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 چکیده 

پرسشنامه  یقز طرا عهمطال ینا یبرا یاز. اطالعات مورد نباشدیم اختیارمعاملهکار شهرستان گنبدکاووس در بازار احتمال مشارکت کشاورزان پنبه یهدف از مطالعه حاضر بررس
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 مقدمه .1

 

 ساختار نوع هب توجه با بازار این. است برخوردار کشور اقتصاد کل ساختار در اساسی و مهم بسیار جایگاه از ایران در کشاورزی تظظمحصوال بازار

 بخش ریزانبرنامه و سیاستگذاران و کنندگانمصرف تولیدکنندگان، برای مشکالتی بازارها اینگونه و کندمی پیروی سنتی بازار یک از کشاورزی محصوالت

 التمشک با شوندمی محسوب بازار ساختار در مهم عوامل از یکی عنوان به که تولیدکنندگان ایران کشاورزی بخش در. است آورده بوجود کشاورزی

 ازارهایب در نامناسب رسانیکشاورزی، اطالع محصوالت قیمت شفافیت آن، عدم ناپایداری و کشاورزی محصوالت قیمت فصلی از جمله نوسان ایعدیده

 همواره که مهمی مشکالت از یکی میان این . در(1332 برزنده، و کبیری) هستند روبرو و غیره بازار در هاواسطه و دالالن گیرچشم و گسترده اصلی، حضور

 کشاورزی محصوالت قیمت ثبات عدم (.1331ترکمانی، و نیکویی)است کشاورزی محصوالت قیمت نوسانات از ناشی ریسک باشد،می کشاورزان گیرگریبان

، 1وزگردد)هلمبرگر و چامی بخش این در موجود ذاتی حتمیت عدم افزایش موجب محصوالت، این تولیدکنندگان برای درآمدی نااطمینانی ایجاد طریق از

 2باشد)پینینگیم دسترس در قیمت توجه قابل خطرات با مواجهه در کشاورزی تولیدکنندگان برای ریسک مدیریت و بازاریابی برای متعددی ابزارهای (.1991

 قراردادهایشود. در سالهای اخیر قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای کاهش نوسانات قیمت محسوب می (.2002، 3؛ وایت و داوسن2003و همکاران، 

 بادی،آ عزت عبدالهی)نمایندمی ارائه خاص زمانی محدوده در خاصی شرایط تحت را دارایی یک فروش یا خرید حق که هستند بهاداری اوراق معامله، اختیار

1332.) 

توان به در خارج از کشور میچنین هم ،(1332)نجفی و آبادی و عزت (1332)یو نجف یعزت آباددر داخل کشور مطالعاتی توسط در حوزه مورد بررسی 

 اشاره کرد.  (2001)همکاران و 1(، آدا2010)2(، رینود و ریکم2012و همکاران) 4فرانکنمطالعات 

 

 مواد و روش تحقیق .2

 رفتار که دارد وجود متعددی موارد لیکن. باشدمی مقادیر پیوسته از ایمجموعه وابسته، متغیر که کنندمی فرض اقتصاددانان موارد اغلب در

 نامیده  فیکی وابسته متغیرهای با هایمدل شوند،می استفاده اهدافی چنین برای که هاییمدل. شودمی خالصه محدود یک مجموعه قالب در گیرندهتصمیم

 رسیونرگ هایسنجی، مدل اقتصاد هایمدل از گروه این به ها،مدل این در وابسته متغیر مقادیر نبودن به پیوسته توجه با(. 1933 همکاران، و 7جاج)شوندمی

 .باشندمی( یک و صفر) دوتایی وابسته متغیر آنها در که هستند هاییمدل هامدل این ترینساده(. 1991 ،3ماداال) شودمی اطالق گسسته

 مدل توانمی هامدل این جمله از. گیردمی خود به یک و صفر که مقادیر است 9دوتایی کیفی متغیر یک مسائل گونه این با مرتبط رگرسیونی مدل

. است الجیت مدل گسسته، انتخاب مدل ترین گسترده و آسانترین .(1333برد)کهنسال و همکاران،  نام را 12مدل پروبیت و 11الجیت مدل ،10خطی احتمال

