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 .1دانشیار گروه اقتصاد کشاورزي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت - 92/9/11 :تاریخ تصویب)93/1/11 :

چکیده
متکيبودن اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتي و تأثیرپذیري درآمدها از مسائل سیاسي و اقتصادي ،به
آسیبپذیري اقتصاد کشور منجر شد .یکي از راههاي مقابله با این چالش ،توسعة تولیداتي است که ضمن
بهبود وضع اقتصاد داخلي سبب افزایش صادرات غیر نفتي ميشود .در این میان ،گیاهان دارویي عالوهبر
نقش ویژهاي که در اقتصاد داخلي دارند ميتوانند تأثیر بسزایي در امر صادرات غیر نفتي داشته باشند .با
توجه به اهمیت صادرات غیر نفتي در راستاي رهایي از اقتصاد تکمحصولي ،هدف مطالعة حاضر بررسي
عوامل مؤثر بر صادرات زیرة سبز کشور براي دورة  1311-1331است .در این راستا ،تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از رهیافت همانباشتگي و الگوي تصحیح خطاي برداري ( )VECMصورت گرفت .نتایج برآورد
مدل نشان داد متغیرهاي نرخ ارز واقعي ،ارزش افزودة بخش کشاورزي و قیمت صادراتي تأثیر معنيدار بر
صادرات زیرة سبز دارند .همچنین ،نتایج نشان ميدهد ارتباط معنيدار بین صادرات زیره و نرخ واقعي ارز
از نوع مثبت است .از اینرو ،اتخاذ سیاستهاي مناسب ارزي در راستاي تعدیل نرخ واقعي ارز ،ميتواند
نقش بسزایي در افزایش ظرفیت آیندة تولید ،صادرات و دستیابي به رشد اقتصادي داشته باشد.
واژههای کلیدی :الگوي تصحیح خطاي برداري ،زیرة سبز ،قیمت صادراتي ،نرخ ارز ،همانباشتگي.
طبقهبندی C22, Q17, F10 :JEL

مقدمه
متکیبودن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری
درآمدها از مسائل سیاسی و اقتصادی ،سبب آسیبپذیری
اقتصاد کشور شده است .هرگونه نوسان در قیمت نفت میتواند
در سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدت کشور تأثیر
بگذارد که آثار آن تا مدتی طوالنی محسوس است ( Khazai,
 .)1997یکی از راههای مقابله با این چالش ،توسعة تولیداتی
است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات
غیر نفتی میشود .در این میان ،میتوان به صادرات آن دسته
* نویسندة مسئول:

