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  چکیده

ریزان اقتصادي کشور به گسـترش صـادرات   یدي که برنامهتأکبه اهمیت و نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادي کشور و نیز  توجهبا 
از میـان  . باشـد ی ضـروري مـی  محصـول  تـک ی، لزوم توجه بیشـتر بـه اقتصـاد    محصول تکغیرنفتی دارند و همچنین جهت رهایی از اقتصاد 

یی در بخش کشاورزي و ایجاد درآمـد ارزي  زا اشتغالمحصوالت صادراتی برخوردار از مزیت نسبی زعفران به دلیل موقعیت ویژه آن از لحاظ 
 و کشور اقتصاد در باارزش صادراتی محصول یک عنوان به زعفران اهمیت. شودبراي کشور یک محصول مهم در اقتصاد تلقی می توجه قابل

 در) زعفـران  صـادرکننده  و یدکننـده تول ینتـر  بـزرگ  عنوان به (ایران مقام حفظ براي .گرددمی آشکارتر به روز روز جهانی، اقتصاد همچنین

 مهمی گام تواند، میبر آن مؤثر عوامل و صادرات مشکالت و مسائل شناخت ،باارزش محصول این صادرات بیشتر توسعه و بازارهاي جهانی

باشـد، بـدین   مـی  1380-92بر تجارت زعفران ایران طی دوره زمانی  مؤثررو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل  ینازا. باشد راستا این در
کننده و نـرخ  ی پانل استفاده شد و نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهاي وارداقتصادسنجمنظور از مدل جاذبه و روش 

  .داري بر تجارت زعفران ایران داردتأثیر مثبت و معنی 54/0و  015/0، 55/1ب ترتیب با ضرایارز به
  

  .یرنفتی، مدل جاذبهغروش پانل، زعفران، صادرات : کلمات کلیدي
  

     12 مقدمه
ی و وابسـتگی  محصـول  تـک تجارت خارجی ایران با صادرات 

و از زمان ظهور نفت  شده استنفتی شناخته  شدید به درآمدهاي
امروز سهم صادرات این محصول از کل صـادرات بیشـتر از   تا به 

 ،)Barghandan, 2011(باشـد  صادرات سـایر محصـوالت مـی   
ـ که بر اساس گـزارش صـندوق    يطور به المللـی پـول میـزان     ینب

میلیـارد دالر   3/56بـر   بـالغ  1392صادرات نفتی ایران در سـال  
                                                                                                

 .رفسنجان ولیعصر، دانشگاه اقتصاد، گروه علمی هیات عضو - 1
  .مشهد فردوسی دانشگاه ي،کشاورز اقتصاد استاد گروه - 2
  Skoochakzadeh@gmail.com)                         :نویسنده مسئول -*(

 کشور وابستگی کاهش زمینه در اقدامات ینتر مهم از. بوده است

هـاي  زمینـه  ایجاد .است غیرنفتی صادرات افزایش نفت، به درآمد
 بهبود اقتصاد، مختلف هايبخش در اشتغال سطح افزایش و جدید

 از اسـتفاده  و هـا  آن کـردن  قابلیـت رقـابتی   و تولیـدات  کیفیـت 

 توجه ضرورت که هستند از عواملی تولید، بالاستفاده هاي یتظرف

نگـاهی بـه   . سـازند مـی  مهـم  را غیرنفتـی  صـادرات  توسـعه  بـه 
ر دهـد کـه د  ي توسعه اقتصادي بعد از انقالب نشان مـی ها برنامه

اي بـه   یـژه وبرنامه پنجم، توجه  مخصوصاً هاي توسعهتمام برنامه
یک بخش داراي مزیت نسـبی   عنوان بهتوسعه بخش کشاورزي، 

داراي  وهـوا  آبگیري از زمین و تنـوع  که از نظر وسعت و با بهره
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 Tajiani(ل باال در بازارهاي جهانی است؛ گردیـده اسـت   پتانسی

& Koopahi, 2005( بنابراین کارشناسان معتقدند که شـناخت  ؛
هاي مزیت نسـبی ایـن بخـش در جهـت حفـظ، تقویـت و       جنبه

هاي جهانی تر در بازاري آن و نیز حضور گستردهتوانمندگسترش 
قتصـاد بـه   نفتی و کاهش وابسـتگی ا ترویج صادرات غیر منظور به

  .ی بایستی مورد توجه قرار گیردنفت يدرآمدها
در میان محصـوالت کشـاورزي برخـوردار از مزیـت نسـبی،      
ــاه    ــه جایگ ــت ک ــوالت ارزشــمندي اس ــه محص ــران از جمل زعف

تـن   200بـیش از   در سطح جهان دارد و ایـران بـا   فرد منحصربه
درصد تولید  7/93درصد سطح زیر کشت و  90زعفران در حدود 

ین تـر  بـزرگ  عنـوان  بـه و  داده اسـت را به خود اختصاص  جهانی
کننده زعفران از نظر کیفیت و کمیت در سـطح جهـان مـی   تولید
از دیگر سو روند رو به رشد سهم صادرات زعفـران از کـل   . باشد

آوري آن در صادرات غیرنفتی و صادرات بخـش کشـاورزي و ارز  
اي روسـتائیان  طی دوره مورد مطالعه و ایجاد درآمد و اشـتغال بـر  

  .)Pasban, 2007(سازد  یمکشور توجه به آن را دو چندان 
 Khalighi Sikaroodi(فدایی  شوکت و سیکارودي خلیقی

