
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

   یمت محصوالت كشاورزيك نوسانات قيل هارمونيتحل
  )نیيب زمياز و سيمطالعه موردی پ(

  ãã علی بخشی       ã رضا مقدسیدکتر

 5/6/87:پذیرش      10/10/85:دریافت

   تحلیل هارمونیک/ محصوالت کشاورزي/ نوسانات فصلی/قیمت

  چکيده 
ــ  انات فــصلي قيمــت در ايــن تحقيــق روش ســنتي تحليــل هارمونيــك بــراي بررســي نوس

آمـار مـورد اسـتفاده شـامل قيمـت عمـده فروشـي ماهانـه                . زميني و پياز بكار رفتـه اسـت         سيب
 ۱۳۷۷از شـهريور  ( ماهـه  ۹۵زميني و پياز در ميدان بار مركزي شهر تهران طي يك دوره        سيب

زمينـي داراي     دهـد كـه قيمـت عمـده فروشـي سـيب             نتايج نـشان مـي    . باشد  مي) ۱۳۸۵تا تيرماه   
هاي  كه قيمت عمده فروشي محصول پياز سيكل در حالي. باشد   ماهه مي  ۱۵ و   ۹،  ۵هاي   سيكل

زميني  در مورد قيمت عمده فروشي هر دو محصول سيب    . دهد   ماهه را نشان مي    ۱۸ و   ۱۲،  ۳،  ۲
ترين مقدار در حـدود      و كم ) شروع سيكل (و پياز حداكثر مقدار قيمت در اوايل فروردين ماه          

  .باشد شهريورماه مي

  

 .JEL: C13, C51, Q11بندي  طبقه
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پژوهشنامه بازرگاني 

 مقدمه

تواند اثرات منفی بر هر دو گروه تولید کننـده   مینوسانات قیمت محصوالت کشاورزي   
نوسانات قیمت کاربرد بعضی از تکنیکهاي برنامه ریزي تولیـد          . و مصرف کننده داشته باشد    

ز قیمـت فـروش     چنانچـه کـشاورز نتوانـد بـرآوردي ا        .  و حتی غیرممکن می سازد     مشکلرا  
محصول خود در زمان برداشت داشته باشد، قادر نخواهد بود منابع در دسـترس خـود را بـه                   

نوسانات قیمت محصوالت کشاورزي    . درستی و در جهت حداکثر کردن سود به کار گیرد         
بـه  از طرف دیگر    . یکی از عوامل جلوگیري از پیشرفت و گسترش تکنولوژي نیز می باشند           

رهـاي  هـا در بـین خانوا   گـروه سـبزي   و پیاز و به طـور کلـی  زمینی  سیب  مصرف بااليدلیل
ایـن   و بـازار  قیمت  توجه به،دارد و اهمیت بسیار باالیی که این گروه در سبد غذاییایرانی 

 و پیـاز بـه ویـژه    زمینـی  بسـی  قیمـت  نوسـانات  . شـود  محصوالت بیش از پیش نمایـان مـی  

تواند تأثیر منفی بر تغذیه افـراد جامعـه    میست برخوردار ا یی که از مصرف باال زمینی بسی
بـودن ویتـامین بـراي     پروتئین و پیاز به علت دارا به دلیل برخورداري اززمینی  سیب .بگذارد

  .باشند میحائز اهمیت  ها در بین خانواده، رشد و سالمتی
جریان عرضه محصوالت کشاورزي در طول سال یکنواخت نیـست، بـه عبـارت دیگـر                

زیــرا برداشــت محــصوالت . اســت فــصلی داراي تغییــراتالت کــشاورزي عرضــه محــصو
عالوه بـر آن در مـورد       . گیرد هاي خاصی در طول سال صورت می       کشاورزي فقط در زمان   

اي بـه   محصوالت فاسدشدنی همچون پیـاز و سـیب زمینـی امکانـات انبـارداري و سـردخانه          
در نتیجـه     .ل سـال داشـته باشـد      اي نیست که توان هموارسازي جریان عرضه را در طو          اندازه

کشاورزان در زمان برداشت مجبور هستند تمام یا قسمت عمده محـصول برداشـتی خـود را                 
به صورت یکجا به بازار عرضه کنند که این امر باعث به هم خوردن تعادل عرضـه و تقاضـا              

از طـرف دیگـر در مقابـل جریـان غیریکنواخـت و گسـسته عرضـه، تقاضـا بـراي                     . شـود  می
 این ناهمگونی بین    ۀدر نتیج .  والت کشاورزي تا حد زیادي یکنواخت و پیوسته است        محص

  .گیرند عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال، نوسانات فصلی شکل می
هاي سـري زمـانی،       مختلف داده  ي با در نظر گرفتن اجزا     ووجود  مهاي   بر اساس تکنیک  
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

 تـوان  مـی ، 4و تغییـرات نـامنظم  ) یسـیکل ( 3اي ، تغییـرات دوره  2، رونـد  1شامل تغییرات فصلی  
  .بینی کرد پیشبا دقت قابل قبولی را در آینده رفتار متغیرها ی گچگون

 از سري زمانی در نظـر گرفـت کـه در          رفتاريتوان   نوسانات فصلی را می   از سوي دیگر    
در واقـع در رفتارهـاي فـصلی، یـک          . شـوند  طول سال و در فواصل زمانی منظم تکـرار مـی          

نوسـانات موجـود در داده هـاي     . شـود  مـی   درون یک دوره تولیـدي تکـرار       الگوي منظم در  
  .به دو دسته تکرارپذیر و غیرقابل تکرار تقسیم کردتوان  را میسري زمانی 

 ماهـه یـا همـان    12قیمت اغلب محصوالت کـشاورزي داراي رفتارهـاي سـیکلی مـنظم        
یعـی و خـصوصیات     این نوسانات اغلب در اثر یکـسري عوامـل طب         . 5هاي فصلی است   سیکل

، )دمــاي هــوا و میــزان بارنــدگی(فیزیولــوژیکی، همچــون تغییــرات شــرایط آب و هــوایی  
 بوجـود   )دام و طیـور   (زاد و ولـد     فسادپذیري محصوالت کـشاورزي و شـرایط تولیـد مثـل            

هـاي تثبیـت قیمـت مـؤثر       در راسـتاي سیاسـت    نیـز   شناخت الگوهاي سیکلی قیمت      .آیند می
  .باشد می

در میـدان   و  پیاز در سطح عمده فروشـی          زمینی  سیبقیمت  اطالعات  ،  در مطالعه حاضر  
.  مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است1376هاي سال  بر مبناي قیمتتهران  بار مرکزي شهر

کـه در طـول سـالهاي       صورت گرفتـه اسـت      بویژه از این نقطه نظر      فوق   محصوالت   انتخاب
با تولید   یا با تولید انبوه و یا        به همین جهت،   بوده و    دچار نوسانات شدید قیمتی    گذشته مرتبا 

در نتیجه، مصرف کنندگان نیز در بعضی مواقع یا مقدار کافی           .  است  ناکافی آن مواجه بوده   
البته در . اند اند و یا آنکه با عرضه بیش  ازحد روبرو بوده     این محصوالت را در اختیار نداشته     

 ،تـر از قیمـت بـازار اسـت          پایین معموالًکه  را  نی  این میان نباید تأثیر اعمال قیمت هاي تضمی       
قیمـت محـصوالت مـورد نظـر        نوسانات فصلی   بر  حاضر  تأکید اصلی مطالعه    . نادیده گرفت 

هـاي    سـال  طـی و مقدار تولید در کـل کـشور         ها   در این راستا، ابتدا وضعیت قیمت     . باشد می
  . شدخواهد پرداخته برآورد مدل مورد نظرگذشته بررسی شده و سپس به 

____________________________________________________________________ 
 

1 - Seasonality   
2 - Trend 
3 - Cyclical Variations 
4 - Irregular 
5 - Doran (1972), 646-651. 
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پژوهشنامه بازرگاني 

 قائـل   1 تئـوري تحلیـل طیفـی      بـراي  اهمیـت زیـادي      دانـان   طی دهه گذشته اقتصاد سنجی    
 آن درکـی عمیـق تـر از سـاختار و            يدر واقع تجزیه یک سري زمانی به اجزا       ). 10(اند   شده

  .دهد رفتار نوسانی متغیر طی زمان بدست می
واسـط دهـۀ     کـالن اقتـصادي در ا      ه هـاي  اولین کاربردهاي روش تحلیل طیفی بـراي داد       

توجـه  در این زمان ضرورت درك عمیق تر از ساختار متغیرهاي کالن اقتصادي             .  بود 1960
در اغلـب ایـن کاربردهـا، تمرکـز بـر      . محققان را بـه اسـتفاده از روش فـوق معطـوف نمـود            

 بعـد، روش  هـاي  در سـال . 2هاي اقتصادي بـود ه هاي تعدیل فصلی و ساختار طیفی داد    روش
 سـیکلی   و روند و جـز    ومطالعات اقتصاد سنجی همچون جداسازي جز     تحلیل طیفی در سایر     

ــز از یکــدیگر  ــه مــی بکــار نی ــه شــده کــه از آن جمل ــر  گرفت ــه مطالعــات واق و میل ــوان ب   ت
)(Waugh and Miller,1970 ویز ،)Weiss, 1970( و دوران )Doran, 1972(اشاره نمود  .  

