
 

 پژوهشی -مقاله علمی 

 ديتا(پانلبررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران ايران به كشورهاي بريكس )رهيافت 

 
 *2محمد آقاپورصباغی

 8937مهر  79 تاریخ پذیرش: 8937فروردین  75 تاریخ دریافت:
 

. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران ایران به کشورهای بریکس )رهیاف  پانرل دیترا(. زراعر  و فنراوری 8931آقاپورصباغی،  . 

 .188-173(: 9)7زعفران، 

 

 چکیده

ترین عوامل مؤثر برر رشرد و توسرعه ویژه در ارتبا  با بازارهای جدید در بخش کشاورزی یکی از مهمت بهتحلیل عوامل مؤثر بر صادرا

تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل اثرگررار برر صرادرات زعفرران ایرران بره کشرورهای برریکس  صادرات محصولاتی مانند زعفران اس .

شده اس . نتایج برآورد الگوی تصادفی نشان به کار گرفته 8333-7389ر دوره زمانی های پانل دیافته اس . برای این منظور مدل دادهانجا 

دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس، نرخ واقعی ارز و جمعی  اثر مثب  و قیم  صادراتی اثر منفی بر صادرات زعفران ایرران می

ه در کشورهای بریکس و اثر مثب  آن بر میزان صرادرات زعفرران، انجرا  به کشورهای بریکس دارند. با توجه به بالابودن سطح درآمد سران

از  گراری در جه  تقوی  روابط با این کشورها، عاملی مهم درزمینه توسعه صرادرات محصرول زعفرران خواهرد برود.ریزی و سیاس برنامه

د، اقردامات لراز  در جهر  ارتقراء و بهبرود سرطح گرردقیم  وارداتی زعفران در کشورهای مرکور، پیشرنهاد میکمسویی با توجه به کشش

 بندی و فرآوری این محصول که ممکن اس  منجر به افزایش نسبی قیم  گردد، انجا  شود.بسته
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 مقدمه

توسرعه، اتکرای ازجمله مشرکلات اساسری کشرورهای درحال

از صادرات مواد اولیه بوده کره باعر   ازحد به درآمد حاصلبیش

ریزی توسررعه پریری اقتصرراد و عررد  توانررایی در برنامررهآسرریب

تجرارت خرارجی  (.Kazeroni et al., 2016گرردد )اقتصرادی می

محصولی و وابستگی شردید بره درآمردهای ایران با صادرات ت 

شده و از زمان ظهور نف  تا به امروز سهم صادرات نفتی شناخته

محصول از کل صادرات بیشتر از صادرات سرایر محصرولات این 

حرال برا توجره بره این با (.Barghandan et al., 2011باشد )می

ثباتی و عد  اطمینران در درآمردهای نفتری، امروزهگسرتر  بی

ناپرریر درآمرده عنوان یر  ضررورت اجتنابصادرات غیرنفتی به

 اس .

اورزی ازنظر ازسویی دیگر کارشناسان معتقدند که بخش کش

پتانسیل مناسبی جه   وهواوسع  با استفاده از زمین و تنوع آب

 ,.Koochakzadeh et al) حضررور در بازارهررای جهررانی را دارد

سراله و  73انداز (. لرا کوشش برای رسیدن به اهداف چشم2015

هررای جدیررد برررای توسررعه صررادرات محصررولات ایجرراد ظرفی 

ی بلندمدت کشرور در عرصره کشاورزی همواره ازجمله راهبردها

در چنرین شررایطی و  های اخیر بوده اسر .اقتصاد در طول سال

رقیرب و یا بی فردبه منحصرعنوان تولیدکننده که ایران بهدرحالی

زعفران و خاویرار در  پسته برخی محصولات چون فر  دستباف،

برای  توجهیقابل هایشود و ظرفی بازارهای جهانی شناخته می

قریب  در مورد سفانهأدن از این شرایط فراهم اس ، اما متسود بر

این محصولات همچنان ماننرد گرشرته تولیدکننردگان و  اتفاقبه

توجره ایرن محصرولات در صادرکنندگان ایرانری از تجرارت قابل

 .اندهای ممکن رضای  دادهبازارهای جهانی به حداقل

بخرش  زایی درزعفران به دلیل موقعی  ویژه بابر  اشرت ال

عنوان توجه بررای کشرور، برهکشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل

