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  چكيده

در بسياري از كشورهاي جهان، استفاده از قراردادهاي آتي محصوالت كشاورزي 

در . استك قيمتي توليدكنندگان محصوالت كشاورزي روشي مناسب براي كاهش ريس

هاي اوليه  ترين ويژگي پژوهش حاضر، با توجه به لزوم ايجاد بازار آتي براي برنج، به تعيين مهم

براي تعيين مقدار سپرده مورد نياز و حد  .قرارداد آتي برنج در استان مازندران پرداخته شد

. گرديداستفاده ) CVaR(در معرض خطر شرطي مجاز نوسانات قيمت روزانه از مدل ارزش 

هاي آتي از  سازي قيمت همچنين براي تعيين ساير مشخصات قرارداد آتي برنج از شبيه

نتايج  .و نرخ بهره بدون ريسك روزانه بهره گرفته شد 93تا  91هاي نقدي هفتگي سال  قيمت

محصول  و براي برنج پرريال  623940كه ميزان سپرده براي برنج مرغوب  دادمطالعه نشان 
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تري  و محصول مناسب داردهمچنين برنج مرغوب بازارپسندي بيشتري  .باشد ريال مي1084893

  .استنسبت به برنج پرمحصول براي ورود به بازار آتي 
  

   JEL :Q13،G10بندي  طبقه

  

  :ها واژه كليد

   ، مازندرانقرارداد آتي، ارزش در معرض خطر شرطي ،برنج
  

 مقدمه

بعـد ازگنـدم،   . سبد غذايي خانوارهاي ايراني از اهميت زيادي برخـوردار اسـت   برنج در

 4/2شـود كـه غـذاي اصـلي حـدود       ترين غذاي مردم جهان مي باشد و امروزه بـرآورد مـي   مهم

 80در بخـش بزرگـي از قـاره آسـيا، بـرنج تـامين كننـده بـيش از         . دهدبميليارد انسان را تشكيل 

در ايران نيز برنج غـذاي اصـلي مـردم    . ن مصرفي مردم ميباشددرصد پروتئي 75درصد كالري و 

). 1388اميرنـژاد و اســماعيلي،  (كيلــوگرم در سـال مـي باشــد    36اسـت كـه مصــرف سـرانه آن    

بنابراين، افزايش توليدات برنج برابر با داشتن امنيت غذايي باال در جوامع در حال توسـعه اسـت   

 ر اسـت ثيرگـذا أطور مستقيم روي اين جوامع ت هدهد بو هر عاملي كه اين مقدار توليد را كاهش 

ايـن محصـول گيـاهي حسـاس اسـت      .  و باعث نابساماني اقتصادي و فقر در اين جوامع مي شود

هرچند در بسياري از نقاط ايران گرما به اندازه كافي وجـود  . كه به گرما و آب فراوان نياز دارد

جنوب  پرآب يد انبوه آن را در جلگه هاي ساحليدارد ليكن نياز آبي زياد گياه برنج، مزيت تول

  .درياي خزر فراهم آورده است

در استان  .به كشت برنج اختصاص يافته است كل كشور هكتار از اراضي كشاورزي 574088

 درصد 38/84شلتوك  ،90- 89تن غالت در سال زراعي  1591085د مازندران از تولي

هاي شلتوك در كشور حدود سطح انواع واريتهو سهم در توليد غالت داشته ) تن 1271123(

درصدي از سطح  5/38هزار هكتار برآورد شده كه استان مازندران با دارا بودن سهم  574
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ميزان توليد . برداشت اراضي زيركشت برنج مقام نخست كشور را به خود اختصاص داده است

درصد آن  3/46شده كه ميليون تن برآورد  7/2هاي شلتوك كشور نيز حدود  انواع گونه

  ). 1393وزارت جهادكشاورزي،(كاران مازندراني توليد شده است  توسط شالي

تمامي سياست ها در بخش كشاورزي را تحت تأثير  يكي از مسائل مهمي كه تقريباً

كشاورزي فعاليتي سرشار از مخاطرات . دهد، شرايط متفاوت توليد در اين بخش است قرار مي

شرايط طبيعي و اقتصادي ايران، توليد محصوالت كشاورزي در اين شرايط با توجه به . است

براي از بين بردن ريسك . هاي اقتصادي محسوب مي شود ترين فعاليت يكي از پرمخاطره

موجود در توليد محصوالت كشاورزي تاكنون كشاورزان از ابزارهاي انتقال ريسك استفاده 

وش يا سلف بخشي از محصول، سلف همه فر مي كردند كه از آن جمله مي توان پيش

ايجاد بازار آتي روش جديدي است كه منجر . محصول، بيمه و ايجاد تنوع در توليد را نام برد

تاجران، دالالن و بازاررسانان  به انتقال بخش مهمي از ريسك هاي موجود به سوداگران،

تر در مبادالت بازار آتي شود و كشاورزان مي توانند با اطمينان بيشتر و كسب درآمد باال مي

  ).1387، پور و خادمي عزت آباديعبداللهي (شركت كنند 

منظور از . بازار آتي بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي مورد مطالعه قرار مي گيرد

، در )در آينده(قرارداد آتي، تحويل مقداري معين از درجه خاصي از كاال در زمان مشخص 

استانداردي  ديگر، قرارداد آتي، قرارداد سلف به عبارت. ن استمعي خاص با قيمتي محلي

مي توان گفت ). 1387، همان( گيرد  باشد كه در بازار بورس رسمي مورد معامله قرار مي مي

هاي  گريز، به منظور مقابله با ريسك ترين نقش اين بازار كمك به تأمين جويان ريسك مهم

  ). 1390 ،مقدم و نعمتيقديري (باشد  ناشي از قيمت و توليد مي

دادوستد محصوالت در بازار آتي شامل مزايايي است كه دليل برتري اين بازار بر بازار 

پوشش . يت پوشش ريسك بازار آتي مي باشدترين اين  مزيت ها خاص نقدي مي باشد كه مهم

ريسك به معناي اتخاذ موقعيتي در بازار است كه هدف از آن حداقل از بين بردن ريسك 

در . مورد بعدي شفافيت بازار است. ناشي از نوسانات و تغييرات قيمت است) ناخواسته(
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اطالعات مزبور در اختيار تمام افراد قرار ندارد، بنابراين  ي،بازارهاي سنتي به دليل ناكارآمد

ر اندازي بازا اما با راه. توانند سود اضافي نصيب خود كنند از اطالعات قيمتي مي برخوردارافراد 

