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ها، استراتژي فروش  اين هزينه. باشد هاي مبادله مي فرآيند فروش محصول در بازار مستلزم قبول هزينه

هاي  براي ارزيابي آثار هزينه مقاله،  در اين.دهند زارعين را براي انتخاب نوع بازار تحت تأثير قرار مي

مبادله ثابت و متغير بر استراتژي فروش، فرم خالصه شده انتخاب بازار با استفاده از الگوي لوجيت 

ساختاري انتخاب بازار،  آثار  با استفاده از پارامترهاي برآورد شده فرم نيمه. يده استشرطي برآورد گرد

و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  بازارهاي مختلف شبيه سازيهاي مبادله ثابت و متغير بر انتخاب  هزينه

 ١٣٨٢هاي بكار رفته در تحقيق، شامل اطالعات فروشندگان برنج استان مازندران در سال  داده. است

هاي مبادله به  دهد با كاهش هزينه هاي مبادله بر انتخاب نوع بازار نشان مي شبيه سازي آثار هزينه. باشد مي

  به % ١٦و % ٩، %٧٥  زدرصد، مقادير مبادله شده در بازارهاي نزديك، محلي و دور بترتيب ا ٥٠ميزان 
يا به عبارت (هاي بازاري كامل است  زمانيكه اطالعات زارعين از قيمت. يابد تغيير مي% ١٠و % ١١، %٧٩

افزايش، % ٨٠ به %٧٥مقدار مبادله شده در بازارهاي نزديك از) وجود نداردثابت هاي مبادله  ديگر هزينه

زمانيكه . يابد افزايش مي% ١٤به % ٩كاهش و در بازارهاي محلي از % ٦به % ١٦در بازارهاي دور از 

هاي بازاري   درصد كاهش يافته و اطالعات زارعين نسبت به قيمت٥٠هاي مبادله متغير به ميزان  هزينه

% ٤و % ١٣، %٨٣حلي و بازارهاي دور به ها بترتيب در بازارهاي نزديك، بازارهاي م كامل باشد اين نسبت

  .  تغيير خواهد يافت

  

  هاي مبادله ثابت و متغير، انتخاب بازار فروش، الگوي لوجيت شرطي،  هزينه: هاي كليدي واژه
  برنج                           

  

  مقدمه
گيري يك توليدكننده بخش كشاورزي از  فرآيند تصميم

وان به سه مرحله تقسيم ت توليد تا فروش محصول را مي
مرحله اول؛ تصميم در خصوص ميزان توليد هر يك از . نمود

توليدكننده در فصل كاشت تصميم . باشد محصوالت مي
توليد ترکيب اي تخصيص دهد تا  گيرد منابع را به گونه مي

مرحله دوم؛ تصميم در خصوص ميزان . خود را بهينه نمايد
از برداشت پس . فروش و خودمصرفي محصوالت است

  محصول، توليدكننده بايد تصميم بگيرد چه مقدار از 

محصول خود را به پول نقد تبديل نموده و چه مقدار را براي 
در مرحله سوم؛ توليدكنندگاني . مصرف خانوار خود نگه دارد

كه ميزان توليد آنها،  بيشتر از ميزان مصرف آنهاست، داراي 
اردي، توليد كننده بايد در چنين مو. باشند  ميتوليدمازاد 

. استراتژي فروش محصوالت توليدي خود را مشخص نمايد
بعبارت ديگر توليدكننده بايد تصميم بگيرد مازاد توليد خود 

اي را  را در چه بازاري بفروش رسانده و چه نوع مبادله
  .انتخاب نمايد
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 فرض بر آن است كه ي جديددر اقتصاد نهادگرا
هاي اقتصادي بر اساس  سط عاملهاي مختلف مبادله تو روش

 ).٢٠ ،١٩، ٥(پذيرد   صورت مي1»هاي مبادله هزينه«
 2هاي مبادله ثابت ها را به دو دسته هزينه محققين اين هزينه

 )١١، ٣، ٢، ١(.اند  تقسيم نموده3هاي مبادله متغير و هزينه
اي ندارند  هاي مبادله نوع اول كه با حجم مبادله رابطه هزينه

هاي مذاكره و  هاي جستجو و اطالعات،  هزينه شامل هزينه
باشند؛  هاي سياستگذاري و اجرامي تصميم گيري و  هزينه

هاي مبادله متغير را تحت  در حاليكه، حجم مبادله هزينه
هاي دسترسي  اين هزينه ها شامل هزينه. دهد تأثير قرار مي

به بازار به ازاي هر واحد مربوط به حمل و نقل و اطالعات 
  ).١١(باشد  مي4صناق

هاي  دهد كه هزينه نتايج برخي تحقيقات نشان مي
 و زارعين را به داشتهمبادله بر الگوي كشت زارعين تأثير 

، ١٤، ٩، ٨، ٧(كند  سمت تنوع بيشتر محصوالت هدايت مي
هاي مبادله بر روي انتخاب يك  عالوه بر اين، هزينه). ١٥

يكي از ). ١٧ ،١٦(گذارد  بازار خاص توسط زارعين اثر مي
سؤالت مهم براي سياستگذارن بخش كشاورزي اين است 

هاي مبادله تصميمات مربوط به بازار رساني  كه چگونه هزينه
ها و   بررسي رابطة بين اين هزينه.دهد را تحت تأثير قرار مي

  ).٦(نيز كمتر مورد توجه قرار گرفت است استراتژي فروش 
اب بازار فروش هاي مبادله نقش مهمي در انتخ هزينه

ها قابل مشاهده و برخي  برخي از اين هزينه. محصوالت دارند
يك الگوي مناسب براي . باشند ديگر غيرقابل مشاهده مي

هاي مبادله صريح  بررسي انتخاب نوع بازار بايد بتواند هزينه
و ضمني را به عنوان عوامل تعيين كننده انتخاب بازار در 

   )٢٠٠١( لي و هانوكات بيون .)٢٠(الگو وارد نمايد 
هاي مبادله صريح و  اي را با هدف بررسي هزينه مطالعه

                                                                               
 در .هاي مبادله و هزينه توليد دو مقوله متفاوت هستند هزينه. ۱

هاي  ه دو گروه هزينهرا بهاي اقتصادي   جديد هزينههاي بندي تقسيم
 )transaction costs (هاي مبادله  و هزينه)production costs(توليد

هاي تبديل عوامل توليد به  هاي توليد، هزينه هزينه. كنند ميتقسيم 
هاي مبادله،  باشد و هزينه محصول يا مخارج مستقيم توليد مي

 .هاي غيرمستقيم توليد هستند  هزينههاي انجام مبادالت يا هزينه
2. Fixed Transaction Costs 
3. Proportional Transaction Costs 
4. Incomplete Information 

هاي مختلف بازاررساني و  ضمني محصوالت گوشتي در روش
 خاص براي انجام مبادالت  داليل انتخاب يك روش

