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 هخالص

 
همیت زعفران به عنوان یک محصول صادراتی با ارزش در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد جهانی، روز به                    ا

در بازارهای  ) به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده زعفران       (برای حفظ مقام ایران     . گرددروز آشکارتر می  
 و مشکالت صادرات و عوامل موثر برآن،        جهانی و توسعه بیشتر صادرات این محصول با ارزش، شناخت مسائل           

ر تحقیق حاضر جهت نیل به این هدف، یک مدل اقتصادسنجی پویا از              د. می تواند گام مهمی در این راستا باشد       
مدل . بازار صادراتی زعفران که رابطه همزمانی بین قیمت و مقدار صادراتی را نشان می دهد، معرفی شده است                   

 1353 – 79های سری زمانی طی دوره      و با استفاده از داده     3sLsوش سیستمی   عرضه و تقاضای صادرات به ر     
تایج حاصل از برآورد تابع تقاضای صادرات، حاکی از با کشش بودن تابع، نسبت به قیمت                      ن .برآورد گردید 

) 2/1(شش درآمدی تقاضا نیز بزرگتر از واحد        ک.  برآورد گردید  –1/2صادراتی زعفران بود و ضریب کشش برابر        
) -88/0(کشش  همچنین نتایج نشان میدهند که تابع تقاضای صادرات نسبت به نرخ واقعی ارز بی              . برآورد گردید 

تابع عرضه صادرات نیز    . گذاردباشد و در کل افزایش این متغیر تاثیر منفی بر حجم صادرات زعفران ایران می               می
ا افزایش قیمت صادراتی نسبت به قیمت داخلی و          نسبت به قیمت نسبی و تولید داخلی زعفران باکشش بوده و ب            

 .همچنین گسترش ظرفیت تولیدی زعفران، عرضه صادرات آن افزایش می یابد
  
 توابع عرضه و تقاضای صادرات، قیمت صادراتی، نرخ واقعی ارز، صادرات زعفران: هاي كليدياژهو

 
  قدمهم

ز مهمترين اقدامات در زمينه كاهش وابستگي كشور به             ا
اي هايجاد زمينه . رآمد نفت، افزايش صادرات غيرنفتي است        د

جديد و افزايش سطح اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصاد                
بهبود كيفيت توليدات و قابليت      ،...)كشاورزي، صنعت، معدن و     (

رقابتي كردن آنها و استفاده از ظرفيتهاي بالاستفاده توليد از              
درت غيرنفتي را   عواملي هستند كه ضرورت توجه به توسعه صا         

 . ندمهم مي ساز
هش صادرات غيرنفتي در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي         ج

 اجتماعي جزء اهداف اصلي است كه تنها با بهره گيري از                 –
تمامي مزيت هاي نسبي و قابل خلق در بخشهاي مختلف                 
اقتصادي، تالش و برنامه ريزي براي حفظ بازارهاي صادراتي و            

طي ساليان  . دف قابل دستيابي خواهد بود     نفوذ در بازارهاي ه    
گذشته، محصوالت كشاورزي و سنتي بيشترين سهم را در               
صادرات غيرنفتي دارا بوده اند و تحقيق پيرامون عواملي كه               
صادرات اين بخش را تحت تاثير قرار مي دهند، به دليل                   
پتانسيلهاي بالقوه آن، امكانات قابل توجه، خاك مناسب                 

ي كمتر به فناوري پيشرفته در بخش توليد و          كشاورزي، وابستگ 
 . ارزبري كمتر ضروري مي باشد

ز ميان محصوالت صادراتي برخوردار از مزيت نسبي،               ا
زعفران به دليل موقعيت ويژة آن از لحاظ اشتغال زايي در بخش            
كشاورزي و ايجاد درآمد ارزي قابل توجه براي كشور، به عنوان             

 اقتصاد تلقي مي شود و ايران با         يك گياه استراتژيك و مهم در      
بيش از چهار پنجم توليد جهاني و سه پنجم سهم بازارهاي                

 مجيد كوپاهي: مكاتبه كننده



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٧٤

جهاني، بزرگترين توليدكننده و صادر كننده زعفران در جهان            
عمده ترين توليدكنندگان زعفران، كشورهاي اسپانيا،       . مي باشد

