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 چکیده:

منجر به بروز نوسانات  یو کسب درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورز دیتول هاینهیاعمال هز نیب یوجود وقفه زمان

محصولات  دیتول ندیمعاش در طول فرا هاینهیهز نیکشاورز در تأم یناتوان نیو همچن هامتیبه ق نانیعدم اطم مت،یق

 یابیدست یآن توسط کشاورزان است.برا رشیپذ یابزار لازم برا یمطالعه، ارائه راهکار و معرف یهدف اصل. شودیم یکشاورز

 دیرس ستمی. سشودیم شنهادپی است، 2002 سال در فائوآن برگرفته از پژوهش  یاصل دهیانبار که ا دیرس ستمیبه هدف، س

 ستمیس ییشد. ساختار اجرا فیو تعر نییتع زیآن ن ییمراحل اجرا اتییو جز یطراح یقرمز و آب دیانبار  به صورت دو رس

سط کشاورزان تو یمال نیو تأم رانیا یکشاورز یرونق معاملات بورس کالا تواندیاست که م یبه صورت یشنهادیانبار پ دیرس

 رشیپذ یابیارز یرا کاهش دهد. در ادامه، برا دیتول ندیمحصولات در طول فرا متیق سکیر نهمچنی و آورد فراهم را هابانک

آن قبل از اعمال  شیجهت آزما یبه عنوان ابزار انیمدل عامل بن ران،یآن در ا سازیادهیکشاورزان و پ طتوس ستمیس نیا

نقطه  واندتیم ستمیس نیا یبعنوان ابزار امکان سنج انیانبار و مدل عامل بن دیرس ستمیس یمعرف رو،نیشد. از ا یمعرف نهیهز

 انیساختار مدل عامل بن ن،یدر سطح کشور باشد. همچن ستمین سیدولتمردان جهت گسترش ا گذاریاستیس یبرا یآغاز

رش و گست سازیادهیدولت جهت پ یهیو تنب یزشیانگ هایاستیس یاثرگذار زانیم تواندیاست که م یبه صورت یشنهادیپ

 یاشده بر یراحط یمال نیتام میزیو همه جانبه مکان قیدق یبه منظور بررس ان،یکند. در پا یابیانبار را ارز دیرس ستمیس

 د.یگرد شنهادیکشاوزران در کوتاه مدت، پ

 .نمدل عامل بنیاو  تامین مالی کوتاه مدت، ریسک قیمت محصولات، بورس کالای کشاورزی، سیستم رسید انبار :واژه های کلیدی
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 مقدمه

های تولید و کسب درآمد حاصل از فروش محصولات ای است که بین اعمال هزینهگونهکشاورزی، بهماهیت تولید در بخش 

های تولید ای از هزینههای معاش و همچنین بخش عمدهتولید شده، وقفه زمانی وجود دارد. لذا، کشاورزان غالباً ناچارند که هزینه

سلف فروشی، پیش فروش و فروش تضمینی به دولت، تأمین نمایند که  های سنتی از قبیلدوره آتی خود را با استفاده از روش

از طرف دیگر، این وقفه زمانی باعث بروز (Samdaliri et.al, 2011).  پذیردهای بسیار غیر منصفانه صورت میمعمولاً با قیمت

انگیزه کشاورزان خواهد اشتغال و ، اهباعث کاهش سطح فعالیتو در نتیجه ها در آینده عدم اطمینان به قیمتنوسانات قیمت و 

فع به دنبال رهمواره  ها تأثیرگذار بوده و تولیدکنندگان بسیاری از بنگاه بر، امروزه ی قیمتیهاهای ناشی از ریسک. زیانشد

کالا یمتی ق با چه دانند کهتولید کنندگان نمی ،به عبارت دیگر هستند.زیان ها نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد 

رو، از این. (Talebian & Ahmadizadeh ,2019)چگونه خواهد بود  ها،سود و ضرر آندر قیمت آینده، را به فروش برسانند و یا 

ارائه راهکارهایی جهت تأمین مالی کشاورزان بویژه کشاورزان کوچک و با توان مالی ضعیف و همچنین کاهش ریسک قیمتی در 

ترش کند. گساهمیت بسیار زیادی برخوردار است.تامین مالی خرد نقش مهمی در توسعه روستایی ایفا میطول فرایند تولید از 

درآمد، اشتغال پایدار از سویی و ارتقا کیفیت زندگی روستاییان و کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهر و از بین بردن معظل 

های موفق تامین مالی خرد روستایی در بسیاری اوردهای اجرای طرحنشینی در شهرهای بزرگ از سوی دیگر، از جمله دستحاشیه

های اخیر تامین مالی خرد راهکار مناسبی جهت مقابله در دهه .(Talebi & keshavarz, 2011 )از کشورهای جهان بوده است

المللی سال بین"را به عنوان  5002ای که بانک جهانی، سال با فقر روستاییان در بسیاری از کشورها مطرح شده است. به گونه

در ایران، (Najafi, 2002) ها تشویق نمودنام گذاری کرد و کشورهای در حال توسعه را در بکارگیری این شیوه "اعتبارات خرد

ظار توان انتدهند، نمیبا توجه به درآمد کم کشاورزان، به ویژه کشاورزان کوچک که بخش اصلی کشاورزی ایران را تشکیل می

 (,Najafi & Yaqoubiهای دولتی و بانکی، برطرف کنندت که نیازهای مالی و کمبود سرمایه را خود آنان و بدون کمکداش

 هایتوان مالی اندک سبب شده است که نیاز کشاورزان به سرمایه یا اعتبارات به منظور دسترسی به خدمات و نهاده. 2004)

های جاری تولید، افزایش یابد. بنابراین، ارائه رفع نیازهای مصرفی و هزینهجدید برای گذار از کشاورزی سنتی و همچنین 

ساختاری نوین در بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات به کشاورزان جهت تأمین 

  (,Najafi & Yaqoubi )رزی در ایران باشدتواند راهگشای بسیاری از مشکلات بخش کشاوها در طول فرآیند تولید، میمالی آن

(2004. 