 و  )Sin(رحـسب سـینوس     هدف روش تحلیل طیفی تجزیه یک سري زمانی، به توابعی ب          
 در این روش بـا بررسـی و تحلیـل سـاختار      .باشد با طول موج مشخص می) Cos(کسینوس 

 هـاي   در مـورد متغیـر    . بـریم    تشکیل دهنده آن پـی مـی       يمتغیر یا پدیده مورد بررسی به اجزا      
سري زمانی بویژه قیمت محصوالت کشاورزي، روش تحلیل طیفی براي شناخت نوسـانات             

  .رود  متفاوت بکار میهاي  دوره فصلی با طول
در زمینه تجزیه و تحلیـل قیمـت محـصوالت کـشاورزي مطالعـات زیـادي در خـارج و                   

 روش تحلیــل اگرچــه کــاربرد. تعــداد مطالعــات انــدکی در داخــل صــورت گرفتــه اســت 
در ایـن   . در این خصوص چندان مورد توجه محققان داخلی واقع نگردیده است          هارمونیک  

ه به مطالعاتی اشاره می شود کـه بـه تحلیـل و بررسـی نوسـانات فـصلی       بخش به طور خالص  
  . اند قیمت محصوالت کشاورزي پرداخته

 نـسبت   زمینی، گوجه فرنگی و پیاز     منظور مطالعه رفتار قیمت سیب    ه  ب) 1379(حسن پور   
 این سیستم    . از سیستم تقاضاي معکوس استفاده کرده است       به مقدارتولید وارده شده به بازار     

 سیب زمینی، پیاز، گوجه     له روش معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط براي چهار محصو         ب
نتایج تحقیق نشان داد که سه محـصول        . فرنگی و سایر محصوالت خوراکی برآورد گردید      

____________________________________________________________________ 
 

1 - Spectral Analysis 
2 - Harlow (1960), 842-853. 
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

  .باشند میسیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی جانشین مقداري یکدیگر 
 در بازارجهـانی    هـا   لی بودن قیمـت   بررسی تجربی پدیده فص   به  ) 1382( ناظمان و   شیخی

 هاي  مدل برآورد شده یک مدل خود رگرسیونی است که با استفاده از داده .  پرداختند گندم
 سال مربوط به نه گونه گندم صادراتی از پنج کـشور عمـده   21 زمانی ماهانه     سري مقطعی و 

امریکـا بـرآورد شـده      صادرکننده این محصول، آرژانتین، استرالیا ، کانادا، اتحادیه اروپـا و            
 ایـن محـصول     هاي     فصلی در بازار و اثرگذاري آن بر قیمت        رفتارنتایج بررسی وجود    . است
  . کند ید مییرا تأ

بــه بررســی عوامــل ایجادکننــده نوســانات قیمــت در ) 1379(نجفــی و حــاجی رحیمــی 
ا محصوالت کشاورزي پرداختند و میزان رفـاه ازدسـت رفتـه زارعـین در اثـر ایـن پدیـده ر                    

اندازه گیري کرده و براي این منظور آمار ماهانه شاخص قیمت نخـود طـی دوره فـروردین                  
ها نـشان داد     بررسی.  را  براي تخمین تابع مطلوبیت زارعین بکار بردند         1377 تا اسفند    1361

ترین عوامل ایجادکننده نوسانات در قیمت محـصوالت کـشاورزي شـامل تغییـرات        که مهم 
اي عرضه محصوالت کـشاورزي ناشـی        شاورزي، تغییرات دوره  فصلی عرضه محصوالت ک   

از ماهیت خاص تعادل در بازار این محصوالت، سـرایت نوسـانات قیمـت بـازار جهـانی بـه                    
همچنـین  . هـا مـی باشـند      بازارهاي داخلی کشاورزي و نوسانات متأثر از روند عمومی قیمت         

مگیر بـوده و تـأثیر زیـادي بـر     تحقیق نوسانات قیمت نخود چـش  این هاي  براساس دیگر یافته  
  .رفاه زارعین داشته است

به بررسی علل پیدایش نوسانات فصلی قیمت مرکبات طی         ) 1378(مجاوریان و امجدي    
 زمـانی   هـاي     ها از سه مدل مربوط به سري       براي این منظور آن   .  پرداختند 1361-75 هاي  سال

 و مـدل دوم بـا اسـتفاده از          توجه به اثـرات فـصلی      بدون   ARIMA1مدل اول   . استفاده کردند 
جهت بررسی نوسـانات فـصلی قیمـت      نیز  در مدل سوم    .  و  فصلی برآورد گردید     AR2اجزاء

داراي که مدل مربوط به توابـع مثلثـاتی   نتایج نشان داد . مرکبات از توابع مثلثاتی استفاده شد  
  .باشد می ARIMA  وARقدرت توضیح دهندگی و پیش بینی بیشتري نسبت به دو مدل 

 هـاي    و پیـاز در سـال      زمینی  سیب قیمت عمده فروشی     بررسی به منظور  )1383(بخشوده  
____________________________________________________________________ 

 

1 - Autoregressive Integrated Moving Average 
2 - Autoregressive 
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پژوهشنامه بازرگاني 

سري زمانی روي قیمت ماهانه این محـصوالت در سـطح عمـده     آینده، یک مدل پیش بینی
سپس، رونـد تغییـرات قیمـت       . ورد کرد آبر1370-1378 هاي   براي دوره زمانی سال   فروشی  

نتایج نشان داد کـه قیمـت       . پیش بینی نمود    را 1382ا   ت 1379 هاي   این دو محصول براي سال    
شدت بیـشتري افـزایش یافتـه و داراي نوسـانات      در آینده بازمینی  سیبپیاز نسبت به قیمت 

 مختلف تغییر هاي  صورت سیکلی در ماه هب ها گرچه این قیمت. فصلی شدیدتري خواهد بود
خـصوص قیمـت یکـی از     هسال ب کی  نیست که درآننشاندهنده تحقیق کنند ولی نتایج  می

  .این دو محصول باال و قیمت دیگري پایین است
هاي تحلیـل طیفـی در بررسـی           با هدف نشان دادن اهمیت و اعتبار کاربرد روش          1پرتیلو

وي .  ایستا بکار برد   هاي     را براي تحلیل طیفی سري     2ه اقتصادي، روش تبدیل فوری    هاي    پدیده
 سه کشوراسپانیا، انگلستان و فرانسه نظریه مقداري پول را مورد            مربوط به  هاي    با کاربرد داده  

گرفـت کـه در ایـن     مـی  را در بـر  1840-1913 هاي  دوره مورد مطالعه سال. دادر  بررسی قرا 
 3پـول کاغـذي   شـد از جملـه اینکـه سیـستم           مـی دوران نوسانات متفـاوتی در متغیرهـا دیـده          

دسـت آمـده در روش       ه داد کـه ضـرائب بـ       نتایج تحقیـق نـشان    . جایگزین استاندارد طال شد   
از نظر آماري    زمانی   هاي     تحلیل سري  هاي      سایر روش  آمده از   ضرائب بدست تحلیل طیفی با    

