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 چکیده

ی ات زیادای چوبی طی چند دهه گذشته تغییریکی از فرآورده عنوانبهخمیر و کاغذ 
وده بشاهد  مصرف ای و جهانی ازنظر ظرفیت تولید و الگوهایرا در سهم بازار منطقه

ف چوب شی مصرفزایز با توجه به محدود بودن منابع داخلی و روند انی است. در ایران
وردتوجه تأمین نیاز داخلی م ترین راهعنوان مهمهای آن، واردات بهو فرآورده

 وا درکاغذ و مق هدف اصلی این مطالعه تحلیل علمی از شرایط بازار .قرارگرفته است
از  ها است. با استفادهاند کرانهبکارگیری آزمون ، با به1396تا  1363بازه زمانی 

 ار کمیو مقد مدت و بلندمدت در قالب این الگو، جهتهای برآورد شده کوتاهکشش
آمده نشان دستبه تأثیر متغیرهای موردبررسی بر میزان واردات محاسبه گردید. نتایج

ر د 16/2 کشش داد از بین متغیرهای موردبررسی تولید ناخالص داخلی بدون نفت با
ال کشور های شمدرصد در بلندمدت و تولید داخلی چوب از جنگل 26/1مدت و کوتاه

مدت و بلندمدت، بیشترین تأثیر را کوتاه به ترتیب در -57/0و  -69/0های با کشش
دید جعنوان یک متغیر قتصادی که بههای ااند. همچنین تحریمبر واردات کاغذ داشته

و  -50/0ایب، مدت و بلندمدت به ترتیب با ضردر این مطالعه بررسی شد در کوتاه
 نجر به کاهش واردات کاغذ و مقوا شده است.م -41/0
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 مقدمه
ار جهانی محصوالت جنگلی، قرن ازنظر تحوالت باز

-بیست و يکم از بسیاری جهات متفاوت از قرن بیستم می

باشد. در اين زمان محصوالت جديد و متنوعی به بازارها 

گیری رخ داده است ارائه شدند و تغییرات ساختاری چشم

ای چوبی يکی از فرآورده عنوانبهكاغذ و خمیركاغذ [. 1]

زيادی را در سهم بازار طی چند دهه گذشته تغییرات 

ای و جهانی ازنظر ظرفیت تولید و الگوهای مصرف منطقه

. افزايش درآمد و افزايش تقاضا در برخی تجربه كرده است

[ و كاهش 2ويژه آسیا ]توسعه جهان بهمناطق درحال

مصرف در كشورهای آمريکای شمالی و اروپا به دلیل 

ت در و پیشرف های كاغذی مانند پالستیکجايگزين

های اطالعات و ارتباطات ديجیتال ازجمله عواملی فناوری

 [.3و  4بودند كه منجر به اين تغییرات ساختاری شدند ]

تأثیر جايگزينی فناوری اطالعات و ارتباطات ديجیتال 

تدريج در ساير محصوالت و بازارهای كاغذ گرافیکی به

ازجمله اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند 

بندی و مصرف از طرف ديگر بسته ه است،يافتگسترش

كاغذهای بهداشتی همچنان در سطح جهان رو به افزايش 

ای است. تصوير جهانی اين تغییرات الگوهای سطح منطقه

دهد كه در بسیاری موارد تغییرات و كشوری را پوشش می

[؛ بنابراين 1اند ]ای را تجربه كردهساختاری گسترده
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والت مختلف برای هر كشور جهت وتحلیل بازار محصتجزيه

تواند مفید واقع گیری بهتر، میگذاری و تصمیمسیاست

شود. طبق آمار منتشرشده توسط سازمان خواروبار 

)فائو( میزان مصرف كاغذ و  1كشاورزی ملل متحد

به  1366تن در سال  498000های كاغذی از فراورده

ن رسیده است. از اي 1396تن در سال  3022542مقدار 

تن در  1367000و  1366تن در سال  130000مقادير 

دهد. به عبارتی را تولیدات داخلی تشکیل می 1396سال 

تن  368000توان گفت حجم واردات اين محصول از می

 1396تن در سال  1727331به  1366در سال 

[. صنايع كاغذ و خمیر چوب كشور 5يافته است ]افزايش

های فراوانی همواره با چالشعنوان يکی از صنايع مهم به

های اقتصادی، روبرو بوده است. كمبود مواد اولیه، تحريم

-گذاریدست آمده از نفت و سیاستنوسان درآمدهای به

و  6های مهم ذكرشده هستند ]های بخش جنگل از چالش

عنوان ماده اولیه تولید میزان تولید چوب داخلی كه به .[7

ها و نیز ل كاهش سطح جنگلرود به دلیكاغذ به شمار می

های شمال ايران سیاست حمايت و حفاظت از جنگل

های تولیدی كشور تحت طرح صیانت عنوان تنها جنگلبه

از جنگل رو به كاهش گذاشته و طبق طرح تنفس از سال 

شده طور كامل متوقفها بهبرداشت از اين جنگل 1396

عنوان بهها واردات [، با توجه به اين محدوديت8است ]

های تأمین نیاز داخلی موردتوجه ترين راهيکی از مهم

[.  در ايران مطالعات بسیاری 10و  9،7قرارگرفته است ]

های چوبی در زمینه بازار واردات و صادرات چوب و فرآورده

توان مطالعات صورت گرفته است كه ازجمله می

Mohammadi  ،؛ 2011و همکارانMollahasani  و

و  Foumani؛ Esmayil ،2014و  Liyani؛ 2012همکاران، 

را نام برد  2018و همکاران،  Khosraviو  2016همکاران، 

[. اين تحقیقات تأثیر متغیرهای 13، 12، 11، 10، 8، 5]

چون تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، قیمت نسبی، قیمت 

های شمال كشور و برداری از جنگلهای بهرهنفت، طرح

های ا بر میزان واردات چوب و فرآوردهآزادسازی تجاری ر

اند. از های متفاوت بررسی كردهبندیچوبی در دسته

های مختلف اقتصاد متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر بخش

                                                           
1 Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

كه در دهه گذشته در ايران موردتوجه قرارگرفته است، 

های اقتصادی است. ايران طی سالیان بعد از انقالب تحريم

شده از سوی اقتصادی اعمالهای همواره هدف تحريم

های اخیر ها و نهادهای مختلف بوده است. در سالسازمان

ای ايران اقدامات جدی و ی هستهدر پاسخ به برنامه

اعمال شد كه شامل  2006های شديدی از سال تحريم

-های سخت مانند قطع ارتباط بانکبسیاری از محدوديت

ات مالی جامعه جهانی ارتباط های ايرانی از سیستم

2، )سويفت(بانکیبین
يا تحريم نفتی اتحاديه اروپا بود و با  

پايان  2015در سال  اجرای برنامه جامع اقدام مشترک

ها را [. برخی از محققان تأثیر اين دوره از تحريم14رسید ]

