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  چکیده

هاي اخیر، صادرات در سال. باشد مهم می این محصول بسیاري مزیت نسبی و سهم ایران در بازار بین المللیارزیابی عوامل موثر بر صادرات پسته به واسطه
بر عوامل موثر ي حاضر، ارزیابی مطالعهدر .  کشورهاي واردکننده مواجه شده استآفالتوکسینمحدودیت حداکثر مجاز اي زیادي از جمله هپسته با چالش

ن کشورهاي اصلی وارد کننده پسته ایرابراي دستیابی به این هدف، . پذیرفت انجام  با استفاده از مدل جاذبه با تأکید بر نقش آفالتوکسینپستهصادرات 
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تواند موثر المللی در این زمینه میجهانی پسته مجبور به تولید پسته با کیفیت باالتر و آفالتوکسین کمتر است که اعمال قوانینی بهداشتی مبتنی بر قوانین بین
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 همقدم - 1
 کنندگان مصرف بین در سالم غذاي به توجه گذشته، دهه طول در
 و امراض راستا، این در .است یافته افزایش تولیدکنندگان و

 درباره عمومی توجه غذا، عرضه زنجیره در موجود مخاطرات
 گسترش را آلودگی از عاري محصول فرآوري و تولید چگونگی

 کیفیت اهمیت رب بسیاريو مطالعات  شواهد. ]1[ است داده
 محصوالت کیفیت ،دارند اشاره المللبین تجارت در محصول

 و اقتصادي رشد که چرا است زیادي اهمیت داراي تجارت براي
 این و باشدمی تولید عامل وريبهره افزایش در نتیجه توسعه
 تولید در مناسب تکنولوژي و نوآوري طریق از وريبهره افزایش

 و تولید عوامل کیفیت افزایش طریق از یا و هاهزینه کاهش یا
  .]2[ گیردمی صورت محصول

 متوسط طوره ب کشاورزي محصوالت روي تعرفه هاينرخ اگرچه
 WTO مثل تجاري هاينامه توافق دلیله ب اخیر هايدهه در

 بهداشت و بهداشتی استانداردهاي وجود اما یافته کاهش
 جارتت در اصلی موانع از یکی عنوانه ب )SPS(1نباتی

 هايسال بین که طوريه ب ،استشده مطرح کشاورزي محصوالت
 متوسط هاينرخ( جهانی متوسط تعرفه هاينرخ 2009 تا 1996
 کاهش درصد 8/10 به6/14 از کشاورزي محصوالت روي )ساده
 در SPS هاينامه توافق هايگزارش تعداد کهحالی در . استیافته
 سال در 136 از ورزيکشا محصوالت روي جهان کشورهاي میان

 رو، این از .]3[ است یافته افزایش 2009 سال در 564 به 1996
ه ب تواندمی واردکننده کشورهاي قوانین و استانداردها این رشد
  .]7 -4 [ باشد اثرگذار  محصوالتصادرکنندگان بر وسیعی طور

ترین محصوالت کشاورزي صادراتی ایران است که پسته از مهم
 درصد صادرات محصوالت کشاورزي ایران را 36 به طور متوسط

 با در اختیار 2005 تا 1998هاي ایران طی سال. ]8[شود شامل می
 ترین مهم و بزرگترین  درصد سهم بازار جهانی،50داشتن بیش از 

شد، گرچه طی محسوب می جهان در پسته صادرکننده کشور
ود این کشور هاي اخیر با افزایش تولید پسته در آمریکا و ورسال

به بازار جهانی، سهم ایران از ارزش تجارت جهانی این محصول 
 عرصه در ایران مهم و اصلی معضل. ]9[کاهش یافته است 

-می آفالتوکسین به پسته آلودگی مسئله ،این محصول صادرات

                                                             
1. Sanitary and phytosanitary 

 پسته مورد چندین در گذشته، هايدهه در که طوريه ب .باشد
 ماکزیمم حد از باالتر وکسینآفالت وجود علت به ایران صادراتی

 قیمت به یا و شده داده برگشت اروپایی کشورهاي مقاصد از
خوبی توانست از ه  آمریکا ب.است رسیده فروشه ب پایین بسیار