 Sadeghiگردد )ی  گیاه استراتژی  در اقتصاد ملی محسوب می

et al., 2011 .)نسربتاً ایران به دلیل داشتن منابع تولید مناسب و 

قیم  در تولید زعفران از امتیازی مناسب برخوردار اس ، اما ارزان

سهم بازار و تجارت زعفران کشورهای دیگرر از  نظر جایگاه و از

Jaffari, &  Nasabyan) کررارایی بالرراتری برخرروردار هسررتند

مقصد صرادرات  کشور 91میزان کل صادرات زعفران به .(2016

 از برریش ارز  برره تررن،739در حرردود  8939 ایررران در سررال

درصد کل صادرات زعفران  19 اس . حدود بوده دلار میلیون157

ترن،  57ترن، اسرپانیا برا  39کشور امارات متحده برا  9 ایران به

بررا  چررین تررن و 89 اف انسررتان تررن،  75بررا هنرر  هنرر 

، رونرد ارز  8در جردول  .(20168ITC ,) دارد اختصاص تن89

 شده اس . ارائه 7388-7389صادراتی زعفران در بازه زمانی 

درصدی  ایران از صادرات جهانی زعفران،  79میانگین سهم 

مستقیم و آشکار صادرات ایران برر رونرد جهرانی  از اثرات حاکی

 باشد.صادرات این محصول می

نقش و جایگاه ایران در صادرات جهانی این محصول موجب 

شده اس  که در مطالعات بسیاری بره تحلیرل مسرائل پیرامرون 

شده اسر . کوچر  صادرات و تجارت محصول زعفران پرداخته

( در بررسی Koochakzadeh & Karbasi, 2016زاده و کرباسی )

اند کره نررخ ارز، تولیرد عوامل مؤثر بر تجارت زعفران نشان داده

ترین عوامرل ناخالص داخلی و جمعی  کشورهای واردکننده مهم

باشرند. نصرابیان و جعفرری مؤثر بر صادرات زعفرران ایرران می

(Nasabyan & Jaffari, 2016)  در تحلیل اثر صادرات زعفران بر

بخش کشاورزی کشورهای ایران و اسپانیا، بر اثرر مثبر  و رشد 

مستقیم صادرات این محصول بر رشد بخرش کشراورزی تأکیرد 

( به تحلیرل عوامرل مرؤثر برر Nazemi, 2016اند. ناظمی )داشته

صادرات محصولات زعفران و پسته در ایرران پرداختره اسر . در 
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ادرات این تحقیق اصلاح قوانین و مقرررات صرادراتی و عرد  صر

عنوان راهکارهای توسعه صادرات این صورت فله بهمحصولات به

 Karbasi) شده اس . کرباسی و رستگاری پورمحصولات معرفی

& Rategaripour, 2014 در مطالعرره مزیرر  نسرربی تولیررد و )

صادرات زعفران نتیجه گرفتند که ایران از نسرب  صرادراتی بالرا 

شناسایی بازارهای جدید  برخوردار اس . کاهش تعرفه صادراتی و

ترررین پیشررنهادات ایررن مطالعرره در جهرر  توسررعه ازجملرره مهم

 ,.Kalhor et alباشرد. کلهرر و همکراران ) صادرات زعفران می

( در تحلیل عوامل مؤثر بر صرادرات برر نقرش فرهنر  و 2014

اند. در این مطالعه صادرات از طریرق مسائل اجتماعی تأکیدکرده

ل  اصلی تقلب در کیفی  ایرن محصرول های غیررسمی عکانال

 پکر شده اس .

