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 چکیده
کشورهاي  کشورهاي تجارت کننده محصوالت چوبی سودآوري خوبی دارند و غالباً سابقه و هدف:

کنند. یکی از مبانی برداري میاي هستند که از منابع جنگلی طبیعی و مصنوعی جهان بهرهتوسعه یافته
ت و مقدار هاي تجارت مانند قیمت صادرات و وارداکارآمدي این تجارت، شناخت تأثیرات شاخص

  دیگر است. تولید، صادرات و واردات بر هم
سنجی الگوي خودرگرسیون هاي اقتصاداز روش متغیرها ریثأت یچگونگ افتنی يبرا ها:مواد و روش

  العمل آنی استفاده شد.  برداري و توابع عکس
ردات این دهد که تأثیر قیمت صادرات و وانتایج الگوي خودرگرسیون برداري نشان می ها:یافته

ها و مقدار صادرات، واردات و تولید بر قیمت دهیچوب آالت برانواع تخته فیبر و  ژهیبه ومحصوالت 
دهد که اثر شوك مقدار واردات اوراق فشرده چوبی العمل آنی نشان میباشد. توابع عکسدار میمعنی

شد و روش الگوي باو انواع تخته فیبر بر مقدار صادرات و تولید این محصوالت واگرا می
  کند. ید میأیخودرگرسیون برداري نیز آن را ت

این اثر در افزایش تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط ایران نیز مشاهده شده است. تولید و  گیري:نتیجه
کشش بودن مقدار علت بی تواند بهواردات محصوالت چوبی براي رفع نیازهاي داخلی کشورها می
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دیگر  دار نبودن این اثرات برهمها، باعث همگرایی اثرات متغیرها و معنی قیمت آن واردات به تغییرات
  شود. 

  
   العمل آنی محصوالت چوبی، متغیرهاي تجارت، الگوي خودرگرسیون برداري، توابع عکس کلمات کلیدي:

 
 مقدمه 

تجارت  محصوالت چوبی جهان پتانسیل زیادي براي سودآوري در کشورهاي تجارت کننده دارد و  
هاي طبیعی و هاي چوبی براي کشورهاي توسعه یافته جهان ارزش زیادي دارد. سطح جنگلفرآورده

هاي سایر کشورهاي بر این به جنگل مصنوعی در کشورهاي پیشرفته جهان قابل توجه است و عالوه
د. مصالح چوبی نماینبرداري می توسعه نیافته جهان مانند منابع جنگلی استوایی دسترسی دارند و بهره

همراه سایر  فراوان در این کشورها باعث توجه بیشتر این کشورها به این نوع کاالها شده است و به
ها شده است. مصالح غیرچوبی فراوان ایران باعث تصور نادرست  عوامل باعث شکوفایی اقتصادي آن

 رهاي همجوار ایران دراست. اما اگر شرایط کشو هاي چوبی در تجارت شدهارزش نداشتن فرآورده
ریزي شود، بسیاري از مشکالت حاد مانند  نظر گرفته شود و پتانسیل کشور به درستی مدیریت و برنامه

هاي غیر نفتی برطرف خواهد شد. راهکار مناسب پیروي از بیکاري و تراز معامالتی منفی فرآورده
ریزي شده تجارت براي  د و برنامهکار رفته کشورهاي توسعه یافته است و کنترل هدفمنهاي بهروش

ریزي تجارت نیاز به شناسایی و بررسی عوامل  باشد. کنترل و برنامهرسیدن به این هدف ضروري می
باشد که تأثیرات متفاوتی ها میآن دارد. تولید، صادرات و واردات عوامل اصلی تجارت این فرآورده

یی، تأثیر و چگونگی روابط بین این عوامل  انجام دیگر دارند. تحقیقات متفاوتی درباره شناسا برهم
 شده است. 

ها در ایران سالیانه افزایش دارد  هاي چوب و کاغذ و نیاز به آنمیزان مصرف و واردات فرآورده  
) و میزان تولید جهانی 2008نیا،  دینی و روح، تاج2006و همکاران، رفیقی  ،2010(بیات کشکولی، 

) و میزان واردات 2011باشد (بیات کشکولی و همکاران، ثابت می تقریباً هاي چوب و کاغذفرآورده
باشد. اما روند رشد واردات این محصوالت در کشورهاي آسیایی ها داراي روند افزایشی می جهانی آن

باشد هاي چوب و کاغذ ایران پایین میباشد و کارآمدي واردات فرآوردهبیشتر از بقیه کشورها می
  ).   2010لی، (بیات کشکو
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ثر بر مصرف کاغذ چاپ و تحریر در گروهی از کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه ؤعوامل م  
شامل: درآمد ارزي، درآمد سرانه ملی، میزان انتشار کتاب، تعداد دانش آموزان و دانشجویان و جمعیت 

تقیم ولی میزان مصرف باشد. میزان عرضه با افزایش و کاهش مصرف کاغذ چاپ و تحریر رابطه مسمی
). تابع عرضه و تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر 1996با قیمت آن رابطه عکس دارد (افطسی و همکاران، 

) تخمین زده شد. قیمت کاغذ روزنامه، نرخ باسوادي، میزان 2010ایران توسط بیگلري و همکاران (
و قیمت آن بر میزان مصرفش  تولید محصول بر میزان مصرف کاغذ چاپ و تحریر ایران اثر مثبت دارد

کشش است. میزان مصرف و قیمت کاغذ اثر منفی و جزیی دارد. تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر بی
میزان  چاپ و تحریر و قیمت کاغذ روزنامه بر میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر ایران اثر مثبت و

ثر منفی داشته است (بیگلري و واردات و هزینه تولید کاغذ چاپ و تحریر بر میزان تولید آن ا
  ). 2010همکاران، 

شود و کاربردهاي زیادي دارد. روش خودرگرسیون برداري در بسیاري از تحقیقات مشاهده می  
استفاده  2برداري خودرگرسیون را براساس الگوي 1العمل آنی) توابع عکس2010اسالمیان و همکاران (

ي در کوتاه مدت باعث کاهش تورم و افزایش رشد کردند و نشان دادند که درجه بازبودن تجار
کدام ندارد. ابریشمی  زایی دارد، اما در بلند مدت تأثیري بر هیچ شود و اثر منفی بر اشتغالاقتصادي می

