
  
  

  
  

   نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی نوسانات بررسی تاثیر 
  مطالعه موردی زعفران ایران

  2، محمود صبوحی 1مهدی پیری        

  
  : چکیده

  
ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران در دنیا، بخش قابل توجهی از تولید، سطح زیر 

در مطالعه حاضر، اثر تغییرات . ی این محصول را به خود اختصاص داده استکشت و ارزش صادرات جهان
کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه های 

لند مدت نتایج نشان داد که تغییرات نرخ ارز درکوتاه مدت و ب.  ، مورد بررسی قرار گرفت(ARDL)توزیعی 
در بلند مدت . نسبت به سایر متغیر های مدل، تاثیر مثبت بیشتری بر روی قیمت صادراتی زعفران داشته است

متغیرهای نرخ واقعی ارز و میزان صادرات تاثیر مثبت و معنی دار و متغیر مقدار تولید داخلی تاثیر معنی داری بر 
فتن یافته های بدست آمده و با توجه به اهمیت و  با درنظرگر.روی قیمت صادراتی زعفران  نداشته است

تاثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران راهکار هایی برای کاهش نوسانات قیمت صادراتی و در نتیجه 
افزایش میزان صادرات زعفران ارائه شد که از آن جمله می توان به اعمال سیاستهای کنترل و تثبیت نرخ ارز 

   .اشاره کرد
  
  
  : د واژه کلی

  
   .ARDLزعفران، نرخ ارز، قیمت صادراتی زعفران، رهیافت  

  

                                                
  به ترتیب  دانشجوی کارشناسی ارشد وهیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی  دانشگاه زابل 2و1

     e-mail: agricultural_econ@yahoo.com          e-mail: msabuhi39@yahoo.com 
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  : مقدمه 
  

محدود  خام  کشاورزی و منابع طبیعیصادرات کشورهای در حال توسعه غالبا به یک یا چند محصول عمده
یمتی در بنابراین با شروع نوسانات ق.  درصد ارزش کل صادرات است80- 90می شود که میزان آن بیشتر بین 

کشور ما نیز به دلیل وجود . دچار عدم موازنه میشودآن محصوالت تراز پرداخت های کشور مربوطه بازار جهانی 
سیاستهای دولت در طی سالهای اخیر همیشه . محصول عمده نفت، جزء کشورهای اشاره شده محسوب می شود

 غیر نفتی بوده و این امر موجب در جهت کاهش درآمدهای ارزی حاصل ار فروش نفت و افزایش محصوالت
ز کل صادرات کشور در سالهای اخیر، هرچند با نوسانات کوتاه مدت رو به کاهش شده تا سهم صادرات نفت ا

در قیمت نفت بنابراین هر گونه نوسان  .به شمار می رودولی نفت همچنان محصول عمده صادراتی کشور . باشد
ت  مدت کشور، تاثیراتی بگذارد که آثار آن تا بلند مددت و درازیاستهای اقتصادی کوتاه ممی تواند در س

 به  محصوالت کشاورزی توجه بیشتر به صادرات محصوالت غیر نفتی از جمله ، بنابراین.)3(محسوس خواهد بود
 که در آینده قابلیت صادرات بیشتر و دسترسی به بازار های جدید را دارا میباشند، یویژه آن دسته از محصوالت
 هکتار سطح زیر کشت 45000 و ایران با بیش از ن یکی از این محصوالت استزعفرا .ضروری به نظر می رسد
تا % 65به طوری که بین .  تن، بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است120-170و میانگین تولید سالیانه 

یاز آبی کم این محصول و سازگاری زعفران دنیا در ایران تولید می شود و اغلب مناطق کشور به علت ن% 85
در حال حاظر عمده زعفران کشور در استانهای  . مناسب می باشند، برای کشت مناسب آن با شرایط محیط

  .)1(خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، فارس، کرمان، یزد، اصفهان و مرکزی تولید می شود
 درصد از بـازار جهـانی   64صادر کننده زعفران، از منظر صادارت نیز در حال حاضر ایران به عنوان بزرگترین        

 ضعف سیستم بسته بندی، بازاریابی وتبلیغات در بخـش صـادرات     .)1( اختصاص داده است   این محصول را به خود    
از ایران، به قیمت های پـایین    صادر کنندگان ایرانی سبب شده  که وارد کنندگان این محصول را    زعفران از سوی  

