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  چکیده

رفت بورس کاالي کشاورزي ایران جهت مهار چنین ریسکی بودن فعالیت کشاورزي انتظار میشفاف نبودن اطالعات، ساختار سنتی و همبه با توجه 
در این مطالعه سعی شده اسـت عملکـرد رینـگ    . شدموانع فوق موثر باشد اما این شرکت نتوانست نقش رهبري را در بازار محصوالت کشاورزي داشته با

در این مطالعه از روش تاکسـونومی معمـولی و تاکسـونومی وزنـی از طریـق روش      . کشاورزي با نگرش بر معیارهاي انتخاب کاال در بورس بررسی گردد
لیل وجود اطالعات کامل مورد تجزیه و تحلیـل قـرار   دکاال به 10کاالي کشاورزي پذیرش شده در بورس،  19از میان . آنتروپی شانون استفاده شده است

بـر اسـاس نتـایج حاصـله در ایـن مطالعـه       . در نهایت محصول برنج و ذرت در صدر محصوالت مناسب براي معامالت در بورس شناسایی شـدند . گرفت
بـا توجـه بـه صـدر     . ار در عرضه توجـه بیشـتري شـود   شود، اوال در انتخاب کاال براي ورود به بورس به عواملی مانند ضریب اهمیت و استمرپیشنهاد می

شـدت در  تواند بـه تر دولت قرار دارند در صورت اعتقاد سیاستگذاران به کارکرد این بازار، میفهرست کاالها، محصوالتی که مورد حمایت مستقیم و بیش
  . موفقیت آن موثر باشد

  
 ایران، تاکسونومی عددي، رینگ کشاورزي انتخاب کاال، آنتروپی شانون، بورس کاالي: کلیدي هاي واژه

  
   1 مقدمه

در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران، بخش کشاورزي به 
هاي سنتی و اصلی اقتصاد مطرح بوده و در زمینه عنوان یکی از بخش

هـاي  تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادالت خارجی و حضور در صحنه
اي مزیـت نسـبی از جایگـاه ویـژه     بـودن  اقتصادي بین المللـی و دارا 

هایی که در بازار کشاورزي ایـران وجـود   نارسایی ).34(برخوردار است 
توان به شفاف نبودن اطالعات در بازار، ساختار سنتی بـازار،  دارد را می

افزایش ضایعات، کوچک بودن بازار و درنهایت ریسکی بودن فعالیـت  
قـش بسـیار مهـم در    بخـش بـا وجـود ن   این  .)14(کشاورزي برشمرد 

اشتغال و تولید کشورهاي در حال توسعه، ریسک باالتري نیـز نسـبت   
تـوان گفـت   بـه طـور دقیـق مـی    . به دیگر بخش هاي اقتصادي دارد

هاي اقتصادي، تنها بخشـی از ریسـک   مجموع ریسک در دیگر بخش
 هـاي ریسـک  انـواع  فعالیـت  ایـن  در). 35( در بخش کشاورزي اسـت 
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 تـا  دهـد مـی  هم دست به دست انسانی و صادياقت اجتماعی، طبیعی،
 ).29(آورد  وجـود بـه  کشاورزان براي را پذیريآسیب و شکننده فضاي

باشـد کـه   هاي مهم در این بخـش، ریسـک بـازار مـی    ازجمله ریسک
وجـود چنـین   . باشدتر به نااطمینانی قیمت محصوالت مربوط می بیش

 به نسبت ردامو تـر بـیش  در ورزانکشاشـود  هایی موجـب مـی  ریسک
ــش  ریســـک ).11(میباشند  نامطمئن دخو هیندآ مددرآ ــی بخـ قیمتـ

دلیل نبود یک بازار منسجم، متشکل و رقابتی براي عمدتاً بهکشاورزي 
 بخش ماهیت به توجه با ). 5(باشد محصوالت این بخش در ایران می

 بـا  مبارزه کارهايراه بخش و این قیمتی در ریسک وجود و کشاورزي
 ).1(اسـت   مطرح ریسک قیمت مدیریت ابزار عنوانبه کاال بورس آن،

 در کشـاورزي  کاالهـاي  سـتد  و داد آزادسازي بحث با زمانهم امروزه
 بخـش  از حمایـت  بـه  هـا دولـت  تمایـل  عـدم  و کشـورها  از بسـیاري 

 نمـودن  فـراهم  منظـور بـه  کـاال  هـاي بـورس  ایجاد به نیاز کشاورزي،
 ستد و داد سازوکار و اورزيکش محصوالت قیمت کشف براي اي زمینه

ایجـاد و  ). 30( شـود مـی  آشکار پیش از بیش محصوالت این فیزیکی
عنوان ابزاري براي بهبود روش مبادلـه یـا   اندازي بورس کاال چه بهراه

اقتصـاد از طریـق افـزایش     دهی بازار کاال و چه بـراي توسـعه  سازمان
قتصـاد کشـور و   تواند نقش بسـیار مهمـی در ا  سرمایه در آن اساسا می
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بـورس را   ،بنـدي در نـوعی از تقسـیم  ) 6. (تامین رفاه مردم ایفـا کنـد  
ي بورس اوراق بهادار، بورس اسعار و بورس کـاال  توان به سه دسته می

