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چکیده

گذاري و نابسامانی ساختار بازار پسته در ایران موجب ایجاد مشکالت متعددي در قیمت
بورس که از مانندایجاد بازاري متمرکز ،نحوه مبادالت این محصول گشته است. در این زمینه

-ود شرایط درآمدي و رقابتی عرضهبهب،آمدهاي آن کاهش نوسانات قیمت و در نتیجهپی

راستاي بررسی اثرات ایجاد در،رسد. در این مطالعهنظر میباشد، امري مهم بهکنندگان می
ي تجارت داخلی و خارجی پسته، در زمینهي ایرانبر رقابت مناطق تولیدکنندهکاال بورس 

هاي حمل سازي هزینهنوعی مدل حمل و نقل بر مبناي حداکثرسازي درآمد صادراتی و حداقل
، بر تعداد کاالبورسج تحقیق، در صورت وجود پسته، مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با نتای

،رضوي، یزد و سمنان افزوده شده و در مقابلهاي خراساني استانمتقاضیان محصول پسته
علی،مچنینهاي فارس، قم و قزوین برخی از بازارهاي خود را از دست خواهند داد. هاستان

هاي صادرکننده ایجاد ، تغییراتی در نحوه صادرات و استانرغم ثابت ماندن صادرات کل پسته
خواهد گشت.

، مدل حمل و نقل، تجارت. کاالبورسپسته، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
هاي متمادي از با وجود اینکه کشور ایران طی سال

ه در ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پستبزرگ
هاي اخیر رفته است، اما در سالشمار میجهان به

مشکالت فراوان در کشت و بازاریابی این محصول، 
موجب ایجاد تنگناهایی بر موقعیت ایران در بازارهاي 

هايمزیتبهکافیتوجهعدمجهانی گشته است. 
بازارهايدرعرضهانطباقعدمپسته،بازایابیوتولیدي

وتولیدکنندگانپراکندگیجهانی،سالیقبامطابقهدف
کهدنباشمیعواملیازنقلوحملامکاناتوجودعدم

,Gossili(کندمیتهدیدراي ایرانپستهتجارت 2005.(
نوسانات فراوان در قیمت بر این عواملی نظیر عالوه 

مشکالت موجود در ، پسته و ریسک قیمتی حاصل از آن
ود امنیت در مبادالت عدم وج، گذاري پستهنحوه قیمت

و نگهداري محصول پسته و عدم توجه افراد به تحوالت 
از جمله مشکالت موجود در ساختار بازار جدید بازار

The Office ofروند (شمار میپسته در ایران به

Research and Establishment the Commodity

Exchange, ). بر مبناي نتایج تحقیقات انجام 2003
هاي قیمت پسته درصد از نوسان50زدیک به گرفته، ن

در ایران تصادفی و پیش بینی نشده است و براي کاهش 
این نوسانات باید از ابزاري مناسب استفاده نمود. یکی از 
راهکارهاي مناسب جهت بهبود ساختار بازار پسته در 
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Abdollahi Ezatabadiاست (بوده1ایران، ایجاد بورس

& Najafi, راکه ایجاد بازارهایی نظیر بورس . چ)2003
شدت موجب کاهش نوسانات قیمتی خواهد شد هب
)Jacks, 2007Beckmann & Czudaj, 2014; .(

بورس کاال مکانی سازمان یافته جهت مبادالت 
باشد. اما در این مکان، تحویل فیزیکی کاالها کاالها می

گیرد، بلکه مبادالت بر اساس قراردادهاي صورت نمی
کاال، بر اساس قیمت و زمان مشخص، انجام 2یل آتیتحو
بورس کاال بازاري است که در آن ،گیرد. در واقعمی

فروشندگان و خریداران زیادي به خرید و فروش کاالها 
گذاري در این بازارها قیمت،هتهمین جپردازند. بهمی
طور مستقیم و با توجه به عرضه و تقاضا و توافق به

Sabbaghگیرد (شندگان صورت میخریداران و فرو

Kermani & Hosseni, بازار بورس ،. از این منظر)2003
به لحاظ ساختاري نزدیک به بازار رقابت کامل است که 

ي در آن افراد زیادي وارد این بازار شده و با مشاهده
Theکنند (قیمت اقدام به خرید و فروش قراردادها می