بسته بندی مجدد و تبلیغات مناسب، به قیمت های بـاالتر در بـازار هـای جهـانی بـه       پس باتری خریداری کرده و س    
 و بهبـود شـرایط   لذا توجه بیشتر در زمینه اجرای سیاستهای مناسب برای معرفی بهتـر ایـن محـصول         .فروش برسانند 

تلـف بـه ویـژه     بـه تـاثیر پـذیری تجـارت جهـانی محـصوالت مخ           با توجـه  .   به نظر می رسد    صادرات آن، ضروری  
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گـذار در   مهـم و تاثیر  به عنوان یکی از عواملمحصوالت کشاورزی از تغییرات نرخ ارز در سطح دنیا، این فاکتور       
 .ایفا کندنی مطرح شده و نقش قابل توجهی دراین زمینه می تواند اتجارت جه

را صـورت داده  در رابطه با صادرات محصوالت کـشاورزی دولـت دخالتهـای مـستقیم و غیـر مـستقیم قیمتـی                 
محدودیت صادرات محصوالت کشاورزی  تا دهه قبل به طور گسترده ای اعمـال مـی شـد کـه ایـن مـسئله                     . است
دخالتهـای غیـر مـستقیم دولـت مربـوط بـه          .  پایین آمدن قیمت داخلی محصوالت قابل صدور می شده است          باعث

. ت صـادراتی کـشاورزی وارد کـرده اسـت    سیاست پایین نگه داشتن نرخ ارز بوده که بیشترین لطمه را به محصوال    
 گذشته، برنامه هایی به منظور متعـادل سـاختن اقتـصاد و برقـراری محـیط بـا ثبـات اقتـصادی آغـاز               در طی سالهای  

گردید، به عنوان مثال دولت در جهت برقراری نرخ واقعی ارز اقدام به چنـد نرخـی سـاختن ارز پرداختـه و سـپس             
متعاقب این اقدام، نوسانات نرخ ارز کـه همـواره شـدید بـوده بـه نحـوی       .  ورزیدبرای تک نرخی ساختن ارز اقدام  

سیاسـتهای بـازتر در مـورد    ن ایـ این سیاست همراه با دخالتهای مـستقیم دولـت و اجـرای          ،عمده کاهش یافته است   
ته صوالت کشاورزی، زمینه را برای افزابش درآمد تولید کنندگان محصوالت صادراتی فـراهم سـاخ           صادرات مح 

 را تـا حـدود زیـادی کـاهش داده       منـافع حاصـل از ایـن سیاسـت         کارا،هرچندکه عدم وجود نظام بازاریابی      . است
  ).6(است

در مطالعه حاضر، با توجه به اینکه وضعیت موجود در بازار جهانی زعفران دارای شـرایط غیـر رقـابتی اسـت و           
 اثـر تغییـرات نـرخ ارز بـر        نقـش مهمـی دارد،     قیمت صادراتی زعفران بر فرایند تصمیم گیری صـادرکنندگان آن         

  .قیمت صادراتی زعفران بررسی شده است
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  :مواد و روشها 
  

 آن محصول بر حسب پول خارجی هر محصول بر حسب پول داخلی، تابع نرخ ارز و قیمتقیمت صادراتی 
 از این رو به رابطه بین نرخ .است، بنابر این می توان گفت با تغییر نرخ ارز، ممکن است قیمت صادراتی تغییر کند

 در شرایط رقابتی منظور از رابطه انتقالی .)10(ود می ش هـ گفت 1رخ ارزـقالی نـ انت طهـ، راب مت صادراتیـارز و قی
در حالی که در شرایط غیر . صادراتی بر حسب پول داخلی ناشی از تغییر نرخ ارز است نرخ ارز، تغییر قیمت

 .)4(مقصد، به دلیل تغییر نرخ ارز استنده تغییر قیمت صادراتی بر حسب پول کشور  این رابطه نشان دهرقابتی
 در شرایط غیر رقابتی می توان فرض کرد که بنگاه صادر کننده می تواند در تغیین قیمت نقش داشته ،بنابراین
  .باشد

ت در بـازار خـارج    که در آن قیمت صادرات بر اساس شرایط رقاب    2 برای بازار  قیمت گذاری  بر اساس سیاست  
 مـی کننـد و در   دنبالتعیین می شود، بنگاه های صادر کننده در بازار های داخل و خارج سیاست تبعیض قیمت را        