ند و صادرات خود به کشورهاي کفرصت پیش آمده استفاده 
سهم  اي که اتحادیه اروپا را افزایش دهد، به گونهمختلف به ویژه

ي ه درصد در دور4/3کا تنها در بازار کشور آلمان از پسته آمری
 هاي اخیر رسیده است درصد طی سال23 به حدود 1988-1996

 سال اخیر سهم آمریکا و ایران از بازار 5همچنین، در . ]10[
 درصد رسیده است که 40 و 53جهانی پسته به ترتیب به حدود 

ر بازار جهانی این نشان از جایگزینی پسته آمریکا به جاي ایران د
  .]11[باشد محصول می
 هاقارچ وسیلهه ب شده تولید سمی مواد مهمترین ها،آفالتوکسین

 وجود که دارند وجود مطالعه چندین .هستند پسته محصول در
 کالیفرنیا جمله از جهان مختلف هايبخش در پسته در سم این

 بنابراین .دانداده گزارش را ]15[ ترکیه و ،]14و 13[ ایران ،]12[
 به پسته آلودگی مختلف هاي جنبه موضوع، اهمیت به توجه با

 گیرد قرار بررسی و مطالعه مورد جدي طوره ب باید آفالتوکسین
 توجه با ایران پسته صادرات بر موثر عوامل حاضر، مطالعه در که
 صادرات میزان بر  شرکاي تجاريآفالتوکسینحد مجاز  تاثیر به

  .گرفت قرار سیبرر مورد محصول این
ارزیابی انجام شده در زمینه بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته 
             گویاي این است که عواملی همچون سم آفالتوکسین

و سایر عوامل اقتصادي و سیاسی از جمله تولید  ]16-18[
هاي داخلی ناخالص داخلی، مرز مشترك با شرکاي تجاري، قیمت

 و ، تحریمش پول ملی، روابط سیاسیو خارجی، نرخ ارز، ارز
  .]21 -19[باشند غیره بر میزان صادرات پسته ایران اثرگذار می

 داشته زیادي رشد اخیر هايسال طی در ایران در پسته تولید
 472 ودحد به 2001 سال در تن هزار 249 از که طوريه ب .است
 تن  هزار163میزان صادرات از  ،اما ؛رسید 2011 سال در تن هزار
 موانع اینکه وجود بابنابراین،  .]8[است  هزار تن رسیده 130به 

 تجاري قراردادهاي واسطهه ب جهان در ايغیرتعرفه و ايتعرفه
 سهم که شودمی مشاهده اما است، کاهش حال در WTO مانند
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 درکه ايگونه  به.است داشته یکاهش روند پسته صادرات از ایران
 این و شده است صادر میزان کمترین هب ایران پسته ،2009 سال

 ایران، پسته واردکننده مهم کشورهاي اکثر که است زمانی درست
         نظر در خود پسته واردات براي را آفالتوکسین مجاز حد

 در پسته محصول بر بهداشتی مقررات اعمال زمینه در.اندگرفته
 گانهجدا طوره ب اروپایی کشورهاي بار اولین براي 1997 سال

 آمد در اجرا به 1998 سال از قوانین این کردند، وضع را مقرراتی
 وارداتی محصوالت براي آفالتوکسین مجاز حد میزان آن در که

 و هماهنگی براي اروپا اتحادیه بعد مرحله در .شد مشخص
 را آفالتوکسین مجاز حد حداکثر تجارت، قوانین نمودن یکسان

 سازمان سپس .کرد صمشخ اروپا اتحادیه کشورهاي براي
 محصوالت صادرات براي را قوانینی کشاورزي و خواروبار
 کاهش دلیله ب اروپا اتحادیه آخر مرحله در .کرد تعیین کشاورزي

 هماهنگی همچنین و صادرکننده کشورهاي اعتراض واردات،
 را جدیدي قوانین کشاورزي و خواروبار جهانی سازمان با بیشتر
 .]22[ است پابرجا قوانین این زنی اکنون هم که کرد وضع

