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Abstract 

Given the dynamic nature of saffron exports in the country, the analysis of export growth of this product 

based on the difference between export values between two specific times does not give a proper understanding 

of the stability of trade relations between Iran and exporting partners. This study investigates the export relations 

of this product during the period 1997-2018 using the Kaplan-Meyer survival function and estimating the semi-

parametric Cox model. Kaplan-Meyer's analysis showed that only 20% of saffron export relations remained until 

the end of the period under review. Estimates obtained from the Cox model also showed that higher production, 

more extended trade relations, and higher GDP of countries decreased the risk of losing an export relationship by 

0.006%, 0.33%, and 0.007%, respectively. Also, exports to Asian countries have a lower risk of loss than other 

countries. We were given these results, boosting exports to trading partners with larger economies and 

establishing marketing networks and product supply chains that ensure a more coordinated and sustainable 

product supply. 
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 مقاله پژوهشی
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 چكيده

 بیين اخیتالف پايیه بر محصو  اين صادرات رشد خصو  در يای موجود در صادرات زعفران كشور، تحليلبا در نظر گرفتن ماهيت پو

 توجه با. دهدنمی را كشورهای طرف صادرات و ايران ميان تجاری روابط در ثبات از درستی درك مشخص، زمان دو بين صادرات هایارزش

گيری از تابع بقای كاپالن با بهره 1376-97صادراتی اين محصو  طی دوره زمانی به بررسی روابط  اين مطالعه زعفران، صادرات اهميت به

 پايان تا زعفران صادراتی روابط از %20 تنها كه نشان داد ماير كاپالن ماير و برآورد مد  كاك  نيمه پارامتريک پرداخته است. نتايج تحليل

از مد  كاك  نيز نشان داد كه عواملی چون توليد بیاالتر، وجیود روابیط تجیاری آمده دستبرآوردهای به .مانده است باقی موردبررسی دوره

 007/0و  33/0، 006/0باسابقه تر، و توليد ناخالص داخلی باالتر كشورهای واردكننده ريسک از دست رفت يک رابطه صادراتی را به ترتيب 

صادرات با كشورهای آسيايی از ريسک از دست رفیت كمتیری شود. همچنين مدت صادرات می درصد كاهش داده و لذا باعث افزايش طو 

هیای تیر، و ايجیاد شیبکههای تجاری با اقتصاد بزرگنسبت به ساير كشورها برخوردار است. با توجه به اين نتايج، تقويت صادرات به طرف

نمايید، دارتر محصیو  را تضیمين مییبازاريابی و زنجيره عرضه محصو  با كشورهای پرسابقه در خريد زعفران كه عرضه هماهنی  و پايی

 شود.اهميت داشته و پيشنهاد می
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 مقدمه

با گسترش اهميت تجارت خیارجی، موضیوع مهمیی كیه در 

های اخير اهميت يافته است توجه به ريسک تجیاری ناشیی سا 

های ريسک .باشدتی يا وارداتی میاز بين رفتن يک رابطه صادرا

توانید صیادرات، میی دررونیدثر ثيک عامیل می عنوانبهتجاری، 

يیک كشیور را  صیادراتیمبیادالت  درنتيجیهمقاصد صادراتی و 

میدت در طوالنی مسئلهاين چراكه قرار دهد؛  تأثيرتحت  شدتبه

 ,.Rudi et al) شودبه محدود شدن بازارهای صادراتی منجر می

 آن، بیر میثثر عوامیل و تجاری ريسک به رو توجهازاين (.2012

 اهداف تحق  و المللیبين تجارت موف  گسترش در مهمی نقش

 بیه مربوط مالحظات و نيازها به توجه و داشته آن برای ذكرشده

 توسییعه مختلییف هییایبرنامییه اجییرای در ایويییژه جايگییاه ازآن 

 .باشدمی ورداربرخ توسعه،درحا  كشورهای در ويژهبه صادراتی،

 وابسیتگی و محصیولیتک صادرات با ايران تجارت خارجی 

 زيیاد واردات و نفیت صیدور از حاصیل ارزی هایدرآمد به شديد

 تیا 1980 سیا  از آمیار اسیاس بیر كهطوریبه. شودمی شناخته

 صیادرات درصید 83 ميانگين طوربه ايران نفتی ، صادرات2020

 ,I.R. of Iran Customت )اسی داده اختصا  خود به را ايران

 از رهییايی و محصییولیتک صییادرات از گريییز لییزوم (.2020

 صییادراتی، محصییوالت در تنییوع ايجییاد آن، از ناشییی مشییکالت

 بازارهیای و جهیانی تجیارت در سیهم افیزايش و گذاریسرمايه

 صیادرات خصیو بیه غيرنفتیی صیادرات اهميیت المللیی،بين

 ميییان دهیید. درمییی نشییان وضییوحبه را كشییاورزی محصییوالت

 و توليید ازنظیر زعفیران كشیاورزی، بخش صادراتی محصوالت

-Ministry of Agriculture) دارنید ایويیژه جايگیاه صادرات

Jihad, 2016.)  ميانگين سهم ايران در ارزش صیادرات جهیانی

درصید  68در حیدود  2017تا  2001های اين محصو  طی سا 

ت ثابت نبیوده و بیين بوده است. در اين مدت ميزان سهم صادرا

متغير بیوده  2012درصد در سا   84تا  2007درصد در سا   49

هیايی كیه ايیران سیهم صیادراتی (. در سا ITC, 2018است )

