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  آن در شهر خرم آبادآن در شهر خرم آباد  ییهاهاانواع چوب و فراوردهانواع چوب و فراورده  ییتقاضاتقاضا  ییبر الگوبر الگو  هاهاارانهارانهیی  ییاثر هدفمنداثر هدفمند  ییبررسبررس

 

  

 چکیده

های خام و ها بر تقاضای چوبهدفمندی يارانه ریتأثمطالعه حاضر به بررسی 

س، هايگال ام دی اف مالمینه، نیمه فرآوری شده آن )چوب روسی، ام دی اف

زمانی  یطی دوره آبادخرمكش درب( در شهر تخته خرده چوب، لترون و رو

فصلی از بهار  صورتبههای پژوهش حاضر پرداخته است. داده 1388-1395

ی فروشعمده 7روش اسنادی و از دفاتر فروش  به 1395تا زمستان  1388

 آليدها باًيتقر یتقاضا یستمز سسطح اين شهر گردآوری و با استفاده ا

(AIDS مورد )ها ههدفمندی ياران . نتايج نشان داداندقرارگرفته لیوتحلهيتجز

های چوبی را دچار شکست ساختاری كرده الگوی تقاضای چوب و فرآورده

ها ههدفمندی ياران الگوی تقاضای مردم در قبل و بعد از گريدعبارتبهاست. 

سبت هر فراورده ن تقاضاكنندگانمتفاوت است بدين معنی كه واكنش  باهم

عد از ها و تغییرات درآمدی در قبل و بدشان، قیمت ساير فراوردهبه قیمت خو

 ها تغییر كرده است.هدفمندی يارانه
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 مقدمه
 اریبسصنايع  ازجملهدر سطح كشور صنايع چوب 

بیانگر  هاآنبه محصوالت  روزافزوناست كه نیاز  گسترده

پیش بینی شده است  .[1] استاهمیت باالی اين صنعت 

 18مصرف چوب در ايران به حدود  2022تا سال  كه

ترين [. شايد بتوان مهم2خواهد رسید ] مترمکعبمیلیون 

داليل اين افزايش مصرف را رشد جمعیت و تغییر الگوی 

های متنوع مصرف كه منجر به گسترش تقاضا برای فراورده

اما اين در حالی  ؛[3چوبی در كشور شده است، دانست ]

. بر تقاضا، درآمد است رگذاریتأثعوامل است كه يکی از 

ها برای مبارزه با فقر و افزايش رفاه جامعه بسیاری از كشور

اين  نيترمتداول ،پردازنديی میهابرنامهها و به اجرای طرح

، پرداخت يارانه در دو بخش تولید و مصرف است هاطرح

ای اليحه صورتبهدر دولت نهم طرح تحول اقتصادی [. 4]

 28ارائه شد و به تصويب مجلس رسید و از  1387ال در س

های انرژی و بسیاری ی حاملبخشی از يارانه 1389 آذرماه

[. هدفمند كردن يارانه 5]از كاالهای ديگر حذف شدند 

ها يا افراد هدف و عبارت از تعريف و انتخاب خانوار درواقع

خود  سمیمکاناز طريق  هاآنتوزيع منافع به خصوصی بین 

[. 6] استدفمندی، هدفمندسازی اداره شده و مشابه آن ه

هدفمند يا غیر هدفمند، به  صورتبهاز طرفی اين سیاست 

شود. كاهش تولید در كاهش تولید همه كاالها منجر می

های اقتصادی به كاهش تقاضای نیروی كار همه بخش

درآمد نیروی كار و سرمايه  جهیدرنتشود و منجر می

mailto:adeli.k@lu.ac.ir
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[. كشور چین نیز سیاست حذف 7يابد ]كاهش می

های انرژی را دنبال كرده است و اجرای اين سیاست يارانه

ی اگلخانهباعث كاهش چشمگیر تقاضای انرژی و گازهای 

[. 8شده، اما آثار منفی بر اقتصاد كالن چین داشته است ]

های در پژوهشی ساختار تقاضای چوب در میان گروه

از فرآيند تحلیل  درآمدی شهرستان درود با استفاده

سلسله مراتبی بررسی شد كه نشان داد شاخص اقتصادی 

شاخص است  نيرگذارتریتأثهای درآمدی در تمام گروه

شود های صورت پذيرفته، آشکار می[. با دقت در بررسی9]

ها و ها شرايط كالن اقتصادی كشوركه هدفمندی يارانه

و های مختلف صنعتی، كشاورزی وضعیت اقتصادی بخش

قرار  ریتأثمحصوالت گوناگون را تحت  جهیدرنتخدماتی و 

های بخش توان گفت فعالیتدهد. در همین راستا میمی

صنايع چوب كشور نیز به شرايط اقتصادی حاكم در كشور 

وابسته است و وضعیت بازار محصوالت چوبی در برابر اين 

 ریتأثبنابراين ؛ [5تغییر شرايط نوسان خواهد داشت ]

های انرژی ی حاملآزادسازها و سیاست دی يارانههدفمن

 علمی بررسی شود. صورتبه دقتبهبايد 

ی جهان و هاجنگلسطح  روزافزونبا توجه به كاهش 

مواد اولیه  نیتأم، افتهینتوسعهی كشورهابخصوص در 

ی برای افتيبازی و رچوبیغصنايع مختلف سلولزی از منابع 

قرار گرفته  موردتوجهیر ی اخهاسالدر  هافرآوردهتولید 

ی چوبی از قبیل تخته خرده چوب به هافراوردهاست. 