شـمار  منـد و رسـمی بـه   اري قـانون بورس کاال، باز). 30(تقسیم نمود 
منظور خرید و فروش گروهـی از کاالهـا تشـکیل شـده     رود که به می
کنند تـا  ت و تولیدکنندگان زیادي کاالهاي خود را در آن عرضه میاس

به عرضـه و  طور مستقیم و با توجه گذاري در فضایی رقابتی و بهقیمت
یداران و فروشـندگان محصـول تعیـین    تقاضاي آن کاال و با توافق خر

هاي کاالیی براسـاس گزارشـات   ترین ماموریت بورسمهم ).37(شود 
دهـی  کمک به سامان) آنکتاد( 1توسعه سازمان مللکنفرانس تجارت و 

و اصالح ساختار بازار محصوالت بخش کشاورزي از طریـق شـفافیت   
معــامالت و  اطالعــات، کشــف قیمــت، توزیــع ریســک و ســیالیت در

چنین تامین مالی مـورد نیـاز فعـاالن بخـش کشـاورزي از طریـق        هم
ایـران بـر    بـورس کـاالي کشـاورزي   ).  22(توسعه بازار سرمایه است 

قانون  113برنامه سوم توسعه و ماده  95ماده  اساس قانون استفساریه
چنـین  و هـم  1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال  

شهریور سال  ر، د1345قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 
نخست بـورس فلـزات بـه عنـوان اولـین      ). 20(تاسیس گردید  1383

. فعالیت خود را آغاز کـرد  83در شهریور ماه سال  بورس کاالي کشور
ي شوراي عالی بورس و اوراق بهـادار و قـانون   سپس براساس مصوبه

موجبات تشکیل شرکت  1385جدید بازار اوراق بهادار، در آذر ماه سال 
بورس کاالي ایران با ادغام بورس فلزات و کشـاورزي فـراهم شـد و    

شروع به فعالیـت   1386مهر ماه  شرکت بورس کاالي ایران از ابتداي
 بـازاري  ایجـاد  بـورس،  ایـن  تاسـیس  اهداف ترینمهم جمله از. کرد

 معـامالت  انجـام  وهـا  قیمت کشف جهت شفاف و مندقانون منسجم،
 جملـه  از کـاالیی  مختلف ايهگروه در شده پذیرش محصوالت روي

  ).8(بوده است  کشاورزي محصوالت
اثـرات مثبـت    کشـورها  از یاريبسـ  دراندازي بورس کشاورزي راه
 بـه  کمـک  و بـازار  شفافیت افزایشتوان به که می است داشتهزیادي 

 نتـایج  چنـین هـم ). 9(شده اشاره نمـود   مبادله کاالهاي کیفیت بهبود
 کـاهش  بـه  منجر کشاورزي کاالي بورس که دهدمی نشان مطالعات

 ه،تیجـ ن در و شـود مـی  بـازار  اطالعات به یابیدست شده صرف زمان
  ).25(یابد یم کاهش ضمنیهاي هزینه

اندازي بـورس کـاالي کشـاورزي در ایـران در     از جمله اهداف راه
توان تغییر الگوي کشت، توسعه صـادرات محصـوالت   بلندمدت را می

ــامالت و ســامان  ــه مع ــر دهــی مناســبکشــاورزي و کــاهش هزین ت
، چنین اصـالح سـاختار بـازار سـنتی    هم. محصوالت کشاورزي نام برد

جلوگیري از نوسانات شدید قیمت، تامین مالی و کاهش ریسک قیمت 
و معامالت از جمله اهداف تاسیس بورس کاالي کشـاورزي در ایـران   

  ).33(باشد در کوتاه مدت می
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ر رینگ کشاورزي بورس حال طی چند سال اخیر مبادالت دبا این
حجـم کـل   طـوري کـه   بـه . کاالي ایران وضعیت خوبی نداشته است

چیـزي   1394امالت انجام شده در بـورس کـاالي ایـران در سـال     مع
تـر از  میلیون تن بود که مبادالت محصوالت کشاورزي کـم  17 حدود
خـود اختصـاص داده   را بهدرصد آن 5/4عبارتی تنها هزار تن و به 765
تر از یک درصد تولید محصوالت کشاورزي در که این مقدار کم 2است

ودن حجم معامالت در رینگ کشاورزي دال بـر  پایین ب .باشدایران می
توانـد ناشـی از   مـی عدم موفقیت آن در بورس کاالي ایران است کـه  

مکانیسم خرید  خصوص همگانی در شناخت عدم عوامل مختلفی نظیر
، نحوه عدم تعیین کیفیت و استاندارد مشخصو فروش در بورس کاال، 

شـدن قـوانین ایـن    حمایت دولت در این بخش و ایجاد موانع اجرایی 
دولت در بازار محصـوالت کشـاورزي و   در واقع مداخالت . بخش باشد

 هـاي  سیاست بین مغایرت به اعتقاد وجود ،پیامدهاي مثبت و منفی آن
ر با دادوسـتد  بازا تضمینی و عوامل تنظیم خرید قبیل از دولت حمایتی

