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  مقدمه
طبیعی،  هايدر این فعالیت انواع خطر. است خطرپذیريکشاورزي فعالیتی سرشار از 

پذیري را  تا فضاي شکننده و آسیب دده میدست هم  به تصادي و انسانی دستاجتماعی، اق
درآمد خواهد شد  ازکشاورزان  یاطمینان بیاین فضا منجر به  .براي کشاورزان به وجود آورد

 موردتصمیم در  گزینشبنابراین کشاورزان در محیط و شرایطی مجبور به ). 1967 ،ري(
. داناطمینان  بیکرد محصوالت  ها و عمل قیمت بهند که اع و تولید محصوالت تخصیص مناب

نتایج این و  ؛گذارد تولیدکنندگان تاثیر می هاي تصمیم برکرد،  قیمت و عمل ازاطمینان نبود 
منابع خطرپذیري در بخش . گیري در شرایط اطمینان تفاوت دارد گیري با نتایج تصمیم تصمیم

تولید، خطرپذیري بازار یا خطرپذیري قیمتی، خطرپذیري  )ریسک( يکشاورزي به خطرپذیر
  ). 1390میرزاپور، (شود  مالی، خطرپذیري نهادي و انسانی تقسیم می

و کاهش اثرهاي خطرپذیري وجود  مهار برايهایی  ن است که چه روشایاساسی  پرسش
توانند چه  ا میه و دولت است، هاي مدیریت خطرپذیري کدام روش ،به عبارت بهتر .دارد

کشاورزان از ابزارهاي مختلف . برگزینندکاهش اثرهاي منفی خطرپذیري براي هایی  سیاست
کنند، گرچه  تغییر توزیع احتمالی نتایج نهایی فعالیت خود استفاده می برايمدیریت خطرپذیري 

توجه به اصول علمی مدیریت خطرپذیري و ناخواسته و براساس  یاین عمل ممکن است ب
مدیریت خطرپذیري به کار  برايهایی که کشاورزان  از روش). 1990 ،فیشر( دباشربه تج
تنوع در محصوالت تولیدي،  مانندخطرپذیري  ي هاي کاهنده گیرند، استفاده از روش می

ها و فروش محصول به صورت  منابع اعتباري متناسب با نیازهاي مالی فعالیت ي تخصیص بهینه
است که باعث کاهش خطرپذیري تغییرات  3ا اختیار خریدوفروشی 2یندهداد آر، قرا1سلف

تر کشورهاي درحال   ن کشاورزان در بیشزیان داددرآمدهاي کشتزار و  یثبات بی. شود قیمت می
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هاي مدیریت خطرپذیري قابل کنترل  هایی که از روش خطرو  مهارناشدنیدلیل عوامل  هتوسعه ب
هاي  پرداخت مانندهایی  هاي این کشورها وارد کرده است تا برنامه ی را بر دولتست، فشارهایین

محصول کشاورزي و بازار  ي هاي تضمینی، خریدهاي اعتباري، بیمه جبرانی، تعیین قیمت
فارتان،  و هس(ثبات درآمدهاي کشاورزان تهیه و تدوین نمایند  برايکاالهاي کشاورزي را 

ها و  خطربا  رویاروییکارهاي مختلفی براي  ها راه با توجه به مشکالت موجود، دولت). 1994
سقف قیمت، کف قیمت، قیمت (هاي قیمتی  جمله سیاست از ،قیمت داده اند هاي نوسان

بازار . کاالي کشاورزي) بورس(و بازار ) پرداخت یارانه(هاي حمایتی  ، سیاست)تضمینی و غیره
محصول کشاورزي است  دادوستد براياز ابزارهاي مدیریتی دولت  کاالي کشاورزي یکی

  ).1390 میرزاپور،(
کارهاي  و راه ،با توجه به ماهیت بخش کشاورزي و وجود خطرپذیري قیمتی در این بخش

. دمبارزه با خطرپذیري قیمتی، بازار کاال به عنوان ابزار مدیریت خطرپذیري قیمت مطرح ش
اندازي شرکت بازار  از راه. قیمت است وخیزهاي افتاصلی بازار کاال، کنترل  هاي یکی از هدف
ها بازار  در این سال که رسد به نظر میاما گذرد؛  پنج سال می) 1386در سال (کاالي ایران 

که از یک بازار  چه آنو  ،به دست نیاورده است کاالي ایران جایگاه خود را در بخش کشاورزي
 روي نداده استرود، در مورد تاالر کشاورزي شرکت بازار کاالي ایران  میانتظار کاالي پویا 

 ماننددر حال حاضر در بازار کاالي ایران، کاالهاي کشاورزي مختلفی ). 1390اودارباشی، (
شود؛ اما سهم این  زعفران خریدوفروش میو غالت، بقوالت، انواع کنجاله و کنستانتره، 

ها بخش کشاورزي کشور بسیار ناچیز است؛  ها نسبت به کل حجم خریدوفروش خریدوفروش
 1.4تنها  1390تا آذر  1386که طبق آمار رسمی شرکت بازار کاالي ایران، از مهر ي طور به

