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 دهیچک
 و ياجتماع ،يعيطب يهاسکير انواع ،تيفعال نيا در. دارد زيادي مخاطرات که است يتيفعال يکشاورز

کنند.  مي فراهم دکنندگانيتول يبرا يريپذبيآس و شکننده ةمجموع ودهند  مي هم دستبه دست ياقتصاد
 ايجاد توليدکنندگان براي فراواني مالي مشکالت کشاورزي، محصوالت در قيمتي ريسک ،انيم نيا در

 خرما محصول يقيمت ريسک مديريتي ابزار عنوانبه آتي بازار از استفاده امکان بر مطالعه اين ،است  کرده
 ميانگين ريتئو چارچوب کارگيريبه و خرما ةماهان هاي قيمت از استفاده با ابتدا بنابراين ؛کرد تمرکز

 ،خودهمبسته شرطي هاي واريانس وجود دليلبه سپس. شد تعيين  OLSروش اب مينأت نسبت واريانس،
 کوواريانس واريانس ماتريس. شد برآورد دومتغيره  گارچ مدل از استفاده با زمان طي متغير مينأت  نسبت

 سپس. شد زده تخمين Bekk  (1/1)واريانس ناهمسان ةچندمتغير هاي مدل براساس زمان طي متغير شرطي
 با خرما يآت قيمت بينيپيش .شد برآورد زمان طي متغير تأمين نسبت ها، ماتريس اين نتايج از استفاده با

به دومتغيره گارچ روش از استخراجي نيمأت نسبت. است گارچ الگوي و عصبي ةشبک الگوي از استفاده
 خرما محصول قيمتي ريسک ازدرصد  70 حدود که است نيا بيانگر و شد برآورد 7/0 برابر متوسط طور

 . يابد کاهش آتي بازار در فروش با تواند مي
 

 .JEL :C1, C32, D4 بندی طبقه

 .گارچ مدل قيمت، ريسک خرما، آتي، بازار :کلیدی های هواژ

 
 مقدمه
 کشاورزي، کاالهاي جمله از کاالها از بسياري مهم ویژگي

 عوامل از ناشي ناپایداري این. هاستقيمت شدید ناپایداري
 ناپایداري. است محصوالت این تقاضاي و عرضه بر گذارتأثير

 ،آینده هايقيمت به اطمينانيبي دیگر عبارتبه و قيمت
 ةعمد کنندگانمصرف و توليدکنندگان هميشگي نگراني

 محصوالت بازار در هادولت مواردي در هرچند. کاالهاست
 کنترل با و کنند مي دخالت قيمت شدید ناپایداري داراي

 هادخالت این اما ند،ردا نگراني این کاهش در سعي هاقيمت
 به حالت بهترین در ،جامعه بر زیاد هايهزینه تحميل برعالوه

 Yazdani & Kiyani Rad) دوش مي منجر بازار يیکارا کاهش

,2004) 
 براي ریسک مدیریت مختلف ابزارهاي از توليدکنندگان

. نندک مي استفاده خود فعاليت يینها نتایج احتمالي توزیع تغيير
 در کشاورزي توليدکنندگان که متداولي هايروش جمله از

 هاي  نهاده از استفاده ،گيرند مي کار به ریسک مدیریت راستاي
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 به اعتباري منابع بهينة تخصيص تنوع، ریسک، ةدهند کاهش
 از محصول فروش  محصول، فروشپيش ها،فعاليت مالي نيازهاي

 .است اختياري قراردادهاي یا آتي قراردادهاي طریق
 و توليدکنندگان چرا: است این ياساس پرسش اولين
 در شده اشاره آتي بازار از قيمتي نوسانات با مقابله براي کشاورزان

 پرسش دومين ؟کنند نمي استفاده تجربي مطالعات از بسياري
 کارا و مؤثر طور به آتي، بازارهاي و آتي قراردادهاي آیا :است این
 از یکي ؟کنند مي نقش ایفاي قيمتي ریسک مدیریت در

به ریسک. است ریسک انتقال آتي، بازارهاي اصلي يها تبعه
 مانند -آن پذیرندگان و متمایالن به انتقال قابل آساني
 کشاورزان کشاورزي، کاالهاي زمينة در. است -گران مبادله
 از يناش که توليد، سکیر اول. ندا مواجه ریسک نوع سه با معموالً

 ارتباط که است محصوالت يعيطب رشد روند دربارة ينانياطم بي
 مستقيم طور به تواند مي و ندارد دولتي هاي سياست به چنداني
 و مدیریت تجاري هاياستراتژي طریق از کنندگانتوليد توسط
 و ندک مي قرض پول زارع که ،مالي ریسک دوم. دشو کنترل
 ریسک سوم. ندک مي ایجاد خود براي بازپرداخت براي يتعهد

 توليدکنندگان ياطمينان بي به ریسک از نوع این. بازار یا قيمت
 که گردد برمي قيمتي یا محصول براي دریافتي هاي قيمت دربارة

 و توليد ریسک وجود فرض با .ندکن مي پرداخت نهاده براي هاآن
 به محصول عرضة و نباشد صادق عرضه قانون دارد امکان قيمت،
 احتماالتي توزیع گریزي،ریسک درجة همانند دیگري عوامل
 و ها قيمت بين کوواریانس و همبستگي عملکرد، و قيمت

 شود، عرضه قانون لغوشدن موجب است ممکن که ،عملکرد
 در تغيير دليلبه که ،هاریسک گونهاین .باشد داشته بستگي
 هايمهارت  و کنترل از ،افتدمي اتفاق تقاضا و عرضه