تصحيح ساختار بازار، مزيت ديگر . گر در جريان اطالعات قرار دارند آتي تمام افراد معامله

در اقتصاد بهترين نوع بازار حالت  .باشد قرارداد هاي آتي براي محصوالت كشاورزي مي

هر چقدر ساختار بازار به حالت رقابت نزديك شود، تخصيص منابع براي كل . ن استآرقابتي 

بورس و قراردادهاي آتي نمادي از بازار رقابتي است كه قيمت كاالها . خواهد بودجامعه بهتر 

برخورداري توليدكنندگان و . شود از برخورد مستقيم عرضه و تقاضا حاصل مي

كنندگان برنج از قوانين يكسان، افزايش كارايي بازار با بهبود شبكه توزيع، كاهش  مصرف

االهاي كشاورزي ساير برتري هاي بازار آتي به بازار نقدي حاشيه بازاريابي و استاندارد شدن ك

  ). 2000هال، (باشد  مي

براي ايجاد يك بازار آتي موفق، توجه به سـاختار بـازار نقـدي آن محصـول از اهميـت      

بازار برنج در استان مازندران يك بازار سنتي محصوالت كشـاورزي   .بااليي برخوردار مي باشد

و نياز بيشتر به اين محصول استراتژيك مشكالتي را به همراه داشـته   مي باشد و افزايش جمعيت

 واردكننـدگان  تـرين  بزرگ از يكي ايران، زيرا است مهم بسيار محصول اين بازار تنظيم .است

 سـطح  در سـاختاري،  مشـكالت  دليـل  بـه  محصول اين توليد هزينه .جهاني است بازار در برنج

 وجـود  تبـع  بـه  .اسـت  شـده  آن توليـد  نسـبي  مزيـت  دمعـ  موجـب  امـر  اين و دارد قرار بااليي

 داشـته  وجود آن بازار در فراواني تقاضا، نوسان هاي و عرضه هاي لفهؤم در فراوان هاي اخالل

زار؛ حضـور گسـترده و چشـمگير دالالن و واسـطه هـا در بـازار       بـا  تنظيم اطالعات فقدان .است

 و عـدم  هاي مختلـف  وليدكنندگان در زمانبرنج؛ كمبود و نارسايي اعتبارارت مالي مورد نياز ت

 امـا  باشـد  پررنگ بسيار محصول اين بازار در دولت نقش اند شده  جانبي موجب صنايع توسعه

 اعمـال  هـاي  سياسـت  بيشـتر  ،بـرنج  بازار در مشخص سياست ي دارايكشورها ساير خالف بر

 ،بـرنج  توليـد  در خودكفـايي  بـر  كيـد أت وجـود  بـا  ،عـالوه  هبـ . بـوده انـد   مقطعـي  ايران در شده

پرمـه و  (اسـت   نشـده  اتخـاذ  مقصـود  ايـن  بـه  نيـل  جهـت  مشخصـي  حمـايتي  هـاي  سياسـت 
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به تعيين مشخصـات قـرارداد آتـي بـرنج بـه عنـوان       حاضر بنابراين در پژوهش ). 1388گيالنپور،

ــه شــده  ــران و   .اســت محصــولي اســتراتژيك پرداخت در همــين راســتا مطالعــات مختلفــي در اي

بـه تعيـين ميـزان    ) 2009( آلـن و  براي مثال حسيني يكاني ؛گرفته استكشورهاي ديگر صورت 

سپرده مورد نياز، حد مجاز نوسانات قيمت روزانه، طول دوره تحويل، حداقل واحد تغيير قيمت 

و اندازه قرارداد هاي آتي زعفران، پسته و برنج به عنـوان قراردادهـاي آتـي بـالقوه در ايـران بـا       

VaR(م با مخاطره أشرايط تواستفاده از روش ارزش در 
 .پرداختند)  1

توجه به ساختار بازار نقدي محصوالت كشاورزي از اهميت بااليي برخوردار اسـت كـه   

آنهـا ضـمن اشـاره بـه فقـدان      .به اين موضـوع پرداختنـد   1388حسيني يكاني و بخشوده در سال 

سـعه فاقـد   ابزارهاي پوشـش ريسـك در بـورس كـاالي ايـران و تمايـل كشـورهاي در حـال تو        

بازارهاي آتي به تأسيس چنين بازارهايي، ضرورت توجـه بـه ايـن كمبـود را مـورد تأكيـد قـرار        

امكـان اسـتفاده از بازارهـاي آتـي كشـورهاي       ،از طرفي بر اساس تجارب جهاني موجود. دادند

تـه  له پرداخئلذا در اين مطالعه به ايـن مسـ  . ديگر براي كشورهاي فاقد اين بازارها نيز وجود دارد

بايد يك بازار آتي محصوالت كشاورزي در ايران تأسيس گردد يا برقـراري   شده كه آيا لزوماً

  .ارتباط كشاورزان ايراني با بازارهاي آتي كشورهاي ديگر، كمبود موجود را برطرف مي نمايد

با توجه به مطالبي كه در باب اهميت بازار آتي بيان شد، اين بازار بر اقتصاد كشور 

به بررسي ارتباط و الزام وجود بورس ) 2009(ات خارجي سيسل علن مطاايدر م .ر استثيرگذاأت

. كاالي آتي مخصوصاً بخش كشاورزي و اثرات آن روي اقتصاد كروواسي پرداخته است

استفاده از مديريت ريسك، تثبيت قيمت و جلوگيري از نوسانات ناخواسته، افزايش نقدينگي 

براي رسيدن به . باشد ، برابري عرضه و تقاضا از موارد ذكر شده ميبازار، استانداردسازي كاالها

قراردادهاي آتي، قراردادهاي اختيار : باشد اين موارد، استفاده از ابزارهاي ذيل الزامي مي

معامله، استفاده از پوشش ريسك، استفاده تركيبي از رسيدهاي انباري، انبارهاي عمومي و 

در كروواسي براي ايجاد بورس كاالي كارآمد، . مين ماليدست آوردن تأ هها براي ب بانك

                                                           

1. Value at Risk 
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ايجاد قوانين شفاف در بورس كاال، قانونمند و منظم بودن : باشد هاي زير الزامي مي ايجاد زمينه

همچنين رشيد و همكاران . بورس كاال، قوانين رسيدهاي انباري، ايجاد انبارهاي عمومي

در . بازار آتي را بر اقتصاد آفريقا بررسي كردند اهداف و اثرات ايجاد بورس كاال و) 2010(

