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بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد کالن (تولید داخلی،
قیمتهای نسبی و نرخ ارز) بر صادرات زعفران
آرزو بهادر ،سید حبیب اهلل موسوی  ،صادق خلیلیان
تاریخ دریافت7930/70/42 :
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تاریخ پذیرش7930/77/71 :

چکیده
زعفران یکی از محصوالت صادراتی است ،و ایران با  88/8درصد تولید جهان ،بزرگترین و اصلیترین تولید کننده
و صادرکننده زعفران در جهان است .بررسی روند صادرات جهانی نشان میدهد که افزایش و یا کاهش مقدار
صادرات ایران به گونه_ای مستقیم و کامال آشکار بر روند جهانی صادرات زعفران تاثیر گذار بوده زیرا در صورت
کاهش و یا افزایش تولید و صادرات آن به وسیله جمهوری اسالمی ایران روند کلی صادرات این محصول نوسان
پذیر خواهد شد .لذا در این پژوهش به بررسی متغیرهای کالن اقتصادی تاثیر گذار بر تولید و صادرات زعفران
پرداخته شد .بدین منظور یه مدل برنامه_ریزی ریاضی مشتمل بر تایع_های تولید ،قیمت صادرات و عرضه صادرات
این محصول برای انجام شبیه سازی_های مورد نظر بسط یافت.در گام بعد روش و فن معادله_های همزمان
وروش  3slsبرای برآورد فراسنجه_های مدل بسط یافته استقاده شد .نتایج نشان دادکه عواملی چون نرخ واقعی
ارز ،تولید داخلی ،و قیمتهای نسبی صادرات زعفران ایران را تحت تاثیر قرار میدهند .به طوریکه تغییر در تولید
داخلی ناشی از نغییر سطح زیر کشت و تغییرپذیری_های نرخ ارز اثر مثبت و معنیدار بر عرضه صادرات زعفران
ایران دارد در حالیکه تغییر در قیمتهای نسبی در نتیجه تغییرپذیرهای قیمت داخلی اثر منفی بر صادرات زعفران
دارد.
طبقهبندی F14 ،F18 ،Q17:JEL

