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 چکیده
سهم  یروابط اقتصاد خارج میمسئله تنظ را به خود اختصاص داده است، یاز اقتصاد جهان یتوجه قابلسهم  الملل بینتجارت 

 سیاسی و اقتصادی های پیمان ازجملهی فرهنگ و یاسیس ،یاجتماع رویدادهایکه  طوری . بهکشورها دارد یاسیس اتمذاکردر را  ییباال
و تجارت محصوالت  کنندیم دیچوب تول یادیز رمقادی جهان سراسر در هاجنگل د.ندار ییبسزا تأثیرکشورها تجارت بر هستند که 

درباره چوب مراوده  ییاروپا یکشورها ریو سا هیبا روس شیسال پ 100از حدود  رانیا ازآنجاکه. دشویآن در سراسر جهان انجام م
چوب خام و مصنوعات چوبی بر صادرات دوجانبه  یاسیس رویدادهای و شناخت اثر یبررس باهدفمطالعه  نیا ،داشته است یتجار
 یبا استفاده از الگو رانیعضو با ا یآن بر تجارت چوب کشورها یورشو و فروپاش مانیپ لیاثر تشک طور همینو  هیو روس رانیکشور ا
با پیمان  عضو یکشورها تجاری چوبروابط  یاسیس مانیپ کی عنوان بهورشو  مانیکه پ دهدینشان م قیتحق جینتاانجام شد. جاذبه 

 و چوب تجارت حجم بر جغرافیایی ارز و فاصله روند یراتدو شریک تجاری، تغی قرار داده است و درآمد سرانه تأثیررا تحت  رانیا
یاسی و از اثرپذیری تجارت چوب از اتفاقات سحکایت نتایج دو کشور ایران و روسیه برای  مؤثر بوده است. چوبی محصوالت
 .دارد داخلی دو کشور  شده تصویبلوایح وانین و همچنین ق

 

 مدل جاذبه. شرکای تجاری، تجارت چوب، پیمان ورشو، كليدی:های  واژه

 
 مقدمه

 خارجی تجارت اقتصاد، شدن جهانی به توجه با امروزه،
 اختصهاص  خهود  بهه  را هر کشور اقتصاد از ایعمده بخش
بها   محصهوالت  به دستیابی برای ابزاری دیرباز از و دهد می

 رفههاهی اهههداف راسههتای در و ممکههن هزینههه کمتههرین
 در(. Azarbayejani et al., 2015اسهت    بوده ها حکومت
 مشخصهه  صهادرات  المللهی  بین تجارت کالسیک هاینظریه

 Goharian, 1996; Alizadeh et  اسهت  خارجی تجارت

al., 2014 امههروزه هههیو کشههوری اقتصههاد خههود را از ( و
و تجهارت   دانهد نیاز نمهی صادرات و تجارت بیدرآمدهای 

از اقتصهاد جههانی را بهه خهود      یتهوجه  قابلسهم  الملل بین
مسئله تنظیم روابهط اقتصهاد    رو از این ،اختصاص داده است
 سیاسهی کشهورها دارد   های مذاکرهی در یخارجی سهم باال

 Soleimanpor & Damanpak jami, 2009 Kishan, 
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2000;). 
 بههر فرهنگههی و سیاسههی اجتمههاعی، اتفاقههات برخههی 

 اثهر  ایهن  کهه  دارد بسزایی تأثیر کشورها دوجانبه صادرات
باشهد. ازجملهه اتفاقهات سیاسهی      منفی یا و مثبت تواندمی
 ت تجهاری، آن مهراودا  تبع بهبر روابط کشورها و  یرگذارتأث

های سیاسهی  های سیاسی و اقتصادی، دگرگونی نظامتحریم
و اقتصادی و نیز یک سهری اتفاقهات، معاههدات و لهوایح     

های یگیرکه خاص تصمیم است درون کشوری شده یبتصو
-هریک از این اتفاقات می .های حاکم بر کشورهاستدولت

خود را به شهکل متفهاوت بهر میهزان صهادرات       تأثیرتواند 
 .(Lamotte, 2012  شورها و درآمد حاصل از آن بگذاردک
 ،یدوقطبههدوران جنههس سههرد بههه دلیههل وجههود نظههام   در

در راستای پیوستن به دو بلوک شرق و غهرب   1ییگرا منطقه
 کهه بهرای  نتیجهه رسهیدند    شکل گرفت و کشورها بهه ایهن  

ای امهری  منطقه های یهمکار یده سازماناجتناب از جنس 
برای همکاری بیشتر و یکپارچگی  منظور  بدینضروریست. 
 ههای  پیمهان در قالهب   یا منطقهه ههای  همکاری، ساختاری
به بعد در اروپا و آمریکا شکل گرفت  1948از سال  نظامی
 Mossalanejad, 2011 Aghajari & Rostamifar, 

ایهن پیمهان    ،پیمان ورشو بود ها یمانپاز این یکی (. ;2013
نهاتو و  نظهامی   ه پیمان سیاسیدر مقابله با  1955در سال 

اتحاد و همیاری اروپهای   باهدفبین کشورهای شرق اروپا 
رسههید بههه امضهها   یتخههت لهسههتان  ورشههو پاشههرقی در 

 Koznetsov, 1982). و تصمیمات منطقهه  ها یهمکار این-

کشورهای منطقه ههم  بر کشورهای عضو بر سایر  های عالو
 .(Tayebi, 2012  بود یرگذارتأث

 چهوب تولیهد   زیهادی  مقادیر جهان سراسر در هاجنگل
 انجهام  جههان  سراسهر  در آن محصوالت تجارت و کنندمی
 در قبهل  از بیشهتر  جنگل شود،می باعث موارد این. شود می

 ههای  دههه  طول در. گیرد قرار  کشورها سیاسی کار دستور
 در عمهدتا   جنگهل  چهوبی  محصوالت تجارت و تولید اخیر
 اسهت  بهوده  شهمالی  آمریکهای  و اروپایی کشورهای دست

                                                 
1- Regionalism    

 FAO, 2013.) روسهیه و   با پیش سال 100 حدود از ایران
 چهوب  ویههه  بهه  چهوب  دربهاره  ییاروپها  کشهورهای سایر 
بها توجهه بهه    است،  داشته تجاری مراوده شمال های جنگل

شمال ایهران و   یها جنگلسیاست کاهش برداشت چوب از 
بهه محصهوالت    روزافهزون کمبود این ماده در کشور و نیاز 

 یهها  وردهافهر چوبی ایران ساالنه مقادیر زیهادی چهوب و   
کند و در طول سه دهه چوبی از کشورهای مختلف وارد می
روسیه، فنالنهد   یکشورهاگذشته بیشترین واردات چوب از 