از محصوالتی توجه بیشتری کرد که در آینده قابلیت صادرات
بیشتر و دسترسی به بازارهای جدید را دارند ( Piri & Sabuhi,
 .)2007از جملة این محصوالت میتوان به گیاهان دارویی
بهویژه زیرة سبز ( )Cuminاشاره کرد که در امر صادرات غیر
نفتی نقش بسزایی دارد .زیرة سبز یکی از گیاهانی است که نیاز
آبی کمی دارد ،درنتیجه برای کاشت در مناطق کمآب مانند
ایران بسیار مساعد است ( .)Najafi & Hasani, 2009تغییرات
شرایط اقلیمی و افزایش تدریجی دمایی کرة زمین و کمبود
آب نیز سبب شد محصوالت متحمل خشکی بهویژه زیرة سبز
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بهتدریج در الگوی کشت کشاورزان جایگاه ویژهای یابند .قیمت
تقریباً مناسب زیره در بازارهای جهانی میتواند انگیزهای برای
تولیدکنندگان باشد تا به کشت این محصول اقدام ورزند.
مقاومت این گیاه دربرابر خشکی و نیز قیمت مناسب آن در
بازارهای جهانی موجب شد زیرة سبز به یکی از محصوالت مهم
صادراتی کشور مبدل شود (.)Najafi & Hasani, 2009
در بسیاری از شهرستانهای استانهای خراسان شمالی،
جنوبی و رضوی و نیز در استانهای گلستان ،سمنان ،یزد،
کرمان و اصفهان زیرة سبز کشت میشود .امروزه بیشترین
کشت بهترتیب در کشورهای ایران ،هند ،ترکیه ،سوریه،
پاکستان و مصر صورت میگیرد و صادرکنندگان اصلی این گیاه
در سال  9881سوریه ،هند ،سنگاپور ،چین و ایران بودند.
همچنین ،پنج کشور اصلی هدف صادراتی محصول زیرة ایران
در سال  7101کشورهای ژاپن ،امارات ،پاکستان ،ازبکستان و
کویت بودند ( Ministry of Industry Mine and Trade,
 .)2011در سالهای  7111-7130میزان صادرات از 78011
تن به  1733تن و ارزش آن از  79998تا  1798هزار دالر در
نوسان بوده است ( The Islamic Republic of Iran Customs
 .)Administration , 2011در سال  ،7221ایران با  1733تن
و ارزشی معادل  1798هزار دالر بزرگترین صادرکنندة زیره
در جهان بود ،اما در زمینة تعیین قیمت در بازارهای جهانی به
علت رعایتنکردن استانداردهای بهداشتی و زیستمحیطی،
پایینبودن کیفیت و همچنین بیتوجهی به مواردی مانند
سرمایهگذاری الزم در بستهبندی ،تبلیغات و حضور مستمر در
بازار جهانی ،نداشتن تحقیقات بازاریابی و بازارشناسی کافی و
مناسب و کمبود تحقیقات الزم برای بهبود کیفیت و شناسایی
واریتهها نقش تعیینکنندهای نداشت (.)Mohammadi, 1996
در سال  ،9878ارزش صادرات زیرة جهان  7798میلیون دالر
بود که سهم ایران از صادرات جهان  7/1درصد و معادل 73/0
میلیون دالر بود ( Ministry of Industry Mine and Trade,
 .)2011با توجه به نوسان سهم ایران در صادرات جهانی زیرة
سبز و افزایش سهم رقبای تجاری آن در سالهای اخیر ،بررسی
عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات این محصول ضروری
است.
از جمله مطالعات انجامگرفته در زمینة موضوع مورد بررسی
میتوان به مطالعة  )1997( Valadkhaniاشاره کرد .وی در
مطالعة خود به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کاالهای غیر نفتی
پرداخت .نتایج مطالعه بیانگر رابطة بلندمدت بین صادرات غیر
نفتی و متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد ،مجموع ارزش افزودة

بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و حملونقل و ارتباطات و
درجة بازبودن اقتصاد است ،بهطوریکه این متغیرها تأثیر مثبت
بر صادرات غیر نفتی دارند )2012( Asgharpur et al. .به بررسی
اثر بیثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر کشاورزی ایران در دورة زمانی
 9881-7211پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد اثر
متغیرهای رابطة مبادله و بیثباتی نرخ ارز بر صادرات منفی و
معنیدار بود و متغیرهای واردات و درجة بازبودن تجاری تأثیر
مثبت و معنیداری بر صادرات بخش کشاورزی داشتند.
 )1981(Cahmbers & Justاثر تغییر نرخ ارز بر کشاورزی آمریکا
را در قالب مدلی پویا بررسی کردند .نتایج نشان داد صادرات و
قیمت محصوالت کشاورزی به نوسانهای نرخ ارز حساس بودند
و این حساسیت در کوتاهمدت ملموستر است .بررسی رابطه بین
نرخ ارز واقعی و حجم صادرات هند با رشد تولید ناخالص داخلی
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و همچنین رشد
تولید ناخالص جهان ( )Mookergee, 1997نشان داد حجم
صادرات هند نسبت به نرخ واقعی ارز و همچنین به رشد تولید
ناخالص جهان حساس است )1998( Fountas & Berdin .به
منظور مطالعة تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات ایرلند به
انگلستان از تکنیک همانباشتگی و مدل تصحیح خطا استفاده
کردند .نتایج این مطالعه نشان داد صادرات در بلندمدت بهطور
معنیداری به درآمد کشور واردکننده و قیمتهای نسبی بستگی
دارد و تغییرات نرخ ارز فقط در کوتاهمدت موجب کاهش
صادرات ایرلند با انگلستان میشود.
 )2000( Sekkat Varoudakisدر مطالعة خود بهمنظور
بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر صادرات کاالهای صنعتی کشورهای
آفریقای جنوبی ،صادرات را بهعنوان تابعی از متغیرهای نسبت
ارزش افزودة کاالهای صنعتی به  ،GDPنرخ مؤثر واقعی ارز،
نوسان در نرخ مؤثر واقعی ارز و شاخص اندازهگیری انحراف نرخ
واقعی ارز از حالت تعادلی آن درنظر گرفتند .نتایج مطالعة آنها
نشان داد نوسانات نرخ ارز اثر منفی شایان توجهی بر صادرات
میگذارد .مطالعة  )2004( Smithنیز بیانگر کششپذیری حجم
صادرات از تغییرات نرخ ارز بود .وی همچنین نشان داد واکنش
صادرات بخشهای مختلف اقتصاد به تغییرات نرخ ارز یکسان
نیست و بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزی به تغییرات
نرخ ارز حساستر است )2010( Fogarasi .در مطالعة خود با
استفاده از دادههای تابلویی کشور رومانی در دورة -7222
 9880به بررسی بیثباتی نرخ ارز بر صادرات کشاورزی
پرداخت .نتایج تحقیق بیانگر تأثیر منفی و معنیدار بیثباتی
نرخ ارز بر صادرات کشاورزی رومانی بود.
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با توجه به مطالب ذکرشده ،در مطالعة حاضر عوامل مؤثر
بر صادرات محصول زیرة سبز بررسی میشود.
روش تحقیق
در این تحقیق ،بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زیرة
سبز ایران ،از دادههای سری زمانی  7131تا  7100استفاده
شد .این دادهها از سازمان خواربار جهانی ( ،)FAOبانک
مرکزی ،سالنامة بازرگانی گمرک و آمارنامة وزارت جهاد
کشاورزی جمعآوری شد .روش تخمین این مطالعه به این
صورت بود که ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر
تعمیمیافته ( )Augmented Dickey-Fuller Testمانایی
متغیرها بررسی شد ،سپس با استفاده از آزمون همانباشتگی
یوهانسن ) ،(Johansen Cointegration Testرابطة بلندمدت و
کوتاهمدت بین متغیرها بررسی شد.
در پی تحقیق عوامل مؤثر بر مقدار صادرات زیرة سبز ،از
رابطة  7استفاده شد که با عنوان تابع عرضة صادرات مطرح
میشود (.)Mohammadi et al., 2010
(L (X )     L (RE )   L (EP )   L (VA ) )7
در این رابطه X ،میزان صادرات RE ،نرخ واقعی ارزEP ،
شاخص قیمت صادراتی و  VAارزش افزودة بخش کشاورزی است؛
بنابراین ،این رابطه نشان میدهد مقدار صادرات زیره تابعی از نرخ
واقعی ارز ،قیمت صادراتی و ارزش افزودة بخش کشاورزی است.
همانطورکه بیان شد ،بهمنظور بررسی مانایی )(Stationary
سریهای زمانی از آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته ( )ADFاستفاده
میشود .زمانی آزمون دیکی -فولر معتبر است که  utیک متغیر
تصادفی با فروض کالسیکی باشد .بهویژه  utدارای خودهمبستگی
نباشد .اگر  utخودهمبستگی داشته باشد ،زمانی خودهمبستگی
رفع میشود که متغیر وابستة تأخیری به سمت راست رگرسیون
اضافه شود .در رابطة  9الگوی مربوط به آزمون ریشه واحد معروف
به آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته ارائه میشود (.)Souri, 2011
پس از بررسی مشخص شد در تمام آنها فرض صفر مبنی بر
وجود ریشه واحد در سطح متغیرها رد نمیشود (جدول )7؛
بنابراین ،متغیرها در سطح نامانا ( Non-(Stationaryهستند .در
آزمون  ،ADFاز رابطة  9برای تعیین درجة انباشتگی متغیر
استفاده میشود (.)Souri, 2011
t

