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 بررسی روند مزیت نسبی صادرات زعفران در ایران

 1دکتر ابوالفضل جنتی مشکانی

 2دکتر زهرا زمانی

 3اکرم رشیدی

 چکیده

 جايگزيني كاالهاي كشاورزي و صنعتيبا توجه به وابستگي اقتصادي ايران به درآمدهاي حاصل از نفت و فناپذيري اين محصول 

موقعیت ممتاز ايران در تولید زعفران سبب شده مطالعه پیرامون از طرفي  .رسدجهت درآمد حاصل از نفت ضروري به نظر مي

 نـسبي مزيـت بررسـي به مطالعه اين در اساس اين بر. صادرات آن به ساير كشورها، ضروري به نظر برسدنسبي تولید و مزيت 

 آشکار نسبي مزيت هايشاخص از منظور اين به كه شد پرداخته 4111-4102طي سالهاي  ايران زعفـران صادرات و تولید

 در تولید ايران داد نتايج نشان .گرديد استفاده( HI) هیلمن شاخص و( RSCA) متقارن شده آشکار نسبي مزيت ،(RCA)شده

 و داشته صعودي روند 4112 تا 4111 سال از بررسي مورد دوره در ايران و صادراتزعفران داراي مزيت نسبي است  و صادرات

 داشته نوسان بررسي مورد دوره طول در جهاني بازارهاي در ايران سهم. است يافته كاهش 4102 تا 4112هايسال در سپس

 .است بوده نزولي آن كلي روند ولي

 .صادرات، زعفران ،نسبي مزيت: کلیدی کلمات
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 مقدمه -1

 در ينفت غیر صادرات شود و گسترشمي محسوب اجتماعي و اقتصادي توسعه هايبرنامه مالي تأمین منابع از يکي صادرات

 .است ركشو بالقوه منابع و امکانات شناسايي نیازمند زمان از هر بیش گذاريسرمايه افزايش منظور به توسعه حال در كشورهاي

صنعتي  و كشاورزي كاالهاي جايگزيني محصول، اين فناپذيري و نفت از حاصل درآمدهاي به ايران اقتصادي وابستگي به توجه با

 از زعفران كشاورزي محصوالت بین در اقلیمي شرايط به توجه با ايران رسد. درمي نظر به ضروري نفت از حاصل درآمد به جاي

در مورد  .نمايد وارد كشور به محصول اين صادرات محل از را بااليي ارزي درآمد تواندمي و است برخوردار ايويژه اهمیت

هاي نسبي صادرات زعفران مطالعات انگشت شماري انجام شده است و با توجه به سهم زعفران در تجارت ايران پرداختن مزيت

در ايران و نقش حیاتي به اين مسأله از اهمیت ويژه برخوردار است. از اين رو با توجه به اهمیت روز افزون صادرات غیر نفتي 

 آشکار بينس مزيت هايشاخصآنها در توسعه اقتصادي كشور، بررسي مزيت نسبي ايران در تولید و صادرات زعفران با استفاده از 

رقابت پذيري صنايع  ارتقاء  پرداخته مي شود.( HI) هیلمن شاخص و( RSCA) متقارن شده آشکار نسبي مزيت ،(RCA)شده

مستقیمي كه در ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري دارد براي اقتصاد ملي كشور هاي درحال توسعه بسیار با اهمیت به جهت نقش 

تلقي مي شود، ضمن اينکه نتايج فعالیت هاي اين صنايع به ديگر بخش هاي اقتصادي منتقل مي شود و به افزايش بهر ه وري 

گذشته ايران در جايگاه جهاني و موقعیت فعلي ايران حفظ مزيت نسبي  و گسترش كسب و كار مي انجا مد و با توجه به موقعیت

كه يکي از مهمترين فاكتورهاي موفقیت مي باشد، داراي اهمیت بوده و با عنايت به اينکه با ايجاد يك چرخه فروش پايدار و 

ه ن تحقیق الزم و ضروري بتوان در حفظ اين مزيت گام اساسي برداشت اي مي د مثبت و اصولي و حفظ مزيت نسبيمسیر رش

 نظر مي رسد. 

