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Abstract 

Saffron is one of the non-export products that belong to Iran, which is more than half of their global market. 

In the last two decades, the export price of saffron has been declining. Continuing this process by reducing exports 

can have important welfare consequences for producers, exporters, and consumers. In this regard, the present study 

aimed to evaluate the welfare effects of saffron export prices in the world market on the aforementioned groups. 

The analytical tools used include domestic supply and demand functions and export supply, which were estimated 

by the series of data during the period of 1980-2020. The findings of the study indicate a significant effect of 

reducing export prices on saffron exports. It has been found that the price of exporting producers and exporters is 

suffering from welfare, but the welfare of domestic consumers increases, which is far less than the welfare of the 

two groups. Welfare analysis showed that in the saffron market if the monopoly in the market of these products 

completely disappeared, the total welfare of the said groups would be reduced by about 53 percent. It is suggested 

that before the producers are harmed, support programs should be prepared for this group specifically so that in 

case of changes in the world market, with the support of the product, it will be possible to continue production. 

Until now, the export price has always been much higher than the domestic price and exporters have been able to 

make a profit, so to support producers, transferring income from exporters in the form of a production protection 

fund can be a political solution. This fund can also be used as a tool to reduce the volatility of exporters' income. 
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 چكيده

زعفران از جمله محصیییوالت صیییادراتی غيرنفتی اسیییت كه بيش از نيمی از بازار جهانی آن به ايران تعلق دارد. در دو دهه اخير قيمت 

تواند پيامدهای رفاهی مهمی بر روی صییادراتی محصییول زعفران روند نزولی داشییته اسییت. ادامه اين روند از طريق كاهش صییادرات می

كنندگان داشییته باشیید. در همين راسییتا مطالعه حاضییر با هدف ارزيابی اثرات رفاهی كاهش قيمت توليدكنندگان، صییادركنندگان و مصییرف

اخلی ه و تقاضای دهای يادشده صورت گرفت. ابزارهای تحليلی مورد استفاده شامل توابع عرضصادراتی زعفران در بازار جهانی بر روی گروه

صادرات می ضه  ستفاده از دادهو عر شد كه با ا سری زمانی دوره با دار های مطالعه حاكی از اثر معنیبرآورد گرديد. يافته 1359-1399های 

ی هباشد. مشخ  شد كه با كاهش قيمت صادراتی توليدكنندگان و صادركنندگان با زيان رفاكاهش قيمت صادراتی بر صادرات زعفران می

يابد كه البته اين افزايش به مراتط كمتر از كاهش رفاه دو گروه ديگر است. تحليل كنندگان داخلی افزايش میشوند اما رفاه مصرفمواجه می

صوالت به صار در بازار اين مح صورتی كه انح شان داد در بازار زعفران در  شده حدود طور كامل از ميان برود رفاه كل گروهرفاهی ن های ياد

شنهاد می 53 صد كاهش خواهد يافت. پي سيط ديدن توليدكنندگان، برای اين گروه بهدر دارك های حمايتی تطور خاص برنامهشود پيش از آ

صادراتی به  شود. تاكنون همواره قيمت  شرايط در بازار جهانی با حمايت از محصول امکان تداوم توليد فرآهم  صورت تغيير  شود تا در  ديده 

اند سییود كسییط نمايند لذا برای حمايت از توليدكنندگان انتقال درآمد از از قيمت داخل بوده اسییت و صییادركنندگان توانسییته مراتط باالتر

ای نوان وسيلهعتواند بهعنوان يک راهکار سياستی باشد. اين صندوق میتواند بهصادركنندگان در قالط تشکيل صندوق حمايت از توليد می

 د صادركنندگان نيز مورد استفاده قرار گيرد.برای كاهش نوسان درآم
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 مقدمه

در دنيای مدرن، وابسییتگی متقابل بين اقتصییاد كشییورهای 

توان كشییوری پيدا كرد كه سییختی میمختلف وجود داشییته و به

ديگر تمام اقتصییادهای  عبارتاقتصییادی بسییته داشییته باشیید، به

جهان با يکديگر ارتباط دارند اما درجه باز بودن اقتصیییاد از يک 

(. از Vijayasri, 2013كشییور به كشییور ديگر متفاوت اسییت )

شورهای در حال گذار، راه ستيابی به بازارهای جهانی در ك های د

ويژه محصوالت كشاورزی توسعه صادرات محصوالت غيرنفتی به

ست كه بدون تو ست ا صادراتی به د ساختار بازار كاالهای  جه به 

(. از سییوی ديگر اقتصییادهای Sadeghi et al., 2011آيد )نمی

های اصییلی متکی به نفت همچون ايران، همواره يکی از اولويت

گذاران در عرصییه تجارت بوده اسییت. ريزان و سییياسییتبرنامه

بازارهای همگن، تعييبه ن منظور كسیییط درآمد ارزی و نفوذ در 

هدف صادراتی مناسط برای محصوالت امری ضروری  بازارهای

ست. بازار هدف بازاری است كه در خارج از مرزهای يک كشور  ا

قرار داشیییته و هنوز به فعليت نرسیییيده اسیییت، ولی با تدوين 

ستراتژی سانی بينا توان به المللی میهای بهينه بازاريابی و بازارر

 ,Mehrabi Boshr Abadi & Neshatاين بازار وارد شییید )

2010.) 

