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هنگامه هندیزاده ،9علی رضا کرباسی ،2تکتم محتشمی ،3سیدحسین محمدزاده

تاریخ دریافت33/11/11 :

تاریخ پذیرش39/86/83 :

چکیده
از جمله عوامليکه تأثیر بسزایي در توسعه اقتصادی کشورها دارد اتکا به تجارتخارجي بوده
و بهعلت وابستگي کشورها به درآمدهای صادراتي و واردات تجارت خارجي نقش اساسي و
انکارناپذیری در رشد و توسعه بخشهای مختلن ایفا ميکند .تجارت خارجي محصوالت
کشاورزی به علت ارزآوری باال و پایدار نقش مهمي در گسترش صادرات و واردات کشورهای
مختلن بازی ميکند .درمیان محصوالت کشاورزی ،زعفران یکي از مهمترین کاالهای صادراتي
کشاورزی مي باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد .این
مطالعه به بررسي و تحلیل شبکه تجارت خارجي زعفران در بین یازده کشور فعال از جمله ایران در
این حوزه پرداخته است .آمار و اطالعات الزم طي سالهای  8889-8813جمعآوری گردید .با
توجه به پراکندگي جغرافیایي کشورهای مورد بررسي از یک الگوی پانل فضایي جهت تحلیل
عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران استفاده شد .نتایص برآورد روشهای  ،OLSوقفه فضایي
و خطای فضایي نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم ،قیمت صادرات به ازای
هرگرم ،شاخص آزادسازی اقتصادی ،شاخص استانداردهای صادراتي ،تولید ناخالصداخلي ،نرخ
واقعي ارز و شاخص سیاستهای حمایتي دولت از صادرات زعفران معنيدار و بر ارزش تجارت
دارای اثر مثبت هستند .مثبت و معنيدار شدن ضریب وابستگي فضایي نشان ميدهد که مجاورت و
همسایگي نقش مهمي در افزایش یا کاهش تجارت دارد .به این معنيکه چنانچه ارزش تجارت
زعفران کشورهای مجاورافزایش یابد ،ارزش تجارت در کشور موردنظر به اندازه ضریب
همسایگي افزایش ميیابد.
واژههای کلیدی :شبکه تجارت ،زعفران ،الگوی پانلفضایي.
طبقه بندی N70 ,N75:JEL

 .1فارغ التحصیل کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تربت حیدریه

Email: Hengamehendii@gmail.com

 .8استاد و عضو هیئت علمي گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد (نویسنده مسئول) Email:Arkarbasi2002@yahoo.com
 .3استادیار و عضو هیئت علمي گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تربت حیدریه
 .3دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد

Email:t.mohtashami@gmail.com
Email:H_Mohammadzadeh15@yahoo.com
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 .9مقدمه
جایگاه تجارتخارجي در مباح

اقتصاد توسعه در کشورهای مختلن جهان تا

جایي اهمیت یافته است که اغلب از آن بهعنوان مهمترین عامل توسعه اقتصاد داخلي نام-
برده ميشود (مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادکشاورزی .)1399 ،یکي از
مشکالت اساسي کشورها بهویژه کشورهای درحال توسعه ،اتکای بیش از حد درآمد آنها
به صدور یک یا تعداد محدودی از کاالهاست .تجارب چندساله اخیر نشان ميدهد که
تکیه اقتصادها به درآمد حاصل از فروش خام مواد اولیه ،بيثباتي درآمد صادراتي را به-
دنبال دارد .چنانکه افت قیمت جهاني مواد طبیعي خام مشکالت عدیدهای برای این
اقتصادها بهوجود آورده است .بهمنظور کاهش وابستگي اقتصاد به صادرات مواد اولیه و
چرخش به طرف اقتصاد چندمحصولي در صادرات ،جهتگیری سیاستهای صادراتي
باید به سود صدور محصوالت کشاورزی تغییر یابد .چنین امری تحقق پیدا نميکند مگر
اینکه فرصتهای موجود در صادرات بخش کشاورزی شناسایي و به این فرصتها جنبه

عملیاتي بخشیده شود .لزوم گریز از صادرات تک محصولي و رهایي از مشکالت
ناشي از آن ،ایجاد تنوع در محصوالت صادراتي ،سرمایهگذاری و افزایش سهم در
تجارت جهاني و بازارهای بینالمللي ،اهمیت محصوالت کشاورزی را بهوضوح
نشان ميدهد (ژالهرجبي و مقدسي .)1333 ،صادرات محصوالت کشاورزی نقش
عمده ای در تجارت خارجي کشورها دارد و صادرات این بخش نسبت به بخشهای دیگر
از ثبات بهتری برخوردار است (بیگزاده عباسي.)1393 ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
تجارت تولید ناخالصداخلي ،قیمت کاالی صادراتي در بازارهای جهاني ،نرخ واقعي ارزو
قیمت صادراتي و وادراتي کاالهاست .آمارها نشان ميدهد که سهم تجارت محصوالت
کشاورزی از کل تجارت کشورهای جهان نزدیک به  18درصد است (سازمان جهاني
تجارت.)8813 ،
در ایران در سال  1336ارزش تجارت محصوالت کشاورزی (مجموع واردات و
صادارت) 13میلیارد و  333میلیون و  838هزار دالر بوده است و سهم  33/63درصدی از
ارزش کل تجارت کاالهای کشاورزی را دارا بوده است که از این میزان ارزش صادارت
آن  6میلیارد و  396میلیون و  388هزار دالر بوده است که سهم  18/39درصدی از ارزش
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کل صادرات کاالهای غیرنفتي را دارا بوده است (وزارت جهاد کشاورزی .)1336 ،سهم
صادرات محصوالت کشاورزی در صادرات غیرنفتي در سال  1336نسبت به سال  1333از
کاهش  3درصدی برخوردار بوده است .از بین محصوالت کشاورزی ،زعفران مهمترین
کاالی صادراتي کشاورزی ایران ميباشد که سهم زیادی از ایجاد ارزش افزوده بخش
کشاورزی برعهده دارد (محمدزاده و همکاران .)1336 ،میزان صادرات زعفران ایران به-
عنوان بزر

ترین صادرکننده و تولیدکننده این محصول از کل وزن صادرات غیرنفتي در

سال  199 ،1336تن به ارزش  833میلیون دالر بوده است ،که این میزان از لحا وزني در
سال  1336با افزایش  86درصدی نسبت به سال  1333از  113هزارتن به  138تن ،و از
لحا ارزشي با افزایش  19درصدی از  136به 133میلیون دالر رسیده است (سازمان توسعه

و تجارت ایران .)1336 ،در سالهای  1339تا  8819رتبه نخست تولید زعفران با سهم
 36درصدی به ایران تعلق داشته است .این مسأله نشان ميدهد ایران صادرکننده مهم
و اصلي زعفران به جهان است (سازمان خواروبار وکشاورزی مللمتحد.)1333 ،
افزایش یا کاهش مقدار صادرات ایران بهگونه مستقیم بر روند جهاني تجارت
زعفران تأثیرگذار است .این موضوع نشاندهنده آن است که کشورهای صادرکننده
زعفران ،خریدار زعفران ایران بوده و با صادرات مجدد اقدام به تجارت این محصول
ميکنند .بهعنوان نمونه کشور اسپانیا بهعنوان دومین واردکننده و صادرکننده بزر
زعفران جهان ،بیش از  96درصد زعفران صادراتي خود را از ایران وارد ميکند.
ایران بهعلت داشتن منابع قابلدسترسي فراوان و نسبتا ارزان از قبیل زمین و نیرویکار
در تولید زعفران نسبت به دیگر رقبا از امتیازی مناسبي برخوردار است.
ارزش کل تجارت محصوالت کشاورزی کشورهای جهان نزدیک به  8هزار
میلیارد دالر ميباشد که سهم زعفران از آن نزدیک به  8/1درصد است ( سازمان
جهاني تجارت .)8813 ،شکل زیر شبکه تجارت خارجي زعفران را نشان ميدهد .در
شکل ،یازده کشور فعال در این حوزه با رنگ قرمز مشخص شده است که شامل
کشورهایي چون ایران ،اسپانیا ،ایتالیا ،آلمان ،فرانسه ،عربستان ،امارات متحده عربي ،چین،
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هند ،هنگکنگ و مراکش ميباشد که  38درصد ارزش کل تجارت جهاني زعفران را به
خود اختصاص دادهاند (پایگاه آماری تجارت بین الملل.)8819 ،

شکل .9وضعیت شبکه تجارت خارجی زعفران کشورهای مورد مطالعه

جدول  1و شکل  1ارزش تجارت زعفران کشورهای مورد مطالعه را در خالل سال-
های  8813تا  8813نشان ميدهد .همانطور که جدول نشان ميدهد کشورهای آلمان و
ایتالیا دارای باالترین ارزش تجارت زعفران در بین کشورهای مورد بررسي را دارا مي-
باشند .سهم ایران از این تجارت سودآور بسیار اندک است .پس از آلمان و ایتالیا
کشورهای فرانسه ،اسپانیا و چین دارای باالترین ارزش تجارت زعفران هستند .سهم باالیي
از ارزش دالری تجارت زعفران در کشورهایي مانند آلمان و ایتالیا مربوط به صادرات
فرآوری شده این محصول است .آمارها نشان ميدهد که صادرات فرآوری شده این
محصول ارزآوری  9برابری نسبت به صادرات خام این محصول ایجاد ميکند.
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جدول .9ارزش تجارت زعفران کشورهای مورد مطالعه در سالهای اخیر( میلیون دالر)
کشور