 

 2311-2315روند ارزش صادرات جهانی زعفران  -1 جدول
Table 1- Trend of world saffron export value 2011-2015 

 سال 
Year 

2011 2012 2013 2014 2015 

 ایران
Iran 

 سهم از صادرات جهانی 
Share of global export (%) 

81.55 83.6 69.3 70.04 70.99 

 ارز  صادرات 

Export value (Million dollar) 
367 418.86 200.3 227.62 152.73 

 اسپانیا
Spain 

 سهم از صادرات جهانی 
Share of global export (%) 

11.11 10.06 16.37 14.62 21.92 

 ارز  صادرات 

Export value (Million dollar) 
50 51.42 47.31 47.51 47.16 

 فرانسه
France 

 سهم از صادرات جهانی 
Share of global export (%) 

1.3 0.48 1.37 2.2 3.9 

 ارز  صادرات 

Export value (Million dollar) 
6.2 2.4 3.97 7.1 8.4 

 پرت ال
Portugal 

 سهم از صادرات جهانی 
Share of global export (%) 

0.97 0.75 3.7 5.5 1 

 ارز  صادرات 

Export value (Million dollar) 
4.4 3.8 10.7 18.05 2.17 

 آلمان
Germany 

 سهم از صادرات جهانی 
Share of global export (%) 

0.75 0.51 1.14 0.93 1 

 ارز  صادرات 

Export value (Million dollar) 
3.4 2.6 3.3 3.03 2.17 

 امارات متحده
United Arab Emirates 

 ی سهم از صادرات جهان
Share of global export (%) 

0.73 0.87 1.4 0.58 3.3 

 ارز  صادرات 

Export value (Million dollar) 
3.3 4.4 4.3 1.91 7.18 

 جهان
World 

 کل ارز  صادرات 
Total export value Million (Dollar) 

450 501 289 324.98 215.12 

Reference: IPC, 2016. 

 

بره بررسری  (Shojaee et al., 2013شرجاعی و همکراران )

راهکارهای مؤثر بر توسعه صادرات زعفران و نقش آن در توسعه 

اقتصادی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که گستر  بازارهرای 

افزایش صادرات اس . موسوی و  بر صادراتی ازجمله عوامل مؤثر

( در تحلیل قدرت بازار ایران در Mosavi et al., 2013همکاران )

ازار جهانی زعفران با استفاده از شراخص لرنرر بره ایرن نتیجره ب

رسیدند که ایران در این زمینه دارای قردرت برازار اسر . بردین 

تواند در بازارهای مختلف، سطوح مختلفری از معنی که ایران می
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 ,.Sadeghi et alصرادقی و همکراران ) قیم  را اعمرال نمایرد.

سریدند کره سراختار برازار ( در مطالعه خود به این نتیجره ر2011

جهانی زعفرران از حالر  بنگراه مسرلط بره انحصرار چندجانبره 

ای نتیجره ( در مطالعرهPasban, 2006ت ییریافته اس . پاسربان )

گرفته اس  کره نررخ ارز، تولیرد زعفرران و قیمر  صرادراتی را 

برا توجره بره  باشد.ترین عوامل مؤثر بر صادرات زعفران میمهم

ر اساسی در سیاس  تجاری ت ییرات اساسی در بروز تحولات بسیا

 توسرعه صرورت گرفتره اسر کشرورهای درحال الگوی تجرارت

(Mohamadi & Hemmati, 2010.) در بسریاری از ایرن  روازاین

بندی بازارهای هدف با اسرتفاده از اولوی  مطالعات بر شناسایی و

 تررینیکی از مهم عنوانهای نسبی و قابل خلق بهتمامی مزی 

و توسعه صادرات محصولاتی ماننرد زعفرران  عوامل مؤثر بر رشد

 (.Karbasi & Rategaripour, 2014شده اس  )اشاره

( در تحلیررل Tantry et al., 2017تررانتری و همکرراران )

