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Abstract 

Agriculture plays a pivotal role in Iran’s economy by increasing production, exports, and employment and 

supplying food needs. Therefore, according to the country’s strategic goals to develop non-oil exports, saffron is 

one of the most important agricultural products due to its high income and currency earnings. However, the exports 

of this product to target markets have been reduced in recent years. On the other hand, the complexities of the 

global trade network have led the countries operating in this network to increase their specialization. Import 

specialization improves the supply chain to provide the food needs of importing countries, which play a key role 

in trade . Therefore, this study aims to evaluate the specialization pattern of saffron importing countries and analyze 

its impact on Iran’s exports using the Poisson pseudo-maximum likelihood method from 2001-2017. According 

to the results, the coefficient of the variable relative import advantage (RMA), as a proxy of import specialization, 

is positive and significant, thus significantly affecting Iranian saffron exports. In addition, per capita GDP and 

population affect Iran’s saffron exports positively and significantly, while the coefficients of geographical distance 

and food crisis are negative and statistically significant. Therefore, exporters should focus on close target markets 

with high per capita income and specialization due to the increasing specialization of saffron-importing countries 

and its significant effect on Iran’s exports. 
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. بررسی اثر تخصصی شدن وارد كنندگان زعفران بر صادرات ايران. زراعت و فناوری 6046زاده، م. باغبان حقيقی، س.، ثانی حيدری، ع.، رفيعی، ح.، و امينی 

 .675-650(: 2)64، زعفران

 

 چكيده

 رو، با توجه بهكشتتاورزی نقش مهمی در اقتصتتاد كشتتور از طريق افزايش توليد، صتتادرات، اشتتتغال و تأمين نيازهای غذايی دارد. از اين

، محصول زعفران يکی از محصوالت مهم صادراتی بخشکشاورزی ايران به شمار به منظور توسعه صادرات غيرنفتیاهداف راهبردی كشور 

های شتتبکه جهانی تجارت های اخير با كاهش صتتادرات در بازارهای هدف رو به رو بوده استتت.از ستتوی ديگر پيچيدگیدر ستتال رود كهمی

 تخصصی شدن واردات موجب ارتقایلذا مواره به دنبال افزايش تخصصی شدن باشند. موجب شده است كه كشورهای فعال در اين شبکه ه

شورهای واردكننده می ضه جهت تأمين نيازهای غذايی ك شورها دارد. لذا هدف زنجيره عر سی در تجارت ك سا شی ا مطالعه  نياشود كه نق

 زا ايران است. به منظور دستيابی به اين هدف،صادرات  بر ی روند تخصصی شدن كشورهای واردكننده زعفران و تحليل اثرگذاری آنابيارز

انجام شده است. بنابر نتايج، متغير تخصصی شدن كشورهای واردكننده زعفران  2446-2467دوره  یطروش درستنمايی شبه بيشينه پوآسن 

و جمعيت كشورهای واردكننده اثری مثبت و  دار بر صادرات زعفران ايران داشته است. همچنين متغيرهای درآمد سرانهاثری فزاينده و معنی

دار بر صتتتادرات صتتتادرات زعفران ايران دارد. لذابا توجه به افزايش كه فاصتتتله جغرافيايی و بحران غذا اثری منفی و معنیدار درحالیمعنی

شورهای واردكننده زعفران و اثر معنی شتر ك شدن بي شنهاد میتخصصی  صادرات ايران پي بازارهای هدف نزديک و با درآمد شود دار آن بر 

 سرانه باال كه دارای درجه باالی تخصصی شدن هستند مورد هدف صادركنندگان قرار گيرند.

 

 ، صادرات زعفران، ايران، برآوردگر درستنمايی شبه بيشينه پوآسنالگوی جاذبهكلمات كليدي: 
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 مقدمه

 را یتجارت خارج کيو نئوكالستت کيدانان كالستت اقتصتتاد

صاد شد اقت شورهای موتور ر چرا  (Atif et al., 2017) دانندیم ك

كننده كه صادرات در رشد و توسعه اقتصادی كشورها نقشی تعيين

Singh, 2010, 2000b; Giles & Williams, 2000a ;دارد )

et al., 2019 Kea) .و  ترينبنابراين توسعه صادرات يکی از مهم

ست كه منجربه ضروری سعه ا ترين اهداف كشورهای در حال تو

های گذاری بر روی فناوریايجاد درآمد ارزی در جهت ستتترمايه

 Asiabani et)گردد می جديد و افزايش توان توليدی كشتتورها

al., 2020 .) 

ترين محورهای پيشتتترفت و بخش كشتتتاورزی يکی از مهم

رود میتوستتتعه در بستتتياری از كشتتتورهای جهان به شتتتمار 

(Aminizadeh et al., 2020.) ها، در ايران نيز به دليل قابليت

هايی مهم همچون تنوع آب و ها و مشتتخصتتهها، مزيتظرفيت

ش يک بختواند به عنوان كار ارزان میهوايی، تنوع زمين ونيروی

ضور در بازارهای  صادرات و ح سعه  صادی، نقش مهمی در تو اقت

تجارب چند  (.Salari Bardsir et al., 2017)جهانی ايفا كند 

دهد كه تکيه اقتصتتاد به درآمدهای ستتال اخير ايران نشتتان می

ثباتی درآمد صتتادراتی را به دنبال حاصتتل از فروش نفت خام، بی

بنتابراين بته منظور  (.Rajabi & Moghaddasi, 2013)دارد 

ا بكاهش وابستگی اقتصاد ايران به صادرات نفت خام و همچنين 

مه به برنا گيری ، جهتهای توستتتعه اقتصتتتادی كشتتتورتوجه 

های صادراتی بايد به سمت صادرات كاالهای غيرنفتی از سياست

شاورزی تغيير يابد ) صوالت ك  ,.Aminizadeh et alجمله مح

اف راهبردی كشتتتور به منظور توستتتعه با توجه به اهد (.2019

، محصول زعفران به دليل ارزآوری باال يکی از صادرات غيرنفتی

رود به طوری كه در محصوالت صادراتی مهم ايران به شمار می

                                                                                                                                                                                                 
6- Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) 