3

t

2

t

1

0

55

استیودنت مربوط به ضریب  θدر رابطة باالست .در رابطة مذکور
آزمون ریشه واحد معادل است با اینکه  θ = 0باشد ( Samadi,
.)1998
مفهوم اقتصادی همانباشتگی این است که وقتی دو یا چند
سری زمانی براساس تئوری به یکدیگر ارتباط داده میشوند تا
یک رابطة بلندمدت را نشان دهند ،هرچند این سریهای زمانی
روند تصادفی داشته باشند (نامانا باشند) ،ما در طول زمان
یکدیگر را دنبال میکنند تا رابطة خطی بین آنها مانا شود.
درنتیجه ،همانباشتگی در میان سریهای زمانی میتواند بیانگر
وجود رابطهای بلندمدت یا پدیدة تعادلی بلندمدت بین
سریهای زمانی باشد که در کوتاهمدت ممکن است آنها از
این رابطة تعادلی منحرف شوند ،ولی دوباره به آن برمیگردند؛
بنابراین ،اگر برای یک معادلة رگرسیون ،باقیماندهها مانا باشد،
این معنی برداشت میشود که روند متغیرهای توضیحی و
وابسته بر وجود رابطة تعادلی داللت دارد و در چنین شرایطی
امکان وجود رگرسیون کاذب ( )Spurious regressionاز بین
میرود (.)Souri, 2011

t

(Y t    T  Y t 1  i 1i Y t i U t )9
p

در این رابطه T ،متغیر روند و ∆ عملگر تفاضل است،
بهطوریکه  Y t Y t Y t 1و آمارة  ADFهمان آمارة t

نتایج و بحث
نتایج آزمون  ADFنشان میدهد تمام متغیرهای اصلی مورد
استفاده در رابطة  7نامانا هستند و با یکبار تفاضلگیری مانا
میشوند (جدول  .)7پس از بررسی مانایی متغیرها ،وجود رابطة
بلندمدت بین متغیرهای مورد نظر با استفاده از آزمون
همانباشتگی یوهانسن -جوسیلوس بررسی شد .تعداد روابط
تعادلی بلندمدت مانا با بهرهگیری از آمارة آزمون ماتریس اثر
( )Trace Stochasticیا آمارة آزمون حداکثر مقدار ویژه
( )Maximal Eigen value of the Stochastic Matrixمشخص
میشود .تا زمانیکه آمارة آزمون اثر یا آمارة آزمون حداکثر مقدار
ویژه از مقدار بحرانی ارائهشده توسط یوهانسن -جوسیلوس
بزرگتر باشد ،فرضیة صفر (وجود  rبردار همانباشتگی) در مقابل
فرضیة مقابل (وجود  r +1بردار همانباشتگی) رد میشود.
زمانیکه مقدار آماره از مقدار بحرانی کمتر باشد فرضیة صفر
پذیرفته میشود و تعداد بردارهای همانباشتگی مشخص میشود
که روابط مانا را بین متغیرها ارائه میکند .جدولهای  9و 1
نتایج آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه را برای تعیین تعداد
بردارهای همانباشتگی نشان میدهد .با توجه به این جدولها،
براساس هر دو آمارة آزمون ماتریس اثر و حداکثر مقدار ویژه در
سطح اطمینان  1درصد ،وجود سه بردار همانباشته در میان
متغیرهای مورد مطالعه تأیید میشود .سه بردار همانباشتگی در
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یعنی با عرض از مبدأ و بدون روند که مرسومترین شیوه در
پژوهشهاست ،بیان میشود.

حالت سوم بررسی شد ،حالت با عرض از مبدأ ،با عرض از مبدأ
و روند و بدون عرض از مبدأ و روند .در این مطالعه ،حالت اول

جدول  .1نتایج آزمون مانایی متغیرها
متغیر سطح

مقادیر بحرانی

آمارة ADF

-1/91
-3/11
-2/1
-6/12
-0/32
-6/33
-0/11
-1/11

)L(X
)DL(X
)L(RE
)DL(RE
)L(EP
)DL(EP
)L(VA
)DL(VA

نتیجه

%1

%5

%11

-3/11
-3/11
-3/11
-3/11
-2/31
-2/31
-3/11
-3/13

-2/9
-3/00
-3/01
-3/00
-1/91
-1/91
-2/99
-3/00

-2/36
-2/36
-2/36
-2/36
-1/3
-1/3
-2/36
-2/36

نامانا )I (1
مانا )I (0
نامانا )I (1
مانا )I (0
نامانا )I (1
مانا )I (0
نامانا )I (1
مانا )I (0