اقتصادی تولید و بازاریابی زعفران در جاما و کشمیر هند، شررایط 

آنهرا اعتقراد  انرد.را برای کشاورزان منطقه نامساعد معرفی کرده

رغم داشتن پتانسیل مناسب در امر صادرات دارند کشور هند علی

زعفران، نتوانسته جایگاه مناسب خود را بیابد و کشورهایی ماننرد 

ایران از این امر در جه  گستر  صادرات خود استفاده مناسرب 

( برا Ghafoory & Yuksel, 2017اند. غفروری و یوکسرل )کرده

های افرزایش تولیرد و استراتژی SWOTیل استفاده از رو  تحل

وتحلیل قررار صادرات زعفران در کشور اف انستان را مورد تجزیره

های دولتری در بخرش افرزایش یارانره ها،اند. کاهش مالیاتداده

تولیررد و تررأمین مررالی در تبلی ررات و برندسررازی برررای زعفررران 

سرعه هرا در جهر  توکارهای پیشنهادی آناف انستان ازجمله راه

 باشد.صادرات این محصول می

گروه گلدمن ساچز چهار بازار نوظهور برزیرل،  7338در سال 

روسیه، هند و چین را مورد شناسرایی قررارداد کره نقرش بسریار 

برای توصریف  8اند و از وانه بری مهمی در اقتصاد جهانی داشته

ها استفاده نمرود. پرس از پیوسرتن آفریقرای جنروبی درسرال آن

درصرد  93ت ییرر نرا  یافر . ایرن کشرورها  7بریکس ، به7388

درصد از جمعی  جهان را به خود اختصاص  17مساح  جهان و 

جز روسیه در رده اند. هرچند اعضای گروه بریکس همگی بهداده

واسرطه اقتصرادهایی به توسعه هستند اما عموماًکشورهای درحال

ای از ی و منطقهگرار بر امور جهانتأثیر با رشد پرشتاب و فراگیر و

 (.Karbasi & Alizadeh, 2016شوند )دیگر کشورها متمایز می

شود که کشرورهای برریکس انردازه اقتصرادی می بینیپیش

دسر  آورنرد. به 7379را تا سال  G6معادل با نصف اقتصادهای 

، 7335ترا  8333های دهد کره طری سرالبررسی آمار نشان می

کس از کشورهای با درآمد واردات محصولات کشاورزی گروه بری

درصرد  59درصد، واردات از کشورها با درآمد پایین به  13بالا به 

 یافتهدرصد افزایش 737و واردات از کشورها با درآمد متوسط به 

(. این گروه ی  قردرت جدیرد در Zahoor & Karl, 2010) اس 

اس  کره منرافع بخرش کشراورزی خرود را از  المللیعرصه بین

المللرری و حمایرر  گررروه خررود ل اختلافررات بینوفصررطریررق حل

(. کشرورهای برریکس در Brink et al., 2013) دهندافزایش می

هزار دلار سهم حردود  83815ارز  وارداتی معادل  با7389سال 

انرد. در درصدی را در واردات زعفران بره خرود اختصراص داده 3

 هرزار دلرار 1579میزان واردات این کشورها معرادل  7388سال 

درصدی از واردات جهانی را شامل شده  9/1بوده اس  که سهم 

(. این امر حاکی از رشد دو برابری سرهم ایرن ITC, 2016اس  )

کشررورها در میررزان واردات ایررن محصررول در عرصرره جهررانی 

 تررینبزر  عنوانبه)باشد. این در حالی اس  که سهم ایران می

رهای برریکس، صادرکننده زعفران( از صادرات زعفران به کشرو

باشد. با توجه اقتصاد رو به رشد این کشرورها فقط ی  درصد می

تواننررد در واردات در سررطح جهررانی و نقررش مهمرری کرره می
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محصولات کشاورزی مانند زعفران در سطح جهانی داشته باشند، 

لاز  اس  تا عوامل مؤثر بر صادرات این محصول به این کشورها 

 موردمطالعه قرار گیرند.

 

 هاو روش مواد

در تحقیقات گرشته صادرات محصولات کشراورزی ترابعی از 

عوامل متعددی مانند قیم  داخلی، قیم  جهانی، درآمرد کشرور 

اما با توجه به جرود  شده اس  واردکننده و نرخ ارز در نظر گرفته

شرایط خاص هر کالا و ت ییراتی که در قوانین و مقرررات حراکم 

مکن اس  مت یری به تابع صرادرات دهد مبر بازار جهانی رخ می

(. مبنرای Nori & Yazdani, 2000اضافه یا از آن کاسرته شرود )