ــر      ــاهنگی زی ــاري و هم ــدم همک ــاال، ع ــورس ک ــوالت در ب محص
عـدم آشـنایی   ، زارت جهاد کشـاورزي بـا بـورس کـاال    هاي و مجموعه

عدم انگیزه جهت حضـور   نهایتا هاي کشاورزي با بورس کاال و تشکل
   ).7( در بورس از دیگر موانع موجود است

توانـد  ي عدم موفقیت بورس کـاال مـی  یکی از مشکالت در زمینه
انتخاب نامناسب کاالي کشاورزي براي معامله در رینگ باشد که این 

با توجه به تفاوت نسبی در توفیـق  . تحقیق در پی ارزیابی آن می باشد
 بر موثر عواملدنبال بررسی این پژوهش بهکاالها در تاالر بورس، 

 ایران کاالي بورس کشاورزي موفقیت یک کاال در رینگ میزان
دلیـل  در این راستا بـه . هاي مناسب علمی می باشدبا استفاده از روش
محصـول کشـاورزي    19 طالعـات مـورد نیـاز هـر    عدم دسترسی به ا

کـاالي ذرت، پسـته،    10پذیرفته شده در بـورس کـاال، از اطالعـات    
مـرغ اسـتفاده   زعفران، عدس، نخود، برنج، گندم، چـاي، مـرغ و تخـم   

  .گردیده است
مطالعات اندکی در ارتباط بـا میـزان موفقیـت رینـگ کشـاورزي      

الهـاي پذیرفتـه شـده    هـاي کا بورس کاالي ایران و اختصاصا ویژگی
  .توان به موارد ذیل اشاره نمودگرفته که میانجام 

منوط به سـه   را آمیز هر کاال در بورسمبادله موفقیت) 18(گلریز 
تاندارد، عمر کافی و محدود بودن نوسـان قیمـت نقـدي آن    اسویژگی 

 رینـگ  موفقیـت عـدم  علـت  )36( سـلطانی و همکـاران   .کاال دانست
دانسـته   ایران سنتی کشاورزي متوجه ساختار الکا بورس در کشاورزي

 حجـم  هـا بـورس  مستقل فعالیت و ادغام صورت در شودمی باعث که
) 34( شـیرازي . باشد حجمکم و رونقکم کشاورزي رینگ در معامالت

با کشاورزي در بورس کاالي ایران  با بررسی علل عدم موفقیت رینگ
ـ نامه نتیجـ پرسشاستفاده از داده هاي  حجـم انـدك عرضـه     ته گرف
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محصوالت کشاورزي، سنتی بودن بازار کشـاورزي، فقـدان ابزارهـاي    
کـاال و فقـدان    مشتقه، پایین بودن سطح آشنایی کشاورزان با بـورس 

موفقیـت  در بورس، موجب عـدم ) استانداردها(اجراي قوانین و مقررات 
  .است رینگ کشاورزي در بورس کاال شده

کـه شـرایط   عه خـود نشـان دادنـد    در مطال )28( رشید و همکاران
مواردي چون شرایط خاص کاال، منوط به ي بورس کاال امکان توسعه

از نظـر  . مـی باشـد  شرایط خاص قرارداد و محیط اقتصادي و سیاست 
کاالهایی که بـه  : از است عبارت وي شرایط مناسب براي انتخاب کاال

نـی محصـول   همگ ،)استمرار در عرضه(طور مداوم تولید یا انبار شوند 
قیمت  ،)گستره بازار(بازار بزرگ و فعال  وجود ،)امکان استاندارد سازي(

 جـین و همکـاران   ).نوسانات قیمت براي جلب سـوداگران (متغیر بازار 
بـورس کـاالیی    8 با مطالعه اجمـالی در بـین  بررسی خود  نیز در )21(

الیت ورس به فعب 3که تنها  یافتندمنتخب در افریقا به این نتیجه دست
بورس  3این بین دالیل موفقیت و پابرجایی این راند و دخود ادامه داده

توان عواملی چون اعتماد طرفین معامله، نقـش سـازنده و روبـه    را می
ي آن، هـاي بهتـر و حمایـت مقتدرانـه    رشد دولت در ایجاد زیرساخت

الضمان براي خرید در سیستم انتقال بانکی قابل اعتماد، کم کردن وجه
داد براي تشویق فعاالن خرد به شـرکت در  رکردن اندازه قراورس، کمب

 .معامالت اشاره کرد
طبق مطالعـات انجـام شـده در داخـل و خـارج از کشـور، میـزان        

هاي کاالیی و دالیل آن مورد توجه محققان بوده است موفقیت بورس
به بررسی خصوصیات کاالهاي پذیرش شده در  ايمطالعه تراما در کم

ي انتخـاب کـاالي   بندي این کاالهـا و نهایتـا رابطـه   رس و اولویتبو
لذا هدف از این تحقیـق  . است موفق با میزان توفیق بورس اشاره شده

  .بندي کاالهاي منتخب می باشدهایی براي رتبهتعیین شاخص
  

  ها مواد و روش
بنـدي   هاي اولویـت  ترین روشروش تاکسونومی عددي از متداول

 اساس تعدادي شـاخص  اسـت  رب.) ..کاالها، ،مناطق ،رهابازا( هاگزینه
سال در شد، پیشنهاد ) 23( بار توسط آندرسناین روش که اولین). 13(

