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مقدمه
در چند دهه گذشتت ه ،همراه با رشتتد ستتريع تمعیت
تهان ،برداشتتت چوب ،مهمترين عامل تأثیرگذار در زمینه
كاهش ستح تنللها بوده است [ .]1حدود  33درصد از
تنلتلهتا تهتان بتتهمنظور تولیتتد چوب و رآوردههتتا
تنللی مديريت میشوند كه اين نسبت در مناطق مخ لف
دنیا ،م فاوت استتت [ .]2تفاوت كشتتورها مخ لف ازنظر
مستتتاحتتِ تنلتلها صتتتنع ی ،میزان تنللكار  ،نوع
گونهها درخ ی ،ستتح ناور  ،میزان توستتتعهيا لی و
هزينهها تولید به همراه میزان عرضتته و تقاضتتا چوب
باعث شتتتده استتتت كه در مقیا بین المللی ،تريانها
تجار م عدد و پیچیدها برا محصتتو ت تنللی ش ت ل
گیرد .بتتا توتتته بتته جتتدمتتت تجتتارت بین المللیِ چوب و
رآوردهها آن ،میتوان آن را بهعنوان بخش ستتتن ی كل
تجارت تهانی در نظر گر ت [ .]3اين بخش در طول چند
دهه گذش ه ،توته بسیار از نهادها سرمايهگذار را به
خود معحوف ساخ ه و به تدوين مذاكرات و موا قتنامهها
مخ لفی در مقیا منحقها و بینالمللی منجر شده است
[ .]4بتته طوركلی ،صتتتنتتايع مرتبت بتتا تولیتتدات چوبی در
كشتتورها مخ لف ،تايلاه خود در ايجاد اشتت مال مولد و
ا زايش درآمتد ملی را بهبود دادهانتد كته منجر به ا زايش
جتابل توته حجم تجارت بین المللی برا اين محصتتتو ت
شده است .بهعنوانمثال ،در مقیا تهانی ،ارزش مباد ت
تجار برا تولیدات چوبی در ستتال ( 2315كه بیشتر از
 1/4درصتتتد از كل ارزش مباد ت تجار تهان را در اين
سال به خود اخ صاص داد) بیشتر از  466میلیارد د ر بود
و اين میزان در مقايسته با پنجاه ستال گذش ه ،بالغبر 5/5
برابر شده است [ 5و .]6
در ايران نیز بهعنوان كشتتور درحالتوستتعه ،علیرغم
گست رش اس فاده از كا ها تانشین ،تقاضا برا تولیدات
چوبی همچنان در حال ا زايش استتتت .چنانچه كستتتر
تجار حقیقی در ستال  1314نستبت به  23سال جبل از
آن ،برا كا ها چوبی نیمه رآور شتتده و رآور شتتده
(كه شامل مبلمانها چوبی نیز میشوند) به ترتیب حدود
 21/7و  2/8برابر وخیمتر شده است .اين آمارها كه بر پايه
دادهها خام من شتترشتتده توستتت اتاز بازرگانی ،صتتنايع،
معادن و كشتتاورز تهران [ ]7محاستتبه شتتدند ،بهوضتتو
حاكی از ا زايش راوان مصرف اين كا ها در ايران هس ند.
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در زمینته تولیتد داخلی ،هرچنتد حجم تولیتد حاصتتتل از
زراعتت چوب در بازه زمانی ذكرشتتتده بیشتر از  2/5برابر
شتتده استتتت ،اما در طی دو دهه اخیر ،برداشتتتت چوب از
تنلتلهتا هیركتانی بهعنوان تنها منبع تولید چوبها
صتتنع ی در كشتتور به میزان راوانی كاهش يا ه استتت .بر
استتتا آمار بهدستتتتآمده از ستتتازمان تنللها ،مراتع و
آبخیزدار كشتتتور ،اين میزان از يت میلیون و  623هزار
م رم عب در ستال  1374به  563هزار م رم عب در سال
 1314تنزل يا ت .اين كاهش جابلتوته در راس ا حمايت
از احیا تنللها كشتور انجام گر ه است كه سرانجام،
در استتفندماه  1315منجر به تصتتويب برنامه موستتوم به
تنفس تنلل در مجلس شتورا اسممی شد .بر اسا بند
«ف» ماده  38جانون برنامه پنجستاله شتشتم توسعه ايران،
هرگونه بهرهبردار چوبی از درخ ان تنللها كشتتتور از
اب دا ستتتال چهارم اترا اين جانون ،ممنوع خواهد بود.
هرچنتتد بخش جتتابتتل توتهی از تقتتاضتتتتا چوب هتتا
رآور نشتتتده در كشتتتور از طريق زراعتتت چوب تتتأمین
میشتتتود ،اما بديهی استتتت كه توجف برداشتتتت چوب از
تنللها كشور میتواند بر واردات گردهبینه و نیز تولید و
تجتارت ستتتاير رآورده هتا چوبی اثرگتذار باشتتتد .برا
پاستت گويی مناستتب به تقاضتتا روزا زون چوب و تعديل
اثرات منفی ستتتیاستتتتها مخ لف همچون برنامه تنفس
تنلل ،ضتتترور استتتت كه برنامه تامع و دجیقی در اين
زمینه طر ريز شود .در اين راس ا ،پیشبینی آينده تولید
و تجارت چوب ايران برا ستتتیاستتتتگذار كمن در اين
مورد ،بسیار مفید خواهد بود.
با توته به طو نی بودن دوره تولید تنللها ،پیشبینی
در علم اج صتتتاد تنلتل از اهمیتت وزالعادها برخوردار
استتتت [ .]8بااين وتود ،محالعات اندكی در اين زمینه در
كشتتتور انجتام گر ه استتتت .ازتمله میتوان به تحقیقات
 Bayatkashkoliو هم اران ( 2338و  )2331اشتتتاره كرد
كه با اس فاده از دادهها گذش ه مربوط به كمیت و ارزش
پولی واردات و صتتتتادرات تولیتتدات چوبی در ايران ،بتته
پیشبینی آينده تجارت اين محصتتتو ت برا ستتتالها
 1383-12پرداخ نتتد [ 1و  .]13ن تتايج اين دو پژوهش
حاكی از ا زايش همتهت واردات و صتتتادرات برا برخی
محصتتتو ت چوبی بود كه به رونق گر ن تجارت آنها در
دهه  13شتمستی منجر میشود .همچنین آنها پیشبینی
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كردنتد كته هرچنتد شتتتاخی جیمتت چوب در كوتاهمدت
ا زايش میيتابتد ،اما نرخ تورم چوبی ،روند نزولی را در پی
می گیرد .در تحقیق  Mohammadi Limaeiو هم تتاران
( ،)2311ارتبتتاط صتتتتادرات و واردات چوب در ايران بتتا
م میرها اصتتتلی اج صتتتاد كمن شتتتامل تمعیت ،تولید