بسرریاری از مطالعررات درزمینهتوابررع صررادرات، مطالعرره سرررور و 

باشد. بر ایرن مبنرا قیمر  صرادراتی می 8333اندرسون در سال 

کشور صادرکننده، قیم  داخلی کشور واردکننده و درآمرد کشرور 

باشرند. ترین عوامرل مرؤثر در ترابع صرادرات میمهم واردکننده

توانرد اثررات مهمری برر سپس چاو ثاب  نمرود کره نررخ ارز می

 & Karbasi) صررادرات محصررولات کشرراورزی داشررته باشررد

Alizadeh, 2016.) گیری از مطالعرات پیشرین و درنهای  با بهره

ن از زعفرا عنوان تابع صادراتانجا  تعدیلاتی، مدل تجربی زیر به

 شده اس .کشور ایران به کشورهای بریکس در نظر گرفته

 

بر اساس معیارهرای انتخراب مردل ماننرد نیکرویی برراز ، 

هرای آکائی  و شوارتز از بین فر  هایداری ضرایب و آمارهمعنی

 –خطی وخطری  –لگاریتمی، خطی، لگاریتمی ) مختلف برآوردی

گردیرده اسر . در درنهای  الگوی لگاریتمی انتخراب  (لگاریتمی

لگراریتم صرادرات زعفرران بره کشرورهای  رابطه فوق

لگاریتم تولید ناخرالص داخلری سررانه کشرورهای  بریکس،

 & Koochakzadeh & Karbasi, 2016; Hosainiبریکس )

Homayonpour, 2012; Karbasi &Tohidi, 

 ,.Asari et alیرران )قیم  صادراتی زعفرران ا ،(2015

2017; Karbasi & Alizadeh, 2016 برره کشررورهای  )

 ;Pasban, 2006لگرراریتم نرررخ واقعرری ارز ) بررریکس،

Amirnejad et al., 2015; Karbasi & Tohidi, 2015 در )

 & Karbasiلگراریتم جمعیر  ) کشورهای بریکس و

Alizadeh, 2016; Koochakzadeh & Karbasi, 2016  )

اطلاعرات موردنیراز ایرن مطالعره برا  باشد.کشورهای بریکس می

هررای و آمارهررای موجررود در سررای  فررائو و اسررتفاده از گزار 

و اطلاعرات 8333-7389های بان  جهانی دربازه زمانی شاخص

سای  مرکز تجارت جهانی، گردآوری گردید.دراین مطالعه جه  

شده اسر . پریش از های پانل استفادهبرآورد الگو از رهیاف  داده

های قابلی  برآورد الگو با اسرتفاده از برآورد، لاز  اس  که آزمون

شررده و نرراهمگنی کشررورهای بررریکس هررای پانررل انجا داده

که این کشورها همگرن باشرند موردبررسی قرار گیرند. درصورتی

حداقل مربعات مشترک اسرتفاده نمرود در غیرر  توان از رو می

صورت استفاده از رو  پانرل مناسرب خواهرد برود. در جهر  این

صرورت شناسایی همگنی یا ناهمگنی کشورها از آزمرون لیمرر به

 شود:زیر استفاده می

 

تعررداد مت یرهررای  Kتعررداد کشررورها،  Nدر رابطرره فرروق 

 ضرب الگروی غیرر مقیرد و  برازه زمرانی، Tتوضیحی،

 باشردعنری حرداقل مربعرات مشرترک میضریب الگوی مقیرد ی

(Green, 2002 همچنین در ایرن تحقیرق در جهر  مقایسره .)

 شردهاستفادهی از آزمرون هاسرمن تصادف والگوها با اثرات ثاب  

 اس :

 
ماتریس کواریانس بررای  تعداد پارامترها، rدر رابطه فوق

مرراتریس کواریررانس  ( و ضرررائب الگرروی اثرررات ثابرر  )

( اس . فرض صفر آزمون هاسمن ضرائب الگوی اثرات ثاب  )



 8331، پاییز 3، شماره 7جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      212

بیانگر برتری الگوی اثرات تصادفی در مقابل الگوی اثرات ثابر  

 اس .