ساده تولید،  نسبتاًلحاظ تنوع كاربرد، سیستم 

و همچنین  ازیموردنی بسیار زياد در مواد اولیه ريپذانعطاف

 افزودهارزشپتانسیل بسیار زياد در ايجاد اشتغال و 

ه چوب با برخوردار است. امروزه صدها نوع تخته خرد

ی تجاری مختلف برای مصارف متفاوت به بازار عرضه هانام

-11-10] استپويايی اين صنعت  دهندهنشانكه  شودیم

تخته  فردمنحصربهی هاتیقابلبه  توانیم طورنیهم[. 12

فیبر با چگالی متوسط )ام دی اف( اشاره كرد، دارا بودن 

لیت يی همانند يکنواختی در همه سطح، قابهایژگيو

پرداخت، ابزار خوری، رنگ خوری، روكش پذيری و غیره 

مورد استقبال در بازار مصرف قرار گرفته و توانسته است 

 كنندگانمصرفو  گذارانهيسرمای نظر ریگچشم صورتبه

مهم اين  سؤال[. در اين راستا 13را به خود جلب كند ]

است كه اثرات تحوالت اقتصادی اخیر بر تقاضای 

شده آن از قبیل چوب خام و نیمه فرآوری های چوب

هايگالس، تخته  ام دی اف مالمینه، ام دی افروسی، 

چگونه  آبادخرمشهر  خرده چوب، لترون و روكش درب در

ها منجر به آيا هدفمند كردن يارانه، گريدعبارتبهاست 

در ارتباط با  آبادخرمتغییر الگوی مصرفی مردم شهر 

الزم شده است. نیمه فرآوری  یهاچوبهای خام و چوب

و  هایژگيوبه دلیل  هافرآوردهبه ذكر است كه اين 

كاربردهايی كه دارند در تهیه انواع محصوالت چوبی از 

، درب، كمد، مبل، میز و غیره آشپزخانهی هانتیكابقبیل 

. بديهی است با شناخت وضعیت مصرف و روندیمبکار 

ريزان ايران، برنامه تغییرات الگوی تقاضا در مناطق شهری

های تولیدی قادر خواهند بود به اقتصادی و مجريان طرح

در جهت  جهیدرنتالگوی تقاضا و مصرف جامعه پی برده 

 ريزی نمايند.تخصیص منابع و عوامل تولید بهتر برنامه

. 

 هامواد و روش
 و Deatonآل كه توسط ايدهسیستم تقاضای تقريباً 

Muellbur (1980 ) كار  افتهي؛ فرم توسعهشده استارائه

Working (1943)  وLesser (1963 ) بر روی منحنی

. اين مدل اصول تئوری انتخاب و [16-15-14است ]انگل 

و بدون  ردیگیدر برم یخوبكننده را بهنظريه رفتار مصرف

، LES (LinearExpenditure System)كنندهفروض محدود

است تقاضای مثل خطی فرض كردن منحنی انگل قادر 

كنندگان را برآورد نمايد. همچنین تخمین آن كل مصرف

های همگنی نیازی به تخمین غیرخطی ندارد و محدوديت

خطی بر  هایصورت محدوديتتوان بهو تقارن را می

آل دهسیستم تقاضای تقريباً اي[. 17] پارامترها آزمون كرد

 از لگاريتمی مستقل افتهيمیتابع مخارج تعم»ر مبتنی ب

م اين تابع مخارج، بیانگر حداقل مخارج الزاست.  «قیمت

-يابی به سطح مشخصی از مطلوبیت در قیمتجهت دست

كه  شودمیمعرفی  صورت به است وهای مفروض 

 . ((1)معادله ) هاستبردار قیمت سطح مطلوبیت و 

 

(1)  
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(2)  

 

(3)  

 

ها بوده و مطلوبیت ابعی از قیمتت و (؛1طه )راب در

برای افراد فقیر صفر و برای افراد ثروتمند يک است.  

هزينه حداقل معاش   باشد تفسیر اگر 

صورت به یريپذبرای انعطاف های تبعی است. فرم

( 2های )رابطهحال اگر . اندشدهفيتعر (3( و )2روابط )

 قرار داده شوند:( 1)در رابطه  (3و)

(4)  

 

Deaton  وMuellbur (1980 )بع تقاضای جبرانی را تا

ازآن تابع ( به دست آورده و پس4بر اساس تابع مخارج )

تابع  زیننهايتًا مطلوبیت غیرمستقیم را استخراج نموده و 

 اندآوردهبه دست سهمی  صورتی را بهتقاضای غیرجبران

[14:] 

(5)  

 

ام از كل مخارج i، سهم مخارج كاالی كه در آن 

سبد كاالهای مخارج صرف شده روی  ، سبد مصرفی

صورت ضمنی ، شاخص قیمتی است كه بهو  مصرفی

 شود:میبه شکل زير تعريف 

(6)  

