
 1392، بهار و تابستان 1مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال چهارم، شماره 
 

101

 
  

  

  هاي موثر بر تقاضاي واردات الوار در ايرانبررسي  و تعيين عامل
  

  3 مهران روح نيا ,* 2 آژنگ تاج ديني,1امير مالحسني    

سالمي ، واحد كرج ، گروه علوم و صنايع چوب وكاغذ ، كرج ،  دانشگاه آزاد ا دانشيار2, 3 دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد،1
  ايران
  
  

  چكيده 
 تامين نياز  برايناپذير  اجتناب خام و برش خورده ، راه حلي   هايه محدوديت منابع جنگلي در ايران ، واردات چوببا توجه ب

الواري در كشور بر پايه هاي با بررسي روند واردات چوب نوشتاردر اين بنابر اين . هاي صنايع روبه گسترش چوبي مي باشد 
و با استفاده از 1363 - 1388  هاي زماني  سالهاي دورها استفاده از داده هاي ي رگرسيوني تك معادله و  ب الگوي معادله

 واردات اين ماده اوليه مهم و  برايهاي موثر بر ميزان تقاضا ترين متغير ، مهمOLS)(روش سيستم حداقل مربعات معمولي 
شكل تابعي مدل مورد استفاده يك . شودن ميبه طور دقيق تعيي  موثر،هاي عاملپر مصرف  و ميزان تاثير گذاري هر يك از 

 درصد 5 از برآورد تابع تقاضاي واردات در سطح  به دست آمدهنتايج .  لگاريتمي مي باشد–مدل رگرسيون خطي لگاريتم 
ر هاي نفتي كشور بر ميزان تقاضاي واردات الوار تاثينشان مي دهد كه عرض از مبداء و ميزان توليد ناخالص داخلي و درآمد

 قابل  نوسانتاثير منفي . گرد تاثير منفي دارند هاي و نرخ ارز، ميزان توليد داخلي بر ميزان تقاضاي واردات چوب. مثبت دارند
 اخير برروي واردات چوبهاي الواري مانعي مهم در گسترش صنايع  ماههايتوجه نرخ برابري ارزهاي مهم در قبال ريال در 

 درصد 5 الواري با يك وقفه در سطح هايهمچنين نتايج نشان ميدهد كه ميزان واردات چوب. دآي به شمار ميچوبي در كشور 
 علت را بايستي در نقش بي بديل .آيد به شمار نميدار نشده و لذا متغيري تاثيرگذار بر ميزان تقاضاي واردات الوار معني

  .  دانستالوارهاي وارداتي در تامين نيازهاي صنايع گوناگون سلولزي كشور
  

 الواري ، واردات ، روش حداقل مربعات معمولي ، آزمون ديكي فولر  تعميم يافته، آزمون فيليپس هايچوب  : كليدي واژگان
  پرون 
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 مقدمه

هاي آن از ديرباز اهميت اقتصادي زيادي چوب و فرآورده
با توجه  است و  داشتهدر كشور هاي جهان از جمله ايران 

 صنعتي كشور ، در دو دهه اخير ، هاي توسعهبه سياست
صنايع  چوبي و سلولزي كشور رشد وتوسعه قابل توجهي 

 افزايش روز افزون مصرف فرآورده هاي .است داشته 
سلولزي در كشور كه با رشد جمعيت  و تغييرالگوي 
مصرف وگسترش تقاضا همراه ميباشد لزوم افزايش مصرف 

ه خواهد داشت، مواد اوليه يعني چوب خام را نيز به همرا
هاي و فرآوردهحال با توجه به سير صعودي مصرف چوب 

 در كشور و منابع ثابت و محدود داخلي ، كمبود اين آن
.  مشهود ودر حال افزايش است بسيارماده اوليه در كشور 

كه آمار منتشره از سوي انجمن صنفي  طوريه ب
كارفرمايان صنايع جوب ايران در سال  نشان ميدهد كه 

مختلف  انواع  ميليارد دالر3/1 بيش از 1387 سال در
فراورده هاي چوبي و سلولزي شامل انواع مختلف اوراق 

خام و برش خورده شامل   هايفشرده چوبي،چوب
،كاغذ و مقوا و مبلمان چوبي وارد كشور شده 1الوار
از سوي ديگر بهره برداري تجاري از چوب . ]1[است

ترين بخش درآمدزاي هم به عنوان م امروزهها ، جنگل
 به  ،] 2[ دارداي در سياست دولت ها جنگل اهميت ويژه

 ميالدي ،حجمي معادل 2002 كه تنها در سال ايگونه
 ميليارد دالر را به 35 ميليون متر مكعب به ارزش 284

كشورهاي نوظهور در  .] 3[خود اختصاص داده است 
ه آسيا قرار  در قار بيشتر آنهاعرصه اقتصاد جهاني نيز كه 

  خام هاي دارند، در ساليان اخير مقادير قابل توجهي چوب
 با ارزش افزوده باالتر همانند هاي فرآورده توليد براي

محصوالت متنوع صنعت مبلمان جوبي وارد نموده 
آمار ها نشان مي دهد كه ميزان واردات چوب گرد .اند 

 4/30 به 1995 ميليون مترمكعب در سال 6چين از 
هند . آفزايش يافته است2005يون مترمكعب در سال ميل

 ميليون مترمكعب چوب خام وارد 6/4، 2005نيز در سال 
 1995 برابر واردات اين ماده اوليه در سال 13نموده كه 
نياز به تامين چوب :  است  روشنبنابراين پيام  .مي باشد

خام از جنگلهاي طبيعي و دست كاشت به جهت برآورده 

                                                 
 80/2چوب هاي بريده شده اي هستند كه طول آن ها :  چوب هاي الواري -1

 سانتي متر مي 14±2 سانتي متر و ضخامتشان 32±2متر و پهناي آن ها 
 .باشد 

ي رو به رشد، براي انواع فراورده هاي چوبي سازي تقاضا
در ايران  .]4[حد واسط و نهايي  رو به افزايش است

هاي موثر بر تجارت چوب به دليل كمبود منابع سياست
 چوبي و محدوديت جدي صنايع چوب و كاغذ اهميت 

 كشور  گستره درصد از 3/7جنگل ها حدود .  داردايويژه
بيشتر جنگل هاي صنعتي را به خود اختصاص ميدهند و 

 كيلومتر در شمال 70 تا 20به صورت نواري به پهناي 
 اخير هاي سالدر   پايهبر اين . ] 5[كشور واقع شده اند

جنگلهاي شمال  كشور به عنوان منبع اصلي تامين  
 ، تخريب زيادي پيدا نموده كشور گرد و الوار در هايچوب

اهش يافته و ميزان برداشت چوب در آن ها به شدت ك
ضمن آنكه بيشترين  ميزان كاهش در زمينه . است 

مقطوعات چوبي مرغوب يعني گرده بينه هاي درجه يك 
از نظر اقليمي نيز ايران در منطقه خشك .ودو  بوده است 