2193

2194

2191

2191

ایران

831

838

839

836

امارات

398

638

336

1881

اسپانیا

1968

8688

8136

3981

ایتالیا

9893

3363

9363

3839

فرانسه

3398

9839

3883

3693

عربستان

898

396

318

996

هند

1389

1939

1333

3133

مراکش

8618

8693

3333

8639

چین

1831

1313

1839

3368

هنگکنگ

888/3

38/3

933/88

399/6

آلمان

8998

3638

6898

3388

ماخذwww.resourcetrade earth.com :

ایتالیا

اسپانیا

امارات

ایران

مراکش

هند

عربستان

فرانسه

المان

هنگ کنگ

چین
۱۰۰۰۰
۹۰۰۰
۸۰۰۰
۷۰۰۰
۶۰۰۰
۵۰۰۰
۴۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

نمودار .9روند ارزش تجارت زعفران کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2191-2193
مأخ www.resourcetrade earth.com :
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نمودار 8وضعیت تولید زعفران را در بین یازده کشور اصلي فعال در حوزه تولید و
تجارت در خالل سالهای مطالعه نشان ميدهد .همانطورکه نمودار نشان ميدهد وضعیت
تولید زعفران در بین این کشورها تقریبا از یک روند صعودی برخوردار است .حجم تولید
زعفران در این کشورها در سال  8813نزدیک به  368تن ميرسد که بیش از  38درصد آن
متعلق به ایران است .از سوی دیگر تحقیقات نشان ميدهد که بخش اعظمي از ارزش
افزوده ایجاد شده در تجارت زعفران مربوط به مصارف دارویي است .هر چند که بیش-
ترین مصارف آن در بخشهای غذایي ،آرایشي و بهداشتي است .سهم بیشتر مصرف
زعفران در حوزه دارویي مربوط به کشورهایي مانند آلمان ،ایتالیا و فرانسه است (کاشفي و
همکاران.)1336 ،
جدول  .2وضعیت تولید زعفران یازده کشور اصلی فعال
8889

8889

8883

8818

8811

8818

8813

8813

8816

8813

ایران

838

39

819

833

863

831

311

898

361

333

امارات

8

8

8

8

8

8

8

8

8/11

8 /1

اسپانیا

8 /6

8 /9

8

3

8

3

3 /3

9

9

9

ایتالیا

3 /1

3

6

6 /3

6

3

3 /6

9

9 /3

9 /3

آلمان

8

8

8

8/39

8/93

8/96

8 /6

8 /9

1 /8

1 /3

فرانسه

8

8

8

8

8

8 /3

8 /3

8 /3

8 /9

1 /1

چین

6 /9

3

3

3 /3

9 /1

3 /3

3 /6

9

9

9 /6

هنگ-

8 /9

8/96

1

8 /9

1 /8

1

1

1 /3

1 /6

1 /9

کنگ
مراکش

8 /9

8 /9

1 /3

1

1

1 /6

8

8 /9

3

3 /6

هند

3

3 /3

9 /3

3

3 /9

9

9 /6

9 /3

9

18

عربستان

8

8

8

8

8

8

8

8

8/13

8/18

ماخذ :سازمان تجارت جهاني )(WTO
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Italy

Spain

UAE

Iran

Hon kong

China

France

Germany

Saudi arabi

India

Morocco
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۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

نمودار .2وضعیت تولید زعفران یازده کشور اصلی فعال
ماخذ :سازمان تجارت جهاني )(WTO

بخش اعظمي از ارزش افزوده زعفران ناشي از قیمت باال در خارج از ایران است .میانگین
قیمت زعفران (کیلوگرم) در کشورهای آلمان ،ایتالیا و فرانسه بین  8988تا  3688دالر است.
میانگین قیمت هرکیلوگرم زعفران در کشورهای همسایه ایران مانند امارات و عربستان بین 1988
تا  8868دالر ميباشد .این عدد برای کشورهایي مانند چین ،هند و هنگکنگ بین  1388تا 8388
دالر ميباشد (سازمان توسعه تجارت.)1333 ،
همانطورکه بیان شد عالرغم اینکه ایران با تولید بیش از  38درصد زعفران دنیا ،باالترین سهم

از تولید زعفران را به خود اختصاص داده است ،سهم ایران از گردونه تجارت این محصول
در جهان نزدیک به  6درصد است .این مسأله لزوم توجه به وضعیت تجارت خارجي
این محصول را نشان ميدهد .از سوی دیگر از آنجا که تاکنون مطالعهای در حوزه
شبکه تجارت خارجي زعفران انجام نشده است این مطالعه برآن است تا با به بررسي
عوامل اثرگذار بر شبکه تجارت خارجي زعفران در بین کشورهای فعال در این حوزه
بپردازد.
در بخش اول این پژوهش به تشری وضعیت تجارت خارجي زعفران در جهان ،ایران
و سپس ارزش کل تجارت محصوالت کشاورزی کشورهای جهان و سهم زعفران از این
ارزش کل پرداخته شد .بخش دوم به پیشینه تحقیق اختصاص دارد .بخش سوم به روش-
شناسي تحقیق پرداخته شده است .بخش چهارم برآرود مدل و تحلیل دادهها و در بخش
پنجم نتیجهگیری بیان شده است.

  924فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی /شماره  33پاییز 17

 .2مبانی نظری

تجارت خارجي در هرکشور یکي از بخشهای عمده اقتصادی آن محسوب شده و
ميتواند نقش مهمي درآینده کشور داشته باشد ،بهطوریکه عدهای از جمله نئوکالسیکها
آن را موتور رشد اقتصاد نامیدهاند ( بيریا و جبل عاملي .)1396 ،جایگاه تجارتخارجي
در مباح

اقتصاد توسعه در کشورهای در حال توسعه تا جایي اهمیت یافته است که اغلب

از آن بهعنوان مهمترین عامل توسعه اقتصاد داخلي نامبرده ميشود .این بخش منبع
درآمدهای ارزی برای سرمایهگذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد
در این کشورها بوده و براین اساس ،روند روزافزون همگرایي بینالمللي ،تجارتخارجي و
گسترش سازمانهایي نظیر سازمان تجارتجهاني یکي از مباح

