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 مقدمه

در بورس کاالی ایران  توسط هيئت پذیرش 1392شهریور ماه  تاریخ دراولين بار  سبز زیره آتی قراردادهای

 بازار این از فعاالن استقبال عدم دليل به .شد اندازی راه 93 سال اردیبهشت معامالت این قرارداد از  و پذیرش

 برای سررسيد دو و 93 سال در سررسيد 7 مجموع در دوره مذکور در .شد متوقف معامالت 94 ماه شهریور در

  .شد اندازی راه 94 سال

ابتدا به معرفی زیره سبببز و مباحم مربوب به توليد و تجارت جهانی  7تا  1در این گزارش در بخش های 

شاورزی پرداخت    صول ک سپس در بخش های    و عوامل موثر بر قيمت این مح شود، و  مهمترین  9و  8ه می 

سی علل عدم مو سپس  شاخص های موفقيت یک قرارداد آتی ارائه و   سبز در  فقيت قرارداد آتبه برر ی زیره 

راه اندازی و با  1397 سببالربه قراردادهای آتی زعفران که در در نهایت با توجه به تجگذشببته می پردازی   

بودن راه  موفقيت َآميز راهکار راه اندازی مجدد و دالیلاسببتقبال مشببمفير فعاالن بازار مشببتقه مواجه شببد 

نيز مشخصات قرارداد برای قراردادهای آتی زیره  یپایان بخش می شود. درقرارداد آتی زیره سبز ارائه   اندازی

 سبز پيشنهاد می گردد. 

 سبز معرفی زیره. 2

غرب آسيا زیره سبز یکی از گياهان دارویی است که به صورت منطقه ای در قسمت هایی از جنوب و جنوب

کمیآببهنياز برای رشد،دارای اهميت می باشد و نيز به عنوان ادویه در غذاها مصرف می شود. این گياه 

جهانیبازارهایدرزیرهناسبمنسبتاًاست. قيمتمساعدبسيارآبمناطق ک درکشتبراینتيجهدردارد

محصوالتازیکیسبزهزیرورزند.اقداممحصولاینکشتبهتاباشدبرای توليدکنندگانایهانفيزتواندمی

جهان ای ازویژهمناطقدرآنبراینيازمورداکولوژیکییویژهشرایطبهتوجهباکهاستکشورصادراتی

این کاال به عنوان یکی از محصوالت کشاورزی  بومی هند سه  قابل توجهی در معامالت شود. میتوليدو ایران

آتی بورس  ملی کاال و مشتقات هند دارد و فعاالن این بازار اع  از پوشش دهندگان ریسک، سفته بازان و 

 .آربيتراژگران از مزایای این معامالت بهره مند می شوند
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صول در جهان ژی مناسب برای کشت زیره سبز یکی از توليدکنندگان این محایران نيز با برخورداری از اکولو

ازار معامالت بوده و حج  قابل توجهی از آن به بازارهای جهانی صادر می گردد. این محصول  به طور سنتی ب

وجه باشد یره قابل تهایی که توليد زسالکه در قابل توجهی در منطقه خراسان دارد. در معامالت این بازار سنتی، 

ها را در قالب توان آنگيرد که میزیره در قالب قراردادها و ابزارهایی مورد معامله قرار میفعال است، 

  قراردادهای مشتقه خاصی شناسایی کرد.

د مشکالتی در با توجه به وجود این بازار و انجام فعلی معامالت مشتقه به صورت سنتی در آن و همچنين وجو

شکل ساختارمند  مشخصات بازارهای غيرساختارمند است، پتانسيل باالیی برای معامالت آتی دراین بازار که از 

زار، زیره سبز و بورسی بر روی این کاال وجود دارد. در کنار وجود خریداران و فروشندگان متعدد در این با

 ررسی است. به عنوان یک دارایی پایه احتمالی برای قرارداد آتی در بورس کاالی ایران قابل ب

جهان،  وی حاضر پس از معرفی زیره، به تشریح وضعيت توليد، مصرف و بازار آن در ایران در اميدنامه 

اندازی قراردادهای های بزرگ جهان، عوامل موثر بر قيمت زیره، دالیل راهمعامالت زیره در بورس یتجربه

 ای .پرداختهآتی زیره در بورس کاالی ایران و مشخصات قرارداد آتی زیره 

 تاریخچه 1-2

دهد که پنج هزار می کشف شده است. کشف زیره در این منطقه نشان 1ترین زیره جهان در شهر سوختهقدیمی

. در آن زمان استاین شهر داشتهسال پيش، این گياه معطر مورد استفاده فراوانی در برنامه غذایی ساکنان 

به همراه ظروفی خاص در داخل قبور مردگان قرار  ،امروزی بودندهای رنگ را که همانند زیرههای سياهزیره

ای از دنيا دیده بلومستان در هيچ منطقه تر از زیره شهر سوخته استان سيستان وای قدیمیدادند. تاکنون نمونهمی

  نشده است.

 و خاورميانه هایی از افریقاترین محصوالت زراعی جنوب مدیترانه، بخشزیره سبز یکی از قدیمیهمچنين 

 نوب غرب آسيا(،جوسيعی از مدیترانه، عربستان و ایران) یوحشی در منطقهباشد ولی امروزه به حالت نيمهمی

                                                 
 زابلکيلومتری  56در   -1
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 طبيعی نيازهای با متناسب خشک هوای و آب که دیفر مختلف نواحی و  جنوب پاکستان ،مناطق مرکزی آسيا

 یابد.روید و یا در این نواحی پرورش میمی داراست گياه این

 ،بلغارستان ،سوریه ،یوگسالوی ،ترکيه ،عراق ،هند ،پاکستان ،در حال حاضر این گياه در کشورهای عربستان

مک واسلواکی  ،آمریکای مرکزی ،اوکراین ،مراکش ،اندونزی ،مين ،افغانستان ،مکزیک ،مصر ،سودان ،مالت

 جایفاه گياه این صادرات و توليد در ایران و النکا، سوریه، پاکستان، ترکيهسری ،مصر ،شود ولی هندکشت می

 ای دارند.ویژه

 یه،رتربت حيد سبزوار، مشهد، خراسان و توابع آن مانند کاشمر، های استانامروزه در بسياری از شهرستان

سبز کشت  زیره سرخس و درگز اسفراین، شيروان، بجنورد، قومان، نيشابور، طبس، گناباد، فردوس، تایباد،

سبز  زیره درصد 90تا 85 حدودشود. انجام میصورت دی   بيشتر به این استان،در ، سبز زیره کاشت شود.می

سمنان،  شاهرود، های گنبد،شهرستان هایهمچنين در برخی بخش استان است. توليدی کشورمان مربوب به این

لوب با پياز در حاشيه کرت سبز به صورت خالص یا مخ زیره ،تبریز و زابل کاشان، کرمان، یزد، اصفهان،

 .است سبز افزایش یافته زیره کشت خالص های اخير گرایش بهشود که در سالمی محصوالت دیفر کشت

  .شودکشت میهوای منطقه به صورت دی  و آبی  و آب تناسببه نيمه آذر تا نيمه بهمن سبز در  زیره

 تعریف کاال2-2

رنگ سانتيمتر است ریشه آن دراز و باریک    به 60علفی که ارتفاع آن ساله کومک و زیره گياهی است یک

زیره دارای دو باشد. رنگ سبز مییش به شکل نوار باریک و نخی شکل و بههاسفيد، ساقه آن راست و برگ

دیده  شوندبررسی  دقت،بهو سياه در ظاهر شبيه یفدیفرند، اگر  البته زیره سبز ،سياه است گونه معروف سبز و

های زیره، سفيد یا صورتی . گلاز زیره سياه است ترو در رنگ روشن بلندتر تر،که زیره سبز صاف شودمی

منشأ اوليه آن ناحيه عليای مصر و سواحل نيل) مناطق شرقی شود. ظاهر می  صورت متری در انتهای ساقهبه

 .مدیترانه و شمال آفریقا( بوده است

 شود و در پختمی استفادهبيشتر در غذاهای ایرانی)بطور محدود( و مکزیکی  ،غذایی یسبز از جنبه زیره

 ضد انقباض، به عنوان بوده وآور  اشتها همچنين این گياه شود وکار برده میپنير بهو توليد  پلوو  نان ها،یشيرین

عالوه بر دانه و  یی دارد.شود و اسانس آن فعاليت ضد باکتریااستفاده میاز آن  مسکن و محرک ضد نفخ،
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به شکل  در حال حاضر، و آیددست میبه کنجاله نيز ،آن از مازاد حاصل از استخراج اسانس سبز زیره اسانس

است  دارای ترکيبات فيبری و پروتئينی زیره یکنجاله شود.زراعی کشورمان استفاده می کود برای محصوالت

گردد و دانه از کاه جدا می ،بوجاری همچنين پس از عمليات سازد.جيه میتو که نقش آن را در تغذیه دام قابل

گل از آن برای و دارد  کاربرد سوخت مصرفعنوان سبز است که به  زیره زنومعادل  باقيمانده تقریبا کاه

موجود در آن و ترکيبات غذایی  ییبا توجه به آناليز شيميا شود.استفاده می پشت بام روستائيان کردن اندود

 .تواند در تغذیه دام نيز مورد استفاده قرار گيردمی

 نام کاال 3-2

 نام فارسی: زیره

 Cuminum cyminum: نام علمی

 : Cumin Seed, Cumin plantنام انفليسی

قرض گرفته  Kammon زبان فرانسه ه  از لغت عربیاز فرانسه است که این لغت در   cumin ریشه لغت

 در گویش محلی طبس به آن کرابيه اند.گرفته comino ها نيز این لغت را از لغت اسپانياییعرب، استشده 

 .گویندمی

 های دانه زیرهویژگی 4-2

موسسه  14استاندارد شماره  سمين( است. کومينول، فالندرن، اسانس)کارون، ین ورز ،زیره دارای تانن، روغن

های فيزیکی و شيميایی دانه زیره را برای سه درجه مختلف از این ویژگیاستاندارد و تحقيقات صنعتی ایران، 

 محصول تعيين کرده است، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 

 . استانداردهای کاال3

 استاندارد زیره در هند 1-3

بندی ست، بستهکيلوگرم زیره ا 55های گونی که هر کيسه شامل وسيله دستفاه پاک شده و در کيسهزیره باید به

کند، برای حل این مشکل باید آن را سازی، زیره رطوبت را به خود جذب میشود. مون در طول مدت ذخيره
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اتيلن ای یا پلیهای کاغذی، پارمهکنند. همچنين گاهی توسط کيسهدار پالستيکی ذخيره های روکشبا کيسه

 شوند.بسته به نياز خریدار ذخيره می

 ردهای تعيين شده برای زیره در هند. استاندا 1جدول 

  %1 2مواد خارجی

 %8ماکزیم   های با ساقهدانه

 های شپشه،رنگ، دانههای آسيب دیده، بیدانه

 خشک شده و نارس

2%  

 دانه در هر گرم 300ماکزیم   آزمون وزنی)بر اساس شمارش(

 %9ماکزیم   رطوبت

 www.ncdex.comمنبع : 

 استاندارد زیره در ایران 2-3

از سوی  تهيه گردید براساس پيشنهادهای رسيده1351های زیره که نخستين بار در سال استاندارد ویژگی

تمين سومين بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصد و شصت و هف برایکميسيون فنی ادویه ماشنی 

وسط بار ت 4و پس از آن  تصویب شد 15/07/1374جلسه کميته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ 

 .می باشد 1392سازمان ملی استاندارد ایران مورد تجدید نظر قرار گرفت که نسخه نهایی آن مربوب به آبان 

سبت مواد خارجی نتوان بر حسب زیره سبز را میارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران، طبق استاند

مجاز  وجهدرجه تقسي  کرد ولی وجود فضله موش در هر یک از درجات به هيچ 3( به 2مطابق جدول )

 بندی زیره سبز بر اساس مواد خارجیدرجه .2جدولنيست.