از كشورهاي عمده   . اشندب يونان مي   و هند، چين، ايتاليا، مراكش   
اسپانيا و امارات متحده مي باشند     ، در كننده نيز پس از ايران      صا

كه اين كشورها عليرغم صادرات اين محصول، مقادير متنابهي از          
 . زعفران ايران را نيز وارد مي كنند

ر اين مطالعه، عوامل تعيين كنندة عرضه و تقاضاي                 د
بطور كلي  . صادرات زعفران ايران مورد بررسي قرار مي گيرند         

ع عرضه و تقاضاي صادرات، پايه اي جهت تعيين كششهاي            تواب
قيمتي و درآمدي هستند و در طراحي سياستهاي تجاري،               
چگونگي واكنش جريانهاي تجاري به قيمت هاي نسبي و ديگر           
عوامل تعيين كننده و موثر برصادرات از اهميت زيادي برخوردار          

اي جهاني  اغلب بررسيهاي آماري درباره الگوهاي تقاض     . باشندمي
دهند كه كشش هاي قيمتي و      براي كاالهاي گوناگون نشان مي     

درآمدي تقاضا براي محصوالت اوليه كشورهاي در حال توسعه           
همين امر نيز موجب ضعيفتر بودن عملكرد             . پايين است  

صادراتي كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي               
 . ثروتمند مي باشد

نيز كششهاي قيمتي و درآمدي     ) ١٩٨٩(سالم و سابرامانيان    ا
تقاضاي صادرات محصوالت گرمسيري نظير چاي، قهوه، كاكائو،         

را براي كشورهاي در حال توسعه در          ) به غير از آناناس    (موز  
آنان نقش قيمت صادراتي را     . مطالعه خود، پايين برآورد نمودند    

نسبت به عوامل غير قيمتي در افزايش عرضه صادرات نسبتا غير           
 . انستندمهم د
ر تحقيق حاضر با استفاده از داده هاي ساالنه براي دورة              د
، توابع عرضه و تقاضاي صادرات زعفران ايران با          ١٣٥٣ –١٣٧٩

روش سيستمي حداقل مربعات سه مرحله اي بطور همزمان             
 : اهداف مورد نظر در اين تحقيق عبارت بودند از. برآورد گرديد

ت و عرضه صادرات      عيين عوامل موثر برتقاضاي صادرا       ت
 .زعفران در بازارهاي مصرف جهاني

عيين کششهاي قيمتي و درآمدي تابع تقاضاي صادرات و           ت
 . همچنين کششهاي مربوط به عرضه صادرات

برآورد اثر تغيير نرخ واقعي ارز كشورهاي وارد كننده                 
 . برتقاضاي صادرات زعفران

 مواد و روش ها
 دو عامل تقاضاي     دليل اينكه ميزان صادرات تحت تاثير        ب

خارجي و عرضه داخلي قرار مي گيرد، از يك مدل معادالت                
همزمان براي توضيح ميزان صادرات زعفران ايران استفاده              

براساس تئوريهاي تجارت، تابع تقاضاي صادرات تحت          . گرديد
تاثير متغيرهاي قيمت صادراتي، قيمت صادركنندگان رقيب و           

 .)١٠(يرد گدرآمد كشور وارد كننده قرار مي
رود يك رابطة منفي بين قيمت نسبي          نابراين انتظار مي   ب

صادرات و مقدار تقاضاي صادرات مورد انتظار وجود داشته و              
درآمد جهاني نيز تاثير مثبت برمقدار تقاضاي صادرات داشته             

عالوه براين، نتايج مطالعات تجربي و تئوريكي، اهميت نرخ         . باشد
چاو .سازندشاورزي خاطرنشان مي  ارز را در صادرات محصوالت ك      

نشان داده كه نوسانات نرخ ارز مي تواند تاثير مهمي             ) ١٩٧٤(
به دليل اينكه    . برصادرات محصوالت كشاورزي داشته باشد       

تغييرات نرخ اسمي ارز خارجي ممكن است بوسيله اختالفات            
نرخ تورم بين كشور صادركننده و رقباي تجاري اش متعادل              

