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 چکیده

راس ا، است. در این  قراریرف هی، در اسناد بالادس ی کشور مورد تأکید محصولتكرهایی از اق صاد  باهد تجارت محصولات کشاورزی 

ی این محصوو  در جهوان، کنندهکننده و صادرترین تولیدبزرگ عنوانبهتحلیل اثر عوامل مؤثر بر صادرات محصو  راهبردی زعفران ایران 

مودت و بلندمودت بررسی آثار کوتاه باهد ی حاضر یذاری به ر یردد. بر این اساس، مطالعهسیاست منظوربهتواند منجر به کسب بینش می

-39های پانل مربوط به شرکای عمده تجاری ایران را در طی دوره نات نرخ ارز در کنار سایر عوامل مؤثر بر صادرات این محصو ، دادهنوسا

ثباتی، اب دا شاخص نوسانات نورخ های بیی شاخصهای م قارن محاسبهروش کار بست. بدین منظور و برای ممانعت از محدودیتبه 6926

( محاسبه یردید. سپس بوا EGARCHنمایی ) اف هیمیتعمی ونیخود ریرسز روش نام قارن الگوی واریانس ناهمسانی شرطی ارز با اس فاده ا

الگووی پیشونهادی،  برآورد( جهت FMOLS) شدهلیتعدورود این شاخص در کنار سایر م ییرهای الگو، روش حداقل مربعات معمولی کاملاً 

دار م ییرهای درآمد کشورها و نورخ ارز واقعوی رغم تأثیر مثبت و معنی، علیدر بلندمدتاز آن است که قرار یرفت. ن ایج حاکی  مورداس فاده

رو، چنانچوه باشود. از ایون داری بر صادرات این محصو  مویبر صادرات محصو  زعفران، م ییر نوسانات نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی

الگوی تصوحیح  برآوردبرقراری ثبات در بازار نرخ ارز امری ضروری است. همچنین ن ایج  هد  دولت حمایت از صادرات این محصو  باشد،

تووان بوه رو میی تعدیل خطای عدم تعاد  و یرایش به سمت رواب  تعادلی بلندمدت بوده و  از این ملاحظهقابلی سرعت دهندهخطا نشان

 امیدوار بود. بحث وردممدیریت مسا ل  منظوربهمدت یذاری در کوتاهسیاست ریتأث

 

(، زعفران، صادرات غیرنف ی، نوسانات نرخ FMOLSهای پنل، روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده ): دادهکلمات کلیدی

 ارز.
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 مقدمه

ایوران،  ازجمله توسعهدرحا های در حا  حاضر بسیاری از کشور

ظیور نفوت م کی به درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه ن شدتبه

توانود در خام هس ند. بنابراین هریونه نوسان در قیمت نفوت می

مدت و بلندمدت کشور تأثیر بگوذارد های اق صادی کوتاهسیاست

که آثار آن تا بلندمدت محسوس خواهد بود. م کی بودن اق صواد 

ها از مسا ل سیاسی پذیری درآمدهای نف ی و تأثیرایران به درآمد

ذیری اق صاد کشوور را سوبب شوده اسوت. از پو اق صادی، آسیب

ترین اقدامات در زمینه کاهش وابسو گی کشوور بوه درآمود مهم

نف وی نف ی است. افزایش صادرات غیرنفت، افزایش صادرات غیر

هوای کلوان یوذاریهای حاصل از آن همواره در سیاستو درآمد

مسئولان بوده و برای نیل به این مهم با توسول  موردتوجهکشور 

های سیاس ی یونایون پولی، مالی، بازریانی و ارزی جهت به ابزار

 Theای شوده اسوت )نف ی تلواش یسو ردهتشویق صادرات غیر

coordination base of government economic affairs, 

2014 .) 

ی را از توجهقابولطی سالیان یذش ه، محصولات کشاورزی سهم 

 8/61، 6939در سوا   کوهیطوربوهنف ی دارا بووده صادرات غیر

 Theنف ی را به خود اخ صاص داده است )درصد از صادرات غیر

Islamic Republic of Iran Customs Administration 

(IRICA), 2014 لذا تحقیق پیرامون عواملی که صادرات این .)

هوای بوالقوه دهند به دلیل پ انسویلقرار می ریتأثبخش را تحت 

تر بوه فنواوری پیشورف ه در ، وابس گی کمهتوجقابلآن، امکانات 

این بخش در اق صاد ملی ضروری  توجهقابلبخش تولید و نقش 

 باشد.می

از میان محصولات کشاورزی، زعفران به دلیل موقعیت ویوژه آن 

زایی در بخوش کشواورزی و ایجواد درآمود ارزی از لحاظ اش یا 

ك و مهوم یك محصو  اس راتژی عنوانبهبرای کشور  توجهقابل

شود و امکان یسو رش تولیود و صوادرات آن در اق صاد تلقی می

درصود از  31تون،  966وجود دارد. در حا  حاضر ایران با تولیود 

تولیدکننده زعفوران در جهوان  نیتربزرگکل تولید زعفران دنیا، 

 ,Tehran of Chamber of Commerceباشوود )مووی

Industries, Mines and Agriculture, 2014) . از منظوور

تون در سوا   89صادرات نیز ایران با صادرات م وسو  سوالیانه 

 ,IRICAآید )می حساببهزعفران جهان  صادرکننده نیتربزرگ

(. وضعیت تولید و صادرات زعفران ایران و همچنین سهم 2013

صووادرات زعفووران از صووادرات کالاهووای کشوواورزی و سوون ی و 

 6ی کشوور در جودو  ههای توسوعصادرات غیرنف ی طی برنامه

 نشان داده شده است.

، میوزان تولیود 6اطلاعات مربووط بوه تولیود در جودو  بر اساس

تون بووده  178ی او  توسعه معاد  زعفران ایران در طی برنامه

های سووم و چهوارم بوه و در برناموه 698که در برنامه دوم بوه 

تن افزایش یاف ه اسوت. همچنوین میوزان  819و  361ترتیب به 

تون بوالغ شوده  872ولید زعفران کشور در طی برنامه پنجم به ت

ی تولیود زعفوران طوی طورکلبوهدهد که . آمارها نشان می6است

های برنامه او  تا پنجم دارای روندی صعودی بووده اسوت. سا 

رشد تولید یکی از عواملی است که بر میزان صوادرات تأثیریوذار 

وان ان ظار افزایش صادرات تبا افزایش تولید می کهیطوربهبوده 

آمار مربوط به صادرات نیز،  بر اساستری داشت. و ارزآوری بیش

های او ، دوم، سوم و چهارم به ارزش صادرات زعفران در برنامه

میلیون دلار بوده کوه حواکی از  139و  967، 26، 89ترتیب برابر 

ی اسوو ثنابهها رونوود صووعودی ارزش صووادرات طووی ایوون برنامووه

 ی دوم است.برنامه

 

 