با توجه به اهمیت . میلیون تن محصول کشاورزي در بازار کاالي ایران خریدوفروش شده است
نقش مهمی که بازار کاال در تعیین و کشف واقعی قیمت  وبازار کاال در اقتصاد کشور، 

مد در آي بازار کاال مبنی بر ایجاد بازاري کار و با توجه به اهداف تعیین شده ،محصوالت دارد
سطح کشور، انتظار بر این است که بازار کاالي ایران، مرجع تعیین قیمت محصوالت و مرکز 
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ها و مقدار  اما حجم خریدوفروش. شدها اصلی کشاورزي کشور با اصلی خریدوفروش
ها در سطح کشور بسیار اندك  ها محصوالت نسبت به کل حجم خریدوفروش خریدوفروش

). 1390گزارش بازار کاالي ایران، (کرد بازار کاالي ایران دارد  نشان از ضعف در عمل واست، 
وش شده در بازار شود عوامل موثر بر تعیین قیمت کاالهاي خریدوفر در این مطالعه سعی می

ها کشاورزي  تا علت رکود بازار کاالي ایران در تاالر خریدوفروش ،کاالي ایران شناسایی شود
هاي  در حقیقت با رونق یافتن بازار کاالي ایران و کشف واقعی و شفاف قیمت. روشن شود

کنندگان و تقاضاکنندگان محصوالت کشاورزي بر اساس  محصوالت کشاورزي، عرضه
  .ندگزین برمیي واقعی تصمیمات خود را ها قیمت

و اثرهاي ایجاد بازار کاال را بر اقتصاد آفریقا بررسی  ها هدف) 2010(رشید و همکاران 
هایی که با ایجاد بازار کاال براي اقتصاد  ها و چالش در این مطالعه شرایط، موفقیت. اند کرده

ایجاد و که براي موفقیت بازار کاال هایی  شرط پیش. آید، بررسی شده است وجود می هآفریقا ب
بود  کم شامل بازار غالت در آفریقا الزامی است ي در زمینه ویژه به آمدبازار کاالیی کار

هاي  و محدودیت حمایت ،نظم ، نبود فضاي قانونمند و بایهاي فیزیکی و ارتباط زیرساخت
در مورد  برد راهبهترین به انتخاب  ANPکارگیري  با به) 2010(وو و همکاران . سیاستی است

و طراحی یک چارچوب  ANPکارگیري روش  با به آنان. اند پرداخته 1بازاریابی بهینه
 یبه بررس) 2009(سل یس. را برگزیدندبازاریابی  برد راهی بهترین ی گیري پنج مرحله تصمیم

 یوواساقتصاد کر برویژه بخش کشاورزي و اثرهاي آن  ارتباط و الزام وجود بازار کاال به
ریت یاستفاده از مد. اشاره کرده است یجاد بازار در کروواسیا هاي سودمنديپرداخته و به 

ش نقدینگی بازار، یناخواسته، افزا وخیزهاي افتري از یگ پیشمت و یت قی، تثبخطر
. شده است اشاره  ي است که به آنعرضه و تقاضا از موارد يکاالها، برابر ياستانداردساز

به تعیین اولویت ) ANP(ی ی کارگیري فرآیند تحلیل شبکه با به) 1389(سعیدي و نجفی 
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معیارها و زیرمعیارهایی . اند  نشینان پرداخته دهی جنگل خروج دام از جنگل و سامان
و به کمک ، نشین در قالب یک مدل تدوین داران جنگل براي تعیین اولویت دام) ها شاخص(

، به ارزیابی معیارها و )ANP(ی ی آیند تحلیل شبکهکارگیري فر سازي گروهی و با به تصمیم
داري به عنوان  نتایج نشان داد که جمعیت دام، جمعیت آبادي و دام. زیرمعیارها پرداخته شد
شاهنوشی و همکاران  .دارد ي برترها در تعیین گزینهرا ن اهمیت یتر منبع درآمد خانوار بیش

نامه و مصاحبه با کارگزاران  ها با تکمیل پرسش آن. کردند بررسیرا بازار کاالي ایران ) 1384(
بررسی را علل رکود و مشکالت بازار کاال ، و فعاالن بازار کاالي کشاورزي، وضعیت بازار

 نبود(فرهنگی  ي  زمینه نبودنتایج نشان داد که . ندپیشنهاد کردکارهایی متناسب  و راهکردند 
هاي الزم براي فعالیت بازار نوین کاالي  زیرساخت نبودو ) ن بازاراویژه مخاطب هردم بمشناخت 

در  خریدوفروشاصلی شکاف میان عرضه و تقاضاي محصول مورد  هاي تعلاز کشاورزي 
اثرهاي ) 1382(صباغ کرمانی و حسینی . این بازار است یرونق بیو  ،بازار کاالي کشاورزي

نخست به چارچوب  آنان. دبازار کاالیی بر اقتصاد و بخش کشاورزي ایران را تحلیل نمودن
هاي تخصصی کاال بر اقتصاد  تاثیر بازار و، کردنداشاره  یندهنظري بازار کاال و قراردادهاي آ