دو دهه گذشتتته، ايران در توليد و تجارت اين محصتتول ستتهمی 

 Ghodoosi)درصد از بازار جهانی داشته است  74و  54بيش از 

et al., 2016.)  به دليل وجود گستتتتردگی و توانايی باالی توليد

 649490با ستتطح زيركشتتت  2467اين محصتتول كه در ستتال 

 Statistics of the Ministry of)تن  571هکتتتار و توليتتد 

Jihad Agriculture, 2017 و همچنين براستتتتاس ثبتتت )

ظام به عنوان ميراث جهانین در   6های كشتتتاورزی مهم جهان 

ستتتازمان خواروبار كشتتتاورزی ملل متحد، ايران بزرگترين توليد 

ضوی با توليد  سان ر ستان خرا ست و ا كننده زعفران در جهان ا

درصتتد، بزرگترين توليدكننده اين محصتتول به شتتمار  79حدود 

(. Ministry of Industry, Mines and Trade, 2020آيد )مِی

درصتتد از  72با ارزش  لذا ايران پيشتتروترين صتتادركننده زعفران

 ,Ministry of Industryاست ) 2467صادرات جهان در سال 

Trade, 2020 &Mines  بنابراين با توجه به جايگاه صادراتی ،)

بازار جهانی اهميت توجه به اين محصتتتول را بيش از  ايران در 

 (.Chizari et al., 2014)سازد نمايان می بيش

نندگان عمده زعفران را درصد سهم صادرات صادرك 6نمودار 

كنندگان ديگر دارای روند دهد. ايران درميان صتتتادرنشتتتان می

 2445تا  2447نوستتان بااليی بوده، به طوری كه بين ستتالهای 

سهم ايران   2446دارای كاهش چشمگيری بوده است. در سال 

درصد بوده است كه رتبه نخست كشور صادر كننده را به خود  19

ست د صای داده ا سال اخت سهم ايران به  2447ر حالی كه در 

درصد  72افزايشيافته و به 2467درصد تنزل كرده و در سال  09

ست. همان طور كه مالحظه می سيده ا سپانيا در ر سهم ا گردد 

 2467درصتتد بوده كه اين ميزان در ستتال  64، تنها 2462ستتال 

 درصد رسيده است. 65افزايش يافته و به 
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 (,ITC 2020گان برتر زعفران در بازار جهانی )منبع: درصد سهم صادرات صادركنند -1شكل 

Figure 1- Percentage share of exports of top saffron exporters in the world market (Source: 2020, ITC). 

 

 هایميانگين صادرات ايران به بازارهای هدف در سال بررسی

ها امارات دهد كه در اين سالنشان می 6در جدول  2467-2446

شته  سی دا شورهای مورد برر ست را در بين ك به عنوان رتبه نخ

سه  سی در اين مقاي شور مورد برر ستان، دو ك ست. آمريکا و انگل ا

 را در مقايستته با كمترين ميزان ميانگين صتتادرات زعفران ايران

 .اندديگر كشورها داشته

از ستتتوی ديگر، با توجه به اينکه ايران در ستتتاليان اخير با 

هايی روبرو بوده، لذا بايد بازارهای هدف ايران متناستتب با تحريم

ت های بلندمدريزیهای صتتادراتی كشتتور به منظور برنامهقابليت

ی راهبردی هاشتتناستتايی و در راستتتای دستتتيابی به آن، برنامه

 تدوين و اجرا گردد.

های شتتبکه جهانی تجارت موجب شتتده استتت كه پيچيدگی

كشورهای فعال در اين شبکه همواره به دنبال افزايش تخصصی 

شدن موجب  صادراتی، تخصصی  شند. از بعد توليدی و  شدن با

ضه میافزايش كارايی حلقه شود و نقش مؤثری های زنجيره عر

قای روش يددر ارت ، افزايش ارزش افزوده و ارزآوری های تول

صادركنندگان می ستمر برای توليدكنندگان و  كه یشود. در حالم

از بعد وارداتی، تخصتتصتتی شتتدن نيز از اهميت بااليی برخوردار 

 رد پستتين ت، صتتنايعتغيير در روند وارداای كه استتت. به گونه

در جهت تأمين نيازهای  كشتتتورهای واردكننده را با چالش جدی

تغيير شتتريک تجاری نيازمند  ستتازد.رو میروبه كنندگانمصتترف

 زيادیهای پيش از اجرای قرارداد است كه هزينه الزمفرايندهای 

به همراه دارد و از اينرو  گان  ند گان و واردكن ند برای صتتتادركن

 & Ghorbani) كشتتورها به دنبال تخصتتصتتی شتتدن هستتتند

Aminizadeh, 2020.) 