واژهگان کلیدی:مدل برنامه ریزی ریاضی ،معادله_های همزمان ،قیمت و عرضه صادرات ،زعفران ایران
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مقدمه
صادرات یکی از منابع تأمین مالی برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می
آید و گسترش صادرات غیر نفتی در کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش سرمایهگذاری
بیش از هر زمان نیازمند شناسایی امکانات و منابع بالقوه کشور است .کاهش ذخایر نفتی ،بی
اطمینانی به آینده بازار جهانی و افت قیمت نفت سبب شده است که سیاستگذاران و اقتصاد
دانان کشور بیش از پیش بر لزوم رهایی از اقتصاد تک محصولی و پیش رفتن به سوی افزایش
صادرات غیر نفتی تاکید کنند و شناسایی محصول ها و فرآورده های غیر نفتی که دارای مزیت
نسبی بوده و توان رقابت در عرصه بین المللی را دارند گام مهمی در توسعه این بخش از صادرات
به شمار می آید .از میان محصوالت کشاورزی دارای مزیت نسبی ،زعفران به دلیل موقعیت ویژه
آن از لحاظ اشتغالزایی در بخش کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور ،یک
محصول راهبردی و مهم در اقتصاد تلقی میشود (ابریشمی .)1931 ،با توجه به اهمیت موضوع،
در این مقاله با استفاده از دادههای سالیانه دوره  1911-1931به دنبال پاسخگویی به این پرسش
هستیم که تغییرپذیری ها در زمینه تولید داخلی ،نرخ ارز واقعی و قیمت صادراتی چه تاثیری بر
عرضه صادرات زعفران ایران دارد .در این راستا در ادامه به بررسی نتایج بررسی های انجام شده
در زمینه موضوع مورد بررسی در داخل و در خارج از کشور پرداخته شده است.
ژنگ و همکاران )2112( 1در بررسی های خود با عنوان عاملهای موثر بر تقاضای صادرات پسته
آمریکا به بررسی گذاری های وضعیت بازار و تکانههای امنیت غذایی پرداختند .در این بررسی
 21بازار عمده که  87درصد کل صادرات پسته آمریکا را در بر میگرفتند ،بررسی شدند .نتایج
نشان داد تولیدکنندگان پسته باید از فناوری پیشرفتهشان و اعتبار استانداردهای باالی امنیت
غذاییشان در راستای کسب سهمی بیشتر از بازارهای بینالمللی بهتر ،استفاده کنند.
زادا و همکاران )2111( 2عامل های موثر بر صادرات پاکستان را با استفاده از روش معادله های
همزمان و برآورد توابع عرضه و تقاضا بررسی کردند .نتایج نشان داد که در طرف تقاضای صادرات
عامل هایی مانند تولید ناخالص داخلی جهانی ،نرخ ارز واقعی و قیمتهای جهانی اهمیت دارند.
عبدل حافظ )2111( 9با استفاده از آزمون همجمعی انگل-گرنجر به بررسی تحلیلی عامل های
تعیین کننده صادرات پاکستان در دوره  1387-2118پرداخته و به این نتیجه رسیده است که
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تولید ناخالص داخلی و قیمت های نسبی رابطه مثبت و نرخ ارز رابطه منفی با صادرات پاکستان
داشته است .در این میان اثر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز معنیدار و اثر قیمتهای نسبی بی
معنی گزارش شده است.
کویی ،)2111( 1عاملهای موثر بر عرضه صادرات سیب چین به تایلند با استفاده از مدل تصحیح
خطا  ECMو کوکران -اوکرات و دادههای دوره سری زمانی  1381-2118بررسی کرد .نتایج
نشان داد که عرضه صادرات تحت تاثیر هزینههای تولید داخلی است .به طوری که افزایش
هزینه های تولید سیب چین منجر به کاهش مقدار صادرات این کشور به تایلند خواهد شد.
همچنین نتایج بررسی وی نشان داد که مقدار واردات سیب به تایلند با قیمت صادراتی رایطه
عکس دارد و همچنین باال نگه داشتن ارزش بات (واحد پول تایلند) سبب کاهش واردات میشود.
سهرابی اطهر و تیزچنگ ( )1931در بررسی_های خود تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی منتخب
و برنامههای توسعهای پس از انقالب بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی را ارزیابی کردند .در
این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفههای توزیعی  ،ARDLو استفاده از نرخ ارزهای
موثر صادراتی ،تاثیر برنامههای توسعهای پس از انقالب (سالهای  1913تا  )1931به عنوان
نموداری از سیاستگذاری حاکم بر بخشهای گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصوالت
کشاورزی بررسی شده است .نتیجه پژوهش نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی کشور ،قیمت-
های نسبی صادرات ،مصرف داخلی و برنامههای توسعه بر صادرات محصوالت کشاورزی تاثیر
معنیدار دارند.
گرشاسبی و یوسفی دیندارلو ( ،)1931اثر گذاری های تحریم بین المللی بر متغیرهای کالن
اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دادند .بدین منظور با بهکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی
شاخص یاد شده محاسبه و دوره زمانی این شاخص برای دورهی  1918-73ایجاد شد .یافتههای
این ارزیابی نشان داد که اثرگذاری های تحریمها تنها در زمینه رشد اقتصادی و رابطه مبادله
معنادار است .همچنین رابطه مستقیم میان شدت تحریمها و اثرگذاری های آن بر متغیرهای
اقتصادی وجود دارد.
کوچک زاده و کرباسی ( ،)1931عامل_های موثر بر تجارت زعفران ایران را در دوره زمانی -32
 1971بررسی کردند .برای این منظور از مدل جاذبه و روش اقتصاد سنجی داده های ترکیبی یا
تابلویی استفاده شده است و نتایج این بررسی نشان داد که تولید ناخالص داخلی و جمعیت
Cui
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کشورهای وارد کننده و نرخ ارز تاثیر مثبت و معنیداری بر تجارت ایران دارد .بنابراین تجارت
زعفران ایران نسبت به اندازه اقتصادی شریکان تجاری بسیار حساس است از این رو یافتن
بازارهای جدید صادراتی و ثبات نسبی در نرخ ارز میتواند عرضه صادرات زعفران ایران را مطمئن
تر کرده و به حفظ موقعیت برتر ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
با توجه به مطالب گفته شده احتمال میرود تجارت زعفران به عنوان یک محصول صادراتی تحت
تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی قرار بگیرد .همچنین این احتمال وجود دارد که رابطه قیمت
صادراتی و تولید داخلی با عرضه صادرات زعفران مثبت و معنادار شود.
با توجه بر صادراتی بودن زعفران و اینکه این محصول دارای درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور
میباشد و همچنین به منظور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ،لذا هدف اصلی این ارزیابی بررسی
تجربی تاثیر متغیر های کالن اقتصادی بر عرضه صادرات زعفران ایران است ،که به منظور
جلوگیری از کاهش صادرات این محصول ارزشمند باید تبیین و شناسایی شود .که در این بررسی
حاضر این موضوع با برآورد توابع مربوطه ،به کمک سامانه معادله های همزمان و مدل برنامهریزی
ریاضی پرداخته شده است .اطالعات و دادههای مورد نیاز برای این تحقیق از اداره گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،مرکز آمار ،سازمان جهاد کشاوری و شورای ملی زعفران تهیه شده است.

روش تحقیق
از زمان کشف روش سیمپلکس در سال  1318تا کنون مدلهای برنامهریزی به یکی از اساسی
ترین مدلهای تحلیل حساسیت در بخش کشاورزی تبدیل شدهاند (موسوی و اسماعیلی .1931
اژدری و همکاران .)1931
مهمترین دلیل بر استفاده از مدل MPدر تحلیل بخش کشاورزی ،امکان الگو کردن صریح ارتباط
بین عنصرهای اقتصادی و عنصرهای بیوفیزیکی و بوم شناختی مزرعه میباشد( .باسی و همکاران،
 .)2111هر چند ممکن است روشهای دیگری نیز امکان مدلسازی این رابطه ها را داشته باشند
ولی مدلهای برنامهریزی ریاضی دارای این مزیت خاص هستند که میتوانند شرایط چند متغیره
و بهمپیوسته کشاورزی را نشان دهند (هیزل و نورتوان .)1371 ،1در این بررسی تابع هدف و
محدودیتهای مدل به صورت زیر تبیین میشود:
)(1