حداکثر درصد جرمی مواد  درجه

 خارجی

 روش آزمون

1 1 

2 5/1 

                                                 
2

 .های خوراکی دیفرهای زیره مانند شن، سيليس، سنفریزه، و حتی دانهمواد خارجی شامل هر ميز به غير از دانه  -

http://www.ncdex.com/
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3 2 

 منبع: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران

 14 شماره ملی استاندارد 1 شماره جدول

 

 . ویزگی های شيميایی استانداردهای تعيين شده برای زیره در ایران3جدول

 هاگیریاندازه
 مقدار برای هر درجه

 1                   2                     3 

    9                    9                  9        حداکثر درصد جرمی رطوبت

 10                 57/9              5/9      حداکثر درصد جرمی خاکستر کل بر اساس ماده خشک

           2                   57/1             5/1 اساس ماده خشکحداکثر درصد جرمی خاکستر نامحلول در اسيد بر 

       15                  15                 15       حداکثر درصد جرمی عصاره اتری غير فرار بر اساس ماده خشک

 4/2                54/2              2/ 5 گرم 100ليتر در حداقل روغن فرار بر حسب ميلی

 منبع: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران

 14استاندارد ملی شماره  2جدول شماره 
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نفهداری   های زیره باید در انبارهای سرپوشيدهبسته موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایرانهمچنين طبق نظر 

 .شوند که از تابش آفتاب، بارش باران و حرارت زیاد محفوظ باشند

ها مصون باشد، تجهيزات تهویه باید ورود حشرات و کرم برابر باید خشک و عاری از بوهای ناپسند و در انبار

 .به نوعی طراحی شود، که در شرایط خشک تهویه به خوبی انجام شود و در شرایط مرطوب، کامال بسته باشد

 .ضدعفونی کننده باشدانبار باید مجهز به تجهيزات الزم برای تبخير و سوزاندن و دودکردن مواد 

نحوی انجام گيرد که از بارش باران، تابش آفتاب یا سایر منابع حرارت ها باید بهجایی و حمل و نقل بستهجابه

 .زیاد، بوهای نامطبوع و هرگونه آلودگی بویژه در حمل و نقل با کشتی کامال مصون و محفوظ بماند
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 .تولید و مصرف زیره در جهان و ایران 4

 تولید و مصرف زیره در جهان 1-4

 تولید زیره در جهان 4-1-1

زیره در کشورهای مانند هند، افغانستان، بوده است. تن  هزار 200توليد جهانی زیره بيش از  2016در سال 

شود. هند با ایران، الجزایر، ليبی، مين، اندونزی، مراکش، سودان و آمریکای التين کشت میترکيه، سوریه، 

تن، بزرگترین توليدکننده زیره در جهان است. ميانفين توليد ساالنه زیره در  150،000 حدود هتوليد ساالن

-10،000تن، در ایران  11،000 حدود تن، در پاکستان 7،000-15،000تن، در ترکيه،  10،000-20،000سوریه

جوالی است، در های ژوئن و تن است. برداشت در این کشورها در ماه 8،000 حدود تن و در مين 20،000

که در هند ماه برداشت فوریه تا مارس است. این اختالف در عرضه سبب شده است که هند در بازار حالی

المللی زیره به منفعت بيشتری دست پيدا کند. سایر توليدکنندگان اصلی زیره شامل مکزیک، پرتغال، بين

 اسپانيا، ژاپن، هلند، فرانسه و مراکش می باشند. 

 سه  هر یک از کشورها در توليد جهانی زیره – 1نمودار 

 
 www.commoditiescontrol.comمنبع :
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درصد از این  90-85درصد توليد جهانی زیره را به خود اختصاص داده است، اما تقریبا  50کشور هند تقریبا 

صادرات سبب شده کند، اما همين مقدار درصد را صادر می 30-10 حدودرساند و توليد را خود به مصرف می

هند هستند.  ایالت اصلی توليدکننده زیره در دو 4گجرات  و 3که هند بزرگترین صادرکننده زیره باشد. راجستان

هزار هکتار بوده است که البته  760بيش از حدود  2017-2016در سال  گجراتمساحت کل تحت کشت در 

 با توجه به شرایط آب و هوایی ممکن است تغيير نماید.

 در جهان زیرهمصرف  2-1-4

کنندگان فکنند. بعد از هند، سایر مصردرصد محصول زیره داخلی خود را مصرف می 10ترکيه و سوریه فقط 

 زیره، کشورهای بنفالدش، ایاالت متحده آمریکا، پاکستان و مين هستند. 

 . مصرف جهانی زیره در بر حسب تن 5جدول 

 مقدار مصرف کشور

 15،000 بنفالدش

 10،000 پاکستان

 15،000 ایاالت متحده آمریکا

 5،000 اروپا

 10،000 مين

 9،000 آمریکای التين

 120،000 هند

 23،000 سایر نقاب جهان

 تن 207،000 مصرف جهانی
 Spices Boardمنبع : 

 زیره جهانیتجارت  3-1-4

کننده زیره در جهان است، افغانستان، سوریه، ترکيه و ایران هند بزرگترین صادرکننده، توليدکننده و مصرف

در بازار جهانی، هند با رقابت سختی از جانب سوریه مواجه است. سوریه به عنوان رقبای اصلی هند هستند. 

                                                 
3Rajasthan -  

4Gujarat -  
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عنوان دو رقيب هند، حج  بيشتر توليد کند. ترکيه و ایران نيز بهاز زیره توليدی خود را صادر می %80بيش از 

های فوریه، مارس کنند. معموال صادرات زیره هند در طی ماهد را با قيمت کمتری نسبت به هند، صادر میخو

کشور اول از نظر ارزش صادرات زیره آورده شده  10و اوریل) بهمن، اسفند وفروردین( است. جدول زیر 

 است. 

 (2016کشورهای صادر کننده زیره ) -2جدول 

سهم از  کشور ردیف

 کلصاردات 

ارزش صادرات 

 )میلیون دالر(

مقدار 

 صادرات )تن(

 66990 159.33 %58.00 هند 1

 5920 24.03 %8.70 افغانستان 2

 9920 22.62 %8.20 سوریه 3

 5790 17.77 %6.50 ترکيه 4

 6830 11.53 %4.20 امارات 5

 795 3.57 %1.30 هلند 6

 1230 3.32 %1.20 مصر 7

 986 3.03 %1.10 ایران 8

 1020 2.8 %1.00 ليتونی 9

 468 2.46 %0.90 انفليس 10

  www.tridge.comمنبع:  

ایاالت متحده آمریکا،  2016که در سال در بازار جهانی، هند بزرگترین صادرکننده زیره است، درحالی

 بنفالدش، امارات و پاکستان بزرگترین واردکنندگان زیره بوده اند. 

 زیره در ایران مصرفتولید و  2-4

توليدکنندگان زیره در کشور کشاورزان خرده پا بوده که دارای تشکل رسمی خاصی نمی باشند، مندین 

واقع شده است که عمدتا! در شهرهای مشهد، نيشابور . سبزوار  کارخانه زیره پاک  کنی در استان خراسان

واقع اند و معروف ترین آن ها، مجتمع بين المللی پفاه زعفران، کارخانه زیره پاک کنی فروغی، و کارخانه 

 زیره پاک کنی مشرق می باشند که حج  قابل توجهی از ظرفيت زیره پاک کنی زیره را در اختيار دارند. 

http://www.tridge.com/
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 ید زیره در ایرانتول 4-2-1

هرمند آمار دقيقی از ميزان توليد زیره در ایران در دست نيست ولی آمار صادرات زیره از ایران طی سال های 

بر اساس آمار اعالمی در سایت اتاق بازارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران موجود می  1396تا  1390

سان بوده است. با توجه به جدول زیر، باالترین ميزان باشد. ميزان صادرات زیره طی سالهای مذکور در نو

 باشد. می 95و کمترین ميزان صادرات مربوب به سال  90صادرات مربوب به سال 

  96-90های . ميزان صادرات زیره ایران در سال6جدول 

 ميزان صادرات )تن( سال 
90 4،286 

91 2،235 

92 1،006 

93 1،328 

94 1،223 

95 872 

96 1،217 

 

 96-90صادرات زیره )بر حسب تن( ایران در سالهای  -3نمودار

                            

 منبع: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

1391 1392 1393 1394 1395 1396

2,235 

1,006 
1,328 1,224 

872 

1,217 
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 مصرف زیره در ایران 4-2-2

باشد میبيشتر در غذاها به عنوان ادویه  و نيز ایران عمده موارد مصرف این محصول در کشورهای غرب آسيا

نيز به عنوان داروی سنتی به کار می رود و در سایر نقاب دنيا نيز بيشتر به عنوان اسانس برای نوشيدنی ها و و 

 نيز تهيه داروهای گياهی کاربرد دارد.

صادرات زیره ایران عمدتاً به هند و دبی صورت می گيرد و از آنجا نيز به ونزوال، ژاپن و برخی دیفر 

 ل می یابد.انتقاازکشورهای صنعتی دنيا 

 . بازارهای معامالتی زیره در جهان و ایران 5      

 معامالت زیره در جهان  1-5

 زیره نقدیمعامالت  1-1-5

کننده اصلی این محصول در جهان در بازارهای معامالت نقد زیره در کشور هند به عنوان توليدکننده و مصرف

های نقد بازار تقات هند در سایت رسمی خود قيمتخارج از بورس در حال انجام است. بورس ملی کاال و مش

های روزانه این محصول در این سایت قابل مشاهده است. کند و قيمتخارج از بورس زیره را  اعالم می

توجهی های نقدی زیره در هند  از نوسان قابلمشاهده می شود طی سال گذشته قيمت 4همانطور که در نمودار 

درصد  7درصد مثبت و  13روزانه قيمت زیره سبز  سال اخير حداکثر نوسان 4مدت اند. طی برخوردار بوده

 درصد می باشد.  1.2حدود  منفی بوده است. همچنين انحراف معيار تغييرات روزانه قيمت

 2012-2019روند قيمت نقدی زیره هند  - 4نمودار 
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 آتی زیره  معامالت 2-1-5

بورس ساختار یافته در  دنيا است که معامالت آتی زیره در آن درحال بورس ملی کاال و مشتقات هند تنها 

شروع شده است و نيز نوسانات قابل توجهی در قيمت آن مشاهده می  2005انجام است. این معامالت از فوریه 

ه  گران فراشود. ميزان دسترسی باال به این محصول در بازار فيزیکی هند، فرصت دریافت کاال را برای معامله

