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چکیده
بد توجه به ر دبت روزافزون قر بدزارهدی جهدنی ،نیدز به شندخت جدمع بدزارهدی هدف جهت اتخدر برندمههدی بدزاریدبی اهمیت چشمگیری
قارق .یکی از مولفههدی اثرگذار قر انتخدب استراتژیهدی بدزاریدبی قر سح بینالماای بررسی سدختدر بدزار کشورهدی وارقکننده است .لذا این
محدلعه قو هدف اصای تعیین سدختدر بدزار کشورهدی مهم وارقکننده زعفران و سپس بر رسی اثر این متغیر بر صدقرات زعفران ایران را جهت
پیشابرق اقبیدت پژوهش قر سوزه صادقرات زعفران به عنوان یکی از مهمترین محصاولدت صدقراتی بخش کشدورزی ایران قنبدل کرقه است.
جهت قساتیدبی به این اهداف از شادخ

هرفیندال-هیرشامن برای محدسبه سدختدر بدزار و الگوی جدربه برای تعیین نوع اثرگذاری متغیر بر

صادقرات ایران قر قوره زمدنی  2001-2013اساتفدقه شاده است .نتدیج سدختدر بدزار نشدن قاق که از میدن  19کشور اصای وارقکننده زعفران
هیچ کشوری قارای سدختدر ر دبت کدمل نبوقه و قر همه بدزارهد قرجهای از انحصدر وجوق قارق .همچنین نتدیج تغییرات سدختدر بدزار کشورهدی
وارقکننده زعفران قر قو قوره زمدنی  2001-2010و  2011-2013نشادن قاق که سادختدر بدزار  3کشاور آرژانتین ،چین ،آلمدن ،ژاپن ،اسپدنید،
ساوئد و امدرات متحده عربی انحصادریتر شاده اسات و  1کشاور قیگر سدختدر ر دبتیتری پیدا کرقهاند .براسدس نتدیج الگوی جدربه ،متغیر
سدختدر بدزار کشورهدی وارقکننده اثر معنیقاری بر صدقرات زعفران ایران قاشته است و ر دبتیتر شدن بدزارهدی هدف موجب کدهش صدقرات
زعفران ایران شده است .از این رو ،بد توجه به ر دبتیتر شدن بدزارهدی هدف زعفران ،پیشنهدق میشوق که صدقرکنندگدن بر بهبوق مولفههدی
ر دبتی خوق قر بدزارهد به ویژه بساتهبندی توجه بیشاتری نمدیند .به طوری که محدبق بد اساتدندارقهدی جهدنی ،بدید بساتهبندی براسدس نوع
کیفیت محصول انجدم شوق و اطادعدت کدمای به مشتریدن ارائه کند.
کلمات کلیدی :الگوی جدربه ،استدندارق ،بدنک جهدنی ،صدقرات زعفران ،هرفیندال-هیرشمن.
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جماه تمرکز خریداران و فروشاااندگدن ،شااارایط وروق و خروج و

مقدمه
قاخای،

قرجه همگنی کدلد هسات که به صورت کای و قر سح کل بدزار

اشاااتغدل ،بهبوق ترازپرقاختهد و کیفیت کدلدهدی تولیدی ،رشاااد

جهدنی و همچنین به صاورت انفراقی برای بدزارهدی صدقراتی و

ا تصااادقی را قر پی قارق .باه طوری که برخی از نظریه پرقازان

وارقاتی دبل اندازهگیری است.

تقویات توان صااادقراتی باد افزایش تولیاد نادخدل

ا تصااادق بین المال بد بدور به نقش تجدرت قر رشاااد و توساااعه

سدختدر بدزار صدقراتی بیدنگر این است که صدقرات یک کشور

ا تصااادقی از آن به عنوان موتور رشاااد ندم میبرند ( Balasa,

به چه میزان ،چه سهمی و به چند بدزار هدف صورت میگیرق .قر

 .)1987از این رو ،به قسات آورقن سهم بیشتر قر بدزار جهدنی از

مقدبل ،سادختدر بدزار وارقاتی یک کشااور بیدنکننده تعداق و سهم

اهداف اصاای کشاورهد قر عرصهی تجدرت جهدنی است .تجدرت

صاادقرکنندگدن جهدنی قر بدزار آن کشااور اساات ( & Babones

خدرجی ایران بد صادقرات تکمحصولی و وابستگی شدید ا تصدق

 .)Farabee-Siers, 2012به عبدرتی سااادختدر بدزار وارقاتی یک

آن به قرآمدهدی ارزی سدصال از صدور نفت شندخته میشوق که

محصاااول بیادنگر این اسااات کاه این محصاااول از طریق چه

ریساااک زیدقی را قر تأمین ارز مورق نیدز کشاااور قر بر قارق .لذا

کشورهدیی وارق میشوق .بر این اسدس ر دبتی شدن بدزار وارقاتی

توساااعاه تولیاد و صااادقرات غیرنفتی برای رهادیی از ا تصااادق

کشورهدی وارقکننده موجب کدهش وابستگی به کشورهدی اصای

تکمحصااولی ،تقویت ظرفیتهدی ا تصاادقی و تنوع بخشاای به

صادقرکننده شده و تعداق صدقرکنندگدن قر این بدزار افزایش یدفته

قرآمدهدی ارزی ضارورتی اجتندبندپذیر است ( Chizari et al.,

و از ساهم صادقراتی آنهد کدساته شده است که قر نهدیت نقش

 .)2015بد توجه پتدنسیلهدی فراوان بخش کشدورزی ایران ،یکی

کنترلی قر کدهش نوسدندت مقدار و یمت محصول وارقاتی قارق.

از بخشهاادی مورق تادکیااد صااادقرات غیرنفتی قر ایران ،بخش

از اینرو کشااورهدیی بد ساادختدر بدزار وارقاتی ر دبتی میتوانند قر

کشااادورزی اسااات که تقویت آن از قو جنبة قاخای و خدرجی به

بدل افزایش یمت محصاول از سوی یک ید چند کشور واکنش

منظور تأمین امنیت غذایی و اساتقادل سایدسی و ا تصدقی بسیدر

نشاادن قاقه و بد جدیگزینی محصااول قیگر کشااورهد ،بدزار را از

ضااروری اساات ( .)Mehrparvar Hosseini et al., 2013لذا

نوسدن یمت سفظ کنند .قرسدلیکه قر بدزارهدی انحصدریتر این

جهت سایدساتگذاری مندساب قر جهت ارتقدی جدیگده صدقرات

امکدن وجوق ندارق و شاااوک یمتی صااادقرکنندگدن به بدزارهدی

این بخش قر عرصااه جهدنی ضاارورت قارق که بدزار محصااولدت

وارقاتی منتقل می شوق .از این رو ،سدختدر بدزارهدی هدف وارقاتی

مختاف و سدختدر آنهد به صورت جدمع بررسی شوق.