 مورد در ایران دولتمردان نگرانی که دهدمی نشان اطالعات و آمار
  به  نیاز  رو،  این از  .نیست علت بدون کشور این پسته صادرات

  

  گردد شناسایی پسته صادرات بر اثرگذار عوامل که است مطالعاتی
 داشتهبر هاییگام محصول این صادرات افزایش جهت در تا 

  .شود
  

 هامواد و روش - 2
 حد مجاز آفالتوکسین پسته و میزان - 2-1

  صادرات آن
. ، حد مجاز میزان آفالتوکسین پسته آورده شده است1در جدول 

به طور کلی هرچه حد مجاز آفالتوکسین کمتر باشد به معنی 
  .سختگیري بیشتر براي واردات این محصول است

 بیشترین میزان صادرات 2006دهد که در سال ، نشان می2جدول 
که در سال  ي اروپا بوده است، حال آنپسته ایران به اتحادیه

ترین واردکنندگان  کمترین میزان صادرات پسته در میان مهم2011
توان یافت به عبارتی می. پسته ایران مربوط به اتحادیه اروپا است

آمار . است که ایران بازار پسته اروپا را تا حدودي از دست داده
 4دهد که صادرات پسته ایران به هر  همچنین نشان می،2جدول 

طوري که ه ب. گروه عمده واردکننده، روند کاهشی داشته است
بیشترین کاهش مربوط به اتحادیه اروپا و کمترین کاهش مربوط 

 .]23[المنافع است  به کشورهاي مشترك

Table 1 Aflatoxin maximum limitation of Pistachio importing countries from Iran 
Year Product Destination country 

1998 2003 2006 2009 
Hong-Kong - - - 15 

Taiwan - - - 15 Far East 
Vietnam - - - - 
Russia - - - 15 CIS 

(commonwealth) Kazakhstan - - - - 
Turkey - - - 5 

Re-export market 
UAE - - - 10 

Germany 2 2 2 8 
Spain 5 2 2 8 Europe Union 

Belgium 5 2 2 8 
Reference: Worldwide mycotoxin regulations in food and feed & codex 

Type of Aflatoxin: B1 
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Table 2 Imports amount of Iranian pistachios for major importing countries 
)Tons (  2011  )Tons ( 2006  Grouping the main countries  

37  44  Far East  
19  23  CIS (commonwealth)  
18  28  Re-export market  
16  47  Europe Union  

Reference: Association of Iranian pistachios (2011). 

  1جاذبه مدل - 2-2
 تحلیلی چارچوب عنوان به معمول طور به جاذبه الگوي از

 .شود می استفاده تجربی مطالعات در طرفه، دو تجاري هاي جریان
 در گسترده طوره ب که است ابزارهایی ترین مهم از یکی مدل این

 کاره ب 2دوجانبه تجاري هاي جریان توضیح براي الملل بین تجارت
 بار اولین براي 3کري اچ که 1860 دهه شروع با .]24[ رود می

 جاذبه مدل کاربرد، به انسانی رفتار مطالعه براي را ینیوتن فیزیک
 .گرفت قرار استفاده مورد اجتماعی علوم در گسترده طور به

 و اي منطقه هاي جریان زمینه در آن از موفقی کاربردهاي سپس
 بیان زیر صورت به نیوتن قانون .]25[ گرفت شکل المللی، بین
  :گردد می

ji
D

MM
GF

ij

ji
ij   

 جسم دو جرم اندازه از مستقیم تابعی جاذبه نیروي رابطه این در
 هاي مدل .است شده گرفته نظر در هاآن بین فاصله معکوس و

 به رابطه بنابراین شوند، می برآورد طبیعی لگاریتم حسب بر جاذبه
  :شود می بیان زیر صورت

jiDlnMlnMlnGFln ijjiij                                              
 از استفاده با توانمی را کشور دو بین تجارت شکل، ترینساده در

 دو جرم معادل( کشور دو اقتصادي اندازه از تابعی جاذبه مدل
 دو میان فاصله معادل( کشور دو بین جغرافیایی فاصله و )جسم
   :نظرگرفت در )جسم

