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  چکیده 

بـا   يکشـاورز  یـدات درآمـد آنهـا از تول   یجه،اند و در نتمواجه يکشاورز هايیتدر فعال یرطبیعیو غ یعیات طباز مخاطر یکشاورزان با انواع مختلف
 گیریبانکه همواره گر یاز مخاطرات مهم . یکیاست گذاریرتأث يکشاورز یداتاز مخاطرات در درآمد حاصل از تول ياهمراه است. دامنه گسترده ثباتییب

طی سـالیان  آن  یواقع یمتاست که ق ياست. پنبه از جمله محصوالت کشاورز يمحصوالت کشاورز یمتاز نوسانات ق یناشخطر  باشد،یکشاورزان م
 یارمعاملهو اخت یآت يمشارکت کشاورزان در بازارها و عوامل موثر بر احتمال یبررس یقتحق ینهدف از اقابل توجهی بوده است. نوسانات  يداراگذشته 

 یمقطع يهاو داده کار انتخاب شدهکشاورز پنبه 200ساده، تعداد  یتصادف یريگاست. با استفاده از روش نمونه یمتهنده نوسانات قکا ينوان ابزارهاه عب
 دوره نشان داد کـه در  یقتحق یجاستفاده شده است. نتا گانهچند یتالج یونهدف مذکور از مدل رگرس رسیبر يشد. برا يآورپرسشنامه جمع یلتکما ب

ـ  یلندارند. تما یارمعاملهو اخت یبه مشارکت در دو بازار آت یلیدرصد از کشاورزان تما 35، 1393-94 یررسمورد ب  19 یبه مشارکت کشاورزان در بازار آت
 یتد مدل الجبرآور یجاست. نتابوده درصد  5/24 نیز کشاورزان به مشارکت در هر دو بازار مذکور یلدرصد است. تما 5/21امله یارمعدرصد و در بازار اخت

پنبـه،   یرکشـت زمزرعه، سـطح   یتنحوه مالک یالت،سطح تحص یرهاينشان داد که متغ یارمعاملهو اخت یآت ياحتمال مشارکت در بازارها يبرا گانهچند
از لحاظ  گریزيیسکبازار پنبه و شاخص ر یسکنو، شاخص درك ر هاييآوربه استفاده از فن یلشاخص تما کارکشاورزي،جربهت اي،یرمزرعهدرآمد غ

ـ   یگـر د یرهايو متغ یاثر منف يکارکشاورزو تجربه ايیرمزرعهمزرعه، درآمد غ یتنحوه مالک یرهايمتغ یانم ینند که در اامعنادار يآمار بـر   یاثـر مثبت
پنبه خیز کشور بازارهایی به پیشنهاد شده است که به صورت رسمی در برخی مناطق  یقتحق یجنتا يمذکور دارند. در راستا ياحتمال مشارکت در بازارها

ه داراي صورت پایلوت براي قراردادهاي آتی و اختیار ایجاد شده و کارامدي آنها در طول زمان بررسی گردد و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور ک
   مزیت نسبی براي تولید محصوالت می باشند نیز این بازارها تعمیم داده شود. 
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    1 مقدمه

 و تولیدي هايزمینه سایر با هاییتفاوت کشاورزي بخش تولید در
 بـه  بخـش  این هايزیاد فعالیت اتکاء آنها ترینمهم که دارد، تجاري
 طبیعـی  حـوادث  و خطـرات  از وسـیعی  طیف با شدن مواجه و طبیعت

 کـه  باشـد می نباتی امراض و آفات گرما، و تگرگ، سرما ل،سی مانند
به  )،13است ( تبدیل کرده پرخطر فعالیتی به را بخش این در فعالیت

ـ و ماه عتیطب يداریکه ناپا يطور ـ  رقابـل یغ تی ـ یبشیپ حـوادث  ی ن
ي ریگمیتصم نموده و جادیبخش ا نیا يرا برا یخاص طیشرا ،یعیطب
داده  مختلف قـرار  يهاجنبه ریا تحت تأثر بردارانبهره تینحوه فعال و
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مخـاطرات طبیعـی و    از انـواع مختلفـی   بـا  کشـاورزان  ).42( اسـت 
اند و در نتیجه، درآمد آنها از هاي کشاورزي مواجهغیرطبیعی در فعالیت

 دلیـل  باشـد و هـر سـاله بـه    ثباتی همراه میتولیدات کشاورزي با بی
هاي زندگی و غیـره  هزینهنگران پرداخت وام،  نامطمئن درآمد داشتن

 تولیدات از حاصل بر درآمد خطرات از ايگسترده دامنه ).38باشند (می
 تولید، خطر به توانمی خطرات این جمله از. است گذارتأثیر کشاورزي

 هر اهمیت و نقش .کرد اشاره انسانی خطر و مالی خطر بازار، یا قیمت
 مکانی و زمانی شرایط هب توجه با منطقه هر در خطر منابع این از یک

 تـرین رایـج  از تولیـد  و قیمت مخاطره دو این، وجود با. متفاوت است
 همـواره  کـه  مهمـی  خطـرات  از یکـی  میـان  این هستند. در خطرات
 قیمت نوسانات از ناشی (ریسک) خطر باشد،می کشاورزان گیرگریبان

 بـراي  خطر اصلی منبع قیمت خطر). 10(است  کشاورزي محصوالت
 بـراي  قیمـت  خطـر  اهمیـت  باشـد. می المللیبین محلی و زانکشاور
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 اصلی جزء قیمت  تغییرات که است واقعیت این به توجه با کشاورزان
 و بازاریابی براي متعددي ابزارهاي ).22(باشد می سود در کلی تغییرات
 قابـل  خطـرات  بـا  مواجهه در کشاورزي تولیدکنندگان براي مدیریت

استفاده از ابزارهـاي مـدیریت    ).44باشد (می دسترس در قیمت توجه
قیمت یا ابزارهاي مشتقه گرچه به خودي خود در تغییـر قیمـت    خطر

ـ  دارائی ثر نیسـت، امـا نقـش مهمـی در حـداقل کـردن تـأثیر        ؤهـا م
هـاي  هاي قیمت بر جریان نقدي و موقعیت سودآوري فعالیـت نوسان

عامله را شاید بتوان بازارهاي آتی و اختیار م ).2( کنداقتصادي ایفا می
ــی)   مهــم ــانات قیمت ــاهش نوس ــت ک ــترس (جه ــزار در دس ــرین اب ت

قرارداد آتی، قرارداد سلف .  تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي دانست
اي است که در بازارهاي بورس رسمی مورد معامله قرار استاندارد شده

کـاال بـا    یـک جهـت تبـادل    ياگیرد. یک قرارداد آتی توافق نامهمی
 يمکان خاص برا یکخاص و در  ینقطه زمان یکو در  ینمع تییمق

قراردادهاي اختیار معامله، اوراق بهاداري هستند  ).1(باشد یم یلتحو
را تحت شرایط خاصی در محدوده  ییکه حق خرید یا فروش یک دارا

   ).4( نمایندزمانی خاص ارائه می
ملـه و  هدف از مطالعه حاضـر معرفـی بازارهـاي آتـی و اختیارمعا    

کار در بازارهاي مذکور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان پنبه
در سـطح   آن یمتـی نوسـانات ق است. انتخاب محصول پنبه به دلیـل  

 يبـرا  يمشـکالت اقتصـاد   یجـاد بوده است که موجـب ا  یدکنندهتول
   .کاران شده استپنبه

، سـري قیمـت واقعـی محصـول پنبـه طـی       1در شـکل شـماره   
نشان داده شده است. همانگونه که مالحظه می  1362-90هاي سال

شود، قیمت واقعی پنبه طی این مدت با نوسانات مختلفی همراه بوده 
و تقریبا طی این دوره با کاهش مواجه شده است، که موجـب ایجـاد   

کاران و بعضا عدم کاشت این محصـول  مشکالت اقتصادي براي پنبه

و اختیارمعاملـه بعنـوان    شده اسـت. معرفـی و ایجـاد بازارهـاي آتـی     
توانـد در جهـت کـاهش نوسـانات     ابزارهاي کاهنده نوسان قیمت می

  قیمت این محصول و نیز برنامه ریزي بهتر براي تولید مؤثر باشد. 
 134همانگونه که مالحظـه مـی گـردد، قیمـت واقعـی پنبـه از       

با یکسري نوسانات، بـه   1362ریال) در سال  107ریال(قیمت اسمی 
ریال) بـه ازاي هـر کیلـوگرم وش در     11377ل(قیمت اسمی ریا 114

ترین عامل تأثیرگذار مهم پنبهقیمت فروش رسیده است.  1390سال 
در مـذکور  است. قیمت فروش محصـول   کارپنبه کشاورزانبر درآمد 

و بعضا سیاست هاي  اختیار تولیدکننده نیست، بلکه سازوکارهاي بازار
کننده و قیمت گذاري وش پنبه یا دولت در خصوص حمایت از تولید 

در مقـاطعی   واردات محصول، نقش مهمی در تعیین قیمت پنبه دارد.
شود، گـاهی اوقـات نیـز    قیمت تمام شده با قیمت فروش یکسان می

شـود بنـابراین کشـاورز یـا بایـد بـا زیـان        باالتر از قیمت فروش می
 و، محصوالت خود را بـه فـروش برسـاند یـا تولیـد را کـاهش دهـد       

ـ  یلبه دل ینچنهم الحسـاب وعـدم    یوجود معامالت وش بصورت عل
 يبازارهـا  ماننـد  ییابزارها یپنبه، معرف يپرداخت قطعی و بموقع بها

محصـول،   یـن ا یمتـی ق یسـک در جهت پوشش ر یارمعاملهو اخت یآت
   ها باشد.نوسان ینمثبت در جهت کاهش ا یممکن است گام

 117 حـدود  1389 -90 زراعی سال در کشور پنبه برداشت سطح
 سـهم . اسـت  شده آبیاري آن درصد 3/98 که شده برآورد هکتار هزار

 هـاي اسـتان  در فقـط  و بـوده  درصـد  7/1 پنبه دیـم  زیرکشت سطح
. است داشته وجود پنبه کاريدیم مازندران و گلستان شمالی، خراسان

 و 7/38 بـا  ترتیـب  بـه  یک هر گلستان و رضوي خراسان هاياستان
 و اول هايرتبه در محصول، این برداشت سطح در سهم درصد 2/15

  .دارند قرار دوم

  