هايی همانند درآمد دهد مؤلفههای انجام شتتده نشتتان میپژوهش

 ,Koochakzadeh & Koochakzadehسرانه شركای تجاری )

2013; Asiabani et al., 2020 ناخالص داخلی ايران و يد  (، تول

 ;Koochakzadeh & Karbasi, 2015)كشتتورهای واردكننده 

Kohansal & Tohidi, 2015; Mousavi et al., 2013; 

Dourandish et al., 2019; Aminizadeh et al., 2020) ،

(، ميزان توليد Rezapoor & Mortazavi, 2011) جهانی شتتدن

نرخ  (،Koochakzadeh & Koochakzadeh, 2013)زعفران 
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 & Kohansal & Tohidi, 2015; Koochakzadeh) ارز

Karbasi, 2015)  ساختار بازار هدف شدن   Asiabani)و رقابتی 

et al., 2020) هايی نظير دار در حالی كه مولفهاثری مثبت و معنی

 ,Koochakzadeh & Karbasi)فاصله بين ايرانو شركای تجاری 

2015; Asiabani et al., 2020; Dourandish et al., 2019; 

Aminizadeh et al., 2020،)  صادی  Dourandish)تفاوت اقت

et al., 2019،) های اقتصتتتادی تحريم(Dourandish et al., 

بحران اقتصتتادی جهانی  (،Pasban, 2007)حميلی جن  ت(،2019

(Asiabani et al., 2020; Aminizadeh et al., 2020)  و

يران  فران ا ع يمتتت ز  ;Rezapoor & Mortazavi, 2011)ق

Mohammadi & Mousavi, 2011; Pasban, 2007)  اثتتر

 داری بر صادرات زعفران دارد.منفی و معنی

 

 ميانگين صادرات زعفران ايران به بازارهاي  -1جدول 
Table 1- Average of Iranian saffron exports to target markets (thousand US dollars) 

 كشور
Country 

2001-2005 2006-2009 2010-2013 2014-2017 
 ميانگين

Average 

 آرژانتين
Argentina 

488 395 1333 6 690 

 چين
China 

353 2203 15029 14214 7077 

 فرانسه
France 

2259 1089 3135 3209 2675 

 آلمان
Germany 

602 79 5636 2058 2244 

 كن هن 
Hong Kong 

34 3257 10870 42189 12513 

 هند
India 

1089 7538 13702 1885 4754 

 ايتاليا
Italy 

3131 1648 14054 5232 7232 

 ژاپن
Japan 

326 565 1332 734 970 

 كويت
Kuwait 

901 5781 1162 1550 1036 

 عربستان سعودی
Saudi Arabia 

1934 36913 30415 6838 8342 

 اسپانيا
Spain 

22167 2510 98738 55657 8342 

 سوئد
Sweden 

1468 1114 4575 2844 2768 

 سوئيس
Switzerland 

1661 35055 1244 781 
1227 

 

 امارات متحده عربی
UAE 

32390 460 127034 88967 68598 

 انگلستان
United Kingdom 

214 298 1080 797 613 

 اياالت متحده آمريکا
USA 

349 99888 178 354 298 

 المللی.تجارت بينمنبع: مركز 
Source: International trade center. 
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ثار م عات مختلف و بررستتتی آ جام مطال فهؤبا وجود ان های ل

متعدد بر صادرات زعفران ايران، تاكنون در پژوهشی اثر تخصصی 

شتتدن واردات كشتتورهای واردكننده بر صتتادرات زعفران ايران 

بررسی نشده است. تحليل اثر تخصصی شدن بر صادرات زعفران 

دهد تا با گذران قرار میايران اين امکان را در اختيار ستتتياستتتت

ر مداوم و تأثيرگذارتری را در ريزی مناستتتب بتوان حضتتتوبرنامه

 المللی داشت.بازارهای بين

تخصصی شدن صادرات و واردات در مطالعات مختلفی مورد 

 ,.Mehrparvar Hosseini et al)بررستتی قرار گرفته استتت 

2013; Aminizadeh et al., 2014; Chizari et al., 2014) 

بوده  ولی بررستتی آثار آن بر صتتادرات كمتر مورد توجه محققان

بانی و امينی  ,.Ghorbani & Aminizadeh)زاده استتتت. قر

شدن  (2020 شان دادند كه افزايش تخصصی  در پژوهش خود ن

دار بر صتتادرات خرمای ايران به كشتتورهای اثری مثبت و معنی

اتحاديه اروپا داشته است. به عبارتی هرچه مزيت واردات خرما در 

ستتتت موجب ارتقای كشتتتورهای اتحاديه اروپا افزايش يافته ا

ست. شده ا المللی نيز به در مطالعات بين صادرات خرمای ايران 

بررسی اثر تخصصی شدن بر سطح تجارت پرداختند. برای مثال 

سان   سی تجارت  (Sheng & Song, 2008)شن  و  به برر

استراليا و چين پرداختند. نتايج نشان داد تخصصی شدن صادرات 

 جارت با چين داد ولی اين اثر برایاستراليا اثری مثبت بر سطح ت

بی فی و  ن م يری چين  ت ين بتتارا بوده استتتتت. همچن نی  مع

(Barattieri, 2014)  در مطالعه خود به بررستتی اثر تخصتتصتتی

يانگر اثر منفی و  تايج ب شتتتدن بر تجارت خدمات پرداختند كه ن

 دار آن بوده است.معنی

با توجه به اهميت بررستتی روند تخصتتصتتی شتتدن از اينرو، 

كشورهای واردكننده زعفران كه پيشتر مطرح شد، دو هدف برای 

اين پژوهش قابل تعريف استتت. نخستتتين هدف بررستتی روند 

تخصتتصتتی شتتدن شتتركای تجاری ايران استتت.هدف دوم اين 

شورهای واردكننده  شدن ك صی  ص پژوهش ارزيابی اثر متغير تخ

با بررستتتی  بنابراين فران ايران استتتت.زعفران بر صتتتادرات زع

شد كه اين پژوهش اولين مطالعه پژوهش شاهده  شين م های پي

شورهای واردكننده برا تجربی شدن ك صی  ص سی روند تخ يبرر

 زعفران و تحليل اثرگذاری آن بر صادرات ايران است.