                                                                                           
که بوه دلیول در دسو رس نبوودن اطلاعوات، ارقوام مربووط بوه ح ی با وجود این -6

ی یزارش شده، بواز هوم میوزان تولیود طوی دوره 6937ی پنجم فق  تا سا  برنامه
 های قبل قابل توجه است.مورد نظر نسبت به برنامه
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 های توسعهمقدار و رشد تولید و صادرات و سهم صادرات زعفران از صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی و صادرات غیرنفتی طی برنامه -1جدول 
Table 1- The amount and growth of saffron production and export and the share of saffron export of agricultural and 

traditional goods export and non-oil export during development plans 

 سهم صادرات زعفران
Share of saffron export 

 صادرات
Export 

 تولید

Production 
 

از صادرات 

 غیرنفتی 
Non-Oil 

export 

(%) 

از صادرات کالاهای 

 کشاورزی و سنتی 
Agricultural and 

traditional goods 

export 

 ارزشی
Value 

 فیزیکی
Physical  رشد 

Growth 

(%) 

 مقدار 

Weight 

(ton( 

 دوره برنامه

Program 

schedule 

 

 رشد 
Growth 

(%) 

 مقدار 
value 

(million 

dollars) 

 رشد 
Growth 

(%) 

  مقدار 

Weight 

(kg) 

0.3 0.4 - 83.18 - 235560 - 428.39 

ی او  توسعه برنامه
(27-6968) 

The first 

development plan 

(1989-93) 

0.6 1.4 -14.8 70.85 -22.9 181513 53.75 658.65 

ی دوم توسعه برنامه
(28-6921) 

The second 

development plan 

(1995-99) 

0.9 2.09 340.82 312.32 -26.9 670458.92 38.84 914.49 

ی سوم توسعه برنامه
(89-6923) 

The third 

development plan 

(2000-04) 

0.62 3.4 57.96 493.35 -19.6 538750.74 -7.76 843.44 

ی چهارم توسعه برنامه
(88-6981) 

The forth 

development plan 

(2005-09) 

0.93 8 84.11 908.3 -36 342847.58 -1.94 827 

* ی پنجم توسعهبرنامه

(31-6931) 
The fifth 

development plan 

(2011-15) 

 های مخ ل .وری اسلامی ایران، سالنامه بازریانی خارجی، سا مأخذ: یمرك جمه
 یزارش شده است. 6937ی پنجم فق  تا سا  به دلیل در دس رس نبودن اطلاعات، ارقام مربوط به برنامه*

Source: The Islamic Republic of Iran. زustoms شdministration, annual report of foreign trade, different years. 
* Because of lack of information, Data of fifth plan have been only reported up to 2013. 

 

درصد  69ی او  ی دوم نسبت به برنامهارزش صادرات در برنامه

که علت آن را بایسو ی در کواهش حجوم صوادرات  اف هیکاهش

ش ی پنجم توسعه نیز ارزکرد. همچنین در طی برنامه وجوجست

درصد رشد داشو ه  81ی چهارم صادرات زعفران نسبت به برنامه

ی او  توسعه، آید، در برنامهبرمی 6 از جدو طور که است. همان

نف ووی بووه سووهم صووادرات زعفووران از کوول ارزش صووادرات غیوور

درصود و در  6/1ی دوم بوه درصود بووده و در برناموه 9/1میزان

ی دوم نسبت که برنامه اف هیشیافزادرصد  3/1ی سوم به برنامه

ی سووم نسوبت بوه درصود و برناموه 611ی او  معاد به برنامه

درصد رشد داش ه است. کاهش سهم صوادرات  91ی دوم برنامه

ی چهوارم را زعفران از کل ارزش صوادرات غیرنف وی در برناموه

کاهش صوادرات محصوو ،  تینها درتوان به کاهش تولید و می
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ی پنجم توسعه مجودداً صوادرات ایون من سب دانست. در برنامه

حودود یوك درصود ارزش  کوهیطوربوه اف وهیشیافزامحصو  

صادرات غیرنف ی را به خود اخ صاص داده است. روند رو به رشد 

و ایجواد  سووكصادرات زعفران از کول صوادرات غیرنف وی از ی

زایی برای روس اییان کشور لزوم توجوه بوه آن را درآمد و اش یا 

 سازد. میدو چندان 

بر صوادرات  ریذاریتأثیف ه، بررسی عوامل مطالب پیش بر اساس

این محصو  اس راتژیك بخش کشاورزی حوا ز اهمیوت خواهود 

بود. باتوجه به تأثیرپذیری تجوارت جهوانی محصوولات مخ لو  

محصولات کشاورزی از تیییرات نرخ ارز، به دلیل جایگواه  ژهیوبه

نف ی کشور، ایون فواک ور خاص بخش کشاورزی در صادرات غیر

یکی از عوامل مهم و تأثیریذار در تجارت جهانی مطرح  عنوانبه

سیاسوی  -های اخیر به دلیول تحولوات اق صوادیشده و در سا 

 تری یاف ه است.کشور اهمیت بیش

هوای در رابطه با صادرات محصوولات کشواورزی دولوت دخالوت

محودودیت مس قیم قیم وی را صوورت داده اسوت. مس قیم و غیر

ای یسو رده طوربوهی قبل صادرات محصولات کشاورزی تا دهه

شد که این مسئله باعث پوایین آمودن قیموت داخلوی اعما  می

-(. دخالوتNajafi, 1997شده است )محصولات قابل صدور می

نورخ  داشو ننگهمس قیم دولت مربوط به سیاست پایین های غیر

ات صادراتی کشواورزی ترین لطمه را به محصولارز بوده که بیش

(. در طوی Khalilian & Farhadi, 2011وارد کورده اسوت )

م عاد  سواخ ن اق صواد و  منظوربههایی های یذش ه برنامهسا 

برقراری  منظوربهاق صادی آغاز شد. دولت  باثباتبرقراری محی  

نرخ ارز واقعی اب دا اقودام بوه چنود نرخوی سوازی ارز پرداخ وه و 

ساخ ن آن اقدام ورزید. به دنبا  این سیاست ی نرختكسپس به 

ی املاحظوهطور قابلبوهنوسانات نرخ ارز که همواره شدید بووده 

هوای مسو قیم است. این سیاست هموراه بوا دخالوت اف هیکاهش

هووای بووازتر در خصوووص صووادرات دولووت و اجوورای سیاسووت

کنندیان محصولات کشاورزی، زمینه را برای افزایش درآمد تولید

ولات صادراتی فراهم ساخ ه است. هر چند که عودم وجوود محص

نظام بازاریابی کارا، منواف  حاصول از ایون سیاسوت را توا حودود 

 (.Najafi, 1997زیادی کاهش داده است )

در  وضووحبهتووان های تجاری، نمیدر رابطه با نرخ ارز و جریان

خصوص تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجوارت خوارجی اظهوار نظور 

. شواهد حاکی از آن ست که هر سه حالت کاهش، افوزایش نمود

ای از ن یجوه عنوانبوهتوانود و عدم تیییر در حجوم تجوارت موی

 & Fallahiقورار بگیورد ) دیوتا افزایش ریسك نورخ ارز موورد 

Mosta'jeran, 2014تووان دریافوت کوه (. از مطالب مذکور می

وامول کلیودی و ع عنوانبهی تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن مطالعه