نگیزگی اها توسط دولت ارائه شده، بیای است که سیاست اعتبار ارزان که سالگونهشرایط فعلی بازار مالی روستایی کشور به

ها کمتر از سایر فعالیتها برای پرداخت این اعتبارات )نرخ کارمزد اعتبارات کشاورزی به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت بانک

است( و کاهش انگیزه پس انداز کشاورزان را به دنبال داشته و دسترسی کشاوزران به منابع اعتباری را محدود کرده است. به 
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علاوه، کشاورزان بزرگ به دلیل دارایی و وثایق بیشتر، معمولاً به اعتبارات بخش رسمی دسترسی بیشتری داشته و اغلب کشاورزان 

که عمدتاً با محدودیت سرمایه و وثایق مواجهند از اعتبارات این بخش محروم بوده و به آسانی قادر به دریافت این منابع کوچک 

تنهـا روش رسـمی تـأمین  ،های ترجیحـیبا نرخ در ایران اعطای تسهیلات بانکی، در حال حاضر. (JalilPiran, 2017 )باشندنمی

از سهم بسیار  انتشار اوراق بهادار بدهی و اوراق سهام ، همانندها و منابع تأمین مالیشسایر رو است وکشاورزی  مالی بخش

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله  نبنابرای (Abdullahi 2016). برخوردار هستند کشاورزان برای تأمین مالی ناچیزی

 .دارداستفاده از ظرفیت بورس کالا، نقش مهمی در گسترش منابع تأمین مالی این بخش و افزایش توان مالی کشاورزان 

(Hassanzadeh & Ghavidel, 2004) 

توان به که از جمله آن مید نزی داربرای مدرن کردن ساختار تجاری بخش کشاور را های زیادیهای کالایی توانمندیبورس

اورزی، بازاریابی محصولات کش ،کمک به استانداردسازی و ارتقاء کیفی محصولات کشاورزی، اصلاح ساختار سنتی بخش کشاورزی

ایجاد ، یفزایش مزیت نسبی کشور و تقویت توان صادراتی کشور از طریق افزایش توان رقابت، اقیمتی مدیریت و کاهش نوسانات

 ,Valibegi). کرد امکان حرکت منابع بانکی به بخش کشاورزی از طریق ابزارهای نوین مالی و سازوکارهای جدید معاملاتی اشاره و

امکان راه اندازی و  ،سلف موازی، سلفهای گواهی سپرده کالایی، توان به استفاده از روشکارکردهای بورس کالا می از (2001

اده از رسید انبار بعنوان اوراق بهادار برای انجام معاملات و وثیقه دریافت اعتبارات بانکی است در و استفقراردادهای آتی  توسعه

 (Chizeri, 2002) .اشاره کرد مالی کشاورزان مینأتجهت حل مشکلات 

 هایقیمت با برداشت فصل در را خود محصوالت فروش تا میسازد ادرـق را اورزیـکش دگانـتولیدکنن ،ارـانب رسید تمـسیس

 عاملی کشاورزی بخش در ارـانب رسید واقع در. دهند ارائه قیمتها شدن مناسب زمان در را محصول و انداخته قـتعوی هـب ایینـپ

 در و تلفات کاهش، ولـمحص بـمناس ازیـس رهـذخی هـجمل از دیگری منافع انبار رسید سیستم. است تجارت بهبود برای

 ایران کشاورزان موجود چالشهای به توجه با لذا. یآوردـم ارمغان به کشاورزی بخش برای نیز را ذاییـغ امنیت افزایش بلندمدت

 سیستم اد یکـایج ،والتـمحص برداشت از پس سازیذخیره امکانات فقدان و مدت کوتاه ه اعتباراتـب یـدم دسترسـع در

 نـای (Soltaninejad et.al., 2018). یستضرور ورـکش در آن ایـمزای از دیـمنرهـبه رایـب بـمناس انبار رسید و انبارداری

اندازی به طور کلّی، راهشود. می االـک تانداردهایـاس هـب هـتوج اـب ازارـب در معامالتی هایهزینه کاهش موجب همچنین تمـسیس

ابی و ترین مشکلات بازاریسیستم رسید انبار، توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان راه حل عقلایی برای حل یکی از اساسی

رهای در حال توسعه، توصیه شده تأمین مالی کشاورزان کوچک، رونق بورس کالا و مدیریت ریسک قیمت در کشو

 . (Hollinger et.al.,2009)تاس

ازی سبحث اصلی سیستم رسید انبار آن است که کشاورزان کوچک که امکان کمی برای دسترسی به اعتبارات ارزان و ذخیره

ها به فروش ترین سطح قیمتمحصول دارند، به صورت ناعادلانه مجبورند که مازاد محصولات خود را در زمان برداشت در پایین
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ا دهد تا کالای خود را ببرسانند. از لحاظ تئوری، تأمین مالی از طریق سیستم رسید انبار این امکان را به صاحبان محصول می

های بالاتر در بورس کالا به فروش برسانند. همچنین این یره کرده و در تاریخ مناسب به قیمتخیال راحت در یک انبار مدرن ذخ

 امکان را دارند که از کالای ذخیره شده به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات جهت تامین مالی استفاده کنند

.(Soltaninejad et al., 2016) سیستم رسید انبار نشان داد که این سیستم در کشورهای های صورت گرفته در زمینه بررسی