 تفسیر قابل ادگیس به و بوده بسته فرم دارای یک گزینه هر انتخاب احتمال محاسبه برای استفاده مورد فرمولهای که است دلیل این به این مدل داشتن عمومیت

                                                           
1 Helmberger and  Chaves 
2 Pennings 
3 White and  Dawson 
4 Franken 
5 Reynaud and  Ricome 
6 Ada 

7 Judge 
8 Maddala 
3Dichotomous or binary variable  
4Linear probability model 
5Logit model 
6Probit model 
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 (.1390هستند)باقری و همکاران، 

 شده گرفته ارک به  الجیت مدل اختیارمعامله بازار در کشاورزان مشارکت احتمال بر مختلف توضیحی متغیرهای تأثیر بررسی برای مطالعه این در

 :شود می داده نشان زیر صورت به وابسته متغیر بر توضیحی متغیرهای تأثیر بررسی برای الجیت الگوی. است

𝑍i
∗ = α + 𝛽𝑋𝑖 + 𝑢i 

 

𝑍𝑖که در آن 
برداری از خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فردی کشاورز  𝑋iنگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در بازارهای آتی و اختیار معامله و  ∗

i .ام است𝛼   وβ  پارامترهای الگو و𝑢i  نیز جزء خطای الگو است. اگر متغیر دیگری به نام𝑍i ه انچتعریف شود که از مقادیر صفر و یک تشکیل شده باشد، چن

𝑍𝑖
∗ > باشد. بنابراین، در این مطالعه متغیر وابسته مدل، یک متغیر صفر و یک تعریف دارای مقدار یک و در غیر این صورت دارای مقدار صفر می 𝑍i، متغیر 0

𝑍iشود که شامل می = 𝑍iبرای کشاورزانی است که حاضر به مشارکت در بازار آتی هستند و  1 = اضر به مشارکت در برای کشاورزانی است که ح 0

 بازار مذکور نیستند.

 :شودمی تعریف زیر صورت به باشد، آتی بازار در مشارکت به حاضر کشاورز امینi  اینکه احتمال مطالعه، مورد الجیت الگوی در

𝑃i = F(Zi) = F(α + βXi) =
1

1 + e−zi
=

1

1 + e−(α+βXi)
 

بلکه بر حسب  𝑋نه تنها بر حسب  𝑃iدرمورد تخمین این مدل باید گفت مربوط است.  𝑍iبه طور غیر خطی به  𝑃iپایه لگاریتم طبیعی و  eدر مدل باال 

β  ها هم غیرخطی است و روش معمول𝑂𝐿𝑆  مدل فوق با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برای تخمین پارامترهای مدل مذکور مناسب نیست. بر این اساس

 (. 1372شود)گجراتی،تخمین زده می

1احتمال مشارکت در بازار آتی)یا اختیار معامله( باشد  𝑃iاگر  − 𝑃i  .با تقسیم احتمال مشارکت در بازار آتی)یا احتمال عدم مشارکت خواهد بود

 داریم: امین کشاورز به احتمال عدم مشارکت آنiاختیار معامله( توسط 

𝑃i

1 − 𝑃i

=
1 + 𝑒𝑍𝑖

1 + e−Z𝑖
= 𝑒𝑍𝑖 

 زیر رابطه طرفین، زا طبیعی لگاریتم گرفتن با.  است آن مشارکت عدم احتمال به آتی بازار در کشاورز مشارکت احتمال نسبت نشانگر باال رابطه

 :آیدمی بدست

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = α + βXi 

 .  است خطی پارامترها و X حسب بر و باشدمی مشارکت عدم به مشارکت نسبت لگاریتم L که

د راهنما توانتواند رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی را نمایان سازد، اما معیاری که میمی ها هر چند ضریب برآورد شدهدر این مدل

حتمال اتفاق گزینه مورد ابهتری برای تعیین مقدار تأثیر متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته باشد، معیار اثر نهایی است. اثر نهایی، احتمال انتخاب مقدار یک یا 