  
  1362- 90هاي سري قیمت واقعی محصول پنبه طی سال - 1شکل 

Figure 1- The real price series of cotton product between 1983-2011  
 

 در پنبه کشور تولید و زیرکشتسطح .هستند دارا را رکشو پنبه برداشت سـطح  از) درصـد  8/53( نیمـی  از بـیش  هم روي استان دو این
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 تـن  5/312966 و هکتـار 124524 ترتیب به ،1385-86 زراعی سال
   .است داشته نزولی روند1388-89 زراعی سال تا که است بوده

داشته و از  نزولی روند گلستان نیز استان در پنبه کشت زیر سطح
هکتار در سال زراعی  8243به  85-86هکتار در سال زراعی  15282

  رسیده است.  90-89
مـورد   یـایی شهرستان گنبد کـاووس بـه عنـوان محـدوده جغراف    

قبل از انقـالب   يهامطالعه، در نظر گرفته شده است، چرا که در سال
شهرسـتان سـابقه کشـت     ینعمده کشت مربوط به گنبد بوده است. ا

و  آب یطمحصـول پنبـه، شـرا    یرکشتسطح ز یشترینساله، ب ینچند
 يعملکرد بهتـر، وجـود آب مطمـئن بـرا     ،مساعد، آفات کمتر ییهوا

کشاورزان منطقه و منطقه خشـک مناسـب    یشترب ییآشنا ي،کشاورز
محصول  ینکشت ا یردارا بوده است. اما سطح ز یزبذر را ن یدتول يبرا

 یبنسبت به محصوالت رق ینیتضم یمتبودن ق ییناعم از پا یلیبدال
و عـدم   یـد تولباالي  هايینهو برنج)، هز یا، سودر استان (گندم، کلزا

چنین نوسانات قیمت در سالهاي اخیر و هم دولت يثر از سوؤم یتحما
با توجه به اهمیت بازارهاي آتی و اختیارمعامله به  . کاهش یافته است

عنوان ابزارهاي مدیریت نوسانات قیمت، مطالعاتی در داخل و خارج از 
ت گرفتـه اسـت.  قـدیري و نعمتـی     صور در خصوص موضوع  کشور

)، در مطالعه خود به بررسـی عوامـل مـؤثر بـر درجـه مشـارکت       34(
)، در بازار آتی گوجه فرنگی 1کشاورزان (نسبت تأمین یا نسبت پوشش

پرداختند. در این مطالعه به منظـور بررسـی عوامـل مـؤثر بـر درجـه       
مشارکت کشاورزان (نسبت تأمین) براي فروش محصول تولیـدي در  

کاران شهرستان مشهد در نفر از گوجه 90هاي مقطعی بازار آتی از داده
گیري از الگوي رگرسیون خطی استفاده با بهره 1388-89سال زراعی

شده است. نتایج این مطالعه نشـان داده اسـت کـه متغیرهـاي سـن      
کشاورز و میزان بدهی کشاورز، داراي تأثیر مثبت و متغیرهاي سـطح  

محصول و ضریب تغییر قیمـت محصـول در    زیرکشت، نحوه فروش
بازار نقدي داراي تأثیر منفی بر درجه مشارکت کشاورزان در بازار آتی 

احتمال  یدر مطالعه خود به بررس ،)2(ی و نجف يعزت آباد بوده است.
ــا  ــار در بازاره ــاورزان و تج ــ يمشــارکت کش ــو اخت یآت ــه  اری معامل

پرداختند. آنهـا   ،سته)پ ي(مطالعه مورد رانیا در يمحصوالت کشاورز
 یآت ياحتمال مشارکت کشاورزان و تجار پسته در بازارها یبررس يبرا

 ،مشارکت نیثر بر اؤم یاجتماع -يتصادعوامل اق یو از طرف اریو اخت
آنهـا  مطالعـه   جیاند. نتـا استفاده کرده تیو مدل الج انسیوار زیاز آنال

کار و تجـار پسـته   از کشاورزان پسته درصد 93از  شیکه بداد نشان 
به عبـارت  . معامله هستند اریو اخت یآت يقادر به درك کارکرد بازارها

براي معامله  یاراختپذیرش قراردادهاي آتی و  نهیدر زم یمشکل گر،ید
به مشارکت کشاورزان و  لیتما ی. بررسنداردوجود کار کشاورزان پسته

، به شتهوجود دا یکاف زهیانگ نهیزم نیکه در ا دادنشان  زیتجار پسته ن
                                                        
1- Hedge Ratio 

درصد به  41/59درصد و  77/35، کارپستهکه از کل کشاورزان  يطور
ـ اند که امعامله اریو اخت یآت يحاضر به مشارکت در بازارها بیترت  نی

اسـت.  بـوده  درصد  61درصد و  50 بیتجار پسته به ترت ينسبت برا
ه درصد از تجـار پسـت   77درصد از کشاورزان و  47/70 ن،یعالوه بر ا
در  گـر یاز دو بازار شرکت خواهند کـرد. بـه عبـارت د    یکیحداقل در 

کشـاورزان و تجـار پسـته قـرار      شتریمجموع، دو بازار مورد استقبال ب
ـ  نیتر. مهمردیگیم ـ  ازارمانع بر سر راه مشارکت در ب مشـخص   ،یآت

معاملـه،   اریـ محصول پسـته و در بـازار اخت   ندهینبودن عملکرد سال آ
پرداخـت حـق معاملـه و     يبـرا  ینگینبـود نقـد   ،یمشکالت فرهنگـ 

)، در 1عـزت آبـادي و نجفـی (   بازار است.  نینسبت به ا ياعتمادیب
هاي تأمین در بازارهاي آتی و اختیارمعامله اي به برآورد نسبتمطالعه

محصوالت کشاورزي در ایران و شناخت عوامل موثر بر آن (مطالعـه  
ابتـدا الگوهـاي مختلـف     موردي پسته)، پرداختنـد. در ایـن پـژوهش،   

گیري نسبت تأمین در بازارهاي آتی و اختیارمعامله معرفی شـد،  اندازه
کـاران ایـران، ایـن    تایی از پسـته  300سپس با استفاده از یک نمونه 

ها به طور عملی مورد استفاده قـرار گرفـت. نتـایج مطالعـه ایـن      مدل
ي آتـی و  هاي تأمین مختلف در بازارهـا محققان نشان داد که نسبت

تا 22/0اختیارمعامله محصول پسته در شرایط متفاوت، با میانگین بین
کند. در شرایط وجود ریسـک تولیـد محصـول پسـته،     تغییر می99/0

کشاورزان، بازار اختیارمعامله را بر بازار آتی ترجیح داده و چنانچه این 
چنـین افـزایش   ریسک حذف شود، بازار آتی قابل تـرجیح اسـت. هـم   

اورزان همراه با افزایش نسبت تـأمین بـوده، در حـالی کـه     بدهی کش
هـاي بـانکی، ایـن نسـبت را کـاهش      هاي باالي دریافت وامفرصت

 مؤثر اي به بررسی عوامل)، در مطالعه24( موفوکنگ و وینک دهد.می
گائوتنـگ در   استان کشاورزان ذرت انتخاب قرارداد سلف محصول بر

مطالعه  سیون پروبیت پرداختند. نتایجبا استفاده از رگر یجنوب یقايآفر
کشاورز، سطح تحصیالت، عضویت  مانند سن دادکه عواملی آنها نشان

نسبت درآمد خارج از مزرعه بدست آمـده و  کشاورز در انجمن غالت، 
نـوع  زیرکشـت غـالت،   اثر منفی و عواملی مانند سطح محصول یمهب

سـلف بـراي    ي اثر مثبت بـر انتخـاب قـرارداد   کشاورزمزارع  یتمالک
)، 9و همکاران ( فروش محصول ذرت از سوي کشاورزان دارد. فرانکن

 تولید محصوالت ذرت و سـویا و اي به بررسی قراردادهاي در مطالعه
بازاریابی نقد، سلف، آتی و اختیارمعاملـه در نیوزلنـد بـا     هاياستراتژي

داد کـه  استفاده از رگرسیون توبیت پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان 
قراردادهـاي آتـی و    کمتـر از  استفاده نقدي و فروش به بیشتر اتکاي

 کشاورزان بـه  دارایی به بدهی با نسبت رابطه مستقیم و سن اختیار با
 نسـبت  با سلف سویا قرارداد مشابه، طور ارتباط دارد. به معکوس طور

کشاورز رابطه معکـوس دارد.   دارایی رابطه مستقیم و با سن به بدهی
تر از قراردادهـاي آتـی و اختیـار بـه نسـبت کمتـري       روزان مسنکشا

کنند و محصول خود را بیشتر در بازار نقـدي بـه فـروش    استفاده می
با رسانند. سطح تحصیالت کشاورزان و نسبت بدهی به دارایی آنها می
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استفاده از قرارداد آتی و اختیار معامله ارتبـاط مسـتقیم دارد. افـزایش    
دهد و نسبت فروش استفاده ش نقدي را کاهش میگریزي فروریسک

گریزي کشاورز نیز اثري بر دهد. ریسکاز قرارداد سلف را افزایش می
)، در 3( آداناسـیگلو  استفاده از قراردادهاي آتی و اختیار معامله نـدارد. 

کار ها و نظرات کشاورزان پنبهاي به بررسی و شناسایی دیدگاهمطالعه
کیـه، در مـورد بـازار معـامالت آتـی محصـوالت       استان آیدین در تر

کار در مورد بازار معـامالت  کشاورزي پرداخت. آگاهی کشاورزان پنبه
درصـد از   74آتی مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مشـخص شـد کـه        

درصـد از کشـاورزان    90کشاورزان نسبت به بازار آتی آگاهی ندارند. 
درصـد   10عدم تمایل  تمایل به استفاده از بازار معامالت آتی دارند و

باقی مانده به دلیل اعتقاد آنها به ریسک بـاالي ایـن بازارهـا، عـدم     
آگاهی از نحوه کار بورس معامالت آتی محصـوالت اسـت. رینـود و    

اي به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بـر انتخـاب   )، در مطالعه36( ریکم
از مـدل   قرارداد بازاریابی توسط کشاورزان غالت در فرانسه با استفاده

کشاورز  گیريیمتصمبراي  يادو مرحله یمدل اقتصاد سنجتوبیت و 
پرداختند. نتایج  و سلف یتعاونیابی شامل بازار هايبه انتخاب قرارداد

مطالعه آنها نشان داد که ارتباط منفی بین اندازه مزرعه و قراردادهاي 
ه از تعاونی و سلف وجود دارد. تنوع کشت غالت تأثیر منفی بر استفاد

قراردادهاي سلف و ذخیره دارد. درآمد خارج از مزرعه بطور منفـی بـا   
گریـز تمایـل   پذیرش قرارداد سـلف ارتبـاط دارد. کشـاورزان ریسـک    

  بیشتري به پذیرش قرارداد سلف دارند. 
و مطالعات انجام شده داخلی در زمینه مورد بحث محـدود بـوده   

کشور در ایـن زمینـه   اگرچه مطالعات مهم و قابل توجهی در خارج از 
اي در داخـل کشـور در   ارائه شده است اما در زمینه پنبه هنوز مطالعـه 

بنـدي برخـی از مطالعـات    حوزه مورد مطالعه انجام نشده است. جمـع 
 اي، سطحداخلی و خارجی نشان داد که عواملی مانند درآمد غیرمزرعه

زیرکشت محصـول، بیمـه، سـطح تحصـیالت، تجربـه کشـاورزي و       
ات ریسکی کشاورزان بر اسـتفاده از قراردادهـاي آتـی و اختیـار     اظهار

  معامله توسط کشاورزان مؤثر است. 
  

