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  الملخص العر�ي:

إن تحلیل السالسل الزمنیة للمتغیرات المتضمنة في النماذج االقتصاد�ة الزراعیة دون فحص استقرار�تها الزمنیة من 
الوقوع في العدید من المشاكل اإلحصائیة والقیاسیة  إلىجهة ودون دراسة حالة التكامل المشترك بینها من جهة أخري لیؤدي 

 والتي من أهمها:

 الزائف بین متغیرات الدراسة.مشكلة االنحدار  −
عدم القدرة علي تحدید طول الفترة الزمنیة الالزمة للوصول إلي االستقرار والتوازن طو�ل المدي للنماذج االقتصاد�ة  −

 المستخدمة.
یرات عدم القدرة علي تقدیر التأثیرات المباشرة (تأثیرات المدي القصیر) والتأثیرات الكلیة (تأثیرات المدي الطو�ل) للمتغ −

 المستقلة المدرجة في النموذج علي المتغیر التا�ع.
 عدم توفر شروط الكفاءة اإلحصائیة والقیاسیة وضعف القدرة التنبؤ�ة للنماذج المقدرة. −

 و�تحلیل البیانات اإلسبوعیة الخاصة �أسعار �تاكیت ودجاج اللحم في مصر فإنه تم التوصل لنتائج من أهمها: 
مل المشترك بین سعر دجاج اللحم �متغیر مستقل وسعر �تكوت اللحم �متغیر تا�ع، في حین ثبوت معنو�ة عالقة التكا -

 لم تثبت معنو�ة العالقة العكسیة للتكامل المشترك.
 .المنطق االقتصاديالتأثیر طو�ل المدي لسعر دجاج اللحم علي سعر �تكوت اللحم �ان معنو�ًا وموجبًا وهو ما یتفق مع  -
، وهو األمر الذي یؤ�د علي وجود عالقة %١ن سالب اإلشارة ومعنوي جدًا عند مستوي معنو�ة معامل تصحیح الخطأ �ا -

 توازنیة طو�لة المدي بین متغیري الدراسة.

 و�ناءًا علي النتائج السا�قة یوصي البحث �ما یلي:
 االقتصاد�ة للمتغیرات الزراعیة.التوسع في تطبیق مفاهیم االستقرار الزمني والتكامل المشترك عند تقدیر النماذج  -
�جب أن ال تقتصر دراسة مفاهیم المدي الزمني القصیر والطو�ل علي تلك التقلید�ة فقط والخاصة �عالقات اإلنتاج  -

والتكالیف للعملیات الزراعیة، بل �جب أن تمتد لتشمل مفاهیم حدیثة للمدي القصیر والطو�ل تعتمد علي مبادئ نظر�ات 
 وتصحیح الخطأ والمدي الزمني الالزم لحدوث التوازن طو�ل المدي بین المتغیرات االقتصاد�ة. التكامل المشترك

، إختبار  ARDLاستقرار السالسل الزمنیة، نموذج االنحدار الذاتي، نموذج اإل�طاءات الموزعة، نموذج  :الكلمات الدالة
  الحدود، نموذج تصحیح الخطأ.
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  المقدمة:
تر�ز المراجع والبحوث العلمیة الحدیثة المتخصصة في 
مجال االقتصاد القیاسي في تناولها للسالسل الزمنیة 

عدد من  ودراسة شرحللمتغیرات االقتصاد�ة المختلفة علي 
 استقرارالحدیثة والتي من أهمها مفهومي  فاهیممال

 و التكامل المشترك (التوازن طو�ل المدي) السالسل الزمنیة
، األمر الذي �فید بدرجة السالسل محل الدراسة متغیراتبین 

لمعلمات  والكلیةكبیرة في إمكانیة تقدیر التأثیرات المباشرة 
�اإلضافة إلي النموذج المقدر علي المتغیر التا�ع، 

 النموذجلمعلمات  ختالالت الهیكلیةإزالة االالمساعدة في 
التوازن  الوصول إليحتي �مكن المقدرة في المدي القصیر 

، �ما أن دراسة تلك المفاهیم الحدیثة �فید طو�ل المدي
قدرة تنبؤ�ة  تذا نماذج اقتصاد�ةتقدیر في بدرجة �بیرة 
تأثیرات المتغیرات المستقلة من غیرها لقیاس أفضل وأدق 

 علي المتغیر التا�ع.
 

 مشكلة البحث:
العاملین في مجال الباحثین  العدید من اعتمادإن 

نماذج اقتصاد�ة االقتصاد الزراعي المصري علي تطبیق 
 لم تتم دراسةاقتصاد�ة متغیرات  تشتمل عليساكنة 

التكامل عالقات  دراسة تتملم و من ناحیة،  استقرار�تها
إلي الوقوع بین متغیراتها من ناحیة أخري یؤدي  المشترك

إلحصائیة والقیاسیة والتي من في العدید من المشاكل ا
 :أهمها ما یلي

الوقوع في مشكلة االنحدار الزائف بین متغیرات  −
 الدراسة.

عدم القدرة علي تحدید طول الفترة الزمنیة الالزمة  −
للوصول إلي االستقرار والتوازن طو�ل المدي للنماذج 

 االقتصاد�ة المستخدمة.
أثیرات (تعدم القدرة علي تقدیر التأثیرات المباشرة  −

المدي القصیر) والتأثیرات الكلیة (تأثیرات المدي 
علي  المدرجة في النموذجللمتغیرات المستقلة  الطو�ل)

 .المتغیر التا�ع
 ضعفالكفاءة اإلحصائیة والقیاسیة و عدم توفر شروط  −

 القدرة التنبؤ�ة للنماذج المقدرة.

 أهداف البحث:
�تاكیت ودجاج من خالل االعتماد علي سلسلة أسعار 

إلي  ١/١/٢٠١٥اللحم في مصر خالل الفترة من 
أسبوع) فإن البحث یهدف أساسًا  ١٨١( ٢٠/٦/٢٠١٨

 إلي دراسة وتحلیل ما یلي:   

استقرار�ة السالسل محل الدراسة، وعالج حالة عدم  −
 االستقرار�ة إن وجدت.

التكامل المشترك لمتغیرات الدراسة وتقدیر نموذج  −
 الجزئي القصیر والطو�ل المدي الخاص بها.التوازن 

تقدیر معامل تصحیح الخطأ لنموذج الدراسة والفترة  −
الزمنیة الالزمة إلصالح تشوهات المدي القصیر وصوًال 

 إلي التوازن طو�ل المدي.
للمتغیرات المستقلة  والكلیةتقدیر التأثیرات المباشرة  −

 المدرجة في النموذج علي المتغیر التا�ع.
ر مدي توفر معاییر الكفاءة اإلحصائیة والقیاسیة اختبا −

 و�ذا القدرة التنبؤ�ة للنماذج المقدرة.
 

 مصادر البیانات:
اعتمد الشق الخاص �التحلیل اإلحصائي للبحث علي 

غیر المنشورة لسالسل األسعار الیومیة  بیاناتسجالت ال
 لكتاكیت ودجاج اللحم الخاصة �الشر�ة العر�یة للدواجن

�عد  ٢٠/٦/٢٠١٨إلي  ١/١/٢٠١٥ترة من خالل الف
أسبوع)، حیث تعد  ١٨١إلي بیانات أسبوعیة ( تحو�لها

الشر�ة العر�یة للدواجن واحدة من الشر�ات الكبري العاملة 
في مجال صناعة تسمین الدواجن في جمهور�ة مصر 

  العر�یة.
 

 الطر�قة البحثیة:
لتحقیق األهداف المرجوة من البحث فسوف یتم تطبیق 

سیة �استخدام عدد من األسالیب التحلیلیة االحصائیة والقیا
 E-VIEWSبرنامج التحلیل اإلحصائي والقیاسي 

Ver.10  وسیتم استعراض ذلك في الجزء الخاص �اإلطار ،
 النظري للطرق اإلحصائیة والقیاسیة المطبقة في البحث.