ال قابل انتق که مورد تأیید بانک و لویس یهایبا صدور گواهسازی شده است. به طور مثال، در آفریقای جنوبی محدودی پیاده

(،  SAFEX ی)جنوب یقایآفر یآت قراردادهای معاملات ورسآن ب با به پیاده سازی سیستم رسید انبار پرداختند. همزمان ،بودند

. به این ترتیب این نمود رشیپذ لیتحو یهارا به عنوان محل لویس 100از  شیآن ب یو ط یرا راه انداز یآت یقراردادها اتمعامل

شد  ، گندم، دانه سورگوم ذرت مبادلات محصولات درانبار قابل معامله  سیستم رسیداز تفاده اس یعهو توس جادیموفق به اکشور 

در برخی مطالعات نیز به (Coulter, 2009). به فهرست محصولات اضافه گردید ایسوو  فتابگردانآ ، نیز دانه5000سال در و 

سازی این سیستم در کشورهای مختلف پرداخته شده است. های پیادهتحلیل سیستم رسید انبار و همچنین مشکلات و نارسایی

واند به توضعیت کشاورزی در کشورهای آفریقایی بیان کردند که رسید  انبار میبه عنوان نمونه، انامه و کالتر پس از بررسی 

ها جهت کاهش ریسک تغییرات قیمت کمک نماید. اما بزرگترین مشکلات بازارهای کشاورزی توسعه نیافته و ناکارآمد این کشور

 مداخلات دولت در بازار کشاورزی است رو در اجرای سیستم رسید انبار در این کشورها از کار انداختن عناصر سیاسیپیش

Coulter & Onumah,2002) .)ه تواند بر روی کل زنجیره عرضپال و وادووا  بیان کردند که سیستم رسید انبار توسعه یافته می

داران ها، خریای که طیف وسیعی از ذینفعان از جمله کشاورزان، سرمایه داران، بازرگانان، پردازندهکالا تاثیر گذار باشد، به گونه

  سازی کالاها و انبارها را با خود همراه سازدبخش عمومی، مدیران صنایع غذایی و سرمایه گذاران در ذخیره

 .(Pal & Wadhwa, 2007)  با این حال، مور و فرناندس بیان کردند که اگر اراده سیاسی برای ایجاد قوانین کافی نباشد و یا

ها به اندازه کافی توسعه یافته نباشد، نمی توان به موفقیت سیستم رسید انبار ای اینگونه سیستمهای بازاریابی برای اجرزیرساخت

های مهم ابزارهای مشتقه بورس کالایی هند را معرفی سیستم ماهانت یکی از جنبه(Mor & Fernandes,2009). امیدوار بود

جه مدت معرفی کرد. در این مطالعه نتیدسترسی به منابع مالی کوتاهرسید انبار به عنوان راه حل جایگزین برای فعالان بازار جهت 

تواند در مواردی همانند وثیقه جهت دسترسی به امور مالی با تدابیری همچون گرفته شد که مفهوم سیستم رسید انبار می

  (Mahanta, 2012).رها، عمل کندبندی انبارها بر اساس اندازه، اعتبار و یکپارچگی انبابندی کالا بر اساس کیفیت، درجهدرجه

ای در زمان دالیبورکا و همکاران با توجه به اهمیت غلات در چرخه غذایی کشور صربستان و همچنین تغییرات قیمت دوره

برداشت، به بررسی عملکرد سیستم رسید انبار در کاهش ریسک قیمت غلات در این کشور پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد 

ها و کاهش دامنه نوسانات قیمت موثر بوده و در نهایت توانسته م رسید انبار در کاهش ریسک قیمت غلات، ثبات قیمتکه سیست

 میراندا و همکاران بیان کردند که رسید   (Daliborka & ljiljana,2014) .است به امنیت غذایی صربستان کمک نماید
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 دهد که به عنوان وثیقه جهت دریافت وام عمل کندشده در انبار اجازه می انبار یک ابزار تأمین مالی است و به کالای ذخیره

 .(Miranda et.al., 2019)های ای به این سوال پاسخ دادند که چه کسانی در آفریقا از سیستممطالعه رجک تانده و باب بالچ  د

مطالعه نشان داد که در بورس کالای کشاورزی آفریقا، برند. نتایج این کنند و چه کسانی از آن سود میرسید  انبار استفاده می

سیستم رسید  انبار به طور عمده برای محصولات ذرت، نخود و سویا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نتایج نشان داد که 

سط و کوچک، بیشترین حجم استفاده از رسید انبار مربوط به معامله گران بزرگ بوده و پس از آن به ترتیب تجار متو

 .(Thunde & Baulch, 2020 )اندهای کشاورزان و در آخر کشاورزان از رسید انبار بهره بردهها/گروهانجمن

ازی سهای سیستم رسید انبار و موانع پیادهدهد که در اکثر مطالعات به مزیتمرور ادبیات موضوع در این زمینه نشان می

در هیج یک از مطالعات به ابزار لازم جهت امکان سنجی پیاده سازی این سیستم  آن در کشورهای مختلف پرداخته شده است و

در کشورهای مختلف اشاره نشده است که در این مطالعه به این مهم پرداخته شده است. شایان ذکر است که در خصوص سیستم 

ای در داخل کشور صورت رس کالا مطالعهسازی این سیستم جهت تأمین مالی کشاورزان از طریق بورسید انبار و ارزیابی پیاده

علاوه  ،ایران در طبیعی منابع و کشاورزی بخش رهوریـبهقانون افزایش  33ماده  تصویب بانگرفته است. این در حالی است که 

های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه

توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای قرار شد. مطابق با این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میبر

کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، ما به التفاوت آن 

 از یکی به را خود محصول اورزانـکش این قانون، یـاجرای هـیننامـاساس آیبرشود. توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می