  هامواد و روش
با توجـه بـه اطالعـات در دسـترس از سـوي جهـاد کشـاورزي        

کشاورز  30کار، در ابتدا از شهرستان گنبد در مورد تعداد کشاورزان پنبه
تکمیـل شـده و اطالعـات    صورت تصادفی پرسشنامه اي کار، به پنبه

-چنین واریانس سطح زیرزیرکشت کشاورزان  و هممربوط به سطح 
ها استخراج گردید. در مرحله بعد حجم نمونـه، بـا   کشت از پرسشنامه

  ، محاسبه گردید.1استفاده از رابطه 
푛 = 	

푛 =
						                                                             )1(  

  باشند:صورت زیر می، به1متغیرهاي بکار رفته در رابطه 
N 96/1: کل حجم جامعه آماري مورد بررسی؛ Z=   عدد مربـوط بـه :

مربـوط   یرکشتز سطح یانس: وار 2S؛نوع اول از جدول نرمال يخطا
کـران   :dو  مطالعه يبرا یاز: حجم کل نمونه مورد نnیه؛ به نمونه اول

  . خطا
بر اساس اطالعات جهاد کشاورزي شهرستان گنبدکاووس، تعداد 

برابر با  1393-1394کار شهرستان در سال زراعی کل کشاورزان  پنبه
374 )Nزیرکشت محصول پنبه مربوط باشد. واریانس سطح ) نفر می

گذاري در با جاياست.  25/0نیز برابر با  dو  65/2به نمونه اولیه برابر 
  بدست آمد. 200)، حجم نمونه مورد نظر، برابر 1رابطه (

ي اطالعـات موجـود در   هاي آمـاري بـراي تجزیـه   یکی از روش
است. این روش توسط کـارل   2ها روش تحلیل عاملیي دادهمجموعه
)، بـراي اولـین بـار هنگـام     1904( )، و چارلز اسپیرمن1901( پیرسون

شد و براي تعیین تأثیرگذارترین متغیرهـا در  گیري هوش مطرح اندازه
ها ناشناخته که تعداد متغیرهاي مورد بررسی زیاد و روابط بین آنزمانی

ــی ــه  باشــد، اســتفاده م ــاملی از جمل ــل ع ــروزه، روش تحلی شــود. ام
هـاي  هاي تحلیل آماري است که در سـطح وسـیعی از شـاخه   تکنیک

ریـزي  یت، جغرافیا، برنامهشناسی، مدیرشناسی، جامعهعلوم مانند روان
شود. تحلیل عـاملی نـامی عمـومی بـراي     شهري و غیره استفاده می

هاي آماري چند متغیـره اسـت کـه هـدف اصـلی آن،      برخی از روش
باشد. در عین حال، خالصـه کـردن   خالصه کردن اطالعات زیاد می
گیرد که نتیجه خالصـه شـده از نظـر    اطالعات به ترتیبی صورت می

  ).3دار باشد (نیمفهوم، مع
و تحلیل  EFA(3تحلیل عاملی بر دو نوع تحلیل عاملی اکتشافی (

است. در تحلیل عاملی اکتشـافی، محقـق در    CFA(4عاملی تأییدي (
صدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و 

فرض اولیه آن است که هر متغیري ممکن است بـا هـر عـاملی    پیش
شته باشد. به عبارت دیگر محقق در این روش هـیچ نظریـه   ارتباط دا

فرض اساسی آن است که اي ندارد. در تحلیل عاملی تأییدي پیشاولیه
هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. حداقل شـرط  
الزم براي تحلیل عاملی تأییدي این است که محقق در مـورد تعـداد   

فرض معینی داشته باشـد،  ام تحلیل، پیشهاي مدل، قبل از انجعامل
تواند انتظارات خود مبنی بر روابـط بـین   ولی در عین حال محقق می

اگـر در تحلیـل عـاملی    ها را نیز در تحلیل وارد کند. متغیرها و عامل
دار باشـد، بایـد از   هدف خالصه کردن تعداد شاخص به عوامل معنـی 

تی کـه هـدف ترکیـب و    استفاده گردد؛ در صور Rتحلیل عاملی نوع 
هاي همگـن  ها یا نواحی جغرافیایی در گروهتلخیص تعدادي از مکان

باید استفاده شود. در این  Qدر درون یک سرزمین باشد، از تحلیل نوع 
                                                        
1- Factor Analysis 
2- Exploratory Factor Analysis 
3- Confirmatory Factor Analysis 
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 PC(5هـاي اصـلی (  بـه روش مؤلفـه   Rتحقیق از تحلیل عاملی نوع 
  ).8استفاده شده است (

متغیرها وجود دارد:  سه دلیل براي جایگزین کردن عوامل به جاي
کـم کـردن    -2شناسایی متغیرهایی که همبستگی باالیی دارند؛  -1

ها به صورت دهی مجدد دادهسازمان -3تعداد متغیرهاي مورد مطالعه؛ 
هـا بـا اسـتفاده از مــاتریس    ). اسـتخراج عامــل 21یـک فـرم جدیـد (   

گیرد. با استفاده از ماتریس همبستگی، عوامـل  همبستگی صورت می
گـردد. در  هـا معلـوم مـی   مشترك و اهمیت نسبی هر یک از شاخص

هـایی  ها با هم در عوامـل، شـاخص  تحلیل عاملی، در اتصال شاخص
 5/0هـا بـاالي   گیرند که ضریب همبسـتگی آن مورد استفاده قرار می

هاي دیگري نیز وجود دارند که محقق از طریق ). البته آماره14باشد (
ها براي تحلیل و تشخیص مناسب بودن داده ها نیز قادر به تعیینآن

باشـد. مقـدار   می KMO6ها، روش باشد. از جمله این روشآماري می
 KMOآن همواره بین صفر و یک در نوسان است و در صورتی کـه  

ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر باشد داده 5/0کمتر از 
توسط بوده و اگر مقدار ایـن  ها مباشد داده 69/0تا  5/0مقدار آن بین 

هـا  دادههاي موجـود در بـین   باشد همبستگی 7/0شاخص، بزرگتر از 
  براي تحلیل عاملی مناسبتر خواهند بود.

هـا  آزمـون   هاي تشخیص مناسب بـودن داده یکی دیگر از روش
باشد، این آزمون این فرضیه را کـه مـاتریس همبسـتگی    می 7بارتلت

ـ    اي بـا متغیرهـاي ناهمبسـته اسـت،     همشاهده شده متعلـق بـه جامع
آزماید. براي اینکه یک مدل تحلیل عاملی، مفید و داراي معنا باشد می

الزم است متغیرها همبسته باشند. پس فرضیه آزمون بارتلت به ایـن  
 صورت است:

0H اند.ها ناهمبسته: داده 
1H اند.ها همبسته: داده  

فرض صـفر رد   پس مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. اگر
رود و باید درباره انجام آن نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سوأل می

تجدید نظر کرد. به همین دلیل است که قبل از تحلیل عاملی بایستی 
  به تشکیل ماتریس همبستگی بین متغیرها اقدام کرد.

روایــی محتــواي  ســنجش منظــور بــه در تحقیــق حاضــر، ابتــدا
 نظرات اسـاتید و کارشناسـان   از مقدماتی مطالعه مرحله در پرسشنامه

کمک  ییديتأ یعامل یلها از تحلسازه ییسنجش روا يبراو  مربوطه
 30 بـا  آزمـون  پـیش  پرسشنامه، پایایی احتساب منظور بهگرفته شد. 
 پرسشنامه براي آلفاي کرونباخ اعتبار ضریب و گرفت انجام پرسشنامه

 بــاالیی اعتبــار از ســؤاالت دهــدمــی نشــان آمــد کــه بدســت 79/0
 8/0تـا   5/0بین  آلفاي کرونباخ شاخص اگر است بدیهی. برخوردارند

). بـراي بدسـت آوردن سـه    33بود ( خواهند ترهمگن هاپرسش باشد،
                                                        
1- Principle Components 
2- Kaiser Meyer Olkin 
3- Bartlett's Test 

آوري نو، درك ریسـک بـازار پنبـه و    شاخص تمایل به استفاده از فن
  گریزي از تحلیل عاملی تأییدي به شرح زیر استفاده شده است. ریسک

: در این شاخص، دو نو يآوربه استفاده از فن یلشاخص تما) الف
 شـاخص عبارت بارگذاري شده است که عبـارات (گویـه هـا)ي ایـن     

ها و تکنولوژي جدید قبل از سـایر کشـاورزان،   عبارتند از: خرید نهاده
تمایل به استفاده از تکنولوژي جدید. هر دو عبارت، مربوط به گرایش 

باشد و تجمـع  جات مختلف طیف لیکرت مینوآوري کشاورزان در در
هـا  دار بـین آن این دو عبارت در یک عامل، بیانگر وجود رابطۀ معنی

: در این شاخص، سه عبارت بازار پنبه یسکدرك راست. ب) شاخص 
بینـی قیمـت آینـده    منظور شده است که عبارتنـد از: توانـایی  پـیش   

و ریسک قیمـت  آمیز بودن بازار این محصول محصول پنبه، مخاطره
هـاي) ایـن   گریزي: عبـارات (گویـه  یسکرمحصول پنبه. ج) شاخص 

، تأخیر در فروش در مقابل کسب سود یاناز ز ینگرانشاخص شامل: 
هاي جدیـد قبـل از   محصول براي کسب سود بیشتر، استفاده از روش

