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 چکیده

را  یفراوان یمنف یپيامدها، در ايــران یمحصوالت كشاورز یبــازار ســنتبه عنوان يکی از مهمترين مشکالت موجود در  ینوسـانات شـديد قيمتـ
جهـت، بـا   گردد. بدينثر در جهت كنترل نوسانات قيمتی در اين بازارها مطرح میؤحلی م. بازار آتی محصوالت كشاورزی، به عنوان راهبه دنبال خود دارد

اندازی بازار آتی يعنی تعيين ميـزان اسـتابال   ای، در اين مطالعه، يکی از مهمترين داليل اثرگذار برای راهيافتهتوجه به لزوم چنين بازار منسجم و سازمان
ريـزی ه اين منظور، با اسـتفاده از رو  برنامـه  كاران از اين بازارها، برای محصول برنج مرغوب در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفته است. ببرنج

-درصـد از كـل بـرنج    44كاران برآورد شده است. نتايج مطالعه نشان داد كه سازی عملکرد بازار سنتی و آتی، درجه استابال برنجو شبيه (PMP)اثباتی 

اندازی بازار آتی موجب افزايش ميزان توليد، مصرف و ه بر اين راهرسانند. عالوكاران، محصول توليدی خود را با استفاده از قراردادهای آتی به فرو  می
اندازی بازارهای آتی و واگـذاری فراينـد كـار بـه بـور       همچنين سود حاصل از توليد برنج مرغوب خواهد گرديد. لذا، ضروری است كه در خصوص راه

 ريزی گردد.حاصل از ورود به اين بازارها برنامه های ترويجی جهت آشنايی با منافعسازی شود و كال كاالی كشاورزی فرهنگ
 

 سازی، مشاركت: بازارهای آتی، برنج، ريسک قيمت، شبيههای کلیدیواژه

 

 3 2 1:مقدمه

مين غـذای مـورد نيـاز جامعـه     أبخش كشاورزی ناش حياتی در ت
جايگاه بسيار مهـم و اساسـی در سـاختار كـل     (. باوجود چنين 5دارد )

دليل مشـکالت  ار محصوالت كشاورزی در ايران، به، بازاقتصاد كشـور
بـرای مبادلـه محصـوالت    و ناكـارا   شــراي  غيررقابتــی  ساختاری با 

( كه منجر به ايجاد نوسان شديد قيمتی 15باشد )كشاورزی مواجه می
را  4كـه ريسـک قيمتـی   طـوری (. به28شود )برای اين محصوالت می

(. 6ين بخش معرفی كـرد ) توان از جمله مهمترين نوع ريسک در امی
لذا با توجه به ماهيت اين بازار، كشاورزان در محي  و شرايطی مجبور 
به گزينش تصميم در مورد تخصيص منابع و توليد محصوالت هستند 

(. ابزارهـای  2انـد ) اطمينـان ها و عملکرد محصـوالت بـی  كه به قيمت
ايـن   متعدد مديريتی بـرای توليدكننـدگان كشـاورزی در مواجهـه بـا      

(. ايـن ابزارهـا بـه دو دسـته پوشـش      7باشد )خطرات در دستر  می
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4- Market (price) Risk 

(. 3شـوند ) گذاری ريسک تاسـيم مـی  ريسک توس  مدير و يا اشتراک
فرو  محصول، بيمه كشت اشتراكی، استفاده از قيمت تضمينی، پيش

گـذاری  كارهـای اشـتراک  ( از جملـه راه 22( و بور  )26محصوالت )
همين راستا سازمان كـارگزاران بـور    شوند. در ريسک محسوب می

تاسيس گرديد. از  1383شهريور ماه  29كاالی كشاورزی ايران نيز در 
های بخـش كشـاورزی ريسـک قيمـت     آنجايی كه از مهمترين چالش

است، مهمترين كاركرد بور  كـاالی كشـاورزی از بـين بـردن ايـن      
 باشـد. در واقـع بـازار   مشکل، از طريق مکانيسم پوشـش ريسـک مـی   

ای همچون قرارداد آتی اقدام به كاهش بور  با بکارگيری ابزارمشتاه
(. بـدين جهـت، اسـتفاده از    25 و 20، 18نمايد )ريسک كشاورزان می

با انتاال بخشی از ريسک قيمت بـه دالالن و واسـطه   5بازارهای آتی
گران، شـايد مهمتـرين ابـزار در دسـتر  توليدكننـدگان محصـوالت       

ـ  یو توسـعه بازارهــا  یاندازراه (.12كشاورزی باشد ) عـالوه بـر    یآت
 اصالح ساختار بازار محصوالت كشاورزی، منجـر بـه، مديريت ريسک

افـزايش ميـزان شــفافيت و  ، كـشف قيمـتكاهش حاشيه بازاريابی، 
وجـود، بـه ايـن    (. با ايـن 7شود )و رشد اين بخش می سياليت در بازار

قراردادهای آتی امـری   كارگيریهب و كه طراحی داشت توجه بايدنکته 
عجوالنه عمل زمينه  اين دروجه هيچبوده و نبايد به بر و پرهزينهزمان

                                                           
5- Future markets 
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انـدازی چنـين قراردادهـايی بايـد بـه      (. لذا برای توفيق در راه14كرد )
خصوصياتی از قبيل انتخاب كـاالی مناسـب و سـازگار بـرای مبادلـه      

 محصـوالت كشـاورزی تیآ تعيين بهينه مشخصات قراردادهای(، 13)
گيری و ترجيحات فعاالن بازار توجه كافی داشـت  و نحوه تصميم( 14)
اما با وجود طراحی دقيق قراردادهای آتی، اين سوال مطرح مـی (. 24)

اندازی بازارهای آتی و برقراری امکان داد و ستد شود كه در صورت راه
ه از فعاالن بازار آتی قراردادهای آتی، آيا كشاورزان به عنوان اولين گرو

محصوالت كشاورزی از اين قراردادها كه ذاتا با هدف پوشش ريسـک  
كنند يا خير. لذا، عدم اند، استابال میشده قيمت توليدكنندگان طراحی

تواند ايـن قراردادهـا را بـا    توجه به ميزان استابال از بازارهای آتی می
 شکست مواجه كند.