كمتری داشته است، ديگر كشورها سهم خود را افزايش داده انید 

درصید  9بطوريکه سهم صادراتی ديگر صادركنندگان زعفران از 

افزايش داشته اسیت.  2017در سا  درصد  16به  2001در سا  

صیادرات  زانيیم رانيیبر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ا

و عمده اين دالر بوده  ونيليم 292، حدود 1398زعفران در سا  

بیه عنیوان  ايامارات، هنک كن  و اسیپان یكشورها صادرات به

 69،  71حیدود  بيبه ترتو با ارزش  ،یمقاصد صادرات نيمهم تر

 دالر بوده است. ونيليم 56 و

هیای گذشیته، در بررسی رشد صیادرات زعفیران طیی سیا 

عوامل مختلفی را می توان مورد توجه قرار داد كیه از آن جملیه 

 & Kohansalكنندگان )تیوان بیه افیزايش درآمید مصیرفمی

Tohidi, 2015; Fallahi & Mazraeh, 2018; Aghapour 

Sabbaghi, 2019; Dourandish et al., 2019) افیزايش ،

و افزايش دسترسی به بازارهای مختلف  (Pasban, 2007توليد )

(Hendizadeh et al., 2019; Rezapoor & Mortazavi, 

2011; Daneshvar et al., 2005 )آنچه تیا كنیون  .اشاره كرد

مورد توجه بوده است، توجه به رشد صادرات به صورت اخیتالف 

حا ، تمركز بر ت. بااينارزش طی يک دوره زمانی معين بوده اس

اين نوع تفسير از رشد صیادرات اشیکاالتی دارد. ازجملیه اينکیه، 

تغيير در ارزش صادرات نسبت به انتخیاب دوره شیروع و خاتمیه 

تر، منجیر بررسی حساس است. بطوريکه انتخاب دوره بلندمیدت

به استنباط از رشد بيشتر در ارزش صادرات و منافع حاصل از آن 

وم اينکه ازآنجاكه اين تحليل تنها به مقايسیه رشید خواهد شد. د

پردازد، دركی از ثبات در روابط تجیاری در بين دونقطه زمانی می

-ها صادرشده را نمیميان ايران و كشورهايی كه محصو  به آن

دهد. چراكه ممکن است حالتی وجود داشته باشید كیه بیه يیک 

ادرات وجیود كشور تنها در ابتدا و انتهیای دوره موردبررسیی صی
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نشیده باشید و يیا داشته، اما در بين اين دو زمان صیادراتی انجام

از يک  "خرو "و  "ورود"صادرات بسيار نامرتب باشد. تناوب در 

بازار صادراتی معين، منفعت چندانی برای رشید پايیدار صیادرات 

پوشی تری كه عمدتاً از آن چشمنخواهد داشت؛ چراكه جنبه مهم

يیک رابطیه  ديگر ايینعبارترات اسیت. بیهشود، بقای صیادمی

تجاری پايدارتر است كه ممکن است برای رشد صادرات مسیئله 

 & Besedesتری باشد نه تنوع صرف بازارهای صیادراتی )مهم

Prusa, 2006 .) 

، صیادرات زعفیران ايیران الگیويی 1397تا  1376طی دوره 

كه تعیداد  دهدنشان می 1همراه با وقفه را نشان می دهد. نمودار

دارنیید؛ سییا  دوام زيییادی از روابییط صییادراتی كشییور فقییط چنیید

های تجاری طرفصادرات زعفران كشور به %44بطوريکه حدود 

شود. به عبارتی ديگیر، پی  از سا  دچار وقفه می 5در كمتر از 

اين مدت صادرات قطع شده و پ  از يک يا چنید سیا  مجیدد 

ه است. روابط با طیو  میدت آغاز شده و يا ديگر ادامه پيدا نکرد

انید كیه از كل روابط طی دوره بیوده %13سا  دارای سهم  8-6

سیا  بیه صیفر  11-20اين سهم برای روابط دارای طو  مدت 

درصید و بیا  23سا ،  9درصد رسيده است. روابط با طو  بقای 

درصد از سهم كل روابط صادراتی را  20سا  نيز  10طو  بقای 

كلی، در طیی دوره موردبررسیی، متوسیط طورشود. بیهشامل می

 6طو  مدت صادرات بدون وقفه زعفران به يک شريک تجاری 

 سا  بوده است. 

 

 
 توزيع طول مدت صادرات زعفران ايران  -1شكل 

Figure 1 - Distribution of Iran`s saffron export duration. 

 

 & Besedesبقای تجارت از زمان مطالعه بسيدز و پروسیا )

Prusa, 2006الملل گسترش پيدا كرد. ( در مطالعات تجارت بين

در اين مقاله، آنها با برآورد توابع بقیای كیاپالن میاير نتیايجی را 

داد جريیان تجیارت آمريکیا طیی دوره ارائه كردند كه نشان میی

 67سیا  داشیته و  4تیا  2بقای كوتاهی به مدت  2001-1972

 رار بوده است، امری كه بردرصد روابط تجاری تنها يک سا  برق

انتظییار بییود. بییا هییای متییداو  تجییارت غيرقابلاسییاس تئوری

 & Besadesكارگيری همییين اطالعییات، بسییيدز و بليیید )بییه

Blyde, 2010 از يک مد  مخیاطره بیه روش كیاك  بیرای )

تحليل اينکه چگونه عوامل مختلف بقای تجارت را تحیت تیأثير 
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شیده هیای ارائهكارگيری روشا بهدهند، استفاده كردند. بقرار می

ازآن تالش كردند تیا توسط بسيدز و پروسا، محققان ديگری پ 

بقای تجارت در ساير كشورها را موردبررسیی قیرار دهنید. نيیتآ 

(Nitsch, 2009 بقای واردات محصوالت مختلف توسط آلمان )

را موردبررسی قرارداد و بیه نتیايجی  1995-2005های طی سا 

داد ايین واردات يافت كه نشیان مییدز و پروسا دستمشابه بسي

كارگيری يک مد  كاك ، وی به بقای نسبتاً كوتاهی دارد. با به

بررسی عوامل مثثر بر عدم بقا پرداخته و نشان داد عواملی چون 

هییای محصییو  وارداتییی، و هییای طییرف تجییاری، ويژگیويژگی

  و پرسیون باشند. هساختار بازار در اين خصو  تأثيرگذار می

(Hess & Persson, 2011 بقیای واردات كشیورهای عضیو )