 .دهدازای یک واحد تغییر در هر کدام از متغیرهای توضیحی نشان مینظر را به 

 گردد:اثر نهایی هر کدام از متغیرهای مستقل در مدل الجیت از رابطه محاسبه می

𝑀𝐹𝑥𝑖
=

𝑒𝑋�̂�

(1 + 𝑒𝑋�̂�)
2 �̂�𝑖 

 یناهمسان و مهم است که آزمون باشندیهمسان م یانسوار یاست که جمالت اخالل دارا ینا یخط یونرگرس یکاز فروض مدل کالس یکی

های معمول همچون توان از روشهای لوجیت و پروبیت نمیبرای بررسی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس در مدلشود. الزم به ذکر  یبررس یانسوار

برای تست ناهمسانی واریانس در  LM2نوان ای تحت ع(، آماره1934کوانت بهره برد. دیوید سن و مک کینون)-پاگان، وایت و یا گلدفلد-آزمون بروچ

است و در آن یک رگرسیون تصنعی با استفاده از نتایج برآوردهای مدل لوجیت یا   LMهای لوجیت و پروبیت ارائه کردند. این آماره متکی به روشمدل
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از رهای توضیحی متغی یآزمون همخط یبررس برای گیرد.میپروبیت شکل گرفته و این رگرسیون تصنعی برای آزمون ناهمسانی واریانس مورد استفاده قرار 

 استفاده شد. VIFآماره 

 الگوی تجربی تحقیق

 یروش میدانی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضورمطالعه کشاورزان در این  یاجتماع -یاقتصاد هاییژگیها و اطالعات مربوط به وداده یآورابزار جمع

تجزیه و  یبرا باشد.می1393-94یساده در سال زراع یتصادف یریگنمونه یقاز طر، بردار محصول پنبه شهرستان گنبدکاووسبهره 200دربردارنده  یانمونه

 استفاده( MLE1راستنمایی ) حداکثر روش از الجیت مدل تخمین برای .گرفته شده استبه کار   SHAZAM9 افزارنرم یز،ن آوری شدهجمعاطالعات  یلتحل

  . شد

 باشد:الگوی تجربی مدل الجیت احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی بصورت زیر می

Option Marketit1 = 01 + 1*Educationi + 21 * Experiencei + 31* Acreagei + 41* OffIncomei + 51 * 

Savingsi + 61 * CrInsurancei +71 * Innovationi +81 * Market Riski + 91 * Risk Aversioni + it 

بیانگر متغیر وابسته مورد مطالعه مدل الجیت دوتایی برای بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار  Future Marketit1فوق،در معادله   

های تجربه فعالیت سالt ،itExperienceام در سال  iسطح تحصیالت کشاورز  itEducationمتغیرهای توضیحی معادالت فوق عبارتند از:  باشد.آتی می

ام در  iای کشاورز درآمد غیرمزرعه t ،itOffIncomeام در سال  iسطح زیرکشت محصول پنبه کشاورز  t  ،itAcreageام در سال  iکشاورزی کشاورز 

آوری شاخص تمایل به استفاده از فن  t  ،itInnovationام در سال  iبیمه محصول پنبه کشاورز  t ،itCrInsuranceام در سال  iکشاورز  t ،itSavingsسال 

گریزی شاخص ریسک itRisk Aversionو   tام در سال  iشاخص درک ریسک بازار محصول پنبه کشاورز  t ،itMarket Riskام در سال  iنوکشاورز 

 .  tام در سال  iکشاورز 

 

 نتایج تحقیق .3

دی به شرح زیر استفاده یییزی با استفاده از تحلیل عاملی تأگرآوری نو، درک ریسک بازار پنبه و ریسکبدست آوردن سه شاخص تمایل به استفاده از فنبرای 

 شده است. 