بازان شدن از این قراردادها برای سفتهو خارج ساخته است. قراردادهای زیره نقدشوندگی باالیی دارند و واردشدن

قيمت هر کيلوگرم  2019کند. در ژوئن گذاران فراه  میآسان است و فضای مناسبی را برای هر طبقه از سرمایه

علت تقاضای ت. با وجود توليد باالی سال به سال، بهاس 5روپيه 17500زیره سبز برای سررسيد ماه جاری حدود 

 اند. ها روند صعودی داشتهداخلی زیاد و افزایش در صادرات، قيمت

ر این دشود. نفاهی به نوسانات قيمت آتی های آتی زیره در بورس ملی کاال و مشتقات هند کشف میقيمت

مشاهده  8ی طور که در جدول شمارهزیره است. همانهای آتی توجه قيمتدهنده نوسانات قابلبورس نيز نشان

وده است. بدرصد منفی 4درصد مثبت و 4شود، در این مدت حداکثر نوسان روزانه قيمت آتی زیره تقریباً می

 درصد می باشد. 1.14همچنين انحراف معيار تغييرات روزانه قيمت 

                                                 
 دالر است. 0.018هر روپيه معادل  - 5
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  هند NCDEXدر بورس  2019آتی زیره سبر سررسيد ژوئن  قيمت -5نمودار

 

 

 آتی زیره سبز  آمار توصيفی مربوب به تغييرات قيمت . 8جدول

 (NCDEX)بورس ملی کاال و مشتقات هند  

 

قیمت )روپیه در 

 کیلو گرم( 100

بازده قیمت 

 )درصد( 

قدر مطلق بازده 

 قیمت )درصد( 

 0.0057 0.013 1156617 واریانس

 0.75 1.14 1075 انحراف معيار

 3.99 2.6 16987 حداکثر

 0 3.9- 13127 حد اقل

 0.87 0.19- 15171 ميانفين

ی سبز در بورس ملی کاال و مشتقات هند، یعنی تنها بورسی که مشخصات قرارداد آتی زیره 9جدول شماره

 دهد.شود را نشان میدرآن بر روی این محصول قرارداد آتی معامله می
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 کاال و مشتقات هند . مشخصات قرارداد آتی زیره در بورس ملی9جدول 

 مشخصات قرارداد آتی زیره

 زیره نام کاال

 JEERAUNJHA نماد معامالتی

 NCDEXسيست  معامالتی سيست  معامالتی

کارمزدها و  ها بدون محاسبهکه این قيمت Unjhaبر مبنای زیره تحویلی از انبار قدیمی  مبنای اعالم قيمت

 ها می باشد.ماليات

 تن 3 اندازه قرارداد

 تن 3 اندازه تحویل

 قرارداد( 50تن)معادل 150 حداکثر حج  هر سفارش

 کيلوگرم 100روپيه به ازای هر  گذاریواحد قيمت

حداقل تغييرات قيمت به 

 ازاء هر سفارش

 روپيه   5

 

 

 

 های کيفیویژگی

 

 

 

ستفاه پاک شده باید به وسيله د باید با منشا توليد در هند با مشخصات ذیل باشد و  زیره

 باشد.

  %1 *مواد خارجی

 %8ماکزیم   های با ساقهدانه

-رنگ، دانههای آسيب دیده، بیدانه

 های شپشه، خشک شده و نارس

2%  

درصد  0.5نباید بيشتر از  دانه های آسيب دیده از حشره

 باشد
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دانه در هر  300ماکزیم   آزمون وزنی)بر اساس شمارش(

 گرم

 %8ماکزیم   رطوبت

ریزه، و حتی های زیره مانند شن، سيليس، سنف*مواد خارجی شامل هر ميز به غير از دانه

 دیفر و غير خوراکی های خوراکیدانه

 درصد  -+/2 نوسان در مقدار

 ری(کيلومتری از محدوده شه60)با شعاع  Unjhaدر انبار)های( قابل اطمينان در  مرکز تحویل

 

 تحویلدیفر مراکز 

با کسر  کيلومتری در محدوده شهری( 60) با شعاع  Johdpurدر انبار)های( مطمئن در 

 صرف مطابق ابالغ بورس برای شروع قرارداد /

 

 ساعات معامله

 بعداز ظهر 5صبح تا  9ها ساعت ها تا جمعهدوشنبه

 تغيير دهد. تواند این ساعات را مطابق اعالمیبورس م

 اجباریتحویل  منطق تحویل

 مطابق تقوی  راه اندازی قرارداد تعداد قراردادهای فعال

 

 گشایش قراردادها

روز غير  اولشوند. اگر روز روز ماه گشایش می اولينمعامالت در هر ماه قرارداد در 

 شوند.معامالتی باشد، قراردادها در روز معامالتی بعد گشایش می

 

 

روزانه  قيمت محدودیت

(DPL) 

زمانی  درصد نقض شود، دوره 2( خواهد بود. اگر این -)+/ %2محدودیت قيمت روزانه 

امکان   معامالت در این زمان، با محدودیت قيمتکه  دقيقه ای وجود خواهد داشت  15

ز سر ادرصد بيشتر مجاز خواهد شد و معامالت -+/ 2پذیر است. سپس نوسان قيمت تا 

حدودیت های ممقدار نوسان نيز نقض شود، معامله تنها با شوند. اگر مجددا این گرفته می

رصد مجاز د  -+/4تجدیدنظر شده مجاز خواهد بود. هيچ معامله ای با حد نوسان بيشتراز 

 نخواهد بود.

DPL طه باشد.در نخستين روز راه اندازی هر قرارداد جدید باید بر اساس ضوابط مربو 
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 های موقعيتمحدودیت

که بزرگتر  های باز بازار برای همه قراردادها هر کدامموقعيت %15یا  تن 24000اعضا:

 باشد.

 تن  2400مشتری: 

ریان، های فوق برای پوشش دهندگان ریسک اعمال نخواهد شد. برای این مشتمحدودیت

 گيری خواهد کرد. بورس، مورد به مورد تصمي 

 برای قراردادهای با سررسيد نزدیک :

خواهد شد.  شوند اعمالاولين روز ماهی که قرارداد درآن منقضی می های زیر ازمحدودیت

 وند . ها از روز کاری بعد از آن آغاز می شاگر اولين روز تعطيل باشد، محدودیت

م بزرگتر ، هرکدامشتریان در آن کاالدرصد کل موقعيت های باز  25یا  تن 6000اعضا : 

 باشد.

 تن 600مشتریان : 

 

 

 

 مشخصات تحویل

 شوند.به محض انقضا قراردادها تمامی موقعيت های باز منجر به تحویل اجباری می

تناظر مدر طول دوره تحویل، اگر هرگونه تحویلی توسط فروشنده صورت گيرد، خریدار 

روز از مرکز  T+2دارای موقعيت باز،  با این فروشنده تطبيق داده شده و ملزم به تحویل تا 

 باشد. تحویل فروشنده می

 .ودبساختار جریمه برای عدم تحویل و عمل به تعهدات طبق قوانين مربوطه خواهد 

 

 تاریخ سررسيد)انقضا(

 تاریخ انقضای قرارداد:

رسيد ضرورتاً گاه تاریخ سرام ماه تحویل، اگر تعطيل، شنبه و یا یکشنبه بود، آن 20روز 

 غير از شنبه باشد .باید نزدیکترین روز معامالتی بورس،  به

ین پرداخت تسویه نهایی قرارداد، با یک سيست   تناوبی پرداخت و برداشت که شامل آخر

 یا برداشتی که منجر به تسویه شود خواهد بود.

 ام ماه تحویل. اگر روز کاری نباشد، یا شنبه یا یکشنبه بود،  20روز
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 دوره تحویل

 T-تاریخ تحویل 

شود. اگر شود، شروع میقرارداد درآن منقضی میام هر ماهی که  11دوره تحویل از روز 

آن آغاز  پس از کاریتعطيل باشد، دوره تحویل از روزروز شنبه، یکشنبه یا ام  11روز 

 شود. می

 پرداخت و برداشت :

گر این  روز انجام خواهد شد. ا T+2باشد، پرداخت و برداشت تا  Tاگر تاریخ تحویل 

T+2 رایه ایا تعطيلی بانک های تسویه یا هریک از  روز تعطيل، شنبه و یا یکشنبه

د دهندگان خدمات مالی  باشد، پرداخت و برداشت در روز کاری  بعد صورت خواه

 گرفت .

 

کسر به  درصد با محاسبه 1.5درصد قابل قبول است مازاد آن تا  1مواد خارجی مبنای  کيفيت مجاز

 شرح ذیل:

 1:2 کسر با درصد 1.5 تا درصد 1 از بيش 

 قبول قابل غير درصد 1.5 از بيش 

رصد قابل د 2با مبنای  های شپشه، خشک شده و نارسرنگ، دانههای آسيب دیده، بیدانه

 درصد با محاسبه کسر به شرح ذیل: 4.5قبول است و مازاد آت تا 

 1:1 کسر با درصد 4.5 تا درصد 2 از بيش 

 قبول غيرقابل درصد 4.5 از بيش 

سبه کسر به درصد با محا 9.5قابل قبول است و مازداد بر آن تادرصد  8رطوبت بر مبنای 

 شرح ذیل:

 1:1 کسر با درصد 9 تا درصد 8 باالی 

 1:2 کشر با درصد 9.5 تا درصد 9 باالی 
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 قبول غيرقابل درصد 9.5 از بيش 

سط فروشندگان های باز توتسویه و پایاپای قراردادها با آغاز دوره تحویل اجباری موقعيت خاتمه قرارداد

رس آغاز و تطبيق خریدار متناظر با آن ، طبق فرآیند وضع شده توسط بو T+2در زمان 

 .شودمی

 شوند.به محض انقضا قراردادها تمامی موقعيت های باز منجر به تحویل اجباری می

 %4 حداقل وجه تضمين اوليه

رصدی قيمت/ نوسانات فزاینده قيمت، مارجين اضافی/خاص با ددر موارد تحرکات یکسویه  وجه تضمين ویژه )خاص(

د یا متفاوت از آنچه که توسط قانونفذار/بورس تعيين شده است، ممکن است بر طرف خری

 فروش یا هر دو با توجه به همه موقعيت های باز وضع گردد. کاهش/حذف وجه تضمين

 خاص با صالحدید قانونفذار/بورس انجام می شود.

شود. روز معامالتی گذشته استخراج می 3(  از ميانفين ساده قيمت نقدی FSPاین قيمت) 6تسویه نهاییقيمت 

E0   ،)روز انقضا(E-1  وE-2 در صورتيکه قيمت نقدی یکی از .E-1  وE-2  موجود

ز آن دو ابرای استخراج ميانفين استفاده خواهد شد. اگر هيچ یک  E-3نباشد، قيمت نقدی  

-Eنها نيز موجود نبود، ت E-3شود.  اگر استخراج می E-3 و E-0موجود نباشد، ميانفين 

  . عنوان قيمت تسویه نهایی مورد نظر خواهد بودبه  0

 www.ncdex.comمنبع : 

 

 امالت زیره در ایرانمع 2-5

از  های خاصاین محصول به دليل برخی ویژگی زیره، بازار سنتی نسبتاً فعالی در استان خراسان ایران دارد.