 باشد. سایر کشاورزان و دیدگاه ریسکی کشاورز می
  

  مدل الجیت چندگانه
 یـر متغ یـا  یوسـته وابسـته پ  یـر متغ يدارا یا یونی،رسرگ يهامدل

هاي انتخاب گسسته بیانگر ارتباط بین . مدلباشندیوابسته گسسته م
دهنده وقوع یک اتفاق یا یک تصمیم که نشان Yیک متغیر گسسته 

 Xدهنده ؛ با یک یا چند متغیر توضیحاست هاي ممکندر بین انتخاب
گسسـته شـامل دو نـوع مـدل      یرتغبا م یونی. مدل رگرس)9باشد (می

ـ    ییبا پاسخ دوتا یونیرگرس در  ).25(باشـند  یو با پاسـخ چندگانـه م
مانند باشند اي میرتبه یاها پاسخ گانهبا پاسخ چند یونیرگرس يهامدل

 یـت ماننـد الج  ايیررتبهغ یا 9ايرتبه یتو پروب 8يارتبه یتمدل الج
چنـد   یـت الج ،12ياچندجملـه  یـت ، پروب11یشـرط  یت، الج10متداخل

مطالعـه   ین). در ا25( هستند، الجیت ترکیبی و نظایر آن  13ياجمله
 يهاپاسخ برآورد يبرا MNLدر چارچوب   14يارتبه یرغ یتمدل الج

توان یت چندگانه را میمدل الج. استفاده شده استکار پنبهکشاورزان 
هـاي  به شکل برآورد همزمان الجیت دوتایی بـراي تمـامی مقایسـه   

ن بین طبقات متغیر وابسته در نظر گرفت. در واقـع برآوردهـاي   ممک
).  25الجیت دوتایی براي پارامترهاي الجیت چندگانه سازگار هستند (

푃푟(푌چنانچه  = 푚|푥) احتمال مشارکت در بازار m  توسط کشاورز
iام با توجه بهx   باشد. فرض کنید푃푟(푌 = 푚|푥)  تابعی از ترکیب

푥خطی  훽  باشد، بردار훽 = (훽 , … ,훽 , شامل عـرض   (	…
                                                        
4- Ordered Logit Model 
5- Ordered Probit Model 
6- Nested Logit Model 
7- Coditional Logit Model 
8- Multinomial  Probit 
9- Multinomial Logit 
10- Nonordered Logit Model 
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مشارکت  را روي احتمال 푥است که اثر  훽و ضرایب  훽از مبدأ 
دهد. براي اطمینان از اینکه احتماالت غیر منفی نشان می m در بازار
푒푥푝(푥هستند  훽 در ایـن حالـت اگرچـه     کنـیم. را محاسـبه مـی   (

احتمـــاالت غیرمنفـــی هســـتند امـــا مجمـــوع احتمـــاالت یعنـــی 
∑ 푒푥푝 푥 훽 که باید مجمـوع  برابر یک نخواهد بود در صورتی

ــور      ــن منظ ــراي ای ــد. ب ــک باش ــاالت ی 푒푥푝(푥احتم 훽 ــر  ( را ب
∑ 푒푥푝 푥 훽 ساختار کلـی   توانمیهایت کنیم. در نتقسیم می

 بیان ،2صورت معادله  به احتماالت زبان الگوي الجیت چندگانه را به
  ): 25(نمود 

)2(  푚 = 1, … , 푗 
 

푃푟(푌 = 푚|푥 )

=
푒푥푝(푥 훽 )

∑ 푒푥푝 푥 훽
 

و اختیارمعامله متغیر وابسته مشارکت در بازارهاي آتی  푌، 2در معادله 
  ام است. iبراي کشاورز 

طبقه  یکانتخاب  ي،اچندجمله یتالج يکاربرد الگو یاصل يمبنا
 یگـر، . بـه عبـارت د  باشدیمپایه وابسته به عنوان طبقه  یرهاياز متغ

پایه وابسته در مقابل انتخاب طبقه  یرطبقه از متغ یکاحتمال انتخاب 
 گونـه یچهـ  یسه،نتخاب طبقه مقادر ا). 20گیرد (یقرار م یابیمورد ارز

انتخاب  یتکه خود به مفهوم عدم اهم شودیبه  کار گرفته نم یاريمع
بـه طـور   الگو است.  یینها یابیوابسته در ارز یراز طبقات متغ یکهر 

ـ  یگروه توانیم يقرارداد ـ  یشـترین ب يدارا هرا ک اسـت بـه    یفراوان
و بـرآورد   یابیارزروش  یگر،د ياز سو انتخاب نمود. یهعنوان گروه پا

 یـت از جملـه الگـو الج   یـت، انتخاب گسسته با سـاختار الج  يالگوها
ـ  ML(15یی (روش حداکثر درستنما گانه،چند  يبـر حداکثرسـاز   یمبتن
  ).16باشد (یوقوع همزمان مشاهدات م مالاحت

بصـورت   گانـه چند یـت مدل الج يبرا ییبرآورد حداکثر درستنما
  ، است:3رابطه 

)3(  푙 훽 , … .훽 푦, 푥 = 푝  

푝  احتمال مشاهده هر مقدار ازy  که در موردiاز گردد. ام مشاهده می
  :یدآیبدست م 4 ییمعادالت باال رابطه نها یبترک

)4(  푙 훽 , … .훽 푦, 푥 =
푒푥푝	(푥 훽 )

∑ 푒푥푝	(푥 훽 )
 

مسـتقل از هـم بـه کـار      یشامدهايپ يبرا گانه،چند یتالگو الج
خطـاي   جملـه  اسـتقالل  فرض اساس ها بردر واقع این مدل. رودیم

ε فردi ام و نوع بازارm) 22( مـک فـادن   بـه اعتقـاد  ). 6ام است(، 
مـورد   یفقط در حالت یستیبا یشرط یتو الج گانهچند یتالج يالگو

را  ،هـا) (انتخـاب یوها که بتوان بطور محتمل، آلترنات یرندگاستفاده قرار
 یفـرض اصـل   یگـر، د بـارت . بـه ع )25( بطور مجزا از هم فرض کرد

                                                        
1- Maximum Likelihood  

 یـر متغ یـک  ، درIIA(16( مجـزا  یوهـاي فوق، استقالل آلترنات يالگوها
وابسـته در   یـر طبقه از متغ یکاحتمال انتخاب  یعنی باشد،یوابسته م

وابسـته   یـر طبقـات متغ  یرمستقل از انتخاب سـا  یسه،ابل طبقه مقامق
 از طبقات متغیر وابسته متفـاوت  که است نیاز منظور، این براي باشد.

احتمال براي  نسبت معادله لگاریتم به توجه با چنینهم باشند، یکدیگر
انتخاب  گردد کهمی مالحظه گانهچند الجیت مدل در  mو  nطبقات 

 ایـن  باشد کهطبقات نمی سایر تأثیر تحت m و  nات بین طبق مزیت
 .شودمی نامیده نامرتبط حاالت استقالل چندگانه مدل الجیت خاصیت

 یـا  اضـافه  آیا که آن است نامرتبط، بیانگر هايگزینه استقالل فرض
گذارد؟ می طبقات باقیمانده احتمال نسبت روي طبقه اثري یک حذف

 قانون. است گانهچند الجیت رگرسیون در ویژه بسیار خاصیت یک این
 در چندگانـه  الجیـت  و مدل هستند متمایز هاکه گروه این است کلی
 در مـدل  یکدیگر باشند ایـن  جانشین هاگروه اگر اما شود، گرفته نظر
 آزمون نام به آزمونی ،)13( فادن مک و هاسمن .شودنمی گرفته نظر

 مقایسه اساس بر کردند که پیشنهادIIA فرض سنجش براي هاسمن
محاسـبه   5پـارامتر اسـت و بصـورت رابطـه      زن براي یکدو تخمین

  ):25شود (می

)5(  
퐻 = 훽 −훽 ∗ 푣푎푟 훽

− 푣푎푟 훽 ∗ 훽 − 훽 ∗  

훽، 5در رابطه  ـ  ∗ امی طبقـات متغیـر   پارامترهاي مدل غیرمقید با تم
پارامترهاي مدل مقید با حـذف یکـی از طبقـات متغیـر      훽وابسته و 

، بــا درجــه آزادي برابــر 푥وابســته اســت. ایــن آمــاره داراي توزیــع 
درست باشـد مقـادیر معنـادار     IIAفرض است، چناچه  훽هاي ردیف
퐻 دهد که فرضیه نشان میIIA 25گردد (نقض می .(  

 قرار مدنظر بایستمی چندگانه الجیت مدل در که دیگري فرض
چنانچه هیچ  کندمی بیان این فرض. طبقات است ترکیب فرض گیرد

در مقابـل   mروي نسبت برتـري طبقـه    توضیحی متغیرهاي کدام از
یرقابـل تفکیـک   غ nو m طبقـات   گوییم اثر گذار نباشد، می nطبقه 

훽). چنانچه 12هستند ( , | ⋯훽 , در مـدل   kx تا   1xضرایب  |
 nو    mطبقـات  باشد، آنگاه این فرضـیه کـه   n در مقابل  mالجیت 

  ):25شود (بصورت زیر نوشته می هستند یکتفک یرقابلغ
퐻 :훽 , | = ⋯ = 훽 , | = 0		표푟	퐻 : 훽 , | − 훽 , |

= ⋯ = 훽 , | − 훽 , | = 0		 
  :آزمود )6صورت رابطه ( به والد آزمون با توانمی را فرض این

)6(  푊 | = 푄훽∗ 푄푣푎푟 훽∗ 푄 푄훽∗ 	 
محدودیت معادلـه فـوق و    푄مدل،  پارامترهاي تخمین ∗훽آن، در که

	푣푎푟훽∗ چنانچـه . باشـد مـی ضرایب  کواریانس-واریانس ماتریس 
 طبقـات را  تـوان نمی و شده رد صفر فرض گردد معنادار آزمون آماره

   ).6نمود ( ترکیب
                                                        
2- Independence of  Irrelavant Alternatives 
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 ايچندجملـه  الجیـت  هـاي مـدل  در برازش سنجش خوبی براي
)، معیـار  21نمـود. مـک فـادن (    اسـتفاده  خطـی  مدل 푅از تواننمی

حـداکثر  متفاوتی ارائه کرد که در هر مدل تخمین زده شـده بـا روش   
شاخص «قابل کاربرد است. این معیار تحت عنوان  )MLدرستنمایی (

  باشد:می 7معروف است که بصورت رابطه » یینسبت درستنما
)7(  푅 = 1 −

퐿푛퐿(푀푈)
퐿푛퐿(푀퐶) 