& Fadaie, 2012(،  بـر  ارزي هـاي سیاسـت  و ارز نـرخ  تـأثیر 

 استفاده با و 1370-85 زمانی طی دوره را ایران خرماي صادرات

 آمـده  دسـت  بـه  نتـایج . قرار دادند بررسی مورد OLS1 روش از

 نـرخ  و خرما صادرات بین مثبتی که رابطه است این دهندهنشان

 & Ferto(فرتـو و فوگراسـی   . داشـته اسـت   وجـود  ارز واقعـی 

Fograsi, 2012(، هاي نرخ ارز به بررسی تأثیر تجارت از نوسان
هاي پانـل و مـدل   در کشورهاي اروپاي مرکزي با استفاده از داده

پرداختند نتایج حاکی از آن  1999-2008زمانی جاذبه براي دوره 
بـر تجـارت    توجـه  قابـل ینانی نرخ ارز اثر منفی و نا اطماست که 

  .دارد
نـا  ، با بررسی اثـر  )Kashi et al., 2012(کاشی و همکاران 

                                                                                                
1- Ordinary Least Squares 

ینانی نرخ ارز بر جریان دو طرفه محصوالت کشـاورزي بـین   اطم
زمـانی   بـراي دوره  OECDمتحـده آمریکـا و کشـورهاي     یاالتا

و با استفاده از مدل جاذبه نشان دادند که نوسانات  2010-1970
داري بـر جریـان کـل    نرخ ارز و نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنی

تجارت دارد و تأثیر نوسانات نرخ ارز بیشتر بر بخش کشـاورزي و  
 يا مطالعه در. نرخ ارز واقعی بیشتر بر بخش غیر کشاورزي است

، ارتبـاط  )Mortazavi et al., 2011(اران همک و مرتضوي دیگر
 مهـم  و متغیرهـاي  خرمـا  صـادرات  بـین  بلندمـدت  و مدتکوتاه

 به نیل براي .اندداده قرار بررسی مورد را ارز نرخ یژهو به اقتصادي،

رگرسـیون خـود    الگـوي  از اسـتفاده  بـا  این تحقیق در هدف، این
 ارتبـاط  وجـود  ،ARDL موسـوم بـه   گسـترده توضیح بـا وقفـه   

 بـر  ارز نـرخ  دار متغیرمعنی و مثبت تأثیر و متغیرها بین بلندمدت

 & Sandu(سـاندو و جیبـا    .شـد  اثبـات  خرمـا  صـادرات  ارزش

Ghiba, 2011( ،  در مطالعه خود به بررسی رابطه بین نـرخ ارز و
-2011ي ماهانـه  هـا  دادهصادرات در کشور رومانی با استفاده از 

داري نرخ ي اثر منفی و معنی هدهند نشانپرداختندکه نتایج  2003
  .باشدارز بر حجم صادرات این کشور می

ــک زاده و کو  ــکوچـ  & Koochakzadeh( ک زادهچـ

Koochakzadeh, 2013(،       در مقاله خـود بـه بررسـی تـأثیر نـا
اطمینانی نرخ ارز بر حجـم زعفـران صـادراتی ایـران پرداختنـد و      

داري بـر حجـم    یعنو مینانی نرخ ارز اثر منفی نا اطمنشان داد که 
است، همچنـین  و بلندمدت داشته مدتدر کوتاهصادراتی زعفران 
و تولید داخلی زعفران اثرات مثبـت و   واردکنندهدرآمد کشورهاي 

داري بر صادرات زعفران دارد؛ اما قیمت صـادراتی زعفـران   معنی
صـادقی و همکـاران   . تأثیر منفی بر حجم صادراتی زعفـران دارد 

(Sadeghi et al., 2012)     در مطالعه خـود بـه بررسـی تعیـین ،
مزیت نسبی صادراتی و ساختار بـازار صـادرات و واردات جهـانی    
ــین    ــه نشــان داد کــه از ب ــن مطالع ــایج ای ــد؛ نت ــران پرداختن زعف
کشورهاي صادرکننده زعفران تنهـا کشـورهاي ایـران، اسـپانیا و     
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وه عـال به. باشندیونان داراي مزیت نسبی در صادرات زعفران می
گـر اخـتالف فـراوان    نتایج حاصل از شاخص مزیت نسـبی بیـان  

مزیت نسبی کشور ایران نسبت به سـایر کشـورهاي صـادرکننده    
 .باشد، اما این مزیت نسبی در حال کاهش بوده اسـت زعفران می

در مقالـه   )Karbasi & Ahmadi, 2012( يو احمـد ی کرباسـ 
تی کشـمش  یمت صـادرا و قحجم  و نوساناتخود به بررسی آثار 

هـاي سـري   بـا اسـتفاده از داده   و ARDLایران به کمک روش 
، پرداختنـد؛ نتـایج بـه دسـت     1346-1387زمانی مربوط به دوره 

هـاي  مـدت میـان متغیـر   دهنده عدم وجود رابطه بلنـد آمده نشان
در باشـد و  حجم صادرات و قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز مـی 

واقعـی ارز و قیمـت   حجم صادرات کشـمش بـا نـرخ     مدت کوتاه
دار داشته و از طرفی حجم صـادرات  صادراتی رابطه مثبت و معنی

انـد؛  دار داشـته و میزان تولید داخلی انگور رابطه منفی ولی معنـی 
نـرخ ارز در مقایسـه بـا سـایر      کـه  دهند یمهمچنین نتایج نشان 

مـدت  نظر بر قیمت صـادراتی کشـمش در کوتـاه   هاي موردمتغیر
 Rezapoor) رضا پور و مرتضـوي  . داشته استرا  ترین تأثیرکم

& Morrtazavi, 2011) شدن بر عرضه و  یجهان، به بررسی اثر
پرداختنـد و   1361-84تقاضاي صادرات زعفران طی دوره زمانی 