گران در استان خراسان قرارگرفته ، مورد توجه گروهی از معاملهجمله نوسانات قيمتی قابل توجه در بازار نقد

هایی در معامالت بر روی این محصول شده است. اگرمه منشا این نوآوری ها و زمان و باعم ایجاد نوآوری

                                                 
6 Final Settlement Price 

http://www.ncdex.com/
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ها  به درستی معلوم نيست ولی سابقه انجام برخی از این معامالت طبق اظهارات فعاالن باسابقه دقيق اجرای آن

 .گرددسال قبل باز می 30 حدود به ،بازار

ورت گواهی سپرده در بورس کاالی ایران نيز در اوایل تيرماه عالوه بر بازار سنتی، معامالت زیره سبز به ص

راه اندازی شده است. در شروع این معامالت تنها نماد معامالتی انبار کيميابذر تربت حيدریه راه اندازی  1398

انبار دانش واقع در خراسان رضوی شهر مشهد نيز پذیرش شده پس از آن همچنين . و مورد معامله قرار گرفت

 زی شد. اعامالت آن راه اندو م

در ادامه بازار سنتی زیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس بازار گواهی سپرده زیره سبز نيز به صورت 

 مختصر توضيح داده خواهد شد. 

 بازار سنتی زیره سبز 1-2-5 

 ارکان بازار

کنندگان و صادرکنندگان، مصرف داران،شامل کشاورزان)توليدکنندگان(، کارخانهر، فعاالن اصلی این بازا

 رسند.نفر می 100به حدود  در برخی سالهای رونق کهباشند سفته بازان می

گذشته از طرف برخی از فعاالن اصلی این بازار مکان مشخصی برای معامالت زیره در نظر گرفته  هایسال در

در همه سالها فعال نيست و بستفی  ولی این بازار فعاالن به بورس زیره معروف است شده است که در اصطالح

به ميزان توليد و رونق بازار زیره دارد، بطوریکه در برخی از سالها در بورس مذکور هيچ فعاليتی صورت 

معامالت . تمام انواع معامالت بر روی زیره به صورت حراج حضوری صورت می گيرد در این مکانگيرد. نمی

  ها انجام گيرد.گزاران آنرين کاگران و یا بممکن است بين خود معامله

هر معامله صورت گرفته را در دفاتر خود و معروفند  ،کارگزاران: در اصطالح فعاالن بازار به کميسيون بفير

 کنند.ثبت می

که در آن معامالت اند افزاری برای خود کردهاقدام به طراحی نرم ،این کميسيون بفيرها پيشينهای الدر س

 نه، حج  معامالت و... قابل دسترسی است. ظروزانه، قيمت م

 این بازارانواع قراردادهای مورد معامله در 
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رسيد تمام ای که درمورد سررسيد قراردادها مورد توجه می باشد، این است که به جز معامالت نقد سرنکته

 یعنی اول هر ماه شمسی سررسيد قراردادهای آن ماه است. باشد. می روزه 30 معموالقراردادها 

 قرارداد نقد  -1

رار قتن است می تواند مورد معامله  5مالت مقداری مشخص محصول که ضریب صحيحی از عدد ادر این مع

 گيرد و طرف فروشنده باید در این بين قبض انبار را به خریدار تحویل دهد.

 قرارداد سلف -2

 رت معامله می شود.این قرارداد به دو صو 

ر تمام پول تمام پول: حالت استاندارد و معمولی معامالت سلف یا پيش خرید را دارد، که خریدا 1-2

معينی محصول  معامله را نقداً پرداخت می کند و فروشنده متعهد می شود درتاریخی در آینده در انبار

 را تحویل دهد.

در  و مابقی در سررسيد وشود نيمه پول: بخشی از پول به صورت پيش دریافت، دریافت می  2-2

 هنفام تحویل محصول دریافت می گردد.

 قطعی رأسی ) رأسی( -3

کنند که مقداری یمی باشد. یعنی خریدار و فروشنده تعهد م های آتیپيماناین معامالت دقيقاً معادل معامالت  

 شود معامله کنند.رسيد یک ماه دیفر به قيمتی که در تاریخ انعقاد قرارداد تعيين میمشخصی زیره را در سر

ار تقریباً به صورت البته این قرارداد را تا حدی می توان یک قرارداد آتی نيز ناميد زیرا معامالت در این باز

ورت می گيرد صامله ای که تن زیره سبز است و اصوالً حج  هر مع 5استاندارد است ودارایی پایه هر قرارداد 

 تن است.   10تن یا  5مضرب صحيحی از عدد 

 بیمه )کاله( -4
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)خریدار قرارداد( در مقابل پرداخت  یک طرف داداست. در این قرار 7اختيار فروش اروپاییقرارداد معادل 

است(. حق فروش مقداری مشخص زیره با قيمت معين  را در سررسيد پریميوم  )که معادل همان مقداری پول

 ( خواهد داشت. اختياریک ماه بعد به طرف مقابل ) فروشنده 

 شرطی) باالبود( -5

)خریدار قرارداد( در مقابل پرداخت  یک طرف داداست. در این قرار  8اختيار خرید آمریکایی قراردادمعادل  

حق خرید مقداری مشخص زیره با قيمت معين را تا سررسيد  ،است( 9 يومپریم )که معادل همان مقداری پول

 طرف مقابل ) فروشنده قرارداد( خواهد داشت. ازیک ماه بعد 

 )بیمه روز(  معکوس -6

)خریدار قرارداد( در مقابل پرداخت  یک طرف داداست. در این قرار  10آمریکایی فروشاختيار  قراردادمعادل 

مقداری مشخص زیره با قيمت معين را تا سررسيد  فروشحق  ،است(پریميوم  ان)که معادل هم مقداری پول

 به طرف مقابل )فروشنده قرارداد( خواهد داشت. معين

 قطعی -7

است که عالوه بر اینکه در سررسيد هر دو طرف تعهد به اجرای قرارداد دارند،  11پيمان آتی شبيه یک قرارداد

است(، اختيار دارد که  در هر زمان تا پریميوم  )که معادل همان طرف خرید در مقابل پرداخت مقداری پول

و یک قرارداد اختيار خرید آمریکایی فوروارد  داد را اعمال کند. در واقع ترکيب یک قراردادارسررسيد قر

پریميوم  طبيعتاً در شرایط مساوی در سایر فاکتورها مقدار داد قطعی رأسی و شرطی( است.ر)یا ترکيب یک قرا

اختی در این قرارداد کمتر از قرارداد شرطی است زیرا کسی که اختيار خرید تا سررسيد دارد در سررسيد پرد

 متعهد به اعمال است.

                                                 
7European put option -  
8American call option -  

9premium -  
10American put option -  

11 forward -  
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نکته: درحال حاضر پرداخت قيمت اختيار یا هر عنوانی با این مفهوم )پریميوم( به صورت نقدی صورت نمی 

 گيرد بلکه پرداخت آن در سررسيد صورت می گيرد.  

 تراتژی های ترکیبی معامالتیاس

 سرباال -1

در این استراتژی فرد معامله گر انتظار افزایش قيمت را در آینده دارد. لذا اقدام به خرید یک قرارداد قطعی به  

 همراه یک قرارداد شرطی با قيمت معين بيشتر از قيمت بازار می کند.

 سرپایین -2

گر انتظار کاهش قيمتی را در آینده دارد. لذا اقدام به فروش یک قرارداد قطعی به در این استراتژی فرد معامله 

 کند.همراه مند قرارداد بيمه با قيمت معين کمتر از قيمت بازار می

 

 دوسر -3

داند که این نوسان مثبت است یا قيمتی را دارد ولی دقيقاً نمیگر انتظار نوسان در این نوع استراتژی معامله 

کند. این استراتژی در واقع منفی لذا اقدام به اتخاذ یک استراتژی دو سر با یک سرباال و یک سر پایين می

 باشد.ترکيبی از قرارداد بيمه و شرطی می

ی در واقع ترکيبی از مند قرارداد است و معموالً به صورت یک قرارداد ترکيبی که طرف این نوع استراتژ 

گيرد. به همين دليل قيمت این قرارداد )پریميوم( یک عدد واحد است که مقابل آن یک نفر است انجام می

 البته تقریباً به صورت جمع پریميوم دو قرارداد شرطی و بيمه است.

رداد را جداگانه به اجرا گذاشت، مثالً اگر قيمت باال رفت یکی از قراردادها را اعمال می توان دو قراولی می   

کني  و اگر قيمت پس از آن مجدداً کاهش یافت قرارداد دیفری را اجرا می کني ، و یا اینکه اگر نوسان 

 قيمت در یک جهت بود قطعاً یکی از قراردادها اجرا می شوند.  

ارداد برای قرارداد بيمه و شرطی برابر و در واقع یک قيمت است. این قيمت بر خالف قيمت اعمال در این قر

های اعمال تعيين قيمت اعمال در قرارداد های شرطی و بيمه ) به صورت جداگانه( الزم نيست حتماً در قيمت

، 29000، 28000 تواند باشد. بر فرض اگر قيمت اعمال در قراردادهای شرطی و بيمهشده باشد و هر قيمتی می

 باشد.   2982تواند عدد باشد قيمت اعمال برای قرارداد دوسر می 31000، 30000
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 سه سر -4

داند که این نوسان مثبت است یا منفی گر انتظار نوسان قيمتی را دارد و دقيقاً نمیدر این نوع استراتژی معامله

تراتژی سه سر مثالً با یک سرباال و دو سر پایين ولی احتمال یکی را بيشتر می داند، لذا اقدام به اتخاذ یک اس

 باشد. کند. این استراتژی در واقع ترکيبی از قرارداد بيمه و شرطی میو یا دو سر باال و یک سر پایين می

در معامالت سه سر هر مه قدر طرف مقابل معامله قيمت اعمال را باالتر ببرد تعداد قراردادهای بيمه بيشتر از 

 بود. زیرا بيمه بيشتر در سود است.  شرطی خواهد

باشد در این صورت سه سر شامل دو قرارداد  31200باشد و قيمت اعمال  30500بر فرض اگر قيمت نقدی 

باشد سه سر شامل دو قرارداد شرطی و یک  29730بيمه و یک قرارداد شرطی خواهد بود و اگر قيمت اعمال 

 قرارداد بيمه خواهد بود.

 اهی سپرده زیره سبز بورس کاالی ایرانبازار گو 5-2-2

برای اولين  1398همانطور که بيان شد بازار گواهی سپرده زیره سبز در بورس کاالی ایران در اوایل تير ماه 

کيميابذر تربت حيدریه است تعریف بار راه اندازی شد و در شروع تنها یک نماد معامالتی که مربوب به انبار 

ازار قرار گرفت. در ادامه نيز انبار دانش واقع خراسان رضوی نيز در بورس کاالی ایران و مورد معامله فعاالن ب

 پذیرش شد و نماد معامالتی مربوب به آن تعریف و معامالت آن راه اندازی شد. 