  .تفاوت معناداري ندارند
 سیکلی قیمت جهانی کاکائو بکـار       هاي   روش تحلیل طیفی را براي بررسی الگو        4یساو

 ماه و فصلی را براي قیمت جهـانی         24 تا   13 سال،   24 تا   14وي ابتدا سه الگوي سیکلی      . برد
 ساله بواسطه وقفه بین زمان      24 تا   14وقفه  .  فرض کرد  1826-1950کاکائو طی دوره زمانی     

. انتخـاب گردیـد   کاشت تا ثمردهی درخت و برمبناي نتایج سه تحقیق قبلـی در ایـن زمینـه                 
بی و تـصمیمات مربـوط بـه    گذاري، بازاریا به دلیل وقفه بین سرمایه  نیز   ماهه   24 تا   13سیکل  
العمل مصرف نسبت بـه تغییـرات قیمـت کاکـائو            گذاري در صنعت شکالت و عکس      قیمت

سیکل فـصلی جهـت در نظـر گـرفتن تـوالی کـشت و همچنـین                 از سوي دیگر    . انتخاب شد 

____________________________________________________________________ 
 

1 -  Portillo,2000.  
2  - Fourier Transformation 
3  -  Fiduciary System 
4  - Weiss, 1970.  
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

 ماهـه و    22نتایج نهایی نشان داد که سه الگـوي نوسـانی فـصلی،             . انتظارات قیمتی فرض شد   
  .ها وجود دارد  ساله در داده14

 روش تحلیل طیفـی را بـراي بررسـی رابطـه بـین دو متغیـر بیکـاري و تـورم                      1یسیاکوبو
کـه براسـاس    میوي نـشان داد کـه حتـی هنگـا    . در اقتصاد آمریکا بکار برد) منحنی فیلیپس (

توانـد رابطـه     اي بین این دو متغیر موجود نباشد، روش تحلیل طیفـی مـی             هاي خام رابطه   داده
  . به خوبی نشان دهدهمبستگی را

. خوك طی یـک دوره ده سـاله پرداخـت         و پرورش   هاي تولید      به بررسی سیکل    2هارلو
براسـاس  .  چهار سال در نظر گرفت     برابرهاي تولید خوك را با توجه به سه معیار           وي سیکل 

هاي یک دوره بـر میـزان        باشند که قیمت   این تحقیق، معیارهاي مورد نظر به این صورت می        
تعداد خوك تولیدي نیز میـزان کـشتار را تعیـین           . گذارند وك طی دوره بعد اثر می     تولید خ 

اي  گـذارد و ایـن چـرخش زنجیـره     از طرف دیگر تعداد کشتار نیز بر قیمت اثر مـی        . کند می
در نتیجـه وقفـه بـین قیمـت و تولیـد            . آیـد  یابد و یک مدل تارعنکبوتی بوجود مـی        ادامه می 

 خـوك تولیـد شـده و کـشتارشده، کـل وقفـه را تـشکیل                 خوك و همچنین وقفه بین تعداد     
  .هارلو با بررسی نمودار مربوط به سه جزء مذکور وقفه چهار ساله را در نظر گرفت. دهد می

در بنگالدش زمینی  سیبفروشی  براي بررسی نوسانات فصلی قیمت عمده  3امین و رزاکو  
اسـتفاده  ) 1987-1998(ه   سـال  12هـاي ماهانـه مربـوط بـه دوره            داده و ARIMAهاي   از مدل 
 بـرآورد   ARIMA(1,1,0)هاي ایستایی مـدل نهـایی بـه صـورت            پس از انجام آزمون   . کردند

باشـد کـه پـس از یـک بـار تفاضـل          مـی در واقع مدل مورد نظر اتورگرسیو درجـه اول          . شد
 مـاه بعـد صـورت       9سپس با کمک مدل برآورد شده، پیش بینی براي          . شود میگیري ایستا   

  .گرفت
طی تحقیقـی بـه بررسـی بعـضی از خـصوصیات مهـم روش تحلیـل                  4ن و کویلکی  دورا

هـا دو خـصوصیت مهـم ایـن روش را کـارآیی       آن . اي فـصلی پرداختنـد  هـ  هارمونیـک داده 

____________________________________________________________________ 
 

1 - Iacobucci, 2003. 
2 - Harlow,1960 
3 - Amin and Razzaque, 2000. 
4 -Doran and Quilkey, 1972. 
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پژوهشنامه بازرگاني 

 متغیرهــاي توضــیحی 2 و متعامــد بــودنمعمــولی برآوردگرهــاي حــداقل مربعــات 1مجــانبی
کردند و جهت بررسی معنادار در ادامه روشی جهت برآورد جزء فصلی پیشنهاد         . برشمردند

هـا همچنـین روش تحلیـل هارمونیـک را           آن. بودن ضرائب الگو نیز آزمونی را ارائـه دادنـد         
هاي ماهانه خرده فروشی و عمـده فروشـی بـرنج در کـشور اسـترالیا بکـار               براي بررسی داده  

  . بردند
هـا   آن. داختنـد  به بررسی قیمت و مقدار صید چهار گونه ماهی در کانادا پر            3واق و میلر    

هـاي قیمـت و مقـدار صـید مـاهی            گیري طول سیکل   روش تحلیل هارمونیک را براي اندازه     
 در سـري هـاي زمـانی        ، سـه و پـنج سـاله        ماهه 12هاي   نتایج نشان دهنده سیکل   . کار بردند  هب

  .مورد بحث بود

  روش بررسي . ۱
سري زمـانی مـورد    با در نظر گرفتن  .یک سري زمانی داراي چهار جزء می تواند باشد

 تشکیل دهنده ایـن سـري و روش رایـج جهـت تجزیـه آن بـه                  ياجزاtx)(نظر به صورت    
  :باشد می طبق رابطه زیر ،اجزاء تشکیل دهنده

)1                                                       ()()()()()( ttStCtTtx ε+++=   

 بترتیـب نوسـانات سـیکلی و فـصلی را           tS)( و   tC)( روند،   ء جز tT)(در رابطه فوق    
سـی رفتـار متغیـر از       ربا توجه به اینکـه بر     . باشد می اخالل مدل    ءنیز جز tε)(. دهند مینشان  

کـردن ایـن چهـار       اي مجـزا  هاي مختلفی بـر    باشد، روش  میتر   طریق چهار جزء مذکور ساده    
  .  باشد میتحلیل هارمونیک روش ها،   یکی از این روش که4جزء بکار برده شده است
بـسط داده شـده و یـک سـري          روش سنتی تجزیـه سـري زمـانی         ،  در تحلیل هارمونیک  

ایـن روش در    . شـود  تجزیـه مـی   به اجزاء روند، نوسانات فـصلی، سـیکلی و تـصادفی            زمانی  
 در اغلـب تحقیقـات     لـذا . مـشاهدات زیـاد باشـد، کـاربرد بیـشتري دارد          تحقیقاتی که تعداد    

____________________________________________________________________ 
 

1 - Asymptotic Efficiency 
2  - Orthogonality 
3  - Waugh and Miller (1970). 
4 - Raussel, G. C and F. Cargill (1970). 
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

گرفتـه  کمتر بکـار    فوق  ، روش   که بر کاربرد آمار سري زمانی سالیانه تأکید دارند        اقتصادي  
 روش تحلیل هارمونیک در ابتدا براي برآورد نوسانات فصلی طی یک دوره بکـار               .شود  می
این روش براي تعیین طول  .رود لی بکار می براي تشخیص نوسانات فصرفت ولی امروزه می

رود که داراي متغیرهاي باوقفه باشند یا  میوقفه در تحلیل عرضه، تقاضا و سایر توابعی بکار        
 . نباشدطول وقفه متغیرها از قبل کامالً مشخص 

با کمک روش   سازد تا    هاي مهم روش تحلیل هارمونیک این امکان را فراهم می          ویژگی
  . دست آوریم هبرآوردهایی کارا از الگوهاي فصلی ب معمولیحداقل مربعات 

  های آن ژگیيک و ويمدل هارمون. ۱ -۱
ها به   تحلیل هارمونیک شاخه اي از علم ریاضیات است که براي نمایش توابع یا سیگنال             