در ايران به دليل تنوع پوشییش گياهی، اسییتعداد بالقوه توليد 

باغی و زراعی، غالت،انواع فرآورده بار، گل و حبوبات، تره های 

نابع طبيعی  هان دارويی و نظير آن، بخش كشیییاورزی و م يا گ

صادرات غيرنفتی را در برگيرد. اطالعات  تواند منبع طبيعی ازمی

 درصد 23نيز مؤيد آن است كه بخش كشاورزی در ايران موجود 

درصیید  75درصیید ميانگين اشییتغال كل،  23توليد ناخال  ملی، 

غيرنفتی را به خود اختصاص  درصد صادرات 20نيازهای غذايی و 

داده اسییت. در اين ميان، از بين محصییوالت كشییاورزی ايران، 

توجه به ارزشیمندترين محصیوالتی اسیت كه با  زعفران از جمله

وجود  های خاص خود، امکان گسترش توليد و صادرات آنويژگی

(. تجارت خارجی ايران با صادرات Riahi & Azizi, 2020) دارد

محصییولی و وابسییتگی شییديد به درآمدهای ارزی حاصییل از تک

 كه براساسطوریشود. بهصادرات نفت و واردات زياد شناخته می

سال  طور ميانگين ت نفتی ايران بهصادار 2020تا  1980آمار از 

 I.R ofدرصد صادرات ايران را به خود اختصاص داده است ) 83

Iran Custom 2020محصییولی و (. لزوم گريز از صییادرات تک

رهايی از مشیییکالت ناشیییی از آن، ايجاد تنوع در محصیییوالت 

گذاری و افزايش سییهم در تجارت جهانی و صییادراتی، سییرمايه

های بين به المللی،بازار يت صیییادرات غيرنفتی  خصیییوص اهم

شان می ضوب ن شاورزی را به و صوالت ك دهد. در صادرات مح

ميان محصوالت صادراتی بخش كشاورزی، زعفران از نظر توليد 

-Ministry of Agricultureای دارد )و صییادرات جايگاه ويژه

Jihad, 2020 .)تییییرين امروزه توسعه صادرات، يکی از مهییییم

دستيابی كشورهای در حال توسعه به رشییید  راهبردهیییا جهیییت

صادرات (. Mahdinia, 2018) شودمی اقتصیییادی محسیییوب

صییییلی ارز خییییارجی مورد نياز برای تأمين مالی واردات  منبع ا

سطه سرمايهكاالهای وا ست گذاری در فناوریای و  های جديد ا

 Foster-McGregorتوليد دارد ) وریكه نقش مهمیی در بهیره

et al., 2016 .)صیییادرات و حضیییور در شیییبکه جهانی موجط 

دار خود را های توليدی مزيتظرفيت شیییود كیییه كشیییورهامی

های توليدی خود را از برنامه شییناسییايی كرده و به تبیییییع آن

با بازدهی باالتر هدايت  هییییایهای كم بازده به بخییییشبخش

صادرات غيرنفتی طيیف (. IsaiahZayone et al., 2020) كننید

یيمی، یيعی از محصیوالت پتروش صنعت، كشاورزی و صنايع  وس

گيرد. در اين را در بر می غذايی، معدن و فرش و صیینايع دسییتی

صنايع غذايی نقش  ميان، صادرات محصییییوالت كشییییاورزی و

های زيادی داشته قابل توجهی در صادرات غير نفتی در سییییال
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 33 ططور متوسیییهب 1350-1392 اسیییت. به طوری كه در دوره

یت  Shahabadi) درصد از صادرات غير نفتی را تشکيل داده اس

& Safaee, 2017سال(. ب سهم  هایا ايیییین حییییال، در  اخير

صنايع غذايی كاهش يافته و در  صادرات محصوالت كشاورزی و

درصید  10 بیه ميیزان حیدود 1400 نخسیت سیال هفت ماهیه

ست. ارز از كییییل ارزش ش صادرات صادرات غير نفتی رسيده ا

صنايع غذايی در هفت ماهه نخست  محصیییوالت كشیییاورزی و

كه نسبت به مدت  ميليییییارد دالر بییییوده 7/2حدود  1400 سال

یال یابه س یاهش 15حدود  1399 مش ید ك یت درص یته اس  داش

(Trade Promotion Organization of Iran, 2021 .) اين

یورداری های ز اقليما كاهش در حالی است كه ايران به دليل برخ

محصوالت  آب و هوايی متنیوع، مسیتعد توليید و پیروش انیواع

یر یه ب یوری ك یه ط یت، ب اساس  كشاورزی، دامی و آبزيان اس

مختلف  گزارش فائو، رتبه اول تا چهاردهم را در توليد محصوالت

 Khodaverdizadeh) كشاورزی در جهان را كسط كرده است

& Mohammadi, 2017.)  

يران در شیییرايطی اسیییت كه از يک طرف جهت اقتصیییاد ا

رو اسییت و از لمللی روبههای بينآزادسییازی تجاری با محدوديت

عه صیییادرات غيرنفتی در بخش  به توسییی ناگزير  طرف ديگر 

ست ) شاورزی ا (. با وجود Pakravan & Gilanpour, 2013ك

 هایرسیید بنگاهها و اسییتعدادهای زياد به نظر میمنابع، ظرفيت

توانند به واسییطه حمايت، هدايت و مديريت مناسییط می ايران به

بازارهای جهانی درجه قابل قبولی از رقابت پذيری در عرصیییه 

يدا كنند )  307(. از ميان Aghazadeh et al, 2017دسیییت پ

كاالی صیادراتی ايران كه دارای مزيت نسیبی و رقابتی هسیتند، 

به محصیییوالت كشییییاورزی تعلق دارد ) 63  Islamicكاال 

Republic of Iran Customs, 2016تايج پژوهش های (. ن

يت مختلف در ايران نشیییان می عدم موفق يل  هد يکی از دال د

صادراتی گياهان دارويی، شركت های ايرانی در بازارهای جهانی 

های پذيری ايران در بازارهای جهانی در سالكاهش قدرت رقابت

ی به معنای پذير(. رقابتHosseini et al., 2015اخير اسییت )

توانايی و عملکرد يک شركت، يک بخش اقتصادی يا يک كشور 

در فروش و عرضه كاال و خدمات در يک بازار در مقايسه با ديگر 

ست ها، زيربخششركت ضر در همان بازار ا شورهای حا ها و ك

(Taheri Rikandeh et al., 2016.) 

از ميان اين محصیییوالت كشیییاورزی، گياهان دارويی و به 

 دار وترين كاالهای صادراتی مزيتخصوص زعفران يکی از مهم

باشیید كه سییهم زيادی در ايجاد پذير كشییاورزی ايران میرقابت

عهییده دارد ) بر  خش كشییییاورزی  ب فزوده   Taheriارزش ا

Rikandeh et al., 2016 .)ترين شزعفران به عنیییوان بیییا ارز

 یامحصول كشیییاورزی و دارويی جهیییان، جايگیییاه ويیییژه

 درصادرات محصیوالت كشیاورزی ايیران دارد. ايیران بیه دليیل

شک، بزرگترين شک و نيمه خ سيع و اقليم خ ضی و شتن ارا  دا

 شیییودتوليییدكننییده اين محصیییول در جهییان محسیییوب می

(AmiriAghdaie & Roshan, 2015 .)آمارهای غير رسییمی 

یت 100 حاكی از كشت بيش از  هزار هکتار زعفران در كشور اس

. كندزعفران جهان را توليد می درصیید از 90 به تنهايی حدودكه 

 هایبر اسییاس آخرين آمار موجود، توليد اين محصییول در سییال

رسيده  2019 تییین در سیییالتن  430 اخير افزايش يافته و بیییه

در زمينه صییادرات زعفران نيز، ايران (. Statista, 2021) اسییت

درصییید از سیییهم ارزش  70 ميانگين با دارا بودن بيش از طوربه

جهانی زعفران در دو دهه اخيیییر، رتبیییه نخست را در  صیییادرات

كشییور  90 است. به طوری كه بازار زعفران بییيش از جهان دارا

 (.International Trade Center, 2020ر دارد )را در اختيیا
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 صادرات زعفران ايران به جهانارزش  -1شكل 

Figure 1- Iran’s saffron exports to the world. 

 .2020الملل، منبع: مركز تجارت بين
Source: International Trade Center, 2020. 

 

 
 مقدار صادرات زعفران ايران به جهان -2 شكل

Figure 2- Iran’s quantity of saffron exports to the world. 