تن است.  300و برای انبار دانش نيز تن  200انبار کيميابذر تربت حيدریه در حال حاضر  پذیرش شده ظرفيت

ظرفيت فعلی انبارهای موجود و افزایش استقبال از معامالت گواهی سپرده این محصول بطور قطع  در صورت

 انبارهای پذیرش شده افزایش خواهد یافت.  نيز تعداد 

با توجه به اینکه معامالت گواهی سپرده زیره سبز به تازگی راه اندازی شده است، و در زمان تدوین این 

گزارش تنها مند روز از شروع معامالت آن گذشته است هنوز آمار معامالتی و قيمتی در قالب نمودار از این 

تن زیره سبز با ميانفين قيمت حدود  10روز ابتدایی معامالت آن بيش از 12بازار قابل ارائه نيست. صرفا در 

 هزار ریال مورد داد و ستد قرارگرفته است.  413
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و همچنين  با توجه به ایجاد فرصتهای آربيتراژی ،پيش بينی می شود با راه اندازی قراردادهای آتی زیره سبز

س کاالی ایران تکميل شدن بخشی دیفر از زنجيره ابزارهای معامالتی نوین این محصول ارزشمند در بور

  .استقبال از بازار گواهی سپرده زیره افزایش یابد

 ابزارهای حضور دولت در فرآیند معامالت زیره  5-3

سال   9093010و  9093020فروشی زیره سبز کوبيده طبق شماره تعرفه فروشی و عمدهنرخ تعرفه واردات خرده

ثابت می باشد. البته با درصد  50، 9093090ره شمادرصد و برای سایر انواع زیره سبز طبق تعرفه  65، 1397

باشد و نه واردکننده، لذا تعرفه واردات کاال اثر مندانی بر توجه به اینکه کشور ما عمدتاً صادر کننده زیره می

 نوسانات قيمت این محصول نخواهد داشت. 

 . تحلیل عوامل موثر بر قیمت زیره 6

 تقاضای زیره بر موثر عوامل 6-1

 های صادراتی میزان تقاضای خارجی و قیمت .1

. علت این امر های صادراتی استمحصول تابعی از ميزان تقاضای خارجی و قيمتاین تقاضای  قيمت و

در  محصوالتی است که ایران زیره سبز از جمله .شودتقریبا تمامی محصول توليدی صادر میآن است که 

 %4در برخی از سالها  به طوری که از توليد و صادرات جهانی آن را دارد. قابل توجهیسه   برخی از سالها

 .توليد جهانی این محصول متعلق به ایران است از

 

 میزان نیاز دیگر صنایع به زیره .2

سموم  های کشاورزی، کودهای شيميایی وهای مورد استفاده خود مانند ماشينسو برخی از نهاده از یک زیره، 

کند صنعتی تقاضا ایجاد می کند و بدین ترتيب برای برخی از توليداتبخش صنعت تأمين می دفع آفات را از

 .کندهای مختلف صنایع را تامين مینياز رشته ای موردو از سوی دیفر بسياری از مواد خام و مواد واسطه

 

 تقاضای روزافزون برای داروها و مواد بهداشتی و آرایشی با منشا طبیعی .3
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اهميت و جذابيت گياهان دارویی  .یابدوکار این گياهان روز به روز به دليل این مورد، افزایش میکشتاهميت 

امروزه از  جا گذاشته شد،با اثرات بد و ناگواری که از داروهای شيميایی بهاگر مه در گذشته وجود داشته اما 

باشد که در ایران و در جهان از دارویی میترین گياهان از مه . زیره نيز باشنداهميت خاصی بر خوردار می

 باشد.اهميت خاصی برخوردار می

 زیره  عرضه بر موثر عوامل 6-2

 و بیمه های کشاورزی یارانه ها .1

آن به عوامل و شرایط جوی و محيطی، علت اتکای زیاد به طبيعت و وابستفی  به کشاورزی فعاليت در بخش

با خسارات ناشی از بروز حوادث  کنندگان این بخش هموارهتوليد .شودبا ریسک محسوب می فعاليتی همراه

در معرض خطرات جدی قرار دارد، به طوری  و زندگی اقتصادی آنها هستند قهری و بالیای طبيعی روبه رو

 بيمه محصوالت باشند.های مختلف ه نفران بازپرداخت هزینههموار شود کشاورزانکه این امر موجب می

های های مدیریتی و استراتژیبرنامه کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترینبه کشاورزان کمک می کشاورزی

 کشاورزی در بخش ایجاد امنيت توليد و سرمایه گذاریوالت موجب، . اهميت بيمه محصپایدار را به کار ببرند

 شود.می

 قیمت زمین برای کشت زیره و دسترسی به آب  .2

 آبياری .شود دسترسی به موقع به آب الزم است آبياری زمين باید زیره، مدتی قبل از کاشتبا توجه به اینکه 

دارد. آبياری زیاد نه  دهی و تشکيل ميوه، به حداقل آبياری نيازهنفام گل زیره در باید با دقت انجام گيرد.

. هرمه قيمت کندمهيا میبيماریهای قارمی  بلکه شرایط را برای ابتالء به ،تنها سبب کاهش عملکرد می شود

توسط بذر و مستقيماً در زمين اصلی صورت  زیره سبز کشتشود باال باشد )ر آن کشت میزمينی که زیره د

 قيمت زیره به تبع آن باال خواهد بود. (،می گيرد

 انواع کودهای حیوانی برای رشد زیره  .3

 ارتفاع کمی دارد و زیره سبز مون )و عامل ضروری برای رشد زیره  فراوانی کودهای حيوانی به عنوان نهاده

غلبه کند و جذب آب و کسب نور  زیره سبز تنها می تواند برنه شود، های هرز دادهاگر امکان رویش به علف

http://www.mazraehdaran.com/
http://www.mazraehdaran.com/
http://www.mazraehdaran.com/
http://www.mazraehdaran.com/
http://www.mazraehdaran.com/
http://www.mazraehdaran.com/
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 های قارمیبيماری، یکی از ها نيز می شونداشکال سازند، بلکه سبب انتشار و گسترش آفتها و بيماری را دمار

کش های سولفوره و تابل به مقدار یک  است که برای مبارزه با آن باید از قارچ سفيدک سطحی، زیره سبز

(، در قيمت  کرد ليتر در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده 0.5در هکتار یا از کاراتان به مقدار  کيلوگرم

 ی آن موثر است.این محصول و در نتيجه عرضه

 . فعاالن بازار قراردادهای آتی زیره در بورس کاال7

ار یک قرارداد آتی از یک طرف باعم کاهش انحصار در آن بازار وجود فعاالن احتمالی زیاد در باز

دهد. و از طرف دیفر نقدشوندگی یک قرارداد را افزایش می کندمیهای آزاد کمک شود که به تعيين قيمتمی

در مورد فعاالن بازار باید گفت که اگرمه فلسفه اصلی ایجاد یک قرارداد آتی، باید تأمين نيازهای 

بازها و آربيتراژگرها در یک بازار برای حفظ نقد ن ریسک یک محصول باشد، اما وجود سفتهدهندگاپوشش

 شوندگی بازار اجتناب ناپذیر است. 

 پوشش دهندگان ریسک 7-1

فعاالنی که به قصد  زیره، پوشش ریسک قيمتی این کاالست. هدف اصلی فعاالن بازار از ورود به معامالت آتی

 ار می شوند را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد. پوشش ریسک وارد این باز

  فعاالن طرف عرضه

فعاالنی که ه  اکنون در بخش توليد و کشاورزی زیره سبز فعاليت می کنند از آمادگی برای ورود به این 

کار هستند. با گونه که در حال حاضر نيز قسمتی از فعاالن این بازار کشاورزان زیرهبازار برخوردارند. همان

ی فوق الذکر شده است، این گروه ها هایی که با نمایندگان هریک از گروه هاتوجه به مذاکرات و مصاحبه

تمایل به حضور در بازار قراردادهای آتی زیره را دارند، لذا می توانند فعاالن احتمالی طرف عرضه قراردادهای 

 آتی زیره باشند. 

 فعاالن طرف تقاضا
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جی زیره در طرف تقاضا نيز عمدتاً صادرکنندگان این محصول قرار دارند که فعاليت بازرگانی و تجارت خار

 دهند. را انجام می

 گذاران سرمایه  7-2

فعاالن دیفری نيز در بازار معامالت زیره وجود دارند که می توانند به قصد سفته بازی وارد بازار معامالت 

های موجود در بازار سنتی کنونی قرارداد آتی زیره شوند، این افراد را می توان درقالب اشخاصی مون واسطه

های بازی بر روی این قرارداد ها را دارند و به دنبال کسب فرصتکه به هر دليلی قصد سفته و سایر افرادی

توانند از پذیری باالیی برخوردار هستند عنوان کرد که میگذاری بوده و در عين حال از توان ریسکسرمایه

 مزایای حضور در این بازار بهره مند شوند. 

ها های مختلف از جمله توليدکنندگان و واسطهن بازار جلساتی با گروههای ذکر شده به ایبرای جذب گروه 

هایی مطرح شده است. درعين حال به در مورد مکانيس  معامالت آتی و مزایای آن برای این گروه ها بحم

باشد، کما اینکه در بيشتر بورس های آشنایی بيشتری میرسد در این زمينه نياز به جلسات  و همایشنظر می

های قراردادهای مشتقه نيز قبل از راه اندازی یک قرارداد آتی با فعاالن احتمالی بر روی معامالت آن قرارداد 

 جلسات و همایش های متعددی برگزار می گردد. 

 . قرارداد آتی زیره در شرکت بورس کاالی ایران 8

در بورس کاالی ایران  توسببط هيئت پذیرش 1392شببهریور ماه  تاریخ در سبببز زیره آتی قراردادهای

 بازار این از فعاالن استقبال  عدم دليل به .شد  اندازی راه 93 سال  اردیبهشت  معامالت این قرارداد از  و پذیرش

سيد    7 مجموع در دوره مذکور در .شد  متوقف معامالت 94 ماه شهریور  در سيد    دو و 93 سال  در سرر  سرر

سيد از زمان راه اندازی     در نمودار زیر حج  .شد  اندازی راه 94 سال  برای سرر کل معامالت به تفکيک هر 

 نماد معامالتی آن سررسيد تا آخرین روز معامالتی آن را نشان می دهد.

