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 ((13711371--13951395  یی)بازه زمان)بازه زمان  رانرانییاا  ییچوبچوب  هایهایتجارت درون صنعت چوب و فرآوردهتجارت درون صنعت چوب و فرآورده  تتییوضعوضع  ییبررسبررس

 

  

 چکیده

یل دلهببا اذعان به اهمیت بحث تجارت درون صنعت برای هر کشور و همچنین 
ت حصوالمعدم وجود اطالعات جامع و یکپارچه در رابطه با بحث صنایع چوب و 

و بخش مل ددوین گردیده است. این مقاله شامقاله حاضر در این رابطه ت ،چوبی
-آوردهصورت ساالنه برای مجموع صنعت چوب و فراست. بخش اول محاسبات به

 1395وم محاسبات مربوط به سال و بخش د 1371-1395های چوبی در بازه زمانی 
جارت تای چوب و محصوالت چوبی است. برای برآورد به تفکیک کدهای تعرفه

 ستفادهااال ن نوع آن از شاخص گروبل و لوید و شاخص کیفیت کدرون صنعت و تعیی
ان، رجستگشده است. نتایج نشان داد کشور ایران با کشورهایی کویت، لبنان، 

ر ا مقدایب بترتجمهوری سوریه، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان و پاکستان )به
( 25/0و  27/0، 28/0، 35/0، 39/0 41/0، 44/0، 44/0تجارت درون صنعت 

درون  جارتتبیشترین  مقدار میانگین ساالنه تجارت درون صنعت را داشته است. 
ت. اسودهباال بصنعت با کشورهای پاکستان و لبنان بیشتر از نوع عمودی با کیفیت 

ل ر ساای دهمچنین نتایج تجارت درون صنعت براساس هر یک از کدهای تعرفه
رات متحده جز اما)به 46، 45کدهای  نشان داد که تجارت درون صنعت برای 1395

 رای کدهایبکه سمت صفر میل نموده در حالیعمالً صفر بوده یا به 47عربی( و 
رون . تجارت ددر برخی موارد مقدار آن بیشتر از صفر بوده است 94و  49، 48، 44

 تان )درقزاقس کا وصنعت برای کشورهای هلند، ایتالیا، انگلستان، ایاالت متحده آمری
ربی، عمان و (، کشورهای امارات متحده ع46(، کشور امارات متحده )در کد 44کد 

و کشورهای  (49(، کشورهای ایتالیا و فدراسیون روسیه)در کد 48مالزی )در کد 
 است. ه( بیشتر از نوع عمودی بود94هلند، لهستان، عمان و سوئیس )در کد 

 یرون صنعت، تجارت افق د یتجارت درون صنعت، تجارت عمود: يکلید واژگان

 .یدرون صنعت، چوب، محصوالت چوب

 1ملهیر يآزاد اکرم

 *2یکامران عادل

 3یراسخ دیسع

ع و مناب یدانشکده کشاورز ،یجنگلدار یدکتر یدانشجو 1
 رانیدانشگاه لرستان، ا ،یعیطب

دانشکده  ،یاقتصاد جنگل، گروه جنگلدار اریاستاد 2
 رانیستان، ادانشگاه لر ،یعیو منابع طب یکشاورز

گاه الملل، دانشکده اقتصاد، دانش نیستاد اقتصاد با 3
 رانیمازندران، ا

 مسئول مکاتبات:

adeli.k@lu.ac.ir 

 19/04/1397تاریخ دریافت: 
 27/09/1397تاریخ پذیرش: 

 

 