ی، ـارزش پـول ملـ  ) شـکاه( شـاز این منظر با افزای. نتیجه بین قیمت در بازار داخل و خارج فاصله ایجاد می شود     
  ).10(ودـتر می شـاال کملی آن کـت داخـت به قیمـقیمت صادراتی نسب

از معادلـه زیـر     نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفـران نوسانات تاثیربا توجه به آنچه که بیان شد، به منظور بررسی     
  : صادرات مطرح است، استفاده گردیدکه تحت عنوان معادله قیمت

   )1(                                                        )ln()ln()ln()( 3210 tttt PRXEEPLn ββββ +++=                          
 

در این . می گردد  جاین معادله با توجه به شرایط حداکـثر کردن سود بنگـاه در شرایـط انحصـاری استـخرا
  .است زعفران  تولید داخلی PR میزان صادرات و X،   رسمی ارز نرخE شاخص قیمت صادراتی، EPمعادله 

 دهد که قیمت صادارتی زعفران تابعی از نرخ واقعی ارز، مقدار صادرات و میزان تولید نشان می) 1(معادله 
انتظار بر این است که عالمت کشش صادرات نسبت به نرخ واقعی ارز و مقدار صادرات .  زعفران استداخلی

  ).12(مثبت باشد
.  بود3 مربعات معمولی روش معمول برای برآورد معادالت رگرسیونی در اقتصاد سنجی روش حداقلپیشتر

اری از محققان بر اما بسی. می باشند 4در این روش فرض بر این است که متغیرهای سری زمانی مورد استفاده پایا
ناپایا بودن یک متغیر بدان معنی است که .  ناپایا هستندیاین باورند که بیشتر متغیر های سری زمانی اقتصاد

 در صورتی که .زمان ثابت نبوده و در جهت خاصی تغییر می کنندمیانگین، واریانس و کواریانس آن طی 

                                                
1  - Exchange Rate Pass through  
2  - Pricing to Market 
3  - Ordinary Least Squares 
4  - Stationary 
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دارای حداقل مربعات معمولی متغیرهای الگو ناپایا باشند گرچه ممکن است پارامترهای برآورد شده از روش 
 به دلیل آنکه برآورد حداقل ، اما باالیی برخوردار باشند(R2) و ضریب تعیین F و از آماره  معنی دارtآماره 

  ).14(ماره های معمول نادرست خواهد بودبعات از توزیع نرمال تبعیت نمی کند، استنباط آماری بر اساس آمر
 هم انباشتگیوی .  توسط گرنجر وارد مباحث متغیر های ناپایا شد1981 اولین با در سال 1 هم انباشتگیمفهوم

 کمتری نسبت به سری زمانی اولیه شتگیهم انبا که از درجه  انباشتههمرا به معنی ترکیب خطی از متغیر های 
 و متغیر هایی را که چنین هم انباشتگیبردار ضرایب این ترکیب خطی را بردار . برخوردار است، تعریف کرد

ری پایا شود ـل گیـ بار تفاضdبعبارتی هر متغیری که با . می نامند انباشتهبرداری را می توان بین آنها یافت، هم
  .)14( استd از مرتبه تهـ انباشود همـته می شـاست و گفد ـشه واحـ ریdدارای 

 آن است که وقتی دو یا چند سری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر  انباشتگیمفهوم اقتصادی هم
سری زمانیها ند ممکن است خود این عادلی دراز مدت را شکل دهند، هر چارتباط داده می شوند تا یک رابطه ت

، به گونه ای که  می کنند اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال) دناپایا باشن( باشنددارای روند تصادفی
  .)7(است) پایا(فاضل بین آنها باثبات ت

یر متغیر های توضیحی الگو می توان از  کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سابه منظور بررسی روابط بلند مدت و
رگرسیون های بیش از دو متغیره، به دلیل نقاط ضعفی که دارد توصیه  استفاده کرد که در 2 گرنجر-روش انگل
 و مدلهای 3 جوسیلیوس –از روش های دیگر می توان به روش حداکثر درست نمایی جوهانسون . نمی شود

تصحیح خطا اشاره کرد که به علت محدودیت های موجود در این روشها، رهیافتهای مناسبتری برای تحلیل 
 ARDL که در این میان می توان به رهیافت ت و کوتاه مدت بین متغیر ها پیشنهاد شده است مدبلندروابط 