                                                              
ij3j2i1ij DlnGDPlnGDPlnEXln 
  

 تجارت، مقدار عموما جاذبه هاي مدل اصلی دهنده تشکیل اجزاء
 کشور تولید .باشدمی فاصله و جمعیت داخلی، ناخالص تولید

                                                             
1. Gravity model 
2. Bilateral International Trade 
3. Cary 

 تولید و صادرکننده کشور تولید ظرفیت دهنده نشان صادرکننده،
 شورک این اقتصاد جذب ظرفیت دهندهنشان واردکننده کشور
 دو بین کاال ونقل حمل هزینه نماینده کشور، دو بین فاصله .است
 .است کشور بازار وسعت دهنده نشان جمعیت است، کشور
 از استفاده با مدل این در کشور دو بین تجاري پتانسیل برآورد
 این .گیرد می صورت باشد، آن کنندهتعیین توانندمی که عواملی
 هاییمشوق و موانع و شورک دو اقتصادي هايویژگی عوامل
 پژوهشگران .دارند وجود کشور دو بین تجارت براي که هستند

 تا اندکرده اضافه جاذبه مدل به نیز مجازي متغیر تعدادي ناچار به
 زبانیهم کشور، دو بودن مرز هم نظیر اثراتی بتوانند آن وسیله به

 يهانامه موافقت داشتن یا و اتحادیه یا گروه یک در عضویت
 برآورد در شده استفاده متغیرهاي .]26[ کنندبررسی را ترجیحی

  .]27[صورت زیر است به نیز ایران پسته صادرات تقاضاي تابع

ijj8

7ij6it5j4

i3j2i10ij

)MLAFln(
BorderD)EXRTln()POPln(

)POPln()GDPln()GDPln()EXln(







 

n,...,1j
1i




 

 عمده کشورهاي توسط پسته واردات مقدار ijEX آن، در که
 داخلی ناخالص تولید بیانگر itGDP ایران، پسته واردکننده

 داخلی ناخالص تولید jtGDP ،)ایران( صادرکننده کشور
 itPOP است، نظر مورد هاي سال طی در واردکننده کشورهاي

 واردکننده کشورهاي جمعیت itPOP صادرکننده کشور جمعیت
 مورد هاي سال طی ارز نرخ itEXR نظر، مورد هاي الس طی در

 محصول واردکننده و صادرکننده کشور بین فاصله ijD و نظر
 میان مشترك مزر وجود عدم یا وجود Border است،

 مجاز حد jMLAF و است واردکننده و کشورصادرکننده
 مدل ساختار چون .است پسته واردکننده ورهايکش آفالتوکسین
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 حسب بر مدل این ضرایب است، خطی لگاریتم مبناي بر جاذبه
  .هستند درصدي هاي نسبت یا ها کشش

 از )صادراتی ارزش و حجم( ایران پسته صادرات با مرتبط آمار
 حد آمار .گردید دریافت )FAO( جهانی بار و خوار سازمان

 ،Codex از  واردکننده کشورهاي نمهمتری آفالتوکسین مجاز
FAO اطالعات .اندشده استخراج و کمیسیون اتحادیه اروپا 
 از داخلی ناخالص تولید آمار و واقعی ارز نرخ به مربوط
 و پول المللی بین صندوق و جهانی بانک اینترنتی هاي پایگاه

 سرشماري کمیته اینترنتی پایگاه از کشورها جمعیت اطالعات
 فاصله تخمین منظور به .آمد دست به آمریکا رگانیباز سازمان

 افزار نرم از نیز کشورها سایر پایتخت و ایران بین جغرافیاي
 با که ترتیب بدین .شد استفاده City distance tool اینترنتی
 عنوان به تهران و پسته ي واردکننده کشور      پایتخت انتخاب
 بدست کیلومتر حسب بر دو این جغرافیایی ي فاصله ایران پایتخت

 مورد کشورهاي .باشد می کشور دو بین مسافت نشانگر که آمد می
  .است ، آورده شده1 جدول در نیز حاضر مطالعه بررسی