و نيمه خشك واقع شده است و كمبود عمومي منابع 
  پشتيبانيچوبي ، لزوم  حفاظت از جنگل ها از يك سو و 

تبديلي را از سوي ديگر به موضوعي مهم در از صنايع 
. مسايل مديريتي و سياستگذاري مبدل ساخته است

- خام و برشهايرسد كه واردات چوببنابراين به نظر مي
مين نيازهاي صنعت أ ت برايناپذير  پرهيزخورده راه حلي 

روبه گسترش و ضرورت تنفس دادن به جنگلهاي صنعتي 
وعيت واردات گرده بينه با شمال كشور باشد، گرچه ممن

پوست از سوي سازمان حفظ نباتات به عنوان معضل 
ديگري،  امكان تامين  چوب آالت گرد از منابع خارجي  

 تحقيقات  پايهبر  .را نيز به شدت محدود نموده است 
- 1388عني سالهاي ي  نظرصورت پذيرفته در دوره مورد 

كاهش داشته ، در مجموع روند توليد الوار در كشور 1363
است ، بيشترين و كمترين مقادير توليد اين محصول به 

 و 188به ميزان تقريبي 1374 و1363ترتيب در  سالهاي 
 اين در حالي است كه واردات در . هزارتن ميباشد12

 براي  بسياريداليل .  سال ها افزايش داشته است بيشتر
 است ، از جمله كاهش ميزان  عنوان شدهاين مسئله 

يد ناشي از تخريب شديد جنگلهاي كشور و اجراي تول
طرح حفظ و صيانت از اين جنگلها در ساليان گذشته و 

اين موضوع به نحو ديگري . ]6[حذف تعرفه گمركي
مورد بحث قرار گرفته )  1389( شعيبي و همكاران  توسط
نامبردگان در مقاله خويش به بررسي نقش تغيير . است

ر قاچاق چوب در جنگل هاي تعرفه هاي گمركي واردات ب
صنعتي شمال كشور پرداخته  و با بررسي حجم واردات 
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و نهايي به اين ) همانند الوار (  خام ، واسطه ايهايچوب
 واسطه و نهايي سهم هاينتيجه گيري رسيده اند كه چوب

بيشتري را در واردات به خود اختصاص داده اند  زيرا 
ودآورتر است و طرح واردات اينگونه چوب ها آسانتر و س

صيانت از جنگلها نيز با كاهش تعرفه اين دسته از چوبها 
در سال هاي .] 2[به افزايش واردات آنها دامن زده است

 هاي گرچه ميزان واردات چوب1384 تا سال 1380
الواري بيشترين ميزان افزايش را داشته ولي در سال هاي 

 داده  روند صعودي خود را از دست1387 تا سال 1385
عنوان ماده اوليه ه ميزان مصرف اين محصول ب .است

 در ساليان اخير  چوبي نيزهاي فرآوردهصنايع  مبلمان و 
 هزارتن در سال رسيده 500 به   ميانگينبه طور 

.  هزارتن  نيز رسيد700 به مرز 1384گرچه در سال .است
 هايهمانند واردات اين محصول ، مقادير مصرف چوب

 خود را  افزايشي روند 1387 تا 1385الهاي الواري در س
مقايسه داده هاي واردات و مصرف اين .از دست داده است

محصول ،  نشان از همخواني گسترده اين دو متغير 
اقتصادي دارد ، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه واردات 

- نيازهاي مصرف تأميناين محصول نقش اصلي را در 
ويژه ه اين موضوع ب. رف داردكنندگان و ساختاربندي مص

 محسوسي مشهود   بسيارطور ه  به بعد ب1378از سال 
  .]6[مي باشد

در ارتباط با تابع تقاضاي واردات فرآورده هاي 
 موثر و تعيين ميزان تاثير هاي عامل،شناخت گوناگون

تحقيقات مختلفي در ايران و در سطح گذاري هريك ، 
- اشاره ميهابه آن  زيرجهان صورت گرفته است كه در 

تابع تقاضاي واردات برخي از كاالها  )1374(صابري  :شود
از جمله كاغذ و مقوا را مورد بررسي قرار داده و به اين 
نتيجه رسيد كه متغيرهاي توضيحي واردات كاغذ و مقوا 

ند از نسبت قيمت كاغذ و مقواي خارجي به قيمت اعبارت
 و  توفيقي.]7[ليكاغذ و مقواي توليد داخلي و درآمد م

توليد و نفتي دريافتندكه درآمدهاي ) 1381(محرابيان 
نسبي ي قيمتها و مثبت تأثيري، نفتون بد  مليناخالص 

 ه در توليد شدي تي به كاالهاي واردانسبت قيمت كاالها(
اي، سطه، واكل(ي واردات  بر تقاضامنفي  تأثير) كشور

در   )1383 (نصر اللهي     .]8[دارند) مصرفي اي و سرمايه 
 تابع تقاضاي واردات كل ايران،  برآوردتحقيق خود برروي 

 واردات تقاضا شده كل،  ميزانارتباط بلند مدت ميان 
 را نشان داده و  كشورقيمت نسبي واردات و درآمد واقعي 

بيان مي دارد كه تقاضا براي واردات در ايران نسبت به 
ت با كشش قيمت نسبي چه در بلند مدت چه در كوتاه مد

است در حالي كه تقاضا براي واردات نسبت به در آمد 
 در بلند مدت با كشش و در كوتاه مدت بي  كشورواقعي 

  برآوردبه  )1385(تشكيني  و باستاني .]9[كشش است
تابع تقاضاي واردات به تفكيك كاالهاي واسطه اي، 

پرداخته و – 1382سرمايه اي و مصرفي براي دوره زماني 
هاي مصرفي به شدت تحت تا واردات كاالدند كه نشان دا

ثير قيمت نسبي است در حالي كه واردات كاال هاي سر 
مايه اي تحت تا ثير توليد ناخالص داخلي و قيمت نسبي 
است و براي كاال هاي واسطه اي  نيزتحت تاثير  توليد 

بيات كشكولي و  .]10[ استناخالص داخلي و قيمت نسبي
 تحقيق خود به اين نتيجه رسيده اند در )1386(همكاران 

كه براي اكثر گروههاي فراورده هاي چوبي مورد بررسي 
 ساله، ميزان و ارزش واردات و 11  بررسيدر دوره 

صادرات روند افزايشي داشته است،گرچه جمع كل واردات 
 چوبي خيلي بيشتر از صادرات آنها هاي فرآوردهچوب و 

ق در تحقيقي ديگر همچنين اين محق .]11[بوده است
خاطر نشان ساخته است كه واردات انواع فراورده هاي 
چوب و كاغذ از روندي افزايشي در سطح جهان برخوردار 

واردات كشورهايي مانند ايران و عربستان به  .مي باشد
خاطر افزايش قيمت انرژي و برخي ديگر مانند كشورهاي 

ي چوب و توسعه يافته چين و آلمان با توليد فراورده ها
خاطر كسب درآمد بيشتر، زيادتر ه تر و بكاغذ كم كشش