سوازی فضوای تجواری شوفا  منظوربوهمؤثر بر تجارت خارجی 

 نیا ازدر بخش کشاورزی حا ز اهمیت بسیار است.  ژهیوبهکشور 

سازی و بررسی تأثیر نوسوانات هد  اصلی این پژوهش، مد  رو

 باشد.نرخ ارز بر صادرات محصو  اس راتژیك زعفران می

تأثیر نرخ ارز و نوسوانات آن  ینهیدرزمتاکنون مطالعات م عددی 

بر تجارت خارجی صوورت یرف وه اسوت. ن وایج پوژوهش چوو و 

طوی  اف هیتوسعه( برای ده کشور Cho et al., 2002همکاران )

، موردمطالعووهی نشووان داد کووه در دوره 6321-39هووای سووا 

بوور تجووارت بخووش  داریمعنوومنفووی و  ریارز تووأثنوسووانات نوورخ 

  ه است.ها داشکشاورزی این کشور

 & Bahmani-Oskooeeبهمنوووی اسوووکویی و هگرتوووی )

Hegerty, 2008 )بررسی توأثیر نوسوانات نورخ ارز بور  منظوربه

بین ژاپن و یکوی  دوطرفهصادرات و واردات کشور ژاپن، تجارت 

شرکای تجاری این کشور یعنوی ایالوت م حوده را  نیتربزرگاز 

ی نانینا اطمیدند که ها به این ن یجه رسقرار دادند. آن موردمطالعه

تأثیر بوده و تر صنای  بینرخ ارز در بلندمدت بر روی تجارت بیش

-در سایر صنای  نیز تأثیر مبهم داش ه است. همچنوین در کوتواه

پذیرد، ها از نوسانات نرخ ارز تأثیر میتجارت کالا کهیدرحالمدت 
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 ,.Erdem et alولی این تأثیر نیز مبهم است. اردم و همکاران )

هوای پنول بوه انباشو گی دادهییری از تحلیل هم( با بهره2010

ی دوطرفوهی آن بور تجوارت نوانینوا اطمبررسی تأثیر نرخ ارز و 

شریك عمده تجاری ایون  71محصولات کشاورزی بین ترکیه و 

پرداخ نود. ن وایج پوژوهش  6381-7119کشور طی دوره زموانی 

تجوارت کشواورزی ی نورخ ارز بور نوانینا اطمها نشان داد که آن

ترکیوووه توووأثیر منفوووی داشووو ه اسوووت. بهمنوووی اسوووکویی و 

( در Bahmani-Oskooee & Hegerty, 2012همکوواران)

ای به بررسی نوسانات نرخ ارز و رابطه تجاری بین صنای  مطالعه

های سالانه طی دوره جنوبی با اس فاده از دادهایالت م حده با کره

این محققان دریاف ند  اند.پرداخ ه ARDLو روش  7116-6369

ی بور توجهقابولمودت که نوسانات نورخ ارز دارای اثورات کوتواه

صادرات و واردات اکثر صنای  دارد. با این حا  در درازمدت، تنها 

صنعت صادراتی و هفت صنعت وارداتی تحت تأثیر نوسوانات  66

( در Wong & Lee, 2016نرخ ارز قورار دارنود. وونو  و لوی )

ررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات محصوولات ای به بمطالعه

ای مالزی به چوین پرداخ نود. اب ودا بوا اسو فاده از مود  کارخانه

ای آسو انه اف وهیمیتعموواریانس ناهمسانی شرطی خودریرسیون 

(6TGARCHنوسانات نرخ ارز محاسبه و سپس از مود  هوم )-

 (7DOLSانباش گی جوهانسن و حداقل مربعوات معموولی پویوا )

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت کالاهای مصنوعی  منظوربه

مالزی اس فاده شد. ن ایج نشان داد ایرچه نوسانات نرخ ارز بر کل 

توأثیر بووده اموا بور اجوزای صوادرات صادرات حقیقی مالزی بوی

توانود مثبوت یوا منفوی اثر معناداری داش ه و این اثر می 9حقیقی

( نیوز در Asteriou et al., 2016باشود. اسو ریو و همکواران )

                                                                                           
6-Threshold generalized autoregressive conditional 

heteroscedasticity (TGARCH) model 

7- Dynamic ordinary least squares 

ای مودنظر بوود کوه براسواس در این مطالعوه تنهوا صوادرات کالاهوای کارخانوه -9
( بوه چهوار یوروه موواد شویمیایی و SITCبندی اسو اندارد تجوارت جهوانی )طبقه
آلات و تجهیزات حمول و نقول و دیگور ولات مرتب ، کالاهای مصنوعی، ماشینمحص

 اند.ای تقسیم شدهمحصولات کارخانه

مطالعه خود به بررسی اثر نوسوانات نورخ ارز بور مقودار تجوارت 

ی کشوورهای مکزیوك، انودونزی، نیجریوه و ترکیوه بوا المللنیب

پرداخ ند.  6339-7167ی  های ماهانه برای دورهاس فاده از داده

نوسوانات نورخ ارز  GARCHهوای اب دا با اس فاده از مد  هاآن

تشوخیص منظور بوهبینی کرده و سوپس می و حقیقی را پیشاس

مدت بین م ییرهوا بوه ترتیوب از مود  و کوتاه بلندمدتی رابطه

( و مد  علیت یرنجور  1ARDLی با وقفه توزیعی )ونیخود ریرس

ی معنواداری مودت رابطوهاس فاده کردند. ن ایج نشان داد در بلند

کشوورهای مکزیوك،  المللویبین نوسانات نرخ ارز و تجارت بین

اندونزی و نیجریه وجود نداش ه اما ایون ن یجوه در موورد کشوور 

ترکیه صاد  نبوده هرچند ضریب تأثیریذاری نوسانات نرخ ارز بر 

المللی ترکیه منفی و بسیار ناچیز بوده است. همچنین تجارت بین

بوورای انوودونزی و  خصوووصبه، موودتکوتاهن ووایج نشووان داد در 

بر تقاضای صادراتی و وارداتی مؤثر بوده است. مکزیك، نوسانات 

ی از نوسوانات نورخ ارز بوه توجهقابلی علی رابطه مدتدر کوتاه

ی وجوود دارد. انودونزصادرات برای مکزیك و  -تقاضای واردات

 کهیدرحالبوده  دوطرفه صورتبهی علیت در مورد نیجریه رابطه

رز و تقاضوای یونه علی ی بوین نوسوانات نورخ ابرای ترکیه هیچ

 صادرات مشخص نشده است.  -واردات

در داخل کشوور نیوز مطالعواتی در خصووص توأثیر نورخ ارز بور 

تووان بوه مطالعوه صادرات صورت پذیرف ه کوه از آن جملوه موی

ی خوود بوه ( اشاره کرد. وی در مطالعهPasban, 2006پاسبان )

بر صادرات زعفوران ایوران پرداخوت. ن وایج  مؤثربررسی عوامل 

یکوی از اقلوام مهوم  عنوانبهطالعات وی نشان داد که زعفران م

ی کشوور تحوت توأثیر عوامول یونوایونی بووده رنف ویغصادرات 

تولید زعفران و نرخ واقعی ارز بر تاب  عرضه صادرات  کهیطوربه

مثبت و قیمت صادراتی زعفران و م ییر جنو  اثور  ریتأثزعفران 

( Piri & Sabouhi, 2007منفی داش ه داشت.پیری و صبوحی )