یم بخش تنظ بدين منظور اين مطالعه در سهزعفران پرداخته و  صادراتو  اين مطالعه تالش دارد تا به بررسي مزيت نسبي

 مبخش سو تحقیق اختصاص دارد و روش و مواد به مدو  نمايد. بخشبه پیشینه و مباني نظري را مرور مياول شده است: بخش 

 .دهد مي را تشکیل مقاله بخش پاياني نتايج، و پردازد. خالصهمي تجربي نتايج به

 
 پیشینه تجربی -1-1

 :انجام يافته است كه به اهم آنها اشاره مي شود مطالعه هاي در زمینه مزيت نسبي

كه در   "بررسي مزيت نسبي تولید و صادرات زعفران "( در پژوهشي تحت عنوان  0333كرباسي و رستگاري پور ) 

اين پژوهش با استفاده از اطالعات جمع آوري شده از جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي و سالنامه آمار بازرگاني 

 DRCشهرستان تربت حیدريه با استفاده از شاخص  به بررسي مزيت نسبي تولید زعفران در 30-34خارجي براي سال 

و در ادامه به بررسي مزيت نسبي صادرات زعفران پرداخته شد كه به اين منظور از  PAMو ماتريس تحلیل سیاسي 

( استفاده گرديد. نتايج نشان RSCAو مزيت نسبي آشکار شده متقارن ) ( RCAهاي مزيت نسبي آشکارشده)شاخص

قیمت بازاري  NPCحیدريه در تولید زعفران داراي مزيت نسبي است. همچنین بر طبق شاخص داد شهرستان تربت 

ود. شكننده از يارانه بهره برده است و از بازار محصول حمايت مياي آن است و لذا تولیدمحصول بیش از قیمت سايه

 باشد.خالص اجتماعي نیز در همه حاالت مثبت ميدر نهايت سودآوري 

اي هبررسي مزيت نسبي و ثبات عملکرد صادراتي فرآورده "( در پژوهشي تحت عنوان  0334امیرنژاد و علي پور )        

ي هاي مزيت نسبي براي بازه زمانهاي جنگلي ايران با استفاده از شاخصبه بررسي بازار صادراتي فرآورده "جنگلي ايران
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هاي مزيت نسبي آشکار شده و آشکار شده متقارن نشان داد كه كشور اند. نتايج كاربرد شاخصپرداخته 0391-4113

ها فاقد مزيت نسبي است. همچنین، با بررسي شاخص ثبات عملکرد صادراتي مشخص ايران در صادرات اين فرآورده

 اهشيهاي شديد همراه با رشد كهاي جنگلي دچار نوساني صادرات فرآوردهشد كه روند حركت تجاري كشور در زمینه

ها و برخورداري از مزيت نسبي صادراتي، پیشنهاد باشد. در نهايت، به منظور افزايش صادرات اين فرآوردهو منفي مي

ها، مورد بررسي هاي هدف صادراتي اين فرآوردهي تجاري مانند شناسايي بازارهاي از پیش تعیین شدهاندازشد چشم

 قرار گیرد. 

هاي ، به بررسي تاثیر اجزاي سرمايه فکري بر مزيت نسبي در شركت 4102در سال 0سعد ياسین و ديما دجاني

اي و سرمايه ساختاري تاثیر مثبتي بر يافته هاي تجربي نشان مي دهد كه سرمايه رابطه اند.پرداخته مخابراتي اردن

نتايج نشان مي  هستند. درصد از مزيت نسبي 2/24مزيت نسبي دارند. هر دو سرمايه رابطه اي و سرمايه ساختاري 

با اين حال، سرمايه انساني به طور غیر  .دهد كه سرمايه انساني يك تاثیر مستقیم معناداري بر مزيت نسبي ندارد

 .تاي تعبیه شده اسدهد و به عنوان سرمايه رابطهمستقیم و به طور قابل توجهي مزيت نسبي را تحت تأثیر قرار مي

 .نسبي بر جنس و سن افراد تعديل شده است. اين اثر در میان مردان جوان قوي است اي بر مزيتاثر سرمايه رابطه

تر در مورد سرمايه ساختاري اثر آن بر حسب جنسیت تعديل مي شود كه اين اثر براي زنان نسبت به مردان كمي قوي

 است. 

در حوزه درياي بالتیك و  ( در تحقیق تحت عنوان دستیابي به مزيت رقابتي صنعتي4102) 4استارتین و رمیکین

كشورهاي اروپايي در دوران ركود  به بررسي شاخص هاي مزيت رقابتي صنعتي بین كشورهاي درياي بالتیك و اروپايي 

پرداختند. نتايج اين بررسي نشان داد كه محصوالت صنعتي هنوز يکي از عوامل تعیین توسعه و رشد اقتصادي كشورهاي 

افزايش داشته  4111-4103و شاخص مزيت رقابتي صادراتي براي اين كشورها در طي  حوزه بالتیك باقي مانده است

 است.