تحليیل كییرده و  1962-2006های اتحاديیه اروپیا را طییی سیا 

 60دريافتند كه اين بقا بسيار كوتاه و متوسط يک سیا  بیوده و 

درصد روابط تجاری تنها برای يک سا  برقرار هسیتند. اوباشیی 

(Obashi, 2010تائيد كرد كه تجارت اج ) زا و قطعیات در شیبکه

جهانی توليد، ثبات بيشتری از تجارت محصیوالت نهیايی دارد و 

احتما  اينکه كشورهای آسيای شرقی وارد تجارت قطعات شوند 

تا محصو  نهايی بيشتر بیوده و لیذا طیو  میدت تجیارت ايین 

 ,.Brenton et alهمکیاران ) و ها بيشیتر اسیت. برنتیونكشور

 را تجارت با يک شريک تجیاری كم زمانمدت (، موضوع2011

 كمتییر كشییورهای و توسییعهدرحا  كشییورهای صییادرات بییرای

 بیين كشیور واردكننیده 53و صادركننده كشور 82 يافته باتوسعه

 كیه داد نشیان نتیايج. كردنید بررسیی 2005 و 1985 هایسا 

 جديید محصیوالت بازارهای به ورود در توسعهدرحا  كشورهای

 يافته قرار ندارنید،با كشورهای توسعه در مقايسه پايينی سطح در

 تجربیه بیه كیه اسیت پايين بسيار هابقای صادرات آن ميزان اما

رودی و  .باشیدمیی المللیی میرتبطبين تجیارت در هاآن ترپايين

( طو  مدت تجارت را با تمركیز Rudi et al., 2012همکاران )

ن بر كاالهای كشاورزی با اسیتفاده از دو مید  كیاك  و كیاپال

ها روی واردات ميوه و وتحليل آنماير موردبررسی قرارداد. تجزيه

نشان داد طو  مدت  2008تا  1996های سبزی آمريکا طی سا 

يافته و كشیورهای واقیع در شیما  تجارت با كشیورهای توسیعه

 اسیتراوس و آمريکا بيشتر از ساير شركای تجیاری اسیت. كیارره

پويیايی صیادرات و  (Carrere & Strauss-kahn, 2017كان )

بیرای دوره  توسیعه راافزايش بقیای صیادرات كشیورهای درحا 

موردبررسی قراردادند. نتايج نشیان داد كیه وجیود  2009-1962

طو  مدت  بر مثثر عوامل از يکی يک سابقه در روابط صادراتی،

 زمان طو  در اثر اين اما،. است توسعهدرحا  كشورهای صادرات

  .شودمعنی میبی سا  دو از بيشتربرای  و يابدمی كاهش

بااينکه بررسی منیابع حیاكی از انجیام مطالعیات وسیيعی در 

داخل از كشور در خصو  برآورد تابع صادرات زعفران و بررسی 

 ;Tajiani & Kopahi, 2005عوامیل مییثثر بییر آن اسیت )

Goodarzi, 2004; Biria & Jabal Ameli, 2006; 

Paseban, 2006; Karbasi & Akbarzadeh, 2008; 

Izadi, 2008 طو  مدت روابط صادراتی موضوع مورد اهميتی ،)

در اين مطالعات نبوده است. بیا در نظیر گیرفتن ماهيیت پويیای 

موجود در صادرات زعفران، هدف از ايین مقالیه تعيیين عیواملی 

است كه طو  مدت صادرات در ايین بیازار را تحیت تیأثير قیرار 

صورت گرفته اين مطالعیه اولیين  هایاساس بررسی دهند. برمی

مطالعه در خصو  ارزيابی عوامل مثثر بر طیو  میدت تجیارت 

 باشد. اين محصو  می

 

 هامواد و روش

الملل عموماً به پاسخگويی بیه های معمو  تجارت بيننظريه

كسی، چه كاال يا خدمتی، در چیه  تجارت با چه"سثاالتی چون: 

حیا ، سیثا  مهمیی كیه اغلیب پردازند. بااينمی "زمانی و چرا؟

. "چیه میدت؟"گيیرد ايین اسیت كیه كمتر موردبررسی قرار می

كه كشورها به تجیارت محصیوالت خیود ديگر، هنگامیعبارتبه

انجامد؟ آيیا ها به طو  میپردازند، چه مدت روابط تجاری آنمی

مدت تبیاد  ها محصوالت خود را در يک دوره زمانی طوالنیآن
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زمانی ادرات تنها اختصا  به يک يا چند دوره كنند يا اين صمی

 كوتاه دارد؟.  

بررسی عوامل مثثر بر طو  مدت تجارت نيازمند تحليل تابع 

 تعیداد صیورتبه معموالً تجارت مدت بقای صادرات است. طو 

 شیودتعريف می( ماه سا ، مثا عنوانبه) متوالی زمانی هایدوره

دارد  وجیود يیا واردات()صیادرات  تجیاری يیک رابطیهآن در كه

(Chatterjee & Chatterjee, 2010مفهییوم .) يییا و بقییام 

 2006اولين بیار در سیا   برای زمان تجارت،مدت وتحليلتجزيه

تجیارت  زمانمیدت وتحليلتجزيیه برای 1توسط بسدس و پروسا

درزمينیه  2تیابع بقیام(. Dreyer & Anders, 2014معرفی شد )

ما  وجود يک رابطه تجاری بعد صورت احتمدت تجارت به طو 

شیود. يعنیی احتمیا  عیدم تعريف میی tزمان معين مثل از يک

يیک  sطوركلی، تابع بقیا . بهtشکسته شدن تجارت قبل از زمان 

 صیورت زيیر نوشیته شیودتواند بهمی Tمتغير تصادفی گسسته 

(Dreyer & Anders, 2014:) 

 (1) 

 

زمان تییا مییدت T تییابع چگییالی احتمییا ، و ip(t(كییه در آن 

بیر ايین  شکست يک رويداد )يعنی شکسته شدن تجارت( است.