  1ترکیبی هايداده - 2-3
 و عرضی مقطع هايداده از تلفیقی صورته ب ترکیبی هايداده

  .باشدمی زیر صورته ب که است زمانی سري

itiitit uxy    
Yit، کشورها براي وابسته متغیر )i( مشخص زمان طول در 

)t(،، مبدأ، از عرض xit، براي مدل توضیحی متغیرهاي 
 یا فردي ویژه خطاي ،t(، ui( مشخص زمان طول در )i( کشورها

 غیر ناهمگنی دیگر، عبارت به یا و )زمانی یا فردي اثر( زمانی

 خطاي ،it و زمانی هايدوره یا کشورها میان 2ايمشاهده قابل
  .باشدمی مدل

 اگر .دارند وجود ترکیبی هايداده تخمین براي مختلفی هايروش
 زمانی هايدوره یا کشورها میان ايمشاهده قابل غیر ناهمگنی

 ترکیبی هايداده مربعات حداقل روش از باشد، نداشته وجود
)Pooled OLS( ا .شودمی استفادهقابل غیر ناهمگنی اگر ام 

 بسته باشد، داشته وجود زمانی هايدوره یا کشورها میان مشاهده
 هايروش باشد، تصادفی یا ثابت اثر داراي ناهمگنی این اینکه به

                                                             
1. Panel data 
2. Heterogeneity unobserved 

 و )Fixed effect( ثابت اثر مدل .دارند وجود متفاوتی تخمین
 است شده تعریف زیر در )Random effect( تصادفی اثر مدل

]28[.  

)(:
)(:

itiitit

ititiit

uXYRE
XuYFE







 
 )زمانی یا فردي اثر( مشاهده قابل غیر ناهمگنی ثابت، اثر مدل در
 در است )Omitted variable( شده حذف متغیر یک که

 مدل دیگر، عبارت به .دهدمی نشان را خود مدل، مبدأ از عرض
 زمانی ايهدوره یا کشورها مبدأ از عرض میان اختالف ثابت اثر
 قابل غیر ناهمگنی تصادفی، اثر مدل در اما .کندمی بررسی را

 مدل این در خطا .دهدمی نشان را خود مدل، خطاي در مشاهده

 .باشدمی )ui( ویژه خطاي و )it( سنتی خطاي جزء دو داراي
 ویژه خطاي میان همبستگی عدم فرض تصادفی، اثر مدل در لذا
)ui( توضیحی متغیرهاي و )Xit( فرض این اگر .است ضروري 

 اریب داراي و ناسازگار آمده دسته ب برآوردگرهاي نباشد، برقرار
 اختالف ثابت، اثر مدل خالف بر تصادفی اثر مدل .بود خواهند

 بررسی را زمانی هايدوره یا کشورها میان خطاي واریانس در
  .]28[ کندمی

 مربعات حداقل و فردي ثابت اثرات روش میان مقایسه براي
 و ثابت اثر مقایسه براي و F آزمون از ترکیبی هايداده معمولی

 Hausman( هاسمن ویژه آزمون از تصادفی اثر

specification test( شودمی استفاده.  
 مربعات حداقل و ثابت اثرات روش مقایسه براي F يآماره

  :شودمی محاسبه زیر صورته ب معمولی
     
  

 بر مبنی صفر فرضیه باشد، جدول F از بیشتر محاسباتی F اگر
 شودمی رد )ui=0( مشاهده قابل غیر ناهمنگی بودن صفر مساوي

-می داده ترجیح معمولی مربعات حداقل به ثابت اثرات مدل و

 ثابت اثرات به معمولی مربعات حداقل اینصورت، غیر در.شود
 که است صورت بدین هاسمن هویژ آزمون .شودمی داده ترجیح

  .گرددمی محاسبه H0 فرضیه تحت زیر يآماره

 )()(ˆ)( 21 kbbWbbLM referefe  

   
)()()(ˆ

referefe bVarbVarbbVarW   
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0),cov(:0 iti xH   
 دو -کاي توزیع داراي که محاسباتی يآماره مقدار اگر چنانچه
 باشد، بیشتر مشخص آزادي درجه با جدول مقدار از است،
 داده ترجیح ثابت اثرات مدل نتیجه در .شودمی رد H0 فرضیه