 مبانی نظری -1-2

 صادر و تولید بیشتري برخوردارند، كارايي از آن در كه را خدمات و كاال ي مقادير همواره ن جها كشورهاي اغلب

 امکان اساسا   يا كنند مي تولید كمتري با كارايي را آنها يا كه نمايند مي وارد را خدماتي و كاالها مقابل در و كنند مي

 يکپارچه مطالعات ولي است، گرفته صورت دور بسیار هاي زمان مختلف از كشورهاي بین مبادالت .ندارند را آنها تولید

 مصرف رفاه بر خدمات و كاال المللي بین جريان آثار تحلیل و تجزيه و ملل بین انجام تجارت علل تبیین منظور به اي

شود (، تا قرن هجدهم میالدي انجام نگرفت ) گاندولفو  مي محسوب اقتصادي فعالیت هدف ترين اصلي كنندگان )كه

 تولید عوامل به مشکل . شرايط تجارت در اقتصاد قديم شامل تمركز جغرافیايي براي تامین عوامل، دسترسي3(0341، 

 نقل زياد هزينه و تولید عوامل فراواني بر مبتني مزيت محصوالت صنعت، در كم تمايز كم، تغییرات با پايین آوري فن ،

 دسترسي ، عوامل تامین براي جغرافیايي تمركز عدم چون تحوالتي ايجاد با ولي همزمان بود د تولي عوامل انتقال و

 هزينه و كاهش دانش بر مبتني مزيت صنعت، محصوالت در زياد تمايز آوري، فن پرشتاب تغییر تولید، به عوامل آسان

 0343تکوين يافته است ) حسیني،  نیز الملل بین ت تجار هاي نظريه مختلف، هاي زمان طي در تولید عوامل انتقال

                                                           
1 . - Saad G. Yaseen, Dima Dajani 
2 -Grazina startiene, Remeikiene 
3 . Gandolfo 
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 تجارت سنتي نظريات .شوند مي بندي طبقه جديد نظريات و سنتي نظريات گروه دو به الملل بین تجارت هاي نظريه (.

 چه بايد تجارت طرف هر كه هستند اين پرسش به پاسخ پي در داشته، تاكید تولید عوامل نسبت بر كه الملل بین

 وارد كنند؟  را محصولي چه و صادر و تولید را محصولي

 مطلق سرمايه مي باشند عبارتند از: نظريه مزيت و كار ل قبي از تولید سنتي عوامل بر مبتني كه سنتي نظريات

 نسبت بیشتري كارايي با را آن كه يابد صدور كااليي تخصص مي و تولید در كشور هر آن در كه 0(0993اسمیت ) آدام

 و تولید در كشوري است معتقد نسبي مزيت نظريه طرح با 4(0409ريکاريدو )  آن بدنبال .كند مي تولید ملل ساير به

( 0333)  2( و اوهلین0303)  3هکچر  .است برخوردار كمتري مطلق مزيت عدم از كه يابد تخصص مي كااليي صدور

 مي صادر و را تولید كااليي كشوري هر تولید عوامل فراواني نظريه براساس .كردند مطرح را تولید عوامل نظريه فراواني

 هزينه نظريه 2هابرلر  1936سال در .گیرد مي كار به بیشتري شدت با را فراوان و ارزان نسبتا   تولید عامل كه كند

 .است كمتري فرصت هزينه داري كه كند مي صادر و را تولید كااليي كشور هر نظريه، اين اساس بر .كرد بیان را فرصت

 تجارت، جديد در نظريات رقابت از هدف ولي بوده سودآوري رشد و توسعه بازار، بر تسلط رقابت، از هدف سنتي طور به

 جديد عوامل بر مبتني تجارت جديد هاي (. نظريه 0342باشد ) خاندوزي،  مي زندگي كیفیت بهبود و مشتري رضايت

 و اجتماعي سیاسي، عوامل نوآوري، بازاريابي، كنندگان، مصرف انساني، سلیقه نیروي تکنولوژي، ، دانش قبیل از تولید

 اين چارچوب در كرد؛ معرفي را ترجیحات تشابه ( كه0320لیندر ) نظريه از عبارتند ها اين نظريه .باشند مي نهادي

(  0320پوزنر )  دارند. بیشتري اهمیت صنعتي، كاالهاي تجارت توضیح و مزيت تعیین در مقیاس هاي نظريه صرفه

 تولیدي دور نظريه .نمود باشد بیان مي مزيت تعیین اصلي عامل آوري، فن شکاف كه مفهوم اين با را آوري فن مزيت

 مي مزيت كننده تعیین … و مقیاس اثر زماني نوآوري، فاصله است معتقد ورنون .شد ( مطرح 0322)  ورنون توسط

 موجودي در تغییر با همراه و است اكتسابي مزيت كه عقیده اين را با پويا نسبي مزيت ( نظريه 0349) كروگمن .باشد

از  نیز مهارت و تخصص و تولید در كارايي كرد بیان كروگمن همچنین .كرد معرفي كند تغییر مي آوري فن و عوامل

 آن تکوين و نسبي مزيت هاي نظريه شدن مطرح با سبب تغییر در مزيت نسبي مي شوند. جمله عواملي هستند كه