 

 هامواد و روش

طور كه اشتتاره شتتد، هدف از اين مقاله، بررستتی روند همان

شدن كشورهای وارد كننده زعفران و تحليل اثرگذاری تخصصی 

رويکرد مورد آن بر صتتتادرات ايرانبا شتتتركای تجاری استتتت.لذا

رای است كه ب جاذبه برای دستيابی به اين اهداف الگویاستفاده 

 ( ارائه گرديد كه ازTinbergen, 1962اولين بار توس  تينبرگن )

ست شده ا های ی تحليل جريانو برامدل جاذبه نيوتن الهام گرفته 

تعريف  6رودكه به صتتتورت رابطه المللی به كار میتجاری بين

 گردد:می

(6) Tradeodt

= α0GDPot
α1GDPdt

α2DISod
α3  

شور o ،d  ،t،كه در آن صادركننده، ك شور  به ترتيب معرف ك

ستند سال ه شور  Tradeodt.واردكننده و  سطح تجارت بين دو ك

سال  شان می tرا در  ست كه  GDPدهد. ن توليد ناخالص داخلی ا

فاصله جغرافيايی بين دو كشوركه  DISمعرف اندازه اقتصاد است.

نه  2441های تجارت استتتت.اگرچه پيش از ستتتال معرف هزي

های های انجام شتتتده در حوزه تجارت كااليی، از روشپژوهش

برآوردی همانند حداقل مربعات معمولی استتتتفاده كردند اما اين 

سنتيداراروش شرايطی كه های  صوی در  ست به خ ی معايبی ا

وان تمتغير وابستتته در الگوبه صتتورت لگاريتمی وارد شتتود، نمی

. در اين (Aminizadeh et al., 2019)مقدار صتتتفر به آن داد 
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سعی در برطرف  شراي ، گروهی از محققين با دادن مقدار كمی 

 اند كه اين مسئله منجر به اريب در نتايجسازی اين مشکل داشته

شود. لذا روش مورد استفاده در اين پژوهش روش درستنمايی می

سيلوا و تنريور  س   ست كه تو سن ا شينه پوآ  & Silva)شبه بي

Tenreyro, 2006 ) ارائه شده است. اين روش ايرادهای برآوردی

روش حداقل مربعات معمولی را نداشتتته و نتايج ستتازگاری را به 

 با استفاده از توزيع پوآسن دنبال خواهد داشت. بنابراين اين روش

شرايطی را فراهم میكه در برگيرنده داده ست،  صفر ا آورد های 

كه محقق بتواند از مشتتاهدات خود به طور كامل استتتفاده كند. 

ارائه شتتتده  2الگوی تجربی با توجه به هدف پژوهش در رابطه 

 است:

 

(2) Exportodt = α0 + α1Ln (PCGDPdt) + α2Ln(Popdt) + α3Ln(Distanceod) + α4Ln(RMAdt) + D1Crisisdt

+ D2Sanctiondt + εod 

شركای  Exportodtكه در آن،  صادرات زعفران ايران را به 

شان می شورهای  PCGDPdtدهد.تجاری ن سرانه ك بيانگر درآمد 

معرف  Popdtکه شتتاخصتتی از بزرگی اقتصتتادی وتواردكننده استت

جمعيت كشورهای واردكننده است كه شاخصی از بزرگی فيزيکی 

شد.اين كشورها می فاصله جغرافيايی بين ايران و  Distance𝑜𝑑با

ست به اين  شاخصی از هزينه تجارت ا ست كه  شركای تجاری ا

دليل كه هرچه فاصتتتله جغرافيايی بين دو كشتتتور افزايش يابد، 

ها و زمان نقل و انتقال هزينهحجم رواب  تجاريبه دليل افزايش 

بيانگر مزيت نستتبی وارداتی  RMA𝑑𝑡متغير  يابد.كاال، كاهش می

ست. اين  شور در واردات ا شدن ك ست كه معرفی از تخصصی  ا

 & Ghorbani)محاستتبه شتتده استتت  5متغير براستتاس رابطه 

Aminizadeh, 2020): 

(5) RMA =
Msdt/Madt

Mswt/Mawt

 

 Mبيانگر مزيت نستتتبی واردات استتتت. نماد  RMAمتغير 

به ترتيب tو  s  ،a ،d ،wمعرف واردات زعفران استتتت. نمادهای

سال  شريک تجاری، جهان و  شاورزی،  معرف زعفران، بخش ك

استتت. مزيت نستتبی واردات به صتتورت ستتهم واردات زعفران از 

بخش كشاورزی كشور واردكننده نسبت به سهم واردات زعفران 

جهانی كشتتاورزی استتت. اگر مقدار اين شتتاخص  از كل واردات

باشتتد يعنی مزيت نستتبی واردات وجود دارد كه بيانگر  6بيش از 

صورتی كه مقدار عدد كمتر از  ست. در  شدن ا شود  6تخصصی 

صی  ص شور موردنظر فاقد مزيت واردات و عدم وجود تخ يعنی ك

نيز معرف بحران جهانی اقتصتتادی  dtCrisisمتغير شتتدن استتت. 

ست ك ست. تعدادی از ا شده ا صورت مجازی در الگو وارد  ه به 

صادی در تأمين غذای  محققين با توجه به اثرات منفی بحران اقت

اند كه از آن كشورها اين بحران را تحت عنوان بحران غذا دانسته

له می كاهولی و مکتوفجم عه  طال به م  & Kahouli) توان 

Maktouf, 2015) سال شاره كرد كه برای   2447-2445های ا

ها عدد صتتفر قرار داده شتتده استتت. عدد يک و برای ديگر ستتال

كه بر های بينمعرف تحريم tdSanctionمتغير  المللی استتتت 

سامور ) ساس مطالعه  سالSamore, 2015ا های تحريم ( برای 

سال 2464-2469 صفر قرار داده عدد يک و برای ديگر  ها عدد 

های مورد انتظار و منابع اطالعاتی عالمت 2در جدول  شده است.

