
إلً ركر أوىاعها ,وتم عرض مركبات السمسمة الزمنية األربعة ,وطرق الكشف عنيا بيانياً واحصائيًا
من خالل االختبارات الالزمة لذلك ,إضافة إلي معالجة نماذج السالسل الزمنية مع توضيح كاف
لتركيب قيم السمسمة الزمنية من خالل معرفة قيم مركباتيا0
وأيضاً تم عرض ألىم المفاىيم العامة واألساسية من خالل تبسيط وتوضيح واعطاء فكرة
مبسطة لمنيجية  ,Box & Jenkinsومنيا االستق اررية ودالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي
الجزئي والصدمات العشوائية ومعامالت التحويل ,وتم عرض نماذج  Box & Jenkinsمتمثمة في
نماذج االنحدار الذاتي ونماذج المتوسطات المتحركة والنماذج المختمطة ونماذج االنحدار الذاتي
والمتوسطات المتحركة التكاممية ,وتطرقنا إلي عرض تطبيق منيجية  Box & Jenkinsمن خالل
مراحميا األربعة وىي عمى التوالي :مرحمة التعرف عمى النموذج ,تتبعيا مرحمة تقدير النموذج ,ثم
مرحمة تشخيص اختبار النموذج ,وأخي ًار مرحمة التنبؤ ,وأيضًا عرضنا اختبار االستق اررية (اختبار
جذر الوحدة) مثل :اختبار ديكي – فوالر الموسع  ,ADFواختبار فيميب وبيرون  , PPوأخي اًر تطرقنا
لعرض ثالثة من معايير التقييم المستخدمة لممفاضمة بين النماذج عمى أساس أصغر قيمة ل ال ال ال
 BIC ,AIC ,RMSEوالتي تسمح باختيار النموذج األكثر مالئمة لمسمسمة الزمنية قيد الدراسة,
والذي عمى أساسو يتم التنبؤ بالقيم المستقبمية.
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الفصل الثالث
تحليل البيانات
ومناقذة النتائج

59

 2.2المقدمة Introduction
بعد التعرض لمجانب النظري في الفصل الثاني ليذه الدراسة ,سوف يحتوى ىذا الفصل عمى
كافة المجريات العممية لتوضيح كيفية تطبيق منيجية  Box & Jenkinsباعتبارىا من أنجع طرق
التنبؤ عمى المدى القصير ,والمنافس الحقيقي لمختمف النماذج الكالسيكية من جية ,ولكوننا ال
نستطيع دراسة السمسمة الزمنية لكميات األسماك المصادة شيرياً في قطاع غزة وفقًا لنماذج االنحدار
نظ اًر لعدم امكانية تحديد المتغيرات المستقمة فييا ,ووفق ما تقتضيو منيجية  Box & Jenkinsمن
خالل اتباع مراحميا األربعة لموصول لمنموذج المقترح والتنبؤ بكميات األسماك المصادة.
سيتم في ىذا الفصل تحميل السمسمة الزمنية لمكميات المصادة شيرياً في قطاع غزة من
األسماك لمفترة من يناير  2009ولغاية ديسمبر  ,2016حيث سيتم استخدام أول  84مشاىدة في
تقدير النموذج المناسب ,في حين تبقى المشاىدات  12األخيرة لعام  2016كعينة متقدمة Post
 Sampleلفحص دقة التنبؤات المستقبمية التي سيتم الحصول عمييا من النموذج المختار.
إن اليدف األساسي من تحميل السمسمة الزمنية ىو التوصل بعد المفاضمة بين عدة نماذج
قياسية مختمفة ضمن مجموعة نماذج

إلى ايجاد نموذج قياسي مالئم لمكميات المنتجة من

األسماك الطازجة لمتنبؤ في الفترات المستقبمية ,ولتكون ىناك صورة واضحة لدى متخذ القرار التخاذ
كل التدابير الالزمة لتحقيق مستوى الكميات المنتجة الواجب توفرىا لسد حاجة السكان من البروتين
السمكي ,وسيتم االعتماد في تحميل بيانات الدراسة محل االىتمام عمى البرنامج االحصائي & R
 .Minitabوفي ىذا الفصل سنتطرق إلى ما يمي:
 واقع قطاع الصيد في قطاع غزة.
 تطبيق منيجية  Box & Jenkinsلمتنبؤ بكميات األسماك المصادة شيريًا في قطاع غزة .
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واقع قطاع الصيد في قطاع غزة