ييرات واقعي، نسبت به تغييرات اسمي، تاثير         بنابراين تغ ، شود
 ) .١٣. (بيشتري برتقاضاي صادرات مي گذارد

عادله تقاضاي صادرات را مي توان به فرم لگاريتمي زير              م
 : نشان داد

t4t3t2t10
d
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  :ر اين معادلهد
d
tX=  مقدار صادرات تقاضا شده در زمانt 

tPX = قيمت صادراتي در زمانt 

tPXW =        قيمت كاالي   (قيمت صادركنندگان رقيب
 tدر زمان ) صادراتي كشور هاي رقيب

tY =رآمد واقعي كشورهاي وارد كننده در زمان دt 

tER  = نرخ واقعي ارز كشورهاي واردكننده در زمانt 
طور مستقيم كششهاي خود قيمتي و        ب a1، ۳a ارامترهايپ

 انتظار مي رود كه   . درآمدي تقاضاي صادرات را نشان مي دهند       
۰ < ۱a  ،۰ > ۲a  ،۰ > ۳a  ،۰ < ۴a اشدب. 

راي معرفي امكان رفتار غير تعادلي، از مكانيسم تعديل ارائه          ب
به نحوي  . استفاده شده است  ) ١٩٧٠(شده توسط هوتاكر و تيلر      
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و  t به تفاوت بين تقاضا براي صادرات در دوره               كه صادرات 
 :تعديل مي گردد) t – ١(صادرات واقعي در دوره
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 : آيدبدست مي
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نتظار ا a، ۲ a، ۳ a، ۴a ۱ ر اساس عاليم انتظاري پارامترهاي    ب
 :مي رود که

۰ > ۵c ۰ < ۴c ۰>  ۳c 
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 .اشدب
ت تئوريكي، هنگام افزايش قيمتهاي           الرطبق استدال  ب

صادراتي نسبت به قيمت داخلي، انتظار افزايش در عرضه                
افزايش تقاضاي داخلي، عرضه صادرات را به         . صادرات را داريم  

سمت مصرف داخلي سوق مي دهد و منجر به كاهش در مقدار             
نتظار مي رود يك رابطه منفي بين       بنابراين، ا . صادرات مي گردد  

. مقدار تقاضاي داخلي با مقدار عرضه صادرات وجود داشته باشد          
مقدار عرضه صادرات همچنين تابعي از متغير ظرفيت توليد              

اال  ك باشد كه با دو متغير توليد واقعي و موجودي             كشور مي 
 ).١٣(مشخص مي شود 

گاريتمي زير  عادله مقدار عرضه صادرات را مي توان به فرم ل         م
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انتظار میرود   ،است λ〈   0و1β،0  〉2β〈  0ر حاليكه د
d  0که 〉1  ،0  d 〈2، 0  d 〉3،0  d 5  0 و 4〈 〈d جهت  .باشد

كه شامل  ) ٧(و  ) ٣( آوردن ضرائب ساختاري، معادالت      به دست 
دو متغير درونزاي قيمت و مقدار صادراتي زعفران هستند به              

اگر چه گاهي اوقات، معادله تقاضا       . طور همزمان حل مي شوند     
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تحت فرض تابع عرضه      OLSبه تنهايي با استفاده از روش          
يز درات با كشش نامحدود يا يك تابع تقاضاي پايدار ن                اـص

 ) .٩(ود شتخمين زده مي
 ا و اطالعاتهادهد

هت  ج ١٣٥٣ – ۱۳٧٩در اين تحقيق داده هاي ساالنه           
تخمين معادالت عرضه و تقاضاي صادرات زعفران بكار رفته              

آمار مربوطه به مقدار صادرات زعفران و قيمت صادراتي            . است
. زعفران ايران از سالنامه آمار بازرگاني خارجي ايران بدست آمد          

قيمت صادرات زعفران اسپانيا نيز به عنوان مهمترين رقيب              
جمع آوري   ITCتجاري زعفران ايران، از منابع مربوط به             

 . گرديد
 : تغير درآمد واقعي طبق فرمول زير محاسبه گرديدم
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 kCPIو   ماk كشور  ) GNPيا  (توليدات ناخالص داخلي      
مي ) ١٣٦٩ = ١٠٠(ام   kشاخص قيمت مصرف كننده كشور        

