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 چکیده

ان کند. درمیمیبازی در حال توسعه گسترش صادرات کشورهای  در آوری باال و پایدار نقش مهمیعلت ارزتجارت خارجی محصوالت کشاورزی به

باشد که سهم زیادی در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده بخش می ترین کاالهای صادراتی کشاورزی، زعفران یکی از مهممحصوالت کشاورزی

. کشورهای فعال در این حوزه  پرداخته اثر گذار بر ارزش صادرات زعفران یمولفه ها یبررساین مطالعه به بررسی و تحلیل  کشاورزی برعهده دارد.

آوری گردید. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشورهای مورد بررسی از یک الگوی جمع 2006-2016های آمار و اطالعات الزم طی سالاست. 

گر دست آمده، که بیانبه -08/0 ارزش صادرات زعفران استفاده شد. آماره موران برای ازرش صادرات نل فضایی جهت تحلیل عوامل اثرگذار براپ

، وقفه فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای قیمت واردات حداقل مربعات معمولیهای روشخودهمبستگی فضایی منفی است. نتایج برآورد 

دار و بر معنی %1و  %5سطح در به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، حجم صادرات، ارزش واردات، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز 

ی فضایی وابستگ دار شدن ضریبمثبت و معنی. تأثیر منفی داردارزش صادرات دارای اثر مثبت هستند و تنها متغیر حجم واردات بر ارزش صادرات 

 دارد.  یگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش ارزش صادرات زعفراندهد که مجاورت و همسانشان می
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 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدبه ترتیب دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت حیدریه، استاد و 1 



 
 مقدمه

توسعه تا جایی اهمیت یافته است که اغلب از آن خارجی در مباحث اقتصاد توسعه در کشورهای در حال جایگاه تجارت     

(. 1387ریزی و اقتصادکشاورزی، های برنامهشود )مؤسسه پژوهشترین عامل توسعه اقتصاد داخلی نام برده میعنوان مهمبه

تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی و وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و واردات زیاد 

درصد صادرات  85، صادرات نفتی ایران سهمی بیش از 2016تا  1980طوری که براساس آمار از سال شود. بهشناخته می

یکی از مشکالت اساسی کشورهای درحال توسعه، (. 1395های مجلس، داده است )مرکز پژوهش ایران را به خود اختصاص

دهد که تکیه ها به صدور یک یا تعداد محدودی از کاالهاست. تجارب چندساله اخیر نشان میاتکای بیش از حد درآمد آن

که افت قیمت جهانی نفت در بال دارد. چناندنثباتی درآمد صادراتی را بهاقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی

منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایارن به وجود آورده است. بنابراین بهای برای اقتصاد ایران بههای اخیر مشکالت عدیدهسال

های صادراتی باید به سود صدور گیری سیاستصادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چندمحصولی در صادرات، جهت

های صتکه فرکند مگر اینکاالهای غیرنفتی از جمله صادرات محصوالت کشاورزی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی

لزوم گریز از صادرات تک ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. موجود در صادرات بخش کشاورزی شناسایی و به این فرصت

گذاری و افزایش سهم در تجارت در محصوالت صادراتی، سرمایهمحصولی و رهایی از مشکالت ناشی از آن، ایجاد تنوع 

د دهوضوح نشان میخصوص صادرات محصوالت کشاورزی را بهالمللی، اهمیت صادرات غیرنفتی بهجهانی و بازارهای بین

بخش  ای در صادرات غیرنفتی دارد و صادرات اینصادرات محصوالت کشاورزی نقش عمده(. 1393رجبی و مقدسی، )ژاله

 صادرات بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از(.1386زاده عباسی، تری برخوردار است )بیگهای دیگر از ثبات بینسبت به بخش

 عوامل، از هر یک که است ارز نرخ جهانی، بازارهای در صادراتی کاالی قیمت نفت، بدون داخلی ناخالص تولید غیرنفتی،

 تواندمی که ایگونهبه دارد؛ نزدیکی ارتباط اقتصاد خارجی بخش با ارز هستند. نرخ تأثیرگذار غیرنفتی صادرات بر نحوی به

 الزم کارهایراه ارائه و غیرنفتی صادرات کنندهتعیین عوامل بررسی نتیجه در دهد. قرار تأثیر تحت را خارجیتجارت میزان

      (.1392اسفندآبادی و همکاران، جالئیای برخوردار است )ویژه اهمیت از آن توسعه برای

هزار دالر 260میلیون  390میلیارد و  3هزارتن به ارزش  39میلیون و  3وزن کل صادرات بخش کشاورزی  1394در سال 

درصدی از کل صادرات  86/15درصد از کل وززن صادرات کاالهای غیر نفتی و سهم  07/6بوده است که سهمی معادل 

وزن کل  1395(. در سال 1394ارا بوده است )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کاالهای غیرنفتی را د



 
هزار دالر بوده است که سهمی  92میلیون  685میلیارد و  5هزارتن به ارزش  812میلیون و  5صادرات بخش کشاورزی 

ز ارزش کل صادرات کاالهای غیرنفتی درصدی ا 97/12درصد از کل وزن صادرات کاالهای غیر نفتی و سهم  48/4معادل 

 1395سهم صادرات محصوالت کشاورزی در صادرات غیرنفتی در سال (. 1395را دارا بوده است )وزارت جهاد کشاورزی، 