  .گرددمی انتخاب تصادفی اثر مدل اینصورت، غیر در .شودمی

  و بحث نتایج - 3
 آن نتایج که شد مشخص ترکیبی هايداده تخمین روش ابتدا در
  .است ، آورده شده3 جدول در

  
Table 3  Result of F Statistic and for Hausman Statistics estimation method of integrated data 

  Statistic F  Hausman specification test  Estimation Method  
Selected Countries ***18.16)=133,9( F *** 74.11)6(2  Random Effect  

**, *** indicate statistically significant at the 5 percent and 1 percent level, respectively. 
  

 پسته عمده واردکننده کشورهاي کل براي شده محاسبه F آماره
 نتیجه در .کند می رد را ثابت اثرات وجود عدم فرضیه جهان، در

 مربعات حداقل به ثابت اثرات ترکیبی، هايداده مدل این براي
 ي آماره سپس .شودمی داده ترجیح تلفیقی هايداده معمولی
 جهان در پسته کننده وارد کشورهاي براي شده محاسبه هاسمن

741162  با برابر /)(  محاسبه يآماره که ییآنجا از .گردید  

 لذا است، کوچکتر آزادي درجه این با جدول يآماره از شده 
 به تصادفی اثرات رو این از .کرد رد تواننمی را 0H فرضیه
 تصادفی اثرات مدل ابانتخ .شودمی داده ترجیح ثابت اثرات
 هاي متغیر که است این دهنده نشان کشورها از گروه این براي

 نتایج .باشد می ناهمبسته فردي اثرات جزء با مدل توضیحی
  .است آمده ،4 جدول در مدل این برآورد

Table 4 The result of RE Model 
SE Coefficient Variable 

62.70225 
0.658389 
0.141980 
0.975134 
0.153608 
0.641343 
0.132924 
0.741285 
0.216650 

-56.37402 
0.013940 

0.852023*** 
2.512494 

-0.610239*** 
1.494861** 
0.930753*** 
2.259377*** 
0.525626** 

C 
LGDPi 
LGDPj 
LPOPi 
LPOPj 
LDIS 
LAF 
DD 
LR 

    **, *** indicate statistically significant at the 5 percent and 1 percent level, respectively. 
  

 هر داخلی ناخالص تولید افزایش با که داد نشان ،4 جدول نتایج
          افزایش  پسته صادراتی ارزش کننده، وارد کشورهاي از یک
 واردکننده کشورهاي وارداتی تقاضاي دیگر، عبارت به .یابدمی

 سطح در متغیر این ضریب که چرا .یابدمی افزایش پسته براي
 تولید .باشدمی مثبت ضریب این عالمت و دارمعنی باالیی بسیار

 بر تاثیرگذار عوامل مهمترین از یکی عنوان به داخلی ناخالص
 تقاضاي روي بر داري معنی و مثبت اثر پسته، بازاري سهم روي
 این در که دارد ایران پسته واردکننده کشورهاي از کدام هر پسته

 اعمال و مناسب شرایط ایجاد با پسته دهصادرکنن کشور صورت

 .دهد افزایش را خود صادرات تواند می صحیح هاي سیاست
 درصدي یک افزایش که ست اآن دهنده نشان شده محاسبه کشش
 پسته صادرات ارزش کننده، وارد کشورهاي داخلی ناخالص تولید
  .دهدمی افزایش درصد 85/0 را ایران

 در واردکننده کشورهاي تا نندهصادرک کشور فاصله متغیر ضریب
 این دهنده نشان امر این و است دار معنی و مثبت ،4 جدول

 صادرکننده کشور تجاري فاصله افزایش با که است موضوع
 کشور صادراتی ارزش میزان واردکننده، کشورهاي تا )ایران(
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 هاي تئوري با مخالف نتیجه این .یابد می افزایش صادرکننده
  .نیست اقتصادي منطق ايدار و است تجارت

 ،4 جدول در ارز نرخ ضریب بودن مثبت و دارمعنی به توجه با
 ایران پسته صادرات ارز، نرخ افزایش با که کرد بیان توان می