 

غیرخطی بوده  فوق آلتم تقاضای تقريباً ايدهمدل سیس

عنوان معموالً برای خطی كردن آن از شاخص استون به و

 [.18]شوداستفاده می pشاخص واقعی  یجابه يک تقريب

(7)  

 

 یراحت( مدل خطی شده و به7كارگیری معادله )با به

تقريب خطی »كه به آن اصطالحاً فرم  استقابل تخمین 

گويند. ديتون و « لآادالت تقاضای تقريباً ايدهدستگاه مع

تواند می یخوبدهند كه اين تقريب بهمولبارو نشان می

تقاضای تقريباً  ستمیدر س دركارهای تجربی جوابگو باشد.

 پذيریهای جمعمحدوديت الزم است( AIDS) آلايده

( 10( و تقارن )معادله 9 )معادله (، همگنی8 )معادله

 ار گیرند.قر موردتوجه

(8)  

 

 

(9)  
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(10)   

از مجموعه قیدهای فوق، قیدهای همگنی و تقارن بايد 

كه پذيری مورد آزمون قرار گیرند و قید جمع

بر مدل تحمیل شده و است   كنندهنیتضم

تقاضای تقريباً  ستمی. س[19] احتیاجی به آزمون ندارد

فسیر است. اين سیستم راحتی قابل ت( بهAIDS) آلايده

های نسبی و دهد كه در صورت نبود تغییر قیمتنشان می

)مخارج واقعی(، سهم مخارج كاالی  یدرآمدهای واقع

ماند. تغییر در مخارج واقعی از موردنظر نیز ثابت باقی می

بر  هاهای نسبی از طريقها و تغییر در قیمتطريق

 ها برای كاالهای لوكسگذارد. ال اثر میسهم مخارج كا

جهت  .[20] و برای كاالهای ضروری منفی است مثبت

های خام و چوبها بر تقاضای بررسی اثر هدفمندی يارانه

های نیمه فرآوری شده آن ،  قیمت و مقدار فروش چوب

خام و نیمه فرآوری شده )چوب روسی،ام دی اف 

يگالس، تخته خرده چوب، لترون و مالمینه،ام دی اف ها

)زمستان(  -1/1388روكش درب( طی دوره زمانی )بهار( 

 7ايگانی شده  با استفاده از دفاتر فروش  4/1395

گرد آوری كامل  صورتبه، آبادخرمر شهر  ی فروشعمده

شده است. سپس متغیرهای الزم برای برآورد سیستم 

اده از اطالعات ( با استفAIDSآل )ايده باًيتقرتقاضای 

محاسبه شده و سپس با استفاده از رويکرد  شدهیآورجمع

ISUR  نامرتبط تکراری( سیستم  ظاهربه)رگرسیونAIDS 

 صورتبهايده آل  باًيتقرسیستم تقاضای  برآورد شده است.

های خام و نیمه ( برای چوب5. اگر رابطه )است( 5رابطه )

اف مالمینه، ام فرآوری شده آن شامل چوب روسی، ام دی 

دی اف هايگالس، تخته خرده چوب ، لترون و روكش در 

ی قبل از هدفمند نظر گرفته شوند و تقاضا برای دوره

( DSبر اساس يک متغیر مجازی ) بعدازآنها و كردن يارانه

توان سیستم معادالت ناشی از بسط تفکیک شود، می

 عادله)م پذيریهای جمعمحدوديت( را با لحاظ 5ی )رابطه

 عنوانبه بعدازآنبه  نجايازانوشت، كه  زير صورتبه (8

 الگوی  تحقیق ياد خواهد شد:

(10) 

 
 

به ترتیب  5، 4، 3، 2، 1برای مقادير  iكه در آن، كاالی 

ام دی اف مالمینه، ام دی اف ی چوب روسی، دهندهنشان

، iWهايگالس، تخته خرده چوب و لترون است. همچنین 

از كل مخارج سبد مصرفی چوبی خانوار؛  امiسهم كاالی 

p1 ،p2 ،p3،p4 ،p5  وp6 ی قیمتدهندهبه ترتیب نشان 

ام دی اف مالمینه، ام دی اف هايگالس، چوب روسی، 

نسبت مخارج كل  M/Pتخته خرده چوب و لترون هستند؛ 

به شاخص قیمتی استون )مخارج حقیقی صرف شده بر 

نیز متغیر مجازی برای هدفمند  DSسبد مصرفی( و  روی

برای  DSمقدار متغیر   كهیطوربهها است. كردن يارانه

ی ها مقدار صفر و برای دورهدوره قبل از هدفمندی يارانه

كند. ها مقدار يک اختیار میبعد از هدفمندسازی يارانه

((، 8رابطه )پذيری )است اعمال محدوديت جمع ذكرانيشا

است، لذا در صورت  كه اين دلیل است  به

دترمینان ماتريس كوواريانس پذيری، عدم اعمال قید جمع

 رقابلیغصفر شده و ضرايب  AIDSاجزاء اخالل سیستم 

شود. پذيری اعمال میقید جمع جهیدرنتشوند. محاسبه می

برای اعمال اين قید نیز معموالً يکی از معادالت سیستم 

ه و قیمت ساير كاالها بر اساس قیمت كااليی كه حذف شد

شود. بعد از برآورد معادله آن حذف شده است، نوشته می

كه در اينجا  شدهحذف، ضرايب معادله ماندهیباقمعادالت 

برآورد  معادالت بيبر اساس ضرا استمعادله روكش درب 

 شود.محاسبه می شده

 