ها و ارتند از: خرید نهادهعب شاخصعبارت بارگذاری شده است که عبارات)گویه ها(ی این  2: در این شاخص، نو یآوربه استفاده از فن یلشاخص تماالف(

تلف طیف ختکنولوژی جدید قبل از سایر کشاورزان، تمایل به استفاده از تکنولوژی جدید. هر دو عبارت، مربوط به گرایش نوآوری کشاورزان در درجات م

، سه : در این شاخصبازار پنبه یسکدرک رها است. ب(شاخص دار بین آنباشد و تجمع این دو عبارت در یک عامل، بیا نگر وجود رابطة معنیلیکرت می

نبه. آمیز بودن بازار این محصول و ریسک قیمت محصول پبینی قیمت آینده محصول پنبه، مخاطرهعبارت بارگذاری شده است که عبارتند از: توانایی  پیش

شتر، ، تأخیر در فروش محصول برای کسب سود بیدر مقابل کسب سود یاناز ز ینگرانهای( این شاخص عبارتند از: گریزی: عبارات )گویهیسکرج(شاخص 

 باشد. های جدید قبل از سایر کشاورزان و دیدگاه ریسکی کشاورز میاستفاده از روش

 در کلیمش و فتگر قرار مدنظر اخالل جمالت ناهمسانی متغیرهای مستقل، واریانس همخطی اولیه، هایتخمین از بعد همچنین و الجیت مدل تخمین از قبل

 گزارش شده است.  ،1در جدولنتایج حاصل از بررسی آزمون ناهمسانی واریانس . نداشت وجود نهایی هایمدل مورد در موارد مذکور زمینه

 در مدل الجیت دوتایی احتمال مشارکت در بازار آتی و اختیارمعامله LM2 . نتایج آزمون ناهمسانی واریانس1جدول

 داریسطح معنی آمارهارزش  نوع مشارکت

 89/0 98/3 مشارکت در بازار اختیار معامله

   های پژوهشمأخذ: یافته
دهنده این است که فرض وجود همسانی نشان اختیارمعاملههای الجیت دوتایی احتمال مشارکت در بازار در الگوی برازش شده برای مدل LM2مقدار آماره 

 های بعدی هستند. های فوق قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیلشود. بنابراین مدلواریانس در هر دو مدل پذیرفته می

                                                           
1 Maximum Likelihood Estimation 
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 باشد. خطی میعدم همشده است که حاکی از گزارش  2جدول در  VIFخطی بین متغیرهای توضیحی مورد مطالعه براساس آماره نتایج حاصل از آزمون هم

 VIFخطی متغیرهای توضیحی مورد مطالعه بر اساس آمارههم . نتایج آزمون2جدول

 

 

د. این متغیر در مدل باشکار شهرستان گنبدکاووس میتوسط کشاورزان پنبه اختیارمعاملهمتغیر وابسته در مدل الجیت دوتایی، تمایل به مشارکت در بازار 

تواند ر میکار در بازار آتی بوده و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است. این متغیکننده مشارکت کشاورزان پنبهباشد که تعیینرگرسیونی متغیر پاسخ می

 اساس این متغیر یکی از مقادیر زیر را خواهد داشت: دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد. بر این

  صفر: برای کشاورزانی که تمایل  به مشارکت در بازار آتی را ندارند؛ یک: برای کشاورزانی که تمایل به مشارکت در بازار آتی را دارند. 

 است. شده ،آورده3جدول در اختیارمعاملهبرای احتمال مشارکت در بازار  الجیت مدل برآورد از حاصل نتایج

 اختیارمعامله کاران در بازاربرای احتمال مشارکت پنبه الجیت مدل برآورد از حاصل نتایج . 3جدول