ستيابی به  ست. به منظور د شده ا ضيحی ارائه  برای متغيرهای تو

شور واردكننده زعفران كه حدود  61اهداف تحقيق،  صد  94ك در

صای داده صول را به خود اخت اند، در صادرات ايران در اين مح

فتند. جهت برآورد مورد ارزيابی قرارگر 2446-2467دوره زمانی 

استتتفاده شتتده  STATA 16الگوی جاذبه از بستتته نرم افزاری 

 است.
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 عالمت مورد انتظار و منابع گردآوري اطالعات -2جدول 
Table 2- Expected sign and sources of data collection 

 متغير
Variable 

 مطالعات پيشين
Previous 

studies 

عالمت 

مورد 

 انتظار

Expecte

d sign 

 منبع دريافت اطالعات
Source of data collection 

 متغير وابسته
Dependent 

variable  

 صادرات زعفران ايران

Iran's saffron exports 
 المللیمركز تجارت بين  

International trade center 

 

 

 

 

 

 

های توضيحی متغير
 پيوسته

Continuous 

explanatory 

variables 

 درآمد سرانه كشورهای وارد كننده
Importer's GDP per capita 

Fertő & Szerb, (2017): (+) 

Koochakzadeh & Koochakzadeh, 

(2013): (+) 

Asiabani et al. (2020): (+) 

et al. (2020): (+)Aminizadeh 

 

 
+/- 

 بانک جهانی
World bank 

 واردكنندهجمعيت كشورهای 
Importer's population 

Hendizadeh et al. (2019): (+) 

Toossi et al. (2010): (+) 

Asiabani et al. (2020): (+) 

 

 
+ 

 بانک جهانی

World bank 

 فاصله جغرافيايی

Geographical distance 

Shepherd & Wilson 

 (2013): (+/-) 

Sawyer et al. (2010): (-/+) 

Mohammadi et al. (2019): (-) 

Asiabani et al. (2020): (-) 

)-et al. (2020): (Aminizadeh 

 
- 

 

 المللیهای بينمركز مطالعات و داده
Centre d'etudes prospective 

et d'informations internationals 

(CEPII) 

 مزيت نسبی وارداتی

Relative import advantage 
 

Ghorbani & Aminizadeh (2020): (+) 

+ 

 
 محاسبات محققين

Authors’ calculation 

 

های  متغير
 توضيحی 
 مجازی

Dummy 

explanatory 

variables 

 بحران غذا

Food crisis (2007-2009) 

Ferto & Szerb (2017): (-) 

)-et al. (2019): ( Aminizadeh 

Asiabani et al. (2020): (-) 

+/- 
 

 

 كاهولی و مکتوف

Kahouli & Maktouf (2015) 

 تحريم اقتصادی
Economic sanction 

Yang et al. (2009): (-) 

Hufbauer et al. (2012): (-) 

Asiabani et al. (2020): (+) 
Dourandish et al. (2019): (-) 

+/- 
 

 

 سامور

Samore (2015) 

 

 نتايج و بحث

هدف اصتتلی پژوهش حاضتتر پاستتخ به اين ستتوال استتت كه 

تخصتتصتتی شتتدن شتتركای تجاری ايران چه آثاری بر صتتادرات 

سوال از اطالعات  سخ به اين  شت؟ لذا برای پا زعفران خواهد دا

صادرات ايران  61 صد باالی از  شور وارد كننده زعفران كه در ك

شته، در دوره زمانی  صول را دا ستفاد 2446-2467در اين مح ه ا

شدن اين كشورها در جدول  ست. نتايج روند تخصصی   5شده ا

شور امارات متحده( در  شورها )به جز ك ست كه تمام ك بيانگر آن

شی  شدن در واردات زعفران دارای روند افزاي صی  ص فرآيند تخ

، بيشتتترين 2460 -2467هستتتند. در بين اين كشتتورها در دوره 

شدن واردات زعفران مربوط  صی  ص شور سطح فرآيند تخ به ك

 ترين ميزانكه كشتتور چين پاييندر حالی 547/4آرژانتين برابر با 

با  به خود اختصتتتای داده -105/4برابر  استتتت. همچنين،  را 

شورهايی  سه به ترتيب جزء ك شورهای هند، هن  كن  و فران ك

هستند كه فرآيند تخصصی شدن در واردات زعفران را با سرعت 

سرعت بااليی از اند. به عبارتبااليی طی نموده شورها با  ی اين ك
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شدن در دوره  سب تخصصی  سطح  2446-2449سطح نامنا به 

در  2460-2467مناستتب و مستتاعد تخصتتصتتی شتتدن در دروره 

 اند. واردات زعفران رسيده

 

 

 روند تخصصی شدن كشورهاي وارد كننده زعفران -3جدول 
Table 3 -The Trend of specialization of saffron importing countries 

 كشور
Country 

2001-2005 2006-2009 2010-2013 2014-2017 
 تخصصی شدن

Specialization 

 آرژانتين
Argentina 

0.822 0.875 0.894 0.907 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 چين
China 

-0.858 -0.982 -0.931 -0.649 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 فرانسه
France 

-0.232 -0.044 0.009 0.146 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 آلمان
Germany 

-0.751 -0.608 -0.496 -0.515 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 كن هن 
Hong Kong 

-0.486 -0.455 -0.179 0.108 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 هند
India 

-0.416 0.382 0.399 0.587 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 ايتاليا
Italy 

0.300 0.453 0.427 0.393 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 ژاپن
Japan 

-0.560 -0.358 -0.545 -0.527 
 روند افزايشی

Increasing trend 
 كويت

Kuwait 
0.495 0.279 0.467 0.651 

 روند افزايشی
Increasing trend 

 عربستان سعودی
Saudi Arabia 

0.459 0.090 0.302 0.561 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 اسپانيا
Spain 

0.701 0.755 0.734 0.792 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 سوئد
Sweden 

0.463 0.578 0.456 0.557 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 سوئيس
Switzerland 

0.419 0.574 0.508 0.438 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 امارات متحده عربی
UAE 

0.916 0.788 0.837 0.788 
 روند كاهشی

Decreasing trend 

 انگلستان
United Kingdom 

-0.644 -0.416 -0.351 -0.176 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 اياالت متحده آمريکا
USA 

-0.220 -0.174 -0.193 -0.197 
 افزايشیروند 

Increasing trend 

 نمونه
Sample 

0.026 0.109 0.146 0.241 
 روند افزايشی

Increasing trend 

 های تحقيق.منبع: يافته
Source: Research findings. 