ناخالی داخلی ،)GDP( 1جیمت نفت و مقدار تولید داخلی
چوب در طی بازه زمانی  1171-2331بررستتی شتتد [.]11
ن ايج نشتان داد كه میانلین صادرات چوب كشور در آينده
دور به  2133/37تن در ستتتال خواهد رستتتید ،اما در اين
محتالعته ،پیشبینی جتابل اع ماد برا واردات ام انپذير
نشتتد Adeli .و هم اران ( ،)2312وضتتعیت تولید چوب در
ايران برا سالها  1178-2313را بررسی و نرخ تولید را
تا سال  2323پیشبینی كردند [ .]12يا هها حاكی از آن
بود كه به دلیل محدوديتها اعمالشده بر بهرهبردار از
تنلتلهتا هیركتانی در ستتتالهتا اخیر ،تولید داخلی
چوبها تنللی در ايران روند كاهشی داشت و پیشبینی
شتتد كه اين م میر تا ستتال  2323به  743هزار م رم عب
كاهش يابد .تمعبند مربوط بهمرور منابع داخلی نشتتتان
میدهتد كه در حال حاضتتتر ،پیشبینی تامع و بلندمدتی
برا آينده جیمت ،تولید و تجارت صتتنعت چوب ايران و به
تف ی تولیدات چوبی وتود ندارد.
در زمینته محالعات خارتی میتوان به تحقیق Turner
و هم اران ( )2335اشتتاره كرد كه با استت فاده از اطمعات
ستتتالهتا  1112-2335و بتهكتارگیر «مدل تولیدات
تهانی تنلل» ،)GFPM( 2آينده بازار چوب دنیا را تا سال
 2333پیشبینی كردند [ .]13ن ايج نشان داد كه همچنان،
ايتتا ت م حتتده آمري تتا ،ژاپن و اروپتتا بتته عنوان بزرگ ترين
واردكنندگان تولیدات تنللی باجی خواهند ماند ،اما رشتتتد
سريع اج صاد در چین ،آن را به ي ی از بزرگترين بازارها
هم برا چوبها رآور نشده و هم برا تولیدات چوبی
واستتتحه و نهايی تبديل خواهد كرد .در محالعه ديلر كه
توستتتت  Buongiornoو هم تاران ( )2317انجتام گر ت،
اهمیتت تجتارت بینالمللی بر بخشهتا مخ لف تنلل با
است فاده از مدل  GFPMارزيابی شتد [ .]14به اين صورت
كته وضتتتعیت كنونی تهان با تهانی رضتتتی كه در آن،
صنعت تنلل در كشورها مخ لف در وضعیت خودكفايی
Gross domestic product
Global Forest Products Model
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جرار داشتتت ته باشتتتند و درن یجه ،تريانها تجار برا
تولیدات چوبی وتود نداشت ه باشند ،مقايسه شد .مهمترين
يتا ته هتا حتاكی از آن بود كته در مقیتا تهانی ،اثرات
تجتارت بینالمللی بر بخش تنلتل مثبت بوده استتتت ،اما
سود بهدستآمده توست تولیدكنندگان چوب در كشورها
توستعهيا ه بستیار بیشتر از كشورها درحالتوسعه بود،
بنابراين تولیدكنندگان چوب در كشتورها درحالتوستتعه،
ضتتتررها ستتتنلینی را م حمل شتتتدهاند كه باعث ايجاد
بیانلیزگی برا ستترمايهگذار در بخشها تنللكار ،
حفاظت و مديريت تنلل شتده است Solberg .و هم اران
( ،)2313به بررستتتی اثرات ا زايش تعر ه برا صتتتادرات
گردهبینه در روستتیه بهعنوان كشتتور كه دارا بیشترين
مازاد تجار برا اين تولیدات در تهان استتتت ،پرداخ ند
[ .]15در ستتالها اخیر ،دولت روستتیه بهمنظور تشتتويق
صتتتتادركننتتدگتتان بتته صتتتتادرات تولیتتدات چوبی دارا
ارزشا زوده ،تعر تههتا زياد را بر صتتتادرات چوبها
رآور نشتتتده ،اعمتال و اعمم كرد كه اين میزان ح ی در
آينده نیز ا زايش خواهد يا ت .ن ايج اين محالعه نشتتان داد
كه ا زايش تعر هها مذكور منجر به كاهش بهرهبردار از
تنللها در روستتیه میشتتود .درحالیكه صتتنايع مربوط به
ختمتیر چوب و چوب اره ا  ،رونق پیتتدا خواهنتتد كرد.
همچنین اين جانون در كشورها آسیايی منجر به كمیابی
گردهبینته و در اتحاديه اروپا باعث ا زايش جابلتوته جیمت
اين تولیدات میشود.
بته طوركلی ،بخش تنلتلِ كشتتتورها مخ لف عمدتا
بهواستحه تجارت بینالمللی و ستتیاستها تهانی محیت
زيستت ی با ي ديلر در ارتباط هستت ند [ .]16آينده تجارت
چوب در ملتتل مخ لف تهتتان ح ی در كشتتتور نظیر
ايتا تم حتده آمري ا بهعنوان مهمترين كشتتتور در زمینه
تجتارت بینالمللیِ محصتتتو ت تنللی تا حدود زياد به
بازار تهانی وابس ت ه استتت [ ،]4بنابراين اگر در برنامهريز
برا صنعت تولیدات چوبی ي كشور ،وضعیت آينده بازار
تهانی نیز در نظر گر ه شتتتود ،پیشبینیها دجیقتر
حاصتل میشتود .هدف اصتلی از محالعه پیشرو ،پیشبینی
ارزش تولید داخلی ،واردات ،صتتتادرات و جیمت برا ستتته
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دستتت ته چتوب هتتا رآور نشتتتتده ،تولیتتدات چوبی
نیمته رآور شتتتده و خمیر و كتاغذ در ايران تحت برنامه
تنفس تنلل استتتت .همچنین جیمتها برآوردشتتتده با
میانلین جیمت تهانی مقايسه شدند و تايلاه تهانی ايران
در آينده تولید و تجارتِ ستتته دست ت ه كا ها ذكرشتتتده
بررستتی شتتدند .جابلذكر استتت كه اين پیشبینی تا ستتال
 2333و با اس ت فاده از مدل  GFPMانجام گر ت .چارچوب
كلی اين مقاله به اين صتتورت استتت كه در بخش بعد  ،به
تشتتتري ستتتاخ ار مدل  ،GFPMدادهها مورداست ت فاده،
بومیستتتاز مدل برا ايران و اع بارستتتنجی آن پرداخ ه
میشتود .ست،س ،در بخش ن ايج و بحث ،روندها گذش ه
در تتجتتارت و صتتتنعتتت چوب ايران برا بتتازه زمتتانی
 1113-2315و يا هها حاصتتل از مدل ذكرشتتده برا
آينتده ،تشتتتري و تحلیتل میشتتتود .درنهايت ،در بخش
ن یجهگیر  ،تمعبند و پیشنهادها ارائه میشود.