های مختلف اقتصاد و بازار كاالهای مختلف بر بخش

ن به مطالعات توااند، ازجمله اين تحقیقات میبررسی كرده

Fadai & Derakhshan ،2015 ؛Jariani  2018و همکاران 

[. 16،15، 14اشاره كرد ] Kazerooni ،2018و  Khezri و

و همکاران در سال  Arianدر مورد بازار واردات چوب نیز 

های واردات، تحريم را يکی از با شناسايی چالش 2017

با توجه [. 7موانع واردات محصوالت چوبی عنوان كردند ]

ها، بررسی اثر تحريم در كنار به اهمیت اين دوره از تحريم

ساير متغیرها در مطالعات بازار چوب نیز ضروری به نظر 

 رسد.می

عرضه و  Roohnia ،2008و  Tajdiniدر مطالعات  

تقاضای كاغذ فولتینگ در ايران موردبررسی قرار گرفت، 

ه كاغذ اين محققین با محاسبه میزان مصرف كل و سران

فلوتینگ، سهم تولیدات داخلی و واردات در تراز مصرف را 

تعیین كردند. سپس با استفاده از شاخص جمعیت و 

كاربردن روش تحلیل مصرف سرانه محصول و با به

رگرسیون خطی، میزان مصرف اين محصول را تا سال 

بینی كردند. نتايج تحقیق حاكی از آن بود كه پیش 1400

ادامه خواهد داشت و كمبود  1400سال افزايش مصرف تا 

هزار تن در سال خواهد  200كاغذ ياد شده به بیش از 

بینی رسید، از نتايج مهم ديگر در اين پژوهش پیش

درصدی سهم واردات در تراز مصرف است  %70افزايش 

[9 .]Tavakkoli  بینی ، به پیش2015و همکاران در سال

ساله از  5يک بازه  مصرف كاغذ چاپ و تحرير در ايران در

                                                           
2 Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications 
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دست آمده از پرداختند. نتايج به 1396تا  1392سال 

تحقیق، روند كلی مصرف كاغذ را روندی افزايشی نشان 

، اثر برخی متغیرهای 2011و همکاران  Limaei[. 17داد ]

كالن اقتصادی را بر بازار واردات و صادرات چوب و 

های چوبی در سه دسته چوب آالت خام، فرآورده

بررسی  2009-1979نهايی و نهايی برای بازه زمانی یمهن

كه بین واردات و صادرات چوب و كردند و نتیجه گرفتند 

جمعیت، تولید ناخالص داخلی، مقدار تولید داخلی چوب و 

 .[11داری وجود دارد ]قیمت جهانی نفت ارتباط معنی

Adeli به بررسی وضعیت تولید الوار در 2012همکاران  و ،

بینی میزان تولید در دهه آينده پرداختند. و پیش ايران

ايشان به اين نتیجه دست يافتند كه تولید چوب در ايران 

طور روزافزون به روندی كاهشی خواهد داشت و كشور به

و  Liyani[. همچنین 18واردات چوب وابسته خواهد بود ]

Esmayili  برداری از های بهرهاثر طرح 2014در سال

مال كشور و نیز برخی از متغیرهای اقتصادی های شجنگل

را بر واردات كل چوب ايران با استفاده از روش خود 

های گسترده بررسی كردند، نتايج اين توضیحی با وقفه

برداری اثر مثبت و های بهرهمطالعه نشان داد كه طرح

و  Foumani [.10معناداری برافزايش واردات داشته است ]

رابطه بین صادرات و واردات چوب  2016همکاران در سال 

ايران با تعدادی از متغیرهای اصلی كالن اقتصادی ازجمله 

قیمت نفت، جمعیت، نرخ ارز و تولید چوب داخلی در طی 

بررسی كردند، نتايج نشان داد كه  1980-2014های سال

قیمت جهانی نفت بیشترين تأثیر را بر واردات چوب در 

و همکاران  khosravi[. 12ست ]طول دوره مطالعه داشته ا

شدن بر واردات محصوالت اثرات جهانی 2018در سال 

چوب در ايران را با اضافه كردن دو شاخص، سطح تجارت 

الملل و تجارت درون صنعت به توابع تقاضای واردات بین

سه دسته محصوالت چوبی )چوب خام، محصوالت نیمه 

زيابی كردند و فرآوری شده و محصوالت چوبی نهايی( را ار

به اين نتیجه رسیدند كه چوب خام بیشترين حساسیت را 

سازی محصوالت نیمه های جهانینسبت به شاخص

فرآوری شده و محصوالت چوب نهايی دارد. اثر متغیرهای 

اقتصادی قیمت نسبی و تولید ناخالص داخلی بر واردات 

افزوده نفت و هر سه دسته معنادار است. در مقابل ارزش

كدام از اين دسته محصوالت خ ارز اثری بر واردات هیچنر

  ChasAmilدر بخش مطالعات خارجی نیز  .[8نداشتند ]

، معادالت 2000در پژوهشی در سال  Buongiornoو 

كشور اروپايی را برآورد كردند.  15تقاضای كاغذ و مقوای 

نتايج فرضیه يکسان بودن كشش درآمدی و كشش قیمتی 

 %1داری اتحاديه اروپا را در سطح معنیدر همه كشورهای 

 1969تايید كرد. ايشان همچنین عنوان كردند كه از سال 

بیشتر رشد تقاضا به دلیل رشد در تولید  ،1995تا سال 

ملی بوده است و افزايش قیمت چوب اثر منفی بر تقاضای 

در سال  Leiو  McCarthy[. 19كاغذ و مقوا داشته است ]

( الگوی 1961-2000های پانلی )داده با استفاده از 2010

تقاضای پويا را برای خمیر چوب و كاغذ در منطقه اصلی 

مناطق توافق تجارت آزاد، آمريکای  تجاری آسیا، اروپا،

های تحقیق شمالی و آمريکای جنوبی برآورد كردند. يافته

وجود رابطه مثبت و معنادار بین جمعیت و درصد 

ت در همه مناطق شهرنشینی و مصرف اين محصوال

و همکاران در سال  Zhang .[2]موردبررسی را تايید كرد 

مدت الوار وارداتی تابع تقاضای بلندمدت و كوتاه 2015

های ای خود بازگشتی با وقفهچین را با كاربرد آزمون كرانه

كشش درآمدی . ايشان دريافتند كه برآورد كردند 1توزيعی

ها در بلندمدت شمدت كمتر از اين كشو قیمتی كوتاه

كه سرعت  هستند، اين محققین همچنین عنوان كردند

واردات الوار در چین با شتاب كمتری نسبت به قبل 

 و Hetemaki[. 20همچنان در حال رشد است ]