-افته تمايل به واردات فراوردهيهعهاي توسكشور.شده است
هاي كمتر توسعه يافته هاي با ارزش افزوده پايين و كشور

به خاطر ضعف توليد داخلي ، فراورده هاي با ارزش افزوده 
و همكاران  محمدي ليمايي . ]12[باال وارد مي كنند

به بررسي رابطه بين واردات و صادرات چوب در  )  2011(
ايران با متغير هاي كالن اقتصادي با استفاده از روش 
رگرسيون چند متغيره پرداخته و نشان دادند كه در سطح 

عنوان يك متغير ه بين واردات چوب ب % 5معني داري 
 توليد چوب در ايران  ميزان و GDPوابسته و جمعيت ،

ارتباط معني دار وجود دارد، همچنين بين صادرات چوب 
 توليد چوب و قيمت جهاني  ميزان ،  GDPو جمعيت ، 

 Tajdini ,et .]13[نفت ارتباط معني دار وجود دارد
al( 2011) ترين   توابع تقاضاي واردات مهمبرآورددر

 محصوالت اوراق فشرده چوبي به ايران با استفاده از 
گيري رسيدند كه مزمان به اين نتيجه معادالت هسامانه
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  فراورده ها در واكنش به تغييرات  همهرفتار واردات 
در تابع تقاضاي .  تاثير گذار يكسان نيستهايعامل

واردات تخته خرده چوب ، قيمت نسبي واردات تخته 
، نرخ اسمي ارز ) GDP(خرده چوب، توليد ناخالص داخلي

 يك وقفه از لحاظ ، ميزان واردات تخته خرده چوب با
در تابع تقاضاي .آماري معني دار و مؤثر شناخته شده اند

قيمت نسبي  ،  داخليواردات تخته اليه ، توليد ناخالص
واردات تخته اليه، نرخ اسمي ارز ، سطح توليد داخلي 
تخته اليه و ميزان واردات تخته اليه با يك وقفه از لحاظ 

در تابع تقاضاي  و ندآماري معني دار و مؤثر شناخته شده ا
واردات روكش چوبي، متغيرهاي توليد ناخالص 

، درآمد نفتي، نرخ اسمي ارز ، سطح توليد )GDP(داخلي
داخلي روكش چوبي و ميزان واردات روكش چوبي با يك 

و  وقفه از لحاظ آماري معني دار و مؤثر شناخته شده ا ند
  .]14[ آيند ميبه شمارجزء متغيرهاي تأثيرگذار 

 Yoshimoto and Yukutake (2002)  در تحقيقي
 توابع عرضه و تقاضاي الوار در ژاپن با  برآوردمنظور ه ب

 خارجي به اين نتيجه رسيده اند هايتوجه به واردات چوب
 باال  به نسبتكه كشش متقاطع قيمت الوار هاي خارجي 

همچنين . بوده گرچه در ساليان اخير كاهش يافته است
هد كه الوار هاي وارداتي جانشيني براي نتايج نشان مي د

 داخلي نبوده گرچه عكس اين روند با توجه به هايچوب
همچنين انتظار مي . قيمت چوب آالت ژاپني صادق است

رود كه با افزايش در منابع سوزني برگ قابل برداشت و 
 15[ابدي عرضه الوار هاي ژاپني افزايش كاهش در قيمت،

[.Chunquan,et al. (2004)  زماني  دورهبا بررسي 
حقوق ورودي فراوردهاي چوبي، مقدار توليد و مصرف 
چوب گرد صنعتي و همچنين مقايسه منابع جنگلي اين 

نتيجه گرفتند  ، جهانكشور با كشورهاي بزرگ صنعتي 
كه كاهش حقوق ورودي چوب و انواع فراورده هاي چوبي 

هاي در طي سال ها و افزايش واردات عالوه بر رفع نياز
هاي اين كشور و داخل، سبب كاهش فشار بر جنگل

كاهش برداشت در استانهاي مختلف شده 
هايي از ارزيابي   Kangs,baudin(2003).]16[است

 18 براي 2020هاي جنگلي تا سال تقاضا براي فراورده
 8 و براي  CEE1 , CIS2 كشور17كشور اروپاي غربي و 

                                                 
١) Central and Eastern European countries كشورهاي

 )=بلوك شرق سابق (وپا مركز و شرق ار

آنان از مدل . دسته عمومي محصوالت ارائه نمودند
 توابع  برآورد براي  OLSلگاريتمي خطي و روش 

طور جداگانه براي هر كشور و ه مدل ها ب. استفاده نمودند
 سازگار با  به دست آمدهنتايج .  شدند برآوردهر محصول 

بدين معني كه تقاضا براي . باشندهاي  اقتصادي مينظريه
، افزايش فراورده هاي جنگلي به تنهايي با افزايش درآمد

ميابد و افزايش قيمت هاي واقعي محصوالت داخلي به 
كاهش تقاضا براي اينگونه كاال ها و افزايش تقاضا براي 
محصوالت وارداتي منجر مي شود و ديگر آنكه افزايش 
قيمت توليد داخلي به كاهش صادرات منجر شده، در 
حالي كه افزايش قيمت محصوالت صادراتي، اثر مثبتي 

ت دارد و افزايش هزينه مواد اوليه به كاهش روي صادرا
توليد منجر شده و از فرضيه جانشيني بين محصوالت 

- مي پشتيبانيو توليدات داخلي ) وارداتي(خارجي 
 تاثير ورود چين به سازمان Gan(2004). ]17[كند

تجارت جهاني را بر تجارت محصوالت جنگلي در سطح 
 3 قابل محاسبهجهاني با استفاده از مدل تعادل عمومي

مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت كه ورود اين كشور به 
سازمان مورد اشاره موجب افزايش قيمت محصوالت 

 درصد و كاهش قيمت الوار 4/0جنگلي به اندازه 
 1/0،محصوالت چوبي ،خمير كاغذ و انواع كاغذ به اندازه 

عالوه بر آن تجارت محصوالت و خدمات  . شددرصد 
درصد و خمير 1/2درصد ،محصوالت چوبي 7/0جنگل 

. ]18[ افزايش يافت جهان درصد در 5/1كاغذ و كاغذ 
Zhang &Gan(2007)  در تحقيقي درباره تقاضاي

عنوان ه واردات فراورده هاي چوبي در چين، فهميدند كه ب
نتيجه رشد اقتصادي و كمبود منابع چوبي، واردات و 

وسي افزايش طور محسه صادرات فراورده هاي چوبي ب
يافته و واردات به اين كشور تاثير قابل مالحظه اي بر روي 
. اقتصاد كشور هاي صادركننده در اين بخش خواهد داشت

، آسياي جنوب شرقي وآفريقا عمده تامين كنندگان روسيه
كه عرضه كنندگان گرده بينه چين خواهند بود، درصورتي

وبي متنوع هاي چ برش خورده و فراوردههايالوار و چوب
 در Arabatzis, sklonaris (2009) .]19[مي باشند