اساس، تابع ريسک و يا نرخ ريسک، نرخی است كه در آن نیرخ 

دهید، مشیروط بیر ايین رخ میT يک حادثه يا ريسک در زمان 

 ( رخ نداده است:T)قبل از  tفرض است كه اين رويداد در زمان 

(2) 

 

  رابطیه زيیر بیاهم ارتبیاط پيیدا توابع بقا و ريسک از طريی

 كنند:می

 (3) 

 

تیر، طیو  میدت تجیارت ديگر، زمان بقام طیوالنیعبارتبه

                                                                                           
1- Besedes and  Prusa 
2- Survival function 

 تیر اساسیاً معنییپايينتر، نرخ بقای باالتر و نرخ ريسک طوالنی

وتحليل بقیام، تیابع مشابهی دارد. يک معيار اسیتاندارد در تجزيیه

امکان محاسیبه  است، كه (KM) مايرپارامتری كاپالن بقای غير

را فیراهم  3هیای سانسیور شیدهبا استفاده از داده Ŝ(t)زمان بقام 

وتحليل را با توجه بیه عالوه بر اين، پايه و اساس تجزيه .كندمی

دهنید، فیراهم های كمکی كه بقام را تحت تأثير قیرار مییمتغير

 (: Dreyer & Anders, 2014) آوردمی

 (4) 

 

 (5) 

 

 

های تعداد دوره و ijها در بازه تعداد شکست كه در آن 

 تجاری با ريسک شکست است.

 توانمی كه است پارامتری روش نا يک ماير كاپالن منحنی

 آورد. دسیت به بقام تابع برای برآوردی استاندارد آن از استفاده با

-گروه ایبر را بقام توانمنحنی می اين از استفاده با آن، بر عالوه

كیرد.  مقايسیه يکیديگر بیا را هاآن و آورد دست به مختلف های

-هايی كه درك درستی از تابع مخاطره و تأثير متغيريکی از مد 

 4متناسیب كیاك  آورد، مد  مخیاطرههای كمکی را فراهم می

 يیا متناسب كیاك  مخاطره (. مد Rudi et al., 2012)است 

 بیر عیالوه است كیه پارامتری نيمه روش يک كاك  رگرسيون

 تیأثير بیه بررسیی مختلیف، هیاینزما در بقام احتماالت برآورد

پیردازد. فیرم كلیی تیابع كیاك  میی نيیز كمکیی هیایمتغيیر

                                                                                           
مونه به اين معناست كه برای مثا  با توجه به منظور از سانسور شدن اطالعات ن -3

تاريخ شروع و اتمام )يا هر دو( برای برخی از روابط تجاری، معموالً مشخص نيسیت 
يابید يیا خيیر. كه آيا يک رابطه تجاری به دليل شکست يا داليل ديگر خاتمیه میی

 هیا از اطالعیات نیاقص در میورد اولیين و آخیرينشدن داده درواقع مشکل سانسور
گيرد. مشاهده موجود برای بررسی وجود وقفه در يک رابطه تجاری خا  نشأت می

در مورد سانسور از چپ، اين مسئله به اين صورت است كه آيا يک جريیان تجیاری 
شیده از دوره شده ادامه دارد يا يک رابطه شروعكه در اولين دوره از مشاهدات شروع

شیود. سانسیور از راسیت اه متوقف میمشاهده نشده پيشين كه پ  از يک دوره كوت
هم به اين معنی است كه آيا يک جريان تجاری موجود در حا  حاضر با اتمیام دوره 

 .(2006يابد يا همچنان ادامه خواهد داشت )بسدس و پروسا، موردبررسی خاتمه می

4- Cox Risk Proportional Model 
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مورداستفاده در اين مطالعه كه امکان بیرآورد رابطیه ميیان نیرخ 

آورد های توضيحی را فراهم میمخاطره و يک مجموعه از متغير

 است از: عبارت

 (6)  

ريسک از دست رفت رابطه صادراتی  كه در آن 

( xهیا )ای از يک بردار از متغيرو به صورت رابطه tدر مدت زمان

 رابطه تابعی بين متغيرهای كمکیی مید  اسیت exp (x´θ)و  

(Dreyer & Anders, 2014 .)θ  نيز بيانگر پارامترهايی هستند

، چگونگی تغييیرات تیابع ديگرعبارتشوند. بهكه تخمين زده می

كنید مخاطره را نسبت به تغييرات متغيرهیای كمکیی بيیان میی

(Hosmer & Lemeshow, 2003 زمیانی كیه .)exp (x=0, 

θ)=1   باشد، به اين معنی است كه ارزش تمام متغيرهای كمکی

های كیاربردی برابر صفر اسیت. بنیابراين، ايین میورد در برنامیه

 گيرد. یتجربی مورداستفاده قرار نم

در بحث عوامل مثثر بر بقای صادرات يک محصو  دو گروه 

عوامل مثثر بر عرضه و تقاضیا در هیر دو كشیور و نيیز شیرايط 

توان در نظر گرفت. در سمت عرضیه، هیم كالن اقتصادی را می

باشید. بیا موجودی عرضه و هیم قطعيیت آن دارای اهميیت می

وجیودی بيشیتر فرض ثبات ساير عوامل، انتظار داريم كه يیک م

)محصو  توليدشده( محصو ، احتما  صادرات )بدون وقفیه( آن 

را افزايش دهد. اطمينان يا قطعيت عرضه برحسب نوسان توليید 

صیورت نسیبت شود. در اين مطالعیه نوسیان توليید بهتعريف می

بر متوسیط انحراف استاندارد در توليد در سیه سیا  قبیل تقسیيم

كارگيری ايین شده است. با بهفسطح توليد در سه سا  قبل تعري

صیورت درصیدی از ميیانگين نسبت، شاخصی از نوسان توليد به

اطمينانی  تر باشد، ناشود. هرچه اين نسبت بزرگتوليد فراهم می

 در ديگیر میثثر در عرضه محصو  نيز بيشتر خواهد بیود. عامیل

 بیرای قيمیت نوسیانات به توجه با. باشدمی قيمت عرضه، سمت

 طو  و روند بر توجهیقابل تأثير متغير اين ادراتی،ص محصوالت

 صیادرات ارزش افیزايش بیا رودمیی انتظار و دارد صادرات مدت

 .يابد افزايش هم مدت طو 

رود يک افزايش در توليد ناخیالص در سمت تقاضا، انتظار می

( در كشور واردكننده، با افزايش سطح مصیرف در GDPداخلی )