 



Applying the autoregressive distributed lags model for studying the ……………… 

٥۹۷ 

لطرق اإلحصائیة للمفاهیم وااإلطار النظري 
 :في البحث والقیاسیة المستخدمة

واالختبارات التحلیلیة المفاهیم �مكن استعراض أهم 
االحصائیة والقیاسیة المطبقة لتحلیل بیانات ذلك البحث 

 علي النحو التالي:
 Stability of timeإستقرار�ة السالسل الزمنیة .أ

series 
من الخصائص  تعتبر استقرار�ة السالسل الزمنیة

عند السالسل تلك الضرور�ة والمطلوب توافرها في 
استخدامها في التنبؤ و�ذلك عند دراسة التكامل المشترك 

السالسل  العدید من وتتصف متغیرات النماذج محل البحث،ل
وهو ما  غیر مستقرة �أنها للمتغیرات االقتصاد�ةالزمنیة 

جذر  مشكلةأن تلك السالسل تعاني من � اصطلح تسمیته
لسلسلة امتوسط وتباین  أن تلك المشكلة  وتعني الوحدة

یؤدي  األمر الذيغیر مستقلین عن الزمن،  محل الدراسة
بین المتغیرات المستقلة  غیر حقیقي زائف إنحدارإلى وجود 

 هو�جعل السالسل الزمنیة مستقرة ، و�قصد والمتغیر التا�ع
تقل حدة التقلبات فیها وتصبح الظاهرة معالجتها �حیث 

الظاهرة  تباینمتوسط و أكثر تجانسًا، و�عبارة أخري �صبح 
والجدیر �الذ�ر أن هناك عدد من   .مستقل عن الزمن

تستخدم للداللة علي أن اإلنحدار المقدر  المؤشرات
ومن أهم تلك إنحدارًا زائفًا �عد  موضع الدراسة للمتغیرات

  :)٢٠١٨(الدلیمى،  المؤشرات ما یلي

دیر�ن  قیمة) أكبر من 2Rقیمة معامل التحدید ( .١
 ).D.W 2R <) أي إن (D.W(المحسو�ة ن وواتس

ر�ن یقیمة د بین األخطاء تعكسهسلسلي وجود إرتباط  .٢
 ).D.W( المحسو�ة ن وواتس

بدرجة  ز�ادة المعنو�ة اإلحصائیة للمعلمات المقدرة .٣
 .ةكبیر 

مستقرة �جب أنها السلسلة الزمنیة  �طلق عليولكي 
  :التالیةالخصائص  یتوفر بهاأن 
   ...الزمنالمتغیر محل الدراسة عبر ثبات متوسط قیم  .١

µ) = tE(Y 

 ...المتغیر محل الدراسة عبر الزمنلقیم ثبات التباین  .٢
𝜸𝜸𝟎𝟎 = 2)-t)= E(Yt(YVar 

التغایر بین أي قیمتین للمتغیر محل الدراسة �عتمد  .٣
بینهما ولیس علي القیمة الفعلیة  علي الفجوة الزمنیة

  ............................................. للزمن
𝜸𝜸𝒌𝒌        µ)] =-k-tµ)(Y-t= E[(Y )k-t, Yt(Y Cov 

): التباین ،   𝜸𝜸𝟎𝟎): الوسط الحسابي ، (( یث أن: ح 
)𝜸𝜸𝒌𝒌.(التغایر) معامل التباین المشترك :( 

 

 Unit Root Test جذر الوحدة إختبار .ب
یهدف إختبار جذر الوحدة إلى فحص خواص السلسلة 
الزمنیة لكل متغیر من متغیرات الدراسة خالل المدة الزمنیة 
للمشاهدات، والتأكد من مدى إستقرار�تها وتحدید رتبة 
تكامل �ل متغیر على حدة، فإذا �انت السلسلة الزمنیة 
مستقرة في قیمها األصلیة �قال إنها متكاملة من الرتبة 

، أما إذا إستقرت السلسلة �عد اخذ الفرق I(0)أي صفر 
األول فان السلسلة األصلیة تكون متكاملة من الرتبة 

إذا إستقرت السلسلة �عد اخذ  في حین، I(1)اُألولى أي 
الفرق الثاني فان السلسلة األصلیة تكون متكاملة من 

فإنه �مكن تحدید رتبة تكامل  وهكذا I(2)الرتبة الثانیة أي 
تقرار السلسلة الزمنیة وفقًا للفروق المحسو�ة لها أو إس

�وجد عدد من اإلختبارات و  ،لكي تصل إلي اإلستقرار
من أهمها راسة استقرار�ة السالسل الزمنیة لدتستخدم 

 ود�كي فولر الموسع و�مكن توضیحهمااختبار د�كي فولر 
  علي النحو التالي:

 

  Dickey-Fuller  اختبار د�كي فولر •
 ,Dickey & fuller)�ٍل من د�كي وفولر  توصل
استقرار السلسلة  راختبا�مكن من خاللها  طر�قةل  (1979

على نموذج  ، و�عتمد هذا اإلختبارمن عدمه الزمنیة
والذي للمتغیر التا�ع  االنحدار الذاتي من الدرجة األولى
  �مكن توضیحة علي النحو التالي:

𝒚𝒚𝒕𝒕 = ∅𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝒖𝒖𝒕𝒕 
�معني أن  1تساوي  ∅ فرض العدم �أن �تم اختبارو  

 والفرضیة البدیلة ∅:𝑯𝑯𝟎𝟎.1=البیانات تعاني جذر الوحدة 
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�معني أن البیانات ال تعاني مشكلة جذر الوحدة  1> ∅ �أن
< 1 𝑯𝑯𝟏𝟏:∅  شرح االختبار �صورة أخري من خالل كن و�م

لتصبح علي السا�قة من �ال طرفي المعادلة  𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏طرح 
 النحو التالي:

𝒚𝒚𝒕𝒕 − 𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 = (∅ − 𝟏𝟏)𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝒖𝒖𝒕𝒕 
∆𝒚𝒚𝒕𝒕 = (∅ − 𝟏𝟏)𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝒖𝒖𝒕𝒕 
∆𝒚𝒚𝒕𝒕 = 𝜸𝜸𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝒖𝒖𝒕𝒕                     

𝜸𝜸حیث تمثل  = (∅ − الصفري �كتب علي  الفرضو ،  (𝟏𝟏
𝑯𝑯𝟎𝟎:   𝛄𝛄 الصورة =  في حین �كتب الفرض �ما یلي: ،  𝟎𝟎

𝑯𝑯𝟏𝟏:   𝛄𝛄 <  فإذا تم قبول الفرض الصفري �معني أن  ،  𝟎𝟎
   𝛄𝛄 = ، في حین تعاني مشكلة جذر الوحدةفان السلسلة 𝟎𝟎

𝑯𝑯𝟏𝟏:   𝛄𝛄أن قبول الفرض البدیل  < �عني أن السلسلة  𝟎𝟎
 .ال تعاني مشكلة جذر الوحدة

عادلتین لالنحدار م  Dickey and Fullerاقترحا كما 
األولى تتضمن الختبار جذر الوحدة، �مكن ان تستخدما 

، في حین تشتمل الثانیة علي الدراسة للدالة محل ثابت
ثابت و اتجاه زمني، و�مكن �تا�ة هاتین المعادلتین علي 

 :النحو التالي 
∆𝒚𝒚𝒕𝒕 = 𝜶𝜶𝟎𝟎 + 𝜸𝜸𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝒖𝒖𝒕𝒕                    
∆𝒚𝒚𝒕𝒕 = 𝜶𝜶𝟎𝟎 + 𝒂𝒂𝟐𝟐𝒕𝒕 + 𝜸𝜸𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + 𝒖𝒖𝒕𝒕                  

 

 Augmented لر الموسعاختبار د�كي فو  •
Dickey-Fuller (Dickey & Fuller, 1981)    

�ستخدم هذا اإلختبار في حالة السالسل الزمنیة التي  
 األخطاءقیم تعاني من وجود مشكلة االرتباط الذاتي بین 

حاالت �مكن توضیحها  ةثالثعلي  اإلختبار ، و�شتملبها
 :�المعادالت التالیة

… … … … … … … … … … . .  بدون  ثابت  و�دون  اتجاه  زمني

∆𝒚𝒚𝒕𝒕 = 𝜸𝜸𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + �𝜷𝜷𝒊𝒊∆𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝒑𝒑

𝒊𝒊=𝟏𝟏

+ 𝒖𝒖𝒕𝒕 

… … … … … …  ذات ثابت  و�دون  اتجاه  زمني           .

∆𝒚𝒚𝒕𝒕 = 𝜶𝜶𝟎𝟎 + 𝜸𝜸𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 +�𝜷𝜷𝒊𝒊∆𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝒑𝒑

𝒊𝒊=𝟏𝟏

+ 𝒖𝒖𝒕𝒕 

… … … … … .  ذات ثابت  وذات اتجاه  زمني    .

∆𝒚𝒚𝒕𝒕 = 𝜶𝜶𝟎𝟎 + 𝒂𝒂𝟐𝟐𝒕𝒕 + 𝜸𝜸𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏 + �𝜷𝜷𝒊𝒊∆𝒚𝒚𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝒑𝒑

𝒊𝒊=𝟏𝟏

+ 𝒖𝒖𝒕𝒕 

و�ذات الطر�قة السا�قة في اختبار د�كي فولر یتم 

𝑯𝑯𝟎𝟎:   𝛄𝛄 اختبار الفرض الصفري  = ضد الفرض البدیل   𝟎𝟎

𝑯𝑯𝟏𝟏:   𝛄𝛄 <  فهذا �عنيفإذا تم قبول الفرض الصفري ، 𝟎𝟎

𝛄𝛄   أن    = السلسلة تعاني مشكلة جذر ف ومن ثم𝟎𝟎

𝑯𝑯𝟏𝟏:   𝛄𝛄الوحدة، في حین أن قبول الفرض البدیل  < 𝟎𝟎 

 �عني أن السلسلة ال تعاني مشكلة جذر الوحدة.