2.1

تقتصر مينة الصيد في األراضي الفمسطينية المحتمة عمى سكان قطاع غزة ,حيث ال يتوافر
لسكان الضفة الغربية منافذ عمى البحر ,ويمارس مينة الصيد ( ركوب األمواج) في قطاع غزة نحو
 3500صيادًا يممكون حوالي  1500مركبًا بأنواع وأحجام مختمفة ,موزعين عمى محافظات غزة,
إضافة إلى ذلك يعمل نحو  2500عامالً في مين مرتبطة بمينة الصيد ,ويرتبط بمينة الصيد
مجموعة من المين األخرى ,تتمثل في صناعة القوارب وصيانتيا ,وتجييز شباك الصيد باإلضافة
إلى تقشير األسماك وبيعيا ,ويبمغ متوسط دخل الفرد من بين العاممين في مينة الصيد أو في المين
ال يوميًا ,ويعيل ىؤالء نحو  40000نسمة من السكان
المرتبطة بيا إلى ما متوسطو  60شيك ً
الفمسطينيين في قطاع غزة (مركز الميزان لحقوق االنسان.)2005 ,
ومينة صيد األسماك قديمة في قطاع غزة ,ومن أشير األسماك التي يصطادىا الصيادون في
غزة ,سردين ,بمميدة ,كبوريا ,كمب البحر ,ماليطا ,سمطان ابراىيم ,طرخونة ,سكمبمة ,جمبري كبير,
حباري ,أقالم ,غبس ,كنعن ,ويعد السردين األكثر انتاجاً واألشير في غزة ويشكل  %80من االنتاج
السمكي ,حيث يبمغ سعر الكيمو من  20شيكالً "أي ما يعادل  5دوالر أمريكي" ,بينما يصل أغمى
ال "أي ما يعادل  20دوالر أمريكي" (شبكة نوى,
سمك الموكس سعر الكيمو منو  80 - 60شيك ً
.)2015
وتشير النظم العممية المعمول بيا صحيًا وعالميًا أن كل فرد في المجتمع يحتاج إلي حوالي
 11-10كجم من األسماك سنوياً كحد أدنى ,عمماً بأن معدل نصيب الفرد عمي المستوي العالمي لعام
 2016فاق  21كيموجرام سنوياً ووفق ىذه الحصص يتعين أن يكون السوق المحمي في غزة يحتاج
إلي  20ألف طن من السمك سنويًا لموصول لمحد األدنى المطموب ,و يحتاج إلي  42ألف طن سنويًا
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لموصول إلي معدل نصيب الفرد عالمياً في وقتنا الحاضر ,عمماً بأن أسواق قطاع غزة ال يتوفر فييا
سوي  9000طن سنويًا موزعة كما يمي 3200 :طنًا من األسماك المصادة من البحر في أفضل
األحوال ,و 800طن سنوياً من االستزراع السمكي ,ونحو  5000طناً مستورد من الطازج و المجمد
من اسرائيل وباقي دول العالم ,وكما أوضحنا فيي في أحسن أحواليا لن تصل إلى المسخىٌاث
المطلىبت عالمٍا ً و صحٍا ً (شبكة نوى.)2015 ,
وبنظرة عامة عمى تاريخ الصيد البحري في قطاع غزة ,نجد أن قطاع الصيد بغزة في سياق
تطوره التاريخي مر بمجموعة من المراحل وىي( أبو حطب:)2013 ,
 عيد االنتداب البريطاني
تميزت غزة وسواحميا باإلنتاج السمكي الوفير عبر التاريخ ,نظ ًار لموقعيا عمى الجزء الجنوبي
من الشاطئ الشرقي لمبحر األبيض المتوسط ,وما يتمتع بو ىذا الموقع من اعتدال لممناخ ,ومن ثم
مالئمة البحر لمصيد أليام عديدة طوال العام ,ورغم عدم وجود ميناء حديث او مرافق أساسية لخدمة
احتياجات نشاط الصيد في قطاع غزة سواء لمتجارة الخارجية أو الصيد ,وقد ظل ساحل غزة يستخدم
لمتجارة والصيد معًا ,كما بقي الصيد يمثل أحد أوجو األنشطة االقتصادية ومصد ًار أساسيًا لمدخل
ألعداد كبيرة من األسر.
وكان ميناء غزة أحد أربعة موانئ أساسية عمى الساحل الفمسطيني وىي عكا وحيفا ويافا ,كما
كان لمرفأ غزة حدوداً متعارف عمييا بموجب قانون المرافئ الصادر بعيد االنتداب البريطاني ,وقد
اتسمت ىذه الفترة بإصدار تشريعات منظمة لمينة الصيد ( أبو حطب.)2013 ,
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 عيد االدارة المصرية
في أعقاب النكبة عام  ,1948أصبح ساحل قطاع غزة منفصل عن بقية الساحل الفمسطيني,
وتولت السمطات المصرية ميمة االشراف عمى إدارة الحكم بقطاع غزة ,وقد اتسمت تمك المرحمة
بالتالي ( أبو حطب:)2013 ,
 زيادة أعداد العاممين بالنشاط الصيدي خالل الخمسينات. التوسع في استخدام قوارب ومعدات الصيد. انخفاض عدد الصيادين بين الخمسينات والستينات ( ,)1965حيث ىبط عدد الصيادين من 1200إلى  ,625وكذلك انخفض عدد القوارب بنفس الفترة من  240إلى  167قاربًا ,وقد
يرجع ذلك إلى توجو الصيادين لمبحث عن فرص عمل أخرى تحقق عائداً أعمى وخاصة في
مجال نقل وشحن الحمضيات المصدرة من ميناء غزة إلى الدول األوروبية.
 حفظ األسماك عن طريق التمميح ألغراض االستيالك الذاتي. مرحمة االحتالل االسرائيمي ()1993-1967
إبان الحرب عمى غزة عام  1967قام عدد من الصيادين باليروب إلى مصر وبمعيتيم
مراكبيم ,وبعد انتياء الحرب عاد معظميم إلى القطاع ولكن بدون مراكبيم ,وبعد شيرين طمب
الحاكم العسكري من الصيادين العودة إلى عمميم ,حيث كانت مساحة الصيد ال تتعدى حدود قطاع
غزة فقط ولعمق ستة أميال بحرية ,وبعد عام ونصف سمح لمصيادين بالعمل من بحيرة البردويل
ال ( داخل الخط األخضر) ,وتقدر المسافة بطول حوالي  180كم ولعمق
جنوبًا إلى منطقة ىربيا شما ً
 12ميل بحري ,ولذلك تتميز ىذه الفترة (  )1978-1968باإلنتاج الوفير من األسماك ,حيث اتسمت
ىذه الفترة بتصدير األسماك إلى اسرائيل والضفة الغربية ( أبو حطب.)2013 ,
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ومنذ العام  1978وبعد توقيع معاىدة كامب ديفيد بين الجانبين المصري واالسرائيمي,
تقمصت مساحة الصيد تدريجيًا حتى لم يتبق أمام الصياد الفمسطيني إال ساحل قطاع غزة.
 مرحمة وجود السمطة الوطنية الفمسطينية
بعد توقيع اتفاقية أوسمو بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي ,تسممت السمطة مسئولية إدارة
ىذا القطاع الحيوي ,وبدأت تعمل عمى تطوير قطاع الصيد بغزة ,وقد ارتفعت نسبة مساىمة قطاع
الثروة السمكية في الناتج القومي لتصل إلى  %205في العام  ,1996وقدرت مساىمتو في إجمالي
القطاع الزراعي وفقًا لبيانات العام  2000بنحو  %5ويرجع ذلك إلى الزيادة في أعداد الصيادين
والعاممين بمينة الصيد والسماح ليم بدخول عرض البحر " 20ميل بحري" أي حوالى  37كم حسب
اتفاقية أوسمو ,كما توجد منطقتين يمنع الصيد فييا وتتمثل بالمنطقة الشمالية ( )Kبمحاذاة حدود
 1948ويبمغ عرضيا ميل ونصف ,كما توجد منطقة منع صيد أخرى عمى الحدود الجنوبية مع