Office of Research and Establishment the

Commodity Exchange, 2003.(
توان به بهبود از مزایاي تشکیل چنین بازاري می

شرایط عرضه و تقاضا نظیر ایجاد شرایط رقابتی در بازار 
محصوالت، محصوالت کشاورزي، توسعه استانداردسازي

سازي اطالعات، بهبود عملیات بازاریابی، انتقال شفاف
یجاد امنیت و تضمین ا،ریسک قیمت و همچنین

معامالت نزد تولیدکنندگان و حتی تغییر سلیقه مصرف
Sabbagh Kermaniکنندگان اشاره نمود ( & Hosseni,

2003; Chizari, . باید دقت نمود که با وجود )2003
چنین منافعی، ایجاد بازار بورس براي برخی از کاالها 

از هاي دولت و نوع کاال،بدلیل مسائلی نظیر دخالت
کارآیی الزم جهت پوشش ریسک قیمتی و ایجاد منافع 

Wangباشد (مزبور، برخوردار نمی & Ke, ). در این 2003
توان گفت پسته شرایط الزم و جذابیت کافی زمینه می

باشد را جهت مبادله در بازارهاي آتی دارا می
)Hosseini-Yekani & Zibaei, 2010; Abdollahi

Ezatabadi & Najafi, 2003(.

1. Exchange

2. Future Delivery Contracts

دنبال مطابق با مطالب فوق، انتظار بر این است به
ایجاد بازار بورس تغییراتی در مقدار عرضه و تقاضا 

شود بر این اساس، پیش بینی می،لذا.گرددحاصل 
ي تجارت داخلی و خارجی پسته نیز تغییر میزان و نحوه

توان گفت هرچه استانی بازارهاي یابد. از این حیث می
در اختیار گیرد در مقابل سایر رقبا، توانایی بیشتري را

افزایش رفاه بیشتري نیز خواهد داشت. در این راستا 
هدف این مطالعه بررسی اثرات ایجاد بازار بورس بر 
-میزان رقابت مناطق تولیدکننده جهت تجارت پسته می

باشد که به این منظور از نوعی مدل حمل و نقل استفاده 
گردد.می

ي محصول پسته و لزوم ایجاد بورس در زمینه
صورت شاورزي در ایران و جهان، مطالعاتیکاالهاي ک

Abdollahiي توان به مطالعهگرفته است که می

Ezatabadi & Najafi (2002) ،Meulenberg &

Pennings (2002)،Abdollahi Ezatabadi & Najafi

(2003) ،Sabbagh Kermani & Azizi (2005) ،Wang

& Ke (2005) ،Erbay (2007) ،Shim (2006) ،Zibaei

& Hosseini-Yekani (2008) ،Hosseini-Yekani and

Zibaei Shirzadو (2010) & Maghsoudi-

Damavandi اشاره نمود.  براي مثال (2013)
Abdollahi Ezatabadi & Najafi اي در مطالعه(2002)
ن، عوامل مؤثر با عنوان نوسانات درآمدي پسته کاران ایرا

کاران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بر درآمد پسته
نشان داد که این نوسانات باال بوده و مواردي نظیر 
نوسانات قیمت پسته و عملکرد در هکتار در ایجاد 

تغییرات درآمدي مؤثر هستند.
Sabbagh Kermani & Azizi)2005 به بررسی (

شاورزي در ایران اندازي بورس کاالي کاثرات راه
هاي کاالیی پرداختند. به نظر آنها سه مزیت اصلی بورس

در ایران شامل اصالح ساختار اقتصاد، رشد بخش 
از ،باشد. همچنینکشاورزي و بهبود توان صادراتی می

جمله اثرات تشکیل بورس کاال حاکم ساختن ساز و کار 
و عرضه و تقاضا در بازار است که هم به نفع تولیدکننده

باشد.کننده میهم به نفع مصرف
Hosseini-Yekani & Zibaei)2010 از طریق دو (

ابزار، یکی بر اساس تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت و 
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محصوالت کشاورزي و دیگري 1شکست قراردادهاي آتی
بر مبناي باالترین احتمال پذیرش جهت مبادله در بازار 