مواد و روشها
ساختار مدل GFPM

 GFPMيت متدل اج صتتتاد پويا برا بخش تنلل
استت كه بازارها رجاب ی در سح تهانی را برا تولیدات
چوبی شبیهساز میكند [ .]16اين مدل كه آخرين نسخه
آن در ستال  2317ارائه شتده ،توست دانشلاه ويس انسین
ايتا تم حتده آمري تا بتا هم تار بخش ختدمات تنللِ
وزارت كشاورز اين كشور و سازمان خواروبار تهانی ،ائو
( )FAOطراحی شتتتتده استتتتت GFPM .ي ی از معتتدود
متدلهتايی استتتت كته بازار تولیدات تنللی را در مقیا
تهانی شتتتبیهستتتاز میكند و ي مدل تعادل تزئی به
شتتمار میرود .در مدلها تعادل تزئی ،تمییرات تقاضتتا،
عرضتتته ،تريتانها تجار دوطر ه و جیمتها قت برا
ي بازار خاص و بهصتورت درونزا در نظر گر ه میشوند.
اين مدلها رايجترين روش برا آنالیز بخش تنلل هس ند
و بهطور گستت ردها استت فاده شتتدهاند .در  ،GFPMچهار
مؤلفه اصتلی بخش تهانی تنلل شامل عرضه الوار ،صنايع
مرتبت با تولیدات چوبی ،تقاضتتا و تجارت آنها باهم ادغام
میشتتتونتد و هتدف از آن ،پیشبینی رونتدها كلی برا
كمیتت ،ارزش پولی و جیمت محصتتتو ت مخ لف چوبی با
گذشت زمان و تحت سناريوها مخ لف است.

در اين مدل ،بهمنظور پیشبینی سا نه به تف ی كا ها
و كشتورها مخ لف ،عرضته (تولید داخلی بهاضا ه واردات)
مستتاو با تقاضتتا (مصتترف نهايی بهاضتتا ه نهاده در ديلر
رآيندها بهعموه صتتادرات) در نظر گر ه میشتتود .تقاضتتا
نهايی ،پاستتخلو به جیمت محستتوب میشتتود و تقاضتتا برا
چوبها رآور نشتتده و تولیدات چوبی واستتحه از تقاضتتا
برا تولیدات نهايی مشت ق میشتوند .از سال اولِ پیشبینی
به بعد ،تقاضا برا هر كشور درن یجه تمییر در  GDPا زايش
يتا كاهش میيابد .صتتتادرات و واردات هر كشتتتور از طريق
كشتتورها خاص و يا از طريق بازار تهانی صتتورت میگیرد.
بتهطوركلی ،تجتارت با در نظر گر ن تجارت در گذشتتت ه و
رشتد  GDPتمییر میكند .مقدار الیاف بازيا ی مورداس فاده
برا ستاخت كاغذ و مقوا با تمییر در ناور و ستیاستها
بتتازيتتا تتت ،تمییر می يتتابتتد .ظر یتتت تولیتتد بر استتتتا
ستترمايهگذار ها تديد ،ا زايش يا كاهش میيابد كه خود،
بستت لی به تولید و ستتح ناور در گذش ت ه و ستتودآور
تولید در كشتورها مخ لف دارد و بر استا جیمت سايها
محاستتبه میشتتود .درنهايت ،ي تعادل تديد تحت شتترايت
عرضتتته و تقتاضتتتا تديد ،ناور تديد ،ظر یت تديد و
هزينتهها تديد ارائه میشتتتود .ستتت،س پارام رها مدل
بهمنظور بازتاب تمییرات برونزا و درونزا از ي ستتالبهسال
بعتد بتهروز میشتتتونتد كه منظور از از پويا مدل ،همین
تمییرات ستتتا نه استتتت .زم به ذكر استتتت كه جیمت انواع
محصتتو ت چوبی بهصتتورت درونزا در نظر گر ه میشتتود.
همچنین پیشبینی جیمت هر كا برا هر كشور از طريق
برجرار تعادل بین عرضتتته و تقاضتتتا در آن كشتتتور انجام
میگیرد ،بنابراين اطمعات مناستتب برا تصتتمیمگیر ها
مديري ی بهويژه در زمینه سرمايهگذار را نیز راهم میكند.
تابع هدف در  GFPMدر رابحه ( )1نشتتتان داده شتتتده
استت .منظور از  iو  :jكشورها مخ لف :k ،تولیدات مخ لف
چوبی :P ،جیمت حقیقی اين تولیدات بر استتا د ر آمري ا،
 :Dتقاضا برا تولیدات نهايی :S ،عرضه مواد خام :Y ،كمیت
تولیدشتده :m ،هزينه ساخت :T ،كمیت حملونقل شده و :c
هزينه حملونقل (با اح ساب تعر هها) است.
()1

(𝐷𝑖𝑘 )𝑑𝐷𝑖𝑘 −

𝑘𝑖𝐷

𝑚𝑎𝑥 𝑍 = ∑𝑖 ∑𝑘 ∫0

𝑘𝑖𝑃
𝑘𝑖𝑆
𝑘𝑖𝑃 ∑𝑖 ∑𝑘 ∫0

(𝑆𝑖𝑘 )𝑑𝑆𝑖𝑘 −
𝑘𝑗𝑖𝑇 𝑘𝑗𝑖𝑐 𝑘∑ 𝑗∑ 𝑖∑ ∑𝑖 ∑𝑘 𝑌𝑖𝑘 𝑚𝑖𝑘 −
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تملته اول در اين معتادلته ،ارزش كا ها نهايی برا
مصترفكنندگان در ستتال تار استتت كه از حاصل تمع
ستتح زير منحنی تقاضتتا برا كا ها نهايی به دستتت
میآيد .تمله دوم ،هزينه تولید چوبها رآور نشتتتده و
محصتو ت بازيا ی در ستال تار را نشان میدهد كه از
تمع ستح زير منحنی عرضه آنها حاصل میشود .تمله
سوم ،هزينه ساخت كا ها واسحه يا نهايی در سال تار
را نشتتان میدهد كه ستتحو زير منحنیها عرضتته آنها
برا كتا موردنظر هستتت ند .منظور از آخرين تمله در
رابحه ( ،)1هزينه حملونقل در سال تار است كه شامل
تعر هها و مالیاتها ديلر میشتود و از سح زير منحنی
عرضتته شتتركتها باربر به دستتت میآيد ،بنابراين تابع
هتتدف ،از تتفتتاوت بین ارزش محصتتتو ت نهتتايی برا
مصتترفكنندگان و كل هزينه رستتاندن اين محصتتو ت به
دستتت آنها محاستتبه میشتتود .بهعبارتیديلر ،تابع هدف،
تمع مازاد تولیدكنندگان و مصتترفكنندگان را اندازهگیر
میكند كه بیانگر ر اه كل در بخش تنلل است.
در اينجا زم استت كه دو معادله مهم مورداس فاده در
مدل  GFPMتوضتی داده شود .رابحه ( ،)2تمییرات تقاضا
برا كا ها نهايی را نشتتان میدهد كه بر استتا رشتتد
اج صاد تمییر میكند.
()2