 نتایج و بحث
سیون كاذب، قبل از ی رگربرای جلوگیری از مسئله

انجام يک تحلیل سری زمانی بايستی از مانايیسری 

اطمینان حاصل گردد. در اين تحقیق، از آزمون ريشه واحد 
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(KPSS استفاده شده است. در اين آزمون )برخالف 

های معمول ريشه واحد، فرض صفر مبنی بر مانايی آزمون

آماره ( مقدار 1بر اساس جدول ) .ريشه واحد است

 تركوچکی متغیرهای تحقیق برای كلیه KPSSی سباتمحا

داری پنج درصد و يک درصد از مقادير بحرانی سطح معنی

فرضیه صفر آزمون مبنی بر مانايی سری  جهیدرنتهستند، 

 شود.زمانی برای تمامی متغیرهای تحقیق پذيرفته می

 

 و روند مبدأبا حالت عرض  KPSSنتایج آزمون ریشه واحد  -1جدول

 درصد1در سطحمقادير بحرانی  درصد 5 مقادير بحرانی درسطح KPSSیآماره محاسبات غیرمت

W1 157/0  146/0  216/0  

W2 156/0  146/0  216/0  

W3 138/0  146/0  216/0  

W4 149/0  146/0  216/0  

W5 153/0  146/0  216/0  

W6 169/0  146/0  216/0  

 095/0  146/0  216/0  

 095/0  146/0  216/0  

 115/0  146/0  216/0  

 134/0  146/0  216/0  

 094/0  146/0  216/0  

 120201/0  146/0  216/0  

 144614/0  146/0  216/0  

 های تحقیق: يافتهمأخذ

 

بايد صحت قید AIDS قبل از برآورد نهايی الگوی 

همگنی و تقارن با استفاده از آزمون والد بررسی شوند. 

ست كه چنانچه كلیه وجود قید همگنی گويای اين مطلب ا

تغییر نمايند، تخصیص  زانیمکيها و درآمدها به قیمت

ها در كند و آنكننده هیچ تغییری نمیبهینه مصرف

ها و دچار توهم پولی نبوده و صرفاً به قیمت كاالمصرف 

تواند به یمهمگنی فرضیه . رد درآمد واقعی توجه دارند

شاخص  یجاهاز قبیل استفاده از شاخص استون ب یداليل

قید . [21] باشد بر الگوو تأثیر ساير متغیرها  واقعی قیمت

كنندگان در اين برای شناخت رفتار مصرفنیز تقارن 

 و در صورت تأيید به سیستم اعمالشده سیستم آزمون 

ای كه وجود دارد آن است . در مور قید تقارن نکتهشودمی

ت آزمون تک معادالتوان قید تقارن را برای تکكه، نمی

. كرد بلکه بايستی اين قید را بر كل سیستم اعمال كرد

( و قید تقارن در جدول 2در جدول ) وجود قید همگنی

 ( ارائه شده است.3)

 آل با استفاده از آزمون والدآزمون فرضیه همگنی سیستم تقاضای تقریباً ایدهنتایج -2جدول

 نتیجه احتمال آزمون آماره  معادله موردنظر

000/0 (چوب روسی) اولمعادله   999/0  عدم وجود توهم پولی 

209/1 (ام دی اف مالمینهوم )دمعادله   271/0  عدم وجود توهم پولی 

296/0 (ام دی اف هايگالس) سوم معادله  586/0  عدم وجود توهم پولی 

265/6 (تخته خرده چوب) چهارممعادله   012/0  وجود توهم پولی 

045/1 لترون() معادله پنجم  306/0  توهم پولی عدم وجود 

409/0 ششم )روكش درب( معادله  522/0  عدم وجود توهم پولی 

 های تحقیق: يافتهمأخذ
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 آل با استفاده از آزمون والدآزمون فرضیه تقارن سیستم تقاضای تقریباً ایده-3جدول 

 احتمال آزمون مربوط به معادله آماره  رابطه تقارن

 0000/0 2755/31 زمانطور همها بهتمامی گروه

 های تحقیق: يافتهمأخذ

 

(، عدم وجود 2بر اساس نتايج آزمون والد در جدول )

توهم پولی در سطح احتمال خطای پنج درصد فقط برای 

شود. به عبارت بهتر، معادله چهارم معادله چهارم رد می

-( فرضیه3همگن نیست همچنین بر اساس نتايج جدول )

است  ذكرانيشاشود. ی تقارن در سیستم رد می

همگنی برای بیش از نصف معادالت كه قید  كهیدرصورت

، قید همگنی بايد بر كل پذيرفته شود AIDSسیستم 

معادالت تحمیل شود. بر اين اساس در اين مطالعه اين 

 ازآنجاكههمچنین قید بر كل سیستم تحمیل شده است. 