 .باشد
ادله تقاضاي صادرات نيز    تغير نرخ واقعي ارز مربوط به مع       م

 : طبق فرمول زير محاسبه شد

∑
=






=

jk

1  k k

us
kkj CPI

CPI ER W  ER ∑ =1  Wk    و ٩( 

 usCPI، ماk رخ ارز اسمي كشور       نkERر اين فرمول   د
 kCPIو  ) ١٣٦٩ = ١٠٠(كننده آمريکا   شاخص قيمت مصرف  

) ١٣٦٩ = ١٠٠ (م ا kكننده كشور    شاخص قيمت مصرف      
 . مي باشد

به عنوان  (ه منظور تفسير ضرايب مشتمل در معادالت            ب
، الزم بود قبل از تخمين، ابتدا تمام متغيرها را جهت              )كششها

 . داشتن ريشه واحد آزمون نمود
بوده و   non-stationaryفرض صفر، وجود ريشه واحد يا        

 . آزمون گرديد) ١٩٨١( فولر –با استفاده از آماره ديكي 
نتايج نشان داد كه فرض ريشه واحد براي تمام سري ها به              

معني دار % ١٠غير از قيمت صادراتي زعفران اسپانيا در سطح            

با اولين مرتبه تقاضل گيري، فرض صفر        . بود قابل رد نمي باشد    
غيرايستايي در سطح بااليي از معني داري رد مي شود، بنابراين            

ه و منطقي بود كه تمام آنها رادر معادالت وارد          بود I)١(سري ها   
 . نمود

 
 تايج و بحثن

نتايج تخمين همزمان معادالت عرضه و تقاضا با استفاده از            
 نشان  ٢ و   ١ در جدول    ١٣٥٣ – ۱۳٧٩داده هاي ساالنه دوره      

ضرائب الگو با استفاده از  روش برآوردگر حداقل         . داده شده است  
براساس . تخمين زده شده اند     )3SLS(اي  مربعات سه مرحله  

در موارد خطي با روش حداكثر         3SLSتئوري تقارن، روش     
 .درستنمايي با اطالعات كامل معادل مي باشد 

 
  نتايج برآورد تابع تقاضاي صادرات زعفران ايران-١دول ج

تغيرهاي م
 مستقل

 tمار آ رائبض

 ٨/٢ ٣/٦ زء ثابتج
Ln Pxt ۱/۲– ٨/٣ – 

Ln Pxwt ٨٥/٠ ٣٨/٠ 
Ln Yt ٠٨/٣ ٢/١ 

Ln ERt ٩/٢ – ٨٨/٠– 
Ln xt-1 ٧/٢ ٤٨/٠ 

D1 ٩١/١ ١٧/١ 

٩١/٠ R
2
 = ٩١/٠ R

2

cn = 
 ليه ضرائب به غير از ضريب مربوط به قيمت زعفران اسپانيا،ك

 .معني دار مي باشند% ٥حداكثر در سطح 
 

 داللت بر اين دارد     -١/٢كشش قيمتي تقاضاي صادرات برابر    
ت صادراتي زعفران ايران، تقاضاي        افزايش در قيم   % ١٠كه  

كشش قيمتي كوتاه مدت     . كاهش مي دهد   % ٢١صادرات را    
 در بلند مدت افزايش      ٠٣/٤ بوده كه به      ١/٢تقاضاي صادرات   

 . 1مي يابد
ارتباط معني داري بين متغير قيمت صادراتي زعفران اسپانيا         

اگر چه عالمت   . و تقاضا براي صادرات زعفران ايران وجود نداشت       

                                                                                    
کشش هاي تقاضاي بلندمدت، با تقسيم کشش هاي کوتاه مدت به            .١

 ). Sarwar & Anderson, 1990(آيندبدست مي) r(ضريب تعديل 
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ين متغير مثبت بوده و بيانگر آن است كه همزمان با افزايش               ا
قيمت صادراتي زعفران اسپانيا تقاضا براي زعفران ايران افزايش          

يابد و زعفران اين كشور يك كاالي جانشين زعفران ايران در           مي
كشش درآمدي تقاضاي    . بازارهاي جهاني محسوب مي شود       

