
 

 

 فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران  دل سازی الگوی پانلم
 

 4، سیدحسین محمدزاده3، تکتم محتشمی2، علی رضا کرباسی9زاده هنگامه هندی

 83/86/39: رشیپذ خیتار  11/11/33: افتیدر خیتار

 چکیده

رجي بوده خاکه تأثیر بسزایي در توسعه اقتصادی کشورها دارد اتکا به تجارتاز جمله عواملي

علت وابستگي کشورها به درآمدهای صادراتي و واردات تجارت خارجي نقش اساسي و و به

کند. تجارت خارجي محصوالت های مختلن ایفا ميانکارناپذیری در رشد و توسعه بخش

علت ارزآوری باال و پایدار نقش مهمي در گسترش صادرات و واردات کشورهای کشاورزی به

ترین کاالهای صادراتي د. درمیان محصوالت کشاورزی، زعفران یکي از مهمکنمختلن بازی مي

باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد. این کشاورزی مي

مطالعه به بررسي و تحلیل شبکه تجارت خارجي زعفران در بین یازده کشور فعال از جمله ایران در 

آوری گردید. با جمع 8889-8813های مار و اطالعات الزم طي سالاین حوزه پرداخته است. آ

توجه به پراکندگي جغرافیایي کشورهای مورد بررسي از یک الگوی پانل فضایي جهت تحلیل 

، وقفه فضایي OLSهای عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران استفاده شد. نتایص برآورد روش

قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای و خطای فضایي نشان داد که متغیرهای 

داخلي، نرخ هرگرم، شاخص آزادسازی اقتصادی، شاخص استانداردهای صادراتي، تولید ناخالص

دار و بر ارزش تجارت های حمایتي دولت از صادرات زعفران معنيواقعي ارز و شاخص سیاست

دهد که مجاورت و وابستگي فضایي نشان ميدار شدن ضریب دارای اثر مثبت هستند. مثبت و معني

چه ارزش تجارت که چنانهمسایگي نقش مهمي در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این معني

زعفران کشورهای مجاورافزایش یابد، ارزش تجارت در کشور موردنظر به اندازه ضریب 

 یابد. همسایگي افزایش مي

 فضایي. لگوی پانلشبکه تجارت، زعفران، ا :های کلیدی واژه

 JEL: N70 ,N75طبقه بندی 
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 مقدمه .9

خارجي در مباح  اقتصاد توسعه در کشورهای مختلن جهان تا جایگاه تجارت     

-ترین عامل توسعه اقتصاد داخلي نامعنوان مهمجایي اهمیت یافته است که اغلب از آن به

(. یکي از 1399ورزی، ریزی و اقتصادکشاهای برنامهشود )مؤسسه پژوهشبرده مي

ها ویژه کشورهای درحال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد آنمشکالت اساسي کشورها به

دهد که به صدور یک یا تعداد محدودی از کاالهاست. تجارب چندساله اخیر نشان مي

-ثباتي درآمد صادراتي را بهتکیه اقتصادها به درآمد حاصل از فروش خام مواد اولیه، بي

ای برای این که افت قیمت جهاني مواد طبیعي خام مشکالت عدیدهل دارد. چناندنبا

منظور کاهش وابستگي اقتصاد به صادرات مواد اولیه و وجود آورده است. بهاقتصادها به

های صادراتي گیری سیاستچرخش به طرف اقتصاد چندمحصولي در صادرات، جهت

کند مگر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمي باید به سود صدور محصوالت کشاورزی تغییر

ها جنبه های موجود در صادرات بخش کشاورزی شناسایي و به این فرصتکه فرصتاین

لزوم گریز از صادرات تک محصولي و رهایي از مشکالت عملیاتي بخشیده شود. 

گذاری و افزایش سهم در ناشي از آن، ایجاد تنوع در محصوالت صادراتي، سرمایه

وضوح المللي، اهمیت محصوالت کشاورزی را بهرت جهاني و بازارهای بینتجا

صادرات محصوالت کشاورزی نقش (. 1333رجبي و مقدسي، دهد )ژالهنشان مي

های دیگر ای در تجارت خارجي کشورها دارد و صادرات این بخش نسبت به بخشعمده

 بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از(.1393زاده عباسي، از ثبات بهتری برخوردار است )بیگ

ارزو  نرخ واقعي جهاني، بازارهای در صادراتي کاالی قیمت داخلي،ناخالص تجارت تولید

دهد که سهم تجارت محصوالت قیمت صادراتي و وادراتي کاالهاست. آمارها نشان مي

درصد است )سازمان جهاني  18کشاورزی از کل تجارت کشورهای جهان نزدیک به 

 (.8813تجارت، 
ارزش تجارت محصوالت کشاورزی )مجموع واردات و  1336در ایران در سال 

درصدی از  63/33هزار دالر بوده است و سهم  838میلیون و  333میلیارد و 13صادارت( 

ارزش صادارت که از این میزان ارزش کل تجارت کاالهای کشاورزی را دارا بوده است 

درصدی از ارزش  39/18زار دالر بوده است که سهم ه 388میلیون و  396میلیارد و  6آن 
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(. سهم 1336کل صادرات کاالهای غیرنفتي را دارا بوده است )وزارت جهاد کشاورزی، 

از  1333نسبت به سال  1336صادرات محصوالت کشاورزی در صادرات غیرنفتي در سال 

ترین مهمدرصدی برخوردار بوده است. از بین محصوالت کشاورزی، زعفران  3کاهش 

باشد که سهم زیادی از ایجاد ارزش افزوده بخش کاالی صادراتي کشاورزی ایران مي

-(. میزان صادرات زعفران ایران به1336کشاورزی برعهده دارد )محمدزاده و همکاران، 

ترین صادرکننده و تولیدکننده این محصول از کل وزن صادرات غیرنفتي در عنوان بزر 

میلیون دالر بوده است، که این میزان از لحا  وزني در  833ارزش  تن به 199، 1336سال 

تن، و از  138هزارتن به  113از  1333درصدی نسبت به سال  86با افزایش  1336سال 

میلیون دالر رسیده است )سازمان توسعه 133به  136درصدی از  19لحا  ارزشي با افزایش 

رتبه نخست تولید زعفران با سهم  8819تا  1339های در سال(. 1336و تجارت ایران، 

دهد ایران صادرکننده مهم درصدی به ایران تعلق داشته است. این مسأله نشان مي 36

(. 1333متحد، و اصلي زعفران به جهان است )سازمان خواروبار وکشاورزی ملل

گونه مستقیم بر روند جهاني تجارت افزایش یا کاهش مقدار صادرات ایران به

دهنده آن است که کشورهای صادرکننده تأثیرگذار است. این موضوع نشانزعفران 

زعفران، خریدار زعفران ایران بوده و با صادرات مجدد اقدام به تجارت این محصول 

عنوان دومین واردکننده و صادرکننده بزر  عنوان نمونه کشور اسپانیا بهکنند. بهمي

کند. راتي خود را از ایران وارد ميدرصد زعفران صاد 96زعفران جهان، بیش از 

کار دسترسي فراوان و نسبتا ارزان از قبیل زمین و نیرویعلت داشتن منابع قابلایران به

 در تولید زعفران نسبت به دیگر رقبا از امتیازی مناسبي برخوردار است. 

هزار  8ارزش کل تجارت محصوالت کشاورزی کشورهای جهان نزدیک به 

سازمان  درصد است ) 1/8باشد که سهم زعفران از آن نزدیک به  ميمیلیارد دالر 

دهد. در شکل زیر شبکه تجارت خارجي زعفران را نشان مي (.8813جهاني تجارت، 

شکل، یازده کشور فعال در این حوزه با رنگ قرمز مشخص شده است که شامل 

ن، امارات متحده عربي، چین، کشورهایي چون ایران، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، عربستا
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درصد ارزش کل تجارت جهاني زعفران را به  38باشد که کنگ و مراکش ميهند، هنگ

 (.8819اند )پایگاه آماری تجارت بین الملل، خود اختصاص داده

 

 
 . وضعیت شبکه تجارت خارجی زعفران کشورهای مورد مطالعه9شکل

 

-های مورد مطالعه را در خالل سالارزش تجارت زعفران کشور  1و شکل  1جدول 

دهد کشورهای آلمان و طور که جدول نشان ميدهد. هماننشان مي 8813تا  8813های 

-ایتالیا دارای باالترین ارزش تجارت زعفران در بین کشورهای مورد بررسي را دارا مي

یا باشند. سهم ایران از این تجارت سودآور بسیار اندک است. پس از آلمان و ایتال

کشورهای فرانسه، اسپانیا و چین دارای باالترین ارزش تجارت زعفران هستند. سهم باالیي 

از ارزش دالری تجارت زعفران در کشورهایي مانند آلمان و ایتالیا مربوط به صادرات 

دهد که صادرات فرآوری شده این فرآوری شده این محصول است. آمارها نشان مي

 کند.بت به صادرات خام این محصول ایجاد ميبرابری نس 9محصول ارزآوری 
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 های اخیر) میلیون دالر(. ارزش تجارت زعفران کشورهای مورد مطالعه در سال9جدول
 2191 2191 2194 2193 کشور