ال بحريًا ,وبعد الحرب األخيرة عمى قطاع غزة منعت
مصر وىي المنطقة ( )Mويبمغ عرضيا مي ً
قوات االحتالل اإلسرائيمي الصيد إال في حدود الثالثة أميال بحرية وأقل من ذلك ,ورغم ضيق
المساحة التي حددتيا االتفاقية لم تمتزم دولة االحتالل بيا ومنعت الصيادين من الصيد ,وكان ليذا
أثر مدمر عمى البيئة البحرية والتجمعات السمكية في المنطقة (المنظمة العربية لمتنمية الزراعية,
 )2008و (أبو حطب.)2013 ,
وبنظرة عامة عمى مراحل الصيد البحري في قطاع غزة ,نجد أن ىذا القطاع عاش مرحمة
ذىبية في السنوات  ,1978 - 1967ويعود السبب في ذلك إلى المسافة التي كان الصيادون
يرتادونيا لمصيد ,والتي تصل إلى 180كم من شاطئ بحر غزة إلى بحيرة البردويل جنوبًا بالقرب من
الع ريش ,وكان يصل الصيادون إلى بور سعيد المصرية ,وقد وصمت كمية السمك المصطاد في تمك
الفترة إلى  60طناً يومياً ,ولكن الحال لم يستمر عمى ىذا المنوال ,فقد بدأت السمطات االسرائيمية
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تضع العوائق والعراقيل أمام أصحاب ىذه المينة ,فحددت المساحة المسموح بيا لمصيد وىي  82كم,
وبذلك تم تحجيم ىذه المينة واضعاف امكانيات زيادة كميات الصيد من األسماك ,وبعد اتفاقية أوسمو
تم تخفيض ىذه المساحة إلى  35كم عمى طول البحر وبعمق  20كم فقط ,وبالتالي فإن كميات
المصيد من األسماك أخذت في التناقص ( مركز المعمومات والدراسات )2013 ,و (مركز
المعمومات الوطني الفمسطيني -وفا.)2011 ,
إن تقميص مساحة الصيد يؤدي إلى فقر في نوعية األسماك التي يتم صيدىا ,وبذلك
تنخفض قيمتيا في األسواق ,حيث أن األسماك ذات القيمة العالية ال تتواجد ضمن نطاق المساحة
المسموح الصيد بيا ,مما يسبب الخسارة في أحد مصادر الدخل ,حيث أن معدل رحمة الصيد يتراوح
ما بين  500أو  2500شيكل ,وذلك حسب حجم المركب وشبكات الصيد والطاقم ,وال يتمكن العديد
من الصيادين من تأمين تكاليفيم من عوائد الصيد مما يضطرىم إلى ترك مينتيم والتوجو إلى
المؤسسات اإلغاثية لطمب العون منيا ,وىذا ينذر بانقراض ىذا القطاع االقتصادي اليام والمين
المرتبطة بو ,ويعمل عمى زيادة معدالت الفقر والفقر المدقع أوساط ىؤالء الصيادين وأسرىم ,وزيادة
معدالت البطالة ,ويتسبب ببروز العديد من الظواىر االجتماعية المشينة في ىذا الوسط االجتماعي
( أبو حطب. )2013 ,
ونتيجة لمقيود التي تفرضيا إسرائيل عمى قطاع الصيد ,فقد انخفض متوسط االنتاج السمكي
من  3650طنًا عام  1999إلى  1938طنًا عام  ,2012وىو ما يعنى أن القيود اإلسرائيمية تسبب
في خسارة بنحو  %47من الثروة السمكية سنوياً ,وكذلك انخفض عدد الصيادين المسجمين في قطاع
غزة من  10000إلى  3500صياد في الفترة ما بين  ,2013-2000حيث يعتمد نحو  %95منيم
عمى المساعدات الدولية (األورو متوسطي لحقوق االنسان.)2015 ,
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وتذبذبت كمية األسماك تبعاً لممتغير الخارجي ,وىو عدد األميال البحرية المسموح الصيد
ضمنيا من قبل قوات االحتالل االسرائيمي ,فقد ارتفعت كمية المصيد من األسماك في األعوام
 2000-1996بسبب سماح اسرائيل لمصيادين بالصيد إلى مسافة بحدود  10أميال بحرية ,ثم
انخفضت كمية األسماك في بداية االنتفاضة إلى  1507طنًا في الموسم ,وعاودت االرتفاع في
المواسم الالحقة بسبب تدفق المساعدات الدولية لقطاع الصيد البحري  ,وخالل حصار قطاع غزة
انخفضت كمية المصيد من األسماك بسبب منع اسرائيل لصيد لمسافة أبعد من  3ميل بحري,
وارتفاع أسعار المحروقات وقطع صيانة المراكب ,وتضررت الكثير من القوارب بالحرب عمى قطاع
غزة في نياية عام ( 2008الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ,)2013 ,وتفسر الزيادة في حجم
اإلنتاج السمكي عام  ,2008مقارنة ببقية األعوام األخرى ,بوجود المتضامنين األجانب في قطاع
غزة ,ومناصرتيم لصيادي األسماك ,وتمكنيم من تخطي مسافة ألال  6أميال التي كانت قد حددتيا
السمطات الحربية اإلسرائيمية لإلبحار ,وقد وصموا برفقة الصيادين إلى  805ميالً ,فيما تراجعت كمية
اإلنتاج السمكي في أعقاب اإلجراءات اإلسرائيمية التي تمثمت في تقميل مسافة اإلبحار ,واالعتداء
عمى الصيادين ,واتالف مراكب الصيد واعتقال المتضامنين األجانب وترحيميم إلى بالدىم ,كما
يفسر التراجع في حجم اإلنتاج السمكي حتى منتصف العام  ,2009بسبب الحصار البحري الذي
شيده قطاع غزة ,حيث تعرض البحر إلغالق جزئي منذ بداية العام ,ثم إغالق تام مع بدء العدوان
الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ,ويشيد القطاع إغالقًا جزئيًا ( المركز الفمسطيني لحقوق االنسان,
 ,)2010أما تصدير السمك لمخارج ,فإن السمك ال يكفى لحاجة السوق المحمي في قطاع غزة ,إال
أنو يصدر إلى الضفة الغربية واسرائيل بكميات محدودة جداً ,تقريبًا نصف طن في األسبوع ,وىو من
األنواع ذات السعر المرتفع ومحدود االستيالك المحمي ,مثل سمك الجمبري ,والموكس ,وسكمبال.
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ومقارنة ببعض الدول األخرى فال يزال الناتج االجمالي المحمي لقطاع غزة منخفض جداً,
فمعدل الدخل الذي يمكن التصرف بو لمفرد الواحد في قطاع غزة يعادل حوالي  %66من نظيره في
الضفة الغربية ويعادل  % 20من نظيره في اسرائيل ,وىذه المعطيات تعكس مدى ضعف اقتصاد
قطاع غزة ,وعالوة عمى ذلك فإن اقتصاد قطاع الصيد البحري يعتبر األضعف في اقتصاديات قطاع
غزة ,فيناك فقط  %4من قوة العمل الفعمية تعمل في قطاع الصيد والخدمات المتعمقة بو ,وىناك
 %3من عدد السكان الكمي يعتمدون غمى األنشطة المختمفة بقطاع الصيد البحري ,ومن جية أخرى
تعتبر مساىمة قطاع الصيد لإلنتاج اإلجمالي المحمي مساىمة منخفضة جداً وىي تقدر ب ال ال ال %005
(رجب وآخرون.)1998 ,
 2.2وصف البيانات
السمسمة المتاحة لدينا تم الحصول عمييا من اإلدارة العامة لمثروة السمكية بو ازرة الزراعة
الفمسطينية لسنوات مختمفة ,حيث تمثل كميات المصيد شيريًا من األسماك في قطاع غزة لمفترة
الممتدة من