هاي  بازار ي اندازي و توسعه به طور کلی، براي راه پژوهشگران .را بررسی کردندکشور 
و بهبود اصلی اصالح ساختار اقتصاد، رشد بخش کشاورزي  برتريتخصصی در ایران، سه 

هاي کشف شده و عوامل موثر  قیمت موردی در ی مطالعهتا کنون . اند توان صادراتی را برشمرده
که مطالعات خارجی بر اهمیت بازار کاالي  صورت نگرفته است، در حالیدر کشور بر آن 

این مطالعه در پی تجزیه و تحلیل عوامل . کشاورزي و اثرهاي آن بر اقتصاد جامعه اشاره دارند
  . هاي کشف شده در بازار کاالي ایران در بخش کشاورزي است موثر بر قیمت
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  روش تحقیق
 فنی از ی که زیر شاخه) ANP(کارگیري الگوي تحلیل فرآیند شبکه  در این مطالعه با به

است، به بررسی و تحلیل عوامل موثر بر تعیین قیمت ) MCDM( 1گیري چندمعیاره تصمیم
براي این منظور نخست . شود شده در بازار کاال پرداخته می روشخریدوفکاالهاي کشاورزي 

 کارگیري الگو تجزیه و تحلیل سپس بهو آوري،  نامه جمع کارگیري پرسش با بهالزم اطالعات 
  .شد

گیري با  ها براي تصمیم یکی از کارآمدترین تکنیک) ANP( یی فرآیند تحلیل شبکه
و به  1982ر توسط توماس ال ساعتی در سال ین بانخستمعیارهاي چندگانه است که براي 

ی، فرآیند تحلیل ی فرآیند تحلیل شبکه. مطرح شد AHPروش  ي یافته عنوان حالت توسعه
جایگزینی شبکه به  ي گیري چندمعیاره به وسیله سلسله مراتبی را به عنوان یک ابزار تصمیم

در حالت استقالل  AHPش از رو که ساعتی پیشنهاد کرد. بخشد جاي سلسله مراتب بهبود می
ها یا معیارها وابستگی  لی که میان گزینهینیز براي حل مسا ANPها و از روش  میان گزینه

در حقیقت هدف اصلی این فرآیند تعیین تاثیر کلی تمام عوامل در . وجود دارد، استفاده شود
ند تحلیل اخیر از فرآی يها در سال). 2008داگویرن و همکاران، (رویارویی با هم است 

هاي مختلف اقتصادي،  گیري در زمینه ي تصمیم ل پیچیدهیی براي حل بسیاري از مسای شبکه
کاربرد این روش  ي مطالعات خارجی در زمینه ي از جمله. اجتماعی و صنفی استفاده شده است

، لی و )2010(، سیپاهی و تیمور )2010(، هو )2011(توان به مطالعات داس و چاکرابورتی  می
توان به کریمیان و حاله  و از مطالعات داخلی می ،)2009(، آسان و سویر )2009(کاران هم

  .اشاره کرد) 1389(و نجفی ) 1389(
گام اول ایجاد مدل و . )2005، 1980ساعتی، (داراي چهار گام اصلی است  ANPفرآیند 

یک سیستم  و به ازگو،ب زوشنیسازي، مساله باید به  مدل ي در مرحله .است تدوین مساله
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 ،گیري گیري، معیارهاي تصمیم در این مرحله هدف تصمیم. یک شبکه تجزیه شود مانندمنطقی 
گیرنده  افراد تصمیم هاينظر اتوان ب این ساختار را می. شود هاي ممکن مشخص می و گزینه

سویه  ها وجود دارد خطی و یک ی که میان هدف، معیارها و گزینهی رابطه AHPدر . ایجاد کرد
کورتیال و (گذارند  دیگر تاثیر نمی و معیارها نیز بر یک ،گذارد گزینه بر معیار تاثیر نمی. ستا

 ي نماید که روابط پیچیده ، این امکان را فراهم میANPیی  ساختار باز شبکه). 2000همکاران، 
یی داده شده  مدل شبکه. سازي نماید هاي مختلف تصمیم و معیارها را مدل داخلی میان سطح

 1یی زیرشبکه ANP، که به )1شکل ( سطح تشکیل شده است 3در این مطالعه از ترکیب 
  .معروف است

در سطح دوم، زیرمعیارها ) ها بخش(در سطح اول، معیارها ) تعیین و کشف قیمت(هدف 
 اداناست(چند متخصص براي طراحی این الگو نخست به . در سطح سوم قرار دارد) متغیرها(

در ارتباط با عوامل موثر بر تعیین و  نامه و سپس با تدوین پرسش ،ردیدمراجعه گ )دانشگاه
معیارها و  سرانجام .کشف قیمت محصوالت کشاورزي از کارگزاران نظرسنجی گردید

  .ها تفکیک گردید کارگیري نتایج نظرسنجی زیرمعیارها با به
  
  
  

                                                                                                                                             
1 Sub-Network 
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بازار  ن قیمت کاالهاي کشاورزيطراحی شده براي تعیی یی شبکهمدل ). 1(نگاره 
  کاالي ایران