هاي طرف عرضه مانند تغییرات واردات، ) نیز در روش تحقیق مشابهی بیان کرد که تکانه2002(
مدت  مدت و بلند ساسی در نوسانات اقتصادي ایران در کوتاهوري و اصالحات ساختاري نقش ا بهره

 تجاري آزادسازي و همچنین تجارت دهد که توسعهنشان می خودرگرسیون برداريدارد. نتایج روش 
مالی  بخش توسعه و بهبود باعث بلکه گرددنمی مالی سطح توسعه کاهش موجب ایران اقتصاد در

  ). 2009 گردد (راستی،اقتصاد می
براي شناسایی روابط بین بازار محصوالت  خودرگرسیون برداري) از روش 2003و زو ( ین  

هاي صادراتی و الوار را هاي شش کارخانه محلی، گرده بینهجنگلی استفاده کردند و بازار گرده بینه
ت هاي صادراتی و قیمباشد. قیمتجهت میتابع یکدیگر و هم بررسی کردند. بازار گرده بینه و الوار

محلی باعث هاي الوارطور مشابه تغییر قیمت اي محلی و بههاي ارهبینهالوار باعث تغییر قیمت گرده
شود. تجزیه و تحلیل خودرگرسیون برداري صنعت الوار هاي صادراتی میبینههاي گردهتغییر قیمت

                                                
1- IRF=  Impulse Response Functions 
2- VAR= Vector Auto Regressive 
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ه شروع فعالیت ) انجام شد و مشخص گردید ک1991کانادا و اقتصاد کالن توسط ژنینگ و همکاران (
سازي در شمال آمریکا تأثیر عمده و طوالنی مدتی در میزان تولید، صادرات و قیمت الوار کانادا خانه

بر روي بخش الوار وجود ندارد. کیم و همکاران   دارد. به هرجهت تحوالت شدید و اثر نرخ بهره
خودرگرسیون لی کره با مدل تغییرات نرخ ارز را بر روي مقدار واردات تولیدات جنگ ) اثرات2003(

تغییرات نرخ ارز باعث تغییرات مقدار واردات چوب گرد  که و مشخص کردند برآورد نمودند برداري
ماه بر روي مقدار واردات چوب گرد پهن برگان  10 شود. اثر شوك نرخ ارز براي تقریباً پهن برگان می

 کره اثر عمده دارد.  

محصوالت چوبی مانند قیمت واردات و صادرات، میزان تولید،  بنابراین متغیرهاي تجارتی چوب و  
همدیگر  ها بر هاي چوبی دارند و بررسی تأثیر آنواردات و صادرات نقش مهمی در بازار فرآورده

ریزي کنترل بازار دخالت داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تواند در شناسایی و برنامه می
تغییرات قیمت  ریثأتشود که تا مشخص باشد دیگر میاي چوبی بر همهمتغیرهاي تجاري فرآورده

  باشد. دیگر چگونه میصادرات و واردات، مقدار تولید، واردات و صادرات این محصوالت برهم
 

 ها مواد و روش
 ی استفاده شده است.العمل آنتوابع عکس و همچنین خودرگرسیون برداريدر این مطالعه از روش   

بر رفتار صادرات و واردات در بازار چوب و صنایع مرتبط با آن،  هاي حقیقیثیر شوكأت براي بررسی
این متغیرها در قالب یک الگوي سیستم معادالت توجه شود. از آنجا که در  متقابل الزم است به ارتباط

داوري نمود، پیش ها زا بودن آن زا و برون توان در مورد درونزمانی متغیرها نمیدلیل هم الگویی به چنین
 که در واقع یک روش نامقید در برداري خودرگرسیون الگوي یا برداري  از مدل خود توضیح

طور کلی ارتباط بین متغیرهاي  ). به2004(دانتین و کورمان،  شوداستفاده می ،سنجی است اقتصاد
 ، فرم خالصه شده خودرگرسیون برداري الگوهاي. شوندصادراتی و وارداتی با این روش ارزیابی می

ساختاري  شوند. لذا در این الگوها نیازي به تصریح روابطزمان محسوب میسیستم معادالت هم
که  خصوص زمانی به .باشدالگو نمی يمدت یا دانش ساختاري از روابط علی میان متغیرها کوتاه

متغیرهاي الگو وجود  کننده یند دنیاي واقعی یا عوامل تعیینآاطالعات دقیقی از چگونگی کارکرد فر
از تئوري و دانش  ناپذیر است. در این رویکرد اجتناب خود رگرسیون برداري ندارد، توسل به الگوهاي

گردد. الگوهاي مذکور استفاده می قبلی محقق تنها براي تعیین متغیرهایی که باید وارد الگو شود
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شوند. یه متغیرها، متقارن در نظر گرفته میکل .شوندزا قائل نمی زا و برون تمایزي میان متغیرهاي درون
سنجی دلیل نیاز به متغیرهاي کمتر نسبت به الگوهاي اقتصاد زمانی به سري همچنین استفاده از الگوهاي

دیگر در تجزیه و تحلیل الگوي خودرگرسیون تأثیر متغیرها برهم. )2006(مهرآرا،  باشندبسیار مفید می
است، اگر مثبت یا هم جهت بود یعنی افزایش یا کاهش یکی باعث  صورت مثبت یا منفی برداري به

دیگر تغییر شود ولی اگر منفی یا معکوس بود مخالف همجهت دیگري میافزایش یا کاهش هم
  نمایند. می

هاي مقدار تولید، صادرات و واردات و قیمت صادرات و واردات برخی محصوالت جهان داده  
 1961هاي اي و هیزمی از سالهاي گرد صنعتی، ارهاع تخته فیبر، چوبشامل اوراق فشرده چوبی، انو

عنوان یک ابزار  به 1افزار ایویوز آوري شد. نرمهاي سایت سازمان فائو جمعبراساس گزارش 2009الی 
 خود هاي اقتصادسنجی مانند تخمین معادالت و میزان همبستگی، الگوياقتصادسنجی استفاده و روش

که  دلیل این شد. به کار گرفته هبالعمل آنی ي و تجزیه و تحلیل اثر شوك یا توابع عکسبردار رگرسیون
روابط بین متغیرهاي مقدار تولید، صادرات و واردات و قیمت صادرات و واردات مشخص نیست، از 