مـدل بـا تمـامی     MUمـدل بـا عـرض از مبـدأ و      MCچنانچه 
تعریـف   8ابطـه  سـاختگی بصـورت ر   푅متغیرهاي توضیحی باشـد،  

  برابر حجم نمونه است: nگردد که در آن می
푅 = 1 − ( )

( )
		 )8(                                               

  )، معیار زیر را ارائه کردند:1970(17کراگ و اوهلر

푅 & =
	

=
( )
( )

( ) / 			 )9                                (  

푅و  푅از آنجا که  بر حسـب توابـع درسـتنمایی تعریـف       &
هایی که با روش حداکثر درستنمایی توان آنها را در مدلشوند، میمی

  ). 25گردند، استفاده کرد (برآورد می
 푅 هاي بدست آمده از روابط فوق تفسیري معادلR   معمـولی

توان گفت که با افزایش قدرت برازش الگو ندارند و در تفسیر آنها می
بـه عنـوان    18بینی). درصد صحت پیش18یابد (مقدار آن افزایش می

ي برآورد شده در الگو است کـه درصـد   ها Rجایگزینی براي مقادیر
کنـد  ) متغیر وابسته را بیـان مـی  19بنديبینی (دقت طبقهصحت پیش

)32  .(  
 الجیت همانند چندگانه الجیت مدل شده برآورد پارامترهاي مقدار

 متناظر توضیحی متغیرهاي براي صورت مستقیم به توانندنمی معمولی
تیارمعامله در طبقات مختلف مشارکت در بازارهاي آتی و اخ احتمال بر

 تعیـین  برايبه جاي تفسیر ضرایب،  مدل برآورد از تفسیر شوند. پس
بر طبقات متغیر وابسته معیار احتمـال   توضیحی متغیر هر تأثیر میزان
 رسـاندن  تـوان  بـه  بـا  معیار گردد. این، محاسبه می 20(RRR)نسبی

 دهدمی نشان و گرددمی ، محاسبه coef(e(نپر عدد پایه بر مدل ضرایب
انتخاب  احتمال به نسبت شونده طبقه مقایسه انتخاب احتمال چگونه
در صـورت   توضـیحی  متغیر یک واحدي در تغییر وسیله به پایه طبقه

 بـه  مربـوط  نسبی احتمال اگر .کندمی ثابت بودن سایر متغیرها تغییر
 چنانچه متغیـر  دهدمی نشان باشد یک از بزرگتر توضیحی متغیر یک
 شـونده  مقایسه طبقه انتخاب احتمال یابد افزایش واحد یک یحیتوض

 افـزایش  RRRضـریب   اندازه به پایه انتخاب طبقه احتمال به نسبت
                                                        
1- Cragg and Uhler 
2- Correctness Percent of Prediction 
3- Classification Accuracy Rate 
4- Relative Risk Ratio 

بـه   تمایـل  فـرد  باشـد  RRR<1 >0 اگر انتها در .برعکس و یابدمی
  ).25(دارد  را پایه گروه انتخاب

 یاجتمـاع  -ياقتصـاد  هـاي یژگـی ها و اطالعات مربوط به وداده
روش میـدانی و از طریـق پرسشـنامه و    مطالعه بـه  کشاورزان در این 

بردار محصـول پنبـه   بهره 200دربردارنده  يانمونه يمصاحبه حضور
سـاده در سـال    یتصادف یريگنمونه یقاز طر، شهرستان گنبدکاووس

ــراآوري شــده اســت. جمــع 1393-94یزراعــ ــه و  يب ــلتحلتجزی  ی
گرفته شـده  به کار SPSS22  و STATA12  يافزارهانرم ،اطالعات

 ياحتمال مشارکت کشـاورزان در بازارهـا  بررسی  مطالعه هدف .است
 بـر  مؤثر عوامل شناسایی است و براي یارمعاملهو اخت یشده آت یمعرف
 طبقه از هر بر عامل هر اثرگذاري درجه انواع مختلف بازار و از یک هر

  . است شده استفاده چندگانه الجیت الگوي
ه توضیحات بیان شده در باال در ایـن تحقیـق الگـوي    با توجه ب
  است: 10مذکور بصورت رابطه  تجربی مدل

Prob (Choice = j) = 0 + 1*Educationi + 2 * 
Experiencei + 3* Ownershipi + 4* Acreagei + 5 * 
OffIncomei + 6 * Savingsi +7 * CrInsurancei +8 * 
Marketing Agentsi + 9 * Innovationi + 10 * Market 
Riski + 11 * Risk Aversioni + i 

)10(  
بیانگر طبقات متغیر وابسته نوع مشارکت کشاورزان   j، 10در معادله 

هـاي آتـی و اختیارمعاملـه شـامل: طبقـه اول: عـدم       کار در بـازار پنبه
 مشارکت در هر دو بازار مذکور، طبقه دوم: مشارکت در بازار آتی، طبقه

سوم: مشارکت در بازار اختیار معامله و طبقه چهارم: مشارکت در هـر  
 در توضیحی الگوي فـوق  دوبازار آتی و اختیارمعامله است. متغیرهاي

   .اندشده تعریف 1جدول 
و  یآت يعدم مشارکت در بازارها یعنیدر مطالعه حاضر طبقه اول 

 ییمدل نهـا  ت،یانتخاب شد. در نها یهمعامله به عنوان گروه پا یاراخت
احتمـال مشـارکت   بـر  عوامـل مـؤثر    یـین تع يبـرا  گانـه چند یتالج

 ییبـا روش حـداکثر راسـتنما   بازارهاي مـذکور  کار در کشاورزان پنبه
 خواهد شد.برآورد 

 

  نتایج و بحث
ي) انتخـابی بـا اسـتفاده از    عبارت (گویه 9در این پژوهش تعداد 

دار هـاي معنـی  عامل روش تحلیل عاملی تأییدي به تعداد معدودي از
هاي نهایی و آزمون کرویت بارتلت عامل KMOنتایج تقلیل داده شد. 

، ارائه شده است. همـانطور کـه در جـدول زیـر مشـاهده      2 در جدول
گر است که بیان 6/0براي هر سه عامل باالي  KMOشود مقدار می

نحوه توزیع مشارکت کشاورزان در  باشد.مناسب بودن حجم نمونه می
  ، گزارش شده است.3بازارهاي آتی و اختیارمعامله در جدول 
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  متغیرهاي توضیحی مورد استفاده در تحقیق - 1 جدول

Table 1- The explanatory variables used in the study 
 متغیرهاي توضیحی
Explanatory 
variables  

 نوع متغیر
Type of 
variable  

 متغیر شرح
Description of 
variable  

 المتع
 انتظاري
Expected 
sign  

 منبع
Source  

  سطح تحصیالت
Education 

  کیفی
Qualitative  =1سیکل به باال= 0زیر سیکل  +  Franken etal,2012; Mofokeng and Vink,2013; Makus etal,1990; 

Isengildina and Hudson,2001  
  تجربه کار کشاورزي
Experience 

  کمی
Quantitative  

 Jordaan1 and Grové,2008;Jordaan1 and Grové,2007; Goodwin  -+/  سال
and Schroeder, 1994;Shapiro and Brorsen,1988  

  نحوه مالکیت مزرعه
Farm ownership 

  کیفی
Qualitative  

جاره و ملک1=ياجاره ا ،  2=ی، ا
 3=یملک

-  Jordaan1 and Grové,2008; Jordaan1 and Grové,2007; Mishra and 
 Osta,1996; Velandia etal,2009  

  زیرکشت پنبه سطح
Acreage 

  کمی
Quantitative  

  -+/  هکتار

 ی،مقدم و نعمت یريقد؛ 1386ی،و نجف يعزت آباد یعبداله؛ 1385عبدالهی عزت آبادي و نجفی،
1390-  

Davis and Patrick,2000; Goodwin and Schroeder, 1994; 
Shapiro and Brorsen,1988;Velandia etal,2009;Isengildina and 
Hudson,2001 

  ايدرآمد غیرمزرعه
Off farm income 

  کیفی
Qualitative  

، 1اي=داشتن درآمد غیر مزرعه
 0غیر=

/+-  
؛  قدیري مقدم و نعمتی، 1386ی،و نجف يعزت آباد یعبداله؛ 1385ی،و نجف يعزت آباد یعبداله

1390 
Mishra and Osta,1996;  Shapiro and Brorsen,1988 

  انداز احتیاطیپس
Precautionary 
savings 

  کیفی
Qualitative  

، 1انداز احتیاطی=داشتن پس
 0غیر=

/+-  Mishra and Osta,1996  

  بیمه
Insurance 

  کیفی
Qualitative  

 ،1=پنبه محصول کردن بیمه
  -+/  0=غیر

Jordaan1 and Grové,2008; Jordaan1 and Grové,2007; 
Davis and Patrick,2000; Katchova and Miranda,2004; Goodwin 
and Schroeder,1994; Shapiro and Brorsen,1988 
Velandia etal,2009;  Mishra and Osta,1996 

  عوامل بازاررسانی
Marketing agents 

  کیفی
Qualitative  

 ،2=یچهیتصف ،1=یمحل داریخر
 4،کارخانه=3تجار=

/+-  Pennings and  Smidts,2000  
ایل به استفاده از شاخص تم

  هاي نوآوريفن
Innovation  

  کمی
Quantitative  

به شیوه تحلیل عاملی تأییدي 
 استخراج شده 

+  Pennings and  Smidts,2000;  Pennings etl, 2008  

شاخص درك ریسک بازار 
  محصول پنبه
Market risk 

  کمی
Quantitative  

به شیوه تحلیل عاملی تأییدي 
 استخراج شده 

+  Pennings and Leuthold,2000 

  شاخص ریسک گریزي
Risk aversion  

  کمی
Quantitative  

به شیوه تحلیل عاملی تأییدي 
 استخراج شده 

+  
Pennings and Leuthold,2000;Pennings and  Smidts,2000; 
Davis and Patrick,2000;Isengildina and Hudson,2001; 
Pennings and Garcia,2001; Musser etal, 1994; Sartwelle 
etal,2000 

Source: Research findings 
 

  و آزمون بارتلت KMO آزمون نتایج - 2جدول 
Table 2- The KMO and Bartlett's test   

  عامل
Factor 

  آماره بارتلت KMOآماره 
Bartellet 

  داريسطح معنی

 عامل اول
First factor 

0.644 74.770 0.000 

 عامل دوم
Second factor 

0.609 86.169 0.000 

 عامل سوم
Third factor 

0.706 44.749 0.000 

            Source: Research findings  
 

درصد از کشاورزان تمایلی بـه   35، 3با توجه به اطالعات جدول 
مشارکت در دو بازار آتی و اختیارمعامله ندارند. تمایـل بـه مشـارکت    