 مقدمه
 2/1محصوالت بخش جنگل به طوور ماوایگاح وو ود 

درصوو  از تجووارت  3ز تولاوو  یالووالا جهووای  و درصوو  ا

دهنو   تجوارت در صون   بازرگای  جهای  را تشویال مو 

سرع  در وال افزايش اس  و از یظر وجمو  چوب گرد به

باش   ايح رویو  افزايشو  سال قبل م  40برابر باشتر از  2

گوردد  در تجارت محصوالت فرآوری ش ه یاز مشاه ه مو 

دسته از  4االیه اياالت متح ه در چنایچه وجم م امالت س

محصوالت )چووب لوا، ،چووب اره، لایول، لماور كاغوذ و 

در واقوع  [ 1]بالاون دالر افزايش يافتوه اسو  200كاغذ( 

mailto:adeli.k@lu.ac.ir


 (1371-1395  )بازه زمای رانيا  چوب هایتجارت درون صن   چوب و فرآورده  اوض   بررس 

 
126 

باش ، كوه از ديربواز در زیو گ  چوب محصول  طبا   م 

بشر یقش داشته و به مرور زمان دارای اهما  زيادی ش ه 

هوای تمو ن تیوويحیظور از قو م  چووب در  اس   صرف

و تجوارت اهماو  فراوایو   مختلف، در وال واضر صن  

اس  مرد، كشورهای لاشرفته در ارتبوا   برای چوب قائل

داریو   مبلموان،  با صنايع متحول چوب ، مفاهام متفواوت 

 تر كاغذ، ایتظاریصن ت  و از همه مهم تزئانات، محصوالت

ب در ذهح دارد  چو اس  كه بشر از دایش لاشرفته صنايع

كشورهای صن ت  از هر ذره چوب با استم اد از تینولوژی، 

كاالهووای لرمصوورف  ماینوو  یوولووان و فابوور و لاركوو  و 

كننو   ها تولا  مو ای از آنمحصوالت چوب  فرآوری ش ه

یاز به يموح وجوود موواد سوولت   در مناطق شهری ايران

كنن ه أماحت و الیتريساته، چوب به عنوان يک ماده فسال 

عنووان مواده اولاوه در صون   ایرژی مطرح یبوده، بلیه بوه

بر اساس گوزار  مركوز [  4و  3، 2]چوب، مورد یظر اس 

آموار ايووران بوورای صونايع تولا كننوو ه محصوووالت متنووو  

مبلمان چوب  ايران كه از ق م  و گستردگ  بساار زيادی 

ن واو  تولا  صن ت  مبلموا 226باش  و ود برلوردار م 

هووزار یفوور در كشووور وجووود دارد   10بووا اشووتحال ووو ود 

هوای اتحاديوه درودگوران ت و اد همچناح براساس گزار 

واووو  رسووم  در زمانووه صوونايع چوووب مشووحول  46700

باشن   توان باالی ايح ت و اد واوو  تولاو ی در ف الا  م 

جذب یاروی كار، افزايش تولا  و در یهاي  توس ه صادرات 

ساار لوب  برای صنايع وابسته و مورتب  توای  محرك بم 

-بری، تولا  تختوه لورده چووب، چسو با آن یظار چوب

سازی، تولا  تخته فابر، روكش و تختوه اليوه، يوراال آالت 

تر توس ه تولا  و عبارت ساده  به[6و  5]سازی و غاره باش 

توایو  بوه عنووان صادرات مبلمان و مصونوعات چووب  مو 

از صنايع كشور عمل یماي   بوا  موتور توس ه بخش عظام 

كه بخش مصنوعات چوب  آلريح مرولوه كوار توجه به ايح

-در صنايع چوب اس  و لس از ايح مروله محصووالت بوه

رس  به همواح لواطر دارای دس  مصرف كنن ه یهاي  م 

افووزوده بوواالي  بوووده و اهماوو  زيووادی را در بخووش ارز 

ل وات و مقواالت توای  داشته باش   براساس مطاصادرات م 

المللو  جنگول و صون  ، ارائه ش ه در دوماح اجالس باح

بورآورد شو ه اسو  و  30٪ارز  افزوده مصنوعات چووب  

بخش صنايع مبلمان یاز بوه آن اضوافه شوود  40٪چنایچه 

لواهو   70٪ارز  افزوده ايح مجموعه تولا ات به وو ود 

ن اگر روی  صادرات آو  باش رسا  كه رقم قابل توجه  م 

بهبود ياب  تأثار بسزائ  در افزايش تولاو  یالوالا داللو  

یقش واات  چووب [  7]كشور و درآم  ارزی لواه  داش 

و محصوالت چوب  در زی گ  مرد،، ايجواد ارز  افوزوده و 

ای در اقتصواد كشوور دارد سوب  اشتحال كوه توأثار عمو ه

گردي ه اس  كه در ساستم م يري  كل كشور مورد توجه 

دلال چرايو    مباوث مطرح ش ه در باال به[9،8]دقرار گار

های چوب  بوده و در ادامه به ایتخاب ووزه چوب و فرآورده

اهما  موضو  مورد مطال ه )تجارت درون صن  ( در ايح 

شود  با استناد به قایون واردات در مقابل ووزه لردالته م 

صووووادرات، مجوووووز ورود تصوووووي  شوووو ه در توووواري  

متمم قایون ایحصار تجوارت  10و  3، 2مواد 20/12/1309

لارج ، وارد كردن هر یوو  محصوول مشورو  بوه شور  

وتم  صادر كردن محصوالت طبا   يا صن ت  در وو ود 

كه واردكنن ه شخصوا  كواال قام  صادرات اس   اعم از ايح

را صادر كرده باش  يا توس  ديگری صوادر شو ه باشو   در 

صوو يق صوو وری بووه یامووه يووا تمقابوول صوو ور كوواال گووواه 

شود كه ايح تص يق در ظرف سوه مواه صادركنن ه داده م 

وق تحصال جواز ورود م ادل مبلو  صوادرات را بوه ارائوه 

توان به قوایان  یظر قایون ده   در ايح زمانه م دهن ه م 

و تصوي   24/04/1363صادرات و واردات مصوب در تاري  

قابل صوادرات یامه در لصوص واگذاری امتااز واردات در م

 30/01/1388در هوور لروایووه صووادرات  مصوووب در توواري  

اشاره كرد  مراد از برقراری میایاسوم ذكور شو ه ضورورت 

ايجاد ت ادل باح واردات و صادرات و جلوگاری از افوزايش 

ی آن توایاي  وضوور در عرصوه واردات بوده اس  كه الزمه

رشو  و  [ 11و  10]باشو بازار جهای  و توایاي  رقابو  مو 

توس ه اقتصادی از جمله اه اف  اسو  كوه هور اقتصوادی 

دلاول آن، وجوود منوافع و مزايوای فراوایو  . كن دیبال م 

[  با توجه به 13و  12ياب ]اس  كه در روی  رش  تحقق م 

یقووش واووات  و فزاينوو ه ل يوو ه تجووارت درون صوون   در 

تجارت لارج ، توجه ج ی به ايح ل ي ه در الگوی تجارت 

[  در اصول 15و  14] باشو   كشور وائز اهما  م لارج

زموان ( به واردات و صادرات هوم1IITتجارت درون صن   )

شود محصوالت همگح متمايز يک صن   لاص اطالال م 

                                                           
1Intra-Industry Trade (IIT) 
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-كه بوه مبادلوه در دالول صونايع و یوه بواح صونايع مو 

یااز به وماي  را كاهش داده اس ، زيرا شامل   IITایجام  

ي نو  واردات و صوادرات اسو    دو طرف تجارت لوارج 

-هزينه IITعالوه بر ايح، در مقايسه با تجارت باح صن  ، 

سازی تجارت به ارمحوان های تنظام كمتری را لس از آزاد

تجووارت درون صوون   بووه دو بخووش  [ 17و  16]آوردموو 

شوود كوه تجارت درون صن   افق  و عمودی تفیاوک م 

  مشوابه و ترتا  با تجارت محصووالت در يوک كافاو¬به

از   ]18[شووی هوای متفواوت ت ريوف مو ديگری با كافا 

كه با بررس  تجوارت درون صون   يوک كشوور در آیجاي 

واقووع، سووالتار صوون ت  اقتصوواد آن كشووور مووورد توجووه و 

  ه ف از ايح تحقاق ارائه اطالعات [8]گاردبررس  قرار م 

های چووب  جام   از تجارت درون صن   چوب و فرآورده

ورت محاسبات ساالیه بورای مجموو  صون   چووب و صبه

، محاسبات 1371-1395های چوب  در بازه زمای  فرآورده

ای چووب و به تفیاک ك های ت رفه 1395مربو  به سال 

های باشوتر باش ، سپس ایجا، بررس محصوالت چوب  م 

و ت ااح ایوا  تجارت درون صن   در كشورهاي  اس ، كه 

بازه زمای  ت اواح شو ه در كول صون   ها )در ايران با آن

در هر كو ا، از  1395چوب و فرآوردهای چوب  يا در سال 

توريح تجوارت درون صون   را ك های مورد بررس ( باش

داشته اس   در رابطوه بوا سواير مطال وات  كوه در زمانوه 

توان به مووارد تجارت درون صن   صورت گرفته اس  م 

 زير اشاره كرد 

Klabasi شالا از استفاده ( با2004ن )همیارا و 

 ايران متقابل صن   درون تجارت محاسبه لوي  به و گروبل

 درون تجارت شالا كه اس  آن از واك  یتايج و لردالته

 لاياح بساار جهان كشورهای و ساير ايران متقابل صن  

  ]19[اس 

 Azerbaijani وIzadi (2006 تجارت ايران و چاح را )