هاي اساسی که تـشکیل دهنـده متغیـر          به این موج  . رود صورت مجموع امواج اولیه بکار می     
ایـن روش، متغیـر مـورد نظـر بـه           در  در واقـع    . شود میباشند، هارمونیک گفته     میمورد نظر   

قبل از کاربرد روش تحلیل هارمونیک براي . شود می بیان Cos و Sinصورت تابعی برحسب 
البتـه  . هـا را حـذف کـرد       تحلیل نوسانات فصلی یک متغیر، می توان رونـد موجـود در داده            

هاي داراي روند صورت گیرد؛ ضرائب        شده یا با داده    هاي روندزدائی  چنانچه تحلیل با داده   
یعنی وجود یا عدم وجود روند در       . مربوط به متغیرهاي اجزاء هارمونیک یکسان خواهد بود       

  براي بـرآورد جـزء فـصلی   . 1 تأثیري نخواهد داشتCos و Sinضرائب متغیرهاي  ها بر داده

ها حـذف     و روند موجود در داده     باشد ماهانه   هاي  دادهیک متغیر که مشاهدات آن بصورت       
  :گردد تعریف میزیر هارمونیک به فرم شده باشد، مدل 

)2(                    ∑
=

++=
6

1
}sincos{

k
tkkkkt utty λβλα  

  که در آن

 )3(                                                                           
12
2 k

k
π

λ =  
 هـاي متغیـر     تناوب تعداد K.  که متغیري ایستا می باشد     استجزء اخالل مدل    tuاست و   
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1 - Waugh, Frederick Vand Morthon, M. Miller (1970).  
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پژوهشنامه بازرگاني 

صـورت   هکار رفته در تحقیق بـ  ههاي ب  با توجه به اینکه داده    .باشد میسال   طی یک    مورد نظر 
.  مـاه باشـد    12تواند از یک تا       دوره تناوب می  )  ماه 12(باشند و در طول یک سال         ماهانه می 

 12بـا طـول دوره      (ه مفهوم آن است که در طول سال یک دوره تنـاوبی              ب k=1عنوان مثال    هب
 تناوب یا بـه عبـارتی هـر دو مـاه     6دهد که در طول یک سال        نیز نشان می   k=6. داریم) ماهه

 سال باشـند، کـل      mهاي بکارفته در تحقیق مربوط به تعداد          چنانچه داده  . یک تناوب داریم  
  :nتعداد مشاهدات برابر خواهد بود با

mn ×= 12  nt K,3,2,1=  
کننـد کـه در کـاربرد روش تحلیـل هارمونیـک، تعـداد               مـی  پیـشنهاد    1گرنجر و هاتاناکا  

، 100هر چند در تحقیقات با تعـداد مـشاهدات کمتـر از             .  باشد 100مشاهدات نباید کمتر از     
  . نیز نتایج قابل توجهی بدست آمده است

را بـه   )n×11( بـا ابعـاد   xمـاتریس   و) n×1 هر یک بـا ابعـاد  (y،δ،uچنانچه بردارهاي
  :صورت زیر تعریف کنیم، خواهیم داشت
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 نتیجه  در، برآورد خواهند گردید2 ضریب11فقط ) 2(با توجه به اینکه در برآورد رابطه 

  . خواهد بود11برابر ) 3(ها در رابطه λو تعداد  )n×11(برابر xابعاد ماتریس
را بـه صـورت زیـر    ) 2( ماتریس فوق می توان رابطه      4با در نظر گرفتن روابط مربوط به        

  :بازنویسی کرد
)4(                                                                                              uxy +δ=  

، تابع )k=1) (فصلی( ماهه 12با توجه به روابط فوق در یک سیکل ساده به عنوان مثال و  

____________________________________________________________________ 
 

1  - Rausser, G.C and F-Cargin (1970).  

 -  عبارتtsin 6λ 0 (همواره مساوي صفر خواهد بودsin
12

62
6 =⇒=

×
= ππ

π
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

   هارمونیک  به صورت
ooo tbSintaCOSy 303030

612
12

1 +=⇒==
×

=
ππ

λ   
  .خواهد بود

   صورت تابع به) ماهه60( ساله 5 در حالت سیکل 
oo tbSintaCOSy 66 بـه معنـاي    otCOS30در ایـن صـورت    . خواهد بـود  =+

COS   یک زاویهt30    درجه است، کهt      در تحقیق فعلـی     . باشد می شماره ماه مورد نظرt  از 
 360ه در هـر سـال و         درج 72 درجه در هر ماه،      6 ساله   5در سیکل   . کند  تغییر می  95یک تا   
  .شود می سال طی 5در طول ) یک سیکل کامل(درجه 

پس می توان گفت مدل هارمونیک حالت خاصی از مدل کالسـیک رگرسـیون خطـی                
را آسـان مـی     kβ و kαباشد که بـرآورد ضـرائب      این مدل داراي دو ویژگی مهم می      . است
 حـداقل مربعـات خطـی و        یت مهـم کـارآیی مجـانبی برآوردگرهـاي        این دو خـصوص   . کند

  .است که قبالً به آن اشاره شدمتغیرهاي توضیحی متعامد بودن 
 بـه شـرط عـدم وجـود همبـستگی سـریالی بـین               OLSهاي خطی برآوردگرهاي     در مدل 

 OLSاجزاء اخالل کارآ هستند؛ اگـر ایـن شـرط بـرآورده نـشود واریـانس برآوردگرهـاي                   
ولـی گرینانـدر و روزنبلـت     . استنتاج آماري معتبر نخواهد بودهد بود و در نتیجه      بزرگ خوا 

کـه از طریـق روش حـداقل مربعـات          )  2( در رابطـه     kβ و kαنشان دادند کـه برآوردهـاي     
  . هستنداطور مجانبی کار هاند، ب خطی برآورد شده

هـاي بدسـت     روش تحلیـل هارمونیـک نـسبت بـه سـایر روش         ترین مزایـاي   یکی از مهم  
این روش را می توان بـا کمـک هـر نـرم             . آوردن اجزاء فصلی، سادگی این روش می باشد       
هاي اقتصادي نیـز کـاربرد    دادهتعداد اندك افزار کامپیوتري استانداردي انجام داد و حتی با   

  .دارد
  : بگیریم را به صورت زیر در نظرxماتریس ) 4(اگر در مدل 

[ ]1121 ,,, xxxx K=  
  :خواهیم داشت 
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پژوهشنامه بازرگاني 

 )5(                                                                )(,0 jixx ji ≠=′  
) 5(در صورتی که رابطـه      . این ویژگی متغیرهاي توضیحی، متعامد بودن نامیده می شود        

نـد و اضـافه یـا حـذف کـردن متغیرهـاي             برقرار باشد، ضرائب برآورد شده، همبستگی ندار      
  . توضیحی اثري بر برآورد سایر ضرائب رگرسیون نخواهد داشت

ایـن  ) 2( رابطـه  وردد که یک روش اصـولی بـراي بـرآ   کردن پیشنهاد   1دوران و کویلکی  
در مدل در نظر گرفته شـوند، سـپس متغیرهـایی        ) تناوب(است که ابتدا هر شش هارمونیک       

  .مدل سهم قابل توجهی ندارند، حذف شوندکه در قدرت توضیح دهی 
 سـنجیده    F یـا    tدر اغلب کارهاي تحقیقاتی، رگرسیون برآورد شده بـا کمـک آزمـون              

نرمـال  (اعتبار هر یک از دو آماره مذکور وابسته به فروض مربوط به اجزاء اخـالل                . شود می
تـوان    می شرط تعامد با توجه به    . باشد  می )ها بودن اجزاء اخالل و عدم همبستگی سریالی آن       

وجود یا عدم وجود همبستگی سریالی در اجزاء اخالل، برکارآیی برآوردگرهاي           گفت که   
OLS    هـاي     اثري ندارد ولی آمارهt   و F          هـا تعیـین      آن براسـاس  کـه معنـی داربـودن ضـرائب

لذا در این تحقیق از معیاري جهت پذیرش       . شود، تحت تأثیر ساختار اجزاء اخالل هستند       می
در واقع یـک    . کنیم که به اجزاء اخالل وابسته نباشد       میهاي توضیحی در مدل استفاده      متغیر