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .2تعداد بردارهای همانباشتگی براساس آزمون اثر
()Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix
فرض صفر ()H0

فرض مقابل ()H1

آمارة آزمون اثر

مقدار بحرانی در سطح  5درصد

احتمال معنیداربودن

r=0
r=1
r=2
r=3

r1
r2
r3
r6

16/16
62/16
11/91
*1/10

61/11
29/19
11/69
3/16

0/000
0/001
0/016
0/119

* رد فرضیة صفر در سطح  7درصد
مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .9تعداد بردارهای همانباشتگی براساس آزمون حداکثر مقدار ویژه
()Cointegration LR Test Based on Maximal Eigen Value of the Stochastic Matrix
فرض صفر ()H0

فرض مقابل ()H1

r=0
r=1
r=2
r=3

r=1
r=2
r=3
r=6

آمارة آزمون

مقدار بحرانی در سطح  5درصد

احتمال معنیداربودن

حداکثر مقدار ویژه

62/19
23/11
11/11
*1/10

21/11
21/13
16/23
3/16

0/003
0/021
0/013
0/119

* رد فرضیة صفر در سطح  7درصد
مأخذ :یافتههای تحقیق

براساس نتایج جدولهای باال ،برداری انتخاب شد که
سازگار با مباحث تئوری باشد و شکل نرمالشدة این بردار به
صورت رابطة  1است:
(Lx = -987/31 + 7/21 LRE + 0/13 LVA -7/31 LEP )1
F = 9/11

(**R 9= 8/31 )9/91**( )1/31***( )-9/13

* معنیداری در سطح  7درصد ** معنیداری در سطح  1درصد
**** معنیداری در سطح  78درصد

که در آن متغیرها به صورت زیر است:
 :LXلگاریتم مقدار صادرات زیرة سبز
 :LREلگاریتم نرخ ارز واقعی
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 :LVAلگاریتم ارزش افزودة بخش کشاورزی
 :LEPلگاریتم شاخص قیمت صادراتی
با توجه به معادلة  1و همچنین عالمت ضریب متغیرهای
این معادله ،نرخ ارز ( )REو ارزش افزودة بخش کشاورزی ()VA
اثر مثبت و شاخص قیمت صادراتی ( )EPاثر منفی بر مقدار
صادرات زیره ( )Xداشتند که این رابطه در بلندمدت معنیدار
است و آثار تکتک متغیرها و معنیداری آنها در بررسی آثار
کوتاهمدت مشخص میشود .مقدار  R9در معادلة  ،1برابر 8/31
است .این مقدار نشان میدهد متغیرهای مستقل یعنی ارزش
افزودة بخش کشاورزی ،شاخص قیمت کاالهای صادراتی و نرخ
ارز واقعی درمجموع  31درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی
صادرات زیرة سبز را توضیح میدهد.
کشش مقدار صادرات زیره نسبت به قیمت صادراتی بیان
میکند صادرات زیره نسبت به قیمت صادراتی آن بسیار
کششپذیر است ،بهطوریکه با افزایش قیمت صادراتی زیرة
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سبز به اندازة یک درصد ،صادرات آن  7/31درصد کاهش
مییابد و برعکس .ضریب متغیر نرخ ارز واقعی  7/21است .این
ضریب درواقع کشش صادرات زیرة سبز ایران را نسبت به نرخ
ارز واقعی نشان میدهد .این ضریب بیان میکند با افزایش نرخ
ارز واقعی به میزان یک درصد ،صادرات آن به اندازة 7/21
درصد افزایش مییابد و برعکس .کشش مقدار صادرات نسبت
به ارزش افزودة بخش کشاورزی نیز بیان میکند با افزایش یک
درصدی ارزش افزودة بخش کشاورزی ایران ،صادرات زیرة سبز
 0/13درصد افزایش مییابد.
پس از تعیین رابطة بلندمدت بین متغیرها ،الزم است رابطة
کوتاهمدت بین آنها نیز بررسی شود .همانطورکه در روش
تحقیق بیان شد ،برای بررسی رابطة کوتاهمدت بین متغیرها از
مدل تصحیح خطا ( VECM: Vector Error Correction
 )Modelاستفاده شد .جدول  1نتایج برآورد مدل تصحیح خطا
را برای بررسی رابطة کوتاهمدت بین متغیرها نشان میدهد.