 .2020الملل، منبع: مركز تجارت بين
Source: International Trade Center, 2020 

 

 بررسیییی روند ارزش و مقدار صادرات زعفران ايییییییران در

 های اخيیر ارزشحاكی از آن است كه در سال 2و  1نمودارهای 

 International) صیییادرات ايران با كاهش روبرو بوده اسیییت

Trade Center, 2020)است كه  . ايییین كیییاهش در حیییالی

حال  ترين رقيیییط صیییادراتی ايیییران، دراسپانيا به عنوان بزرگ

  افزايش سهم خود در بازار جهانی زعفیران اسیت.

سال متوالی است  30كشور ايران  ،براساس آمار منتشر شده

درحالی . كه جايگاه نخسییت توليد زعفران را در دسییت خود دارد

اين جايگاه به نام ايران ثبت شییده اسییت كه اختالفی فاحش در 

ای كه در سییال گونهميزان توليد جايگاه اول و دوم وجود دارد. به

يد زعفران در ايران 2018 تن و در سیییال  430حدود  ميزان تول

تن بوده اسییت. توليد كشییور هند در رتبه  302توليد ايران  2019

ست. پس از هند نيز  22تن اختالف و تنها  408دوم با  تن بوده ا

تن، اسپانيا با  2/6تن، مراكش با  6تن، افغانستان با  2/7يونان با 

های بعدی اين جدول تن و ايتاليا و چين با يک تن در رتبه 3/2

ت كه ، انتظار اين اسگرفته شودنظر  اند. اگر توليد را درقرار گرفته

شد اما رتبه  شته با صادرات نيز حضور دا ايران در جايگاه نخست 

تن از آن اسپانيا بوده و در  355نخست صادرات زعفران با ميزان 

تن صییادرات، يعنی  276كشییور ايران با يک مدت مشییابه با اين 

تن كمتر از اسیییپانيا در رتبه دوم جای گرفته اسیییت، نکته  79
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ران هايی كه توليد زعفتوجه اينجاست كه پس از ايران كشورقابل

صادركننده اول زعفران شناخته  10ندارند يا توليد كمی دارند جزء 

شور. شوندمی ستان با ك چک و  تن، جمهوری 68هايی مثل انگل

تن،  11تن، فرانسه با  16تن، چين با  30تن، آمريکا با  33هند با 

تن از اين دست  9تن و بلغارستان با  10تن، ايتاليا با  10يونان با 

ان كننده زعفرترين توليدها هسیییتند. چرايی اينکه بزرگكشیییور

ند بزرگنمی باشییید را میتوا  توان درترين صیییادركننده آن نيز 

 كننده، ورودعدم عرضه مستقيم زعفران به مصرففروشی و خام

های مناسییط و نبود افراد غيرمتخصیی ، عدم وجود زيرسییاخت

به اين بخش دانسیییت كافی   ,I.R of Iran Custom) توجه 

2022.) 

قبل از آن كه ايران رتبه نخسییت توليد زعفران را از آن خود 

اما ايران د شكننده زعفران شمرده میترين توليدكند اسپانيا بزرگ

د و تر از اسیییپانيا توليد كنتر و ارزانتوانسیییت زعفرانی با كيفيت

های جهانی را محل عرضیییه خود قرار دهد. امروزه ايران با بازار

المللی اين صنعت مواجه است و های بينخطر از دست دادن بازار

های همسیییايه نيز در صیییدد گرفتن اين جايگاه از ايران كشیییور

يی تواناگرفته از عدمتوان نشییأتبازار را میهسییتند. مشییکل اين 

مثابه سییابق دانسییت. از كشییاورز ايرانی در توليد ارزان زعفران به

طرفی صادركنندگان ايرانی قصد دارند زعفران را به همان قيمتی 

شود به خريداران های جهانی عرضه میكه اين محصول در بازار

ش چند برابری قيمت خارجی بفروشیییند اما اين خريداران با افزاي

های صادرات تمايلی زعفران، بعد از احتساب حاشيه سود و هزينه

دهند. بنابراين دسییت فعاالن برای خريد از خودشییان نشییان نمی

ماند. با نگاهی به آمار صییادرات زعفران ايران در ايرانی كوتاه می

صادرات چه در وزن و  توان نتيجه گرفتمیسال گذشته  6 روند 

شی و كمتر از حد انتظار زش بهچه در ار سانی و كاه طور كلی نو

ست؛ به سال طوریبوده ا صادرات زعفران ايران در   95كه ميزان 

تن،  266حدود  97تن، سال  236حدود  96تن، سال  203حدود 

سال  279حدود  98سال  سال  323 حدود 99تن،  تن بوده و در 

 بل بهدرصیدی نسیبت به سیال ق 19با كاهش نزديک به  1400

ست. اگر انتظار بر اين است كه محصول توليد   262 تن رسيده ا

شد بايد اقدامات زيربنايی  شته با صادراتی دا شده در ايران جهش 

های توليد، توزيع و تجارت برای آن فراهم انجام شود و زيرساخت

 (.I.R of Iran Custom, 2022) شود

المللی نفروشییی بيهای خردهها در سییامانهدر ادامه بررسییی

سپانيا تنها دو دالر ارزش دارد در شت ا حالی  زعفران، زعفران كا

باال بيش از دو برابر آن  يت  يل كيف به دل كه زعفران ايرانی 

برابر بودن قيمت زعفران برای اقتصاد  2شود. اما گذاری میارزش

اسییت زيرا ما سییهمی از صیینايع تبديلی زعفران در  تأثيرداخل بی

رفت از اين مشیییکل ارائه هکاری هم برای بروندنيا نداريم و را

مرز و عنوان كشییور همسییايه، همشییود. در كشییور تركيه بهنمی

طور حدودی از كيلويی كننده زعفران، اين محصییول بهمصییرف

لير در هر گرم(  140) شییودفروشییی میميليون تومان خرده 280

صلی زعفران ب شندگان ا ست كه تركيه خود از فرو  هاين درحالی ا

شیییود و با قيمتی چند برابر از آن چيزی كه هند محسیییوب می

 فروشی به هند و سايربندی و خردهصورت بستهخريداری شده به

 . (I.R of Iran Custom, 2022) كندها صادر میكشور

سال  ضان و نزديکی زمانی با و با  1400در  شروع ماه رم با 

 ت خوبی قرارعيد نوروز فروش زعفران افزايش يافت و در وضییعي

شی خود پيش رفت. در  صادرات همچنان در روند كاه گرفت اما 

سبت به دیدی شته ن سال گذ سال ماه  صد  57حدود  99ماه  در

نه  38ماه كاهش صیییادرات و در بهمن درصییید كاهش در زمي

شد. درمان اين نق  را می ر توان با تکيه بصادرات زعفران ثبت 

ت و آفرين يافان و اشییتغالبنيشییعار سییال و توجه به توليد دانش

شركت شيد.  صادرات را رونق بخ بنيان با ورود های دانشميزان 

های جانبی زعفران و بخش صییینعتی های توليد فرآوردهبه زمينه

توانند در زمينه جهانی برای خود جا باز كنند. اين محصیییول می

درحال حاضییر صیینعتی در رابطه با زعفران وجود ندارد و معمواًل 

جام میعفرانروی ز كه شیییود درحالیها ميزان كمی فرآوری ان
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هايی مانند آلمان و آمريکا با اسییتفاده از صیینايع تبديلی، كشییور