 836 839 838 831 ایران

 1881 336 638 398 امارات

 3981 8136 8688 1968 اسپانیا

 3839 9363 3363 9893 ایتالیا

 3693 3883 9839 3398 فرانسه

 996 318 396 898 عربستان

 3133 1333 1939 1389 هند

 8639 3333 8693 8618 مراکش

 3368 1839 1313 1831 چین

 6/399 88/933 3/38 3/888 کنگهنگ

 3388 6898 3638 8998 آلمان

 www.resourcetrade earth.comماخذ: 

 

 
 2191-2193ان کشورهای مورد مطالعه طی دوره . روند ارزش تجارت زعفر9نمودار

  www.resourcetrade earth.com مأخ :            
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 ایتالیا اسپانیا امارات ایران

 مراکش هند عربستان فرانسه

 المان هنگ کنگ چین
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کشور اصلي فعال در حوزه تولید و  یازده بین در را زعفران تولید وضعیت 8نمودار

 وضعیت دهدمي نشان نمودار طورکههمان. دهدمي نشان مطالعه هایسال خالل تجارت در

 تولید حجم. است برخوردار صعودی روند یک از تقریبا این کشورها بین در زعفران تولید

 آن درصد 38 از بیش رسد کهمي تن 368 به نزدیک 8813 سال در کشورها این در زعفران

 ارزش از اعظمي بخش که دهدمي نشان تحقیقات از سوی دیگر. است ایران به متعلق

-بیش که چند است. هر دارویي صارفم به مربوط زعفران تجارت در شده ایجاد افزوده

است. سهم بیشتر مصرف   بهداشتي آرایشي و غذایي، هایبخش در آن مصارف ترین

زعفران در حوزه دارویي مربوط به کشورهایي مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه است )کاشفي و 

 (.1336همکاران، 

 

 . وضعیت تولید زعفران یازده کشور اصلی فعال2جدول 

 8889 8889 8883 8818 8811 8818 8813 8813 8816 8813 

 333 361 898 311 831 863 833 819 39 838 ایران

 1/8 11/8 8 8 8 8 8 8 8 8 امارات

 9 9 9 3/3 3 8 3 8 9/8 6/8 اسپانیا

 3/9 3/9 9 6/3 3 6 3/6 6 3 1/3 ایتالیا

 3/1 8/1 9/8 6/8 96/8 93/8 39/8 8 8 8 آلمان

 1/1 9/8 3/8 3/8 3/8 8 8 8 8 8 فرانسه

 6/9 9 9 6/3 3/3 1/9 3/3 3 3 9/6 چین

-هنگ

 کنگ

9/8 96/8 1 9/8 8/1 1 1 3/1 6/1 9/1 

 6/3 3 9/8 8 6/1 1 1 3/1 9/8 9/8 مراکش

 18 9 3/9 6/9 9 9/3 3 3/9 3/3 3 هند

 18/8 13/8 8 8 8 8 8 8 8 8 عربستان

 (WTO)سازمان تجارت جهاني   ماخذ:
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 . وضعیت تولید زعفران یازده کشور اصلی فعال2نمودار

 (WTO)ماخذ: سازمان تجارت جهاني 

بخش اعظمي از ارزش افزوده زعفران ناشي از قیمت باال در خارج از ایران است. میانگین      

دالر است.  3688تا  8988قیمت زعفران )کیلوگرم( در کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه بین 

 1988ایران مانند امارات و عربستان بین  همسایههرکیلوگرم زعفران در کشورهای میانگین قیمت 

 8388تا  1388کنگ بین باشد. این عدد برای کشورهایي مانند چین، هند و هنگدالر مي 8868تا 

 (.1333باشد )سازمان توسعه تجارت، دالر مي

درصد زعفران دنیا،  باالترین سهم  38اینکه ایران با تولید بیش از  طورکه بیان شد عالرغمهمان

سهم ایران از گردونه تجارت این محصول از تولید زعفران را به خود اختصاص داده است، 

درصد است. این مسأله لزوم توجه به وضعیت تجارت خارجي  6در جهان نزدیک به 

ای در حوزه جا که تاکنون مطالعهدهد. از سوی دیگر از آناین محصول را نشان مي

این مطالعه برآن است تا با به بررسي شبکه تجارت خارجي زعفران انجام نشده است 

عوامل اثرگذار بر شبکه تجارت خارجي زعفران در بین کشورهای فعال در این حوزه 

 بپردازد.

ن در بخش اول این پژوهش به تشری  وضعیت تجارت خارجي زعفران در جهان، ایرا

و سپس ارزش کل تجارت محصوالت کشاورزی کشورهای جهان و سهم زعفران از این 

-ارزش کل پرداخته شد. بخش دوم به پیشینه تحقیق اختصاص دارد. بخش سوم به روش

ها و در بخش شناسي تحقیق پرداخته شده است. بخش چهارم برآرود مدل و تحلیل داده

 گیری بیان شده است.پنجم نتیجه
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 ی نظری. مبان2

 و شده محسوب آن اقتصادی عمده های بخش از یکي هرکشور در خارجي جارتت

 هانئوکالسیک جمله از ایعده کهطوریبه باشد، داشته کشور درآینده مهمي نقش تواند مي

 خارجيتجارت جایگاه(. 1396 عاملي، جبل و ریابي)  اندنامیده اقتصاد رشد موتور را آن

 اغلب که است یافته اهمیت جایي تا توسعه حال در کشورهای در هتوسع اقتصاد مباح  در

 منبع بخش این. شودمي بردهنام داخلي اقتصاد توسعه عامل ترینمهم عنوانبه آن از

 اقتصاد تولیدی توان افزایش و جدید تکنولوژی در گذاریسرمایه برای ارزی درآمدهای

 و خارجيتجارت المللي،بین گرایيهم فزونروزا روند اساس، براین و بوده کشورها این در

 اقتصادی توسعه در مهم مباح  از یکي جهانيتجارت سازمان نظیر هایيسازمان گسترش

 عرصه به ورود برای هایيبرنامه طراحي و تدوین به کشورها این سران توجه که هاستآن

 و امیرتیموری(. 1333 مقدسي، و رجبي ژاله)  است نموده چندان دو را المللي-بین تجارت

. پرداختند ایران زعفران صادرات بر ارز نرخ تأثیرنااطمیناني بررسي به ،(1336) همکاران

 نوسانات بین داریمعني و معکوس رابطه بلندمدت، و مدتکوتاه در که داد نشان نتایص

 به ایمطالعه در( 1336) همکاران و کاشفي. دارد وجود ایران زعفران صادرات و ارز نرخ

 داد نشان نتایص. پرداختند زعفران صادراتي عملکرد بر بازاریابي هایاستراتژی نقش بررسي

 بر داریومعنيمثبت تأثیر دارای محصول توسعه و بازار توسعه تمایز، های-استراتژی که

 پورورستگاریکرباسي.باشندمي زعفران صادرکننده هایشرکت صادراتي عملکرد

 نشان نتایص. پرداختند زعفران صادرات و تولید نسبيمزیت بررسي به ایمطالعه در( 1333)

 ایران، کشورهای 8818-8883 هایسال در صادرات نسبيمزیت معیار هردو برطبق داد

 حالي در باشندمي جهان در صادرات نسبيمزیت اولویت دارای ترتیب به یونان و اسپانیا

 در( 1338) همکاران و میرلطفي. ندارد يباالی افزودهارزش ایران زعفران صادرات که

 را افغانستان در زعفران الملليبین بازاریابي بر تأثیرگذار عوامل و فضایي انتشار ایمطالعه

یک از زمینه این در تأثیرگذار عوامل جمله از که داد نشان نتایص. اندداده قرار ارزیابي مورد

 یافتهتوسعه مدیریت حضور دیگر، ویس از و قومي فرهنگي، محیطي،زیست مشترکات سو

 ییافتهتوسعه و مدرن بازاریابي برداشت، کاشت، زراعي، توسعه پشتیبان عنوانبه جهاني

 آموزش در ویژهبه کالن، گذاریسرمایه و الکترونیک تجارت و اطاالعات فناوری بر مبتني
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 تجاری موقعیت و نسبيمزیت بررسي به( 1338) همکاران و پاکروان. باشد مي انساني منابع

-8883 دوره طي ایران که داد نشان نتایص. پرداختند رقیب کشورهای و ایران پسته صادرات

 غیرنفتي کاالی گروه هر صادرات دربین و بوده نسبيمزیت دارای پسته صادرات در 1336

 و اسگویي. است کرده کسب را پسته صادراتي نسبيمزیت در اول رتبه کشاورزی و

 دی گروه کشورهای در انرژی مصرف بر تجارت تاثیر به ای مطالعه در( 1336)وهيبیالنک

 بر خارجي تجارت دار معني و مثبت تاثیر وجود از حاکي مطالعه نتایص. پرداختند هشت

 در( 1333)پیرپور و یزداني. باشد مي هشت دی گروه کشورهای در انرژی مصرف روی

 و ایران بین انرژی بخش در صنعت درون جارتت های کننده تعیین بررسي به ای مطالعه

 تولید متغیرهای اثر دار معني و مثبت تاثیر از حاکي نتایص. پرداختند تجاری برتر شرکاء