 آماري شوهد بر مبتني كه نسبي مزيت هاي شاخص مزيت، گیري جهت اندازه معیاري به نیاز دلیل به زمان طول در

مزيت  شاخص .نمود اشاره 2شده آشکار نسبي مزيت شاخص به توان مي شاخصها مهمترين از جمله .گرديد مطرح باشد

 يك از بزگتر شاخص اين اگر .شد ( ارائه0322) باالسا توسط بار اولین شده آشکار مزيت نسبي شاخص .نمود اشاره

 نسبي مزيت مهم شاخص معايب از يکي .بالعکس و دارد نسبي مزيت صنعت و كاال آن در كشور كه شود مي باشد گفته

 .دهد نشان خوبي به را نسبي درجه مزيت و شدت تواند نمي و است بسیار آن تغییر دامنه كه است اين شده آشکار

 تبديل يك با را نسبي مزيت شاخص كه شد مطرح 9متقارن شده آشکار نسبي مزيت شاخص مشکل اين رفع براي

 هايشاخص از ديگر از (. يکي0344ديگران،  و آبادي بشر ) مهرابي كند تبديل مي نرمال و قرينه شاخص به يکنواخت

                                                           
1  .Adam Smith 
2 .Ricardo 
3  Heckscher 
4 . Ohlin  
5 . Haberler 
6 .Revealed Comparative Advantage (RCA) 
7 . Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) 
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 تحلیل جهت الملل بین تجارت مركز سوي از اين شاخص .باشد مي 0تجاري پالن شاخص نسبي، مزيت زمینه در مطرح

 واردات رشد با را كاال يك صادرات رشد شاخص اين .گیرد مي قرار مورد استفاده كااليي هاي گروه صادراتي عملکرد

شاخص  به توان مي نسبي مزيت هاي شاخص ديگر از منبع (. )همان كند مي مقايسه جهاني و رشد كاال همان جهاني

 نهاد و تولید هزينه عوامل گیري اندازه از است عبارت داخلي منابع هزينه شاخص .كرد اشاره  4داخلي منابع هزينه

 هرگاه كه طوري به المللي بین هاي حسب قیمت بر خاص كااليي تولید در شده گرفته كار به خارجي و داخلي ههاي

 محصول آن تولید در كشور باشد، آن فروش از حاصل ارز اي نرخ سايه از كمتر محصول يك تولید داخلي منابع هزينه

 توان مي را نظر مورد فعالیت و تولید براي الزم منابع كه است آن بیانگر باشد بیشتر و هرگاه است نسبي مزيت داراي

 (. 0343يزداني،  و داد ) عزيزي قرار استفاده مورد باشد سودآورتر كه ملي اقتصاد از ديگري بخش در

 

 مواد و روش ها -2

ها مبتني بر بندي نمود. يك سري از شاخصتوان طبقهمعیارهاي تعیین مزيت نسبي را عمدتا  به دو صورت مي    

هاي مبتني هستند. شاخص)بالفعل( 2هاي پس نگر باشند و دسته دوم مبتني بر داده)بالقوه( مي 3هاي پیش نگرداده

هاي تركیبي گوناگون ديگر ها و نیز شاخصهاي پیش نگر، به مقايسه هزينه تولید قبل از تجارت و قیمتبر داده

نگر نوعا  منابع اصلي مزيت را نشان هاي پیشپردازد، زيرا نشان دهنده توان رقابت هستند. از سوي ديگر شاخصمي

انگر نتیجه رقابت هستند و بر اساس اطالعات مبادله هاي خارجي بعد از تجارت هاي پس نگر نمايدهند. شاخصمي

مندي را به كنند ولي منابع رقابتنگر آن است كه نقطه رقابت موفق را ثابت ميهاي پسشود. مزيت شاخصتعريف مي

بي آشکار شده، مزيت ، مزيت نس2توان به شاخص انتقال سهمنگر ميكنند. در زمینه معیارهاي پسندرت آشکار مي

 (.0342اشاره نمود )خسروي،  2نسبي آشکار شده متقارن و روش تعیین و تفکیك پايه اقتصادي 
 شاخص مزیت نسبی آشکار شده: -الف

ي مزيت نسبي از بعد تجاري )صادرات(، شاخص مزيت نسبي آشکار شده والراس است كه اولین شاخص ارائه شده در زمینه 

)مشادي و  آيدي زير بدست مي. اين شاخص از رابطه9(0322به كار گرفته شده )باالسا،  0322باالسا در سال اولین بار توسط 

 (:0341؛ سالمي و پیش بهار، 0343همکاران، 

 