 ولـپسمحصـوس دـکننمی تـدریاف کاالیی( سپرده )گواهی انبار رسید ،داده لـران تحویـای االیـک بورس شده پذیرش انبارهای

 االیـک بورس هرچند (Soltaninejad et al.,2016).رسانند میفروش  به ایران کاالی بورس در ،انبار رسید پشتوانه هـب ود راـخ

 اجرایی پایلوت صورت به قیمتتضمینی سیاست و کرد انبار پذیرش به اقدام، 1301 سال در قانون این شدن عملیاتی ران برایـای

 هیچ گاه در عمل نتیجه کارآمدی اتفاق نیفتاد.          اما ،شد

 ایـورسهـب از رـفرات بسیار موضوعی انباررسید معامالت  و انبارداری بحث کهد ـیدهـم نشان کشورها سایر تجربههمچنین 

 ،صنعت وزارت، کشاورزی جهاد وزارت نظیر نهادهایی و ملی قوانین درسطح است الزم و است تضمینی قیمت سیاست و االییـک

بنابراین، هدف  .(Chizari,2004)ود ـش حمایت انباررسید امالت ـمع و ارداریـانب وعـموض از و بانک مرکزیارت ـتج و معدن

مطالعه حاضر ارائه یک چارچوب پیشنهادی سیستم رسید انبار در ایران و ارائه ابزار لازم جهت ارزیابی پیاده سازی این سیستم 

 است.

 مواد و روش ها

 ای در زمینه تأمین مالی از طریق سیستم رسید انبار در ایران انجام نشده است. در ابتدا به با توجه به اینکه تاکنون مطالعه
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م هبررسی مدل مفهومی جایگاه سیستم رسید انبار در تأمین مالی کوتاه مدت بخش کشاورزی پرداخته و نحوه ارتباط اجزا آن با 

ه(، ی پنج نهاد اصلی، کشاورز )تولیدکنندید  انبار در برگیرندهشرح داده شده است. مدل مفهومی تأمین مالی از طریق سیستم رس

انبار، بورس، خریدار و بانک است که قبل از توضیح نحوه ارتباطات بین این نهادها در سیستم رسید انبار، نیاز است که انواع 

که خریدها به صورت مستقیم  های کلّی فروش محصول و تأمین مالی کشاورزان شناسایی شوند. روش اول بدین صورت استروش

انجام شده و دو نهاد اصلی کشاورز و خریدار به صورت سنتی در بازارهای فیزیکی به داد و ستد بپردازند. در روش دوم علاوه بر 

دل در این مرحله دو نهاد بورس و انبار نیز به م خرید به صورت مستقیم، خرید از طریق بورس کالا نیز امکان پذیر خواهد بود که

شوند. روش سوم بدین صورت است که در خرید از طریق بورس کالا، رسید انبار مورد معامله قرار بگیرد. در تأمین مالی وارد می

هیلات عنوان ضمانت از بانک تستواند از رسید انبار بهتواند در بازار بورس داد و ستد شده و کشاورز نیز میاین روش، رسید انبار می

 (.1مالی کشاورز انجام شود که در این مرحله بانک نیز به عنوان نهاد و بازیگر پنجم وارد مدل خواهد شد )شکل گرفته و تأمین 

 

            

ی علاوه بر سیستم، بایستسازی سیستم رسید انبار در ایران و شناسایی ابزار لازم برای ارزیابی امکان سنجی این برای پیاده

 رو، فرایند تأمین مالی از طریقچارچوب مفهومی، ساختار کلّی نحوه ارتباطات نهادهای اصلی در این سیستم مشخص شوند. از این

( مشخص 5) شکلکه در  گونههمان( ارائه شده است. 5سیستم رسید انبار پیشنهادی سازمان خاروبار جهانی)فائو( در شکل )

 برای انبار (،Aند )کنیم رهیذختجاری انبار  کیرا در  ی خودمحصول کشاورز ،زان )تولیدکنندگان( پس از برداشتاست، کشاور

طریق واگذاری رسید از ( و C) از آن استفاده کند قهیتواند به عنوان وثیم رسید انبارصاحب  ،(Bکند )یصادر م انبار رسید ،هاآن

میزان تسهیلات  (.D) دینما یداریخر یاورزکش یهانهاده رسید انبار،به پشتوانه  ایو  کردهتهسیلات دریافت  ها،انبار به بانک

. دشوک، برآورد میسیوام دهنده از ر یابارزی ده و با توجه بهش رهیمحصولات ذخ یاز ارزش بازار خصیدرصد مش براساس اعطایی

. اندازندیب قیمطلوب به تعو متیبه ق دنیفروش محصول را تا رسدهد تا یاجازه م دکنندگانتولی به انبار در محصولات دادن قرار

کند یمشده بر اساس رسید انبار  رهیبه فروش محصولات ذخ اقدام مطلوب بازار طیدر شرا ایو  دیپس از موعد سررس دکنندهیتول

(E ) ه اش بیبده یتا و پردازدمی دکنندهیتول او یبه وام دهنده  متقیآن را به طور مس متیکالا، ق دارخری توافق، به تهبسو

 مدل مفهومی رسید انبار -1شکل   

 رسید انبار
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به انبار  دارخری تا ددهی( و اجازه مG) برگردانده را انبار رسید دهوام، وام دهن . پس از بازپرداخت(F) دیدهنده را پرداخت نماوام

در  .(H) نماید افتیشده را از انبار در یدارخری محصولات و (Iدهد )محصول ارائه  افتیدر یمراجعه نموده و رسید انبار را برا

 وشرف توانایی و انبار رسید داشتن دسترس دروام دهنده با  د،یسررس خیدر تار یو عدم پرداخت بده دکنندهتولی نکول ورتص

 .(Hollinger et.al.,2009) کندضرر خود را جبران  تواندمی محصولات در انبار

 

 بحث نتایج و

 سیستم رسید انبار پیشنهادی 

(. 3در ابتدا به ارائه سیستم رسید انبار پیشنهادی در ایران برگرفته از چارچوب مفهومی این سیستم، پرداخته شد )شکل 

ی ارتباط نهادهای معرفی شده برای کشور ایران با توجه به نوع روابط مالی و سازی سیستم رسید انبار و نحوهچگونگی پیاده

( نشان داده شده است، فرایند سیستم رسید 3گونه که در شکل )تصادی حاکم بر کشور طراحی و بومی سازی شده است. هماناق

 انبار پیشنهادی برای ایران مانند مدل مفهومی پیشنهادی سازمان خاروبار جهانی)فائو(، شامل پنج نهاد اصلی است. 