2016/12/31 – 2009/1/1

بمجموع مشاىدات  96مشاىدة ,إذ تم استخدام
والمحددة بال ال  84مشاىدة لتقدير النماذج وأُبقيت

المشاىدات منذ 2015/12/31 – 2009/1/1

األشير االثني عشر األخيرة والتي تمثل عام  2016ألغراض المقارنة مع التنبؤات التي يتم الحصول
عمييا.
وألخذ فكرة عامة عن البيانات سيتم عرض بعض المؤشرات االحصائية البسيطة التي تدلنا عمى
طبيعة البيانات كما يوضح الجدول ( )301التالي-:

67

جدول رقم ( :)3.1المؤشرات االحصائية
اإلحصاءات

القيمة

عدد القيم

84

أقل قيمة

628

أكبر قيمة

496825

الوسط الحسابي

181901

الوسيط

167231

الجدول رقم (ُ )3.1ي مكننا من أخذ فكرة سريعة وأولية عن السمسمة الزمنية موضع الدراسة,
حيث نالحظ أن أقل قيمة لمكميات المصادة من األسماك في قطاع غزة تعادل  628كجم (قيمة
شاذة) وقد جاءت ىذه القيمة لمرة واحدة في شير ديسمبر  2012/12نتيجة عدم وجود صيد بحري
منتظم خالل ىذا الشير بسبب العدوان االسرائيمي عمى قطاع غزة ولم تتكرر عبر السمسمة ,كذلك
نالحظ أن أعمى قيمة سجمت  496825كجم ,كما نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي أكبر من قيمة
الوسيط ,وىذا مؤشر عمى عدم اعتدالية توزيع البيانات.
يمكن تصنيف المتغيرات المستعممة في الدراسة كما يمي:
 المتغير المستقل ىو الزمن. المتغير التابع ىو كمية المصيد من األسماك. 2.3تطبيق منيجية  Box & Jenkinsلمتنبؤ بالكميات المصادة من األسماك في قطاع غزة
سنطبق منيجية  Box & Jenkinsلمتنبؤ بالكمية المصادة من األسماك لمعرفة سموك
المتغيرات في المستقبل ,وىذا باعتبارىا من أنجع الطرق.
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 2.3.2وصف السمسمة من حيث االستقرار
وتتمثل أُولى خطوات تمك المرحمة في فحص استقرار السمسمة الزمنية ,وتطبيق التحويالت
الالزمة لجعميا مستقرة وان لم تكن كذلك ,ولمعرفة ذلك يتم فحص التوقيع البياني لسمسمة كميات
األسماك المصادة شيريًا في قطاع غزة شكل ( )3.1من حيث ثبات التباين والوسط والحسابي.
من أجل تحميل البيانات لمظاىرة محل الدراسة لسمسمة كميات األسماك المصادة في قطاع غزة
شيريًا وذلك من خالل رسم المنحنى التاريخي لمظاىرة لمتعرف عمى الخصائص المميزة لمسمسمة
الزمنية من حيث وجود اتجاه عام من عدمو ,أو عدم ثبات التباين ,أو وجود قيم متطرفة أو قيم شاذة
ضمن السمسمة أو غير ذلك من المشاكل العممية ,أي أن الرسم البياني لمسمسمة يؤدى إلي التعرف
عمى أسباب عدم االستقرار إن وجد.
شكل ( )2.2السمسمة األصمية لكميات األسماك المصادة شيرياً في قطاع غزة

ومن خالل فحص السمسمة يعرض الشكل ( )302المنحنى الزمني لسمسمة البيانات قيد الدراسة
ويتضح من خالل رسم شكل االنتشار وجود اتساع في التذبذب مع مرور الزمن في بعض قيم
السمسمة وىذا يعنى أنيا غير مستقرة في التباين.
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ولمتخمص من عدم اإلستق اررية في التباين تم أخذ الموغاريتم لمسمسمة األصمية مما أدى إلى
استق ارريو في التباين ومن ثم تم إعادة رسم ىذه السمسمة بعد عممية التحويل كما ىو موضح في
الشكل (.)302
شكل ( )2.1سمسمة التحويمة الموغاريتمية لكميات األسماك المصادة شيرياً في قطاع غزة

وبفحص الشكل السابق نالحظ أن التحويل أعطى تحسناً ممحوظاً ليده السمسمة ,مما يدل
عمى أن ىذه السمسمة مستقرة في التباين ,وفيما يتعمق باالستق اررية في المتوسط يبدو من خالل الشكل
( )302إلى وجود اتجاه عام مما يؤكد أن السمسمة غير مستقرة في المتوسط ولمتخمص من عدم
اإلستق اررية في الوسط تم أخذ الفروق األولى لموغاريتم مما أدى إلى استق ارريو في الوسط ومن ثم تم
إعادة رسم ىذه السمسمة بعد عممية التحويل كما ىو موضح في الشكل (.)303
شكل ( )2.2المنحنى الزمني لمفروق األولى لسمسمة لوغاريتمات السمسمة األصمية
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وبناء عميو يمكن القول بأن الخصائص لمسمسمة الزمنية بعد اجراء التحويمة تبدو ساكنة ,وبذلك تكون
ً
أصغر رتبة لمفروق الضرورية لتسكين السمسمة ىي d=1
ولمتأكد من صحة السكون من الناحية البيانية قمنا بإجراء اختبار ADFواختبار PPلفحص
استقرار السمسمة الزمنية حيث الفرضية العدمية لوجود جذور الوحدة مقابل الفرضية البديمة عدم وجود
جذور الوحدة ,نالحظ النتائج من خالل جدول رقم ( )3.2الختبار  ADF,PPلمؤشر السمسمة
الزمنية أظيرت وجود جذور الوحدة مما يدل عمى استقرار السمسمة.
جدول رقم ( :)3.2نتائج اختبار  PP ,ADFلسمسة البيانات بعد أخذ الفروق األولى لموغاريتم
االختبار