روش پیشنهادي براي انتخاب اجزاء هارمونیک در مدل مورد نظر این است که سـهم متغیـر                 
  :مورد نظر در میزان واریانس توضیح داده شده مطابق رابطه زیر، در نظر گرفته شود

)6(                                                                                   ∑∑
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=
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  که در آن

 )7(                                                    ∑
=

+=
6
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}sinˆcosˆ{ˆ
k

kkkkt tty λβλα  

ات پـس کـل تغییـر   . باشـد  مـی kδبـردار  امـین جـزء   kبرآورد kδ̂) 6(در رابطه  . باشد می
توان به صورت مجموع واریانس اجزاء هارمونیک درنظـر          واریانس توضیح داده شده را می     

با توجه به ویژگی متعامد بودن متغیرهـاي توضـیحی          ) 6(رابطه  باید توجه داشت که     . گرفت
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

  . آید بدست می
  :مرا به صورت زیر تعریف می کنیkνحال 

)8(                                                                                                
∑

=

= 11

1

2

2

ˆ

ˆ

i
k

k
kv

δ

δ
  

 معیاري از سهم جزء هارمونیک مورد نظـر در کـل واریـانس توضـیح داده                 kνدر واقع   
 شامل دو جزء است؛ یـک جـزء نـشان دهنـده     فوق، معیار 2R در مقایسه با. شده مدل است  

∑(قدرت توضیح دهی کل مدل است  
=

11

1

2ˆ
i

kδ ( و جزء دیگر قسمتی از واریانس توضیح داده

2(شده است که درنتیجه حذف یک متغیر از دست خواهد رفت 
k̂δ.(  

kν  2با
kR∆  در صورتی که داده هاي مورد بررسی روندزدایی شده         . نسبت مستقیم دارد

زیرا بعضی از فیلترهایی که بـراي رونـدزدایی بکـار مـی             . باشند، این نسبت برقرار نمی باشد     
  .1 می کنندروند قسمتی از جز ء هارمونیک را نیز همراه با روند حذف

 کوواریـانس ضـرائب   -، از مـاتریس واریـانس         ب مـدل  براي آزمون معنی داربودن ضرائ    
 کوواریانس ضرائب بـصورت مجـانبی   -با توجه به اینکه ماتریس واریانس   . کنیم میاستفاده  
  :باشد داریم میمتقارن 
  
)9                                                       (),,,,,,,( 6552211 cccccccdiag K

      

در رابطه فوق    
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 تابع چگـالی طیفـی      λf)(باشد که      می 

tuباشد می.  

با استفاده از واریانس ضرائب، متغیرهـاي نرمـال اسـتاندارد را بـه صـورت                 
k

kk

ĉ
ˆ αα  و  −

____________________________________________________________________ 
 

1 - Doran and Quilkey (1970), p. 649.  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


پژوهشنامه بازرگاني 

k

kk

ĉ

ˆ ββ  Zهــاي ي از نــسبتتعریــف و جهــت آزمــون معنــی داربــودن ضــرائب بــرآورد−

  . شود میاستفاده 
به صـورت کامـل و بـا    ) 2(صورت است که مدل      در این مقاله روش انجام تحقیق به این       

 kν و با کمک معیار    ده برآورد ش  OLSدر نظرگرفتن همه اجزاء هارمونیک از طریق روش         
ایـن روش   . شـد خواهند   دهی کل مدل دارند حذف       متغیرهایی که سهم کمتري در توضیح     

.  از اجزاء هارمونیک قبل از برآورد مدل معقوالنه تر می باشد           بعضینسبت به حذف اختیاري     
سـپس بـه بحـث و بررسـی در          .  کاهش مـی یابـد     مهمعالوه برآن احتمال حذف یک متغیر       

  . پردازیم میمورد نوسانات قیمت 

  وردها و محاسباتآبر. ۲
یـل نوسـانات قیمـت محـصوالت کـشاورزي بـه عنـوان              ل اهمیـت تح   هاي قبل  بخش  در  

در ادامه  . ولید مورد بررسی قرار گرفتابزاري براي پیش بینی و شناخت بیشتر از نوسانات ت
. گیـرد  مـی و پیاز در کشور مورد برسی قـرار   زمینی    سیبابتدا  وضعیت قیمت و مقدار تولید        

  . شود می و در مورد نتایج تحقیق بحث هاي برآورد شده ارائه پس از آن مدل

  و پياززميني  سيبقيمت مقدار توليد و وضعيت كنوني  .۲ -۱
  هـاي  در کـشور طـی سـال      زمینـی     سـیب  کـل میـزان تولیـد سـاالنه          )1(مطابق بـا جـدول      

براساس آمـار موجـود بـه طـور         .  میلیون تن نوسان داشته است     2/4 تا   4/3 بین   2005-2000 
، ساالنه چهار میلیـون تـن       در کشور زمینی    سیب هکتار زمین زیر کشت      هزار 150  از  متوسط  

 تـا   3/1 بین   2000-2005هاي   میزان تولید ساالنه پیاز نیز طی سال      . شود  محصول برداشت می  
بیشتر زمینی   سیبطی دوره مورد بحث میزان نوسان تولید.  میلیون تن نوسان داشته است5/1

شـامل  ایران  زمینی    سیبمراکز عمده تولید پیاز و      . وده است از نوسانات در میزان تولید پیاز ب      
اردبیل، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجـان، هرمزگـان و منـاطق جیرفـت وکهنـوج                

  . باشند می
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

  )تنميليون ( زميني و پياز در كشور  كل ميزان توليد سيب.۱جدول 

٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ 
    سال         

 
 محصول   

200/4  800/4 750/3  756/3  485/3 658/3  سیب زمینی

  پیاز  343/1  419/1  525/1  500/1  450/1  450/1

  )www.fao.org(پايگاه اينترنتي سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد : منبع   

و پیـاز طـی سـه سـال         زمینـی     سـیب قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم      ) 2(مطابق جدول   
باشد ولی همواره    میمتفاوت  ) ه  یا طرح استمرار    زبهاره، پائی (ل  گذشته بر حسب نوع محصو    

 1382-84هـاي    طی سال   .بوده است زمینی    سیبقیمت تضمینی پیاز کمتر از قیمت تضمینی        
 ریـال افـزایش     630 ریـال بـه      530قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم پیاز به طور متوسـط از            

 860 به 720نیز از زمینی  سیبر کیلوگرم طی همین دوره قیمت تضمینی خرید ه. یافته است
  . یافته استارتقاءریال 

  )ريال(زميني و پياز   قيمت تضميني خريد هر كيلوگرم سيب.٢جدول 
  پياز  سيب زميني

  سال زراعي
بهاره و   طرح استمرار

  تابستانه
بهاره و   طرح استمرار  پائيزه

  تابستانه
  پائيزه

83-1382  800  690  670  550  525  515  
84-1383  870  750  740  570  550  540  
85-1384  960  830  800  650  620  610  

   دفتر سبزي و صيفي- معاونت زراعت –وزارت جهاد كشاورزي : منبع

 تـا تیرمـاه     1377هـاي ماهانـه، از شـهریور         هاي بکار رفته در این تحقیـق شـامل داده          داده
این . اند  شده جمع آوري ي  باشند که از دفتر سبزي و صیفی وزارت جهاد کشاورز          می 1385

و پیـاز در میـدان بـار مرکـزي شـهر تهـران       زمینـی     سـیب آمار شـامل قیمـت عمـده فروشـی          
یـران،  با کمک شـاخص کـل بهـاي عمـده فروشـی کاالهـا در ا                می  هاي اس  قیمت. باشند می

با توجه به اینکه شاخص قیمـت عمـده فروشـی محـصوالت             . اند تبدیل به مقادیر واقعی شده    
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پژوهشنامه بازرگاني 

دسـترس نبـود، از  شـاخص کـل بهـاي عمـده               اي کل دوره مـورد بررسـی در       کشاورزي بر 
  . فروشی کاالها در ایران استفاده شد
هاي تعدیل شده فصلی درك بیشتر و بهتري از تغییـرات           براساس تحقیقات گذشته، داده   