Hurmekoski شده بر بازار چوب به بررسی مطالعات انجام

 2017و تحوالت بازار انواع محصوالت جنگلی تا سال 

كردند كه متغیر تولید ر نتايج خود عنوان پرداختند و د

عنوان متغیرهای سنتی ناخالص داخلی و قیمت نسبی به

شده در سطح جهان بر تجارت در بیشتر مطالعات انجام

های است. از ديگر يافته محصوالت جنگی تأثیر داشته

تحقیق اين بود كه مطالعات درگذشته بیشتر به سؤاالت 

، كفايت منابع چوب، روند تولید هامربوط به تأثیر سیاست

المللی متمركزشده محصوالت چوبی اولیه و رقابت بین

افزوده، اشتغال، است و به مسائلی مانند توسعه، ارزش

محصوالت و خدمات جديد جنگل و  تغییرات ساختاری،

های پايداری جهانی كمتر چالش سهم بخش جنگل در

                                                           
1 ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) 
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ينده محور شده است و بايد اين موضوعات در آپرداخته

 .[1]تحقیقات باشد 

-شده نشان میبندی مطالعات بررسینگاه كلی و جمع

ثیر های چوبی تحت تأدهد كه واردات كاغذ و ساير فرآورده

متغیرهای بسیاری بوده و ساختار بازار، میزان و جهت 

ع نو اثرگذاری متغیرها بر كاهش يا افزايش واردات بسته به

های اقتصادی و سیاستمحصول، دوره زمانی و شرايط 

كشورهای موردمطالعه متفاوت است. با توجه به كاهش 

های شمال كشور حجم برداشت چوب خام از جنگل

ذ، كاغ عنوان يکی از منابع اصلی تأمین مواد اولیه تولیدبه

های و نیز تحريم [18،19، 14، 5روند افزايشی مصرف ]

 یقهای دقذاریگمنظور كمک به سیاستاقتصادی، به

ين اات جهت تنظیم نیاز بازار كاغذ و مقوا تابع تقاضای وارد

 محصول برآورد گرديد.

 

 هامواد و روش
یر طور سنتی تقاضای واردات تابعی از متغیرهای نظبه

درآمد، قیمت نسبی )نسبت قیمت كاالهای وارداتی به 

ون در مطالعات تجربی پیرام. [21داخلی( و نرخ ارز است ]

های چوب و كاغذ ايران و جهان فرآوردهتقاضای انواع 

، فاكتورهای چون میزان تعرفه واردات، تولید داخلی چوب

ذار عنوان متغیرهای تأثیرگنرخ ارز و درآمدهای نفتی نیز به

، 11، 8اند ]شدهعالوه بر متغیرهای سنتی در نظر گرفته

های [. در اين مطالعه با توجه به اينکه ايران طی سال12

های مانند قطع ارتباط هدف تحريم 2015تا  2006

يا تحريم نفت اتحاديه  SWIFTهای ايرانی از سیستم بانک

زی اروپا از سوی سازمان ملل متحد قرار گرفت، متغیر مجا

Dum فرم مدل .برای بررسی اثر تحريم به مدل اضافه شد 

ها و حساسیت طور مستقیم كششخطی بهلگاريتم 

 ا درموده و واريانس ناهمسانی رگیری نمتغیرها را اندازه

صورت فرم لذا الگو به[. 25،24دهد ]الگو كاهش می

 (.1)معادله  گرددلگاريتم خطی به شکل زير تصريح می

 

(1)  

 

 

 

مقدار  IMنماد لگاريتم طبیعی،  Lكه در معادله فوق، 

تولید ناخالص  GDPواردات كاغذ و مقوا برحسب تن، 

قیمت  RP، 1395به سال پايه  داخلی بدون نفت به ريال

های داخلی )نسبت نسبی كاالهای وارداتی به قیمت

شاخص قیمت كاالهای وارداتی به شاخص قیمت 

 TARارز در بازار رسمی،  نرخ NEXكننده(، مصرف

میانگین نرخ تعرفه وصولی از واردات كاغذ به درصد كه از 

شده از محاسبه نسبت مجموع ارزش حقوق گمركی وصول

ردات كاغذ و مقوا در هرسال به ارزش كل واردات اين وا

درآمدهای بدست  OIL، دسته در همان سال بدست آمد

 PROW، 1395آمده از صادرات نفت به قیمت سال پايه 

 Dumهای شمال كشور، میزان برداشت چوب از جنگل

تا  1385های اقتصادی سازمان ملل متحد از سال تحريم

 باشد.وی برآوردی میپسماند الگ eاست و  1395

 ز ازهای موردنیاآمار و اطالعات و داده در اين مطالعه

بانک مركزی، مركز آمار و گمرک كشور و همچنین 

 آوری شد. دوره زمانیسازمان خواروبار جهانی )فائو( جمع

شده در نظر گرفته 1396 -1363های موردبررسی، سال

 الص داخلیاست. تمامی متغیرهای پولی ازجمله تولید ناخ

 ماتو درآمد نفتی با استفاده از شاخص بهايی كاالها و خد

پس از بررسی تعديل شدند.  1395مصرفی به سال پايه 

 ايستايی متغیرها، تقاضای واردات از روش همگرايی خود

در د شد. وربرآ (ARDL) های توزيعیرگرسیونی با وقفه

ر نی، دهای زماصورت سریتخمین الگوهای رگرسیونی به

يد ها برای انتخاب مدل مناسب بامرحله اول ايستايی سری

استفاده است در صورتی قابل ARDLبررسی شود، مدل 

يا  I(1يا ) I(0كه پايايی همه متغیرهای مدل يا در سطح )

 ه ازدر حالتی كه متغیرها انباشتتركیبی از هر دو باشند، 

شده محاسبه Fيا بیشتر باشند، مقدار آماره  دودرجه

تدا [. بنابراين برای برآورد الگو، اب21اعتماد نیست ]قابل

ر های ديکی فولهای ريشه واحد با استفاده از آزمونآزمون

( بر روی تمام PPرون )پ-( و فیلیسADFيافته )تعمیم

نرم جهت تخمین از بسته متغیرها انجام شد. همچنین

 .شده استاستفاده Eviews10افزاری

رآورد روابط بلندمدت و امکان ب ARDLدر روش 

انباشتگی طور همزمان و نیز تعیین رابطه هممدت بهكوتاه

صورت كارا وجود دارد و های كوچک بهدر ارتباط با نمونه
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زايی است فاقد مشکالت خودهمبستگی سريالی و درون

[. با استفاده از اين الگو تعداد زيادی انتخاب شامل 24]

زا و زا و درونیرهای برونهای مرتبط با تعداد متغتصمیم

تواند در رفتار عناصر قطعی وجود دارد و متغیر مجازی می

-فرايند آزمون هم انباشتگی در مدل وجود داشته باشد، به

های بهینه نیز برای متغیرهای عالوه تعداد مختلفی از وقفه

 [.25تواند وجود داشته باشد ]مختلف، می

 