بعة لعالج عدد من الطرق المتوالجدیر �الذ�ر أن هناك 
(عبد  ستقرار السالسل الزمنیة من أهمهاعدم ا

  :) ٢٠١١المحمدى و طعمه، 
 تباینثبات االستقرار الناتج من عدم عدم  عالج -١

من أهم التحو�الت المستخدمة في  :الزمنیة السلسلة
اللوغار�تم الطبیعي  حسابتثبیت تباین السلسلة هو 

و الحصول على الجذر التر�یعي ألبیانات السلسلة، 
 إستخدام مقلوب بیانات السلسلة الزمنیة.و ألها، 

 

 عاموجود إتجاه عالج عدم االستقرار الناتج من  -٢
الطرق المستخدمة للتخلص أهم من  :الزمنیة للسلسلة

 ما یلي:للسالسل الزمنیة من اإلتجاه العام 
طر�قة اإلنحدار الخطي في تقدیر اإلتجاه العام ثم عزله  -

 مع البواقي �سلسلة زمنیة مستقرة. والتعامل
طرح قیم المشاهدات بواسطة الفروق حساب طر�قة  -

وق من من �عضها البعض لفترات إ�طاء معینة، �الفر 
تحقق ی حتيالدرجة اُألولى أو الثانیة أو أكبر من ذلك 

 .استقرار السلسلة الزمنیة

  :التقلبات الموسمیة عالج عدم االستقرار الناتج من -٣
حساب �إستخدام طر�قة تتم إزالة التقلبات الموسمیة 

الفرق الموسمي، وذلك �طرح القیم من �عضها البعض 
حسب فترات اإل�طاء المتسقة مع نوع البیانات 

أو  فروق شهر�ةو أللحصول على الفروق ر�ع سنو�ة 
  .غیرها وفقًا لنوع التقلبات الموسمیة

 

نموذج اإلنحدار الذاتي  التكامل المشترك و -ـ ج
   المتباطئةالموزعة  للفجوات الزمنیة
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The Co-integration and Autoregressive 
Distributed Lags Model (ARDL) 
التكامل المشترك لمتغیر�ن أو أكثر �عني وجود عالقة 

ال توجد قد توازن طو�ل األجل بین تلك المتغیرات، في حین 
ذات العالقة التوازنیة في األجل القصیر وعندها �جب 
تصحیح إختالالت األجل القصیر �معدل معین لكل فترة 
زمنیة وفقًا للفترات الزمنیة محل الدراسة (یومیة، شهر�ة، 

�ع سنو�ة، ثلث سنو�ة، .......)، و�مكن حساب ذلك ر 
 قدیر ما �سمي بنموذج تصحیح الخطأ.المعدل من خالل ت

والجدیر �الذ�ر أنه من األهمیة إجراء إختبارات االستقرار�ة 
لمتغیرات النموذج محل الدراسة لعالج مشاكل االستقرار�ة 
حال وجودها من ناحیة فضًال عن تحدید النموذج المالئم 

متغیرات وفقًا لدرجة لدراسة التكامل المشترك لتلك ال
ولدراسة التكامل المشترك بین . من ناحیٍة أخري  استقرارها

متغیر�ن أو أكثر فإن هناك عدد من المنهجیات مثل أسلوب 
الذي و  (Engle & Granger, 1987) إنجل وجرانجر

إلنه �قوم نظرًا �عتبر من األسالیب المحدودة االستخدام 
علي افتراضات من أهمها أن النموذج محل الدراسة �شتمل 
علي متغیر�ن فقط، وأن المتغیر�ن مستقران من نفس 

، ومن األسالیب االخري I)1(الدرجة وهي الدرجة األولي 
لدراسة التكامل المشترك والتي �مكن تطبیقها في حالة أكثر 

اسة من متغیر�ن و�شرط أن تكون المتغیرات محل الدر 
، ومن مستقرة أ�ضًا عند الفرق األول أسلوب جوهانسون 

و�صفة عامة تفضل  .ثم فهو أكثر استخدامًا من سا�قة
عند تطبیق مناهج التكامل  نسبیاً السالسل الزمنیة الطو�لة 

جل أالمشترك بین المتغیرات االقتصاد�ة محل الدراسة من 
 وتعد. للنماذج المقدرة ضمان الحصول علي نتائج أفضل
اإلنحدار الذاتي  منهجیةدراسة التكامل المشترك �استخدام 

 Autoregressive الموزعة المتباطئة للفجوات الزمنیة
Distributed Lags Model (ARDL)  من أفضل
اآلونة في  المناهج المستخدمة لدراسة التكامل المشترك

 ,Pesaran) وآخرون  Pesaran والتي قدمها، األخیرة
دمج نماذج اإلنحدار  وتعتمد تلك المنهجیة علي ، (2001

مع للمتغیر التا�ع  Autoregressive Model الذاتي
 Distributed Lagsنماذج فترات اإل�طاء الموزعة 

Model  صبحت �التاليواحد،  نموذجفي للمتغیر المستقل 
دالة  لمتغیر التا�ع وفقاً لذلك النموذجلقیم االسلسلة الزمنیة 

والمتغیر أو المتغیرات المستقلة قیمة المتغیر التا�ع في 
و�ذلك فإنها تكون دالة في �تلة مبطئة لفترة زمنیة واحدة 

 .إ�طاءات المتغیر التا�ع واألخري المستقلة في الفرق األول
 

(یوسف،  ا منها) �عدة مزا�ARDLو�تمیز نموذج (
٢٠١٥/٢٠١٦(:  

(علي العكس من  ARDLیتطلب تطبیق نموذج ال  -
النماذج األخري المستخدمة في تقدیر التكامل المشترك) 

للمتغیرات محل الدراسة �لها تكون السالسل الزمنیة أن 
) فروق أ�ة بدون حساب (متكاملة في مستواها األصلي 

و أ I(0) والتي �طلق علیها متكاملة من الدرجة صفر
أي �عد  I(1)من الرتبة اُألولى متكاملة أن تكون �لها 

حساب الفرق األول لها، حیث �مكن تطبیق ذلك 
 التي تكون متغیراتها السالسل الزمنیة حالة في  النموذج

المستوي األصلي والبعض اآلخر  �عضها مستقر في
�شتمل �شرط أن ال و ، مستقر �عد أخذ الفرق األول
تكون متكاملة من الرتبة النموذج علي أ�ة متنغیرات 

  .I(2)الثانیة 
 

األجل الطو�ل والقصیر في آن تأثیرات إمكانیة تقدیر  -

واحد، فضًال عن إمكانیة التعامل مع المتغیرات 

 �فترات إ�طاء زمنیة مختلفة. نموذجالتفسیر�ة في ال
 

 رة�صلح استخدام هذا النموذج في حالة العینات صغی -

  .العاد�ة�إستخدام طر�قة المر�عات الصغرى حجم و ال
 

على التخلص من المشكالت  نموذجهذا ال �ساعد تطبیق -
المتعلقة �حذف المتغیرات ومشكالت اإلرتباط الذاتي، 

 رات الناتجة �فؤة وغیر متحیزة.یقدتمما �جعل ال
 

علي النماذج األخري المستخدمة  ARDLیتمیز نموذج  -
في تقدیر التكامل المشترك والتي تستخدم عدد من 
 اإل�طاءات متساو�ة لجمیع متغیرات الدراسة في أنه

 اإل�طاءمن فترات  األمثل والمناسبعدد �ستخدم ال
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لكل متغیر �حیث یتم تقدیر نموذج تتوفر فیه الزمني  
 .الخصائص اإلحصائیة والقیاسیة المطلو�ة

في تقدیر معلمات ARDL  نموذج ساعد تطبیق� -
األجل الطو�ل والقصیر علي حٍد سواء، والتي تفید 
بدورها في تقدیر التأثیرات المباشرة والكلیة للمتغیرات 
المستقلة علي المتغیر التا�ع، �ما �مكن التأكد من 
وجود اتساق أو توازن هیكلي بین المعلمات المقدرة 

من عدمه وذلك �استخدام في األجل الطو�ل والقصیر 
 .االختبارات التشخیصیة المالئمة لذلك

مكون ال ARDL نموذجلو�مكن �تا�ة الصیغة العامة 
           من المتغیرات التفسیر�ة  (K)و  (Y)من متغیر تا�ع 

)KX…. 2, X1(X علي النحو التالي: 

∆𝐘𝐘𝐭𝐭 = 𝐜𝐜 + 𝐁𝐁𝟏𝟏𝐘𝐘𝐭𝐭−𝟏𝟏 + 𝐁𝐁𝟐𝟐𝐗𝐗𝟏𝟏𝐭𝐭−𝟏𝟏 + 𝐁𝐁𝟑𝟑𝐗𝐗𝟐𝟐𝐭𝐭−𝟏𝟏 + 

. . . . . . . +𝐁𝐁𝐤𝐤+𝟏𝟏𝐗𝐗𝐤𝐤𝐭𝐭−𝟏𝟏 + �𝛌𝛌𝟏𝟏𝐢𝐢 ∆
𝐩𝐩−𝟏𝟏

𝐢𝐢=𝟏𝟏

𝐘𝐘𝐭𝐭−𝐢𝐢 + � 𝛌𝛌𝟐𝟐𝐢𝐢 ∆
𝐪𝐪𝟏𝟏−𝟏𝟏

𝐢𝐢=𝟎𝟎

𝐗𝐗𝟏𝟏𝐭𝐭−𝐢𝐢 

+ � 𝛌𝛌𝟑𝟑𝐢𝐢 ∆
𝐪𝐪𝟐𝟐−𝟏𝟏

𝐢𝐢=𝟎𝟎

𝐗𝐗𝟐𝟐𝐭𝐭−𝐢𝐢+ . . . . + � 𝛌𝛌(𝐤𝐤+𝟏𝟏)𝐢𝐢 ∆
𝐪𝐪𝐤𝐤−𝟏𝟏

𝐢𝐢=𝟎𝟎

𝐗𝐗𝐤𝐤𝐭𝐭−𝐢𝐢 + 𝐔𝐔𝐭𝐭   
   

 :أن حیث

: حد 𝐔𝐔𝐭𝐭: الحد الثابت.     C: الفروق اُألولى.     
: معلمات العالقة طو�لة B       الخطأ العشوائي.   