نتایج حاکی از با کشش بودن توابع عرضـه و تقاضـاي صـادرات    
همچنین متغیـر شـاخص   . زعفران نسبت به قیمت صادراتی است

شدن در این توابع مثبت و معنادار بـوده کـه بیـانگر تـأثیر      یهانج
موانـع تجـاري بـر     و رفـع مثبت افزایش رابطه مبادله با کشـورها  

  .عرضه و تقاضاي صادرات زعفران ایران است
، بـه بررسـی   (Kerami & Zibaee, 2011)کرمی و زیبایی 

یري نرخ ارز بر صـادرات محصـوالت کشـاورزي در    نوسان پذاثر 
پرداختند که نتایج  ARDLروش ورهاي مختلف با استفاده از کش

نشــان داد نوســان پــذیري نــرخ ارز بــر صــادرات در کشــورهاي 
در ، )Pasban, 2007(پاسـبان  . مختلـف تـأثیرات متفـاوتی دارد   

 این به زعفران صادرات بر مؤثر عوامل بررسیعنوان  بهخود  مقاله

 زعفران صادرات بر یقعارز وا نرخ و زعفران تولید که رسید نتیجه

 داشـته  منفـی  اثـر  جنگ، و زعفران صادراتی قیمت و مثبت تأثیر

 درآمـد  که دهدمی نشان آماري هاي یبررس یگرد سوي از .است

 و بـوده  ناپایدار بررسی مورد دوره طی زعفران صادرات از حاصل
 عرضـه  نـه  اسـت  صـادرات  تقاضـاي  به مربوط دلیل ناپایداري،

 ،)Daneshvar et al., 2005(مکـاران  ه و دانشـور . صـادرات 
 بررسـی  مـورد  را زعفـران  صـادرات  بـر  آن اثرات و شدن یجهان

 تقاضـاي  و عرضـه  توابـع  برآورد از پس مطالعه این در .قراردادند

 اقتصـاد،  شدن یجهان یرمس در حرکت با گردید، مشخص زعفران

 و شدن یجهان و یابدمی افزایش زعفران عرضه نتیجه در و تولید
 سـرانه  مصـرف  روي بر تواندنمی این محصول صادرات زایشاف

 از حاصـل  نتـایج  اسـاس  بـر  همچنین .باشد داشته چندانی تأثیر

 کشـاورزي  بخش گراییهم افزایش زعفران، صادرات برآورد تابع

. داد افـزایش خواهـد   را زعفـران  صـادرات  مقدار جهان، اقتصاد با
 زعفران صادرات و اتقاض عرضه، توابع از حاصل نتایج یطورکل به

 و اقتصـاد  شـدن  یجهـان  در مسـیر  حرکـت  بـا  که دهدمی نشان
 زعفـران  محصـول  کشـاورزي،  بخـش  المللی ینب ارتباط افزایش

  .نمایدمی حرکت شدن تجاري يسو به بیشتر هرچه
، در (Biriya & Jabalameli, 2006)عـاملی   و جبلریا بی

ه، زعفـران و  بـر صـادرات پسـت    مؤثرمقاله خود به بررسی عوامل 
نفتی ایـران طـی دوره زمـانی    خرما در سبد کاالهاي صادرات غیر

هـاي قیمتـی بـر    داد سیاستپرداختند؛ نتایج نشان  1383-1362
نفتی ایران تأثیر مثبت نداشـته و  هاي حاصل از صادرات غیردرآمد

هایی برگزید که موجـب تشـویق و افـزایش تولیـد و     باید سیاست
  .ي شودعرضه کاالهاي کشاورز

با توجه به مطالب ارائـه شـده در خصـوص جایگـاه و نقـش      
زعفران در صادرات غیرنفتی کشور، مقاله حاضر درصدد اسـت در  

هاي ترکیبی پانـل بـه   قالب مدل جاذبه و با استفاده از روش داده
  .بر تجارت زعفران ایران بپردازد مؤثربررسی عوامل 
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  ها روشمواد و 
تفسـیر و توضـیح جریـان تجـارت      دریکی از ابزارهاي موفق 

ــه   ــان ک ــین کشــورهاي جه ــهب اي از طــرف گســترده صــورت ب
مـدل جاذبـه از   . شده مدل جاذبه اسـت  کار گرفتهاقتصاددانان به 

ی است کـه در توضـیح جریانـات تجـاري     مناسب یاربسهاي مدل
اهمیت زیادي داشته و بیان مناسبی از پتانسـیل تجـاري    دوجانبه

همزمان از دیـدگاه   طور بهع زمانی خاص و دو جانبه، در یک مقط
. گـذارد کننـده را بـه نمـایش مـی    کننـده و وارد کشورهاي صـادر 

ها و تعداد متغیرهاي مناسب از جمله مزیـت یر بودن دادهپذ کنترل
ایـن مـدل جریـان تجـارت از     . هاي مربوط به مدل جاذبه اسـت 

یله انــدازه اقتصــادي کشــورهاي وســ بــهرا  jبــه کشــور  iکشــور 
 ,.Shakibaee et al)(دهـد  کننده توضیح مـی ادرکننده و واردص

2012.  
 مقـدار  عمومـاً  جاذبـه  هـاي مـدل  اصلی دهنده یلتشک اجزاء

 هـاي و خصوصیت فاصله جمعیت، داخلی، ناخالص تولید تجارت،

بنابراین در مطالعه حاضـر، مـدل   ؛ باشدمی کشور دو بین مشترك
 عنـوان  بـه فین تجـاري  جاذبه صادرات تابعی از ظرفیت تولید طـر 