مهم در توسعه اقتصادی

آنهاست که توجه سران این کشورها به تدوین و طراحي برنامههایي برای ورود به عرصه
تجارت بین-المللي را دو چندان نموده است ( ژاله رجبي و مقدسي .)1333 ،امیرتیموری و
همکاران ( ،)1336به بررسي تأثیرنااطمیناني نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران پرداختند.
نتایص نشان داد که در کوتاهمدت و بلندمدت ،رابطه معکوس و معنيداری بین نوسانات
نرخ ارز و صادرات زعفران ایران وجود دارد .کاشفي و همکاران ( )1336در مطالعهای به
بررسي نقش استراتژیهای بازاریابي بر عملکرد صادراتي زعفران پرداختند .نتایص نشان داد
که استراتژی-های تمایز ،توسعه بازار و توسعه محصول دارای تأثیر مثبتومعنيداری بر
عملکرد صادراتي شرکتهای صادرکننده زعفران ميباشند.کرباسيورستگاریپور
( )1333در مطالعهای به بررسي مزیتنسبي تولید و صادرات زعفران پرداختند .نتایص نشان
داد برطبق هردو معیار مزیتنسبي صادرات در سالهای  8818-8883کشورهای ایران،
اسپانیا و یونان به ترتیب دارای اولویت مزیتنسبي صادرات در جهان ميباشند در حالي
که صادرات زعفران ایران ارزشافزوده باالیي ندارد .میرلطفي و همکاران ( )1338در
مطالعهای انتشار فضایي و عوامل تأثیرگذار بر بازاریابي بینالمللي زعفران در افغانستان را
مورد ارزیابي قرار دادهاند .نتایص نشان داد که از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه از یک
سو مشترکات زیستمحیطي ،فرهنگي ،قومي و از سوی دیگر ،حضور مدیریت توسعهیافته
جهاني بهعنوان پشتیبان توسعه زراعي ،کاشت ،برداشت ،بازاریابي مدرن و توسعهیافتهی
مبتني بر فناوری اطاالعات و تجارت الکترونیک و سرمایهگذاری کالن ،بهویژه در آموزش
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منابع انساني ميباشد .پاکروان و همکاران ( )1338به بررسي مزیتنسبي و موقعیت تجاری
صادرات پسته ایران و کشورهای رقیب پرداختند .نتایص نشان داد که ایران طي دوره -8883
 1336در صادرات پسته دارای مزیتنسبي بوده و دربین صادرات هر گروه کاالی غیرنفتي
و کشاورزی رتبه اول در مزیتنسبي صادراتي پسته را کسب کرده است .اسگویي و
بیالنکوهي( )1336در مطالعه ای به تاثیر تجارت بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی
هشت پرداختند .نتایص مطالعه حاکي از وجود تاثیر مثبت و معني دار تجارت خارجي بر
روی مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت ميباشد .یزداني و پیرپور( )1333در
مطالعه ای به بررسي تعیینکنندههای تجارت درون صنعت در بخش انرژی بین ایران و
شرکاء برتر تجاری پرداختند .نتایص حاکي از تاثیر مثبت و معني دار اثر متغیرهای تولید
ناخالص داخلي سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری ،تنوع محصوالت در بخش انرژی
در ایران و کشورهای مورد بررسي ،دسترسي به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری
ایران و سرمایهگذاری مستقیم خارجي بر  IITاست .چیپیلي ( ، )8813در مطالعهای به
بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر جریانهای تجاری زامبیا طي دوره  8889-1398پرداخت.
نتایص نشان ميدهد که یک نرخ ارز پایدار برای حفظ رشد تجارت مهم است؛ چرا که
پایداری در نوسانات نرخ ارز ممکن است به تغییر مجدد منابع به بخش غیرکشاورزی قابل
فروش منجر شود.
شیبا و همکاران ( )8813در مطالعهای با مدلسازی نقش تغییرات آبوهوا به بررسي
تجارت محصوالت کشاورزی پرداختند .نتایص آنها نشان داد که بدون تغییر آبوهوایي
میزان صادرات محصوالت کشاورزی ایاالت متحده امریکا درسالهای آینده افزایش
ميیابد و در صورت تغییرات آبوهوایي ممکن است از میزان صادرات این کشور کاسته
شود .امیری عقدایي و همکاران ( )8816در مطالعهای به بررسي عوامل مؤثر بر صادرات
زعفران پرداختند .نتایص نشان داد که تبلیغات ،بستهبندی مناسب ،سفارشيسازی ،مراقبت از
نیازها ،خواستهها و سلیقهها (تنظیمات) بازارهای جهاني ،راهبردهای تعیین قیمت مناسب،
آموزش-های عمومي و تخصصي ،اطالعرساني مزایا و خواص زعفران و آشنا کردن
صادرکنندگان با بازارهای خارجي در افزایش صادرات زعفران مؤثر هستند .کاتاوازی
( )8816در مطالعهای با استفاده از ماتریس تحلیل وضعیت نقاط قوتوضعن ،فرصتها و
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تهدیدهای زعفران صادراتي افغانستان را مورد بررسي قرار داده است .نتایص این مطالعه
نشان داد که با توجه به کیفیت باالی زعفران افغانستان تقاضا برای بازارهای خارجي وجود
دارد اما چالشهایي مانند عدم دسترسي به زمین و سرمایه ،عدم وجود کارگر ماهر و عدم
زیر ساختهای الزم مانند کارخانه فرآوری وجود دارد .فرو و همکاران ( )8816به بررسي
اثر استانداردها بر صادرات و تجارت محصوالت کشاورزی پرداختند .نتایص این مطالعه
نشان داد که رعایت استانداردهای صادراتي ،یکي از اصول اساسي و مهم برای
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی بهشمار ميرود و برای دستیابي سهم بیشتری از
بازارهای جهاني و عليالخصوص بازارهای نوظهور رعایت این استانداردها ،امری ضروری
بهشمار ميرود .هانگ ( )8816در مطالعهای به بررسي ارتباط بین جهتگیری بازارهای
صادراتي بر عملکرد تجارت خارجي  138شرکت تولیدی پرداخت .نتایص تحلیل با استفاده
از معادالت ساختاری حاکي از ارتباط مستقیم گرایشهای بازارهای صادراتي با عملکرد
صادراتي ميباشد .جریسیلیک ( )8816در مطالعهای به بررسي تجربههای صادراتي و
استراتژیهای بازاریابي بر عملکرد صادراتي شرکتهای صادراتي لهستان پرداختند .نتایص
نشان داد که عملکرد صادراتي با تجربه صادراتي و رشد تعداد کشورهای صادراتي رابطه
مثبت و با رشد سهم شرکتها در بازار رابطه منفي دارد .هلم و گریتص ( )8813در
پژوهشي به بررسي تأثیر عدم قطعیت روی راهبردهای ترکیبي بازاریابي بازارهای صادراتي
وتجاری در کسبوکارهای نوظهور پرداختهاند .همچنین نتایص نشان داد که راهبردهای
قیمتگذاری سازگاری بیشتری نسبت به راهبردهای محصول و توزیع با بازارهای تجاری و
صادراتي دارند و راهبردهای توزیع و محصول معنيدار نیستند .جواهیمواگنر ( )8813در
مطالعهای به بررسي توزیع صادرات و واردات کاال در آلمان پرداخت .در این مطالعه به
بررسي حاشیه گستردهای از تجارت بین-الملل که تاکنون نادیده گرفته شده است ،که
اولین بار به بررسي فرکانسي که صادرکنندگان و واردکنندگان آلماني با یک کشور معین
به معامله یک محصول ميپردازند ،پرداخته شده است .نتایص نشان داد در سال  8813حدود
نیمي از ترکیبات خوب کشور با یکبار یا دوبار ،برای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ثبت ميشوند و این مورد بیش از  38درصد از ترکیبات خوب کشور در تجارت با
کشورهای غیرمتعهد است .مدلهای تجربي نشان ميدهد که برای آلمان ،فرکانس
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معامالت خوب در سط کشور ،با افزایش هزینههای حملونقل ،کاهش ميیابد .نرگیز و
آیکاتکین ( )8819در مطالعهای به بررسي سود حاصل از تجارت و بهبود بهرهوری درون
شرکت پرداختند .نتایص نشان دادکه شرکتهایي که هر دو نوع محصول و خدمات را در
سراسر نمونه صادر ميکنند ،در مقایسه با سایر شرکتهای نمونه ،بهرهوری باالتری داشته و
در تجارت موفقتر بودهاند .هانگ ( )8819در مطالعهای به بررسي نوسانات نرخ ارز و
پویایي بازار صادرات و تجارت در چین پرداخت .نتایص این مقاله نشان داد که افت نرخ ارز
احتمال خروج از بازار را افزایش ميدهد و احتمال ورود به بازار صادرات را کاهش مي
دهد .جيبورن و همکاران ( )8819در مطالعهای به بررسي اندازهگیری جابهجایي انتشار در
تجارت خارجي پرداختند .نتایص نشان داد که برای سوئد ،مقادیر انتشار گازهای گلخانه ای
که در تجارت با توجه به تنظیم تکنولوژی در نظرگرفته شده است ،در طول دوره مورد
مطالعه مثبت است و این بدان معني است که صادرات آن در خارج از کشور بیشتر از
واردات آن است.
در مطالعات پیشین با توجه به اینکه در مورد تجارت بح
تجارت خارجي زعفران بح

شده است ،اما در زمینه

نشده است .هدف اصلي این مطالعه بررسي شبکه تجارت

خارجي زعفران است که در ادامه به آن ميپردازیم.
 .3روش تحقیق

به منظور بررسي عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران ،نخست کشورهای اصلي
فعال در این حوزه شناسایي شد .یازده کشور فعال در این بخش از جمله ایران در طول
سالهای  8889 -8813مورد بررسي قرارگرفت .بنابراین الگوی مورد بررسي ،الگوی داده-
های ترکیبي است .از سوی دیگر بهدلیل پراکندگي جغرافیایي کشورهای مورد بررسي و
تأثیر نقش مجاورت و همسایگي بر ارزش تجارت این محصول ،لزوم استفاده از یک مدل
فضایي ضروری بهنظر ميرسد .از اینرو الگوی پانل فضایي در این پژوهش مدلسازی و
مورد استفاده قرارگرفت.
الف :الگوی داده های ترکیبی

تجزیه و تحلیل داده های ترکیبي یکي از موضوعات کاربردی در اقتصاد سنجي
ميباشد ،چرا که این داده ها یک محیط بسیار غني از اطالعات را برای گسترش دادن
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تکنیکهای تخمین و نتایص تئوریک فراهم ميآورد .در بسیاری موارد محققین ميتوانند از
داده های ترکیبي برای مواردی که مسائل را نميتوان فقط بهصورت سری زماني و یا فقط
به صورت مقطعي بررسي کرد ،استفاده کرده و بهره گیرند .تلفیق آمارهای سریزماني با
آمارهای مقطعي نهتنها ميتواند اطالعات سودمندی را برای تخمین مدلهای اقتصاد سنجي
فراهم کند ،بلکه براساس نتایص بهدست آمده ميتوان استنباطهای سیاستگذاری
درخورتوجهي بهدست آورد .الگوی زیر را که در واقع نمونهگیری از هر مقطع  iبهصورت
تصادفي انجام شده است را ميتوان بهصورت یک مدل اثرات غیرقابل مشاهده بهصورت
زیر ارائه کرد.
́
i=1,2….,N , t=1,2,…,T

( )1
( )8
بهطوریکه

it

x

بردار متغیرهای توضیحي است و به لحا مفهومي ميتواند شامل

سه نوع متغیر معلوم باشد .اول ،متغیرهایي که در طول زمان تغییر ميکنند ولي از کشوری
به کشور دیگر ثابت هستند .دوم ،متغیرهایي که از کشوری به کشور دیگر تغییر ميکنند
ولي در طول زمان ثابت هستند و سوم ،متغیرهایي که هم در طول دوره زماني و هم به ازای
کشورهای مختلن تغییر ميکنند  .نیز متغیر غیرقابل مشاهدهای است که از آن بهعنوان
i
جزء غیر قابل مشاهده یاد ميشود .اگر  iمبین افراد باشد ،در این صورت در برخي از موارد