 & Mohamadi Limaeiاسههت   انجههام شههدهو اتههریش 

Heybatian, 2014)  یهها  مبهل . بیشترین سهم در تجهارت 
جمهاهیر شهوروی   اتحهاد  کشهورهای   ،چوبی خارجی ایران
 و امههارات هسههتند لمههان آ، اوکههراین، سههابق، روسههیه 

 Fatolahzadeh, 2006).  و شهناخت  به بررسیاین مطالعه 
چوب خهام  بر صادرات دوجانبه اثر برخی اتفاقات سیاسی 

اثهر   طهور  همینروسیه و کشور ایران و  و مصنوعات چوبی
تشکیل پیمهان ورشهو و فروپاشهی آن بهر تجهارت چهوب       
 کشورهای عضهو بها ایهران بها اسهتفاده از الگهوی جاذبهه       

 ههای  گهذاری  یاسهت ستوانهد بهه   . این شناخت میپردازد می
درست در زمینهه تجهارت خهارجی توسهط دولهت و نیهز       

ها و کارخانه توسعه و احداث برای خصوصی گذاران یهسرما
 Mohamadiانواع کاالهها کمهک کنهد     تعیین میزان تولید 

Limaei & Heybatian, 2014.) 
 یبرآورد قابلیت تجاری بین دو کشور بهه کمهک الگهو   

 ههای  یهگهی وجاذبه تجاری بها اسهتفاده از عهواملی ماننهد     
 ,Amami & Shabani  دشهو یماقتصادی دو کشور انجام 

موانهع و   تهوان  یمه ، در چارچوب این الگهو  درواقع(. 2009
 در که کیفی یا و کمی متغیر صورتبه را موجود هایتشویق
 و کهرده  مدل وارد اندکمی شده قبول قابل و خاص بازارهای
 Azarbayejaniدوجانبه بررسی نمود   تجارت بر آنرا تأثیر

& Tayebi, 1999.)  در ایههن راسههتاRazini همکههاران و 
 تجهاری  قابلیت بررسی به جاذبه مدل از استفاده با( 2014 
 شهانگهای  همکهاری  سهازمان  عضو کشورهایو  ایران بین

 روش تجهاری،  قابلیت برآورد برای روش بهترین .پرداختند
 جاذبهه  مهدل  بهرآورد  نتایج. گردید معرفی تابلویی هایداده
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 شهرکای  و ایهران  داخلی ناخالص تولید متغیرهای داد نشان
 تجهاری  روابهط  حجهم  بهر  مثبتهی  تهأثیر  موردنظر، تجاری
 یسازمان اثر مثبته  نیا عالوه بهو  دارد کشورهااین  غیرنفتی
 یعضهو در په   یو کشهورها  رانیحجم تجارت ا شیبر افزا
 قابلیهت  بیشهترین  موردبررسهی  ههای سال در ایرانو داشته 
 هنهد  با آن از بعد و روسیه بعد و چین با را غیرنفتی تجاری

 داشته است.
 Heidari واقعی درآمد هایداده از( 2014  همکاران و 
 تخمین برای واقعی ارز نرخ و خارجی واقعی درآمد داخلی،
 ایهن  بهه . کردنهد  اسهتفاده  ایران اقتصاد در تجاری تراز مدل
 1338-1389 سهاالنه  زمهانی  مجموعه اطالعات از منظور
 ،زمهان  پارامتر صورت به مدل تخمین نتایج و گردید استفاده
 از اعهم  تجهاری  تهراز  ضهرایب  کهه  شد بیان گونه این متغیر
 واقعهی  ارز نهرخ  ضهریب  و( درآمدی کشش  درآمد ضریب
نبوده  ثابت موردمطالعه زمانی دوره طول در( قیمتی کشش 

 انقالب، و جنس مانند زا،برون هایتکانه تأثیر تحت و است
 و شهده  اعمهال  اقتصادی هایسیاست نفت، قیمتی های شوک
همچنهین   .انهد  کهرده  تغییهر  اقتصهاد  در سهاختاری  تحوالت
Harati به جاذبه مدل از استفاده نیز با( 2015  همکاران و 
 ایهن  بهه . پرداختنهد  ایهران  صادرات بر مؤثر عوامل بررسی
 و جغرافیهایی  فاصهله  لحاظ از ایران تجاری شرکای منظور
 نتهایج . شهدند  تقسهیم  مختلفهی  ههای گهروه  به توسعه سطح
 عوامهل  از توجهی قابل بخش که دارد آن از حکایت بررسی
 قابهل  جاذبهه  الگهوی  قالهب  در ایران صادرات بر تأثیرگذار
 شهرکای  جغرافیهایی  فاصهله  چه هر همچنین. است توضیح
 الگهو  متغیرههای  داریمعنهی  باشد کمتریکدیگر  از تجاری
 جاذبه الگوی که کندمی بیان مطالعه نتایج دیگر. است بیشتر
 تهر مناسب توسعه درحال کشورهای و ایران روابط بیان برای
 .است

Arnon  عنههوان بهها ایمقالههه در( 1996 و همکههاران 
 با ،«فلسطین و اردن ،اشغالیفلسطین  بین تجاری پتانسیل»

 را کشهورها  ایهن  میان تجاری قابلیت جاذبه مدل از استفاده
 سهال  تجاری هایداده از استفاده با مدل این. کردند برآورد

. اسههت شههده زده تخمههین 1OLS روش اسهها  بههر و 1991
 بها  اول حالهت : است شده برآورد حالت دو در جاذبه رابطه
 حالت و کشور سه میان آزاد تجارت نامهتوافق وجود فرض
 سهه  بهین  آزاد تجارت نامه موافقت وجود عدم فرض با دوم
 آزاد تجهارت  نامهه  موافقهت  که است آن بیانگر نتایج. کشور
 کشهورها  ایهن  بهین  تجهاری  قابلیت افزایش باعث تواند می
مطالعات که از الگوی جاذبه اسهتفاده   بیشتردر  یبا تقر .شود

کردند رابطه صادرات و تراز تجهاری بها عوامهل اقتصهادی     
ای مستقیم بوده داخلی رابطه ناخالص یدتولمانند نرخ ارز و 
تجارت مانند ایجاد بلوک تجاری  محدودکنندهاست. عوامل 

ههای جهانبی   دلیل باال رفتن هزینهه  و مسافت طوالنی که به
رابطه منفی با تهراز   گردد میموجب کاهش تجارت دوجانبه 