 انرژی بخش در محصوالت تنوع تجاری، طرف کشورهای و ایران سرانه داخلي ناخالص

 تجاری طرف یکشورها در آزاد های آب به دسترسي بررسي، مورد کشورهای و ایران در

 به ایمطالعه در ،( 8813) چیپیلي. است IIT بر خارجي مستقیم گذاری سرمایه و ایران

. پرداخت 8889-1398 دوره طي زامبیا تجاری هایجریان بر ارز نرخ نوسانات اثر بررسي

 که چرا است؛ مهم تجارت رشد حفظ برای پایدار ارز نرخ یک که دهدمي نشان نتایص

 قابل غیرکشاورزی بخش به منابع مجدد تغییر به است ممکن ارز نرخ اناتنوس در پایداری

 . شود منجر فروش

 بررسي به وهواآب تغییرات نقش سازیمدل با ای مطالعه در( 8813) همکاران و شیبا

 وهوایيآب تغییر بدون که داد نشان ها آن نتایص. پرداختند کشاورزی محصوالت تجارت

 افزایش آینده های درسال امریکا متحده ایاالت شاورزیک محصوالت صادرات میزان

 کاسته کشور این صادرات میزان از است ممکن وهوایيآب تغییرات صورت در و یابد مي

 صادرات بر مؤثر عوامل بررسي به ایمطالعه در( 8816) همکاران و عقدایي امیری.  شود

 از مراقبت سازی،سفارشي مناسب، بندیبسته تبلیغات، که داد نشان نتایص. پرداختند زعفران

 مناسب، قیمت تعیین راهبردهای جهاني، بازارهای( تنظیمات) هاسلیقه و هاخواسته نیازها،

 کردن آشنا و زعفران خواص و مزایا رسانياطالع تخصصي، و عمومي های-آموزش

 اوازیکات. هستند مؤثر زعفران صادرات افزایش در خارجي بازارهای با صادرکنندگان

 و ها فرصت وضعن،قوت نقاط وضعیت تحلیل ماتریس از استفاده با ایمطالعه در( 8816)
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 مطالعه این نتایص. است داده قرار بررسي مورد را افغانستان صادراتي زعفران تهدیدهای

 وجود خارجي بازارهای برای تقاضا افغانستان زعفران باالی کیفیت به توجه با که داد نشان

 عدم و ماهر کارگر وجود عدم سرمایه، و زمین به دسترسي عدم مانند هایي چالش اما دارد

 بررسي به(  8816) همکاران و فرو. دارد وجود فرآوری کارخانه مانند الزم ای ساخته زیر

 مطالعه این نتایص. پرداختند کشاورزی محصوالت تجارت و صادرات بر استانداردها اثر

 برای مهم و اساسي اصول از یکي صادراتي، هایاستاندارد رعایت که داد نشان

 از بیشتری سهم دستیابي برای و رود مي شماربه کشاورزی محصوالت صادرکنندگان

 ضروری امری استانداردها، این رعایت نوظهور بازارهای الخصوص علي و جهاني بازارهای

 بازارهای گیریتجه بین ارتباط بررسي به ایمطالعه در(  8816) هانگ. رود مي شماربه

 استفاده با تحلیل نتایص. پرداخت تولیدی شرکت 138 خارجي تجارت عملکرد بر صادراتي

 عملکرد با صادراتي بازارهای هایگرایش مستقیم ارتباط از حاکي ساختاری معادالت از

 و صادراتي هایتجربه بررسي به ایمطالعه در( 8816) سیلیکجری. باشدمي صادراتي

 نتایص. پرداختند لهستان صادراتي هایشرکت صادراتي عملکرد بر بازاریابي هایاستراتژی

 رابطه صادراتي کشورهای تعداد رشد و صادراتي تجربه با صادراتي عملکرد که داد نشان

 در(  8813)  گریتص و هلم. دارد منفي رابطه بازار در هاشرکت سهم رشد با و مثبت

 صادراتي بازارهای بازاریابي ترکیبي راهبردهای روی تقطعی عدم تأثیر بررسي به پژوهشي

 راهبردهای که داد نشان نتایص همچنین. اند پرداخته نوظهور وکارهای کسب در وتجاری

 و تجاری بازارهای با توزیع و محصول راهبردهای به نسبت بیشتری سازگاری گذاری قیمت

 در(  8813) واگنرجواهیم. ستندنی دار معني محصول و توزیع راهبردهای و دارند صادراتي

 به مطالعه این در. پرداخت آلمان در کاال واردات و صادرات توزیع بررسي به ایمطالعه

 که است، شده گرفته نادیده تاکنون که الملل-بین تجارت از ایگسترده حاشیه بررسي

 معین کشور یک با آلماني واردکنندگان و صادرکنندگان که فرکانسي بررسي به بار اولین

 حدود 8813 سال در داد نشان نتایص. است شده پرداخته پردازند، مي محصول یک معامله به

 اتحادیه عضو کشورهای با تجارت برای دوبار، یا باریک با کشور خوب ترکیبات از نیمي

 با تجارت در کشور خوب ترکیبات از درصد 38 از بیش مورد این و شوندمي ثبت اروپا

 فرکانس آلمان، برای که دهدمي نشان تجربي هایمدل. است متعهدغیر کشورهای
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 و نرگیز. یابدمي کاهش ونقل،حمل هایهزینه افزایش با کشور، سط  در خوب معامالت

 درون وریبهره بهبود و تجارت از حاصل سود بررسي به ایمطالعه در (8819) آیکاتکین

 در را خدمات و محصول نوع دو هر که هایيشرکت دادکه نشان نتایص. پرداختند شرکت

 و داشته باالتری وریبهره نمونه، هایشرکت سایر با مقایسه در کنند،مي صادر نمونه سراسر

 و ارز نرخ نوسانات بررسي به ایمطالعه در (8819) هانگ. اندبوده ترموفق تجارت در

 ارز نرخ افت که داد نشان مقاله این نتایص. پرداخت چین در تجارت و صادرات بازار پویایي

مي کاهش را صادرات بازار به ورود احتمال و دهدمي افزایش را بازار از خروج احتمال

 در انتشار جایيجابه گیریاندازه بررسي به ایمطالعه در( 8819) همکاران و بورنجي.  دهد

 ای گلخانه هایگاز انتشار مقادیر سوئد، برای که داد نشان نتایص. پرداختند خارجي تجارت

 مورد دوره طول در است، شده نظرگرفته در تکنولوژی تنظیم به توجه با تجارت در که

 از بیشتر کشور از خارج در آن صادرات که است معني بدان این و است مثبت مطالعه

 . است آن واردات

 زمینه در اما است، شده بح  تجارت مورد در کهاین به توجه با پیشین مطالعات در

 تجارت شبکه بررسي مطالعه این اصلي هدف. است نشده بح  زعفران خارجي جارتت

 .پردازیممي آن به ادامه در که است زعفران خارجي
 

 . روش تحقیق 3

منظور بررسي عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران، نخست کشورهای اصلي به

از جمله ایران در طول فعال در این حوزه شناسایي شد. یازده کشور فعال در این بخش 

-مورد بررسي قرارگرفت. بنابراین الگوی مورد بررسي، الگوی داده 8889 -8813های سال

دلیل پراکندگي جغرافیایي کشورهای مورد بررسي و های ترکیبي است. از سوی دیگر به

تأثیر نقش مجاورت و همسایگي بر ارزش تجارت این محصول، لزوم استفاده از یک مدل 

سازی و رو الگوی پانل فضایي در این پژوهش مدلرسد. از ایننظر ميضروری بهفضایي 

 مورد استفاده قرارگرفت.

 الف: الگوی داده های ترکیبی

عات کاربردی در اقتصاد سنجي یکي از موضو داده های ترکیبيتجزیه و تحلیل 

سترش دادن یک محیط بسیار غني از اطالعات را برای گاین داده ها باشد، چرا که  مي



928  17پاییز  33سازی اقتصادی/ شماره  فصلنامه تحقیقات مدل 

 

توانند از آورد. در بسیاری موارد محققین ميهای تخمین و نتایص تئوریک فراهم ميتکنیک

صورت سری زماني و یا فقط توان فقط بهبرای مواردی که مسائل را نمي داده های ترکیبي

زماني با صورت مقطعي بررسي کرد، استفاده کرده و بهره گیرند. تلفیق آمارهای سریبه

های اقتصاد سنجي تواند اطالعات سودمندی را برای تخمین مدلتنها ميای مقطعي نهآماره

گذاری های سیاستتوان استنباطدست آمده ميفراهم کند، بلکه براساس نتایص به

صورت به iگیری از هر مقطع را که در واقع نمونه زیرالگوی  .دست آورددرخورتوجهي به

صورت صورت یک مدل اثرات غیرقابل مشاهده بهتوان بهتصادفي انجام شده است را مي

 زیر ارائه کرد.