محصیییوالت فرآوری شیییده زعفران را در صییینايع غذايی، لوازم 

دهند و در زمينه آرايشیییی و بهداشیییتی مورد اسیییتفاده قرار می

شتغال صورت ايجاد  كنند،زايی و ارزش افزوده موفق عمل میا در

ا را هفروشی جلوگيری شده و فرار ارزاين فناوری در كشور از خام

 (.I.R of Iran Custom, 2022) نخواهيم داشت

به منظور توسیعه صیادرات و حفیظ جايگیاه اول  از ايین رو،

های جهانی زعفران، ضروری است كه مؤلفه ايییییران در بییییازار

یرانرقابت یذيری اي یرد. در بازار جه پ یرار گي یی ق انی مورد بررس

پذيری صادرات خصوص تحليل رقابت مطالعیییات متعیییددی در

یت یران در دس یران اي های مختلف صورت گرفته است. بندیهزعف

یه های رقابتی پرداختند كه تحليل مزيت گروه نخست مطالعات ب

صادراتی ايیران در بازارهیای جهیانی  نتايج بيانگر وجیود مزيیت

 ,Sadeghi et al., 2011; Karbasi & Rastegaripour) است

یروه دوم(. 2014 ی مطالعات، ساختار بازار جهانی و ساختار بازار  گ

مورد تحليل قرار دادهاند كه نتییییايج  صییییادراتی زعفییییران را

بسته و تسلط ايران بر بازار  حکايییییت از سییییاختار چندجانبییییه

گروه (.  Mirbagheri et al., 2019ت )جهیییانی داشیییته اسییی

زعفیییران  های اثرگیییذار بیییر صیییادراتسوم مطالعات نيز مؤلفه

برگيرنده  انید كیه نتیايج آن درايیران را میورد بررسیی قیرار داده

ست كه مؤلفه  هايی همانند توليیییید ناخییییال  داخلیییییاين ا

(Koochakzadeh & Karbasi, 2015; Hendizadeh et 

al., 2019 ،)یاریدرآمد و جمعيت ش  Aminizadeh) ركای تج

et al., 2020 ،)نییییرخ واقعییییی ارز (Fallahi & Mazraeh, 

2018; AghapourSabbaghi, 2019 ،)یزان ی  توليد زعفران مي

(Paseban, 2006 )هانی شییییییییییدن  & Rezapoor) و ج

Mortazavi, 2011) یت یيشتقوي یده و پ یادراتكنن یده ص  برن

ی فاصیییله جغرافيايی كه متغيرهازعفران ايران اسیییت در حالی

یان یاری مي (، Aminizadeh et al., 2020) ايران و شريک تج

بحیییران (، Dourandish et al., 2019) اقتصیییادی فیییاوتت

نوسییییییانات (، Dourandish et al., 2019جهانی ) اقتصیییادی

(، Amirtaimoori & Amirtaimoori, 2017) نییییییییرخ ارز

 ,Mohammadzadeh & Karbasiنفتی ) شیییییییوك درآمد

های و تحییییییريم(، Paseban, 2006(، جنگ تحميلی )2019

اثری منفی و كاهنده بر  (Dourandish et al., 2019) اقتصادی

 ايران داشته باشد. صادرات

های فراوان در بخش عنوان يک كشییور با پتانسییيلايران به

گاه تواند جايويژه در زمينه توليد محصول زعفران میكشاورزی به

عنوان كشوری مسلط در عرصه صادرات اين محصول خود را به

شناخت واقع شد. اين پژوهش نيز جهت كمک به  نانه بيارتقاء بخ

شکل  صا زعفران  صا شاورزی و اخت صوالت ك ساختار بازار مح

گرفته اسییت تا بتواند رويکردی مناسییط برای ارزيابی علمی اين 

ئه كند.  له ارا عات داخلی گسیییترده در حومسیییأ زه با وجود مطال

صییادرات زعفران، آثار رفاهی افزايش رقابت در بازار محصییوالت 

به طور مسیییتقيم مورد توجه قرار صیییادراتی و باالخ  زعفران 

ست نگرفته ست آثار رفاهی  .ا صدد ا ضر در  بنابراين پژوهش حا

 افزايش رقابت در بازار محصول زعفران را مورد بررسی قرار دهد.

 

 هامواد و روش

تصیییاد خرد در سیییاختار بازار رقابتی در بر اسیییاس تئوری اق

سطح  شده در  صاری ميزان كاالی مبادله  ساختار انح سه با  مقاي

تری قرار دارد. وجود سیییاختاری باالتر و قيمت در سیییطح پايين

صرف شده و انحصاری موجط تحميل زيان رفاهی به م كنندگان 

سود اقتصادی برای توليدكنندگان به همراه خواهد  همچنين نوعاً 

شت. بنابراين از نگاه عرضهد ساختار غيررقابتی مطلوبا  كنندگان 

ای از خواهد بود. در مورد محصییوالت صییادراتی نيز وجود درجه

انحصییار موجط افزايش منافع صییادركنندگان خواهد شیید. برای 

گيری آثار رفاهی ناشی از وجود انحصار الزم است به تفاوت اندازه
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ساختار انحصاری و رق شيم. قيمت در دو  شته با سی دا ستر ابتی د

تابع روش فاده برای اين منظور شیییامل برآورد  های مورد اسیییت

تقاضای محصوالت و همزمان اتخاذ فروضی در خصوص ساختار 

بازار و همچنين محاسییبه تفاوت ميان قيمت بازار و هزينه نهايی 

. هايی همراه استنهايی خود با دشواریاست. البته محاسبه هزينه

حصییوالت صییادراتی با توجه به اينکه صییادركنندگان در مورد م

وان تكنند میمحصول را در سطح قيمت بازار داخلی خريداری می

ستفاده از قيمت بازار داخل به صادركنندگان ا عنوان هزينه نهايی 

نه عه داريوال )نمود. نمو طال  ,Durevallای از اين روش در م

اين مطالعه نيز  شیییود. در( در بازار قهوه سیییوئد ديده می2007

صادراتی به ساختار قيمت بازار داخل و  عنوان قيمت های بيانگر 

رقابتی و انحصاری در نظر گرفته شده است. در مطالعه الورگن و 

ای از اين روش ( نيز نمونهLavergne et al., 2001همکاران )

منظور محاسییبه زيان رفاهی ناشییی از افزايش شییود. بهديده می

طور مترادف كاهش قيمت ر محصوالت منتخط و بهرقابت در بازا

های مختلف شیییامل توليدكنندگان و صیییادراتی در ميان گروه

كنندگان داخلی و همچنين صییادركنندگان الزم اسییت مصییرف

ها در مقابل تغييرات قيمت برآورد شییود كه معادله رفتار اين گروه

 برای همين منظور الگوی سيستمی متشکل از معادالت سه گروه

شامل عرضه و تقاضای داخلی و عرضه صادرات برآورد گرديد. از 

نکات حايز اهميت دخالت دادن نوسیییانات ارز در تابع صیییادرات 

باشد كه در مطالعات اخير توجه بيشتری به آن شده است. در می

 ادامه ابتدا معادالت ياد شده معرفی شده است.  