 

ژوهش پ يرهایمتغ يستايیالزم است كه ا الگواز برآورد  يشپ

لذا، به منظور ايستتتتايی متغيرها، از دو . يردقرار گ یمورد بررستتت

بهره گرفته كه  (LLCو لين لوين و چو ) (Fisher)آزمون فيشتتتر 

                                                                                                                                                                                                 
6- Variance Inflation Factor 

سته واببيانگر اين است كه تمامی متغيرهای  0نتايج آن در جدول 

 و مستقل پيوسته فاقد ريشه واحد و در سطح ايستا هستند. 

 6نسخطی كه با استتتفاده از آزمون عامل تورم واريانتايج هم
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(VIF ) ارائه شتتده و مقدار  0مورد بررستتی قرار گرفته در جدول

يانگين آن كمتر از  يان  9م حاكی از نبود همخطی م كه  بوده 

ست. در اين پژوهش  ستفاده در الگو ا ضيحی مورد ا متغيرهای تو

تايج الگوی جاذبه در تعيين اثرگذاری  دو الگو برآورد گرديد كه ن

بر صادرات زعفران ايران در تخصصی شدن كشورهای واردكننده 

 ارائه شده است. 9جدول 

 

 

 

 هاي همخطی و ايستايینتايج آزمون -4جدول 
Table 4- The results of collinearity and unit root tests 

 متغير
Variable 

 آزمون همخطی
Collinearity test 

 آزمون ايستايی
Unit root test 

VIF LLC Fisher 
 صادرات زعفران ايران

Iran’s saffron export 
----- -3.316 

(0.000) 
8.718 

(0.006) 
 درآمد سرانه كشورهای واردكننده

Importers’ GDP per capita 
2.20 -5.204 

(0.000) 
4.428 

(0.000) 
 جمعيت كشورهای واردكننده
Importers’ population 

3.14 -5.835 
(0.000) 

18.814 
(0.000) 

 فاصله جغرافيايی
Geographical distance 

1.36 ----- ----- 

 كشورهای واردكنندهتخصصی شدن 
Importers’ specialization 

1.52 -3.136 
(0.001) 

8.569 
(0.000) 

 بحران غذا
Food crisis (2007-2009) 

1.16 ----- ----- 

 تحريم های اقتصادی 
Economic sanction (2010-2015) 

1.23 ----- ----- 

 ميانگين 

Mean 
1.77 ----- ----- 

 های تحقيق.منبع: يافته
Source: Research findings. 

 

ساختار الگوی جاذبه چون  در الگوی نخست تنها متغيرهای 

درآمد ستتترانه، جمعيت و فاصتتتله جغرافيايی و همچنين متغير 

شورهای وارد كننده زغفران به عنوان متغير  شدن ك صی  ص تخ

ساس نتايج، متغيرهای درآمد  صلی مورد بررسی قرار گرفت. برا ا

نفی بر اثر مستترانه، جمعيت اثر مثبت و متغير فاصتتله جغرافيايی 

صادرات زعفران ايران داشته است. عالمت اين متغيرها متناسب 

سرانه  ست، يعنی افزايش در درآمد  با تئوری الگوی جاذبه بوده ا

و جمعيت كشتتتورهای وارد كننده منجر به افزايش صتتتادرات 

زعفران و افزايش فاصتتله جغرافيايی منجر به كاهش صتتادرات 

تغير تخصتتتصتتتی شتتتدن شتتتود. همچنين مزعفران ايران می

درصتد اثر مثبت و  64كشتورهای وارد كننده زعفران در ستطح 

دار بر صادرات زعفران ايران داشته است. به عبارتی، هرچه معنی

شورهای وارد كننده ارتقاء پيدا كنند  شدن ك صی  ص سطح تخ

بد،  يا بازار زعفران افزايش  يعنی ستتتهم واردات زعفران از كل 

زعفران بوده و با توجه به اينکه  حاكی از افزايش تقاضتتتا برای

درصتتد  94كشتتورهای مورد مطالعه، كشتتورهايی هستتتند كه 

شود، افزايش تقاضای زعفران ايران به اين كشورها صادرات می

ی افزايش صادرات زعفران زعفران در اين كشورها نشان دهنده

شورهای وارد  شدن ك صی  ص ست. بنابراين افزايش تخ ايران ا

 شود.زايش صادرات زعفران ايران میكننده منجر به اف

هتتای كتته در برگيرنتتده دو متغير تحريم نتتتايج الگو دوم

سرانه و  شان داد، متغيرهای درآمد  ستن صادی و بحران غذا اقت
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به عنوان م نده  های وارد كن يت كشتتتور فهؤجمع های بزرگی ل