در این مرحله . است بردارهاي اولویت ي و محاسبه دوتایی هاي هگام دوم ماتریس مقایس
آوردن اهمیت نسبی هر کدام از عوامل و  دسته براي ب دوتایی هاي همقایس یی از مجموعه

باطات درونی میان عناصر اگر ارت. شود معیارهایی که در انتخاب هدف موثر است، انجام می
  . استفاده نمود دوتایی هاي هیک جزء وجود داشته باشد، باید از مقایس

  
                     



  213 ...بازارکرد  نقش و عمل                                                                                     
    

 
  دوتایی ي براي مقایسه برتريهاي  اندازه). 1(جدول 

 يعدد مقدار )تیاهم مورد در قضاوت( ها برتري

 1 )کسانی تیاهم( کسانی برتري

 2 ارجح یکم تا کسانی) تیاهم( برتري

 3 )تر مهم یکم( برتر یکم

 4  ادیز) تیاهم( برتري تا برتر یکم

 5 )ادیز تیاهم( ادیز برتري

 6  ادیز یلیخ تا ادیز) تیاهم( برتري

 7 )ادیز یلیخ تیاهم( ادیز یلیخ برتري

 8 مطلق تا ادیز یلیخ) تیاهم( برتري

 9 )تر مهم کامال( مطلق برتري

  )1385(قدسی پور : مأخذ
  

 1شود که در آن امتیاز  مشخص می 9تا  1ي مقیاس  هاي اهمیت نسبی به وسیله اندازه
حاکی از اهمیت مطلق یک عامل  9گر اهمیت برابر دو عامل است، در حالی که امتیاز  نشان

هاي متقابل نیز  اندازه). 1جدول (است ) عنصر ستون(در مقایسه با عامل دیگر ) عنصر سطر(
 ي دهنده نشان aij=1/aji )aijشود، به این صورت که  س در نظر گرفته میمعکو ي براي مقایسه

این نوع مقایسه مطابق با روش پیشنهادي ساعتی است ). استام  jام بر عنصر  iاهمیت عنصر 
 ).1996، ساعتی(

 ،گیرد در چارچوب یک ماتریس صورت می AHPمانند روش  ANPهاي دوتایی در  مقایسه
به عنوان برآوردي از اهمیت نسبی عوامل یا  wزیر یک بردار اولویت موضعی  ي معادله باو 

  : شود عناصر مقایسه شده محاسبه می
)1( AW=λmaxW 



   1391/ 2شماره ي / 6 جلد/اقتصاد کشاورزي   214
  
 

A و  دوتایی ي ماتریس مقایسهw ها و  بردار وزنλmax ترین بردار وزن ماتریس  بزرگA 
براي تعیین  .هاي مقایسه دوتایی محاسبه شود بردارهاي اولویت باید براي تمامی ماتریس. است
را محاسبه  (C.R) 1ها نرخ سازگاري ها باید براي هر یک از ماتریس ي سازگاري مقایسه اندازه

آذر و (شود  می فتهذیرسازگار پ يها ها به عنوان مقایسه باشد، مقایسه ≥0.1C.Rاگر . کرد
. کند بازنگريهاي خود  گیرنده در قضاوت بهتر است تصمیم اگر نه، )1381زاده،  رجب

  : آید به دست می زیر ي نرخ سازگاري یک ماتریس مقایسه از رابطه ي محاسبه
)2(  C.R= CI/RI 

اف از ي انحر اندازه ،آید دست می زیر به ي از رابطهکه  (CI)که در آن، شاخص سازگاري 
  :دهد سازگاري را نشان می

)3( CI= λmax-n/n-1 
λmax ماتریس مقایسه و  ي ترین مقدار ویژه بزرگ n دوتایی است ي طول ماتریس مقایسه .

)RI (تصادفی ي  هاي تولید شده شاخص سازگاري تصادفی یا همان شاخص میانگین وزن
از جدول زیر استخراج ) n×n(مقدار این شاخص بر اساس ابعاد ماتریس مقایسه  .است

  . شود می
  

 )ها هتعداد کل مشاهد N(شاخص سازگاري تصادفی ). 2(جدول 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

1.49 1.45 1.41 1.32 1.24 1.12 0.9 0.58 0 0 R.I 

  )1385(پور  قدسی: مأخذ
  

دارانه، از  هاي دوتایی براي پرهیز از هرگونه نگرش جانب در تشکیل ماتریس مقایسه
هاي  ها و قضاوت نگرش آوردنچندین شیوه براي . شود گیري گروهی استفاده می میمتص

                                                                                                                                             
1 Consistency Rate 
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نشان دادند ) 1996(ساعتی و اکزل . هاي دوتایی وجود دارد اعضاي گروه در ماتریس مقایسه
میانگین هندسی به این . هاي فردي است که بهترین روش استفاده از میانگین هندسی قضاوت

کند، از نظر ریاضی  هاي دوتایی حفظ می دن را در ماتریس مقایسهدلیل که خاصیت معکوس بو
aijکه د شوفرض اگر . ستا ها بهترین میانگین براي آن

(k) مربوط به شخص  ي مؤلفهk  ام براي
ساعتی، ( گردد باشد، میانگین هندسی به صورت زیر محاسبه می jنسبت به  iعامل  ي مقایسه
2006.(  