صورت گرفته طی یک دوره زمانی را بدسـت مـی دهنـد و بـدون از دسـت دادن تغییـرات                      
کننـد و در اغلـب تحقیقـات اقتـصادي و            واقعـی اقتـصاد را مـنعکس مـی        هاي   فصلی، جریان 

   .1روند هاي تعدیل شده بکار می تجزیه و تحلیل نوسانات، داده
 دو واقعــیرود قیمــت  همانگونــه کــه انتظــار مــی، )3(و  )2(،)1 (هــايمطــابق بــا نمودار

  بـا نزدیـک  و زمـان  مـرور   ه  محصول مورد نظر در تابستان کمترین مقدار را دارد و سـپس بـ             
 مطابق نمودارهـاي مـذکور، هـر    .شدن به فصل تابستان و بهار بر مقدار آن افزوده شده است      

در واقـع نوسـانات قیمـت واقعـی ایـن دو      . باشـند  میبدون روند  زمینی  سیبدو محصول پیاز و     
با توجـه بـه اینکـه       . باشد میمحصول حول یک میانگین ثابت بوده و  نیازي به روند زدایی ن            

نوسـانات قیمـت ایـن      ) 3(باشـد، مطـابق نمـودار        مـی فـساد پـذیرتر     زمینی    سیبز نسبت به    پیا
      .  بیشتر استزمینی سیبمحصول نیز نسبت به نوسانات قیمت 

                  
          

  
  
  
  
  
  
  
  

  در ميدان بار مركزي شهر تهرانپياز  روند قيمت واقعي عمده فروشي .۱نمودار

____________________________________________________________________ 
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ي عمده فروشي سيب زميني  روند قيمت واقع.۲نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در  ميانگين ماهانه قيمت عمده فروشي سيب زميني و پياز . ۳نمودار 
  ميدان بار مركزي شهر تهران

 616در سطح عمـده فروشـی از        زمینی    سیبمیانگین قیمت ثابت    طی دوره مورد مطالعه     
 ریـال در  641جـدداً بـه    کـاهش یافتـه و م      مـرداد مـاه    ریـال در     403ریال در فروردین ماه به      

هـایی   ها نیـز تفـاوت     هاي مشابه در طی این سال      البته، در بین ماه   . اسفندماه افزایش یافته است   
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پژوهشنامه بازرگاني 

 ریـال در نوسـان   802 ریـال و     412مـاه بـین       مثال، این قیمت در فروردین     عنوانب. وجود دارد 
. بـوده اسـت  ریـال   843 تـا  402هاي مزبور بین   بوده است و میزان تغییر آن در اسفندماه سال        

 ریال در شهریور رسـیده و       383 ریال در فروردین ماه به       786همچنین میانگین قیمت پیاز از      
تغییر این قیمـت  .  ریال بوده است743مرور افزایش یافته و نهایتاً در اسفندماه برابر     ه  مجدداً ب 

 ریـال و در     643 تـا  238 در شهریورماه بـین      ، ریال 1996 تا   247در فروردین ماه بین حداقل      
  .ریال بوده است1448 و 207اسفندماه بین 

  619در فـصل بهـار    زمینـی     سـیب ، میـانگین قیمـت ثابـت        )3( مطابق جدول    عالوه بر این  
 ریال بوده   588 ریال و در فصل زمستان     506 ریال، در فصل پاییز    445ریال، در فصل تابستان     

  . ریال بوده است678و  392،483 ،590این ارقام براي پیاز به ترتیب برابر. است
  

  و پياز در فصول مختلف سالزميني  سيبميانگين قيمت عمده فروشي ): ۳(جدول 
  )ريال (۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۷۷ طي دوره پائيز 

 ميانگين قيمت پياز ميانگين قيمت سيب زميني فصل

  590  619 بهار
  392  445 تابستان
  483  506 پائیز

  678  588 زمستان

  ورد مدلآ بر.۲ -۲
بـه  ) 4(و  ) 2(براسـاس روابـط     و پیاز   زمینی    سیبدو مدل نهایی برآورد شده براي قیمت        

  :باشند میصورت زیر 
  : زمینی مدل هارمونیک  قیمت سیب

)40(001.0)40(054.0)24(043.0)24(083.0437.0ˆ tSintCostSintCosPLog −++−=
 

( ) () () () ()
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

  )10(                   ))1((73.0)5.67(053.0)5.67(072.0 −+−+ PLogtSintCos 
()  ()  ()   

58.02 =R 
  :مدل هارمونیک  قیمت پیاز 

)30(02.0)30(09.0)20(09.0)20(04.0269.0ˆ tSintCostSintCosOLog +++−=
 (      ) 65/2( )  2(  )22   2(  )08   ( )55 

))1((82.0)180(02.0)180(08.0)120(01.0)120(01.0 −++++− PLogtSintCostSintCos
)۳۳/۲-(         (-۲/ )۲۸   ۱( / )۵۶   )۵۵/۰(   )۳۵/۱۳(   

72.02 =R          
 )11( 

 به ترتیـب نـشان دهنـده        LogOو  LogP. باشند می نشان   tزها آماره   ت پران ر داخل یمقاد
بـه منظـور   الزم به ذکـر اسـت کـه    . باشند میو پیاز زمینی    سیبلگاریتم قیمت عمده فروشی     

ب تـورش  ای و همچنـین ضـر   از برآورد رگرسـیون کـاذب  اجتنابی متغیرها و یبررسی ایستا 
و آزمـون    فـولر  آزمـون دیکـی ـ   ( ریـشه واحـد   هاي از طریق آزمون بودن متغیرها ایستا، ارد

هـاي ریـشه واحـد نـشان داد کـه هـر دو         نتایج آزمون.بررسی شد) فولر تعمیم یافته  دیکی ـ 
در مـدل هارمونیـک قیمـت     .باشـند  زمینی و قیمت پیاز در سطح ایـستا مـی    متغیر قیمت سیب  

 درصـد تغییـرات     58مراه با یک وقفه از متغیـر وابـسته، در حـدود             سیب زمینی، سه سیکل ه    
 سیکل همراه با یـک وقفـه   4در مورد محصول پیاز نیز . اند را توضیح داده  زمینی    سیبقیمت  

در اغلــب کارهــاي .  دهنــد مــی درصــد تغییــرات قیمــت پیــاز را توضــیح 72متغیــر وابــسته، 
بعنـوان مثـال در کـار       .  بدست آمـده اسـت     8/0 کمتر از    2Rتحقیقاتی قبلی نیز مقدار آماره      

در کار  .  بدست آمد  8/0 تا   6/0هاي برآوردي، بین      ضریب تعیین در اغلب مدل     1واق و میلر  
نـشان از عـدم وجـود       نیـز    LMدوربین و    hآماره  .  بدست آمد  62/0دوران نیز ضریب تعیین     

وجه بـه اینکـه در مـدل هارمونیـک قیمـت            با ت  .همبستگی سریالی در اجزء اخالل مدل دارد      
هـاي بـرآوردي     توان گفت سیکل   میباشد،   می 5/67 و   40،  20 برابر با    λریدامقزمینی    سیب

____________________________________________________________________ 
 

1 - Wagh and Miller (1970). 
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پژوهشنامه بازرگاني 

 ماهـه   3/5 و   9،  18در بازار مرکزي تهران بـه ترتیـب           زمینی    سیببراي قیمت عمده فروشی     
. باشـد  میره مورد مطالعه داراي سه سیکل       طی دو زمینی    سیببعبارت دیگر قیمت    . باشند می

 مـاه   3/5 و   9هاي دوم و سوم به ترتیب طی         شود و سیکل   می ماه طی    18سیکل اول در طول     
 360برابـر بـا     ( ماهه به مفهوم آن اسـت کـه یـک سـیکل کامـل                18 سیکل   .شوند میتکمیل  

20(در واقـع در هـر مـاه         . شـود    ماه طـی مـی     18در  ) درجه
18
360

درجـه، در یـک سـال       ) =

به عبارت دیگـر    .شود  درجه طی می  ) 18×20=360( ماه   18درجه و در طول     ) 12×20=240(
 ماه مجددا خـود را نـشان      18بر اساس این سیکل هرگونه الگوي رفتاري تغییر قیمت پس از            