                                                                       
٢) Commonwealth of Independent States كشورهاي

 =مستقل مشترك المنافع
٣ Computable General Equilibrium Model  
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تحقيق خود برروي تقاضاي واردات انواع فراورده هاي 
عنوان مثال  ه ب( فرآوري نشده هاي چوب مانندچوبي 

عنوان مثال الوار ه ب( فرآوري شده هاي، چوب)گرده بينه
كنندگان  روكشي و توليدهايه، صفح)هاي بريده شده

- دريافتند كه واردات چوب2001 تا 1969 دوره چوب در
 روكشي و توليد كنندگان هايه فرآوري نشده ، صفحهاي

چوب در قياس با  انواع فرآوري شده داراي كشش پذيري 
-ه فرآوري شده، صفحهايواردات چوب. قيمت مي باشد

 روكشي و توليد كنندگان چوب داراي كشش پذيري هاي
 فرآوري نشده به نوعي هايوبكه چهزينه بوده در حالي

امكانات جانشيني بين .  آيند مي به شماركاالي پست 
 وارداتي و بين هاي چوب ديگرروكشي و هاي هصفح
وري نشده وجود داشته آوري شده و انواع فرآ فرهايچوب

 صورت هاي بررسيدقت در  . ]20 [و معني دار مي باشد
اي خرد و كالن سازد كه بين متغير هپذيرفته آشكار مي

اقتصادي و مقادير واردات و صادرات فراورده هاي چوب و 
اين .كاغذ ، همگرايي و ارتباط بسيار زيادي وجود دارد 

زاد آويژه از زمان  سياست جهاني شدن اقتصاد و ه نكته ب
ويژه در رابطه با كشور هاي پيشرو در ه سازي تجاري ب

يشتر خودرا  جهاني اينگونه محصوالت بهايهعرصه مبادل
در مورد ايران نيز با توجه به اين كه .  نشان مي دهد 

واردات محصوالت متنوع اوليه، حد واسط و نهايي چوب و 
ه و ب ]1 [كاغذ در سال بيشتر از يك ميليارد دالر بوده 

طور كلي سياست تجاري آن مبتني بر واردات هرچه 
انجام  مي باشد ، لزوم  كشوربيشتر براي رفع نيازمنديهاي 

 اين تحقيقات بيش از پيش مهم جلوه مي نمايد ، لذا ،
تاثير متغير  هدف اصلي از اين تحقيق اين  مي باشد كه،

هاي بازار و كالن اقتصادي برروي واردات الوار در ايران 
باور ما اين است كه با گسترش  .مورد بررسي قرار گيرد

وه بر واردات اينگونه فراورده ها و كاهش قيمت داخلي عال
ترين مانع در گسترش رفع كمبود ماده اوليه كه مهم

صنايع سلولزي در كشور مي باشد مي توان به حفظ منابع 
در اين پژوهش .محدود جنگلي نيز در كشور كمك نمود

 تقاضاي واردات و نقش  نظريهشود با استفاده از  سعي مي
 كالن اقتصادي موثر ، تابع هاي عاملمهم برخي از 

 برش هايترين چوباردات الوار به عنوان مهمتقاضاي و
خورده كه كاربرد فراواني به عنوان ماده اوليه در صنايع 

 و  برآورد كرده چوبي دارد را هاي فرآوردهمبلمان و 
 سنجش ميزان  برايهاي قيمتي و درآمدي را كشش

فرضيه اصلي  .حساسيت تقاضا براي واردات بررسي نمود 
   هماهنگ موثر، هاي عامله تاثير اين تحقيق آن است ك

 اصالح  موجود اقتصادي بوده و بنابر اين  با هاي نظريه با
توان به وارداتي سود آور و  ميها آن برخي از و اعمال

  .مقرون به صرفه اقدام نمود
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  مواد و روش ها 
  تعيين و تصريح مدل

- تقاضاي واردات چوب  ساختار مدل آغازدراين تحقيق در 
 الواري و متغيرهاي موجود در آن تشريح شده و هاي

 روش برآوردگر حداقل مربعات معمولي سپس با استفاده از
(OLS)1 زماني مربوط به يك هاي دورههاي  داده و 

 كه كه از منابع 1363 - 1388 ساله از سال 26ي  دوره
مختلفي از جمله بانك مركزي ، مركز آمار ايران ، آمارنامه 

   مانند بين المللي هاي شده توسط سازمانهاي منتشر
 ، كتابخانه گمرك ايران ٢)فائو(سازمان خواربار و كشاورزي 

 مشخصه ، ]21،22،23،1[آوري شده اند گرد.... و 
هاي موجود در معادله تقاضاي واردات اين )پارامتر(

، قالب مدل رگرسيوني تك معادله اي استمحصول كه در 
  .]24[شود برآورد مي Eviewsار افز با استفاده از  نرم

 مدل كالسيك هاي فرضعلت استفاده از اين روش، 
  برآوردرگرسيون خطي ميباشد، بدين معني كه در بين 

هاي حداقل مربعات، بدون  زننده برآوردهاي خطي، گر
. هستند   3BLUEتورش و داراي حداقل واريانس يعني 

 به به طور عموم در ادبيات اقتصادي تابع تقاضاي واردات 
شكل لگاريتمي برآورد شده است لذا در اين تحقيق نيز 

 هاينوع تابعي كه براي معادله تقاضاي واردات چوب
الواري  در ايران در نظر گرفته مي شود يك تابع خطي 

 چنين مدلي  گزينشعلّت .  است4 لگاريتمي-  لگاريتم
 ها را  كشش به طور مستقيمدستيابي به ضرايبي است كه 

، ضرايب هر كدام از متغيرها  پايهكنند و بر اين  برآورد مي
  .]25[دهد  هاي مربوط را نشان مي در اين تحقيق، كشش

  
  
  
  
  
 
 

                                                 
1 Ordinary  Least  Squares                                                                     
2 Food & Agriculture Organization  
3Best  Linear Unbiased Minimum-Variance Estimator 
4 Double-log model (log- log) 

  سازي تابع تقاضاي وارداتمدل
تـابع تقاضـاي     مختلف صورت گرفتـه،      هاي بررسي بر پايه   

ــه صــورت   ــران ب ــواري  در اي ــرواردات چــوب آالت ال   زي
   : شودپيشنهاد مي 

)١( IMit=f 
( Rt, GDPt , OIt ,ERt , Qt , IMt-1 ,α i ) 

 واردات تقاضا  ميزانشود ،  مي ديدههمانطور كه در باال 
 الواري در ايران، تابعي از هاي براي چوب(IMit)شده 

هاي نسبي يا نسبت  قيمت واردات محصول سطح قيمت
 ، توليد ناخالص  (Rt)مورد نظر به قيمت داخلي آن 

 هاي درآمد ،1376 به قيمت ثابت سال  (GDPt)داخلي 
 ، نرخ ارز موثر (OIt) از صادرات نفتي به دست آمده

 الواري هاي توليد داخلي چوب ميزان ، (ERt)اسمي 
 ، (Qt)) ميزان بهره برداري شده از جنگل هاي كشور ( 