، نـرخ ارز، جمعیـت کشـورهاي    هـا  آنشاخصی از اندازه اقتصادي 
واردکننده، فاصله جغرافیایی بر حسب کیلـومتر و شـاخص تشـابه    
ساختار اقتصادي کشورهاي طرف تجـارت در نظـر گرفتـه شـده     

شده براي صادرات زعفران ایران به شکل زیـر   یحتصرمدل . است
  .یتمی استخطی لگار صورت بهاست که 

)1(  
SLDISLPOPLXRLGDPLGDPLEX ijjitjtitij 6543210  

  
تولیــد ناخــالص GDPj زعفــران،  صــادرات EXij در آنکـه  

ارزش افزوده بخـش   GDPiزعفران،  واردکنندهداخلی کشورهاي 
 سـرانه،  چـه  و مطلـق  صـورت  بـه  چه متغیر این کشاورزي ایران،

 بنیـه  و اقتصـادي  انـدازه  کشـور،  اقتصادي ظرفیت ي کننده یانب

 بـا  رودمـی  انتظـار  .اسـت  اقتصـادي  فعالیت حوزه اقتصادي یک

 بیشـتر  تولید محصوالت و جذب براي کشور توانایی آن، افزایش

 بـراي  تقاضـا  و عرضـه  آن افـزایش  بـا  یگـر، د عبـارت  بـه . شـود 

 .یافـت  خواهد افزایش کشور دو میان هاي خارجی گذاري یهسرما
 مستقیم ريگذا یهسرماجریانات  بر مثبت اثر یادشده متغیر بنابراین

جمعیـت کشـورهاي    POPj. گذاشـت  خواهـد  دوطرفـه  خـارجی 
 و بــازار انــدازه کشــور روي باشــد؛ جمعیــتمــی واردکننــده

 آن عالمـت  پـس  اسـت،  مـؤثر  مقیاس از ناشی هاي ییجو صرفه

 جـذب  قـدرت  بیـانگر  جمعیت متغیر طرف، از یک .است نامعین

 بـد یا افـزایش  جمعیت کشـورها  هرچه باشد؛می داخلی بازارهاي

 خـارج  از را بیشـتري  سـرمایه  جـذب  قدرت تواندمی داخلی بازار

 تولیـد  بـه  منجـر  توانـد می باالتر جمعیت همچنین .داشته باشند

 بـه  کمتري قیمت مقیاس، با به بازده وجود دلیلبه و شده بیشتر

 جهـت (بیشـتري   سـرمایه  بنابراین .شود عرضه جهانی بازارهاي

 مـورد  جمعیت ضریب بودن مثبت(شود می داخل جذب به )تولید

 کشـور  منفـی جمعیـت   ضـریب  دیگـر،  طـرف  از ).اسـت  انتظـار 

 از ناشی هاي ییجو صرفه منفی گشتن اثر غالب گربیان واردکننده

 افـزایش  بـا  واقـع  در. باشـد مـی  بـازار  مثبت اندازه اثر بر مقیاس

 جـایگزینی واردات  و خودکفـایی  سیاسـت  کشـورها،  در جمعیت

 جذب کاهش آن، تبع به تجاري بادالتم حجم کاهش و اجراشده

 مثبـت  اثر بر غلبه باعث که گیردمی خارجی صورت هايسرمایه

 انتظـار  جمعیـت مـورد   ضریب بودن منفی (شودمی بازاري اندازه

فاصـله جغرافیـایی دو کشـور بـر حسـب کیلــومتر       DISij). اسـت 
بین ي مبادالتهزینه کشور، دو ي فاصله معمول طور به. باشد یم

 فاصـله  کـه  شرکایی. دهدمی افزایش را خدمات و کاالها للیالم

 خـدمات  و کاالهـا  مبادله براي طبیعتاً همدیگر دارند، از زیادتري

 جریـان  منفـی روي  یرتأث که بپردازند باید را زیادتري هزینه خود،

یکـی دیگـر از متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر      . دارد کشـور  دو تجاري
گیـرد   یمـ ه مورد بررسـی قـرار   صادرات زعفران که در این مطالع

که با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد و  باشد یم) XRi(نرخ ارز 
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ي روزانه آن و تبعات خاصـی کـه در   ها نوسانشرایط اقتصادي و 
گذارد مطالعه این متغیر بـر صـادرات زعفـران     یماقتصاد بر جاي 

  .یابداهمیت می
تـوان   یمر است مدل جاذبه از انعطاف کافی برخوردا ازآنجاکه

جملـه   آن از. توان به مدل اضافه کردمتغیرهاي دیگري را نیز می
ـ ) S(شاخص تشابه سـاختاري   در ایـن مطالعـه جهـت    . باشـد  یم

لینـدر   بررسی تشابه یا تفاوت ساختاري بین کشـورها از شـاخص  
 تفـاوت  توضیح براي جایگزینی عنوان به متغیر لیندر .استفاده شد

 سـنّتی  هاي یهنظر برخالف .شودمی تفادهاس اقتصادي ساختار در

 تولید عوامل وفور یا نسبی یا مطلق مزیت از ناشی را تجارت که

 در تقاضـا  شـباهت  که کرد مطرح را نظریه این دانستند، لیندرمی

 ایـن  .است ها آن تجارت بین جریان افتادن راه به عامل کشورها،

 طـرف  از و اتقاضـ  الگوي تشابه ي دهنده نشان طرف یکاز متغیر،

 تشـابه  عامـل  خصـوص  در .است درآمدي گراییبیانگر هم دیگر

 کشـورهاي  نظریـه لینـدر،   طبق که کرد اشاره باید تقاضا الگوي

 یکـدیگر  بـا  تجارت به یرمشابه،غ کشورهاي با مقایسه در مشابه

 مشابهت دادن نشان براي متغیر ترینساده .بیشتري دارند تمایل

 .باشدمی )GDP(درآمد سرانه  ورها،کش از جفت هر بین اقتصادي
مـی  محاسبه زیر صورت به براین اساس شاخص تشابه ساختاري 