)4( 

 
  .باشد داشتهاهمیت یکسانی  ي باال براي زمانی است که نظر اعضاي گروه درجه ي معادله

 ي مفهوم سوپرماتریس شبیه به فرآیند زنجیره. است گام سوم تشکیل سوپر ماتریس
ز ثر ااکه متنظامی نهایی در  برتريبه دست آوردن  براي). 1996، ساعتی(مارکوف است 

هاي ماتریس وارد  وابستگی درونی است، بردارهاي اولویت موضعی به تناسب در ستون
بنابراین یک سوپرماتریس عمال یک . شود شناخته می ”سوپر ماتریس“س این ماتری .شود می

در ) جزء یا دسته(گر ارتباط میان دو گره  بندي شده است که هر بخش آن بیان ماتریس بخش
  ).1999سارکیس، مید و (یک سیستم است 

 mNداراي  Nهر جزء  ،باشد CN, (N= 1,…n)گیري  اجزاي یک سیستم تصمیم اگر
بردارهاي اولویت محلی . شود میداده ان نش eN1,eN2,…,eNnNاست که به صورت 

بندي و بر مبناي تاثیري که یک جزء بر خودش یا دیگري دارد،  در گام دوم دستهآمده  دست هب
شکل استاندارد یک سوپرماتریس در زیر نشان داده . شود در نقاط مناسب ماتریس قرار داده می

 .شده است
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  استاندارد یک سوپرماتریس شکل ).2(ي  نگاره

سه  ياي یک ساختار فرآیند شبکهسوپرماتریس تشکیل شده بر در این پژوهش ،براي نمونه
  :نشان داده شده است به صورت زیر است 3سطحی که در شکل 

Wn=  

تاثیر معیارها بر  ي دهنده نشان W23 تاثیر هدف بر معیار، ماتریس ي نشان دهنده W21بردار 
که  ،دهد صفر، بی تاثیر بودن عنصر مربوط را نشان می. ماتریس واحد است I زیرمعیارها و

. دگزین شو صورت وجود ارتباط درونی عناصر در یک جزء یا میان دو جزء جاي در تواند می
 .ستا  نشان داده شده W22هاي درونی معیارها نیز با  وابستگی

ها در سه مرحله  هاي مربوط به سوپرماتریس یی، محاسبه هاي فرآیند تحلیل شبکه در مدل
هاي دوتایی به ماتریسی  زن محاسبه شده براي تمام مقایسههاي و نخست اندازه. گیرد انجام می

بعد سوپرماتریس  ي در مرحله. شود نام دارد، وارد می 1که در اصطالح سوپرماتریس غیروزنی
هاي متناظر ماتریس  هاي سوپرماتریس غیروزنی در اندازه ضرب اندازه داراي وزن از حاصل

استاندارد  2هاي ماتریس وزن داده شده ازهسپس اند. شود هاي معیارها محاسبه می مقایسه
سوم و  ي در مرحله. شود 1هاي ماتریس برابر  هاي ستون شود، به طوري که مجموع اندازه می

ها با هم برابر است، محاسبه  هاي ماتریس در ستون که در آن اندازه 3آخر، سوپرماتریس محدود
                                                                                                                                             
1 Unweighted super matrix 
2 Weighted super matrix 
3 Limited super matrix 
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هاي مارکف  هاي احتمالی و زنجیره کارگیري ماتریس ساعتی با به). 2004ساعتی، (شود  می
 ):1387پور،  قدسی( آید به دست می زیر ي اثبات کرد که وزن نهایی از رابطه

)5( 
 

  .باشندمی دار استاندارد شده ماتریس وزن :و  )وزن نهایی(ماتریس حد  :که در آن  
اگر سوپرماتریس تشکیل شده در گام سوم کل  .است ها چهارم انتخاب بهترین گزینهگام 

ها در سوپرماتریس  توان در ستون گزینه ها را می گزینهبرتري  هاي شبکه را پوشش دهد، وزن
رتباط ااز سوي دیگر، اگر یک سوپرماتریس تنها شامل اجزایی باشد که . نرمال شده پیدا کرد

. ها صورت گیرد به دست آوردن اولویت نهایی گزینه محاسبات اضافی براي ند، بایدداری روند
در این پژوهش براي . ، باید انتخاب اول باشدرا داردن اولویت کمی یتر ی که بیشی گزینه

محصوالت کشاورزي در بازار کاالي ایران،  ي بررسی عوامل موثر بر قیمت تعیین و کشف شده
آنان از  هایی نامه پرسشو کشاورزي بازار کاالي ایران مصاحبه هاي فعال در بخش  کارگزاريبا 

کننده و هم تقاضا  ها به این دلیل انتخاب شدند که هم به عنوان عرضه کارگزاري. شد گرفته
و هم با  ،ندا کنند، یعنی هم با عرضه کنندگان در ارتباط کننده در بازار فعالیت می

به  یرس ندگان به این دلیل انتخاب نشدند که دستکنندگان و تقاضا کن عرضه. تقاضاکنندگان
از راه اینترنت و یا تماس تلفنی است و  ها خریدوفروشپذیر نبود، زیرا بسیاري از  ها امکان آن