 . حج  معامالت به تفکيک سررسيد قرارداد آتی زیره سبز1نمودار 
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حج  معامالت بوده  با توجه به دادهای نمودار فوق در برخی از سررسيدها تعداد روزهای معامالتی بيشتر از

است که به معنی این است که در برخی روزها هيچ معامله ای در نماد مربوطه انجام نشده است. در مجموع در 

گرفته است بطوریکه  قرار ستد  و داد مورد ميليارد ریال 41.55قرارداد به ارزش  525 تمامی نمادهای معامالتی

 آتی قرارداد این بازار  فعاالن  تعداد  کل  اد بوده اسببت. درقرارد 17بيشببترین حج  معامله در طول یک روز    

 .است بوده نفر 50 از کمتر

همانطور که مشاهده می شود معامالت قراردادهای آتی زیره سبز با استقبال بسيار ک  فعاالن بازار مشتقه 

آن متوقف شد و با  روبرو شد. بطوریکه حدود یکسال بعد از راه اندازی اولين قرارداد آتی زیره سبز معامالت

 سررسيد جدیدی برای این قرارداد آتی فعال نشد. 1394سررسيد شدن قرارداد آتی سررسيد شهریور ماه 

سی علل      در این بخش  سپس به برر شود و  شاخص های موفقيت یک قرارداد آتی ارائه می  ابتدا مهمترین 

یت با توجه به تجربه قراردادهای آتی عدم موفقيت قرارداد آتی زیره سبببز در گذشببته می پردازی  و در نها 

شد راهکارهایی جهت        شتقه مواجه  ستقبال مشمفير فعاالن بازار م سال جاری راه اندازی و با ا زعفران که در 

صات قرارداد برای        شخ شود. در پایان نيز م سبز ارائه می  راه اندازی مجدد و موفقيت َآميز قرارداد آتی زیره 

 شنهاد می گردد. قراردادهای آتی زیره سبز پي
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 های موفقیت یک قرارداد آتیشاخص 8-1

ست.     ساده  سی، تداوم معامالت آن قرارداد ا ترین معيار برای موفقيت یک قرارداد آتی از دیدگاه هر بور

رشببد مسببتمر حج  معامالت و وجود فعاالن قابل توحه در بازار یک قرارداد، تداوم معامالت آن را در پی            

مالت ساالنه و طول عمر یک قرارداد به نوع قرارداد و دارایی پایه آن بستفی دارد. به   خواهد داشت. حج  معا 

های مختلف، موجب شده است   طور کلی هزینه بر بودن طراحی و راه اندازی قراردادهای آتی جدید در بورس

سترده  ضه محققان تحقيقات گ سط     ای را در زمينه عوامل یا دالیل موفقيت قراردادهای آتی جدید عر شده تو

شاخص بورس سته می  های مختلف انجام دهند.  شرایط  های مورد بررسی را در دو توان جای داد: اول اینکه مه 

ست و دوم اینکه مه     ضعيت بازار آن دارایی برای موفقيت قراردادهای آتی الزم ا ذاتی برای دارایی پایه و و

داد موفقيت آميز باشببد. ابتدا شببرایط و مواردی باید در طراحی مشببخصببات قرارداد رعایت شببوند تا قرار 

سبز تمامی این       سی قرارخواهد گرفت و در مورد زیره  ضعيت بازار آن مورد برر ویژگيهای دارایی پایه و و

موارد مورد بررسببی قرار خواهد گرفت و در بخش های بعدی عوامل موثر در طراحی مشببخصببات قرارداد  

 بازبينی قرار خواهد گرفت. بررسی و در خصوص قرارداد آتی زیره سبز مورد

 شرایط دارایی پایه و وضعیت بازار آن 8-1-1

در خصببوص شببرایط دارایی پایه و وضببعيت بازار آن مهمترین شبباخص ها برای راه اندازی موفق یک  

 قراردادهای آتی را می توان به موارد زیر خالصه کرد:

 کشور در آن فراوان معامالت و قوی نقد بازار  .1

 قيمتی ناشی از عوامل مختلف از جمله نرخ ارز و قيمت های جهانی آن کاال وجود نوسان .2

 رقابتی بازار در قيمت تعيين  .3

  آن کاال بازار در متعدد فعاالن وجود  .4

 آن از مردم عامه مناسب سرمایه گذاران و فه  و پایه دارایی فراوانی   .5

 آن قيمت خصوص در مناسب رسانی اطالع .6

 

وجود تمامی عوامل بيان شده فوق منجر به موفقيت یک قرارداد آتی خواهد شد و نبود حتی یکی از موارد 

شاورزی گندم را در        شود. به عنوان مثال کاالی ک شده می تواند باعم عدم موفقيت یک قرارداد آتی  شاره  ا
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صورت  ستوری و توسط دولت    نظر بفيرید هرمند که اغلب ویژگيهای فوق را دارد ولی مون قيمت آن به  د

صورت نمی     شف نرخی  شود و از طریق بازار رقابتی ک گيرد راه اندازی قرارداد آتی روی این کاال تعيين می 

با احتمال بسببيار کمی موفق خواهد بود. بنابراین نبود هر یک از موارد فوق می تواند منجر به عدم موفقيت            

موفقيت آميز یک قرارداد آتی بررسی تمامی ویژگيهای فوق   یک قرارداد آتی شود. بنابراین برای راه اندازی 

 در خصوص آن کاال ضروری است. 

 

 کشور در آن فراوان معامالت و قوی نقد بازار

شود و عمده توليدکنندگان این         صادر می  شور  سبز توليدی ک با توجه به این که بخش عمده ای از زیره 

سان        ستان خرا ستند، در ا شاورزان خرد ه صول ک ستان توليد می     مح شور در آن ا سبز ک که بخش عمده زیره 

شببود، بازارهای سببنتی قوی و کارایی برای خرید و فروش این محصببول وجود دارد که ابزارهای معامالتی  

اگرمه منشببا این نوآوری ها و زمان دقيق متنوعی در آن توسببط فعاالن بازار مورد دادوسببتد قرار می گيرد. 

 ،لوم نيست ولی سابقه انجام برخی از این معامالت طبق اظهارات فعاالن باسابقه بازار  ها  به درستی مع اجرای آن

 .گرددسال قبل باز می 40الی  30حداقل به 

در این بازار ابزارهای معامالتی از قبيل معامالت نقدی، قرارداد سببلف، قرارداد آتی و حتی معامالتی به          

 صورت قرارداد اختيار معامله نيز وجود دارد و توسط فعاالن دادوستد می شود. 

از نظر حج  و ارزش معامالت زیره سبببز در کشببور هيچفونه آماری رسببمی وجود ندارد ولی با توجه به 

هزار تن بودن و صادرات بخش عمده ای   15تا  5حج  توليد قابل توجه این محصول که در سالهای اخير بين   

هزار تن در سببال( می توان بيان کرد که اندازه بازار نقدی این محصببول قابل توجه  10هزار تا  2از آن )بين 

 است.  

سبز در بازار داخلی بين     ضر قيمت زیره  ست که طبق پيش هز 500تا  400در حال حا های بينیار ریال ا

هزار تن خواهد بود بنابراین می توان برآورد کرد که ارزش  15صببورت گرفته حج  توليد سببال بعد حدود 

هزار ميليارد ریال خواهد بود. این ميزان برای زعفران، که یکی از  7هزار تا  6کل توليد زیره سبز کشور بين   

ست، به بيش از   اندموفق ترین قراردادهای آتی راه شده در بورس کاالی ایران ا هزار ميليارد ریال می  40ازی 

رسد که به مراتب بيشتر از اندازه بازار زیره سبز است. اما با این وجود باز ه  اندازه بازار زیره سبز قابل توجه 

 است.  
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 قیمتی ناشی از عوامل مختلف از جمله نرخ ارز و قیمت های جهانی آن کاال وجود نوسان

شود بنابراین ه  تغييرات نرخ        صادر می  سبز توليدی کشور  شد بخش عمده ای از زیره  همانطور که بيان 

ارز و ه  تغييرات قيمتهای جهانی این محصببول تاثير زیادی در قيمت زیره سبببز در داخل کشببور دارد. در 

 بسيار قابل توجهی است. برابر شده است که نوسان 5تا کنون قيمت زیره سبز بيش از  92بطوریکه از سال 

سمی قابل اتکا در      الزم به ذکر هيچ آمار قميتی روزانه یا هفتفی یا ماهانه سمی یا غير ر صورت ر ای به 

خصوص زیره سبز وجود ندارد که این موضوع در خصوص راه اندازی قراردادهای آتی این کاالی کشاورزی 

صورت         شد. در هر ست و می تواند یکی از مهمترین مالش های راه اندازی این بازار با سيار حائز اهميت ا ب

مجدد قرارداد آتی زیره سبببز باید برای این موضببوع ماره ای اندیشببيده  برای موفقيت آميز بودن راه اندازی

 شود. 

 و تعیین قیمت به صورت رقابتی آن کاال بازار در متعدد فعاالن وجود

صول            ضه این مح سمت عر شود در  شاورزان خرد توليد می  سط ک سبز تو از آنجایيکه بخش عمده زیره 

نها کشبباورزان این محصببول هسببتند. اما در طرف عرضببه و به فعاالن زیادی وجود دارد که تقریبا تمامی آ

خصوص بازار صادراتی آن تقریبا به صورت انحصار مندجانبه است بطوریکه مند صادر کننده بزرگ بخش        

عمده ای از این محصببول را به خارج از کشببور و بازارهای هدف صببادر می کنند. اما با این وجود باز ه   

 بازار این محصول به خصوص در زمينه مصارف داخلی آن قابل توجه هستند.  متقاضيان خرد یا متوسط در

این موضوع در خصوص بازار زعفران بسيار متفاوت است زیرا زعفران به دليل ارزندگی بسيار باالی آن،      

رود، تعداد زیادی صببادر کننده اع  از خرد و کالن دارد و که به عنوان گرانترین ادویه جهان به شببمار می  

عداد فعاالن بخش تقاضای این محصول به مراتب بيشتر از زیره سبز است. همين موضوع خود یکی از دالیل       ت

 موفقيت آميز بودن معامالت آتی زعفران تا این حد بوده است. 

شمول قيمت      ستقي  نرخ ارز و قيمت های جهانی آن و از آنجایيکه م سبز نيز با توجه تاثير م قيمت زیره 

ست تقریبا با سازوکار عرضه و تقاضا تعيين می شود که به دليل وجود فعاالن قابل توجه در      گذاری دولتی ني

 آن قيمت های کشف شده منصفانه است. 

 آن از مردم عامه مناسب سرمایه گذاران و فهم و پایه دارایی فراوانی

سرمایه به       شناخت فعاالن بازار  سبز عدم  یکی از مهمترین مالش های راه اندازی قراردادهای آتی زیره 

سبز بازاری به بزرگی        ست. هرمند زیره  سبز ا هزار ميليارد  7تا  6خصوص فعاالن بازار مشتقه بورس کاال از 
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ر گذشببته که یکی از مهمترین دالیل ریالی دارد و با توجه به تجربه ناموفق راه اندازی قراردادهای آتی آن د

آن نا آشببنایی فعاالن بازار مشببتقه بورس کاالی ایران با زیره سبببز بود، خاص و محدود بودن مصببارف این 

شکل گيری بازار آتی این       سرمایه گذاران از آن  عامل مهمی در عدم  شناخت پایين عامه مردم و  محصول و 

صول خواهد بود. در این زمينه نيز الزم  ست تدابيری پيش  مح ضوع      ا صوص زعفران این مو شود. در خ بينی 

شده برای        شناخته  صولی کامال  صارف زیاد آن مح کامال برعکس بود زیرا زعفران به دليل لوکس بودن و م

 فعاالن بازار بود.