) 𝑦𝑔 𝑦𝛼 𝐷 = 𝐷−1 (1 +

در اين معتادلته ،منظور از  ،Dتقاضتتتا برا ي كا
نهايی چوبی در ي كشتتور برا ستتال تار (و بر استتا
جیمت ستتال گذشتت ه) استتت :D–1 .تقاضتتا ستتال جبل و
 :gyنرخ رشتدِ  GDPاستت .در معادله ( ،)2كشش تقاضا بر
استتا  ،)αy( GDPاس ت فاده میشتتود .درحالیكه كشتتش
جیم ی تقاضا ،تعیینكننده تمله اول در معادله ( )1است.
در  GFPMتمییرات ستتح تنلل بستت لی به ستترانه
 GDPدارد كه در رابحه ( )3آمده است.
()3

𝑔𝑎𝑎 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑦 ′ + 𝛼2 𝑦 ′2

در اين معادله ، gaa ،نرخ ستتا نه تمییرات سح تنلل،
 ،y′سرانه  ،GDPضريب  ،α1مثبت و ضريب  ،α2منفی است.
با توته به توضتتیحات ارائهشتتده در اين بخش ،واضتت
است كه ي ی از مزيتها  ،GFPMام ان واردكردن تعداد
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جتابتلتوتهی از م میرهتا تتأثیرگتتذار بر بتازار صتتتنتتايع
محصتتو ت چوبی در مدل استتت .از ديلر مزايا GFPM
اين استت كه وضعیت ي كشور در حوزه صنعت و تجارتِ
تولیدات چوبی بهصتتورت مجزا رض نمیشتتود .بل ه آينده
بازار هر كشتتور بهصتتورت ي تزء از كل كه تحت تأثیر
میزان تولیتتد و تجتتارت در بتازار تهتتانی جرار دارد ،در نظر
گر ه میشتود .زم به ذكر است كه اع بار پیشبینیها
انجامشتتده در اين محالعه وابس ت ه به دو منبع عدم جحعیت
هس ند [ .]4اول ،عدم جحعیتها مربوط به ساخ ار نظر
 GFPMو پتتارام رهتتا آن و دوم ،داده هتتا مربوط بتته
سالها گذش ه كه توصیفكننده وضعیت كنونی تهان و
ت ت كشتورها هس ند و مم ن است بعضی از آنها برا
برخی كشتتتورها از دجت زياد برخوردار نباشتتتند .الب ه با
است فاده از بومیساز مدل برا ايران كه در ادامه توضی
داده میشتتود ،ستتعی شتتده استتت كه دادهها دجیق برا
ايران تمعآور شتتتود .زم به ذكر استتتت كه محالب اين
جسمت از ك اب نوش هشده توست  Buongiornoو هم اران
( )2333است خرا شد [ ]16و توضیحات مفصل در زمینه
مدل در اين ك اب موتود است.
دادههای مورداستفاده
اطمعتات موردنیاز برا مدل  GFPMرا میتوان به ستتته
دست ه اصلی تقسیم كرد .دس ه اول ،شامل دادهها مربوط به
كمیتت و ارزش واردات و صتتتادرات و نیز كمیت تولید داخلی
برا انواع كا چوبی و به تف ی كشتتورها هستت ند كه اين
آمار از طريق پايلاه داده ائو [ ]5تمعآور شتتد .دس ت ه دوم،
اطمعات موتود و نرخ رويش تنللها ،ستتح تنلل و نرخ
رشتتتد مستتتاحتت تنلتلها برا كشتتتورها مخ لف را در
برمیگیرد .از ان شتتتارات تائو بتا عنوان ارزيتابی منابع تهانی
تنلل [ ]2برا گردآور آمارها دس ت ه دوم اس ت فاده شتتد.
دستت ه ستتوم ،شتتامل دادهها مربوط به تمعیت و  GDPدر
سح كشورها هس ند كه با اس فاده از پايلاه داده شاخیها
توسعه بان تهانی [ ]6تمعآور شد .دادهها گذش ه برا
سالها  1113-2315به تف ی  183كشور و  14محصول
چوبی است فاده شتدند .اين تولیدات شامل چوب گرد صنع ی،
چوب ستتتوخت ،ديلر چوبها گرد صتتتنع ی ،چوب ارها ،
تخ ته يته ،تخ هخردهچوب ،تخ ه یبر ،خمیر م انی ی ،خمیر
شتتتیمیايی ،ديلر خمیرها یبر  ،كاغذ باطله ،كاغذ روزنامه،
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كاغذ چاپ و تحرير ،ديلر كاغذها و مقوا هستت ند .بعد از آنالیز،
ن تايج مربوط بته ايران در خروتی نهايی و به تف ی  14نوع
تولیدات ذكرشتده ،اس خرا شد ،اما بهمنظور سهولت اس فاده
از اطمعات خروتی ،يا هها برا سته دس ه از تولیدات چوبی
ارائه شتتده استتت .دس ت ه اول :چوبها رآور نشتتده شتتامل
چوب گرد صتتتنع ی ،چوب ستتتوختت و ديلر چوبها گرد
صتنع ی .دست ه دوم :تولیدات چوبی نیمه رآور شده (بهغیراز
خمیر چوب) شتتامل چوب ارها  ،تخ ه يه ،تخ هخردهچوب و
تخ ه یبر .دس ت ه ستتوم :خمیر و كاغذ شتتامل خمیر م انی ی،
خمیر شتتتیمیتايی ،ديلر خمیرها یبر  ،كاغذ باطله ،كاغذ
روزنتامته ،كتاغذ چاپ و تحرير ،ديلر كاغذها و مقواها .زم به
ذكر استتتت كه بهمنظور بهروزآور م میرها استتتمی در اين
محالعه ،همه آنها بر مبنا سال  2314به م میرها حقیقی
تبديل شدند.
بومیسازی مدل  GFPMبرای ایران
هدف از بومیستتاز  ،GFPMپیشبینی دجیقتر آينده
تولید و تجارت برا صتنعت تولیدات چوبی در ايران است.
به اين منظور ،ستته تمییر اصتتلی در مدل ايجاد شتتد كه در
ادامه تشتتتري میشتتتود .همانطور كه پیشتر ذكر شتتتد،
دادهها اصتتتلی موردنیاز در مدل شتتتامل كمیت و ارزش
تجارت و نیز كمیت تولید داخلی برا انواع تولیدات چوبی
و به تف ی كشتتورها هستت ند .منبع اين اطمعات ،پايلاه
داده ائو [ ]5بود كه دس هبند آنها بهصورت پیش رض
در مدل تعريف شده است .مقايسه اين دادهها برا ايران با
اطمعات تمعآور شده از سازمانها داخلی حاكی از آن
بود كته بیشتتت ر دادههتا ائو برا ايران ،غیررستتتمی و
برآورد هستت ند و از دجت جابل جبولی برخوردار نیستت ند.
بديهی استتت اولین جدم در بومیستتاز مدل ،استت فاده از
داده ها دجیق برا ايران استتتت .به اين منظور ،اطمعات
متربتوط بتته كمیتتت و ارزش تولیتتد داخلی چوب هتتا
رآور نشتتتده كه در اين محالعه ،قت شتتتامل چوبها
تنللی استتتت ،از ستتتازمان تنلل ها ،مراتع و آبخیزدار
كشتتور تمعآور شتتد ،اما با توته به عدم وتود دادهها
دجتیتق و درازمتتدت در ايتران بترا تولیتتد چوب هتتا
نیمه رآور شتتتده و خمیر و كاغذ ،قت اطمعات موردنیاز
برا اين دودس ه از پايلاه داده ائو اس خرا شد .دادهها
مربوط به كمیت و ارزش واردات و صتتتادرات كشتتتور برا