کاالی  307درصدی برخوردار بوده است. از میان  3از کاهش  1394درصد بوده است که نسبت به سال  13تقریبا معادل 

کاال به محصوالت کشاورزی تعلق دارد. البته درحال حاضر تنها هفت مورد  63نسبی هستند، ارای مزیتصادراتی ایران که د

باشد ها پسته، زعفران، خرما و انگور میترین آنها در بازار اتحادیه اروپا از موقعیت مطلوب برخوردارند که از مهماز آن

باشد که سهم ترین کاالی صادراتی کشاورزی ایران میران مهم(. از بین این محصوالت زعف1385ریا، عاملی و بی)جبل

(. صادرات زعفران ایران در دوره 1395زیادی از ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد )محمدزاده و همکاران، 

سال تن در سال در  108به حدود  1980تن در سال  2درصد رشد سالیانه داشته و از حدود  14حدود  2010-1980

(. برحسب ارزش صادرات 2010دهد )سازمان ملل، درصد را نشان می 19رسیده است. ارزش صادرات نیز بیش از  2010

(. میزان صادرات زعفران از کل وزن صادرات 2010ترین بازیگر در دو دهه اخیر بوده است )فائو، عنوان مهمزعفران، ایران به

میلیون دالر بوده است. همچنین میزان صادرات زعفران از کل وزن  165ش هزارتن به ارز 113، 1394غیرنفتی در سال 

میلیون دالر بوده است، که این میزان از لحاظ وزنی در سال  264تن به ارزش  187، 1395صادرات غیرنفتی در سال 

درصدی از  17یش تن، و از لحاظ ارزشی با افزا 142هزارتن به  113از  1394درصدی نسبت به سال  25با افزایش  1395

(. در زمینه صادرات زعفران، ایران با داشتن 1395میلیون دالر رسیده است )سازمان توسعه و تجارت ایران،  194به  165

ترین تولیدکننده و صادرکننده کمی و کیفی این محصول در سطح جهان است، درصد تولید جهانی زعفران بزرگ 95حدود 

ترین تولیدکننده و صادرکننده در سطح جهان شناخته شده نیست و از عنوان بزرگن بهرغم این مطلب هنوز ایرااما علی

(. شکل زیر روند مقدار صادرات 1390زاده، شود )آقایی و قلیبرده میعنوان مرجع زعفران در جهان نامکشور اسپانیا به

های موردنظر در خالل سالشود مالحظه می طور کههمان   دهد. نشان می 1375-1395های زعفران ایران را در خالل سال

 روند صادرات این محصول از نوسانات زیادی برخوردار است. 

 



 

 
 1375-95ایران طی دوره  )تن( روند مقدار صادرات زعفران.1نمودار 

 دهد.های اخیر نشان میای از وضعیت صادرات زعفران را در سالجدول زیر خالصه

 های اخیرصادرات زعفران در سال .1جدول 

 ارزش صادرات )میلیون دالر( صادرات )تن( سال

1389 118 325 

1390 126 366 

1391 130 400 

1392 137 200 

1393 170 226 

1394 130 217 

1395 142 194 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشاورزی                               

از جمله کاالهای کشاورزی مهم ارزآور محسوب شده که توجه به گسترش صادرات آن نقش مهمی در بهبود زعفران      

نزدیک به  1393نسبت به سال  1394کند. صادرات زعفران در سال وضعیت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی ایفا می

افزایش داشته است )اتاق  1394ل درصد نسبت به سا 2/9حدود  1395درصد کاهش داشته است. هچنین در سال  23

 (.1395بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، 

(، به بررسی تأثیرنااطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران پرداختند. نوسانات نرخ ارز 1395امیرتیموری و همکاران )     

رزی است. ابتدا از شاخص نوسانات نرخ ارز با آمیز بر صادرات محصوالت کشاویکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام

( محاسبه شد. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات GARCHناهمسانی شرطی اتورگرسیو )استفاده از الگوی واریانس
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( مورد بررسی VECMجسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری )-انباشتگی جوهانسنزعفران با استفاده از الگوی هم

داری بین نوسانات نرخ ارز و صادرات زعفران مدت و بلندمدت، رابطه معکوس و معنیایج نشان داد که در کوتاهقرار گرفت. نت

ار دایران وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت صادراتی و میزان تولید داخلی زعفران، تأثیر مثبت و معنی

ور پداری بر میزان صادرات این محصول دارد. کرباسی و رستگاریو معنی فروشی زعفران، تأثیر منفیو متفیر قیمت عمده

نسبی تولید و صادرات زعفران پرداختند. تحقیق حاضر با استفاده از اطالعات ای به بررسی مزیتدر مطالعه (،1393)

به  1391-92زراعی رضوی و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال آوری شده از جهادکشاورزی استان خراسانجمع

 PAMو ماتریس تحلیل سیاسی DRC 2حیدریه با استفاده از شاخص بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در شهرستان تربت
نسبی آشکارشده های مزیتنسبی صادرات زعفران پرداخته شد که به این منظور از شاخصو در ادامه به بررسی مزیت3

(RCA)4و مزیت( نسبی آشکار متقارنRSCA)5 حیدریه در تولید زعفران استفاده گردید. نتایج نشان داد شهرستان تربت

ای آن است و لذا قیمت بازاری محصول بیش از قیمت سایه NPC 6نسبی است. همچنین برطبق شاخص دارای مزیت