̅𝑍 = 𝑍 ∶ 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀

Hazell and Norton
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𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:
𝑑 𝑙𝑝 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑙𝑙 + 𝑐2 𝑙𝑤𝑎 + 𝑐3 𝑙𝑤𝑓 + 𝑐4
)𝑙𝑝𝑒 = 𝑐5 + 𝑐6 𝑙𝑝 + 𝑐7 𝑙𝑟𝑒𝑟 + 𝑐8 𝑙𝑒𝑚 + 𝑐9 𝑙𝑝𝑒(−1
𝑒𝑝𝑙
𝑟𝑒𝑟𝑙 𝑙𝑒𝑚 = 𝑐10 + 𝑐11 𝑙𝑝 + 𝑐12 ( ) + 𝑐13
𝑠𝑝𝑙
𝐿𝑝 ، 𝑙𝑝𝑒 ، 𝑙𝑒𝑚 ≥ 0

در مدل باال رابطه ( )1نشان دهنده تابع هدف ،رابطه ( )9( ،)2و ( )1به ترتیب بیانگر توابع تولید
محصول زعفران  ،قیمت صادراتی و عرضه صادرات میباشند .رابطه ( )1نیز بیانگر غیر صفر بودن
متغیرهای تصمیم است .ضریب های متغیرهای معادله_های به کار رفته در مدل برنامه ریزی
ریاضی از راه برآورد معادله های تولید ،قیمت صادراتی و عرضه صادرات در قالب معادله های
همزمان به دست آمده است .متغیرهای معادله های به کار برده شده در این پژوهش به صورت
زیر تعریف میشوند:
 Zنشان دهنده یک تابع هدف مجازی میباشد lp ،نشان دهنده میزان تولید زعفران در سال
پایه بر حسب تن ll ،میزان سطح زیر کشت زعفران در سال پایه بر حسب هکتار lwa ،بیانگر
میزان آب مصرفی برحسب متر مکعب در هکتار lwf ،تعداد نیروی کار (نفر-روزکار) در سال پایه
در هکتار d ،بیانگر پدیده خشکسالی در سال پایه lpe ،نشان دهنده قیمت صادراتی زعفران در
سال پایه است که برحسب ریال : lrer ،میزان نرخ ارز واقعی در سال پایه به ارزش دالر: lem ،
بیانگر میزان صادرات زعفران در سال پایه بر حسب تن و  : lpقیمت داخلی زعفران در سال پایه
برحسب ارزش ریالی نشان میدهد .همچنین𝑐13، 𝑐12، 𝑐11،𝑐10، 𝑐9، 𝑐8 ،𝑐7 ،𝑐6 ،𝑐5، 𝑐4، 𝑐3 ،𝑐2 ،𝑐1 ،𝑐0 ،
نیز نشان دهنده فراسنجه های مدل (ضریب_های فنی) است که از راه و روش های اقتصاد سنجی
برای دوره  1911 -1931با استفاده از برآورد توابع تولید ،قیمت صادراتی و عرضه صادرات در
قالب معادله_های همزمان به صورت زیر برآورد شدند.
تابع تولید کاب داگالس که در بررسی های مختلف مربوط به تولید محصوالت کشاورزی کاربرد
زیادی داشته و دارد ،از معروف ترین و سادهترین توابع تولیدی یک محصول با دو یا چندین نهاده
میباشد .این تابع در آغاز بوسیله ویگسد پیشنهاد شده بود ولی بعدها این تابع در سال 1327
توسط اقتصاددانی به نام پلداگالس و ریاضی دانی به نام چالز کاب برای برآورد بهرهوری تطبیقی
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سرمایه و کار در آمریکا معرفی گردید (دهقانی .)1971 ،شکل عمومی تابع تولید در شرایط n
عامل تولید:
𝑗𝑎
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𝑥Q = 𝐹(𝑥) = A 𝑥1 1 𝑥2 2 𝑥𝑛 𝑛 = 𝐴𝛱𝑗𝑛 = 1

شکل کلی تابع تولید کاب-داگالس برای محصول زعفران به صورت زیر است:
با توجه با اینکه ضرایب_های شماری از متغیرها ،معنیدار نبودند و همچنین به علت همخطی
شدید بین برخی از متغیرها ،تعدادی از آنها از مدل حذف شد و تابع تولید مناسب به صورت
زیر نوشته شده است:
𝑡𝑙𝑛 𝑌 = ⍺1 + ⍺2 𝑙𝑛 𝑋1 + ⍺3 𝑙𝑛 𝑋2 + ⍺4 𝑙𝑛 𝑋3 + ⍺5 𝑙𝑛 𝑋4 + 𝑈1
() 8
 Yمیزان تولید محصول در هکتار𝑋1 ،سطح زیر کشت برحسب هکتار 𝑋2 ،متغیر خشکسالی𝑋3 ،

میزان آب مصرفی برحسب متر مکعب در هکتار 𝑋4 ،تعداد نیروی کار برحسب روز-نفر در هکتار
و 𝑡 𝑈1جمله اختالل معادله تعریف شده است.
شاخص قیمت صادراتی یکی از شاخصهای رایجی است که در تجزیه و تحلیل میزان رقابت
پذیری صادرات استفاده میشود  .قیمت صادراتی هر محصول بر حسب پول داخلی ،تابع نرخ ارز
و قیمت آن محصول بر حسب واحد پول خارجی است ،بنابراین میتوان گفت با تغییر نرخ ارز،
ممکن است قیمت صادراتی تغییر کند .از این رو به رابطه بین نرخ ارز و قیمت صادراتی ،رابطه
انتقالی نرخ ارز گفته میشود (ارایز .)1331 ،1با توجه به آنچه که بیان شد ،به منظور بررسی
عامل_های موثر بر قیمت صادراتی زعفران از معادله زیر که با عنوان معادله قیمت صادرات مطرح
است ،استفاده شد:
()7