 بدست آمد كه     ٢/١جهاني براي زعفران ايران در كوتاه مدت           
براساس اين مقدار   . بيانگر لوكس بودن اين كاالي مصرفي است       

توان نتيجه گرفت كه ده درصد افزايش درآمد كشورهاي              مي
واردكننده زعفران، تقاضاي صادرات را دوازده درصد افزايش             

 . يابد افزايش مي٣/٢مقدار اين كشش در بلند مدت به . دهدمي
 نسبت به نرخ واقعي ارز داللت       شش منفي تقاضاي صادرات   ك

برآن دارد كه افزايش نرخ واقعي ارز يا كاهش قدرت خريد پول              
ملي كشورهاي واردكننده، تاثير نامطلوب برتقاضاي صادرات            

مقدار اين  . كاهدزعفران ايران دارد و از قدرت خريد آنان مي            
 افزايش  -٦٩/١ برآورد شده كه در بلند مدت به           -٨٨/٠كشش  
 . مي يابد

ميزان صادرات زعفران با يك وقفه زماني نيز در تابع تقاضاي           
صادرات داراي تاثير مثبت و معني دار است كه بيانگر درجه اي             

 . از تعديل پويا مي باشد
اين ضريب نشاندهنده وابستگي بين ميزان صادرات دوره            

 . جاري با دوره قبل مي باشد
 به  ١٣٧١ سال(كه اثر آزادسازي تجاري      D1متغير موهومي   

دهد، در تابع تقاضاي صادرات مثبت و معنادار         را نشان مي  ) بعد
مي باشد كه بيانگر تاثير مثبت افزايش رابطه مبادله با كشورها و            
 .رفع موانع تجاري برتقاضا براي صادرات زعفران ايران بوده است
 ٢نتايج تابع عرضه صادرات زعفران ايران در جدول شماره            

 . ي باشد مLn Pxt كه در آن متغير وابسته نشان داده شده است
شش قيمتي مثبت عرضه صادرات زعفران در كوتاه مدت           ك
 برآورد گرديد كه بيانگر آن است كه ده درصد افزايش در              ٣٥/٣

قيمت صادراتي نسبت به قيمت داخلي، منجر به سي و سه                
مقدار بدست آمده   . درصد افزايش در عرضه صادرات مي گردد        

 بيانگر آن است كه عرضة محصول زعفران             براي اين كشش   
كشش پذير مي باشد و شرايط بازار داخلي و قيمت داخلي                 
 . زعفران نيز تاثير قابل توجهي برعرضة صادرات اين محصول دارد

ريب متغير توليد داخلي زعفران در تابع عرضة صادرات            ض
نرمال شده براساس قيمت صادراتي در سطح بااليي معني دار             

در اين  . اراي عالمت مورد انتظار با تئوري مي باشد          بوده و د   
تحقيق به علت عدم دسترسي به آمار مربوط به موجودي اولية             

ضريب قيمت  . زعفران در ايران، اين متغير در مدل لحاظ نگرديد        
 و معني دار از لحاظ آماري است كه            ٤٤/٠صادراتي با وقفه      

 . يدپويايي تعديل در قيمت صادراتي را منعكس مي نما
 

  نتايج برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ايران-٢دول ج
 tمار آ رائبض تغيرهاي مستقلم

 ۶۲/۳ ۷۵/۱ زء ثابتج
Ln xt ۲/۰ ۱/۳ 
Ln Pt ۶۷/۰ ۴/۵ 
Ln Qt ۶۸/۰- ۶/۳- 

Ln Pxt-1 ۴۴/۰ ۴/۳ 
D2 ۱۷/۰ ۶/۱ 

۸۲/۰ R
2
 = ۷۸/۰ R

2

cn = 
 

 صادرات  داراي تاثير مثبت و معني دار بر عرضة         D2متغير  
زعفران است كه بيانگر اثر مثبت سياست هاي تشويق صادرات            

 – ١٣٧٨(اجتماعي   -طي برنامه هاي اول و دوم توسعة اقتصادي       
آمار عملكرد صادرات زعفران نيز طي دوره         . مي باشد ) ١٣٦٨