آينده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ايران

تولیدات چوبی نیز از طريق گمرک ايران تمعآور شتتتد.
كمیت اندازهگیر در دادهها گمرک ايران ،تِرم استتتت.
درحالیكه در مدل  GFPMبهغیراز دست ه سوم ،بايد حجم
تولیدات چوبی رآور نشتتده و نیمه رآور شتتده بهعنوان
دادهها ورود استت فاده شتتود ،بنابراين ،بهمنظور تبديل
ترم به حجمِ دادهها تجارت برا دس هها اول و دوم از
ضرايب تبديل ارائهشده توست ائو اس فاده شد [.]17
جدم دوم در بومیساز  GFPMبرا ايران ،اعمال برنامه
تنفس تنلتل در پیشبینیها آينده مدل بود .بر استتتا
برنامه پنجساله ششم توسعه ايران ،هرگونه بهرهبردار چوبی
از درخ ان تنللها كشتتور از اب دا ستتال  1311ممنوع
ختواهتتد بود ،بنتتابراين برا اعمتتال توجف بهره بردار از
تنللها ايران در مدل ،تولید داخلی چوب در ستتتالها
 2323-2333بهصتتورت ي م میر برونزا و صتتفر در نظر
گر ه شتد .در آخرين جدم برا بومیساز مدل ،رض شد
كتته در ستتتتال هتتا  ،2323-2333واردات چتتوب هتتا
رآور نشتتده بهصتتورت كامل آزاد شتتود و حقوز گمركی و
ستتود بازرگانی برا واردات اين دستت ه حذف شتتود؛ زيرا در
چهارچوب برنامه پنجستاله ششم توسعه ايران ،دولت ملزم به
ارائه تستهیمت زم برا واردات مواد اولیه صنايع مرتبت با
چوب شتتده استتت .زم به ذكر استتت كه در حال حاضتتر،
صتادرات چوبها تنللیِ رآور نشده ممنوع است و قت
صتتادرات چوبها رآور نشتتده حاصتتل از زراعت چوب با
اخذ عوارض صتادرات  73درصد بممانع است ،اما ي ی ديلر
از رضتیات تحقیق پیشرو اين بود كه در بازه دهساله اترا
برنتتامتته تنفس تنلتتل ،صتتتتادرات همتته انواع چوب هتتا
رآور نشتتده از ايران به دلیل تلوگیر از كمبود مواد خامِ
موردنیاز صتنايع ستلولز  ،ممنوع باشتتد .همچنین بر اسا
مقررات كنونی صتتتادرات و واردات ،عوارض صتتتادرات آخال
كاغذ در آينده نیز صد درصد در نظر گر ه شد.
اعتبارسنجی مدل  GFPMبرای ایران
در اين محالعه ،بهمنظور اع بارستتتنجی پیشبینیها
انجامگر ه توستتت  ،GFPMاطمعات مربوط به ستتالها
 1113-2335بته عنوان داده هتا ورود در مدل ان خاب
شد و پیشبینی برا سالها  2335-2315انجام گر ت.
ستتت،س ،اخ مف ن ايج حاصتتتل از پیشبینی برا ايران با
دادهها واجعی محاستبه شد تا درصد خحا برآورد شود .به
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اين منظور ،ن ايج حاصتتل از پیشبینیها مدل با میانلین
ستتهستتاله دادهها واجعی در ستتالها  2313 ،2335و
 2315مقايستته شتتد .بهعنوانمثال ،میانلین حستتابی هر
م میر برا ستتتالهتتا  2313 ،2331و  2311بتته عنوان
كمیت آن م میر در سال  2313در نظر گر ه شد .اين كار
بهمنظور تعديل اثر نوستانها و شوکها موج ی سا نه در
بتازار داخلی ايران و برآورد دجیقتر دجت مدل انجام گر ت.
همانطور كه در شت ل  1نشان داده شده است ،جدر محلق
خحتا برا هیچكدام از م میرها موردبررستتتی و در هیچ
ستالی از  23درصتد بیشتر نشد .میانلین جدر محلق خحا
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برا كمیت تولید ،واردات ،صادرات و جیمت كا ها چوبی
در بتازه زمانی دهستتتاله به ترتیب برابر با  8/1 ،1/8 ،4/1و
 7/4درصتتتد بته دستتتت آمتد كته نشتتتان دهنتده اع بار
پیشبینیهتا متدل استتتت .زم بته ذكر استتتت كه در
پیشبینیها انجامگر ه در اين جستتمت برا ستتالها
 ،2335-2315كاهش سهدرصد تولید سا نه ايران برا
چوبها رآور نشتده در مدل اعمال شتد .اين رضیه بر
اسا محاسبات بهدستآمده از دادهها واجعی در اين بازه
زمانی اعمال شد.

شکل  -1درصد خطای مدل  GFPMبرای قیمت و کمیت تولید و تجارت تولیدات چوبی برای سالهای  5112-5112در ایران

نتایج و بحث
رونتدهتا گتذشتتت ه برا بازه زمانی  1113-2315و
يتا هها مربوط به پیشبینی ارزش تولید داخلی ،واردات
و صادرات ايران به تف ی دس هها تولیدات چوبی و كل
آنها تا ستال  2333در تدول  1آمده است .همانطور كه
ممحظه میشود ،ارزش بعضی از م میرها موردبررسی در
ستال  2333نسبت به سال  ،1115كاهش راوانی داش ند.
ي ی از علتها مهم اين نوسانات به سقوط جابلتوته نرخ
ارز استمی در سالها  1378و  1371برمیگردد .درس ی
اين دلیل با بررستی كمیت تولید و تجارت اين محصو ت،