𝑡EPL = 𝐶0 + 𝐶1 𝐿𝑃 + 𝐶2 𝐿𝑅𝐸𝑅 + 𝐶3 𝐿𝐸𝑀 + 𝐶4 𝐿𝑃𝐸(−1) + 𝑈2

این معادله با توجه به شرایط بیشینه کردن سود بنگاه در شرایط انحصاری استخراج میشود .در
این معادله  LPEقیمت صادراتی LRER ،نرخ ارز واقعی LEM ،میزان صادرات  LP،تولید داخلی
زعفران و) LPE(-1قیمت صادراتی دوره پیش وU2tجزء اخالل میباشد .معادله ( )1نشان میدهد
که قیمت صادراتی زعفران تابعی از نرخ واقعی ارز ،مقدار صادرات و میزان تولید داخلی زعفران
است.
Arize

1
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در حالت کلی ،عرضه صادرات به عاملهایی چون قیمت صادراتی محصول ،قیمت داخلی و تولید
داخلی محصول بستگی دارد (پسران .)1388 ،1معادله عرضه صادرات به طور کلی به صورت زیر
است:
() 3

) 𝑡𝑌و 𝑡𝑃𝑋𝑡𝑠 = 𝑓 (𝑃𝑋 ⁄

بنابراین ،تابع عرضه صادرات زعفران را میتوان به شکل لگاریتمی به صورت زیر نوشت:
𝑋𝑃
()11
𝑡ln 𝑋𝑡𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 ln ( ) + 𝛽2 ln 𝑌𝑡 + 𝑈2
𝑡 𝑃
که در این معادله 𝑠𝑡𝑋 مقدار عرضه صادرات Px،قیمت صادراتی کاال P ،قیمت داخلی کاالYt ،
مقدار تولید کاال در داخل کشور و U2tجزء اخالل معادله عرضه صادرات می باشد .در معادله
عرضه فرض بر این است هنگامی که قیمت کاالی صادراتی نسبت به قیمتهای داخلی افزایش
مییابد تولید به منظور صادرات سودآورتر میشود .بنابراین ،صادرکنندگان ،محصول بیشتری را
عرضه میکنند ،پس انتظار میرود که هر دو مثبت باشند .از آنجا که سامانه معادلههای همزمان
به لحاظ ساختاری با رگرسیون تک معادلهای چند متغیره متفاوت است ممکن است فرضهای
کالسیک را تأمین نکند .در این گونه معادله ها ،به دلیل همبستگی بین جملههای خطا و
متغیرهای درونزا ،استفاده از برآوردکنندههای حداقل مربعات معمولی )OLS( 2به برآوردهایی با
تورش و ناسازگار منجر خواهد شد (گجراتی .)1978 ،9از این رو برای جلوگیری از ایجاد نتایج
تورشدار و غیر واقعی انجام چهار آزمون ایستایی ،اریب همزمانی ،قطری بودن و مسئله تشخیص
ضروری است .برای انجام این ارزیابی از دادههای دوره زمانی برای دوره  1911-1931استفاده
شده است.

نتایج و بحث
به منظور برآورد سامانه معادلههای همزمان بایستی پیش از آغاز برآورد ایستایی متغیرهای مورد
نظر و همچنین آزمونهای همانباشتگی ،اریبهمزمانی ،قطری بودن و مسئله تشخیص بررسی
شود .1مطابق با آزمون ایستایی ،به جزء تولید داخلی ،میزان آب و نیروی کار دیگر متغیرها
همانباشته از درجه یک هستند .نتایج آزمون همانباشتگی نشان داد که جملههای پسماند توابع
1

Pesaran
Ordinary Least Squares
3
Gujarati
2

 1به علت طوالنی شدن مطالب ،از ذکر نتایج خودداری میگردد.
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باال ایستا و در بلند مدت بین متغیرهای توابع تولید ،قیمت صادرات و عرضه صادرات رابطه وجود
دارد .همچنین نتایج آزمون اریب همزمانی وجود همزمانی بین متغیر درون زا در معادلههای
قیمت و عرضه صادرات را تأئید کرد .معادله مربوط به تابع تولید نشان دهنده نبود اریب همزمانی
میباشد .وجود اریب همزمانی فرض کالسیک را نقض میکند .بنابراین برای برآورد این معادلهها
نمیتوان از روش حداقل مربعات معمولی استفاده کرد .نتایج آزمون قطری بودن نشان داد که
ماتریس واریانس کوواریانس جملههای پسماند در مورد سامانه معادلههای مورد بررسی ،قطری
نیست .در نتیجه به منظور برآورد فراسنجه های معادلهها ،میتوان از برآوردهای سامانهای استفاده
کرد .در زمینه مسئله تشخیص ،هردو شرط رتبهای و درجهای را برای سامانهای با  M= 9متغیر
درونزا و K= 8متغیر برونزا بررسی کردیم و نتیجه به دستآمده برای هر سه معادله بر مبنای
شروط درجهای و رتبهای بیش از حد مشخص میباشد و میتوان معادالت را به روش سامانه ای
برآورد کرد.
پس از انجام آزمونهای باال ،اکنون میتوان معادله ها را به صورت سامانه ای برآورد کرد .با توجه
به اینکه روش حداقل مربعات سه مرحلهای )3SLS( 1در بین روشهای سامانه ای کارایی باالیی
دارد ،از آن استفاده شده است .نتایج به دست آمده از برآورد این معادله ها با استفاده از نرم افزار
 Eviews 10در جدول  1آورده شده است.
جدول ( )1نتایج برآورد مدل با استفاده از روش3sls
Table 1- Results of model estimation using method 3sls
2
𝑁𝐶𝑅