  .، بحث شدبراي موفقيت بورس كاال در آفريقاهاي  شرط اين مطالعه در مورد پيش

مالحظه مي شود كه عملياتي شدن معامالت آتي ضمن  ه،با توجه به مطالب ارائه شد

سازماندهي توليد  محصول برنج، عاملي در برنامه ريزي و  بازار درنظم و آرامش  برقراري

بيشتر برنج كشور محسوب مي گردد و خريدار و فروشنده را از ذخيره سازي هاي بي هدف و 

بنابراين هدف از اين مطالعه  .دهد هزينه هاي تحميلي مربوطه نجات ميانباشت كاال در انبار و 

ان سپرده تعيين مشخصات اوليه قرارداد آتي برنج در استان مازندران مي باشد كه شامل ميز

مورد نياز، حد مجاز نوسانات روزانه، حداقل واحد تغيير قيمت، طول دوره بهينه و اندازه 

  .  باشد قراردادهاي آتي براي برنج مرغوب و پرمحصول مي
  

  ها مواد و روش

ايـن  . هنگام ايجاد يك قرارداد در بازار آتي بايد ويژگي هاي دقيق آن مشـخص گـردد  

 مشخصـه  تـرين  مهـم . والت يا بازارهاي مختلف متفـاوت باشـد  مشخصات مي تواند براي محص

ميـزان سـپرده مـورد نيـاز بـراي تضـمين اجـراي         ايـن تحقيـق   بررسـي  مـورد  آتـي  قراردادهـاي 

ميزان اين سپرده ها در جذب فعـاالن كوچـك  و بـزرگ از اهميـت     . قراردادهاي آتي مي باشد

اندازه كافي باال باشـد تـا بتوانـد نقـش      كه مقادير آن هم بايد به طوري هبااليي برخوردار است ب

قدر زياد باشـد كـه منجـر بـه افـزايش       ضمانت مبادالت آتي را به خوبي ايفا كند و هم نبايد آن

حسـيني يكـاني و   (هزينه مبادالت شود و از حضور فعـاالن كوچـك در بـازار جلـوگيري كنـد      

رد نياز از يك مدل بهينه سـازي  براي تعيين سطح بهينه سپرده مو ،در اين مطالعه). 1389زيبايي، 

گيـري از رهيافـت نمونـه بـرداري ناپـارامتري       بـا بهـره   CVaR)(1ارزش در معرض خطر شرطي 

يكـي از معيارهـاي عمـومي    ) CVaR(معيـار ارزش در معـرض خطـر شـرطي      .شـود  استفاده مي

  .)1991براون و همكاران، (گيري ريسك است  اندازه
                                                           

1.
 
Conditional Value at Risk 



  .......مشخصات قرارداد آتي

7 

 مقـادير  مشخص، اطمينان سطح يك در كه است زياني مقدار VaR تعاريف، اساس بر

 hدر طول % a100در سطح  VaR به عبارت ديگر). 2000هال،(نخواهد شد   محقق آن از باالتر

روز  hيا بيشتر از آن در طـول   xكه احتمال زيان به ميزان  به طوري xروز عبارت است از مقدار 

تـوان   يك تعريف رسمي از اين معيـار مـي   اما در). 2001الكساندر،(باشد % a100آينده برابر با 

) Λ(ام تابع توزيع زيـان  βعبارت است از صدك    تابع زيان مبادالت VaRگفت كه 

ترين مقداري است كـه احتمـال اينكـه ميـزان زيـان از آن مقـدار        در واقع كوچك و لذا 

 ).1388ي يكاني، حسين(مي باشد  βتر يا مساوي با  بيشتر نشود، بزرگ

)1(  

  :متناظر با آن CVaRهمچنين 

)2(  

   : باشد داريم اگر 

CVaR  نشان مي دهد كه اگر مقدار زيان از زيان انتظاري كه باX   درصد اطمينـان درn 

وز ر n  طـور ميـانگين در   هبود بيشتر باشد، آنگـاه مقـدار ايـن زيـان بـ      بيني شده روز آينده پيش

نشان مـي دهـد كـه    % 99در سطح اطمينان  CVaRبه عنوان مثال مقدار . آينده چقدر خواهد بود

طـور ميـانگين چقـدر     هم با مخاطره بيشتر شد، مقدار زيان بـ أ، زيان از ارزش تو%1اگر به احتمال 

معيار منسجم تري براي اندازه گيري ريسك مـي باشـد    VaR ،CVaRدر مقايسه با . خواهد بود

هايي كه به دنبال گزينش پرتفوي بهينه با  رفتار نبودن مدل خوش .)2006اندر و همكاران، الكس(

ه بـا  هـ در شـرايط مواج  هستند، يكي از مشـكالتي اسـت كـه خصوصـاً     VaRاستفاده از شاخص 

امكان اسـتفاده از چنـين مـدل هـايي حـداقل در       هاي با تناوب باال باعث مي گردد كه عمالً داده

  ).2009آلن و حسيني يكاني، (ي آنها وجود نداشته باشد هاي ابتداي شكل

ــد كــه در اكثــر مــوارد حــداقل ســازي   مطالعــات متعــدد نشــان داده ــه  CVaRان منجــر ب

مي شود كه آن هم به اين دليـل   VaRهاي بهينه در حداقل سازي  هايي نزديك به جواب جواب
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 بـه ). 1391ي و ابـاذري،  حسـيني يكـان  (نيسـت    CVaRگاه بيشـتر از   هيچ VaRاست كه مقدار 

 رهيافـت  جـاي  بـه  مطالعـه  ايـن  در ،CVaRاز  تـر  دقيـق  و نااريب هاي تخمين به دستيابي منظور

1پارامتري
 گـرفتن  نظر در بدون و تاريخي قيمتي هاي داده كمك به 2برداري نمونه رهيافت از 

   .شد استفاده خاصي توزيعي الگوي هيچ

 از پيشگيري منظور به كه است متداول جهان آتي بازارهاي از بسياري در ديگر، طرف از

 مشخصـات  از يكـي  عنـوان  بـه  روزانـه  قيمـت  نوسـانات  مجـاز  حد يك قيمتي، شديد نوسانات

 نتيجـه  در اسـت  ممكن قيمتي اين نوسانات شديد. )2000هال،(گردد  تعريف آتي قراردادهاي

 نظـر  در البتـه . نمايد روزب بازار تقاضاي و عرضه به سيستمي هاي شوك از مختلفي انواع ورود