 74در بازار کاالي ایران تعداد . خریداران و فروشندگان در بازار کاال حضور فیزیکی ندارند
در بخش کشاورزي، پتروشیمی، فلزات و تاالر  خریدوفروشکند که به  کارگزاري فعالیت می

 20از این تعداد، . استپذیرش  ي مشاورهنیز برخی از این کارگزاران کار پردازند،  می یندهآ
از این تعداد  ،بنابراین. نمایند می خریدوفروشکارگزاري در بخش کشاورزي به صورت فعال 

گري  ند، پرسشبودي آماري  جامعه کارگزاري فعال در بخش کشاورزي بازار کاالي ایران که
در این فرآیند . دشطراحی براي این کار نامه  پرسشیک آماده،  ي نامه ود پرسشنبدلیل ه ب. شد

براي . متغیرهاي اثرگذار بر قیمت کشف شده در بازار کاال براي محصوالت شناسایی شد
 اندااست(ان این رشته نظر صاحبنظر در مورد متغیرهاي آن به و دریافت شناسایی این عوامل 
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در نهایت سه . و سه کارگزاري فعال بازار مراجعه گردید )دانشگاه و کارشناسان اقتصادي بازار
 يها کنندگان، دولت و شرکت بازار کاالي ایران به عنوان بخش کنندگان و تقاضا بخش عرضه

هر کدام  که ،موثر بر قیمت تعیین شده در بازار کاالي ایران براي محصوالت مشخص شد
  .دهد ها و متغیرهاي هر کدام را نشان می بخش 3شکل  .خود را داردمتغیرهاي 

 
 محصوالت ي مقدار عرضه  
   
 مقدار تقاضاي محصوالت  
   
 

 کنندگان و تقاضاکنندگان عرضه
 واردات محصوالت کشاورزي

  
 صادرات محصوالت کشاورزي 
   
 کنندگان تعداد عرضه  
   
  تعداد تقاضاکنندگان  

 
 ها واسطه  

   

   
   
 هاي دولت سیاست  

قیمت محصوالت کشاورزي 
 هاي دولت سیاست شده در بازار خریدوفروش

 

 قیمت تضمینی محصوالت

 
 ها مند سازي یارانه هدف  
   
 مقررات و قوانین موجود  
   
   

 )نقد، نسیه، سلف(قراردادهاي موجود   
   
 ایجاد قرارداد اختیار خریدوفروش  
 

 شرکت بازار کاالي ایران
 

 آیندهایجاد قرارداد  
  
 

 
 رسانی شرکت بازار اطالع

  
 یی بازار کاالیی منطقه 

  کاالي ایرانبازار  ورزيعوامل موثر بر قیمت محصوالت کشا). 3(ي  نگاره
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نامه متغیرهاي اصلی موثر بر تعیین قیمت محصوالت کشاورزي  در این پرسش

بندي این متغیرها و تعیین  براي رتبه. در بازار کاالي ایران شناسایی شدند شده خریدوفروش 
  .استفاده شد ANPها از روش  اولویت اثرگذاري آن

  

  و بحث نتایج
شده در بازار در خریدوفروش موثر بر قیمت محصوالت  يها شمیان بخ ي نتایج مقایسه 

  .گزارش شده است 3جدول 
 ANPکارگیري  ها با به بندي بخش رتبه). 3(جدول 

 )درصد(وزن  بخش رتبه

 0.58 کنندگان و تقاضاکنندگان عرضه 1

 0.26 دولت 2

 0.16 شرکت بازار کاالي ایران 3

  قیهاي تحق افتهی: مأخذ
موثر بر تعیین قیمت محصوالت  يها تاثیر هر کدام از بخش ي ههندد نشان 3 جدول
دست آمده  به ANPکارگیري روش  شده در بازار کاالي ایران است که با بهخریدوفروش 

اثرگذاري % 58کنندگان و تقاضاکنندگان  دهد که از نظر کارگزاران، عرضه نتایج نشان می .است
ن شتکنندگان و تقاضاکنندگان، دولت با دا عرضه پس از .قیمت تعیین شده در بازار دارند ررا ب
اثرگذاري % 16شرکت بازار کاالي ایران تنها با داشتن  .را دارداثرگذاري دومین نقش % 26

نیز با مطالب علمی سازگاري دارد،  از دیدگاه نظريبندي  این رتبه. سوم است ي داراي رتبه
عامل عرضه و ) 2000تومک، (جی  )قابت کامله بازار ربترین  نزدیک(بورس زیرا در بازار 

بنابراین براي اثرگذاري بر قیمت تعیین شده در بازار . امل باشندوترین ع تقاضا باید اصلی
پس به شرکت بازار سو  ،سپس دولت ،کنندگان و تقاضاکنندگان نخست باید به بخش عرضه

بر  بندي متغیرها به اولویت ANPکارگیري  تر، با به براي بررسی جزیی. کاالي ایران توجه نمود
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عوامل  گویاي 4نتایج جدول . هاي شرکت بازار کاالي ایران، پرداخته شد اساس نظر کارگزاري
 ي واردات رتبه. کشف قیمت کاالهاي کشاورزي در بازار کاالي ایران است موثر بر تعیین و