 GDPتما  صیادرات منجیر شیود. لیذا اين كشور، به افزايش اح

عنوان يک متغير مسیتقل در مید  واردشیده كشور واردكننده به

های حمل و نقل در الگو، از منظور لحاظ هزينهاست. همچنين به

رود ارزش شده است. انتظار مییمتغير فاصله بين كشورها استفاده

 باالتر اين متغير منجر به كاهش احتما  صیادرات كیاال بیين دو

 بيشتر هزينه و تجاری بالقوه شريک دو بيشتر كشور شود. جدايی

 كاهش تجارت از حاصل منافع كه شودمی سبب دوطرفه تجارت

شده در الگوی مطالعیه، آخرين گروه متغيرهای به كار گرفته يابد.

متغيرهای كالن هستند كه با متغيرهای نرخ ارز، و نوسیان نیرخ 

اند. با فرض ثبیات شدهگرفتهارز و قيمت جهانی محصو  در نظر 

رود كه بیا كیاهش ارزش پیو  صیادرات ساير شرايط، انتظار می

افزايش يابد. زيرا ايین افیت ارزش، قيمیت كاالهیای صادرشیده 

سازد. كنندگان میتر از صادرات ساير عرضهتوسط كشور را ارزان

حا ، نوسان زياد نرخ ارز كه با ريسک باالتر فروش همیراه بااين

احتما  صادرات را كاهش دهید. نوسیان نیرخ ارز در ايین است، 

صورت انحراف استاندارد نرخ ارز طی سه سا  گذشیته مطالعه به

گيری بر متوسط ارزش نرخ ارز در سه سا  گذشیته انیدازهتقسيم

هیای مکیانی منظور لحیاظ سیاير ويژگیشده است. همچنين بیه

آسیيايی، هريک از كشورهای واردكننده، چهار گیروه كشیورهای 

شده است كیه سیه اروپايی، آمريکايی، و ساير كشورها در تعريف

گروه از آنها در قالب سه متغير مجازی در الگو لحاظ شده اسیت. 

صیورت سیاالنه  طیی دوره اطالعات موردنياز در اين مطالعیه به

 ملل سازمان كشاورزی و خواروبار از سازمان 1376-1397زمانی 

(، بانیک جهیانی IMFلمللیی پیو  )ا(، صندوق بينFAOمتحد )

(WDI بانک مركزی جمهوری اسالمی ايیران، اداره گمیرك و ،)

شده است. همچنين بیرای بیرآورد آوریاتاق بازرگانی تهران جمع

 .شده استاستفاده Shazam9و  SPSS 22 افزارمد  از نرم
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 نتايج و بحث

آنچه در اين تحقي  به دنبا  آن هستيم اين اسیت كیه چیه 

لی طو  مدت صادرات زعفران را تعيين میی كنید. در واقیع عوام

بحثی كه در صادرات مطرح می باشد اين است كه صادرات يک 

محصو  می تواند متوقف و بعد از يک دوره مجد از سیر گرفتیه 

 میثثرشود. بررسی طو  مدت اين وقفه های صادراتی و عوامیل 

ين بخش نخست برآن نياز به تحليل بقا دارد. به اين منظور، در ا

رابطه صادراتی كشور برای محصو  زعفران طیی  629با بررسی 

ابتدا از تیابع بقیای كیاپالن میاير بیرای  1376-1395های سا 

شیده و سیپ  ميیزان بررسی الگوی كلی بقای صادرات استفاده

تأثيرگذاری متغيرهای مستقل بر بقای صادرات با استفاده از مد  

 ته است. مخاطره مورد برآورد قرارگرف

هیای اساس برآورد تابع بقای صادرات زعفران را بر 2نمودار 

گونه كه عنوان شید، تیابع بقیا، دهد. همانكاپالن ماير نشان می

زمیان احتما  اينکه يک رابطه تجاری )مثل صادرات( بعد از يک

دهد. در ايین نمیودار، محیور باقی بماند را نشان می tمعين مثل 

ا صیادرات بیدون وقفیه و محیور عمیودی های بافقی تعداد سا 

گيرد. تحليیل كیاپالن میاير از احتما  بقای صادرات را اندازه می

 سیا  انتهیای بيانگر اين است كه تیا 2بقای صادرات در نمودار 

تجاری زعفران دچار گسست شیده و  روابط از %10 حدوداً چهارم

درصد میی رسید. تیا انتهیای سیا   90احتما  بقای صادرات به 

درصد افزايش  25م، ريسک از دست رفت روابط صادراتی تا شش

يافته و در واقع احتما  بقای صادرات با شش دوره بیدون وقفیه 

درصد می رسد. به همين ترتيب میی تیوان انتظیار  75به حدود 

 38سیا ،  10داشت كه احتما  بقای صادرات بدون گسست تیا 

شان می دهد درصد باشد كه ن 20درصد و تا كل دوره تنها حدود 

 طو  مدت صادرات زعفران در كشور كوتاه مدت است. 