 طبيعـي  رونـد  بـر  اثرگـذار  مانع يك صورت به نبايد روزانه قيمت نوسان مجاز حد اين گرفتن

 نقـش  فـاي اي صـورت كـارا،   بـه  بـازار  در قيمـت  كشف فرايند گيري شكل جريان در ها قيمت

 نعنـوا  بـه ( βدر سـطح بـااليي از    VaRمقـدار   بـا  برابـر  مجـاز  حـد  ايـن  كه صورتيدر  .نمايد

 نوسـانات  بـروز  از هـا  قيمت طبيعي و معمول روند بر اثر بدون تنها نه شود، داده قرار %)99مثال

 سـپرده  دادن مقـدار  قـرار  برابر بلكه شود، مي جلوگيري بازار در غيرطبيعي و غيرمعمول قيمتي

 انجـام  در قصـور  احتمالي ريسك كل پوشش با بود خواهد قادر% 99در سطح  VaRروزانه با 

  ). 2006چيو و همكاران، (نمايد  تضمين كامل طور به را قراردادها صحيح اجراي ت،معامال

 با توجه به اينكه در حال حاضر در كشورمان بـازار آتـي بـراي بـرنج وجـود نـدارد الزم      

 بـه  اقـدام  بـرداري، ابتـدا   نمونـه  رهيافـت  چـارچوب  در CVaRبـه منظـور محاسـبه ميـزان      است

  . شود آتي برنج هاي قيمت سازي شبيه

مقدار تعادلي قيمت هاي آتي در هـر لحظـه از زمـان، از برآينـد انتظـارات خريـداران و       

هاي نقدي در طول دوره تحويل تعيـين مـي گـردد، لـذا مـي تـوان        فروشندگان از مقدار قيمت

هاي  را به صورت مقدار انتظاري ميانگين مقدار كل قيمت t (Ft)هاي آتي در زمان  مقدار قيمت

  :)2003مانفردو و ساندرز،(ل دوره تحويل تعريف نمود نقدي در طو
                                                           

1. Parametric Approach  

2. Sampling Approach 
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سطح قيمت هاي نقدي كاال در سـطح   Stروزه،  Tكه در اين رابطه، در طول يك دوره تحويل 

در آن بيانگر تعداد روز هـاي گذشـته از دوره تحويـل     tرا نشان مي دهد كه انديس توليدكننده 

بـا بسـط رابطـه فـوق خـواهيم      . روز ديگـر مـي باشـد    tنشان دهنده قيمت آتـي   نيز  Ft .مي باشد

 :داشت

                                  4( ) 

مـانفردو و  (نبارداري مانند بـرنج، داريـم   قابليت ا با در ارتباط با كاالهاي ،از طرف ديگر

 ): 2003ساندرز،

                                                                                             )5(  

بين ارزش هاي فعلي و آتي، جهت از بـين رفـتن فرصـت هـاي كسـب       3برقراري رابطه 

زمـان انبـار    K-t ،در ايـن رابطـه  . در زمان هاي مختلف الزامـي اسـت  سود از تفاوت ارزش كاال 

هاي انتقال محصـول   به عنوان يك مقدار ثابت و برابر با مجموع هزينه  cكردن محصول بوده و

بـازده تعيـين   (دردسـر كـاال    يعني هزينه هاي انبار داري، بهره و بازده بـي  t+1به زمان  tاز زمان 

 .در نظر گرفته شده است) زش معيني از كاالي هم پيوندشده توسط بانك ها  براي ار

، مي توان نحوه شكل گيري قيمت هاي آتي يك محصـول  5و  4حال با توجه به روابط 

  ):2003مانفردو و ساندرز،( نشان دادچنين  روزه را  Tبراي تسويه در يك دوره تحويل 

                                                                                          )6(  

با بهره گيري از اين رابطه و بـا اسـتفاده از داده هـاي هفتگـي قيمـت هـاي نقـدي جهـاد         

،  قيمت هاي آتي هفتگي بـرنج  1393تا  1390ساله  3كشاورزي استان مازندران، در طول دوره 

سازي  شبيه )T(هاي مختلفي از طول دوره تحويل در قالب سناريو ها  در هر يك از سال

  . مي باشد yاز سال  mنماينده قيمت هاي آتي برنج در هفته  Fy,m . مي شود
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1 نمونـه  احتمـال  چگـالي  تـابع  ،CVaRمحاسـبه   منظـور  در ادامـه بـا توجـه بـه    
 (PDF)  

 بـا  زيـان،  توابع براي مشخصي توزيع گرفتن نظر در بدون برنجانواع  هاي حاصل از مبادله  زيان

 از حاصل زيان مقدار .است سازي شبيه قابل شده،  سازي شبيه يتاريخ آتي هاي قيمت از استفاده

 (F)آتـي   هـاي  قيمـت  تصـادفي  متغيـر  از محصـول، تـابعي   هـر  آتي قراردادهاي فروش و خريد

  :باشد مي

Λ=ƒ (F)                                                                                                              )7(  

 مجـاز  قيمـت  تغييـر  محـدويت  و سـپرده  گـرفتن  نظـر  در از هدف كه آنجا از همچنين

 هــم مبادلــه يعنــي طـرف  دو هــر قصــور ريسـك  آتــي، پوشــش قراردادهـاي  مبادلــه در روزانـه 

 عنـوان  بـه  پاياپـاي  اتـاق  ديـدگاه  از زيـان  مقـدار  باشد، مي قرارداد فروشندگان هم و خريداران

  :قابل تعريف است 8به صورت رابطه ) t(زمان  از واحد هر در قراردادها صحيح اجراي ضامن
)8  (                                                                                                   

 ماهانـه  يـا  هفتگـي  روزانـه،  مـثالً  زمان از مختلفي هاي تناوب در توان مي را زيان تابع اين

 هـاي  قيمـت  از اسـتفاده  بـا  توان مي نيزرا  yاز سال m هفته درهفتگي  زيان مقدار لذا. داد نشان

  : نمود محاسبه زير صورت به آتي شده سازي شبيه هفتگي
 )9                                              (                                                    

    

نشـان داده   Y با است اختيار در آن قيمتي تاريخي هاي داده كه هايي سال كل تعداد اگر

سـازي   شـبيه  بـراي  موجـود  سـناريوهاي  كـل  تعـداد  ،هفته در هر سال 52 وجود به توجه با شود،

PDF نمونه زيان هاي هفتگي n   برابر باY51  را سـناريوها  ايـن  از يكي 9رابطه  كه بود خواهد 

  ).2009حسيني يكاني و همكاران، (نشان مي دهد  Yاز سال  m براي هفته

 مختلفي اطمينان سطوحرا در  CVaRنمونه زيان ها، مي توان مقدار  PDFحال با داشتن 

  . نمود محاسبه %99 اطمينان سطح در جمله از

                                                           

1.
 