 1هاروش آزمون باند کرانه

شامل دو مرحله برای تخمین رابطه  ARDLروش 

 هم جمعیبلندمدت است. در مرحله اول وجود رابطه 

بلندمدت بین متغیرها در معادله موردنظر با استفاده از 

بررسی شد سپس بر  Fيا آزمون  Waldآزمون ضرايب 

محاسباتی، با  F( آماره %5، %1داری )اساس سطوح معنی

سران و همکاران، مقادير بحرانی باند كه در جدول پ

[. اين 22آورده شده است، مقايسه گرديد ](، 2001)

و  I(0، پايینی )I(1های بااليی )مقادير بحرانی شامل كرانه

های بندیتعداد متغیرهای توضیحی هستند تا تمام طبقه

ممکن متغیرها و هم جمعی دوجانبه را در برگیرند. اگر 

-انه باال باشد میتر از مقدار بحرانی كرآماره آزمون بزرگ

توان بدون توجه به درجه هم جمعی متغیرها، فرض صفر 

مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود. برعکس 

تر از مقدار بحرانی كرانه پايین قرار اگر آماره آزمون پايین

 Fتوان رد نمود و اگر آماره گیرد، فرض صفر را نمی

قرار گیرد، تصمیم محاسباتی بین كرانه بااليی و پايینی 

قطعی نخواهد بود. پس از اثبات وجود رابطه بلندمدت، در 

مدت با طی مرحله دوم ضرايب بلندمدت و ضرايب كوتاه

-تخمین زده می 2ECMو  ARDLهای استفاده از مدل

صورت زير به ARDL (p,q1,q2,…qk)فرم كلی مدل . شود

 :است

(2) 
 

  Lمتغیر وابسته و    عرض از مبدأ، كه در آن 

 شود:تعريف می 3صورت رابطه عامل وقفه است كه به

(3)        
 و  بنابراين

                                                           
1 Bound test 
2 Error Correction Model 

(4)  

 

طه ابامین متغیر مستقل هستند. در بلندمدت ر 

 زير بین متغیرها برقرار است:

(5)  

 

امین   iوط به امین وقفه مرب  بطوريکه، 

صورت تواند بهمتغیر است. رابطه بلندمدت بین متغیرها می

 زير بیان شود: 

(6) 
 

 صورت زير است:به ARDLمعادله تصحیح خطای 

   

(7)  

 

 

جزء تصحیح خطا بوده كه  ECTدر معادله فوق، 

 شود:صورت زير تعريف میبه

(8) 
 

 2از معادله  ضرايب برآورد شده كه در آن 

ضريب جزء تصحیح خطا هستند كه   هستند. 

 كند و درنهايت از آزمونگیری میسرعت تعديل را اندازه

 )CUSUMSQ (4و تجمعات مربعات  )CUSUM( 3تجمعی

 [.22برای تعیین ثبات پارامترهای الگو استفاده شد ]

 

 نتایج و بحث
توابع تقاضای  ARDLدر اين مطالعه با استفاده از مدل 

-1393مدت كاغذ و مقوا برای بازه زمانی بلندمدت و كوتاه

با برآورد گرديد. برای اين منظور در مرحله اول  1396

های مورداستفاده در اين تحقیق از نوع توجه به اينکه داده

سری زمانی هستند پايايی متغیرها موردبررسی قرار گرفت. 

                                                           
3 Cumulative Sum of Squares Recursive Residuals 
4 Cumulative Sum of Squares Recursive Residuals 
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پايايی بیش از يک متغیرهای با درجه  ARDLدر الگوی 

در بین متغیرهای موردبررسی نبايد وجود داشته باشد 

[22.] 

 

 های ریشه واحدنتایج آزمون

های ريشه بررسی درجه پايايی با استفاده از آزمون

پرون برای همه -يافته و فیلیپسديکی فولر تعمیمواحد 

و روند  أو عرض از مبد أمتغیرها در دو حالت عرض از مبد

( ارائه گرديد و 1ها در جدول )نتايج آزمون انجام شد.

دهد به جز لگاريتم دو متغیر واردات كاغذ و نرخ نشان می

درصد در سطح  10درصد و  5ارز كه در سطح احتمال 

(0)I ( ،1پايا هستند ساير متغیرها در تفاضل اول)I پايا ،

 I(1درجه انباشتگی بیشتر از يک )باشند و متغیری با می

نتايج برآورد مدل  غیرها وجود ندارد، بنابرايندر میان مت

 اطمینان است.قابل

 

 نتایج آزمون ایستایی -1جدول 

 درصد 10و  5، 1به ترتیب معناداری در سطح ***، ** و *  

 

 مدت و بلندمدتنتایج برآورد مدل کوتاه

پس از بررسی ايستايی متغیرها، در مرحله اول الگوی 

ن زده شد. چون تعداد مشاهدات كمتر از مدت تخمیكوتاه

های بیزين برای تعیین وقفه -بود از معیار شوارتز 100

نتايج برآورد مدل ( 2[. جدول )23]بهینه استفاده شد 

 شدهمیزان ضريب تعیین تعديل دهدمدت را نشان میكوتاه
آمده كه قدرت توضیح دهندگی بااليی دستبه درصد 89/0

میزان واردات اساس نتايج متغیرهای  دهد. بررا نشان می

كاغذ و مقوا، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز با 

اند و ساير متغیرها بدون وقفه يک وقفه در مدل ظاهرشده

افزايش يک درصد تولید  هستند، اين بدان معناست كه

ناخالص داخلی بدون نفت بعد از يک دوره واردات را به 

ايش خواهد يافت. افزايش درصد افز 16/2میزان 

 -22/0درصدی نرخ ارز نیز با يک دوره تأخیر به میزان يک

دهد اما برای ساير متغیرها درصد واردات را كاهش می

شود. اثر افزايش تغییرات واردات در همان دوره ظاهر می

يک درصدی متغیرهای تولید داخلی چوب برداشتی از 

مت نسبی درصد و قی -69/0های شمال كشور جنگل

درصد كاهش در واردات بدون وقفه و در همان  -30/0

 & Liyaniها با نتايج مطالعات اين يافته دوره بوده است.

Esmaili ،2014  برای كل چوب آالت وارداتی همخوانی

درصد میزان  -50/0های اقتصادی نیز تحريم[. 10دارد ]

واردات را در هر دوره كاهش داده است. متغیرهای نرخ 

رفه و درآمدهای نفتی اثر معناداری بر میزان واردات تع

 2018و همکاران،  Khosraviاند. در مطالعات كاغذ نداشته

افزوده نفت اثری بر واردات محصوالت چوبی نیز ارزش

 نداشت.