اقتصتتادی و فيزيکی كشتتورهای واردكننده اثر مثبت و شتتايان 

فران ايران دارد كه اين آثار در سطح يک توجهی بر صادرات زع

دار استتت. افزايش يک درصتتدی درآمد ستترانه و درصتتد معنی

جب افزايش  يب مو به ترت يت  درصتتتدی  65/6و  25/6جمع

گردد كه به معنای افزايش تقاضای وارداتی صادرات زعفران می

ست. صول زعفران ا شورها از مح با  تيجمع شيافزا رايز اين ك

با افزا ازين جاديا مد  غذا و بهبود درآ  د،يقدرت خر شيتأمين 

نجايی . از آكندیم ليبالقوه تبد یبازار صادرات کيكشورها را به 

را  رانيا یكشتتتاورز یمحصتتتوالت صتتتادرات ۀبخش عمدكه 

صيت دارويی زيادی  محصوالت لوكس نظير زعفرانکه دارای خا

درآمد وارد ستتبد مصتترف  شيكه با افزا دهدیم ليتشتتکبوده، 

  زاده و همکاراناين يافته با نتايج هندی. شتتتودیكشتتتورها م

(Hendizadeh et al., 2019،)  آقتتاپور صتتتبتتاغی(Aghapour 

Sabbaghi,. 2019 ،)زاده و همکتتاران امينی(Aminizadeh et 

al., 2020 )( و آستتتيابانی و همکارانAsiabani et al., 2020 )

شتتركای  همستتو بوده استتت كه نشتتان دادند، درآمد و جمعيت

ست. وارداتی اثری مثبت و معنی شته ا صادرات زعفران دا دار بر 

براساس نتايج، فاصله ايران و شركای تجاری مطابق با انتظار و 

تئوری الگوی جاذبه يکی از موانع صتتادرات زعفران استتت، به 

ای كه افزايش يک درصتتتدی فاصتتتله جغرافيايی، موجب گونه

موضتتوع  نياشتتود. یدرصتتد م 71/4كاهش صتتادرات به ميزان 

 ،حمل و نقل  يشرا ليصادرات به دل یبرا رانيا دهد،ینشان م

شنا  ترکيزدن یكشورها ترنييپا نهيهز جهيبا بازارها و در نت يیآ

سو با نتايج . كندیرا انتخاب م ست آمده هم از اين رو، نتيجه بد

زاده و امينی( و Asiabani et al., 2020)آستتتيابانی و همکاران 

كه نشتتان دادند، فاصتتله ( Aminizadeh et al., 2020)ان همکار

دار بر صادرات زعفران داشته شركای تجاری اثری منفی و معنی

دار بحران غذا بر صتتادرات استتت. نتايج بيانگر اثر منفی و معنی

توان ماهيت محصتتتول زعفران ايران استتتت كه دليل آن را می

ست. زيرا اين محصول با وجود اهمي ت غذايی باال از زعفران دان

بعد دارويی بعنوان محصتتول ضتتروری كشتتورها نبوده و بيشتتتر 

اند، لذا بحران شركای تجاری ايران كشورهای با درآمد باال بوده

اقتصتتادی )كاهش ستتطح درآمد و افزايش بيکاری و در نتيجه 

های متعددی به ويژه كاهش قدرت خريد( موجب شتتد كه دولت

سعه يافته اروپايی شورهای تو ستور  ك صادی را در د ضت اقت ريا

سئله منجر گرديد در بخش واردات  كار خود قرار دهند كه اين م

محصتتتوالت غتذايی، اقتدامتات ختاصتتتی را در نظر گيرنتد 

(UNCTAD, 2010لذا می كه محصتتتوالت (.  يان كرد  توان ب

ضتتروری نظير زعفران از ستتبد وارداتی بستتياری از مردم در غير

صا شورهايی كه با بحران اقت شده ك دی رو به رو بوده اند، خارج 

ضا  شورها، منجر به كاهش تقا سياری از ك ست. بنابراين در ب ا

برای زعفران شتتتده و لذا صتتتادرات زعفران ايران در اين دوره 

عه فرتو و زرب  طال تايج م با ن ته  ياف ته استتتت. اين  ياف كاهش 

(Ferto & Szerb, 2017 شان دادند بحران ( همخوانی دارد كه ن

صادی ا ست. در اقت شته ا ستان دا صادرات ذرت مجار ثر منفی بر 

زاده و امينی ،هتتای داخلی نيز دورانتتديش و همکتتارانپژوهش

و آستتيابانی و همکاران  (Aminizadeh et al., 2020)همکاران 

(Asiabani et al., 2020 نشتتان دادند كه بحران اقتصتتادی اثر )

 است. در نهايتدار بر صادرات زعفران ايران داشته منفی و معنی

های اقتصادی اثری مثبت نشان داد متغير تحريم 9نتايج جدول 

درصتتد بر زعفران ايران داشتتته استتت.با  6دار در ستتطح و معنی

يد محصتتتول زعفران در  طب تول به ق كه ايران  به اين   جه  تو

های بازارهای هدف تبديل شتتده استتت، بنابراين در طول ستتال

نی ايجاد شتتتده و اين ستتتاختار متمادی وفاداری به زعفران ايرا

انحصتاری امکان جايگزينی زعفران ايران را با محصتوالت رقبا 

سيابانی و همکاران )اين يافته با نتايج  .دهدنمی  Asiabani etآ

al., 2020ت المللی اثری مثبهای بين( كه نشان دادند كه تحريم

ست. سازگار ا ست  شته ا صادرات زعفران ايران دا در حالی كه بر 

کاران ب نديش و هم تايج دورا  (Dourandish et al., 2019)ا ن
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تواند تفاوت در دوره ناهمستتو استتت. علت اين ناهمستتويی می

 زمانی و تعداد شركای تجاری باشد.

 

 بر صادرات ايرانفران عكشورهاي وارد كننده زنتايج برآورد الگوي جاذبه در تعيين اثرگذاري تخصصی شدن  -2جدول 
Table 5-Results of gravity model estimation in determining the impact of specialization of saffron importing countries on 

Iran's exports 

 كشور
Country 

 1الگوي 
Model 1 

 2الگوي 
Model 2 

 ضريب
Coefficient 

 انحراف معيار
Std. err. 

 داريسطح معنی
p-Value 

 ضريب
Coefficient 

 انحراف معيار
Std. err. 