جوت بیش تر گر تتت؛ زيرا در مقتتايستتته بتتا نوستتتانتتات
مشتتاهدهشتتده در روند ارزش پولی تولید و تجارت كا ها
چوبی در ايران ،كمیتت تولیتد و تجارت اين كا ها از روند
باثباتتر در طی ستالها گذشت ه برخوردار بوده است.
همچنین ،تولید داخلی برا دستتت ه اول تا ستتتال 2333
ا زايش يا ت و ست،س ،روند كاهشتی را پشت سر گذاشت.
همانطور كه جبم توضی داده شد ،كاهش تولید چوبها
رآور نشتتتتده در ايران بتته منظور حفظ و حمتتايتتت از
تنللها هیركانی صتورت گر ه است .بهطوركلی ،ارزش
تولیتد ،تجتارت و ارزشا زوده برا كتل كتا ها چوبی از
سال  1113تا  2315ا زايش يا ت.
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جدول  -1روندهای گذشته و چشمانداز آینده برای ارزشهای پولیِ  1تولید و تجارت کاالهای چوبی در ایران
روندها گذش ه

ارزش تولیدات چوبی
(میلیون د ر آمري ا)

دس ه اول:
چوبها
رآور نشده

دس ه دوم:
تولیدات چوبی
نیمه رآور شده

دس ه سوم:
خمیر و كاغذ

مجموع هر سه
دس ه

پیشبینی آينده

1113

1115

2333

2335

2313

2315

2323

2325

2333

تولید داخلی

115/3

214/8

255/6

124/8

88

72

3
)-133(2

3
()-133

3
()-133

واردات

3/2

3/3

1/1

11/8

2/1

1/6

15/2
()5113/4

138/3
()8635/7

118/1
()12451

صادرات

3/8

3/1

3/5

11/5

3/2

3/5

3
()-133

3
()-133

3
()-133

تولید داخلی

181/8

253/6

148/2

224/8

334/3

458/5

687/1
()53

831/6
()81/4

1317/3
()121/1

واردات

135/8

26/1

63/2

236/3

677

613/1

1334/3
()41/1

1351/2
()14/7

1773/6
()155/2

صادرات

2/1

3/5

3/1

16/5

1/6

11/1

11/1
()7/5

12/3
()11/3

13
()17/2

تولید داخلی

373/1

718

311/1

615/5

613/1

1333/4

1345/5
()33/2

1528/1
()47/1

1726/3
()67/1

واردات

518/7

712/7

621/1

863/7

1475/5

1136/8

1236
()6/1

1332/1
()17/2

1471/2
()33/1

صادرات

1/4

3/8

1/7

34/5

62/4

53/1

52/4
()-2/7

57/7
() 7

63/5
()17/8

تولید داخلی

751/1

1183/4

715/7

1345/1

1385/4

1563/1

2333/4
()33

2351/7
()53/1

2743/6
()75/4

واردات

737/7

822/8

611/2

1378/1

2155/4

1832/3

2335/5
()27/5

2821/6
()54

3448/7
()88/2

صادرات

4/2

8/2

14/2

62/5

64/1

65/4

64/3
()-1/7

73
() 7

76/5
()16/1

ارزشا زوده

277/6

331/1

118/5

551/4

433/1

1338/5

158/2
()-7/7

1137/2
()1/5

1373/8
()32/3

 1ارزشها پولی به میلیون د ر آمري ا و به جیمت ثابت سال  2314هس ند.
 2اعداد داخل پران ز ،درصد تمییرات را نسبت به سال  2315نشان میدهند.

ن ايج حاصتتل از پیشبینیها نشتتان داد كه بهتز برا
تولید و صتتادرات دستت ه اول ،ارزش تولید و تجارت ايران،
روند ا زايشتی را در آينده در پی خواهد داشت (تدول .)1
ارزش تولید داخلی برا دستت هها دوم و ستتوم در ستتال
 2333به ترتیب حدود  122و  67درصتتد نستتبت به ستتال
 2315رشتتتد میيتابتد .درحتالیكه بهمنظور اعمال برنامه
تنفس تنلل ،اين م میر برا دست ه اول ،بهصورت برونزا
صفر در نظر گر ه شد .با توجف تولید چوبها تنللی در