آتی به عنوان ابزار مديريت نوسـانات  های توجه به اهميت بازاربا 
قيمـت، مطالعــاتی در داخــل و خـارش از كشــور در خصــوص موضــوع   

ای با اسـتفاده از  ( در مطالعه28گرفته است. سخی و همکاران )صورت
مدل الجيت چندگانه به بررسی عوامل موثر بر مشاركت كشاورزان در 

ان گنبـد  بازارهای آتـی و اختيـار معاملـه محصـول پسـته در شهرسـت      
 200هــای مــورد اســتفاده از طريــق تکميــل دادهكــاوو  پرداختنــد. 

درصـد از   35نتايج مطالعه نشان داد كـه    آوری گرديد.پرسشنامه جمع
كشاورزان تمايلی برای مشاركت در دو بازار آتی و اختيار معامله ندارند. 

درصـد و در بـازار    19هـای آتـی   تمايل به مشاركت كشاورزان در بازار
و تمايل كشاورزان به مشاركت در هـر   درصد است 5/21ختيار معامله ا

درصد بوده است. همچنين متغيرهـای نحـوه    5/24دو بازار مذكور نيز 
ای و تجربه كار كشاورزی اثر منفی و مالکيت مرزعه، درآمد غير مرزعه

دار و متغيرهای سطح تحصيالت، سطح زير كشت پنبه، شاخص معنی
های نو، شاخص درک ريسک بازار پنبـه  ه از فن آوریتمايل به استفاد
داری بر احتمال مشاركت در گريزی اثر مثبت و معنیو شاخص ريسک

 بازار های مذكور دارند. 
هـای  ( با اسـتفاده از داده 10ای ديگر قديری و نعمتی )در مطالعه 

كـاربردن الکـوی   كاران شهرستان مشهد با بـه نفر از گوجه 90ماطعی 
ثر بـر درجـه   ؤ، عوامـل مـ  1388-89ن خطی در سال زراعـی  رگرسيو

داده فرنگی، مورد بررسـی قـرار  مشاركت كشاورزان در بازار آتی گوجه
اند. نتايج حاكی از آن است كه متغيرهـای سـطح زيـر كشـت، نحـوه      
فرو  محصول و ضريب تغيير قيمت محصول در بـازار ناـدی دارای   

 باشد. بازار آتی می تاثير منفی بر درجه مشاركت كشاورزان در
( نيز احتمال مشاركت كشـاورزان و تجـار   1عزت آبادی و نجفی )
معامله محصوالت كشاورزی در ايـران بـرای   در بازارهای آتی و اختيار

محصول پسته را با استفاده از آنـاليز واريـانس و مـدل الجيـت مـورد      
 93از  اند. نتايج اين بررسی نشان داده است كه بـيش داده مطالعه قرار

كار و تجار پسته قادر به درک بازارهای آتی و درصد از كشاورزان پسته
كـه از كـل كشـاورزان مـورد مطالعـه،      طـوری اختيار معامله هستند. به

درصـد بـه ترتيـب حاضـر بـه مشـاركت در        41/59و درصد و  77/35

  .اندو اختيار معامله یآتی بازارها
توان بـه مطالعـه   ش میاز جمله مطالعات خارجی در راستای پژوه

ثر بـر انتخـاب   ؤ( در زمينـه بررسـی عوامـل مـ    21موفکنگ و وينک )
قرارداد آتی سـلف محصـول ذرت كشـاورزان در اسـتان گاگوتنـگ در      
آفرياای جنوبی اشاره كرد. نتايج اين مطالعه كه با استفاده از رگرسيون 

دهد كه عـواملی از قبيـل سـن    پروبيت انجام پذيرفته است، نشان می
كشاورز، سطح تحصيالت، عضويت كشاورز در انجمن غـالت، نسـبت   
درآمد خارش ار مزرعه بدست آمده و بيمه محصول اثر منفـی و سـطح   
زير كشت غالت و نوع مالکيت مزارع كشاورزی اثر مثبت بـر انتخـاب   

 قرارداد سلف برای فرو  محصول ذرت از جانب كشاورزان دارد.
مطالعه خود قراردادهای توليد  ( در9همچنين فرانکن و همکاران )
های بازاريابی ناد، سـلف، آتـی و   محصوالت ذرت و سويا و استراتژی

اختيار معامله در نيوزلند را با استفاده از رگرسيون توبيت مورد بررسـی  
اند. نتايج اين مطالعه وجود رابطه مستايم بين اتکای بيشتر به داده قرار

ادهای آتی با سن و رابطه عکـس  فرو  نادی و استفاده كمتر از قراد
 با نسبت بدهی به دارايی كشاورزان دارد.