  .)16( اشاره کرد 4)مدلهای خود توضیح با وقفه های توزیعی(
 در سطح ایستا  این است که صرف نظر از اینکه متغیر های توضیحی در ARDL مزیـت به کار گیری روش

 ها  بین متغیر انباشتگیهم می توان رابطه )باشند (I(1)  تفاضل گیری ایستا شوند ویا با یک بار) باشند(I(0)باشند
 و داده های مورد  استفاده شد ARDL از این رو در مطالعه حاضر از مدل .)9(را بررسی کرده و به دست آورد 

و نشریات  اداره گمرک، جهاد کشاورزی  از منابع مختلف از جمله1384-1358نیاز نیز برای دوره زمانی 
  .تلف بانک مرکزی جمع آوری گردیدمخ

 : )7(  را می توان به صورت زیر نشان داد ARDL(p,q1,q2,…,qk) یک مدل

                                                
1  - Integration 
2  - Engel-Granger  
3  - Johansen - Juselius 
4  - Auto Regressive Distributed Lag Method 
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           .می باشد

L،عملگر وقفه Wi نظیر عرض از مبدا، متغیر روند، متغیرهای ) غیر تصادفی( برداری از متغیرهای قطعی
وقفه های  qi  به کار گرفته شده برای متغیر وابسته و وقفه هایPغیرهای برون زا با وقفه های ثابت، مجازی و یا مت

  .مورد استفاده برای متغیرهای مستقل است
متغیرهای تحت   در دو مرحله انجام می گیرد، در مرحله اول وجود ارتباط بلند مدت بینARDLرهیافت 

 ترتیب که اگر مجموع ضرایب برآورد شده مربوط به وقفه های متغیر بدین. بررسی مورد آزمون قرار می گیرد
 برای آزمون ،بنابراین. وابسته کوچکتر از یک باشد، الگوی پویا به سمت تعادل دراز مدت گرایش می یابد

  :ضروری می باشدهمگرایی آزمون فرضیه زیر 
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          : مورد نیاز برای انجام آزمون فوق چنین محاسبه می شود tکمیت آماره 
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 موردنظر  در سطح اطمینان3 و مستر2، دوالدو1بنرجیدر صورتی که کمیت بحرانی ارائه شده از سوی 
 نتیجه یک رابطه تعادلی دراز مدت بین متغیر  در رد وH0 محاسباتی فوق باشد، فرض tکوچکتر از کمیت آماره 

  .های الگو وجود دارد
                                                

1  - Banerjee 
2 - Dolado  
3  - Mestre 
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. دصورت می گیر  در مرحله دوم، تخمین و تجزیه و تحلیل ضرایب دراز مدت و استنتاج در مورد ارزش آنها
  :ضرایب دراز مدت متغیر های توضیح دهنده بر اساس رابطه زیر محاسبه می شوند
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ki برای(iq و(pکه در آن،  ضوابط تعیین وقفه   بر اساس یکی از(iq و(p ، مقادیر انتخاب شده=3,2,1,...,
  .)7(می باشند 

           پسران و شین نشان دادند.  تعیین وقفه های بهینه استARDLیکی از نکات مهم در مدل
در مورد حداقل مربعات معمولی که اگر وقفه های مناسب برای این مدل در نظر گرفته شود، تخمین زننده های 

   در دراز مدتARDLپارامتر های کوتاه مدت سازگارند و تخمین های مدل 
معیارهای  را می توان به کمک یکی از یتعداد وقفه های بهینه برای هر یک از متغیر های توضیح. سازگارند
  ).7( تعیین کرد2Rیا و(HQC) 3کوئین- حنان ،(SBC)2بیزین -شوارتز ،(AIC)1آکائیک

           وجود همگرایی بین مجموعه ای از متغیر های اقتصادی، مبنای استفاده از مدل های
  عدم تعادل(الگوی تصحیح خطا در واقع نوسانهای کوتاه مدت. تصحیح خطا را فراهم می آورد

طه دراز ـبه باور انگل و گرنجر، هر راب. دـاط می دهـدت آنها ارتبـ مندـبلمتغیر ها را به مقادیر ) کوتاه مدت
ی کنـد ـین مـمضل را تـادـی به آن تعـیابـدت دارد که دستــاه مــکـوتای ـیح خطـتصحدل ـک مـدت یـم