القيمة

المعنوية

الحالة

اختبار ديكي – فوالر ()ADF

-600198

0.01

مستقرة

اختبار فيميب -بيرون )(PP

-89.421

0.01

مستقرة

 2.3.1مرحمة التعرف والتقدير Identification and Estimation
تيدف ىذه المرحمة إلى التعرف عمى نموذج أو أكثر من نماذج أريما ,وذلك من خالل تحديد
رتبة الجزء الخاص باالنحدار الذاتي
المتحركة

والمعروفة بالرمز ( ,)pورتبة الجزء الخاص بالمتوسطات

والمعروفة بالرمز ( ,)qوتعتمد ىاتين الرتبتين في التقدير عمى أداتين أساسيتين ىما

دالتي االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي المقدرتين ,ويوضح الشكل ( )304دالتي االرتباط
الذاتي واالرتباط الذاتي الجزئي المقدرتين لمسمسمة بعد أخذ الفروق األولى لمتحويمية الموغاريتمية
لمسمسمة األصمية.
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شكل ( )2.3دالتي االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي لمفروق األولى لسمسمة لوغاريتمات السمسمة األصمية

وبعد الفحص الدقيق لدالة االرتباط الذاتي  ACFودالة االرتباط الذاتي الجزئي PACF
نالحظ أن دالة االرتباط الذاتي تنقطع بعد الفجوة الزمنية األولى مما يوجو االنتباه إلى وجود معممة
لنموذج المتوسطات المتحركة وبالتالي يمكن ترشيح النموذج المبدئي )

(

 ,وىذا

النموذج المرشح ُيؤخذ كنموذج أولي قابل لمتعديل الحقًا.
ولتوفيق أفضل نموذج لمسمسمة تم العمل عمى تحديد النموذج المالئم ورتبتو من خالل قيم
المعايير االحصائية  ,BIC,AIC,RMSEتم مالءمة مجموعة من نماذج )ARIMA(p,d,q
الختيار النموذج األفضل والذي يعطي أقل قيمة لممعايير أعاله يعد أفضل نموذج كما ىو مبين في
الجدول (:)3.3
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جدول ( :)3.3مقارنة بين النموذج المرشح والنماذج األعمى واألدنى منو مباشرة

BIC

AIC

RMSE

النواذج

230557

88073

1249030046

)ARIMA (0,1,1

240819

118004

2324520826

)ARIMA (1,1,0

230579

88061

1217350086

)ARIMA (1,1,1

230551

88011

1206250975

)ARIMA (0,1,2

240451

111074

1833020726

)ARIMA (2,1,0

230635

89099

1218990709

)ARIMA (1,1,2

230735

89025

1247840280

)ARIMA (2,1,1

230728

90096

1243430038

)ARIMA (2,1,2

نالحظ من الجدول ( )303أعاله أن النموذج األفضل ىو نموذج ) ,ARIMA(0,1,2وذلك
المتالكو أقل قيمة لممعايير االحصائية  ,BIC,AIC,RMSEعمى النقيض من النموذج المرشح
) ,ARIMA(0,1,1وبذلك فإن النموذج النيائي الذي يمكن استخدامو في التنبؤ ىو النموذج
) ARIMA(0,1,2الذي سيكون في ضوء التحويمة الموغاريتمية بالصيغة اآلتية:
(

)
وأن تقديرات معممات النموذج أعاله مبينة في الجدول ( )304اآلتي:

خدول ( 9)3. 4تقديرات هعلوات النوىذج )ARIMA(0,1,2
P – value

قيمة t

الخطأ المعياري

التقدير

النماذج

00000

6.94

001051

0.7290

)MA(1

00020

2.38

001051

0.2497

)MA(2
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وعميو فإن النموذج سيكون وفق الشكل اآلتي:
)

(

وىو النموذج المالئم لمكميات المصادة من األسماك شيرياً في قطاع غزة.
 2.3.2مرحمة التشخيص Diagnostic Checking
تُعد ىذه المرحمة من أىم مراحل التحميل حيث يتم فييا مالئمة النموذج ,وذلك من أجل
تحسين النموذج وتطويره أو االبقاء عميو كما ىو ,حيث نقوم في ىذه المرحمة بإخضاع النموذج محل
الدراسة لعدد من االختبارات لتقويم النموذج ,فإذا اجتاز ىذا النموذج االختبارات فإنو يكون صالح
لالستخدام ,وذلك من خالل تحميل االستقرار والبواقي وتحسين النموذج من خالل حذف واضافة
بعض المعالم إن لزم األمر وذلك كما يمي-:
تحميل السكون واإلنعكاس -:Stationarity Analysis and Invertibility
ُيعد تحقق شرطي االستقرار واالنعكاس في مقدرات النموذج دليل عمى كفاية النموذج
لمبيانات ,حيث أن معامالت المتوسطات المتحركة تحقق شرط االنعكاس ,كما أن جميع سالسل
المتوسطات المتحركة دائماً ساكنة بدون وض ع أي قيود أو شروط عمى المعممة  ,θوىذا يعنى أن
النموذج يحقق شرطي االستقرار واالنعكاس ,وشرط االنعكاس ليذا النموذج :
θ

θ

θ

θ
| |θ

وىذا متحقق بالنسبة ليذا النموذج ألنو ومن جدول (

) نجد أن
θ

θ

θ

θ
| |θ
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تحميل البواقي -:Residuals Analysis
ُيعتبر تحميل البواقي جزء أساسي ومرحمة ميمة لمعرفة مدى صالحية النموذج
) ARIMA(0,1,2المستخدم لمتنبؤ ,ومن خالل الشكل ( )305التالي رسم البواقي يتضح من خاللو
أن البيانات تتأرجح بشكل ثابت حول الصفر ,حيث أنو ال يمكن رصد نمط أو شكل محدد ليذه
البواقي (بمعنى أنيا ليست متزايدة أو متناقصة أو تقع في جانب واحد) لذا نحكم ىنا بعدم ثبات
التباين ,ويؤكد ذلك رسم دالة االرتباط الذاتي شكل ( )305يتبين أن جميع معامالت االرتباط لمبواقي
عند كل فجوة زمنية تقع داخل حدي فترة الثقة ,مما يشير إلي أن بواقي ىذا النموذج غير مترابطة
مع بعضيا البعض أي أن األخطاء الناتجة كانت عشوائية تامة ,وىذا دليل عمى استقالل البواقي
حيث أن معامالت االرتباط الذاتي لمبواقي ال تختمف معنويًا عن الصفر.
شكل ( :)2.4رسم البواقي ودالة االرتباط الذاتي لنموذج )ARIMA (0,1,2