 : معلمات العالقة قصیرة األجل.  األجل.         

Kq…. 2, q1q ,p تمثل فترات اإل�طاء للمتغیرات :

KX…. 2, X1Y,X .على الترتیب 

 نموذجو�عد إجراء إختبارات درجة تكامل متغیرات ال
تحلیل  یة، ولتطبیق منهجد�كي فولر الموسع وفق إختبار

فإن  ARDL نموذجاستخدام التكامل المشترك في إطار 
 إجراء ما یلي: ذلك یتطلب

 

 المثلى للفروق  إختبار فترات اإل�طاءأوًال: 
  یتم إختبار فترات اإل�طاء المثلى للفروق اُألولى لقیم

، اإلنحدار الذاتيمن خالل إستخدام نموذج متجه المتغیرات 
(النقار   من أهمهامعاییر ال عدد منو من خالل تطبیق 

 : )٢٠٠٩)، (الشور�جى، ٢٠١٢والعواد، 

 Final Predictionمعیار خطأ التنبؤ النهائي  .١
Error  :و�أخذ الصیغة اآلتیة 

𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅(𝐅𝐅) = �
𝐓𝐓 + 𝐅𝐅 − 𝐤𝐤
𝐤𝐤 − 𝐩𝐩.𝐤𝐤 �

𝐤𝐤

.𝐝𝐝𝐝𝐝𝐭𝐭�𝐝𝐝                     

 Akaike Informationمعیار معلومات أكیكي  .٢
criterion :و�أخذ الصیغة اآلتیة 

𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀(𝐅𝐅) = 𝐋𝐋𝐋𝐋 �𝐝𝐝𝐝𝐝𝐭𝐭(�𝐝𝐝)� + 𝟐𝟐𝐤𝐤
𝟐𝟐𝐅𝐅
𝐓𝐓

                    
 

-Schwarz Criterionمعیار معلومات شوارز( .٣
 -و�أخذ الصیغة اآلتیة:) 1978

𝐒𝐒𝐀𝐀(𝐅𝐅) = 𝐋𝐋𝐋𝐋 �𝐝𝐝𝐝𝐝𝐭𝐭(�𝐝𝐝)� + 𝟐𝟐𝐤𝐤
𝟐𝟐𝐅𝐅 𝐋𝐋𝐋𝐋 (𝐓𝐓)
𝐓𝐓

             
 

 Hannan & Quinnمعیار معلومات حنان و�و�ن  -٤
Criterion  :و�أخذ الصیغة اآلتیة 

𝐇𝐇.𝐐𝐐(𝐅𝐅) = 𝐋𝐋𝐋𝐋 �𝐝𝐝𝐝𝐝𝐭𝐭(�𝐝𝐝)� + 𝟐𝟐𝐤𝐤
𝟐𝟐𝐅𝐅 𝐋𝐋𝐋𝐋.𝐋𝐋𝐋𝐋 (𝐓𝐓)

𝐓𝐓
     

 

 :أن حیث
K النموذج موضع الدراسة: عدد المتغیرات في        .T :

 : عدد فترات اإل�طاء. Pعدد المشاهدات.          
:∑𝐝𝐝  مصفوفة التباین والتباین المشترك المقدرة

 .النموذجلبواقي 

تلك الفترة  �أنها  (P)و�تم تعر�ف فترة اإل�طاء المثلي
األر�عة السا�قة عند لمعاییر لأدنى قیمة  یتحقق عندهاالتي 

 .إجراء اإلختبار
 

 Boundsمنهج إختبار الحدود  ثانیًا: تطبیق 
Testing Approach   ،٢٠١٢(أدر�وش(  

�ستخدم إلختبار مدى وجود عالقة توازنیة طو�لة األجل 
بین المتغیر التا�ع والمتغیرات التفسیر�ة الداخلة في 

، (Wald) ) وفي إطار إختبارF(بواسطة إختبار النموذج
حیث یتم إختبار معامالت العالقة طو�لة المدي والسابق 

حیث �صاغ الفرضان  ARDLتوضیحها في نموذج 
 لي النحو التالي:الصفري والبدیل ع

= 0 K+1= ………….. = B 2= B 1:  B0H 
0 ≠ K+1B ≠…………..  ≠ 2B ≠ 1:  B1H 
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وقبول الفرض الصفري �عني أنه ال توجد هناك عالقة 
توازنیة طو�لة المدي (عالقة تكامل مشترك) بین المتغیر 
التا�ع والمتغیرات المستقلة المكونة للنموذج، في حین �عني 

البدیل أن هناك عالقة توازنیة طو�لة المدي قبول الفرض 
و�تحدد قبول أو  بین المتغیر التا�ع والمتغیرات المستقلة.

 Fرفض أي من الفرضین السا�قین علي مقارنة قیمة 
 Pesaranالمحسو�ة �القیمة الجدولیة الحرجة التي قدمها 

أكبر من المحسو�ة F في إختبار الحدود، فإذا �انت قیمة 
فإنه یتم رفض فرض العدم وقبول  الحد األعلي لإلختبار

الفرض البدیل �معني أن هناك عالقة توازنیة طو�لة المدي 
   بین متغیرات الدراسة والعكس �العكس.

 

ومعلمة تصحیح  ARDL نموذجتقدیر معلمات ثالثًا: 
 VECMالخطأ 

�عد التأكد من وجود عالقة توازنیة طو�لة األجل بین 
المتغیر التا�ع والمتغیرات التفسیر�ة، یتم تقدیر معلمات 

معلمة متجه �ذا لألجلین القصیر والطو�ل و  ARDL نموذج
) �إستخدام طر�قة المر�عات VECMتصحیح الخطأ (

دد فترات اإل�طاء ) إستنادًا إلى عOLS( العاد�ةالصغرى 
نبغي نموذج المقدر وتطبیقه یالالمحددة، وقبل إعتماد 

نموذج، و�تم ذلك من خالل التأكد من جودة أداء هذا ال
   اء اإلختبارات التشخیصیة اآلتیة:إجر 

  :اإلحصائیةالتشخیصیة اإلختبارات  .أ
 المعاییر اإلحصائیة منها: من عددوتشتمل علي 

R-Squared, Adjusted R-Squared, S.E. 
of Regression, Sum Squared Residual, 
Log Likelihood, F-Statistic   ، Prob. (F-
Statistic) and Durbin-Watson Statistic. 
 

 التشخیصیة القیاسیةاإلختبارات  .ب
 وتتضمن المعاییر التالیة:

رانج لإلرتباط التسلسلي بین إختبار مضروب الج -
 البواقي.

Lagrange Multiplier Test of Residual 
{Brush-Godfrey} (BG) 

 إختبار عدم ثبات التباین المشروط �اإلنحدار الذاتي. -
Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (ARCH) 

إختبار التوز�ع الطبیعي لألخطاء العشوائیة.  -
Jarque Bera (JB)  

حیث الشكل من  النموذجإختبار مدى مالئمة تحدید  -
  Ramsey (RESET)الدالي. 

(في   إختبار االزدواج الخطي بین المتغیرات المستقلة -
.  حالة أكثر من متغیر مستقل)

Multicollinearity Test 

وفضًال عن اإلختبارات التشخیصیة السا�قة، فإن �جب 
إجراء إختبار إستقرار�ة معلمات النموذج المقدر و�ذا 

�ال اإلختبار�ن  التنبؤي له و�مكن توضیحإختبار األداء 
 علي النحو التالي:

 

 ARDL نموذجإختبار إستقرار�ة معلمات  .أ
ومعرفة مدى إستقرار و�نسجام معامالت األجل للتأكد 

ستخدام الطو�ل مع تقدیرات معلمات األجل القصیر �مكن إ
  :)٢٠١٣(أدر�وش،  أحد اإلختبار�ین اآلتیین

 التراكمي للبواقيإختبار المجموع  .١
Cumulative Sum of Recursive 
Residual (CUSUM)        

 إختبار المجموع التراكمي لمر�عات البواقي. .٢
Cumulative Sum of Squares 
Recursive Residual (CUSUM SQ)   

 للتأكد من و�عتمد علي �ٍل من اإلختبار�ن السا�قین
مدى إستقرار و�نسجام المعلمات طو�لة األجل مع معلمات 

ح وجود یتوضفضًال عن ، للنموذج المقدر األجل القصیر
 �تحقق اإلستقرارو . من عدمه أي تغیر هیكلي في البیانات

تصحیح الخطأ إذا  الهیكلي للمعلمات المقدرة في نموذج
) و CUSUMوقع الخط البیاني إلختبار �ل من (