به  اثر فردی نیز اطالق ميشود .به جمله
i
گفته مي شود ،چراکه این جمالت هم در طول زمان و هم در طول مقاطع تغییر ميکنند .در
it

نیز خطاها و یا جمالت اختالل فردی

رابطه با متغیر غیر قابل مشاهده نیز اغلب دو مقوله مطرح ميشود .به این معني که آیا این
متغیر دارای یک اثر ثابت است و یا اینکه اثر آن تصادفي است؟ بهعبارت دیگر ،آیا مي-
توان این متغیر را یک متغیر تصادفي در نظر گرفت یا باید آن را به مانند پارامتری که قرار
است تخمین زده شود ،مد نظر قرار داد؟ در بررسي مدلهای تلفیقي ،اگر  بهعنوان یک
i
متغیر تصادفي در نظرگرفته شود ،به آن یک مدل اثر تصادفي گفته ميشود .در مقابل،
زمانيکه این متغیر بهعنوان پارامتری باشد که قرار است برای هریک از مقاطع بهصورت
جداگانه تخمین زده شود ،به آن مدل اثر ثابت گفته ميشود (داوودی و شاهمرادی.)1393 ،
جهت بررسي این اثرات از آزمون هاسمن استفاده ميشود.
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ب .الگوی فضایی

وقتي در تحقیق با دادههایي روبهرو هستیم که دارای جزء مکاني هستند دیگر به-
کارگیری شیوههای اقتصاد سنجي مرسوم چندان مناسب نیست .زماني که دادههای نمونه
دارای جزء مکانياند دو مسأله بهوجود ميآید .یکي وابستگي فضایي میان مشاهدات و
یکي ناهمسانيفضایي در روابطي که مدلسازی ميشود (لسیص .1)1333 ،بنابراین اقتصاد
سنجي مرسوم این دو موضوع وابستگي و ناهمسانيفضایي را ندیده ميگیرد چراکه در
صورت توجه به آنها فرو

کالسیک یعني فر

گوس -مارکوف که خصوصیات

مطلوب تخمین زنندههای  olsاست نقض خواهد شد .جهت تست خودهمبستگيفضایي
آزمونهای موران ،نسبت درستنمایي Geary ،و  Getis-Ordsپیشنهاد شده است.
آزمون موران بهصورت زیر تعرین ميشود (موران:8)1368 ،
̅

̅

̅

()3

∑

∑

∑

∑

∑

=I

که در آن  xمتغیر وابسته مورد نظر i ،و  jشاخصهایي برای موقعیتها یا واحدهای
فضایي و  nتعداد مشاهدات یا مناطق است wij .یک وزن فضایي کوچکتر از  1است که
ارتباط میان واحد فضایي  iو واحد فضایي  jرا تعرین ميکند wij .یک عنصر از ماتریس
وزنهای فضایي  wبا ابعاد  n×nاست و بهصورت ردیفي استاندارد شده است (مجموع
عناصر هر ردین  1است) .آماره موران با ضریب همبستگي گشتاوری پیرسون یکسان
است البته اندازههای بیشترین و کمترین مقدار آن لزوما در دامنه (1و  )1-قرار نميگیرد
(بایلي و گاتل383-381 :1336 ،؛ گریفیت .3)8883 ،آزمونهای قویتری نیز برای تأیید
وجود تصری

فضایي دادهها وجود دارد .که شامل آزمونهای  Gearyو Getis-Ords

است .این آزمونها که به آزمونهای  GCو  GOمعروفاند ،معنيداری آنها نشان از
وجود خودهمبستگي فضایي دادههاست .آزمون  GOبهصورت زیر است (جنیفر لینتز،
:3)8883
()3

∑∑
∑∑
1. Leseage
2. Moran
3. Baily and Gatrell, 1995; Griffith
4. Jennifer Lentz
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که درآن  wijماتریس وزني فضایي و  xiو  xjدو مقدار مشخص از ویژگيهای مکان-
های  iو  jاست .آزمون  GCبهصورت زیر بیان ميشود (لي و وانگ.1)8886 ،
∑

̅

()6

∑

∑

∑

∑

که درآن  wijماتریس وزني فضایي و  iو  jشاخصهایي برای موقعیتها یا
واحدهای فضایي ميباشد .جهت تست ناهمساني فضایي آزمون مونتکارلو و دامنه میان
چارکي پیشنهاد شده است.
وقتي خودهمبستگي فضایي معنيدار وجود دارد ،تأثیرات فضایي صریحا باید در
تصری

مدل دخالت داده شود و مدل نیز با استفاده از تکنیکهای مناسب (حداکثر

درستنمایي ،روشگشتاوری تعمیمیافته و روش ومتغیرهایابزاری) برآورد شود.
خودهمبستگي فضایي زماني بهوجود مي آید که مشاهدات متغیر وابسته یا جزء خطای هر
نقطه با مشاهدات متغیر وابسته یا جزء خطای نقاط دیگر همبسته باشند (انسلین.8)8883 ،
برای بررسي خودهمبستگي فضایي در دادهها دو مدل وقفه و خطای فضایي وجود دارد.
درمدل وقفه ی فضایي درآن مشاهدات متغیر وابسته در هر نقطه به مشاهدات واقع در نقاط
دیگر وابسته است .درواقع دراین مدل متغیر وابسته  yدر مکان  iتحت تأثیر مکانهای  iو j

قرار دارد .درمدل خطای فضایي که در آن جزء خطای رابطه تخمین زده شده دارای
وابستگي فضایي ميباشد ،وابستگي فضایي متأثر از داده ميباشد ،که یا بهوسیلهی متغیرهای
دارای وابستگي فضایي که (به اشتباه) وارد مدل نشدهاند و یا بهعلت استفاده از محدودهای
از متغیرها که با مدل واقعي ناسازگارند ،بهوجود ميآید (انسلین .3)8888 ،برای هر دو مدل
خطای فضایي و وقفهی فضایي تخمینهای حداقل مربعات معمولي ( )OLSهر چند تحت
شرایط معمول منجربه تخمینهای غیراریب ميشوند ،اما این تخمینها غیرکارا ميباشد.
برای حل این مشکل استفاده از روش حداکثر درستنمایي ( )MLبوسیلهی انسلین پیشنهاد
شده است (آربیا.3)8883 ،
مدل رگرسیوني وقفهی فضایي( )SARاستاندارد بهصورت زیر ميباشد:
1. Lee and d Wong
2. Anselin
3. Anselin
4. Arbia
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()3

که در آن  Yیک بردار  N×1از مشاهدات متغیر وابسته بوده W ،ماتریس وابستگي
فضایي مربوط به مشاهدات  Yبوده که  N×Nميباشد ،همچنین  Xو  Uبهترتیب یک
ماتریس  N×Kاز مشاهدات متغیرهای توضیحي و بردار جزء خطا ميباشند .استفاده از مدل
خطای فضایي روش مرسوم دیگر در مواجهه با خودهمبستگي فضایي ميباشد .مدل خطای
فضایي ( )SEMبهصورت زیر بیان ميشود.
()9
()9

که البته در عمل از فرم زیر بهجای آن استفاده ميشود:
()3

که در آن  یک مقدار عددی است که بایستي تخمین زده شود V ،نیز بردار

2
 N×1جزء خطای تصادفي با میانگین صفر و ماتریس واریانس-کوواریانس   Iميباشد،

و  Uبردار  N×1جزء خطای تصادفي با میانگین صفر و ماتریس واریانس-کوواریانس
2
1
1
)  (1  W ) (1  W ميباشد .از آنجا که معلوم نیست که کدام یک از دو

مدل وقفه و خطای فضایي مناسبتر است ،بنابراین ابتدا مدل با استفاده از روش حداقل
مربعات معمولي تخمینزده ميشود .و سپس آزمونهای تشخیص انجام ميشود .این
آزمونها شامل آزمون بروش پاگان و جارکوبه را برای تشخیص واریانس ناهمساني و
نرمالیتي اجزای خطا و آزمون موران یا  GCو  Goبرای تأیید یا رد فر