رد بررس  قرار دادی   یتايج وم 1997-2000ط  دوره 

 بساار سهم صن   درون تجارت كه داد تحقاق یشان

و  ده  كه از یتشیال م  را چاح با ايران تجارت از ای ك 

  ]20[باش تجارت درون صن   عمودی م 

Ando (2006 تفیاک و )صن   درون یعمود تجارت 

 لاتحل را مورد بررس  قرار داد  یتايج  ااآس شرال در را

تجارت درون صن    راچشمگ شيافزا ش ت بر  جربت

تأكا   طرفهکي تجارت  یسب  اكاهش اهمو  یعمود

 یاسابقه ب رااتح ااآس شرالداش   ايشان باان كردی  كه 

 سال 15-10 در لود صن   درون تجارت یالگوها در

  ]21[اس هكرد تجربه را گذشته

Raskhi (2008)  متقابل صن   درون تجارت ایوا 

 مورد 1997-2003زمای   دوره ط  ارولا را اتحاديه و يرانا

در  آم ه دس به یتايج اساس اس   بر داده قرار بررس 

 طحس در ارولا اتحاديه و متقابل ايران تجارت تحقاق، مازان

-قابل سهم همچناح .دارد قرار رش  وال در اما لاياح

 هاتحادي و ايران متقابل صن   تجارت درون از ایمالوظه

 يافته التصاص صن   درون عمودی تجارت ارولا به

  ]15[اس 

Nunezhad ( به بررس 2014و همیاران )  تجارت ایوا 

ج  هش   گروه اعضای و ايران متقابل صن   درون

 تجارت مازان آم ه، دس به یتايج ای   براساسلردالته

در  هش ، ج  گروه اعضای و ايران متقابل صن   درون

 همچناح اس   افزايش وال در زمان ط  اام لاياح، سطح

 و ايران صن   متقابل درون تجارت از ایمالوظهقابل سهم

 التصاص عمودی صن   درون تجارت به هش  ج  گروه

  ]17[دارد

Hayakaw ( به بررس  لاي اری 2017و همیاران )

 ثبات گاری ای ازه لردالتن   برای تجارت درون صن  

 ثبات تجارت درون صن   از شالا طرفه،دو تجارت

 تتجار كه مطال ه ايشان یشان داد یتايج. استفاده كردی 

 ی طوال هایفاصله بازار و مختلف هایای ازه در طرفهدو

 ای یاتو اولاه همچناح محصوالت هستن   یالاي ار اوتماال 

تولا ی در لاي اری تجارت  محصوالت به یسب  باشتری

  ]22[داری  درون صن  

Yazdani ( اثر2018و همیاران ) صن   درون تجارت 

 ايران یفت  محصوالت برای جایبه دو تجارت وریبهره بر

 صن   درون ارزياب  كردی   ايشان اشاره یمودی  تجارت

 تجاری شركای ماان در را بازار يیپارچگ  سطح توای  م 

ده    افزايش آیها ماان عمودی رواب  گستر  طريق از

یشان داد كه تجارت درون صن   یتايج تحقاق همچناح 

  ]23[جایبه داردتأثار مثبت  بر جريایهای تجارت دو
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 هامواد و روش
با استفاده از شالا تجارت درون صن   گروبل و 

( و 1995و  1994لوي ، شالا گرينوی، هايح و مالنر )

های شالا كافا  كاال به مطال ه صن   چوب و فرآورده

، 46، 45، 44ای ك های ت رفه یآن )كه در زير مجموعه

در كتاب قوایاح و مقررات صادرات و  94و  49، 48، 47

-1395در دوره زمای   1گاری (واردات قرار م 

لردالته ش ه اس   برای یشان دادن موق ا  1371

و  24]استفاده گردي ه اس  GISافزار جحرافاای از یر،

 گردد های مذكور تشريح م   در ادامه شالا[25

 

 شاخص گروبل و لوید: 

را IIT (شالا 1975)  LoydوGrobel كه از زمای 

 شامل IIT هایم رف  كردی  ت  ادی از لژوهشگران، یظريه

-گاری شالا و مسائل سااس های مربو  به ای ازهرو 

در ماان ايح . گذاری را تحلال و بررس  كردی 

های (جنبه1983)  Tarakanو  Akinoلژوهشگرای  چون

-شناس  مربو  به شالا گروبل و لوي  بهب  و رو تجر

 IITگاری تريح شالا ای ازهتريح و مت اولعنوان دقاق

Cooper (1993 )(و 1991)Vona بررس  كردی   مطال ات 

-رنابای   بیاز اعتبار شالا گروبل و لوي  را تص يق یموده

ايح در ايح بررس  با استفاده از شالا گروبل و لوي  

های صن   چوب را برای ت دروی  در بخشوجم تجار

ايح شالا برای  .گاری گردي كشورهای منتخ  ای ازه

 :[26و  15]گرددشیل زير ت ريف م هر كشور به

(1)  

ترتا  صادرات و واردات ( به(Xi( و Miكه )طوریبه

های صن   ( بخشi( هستن  كه در ايح تحقاق )iصن   )

كه درجه تجارت نگام چوب در یظر گرفته ش ه اس   ه

سم  كن  ايح شالا بهدرون صن ت  افزايش لا ا م 

                                                           
: چوب لنبه و اشااء سالته ش ه، 45، فصل چوب و اشااء چوب ؛ زغال چوب: 44فصل  1

: لمار چوب يا ساير 47فصل ، مصنوعات وصارباف  يا سب باف : 46از چوب لنبه فصل 

غذ و : كا48فصل ، مواد الااف  سلولزی؛ كاغذ يا مقوا برای بازياف  )آلال و ضاي ات(

: كتاب، روزیامه، تصوير و 49فصل ، مقوا؛ اشااء سالته ش ه از لمار كاغذ، كاغذ يا مقوا