 

 نتایج و بحث

اسرتفاده در ایرن  مرورد هرابا توجه به ماهیر  ترکیبری داده

لروین،  هایی ماننردرهآما منظور بررسی ایستایی مت یرهاتحقیق به

 7شده اس . نتایج این بررسری در جردول استفاده پسران فیشر و

 شده اس .گزار 

 دهد که فقط مت یر جمعی  در طی بازه مروردنتایج نشان می

برار تفاضرل باشد. سایر مت یرها نیز پس از ی در سطح ایستا می

از منظور بررسی وجود همبستگی مقطعری اند. بهگیری ایستا شده

 شده اس .آزمون بروچ پاگان استفاده

 

 1333-2315بررسی ایستایی متغیرها طی دوره  -2جدول 
Table 2- Survey of variables stationary 1990-2015 

 نتیجه
Result 

سطح 

 احتمال
Probabilit

y level 

 آماره لوین
Levin 

statestic 

سطح 

 احتمال
Probabili

ty level 

آماره 

 پسران
Pesaran 

statistic 

سطح 

 احتمال
Probabilit

y level 

آماره 

 فیشر
Fisher 

statisti

c 

 متغیر
Variable 

 عد  ایستایی

No stationary 
0.36 -0.21 0.34 0.56 0.18 45.22 

 صادرات
Export 

 

 عد  ایستایی

No stationary 
0.16 -0.66 0.88 0.31 0.99 15.76 

 تولید ناخالص داخلی

Gross domestic 

production (GDP) 
 عد  ایستایی

No stationary 
0.28 -0.35 0.51 0.49 0.99 20.23 

 قیم  صادراتی
Export price 

 عد  ایستایی

No stationary 
0.22 -0.44 0.91 0.23 0.88 24.14 

 نرخ ارز واقعی
Real exchange rate 

 ایستایی
Stationary 

0.001 -2.45 0.001 -2.76 0.003 90.11 
 جمعی 

Population 

 ایستایی
Stationary 

0.001 3.01 0.000 -5.17 0.000 160.81 

 وقفه اول صادرات
First lag of export 

 

 ایستایی
Stationary 

0.001 3.19 0.001 -3.48 0.001 102.93 
 وقفه اول تولید ناخالصداخلی

First lag of GDP 

 ایستایی
Stationary 

0.001 2.18 0.002 -2.81 0.001 161.14 
 اول قیم  صادراتی وقفه

First lag of export price 

 ایستایی
Stationary 

0.000 3.56 0.000 -5.16 0.000 186.12 

 وقفه اول نرخارز واقعی
First lag of exchange 

rate 

 

 نتایج آزمون بروچ پاگان -3جدول 
Table 3- The result of Bruch Pagan test 

 سطح احتمال
Probability level 

 هآمار
Statistic 

 آزمون
Test 

0.35 10.87 
 بروچ پاگان

Bruch- Pagan 

 

عد  امکان رد فرض صفر در این آزمون بیانگر عد  وجرود 

باشرد. برا توجره بره های پانل میمشکل خودهمبستگی در داده

های ترکیبی لاز  اس  تا با توجه به همگنری یرا استفاده از داده

گروی مناسرب از نروع نروع ال تحقیق ناهمگنی کشورهای مورد

Pool  یاPanal  آزمون لیمر  نتایج 1تشخیص داده شود. جدول

 دهد.را برای مقایسه این الگوها ارائه می
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 چاو( برای انتخاب الگوی مناسب) آزمون لیمر -4جدول 
Table 4- Limer (Chav) test for choose of appropriate model 

 سطح احتمال
Probability level 

 زادیدرجه آ

Freedom degree 

 آماره

Statistic 

 معیاره
Criteria 

0.000 18.4 4.17 
 Fمعیاره 

F criteria 

0.000 25 106.33 
 معیار  کای اسکور

Chi- square criteria 

 

دهد که فرضریه صرفر مبنری برر نتایج آزمون لیمر نشان می

بنابراین الگوی مناسرب بررای  برابری اثرات فردی رد شده اس  

. لررا در poolورد مدل موردبررسی در طبقه پانل قرار دارد نه برآ

لاز  اس  ترا الگروی اثررات ثابر  برا الگروی اثررات  گا  بعدی

تصادفی مقایسه شود. برای مقایسه این دو الگو از آزمون هاسمن 

 شده اس .استفاده

 

 نتایج آزمون هاسمن برای مقایسه الگوی اثرات ثابت و تصادفی -5 جدول
Table 5- The result of Hasman test for compare random and fixed model 

 سطح احتمال
Probability level 

 درجه آزادی

d.f 

 آماره
Statistic 

 معیاره
Criteria 

0.614 36 o.209 
 هاسمن

Hasman 

 