(، محصول برنج از 13با توجه به مطالعه حسينی يکانی و زيبايی )
لحاظ جذب توليدكنندگان به سوی بازارهای آتـی بـا هـدف و انگيـزه     
پوشش ريسک، كاالی مناسب برای ورود به بازار آتی تشـخيص داده  

استان مازندران بر پايـه كشـاورزی و بـا محوريـت     شده است. اقتصاد 
كشت برنج رونق دارد. اين محصول سهم بسزايی در درآمد كشاورزان 

درصد سطح زير كشت برنج  55/38استان مازندارن با . (4منطاه دارد )
درصد توليد كل برنج، هم از نظر سـطح و هـم از نظـر     3/46كشور و 

تـرين  ا دارد و بـه عنـوان مهـم   عملکرد در هکتار ماام اول در كشور ر
الزم به ذكر اسـت  (. 29گردد )قطب توليد برنج در كشور محسوب می

های استان مازنـدران، شهرسـتان سـاری در سـال     از ميان  شهرستان
در ايـن شهرسـتان    .اسـت رتبه سوم را در توليـد بـرنج داشـته     1394

 36شود كه بـرنج بـا سـهمی در حـدود     محصوالت متنوعی كشت می
صد، بيشترين سطح زير كشت را بين محصـوالت مـورد كشـت بـه     در

مناسـب بـودن   (. بنـابراين بـا نظـر بـه     30خود اختصاص داده اسـت ) 
اين نکته توجـه داشـت   محصول برنج برای ورود به بازار آتی، بايد به 

كه در صورت طراحی بهينه قراردادهای آتی بـدون توجـه بـه تمـامی     
تی، اين بازار عملکرد موفای نخواهد داشت. اندازی بازار آابعاد برای راه

توجه به مطالب فوق مهمتـرين هـدف مطالعـه حاضـر بررسـی      لذا، با 
 باشد.كاران شهرستان ساری از بازار آتی میبرنج ميزان استابال

 

  هامواد و روش

انـدازی  در اين مطالعه يکی از مهمترين داليـل اثرگـذار بـرای راه   
كاران ل يعنی تعيين ميزان مشاركت برنجقرارداد آتی موفق اين محصو

گرفته است. به ايـن منظـور، از مـدل     از بازارهای آتی مورد توجه قرار



 17     کاران: مطالعه موردی شهرستان ساریر آتی توسط برنجابینی میزان پذیرش بازپیش 

سازی بازار سـنتی و  در قالب شبيه (PMP) 1رياضی اثباتیريزیبرنامه
شود. الزم به ذكر است، استفاده می GAMSافزار آتی در چارچوب نرم

ار اراگــه شــده توســ  وزارت جهــاد هــای مــورد نيــاز، از آمــكليــه داده
 1394الـی   1379هـای  كشاورزی و مركز آمار ايـران در طـول سـال   

 استخراش گرديده است. 
شده كه توليدكنندگان محصـول منتخـب،    در طراحی مدل، فرض

و هزينه كـل   (tTR)با توجه به توابع ساده درآمد كل ، (t)در هر سال 
(tTC) (.19نمايند )می زير اقدام به حداكثرسازی سود خود 
(1) 

ttt qpTR  , 
2

10 5.0 tt cqtTC      

به ترتيب ماادير قيمت و توليد محصول را  tq و tpدر رواب  فوق، 

پارامترهای تابع هزينه محـدب   cو 0 ،1در هر سال نشان داده و 
باشند. در اين تابع هزينـه،  د محصول میدر نظر گرفته شده برای تولي

، در صــورت بهبــود 1مســلما ماــداری مثبــت و پــارامتر  cپــارامتر 
تکنولوژی در طول زمان ماداری منفی خواهد داشت. با توجه به ايـن  
توابع درآمد و هزينه و با فرض اينکه توليدكنندگان محصول منتخـب،  

ريسک توليد مواجه نيستند )در حايات فرض در توليد محصول خود با 
تواننـد بـا اسـتفاده از ابزارهـايی نظيـر بيمـه       شده كه كشـاورزان مـی  

گيری از قراردادهای اختيـار معاملـه در   محصوالت كشاورزی يا با بهره
 -يافتـه در شراي  وجود يک بازار آتـی توسـعه   -های آب و هوا بور 

هـا  انتظاری آن qو لذا مادار ريسک توليد خود را كامال پوشش دهند( 
تـوان  يافته برابر است، تابع هدف آنان را مـی تحاق  qهمواره با مادار 
 ( نشان داد.2در قالب رابطه )

(2)     2

10 5.0 tttt

q

cqtqpEEMax  
 

دهـد كـه هـدف توليدكننـدگان محصـول      رابطه فوق نشـان مـی  
منتخب، حداكثرسازی سود انتظاری توليد ) tE گرفته مـی  نظر ( در

هـای  شود، كه ميزان آن، تابعی از ماـدار محصـول توليـدی و قيمـت    
انتظاری محصوالت توليد شده ) tpEباشد.( می 

ــت    ــه قيم ــورتی ك ــی در ص ــت حت ــديهی اس ــاری  ب ــای انتظ ه
ــب مناســبی از قيمــت  ــازار هــای تحاــقتوليدكننــدگان، تاري ــه ب يافت

تواند به تنهـايی  ثر سازی تابع هدف فوق نمیدرنظرگرفته شوند، حداك
ماادير بهينه توليد را محاسبه نمايد، چرا كـه توليدكننـدگان محصـول    