 :مبل؛94فصل و  هاها و یقشهها، تايپ ش هساير محصوالت صن   چاپ، دس  یوشته

 سالته لاش هایو سالتمان لواب تخ  اسباب جراو ؛ طب  هایمبل

كه سهم واردات یسب  كن   همچناح هنگام يک مال م 

به صادرات و يا سهم صادرات یسب  به واردات در تجارت 

بساار باال و عم ه باش ، ايح شالا به سم  صفر مال 

 .یماي م 

 

 : 2PQSشاخص کیفیت کاال یا 

PQS  مربع اس ، كه قطر اصل  ايح مربع میان يک

باش  كه در آن ارز  واو  صادرات و هن س  یقاط  م 

واردات با يی يگر برابر و مساوی يک هستن   در ايح 

ه بطرفه، جزء تمايزات افق  وال ، تما، جريان تجاری دو

رز  مای ه در ايح مربع، تما، اآين   فضای باق شمار م 

ت ممیح ط  دوره مورد بررس  واو  صادرات و واردا

بستگ   PQSاس   ای ازه ايح مربع به چگویگ  ت ريف از 

یسب   عنوان تحاارات درتوای  بهم  PQSدارد؛ برای مثال، 

ارز  واو  يک محصول ط  چن  سال يا چن  محصول 

ها مورد مطال ه قرار گارد  ط  يک سال يا هر دوی آن

 رسم كرد  از PQS توان در مربعمختصات هر ارز  را م 

دي  كشور لودی مختصات ارز  واو  در مثلث باال و 

سم  چپ مربع، باان كنن ه محصوالت  اس  كه صادرات 

 ثلثآیها یسب  به وارداتشان، كافا  باالتری داری   در م

 لاياح و سم  راس  مربع، صادرات كاال یسب  به واردات

 باش   تری برلوردار م ها از كافا  لاياحآن
 

 شاخص کیفیت کاال در تجارت درون صنعت: 

در ايح قسم  شالص  را كه بر مبنای شالا گروبل 

 و لوي  اس  و سطح كافا  كاال را در تجارت درون صن  

گردد  ايح شالا در ابت ا یماي ، م رف  م مشخا م 

شود  برای تمايز كافا  در سطح محصوالت استفاده م 

 وش :توان یتريح وال  م در ساده

(2)  

                                                           
2 Product Quality Space 
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 (PQSفضای کیفیتی کاال ) -1شکل 

 

ايح شالا متقارن اس  اما قادر یاس  باح كافا  

كه طرفه تمايز قايل شود  از آیجاي محصوالت در تجارت دو

توان باح محصوالت كه جزء كشور ثاب  اس ، یم 
1LVIIT  2وHVIIT  گاری  در جريان تجارت باح قرار م

  برای ول ايح مشیل ق ر مطلق را صن   تمايز قايل ش 

كنام  یتاجه شالا ( لالا وذف م UVاز ارز  واو  )

تمايز قايل شود  HVIITو  LVIITبوده كه قادر اس  باح 

 كه بصورت زير اس : 

(3)  

گاوری تموايز را مو  تووان بورای ایو ازه PQHشالض 

-عمودی محصووالت در جريوان تجوارت درون صون   بوه

 كرد: صورت زير بازیويس 

(4)  

طرفه از لحاظ كافات  يیسان باشو  چنایچه تجارت دو

برابر با واو  لواه  بود  در یهاي ، مجموو   PQVشالا 

 لواه  بود  2برابر  IITها برای هر سطح كل شالا

                                                           
1 Low Quality Vertical Intra-Industry Trade 
2 High Quality Vertical Intra-Industry Trade 

(4)  

هاي  را كه باح صفر و دو كه ارز  شالاهنگام 

  را دس  آوريم، قادر لواهام بود تفاوتگاری  بهقرار م 

-باح تجارت درون صن   افق  و عمودی قائل شويم  به

شود  لرسش  طور طبا  ، كافا  در قام  من یس م 

ها در شود ايح اس  كه چن  درص  از هزينهكه مطرح م 

م تولا  كاال الز، اس  كه تمايز عمودی و افق  را از ه

 تشخاا ده ؟

كه صادرات و واردات يک محصول و اقل در صورت 

هايش را لوشش ده  )كه در قام  هرتح رص  هزينهد 85

طرفه آن محصول شود(، تجارت دواز محصول من یس م 

هايش را درص  هزينه 75دارای تمايز افق  هستن  و اگر 

لوشش ده ، تجارت درون صن  ، تجارت درون صن   

رو  زير عمودی با كافا  باال لواه  بود  در وال  اول به

ا مشخا كرد  از دي  كشور لودی اگر توان تمايزات رم 

15/1PQH  باش  تجارت درون صن   ذاتا  با كافا  باال

باش  كافا  لاياح لواه   15/1PQHلواه  بود اگر 

بودو چنایچه كاال از كافات  مشابه برلوردار باش  

توان لواه  بود  با داليل مشابه م 0 /15/851

 PQV>15/1یاز چناح یوش ؛ اگر  PQVبرای شالا 
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باش  تجارت درون صن   جز كافا  باال، اگر 

85/0PQV  باش  جز كافا  لاياح و اگر ايح رابطه

برقرار باش  جز كافا  مشابه   /15/851

ها ايح امیان گردد  در واقع با ايح شالامحسوب م 

اوت كاف  محصوالت در يک گروه وجود دارد، كه سطح تف

محصول يا يک بخش از يک صن   با توجه به سهم 

بن ی و مقايسه تجارت درون صن   افق  و عمودی رتبه

  [17]گردد

 

 نتایج و بحث
لاس  كشورهای كه با ايران در ووزه  1در ج ول 

ای ، به همراه مق ار صن   چوب صادرات و واردات داشته

   چوب و محصوالت چوب  ماایگاح تجارت درون صن

(، ایحراف 1371-1395ايران با آیهادر دوره بازه زمای  )