 بازاري هايابزار اب باید و است خارج انکشاورز و توليدکنندگان
 ابزار که است مواردي چنين در و ندشو کنترل و مدیریت
 به تمایل دولت(. Ai, 2012) شوندمي وارد بيمه و تيآ بازارهاي
 ؛(مستقيم -غير- ةیاران) دارد اش حمایتي هايبرنامه کاهش
 از استفاده به مجبور کشاورزان و وليدکنندگانت ،بنابراین

 این با همقابل براي -بازارها مانند -خصوصي هاياستراتژي
مصرف و توليدکنندگان نگراني .هستند ها آن کاهش و نوسانات

 آتي بازارهاي ایجاد مبناي قيمت، ناپایداري از کاالها کنندگان
 زیانبار آثار کاهش ،بازارها این ایجاد اصلي هدف. کاالهاست

 .است مختلف آتي قراردادهاي انعقاد طریق از قيمت ریسک
 کاالهاي بورس یا آتي بازارهاي که يیکشورها در

 ابزار عنوان به بازارها اند، یافته توسعه مطلوبي حد به کشاورزي
 محصوالت قيمت ریسک مدیریت راستاي در مناسبي بسيار

 ؛شوند مي استفاده بخش این توليدکنندگان توسط کشاورزي
 هاي سياست از همزمان توانند مي توليدکنندگان یعني

 ،دشو مي اجرا و اتخاذ دولت توسط که مختلف حمایتي
 فروش به بازارها این در را خود محصول و دونش مند بهره

 سنجيامکان و بررسي به تجربي مطالعات از بسياري .برسانند
 قيمتي ریسک مدیریت براي آتي بازارهاي از استفاده

 Pendar et .پرداختند کشاورزي غير و کشاورزي محصوالت

al. (2011) را سویا روغنيدانه واردات قيمتي ریسک مدیریت 
 نسبت محاسبة با دادند نشان و کردند بررسي آتي بازار اب

 بازار ،ميانگين و واریانس حداقل الگوي دو کمک به تأمين
 ریسک مدیریت براي مناسب يابزار عنوان به تواند مي آتي

 برداري بهره سویا ةدان واردکنندگان براي قيمت
 هب Abdollah Ezat Abadi & Najafi  (2006).شود

 بازار در نيز و معامله اختيار بازار در تأمين نسبت گيري اندازه
 بازارهاي در تأمين هاينسبت دادند نشان و پرداختند آتي
 با متفاوت، شرایط در پسته محصول ةمعامل اختيار و آتي

 آتي بازار نیبنابرا ؛کند مي تغيير 99/0 تا 22/0 بين ميانگين
   Jalali Naeini & Kazemi Manesh .است ترجيح قابل

 ریسک پوشش بهينة ميزان تغييرات بررسي منظور به (2004)
 برآورد. کردند استفاده گارچ هاي مدل از خام، نفت بازار در

 افزایش با داد نشان مطالعه این ریسک پوشش بهينة ميزان
. است یک از تربزرگ ميزان این ،آتي قراردادهاي ةدور

Abdollahi Ezat Abadi & Najafi (2003) دادند نشان 
 و آتي بازارهاي در معامله براي جهات تمام از پسته محصول

 .است مناسب معامله اختيار
Waldemar et al. (2010) پویا را براي  تأمين عملکرد

در مقایسه با  Bgarch توليدکنندگان سویا با استفاده از مدل
مدل  ةعملکرد بهين بيانگرتعيين کرد. نتایج   OLSمدل

Bgarch .استChoudhry  (2009) تأميننسبت  عملکرد 
زمان را براي بازارهاي آتي کاالهاي کشاورزي  طيمتغير 

ذرت، قهوه، گندم، شکر، سویا و شتر زنده با استفاده از 
 هاي مدلتعيين کرد. وي از  Garchهاي متفاوت  مدل

Bgarch, Bekk Bgarch, Bgarch-X, Bekk Bgarch-X  بهره
در  Bgarch-X مدل عملکرد. نتایج این تحقيق نشان داد برد

با  Sephton  (1993a)بهترین است. أمينتتعيين نسبت 
بهينه را  تأمينهاي روزانه براي گندم، نسبت  استفاده از داده

 اساسبر تأميننسبت  فترگ نتيجهمحاسبه کرد. این مطالعه 
 تأمينعملکرد بهتري در مقایسه با نسبت  Garchمدل 

 از استفاده با Sephton (1993b)حداقل واریانس دارد. 
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-1989 ةبراي دور و( canola) گندم و جو روزانة هاي داده
تعيين  Garchرا بر اساس مدل  تأمين، نسبت 1988

هاي روزانه  با استفاده از داده  Baillie & Myers (1991)کرد.
براي کاالهاي گوشت گاو، قهوه،  1982-1986 دورةبراي 

نسبت  ،Bgarchذرت، پنبه، طال و سویا، با استفاده از مدل 
این مطالعه  نتایج حداقل واریانس را تعيين کردند. تأمين

 Garch مدل از شده استخراج تأمين هاي نسبتنشان داد 
. استثابت  تأمين هاي نسبت از بهتر داري معني طور به

تعيين  برايوسيعي  طوربه  Arch ،Garch،Bgarch هاي مدل
 زمينة. در ندمتغير طي زمان استفاده شد تأمين هاينسبت

 Baillie & Myers  (1991)مطالعةتوان به  آتي مي کاالهاي
 به خارجي هايارز  نرخ زمينةدر  و Myers  (1991)و

 بهرة هاي نرخ زمينةدر  وKroner & Sultan   (1993)ةمطالع
 ذخایر زمينةدر  و Gagnon & Lypny (1995) مطالعةبه  آتي

 Tongو  Park & Switzer (1995) هاي همطالعآتي به 
 مطالعةشرطي براي مثال در  تأمينکرد. نسبت  اشاره (1996)
Miffre (2004)،(2002) Lien et al. ،(2002) Brooks et al. 