 (0)                        
   𝑅𝐶𝐴𝑖

𝐾 =
𝑋𝑖

𝐾/𝑋𝑖
𝑇

𝑋𝑤
𝐾/𝑋𝑤

𝑇 

 

 

                                                           
1.  Trade Mapping (TM)   
2 . Domestic Resource Costs (DRC) 
3. .Ex-ante 
4 .Ex-post 
5. Shift-Share Index (SSI)  
6 . Economic Base 
7  Balasa 
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𝑋𝑖كه در آن 
𝐾  ارزش صادرات كااليk  از كشورi ،𝑋𝑖

𝑇  ارزش كل صادرات كشور موردi ،𝑋𝑤
𝐾  ارزش صادرات جهاني كااليi 

𝑋𝑤و 
𝑇  ارزش كل صادرات جهاني است. به عبارت ديگر صورت كسر سهم كاالي صادراتي از كل صادرات كشور مورد مطالعه و

 مخرج كسر سهم كاالي صادراتي از كل صادرات جهان است. 

عنوان شاخص عملکرد صادراتي نیز نام برده شده است. اين شاخص به  تنهايي براي يك  شاخص مزيت نسبي آشکار شده به

توان در مورد وجود مزيت نسبي قضاوت كرد. دامنه تغییرات شاخص مذكور ي آن نميسال داراي كارايي الزم نیست و با محاسبه

ي نهايت، نشان دهنده عدم وجود مزيت و يك تا بي ياز صفر تا بي نهايت است و قرار گرفتن در دامنه صفر تا يك نشان دهنده

. روند افزايشي اين (0332، 0؛ مانیر0341)سالمي و پیش بهار، وجود مزيت و حركت به سويي تخصصي شدن تجارت است 

زياد اين  هايني بهبود موقعیت رقابتي يك كاال در سطح جهان به شمار آيد. نوساتواند نشان دهندهشاخص در طي زمان، مي

توان به عنوان معیاري براي نبود ثبات در رژيم تجاري يك كشور تلقي كرد. تغییر در مزيت نسبي شاخص در طي زمان را مي

ممکن است به دلیل تغییر نسبي هزينه تولید كاال، تغییر در نرخ مبادله ارز و يا تغییر در موانع تجاري داخلي يا كشورهاي متقاضي 

 (.0341، 4؛ هیلمن0332ر، )؛ مانیكاال باشد 

 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن:  -ب

 .شاخص ارائه شده در زمینه ي مزيت نسبي از بعد تجاري )صادرات(، شاخص مزيت نسبي آشکار شده متقارن استدومین 

(4) 
 

 𝑅𝑆𝐶𝐴𝑖𝑗 = (𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 − 1) (𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 + 1)⁄  

  

 ي نبود مزيت و مقادير مثبت آندهندهيك است كه مقادير منفي آن نشان دامنه تغییرات شاخص فوق بین منفي يك و مثبت

 ي وجود مزيت در صادرات محصول است.نشان دهنده

 شاخص هیلمن: -ج 

در  i دهد براي اينکه كشور( است؛ كه نشان ميHIهاي بررسي مزيت نسبي صادراتي شاخص هیلمن )يکي ديگر از شاخص 

و  علمدارلو نجفي؛ 0334خوشايند دولت آبادي، ) مزيت نسبي داشته باشد الزم و كافي است كه رابطه زير برقرار باشد  kكاالي 

 (.0344همکاران، 

 

(3) 
 

 𝐻𝐼 = (1 −
𝑋𝑖

𝐾

𝑋𝑤
𝐾)/

𝑋𝑖
𝐾

𝑋𝑖
𝑇 (1 −

𝑋𝑤
𝐾

𝑋𝑤
𝑇)  

 

𝑋𝑤در صادرات جهاني قدرت انحصاري داشته باشد  iدر صورتي كه كشور    
𝐾 = 𝑋𝑤

𝑇  .مقدار شاخص فوق برابر صفر خواهد شد

همچنین، در صورتي كه كشور مورد نظر در تولید و صادرات كاالي مذكور به تخصص كامل برسد، مقدار عددي اين شاخص 

 باشد.برقراري شاخص هیلمن مي RSCAو  RCA. از طرفي شرط برقراري شاخص شودتر از يك مي كوچك
  

 نتایج تجربی -3

هاي گردآوري شده از وب ه از دادهبا استفاد 4هاي معرفي شد در بخش شاخصبر اساس 

شاخص های مزیت نسبی  شاخص هیلمن مقدار ابتدا 4111-4102هاي طي سال comtrade.un.org.wwwسايت

                                                           
1 Maniyar 
2 Hilman 
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 تصوير به جهان از زعفران ايران صادرات سهم روند سپس و اشکار شده، مزیت نسبی اشکار شده متقارن و محاسبه می شود

 .است كشیده شده

  (HIشاخص هیلمن ) -   

( ارائه شده است. در صورتي كه اين شاخص بزرگتر از يك باشد 0نتايج بررسي شاخص هیلمن در جدول )

توان از شاخص مزيت نسبي آشکار شده و مزيت نسبي آشکار شده متقارن استفاده كرد. با توجه به جدول مي

هاي  تر از يك بوده و استفاده از شاخصشاخص هیلمن بزرگ 4111-4102دورهمشخص است كه براي ايران در 

 مزيت نسبي بالمانع است.
 