 
 

 1376-97هاي تابع بقاي كاپالن ماير صادرات زعفران طی سال -2شكل 
Figure 2- The Kaplan Maier Survival Function of Saffron Export from 1997 to 2018. 
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كیاك   هیاینتايج حاصل از برآورد مید  1همچنين جدو  

دهد. برای اين منظور، را نشان می 1نيمه پارامتريک با اثرات ثابت

اساس آنچه در تحليل بقا مرسوم است، اطالعات سیاالنه بیه  بر

طور مثا ، اگیر صیادرات بیه اند. بهشدههای صادراتی تعديلوقفه

بدون وقفه صیورت گرفتیه  1397تا  1376كشور امارات از سا  

سیا  را تشیکيل داده اسیت. نتیايج  22است، يک وقفه با طو  

 دهید مقیدارنشان میی 1حاصل از برآورد مد  كاك  در جدو  

 تجاری سابقه وجود نرخ ارز و  واردكننده، كشورهای درآمد توليد،

دهید بیا باشیند كیه نشیان مییدار میدارای ضريب منفی و معنا

ها، ريسک از دست رفت رابطه تجاری كیاهش افزايش اين متغير

يابید. بیراين اسیاس ايین ما  پايداری صادرات افزايش میو احت

ی سطح درآمد در كشیورها شيبا افزا مهمگاشود كه استنباط می

ی، رانییيواردات زعفییران ا یبییرا تقاضییا واردكننییده، بییا افییزايش

 ,Kohansal & Tohidiهمانگونیه كیه در سیاير مطالعییات )

2015; Fallahi & Mazraeh, 2018; Aghapour 

Sabbaghi, 2019; Dourandish et al., 2019)  نيیز نشیان

داده شده است، احتما  پايداری صادرات افزايش خواهد يافت. به 

همين ترتيب افزايش نرخ ارز كیه بیه عنیوان عیاملی در جهیت 

 & Koochakzadehآيیید )تقويییت صییادرات بییه شییمار مییی

Karbasi, 2016; Khalighi & Shokat Fadaie, 2015; 

Paseban, 2006 ) ريسک از دست رفت ارتباط صادراتی با يیک

میدت  شريک تجاری را كاهش خواهد داد. ضريب متغيیر طیو 

معنادار است. به اين معنیا  %1( منفی و در سطح 331/0) تجارت

كه وجود يک رابطه تجاری در سا  قبیل، ريسیک در صیادرات 

 يیک كیه دهیدمی نشیان دهد. اين نتیايجزعفران را كاهش می

 اينکیه احتما  بر داریمعنی و مهم اثر بودن، "يدارپا" واردكننده

. داشیت خواهد كند، وارد نيز جاری سا  در را زعفران كشور يک

 شیدهانجام معينیی مقصد به صادراتی گذشته سا  در اگر درواقع،

                                                                                           
قیای صیادرات را تحیت منظور كنتر  شرايط خا  هرسا  كه ممکن اسیت ببه -1

 تأثير قرار دهد

 ايین واردكننده نيز كنونی سا  در كشور اين اينکه احتما  باشد،

 33 حیدود امیل،عو سیاير كیردن فیرض ثابت با باشد، محصو 

 . است درصد

مطاب  آنچه در مطالعات گذشیته بررسیی صیادرات زعفیران 

( دارای عالئیم میورد انتظیار DISفاصله ) شده است، متغيراشاره

كننیده هیای واردباشد. به اين معنی كه هرچه فاصله با كشورمی

دليیل  شود، ريسک از بين رفتن رابطیه صیادراتی بیهتر میبيش

يافته و لذا دوره بقای صادرات ای تجارت افزايشهافزايش هزينه

 Dourandishشود. مطالعات دورانديش و همکاران )تر میكوتاه

et al., 2019( هندی زاده و همکاران ،)Hendizadeh et al., 

 ,.Aminizadeh et al( و نيیز امينیی زاده و همکیاران )2019

ان ايیران و ( نيز نشان داد كه افزايش فاصله جغرافيايی مي2020

شريک تجاری اثر منفی و معنی داری بر صادرات زعفیران دارد. 

ضريب متغير منطقه ای كیه  دهددرنهايت اينکه، نتايج نشان می

 ازنظیر آسيايی و اروپیايی میی باشید كشورهای منطقه به مربوط

. افزايندمی مد  دهندگی توضيح قدرت به و بوده دارمعنی آماری

 كشورهای به مربوط متغير ضريب جازی،م متغيرهای اين بين در

 طیو  در دهیدمی نشان كه كشورهاست ساير از ترآسيايی منفی

 پايیداری از كشیورها ايین بیه زعفران صادرات موردمطالعه دوره

آمیار  .اسیت بیوده برخوردار كشورها ساير با مقايسه در تریبيش

مربوط به حجم صادرات زعفران به كشورهای آسيايی طی يیک 

ذشته نيز بيانگر اين موضوع است كه اين كشورها همواره دهه گ

 شیدند. متغيیريکی از مقاصد اصلی زعفران كشور را شیامل میی

-بیی بیاوجود. ندارد صادرات بقای بر داریمعنی اثر توليد، نوسان

 است آن بيانگر آن بودن اثر مثبت متغير، اين ضريب بودن معنی

 بیه زعفیران صیادرات یپايیدار شیود زياد توليد نوسانات اگر كه

كلیی الگیو  داریدر نهايت اينکه آزمیون معنیی .افتدمی مخاطره

بيانگر اعتبار الگوی برآورد شده بوده و آزمون يکپارچگی ضرايب 

در مد  نيز نشان داد كه اختالف معناداری بیين ضیرايب وجیود 

 ندارد و مد  از يکپارچگی الزم برخوردار است.



 1401، بهار 1، شماره 10جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       100

 

 رآورد مدل كاكس نتايج حاصل از ب -1جدول 

Table 1- Results of Cox model estimation 
 شرح متغير

Variable description 

 متغير
Variable 

 ضريب

Coefficient 

 احتمال
p-value 

 قيمت
Price 

PRICE 0.032 0.122 

 فاصله
Distance 

DIS 0.004 0.051** 

 ارزنرخ 

Exchange rate 
REX -0.014 0.121* 

 توليد
Production 

PROD -0.006 0.003*** 

 نوسان ارز
Exchange rate volatility 

VAREX 3.804 0.337 

سياآ  

Asia 
ASIA -0.3448 0.016** 

 اروپا
Europe 

EU -0.2507 0.054**  

 آمريکا
U.S. 