  .)14(و)13( سـکـوبالعـ
   :زیر خواهد بود  برای تابع قیمت صادراتی زعفران به صورتARDLبر اساس آنچه گفته شد، مدل پویای 
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،  tLnEp،tLnE ، به ترتیب تعداد وقفه های بهینه برای متغیر های f , k , n , mدر این معادله 

tLnXوtLnPRمی باشد .  
           :در بلند مدت روابط زیر بین متغیر های حاضر در مدل برقرار خواهد بود

                    ntttt EEEE −−− ==== ...21        ,     mtttt EPEPEPEP −−− ==== ...21 
    ftttt PRPRPRPR −−− ==== ...21        ,       ktttt XXXX −−− ==== ...21 

           : بنابراین رابطه بلند مدت قیمت صادراتی زعفران را به صورت زیر می توان نوشت

                                                
1  - Akaike Information Criterion 
2 - Schwarts Bayesian Criterion 
3 - Hannan- Quinn Criterion 
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           : خواهد بود10 را نیز به صورت رابطه ARDLمعادله تصحیح خطای مدل 
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iiii نشان دهنده عملگر اولـین تفاضـل و   ∆که در این رابطه   βεγµ
)))) شـده از معادلـه      ضـرایب بـرآورد  ,,,

  .یری می کندـسرعت تعدیل را اندازه گ ست که یح خطاـضریب جزء تصحنیز θ.می باشند) 8(
           :، به صورت زیر می باشد ECTt-1 جزء خطای) 10(در رابطه

)10    (                                               ttttt LnPRLnXLnELnPEECT 110 µγεα )))) −−−−=  
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 :نتایج وبحث

  
است، مـدل پویـای     آمده) 7(در رابطه  برای قیمت صادراتی زعفران که    ARDLبا در نظر گرفتن مدل پویای       

ARDL(2,0,0,0)         2 بیزین و با در نظر گـرفتن حـداکثر      - برای قیمت صادراتی زعفران، از طریق ضابطه شوارتز 
  . آورده شده است1نتایج حاصل در جدول که وقفه برآورد شد

  
  

 ARDL(2,0,0,0)نتایج حاصل از برآورد مدل پویای . 1جدول 

 tآماره  خطای معیار  ضریب  نام متغیر                          
      C                  8/0  752/0  0/ 604      ءعرض از مبدا  

logEP(-1)     1/7  042/0 302/0*** وقفهصادراتی زعفران با یک لگاریتم قیمت  
logEP(-2)     4/1  11/0  166/0   دو وقفهصادراتی زعفران بالگاریتم قیمت  

LogE            94/2  019/0 564/0***   لگاریتم نرخ واقعی ارز  
logX            11/2  221/0  467/0**    لگاریتم مقدار صادرات  

logPR        01/2  092/0 -185/0*     لگاریتم مقدار تولید داخلی-  
    82/0=R2 )00/0(4/382F=

  . درصد را نشان میدهند1 و 5، 10ودن در سطوح به ترتیب معنی دار ب*** و ** و *  .ماخذ یافته های تحقیق      

مدت میان متغیـر هـا      آورده شده، وجود ارتباط بلند    1که در جدول     ARDLبا استفاده از ضرایب مدل پویای       
 بلنـد مـدت در مـدل      رابطـه ، آماره مورد نیاز برای آزمون وجود   )6(نظر گرفتن رابطه    از این رو با در      . آزمون شد 

ــا  ــر ب ــه شــ   -49/3براب ــه کمیــت بحرانــی ارائ ــا توجــه ب ده بنرجــی، دوالدو و مــستر در ســطح  محاســبه گردیــد و ب
 و در دار بحرانـی، فرضـیه صـفر رد   و بزرگتر بودن  قدرمطلق آماره محاسباتی از قدر مطلـق مقـ     )  -45/3(درصد90