)CUSUM SQ (الحد لإلختبار ) داخل الحدود الحرجة
المستخدم في  معنو�ةالاألعلى والحد األدنى) عند مستوى 

الهیكلي �اإلستقرار المعامالت  ال تتسم ، في حینالدراسة
خارج الحدود الحرجة  إذا وقع الخط البیاني لإلختبار�ن

 .سالفة الذ�ر
 المقدر نموذجللإختبار األداء التنبؤي  .ب

نظرًا ألن جودة النتائج المقدرة تعتمد على قوة األداء 
�جب التأكد  لذلكتصحیح الخطأ المقدر،  لنموذج التنبؤي 
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�قدرة جیدة على التنبؤ خالل  النموذج المقدرمن تمتع 
ذلك تستخدم عدة  وللتحقق من، الفترة الزمنیة للتقدیر

سیة القیامعاییر لقیاس األداء التنبؤي للنماذج اإلقتصاد�ة 
 :)مرجع سابق – ٢٠٠٩(الشور�جى،  ومن أهمها

 معامل عدم التساوي لثایل .١
Theil Inequality Coefficient 

من المعاییر الشائعة معامل عدم التساوي لثایل ُ�عّد 
القیاسي والتحقق  للنموذجفي قیاس و�ختبار القدرة التنبؤ�ة 

  ؤات، و�حتسب وفق الصیغة اآلتیة:من دقة التنب

𝐓𝐓 = �
∑(𝐒𝐒𝐢𝐢 − 𝑫𝑫𝐢𝐢)𝟐𝟐

∑𝐃𝐃𝐢𝐢𝟐𝟐
   

 حیث أن:
T0وتتراوح قیمته بین الصفر وماالنها�ة ( : معامل ثایل≤

𝐓𝐓 ≤ ∞(      

iS التغیر المتوقع في القیمة المتنبأ بها للظاهرة (المتغیر :
 التا�ع).         

iD .التغیر الفعلي في قیم المتغیر التا�ع : 

یدل ، وهذا =T)0(فإن المعامل  )i=SiD(فإذا �انت 
. أما إذا �انت �ة عالیة للنموذج المقدرعلى مقدرة تنبؤ 

(Si=0)  فإن المعامل(T=1) وهذا �عكس ضعف قدرة ،
قیمة  اقتر�ت و�صفة عامة �لماعلى التنبؤ،  النموذج

، الصفر �لما زادت القدرة التنبؤ�ة للنموذج) من Tالمعامل (
قدرة  علي فإن هذا یدلو�لما زادت عن الواحد الصحیح 

 .تنبؤ�ة منخفضة
 

 معیار نسبة عدم التساوي (مصادر الخطأ): .٢
 :وتتكون من ثالث نسب هي

: وتتراوح Bias Proportion (BP)نسبة التحیز  −
هذه النسبة بین الصفر والواحد الصحیح، و�لما 
اقتر�ت من الصفر دل ذلك علي قدرة تنبؤ�ة أفضل 
للنموذج المقدر، في حین تضعف القدرة التنبؤ�ة 
 للنموذج �لما اقتر�ت تلك النسبة من الواحد الصحیح.

 

 : Variance Proportion (VP)نسبة التباین −
فإن نسبة التباین تتراوح أ�ضا علي غرار نسبة التحیز 

كذلك بین الصفر والواحد الصحیح، واقترابها من 
الصفر أو الواحد الصحیح له نفس التفسیر الخاص 

 بنسبة التحیز.
 

: Covariance Proportion (CP) نسبة التغایر −
تتراوح نسبة التغایر بین القیم الفعلیة والتنبؤ�ة 

الصحیح ، ولكنها للنموذج المقدر بین الصفر والواحد 
علي العكس من النسبتین السا�قتین فیما یتعلق 
بتفسیر قوة أو ضعف القدرة التنبؤ�ة للنموذج المقدر، 

دل ذلك علي قدرة  فكلما اقتر�ت تلك النسبة من الصفر
القدرة  تزداد بینماتنبؤ�ة منخفضة للنموذج المقدر، 

 التنبؤ�ة للنموذج �لما اقتر�ت تلك النسبة من الواحد
، حیث �شیر ذلك إلي أن القیم المتنبأ بها الصحیح

بواسطة النموذج المقدر تكاد تتساوي مع القیم الفعلیة 
للمتغیرات موضع الدراسة، األمر الذي �جعل اإلرتباط 
بینها و�أنه اإلرتباط بین المتغیر ونفسه حیث �كاد 

 .�قترب من الواحد الصحیح
 

 :النتائج والمناقشات
 نتائج إختبار استقرار�ة السالسل الزمنیةأوًال: 

) نتائج تطبیق إختبار د�كي فولر ١یوضح جدول (

لدراسة استقرار�ة سلسلتي أسعار �تاكیت  ADF)الموسع (

: ١/١/٢٠١٥ودجاج اللحم في مصر خالل الفترة (

الموضحة �الجدول إلي أن النتائج ، وتشیر )٢٠/٦/٢٠١٨

قرة في مستواها سلسلة أسعار �تاكیت اللحم �انت مست

في حین  لم تعاني من مشكلة جذر الوحدة،و  I(0) األصلي

أن سلسلة أسعار دجاج اللحم لنفس الفترة �انت غیر 

مستقرة في مستواها األصلي إال أنها استقرت �عد حساب 

    I(1)الفرق األول أي أنها متكاملة من الدرجة االولي 
 
 

) وفقاً إلحصائیة 20/6/2018 :1/1/2015اللحم خالل الفترة (): نتائج إختبار جذر الوحدة ألسعار �تاكیت ودجاج 1جدول (
 ).ADFإختبار د�كي فولر الموسع (
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 Tمكونات إختبار  المتغیر

نتائج الحاالت الثالثة الختبار جذر 
 الوحدة عند المستوي األصلي للبیانات 

نتائج الحاالت الثالثة الختبار جذر 
   الوحدة عند الفرق األول للبیانات 
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سعر �تاكیت 
 )١Pاللحم (

 **11.31 **11.30 **11.82 (1.13) *3.71 *3.35 المحسو�ة  Tقیمة 
0 

 0.000 0.000 0.000 0.235 0.024 0.014 القیمة االحتمالیة

سعر دجاج 
 )٢Pاللحم (

 **11.04 **11.05 **11.07 (0.57) (2.57) (1.61) المحسو�ة  Tقیمة 
1 

 0.000 0.000 0.000 0.837 0.293 0.475 القیمة االحتمالیة

   E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 %.5%، * القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة 1القیم بین األقواس غیر معنو�ة، ** القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة 

 

ثانیًا: نتائج إختبارات التكامل المشترك بین متغیرات 
 الدراسة 

لدراسة التوازن طو�ل المدي أو ما �طلق علیه عالقة 
التكامل المشترك بین متغیري الدراسة فقد تم تقدیر 

 العالقتین التالیتین:
�متغیر  (P1)التكامل المشترك بین سعر �تاكیت اللحم  .أ

 �متغیر تا�ع. (P2)مستقل وسعر دجاج اللحم 
�متغیر  (P2)التكامل المشترك بین سعر دجاج اللحم  .ب

 �متغیر تا�ع. (P1)مستقل وسعر �تاكیت اللحم 
لدراسة التكامل المشترك بین متغیر�ن أو أكثر فالبد 

 من المرور �المراحل التالیة:
لنموذج  تحدید عدد اإل�طاءات المثليالمرحلة األولي: 

 الدراسة
لتحدید عدد اإل�طاءات المثلي للعالقتین السا�قتین (أ)، 

) أن عدد تلك اإل�طاءات ٣)، (٢(ب) یتضح من جدولي (
كانت علي الترتیب ثالثة للنموذج (أ) وخمسة للنموذج (ب) 

وذلك وفقًا ألدني قیمة معنو�ة للمعاییر الخمسة الموضحة 
 �الجدولین.