(1)        ́                                                      
i=1,2….,N  ,  t=1,2,…,T 

(8)            

xitکه طوریبه     
تواند شامل یرهای توضیحي است و به لحا  مفهومي ميبردار متغ 

کنند ولي از کشوری سه نوع متغیر معلوم باشد. اول، متغیرهایي که در طول زمان تغییر مي

کنند به کشور دیگر ثابت هستند. دوم، متغیرهایي که از کشوری به کشور دیگر تغییر مي

هم در طول دوره زماني و هم به ازای ولي در طول زمان ثابت هستند و سوم، متغیرهایي که 

کنند. کشورهای مختلن تغییر مي
i

عنوان ای است که از آن بهنیز متغیر غیرقابل مشاهده 

مبین افراد باشد، در این صورت در برخي از موارد  iشود. اگر جزء غیر قابل مشاهده یاد مي

به
i

شود. به جمله ز اطالق مياثر فردی نی  it
نیز خطاها و یا جمالت اختالل فردی  

کنند. در شود، چراکه این جمالت هم در طول زمان و هم در طول مقاطع تغییر ميگفته مي

شود. به این معني که آیا این نیز اغلب دو مقوله مطرح مي غیر قابل مشاهدهرابطه با متغیر 

-عبارت دیگر، آیا ميکه اثر آن تصادفي است؟ بهیک اثر ثابت است و یا این متغیر دارای

متغیر را یک متغیر تصادفي در نظر گرفت یا باید آن را به مانند پارامتری که قرار  این توان

های تلفیقي، اگر است تخمین زده شود، مد نظر قرار داد؟ در بررسي مدل
i

عنوان یک به 

شود. در مقابل، اثر تصادفي گفته ميمدل متغیر تصادفي در نظرگرفته شود، به آن یک 

صورت عنوان پارامتری باشد که قرار است برای هریک از مقاطع بهبهاین متغیر که زماني

 (.1393 مرادی،)داوودی و شاه شوداثر ثابت گفته مي مدلجداگانه تخمین زده شود، به آن 

 شود.رات از آزمون هاسمن استفاده ميجهت بررسي این اث



  921    زعفران یشبکه تجارت خارج یلدر تحل ییفضا پانل یالگو یمدل ساز

 

 الگوی فضایی .ب

-رو هستیم که دارای جزء مکاني هستند دیگر بههایي روبهوقتي در تحقیق با داده

های نمونه های اقتصاد سنجي مرسوم چندان مناسب نیست. زماني که دادهکارگیری شیوه

و  ي فضایي میان مشاهداتآید. یکي وابستگوجود مياند دو مسأله بهدارای جزء مکاني

. بنابراین اقتصاد 1(1333شود )لسیص، سازی ميفضایي در روابطي که مدلیکي ناهمساني

گیرد چراکه در فضایي را ندیده ميسنجي مرسوم این دو موضوع وابستگي و ناهمساني

مارکوف که خصوصیات  -ها فرو  کالسیک یعني فر  گوسصورت توجه به آن

فضایي جهت تست خودهمبستگي است نقض خواهد شد. olsهای همطلوب تخمین زنند

پیشنهاد شده است.  Getis-Ordsو  Gearyنمایي، های موران، نسبت درستآزمون

 :8(1368شود )موران، صورت زیر تعرین ميآزمون موران به
 

(3) 
I=

 ∑ ∑         ̅      ̅  
   

 
   

 ∑ ∑     ∑     
 
   

 
   

 
    ̅  

 

ها یا واحدهای هایي برای موقعیتشاخص jو  iمتغیر وابسته مورد نظر،  xکه در آن      

است که  1تر از یک وزن فضایي کوچک wijتعداد مشاهدات یا مناطق است.  nفضایي و 

یک عنصر از ماتریس  wijکند. يرا تعرین م jو واحد فضایي  iارتباط میان واحد فضایي 

صورت ردیفي استاندارد شده است )مجموع است و به  n×nبا ابعاد  wهای فضایي وزن

است(. آماره موران با ضریب همبستگي گشتاوری پیرسون یکسان  1عناصر هر ردین 

گیرد ( قرار نمي1-و 1ترین مقدار آن لزوما در دامنه )ترین و کمهای بیشاست البته اندازه

تری نیز برای تأیید های قوی. آزمون3(8883؛ گریفیت، 383-381: 1336بایلي و گاتل، )

 Getis-Ords و  Gearyهایها وجود دارد. که شامل آزمونوجود تصری  فضایي داده

ها نشان از داری آناند، معنيمعروف GOو  GCهای ها که به آزموناست. این آزمون

صورت زیر است )جنیفر لینتز، به GOهاست. آزمون داده همبستگي فضایيوجود خود

8883)3: 
 

(3) 
     

∑∑          
∑∑    

 

                                                      
1. Leseage 

2. Moran 

3. Baily and Gatrell, 1995; Griffith 
4. Jennifer Lentz 
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-های مکاندو مقدار مشخص از ویژگي xjو  xiماتریس وزني فضایي و  wijکه درآن 

 .        1(8886ي و وانگ، شود )لصورت زیر بیان ميبه GCاست. آزمون   jو  iهای 
 

(6) 
  

 ∑ ∑           
 
   

 
   

  ∑ ∑     ∑     
 
   

 
   

 
    ̅  

 

ها یا هایي برای موقعیتشاخص jو  iماتریس وزني فضایي و  wijکه درآن      

کارلو و دامنه میان ي فضایي آزمون مونتباشد. جهت تست ناهمسانواحدهای فضایي مي

 چارکي پیشنهاد شده است.

تأثیرات فضایي صریحا باید در  دار وجود دارد،وقتي خودهمبستگي فضایي معني

های مناسب )حداکثر تصری  مدل دخالت داده شود و مدل نیز با استفاده از تکنیک

برآورد شود.  ابزاری(یافته و روش ومتغیرهایمیمگشتاوری تعنمایي، روشدرست

آید که مشاهدات متغیر وابسته یا جزء خطای هر  وجود ميخودهمبستگي فضایي زماني به

. 8(8883بسته باشند )انسلین، نقطه با مشاهدات متغیر وابسته یا جزء خطای نقاط دیگر هم

ها دو مدل وقفه و خطای فضایي وجود دارد.  برای بررسي خودهمبستگي فضایي در داده

ی فضایي درآن مشاهدات متغیر وابسته در هر نقطه به مشاهدات واقع در نقاط  مدل وقفهدر

 jو  iهای تحت تأثیر مکان iدر مکان  yدیگر وابسته است. درواقع دراین مدل متغیر وابسته 

قرار دارد. درمدل خطای فضایي که در آن جزء خطای رابطه تخمین زده شده دارای 

ی متغیرهای  وسیلهباشد، که یا به وابستگي فضایي متأثر از داده مي باشد، وابستگي فضایي مي

ای  علت استفاده از محدودهاند و یا به دارای وابستگي فضایي که )به اشتباه( وارد مدل نشده

.  برای هر دو مدل 3(8888آید )انسلین،  وجود مياز متغیرها که با مدل واقعي ناسازگارند، به

( هر چند تحت OLSهای حداقل مربعات معمولي ) فضایي تخمین ی خطای فضایي و وقفه

باشد.  ها غیرکارا مي شوند، اما این تخمین های غیراریب مي شرایط معمول منجربه تخمین

ی انسلین پیشنهاد  ( بوسیلهMLنمایي )برای حل این مشکل استفاده از روش حداکثر درست

 .3(8883شده است )آربیا، 

 باشد: صورت زیر مي( استاندارد بهSARفضایي) ی مدل رگرسیوني وقفه

                                                      
1. Lee and d Wong 
2. Anselin 

3. Anselin 

4. Arbia 
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(3)            

ماتریس وابستگي  Wاز مشاهدات متغیر وابسته بوده،  N×1یک بردار  Yکه در آن      

یک ترتیب بهU و  Xباشد، همچنین  مي N×Nبوده که  Yفضایي مربوط به مشاهدات 

باشند. استفاده از مدل  ار جزء خطا مياز مشاهدات متغیرهای توضیحي و برد K×Nماتریس 

باشد. مدل خطای  خطای فضایي روش مرسوم دیگر در مواجهه با خودهمبستگي فضایي مي

 .شودصورت زیر بیان مي( بهSEMفضایي )

(9)        

(9)         

 شود: جای آن استفاده ميکه البته در عمل از فرم زیر به
(3)                

نیز بردار  Vیک مقدار عددی است که بایستي تخمین زده شود،  که در آن      

1×N کوواریانس -جزء خطای تصادفي با میانگین صفر و ماتریس واریانسI2 باشد،  مي

وواریانس ک-جزء خطای تصادفي با میانگین صفر و ماتریس واریانس N×1بردار  Uو 
112 )1()1(   WW  جا که معلوم نیست که کدام یک از دو باشد. از آن مي

تر است، بنابراین ابتدا مدل با استفاده از روش حداقل  مدل وقفه و خطای فضایي مناسب

شود. این  مي های تشخیص انجامشود. و سپس آزمون زده ميمربعات معمولي تخمین

پاگان و جارکوبه را برای تشخیص واریانس ناهمساني و ها شامل آزمون بروشآزمون

برای تأیید یا رد فر  خودهمبستگي  Goو  GCنرمالیتي اجزای خطا و آزمون موران یا 

های فوق وجود وابستگي فضایي را تأیید کرد، دیگر باشد. اگر آزمونها ميفضایي داده

استفاده  LM-lagو  LM-errorن قابل اعتماد نیست. به این منظور از دو آزمو olsتخمین 

داری به ما نتایص تورش OLSدار نشد، استفاده از شود، اگر هی  یک از دو آزمون معنيمي

دار باشد بایستي از رگرسیون خطای فضایي استفاده  معني LM-errorدهد. اگر فقط نمي

ده نمود. اما دار باشد بایستي از رگرسیون وقفه فضایي استفا معني LM-lagنمود، اگر فقط 

گر وجود خودهمبستگي فضایي باشند، با استفاده دار باشند و نشان اگر هر دو آزمون معني

تری های قویتوان مدل مناسب را انتخاب نمود و بایستي از آزمون از این دو آزمون نمي

استفاده گردد. و مدلي انتخاب گردد که  Robust LM-lagو  Robust LM-errorمانند 
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Robust LM دارشود. اگر از نظر تئوری انتخاب مدل مناسب روشن نیست بایستي آن معني