  :شود
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معادله  تشابه ساختاري در متغیر ضریب که است این بر انتظار
 دو درآمـدي  سـاختارهاي  هرچـه  کـه  معنا بدین .باشد منفی )2(

 هـا  سـرانه  درآمد میان موجود شکاف یعنی باشند، تربهمشا اقتصاد
 رابطـه  این و یابدمی گسترش دوجانبه تجاري جریان باشد، کمتر

 را تجـاري  جریـان  گسـترش  و شکاف درآمدي کاهش معکوس،

  .)Nikbakht, 2009(دهد می نتیجه
زعفران ایران کـه در طـی دوره    واردکنندهکشورهاي منتخب 

درصد صادرات زعفران ایران را بـه خـود    90مورد مطالعه بالغ بر 

امـارات متحـده عربـی، اسـپانیا،     : از انـد  عبـارت  اند دادهاختصاص 
در  ؛ کـه ، چین، ایتالیا، هند و تـایوان کنگ هنگعربستان سعودي، 

درصـد بیشـترین سـهم     50این میان امـارات متحـده عربـی بـا     
دادهـاي مـورد   . صادرات زعفران را به خود اختصـاص داده اسـت  

از بانک جهانی،  1380-1392استفاده در این پژوهش براي دوره 
 )فـائو ( ملـل متحـد  کشاورزي خواروبار  و سازمانترازنامه انرژي 

  .شده استاستخراج 
) پانـل (هـاي ترکیبـی   از روش داده) 1(جهت بررسی رابطـه  

هـا  هاي ترکیبـی بـه یـک مجموعـه از داده    داده. شوداستفاده می
اساس آن تعداد زیادي از متغیرهـاي مقطعـی   شود که بر گفته می

)n(  شـود در طـول یـک    تصادفی انتخاب مـی  صورت بهکه اغلب
داده  nTاین . گیرندمورد بررسی قرار می Tدوره زمانی مشخص 

هاي مقطعی سـري زمـانی مـی   هاي ترکیبی یا دادهآماري را داده
با کمک این روش تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افـزایش  . گویند

شـود   یابد، بدین ترتیب مشکل کمبود اطالعـات برطـرف مـی   می
)Farzinvash & Biria, 2011 (هاي ترکیبـی  براي برآورد داده

اگـر تعـداد    کـه  يطـور  بـه شـود  اسـتفاده مـی   1از روش پنل دیتـا 
واحــدهاي مقطعــی بیشــتر از ســري زمــانی باشــد از روش پنــل 

)panel (از تعـداد   مـوردنظر شود و اگر سـري زمـانی   استفاده می
ــد از روش    ــین بای ــراي تخم ــی بیشــتر باشــد ب واحــدهاي مقطع

تـوان از سـه   جهت بـرآورد مـدل مـی   . استفاده شود) 2pool(پول
اسـتفاده   5تصـادفی  و اثـرات  4، اثرات ثابـت 3روش اثرات مشترك

براي انتخاب دو روش اثرهاي مشـترك و اثرهـاي ثابـت از    . کرد
د شـود مـدل اثرهـاي    شود، اگر این فرضیه رمی استفادهF آزمون

. شـود ثابت و اگر پذیرفته شود مدل اثرهاي مشترك پذیرفته مـی 
تمام مقاطع  مبدأعرض از : فرض صفر این آزمون عبارت است از

  ).روش اثرهاي مشترك(ثابت است 
                                                                                                
1- Panel data 
2-Pooling data 
3- Common effects 
4- Fixed effect 
5- Random effects 
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گیـرد  این فرضیه مـورد آزمـون قـرار مـی     F,با توجه به آماره
)Farzinvash & Biria, 2011:(  

)3(                 
 Tتعداد متغیرهـاي توضـیحی و    Kمقاطع،  تعداد nآن  درکه 

کـه   یـن ابـراي انتخـاب   . باشـد تعداد مشاهدات در طول زمان می
یک از دو روش تخمین اثرات تصادفی و اثرات ثابت مناسب  کدام
دهنـد، از آزمـون   باشند و نتایج بهتر و سازگارتري را ارائه مـی می

کننـده عـدم   فرضیه صفر بیانکه در آن  شوداستفاده می 1هاسمن
و متغیرهـاي   مبـدأ همبستگی بین اجزا اخالل عرض از وجود خود

. کننـده وجـود ارتبـاط اسـت    توضیحی است و فرضیه مقابل بیان
 & Farzinvash(باشـد  زیر قابل ارائه می صورت بهآماره آزمون 

Biria, 2011.(  
  

)4(        21covcov   
refereferefeH

  

ترتیب بردار ضرایب در روش اثرات به reو feکه در آن 

ترتیب ماتریس کواریـانس  به recovوfecovثابت و تصادفی و 
بنـابراین در  ؛ باشـند ضرایب در روش اثرات ثابت و تصـادفی مـی  

ر صورت پذیرفته شدن فرضـیه صـفر روش اثـرات تصـادفی و د    
  .صورت رد فرضیه صفر روش اثرات ثابت کارا خواهد بود

  
  نتایج و بحث

  هامتغیر یهم انباشتگ هاي ایستایی وآزمون
ها بـراي بـرآورد   آزمون ینتر هاي ایستایی از جمله مهمآزمون

-براي جلوگیري از به. یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد است

ایسـتایی اسـتفاده    هـاي آمدن رگرسیون ساختگی، از آزمون وجود
هـاي متفـاوتی   هاي پانلی، آزمـون در تعیین ایستایی داده. شودمی