یعنی این متغیر مقادیر  درون زا فرض شود وقتی متغیري شود.استفاده می خودرگرسیون برداريروش 
توان درون مدل تخمین زد. تواند اتخاذ کرده و همچنین مقادیر این متغیرها را میادفی را میتص

داري تفسیر شدند. و احتمال معنی Tها با معیارهایی مانند آماره  معادالت تخمینی و میزان همبستگی آن
انجام شد. نتایج برداري با توجه به معیارهاي آکائیک و شوارتز با دو وقفه  خودرگرسیون روش الگوي

و از طرف  Tبراساس معیارهایی مانند ضرایب، خطاي استاندارد و آماره  خودرگرسیون برداريتحلیل 
 .باشدمی 2، ضرایب معیارهاي آکائیک و شووارتزF دیگر براساس معیارهایی مانند ضریب تبیین، آماره

عنوان مثال قیمت  گر بهشود که ادر این روش مشخص می که يبه طوراثرات شوك نیز بررسی شد 
تغییر نماید بر روي بقیه متغیرها همانند میزان واردات، صادرات و تولید چه تأثیري خواهد داشت. اثر 

دو حالت در نمودار وجود دارد یا همگرا هستند  شود.شوك ده دوره بعدي در نموداري نشان داده می
باشد و ري ندارد و در غیر این صورت واگرا مییا واگرا. اگر همگرا باشد اثر شوك از بین رفته و تأثی

اي باعث دوره باشد. همچنین احتمال دارد اثر شوك درصورت صعودي و نزولی می اثر شوك به

                                                
1- Eviews 
2- Schwarz (SC) or Akaike Information Criterion (AIC) 
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افزایش یا کاهش شود و در نهایت پس از بازه زمانی از بین رفته باشد. تخمین معادالت براساس 
  باشد:  فرضیاتی به شرح زیر می

IMPORTPRICE or EXPORTPRICE = F (PRODUCTIONQUANTITY, IMPORTQUANTITY, 
EXPORTQUANTITY, IMPORTPRICE or EXPORTPRICE) 

  

) تابعی از مقدار EXPORTPRICE( ) یا صادراتIMPORTPRICE( عبارتی قیمت واردات به
 ) و صادراتIMPORTQUANTITY( )، وارداتPRODUCTIONQUANTITYتولید (

)EXPORTQUANTITY باشد. ها میقیمت) و حتی  
 

  نتایج
زا و با دو وقفه تأثیر متغیرهاي  صورت درون تجزیه و تحلیل الگوي خودرگرسیون برداري به  

دهند. قیمت صادرات اوراق فشرده چوبی در نشان می دیگرتجارت چوب و محصوالت چوبی را برهم
درات در سال اول باعث وقفه اول و دوم بر روي قیمت واردات تأثیر دارد و با افزایش قیمت صا

شود. افزایش مقدار افزایش قیمت واردات و در سال بعد از آن باعث کاهش قیمت واردات می
شود. اثر مقدار واردات این محصول صادرات آن باعث اثر معکوس بر مقدار واردات در سال اول می

ي مقدار تولید وقفه اول  نیز باشد و بر روبر مقدار صادرات سال اول مثبت و بیشتر از همه متغیرها می
باشد. اثر مثبت است. اما اثر مقدار تولید اوراق فشرده چوبی بر روي مقدار واردات سال بعد منفی می

دارتر از بقیه متغیرها و هم جهت معنی Tمقدار واردات بر صادرات انواع تخته فیبر از نظر آماره 
صادرات در سال اول باعث افزایش مقدار صادرات  باشد. افزایش قیمتدیگر در سال اول و دوم می هم

شود. اثر مقدار صادرات این محصول بر مقدار واردات و در سال اول و کاهش آن در سال دوم می
باشد. اثر قیمت واردات بر تولید در سال اول و همچنین قیمت صادرات در سال دوم معکوس می

دار تولید انواع تخته فیبر بر قیمت و مقدار صادرات باشد. اثر مقمقدار صادرات در سال دوم مثبت می
  باشد.   جهت ولی بر مقدار صادرات و واردات سال بعد از آن معکوس میسال اول هم

هاي گرد صنعتی بر مقدار تولید آن و همچنین اثر مقدار اثر مقدار صادرات و واردات چوب  
اشد. اثر قیمت صادرات بر قیمت واردات و بجهت میواردات بر مقدار صادرات سال اول مثبت و هم

اي سال اول مثبت اما اثر مقدار صادرات بر مقدار همچنین مقدار صادرات بر قیمت صادرات چوب اره
اي بر مقدار واردات و تولید آن در دو باشد. اثر قیمت واردات چوب ارهواردات سال دوم منفی می



 علی بیات کشکولی و همکاران

153 

چوب هیزمی بر مقدار واردات آن در سال دوم منفی باشد. اثر قیمت صادرات جهت میسال بعد هم
باشد. اثر مقدار ولی اثر قیمت واردات چوب هیزمی بر مقدار واردات آن در سال دوم مثبت می

  صادرات بر مقدار تولید چوب هیزمی در سال دوم مثبت است.    
 1در معادالت  نهاي به صورت نموهاي فرآورده چوب ارهنتایج الگوي خودرگرسیون برداري داده  

  وجود دارد.  1و در جدول  آورده شده 7 تا
تفسیر  Tبراساس آماره  ها،زاي این فرآوردههاي تخمینی متغیرهاي درونداري معادلهمعنی  
، معیارهاي شوارتز و آکائیک براي مقایسه توابع متغیرهاي هر محصول Fشوند. ضریب تبیین، آماره  می

هاي ز معادالت متغیرهاي درون زاي این محصوالت که مربوط به دادهشود. یک نمونه ااستفاده می
مشخص  1داري این معادالت در جدول باشد. معنیمی 5تا  1اي است به شرح معادالت چوب اره

 يالگو جینتاعنوان مثال،  به شود.یاستفاده م رهایمتغ يداریمعن نییتع يصرفاً برا Tآماره است. 
صورت اعداد پر رنگ شده)  (به 1اي در جدول هاي ارهیرهاي وابسته چوبي متغبردار ونیخودرگرس
دهد که با افزایش قیمت صادرات در امسال، قیمت واردات آن در سال آینده افزایش پیدا نشان می