كنندگان بايد رفتار بر مبنای نظريات اقتصادی، مصرف

 كنندگانمصرف عقاليی داشته باشند و در رفتار عقاليی

توهم پولی ندارند, لذا در اينجا جهت اينکه سیستم 

تقاضای برآورد شده مطابق با نظريات اقتصادی باشد، الزم 

است قید همگنی بر مدل تحمیل شود. همچنین در اينجا، 

برای حالت پايه )قبل از هدفمندی  AIDSسیستم 

در  .متقارن در نظر گرفته شده است صورتبه( هاارانهي

( نتايج حاصل از برآورد الگوی تحقیق با لحاظ 4جدول )

های فوق گزارش شده است. الزم به ذكر است محدوديت

 صورتبه(  DS( مبنای حضور متغیر مجازی )4در جدول )

( در مدل برآورد DS*LNPiمستقل و يا متغیر تعاملی )

يی كه درجاشده، معناداری ضريب مربوطه بوده است و 

 ی معنادار نبود جزء مربوطه به متغیر آمار ازنظرضريب 

DS .حال بر اساس اينکه مقدار از مدل حذف شده است

گیرد مدل برآورد شده ( وقتی صفر میDSمتغیر مجازی )

شود و زمانی كه اين مربوط به دوره قبل از هدفمندی می

متغیر مقدار يک به خود بگیرد سیستم تقاضای برآورد 

شود، ها میهدفمندی يارانه ی بعد ازشده مربوط به دوره

( نوشت. به 5جدول ) صورتبه( را 4توان جدول )می

( است كه 4( بیان ديگری از جدول )5عبارت بهتر جدول )

 ( تنظیم شده است.4برای درک بهتر جدول )

قنتایج حاصل از برآورد الگوی تحقی -4 جدول  

 ادلهمع چوب روسی مالمینهMDF هايگالسMDF تخته خرده چوب لترون

 انحراف

 معیار
 ضريب

 انحراف

 معیار
 ضريب

 انحراف

 معیار
 ضريب

 انحراف

 معیار
 ضريب

 انحراف

 معیار
 متغیر ضريب

51/0  - 747/0  383/0  571/2  564/0  - 612/3  08/1  285/0  706/0  26/2  مبدأعرض از  

129/0  - 597/0  412/0  - 565/1  193/0  915/0  
  

812/0  - 318/2  Ds 

08/0  - 037/0  018/0  - 703/0  073/0  194/0  064/0  - 205/0  113/0  304/0  lnp1-lnp6 

042/0  - 052/0  
      

089/0  - 143/0  Ds*(lnp1-lnp6) 

081/0  - 109/0  025/0  069/0  128/0  - 952/0  118/0  87/0  064/0  - 205/0  lnp2-lnp6 

    061/0  097/0  078/0  192/0    Ds*(lnp2-lnp6) 

11/0  - 223/0  026/0  - 15/0  197/0  383/1  281/0  - 952/0  073/0  194/0  lnp3-lnp6 

04089/0  213/0    09/0  - 393/0      Ds*(lnp3-lnp6) 

02/0  - 02/0  039/0  225/0  026/0  - 15/0  025/0  069/0  018/0  - 037/0  lnp4-lnp6 

    039/0  - 095/0      Ds*(lnp4-lnp6) 

103/0  321/0  02/0  - 02/0  11/0  - 223/0  081/0  - 109/0  08/0  - 037/0  lnp5-lnp6 

026/0  066/0  023/0  - 129/0  026/0  137/0  063/0  062/0  044/0  - 137/0  Lnm/p 

  024/0  092/0    061/0  - 241/0  049/0  137/0  ds*lnm/p 

لگاريتم شاخص  Ln(M/P). همچنین معادالت محاسبه شده است ريسا بيبر اساس ضرا ها،تيبا توجه به محدود روكش دربمعادله  بيضرا:مالحظات:

های تحقیق: يافتهمأخذها است./ لگاريتم طبیعی قیمت Lnpiمتغیر مجازی و  Dsی، درآمد
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هاارانهها و بعد از هدفمندی یهدوره قبل از هدفمندی یاران قیشده تحقتفکیک الگوی برآورد  -5 جدول  

Ln M/P lnp6 lnp5 lnp4 lnp3 lnp2 Lnp1 مدل متغیر از مبدأ عرض 

- 137/0  - 218/0  - 037/0  - 703/0  194/0  - 205/0  304/0  - 205/0  w1 

ل 
قب

ند
فم

هد
از 

ی ي
انه

ار
ها

 

062/0  327/0  - 109/0  069/0  - 952/0  870/0  - 205/0  285/0  w2 

137/0  - 251/0  - 223/0  - 150/0  383/1  - 952/0  194/0  - 612/3  w3 

- 129/0  - 086/0  - 020/0  225/0  - 150/0  069/0  - 037/0  571/2  w4 

066/0  069/0  321/0  - 020/0  - 223/0  - 109/0  - 037/0  - 747/0  w5 

000/0  160/0  069/0  - 086/0  - 251/0  327/0  - 218/0  709/2  w6 

000/0  - 075/0  - 037/0  - 037/0  194/0  - 205/0  160/0  - 523/2  w1 

ی ي
ند

فم
هد

از 
د 

بع
انه

ار
ها

 