 جزء i α و (IMt-1)ميزان واردات محصول يا يك وقفه 
ير توضيحي در تابع ثابت مي باشد كه به عنوان متغ
 چنين  گزينشعلت  .تقاضاي واردات منظور شده اند 

 تابع تقاضاي  نظريهگردد به متغيرهاي توضيحي برمي
  كه تا حدود بسيار زيادي  نظريه اين  پايهبر  .واردات 
تقاضا براي واردات كاالهاي   قانون تقاضا مي باشد،همانند

 قيمت  مانند مختلف تابعي از متغير هاي بازار يا خرد
 توليد ناخالص  مانندهاي كالن اقتصادي نسبي و متغير

چنين از آنجاييكه هم .باشدداخلي و نرخ اسمي ارز مي
اي ازدرآمد ايران يك كشور نفت خيز بوده و حجم عمده

 كشور به صادرات نفت خام و مشتقات آن اختصاص دارد،
 مدل لذا در اين تحقيق به عنوان يك متغير مستقل وارد 

وسيله  ه  ب گزينشيچنين  . شده استگزينشي
(Baek,2010)توابع تقاضاي واردات الوار هاي  برآورد در 

  نيز صورت  آمريكاسوزني برگ كانادايي به اياالت متحده
   .]26[پذيرفته است 
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  الواري هايتابع واردات چوب

 
 LN IMt= C1+C2lnRt + C3lnGDPt + C4lnOIt + 
C5lnERt+C6lnQt+C7lnIMt-1+Ut                  )2(  

IMt :  مقدار واردات الوار در سالt بر حسب متر مكعب   
Rt : الواري به قيمت هاي نسبت قيمت وارداتي چوب

  tداخلي آن در دوره 
GDPt :  1376توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 

   بر حسب ميليارد ريالtدر دوره 
OIt :  ز صادرات نفتي كشور به  ا به دست آمدهدرآمدهاي

   بر حسب ميليارد ريالt در دوره 1376قيمت ثابت سال 
ERt :  نرخ ارز موثر اسمي در دورهt بر حسب ريال   

Qt : الواري در دوره هايميزان توليد داخلي چوب t بر 
  حسب متر مكعب 

IMt-1 :الواري به ايران در دوره هايميزان واردات چوب t-
   بر حسب متر مكعب 1

Ut : جزء اخالل تقاضاي واردات چوب الواري در دورهt  

هاي كشش  مشخصه آن است كه  بيانگرانتظار نظري 
C1> 0 و C3>0 و  C2 < 0 و  C 4 < 0 0 و  C5 <   و

C6 < 0  و C7 <0 باشند  . 

  داده ها و اطالعات 
 معادله تابع واردات  برآورد  برايداده هاي مورد استفاده 

آمار . مي باشد1388 تا 1363از سال  مشاهده 26شامل 
 الواري كه توسط هايقيمت هر متر مكعب چوبمربوط به 

برداري به فروش  هاي بهره بنگاه ها و  مجريان طرح
هاي مربوط به دفتر  اند با مراجعه به  گزارش رسانده 

ها،  برداري و دفتر فني صنايع چوب سازمان جنگل بهره
  .دست آمده مراتع و آبخيزداري ب

به منظور خنثي كردن اثر تورم، از شاخص بهاي عمده 
فروشي چوب و الوار ، براي تبديل انواع قيمت ها به سال 

 به عنوان 1376پايه مشخص، كه در اين تحقيق سال 
با استفاده از رابطه ارائه شده . است شدهسال پايه لحاظ 

 در الواري هاي، قيمت داخلي  هر متر مكعب چوب زيردر 
   . آيد به دست مي 1376ايه سال پ

 

                                                                      

             AP(t, B) =       )3(  
:AP(t,B)  بهاي چوب در سالt  سال پايه  پايه بر B 

  CPIB بر حسب ريال ،tقيمت چوب در سال  Pt:،) ريال(
 Bه فروشي چوب و الوار در سال پايه شاخص بهاي عمد:
،:CPIt   شاخص بهاي عمده فروشي چوب و الوار در سال

براي محاسبه قيمت واردات هر متر مكعب الوار از  .tپايه
-طريق سالنامه آماري گمرك كشور ، ميزان واردات چوب

 هاي به كشور و همچنين ارزش واردات چوبالواري هاي
 : رابطه زير  پايهت آمد كه بر  بر حسب دالر ، به دسالواري

 
حال اگر ارزش جاري را بر شاخص بهاي عمده فروشي 
چوب و الوار تقسيم كنيم ،قيمت وارداتي هر متر مكعب 

بر حسب سال پايه ) متر مكعب / ريال( الواري هايچوب
متغيرهاي  ميزان توليد و واردات  .شود استخراج مي1376

جنگلها ،مراتع و الوار در كشور از طريق سازمان 
دست ه آبخيزداري و سالنامه تجارت خارجي كشور ب

هاي كالن اقتصادي مورد استفاده از سايت داده .آمدند
زدايي با منظور تورمه آوري و ب گردبانك مركزي ايران 

 1376 به قيمت پايه سال 3استفاده از  رابطه شماره 
سي گام نخست در تحليلي الگوهاي پويا،برر .تبديل شدند

هاي  دورهايستايي متغير ها مي باشد، زيرا غير ايستا بودن 
منجر به رگرسيون جعلي مي ) 1داشتن ريشه واحد( زماني 
 با نظريه همجمعي در اقتصادسنجي  برابربنابراين  .شود

نوين، ضروري مي باشد تا نسبت به ايستايي يا غيرايستايي 
سنجش ترين روش براي متغيرها اقدام نمود كه متداول

ايستايي متغيرها، آزمون ريشه واحد ديكي فولر يا ديكي 
  .مي باشد) ADF( فولر تعميم يافته

  
  

                                                 
1 Unit Root  
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را در نظر گرفته و معادله ، Yt  مانند اگر يك سري زماني 
 زير برآورد شود، آزمون ريشه واحد، فرضيه 

 يعني وجود ريشه واحد را در برابر فرضيه مقابل يعني 
  :ه واحد آزمون مي كند ريشنبود

    (4)      
         

، اجزاء اخالل .  ، متغير زمان يا روند است tكه در آن 
تصادفي بوده كه فرض مي شود داراي توزيع نرمال با 

 m=0در صورتي كه . است2ميانگين صفر و واريانس
و در غير اين ) DF ( ديكي فولرباشد، آزمون مورد نظر را

. مي نامند) ADF( صورت ديكي فولر تعميم يافته 
همچنين، با توجه به احتمال وجود شكست ساختاري در 

 زماني، از آزمون ريشه واحد  دورهميان متغيرهاي 
 بررسي ايستايي متغيرها  براي نيز (PP) پرون–فيليپس 

 هر يك از ، ايستايي بررسي در اين .گردداستفاده  مي
  بررسيمتغيرهاي معادله تقاضاي واردات محصول مورد 