                                                                                           
1- Autoregressive distributed lag (ARDL) 
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ی به بررسی توأثیر نورخ ارز بور قیموت صوادراتی امطالعهنیز در 

زعفران پرداخ ند. ن ایج نشان داد که تیییرات نرخ ارز نسوبت بوه 

دارای  بلندمودتو هم در  مدتکوتاههای مد  هم در سایر م ییر

باشد. کرمی و زیبوایی تری بر قیمت زعفران میتأثیر مثبت بیش

(Karami & Zibaei, 2008 در پوژوهش خوود بوا اسو فاده از )

( به بررسی ARDLهای توزی  شده )روش خود بازیشت با وقفه

تأثیر نوسانات نرخ ارز بور صوادرات دو محصوو  پسو ه و خرموا 

ها نشان داد که نوسانات نرخ ارز دارای پرداخ ند. ن ایج حاصل آن

هوای وراثرات م فاوتی بر میزان صادرات این دو محصو  به کش

 ,.Mortazavi et alمن خوب اسوت. مرتضووی و همکواران )

ی خود بررسوی اثور نوسوانات نورخ ارز بور ( نیز در مطالعه2011

بوا اسو فاده از روش  6998-86صادرات پس ه ایران در طی دوره 

انباشوو گی و تصووحیح خطووای بوورداری پرداخ نوود. ن ووایج هووم

اثور  مودتوتاهکنشان داد کوه نوسوانات نورخ ارز در  آمدهدستبه

دار بر ارزش صادرات پس ه خواهود داشوت. محبوی منفی و معنی

( در Mohebbi Moshaee et al., 2014موشایی و همکواران )

 –انباشوو گی یوهانسووون ای بووا اسوو فاده از الگوووی هووممطالعووه

( به بررسی ارتباط VECMجوسیلوس و تصحیح خطای برداری )

رز واقعوی بوا صوادرات نورخ ا ژهیوبوههای مهوم اق صوادی م ییر

پرداخ ند. ن ایج تحقیق  6998-31کشمش ایران طی دوره زمانی 

حاکی از تأثیر منفی نرخ ارز واقعی بور صوادرات کشومش اسوت. 

  & Koochakzadehزاده و کرباسووی )همچنووین کوچووك

Karbasi, 2015 ای بوا اسو فاده از مود  جاکبوه و ( در مطالعوه

ؤثر بور تجوارت زعفوران روش اق صادسنجی به بررسی عوامل م

پرداخ نوود. ن ووایج نشووان داد تولیوود ناخووالص داخلووی و جمعیووت 

، 99/6کشوورهای واردکننوده و نورخ ارز بوه ترتیوب بوا ضورایب 

داری بر تجارت زعفران ایران تأثیر مثبت و معنی 91/1و  169/1

دارند. بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات 

( نیز نشان داد نوسوانات Jamalipoor et al., 2016کشاورزی )

مدت اثر منفی بور ارزش مدت اثر مثبت و در بلندنرخ ارز در کوتاه

صادراتی انگور، پرتیا  و خرما دارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در 

تووری موودت روی کالاهووایی کووه از ارزش صووادراتی بوویشبلنوود

تری دارند، مبرخوردارند، نسبت به کالاهایی که ارزش صادراتی ک

 یذارد.تری میتأثر منفی بیش

ی نوهیدرزمی و نوسوانات نورخ ارز نوانینا اطمی، موضوع طورکلبه

ی مهمی بوده کوه در مطالعوات م عودد خوارجی مسئلهصادرات، 

در مطالعوات  مسوئله، ایون حوا نیا بااست،  شدهواق  موردتوجه

صووادرات محصووولات  ژهیوبووهی صووادرات و داخلووی در حوووزه

است. بر ایون اسواس و بوا  قراریرف ه موردتوجهتر اورزی، کمکش

یف وه بوه آن پرداخ وه توجه اهمیت موضوع که طی مطالب پیش

ی حاضر در نظر دارد تأثیر نوسانات نرخ ارز را در کنار شد، مطالعه

سایر عوامل اثریذار بر صادرات محصو  اس راتژیك زعفوران در 

و راهبردهوای مق ضوی را  مودت تحلیول نموودهمدت و بلندکوتاه

 بهبود وضعیت صادرات این محصو  ارا ه نماید. منظوربه

 

 هامواد و روش

 ازجملوهبررسی عوامل موؤثر  منظوربههای مخ لفی تاکنون مد 

نوسانات نرخ ارز بر صادرات توس  محققان موورد اسو فاده قورار 

 ;Chowdhury, 1993مطالعووات ) بوور اسوواسیرف ووه اسووت. 

Mckinzei, 1999; vergil, 2002; Erdem et al., 2010 و )

مدتی که در این مطالعه به کار های مربوط، الگوی بلندنیز آزمون

 زیر است: صورتبه، شدهیرف ه

(6) ititititit uLnVLnREXLnYLnEX  3210 

 

به ترتیب بیانگر کشور شوریك تجواری و زموان  tو  iکه در آن 

، tدر سا   قعی ایران به کشور نمایانگر صادرات واitEXاست. 

itY ی دهندهنشانGDP کشوور خوارجیi  ام در زموانt،itRX 
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بوین ریوا  ایوران و پوو  رایوج شورکای 6نرخ ارز واقعی دوطرفه

لگوووواری م طبیعووووی مقووووادیر  بوووور اسوووواستجوووواری، 

PEP jj /).( *نجووایا. در اندآمدهدسووتبه*

jP  شوواخص قیمووت

نیوز شواخص  P( کشور طور  تجواری وCPIی )کنندهمصر 

ی موذکور، از در رابطوهjEکننده در ایوران اسوت.قیمت مصر 

نسبت نرخ ارز اسمی ایران به نرخ ارز اسمی کشور طر  تجاری 

است که هر افزایشی در نرخ ارز واقعی  ککرنایشاآید. می دستبه

ی کاهشوی در ارزش ریوا  ایوران اسوت. دهنودهدوطرفه، نشوان

 م ییر نوسانات نرخ ارز واقعی دوطرفه است.  itVهمچنین

در مطالعات صورت یرف ه، از معیارهای مخ لفی جهوت سونجش 

لوواحی و اسووت. ف شوودهاس فادهنوسووانات یووك م ییوور اق صووادی 

ی ( در مطالعوهFallahi & Mosta'jeran, 2014مسو أجران )

انود. در ی نسب اً جام  به معرفی این معیارها پرداخ هایونهبهخود 

ی مذکور، معیارهایی مانند مقدار مطلوق درصود تیییورات مطالعه

نرخ ارز، انحرا  معیار، انحرا  معیار میانگین م حورك نورخ ارز، 

حووداکثر و حووداقل نوورخ ارز، مجووذور موود  بلندموودت مقووادیر 

برای  ARIMAاز تخمین یك مد   آمدهدستبههای ماندهباقی

از فیل ور  آمدهدسوتبههوای م ییر نرخ ارز، انحرا  معیار سویکل

( ARCHپرسکات و واریانس شرطی خود ریرسیونی ) -هدریك

معیارهووای سونجش نوسووانان معرفوی و مووورد آزمووون  عنوانبوه

 بور اسواسثبواتی ر مطالعوات اخیور، عمودتاً بیاست.د قراریرف ه

های سری زمانی که در آن واریانس شرطی از یك دوره بوه مد 

شوود. در بسویاری از ییری میکند، انودازهی دیگر تیییر میدوره

ی بوورای محاسووبه GARCHهای ایوون مطالعووات، انووواع موود 

اسووت.  قراریرف ووه مورداسوو فادهنوسووانات م ییرهووای اق صووادی 

 ارا وهقابلزیور  صوورتبهمعمولی  GARCHی یك مد  لهمعاد

 است. 