برای صدقرکنندگدن اهمیت بدلدیی قارق .چرا که اگر سدختدر بدزار از
شد کشوری

نساابت تمرکز بدلدیی برخورقار بدشااد ،نفور قر آن بدزار قشااوارتر

قر تولید و صدور کدلد ید کدلدهدیی قارای مزیت نسبی است ،تجزیه

اساات .ولی اگر کشااوری از سااهم بدزاری بدلدیی قر یک کشااور

و تحایال بادزارهدی هدف صااادقراتی اهمیت بدلدیی قارق .چرا که

برخورقار بدشاد ،سفظ و توسعه صدقرات قر این بدزار سدقهتر است.

صادقرکنندگدن به شندخت کدفی از بدزارهدی هدف ،سدختدر بدزار و

از سااوی قیگر ،نفور به بدزارهدی بد ساادختدر ر دبتی ساادقهتر و و

قرجه تمرکز بدزار ،رفتدر ر بد و موانع وروق به این بدزارهد نیدز قارند

ر دبت قر این بدزارهد پیچیدگیهدی بیشاااتری قارق

( Chizari et

( .)Chizari et al., 2015سدختدر بدزار معرف خصوصیدت بدزار از

 .)al., 2015براین اسادس بدزاری برای صدقرکنندگدن جذاب است

به بدور کدتار و آرمسترانگ بعد از آنکه مشخ

که قر آن شمدر ر بد کم بدشد و ر دبت میدن صدقرکنندگدن ضعیف
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بدشااد ( .)Aminizadeh et al., 2014قر نقحه مقدبل بدزارهدی

جهدنی زعفران و تعیین ر دبتپذیری ایران قر این بدزار بد استفدقه

ر دبتیتر قارای منفعت برای کشاااور وارقکننده بوقه و از جذابیت

از شاادخ هدی هرفیندال-هیرشاامن و مزیت نساابی صاادقراتی

ک متری برای صادقرکنندگدن (بویژه صدقرکنندگدن بد قرجه تساط

پرقاختناد کاه نتادیج این گروه محادلعادت بیدنگر وجوق سااادختدر

بدلد بر بدزار) برخورقار اساات .البته شاادیدن رکر اساات که ر دبتیتر

انحصدری قر بدزار صدقرات و وارقات جهدنی زعفران ( & Taheri

بوقن بدزار ،شااارایط وروق به بدزار را تساااهیل کرقه ولی سفظ و

Tafteh, 2008; Sadeghi et al., 2011; Shaban et al.,

توسااعه سااهم بدزاری بد سااختیهدی بیشااتری همراه اساات

 )2014; Mirbagheri et al., 2019و ر دبتپذیری بدلدی ایران
قر این بادزار اسااات ( & Sadeghi et al., 2011; Karbasi

(.)Kottler & Keller, 2006
زعفران یکی از مهمترین کدلدی صاادقراتی کشاادورزی ایران
اسات که سهم زیدقی از ایجدق ارزش افزوقه بخش کشدورزی به
خوق اختصدص قاقه است (.)Mohammadzadeh et al., 2016
زعفران به قلیل ارزآوری ،ایجدق ارزش افزوقه و سااادیر جنبههدی
ا تصادقی از مهمترین محصاولدت صدقراتی غیرنفتی ایران است.

 .)Rastegaripour, 2014گروه قوم محاادلعاادت بااه ارزیاادبی
مولفههدی اثرگذار بر صاادقرات زعفران ایران پرقاختند .نتدیج این
گروه محادلعادت گویدی این اسااات که مؤلفههدی تولید ندخدل
قاخای شااارکاادی تجاادری ( ;Kohansal & Tohidi, 2015
Fallahi & Mazraeh, 2018; Aghapour Sabbaghi,
 ،)2019قرآمد شاارکدی تجدری ( Rezapoor & Mortazavi,

طی  13سدل اخیر ایران همواره بهعنوان برترین کشور قر تولید و

2011; Dourandish et al., 2019; Aminizadeh et al.,

صدقرات زعفران قر جهدن محرح بوقه است به طوریکه براسدس

 ،)2020جمعیات شااارکدی تجدری ( Aghapour Sabbaghi,

آمادر مرکز تجادرت بینالماای ،1میدنگین ساااهم ایران قر ارزش

2019; Hendizadeh et al., 2019; Aminizadeh et al.,

صدقرات جهدنی این محصول سدوق  98قرصد بوقه است .کمترین

 ،)2020ناارخ وا ااعاای ارز ( ;Kohansal & Tohidi, 2015

ساهم ایران مربو به سادل  2003بد  41قرصد و بیشترین سهم
مربو به ساادل  2012بد بیش از  84قرصااد ارزش کل صاادقرات
جهدنی اسات که  23قرصد آن به اسپدنید صدقر شده است .بد این
وجوق قیده میشوق قر سدلهدیی که ایران سهم صدقراتی کمتری
قاشاته اسات ،اسپدنید به عنوان ر یب اصای ایران سهم خوق را از
بدزار افزایش قاقه است .همچنین این نکته شدیدن توجه است که
قیگر کشاورهد قر این قوره سهم خوق را قر سدوق  2برابر افزایش
قاقه اند .به عبدرتی ساهم صادقراتی قیگر صاادقرکنندگدن قر سدل
 2001برابر بد  1قرصااد بوقه که قر ساادل  2013به  19قرصااد
افزایش یدفته است (شکل .)1
محدلعدت صاورت گرفته قر سوزه صدقرات زعفران را میتوان
به قو گروه تقساایم کرق .گروه نخساات به تحایل ساادختدر بدزار

1- International Trade Center

Fallahi & Mazraeh, 2018; Aghapour Sabbaghi,

 ،)2019شادخ

ساح تجدرت جهدنی ( Hendizadeh et al.,

 ،)2019میزان تولید زعفران ( ،)Pasban, 2007و جهدنی شاادن
( Rezapoor & Mortazavi, 2011; Daneshvar et al.,

 )2005اثر مثبت و معنیقاری بر صاادقرات زعفران ایران قاشااته
اسااات .قر سادلیکه متغیرهدی فدصااااه جغرافیدیی میدن ایران و
شااریک تجدری ( Hendizadeh et al., 2019; Dourandish

 ،)et al., 2019; Aminizadeh et al., 2020تفدوت ا تصدقی
( Koochakzadeh & Karbasi, 2015; Dourandish et al.,
 ،)2019بحران ا تصدقی جهدنی ( ;Dourandish et al., 2019
 ،)Aminizadeh et al., 2020نوساادندت نرخ ارز ( & Fallahi
 ،)Mazraeh, 2018شوک قرآمد نفتی ( Mohammadzadeh

 ،)& Karbasi, 2019یمت نسااابی زعفران ایران به اساااپدنید

تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران

( ،)Kohansal & Tohidi, 2015جنااگ تحمیای ( Pasban,
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اثری منفی و معنیقار بر صدقرات زعفران ایران قاشته است.

 )2007و تحریمهدی ا تصاادقی ()Dourandish et al., 2019
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Figure 1- The distribution of exports shares of Iran and Spain in the world saffron market.