،(1997) Bera, et al. ،(1995) Park & Switzer  ،Garcia et 

al. (1995)،Kroner & Sultan  (1993)،Sephton  
(1993)،(1991) Malliaris & Urrutia, ،(1988) Cecchetti 

et al. ،Engle  (1982)، Bollerslev (1986)،(1979) 

Ederington  (2002) کهدرحالي. شد استفاده Lien et al.  و

Collins  (2000)شرطي هيچ مزیتي  تأمين نسبتدادند  نشان
 ندارد. OLSبر روش 
 کاالها نآ در که است یافته سازمان يبازار آتي بازار

 تعداد کهطوري به شوند، مي دادوستد آتي یا نقدي صورت به
 کاال و کنند مي عرضه را خود کاالي کنندگان عرضه از زیادي

 هاي بازار در. شود مي عرضه کارشناسان توسط بررسي از پس
 هر .شوند مي دادوستد نشده فرآوري و خام کاالهاي ،آتي

 شرط سه باید شود مي معامله آتي هاي بازار در که کاالیي
  :باشد شتهدا را اساسي

 و کشاورزي کاالهاي براي و باشد استاندارد کاال این باید
 کاالهاي. باشد شده فرآوري غير و خام صورت به باید صنعتي

 قيمت. باشند داشته مناسبي نگهداري عمر باید فاسدشدني
 ياطمينان بي تا باشد داشته نوسان کافي حد به باید کاال نقدي
 سود یک و ریسک باید کاال قيمت ،دیگر عبارت به نکند؛ ایجاد

 .باشد داشته خود در پتانسيل
 نيز ایران صادراتي محصوالت از یکي عنوان به خرما قيمت

 . داشت زیادي هاي نوسان اخير هاي سال در
 در خرما ماهانة قيمت دهد مي نشان 1 نمودار بررسي

-90:12 دورة در نوساني کامالً روندي توليدکننده سطح
 بودنریسکي و نوسان بيانگر موضوع این. داشت 1369:1

 و افزایش موجب که عواملي از یکي. ستخرما محصول قيمت
 رمضان مبارک ماه ،شود مي خرما قيمت در نوسان نوعي به

 (.است شده مشخص دایره با رمضان  ماه 1 نمودار در) است

 
 1383 سال ثابت های قیمت با تولیدکننده سطح در خرما ماهانة قیمت. 1 نمودار

 

 استفاده 1 رگرسيون از ایران در خرما قيمت افزایش بر رمضان مبارک ماه بيشتر هرچه ثيرأت ةارائ و بررسي براي
 .دوش مي
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(1)  
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PP از مقصود ،1 رگرسيون در

 سطح در خرما قيمت 1
 دورة و است ماهانه صورت به متغير این که است توليدکننده

 موهومي متغير از مقصود. گيرد ميدربر را 1390-1371
((dummy یک عدد رمضان هاي ماه براي که است رمضان ماه 
 گونههمان. شد گرفته درنظر صفر عدد صورت این غير در و

 بر مثبت تأثير رمضان ماه ،دهدمي نشان باال رگرسيون که
درصد  90 سطح در تأثير این و گذاشت خرما قيمت افزایش

 ضریب که ستتقاضا ميزان نگرابي D متغير. است دار معني
 عوامل جمله از. است دارمعني و منفي تئوري طبق متغير این
 ةسران مدآدر همان یا I متغير قيمت، روند بر گذارتأثير ردیگ

 قيمت افزایش بر مثبت تأثير انتظار طبق که است حقيقي
 .دارد

 چشمگيري طوربه کنندهتوليد سطح در که هانوسان این
موجب ایجاد مشکالت اقتصادي براي خرماداران شد.  ،دارد وجود

 علتبه خيز،در بيشتر مناطق خرما اینکه دليل به همچنين،
 استفاده امکان ،است کشت قابل محصول تنها خرما آب، کمبود

 درآمدي هاي نوسان کاهش براي کشت تنوع مانند يرابزا از
 پس. ندارد وجود کشاورزان براي عملکرد و قيمت از حاصل
 راستايآتي ممکن است گامي مثبت در  بازار مانندابزاري  معرفي

خرما محصولي صادراتي است و  زیرا ،باشد هاکاهش این نوسان
 بنابراین، ؛تر هستند خرماکاران نسبت به سایر کشاورزان تجاري

 ةتوسع و ایجاد پيشگامان عنوانتوانند به توليدکنندگان خرما مي
 به توجه ضمن مطالعه این درنتيجه،. بازارهاي آتي مطرح باشند

 گرفته انجام مطالعات سایر با همگام ،ریسک مدیریت نظري مباني
 ریسک، مدیریت زمينة در تيآ بازار ةتوسع سنجيامکان زمينة در

 بررسي آتي بازار به را خرما محصول ورود موضوع باراولين براي
 .کند مي

 