 متغیرها
ضرایب برآورد 

 شده
 کشش در میانگین tارزش آماره 

کشش کل 

 وزنی
 اثر نهایی

 - 0981/0 3122/0 3905/0 5459/0 عرض از مبدأ

8494/1 5244/0 سطح تحصیالت * 9993/0 2245/0 0814/0 

-4809/2 -0821/0 تجربه کارکشاورزی * 0993/1- 2320/0- 0189/0- 

2092/2 4209/0 سطح زیرکشت پنبه * 9428/0 2590/0 1334/0 

-2959/2 -0984/1 ای )مجازی(درآمد غیر مزرعه * 3845/0- 1140/0- 2294/0- 

-4234/2 -5944/1 انداز )مجازی(پس * 5534/0- 0825/0- 1583/0- 

4430/2 5588/1 (مجازی)بیمه  * 5999/0 1394/0 3192/0 

8991/1 4492/0 نو آوریشاخص تمایل به استفاده از فن * 1040/0 0412/0 1539/0 

 0434/0 0258/0 0544/0 0450/1 2842/0 شاخص درک ریسک بازار پنبه

1423/2 4580/0 شاخص ریسک گریزی * 1299/0 0450/0 1348/0 

 VIF متغیر
 15/2 زیرکشت پنبهسطح

 83/1 تجربه کارکشاورزی

به استفاده از  یلشاخص تما

 نو یآورفن

94/1 

 94/1 تحصیالت سطح

 95/1 گریزیشاخص ریسک

 42/1 ایدرآمد غیرمزرعه

 41/1 انداز احتیاطیپس

 33/1 بیمه

 29/1 شاخص درک ریسک بازار پنبه
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      های پژوهشیافتهمأخذ: 

 نسبت آماره از رگرسیون کلی داریمعنی بررسی برای. است شده گزراش ،4جدول در اختیارمعامله بازار در مشارکت احتمال الجیت مدل خوبی برازش نتایج

-P) احتمال ارزش مقدار از باالتر  مذکور مقدار که جا آن از. است 327/129 با برابر 11 آزادی درجة در آماره این مقدار. شد استفاده(( LR راستنمایی

value )آزمون مشابه آزمون این. است دارمعنی درصد یک سطح در رگرسیون کل لذا، است، آزمون این برای شده ارائه F معمولی رگرسیون الگوهای در 

 متغیرهای هب توجه با را وابسته متغیر مقادیر از باالیی درصد است توانسته مدل یعنی است، درصد 73 بر بالغ نیز شده برآورد مدل صحیح بینیپیش درصد. باشدمی

 .دهندمی توضیح را مدل وابسته متغیر تغییرات خوبی به مدل، توضیحی متغیرهای که دهدمی نشان 27/0 فادن مک تعیین ضریب. نماید بینیپیش توضیحی

 

 بازار اختیارمعامله. معیارهای خوبی برازش مدل الجیت احتمال مشارکت در 22-5جدول

 سطح احتمال ارزش آماره آماره آزمون

 949/148 000/0 (LRراستنمایی) نسبت آزمون

 - %99 صحیح بینی پیش درصد

 - 49/0 فادن مک تعیین ضریب

   های پژوهشمأخذ: یافته

 تجربه ت،تحصیال سطح توضیحی متغیرهای برای شده برآورد ضرایب الجیت، مدل در رفته کار به متغیرهای بین از شودمی مالحظه که طورهمان

 اخصش و نو آوریفن از استفاده به تمایل شاخص بیمه، اندازاحتیاطی،پس ای،مزرعه غیر درآمد زیرکشت، سطح مزرعه، مالکیت نحوه کارکشاورزی،

. است موردنظر الگوی در متغیرها این بیشتر اهمیت دهندهنشان موضوع این که باشندمی دارمعنی آماری لحاظ به t آزمون آماره اساس بر گریزی،ریسک

 کارکشاورزی، جربهت متغیرهای و مثبت اثر گریزیریسک شاخص و نوآوری به تمایل شاخص محصول، بیمه پنبه، زیرکشت سطح تحصیالت، سطح متغیرهای

 سطح رهایمتغی. دهندمی نشان معامله اختیار بازار در کارانپنبه مشارکت احتمال بر منفی اثر احتیاطی اندازپس و ایغیرمزرعه درآمد مزرعه، مالکیت نحوه

 افزایش با ینبنابرا. اندنبوده معنادار آماری لحاظ از پنبه بازار ریسک درک شاخص و نو آوریفن از استفاده به تمایل شاخص بازاررسانی، عوامل تحصیالت،

 با دیگر سوی از. دیابمی افزایش اختیارمعامله بازار در کشاورزان مشارکت احتمال گریزیریسک شاخص و بیمه پنبه، زیرکشت سطح شده دارمعنی متغیرهای

 کشاورزان سطتو اختیارمعامله بازار در مشارکت احتمال احتیاطی اندازپس و ایغیرمزرعه درآمد مزرعه، مالکیت نحوه کارکشاورزی، تجربه متغیرهای افزایش