قر این بین میتوان به متغیرهدیی نیز اشااادره قاشااات که قر

بر اثر مثبت آن تأکید قاشااته قر سدلیکه براساادس محدلعه آ دپور

محادلعادت مختاف اثرگاذاری مختافی قاشاااتاهاند .قوراندیش و

صاابدغی ( )Aghapour Sabbaghi, 2019که تنهد به بررساای

همکدران ( )Dourandish et al., 2019قر محدلعه خوق نشاادن

کشااورهدی بریکس 1پرقاخته اساات ،متغیر یمت صاادقراتی ایران

قاقناد که توافقندمه تجدری اثری مثبت و معنیقار بر صااادقرات

منفی بوقه است.

زعفران ایران قاشااته اساات ،قر سدلیکه این اثر قر محدلعه امینی

بد وجوق انجدم محدلعدت مختاف قر سوزه صاادقرات زعفران قو

زاقه و همکدران ( )Aminizadeh et al., 2020منفی و معنیقار

پرسااش مهم محرح اساات که پدسااخی برای آن تد به سدل ارائه

بوقه است .قلیل این موضوع قر تفدوت نمونه تحقیق مورق بررسی

نشاده است .پ رسش اول این است که بدزار کشورهدی وارقکننده

بوقه است که قر محدلعه نخست کل شرکدی تجدری مورق بررسی

زعفران قارای چه سااادختدری بوقه و روند تغییر آن قر چه جهتی

رار گرفت قر سدلی که قر محدلعه قوم شاارکدی تجدری آساایدیی

بوقه اسااتپ پرسااش قوم این اساات که تغییرات ساادختدر بدزار

بررسای شد .یمت صدقراتی نیز قارای اثرات مختافی بوقه است.

کشاورهدی وارقکننده زعفران چه اثری بر صدقرات زعفران ایران

برای مثدل هندیزاقه و همکدران ()Hendizadeh et al., 2019

قاشته استپ بندبراین ،هدف نخست مقدله پیش رو ،تعیین سدختدر

- BRICS Countries: Brazil, Russia, India, China, South
Africa

1
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بادزار وارقاتی بزرگترین وارقکننادگادن زعفران جهدن و ساااپس

تواند از ر دبت کدمل تد انحصادر کدمل متغیر بدشد .قر بین این قو

ارزیدبی اثر این متغیر بر صدقرات زعفران ایران است.

سدلت ،قو قساته گساترقه قیگر از سدختدر بدزار وجوق قارق :ر دبت
انحصااادری و انحصااادر چنادجادنباه .بد توجه به محدوقیتهدی
صاادقراتی ،کمتر این اتفدق رخ میقهد که بدزارهد قر سدلت ر دبت

مواد و روشها
همادنطور که بیدن شاااد ،هدف محدلعه سدضااار ارزیدبی اثر

کدمل بدشااند .تقساایمبندی بدزار کشااورهدی وارقکننده براساادس

سدختدر بدزار کشورهدی وارقکننده زعفران بر صدقرات ایران است.

شااادخ

هرفیندال-هیرشااامن قر جدول  1ارائه شاااده اسااات

از این رو ،قر اقامه ،نخست ،شیوه محدسبه سدختدر بدزار بد استفدقه

(.)Besanko et al., 2009

هرفیندال-هیرشاامن ارائه میشااوق و سااپس الگوی

از شاادخ

الگوی جاذبه

جدربه مورق بررسی رار میگیرق.

الگوی تجربی مورق اساتفدقه قر مقدلة پیش رو برای قستیدبی
به هدف پژوهش ،الگوی جدربه اسات .مدل جدربه برای نخستین

شاخص هرفیندال-هیرشمن

سادختدر بدزار کشور واقکننده بر عماکرق و استراتژی بدزاریدبی

بدر توساط تینبرگن ( ،)Tinbergen, 1962برای توضی تجدرت

1

قو جدنبه بین کشاااورهد محرح شاااد .فرم غیرخحی این مدل به

کشاورهدی صدقرکننده اثر گذار است .شدخ هدی نسبت تمرکز

و هرفیندال-هیرشامن 2قو روش عمده جهت تعیین سدختدر بدزار
بوقه که به طور گساترقه قر محدلعدت تجربی استفدقه شده است.
شااادخ

هرفینادال-هیرشااامن باه قلیال قر نظر گرفتن تمدم

صورت رابحه  2است:
()2

Tij   0Yi1Y j 2 Dij 3

که قر آن  Tijصدقرات کشور  iبه کشور  Y ،jتولید ندخدل

کشاااورهدی فعدل قر بدزار از جدمعیت تحایای بدلدتری نسااابت به

قاخای که معرف اندازه ا تصادق اسات و  Dفدصاه جغرافیدیی بین

شااادخ

نسااابت تمرکز برخوقار اسااات .لذا قر این محدلعه این

قو کشاور اسات که معرف هزینههدی تجدرت است .الگوی مورق

شادخ

برای محدسابه سادختدر بدزار کشورهدی وارقکننده بهکدر

استفدقه جهت تحایل مؤلفههدی اثرگذار بر صدقرات زعفران ایران

گرفته شده است که رابحه آن به

صورت زیر است ( Besanko et

()3

:)al., 2009
k

()1

HHI  S i 2
i 1

که قر آن k ،تعداق کشاااورهدی صااادقراتی فعدل قر کشاااور
وارقکننده زعفران و  Siساهم صدقراتی کشور  iام است .اگر تعداق
بیشاامدری کشااور بد اندازههدی نساابی یکساادن قر بدزار بدشااند،
شاادخ

به صورت رابحه  3ارائه شده است:

هرفیندال-هیرشاامن ،بساایدر کوچک و اگر تعداق کمی

کشاور و بد ساهمهدی ندبرابر قر بدزار وجوق قاشاته بدشند شدخ
هرفیندال-هیرشمن ،نزقیک به یک خواهد بوق و سدختدر بدزار می
)1- Concentration ratio (CR

Eijt   0 MS jt1 Dij 2 PCGDP jt3 POPjt 4 Ct5 St6

که قر آن E ،معرف صااادقرات زعفران ایران به وارقکنندگدن
این محصااول قر جهدن اساات MS .نشاادنقهنده ساادختدر بدزار
کشااورهدی وارقکننده اساات که براساادس شاادخ

هرفیندال-

هیرشاامن تعیین شااده اساات .متغیر  Dفدصاااه جغرافیدیی بین
کشاااورهدسااات که قر الگوی جدربه معرف هزینههدی انتقدل قر
تجدرت بین کشاااورهد اسااات .متغیرهدی  PCGDPو  POPبه
ترتیب بیدنگر قرآمد سرانه و جمعیت کشورهدی وارقکننده زعفران

)2- Herfindahl-Hirschman index (HHI
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هسااتند .متغیر  Cنیز بیدنکننده بحران غذا اساات که به صااورت

مکتوف ( )Kahouli & Maktouf, 2015قوره زمدنی (-2001

متغیر مجدزی وارق الگو شده است .تعداقی از محققین بد توجه به

 )2003برای سادلهدی بحران قر نظر گرفته شده است .متغیر S

اثرات منفی بحران ا تصدقی قر تأمین غذای کشورهد این بحران

بیدنگر تحریمهدی ا تصادقی عایه ایران توسط سدزمدن مال بوقه

را تحت عنوان بحران غذا نیز قانساااتهاند که میتوان به محدلعه

اسات که براسدس محدلعه سدمور ( )Samore, 2015قوره زمدنی

فرتو و زرب ( ) Ferto & Szerb, 2017اشاااادره کرق .برای

 2010-2015برای آن لحدظ شااده اساات که قر این قوره برای

سدلهدیی که بحران غذا وجوق قاشته است عدق یک و برای قیگر

سادلهدی تحریم عدق یک و برای سادلهدی قیگر عدق صفر قر

ساادلهد عدق صاافر رار قاقه شااده اساات .بندبر محدلعه کدهای و

نظر گرفته شده است.