 ها روشو  مواد

 بهینه تأمیننسبت  تخمین روش
حداقل  تأميننسبت  برآورد برايمرسوم سنتي  روش

 يجار هايرگرسيون در تغيير قيمت دادن واریانس، انجام

                                                                                         
1  . PP= producer price 

tS يآتهاي  در قيمت تغييرات برF روشبه OLS  است
(Junkus & Lee, 1985.) تواند  رگرسيوني مربوطه مي ةمعادل

 :شود نوشته زیر صورتبه

(2)             
 t t tS F e    0 1  

است.  1برابر با  ،سحداقل واریان تأميندر آن نسبت  که
 عیتوز يزمان رييتغ درنظرنگرفتن ،هامدل نیا ياصل مشکل

 (1989)که گونههمان و است يو آت يجار هاي متيق مشترک

Myers & Thompson جاي بهاین تکنيک  ،کردند ارائه 
 استفاده شرطي غير هاي نمونه از شرطي، هاي نمونه از استفاده

 استفاده دسترس در متداول اطالعات از یعني ؛کند مي
در  يو آت يجار هاي متيکامل ق يهمبستگ نداشتن .کند مي
 زماندر  سکیر ةنيبه تأميننسبت  رييسبب تغ يواقع يايدن
يم يشرط هاي انسیوار قیطر از گذشته اطالعات ظهور و

باشد، نسبت  تيقطع نداشتنتنها عامل  هیپا سکیر اگر. شود
 هاي متيق يشرط انسیزمان از نسبت کووار يط ريمتغ تأمين

 چارچوب در ،يآت متيق يشرط انسیبه وار يو آت يجار
 رهيمتغچند ةخودهمبست يشرط انسیوار يناهمسان هاي مدل

 :دیآ مي دست به

(3)         
 

cov( , )

var( )

t

j

t

S F
H

F





  


 

1

1

 

t) موجود اطالعاتکنيد  فرض   بردار شامل( 1
 باجاري و آتي  هاي قيمت تغييرات و( Xt-1) متغيرهاي

 :شوندزیر ایجاد  هاي معادله

(4  )              
 

t t t

t t t

S X u

F X B v





  

  

1

1

 

(5  )               
 t t tF X B v   

زده تخمينحداقل واریانس  تأميننسبت  ،هزميناین  در
 :با است برابر درستنمایيبه روش حداکثر  شده

(6)                  
ˆˆ
ˆ
uv

t

v

hX



 1 2
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ˆدرآن،  که
uv  =هاي باقيمانده بين کوواریانس Ut و Vt است 

ˆ و
v
 است. Vt ةماند= واریانس باقي 2

 

 هایمدل باو تخمین آن  زمان درمتغیر  تأمین نسبت

Bgarch- Garch
 1 

از  تأميننسبت  س،واریان ميانگين چارچوب از استفاده با
 متيق راتييتغ روي آتي متيق راتييتغ کردن رگرسطریق 
 سازيحداکثر فرض با. دآی مي دست به OLSروش  به جاري

 ةبهين تأميننسبت  تي،آ هايبازار در کارایيمطلوبيت و وجود 

*شرطي 

1tb  زمان  درt دشوبه قرار زیر محاسبه مي: 

(7 )       
 

* cov( , | )

var( | )

s f

t t t
t f

t t

R R
b

R











 1

1
1

 

Rدر آن،  که
s
t  =جاري،  هاي قيمت لگاریتمR

F
t لگاریتم = 

tو  آتي هاي قيمت 1 =که در زمان  است يهای دادهt-1 
مرسوم و  تأمين. این نسبت شبيه به نسبت 2اند قرارگرفته

سنتي است با این استثنا که واریانس و کوواریانس شرطي 
 دليلبه. دشو مي شرطي جانشين واریانس و کوواریانس غير

تغيير  با توانند مي (moments) يشرط هاي معادله اینکه
 درتواند  مي تأمين هاي نسبتکنند،  تغييرها و اطالعات  داده
 .(Bera et al., 1997) دنکن ريتغي زمان

و  درنظرگرفتن به Garchو  Arch هايمدل توسعة
خطاي  ةناهمساني واریانس در جمل ةطبيعت پدید کردن توجه
واریانس و کوواریانس  ،حالت این در. شود مي منجر 2 ةمعادل

در تخمين نسبت  Garch هايمدل از شدهشرطي استخراج
 .شوند مي استفاده تأمين

 کاربه 7 ةتخمين معادل براي يعموم طور بهکه  روشي
. Bera, et al., 1997)) است متغيرهروش گارچ چند ،ودر مي

 و اهکوواریانس تعيين برايگارچ چندمتغيره  هاي مدل
پایه در این  لفرمو. شوند مي استفاده همبستگي ارتباطات
 و هابا این تفاوت که واریانس ،است گارچ فرمول مانندارتباط 

مدل گارچ  یک. در تصریح ندازمان متغير در ها کوواریانس
باشد که  پذیر انعطافمدل آنقدر  نخستالزم است  متغيرهچند

 نشان را شرطي کوواریانس واریانس ماتریس پویایيبتواند 
مدل گارچ  یکتعداد پارامترهاي  آنجاکه از ،دوم .دهد
 یابد، ميسریع افزایش  بسياربا افزایش بعد مدل  متغيرهچند

                                                                                         
1. Bivariate Garch 

2  . 1t is the information set at time t-1 

 سومين. کندرا برآورده  بودن صرفه بهمدل باید شرط  تصریح
 ماتریس که است آن متغيرهمدل گارچ چند یکشرط تصریح 