0/95

 tآماره
t-Statistic

ضرایب

متغیرهای توضیحی

Coefficients

Explanatory variable

-1/14ns

-1/99

عرض از مبدأ

***28/63

0/87

***-6/25

-0/91

**2/06

0/18

**2/25

0/58

***-6/22

-35/61

متغیر وابسته
dependent
variable

Itercep

سطح زیر کشت
crop area

متغیر خشکسالی
Drought variables

آب

تولید داخلی
Domestic
production

Water

نیروی کار
work force

عرض از مبدأ
Itercept

Three-stage least squares

1
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ادامه جدول ( )1نتایج برآورد مدل با استفاده از روش3sls
Table 1- Results of model estimation using method 3sls
2
𝑁𝐶𝑅

0/88

0/89

 tآماره
t-Statistic

ضرایب

متغیرهای توضیحی

Coefficients

Explanatory variable

***2/95

0/75

نرخ ارز واقعی

***6/64

4/72

***3/08

-1/55

***5/63

0/60

***-9/32

18/78

*** 3/16

2/80

***45/16

1/80

***3/20

0/36

متغیر وابسته
dependent
variable

Real exchange rate

تولید داخلی

قیمت صادراتی

Domestic production

Export price

میزان صادرات
Export rate

متغیر تأخیری قیمت صادراتی
Delayed export price variable

عرض از مبدأ
Itercept

نسبت قیمت صادراتی به قیمت
داخلی
Ratio export price to domestic price

تولید داخلی

عرضه صادرات
Export supply

Domestic production

نرخ ارز واقعی
Real exchange rate

منبع :یافتههای تحقیق(***** ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح  1درصد و  1درصد و بدون معناداری)

Reference: The research findings (**, *** and ns significant over control at p≤ 0.05 and p≤ 0.01 and not
)significantly ,respectively

نتایج به_دست از برآورد نظام معادله_ها نشان میدهد که تمام متغیرها غیر از عرض از مبدأ
معادله تابع تولید رابطه معناداری با متغیرهای درونزا دارند .در نظام معادله_های همزمان برای
بررسی خوبی برازش هر یک از معادله_ها نمیتوان به آماره  𝑅 2اطمینان کرد .در این مورد 𝑅 2
2
𝑁𝐶𝑅 ،که تفسیری
بین  1و ∞ -تغییر میکند و به طور کلی به جای  𝑅 2از آمارهی دیگری به نام
شبیه به  𝑅 2دارد استفاده میشود .این آماره به_صورت رابطه شماره ( )8میباشد ،که در آن
 MSEمیانگین مربع خطا و  𝛿𝑌2واریانس متغیر وابسته میباشد .نتایج به_دست آمده از برازش این
آماره نیز بیانگر برازش خوب مدلهای مورد بررسی است (خان و نایت.)1371 ،1