اي با قیمت صادرات هاي ارهدار بسیار جزیی بین مقدار صادرات امسال چوبکند. یک رابطه معنی می
این رابطه، ضریب آن تفاوتی با صفر  2بیشتر از  Tجود دارد. زیرا باتوجه به آماره سال آینده آن و

اي افزایش پیدا کند باعث کاهش مقدار هاي ارهندارد. همچنین اگر مقدار صادرات امسال چوب
  شود.  واردات آن در دو سال بعد می

شود و سال آینده آن میاي باعث افزایش مقدار واردات دهاي ارهافزایش قیمت واردات چوب  
کشش بودن مقدار واردات به تغییرات قیمت است. باتوجه به نیاز بازار به دهنده بی) که نشان1(جدول 

 متیق شیافزاصورتی که با  یابد. درچوب وارداتی با افزایش قیمت واردات، مقدار واردات کاهش نمی
ت واردات امسال افزایش پیدا کند، مقدار باید کاهش یابد. همچنین اگر قیم واردات، مقدار واردات

تولید بعد از دو سال افزایش پیدا خواهد کرد. زیرا افزایش قیمت چوب باعث عرضه زیادتر تولیدکننده 
  شود.   می

کلی معادالت انواع تخته فیبر و چوب هیزمی داراي معیار شوارتز و آکائیک کمتر از بقیه  به طور  
. متغیرهاي مقدار برخوردار هستند يباالتر ینمعادالت از دقت تخم نیا جهیدر نت محصوالت است و

) با مقدار صادرات در وقفه اول و براي انواع تخته فیبر با T 45/4واردات اوراق فشرده چوبی (با آماره 
 نیتخم بیضر Tچنانچه آماره باشد. ها می دارتر از بقیه متغیرهاي آندر وقفه دوم معنی T 3/4آماره 
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دار یمعن يبه لحاظ آمار بیتوان گفت آن ضریم نانیدرصد اطم 95باشد با  2بزرگتر از  ،هزده شد
با مقدار تولید در وقفه اول و  T 2/2هاي گرد صنعتی با آماره . متغیرهاي مقدار واردات چوباست

با مقدار واردات در وقفه دوم  T 8/3همچنین متغیرهاي قیمت واردات چوب هیزمی با آماره 
  باشد.  ها می دارتر از بقیه متغیرهاي آن معنی
به شرح زیر  5الی  1هاي  اي در معادلههاي ارهزاي چوبهاي تخمینی متغیرهاي درونمعادله  
  باشد؛   می

  اي : قیمت صادرات چوب اره1معادله 
EXPORTPRICE = 1.26891389356*EXPORTPRICE(-1) - 0.698927285049* 
EXPORTPRICE(-2) + 2.12686195682e-06*EXPORTQUANTITY(-1) - 1.98656966103e-
06*EXPORTQUANTITY(-2) - 0.295854953574*IMPORTPRICE(-1) + 0.519106245234* 
IMPORTPRICE(-2) - 5.35900547287e-07*IMPORTQUANTITY(-1) + 6.83585876485e-
07* IMPORTQUANTITY(-2) - 2.08250736348e-07* PRODUCTIONQUANTITY(-1) + 
4.43745608688e-07*PRODUCTIONQUANTITY(-2) - 86.5486673717 

 اي: مقدار صادرات چوب اره2معادله 
XPORTQUANTITY = - 239514.635141*EXPORTPRICE(-1) - 122821.701393* 
EXPORTPRICE(-2) + 1.01719263636*EXPORTQUANTITY(-1) - 1.07655843329* 
EXPORTQUANTITY(-2) + 77717.4776876*IMPORTPRICE(-1) + 250024.250018* 
IMPORTPRICE(-2) + 0.262209499053*IMPORTQUANTITY(-1) + 0.851417099702* 
IMPORTQUANTITY(-2) + 0.027341219527* PRODUCTIONQUANTITY(-1) - 
0.0562524090969*PRODUCTIONQUANTITY(-2) + 9356341.17555 

 اي: قیمت واردات چوب اره3معادله 
IMPORTPRICE = 1.34650118007*EXPORTPRICE(-1) - 0.577223918314* 
EXPORTPRICE(-2) + 1.87882715626e-06*EXPORTQUANTITY(-1) - 1.96000949706e-
06* EXPORTQUANTITY(-2) - 0.200438199029* IMPORTPRICE(-1) + 
0.305055905066*IMPORTPRICE(-2) - 5.32142664208e-07* IMPORTQUANTITY(-1) + 
7.49126866186e-07*IMPORTQUANTITY(-2) - 1.99083549747e-07* 
PRODUCTIONQUANTITY(-1) + 5.0710822669e-07* PRODUCTIONQUANTITY(-2) - 
102.968625513 

 اي: مقدار واردات چوب اره4معادله  
 IMPORTQUANTITY= - 163592.061802*EXPORTPRICE(-1) - 279512.484211* 
EXPORTPRICE(-2) + 0.75329887093*EXPORTQUANTITY(-1) - 1.26975887125* 
EXPORTQUANTITY(-2) - 35193.1455235* I MPORTPRICE(-1) + 
450728.135758*IMPORTPRICE(-2) + 0.612867256445* IMPORTQUANTITY(-1) + 
0.902968463135*IMPORTQUANTITY(-2) + 0.0353085026406* 
PRODUCTIONQUANTITY(-1) - 0.0506433960341* PRODUCTIONQUANTITY(-2) + 
6430491.38847 
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 اي: مقدار تولید چوب اره5معادله 
PRODUCTIONQUANTITY = - 579043.905748*EXPORTPRICE(-1) - 444794.060998* 
EXPORTPRICE(-2) + 0.897294463621*EXPORTQUANTITY(-1) - 0.671965454266* 
EXPORTQUANTITY(-2) - 79456.4161427* IMPORTPRICE(-1) + 939609.917405* 
IMPORTPRICE(-2) - 0.311523921325* IMPORTQUANTITY(-1) + 
0.313037693857*IMPORTQUANTITY(-2) + 1.26726221664* PRODUCTIONQUANTITY(-
1) - 0.303339504956* PRODUCTIONQUANTITY(-2) + 14354133.4122 

 
زایی که با دو وقفه در  زا و متغیرهاي درون نتایج الگوي خودرگرسیون برداري متغیرهاي درون  