 آن قیمت خصوص در اقتصاد سطح در مناسب رسانی اطالع

سمی قابل     سمی یا حتی غير ر سفانه هيچفونه مرجع ر سبز وجود      متا شار قيمت زیره  صوص انت اتکا در خ

ست. در      سبز ا ضوع نيز یکی از مهمترین مالش های راه اندازی بازار قراردادهای آتی زیره  ندارد که این مو

تجربه پيشين نيز یکی از مهمترین دالیل عدم استقبال فعاالن از بازار قرادادهای آتی زیره سبز همين نکته بود    

 اعالم قيمت نقدی لحظه ای این محصول کشاورزی وجود نداشت.که هيچ مرجعی برای 

 راهکارهایی جهت راه اندازی قراردادهای آتی زیره سبز 8-1-2

همانطور که در بخش قبلی بيان شببد بازار نقدی زیره سبببز هرمند که از نظر اندازه بازار و رقابتی بودن و 

ن مالش های پيش روی بازار قراردادهای آتی این     تعداد فعاالن آن در سببطح مطلوبی قرار دارد ولی مهمتری   

شتقه بورس کاالی ایران و        سرمایه به ویژه فعاالن بازار م شناخت کافی فعاالن بازار  شاورزی عدم  صول ک مح

ست. در          شد، ا سترس عموم با صورت لحظه ای قيمت این کاال در د شکل بطوریکه ب نبود یک بازار نقدی مت

 ی این موارد ارائه می شود. ادامه این بخش راهکارهایی برا

 راه اندازی معامالت گواهی سپرده زیره سبز

سرمایه گذاران          سترس  شود و در د شف  صورت لحظه ای قيمت در آن ک وجود یک بازار نقدی که به 

ست. از آنجایيکه بازار نقدی خارج از       شرب های راه اندازی قرارداد آتی یک کاال ا شد از مهمترین پيش  با

ویژگی را داشببته باشببد در حال حاضببر وجود ندارد بنابراین الزم اسببت قبل از راه اندازی   بورسببی که این

صوص موفقيت          ضوع در خ شود. این مو سپرده آن راه اندازی  سبز ابتدا بازار گواهی  قراردادهای آتی زیره 

صورت        سپرده ه  به  ست. زیرا وجود بازار گواهی  شته ا سيار پررنفی دا لحظه ای  قراردادهای زعفران نقش ب
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نرخ نقدی کاال در دسترس عموم است و ه  اینکه فرصتهای آربيتراژی و امکان پوشش ریسک نيز از طریق      

 آن جذابيت بيشتری برای فعاالن بازار آتی برای ورود به این بازار ایجاد می کنند. 

راه اندازی بازار با توجه به توضيحات فوق اولين گام جهت موفقيت آميز بودن قراردادهای آتی زیره سبز   

صورت لحظه ای         سبز به  ست. با این کار ه  قيمت نقدی زیره  سپرده آن در بورس کاالی ایران ا گواهی 

سبز به         سنتی زیره  شی از فعاالن بازار  شت و ه  با توجه به تجربه موفقيت آميز زعفران بخ وجود خواهد دا

یفر نيز وجود این بازار ریسک فعاليت در  خصوص کشاورزان را به این بازار جذب خواهد نمود.  از طرف د  

 بازار آتی را برای فعاالن حوزه مشتقه به مراتب کاهش می دهد. 

 های آموزشی گسترده در خصوص زیره سبزارائه مقاالت و برگزاری دوره

پيش از راه اندازی قراردادهای آتی زیره سبز الزم است ر این خصوص اطالع رسانی کافی از طریق ارائه     

مطالب ومقاالت آموزشببی، برگزاری دوره های آموزشببی برای کارگزاران و برگزاری دوره آموزشببی برای 

صرف         سبز توليد و م ستای معرفی زیره  صورت بفيرد. بخش عمده این مطالب باید در را سرمایه  فعاالن بازار

ند صببادارت آن و داخلی و خارجی آن آمار توليد و صببادرات آن، اثر مسببتقي  نرخ ارز بر قيمت آن فرآی 

مواردی از این قبيل. در صورتی که بخشی از فعاالن بازار مشتقه بورس کاالی ایران با این محصول آشنا شوند 

 و تصمي  به ورود به بازار آتی آن بفيرند می توان به موفقيت قراردادهای آتی آن اميدوار بود.

 های راه اندازی دالیل و ضرورت 8-2

سبز  شور بازار کومکی به         هرمند بازار زیره  شاورزی داخل ک صوالت ک سایر بازارهای مح سه با  در مقای

آید و تعداد فعاالن آن مه در سمت عرضه و مه تقاضا کمتر از سایر محصوالت کشاورزی است         حساب می 

ولی به دليل اینکه بخش عمده ای از این محصببول به خارج از کشببور صببادر می شببود، تغييرات نرخ ارز و 

سریع بر قيمت های ریالی این     همچنين  ستقي  و  صادراتی تاثيرگذاری م نرخ های جهانی در بازراهای هدف 

شاورزی از جمله        ضوع که این کاال همانند برخی از محصوالت ک شور دارد. البته این مو صول در داخل ک مح

ساب نمی       ستراتژیک به ح شاورزی ا صول ک شی گندم، ذرت و ... به عنوان یک مح در تعيين  آید و دولت نق

قيمت آن ندارد  بطوریکه قيمت این محصببول بر اسبباس سببازوکار عرضببه و تقاضببا و باتوجه به نرخ ارز و 
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جذاب برای            نرخ کاالی  به عنوان یک  کاال را  بازار تعيين می شببود. همين موضببوع این  های جهانی در 

 نماید. قراردادهای آتی تبدیل می

دادهای آتی زیره سبز که در بخش های قبلی توضيح داده شد تا حد به هر حال اگر مالش موجود در رابطه قرا

ممکن رفع شوند و در این زمينه اطالع رسانی و آموزش فعاالن بازار صورت بفيرد احتمال موفقيت این قرارداد 

 آتی باال خواهد بود.

کشور مانند استان  های خاصی ازمعامالت زیره سبز در بخشدهد که ها نشان میعالوه بر این نتایج بررسی

ای  بازار نقد نسبتاً قوی در کشور دارد این محصول به صورت منطقه خراسان از رونق خوبی برخوردار است.

اند. از طرفی فعاالن اصلی بازار که در آن تعداد مشخصی از فعاالن از خریداران، فروشندگان و واسطه ها فعال

های نوسانات و عوامل موثر بر قيمت آن ازار این محصول، دورهاین محصول آشنایی و فه  مناسبی از ساختار ب

 دارند.

اندازی نفعان به راههای صورت گرفته و با وجود بازار سنتی معامالت این محصول  و تمایل ذیاز طرفی با بررسی

ه سبز وجود توجهی برای معامالت آتی زیررسد که فعاالن احتمالی قابلنظر میقراردادهای آتی این محصول، به

 داشته باشد.

دهند و تقریباً گران زیره در استان خراسان به صورت سنتی معامالت نقدی و مشتقه زیره را انجام میمعامله

های قراردادهای اختيار معامله و آتی در این بازار با پيچيدگی تمام در حال انجام است و این تمامی حالت

  به یک بازار ساختار یافته مشتقات را دارند. گران پتانسيل باالیی برای ورودمعامله

در کنار تمامی نکات فوق موفقيت مشمفير قراردادهای آتی زعفران در سال گذشته و وجود تجربه راه اندازی 

و دالیل موفقيت آن، منجر شده است که بورس کاالی ایران با اطمينان بيشتری اقدام به راه اندازی قرارداد آتی 

یل عدم موفقيت آتی زیره سبز بطور کامل و دال 94-93زیره سبز نماید، زیرا کاستی های موجود در سالهای 

بررسی شده و با توجه به تجربه موفق قراردادهای آتی زعفران پيش بينی می گردد که در راه اندازی مجدد 

 قرارداد آتی زیره سبز احتمال موفقيت آن به شدت افزایش یابد. 
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 عوامل موثر در طراحی مشخصات قرارداد 8-3 

شرایط دارایی پای  سزایی دارند،    عالوه بر  ضعيت بازار آن که در موفقيت یک قرارداد آتی نقش به  ه و و

مفونفی تعيين مشببخصببات یک قرارداد آتی نيز به همان ميزان در موفقيت قرارداد آتی تاثيرگذار اسببت.  

مهمترین موارد در طراحی مشببخصببات یک قرارداد که نقش قابل توجهی در موفقيت آن قرارداد خواهند         

 ورت زیر می توان بيان کرد:داشت را به ص

 استاندارد تحویل دارایی پایه .1

 اندازه قرارداد .2

 وجه تضمين اوليه .3

 فرآیند تحویل .4

 حداقل تغيير قيمت .5

ست ولی موارد فوق از مهمترین بندهای یک         شامل موارد دیفری نيز ه صات قرارداد آتی  شخ هرمند م

شتری در موفقيت یک قرارداد آتی دارند. در ادامه به        ساب می آیند که تاثير بي صات قرارداد آتی به ح شخ م

 بررسی این موارد در خصوص قرارداد آتی زیره سبز پرداخته می شود. 

 پایه دارایی لتحوی استاندارد

 موسسه   14 شماره  استاندارد  به توجه با پایه در مشخصات قرارداد پيشين زیره سبز استاندارد تحویل دارایی     

بود که این اسببتاندارد با بررسببی بازار سببنتی این  گردیده تعيين اسببتاندارد این 1 درجه زیره اسببتاندارد ملی

شده بود   شخصات قرارداد آتی جدید نيز    محصول و همفکری با فعاالن این حوزه تعيين  ستاندارد در م . همين ا

ستفاده  ست.    ا ستاندارد تحویل این است که با       شده ا ستاندارد دارایی پایه و ا نکته اصلی در خصوص تعیین ا

ستاندارد   شد        ا سان با سبز یک سپرده زیره  سبز این نکته    گواهی  صوص قراردادهای آتی زیره  که در در خ

  د ارائه شده دقيقا منطبق بر استاندارد گواهی سپرده زیره سبز است.رعایت شده است و استاندار

 اندازه قرارداد

در مشخصات پيشين قرارداد آتی زره سبز اندازه قرارداد معادل یک تن یا هزار کيليوگرم تعيين شده بود.      

سبز ارزش قرارداد حدود   8این ميزان در آن دوره با توجه به قيمت حدود  هزار تومان به ازای هر کيلو زیره 
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سه با ارزش قراردادهای آتی سکه    8 ميليون تومان( تقریبا  10طال )حدود  ميليون تومان بوده است که در مقای

هزار تومان به ازای  40به یک ميزان بوده است. اما در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ زیره سبز به حدود    

ميليون  1.3گرم که ارزش آن حدود  100هر کيلوگرم و در مقایسببه با اندازه قرارداد آتی زعفران نفين که  

ست اندا    شود، الزم ا سبز نيز به مراتب کمت تومان می  شنهاد     1ر از زه قرارداد آتی زیره  شود. پي تن تعيين 

کيلوگرم تعيين شود تا ارزش قرارداد آن نيز با ارزش قرارداد آتی   100گردد اندازه قرارداد آتی زیره سبز  می

شند، ز        شته با سرمایه ک  نيز افراد توانایی ورود به این بازار را دا شد و با  یرا هرمقدر که زعفران نزدیک با

سرمایه ک  نيز توان ورود به بازار     اندازه قرارداد کمتر باشد وجه تضمين اوليه نيز کمتر خواهد بود و افراد به 

 را خواهند داشت. 

عالوه بر این با توجه به اینکه در حال حاضببر کارمزدهای معامالتی نيز به صببورت درصببدی از ارزش  

اد تاثيری بر هزینه های معامالتی نخواهد داشت. در حالتی که کارمزدهای قرارداد تعيين شده است اندازه قرارد

معامالتی ثابت اسببت افزایش اندازه قرارداد به کاهش هزینه های معامالتی منجر می شببود که در باال بودن  

 اندازه قرارداد در مشخصات قبلی آتی زیره سبز نيز همين موضوع نقش داشته است. 