ACF of Residuals for Logy
)(with 5% significance limits for the autocorrelations
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8

6

4

2

Autocorrelation

0.4

أما بخصوص الفروق األولى لمبواقي ̂ فإنو بفحص شكل ( )306والذى يمثل دالتي االرتباط
الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي المقدرتين لمفروق األولى لمبواقي ,يمكن االستدالل بسيولة عمى
أن النموذج المالئم لسمسمة الفروق األولى ىو بالفعل نموذج ) MA(1بمعممة ال تختمف معنوياً عن
الواحد الصحيح  ,حيث تبدو دالة االرتباط الذاتي وكأنيا تنقطع فجأة بعد الفجوة الزمنية األولى ,بينما
تتالشى دالة االرتباط الذاتي الجزئي تدريجيًا إلى الصفر ,وىذا مؤشر آخر عمى أن األخطاء
تمثل تغيرات عشوائية بحتة.
شكل ( )2.5دالتي االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئي المقدرتين لمفروق األولى لمبواقي
Autocorrelation Function for COEF1
)(with 5% significance limits for the autocorrelations
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Partial Autocorrelation Function for COEF1
)(with 5% significance limits for the partial autocorrelations
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أما فيما يتعمق باختبار  Ljung-Boxكما يظير في الجدول) (3.5يشير إلى أن البواقي مستقمة
(األخطاء عشوائية) ,حيث كانت قيم  P-valueعند الفجوات الزمنية جميعيا أكبر من .0005
جدول ) 9)3.5نتائج اختبار Ljung-Box
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Sig.

DF

Chi-Square

Lag

0.189

9

1205

12

00092

21

3000

24

0.176

33

4004

36

0.258

45

5007

48

وبناء عمى ما سبق ,يمكننا التأكيد عمى أن نتائج االختبارات والفحوص التشخيصية التي
ً
أُجريت تحت مظمة تحميل البواقي من مخرجات توفيق النموذج ) ARIMA(0,1,2لمبيانات جاءت
متفقة إلى حد كبير مع الفروض النظرية التي يعتمد عمييا ىذا النموذج ,مما يزيد الثقة في كفاءة ىذا
النموذج في تحميل بيانات الظاىرة قيد الدراسة ,وبالتالي يمكن استخدامو في التنبؤ.

 2.3.3مرحمة التنبؤ Forecasting
التنبؤ ىو المرحمة األخيرة من مراحل التحميل الحديث لمسالسل الزمنية وأنو ال يمكن
االنتقال إلي ىذه المرحمة إال بعد االنتياء والتأكد من إجراء جميع الفحوص واالختبارات اإلحصائية
الضرورية لتشخيص النموذج الذي اختير في المراحل السابقة ,تم التوصل إلي أنو يمكن استخدام
النموذج المرشح لمتنبؤ ,وذلك الجتيازه معظم عمميات والفحص والتشخيص بدرجة جيدة إحصائياً عن
غيره من النماذج األُخرى ,ويكون شكل النموذج كما يمى:
وباستخدام نموذج ) ARIMA(0,1,2تم التنبؤ بالكميات المصادة شيرياً من األسماك في
قطاع غزة ,خالل األربع والعشرين شي ًار من عام  2016حتى نياية عام  ,2017حيث سيتم مقارنة
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االثنا عشر قيمة األولى المتنبأ بيا مع القيم األولى الفعمية من عام  2016والتي لدينا معمومات
مسبقة عنيا ,وذلك لممقارنة بين القيم األصمية والقيم المتنبئة بعد تحويل القيم الموغاريتمية إلي
صورتيا األصمية ,ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي:
خدول ( 9)3.5القين التنبؤية لنوىذج )ARIMA(0,1,2
التنبؤات

القين الفعلية

السنة

التنبؤات

القين الفعلية

السنة

الشهر

234239

-

2017

210827

169643

2016

Jan

236286

-

2017

212862

285208

2016

Feb

238350

-

2017

214722

158703

2016

Mar

240433

-

2017

216598

446804

2016

Apr

242534

-

2017

218491

338880

2016

May

244653

-

2017

220400

443840

2016

Jun

246790

-

2017

222326

178386

2016

Jul

248947

-

2017

224268

240706

2016

Aug

251122

-

2017

226228

168476

2016

Sep

253316

-

2017

228205

480463

2016

Oct

255530

-

2017

230199

274286

2016

Nov

257762

-

2017

232210

120305

2016

Dec

ومن المالحظ حسب الجدول السابق ( )305حيث تشير التنبؤات المستقبمية لعام  2017أنو لم يط أر
تحسن واضح و ممموس في كميات األسماك المصادة من البحر ,وأن ال مستقبل زاىر لمصيد
البحري وال بد لمبحث عن سبل أخري لحل ىذه األزمة.
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 2.4الفجوة بين المتاح و المطموب
بناء عمي التنبؤات التي حصمنا عمييا من التحميل اإلحصائي سيبمغ إنتاج قطاع غزة من البحر
ً
حسب التنبؤ لعام  2017حوالي  2950طنًا ,باإلضافة إلي أسماك المزارع و التي تبمغ  800طن
سنوياً ,ومن األسماك المستوردة (الطازج والمجمد) والتي تبمغ  4000طناً ( اإلدارة العامة لمثروة
السمكية ) أي بإجمالي  7750طناً وبمعدل عام يقدر بحوالي  4كيموجرام لمفرد سنويا ,مما يدل عمي
أن ىناك فجوة قائمة بين ما ىو متاح من إنتاج األسماك مع ما ىو مطموب لسد حاجات أفراد
المجتمع منيا حسب تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة التي أوصت بأن الحد األدنى
لحاجة الفرد من البروتين السمكي ىو  11كيموجرام سنويًا ,فعندىا ُيقدر حجم الفجوة أو العجز من
البروتين السمكي  7كيمو لمفرد سنويًا ,األمر الذي يوضح مدي انخفاض حصة الفرد من البروتين