 عنهوان  بهه . داده اسهت را نشان  دوجانبهتجاری و صادرات 
 را بنگالدش تجاری جریان (Rayhan   2011 و  Royمثال
 ،GDP همانند هاییداده از استفاده با و جاذبه مدل طریق از
 کهه  کردنهد  تحلیهل  گونهه  یهن ا ارز نهرخ  و اقتصاد بودن باز

 منفی رابطه و اقتصاد اندازه با مثبت رابطه بنگالدش تجارت
با توجه بهه مطالهب عنهوان    . دارد تجاری هایمحدودیت با

 یاسه یس یمانهایاثر پ یبررسهدف از انجام این مطالعه شده 
متقابهل   بر تجهارت چهوب   ای منطقهو  یداخل یدادهایو رو
 گونهه  ینابه فرضیه تحقیق  باشد. همچنینمیو روسیه ایران 

ههای سیاسهی ه اقتصهادی     نگاشته شهده اسهت کهه پیمهان    
 مهؤثر چوب کشورها د بر حجم معامالت نتوانمیی الملل بین
   د.نباش

 
 ها روشمواد و 

نخسهت اثهر برقهراری پیمهان ورشهو و       در این مطالعهه 
لههه بعههد اثههر فروپاشههی آن بههر تجههارت چههوب و در مرح

روسهیه  بر تجارت دوجانبه ایران و مهم سیاسی  های یانجر
کننده چهوب بهه   کشورهای صهادر  ینمهمتریکی از  عنوان به

-جمهع  بهرای  ایران از الگوی جاذبه تجاری استفاده گردید.

جمعیت، درآمهد  مانند  یازموردن آمارهای و اطالعات آوری

                                                 
1- Ordinary least squares 
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 منهابع  از سرانه، تولید ناخالص داخلی و نهرخ ارز کشهورها  
 خواربهار  سهازمان  آمار بخش و انیجه بانک مانند اینترنتی
ی مربوط به تجهارت چهوب و مصهنوعات    ها دادهو  جهانی

اسهتخرا    ملهل،  سازمان کاال تجارت آمار پایگاه چوبی از
 عضهو  کشهور  9 اطالعات جاذبه، مدل تخمین برای. گردید
 در آنهها  تجهاری  شهریک  کشهور  عنهوان  بهه  و ایهران  پیمان
 افههزار نههرم بهها و آوریجمههع 2014-1960 زمههانی دوره

STATA12 قرار گرفت وتحلیل یهتجز مورد. 
بلغارسهتان،   ،یورشو شامل آلبهان  مانیعضو پ هایکشور
(، یآلمهان  آلمهان شهرق    کیدموکرات یجمهور ،یچکسلواک

بودنهد. تهراز    یو اتحاد شهورو  یمجارستان، لهستان، رومان 
 مانیعضو پ هایکشور یمربوط به محصوالت جنگل یتجار

 یآلبهان  یبهرا  بیترت طبق آمار فائو به 2013ورشو در سال 
، آلمهان  947544 ی، چکسلواک71687 غارستان، بل-7962
، لهسهههتان -231060 ، مجارسهههتان1105365 یشهههرق
 6679891 یشورو یو برا1214282 ی، رومان-940569
 بوده است.

تئوری مدل جاذبه برگرفته از قانون جاذبهه نیهوتن اسهت و    
Linnemanو  (Endeicus  1962 و  Tinbergenآن گذارانبنیان

دارد کههه صههادرات . ایههن الگههو بیههان مههیهسههتند( 1966  
بین کشورها با متغیر فاصله رابطهه معکهو  و بها     دوجانبه

انهدازه اقتصهادی    عنهوان  بهه متغیر تولید ناخالص داخلی که 
 دو شهود، رابطهه مسهتقیم دارد و ایهن    کشورها شناخته مهی 

 اثر اینکه ضمن دارند، باالیی تجربی دهندگی توضیح عامل،
کهاهش   زمهان  طهول  در و اسهت  قهوی  جغرافیهایی  فاصله
 و مهرزی  ههم  اثهرات  جاذبهه،  یافته تعمیم الگوهای. یابد نمی

 ههای پیچیهده   هزینهه  برخهی  همچنین و کشورها همسایگی
کنهد   مهی  گیهری  اندازه دوجانبه تجارت روی بر هم را تعامل
 Kimura & Lee, 2004.) تجربهی  ابهزار  جاذبهه  الگوهای 

 بهرای  الملهل  بهین  تجهارت  در گسترده طور به که اند یمناسب

 دوجانبهه،  تجاری قابلیت تعیین تجاری، های یانجرتوضیح 

 کار به غیره و تجارت دوجانبه بر یکپارچگی تأثیرات یبررس

 های یقتشو و موانع توان یم الگو این چارچوب در .روند یم

 بازارهای در که کیفی متغیر یا کمّی متغیر صورت به را موجود

 بهر  را آن تأثیر و وارد الگو ،اند شده کمّی قبول قابل و خاص

 (. Gholami, 2006  کرد بررسی دوجانبه تجارت
ورشو  مانیپ یبرآورد اثر برقرار منظور بهدر این مطالعه 

بر تجارت چوب ایهران و کشهورهای عضهو     آن یو فروپاش
 الگوی جاذبه تجاری زیر استفاده گردید.

 
  𝑊𝐸𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0+𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡+𝛽3𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑗𝑡 + 𝛽5𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽6𝐸𝑋𝑗𝑡 + 𝛽7𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 + 𝛽8𝐿𝐴𝑊+𝛽9𝑈𝑖𝑗 

             1رابطه 

  𝑊𝐸𝑖𝑗𝑡: کشور خام و مصنوعات چوبی صادرات چوب i 
در  i درآمد سرانه کشور: t ،  GDPperitدر زمان  j به کشور
: t ،  EXit در زمان jدرآمد سرانه کشور : t ،  GDPperjtزمان 
، دالر آمریکا برحسب tدر زمان  iارز رسمی کشور  نرخ

  EXjt:  نرخ ارز رسمی کشورj  در زمانt دالر  برحسب
معاهدات  LAW:1  ، فاصله کشورها از هم :DISijt  ، آمریکا
 مدل توضیحی متغیر WEijt ،   و موردمطالعه در دوره شده بسته

                                                 
 یا معاهدهقانون  - 1

 خام و مصنوعات چوبی چوب صادرات حجم کننده یانب که
 در که بوده مترمکعب برحسب میزان این. است j به i کشور
 .گردید مدل وارد مترمکعب هزار ده برحسب نهایی تعدیالت
 واحد دارای یبا تقر متغیرها که بود علت ینا به واحدها در تغییر