در آزمون هاسمن فرضیه صفر مبنی بر برتری الگوی اثررات 

باشد. لرا درنهای  کردن نمی تصادفی بر الگوی اثر ثاب  قابل رد

قرارگرفتره  این الگو جه  بررسی اثررات مت یرهرا مورداسرتفاده

 شده اس .گزار  5اس . نتایج الگوی نهایی در جدول 

 

 نتایج تخمین الگو به روش اثرات تصادفی -6جدول 
Table 6- The result of estimation with random effect approach 

 tآماره 
T statistic 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 ضریب
Coefficient 

 متغیرها
Variables 

-1.11 19.02 -21.12 
 عرض از مبدأ
Intercept 

2.14 0.148 0.317 
 تولید ناخالص داخلی

Gross Domestic Production (GDP) 

-3.18 0.035 -0.114 
 قیم  صادراتی
Export price 

2.59 0.055 0.144 
 ارزنرخ واقعی 

Real exchange rate 

3.13 0.284 0.089 
 جمعی 

Population 

 آماره  

 

 آماره  تعدیل شده 

 

Likelihood لگاریتم آماره 
Log likelihood =-933.19 

F آماره 
F=145.14 

(0.00) 

 آماره دوربین واتسون
D.w=2.01 
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الص داخلی کشرورهای در این مطالعه ضریب مت یر تولید ناخ

عنوان شاخصی از سطح درآمد در این کشرورها در بریکس که به

دار اسر . ایرن امرر نشران شده اس  مثبر  و معنرینظر گرفته

دهد که همگا  با افزایش سطح درآمد در این کشورها تقاضرا می

برای واردات زعفران ایرانی افزایش خواهرد یافر . در مطالعراتی 

ولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده بر بسیاری براثر مثب  ت

صرررادرات محصرررولات کشررراورزی تأکیرررد شرررده اسررر  

(Koochakzadeh & Karbasi, 2016; Aswal, 2014; 

Mosavi et al., 2013; Pishbahar et al., 2013). 

دار اسر  و ضریب قیم  صرادراتی زعفرران منفری و معنری

ل بره دهد که افرزایش قیمر  صرادراتی ایرن محصرونشان می

تواند موجب کاهش میرزان صرادرات آن کشورهای موردنظر، می

گردد. با توجه به لگاریتمی بودن الگو این ضریب همران کشرش 

 در دهد با ی  درصد افرزایشقیم  صادراتی اس  که نشان می

آن به کشورهای بریکس در حدود  قیم  زعفران میزان صادرات

قیمر  صرادراتی  منفی افزایش تأثیرکاهش خواهد یاف .  88/3

بر میزان صادرات محصولات کشاورزی در مطالعاتی مختلرف بره 

 ;Karbasi & Alizadeh, 2016اثبررات رسرریده اسرر  )

Pishbahar et al., 2013). دهرد کره هرر دو نترایج نشران می

کشش قیمتری و درآمردی صرادرات زعفرران بررای کشرورهای 

ایرن  بریکس کمتر از ی  بوده و لررا تقاضرای واردات از سروی

یعنی برا فررض ثابر  برودن سرایر  باشد کشورها بی کشش می

توانرد منجرر بره افرزایش می شرایط، افزایش در قیم  صادراتی

همچنین برای نرخ ارز واقعی ضریب  درآمد صادراتی کشور گردد.

شده اس  کره ایرن مطرابق تئروری نیرز حاصل دارمثب  و معنی

کراهش ارز  ) قعریباشد. بدین معنی که افزایش نررخ ارز وامی

پول ملی( عاملی در جه  تقوی  صادرات زعفران به کشرورهای 

در  باشد. این اثر مثبر  نررخ ارز برافرزایش صرادراتبریکس می

 Koochakzadeh)قرارگرفته اس   یدأیمطالعات متعددی مورد ت

& Karbasi, 2016; KhalighiSikaroodi & 

ShokatFadaie, 2012; Pasban, 2006; Kabir & Salim, 

2010; Wang & Barret, 2007 .) درنهایر  ضرریب مثبر  و

دهرد کره برا افرزایش دار برای مت یر جمعی  نیز نشران میمعنی

جمعی  کشورهای بریکس تقاضا برای واردات زعفرران از ایرران 

نیز مورد تأیید مطالعات فراوانری  نتیجه افزایش خواهد یاف . این

 ,.Koochakzadeh & Karbasi, 2016; Harati et alاس  )

2014; Aswal, 2014; Wee Chain, 2011.) 