هاي  نتايج مطالعه آنها نشان داد كه هزينه. )١٨(پرداختند
 بطور كامل تبيين تواند مبادله صريح مانند حمل و نقل نمي

براي . كننده بازارهاي انتخابي براي فروش محصول باشد
 از  بين خريدار و فروشندهاعتماد و شناختمثال ميزان 

اقتصادي مشاركت ‐هاي اجتماعي  و همينطور ويژگيهمديگر
كنندگان در بازار از عوامل مؤثر بر روش بازار رساني 

  .باشند محصول مي
 در حوزه وسيعي از تحقيقات  چندتايي الگوهاي انتخاب

براي مثال انتخاب محل زندگي، عضويت . گردد مشاهده مي
در يك حزب سياسي، انتخاب روش مسافرت و انتخاب مدل 

هاي انتخاب چندتايي  توان با استفاده از روش ماشين را مي
اغلب اين الگوها رفتار انتخابي . مورد تجزيه و تحليل قرار داد

چار . كنند بع مطلوبيت تصادفي تبيين ميرا با استفاده از تا
چوب حداكثر مطلوبيت تصادفي يك چارچوب اقتصاد خرد 

). ٤(باشد  مي) دوتايي(عمومي براي رفتار انتخاب كيفي 
) ١٩٧٣(فادن مباحث اقتصادسنجي اين چارچوب توسط مك

نقطه شروع اين چارچوب ). ١٣ ،١٠،١٢(ارائه گرديده است 
دي بايد از ميان تعدادي گزينه آن است كه يك عامل اقتصا

فرض بر اين است كه عامل اقتصادي . يكي را انتخاب نمايد
بدست آمده از ) درآمد خالص، سود و رضايت(مطلوبيت 

اي  هاي مختلف را با هم مقايسه نموده و نمونه انتخاب گزينه
. كند را انتخاب خواهد نمود كه مطلوبيت وي را حداكثر مي

توانند   و شرطي به خوبي ميالگوي لوجيت چندتايي
تفاوت . رفتارهاي انتخابي بين چند گزينه را تبيين نمايند

الگوي لوجيت شرطي با الگوي لوجيت چندتايي در اين 
هاي افراد بر  است كه در الگوي دومي فقط اثر ويژگي

گيرد  احتمال انتخاب يك گزينه مورد بررسي قرار مي
هاي انفرادي، آثار  يژگيدرحاليكه در الگوي اوليه عالوه بر و

  . گردد هاي مختلف نيز بررسي مي هاي گزينه ويژگي
براي ) ١٩٦٩(الگوي لوجيت چندتايي توسط تيل 

) ١٩٧٠(مطالعه انتخاب نوع حمل و نقل، توسط كرگ و اولر 
هاي تقاضا شده، توسط اولر و  براي مطالعه تعداد اتومبيل

 براي )١٩٧٥(و توسط اشميت و استرائوس ) ١٩٧١(كرگ 
انتخاب عوامل تعيين كننده نوع حرفه و شغل بكار برده شده 
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الگوي لوجيت شرطي در تحقيقات اجتماعي نيز . )١٣ (است
در ) ٢٠٠٢(براي مثال برناسكو و نيوبرتا . بكار رفته است

اي با استفاده از الگوي لوجيت شرطي آثار  مطالعه
ل هاي مجرمين و همينطور مكان جرم را بر احتما ويژگي

. جرم يك فرد در يك مكان خاص را مورد بررسي قرار دادند
هاي مكاني و هم  نتايج آنها نشان داد كه هم ويژگي

 يك درتواند بر احتمال جرم يك فرد  هاي فردي مي ويژگي
  ).٤(مكان خاص تأثير بگذارد 
 زيادي در حوزه نظري در اين زمينه هر چند مطالعات

 با وجود   اما،يرفتههاي مبادله صورت پذ اهميت هزينه
 تحقيقات محدودي در زمينه ها، تاكنون اهميت اين هزينه

به خصوص . ها انجام پذيرفته است براورد كمي اين هزينه
اي در اين زمينه  اينكه در بخش كشاورزي ايران مطالعه

 با استفاده از  هدف اصلي مطاله حاضر.انجام نگرفته است
هاي  گيري آثار هزينه  اندازه)١٧(روش واكيس و همكاران 

 برنجكار شمال ايران مورد مبادله بر استراتژي فروش زارعين
عالوه بر اين، در مطالعه . برسي و ارزيابي قرار گرفته است

حاضر عوامل تعيين كننده قيمت دريافتي زارعين و 
هاي مبادله متغير نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل  هزينه

  .  ه استقرار گرفت

   
  اه روشمواد و 

   مباني نظري تحقيق ‐ الف

  توليد خانوار زارع  مقدار sQمصرف  و ر مقدا dQاگر
) iMS(خانوارتوليد براي فروش ، مازاد از يك محصول باشد

  : به صورت زير بيان مي شود
١(              ds

i QQMS −=  
چنانچه ، »اقتصاد هزينه مبادله«براي سادگي بيان در 

 داراي  به ترتيب2Tو  1Tروش مختلف مبادله  دو
 اي كه داراي  مبادله، باشند2TCو  1TC  هاي مبادله هزينه

)( هزينه استكمترين  *T رويكرد اين .گردد مي  انتخاب 
  ):٦ (انتخاب به صورت زير بيان مي شود

۲ (    1T  T* =    Then  TCTC 21  p     if  

۳     (  2T  T* =     Then  TCTC 21   f   if 
  اگر مبادله اولي  يعني در بين اين دو مبادله ممكن، 

)T1 (شود  كمترين هزينه مبادله را داشته باشد انتخاب مي .

 مستقيماً قابل مشاهده 2TCو  1TCهاي مبادله  هزينه
توان در قالب برداري  هاي مبادله را مي تند، اما، هزينهنيس

  كه شامل متغيرهاي مؤثر بر هزينة مبادلهXمانند 
صورت زير ه باشند ب  مي)هاي مبادله ثابت و متغير هزينه(

  :  بيان نمود

٣                        (                 
222

111

εβ
εβ
+=
+=

XTC
XTC

  

اينکه  توجه به آنچه كه در باال بيان شد، احتمال با
 : برابر خواهد بود باانجام پذيرد  1Tمبادله 

٤(  ( ) ( )( )XPTCTCob 122121Pr ββεε −<−=<  
 بازار مختلف براي فروش محصوالت توليدي Jچنانچه

وع به طوري كه در اين مطاله سه ن (زارع وجود داشته باشد
 كه زارع ) دور و نزديك و محلي فرض شده است: بازار 

)( توليدتواند مازاد ب iMS خود را در بازارهاي مذكور به 
فروش برساند، تصميم زارع براي فروش محصول در يك 

اين عوامل .  به عوامل متعددي بستگي دارد معين بازار
  ):١٧(عبارتند از 

ام در i انتخاب مبادله :متغيرهاي مبادله   هزينه)١
 ijPTCهاي مبادله متغير  ام در وهله اول به هزينهjبازار