درصـد   5/21در بازار اختیارمعامله درصد و  19کشاورزان در بازار آتی 
باشد. پیداست تمایل براي مشارکت در بازار اختیارمعامله نسبت به می

بازار آتی در میان کشاورزان باالتر است. تمایل کشاورزان به مشارکت 
باشـد. درصـد بیشـتري از    درصـد مـی   5/24در هر دو بـازار مـذکور   

ــه مشــارکت در بازارهــاي آتــی و  ــه  کشــاورزان حاضــر ب اختیارمعامل
تواند به دالیلی منجمله نبود بازارهاي مذکور و باشند، این امر مینمی

در نتیجه عدم درك نحوه کارکرد و عملکـرد آنهـا بـویژه در کـاهش     
اعتمادي بـه ایـن بازارهـا و از    ریسک قیمت، عدم شناخت کافی و بی

زار طرفی نبود نقدینگی کافی کشاورزان براي پرداخت حق معامله در با
اختیار و  الزام به تعهد تحویل محصول در بازار آتی بـا قیمـت مـورد    
توافق، باشد. با توجه به اینکه در بازار  آتی کشاورز ملزم بـه تحویـل   
مقدار مشخص محصـول در قیمـت توافـق شـده اسـت، در صـورت       

از طرفـی در   خسارات احتمالی به محصول توانایی جبران آن را ندارد.
بازار آزاد نسبت به قیمت معـین در قـرارداد آتـی     صورتیکه قیمت در

باالتر باشد، کشاورز ملزم بـه فـروش محصـول خـود طبـق قـرارداد       
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باشد، در واقع ریسک عملکرد مانعی بر مشارکت در بـازار مـذکور   می
است، در نتیجه کشاورزان مورد مطالعه بازار اختیارمعامله را نسبت بـه  

 دهند. بازار آتی ترجیح می
ز تخمین اولیه مدل الجیت چندگانه، امکان استفاده از مـدل  بعد ا

بایسـت  هاي متغیـر وابسـته مـی   مذکور براساس فرض استقالل گروه
براي سنجش استقالل آلترناتیوهـا مـورد   آزمون هاسمن آزمون گردد. 

، آمـده اسـت. بـر اسـاس     4 سنجش قرار گرفته که نتـایج در جـدول  
معنا تمام طبقات از لحاظ آماري بی، مقدار آماره در 4اطالعات جدول 

است و فرض صـفر مبتنـی بـر اسـتقالل آلترناتیوهـاي نـامرتبط رد       
توان نتیجه گرفت که طبقات از هم مستقل بوده شود، بنابراین مینمی

و به کارگیري مدل الجیت چندگانه براي این موضوع مشکلی نخواهد 
  داشت. 
  
  

 اختیار و بازارهاي آتی در مشارکت کشاورزان توزیع نحوة -3جدول
  )درصد: واحد( معامله

Table 3- Distribution of farmers' participation in futures 
and options markets (Unit: Percentage) 

  بازار نوع
Type of market 

 فراوانی
Frequency  

 فراوانی نسبی
Percent  

  عدم مشارکت در دوبازار
Nonparticipation in both 
market  

70 35  

  آتی مشارکت بازار
Participation in futures 
market  

38 19  

  معامله اختیار مشارکت بازار
Participation in options 
market  

43  21.5  

  مشارکت در هر دو بازار
Participation in both 
market  

49  24.5  

   Source: Research findings
  

  هاي احتمال مشارکت در بازارهاي آتی و اختیارمعامله) گروهIIAرض استقالل (نتایج آزمون هاسمن براي ف - 4جدول 
Table 4- Hausman test results for the assumption of IIA groups the possibility of participation in future and option markets  

 طبقات
Categories  흌ퟐ داريسطح معنی درجه آزادي 

  کت در بازارهاي آتی و اختیارمعاملهعدم مشار
Nonparticipation in futures and options markets  6.283 24  1.000 

  مشارکت در بازار آتی
Participation in futures market  14.408 24 0.809 

  مشارکت در بازار اختیارمعامله
Participation in options market  0.179 24 1.000 

  یارمعاملهو اخت یآت يزارهامشارکت در با
Participation in futures and options markets  5.134 24 1.000 

Source: Research findings                                                                                        
ر برازش الگوي برآورد شده داطالعات مربوط به معیارهاي خوبی 

در سـطح   33/398برابـر بـا    LR، آمده اسـت. مقـدار آمـاره    5جدول 
داري کـل  دار اسـت کـه حکایـت از معنـی    احتمال یک درصـد معنـی  

اسـت کـه   73/0مک فـادن برابـر    2Rچنین مقدار رگرسیون دارد، هم
زده شده از درصد  ینمدل تخمباشد. بیانگر قدرت توضیحی مدل می

 یرخودار است که نشان از خوب) بدرصد 88( ییباال بینییشصحت پ
ها از دو آزمون براي سنجش فرض ترکیب گروه .باشدیبرازش مدل م

، 6والد و نسبت راستنمایی بهره گرفته شده است که نتایج در جـدول  
ارائه شده است. مقدار هر دو آماره در ترکیب دو به دوي تمام طبقات 

نمود. بـه عبـارتی،   توان فرض صفر را رد دار شدند، بنابراین میمعنی
توان با هم ترکیب نمود و به عنوان یک طبقه طبقات را دو به دو نمی

 در نظر گرفت.
نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت احتمال مشارکت در ، 7جدول 

دهد. همانطور کـه مالحضـه   بازار آتی نسبت به گروه پایه را ارائه می

  شود:می
 

اي احتمال یت چندجملهمعیارهاي خوبی برازش مدل الج - 5جدول 
  مشارکت در بازارهاي آتی و اختیارمعامله

Table 5- Goodness criterias for Multinomial logit model   
  آماره  مقدار آماره
-72.44 Log- likelihood Model 
398.33 
0.000  

Chi-square(LR (df=20)) 
p-value 

0.93  R &  
0.86 R  
0.73  R  

  درصد صحت پیش بینی  88%
Percent Correct Predicted 
Source: Research findings                      
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  هاي نسبت راستنمایی و والد براي ترکیب طبقات مشارکت کشاورزان در بازارهاي آتی و اختیارمعاملهنتایج آزمون - 6جدول 
Table 6- Likelihood ratio and Wald tests results for combination group’s participation of farmers in the markets  

  طبقات
 مورد آزمون 

Categories   
  درجه آزادي  داريسطح معنی  مقدار آماره والد  داريسطح معنی  مقدار آماره نسبت راستنمایی

 2و 1طبقه 
Categories 1,2  76.926  0.000  23.204  0.017  11 

 3و1طبقه 
Categories 1,3  160.464 0.000  34.553  0.000  11  

 4و1طبقه 
Categories 1,4  279.860  0.000  48.921  0.000  11  

 3و2طبقه 
Categories 2,3  49.365  0.000  23.151  0.017  11  

 4و2طبقه 
Categories 2,4  154.815  0.000 31.225  0.001  11  

 4و 3طبقه 
Categories 3,4  78.174  0.000 19.285  0.056  11  

Source: Research findings                                                                                                                                   
      

  یارمعاملهو اخت یآت يمشارکت در بازارها مشارکت در بازارآتی نسبت به عدم یتمدل الج ینحاصل از تخم یجنتا -7جدول
Table7- The results of the estimate logit model of participation in the futures market to non-participation in markets  

  معنی داري سطح zآماره   انحراف استاندارد  )RRRنسبت احتمال نسبی (  برآورد شده ضرایب  متغیر
  عرض از مبدأ
Intercept  -5.2841 -  2.8637  -1.85  0.065  

  تحصیالتسطح 
Education  0.8784* 2.4048 0.4287  2.05  0.041  

  کشاورزي تجربه کار
Experience  -0.0237 0.9765  0.0427  -0.56 0.579  

  مزرعه یتنحوه مالک
Farm ownership  

  یو ملک اجاره
  ملکی

-2.6191*  
-4.5444*  

0.0728  
0.0106 

0.6190  
1.6178  

-4.23  
-2.81 

0.000  
0.005  

  زیرکشت پنبه سطح
Acreage  1.2236* 3.3996  0.4913  2.49  0.013  

  ايغیرمزرعهدرآمد 
Off farm income  -2.6412* 0.0713  1.3823  -1.91  0.056  

  احتیاطی پس انداز
Savings  -1.0172 0.3615  1.3571  -0.75  0.454  
  بیمه
Insurance  0.4208  1.5233  0.8343  0.50  0.614  

  یعوامل بازاررسان
Marketing agents  

  چیتصفیه
  تجار پنبه

  یکنپنبه پاك کارخانجات

0.4332  
0.6649  
0.9325 

1.5422  
1.9443  
2.5409  

0.3935  
0.4163  
2.1742  

1.10  
1.60  
0.43 

0.271 
0.110  
0.668  

  نو يآورفنبه استفاده  یلشاخص تما
Innovation  0.0392  1.0399  0.5664  0.07  0.945  

  بازار پنبه ریسکشاخص درك 
Market risk  0.6613 1.9374  0.6467  1.02  0.307  

  گریزيریسکشاخص 
Risk aversion  0.9685* 2.6342  0.4959  1.95  0.051  

Source: Research findings                                                                                                                                         
  
  
از آن است که با  یحاک یزن یاحتمال نسب یبضریابد. آتی افزایش مییش سطح تحصیالت کشاورز، احتمال مشارکت در بازار با افزا -1
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سطح تحصیالت، احتمال مشارکت در بازار آتـی   واحد در یک یشافزا
 واحـد  4048/2 عوامـل  یربا فرض ثابت بودن سا یهنسبت به گروه پا

)، مـاکوس و  9فـرانکن و همکـاران (  یابد که با مطالعـات  افزایش می
  ) سازگار است.14(آیسنگیلدینا و هادسن ) و 20همکاران (

از آن اسـت   یحاک نحوه مالکیت مزرعه یاحتمال نسب یبضر -2
اي به اجاره و ملکی و ملکـی بـه   حالت اجاره از یرمتغاین  ییربا تغ که

نسبت مشارکت در بازار آتی واحد، احتمال  0106/0و  0728/0ترتیب 
یابد. بعبارت کاهش می عوامل یربا فرض ثابت بودن سا یهبه گروه پا