خودهمبستگي

فضایي دادهها ميباشد .اگر آزمونهای فوق وجود وابستگي فضایي را تأیید کرد ،دیگر
تخمین  olsقابل اعتماد نیست .به این منظور از دو آزمون  LM-errorو  LM-lagاستفاده
ميشود ،اگر هی یک از دو آزمون معنيدار نشد ،استفاده از  OLSنتایص تورشداری به ما
نميدهد .اگر فقط  LM-errorمعنيدار باشد بایستي از رگرسیون خطای فضایي استفاده
نمود ،اگر فقط  LM-lagمعنيدار باشد بایستي از رگرسیون وقفه فضایي استفاده نمود .اما
اگر هر دو آزمون معنيدار باشند و نشانگر وجود خودهمبستگي فضایي باشند ،با استفاده
از این دو آزمون نميتوان مدل مناسب را انتخاب نمود و بایستي از آزمونهای قویتری
مانند  Robust LM-errorو  Robust LM-lagاستفاده گردد .و مدلي انتخاب گردد که
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 Robust LMآن معنيدارشود .اگر از نظر تئوری انتخاب مدل مناسب روشن نیست بایستي
از شاخصهای  R2و  Log Liklihoodاستفاده کرد و مدلي را که برازش مناسبتری دارد
(پالمرجونز و سن .)8883 ،افزرون بر آمارههای باال آماره  LM SARMAیک آماره
ترکیبي است که بازگوکننده درجه باالی جایگزیني مدل برآورد شده  olsو یکي از دو
مدل خطا و وقفه فضایي است .اگر این آماره معنيدار شود برآرود  olsاشکال دارد و
بایستي از یکي از دو مدل خطا یا وقفه فضایي استفاده کرد .اما نميتواند گزینه جایگزین را
انتخاب کند (انسلین.1)8886 ،
ج .الگوی پانل فضایی

بهمنظور لحا کردن اثرات فضایي در مدل دادههای ترکیبي ميتوان از وقفه فضایي
متغیر وابسته ،وقفه فضایي متغیر مستقل ،خودهمبستگي فضایي اجزای اخالل و یا ترکیبي از
مورد فوق استفاده کرد .همچنان آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل داده های ترکیبي با
اثرات ثابت و تصادفي در رگرسیون فضایي استفاده ميشود .تبیین این مدلها در سه مرحله
صورت ميگیرد .انجام آزمون فرضیه معناداری وابستگيهای فضایي بین اجزای اخالل در
مدل بهوسیله  3آزمون تشخیصي  )1آماره موران  )8آزمون نسبت درستنمایي  )3آزمون
ضریب الگرانژ و  )3آزمون والد است .تشخیص مدل مناسب برای تخمین فضایي دادههای
ترکیبي است .برمبنای طبقهبندی الهورست ( )8883سه مدل  SEM ،SARو  SDMبرای
دادههای ترکیبي ميباشد .انتخاب مدل بهینه از بین سه مدل فوق است که بهوسیله آزمون-
های تشخیصي  LRو  Waldانجام ميشود .هردوی این آزمونها براساس وقفه و خطای
فضایي با توجه به فرو

آزمون به کار خواهند رفت (الهورست .8)8883 ،از جنبه تحلیلي

تفاوت بین این مدلها را ميتوان اینگونه بیان کرد که ساختار مدل  SDMحالت عمومي-
تری از دو مدل  SARو  SEMاست .مزیت استفاده از این روش آن است که ما را قادر
ميسازد عالوه بر بررسي اثرات مستقیم در یک شرکت ،به بررسي اثرات متغیرهای مستقل
در سایر شرکتهای موردنظر بپردازیم .در تمایز بین دو الگوی  SARو  SEMنیز ميتوان
ادعا کرد که در الگوی  SARاثرات متغیرها بین مقاطع قابل بررسي است .اما در الگوی
1. Anslin
2. Alhurst
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 SEMاین موضوع امکانپذیر نبوده و وزنهای فضایي از طریق جمالت اخالل بر مدل اثر
ميگذارند .استفاده از هرکدام از این مدلها در دادههای ترکیبي نیازمند استفاده از آزمون-
های تشخیصي است.
طورکلي الگوی عمومي پانلفضایي بهصورت زیر تصری

ميشود (لي و همکاران،

:1)8818
()18

∑∑

()11

∑

∑

∑

 .4برآورد مدل و تحلیل دادهها

جدول  8متغیرهای مورد بررسي در تحقیق را نشان ميدهد .همانطورکه مالحظه مي-
شود تعداد  9متغیر متغیر قیمت واردات بهازای هرگرم ،قیمت صادرات بهازای هرگرم،
شاخص سط

تجارت جهاني ،تولید ناخالص داخلي کشور ،نرخ واقعي ارز ،شاخص

حمایت دولت از بخش صادرات زعفران و شاخص استاندارد در این پژوهش مورد استفاده
قرارگرفته است .متغیر قیمت واردات زعفران بهازای هرگرم یکي از مؤلفههایي است که
نقش مهمي در تجارت یک کشور دارد .واحد اندازهگیری این متغیر دالر ميباشد .متغیر
قیمت واردات برای کشورهای مورد مطالعه دارای میانگین  8/83ميباشد .حداقل قیمت
واردات بهازای هرگرم  8و حداکثر آن  3/88ميباشد .همچنین قیمت صادرات دارای
میانگین  3/33ميباشد و حداقل  1/36و حداکثر  3/19بر تجارت خارجي اثرگذاراست.
تولید ناخالص داخلي کشور متغیری مهم در تجارت است .در واقع این متغیر بیانکننده
ظرفیت اقتصادی کشور ،اندازه اقتصادی و بنیه اقتصادی یک حوزه فعالیت اقتصادی است.
انتظار ميرود افزایش آن ،توانایي کشور را برای جذب و تولید محصوالت بیشتر کند.
میانگین این متغیر  3139میلیوندالر با حداقل میزان  818میلیوندالر و حداکثر میزان
 38638میلیوندالربهدست آمده است که ميتواند تأثیر مثبتي بر تجارت خارجي زعفران
داشته باشد .یکي دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش تجارت زعفران که در این مطالعه

1. Lee
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مورد بررسي قرار ميگیرد نرخ واقعي ارز ميباشد .نرخ واقعي ارز برای کشورهای مختلن
همسانسازی و تعدیل شده است (اتقایي ، RERij . )8818 ،نرخ ارز واقعي است که بر
اساس دالر آمریکا بین دو کشور طرف تجاری بهصورت زیر محاسبه ميشود (.عراقي و
فراهاني.)1338،
()18

= RERijt

 :نرخ ارز اسمي کشور  iبا دالر آمریکا در زمان t
 :نرخ ارز اسمي کشور  jبا دالر آمریکا در زمان t
 :نسبت سط قیمت کشور  iبه کشور  jميباشد.
انتظار ميرود تا زمانيکه نظریههای اقتصادی رابطه مستقیم بین کاهش ارزش پول و
صادرات را پیشبیني کنند ضریب  RERijtمثبت باشد .با توجه به اهمیت نرخ واقعي ارز در
اقتصاد و نوسانات آن و تبعات خاصي که در اقتصاد برجای ميگذارد مطالعه این متغیر بر
تجارت زعفران حائز اهمیت ميباشد .این متغیر میانگین  8883و حداقل میزان 63و حداکثر
میزان  9633را دارا ميباشد .شاخص استاندارد صادراتي زعفراني یکيدیگر از متغیرهای
اثرگذار در این مطالعه ميباشد .بر این اساس تعداد شاخصهای استاندارد صادراتي
کشورهای مورد بررسي برای محصول زعفران در نظرگرفته شده است .تعداد  18شاخص
مهم صادراتي برای محصول زعفران وجود دارد که عبارت است از (شاخصکروسین،
شاخص پیکروکروسین ،شاخصسافرانال ،شاخصکیفیت میکروبیولوژیکي ،شاخص های
 SHFEو  ASHFکه درصد فلزات سنگین و آلودگي را مشخص ميکند ،شاخص تولید
زراعي و جمعآوری بهینه  ،GACPشاخص تولید دانش فني بستهبندی  ،GAAPشاخص
میزان خاکسترکل و خاکستر نامحلول در زعفران و )...این شاخص با نام شاخص تعداد
مؤلفههای استانداردجهاني زعفران بیان شده است (کاشفيوهمکاران .)1336 ،این شاخص
ها ،حداقل معیارهای تولیدی و صادراتي زعفران به حساب ميآیند(.معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکي .)1336،رعایت این شاخص ها چه در تولید و چه در صادرات و
فراوری سبب بهبود کیفي زعفران ميشود( .کاشفيوهمکاران.)1336 ،بخشي از این
استانداردهای جهاني زعفران برای طبقه بندی و درجه بندی آن توسط سازمان بین
المللي ISOتدوین شده است .انتظار این است که کشورهایي که تعداد شاخصهای
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استاندارد بیشتری را در صادرات لحا ميکنند ،صادرات بیشتری داشته و سهم بیشتری از
شبکه تجارت را به خود اختصاص ميدهند .شاخص کل سیاستهای حمایتي دولت از
بخش کشاورزی ( )TSEیکيدیگر از مؤلفههای اثرگذار بر تجارت زعفران در این مطالعه
در نظرگرفته شده است .این شاخص مجموع شاخص حمایت از تولید ،مصرف و خدمات
عمومي بخش کشاورزی مي باشد که تمام فرآیند کشاورزی از تولید تا مصرف در
بازارهای داخلي و خارجي را در بر ميگیرد (حسیني و همکاران .)8811 ،این شاخص
برای کشورها توسط سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی بیان شده است .شاخص سط
تجارت جهاني ( 1)LITبهعنوان یکي از متغیرهای مهم بخشي اثرگذار بر تجارت زعفران
است .این شاخص نشاندهنده وسعت ارتباط بینالمللي برای یک بخش خاص است و به-
صورت زیر تعرین ميشود:
()13
در رابطه باال  M ،Xو  Yبهترتیب صادرات ،واردات و تولید در بخش مورد بررسي
هستند .اگر مقدار  LITکم باشد ،نشاندهنده این است که بخش موردنظر با توجه به سط
تولید خود ،کمتر در تجارت شرکت ميکند .این شاخص متداولترین و جدیدترین
شاخصهای جهاني شدن است ،که نتایص آن نسبت به سایر شاخصها ،بیشتر قابل تعمیم
است ،بدین جهت در مدل مورد استفاده در این تحقیق ،از این شاخص استفاده ميشود .این
شاخص هرچه به یک نزدیکتر باشد در تجارت نقش پررنگتری دارد .تصری الگو نیز با
استفاده از آزمون کاکس -باکس مورد بررسي قرارگرفت و نتایص نشان داد که فرم خطي
بهترین فرم برآوردی برای الگوی مورد مطالعه است .جدول  8متغیرهای تحقیق را نشان
ميدهد.