 Heydari) باشد معين مثبت باید شرطي کوواریانس واریانس

& Molabahrami, 2010) . 
 استفاده يعموم طور بهکه  چندمتغيره گارچ مدل سه

 : از عبارتند ندشو مي
. این مدل VECH (p,q) ةمتغيرگارچ چند هاي مدل .1

 :شود مي بيان زیر صورت به

(8)                 
, ,i t i i ty E  

i, برابر t زمان در ام i بازار بازدهي آن در که ty با. است 
 :نوشت توان مي ماتریس جبر از استفاده

(9) 

( ) ( )

( ) ( , )

t t t

t t t t

VECH H C A VECH E E

B VECH H E N H

 

 

 



1 1

1 1 0
 

  vech،همچنين. است مدل هاي باقيمانده بردار tE آن در که
 يماتریس مثلثي پایين بخش هاي ستون که است عملگري (.)

 حتي نخست: دارد مشکالتي باال مدل. کندمي ردیف را دلخواه
 يیپارامترها تعداد ،N یعني مدل، بعد بودنکوچک صورت در
 شرط فقط دوم. است زیاد بسيار شود، زده تخمين باید که

 کوواریانس واریانس ماتریس بودن مشخص و مثبت براي کافي

 بنابراین، ؛ندارد وجود الزم شرط و است برقرار tH شرطي
 مشکل این رفع براي. نيست پذیر امکان پارامترها همة تخمين

A, هاي سماتری باال رابطة در که است شده فرض B 
 ماتریس یک به رسيدن ،حالت این در. اند قطري هایي ماتریس
 .شود مي امکانپذیر مثبت و مشخص کوواریانس واریانس

 شد دهنامي Diagonal vech  (p,q)مدل باال فرض مدل. 2
 تعداد زیرا ،است تر دهسا مدل این تخمين. (دوم مدل)

 تخميني پارامترهاي
( ) ( )p q N N  1 1

2
 . است

 ،1991 سال در :Bekk (Baba et al., 1991) مدل. 3
 مدل به که شد معرفيvech   (p,q)مدل از دیگري کالس
Bekk روش. یافت شهرت(p,q) vech  وDiagonal vech  
(p,q)، نتضمي را معيني مثبت کوواریانس واریانس ماتریس 

 چند اعمال با یعني ؛دارد يجالب ویژگي مدل این. دندکر يمن
 ایجاد معيني و مثبت شرطي کوواریانس ماتریس محدودیت،

 بودن معين و مثبت ویژگي دليل به مطالعه این. کند مي
 کرد استفاده روش این از کوواریانس واریانس ماتریس

(Heydari & Molabahrami, 2010.) 
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 زیر صورت به Bekk شرطي کوواریانس واریانس ماتریس
 :است

(10) 
q p

' ' '

t i t i  t i i j t j j

i j

H CC   A ε ε A  B H B  

 

   
1 1

  

 

 نتایج
به  مطالعه این در استفاده مورد هاي داده اینکه به توجه با

 لحاظ به ها آن ماريآ رفتار ابتدا ،است زماني سري صورت
 .دشو مي ارزیابي واحد ریشه آزمون از استفاده با يیایستا

 1 جدول در که KPSS و ADF يیایستا آزمون نتایج اساسبر
 سال ثابت هاي قيمت به خرما ةکنندتوليد قيمت سري ،آید مي

 آزمون. هستند ایستا درصد 5 داريمعني سطح در 1383
 لگاریتم و خرما ةتوليدکنند قيمت که است آن بيانگر ایستایي

  .هستند ایستا سطح در خرما ةتوليدکنند قيمت

 
 سطح در خرما ماهانة قیمت ایستایي آزمون نتایج. 1 جدول

 تولیدکننده

 ADF KPSS متغير

توليدکننده قيمت  02/3-  4/1  
توليدکننده قيمت لگاريتم  05/3-  4/1  

بحراني مقادير  
4/3-  7/0  
8/2-  4/0  
5/2- 3/0  

  تحقیق های یافته :منبع

 
 آثار وجود باید ابتدا ، Garchروش از استفاده منظور به

. شود آزمون( ARCH effect) شرطي واریانس ناهمساني
 خودتوضيح الگوي ،آکائيک و بيزین شوارتز معيارهاي براساس

 قيمت رفتاري تابع برآورد براي بهينه مدل عنوان به وقفه دو با
به قيمت آمار که 1369-1390) مطالعه مورد دورة در خرما

 نيز شده گزارش هاي آماره. شد انتخاب (است ماهانه صورت

 مذکور ةمعادل برآورد. دارند مدل این مناسب تصریح از نشان
 . شد گزارش 11 ةمعادل در معمولي مربعات حداقل روش با

(11) 

/ /

( ) ( / ) ( / )

/ . /

t tPP PP PP

R DW

   

 

 

 
 خرما تولیدکنندة قیمت برای آرچ آثار آزمون نتایج. 2 جدول

Arch test  احتمال 

F 4/32 آمارة  0/0  

obs *R
2 03/29  آمارة  0/0  

 تحقیق های یافته :منبع

 

 تشخيص براي الزم آزمون باید رفتاري معادلة برآورد از پس
 آزمون نتایج. گيرد انجام( ناهمساني واریانس) Arch آثار وجود

Arch LM آثار وجود بيانگر ،شد ارائه 2 جدول در که Arch 
 از عبارتست آزمون این صفر فرضية. است( ناهمساني واریانس)