خریدوفروش شده در بازار  تر کاالهاي که دور از انتظار نبود، زیرا بیش ،%)17( دنخست را دار
 ي و ارتباط مستقیمی میان قیمت کاالي وارداتی با قیمت کشف شده ،کاالي ایران وارداتی است

هاي اصلی این که تغییرات نرخ ارز در تعیین  یکی از علت .آن در بازار کاالي ایران وجود دارد
عامل دوم . اردات استشود، و دار می ي نوسانات کاالهاي مورد تحلیل معنی قیمت و اندازه

 آناندید منفی به  او نباید ب ،نددارها  نقش خاصی در بازار  است، واسطه )%10(ها  واسطه
 از سوي دیگر،. شوند ها و گرمی بازار می ها باعث رونق در خریدوفروش نگریست، زیرا واسطه

فزایش یا کاهش خریدوفروش، باعث ا دروغینبازي و ایجاد فضاي  توانند با بازار ها می واسطه
این در خوبی  هب ها از نگاه کارگزاران اهمیت واسطه. غیر واقعی قیمت در بازار کاال گردند

، مربوط )از وزن کل% 37در مجموع با (هاي سوم تا ششم  اولویت. شده است نشان دادهمطالعه 
نندگان و ک عرضه. کنندگان و تقاضاکنندگان است هاي اقتصاد بازار آزاد، یعنی عرضه به اهرم

توانند روي تعیین قیمت کاالها در بازار موثر  تقاضاکنندگان از دو دیدگاه مقدار و تعداد، می
تر باشد، عنصر  کنندگان وتقاضاکنندگان بیش تعداد، هر چه تعداد عرضه ي از جنبه. ندشو

نیز تقاضا مقدار عرضه و  ي از جنبه. شود تر می و بازار رقابتی رود میانحصار در بازار از میان 
و  دریگ می تري انجام بیشراحتی   هتر باشد، تعیین قیمت بپایدارتر و  هر چه مقدار عرضه بیش

 ي ونقل، هزینه انبارداري، حمل(هاي ثابت  یعنی هزینه .دشو هاي جانبی نمی اسیر هزینه
وط عامل هفتم و هشتم مرب. کند  تر جلوه می هاي متغیر کم در برابر هزینه) …خریدوفروش و 

دولت با . آن است سويهاي اجرا شده از  به دولت و مقررات و قوانین وضع شده و سیاست
تواند در رشد و شکوفایی بخش کشاورزي بازار کاال قدم  می گوناگونهاي  سیاست برگزیدن

عوامل مربوط به شرکت ) جز عامل چهاردهم و پانزدهم هب(هاي نهم تا شانزدهم  عامل. بردارد
مهمی در رواج  ي ، شرکت بازار کاال به عنوان متولی بازار کاال وظیفهتاسبازار کاال 

ترین  رسانی یکی از اصلی اطالع. دها و گسترش بازار کاال در سطح کشور دار خریدوفروش
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یکی از وظایف مهم شرکت بازار کاالي . اند  اشاره نموده آن  ههایی است که کارگزاران ب عامل
کنندگان و تقاضاکنندگان براي  در عرضه کششملی و ایجاد رسانی در بعد  ایران اطالع

کنندگان،  یعنی خریدوفروش در بازار کاال براي عرضه. در بازار کاالي ایران است خریدوفروش
جذاب  اندازه تقاضاکنندگان، خریداران، تولیدکنندگان کاالي کشاورزي و کشاورزان باید آن

 ي بندي عامل صادرات رتبه در این رتبه .کنندباشد که به سوي بازار آزاد گرایش پیدا ن
 نکردن گذاري دلیل این امر هدف. چهاردهم را از نظر کارگزان بازار کسب کرده است

کاالهاي خریدوفروش شده در بازار عمدتا به  که طوري به ،ها بر صادرات است خریدوفروش
  .داتی استدهد، کاالها وار همان طور که آمار نشان می .قصد مصرف داخلی است

  

بازار کاالي  در  ها بندي متغیرهاي موثر بر تعیین قیمت خریدوفروش رتبه). 4(جدول 
 ANPکارگیري  ایران با به

 )درصد(وزن  متغیر رتبه
 0.17 واردات 1
 0.10 ها واسطه 2
 0.10 کنندگان تعداد عرضه 3
 0.09 تعداد تقاضاکنندگان 4
 0.09 مقدار عرضه 5
 0.09 مقدار تقاضا 6
 0.06 هاي دولت سیاست 7
 0.05 قیمت تضمینی 8
 0.04 اطالع رسانی 9
 0.04 مقررات و قوانین موجود 10
 0.04 آیندهایجاد قراردادهاي  11
 0.03 یی هاي منطقه ایجاد بازار 12
 0.03 قراردادهاي موجود 13
 0.02 صادرات 14
 0.02 ها مندسازي یارانه هدف 15
 0.02اختیار  ایجاد قراردادهاي 16