جدول  -1تقسیمبندی ساختار بازار
Table 1- Four classes of market structure

شدت رقابت قیمتی

بازه شاخص هرفیندال-هرشمن

ساختار بازار

Intensity of price competition
Fierce

Range of HHI

Market structure

شدید

معمولد کمتر از 0/20

ر دبتی

Usually below 0.20

Competition

May be fierce or light, depending on product differentiation

بسته به تمدیز محصول ،ممکن است شدید ید سبک بدشد.

معمولد کمتر از 0/20

ر دبت انحصدری

Usually below 0.20

Monopolistic competition

May be fierce or light, depending on inter-firm rivalry

بسته به ر دبت بین صدقرکنندگدن ممکن است شدید ید سبک بدشد.

 0/20تد 0/90

انحصدر چندجدنبه

0.20 to 0.60

Oligopoly

Usually light, unless threatened by entry

 0/90و بدلدتر

انحصدری

0.60 and above

Monopoly

معمولدر سبک است ،مگر اینکه از وروق تهدید شوق.
منبع :بسدنکو و همکدران (.)2001

Source: Besanko et al. (2009).

روشهادی کمترین مربعدت معمولی ( )OLSو قرساااتنمدیی

لگدریتم قر الگو وارق میشااوق .همچنین بد توجه به مدهیت الگوی

شبه بیشینة پوآسن ( )PPMLقو روش عمده برآورق الگوی جدربه

جدربه ،از قاقههدی تدباویی برای برآورق الگو بهره برقه میشاااوق.

است که قر این محدلعه بد توجه به کدرایی بدلدی روش قرستنمدیی

قاقههاادی مورق اساااتفاادقه برای برآورق الگو خااادصاااه آماادری،

شاابه بیشااینة پوآساان از این روش اسااتفدقه شااده اساات .روش

عاادمتهدی مورق انتظدر و مندبع قریدفت اطادعدت متغیرهدی مورق

قرساتنمدیی شبه بیشینة پوآسن برای نخستین بدر توسط سیاوا و

استفدقه قر این پژوهش قر جدول  2ارائه شده است.

تنریرو ( )Silva & Tenreyro, 2006ارائه شاااد .از مهمترین

به منظور قستیدبی به اهداف پژوهش ،صدقرات زعفران ایران

کدربرقهدی این روش این اساات که قر الگوهدی ساانتی به قلیل

به  19کشور برتر وارقکننده این محصول قر قورة زمدنی  2001تد

این که متغیر وابساته قر الگو به صاورت لگدریتمی وارق میشوق،

 2013مورق بررساای رار گرفته اساات .برای محدساابه شاادخ

نمی توان مقدار صفر به آن قاق .گروهی از محققین بد قاقن مقدار

سااادختدر بدزار وارقاتی از بساااته نرمافزاری  Excel2016و برای

اندک ،سااعی قر برطرفساادزی این مشااکل قاشااتهاند که این

محدساابه نتدیج عوامل مؤثر بر صاادقرات زعفران ایران از بسااته

موضاوع اثری منفی بر نتدیج قاشته است .لذا بد ارائة این روش و

نرمافزاری  STATA15اسااتفدقه شااده اساات ( Stata Corp,

اساتفدقه از توزیع پوآسن که قربرگیرندة قاقههدی صفر است ،این

.)2017

نق

را برطرف کرقند .به عبدرتی متغیر وابساته به صورت بدون

330

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،3پاییز 9311

جدول  -2توصیف آماری متغیرها
Table 2- Descriptive statistics of variables

منابع

علامت

توصیف آماری

مورد

Descriptive statistics

انتظار

انحراف معیار

Expected
sign

Stdandard
deviation

Mean

........

24748

10786

152147

م-/

0.22

0.60

1

References

مرکز تجدرت بینالماای
International trade center

محدسبدت تحقیق
Research calculation

میانگین

بیشینه

کمینه

Maximum

Minimum
0

0.23

مرکز محدلعدت و قاقه هدی بین الماای
Centre d'etudes prospectives
et d'informations
internationales

بدنک جهدنی
World bank

بدنک جهدنی
World bank

کدهولی و مکتوف ()2015
)Kahouli & Maktouf (2015

سدمور ()2015
)Samore (2015

واحد

متغیر

Unit

Variable

قلدر
$

-

کیاومتر

-

3543

5220

14403

686

م

18460

32579

88416

452

م

409

211

1386

2

-

0.38

0.18

1

0

-

-

0.47

0.35

1

0

-

Km

قلدر
$

میایون
نفر
Million

صدقرات زعفران ایران
Iran’s saffron
export

سدختدر بدزار کشورهدی
وارقکننده
Importers’ market
structure

فدصاه جغرافیدیی
Geographical
distance

قرآمد سرانه کشورهدی
وارقکننده
Importers’ GDP
per capita

جمعیت کشورهدی
وارقکننده
’Importers
population

بحران غذا
Food crisis

تحریم هدی ا تصدقی
Economic
sanction

منبع :یدفتههدی تحقیق.
Source: Research findings.

تولید میشاوق .به گونه ای که اسپدنید به عنوان یکی از بزرگترین

نتایج و بحث
نتدیج ساادختدر بدزار کشااورهدی وارقکننده زعفران براساادس
شاادخ

هرفیندال و هیرشاامن قر جدول  3ارائه شااده اساات.