 داريسطح معنی
p-Value 

 درآمد سرانه كشورهای واردكننده
Importers’ GDP per capita 

1.225 0.506 0.015 1.237 0.464 0.008 

 جمعيت كشورهای واردكننده
Importers’ population 

1.603 0.174 0.000 1.139 0.258 0.000 

 جغرافيايیفاصله 
Geographical distance 

-1.163 0.423 0.006 -0.765 0.449 0.088 

 كشورهای واردكنندهتخصصی شدن 
Importers’ specialization 

1.642 0.972 0.091 1.644 0.989 0.097 

 بحران غذا 
Food crisis (2007-2009) 

- - - -0.379 0.101 0.000 

 تحريم های اقتصادی
Economic sanction (2010-2015) 

- - - 0.363 0.104 0.001 

 ضريب ثابت
Constant 

-23.113 5.747 0.000 -19.068 4.942 0.000 

 ضريب تعيين
R-squared 

0.78 0.83 

 های تحقيق.منبع: يافته
Source: Research findings. 

 

 گيرينتيجه

خارجی نقش  جارت  عه امروزه ت ند توستتت يدی در فرآي كل

اقتصادی كشورها داشته و يک منبع مهم درآمد خارجی محسوب 

صادرات میمی سعه  صادی به شود. لذا تو سريع اقت شد  تواند به ر

ويژه در كشتتورهای در حال توستتعه منجر شتتود. از اينرو بررستتی 

های مختلف آن، جهت انتخاب بهترين بازارهای خارجی و ويژگی

يابی در دستور كار سياستمداران قرار گرفته است. راهبردهای بازار

صاد  صادرات زعفران در اقت صادی  بنابراين، با توجه به اهميت اقت

صول ملی و با عنايت به رقابت های جهانی در زمينه بازار اين مح

صلی اين  صادرات، هدف ا صول برای  سيل باالی اين مح و پتان

ننده پژوهش بررستتی نقش تخصتتصتتی شتتدن كشتتورهای وارد ك

زعفران بر صتتادرات ايران استتت. در ادامه جهت ارزيابی اثر اين 

 متغير بر صتتادرات زعفران ايران از الگوی جاذبه و روش برآوردی

ست سندر شينه پوآ شبه بي  2446-2467در دوره زمانی  نمايی 

شدن برای  شان داد، روند تخصصی  ست. نتايج ن شده ا ستفاده  ا

متحده( افزايشتتی بوده و در تمام كشتتورها )به جز كشتتور امارات 

سه، شورهای هند، هن  كن  و فران صی  ك ص روند افزايش تخ

ست.  صای داده ا شترين مقدار را به خود اخت شدن به ترتيب بي

همچنين نتايج الگوی جاذبه نشتتان داد كه اثر متغير تخصتتصتتی 

شتتدن كشتتورهای وارد كننده زعفران بر صتتادرات ايران مثبت و 

ست. ب ست شايان توجه بوده ا سی متغيرهای ديگر بيانگر اين ا رر

شركای تجاری اثر منفی بر  صله بين ايران و  كه بحران غذا و فا

 های بزرگیصادرات زعفران ايران داشته است. در حالی كه مؤلفه

شركای تجاری و تحريم صادی و فيزيکی  صادی اثراقت  های اقت
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 برداری بر صتتادرات زعفران ايران داشتتته استتت. مثبت و معنی

 گردد.زير مطرح می پژوهش پيشنهادهای یهاافتهياساس 

شنهاد می ساس نتايج پي شورهايی كه واردات برا شود كه ك

ها در مسير تخصصی شدن قرار دارند با توجه به ديگر زعفران آن

فه جه قرار مؤل گذار بر صتتتادرات زعفران ايران مورد تو های اثر

يد  به نبود تول با توجه  زعفران در اين كشتتتورها، گيرند. چرا كه 

ده ريزی شزنجيره تأمين آنها براساس واردات اين محصول برنامه

های اثرگذار همانند فاصله است. با اين وجود توجه به ديگر مؤلفه

جغرافيايی كه بيانگر هزينه نقل و انتقاالت استتت و درامد ستترانه 

ستتتازی صتتتادرات ايران به منظور دستتتتيابی به در جهت بهينه

 دهای ارزی پايدار از اين محصول ضروری است.درآم

به پيش با توجه  پذير بودن روند تحريمبينیهمچنين  های نا

شتتود كه كشتتورهايی كه در شتتبکه ايران در جهان، پيشتتنهاد می

های تحريم روند وارداتشان كاهشی نبوده جهانی تجارت در سال

 ند.راست و در مسير تخصصی شدن قرار دارند مورد توجه قرار گي

های ها مؤلفهگذاریشود كه در سياستهمچنين پيشنهاد می

ست انتخابی برای  سيا متعددی مورد توجه قرار گيرد. برای مثال 

فاصتتتله  با  مارات متحده عربی و كويت  ند ا كشتتتورهايی همان

شابه نمی سرانه م سان و درآمد  شجغرافيايی يک شابه با د. تواند م

شدن قرا صی  ص سير تخ شته و اين روند چرا كه كويت در م ر دا

كه ستتتهم امارات از برای امارات كاهشتتتی بوده استتتت در حالی

به اين  94زعفران ايران بيش از  لذا توجه  يت استتتت.  برابر كو

بندی برستتاند كه گذار را به اين جمعتواند ستتياستتتها میمولفه

صادراتی باال برای ايران بوده امارات بازاری بالفعل با قابليت های 

های فعالی در حال حاضتتر جهت تثبيت زعفران ستتياستتتو بايد 

كه كويت در زمره ايران در اين بازار مورد توجه قرار گيرد در حالی

كشورهايی بوده است كه با توجه به روند تخصصی شدن در جزء 

 گيرد.ريزی تجاری قرار میبازارهای بالقوه برای برنامه
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