ند النگلی و ه مان عات ه طال ند در برخی از م کاران هر چ م

(Langley et al., 2000 تابع عرضه صادرات بصورت انفرادی )

برآورد شده است اما مزيت استفاده از يک سيستم از معادالت آن 

سازی اثرات ناشی از تغيير متغيرها را فرآهم است كه امکان شبيه

يان جمالت می طه م کان وجود راب يل ام به دل ند و همچنين  ك

با عادالت مختلف در  يا محصیییول روش اخالل م كاال  يک  زار 

رو در مطالعه (.  از اينMarsh, 2003تر است )سيستمی مطلوب

ستمی به  سي ضر بازار محصوالت منتخط در قالط يک روش  حا

 صورت زير بررسی شد: 

(1 )                                
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 ت:زير اس در روابط فوق متغير های مورد استفاده نيز به شرب

Q ،)تن( مقدار عرضییه يا تقاضییا :P ،)قيمت )ريال :Y توليد :

يال(،  يارد ر خال  ملی )ميل يت )نفر(، PPنا قدار X: جمع : م

: PR: نسییبت قيمت داخل به قيمت جهانی، RPصییادرات )تن(، 

: نرخ بهره r: شییاخ  نوسییانات نرخ ارز، و Vتوليد داخل )تن(، 

عنوان معياری از قيمت به اسیت. الزم به ذكر اسیت كه نرخ بهره

شود. پانويس ستفاده در توليد به كار گرفته می  نهاده های مورد ا

های مورد اسیییتفاده در متغيرها نيز به شیییرب زير ها و باالنويس

 است:

t ،زمان :d ،تقاضا :s عرضه، و :i .محصول است : 

ست ) صورت زير ا سان نرخ ارز نيز به   Cho etشاخ  نو

al., 2002:) 

(2  )         
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10maxكه در آن tx   10وmin tx  حداكثر و يط  به ترت

pسیییاله،  10حداقل مقدار مطلق نرخ ارز واقعی در يک دوره 

tx 

عادلی و  عه. اسیییت tنرخ ارز در دوره   txنرخ ارز ت طال  در اين م

( از ميانگين Cho et al., 2002همانند مطالعه چو و همکاران )

 سال گذشته بعنوان نرخ ارز تعادلی استفاده شد.  10

طور كه عنوان شد يکی از اهداف مطالعه حاضر تحليل همان

تغييرات رفاهی محصوالت منتخط به دنبال افزايش رقابت در بازار 

مورد توجه هش قيمت محصوالت منتخط است كه به صورت كا

های متأثر از تغييرات در بازار محصوالت قرار گرفته است. گروه
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ندگان. كنندگان و صادركنمنتخط عبارتند از توليدكنندگان، مصرف

  های ياد شده نيز بصورت زير قابل بيان است:تغييرات رفاهی گروه

 مازاد مصرف كنندگان
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 تغييرات قيمت است. dPكه در آن 

های مورد استفاده شامل سری زمانی متغيرهای ياد شده داده

، FAOبرای محصییوالت منتخط اسییت كه از پايگاه اطالعاتی 

سیییازمان ملل متحد، سیییازمان گمرك ايران و بانک مركزی به 

های ها شیییامل سیییالدسیییت آمد. دوره مورد مطالعه برای داده

می باشییید. مقادير متغيرهای ارزشیییی بر اسیییاس  1399-1359

 مورد استفاده قرار گرفته است.  1369های ثابت سال قيمت

 

 نتايج و بحث

شکل از يافته ستم معادالت مت سي شامل تخمين  های مطالعه 

صوالت منتخط و  صادرات مح ضه  ضه داخلی و عر ضا و عر تقا

همچنين محاسییبه اثرات رفاهی ناشییی از كاهش قيمت در بازار 

ست. همانند مطالعه داريوال ) ( تفاوت Durevall, 2007جهانی ا

قيمت داخلی و صادراتی محصوالت منتخط بعنوان اختالف ميان 

قيمت رقابتی و انحصاری در نظر گرفته شده است. از سوی ديگر 

با توجه به اينکه محصوالت منتخط چندساله هستند سطح توليد 

ها برای تحليل كوتاه مدت ثابت فر  شییده اسییت و فر  آن

اثر كاهش قيمت جهانی از  شییده اسییت مازاد عرضییه داخلی در

طريق كاهش قيمت داخلی و افزايش تقاضییا موجط ايجاد تعادل 

 توان گفت تحليل رفاهیشود. به اين ترتيط میدر بازار داخل می

سال  های ثابتمدت است. با توجه به اينکه از قيمتناظر بر كوتاه

ست لذا مقادير ارزش 1369 شده ا ستفاده  شده برای ا های ارايه 

باشد. می 1369تحليل رفاهی نيز بر اساس قيمت های ثابت سال 

در مورد هر يک از محصیییوالت ابتدا سیییيسیییتم معادالت بازار 

محصوالت و سپس تحليل رفاهی ارايه شده است. همچنين الزم 

 ها بررسی شد كه تمامی متغيرهایبه ذكر است ابتدا ايستايی داده

شان دادند ستا ن ستفاده رفتاری اي . البته برخی از آنها دچار مورد ا

ست رفتاری  شک ساختاری بودند كه پس از حذف اثر  ست  شک

ايسییتا نشییان دادند. برای تخمين سییيسییتم معادالت نيز از روش 

 استفاده شد.  GMMسيستمی گشتاورهای تعميم يافته يا 

ضای داخلی و  ضه و تقا ستم عر سي شده برای  صريح ارايه  ت

سب صادرات زعفران الگوی منا ضه  سد. به اين ی به نظر میعر ر

داری اغلط متغيرهای به دسیییت آمده ترتيط كه افزون بر معنی

عالمت ضرايط نيز مبتنی بر انتظارات نظری است. در تابع تقاضا 

رابطه ميان قيمت و مقدار منفی به دسییت آمده اسییت و در تابع 

ست كه به ترتيط تأييد  شده ا ضه نيز اين رابطه مثبت ارزيابی  عر

باشیید. از سییوی ديگر در تابع ئوری تقاضییا و عرضییه میكننده ت

تقاضای معکوس افزايش توليد ناخال  داخلی بر قيمت اثر مثبت 

نشییان داده اسییت و انتظار می رود با ثابت بودن سییاير شییرايط 

قاضیییا  قدار ت هانی از طريق افزايش م خال  ج نا يد  افزايش تول

سرمايه ب شود. همچنين قيمت  وان عنهموجط افزايش قيمت نيز 

های مورد اسییتفاده حاكی از اثر منفی آن بر عرضییه قيمت نهاده

باشد. در تابع عرضه صادرات نيز افزايش قيمت داخلی نسبت می

به قيمت جهانی اثری منفی بر صییادرات نشییان داده اسییت كه 

چنين انتظار نيز وجود دارد. همچنين افزايش توليد داخلی زعفران 

رود موجط افزايش يط انتظار میبا فر  ثابت بودن سییاير شییرا

صادرات شود. نوسان نرخ ارز نيز اثر منفی نشان داده است. البته 

شد اثر آن می شد تواند مثبت نيز بهمانطور كه پيش تر نيز ذكر  ا

 شود. اما بطور معمول اثر منفی بيشتر مشاهده می
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در تابع تقاضییا اثر افزايش قيمت بر تقاضییا در سییطح نسییبتاً 