دهد که قیمت واردات اوراق فشرده چوبی بر قیمت صادرات در گیرند، نشان میسمت راست قرار می
هیچکدام ، اما قیمت صادرات آن بر قیمت واردات در وقفه دوم تأثیر منفی دارد.  وقفه دوم تأثیر مثبت

هاي گرد از متغیرهاي انواع تخته فیبر بر قیمت واردات و صادرات تأثیر ندارند. مقدار تولید چوب
اي بر قیمت واردات در هاي ارهصنعتی بر قیمت واردات آن تأثیر مثبت دارد. قیمت صادرات چوب

دیگر،  عبارت بهت دارد. وقفه اول تأثیر مثبت دارد و مقدار تولید بر قیمت صادرات و واردات تأثیر مثب
. قیمت گذاردیم ریثأواردات ت متیسال فاصله بر ق کیبا  يااره يهاصادرات چوب متیق شیافزا

واردات بر قیمت صادرات چوب هیزمی در وقفه اول تأثیر مثبت و در وقفه دوم تأثیر منفی دارد. یعنی 
صادراتش شده و  متیق شیث افزاسال فاصله باع کیبا  یزمیواردات چوب ه متیق شیافزا که، این

. مقدار صادرات چوب هیزمی بر قیمت صادرات تأثیر منفی و خواهد شد یاثر منف نیسال ا 2بعد از 
مقدار واردات بر قیمت صادرات تأثیر مثبت دارد. مقدار تولید چوب هیزمی بر قیمت واردات تأثیر 

  وجود دارد. 2چوب هیزمی در جدول  صورت نمونه براي مثبت دارد. نتایج این تجزیه و تحلیل به
زاي توضیحی الگوي  فقط یک نمونه از معادالت تخمینی متغیرهاي درون زا و متغیرهاي درون  

ذکر شده است و آماره  7و  6هاي  باشد در معادلهخودرگرسیون برداري که مربوط به چوب هیزمی می
T باشد. می 2ها در جدول  آن  

  هیزمی  : قیمت صادرات چوب 6معادله 
EXPORTPRICE = 0.342626423335*EXPORTPRICE(-1) + 0.188672075063* 
EXPORTPRICE(-2) + 0.73679292251*IMPORTPRICE(-1) - 0.523037176957* 
IMPORTPRICE(-2) - 37.8884185869 - 2.99004709002e-06* EXPORTQUANTITY + 
3.5409198619e-06* IMPORTQUANTITY + 2.61077892958e-08* 
PRODUCTIONQUANTITY 

 : قیمت واردات چوب هیزمی7معادله 
IMPORTPRICE = 0.122914783077* EXPORTPRICE(-1)+ 0.100609501999* EXPORTPRICE(-
2)+ 0.894530982957* IMPORTPRICE(-1)- 0.518694084414* IMPORTPRICE(-2) - 
69.7705221743+ 9.01727950667e-07*EXPORTQUANTITY+ 1.64926907633e-06* 
IMPORTQUANTITY+ 4.63374182773e-08* PRODUCTIONQUANTITY 
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دیگر براي برخی محصوالت هاي متغیرهاي متفاوت بر همالعمل آنی یا اثر شوكنتایج توابع عکس 
هاي  دهد که اثر شوك) نشان می5تا  1هاي مشخص است. این نمودارها (شکل 5تا  1هاي در شکل

دیگر بعد از یک بازه باشد و اثرات این متغیرها برهمدیگر همگرا میحصوالت برهماکثر متغیرهاي م
دیگري  رییتغباشند و تغییر یکی باعث هایی که به صورت واگرا میروند. اثرات شوكزمانی از بین می

دار باشند؛ اثرات مقدار واردات انواع تخته فیبر و اوراق فشرده چوبی بر مقشود، به شرح زیر میمی
باشد. یعنی در طول یک بازه زمانی ده سال آینده افزایش واردات این صادرات و تولید آنها واگرا می

العمل آنی این شود. نتایج دیگر توابع عکسها می محصوالت باعث افزایش مقدار تولید و صادرات آن
نی ده سال آینده باشند. یعنی در طول یک بازه زمامحصول و کل توابع دیگر محصوالت، همگرا می

شود و یا نوسان جزیی آنها در یک بازه زمانی از تغییر یک متغیر باعث نوساناتی در دیگر متغیرها نمی
رود. فقط یک نمونه از این نمودارهاي اثر شوك متغیرها براي هر محصول آورده شده است بین می
شود هاي اولیه میشوك باعث ایجاد یک افزایش یا کاهش در هر متغیري در سال. )5تا  1 يها (شکل

دهد که اثر شوك در طی سه نشان می 1عنوان مثال، شکل  شود. بهو سپس این تغییرات ثابت یا مانا می
رو، مقدار صادرات اوراق فشرده چوبی با این شود. ازسال قابل مشاهده و بعد از سه سال مالیم می

گردد، ولی در شود. اثر شوك در حالت واگرا دقیقا به حالت اولیه بر نمییش واردات آن زیاد میافزا
  که بعد از نه سال به حالت اولیه برگشته است.   3گردد، مانند شکل حالت همگرا به حالت اولیه برمی

 

 
  .چوبی اثر شوك متغیر مقدار واردات بر مقدار صادرات اوراق فشرده در ییواگرا -1شکل 

Figure 1. Unconvergency from response of export quantity to one import quantity of wood based panel.  
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.واگرایی در اثر شوك متغیر مقدار واردات بر مقدار تولید انواع تخته فیبر -2شکل   

Figure 2. Unconvergency from response of product quantity to one import quantity of wood based panel. 
 

 
(نوسان جزئی از بین هاي گرد صنعتی همگرایی در اثر شوك متغیر مقدار واردات بر مقدار صادرات چوب -3شکل 

 .خواهد رفت)
Figure 3. Convergency from response of export quantity to one import quantity of industrial round 
wood (Minor fluctuation will be remove). 
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.ايهاي ارههمگرایی در اثر شوك متغیر قیمت واردات بر مقدار واردات چوب -4شکل   

Figure 4. Convergency from response of import quantity to one import price of saw wood. 
 

  
  هاي هیزمی  واردات چوبهمگرایی در اثر شوك متغیر قیمت واردات بر مقدار  -5شکل 

 Figure 5. Convergency from response of import quantity to one import price of firewood. 
 