1. Level of International Trade
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جدول .2توصیف متغیرهای تحقیق
انحراف

متغیرها

واحد اندازه گیری

میانگین

قیمت واردات به ازای هر گرم

دالر

8/83

8/91

3/33

8/83

قیمت صادرات به ازای هر
گرم

دالر

معیار

حداکثر

حداقل

3/88

8

3/19

1/36

شاخص استاندارد

بدون واحد

3/31

8/83

18

1

تولید ناخالص داخلي کشور

میلیون دالر

3139

3338

38638

811

نرخ واقعي ارز

تومان

8883

6381

9633

63

شاخص سیاست های حمایتي دولت

بدون واحد

8,33

8,81

1

8

بدون واحد

8,33

8,61

1

-18

شاخص سط

تجارت جهاني

مأخذ یافتههای تحقیق

در دادههای ترکیبي قبل از برآورد مدل الزم است تست پایایي متغیرها انجام گردد .از
سوی دیگر قبل از انجام پایایي متغیرها تست همبستگي مقطعي در دادهها مورد آزمون قرار
مي گیرد .دلیل آن است که گاهي اوقات وجود همبستگي مقطعي به اشتباه رأی بر پایا بودن
صادر ميکند .آزمونهای مختلفي برای تست همبستگي مقطعي در دادههای ترکیبي وجود
دارد ،که مهمترین آن آزمون پسران است .براساس این آزمون سط معنيداری  8/18مي-
باشد و فر

صفرمبني بر وابستگي مقطعي را تأیید ميکند .این وابستگي مقطعي ميتواند

بین زمان یا مکان باشد .از دیگر سوی پدیده همخطي بین متغیرهای مستقل مدل ممکن
است نتایص را دچار تورش کند .چنانچه همخطي بین متغیرها از نوع حاد (همخطي کامل)
باشد ،تخمین ضرایب امکانپذیر نیست .اما درصورتيکه همخطي از نوع ناقص باشد،
بزرگي واریانس-کوواریانس ،فواصل اعتماد عریضتر و نسبتهای غیرمعنادار  tرا شاهد
خواهیم بود .دراین پژوهش بهمنظور تست همخطي بین متغیرها از آماره  VIFبهره گرفته
شد .نتایص این آزمون در جدول  3آمده است .با توجه به آنکه میانگین عدد بهدستآمده
کمتر از  3است ،بنابراین بین متغیرهای مدل همخطي وجود ندارد.
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جدول .3نتایج همخطی بین متغیرها
متغیر

VIF

1/VIF

قیمت واردات به ازای هر گرم

3/83

8/38

قیمت صادرات به ازای هر گرم

8/69

8/39

شاخص استاندارد

1/38

8/98

تولید ناخالص داخلي کشور

1/83

8/91

نرخ واقعي ارز

1/98

8/63

شاخص سیاست های حمایتي دولت

1/68

8/36

شاخص سط تجارت جهاني

8/31

8/33

میانگین

8/13

مأخذ یافتههای تحقیق

در بخش دادههای ترکیبي مطرح شد که ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا به
اصطالح ناهمگني در مقاطع وجود دارد یا اینکه مقطعها باهم همگن هستند؟ با استفاده از
آزمون  Fلیمر ميتوان وجود ناهمگني را در بین مقاطع مشخص کرد .فرضیه صفر آماره F

مبتني بر همگن بودن مقاطع (قابلیت ترکیب دادههای آماری) است .چنانچه فرضیه صفر
رد شود ،فرضیه مقابل آن مبتني بر وجود ناهمگني در بین مقاطع (ترکیبي بودن دادههای
آماری) پذیرفته ميشود .نتایص با توجه به سط معنيداری ( )8/88بیانگر رد شدن فرضیه
صفر و تأیید وجود ناهمگني مقاطع ميباشد ،و در واقع بیانگر مناسب بودن روش داده
های ترکیبي برای برآورد مدل ميباشد.
بعد از آنکه مشخص شد ناهمگني در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی قابل
لحا کردن است و نیز روش دادههای ترکیبي برای برآورد مناسب است ،باید مشخص
شود که خطای تخمین ،ناشي از تغییر در مقاطع است یا اینکه در طي زمان رخ داده است.
با درنظر گرفتن چنین خطاهایي مدل دادههای ترکیبي با دو اثر ثابت و اثر تصادفي مواجه
ميشود .به این منظور آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر ثابت و تصادفي استفاده مي-
شود .با توجه به نتایص آزمون هاسمن سط معنيداری ( )8/33بهدست آمده فر

صفر

آزمون مبتني بر تصادفي بودن اثرات رد شده و مدل با اثرات ثابت انتخاب ميگردد.
با توجه به نتایص جدول  ،3ماهیت ناهمگن بودن دادههای جمعآوری شده از
کشورها و پراکندگي آنها در سط جهاني با توجه به معنيداری آماره موران مورد تأیید
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قرارگرفت .نتایص سایر آزمونهای تثبیتي مدل فضایي در جدول  3آمده است .با توجه به
سط احتمال آمارههای مربوط ،تمامي آزمونها برتأکید از استفاده رگرسیون فضایي
داللت دارند .معنيداری آماره  LM SARMAدرجه باالی جایگزیني یک مدل فضایي
بهجای یک الگوی  olsرا نشان ميدهد .مقدار این آماره  18/6و در سط معنيداری آن 6
درصد معنيدار است.
جدول .4نتایج آزمونهای تشخیص فضایی
متغیر

آماره

سطح احتمال

آماره مورانMoran I-statistic

-8/89

8/83

آماره ضریب الگرانژ

LM test

91/91

8/88

نسبت درستنمایي

LR test

3/83

8/81

Geary GC

8/33

8/88

Getis-Ords GO

8/831

8/83

LM SARMA

18/6

8/88

مأخذ یافتههای تحقیق

معنيداری آماره های فضایي ،لزوم برآورد مدل با استفاده از یک الگوی فضایي را
نشان ميدهد .در غیر این صورت نتایص تورشداری در مدل خواهد بود .قبل از برآورد
رگرسیون باید مشخص شود که کدام نوع از مدل فضایي بهترین نتایص را بهدنبال خواهد
داشت .به این منظور الگوی وقفه و خطای فضایي برآورد شد .جدول  6نتایص آمارههای
وقفه و خطای فضایي را نشان ميدهد .با توجه به عدم معنيداری آماره LM Error

ومعنيداری آماره  ، LM Lagمدل وقفه فضایي نسبت به مدل خطای فضایي برتری دارد و
بایستي مدل رگرسیوني دادههای ترکیبي براساس الگوی وقفه فضایي برآورد گردد.
بنابراین الگوی برترالگوی خود رگرسیون فضایي ميباشد.
جدول .1نتایج آمارههای وقفه و خطای فضایی
آزمون

آماره آزمون

سطح احتمال

LM Error

8/19

8/91

)LM Error (Robust

8/69

8/33

LM Lag

3/86

8/89

)LM Lag (Robust

3 /3

8/86

مأخذ یافتههای تحقیق
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برای آزمون ناهمساني فضایي از آزمون مونتکارلو استفاده شده است .آزمون مونت-
کارلو یکي از آزمونهایي است که تغییرات فضایي و نیز ناهمساني فضایي بین اجزای
اخالل را نشان ميدهد .نتایص این آزمون در جدول  3آمده است .همانطورکه نتایص نشان
ميدهد با توجه به معنيداری آماره آزمون ،فر

صفر مبني بر عدم وجود ناهمساني

واریانس رد شده و تغییرات فضایي بین متغیرها مشهود است .با توجه به اینکه در هر سال
مقدار آماره آزمون متفاوت است ،میانگیني ازسالهای مورد مطالعه برای هر متغیر گزارش
شده است.
جدول  .6نتایج آزمون مونت کارلو))6112-6106
متغیر

سط احتمال

قیمت واردات به ازای هر گرم

8,893

قیمت صادرات به ازای هر گرم

8,813

شاخص سط تجارت جهاني

8,893

شاخص استاندارد

8,839

تولید ناخالص داخلي

8,81

نرخ واقعي ارز

8,861

شاخص سیاست های حمایتي دولت

8,893

ارزش دالری تجارت زعفران

8,89

مأخذ :یافته های تحقیق

جدول  9نتایص برآورد الگوی پانل فضایي با اثرات ثابت را نشان ميدهد .متغیر قیمت
واردات به ازای هرگرم درکشورهای واردکننده باع