 آزمون، ةنتيج به توجه با که هاباقيمانده واریانس بودنهمسان
 ضریب با ها مشاهده تعداد ضربحاصل و F ةآمار دو براساس
obs *R) تعيين

 بر مبني 1 ةفرضي و دوش مي رد صفر ةفرضي ،(2
 ؛شودمي پذیرفته هاباقيمانده در ناهمساني واریانس وجود

 در .هستند آرچ آثار يدارا 11 ةمعادل يهاماندهيباق ،بنابراین
 به توان مي شد، فتهپذیر ناهمساني واریانس وجود که بعد مرحلة
 از منظور ینا هب. پرداخت ها داده در ناهمساني واریانس سازي مدل

 خودتوضيح جزء دو از Garch الگوي. شد استفاده Garch الگوي
 با جزء دو هر که شد تشکيل شرطي واریانس و پسماندها

 ةمرتب ،بهينه هاي وقفه این که شوند مي ظاهر الگو در هایي وقفه
 شوارتز و آکائيک هاي آماره ،منظور این به. کنند مي تعيين را الگو

 براي Garch (1,1) مدل نهایتدر و گرفتند قرار معيار بيزین
 براي نرمال توزیع وجود فرض با آن نتایج که شد استفاده تخمين
 :است زیر صورت به شرطي اخالل جمالت
 

(12 )             

/ / / /

( ) ( / ) ( / ) ( / )

/ . /

t t tPP PP resid GARCH

R DW

     

 

                                            

 ،شرطي واریانس و پسماندها دوم توان باال، مدل در
 عالمت داراي ضرایب مقادیر. شدند ظاهر یک وقفه با هرکدام

R و  F هاي آماره. دارند معني کامالً آماري لحاظ به و مثبت
2 

 . ندا مدل مناسب برازش بيانگر
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 قيمت سازيمدل براي مناسبي برازش اینکه به توجه با
 استفاده مذکور برآورد نتایج از توان مي ،گرفت صورت واقعي

 با ،بعد مرحلة در .دکر بيني پيش را آتي قيمت سري و دکر
 نتایج. شد بيني پيش خرما آتي هاي قيمت باال مدل از استفاده

 . شد آورده 2 نمودار در بيني پيش این
 عصبي شبکة الگوي از استفاده با نيز تحقيق این در

 ؛شد برآورد و بيني پيش خرما آتي هاي قيمت مصنوعي

 از توليدکننده سطح در خرما قيمتي هاي داده بنابراین،
 و آموزشي هاي داده عنوان به 1385 اسفند تا 1369 فروردین

 هاي داده عنوان به 1390 اسفندماه تا 1386 فروردین از
 آماري روش براساس ها داده البته شدند، استفاده آزمون
 روش به آتي هاي قيمت بيني پيش نتایج. شدند سازي نرمال
 . دوش مي ارائه 2 نمودار در مصنوعي عصبي ةشبک

 
 (کیلوگرم -ریال) خرما آتي قیمت بیني پیش نتایج. 2 نمودار

 

 روش و گارچ روش) باال روش دو آتي هاي قيمت ،درنهایت
 معيارهاي براساس. دندش مقایسه یکدیگر با( عصبي ةشبک

 عصبي ةشبک مدل واریانس، حداقل و بيني پيش خطاي
 واننعبه و آمد غالب خرما آتي قيمت بيني پيش در مصنوعي

 هاي بررسي و ها تخمين در بنابراین ؛دش انتخاب روش بهترین
 روش از که است قيمتي خرما آتي قيمت از منظور ،بعدي
 .است شده استخراج مصنوعي عصبي ةشبک

log رگرسيون در logPP c PPF ، ضریب 

، متغير ،مطالعه این در. است ثابت تأمين نسبت نگرابي 
 .آمد دست به بهتري نتایج و شد مدل وارد نيز روند
(13)  

log( ) / / log( )

( / ) ( / )

/ . /

PP PPF

R DW

 

 2

0 33 0 96

0 25 0 03

0 9 1 9

 

 و مثبت آتي قيمت متغير ضریب ،13 رگرسيون در
 از درصد 1 داري معني سطح در ضریب این و است دار معني
R. است متفاوت صفر

 اندازه چه تا دهد مي نشان مدل این در 2
 ترکيب با. شود مي توجيه آتي بازار با جاري بازار در نوسانات

R ارزش مقدار
 را پرسش این ،(96/0) تأمين نسبت ضریب و2

 اندازه چه تا باید خرما محصول تأمين که داد پاسخ وانت مي
 خرما توليدکنندة. شود حداقل قيمتي ریسک تا گيرد صورت

 کاهش را خود محصول قيمت ریسک درصد 90 تواند مي
 . دهد آتي تأمين را خود محصول از درصد 96 حدود اگر ،دهد

 محصول قيمتي ریسک مدیریت مطالعه این اصلي هدف
 از یکي راستا این در و است آتي بازارهاي ایجاد طریق از خرما

 آتي بازارهاي اندازي راه و بررسي براي اصلي هاي شاخص
 نیا در بنابراین، ؛ستبازارها این در تأمين نسبت تعيين
 به ازين ،6 فرمول همان ای نسبت نیا نييتع براي قسمت

 درنتيجه،. است يشرط انسیکووار انسیوار سیماتر نييتع
 ماتریس که Bekk مدل هاي تیمز ليدل به مطالعه نیا