های دولت به سود داخلهنیز م EPCشود. برطبق معیار تولیدکننده از یارانه بهره برده است و از بازار محصول حمایت می

شود. همچنین برطبق هردو معیار تولید این محصول عمل کرده است و در مجموع از بازار نهاده و محصول حمایت می

 نسبی صادراتکشورهای ایران، اسپانیا و یونان به ترتیب دارای اولویت مزیت 2012-2004های نسبی صادرات در سالمزیت

افزوده باالیی ندارد لذا در راستای بهبود وضعیت کنونی، پیوستن که صادرات زعفران ایران ارزشباشند در حالی در جهان می

-های صادرات، توجه به بازاریابی محصول و ارائه تسهیالت الزم از جمله حمایتجهانی جهت کاهش تعرفهبه سازمان تجارت

ای انتشار فضایی و عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی (، در مطالعه1392شود. میرلطفی و همکاران )های ارزی پیشنهاد می

یق نشان های تحقتحلیلی است. یافته-اند. روش تحقیق توصیفیالمللی زعفران در افغانستان را مورد ارزیابی قرار دادهبین

زعفران  شتدهد که کشور افغانستان به دلیل شرایط جوی خاصی که دارد، دارای زمینه انتشار فضایی مناسبی برای کامی

المللی را با خود به همراه آورده است. از جمله موازات ارزش اقتصادی باالی زعفران، افزایش تقاضای بازار بیناست و به

محیطی، فرهنگی، قومی و از سوی دیگر، حضور مدیریت سو مشترکات زیستتوان از یکعوامل تأثیرگذار در این زمینه را می

ناوری ی مبتنی بر فیافتهن پشتیبان توسعه زراعی، کاشت، برداشت، بازاریابی مدرن و توسعهعنوایافته جهانی بهتوسعه

                                                           
2- Domestic resource cost 
3- Policy analysis matrix 
4- Relative comparative advantage 
5- Relative symmetric comparative advantage 
6- Norminal protection coefficinent on output 



 
ویژه در آموزش منابع انسانی نام برد. همه موارد ذکرشده افغانستان گذاری کالن، بهاطاالعات و تجارت الکترونیک و سرمایه

(، 1390پاکروان و همکاران ) آینده مطرح خواهند کرد. هایای جدی در تجارت جهانی زعفران در سالعنوان گزینهرا به

نسبی و موقعیت تجاری صادرات پسته ایران و کشورهای رقیب پرداختند. نتایج نشان داد که ایران طی دوره بررسی مزیت

در  لنسبی بوده و دربین صادرات هر گروه کاالی غیرنفتی و کشاورزی رتبه اودر صادرات پسته دارای مزیت 2006-1995

ر نسبی بوده که این مقام امریکا با دنسبی صادراتی پسته را کسب کرده است. پس از ایران کشور امریکا دارای مزیتمزیت

نظر گرفتن صادرات محصوالت کشاورزی است. همچنین کشورهایی نظیر ایتالیا، اسپانیا با دارا بودن تولید کم پسته، با وارد 

تر روانه بازارهای جهانی بندی مناسب، آن را با ارزش بیشده پس از فرآوری و بستهکردن پسته از کشورهای تولیدکنن

دت از شعنوان یک کاالی صادراتی بخش کشاورزی، بهنسبی ایران در صادرات پسته بهاند. نتایج نشان داد که مزیتکرده

 تواند اثرچندانی بر روند مزیتته نمیمزیت نسبی صادرات پسته امریکا تأثیرپذیر است، اما مزیت ایران در صادرات پس

های صادراتی پسته ایران با توجه به این امر تنظیم گردد. پاسبان صادراتی پسته امریکا بگذارد و لذا الزم است سیاست

ای به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران پرداخت. افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه آن مانند هر (، در مطالعه1385)

شد.  نتایج بایر اقتصادی، تابع عوامل گوناگونی مانند میزان تولید، نرخ ارز، قیمت کاال، درآمد کشورهای واردکننده و... میمتغ

دهد که تولید زعفران و نرخ ارز واقعی بر صادرات زعفران تأثیر مثبت حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات زعفران نشان می

دهد که درآمد حاصل از ثر منفی داشته است. از سوی دیگر بررسی آماری نشان میو قیمت صادراتی زعفران و جنگ ا

صادرات زعفران طی دوره مورد بررسی ناپایدار بوده و دلیل ناپایداری، مربوط به تقاضای صادرات است نه عرضه صادرات. با 

ارزی  هایبازاریابی، همراه با اتخاذ سیاست رسد که باید با توجه به مراحل فرآوری ونظر میدست آمده بهتوجه به نتایج به

در ، 7(2013چیپیلی )فراهم آورد. و تجاری باثبات و مؤثر، بستری مناسب برای افزایش صادرات زعفران در بازارهای جهانی 

ی پرداخت. معادالت تقاضا 2007-1980های تجاری زامبیا طی دوره ای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر جریانمطالعه

بندی، با استفاده از روش همجمعی جوهانسن تخمین زده شد. های بخشآوری اطالعات و دادهواردات و صادرات، جمع

دهد که یک نرخ ارز پایدار کنند. نتایج نشان میبرآوردهای تجربی اهمیت نوسانات نرخ ارز در تجارت زامبیا را تأیید می

ی در نوسانات نرخ ارز ممکن است به تغییر مجدد منابع به بخش برای حفظ رشد تجارت مهم است؛ چرا که پایدار

(، به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات 2015اهلل امیری عقدایی و همکاران )سید فتح غیرکشاورزی قابل فروش منجر شود. 