ظار میبااليی قر كه انت يط  به اين ترت درصییید  10رود ار دارد. 

ضای داخلی برای زعفران را به ميزان  افزايش در قيمت ميزان تقا

درصیید كاهش دهد. البته نتايج ارايه شییده در جدول برای  1/11

ست. همچنين انتظار می رود  شده ا ضای معکوس ارايه  تابع تقا

صد  1افزايش توليد ناخال  داخلی به ميزان  صد  2بيش از در در

 افزايش در تقاضا برای زعفران را به دنبال داشته باشد. 

صرف ضهبر خالف م سطح كنندگان واكنش عر كنندگان در 

ظار می به ازاء باالتری قرار دارد و انت درصییید افزايش در  1رود 

درصد افزايش يابد. در صورتی كه  2قيمت ميزان عرضه بيش از 

سرمايه ن شود ضريط مربوط به متغير  شش بيان  سط ك ير بر ح

حاصییل خواهد شیید. به اين ترتيط كه با فر  ثابت  -6/0عدد 

درصید افزايش در قيمت سیرمايه  10بودن سیاير شیرايط به ازاء 

 درصد كاهش يابد. 6رود ميزان عرضه انتظار می

در تابع عرضه صادرات نيز واكنش صادرات نسبت به متغيرها 

سطح بااليی قرار دارد. افزايش سبت قيمت داخلی به قيمت  در  ن

درصییید  5درصییید اندكی كمتر از  10جهانی زعفران به ميزان 

شد. همچنين انتظار می صادرات را موجط خواهد  رود كاهش در 

درصد با فر  ثابت بودن ساير  10افزايش توليد داخلی به ميزان 

درصد شود. شاخ   9شرايط موجط افزايش صادرات به ميزان  

سان نرخ ارز ني ست نو شان داده ا صادرات زعفران اثر منفی ن ز بر 

رود وقوع نوسییان در نرخ ارز موجط كاهش صییادرات و انتظار می

 زعفران شود. 

 

 نتايج حاصل از برآورد سيستم عرضه،تقاضا و صادرات زعفران -1جدول 
Table 1- The results of the saffron supply, demand and export system estimation 

 tآماره 
T -statistics 

 انحراف معيار
Conventional deviation 

 ضريب
The coefficient 

 متغير 
Variable 

2.14 6.31 ***13.51 
 عر  از مبدأ

Width of the origin  
 تابع تقاضا )مکعوس(

Demand function (Inverse) 
-2 0.45 **0.90 

 سرانهمقدار تقاضای 
The amount of per capita demand 

2.33 0.93 ***2.33 
 درآمد سرانه

The per capita income 

69.21 0.42 ***29.04 
 عر  از مبدأ

Width of the origin 
 تابع عرضه

Supply function 
1.93 1.17 **2.27 

 قيمت داخلی واقعی
Real domestic price 

1.50 0.02 *-0.03 
 سرمايهقيمت 

Price of capital 

-2.46 2.94 ***-7.24 
 عر  از مبدأ

Width of the origin 

 تابع عرضه صادرات
Export supply function 

1.60 0.31 *-0.49 
 نسبت قيمت داخلی به قيمت صادراتی

Internal Price Ratio to Export Price 

4.07 0.22 ***0.90 
 توليد داخلی

Internal production 

-8.44 0.15 ***-0.25 
 نوسانات نرخ ارز

Exchange rate fluctuations 
 .درصد 1و  5، 10به ترتيط معنی دار در سطح  ***و  **، *

*, **, ***, In the sense of meaningful at level 10, 5 and 1 percent. 

 .های تحقيقمنبع: يافته
Source: Research findings. 
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نيز تغييرات رفاهی ناشیییی از افزايش رقابت در  4در جدول 

بازار زعفران ارايه شیییده اسیییت. به اين ترتيط كه كاهش قيمت 

شده و  صول در بازار داخل  ضه مح صادراتی موجط افزايش عر

كاهش قيمت آن در داخل با افزايش تقاضییا مواجه خواهد بود اما 

تغييرات، توليدكنندگان و صیییادركنندگان زيان رفاهی  در اثر اين

شوند كه بخش از اين زيان به صورت افزايش رفاه به متحمل می

صادراتی كنندگان منتقل میمصرف شود. در مورد زعفران قيمت 

درصیید باالتر از قيمت داخلی قرار دارد. در صییورتی كه  51حدود 

درصد  2ه ميزان درصد كاهش يابد صادرات ب 45اين اختالف به 

تن خواهد رسییيد. رقم متناظر برای  139كاهش يافته و به حدود 

صادراتی و داخل برابر با  صد كاهش  25سناريو برابری قيمت  در

درصیید به دنبال  2صییادرات اسییت. كاهش صییادرات به ميزان 

افزايش عرضییه در بازار داخل موجط افزايش تقاضییای داخلی به 

تحت سیییناريو برابری قيمت درصییید خواهد شییید.  37/6ميزان 

 5/80درصد افزايش به سطح  89صادراتی و داخل تقاضا با حدود 

تن خواهد رسییيد. در سییطوب باالتر اختالف ميان قيمت داخل و 

صیییادراتی تغيير رفاه توليدكنندگان و صیییادركنندگان نزديک به 

درصیید ميزان  45يکديگر قرار دارد. به اين ترتيط كه در سییناريو 

 9/5و  8/5توليدكنندگان و صییادركنندگان به ترتيط كاهش رفاه 

صادرات ميزان  سناريو برابری قيمت داخلی و  ست اما در  صد ا در

صد و بيش از  72كاهش در رفاه به ترتيط بيش از  صد  50در در

اسییت. بر اسییاس ارزش، زيان رفاهی در سییناريو برابری قيمت 

شده به ترتيط بي صادراتی برای دو گروه ياد  و  44ش از داخلی و 

شده  35بيش از  ست. بر خالف زيان رفاهی حادث  ميليارد ريال ا

برای توليدكنندگان و صادركنندگان افزايش رفاهی به دست آمده 

ناريو ای كه در سبرای مصرف كنندگان بسيار كمتر است. به گونه

ها  فاه تن  2/2برابری قيمت داخلی و صیییادراتی ميزان افزايش ر

همين ترتيط رفاه كل جامعه ناشیییی از  ميليارد ريال اسیییت. به

بازار ايران و كاهش قيمت در تمامی سیییناريوها  كاهش قدرت 

بصیییورت كاهش رفاه جامعه يا زيان رفاهی می باشییید. به اين 

صادراتی  صورتی كه اختالف ميان قيمت داخلی و  ترتيط كه در 

ميليارد ريال زيان رفاهی  78از ميان برود جامعه به ميزان حدود 

 ند ديد. خواه

 