Rهای از شاخص
تری دارد و مدلي را که برازش مناسب فاده کرداست Log Liklihoodو  2

یک آماره  LM SARMAهای باال آماره (. افزرون بر آماره8883)پالمرجونز و سن، 

و یکي از دو ols ایگزیني مدل برآورد شده ترکیبي است که بازگوکننده درجه باالی ج

اشکال دارد و  olsدار شود برآرود مدل خطا و وقفه فضایي است. اگر این آماره معني

تواند گزینه جایگزین را بایستي از یکي از دو مدل خطا یا وقفه فضایي استفاده کرد. اما نمي

 .1(8886انتخاب کند )انسلین، 
 

 الگوی پانل فضایی .ج

توان از وقفه فضایي های ترکیبي ميظور لحا  کردن اثرات فضایي در مدل دادهمنبه

متغیر وابسته، وقفه فضایي متغیر مستقل، خودهمبستگي فضایي اجزای اخالل و یا ترکیبي از 

چنان آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل داده های ترکیبي با مورد فوق استفاده کرد. هم

ها در سه مرحله شود. تبیین این مدلرگرسیون فضایي استفاده مي اثرات ثابت و تصادفي در

های فضایي بین اجزای اخالل در گیرد. انجام آزمون فرضیه معناداری وابستگيصورت مي

( آزمون 3نمایي ( آزمون نسبت درست8( آماره موران  1آزمون تشخیصي  3وسیله مدل به

های مدل مناسب برای تخمین فضایي داده ( آزمون والد است. تشخیص3ضریب الگرانژ  و 

برای  SDMو  SAR ،SEM( سه مدل 8883بندی الهورست )ترکیبي است. برمبنای طبقه

-وسیله آزمونانتخاب مدل بهینه از بین سه مدل فوق است که بهباشد. های ترکیبي ميداده

و خطای  ها براساس وقفهشود. هردوی این آزمونانجام مي Waldو  LRهای تشخیصي 

. از جنبه تحلیلي 8(8883فضایي با توجه به فرو  آزمون به کار خواهند رفت )الهورست، 

-حالت عمومي SDMگونه بیان کرد که ساختار مدل توان اینها را ميتفاوت بین این مدل

است. مزیت استفاده از این روش آن است که ما را قادر  SEMو  SARتری از دو مدل 

بررسي اثرات مستقیم در یک شرکت، به بررسي اثرات متغیرهای مستقل  سازد عالوه برمي

توان نیز مي SEMو  SARهای موردنظر بپردازیم. در تمایز بین دو الگوی در سایر شرکت

اثرات متغیرها بین مقاطع قابل بررسي است. اما در الگوی  SARادعا کرد که در الگوی 

                                                      
1. Anslin 

2. Alhurst 



  933    زعفران یشبکه تجارت خارج یلدر تحل ییفضا پانل یالگو یمدل ساز

 

SEM های فضایي از طریق جمالت اخالل بر مدل اثر پذیر نبوده و وزناین موضوع امکان

-های ترکیبي نیازمند استفاده از آزمونها در دادهگذارند. استفاده از هرکدام از این مدلمي

 های تشخیصي است.

)لي و همکاران، شود صورت زیر تصری  ميفضایي بهطورکلي الگوی عمومي پانل

8818)1: 

(18) 
              ∑       ∑       ∑∑                   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

(11) 
    ∑                                       

 

   

 

 

 ها  برآورد مدل و تحلیل داده .4

-طورکه مالحظه ميدهد. همانمتغیرهای مورد بررسي در تحقیق را نشان مي 8جدول 

ازای هرگرم، ازای هرگرم، قیمت صادرات بهمتغیر قیمت واردات بهمتغیر  9شود تعداد 

شاخص سط  تجارت جهاني، تولید ناخالص داخلي کشور، نرخ واقعي ارز، شاخص 

در این پژوهش مورد استفاده استاندارد  حمایت دولت از بخش صادرات زعفران و شاخص

هایي است که ازای هرگرم یکي از مؤلفهمتغیر قیمت واردات زعفران بهقرارگرفته است. 

باشد. متغیر گیری این متغیر دالر مينقش مهمي در تجارت یک کشور دارد. واحد اندازه

شد. حداقل قیمت بامي 83/8قیمت واردات برای کشورهای مورد مطالعه دارای میانگین 

باشد. همچنین قیمت صادرات دارای مي 88/3و حداکثر آن  8ازای هرگرم واردات به

بر تجارت خارجي اثرگذاراست.  19/3و حداکثر  36/1باشد و حداقل مي 33/3میانگین 

کننده تولید ناخالص داخلي کشور متغیری مهم در تجارت است. در واقع این متغیر بیان

کشور، اندازه اقتصادی و بنیه اقتصادی یک حوزه فعالیت اقتصادی است. ظرفیت اقتصادی 

تر کند. رود افزایش آن، توانایي کشور را برای جذب و تولید محصوالت بیشانتظار مي

دالر و حداکثر میزان میلیون 818دالر با حداقل میزان میلیون 3139میانگین این متغیر  

تواند تأثیر مثبتي بر تجارت خارجي زعفران که مي دست آمده استدالربهمیلیون 38638

دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش تجارت زعفران که در این مطالعه داشته باشد. یکي

                                                      
1. Lee 
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 مختلن کشورهای برای ارز باشد. نرخ واقعيگیرد نرخ واقعي ارز ميمورد بررسي قرار مي

، نرخ ارز واقعي است که بر RERij .  (8818اتقایي، )است  شده تعدیل و سازیهمسان

شود.) عراقي و صورت زیر محاسبه مياساس دالر آمریکا بین دو کشور طرف تجاری به

 (.1338فراهاني،

(18) RERijt = 
       

       
  

   

   
 

 t با دالر آمریکا در زمان  iنرخ ارز اسمي کشور:        

 tبا دالر آمریکا در زمان   j: نرخ ارز اسمي کشور       
   

   
 باشد.مي jبه کشور  i: نسبت سط  قیمت کشور 

های اقتصادی رابطه مستقیم بین کاهش ارزش پول و که نظریهرود تا زمانيانتظار مي

توجه به اهمیت نرخ واقعي ارز در  با باشد. مثبت RERijtبیني کنند ضریب صادرات را پیش

گذارد مطالعه این متغیر بر اقتصاد و نوسانات آن و تبعات خاصي که در اقتصاد برجای مي

و حداکثر  63و حداقل میزان 8883باشد. این متغیر میانگین تجارت زعفران حائز اهمیت مي

دیگر از متغیرهای يباشد. شاخص استاندارد صادراتي زعفراني یکرا دارا مي 9633میزان  

های استاندارد صادراتي باشد. بر این اساس تعداد شاخصاثرگذار در این مطالعه مي

شاخص  18کشورهای مورد بررسي برای محصول زعفران در نظرگرفته شده است. تعداد 

کروسین، مهم صادراتي برای محصول زعفران وجود دارد که عبارت است از )شاخص

کیفیت میکروبیولوژیکي، شاخص های سافرانال، شاخصاخصشاخص پیکروکروسین، ش

SHFE  وASHF کند، شاخص تولید که درصد فلزات سنگین و آلودگي را مشخص مي

، شاخص GAAPبندی ، شاخص تولید دانش فني بستهGACPآوری بهینه زراعي و جمع

تعداد  میزان خاکسترکل و خاکستر نامحلول در زعفران و...( این شاخص با نام شاخص

(. این شاخص 1336وهمکاران، های استانداردجهاني زعفران بیان شده است )کاشفيمؤلفه

آیند.)معاونت غذا و دارو  مي ها، حداقل معیارهای تولیدی و صادراتي زعفران به حساب

(. رعایت این شاخص ها چه در تولید و چه در صادرات و 1336دانشگاه علوم پزشکي،

این  بخشي از(.1336وهمکاران، شود. )کاشفي مي ي زعفرانفراوری سبب بهبود کیف

 بین سازمان توسط آن بندی درجه و بندی طبقه زعفران برای جهاني استانداردهای

های انتظار این است که کشورهایي که تعداد شاخص .است شده تدوین ISOالمللي
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ه و سهم بیشتری از کنند، صادرات بیشتری داشتاستاندارد بیشتری را در صادرات لحا  مي

های حمایتي دولت از دهند. شاخص کل سیاستشبکه تجارت را به خود اختصاص مي

های اثرگذار بر تجارت زعفران در این مطالعه دیگر از مؤلفه( یکيTSEبخش کشاورزی )

در نظرگرفته شده است. این شاخص مجموع شاخص حمایت از تولید، مصرف و خدمات 

باشد که تمام فرآیند کشاورزی از تولید تا مصرف در عمومي بخش کشاورزی مي

(. این شاخص 8811گیرد )حسیني و همکاران، بازارهای داخلي و خارجي را در بر مي

شاخص سط   های اقتصادی بیان شده است.برای کشورها توسط سازمان توسعه همکاری

بر تجارت زعفران عنوان یکي از متغیرهای مهم بخشي اثرگذار به 1(LITتجارت جهاني )

-المللي برای یک بخش خاص است و بهدهنده وسعت ارتباط بیناست. این شاخص نشان

 شود:صورت زیر تعرین مي

(13)                         

ترتیب صادرات، واردات و تولید در بخش مورد بررسي به Yو  X ،Mدر رابطه باال      

دهنده این است که بخش موردنظر با توجه به سط  کم باشد، نشان LITهستند. اگر مقدار 

ترین و جدیدترین کند. این شاخص متداولتر در تجارت شرکت ميتولید خود، کم

تر قابل تعمیم ها، بیشهای جهاني شدن است، که نتایص آن نسبت به سایر شاخصشاخص

شود. این از این شاخص استفاده مياست، بدین جهت در مدل مورد استفاده در این تحقیق، 

تری دارد. تصری  الگو نیز با تر باشد در تجارت نقش پررنگشاخص هرچه به یک نزدیک

باکس مورد بررسي قرارگرفت و نتایص نشان داد که فرم خطي  -استفاده از آزمون کاکس

نشان  متغیرهای تحقیق را 8جدول  بهترین فرم برآوردی برای الگوی مورد مطالعه است.