                                                                                                
1- Huasman test 

وجـود   4ایـم پسـران و شـین   ، 3، فیشـر 2لینهاي لوینمانند آزمون
در مطالعه حاضر بـراي بررسـی آزمـون ایسـتایی از آزمـون      . دارد

طـور کـه    همـان . استفاده شده اسـت  فیشر. لوین لین، ایم پسران
دهد کلیه متغیرها در سطح مانـا نیسـتند   نشان می 1نتایج جدول 

  .اندتفاضل گیري مانا شده بار یکاما با 
شـد   ییـد با توجه به اینکه بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد تأ

هستند در گام بعدي به آزمـون   1که متغیرها هم انباشته از درجه 
یـن  در ا. پـردازیم مدت در بین متغیرها میوجود روابط تعادلی بلند

آزمون براي بررسی آزمون فرض صفر داللت بر عدم وجـود هـم   
در ایـن مطالعـه   . میان متغیرهاي موجـود در مـدل دارد   یانباشتگ

مدت بـین متغیرهـا   جهت بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بلند
در آزمـون کـائو،    tمقدار آمـاره  . از آزمون کائو استفاده شده است

دسـت  بـه  )00/0( با برابر تمالدر سطح اح و )-254686/4(برابر 
و بنـابراین یـک    کنـد مـی  تأیید رای هم جمع وجود که است آمده

مستقل  یرهايو متغ صادرات زعفرانرابطه تعادلی بلندمدت میان 
  .اردوجود د

در مرحله بعد جهت بررسی نرمـال بـودن متغیرهـا از آزمـون     
دن فرض صفر این آزمون نرمال بـو . شودبارا استفاده می -جارکو

کلیـه متغیرهـا نرمـال     2متغیرها است که بر اساس نتایج جـدول  
 .باشندمی

هـاي پانـل   بر تجارت زعفران، داده مؤثربراي بررسی عوامل 
ایـن مـدل بـراي    . قرار گرفـت در قالب مدل جاذبه مورد استفاده 

بـرآورد شـده اسـت کـه شـامل ارزش       1380-1392دوره زمانی 
ولیـد ناخـالص داخلـی    صادرات محصـوالت کشـاورزي ایـران، ت   

کننـده زعفـران ایـران، نـرخ ارز واقعـی، جمعیـت       کشورهاي وارد
کشورهاي واردکننده، فاصله جغرافیایی و شاخص تشابه یا تفاوت 

یـد  از تولدر ایـن مطالعـه   . باشـد  یمـ ساختار اقتصـادي کشـورها   

                                                                                                
2- Levin, Lin & Chu 
3- Fisher 
4- Im, Pesaran & Shin 
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  . استشـده  زعفـران ایـران اسـتفاده     واردکنندهکشور  8ناخالص داخلی 
  

  رسی مانایی متغیرهابر - 1جدول 
Table 1- Stationary test results  

  سطح احتمال
Probability  

  لوین لین و چو
Levin 

Lin & chu test 
  

  سطح احتمال
Probability  

  ایم پسران و شین
Im.Pesaran  

Shin test &  
  سطح احتمال
Probability  

  فیشر
pp-Fisher test  

  آزمون
Test  

  تغیرم                            
Variable   

  صادرات         

0.99 -1.25 0.008 -0.54 0.25 0.74 L (EXij)1 
0.01  -1.33  0.006  -1.86  0.006  6.51  DL(EXij)  
 ام iتولید ناخالص داخلی در کشور             

0.99 2.48 0.98 2.89 0.98 0.08 L (GDPi)2 
0.00  -3.85  0.00  -3.97  0.00  1.25  DL (GDPi)  
  ام iدر کشور نرخ ارز             

0.99 6.38 0.98 1.65 0.91 0.56 L (XRi)3 
0.00  8.25 -  0.00  -4.58 0.00  -5.6  DL (XRi)  
  ام j کشور جمعیت           

0.15 -0.18 0.56 -1.35 0.14 2.15 L (POPj)4 
0.03  -5.28  0.23 -3.5  0.02  2.5  DL (POPj)  
 مسافت            

0.24 0.65 0.87 0.75 0.87 0.25 L(DISij)5 
0.00  -3.54 0.00  -2.67  0.05  8.58  DL(DISij)  
 شاخص تشابه ساختاري      

0.91  0.62  0.65  0.67  0.48  0.65  S 
0.03  -1.85  0.03  -1.85 0.05  6.57  D (S)  

1-Export, 2- Gross domestic produc, 3-Exchange Rate 4- Population, 5- Distance and 6- Structural similarity index. 
 

  نرمال بودن متغیرها آزموننتایج  - 2جدول 
Table 2- Normality test results  

  سطح احتمال
Probability  

  بارا-آزمون جارکو
Jarque-Bara test 

  متغیر
Variable  

 ام i کشور صادرات 2.4218  0.24

  LEXi
1  

  ام i کشور تولید ناخالص داخلی  1.3657 0.50

  LGDPi
2  

 ام j کشور اخالص داخلیتولید ن 1.6715 0.43

  LGDPj3 
 ام i کشور نرخ ارز 1.7258 0.42

  LXRi4 
 ام j کشور جمعیت 1.3657 0.50

  LPOPj5 
 مسافت 2.5643 0.27

  LDISij6 
 شاخص تشابه ساختاري 1.4821 0.47

   LS7 
1-Export, 2- Gross domestic produc, 3- Gross domestic produc, 4- Exchange Rate, 5- Population, 6- Distance and 7- Structural 

similarity index. 
  