هاي مرتبط با بازار محـصول مـورد توجـه           تواند در سیاستگزاري   این موضوع می  .خواهد داد 
بـا توجـه بـه      . در مورد قیمت عمده فروشی پیاز نیز چهار سیکل بـرآورد گردیـد            .  گیرد قرار

هاي قیمت پیـاز بـه       توان گفت سیکل   میباشد،   می 180 و   120 ،   30،  20که برابر با    λریدامق
جهــت آزمــون معنــاداربودن ضــرائب هــر یــک از . باشــند مــی ماهــه 2 و 3، 12، 18ترتیــب 

 و همچنـین براسـاس روش ارائـه شـده در             tتوان بـا کمـک آمـاره         میي برآوردشده   ها مدل
  . ارائه شده است) 7(تا ) 4(اطالعات بیشتر در جداول . عمل نمودمبحث روش تحقیق 

  اجزاء فصلي قيمت ماهانه عمده فروشي سيب زميني): ۴(جدول 

 kδ̂( kV t(ضرائب   متغير
Cos(24*T) 084/0 -  350/0 932/2- 

Sin(24*T) 044/0  096/0 535/1 
Cos(40*T) 054/0 148/0 922/1 
Sin(40*T) 001/0- 000/0 046/0- 

Cos(67.5*T) 072/0  260/0 534/2 
Sin(67.5*T) 054/0-  145/0 907/1- 

 در Sin(180*T)  وSin(30*T)  يرائب مربــوط بــه متغیرهــا، ســهم ضــkVمطــابق معیــار 
توان مدل را بدون در نظر گرفتن این متغیرها          میباشد و      میتوضیحی دهی مدل قابل توجه ن     
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

از نظر آماري معنادار    زمینی    سیب نیز اثر  این دو متغیر  بر  قیمت            tمطابق آماره   . برآورد کرد 
. دهند می هر دو نتایج یکسانی را بدست        kV و معیار    tدر واقع در این مدل آماره       . باشد مین

کـه   ضرائب مدل نهایی پس از حذف دو متغیر مذکور، با مدل اولیه تفاوت چندانی ندارنـد 
  . در جدول زیر ارائه شده است

  زميني  سيبمدل نهايي هارمونيك قيمت : )۵(جدول 

 t-Statistic ضريب متغير

C 406/0  38/3 

Cos(24*T) 085/0- 97/2- 

Cos(40*T) 054/0  93/1 

Sin(67.5*T) 053/0- 88/1- 

Cos(67.5*T) 074/0 62/2 

LOG(P(-1)) 750/0 34/10 
R-squared 570/0 ـــــ 

  
  :باشند می) 6(اجزاء فصلی قیمت ماهانه عمده فروشی پیاز نیز مطابق جدول 

  شي پياز اجزاء فصلي قيمت ماهانه عمده فرو): ۶(جدول 

 kδ̂( kV t(ضرائب  متغير

Cos(20*T) 044/0-  040/0 008/1- 

Sin(20*T) 098/0 195/0 227/2 

Cos(30*T) 090/0 166/0 081/2 

Sin(30*T) 024/0 012/0 551/0 

Cos(120*T) 106/0- 229/0 336/2- 

Sin(120*T) 102/0 213/0 289/2 

Cos(180*T) 080/0 133/0 861/1 

Sin(180*T) 024/0 012/0 551/0 
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پژوهشنامه بازرگاني 

 Cos(20*T,( متغیرهـاي ، در این مدل نیـز سـهم ضـرائب مربـوط بـه      kVمعیار براساس 
Sin(30*T)   و Sin(180*T)       تـوان مـدل     می لذاباشد   میدر توضیحی دهی مدل قابل توجه ن

ضرائب مدل نهایی پس از حذف دو متغیـر  . در نظر گرفتن این متغیرها برآورد کردرا بدون   
  .خالصه شده است) 7(در جدول مذکور، 

  پياز هارمونيك قيمت  مدل نهايي) : ۷(جدول 

 آماره t ضريب  متغير

C 266/0  67/2 

Sin(20*T) 099/0  27/2 

Cs(30*T) 090/0 11/2 

Cos(120*T) 104/0- 31/2- 

Sin(120*T) 103/0 32/2 

Cos(180*T) 080/0 86/1 

LOG(O(-1)) 826/0 65/13 

R-squared 72/0  

  
هاي مختلـف و بررسـی بیـشتر         ها طی سیکل   جهت بررسی نقاط حداقل و حداکثر قیمت      

  .کنیم میها به صورت زیر عمل  نوسانات قیمت
 این  است، لذا  نیاز   Cos و   Sinبه هر دو جزء توابع      ها   جه به اینکه براي برآورد سیکل     با تو 

ایـن امـر    . نمـود  به تنهایی بیان     Cosرا بر حسب    ) 11(و  ) 10(امکان وجود دارد که معادالت      
  ):16(شود براي این منظور از رابطه زیر استفاده  می. سازد میتر  بررسی نوسانات را آسان

)12                             ())/arctan(cos(22 abxbabSinxaCosx −+=+   
 Cos و Sinشود عبـارت سـمت چـپ کـه تـابعی از             چنانچه که مالحظه می   در این رابطه    

  انحـراف معیـار  در ایـن شـرایط  . شـود   بیان میSin یا Cosاست  بصورت یک تابع برحسب 

22 ba 22 برابر       +
ba ss . باشـند  مـی  b و   aراف معیـار    انحbsوasکه در آن  . باشد می+
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

  :را به صورت زیر بازنویسی کرد) 11(و ) 10(توان روابط  میباتوجه به روابط فوق 
  :زمینی  سیبمدل هارمونیک  قیمت 

)92.9()25.2(
))1((73.0)77.365.67(09.0

)36.1()34.2()59.3()(
)35.140(054.0)69.2724(094.0438.0ˆ

−+−+

−+−+=

PLogtCos
t

tCostCosPLog

) 13 (  
  

  :پیازمدل هارمونیک  قیمت 

)35.13()37.1(
))1((82.0)6.16180(084.0

)31.2()5.1()73.1()65.2()(
)44120(147.0)1530(093.0)7.6520(107.0269.0ˆ

−+++

−+−+−+=

OLogtCos
t

tCostCostCosOLog

)14( 

وقتـی بـه    زمینـی     سـیب مت عمـده فروشـی       ماهه، قی  9، براساس سیکل    )13(مطابق رابطه   
)35.140(رسد که    میحداکثر مقدار خود     −tCos       برابر حداکثر مقدار خود یعنی مساوي 

033.035.140035.140: براي این منظور باید. یک  باشد =⇒=⇒=− ttt  
باشد  می، شروع سیکل فروردین ماه      )3(با توجه به اینکه بر اساس مباحث قبلی و نمودار           

باشد که  میهمان شروع سیکل زمینی  سیبوان گفت نقطه حداکثر قیمت عمده فروشی ت می
 ماهه نقطه حداقل قیمت عمده فروشـی        9براساس سیکل   . باشد میمعادل اوایل فروردین ماه     

  :آید میبه صورت زیر بدست زمینی  سیب
53.418035.1401)35.140( =⇒=−⇒−=− tttCos  

، یعنـی اواسـط مردادمـاه،       )سـیکل  روز بعـد از شـروع        140( ماه بعد    4,5یعنی در حدود    
  .رسد می به حداقل مقدار خود زمینی  سیبقیمت عمده فروشی 

 ماهـه نیـز نتـایج مـشابهی در مـورد نقـاط حـداقل و                 3/5 و   15هاي    براساس سایر سیکل  
  . آید میبدست زمینی  سیبحداکثر قیمت 
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ط حـداقل و     ماهه قیمت عمده فروشی پیاز براي بدست آوردن نقـا          12با توجه به سیکل     
  :کنیم میحداکثر قیمت عمل 

5.001530 =⇒=− tt  
یعنـی بایـد بـه      . (باشـد  مـی  فـروردین    15یعنی نقطه حداکثر قیمت عمده فروشی پیاز در         

اندازه نصف دوره یک ماهه از شروع سیکل گذشته باشد تا قیمت پیـاز بـه حـداکثر مقـدار                    
  .خود برسد