 دهد.مي

 

 

 

 

 

                                                      
1. Level of International Trade 
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 توصیف متغیرهای تحقیق. 2جدول

 میانگین واحد اندازه گیری متغیرها
انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر

 8 88/3 91/8 83/8 دالر قیمت واردات به ازای هر گرم

قیمت صادرات به ازای هر 

 دالر گرم
33/3 83/8 19/3 36/1 

 1 18 83/8 31/3 بدون واحد شاخص استاندارد

 811 38638 3338 3139 میلیون دالر ناخالص داخلي کشور تولید

 63 9633 6381 8883 تومان نرخ واقعي ارز

 8 1 8,81 8,33 بدون واحد شاخص سیاست های حمایتي دولت

 -18 1 8,61 8,33 بدون واحد شاخص سط   تجارت جهاني

  های تحقیقمأخذ یافته

 

است تست پایایي متغیرها انجام گردد. از  های ترکیبي قبل از برآورد مدل الزمدر داده

ها مورد آزمون قرار سوی دیگر قبل از انجام پایایي متغیرها تست همبستگي مقطعي در داده

گیرد. دلیل آن است که گاهي اوقات وجود همبستگي مقطعي به اشتباه رأی بر پایا بودن مي

های ترکیبي وجود ر دادههای مختلفي برای تست همبستگي مقطعي دکند. آزمونصادر مي

-مي 18/8داری ترین آن آزمون پسران است. براساس این آزمون سط  معنيدارد، که مهم

تواند کند. این وابستگي مقطعي ميباشد و فر  صفرمبني بر وابستگي مقطعي را تأیید مي

خطي بین متغیرهای مستقل مدل ممکن بین زمان یا مکان باشد. از دیگر سوی پدیده هم

خطي کامل( خطي بین متغیرها از نوع حاد )همچه هماست نتایص را دچار تورش کند. چنان

خطي از نوع ناقص باشد، که همپذیر نیست. اما درصورتيباشد، تخمین ضرایب امکان

را شاهد  tهای غیرمعنادار تر و نسبتکوواریانس، فواصل اعتماد عریض-بزرگي واریانس

بهره گرفته  VIFخطي بین متغیرها از آماره منظور تست همبه خواهیم بود. دراین پژوهش

آمده دستکه میانگین عدد بهآمده است. با توجه به آن 3شد. نتایص این آزمون در جدول 

 خطي وجود ندارد.است، بنابراین بین متغیرهای مدل هم 3تر از کم

 

 

 



  937    زعفران یشبکه تجارت خارج یلدر تحل ییفضا پانل یالگو یمدل ساز

 

 خطی بین متغیرها.  نتایج هم3جدول
1/VIF VIF متغیر 

 قیمت واردات به ازای هر گرم 83/3 38/8

 قیمت صادرات به ازای هر گرم 69/8 39/8

 شاخص استاندارد 38/1 98/8

 تولید ناخالص داخلي کشور 83/1 91/8

 نرخ واقعي ارز 98/1 63/8

 شاخص سیاست های حمایتي دولت 68/1 36/8

 شاخص سط  تجارت جهاني 31/8 33/8

 میانگین 13/8 

 های تحقیقمأخذ یافته                                   
 

های ترکیبي مطرح شد که ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا به در بخش داده

ها باهم همگن هستند؟ با استفاده از که مقطعاصطالح ناهمگني در مقاطع وجود دارد یا این

 Fکرد. فرضیه صفر آماره توان وجود ناهمگني را در بین مقاطع مشخص لیمر مي Fآزمون 

چه فرضیه صفر های آماری( است. چنانمبتني بر همگن بودن مقاطع )قابلیت ترکیب داده

های رد شود، فرضیه مقابل آن مبتني بر وجود ناهمگني در بین مقاطع )ترکیبي بودن داده

فرضیه  گر رد شدن( بیان88/8داری )شود. نتایص با توجه به سط  معنيآماری( پذیرفته مي

گر مناسب بودن روش داده باشد، و در واقع بیانصفر و تأیید وجود ناهمگني مقاطع مي

 باشد.  های ترکیبي برای برآورد مدل مي

های فردی قابل که مشخص شد ناهمگني در مقاطع وجود دارد و تفاوتبعد از آن

باید مشخص های ترکیبي برای برآورد مناسب است، لحا  کردن است و نیز روش داده

که در طي زمان رخ داده است. شود که خطای تخمین، ناشي از تغییر در مقاطع است یا این

های ترکیبي با دو اثر ثابت و اثر تصادفي مواجه با درنظر گرفتن چنین خطاهایي مدل داده

-شود. به این منظور آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر ثابت و تصادفي استفاده ميمي

دست آمده فر  صفر ( به33/8داری )توجه به نتایص آزمون هاسمن سط  معنيشود. با 

   گردد.آزمون مبتني بر تصادفي بودن اثرات رد شده و مدل با اثرات ثابت انتخاب مي

آوری شده از های جمع، ماهیت ناهمگن بودن داده3با توجه به نتایص جدول      

داری آماره موران مورد تأیید ا توجه به معنيها در سط  جهاني بکشورها و پراکندگي آن
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آمده است. با توجه به  3های تثبیتي مدل فضایي در جدول قرارگرفت. نتایص سایر آزمون

ها برتأکید از استفاده رگرسیون فضایي های مربوط، تمامي آزمونسط  احتمال آماره

یک مدل فضایي درجه باالی جایگزیني  LM SARMA داری آمارهداللت دارند. معني

 6داری آن و در سط  معني 6/18دهد. مقدار این آماره را نشان مي ols جای یک الگویبه

  دار است.درصد معني

 های تشخیص فضایی. نتایج آزمون4جدول

 سطح احتمال آماره متغیر

 Moran I-statistic 89/8- 83/8 آماره موران

 LM test 91/91 88/8  آماره ضریب الگرانژ

 LR test 83/3 81/8      نمایيسبت درستن

Geary GC 33/8 88/8 

Getis-Ords GO 831/8 83/8 

LM  SARMA 6/18 88/8 
 های تحقیقمأخذ یافته             

 

های فضایي، لزوم برآورد مدل با استفاده از یک الگوی فضایي را داری آمارهمعني   

داری در مدل خواهد بود. قبل از برآورد رشدهد. در غیر این صورت نتایص تونشان مي

دنبال خواهد رگرسیون باید مشخص شود که کدام نوع از مدل فضایي بهترین نتایص را به

های نتایص آماره 6داشت. به این منظور الگوی وقفه و خطای فضایي برآورد شد. جدول 

 LM Errorاره داری آمدهد. با توجه به عدم معنيوقفه و خطای فضایي را نشان مي

، مدل وقفه فضایي نسبت به مدل خطای فضایي برتری دارد و  LM Lag داری آمارهومعني

های ترکیبي براساس الگوی وقفه فضایي برآورد گردد. بایستي مدل رگرسیوني داده

 باشد.بنابراین الگوی برترالگوی خود رگرسیون فضایي مي

 

 های وقفه و خطای فضایی. نتایج آماره1جدول

 سطح احتمال آماره آزمون آزمون

LM Error 19/8 91/8 

LM Error (Robust) 69/8 33/8 

LM Lag 86/3 89/8 

LM Lag (Robust) 3/3 86/8 
 های تحقیقمأخذ یافته                         
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-مونت آزمون. است شده استفاده کارلومونت آزمون از فضایي ناهمساني آزمون برای 