  قیهاي تحق افتهی: مأخذ
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بتواند  تا ،عنی بازار کاالي ایران در بخش کشاورزي در بعد فراملی شناخته شده نیستی
پانزدهم  ي ها که داراي رتبه مندسازي یارانه نهایتا عامل هدف. مشتریان خارجی را جذب نماید

هاي دولت  کی از سیاستیها  ندسازي یارانهم دفه. دشو تحلیل میو بندي است تجزیه  در رتبه
. ها در بازار کاالي ایران داشته است منفی بر تعیین قیمت و رونق خریدوفروش يتاثیرو  است

  .دشوتري تجزیه و تحلیل  البته این موضوع باید در قالب مطالعات تخصصی و جزیی
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
ت کاالهاي کشاورزي خریدوفروش شده در بازار در این پژوهش عوامل موثر بر تعیین قیم

متغیرهاي موثر بر تعیین قیمت کاالهاي . شدگري بررسی  کارگیري پرسش کاالي ایران با به
بر اساس نتایج . بندي شد اولویت ANPکارگیري الگوي  کشاورزي در بازار کاالي ایران با به

دگان و تقاضاکنندگان است، که کنن ن بخش موثر بر تعیین قیمت طرف عرضهیتر مهم 3جدول 
بر اساس الگوهاي اقتصادي و . است%  58بر قیمت تعیین شده در بازار کاال آن اثرگذاري 

کنندگان و  هاي موجود، در بازار رقابت کامل تعیین قیمت در بازار و با رقابت میان عرضه نظریه
قیمت % 58ت کارگزاران در بازار کاالي ایران بر اساس نظرا. گیرد تقاضاکنندگان صورت می
مانده توسط  باقی% 42و است کنندگان و تقاضاکنندگان صورت گرفته  تعیین شده توسط عرضه

ن تاثیر را در تعیین یتر واردات بیش. گردد متغیرهاي دولت و شرکت بازار کاالي ایران اعمال می
وع دور از انتظار این موض .در بازار کاالي ایران داشته است شده  قیمت کاالهاي خریدوفروش

متغیر . شود مین میاتر کاالهاي خریدوفروش شده در بازار از راه واردات ت نیست، زیرا بیش
متغیرهاي سوم و . گري ایران است بعدي موثر بر تعیین قیمت در بازار کاالي ایران، واسطه

کنندگان و  کنندگان و تقاضاکنندگان است، یعنی باید تعداد عرضه چهارم مربوط به تعداد عرضه
ایجاد انحصار از هر نوعی در طرف  جلويی زیاد باشد که ی اندازهتقاضاکنندگان به 

دو متغیر بعدي مربوط به مقدار عرضه و تقاضاي . شود گرفتهکنندگان یا تقاضاکنندگان  عرضه
شود، شش متغیر اصلی اولیه مربوط به بخش  همان طور که دیده می. کاالها است
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نشان نتایج مطالعه . گر اهمیت این بخش است شود، که بیان اضاکنندگان میکنندگان و تق عرضه
تعیین قیمت دارد،  برن اثرگذاري را یتر ن عاملی که بیشیتر که در بازار کاالي ایران مهم داد

کنندگان و تقاضاکنندگان است، پس  انجام شده توسط عرضه يها تعداد و حجم خریدوفروش
هاي دولت  ند، سیاستدارن نقش را در بازار یتر دگان که بیشکنندگان و تقاضاکنن ازعرضه

تعیین قیمت بر در نهایت شرکت بازار کاالي ایران است که . ی داردی اثرگذاري برجسته
براي این که بتوان شرایط فعلی بازار کاالي ایران در تاالر  ،بنابراین. تاثیرگذار است

ی به این بازار بخشید، باید به ی و جان دوبارهکشاورزي را بهبود داد و رونق  يها خریدوفروش
مطالعه، و با توجه به این دست آمده از  به به نتایج نگاهیبا . ی داشتی این سه بخش توجه ویژه

ها افزایش پیدا  گران و هم حجم خریدوفروش این که در این بخش باید هم تعداد خریدوفروش
  :شود کند، پیشنهاد می

ردات عامل اصلی تعیین قیمت در بازار کاالي ایران است، دولت این که واي  پایه رب -1
کاالهاي وارداتی که در بازار  رايیا ب ،واردات کاالهاي کشاورزي را از درگاه بازار مجاز بدارد

 ل شود؛یهاي کمرگی قا شوند، تخفیف کاال کشف قیمت می

که در بازار کاال به کنندگان و تقاضاکنندگانی  با توجه به قوانین مالیات، به عرضه -2
 مالیاتی داده شود؛ هاي خریدوفروش بپردازند، تخفیف

کشاورزانی که در بازار به دادو ستد بپردازند، از هاي تشویقی،  دولت با اتخاذ سیاست -3
 هاي مالی و مقرراتی بنماید؛ حمایت

در کشور  غاتییتبل يهاي بلندمدت، تدابیر برنامه برگزیدنشرکت بازار کاالي ایران با  -4
ي خریدوفروش و مزایاي خریدوفروش در بازار آشنا  نماید تا کشاورزان با شیوهبینی  پیش
  .شوند
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