- 179/0  134/0  - 109/0  069/0  - 952/0  063/1  - 205/0  063/1  w2 

137/0  043/0  - 223/0  - 150/0  099/0  - 854/0  199/0  - 696/2  w3 

- 037/0  008/0  - 020/0  130/0  - 150/0  069/0  - 037/0  005/1  w4 

066/0  - 112/0  321/0  - 020/0  010/0  - 109/0  - 090/0  - 345/1  w5 

012/0  000/0  069/0  008/0  - 093/0  036/0  - 022/0  497/5  w6 

W1،؛ چوب روسیw2 ؛MDF ،مالمینهw3 ؛MDF  ،هايگالسw4ده چوب، ؛ تخته خرw5،؛ لترونw6 ،؛ روكش دربLn M/P ؛ مخارج سبد

 های تحقیق: يافتهمأخذمصرفی/

در اين مقاله هدفمندی  آمدهدستبهطبق نتايج 

های كنندگان نهائی چوبها الگوی تقاضای مصرفيارانه

خام و نیمه فرآوری شده آن را دچار شکست ساختاری 

قبل از  تقاضای مردم در گريدعبارتبهكرده است. 

ها تفاوت ها با بعد از هدفمندی يارانههدفمندی يارانه

(، در قبل و بعد از 5معناداری دارد. بر اساس جدول )

ها با افزايش قیمت چوب روسی، ام دی هدفمندی يارانه

اف مالمینه، ام دی اف هايگالس، تخته خرده چوب، لترون 

و روكش درب, سهم چوب روسی در سبد مصرفی چوبی 

ها بر اساس ضرايب مثبت و منفی به ترتیب؛ ارخانو

افزايش، كاهش، افزايش، كاهش، كاهش و كاهش يافته 

است. حساسیت تقاضا چوب روسی و روكش درب نسبت 

ها بیشتر از به قیمت خودشان در قبل از هدفمندی يارانه

ها است. با افزايش مخارج كل سبد بعد از هدفمندی يارانه

ی كه به سبد مصرفی ابودجهافزايش با  گريدعبارتبهيا 

شود، سهم چوب روسی در سبد چوبی تخصیص داده می

ها كم و در بعد از مصرفی در قبل از هدفمندی يارانه

ها زياد شده است. به عبارت بهتر قبل از هدفمندی يارانه

هدفمندی چوب روسی كاالی ضروری )ضريب منفی( ولی 

س )ضريب مثبت( بعد از هدفمندی تبديل به كاالی لوك

ها با افزايش شده است. در قبل و بعد از هدفمندی يارانه

های خام و نیمه فرآوری شده مذكور, سهم ام قیمت چوب

های دی اف مالمینه در سبد مصرفی چوب و فرآورده

ها به ترتیب؛ كاهش، افزايش، كاهش، افزايش، چوبی خانوار

دی اف كاهش و افزايش يافته است. حساسیت تقاضای ام 

ها نسبت به قیمت مالمینه در بعد از هدفمندی يارانه

ها نسبت به قیمت خودش و در قبل از هدفمندی يارانه

روكش درب بیشتر است. با افزايش مخارج كل سبد، سهم 

ام دی اف مالمینه در سبد مصرفی در قبل از هدفمندی 

ها كم ها زياد )لوكس( و در بعد از هدفمندی يارانهيارانه

ها با روری( شده است. در قبل و بعد از هدفمندی يارانه)ض

های خام و نیمه فرآوری شده مذكور افزايش قیمت چوب

ها سهم ام دی اف هايگالس در سبد مصرفی چوبی خانوار

به ترتیب؛ افزايش، كاهش، افزايش، كاهش، كاهش و 

كاهش يافته است و در بعد از هدفمندی افزايش قیمت 

فزايش سهم ام دی اف هايگالس شده روكش درب باعث ا

است. حساسیت تقاضای ام دی اف هايگالس در قبل از 

هدفمندی نسبت به قیمت ام دی اف مالمینه، ام دی اف 

هايگالس و روكش درب بیشتر است. در قبل و بعد از 

های خام و نیمه ها با افزايش قیمت چوبهدفمندی يارانه

وب در سبد فرآوری شده مذكور, سهم تخته خرده چ

ها به ترتیب؛ های چوبی خانوارمصرفی چوب و فرآورده

كاهش، افزايش، كاهش، افزايش، كاهش و كاهش يافته 

است با اين تفاوت كه بعد از هدفمندی اثر قیمت روكش 

درب باعث افزايش سهم تخته خرده چوب شده است. 