براساادس نتدیج ،کمترین میزان شاادخ

هرفیندال هیرشاامن قر

صدقرکنندگدن این محصول ،صدقرکننده مجدق آن بوقه و سهمی
از تولید این محصول ندارق.
براسادس نتدیج شادخ

هرفیندال هیرشامن قر سدل ،2013

سادل  2013برابر بد  0/283مربو به کشاور سوئیس و بیشترین

بادزار کشاااورهدی اساااپدنید ،امدرات متحده عربی ،ایدلدت متحده

میزان آن مربو به کشاور آرژانتین بد  0/113است .به عبدرتی از

آمریکد ،آرژانتین ،چین و هنگکنگ به عنوان وارقکننده زعفران،

میدن  19کشااور اصااای وارقکننده زعفران هیچ کشااوری قارای

انحصادری اسات .این نکته شدیدن توجه است که بدزار سه کشور

ساادختدر ر دبت کدمل نبوقه و قر همه بدزارهد قرجهای از انحصاادر

اسپد نید ،امدرات متحده عربی و ایدلدت متحده آمریکد قر تمدم قوره

وجاوق قارق .مهمترین قلیاال این موضاااوع تولیااد زعفران قر

قارای سادختدر انحصادری بوقه اسات قر سدلیکه سه کشور قیگر

کشاورهدی محدوقی بوقه که بیش از  10قرصد آن توسط ایران

قارای سااادختادر ر ادبتی تر بوقه و قر طول زمادن بدزارهدی این
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کشاورهد انحصادری شاده اسات .برای مثدل سادختدر بدزار کشور

است .نتدیج بیدنگر این است که کشورهدی فرانسه ،ایتدلید ،کویت،

آرژانتین به عنوان انحصدریترین وارقکننده زعفران قر سدلهدی

عربسااتدن سااعوقی ،سااوئیس و انگاسااتدن قارای ساادختدر ر دبت

 2001و  2003به صااورت انحصاادر چندجدنبه بوقه اساات ولی قر

انحصااادری هساااتند و بدزار این کشاااورهد قر اختیدر یک ید چند

سدلهدی اخیر بدزار وارقاتی این کشور رو به انحصدری شدن رفته

صدقرکننده خدص زعفران نیست.

جدول  -3ساختار بازار کشورهای واردکننده زعفران
2001-2017 period

Table 3- Market structure of saffron importing countries
2007 2012
2017

میانگین

بیشینه

کمینه

ساختار بازار

Mean

Maximum

Minimum

Market structure

0.642

1.000

0.362

انحصدری

0.680

1.000

0.433

0.353

0.573

0.229

0.415

0.612

0.311

0.530

0.905

0.395

0.744

1.000

0.475

0.387

0.512

0.274

0.508

0.778

0.330

0.419

0.698

0.261

0.610

0.952

0.267

0.892

0.977

0.771

0.456

0.564

0.332

0.362

0.65

0.287

0.873

0.953

0.713

0.409

0.714

0.242

0.821

0.859

0.775

HHI

HHI

HHI

2001
HHI

0.997

0.820

0.486

0.508

0.942

0.855

0.607

0.531

0.321

0.398

0.404

0.573

انحصدر چندجدنبه

0.488

0.467

0.382

0.379

انحصدری

0.863

0.516

0.451

0.594

انحصدر چندجدنبه

0.475

0.904

0.636

1.000

ر دبت انحصدری

0.274

0.277

0.489

0.478

0.578

0.778

0.452

0.330

0.317

0.532

0.464

0.607

0.294

0.943

0.600

0.591

0.878

0.971

0.977

0.861

0.475

0.496

0.403

0.332

0.287

0.325

0.652

0.311

0.885

0.953

0.763

0.878

0.348

0.402

0.544

0.435

0.789

0.840

0.859

0.856

Monopoly

انحصدری
Monopoly

ر دبت انحصدری
Monopolistic competition
Oligopoly
Monopoly
Oligopoly
Monopolistic competition

انحصدر چندجدنبه
Oligopoly

ر دبت انحصدری
Monopolistic competition

ر دبت انحصدری
Monopolistic competition

انحصدری
Monopoly

انحصدر چندجدنبه
Oligopoly

ر دبت انحصدری
Monopolistic competition

انحصدری
Monopoly

ر دبت انحصدری
Monopolistic competition

انحصدری
Monopoly

کشور
Country

آرژانتین
Argentina

چین
China

فرانسه
France

آلمدن
Germany

هنگکنگ
Hong Kong

هند
India

ایتدلید
Italy

ژاپن
Japan

کویت
Kuwait

عربستدن سعوقی
Saudi Arabia

اسپدنید
Spain

سوئد
Sweden

سوئیس
Switzerland

امدرات متحده عربی
UAE

انگاستدن
United Kingdom

ایدلدت متحده آمریکد
USA

منبع :یدفتههدی تحقیق.
Source: Research findings.

تغییرات سادختدر بدزار کشاورهدی وارقکننده زعفران براسدس

قاقه شده است .چندنکه مشدهده میشوق ،سدختدر بدزار کشورهدی

قو قوره زمدنی  2001-2010و  2011-2013قر نموقار  2نشاادن

آرژانتین ،چین ،آلمدن ،ژاپن ،اساپدنید ،سوئد و امدرات متحده عربی
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قر قوره زمدنی  2011-2013نسبت به قوره زمدنی 2001-2010

ساادختدر ر دبتیتری قر مقدیسااه بد قوره  2001-2010قاشااتهاند.

انحصادریتر شاده اسات .همدنطور که قیده میشوق بیشترین و

بندبراین میتوان بیدن قاشاات که کشااورهدی انگاسااتدن و ایدلدت

کمترین میزان رشاد (انحصدری شدن بدزار) مربو به کشورهدی

متحده آمریکد بیشااترین و کمترین میزان افت (ر دبتیتر شاادن

آرژانتین و امدرات متحده عربی به ترتیب بد  91و  5قرصااد است.

بدزار) را بد  35و  1قرصد به خوق اختصدص قاقهاند.

قر سادلیکاه بادزار  1کشاااور قیگر قر قوره زمدنی 2011-2013

2011-2017
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Market structure of saffron importing
countries

+7%

+5%

-1%
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Major importing countries

شکل  -2تغییرات ساختار بازار کشورهای واردکننده زعفران در دو دوره زمانی  2111-2111و 2111-2117
Figure 2- The changes of market structure of saffron importing countries in two time periods 2001-2010 and 2011-2017.

قر اقامه تغییرات سدختدر بدزار کشورهدی وارقکننده زعفران بر

آزمونهدی چدو و هدسااامن نشااادن میقهد ،سااادختدر قاقههدی

صااادقرات ایران بد اساااتفدقه از الگوی جدربه مورق بررسااای رار

پژوهش باه صاااورت تادباویی بوقه و روش اثرات ثادبات نتاادیج

میگیرق .پیش از برآورق الگوی جاادربااه ،همخحی و ایساااتاادیی

کدرامدتری قر مقدیساااه بد نتدیج اثرات تصااادقفی قارق .قر الگوی

متغیرهد مورق تحایل وا ع شد که نتدیج آن قر جدول  4ارائه شده

نخست تنهد قو متغیر سدختدر بدزار کشورهدی وارقکننده به عنوان

اسات .بندبر نتدیج ،میدنگین عدمل تورم واریدنس 1کمتر از  5است

متغیر اصااای الگو و فدصاااه جغرافیدیی به عنوان اصااایترین مدنع

که نشااادنقهنده نبوق همخحی میدن متغیرهدی توضااایحی الگو

تجدرت میدن کشااورهد قر نظریه الگوی جدربه مورق بررساای رار

است .قو آزمون فیشر و لوین ( ،)Fisherلین ،لوین و چو ()LLC

گرفت .نتدیج بیدنگر این اساات که انحصاادریتر شاادن بدزارهد اثر

نیز نشادن میقهد که متغیرهدی وابساته و توضیحی پیوسته الگو

مثبات و معنیقاری بر صااادقرات زعفران ایران قارق .باه عبدرتی

قر سح ایستد هستند.