Khan and Knight

1
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𝐸𝑆𝑀
() 8
]
𝛿𝑌2
همانگونه که مالحظه میشود در هر سه معادله عالمت ضریب_ها متغیرها با عالمت مورد انتظار
همخوانی دارد .بنابر آنچه از جدول باال مالحظه میشود ،بروز پدیده خشکسالی که نشان دهندهی
پایین بودن میزان ریزش_های جوی در طی دوره بررسی شده است ،با مقدار ضریب -1/31
بیشترین تاثیر( منفی) ،را بر تولید داخلی زعفران گذاشته است و همچنین قیمت صادراتی زعفران
با نرخ واقعی ارز رابطه مثبت و معنیدار دارد به طوری که یک درصد افزایش در نرخ واقعی ارز
میتواند سبب افزایش  1/81درصد در قیمت صادراتی زعفران شود .به طوری که با باال رفتن نرخ
ارز ،ارزش ریال در برابر دالر کاهش مییابد و در نتیجه ،به ازای هر دالر باید ریال بیشتری
پرداخت شود .در این حالت قیمت صادراتی زعفران در ازای هر دالر صادراتی افزایش خواهد
داشت.این متغیر در ارزیابی_های محمدی و همکاران ( )1931با موضوع بررسی تجربی روند
انتقال نرخ ارز و نوسان_های آن بر قیمت صادرات پسته ایران به عنوان یک عامل موثر بر قیمت
صادراتی محصول پسته با عالمت مثبت و معنیدار در مدل ظاهر شده ،به طوری که با افزایش
نرخ ارز قیمت صادراتی نیز افزایش مییابد .ضریب متغیر تولید داخلی نشان دهنده این مطلب
است که ،افزایش تولید داخلی زعفران بیشترین اثر را بر افزایش میزان قیمت صادراتی زعفران
دارا میباشد .در ارزیابی_های مرتضوی و مجتهدی ( )1939با عنوان اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت
صادراتی خرما در ایران ،متغیر تولید داخلی به عنوان متغیر اثر گذار بر قیمت صادراتی با عالمت
مثبت معنیدار شده است.
بنابر نتایج به دست آمده از تابع عرضه صادرات زعفران ،ضریب متغیر نسبت قیمت صادراتی به
قیمت داخلی برابر با  2/71میباشد که به طور معنی دار مخالف صفر بوده و در سطح یک درصد
معنیدار شده است .ضریب این متغیر با عالمت مثبت داللت بر این دارد که افزایش قیمت
صادراتی نسبت به قیمت داخلی زعفران ،عرضه صادرات این محصول را افزایش خواهد داد .نتایج
به_دست آمده در بررسی_های کرباسی و اکبر زاده ( )1978نیز دالت بر همین موضوع دارد.
مقدار تولید محصول زعفران در داخل کشور متغیر دیگری است که روی تابع عرضه صادرات
زعفران اثر دارد .ضریب این متغیر در برررسی انجام شده  1/71شده است و از لحاظ آماری
معنیدار میباشد .درتفسیر این متغیر می توان گفت که با بهبود شرایط تولید و افزایش عرضه
داخلی انتظار افزایش عرضه صادرات زعفران وجود دارد .در ارزیابی که داس ( )1331برای بررسی
2
𝑁𝐶𝑅
= [1 −
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صادرات قهوه در هند انجام داده است ،به رابطه مثبت بین مقدار تولید داخلی و مقدار صادرات
قهوه دست یافته است.
متغیر نرخ واقعی ارز به عنوان یکی دیگر از فراسنجه_های اثر گذار بر تابع عرضه صادرات محصول
زعفران میباشد .مقدار ضریب آن برابر  1/91است ونشان میدهد هنگامیگه نرخ ارز واقعی یک
درصد افزایش یابد میزان عرضه صادرات زعفران به میزان  1/91درصد افزایش مییابد .موالیی و
ریاضت ( )1931در بررسی_های خود دریافتند که میان نرخ ارز واقعی و عرضه صادرات فعالیت-
های مختلف صنعتی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین خوشنویس یزدی و رجب زاده
( )1931به وجود رابطه مثبت بین نرخ ارز و صادرات غیر نفتی پی برد.
در ادامه به منظور شبیه سازی از مدل برنامه ریزی خطی استفاده شد و فراسنجهها و ضریب_های
متغیرهای مورد نیاز در مدل از راه برآورد توابع تولید ،قیمت صادراتی و عرضه صادرات با استفاده
از مدل اقتصاد سنجی برآورد شده است .برای اطمینان از صحت نتایج به_دست آمده در برآورد
الزم است اعتبار مدل سنجیده شود .منظور از اعتبار سنجی مدل این است که مدل انتخاب شده
برای سنجش موضوع مورد نظر تا چه حد مناسب است .از این رو بدون آگاهی از اعتبار مدل
نمیتوان به دقت نتایج به_دست آمده از آن اطمینان داشت .در جهت سنجش اعتبار مدل در
آغاز نتایج به_دست آمده از واسنجی کردن مدل بر حسب سال پایه ارائه میشود و با مقدار واقعی
متغیر مورد نظر در سال پایه مقایسه میشود .نتایج اعتبار سنجی و واسنجی در جدول  2نشان
داده شده است.
جدول ( )2نتایج اعتبار سنجی مدل برنامه ریزی خطی
Table 2. Validation results of linear programming model
متغیر
variable

تولید داخلی
Domestic production

قیمت صادراتی
Export price

عرضه صادرات
Export supply

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج واسنجی
Calibration results

364761/867

مقدار واقعی متغیر
actual value of the variable

336000

درصد خطا
percentage error

0/08
نزدیک به صفر

44511710/77
266732/08

44511709/49
203348

Close to zero

0/31

Reference: The research findings

با توجه به نتایج به_دست آمده از واسنجی کردن مدل ،میزان تولید داخلی زعفران 911811/718
کیلوگرم ،قیمت صادراتی  11111811/88ریال و عرضه صادرات  211892/17کیلوگرم بر حسب
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سال پایه برآورد شده است .و مقدار واقعی متغیرها در سال پایه برای تولید داخلی ،قیمت صادراتی
و عرضه صادرات به ترتیب برابر با  991111کیلوگرم 11111813/13 ،ریال و  219917کیلوگرم
در سال پایه میباشد .درصد خطا نشان میدهد مقدار واقعی متغیر در سال پایه با مقدار متغیر
در نتیجه واسنچی مدل اختالف چندانی با هم ندارند ،لذا مدل به کار برده شده در این تحقیق
از اعتبار مطلوب برخوردار است.
اثرگذاری تغییر در سطح زیر کشت بر عرضه صادرات زعفران
از عامل_های تأثیر گذار بر تولید محصول زعفران سطح زیر کشت و آب مصرفی این محصول
میباشد .افزایش سطح زیر کشت با تغییر الگوی کشت محصوالت کشاورزی به سمت گسترش
کشت زعفران به دلیل بهرهوری باالی این محصول در استفاده ازآب ،پایین بودن هزینههای
گردآوری و کشت ،بازده اقتصادی باال در واحد سطح در مقایسه با محصوالت سنتی و ایجاد ارزش
افزوده و اشتغال با بازاریابی مناسب امکان پذیر میباشد (ابراهیمی .)1931 ،نتایج مربوط به
افزایش سطح زیر کشت به میزان ،%21در نتیجه تغییر الگوی کشت از محصوالت پر آببر به
سمت کشت محصول زعفران بر میزان عرضه صادرات در جدول  9گزارش شده است.
جدول( )3تاثیر افزایش سطح زیر کشت بر عرضه صادرات زعفران
Table 3. Influence of increasing crop area on export supply of saffron
متغیر
variable