 

 

 

 2111-2112(: شاخص )هیلمن( صادرات زعفران کشورایران طی دوره: 1جدول )                         

 شاخص هیلمن سال شاخص هیلمن سال

4111 320341 4114 432102 

4110 42499 4113 314234 

4114 43000 4101 449233 

4113 32323 4100 434219 

4112 34923 4104 033212 

 4112  22343 4103 400324 

4112 92032 4102 409194 

4119 042323   

 پژوهش هاي منبع: يافته

  
 (RCAشاخص مزیت نسبی آشکار شده )  -

( نشان داده شده است. همان طور كه قبأل ذكر 4هاي مزيت نسبي آشکار شده در جدول )نتايج بررسي شاخص

ي عدم از صفر تا بي نهايت است و قرار گرفتن در دامنه صفر تا يك نشان دهنده RCAشد دامنه تغییرات شاخص 

 شاخص. ي وجود مزيت و حركت به سويي تخصصي شدن تجارت استنهايت، نشان دهندهوجود مزيت و يك تا بي

كشور ايران بزرگتر از يك است كه نشان دهنده مزيت نسبي صادراتي اين كشور در  مزيت نسبي آشکار شده براي

 محصول زعفران است.

   
 2111-2112( صادرات زعفران کشورایران طی دوره: RCA(: شاخص ) 2جدول )

 RCAشاخص  سال RCAشاخص  سال

4111 4/33 4114 4 

4110 4  /303 4113 3/0 

4114 9  /434 4101 4 /24 

4113 2 /042 4100 94 

4112 4  /030 4104 2/2 

4112 2 /402 4103 4/0 

4112 022 4102 2/42 

4119 4 /01   
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 پژوهش هاي منبع: يافته

 

 (RSCAشاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن ) -

 RSCAشاخص . ( نشان داده شده است3هاي مزيت نسبي آشکار شده متقارن در جدول )نتايج بررسي شاخص

 ي نبود مزيت و مقادير مثبت آندامنه تغییرات بین منفي يك و مثبت يك است كه مقادير منفي آن نشان دهنده

شاخص مزيت نسبي آشکار شده متقارن براي كشور ايران . ي وجود مزيت در صادرات محصول استدهندهنشان

ين كشور در محصول زعفران مثبت است كه نشان دهنده مزيت نسبي صادراتي ا 4111-4102طي دور زماني 

 افت شديدي داشته كه علت آن وجود تحريم سیاسي و اقتصادي در اين سال بوده است. 4103اما  در سال   است.
 

 2111-2112( صادرات زعفران کشورایران طی دوره: RSCA(: شاخص )3جدول )

 RSCAشاخص  سال RSCAشاخص  سال

4111 320/1 4114 94/1 

4110 333/1 4113 303/1 

4114 330/1 4101 323/1 

4113 349/1 4100 394/1 

4112 343/1 4104 93/1 

4112 349/1 4103 392/1 

4112 430/1 4102 394/1 

4119    

 پژوهش هاي منبع: يافته

 

 

 

 جهان از زعفران ایران صادرات سهم -

 دهدمي نشان نتايج .است شده ارائه( 2) جدول در 4111-4102دوره  در جهاني بازارهاي در ايران صادرات سهم

 4102 تا 4112هايل سا در سپس و صعودي داشته روند 4112 تا 4111سال  از بررسي مورد دوره در ايران صادرات

داشته، اگرچه به لحاظ قیمت روند  نوسان بررسي مورد دوره طول در جهاني بازارهاي در ايران است.  سهم يافته كاهش

 4111میلیون دالر در سال  23طور كه در نمودار نشان داده شده است میزان صادرات زعفران از همانافزايشي بوده و 

در  %03از  كه طوري است، به بوده نزولي آن كلي ولي روند افزايش يافته است، 4102میلیون دالر در سال  449به 

 رسیده است. 4102در سال  %2به  4111سال 
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 2111-2112های سال طی جهانی بازارهای در ایران سهم:  (2جدول )                                      
 ايران صادرات سال