) 2- 1هاي  دار نبوده است (جدولوبی به تغییرات قیمت واردات معنیپاسخ تولید و واردات محصوالت چ  
خاطر نیاز بازار به  ه. علت این روابط ب)5تا  3هاي  ها ثابت شده است (شکلو همچنین همگرایی این رابطه

   کشش شود.واردات محصوالت چوبی است که باعث شده کشش قیمتی این محصوالت کوچکتر از یک یا بی
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ترتیب از باال به پایین  اي. معیارها به هاي اره زاي چوب ور متغیرهاي وابسته یا درون نتایج تجزیه و تحلیل -1 جدول
 باشد. ي استاندارد) و [آماره تی] میشامل ضریب، (خطا

Table 1. Results of Vector Autoregressive related to dependent variables or endogenous of saw wood. 
Statistics scales from top-down are include; Coefficient, (Standard error) and [T statistic], respectively. 

 قیمت صادرات 
Export price 

 مقدار صادرات
Export quantity 

 قیمت واردات
Import price 

 مقدار واردات
Import quantity 

 مقدار تولید
Product quantity 

 579043.9- 163592.1- 1.346501 239514.6- 1.268914 (1-) قیمت صادرات
Export price (0.44406) (186961.) (0.47415) (200870.) (443489.) 

 [ 2.85751] [-1.28109] [ 2.83983] [-0.81442] [-1.30566] 
 444794.1- 279512.5- 0.577224- 122821.7- 0.698927- (2-) قیمت صادرات

Export price (0.47201) (198727.) (0.50399) (213511.) (471399.) 
 [-1.48075] [-0.61804] [-1.14531] [-1.30912] [-0.94356] 

اتمقدار صادر  (-1) 2.13E-06 1.017193 1.88E-06 0.753299 0.897294 
Export quantity (9.8E-07) (0.41283) (1.0E-06) (0.44354) (0.97927) 

 [ 2.16908] [ 2.46396] [ 1.79454] [ 1.69837] [ 0.91629] 
 1.99E-06 -1.076558 -1.96E-06 -1.269759 -0.671965- (2-) مقدار صادرات
Export quantity (1.1E-06) (0.45771) (1.2E-06) (0.49176) (1.08573) 

 [-1.82734] [-2.35206] [-1.68851] [-2.58206] [-0.61891] 
 79456.42- 35193.15- 0.200438- 77717.48 0.295855- (1-) قیمت واردات

Import price (0.39799) (167562.) (0.42495) (180029.) (397474.) 
 [-0.74338] [ 0.46381] [-0.47167] [-0.19549] [-0.19990] 

 939609.9 450728.1 0.305056 250024.3 0.519106 (2-) قیمت واردات
Import price (0.38408) (161709.) (0.41011) (173739.) (383588.) 

 [ 1.35154] [ 1.54614] [ 0.74385] [ 2.59428] [ 2.44953] 
 5.36E-07 0.262209 -5.32E-07 0.612867 -0.311524- (1-) مقدار واردات
Import quantity (9.2E-07) (0.38678) (9.8E-07) (0.41556) (0.91749) 

 [-0.58334] [ 0.67792] [-0.54250] [ 1.47481] [-0.33954] 
 6.84E-07 0.851417 7.49E-07 0.902968 0.313038 (2-) مقدار واردات
Import quantity (1.2E-06) (0.50146) (1.3E-06) (0.53876) (1.18951) 

 [ 0.57394] [ 1.69788] [ 0.58906] [ 1.67600] [ 0.26317] 
 2.08E-07 0.027341 -1.99E-07 0.035309 1.267262- (1-) مقدار تولید

Product quantity (2.3E-07) (0.09746) (2.5E-07) (0.10471) (0.23118) 
 [-0.89966] [ 0.28055] [-0.80549] [ 0.33721] [ 5.48179] 

 4.44E-07 -0.056252 5.07E-07 -0.050643 -0.303340 (2-) مقدار تولید
Product quantity (2.5E-07) (0.10432) (2.6E-07) (0.11209) (0.24747) 

 [ 1.79084] [-0.53921] [ 1.91669] [-0.45183] [-1.22578] 
C -86.54867 9356341. -102.9686 6430491. 14354133 
 (27.7530) (1.2E+07) (29.6333) (1.3E+07) (2.8E+07) 
 [-3.11854] [ 0.80074] [-3.47477] [ 0.51223] [ 0.51788] 

R-squared 0.982626 0.977497 0.982079 0.972760 0.902647 
Adj. R-squared 0.977799 0.971246 0.977101 0.965194 0.875604 
Sum sq. resids 4456.960 7.90E+14 5081.336 9.12E+14 4.45E+15 
S.E. equation 11.12674 4684618. 11.88058 5033139. 11112358 

F-statistic 203.6003 156.3784 197.2781 128.5606 33.37876 
Log likelihood -173.6639 -782.3347 -176.7449 -785.7074 -822.9321 

Akaike AIC 7.858037 33.75892 7.989144 33.90244 35.48647 
Schwarz SC 8.291050 34.19194 8.422157 34.33546 35.91948 

Mean dependent 161.6170 80938723 174.0426 81564475 4.05E+08 
S.D. dependent 74.67656 27626507 78.51003 26978081 31506743 

Determinant resid covariance (dof adj.) 9.78E+42    
Determinant resid covariance 2.58E+42    

Log likelihood -2628.368    
Akaike information criterion 114.1859    

Schwarz criterion 116.3510    
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زایی که با دو وقفه در سمت راست قرار  زا و متغیرهاي درون نتایج تجزیه و تحلیل ور متغیرهاي درون -2جدول 
 باشد. ترتیب از باال به پایین شامل ضریب، (خطاي استاندارد) و [آماره تی] می معیارها بهگیرند براي چوب هیزمی.  می

Table 2. Results of Vector Autoregressive related to endogenous variables and their two lag (on the 
right) of firewood. Statistics scales from top-down are include; Coefficient, (Standard error) and [T 
statistic], respectively. 