دیگر همراه با افزایش مالکیت مزارع، احتمال مشارکت در بـازار آتـی   
یابد. این یافته با نتایج حاصل از مطالعات توسط کشاورزان کاهش می

  سازگار است.  )42( والندیا و همکاران ) و23( میشرا و استا
یش سطح زیرکشت پنبه، احتمال مشارکت در بازار آتی با افزا -3

از آن اسـت کـه بـا     یحاک یزن یاحتمال نسب یبضریابد. افزایش می
در سطح زیرکشت، احتمال مشارکت در بـازار آتـی   واحد  یک یشافزا

 واحـد  3996/3 عوامـل  یربا فرض ثابت بودن سا یهنسبت به گروه پا
والندیا  ،)39( شاپیرو و برورسنابد. این نتیجه با مطالعات یافزایش می
) 11( گودوین و شرودر )،14( هادسن آیسنگیلدینا و )،42( و همکاران

  ) سازگار است.2( عبدالهی عزت آبادي و نجفی و
از آن اسـت   یحـاک اي ی درآمد غیرمزرعهاحتمال نسب یبضر -4

یـک  ) بـه  ايیرمزرعـه درآمد غن صفر (نداشت از یرمتغاین  ییربا تغ که
نسبت بـه  مشارکت در بازار آتی )، احتمال ايیرمزرعهدرآمد غ (داشتن
واحـد کـاهش    0712/0عوامـل   یربا فرض ثابت بودن سـا  یهگروه پا

عبدالهی  ) و34( قدیري مقدم و نعمتیاین نتیجه با مطالعات . یابدمی
کیفـی درآمـد   ) سازگار است. ضـریب متغیـر   1( عزت آبادي و نجفی

اي به لحاظ آماري معنادار و داراي عالمت منفی است کـه  غیرمزرعه
دهنده تأثیرگذاري منفی این متغیر بر احتمال مشارکت کشـاورز  نشان

توان اینگونه توجیه نمـود  در بازار آتی است. این رابطه معکوس را می
ـ که داشتن فعالیت ه هاي اقتصادي خارج از مزرعه جانشین بازار آتی ب

عنوان ابزار مدیریت ریسک است. کشاورزي که درآمد خارج از مزرعه 
دارد، کمتر در مواجه با عوارض جانبی ناشی از کاهش ناگهانی قیمت 

  گیرد.محصول قرار می
گریزي، احتمال مشـارکت در بـازار   یش شاخص ریسکبا افزا -5

ا از آن است که ب یحاک یزن یاحتمال نسب یبضریابد. آتی افزایش می
گریزي، احتمال مشارکت در بازار در شاخص ریسکواحد  یک یشافزا

 6342/2 عوامـل  یربا فرض ثابت بـودن سـا   یهنسبت به گروه پاآتی 
 ،)31( پینینـگ و گارسـیا  یابد. این نتیجه با مطالعات افزایش می واحد

آیسـنگیلدینا و   ) و2005( الکسـاندر و همکـاران   )،32( پینینگ و لتلد
  سازگار است. )14( هادسن

، نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت احتمال مشارکت در 8جدول 
دهـد. همـانطور کـه    بازار اختیارمعامله نسبت به گروه پایه را ارائه می

  شود:ه میظمالح
یش سطح تحصیالت کشاورز، احتمال مشارکت در بازار با افزا -1

از آن  یحـاک  یـز ن یاحتمال نسب یبضریابد. اختیارمعامله افزایش می
سطح تحصیالت، احتمـال مشـارکت    واحد در یک یشاست که با افزا

 یربا فرض ثابـت بـودن سـا    یهنسبت به گروه پادر بازار اختیارمعامله 
  یابد. افزایش می واحد 6477/2 عوامل
از آن اسـت   یحاک نحوه مالکیت مزرعه یاحتمال نسب یبضر -2

به اجاره و ملکی و ملکـی بـه   اي حالت اجاره از یرمتغاین  ییربا تغ که
واحد، احتمال مشارکت در بازار اختیارمعامله  0282/0و 0600/0ترتیب 

یابـد.  کاهش می عوامل یربا فرض ثابت بودن سا یهنسبت به گروه پا
بعبارت دیگر همراه با افزایش مالکیت مزارع، احتمال مشارکت در بازار 

  یابد.اختیارمعامله توسط کشاورزان کاهش می
یش سطح زیرکشت پنبـه، احتمـال مشـارکت در بـازار     با افزا -3

از آن  یحـاک  یـز ن یاحتمال نسب یبضریابد. اختیارمعامله افزایش می
در سطح زیرکشت، احتمال مشارکت در واحد  یک یشاست که با افزا

 عوامل یربا فرض ثابت بودن سا یهنسبت به گروه پابازار اختیارمعامله 
  یابد. افزایش می واحد 2985/3
از آن اسـت   یحـاک اي ی درآمد غیرمزرعهاحتمال نسب یبضر -4

یـک  ) بـه  ايیرمزرعـه درآمد غصفر( نداشتن  از یرمتغاین  ییربا تغ که
مشـارکت در بـازار اختیارمعاملـه    )، احتمال ايیرمزرعهدرآمد غ (داشتن

واحـد   0253/0عوامـل   یربا فرض ثابت بودن سا یهنسبت به گروه پا
  . یابدمیکاهش 

 از آن است که یحاکی عوامل بازاررسانی احتمال نسب یبضر -5
مشـارکت در  ، احتمال خریدار محلی به تجار پنبه از یرمتغاین  ییربا تغ

عوامل  یربا فرض ثابت بودن سا یهنسبت به گروه پابازار اختیارمعامله 
احتمال مشارکت در بازار  یگربعبارت د .یابدمی افزایشواحد  1591/2

محصـول پنبـه خـود را بـه تجـار      کـه   یکشاورزان يمعامله برا ریااخت
  فروشند بیشتر است.می

گریزي، احتمال مشـارکت در بـازار   یش شاخص ریسکبا افزا -6
از آن  یحـاک  یـز ن یاحتمال نسب یبضریابد. اختیارمعامله افزایش می

گریـزي، احتمـال   در شـاخص ریسـک  واحـد   یک یشاست که با افزا
با فرض ثابت بودن  یهنسبت به گروه پااختیارمعامله مشارکت در بازار 

  یابد.افزایش می واحد 2781/2 عوامل یرسا
نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت احتمال مشارکت در بازارهاي 

  به شرح زیر است: 9آتی و اختیارمعامله ارائه شده در جدول 
یش سطح تحصـیالت کشـاورز، احتمـال مشـارکت در     با افزا -1

 یزن یاحتمال نسب یبضریابد. هاي آتی و اختیارمعامله افزایش میبازار
سـطح تحصـیالت،    واحـد در  یـک  یشاز آن است که بـا افـزا   یحاک

با  یهنسبت به گروه پااحتمال مشارکت در بازارهاي آتی و اختیارمعامله 
 یابد.افزایش می واحد 6976/2 عوامل یرفرض ثابت بودن سا
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  یارمعاملهو اخت یآت يمشارکت در بازارها مشارکت در بازاراختیارمعامله نسبت به عدم یتمدل الج ینتخمحاصل از  یجنتا - 8 جدول

Table 8- The results of the estimate logit model of participation in the option market to non-participation in the future and 
option markets  

نسبت احتمال نسبی   هبرآورد شد ضرایب  متغیر
)RRR(  

  احتمالسطح  zآماره   انحراف استاندارد

  عرض از مبدأ
Intercept 

-5.3954  -  3.5263  -1.53  0.126  

  تحصیالتسطح 
Education  

0.9737* 2.6477  0.3968  2.45 0.014 

  کشاورزي تجربه کار
Experience  

-0.0374  0.9632  0.0655 -0.57  0.568  

  مزرعه یتنحوه مالک
Farm ownership   

  یو ملک اجاره
  ملکی

-2.8130* 
-3.5682* 

0600.0 
0282.0  

6382.0  
8067.0  

41.4-  
42.4-  

000.0  
000.0  

  سطح زیرکشت پنبه
Acreage  

1.1934* 3.2985  0.5648  2.11  0.035  

  ايغیرمزرعهدرآمد 
Off farm income  

-3.6746*  0.0253  1.5466  -2.38  0.018  

  احتیاطی پس انداز
Savings  

-2.2701  0.1032  1.4695  -1.54  0.122  

  بیمه
Insurance  

0.5058  1.6583  1.0515  0.48  0.631  

  یعوامل بازاررسان
Marketing agents  

  چیتصفیه
  تجار پنبه

  یکنپنبه پاك کارخانجات

0.8413  
0.7697* 
0.6949  

3195.2  
1591.2  
0036.2  

5174.0  
4619.0  
4388.0  

63.1  
67.1  
58.1  

104.0  
096.0  
113.0 

  نو يآوربه استفاده فن یلاخص تماش
Innovation  

0.8546  2.3506  0.7219  1.18  0.236  

  بازار پنبه ریسکشاخص درك 
Market risk  

0.7612  2.1409  0.6816  1.12  0.264  

  گریزيریسکشاخص 
Risk aversion  

0.8233* 2.2781  0.3789  2.17  0.030  

Source: Research findings                                                                                                                                    
رابطه مثبت بین احتمال مشارکت در بازارهـاي مـذکور و سـطح    
تحصیالت کشاورزان بازگوکننده این مطلب است که سطح تحصیالت 

پذیرش این بازارها بـه عنـوان   منعکس کننده تأثیر سرمایه انسانی بر 
توانـد  ابزار مدیریت ریسک است. سطح باالتري از سرمایه انسانی می

  درك کارکرد این بازارها و استفاده موفقیت آمیز از آنها را تسهیل کند.
یش تجربه کشاورز، احتمال مشارکت در بازارهاي آتی و با افزا -2

از آن  یحـاک  یـز ن یاحتمال نسـب  یبضریابد. اختیارمعامله کاهش می
تجربه کشاورز، احتمال مشـارکت در   واحد در یک یشاست که با افزا

با فرض ثابت بـودن   یهنسبت به گروه پابازارهاي آتی و اختیارمعامله 
یابد. هـر چـه تجربـه کشـاورز     کاهش می واحد 6253/0 عوامل یرسا

بیشتر شود وي به نظام قبلی بازار عادت کـرده و در نتیجـه احتمـال    
  شارکت آن در این بازار کمتر خواهد شد.م

یش سطح زیرکشت پنبه، احتمال مشارکت در بازارهاي با افزا -3

از  یحاک یزن یاحتمال نسب یبضریابد. آتی و اختیارمعامله افزایش می
در سطح زیرکشت، احتمال مشارکت واحد  یک یشآن است که با افزا