 ناظر بر عملکرد صحیح فرآیندها خواهد بود. بورس کالا: به عنوان بستر شکل گیری فرآیندها و -1

شوند که در فصل برداشت کالای خود را تحت شرایط کشاورز)تولید کننده(: شامل کلیه افراد حقیقی و حقوقی می -2

 دهند.تعیین شده به انبارهای معرفی شده از طرف بورس کالا تحویل می

 محصول مورد نظر را از طریق بورس کالا دارند.خریدار: کلیه افراد حقیقی و حقوقی که تقاضای خرید  -3

 بانک: کلیه بانک هایی که در این طرح مشارکت خواهند کرد )به صورت پایلوت بانک شکاورزی(. -4

 شوند.انبار: کلیه انبارهای مورد تایید بورس کالای کشاورزی را شامل می -5

پیشنهادی، چند عبارت به کار برده شده در این سیستم، همچنین لازم است قبل از توضیح فرآیند اجرایی سیستم رسید انبار 

 برای درک بهتر تعریف گردد.

 فرآیند تامین مالی سیستم رسید  انبار  -2شکل 
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ی ارسید انبار: که در این جا به صورت دو رسید )قبض(، در دو رنگ آبی و قرمز تعریف شده است. این رسید به برگه -1

این برگه شامل اطلاعاتی نظیر  دهد.گردد که صاحب انبار پس از دریافت محصول از کشاورز به وی ارائه میاطلاق می

 باشد.نام کالا، مشخصات کالا، استاندارهای لازم ، میزان، مدت انبارداری و ... می

باشند. در مرحله تحویل کالا به انبار هر دو رسید به رسید )قبض( آبی و قرمز: رسیدها دارای اعتبارات یکسان می -5

کالا از انبار نیز لازم است هر دو رسید در کنار هم باشند تا بتوان شود و همچنین برای ترخیص کشاورز تحویل داده می

 محصول را ترخیص کرد.

 شود.قرارداد خرید: قراردادی که بین خریدار محصول و بورس کالا منعقد می -3

 شود.قرارداد فروش: قراردادی که بین کشاورز و بورس کالا منعقد می -1

تسهیلات که بانک عامل با توجه به ارزشگذاری کالای ذخیره شده در انبار  تامین مالی )دریافت تسهیلات(: آن مقدار از -2

 دهد.به عنوان تسهیلات کوتاه مدت در اختیار کشاورزان قرار می

  

 شود:توضیح داده میمرحله  12پیشنهادی در (، فرایند اجرایی سیستم رسید انبار 3در پایان، با توجه با توجه به شکل )

 دهد.کشاورز، محصول را به انبار تحویل می -1

های آبی و قرمز دهد )در اینجا رنگانبار در ازای دریافت محصول از کشاورز، دو رسید )قبض( در دو رنگ به کشاورز می -5

 انتخاب شده است(.

 گذارد.گرفته شده است( را نزد بانک به عنوان وثیقه میکشاورز یکی از رسیدها )در اینجا رسید آبی در نظر  -3

 .دهدای به کشاورز تسهیلات و اعتبارات ارائه میبانک در ازای دریافت وثیقه و بسته به میزان ارزش کالای وثیقه -1

  سیستم رسید انبار پیشنهادی برای ایران  -3شکل 
 انبار قبض
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 ند.ککشاورز رسید دیگر )در اینجا قبض قرمز در نظر گرفته شده است( را برای فروش در بازار بورس کالا عرضه می -2

 شود.در بازار بورس کالا، رسید قرمز داد و ستد می -2

 دهد.خریدار رسید قرمز در بازار بورس کالا، پرداخت اولیه خرید را نزد بورس انجام می -2

 دهد.بازار بورس کالا، پرداخت اولیه خریدار را به کشاورز تحویل می -2

 کند.شده از بانک را بازپرداخت میکشاورز با مبلغ دریافت شده از بازار بورس کالا، تسهیلات اخذ  -0

 دهد.عنوان وثیقه در گرو بانک بود را در ازای بازپرداخت تسهیلات به کشاورز میبانک رسید آبی که به  -10

 دهد.کشاورز رسید آبی را به بازار بورس کالا تحویل می  -11

 دهد.بازار بورس کالا، رسید آبی را به خریدار تحویل می  -15

 دهد.کند و به بازار بورس کالا ارائه مید را به طور کامل تسویه میخریدار، قرارداد خری  -13

 کند.بازار بورس کالا، قرارداد کشاورز را به طور کامل تسویه می  -11

 دهد.در این مرحله، خریدار دو رسید آبی و قرمز را تحویل انبار می  -12

 دهد. ی ذخیره شده را به خریدار تحویل میانبار محصول ذخیره شده در ازای دریافت هر دو رسید آبی و قرمز، کالا  -12