م اار تجارت درون صن   و فاصله ايران با كشورهای مورد 

ترتا  ¬دس  آم ه بهیظر ذكر ش ه اس   براساس یتايج به

هش  كشور لبنان، كوي ، گرجستان، جمهوری سوريه، 

كستان )با داشتح آذربايجان، ارمنستان، مجارستان و لا

، 44/0مق ار ماایگاح كل ساالیه تجارت درون صن   

در بازه  25/0و  27/0، 28/0، 35/0، 39/0، 41/0، 44/0

زمای  ت ااح ش ه( باشتريح ماایگاح كل ساالیه تجارت 

درون صن   چوب و محصوالت چوب  را دارا هستن   با 

ر توجه به مشابه  درجه توس ه يافتگ  ايران و هش  كشو

مورد بررس  ايح ایتظار مارف  كه تجارت درون صن   

مؤق ا   2لود التصاص دهن   در شیل باشتری را به

روی   4و  3های كشور و در شیل 8جحرافااي  ايح 

تحاارات، تجارت درون صن   ساالیه در ط  دوره ت ااح 

باي  اذعان داش ، اگرچه  ش ه یمايش داده ش ه اس  

چوب  افزايش يافته اس ، اما ايح تجارت جهای  محصوالت 

تح  تأثار ابزارهای تجارت  ت ااح كنن ه دسترس  به بازار 

و بساار مورد توجه تولا  كنن ه، منطقه و كشور از قبال 

طور كه در یقشه یمايش داده ش ه باش   همانمساف  م 

كشور مطرح ش ه از كشورها همجوار و كوچک  8اس  

مؤي  تأثار فاصله و سطح شوی  كه ايح لود محسوب م 

باش ، همچناح توجه اقتصاد مشابه در رواب  اقتصادی م 

به روی  لاوسته تجارت درون صن   كشورهای مطرح ش ه 

های های ای ازهطرفه شامل بازارده  كه تجارت دویشان م 

باشن  و ايح یتاجه با های كم لاي ارتر م مشابه و مساف 

تحقاقات از جمله یتايج  یتايج بسااری از مطال ات و

(Arbab, 2009; Feyzpour and Shah; Mohammadi, 

2014; Yazdanparast and et al, 2015; ZargarTalebi 

and Majariyan, 2016;Hayakawa and et al, 2017; 

FAO, 2005; Schmitt andYu, 2001;   همخوای )

  [30و  13، 29، 28، 22، 1،27]دارد

حاارات تجارت درون صن   روی  ت 4و  3در شیل 

ح تريح مق ار ماایگاها باشهش  كشوری كه ايران با آن

-1395ساالیه تجارت درون صن   را در بازه زمای  )

طور كه ( داشته اس  یمايش داده ش ه اس   همان1371

شود مازان تجارت درون صن   برای هر مشاه ه م 

د هاي  وجوهای مختلف افزايش )كاهش(كشور در سال

  دلال تحاار تركاتوای  بهداشته اس  و ايح موضو  م 

عبارت شركای تجاری به یفع تجارت باح صن   باش   به

ديگر، سهم تجارت لارج  ايران با كشورهای لاشرفته 

باش   طور عم ه از یو  تجارت باح صن   م صن ت  به

مربو  به ماایگاح ارز  واردات و صادرات در  2ج ول 

و  1387-1395، 1379-1386، 1371-1378 بازه زمای 

ؤي  وجود ايح ماس  كه  1371-1395در كل بازه زمای  

های های صادرات و واردات در سالتحاارات در ارز 

ر باش   برای مثال دمختلف برای هر ك ا، از كشورها م 

تريح ماایگاح ارز  صادرات و كشور آذربايجان كه باش

-   ارز  واردات افزايش  مباش  رویواردات را دارا م 

 1379-1386كه روی  صادرات در بازه زمای باش ، در وال 

-1395ر دربازه زمای  دافزايش  1371-1378یسب  به 

تر كاهش ش ي ی را یسب  به دو بازه زمای  قبل 1387

داشته اس   ايح ع ، ثبات در روی  تجارت درون صن   

ن و همیارا Hayakawaدر بازه زمای  مورد بررس  با یتايج 

  كنن  عواملهمخوای  دارد  ايشان باان م  2017در سال 

 ماین  ای ازه بازارها و مساف  باح شركای تجاری باعث

 محصوالت از گرددو تجارت بسااریم یال اری تجارت

 صفر و طرفهيک طرفه،دو باح تجارت زمان طول در اغل 

 ياب   م  تحاار

 درون تجارت ایوا  همماایگاح س 3در ج ول شماره 

متقابل ايران با ساير كشورهای كه كشور ايران با  صن  

تريح مق ار ماایگاح ساالیه تجارت درون صن   آیها باش

 مشابه  درجه داشته اس ، با 1371-1395در بازه زمای  
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كنا  عم تا  درص  ذكر ش ه اس   چنایچه مشاه ه م  15

گرجستان،  تجارت درون صن   برای كشورهای كوي ،

جمهوری سوريه، آذربايجان، ارمنستان و مجارستان با 

تری از یو  افق  و تجارت درون صن   عمودی درص  باش

ها عم تا  تجارت درون صن   عمودی با كافا  لاياح آن

باش   تجارت درون صن   متقابل ايران با كشورهای م 

ش  باتری از یو  عمودی م لبنان و لاكستان با درص  باش

كه سهم باالی از آن مربو  به تجارت درون صن   

 باش   عمودی با كافا  باال م 

 
 

 وضعیت تجارت درون صنعت و مسافت ایران با کشورهای صادر کننده یا واردکننده چوب و محصوالت چوبی  -1جدول 