  .می شودند مدت بین متغیر های مدل پذیرفته نتیجه وجود یک رابطه تعادلی بل
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  .است  نشان داده شده2 ، در جدول 8ز برآورد رابطه بلند مدت مدل بر اساس رابطه نتایج حاصل ا
  ARDL( 2,0,0,0 )نتایج حاصل از برآورد رابطه بلند مدت مدل . 2جدول         

 tآماره  خطای معیار  ضریب نام متغیر

C                27/1  802/0  02/1  عرض از مبدا  
LogE24/6  062/0  392/0***  رز     لگاریتم نرخ واقعی ا  
logX77/2  067/0  186/0**         لگاریتم مقدار صادرات  

logPR06/2  112/0  231/0*      لگاریتم مقدار تولید داخلی  
  .           درصد را نشان می دهند1 و 5، 10به ترتیب معنی داری در سطوح *** و ** و . * ماخذ یافته های تحقیق         

رابطـه مثبـت دارد     در بلند مدت، قیمت صادراتی زعفران با نرخ واقعـی ارز 2 حاصله در جدول بر اساس نتایج
در قیمـت  ) کـاهش ( افـزایش  درصـد 39/0 در نـرخ واقعـی ارز مـی توانـد سـبب     ) کـاهش (افزایش% 1به طوری که  

قـابتی قـرار   می توان گفت در نتیجه افزایش نـرخ ارز، صـادرکنندگان کـه در بـازار غیـر ر             . صادراتی زعفران شود  
دارند به منظور به دست آوردن سود بیشتر، سـود نهـایی خـود را افـزایش داده و در نتیجـه موجـب افـزایش قیمـت           

 از سوی دیگر با کاهش نرخ ارز، بنگاه های صادر کننده کـه بـا تـابع تقاضـای نزولـی           . شوند صادراتی زعفران می  
ادراتی زعفـران را  ـ، سود نهـایی و در نتیجـه قیمـت صـ    مواجهند، برای جلوگیری از تاثیر نامطلوب کاهش نرخ ارز    

  .می کاهند
 سـطح  توجه بـه      قیمت صادراتی زعفران با مقدار صادرات رابطه مثبت و با تولید داخلی با2با توجه به جدول   

  . رابطه معنی داری ندارد، درصد10ی داری آن در سطح معن
نتـایج حاصـل از     بـرآورد شـد و  10ان بر اساس رابطه    مدل تصحیح خطا مربوط به معادله قیمت صادراتی زعفر        

  . آورده شده است3آن در جدول
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  نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا. 3جدول

 tآماره   خطای معیار  ضریب  نام متغیر
d C24/0  44/1  354/0             تفاضل مرتبه اول عرض از مبدا  

 dogE94/3  143/0 564/0***  ز      تفاضل مرتبه اول لگاریتم نرخ واقعی ار  
dlogX11/2  221/0 467/0***        تفاضل مرتبه اول  لگاریتم مقدار صادرات  

dlogPR01/2  092/0  -185/0*     تفاضل مرتبه اول  لگاریتم مقدار تولید داخلی-  
ECT(-1)4/4  04/0  -176/0     جزء تصحیح خطا-  

   78/0=R2 )00/0(1/34=F 
  . درصد را نشان می دهند1 و 5، 10  سطوحبه ترتیب معنی داری در*** و ** و *  . تحقیقیافته های: ماخذ     

مـدل، بجـز     ، قیمت صادراتی زعفران در کوتاه مـدت بـا تمـامی متغیـر هـای مـورد اسـتفاده در                 3مطابق جدول 
حیح نتـایج گویـای آن اسـت کـه ضـریب جملـه تـص        .تفاضل مرتبـه اول عـرض از مبـدا، رابطـه معنـی داری دارد     

 بـوده و  17/0مقـدار ایـن ضـریب    . را نـشان مـی دهـد   ) منفی( معنی دار بوده و عالمت مورد انتظار (ECTt-i)خطا
درصد از عدم تعادل متغیر وابسته که  قیمت صادراتی زعفران است ، پـس از گذشـت       17نشان دهنده آن است که      

  .یک دوره از بین رفته است
و مجمـوع مربعـات   1 مجمـوع تجمعـی  رد مطالعـه بـا آزمـون هـای     پایداری ضرایب برآورد شده طـی دوره مـو  

د شـده طـی دوره مـورد نظـر مـی       نتایج آزمون ها نشان دهنده پایداری ضـرایب مـدل بـرآور            بررسی شد،  2تجمعی
بعبارتی پایداری ضرایب نشان دهنده عدم وجـود شکـست سـاختاری در مـدل مـورد بررسـی                   . )2و1نمودار  (باشند