 قیمت صادرات 
Export price 

 قیمت واردات
Import price 

 0.122915 0.342626 (1-) قیمت صادرات
Export price (0.21972) (0.21600) 
 [ 1.55939] [ 0.56904] 
 0.100610 0.188672 (2-) قیمت صادرات
Export price (0.20106) (0.19766) 
 [ 0.93838] [ 0.50900] 
 0.894531 0.736793 (1-) قیمت واردات
Import price (0.22756) (0.22371) 
 [ 3.23783] [ 3.99860] 
 0.518694- 0.523037- (2-) قیمت واردات
Import price (0.24726) (0.24308) 
 [-2.11533] [-2.13384] 
C -37.88842 -69.77052 
 (23.2014) (22.8092) 
 [-1.63302] [-3.05888] 
 2.99E-06 9.02E-07- مقدار صادرات
Export quantity (1.4E-06) (1.4E-06) 
 [-2.14458] [ 0.65788] 
 3.54E-06 1.65E-06 مقدار واردات
Import quantity (1.7E-06) (1.6E-06) 
 [ 2.14202] [ 1.01485] 

ار تولیدمقد  2.61E-08 4.63E-08 
Product quantity (1.5E-08) (1.5E-08) 
 [ 1.70220] [ 3.07310] 
R-squared 0.898094 0.934964 
Adj. R-squared 0.879803 0.923291 
Sum sq. resids 958.7033 926.5625 
S.E. equation 4.958038 4.874219 
F-statistic 49.10069 80.09553 
Log likelihood -137.5528 -136.7515 
Akaike AIC 6.193737 6.159636 
Schwarz SC 6.508655 6.474555 
Mean dependent 29.53191 32.74468 
S.D. dependent 14.30088 17.59875 
Determinant resid covariance (dof adj.) 293.6104 
Determinant resid covariance 202.1645 
Log likelihood -258.1436 
Akaike information criterion 11.66569 
Schwarz criterion 12.29552 
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  گیري بحث و نتیجه
هاي جدید در  شود. اگر این فرآوردهواردات باعث معرفی و سازگاري محصوالت در کشورها می  

تأثیر مقدار واردات شود. کشوري معرفی و سازگار شوند، تولید و فناوري آن در این کشور زیاد می
اوراق فشرده چوبی و همچنین انواع تخته فیبر بر مقدار صادرات و تولید این محصوالت نشان دهنده 

هاي چوب و کاغذ در ایران باعث  باشد. آزادي واردات فرآوردهمعرفی و سازگاري آنها در کشورها می
هاي گذشته شد. واردات این در سالمعرفی و سازگاري محصوالتی مانند تخته فیبر با دانسیته متوسط 

هاي تولید این محصول در  محصول سالیانه افزایش یافت و بازار پر رونقی در ایران داشت. کارخانه
اندازي شد و تولید این محصول  نقاط مختلف ایران مانند مازندران، اصفهان و خوزستان نصب و راه

اع تخته فیبر بر مقدار تولید این محصول در ایران افزایش یافت. بنابراین نمونه عینی اثر واردات انو
دهند، اگر مقدار العمل آنی نشان می  مشخص است. الگوي خودرگرسیون برداري و توابع عکس

یابد. این دو روش واردات اوراق فشرده چوبی افزایش یابد مقدار صادرات و تولید ان نیز افزایش می
رده دهد و با افزایش مقدار واردات محصوالتی مانند اوراق فشاثر داللی را بر اقتصاد کشورها نشان می

یابد. داللی سودآوري ها افزایش می هاي گرد صنعتی مقدار صادرات آنچوبی، انواع تخته فیبر و چوب
بسیاري از محصوالت مانند قابل توجهی براي برخی کشورها دارد. امارات متحده عربی دالل 

باشد و از این طریق درآمد قابل توجهی دارد. یران و سایر کشورها میهاي چوب و کاغذ به ا فرآورده
ها افزایش داد. موقعیت جغرافیایی  توان با افزایش مقدار واردات آنصاردات اوراق فشرده چوبی را می

العمل آنی همچنین ایران مناسب داللی براي بسیاري از کشورهاي همجوار ایران است. توابع عکس
باشند. نیاز بازار به تأثیر می دیگر همگرایی دارند و بیه دیگر متغیرها نسبت به همدهد کنشان می
باشد. عرضه این کشش بودن بازار به تغییرات قیمت علت این همگرایی میهاي چوبی و بیفرآورده
اثر هاي چوبی ها کمتر از مقدار تقاضاي موجود در بازار است و کمبود منابع چوبی و فرآوردهفرآورده

باشد اي در بازار داراي اثرات نامطلوبی میهاي ارهینده چوبآنامطلوبی بر بازار داشته است. کمبود فز
هاي ). چوب4و شکل  1ها نشده است (جدول  و حتی افزایش قیمت باعث کاهش مقدار واردات آن

ها در  آن اي کمبود عرضه دارند و همگراییهاي ارههاي هیزمی همانند چوبگرد صنعتی و چوب
مشخص است. این نوع محصوالت ارزش افزوده باالیی دارند و تقاضا براي آنها زیاد  5و  3شکل 

  است.    
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ها  اي اگر قیمت واردات یا صادرات آنهاي اره برخی محصوالت مانند انواع تخته فیبر و چوب  
تغییر هم جهت قیمت یابد. افزایش یابد قیمت واردات و مقدار واردات و تولید آنها افزایش می
اي و همچنین مقدار صادرات صادرات و واردات در محصوالتی مانند اوراق فشرده چوبی و چوب اره

اي مشخص است. اما نیاز جهانی به محصوالت چوبی با قیمت صادرات انواع تخته فیبر و چوب اره
، بیات 2010کشکولی،  یابد و میزان عرضه جهانی ثابت باقی مانده است (بیاتهر ساله افزایش می

). افزایش جمعیت 2008نیا،  دینی و روحو تاج 2006و همکاران، رفیقی ، 20101کشکولی و همکاران، 
و نیاز جهان به مواد چوبی باعث کمبود عرضه نسبت به تقاضاي جهانی شده است و همگرایی اثر 

دار نبودن ارتباط برخی عنیو یا م دیگرالعمل آنی برهممتغیرهاي بررسی شده با توابع عکسبرخی 
این علت باشد. زیرا میزان تولید جهانی بیشتر  تواند بهمتغیرها با روش الگوي خودرگرسیون برداري می

ایران براي رفع ها را مشخص نماید. ین صورت منحنی عرضه و تقاضا قیمتباشد تا در ااز تقاضا نمی
واردات محصوالت چوبی مخصوصا مواد اولیه را تواند جنگل کاري نماید یا مقدار ها میاین نیاز