                                                                                           
1- Bilateral exchange rate 
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2کوووه در آن، 
t  2واریوووانس شووورطی و

itu  ی دهندهنشوووان

های مد  های مخ ل  اجزای اخلا  است.یکی از محدودیتوقفه

GARCH ت و منفوی بور های مثبواین است که، توأثیر شووك

ییرد. ایون محودودیت از ثباتی را م قارن و یکسان در نظر میبی

های ی وقفوهاندازهبهشود که واریانس شرطی فق  ناشی می آنجا

جملات اخلا  وابس ه  بوده و مسو قل از علاموت جملوات اخلوا  

است. این در حالی است که در م ییرهای مالی، یك شوك منفی 

بوا شووك منفوی( باعوث  انودازههمت )تر از یك شوك مثببیش

، بورای رونیوا(؛ از Brooks, 2008شوود )ثبواتی میافزایش بی

ثباتی م ییرهای مالی به ور اسوت از روش نام قوارن سنجش بی

اسوت.  EGARCH7های نام قوارن، اس فاده شود. یکی از روش

( مطرح Nelson, 1991این روش برای اولین بار توس  نلسون )

 است:   ارا هقابل 9رابطه شد و به شکل 
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2، در مد  فو ، شدهیف هعلاوه بر مزیت 

tلگواری می  صورتبه

2، ح ی ایر پارام رها منفی باشند، رو نیا ازو  واردشده

t  مثبت

محودودیت  خواهد بود. بنابراین، دیگر هیچ ضرورتی برای اعما 

، یف هشیپمطالب  بر اساسی بودن ضرایب وجود ندارد. منف ریغ

ی نوسوانات نورخ ارز از روش ی حاضر بورای محاسوبهدر مطالعه

EGARCH .اس فاده شد 

اب دا لازم است به بررسی مانوایی م ییرهوا  6قبل از تخمین مد  

 ی بعود وهای مربوطه پرداخ ه شود. در مرحلهبا اس فاده از آزمون

مودت بوین ی بلنودلزوم، جهت بررسوی وجوود رابطوه در صورت

اس فاده خواهد شد.  9انباش گیهای همم ییرها در مد ، از آزمون

انباش گی، اس فاده ی همهای پانل در صورت وجود رابطهدر مد 

                                                                                           
7- Exponential GARCH 

9- Co-integration test 
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ی بلندمودت ن وایج توورش جهت تخموین رابطوه OLSاز روش 

ه از ایون روش ن وایج داری را به همراه داشو ه، بنوابراین اسو فاد

داشوت. در چنوین شورایطی، یکوی از  دربر نخواهدی اع مادقابل

جهت تخمین، روش حداقل مربعوات معموولی  کارآمدهای روش

معرفوی  7بوده که توسو  پودرونی 6(FMOLS) شدهلیتعدکاملاً 

زایوی برطر  کردن درون منظوربه FMOLSزن یردید. تخمین

ی حاضر نیز از هموین روش مطالعهو در  شدهارا هبین ریرسورها 

 است. شدهاس فادهی بلندمدت رابطه برآوردجهت 

است کوه همبسو گی  كینا پارام ر، یك روش FMOLSروش 

ی او  م ییرهای اح مالی بین اجزای خطای مد  و تفاضل مرتبه

تصحیح خودهمبس گی  منظوربهضرایب ثابت را  باوجودتوضیحی 

صووورت نووا بهرا  OLSزن نسووریالی محاسووبه نموووده و تخمووی

و سازیار  کارازنی کند. این روش، تخمینی تصحیح میکیپارام ر

ی بلندمدت بوده و خودهمبس گی سوریالی بررسی رابطه منظوربه

دهود ی قورار میموردبررسوزایی بوالقوه بوین م ییرهوا را و درون

(Ozturk et al., 2010 کا و و چیانو .)9 (Kao & Chiang, 

از توورش  FMOLSهوای زننشان دادند که تخمین( نیز 2000

مناسوب  لیوتحل و هیوتجزای کمی برخوردار بوده و جهوت نمونه

 باشند.می

مد  زیور در نظور یرف وه  FMOLSزن بررسی تخمین منظوربه

 شود: می

(1) NiTtXY ittiiiti ,...,1,...,1,,    

tiYکه در آن، فرض بر این اسوت کوه  tiXو  ,  iبوا شویب  ,

 iنیز ممکن است در بوین مقواط  مخ لو  iانباش ه بوده و هم

 زیر نوشت: صورتبهتوان همگن باشد یا نباشد. این معادله را می

(9) 
NiTtVXXY it

K

Kj

ktikitiiiti

i

i

,...,1,...,1,,,,  




 

                                                                                           
6- Fully Modified Ordinary Least Squares 

7- Pedroni 

9- Kao and Chiang 

مود   ی برداری از م ییرهای توضیحیدهندهنشان Xجا، در این

( SKLPEX ,,,, و )ki , ی تفاضوول ضووریب بووا وقفووه

کوه ی او  م ییرهای توضیحی الگوو اسوت. بوا فورض اینمرتبه

),ˆ( ,,, tititi X  :باشد، خواهیم داشت 
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  .است 

ای از م ییرهوای اق صوادی، انباشو گی بوین مجموعوهوجود هوم

مبنای آماری اس فاده از الگوهای تصحیح خطا را جهوت بررسوی 

ی پسوماند کند. بودین منظوور، وقفوهمدت فراهم میرواب  کوتاه

یح خطا اس فاده کورده ضریب تصح عنوانبهی بلندمدت را رابطه

 شود:می برآورد 8ی و رابطه

(8) 
itititit ecUXbaY  1

 

ی مسو قل در رهوایم یبوردار  tXم ییر وابس ه و  tYکه در آن

باشد. بر این اساس، بیان تجربی ( می6ی بلندمدت )الگوی رابطه

ی ، در رابطوه8ی س  رابطهتو شدهیمعرفالگوی تصحیح خطای 

 است. ارا هقابل 3

(3) itititititit ecULnVbLnREXbLnYbaLnEX  1321
 

 c ، ضووریب تصووحیح خطووا یعنووی ضووریب3و  8در روابوو  
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رود چنین که ان ظار می -با علامت منفی ظاهر شود کهیدرصورت