ايران و حذف كامل حقوز گمركی مربوط به واردات دس ه
اول ،پیشبینی میشود كه تا ان ها دوره پیشبینی ،ارزش
واردات دستتت تهها اول و دوم به ترتیب  126و  2/5برابر
شود و ارزش واردات خمیر و كاغذ 33 ،درصد ا زايش يابد.
از طرف ديلر ،بتتا رض ممنوعیتتت صتتتادرات برا همتته
چوبها رآور نشتتده ،پیشبینی میشتتود كه صتتادرات
برا دس هها دوم و سوم ،به ترتیب قت  17و  18درصد
ا زايش يابند .زم به ذكر استت كه ا زايش صادرات خمیر
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و كتاغتذ و مقوا بستتتیتار ناچیز خواهد بود ،اما بخش اعظم
صتادرات دست ه سوم در آينده به رشد صادرات كاغذ باطله
در ايران برمیگردد كه اح ما بهدلیل توستتتعه ام انات و
تجهیزات مربوط به تمع آور كاغذ باطله در آينده خواهد
بود .بهطور كلی برآورد میشتتود كه تا ستتال  ،2333ارزش
تولید داخلی و واردات ايران برا مجموع هر ستتته دست ت ه
تولیدات چوبی بهترتیب به  2/7و  3/4میلیارد د ر برستتد.
درحالیكه ارزش صتتتادرات قت  76/5میلیون د ر خواهد
بود Bayatkashkoli .و هم تتاران ( )2338نیز پیش بینی
كردنتد تولیتد و تجتتارت اين محصتتتو ت در آينتتده بهبود
خواهند يا ت [ .]1ديلر يا هها نشان داد كه ارزش ا زوده
كل تولیدات چوبی در ايران تا ستتال  ،2333بهمیزان 32/3
درصتد ا زايش میيابد و به  1/4میلیارد د ر خواهد رسید.
با اين وتود ،بهدلیل رشد بیشترِ واردات نسبت به صادرات،
اگر شترايت كنونی ادامه يابد ،كسر تجار ايران در سال
 2333بهمیزان  11درصتتد بیشتر از ستتال  2315خواهد
شتتتد .اين ن تايج بتا يتا هها  Adeliو هم اران ()2312
همخوانی دارد كه پیشبینی كردند با ادامه شرايت موتود،
وابستت لی ايران به واردات تولیدات چوبی در آينده ا زايش
میيابد [.]12
بر استا ش ل  ،2روندها گذش ه برا سهم تولید و
تجارت ايران در مقیا تهانی با نوستتتاناتی در گذشتتت ه
همراه بود .بته طوركلی تايلاه تهانی تولید و تجارت ايران
برا چوبها رآور نشتده در سال  2315نسبت به 25
ستتال جبل از آن ،كاهش يا ت .درحالیكه اين تايلاه برا
دستتت هها دوم و ستتتوم بهبود يا ت .اين يا هها نشتتتان
میدهنتد كه صتتتنايع داخلی مرتبت با تبديل گردهبینه به
تولیدات چوبی نیمه رآور شتتده و رآور شتتده ،هملام با
رونتد تهانی توستتتعه نیا هاند .بر استتتا پیشبینیها
انجامشتتده توستتت  GFPMتا ستتال  2333و با رض عدم
تولید داخلی برا دست ه اول ،سهم تولید ايران در مقیا
تهانی برا دس ت هها دوم و ستتوم ،ا زايش اندكی خواهد
يا ت .بهطور كه اين میزان برا دس هها دوم و سوم كه
در ستال  2315به ترتیب برابر با  3/16و  3/2درصد بود تا
ستال  2333به  3/18و  3/22درصد خواهد رسید .به علت
نستبت بستیار زياد تولید در مصرف داخلی برا چوبها
رآور نشده در كشور ،سهم واردات ايران نسبت به واردات
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تهان برا چوبها رآور نشتتده در ستتال  2315قت
 3/31درصتتد بود و پیشبینی میشتتود كه با اترا برنامه
تنفس تنلل ،در ستال  2333به  3/4درصد خواهد رسید.
هتمتچتنین ستتترعتتت رشتتتتد واردات تولیتتدات چوبی
نیمه رآور شتتده در ايران از میانلین ستترعت تهانی برا
اين محصتو ت بیشتر خواهد بود .چنانچه بر اسا ش ل
 ،2سهم ارزش واردات ايران برا اين محصو ت در مقیا
تهانی از ي درصتد در سال  2315به  1/8درصد در سال
 2333خواهد رستتید .ستتهم واردات خمیر و كاغذ در ايران
نستتبت به تهان كه در ستتال  3/85 ،2315درصتتد بود ،در
پايان دوره پیشبینی ،به  3/13درصتد خواهد رسید .ارزش
صادرات دس هها دوم و سوم در ايران نسبت به تهان در
ستتال  2315به ترتیب برابر  3/32و  3/34درصتتد بود كه
پیشبینی میشتتود اين مقادير تا ستتال  2333تقريبا بدون
تمییر باجی بمانند .اين پیشبینی حاكی از برابر نرخ رشد
صتتادرات اين رآوردهها با میانلین رشتتد تهانی در آينده
است .از دست ر ن تايلاه تهانی صادرات برا دس ه اول
بته دلیتل ي ی از رضتتتیتات اين مقاله مبنی بر ممنوعیت
كامل صتتادرات اين چوبها از ايران استتت .الب ه میانلین
ستهم صتادرات ايران از تهان برا اين چوبها در گذش ه
نیز بسیار ناچیز بود.
در ش ت ل  ،3روندها گذش ت ه و پیشبینی آينده برا
تمییرات جیمت وزنی كا ها چوبی تا ستتال  2333نشتتان
داده شده است .سقوط جیمتها برا دس هها دوم و سوم
در ستال  2333نستبت به  1115جابلتوته است .علت آن
همانطور كه پیشتر اشتاره شد ،به نوسانات شديد نرخ ارز
استتتمی در آن ستتتالها برمیگردد ،اما كاهش جیمت برا
چوبها رآور نشتتده در اين ستتال مشتتاهده نشتتد؛ زيرا
بررستی دادهها گذشت ه نشان داد كه حدود  11درصد از
حجم مصرف داخلیِ چوبها رآور نشده از طريق تولید
داخلی تأمین میشد ،اما برا دس هها دوم و سوم ،سهم
واردات در مصتتترف كشتتتور جابلتوته بود .به همین دلیل
تمییرات نرخ ارز میتوانتد جیمتتهتا بازار داخلی را برا
اين تولیتدات بته میزان جتابل توتهی تحت تأثیر جرار دهد.
بعد از ستتال  ،2333نوستتانات جیمت برا هر ستته دستت ه
كاهش يا ت.
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شکل  -5روندهای گذشته و پیشبینی سهم ارزش تولید و تجارت ایران از کل تولید و تجارت جهان برای سه دسته تولیدات چوبی
(نکته اول :خطوط عمودیِ نقطهچین ،مرز بین روندهای گذشته و پیشبینی آینده را نشان میدهند.
نکته دوم :با توجه به صادرات اندک ایران برای هر سه دسته تولیدات چوبی و بهمنظور نمایش واضحتر،
روند تغییرات سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان با بزرگنمایی ده برابر نشان داده شده است).

پیشبینیها حاصل از مدل  GFPMحاكی از آن بود
كه میانلین جیمت وزنی برا دست ت ه اول تا ستتتال 2333
نستتبت به ستتال  2315ا زايش جابلتوتهی خواهد داشتتت
(حدود  63درصتتتد) كه به دلیل توستتتعه واردات برا اين
دس ه و اعمال تعر هها جابلتوته برا صادرات چوبها
رآور نشتتده از كشتتورها ديلر استتت .همچنین جیمت
وزنی چوبها نیمه رآور شتتتده تا  52درصتتتد ا زايش
می يتابتد .بخش زياد از ا زايش جیمت در اين دستتت ه به
پیشبینی ا زايش جیمتت تهتانی برا پتانلها چوبی در
آينده برمیگردد .همین امر ي ی از علتها صتتعود ارزش
تولید و واردات دستتت ه دوم كه در تدول  1آمده استتتت،
خواهتد بود .تتا پايان دوره پیشبینی ،جیمت خمیر و كاغذ
قت سته درصد رشد خواهد داشت .ديلر يا هها نشان داد
كه جیمت وزنی چوبها رآور نشتتده در ايران بیشتر از
میتانلین تهانی خواهد بود كه الب ه با گذشتتتت زمان اين
اخ مف نیز بیشتر خواهد شتد .در بین سه دس ه تولیدات
چوبی ،جیمتت خمیر و كاغذ در ايران بیش ترين اخ مف را
با جیمتها تهانی داشت .بهطور كه جیمت اين دس ه در

ايران بتته میزان راوانی بیش تر از می تانلین تهتتانی بود.
پیشبینی شتتتد كه تا ستتتال  2333اين اخ مف به میزان
انتدكی كتاهش يتابد .به طوركلی ،برا كا هايی كه دارا
هزينه تولید به نستتبت بیشتر در داخل كشتتور هست ند،
همانند خمیر و كاغذ ،بديهی استتت كه نستتبت واردات در
مصتترف نهايی به میزان زياد ا زايش يابد [ .]13شتتايان
توته استتت كه برا تولیدات چوبی نیمه رآور شتتده كه
جیمتتت آن در ايران از میتتانلین تهتتانی كم تر بود ،طبق
تدول  ،1پیشبینی شتتتد كه در ستتتال  ،2333جیمت اين
دستتت ه در ايران با میانلین تهانی آن ،تقريبا برابر خواهد
شتتد كه دلیل آن به ا زايش جیمت چوبها رآور شتتده
در ايران برمیگردد .اين ن ايج حاكی از آن است كه هرچند
ايران پ تانستتتیتل اين را دارد كته ي ی از تولیتدكننتدگان
كمهزينه تولیدات چوبی نیمه رآور شده باشد ،اما واردات
اين كا ها كه تولید آنها نیاز به ناور پیشر ها دارند،
بهمنظور پوشتش تقاضتا روزا زون و تبران كمبود عرضه
داخلی ،ا زايش میيابد.
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شکل  -3روندهای گذشته و پیشبینی آینده برای قیمت وزنی سه دسته تولیدات چوبی در ایران
(نکته اول :خطوط عمودی بر روی نمودارها ،نشاندهنده اختالف قیمتهای ایران با میانگین قیمتهای جهانی هستند.
نکته دوم :واحد قیمتها برای دستههای اول و دوم ،دالر آمریکا در یک مترمکعب و برای دسته سوم ،دالر آمریکا در یکتن متریک هستند.
نکته سوم :خط عمودیِ نقطهچین ،مرز بین روندهای گذشته و پیشبینی آینده را نشان میدهد).