 کشور
میانگین تجارت 

 1درون صنعت

انحراف 

 معیار

فاصله تا 

 ایران
 کشور

میانگین تجارت 

 1درون صنعت

انحراف 

 معیار

فاصله تا 

 ایران

 6586/5 06/0 02/0 جمهوری كره 1/3195 0 0 اتريش

 5620/1 0.02 01/0 چاح 5/802 27/0 28/0 ارمنستان

 1/2350 14/0 19/0 رومای  6/4757 6/0 1/0 اسپایاا

 6370 16/0 04/0 ژالح 2367 23/0 2/0 استرالاا

 4314/9 1/0 1/0 سری الییا 2347 0 0 استوی 

 6582/1 04/0 01/0 سنگالور 7/3132 09/0 02/0 اسلوواك 

 2826 04/0 01/0 سوئ  2364 0 0 اسلووای 

 2868 15/0 07/0 سوئاس 2196 06/0 06/0 امارات متح ه عرب 

 699 03/0 01/0 عراال 4115 17/0 03/0 ای ویزی

 4/1315 17/0 16/0 عربستان ص ودی 3610 2/0 11/0 ایگلستان

 1519/7 24/0 15/0 عمان 910 12/0 11/0 اوكرايح

 6/2464 01/0 01/0 ف راساون روساه 9756 22/0 12/0 اياالت متح ه

 5577 03/0 02/0 فرایسه 2241 12/0 05/0 ايتالاا

 3/3344 0 0 فنالی  6/552 12/0 35/0 آذربايجان

 3/1638 14/0 4/0 قبرس 1/7195 23/0 19/0 آفريقا جنوب 

 6/2361 18/0 12/0 قزاقستان 5141 08/0 03/0 آلمان

 8628 14/0 06/0 كایادا 3/1041 22/0 18/0 بحريح

 8/760 3/0 44/0 كوي  7/11785 13/0 4/0 برزيل

 891 29/0 41/0 گرجستان 3229 05/0 02/0 بلژيک

 818 28/0 44/0 لبنان 1413 19/0 16/0 بلحارستان

 5667 12/0 04/0 مالزی 2/3966 2/0 0 بنگالد 

 2959.1 29/0 27/0 مجارستان 2103 01/0 01/0 بوسن  هرزگويح

 1973/9 24/0 19/0 مصر 4/2006 21/0 25/0 لاكستان

 9/3969 18/0 08/0 یروژ 5276/6 03/0 01/0 لرتحال

 6/5478 24/0 08/0 ويتنا، 8/5455 1/0 1/0 تايلن 

 3213 17/0 07/0 هلن  3/17722 06/0 06/0 تركاه

 1/6160 14/0 04/0 هنگ كنگ 3385/3 06/0 01/0 جمهوری چک

 6/2489 9/0 13/0 يویان 187 33/0 39/0 جمهوری عرب  سوريه

 باش  ( م 3711-1395ماایگاح مطرح ش ه ماایگاح ساالیه تجارت درون صن   چوب و تما، محصوالت چوب  در دوره زمای  ) 1
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 ها(ترین مقدار میانگین ساالنه تجارت درون صنعت ایران با آنر منتخب )براساس بیششت کشونقشه مؤقعیت جغرافیایی ایران و ه -2شکل 
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ترین مقدار میانگین ساالنه تجارت درون صنعت وند تغییرات تجارت درون صنعت  ایران با کشورهای منتخب )براساس بیشر -3شکل 

 (1371-1395در بازه زمانی 

 

ترین مقدار میانگین ساالنه تجارت درون صنعت در ون صنعت ایران با کشورهای منتخب )براساس بیشروند تغییرات تجارت در -4شکل 

 (1371-1395بازه زمانی 
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 ترین مقدار میانگینیانگین ساالنه ارزش صادرات، واردات چوب و محصوالت چوبی ایران با کشورهای منتخب )براساس بیشم -2جدول 

 میلیون دالر() (1371-1395ساالنه تجارت درون صنعت در بازه زمانی 

 کشور
میانگین کل  واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات

 صادرات

میانگین کل 

 (1387-1395) (1379-1386) (1371-1378) واردات

 10/0 07/0 18/0 07/0 09/0 12/0 03/0 02/0 جمهوری سوريه

 46/6 53/0 55/11 73/0 43/6 40/0 56/0 47/0 گرجستان

 48/0 10/0 97/0 10/0 32/0 14/0 22/0 05/0 لبنان

 47/0 34/0 31/0 21/0 83/0 25/0 42/0 55/0 كوي 

 52/0 10/0 47/0 04/0 76/0 22/0 33/0 03/0 لاكستان

 59/0 01/0 08/0 01/0 18/0 02/0 46/1 01/0 مجارستان

 85/1 27/2 73/0 35/1 40/4 08/3 27/0 26/2 ارمنستان

 5/41 3/4 41/73 2/2 93/42 04/6 17/12 32/4 آذربايجان

 

 ترین مقدار میانگین ساالنه تجارت)براساس بیش ایران با کشورهای منتخب متقابل صنعت درون تجارت انواع میانگین سهم -3جدول 

 (1371-1395درون صنعت در بازه زمانی 

 کشور شرح

 آذربایجان ارمنستان مجارستان پاکستان کویت لبنان گرجستان سوریه جمهوری به

 9/79 56/63 25/50 67/41 79/51 46/45 08/80 93/58 افق  سهم%

 1/20 44/36 75/49 33/58 21/48 54/54 92/19 07/41 عمودی سهم%

 VL%* 83 8/47 1/26 2/51 1/26 8/47 2/54 95.65سهم 

  VH%*  7/21 5/43 8/24 9/60 8/47 7/22سهم 
*VL% (Industry Trade-Low Quality Vertical ؛)رت درون صن   عمودی؛كافا  لاياح تجا 
*VH% (Industry Trade-High Quality Vertical ؛)ارت درون صن   عمودی كافا  باال تج 
 

در ايح قسم  به تجارت درون صن   به تفیاک 

، 46، 45، 44ای چوب و محصوالت چوب  )ك های ت رفه

لردالته ش ه اس    1395( در سال 94و  49، 48، 47

 45یمايا  یموداری برای ك های چنایچه مشاه ه م 

 46)چوب لنبه و اشااء سالته ش ه از چوب لنبه(، 

لمار چوب ) 47( و ك  مصنوعات وصارباف  يا سب باف )

يا ساير مواد الااف  سلولزی؛ كاغذ يا مقوا برای بازياف  

( ارائه یش ه اس  چرا كه تجارت درون و ضاي ات( )آلال

صن   )با استثناء كشور امارات متح ه عرب  با تجارت 

( برابر با مق ار صفر 46در ك   06/0درون صن   

طرفه بودن رابطه تجاری دارد  اس  كه اشاره به يک¬بوده

، 44در مقابل تجارت درون صن   باالي  را برای ك های 

شورهای مختلف برآورد ش ه اس   ايح در ك 94و  49، 48

یوي  بخش و مؤي  توان لاشرف  و وضور ايران در ايح 

باش ، زيرا بخش از تولا ات غار یفت  در اقتصاد جهای  م 

 يی  از عوامل موفقا  در بازار رقابت  امروز تولا 

-م  باالتر و با كافا  بهتر افزوده ارز  با محصوالت

ترتا  ¬به 44در ك   5  براساس شیل ]32،31[باش 

كشورهای هلن ، ايتالاا، ایگلستان، اياالت متح ه عرب  و 

ترتا  با دارا بودن تجارت درون صن   قزاقستان )به

شیل (، با توجه به72/0و  84/0، 87/0، 9/0، 99/0م ادل 

كنگ، امارات متح ه عرب ، -كشورهای هنگ 48در ك   6

تجارت درون صن   ترتا  با دارا بودن هلن  و آلمان )به

 7(، مطابق شیل 31/0و  33/0، 34/0، 35/0، 53/0م ادل 

كشورهای سوئاس، سوئ ، سومال  و سودان  49در ك  

، 99/0ترتا  با دارا بودن تجارت درون صن   م ادل )به

 94در ك   8(، بر مبنای شیل 45/0و  75/0، 88/0

كشورهای سوئاس، هلن ، كوي ، یروژ، امارات متح ه 

ترتا  با دارا بودن تجارت درون ، عمان و لهستان )بهعرب 

، و 52/0، 59/0، 66/0، 75/0، 8/0، 98/0صن   م ادل 

تريح مق ار تجارت درون صن   را در ك های ( باش51/0

 ای  داشته 1395مذكور در سال 
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شک