تولید داخلی
Domestic production

قیمت صادراتی
Export price

عرضه صادرات
Export supply

منبع :یافتههای تحقیق

اثر تغییر سطح زیر کشت بر متغیرها
effect of changing the cultivar on variables

427624/2
44511711/22
395141/8
Reference: The research findings

نتایج بهدست آمده در جدول  ،9نشان میدهد که افزایش سطح زیر کشت به میزان  ، %21مقدار
تولید محصول زعفران ،قیمت صادراتی و عرضه صادرات را به ترتیب به میزان  12711کیلوگرم،
 1/11ریال و  12712/99کیلوگرم افزایش میدهد.این نتایج نشان دهنده این است که افزایش
سطح زیر کشت محصول زعفران تأثیر مثبت بر میزان تولید ،قیمت و عرضه صادرات زعفران دارد.
عادلی و عنابستانی ( )1931در ارزیابی خود با عنوان بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران
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در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان نشان دادند که تغییر الگوی کشت به سمت تولید
زعفران درآمد کشاورزان را افزایش داده و انگیزه برای توسعه کشت زعفران در منطقه فراهم
میشود.
تغییرپذیریهای نرخ ارز بر عرضه صادرات
نرخ ارز معیاری بر ارزش پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشاندهنده
وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با دیگر کشورهاست .این موضوع از این جهت که تغییر
ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلند مدت کاهش قدرت رقابت بینالمللی
و رشد صادرات را در پی دارد با اهمیت است .نرخ ارز به عنوان یک عامل کلیدی بر متغیرهای
اقتصادی اثر میگذارد و خود نیز از متغیرهای اقتصادی و دگرگونی آنها تاثیر میپذیرد.
نوسان_های گسترده و با ثباتی نرخ ارز میتواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی
از این پیامدها می تواند تورم شدید باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در
اقتصاد خواهد داشت .تغییر بافتهای تولیدی و سرمایه گذاری ،تغییر وضعیت بازارهای داخلی و
خارجی،تحت تاثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی همه میتواند از این پیامدهای بیشمار
باشند .از سوی دیگر به دلیل وجود ارتباط ساختاری بین همه متغیرهای کالن اقتصادی،
تغییرپذیریهای نرخ ارز میتوان از راههای مختلف سطح قیمتها ،تولید و صادرات را تحت تأثیر
قرار دهد .در این قسمت تاثیر افزایش نرخ ارز بر عرضه صادرات بررسی شد و نتایج در جدول 1
ارائه شده است.
جدول ( )4نتایج به_دست آمده از افزایش نرخ ارز
Table 4. Results obtained from the increase of the exchange rate
متغیر
variable

تولید داخلی
Domestic production

364761/9

قیمت صادراتی

44511711

عرضه صادرات

284361

Export price
Export supply

منبع :یافتههای تحقیق

اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرها
effect of exchange rate changes on variables

Reference: The research findings
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بنابر جدول  ،1افزایش نرخ ارز در سال  ،1931نسبت به سال پایه به میزان  11درصد ،باعث
افزایش تولید داخلی به میزان  1/199کیلو گرم ،قیمت صادراتی به میزان  1/29ریال و عرضه
صادرات به مقدار 18127/32کیلوگرم شده است .این نتایج نشان میدهد تغییرات نرخ ارز هم از
طریق قیمت ص ادراتی و هم به صورت مستقیم بر عرضه صادرات اثر گذار میباشد .نتایج
بررسیهای خوشنویس یزدی و رجب زاده ( )1931با عنوان تاثیر تغییرپذیریهای نرخ ارز واقعی
بر صادرات غیر نفتی ایران این موضوع که تغییرپذیریهای نرخ واقعی ارز اثر مثبت و معنیدار بر
عرضه صادرات دارد را تائید میکند.
تاثیر تغییرپذیریهای قیمت داخلی بر عرضه صادرات زعفران
قیمت به عنوان سیگنال جهت دهنده به بازارها نقش موثری در عملکرد بازار و تصمیمگیری های
واحدهای اقتصادی دارد .در مورد زعفران به عنوان یک کاالی کشاورزی به خاطر تغییرپذیریهای
تولید و عرضه و همچنین فاصله جغرافیایی محل تولید و مصرف و ظهور واسطهها ،نوسان_های
قیمت به طور معمول شدیدتر است و همین موضوع به یکی از چالشهای صنعت تبدیل شده
است (غیاثی . .)1931 ،در این قسمت اثر افزایش قیمت داخلی زعفران بر عرضه صادرات بررسی
شد و نتایج در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( )5نتایج به_دست آمده از افزایش قیمت داخلی زعفران
Table 5. The results are due to the increase in the domestic price of saffron
متغیر
variable