ری را ذکر و زعفران پرداختند. در این مطالعه ابتدا درمورد تجارت و مزایای آن بحث شده است. گام بعدی موانع تجا
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ها استفاده شد. آوری دادهها، از روش نظرسنجی برای جمعپیشنهادات مربوط به آن ارائه شده است. برای تست فرضیه

نتایج نشان داد که موارد زیر در افزایش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSافزار های پژوهش را با استفاده از نرمیافته

)تنظیمات(  هاها و سلیقهسازی، مراقبت از نیازها، خواستهبندی مناسب، سفارشیهستند: تبلیغات، بستهصادرات زعفران مؤثر 

رسانی مزایا و خواص زعفران و های عمومی و تخصصی، اطالعبازارهای جهانی، راهبردهای تعیین قیمت مناسب، آموزش

 آشنا کردن صادرکنندگان با بازارهای خارجی.

 

 هامواد و روش

ای از طرف اقتصاددانان صورت گستردهیکی از ابزارهای موفق در تفسیر و توضیح جریان تجارت بین کشوری که به     

داخلی، جمعیت، نرخ ارز و... دلیل وجود اطالعاتی چون  تولید ناخالصکارگرفته شده مدل جاذبه است. در این مطالعه بهبه

تجارت زعفران بین کشوری استفاده شده است. انجام کارهای تحقیقاتی در علوم منظور بررسی یک شبکه از مدل جاذبه به

های مشخص شده ها و محلای است که محقق با مراجعه به مکانای منطقههای نمونهطور وسیع مبتنی بر دادهای بهمنطقه

دلیل پراکندگی جغرافیایی لعه بهیابد. در این مطاها دست میاند و به آنصورت نقاطی در فضا تعیین مکان شدهکه به

 های پانلمنظور لحاظ کردن اثرات فضایی در مدل دادهفضایی استفاده شده است. بهکشورهای مورد بحث از الگوی پانل

توان از وقفه فضایی متغیر وابسته، وقفه فضایی متغیر مستقل، خودهمبستگی فضایی اجزای اخالل و یا ترکیبی از مورد می

چنان آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل پانل با اثرات ثابت و تصادفی در رگرسیون فضایی استفاده ه کرد. همفوق استفاد

های فضایی بین اجزای گیرد. انجام آزمون فرضیه معناداری وابستگیها در سه مرحله صورت میشود. تبیین این مدلمی

( 4 ( آزمون ضریب الگرانژ  و3نمایی ( آزمون نسبت درست2ن  ( آماره مورا1آزمون تشخیصی  4اخالل در مدل به وسیله 

( 2003بندی الهورست )های پانل است. برمبنای طبقهآزمون والد است. تشخیص مدل مناسب برای تخمین فضایی داده

وسیله انتخاب مدل بهینه از بین سه مدل فوق است که بهباشد. های پانل میبرای داده SDMو  SAR ،SEMسه مدل 

ها براساس وقفه و خطای فضایی با توجه به فروض شود. هردوی این آزمونانجام می Waldو  LRهای تشخیصی آزمون

توان این گونه بیان کرد که ها را می. از جنبه تحلیلی تفاوت بین این مدل8(2003آزمون به کار خواهند رفت )الهورست، 
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است. مزیت استفاده از این روش آن است که ما را قادر  SEMو  SAR تری از دو مدلحالت عمومی SDMساختار مدل 

ظر های موردنسازد عالوه بر بررسی اثرات مستقیم در یک شرکت، به بررسی اثرات متغیرهای مستقل در سایر شرکتمی

بین مقاطع قابل  اثرات متغیرها SARتوان ادعا کرد که در الگوی نیز می SEMو  SARبپردازیم. در تمایز بین دو الگوی 

های فضایی از طریق جمالت اخالل بر مدل اثر پذیر نبوده و وزناین موضوع امکان SEMبررسی است. اما در الگوی 

کشورهای مورد های تشخیصی است.های پانل نیازمند استفاده از آزمونها در دادهگذارند. استفاده از هرکدام از این مدلمی

 ند.،هند و مراکش می باش آمریکا، فرانسه، سوییس، ایتالیا،اسپانیا، امارات، سوئدیران، آلمان، بررسی در این پژوهش شامل ا

 :9(2010)لی و همکاران، شود صورت زیر تصریح میفضایی بهطور کلی الگوی عمومی پانل     

(1) 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜏𝑦𝑖𝑡−1

+ 𝜌 ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑦𝑗𝑡

𝑛

𝑗=1

+ ∑ 𝑋𝑖𝑡𝑘𝛽𝑘 + ∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑋𝑗𝑡𝑘𝜃𝑘 + 𝜇𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜈𝑖𝑡

𝑛

𝑗=1

𝑘

𝑘=1

𝑘

𝑘=1

 

 

(2) 
𝜈𝑖𝑡 = ∑ 𝑚𝑖𝑗𝜈𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡            𝑖 = 1. … . 𝑛    𝑡

𝑛

𝑗=1

= 1. … . 𝑇 
 

 نتایج 

متغیر قیمت متغیر  7شود تعداد طورکه مالحظه میدهد. همانمتغیرهای مورد بررسی در تحقیق را نشان می 1جدول      

ازای هرگرم، حجم صادرات، حجم واردات، ارزش واردات، تولید ناخالص داخلی ازای هرگرم، قیمت صادرات بهواردات به