بـا فـرض ثابـت     یهه پانسبت به گرودر بازارهاي آتی و اختیارمعامله 
یابـد. سـطح زیرکشـت    افزایش مـی  واحد 4446/2 عوامل یربودن سا

باالتر پنبه، باعـث کـاهش ریسـک عملکـرد خواهـد شـد و احتمـال        
  دهد.مشارکت در بازارهاي مذکور را افزایش می

هـاي نـو،   آوريیش شاخص تمایل بـه اسـتفاده از فـن   با افزا -4
یابـد.  اختیارمعاملـه افـزایش مـی   احتمال مشارکت در بازارهاي آتی و 

در واحد  یک یشاز آن است که با افزا یحاک یزن یاحتمال نسب یبضر
شاخص مذکور، احتمال مشـارکت در بازارهـاي آتـی و اختیارمعاملـه     

 واحـد  9289/2 عوامـل  یربا فرض ثابت بودن سا یهنسبت به گروه پا
 و )30(و همکـاران   پینینـگ یابد. این نتیجه با مطالعـات  افزایش می

  ) سازگار است.33( گ و اسمیتپینین
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  یارمعاملهو اخت یآت ينسبت به عدم مشارکت در بازارها یارمعاملهاختهاي آتی و مشارکت در بازار یتمدل الج ینحاصل از تخم یجنتا -9جدول

Table 9- The results of the estimate logit model of participation in future and option markets to non-participation in future 
and option markets  

نسبت احتمال نسبی   برآورد شده ضرایب  متغیر
)RRR(  

  احتمالسطح  zآماره   انحراف استاندارد

  عرض از مبدأ
Intercept  

-14.5306 -  5.0828 -2.86  0.004  

  تحصیالتسطح 
Education  

0.9923* 2.6976  0.5417  1.83  0.067  

  شاورزيک تجربه کار
Experience  

-0.4693* 0.6253  0.1970  -2.38  0.017  

  مزرعه یتنحوه مالک
Farm ownership   

  یو ملک اجاره
  ملکی

-0.3102  
-0.9607  

0.7332  
0.3801  

2.0782  
4.3868  

-0.15  
-0.22  

0.881  
0.826  

  سطح زیرکشت پنبه
Acreage  

0.8938*  2.4446  0.4333  2.06  0.039  

  ايغیرمزرعهدرآمد 
OffI farm income  

-1.7981  0.1656  1.8797  -0.96  0.339  

  احتیاطی پس انداز
Savings  

-2.6343  0.0717  1.9365  -1.36  0.174  

  بیمه
Insurance  

0.2709  1.3112  0.4590  0.59  0.555  

  یعوامل بازاررسان
Marketing agents  

  چیتصفیه
  تجار پنبه

  یکنپنبه پاك کارخانجات

0.1536  
0.4658  
-0.0541 

1.1660  
1.5934  
0.9437  

0.7206  
0.7198  
2.9351  

0.21  
0.65  
-0.02  

0.831  
0.518  
0.985  

  نو يآوربه استفاده فن یلشاخص تما
Innovation  

1.0746* 2.9289  0.6024  1.78  0.074  

  بازار پنبه ریسکشاخص درك 
Market risk  

0.9080* 2.4794 0.4696  1.93  0.053  

  گریزيریسکشاخص 
Risk aversion  

1.3480* 3.8501  0.4635  2.91  0.004  

Source: Research findings                                                                                                                                      
یش شاخص درك ریسک بازار پنبه، احتمـال مشـارکت   با افزا -5

 یاحتمال نسب یبضریابد. آتی و اختیارمعامله افزایش میدر بازارهاي 
در شـاخص مـذکور،   واحـد   یـک  یشاز آن است که با افزا یحاک یزن

با  یهنسبت به گروه پااحتمال مشارکت در بازارهاي آتی و اختیارمعامله 
یابـد. ایـن   ش مـی افـزای  واحد 4794/2 عوامل یرفرض ثابت بودن سا

) سـازگار اسـت. یـک موقعیـت     32( لتلـد پینینـگ و  نتیجه با مطالعه 
ریسکی ابتدا باید توسط کشاورز درك شود تا وي نسبت به آن واکنش 
الزم را نشان دهد، بنابراین متغیر درك ریسک بازار پنبـه بـه عنـوان    
ارزیابی کشاورز از شرایط ریسکی بازار تعریف شده است. رابطه مثبت 

شاخص درك ریسک بازار بین احتمال مشارکت در بازارهاي مذکور و 
بیانگر این است که هر چه کشاورز شـرایط ریسـکی حـاکم بـر بـازار      
محصول را بیشتر درك کند خواستار بکارگیري ابزاري بـراي کـاهش   
ریسک آن است و در نتیجه به احتمال بیشتري حاضر به مشارکت در 

  بازارهاي مذکور خواهد بود.

شـارکت در  گریـزي، احتمـال م  یش شـاخص ریسـک  بـا افـزا   -6
 یبضـر یابـد.  بازارهاي آتی و اختیارمعامله اختیارمعامله افـزایش مـی  

در واحـد   یـک  یشاز آن اسـت کـه بـا افـزا     یحاک یزن یاحتمال نسب
ــی و  شــاخص ریســک ــارکت در بازارهــاي آت ــال مش ــزي، احتم گری

 عوامـل  یربا فرض ثابـت بـودن سـا    یهنسبت به گروه پااختیارمعامله 
گریـزي انگیـزه   کـه ریسـک  یابد. از آنجاییافزایش می واحد 8501/3

اصلی کشاورز به استفاده از ابزارهاي مدیریت ریسـک قیمـت اسـت،    
شخصی که مشارکت در این بازارها را براي مدیریت ریسـک قیمـت   

  داند به احتمال بیشتري حاضر به مشارکت است.مؤثر می
  

  پیشنهادها و گیرينتیجه
رکت کشاورزان در بازارهاي در این مطالعه به بررسی احتمال مشا

آتی و اختیارمعامله با استفاده از مدل الجیت چندگانـه پرداختـه شـد.    
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درصـد از   35دهـد کـه   تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان مـی 
ندارنـد.   یارمعاملـه و اخت یبه مشارکت در دو بازار آت یلیکشاورزان تما

ـ     یلتما در بـازار   درصـد و  19 یبه مشـارکت کشـاورزان در بـازار آت
مشـارکت در   يبـرا  یلتما یداست. پباشدیدرصد م 5/21 یارمعاملهاخت

ـ  یاندر م ینسبت به بازار آت یارمعاملهبازار اخت . تکشاورزان باالتر اس
تواند به دلیل الزام به تعهد در بازار آتـی نسـبت بـه بـازار     این امر می

انه نشـان  اختیارمعامله باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت چندگ
 مزرعـه، سـطح   یـت نحـوه مالک  یالت،سطح تحصـ  یرهايمتغداد که 

شـاخص   ي،کشـاورز  کـار  تجربه اي،یرمزرعهپنبه، درآمد غیرکشت ز
بـازار پنبـه و    یسـک نو، شاخص درك ر يآوربه استفاده از فن یلتما

 یـن کـه در ا  باشـند یمعنادار م ياز لحاظ آمار گریزيیسک شاخص ر
 و تجربـه  ايیر مزرعـه مزرعه، درآمد غ یتالکنحوه م یرهايمتغ یانم

ـ   یگـر د یرهـاي و متغ یاثر منف يکشاورز کار بـر احتمـال    یاثـر مثبت
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی  مذکور دارند يمشارکت در بازارها

  به شرح زیر ارائه شده است:
کشـاورزان و   یالتسـطح تحصـ   ینبا توجه به رابطه مثبت ب -1

پیشنهاد می گردد دوره هاي  یارمعاملهو اخت یآت يهامشارکت در بازار
 اییدر خصوص نحوه عملکـرد و کـار   آموزشی و سمینارهاي ترویجی

ــ  یـن ا و نقــش  یمـت ق یســککاهنـده ر  ينـوان ابزارهــا ه عبازارهـا ب
 یجآمـوزش و تــرو  یقـات، سـازمان تحق  يآنهـا از ســو  یرسـان اطـالع 
  .کشاورزان برگزار گردد ياستان گلستان برا يکشاورز
آگاهی رسـانی از طریـق نشـریات، صـدا و سـیما، مروجـان        -2

کشاورزي و نظایر آنها در خصوص شیوه کارکرد بازارهاي آتی و اختیار 
معامله و نقش آنها در مدیریت ریسک کشاورزي می تواند ابزاري موثر 

براي افزایش آگاهی کشاورزان و تمایل آنها براي مشـارکت در ایـن   
  بازارها باشد. 

هاي بخش کشاورزي ها و تشکلور تولیدکنندگان، تعاونیحض -3
تواند زمینه ایجاد بازارهاي آتی و هاي مؤثر دولت میهمراه با حمایت

اختیارمعامله در مورد محصول پنیه و یا سایر محصوالت کشاورزي در 
  بورس کاالي کشاورزي را فراهم سازد.

به اسـتفاده   یلتما گریزي،یسکر ینبا توجه به رابطه مثبت ب -4
بازار پنبه بر احتمال مشارکت کشاورزان  یسکو درك ر نو يآوراز فن

 یـن و گسـترش ا  یجـاد ا يبـرا  گرددیم یشنهادمذکور، پ يدر بازارها
مـورد   یشترکشاورزان بو اظهارات ریسکی  يرفتار هايیژگیبازارها و

  .یردتوجه قرار گ
نبه خیز پیشنهاد می گردد به صورت رسمی در برخی مناطق پ -5

کشور بازارهایی به صورت پایلوت براي قراردادهاي آتی و اختیار ایجاد 
شده و کارامدي آنها در طول زمان بررسی گردد و در صورت موفقیت 
به سایر نقاط کشور که داراي مزیت نسبی براي تولید محصوالت می 

   باشند نیز این بازارها تعمیم داده شود. 
زیربط باید نسبت به انجام اقدامات دولت و سایر دستگاههاي  -6

عملی براي ایجاد و گسترش فرهنگ مشـارکت در بازارهـاي متنـوع    
کاهنده ریسک، هماهنگی الزم را به عمل آورند. اقـدامات عملـی در   
خصوص راه اندازي این بازارها و واگذاري فرایند کار آنها به نهادهاي 

موانع مختلف قانونی مرتبط از جمله بورس کاالي ایران به همراه رفع 
جهت ترویج استفاده از این بازارهـا جـزو اولـین وظـایف سـازمانهاي      

  دولتی در این خصوص می باشد. 
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