تولید داخلی
Domestic production

364761/9

قیمت صادراتی

44511708

عرضه صادرات

261973/9

Export price
Export supply

منبع :یافتههای تحقیق

اثر تغییر قیمت داخلی بر متغیرها
effect of internal price changes on variables

Reference: The research findings

بنابر جدول  1افزایش قیمت داخلی در سال جاری ( ،)1931نسبت به سال پایه به میزان
2/1درصد باعث افزایش تولید داخلی به میزان  ./199کیلوگرم و کاهش قیمت صادراتی به میزان
 2/88ریال وکاهش عرضه صادرات به میزان  1817/17کیلوگرم شده است .نتایج نشان میدهد
همگامیکه قیمت عمده ف روشی داخلی برای محصول زعفران افزایش یابد به دلیل افزایش عرضه
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داخلی قیمت و عرضه صادراتی این محصول کاهش خواهد یافت .این نتیجه در بررسیهای هاتف
و سروری ( )1973نیز به همین صورت به_دست آمده است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییر در متغیرهای اقتصاد کالن بر صادرات زعفران طی دوره
 1931-1911انجام گرفته است .در آغاز توابع تولید ،قیمت صادرات و عرضه صادرات این محصول
از راه برآورد سامانه معادلههای همزمان به روش  3slsو برای دوره زمانی  11ساله برآورد و
ضریبهای به دست آمده در قالب مدل برنامه ریزی ریاضی برای بررسی تاثیر متغیرهای تولید
داخلی ،قیمتهای نسبی و نوسانهای نرخ ارز بر میزان عرضه صادرات مدل سازی شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که تغییرپذیرها در تولید داخلی در نتیجه افزایش سطح زیر کشت
از راه تغییر الگوی کشت به سمت محصول کم آببر زعفران ،تاثیر مثبت و معنیداری بر عرضه
صادرات این محصول دارد .و همچنین نتایج نشان داد که صادرات زعفران از تغییرپذیرهای نرخ
واقعی ارز ،تاثیر مثبت پذیرفته است و به عبارتی ،با افزایش نرخ واقعی ارز یا کاهش ارزش پول
ملی ،ی عنی گران شدن نرخ دالر نسبت به ریال با ثابت بودن دیگرشرایط ،باعث کاهش قیمت
کاالی صادراتی برای خارجیان میشود و در پی آن ،تقاضا برای کاالی صادراتی افزایش مییابد و
میزان دریافتی صادرکننده افزایش پیدا میکند و انگیزه صادرات تقویت میشود و در پی آن،
صادرات زعفران نیز افزایش مییابد .و همچنین نتایج به دست آمده گویای آن است که افزایش
قیمت داخلی زعفران اثر منفی و کاهشی در قیمت و عرضه صادرات زعفران را به دنبال دارد .و
افزایش در تولید داخلی با افزایش در سطح زیر کشت ،باعث افزایش قیمت صادراتی و همچنین
عرضه صادرات میشود .تغییرپذیرهای نرخ واقعی ارز نیز بر روی قیمت صادرات و عرضه صادرات
اثر مثبت را دارا میباشد به گونهای که افزایش در نرخ واقعی ارز باعث افزایش در قیمت و عرضه
صادرات زعفران میشود.
متناسب با موارد یاد شده پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
باتوجه به اهمیت و تاثیر گذاری مثبت نرخ واقعی ارز و نوسانات آن برعرضه صادرات زعفران ،از
این رو اعمال سیاستهای مدیریت و نظارت و تثبیت نرخ ارز واقعی نقش موثری بر افزایش
صادرات زعفران دارد .از سوی دیگر اطالعات شفاف دربارهی روند آینده تغییرپذیرهای نرخ ارز
واقعی نقش موثری در افزایش صادرات زعفران و حفظ موقعیت ایران در بازارهای جهانی خواهد
داشت.
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 لذا ضرورت،از آنجایی که افزایش در قیمت داخلی زعفران اثر منفی بر صادرات این محصول دارد
 این قیمت، قیمت سقف تعیین کند، دارد دولت در جهت مدیریت و نظارت قیمت داخلی زعفران
 به این صورت ازکاهش.می تواند با توجه به هزینه تمام شده و یک حاشیه سود منطقی تعریف شود
.عرضه صادرات تحت تاثیر افزایش قیمت داخلی جلوگیری شود
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Abstract

Saffron is on the export products and Iran is one the main and the largest
producer and exporter of the saffron with 88% of the world production. A
survey of the approach of global export shows that the increase or decrease
in the amount of Iran export directly and abviously influences the global
export of saffron and it is affected by the increase or decrease of Islamic
republic of Iran export. Thus, in this study, the effects of the changes in
products amount on the saffron export have been studied as a result of changes
in cultivated area, relative prices and the currency fluctuations. For this
purpose, the production fluctuations, export price, export supply of this
product based on simultaneous functions using 3sls method for the period of
1351-1395 has been estimated and the obtained cofficients were modeled in
the form of mathematical programs. The results show that factors such as the
real prices of the currency, domestic production and relative prices affect
saffron export of Iran. So that, the change of domestic production as a result
of change in crop area and currency rate have positive and noticeable
influence on the supply of saffron exports of Iran while the change of relative
prices as a result of changes in internal prices negatively effects saffron
exports.
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