 مورد استفادهگذار بر شبکه تجارت خارجی زعفران های اثرمنظور بررسی مؤلفهدر این بخش از پژوهش بهکشور و نرخ ارز 

می در تجارت یک کشور دارد. هایی است که نقش مهازای هرگرم یکی از مؤلفهمتغیر قیمت واردات بهقرار گرفته است. 
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ی ازاباشد. حداقل قیمت واردات بهمی 23/2باشد. متغیر قیمت واردات دارای میانگین گیری این متغیر دالر میواحد اندازه

و حداکثر  45/1اشد و حداقل بمی 49/4باشد. همچنین قیمت صادرات دارای میانگین می 22/3و حداکثر آن  0هرگرم 

زعفران حجم واردات است.  تجارت خارجیهای تأثیرگذار بر شبکه دیگر از مؤلفهخارجی اثرگذار است. یکیبر تجارت  18/9

بر تجارت تأثیرگذار است.  53/65و حداکثر میزان  0باشد. این متغیر با حداقل میزان می -93/10حجم واردات با میانگین  

باشد. مفهموم این عدد آن را دارا می 150و حداکثر میزان  67/0باشد و حداقل میزانمی 38/18حجم صادرات با میانگین

صادر کرده است. تولید ناخالص داخلی کشور قلم از انواع زعفران را  38/18طور میانگین به کشور صادرکنندهاست که 

ی یک اقتصاد کننده ظرفیت اقتصادی کشور، اندازه اقتصادی و بنیهمتغیری مهم در تجارت است. در واقع این متغیر بیان

عبارت هتر شود. برود افزایش آن، توانایی کشور را برای جذب و تولید محصوالت بیشحوزه فعالیت اقتصادی است. انتظار می

های خارجی میان دو کشور افزایش خواهد یافت. بنابراین متغیر یاد گذاریدیگر با افزایش آن عرضه و تقاضا برای سرمایه

با حداقل  3138گذاری مستقیم خارجی دوطرفه خواهد گذاشت. میانگین متغیر یادشده ت سرمایهشده اثر مثبت بر جریانا

یگر دتواند تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشته باشد. یکیدست آمده است که میبه 42532و حداکثر میزان  212میزان 

ت باشد که با توجه به اهمیگیرد نرخ ارز میقرار میاز متغیرهای تأثیرگذار بر تجارت زعفران که در این مطالعه مورد بررسی 

گذارد مطالعه این های روزانه آن و تبعات خاصی که در اقتصاد برجای مینرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی و نوسان

را دارا  39946و حداکثر میزان 210و حداقل میزان 10010یابد. این متغیر میانگین متغیر بر صادرات زعفران اهمیت می

توان جهت تأثیر هریک از متغیرها بر دهد. با توجه به میانگین میمتغیرها را نشان میتوزیع آماری این  1باشد. جدول می

دهنده تأثیر مثبت متغیر روی تجارت خارجی زعفران را مشخص کرد. اگر میانگین مثبت باشد، نشان تجارت خارجی زعفران

تمامی  1باشد. با توجه به جدول تأثیر منفی متغیر روی تجارت خارجی زعفران می دهندهاست و اگر منفی باشد نشان

متغیرها تأثیر مثبت بر تجارت خارجی داشته و با افزایش )کاهش( هریک از متغیرها، تجارت خارجی زعفران افزایش 

 یابد.)کاهش( می

 توصیف متغیرهای مستقل تحقیق .1جدول 

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین واحد اندازه گیری متغیرها

23/2 دالر قیمت واردات به ازای هر گرم*  81/0  22/3  0 

49/4 دالر قیمت صادرات به ازای هر گرم*  23/2  18/9  45/1  

-93/10 تن حجم واردات*  17/16  53/65  0 



 
38/18 تن حجم صادرات*  34/29  150 67/0  

41/1 میلیون دالر ارزش واردات*  09/2  55/9  0 

 211 42532 6440 3138 میلیون دالر تولید ناخالص داخلی کشور*

 210 34946 10979 10010 تومان نرخ ارز*

های تحقیقمأخذ یافته                        

                          *کشورهای مورد مطالعه

 مندپراکندگی آنها در سطح جهانی، فرضیه مکانآوری شده از کشورها و های جمعبا توجه به ماهیت ناهمگن بودن داده     

 این منظور ازهایی، این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد. بهاین منظور بایستی با استفاده از آزمونها وجود دارد. بهبودن داده

درجه باالی  LM SARMA های مورد بررسی است. آمارهآماره موران استفاده شد. نتایج حاکی از فضایی بودن داده

است. بنابراین دالیل  02/0و سطح معنی داری آن  5/11 دهد. مقدار این آمارهجایگزینی یک مدل فضایی را نشان می

دم دهنده عهمچنین آزمون والد نشان محکمی برای جایگزینی یک الگوی فضایی به جای رگرسیون کالسیک وجود دارد. 

             باشد.ناهمسانی واریانس می

ها مورد آزمون قرار گیرد. دلیل آن است که گاهی اوقات قبل از انجام پایایی متغیرها تست همبستگی مقطعی در داده    

های مختلفی برای تست همبستگی مقطعی کند. آزمونوجود همبستگی مقطعی به اشتباه رأی بر پایا بودن پانل صادر می

نتایج آزمون پسران برای همبستگی مقطعی را  2آزمون پسران است. جدول ترین آن های پانل وجود دارد، که مهمدر داده

واند بین تکند. این وابستگی مقطعی میدهد. براساس این آزمون فرض صفرمبنی بر وابستگی مقطعی را تأیید مینشان می

 زمان یا مکان باشد.