صدقرات زعفران ایران قر بدزارهدیی بد سدختدر ر دبتی کدهش یدفته

نتدیج الگوی جدربه قر جدول  5ارائه شاااده اسااات که نتدیج

)1- VIF (Variance Inflation Factor

اسات .بد توجه به نتدیج سدختدر بدزار که پیشتر به آن اشدره شد1 ،
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کشاااور از  19کشاااور اصاااای وارقکننده زعفران قر قوره زمدنی

غیر دبل انکدر است .لذا ضرورت قارق ایران بر تقویت سدختدرهدی

 2011-2013ساادختدر ر دبتیتری پیدا کرقهاند .لذا اقامه این روند

بادزاریادبی قر کل زنجیره تولید-صااادقرات زعفران اهتمدم ورزق.

قر سادلهدی آتی موجب کدهش صدقرات زعفران ایران میشوق.

براسادس نتدیج ،میتوان بیدن قاشات که فدصاه جغرافیدیی عدمای

به عبدرتی ایران قر بدزارهدی انحصاادری تواندیی ر دبت بدلدتری قر

محدوقکننده برای صادقرات زعفران ایران به شمدر میروق که قر

مقدیساااه بد بدزارهدی ر دبتی قارق .قلیل این موضاااوع را میتوان

سح  10قرصد معنیقار است .به عبدرتی ایران ،قر شرایط مشدبه

سدختدرهدی ارائه محصول همدنند بستهبندی و نظدمهدی بدزاریدبی

تمادیل به صااادقرات زعفران به بدزارهدی نزقیکتر قارق .به همین

همدنند تبایغدت قانسات .البته از این موضاوع نبدید غدفل شاد که

قلیل اسات که قر سدلهدی اخیر صدقرات ایران به امدرات متحده

بزرگترین ر یب صاادقراتی ایران کشااور اسااپدنید بوقه که به قلیل

عربی روند فزایندهای قاشته است.

همجواری بادلادتر بد کشاااورهدی اروپدیی به عنوان مقصاااد اول

نتدیج الگوی  2نیز بیدنگر آن است که متغیرهدی قرآمد سرانه

صدقرات زعفران و همچنین وجوق توافقندمههدی تجدری اتحدقیه

و جمعیت کشورهدی وارقکننده اثری مثبت و معنیقار بر صدقرات

اروپد و قر نهدیت همبساتگی فرهنگی و مذهبی که تشکیلقهنده

زعفران ایران قارق .به عبدرتی افزایش این قو متغیر که به عنوان

ساابک زندگی اساات ،موجب کدهش ر دبت ایران قر بدزارهدی بد

اندازه بدزار از بعد مدلی و فیزیکی به شمدر میروند ،موجب افزایش

سادختدر ر دبتی شده است .قر نگده اول به نظر میرسد ،نیدز است

صدقرات زعفران ایران می شوق .به ویژه آن که امروزه بد توجه به

ایران بدزارهدی انحصادریتر را هدف صدقرات خوق رار قهد ولی

اهمیت امنیت غذایی که بیدنگر اسااتفدقه از مواق غذایی ساادلم و

نبدید از این نکته غدفل شااد که قر آینده نزقیک بدزار محصااول

مقوی اسات ،رجوع به مواق غذایی قارای خدصیت قارویی همدنند

زعفران همدنند بسایدری از محصولدت قیگر سدختدر ر دبتی خواهد

زعف ران به شدت افزایش یدفته است که بزر شدن بدزار ،موجب

قاشاات که این روند قر بخش پیشااین نتدیج مشاادهده شااده و

افزایش تقدضد میشوق.

جدول  -4نتایج آزمونهای همخطی و ایستایی
Table 4- The results of collinearity and unit root tests

آزمون ایستایی

آزمون همخطی

Unit root test
LLC
Fisher
-3.316
8.718
)(0.000) (0.006

Collinearity test
VIF

متغیر
Variable

صدقرات زعفران ایران

-----

2.520
)(0.006

-3.112
)(0.001

1.13

-----

-----

1.36

4.428
)(0.000

-5.204
)(0.000

2.06

18.814
)(0.000

-5.835
)(0.000

2.24

-----

-----

1.15

-----

-----

1.20

-----

-----

1.52

Iran’s saffron export

سدختدر بدزار کشورهدی وارقکننده
Importers’ market structure

فدصاه جغرافیدیی
Geographical distance

قرآمد سرانه کشورهدی وارقکننده
Importers’ GDP per capita

جمعیت کشورهدی وارقکننده
Importers’ population

بحران غذا
)Food crisis (2007-2009

تحریم هدی ا تصدقی
)Economic sanction (2010-2015

منبع :یدفتههدی تحقیق.
Source: Research findings.

میدنگین
Mean
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جدول  -5نتایج الگوی جاذبه در تعیین اثرگذاری ساختار بازار کشورهای واردکننده بر صادرات زعفران ایران
Table 5- The results of gravity model in determining the effect of Importers’ market structure on Iran’s saffron exports

الگوی 1

الگوی 2
Model 2

متغیر

Model 1

ضریب

ضریب

آماره t
t statistics

Coefficient

آماره t
t statistics

Coefficient

5.69

***2.125

4.67

***2.613

-2.55

**-0.696

-2.73

***-0.487

5.11

***1.686

5.67

***0.968

-1.83

*-0.413

2.55

**0.297

-5.95

***-28.877

Variable

سدختدر بدزار کشورهدی وارقکننده
Importers’ market structure

فدصاه جغرافیدیی
Geographical distance

قرآمد سرانه کشورهدی وارقکننده
Importers’ GDP per capita

جمعیت کشورهدی وارقکننده
Importers’ population

بحران غذا
)Food crisis (2007-2009

تحریم هدی ا تصدقی
)Economic sanction (2010-2015
-0.139

-0.07

0.86

0.69

26.55
)(0.000

19.39
)(0.000

69.34
)(0.000

4.01
)(0.045

ضریب ثدبت
Constant

ضریب تعیین
R-squared

آزمون چدو
Chow test

آزمون هدسمن
Hausman test

منبع :یدفتههدی تحقیق (*  ** ،و *** به ترتیب بیدنگر معنیقاری قر سح  5 ،10و  1قرصد است).
Source: Research findings (* significant at 10% level, ** significant at 5% level, *** significant at 1% level).