 

 تطبیق إختبار الحدود لنموذجي الدراسةالمرحلة الثانیة: 
دراسة عالقة التكامل بتطبیق المرحلة الثانیة من مراحل 

إختبار الحدود المشترك بین متغیري الدراسة والمتمثلة في 
ARDL Bounds Test  للنموذجین (أ)، (ب) والذي من

ي خالله �مكن اإلقرار بوجود عالقة تكامل مشترك بین متغیر 
) أكدت ٤الدراسة من عدمه، فإن النتائج الواردة �جدول (

علي عدم ثبوت معنو�ة عالقة التكامل المشترك لسعر 
دجاج اللحم �دالة في سعر �تكوت اللحم، حیث �انت قیم 

F  المحسو�ة أقل من قیمة الحد األدني لنظیرتها الجدولیة
أشارت النتائج ، في حین %٥، %١عند مستو�ي المعنو�ة 

ت الجدول إلي ثبوت معنو�ة عالقة التكامل المشترك بذا
بین سعر �تكوت اللحم �دالة في سعر دجاج اللحم، حیث 

المحسو�ة أكبر من قیمة الحد األعلي  Fكانت قیمة 
 . %١، %٥لنظیرتها الجدولیة عند مستو�ي معنو�ة 

 
 

) �متغیر تا�ع وسعر �تاكیت اللحم P2لفترات إ�طاء النموذج األول (العالقة بین سعر دجاج اللحم (): العدد األمثل 2جدول (
)P1.(متغیر مستقل� ( 
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 عدد فترات اإل�طاء
 االختبارات المحددة لعدد فترات اإل�طاء

LR FPE AIC SC HQ 

0 NA  17.77 5.72 5.75 5.73 

1 464.38 1.21 3.03   3.08* 3.05 

2 1.39 1.21 3.03 3.10 3.06 

3   6.71   1.17*   3.00* 3.09*   3.03* 

4 1.84 1.18 3.00 3.11 3.05 

5 1.33 1.18 3.01 3.13 3.06 

   E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
NA: Not available 

 % وفقًا للمعاییر المختلفة5*: العدد األمثل لفترات اإل�طاء عند مستوي معنو�ة 
LR:   Likelihood ratio statistic (at 5% level) 
FPE: Final prediction error 
AIC: Akaike information criterion 
SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

) �متغیر تا�ع وسعر دجاج اللحم P1): العدد األمثل لفترات إ�طاء النموذج الثاني (العالقة بین سعر �تاكیت اللحم (3جدول (
)P2.(متغیر مستقل� ( 

 عدد فترات اإل�طاء
 االختبارات المحددة لعدد فترات اإل�طاء

LR FPE AIC SC HQ 

0 NA  3.39 4.06 4.09 4.07 

1 309.73 0.55 2.25 2.30 2.27 

2 7.50 0.54 2.21 2.29 2.24 

3 6.04 0.52 2.19 2.28 2.23 

4 4.96 0.51 2.17 2.28 2.22 

5   5.30   0.50*   2.15*   2.27*   2.20* 

6 0.81 0.51 2.16 2.30 2.22 

7 2.09 0.51 2.16 2.32 2.22 

           E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 % وفقًا للمعاییر المختلفة5*: العدد األمثل لفترات اإل�طاء عند مستوي معنو�ة 

لإل�طاءات ): نتائج إختبار التكامل المشترك و�ختبار الحدود وفقًا لمنهجیة إختبار الحدود لنموذجي اإلنحدار الذاتي 4جدول (
 ).ARDL Bounds Testالموزعة (
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 متغیر مستقل) 2Pمتغیر تا�ع،   1Pنتائج النموذج الثاني ( متغیر مستقل) ١Pمتغیر تا�ع،   ٢Pنتائج النموذج األول (

 (5.37) المحسو�ة Fقیمة 
 Fقیمة 

 المحسو�ة
11.20** 

 مستوي المعنو�ة
الحد األدني  

 الجدولیة Fلقیمة 
الحد األعلي  

 الجدولیة Fلقیمة 
 مستوي المعنو�ة

الحد األدني لقیمة  
F الجدولیة 

الحد األعلي لقیمة  
F الجدولیة 

5% 6.56 7.30 5% 3.15 4.11 

1% 8.74 9.63 1% 4.81 6.02 

                                                                                                                                      E-VIEWS 10نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج المصدر: 
                                    %5، * القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة%1مستوي معنو�ة**القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة 

  واس غیر معنو�ة.القیم بین األق
 

للعالقة طو�لة  ARDLتقدیر نموذج  المرحلة الثالثة:
 األجل

المقدر  ARDLنموذج  ) أن٥یتضح من جدول (
بین متغیري الدراسة �ان من الرتبة طو�لة األجل للعالقة 
 �متغیر تا�ع  (P1)�معني أن سعر �تاكیت اللحم (1 ,5)

صلي وأ�ضًا في مستواه األ (P2)یتأثر �سعر دجاج اللحم 
، P2(-1)    (Distributed Lags)�فترة إ�طاء واحدة

خمسة فترات مبطأً لفي حین ان المتغیر التا�ع یتأثر بنفسه 
لتلك العالقة علي  و�مكن صیاغة المعادلة المقدرة .إ�طاء

 ):١النحو المبین �المعادلة (
P1=1.04P1(-1) - 0.01P1(-2)-0.03P1(-3)-

0.01P1(-4)-0.16P1(-5)+0.11P2-
0.07P2(-1) ……………………………..(1) 

 حیث: 
P1:  تشیر إلي المتغیر التا�ع وهو سعر �تكوت اللحم

(بدون  (بدون فترات إ�طاء) وفي مستواه األصلي
  فروق)
P1(-1) ،P1(-2) ،P1(-3) ،P1(-4) ،P1(-5) :

تشیر إلي سعر �تكوت اللحم �فترات إ�طاء تتراوح من 
 واحد إلي خمسة علي الترتیب.

P2: دجاج اللحم ر المستقل وهو سعر إلي المتغیر تشی
(بدون  في مستواه األصليو (بدون فترات إ�طاء) 

 فروق)
P2(-1) : تشیر إلي سعر دجاج اللحم �فترة إ�طاء واحدة

 وفي مستواه األصلي (بدون فروق)
 

) أن النموذج المقدر لعالقة ٥و�تضح من نتائج جدول (
األجل الطو�ل بین متغیري الدراسة �ان معنوي جدًا حیث 

وهي أكبر من  ١٦٣,٤١المحسو�ة �حوالي  Fقدرت قیمة 
، �ما أن معلمة %١نظیرتها الجدولیة عند مستوي معنو�ة 

في مستواه األصلي  P2األجل الطو�ل للمتغیر المستقل 
، وقدرت �حوالي %٥كانت معنو�ة عند مستوي معنو�ة 

جنیه األمر الذي �عني أن إرتفاع أسعار دجاج اللحم  ٠,١١
رتفاع سعر �تكوت اللحم �حوالي �جنیه واحد یؤدي إلي إ

قرش، و�سمي هذا التأثیر للمتغیر المستقل في مستواه  ١١
األصلي علي المتغیر التا�ع �التأثیر طو�ل المدي أو التأثیر 
الكلي، والجدیر �الذ�ر أن هذا التأثیر جاء متوافقًا مع 
النظر�ة اإلقتصاد�ة والمنطق الفني لصناعة تسمین 

فاع أسعار دجاج اللحم والتوقعات الدواجن، حیث أن ارت
بز�ادة أر�اح منتجي الصناعة سیؤدي إلي ز�ادة الطلب 
علي �تاكیت اللحم في ذات الفترة الزمنیة للعدید من 
األسباب والتي من بینها ز�ادة معدالت تشغیل الوحدات 



Kh. S. T. Mahmoud 

606 

اإلنتاجیة القائمة �طاقات إنتاجیة أكبر من ذي قبل، فضًال 
جدیدة إلي الصناعة مما یؤدي عن دخول وحدات إنتاجیة 

�التالي إلي ارتفاع أسعار �تاكیت اللحم لكونها المدخل 
�ما أشارت نتائج   الرئیسي في صناعة تسمین الدواجن.

) إلي أن سعر �تكوت اللحم �ان ذو تأثیر معنوي ٥جدول (

وموجب علي المتغیر التا�ع وذلك عند استخدامه �متغیر 
ة، حیث أوضحت نتائج مستقل مبطأ لفترة زمنیة واحد

یزداد �مقدار  (t)التحلیل أن سعر �تكوت اللحم في األسبوع 
جنیه �نتیجة لز�ادة سعر �تكوت اللحم في األسبوع  ١,٠٤
(t-1) .مقدار جنیه واحد�  

 
) �متغیر P2�متغیر تا�ع وسعر دجاج اللحم () P1للعالقة بین سعر �تاكیت اللحم ( المقدر ARDL): نتائج نموذج 5جدول (

 فترات إ�طاء). ٥مستقل وفقًا لعدد اإل�طاءات المثلي (

Dependent Variable: P1 

Selected Model: ARDL (5.1) 

Sample 1/1/2015: 20/6/2018. Included Observation: 176 weeks after adjustment.  

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Probability 

P1(-1) 1.04 0.08 13.75** 0.00 

P1(-2) -0.01 0.11 (-0.07) 0.94 

P1(-3) -0.03 0.11 (-0.29) 0.78 

P1(-4) -0.01 0.11 (-0.06) 0.95 

P1(-5) -0.16 0.08 -2.05* 0.04 

P2 0.11 0.05 2.17* 0.03 

P2(-1) -0.07 0.05 (-1.49) 0.14 

F-Statistic 163.41** 

R-Squared 0.87 Sum Squared Residual 79.92 

Adjusted R-Squared 0.86 Log Likelihood -180.26 

S.E. of Regression 0.69 Durbin Watson Stat. 2.01 

           E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 

 %5، * القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة %1**القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة مستوي معنو�ة 

 القیم بین األقواس غیر معنو�ة.
 

نتائج تقدیر معلمات األجلین القصیر المرحلة الرا�عة: 
  ARDLوالطو�ل ومعلمة تصحیح الخطأ لنموذج 

) المعادلة الخاصة بتقدیر معلمات ٢توضح معادلة (
األجلین القصیر والطو�ل ومعلمة تصحیح الخطأ لنموذج 
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٦۰۷ 

بین متغیري الدراسة و�مكن �تا�ة  ARDLالتكامل المشترك 
 تلك المعادلة علي النحو التالي:

DP1= 0.165P1 (-1) + 0.03P2 (-1) + 0.20DP1 
(-1) + 0.20DP1 (-2) + 0.17DP1 (-3) + 
0.16DP1 (-4) + 0.11DP2 ……….…(2)    

 حیث: 
DP1الفرق األول للمتغیر التا�ع (سعر �تكوت  : تشیر إلي

 اللحم) بدون فترات إ�طاء.
 