نشانگر سرعت تصحیح خطا و میول بوه تعواد  بلندمودت  -باشد

هر دوره، چند درصود از  دهد درخواهد بود. این ضریب نشان می

ی و بووه سوومت رابطووه شوودهلیتعدعوودم تعوواد  م ییوور وابسوو ه، 

 شود.بلندمدت نزدیك می

توا  6926سواله  79ی زموانی بورای دوره مووردنظرهای تخمین

هوای مربووط بوه اسوت کوه داده ککرانیشایردید.  برآورد 6939

-سوا  در رانیاسایت رسمی اتا  بازریانی صادرات ایران از وب

آمده است. همچنین آمار مربوط بوه تولیود  دستبههای مخ ل  

سوایت بانوك جهوانی ناخالص داخلوی کشوورهای هود ، از وب

(WDIو صندو  بین )(  المللی پوIFSاس خراج یردید. داده ) ها

و آمارهای مربوط به م ییرهای موجود در نرخ ارز دوطرفه نیوز از 

 آمد. ستدبهسایت بانك مرکزی و بانك جهانی وب

 

 نتایج و بحث

ترین زعفوران تولیودی در سوطح مرغووب عنوانبهزعفران ایران 

میوزان و  7شوود. جودو  جهانی به کشورهای مخ لفی صادر می

ی هد  نشان سهم صادرات این محصو  را به کشورهای عمده

 دهد.می

 

 1393ال ی هدف صادراتی در سوضعیت صادرات زعفران ایران به کشورهای عمده –2جدول 
Table 2- Iranian saffron export to major export target countries in 2014 

 صادرات
Export کشور هدف 

Target country 

 صادرات 
Export کشور هدف 

Target country  سهم 

  )%(Share 

 میزان 

 (kg) Value  
 

 سهم 

  )%(Share 

 میزان 

 (kg)Value  

0.52 355 
 سو د

Sweden 
 68.55 46588 

 امارات م حده عربی
United Arab Emirates 

0.50 340 
 هند

India 
 11.55 7841 

 عربس ان سعودی
Saudi Arabia 

0.2 113 
 آلمان

Germany 
 10 6972 

 چین
China 

0.13 86 
 اس رالیا

Australia 
 7 4787 

 اسپانیا
Spain 

0.12 82 
 فرانسه

France 
 0.8 574 

 ای الیا
Italy 

 - -  0.63 428 
 یسسو 

Switzerland 

 های پژوهش.( و یاف ه6939:.یمرك جمهوری اسلامی ایران )مأخذ
Source: The Islamic Republic of Iran customs administration (2014) and research findings. 

 

آید کشور امارات م حده عربی بوا میبر 7یونه که از جدو  همان

ترین حجم از درصد بیش 99/68سهم  کیلویرم و 16988میزان 

. کشورهای داده استصادرات زعفران ایران را به خود اخ صاص 

،سو د، هند، آلمان، سیسو عربس ان سعودی،چین، اسپانیا، ای الیا، 

 های بعدی قرار دارند.اس رالیا و فرانسه نیز به ترتیب در رتبه

ژوهش و شناسی پدر بخش روش موردنظررواب   برآورد منظوربه

ی بلندمودت ی جهت تعیین رابطهانباش گهمقبل از انجام آزمون 

ی واحود در بین م ییرهای مدنظر، اب دا لازم است آزموون ریشوه

ی الگو انجام پذیرد. ن ایج مربوط بوه رهایاز م یخصوص هر یك 

( بورای هور 6PP،7ADF،9LLCی واحد پانول )سه آزمون ریشه

 آمده است. 9م ییر در جدو  

                                                                                           
6- PP- Fisher 

7- Augmented Dicky Fuller_ Fisher 

9- Levin, Lin & Chu 
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 نتایج آزمون ریشه واحد پنل -3دول ج
Table 3- The result of Panel Unit root test 

 متغیرها

Variables 

 LLCمحاسباتی آماره

LLC calculated statistic 

 ADF-Fisher محاسباتی آماره

ADF-Fisher calculated statistic 

 PP- Fisherمحاسباتی آماره

PP-Fisher calculated statistic 

 انباشتگی مرتبه

Integration order 

 

2.01 **6.71 ***18.93 I(0) 

 

***6.18 ***15.29 ***34.59 I(0) 

 

***7.15- ***25.71 ***39.01 I(1) 

 

*3.81- **7.15 ***21.62 I(1) 

 های تحقیق.مأخذ: یاف ه
 است. ، پنج و یك درصد61داری در سطوح ی معنیدهنده*، ** و *** به ترتیب نشان

Source: research findings. 
*, **, and*** show significance in levels of 10, five and one percent, respectively. 

 

( و درآموود itlnEX، م ییوور صووادرات ) 9براسوواس ن ووایج جوودو  

(itlnYدر سطح مانا نبوده و با ی )ییوری مانوا مویتفاضل بارك-

ی از م ییرهای مووردنظر الگوو مانوا که برخشوند. با توجه به این

ی اع ماد به ن ایج حاصول، تأییود وجوود رابطوه منظوربهنیس ند، 

انباش گی میوان م ییرهوا الزاموی اسوت. بوا توجوه بوه وجوود هم

ها و واریانس جملات خطوای پانول از آزموون ناهمگنی در پویایی

( Pedroni, 2001توس  پودرونی ) شدهیمعرفانباش گی پانل هم

هوای پانول هوایی را در مود ه امکان بررسی چنین نواهمگنیک

انباشو گی ن ایج آزمون هم 1سازد، اس فاده شد. جدو  فراهم می

 دهد.ی را نشان میبررس موردپدرونی بین م ییرهای 

 

 انباشتگی پنلنتایج آزمون هم -9جدول 
Table 4- the results of Panel Co-integration test 

 مون بین بعدیهای آزآماره
 Between dimension statistics 

 بعدیهای آزمون درونآماره 

Within dimension statistics 
Group-ADF Group-PP  Panel-ADF Panel-PP 

p-value ی محاسباتیآماره 

Calculated 

statistic 

p-value محاسباتی یآماره 

Calculated 

statistic 

 p-value تیمحاسبای آماره 

Calculated 

statistic 

p-value ی محاسباتیآماره 

Calculated 

statistic 
***0.0006 -4.11 ***0.39 1.3  ***0.0008 3.11 ***0.0011 2.86 

 های تحقیق.مأخذ: یاف ه

 داری در سطح یك درصد است.ی معنیدهنده*** نشان
Source: research findings. 

*** show significance in level of one percent. 

 

انباش گی بین از این آزمون رابطه هم آمدهدستبهن ایج  بر اساس

تووان یفوت بنوابراین موی ،ی تأییود یردیودموردبررسم ییرهای 

 م ییرهای تحقیق یرایش به یك رابطه بلندمدت دارند.

-بوردار هوم برآورد منظوربهی بلندمدت پس از تأیید وجود رابطه

 9 اس فاده شد که ن وایج در جودو FMOLS  انباش گی از روش

 ارا ه شده است.