جدول  .6نتایج برآورد مدل تصحیح خطا برای بررسی رابطة کوتاهمدت بین متغیرها
آمارة t

ضریب متغیر

3/11
1/03
0/61
1/11
0/101
-3/33
-1/61
0/21
-

-0/99
1/63
0/11
1/33
0/12
-2/011
-0/93
0/01
0/33

متغیر
ECM
))D (LRE(-1
))D (LRE(-2
))D (LVA(-1
))D (LVA(-2
))D (LEP(-1
))D (LEP(-2
C
R2

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا ( )ECMبرای متغیر
صادرات زیره نشان میدهد ضریب  ECMمعادل  -8/22و
انحراف معیار آن  8/17و آمارة  tآن نیز  1/71است که مطابق
انتظارات نظری ،منفی و قدر مطلق آن کوچکتر از یک و در
سطح اطمینان باالیی معنیدار است .ضریب عبارت تصحیح
خطا دارای مقدار  8/22بیانگر این است که در هر سال 22
درصد از نامتعادلی متغیر مقدار صادرات از مقادیر بلندمدت آن
برطرف میشود .عالمت منفی  ECMبیانگر تعدیل انحرافات
کوتاهمدت در دورة بلندمدت است و نزدیکی آن به یک نشانگر
باالبودن سرعت این تعدیل است ،بهطوریکه این تعدیلها
تقریباً در کمتر از دو دوره صورت میگیرد.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،عوامل مؤثر بر صادرات زیرة سبز ایران بررسی
شد .به این منظور ،ابتدا معادلة صادرات زیرة سبز با استفاده از
مدل همانباشتگی برآورد شد .نتایج تخمین مدل صادرات نشان
داد کشش صادرات نسبت به متغیرهای توضیحی نرخ ارز واقعی
و ارزش افزودة بخش کشاورزی مثبت و معنیدار و البته مطابق
با انتظارات نظری است که این نتیجه با یافتههای & Esmaili
Mohammadi ،)2010( AmirAzodi et al. ،)2007( Rahmati
 )2011( et al.مطابقت دارد .براساس نتایج در بین عوامل مؤثر
مورد بررسی ارزش افزودة بخش کشاورزی بیشترین تأثیر را بر
صادرات زیره داشت که این نتیجه با یافتههای Mohammadi

1936  بهار،1  شماره،64  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 نتایج تخمین وجود اثر منفی شاخص قیمت،این مطالعه
صادراتی بر مقدار صادرات زیره را نشان میدهد که با نتایج
 اما،) مطابقت دارد2010( Haghighat & Hosainpur مطالعة
Paseban ) و2007( Torkamani & Zoghipur براساس مطالعة
) بین شاخص قیمت صادراتی و مقدار صادرات مواد غذایی2007(
 قیمت صادراتی زیرة سبز بر عرضة.رابطة مستقیمی وجود دارد
صادرات آن تأثیر منفی داشت و اعمال سیاستهای کاهش
قیمت تمامشده و هزینههای تولید میتواند در کاهش قیمت
.زیره و درنتیجه افزایش صادرات آن نقش مهمی داشته باشد
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 میزان تأثیرگذاری ارزش افزوده بر.) مطابقت دارد2011(et al.
، از اینرو.صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ ارز واقعی بود
سیاست افزایش نرخ ارز در راستای افزایش صادرات زیره به
 زیرا این سیاست،تنهایی نمیتواند سیاستی موفق و کارآمد باشد
سیاستی کوتاهمدت است که حتی در بلندمدت میتواند موجب
 مناسب است دولت برای،کاهش صادرات نیز شود؛ بنابراین
توسعة صادرات محصوالت کشاورزی ضمن استفاده از
 به،سیاستهای ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات
 در.دنبال اعمال سیاستهایی برای ارتقای سطح تولید نیز باشد
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