 روش های ارزیابی امکان سنجی سیستم رسید انبار پیشنهادی

قبل از اجرای  بینی دقیقسازی آن است، مستلزم ارزیابی و پیشبررسی و تحلیل رفتار سیستمی که در آینده تصمیم به پیاده

بسیار پر هزینه بوده و یا به طور کلّی وجود ندارد، سیستم را از طریق آن است. در بسیاری از موارد که امکان تجربه و آزمایش 

 .(Fatemi, 2018 )دهندشود، مورد ارزیابی و تحلیل قرار میهای آن طرح میترین ویژگیالگویی که بر اساس عمده

متمرکز، همانند  رویکردهای. دارد وجود مسائل حل منظور به مدلسازی برای غیرمتمرکز و متمرکز رویکرد دو طورکلّی به   

های یک سیستم واقعی به وسیله تجرید ریاضی می پردازند. به عبارت دیگر مدل ترین ویژگیهای ریاضی که  به بیان مهممدل

ا و ههای ریاضی شامل متغیرهای تصمیم، محدودیتهای ریاضی نمایش ساده و کلی جهان عینی هستند. سه عنصر اصلی مدل

. بهترین مدل ریاضی، مدلی است که از نظر تحلیلی ساده و نشان دهنده سیستم یا پدیده مورد مطالعه باشد. توابع هدف هستند

ها از طریق مدل سازی ریاضی با اتکا به متغیرهای تصمیم و پارامترها و شرایط به یک مدل ریاضی ها و یا سیستمدر واقع پدیده

سازی ریاضی برای نمایش ریاضی یک سیستم و تحلیل آن های متعدد مدلوشآیند. رتبدیل شده و به شکل تحلیل پذیر در می

ها شامل آنالیز ریاضی، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی اعداد صحیح، برنامه ریزی غیر خطی، ترین روشقابل استفاده هستند. مهم

 ایه ناهمگونی و رفتارها درنظرگرفتن نبدو هاهای خاص بهینه سازی هستند. این روشبرنامه ریزی پویا، شبیه سازی و روش

 لهمسأ در موجود بازیگران که کنند فرض هستند مجبور اغلب نتیجه در. دارند مسأله به کّلی دیدی سازی، شبیه در موجود

 این همچنین،. باشندمی غیرواقعی هاییفرض که دارد، وجود اقتصادی کاملاً  بازدهی و و آگاه هستند منطقی کاملاً  همگون،
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 ها،شرو این با مدل سازی نهایت، در. درآورند منطقی هایرابطه شکل به را هم با اجزاء سیستم انفعالات و فعل توانندنمی هاروش

 مکنغیرم شاید و سخت کاری باشد، داشته وجود غیرخطی ارتباطات که زمانی مخصوصاً شود، زیاد تصمیم متغیرهای تعداد اگر

 (.(Yang et.al.,2011;Matinjoo ,2019باشد 

 هاییخپاس توانندمی و نداشته را متمرکز رویکردهای مورد در ذکر شده مشکلات غیرمتمرکز، این در حالی است که رویکردهای

دهند. این رویکردها دارای فرایند پایین به بالا بوده و بدون ساختار ریاضی پیچیده، سعی در  ارائه متمرکز رویکردهای خوبی به

 هایمدل انواع از یکی عنوان به عامل بنیان ها دارند. مدل سازیسازی رفتاری عاملان سیستم و نحوه ارتباط بین عاملشبیه

. است هم با ارتباطات متقابل دارای و خودمختار هایعامل از متشکل هایسیستم سازیمدل در پرکاربرد دیدگاهی غیرمتمرکز،

به  یتدر نها ها،ارتباطات متقابل عامل درنظرگرفتن با و سازی شبیه سیستم در موجود عامل هر رفتار ترینساده دیدگاه، در این

 بر اهعامل برهمکنش و عامل هر بررسی تحت رفتارهای سازی شبیه با مدل، این سیستم خواهد پرداخت. در کلی رفتار تحلیل

 یتواقع با بارها و بارها رفتار این ادامه، در. یابدمی ظهور بالاتر، درسطوح سیستم، کل رفتار صورت به آنها عملکرد نتیجه هم،

 ات کندمی بررسی واقعیت با اجرا شده مدل مقایسه از را خود بازخورد مدام صورت کننده، به مدل شخص و شودمی داده تطبیق

 (,Du et.al.,2017; Macal & North 2010; Wilensky & Rand طراحی کند واقعی پدیده به نزدیک و مفید مدلی بتواند

(2015. 

های مدل سازی، از این روش برای ارزیابی امکان سنجی های مدل های عامل بنیان نسبت به سایر روشبا توجه به مزیت

به  رو، مدل عامل بنیاناز این سیستم رسید انبار پیشنهادی جهت تأمین مالی کوتاه مدت کشاورزان در ایران استفاده شده است.

ازی سبه این سوال اساسی که آیا سیستم رسید انبار پیشنهادی با شرایط موجود در کشور قابلیت اجرایی و پیادهمنظور پاسخ 

(. ساختار کلّی، مدل عامل بنیان پیشنهادی برگرفته از مدل عامل بنیان مورد استفاده در مطالعات 1شود)شکل دارد، تشریح می

 و میرزایی و زیبایی  ) et.al Farhadi.(2016 ,رهادی و همکارانف ،(Grigg, 2013  & Akhbari(اخباری و گریج 

(Mirzaei & zibaei,2021) ( در ابتدا، نمونه1در زمینه مدیریت منابع آب است. مطابق با شکل ،) ای از کشاورزان تعیین و

ط سیستم با توجه به شرای ها با اینها به اشتراک گذاشته و مشارکت یا عدم مشارکت آنسیستم رسید انبار پیشنهادی با آن

شود. سپس، با استفاده از استخراج توابع مطلوبیت کشاورزان با وجود اثرات متقابل اجتماعی کشاورزان با موجود پرسیده می