 

 

 آزمون همبستگی مقطعی .2جدول

 داریسطح معنی آماره آزمون آزمون

Pesaran's test of cross sectional independence 69/10 12/0 

 های تحقیقمأخذ یافته                         

خطی خطی بین متغیرها از نوع حاد )همچه همپذیرد و چنانخطی بین متغیرهای مستقل مدل صورت میپدیده هم     

نس، کوواریا-خطی از نوع ناقص باشد، بزرگی واریانسکه همدرصورتیپذیر نیست؛ اما کامل( باشد، تخمین ضرایب امکان



 
خطی بین متغیرها منظور تست همرا شاهد خواهیم بود. در این پژوهش به tهای غیرمعنادار تر و نسبتفواصل اعتماد عریض

 6ز تر ادست آمده کمدد بهکه میانگین عبا توجه به آن نشان می دهد کهته شد. نتایج این آزمون بهره گرف VIFاز آماره 

 خطی وجود ندارد.است، بنابراین بین متغیرهای مدل هم

های ترکیبی مطرح شد که ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا به اصطالح تاهمگنی در مقاطع در بخش داده     

توان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص لیمر می Fها باهم همگن هستند؟ با استفاده از که مقطعوجود دارد یا این

چه فرضیه صفر رد های آماری( است. چنانمبتنی بر همگن بودن مقاطع )قابلیت ترکیب داده Fکرد. فرضیه صفر آماره 

ایج شود. نتهای آماری( پذیرفته میشود، فرضیه مقابل آن مبتنی بر وجود ناهمگنی در بین مقاطع )پانل دیتا بودن داده

وجود ناهمگنی مقاطع  تأیید گر رد شدن فرضیه صفر وانعکاس یافته است. نتایج جدول بیان 3لیمر در جدول  Fن آزمو

 باشد.گر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل میباشد، و در واقع بیانمی

 لیمر F نتایج آزمون .3جدول

 داریسطح معنی مقدار آماره

33/2 020/0 

 های تحقیقمأخذ یافته                                          

های های فردی قابل لحاظ کردن است و روش دادهکه مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتبعد از آن     

ی که در طاینترکیبی برای برآورد مناسب است، باید مشخص شود که خطای تخمین، ناشی از تغییر در مقاطع است یا 

شویم. از آزمون هاسمن زمان رخ داده است. در نحوه درنظر گرفتن چنین خطاهایی با دو اثر ثابت و اثر تصادفی مواجه می

شود. در آزمون هاسمن، فرضیه صفر آن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهای برای مشخص شدن اثر ثابت و تصادفی استفاده می

دست آمده فرض صفر آزمون مبتنی آمده است. با توجه به نتایج به 4ن آزمون در جدول برآوردی است. نتایج حاصل از ای

 گردد.بر تصادفی بودن اثرات رد شده و مدل با اثرات ثابت انتخاب می

 نتایج آزمون هاسمن .4جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره آزمون آزمون اثرات

Cross-Chi section-Square 35/4 4 36/0 

                              های تحقیقمأخذ یافته                     

 رسد. در غیر این صورتهای فضایی، لزوم برآورد مدل با استفاده از یک الگوی فضایی ضروری به نظر میداری آمارهمعنی   

کدام نوع از مدل فضایی بهترین نتایج داری در مدل خواهد بود. قبل از برآورد رگرسیون باید مشخص شود که نتایج تورش



 
معنی بی LM Errorکه را به دنبال خواهد داشت. به این منظور الگوی وقفه و خطای فضایی برآورد شد. با توجه به این

و بایستی مدل رگرسیونی  حکایت از برتری مدل وقفه فضایی نسبت به مدل خطا داردداراست، معنی LM Lag باشد ومی

 .فضایی برآورد گردد وقفههای پانلی براساس الگوی داده

رهای ازای هر گرم در کشومتغیر قیمت واردات بهدهد. ثابت را نشان می با اثرات نتایج برآورد الگوی پانل فضایی 5جدول      

هستند پس از شود کشورهایی که دارای صادرات مجدد شود، همچنین سبب میواردکننده باعث افزایش هزینه تجارت می

ضرب قیمت در جایی که ارزش صادرات از حاصلکند. از آنها افزایش پیدا میفرآوری و صادرات نهایی ارزش صادرات آن

 8گردد. نتایج حاصل از جدول آید، در نتیجه افزایش قیمت سبب افزایش ارزش صادرات میدست میمقدار صادرات به

ازای هرگرم، ارزش داری آن، در ازای افزایش یک واحد قیمت واردات بهیم و معنیدهد که با توجه به رابطه مستقنشان می

ش افزای ،باشددار میمتغیر قیمت صادرات به ازای هرگرم دارای اثر مثبت ومعنییابد. واحد افزایش می 7/2صادرات به میزان 

دلیل کاهش تقاضای داخل تواند بهیشود. افزایش قیمت داخل هرچند مقیمت داخلی موجب افزایش قیمت صادراتی می

های داخل درواقع هزینه نهایی تری از محصول را روانه بازارهای صادراتی نماید، اما باید توجه داشت که قیمتمقدار بیش