هـای مختلـف و   منتخب، در حداكثرسازی اين تابع هدف با محدوديت
 اند. گوناگونی مواجه

های آماری و از آنجا كه در يک بررسی كالن، به لحاظ محدوديت
توليد كشاورزان، امکان درنظرگرفتن جـامع ايـن   متفاوت بودن مايا  

هـا و  ها وجـود نـدارد و از طـرف ديگـر، تفـاوت در ديـدگاه      محدوديت
ــه متفــاوت شــدن فرآينــد تصــميم  ــان، منجــر ب ســازی رفتارهــای آن

گـردد، الزم اسـت بـه يـک تـابع      توليدكنندگان انفرادی با يکديگر می

                                                           
1- Positive mathematical programming  

دها را پوشـش دهـد.   هدف كاليبره دست پيدا كنيم كه بتواند اين كمبو
ــه اول ــردن، مرحل ــاليبره ك ــک در ك ــين ي ــا تبي ــدل ب ــابع هــدف  م ت

ـــود  ــازی س ــدگان حداكثرس ـــدوديت توليدكنن ــا مح ــراه ب ـــای هم ه
 شود:( تعريف می3باشد كه به صورت رابطه )می كاليبراسـيون

(3)    

 







A

tt

tttt

q

qqst

cqtqpEEMax

:
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10  

Aدر رابطه فوق، 

tq   سـال قعـی كشـاورزان در   ماـدار توليـد وا t ،

مادار عددی مثبت بسيار كوچک و     هزينـه فرصـت از دسـت
Aرفته توليد محصول به ميزان يک واحد بيش از مادار 

tq  باشـد.  مـی
(، حداكثر سود انتظاری توليدكنندگان در سـطحی از  3براسا  رابطه )

Aافتد )ليد محصول اتفاق میتو

tq    كه در عمـل، در آن سـطح توليـد )
 كنند. می

كلی، منظور از يک تابع هدف كاليبره، تابع هدفی است كـه  طوربه
ای توضـيح  يابی واقعی توليدكنندگان را به گونـه بتواند مکانيسم بهينه

آمـده   ه بدسـت دهد كه در صورت حداكثرسازی آن، مادار توليد بهينـ 

(tq( برابر با مادار واقعی توليد آنان ،)A

tq    باشـد. بهتـرين راه بـرای )
باشد. ريزی رياضی اثباتی میگيری از برنامهرسيدن به اين هدف، بهره

الف(، هويت  16بر مبنای مطالعات هويت )كاليبراسيون،  رحله دومدر م
بـرای محاسـبه   ( 11( و هکلی و بريتـز ) 23يس و هويت )ب(، پر 17)

از يک تابع هزينه متغيـر درجـه دوم بـه    ضرايب تابع هزينه غيرخطی، 
( استفاده شده است كه به تابع هزينه كل مورد اشـاره  4صورت رابطه )

 گردد. (، اضافه می1در رابطه )
(4) 25.0 ttt eqdqVC   

هـای ضـمنی ناشـی از    ت، هزينـه حاياـ اين تابع هزينه متغيـر، در 
های موجود در شراي  واقعی توليـد، مـازاد بـر كـل هزينـه      محدوديت

دهـد. در صـورت تخمـين صـحيح     آشکار توليد كشاورزان را نشان می
هـای  نمودن آن به كـل هزينـه  در اين تابع و اضافه e و dپارامترهای 

خواهد بـود   ای2(، تابع هدف كاليبره5آشکار توليدكنندگان، تابع هدف )
 كه حداكثرسازی آن، ماادير واقعـی توليـد كشـاورزان را اراگـه خواهـد     

توان، اثر اعمـال سياسـت  نمود. با استفاده از اين تابع هدف واقعی می
اندازی بازارهای آتی محصوالت كشاورزی هايی مختلف و از جمله راه

   را بررسی نمود.
(5)   22

10 5.05.0 tttttt

q

eqdqcqtqpECOFMax  
 

 
ای تخمين زده شوند كه رابطـه  بايد به گونه e و dی اما پارامترها

 ( برقرار باشد.6)
(6)   A

t

A

t

VC

t

t

A

tt cqeqdMC
q

qVC





  

                                                           
2- Calibrated objective function 
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در حايات هزينه نهايی تابع هزينه متغيری كه به منظـور كـاليبره  
های شود، بايد برابر با مجموع هزينهكردن تابع هدف به آن افزوده می

Aليد در سطح آشکار و ضمنی افزودن يک واحد اضافی به تو

tq.باشد 
( در ســطحی از توليــد 5از طرفــی، حــداكثر ماــدار تــابع هــدف )

 ( برقرار باشد.8( و )7افتد كه رابطه )محصول اتفاق می
(7) 

  0



ttt

t

t eqdcqpE
q

COF
 

 
(8)     tt qecdpE   

تـوان بـه صـورت    همچنين كشش عرضه محصول منتخب را می
رات توليد و عرضه اين محصول بـه درصـد تغييـرات بيـان     درصد تغيي

 كرد:
(9) 

 
   

 t
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1  

تـوان  (، مـی 9( در رابطه عکـس كشـش )  10با جايگذاری رابطه )
 نوشت:

(10)  
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های انتظاری شود كه با داشتن ماادير قيمتبنابراين، مشخص می
توليد واقعی توليدكننـدگان   و كشش عرضه محصول منتخب در سطح

توان براسا  در تابع هزينه كل، می cاين محصول و همچنين پارامتر 
را تعيين نمود. با داشتن مادار اين پارامتر،  e(، مادار پارامتر 11رابطه )

 ( قابل تعيين خواهد بود. 8نيز از رابطه ) dمادار پارامتر 
(12)  

t

t

t q

pE
ec 




1
 

ين مادار كشش عرضه محصول مـورد مطالعـه، در   به منظور تخم
 اين پژوهش تابع عرضه زير مورد استفاده قرار گرفته است. 