ریـزي  طـور علمـی در برنامـه   بـه دانان لهسـتانی  توسط ریاضی 1950
است یک مجموعـه   این روش قادر). 12( استشده کار بردهریاضی به

ش همگن تقسیم نموده و مقیاسی براي هاي کم و بی را به زیرمجموعه
هاي تاکسـونومی ایـن   از قابلیت). 19(ها ارائه دهد بندي گزینه اولویت

مجموعـه مـورد   . 1: است که قادر است دو عمل را بـاهم انجـام دهـد   
هـاي  هاي تعیین شـده بـه زیـر مجموعـه    بررسی را بر اساس شاخص

عـه همگـن را   عناصر و اجزاي هر دو زیر مجمو. 2همگن تقسیم کند، 
این روش ایراداتی وارد نمودند، ربرخی منتقدین ب). 24(بندي کند درجه

کـه ممکـن اسـت برخـی     ها عبارت است از ایـن ترین آن یکی از مهم
بنـدي بـا یکـدیگر همخطـی      هاي مورد استفاده براي اولویـت  شاخص

دهنـد، امـا روش   داشته و نتایج حاصله را تحت تاثیر انحرافی خود قرار
چـه  چنـان . )27( خطی نـدارد ر امکانی براي نمایش و یا حذف هممزبو

صورت ها وزن بیشتري بدهیم، در آنبخواهیم در این روش به شاخص
تر وارد هاي مربوط به آن شاخص را باید از ابتداي کار با وزن بیشداده

هـاي  لذا در این تحقیق، ابتـدا تاکسـونومی را بـا وزن   ). 24(مدل کنیم 
هـا را بـا   ریب یک تخمین زده و سپس همـان شـاخص  ثابت یعنی ض

مراحـل  . روش آنتروپی موزون ساخته و بار دیگر محاسبه شـده اسـت  
  :روش تاکسونومی عددي به شرح زیر است

هـاي تعیـین   ابتدا جدول ماتریس اطالعات بر مبنـاي شـاخص  . 1
  ).31(شود شده تشکیل می

صورت زیـر  بهسپس بر مبناي ماتریس داده، ماتریس استاندارد . 2
   ):15(د گردتشکیل می
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  . استاندارد شده
هاي مورد استفاده بر اساس فرمول پس از استاندارد کردن شاخص

عناصـر  ) 4(مـاتریس  . آیـد دسـت مـی  اي به، جدول استاندارد شده)3(
  .دهداستاندارد شده را نشان می
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   )4 (  
محصـول،  سـاالنه  این مطالعه از هفت شاخص؛ میـزان تولیـد    در

 شـاخص ، )محصـول  براي نشان دادن ساختار بازار( شاخص هرفیندال
، شـاخص  )از محصول دولت وجود یا عدم وجود حمایت(حمایت دولت 

 میزان تجاري بودن محصول، شاخص ضریب اهمیت محصول در سبد
میـزان فسـادپذیري و شـاخص تعـداد دوره     شـاخص  ر، خـانوا  مصرفی

گیـري فسـاد پـذیري،    براي اندازه. است برداشت در سال استفاده شده
چنـین  هـم . درصد آب موجـود در پیکـره محصـول جـایگزین گردیـد     
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 تولیـد  بر کاالواردات و صادرات  مجموعبودن از شاخص میزان تجاري
  .استمحاسبه شده براي هر محصول کل

، )Dab(ي سوم، ماتریس فواصل مرکب که عناصر آن لهدر مرح. 3
باشد، بـه صـورت زیـر محاسـبه      می bو  aفاصله متغیرهاي دو کاالي 

  :گردد می





n

i
biaiab ZZD

1

2)(
   )5 (  

یعنی ماتریس فواصل، ماتریس متقارن  Dab=Dbaکه بدیهی است 
  .باشد درنتیجه عناصر قطر اصلی آن، صفر می. است

ترین عدد در هر سطر از ماتریس بدست له، کوچکدر این مرح. 4
بدین ترتیب ماتریسی تشکیل شـده  . ي مرحله قبل انتخاب گردیدآمده

بـین کاالهـا   ) فاصـله (ترین تفـاوت  است که یک ستون آن بیانگر کم
  .باشدمی

ي پنجم با استفاده از ماتریس نهایی مرحلـه چهـارم،   در مرحله. 5
ترین تفاوت میان کاالهـا محاسـبه   ن کممیانگین و انحراف معیار، ستو

) α-1(و سـپس بـا توجـه بـه آنهـا، فاصـله اعتمـاد        ) 7رابطه (شود می
قابـل مشـاهده    8شود که در رابطه اخته میس djدرصدي براي متغیر 
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   )8 (  
دست آمده از فرمول ها در بین دو حد بهآن djالهایی که سپس کا

عنـوان کاالهـاي همگـن در یـک گـروه در نظـر گرفتـه        باشد، به) 8(
عنـوان  گیرند، به شود و کاالهایی که خارج از فاصله اعتماد قرار می می

  .شوند کاالهاي غیر همگن از مجموعه حذف می
حذف بعضـی از   دست آمده پس ازدر مرحله ششم، ماتریس به. 6