هاي پانـل از مـدل اثـرات    براي برآورد الگو با استفاده از داده
. شـود ي ترکیب شـده اسـتفاده مـی   ها دادهثابت، اثر تصادفی و یا 

ذکر شد، بـراي انتخـاب    ها و روشکه در قسمت مواد  گونه همان
 Fهاي تشخیصی هاي مذکور از آزمونروش روش مناسب از بین
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بـا   برابـر  F مقدار محاسبه شده آمـاره . شودو هاسمن استفاده می
 باشـد، مـی  تر بزرگباشد که از مقدار بحرانی جدول  یم 07/168

بنابراین فرض صفر مبنی بر این که تمام مقاطع داراي عـرض از  
شـود  مـی  باشند رد شده و مدل اثر ثابت پذیرفتهمشترك می مبدأ

 هـا  دادهیـه و تحلیـل   تجزروش پانـل بـه    ازتوان با استفاده  یمو 
حال بایـد   Fبا توجه به پذیرش مدل اثر ثابت در آزمون  .پرداخت

براي انتخاب مدل مناسـب از بـین مـدل اثـر ثابـت و مـدل اثـر        
هـا در  نتایج ایـن آزمـون  . از آزمون هاسمن استفاده شود تصادفی
  .ارائه شده است 3جدول 

تعداد مقاطع از تعداد مشاهدات در طول زمان کمتـر   زآنجاکها
تـوان از روش  آزمون هاسمن براي برآورد نمی بر اساسباشد، می

، بنـابراین بـر اسـاس نتـایج آزمـون      استفاده کرداثرهاي تصادفی 
هاسمن فرض صفر استفاده از مدل اثر تصادفی رد شده و فرضیه 

ثابت مورد پذیرش قرار مـی  مقابل مبنی بر استفاده از مدل اثرات
بـر   لیوتحل هیتجزلذا مدل اصلی مدل اثرات ثابت است که . گیرد

نتایج این مدل در جـدول  . گیردنتایج این مدل صورت می اساس
 .ارائه شده است 4

-لذا، نتـایج بـه  . دار هستند نتایج، کلیه متغیرها معنی اساسبر 

تبـر  دست آمده مبـین آن اسـت کـه رگرسـیون بـرازش شـده مع      
ضرایب و کلیـت   تک تک Fو  t هاي آزمون باشد؛ چراکه آماره می

در درصد از تغییـرات تجـارت زعفـران     96رگرسیون انجام شده، 
 .دهد مورد مطالعه را توضیح می دوره

 
 نتایج آزمون تشخیصی - 3جدول 

Table 3- Diagnostic tests results  
  داري یمعنسطح 

Significant 
level  

 مقدار آماره
Measure 
Statistic 

  آماره
Statistic  

  آزمون
Test 

0.000  168.07  F   آزمونF  
Chow test  

0.000  87.64 X2  
  آزمون هاسمن
Huasman 

test  
  R2=0.98    F=548.325 

 
دهـد کـه ارزش افـزوده بخـش     دست آمده نشان مینتایج به

داري بـر  تـأثیر مثبـت و معنـی    55/1کشاورزي ایران بـا ضـریب   
ایی که با افـزایش ظرفیـت تولیـدي    دارند به گونهتجارت زعفران 

کشور در این بخش، عرضه محصوالت کشـاورزي افـزایش مـی   
  . شوداین محصول می یابد که منجر به افزایش صادرات

  
  نتایج برآورد مدل - 4جدول 

Table 4- Estimation results  
  سطح احتمال
Probability 

  tمقدار آماره 
Measure Statistic 

  ضریب
Coefficient  

  متغیر
Variable  

  ام i تولید ناخالص داخلی کشور 1.15 1.91 0.052
   LGDPi1 

 ام j تولید ناخالص داخلی کشور 1.55 2.47 0.007
   LGDPj 

 ام i نرخ ارز کشور 0.54 3.45 0.003
   LXRi 

  ام j جمعیت کشور 0.015 1.24 0.218
   LPOPj 

 مسافت 0.03- 2.43- 0.006-
   LDISij 

 شاخص تشابه ساختاري 3.14- 2.93- 0.006-
   LS 
  95.02 R   96.02 R  

1- Gross domestic produc, 2- Gross domestic produc, 3- Exchange Rate, 4- Population, 5- Distance and 6- Structural similarity index. 
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داري بـر  تأثیر مثبت و معنی 54/0ا ضریب نرخ ارز ب همچنین

باشـد و  صادرات زعفران دارد که این مطابق بـا تئـوري نیـز مـی    
 ,Tajiani(و تاجیـانی  ) Pasban, 2007(نتایج مطالعات پاسبان 

کنـد؛ عـالوه بـر ایـن در     نیز از ایـن نتـایج حمایـت مـی    ) 2005
ــه  Karbasi and(ي کــه توســط کرباســی و احمــدي  ا مطالع

Ahmadi, 2012(      انجام شد نشان داده شـد کـه نـرخ ارز تـأثیر
سایر نتایج . مثبتی در افزایش صادرات محصوالت کشاورزي دارد

که تولیـد ناخـالص داخلـی کشـورهاي وارد     دهد یمنشان  برآورد
. داري بر تجارت زعفـران دارنـد  کننده زعفران تأثیر مثبت و معنی

 واردکننـده ي بر این اساس ضریب تولید ناخالص داخلی کشـورها 
امـر نشـان    مثبتی بر صادرات دارد؛ که ایـن  ریتأث 15/1با ضریب 

افزایش تولید ناخالص داخلـی ایـن کشـورها موجـب      که دهد یم
افزایش تولید و درآمد شده و تقاضا براي واردات را افـزایش مـی  

 Tajiani(دهد که این نتایج با نتایج مطالعه تاجیـانی و کوپـاهی   

and Koopahi, 2005 (کندو دانشور مطابقت می. 