 (دالر میلیون)
 صادرات ايران 
 )كیلو گرم( 

 تغییر (درصد) جهاني سهم

4111 23 012032 03%  

4110 20 0400202 44% + 

4114 23 031421 09% - 

4113 91 029202 04% - 

4112 32 099200 02% + 

4112 32 043221 44% + 

4112 92 024222 09% - 

4119 21 92303 2% - 

4114 30 23329 01% + 

4113 041 22412 9% - 

4101 330 019321 9%  

4100 329 044443 03% + 

4104 204 033042 00% - 

4103 411 032212 9% - 

4102 449 024932 2% - 

 پژوهش هاي يافته: منبع

 

 

 4111-4102هاي (: سهم )درصد( صادرات زعفران ايران در بازارهاي جهاني طي سال0نمودار )

  هاي پژوهشمنبع: يافته         

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(درصد)سهم جهانی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2112 
 

الي  4111هاي ( مشخص است صادرات زعفران ايران در فاصله سال2( و جدول )0طور كه در نمودار )همان

از نظر مقداري و هم از نظر قیمتي و همچنین داراي روند صعودي در سهم صادرات از يك روند صعودي هم  4112

با اين حال به دلیل افزايش قیمت اين محصول در بازارهاي جهاني، قیمت صادرات اين  است.جهاني برخوردار بوده

یل آن افزايش میلیون دالر رسیده است كه دل 211صعودي بوده و در اين سال به بیش از  4104محصول تا سال 

با وجود  4102و 4103هاي گونه قیمت زعفران به دلیل افزايش نرخ ارز در اين سال بوده است. اما در سالحباب

درصدي قیمت زعفران در بازارهاي جهاني، قیمت صادرات  21افزايش صادرات از نظر مقداري، به دلیل افت بیش از 

 .اين محصول با كاهش همراه بوده است

شاخص هیلمن بزرگتر از يك بوده و استفاده از شاخص هاي مزيت نسبي بالمانع است و نیز شاخص ن داد نتايج نشا

مزيت نسبي آشکار شده براي كشور ايران بزرگتر از يك است و همچنین شاخص مزيت نسبي آشکار شده متقارن براي 

رات صادران است. همچنین كشور ايران مثبت است كه نشان دهنده مزيت نسبي صادراتي اين كشور در محصول زعف

از يك روند صعودي هم از نظر مقداري و هم از نظر قیمتي   4112تا  4111زعفران ايران در دوره مورد بررسي از سال 

صادرات زعفران با افت  4119است. ولي در سال و همچنین داراي روند صعودي در سهم صادرات جهاني برخوردار بوده

مل كاهش صادرات زعفران در اين سال به تغییر قوانین گمركي و پرداخت عوارض به جدي مواجه شد كه ازجمله عوا

هاي داخلي هاي شديد قیمت در بازارگرم و همچنین كاهش تولید زعفران به دلیل نوسان 31بسته بندي هاي باالي 

دلیل افزايش قیمت اين محصول با اين حال به  ونیز وجود دالالن و واسطه ها و آلوده و نامتعادل شدن بازار اشاره كرد.

میلیون  211صعودي بوده و در اين سال به بیش از  4104در بازارهاي جهاني، قیمت صادرات اين محصول تا سال 

دالر رسیده است كه دلیل آن افزايش  قیمت زعفران به دلیل افزايش نرخ ارز در اين سال بوده است. اما در سالهاي 

درصدي قیمت زعفران در بازارهاي  21درات از نظر مقداري، به دلیل افت بیش از با جود افزايش صا 4102و 4103

 .جهاني، قیمت صادرات اين محصول با كاهش همراه بوده است

رده از مزيت نسبي به درستي استفاده نکبنابر نتايج، ايران به رغم داشتن مزيت نسبي در تولید و صادرات زعفران 

هاي اثر ار است از مزيت نسبي زعفران به نحو مطلوب استفاده شود بايد به زير بخشبايد توجه شود كه اگر قر. است

گذار آن )اثر ساختاري و رقابتي( توجه ويژه شود. بدين جهت بايد براي حفظ مزيت نسبي و افزايش اثر ساختاري از 

رين ايران به به عنوان بزرگتقاچاق پیاز زعفران به ديگر كشورها خصوصا افغانستان به شدت جلوگیري شود. از طرفي 

اي در تعیین قیمت جهاني ندارند كه علت آن نبود بازارهاي متمركز تولید كننده زعفران جهان نقش تعیین كننده

شود ايران نتواند با تغییرات قیمت جهاني و به طبع آن تغییرات تقاضا باشد و اين باعث ميقیمت گذاري و فروش مي

شود. كه در نظر گرفتن اين امر به بهبود مزيت نسبي مي و همین امر باعث كاهش اثردهد  میزان عرضه خود را تغییر

از سوي ديگر بخش تقاضاي جهاني نسبت به كیفیت محصول از  جايگاه ايران در صادرات زعفران كمك خواهد كرد.