 معلمات األجل الطو�ل وتشمل: 
P1(-1) .سعر �تكوت اللحم �فترة إ�طاء واحدة : 
P2(-1) .سعر دجاج اللحم �فترة إ�طاء واحدة : 

 
 معلمات األجل القصیر وتشمل: 

DP1(-1) ،DP1(-2) ،DP1(-3) ،DP1(-4) وهي :
عبارة عن الفرق األول لسعر �تكوت اللحم �فترات إ�طاء 

 تتراوح من فترة واحدة إلي أر�عة فترات علي الترتیب.
DP2 تشیر إلي الفرق األول لسعر دجاج اللحم بدون :

 رات إ�طاء. فت
P2 تشیر إلي المتغیر المستقل وهو سعر دجاج اللحم :

(بدون فترات إ�طاء) وفي مستواه األصلي (بدون 
 فروق).

 

) معنو�ة التأثیر قصیر ٦و�تضح من نتائج جدول (
المدي (التأثیر المباشر) للتغیر في سعر دجاج اللحم علي 

جنیه و�مكن  ٠,١١سعر �تكوت اللحم، حیث قدر �حوالي 
تفسیره �أن الز�ادة في سعر دجاج اللحم �جنیه واحد تؤدي 

 قرش. ١١إلي إرتفاع سعر �تكوت اللحم �حوالي 
 

): نتائج تقدیر معلمات األجلین القصیر والطو�ل ومعلمة تصحیح الخطأ لنموذج التكامل المشترك للعالقة بین سعر 6جدول (
 .) �متغیر تا�عP1�متغیر مستقل وسعر �تاكیت اللحم ( )P2دجاج اللحم (

ARDL Cointegrating Form, Dependant Variable: D P1 ,Selected Model: ARDL (5.1)     

Sample 1/1/2015: 20/6/2018. Included Observation: 176 Weeks after adjustment 

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Probability 

P1(-1) -0.165 0.034 -4.726** 0.000 

P2(-1) 0.033 0.007 4.325** 0.000 

D P1(-1) 0.204 0.073 2.788** 0.006 

D P1(-2) 0.195 0.075 2.626** 0.009 

D P1(-3) 0.165 0.076 2.177* 0.031 

D P1(-4) 0.158 0.077 2.048* 0.042 

D (P2) 0.106 0.049 2.169* 0.032 

           E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 %5، * القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة  %1**القیم معنو�ة عند مستوي معنو�ة مستوي معنو�ة

 
 

) والخاصة �قیمة ٧وتؤ�د النتائج الواردة �جدول (
أنها جاءت متوافقة مع ما أفادت �ه معامل تصحیح الخطأ 

نظر�ة التكامل المشترك ونموذج تصحیح الخطأ �أن معامل 

تصحیح الخطأ �جب أن �كون معنوي وسالب، حیث قدرت 
و�انت معنو�ة عند  0.17- قیمة ذلك المعامل بنحو

وهو ما �شیر إلي أن إختالالت المدي  %١مستوي معنو�ة 
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ري الدراسة تتناقص القصیر للعالقة السعر�ة بین متغی
أسبوعیاً حتي تصل إلي التوازن طو�ل المدي،  %١٧�معدل 

ولكي تصل قیمة تلك اإلختالالت إلي صفر �المائة فإنها 
یوم وهو  ٤١أسبوع أي حوالي  ٥,٨٨تحتاج إلي حوالي 

لطول دورة التسمین في مصر  العمليما یتوافق مع الواقع 
�اإلضافة  یوم ٣٥: ٣٠والتي تستغرق في المتوسط من 

أ�ام للبیع وتطهیر العنابر والتجهیز لدورة  ١٠إلي حوالي 
إنتاجیة جدیدة. و�ناءًا علي ما تقدم فإنه �جب التأكید علي 
أنه �فضل عدم التنبؤ بتلك العالقة السعر�ة لفترة مستقبلیة 
تتجاوز دورة إنتاجیة واحدة من أجل ضمان ز�ادة دقة 

 و�فاءة التقدیرات المتحصل علیها. 
) أن التأثیر المباشر (قصیر المدي) ٨و�وضح جدول (

لسعر دجاج اللحم علي سعر �تكوت اللحم تساوي مع 
لكال  ٠,١١التأثیر الكلي (طو�ل المدي) له وقدر �حوالي 

التأثیر�ن، األمر الذي �عني إنعدام التأثیر غیر المباشر 

لسعر دجاج اللحم علي سعر �تكوت اللحم، وأن هذا التأثیر 
غیر المستقل علي المتغیر التا�ع تأثیر مباشر فقط یتم للمت

 دون وساطة متغیرات أخري.
 

المرحلة الخامسة: نتائج اإلختبارات التشخیصیة 
 لجودة النماذج المقدرة

 اإلختبارات التشخیصیة اإلحصائیة .أ
) المؤشرات اإلحصائیة لنموذج ٩یوضح جدول (

العالقة طو�لة األجل بین سعر �تكوت اللحم �دالة في سعر 
) إلي ١٦٣,٤١المحسو�ة ( Fدجاج اللحم، وتشیر قیمة 

معنو�ة النموذج المقدر للعالقة بین المتغیر�ن عند مستوي 
، �ما تشیر قیمة معامل التحدید المعدل إلي %١معنو�ة 

تغیرات الحادثة في سعر �تكوت اللحم �مكن من ال %٨٦أن 
شرحها من خالل التغیرات التي تحدث في سعر دجاج 

 اللحم.
 

) �متغیر P1): نتائج تقدیر المعلمات اإلنحدار�ة لنموذج تصحیح الخطأ الخاص �العالقة بین سعر �تاكیت اللحم (7جدول (
 ) �متغیر مستقل.P2اللحم (تا�ع وسعر دجاج 

Dependant Variable: D P1 
Selected Model: Error Correction Model Regression (ECM) 
Sample 1/1/2015: 20/6/2018. Included Observation: 176 weeks after adjustment.  
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Probability 

D P1(-1) 0.204 0.073 2.797** 0.006 
D P1(-2) 0.196 0.074 2.635** 0.009 
D P1(-3) 0.165 0.075 2.185* 0.030 
D P1(-4) 0.158 0.077 2.056* 0.041 
D (P2) 0.106 0.048 2.176* 0.031 

Coint. Coefficient -0.165 0.035 -4.748** 0.000 
R-Squared 0.169 Sum Squared Residual 79.924 
Adjusted R-Squared 0.145 Log Likelihood -180.265 
S.E. of Regression 0.686 Durbin Watson Stat. 2.007 

           E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 

 الدراسة.): نسبة أثر األجل القصیر  إلي أثر األجل الطو�ل لنموذج 8جدول (
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٦۰۹ 

 المتغیر المستقل  المتغیر التا�ع
معلمة أثر 

األجل القصیر 
 (المباشر)

معلمة أثر 
األجل الطو�ل 

 (الكلي)

نسبة أثر األجل القصیر 
إلي أثر األجل الطو�ل 

% 

 100 ٠,١١ ٠,١١ )P2سعر دجاج اللحم ( )P1سعر الكتكوت (

           E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 

 متغیر مستقل) P2متغیر تا�ع،   P1): المؤشرات اإلحصائیة لنموذج العالقة محل الدراسة (9جدول (

R-Squared 0.87 

Adjusted R-Squared  0.86 

S.E. of Regression 0.69 

Sum Squared Residual 79.92 

Log Likelihood -180.26 

F-Statistic 163.41** 

Prob. (F-Statistic) 0.00 

Durbin-Watson Statistic 2.01 

 E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 %1المحسو�ة معنو�ة عند مستوي معنو�ة  F** قیمة 

 

 القیاسیةاإلختبارات التشخیصیة  .ب
 لتوز�ع الطبیعي لبواقي نموذج الدراسةا .١

الموضحة  Jarque-Beraأوضحت نتائج إختبار 
�انت غیر  Jarque-Bera) أن قیمة ١٠�الجدول (

، األمر الذي �عني رفض %٥معنو�ة عند مستوي معنو�ة 
الفرض البدیل وقبول الفرض الصفري والذي ینص علي أن 
بواقي النموذج المقدر تتوزع وفقاً للتوز�ع الطبیعي، وتعتبر 
تلك الخاصیة من الخصائص المرغو�ة والتي �جب أن 

  تتصف بها بواقي النموذج محل الدراسة.