افزایش هزینه تجارت ميشود،

همچنین سبب ميشود کشورهایي که دارای صادرات مجدد هستند پس از فرآوری و
صادرات نهایي ارزش تجارت آنها افزایش پیدا کند .از آنجایي که ارزش تجارت از
جمع ارزش واردات و ارزش صادرات بهدست ميآید و ارزش صادرات از حاصلضرب
قیمت در مقدار صادرات بهدست ميآید ،در نتیجه افزایش قیمت سبب افزایش ارزش
صادرات و نیز ارزش تجارت ميگردد .نتایص حاصل از جدول  9نشان ميدهد که با توجه
به رابطه مستقیم و معنيدار  ،در ازای افزایش یک واحد قیمت واردات  ،ارزش تجارت
زعفران به میزان  8/6واحد افزایش مي یابد .متغیر قیمت صادرات دارای اثر مثبت ومعنيدار
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مي باشد .افزایش قیمت داخلي موجب افزایش قیمت صادراتي ميشود .افزایش قیمت
داخل هرچند ميتواند بهدلیل کاهش تقاضای داخل مقدار بیشتری از محصول را روانه
بازارهای صادراتي نماید ،اما باید توجه داشت که قیمتهای داخل درواقع هزینه نهایي
صادرکنندگان محسوب ميگردد ،زیرا صادرکنندگان ،محصول صادراتي خود را با صرف
هزینه قیمت داخلي آن تهیه و در بازارهای صادراتي عرضه ميکنند .به این ترتیب افزایش
قیمت داخل مترادف با افزایش هزینه نهایي عرضهکنندگان به بازارهای صادراتي بوده و
موجب افزایش قیمت صادراتي ميشود .نتایص نشان ميدهد با توجه به رابطه مستقیم و
معني دار این متغیر ،با افزایش یک واحد در قیمت صادرات  ،ارزش تجارت زعفران به
میزان  1/8واحد افزایش ميیابد .شاخص سط تجارت جهاني یکي از متغیرهای مهم اثر
گذار بر ارزش تجارت جهاني زعفران است .نتایص مدل برآوردی نشان ميدهد که با
افزایش یک واحد این متغیر ،ارزش تجارت زعفران در کشورهای مورد بررسي ،به اندازه
 1,18واحد و به صورت معني دار افزایش ميیابد .متغیر شاخص استانداردهای صادراتي در
جدول نشان ميدهد که با توجه به معنيداری و رابطه مستقیم با ارزش تجارت ،با افزایش
یک واحد در تعداد این استانداردهای صادراتي ،ارزش تجارت بهمیزان  8/83واحد
افزایش خواهد یافت .متغیر تولید ناخالص داخلي با ضریب  3/83اثر مثبت و معنيداری بر
ارزش تجارت زعفران دارد .این متغیر بیانگر ظرفیت اقتصادی کشور ،اندازه و بنیه
اقتصادی یک حوزه فعالیت اقتصادی است .انتظار ميرود با افزایش این متغیر ،توانایي
کشور برای جذب و تولید محصوالت بیشتر شود .افزایش تولید ناخالص داخلي موجب
افزایش تولید و درآمد شده و تقاضا برای واردات را افزایش ميدهد .یکيدیگر از
متغیرهای تأثیرگذار بر تجارت زعفران نرخ واقعي ارز ميباشد ،معنيداری ضریب این
متغیر به معني آن است که صادرکننده زعفران قادر است متناسب با تغییرات نرخ ارز
کشورهای واردکننده زعفران ،ارزش صادراتي را تغییر دهد و مانع از کاهش ارزش واقعي
محصول صادراتي خود شود .در این صورت گفته ميشود کشش تقاضا نسبت به نرخ ارز
واردکنندگان ثابت نیست و صادرکننده قادر است در ازای تغییر در نرخ ارز ،ارزش
صادراتي را تغییر دهد .بهعبارتي در چنین شرایطي با تغییر ارزش صادرات توسط
صادرکننده دارای قدرت بازار ،واردکنندگان قادر نیستند از طریق تغییرات نرخ واقعي ارز
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واکنش نشان دهند .این نتیجه براساس ضریب متغیر نرخ ارز قابل دستیابي است .افزون بر
این صادرکنندگان قادرند در بازارهای مختلن رفتار متفاوتي در مقابل تغییرات نرخ ارز
داشته باشند .براساس ضریب بهدستآمده برای متغیر نرخ ارز انتظار ميرود  1واحد
افزایش در نرخ ارز یا کاهش ارز پول داخلي کشور صادرکننده توسط کشورهای
واردکننده زعفران منجر به افزایش ارزش تجارت آن به میزان  18/1واحد ميشود .به این
ترتیب مشاهده ميشود که صادرکنندگان زعفران به افزایش نرخ واقعي ارز واکنش
شدیدی نشان خواهند داد .شاخص سیاستهای حمایتي دولت دارای ضریب مثبت و
معني دار است .به این مفهوم که با افزایش این شاخص و بهبود حمایت دولت از بخش
کشاورزی و نیز صادرکنندگان این بخش در قالب مشوقهای صادراتي ،برقراری تعرفههای
ترجیحي و اعطای تسهیالت ارزان قیمت جهت گسترش صادرات ،ارزش تجارت کشور
مورد نظر به شکل معنيداری افزایش ميیابد .مثبت و معنيدار شدن ضریب وابستگي
فضایي نشان مي دهد که مجاورت و همسایگي نقش مهمي در افزایش یا کاهش تجارت
دارد .به این معنيکه چنانچه میزان تجارت زعفران کشورهای مجاور یک واحد افزایش
یابد ،ارزش تجارت زعفران کشور موردنظر به اندازه  8/19افزایش ميیابد .این مسأله مؤید
تأثیرپذیری پدیده مجاورت بر وضعیت تجاری کشورها است .معنيداری آماره  Fنشان از
برازش مناسب مدل رگرسیوني دارد .در واقع معنيداری این آماره ،معنيداری کل
رگرسیون را نشان ميدهد .معیار ضریب تعیین و نیز معنيداری آماره نسبتدرستنمایي
نشان از برازش مناسب مدل دارد .مقدار ضریب تعیین برابر  8/39بهدست آمده است .این
آماره نشان ميدهد متغیرهای مستقل  39درصد تغییرات ارزش تجارت را توضی ميدهند.
آماره ریشه مجذور خطای میانگین مربعات ابزار مناسبي برای مقایسه خطاهای پیشبیني
توسط یک مجموعه داده ها است .هرچه مقدار این آماره آن کمتر باشد دقت مدل باالتر
است .مقدار آماره در این مطالعه  1/3ميباشد و بیانگر دقت باالی مدل است .براساس
آزمونهای بروشپاگان و جارکو-برا فرضیات همساني واریانس و نرمالبودن اجزای
اخالل تأیید ميشود.
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جدول .7نتایج برآورد الگوی پانل فضایی
ضریب

نام متغیر
قیمت واردات به ازای هر گرم

**

قیمت صادرات به ازای هر گرم

8 /6

1/68

1/33

8/889

***1/8

8/99

1/63

8/889

**

شاخص استاندارد

انحراف معیار

آماره Z

سطح معنیداری

8/83

8/816

8

8/819

تولید ناخالص داخلي

***3/83

3/33

8/98

8/883

نرخ واقعي ارز

18/1

3/66

8/81

8/88

شاخص سیاست های حمایتي دولت

1 /3

8/33

3/88

8/881

شاخص سط تجارت جهاني

1/18

8/86

3/39

8/881

Rho

**8/19

8/89

8/33

8/81

Sigma

11/33

9/96

1/39

8/88
مجذور خطای میانگین1/3 :

ضریب تعیین8/39 :

آماره نسبت درستنمایي-1338 :
آماره 22/9: F

معنيداری8/88 :

آماره 6/99 : LR

معنيداری8/81 :

آماره بروش پاگان93/61 :

معنيداری8/8 :

آماره جارکو-برا33/33 :

معنيداری8/9 :

مأخذ یافتههای تحقیق
*** معني داری در سط  1درصد ** معنيداری در سط  6درصد

جدول  9نتایص مقایسه سه مدل  ،OLSالگوی ساده داده های ترکیبي و پانل فضایي با
اثرات ثابت با لحا

الگوی وقفه فضایي را نشان ميدهد .هرچند نتایص آزمونهای

تشخیصي موران فر

را بر برآرود الگوی فضایي گذاشته است ،اما بهمنظور اثبات برآرود

بهتر الگوی فضایي نسبت به مدلهای کالسیک از معیار ضریب تعیین در مدلها با یک-
دیگر مقایسه شده است .نتایص نشان ميدهد مقدار ضریب تعیین مدل وقفه فضایي با اثرات
ثابت بیشتر از الگوی پانل با اثرات ثابت و مدل  OLSاست.
جدول .8مقایسه سه الگوی  ،OLSداده های ترکیبی و پانل فضایی با اثرات ثابت
نام الگو
OLS