ا رای قیمت داخل تهیه و آنگردد، زیرا صادرکنندگان محصول صادراتی خود را با صرف هزینهصادرکنندگان محسوب می

ان به کنندگکنند. به این ترتیب افزایش قیمت داخل مترادف با افزایش هزینه نهایی عرضههای صادراتی عرضه میدر بازار

افزایش قیمت صادرات زعفران موجب ارز آوری زیادی شود. بازارهای صادراتی بوده و موجب افزایش قیمت صادراتی می

 داری این متغیر با افزایش یکو معنیدهد با توجه به رابطه مستقیم که نتایج نشان می شود.برای کشور صادرکننده می

یابد. متغیر تأثیرگذار حجم واردات با واحد افزایش می 6/1واحد در قیمت صادرات به ازای هرگرم، ارزش صادرات به میزان 

گر آن است که ی بیانعالمت منفباشد. دهنده رابطه معکوس با ارزش صادرات میداری نشانضریب منفی و سطح معنی

افزایش )کاهش( حجم واردات سبب مصرف داخلی کاال شده از طرفی انگیزه صادرکننده برای افزایش صادرات کاهش 

یابد. نتایج جدول حاکی از آن است که با کاهش یک واحد یابد درنتیجه ارزش صادرات کاهش )افزایش( می)افزایش( می

دهد که نشان می 8یابد. متغیر حجم صادرات با توجه به جدول افزایش می -4/1ان میزدر حجم واردات، ارزش صادرات به

یابد، چراکه هرچه حجم صادرات افزایش واحد افزایش می 5/8میزان با افزایش یک واحد در حجم صادرات، ارزش صادرات به

د. یابصادرات، ارزش صادرات هم افزایش مییابد درنتیجه افزایش حجم یابد انگیزه صادرکننده برای صادرات افزایش می

داری و رابطه مستقیم با ارزش صادرات، با افزایش یک دهد که با توجه به معنیمتغیر ارزش واردات در جدول نشان می

ارزش واردات باعث افزایش هزینه تجارت  یابد.واحد افزایش می 009/0میزان واحد در ارزش واردات، ارزش صادرات به



 
ها افزایش پیدا ، و کشورهایی که دارای صادرات مجدد هستند پس از فرآوری و صادرات نهایی ارزش صادرات آنشودمی

گر این متغیر بیانتجارت زعفران دارد. ارزش داری بر اثر مثبت و معنی 04/9متغیر تولید ناخالص داخلی با ضریب  کند.می

شور رود با افزایش آن، توانایی کوزه فعالیت اقتصادی است. انتظار میظرفیت اقتصادی کشور، اندازه و بنیه اقتصادی یک ح

یان های خارجی مگذاریعبارت دیگر افزایش آن عرضه و تقاضا را برای سرمایهتر شود. بهبرای جذب و تولید محصوالت بیش

ناخالص داخلی موجب افزایش تولید دهد افزایش تولید این امر نشان می 8دو کشور افزایش خواهد یافت. مطابق با جدول 

گذاری مستقیم خارجی دو طرفه خواهد و اثر مثبتی بر جریانات سرمایه دهدو درآمد شده و تقاضا برای واردات را افزایش می

ن است آ داری ضریب این متغیر به معنیمعنیباشد، دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر تجارت زعفران نرخ ارز میگذاشت. یکی

ارزش صادراتی را تغییر دهد و  ز کشورهای واردکننده زعفران،قادر است متناسب با تغییرات نرخ اره صادرکننده زعفران ک

یست ثابت ن شود کشش تقاضا نسبت به نرخ ارز واردکنندگانصورت گفته می مانع از کاهش ارزش واقعی خود شود. در این

عبارتی در چنین شرایطی با تغییر ارزش ارز ارزش صادراتی را تغییر دهد. بهو صادرکننده قادر است در ازای تغییر در نرخ 

این  .نش نشان دهندصادرات توسط صادرکننده دارای قدرت بازار، واردکنندگان قادر نیستند از طریق تغییر نرخ ارز واک

فتار های مختلف رقادرند در بازارهیابی است. افزون بر این صادرکنندگان نتیجه براساس ضریب متغیر نرخ ارز قابل دست

یر توانند متناسب با هر بازار ارزش صادراتی را تغیبیان دیگر میخ برابری ارز داشته باشند. بهرمتفاوتی در مقابل تغییرات ن

خلی نرخ ارز یا کاهش ارز پول دا افزایش در واحد 1رود آمده برای متغیر نرخ ارز انتظار میدستدهند. براساس ضریب به

شود. به این میواحد   9/10فزایش ارزش صادراتی آن به میزان ایران توسط کشورهای واردکننده زعفران ایران منجر به ا

ار دمثبت و معنی شود که صادرکنندگان زعفران به افزایش نرخ ارز واکنش شدیدی نشان خواهند داد.ترتیب مشاهده می

جاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این دهد که مشدن ضریب وابستگی فضایی نشان می

 به کشور موردنظر صادرات زعفران ارزش چه میزان تجارت زعفران کشورهای مجاور یک واحد افزایش یابد،که چنانمعنی

اری داشاره دارد. معنی این مسأله مؤید تأثیرپذیری پدیده مجاورت بر وضعیت تجاری کشورهایابد. افزایش می 19/0اندازه 

داری کل رگرسیون را نشان داری این آماره، معنینشان از برازش مناسب مدل رگرسیونی دارد. در واقع معنی Fآماره 