 

 

 

 متغیرهای لگاریتمی

 (ADFآزمون )

 با عرض از مبدأ بدون روند

 (ADFآزمون )

 با عرض از مبدأ و روند

 (PPآزمون )

 با عرض از مبدأ بدون روند

 (PPآزمون )

 روند با عرض از مبدأ و

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

 -929/18*** -879/3** -327/18*** -660/0 -179/5*** -904/3** -724/8*** -609/0 حجم واردات کاغذ

 -237/5*** -600/1 -790/4*** -411/0 -237/5*** -776/1 -776/4*** -421/0 قیمت نسبی

 -393/6*** -637/2 -478/6*** -883/1 -401/6*** -576/2 -488/6*** -784/1 درآمد نفتی

 -308/7*** -239/2 -396/7*** -389/0 -508/7*** -253/2 -603/7*** -456/0 تولید ناخالص داخلی

 -658/6*** -040/2 -754/6*** -697/1 -656/6*** -970/1 -752/6*** -744/1 تعرفه

 -682/8*** -688/1 -580/7*** 493/0 -853/8*** -862/1 -886/7*** 232/0 تولید داخلی چوب

 -895/5*** -880/2 -007/6*** -721/2* -365/10*** -769/2 -878/5*** -615/2* نرخ ارز
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 ARDL( 1،1،1،0،0،0ستفاده از مدل )امدت تقاضای واردات کاغذ با تخمین رابطه کوتاه – 2جدول 

 (.prob) داریسطح معنی t آماره انحراف معیار مدترایب کوتاهض متغیرها

-21/0 لگاریتم واردات کاغذ با یک وقفه  21/0  98/0-  334/0  

-62/0 لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت  81/0  76/0-  454/0  

16/2 لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت با یک وقفه  81/0  64/2  014/0  

-19/0 نرخ ارزلگاریتم   11/0  67/1-  106/0  

-22/0 لگاریتم نرخ ارز با یک وقفه  10/0  22/2-  036/0  

-69/0 لگاریتم تولید چوب داخلی  40/0  71/1-  099/0  

-37/0 لگاریتم قیمت نسبی  21/0  73/1-  096/0  

21/0 لگاریتم تعرفه  13/0  60/1  122/0  

25/0 لگاریتم درآمد نفتی  18/0  37/1  181/0  

-50/0 های اقتصادیتحریم  21/0  32/2-  029/0  

-95/5 عرض از مبدأ  40/12  48/0-  635/0  

 92/.   ضریب تعیین 

 89/0 شدهضریب تعیین تعدیل    

 

آمده به دستمنظور اطمینان از صحت نتايج بهبه

-های نقض فروض كالسیک كه شامل آزمونبررسی آزمون

و  های خودهمبستگی، واريانس ناهمسانی، نرمالیتی

تصريح الگو هستند پرداخته شد. با توجه به اينکه سطح 

درصد است الگو از  05/0ها بیش از داری اين آزمونمعنی

جزو اخالل نرمال، واريانس همسان، تصريح صحیح و عدم 

درستی خودهمبستگی بین اجزا برخوردار است و به

 (.3شده است جدول ) تصريح

 
 های تشخیص صحت مدلآزمون -3جدول 

 (.Probداری )سطح معنی شدههای محاسبهآماره نوع آزمون نتایج

 Ramsey RESET 5333/0 5991/0 فرم تابعی مدل

 Serial Correlation LM 3399/2 1209/0 عدم وجود همبستگی سریالی 

 0925/2 351238/0 (Jarque-Bera) توزیع نرمال جمالت پسماند

 ARCH 7539/1 1951/0 عدم وجود ناهمسانی واریانس

 

در مرحله بعد برای تشخیص وجود يا عدم وجود رابطه 

از  2001و همکارن،  Pesaranبلندمدت بر اساس روش 

. بر اساس نتايج [23آزمون باند كرانه استفاده شد ]

شده است، مقدار آماره ( ارائه4آمده كه در جدول )دستبه

F  مقدار برآورد گرديد و اين  09/4محاسباتی از اين آزمون

شده توسط پسران و همکاران با مقادير بحرانی جدول ارائه

آمده چون مقدار دستمقايسه گرديد. با توجه به نتايج به

آماره محاسباتی از حد باالی مقادير بحرانی جدول 

 1داری شده توسط پسران و همکاران در سطح معنیارائه

 1كمتر است، وجود رابطه بلندمدت در سطح % درصد

شود، اما چون اين مقدار بزرگتر از كرانه تايید نمی درصد

است، بنابراين با رد  %5باال مقادير بحرانی جدول در سطح 

 5داری فرض صفر وجود رابطه بلندمدت در سطح معنی

 درصد تايید شد. 

بعد از تايید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، الگوی 

روش  بلندمدت تابع تقاضای واردات كاغذ بر اساس

ARDL شده در ارائه تخمین زده شد. بر اساس نتايج

اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت مطابق ( 5جدول )

درصد 1انتظار در بلندمدت همچنان مثبت است و افزايش 

 26/1تولید ناخالص داخلی در بلندمدت باعث افزايش 

افزايش در قیمت شود. درصدی واردات كاغذ و مقوا می

كه يک درصد طوریدات را كاهش داده بهجهانی كاغذ وار
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درصد واردات را  30/0افزايش قیمت نسبی به میزان 

 -34/0نرخ ارز در مدل بلندمدت  دهد، ضريبكاهش می

متغیر میزان تولید دار است. درصد معنی 5در سطح 

دهنده در بلندمدت نشان -57/0داخلی چوب نیز با ضريب 

عنوان ماده اولیه وب بهتأثیرگذاری متغیر تولید داخلی چ

تولید كاغذ بر واردات آن داشته و با كاهش تولید داخلی 

های تحريممیزان واردات كاغذ افزايش داشته است، 

در  -41/0ضريب  اقتصادی سازمان ملل در بلندمدت با

اثر منفی بر میزان واردات  داری يک درصدسطح معنی

با اثرات در جهت اند. اثر همه اين ضرايب همكاغذ داشته

-مدت میكمتر از اثر اين متغیرها در كوتاه بلندمدت اما

باشد. متغیرهای تعرفه و درآمدهای نفتی در بلندمدت هم 

 داری بر واردات نداشته است.اثر معنی

 

 برای بررسی وجود رابطه بلندمدت Fمقادیر آماره -4جدول 

 (Wald F-statistic) (0)1پایین  حد               I(1)حد باال  مقادیر آماره محاسباتی

 09/4 45/2                               61/3 % 5داری در سطح معنی

 15/3               43/4 %1داری در سطح معنی 

 
 ARDLتایج برآورد مدل بلندمدت تقاضای واردات کاغذ ایران با استفاده از الگوی ن - 5جدول 