شوود، ضوریب تعیوین مشواهده می 9یونه کوه در جودو  همان

دهندیی مناسوب ی حواکی از توضویحبرآوردی الگوی شدهلیتعد

درصد از تیییرات م ییر وابس ه مود   83ی که ایونهبهمد  بوده 

ی ین آموارهشود. همچنتوس  م ییرهای مس قل توضیح داده می

ی بوین خودهمبس گمحاسباتی دوربین واتسون نیز بر عدم وجود 

 اجزای اخلا  الگو صحه یذاشت.
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 الگوی بلندمدت برآوردنتایج  -5جدول 
Table 5- The results of estimating long-term model 

 tی آماره
t-statistics 

 ضریب
Coefficient 

 متغیر
Variable 

 ز مبدأعرض ا 11.52*** 7.13

8.21 ***5.34 
itLnY 

2.16 **0.78 
itLnREX 

2.48 **1.23- 
itLnV 

 معیارهای نیکویی برازش 
Goodness of fit criteria 

 

0.90 2R 

0.89 2R 
1.92 WD. 

 های تحقیق.أخذ: یاف هم
 داری در سطوح پنج و یك درصد است.ی معنیدهندهترتیب نشان** و *** به

Source: research findings. 
**and*** show significance in levels of five and one percent, respectively. 

 

از  آمدهدستبهبا توجه به معیارهای نیکویی برازش، صحت ن ایج 

یوردد. بوا تأیید می نظر اظهارو  لیوتحلهیتجزمد  جهت  آوردبر

شده  برآوردی ضرایب ، همه9در جدو   شده ارا هتوجه به ن ایج 

علاموت نیوز بوا مبوانی  لحواظ ازدار بووده و آماری معنی لحاظ از

باشد. م ییرهای تولید ناخالص داخلی و نورخ تئوریکی سازیار می

درات داش ه و اثر نوسانات نرخ ارز بور واقعی ارز تأثیر مثبت بر صا

در ایون  آمدهدسوتبهی صادرات زعفران منفی بوده است. ن یجه

منفی نوسانات نرخ ارز بر صادرات، با ن وایج  ریتأثمطالعه مبنی بر 

 ,.Cho et alچوو و همکواران )هوای م عوددی ماننود پژوهش

 ( و مرتضوی وErdem et al., 2010(، اردم و همکاران )2002

که حواکی از اثبوات اثور ( Mortazavi et al., 2011همکاران )

ی نرخ ارز بر تجارت بوده همسوو اسوت؛ هرچنود، نانینا اطممنفی 

-Bahmaniبهمنوی اسوکویی و هگرتوی )معدود مطالعاتی نظیر 

Oskooee & Hegerty, 2008( و وونو  و لوی )Wong & 

Lee, 2016 )موبهم معنی و در برخی مووارد چنین تأثیری را بی

 بورآوردجهت  log-logکه از فرم اند. همچنین نظر به ایندانس ه

الگوی پیشنهادی اس فاده شده، ضرایب به شوکل کشوش قابول 

، حساسیت آمدهدستبهتفسیر است بر این اساس و مطابق ن ایج 

تور از سوایر صادرات زعفران نسبت به تیییر در م ییر درآمد بیش

رود یك بات سایر عوامل، ان ظار میبا ث کهیطوربهم ییرها بوده 

 91/9ی اندازهبهدرصد تیییر در درآمد کشورهای هد  صادراتی، 

درصد صادرات محصو  زعفران را افزایش دهد. دلیول ایون امور 

ی زعفوران روشن است زیرا افزایش درآمد کشورهای واردکننوده

محصوولات  ازجملوهایران، افزایش تقاضا برای کالاهای مخ لو  

تواند منجر به افزایش رزی را به دنبا  داش ه که این امر میکشاو

واردات برای آن کشورها و به عبارتی افزایش صوادرات زعفوران 

چنین اثر مثب وی در خصووص نورخ م ییور نورخ ارز  .ایران یردد

درصد بوده کوه ایون امور نیوز در ادبیوات  28/1واقعی ارز معاد  

ارز به معنوی کواهش  ش نرخاست. افزای ان ظار قابلاق صاد کلان 

بنوابراین زعفوران ایرانوی بورای  ،قیمت کالاهای صادراتی اسوت

و تور شوده کنندیان در کشورهای شوریك تجواری ارزانمصر 

توووری از ایووون محصوووو  توسووو  آنوووان تقاضوووا بیش مقووودار
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توأثیر  نورخ ارزآید، نوسوانات یونه که از ن ایج برمیشود.همانمی

کوه ایادرات زعفران داشو ه بوه یونهی بر صاملاحظهقابلمنفی 

رود یك درصد افزایش در این نوسانات سوبب کواهش ان ظار می

ی درصدی صادرات زعفران یردد.این ن یجه با ن ایج عمده 79/6

سوو اسوت. توجیوه ها اشاره شد، هممطالعاتی که در مقدمه به آن

ا ثبواتی یوتر بودن اثر جانشینی بویاین ن یجه را بایس ی به بیش

ریسك نرخ ارز از اثر درآمدی آن نسبت داد که توانسو ه فعالیوت 

 .دهد را کاهشصادراتی 

( مع قد است افزایش در ریسك، دو اثور Grauwe, 1988یراوو )

کننود. بوا درآمدی و جانشینی دارد که در جهت مخال  عمل می

افووزایش ریسووك، اثوور جانشووینی باعووث جانشووین شوودن سووایر 

شود که ایون ی فعالیت پرریسك میجابههای کم ریسك فعالیت

امور کوواهش مطلوبیووت ان ظوواری حاصوول از فعالیووت در تجووارت 

این امر به معنی کاهش میزان تجوارت اسوت.  .شودمحسوب می

ها برای جبران این کواهش درآمود، فعالیوت از سوی دیگر، بنگاه

، در اثر درآمودی تمایول دارد واق  درخود را افزایش خواهند داد. 

ی دو اثور  ای افزایش حجم تجوارت عمول کنود. ن یجوهدر راس

هوا بسو گی دارد درآمدی و جانشینی به شکل تواب  مطلوبیت آن

(Rey, 2006در مطالعه .) بوری حاضر، غالب شدن اثر جانشینی 

ی نورخ ارز بور صوادرات نانینا اطمدرآمدی به معنی اثر منفی  اثر

 است.

 بورآوردتصوحیح خطوا مدت، الگوی بررسی رواب  کوتاه منظوربه

الگوی تصحیح خطا اطلاعات مفیدی در خصووص  برآوردیردید. 