 صادرات ارزش ارز نرخ افزایش با گفت توان می .یابدمی افزایش
 مشوقی عنوان  به دالر قیمت افزایش رو، این از .گرددمی بیشتر
 توانمی دیگر سوي از و کرده عمل ایران پسته صادرکنندگان براي

 در ایران رقیب تنها آمریکا کشور چون که کرد بیان حدودي تا
 است این همانند دالر قیمت افزایش است پسته براي جهانی بازار

 به منجر نهایت در که یافته افزایش آمریکا ملی پول ارزش که
 محاسبه کشش .شود یم آمریکا پسته محصول صادرات کاهش

 کوچکتر مدل در موجود متغیرهاي سایر به نسبت متغیر این شده
 سایر به نسبت متغیر این کمتر اثر يدهندهنشان که باشدمی

   .است ایران پسته صادرات ارزش بر متغیرها
 دارمعنی و منفی پسته واردکننده کشورهاي جمعیت متغیر ضریب

 پسته صادرات ارزش که ست اینا يدهنده نشان نتیجه این که شد
 .است یافته کاهش واردکننده کشورهاي جمعیت افزایش با ایران

 منطق از دور کمی فاصله متغیر تحلیل طبق نیز نتیجه این که
   .است

 مثبت اثر پسته واردکننده کشورهاي آفالتوکسین مجاز حد حداکثر
 حد میزان کاهش .دارد ایران پسته صادرات ارزش بر داري معنی و

 کاهش به منجر واردکننده کشورهاي در پسته آفالتوکسین مجاز
 کامالً ضریب این مثبت عالمت .شود می ایران از پسته تقاضاي

 نشانگر درصد 1 سطح در آن داري معنی و است توجیه قابل
 کشورها از بسیاري دید از وارداتی محصول کیفیت باالي اهمیت

 پسته صادرات افزایش گرا گرفت نتیجه توان می بنابراین .ستا
 کشاورزي محصوالت صادرات زمینه در راهبردي سیاست یک

 و کیفیت به مربوط استانداردهاي رعایت بر تمرکز شود، محسوب
 امروزه .است برخوردار زیادي بسیار اهمیت از غذایی سالمت
 مجاز حد مانند بهداشتی مقررات یکسري ایجاد با کشورها

 لذا و دارند جامعه سالمت افزایش رد سعی پسته در آفالتوکسین
 میزان دلیله ب دنیا در ایران پسته بازار که شده باعث امر این

 آمریکا جمله از کشورها دیگر به را خود جاي زیاد آفالتوکسین
 قوانین یکسري وضع و ایجاد با دولت که طلبدمی رو این از .دهد

 افزایش ار ایران پسته سالمت بتواند جوایز و پاداش با حتی و

 تولید متغیرهاي از بیشتر متغیر این شده محاسبه کشش .دهد
 باشدمی ارز نرخ همچنین و واردکننده کشورهاي داخلی ناخالص

 محصول چند هر .دارد عامل این باالي اهمیت از نشان این که
 کشاورزي محصوالت صادرات ارزش در اي عمده نقش پسته
 با محصول این دراتصا اخیر، هاي سال طی اما دارد ایران

 وجود( غذایی سالمت وجود عدم جمله از بسیاري هايچالش
 سبب که بوده همراه جدید رقباي ظهور و )پسته در آفالتوکسین

 توجه با لذا .است شده جهان در ایران پسته صادراتی سهم کاهش
 بر موثر عوامل کندمی تالش حاضر يمطالعه مهم، این به

 آفالتوکسین نقش تاکید با را ديراهبر محصول این صادرات
 این صادرات بر را ها آن از یک هر تاثیر میزان و نماید شناسایی
 کاربردي راهکارهاي نهایت، در و دهد قرار بررسی مورد محصول

 تقاضاي مدل .نماید ارائه مذکور هاي چالش کاهش جهت در
 با حاضر مطالعه منتخب کشورهاي کلیه توسط ایران پسته واردات