 وجه تضمین اولیه

در وجه تضببمين قرارداد آتی کمتر باشببد به دليل افزایش اهرم معامالتی بازار برای فعاالن جذابتر  هرمق 

شتر از حالت            ضمين اوليه بي ست که وجه ت ست الزم ا سانات قيمتی باال شرایطی که نوا خواهد بود ولی در 

شنهاد می گر    شود. بنابراین با توجه به قرادادهای آتی زعفران پي دد که وجه تضمين اوليه  شرایط عادی تعيين 

 درصد ارزش قرارداد تعيين شود.  20قراردادهای آتی زیره سبز نيز معادل 

 فرآیند تحویل

با توجه به اینکه استاندارد تحویل قرارداد آتی زیره سبز همانند استاندارد گواهی سپرده زیره سبز است و        

ریق گواهی سببپرده کاالیی برای قرارداد همچنين تجربه موفق تحویل قراردادهای آتی سببکه و زعفران از ط

 آتی زیره سبز نيز تحویل بر اساس گواهی سپرده کاالیی بهترین حالت خواهد بود. 
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 حداقل تغییر قیمت

شتقه بورس کاالی       سفته بازان نقش پررنفی در بازارهای م صالح  سان گيران روزانه و به ا از آنجایيکه نو

مربوب به این گروه از افراد است، حداقل تغيير قيمت تاثر قابل توجهی ایران دارند و بخش عمده ای معامالت 

نای اخذ کارمزدهای معامالتی که منجر به               ثال پس از تغيير مب به عنوان م تار معامالتی این افراد دارد.  در رف

ست افزایش حداقل    سياری از فعاالن بازار نيز درخوا شد ب تغيير  افزایش کارمزدهای معامالتی قراردادهای آتی 

قيمت را داشببتند. زیرا تا قبل از تغيير کارمزدها با انجام خرید فروش با اختالف حداقل تغيير قميت پس از               

سایی می       شنا سود نيز برای فرد  سر کارمزدهای معامالتی مبلغ اندکی  شد که با افزایش ميزان کارمزدهای  ک

اقل تغيير قيمت و پس از کسببر کارمزدهای معامالتی این امکان از بين رفت و با نوسببان گيری به ميزان حد

 شد. معامالتی برای در مجموع زیان شناسایی می

با توجه به جدید بودن قرارداد آتی زیره سبببز و برنامه بورس کاالی ایران برای افزایش احتمال هرمه             

گونه ای تعيين شود  بيشتر موفقيت این قرارداد جدید، این نکته باید مدنظر قرار بفيرد و حداقل تغيير قيمت به

که با نوسان گيری به ميزان حداقل تغيير قيمت ضرری متوجه فرد نشود در این صورت انفيزه معامالتی برای   

 این بازار افزایش خواهد یافت.نوسان گيران روزانه برای حضور در 

 

 

 مشخصات قرارداد آتی زیره. 9

گزارش مشخصات جدید قرارداد آتی زیره سبز  با توجه به جميع جهات بررسی شده در بندهای مختلف این 

 در شرکت بورس کاالی ایران در جدول زیر ارائه می گردد. 

 سبز رهیز یآت قرارداد مشخصات

 1 دارایی پایه سبز رهیز

 2 قرارداد آتی پذیرش شده سبز رهیزقرارداد آتی 

 3 اندازه قرارداد لوگرميک 100
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 .باشد یم رانیا یکاال بورس در سبز رهیز سپرده یگواه یفيک مشخصات با مطابق فوق استاندارد است ذکر به الزم

 آزمونروش  معیار پذیرش ویژگی های فیزیکی

بو و عطر و طعم زیره سبز باید معطر و مشخص  بو، عطر، طعم
فاقد  بخود بوده و عاری از بوهای بیگانه و بوی نا و

 .هر گونه افزودنی و مواد آالینده باشد

 

بودن از حشرات کپك ها و  عاری
 غیره

از  زیره سبز باید از حشرات زنده و کپك ها و عمال
ن و آلودگی جوندگا حشرات مرده و قطعات بدن آنها

 که با چشم غیر مسلح قابل رویت است عاری باشد.
زرگ باگر از بزرگ نمائی استفاده شود و در صورتیکه 

زمون آبرابر تجاوز کند باید در گزارش  10نمائی از  
 قید گردد.

تعیین مقدار آلودگی مطابق استاندارد 
 گیرد.انجام می 1365ملی ایران شماره 

  1196استاندارد ملی ایران شماره  6 جرمی رطوبتحداکثر درصد 

حداقل درصد جرمی عصاره اتری 
 غیرفرار بر اساس ماده خشك

  1031استاندارد ملی ایران شماره  15

حداقل روغن فرار بر حسب میلی 
 گرم 100لیتر در 

  1818استاندارد ملی ایران شماره  2.5

  1032استاندارد ملی ایران شماره  1 حداکثر درصد جرمی مواد خارجی

  درصد وزنی باشد. 1بیشینه دانه های آفت زده نباید بیشتر از 
 درصد وزنی باشد. 5نباید بیشتر از بیشینه دانه های شکسته 

  آنها ر اثر رطوبت سیاه و مغز ددرصد وزنی باشد. کلیه دانه هائی که رنگ آنها  4بیشینه میزان زیره سیاه شده نباید بیش از
 نیز سیاه یا پوك شده زیره سیاه شده نامیده می شود.

  :مواد خارجی عبارتند از 

 .مواد معدنی عبارتند از شن و خاك و خرده شیشه و  غیره 

  یاهی غیر از زیره.گمواد آلی گیاهی عبارتند از علف، ساقه و سایر قسمت های گیاهی و هم چنین دانه های 

  موش و حشرات.مو، فضوالت حیوانی مانند فضله 

  انجام می شود. 512نمونه برداری زیره سبز طبق استاندارد ملی ایران شماره 

 ISO6465:2009و  14برگرفته از استاندارد ملی ایران ویژگی های زیره سبز شماره

 4 استاندارد تحویل

 5 ماه قرارداد به تشخيص شرکت بورس کاالی ایران های سالتمامی ماه

 6 قيمت روزانهحد نوسان  ( با توجه به قيمت تسویه روزانه روز قبل-+/%5حداکثر تا )

 7 دوره معامالت دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعيه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد.

 واهد شد. خروز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم  10محل تحویل: انبارهای مد نظر بورس  

  لیتحو هياطالع در شده اعالم خیتار مطابق دوره تحویل:

 8 محل و دوره تحویل

 9 سفارشتغييرقيمتحداقل ریال در هر قرارداد 10،000ریال برای هر کيلوگرم معادل  100

 الف( وجه تضمين اوليه:

ضم  وجه شد که با توجه به آن    هياول نيت سباتی زیر اخذ خواهد  ضامين طی زمان ثابت نبوده و   ،با توجه به فرمول محا ت

در  روزانه های تسویهبه صورت پویا در حال تغيير خواهد بود. مبنای محاسبه وجه تضمين در این فرمول ميانگين قيمت

ست.       شده ا سيدهای قراردادهای آتی در دارایی پایه مربوطه تعيين  سرر ساس      کليه  شده بر ا سبه  ضمين محا اگر وجه ت

 10 نيتضام محاسبه نحوه
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روز کاری متوالی کوچکتر از وجه تضمين جاری باشد، وجه تضمين     5ری متوالی بزرگتر یا طی روز کا 5فرمول زیر طی 

 باید بر اساس فرمول زیر تعدیل شود:

مبلغ وجه تضمين اوليه = A × ([
B × 𝑆

C × 10
] +  1) × C × 10 

A 10: درصد وجه تضمين اوليه؛ معادل% 

 Bآتی دارایی پایههای تسویه روزانه در کليه سررسيدهای قراردادهای : ميانگين قيمت 

C براکت تغييرات وجه تضمين؛ معادل صد هزار ریال : 

 S 100: اندازه قرارداد؛ معادل 

 

 ب( حداقل وجه تضمين:

 درصد وجه تضمين اوليه 70

 11 حداکثرحجم هرسفارش قرارداد 25حداکثر تا 

 12 واحد قيمت ریال به ازای هر کيلوگرم

 13 کارمزدها باشد. می بهادار اوراق و بورس سازمان رهیمد أتيه مصوبه بقاطم معامالت و کارمزد تسویه و تحویلکارمزد 

CSMMYY (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY سال می).14 نماد معامالتی باشد 

 15 ساعات معامله 15:30 الی 10در آخرین روز معامالتی  16الی  10ها ، پنجشنبه 17الی  10شنبه تا چهارشنبه: 

مهلت ارائه گواهی آمادگی  یمعامالت روز نیآخر یمعامالت جلسه اتمام از پس قهيدق 15 تا

 تحویل  

16 

 :باز یتعهد یهاتيموقع مجاز سقف

 ی.در هر نماد معامالت موقعيت 300: حقيقی اشخاص •

شخاص حقوق  • صد موقعيت  10 قابل افزایش تاو موقعيت در هر نماد معامالتی  300: یا های تعهدی باز در آن نماد در

 در بازار.

های تعهدی باز در آن نماد در موقعيت درصددد 20 تا شیافزا قابل و یمعامالت نماد هر در تيموقع 1000: بازارگردان •

 .بازار

های سقف مجاز موقعيت 

 و معامالت تعهدی باز

17 

 عدم مهیجر فروشدنده،  و داریخر انیمشدتر  لیتحو یآمادگ یگواه ارائه عدم مهیجر شدامل  قراردادها، نکول مهیجر( الف

 نیآخر روزانه هیتسو  متيق اساس  بر قرارداد ارزش وجه زیوار عدم مهیجر و فروشنده  انیمشتر  طرف از انبار ديرس  ارائه

 یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتسددو متيق اسدداس بر قرارداد ارزش درصددد یک دار،یخر انیمشددتر طرف از یمعامالت روز

 د.گردیم کسر کننده نکول یمشتر از مقابل طرف یمشتر نفع به که است

صوص  در( ب سو  متيق از هیپا ییدارا ینقد بازار متيق که یصورت  در فوق، شده  ذکر میجرا هيکل خ  نیآخرانه روز هیت

  که یصورت  رد نيهمچن و گرددیم اخذ فروشنده  از داریخر یمشتر  نفع به نرخ دو نیا تفاوت باشد  شتر يب یمعامالت روز

سو  متيق از هیپا ییدارا ینقد بازار متيق شد  کمتر یمعامالت روز نیآخر روزانه هیت شتر  نفع به رخن دو نیا تفاوت با  یم

 .گرددیم اخذ داریخر از فروشنده

سو  کارمزد فوق موارد یتمام در( ج شتر  از بورس نفع به معامله سر  دو هر لیتحو و هیت  خواهد افتیرد کننده نکول یم

 .  شد

 18 جریمه ها

 یمبنددا   معددامالت   حجم   ی هر روزمعامالت جلسه نیآخر انیپا به یمنته شده انجام معامالت حجم 30%

  هیتسددو متيق محاسددبه

 روزانه

19 

به    نحوه قيمت تسویه نهایی، قيمت تسویه روزانه در آخرین روز معامالتی هر قرارداد است. حاسددد   مت يق م

 یینها هیتسو

20 

 21 سایر شرایط باشد. ریدار میخهای مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده هرگونه هزینه 
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