 توان حد تا متغیرها به مربوط ضرایب همچنین و باشند یکسانی
متغیرهای  موردنظرهای برای بهبود مدل. گردد تر کوچک

  بررسی به شکل زیر تغییر و تخمین مدل انجام شد.
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  WEijt = C+β1logGDPperitGDPperjt + β5logEXit + β6logEXjt + β7Dij + β8LAW                        2رابطه  

  
WEijt

= C+β1logGDPperitGDPperjt + β5logEXit + β6logEXjt + β7Dij + β8LAW                         3رابطه  
 

                      

 اندازه کننده یانب (GDP  کشورها داخلی ناخالص تولید
 کشور باشد باالتر رقم این هرچه و کشورهاست اقتصاد
 بازارهای در و بود خواهد بهتری اقتصادی وضعیت دارای
 انتظار بنابراین؛ داشت خواهد باالتری نسبی مزیت المللیبین
 رابطه بیانگر خوبیبه تا باشد مثبت متغیر این ضرایب رود می
 یعبارت به. باشد داخلی ناخالص تولید و صادرات حجم
 حجم با متغیر این مستقیم رابطه متغیر این مثبت ضریب
 آمریکا دالر برحسب کمیت این. داردمی بیان را صادرات
 برحسب  یساز متعادل برای مطالعه این در که شود یم بیان
 بین مسافت و جمعیت. گردید فرمول وارد دالر هزار ده

 از داخلی تولیدات پیشرفت و بازار اندازه افزایش با کشورها
 کاهش را المللیبین تجارت انگیزه که هستند عواملی
 و نفر هزار ده ،برحسب ترتیب به نیز متغیر دو این. دهند می
 متغیر(. Harati et al., 2015  گردیدند بیان کیلومتر هزار ده

  وارد شکل این به بود تجاری معاهدات که مدل مجازی
 

 
 برقرار معاهده یا پیمان که ییها سال در که شد افزار نرم
-می تعلق آن به 0 کد آن فروپاشی زمان در و 1 کد بود

  .گرفت
برای بررسی اثر اتفاقات سیاسی بر اقتصاد و یا همان میزان 

بین روسیه و چوب خام و مصنوعات چوبی صادرات دوجانبه 
دو شریک تجاری دیرینه برای چوب و  عنوان بهایران 

از جمعیت،  اند عبارتابتدا متغیرهای اصلی  ،محصوالت چوبی
نرخ ارز، اندازه اقتصادی کشورها و فاصله و متغیر مجازی مدل 

سپس با  .هستند، انتخاب گردید مؤثرکه همان اتفاقات سیاسی 
شده استفاده از مدل جاذبه ابتدا رابطه بین متغیرهای مدل برآورد 

 دوجانبهزی بر صادرات متغیرهای مجا تک تکاثر بعد و 
 گرفتن نظر در با عنایت به مطالب فوق با. سنجیده شد

 تابعی را دوجانبهتجارت  که تجاری جاذبه تئوریک چارچوب

 فاصله و مستقیم صورت به تجاری طرف دو ملی یدرآمدها از

 در 4شماره  یالگو ،داند یم یرمستقیمغ صورت به آنها جغرافیایی
 است. شده ارائه مطالعه این

  :4 رابطه
   𝑊𝐸𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0+𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡+𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡+𝛽3𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡+𝛽4𝑃𝑂𝑃𝑗𝑡 + 𝛽5𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽6𝐸𝑋𝑗𝑡 + 𝛽7𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 + 𝛽8𝐿𝐴𝑊+𝛽9𝑈𝑖𝑗 
 

 𝑊𝐸𝑖𝑗𝑡:   کشورچوب خام و مصنوعات چوبی صادرات 

i  به کشورj  در زمانt ،  GDPit:  تولید ناخالص داخلی
 jتولید ناخالص داخلی کشور  :t ،  GDPjtدر زمان  iکشور 

جمعیت : t ، Pjtدر زمان  iجمعیت کشور  :t ،  Pitدر زمان 
در زمان  iنرخ ارز رسمی کشور  :t ،  EXitدر زمان  jکشور 

t دالر آمریکا برحسب ،  EXjt:  نرخ ارز رسمی کشورj  در
فاصله کشورها از : DISijt  ، دالر آمریکا برحسب tزمان 
 .در دوران مورد مطالعه شده بستهمعاهدات : LAW، هم

به دو صورت  ییتابلو های دادهبرآورد الگو با روش 
دو  نیا نیانتخاب ب منظور بهکه  انجام یاثرات ثابت و تصادف

 Hآزمون  نی. آماره اشود میروش از آزمون هاسمن استفاده 

 یرهای تعداد متغ k یدو با درجه آزاد یخ عیبا توز
 .شده است فیتعر ریصورت ز و به باشد میی( حیتوض
 

)2var                        5رابطه  )H q q q
) )

 
ناهمبسته بودن  هیآزمون فرض قتیآزمون در حق نیا

است که طبق آن  یحیتوض یرهایو متغ یاثرات انفراد
 هیتحت فرض( GLS  افتهی میحداقل مربعات تعم هاینیتخم

اثرات  هاینیتخم گرید سویناسازگار است. از  سازگار و
 توانیم درواقع. باشندیسازگار م هیثابت تحت هر دو فرض

 هیاثرات ثابت تحت هر دو فرض هایزنندهنیگفت تخم
 کهیدر صورت نیبنابرا؛ باشندیکارا م سازگار اما تحت فرض
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به  سبتن یقابل رد کردن نباشد، روش اثرات تصادف هیفرض
 و ترروش مناسب عنوان بهو  شودیداده م حیاثرات ثابت ترج

صورت روش اثرات  نیا ریدر غ ،گردد می انتخاب کاراتر
 (.Gujarati, 2004  ثابت کاراتر است

برای بررسی اثرات هریک از متغیرهای مجازی ههر  
یکی از این متغیرهای مجازی وارد مدل شهده و اثهر    بار

دسته اول متغیرهای مجهازی   .شدآن روی نتایج بررسی 
سیاسهی و اقتصهادی در    یهادی و بنشامل اتفاقات نهادی 

نظام دو کشور مورد مطالعه و دسته دوم شامل قهوانین و  
معاهدات تجاری درون کشوری که بیشترین اثر خهود را  

گهذارد اسهت. بهرای    نیز بر تصمیمات درون کشوری می
متغیر مجازی دسته اول و برای کشور روسیه بررسی شد 
که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل جمههوری  

درال روسیه چه اثری بر میزان صادرات دوجانبه آن با ف
ایران گذاشته است. در حالت بعد متغیر مجازی عبهارت  
است از برقراری انقالب اسالمی ایران کهه بسهیاری نیهز    