نتیجهگیری
امروزه تجتارت درونبخشتتتی كته به معنی تريانها
دوطر ه واردات و صتتادرات استتت ،نقش پررنلی در تجارت
تهانی ايفا میكند .پیشبینیها اين محالعه نشان داد كه
با توجف تولید داخلی چوبها حاصل از تنللها ايران،
واردات برا هر ستتته كتتا هتتا چوبی در آينتتده ا زايش
خواهند يا ت .چنانچه تا ستال  2333سیر صعود ِ واردات
انواع دست هها چوبی (بهويژه تولیدات چوبی رآور نشده
و نیمه رآور شتتتده) راوان خواهد بود ،اما صتتتادرات اين
محصتو ت نسبت به واردات ،ا زايش جابلتوتهی نمیيابد.
درن یجه تراز تجار ايران برا هر ستتته دستتت ه وخیم تر
خواهد شتتتد و تجارت درونبخشتتتی برا اين تولیدات در
ايران رونق نمیيتابتد .ديلر يتا هها حاكی از آن بود كه با
وتود پیشبینی ا زايش مصتترف همه انواع تولیدات چوبی،
تتايلتاه تولید ايران در تهان ،بهبود راوانی نخواهد يا ت؛
زيرا ديلر كشتورها تهان و بهويژه اج صتتادها پیشر ه
نیز درصتتدد حفظ و توستتعه تايلاه خود در تجارت تهانی
هستتت ند ،بنابراين پیشبینی شتتتد كه به تز برا واردات
دس ت هها اول و دوم ،ستترعت رشتتد تولید و تجارت ايران

نستتتبت به میانلین رشتتتد تهانی ،بیش تر نخواهد بود .از
طرف ديلر ،بتا توتته بته پیشبینی ا زايش جیمتت بهويژه
برا دست هها اول و دوم ،ستیاستتها درست بهمنظور
بهبود تراز تجتار كا ها چوبی در ايران شتتتامل حذف
همتته موانع تعر تته ا و غیرتعر تته ا مربوط بتته واردات
گردهبینه بهمنظور ا زايش واردات آن ،توسعه ناور برا
تولیتتدات نیمتته رآور شتتتده (متتاننتتد تولیتتد تخ تته یبر
نیمهستتنلین ،نپوپان و تخ ه يه) ،نوستتاز ماشتتینآ ت
صنايع بهمنظور تلوگیر از ا زايش راوان جیمت تولیدات
چوبی نیمته رآور شتتتده و حفظ مزيت نستتتبی در تولید
داخلی برا اين محصو ت [ ]13و نیز توسعه زراعت چوب
با اس فاده از منابع آبی غیرم عارف خواهند بود .برنامهريز
دجیق ،شتتفا یت و هماهنلی در بخشها گوناگون مرتبت
با ستیاستتگذار مذكور میتواند منجر به تأمین تقاضا
داخلی ،عرضتته اين محصتتو ت با توته به استت انداردها
تهتتانی و بتتا جیمتتت كم تر از میتتانلین تهتتانی ،تتتذب
ستترمايهگذار خارتی و ح ی توستتعه صتتادرات كا ها
باكیفیت و مورد مصرفِ كشورها توسعهيا ه شود.
در ان ها زم به ذكر است كه اين پیشبینیها در آينده
میتوانند تحت تأثیر تمییر در جوانین و سیاستگذار ها
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سپاسگزاری
 پرو ستتور،GFPM بدينوستتیله از طرا اصتتلی مدل
 در دانشلاه ويس انسین ايا تم حدهJoseph Buongiorno
آمري ا به دلیل اتازه ايشتتان برا اس ت فاده از اين مدل در
 تش ر و جدردانی،اين مقاله و همچنین راهنمايی ارزندهشان
.میشود

 وارد شتتدن هر نوع شتتوک، بهطوركلی.مخ لف جرار گیرند
 ن ايج اين محالعه،داخلی يا خارتی در پی ره اج صاد كشور
 پیش بینی هتتا اين.را می توانتتد تحتتت تتتأثیر جرار دهنتتد
پژوهش بر مبنا رضتتتیات آن است ت وار استتتت و اگر اين
 در زمینه سیاستگذار،يا هها بااح یاط بهكار برده شوند
 مفید،كمن برا تولیتد و تجتارت كا ها چوبی در ايران
.خواهند بود
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The future of wood products’ trade and industry in Iran

Abstract
The last two decades consisted of a steady decrease in
timber production levels in Iran in order to preserve the
Hyrcanian forest as the only source of industrial wood.
Consequently, under the so-called “the Forests’ Breathing
Plan” in 2017 the Islamic Parliament of Iran stipulated that
any wood exploitation from Iranian forests will be
prohibited beginning in 2020. In order to respond to
increasing wood demand and the cessation of the domestic
production of natural-forest wood, the future prospect for
the production and trade of wood commodities must be
assessed. The main objective of this study was to predict the
monetary values of domestic production, imports, exports,
and prices of wood products in Iran through 2030 under the
Forests’ Breathing Plan. The assessment was performed
using the Global Forest Products Model (GFPM) and for
three categories of wood products: unprocessed wood,
semi-processed wood products and pulp and paper. The
GFPM is a partial equilibrium model that forecasts wood
demand based on the growth rate of gross domestic product
in each country and predicts price by establishing
equilibrium between demand and supply. The results
indicate that the growth of domestic production will be
larger for the second category of wood products than for
pulp and paper. The import of unprocessed wood will reach
nearly USD 200 million in 2030 and the production and
import values of semi-processed wood products will
increase 2.2 and 2.6 times, respectively, compared to 2015.
Nevertheless, the total trade balance of wood products will
deteriorate by 91% for Iran. Compared to pulp and paper,
the increase in the price of the unprocessed and semiprocessed wood will be greater. Overall, the global position
of Iran’s trade and production of wood products will not
improve significantly except for the import of unprocessed
and semi-processed wood during the period examined.
Key words: domestic production, export, forecasting,
forests’ breathing plan, import, wood price.
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