 (.prob) داریمعنیسطح tآماره  حراف معیاران ضرايب بلندمدت متغیرها

لگاريتم تولید ناخالص داخلی 

 بدون نفت
26/1  42/0  952/2  0071/0  

-34/0 لگاريتم نرخ ارز  10/0  197/3-  004/0  

-57/0 لگاريتم تولید چوب داخلی  29/0  927/1-  0664/0  

-30/0 لگاريتم قیمت نسبی  16/0  822/1-  0814/0  

18/0 لگاريتم تعرفه  10/0  673/1  1077/0  

20/0 لگاريتم درآمدهای نفتی  14/0  433/1  1651/0  

-41/0 های اقتصادیتحريم  18/0  300/2-  0308/0  

 

مدت و بر اساس بررسی نتايج الگوی بلندمدت و كوتاه

آمده، تولید ناخالص داخلی بدون دستهای بهنیز كشش

موضوع نفت بیشترين تأثیر را بر واردات كاغذ داشته و اين 

دهد میزان تقاضای واردات كاغذ به سطح درآمد نشان می

آمده از دست[. درآمدهای به1ارتباط مستقیم دارد ]

داری بر میزان واردات نداشته صادرات نفت تأثیر معنی

و همکاران،  Khosraviمطالعات است، اين نتايج مشابه 

آمده از مطالعات دستو برخالف نتايج به 2018

Mollahasani, 2012  كه به بررسی بازار الوار پرداخته

[. ضرايب قیمت نسبی در هر دو الگوی پويا و 13، 8] است

دار است. افزايش در قیمت كاغذ معنیبلندمدت منفی و 

طور سنتی در اكثر به جهانی، واردات را كاهش داده است.

شده بر بازار چوب و كاغذ كشش درآمدی مطالعات انجام

ی منفی هستند اين نتیجه با مثبت و كشش قیمت

های اقتصادی و اكثر مطالعات پیشین هماهنگی تئوری

 Buongiorno (2000،)و  Chas-Amilدارد ازجمله مطالعه 

McCarty  2010و همکاران ،Hetemaki  و همکاران

2016،Tajdini  وRoohnia ،2008 [1 ،2 ،9 ،11،19] 

-و كوتاهاثر افزايش نرخ ارز نیز بر واردات در بلندمدت 

مدت تأثیر آنی نیست مدت منفی است اما در الگوی كوتاه

و افزايش نرخ ارز بعد از يک وقفه يا دوره واردات را كاهش 

با افزايش نرخ ارز و درنتیجه تضعیف پول ملی  دهد.می

تر و تقاضای واردات كاهش پیداكرده واردات كاغذ گران

ايش نرخ ارز اين موضوع نشان از حساسیت زياد بازار به افز

عنوان ماده بهمتغیر میزان تولید داخلی چوب نیز دارد. 

اولیه تولید كاغذ در ايران بر واردات اثر داشته و با كاهش 

تولید داخلی چوب میزان واردات كاغذ افزايش داشته است 

و بعد از متغیر تولید ناخالص داخلی بیشترين تأثیر را بر 

و همکاران،  Foumaniواردات داشته است، در مطالعات 

نیز اثر نرخ ارز و  Esmayili ،2014و  Liyaniو  2016
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بر واردات محصوالت چوبی مختلف تولید داخلی چوب

[. در اين بررسی 10و  12مشابه نتايج اين تحقیق هست ]

های اقتصادی سازمان ملل در مطالعات بازار چوب تحريم

ر دمدت و هم در بلندمدت واردشده است هم در كوتاه

اثر منفی بر میزان واردات  داری يک درصدسطح معنی

ها بر كاهش اثرگذاری تحريماند. يکی از داليل كاغذ داشته

میزان واردات كاغذ ممکن است ناشی از مشکالت 

-ايجادشده در خريد و نقل انتقاالت مالی به دلیل تحريم

های بانکی باشد و همچنین تأثیرات غیرمستقیم مانند 

و  Arianناخالص داخلی باشد. در مطالعات كاهش تولید 

-عنوان يکی از چالشاز تحريم به 2017همکاران در سال 

و  Jarianiبرده شده است. مطالعه های واردات چوب نام

، كاهش میزان واردات محصوالت 2018همکاران در سال 

ها را تايید كشاورزی از اروپا به ايران در اثر تشديد تحريم

در سال  kazeroni & khezriتحقیقی كه [. در 7كردند ]

ای، ها بر واردات كاالهای سرمايهبر روی اثر تحريم 2018

-ای و مصرفی انجام دادند به اثبات رسید كه تحريمواسطه

ای را كاهش داده و اثر های شديد واردات كاالهای واسطه

ای و مصرفی داشته است. مثبت بر واردات كاالهای سرمايه

ای اينکه كاغذ و مقوا جزو كاالهای واسطهبا توجه به 

هستند اين نتايج با نتايج مطالعه حاضر همخوانی دارد 

داری بر واردات نداشته، ازآنجا [. میزان تعرفه اثر معنی16]

شود وسیله واردات تأمین میمقدار زيادی از نیاز بازار به

[ و دولت جهت تسهیل واردات تعرفه وارداتی كم و 18]

افزوده بر بعضی از محصوالت كاغذی وضع رزشبدون ا

تواند يکی عواملی باشد كه باعث كرده است اين موضوع می

داری بر واردات كاغذ نداشته شده نرخ تعرفه اثر معنی

نیز نرخ  2018و همکاران،  Khosraviباشد. در مطالعه 

 [.8تعرفه بر واردات برخی كاالهای چوبی تأثیرگذار نبود ]

آمده در مطالعات مختلف از دستتايج بهتفاوت در ن 

بندی چند جهت قابل توضیح است، نخست اينکه دسته

محصوالت چوبی در مطالعات مختلف متفاوت است، 

-بازار چوب 2012و همکاران  Mollahasaniعنوان مثال به

[ و در 13اند ]آالت الواری را موردبررسی قرار داده

و  Khosraviو  2016و همکاران،  Foumaniمطالعات 

چوبآالت  2011و همکاران  Limaei؛ 2018همکاران، 

[. ديگر اينکه اين مطالعات 10، 11، 8اند ]بندی شدهدسته

شده های زمانی مختلف و با متغیرهای متفاوت انجامدر بازه

 است.