دانند. های اقتصادی را همین دوران میسال شروع تحریم
اسهت   1978برای این مورد نیز که سال شروع آن سال 

ر نظام سیاسی و اقتصادی کشور ایران یغیبررسی شد که ت
بر روابط تجاری آن با شریک عمده تجاری  یریتأثچه 

 چوبش یعنی روسیه دارد. در دو حالت بعدی بررسی شد
شده در هریک از کشهورهای ایهن    یبتصوکه یک قانون 

مطالعه توسط دولت حاکم چه میزان و به چه شهکل بهر   
دارد. بهرای ایهن   تجارت دوجانبه ایران و روسیه تهأثیر  

درصهدی واردات چهوب بهرای     25منظور وضع مالیات 
حمایت صنایع داخلی توسط دولهت روسهیه و همچنهین    

منظهور صهیانت از    ی ایران بهه ها جنگلقانون ملی شدن 
 منابع طبیعی کشور توسط دولت وقت ایران مطالعه شد.

 

 نتایج 
اتفاقهات   شهد،  مطهر   قبلهی  یها در بخش که طور همان
  نحهوه  امها  تأثیر دارد؛ کشورها بین تجاری جریان رب سیاسی
 الگوههای  منظهور  بهدین  .دارد بررسهی  بهه  نیاز آن اثرگذاری
 بهر  متغیر مجهازی  تأثیر آن در که قبل بخش در شده تصریح
 از اسهتفاده  بها  اسهت،  بررسهی  دوجانبه چوب قابهل  تجارت
کشورهای عضو پیمان و ایران در دوره زمانی  پانلی یها داده
روش  لیمهر  Fآزمهون   اسهت.  شهده  برآورد 2014تا  1960
 مبهدهها  از عرض بودن یکسان های تلفیقی یا تابلویی کهداده
مبهدهها   از عهرض  ناهمسهانی  در مقابل را( تلفیقی های داده 
 توان می  .دهد می قرار بررسی مورد( تابلویی های داده روش 

 :نوشت زیر صورت به را آزمون این های فرضیه
α1=α2=…=αn  = 𝐻0 مبدهها از عرض از یکی حداقل و 

 آماره به مربوط شده محاسبه F اگر ؛𝐻1= است متفاوت بقیه با
 N-1, NT-K)1  آزادی درجه به جدول F از تر بزرگ لیمر
 تابلویی های داده روش از استفاده و شود می رد فرضیه باشد،
 استفاده تلفیقی هایداده روش از صورت این غیر در. است بهتر
 1در جدول  F نتایج آزمون (.Gujarati, 2004  شود می

 و ثابت اثرات بین انتخاب برای همچنین .گردد میمالحظه 
نتایج  (.2شد  جدول  گرفته کار به هاسمن آزمون ،تصادفی

واریانس در جدول زیر آمده  ناهمسانی حاصل از انجام آزمون
تر از صفر  آزمون بزرگاست. برای معادالتی که مقدار آماره 

است فرضیه صفر رد شده و  05/0شده و احتمال آن کمتر از 
که احتمال  2مدل دارای ناهمسانی واریانس است. برای رابطه 

شود و مدل است فرضیه صفر پذیرفته می 05/0آن کمتر از 
که مدل  2بنابراین برای رابطه ؛ دارای همسانی واریانس است
ست، از روش اثرات تصادفی و برای دارای همسانی واریانس ا

که مدل دارای ناهمسانی واریانس است، از روش  3رابطه 
 استفاده شد. 2GLS حداقل مربعات تعمیم یافته

 
                                                 

1 - K است مشاهدات تعداد .NT و زمانی های دوره تعداد T، واحدهای تعداد 
 توضیحی متغیرهای تعداد ،N انفرادی

 

2 -Generalized least squares 
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 ليمر برای تجارت چوب كشورهای عضو پيمان ورشو و ايران Fنتايج آزمون  ـ1 جدول

 درصد احتمال احتمالسطح  Fآماره  های بررسيحالت

 000/0 %95 45/5 2رابطه 
 000/0 %95 18/4 3 رابطه

 های پهوهشمنبع: یافته

 دوجانبهنتايج آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت يا اثرات تصادفي در الگوهای تجارت چوب  ـ2جدول 
 آماره هاسمن آماره خي دو درجه آزادی احتمال رابطه

 تصادفیاثرات  91/1 5 86/0 2

 اثرات تصادفی 16/3 5 67/0 3

 های پهوهشمنبع: یافته

دهد وجود پیمان اثر منفی و نشان می 2تخمین رابطه شماره 
دار بر روابط ایران و کشورهای عضو پیمان ورشو داشته معنی

اشاره شد ایجاد بلوک تجاری  قبال که  طور هماناست و علت 
طرف مانند ایران  یبشرق و محدودیت روابط حتی با کشورهای 

را به شکل منفی و  اثر خوداست. متغیر فاصله جغرافیایی 
 ازای هر واحد افزایش  دهد. به این مفهوم که بهدار نشان میمعنی

درصد کاهش در حجم تجارت  2/0 اندازه بهدر بعد مسافت 
که افزایش فاصله جغرافیایی بین  طوری چوب وجود دارد، به

کاهش صرفه  ونقل حملینه هزکشورها به علت افزایش 
اقتصادی را درپی دارد. به همین دلیل کشورها تمایل به 

با شرکای تجاری دارند که فاصله کمتری داشته باشد.  دادوستد

دار به میزان  یمعنه چوب نیز اثر مثبت و نرخ ارز کشور واردکنند
داری درصد و در مقابل نرخ ارز کشور صادرکننده اثر معنی 70

. دلیل این امر این است که نداشته استبر حجم تجارت چوب 
چوب  واردکنندهایران برای کشورهای شرق اروپا یک کشور 

شود، بنابراین هرچه نرخ ارز کشور واردکننده محسوب می
رود. متغیر  چوب هم باال می واردکردنرود تمایل به  باالتر

دار بر صادرات اندازه اقتصادی کشورها نیز اثر مثبت و غیرمعنی
دارد، علت این است که چوب خام و مصنوعات چوبی دوجانبه 

تجارت شاید معطوف به  جز بهدر کشورها  درآمد سرانه
(.4ولهای دیگر مانند حمایت از صنایع داخلی باشد  جد بخش

 های تخمین زده شده مدل ه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس در3جدول 