در فرم لگاريتمي  آنها با استفاده از آزمون ديكي فولر 
 پرون در سطح و تفاضل داده ها  - تعميم يافته و فيليپس

در دو حالت عرض از مبداء و بدون روند و با عرض از 
  درصد مورد بررسي5 1دار مبداء و روند در سطح معني

  .قرار مي گيرد
 نتايج وبحث

 بررسي ايستايي متغيرهاي ميزان  برايدر اين تحقيق 
، در آمد 1376توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 

ناشي از صادرات نفتي و نرخ ارز موثر اسمي از آزمون 
ديكي فولر تعميم يافته استفاده گرديد ، كه اين متغير ها 

گيري  ايستا ر تفاضلدر سطح ايستا نبودند و با يك با
 گرد هاياما در مورد متغير هاي مقدار واردات چوب.شدند 

و نسبت قيمت وارداتي چوب گرد به قيمت داخلي آن و 
-ميزان توليد داخلي چوب آالت گرد و مقدار واردات چوب

 گرد با يك وقفه، به دليل وجود خودهمبستگي هاي
كه نشان سريالي و توزيع نايكسان و ناهمگن جمالت خطا 

از شكست ساختاري در اين متغير ها مي باشداز ازمون 
ها استفاده در مورد اين متغير . شدپرون استفاده –فيليپس

 منجر به بروز نتايج اريب دار در رد فرض ADFاز آزمون 

                                                 
1Level of significance  

نتايج آزمون . ]27[شودمي) وجود ريشه واحد (صفر 
 1ره  در جدول شما بررسيايستايي براي متغير هاي مورد 

 كه بغير از شود مي ديده  پايهبر اين  . است  شدهارايه  2و
متغير نسبت قيمت وارداتي به قيمت داخلي الوار كه در 

  يا انباشته از مرحله صفر ايستا مي باشند I)0(سطح 
 يا انباشته از I)0(گيري  متغير ها با يك بار تفاضلديگر

مامي پس از ايستا نمودن ت. مرتبه اول ايستا شده اند
 الواري هايمتغير هاي تابع ، معادله تقاضاي واردات چوب

جدول  شد كه نتايج آن در  برآورد OLSدر ايران با روش 
، Rtنكته مهم اين است كه متغير  .شود مي ديده 3شماره 

 به دليل هم خطي شديد با ساير متغير هاي در حال 
  و معني دار نشدن ضرايب آن و كاهش ضريب بررسي

 الواري هاي معادله، از فرمول تابع واردات چوبتشخيص
 از ارائه نتايج  پيشباشد كه همچنين الزم مي . شدحذف 

، به بررسي پديده خود همبستگي سريالي به دست آمده
بين جمالت اخالل پرداخته شود زيرا در صورت وجود 

   همه ، ديگر در بين OLS گر برآوردخود همبستگي ، 
ا بدون تورش داراي حداقل واريانس نبوده  ههازنندهبرآورد

 نيستند و در نتيجه استنباط آماري BLUEو بنابراين 
توان به مقادير واريانس باقي قابل اعتماد نخواهد بود و نمي

 اطمينان R2شده و  برآورد مانده و انحراف معيارهاي 
 معتبر نخواهد F و tدار بودن نمود و آزمون هاي معني

ربين واتسون معياري براي ارزيابي خود آماره دو .بود 
 همبستگي مرتبه اول است ولي اين معيار تنها براي 

 مناسب است كه مقدار ثابت در رابطه وجود دارد هنگامي
اي از متغير وابسته در بين متغيرهاي و هيچ وقفه

  توضيحي وجود نداشته باشد



 1392، بهار و تابستان 1مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال چهارم، شماره 
 

109

  
  درصد5درسطح  ADF در تابع تقاضا با استفاده از آزمون  بررسي ايستايي متغير ها در فرم لگاريتمي- 1جدول شماره

   

 عرض از مبدا عرض از مبدا و روند
  

 نتيجه آزمون

 
وقفه *

 بهينه
  مقدار بحراني

 
 ADFآماره مقداربحراني ADF آماره

  متغيرهاي
  )لگاريتمي ( 

تفاضل مرتبه 
 3/632-  2  اول ايستا

 

-3/869 
 

-2/998 
 

ي به قيمت توليد ناخالص داخل 3/359-
 1376ثابت سال 

تفاضل مرتبه 
 3/622-  1  اول ايستا

 

-5/030 

 

-2/991 
 

-4/742 
  

  درآمد ناشي از صادرات نفتي

تفاضل مرتبه 
  اول ايستا

  
0 

-3/632 

 

-6/022 

 

-2/991 
 

-3/546 

 
 نرخ ارز موثر اسمي

 
 

  درصد5 درسطحاستفاده از آزمون فيليپس پرون بررسي ايستايي متغير ها در فرم لگاريتمي در تابع تقاضا با - 2جدول شماره
  

 عرض از مبدا عرض از مبدا و روند
  

 نتيجه آزمون

 
  مقدار بحراني وقفه بهينه*

 
 ppآماره  مقدار بحران ppآماره 

  متغيرهاي
 )لگاريتمي ( 

تفاضل مرتبه 
 3/797- 2/991- 3/720- 3/612-  0  ايستااول 

 

  مقدار واردات چوب الواري
  

 4/873- 2/986- 4/647- 3/603-  0  يستادر سطح ا
نسبت قيمت وارداتي چوب 
 الواري به قيمت داخلي آن

تفاضل مرتبه 
 ايستااول 

0 -3/603 -3/730 -2/846 -2/986 
ميزان توليد داخلي چوب 

 آالت  الواري

تفاضل مرتبه 
 3/797- 2/991- 6/431- 3/632- 0  اول ايستا

ميزان واردات چوب آالت 
  وقفهالواري با يك

  .وقفه اي كه در آن معيار هاي آكائيك و شوارتز داراي حداقل مقدار خود را دارا مي باشند : وقفه بهينه * يافته هاي تحقيق               : ماخذ 
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چون در بين متغيرهاي توضيحي مدل ، متغير وابسته با 
وقفه وجود دارد ، براي آزمون خود همبستگي از آزمون 

استفاده مي شود  كه در آن فرض صفر ري  گادف–بريوش 
 خود همبستگي مي باشد، همچنين يكي  نبودمبني بر 

ديگر از ويژگي هاي آزمون گادفري نسبت به آزمون 
 واتسون اين است كه مي تواند پديده خود –دوربين 

همبستگي مرتبه اول و باال تر را بررسي نمايد ولي آزمون 
همبستگي مرتبه اول را  پديده خود  تنهادوربين واتسون 
 و احتمال  ياد شده با توجه به جدول .بررسي مي نمايد

 خود  نبود  فرضيه صفر مبني بر LRضرايب مربوط به 
شود يعني هيچ همبستگي سريالي بين متغيرها رد نمي

گونه خود همبستگي سريالي بين جمالت اخالل وجود 
ن بريوش با توجه به اين كه يكي از ويژگيهاي آزمو .ندارد 

گادفري نسبت به آزمون دوربين واتسون اين است كه مي 
تواند پديده خود همبستگي را در مرتبه دوم و باالتر 