های انگیزشی دولت به ارزیابی تغییر رفتار مشارکتی کشاورزان با سیستم رسید انبار پیشنهادی یکدیگر و با و بدون سیاست

 شود.یپرداخته م
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 :مدل عامل بنیان سیستم رسید انبار در ایران4شکل

در ادامه، برای درک بهتر این روش جهت ارزیابی رفتار مشارکتی کشاورزان با سیستم رسید انبار پیشنهادی، معادلات و جزییات  

 شود.این روش ارائه می

کامل این روش، مشارکت کشاورز با این سیستم و سازی سیستم انبار پیشنهادی و توضیح در مرحله اول، با ترسیم پیاده

شود. پس از تعیین مشارکت یا عدم مشارکت کشاورزان با سیستم ذخیره درصدی از محصول تولیدی در انبار تجاری پرسیده می

گیری اندازه (1پیشنهادی، در مرحله دوم میزان مطلوبیت کشاورزان به ادامه یا تغییر رفتارشان، با استفاده از معادلات شماره)

 .(2016et.al Farhadi ;Grigg, 2013 & Akhbari , (شود می

(1                                                 )𝑈𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑈𝑖(𝐶 → 𝐶) = a × 𝑣𝑖(𝐶) + 𝐹𝑚
𝑈𝑖(𝐶 → 𝑁𝐶) = 𝑏 × 𝑣𝑖(𝑁𝐶)

} 

                                                      𝑈𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑈𝑖(𝑁𝐶 → 𝐶) = c × 𝑣𝑖(𝐶) + 𝐹𝑚
𝑈𝑖(𝑁𝐶 → 𝑁𝐶) = 𝑑 × 𝑣𝑖(𝑁𝐶)

}                       

𝑈𝑖(𝐶که  → 𝐶)  مطلوبیت کشاورزi ماند. با رفتار مشارکتی که همچنان مشارکتی باقی می𝑈𝑖(𝐶 → 𝑁𝐶)  نیز بیانگر

و  iv(C)انبار است.  با رفتار مشارکتی که خواهان تغییر رفتار خود به سمت عدم مشارکت با سیستم رسید iمطلوبیت کشاورز 

(NC)iv عبارتیبه ترتیب سهمی از کشاورزان اطراف کشاورز مورد نظر هستند که رفتار مشارکتی و عدم مشارکتی دارند. به ،

پارامترهای مدل  d و a ،b ،cهمان عامل فشارها و اثرات اجتماعی است که بر مشارکت و عدم مشارکت کشاورز تأثیرگذار است. 
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فرهادی و  )Grigg,  & Akhbari(2013 اخباری و گریج   )et.al Edwards.(2005 ,مطالعه ادواردز و همکارانهستند که در 

در نظر  =0/3c=dو =0/7a=bمقادیر آنها  ) zibaei &Mirzaei.,2021(و میرزایی و زیبایی   )et.al Farhadi.2016 ,(همکاران

های انگیزشی دولت جهت ترغیب کشاورزان به مشارکت در طرح فاکتور تعدیل است که بیانگر سیاست Fmگرفته شده است. 

( Fmی فشارهای اجتماعی و قسمت دوم )منظور دهندهباشد. در معادلات فوق، قسمت اول عبارات سمت راست نشانمذکور می

باشد که صفر یعنی عدم وجود سناریوهای  *Fmتواند از صفر تا می Fmها است. بیانگر فشارهای دیگر عوامل مانند دولت و بانک

 بیانگر اعمال قوانین سختگیرانه و ملزم کردن کشاورزان به پذیرش مشارکت در طرح مذکور است.  *Fmانگیزشی و 

تواند شامل کاهش نرخ بهره سناریوهای مختلف جهت ترغیب کشاورزان به مشارکت در استفاده از سیستم رسید انبار می

های انبارداری بوسیله بخش دولتی باشد.در ها و کاهش هزینهافزایش میزان ارزشگذاری وثایق توسط بانک تسهیلات اعطایی،

واند تتوان دریافت که کدام سناریو یا چه نوع مشوقی میمرحله سوم با مقایسه میزان مطلوبیت حاصل از هر کدام از روش ها می

س از محاسبه دو میزان مطلوبیت برای هر فرد مشارکت کننده و غیر در افزایش میزان مشارکت کشاورزان راهگشا باشد. پ

 ود.شمشارکتی، میزان مطلوبیت بیشتر به عنوان مطلوبیت حداکثر فرد لحاظ و ادامه رفتار کشاورز با طرح پیشنهادی مشخص می

 واند شامل موارد زیر باشد:تی حاضر، راهکارهای انگیزشی برای تشویق کشاورزان در استفاده از طرح مذکور میدر مطالعه

 (P1کاهش نرخ  بهره تسهیلات اعطایی توسط بانک های عامل) -1

 (P2افزایش در نرخ ارزشگذاری وثایق جهت دریافت تسهیلات توسط بانک های عامل ) -5

 (P3کاهش هزینه های انبار داری جهت ذخیره سازی محصولات در انبار توسط بورس کالا) -3

 (P4قیمت مناسب در طول مدت ذخیره سازی محصول در انبار) آموزش بازاریابی جهت فروش با -1

لازم به ذکر است که راهکارهای انگیزشی تنوع بسیاری دارند؛ اما، سعی شده است که راهکارهای انگیزشی برای دولت و 

کشاورزان مزارع  طراحی شده حضور دارند نیز قابل قبول باشد. سپس، از عنوان یک بازیگر، در مجموعه نهادهای دولتی که به

 شود که عبارتند از:ها، با راهکارهای انگیزشی و بدون راهکارها پرسیده مینماینده، سه سوال جهت استخراج تابع مطلوبیت آن