هـر سـتون   در ماتریس استاندارد جدید براي . شودکاالها بازنویسی می
گـذاري  نـام   Zi,maxیا » آل مقدار ایده«ترین مقدار را پیدا کرده و بزرگ

 Cjسپس بـا اسـتفاده از آن بـراي هریـک از کاالهـا مقـدار       . شودمی
  :شودمحاسبه می) 9(صورت رابطه به) سرمشق بهینگی(
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تر باشد، بهینگی کاال وچکک) Cj )CIOهرچه ي فوق، در رابطه
  .تر خواهد بودبیش

هـا محاسـبه   هـا، میـانگین و انحـراف معیـار آن     Cjپس از تعیین 
  :شوند می
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  )11(                         
مطلـوب  ، حد )11(و ) 10(دست آمده از روابط و بر مبناي نتایج به

  :گردد تعیین می) 12(رابطه مطابق ) *C(بهینگی کاال 

cSCC 2* 


   )12(                         
بنـدي کاالهـاي کشـاورزي پـذیرش شـده      و درنهایت براي رتبـه 

 :آیددست میبه) 13(ي ز رابطهدر بورس کاالي ایران، ا) منتخب(

*C
C

F j
i      )13(            

سرمشـق   Cjي برتري مربـوط بـه هـر کـاال،     رتبه  Fiن که در آ
دسـت  بـه   Fiبـا  . حد مطلوب بهینگی کاال هستند *Cبهینگی کاال و 

بنـدي  صعودي رتبـه  Fiتوان کاالها را بر اساس آمده از این روش می
تـر باشـد،    به صـفر نزدیـک   Fiي تحقیق، هرچه معیار یجهدر نت. نمود

  .تتري برخوردار اساز اولویت و برتري بیش iکاالي 
هـا  تر بیان شد، براي مـوزون کـردن شـاخص   طور که پیشهمان

ي در تحقیق حاضر عالوه بر محاسبه. ها وزن داده شودبایستی به داده
زنی بـا اسـتفاده از   تاکسونومی با ضریب یک، به محاسبه تاکسونومی و

پـس از آن، از   .پرداختـه شـده اسـت    1دهی آنتروپی شـانون معیار وزن
هاي ماتریس استاندارد ضرب مولفهماتریس استاندارد جدید که حاصل

و  CIOي سـبه باشـد، جهـت محا  دست آمده میهاي بهاولیه در وزن
FI الزم به ذکر است روش آنتروپی شانون بـراي . ه استاستفاده شد 
 ایـن روش ). 32(گردیـد   ارائـه ) 1948(سال  در شانون بار توسطلیناو

تغییرپـذیري   از گیرد کـه می نظر در هاییشاخص براي تر رابیش وزن
 هاي متفاوتی که آنتروپیوزن طریق ازبنابراین، . تري برخوردارندبیش

مراحل تعیـین  ). 26(گردد محقق می کاالها بین تمایز سازد،می حاصل
     :باشدتفاده از این روش به شرح زیر میوزن با اس

  :گرددنرمال می) 14(ي بر اساس رابطه داده ابتدا ماتریس
=    )14(                         

هـا  سپس آنتروپی هر شاخص از مقادیر نرمـال بـه ازاي شـاخص   
  :شودمحاسبه می

                                                             
1- Shanon's Entropy 



  31     ...کشاورزي رینگ در کاال یک موفقیت بر موثر عوامل بندياولویت

=  K )  )15(            
    )16(           

ام  iمقـدار نرمـال شـده شـاخص      در این روابـط  که 
تعـداد کاالهـا    kمقدار شاخص اولیه و  ام،  jبراي کاالي 

   .باشدمی
ا هـ هر یـک از شـاخص  ) (، درجه انحراف )17( بر اساس رابطه

 هـر شـاخص از طریـق رابطـه    ) (دست آمده است و نهایتا وزن به
  :محاسبه شده است) 18(

   )17(                         
   )18(                         

میـزان تولیـد کـل     هاي مربوط به شـاخص حاضر، داده در مطالعه
هاي مختلف، میزان صـادرات و واردات هـر   ستانکشور، میزان تولید ا

 1392هاي وزارت جهاد کشاورزي سـال  محصول با استفاده از آمارنامه
چنین از سایت سازمان ملی استاندارد، میـزان آب  هم. گرفته شده است

دست آوردن شاخص فسـادپذیري اسـتفاده   موجود در هر کاال جهت به
اهمیت در سبد خانوار نیز از دست آوردن ضریب براي به. گردیده است

اطالعات مرکز آمار ایران اسـتفاده شـده اسـت و درنهایـت از پایگـاه      
  . اطالع رسانی دولت، لیست کاالهاي مورد حمایت آن اخذ شده است

بندي کاالهاي کشـاورزي پـذیرش شـده در    شایان ذکر است رتبه
ـ    ق و تحلیـل قـرار   بورس کاالي ایران براي نخستین بـار مـورد تحقی

هـا و  روز نبودن اطالعات مربوط بـه شـاخص  گرفته است و به دلیل به
  .استفاده شده است 1392هاي سال از داده ،چنین کاالهاهم

  
 نتایج و بحث

ایران محدود  کاالي بورس در پذیرفته شده کشاورزي محصوالت
و، کاالي ذرت، شکر، پسته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، ج 19به 