از این رو ،نتیجه بدسااات آمده همساااو بد نتدیج هندیزاقه و

کشورهدی اروپدیی که از بدلدترین سح تجدرت بد آمریکد به عنوان

همکاادران ( ،)Hendizadeh et al., 2019آ اادپور صاااباادغی

منبع بحران برخورقار بوقهاند ،صدقرات زعفران ایران کدهش یدفته

( )Aghapour Sabbaghi, 2019و امایاانیزاقه و همکاادران

اسات .الگوی ( )2نشدن می قهد ،میدنگین صدقرات زعفران ایران

( )Aminizadeh et al., 2020که نشدن قاقند ،قرآمد و جمعیت

قر قوره بحران غذا  0/59قرصاد کمتر از صدقرات قر قوران نبوق

شرکدی وارقاتی اثری فزاینده و معنیقار بر صدقرات زعفران ایران

بحران بوقه اسات که نتیجه بدست آمده همسو بد نتدیج محدلعدت

قاشاااته اسااات.براسااادس نتدیج ،متغیر بحران غذا اثری منفی و

قوراندیش و همکدران ( )Dourandish et al., 2019و امینیزاقه

معنیقار بر صدقرات زعفران ایران قاشته است که قلیل اصای این

و همکدران ( )Aminizadeh et al., 2020است که بیدن قاشتند

موضااوع را میتوان یمت بدلدی محصااول زعفران قانساات .به

بحران ا تصاادقی اثری منفی بر صاادقرات زعفران ایران قاشااته

طوری کاه باد وجوق اهمیات غذایی بدلدی این محصاااول از بعد

است .همچنین فرتو و زرب ( )Ferto & Szerb, 2017نیز نشدن

قارویی و ساهم اندک آن قر سبد غذایی مورق نیدز ،قر پی بحران

قاقناد که بحران مدلی اثری منفی و معنیقار بر صااادقرات ررت

ا تصاادقی بد کدهش قرآمد و افزایش بیکدری قر اثر تعدیل نیروی

مجدرساتدن قاشااته اساات .نتدیج بیدنگر این اساات که تحریمهدی

کدر و قر نتیجه کدهش درت خرید قر بسیدری از کشورهد به ویژه

ا صااادقی برخاادف انتظادر ،اثری مثبت و معنیقار بر صااادقرات

تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران
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زعفران ایران قاشاته اسات .بررسای آمدری صورت گرفته بیدنگر

شااد .لذا نیدز اساات که بدزارهد و ابعدق مختاف آنهد جهت انتخدب

این اسااات کاه میدنگین صااادقرات زعفران ایران قر قوره وجوق

اساتراتژی هدی بدزاریدبی مندساب مورق بررسی رار گیرق .یکی از

تحریم  2/33برابر قوره نبوق تحریم اسااات .براسااادس تحایاال

مولفههدی اثرگذار قر انتخدب برندمههدی بدزاریدبی بررسای سدختدر

کشاورهد ،از  19کشاور مورق بررسی تنهد میزان صدقرات زعفران

بدزار هدف اسات .زعفران به عنوان یکی از مهمترین محصولدت

ایران به سه کشور هنگکنگ ،سوئیس و ایدلدت متحده آمریکد قر

صااادقراتی ایران ،مورق توجه محققین بوقه اسااات .بد وجوق این

قوره تحریم کادهش یادفتاه اسااات کاه عات آن را میتوان قر

تدکنون قر محدلعهای سااادختدر بدزار کشاااورهدی وارقکننده مورق

بهکدرگیری ساایدسااتهدی سمدیت از تولید و بدزاررساادنی قر این

بررسی رار نگرفته است .لذا این محدلعه قو هدف اصای را جهت

قوره زمدنی قر قاخل کشاااور جساااتجو کرق که افزایش تولید و

پی شااابرق اقبیدت تحقیق قر سوزه صااادقرات زعفران قنبدل کرقه

صادقرات را قر این قوره قر پی قاشته است که قر سدلهدی اخیر

است .هدف نخست ،تعیین سدختدر بدزار  19کشور مهم وارقکننده

نیز بد راهاندازی بدزار آتی زعفران پس از برقاشااته شاادن برخی از

زعفران بد بیشاترین سهم از بدزار جهدنی بوقه است که بد استفدقه

تحریمهد نیز اقامه قاشاته است .امد به نظر میرسد ،عات تجدری

از شادخ

هرفیندال-هیرشامن محدسابه شده است .قر اقامه بد

این موضااوع به ساادختدر بدزار اکثر بدزارهدی هدف ایران قر قوره

استفدقه از الگوی جدربه اثر این متغیر بر صدقرات زعفران ایران قر

تحریم بدز میگرقق که چندنچه قر نتدیج مشاادهده شااد به ساامت

قوره زمدنی  2001-2013مورق بررسی رار گرفت.

انحصدریتر شدن سرکت کرقه است که نشدن میقهد ،به سدقگی

نتدیج ساادختدر بدزار بیدنگر این اساات که از میدن  19کشااور

امکدن جدیگزینی زعفران ایرانی بد محصااول ر بد وجوق نداشااته

اصای وارقکننده زعفران هیچ کشوری قارای سدختدر ر دبت کدمل

است و قر طول سدلهدی متمدقی وفدقاری به برند زعفران ایرانی

نبوقه و قر هماه بادزارهاد قرجاهای از انحصااادر وجوق قارق .بدزار

ایجدق شاده اسات .به طوری که کشاورهد برای تأمین تقدضدهدی

کشااورهدی اسااپدنید ،امدرات متحده عربی ،ایدلدت متحده آمریکد،

جدید زعفران شااهروندان خوق ،ندگزیر به وارقات زعفران از ایران

آرژانتین ،چین و هنگکنگ قر سدل  2013انحصدری بوقه است.

بوقهاند .زیرا بدزارهدی مصاارف کشااورهد بد رشااد قرآمد ساارانه و

این نکته شادیدن توجه اسات که بدزار ساه کشاور اسپدنید ،امدرات

تبایغادت و ترویج قاروهدی گیدهی قر ساااح جهدن ،تحت تأثیر

متحده عربی و ایدلدت متحده آمریکد قر تمدم قوره مورق بررسااای

روابط سایدسی و تنشهدی بین کشورهد رار نمیگیرق .نتدیج این

قارای سادختدر انحصادری بوقه اسات قر سدلیکه سه کشور قیگر

پژوهش ،متفاادوت از نتاادیج محاادلعااه قوراناادریش و همکاادران

قارای سااادختادر ر ادبتیتر بوقه و قر طول زمادن بادزارهدی این

( )Dourandish et al., 2019اسات که بیدن قاشتند ،تحریمهد

کشااورهد انحصاادری شااده اساات .براساادس یدفتههدی تحقیق،

اثر منفی بر صدقرات زعفران ایران قارق .شدیدن رکر است که قوره

کشاورهدی فرانساه ،ایتدلید ،کویت ،عربساتدن سعوقی ،سوئیس و

تحایال ،قوره زمدنی قر نظر گرفته شاااده برای تحریمهد و تعداق

انگاسااتدن قارای ساادختدر ر دبت انحصاادری هسااتند و بدزار این

شرکدی تجدری مورق تحایل متفدوت از محدلعه ندمبرقه بوقه است.