(13)   
tqtt pEq 


 1

0  

تـوان  (، می5پس از طی مراحل فوق در برآورد پارامترهای رابطه )
رياضی اثباتی مورد نيـاز در ايـن   ريزیدر مرحله سوم، مدل پايه برنامه

 ( تعريف نمود. 14به صورت مدل ) مطالعه را
(14)  

   

   ttt
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tttttt

q
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بـه صـورت يـک متغيـر      (،tC)(، مادار مصـرف  14در مدل پايه )

ــه ــزا در نظرگرفت ــا قيمــت برون ــاطی ب ــه ارتب ــای انتظــاری شــده ك ه
های بـازار سـنتی محصـوالت    توليدكنندگان نداشته و براسا  واقعيت

فروشان شده توس  عمدههای تعيينتكشاورزی در ايران، تابعی از قيم
رود بـا راه باشد. از آنجا كه انتظار میمی (tP)بزرگ محصول منتخب 

واسـطه  اندازی بازار آتی محصوالت كشـاورزی و ورود مسـتايم و بـی   
كننـده،  های مصرفمحصول از دست توليدكنندگان به اين بازار، قيمت

جذب محصوالت از بـازار   برحسب ميزان توانايی و قابليت بازار آتی در
های تعادلی اين بازار قرارخواهند گرفت، سنتی، تحت تاثير سطح قيمت

بررسی تغييرات ميزان مصرف محصول منتخب در ايـن ارتبـا ، مـی   
تواند خالی از لطف نباشد. همچنـين، در ايـن مـدل فـرض شـده كـه       

لذا گردد و بازرگانی خارجی صرفا با هدف تعديل بازار داخلی انجام می
بـه عنـوان تـابعی از مـازاد      ،(tNxخالص صادرات محصول منتخـب ) 
شود. پس از راه اندازی بـازار آتـی   عرضه بازار داخلی در نظرگرفته می

محصوالت كشاورزی و ورود محصـول مـورد مطالعـه بـه ايـن بـازار،       
ـ  15مسلما سود انتظاری توليدكنندگان به صورت رابطه ) ر يثأ( تحـت ت

 قرار خواهد گرفت.
(15)       ttttttttt qpapfEcqtqpEE  1,

2

10 5.0  

باشد كه وارد بازار آتـی  بخشی از كل محصول می tpaدر رابطه فوق، 
نيز قيمت قراردادهای آتی محصول منتخب است كـه   t,tf-1گردد و می

هـای  شـود. قيمـت  داد و ستد مـی  tتعيين شده و در سال  t-1در سال 
طالعـه، بـر   متوس  ساالنه قراردادهای آتـی محصـول بـرنج در ايـن م    

هـای روزانـه   كه برابر با مجمـوع هزينـه   c حسب مادار ثابت  پـارامتر
 انبــارداری،  هـایهزينـه يعنی tبه زمان  t-1انتاال محصول از زمان 

هـای ناـدی از   و براسا  سـطح قيمـت   دردسر كاالبی بـازده و بهـره
 گردد.رابطه زير تعيين می

(16) c

ttt epf 365

11,    

 هـای نـر   مبنـای  بـر  بور ، انبارداری ذكر است، هزينه الزم به
بــور  كــاالی    انبـار و اسـتاندارد مـديريت دفتـر توسـ  شدهاعالم

 بايـد در   روزشـبانه  يـک  در هر كيلوگرم ازای به ريال 5/2 كشاورزی،
 هــایســدرده ســود نــر  معــادل نيــز بهــره نــر . شــود نظــر گرفتــه

 10 بــا  بايـد برابـر   دولتی كشـور،  یهابانک مدتگذاری كوتاهسرمايه
 دردسـر بـی  بـازده  ميـزان  بـا  ارتبا  در همچنين .گرديد درصـد لحاظ

 حجــم  و هـا قيمـت  يکنواخــت  تاريبـا   وضـعيت بـه توجـه بـا كـاال،
 سنتی بازار و ايران كاالی كشاورزی بور  در برنج محصول مبادالت

 اسـت  حصوالتیم برنج از جمله محـصول اينکـه بـه نظر همچنين و
 دوره طــول  در بـوده اسـت بنــابراين   انبـوه عرضه و توليد دارای كه

 پـايين  بسـيار  محصـول  ايـن  احتمـال وقوع كمبود قراردادهـای آتـی،
 نظر گرفت. در صفر با برابر را بازدهی اين مادار توانمی لذا باشد،می

( و بـا توجـه بـه اينکـه مهمتـرين هـدف از       15توجه به رابطـه ) با
باشد، ميـزان  ی آتی، كاهش ريسک بازار كشاورزان میتاسيس بازارها

تـوان بـا حـل    جذب توليدكنندگان محصول منتخب به اين بازار را می
 بينی نمود.( پيش17مدل )
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شـود ورود محصـول بـه    در مدل فوق، اولين محدوديت باعث می
ک قيمت توليدكننـدگان تـا سـطحی    بازار آتی و در نتيجه كاهش ريس