 ( 44ای )براساس کدهای تعرفه 1395صنعت سال  تجارت درون -5ل 

 

 
 ( 48ای )براساس کدهای تعرفه1395رون صنعت سال تجارت د -6شکل 
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 ( 49ای )براساس کدهای تعرفه 1395رت درون صنعت سال تجا -7شکل 

 

 
 (94ای )براساس کدهای تعرفه 1395تجارت درون صنعت سال  -8شکل 

 

توضاحات كل  از ارز  صادرات و  4در ج ول شماره 

عمودی بودن واردات )بروس  هزار دالر( و سهم افق  و 

تريح تجارت درون صن   را برای كشورهاي  كه باش

ای مربو  به چوب و صن   ماایگاح را در ك های ت رفه

یشان داده ش ه  7و  6، 5، 4ای  )در شیل چوب داشته

اس ( ارائه ش ه اس   در اكثر كشورهای مورد بررس  

اس  و برای ¬ارز  واردات باش از صادرات بوده

(، لبنان، كوي ، ژالح و 48و  44ا )در ك  كشورهای ايتالا

(، هلن ، یروژ، عمان، امارات 49ف راساون روساه )در ك  

 46( و امارات متح ه عرب  در ك  94متح ه عرب  )در ك  

 46و  44اس   در ك  ¬ارز  صادرات باش از واردت بوده

كشورهای  48برای همه كشورهای ذكر ش ه، در ك  
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كشورهای  49ن و مالزی، در ك  امارات متح ه عرب ، عما

ايتالاا و ف راساون روساه باشتر تجارت درون صن   از 

برای كشورهای یروژ و  94باش  و در ك  یو  عمودی م 

 باش   كوي  تجارت درون صن   باشتر از یو  افق  م 

 
ترین درصد( برای کشورهای با بیش 15 مشابهت متقابل )با درجه صنعت درون رتتجا انواع ارزش صادرات، واردات و سهم -4جدول 

 )هزار دالر(  1395ای در سال میانگین تجارت درون صنعت در ایران براساس کد تعرفه

 تركاه مالزی قزاقستان اياالت متح ه آمريیا ایگلستان ايتالاا هلن  كشور

 64/13040 92/20 55 46/61 61/46 34/59 56/23 44ارز  واردات ك 

 89/304 25/0 76/5 86/0 09/4 52/61 79/21 44ارز  صادرات ك 

 89/0 1/0 23/3 03/0 69/0 14/34 01/33 سهم افق %

 11/99 9/99 77/96 97/99 31/99 86/65 99/66 سهم عمودی%

 تركاه مالزی آلمان عمان هلن  امارات متح ه عرب  هنگ كنگ كشور

 3/853 3/31 5/157 6/37 40 6/964 3/0 48ارز  واردات ك 

 8/70 6/12 5/27 7/9 6/2 6/886 06/0 48رز  صادرات ك ا

 4/56 1/25 9/52 7/43 9/59 7/18 5/61 سهم افق %

 6/43 9/74 1/47 3/56 1/40 3/81 5/38 سهم عمودی%

 ف راساون روساه ژالح كوي  لبنان ايتالاا اياالت متح ه آمريیا فرایسه كشور

 3/0 3/0 1/1 9/42 2 3/101 6/6 49ارز  واردات ك 

 5/5 8/3 3/97 2/147 3/3 5/79 4/6 49ارز  صادرات ك 

 5/39 65 7/51 8/80 8/49 2/60 7/52 سهم افق %

 5/60 35 3/48 2/19 2/50 8/39 3/47 سهم عمودی%

 لهستان عمان امارات متح ه عرب  یروژ كوي  هلن  سوئاس كشور

 9/39 8/10 7/88 3/9 4/8 6 4/12 94ارز  واردات ك 

 3/13 8/30 2/213 7/18 1/5 1/9 9/11 94صادرات ك ارز  

 3/28 4/37 9/46 4/60 4/58 5/24 6/41 سهم افق %

 7/71 6/62 1/53 6/39 6/41 5/75 4/58 سهم عمودی%

 سهم عمودی%  سهم افق % 49ارز  صادرات ك  46ارز  واردات ك  كشور

 1/60  9/39 8/109 1/3 امارات متح ه

 

 گیرینتیجه
الووه واضوور،ابت ا تجووارت درون صوون   متقابوول در مق

ايووران بووا سوواير كشووورها در زمانووه صوون   چوووب و 

، 47، 46، 45، 44ای محصوووالت چوووب  )بووا كوو  ت رفووه

بوووورآورد  1371-1395(، در دروه زمووووای  94و  48، 49

-شوو ه اسوو ، سووپس بووه بررسوو  كشووورهاي  كووه بوواش

تووريح مقوو ار ماووایگاح سوواالیه تجووارت درون صوون   

حصووووالت چووووب  را در دوره ت اووواح شووو ه چووووب و م

اسو   در یهايو  ماوزان تجوارت ای ، لردالتوه شو هداشته

ای چوووب و درون صوون   بووه تیفاووک كوو های ت رفووه

بوورآورد گرديوو ه و  1395محصوووالت چوووب  در سووال 

تووريح مقوو ار تجووارت درون صوون   كشووورهاي  بووا بوواش

( موووورد 1395)در كووو های موووورد مطال وووه در سوووال 

ای   ايوح مقالوه اولواح مقالوه بوا بررسو  گرفته بررس  قرار

-التصاص  چووب و صونايع چووب بوا ايوح جزئاوات مو 

 ده :باش  یتايج ايح مقاله یشان م 

 در مجمو  مازان تجارت درون صن   متقابل ايران  1

يح با كشورهای ديگر، در سطح لايان  قرار دارد، بنابرا

  چوب و ای از تجارت متقابل ايران در صن سهم عم ه

 باش    شیل تجارت باح صن ت  م محصوالت چوب  به

وجود ایحراف م اار زياد در روی  تجارت درون   2

صن   با توجه به ماایگاح برآورد ش ه یشان از وجود 

التالفات زياد ساالیه )یالاي اری زيادی( در مازان تجارت 
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درون صن   متقابل ايران با هر كشور در دوره ت ااح ش ه 