 رابطه
 LRآزمون 

 احتمال مقدار

2 40/26 065/0 
3 87/87 000/0 

 های پهوهشمنبع: یافته 

 ـ بررسي ارتباط ايران با كشورهای عضو پيمان ورشو قبل از فروپاشي پيمان4جدول 
 آماره احتمال ضريب متغير

logEXi 1330/0 476/0 71/0 
logEXj 7349/0 001/0 47/3 

logGDPperiGDPperj 2398/0 113/0 58/1 
logDij 0027/0- 017/0 39/2- 

WARSAW 1332/0- 046/0 99/1- 
c 68/2- 137/0 49/1- 

 پهوهش هاییافتهمنبع: 
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دههد کهه   نشهان مهی   3رابطهه  نتایج حاصل از تخمین 
درصدی تجهارت چهوب    4فروپاشی پیمان باعث افزایش 
ایههن عههدم  ،دار نبههوده اسههتشهده کههه ایههن میههزان معنهی  

داری به دلیل اثر کم ایجاد بلوک تجهاری بهر کشهور     معنی
طهرف  ایران که در تقابل پیمان با پیمان ناتو کشهوری بهی  

باشههد. همچنههین تغییههرات نههرخ ارز کشههور  اسههت، مههی
 دار بر حجم تجارت نداشهته اسهت.  عنیم تأثیر صادرکننده

در مقابل ضرایب مربوط به متغیرهای فاصله، درآمد سرانه 
درصهد   95و نرخ ارز کشور واردکننده در سطح احتمهال  

و  انهد  داشهته المللی چوب بر تجارت بین یدارمعنی تأثیر
عالمت ضرایب نیز مطابق با تئوری بیان شده است. یهک  

 19شهور وارد کننهده چهوب    درصد افزایش در نرخ ارز ک
درصد تجارت دوجانبهه چهوب را درپهی دارد. همچنهین     

 11افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی کشهورها  
را چوب خام و مصنوعات چوبی درصد صادرات دوجانبه 

گونه اسهت  آورد. اثر متغیر فاصله جغرافیایی اینفراهم می
درصهد کهاهش    6که یک درصد افهزایش فاصهله باعهث    

. هرچه درآمد سرانه کشور ایران گردد میت دوجانبه تجار
وارد کننده چوب از کشورهای شرق اروپا است  عمدتا که 

شود باال رود میزان بیشتری از آن صرف واردات چوب می
هرچه نهرخ  سویی یابد. از و تجارت دو جانبه افزایش می

ارز کشور واردکننده به نهرخ ارز شهاخص نزدیهک شهود     
وارد کننده باال رفته و قدرت خرید ههم  ارزش پول کشور 

همه این دالیل سبب افزایش حجم مبهادالت   .رود میباال 
 (.5جدول   گردد می

 
 بررسي روابط ايران و كشورهای عضو پيمان ورشو پس از فروپاشي پيمان ـ 5 جدول

 آماره احتمال ضريب متغير

logEXi 0426/0 425/0 8/0 

logEXj 1981/0 004/0 86/2 

logGDPperiGDPperj 1121/0 004/0 84/2 

logDij 0671/0- 041/0 74/1- 

WARSALAWa 0488/0 232/0 19/1 

c 98/8- 632/0 48/0- 
 های پهوهشمنبع: یافته

 

 برای بررسی اثر اتفاقات سیاسی بر صادرات دوجانبه
 عنوان بهبین روسیه و ایران  مصنوعات چوبیچوب خام و 

 ،دو شریک تجاری دیرینه برای چوب و محصوالت چوبی
نرخ ارز، از جمعیت،  اند عبارتابتدا متغیرهای اصلی که 
فاصله و متغیر مجازی مدل که  اندازه اقتصادی کشورها،
سپس  .هستند، انتخاب گردید مؤثرهمان اتفاقات سیاسی 

با استفاده از مدل جاذبه رابطه بین متغیرهای مدل برآورد 
متغیرهای مجازی بر صادرات  تک تکاثر بعد و شده 
پس از تخمین مدل جاذبه با توجه  جانبه سنجیده شد.دو

به اینکه مطالعه بر روی دو کشور ایران و روسیه انجام 

به گردید و در کل دو مقطع مورد بررسی قرار گرفت، 
و  حذف شد متغیر فاصله این متغیر نبودن دار معنیدلیل 

هر بار در نظر گرفتن یک اتفاق سیاسی مدل برآورد 
های داده نوع تشخیص برای لیمر F آزمون ازگردید. 
 در ،ازآن پس. کرد استفاده (تابلویی و لفیقی ت ترکیبی

 برای هاسمن از آزمون تابلویی روش انتخاب صورت

 دولج .شود می استفاده تصادفی آثار یا ثابت آثار انتخاب
 مورد هایحالت یهکل برای مذکور های آزموننتایج   6

 .دهد می نشان را بررسی
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 با استفاده از الگوی جاذبه  Hausman Testو  Fleamerنتايج انجام آزمون ـ 6 جدول

 p-value آزمونآماره  های انجام شدهآزمون وقايع مورد بررسي

 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
FLeamer 89/20 000/0 

Hausman Test 27/2 93/0 

 انقالب اسالمی ایران
FLeamer 83/20 000/0 

Hausman Test 22/2 94/0 
درصدی مالیات  25وضع قانونی 

 چوب روسیه
FLeamer 24/21 000/0 

Hausman Test 75/1 97/0 

 ایرانهای ملی شدن جنگل
FLeamer 84/20 000/0 

Hausman Test 22/2 94/0 
 های پهوهشمنبع: یافته

 

چهار  برای ،شود می مشاهده 6 جدول در که طور همان
 مبنی صفر یهفرض بررسی قرار گرفت، مورد حالت مختلف که

درصد  99عدم وجود اثرات ثابت و یا تصادفی در سطح  بر
بنابراین بعد از انتخاب الگوی پانل باید بررسی ؛ شودرد می

اثرات ثابت و تصادفی  های روشیک از  شود که کدام
است. برای بررسی این موضوع از آزمون هاسمن  تر مناسب

عدم وجود آثار ثابت و فرض  که فرض صفر آن مبنی بر
. گردد میمقابل آن وجود اثرات ثابت است استفاده 

شود برای الگوهای تخمین زده شده که مالحظه می طور همان
شود و روش اثرات تصادفی نسبت به فرض صفر پذیرفته می

-می ایجاد ترکیبی های داده اثرات ثابت کاراتر است. ماهیت

 مشکل ها دادهاین  بر مبتنی مطالعات از بسیاری در که کند
 اثر مهم به توجه با. مطر  شود واریانس ناهمسانی
 و ضرایب معیار انحراف در برآورد واریانس یناهمسان
 گونه از هر پیش است الزم آماری، استنباط مسئله همچنین
 تحقیق ناهمسانی واریانس فقدان یا وجود الگو، در تخمین