ــت    ــر جمعی ــرآورد شــده متغی ــایج ب ــر اســاس نت ــین ب همچن
تــأثیر مثبتــی بــر  015/0کشــورهاي واردکننــده نیــز بــا ضــریب 

دهـد کـه بـا افـزایش     صادرات زعفران دارد که این امر نشان می
جمعیت کشورهاي واردکننده تقاضا براي ایـن محصـول افـزایش    

 تحقیـق،  ایـن  در. گـردد ت مـی یافته که منجر به افزایش صادرا

 هايهزینه براي جایگزینی عنوان به کشورها بین فیزیکی مسافت

 يهـا  نـه یهز ازآنجاکـه  .اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در ونقـل  حمل
در برآورد انجام  دارد منفی تأثیر کشورها بین تجارت بر ونقل حمل

تـأثیر منفـی بـر     -03/0شده متغیر فاصله جغرافیایی بـا ضـریب   
باشد و در تمامی مطالعـاتی  رد که مطابق با تئوري میصادرات دا

که بر اساس مدل جاذبه انجام شده است فاصله جغرافیایی تـأثیر  
همچنین شاخص تفاوت ساختاري بـا  . منفی بر مقدار تجارت دارد

دهد که افزایش تفـاوت سـاختاري بـین     نشان می -14/3 بیضر
  .خواهد شدکشورها موجب کاهش تجارت 

 
   گیرينتیجه

وابستگی اقتصاد ایـران بـه درآمـد نفـت یکـی از مشـکالت       
هاي توسعه کشور براي رهـایی  اساسی است که همواره در برنامه

ها و راهکارهاي مختلفی در نظر گرفته شـده اسـت   از آن سیاست
. شـود که توسعه صادرات غیرنفتی یکی از این موارد محسوب می

مهـم صـادراتی    عنـوان یکـی از اقـالم    در این میان زعفـران بـه  
غیرنفتی کشور تحت تأثیر عوامل گوناگونی در طـی زمـان بـوده    

در این مطالعه در قالب مدل جاذبه به بررسی عوامـل مـؤثر   . است
پرداخته شـد   1380-92بر تجارت زعفران ایران طی دوره زمانی 

تجـاري   شـرکاي  داخلـی  ناخـالص  و نتایج نشـان داد کـه تولیـد   
 در 0/ 54 و 15/1بـا ضـرایب    ترتیـب و نرخ ارز به ایران زعفران

 داشـته  ايکننـده تعیـین  نقش این محصول صادرات حجم تعیین

 اقتصـادي  انـدازه  بـه  نسبت تجارت زعفران ایران بنابراین؛ است

یافتن بازارهاي جدید  رو نیازااست  حساس بسیار شرکاي تجاري
توانـد عرضـه صـادرات    نسبی در نـرخ ارز مـی  /صادراتی و ثبات 

کرده و به حفظ موقعیت برتر ایـران در   تر مطمئنیران را زعفران ا
 جغرافیـایی  فاصـله  چه هر همچنین. بازارهاي جهانی کمک کند

 کـاهش  ها آن تجاري بین روابط حجم یابد افزایش کشور دو بین

یابد، ظرفیت تولید داخلـی و جمعیـت کشـورهاي دارد کننـده     می
  .ان داردداري بر تجارت زعفران ایرتأثیر مثبت و معنی

  :پیشنهادات زیر را ارائه داد توان یمبر اساس نتایج زیر  
با توجه به تأثیر مثبت تولید داخلـی زعفـران و نـرخ ارز بـر     -

هـاي افـزایش تولیـد نقـش     صادرات این محصول اعمال سیاست
از سوي دیگر اطالعـات  . ي بر افزایش صادرات زعفران داردمؤثر

ي در مـؤثر نرخ ارز واقعی نقـش  شفاف درباره روند آینده تغییرات 
افزایش صـادرات زعفـران و حفـظ موقعیـت ایـران در بازارهـاي       

  .جهانی دارد
توسـعه مـی   در حالبا توجه به اینکه بسیاري از کشورهاي -
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توانند بازار مناسبی جهت فروش و عرضه صادرات زعفران ایـران  
 باشند، صادرکنندگان بایستی با رعایت اصول بازاریابی و شـناخت 

  .کاي از بازارهاي جهانی محصول خود را صادر کنند
اینکه فاصله جغرافیایی کشورها تـأثیر منفـی بـر     بهبا توجه -

جهت جبران ایـن   ونقل حملي ها رساختیزصادرات دارد، تقویت 
دسـت آوردن بازارهـاي هـدف در فراسـوي مرزهـا      اثر منفی و به

 .مورد توجه قرار گیرد
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Abstract: 

Considering the role of the foreign commerce in economic development of the country and the 

emphasis of economy planners to develop non-oil exports, and also to get released from the single-

product economy, it is necessary to pay more attention to one product economy. Among the export 

products with substantial privilege, saffron is considered as an important product in the economy. This 

is because of its special position in the occupation of farmers in the agriculture sector and having a 

considerable exchange income for the country. The importance of saffron as a valuable export product 

in the country’s economy and also in world economy becomes more obvious now. To keep Iran’s 

position as the greatest producer and exporter of saffron in world markets and increase the export of 

this valuable product, a study of the problems of export and its effective factors could be an important 

step in this case. Therefore, this research studied the effective factors on saffron commerce in Iran 

during the period of 2001-2013. In this study, the gravity model and the method of economy 

measuring panel is used. The result showed that the gross internal production and the population of 

importing countries and exchange rate with coefficients: 1.55, 0.015, and 0.54 have positive and 

considerable effect on Iranian saffron. 
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