هـاي  برنج، خرما، کشمش، گندم، چاي، مرغ، تخم مـرغ، روغـن، دانـه   
دلیل عدم دسترسی به اطالعـات  باشد لیکن بهروغنی و کنجاله ها می

بنـدي مـورد   بـرده جهـت رتبـه   کاال از بین کاالهاي نام 10مورد نیاز، 
دست آمده از سایت بورس طبق اطالعات به. استفاده قرار گرفته است

بـا حجـم    1394ترین حجم معامله را در سال ، ذرت بیشکاالي ایران
  . هزار تن داشته است 500حدود 

 ماتریس داده - 1 جدول
Table 1- Data matrix 

 کاال
Commodity 

  میزان تولید
Production 

Level 

  هرفیندال
Herfindahl 

دوره 
 برداشت
Harvest 
period 

  فسادپذیري
Corruptibil

ities 

  حمایت دولت
Government 

Support 

میزان تجاري 
 بودن

Openness 

  رضریب اهمیت خانوا
Important factor of  

household   
 ذرت

Corn 
1.8 0.197 0.166 0.13 1 2.181 0.003 

  پسته
Pistachios 

0.225 0.221 0.0833 0.05 0 0.503 0.0148 

  زعفران
Saffron 

0.0003 0.598 0.0833 0.1 0 0.471 0.0066 

  عدس
Lentil 

0.08 0.128 0.0833 0.14 1 0.0005 0.003 

  نخود
Pea 

0.2 0.159 0.0833 0.14 1 0.291 0.0015 

  برنج
Rice 

2.5 0.282 0.166 0.12 1 0.799 0.0454 

  گندم
Wheat 

9.3 0.060 0.166 0.14 1 0.43 0.0044 

  چاي
Tea 

0.097 0.809 0.416 0.55 1 0.963 0.0087 

  مرغ
Hen 

1.9 0.041 0.5 0.7 0 0.031 0.425 

  مرغتخم
Egg 

0.89 0.083 0.66 0.65 0 0.019 0.006 

  تحقیقو محاسبات  یراناطالعات مرکز آمار ا و کشاورزي جهاد هايآمارنامه: منبع
Source: Agricultural Statistical book and Statistical Center of Iran and research computing  
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ي دوم هزار تن رتبـه  20و  30تیب با ترپس از آن نخود و برنج به

، 1394طـی سـال   . انـد خـود اختصـاص داده  و سوم را از این حیث بـه 
مرغ در بـورس کـاال مـورد    محصوالت پسته، چاي، عدس، مرغ و تخم

) 1(هاي مورد نظر هر شاخص در جدول داده. قرار نگرفته است معامله
  .ارائه شده است

شـود شـاخص اول یعنـی    مالحظـه مـی   1طور که در جدولهمان
 9میزان تولید کل کشور با برتري مطلق به محصول گنـدم بـا حـدود    

تعلق یافته است و پـس از آن دو محصـول    1392میلیون تن در سال 
هـاي دوم و سـوم را در    میلیون تن رتبه 2و  5/2برنج و مرغ با مقادیر 

ز در شاخص هرفیندال نیز کـه ا . انداین شاخص به خود اختصاص داده
هاي کشور و مقدار تولید کـل کشـور بـراي تعیـین     میزان تولید استان

میزان تمرکز بازار هر محصول استفاده شده اسـت، محصـول چـاي و    
  . ترین تمرکز را در بین کاالها دارندترین و کمترتیب بیشمرغ به

ــات دوره  داده ــه شــاخص دفع ــوط ب ــراي هــاي مرب ي برداشــت ب
مـرغ نیـز طـی    ات تولید مرغ و تخمچنین دفعمحصوالت زراعی و هم

میان ساله از منابع مختلف اخذ گردیده است که در ایني یکیک دوره
 5و چاي با ) 17(مرتبه تولید  6مرتبه تولید در سال، مرغ  8مرغ با تخم

تـرین تعـداد دفعـات تولیـد و     ترتیـب بـیش  مرتبه برداشت در سال بـه 

تر برداشت امکان اسـتمرار در  تعداد بیش. اندبرداشت را در سال داشته
منـدي  دهـد و امکـان بهـره   عرضه را توسط تولیدکنندگان افزایش می

آل مقـدار ایـده   .کشاورزان آن محصول در بورس افزایش خواهد یافت
صـورت  دلیل اثر منفی بر توسعه معـامالت بـه  شاخص فساد پذیري به

رین درصـد  تپسته، زعفران و برنج کم. حداقل مورد استفاده قرار گرفت
اند و این امـر  ي خود را داشتهدهندهرطوبت در میان سایر مواد تشکیل

تر این سه کاال در مقایسه با دیگر کاالهاي مورد سبب فسادپذیري کم
  .مطالعه شده است

طــور کــه در روش تحقیــق نیـز بیــان شــد، مراحــل روش  همـان 
که فاوت باشد با این تتاکسونومی وزنی همانند تاکسونومی معمولی می

ماتریس اسـتاندارد از طریـق آنتروپـی شـانون مـوزون گشـته سـپس        
دست به CIOدر این روش، . گرددماتریس فواصل مجددا محاسبه می