 گيري نتيجه

تییییرين محصییییوالت كشییییاورزی و زعفران يکی از مهم

ای در صییییییادرات باشد و جايگاه ويژهجهییییییان می دارويیییی

دارد. در سالهییای اخيییر، ارزش  كشاورزی ايران محصییییوالت

هايی روبرو ايران به بازارهای جهانی با كاهش صیادرات زعفیران

ین یاه رو، به  بوده است. از اي منظور توسعه صادرات و حفظ جايگ

آثار رفاهی جهانی زعفران، ضروری است كه  اول ايیران در بیازار

صول زعفران  سی قرار گيرد. افزايش رقابت در بازار مح مورد برر

بررسییی آثار رفاهی افزايش هدف پژوهش حاضییر  از ايییییین رو،

 .قرار گرفترقابت در بازار محصول زعفران 

سعه صادی  نقش و اهميت تو سعه اقت صادرات در فرآيند تو

كننده  تأمينصییادرات  امری كامالً پذيرفته شییده اسییت. توسییعه

 تواند نقش تعيينمنابع ارزی برای توسییعه اقتصییادی اسییت و می

صي  بهينه شکل ای دركننده صادی، تخ ساختارهای اقت گيری 

صرفه ستفاده از  شی از مقياسمنابع، ا ستيابی به  های نا توليد، د

داشیییته باشییید. پس از جنگ دوم  غيره المللی وبين تخصییی 

یانی بسياری از ی یورها در پی آن شدند كه اقتصاد خود را  جه كش

سعه شورهای در حال تو سازی كنند. در اين ميان ك نيز برای  باز

به گزينش و اجرای الگوهای  های اقتصییادیجبران عقط ماندگی

آوردند. شماری از كشورهای در حال توسعه  توسعه اقتصادی روی

ستگی شان  به الگوی جايگزينی واردات روی آوردند تا واب صاد اقت

سرمايه به شرفته را كم كنند و به  شورهای پي ذاری گواردات از ك

  .روی آورند هادر اين گونه طرب
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 مت در بازار جهانی زعفرانتغييرات رفاهی ناشی از كاهش قي -2جدول 
Table 2- Welfare changes caused by price decline in the world market of saffron 

 سطوح مختلف اختالف قيمت داخلی و صادراتی 
Different levels of internal and export price 

differences (percent) 

   

   45 30 15 5 0 
 قيمت صادراتی
Export price 

 مقدار 
Amount (1,000 rials) 

 477.7 428.3 378.9 345.9 329.4 

 صادرات 
Export 

 Value (tone)  139.1 130.8 120.02 111.5 106.5مقدار 

 تغيير  
Change (%) 

 -2.02 -7.91 -15.33 
-

21.46 
-

24.98 

 تقاضای داخلی
Internal demand 

 مقدار 
Value (tone) 

 47.9 56.2 66.8 75.5 80.5 

 تغيير  
Change (%) 

 6.37 24.95 48.37 67.71 78.82 

 تغيير رفاه توليدكنندگان
Change in manufacturers' welfare 

 ارزش 
Value (billion rials) 

 -3.57 
-

13.99 
-27.12 

-

37.96 
-

44.56 

 درصد 
Percentage 

 -5.80 
-

22.70 
-44.02 

-

61.61 
-

72.33 

 تغيير رفاه صادركنندگان
Change of exporters' welfare 

 Value (billionارزش 

rials) 
 -4.17 

-

14.62 
-25.08 

-

32.05 
-

35.53 

 درصد 
Percentage 

 -5.90 
-

20.70 
-35.51 

-

45.38 
-

50.31 

 تغيير رفاه مصرف كنندگان
Change in consumers' welfare 

 Value (billionارزش 

rials) 
 0.13 0.57 1.22 1.84 2.23 

 Percentage  0.88 3.84 8.23 12.41 15.04 

 تغيير رفاه كل
Changing the whole welfare 

 ارزش 
Value (billion rials) 

 -7.61 
-

28.04 
-50.98 

-

68.17 
-

77.87 

 درصد 
Percentage 

 -5.17 
-

19.07 
-34.66 

-

46.35 
-

52.95 

 .های تحقيقمنبع: يافته
Source: Research findings. 

 

شورهايی دارد كه به هتجربه شان از توفيق ك شده ن ای ثبت 

اند و امروزه در شمار صادرات روی آورده الگوی تشويق و توسعه

 .كشورهای توسعه يافته يا تازه صنعتی شده قرار دارند

گذاری به انتقال الگوی توسییعه صییادرات در جريان سییرمايه

انسییانی توجه خاص دارد.  های نيرویارتقاء مهارتدانش فنی و 

صادرات روی  شويق  سعه و ت شورهايی كه به الگوی تو اغلط ك

صیینعتی يا مناطق پردازش  –ايجاد مناطق آزاد تجاری آوردند، با

ساعدی را برای جذبصادرات، زمينه های گذاریسرمايه های م

بط خارجی بوجود آوردند. راهبرد توسییعه و تشییويق صییادرات سیی

گذاری و فناوری نوين، رشد صادرات جذب سرمايه شود كه بامی

ش سطهتر )فراوردهكاالهای با ارزش افزوده بي ای و نهايی( های وا

 (.Nasabian & Jafari, 2016)پذير شود امکان

سهم باالی ايران در بازار صادراتی زعفران موجط شده است 

ا باالتر از سییطح تا ايران اين شییرايط را داشییته باشیید كه قيمت ر

تعادلی آن در بازار رقابتی تعيين نمايد. وجود ساختار غيررقابتی در 

بازار زعفران در مطالعات ديگر نيز مورد تأكيد قرار گرفته اسیییت. 