سازي پوشش روش شبیهآتی از سوي تولیدکنندگان به
ریسک کاالها، کاالهاي کشاورزي مناسب را جهت مبادله 

ي در بازارهاي آتی مورد بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه
آنها نشان داد با وجود اینکه برخی کاالها شرایط الزم را 

اما به لحاظ پوشش ریسک .جهت ورود به بازار آتی دارند
طور و بهتولیدکنندگان، حائز شرایط مناسب نیستند 

ترین کلی سه محصول زعفران، پسته و برنج مناسب
کاالها براي تأسیس بازار آتی کاالهاي کشاورزي در ایران 

Shirzadباشند.می & Maghsoudi-Damavandi

اي با استفاده از الگوهاي اقتصاد ) در مطالعه2013(
سنجی به بررسی اثرات بازار بورس کاالي کشاورزي بر 

مطابق باي روستایی در ایران پرداختند. توسعه اقتصاد
موفقیت چنین بازارهایی سبب کاهش ،نتایج تحقیق آنها

ریسک قیمت، رشد صادرات، کاهش مداخالت دولت در 
کشاورزي، تأمین منابع مالی تولید، کمک به اصالح بازار 

هاي روستایی و توسعه بخش کشاورزي، کاهش هزینه
شاورزي و تغییر الگوي معامله، بهبود بازار محصوالت ک

) در Shim)2006ي کشت خواهد شد. نتایج مطالعه
هاي کاالیی و بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت بورس

پیامدهاي آن، حاکی از آن است که ترویج بازارهاي آتی 
سازي، عملیات بازاریابی و سبب کارایی در تولید، ذخیره

عملکرد بهبود،طور کلیفرآوري، تأمین منابع مالی و به
گردد. کشاورزي می

با توجه به شرایط بازار محصول پسته در ایران و 
ي نوسانات قیمتی و درآمدي، وجود مشکالت در زمینه

بازاریابی و تجارت، تشکیل بازارهایی نظیر بورس براي 
این محصول در ایران جهت رفع چنین مشکالتی می
تواند سیاستی مناسب جهت اصالح ساختار بازار این

جهت ارزیابی تبعات چنین بازاري در ،محصول باشد. لذا
ي رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان، این عرصه

آمدهاي ایجاد بازار مزبور را در مطالعه در نظر دارد پی
ي تجارت داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار دهد.  زمینه

1. Future Contracts

روش تحقیق
در صورت وجود یک بازار فراگیر و منسجم نظیر 

کنندگان و تولیدکنندگان بورس، که در آن تمام مصرف
پردازند، قیمت بدون واسطه به معامله و تبادل کاال می

تعادلی از برآیند عرضه و تقاضاي بازار بدست خواهد 
آمد. این نکته نیز الزم به ذکر است که در این مطالعه 

صورت تابع در نظر گرفته شده تنها تقاضاي داخلی به
رجی به صورت عددي ثابت فرض گردید) و (تقاضاي خا

کنندگان قیمت تعادلی تنها تحت تأثیر تمایالت مصرف
داخلی است. واضح است که با لحاظ تابع تقاضاي 

اي دیگر خواهد بود. با فرض وجود خارجی نتیجه به گونه
ها با توجه به چنین بازاري، مقدار عرضه و تقاضاي استان

جاد بازار بورس، که از قیمت تعادلی حاصل شده از ای
گردد، برابري عرضه و تقاضاي کل پسته محاسبه می

شود. پر واضح است تغییر میزان عرضه و مشخص می
تقاضا موجب تغییر الگوي تجارت داخلی و خارجی نیز 

گردد. در واقع هدف این تحقیق، بررسی تغییر در می
وضعیت تجارت داخلی و خارجی و در نتیجه رقابت 

لیدکننده جهت تجارت، در شرایط وجود بازار مناطق تو
باشد.بورس، می

منظور بررسی تغییرات حاصله در در این مطالعه به
برنامه بهینه حمل و نقل و صادرات پسته در ایران از 
نوعی مدل حمل و نقل استفاده گردید. مدل مورد 

طراحی شده 1- 6در قالب روابط استفاده در این تحقیق 
است.

)1(max

s.t.