السمكي في قطاع غزة.
أما عمي المستوي العالمي و حسب تقرير منظمة الفاو نالحظ من خالل الشكل ( )308أن
نصيب الفرد عام  2016تخطي  21كيمو سنويًا (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.)2016 ,
شكل ( :)308رسم يوضح إنتاج األسماك كغم /فرد عبر السنوات الماضية لسكان العالم

نصيب الفرد بالكيلو جرام
25
20
15
نصيب الفرد بالكيلو جرام

10
5
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016

المصدر  -:منظمة األغذية والزراعة لألمم المت دة 1025
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وىنا يتبين أن ىناك فجوة واسعة وكبيرة بين معدل استيالك الفرد عمي المستوي العالمي
ومعدل استيالكو في قطاع غزة ,حيث يقدر حجم الفجوة أو العجز من البروتين السمكي حوالي 17
كيمو سنويا عمى أعمى معدل,
 2.5أسباب ظيور الفجوة
ىناك عدة أسباب أدت إلي ظيور ىذه الفجوة وىي -:
 -1سياسة االحتالل االسرائيمي التعسفية تجاه الصيادين ومنعيم من االبحار في األعماق
والدخول لمسافات كبيرة داخل البحر األمر الذي حرميم من الوصول إلي أماكن تواجد
وتجمع األسماك ,و ىذا يعد السبب األىم والرئيس من أسباب ظيور الفجوة .
ال في البحر األبيض المتوسط حيث أفادت اإلدارة العامة لمثروة السمكية
 -2شح األسماك أص ً
بغزة بأن البحر األبيض المتوسط أصالً فقير باألسماك و أن الصيادين لو سمح ليم بالدخول
لمسافات كبيرة سيصل اإلنتاج فقط إلي  7000طن سنوياً و لن يزيد عن ذلك ,أي سيصبح
المعدل السنوي لمفرد  509كيمو .
 -3ضعف اإلمكانيات و تقنيات الصيد الحديثة عند الصيادين .
 -4الحصار المفروض عمي دخول قطع الغيار و المعدات التي تحتاجيا صيانة المراكب.
 -5الصيد الجائر و الغير قانوني و ذلك باستخدام المبيدات الكيميائية و الشباك ذات الفتحات
الضيقة و الممنوعة دوليًا و التي تيمك جميع أشكال الحياة البحرية.
 -6عدم وجود جداول زمنية لمصيد تتناسب مع فترات التوالد و التكاثر .
 -7الوضع االقتصادي الصعب الذي يعيشو الصيادين والذي يمنعيم من تحديث مراكبيم وعمل
صيانة دورية ليا و أحيانًا من شراء الوقود الالزم لتشغيميا.
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 2.6طرق عالج الفجوة
بناء عمى ما ذكر سابقًا من أسباب الفجوة فإن طرق العالج تتمثل باآلتي -:
ً
 -1اإلبحار في األعماق حيث أن اإلبحار في األعماق لن يعالج الفجوة و لكن سيساىم في
تصغيرىا .
 -2القيام بدورات تثقيفية لمصيادين و منع الصيد الجائر و الغير قانوني .
 -3توسيع فتحات الشباك و مراعاة فترات التوالد و التكاثر عند الصيد .
 -4توفير المراكب الحديثة و المعدات لصيانتيا .
 -5المجوء إلي االستزراع السمكي و إنشاء مزارع تربية األسماك و ىو السبيل الوحيد لعالج
الفجوة نيائيًا .
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 النتائج Conclusions
ىدفت ىذه الدراسة في المساىمة في توجيو االنتباه نحو ضرورة تطوير وتنظيم العائد من
وراء منظومة األسماك بمختمف جوانبيا ( صيد -زرعة -تجارة -صناعة -تصدير) ,بما يساىم
بفاعمية في تحقيق األمن الغذائي من خالل توفير البروتين الحيواني ,وذلك لكون لحوم األسماك من
أفضل أنواع المحوم فائدة لإلنسان ,وباإلضافة إلى تطبيق منيجية  Box & Jenkinsعمى العينة
المأخوذة من اإلدارة العامة لمثروة السمكية بو ازرة الزراعة الفمسطينية خالل الفترة الزمنية من يناير
 2009م حتى ديسمبر  2016م ,وذلك لبناء أدق وأنسب نموذج يمكن أن يمثل البيانات ,فقد
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ىي :
 -1توصمت الدراسة أن الظاىرة محل الدراسة تمثل سمسمة زمنية غير مستقرة بالنسبة لمبيانات
األصمية المتاحة ,وذلك وفقاً لقيم معامالت االرتباط الذاتي ,وبالتالي تم تطبيق التحويمة
الموغاريتمية والفروق األولى ألنيا األنسب من غيرىا في جعل السمسمة الزمنية مستقرة.
 -2بعد معاينة عدة نماذج ومن خالل معايير الخقٍٍم لممقارنة بين نماذج  ARIMAالمقترحة
تبين أن نموذج ) ARIMA(0,1,2ىو األفضل واألنسب لمتطبيق عمى بيانات الدراسة
لسمسمة كميات األسماك المصادة شيريًا في قطاع غزة.
 -3تفوق النموذج )ARIMA(0,1,2

عن غيره من النماذج المقترحة في اجتياز جميع

الفحوص واالختبارات التشخيصية بنجاح ,وتُحقق خصائص البواقي في النموذج.
 -4اعتماد نموذج ) ARIMA(0,1,2لمتنبؤ بالسمسمة الزمنية لكميات األسماك المصادة شيريًا
في قطاع غزة.
 -5استخدام أساليب احصائية ىجينة مثل  ARIMA-GARCH, ARIMA-ANNوذلك
ألنيا تعالج المشاكل الخطية والالخطية الموجودة بالسالسل.
83