محاسبه شده در تاکسونومی عـددي   CIOآمده براي کاالها نسبت به 
دسـت آمـده جهـت    بـه  FIطبیعتا . باشدبا ضریب یکسان، متفاوت می

حـال در  باشد، بـا ایـن  ز در دو روش متفاوت میبندي کاالها نیاولویت
) 2(جـدول  . ي اول و دوم تغییري نداشته اسـت بندي کاالها، رتبهرتبه

 .دهدروش را نشان می بندي دو و اولویت FIي مقادیر نتیجه

 

 اولویت بندي کاالها براي معرفی به بورس کشاورزي - 2 جدول
Table 2- Prioritize of goods to introduce in Agricultural Exchange 

 
  عدديروش تاکسونومی 

Numerical taxonomy method  

  تاکسونومی با استفاده از ضرایب آنتروپی شانون
Taxonomy using the Shannon entropy factor  

  کاال
Commodity 

FI رتبه  
Rank 

  کاال
Commodity 

FI رتبه  
Rank 

 برنج
Rice 

0.626 
 برنج  1  

Rice 
0.634 1  

ايچ  
Tea 

 گندم  2  0.666
Wheat 0.645 2  

  ذرت
Corn 

 ذرت  3  0.695
Corn 

0.656 
 3  

  گندم
Wheat 

 چاي  4  0.732
Tea 

0.633 4  
  زعفران

Saffron 0.825  5  زعفران 
Saffron 

0.8177 5  
  مرغ

Hen 
 نخود  6  0.833

Pea 
0.849 6  

  نخود
Pea 

 پسته  7  0.879
Pistachios 

0.857 7  
مرغتخم  

Egg 
 مرغ  8  0.895

Hen 
0.869 8  

  عدس
Lentil 

مرغتخم  9  0.914  
Egg 

0.883 9  

 عدس     
Lentil 

0.893 10  
  هاي تحقیقیافته: منبع

Source: Research findings 
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رسـاند، عـدم   از نکات قابل ذکر که تفاوت دو روش حاضـر را مـی  

طور که توضیح داده شده اسـت، پسـته در   همان. باشدحذف پسته می
هـا  کـه بـه مولفـه   سونومی حذف گردید اما هنگامیروند محاسبات تاک

 . ماندبندي باقی میوزن داده شده است، این کاال جهت رتبه
نیز نشان داده شده است نهایتا بـرنج  ) 2(گونه که در جدول همان

ترین موفقیت را در بین ده کاالي منتخب پذیرفته شده در بورس بیش
ــه. دارد ــدم ب ــب در روشچــاي و گن ــاي ترتی ــیه وزن تاکســونومی ب

ي ي دوم را داشته و ذرت در هر دو روش رتبـه وتاکسونومی وزنی رتبه
  .سوم را به خود اختصاص داده است

ي مردم جهان و ایـران دارد و بـیش از   برنج نقش بارزي در تغذیه
ي غـذایی اصـلی   عنـوان مـاده  نیمی از جمعیت دنیا از این محصول به

درصـد از   80تـا   35ئین مصـرفی و  درصـد پـروت   75. کننداستفاده می
). 10(شـود  میلیارد نفر در آسیا از برنج تامین می 3کالري روزانه حدود 

تـرین  عنوان یکی از اساسـی ي مردم در ایران، برنج بهبا توجه به ذائقه
طور که از نتـایج محاسـبات   همان). 16(باشد نیازهاي روزانه کشور می

ترین کـاال  عنوان ضروريدرصد به 45/0نیز پیداست، این محصول، با 
هایی کـه  از دیگر شاخص. در سبد مصرفی خانوارهاي ایرانی قرار دارد

سبب برتري نسبی این کـاال شـده اسـت، میـزان تولیـد کـل کشـور        
باشد کـه  میلیون تن می 5/2حدود  1392تولید برنج در سال . باشد می

. ص داده اسـت خود اختصـا پس از گندم، دومین رتبه را از این حیث به
. باشـد شاخص میزان تجاري بودن این محصول نیز درخور توجـه مـی  

میلیـون تـن واردات در سـال     2هزار تن صادرات و حدود  2/1برنج با 
  .ترین میزان تجارت را داشته است، بعد از ذرت و چاي بیش1392

عنـوان  شود که بهترین گیاهان زراعی محسوب میذرت از قدیمی
بـر  . هـا، دام و طیـور قـرار گرفتـه اسـت     ی از انسانغذاي اصلی گروه

اي در بـین  دانـه ذرت  میـزان تولیـد جهـانی    FAOگزارشـات  اسـاس  
). 6(گردد اي مهم محسوب میگیاهان زراعی دنیا، اولین محصول غله

ي اي در نتیجـه رسد تـاثیر قابـل توجـه   نظر میاز جمله عواملی که به
شته است، میزان تجـاري بـودن   بندي ذرت در مطالعه حاضر دااولویت

میزان تولید این محصول نیز در قیاس با سـایر  . باشداین محصول می
. درخور توجه بوده است 1392میلیون تن در سال  8/1کاالها با مقدار 