)2(-qsi+

)3(qdj+

)4(
)5(
)6(, ≥0

ي استاندهندهترتیب نشانبهjو iروابط فوق،در 
کننده استان) و مصرف21هاي تولیدکننده (شامل 

68ي (هاي واردکنندهکشورkاستان)  و 30ل (شام
هاي صادرات نیز معرف روشfباشند. کشور) پسته می
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اي، هوایی باشد که شامل صادرات دریایی، جادهپسته می
هزینه حمل یک کیلوگرم ijcباشد. همچنین و ریلی می

میزان پسته حمل شده از j ،ijtبه iاز پسته از استان 
j ،jبه iاستان 

dq میزان پسته مصرفی در شرایط وجود
iام، jبازار بورس در استان 

sq میزان پسته عرضه شده در
jkام، iاستان 

fV بازدهی هر کیلوگرم صادرات پسته به
k ،jبه کشور jهاي مختلف حمل از استان روش

fS

، jهاي مختلف از استان ظرفیت صادرات پسته از روش
jk

fXهاي مختلف از استان صادرات پسته از روشقدارمj

میزان حداکثر واردات پسته در هر kmو kبه کشور 
دهد.هاي اخیر را نشان میکشور از ایران طی سال

داراي دو جزء است که شامل حداقلسازي 1ي رابطه
هاي حمل و نقل و حداکثرسازي منافع صادرات هزینه

باشد. در واقع هدف دستیابی به بهینه حمل و نقل و می
درات در شرایط تولید و مصرف مورد انتظار در صورت صا

باشد. قیدهاي لحاظ شده در قالب وجود بازار بورس می
ي گر این است که مجموع پستهنیز بیان3و 2روابط 

ي حمل و نقل شده از (به) یک منطقه نباید از عرضه
ي صادرات) آن منطقه بزرگتر (کمتر) باشد. (تقاضا بعالوه

ي ز حاکی از محدود بودن صادرات پستهنی4ي رابطه
هاي ایران به هر کشور با توجه به حداکثر مقادیر سال

صادرات به 4باشد. همچنین مطابق با رابطه اخیر می
اي، ریلی، و هوایی) هاي مختلف (دریایی، جادهروش

نباید از ظرفیت صادراتی هر استان بیشتر باشد. الزم به 
ي ز در این مطالعه از آمارنامهذکر است اطالعات مورد نیا

هاي وزارت جهاد کشاورزي، راه و ترابري، مرکز سازمان
1389آمار و گمرك جمهوري اسالمی ایران در سال 

پس از مدل سازي، از نرم افزار ،در نهایتتهیه گردید.
GAMS به منظور بررسی تغییرات تحت نظر، مورد

استفاده گرفت.
نتایج و بحث

سازي در شرایط وجود بازار ز بهینهنتایج حاصل ا
ي حمل شده در دهد که میزان پستهبورس نشان می

ها به دلیل افزایش مصرف پسته، که از تبعات بین استان
ایجاد چنین بازاري است، افزایش خواهد یافت. این تغییر 

ي مبادله شده در اي است که مجموع میزان پستهگونهبه

یابد. در چنین افزایش میدرصد 13/0ایران به مقدار 
رضوي، یزد، هایی نظیر کرمان، خراساناستان،شرایطی

سمنان، فارس، مرکزي و اصفهان بیشترین پسته را از 
که در حالی.کنندها ارسال میلحاظ مقدار به سایر استان

رضوي، هاي خراساناز لحاظ تعداد بازارهاي هدف، استان
هاي کشور پسته استانمرکزي و یزد به تعداد بیشتري از 

ي تعداد بازارهاي هدف در صادر خواهند کرد. در زمینه
استان کرمان الزم به ذکر است با توجه به نتایج قبل از 
فرض وجود بازار بورس، استان کرمان همچنان در 
تجارت خارجی پسته مزیت خود را حفظ کرده است و 
دلیل کم بودن تعداد بازارهاي هدف داخلی نیز همین 

هاي انجام گرفته بر باشد. در واقع طبق بررسیمسئله می
مبناي نتایج این تحقیق، استان کرمان بیشترین 

دهد. با توجه به بازارهاي خارجی را به خود اختصاص می
شود وجود یک بازار بورس ) مشاهده می1جدول (