USA -0.091 0.431 

های توسعهبرنامه  

Dev. programs 
OTHER -0.3129 0.465 

 نوسان توليد
Production volatility 

VARPP 3.632 0.629 

 طو  مدت تجارت

Trade duration 
YY -0.331 0.002*** 

 GDP واردكننده

GDP of importers  
GDP -0.007 0.03** 

Log- Likelihood 
-458.43 

(0.000)      
  

a 3.2E-06   

p-valueb (0.647)   

.%1 و %5، %10*، ** و *** معنی داری در سطح به ترتيب   
*, **,*** Significant at 10%, 5% and 1% respectively. 

.فرض صفر عدم همبستگی اثر ثابت با متغيرهای برونزا است   :a 

p=0   برای p ارزش  :b 
a null hypothesis is no correlation of fixed effect with exogenous variables. 

b p-value for  

 

 گيري نتيجه

 پويا بسيار اغلب زعفران واردكنندگان با ايران صادراتی روابط

 محصو  اين بازار به كشور تجاری شركای از زيادی تعداد و بوده

در  هیا،پويیايی اين گرفتن نظر در با. شوندمی خار  آن از يا وارد

 دوره طیی محصیو  ايین صیادراتی روابط با بررسی مطالعه، اين

 بقیای كیه میثثری كليیدی عوامیل تعيين به ،1376-95 زمانی

بیرای ايین . پرداخته شید دهدمی قرار تأثير تحت را آن صادرات

منظور، از رويکرد برآورد تابع بقای كاپالن میاير و بیرآورد مید  

مدت تجیارت  شد. با تعريف طو كاك  نيمه پارامتريک استفاده

ای كیه يیک كشیور واردكننیده های پيوستهصورت تعداد سا به

 از زيیادی باشد، مشخص شید، تعیدادموردبررسی می محصوالت
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 حیدود بطوريکیه، دارنید.دوام سا  چند فقط كشور تجاری روابط

 5 از كمتیر تجیاری هیایطیرف به كشور زعفران صادرات 44%

-20 میدت طو  دارای روابط برای سهم اين. آوردمی دوام سا 

 ايین میدت طیو  بررسیی. اسیت رسيده درصد صفر به سا  11

. دارد بقیا تحليیل به نياز آن بر مثثر عوامل و صادراتی هایوقفه

 بررسیی بیرای میاير كیاپالن بقای تابع از ابتدا خصو ، اين در

 ميییزان سییپ ، و شییدهاستفاده صییادرات بقییای كلییی الگییوی

 مد  از استفاده با صادرات بقای بر مستقل متغيرهای تأثيرگذاری

 كیاپالن تحليیل .تگرف قرار برآورد مورد پارامتريک نيمه كاك 

 تیا زعفیران صادراتی روابط از %43 تنها كه است اين بيانگر ماير

  .ماندمی باقی موردبررسی، دوره پايان

شده در ارتباط با طیو  میدت راستا با ساير مطالعات انجامهم

آمده از مد  كیاك  نشیان داد كیه توليید دستتجارت، نتايج به

تر و توليد ناخیالص اری باثباتتر آن، روابط تجباالتر و نوسان كم

داخلی باالتر كشورهای واردكننده باعث كاهش مخاطره از دست 

-مدت صادرات میی رفت يک رابطه صادراتی و لذا افزايش طو 

واردكننیدگان، ايین  GDPشود. با مقايسه ضیرايب مربیوط بیه 

توجه است كیه درآمید واردكننیده در حصیو  روابیط مسئله قابل

 ناخیالص توليید بیا ، مهم است و كشورهایمدتتجاری طوالنی

هستند. با توجه به اين  مواجه كمتری خطر نرخ تر باداخلی بزرگ

تیر از اهميیت نتايج، تمركز بیر روی شیركای بیا اقتصیاد بیزرگ

شود با بازاريابی و تبليغات مناسب در برخوردار بوده و پيشنهاد می

بیه ايین اين كشورها، حجم بيشتری از محصوالت كشیاورزی را 

عالوه براين، نتايج نشان داد كاهش  گروه از كشورها صادر نمود.

در نوسان نرخ ارز كه قدرت خريد واردكننده را افیزايش و تمايیل 

نقیش مثبتیی  دهیدمییبه خريد محصوالت صادراتی را افزايش 

مدت صادرات خواهد داشیت. در ايین خصیو ،  برافزايش طو 

ارز و تثبيیت آن، انگيیزه  شود دولت بیا كنتیر  نیرخپيشنهاد می

صادركنندگان محصوالت كشاورزی به صادرات اين محصیوالت 

را افزايش و بیه پايیداری بيشیتر درآمیدهای ارزی حاصیل از آن 

كمک نمايد. همچنين با توجه بیه نقیش میثثر پايیداری واردات 

هیای بازاريیابی و تشیکيل برافزايش بقای صادرات، ايجاد شیبکه

بییا كشییورهای عمییده خريییدار  زنجيییره عرضییه محصییو  هییم

فروشان داخلیی كیه عرضیه هماهنی  و محصوالت و هم عمده

 بخشند. پايدارتر محصو  را تضمين می

 

 منابع

Aghapour Sabbaghi, M. 2019. Investigating the 

factors affecting the export of Iranian saffron to 

BRICS countries (Panel data approach). Journal 

of Saffron Agronomy and Technology 7 (3): 

411-420. (In Persian with English 

Summary).Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, 

A., and Mehrparvar Hosseini, E. 2014. Pattern 

of competitiveness of pistachios world premier 

exporters in Iran's importers market. 

Agricultural Economics 8 (2): 41-68. (In 

Persian with English Summary). 

Besedes, T., and Prusa, T.J. 2006. Product 

differentiation and duration of U.S. import 

trade?. Journal of International Economics 70 

(2): 339-358. 

Besades, T., and Blyde, J. 2010. What drives 

export survival? An analysis of export duration 

in latin America. Inter-American Development 

Bank, Mimeo: 1-43 

Biria, S., and Jabal Ameli, F. 2006. Factors 

affecting export of pistachio, saffron and dates 

in the basket of non-oil exports of Iran (1991-

2001). Quarterly Journal of Agricultural 

Economics and Development 54: 85-102. 