قابل ذکر است هر دو کاالي برنج و ذرت مورد حمایت دولت در سـال  
  . بوده است 1392

 65/0بنـدي، بـا   در ایـن رتبـه   کـاال  آخرینعنوان مرغ نیز بهتخم
 7/0آن، پس از مرغ بـا   درصد رطوبت موجود در اجزاي تشکیل دهنده

این کاال بـا  . باشددرصد، از فسادپذیرترین محصوالت مورد مطالعه می
ترین سهم را در شـاخص میـزان   درصد، بعد از عدس، کم 02/0مقدار 

ایـت دولـت   چنین از نظر شـاخص حم مرغ، همتخم .تجاري بودن دارد
مورد حمایت دولت  1392در سال نیز وضعیت خوبی نداشته است، زیرا 

  .نبوده است

این نکته قابل توجه است کـه از نظـر روش تاکسـونومی عـددي     
هاي تعریـف شـده غنـی    یک از کاالهاي مورد بررسی در شاخصهیچ
 FIکند که مقـدار  زیرا این روش کاالیی را برتر معرفی می. باشندنمی

عنوان کاالي برتر در هـر دو  تر باشد، لیکن برنج بهصفر نزدیک آن به
عنـوان  مـرغ بـه  بوده است که تنها در قیاس با تخم 5/0روش بیش از 

  .بندي، از برتري نسبی برخوردار استآخرین کاال در این رتبه
  

  و پیشنهادها کلی گیري نتیجه
ـ  نسـبت ي تحقیق نشان داده است، بـرنج  طور که نتیجههمان ه ب

کـه بـا   . سایر کاالهاي مورد مطالعه، از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت 
اي کـامال  میزان مصرف ایـن محصـول در کشـور مـا، چنـین نتیجـه      

تـرین کـاالي   عنـوان مهـم  پس از آن ذرت، به. گرایانه بوده است واقع
بندي، گندم و چاي نیز بـا  در این رتبه. کشاورزي معرفی گردیده است

حضـور  . شـوند چهارم، جزء کاالهاي مهم محسوب میهاي سوم و رده
هـا در  تـر آن ي هرچـه بـیش  این محصوالت در بورس کاال و مبادلـه 

در . شـود رینگ کشاورزي، موجبات توفیق ایـن رینـگ را سـبب مـی    
از  خصـوص بـرنج و ذرت، بـیش   شود این کاالها بهنهایت پیشنهاد می

ن ترتیـب کـه   بـدی . قبل مورد توجـه مسـئولین کشـوري قـرار گیـرد     
کـاران را  توانند با مکانیزم تنبیه و تشـویق، بـرنج  کارگزاران بورس می

ایـن مکـانیزم   . موظف و مشتاق به حضور در رینگ کشاورزي نماینـد 
طوري کـه  به. باشدگذاران و دولت ثمربخش میتنها با حمایت سیاست

چـون خریـد   با ارائه پیشنهاداتی به کشاورزان با سطح کشت باال، هـم 
ي حمل ضمینی درصورت عدم فروش در بورس کاال، پرداخت هزینهت

و نقل محصوالت به انبار بـورس کـاال، مشـوق ایشـان در ایـن مهـم       
همچنین با اجـراي مکـانیزم تنبیـه درصـورت عـدم فـروش       . باشد می

هاي مالی از قبیل اخـذ  محصول در بورس کاال، همانند عدم مساعدت
گونـه  براي دوري جسـتن از ایـن   وام و یا عدم خرید تضمینی، حداقل

یــابی تولیدکننــدگان  هــاي پیشــنهادي، احتمــال تصــمیم راهسیاســت
آموزش همگانی و البتـه  . گرداندتر میکشاورزي به بورس کاال را بیش

رایگان تولیدکنندگان، جهت شناخت ساز و کار بورس کاال، مبادالت و 
است که در صورت  استانداردهاي رایج در آن و غیره نیز از پیشنهاداتی

تواند کمک بسـزایی بـه وضـعیت رینـگ کشـاورزي      اجرایی شدن می
از آخرین پیشنهادات محقق در این مطالعه، انعقاد قرارداد بورس . نماید

کاال با انبارهاي موجود در مناطقی از کشور که تولید انبوه کاالي برنج 
ایجـاد انگیـزه   اند، صرفا جهت برقراري ارتباط با تولیدکننده و را داشته

بر اساس نتایج حاصـله در ایـن مطالعـه و    چنین، هم. باشددر آنان، می
شود کـه  هاي انتخابی در تحقیق، پیشنهاد میي تاثیر شاخصمشاهده

در انتخاب کاال براي ورود به بورس به عواملی مانند ضریب اهمیـت و  
بـا توجـه بـه صـدر فهرسـت      . تري شوداستمرار در عرضه توجه بیش
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تـر دولـت قـرار    ها، محصوالتی که مورد حمایت مسـتقیم و بـیش  کاال
توانـد  دارند در صورت اعتقاد سیاستگذاران به کـارکرد ایـن بـازار، مـی    

همین ترتیـب پیشـنهادات فـوق    به .شدت در موفقیت آن موثر باشد به

خصـوص ذرت، گنـدم و   تر شدن مبادالت سایر کاالهـا بـه  براي بیش
م را در دو روش انجـام شـده کسـب    هـاي دوم و سـو  چاي کـه رتبـه  
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