Probability Density Function 



  .......مشخصات قرارداد آتي

11 

امين حداقل در بـين تمـامي سـناريوهاي    ، برابر با زيان CVARبنا به تعريف، مقدار 

  :باشد نمونه مي PDFزيان از 
)10       (                                     

  .تر نباشد كوچك ترين عدد صحيحي است كه از  كوچك كه در آن 

 حداقل صورت به بايد روزانه نياز مورد سپرده مقدار شد، اشاره نيز پيشتر كه گونه همان

) روزانـه  قيمـت  نوسـان  مجاز حد( روزانه قصور هاي ريسك باشد قادر كه گردد تعيين مقداري

 قيمـت  نوسـان  محـدوديت  و روزانـه  سـپرده  اوليـه  بهينـه  مقـدار  تعيين جهت لذا. دهد پوشش را

امين حـداقل در  Bn كه همان ،%99اطمينان روزانه در سطح  CVaRالزم است كه مقدار  روزانه،

  :هاست، حداقل گردد نمونه زيان PDFبين تمامي سناريوهاي روزانه 

)11(                                    

است و طبق رابطه زير  yامين روز كاري در سال dمقدار زيان روزانه در   ،در رابطه فوق

  :شود حاسبه ميم

)12(  
  

در نظر بگيريم،  264در صورتي كه كل تعداد روزهاي كاري در يك سال را برابر با 

برابر ) N(نمونه زيان هاي روزانه  PDFتعداد كل سناريوهاي روزانه موجود براي شبيه سازي 

  .بود خواهد Y263  با

مـت هـاي آتـي روزانـه     روزانه، تخميني از قي  CVaRبا توجه به اينكه در حداقل سازي 

سازي شـوند، بايـد در نظـر     يابي، شبيه ها بايد در طول بهينه و اين قيمت نيستدر دسترس  

هفتگـي    CVaRهـاي نااريـب، الزم اسـت كـه مقـدار       داشت كه به منظور دستيابي بـه تخمـين  

روزانـه شـبيه سـازي     محاسبه شده متناظر با سناريوهاي هفتگي زيان، كه با استفاده از قيمت هاي

 10محاسبه شده در رابطه  تر از مقدار  تحت هيچ شرايطي كوچك اند  شده

  : با استفاده از رابطه زير قابل محاسبه اند مقادير . نباشد
)13                                             (                                                        
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روز كـاري در طـول يـك سـال، تعـداد سـناريوهاي موجـود در         264با در نظـر گـرفتن   

 Y242برابـر بـا    (M)سازي زيان هاي هفتگي نمونه با اسـتفاده از قيمـت هـاي آتـي روزانـه       شبيه

  .باشد مي

ه را در ايـن سـطح   روزانـ  CVaR، حـداقل ميـزان   %99در سـطح اطمينـان    14حل رابطـه  

توان آن را به عنوان مقـدار بهينـه اوليـه مقـدار سـپرده مـورد نيـاز         نمايد كه مي اطمينان ارائه مي

 :روزانه و همچنين حد مجاز نوسان قيمت روزانه در نظر گرفت

  

  
                    

                    

                   

                  )14           (  

                   

                   

                   

                    

                     

رتيب تعداد سناريوهاي موجود براي به ت i=1,2,….,Mو  j=1,2,....,Nدر اين مدل 

سازي زيان هاي روزانه و زيان هاي هفتگي را با استفاده از قيمت هاي آتي روزانه نشان  شبيه

به ترتيب مقادير ميانگين هاي روزانه و هفتگي قيمت هاي آتي  و     همچنين . دهد مي

نيز به منظور شبيه سازي بهتر و         محدوديت . را نشان مي دهند yدر سال 

% 99روزانه در سطح اطمينان  CVaRتر قيمت هاي روزانه آتي و در نتيجه حداقل مقدار  دقيق

  ):2009آلن،  وحسيني يكاني (به اين مدل اضافه شده است 
)15(  
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بوده و براي بهينه  1اين مدل يك مدل برنامه ريزي غير خطي با اعداد صحيح مختلط

COINIPOPTكننده  سازي اين مدل از حل
GAMSدر محيط نرم افزار  2

  . استفاده شده است 3

اي آتي توسط بازار آتي مشخص مي شود، زمان هاي تحويل محصول در قرارداده

سناريوي مختلف  21بار براي  21، 14براي انتخاب بهينه ترين طول دوره تحويل هر كاال، مدل 

شود و سناريويي كه قيمت هاي آتي روزانه شبيه سازي شده در آن از  دوره تحويل حل مي

به عنوان سناريوي بهترين حداقل مقدار انحراف معيار تغييرات قيمت روزانه برخوردار باشد 

 22شود كه تعداد روزهاي كاري هر ماه  در اينجا فرض مي .طول دوره تحويل مشخص است

كه به معناي  شود پرداخته ميدر مرحله بعد به محاسبه حداقل واحد تغيير قيمت . روز است

واند از دو ت اندازه حداقل واحد تغيير قيمت مي. كمترين ميزان نوسانات قيمت روزانه مي باشد

و منافع از دست رفته حاصل از معامالت، بر روي ) چانه زني(طريق، با اثر بر هزينه مذاكره 

 حداقل اندازه كاهش كه گفت توان مي. ثر باشدؤمقدار كل هزينه مبادالت قراردادهاي آتي م

. شود مي بازار سياليت افزايش موجب فروش و خريد قيمت شكاف كاهش با قيمت تغيير واحد

باشد  مؤثر نيز  بازار عمق ميزان بر تواند مي قيمت تغيير واحد حداقل مقدار در تغيير همچنين

 هاي قيمت موجود، آتي هاي قيمت درمطالعه حاضر،). 1389حسيني يكاني و زيبايي، (

 برآيند از حاصل تعادلي هاي قيمت همان كه ،بازار يافته تحقق هاي قيمت و اند شده سازي شبيه

براي تعيين مقدار  نهايتاً. نيستند موجود ايران، در آتي بازار نبود دليل به هستند، اضاتق و عرضه

گردد تا در  حداقل واحد تغيير قيمت از محاسبه نرخ بهره بدون ريسك روزانه استفاده مي

بنابراين ). 2005كوروف و زبوتينا، ( جهت جذب نقدينگي الزم به اندازه كافي بزرگ باشد

بهره بدون ريسك  تعيين گردد كه از مقدار نرخ يه اين مقدار بايد در حدتوان گفت ك مي

كه مقدار حداقل واحد تغيير قيمت برابر با  به عبارت ديگر، در صورتي. تر نباشد روزانه كوچك

                                                           

1.
 