حساسیت تقاضای تخته خرده چوب به قیمت خودش, ام 
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و روكش درب در قبل از هدفمندی دی اف هايگالس 

ها بیشتر از بعد از هدفمندی است. سهم تخته خرده يارانه

ها چوب در سبد مصرفی در بعد از هدفمندی يارانه

بیشتركاهش يافته است و در هر دو دوره كااليی ضروری 

ها با افزايش قیمت است. در قبل از هدفمندی يارانه

كور, سهم لترون در های خام و نیمه فرآوری شده مذچوب

ها به ترتیب؛ كاهش، كاهش، سبد مصرفی چوبی خانوار

 بعدازآنكاهش، كاهش، افزايش، افزايش يافته است و در 

ها به ترتیب منجر به؛ كاهش، هدفمندی افزايش قیمت

كاهش، افزايش، كاهش، افزايش، كاهش سهم لترون شده 

 است. حساسیت تقاضای مردم برای لترون نسبت به قیمت

كمتر از  هاارانهام دی اف هايگالس در بعد از هدفمندی ي

است و در هر دو دوره كااليی  هاارانهقبل از هدفمندی ي

ها با افزايش ضروری است.در قبل و بعد از هدفمندی يارانه

های خام و نیمه فرآوری شده مذكور, سهم قیمت چوب

روكش درب به ترتیب؛ كاهش، افزايش، كاهش، كاهش، 

ش، افزايش يافته است با اين تفاوت كه در بعد از افزاي

هدفمندی افزايش قیمت تخته خرده چوب باعث افزايش 

سهم روكش درب شده است. حساسیت تقاضا روكش درب 

در بعد از هدفمندی نسبت به قیمت چوب روسی، ام دی 

اف مالمینه،ام دی اف هايگالس، تخته خرده چوب بیشتر 

كل، سهم روكش درب در بعد  شده است. با افزايش مخارج

 ديمؤاز هدفمندی بیشتر )لوكس(  شده است. اين نتايج 

ی هاچوباين مطلب است كه الگوی تقاضای چوب خام و 

های اقتصاد كالن همچون نیمه فرآوری شده از سیاست

 شوند. می متأثرها هدفمند كردن يارانه

 

 یریگجهینت

الهای كا نيترمهمی چوبی جزو هافرآوردهچوب و 

, بطوريکه از گذشته به شوندیممصرفی خانوارها محسوب 

امروز مقوالت مصرفی مختلف و گسترده برای چوب تعريف 

ی مربوطه نیز هافرآوردهشده است. سبد مصرفی چوب و 

ی كمی و هایژگيوهمانند ساير كاالها و خدمات عالوه بر 

از فضای اقتصاد كالن و بازار هستند.  متأثركیفی خود 

ی هااستیساز  متأثرضای اقتصاد كالن و بازار نیز خود ف

ی مختلف اقتصادی است. هدفمند كردن هابخشدولت در 

هستند كه در سال  هااستیسنیز جزو همین  هاارانهي

نهايی  كنندگانمصرفاجرا شد و الگوی تقاضای  1389

كرد. با توجه به  متأثركاالها و خدمات را در اقتصاد ايران 

ين موضوع، مطالعه حاضر به بررسی هدفمندی اهمیت ا

ی خام و نیمه فرآوری شده آن هاچوببر تقاضای  هاارانهي

)چوب روسی، ام دی اف مالمینه، ام دی اف هايگالس، 

 آبادخرمتخته خرده چوب ، لترون و روكش درب( در شهر 

با رويکرد  1395زمستان -1388طی دوره زمانی بهار 

پرداخته است. بر اساس  (AIDS)ل ايده آ باًيتقرتقاضای 

الگوی تقاضای چوب و  هاارانهنتايج، هدفمندی ي

ی چوبی را دچار شکست ساختاری كرده و هافراورده

الگوی تقاضای هر فرآورده نسبت به قیمت خود، قیمت 

و تغییرات درآمدی در قبل و بعد از  هافرآوردهساير 

حساسیت  تغییر كرده است. بطوريکه هاارانههدفمندی ي

تقاضای چوب روسی و روكش درب نسبت به قیمت 

بیشتر از بعد از  هاارانهخودشان در قبل از هدفمندی ي

است. همچنین قبل از هدفمندی چوب  هاارانههدفمندی ي

روسی كاالی ضروری ولی بعد از هدفمندی تبديل به 

كاالی لوكس شده است. حساسیت تقاضای ام دی اف 

ها نسبت به قیمت فمندی يارانهمالمینه در بعد از هد

ها نسبت به قیمت خودش و در قبل از هدفمندی يارانه

روكش درب بیشتر است. ام دی اف مالمینه در قبل از 

ها كااليی لوكس و در بعد از هدفمندی هدفمندی يارانه

ها كااليی ضروری است. حساسیت تقاضای ام دی اف يارانه

به قیمت خودش, ام هايگالس در قبل از هدفمندی نسبت 

دی اف مالمینه و روكش درب بیشتر از بعد از هدفمندی 

است. حساسیت تقاضای تخته خرده چوب به قیمت 

خودش ,ام دی اف هايگالس و روكش درب در قبل از 

هر  و درها بیشتر از بعد از هدفمندی است هدفمندی يارانه

دو دوره كااليی ضروری است. حساسیت تقاضای مردم 

ترون نسبت به قیمت ام دی اف هايگالس در بعد از برای ل

است  هاارانهكمتر از قبل از هدفمندی ي هاارانههدفمندی ي

و در هر دو دوره كااليی ضروری است. حساسیت تقاضا 

روكش درب در بعد از هدفمندی نسبت به قیمت چوب 

تخته روسی، ام دی اف مالمینه، ام دی اف هايگالس، 

است و در هر دو دوره كااليی  بیشتر شدهخرده چوب 

اين مطلب است كه الگوی  ديمؤلوكس است. اين نتايج 

ی نیمه فرآوری شده از هاچوبتقاضای چوب خام و 
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ها های اقتصاد كالن همچون هدفمند كردن يارانهسیاست

