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 هـ4765/4766 ألولاالفصل الدراسي  ة الملك سعودعجام
 قصـر 663‘653 االقتصادية تحليــل البيـانـات كلية علوم األغذية و الزراعة 

 مهـدي السلطان. د .أ      عاشرالدرس العملي ال  االقتصاد الزراعي

 
 

 إلحدى الشركات الزراعٌة ( بآالف الرٌاالت ) ربع سنوٌة الالجدول التالً ٌوضح المبٌعات 
   2002،  2001،   2000لسنوات 

 السنة
 الربع

2000 2001 2002 

 300 300 250 األول

 200 250 250 الثانً

 400 250 230 الثالث

 420 400 400 الرابع

 
 :المطلوب 

 .مثل السلسلة بٌانٌاً وحللها إلى مركباتها المختلفة 
 

ثم الرسم لنحصل على الشكل  Eviewsتمثٌل السلسلة بٌانٌاً ٌتم ادخال البٌانات فً برنامج : أوال

 :التالً
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 تحليل االتجاه العام
 

التمً نسمتخدمها فمً هم ا ٌتم تحدٌد االتجاه العام ألي ظاهرة بطرق كثٌرة ، ومن أهمم الطمرق 
 .خطؤطرٌقة المربعات الصغرى  ألنها تعطً اقل المجال هً  

نسمتخدم المزمن ٌمكن تقدٌر االتجاه العام للسلسلة الزمنٌة بطرٌقة المربعات الصغرى ، بحٌمث 
 Yوقٌم السلسلة ......(وهك ا نستمر 0222للربع األول من العام  1باستخدام الرقم )   Xكمتغٌر مستقل

 .معادلة االنحدار للتنبإ عن قٌم مستقبلٌة له ه السلسلة  كمتغٌر تابع ، وٌمكن استخدام  
 .منها الخطً والغٌر خطً وهناك أنواع عدٌدة من معادالت االتجاه العام منها 

 :الخطوات 
 .إٌجاد معادلة خط االتجاه العام - 1
 . (أي القٌم المقدرة) أوجد القٌمة االتجاهٌة المناظرة للقٌم السابقة - 0

 
 :الحل 

 :كما ٌلً     0  ،1معادلة االتجاه العام  نحسب   إلٌجاد

 .ابتداء من العدد واحد بشكل متسلسل وبزٌادة واحد فً كل مرة   Xنعرف الزمن  – 1
 .فً صفحة البٌانات لبرنامج   Yو   Xندخل المتغٌرٌن  – 0
 LS  y c xنكتب األمر   – 3

 
 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/11   Time: 23:18   

Sample: 2000Q1 2002Q4   

Included observations: 12   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 240.3030 45.76260 5.251079 0.0004 

X 9.825175 6.217913 1.580140 0.1452 
     
     

R-squared 0.199798     Mean dependent var 304.1667 

Adjusted R-squared 0.119778     S.D. dependent var 79.25314 

S.E. of regression 74.35543     Akaike info criterion 11.60660 

Sum squared resid 55287.30     Schwarz criterion 11.68742 

Log likelihood -67.63961     Hannan-Quinn criter. 11.57668 

F-statistic 2.496843     Durbin-Watson stat 2.214276 

Prob(F-statistic) 0.145156    
     
     

 

 

 :من النتائج السابقة ٌتضح لنا التالً 
 معادلة االتجاه العام هً   - 1

 

xy 825175.93030.240ˆ   
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 :ٌلًالمناظرة لكل قٌمة كما   Tالقٌم االتجاهٌة  - 0

 
 

obs الحقٌقٌة Actual  المقدرةFitted الخطؤResidua Residual Plot 

2000Q1  250.000  250.128 -0.12821 |     .     *     .     | 

2000Q2  250.000  259.953 -9.95338 |     .    *|     .     | 

2000Q3  230.000  269.779 -39.7786 |     .  *  |     .     | 

2000Q4  400.000  279.604  120.396 |     .     |     .   * | 

2001Q1  300.000  289.429  10.5711 |     .     |*    .     | 

2001Q2  250.000  299.254 -49.2541 |     . *   |     .     | 

2001Q3  250.000  309.079 -59.0793 |     .*    |     .     | 

2001Q4  400.000  318.904  81.0956 |     .     |     *     | 

2002Q1  300.000  328.730 -28.7296 |     .   * |     .     | 

2002Q2  200.000  338.555 -138.555 |*    .     |     .     | 

2002Q3  400.000  348.380  51.6200 |     .     |   * .     | 

2002Q4  420.000  358.205  61.7949 |     .     |    *.     | 
 

 

 تحليل التغير الموسمي
 

تتركز أهمٌة دراسة التغٌرات الموسمٌة فمً كمل ممن تخلمٌب البٌانمات ممن أثمر الموسمم وفمً 
سمنكتفً بم كر واحمدة منهما والتمً ( . الفصملٌة )وهناك عدة طرق لتقمدٌر المركبمة الموسممٌة . التنبإ 