ها  اين هزينه. به ازاي هر واحد توليد بستگي خواهد داشت
 زمان انجام مبادله ijT  ام ،j فاصله تا بازار ijDتابعي از

iام در بازارjو همينطورما p
ijZهاي فردي زارع   ويژگي

در . باشد ام  ميjهاي مبادله متغير در بازار  مرتبط با هزينه
بيا صورت زير ه هاي مبادله متغير ب  هزينه تابع رتاينصو
 :شود  نمي
٥(                             ),,( p

ijijijij ZTDfPTC =  
 زارع در انتخاب نوع بازار، قيمت : قيمت مورد انتظار)٢

)(. دهد ام را مورد توجه قرار ميj بازار از مورد انتظار ijP 
  امj  در بازار و امi  براي مبادله قيمت مورد انتظار زارع

  :شود بيان ميبصورت زير 
٦                         (    ( )b

iijij ZMSBPP ,+=  
ام j بازار از ، قيمت بازاري مورد انتظار jPكه در آن 

), (و  b
ii ZMSB  ،اي است كه يك   بالقوه1اضافه قيمت
اضافه قيمت . ام انتظار داردj از بازار  از اين مبادله  زارع

                                                                               
1. Markup 
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)(توليدبالقوه تابعي از مازاد  iMS صفات فردي  و
)(زارع b

iZكه مي تواند بر سود انتظاري اثر گذار  است 
و   از اين مبادلهدرآمد مورد انتظار زارع , در اينصورت.باشد

كه به صورت تابعي از قيمت هاي مؤثر ) ijR(ام j بازاراز 
  :است به صورت زير بيان مي شود

٧(                             ( )ijijiij PTCPMSR −= * 
)(كه در آن  iMS  توليد و مازاد)( ijP قيمت مورد 

 . استهاي مبادله متغير  هزينهijPTC و انتظار زارع
 در  زارعفروش  همچنين:هاي مبادله ثابت  هزينه)٣ 
)(مبادله ثابت هاي  هزينه با ام jبازار f

ijZFTC  همراه
f كه در آن،باشد مي

ijZهاي مبادله  ، عوامل مؤثر بر هزينه
براي انجام ) مانند اگاهي زارعين از قيمت هاي بازار (ثابت

  .باشند  ميام jام در بازار iمبادله 
 خانوار زارع مازاد توليد را در ، مطالب فوقبر اساس

را در ) ijΠ(بازاري خواهد فروخت كه باالترين سود خالص 
)1,,...(بين تمام بازارها  Jj فرم نيمه .  داشته باشد=

ام با لحاظ i مبادلهبراي    امj انتخاب بازار١ساختاري
  :شود به صورت زير بيان مي هزينه مبادله ثابت

٨( ( ){ })(* f
ijijijiijj

ZFTCPTCPMSMax −−=Π     

 را jرابطه باال به اين مفهوم است که زارع زماني بازار 
براي فروش محصول خود انتخاب خواهد نمود که باالترين 

ه هاي سود را نسبت به بازارهاي ديگر و با توجه به هزين
 شده 2فرم خالصهبه طور مشابه، . مبادله  کسب نمايد

 و از طريق  حداكثر سازي سودبا هدفانتخاب بازار 
و با جايگزيني ) ٧(در رابطه ) ٦(و ) ٥(جايگزيني رابطه 

  :بيان گرديده استصورت زير ه   ب)٨(در رابطه ) ٧(رابطه 
٩(          ( )({ Z,MSBP*MSxaM b

iijiijj
−+=Π

                                 ) })Z(FTC)Z,T,D(f f
ij

p
ijijij −−

  

، سود قابل دريافت از مشاركت در بازار Πij ,كه در آن
j ام؛ تابعي است ازMSi مازاد توليد براي فروش؛ ، jP ،

), (قيمت انتظاري در بازار؛ ZMSB b
iiقيمت بالقوه  ، اضافه

آورد  ام  به دست ميjكه يك زارع از انتخاب بازار 
                                                                               
1. Semi-structural form 
2. Reduced form 

 در iنجام مبادله ا. باشد ، هزينه مبادله ثابت ميFTCو
وقتي انتخاب  )٢و ١براي مثال و براي دو بازار  (j=1بازار 
  :شود كه  مي
١٠  (                                        Π>Π 2i1i  

، استراتژي فروش محصول )١٠ و٩(با استفاده از روابط 
هاي مبادله بر   هزينهبا لحاظ كردن اثار و معيندر يك بازار 

   .مي گيردانتخاب نوع بازار  مورد ارزيابي قرار 
   تجربي الگوي ‐ ب

 هاي مبادله ثابت و متغير رزيابي آثار هزينه در اين مقاله،
 بر استراتژي )با توجه به مباني نظري تحقيق در قسمت الف(

هاي مبادله ثابت و متغير، در سه  فروش و ارزيابي هزينه
  . گرفته استمرحله انجام 

برآورد فرم خالصه شده انتخاب بازار با مرحله اول؛ 
انجام اين مرحله به . وي لوجيت شرطياستفاده از الگ

هاي  بيني قيمت  با هدف پيش3منظورتعيين اجزاء انتخابي
هاي مبادله متغير در هريك از بازارها  دريافتي و هزينه
  . صورت گرفته است

بيني قيمت دريافتي زارع  پيش) شامل الفمرحله دوم؛ 
در هر يك از بازارها با استفاده از جزء انتخابي حاصل از 

بيني  پيش) كاربرد الگوي لوجيت شرطي در مرحله اول و ب
هاي مبادله متغير دسترسي زارع به هر يك از بازارها  هزينه

با استفاده از جزء انتخابي حاصل از كاربرد الگوي لوجيت 
  . شرطي در مرحله اول
هاي مؤثر  بيني قيمت پيش) الف شامل مرحله سوم؛

دريافتي زارع و ارزش هاي  سطح مزرعه با استفاده از قيمت
بيني شده در مرحله قبل  هاي مبادله متغير پيش پولي هزينه

هاي مبادله ثابت و متغير بر  سازي آثار هزينه شبيه) و ب
 ساختاري انتخاب بازار ‐انتخاب بازار با استفاده از فرم نيمه

 . صورت پذيرفته استاز طريق كاربرد الگوي لوجيت شرطي 
توان بر اساس الگوهاي   ميگانه فوق را مراحل سه

  .زير تصريح نموداقتصادسنجي بصورت 
   خالصه شده لوجيت شرطي اقتصاد سنجيبرآورد الگوي

                                                                               
3. Selectivity Terms 



  ۱۴۱  ...های مبادله بر استراتژی فروش زارعين  الگوی تحليل آثار هزينه: حسينی و خالدی 

  

 و  براي تبيين الگوي اقتصادسنجي،)٩(بر اساس رابطه 
صورت زير ه  ب  الگوي خالصه شده لوجيت شرطيبراورد
  :)١٧ ،١٢(گرديده است  بيان 
١١(                            ijiijij YX εβα ++=Π  