Aشود. ( میزان درصد ذخیره محصول در انبار تجاری که در آن میزان و کمتر از آن هیج مطلوبیتی حاصل نمی 

Bشود.انبار تجاری که در آن میزان حداکثر مطلوبیت حاصل می ( میزان درصد ذخیره محصول در 

C ( میزان درصد ذخیره محصول در انبار تجاری که در آن میزان و بالاتر از آن هیج مطلوبیتی نخواهید داشت. )در این میزان

 ت منطقی نمی دانید(. ها و دولت متضرر خواهند شد و این میزان را برای پیشرفت طرح در بلندمدکنید که بانکاحساس می

( نشان داده شده است. پس از استخراج تابع مطلوبیت 2تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده، یک تابع مثلثی است که در شکل)

 های )راهکارهای( انگیزشی پرداخته خواهد شد.کشاورزان مزارع نماینده، به بررسی میزان پذیرش با و بدون سیاست
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 : تابع مطلوبیت کشاورزان5شکل

 نتیجه گیری و پیشنهادات

پایین  هایی حاضر، مشکل تامین نقدینگی کشاورزان کوچک و فروش محصولات بلافاصله پس از برداشت در قیمتدر مطالعه

کشاورزان به همراه دارد، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور رفع این که حاشیه سود بسیار کم و در مواقعی زیان را نیز برای 

و همچنین تجربیات سایر کشورها بررسی و با استفاده از ظرفیت  5000های فائو در سال مشکل، راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش

ی ارتباط نحوهد شد. در این راستا، بورس کالا کشاورزی ایران، سیستم رسید انبار جهت تامین مالی کوتاه مدت کشاورزان پیشنها

نهادهای معرفی شده جهت عملیاتی سازی سیستم رسید انبار در ایران با توجه به نوع روابط مالی و اقتصادی حاکم بر کشور 

 ،در بخش دوم مطالعه، با توجه به اینکه تا کنون از این روش تامین مالی در کشور استفاده نشده است طراحی و بومی سازی شد.

به ارزیابی امکان سنجی استفاده از آن توسط کشاورزان پرداخته شد. برای این منظور، مدل عامل بنیان به عنوان ابزاری جهت 

آزمایش پیاده سازی این سیستم قبل از اعمال هزینه، معرفی شد. روش عامل بنیان در این مطالعه به منظور پاسخ به سوال 

گردید.  طراحی و تدوین "سازی دارد؟هادی با شرایط موجود در کشور قابلیت اجرایی و پیاده آیا سیستم رسید انبار پیشن"اساسی 

ساختار مدل عامل بنیان طراحی شده به صورتی است که میزان مشارکت یا عدم مشارکت کشاورزان در پذیرش و استفاده از 

ت های تشویقی و تنبیهی دولمچنین اعمال سیاستسیستم رسید انبار با در نظر گرفتن اثرات متقابل اجتماعی کشاورزان و ه

های انگیزشی و تنبیهی دولت توان میزان اثرگذاری سیاستشود. همچنین، در این ساختار پیشنهادی میتحلیل و بررسی می

یر ارائه ز رو با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهادهایاز اینسازی و گسترش سیستم رسید انبار را ارزیابی کرد. جهت پیاده

 شود:می

تواند رونق بازار بورس کالاهای کشاورزی را سیستم رسید انبار طراحی شده در مطالعه حاضر به صورتی است که می -1

اند ابزاری تورو برای پیاده سازی سیستم رسید انبار، سیاست آموزش فعالیت کشاورزان در بورس میتحقق بخشد. از این
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سمت استفاده از این سیستم، شناخته شود که با توجه به کم هزینه بودن این سیاست، مفید برای ترغیب کشاورزان به 

 شود. راهکاری مقبول و مطلوب برای دولتمردان نیز در نظر گرفته می

ها در عملیاتی شدن این سیستم و سیستم رسید انبار طراحی شده در مطالعه حاضر به صورتی است که نقش بانک -5

ان بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در مدل عامل بنیان پیشنهادی جهت ارزیابی پیاده پذیرش آن توسط کشاورز

افزایش در نرخ ارزشگذاری وثایق جهت اعطای تسهیلات  های کاهش نرخ تسهیلات وسازی سیستم رسید انبار، سیاست

 تواند به عنوان ابزاری مفید برای ترغیب کشاورزان شناخته شود.می

های مربوط به انبارداری محصول را پرداخت سیستم رسید انبار پیشنهادی، کشاورزان بایستی هزینه از آنجا که در  -3

و، در رتواند کاهش پذیرش سیستم رسید انبار توسط کشاورزان را به دنبال داشته باشد. از ایننمایند، لذا این عامل می

جهت ارزیابی پیاده سازی سیستم رسید انبار در  های انبارداریمدل عامل بنیان پیشنهادی به سیاست کاهش هزینه

 کارگیری این سیستم ایفا نماید. هتواند نقش موثری در گسترش بکشور اشاره شده است که می

ود شبه منظور بررسی دقیق و همه جانبه مکانیزیم تامین مالی طراحی شده برای کشاوزران در کوتاه مدت، پیشنهاد می -1

اتی که در رینگ کشاورزی بورس کالا حضور دارند )مانند ذرت و جو( انتخاب شده و امکان که به صورت پایلوت محصول

سازی سیستم رسید انبار برای تولید کنندگان این محصولات با توجه به ابزار پیشنهادی مطالعه حاضر، ارزیابی پیاده

 شود.

حدودیت اطلاعات در دسترس است. لذا توصیه اند، مهایی که تاکنون اجرا نشدهترین چالش موجود، در بررسی مدلمهم -2

 شود که اینگونه موضوعات در دستور کار مطالعاتی پژوهشگران و دولتمردان قرار گیرد.می
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