R2
8/33

داده های ترکیبي با اثرات ثابت

8/66

پانل فضایي با اثرات ثابت

8/98
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جدول  3میزان اثرگذاری متغیرها بر ارزش تجارت را با توجه به کششهای مسستقیم و
غیرمستقیم بیان کرده است .قیمت واردات بهصورت مستقیم تأثیر معناداری بر ارزش
تجارت دارد .با افزایش یک درصدی در قیمت زعفران میزان ارزش تجارت آن به اندازه
 8/38درصد افزایش ميیابد .همچنین بهصورت غیرمستقیم هم به اندازه  8/83درصد میزان
ارزش تجارت را افزایش ميدهد .متغیر قیمت صادرات زعفران بهصورت مستقیم تأثیر
معني داری بر ارزش تجارت دارد ،یعني با افزایش یک درصدی در قیمت زعفران میزان
ارزش تجارت به اندازه  8/83درصد و بهصورت غیرمستقیم به اندازه  8/883درصد افزایش
ميیابد.
جدول .1برآورد کششهای مستقیم و غیرمستقیم
متغیر

ضریب

کل

مستقیم

غیرمستقیم

میانگین

قیمت واردات به ازای هر گرم

8/3811

8/3888

8/38

8/83

8/83

قیمت صادرات به ازای هر گرم

8/8398

8/8331

8/83

8/883

3/33

شاخص استاندارد

8/8333

8/8338

8/39

-/883

3/38

تولید ناخالص داخلي

8/8133

8/8139

8/81

-8/881

3139

نرخ واقعي ارز

8/6381

8/3918

8/61

-8/83

18818

شاخص سیاست های حمایتي دولت

8/6811

8/6311

8/61

8/8311

8/39

شاخص سط تجارت جهاني

8/8118

8/8833

8/1181

8/1188

8/39

مأخذ یافتههای تحقیق

متغیر شاخص استاندارد صادراتي زعفران تأثیر مثبت و معنيداری بر ارزش تجارت به-
صورت مستقیم دارد .با افزایش یک درصد در شاخص استاندارد صادراتي زعفران ،ارزش
تجارت زعفران به میزان  8/39افزایش ميیابد .متغیر تولید ناخالص داخلي تأثیر مثبت و
معنيداری بر ارزش تجارت بهصورت مستقیم دارد .کشش مستقیم این متغیر  8/81درصد
ميباشد  .با افزا یش یک درصد در تولید ناخالص داخلي ،ارزش تجارت زعفران به میزان
 8/81درصد افزایش مي یابد  .کشش غیرمستقیم این متغیر در جهت عکس ميباشد .متغیر
نرخ ارز واقعي با کشش مستقیم مثبت و معنيدار ،ارزش تجارت را به اندازه  8/61درصد
افزایش و بهصورت غیرمستقیم به اندازه 8/83درصد کاهش ميدهد.کشش مستقیم شاخص
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سط تجارت جهاني  8,11درصد و کشش غیر مستقیم آن  8,39درصد ميباشد که با
توجه به مثبت بودن آن  ،افزایش آن سبب افزایش ارزش دالری تجارت زعفران ميشود.
.1نتیجهگیری

این مطالعه به بررسي مدلسازی الگوی پانلفضایي درتحلیل شبکه تجارت خارجي
زعفران پرداخته است .با در نظرگرفتن ارتباط مکاني میان دادههای نمونه ،عوامل اثرگذار
بر ارزش تجارت شناسایي شد .آماره موران نشان داد که خودهمبستگي منفي در دادهها
وجود دارد ،و این ممکن است ناشي از خصوصیات منطقهای یا مکاني کشورها باشد .به-
عبارتدیگر ،نهتنها عوامل درون منطقه بلکه عوامل دیگری با عنوان وابستگي فضایي که
ناشي از همسایگي مناطق با یکدیگر است ميتواند برارزش تجارت زعفران تأثیر بگذارد.
بنابراین نتایص اقتصاد سنجي مرسوم قابل اعتماد نبود و مدلهای خطا و وقفه فضایي به-
کارگرفته شد .نتایص نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم ،قیمت صادرات
به ازای هرگرم ،شاخص سط تجارت جهاني ،شاخص استانداردهای صادراتي ،تولید
ناخالص داخلي ،نرخ واقعي ارز و شاخص حمایتي دولت از بخش کشاورزی و صادرات
زعفران در سط  %6و  %1معنيدار و بر ارزش تجارت دارای اثر مثبت هستند .با توجه به
معنيداری آمارههای فضایي استفاده از رگرسیون وقفه فضایي نتایص بهتری ارائه ميکند .به
این مفهوم که ارزش تجارت زعفران درسالهای مختلن بین کشورهای مورد بررسي بر
یکدیگر تأثیر داشته است .مثبت و معنيدار شدن ضریب وابستگي فضایي نشان ميدهد
ک ه مجاورت و همسایگي نقش مهمي در افزایش یا کاهش تجارت دارد .به این معنيکه
چنانچه میزان ارزش تجارت زعفران کشورهای مجاور یک واحد افزایش یابد ،ارزش
تجارت زعفران کشور موردنظر به اندازه  8/13افزایش ميیابد .با توجه به سط معنيداری
بهدستآمده ،متغیرهای شاخص سط تجارت جهاني ،شاخص سیاستهای حمایتي دولت
و نرخ واقعي ارز نقش پررنگتری بر ارزش تجارت زعفران کشورهای مورد بررسي دارد.
شاخص سط تجارت جهاني زعفران از یکسو بستگي به میزان تولید آن کشور و از سوی
دیگر به برنامهریزیهای کالن اقتصادی دولتها جهت گسترش صادرات و نیز استراتژی-
های شرکتهای صادرکننده برای ورود به بازارهای خارجي و رقابت با شرکای خارجي
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دارد .برنامهریزیهای دولت جهت گسترش صادرات را ميتوان در قالب شاخص حمایت
کلي از بخش کشاورزی در بازارهای داخلي و خارجي مطرح کرد .معنادار و مثبت بودن
این شاخص نشان از تأثیرگذاری آن بر ارزش تجارت زعفران دارد .یکي از استراتژیهای
صادرکنندگان زعفران جهت نفوذ وگسترش بازارهای خارجي جهت صادرات ،رعایت
تعداد استانداردهای صادراتي زعفران ميباشد .مثبتومعنيدار شدن ضریب این متغیرگواه
تأیید این مطلب ميباشد .نتایص بهدستآمده از این مطالعه با مطالعات کاشفي و همکاران
( ،)1336فرو و همکاران ( )8816و چیپیلي ( )8813هم خواني دارد .تحلیل نتایص مدل
نشان ميدهد که برخي کشورها عليرغم کمتر بودن حجم صادراتي ،سهم زیادی از ارزش
تجارت زعفران را به دلیل باالتر بودن قیمت صادراتي نصیب خود ميکنند .بررسيها در
حین انجام این تحقیق نشان داد که توجه به فرآوریهای مختلن زعفران مانند مصارف
دارویي و آرایشي -بهداشتي آن عالوهبر مصرف خوراکي آن ميتواند نقش مهمي در
ایجاد ارزش افزوده این محصول داشته باشد .کشورهایي مانند آلمان و ایتالیا در این زمینه
بسیار فعال هستند (کاشفي و همکاران .)1336 ،تعداد استانداردهای صادارتي نیز نقش
مهمي در افزایش قیمت صادراتي و باالبردن سهم از تجارت جهاني دارد .با توجه به نتایص
مطالعه پیشنهاد ميشود سیاستهای تشویقي دولت از بخش صادرات در قالب حمایت از
بخش کشاورزی مانند برقراری تعرفههای ترجیحي ،مشوقهای صادراتي ،برگزاری
نمایشگاه های تخصصي درکشورهای متقاضي و حمایت از تولید در راستای کاهش قیمت
تمام شده جهت رقابت پذیری در بازارهای جهاني تقویت گردد .از طرف دیگر توجه به
فرآوری محصول زعفران در قالب مصارف مختلن و نیز ضرورت صادرات بستهبندی
شده همراه با استانداردهای صادراتي بهعنوان پیشنهاد برای بخش خصوصي در قالب
استراتژیهای مناسب برای ورود به بازار خارجي مطرح ميگردد.
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Abstract
One of the factors that have a significant impact on the economic
development of countries is reliance on foreign trade, and due to the
dependence of countries on export earnings and the import of foreign trade,
it plays an essential and indisputable role in the growth and development of
different sectors. Foreign trade in agricultural products has an important role
in expanding the export and import of various countries due to its high and
stable value. Among the agricultural products, saffron is one of the most
important export commodities of agriculture, which contributes greatly to
the creation of agricultural value added. This study examines and analyzes
Saffron's foreign trade network among 11 active countries including Iran in
this area. The required data and statistics were collected during the years
2007-2016. Considering the geographical dispersion of the studied countries,
a spatial panel model was used to analyze the factors affecting the value of
saffron trade. The results of estimating OLS methods, spatial interruption
and spatial error showed that import price variables per gram, export price
per gram, export volume, export standards index, gross domestic product,
exchange rate and government support index in agricultural sector is
significant and has a positive effect on the value of trade. Positive and
significant spatial dependency coefficient shows that neighborhood is an
important role in increasing or decreasing trade. This means that, as long as
the value of saffron trade in neighboring countries increases, the value of
trade in the target country will increase as the size of the coefficient.
Keywords: Trade Network, Saffron, Spatial Panel Pattern.
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