کشاورهد قر اختیدر یک ید چند صادقرکننده خدص زعفران نیست.
نتدیج تغییرات سادختدر بدزار کشورهدی وارقکننده زعفران براسدس

نتیجهگیری

قو قوره زمدنی  2001-2010و  2011-2013نشدن قاق که سدختدر

بدزار جهدنی روز به روز ر دبتیتر شاده و سضور صدقرکنندگدن

بدزار کشااورهدی آرژانتین ،چین ،آلمدن ،ژاپن ،اسااپدنید ،سااوئد و

بدون شاندخت جدمع از بدزارهدی هدف بد شااکست روبهرو خواهد

امدرات متحده عربی قر قوره زمدنی  2011-2013نسبت به قوره
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زمدنی  2001-2010انحصادریتر شاده است .قر سدلیکه بدزار 1

تجدری بد آنهد ،ثبدت سایدساتهد و یمتهد ،بستهبندی مندسب و

کشااور قیگر قر قوره زمدنی  2011-1320ساادختدر ر دبتیتری قر

تقویت تصویر برند زعفران ایرانی قر باندمدت ،قر بدزارهدی هدف

مقدیسااه بد قوره  2001-2010قاشااتهاساات .نتدیج الگوی جدربه

اساپدنید نفور کرقه و بد کدهش صدقرات مجدق توسط این کشور از

بیدنگر این اسات که متغیر سادختدر بدزار کشورهدی وارقکننده اثر

سدشیه بدزار بیشتری برخورقار شوق.

مثبت بر صادقرات زعفران ایران قاشته است و بدزارهدی ر دبتیتر

افزایش صاادقرات زعفران قر قوره تحریمهد ،نشاادن میقهد

موجب کدهش صاادقرات ایران میشااوق .بررساای متغیرهدی قیگر

نفور و تثبیت ساهم قر بدزارهدی محصاول زعفران طی سدلهدی

بیدنگر این اسات که فدصاه بین ایران و شریک تجدری و بحران

متمدقی ،میتواند اثر تنشهدی روابط سااایدسااای را خنثی کند و

ا تصادقی جهدنی اثر منفی بر صدقرات زعفران ایران قاشته است.

کشاااورهاد باه قلیل نبوق امکدن جدیگزینی ر بد ،برای تأمین نیدز

قر سدلیکه متغیرهدی قرآمد سرانه و جمعیت کشورهدی وارقکننده

مرقم خوق تحریمهد را برای یک محصااول خدص ندقیده گرفته و

و تحریمهدی ا تصدقی اثر مثبت و معنیقاری بر صدقرات زعفران

به برند زعفران ایران وفدقار بدشااند .از این رو ،پیشاانهدق میش اوق

ایران قاشاته اسات .بد توجه به نتدیج بیدن شده ،پیشنهدقهدی زیر

اساتراتژیهدی تثبیت بدزار ،تبایغدت و برندسدزی برای محصولدت

ارائه میشوق:

صااادقراتی مزیاتقار ایران از جماه زعفران به منظور سفدظت از

باد توجاه باه ر دبتی تر شااادن بدزارهدی هدف زعفران و اثر

بدزار این محصااولدت و امکدن ارزآوری آنهد قر شاارایط نداطمیندنی

معنیقار آن بر صااادقرات زعفران ایران ،پیشااانهدق میشاااوق که

سایدسی به کدر برقه شوق .اجرای این امر قر بدزارهدی مختاف ،قر

صادقرکنندگدن به بهبوق مؤلفههدی ر دبتپذیری خوق قر بدزارهدی

راسااتدی اجرای ساایدسااتهدی سااند ا تصاادق مقدومتی اساات و

جهدنی توجه بیشاااتری نمدیند .توجه به اساااتدندارقهدی بدزارهدی

همچنین میتوانااد موجااب امتیاادزگیری کشاااور قر برخی روابط

هدف و همدهنگی بد آن قر زنجیره عرضه به بدزارهدی جهدنی ،به

سیدسی نیز بدشد.

ویژه قر ساقاههادیی همدنند بساااتهبندی ،اهمیت بدلدیی قارق .به

همچنین پیشنهدق می شوق قر باندمدت ،بدزارهدی نزقیک و بد

طوری که محدبق بد اساتدندارقهدی جهدنی ،بستهبندی محصولدت

قرآماد سااارانه بدلد بهعنوان هدف انتخدب شاااوند .همدنطور که

صاادقراتی براساادس نوع کیفیت محصااول و قربرگیرنده اطادعدت

امروزه امدرات متحده عربی تبدیل به یکی از بدزارهدی وارقکننده

کدمل جهت ارائه به مشتریدن بدشد.

اصاای زعفران ایران شاده اسات ،ایران میتواند سهم خوق را از

از آنجد که اسپدنید مهمترین مشتری و قر عین سدل مهمترین

قیگر بادزارهادی منحقاه همادنند حر ،کویت و ارقن نیز افزایش

ر یب ایران قر بدزارهدی زعفران از طریق صادقرات مجدق است و

قهاد .همچنین توجاه به بدزارهدی هند و چین به عنوان قو بدزار

سادختدر بدزار آن به عنوان وارقکننده قر همه سدلهدی قوره مورق

بزر قر سدل توساعه که طب سنتی و اقویهجدت قر رژیم غذایی

بررسای انحصدری بوقه است ،پیشنهدق میشوق ،قر کندر استراتژی

قر آنهد جدیگده ویژهای قارق ،قرآمد ارزی چشاامگیر و بد ریسااک

سفظ بدزار اسپدنید قر کوتدهمدت ،بد قر پیش گرفتن استراتژیهدی

کمتری را قر بر قارق.
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Abstract
Considering increasing competition in global markets, it is important to have a comprehensive
understanding of target markets for market planning. One of the factors influencing international marketing
strategies selection is assessment of the market structure in importing countries. Therefore, this study has
pursued two main goals of determining the market structure of important saffron importing countries and
investigating the effect of this variable on Iranian saffron to further the research literature on saffron export as
one of the most important export products of the Iranian agricultural sector. To achieve these objectives, the
Herfindahl-Hirschman Index has been used to calculate the market structure and the gravity model has been
applied to determine this variable’s impact on Iran's exports over the period of 2001-2017. Market structure
results showed that out of the 16 main countries importing saffron, no country had a fully competitive
structure and there was a degree of monopoly in all markets. Also, the results of changes in the market
structure of saffron importing countries during the period of 2001-2010 and 2011-2017 showed that the
market structure of 7 countries Argentina, China, Germany, Japan, Spain, Sweden and the United Arab
Emirates have become more monopolistic and 9 other countries have got more competitive structures.
According to the results of the gravity model, the market structure of the importing countries has had a
significant effect on Iranian saffron exports and the more competitive target markets have caused reduction of
Iranian saffron exports. Hence, as saffron target markets become more competitive, it is suggested that
exporters pay more attention to improving their competitive components in the markets, especially packaging.
In accordance with world standards, packaging should be based on the quality of the product and provide
complete information for customers.
Keywords: Gravity Model, Herfindahl-Hirschman Index, Iran, Market Structure, Saffron Export.
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