 التوصيات Recommendations
تعد النتائج السابقة ذات أىمية كبيرة نظ ًار لما يحتمو ىذا القطاع من مركز متميز في النشاط
االقتصادي والذى يساىم كثي ًار في تنمية الدخل القومي وتوفير األمن الغذائي لمسكان ,وبما ييدف
إلى استغالل الثروة السمكية والحفاظ عمى البيئة وحماية المخزون السمكي ,وفي ضوء النتائج السابقة
التي توصمت إلييا ىذه الدراسة يمكن استخالص التوصيات التالية:
 -1نوصى باستخدام أساليب تنبئية أخرى كأسموب التمييد األسي وأسموب دالة التحويل ومقارنة
نتائج ىذه األساليب مع نتائج بوكس جينكنز المقترح .
 -2مطالبة المجتمع الدولي بالضغط عمى اسرائيل بوصفيا قوى احتاللية لرفع الحصار عن
قطاع غزة وعن قطاع الصيد البحري ,والسماح لمصيادين بممارسة الصيد ضمن مساحة
العشرين ميل بحري حسب االتفاقيات المبرمة مع السمطة.
 -3دراسة العوامل المؤثرة عمى اإلنتاج ايجاباً أو سمبًا ومواسم ومناطق اإلنتاج وتوجيو جيد
الصيد ليا وتحديد عدد مراكب الصيد و سعة فتحات شباك الصيد ونوعيا.
 -4تنظيم العمل في الييئات ولجان المصايد وتوزيع الحصص وفض التنازعات في صيد
األسماك .
 -5ضرورة وقف مصادر التموث البحري و عمي رأسيا خطوط الصرف الصحي التي تصب
في البحر و ذلك لممحافظة عمى الثروة السمكية .
 -6تطوير تقنيات الصيد المستعممة وادخال تقنيات جديدة انتقائية وناجعة ودراسة مدى
مالءمتيا لمثروات البحرية المستغمة لممحافظة عمى الثروة السمكية.
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 -7ضرورة تحسين البنية التحتية لقطاع الصيد والصيادين وتحسين مستوى التعاون بينيم وبين
المؤسسات الدولية المختمفة التي تدعم قطاع الصيد.
 -8تنمية وتطوير الثروة السمكية من خالل ترشيد عممية الصيد واتباع األساليب الصحية.
 -9تشجيع االستزراع السمكي وتقديم دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع انتاج األسماك في البرك
واألحواض وتشجيع االستثمار في ىذا المجال من خالل تسييل القوانين وتقديم الضمانات
واإلعفاء من رسوم التراخيص والضرائب التي تسيل عمى المستثمرين الدخول في عالم
االستزراع السمكي ,مما يساعد عمى توافر األسماك في كل المواسم ,بعكس المصايد
الطبيعية التي تتوفر فييا األسماك حسب موسميا.
حيث أننا كما أشرنا سابقاً و حسب تقرير الثروة السمكية إلي أنو لو أُتيحت لنا جميع
التسييالت الالزمة لمدخول في أعماق البحر ورفعت جميع القيود عمي الصيد البحري فان ذلك لن
يوصمنا إلي المعدل العالمي وىو  21كيمو لمفرد سنويًا أو حتي لمحد األدنى من المعدل المطموب
لمفرد وىو  11كيمو سنوياً بل سيصل إلي  509كيمو سنويًا فقط .
لذلك يتحتم عمينا المجوء إلي االستزراع السمكي فال حل غيره لسد الفجوة بين الكمية المتاحة
والكمية المطموبة من البروتين السمكي وخاصة أن جميع دول العالم المتحضر والمفتوح أماميا جميع
البحار ومتوفر لدييا كل اإلمكانيات لجأت في اآلونة األخيرة إلي االستزراع السمكي منذ عام 1950
وحتي يومنا ىذا ,حتي تساوي في عام  2012اإلنتاج العالمي من المزارع السمكية مع اإلنتاج
الطبيعي من المصيد البحري إلي أن فاق اإلنتاج العالمي من المزارع السمكية ولممرة األولي منذ عام
 2014اإلنتاج من المصيد البحري الطبيعي كما ىو موضح في الشكل ( )401التالي .
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 -10تشجيع المستثمرين في ىذا المجال و إعفائيم من جميع الرسوم والضرائب و عمل دورات
إرشادية من خبراء محميين و أجانب مختصين في ىذا المجال ,و حثيم عمي زيادة اإلنتاج
بالتنويع في أصناف األسماك وتربية أصناف رخيصة الثمن تتناسب مع المواطنين ذوي
الدخل المحدود.
 -11يحتاج قطاع غزة إلي إنتاج إضافي من األسماك يبمغ  15ألف طن سنويا لموصول لمحد
األدنى لحاجة الفرد من البروتين السمكي و ىو  11كيمو سنوياً ويستمزم ذلك المجوء إلي
إنشاء المزيد من الم ازرع السمكية و التي ستساىم في خمق فرص عمل جديدة ألكثر من
 3000عامل بشكل مباشر في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشيا القطاع والتي
ستساىم في رفع اإلنتاج و خفض االستيراد من األسماك.
ظفنا ساحل قطاع غزة كونو البقعة التي تمتمك الماء المالح الالزم لالستزراع السمكي
واذا ما َو َ
لتوفير البروتين السمكي الالزم لكافة مناطق السمطة الفمسطينية ( الضفة و القطاع معاً ) فإن حجم
الفجوة من العجز في األسالماك سيتسع أكثر بكثير فسيصبح تعداد السكان  5مميون نسمة بدل 2
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مميون نسمة ولموصول لمحد األدنى من المعدل المطموب لمفرد سنوياً و ىو  11كيمو جرام فإننا
سنحتاج حوالي  45ألف طن إضافي لمناتج الموجود حاليا أي أن الفجوة ستزداد أكثر وسنحتاج مزارع
سمكية بحجم أكبر وبالتالي سنوفر حوالي  10000فرصة عمل موزعة عمي عمال وموظفين وتجار
وبائعي أسماك وغيرىم ,وستساىم بفتح العديد من المصانع المتعمقة باألسماك مثل مصانع األعالف
والتعميب والتغميف ومحطات تفريخ االصبعيات وغيرىا الكثير والتي أيضا ستوفر المزيد من فرص
إلي أن ىذه المزارع ستمعب دو ًار اقتصاديًا في خفض نسبة الواردات التي تمعب
العمل ىذا باإلضافة ّ
دو اًر ميماً في رفع اقتصاد الوطن ,لذلك نستطيع القول بأن التوجو لالستزراع السمكي سيوفر لنا
البروتين السمكي الموصي بو صحيًا والذي يساىم في الحفاظ عمي صحة الفرد وسيخمق فرص عمل
كثيرة لمعديد من العمال والخريجين وسيحفظ أموالنا في تقميص نسبة الواردات في ظل الظروف
االقتصادية الصعبة التي نعيشيا جراء سياسات االحتالل فموقعنا عمي ساحل البحر نعمة أنعميا اهلل
عمينا يجب أن نستغميا في مسارىا الصحيح ونحافظ عمييا.
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