انجام گردد كه مادار تابع هدف كاليبره توليدكنندگان، نسبت به مـدل  
اندازی بـازار  پايه كاهش نيابد. در حايات فرض شده كه به محض راه

ـ  آتی، تصميم ثير أسازی توليدكنندگان در ارتبا  با ميزان توليد تحـت ت
به جای عرضـه در بـازار   گيرد و صرفا بخشی از محصول آنها قرار نمی

 گردد. سنتی، با هدف كاهش ريسک قيمت، در بازار آتی عرضه می
ها در بـازار  اما مسلما سود توليدكنندگان نيز در نتيجه مشاركت آن

شـود، آخـرين   گونه كه مالحظـه مـی  آتی تغيير خواهد نمود. لذا همان
معادلـه در مـدل فـوق، ماــدار سـود كـل توليدكننـدگان را از فــرو        

 نمايد. محصول در هر دو بازار آتی و سنتی محاسبه می
گونه كه قبال اشاره گرديد، مصـرف كننـدگان   عالوه بر اين، همان

ها در بازار آتی نيز سطح مصرف خود را بر مبنای ميانگين وزنی قيمت
كنند. تغييرات انجام گرفته در رابطه مصرف در و بازار سنتی تعيين می

است. اما از آنجا كـه انتظـار مـی   گرفتهل انجام( به همين دلي17مدل )
گيری توليدكنندگان نيز پس از ورود به بازار آتـی و  رود، فرآيند تصميم

داد و ستد در اين بازار، تحت تاثير قرار گيرد، الزم اسـت تـابع هـدف    
كاليبره شده آنان به نحو زير تغيير داده شود. با در نظر گـرفتن رابطـه   

كاران مـورد مطالعـه   ع هدف، مسلما مادار توليد برنج( به عنوان تاب18)
 اندازی بازار آتی متفاوت خواهد بود.با ماادير قبل از راه

(18)   

  ttttttt

tttt

q

qpapfEeqdq

cqtqpECOFMax





1,

2

2

101

5.0

5.0  

 

 نتایج و بحث

به منظور سنجش ميزان استابال از بازارهای آتی نتايج حاصـل از  
ماادير محاسبه ، 1سازی بازار سنتی و آتی اراگه شده است. جدول شبيه

رياضـی   ريـزی شده پارامترهای مورد نياز برای حل مدل پايـه برنامـه  
 دهد.( را برای برنج مرغوب نشان می14اثباتی )

پارامترهای تخمـين زده شـده تـابع     cو 0 ،1، زيردر جدول 
دهند. همچنـين  ( را برای محصول منتخب نشان می1هزينه محدب )

d  وe    ماادير محاسبه شده برای پارامترهايی تابع هزينه متغيـر درجـه
 رياضی اثباتی بايد به تـابع هزينـه  ريزیباشند كه در برنامه( می4دوم )

نيز تخمين پارامترهای تـابع مصـرف    1و  0(. 5كل اضافه گردد )

 

 ترهای مورد نیاز جهت حل مدل پایهپارام -1جدول 
Table 1- Parameters needed to solve the basic model 

0  
1  c 0  1  d e 

 

1630405 -189289.7 0.000318 104826.277 -0.350959 -91.988036 0.0005408 
ج مرغوببرن  

Quality rice 
 های تحايقمأخذ: يافته

Source: Research findings 
 

به كمـک ماـادير اراگـه     نمايند.( را اراگه می14مورد نياز در مدل )
ريـزی ( را كـه مـدل پايـه برنامـه    14توان، مدل )می 1شده در جدول 

، 2سازی شراي  بازار سنتی حل نمود. جدول رياضی اثباتی جهت شبيه
 دهد.ايج حاصل از حل اين مدل را نشان مینت

( 14مشخص است، حل مـدل كـاليبره )   2همانگونه كه در جدول 
برای محصول برنج، ماادير متوسـ  واقعـی توليـد، مصـرف، خـالص      
صادرات و سود كل توليدكنندگان اين محصول را درشهرستان سـاری  

اندازی بازار دهند. به عبارت بهتر، اين مدل شراي  قبل از راه نشان می
 سازی نموده است.آتی را شبيه

از آنجا كه مهمترين هدف راه اندازی بازار آتـی، پوشـش ريسـک    
توان با حداقل سازی واريـانس سـود   باشد، میقيمت توليدكنندگان می

توليدكنندگان مشرو  به كوچکتر نشدن مادار تابع هدف مدل پايـه از  
انـدازی بـازار آتـی را نيـز      مادار حداكثر شده قبلی، شراي  پـس از راه 

سازی نمود. طبق توضيحات اراگه شده در قسمت رو  تحايـق،  شبيه
( اين امکان را برای ما فراهم خواهد آورد. اما بايد توجـه  17حل مدل )

داشت كه در حل اين مدل، فرض بـر ايـن بـوده كـه بـه محـض راه       
يزان توليـد  سازی توليدكنندگان در ارتبا  با ماندازی بازار آتی، تصميم

ثير قرار نگرفته و صرفا بخشی از محصول آنها به جای عرضه أتحت ت
در بازار سنتی، با هدف كاهش ريسک قيمت، در بازار آتی عرضه مـی 
گردد. از آنجا كه اين فرض در شراي  عملی فرض صحيحی نبـوده و  