  :آید ر بدست مینقطه حداقل قیمت پیاز نیز به صورت زی
29.618015301)1530( =⇒=−⇒−=− tttCos 

یعنی در حدود هفته اول مهرماه قیمت عمده فروشی پیاز در میدان بار مرکزي تهران بـه                 
 ماهه نیز نتایج مـشابهی در       18 و   3،  2هاي   با بررسی سایر سیکل   . رسد میحداقل مقدار خود    

  . آید  می مورد نقاط حداقل و حداکثر قیمت پیاز  بدست

  هاي تحليلي  هيافت.۳
 اثـرات  ونوسـانات قیمـت محـصوالت کـشاورزي     دراین تحقیق ابتدا به بررسی اهمیـت   

 بـا توجـه بـه اینکـه طـی         .  پرداخته شد  بر هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده        آن  منفی  
 بـوده و بـه       دچار نوسـانات شـدید قیمتـی       هموارهو  پیاز     زمینی  سیبهاي گذشته قیمت     سال

 در ادامه بـه منظـور بررسـی     با تولید ناکافی آن مواجه بوده      تولید انبوه و یا       یا با  همین جهت، 
و  پیـاز در سـطح        زمینـی   سـیب قیمـت   اطالعات مربوط بـه     ،  نوسانات قیمت این دو محصول    

دوره ( 1376هـاي سـال    بـر مبنـاي قیمـت   و تهـران   در میدان بار مرکزي شـهر عمده فروشی 
 بـه منظـور تـشخیص       .قرار گرفت د تجزیه و تحلیل     مور) 1385تا تیرماه   1377شهریورزمانی  

متغیر مورد نظر در این روش . نوسانات فصلی قیمت، از روش تحلیل هارمونیک استفاده شد    
  .شود می بیان Cos و Sinبه صورت تابعی برحسب 

 9، 18زمینی بـه ترتیـب    سیبهاي برآوردي براي قیمت  سیکلهاي تحقیق   براساس یافته 
  .باشند می ماهه 2 و 3، 12، 18به ترتیب ها  مورد محصول پیاز این سیکلو در  ماهه 5,3و 
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...تحليل هارمونيك نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي 

 مـاه  18در )  درجه360برابر با ( ماهه به مفهوم آن است که یک سیکل کامل         18سیکل   

20(در واقع در هر ماه      . شود  طی می 
18
360

درجـه و   ) 12×20=240(درجه، در یک سال     ) =

شود و کل نوسانات متغیر مـورد نظـر برابـر بـا       درجه طی می  ) 18×20=360( ماه   18در طول   
به عبارت دیگر بر اساس ایـن سـیکل هرگونـه الگـوي           .باشد  هاي مختلف می   مجموع سیکل 

این موضوع می توانـد در  . ماه مجددا خود را نشان خواهد داد     18رفتاري تغییر قیمت پس از      
هـاي تحقیـق،     براساس یافته . رار گیرد هاي مرتبط با بازار محصول مورد توجه ق        سیاستگزاري

در . باشـد    و حداقل آن در اول مهرماه مـی         فروردین 15حداکثر قیمت عمده فروشی پیاز در       
 و حداقل آن    اوایل فروردین ماه   حداکثر قیمت عمده فروشی    زمینی نیز   مورد محصول سیب  

  . باشد  میاواسط مردادماهدر 
  .هاي سیاستی ارائه شده است وصیههاي تحقیق، ت در پایان نیز براساس یافته

  و مالحظات بندي  جمع
اوایل  فـروردین هـر سـال بـه      و پیاز درزمینی  سیببا توجه به اینکه قیمت عمده فروشی    

رسـد،   مـی حداکثر مقدار خود و در اواخر تابستان بـه کمتـرین مقـدار خـود در طـول سـال                     
یـا کـاهش    براي جلـوگیري     شده   هاي سیاستی ارائه    و توصیه تمهیدات الزم   شود    پیشنهاد می 

تـوان    ازجمله تمهیدات مورد نظر می    . صورت گیرد مختلف  در فصول   قیمت  نوسانات  میزان  
فراهم کردن امکانات مناسب جهت انبارداري و ذخیره محصول در زمانی که قیمت حداقل              

هاي تولیدکننده عمده به سـایر نقـاط          است و همچنین امکانات حمل و نقل محصول از شهر         
هـاي مـورد بررسـی در مـورد          از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه سـیکل              . شور را نام بـرد    ک

 ماهه بودند، در سیاستگزاري بـازار محـصوالت         18 تا   2 هاي سیکلو پیاز داراي    زمینی    سیب
هاي مختلف محصوالت مد نظر قرار       ویژه در تثبیت قیمت محصوالت، سیکل      هکشاورزي، ب 

هـاي   گرفتن حـداقل و حـداکثر قیمـت هـر محـصول در زمـان         عالوه بر آن با درنظر      . گیرند
هاي مختلفی همچون کاهش یـا افـزایش       ریزي قبلی سیاست    تواند با برنامه    مختلف دولت می  
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شـود روش تحلیـل      مـی همچنـین پیـشنهاد     . واردات از نوسانات زیاد قیمت جلـوگیري کنـد        
محـصوالت کـشاورزي کـه از    ، بـراي  ) ماه100 از  ربیشت(هاي بیشتر    هاد د هارمونیک با تعداد  

  .انجام پذیردنیز باشند   میدرجه فسادپذیري کمتري برخوردار

  پيشنهادات
شـود تـا       با اطالع از زمان به حداقل و به حداکثر رسـیدن قیمـت محـصول، پیـشنهاد مـی                   -1

هـاي کـشاورزان، بـویژه تعـاونی هـا در            دولت امکانات و تسهیالت را در اختیـار گـروه         
کننده قرار داده تـا در مواقـع نیـاز مـازاد محـصول بـه نقـاط داراي                   شهرهاي عمده تولید  

  .کمبود عرضه حمل شود
طرح استمرار،  (هاي مختلف     زمینی و پیاز داراي واریته       باتوجه به اینکه دو محصول سیب      -2

شـود بـا درنظـر گـرفتن نوسـانات قیمـت              باشند، پیـشنهاد مـی      می) بهاره و تابستانه، پائیزه   
هــاي مختلــف، میــزان نوســانات قیمــت ایــن   ریت کــشت واریتــهمحــصوالت و بــا مــدی

  محصوالت کاهش داده شود
هاي قیمتی بـراي هـر محـصول و همچنـین            شود با درنظر گرفتن تعداد سیکل        پیشنهاد می  -3

هاي مختلف مد نظر قرار گرفته       دوره زمانی هر سیکل، افزایش و کاهش قیمت در زمان         
بـه عنـوان ابـزاري جهـت تنظـیم بـازار محـصوالت         هـا  هـا، از آن    و با شناخت این سیکل    

  .زمینی و پیاز بهره گرفته شود سیب
توان مشخص کرد که در چه زمانی از سـال، یـک     با کاربرد روش تحلیل هارمونیک می -4

شناخت الگوهاي سـیکلی    در واقع   . قیمت مشخصی براي محصول مورد نظر وجود دارد       
تثبیـت  یمت در زمـان معـین و همچنـین          تعیین ق در راستاي   محصوالت کشاورزي   قیمت  
شود چنانچه دولت بـه دنبـال تثبیـت           لذا پیشنهاد می  . باشد مؤثر می این محصوالت   قیمت  

 در این   کاربرد روش تحلیل هارمونیک   قیمت در آن زمان یا دوره زمانی مشخص باشد،          
  .زمینه کمک شایانی خواهد کرد
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زمینی   در مورد محصول سیب   (باشد   درصورتی که کاالي کشاورزي مورد نظر وارداتی         -5
 زمان واردات را تعیین     کاربرد روش تحلیل هارمونیک،   توان با     می) و پیاز اینگونه نیست   

در شـود     پیـشنهاد مـی   صـورت کـه      به این . کرده و در پی آن تعرفه فصلی را برقرار کرد         
حـداقل شـود و در زمـان       بـر واردات محـصول مـورد نظـر          زمان حداکثر قیمـت، تعرفـه       

  .اقل قیمت محصول، تعرفه حداکثر شودحد
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