دهد كه عليرغم اما روند گذشییته قيمت اين محصییول نشییان می

ند  ما رو بازار اين محصیییول دارد ا بااليی در  که ايران سیییهم  آن
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شی در  ست )كاه شهود ا (. هر چند كه Fao, 2021قيمت آن م

اين رونیید در مورد محصیییوالت كشییییاورزی عموميییت دارد 

(Rakotoarisoa & Shapouri, 2007 اما با توجه به مساعدت )

طور خاص به آثار آن توجه شود. ارزی اين محصول الزم است به

كاهش قيمت در بازار جهانی به موازات افزايش رقابت، افزون بر 

دهد از اين جهت موجط ها را كاهش میاينکه مساعدت ارزی آن

شده و جامعه  صادركنندگان و نهايتاً توليدكنندگان  كاهش درآمد 

دهد از اهميت طور نامطلوب تحت تأثير قرار میكشیییاورزی را به

بااليی برخوردار اسییت. در مطالعه حاضییر سییعی شیید تا ابعاد آثار 

شد شخ   شود. البته م شخ   صرف رفاهی م كنندگان از كه م

شیییوند اما ميزان كاهش قيمت در بازارهای صیییادراتی منتفع می

زيان رفاهی كه توليدكنندگان و صیییادركنندگان متحمل خواهند  

های ايرانی از فرآيند شد به مراتط بيشتر است و در مجموع گروه

ن ها نشییاافزايش رقابت در بازار جهانی آسییيط خواهند ديد. يافته

رد محصول زعفران نسبت قيمت داخل به قيمت جهانی داد در مو

د تواندار دارد و لذا كاهش قيمت جهانی اين محصول میاثر معنی

فاهی صیییادرات آن يان ر هد. در مورد زعفران ز كاهش د ها را 

تحميلی به توليدكنندگان و صییادركنندگان تا حدودی به يکديگر 

بازاطور كلی گروهنزديک اسیییت. به ر زعفران در های درگير در 

طور كامل از ميان صورتی كه انحصار در بازار اين محصوالت به

درصیید زيان رفاهی تحمل خواهند نمود  53برود به ترتيط حدود 

شنهاد میای میكه رقم قابل مالحظه شد. پي  شود منابع كاهشبا

قيمت شناسايی و تا حد امکان از كاهش آن جلوگيری شود. تغيير 

صادركنندگان  محصول زعفران و افزايش تمركز در ميان تركيط 

 دباشیید. در مور مؤثرتواند آنان در جهت يافتن بازارهای جديد می

بودن آن، خطر عمده  سیییالهدمحصیییول زعفران با توجه به چن

شنهاد می ست و لذا پي ش از شود پيطوالنی بودن فرآيند تعديل ا

به گان، برای اين گروه  ند يدكن يدن تول يط د خاص آسییی طور 

شرايط مهبرنا صورت تغيير  شود تا در  های حمايتی تدارك ديده 

در بازار جهانی با حمايت از محصیییول امکان تداوم توليد فرآهم 

شییود. تاكنون همواره قيمت صییادراتی به مراتط باالتر از قيمت 

لذا  اند سود كسط نمايندداخل بوده است و صادركنندگان توانسته

ل درآمد از صیییادركنندگان در برای حمايت از توليدكنندگان انتقا

 عنوان يکتواند بهقالط تشیییکيل صیییندوق حمايت از توليد می

صندوق می شد. اين  ستی با سيا سيلهتواند بهراهکار  ی اعنوان و

برای كاهش نوسیان درامد صیادركنندگان نيز مورد اسیتفاده قرار 

ضییابطه زعفران ای و بیممنوعيت از خروج و صییادرات فلهگيرد. 

و  خصییوص كشییورهای حوزه خليج فارساز كشییور بهبه خارج 

افزوده بندی مجدد آن ارزشكشییور اسییپانيا كه عمدتاً با بسییته

گونه نصيط اين جای كشاورزان زحمتکش زعفران كارمحصول به

افزايش قيمت با وجود گردد. نيز پيشیینهاد می شییودكشییورها می

ندگان داخلی می يدكن فاه تول عث افزايش ر با که  ماگردد، آن اين  ا

 كنندگانباشد باعث كاهش شديد در رفاه مصرف افزايش اگر زياد

تأثير  هاخواهد گرديد كه در بلندمدت بر روی ميزان مصییرف آن

گردد كه اين افزايش منفی خواهد داشییت. بنابراين پيشیینهاد می

كنترل اين موضییوع  صییورت تدريجی باشیید كه برایها بهقيمت

به يا يکی از عنوان بزرگكنترل ميزان صییییادرات ايران  ترين 

گان زعفرانبزرگ ند يدكن مت می ترين تول ند در كنترل قي توا

شد شته با شنهاد می. جهانی تأثير دا که شود كه با توجه به اينپي

 كشییورمان در جهت پيوسییتن به سییازمان تجارت جهانی حركت

كند، الزم است به محصوالتی كه قدرت رقابت در بازار جهانی می

شناخت عوامل مؤثر بر  عمل آيد. از جمله باهی ويژه بهدارند، نگا

دار كشورمان عرضه و تقاضا صادرات زعفران كه از گياهان مزيت

 .و افزايش سهم بازار اين محصول تقويت شود باشد، راه حفظمی

شنهاد می ست متنوعپي سيا سازی جغرافيايی در بازارهای شود 

صور سعه بازار به  ست نفوذ و تو سيا ت همزمان در زمينه هدف و 

صادرات محصول زعفران مورد مطالعه قرار گيرد. به دليل فعاليت 

 هایشییود سییياسییتچشییمگير رقبا در بازار زعفران پيشیینهاد می
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راهبردی تجاری، بخصیییوص صیییادرات مجدد )ريکسیییپورت( و 

سود، در ميان ست حداكثر كردن درآمد به جای  مدت مطالعه سيا

اينکه صییادرات زعفران تا به حال در و ارزيابی شییود. با توجه به 

چارچوب يک استراتژی بازاريابی مدون و اصولی صورت نگرفته، 

نه معرف گردد و  بازارهای هدف در اين زمي كه  ضیییرورت دارد 

شخ  گردد تا راهبردهای  صادرات زعفران م سعه  ستراتژی تو ا

ی ريزعملی برای صیییادركنندگان و نيز مسیییئولين امر در برنامه

چنين يک اسییتراتژی بلندمدت كشییور ارائه شییود. همبازرگانی 

 يک استراتژی توسعه صادرات و بازاريابی نهايتاًتوسعه صنعتی و 

باشییید كه قابل نيز از جمله ضیییروريات حتمی در اين مورد می

صادركنندگان كه از طريق  شنهادات  ساس پي ست. برا شنهاد ا پي

ست آمد، الزم ست ت تحقيقات ميدانی حين انجام پژوهش به د ا ا

اختيارات مربوط به صادرات به خود بخش خصوصی واگذار گردد. 

صادركنندگان اين حوزه  شکالت تجار و  شی از م تا از اين راه بخ

های دولتی حل كاری ارگانبه دليل بروكراسیییی اداری و موازی

يه شیییركت ما ند، تغييرات سیییر بت بر جازه ث بدون شیییود. ا ها 

سی ستفاده از بروكرا ستانداردهای بينهای اداری و ا ای المللی برا

باشیید. در نهايت های اين پيشیینهاد میصییادركنندگان از مؤلفه

شنهاد می صل از شود كه در پژوهشپي های آتی ارزش افزوده حا

سايی  شنا سپانيا و  شورهايی همانند ا سط ك صادرات مجدد تو

 های اثرگذار بر آن مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد.مؤلفه
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