  .می باشد
  

  
  نشان می دهند% 5ت معنی داری را در سطح خطوط راس

  ( Cusum )آزمون پایداری ضرایب .  1نمودار 

                                                
 1- cumulative recursive sum of recursive residuals  
2  - cumulative sum of squares of recursive residuals 
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  .نشان می دهند% 5خطوط راست معنی داری را در سطح    

 (Cusum Square)   آزمون پایداری ضرایب  . 2نمودار 
 

 

 : و پیشنهادات نتیجه گیری
  

با استفاده از  اتی زعفران،تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادردر مطالعه حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت 
 نشان دهنده نتایج بدست آمده .  مورد بررسی قرار گرفت(ARDL)الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی

در کوتاه . می باشدوجود رابطه بلند مدت میان متغیر های قیمت صادراتی، مقدار صادرات و نرخ واقعی ارز 
صادراتی زعفران با نرخ واقعی ارز و میزان صادرات رابطه مثبت و معنی دار داشته و از طرفی مدت نیز قیمت 

  . درصد داشته اند10قیمت صادارتی و میزان تولید داخلی زعفران رابطه منفی ولی معنی دار در سطح 
کوتـاه مـدت و    ان درنتایج نشان داد نرخ ارز در مقایسه با سایر متغیر های مورد نظر، بر قیمـت صـادراتی زعفـر      

 یکـی از گـام هـای مهـم در     بنابراین اعمـال سیاسـتهای کنتـرل و تثبیـت نـرخ ارز     . بیشتر تاثیر داشته استبلند مدت  
بعبارتی می توان با پیاده کردن سیستم نرخ ارز ثابت کنتـرل شـده، از   . جهت ثبات قیمت های صادراتی خواهد بود    

حـدوده تعریـف شـده جلـوگیری کـرد، در ایـن سیـستم  نـرخ ارز         نوسانات بیش از حد نـرخ ارز خـارج از یـک م         
نوساناتی نداشته و زمانی که فشار های اقتصادی بر نرخ ارز زیاد باشد، به ندرت تغییر مـی کنـد کـه ایـن مـسئله بـه                  

  .د صادرات زعفران را کاهش خواهد دانوبه خود نوسانات قیمت صادارتی و در نتیجه نوسانات عرضه
از   صـادارتی زعفـران  ج بدست آمده  و با در نظر گرفتن باال بودن ضریب  تـاثیر پـذیری  قیمـت   با توجه به نتای

نرخ ارز، اهمیت آن به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر قیمت صـادارتی زعفـران بـیش از پـیش آشـکار                 
طرفی ارائه اطالعـات شـفاف   ز به عنوان سیاستی تاثیر گذار و ا یط باثبات اقتصادی    بنابراین برقراری مح  . شده است 

در باره روند تغییرات آینده نرخ ارز، می تواند درآمد حاصله از صادرات این محـصول را افـزایش دهـد کـه ایـن                
 و زمینـه هـای   می شـود ایران در بازار های جهانی  عرضه صادرات زعفران و حفظ موقعیتمسئله منجر به افزایش 

  .کرداهداین موقعیت ممتاز را فراهم خوارتقاء 
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بـرای صـادرات    از سوی دیگر با توجه به این کـه یکـی از مزایـای اصـالح و تثبیـت نـرخ ارز، تقویـت انگیـزه        
محصوالت کشاورزی، از جمله زعفران می باشد، بایستی در مـورد رفـع موانـع جهـت صـادرات ایـن محـصوالت         

 .  اقدام کرده و برای بهبود بازاریابی آنها فعالیتهای اساسی انجام داد
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Consideration the Effect of exchange rate volatility on agricultural products export price 
The case study of Iran’s Saffron 

 
  

Abstract 
 

Iran as the major producer and exporter of Saffron in the world has devoted a 
considerable production, cultivated area, and world export value of Saffron to 
itself. In this study, the effects of short and long-run fluctuations of exchange 
rate were considered on Saffron export price by Autoregressive Distributed Lag 
model (ARDL). Results showed that the fluctuations of exchange rate have 
affected Saffron export price more than other variables under study. The effect 
of exchange rate and quantity of export, on Saffron export price was positive 
and significant in long-run. Furthermore there was no significant relationship 
between export price and domestic production of Saffron. According to finds, 
some policies such as control and stabilization exchange rate come into sight 
constructive in order to increase Saffron export. 
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