 برآورد را مدل این کند، مي تضمين را معين مثبت کوواریانس
 .ندک مي

 حداکثرسازي طریق از دومتغيره گارچ هاي مدل نتایج
 گارچ مدل نتایج. آیند مي دست به درستنمایي لگاریتم

 گونههمان. شود مي ارائه 3 جدول در( Bekk مدل) متغيرهدو

̂2 و̂1،است مشخص يشرط نيانگيم مدل ةمعادل از که

 نیا مقدار ،گرید عبارتبه ؛ندا يتآ و يجار يهامتيق بیضرا
  .اند يشرط نيانگيم مدل در أمبد از عرض ریمقاد پارامتر دو
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M M و11 M و 22  انسیوار هاي معادله در أمبد از عرض 12
 داريمعن و مثبت هاآن ریمقاد که اند يشرط انسیکووار و

 نشان که است دار يمعن و مثبت A11 پارامتر مقدار. است
 نقش يجار متيق مدل ةمانديباق وقفة دوم توان دهد مي

 متيق يشرط انسیوار معادلة ليتشک بر يدار معني و مثبت

. است دار معني و مثبت زين B22 بیضر مقدار .دارد يجار
 از يتابع يشرط انسیوار معادلة دهد مي نشان موضوع نیا

 نشان B11 و A11 بیضرا نيب سهیمقا. است خودش وقفة

 بر بيشتري تأثير قيمت مدل ةباقيماند وقفة دوم توان دهد مي
 ضرایب مدل، دو این در. دارد شرطي واریانس معادلة ایجاد

 که ندهست دار معني و مثبت( A22 وA11) آرچ

 و B11) گارچ ضرایب. است بازار در نوسانات دهندة نشان

B22 )را گارچ آثار  که  هستند  دار معني  و  مثبت نيز 
 . دهند مي نشان

 

 (BEKK مدل) متغیره دو گارچ مدل تخمین نتایج. 3 جدول

,

,

ˆ:log

ˆlog

t s t

t f t

Model S

F

 

 

 

 

1

2

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) cov ( )
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Â11  
6/0  

( 1/0 ) 
آتي بازار معادلة  
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 تحقیق های یافته :منبع

 
 ورود که است آن نشانگر گارچ ضرایب بزرگ مقادیر

 براي طوالني زمان مدت نيازمند شرطي، واریانس به شوکي
 و مثبت ارتباط نشانگر کوواریانس، پارامترهاي. است تعدیل

 آنجاکه از( است. قيمت) بازار دو این بين متقابل دار معني
 این است، دار معني و مثبت مدل پارامترهاي تمام ضرایب
 مثبت کوواریانس واریانس هاي معادله تشکيل بر دال موضوع
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 واریانس ماتریس که است Bekk روش مزیت همان این. است
. کند مي تضمين را معين و مثبت شرطي کوواریانس
 دليلي روش، این در آکائيک معيار باالي مقدار همچنين،

 دار معني و باال مقدار. است Bekk روش برازش خوبي بر دیگر
 کاذب رگرسيون نبودن بر دال درستنمایي حداکثر آمارة
 عنوان به گارچ بي مدل اجراي پارامترهاي اینجا، در. است

 کار به شرطي واریانس ماتریس پارامترهاي اولية مقادیر
 پارامترهاي از یک هيچ داري معني باال، نتایج طبق. روند مي

 تغيير و نشد رد باال دستگاه و کوواریانس و واریانس ماتریس
 را تأمين نسبت بودن ثابت شرطي هاي کوواریانس و واریانس

 واریانس ماتریس نهایي مقادیر از ترتيب، این به. کند مي رد

 متغير تأمين نسبت محاسبةبراي  tH شرطي کوواریانس
 .شود مي استفاده

 در ريمتغ تأمين نسبت نييتع قيتحق نیا ياصل هدف
 واریانس ماتریس برآورد از پس بنابراین ؛است زمان

 با متغير تأمين نسبت ،Bekk روش به شرطي کوواریانس
 .شد تعيين 6 فرمول از استفاده

 Bekk روش از متغيرهدو گارچ تأمين نسبت 3 نمودار
 مورد دورة در روش این از آمدهدست به تأمين نسبت متوسط)

 روش از حاصل تأمين نسبت و( است 7/0 با برابر مطالعه
 .دهد مي نشان را( 96/0) معمولي مربعات حداقل

 
 

 (Bgarch HR) دومتغیره گارچ روش دو به محاسباتي تأمین نسبت .3 نمودار

 (MVHR) معمولي مربعات حداقل سنتي روش و

 
 دومتغيره گارچ روش به محاسباتي تأمين نسبت متوسط

 طوربه کشاورزان ،دیگر عبارتبه ؛است 7/0 برابر آتي بازار در
 فروشبه آتي بازار در را خود محصول از درصد 70 متوسط

 يبرا که است مفهوم نیا هب 7/0 تأمين نسبت .دنرسان مي
 70 دیبا ،خرما متيق راتييتغ يدرآمد هاي نوسان کاهش
 30 و شود فروخته يآت بازار در يديتول محصول از درصد
 نياول ،گرید عبارتبه ؛رسدب فروشبه ينقد بازار در آن درصد
 يبرا يکاف لیتما ينظر لحاظ به دهديم نشان يبررس

 وجود صورت در کهيطوربه ،دارد وجود يآت بازار در مشارکت
 معامله آن در رانیا يخرما محصول از درصد 70 بازار نیا