Mixed Integer Nonlinear Programming Model 

2. Solver 

3.
 
General Algebraic Modeling System 
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مقدار نرخ بهره بدون ريسك قرار داده شود، شرط الزم جذب نقدينگي الزم به بازار محقق 

  .  خواهد شد

اندازه قرارداد، مقدار دارايـي   .شود تعيين ميت اين مطالعه اندازه قرارداد در آخرين قسم

ايـن مسـئله تصـميم مهمـي بـراي       .كه بايد در هر قرارداد تحويل داده شود را مشخص مي نمايد

زيرا براي تعيين اندازه بهينه قراردادهـاي آتـي گفتـه مـي شـود كـه از يـك         ؛باشد بازار آتي مي

ك باشد كه مانع از ورود فعـاالن كوچـك بـه بـازار نشـده و از طـرف       قدر كوچ طرف نبايد آن

عبـدالهي  (ديگر، به اندازه اي بزرگ باشد كه هزينـه مبـادالت ايـن قراردادهـا را حـداقل نمايـد       

اندازه بهينه قراردادهـا بـه طـور مشـخص بـه نـوع محصـول        ). 1387عزت آبادي و خادمي پور، 

 ،بـه همـين دليـل   . كننـدگان ابزارهـاي مشـتقه بسـتگي دارد     پيوند با آنها و نيز شرايط اسـتفاده  هم

حداقل مقدار ميانگين ارزش معامالت روزانه يك فروشـنده يـا يـك خريـدار در بـورس اوراق      

را مي توان به عنوان معيار مناسبي از مقدار بودجه فعاالن كوچـك بـالقوه    TSE( 1(بهادار تهران 

 ،حسـيني يكـاني  (در ايـران در نظـر گرفـت     متقاضي ورود به بازار آتي محصـوالت كشـاورزي  

1388(:  

)17  (                                                                                                                

نماينـده   MDAنشان دهنـده انـدازه قراردادهـاي آتـي بـه كيلـوگرم،        CSدر اين رابطه، 

قيمت  APبه ريال و  TSEدار ميانگين ارزش معامالت روزانه يكي از فعاالن بازار در حداقل مق

 .متوسط هر كيلوگرم كاالي هم پيوند با قرارداد آتي به ريال مي باشد

از جهاد كشاورزي اسـتان   93- 92تا  91- 90هاي نقدي برنج در سال هاي زراعي  قيمت

نين در راستاي تعيين اندازه بهينه قـرارداد آتـي   همچ. مازندران به صورت هفتگي تهيه شده است

برنج، آمار ارزش معامالت روزانه بورس از سايت سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهيـه شـده   

  . است

                                                           

1. Tehran Stock Exchange 
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  نتايج و بحث

سناريوي مختلف طول دوره  21و در  14هاي برنج بر اساس رابطه  سازي قيمت شبيه

بر اساس زمان برداشت برنج، سناريوهاي دوره  .انجام گرديد) T=3،2،1،....، 22(تحويل 

همچنين كل هزينه هاي انتقال . است شده تحويل اين محصول در طول ماه تير در نظر گرفته

به ترتيب براي برنج  ،هاي انبارداري و نرخ بهره روزانه مي باشد كه شامل هزينه ،روزانه برنج

. سازي لحاظ گرديد حاسبه و در شبيهم 331×10- 6و   421×10-6پرمحصول و مرغوب برابر با 

نمونه زيان هاي هفتگي براي برنج با استفاده از  PDFبه دنبال محاسبه قيمت هاي آتي هفتگي، 

همچنين با داشتن . در سناريوهاي مختلفي از طول دوره تحويل شبيه سازي شد 9رابطه 

PDFها،  هاي نمونه زيانCVaR  محاسبه گرديددرصد براي برنج  99هاي هفتگي در سطح .

نشان داده شده  1درصد در جدول  99هاي هفتگي در سطح CVaRمقادير محاسبه شده براي 

  .است

  در چارچوب% 99هفتگي در سطح  CVaRمقادير  .1جدول 

  رهيافت نمونه برداري

 ) ريال به كيلوگرم(هفتگي CVaR )درصد(هفتگي CVaR كاال

 702 93/11 برنج مرغوب

 668 42/16 برنج پرمحصول

  هاي تحقيق  يافته: منبع       

درصـد در طـول يـك هفتـه، بـرنج مرغـوب        99بر اساس نتايج جدول فوق، به احتمـال  

  .نسبت به برنج پرمحصول ريسك كاهش قيمت كمتري را نشان مي دهد

حال براي محاسبه مقادير بهينه سپرده مورد نياز و حد مجاز نوسانات قيمت روزانـه، الزم  

 هاي محاسبه شده هفتگي مستقيماCVaRً؛ محاسبه شوند اقدام هاي روزانهVaRاست كه مقادير 

گيرنـد، بلكـه بـه كمـك آنهـا       در تعيين مشخصات قراردادهاي آتـي مـورد اسـتفاده قـرار نمـي     

سـناريوي   21در  14بـا حـل مـدل     ،در نهايـت .  نموداقدام هاي روزانه VaRتوان به محاسبه   مي
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ترين انحراف معيـار تغييـرات    بهينه ترين سناريو با كوچك مختلف طول دوره تحويل و انتخاب

قيمت روزانه، طـول دوره بهينـه، دوره تحويـل قراردادهـاي آتـي بـرنج مرغـوب  پرمحصـول و         

كه مي تواند به عنـوان مقـدار    ،درصد 99روزانه در سطح اطمينان  VaR همچنين حداقل مقدار 

وسـانات روزانـه در نظـر گرفتـه شـود، تعيـين مـي        اوليه سپرده مورد نياز روزانه و نيز حد مجـاز ن 

  .گردند

  تحويل و  ، طول دوره%99روزانه در سطح  VaRمقادير  .2جدول

CV قيمت هاي آتي روزانه  

  روزانه VaR (%)روزانه  VaR كاال

 )ريال به كيلوگرم(

طول دوره تحويل 

 )روزكاري(

ضريب تغييرات 

 (%)ساالنه

 96/9 9 134 28/2 برنج مرغوب

 2/22 9 143 52/3 پرمحصول برنج

  يافته هاي تحقيق : منبع        

تـر   هيچ گـاه بـزرگ  %  99با توجه به اينكه نوسانات قيمت روزانه برنج در سطح اطمينان 