Brenton, P., Saborowski, C., and Uexkull, E. v. 

2011. What explains the low survival rate of 

developing country export flows?. The World 



 1401، بهار 1، شماره 10جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       102

Bank Economic Review 24 (3): 474-499. 

Carrere, C., and Strauss-kahn, V. 2017. Export 

survival and the dynamics of experience. 

Review of World Economics 153 (3): 300-320. 

Chatterjee, D., and Chatterjee, A. 2010. Binary 

logistic regression using survival analysis. 

Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1672759  

Daneshvar, M., Karbasi, V., and Sarvari, A. 2005. 

Globalization and its effects on exports of 

saffron. Articles Collections Second National 

Conference of Saffron. Mashhad, Iran. (In 

Persian). 

Dourandish, A., Aminizadeh, M., Riahi, A., and 

Mehrparvar Hosseini, E. 2019. Assessing the role 

of trade sanctions and global economic crisis on 

Iran’s saffron exports. Journal of Saffron 

Agronomy and Technology 6 (4): 499-511. (In 

Persian with English Summary).Dreyer, H., and 

Anders, S. 2014. Experience matters - trade 

duration and survival of coffee exports. The EAAE 

2014 Congress ‘Agri-food and rural Innovations 

for Healthier Societies. 2-16. 

Fallahi, E., and Mazraeh, F. 2018. Economic 

analysis of short-term and long-term effects of 

exchange rate uncertainty on the export of 

Iranian saffron. Journal of Saffron Agronomy 

and Technology 6 (3): 367-381. (In Persian 

with English Summary). 

FAO. 2013. Food and Agriculture Organization of 

the United Nations 

database.http://faostat.fao.org/. 

Goodarzi, J. 2004. Effect of effective exchange 

rate on non-oil exports (case study of carpet, 

pistachio, dates, raisins, saffron and caviar). 

Master's Degree Course, Faculty of Literature 

and Humanities, Bu-Ali Sina University. 

Hess, W., and Persson, M. 2011. Exploring the 

duration of EU imports. Review of World 

Economics 147 (4): 665-692. 

Hendizadeh, H., Karbasi, A., Mohtashami, T., and 

Sahabi, H. 2019. Ranking of socio-economic 

variables affecting the bilateral trade of saffron 

in Iran and business partners. Journal of saffron 

Research 7 (1): 55-67. (In Persian with English 

Summary). 

Hosmer, D.W., and Lemeshow, S. 2003. Applied 

Survival Analysis: Regression Modeling of 

Time to Event Data. Wiley. New York. 

 IMF. 2013. International Monetary Fund. 

International Financial Statistics (IFS), 

Internet:http://www.imf.org/ external/data.htm 

Islamic Republic of Iran Customs. 2015. Foreign 

Trade Statistics of Iran. Publications of the 

Customs Office of the Islamic Republic of Iran, 

Tehran. (In Persian). 

International Trade Center. 2019. 

https://www.trademap.org/Index.aspx 

Izadi, M. 2008. Estimation of supply function of 

Iran saffron export during the period (1979-

2004) vector auto regression approach. Master's 

Degree Course, Faculty of Administrative 

Sciences and Economics. University of Isfahan. 

Karbasi, A., and Akbarzadeh, J. 2008. Estimation 

of supply and demand function of Iran saffron 

export with simultaneous equation system. 

Quarterly Journal of Agricultural Economics 

and Development 62: 33-52. (In Persian with 

English Summary). 

Khalighi, L., and ShokatFadaie, M. 2015. A study 

on the effects of exchange rate and foreign 

policies on Iranians dates export. Journal of the 

Saudi Society of Agricultural Sciences 3: 97-

112. 
Kohansal, M., and Tohidi, A. 2015. Experimental 

study of the impact of foreign exchange rate 

fluctuations on Iran's saffron export demand: A 

dynamic pooled mean group (PMG) approach. 

Journal of Saffron Agronomy and Technology 

3 (1): 34-42. (In Persian with English 

Summary). 

Koochakzadeh, S., and Karbasi, A. 2015. Study of 

the effective factors on the commerce of Iranian 



 103       جهانی و عوامل موثر بر آن بازارهای در ایران زعفران پایداری صادراتمرتضائی مقدم و همکاران، 

saffron. Journal of Saffron Agronomy and 

Technology 3 (3): 217-227. (In Persian with 

English Summary). 

Ministry of Agriculture-Jihad. 2013. The area 

under cultivation and the amount of garden 

products. Agriculture Statistics, 

http://www.maj.ir. (In Persian). 

Nitsch, V. 2009. Die another day: Duration in 

German import trade. CESifo Working Paper 

Series, Forthcoming in Review of World 

Economics 145 (1): 133-154. 

Obashi, A. 2010. Stability of International 

Production Networks: Is East Asia Special?. 

International Journal of Business and 

Development Studies 2 (1): 63-94. 

Paseban, F. 2006. Factors Affecting Iran's Saffron 

Export. Economics Quarterly 2: 1-15. 

Rezapoor, S., and Mortazavi, S.A. 2011. Effects of 

globalization on supply and demand export 

saffron. Journal of Economics and Agricultural 

4 (3): 153-169. (In Persian with English 

Summary). 

Rudi, J., Grant, J., and Peterson, E.B. 2012. 

Survival of the fittest: Explaining export 

duration and export failure in the U.S. fresh 

fruit and vegetable market. Selected Paper at 

the Agricultural and Applied Economics 

Association’s (AAEA) 2012 Annual Meeting, 

Seattle Washington, 12-14 August. 

Tajiani, H., and Kupahi, M. 2005. Estimation of 

supply and demand functions of Iranian saffron 

export. Iranian Journal of Agricultural Science 

36 (3): 573-580. (In Persian with English 

Summary).. 

 

 

http://www.maj.ir/