 BayatKashkoliشوند. اين موضوع در مطالعات می متأثر

كه بیان فته است قرار گر دیتائو  دیتأكنیز مورد  (2013)

باعث افزايش و تغییر در  هاارانهاثر هدفمندی ي شودیم

قیمت و مصرف برخی محصوالت چوبی در مقايسه با ديگر 

(، با 2014) Esfandiari[. 5]محصوالت چوبی شده است 

ی هاگروهبیان اين مطلب كه شاخص اقتصادی در تمام 

ی اهفرآوردهشاخص بر انتخاب  نيرگذارتریتأثدرآمدی 

(، در 2002و همکاران ) Liهمچنین  چوبی است و

تحقیقی بر روی توابع تقاضا برای كاغذ و مقوا در چین 

 نيترمهمنشان دادند كه درآمد و قیمت محصول، 

با  تطابق دو تحقیق را  توانیمهستند،  مؤثری رهایمتغ

 ریتأثبا  هاارانهنتايج مقاله حاضر نشان داد. زيرا هدفمندی ي

 طورنیهمی خام و نیمه فرآوری شده و هاچوببر قیمت 

 ریتأث كنندگانمصرفقدرت خريد مردم بر الگوی تقاضای 

در ، Farajzadeh (2009)و  Najafi [.22-9گذاشته است ]

اثر حذف يارانه كود شیمیايی گندم  تحقیق خود به بررسی

نان پرداختند و به اين نتیجه رسیدند  كنندگانمصرفبر 

حساسیتی از خود  كنندگانمصرفقیمت نان كه با افزايش 

علت را در ضروری بودن آن  توانیم كه دهندینمنشان 

در زندگی مردم دانست به عبارتی افزايش قیمت نان 

 [.23را تغییر نداده است ] كنندگانمصرفالگوی تقاضای 

كاالهای ضروری نیاز ضروری مردم هستند و  درواقع

قیمتی از سطح تقاضای  احتمال اينکه به دلیل تغییرات

. نتايج خود برای كاالهای ضروری بکاهند خیلی كم است

Najafi  وFarajzadeh (2009 ) با نتايج اين مقاله مطابقت

كه هدفمندی  كندیمندارد زيرا نتايج اين مقاله عنوان 

چوب و  كنندگانمصرفموجب تغییر الگوی  هاارانهي

در لوكس  توانیمی آن شده است كه علت را هافرآورده

خانوارها با تغییرات بودن محصوالت چوبی دانست زيرا 

قدرت خريد الگوی رفتاری خود را بیشتر در قبال كاالها و 

تا كاالها و خدمات ضروری.  دهندیمخدمات لوكس تغییر 

به عبارتی كشش و حساسیت به تغییرات قیمت كاالهای 

الهای از تغییرات قیمتی كا ترنيیپاضروری در اقتصاد 

 لوكس است.

شود بر اساس نتايج  اين مطالعه پیشنهاد می

صنعت چوب در برآوردهای تقاضای چوب  گذاراناستیس

خام و چوب نیمه فرآوری شده اوالً، كل محصوالت مربوطه 

شود سبد در نظر بگیرند، اين موضوع منجر می صورتبهرا 

ساير  واكنش تقاضای هر محصول نسبت به قیمت

ی مخارج حقیقی سبد نیز عالوه بر اندازه محصوالت و

ها لحاظ ريزیقیمت خود محصول در تصمیمات و برنامه

های اقتصاد كالن همچون شود. ثانیًا، نقش سیاست

ها در تغییر الگوی تقاضای چوب خام هدفمند كردن يارانه

 عنوانبهو نیمه فرآوری شده مربوطه ناديده گرفته نشود و 

واقع  موردتوجهتعیین الگوی تقاضا  ی اساسی درهامؤلفه

 شود. 
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Abstract 

This study examined the effect of targeted subsidies policy on 

the demand for raw and semi-processed wood (Russian wood, 

MDF Melamine, MDF Higlass, Chipboard, Litron and door 

cover) in khorramabad city during the period of 2009-2016. 

The data of the present study was compiled seasonally from 

spring 2009 to winter of 2016 by documentary type and from 

the seven wholesale offices of this city and analyzed using the 

almost ideal demand system (AIDS). The results showed that 

the purposefulness of subsidies had a structural failure due to 

the demand pattern of wood and wood products. In other 

words, the demand pattern of people before and after the 

targeting of subsidies is different, which means that the 

reaction of the applicants of each product to its prices, the 

price of other products and changes in income before and 

after the purpose of subsidies has changed. 

Keywords: demand of wood, almost ideal demand system, 

ston index, targeting subsidies. 
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