فضایي و نیز ناهمساني فضایي بین اجزای  تغییرات که است هایيآزمون زا یکي کارلو

 نشان نتایص طورکهآمده است. همان 3 جدول در آزمون این نتایص دهد.اخالل را نشان مي

 ناهمساني وجود عدم بر مبني صفر آزمون، فر  آماره داریمعني به توجه با دهدمي

 سال هر در کهاین به توجه با. است مشهود تغیرهام بین فضایي تغییرات و شده رد واریانس

 گزارش متغیر هر برای مطالعه مورد هایازسال میانگیني است، متفاوت آزمون آماره مقدار

 .است شده
 

 (6112-6106(. نتایج آزمون مونت کارلو6جدول 

 سط  احتمال متغیر

 8,893 قیمت واردات به ازای هر گرم

 8,813 مقیمت صادرات به ازای هر گر

 8,893 شاخص سط  تجارت جهاني

 8,839 شاخص استاندارد

 8,81 تولید ناخالص داخلي 

 8,861 نرخ واقعي ارز 

 8,893 شاخص سیاست های حمایتي دولت

 8,89 ارزش دالری تجارت زعفران

 مأخذ: یافته های تحقیق  
 

دهد. متغیر قیمت ينتایص برآورد الگوی پانل فضایي با اثرات ثابت را نشان م 9جدول 

شود، ازای هرگرم درکشورهای واردکننده باع  افزایش هزینه تجارت ميواردات به

شود کشورهایي که دارای صادرات مجدد هستند پس از فرآوری و همچنین سبب مي

جایي که ارزش تجارت از کند. از آنها افزایش پیدا صادرات نهایي ارزش تجارت آن

ضرب آید و ارزش صادرات از حاصلدست ميزش صادرات بهجمع ارزش واردات و ار

آید، در نتیجه افزایش قیمت سبب افزایش ارزش دست ميقیمت در مقدار صادرات به

دهد که با توجه نشان مي 9گردد. نتایص حاصل از جدول صادرات و نیز ارزش تجارت مي

واردات ، ارزش تجارت  دار ، در ازای افزایش یک واحد قیمتبه رابطه مستقیم و معني

دار یابد. متغیر قیمت صادرات دارای اثر مثبت ومعنيواحد افزایش مي 6/8زعفران به میزان 
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شود. افزایش قیمت باشد. افزایش قیمت داخلي موجب افزایش قیمت صادراتي ميمي

تری از محصول را روانه دلیل کاهش تقاضای داخل مقدار بیشتواند بهداخل هرچند مي

های داخل درواقع هزینه نهایي زارهای صادراتي نماید، اما باید توجه داشت که قیمتبا

گردد، زیرا صادرکنندگان، محصول صادراتي خود را با صرف صادرکنندگان محسوب مي

کنند. به این ترتیب افزایش قیمت داخلي آن تهیه و در بازارهای صادراتي عرضه مي هزینه

کنندگان به بازارهای صادراتي بوده و یش هزینه نهایي عرضهقیمت داخل مترادف با افزا

دهد با توجه به رابطه مستقیم و شود. نتایص نشان ميموجب افزایش قیمت صادراتي مي

دار این متغیر، با افزایش یک واحد در قیمت صادرات ، ارزش تجارت زعفران به معني

اني یکي از متغیرهای مهم اثر یابد. شاخص سط  تجارت جهواحد افزایش مي 8/1میزان 

دهد که با  مي گذار بر ارزش تجارت جهاني زعفران است. نتایص مدل برآوردی نشان

افزایش یک واحد این متغیر، ارزش تجارت زعفران در کشورهای مورد بررسي، به اندازه 

ر یابد. متغیر شاخص استانداردهای صادراتي د مي واحد و به صورت معني دار افزایش 1,18

داری و رابطه مستقیم با ارزش تجارت، با افزایش دهد که با توجه به معنيجدول نشان مي

واحد  83/8میزان یک واحد در تعداد این استانداردهای صادراتي، ارزش تجارت به

داری بر اثر مثبت و معني 83/3افزایش خواهد یافت. متغیر تولید ناخالص داخلي با ضریب 

گر ظرفیت اقتصادی کشور، اندازه و بنیه ارد. این متغیر بیانارزش تجارت زعفران د

رود با افزایش این متغیر، توانایي اقتصادی یک حوزه فعالیت اقتصادی است. انتظار مي

تر شود. افزایش تولید ناخالص داخلي موجب کشور برای جذب و تولید محصوالت بیش

دیگر از دهد .یکيافزایش مي افزایش تولید و درآمد شده و تقاضا برای واردات را

داری ضریب این باشد، معنيمتغیرهای تأثیرگذار بر تجارت زعفران نرخ واقعي ارز مي

آن است که صادرکننده زعفران قادر است متناسب با تغییرات نرخ ارز  متغیر به معني

قعي کشورهای واردکننده زعفران، ارزش صادراتي را تغییر دهد و مانع از کاهش ارزش وا

شود کشش تقاضا نسبت به نرخ ارز صورت گفته مي محصول صادراتي خود شود. در این

واردکنندگان ثابت نیست و صادرکننده قادر است در ازای تغییر در نرخ ارز، ارزش 

عبارتي در چنین شرایطي با تغییر ارزش صادرات توسط صادراتي را تغییر دهد. به

دکنندگان قادر نیستند از طریق تغییرات نرخ واقعي ارز صادرکننده دارای قدرت بازار، وار
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یابي است. افزون بر واکنش نشان دهند. این نتیجه براساس ضریب متغیر نرخ ارز قابل دست

های مختلن رفتار متفاوتي در مقابل تغییرات نرخ ارز این صادرکنندگان قادرند در بازار

واحد  1رود تغیر نرخ ارز انتظار ميآمده برای مدستداشته باشند. براساس ضریب به

افزایش در نرخ ارز یا کاهش ارز پول داخلي کشور صادرکننده توسط کشورهای 

شود. به این واحد مي 1/18واردکننده زعفران منجر به افزایش ارزش تجارت آن به میزان 

شود که صادرکنندگان زعفران به افزایش نرخ واقعي ارز واکنش ترتیب مشاهده مي

های حمایتي دولت دارای ضریب مثبت و شاخص سیاست یدی نشان خواهند داد.شد

دار است. به این مفهوم که با افزایش این شاخص و بهبود حمایت دولت از بخش معني

های های صادراتي، برقراری تعرفهکشاورزی و نیز صادرکنندگان این بخش در قالب مشوق

گسترش صادرات، ارزش تجارت کشور  ترجیحي و اعطای تسهیالت ارزان قیمت جهت

دار شدن ضریب وابستگي مثبت و معني یابد.داری افزایش ميمورد نظر به شکل معني

دهد که مجاورت و همسایگي نقش مهمي در افزایش یا کاهش تجارت فضایي نشان مي

چه میزان تجارت زعفران کشورهای مجاور یک واحد افزایش که چناندارد. به این معني

یابد. این مسأله مؤید افزایش مي 19/8اندازه  بد، ارزش تجارت زعفران کشور موردنظر بهیا

نشان از  Fداری آماره تأثیرپذیری پدیده مجاورت بر وضعیت تجاری کشورها است. معني

داری کل داری این آماره، معنيبرازش مناسب مدل رگرسیوني دارد. در واقع معني

نمایي درستنسبت داری آمارهمعیار ضریب تعیین و نیز معنيدهد. رگرسیون را نشان مي

دست آمده است. این به 39/8نشان از برازش مناسب مدل دارد. مقدار ضریب تعیین برابر 

دهند. درصد تغییرات ارزش تجارت را توضی  مي 39دهد متغیرهای مستقل آماره نشان مي

بیني ناسبي برای مقایسه خطاهای پیشریشه مجذور خطای میانگین مربعات ابزار مآماره 

تر باشد دقت مدل باالتر توسط یک مجموعه داده ها است. هرچه مقدار این آماره آن کم

گر دقت باالی مدل است. براساس باشد و بیانمي 3/1است. مقدار آماره در این مطالعه 

دن اجزای بوبرا فرضیات همساني واریانس و نرمال-پاگان و جارکوهای بروشآزمون

 شود.اخالل تأیید مي
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 . نتایج برآورد الگوی پانل فضایی7جدول

 داریسطح معنی Zآماره  انحراف معیار ضریب نام متغیر

 889/8 33/1 68/1 6/8** قیمت واردات به ازای هر گرم

 889/8 63/1 99/8 8/1*** قیمت صادرات به ازای هر گرم

 819/8 8 816/8 83/8** شاخص استاندارد

 883/8 98/8 33/3 83/3*** تولید ناخالص داخلي 

 88/8 81/8 66/3 1/18 نرخ واقعي ارز

 881/8 88/3 33/8 3/1 شاخص سیاست های حمایتي دولت

 881/8 39/3 86/8 18/1 شاخص سط  تجارت جهاني

Rho 
**19/8 89/8 33/8 81/8 

Sigma 33/11 96/9 39/1 88/8 

 3/1مجذور خطای میانگین:   39/8ضریب تعیین:   -1338آماره نسبت درستنمایي: 

 88/8داری: معني F :9/22آماره 

 81/8داری: معني LR  :99/6آماره 

 8/8داری: معني                                      61/93آماره بروش پاگان: 

 9/8داری: معني 33/33برا: -آماره جارکو

 های تحقیقمأخذ یافته  

 درصد 6داری در سط  درصد    ** معني 1ي داری در سط  *** معن
 

، الگوی ساده داده های ترکیبي و پانل فضایي با OLSنتایص مقایسه سه مدل  9جدول 

های دهد. هرچند نتایص آزموناثرات ثابت با لحا  الگوی وقفه فضایي را نشان مي

منظور اثبات برآرود ما بهتشخیصي موران فر  را بر برآرود الگوی فضایي گذاشته است، ا

-ها با یکهای کالسیک از معیار ضریب تعیین در مدلبهتر الگوی فضایي نسبت به مدل

دهد مقدار ضریب تعیین مدل وقفه فضایي با اثرات دیگر مقایسه شده است. نتایص نشان مي

 است. OLSتر از الگوی پانل با اثرات ثابت و مدل ثابت بیش

 
 ، داده های ترکیبی و پانل فضایی با اثرات ثابتOLSگوی . مقایسه سه ال8جدول

R نام الگو
2 

OLS 33/8 

 66/8 داده های ترکیبي با اثرات ثابت

 98/8 پانل فضایي با اثرات ثابت
 های تحقیقمأخذ یافته      
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های مسستقیم و میزان اثرگذاری متغیرها بر ارزش تجارت را با توجه به کشش 3جدول 