 لسلسلي لبواقي نموذج الدراسة االرتباط ا .٢
أوضحت نتائج فحص االرتباط السلسلي لبواقي نموذج 

 ) �استخدام اختبار١١الدراسة والموضحة �جدول (
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 

Test (BGLM)  أن قیمة �ٍل منF  المحسو�ة وChi-
Square  المحسو�ة لم تثبت معنو�تهما عند مستوي
، و�التالي یتم قبول الفرض الصفري والذي %٥معنو�ة 

ینص علي أن النموذج المقدر ال �عاني من مشكلة اإلرتباط 
 بین أخطاءه. ىالسلسل

 

 تجانس تباینات األخطاء .٣
أوضحت نتائج إختبار تجانس تباینات االخطاء 

ARCH Test ) قیمة �ٍل من ) أن ١٢والموضحة �جدول
F  المحسو�ة وChi-Square  المحسو�ة لم تثبت

، و�التالي یتم قبول %٥معنو�تهما عند مستوي معنو�ة 
الفرض الصفري والذي ینص علي تجانس تباینات األخطاء 
لنموذج الدراسة، وتعد تلك الخاصیة أحد عالمات جودة 

 النموذج المقدر. 
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 JB  (Jarque-Bera): فحص  التوز�ع الطبیعي لبواقي نموذج الدراسة بواسطة اختبار  (10جدول (
Jarque-Bera Value (4.45) 
Probability 0.11 

 E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 الرقم بین األقواس غیر معنوي.   

 

 Breusch-Godfrey Serial السلسلي لبواقي نموذج الدراسة بواسطة اختبار): فحص االرتباط ١١جدول (
Correlation LM Test (BGLM) 

F-Statistic (0.078) Chi-Square Statistic (0.081) 

Probability (1, 168) 0.781 Probability (1) 0.776 
 E-VIEWS 10  المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 .القیم بین األقواس غیر معنو�ة 
 

 ARCH): فحص عدم تجانس تباین بواقي نموذج الدراسة بواسطة اختبار ١٢جدول (
F-Statistic (0.006) Chi-Square Statistic (0.006) 
Probability (1, 173) 0.940 Probability (1) 0.939 

           E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 .القیم بین األقواس غیر معنو�ة

 

مدي مالئمة الشكل الدالي المقدر للعالقة بین  .٤
 متغیري الدراسة

-Ramsey) نتائج إختبار ١٣یوضح جدول (
Reset Test  حیث �انت قیمةT  المحسو�ة وF 

وهو  %٥المحسو�ة غیر معنو�ة عند مستوي معنو�ة 
ما�شیر إلي مالئمة الشكل الدالي الخطي المستخدم لتقدیر 

 العالقة السعر�ة بین متغیري الدراسة.
 

 إختبارات تشخیصیة أخري  .ج
اختبار االستقرار�ة الهیكلیة لمعلمات نموذج  .۱

 التكامل المشترك المقدر لمتغیري الدراسة
) المجموع التراكمي لبواقي ٢)، (١یوضح شكلي (

والمجموع  (CUSUM)نموذج التكامل المشترك المقدر 
  (CUSUM SQ)التراكمي لمر�عات بواقي نفس النموذج

وقوع منحني الرسم البیاني للبواقي  علي الترتیب و�شیر
المقدرة في �ال الشكلین بین الحدین األدني واألقصي 

اق بین معلمات األجل القصیر لإلختبار �أن هناك اتس

واألجل الطو�ل لمتغیري معادلة التكامل المشترك وهو ما 
�سمي �االستقرار الهیكلي لمتغیرات الدراسة فیما بین 
المدیین القصیر والطو�ل وهو ما أكدت أ�ضًا علیه قیمة 
معامل تصحیح الخطأ والتي جاءت سالبة ومعنو�ة وأفادت 

والتوازن المعلمي �ستغرق قیمتها أن التصحیح الهیكلي 
 حوالي ستة أسابیع لحین الوصول إلیه.

 

اختبار األداء التنبؤي لنموذج تصحیح الخطأ  .۲
 المقدر لمتغیري الدراسة

تؤ�د النتائج المتحصل علیها سواء الموضحة �الشكل 
) علي أن 14) أو تلك الموضحة �جدول (٣البیاني (

النموذج المقدر لتصحیح الخطأ یتسم �قدرة تنبؤ�ة عالیة 
حیث اقتر�ت قیمة �ٍل من معامل ثایل ونسبة التحیز ونسبة 
التباین بین القیم الفعلیة والمقدرة �النموذج من الصفر، في 
حین اقترب االرتباط بین القیم الفعلیة والتقدیر�ة والذي 

صحیح، حیث بلغت تلك عكسته نسبة التغایر من الواحد ال
  ٠,٩٨النسبة حوالي 
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 Ramsey-Reset): إختبار مدي مالئمة الشكل الدالي للعالقة بین متغیري نموذج الدراسة �استخدام إختبار 13جدول (
Test    

Test Value DF Probability 

T-Test (0.15) 168 0.88 

F-Test (0.02) 1, 168 0.88 
           E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 

 .القیم بین األقواس غیر معنو�ة

 
): إختبار اإلستقرار�ة الهیكلیة للمعلمات المقدرة لنموذج التكامل المشترك لمتغیرات الدراسة �استخدام إختبار المجموع 1شكل (

 (CUSUM)التراكمي للبواقي 
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 E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 

 
): إختبار اإلستقرار�ة الهیكلیة للمعلمات المقدرة لنموذج التكامل المشترك لمتغیرات الدراسة �استخدام إختبار المجموع 2شكل (

 (CUSUM SQ)التراكمي لمر�عات البواقي 
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 E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
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 منحني األداء التنبؤي لنموذج تصحیح الخطأ الخاص �متغیرات الدراسة  ):3شكل (

-2

0

2

4
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10

12

25 50 75 100 125 150 175

P1F ± 2 S.E.

Forecast: P1F
Actual: P1
Forecast sample: 1 181
Adjusted sample: 6 181
Included observations: 176
Root Mean Squared Error 0.673878
Mean Absolute Error      0.550653
Mean Abs. Percent Error 17.76069
Theil Inequality Coefficient 0.078449
     Bias Proportion         0.000323
     Variance Proportion  0.021358
     Covariance Proportion  0.978319
Theil U2 Coefficient         0.923403
Symmetric MAPE             16.78477

 
 E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 

 
 لنموذج تصحیح الخطأ لمتغیرات الدراسة.): إختبار األداء التنبؤي 14جدول (

Standards Value 

Theil Inequality Coefficient 0.08 

Bias Proportion 0.00 

Variance Proportion 0.02 

Covariance Proportion 0.98 

 E-VIEWS 10المصدر: نتائج تحلیل البیانات �استخدام برنامج 
 

 التوصیات:
من خالل النتائج البحثیة التي تم التوصل إلیها فإنه 

 �مكن التوصیة �ما یلي:
دراسة التكامل المشترك توسیع نطاق النموذج المقدر ل −

بین سعر �تكوت اللحم وسعر دجاج اللحم لیشتمل علي 
 متغیرات مستقلة أخري.

التوسع في دراسة وتطبیق المفاهیم الخاصة �السببیة  −
واالستقرار الزمني ونماذج التكامل المشترك �صورها 
المختلفة من أجل تقدیر أفضل وأكثر دقة للعالقات 

 االقتصاد�ة الزراعیة علي المستو�ین الجزئي والكلي.

لمفهوم المدي وجدید البحث في تحدید أدق وأعمق  −
في  الزمني طول المديیتعلق �حیث القصیر والطو�ل 

ة الالزمة لتصحیح الخطأ الزمنی �الفترةتلك الحالة 
 والوصول إلي التكامل المشترك (التوازن طو�ل المدي)
بین متغیرات الدراسة والتي تختلف �الطبع من صناعة 

 . إلي أخري 
 

 :العر�یة المراجع
الشر�ة العر�یة للدواجن، بیانات غیر منشورة، الفترة 

)٢٠/٦/٢٠١٨: ١/١/٢٠١٥.( 
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ABSTRACT: The time series analysis of the agricultural economic models without 
examination of their stability and their co-integration may be lead to many statistical and 
econometrical problems, among these are: 
− Spurious regression among the studied variables. 
− The inability to determine the length of time needed to reach the long-run equilibrium 

of the economic model. 
− The inability to estimate the direct and indirect effects of the independent variables on 

the dependent variable. 
− Insufficient statistical and econometric standards and weak predictive capacity of the 

estimated model. 
The main results obtained through analyzing the prices of one day chick and poultry in 
Egypt during the period from 1/1/2015 to 20/6/2018 (181 weeks), are as follows: 
− The co-integration between the price of one day chick as a dependent variable and the 

poultry price as an independent variable during the period of study was highly 
significant at 1% level of significance, whereas the inverse relationship between the two 
variables was not significant at the both of two levels 1% and 5%.  

− The long run impact of poultry price on the price of one day chick was significant and 
positive, which is consistent with the economic logic. 

− The coefficient of error correction was negative and highly significant at the level of 1%, 
which indicates the existence of a long-run equilibrium between the two studied 
variables. 

The main recommendation of research could be written as follows: 
− Studying the co-integration between the one day chick and poultry prices after insertion 

of more economic variables in the model. 
− Apply the concepts of stability and co-integration widely in the agricultural models. 
− The concepts of the short and long run should not be limited to the traditional ones only, 

which are related to the production and costs of agricultural operations, but should be 
extended to modern concepts of the short and long run based on the principles of the 
theory of co-integration, error correcting and the time scale required for the long run 
equilibrium. 

Key words: Time series stability, Autoregressive  model, Distributed lags model, ARDL 
model, Bounds test, Error correction model.  
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