( LR  نمایی درست نسبت آزمون از منظور، شود؛ بدین
 این یریکارگ به حاصل از نتایج 7 جدول. شودمی استفاده
  .دهدمی نشان را مذکور یدهپد بررسی برای آزمون

 
 نتايج آزمون ناهمساني واريانس با توجه به الگوی جاذبه ـ7 جدول

 pvalue آماره آزمون آزمون انجام شده بررسي مورد وقايع

 45/0 57/0 ناهمسانی واریانس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

 46/0 54/0 واریانس ناهمسانی انقالب اسالمی ایران

 49/0 46/0 واریانس ناهمسانی درصدی مالیات چوب روسیه 25وضع قانونی 

 46/0 53/0 واریانس ناهمسانی های ایرانملی شدن جنگل
 های پهوهشمنبع: یافته

 که فرض دهد می نشان 𝜒2 آزمون آمار مقادیر بررسی
نابراین ب؛ شود.ها پذیرفته میبرابری واریانسصفر مبنی بر 

های تخمینی وجود ندارد مشکل ناهمسانی واریانس در مدل
های اثرات ثابت و یا تصادفی ها از روشو برای تخمین مدل

 یطورکل بهبرای بررسی اثر وقایع سیاسی بر صادرات و 
 بینچوب خام و مصنوعات چوبی جانبه تجارت دو 

شود. با توجه به نتایج روسیه استفاده میکشورهای ایران و 
 گردد می( مشاهده 6انجام آزمون هاسمن در جدول شماره  
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روش اثرات تصادفی نسبت به روش  ها حالتکه در تمام 
اثرات ثابت کارایی بیشتری نشان داده است. جدول شماره 

بیانگر ضرایب تخمین زده شده مدل برای هریک از  (8 
 های تخمین است.حالت

 

 نتايج برآورد الگوی جاذبه به روش تخمين اثرات تصادفي ـ8 جدول
 وقايع سياسي

 انقالب اسالمي ايران شوروی ريجماه يفروپاش
 25وضع ماليات 

 درصدی چوب روسيه
 های ايرانملي شدن جنگل

 متغيرهای توضيحي

Pi 2692/0  000/0) 2690/0  000/0) 2561/0  000/0) 2708/0  000/0) 

Pj 1590/0-  003/0) 1634/0-  002/0) 1636/0-  002/0) 1611/0-  003/0) 

EXi 1638/0-  000/0) 1632/0-  000/0) 1302/0-  002/0) 1631/0-  000/0) 

EXj 1065/0  018/0) 1097/0  014/0) 1372/0  002/0) 1096/0  014/0) 

GDPi 30/1  000/0) 3238/1  000/0) 38/1  000/0) 3224/1  000/0) 

GDPj 2632/0  042/0) 2587/0  045/0) 2376/0  061/0) 2585/0  045/0) 

LAW 3/2-  019/0) 6497/0-  008/0) 69/4-  015/0) 1542/1-  778/0) 

 دهند.داری ضرایب را نشان میاعداد داخل پرانتز معنی               های پهوهشیافته :منبع

 
تواند اثر ( میp  دهد که جمعیتنتایج مطالعه نشان می 

مثبت یا منفی بر تجارت چوب کشورها داشته باشد و اثر آن 
بنابراین جمعیت یکی از ؛ است دار معنیها در تمام حالت
بر میزان تجارت چوب دو کشور است.  یرگذارتأثمتغیرهای 
داری بر تجارت ها اثر معنیز در تمام حالت( نیEX  نرخ ارز

تواند مثبت و یا منفی چوب دارد و اثر آن همانند جمعیت می
( در تمام GDP  باشد. اثر متغیر تولید ناخالص داخلی

این مورد یکی از اصول  ؛ کهدار استحاالت مثبت و معنی
نیز اثر  lawمدل جاذبه است. متغیر مجازی مدل یا همان 

دهد یزان تجارت چوب دو کشور دارد که نشان میمنفی بر م
وقایع سیاسی اثر منفی بر میزان تجارت دارند که این اثر در 

  دار هم باشد.تواند معنیبرخی شرایط می
 بحث 

 کیه  عنوان بهورشو  مانیکه پ دهدینشان منتایج تحقیق 
را  رانیعضوش با ا یکشورها یالمللنیروابط ب یاسیس مانیپ

در رابطه با چهوب و   ویهه به یتجار کیشر کی ربازیکه از د
تحهت   شهد یبلوک شرق محسوب مه  یبرا یمحصوالت چوب

دو شهریک تجهاری،     سهرانه درآمهد  ه اسهت و  قرار داد تأثیر
 چوب تجارت حجم بر جغرافیایی تغییرات نرخ ارز و فاصله

 یاز کشهورها  بسهیاری است.  بوده مؤثر چوبی محصوالت و
 یروابط خهود بها شهرکا    مان،یپ یبرقرارپس از  شرق اروپا

 رنهس کم ایه قطع و  یتیو امن یاسیس لیرا به دال شان یتجار
شده از  لیتشک یبلوک تجار مانیپ فروپاشی از پس و کردند
حجهم   جهه یدر نت ،شکل گرفت یتجار یرفته و آزادساز نیب

 .افهت ی شیافهزا  بلوک شرق یو کشورها رانیا نیمبادالت ب
تهوان بهالقوه   منجهر بهه بهاال رفهتن      سهرانه باال رفتن درآمد 

برای انواع  تقاضا طورکلی بهچون  شود، میی کشورها اقتصاد
 یاسه یس ماتیمبا اخذ تص کشورهاو  رود میمحصوالت باال 

صهادرات و   اقتصادی اقدام بهه افهزایش میهزان    های برنامهو 
واردات چهوب و  کننهد،  تقاضها مهی   تأمیندر جهت  تواردا

 سهویی . از کنهد  یمه پیهروی   قاعدهکاالهای چوبی هم از این 
کشهورها را   گاهیآن جا افزایش و کاهشارز و نرخ  راتییتغ
کهه   طهوری  بهه ، سهازد یم نیصادرات و واردات کاال مع یبرا

گهردد   کیکشور به نرخ ارز شاخص نزد کیهرچه نرخ ارز 
 لیرفته و تماباالتر  اشیتجار یآن کشور نزد شرکا گاهیاج
صهادر   یکشهورها  کهه  ییازآنجا. ابدییم شیافزا دادوستدبه 

نهرخ ارز   و هسهتند تهر  قهوی  یاز نظر اقتصهاد  معموال کننده 
نهرخ ارز کشهور    نیبنابرا ،دارند مبدهنرخ ارز به  تری یکنزد