ام؛ jام در بازار i، سود خالص مبادله ijΠدر آن  كه 

ijXمختلف ها هاي متفاوت بين گزينه ، برداري از ويژگي 
 زمان ijT  ام ،j فاصله تا بازار ijDبازار هاي انتخابي ما نند

p  و انجام مبادله
ijZهاي فردي زارع مرتبط با   ويژگي

fمتغير و هاي مبادله  هزينه
ijZهاي  ، عوامل مؤثر بر هزينه

)( فردي زارع است، مشخصاتiY؛   مبادله ثابت b
iZ كه 

شركت مي كند و بر سود مورد انتظار اثز مي ام i مبادله در 
، اجزاء اخالل ijε، پارامترهاي برآوردي و β و α؛  گذارد
  . باشند مي

 بازاري را نشان دهد كه سود را j)١١( در رابطه راگ
} (كند ام حداكثر iبراي مبادله  }ij

*

j
xaM Π( ، با فرض

، احتمال انتخاب )ijε( براي جزء اخالل1وجود توزيع گامبل
  گرديده است بيان ام بصورت زير i براي مبادله امjبازار 

)١٢، ١٠:(  
١٢(                    

∑
=

+

+
= J

j
ij

iij
ij

YX

YX
ob

1
)exp(

)exp(
Pr

βα

βα  

 ijX) ١٢(ه بطا ، در ربيان شدهمانگونه كه قبالً 
 iY، متغير هاي مؤثر بر هزينه هاي مبادله برداري از 

αβبرداري از مشخصات فردي زارع و   ضرايب برآوردي ,
معادل با الگوي لوجيت شرطي است ) ١٢(رابطه  . باشند مي

 شده و  برآوردراستنماييكه با استفاده از روش حداكثر 
 . بيان گرديده است )١(نتايج آن در جدول 

   شرطينيمه ساختاري لوجيت اقتصاد سنجي برآورد الگوي
كه ) ٨رابطه (برآورد الگوي نيمه ساختاري انتخاب بازار 

ijij(هاي مؤثر  بطور صريح قيمت PTCp در آن لحاظ ) −
هاي مبادله بر انتخاب نوع  ،  و امكان بررسي آثار هزينهشده

  معادله قيمت،معادله برآورد براي . سازد بازار را عملي مي
الگوي نيمه ساختاري انتخاب بازار هاي مبادله متغير و  هزينه

 .بازار به صورت زير تبين گرديده است
                                                                               
1. Gumbel 

معادله قيمت كه ) ٦( با توحه به رابطه : معادله قيمت‐ ١
هاي آن  به صورت زير تصريح تابعي است از تعين كننده

  :گرديده است
١٣(                                            ijijij PP ωδ +=  

),,(ر آن كه د i
b

ijij ZMSPP =، P j  قيمت 
)(ام و jبرونزاي بازاري مورد انتظار در بازار  iMS مازاد 

)(و توليد براي فروش  b
iZمشخصات فردي زارع و  δ 

 اجزاء اخالل داراي توزيع ijωرآورد و پارامترهاي قابل ب
  .باشند نرمال با ميانگين صفر مي

 با توجه به رابطه  :هاي مبادله متغير  معادله هزينه‐ ٢
هاي مبادله متغير به صورت زير تصريح معادله هزينه) ٥(

  :گرديده است
١٤ (                             ijijij vPTCPTC += γ  

 هزينه هاي مبادله متغيرتابعي از تعيين در رابطه باال
),,( :هاي آنكننده p

ijijijij ZTDfPTC ، γ؛  است=
، اجزاء اخالل داراي توزيع ijvپارامترهاي قابل برآورد و 
  .باشند نرمال با ميانگين صفر مي

تابع  )١١(توجه به رابطه  با : معادله انتخاب بازار ‐ ٣
هدف زارع بزاي انتخاب بازار به صورت زير بيان گرديده 

  :است
١٥ (        { }ijjiijij

j
YXMax εβα ++=Π*     

*كه در آن 
ijΠ سود خالص مبادله ،i در بازار j  ؛

),( ZPTCPX f
ijijijij ري از متغير هاي مؤثر  بردا=−

  فردي زارع است كه در ، مشخصاتiY؛ هاي مبادلهبر هزينه
)(كند شركت ميام iمبادله  b

iZاست كه بر  و اين صفاتي 
بازارهاي مختلف يكسان و براي   )دگذار ميسود انتظاري اثر

 ، اجزاء اخالل ijε پارامترهاي برآوردي و β و α  .است
  .كنند گردد از توزيع گامبل پيروي مي هستند كه فرض مي

 داراي )۱۵(و ) ۱۴ (، )١٣ ( برآورد همزمان معادالت باال
ه استفاد. نمايد ممكن مي مشكالتي است كه برآورد آن را نا

تواند تا حدودي اين مشكل را   مي2اي از روش دو مرحله
و ) ١٣رابطه ( قيمت لهدر اين روش معاد. مرتفع سازد

براي هر يك از بازارها ) ١٤رابطه (هاي مبادله متغير  هزينه
                                                                               
2. Two-stage method  



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲جله علوم کشاورزي ايران، دوره م  ۱۴۲

اي كه اريب  شود، به گونه بطور جداگانه تخمين زده مي
 تصحيح ار بازناشي از انتخاب بازار با استفاده از جزء انتخابي

 قيمت و ابتدا معادلهاي،  در روش دو مرحله. ه استگرديد
   :تصريح مي گرددهاي مبادله متغير بصورت زير  هزينه

١٦(                              ijijijij PP *ˆ ωςλδ ++=      
١٧(                                 ij

*
ijijij vˆPTCPTC +ξλ+γ=   

ij اندر كه 
*ω و ijv* اجزاء اخالل براي مشاركت 

كنندگان در بازار هستند كه داراي توزيع نرمال با ميانگين 
 با  انتخابي جزءijλ̂ ابتداءروابط  در اين  .باشند صفر مي

برآورد فرم خالصه شده الگوي لوجيت شرطي براي انتخاب 
  :مي شوداسبه بازار بصورت زير مح

١٨ (                               
)(
)(ˆ

βα
βαφ

λ
iij

iij
ij YX

YX
+Φ

+
=  

هاي مبادله متغير   قيمت و هزينه معادله،ijλ̂با داشتن  
براورد   زير بصورتijPTC و ijPبراي همه بازارها،  

  :امده است) ٣(و ) ٢(جداول گرديده است كه نتايج آن در 

١٩ (                                       ςλδ ˆˆˆˆ
ijijij PP +=  

٢٠ (                              ξλγ ˆˆˆˆ
ijijij CTPCTP +=  

هاي  توان برداري از قيمت ها مي براوردبا استفاده از اين 
ijij(مؤثر  CPTP ˆˆ ام jام در بازارiرا براي مبادله ) −

با كاربرد قيمت مؤثر محاسبه شده، همراه با . تشكيل داد
)(مقادير فروش  iMSهاي مبادله   و هزينه