گيری توليدكنندگان نيز پـس از ورود بـه   رود، فرآيند تصميمانتظار می
آتی و داد و ستد در اين بازار، تحت تاثير قرار گيرد، الزم است كه  بازار
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( را به عنوان تابع هدف در مدل فوق الذكر مورد توجه قـرار  18رابطه )
هـای انتاـال روزانـه    داد. همچنين الزم به ذكر است كـه كـل هزينـه   

های آتـی الزم اسـت، برابـر    سازی قيمتمحصول برنج كه برای شبيه

نتايج حاصل  3سازی لحاظ گرديد. جدول ه و در شبيهمحاسب 0953/0
اندازی بازار آتـی را در چـارچوب مـدل    سازی شراي  بعد از راهاز شبيه
 رياضی اثباتی در بردارد.ريزیبرنامه

 
 سازی شرایط بازار سنتی نتایج حاصل از شبیه -2جدول 

 ریزی ریاضی اثباتی()مدل پایه برنامه

Table 2- The results of the simulation traditional market 
(Basic Model of Positive Mathematical Programming) 

 
 سود

Profit 
)  (million Rial  

 صادرات خالص
Net export (tonne)  

  

 مصرف
Consumption 

(tonne)   

 تولید 
Production 

(tonne)  

 

 
+83.7928*10 +51.1663*10 

024074.39 
 رنج مرغوبب 10*51.4071+

Quality rice 

 های تحايقمأخذ: يافته
Source: Research findings 

 
 اندازی بازار آتیسازی شرایط پس از راهنتایج حاصل از شبیه -3جدول 

Table 3-The results of the simulation after the launch of the futures market 

 مشارکت کنندگان 

Contributors  (%)  

 ود س
Profit 

 (million Rial) 
 

 خالص صادرات
Net exports (tonne)  

 مصرف
Consumption 

(tonne)  

 

 تولید 
Production 

(tonne)  

44 +83.7958*10 +51.1729*10 26199.05 
+51.4349* 10 

 

 برنج مرغوب
Quality rice 

 های تحايقمأخذ: يافته
Source: Research findings 

 

شخص است، براسا  نتايج حاصل از م 3همانگونه كه در جدول 
انـدازی بـازار آتـی    رود كـه پـس از راه  سـازی، انتظـار مـی   اين شـبيه 

كاران، محصـول توليـدی   درصد از كل برنج 44محصوالت كشاورزی، 
خود را با استفاده از قراردادهای آتی به فرو  برسانند. عالوه بـر ايـن   

انـدازی بـازار آتـی    دهد كه راهنشان می 3ماايسه اين جدول با جدول 
موجب افزايش ميزان توليد، مصرف و همچنين سود حاصـل از توليـد   

 9/1محصول برنج مرغوب خواهد گرديـد. ميـزان رشـد توليـد حـدود      
درصد بوده است. اين نتيجه حاكی از آن است كه بـازار آتـی توانسـته    

ثر ؤكاران به ايـن بـازار مـ   است با كاهش ريسک قيمت در جذب برنج
تر مديريت ريسک احسا  شود. بنابراين عنوان ابزار مطمئنهباشد و ب

كـاران محصـول   با كمک به رفع نوسانات قيمتی، عالوه بر اينکه برنج
كننـد،  خود را به جای عرضه در بازار سنتی، در بازار آتـی عرضـه مـی   

 دهند.ميزان توليد خود را نيز افزايش می
به ميـزان توليـد   درصد، رشدی بيشتر نسبت  8/8مادار مصرف با 

داشته است. فرض بر اين است قيمت مصـرف كننـده در بـازار آتـی،     
ـ   برحسب ميزان توانايی در جذب محصول از بـازار سـنتی   ثير أتحـت ت

سطح قيمت های تعادلی اين بازار قرار خواهد گرفت. بنابراين افزايش 

هـا بـرای   باشـد كـه سـطح قيمـت    در مادار مصرف بيانگر اين امر می
ده در اين بازار نسبت به بازار سنتی مناسب و متعـادل مـی  كننمصرف

مند به مصرف از طريق اين بـازار مـی  باشد و مصرف كنندگان عالقه
 گردند.

درصـد داشـته    6/5ميزان خالص صادرات رشـد افزايشـی معـادل    
تواند موجب رشد و شـکوفايی بـازار   است. به اين معنا كه بازار آتی می

سازی بيشتر شود. اما در ارتبا  با رشـد كمتـر   ساز تجاریبرنج و زمينه
ميزان خالص صادرات نسبت به مادار رشد مصرف بايد توجـه داشـت   
كه فرض بر اين است كه بازرگانی خارجی صرفا باهدف تعـديل بـازار   
داخلی انجام گرفته و بنابراين خالص صادرات، تـابعی از مـازاد عرضـه    

بـاالی ايـن محصـول در سـبد     باشد. با توجه به سـهم  بازار داخلی می
غذايی ايرانيان و همچنين رشد بيشتر مادار مصرف نسـبت بـه توليـد    

 آن، رشد كمتر ميزان خالص صادرات كامال قابل انتظار است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه

انـدازی يـک   كاران برای راهدر مطالعه حاضر، ميزان استابال برنج
وجـه قرارگرفتـه اسـت. در    بازار آتی موفق برای محصول برنج مـورد ت 

اندازی بازار آتی يعنی شراي  بازار سنتی اولين مرحله شراي  قبل از راه
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سازی شد و ماادير متوس  واقعی توليـد، مصـرف،   محصول برنج شبيه
خالص صادرات و سود كل توليدكنندگان اين محصـول در شهرسـتان   
اي  ساری برآورد گرديد. پس از آن با هدف كاهش ريسک قيمت، شـر 