اسهت.   تجهاری  ا قطع روابهط یادامه و  کننده یینتعوارد کننده 
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 کننهده  یهین تع عامهل  عنهوان  به زیکشورها ن ییایفاصله جغراف
 جینتها  دارد. تجهاری  هایجریانبر  یادیز تأثیر نهیهز زانیم

 یتجار انیجردر بررسی  (2007 و همکاران  Raultمطالعه 
ز مطالعه و نی OECD یشرق اروپا و کشورها یکشورها نیب

Razini  تجاری میان ایهران و   قابلیتکه  (2014همکاران  و
 با استفاده مدل جاذبهه  شانگهای راکشورهای عضو همکاری 

   مطالعه است. نیا جیهمسو با نتا ،بررسی کردند
بهر   یاسه یس یدادهایه اثهر رو  یبررس حاصل از جینتا

و  رانیه اچوب خام و مصنوعات چوبی صادرات دوجانبه 
که انهدازه   دهدینشان مجاذبه  یبا استفاده از الگو هیروس
بها  است  یناخالص داخل دیکشورها که همان تول یاقتصاد

 نیه به ا ،دارد دارییصادرات دو جانبه رابطه مثبت و معن
 ابدی شیافزا یناخالص داخل دیتول زانیمفهوم که هر چه م

 زیه ن یچهوب  یو کاالهها  بدو جانبه چو یتجار اناتیجر
ناخهالص   دیه تول ریمربوط به متغ بیضرا .ابدییم شیافزا
 ،استبرابر  یبا تقر یمورد بررس هایدر تمام حالت یداخل
 تهأثیر  زانیه م یاسه یمختلهف س  طیکه در شرا یمعن نیبه ا
 کیبر صادرات دو جانبه همواره به  یناخالص داخل دیتول
 تیه جمع ریه متغ و نیز بوده است دار معنیو مثبت و  زانیم
بر صادرات دوجانبه  یهم اثر مثبت و هم اثر منف تواندیم

مختلهف متفهاوت    طیشهرا در موضوع  نیداشته باشد که ا
در صورت اختالف فهاحش نهرخ   نرخ ارز  راتییاست. تغ
نهرخ ارز کشهور    معموال با نرخ ارز هدف که  رهاارز کشو
و  داشته استبر صادرات دو جانبه  یاست، اثر منف کایآمر
به حالهت   کینزد ایو  یستن ادیز راتییتغ نیا که یهنگام
بهر   یاثهر مثبته   اسهت نرخ ارز با نهرخ ارز ههدف    یبرابر

. از داردچوب خام و مصنوعات چوبی صادرات دوجانبه 
 اند قرارگرفته یمورد بررس هک یاسیتمام اتفاقات س سویی
. اند داشته هیو روس رانیا نیب یتجار انیبر جر یمنف تأثیر
در سهال   یشهورو  ریاتحهاد جمهاه   یفروپاشه  یطورکل به

بر صهادرات   یدار معنیو  ادیز اریبس یکاهش تأثیر 1990
 هیو روسه  رانیه اچوب خام و مصنوعات چهوبی  دوجانبه 

 یبا شروع انقهالب اسهالم   زمان هم  نیداشته است. همچن
 یاقتصهاد  ههای میبا سال شروع تحر برابر یبا تقرکه  رانیا
چهوب خهام و   صادرات دو جانبه  زانیاست م رانیا یبرا

 یداریمعنهه طههور بههه هیو روسهه رانیههامصههنوعات چههوبی 
و  Azarbayejaniراسههتا  نیههاسههت. در ا یافتههه کههاهش
بهر جریهان    هها  یمتحهر در بررسی اثهر   (2015  همکاران

 نیه ا هبتجاری کاالها و خدمات با استفاده از مدل جاذبه 
بها   زمهان  ههم کهه   یاقتصهاد  هایمیکه تحر دندیرس جهینت
شد موجهب  تصویب  رانیاعلیه بر  یانقالب اسالم یروزیپ

 نیکاالها و خهدمات به   نیتمام اکاهش صادرات دوجانبه 
 گرید سوی از. شده است اشعمده یتجار یو شرکا رانیا

 یدر هر دو کشور اثر منفه  شده یبتصو نیمعاهدات و قوان
 قهانون  یگرچه اثر منف ،داشته است نهابر تجارت چوب آ

نبهوده اسهت امها     دار معنهی  رانیه ا یهها  جنگلشدن  یمل
چوب خهام و  موجب کاهش صادرات  قانون ناب هرحال به

 25 اتی. وضع قانون مالدیگرد هیبه روسمصنوعات چوبی 
 عیصهنا از  تیحما یبرا هیچوب گرد که در روس یدرصد
بهر   دارییو معنه  یاثهر منفه   زیه ن شدکشور انجام  یداخل

 یرهها یمتغ یطهورکل  بهه  تجارت چوب دو کشور گذاشت.
 جهاد یبهه علهت ا   یبررسه  نیه اسهتفاده شهده در ا   یمجاز
 رها ووکشهه یو اجتمههاع یاقتصههاد طیدر شههرا راتییههتغ
 زانیه بهر م  یمنفه  تهأثیرات  هها مختلف دولت هایاستیس

 هها نآچوب خام و مصهنوعات چهوبی   صادرات و واردات 
حجم مبادالت  یرپذیریتأث انگریموضوع ب نای ،اندگذاشته
تعهامالت   نیو همچن یداخل طیکشورها از شرا نیچوب ب

 Lamotte قاتیبا تحق جینتا نیا است. گریکشورها با همد
 دارد. یهمخوان (2012 
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Abstract 
International trade has a significant share of the global economy andthe issue of regulating 

foreign economic relations is a major contributor to political talks in the countries. Social, 

political and cultural events, including political and economic agreements, imparts a tremendous 

impact on the trade of countries. Forests around the world produce large quantites of wood and 

trade in products throughout the world. Since Iran has been trading in wood with Russia and 

other European countries since about 100 years ago, this study was aimed at investigating the 

effects of political events on the bilateral exports of timber in Iran and Russia, as well as the 

effect of the Warsaw Treaty and its collapse on the wood trade of member countries with Iran 

was done using the gravity pattern. The results of the study showed that the Warsaw Pact as a 

political treaty affects the trade relations of the countries of the covenant with Iran, and the per 

capita income of two trade partners, exchange rate changes and geographical distances on the 

volume of wood trade and wood products have been effective. Results for both Iran and Russia 

showed the impact of wood trade on political events as well as domestic laws and bills approved 

by the two countries. 
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