 ارز،  نرخ که داد نشان نتایج .گردید برآورد تصادفی اثرات شرو
 تا صادرکننده کشور فاصله آفالتوکسین، مجاز حد مشترك، مرز

 واردکننده کشورهاي داخلی ناخالص تولید واردکننده، کشورهاي
 مثبت .دارد ایران پسته صادرات ارزش بر داري معنی و مثبت اثر

 را پسته صادرات به تمایل و است منطقی کامال ارز نرخ بودن
 که است این بیانگر فاصله متغیر بودن مثبت .دهد می افزایش
 افزایش دلیل به باشد بیشتر واردکننده کشور تا ایران فاصله هرچه
 .شود می بیشتر ایران پسته صادرات ارزش نقل، و حمل هاي هزینه

 منزله به نیز واردکننده کشورهاي داخلی ناخالص تولید افزایش
 واردات افزایش نتیجه در و کشورها این اقتصادي قدرت افزایش

 افزایش را ایران پسته صادرات ارزش امر این که گردد می پسته
   .دهد می
  

  گیرينتیجه - 4
 مجاز حد هرچه که شد مشخص ،گیري کلیدر یک نتیجه

 یعنی یابد کاهش حاضر مطالعه در منتخب کشورهاي نیآفالتوکس
 پسته واردکننده کشورهاي استاندارد و داشتیبه مقررات و قوانین
 کاهش ایران پسته صادرات ارزش گردد، تر گیرانه سخت و بیشتر

 با و باال کیفیت با پسته تولید اهمیت از نشان این و یابد می
 حاصل نتایج براساس .است صادرات براي پایین آفالتوکسین
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 ايه ظرفیت نیز و صادرات توان بهبود راستاي در توان می
  :کرد ارائه را زیر پیشنهادات ایران پسته صادراتی

 در پسته تولید عمده مناطق در آزمایشگاهایی و موسسات -1
  .گردد ایجاد پسته موجود آفالتوکسین میزان بررسی جهت

 و تولید براي بهداشتی مقررات و استانداردها اتخاذ و تعیین -2
  .گیرد صورت پسته بازاریابی

 اصول حفظ براي کشاورزي بانک صخصوه ب ها، بانک -3
 درنظر اعتباري تسهیالت پسته محصول غذایی سالمت و بهداشتی

  .گیرند
 پسته، غذایی سالمت زمینه در پیشنهادي موضوعات از یکی -4

 بیشتري کنترل پسته بنديبسته با .باشدمی محصول این بنديبسته
 امکان و کرد اعمال توانمی پسته استانداردهاي حفظ و سالمت بر

  .نمود فراهم محصول این براي را صادراتی )برند( نشان ایجاد
 به بخشیدن سرعت براي جدید هايتکنولوژي از استفاده -5

 با پسته تولید براي تولیدکنندگان آموزش المللی،بین تجارت
 سهم حفظ و پسته صادرات افزایش با رابطه در کم، آفالتوکسین

  .برد نام توانمی جهانی بازار در ایران پسته صادراتی
  

  تقدیر و تشکر - 5
نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند از معاونت پژوهشی و 
فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان 

  .صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند
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Evaluating aflatoxin standards of business partners impact on Iran 

Pistachio export 
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Assessing factor affecting Iranian Pistachio export due to comparative advantage and share of Iran in 
international market of this crop is very important. In recent years, pistachio exports have faced many 
challenges including limitation of aflatoxin maximum of importing countries. In the present study, factors 
affecting on Pistachio export with emphasis on the role of aflatoxins were evaluated by gravity model. 
For obtained this goal, the major importing countries pistachio were determined and panel data from the 
years 1990-2017 were used. The results of gravity model estimation showed that the limitation of 
aflatoxin, GDP, population and border for selected importing countries has significant positive effect on 
the export of Iran Pistachio. The result suggested that Iran to maintain it is share in the Pistachio global 
market, pistachio with high quality and lesser aflatoxin have to be product, as well as, sanitation laws are 
approved based on international laws could be very useful. 
 
Keywords: Pistachio exports, Microbial toxins, Panel data, Gravity model. 
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