 .تسمى النسبة إلى االتجاه العام وتعتمد ه ه الطرٌقة على حساب الدلٌل الموسمً 
 

 سابقاً تم 

 .ارسم السلسلة الزمنٌة ومن خالل الرسم نحدد معادلة االتجاه العام المناسبة  -1
   Xأوجممد معادلممة خممط االتجمماه العممام باسممتخدام طرٌقممة المربعممات الصممغرى مممع أخمم  قممٌم  – 0

 .موسمٌاً 
 .فً معادلة خط االتجاه العام    Xكون القٌم االتجاهٌة بالتعوٌض عن  – 3

 
 :اآلن نستطٌع تكوٌن النسب الموسمٌة باستخدام المعادلة التالٌة

)100(= النسب الموسمٌة لكل موسم 
ŷ

y
 

 الموسم Fitted (y/y^)*100المقدرة  Actualالحقٌقٌة

 250.000  250.128 99.9488 M1 

 250.000  259.953 96.171 M2 

 230.000  269.779 85.255 M3 

 400.000  279.604 143.059 M4 

 300.000  289.429 103.65 M1 

 250.000  299.254 83.54 M2 

 250.000  309.079 80.885 M3 

 400.000  318.904 125.429 M4 

 300.000  328.730 91.26 M1 

 200.000  338.555 59.074 M2 

 400.000  348.380 114.817 M3 

 420.000  358.205 117.251 M4 
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 . imكون متوسط النسب الموسمٌة لكل موسم عبر السنوات ولٌكن ن  
 (1: )للربع األول

M1= (m1+m1+m1)/3 

M1=(99.9488+103.65+91.26)/3=98.286 

 

 وهك ا بالنسبة لباقً األرباع نجد أن 
M2= 79.595 

M3=93.65233 

M4=128.5797 
     400.113ونجد أن مجموعها ٌساوي 

 
 حسب الدلٌل الموسمً من المعادلة وٌمكن أن ن

=                            الدلٌل الموسمً 
m

m

m
s

i

i
i 100



 

 .الدلٌل الموسمً لكل موسم  isعدد المواسم ،  mحٌث 

98.26 S1=(98.286*100*4)/400.113 

79.57 S2=(79.595*100*4)/400.113 

93.63 S3=(93.65233*100*4)/400.113 

128.54 S4=(128.5797*100*4)/400.113 

400 Sum  Si= 

 
 
 

 
 :استبعاد أثر التغٌرات الموسمٌة من القٌم 

)100(=  القٌمة الفعلٌة مخلصة من أثر الموسم 
s

y
 

القٌم التً تم ) نستبعد أثر الموسمٌة من البٌانات باستخدام القانون أعاله بحٌث نقسم كل ربع 
 .على دلٌله الموسمً( اسبعاد أثر االتجاه العام منها

 101.6918 

120.8254 

91.0335 

111.261 

105.4575 

1.049563 

86.36731 

97.54964 

92.85147 

74.21823 

122.5992 

91.18938 
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 تحليل التغير الدوري 
 

 
بعد استبعاد أثر االتجاه العام بتقدٌر معادلة االتجاه واستبعاد أثر الموسمٌة بالقسمة على الدلٌل 

محصلة التغٌرات الدورٌة والتغٌرات العرضٌة ولفصل التغٌرات الباقً هو الموسمً فإن 
 .العرضٌة نستخدم أسلوب المتوسطات المتحركة لفترة قصٌرة 

 :المتوسطات المتحركة 
الهدف منها هو إزالة الت ب ب العشوائً فً السلسلة الزمنٌة ال ي قد ٌحدث لمتغٌر ، فقد 

لب من ه ا األثر ٌجمع كل عدد متتاٍل من وللتخ. ٌزداد أو ٌنقب خالل فترة زمنٌة طوٌلة 
 . وٌوجد متوسطه فتكون ه ه المتوسطات هً القٌم االتجاهٌة ( حسب طول الدورة ) السنوات 

لتبسٌط العملٌة الحسابٌة نحسب أوالً المجامٌع المتحركة ومن ثم المتوسطات المتحركة كما 
 :ٌلً 

 

 تحركةالمتوسطات الم المجامٌع المتحركة المبٌعات السنة

2000Q1  250.000 -- -- 

2000Q2  250.000 730 243.3333 

2000Q3  230.000 882 293.3333 

2000Q4  400.000 032 310 

2001Q1  300.000 052 316.6667 

2001Q2  250.000 822 266.6667 

2001Q3  250.000 022 300 

2001Q4  400.000 052 316.6667 

2002Q1  300.000 022 300 

2002Q2  200.000 022 300 

2002Q3  400.000 1202 340 

2002Q4  420.000 -- 243.3333 
  

الباقً هو محصلة التغٌرات الدورٌة والتغٌرات العرضٌة ولفصل التغٌرات العرضٌة نستخدم  
 .قصٌرة ولتكن ثالثة فصول  ةأسلوب المتوسطات المتحركة لفتر