))((ثابت f
ijZFTC الگوي نيمه ساختاري انتخاب بازار را  

 . گرديده است برآورد )٢١( به شكل رابطه بصورت سازگاري
ijij(با محاسبة قيمت مؤثر در هر بازار  CTPp ˆˆ الگوي ، )−

نيمه ساختاري زير براي برآورد احتمال انتخاب يك بازار 
امده ) ٤(براورد گرديده است كه نتايج آن در جدول  معين
  :است
٢١(

∑
=

+

+
=−= J

j
iij

iijf
ijijijiij

YX

YX
ZCTPPMSfob

1
)exp(

)exp(
),ˆˆ,(Pr

βα

βα  

 ازام i فروش زارع در مبادلهمازاد ، iMSدر رابطة باال 
fام وjبازار 

ijZدر ثابت مبادلههاي ، عوامل مؤثر بر هزينه  
دهند كه در آن  ام را نشان ميj بازار ازام iمبادله

),ˆˆ( f
ijijijij ZCTPPX ضريب برآوردي كه در آن  =−

fمتغير 
ijZهاي مبادله ثابت را در انتخاب بازار  ، نقش هزينه
  فردي زارع است كه در ، مشخصاتiY ودهد نشان مي

)((كند  مي شركتام iمبادله  b
iZ تواند  است كه مياتي صف
بازارهاي مختلف و براي   )بر سود انتظاري اثرگذار باشد

  .استيكسان 
  ها داده

توليدكنندگان برنج استان کل جامعه آماري اين مطالعه 
نمونه الزم . باشند  مي١٣٨١‐٨٢مازندران در سال زراعي 

گيري تصادفي ساده  براي تحقيق با استفاده از روش نمونه
براي انتخاب نمونه مورد . اي به دست آمده است چند مرحله
تعدادي از شهرستانهاي استان مازندران بطور نظر ابتدا 

هاي آمل، بابل،  شهرستان که شامل تصادفي انتخاب گرديد
 تعدادي از بعدمرحله  در .باشند فريدونكنار و سوادكوه مي

از گرديد و در نهايت، روستاها بطور تصادفي انتخاب 
 طارم بطور هتوليدكنندخانوارهاي  انتخاب شده روستاهاي

اطالعات مورد نظر  مصاحبه با آنها باتصادفي انتخاب و 
 ٢٦٠شامل (از کل نمونه بدست آمده  .آوري شد جمع

 وارد برنج فروشنده عنوان ه خانوار ب١٥٥، تنها )توليدکننده
  .اند شده بازار

 با تحقيق از طريق مصاحبهاين هاي بكار رفته در  داده
فروشندگان برنج در استان مازندران و تكميل پرسشنامه 

فروشندگان . 1آوري گرديده است  جمع١٣٨٢براي سال 
 مبادله را براي فروش ٢٠٩در مجموع مورد مطالعه، 

بازارهاي فروش به سه . اند محصوالت توليدي خود انجام داده
، بازارهاي محلي و 2)سر مزرعه(گروه بازارهاي نزديك 

از كل مبادالت صورت .  اي دور تقسيم شده استبازاره
  مبادله در٥٣ مبادله در بازارهاي نزديك، ١٤٠گرفته، 

                                                                               
. كوكران استفاده گرديده است براي تعيين حجم نمونه از فرمول .١

 تكميل شد pretest نمونه به عنوان ٣٠قبل از تعيين حجم نمونه نيز 
كه در تعيين حجم نمونه انتخابي و بررسي نقاط ضعف و تكميل 

  . پرسشنامه نهايي به كار رفته است
 در اين مطالعه، فروش در كارخانه شـاليكوبي بـه منزلـه فـروش در                .٢

با توجه به اينكه فروش     . فرض شده است  ) مزرعهسر  (بازارهاي نزديك   
پوشـي بـوده و زارعـين         بصورت شالي در نمونه بدست آمده قابل چشم       

باشند، لذا در نظـر       براي فروش برنج مجبور به نبديل شالي به برنج مي         
  .رسد گرفتن چنين فرضي در مورد برنج منطقي بنظر مي
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 مبادله در بازارهاي دور انجام ١٦بازارهاي محلي و تعداد 
  .گرفته است

  
  بحثنتايج و 

در اين بخش نتايج مربوط به برآورد اقتصادسنجي 
ساختاري   و الگو نيمه )١٢روابط  (هاي خالصه شده فرم

و  )١٩رابطه  (ها   و همينطور قيمت)٢١ (انتخاب بازار
 به تفكيك بازارهاي )٢٠رابطه  (هاي مبادله افراد هزينه

  .مختلف ارائه گرديده است
قبل از برآورد الگوهاي اقتصادسنجي الزم است 
متغيرهاي استفاده شده در الگوها تعريف گرديده و 

 تعريف متغيرها در .گيري آنها مشخص شود واحدهاي اندازه
 در ادامه برآورد الگوهاي .شود  مشاهده مي )۱(جدول شماره 

  .اقتصادسنجي به تفكيك ارائه شده است
  برآورد فرم خالصه شده انتخاب بازار) الف 

ابتدا فرم خالصه شده لوجيت شرطي براي انتخاب بازار 
نتايج مربوطه در .  تخمين زده شد) ١٢(روابطه بر مبناي 
در سطر پايين جدول، . ارائه گرديده است) ۲(اره جدول شم

. شود هاي مربوط به خوبي برازش الگو مشاهده مي آماره
دهد كه الگوي بكار رفته تا  هاي محاسبه شده نشان مي آماره

حد بااليي توانسته است تغييرات متغيرهاي مستقل بر روي 
  .انتخاب نوع بازار را تبيين نمايد
شود متغيرهاي  شاهده ميهمانگونه كه در جدول م

تعدادي از متغيرها بين . موجود در اين الگو دو دسته هستند
. باشد كنند و ضرايب آنها مختص بازار مي بازارها تغيير نمي

ها  تعداد ديگري از متغيرها داراي ضريب واحد در الگو
نتايج بدست آمده از برآورد فرم خالصه شده . باشند مي

كه هر چه فاصله يك بازار از دهد  لوجيت شرطي نشان مي
. يابد زارع بيشتر باشد احتمال انتخاب آن بازار كاهش مي

اي مشابه براي زمان رسيدن به بازار بدست آمده  نتيجه
هاي  توان نتيجه گرفت هرچه هزينه به عبارت ديگر مي. است

مبادله متغير در يك بازار باالتر باشد، احتمال انتخاب آن 
عالوه براين اطالع از . يابد بادله كاهش ميبازار براي انجام م

هاي مبادله  كننده هزينه هاي بازار، كه در واقع منعكس قيمت
داري با احتمال فروش در  ثابت است، رابطه مثبت و معني