صورت مستقیم تأثیر معناداری بر ارزش بیان کرده است. قیمت واردات بهغیرمستقیم 

تجارت دارد. با افزایش یک درصدی در قیمت زعفران میزان ارزش تجارت آن به اندازه 

درصد میزان  83/8صورت غیرمستقیم هم به اندازه یابد. همچنین بهدرصد افزایش مي 38/8

صورت مستقیم تأثیر دهد. متغیر قیمت صادرات زعفران بهارزش تجارت را افزایش مي

داری بر ارزش تجارت دارد، یعني با افزایش یک درصدی در قیمت زعفران میزان معني

درصد افزایش  883/8صورت غیرمستقیم به اندازه درصد و به 83/8ارزش تجارت به اندازه 

 یابد. مي

 

 های مستقیم و غیرمستقیم. برآورد کشش1جدول

 میانگین غیرمستقیم مستقیم کل ضریب متغیر

 83/8 83/8 38/8 3888/8 3811/8 قیمت واردات به ازای هر گرم

 33/3 883/8 83/8 8331/8 8398/8 قیمت صادرات به ازای هر گرم

 38/3 -/883 39/8 8338/8 8333/8 شاخص استاندارد 

 3139 -881/8 81/8 8139/8 8133/8 تولید ناخالص داخلي 

 18818 -83/8 61/8 3918/8 6381/8 رخ واقعي ارزن

 39/8 8311/8 61/8 6311/8 6811/8 شاخص سیاست های حمایتي دولت

 39/8 1188/8 1181/8 8833/8 8118/8 شاخص سط  تجارت جهاني
 های تحقیقمأخذ یافته     

 

-رت بهداری بر ارزش تجامتغیر شاخص استاندارد صادراتي زعفران تأثیر مثبت و معني

استاندارد صادراتي زعفران، ارزش  صورت مستقیم دارد. با افزایش یک درصد در شاخص

یابد. متغیر تولید ناخالص داخلي تأثیر مثبت و افزایش مي 39/8تجارت زعفران به میزان 

درصد  81/8صورت مستقیم دارد. کشش مستقیم این متغیر داری بر ارزش تجارت بهمعني

یش یک درصد در تولید ناخالص داخلي، ارزش تجارت زعفران به میزان باشد . با افزامي

باشد. متغیر  مي یابد . کشش  غیرمستقیم این متغیر در جهت عکسدرصد افزایش مي 81/8

درصد  61/8دار، ارزش تجارت را به اندازه نرخ ارز واقعي با کشش مستقیم مثبت و معني

دهد.کشش مستقیم شاخص درصد کاهش مي83/8صورت غیرمستقیم به اندازه افزایش و به
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باشد که با  مي درصد 8,39درصد و کشش غیر مستقیم آن  8,11سط  تجارت جهاني 

 شود. مي توجه به مثبت بودن آن ، افزایش آن سبب افزایش ارزش دالری تجارت زعفران

 

 گیری نتیجه.1

تجارت خارجي فضایي درتحلیل شبکه سازی الگوی پانلمدلاین مطالعه به بررسي 

های نمونه، عوامل اثرگذار با در نظرگرفتن ارتباط مکاني میان دادهپرداخته است.  زعفران

ها بر ارزش تجارت شناسایي شد. آماره موران نشان داد که خودهمبستگي منفي در داده

-ای یا مکاني کشورها باشد. بهوجود دارد، و این ممکن است ناشي از خصوصیات منطقه

تنها عوامل درون منطقه بلکه عوامل دیگری با عنوان وابستگي فضایي که گر، نهدیعبارت

تواند برارزش تجارت زعفران تأثیر بگذارد. دیگر است ميناشي از همسایگي مناطق با یک

-های خطا و وقفه فضایي بهبنابراین نتایص اقتصاد سنجي مرسوم قابل اعتماد نبود و مدل

متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات داد که کارگرفته شد. نتایص نشان 

به ازای هرگرم، شاخص سط  تجارت جهاني، شاخص استانداردهای صادراتي، تولید 

ناخالص داخلي، نرخ واقعي ارز و شاخص حمایتي دولت از بخش کشاورزی و صادرات 

با توجه به ت هستند. دار و بر ارزش تجارت دارای اثر مثب% معني1% و 6زعفران در سط  

کند. به وقفه فضایي نتایص بهتری ارائه مي های فضایي استفاده از رگرسیونداری آمارهمعني

های مختلن بین کشورهای مورد بررسي بر این مفهوم که ارزش تجارت زعفران درسال

دهد دار شدن ضریب وابستگي فضایي نشان ميمثبت و معنيدیگر تأثیر داشته است. یک

که ه مجاورت و همسایگي نقش مهمي در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این معنيک

چه میزان ارزش تجارت زعفران کشورهای مجاور یک واحد افزایش یابد، ارزش چنان

داری یابد. با توجه به سط  معنيافزایش مي 13/8اندازه  تجارت زعفران کشور موردنظر به

های حمایتي دولت ط  تجارت جهاني، شاخص سیاستآمده، متغیرهای شاخص سدستبه

تری بر ارزش تجارت زعفران کشورهای مورد بررسي دارد. و نرخ واقعي ارز نقش پررنگ

سو بستگي به میزان تولید آن کشور و از سوی شاخص سط  تجارت جهاني زعفران از یک

-و نیز استراتژیها جهت گسترش صادرات های کالن اقتصادی دولتریزیدیگر به برنامه

های صادرکننده برای ورود به بازارهای خارجي و رقابت با شرکای خارجي های شرکت
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توان در قالب شاخص حمایت های دولت جهت گسترش صادرات را ميریزیدارد. برنامه

کلي از بخش کشاورزی در بازارهای داخلي و خارجي مطرح کرد. معنادار و مثبت بودن 

های أثیرگذاری آن بر ارزش تجارت زعفران دارد. یکي از استراتژیاین شاخص نشان از ت

صادرکنندگان زعفران جهت نفوذ وگسترش بازارهای خارجي جهت صادرات، رعایت 

دار شدن ضریب این متغیرگواه ومعنيباشد. مثبتتعداد استانداردهای صادراتي زعفران مي

ن مطالعه  با مطالعات کاشفي و همکاران آمده از ایدستباشد. نتایص بهتأیید این مطلب مي

( هم خواني دارد. تحلیل نتایص مدل 8813( و چیپیلي )8816(،  فرو و همکاران )1336)

رغم کمتر بودن حجم صادراتي، سهم زیادی از ارزش دهد که برخي کشورها علينشان مي

ها در بررسي کنند.تجارت زعفران را به دلیل باالتر بودن قیمت صادراتي نصیب خود مي

های مختلن زعفران مانند مصارف حین انجام این تحقیق نشان داد که توجه به فرآوری

تواند نقش مهمي در بر مصرف خوراکي آن ميبهداشتي آن عالوه -دارویي و آرایشي

ایجاد ارزش افزوده این محصول داشته باشد. کشورهایي مانند آلمان و ایتالیا در این زمینه 

(. تعداد استانداردهای صادارتي نیز نقش 1336هستند )کاشفي و همکاران،  بسیار فعال

مهمي در افزایش قیمت صادراتي و باالبردن سهم از تجارت جهاني دارد. با توجه به نتایص 

های تشویقي دولت از بخش صادرات در قالب حمایت از شود سیاستمطالعه پیشنهاد مي

های صادراتي، برگزاری ای ترجیحي، مشوقهبخش کشاورزی مانند برقراری تعرفه

های تخصصي درکشورهای متقاضي و حمایت از تولید در راستای کاهش قیمت نمایشگاه

پذیری در بازارهای جهاني تقویت گردد. از طرف دیگر توجه به تمام شده جهت رقابت

بندی فرآوری محصول زعفران در قالب مصارف مختلن و نیز ضرورت  صادرات بسته

عنوان پیشنهاد برای بخش خصوصي در قالب ده همراه با استانداردهای صادراتي بهش

 گردد.های مناسب برای ورود به بازار خارجي مطرح مياستراتژی
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Abstract  
One of the factors that have a significant impact on the economic 

development of countries is reliance on foreign trade, and due to the 

dependence of countries on export earnings and the import of foreign trade, 

it plays an essential and indisputable role in the growth and development of 

different sectors. Foreign trade in agricultural products has an important role 

in expanding the export and import of various countries due to its high and 

stable value. Among the agricultural products, saffron is one of the most 

important export commodities of agriculture, which contributes greatly to 

the creation of agricultural value added. This study examines and analyzes 

Saffron's foreign trade network among 11 active countries including Iran in 

this area. The required data and statistics were collected during the years 

2007-2016. Considering the geographical dispersion of the studied countries, 

a spatial panel model was used to analyze the factors affecting the value of 

saffron trade. The results of estimating OLS methods, spatial interruption 

and spatial error showed that import price variables per gram, export price 

per gram, export volume, export standards index, gross domestic product, 

exchange rate and government support index in agricultural sector is 

significant and has a positive effect on the value of trade. Positive and 

significant spatial dependency coefficient shows that neighborhood is an 

important role in increasing or decreasing trade. This means that, as long as 

the value of saffron trade in neighboring countries increases, the value of 

trade in the target country will increase as the size of the coefficient. 
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