نتايج پديده خود  بررسي كند بنابراين ، به بررسي
با توجه به .همبستگي در مرتبه دوم پرداخته مي شود 

 ، در LR و احتمال ضرايب مربوط به  ياد شدهجدول 
صد معني دار نشده اند ، در نتيجه فرضيه سطح پنج در

 خود همبستگي رد نمي شود، يعني  نبودصفر مبني بر 
خودهمبستگي در مرتبه دوم وجود ندارد نتايج نشان مي 

دهد كه در تابع تقاضاي واردات الوار در ايران ، متغير 
هاي حذف  متغيري همهميانگين تاثير ( عرض از مبداء 

 42/20برابر با ) غير وابسته تقاضا شده از مدل بر روي مت
 5 در سطح tبرآورد شده است كه با توجه به مقدار آماره 

ضريب كشش توليد ناخالص  . درصد معني دار شده است
برآورد 735/12 برابر با 1376داخلي به قيمت ثابت سال 

 درصد معني دار شده 5شده كه از لحاظ آماري در سطح 
ي يك درصد افزايش در است و نشان مي دهد ، به ازا

 كشور و با فرض ثابت ماندن ساير  توليد ناخالص داخلي
  الواري به هاي ، تقاضاي واردات چوبها عاملعوامل
 ابد اين تاثير مثبت يدرصد افزايش مي753/12 ميزان
ضريب كشش درآمد ناشي از . با انتظار مي باشدبرابر

 5سطح برآورد شده كه در  947/0صادرات نفت برابر با
دهد، به ازاي يك درصد معني دار  مي باشد و نشان مي

درصد افزايش درآمد ناشي از صادرات نفت، تقاضاي 
درصد افزايش پيدا مي 947/0 الواري هايواردات چوب

 ضريب كشش متغيرنرخ ارز موثر اسمي برابر با  .كند 
 درصد 5  برآورد شد كه از لحاظ آماري در سطح - 584/4

بنابراين به ازاي يك درصد افزايش . است معني دار شده
  به الواري هاي- در قيمت ارز ، تقاضاي واردات چوب

 .كاهش مي يابد  درصد 584/4 ميزان

  نتايج برآورد تابع تقاضاي واردات چوب آالت الواري- 3جدول
 آماره t خطاي معيار ضرايب متغيرهاي مستقل

  تابع تقاضاي واردات الوار
LnIMt : تهمتغير وابس 

   

C1 42/20  02/3  74/6  

LnGDPt 74/12  09/4  10/3  

LnOIt 95/0  45/0  10/2  

LnERt 58/4-  17/1  89/3  

LnQt 78/0-  27/0  80/2  

LnIMt‐1 31/0-  38/0  81/0-  

F‐Statistic=11/6291 R2 =0/ 85   2=  78/0  D.W=1/485  

.وقفه اي كه در آن معيار هاي آكائيك و شوارتز داراي حداقل مقدار خود را دارا مي باشند : قفه بهينه و* يافته هاي تحقيق                       : ماخذ 
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 با انتظار  برابرمنفي بودن عالمت اين ضريب 
 هايضريب كشش ميزان توليد داخلي چوب.باشد  مي

 كه از لحاظ  شدبرآورد  -775/0آالت الواري  برابر با 
بنابراين  .ني دار شده است  درصد مع5آماري در سطح 

ميتوان بيان داشت كه با افزايش يك درصدي در  ميزان 
 واردات آن   برايتوليد داخلي  اين محصول   تقاضا 

 به چنين نتيجه گيري . درصد كاهش پيدا ميكند - 775/0
 هاي مورد انتظار بوده و نشان ميدهد كه چوبطور كامل

 به اي شمال كشور الواري وارداتي و استحصالي از جنگله
نقش مهم الوارهاي .  جانشين هم مي باشندطور كامل

وارداتي در تامين نيازهاي صنايع گوناگون چوبي كشور 
 كه ضريب متغير  ميزان واردات  اين ماده  شدهسبب 

 5اوليه  به ايران با يك وقفه از لحاظ آماري در سطح 
  ،  برآورديدر تابع تقاضاي  . نشوددرصد معني دار 

 برآورد شده است كه نشان 85/0 برابر 2R آماره ي ميزان
در ) منغير مستقل ( دهد كه متغير هاي لحاظ شده مي

) تقاضاي واردات(  درصد تغييرات متغير وابسته 85مدل 
 تعديل 2R و2Rهاي عالوه بر آماره. را توضيح مي دهند

 گزينش  برايشده ، از آماره هاي آكاييك و شوارتز نيز 
 محاسبه شده در سطح Fمقدار . استفاده مي شود الگو 

 درصد معني دار بوده و نشان گر اعتبار آماري 5آماري 
  .كل رگرسيون مي باشد

  :نتيجه گيري
 دست آمده در تابع تقاضاي واردات چوبه  نتايج ب پايهبر 

 موثر بر واردات هاي عامل الواري در ايران  از ميان هاي
 يزان واردات الوار  با يك وقفه  متغير م تنهااين محصول، 

گونه كه در علت را همان. داري بر آن نداردتأثير معني
 به  روشني مشهود است بايستي در نقش 4جدول شماره 

بي بديل الوارهاي وارداتي در تامين نيازهاي صنايع 
اين موضوع به نحو ديگري . نستگوناگون سلولزي كشور دا

  كه دريافتند واردات )1389( شعيبي و همكاران  توسط
اي از واردات را اي و نهايي  سهم عمده واسطههايچوب

بخود اختصاص داده و كاهش تعرفه هاي گمركي در 
ساليان اخير موجب تشديد اين موضوع نيز شده است 

اين موضوع همراه با تخريب شديد  .] 2[همخواني دارد
ب جنگل ها در ساليان اخير و كاهش گرده بينه هاي مرغو

 كه سهم واردات در تامين نيازمنديهاي صنايع  شدسبب 
به اين ماده اوليه با ارزش در طي ساليان اخير به بيش از 

  .]6[برسد% 95

 
 

  )بررسي خود همبستگي مرتبه اول ( نتايج آزمون گادفري - 4جدول 
175/0  prob  1/995 F‐statistic 

112/0  prob  521/2  Obs*R‐squared  

 
 

  دومبررسي خود همبستگي مرتبه ( آزمون گادفري  نتايج- 5جدول 
        

391/0  prob  994/0  F‐statistic  

265/0  prob  654/2  Obs*R‐squared  

  يافته هاي تحقيق         : ماخذ 
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  مقادير برخي از متغيرهاي توضيحي تابع تقاضاي واردات چوبهاي الواري – 6 جدول 

 سال
  چوب آالت الواريميزان واردات 

 )رمكعبمت(
  ) ريال(نرخ ارز 

 

  
 )دالر(ران يمت هر بشكه نفت خام سبك ايق

  