 ٧٨مورد بررسي نشان مي دهد كه ميزان صادرات در سال                 
 . بوده است ١٣٦٨ برابر سال ٢٢) پايان برنامه دوم(

در  R2ر سيستم معادالت همزمان، به علت تغيير آماره            د
جهت بررسي خوبي برازش هر يك از معادالت        ) -∞ و ١(فاصله  

استفاده مي   carter-nagerديگري موسوم به       R2از آماره    
 : اين آماره به شكل زير تعريف مي شود. كنيم









= 2

Y
CN

MSE - 1  R
σ

2 

2ميانگين مربع خطا و    MSEه در آن    ك
Yσ   واريانس متغير

 . وابسته مي باشد



 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٧٨

Rا محاسبه   ب
2

cn           در هر يك از معادالت مشاهده مي شود
 . كه هر يك از توضيح دهندگي بااليي در مدل برخوردارهستند

 تيجه گيرين
اغلب نتايج تحقيقات تجربي به پائين بودن نسبي كشش يا            

رات محصوالت كشاورزي كشورهاي در       حساسيت تقاضاي صاد   
حال توسعه اشاره مي كنند كه اين امر مي تواند نتيجه پايين               

در نتيجة صادرات    . بودن عملكرد صادراتي اين كشورها باشد        
محصوالتي كه كشش قيمتي و درآمدي تقاضاي آنها باالست،            

زعفران با  . مي توانند به تسريع توسعة صادرات كمك نمايند          
زيت از جمله محصوالتي است كه مي تواند نقش           داشتن اين م  

ويژه اي را در توسعة صادرات غيرنفتي داشته باشد و نتايج اين              
تحقيق نيز باال بودن كششهاي قيمتي و درآمدي تقاضاي                

 . نندكصادرات آن را تاييد مي
همچنين اين مطالعه نقش مهمتر عوامل قيمتي در مقايسه          

 محصول زعفران خاطرنشان     با عوامل غيرقيمتي را در تجارت       
مي سازد و اين نشاندهنده آن است که سياستهاي مناسب قيمت          

همين  . گذاري در اين زمينه مي تواند نقش موثري داشته باشد          
توان به تاثير مثبت درآمد كشورهاي واردكننده زعفران        طور، مي 

با توجه به كشش درآمدي باالي زعفران و افزايش درآمد در                

 توسعه يافته و رو به رشد اشاره نمود كه اين              برخي كشورهاي 
وانند بازار مناسبي جهت فروش و عرضة صادرات           تكشورها مي 

زعفران باشند و صادر كنندگان بايستي با رعايت اصول بازاريابي           
و شناخت كافي از بازارهاي جهاني، محصول خود را صادر                 

 كمك و مساعدت دولت در زمينه رفع مشكالت موجود          . نمايند
 . مي تواند راهگشا باشد

نرخ واقعي ارز به عنوان يك متغير مهم و اثر گذار در تابع                
تقاضاي صادرات معرفي شده و در كل، نوسانات در نرخ ارز                  
تاثير معني دار بر تقاضاي صادرات زعفران ايران مي گذارند كه             

در اين زمينه   ) ١٩٩٠(اندرسن   و و  و سرور ) ١٩٧٤(از فرضية چاو    
 . كندحمايت مي 

در بعد ديگر عرضة صادرات به نقش مثبت قيمت نسبي و              
توليد داخلي زعفران اشاره شد و اينكه افزايش قيمتهاي داخلي           
باعث افزايش سودآوري فروش اين محصول در داخل و كاهش            

شود، بنابراين کنترل قيمتهاي داخلي امري ضروري        صادرات مي 
 توليد داخلي نيز،    در زمينة افزايش  . در توسعة صادرات مي باشد    

روشهاي به زراعي توليد و سرمايه گذاري جهت رفع مشكالت             
مربوط به آبياري مي تواند به عرضة صادرات اين محصول كمك            

 . قابل توجهي بنمايد
 

 REFERENCES         مراجع مورد استفاده 
، سازمان پژوهشهاي   " العات انجام شده در مورد زعفران      مروري بر تحقيقات و مط     " ،  ١٣٧٤همتي كاخكي،   . و ع . ر.اقري كاظم آباد، ع  ب. ١