رضوي، یزد و هاي خراسانموجب خواهد گشت استان
هاي ترین استانان بزرگسمنان که پس از استان کرم

شان باشند، بر تعداد بازارهاي داخلیتولیدکننده می
هاي فارس، قم و قزوین افزوده شود و در مقابل استان

برخی از بازارهاي خود را از دست بدهند. حصول چنین 
اي با مالحظه به تابع هدف که بخشی از آن مربوط نتیجه

باشد، قابل هاي حمل و نقل میسازي هزینهبه حداقل
اي در هایی که سهم عمدهتوجیه است. در واقع استان

ي ایجاد ي محصول پسته دارند، در نتیجهتولید و عرضه
آمدهاي مهم آن ایجاد قیمتی است بازار بورس که از پی

کننده را که هم رفاه تولیدکننده و هم رفاه مصرف
گردد میزان عرضه در استانسازد، سبب میبیشینه می

ي عمده تولیدکننده بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و ها
توانایی آنها براي رقابت در دستیابی به بازارهاي داخلی و 

گونه بیان توان اینمی،خارجی افزایش یابد. بنابراین
هاي داشت وجود بازار بورس سبب خواهد گشت استان

کننده، پسته تولیدي خود را به مناطق عمده تولید
- عبارتی نسبت به سایر استانکنند، یا به بیشتري صادر 

ها رقابت بیشتري در تولید و تجارت پسته خواهند 
داشت.
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ر ها (با احتساب بازار داخلی خودش و صادرات مستقیم) دهاي مقصد و مقدار کاالي ارسالی از استانمقایسه تعداد استان-1جدول
شرایط عدم وجود و وجود بازار بورس

بازارهاتعداد(تن)شدهحملمقدار
بورسبازاروجودبورسبازاروجودعدمبورسبازاروجودبورسبازاروجودعدممبدأاستان

1111اردبیل
3620363233اصفهان

393911شرقیآذربایجان
111111غربیآذربایجان
3194320411تهران

2955297022جنوبیخراسان
2193822020913رضويخراسان
38538611شمالیخراسان

161611زنجان
166761673823سمنان

3366337822بلوچستانوسیستان
9709974553فارس
2887289632قزوین

1858186342قم
5511کردستان
890488941622کرمان
2211گلستان
141411لرستان
4234424755مرکزي

37637711هرمزگان
206772074524یزد

مأخذ: نتایج تحقیق

قابل ) 2گونه که در جدول (بر مبناي نتایج و همان
با فرض وجود بازار بورس براي محصول ،استمشاهده

پسته، میزان کل صادرات بهینه پسته نسبت به بهینه
واهد ماند. یابی در شرایط عدم وجود بازار بورس ثابت خ

البته با وجود ثابت ماندن کل صادرات، در میزان صادرات 
تغییراتی ي صادراتیهاها و برخی روشاز برخی استان

) میزان صادرات در 2گردد. با توجه به جدول (ایجاد می
17ترتیب حدود شرقی و کرمان بههاي آذربایجاناستان

12ولی موجب افزایش ،یابددرصد کاهش می2و 
گردد. در ي استان تهران میرصدي در صادرات پستهد

ها تحت شرایط فرض که مقدار تولید استانواقع هنگامی
دنبال تغییر حمل و نقل وجود بازار بورس تغییر یابد، به

یابد. اما با میزان صادرات خارجی نیز تغییر می،داخلی
هاي کرمان، هرمزگان، وجود این تغییرات همچنان استان

رضوي و یزد بزرگترین صادرکنندگان ، خراسانتهران
) نیز مالحظه 3خارجی پسته خواهند بود. در جدول (

هاي مختلف نیز تحت تأثیر شود که صادرات از روشمی
که صادرات دریایی و جادهطوريقرار خواهد گرفت. به 

یابد. در واقع اي کاهش و صادرات هوایی افزایش می
باشد. این دلیل مین نیز بهافزایش صادرات استان تهرا
ترین صادرکننده هوایی پسته چرا که استان تهران عمده