افزايش ده درصد اطالع از قيمت بازار  احتمال . آن بازار دارد

 فروش در آن بازار را به ميزان هفت درصد افزايش خواهد
  .داد

 متغيرهاي استفاده شده در گيري  و واحد اندازه تعريف‐۱جدول 
  هاي اقتصادسنجي الگو

  گيري واحد اندازه  تعريف متغير

 کيلوگرم  )مقدار فروش زارع در بازار (مقدار مبادله شده
٠=عدم عضويت؛ ١=عضويت  ي كشاورزيها و نهادها عضويت در سازمان
  ؛١=در شهرساكن   سكونت در شهر

 ٠=در شهررساكن غي 
 ريال  هزينه ماهانه تلفن

 روز   از زمان برداشت محصولتاريخ فروش
 سال  تحصيالت زارع
٠=وانت ندارد؛ ١=وانت دارد  مالكيت وانت

 ٠=عدم اطالع؛ ١=اطالع   اطالع از كيفيت محصول
ميزان اعتمادي كه فروشنده( اعتماد به خريدار 
  )به خريدار دارد

 درصد

 سال  تجربه زارع 
چند سال است كه (آشنايي با خريدارهاي  سال

  )زارع با خريدار آشنايي دارد
 سال

فروشالزم براي مدت زمان (زمان انجام مبادله 
  )در بازارمحصول 

 دقيقه

براي فروش محصول در(فروش فاصله تا  بازار 
  )بازار توليدكننده چه مسافتي بايد طي نمايد

 كيلومتر

آگاهي (هاي بازار تآگاهي زارعين از قيم
هاي بازاري به چه توليدكنندگان در مورد قيمت

  )ميزان است

 درصد

  
  

 نسبت احتمال را براي ۲ستون وسطي جدول شماره 
اين نسبت بيان . دهد متغيرهاي بكار رفته در الگو نشان مي

 مبادله بر تغييرات نسبي بهكننده اثر نهايي متغير مربوطه 
بازارها نسبت به بازارهاي دور احتمال انتخاب هر يك از 

دهد كه هرچند رابطه  نتايج بدست آمده نشان مي. باشد مي
منفي بين مقادير مبادله شده و انتخاب بازارهاي نزديك و 

عالوه بر . باشد دار نمي محلي وجود دارد اما اين رابطه معني
اين، عضويت زارع در نهادها و سازمانها احتمال فروش زارع 

 نسبت به بازارهاي محلي افزايش  را  دوردر بازارهاي
هزنيه ماهانه تلفن نيز همانند عضويت در نهادها . دهد مي

توان  مي. اي منفي با انتخاب بازارهاي نزديك دارد رابطه
ها و همينطور  نتيجه گرفت كه عضويت در نهادها و سازمان

به عنوان شاخصي از ميزان (باال بودن هزينه ماهانه تلفن 
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هاي مبادله و  منجر به كاهش هزينه) با مراكز شهريارتباط 
. تشويق زارعين براي مشاركت در بازارهاي دور گرديده است

از طرف ديگر، افزايش يك درصد آگاهي از قيمت محصول، 
احتمال فروش محصول در بازارهاي نزديك نسبت به 

 .بازارهاي دور را به ميزان چهار درصد كاهش داده است
  وي نيمه ساختاري انتخاب بازار برآورد الگ) ب

همانگونه كه قبالً ذكر گرديد، برآورد الگوي 
 مستلزم ) ١٤(و ) ١٣( بر اساس مباني روابطه ساختاري نيمه

هاي مبادله  هزينه و معادله  )١٩( رابطه ها برآورد اوليه قيمت
ها  نتايج مربوط به برآورد قيمت. باشد   مي)٢٠( رابطه متغير

 و نتايج مربوط به ۳هاي مختلف در جدول به تفكيك بازار
 به تفكيك بازارهاي جداگانه  هاي مبادله متغير برآورد هزينه

در قسمت پايين هر يك از .  ارائه گرديده است۴در جدول 
هاي مربوط به خوبي برازش مشاهده  هاي برآوردي، آماره الگو
دهد كه با وجود  ها نشان مي توجه به اين آماره. گردد مي
 در تمام F براي برخي الگوها، آماره 2Rين بودن آماره پاي

كه مؤيد غيرصفر بودن همزمان . باشد دار مي الگوها معني
ضريب برآورد  .باشد هاي مورد نظر مي تمام پارامترها در الگو

شده براي جزء انتخابي در معادالت قيمت بيان كننده آن 
ت كه زارعيني كه بازارهاي نزديك را براي فروش اس

كنند، كساني هستند كه متوسط  محصول خود انتخاب مي
به عبارت ديگر اين . باشد تر مي هاي دريافتي آنها پايين قيمت

زارعين سود كمتري از فروش محصول خود در بازارهاي 
رود رابطه   همانگونه كه انتظار مي.كنند نزديك كسب مي

 مقادير مبادله شده و قيمت دريافتي زارعين مثبتي بين
  .وجود دارد

دهـد كـه رابطـه مـستقيم و           نتايج بدست آمده نشان مـي        
هـاي    داري بين تاريخ فروش پس از برداشت بـا قيمـت            معني

بـه عبـارت    . دريافتي زارعين در بازارهاي مختلف وجود دارد      
ديگر هر چه فاصله فروش از تاريخ برداشت محـصول بيـشتر    

عـالوه  . اند  هاي باالتري را دريافت نموده      شد، زارعين قيمت  با
بر اين آشـنايي بـا خريـدار، قيمـت دريـافتي زارعـين را در                

اعتماد به خريـدار    . بازارهاي دور و نزديك افزايش داده است      
هاي ديگري است كـه در تمـام بازارهـا منجـر بـه         از شاخص 

ـ      .هاي دريـافتي شـده اسـت        افزايش قيمت  ه نتـايج مربـوط ب

شـماره  درجدول  ) ٢٠( رابطه   هاي مبادله متغير    برآورد هزينه 
  .گردد  مشاهده مي)۴(

  
 نتايج برآورد الگوي خالصه شده انتحاب بازار با ‐۲ جدول

  )١٢رابطه  (استفاده از لوجيت شرطي

  ضريب  متغيرها
نسبت 
  احتمال

 tآماره 

)(بازارهاي دور: بازار مبنا(بازارها  0M:(      
)(بازارهاي نزديك 1M  ٣,١٧ ٢٢,٥٥ ٣,١٢ 
)(بازارهاي محلي 2M  -٠,٤٢- ٠,٦٠ ٠,٥١ 

)(مقدار مبادله شده  iMS:     

)*(فروش در سرمزرعه  1MMSi
  -۰,۰۰۰۰۰۴ ٠,٠٥- ١,٠٠ 

)*(فروش در بازار محلي  2MMSi
  -٠,٠٩٠- ٠,٠٠٠٠٠٩١,٠٠

)(صفات زارع  b
iZ:     

ها و عضويت در سازمان
)*(نهادها 1MORGi  

.٠,٩٩ ١,٢٦ ٠,٢٣ 

ها و عضويت در سازمان
)*(نهادها 2MORGi  

-٢,٤١- ٠,٤٥ ٠,٨٠ 

)*(سكونت در شهر 1MRESIDi  -٠,٤٩- ٠,٨٣ ٠,١٩ 
)*(سكونت در شهر 2MRESIDi  ١,٣٦ ١,٩٣ ٠,٦٦ 