 

 ECMنتایج برآورد مدل تصحیح خطا یا 

ود مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح و خطا، وج

ترين هم انباشتگی بین متغیرهای اقتصادی است، مهم

مدت های كوتاهويژگی اين الگوها اين است كه نوسان

ی دهد. چیزها ارتباط میمتغیرها را به مقادير بلندمدت آن

است، اين  ECMكه در اين جدول قابل تفسیر است متغیر 

آيد و تصحیح متغیر از رگرسیون هم جمعی به دست می

شود و سرعت رسیدن متغیر ی نامیده میخطای تعادل

شان نمدت به بلندمدت را وابسته به تعادل از الگوی كوتاه

ر دهد به اين صورت كه اگر شوكی به الگو وارد شود دمی

ت هر دوره به اين میزان از عدم تعادل در تقاضای واردا

 قدارشود. با توجه به نتايج مكاغذ در دوره بعد تصحیح می

دار است معنی و -26/1خطا در اين الگو ضريب تصحیح 

(. اين مقدار به اين معناست كه سرعت رسیدن 6)جدول 

ه به تعادل بسیار باال است و تعادل در كمتر از يک دور

گیرد و در صورت وارد شدن هرگونه شوكی به صورت می

درصد از عدم تعادل  26/1الگوی برآورد شده در هرسال 

شود. اين تصحیح تعديل می در تقاضای واردات سال بعد

خطا بیش از مقدار الزم برای تعديل در يک دوره صورت 

های بعد مجدداً تعديل گیرد و مقدار اضافی در دورهمی

گردد تا همگرايی حاصل شود. در چنین حالتی تصحیح می

خطا و همگرايی الگوی بلندمدت به سمت تعادل بلندمدت 

تدريج از الگو هبه شکل سینوسی است و شوک واردشده ب

كه  Esmayili ،2014و  Liyaniشود. در مطالعه خارج می

های چوبی در يک مدل تصحیح خطا برای كل فرآورده

 -21/1دسته برآورد گرديد مقدار ضريب تصحیح خطا 

 [.10برآورد شد كه به نتايج اين تحقیق نزديک است ]
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سی تغییرات ساختاری مدل تقاضای نتایج برر

 کاغذ و مقوا

برای بررسی ثبات ساختاری و پايداری ضرايب مدل 

 CUSUMو  CUSUMهای بلندمدت برآورد شده از آزمون

Q باشد و صورت گرافیکی میبه استفاده شد، اين دو آزمون

ها در استفاده از تحلیل نتايج يکسانی دارد و تفاوت آن

و مجموع انباشت  CUSUMی در مجموع پسماند برگشت

است. در اين  CUSUM Qمربعات پسماندهای برگشتی در 

برآورد شده در هرسال بین دو مقدار  آزمون مقادير آماره

گردد اگر نمودارهای رسم می %5بحرانی در سطح 

CUSUM  وCUSUM Q  داخل ناحیه بین دو خط

( قرار گیرد و %5مستقیم )خطوط بحرانی در سطح 

از خطوط طرفین را قطع نکند، مدل برآوردی از يک هیچ

( و قطع نشدن 1ثبات برخوردار است. با توجه به )شکل 

خطوط بحرانی توسط نمودارها، الگوی برآورد شده تابع 

تقاضای واردات كاغذ در بلندمدت دارای ثبات ساختاری 

است و ضرايب تخمین زده شده در طول دوره موردمطالعه 

 نان هستند.اطمیپايدار و قابل
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 برای بررسی تعیین شکست ساختاری  CUSUMSQ و CUSUM هایآزموننتایج  -1شکل 

 دهد(نشان می %5داری )خطوط مستقیم مرزهای بحرانی را در سطح معنی

 

 

 

 ARDL( 1،1،1،0،0،0کاغذ ایران با استفاده از مدل )( تقاضای واردات ECMنتایج مدل تصیح خطا ) -6جدول 

 (.probداری )سطح معنی tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

 2009/0 -31/1 66/0 -87/0 لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 0394/0 -18/2 09/0 -21/0 لگاریتم نرخ ارز

 1721/0 -40/1 37/0 -53/0 لگاریتم تولید چوب داخلی

 3388/0 -97/0 32/0 -31/0 لگاریتم قیمت نسبی

 2080/0 29/1 14/0 18/0 لگاریتم تعرفه

 0136/0 67/2 14/0 37/0 لگاریتم درآمدهای نفتی

 0280/0 -34/2 18/0 -43/0 تحریم اقتصادی

 0000/0 -20/6 0/1 -21/6 عرض از مبدأ

ECM(-1) 26/1- 20/0 28/6- 0000/0 
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 گیرینتیجه
اثرات بلندمدت و هدف اصلی اين مطالعه بررسی 

های مدت برخی متغیرهای كالن اقتصادی و تحريمكوتاه

اقتصادی در قالب متغیر مجازی و نیز میزان تولید چوب 

های شمال كشور بر واردات كاغذ و شده از جنگلبرداشت

بر اساس نتايج اثر متغیرها بر واردات در  مقوا بود.

ها كشش جهت است اما مقاديرمدت و بلندمدت همكوتاه

های مدت بیش از بلندمدت است. بر اساس يافتهدر كوتاه

ترين عامل در افزايش واردات كاغذ در ايران تحقیق مهم

-شده از جنگلتولید ناخالص داخلی و حجم چوب برداشت

آمده و دستبا توجه به نتايج به .های شمال كشور است

كه  های وارداتیاثرگذاری فاكتورهای چون نرخ ارز، قیمت

های خارج از كنترل دولت است و همچنین تحريم

گذاری بیشتر و اقتصادی، توجه به صنايع داخلی با سرمايه

ريزی برای توانمندی سازی صنايع تولید كاغذ در برنامه

باشد. از سوی ديگر با توجه به كم شدن كشور ضروری می

محیطی های كشور به داليل زيستتوان تولید چوب جنگل

ها لزوم اهمیت به ممنوعیت برداشت از جنگل رحو نیز ط

بخش زراعت چوب در ضروری است. توجه به اين 

تواند میزان واردات كاغذ را به میزان زيادی موضوعات می

كاهش دهد و از خروج ارز از كشور در شرايط تحريم 

گردد در اقتصادی جلوگیری كند. همچنین پیشنهاد می

میزان واردات به فاكتورهای بینی مطالعات آتی جهت پیش

های سنی و نیز میزان پیشرفت چون جمعیت و گروه

فناوری اطالعات و تأثیر اين موارد بر بازار كاغذ ايران 

 پرداخته شود.

 

 منابع

[1] Hetemaki, L., & Hurmekoski, E., 2016. Forest products markets under change: review and research 

implications. Current Forestry Reports, 2(3), 177-188. 

[2] McCarthy, P., & Lei, L., 2010. Regional demands for pulp and paper products. Journal of forest economics, 

16(2), 127-144. 

[3] Poyry Inc., 2015. World fibre outlook up to 2030. Vantaa, Finland. 

[4] Jonsson, R., Hurmekoski, E., Hetemaki, L., & Prestemon, J., 2017. What is the current state of forest product 

markets and how will they develop in the future?. European Forest Institute, Joensuu, Finland, 2017, 126-

131. 

[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2019. FAOSTAT. Available from 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO. Accessed on May 2018. 