 يب مدل و OLS ةياول مدل از تأمين نسبت ةسیمقا با .دوش مي
 انسیوار در ياضاف اطالعات که شد مشاهده ،گارچ

 .گذارديم ريتأث تأمين نسبت برآورد بر ،ها باقيمانده

 کاهش از نگراني دليلبه  توليدکنندگان یيسو از
متقاضيان  ،دیگر سوي از و ندفروش مي را خود کاالي ،ها قيمت

 ؛کنند مي خریدها،  از افزایش قيمت ترس دليلبه محصولاین 
 توانند این دو گروه مي ،با استفاده از قراردادهاي آتي ،براینابن
شدید قيمت کاال مصون نگاه  هاي نوسان از را خود شکلي به

مصونيت کامل از خطر اختالف بين  ،عمل در البته ،دارند
 این نتایج که گونهنقيمت نقدي و آتي وجود ندارد و هما

 به تواند ميبازار آتي  اندازيراه ،دهدمي نشان نيز تحقيق
 طور بهکه البته  شود منجرقيمت  ریسکدرصد  70 کاهش

 در دشو پيشنهاد مي بنابراین ؛است باالیيمطلق این رقم 
 بروز و هاقيمت کاهش از حکایت هابينيپيش که مواقعي
 براي دولت دارد، توليدکنندگان درآمد در نوسان و ریسک
 در. کند اندازيراهآتي را  هاي بازار ،نوسانات ریسک پوشش
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 بيمحصول با ش ةعرض يمنحن ،يآت هاي بازارصورت وجود 
تغييرات  ،شود وارد تقاضا بر شوکياگر  و شوديم ظاهر کمتر
که  استبه مراتب کمتر از حالتي  هاقيمت در شدهایجاد

 آمدهنوسانات پدید ،ترتيب ینا هبازارهاي آتي وجود ندارد. ب
 بازارها این که شود يکمتر م نسبت به زماني هاقيمت در

کنترل بخشي از تورم  راستاي. این موضوع در ندارد وجود
 .است مؤثرکشور نيز 

 دیبا يتخصص هاي و بورس يورود به بازار آت يبرا کاال هر
نظام  نیا بنابراین، ؛شده باشد استاندارد ،تيفيک لحاظ از

 باال تيفيبا ک يمحصوالت ةعرض و ديتول موجبهماهنگ 
 تيقابل تواننديم زين يفيک يارهايمع لحاظ به که شود مي

خرما  کهرا داشته باشند. از آنجا يالمللنيب ةعرص در رقابت
 فایا يديکل نقش تواند مي ،است يصادرات ياصل محصول کی

 هرچه تيقابل يسازو همگن ياستانداردساز نیا با و کند
 .را داشته باشد يجهان هاي بازار به ورود شتريب

 همبستگي منفي بين قيمت و عملکرد خرما همچنين،
موقعيت  ،است کارانکاهش درآمد نخل گرنکه نشا (-2/0)

بازار  اندازيراه. کندمي فراهم آتي بازارهاي براي رامناسب 
 در رسانينوین اطالع هاي شيوه دشو مي موجبخرما  تيآ

 گذاشتندراختيار با و گيرد قرار توليدکنندگان اختيار
ميزان عرضه و تقاضا و  زمينةاطالعات موثق و دقيق در 

تقاضا براي  دربارةشفاف، توليدکنندگان  هاي قيمت نهایتدر
 ریسک و یابندمي اطمينان نآو قيمت  شدهکاالي توليد

 ،سنتي توزیع محصول هاي شبکه در. دشو مي کنترل قيمتي

 عمل کنندهمصرف و کنندهتوليد ةواسط ةحلق عنوانکه به
 منافع نقدینگي، به توليدکننده نياز از گيريبهره با نند،ک مي

با  خري سلف هاي شبکه. شودمي گرفته نادیده توليدکننده
بنابراین  ؛کاهد مي کشاورزي بالقوةمحصول از سود  خرید پيش

را ساماندهي  باالروابط  ةمجموع تيآ هاي بازار اندازيراه
 .ندک مي

 نسبت هاي مدل به مربوط برآوردهاي نتایج براساس
 شرکت که شود مي اثبات فرضيه این( ریسک پوشش) تأمين

 سبب خرما آتي فروش استراتژي اتخاذ و تيآ ايهبازار در
 در بهينه تأمين نسبت. دوش مي خرما قيمتي ریسک کاهش

 ،دومتغيره گارچ مدل متوسط و معمولي مربعات حداقل مدل
 دارد يیباال مقدار نسبي طوربه و هستند هم به نزدیک تقریباً

 فروش استراتژي اتخاذ ةکنندتوصيه و گرنشان نيز امر این که
 اتخاذ و آتي بازارهاي در شرکت. است تيآ بازار در خرما

 براي بيشتر اطمينان ایجاد برعالوه ،فروش استراتژي
 ةدامن یک در توليد هاي هزینه تأمين زمينة در توليدکنندگان

. دشو مي سود ایجاد سبب درنهایت قبول، قابل قيمت
 ریسک يمدیریت ابزار عنوانهب تيآ بازار در شرکت ،نهایتدر
 ایجاد توليدکننده براي را مشخصي مدآدر یا قيمت تواند مي
 درنهایت که برساند حداقل به را درآمد نوسانات ةدامن و کند

 این نتایج. شود مي يینها محصول در قيمتي نوسانات سبب
 بازار اندازيراه برايمحصول خرما  بودنمناسب بيانگر مطالعه

 .است ایران در کشاورزي کاالي آتي
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