رود. شمار میبه
اي پسته، باز با وجود کاهش صادرات دریایی و جاده

درصد بیشترین 19و 72هم این دو روش صادراتی با 
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دهند که سهمشان بهمقادیر را به خود اختصاص می
اهش خواهد یافت. الزم به درصد ک1و 2ترتیب حدود 

7درصد به 5ذکر است سهم صادرات هوایی نیز از 
درصد افزایش خواهد یافت. از آنجاکه با توجه به آمار در 

بازدهی هر واحد صادرات هوایی نسبت به سایر ،دسترس
گشت بازدهی موجبها باالتر بوده، همین مسئله روش

راي پسته کل صادرات در شرایط  وجود یک بازار بورس ب

درصد افزایش 8/0میلیارد ریال و یا بعبارتی 96حدود 
هاي مدل طراحی شده که یابد. با توجه به محدودیت

یکی از آنها محدودیت مربوط به ظرفیت صادراتی پسته 
هاي محدود صادرکننده هوایی از هر روش و فرض استان

گردد میزان صادرات هوایی بیش از این پسته، سبب می
نیابد. افزایش 

بورسها در شرایط عدم وجود و وجود بازار استانپسته ازمقایسه صادرات-2جدول 
تن-مقدار صادرات

بورسوجود بازار استان بورسعدم وجود بازار
0 0 اصفهان

2426 2914 شرقیآذربایجان
232 232 غربیآذربایجان

18796 16796 تهران
9424 9424 رضويخراسان
221 221 فارس

62082 63594 کرمان
1267 1267 گیالن

0 0 مازندران
51823 51823 هرمزگان
3890 3890 یزد

150162 150162 کل
مأخذ: نتایج تحقیق

بورسهاي مختلف در شرایط عدم وجود و وجود بازار مقدار و ارزش صادرات پسته از روش-3جدول 

نوع صادرات
میلیارد ریال- دراتارزش صاتن–مقدار صادرات 

بورسوجود بازار بورسعدم وجود بازار بورسوجود بازار بورسعدم وجود بازار 
11048110866983278193دریایی

296122912424392400ايجاده
8282105829271197هوایی
17861786134134ریلی
1501621501621182811924کل

مأخذ: نتایج تحقیق

گیري و پیشنهادهانتیجه
در مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات ایجاد بازراي 
متمرکز نظیر بورس بر رقابت پذیري تجارت داخلی و 
خارجی محصول پسته در ایران پرداخته شد. بر مبناي 
نتایج این تحقیق ایجاد چنین بازاري موجب افزایش 

ي تعداد بازارهاي هدف داخلی براي محصول پسته

گردد و از رضوي، یزد و سمنان میهاي خراساناستان
هاي فارس، قم و قزوین برخی از بازارهاي استان،طرفی

ضمن اینکه ،خود را از دست خواهند داد. همچنین
هاي ولی صادرات استان،صادرات کل پسته ثابت مانده

شرقی و کرمان کاهش و اي نظیر آذربایجانصادرکننده
یابد، که افزایش یش میصادرات استان تهران افزا
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صادرات چنین استانی به افزایش صادرات هوایی مربوط 
گردد.می

نظر به اینکه داد و ستد پسته در بازار بورس موجب 
ایجاد منافعی نظیر اکتساب تعداد بازارهاي فروش بیشتر 

ي این محصول در ایران میکنندگان عمدهبراي عرضه
سازي هت فعالگردد، لذا اتخاذ تصمیمات مناسب ج

کامل بازار مذکور در این مناطق قابل توجیه خواهد بود. 
با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی از طرفی 

عمده هاي استانود که توان مشاهده نممیها استان

تولیدکننده عمدتاً در نیمه شرقی کشور وجود دارند، 
چنین يهو توسعگیري در مورد ایجادبنابراین تصمیم

نماید. همچنین توسعه مراکز تر میعملیدر ایرانبازاري
تواند رقابت مناطق فرآوري و انبارداري در این مناطق می

را در صادرات داخلی و خارجی افزایش دهد، چرا که با 
ي تولید،هاي موجود مناطق عمدهاستفاده از ظرفیت

درات به توان با انبارداري و فروش در آینده و حتی صامی
هاي بیشتر، هم درآمد تولیدکننده و هم رفاه کشور

کننده را تحت تأثیر قرار داد.مصرف
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