 

 نتیجه گیری

دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی عراملی نتایج نشان می

در جهرر  افررزایش صررادرات محصررول زعفررران برره کشررورهای 

باشد. با توجه به بالابودن سطح درآمد سررانه در ایرن بریکس می

درات زعفررران، انجررا  کشررورها و اثررر مثبرر  آن بررر میررزان صررا

گراری در جهر  تقویر  روابرط برا ایرن ریزی و سیاسر برنامه

زمینه توسعه صادرات محصول زعفرران  کشورها، عاملی مهم در

 هراویژه در شررایط کنرونی کره برا اعمرال تحریمبه خواهد بود.

دوجانبه پولی در جهر  مقابلره برا اثررات منفری  هاینامهتفاهم

هایدوجانبره و گرردد، اسرتفاده از پیماننوسانات ارزی مطررح می

ای با کشورهای بریکس میتواند در بخش تجارت خرارجی منطقه

برا   توجه قرار گیرد. محصولات کشاورزی مانند زعفران نیز مورد

توجه اثر منفی افزایش قیمر  صرادراتی برر محصرول زعفرران 

های تولیرد شرده و هزینرههای کاهش قیم  تما اعمال سیاس 

همی در افزایش صادرات آن خواهد داشر . از سرویی برا نقش م

بندی و فراوری محصول بسته توجه به کارایی کم کشور درزمینه

 گردد، اقرداماتزعفران نسب  به رقبای جهانی خود، پیشنهاد می

 ایرن فررآوری و بندیبسرته سرطح بهبرود و ارتقراء درجه  لاز 

نرخ ارز واقعی برر با توجه به اثر مثب  مت یر  .شودانجا  محصول

های ارزی باهرردف افررزایش صررادرات زعفررران اعمررال سیاسرر 
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صادرات و ارائه اطلاعات شفاف درزمینه روند آتری ت ییررات نررخ 

ارز نقش مرؤثری در افرزایش صرادرات ایرن محصرول و ارتقراء 

 جایگاه ایران در بازارهای جهانی خواهد داش .

امترهرا ماننرد گرراری برخری از پارتأثیردرنهای  با توجه بره 

جمعی  کشورهای بریکس بر واردات زعفران، صادرکنندگان باید 

هرای بازارهرای با رعای  اصول بازاریابی و شناخ  کامل ویژگی

هدف محصول در جه  تقوی  صادرات بکوشرند. برا توجره بره 

خارا شدن بازار صادراتی زعفران از نوع بنگاه مسلط به انحصرار 

در جه  تقویر  سرهم صرادراتی و  گرددچندجانبه، پیشنهاد می

افزایش مزیر  نسربی آن در سرطح بازارهرای جهرانی سیاسر  

افزایش تمرکز بر شناسایی بازارهای هدف جدید صادراتی ماننرد 

توجهی از مبادلات جهرانی را در کشورهای بریکس که سهم قابل

 توجه قرار گیرد. مورد اختیاردارند
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Abstract 

Analysis of factors affecting exports, especially in relation to new markets in agriculture, is one 

of the most important factors affecting the growth and development of exports of products such as 

saffron. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the export of Iranian 

saffron to the BRICS countries. For this purpose the panel data approach for the period 2015-

1990 has been used. The results of the randomized model estimation show that the gross domestic 

product of the BRICS countries, the real exchange rate and population have positive effects, and 

the export price has a negative effect on Iranian exports of saffron to the BRICS 

countries. Regarding the high level of per capita income in BRICS countries and its positive effect 

on the export rate of saffron, planning and policy making in order to strengthen relations with these 

countries is an important factor in the development of export of saffron crops. On the other hand, 

given the low elasticity of imported saffron in these countries, it is suggested that measures be 

taken to upgrade and improve the packaging and processing of this product, which may lead to a 

relative increase in prices. 
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