نخواهد بود، قرار دادن مقدار اوليه سپرده مورد  2شده روزانه در جدول  محاسبه VaRاز مقادير 

در ايـن   VaRقراردادهـاي آتـي بـرنج برابـر بـا مقـادير        نياز و محدوديت نوسانات قيمت روزانه

جدول مي تواند اجراي صحيح قراردادهاي آتي را بدون اثرگـذاري انحرافـي بـر رونـد طبيعـي      

  . قيمت هاي بازار تضمين نمايد

قيمت هاي آتي روزانه شبيه سازي شده محصول برنج را در بهينه ترين   2و1نمودارهاي 

طـور كـه در    همـان . سال مورد بررسـي نشـان مـي دهنـد     3در طول سناريوي طول دوره تحويل 

هـاي اول و آخـر    قيمت هاي آتـي بـراي بـرنج پرمحصـول در سـال      شود، مالحظه مي 1نمودار 

  . افزايشي بوده و براي سال دوم روند كاهشي داشته است
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ا فرض وجود يك قيمت هاي آتي روزانه شبيه سازي شده براي برنج پرمحصول ب .1 نمودار

 1392تا  1390هاي  روزه در طول سال 9دوره تحويل 

سال نيز   3افزايشي بودن روند اوليه قيمت هاي آتي روزانه شبيه سازي شده در طول اين 

  . به دليل وجود شرايط تورمي در بازار محصوالت كشاورزي مي باشد

با فرض وجود يك دوره قيمت هاي آتي روزانه شبيه سازي شده برنج مرغوب  .2 نمودار

  1392تا  1390هاي  روزه در طول سال 9تحويل 
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برخالف روند اوليه افزايشي موجود، روندهاي پيش بيني شده ساالنه قيمتي در طول 

توان گفت كه اين روندها براي هر دو نوع برنج در  مي. باشد  سال هاي مختلف متفاوت مي

ي آتي براي هيچ كدام از آنها به طور پيوسته ها در واقع روند ساالنه قيمت .ندا حال تعادل

صعودي يا به طور پيوسته نزولي نمي باشد و از نوسانات قيمتي الزم براي ايجاد يك بازار آتي 

  .سازمان يافته و فراگير برخوردار است

در اين مطالعه مقدار نرخ بهره بدون ريسك در ايران به منظور تعيـين مقـدار بهينـه اوليـه     

بـا اسـتفاده از مقـدار    . تغيير قيمت  قرارداد آتي برنج مورد استفاده قرار مـي گيـرد  حداقل واحد 

متوسط قيمت برنج در آخرين سال داده هاي مورد استفاده و در نظـر گـرفتن مقـدار نـرخ بهـره      

  .، اين مشخصه قرارداد آتي برنج نيز تعيين مي گردد%7بدون ريسك برابر با 

انگين ارزش معامالت روزانه يكي از فعـاالن بـازار در   همچنين با داشتن حداقل مقدار مي

TSE  اندازه اوليـه قـرارداد آتـي بـرنج نيـز      17ميليون ريال و با توجه به رابطه  21برابر با حدود ،

 .)3جدول ( محاسبه گرديد

  واحد تغيير قيمت قراردادهاي مقادير بهينه اوليه اندازه قرارداد و حداقل .3جدول 

  آتي برنج 

 )ريال به كيلوگرم(حداقل واحد تغيير قيمت  )كيلوگرم(قرارداد  اندازه 

 48/1100 3492 برنج مرغوب

 78/680 5690 برنج پرمحصول

  يافته هاي تحقيق : منبع                     

ارزش پولي يك قرارداد آتي براي برنج برابـر بـا حـداقل مقـدار      ،طور كه بيان شد همان

مقـدار حـداقل    ،بنـابراين . مي باشد TSEانه يكي از فعاالن بازار در ميانگين ارزش معامالت روز

ريـال بـراي هـر قـرارداد      38580واحد تغيير قيمت تمامي قراردادها با هم يكي بـوده و برابـر بـا    

ضرب ارزش يك قرارداد از هر يك از محصوالت در نـرخ بهـره    به بيان ديگر، حاصل. باشد  مي

  .مي باشد 38580بدون ريسك روزانه برابر با 
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مقادير اوليه به دست آمده براي بـازار آتـي بـرنج در ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه شـرايطي          

ايـن مشخصـات پـس از     لذاباشد كه در ايران بازار آتي محصوالت كشاورزي وجود ندارد،  مي

در جـدول زيـر   . اندازي و انجام پژوهش هاي مختلفي درباره بازار آتي قابل تغييـر مـي باشـد    راه

م مشخصات به دست آمده در اين تحقيـق بـراي يـك قـرارداد آتـي بـرنج بـه طـور خالصـه          تما

  . است شده آورده

  مشخصات قراردادهاي آتي برنج پرمحصول و مرغوب .4جدول 

سپرده اوليه  

 )ريال(

حد مجاز تغيير 

 قيمت روزانه

 )ريال(

طول دوره 

 تحويل

 )روزكاري(

حداقل واحد تغيير 

 )ريال(قيمت 

رداد اندازه قرا

 )كيلو گرم(

 3492 48/1100 9 467928 623940 برنج مرغوب

 5690 78/680 9 813670 1084893 برنج پرمحصول

  يافته هاي تحقيق : منبع 

سپرده اوليه براي برنج پرمحصول بيشتر از  شود، طور كه در جدول باال مشاهده مي همان

تر از برنج مرغوب  محصول بزرگبرنج مرغوب مي باشد، زيرا اندازه قرارداد براي برنج پر

ها،  سازي قيمت مقادير به دست آمده، با توجه به نبود بازار آتي در ايران و شبيه. است

اين ويژگي ها پس  ،طور كه بيان شد همان. باشد هاي اوليه براي ايجاد بازار آتي برنج مي ويژگي

 .شدسيس بازار آتي برنج، با توجه به شرايط، قابل تغيير مي باأاز ت

  

  ها و پيشنهاد گيري نتيجه

ثير مستقيم و غير مستقيم آن أكشورمان و ت اقتصاد با توجه به نوسان سال هاي اخير در

ر روي بازار محصوالت كشاورزي و همچنين اهميت برنج به عنوان يك كاالي استراتژيك د

رفاه  در كشور، در اين مطالعه راهكاري براي ثبات بيشتر بازار اين محصول و افزايش

، اين مطالعه در استان گرديدطور كه بيان  همان. توليدكنندگان و فعالين بازار برنج ارائه شد
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ابتدا به شرايط كنوني . ترين استان توليدكننده برنج صورت گرفت مازندران به عنوان بزرگ