 يداري نموده و پس از فرآوريحساسیت بااليي برخوردار است و كشورهايي مثل اسپانیا زعفران ايران را بصورت فله خر

و بسته بندي مجدد بر اساس سلیقه مصرف كننده به ساير كشورها صادر مي كنند.كه با توجه به نتايج بدست آمده، 

ايران هنوز نتوانسته است در بخش تأمین نیازها و ساليق مصرف كنندگان عملکرد درستي داشته باشد، كه توجه و 

ي براي افزايش كیفیت محصول زعفران به بهبود جايگاه ايران به عنوان تولید كننده هاي نوين و جهانبکارگیري روش

 گذارد.اصلي زعفران دنیا تاثیر مستقیمي مي
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 های سیاسیبندی و توصیهجمع -3-1

به اين منظور به بررسـي مزيـت نـسبي  ران جهان مي باشدبا توجه به اين كه ايران بزرگ ترين تولید كننده زعف    

(، مزيت نسبي آشکار شده RCAتولید و صادرات زعفـران ايران پرداختیم كه از شاخص هاي مزيت نسبي آشکار شده ) 

( استفاده شده است. نتايج نشان داد سهم ايران در بازارهاي جهاني در طول HI( و شاخص هیلمن )RSCAمتقارن )

 زعفران صادارت میزان افزايش منظور بنابراين به، ولي روند كلي آن نزولي بوده است  داشته دوره مورد بررسي نوسان

است از نظام كاراي بازاريابي و بازار شناسي محصول زعفران و  الزم آتي هاي سال در صادرات عرصه در حضور بیشتر و

ي كه بايد به آن توجه نمود. بايد بازارها ايي استترين مسئلهتوجه به ساليق مصرف كنندگان و اصل تنوع محصول مهم

گذاري در بخش صنايع پسین صادرات از جمله جديد را به درستي شناسايي و بررسي نمود. در همین راستا سرمايه

دهي نالملي بايد انجام بگیرد. همچنین سامابندي محصول و تولید محصوالتي با استانداردهاي بینصنايع فرآوري و بسته

گیري از يك نظام جامع اطالع رساني در بخش صادرات ضروري است. كنندگان كوچك و بهرهندگان و صادركنتولید

پذيري محصول زعفران اثر بگذارد. دولت از طريق دولت بخاطر اثر گذاري بر متغیرهاي اقتصادي مي تواند بر رقابت

هاي كنترل بازار مثل خريد اتخاذ سیاست هاي مرتبط با صنعت زعفران وآموزش نیروي كار متخصص و انجام پژوهش

هاي مالیاتي، قوانین گمركي، اعطاي جوائز تضمیني بر شرايط تولید زعفران اثر مي گذارد. از طرف ديگر دولت سیاست

يکي از امور بسیار مهمي كه امروزه در  . صادراتي، و غیره بر شرايط رقابتي صادر كنندگان تأثیر مستقیم مي گذارد

باشد تبلیغات است كه در اين زمینه تالش كمي یحات و سلیقه مصرف كننده در مورد يك كاال مؤثر ميتغییرترج

توان با توان دامنه استفاده از اين محصول را افزايش داد. به عنوان مثال ميصورت گرفته است هم چنین با تبلیغات مي

میايي نمود كه نه تنها اثر مخرب مواد شیمیايي را ندارد استفاده از تبلیغات آن را جانشین استفاده از مواد خوراكي شی

مت هاي  مطلوبیت كشورهاي مختلف را به ستواند منحنيباشد بنابراين تبلیغات ميبلکه داراي يك سري فوايد نیز مي

 ناين كاال متمايل نمايد كه باعث كم شدن و واكنش كمتر مشتريان نسبت به افزايش قیمت آن خواهد بود. هم چنی

تواند تبلیغات مخرب از جمله عدم رعايت بهداشت در استحصال محصول را كم اثر وابستگي به استفاده از محصول مي
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The Survey of Comparative Advantages Process of Saffron Exportation in Iran 

Abstract 

Iran's economy deeply depends on oil incomes, so it seems that substitution of agricultural goods and industrial 

products instead of them is necessary. Iran's special potential in producing Saffron causes several studies about 

it's comparative advantages and exportation. So, in this survey analyzing of CA in production and exportation of 

saffron between 2000-2014 has done. For this, some criteria like RCA, RSCA, and HI has studied. The results 

show that Iran has CA in production and exportation of saffron, and the exportation diagram between 2000 till 

2005 is ascending, but it is descending between 2006-2014. Generally, the study indicates that Iran's portion was 

fluctuate in the world-market in this surveyed period, but totally it's process was descending. 

Keyword: Comparative Advantage, Saffron, Exportation 
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