)*(هزينه ماهانه تلفن 1MTELi  ٠,٤٦- ١,٠ ٠,٠٠ 
)*(هزينه ماهانه تلفن 2MTELi

  ٢,٧٦- ١,٠٠ ٠,٠٠ 
)*(تاريخ فروش  1MDATEi  -٢,٢٩- ٠,٨٩ ٠,١٢ 
)*(تاريخ فروش 2MDATEi

  ٠,٢٨ ١,٠٢ ٠,٠٢ 
)*(تحصيالت زارع 1MEDU i  ١,١٨ ١,٠٧ ٠,٠٧ 
)*(تحصيالت زارع 2MEDU i  ٢,٢٢ ١,١٩ ٠,١٧ 
)*(مالكيت وانت  1MOWNi

  -٠,٣٢- ٠,٨٥ ٠,١٦ 
)*(مالكيت وانت  2MOWNi

  ١,١٤ ١,٩٥ ٠,٦٧ 
)*(آگاهي از كيفيت محصول  1MQUAi

  -٢,٠٥- ٠,٦٠ ٠,٥١ 
)*(آگاهي از كيفيت محصول  2MQUAi

  ٠,٦٨ ١,٢٤ ٠,٢١ 
)(هاي مبادله متغير  هزينه ijPTC:     

)(فاصله تا بازار  ijD  -٦,٧٦-  ٠,١٦ 
)(زمان انجام مبادله ijT  -٤,١٦  ٠,٠٧ 

)(اطالعات ijFTC:     

)(هاي بازار آگاهي زارعين از قيمت ijINF  ١,٣٨  ٠/٠٠٧ 

  ٦٢٧  تعداد مشاهدات
  ٣٢٥/٨٦  نسبت راستنمايي

2R٠/٣٢  فادن  مك  

2R٠/٨٥   استرال  



  ۱۴۵  ...های مبادله بر استراتژی فروش زارعين  الگوی تحليل آثار هزينه: حسينی و خالدی 

  

  )١٩رابطه  (تفكيك بازارهاي مختلف نتايج برآورد تابع قيمت به ‐۳ جدول
  بازارهاي نزديك    بازارهاي محلي    بازارهاي دور

  متغيرها
  tآماره   ضريب    tآماره   ضريب    tآماره   ضريب

)(مقدار مبادله شده  iMS  ٠,٩٣ ٠,٠٠٣  ٠,٢٤ ٠,٠٠٣  ١,٠٣ ٠,٠٦ 
)(اعتماد به خريدار  b

iZ  ١,٨٧ ٠,٦١  ٠,١٧ ٠,١٥  ٢,١٧ ٤,٨٩ 

)(تجربه زارع  b
iZ  -١,٠٤ ٠,٤١  ٠,٢٧ ٠,٣٥-  ١,٧٣- ٣,٣٧ 

)(تاريخ فروش  b
iZ  ٣,١٥ ٩,٣٢  ١,٢٢ ٧,٥٢  ٢,١١ ٢٦,٢٩ 

)(آشنايي با خريدار  b
iZ  ٢,٢٥ ٤١,٢١  ٠,٠١- ٠,٢١-  ١,٢٧ ٣٧٥,٤٢ 

)(ر بازار مدت زمان فروش د b
iZ  ٠,٣٨ ١,٨١  ٠,٩٠ ٩,٨٩  ٠,٩٢ ٢٤,٤٦ 

termySelectivit)٢,٩٢- ٣١,٣٣-  ٠,٠٨ ٠,٩٢  ٠,٣٣- ٤,٠٥-  )جزء انتخابي 
 ١٤,٥٨ ٥٩٤,٧١  ٥,٦٠ ٦٥٩,٣٨  ٠,٣٤- ١٥٠,٠٨-  جزء ثابت

 ١٦  ٥٣  ١٤٠  تعداد مشاهدات
 ٠,٥١  ٠,٠٨  ٠,٢٠  2Rآماره

 ١١٠/٧٦  ٧٣,٣  ١٥٠٥/٣٩  Fآماره 

 
  )٢٠رابطه  (هاي مبادله متغير به تفكيك بازارهاي مختلف  نتايج برآورد تابع هزينه‐۴ جدول

  بازارهاي نزديك    بازارهاي محلي    بازارهاي دور
  متغيرها

  tآماره   ضريب    tآماره   ضريب    tآماره   ضريب

)(ار فاصله تا باز ijD  ٠,٤٧.  ١,٥٢- ١,٩٩-  ٤,١٠ ٥,٧٨  ٠,١٧ 
)(زمان انجام مبادله ijT  -٠,٩١ ٦,٢١  ٠,٢٣- ٠,٦٤-  ١,٣٠- ٢,٧٣ 

)(اطالع از كيفيت محصول ijPTC  ٢,٤٠ ٥٠,٠٧  ٢,٩١ ٤٧,١٨  ٠,١٥ ٧,٠١ 

)(عضويت در نهادها  ijPTC  -٠,٣٨ ٦,٥٢  ١,١٣ ٢٢,٦١  ٠,٦٥- ٢٣,٨١ 
termySelectivit)٩٣. ١٦,٠٣  ١,٢٤ ١٤,٤١  )جزء انتخابي   -٠,٥٢- ٣٠,٦١ 
 ٢,٦٨ ٥٤,٥٧  ٢,٢٣ ٤٨,٠١  ١,٠٩- ٧٦,٢٧-  جزء ثابت

 ١٦  ٥٣  ١٤٠  تعداد مشاهدات
 ٠/٨٢  ٠/٢٢  ٠,٠٦  2Rآماره

 ١٦/٧٨  ٦/٠٧  ٩/٦  Fآماره 

 
ضريب برآورد شده براي جزء انتخابي در معادالت 

دهد، زارعيني كه بازارهاي  هاي مبادله متغير نشان مي هزينه
كنند،  محلي و دور را براي فروش محصول خود انتخاب مي

هاي مبادله متغير باالتري  كساني هستند كه داراي هزينه
 تأييدكننده اين واقعيت است كه گيري اين نتيجه. باشند مي

زارعين براي فروش خود در بازارهاي دور مجبورند هم به 
دليل مسافت بيشتر و هم به دليل جستجوي بيشتر براي 

عالوه بر اين از .  خريدار هزينه بيشتري متقبل شودند

توان دريافت كه هر  برآوردهاي ارائه شده در جدول فوق مي
ي دور و نزديك بيشتر باشد، چه فاصله زارع از بازارها

آگاهي از . يابد هاي مبادله متغير زارع افزايش مي هزينه
هاي مبادله متغير را در بازارهاي  كيفيت انواع برنج نيز هزينه
  . مختلف افزايش داده است