 .علمي و صنعتي ايران، پژوهشكده خراسان
پايان نامه كارشناسي ارشد توسعه و برنامه       » تخمين تابع عرضه صادرات پسته در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي          «،  ١٣٧٧. رهنورد، ع . ٢

 .ريزي اقتصادي، دانشگاه تهران
 . سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران» اثر آبياري تابستانه در افزايش عملكرد زعفران «١٣٧٤. ادقي، بص. ٣
 .٤١المللي اقتصاد ايران، شماره ، گزارش علمي ماهنامه اقتصادي و بين١٣٨١الي سرخ، ط. ٤
كارشناسي ارشد اقتصادي انرژي و     پايان نامه   » تحليل كششهاي درآمدي و قيمتي تابع تقاضاي صادرات ايران         «،  ١٣٧٨. بدالمالكي، ي ع. ٥

 .بازاريابي، دانشگاه تهران
 .، مباني اقتصاد سنجي، ترجمه كامبيز هژبر كياني، مركز نشر دانشگاهي١٣٧٢. منتا، يك. ٦
 . ، مباني اقتصاد سنجي، ترجمه حميد ابريشمي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم١٣٧٨. جراتي، دگ. ٧
 .رشي از توليد و صادرات زعفران، وزارت بازرگاني، مركز توسعه صادرات ايران، گزا١٣٨٠. جف زاده، حن. ٨

9. Goldstein, M. & M. S. Khan. 1976. “The Supply and demand for exports: a simultaneous approach”, the 
Review of Economics and Statistics, 60: 275-286. 



٥٧٩ تخمين توابع عرضه وتقاضاي صادرات زعفران ايران: هيتاجياني و كوپا

10. Houthakker, H. S. & S. P. Magee. 1969. “Income and Price elasticities in world trade”, the Review of 
Economics and Statistics, LI: 111-125. 

11. Islam, M. & A. Subramanian. 1989. “Agricultural exports of developing countries: estimates of Income and 
price elasticities of demand and supply”, Journal of Agricultural Economics, 40:221-231. 

12. Marquez, J. 1990. “Bilateral trade elasticities”, the review of Economics and Statistics, LXXII (1): 70-77. 
13. Sarwar, G. & D. G. Anderson. 1990. “Estimating the U.S. Soybean exports: a simultaneous supply/demand 

approach”, Journal of Economic Studies, 17(1): 41-56. 
14. Schuh, G.E. 1974. “The exchange rate and the U.S. Agriculture”. American Journal of Agricultural 

Economics, 56: 1-13. 
15. Spice: a survey of the world market, International trade Center (ITC), VOL. I (Geneva: ITC, 1982). 
16. Statistical yearbook, United Nations. 
17. International Monetary Fund, International financial statistics, various issues.  



٥٨٠ Iranian, J. Agric. Sci. Vol. 36, No. 3, 2005 

An Estimation of Export Demand and Supply  
Functions for Iranian Saffron 

 
H. TAJIANI1 AND M. KOOPAHI2 

1, 2, Former Graduate Student and Professor, University College 
of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran- Karaj 

Accepted July. 7, 2004 
 

SUMMARY 
 

The importance of saffron as a valuable export product in national and international 
economies is gradually becoming apparent. An investigation of difficulties of export 
along with factors affecting it, can contribute to maintain Iran’s status as the greatest 
saffron producer and exporter in the world markets. In this research, a dynamic 
econometric model of saffron export market that shows the simultaneity of price and 
export quantity was introduced. The model of export demand and supply was estimated 
using three Stage Least Square methods for the period of 1974 to 2000. The results of 
estimation of export demand function showed that, demand was elastic as a function of 
export price. Price elasticity was estimated to be -2.1. Income elasticity of demand was 
also greater than unity and estimated to be around 1.2. The results also showed that the 
export demand as a function of real exchange rate was inelastic (-0.88). As a whole, this 
variable had a negative effect on the volume of Iranian saffron export. The export 
supply function as relative to price and domestic production was elastic. Therefore, 
increasing export price relative to domestic price along with an expansion of saffron 
production capacity would result in an increased export supply of saffron. 

 
Key words: Export demand and supply functions, Export price, Real exchange rate,  
                    Saffron export.  