مند واردات آزادسازي هدفافزایش دهد و سپس فرآوري و صادر نماید و باعث رونق تجارت شود. 
ها و  مواد خام اولیه باعث کنترل قیمت محصوالت چوبی و عرضه کافی و ثابت مواد چوبی مخصوصاً

کند (ابریشمی، وسانات اقتصادي جلوگیري می) و از ن2010شود (اسالمیان و همکاران، تورم می
هاي صادراتی و قیمت ). 2009یابد (راستی، ) و بخش مالی اقتصاد کشور توسعه و بهبود می2002

ها و مقدار صادرات و واردات و اي بر قیمتانواع تخته فیبر و چوب اره وارداتی محصوالت مخصوصاً
ها در تجارت  گذاري آنثیرضعیف اکثر متغیرها بر تأ داري داشته است. اما نقشتولید تأثیر معنی

دار نیست. کشورها واردات چوب و محصوالت چوبی را دیگر معنیها برهم شود و تأثیر آنمشاهده می
)، شرایط درآمدي و عوامل 1991تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رفع نیاز داخلی (ژنینگ و همکاران، 

دهند. اگر برنامه خاصی براي رونق اقتصادي ) انجام می2003مکاران، دیگري مانند نرخ ارز (کیم و ه
داري بر صادرات و تولید یا رونق تجارت نخواهد شود این عوامل تأثیر معنیدر کشوري انجام نمی

  شود.   داشت و فقط باعث رفع نیاز داخلی و نوسان قیمت می
دهد که تغییر میالعمل آنی نشانوابع عکسبرداري و تنتایج الگوي خودرگرسیون گیري کلی:نتیجه

دار مقدار واردات اوراق فشرده چوبی و انواع تخته فیبر بر مقدار صادرات و تولید این محصوالت معنی
 دار نبودن ارتباط اکثر متغیرهاو معنیهمگرایی اثر شوك اکثر متغیرها برهمدیگر جهت است. و هم

ر قیمت و ها را بمت یا مقدار واردات اکثر فرآوردهبرداري اثر قیالبته الگوي خودرگرسیونشد. مشاهده
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هاي صادراتی و دار قیمتثیر معنیأت دهد و رابطه مثبت با همدیگر دارند.می مقدار صادرات آنها نشان
ها و مقدار صادرات، واردات و تولید تخته فیبر با قیمتمخصوصا انواع  چوبی وارداتی محصوالت

اثر مثبت افزایش  دهد.می بی جهان تحت شرایط مختلف را نشانچو هايفرآورده هاينوسان قیمت
با  در اقتصاد ایراناوراق فشرده چوبی یا انواع تخته فیبر  مقدار واردات بر رونق تولید و صادرات
هاي بود عرضه نسبت به تقاضاي فرآوردهکممشخص است.  افزایش تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط

هاي هیزمی باعث هاي گرد صنعتی و چوباي، چوباره هايبا ارزش افزوده باال مانند چوب چوبی
توابع ها در  دار نبودن پاسخ برخی روابط در نتایج خودرگرسیون برداري و همگرایی آنمعنی

هاي برخی فرآورده کشش بودن بازار به تغییرات قیمتبی ،العمل آنی شده است. این شرایط عکس
هاي گذشته که در سال به ایران چوب و محصوالت چوبیواردات سازي آزاد دهد.می ا نشانر چوبی

است. واردات گرده  کشش بودن)(بی راهکار بسیار مناسبی براي این اثرات نامطلوب ،بود انجام شده
باعث رونق خوبی در بازار هاي گذشته، در سال (استوایی) به کشور يهاي پهن برگ گرمسیربینه

بود و صنایع مبلمان ایران بازار کارآمدي داشت. ممنوعیت ورود  محصوالت چوبی ایران شده چوب و
 کرده تشدیدرا صنایع چوب و کاغذ کشور  بازار کشش بودن و رکودبی مشکالت، چوب با پوست

است.  ي کاهش اثرات نامطلوب کمبود عرضههاوست، یکی از روش. آزادي واردات چوب با پاست
مانند کنندگان این مواد عرضه است و کشورها به مواد اولیه چوبی زیاد ت قیمتی براي تأمین نیازرقاب

که کشورهاي  بر این عالوهدسترس دارند.  تقاضاکنندگان زیادي را درهاي گرمسیري گرده بینه
خت است و ها بسیار سبینهپذیرند، پوست کنی این گردهد کننده را نمیکننده، این شرایط محدو عرضه

شود که تولیدکنندگان داخلی کننده باعث میتدوین شرایط محدوداین کشورها چنین فناوري را ندارند. 
قوانین واردات  انجام نشود. اشتغال آن و متعاقب استفاده نکنندمواد اولیه ي این ارزش افزوده باال از

شود تا باعث  هاي گرد کم قطر باید تسهیلبینه، الوار و چوبافزوده باال مانند گردهمواد اولیه با ارزش
الت هیزمی و زغال چوب در سال آیت صادرات کد کاالهایی مانند چوبممنوع رونق اقتصادي شود.

هاي ارخانهها و کهاي کارآمد رونق اقتصادي کارگاهتوسط هیئت وزیران یکی از این روش 1392
         است.  تولیدي چوب و کاغذ کشور
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Abstract 1 
Background and objectives: Trader countries of forest products have well profit. 
Commonly, these are developed countries that use the natural forest and tree 
plantation. One of the principles of trade effective is following; identification the 
effect of trade index such as price of export and import and also quantity of 
product, import and export on each others.  
Materials and methods: Therefore, the basic of questions is as fallow: how is the 
effect of some trades variables on each others? Thus, econometric methods such as 
Vector Autoregressive (VAR) and Impulse Response Functions (IRF) were used.  
Results: VAR results were showed that mostly, the effect of price of export and 
import on the prices, quantity of import, export and product are significant in world 
forest products particularly; fiberboard and sawn-wood. IRF results were showed 
that the shocks effect of quantity of import on the quantity of export and product 
are divergent in wood based panel and fiberboard and also, the effects were 
confirmed by VAR.  
Conclusion: The increased production of fiberboard is showed in production of 
medium density fiberboard (MDF) Iran. Convergence of variables effects and the 
lack of significant variables effects on the each others could be because of 
production and import of forest products is required for resolve local needs.    
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