 . یابدمی کاهش

 استفاده آنها نهایی اثرات از شده برآورد ضرایب تفسیر برای اختیارمعامله بازار در کشاورزان مشارکت احتمال بررسی برای دوتایی الجیت مدل در

 . شودمی

 درآمد متغیر قدارم تغییر گفت توانمی ترتیب به احتیاطی اندازپس و ایغیرمزرعه درآمد مجازی توضیحی متغیرهای نهایی اثر تفسیر با ارتباط در

 از احتیاطی اندازپس متغیر مقدار تغییر و واحد -2232/0 کاهش سبب( ایغیرمزرعه درآمد داشتن)یک به( ایغیرمزرعه درآمد نداشتن)صفر از ایغیرمزرعه

 عبارت به. شودمی معامله اختیار بازار در مشارکت احتمال واحد  -1493/0 کاهش سبب نیز( احتیاطی اندازپس داشتن)یک به( احتیاطی اندازپس نداشتن)صفر

 اینگونه بیمه جازیم متغیر نهایی اثر تفسیر. گرددمی اختیارمعامله بازار در مشارکت احتمال کاهش سبب احتیاطی اندازپس و ایغیرمزرعه درآمد داشتن دیگر

 . شودمی معامله اختیار بازار در مشارکت احتمال واحد 3132/0 افزایش سبب( کردن بیمه)یک به( نکردن بیمه)صفر از متغیر این مقدار تغییر که است

 09/0 مذکور بازار در مشارکت احتمال کشاورز تحصیالت سطح افزایش با دهدمی نشان که است 0911/0 با برابر تحصیالت سطح متغیر نهایی اثر

. است 1319/0 و 1331/0اب برابر ترتیب به کشاورز گریزی ریسک شاخص و پنبه زیرکشت سطح توضیحی متغیرهای به مربوط نهایی اثر. یابدمی افزایش واحد

 ترتیب به معامله اختیار بازار در مشارکت احتمال مذکور های متغیر ،(هکتار یک افزایش با پنبه زیرکشتسطح متغیر مورد در) واحد یک افزایش با دیگر بیان به

 نحوه و شاورزیکارک تجربه متغیرهای نهایی اثر. دارند بازارها این در شرکت برای بیشتری تمایل گریزریسک کشاورزان. یابدمی افزایش واحد 13/0 و 13/0

 قدارم به ترتیب به مشارکت احتمال کاهش به منجر فوق متغیرهای واحد یک افزایش یعنی باشد،می -1731/0 و -0193/0 با برابر ترتیب به مزرعه مالکیت

 نو آوریفن از استفاده به تمایل شاخص افزایش با واقع در. است واحد 1433/0 نوآوری به تمایل شاخص متغیر نهایی اثر. شودمی واحد 017/0 و 019/0 واحد
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 .یابدمی افزایش واحد 14/0 اختیارمعامله بازار در مشارکت احتمال کشاورز

 پیشنهادات و گیرینتیجه .4

 نشان مدل ردبرآو از حاصل نتایج. شد پرداخته الجیت مدل از استفاده با اختیارمعامله بازار در کشاورزان مشارکت احتمال بررسی به مطالعه این در

ل به استفاده از تمای شاخصبیمه، انداز احتیاطی، پس ای،غیرمزرعه درآمد پنبه، زیرکشتسطح کارکشاورزی،تجربه تحصیالت، سطح متغیرهای که دهدمی

 هایایتحم با همراه کشاورزی بخش هایتشکل و هاتعاونی تولیدکنندگان، حضور .باشندمی معنادار آماری لحاظ از گریزیریسک شاخص و آوری نوفن

 به توجه اب .سازد فراهم را کشاورزی کاالی بورس در کشاورزی محصوالت سایر و پنبه محصول مورد در اختیارمعامله بازار ایجاد زمینه تواندمی دولت مؤثر

 گسترش و ایجاد ایبر گرددمی پیشنهاد مذکور، بازارهای در کشاورزان مشارکت احتمال بر نو آوریفن از استفاده به گریزی و تمایلریسک بین مثبت رابطه

 .گیرد قرار توجه مورد بیشتر کشاورزان شده ذکر رفتاری هایویژگی بازارها این
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