مودت ارا وه کورده کوه در صورت یرف وه در کوتاه وانفعالاتفعل

 بورآورداهمیت اسوت. ن وایج  حا زیذاری ییری و سیاستتصمیم

 است. شدهیزارش 6این الگو در جدو  

بورازش مود ،  آید، معیارهای خوبیبرمی 6که از جدو  چنانهم

نیز  جانیادهد. در الگو نشان می برآوردوضعیت قابل قبولی را از 

م ییرهای درآمد کشورهای شریك تجواری و نیوز  مدتاثر کوتاه

نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران مثبت و تأثیر نوسانات نورخ ارز 

 قلمكمنفی است. ضریب مربوط به جمله تصوحیح خطوا نیوز یو

کوه در  طورهموانمودت اسوت. گووی کوتاهاطلاعاتی مهوم در ال

شود، ضریب مربوط به جمله تصحیح خطوا مشاهده می 6جدو   

که دارای علامت مورد  آمدهدستبه -98/1در مد  مذکور معاد  

 98ان ظار )منفی( بوده و حواکی از ایون اسوت کوه در هور دوره، 

هوای درصد از خطای عدم تعاد  دوره قبل تعدیل و عدم تعواد 

شوود. د از بین رف ه و به رواب  تعادلی بلندمدت نزدیك مویموجو

ی در رف  توجهقابلاین میزان تصحیح خطا بیانگر سرعت نسبی 

تووان رو میمدت در سیس م بوده و از ایون های کوتاهعدم تعاد 

 مدت امیدوار بود.های اتخاک شده در کوتاهبه اثریذاری سیاست

 

 مدتحیح خطای کوتاهالگوی تص برآوردنتایج  -6جدول 
Table 6- The results of short-term error correction model 

 tی آماره
T statistic 

 شده برآوردضرایب 
Estimated coefficient 

 متغیر
Variable 

 عرض از مبدأ 18.15*** 5.08

2.09 **1.14 itLnY 

1.99 **0.36 itLnREX 

2.48 **0.42- itLnV 

6.11 ***0.38- 
1itU 

 
 معیارهای نیکویی برازش

Goodness of fit criteria 
 

0.78 2R 

0.77 2R 

2.06 WD. 

 های تحقیق.مأخذ: یاف ه
 داری در سطوح پنج و یك درصد است.ی معنیهندهد** و *** به ترتیب نشان

Source: research findings. 
**and *** show significance in levels of five and one percent, 

respectively. 
 

 گیری نتیجه

به دلیل وجود ارتباط ساخ اری بین م ییرهوای کلوان اق صوادی، 

یرهای مهم و مؤثر در یکی از م ی عنوانبهو نوسانات آن  نرخ ارز

 جملوه ازتواند بر م ییرهای کلان اق صوادی اق صاد هر کشور، می
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در کشوورهای  ژهیوبوهتجوارت توأثیر بگوذارد. ایون تأثیریوذاری 

پوذیری هوا و شووكبه سبب سواخ ار اق صوادی آن توسعهدرحا 

ی مشهود اسوت. بخوش ترملاحظهقابل صورتبهتر نرخ ارز، بیش

نبووده و نوسوانات نورخ ارز  مسو ثنان قاعوده کشاورزی نیز از ایو

آن های مخ ل  سطح قیمت،تولیود و واردات، توانس ه است از راه

های اخیر م أثر سازد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در طو  سا  را

یکوی از محصوولات مهوم صوادراتی  عنوانبوهو اهمیت زعفران 

نورخ ارز بور  ینوانینوا اطمایران، در این مطالعه به بررسی توأثیر 

 منظوربهپرداخ ه شد.  6926-6939ی صادرات زعفران طی دوره

هوای مخ لو  یابی به ن ایج کواراتر، پوس از بررسوی روشدست

هوا ی نوسانات نرخ ارز و ان خاب شاخص مناسب، تحلیلسازمد 

مودت ی تحت دو سوناریوی بلندمودت و کوتاهبرآوردهای و مد 

 ارا ه یردید.

ه م ییر تولید ناخالص داخلی کشوورهای طور  ن ایج نشان داد ک

داری بور صوادرات محصوو  زعفوران تجاری تأثیر مثبت و معنی

با افوزایش یوك درصود درآمود ایون کشوورها  کهیطوربهدارد، 

یابود. همچنوین م ییور درصد افزایش می 9/9صادرات به میزان 

 دار بر صادرات بووده کوهنرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنی

این موضوع با مباحث نظری نیز سازیار اسوت. ن وایج حاصول از 

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان صادرات محصوو  زعفوران 

دار این م ییر بور صوادرات محصوو  حاکی از تأثیر منفی و معنی

بوده است، که این موضوع با ن ایج اکثر مطالعات داخلی  موردنظر

مطابقت دارد. نوسوانات و خارجی صورت یرف ه در این خصوص 

بوروز  اق صواد سوببنرخ ارز از طریق ایجاد فضایی نامطمئن در 

مشکلات بسیاری در نظام تجاری کشوور شوده و از ایون طریوق 

 سازد.موجبات کاهش صادرات را فراهم می

صادرات واقعی ایوران،  بر ارزبا توجه به تأثیر منفی نوسانات نرخ 

برقراری ثبوات  منظوربهدارد شود چنانچه دولت قصد پیشنهاد می

آوری و حفو  و ارتقواء و افزایش میوزان صوادرات غیرنف وی، ارز

موقعیت ایوران در بازارهوای جهوانی یوام موؤثری بوردارد بایود 

یذار در سیاس ی تأثیر عنوانبهثبات اق صادی را برقراری محی  با

نوا هوای لوازم بورای کواهش دس ور کار خود قورار داده و زمینوه

ییوری از ی در این بازار را فراهم آورد. در این راس ا بهورهاننیاطم

هوای آتوی های پولی و مالی ماننود ایجواد و یسو رش بوازارابزار

هوای ارزی در نظوام بوانکی و )سل ( ارز و نیز یسو رش سوپرده

یی بسوزاای نقوش های بیمهکارییری الگوهمچنین طراحی و به 

نود نموود. در نهایوت، در جهت پوشش ریسك نرخ ارز ایفوا خواه

 قابولی سورعت دهندهالگوی تصحیح خطوا نشوان برآوردن ایج 

ی تعدیل خطای عدم تعاد  و یرایش بوه سومت روابو  ملاحظه

های طراحی توان به سیاستمی رو نیا ازتعادلی بلندمدت بوده و 

 .داشتچشممدت در کوتاه شدهاعما و 
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Abstract 

In order to get rid of single-product economy, trade of agricultural products is emphasized by 

the government. As Iran is the biggest producer and exporter of this strategic product in the 

world, the analysis of factors affecting export of Iran's saffron, can result in better policy 

making. Accordingly, this study is aim to investigate the short-term and long-term effects of 

exchange rate volatility beside the other factors affecting the export of this product using panel 

data for Iran's major trading partners during 1992-2014. For this purpose and to avoid the 

limitation of symmetric approaches to calculate instability indices, the exchange rate volatility 

index was firstly calculated by using asymmetric method of Exponential Generalized Auto-

Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGHARCH). Then, this index was used along with 

other variables to estimate of proposed model using the Fully Modified Ordinary Least Squares 

(FMOLS) method. The results showed that although countries income and real exchange rate 

have positive and significant effects on saffron export, exchange rate volatility has a negative 

and significant effect on export of this product. Therefore, if the government’s goal is to support 

the export of this product, it is vital to achieve stability in exchange rate market. Moreover, the 

results of estimating error correction model indicate that the speed of disequilibrium adjustment 

towards long-run equilibrium relationships is substantial. Therefore, policy-making would be 

hopeful in the short-term. 

 

Keywords: Exchange Rate Volatility, Non-oil Export, Saffron, Panel Data, Fully Modified Ordinary 

Least Squares (FMOLS) Method. 
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