1363 17032 911    81/26    
1364 17446 640   03/26   
1365 18380 815   5/13   
1366 20719 996   03/17   
1367 22567 966   26/13   
1368 16259 1207   04/16   
1369 100556 1413   64/20   
1370 185229 1420   34/17   
1371 58202 1498   77/17   
1372 55757 1803   06/15   
1373 30911 2667   84/14   
1374 34226 4078   17/16   
1375 59959 4444   03/19   
1376 99890 4785   24/18   
1377 54921 6460   97/11   
1378 119159 8632   25/17   
1379 165814 8190   75/26   
1380 193970 8009   9/22   
1381 320624 8119   52/23   
1382 458838 8325   89/26   
1383 606494 8748   6/34   
1384 682104 9042   66/50   

1385 5/468457 9226   07/61   

1386 446469 9358 
  3/69 

  

1387 407783 9162   66/94   
1388 448476 9700   75   

  افته هاي تحقيقي:     ماخذ
    

     
 به ميزان ارز تخصيصي در هر سال واردات بنابراين با توجه

.  اقتصادي و مقرون به صرفه مي باشد بسياراين محصول 
) GDP( مثبت بودن ضريب متغير توليد ناخالص داخلي

  كه اين متغير رابطه مستقيم با وارداتنشان مي دهد 
ترين مواد اوليه  الواري به عنوان يكي از مهمهايچوب

دارد، زيرا با  افزايش . ..مبلمان ومورد استفاده در صنايع 
افزايش (  رونق اقتصادي  بيانگرتوليد ناخالص داخلي كه 
، ميزان در كشور مي باشد) درآمد مصرف كنندگان

هاي  با رفع نيازبه طور مستقيمتوليدات صنايعي كه 

ابد و در نتيجه يمشتريان خرد سروكار دارد نيز افزايش مي
تاثير  .شودوار هاي  وارداتي ميسبب افزايش تقاضا براي  ال

 از صادرات  به دست آمدهمثبت و مستقيم درآمدهاي 
 به طور  الواري هاي واردات چوب براينفت برروي تقاضا 

 مورد انتظار مي باشد، زيرا در كشوري كه حدود كامل
 صادرات منابع نفت و گاز تامين  بااز درامد كشور % 80
مت هربشكه نفت خام و در  ، هرگونه افزايش در قيشودمي

نتيجه درامدهاي نفتي موجب رونق واردات محصوالت 
واردات  . گرددشودگوناگون اوليه، واسطه اي و نهايي مي
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الوار نيز از اين قاعده مستثني نيست و بنابراين بايستي 
انتظار داشت كه در سالهاي مورد اشاره صنايع گوناگون 

ه روبرو هستند با سلولزي كشور كه با بحران ماده اولي
منفي بودن ضريب . رونق بيشتري به كار خود ادامه دهند

اين متغير رابطه معكوس نرخ اسمي ارز نشان مي دهد كه 
  بسياربا واردات الوار دارد، علت بروز چنين ارتباطي 

 واردات اين محصول  به طور عمومطبيعي است زيرا 
 توسط بخش خصوصي صورت مي پذيرد، لذا بديهي است

هر گونه  كاهش در    شرايط ، ديگركه با ثابت ماندن 
ارزش پول ملي ناشي از افزايش قيمت ارز منجر به  

  الواري شده و در نتيجه، كاهش هاي- افزايش قيمت  چوب
 (Tajdini ,et al 2011). شود واردات را سبب ميميزان

در مقاله خويش برروي بررسي تقاضا  براي واردات اوراق 
ي به چنين نتيجه گيري  همانندي فشرده چوب

 .]14[رسيدند
 هاي  توليد داخلي چوب ميزانمنفي بودن ضريب متغير 

 كه اين متغير رابطه معكوس با الواري نشان مي دهد
  اين رابطه طبيعي است زيرا تقاضا براي واردات دارد،

 هنگامي كه ميزان توليد الوار در كشور افزايش پيدا كند 
 دليل افزايش عرضه نسبت به تقاضا بهبه طور طبيعي 

قيمت بازار داخلي نسبت به بازار فروش وارداتي اين 
محصول كاهش پيدا مي كند و سبب ايجاد يك شرايط 

بنابراين اين افزايش توليد سبب .  شودرقابتي در بازار مي
كه با .تاثير منفي بر ميزان واردات اين محصول مي شود 

ن مي دارد ، واردات يك كاال فرضيه تقاضاي واردات كه بيا
  همخوانيبا قيمت نسبي آن كاال رابطه ي معكوس دارد 

  .مي كند 
-ويژه چوبه افزايش واردات چوب و فراورده هاي چوبي ب

 چوبهاي الواري و كاهش  مانند برش خورده حدواسط هاي
تعرفه اين محصوالت مي تواند از سويي سبب كاهش فشار 

دست ه ر شده كه با نتايج ببر منابع جنگلي محدود كشو
  سازگاري دارد Chuquan,et al.(2004)آمده از سوي 

 تامين مواد اوليه صنايع  برايو از سوي ديگر منبعي مهم 
 كه بنابر نظر بيات كشكولي و  شودچوبي تلقي 

با بحران چگونگي تامين اينگونه مواد  )1386(همكاران
 اهتمام  نبودناشي از محدوديت منابع چوبي داخلي و 

جدي در رفع مشكالت چوب ماسيو و يا خرده چوب روبرو 
 وجود چنين روابطي بين متغير هاي . ]11[و]16[هستند 

خرد و كالن اقتصادي با واردات چوب و فراورده هاي 
نيز ) 1389( چوبي در تحقيق محمدي ليمايي و همكاران 

 ]13[به اثبات رسيده است

 وي متغير وابسته تاثير ضرايب متغيرهاي مستقل بر ر 
 توابع )تئوريكال( اي فرضيه بر مباني هماهنگ بسيار

 تنظيم بازار  برايتقاضاي واردات بوده و بيان مي دارد كه 
و در نتيجه ثابت نگه داشتن قيمت اين محصول بايستي 
به روند تغييرات متغيرهاي موثر در سطح ملي و بين 

  .المللي به دقت توجه نمود
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Abstract: 
 

Due to limited forest resources in Iran, imports of round woods and sawn lumber are the 
inevitable solution to satisfy the growing needs of wooden industries, therefore, in this 
research we have investigated the most important effective variables on demand for imports 
of lumber in Iran, by reviewing trends in imports of lumber based on single-equation 
regression model and using the time series data of 1984 - 2009 and Ordinary Least Square 
(OLS) approach. The functional form of the applied equation is in the form of log-log linear 
regression. The results indicated that in the estimated demand for imports function, intercept, 
gross domestic product and export petroleum incomes variables have positive impact and 
exchange rate, the domestic production quantity of studied product have adverse impact on 
demand for imports of lumber. 
The significant negative impact of fluctuations in exchange rates of currencies against the 
Rial in the recent months is major obstacles on development of forest products industries in 
Iran. Also, import quantity of lumber with the first lagged isn’t significant at 5%level and 
therefore isn’t a variable affecting the demand for lumber imports. This is due to the unique 
role of imported lumber to meat demands of various cellulosic industries in Iran.   
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