 ،ليبه طور ك. بازار برنج در ايران اهميت اين محصول و سپس به معرفي بازار آتي پرداخته شد

هدف از ايجاد بازار آتي براي برنج شفافيت قيمت، كارايي بازار برنج از جنبه برقراري قانون 

طريق بهبود اطالعات قيمتي در آينده، انتقال ريسك با  3در بازار و كاهش ريسك قيمتي از 

انجام معامالت آتي و سوم از طريق امنيت معامالت به جهت مقررات و نظارت بر معامالت 

  .شدبا مي

اما با توجه به اينكه در ايران بازار آتي براي محصوالت كشاورزي وجود ندارد، 

همچنين بايد به اين نكته توجه داشت كه بنا به  .طراحي بهينه قرارداد آتي برنج الزم است

از ) درصد 42در حدود (تجارب كشورهاي ديگر در شرايط عملي، درصد بسيار زيادي 

، بنابراين توجه )1388حسيني يكاني، (با شكست مواجه شده اند  قراردادهاي آتي طراحي شده

به تمام ابعاد براي ايجاد بازار آتي بسيار مهم و ضروري مي باشد تا اولين تجربه از ايجاد اين 

  . اعتمادي از طرف توليدكنندگان و فعالين بازار محصوالت كشاورزي همراه نشود بازار با بي

هدف از اين مطالعـه تعيـين مشخصـات قـرارداد آتـي بـرنج        ،هبا توجه به مطالب بيان شد

ساله قيمـت بـرنج مرغـوب و پرمحصـول و      3اين مشخصات با استفاده از آمار هفتگي . باشد مي

ابتدا قيمت هاي آتي روزانه برنج با استفاده از مدل مزبـور  . به دست آمد CVaRاستفاده از مدل 

سپرده مورد نياز، حد مجـاز نوسـانات روزانـه،    شبيه سازي شد و سپس ساير مشخصات از جمله 

حداقل واحد تغيير قيمت، طـول دوره بهينـه و انـدازه قراردادهـاي آتـي بـراي بـرنج مرغـوب و         

  . پرمحصول تعيين شد

نتايج تحقيق و  و نيز همچنين در يك جمع بندي با توجه به چالش هاي بازار برنج

رساني مناسب و كارا و يك بازار با  اطالعتوان گفت كه وجود يك سيستم  مطالعات پيشين مي

اطالعات شفاف مربوط به تعداد عرضه كنندگان، تقاضاكنندگان، مقادير توليد، قيمت ها؛ 

 وجود براي انواع برنج و معامالت؛ تبه بندي صحيح با استاندارد مشخصوجود يك سيستم ر

مين مالي براي تاجران أي و تمنابع كافي اعتبارفراهم كننده يك سيستم مالي و پولي قانونمند 
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؛ ايجاد يك براي توليدكنندگانريسك معامالت  و كاهنده بالقوه و توليدكنندگان بزرگ برنج

محيط اقتصادي در كشور كه بخش خصوصي هم در سطح بين الملي و هم در سطح داخلي 

ثابت  استفاده از پرداخت هاي مستقيم، جبراني و؛ )ADB ،2012( تر عمل كند  بتواند فعال

هاي جعبه سبز سازمان تجارت جهاني  ها جزو سياست اين سياست(براي حمايت از توليد برنج 

و اعمال سهميه مقداري واردات در كشور از ملزومات ايجاد يك بازار آتي موفق ) نيز مي باشد

 . دنمي باش

 

  منابع

  .1391آمارنامه جهاد كشاورزي استان مازندران، 

 . 1393ورزي كشور، آمارنامه وزارت جهاد كشا

بررسي قابليت اقتصادي كشت رتون به عنوان كشت دوم در اسـتان  . 1388.ف ،اميرنژاد، ح و اسماعيلي

ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، كرج، انجمـن اقتصـاد كشـاورزي ايـران،     . مازندران

 .پرديس كشاورزي و منابع طبييعي دانشگاه تهران

بررسي سياست هاي تنظيم بازار برنج در ايران و مقايسه آن با كشـورهاي  . 1388. و گيالنپور، ا. پرمه، ز

 32: 38 ،يهاي بازرگـان  فصلنامه بررسي. ارائه راهكارهايي براي بهبود تنظيم بازار آن منتخب و

- 49. 

نامـه   پايـان . احي بهينه قراردادهاي آتي محصوالت كشاورزي در ايرانطر. 1388. ع. حسيني يكاني، س

 .دكتري در رشته اقتصاد كشاورزي، دانشگاه شيراز، دانشكده كشاورزي

مقايسـه روش هـاي پـارامتري و نمونـه گيـري در گـزينش       . 1391. و ابـاذري، ع . ع. حسيني يكاني، س

هـاي   پـژوهش مجلـه  . كاالي ايـران محصوالت كشاورزي بورس : پرتفوي بهينه مطالعه موردي

  . 23 -38: 1 ،اقتصاد كشاورزي

مطالعـه  (تعيين كاالهاي مناسـب بـراي مبادلـه در بـازار آتـي      . 1389. و زيبايي، م. ع. حسيني يكاني، س

 .278 - 268: )3(24 ،نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي). محصوالت كشاورزي ايران: موردي



 94ةشمار  بيست و چهارم، سال – توسعه و كشاورزي اقتصاد

۲۲  

 .بورس كاال و اقتصاد ايران. 1393. انسازمان بورس و اوراق بهادار تهر

. مقدمه اي بر بازار هاي سلف، آتي و اختيار معاملـه . 1387. و خادمي پور، غ. عبداللهي عزت آبادي، م

  .انتشارات نور علم: همدان

بررسي عوامل موثر بـر مشـاركت كشـاورزان در بـازار آتـي گوجـه       . 1390. و نعمتي، ا. قديري مقدم، ا

 375-384: 25 ،فصلنامه اقتصاد و توسعه كشاورزي. فرنگي

ابزاري براي : بورس محصوالت كشاورزي. 1384. قتصاد كشاورزيريزي و ا  هاي برنامه موسسه پژوهش

 .انتشارات تابان: تهران. مديريت ريسك قيمت

 .گروه رايانه پرداز تدبير:تهران. مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك. 1384. هال، ج
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