سازی گرديـد. نتـايج نشـان داد كـه در     اندازی بازار آتی شبيهبعد از راه
كننـدگان بـازار   حدود نيمی از توليدكنندگان محصول برنج از مشاركت

شمار خواهند آمد و محصول خود را بـه جـای عرضـه در بـازار     آتی به
انـدازی بـازار آتـی    كننـد. همچنـين راه  سنتی، در بازار آتی عرضه مـی 

رشد توليـد، ميـزان مصـرف، ميـزان خـالص صـادرات و سـود        موجب 
گردد، سازمان بـور  كـاال   شود. لذا پيشنهاد میمشاركت كنندگان می

قراردادی  هایشراي  قراردادها را تضمين كند و همچنين در توافانامه
شرايطی را فراهم آورد كه عالوه بر توليدكنندگان، برای خريداران نيـز  

انـدازی بازارهـای   روری است كه در خصـوص راه ايجاد انگيزه كند. ض

سـازی  آتی و واگذاری فرايند كار به بور  كاالی كشـاورزی فرهنـگ  
 قابـل  اغلـب  شود،می دريافت رسمی هایشبکه از كه شود. اطالعاتی
رسانی از اين طريـق مـی  باشد. بدين جهت آگاهیتر میاعتماد و مفيد
ای ترويجی جهـت آشـنايی   هثری باشد. همچنين كال ؤتواند ابزار م

ريزی گردد. بـا توجـه بـه    با منافع حاصل از ورود به اين بازارها برنامه
افزايش ميـزان خـالص صـادرات از طريـق بـازار آتـی، يـک محـي          

تواند ايجاد انگيزه اقتصادی مناسب برای توليدكنندگان بزرگ برنج می
نين پيشـنهاد  تر عمل كنند. همچالملی فعالكند تا بتوانند در سطح بين

گذاری خصوصی و دولتی برای ايجاد بازار آتـی در  گردد كه سرمايهمی
صـورت موفايـت   بزرگترين مناطق توليدكننده برنج صورت گيرد و در 

 .اندازی شودكننده برنج نيز راهدر ساير مناطق توليد
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Introduction: Agricultural products market in Iran is facing structural problems with non-competitive and 

inefficient conditions for trade of agricultural products, which leads to high price fluctuations for these products. 
Future markets as one of the risk sharing strategies would shift price risk to brokers and intermediaries. So, 
future markets are considered as one of the best tools for reducing agricultural risk. Designing and implementing 
future contracts is time-consuming and costly. Therefore, in order to succeed in setting up such contracts, it is 
essential to pay attention to several main issues consisting selecting the correct commodity for exchange, 
determining the optimal specification of the future contracts of agricultural products, and the way of decision 
making and preferences of market participants. 

Materials and Methods: Despite the precise design of future contracts, future markets may fail after 
commencing due to lack of access for farmers, to use these tools. The purpose of this study is to predict future 
market acceptance by rice farmers in Sari.  

To achieve this goal, the positive Mathematical Programming Model (PMP) is used in the simulation of the 
traditional and future market within the framework of the GAMS software. All required data were derived from 
statistics provided by the Ministry of Agriculture and Statistical Center of Iran during 2000 to 2015. The 
objective function of the model was a calibrated objective function which maximizes the actual quantities of 
farmers' production. But it should be noted that in solving this model, it was assumed that when the future 
market is launched the decision of the producers regarding the amount of production is not affected and only a 
part of their product will be offered in the future market, rather than in the traditional market, with the aim of 
reducing the price risk. Since this assumption does not validate   in the actual operating conditions and it is 
expected that the producers' decision-making process would also be affected after entering the futures market 
and trading in this market.  

Results and Discussion: The results of simulation of the traditional market showed that the real average of 
the production, consumption, and net exports respectively were about 1.1663*10+5, 24074.390 and 1.4071*10+5 
tone and the total profit of the producers of these products was about 3.7928*10+8 million Rials..  

Based on the results of simulation of future market, the real average of the production, Consumption and Net 
exports equals about 1.4349*10+5, 26199.05 and 1.1729*10+5 tone respectively and the total profit of the 
producers of these products is about 3.7958*10+8 million Rials. Thus it is expected that after commencing future 
market for agricultural products, 44% of all rice farmers would sell their product using future contracts.  

Therefore producers' decisions are not affected by the level of production and only a part of their product 
would be offered in the future market instead of the traditional market with the aim of reducing the price risk. In 
addition to comparing this market to the traditional market, the launch of the future market will increase the 
production, consumption and net exports about 1.9, 8.8 and 5.6 percent respectively. 

Conclusion: Due to the strategic condition of the rice product and the suitability of this product to enter the 
future market, it should be noted that in the process of optimal design of future contracts, without paying 
attention to all dimensions for launching the upcoming market, this market will not be successful. Therefore, in 
this study determination of the amount of participation by rice farmers before launching a successful future 
market for rice crops has been considered. The first stage were simulating conditions before the launch of the 
future market, named traditional market conditions of rice, and the average real values of production, 
consumption, net exports and total profit of the producers of this product were estimated in Sari city. 
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Subsequently, with the goal of reducing the price risk, the conditions after launch of the future market were 
simulated that represent about half of rice producers will be participanting in the upcoming market. Base on the 
results of this study, it is suggested that the launch of futures markets and transfering process to the Agricultural 
Commodity Exchange would need cultural and extension courses to understand the benefits of entering this 
market. 
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