[6] Bahmani, A., Rafighi, A., Vali, M., Salari, A., 2012. Identification and Evaluation of Oncoming Changes of 

Wood and Paper Industries of the Country. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2(2), 27-38. (In 

Persian). 

[7] Arian, A., Faezipour, M., Azizi, M., Vlosky, R. P., & Leavengood, S. (2017). Evaluation of challenges of 

wood imports to Iran using fuzzy delphi analytical hierarchy process. Iranian Journal of Wood and Paper 

Industries, 8(2), 169. (In Persian). 

[8] Khosravi, S., Maleknia, R., Adeli, K., Mohseni, R., & Hodges, D. G., 2018. The effects of globalization on 

the imports of wood products in Iran. Journal of Forest Economics, 32, 116-122. 

[9] Tajdini, A., Roohnia, M., 2008. Investigation and prediction on Fluting Paper Supply &Demand in Iran. , 

23(2), 123-135. doi: 10.22092/ijwpr.2008.117410 

[10] Liyani, G., Esmayili, A.,2014. The Effects of Forest Exploitation ON Wood Import Regulation in Northern 

Iran. Agricultural Economics Research, 5(20), 25-45. (In Persian). 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO. Accessed on May 2018


 ... با استفاده از آزمون رانيا یعوامل مؤثر بر واردات كاغذ و مقوا یبررس 

 
468 

[11] Limaei, S. M., Heybatian, R., Vaezin, S. M. H., & Torkman, J., 2011. Wood import and export and its 

relation to major macroeconomics variables in Iran. Forest Policy and Economics, 13(4), 303-307. 

[12] Foumani, B. S., Limaei, S. M., & Shahraji, T. R., 2016. Investigation of wood production and trading in 

Iran. Journal of Forest Science, 62(9), 407-412. 

[13] Mollahasani, A., Tajdini, A., Rouhnia, M., 2012. Investigation the factors influencing on demand for lumber 

imports in Iran. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4(1), 101-116. (In Persian) 

[14] Fadaee, M., Derakhshan, M., 2015. Analysis of Short Run and Long Run Effects of Economic Sanctions on 

Economic Growth in Iran. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(18), 132-

113. (In Persian). 

[15] Jariani, F., Faraji Dizji, S., Najarzadeh, R., 2018. The Impact of Sanctions on Bilateral Trade of Agricultural 

Products between Iran and its Trading Partners. Agricultural Economics, 12(2), 69-90. 

[16] Kazerooni, S.A., Khezri, A., 2018. The Impact of Economic Sanctions on Import of Iran Capital, 

Intermediate and Consumer Goods (1981-2013), 25(93), 393-420. (In Persian) 

[17] Tavakkoli, A., Hemmasi, A., Talaeipour, M., Bazyar, B., Tajdini, A., 2015. Forecasting of printing and 

writing paper consumption in Iran using artificial neural network and classical methods, 30(WINTER 4), 

632-652. doi: 10.22092/ijwpr.2015.101476  . (In Persian). 

[18] Adeli, K., Yachkaschi, A., Mohammadi Limaei, S., Fallah, A., 2012. Condition of Timber Production in 

Iran and the Expected Production Rate in the Next Decade. Journal of Sustainable Development 5(1): 144-

154. 

[19] Chas-Amil, M. L., & Buongiorno, J., 2000. The demand for paper and paperboard: econometric models for 

the European Union. Applied Economics, 32(8), 987-999. 

[20] Zhang, H., Zhao, Q., Kuuluvainen, J., Wang, C., & Li, S. (2015). Determinants of China's lumber import: A 

bounds test for cointegration with monthly data. Journal of Forest Economics, 21(4), 269-282. 

[21] Bahmani-Oskooee, M., & Goswami, G. G., 2004. Exchange rate sensitivity of Japan’s bilateral trade flows. 

Japan and the world economy, 16(1), 1-15. 

[22] Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J., 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. 

J. Appl. Econometrics16, 289–326.  

[23] Bahmani-Oskooee, M., & Nasir, A., 2004. ARDL approach to test the productivity Bias Hypothesis. 

Review of Development Economics, 8(3), 483–488. 

[24] Ghatak, S., & Siddiki, J. U., 2001. The use of the ARDL approach in estimating virtual exchange rates in 

India. Journal of Applied statistics, 28(5), 573-583. 

[25] Pahlavani, M., Wilson, E., & Worthington, A. C., 2005. Trade-GDP nexus in Iran: An application of the 

autoregressive distributed lag (ARDL) model 



  Iranian Journal of Wood and Paper Industries, Vol. 11, No. 3, Autumn 2020 

 
  469 

    

AAnnaallyyssiiss  ooff  IImmppoorrtt  DDeemmaanndd  FFuunnccttiioonn  ooff  IIrraanniiaann  PPaappeerr  aanndd  PPaappeerrbbooaarrdd  UUssiinngg  

BBoonndd  TTeesstt  

  

  
Abstract 

Wood pulp and paper as one of the wood products has 

undergone many changes in the regional and global market 

share in terms of production capacity and consumption 

patterns over the past few decades. Due to the limited 

domestic resources and the increasing trend of wood 

consumption and its products in Iran, imports have been 

considered as one of the most important ways to supply the 

domestic demand. The main intention of this study is to 

perform scientific analysis of the paper and paperboard 

market conditions over the period of 1986 to 2018 using 

Bound Test. The quantitative value of the impact of studied 

variables on the amount of paper and paperboard imports was 

calculated using the estimated short- and long-term elasticity. 

The results showed that among the studied variables the GDP 

(without taking into account of oil exportations) with 

elasticity of 2.16 % in the short run and 1.26 % in the long run, 

And the domestic wood production from northern forests with 

amount of -0.69 and -0.57 elasticity in short and long term, 

respectively; had the most impacts on paper imports. 

However, the economic sanctions considered as a new 

variable in this study resulted in a decrease of paper and 

paperboard imports with coefficients of -0.50 and -0.41 

imports, in the short and long run respectively. 

Keywords: Paper, Import demand, Long run elasticity, Short 

run elasticity, Bound test. 

 

 

P. Dashti1 

K. Adeli2* 

R. Maleknia3 

R. Mohseni4 

1 Ph.D. student, Forest economic and 

management, Department of forestry, 

Faculty of agriculture, Lorestan 

University, Khorramabad, Iran 

2 Assistant prof., Department of 

forestry, Faculty of agriculture, 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

3 Associate prof., Department of 

forestry, Faculty of agriculture, 

Lorestan University, Khorramabad, Iran 

4 Faculty member of Department of 

Economics, Faculty of Economics and 

Political Science, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran 

Corresponding author:  
adeli.k@lu.ac.ir    

Received: 2020/01/13 

Accepted: 2020/03/15 

 

 

  

 

  

mailto:adeli.k@lu.ac.ir