نشان از برازش مدل دارد. مقدار ضریب  Likelihood Ratio Test داری آماره دهد. معیار ضریب تعیین و نیز معنیمی

درصد تغییرات ارزش صادرات را  61دهنده آن است که متغیرهای مستقل آمده است. این نشان دستبه 61/0تعیین برابر 

 بینی توسط یکیا خطای جذر میانگین مربعات یک ابزار خوبی است برای مقایسه خطاهای پیش RMSEدهند. توضیح می

ل باالتر است تر باشد دقت مدکاربرد ندارد، که هرچه مقدار آن کم مجموعه دادهمجموعه داده است و برای مقایسه چند 



 
برا -پاگان و جارکوهای بروشبراساس آزمونگر دقت باالی مدل است. باشد و بیانمی 2/1که در این مطالعه مقدار آن 

 شود.بودن اجزای اخالل تأیید میفرضیات همسانی واریانس و نرمال

 فضاییپانل نتایج برآورد الگوی  .5جدول 

داریسطح معنی Zآماره  انحراف معیار ضریب نام متغیر  

25/1 2/7** قیمت واردات به ازای هر گرم  77/1  270/0  

78/0 1/6*** قیمت صادرات به ازای هر گرم  05/2  800/0  

77/0 1/4-** حجم واردات  18/1-  100/0  

25/4 8/5** حجم صادرات  2 240/0  

وارداتارزش   **0/009 005/0  8/1  150/0  

33/3 9/04*** تولید ناخالص داخلی   71/2  600/0  

9/10 نرخ ارز  55/4  39/2  00/0  

Rho **0/19 07/0  46/2  01/0  

Sigma 64/11  85/7  48/1  00/0  

Log Likelihood =  -1692                                   R2    =  0/61                           Root MSE = 

2/1  

F-Test  =    9/22                                                                   P-Value > F (7,103)  =   00/0   

LR Test = 07/6                                                                    P-Value > Chi2 (1)    =   01/0   

Breusch-Pagan test     =  81/73                                     P-Value > Chi2 (2)    =  02/0  

Jarque-Bera LM Test  = 89/33                                      P-Value > Chi2 (2)    =  00/0  

درصد    **  1*** معنی داری در سطح                                         های تحقیقمأخذ یافته                        

 درصد 5داری در سطح معنی

      

 ه دهد کنشان میثابت با لحاظ الگوی وقفه فضایی  پانل ساده و پانل فضایی با اثرات ،OLS مدل سهنتایج مقایسه      

منظور اثبات برآرود بهتر فضایی گذاشته است، اما بههای تشخیصی موران فرض را بر برآرود الگوی هرچند نتایج آزمون

دیگر مقایسه شده است. نتایج نشان ها با یکهای کالسیک از معیار ضریب تعیین در مدلالگوی فضایی نسبت به مدل

 است. OLSو مدل تر از الگوی پانل با اثرات ثابت دهد مقدار ضریب تعیین مدل وقفه فضایی با اثرات ثابت بیشمی



 
   

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ظرگرفتن با در ن. پرداخته استفضایی تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران با رویکرد الگوی پانلاین مطالعه به بررسی      

های نمونه، عوامل اثرگذار بر ارزش صادرات شناسایی شد. آماره موران نشان داد که خودهمبستگی ارتباط مکانی میان داده

 عبارت دیگر، نه تنهاای یا مکانی کشورها باشد. بهها وجود دارد، و این ممکن است ناشی از خصوصیات منطقهدادهمنفی در 

واند بر تعوامل درون منطقه بلکه عوامل دیگری با عنوان وابستگی فضایی که ناشی از همسایگی مناطق با یکدیگر است می

ار کهای خطا و وقفه فضایی بهتصاد سنجی مرسوم قابل اعتماد نبود و مدلبگذارد. بنابراین نتایج اقارزش صادرات تأثیر 

متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، حجم صادرات، ارزش گرفته شد. نتایج نشان داد که 

دار و بر ارزش صادرات دارای اثر مثبت هستند و تنها متغیر معنی %1و  %5واردات، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح 

این مسأله لزوم توجه به بحث مجاورت یا همان فضایی بودن را نشان حجم واردات بر ارزش صادرات تأثیر منفی دارد. 

دارای وقفه  هابیان شده است استفاده از سایر رگرسیون 7های فضایی که در جدول داری آمارهدهد. با توجه به معنیمی

دهد که مجاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا دار شدن ضریب وابستگی فضایی نشان میمثبت و معنیباشد. می

چه میزان تجارت زعفران کشورهای مجاور یک واحد افزایش یابد، ارزش صادرات که چنانکاهش تجارت دارد. به این معنی

تر یابد. با توجه به منفی بودن متغیر حجم واردات، هرچه حجم واردات کمافزایش می 19/0اندازه  زعفران کشور موردنظر به

کارهای زیر را برای توسعه تجارت زعفران توان راهتر است. در خاتمه میواحد بیش 4/1ارزش صادرات به اندازه باشد به تبع 

زعفران و افزایش کیفیت محصول؛ اتخاذ ابزارهای های نوین تولید و کاهش قیمت تمام شده پیشنهاد نمود: استفاده از روش

رد بندی، موامناسب تجاری و ارزی برای توسعه تجارت زعفران؛ توجه به مسایل طرف تقاضای صادرات زعفران ازجمله بسته

 بهداشتی، استانداردها، بازاریابی و تبلیغات.
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