هاي مبادله متغير  پس از برآورد معادالت قيمت و هزينه
 براي زارعين هاي مبادله متغير را ها و هزينه توان قيمت مي

هاي  بيني نموده و سپس قيمت در هر يك از بازارها پيش
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ijij (مؤثر CPTP ˆˆ ام jام در بازارiرا براي مبادله ) −
ها الگوي نيمه  با استفاده از اين قيمت. محاسبه نمود

. باشد برآورد مي قابل )٢١(رابطه ساختاري انتخاب بازار 
نتايج مربوط به برآورد الگوي نيمه ساختاري انتخاب بازار در 

هاي مربوط به  آماره. ه استگردد بيان ) ۵(جدول شماره 
ساختاري در پايين جدول،  خوبي برازش الگوي لوجيت نيمه

  . باشد نشان دهنده خوبي برازش در حد قابل قبولي مي
  

 ساختاري انتحاب بازار با  نتايج برآورد الگوي نيمه‐۵جدول 
  )٢١رابطه  (استفاده از لوجيت شرطي

  tآماره   ضريب  متغيرها

)(بازارهاي دور: بازار مبنا(بازارها  0M(    
)(بازارهاي نزديك 1M  -۱۱,۱۲ -٩,٦ 
)(بازارهاي محلي 2M  -١٠,٣- ١٢,١٢ 

)*(مقدار فروش  1MMSi    

)*(فروش در بازارهاي نزديك 1MMSi  -١,٥- ٠,٠٠٠١ 

)*(فروش در بازارهاي محلي 2MMSi  -٠,٩- ٠,٠٠٠١ 

)ˆ(قيمت مؤثر ijij PTCp −    
 ٧,٤ ٠,٠١٢٨  بيني شده قيمت خالص پيش

)(اطالعات ijFTC    
 ٦,٧ ٠,٠٣٣٢  هاي بازار ارعين از قيمتآگاهي ز

 ٦٢٧  تعداد مشاهدات
 ١٤٣/٨٩  نسبت راستنمايي

2R٠/١٥  فادن  مك 
2R٠/٥٢   استرال 

 
 در مؤثررفت، باالتر بودن قيمت  همانگونه كه انتظار مي

. ست احتمال فروش در آن بازار را افزايش داده ا،يك بازار
افزايش ده درصد در ميانگين قيمت مؤثر احتمال فروش در 

عالوه براين اطالع .  درصد افزايش خواهد داد٣/١آن بازار را 
هاي  كننده هزينه هاي بازار كه در واقع منعكس از قيمت

مبادله ثابت است، احتمال فروش در آن بازار را افزايش 
زار،  احتمال افزايش ده درصد اطالع از قيمت با. خواهد داد

  .  درصد افزايش خواهد داد٣٣فروش در آن بازار را 
توان آثار  ميدر باال با استفاده از پارامترهاي برآورد شده 

هاي مبادله را بر استراتژي فروش زارعين مورد بررسي  هزينه

هاي مبادله ثابت و  به اين منظور اثر كاهش هزينه. قرار داد
سازي   هر يك از بازارها شبيهمتغير بر ميزان مبادله شده در

هاي مبادله تحت سه سناريو مختلف  تأثير هزينه. شده است
هاي  كاهش هزينه) الف :، كه عبارتند ازه استبررسي گرديد

هاي  اطالع كامل از قيمت) ب ,%٥٠مبادله متغير به ميزان 
% ٥٠هاي مبادله متغير به ميزان  كاهش هزينه) ج  و بازاري

  .هاي بازاري امل از قيمتهمراه با اطالع ك
براي هر يك از موارد باال ابتدا احتمال شرطي انتخاب 

ه بيني قرار گرفت هر يك از بازارها توسط زارعين مورد پيش
 هر يك از احتماالت بدست آمده براي يدر مرحله بعد. است

محاسبه ميزان مبادله شده در هر يك از بازارهاي هدف با 
  :ه استسبه گرديداستفاده از رابطه زير محا

٢٢ (                                j
I

ii obMSSA r̂P.ˆ ∑=   

ام و j، احتمال شرطي انتخاب بازار jobr̂Pكه در آن 

iMS مقدار فروش در مبادله ، iسهم . باشد ام مي
اي نزديك، بازارهاي محلي و بازارهاي دور از فروش بازاره

 ١٦ و ٩، ٧٥محصوالت كشاورزان در حالت پايه بترتيب 
% ٥٠هاي مبادله به ميزان  با كاهش هزينه. باشد درصد مي

 درصد ١٠ و ١١، ٧٩مقادير مبادله شده در اين بازارها به 
در سناريوي دوم كه فرض گرديده است، . يابد تغيير مي
يا به (هاي بازاري كامل است   زارعين از قيمتاطالعات

مقدار ) وجود نداردثابت هاي مبادله  عبارت ديگر هزينه
 درصد افزايش، در ٨٠ به ٧٥مبادله شده در سرمزرعه از 

 درصد كاهش و در بازارهاي محلي ٦  به ١٦بازارهاي دور از 
هاي مبادله  زمانيكه هزينه. يابد  درصد افزايش مي١٤ به ٩از 
كاهش يافته و اطالعات زارعين نسبت % ٥٠تغير به ميزان م

ها بترتيب در  هاي بازاري كامل باشد اين نسبت به قيمت
 ١٣، ٨٣بازارهاي نزديك، بازارهاي محلي و بازارهاي دور به 

  .   درصد تغيير خواهد يافت٤و 
، انواع مختلف نتايج به دست آمده از مطالعهبا توجه 

براي تعيين مات خانوار زراع هاي مبادله تصمي هزينه
يكي از سئوالت . دهد را تحت تأثير قرار مياستراتژي فروش 
اندركاران بخش كشاورزي اين است كه  مهم براي دست

تصميم كشاورزان براي فروش مازاد توليد آنان بر چه مبنايي 
به عبارت ديگر چه عواملي بر انتخاب زمان،  .گيرد صورت مي
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اين مطالعه براي . بازار تأثير دارندمكان و نوع خريدار و 
هاي مبادله و انتخاب نوع بازار را  اولين بار رابطه بين هزينه

هاي  همانگونه كه نتايج نشان داد هزينه. تشريح نموده است
مبادله بر انتخاب نوع بازار تأثير دارند و انتخاب نوع بازار نيز 

هاي دريافتي  هاي مبادله متغير و قيمت بر هزينه
از نظر .  گذارد وليدكنندگان و در نتيجه سود آنان تأثير ميت

، استهاي مبادله  گذاري، اگر هدف كاهش هزينه سياست
هاي مبادله ثابت و  گذاران بايد هر دو هزينه سياست
هايي كه  هاي مبادله متغير را از طريق ايجاد مكانيزم هزينه

 دهد، بلكه هاي فيزيكي را توسعه مي نه فقط زير ساخت
ابزارهايي را براي بهبود جريان اطالعات و يكپارچگي بازار 

  .نمايد، مورد توجه قرار دهند معرفي مي
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