 باش  م 

طور كل  ايران با هش  كشور لبنان، كوي ، به  3

گرجستان، جمهوری سوريه، آذربايجان، ارمنستان، 

تريح تجارت درون صن   را مجارستان و لاكستان، باش

 در دوره ت ااح ش ه داشته اس  

روی  صادرات واردات هش  كشور لبنان، كوي ،   4

تان، گرجستان، جمهوری سوريه، آذربايجان، ارمنس

مجارستان و لاكستان و همچناح روی  تجارت درون 

رت ها مؤي  تحاارات كاهش  و افزايش  برای تجاصن   آن

باش   درون صن   متقابل ايران با كشورهای مختلف م 

ا يک یظر ايح ع ، وجود روی  ثاب  افزايش  يا كاهش  ربه

 یو  استراتژی لاص كشور ايران در تحاار تركا  شركای

در ايح صن   لاص جه  وفظ و افزايش مازان  تجاری

تجارت درون صن   در ط  دوره ت ااح ش ه قابل بررس  

 باش   م 

هش  كشور ت ااح ش ه از كشورهاي  هستن  كه   5

 اس  فاصله كم  را با كشور ايران داری  و مؤي  ايح مطل 

گاری و كه فاصله جحرافااي  كم عامل مهم  در شیل

 باش  صن   متقابل م  گستر  تجارت درون

عم تا  تجارت درون صن   برای كشورهای كوي ،   6

گرجستان، جمهوری سوريه، آذربايجان، ارمنستان و 

ن تری از یو  افق  و تجارت درومجارستان با درص  باش

 ها عم تا  تجارت درون صن   عمودی باصن   عمودی آن

 باش  كافا  لاياح م 

ل ايران با كشورهای تجارت درون صن   متقاب  7

باش  تری از یو  عمودی م لبنان و لاكستان با درص  باش

كه سهم باالی از آن مربو  به تجارت درون صن   

 باش   عمودی با كافا  باال م 

 1395براساس تجزيه تحلال ایجا، ش ه در سال   8

-درون صن   را تشیال م  94و  49،48،46، 44ك های 

تجارت درون صن    47و  45دهن  و برای ك های 

 ايم ی اشته

صورت عمودی به 44تجارت درون صن   در ك    9

 ريیا،باش  و برای كشورهای ایگلستان، اياالت متح ه آمم 

   باشقزاقستان، مالزی و تركاه در سطح بساار باالی م 

تنها در كشور  46تجارت درون صن   برای ك    10

 باش   م امارات متح ه كه عم تا  عمودی 

ترتا  برای به 48تجارت درون صن   در ك    11

و  كشورهای هنگ كنگ، هلن ، آلمان و تركاه عم تا  افق 

ا  برای كشورهای امارات متح ه عرب ، عمان ومالزی عم ت

 باش  عمودی م 

ترتا  برای به 49تجارت درون صن   در ك    12

 كوي ، كشورهای فرایسه، اياالت متح ه آمريیا، لبنان،

ن ژالح عم تا  افق  و برای كشورهای ايتالاا، ف راساو

 باش  روساه عم تا  عمودی م 

تجارت درون صن   عمودی كشورهای لبنان،   13

ی ژالح، چاح و ایگلستان از یو  تجارت درون صن   عمود

 باش  با كافا  لاياح م 

برای كشورهای  94تجارت درون صن   برای ك    14

فق  و برای كشورهای سوئاس، هلن ، امارات كوي ، یروژ ا

  باش  متح ه عرب ، عمان و لهستان عمودی م 
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Abstract 

The article is based on acknowledgment of the importance of 

the intra industry trade debate for each country, as well as the 

lack of comprehensive and integrated information on the issue 

of wood and wood products industry. This article contains 

two parts: the first part of the calculations is annual for the 

total wood and wood products industry during the period of 

1371-1391 SH and the second part of the calculations for the 

year 1395 SH is broken down by tariff code for wood and 

wood products.  The Grobel and Loyd and the quality index 

have been used to estimate intra-industry trade and 

determining its type. The results showed that Iran's exports 

and imports with countries such as Kuwait, Lebanon, 

Georgia, the Republic of Syria, Azerbaijan, Armenia, 

Hungary and Pakistan, respectively, with the amount of intra-

industry trade 0/44, 0/44, 0/41, 0/39, 0/35, 0/28, 0/27 and 0/25 

had the highest average intra-industry trade. Pakistan and 

Lebanon's industry trade is more of a high quality vertical 

type. Also, the results of in-industry trade on the basis of each 

tariff code in 1395 SH showed that intra-industry trade for 45, 

46 (Except United Arab Emirates) and 47 codes was 

practically zero or to approached zero. While there were 

countries that have in-industry trade more than zero for codes 

44, 48, 49 and 94. Intra-industry trade for the Netherlands, 

Italy, the United Kingdom, the United Arab Emirates and 

Kazakhstan in code 44, United Arab Emirates in code 46, 

Hong Kong, United Arab Emirates, Oman and Malaysia in 

code 48, Italy and the Russian Federation in code 49 and for 

other country like The Netherlands, Poland, Oman and 

Switzerland (in code 94) was more vertical intra industry 

type.   

Keywords: intra-industry trade, vertical intra industry trade, 

horizontal industry trade, wood, wood products. 

 

 

A. Azadi Rimeleh1 

K. Adeli2* 

S. Raskhi3 

1 Ph.D. student, Forestry, Faculty of 

agriculture and natural resources, 

Lorestan university, Iran 

2 Assistant Prof., Forest economics, 

Department of forestry, Faculty of 

agriculture and natural resources, 

Lorestan University, Iran 

3 Professor, International economics, 

Faculty of economics, University of 

Mazandaran, Iran 

Corresponding author:  

adeli.k@lu.ac.ir 

Received: 2018/07/10 

Accepted: 2018/12/18 

 

 

https://dictionary.abadis.ir/entofa/t/to-approach/
mailto:adeli.k@lu.ac.ir

