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 رانرانییچوب اچوب ابازار واردات تخته خردهبازار واردات تخته خرده  للییتمرکز و تحلتمرکز و تحل  زانزانییمم  ننییییتعتع

 

  

 چکیده

 بازار تنظیم در جهت دولت هایسیاست و تصمیمات اخذ جهت بازار تمرکز اهمیت

تخته  واردات ربازا شناخت وضعیت به منظور تحقیق این ناپذیر است. درامری اجتناب
ان این اندرکاران و دولتمرددست ردید تا بههای بازار محاسبه گچوب شاخصخرده

 چوب و شناسایی پتانسیل تولید کمک نماید. باخردهصنعت جهت شناخت بازار تخته

 عتایدمن، جام -هال هیرشمن، –هرفیندال تمرکز، نسبت هایشاخص از استفاده

 1397لغایت  1388های زمانی سال بازه برای بازار ارساخت کای،-صنعتی و هانا تمرکز

شور کشده میانگین شاخص نسبت تمرکز چهار  انجام محاسبات طبق شد. تحلیل
درصد از  81/97زان عمده صادر کننده به ایران برای دوره ده ساله مورد مطالعه به می

ار ا انحصار بدهنده یک بازکل واردات تخته خرده چوب به کشور بوده است که نشان
قدار مهیرشمن به  –هرفیندال ها نیز شامل شاخصچندجانبه می باشد. دیگر شاخص

میزان  به یجامع تمرکز صنعت، شاخص 54/0تایدمن به مقدار  ، شاخص هال5561
ا برابر ب αدر  ،12/3به میزان 6/0با  برابر αتایدمن در مقادیر  و شاخص هال 79/0
ده است. در نهایت بو 02/2به میزان  5/2برابر با  αو در مقدار  27/2برابر با  5/1

. ده استب بویای وضعیت بازار انحصار چند جانبه واردات تخته خرده چونتایج گو
یر و تغی ووضعیت این انحصار با توجه به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت ها 

نحصار ساله نوسان داشته و میزان اچوب در دوره دهتحول در تولید داخلی تخته خرده
ی در انحصار چوب از بازارهایخردهتغییر نموده است ولی در کل، بازار واردات تخته 

 و قیمت سر رب توانند می صادرکننده کشورهای بازار، وضعیت این ایران بوده و در
 وسیه طیایتالیا و ر امارات، تایلند، ترکیه، .نمایند اعتالف یکدیگر با صادرات میزان
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 مقدمه

چوب محصولی است طبیعی كهه از ديراهاز در زگه  ی 

ای ايفا گمهوده اسهت و اهه مهرور زمهان اها اشر گقش ارزگ ه

ت تکنولهویی دارای اهمیهت ایشهتری شه ه اسهت  پیشرف

های مختله،، در گظر از ق مت چوب در تکوين تم نصرف

حال حاضر صنعت و تجارت اهمیهت فراواگهی اهرای چهوب 

قائل اسهت  اها پیشهرفت تکنولهویی و درش ایشهتر ارز  

چوب اا استم اد جنگلی، كشورهای صنعتی از هر ذرهمنااع
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چهوب، ماگنه  تختهه خرده از تکنولویی، كهایی پرمصهرفی

كنن   در فیبر، پاركت و ديگر محصویت چوای را تولی  می

عنوان مهاده اولیهه در صهنعت ايران گیز منهااع جنگلهی اهه

گقهش ارزشهمن  چهوب و  [ 2و  1ااشه   چوب، مطهر  می

چوای در زگهه  ی اشههر، ايجههاد ارز  افههزوده و محصههویت

رد و سههب  ای اههر اقتصههاد كشههور دااشههتلال، تههاعیر عمهه ه

 ردي ه كه در سیستم مه يريت كهل كشهور مهورد توجهه 

 چوب تجارت ار موعر ايران سیاست های [  در3قرار یرد  

 جه ی محه وديت و منهااع جنگلهی كمبهود دلیهل اهه

 3/7ح ود  هاجنگل .يافته است ایاهمیت ويژه چوبصنايع

 و دهنه اختصها  می خهود اهه كشهور را  ستره درص  از

 تها 20 پهنای اه گواری صورت صنعتی اه هایجنگل ایشتر

 گظهر [  از4  اگه  شه ه واقهع شمال كشهور در كیلومتر 70

 ش ه واقع خشكگیمه خشك و منطقه در ايران گیز اقلیمی

 هها را از جنگل از حفاظت لزوم منااع چوای، كمبود و است

 اهه ديگهر سهوی از را تبه يلی صنايع پشتیباگی از و سويك

تبه يل   ذاریسیاست و م يريتی لدر مساي مهم موضوعی

 هایچوب واردات كه می رس  گظر اه انااراين .گموده است

 تهممین اهرای پرهیزگاپهذير حلّهی راه اهر  خهورده و خهام

 اهه دادن تهنف  ضرورت و  ستر  صنعت رو اه گیازهای

 ممنوعیت  رچه ااش ،می كشور صنعتی شمال هایجنگل

 اه گباتات حفظ ازمانس سوی از اا پوست اینه  رده واردات

 منااع از  رد آیتچوب تامین امکان معضل ديگری، عنوان

 [  كشورهای5  است گموده مح ود ش ت اه گیز خارجی را

 افهزودهارز  اها هايیفرآورده واردات اه تمايل توسعه يافته

 ضهع، خهاطر يافته اههتوسهعه كمتهر كشهورهای و پهايین

 مهی وارد فهزوده اهایا ارز  اها ههايیفرآورده تولی داخلی،

 كه می ده  گشان صورت  رفته اررسی های در كنن   دقت

 و واردات مقهادير و كهنن اقتصهادی و خرد متلیرهای این

 اسیار ارتباط و  رايیهم و كاغذ، چوب هایهفراورد صادرات

 سیاسهت زمهان از ويهژه اهه ايهن گکتهه. دارد وجهود زيادی

 اها رااطه در ويژه اه تجاری آزادسازی و اقتصاد ش نجهاگی

  وگههاين جههاگی هایمبادلهه در عرصهه پیشرو كشورهای

 اا گیز ايران مورد ده   درمی گشان خود را ایشتر محصویت

 و ح واسط اولیه، متنوع محصویت كه واردات اين اه توجه

 اوده دیر میلیارد يك از ایشتر سال در و كاغذ چوب گهايی

هرچهه  واردات اهر مبتنی آن تجاری سیاست كلی اه طور و

اگجهام  لهزوم ااش ، می كشور هایگیازمن ی رفع ارای ایشتر

 اهراين گماي   ااورمی جلوه مهم پیش از ایش تحقیقات اين

 قیمت كاهش و فراورده  وگهاين  ستر  واردات اا كه است

 در ماگع ترينمهم كه اولیه ماده كمبود ار رفع عنوه داخلی

 اهه تهوانمی ااشه  مهی كشور رد سلولزی  ستر  صنايع

گمهود امها از  كمك كشور در گیز جنگلی منااع مح ود حفظ

 وگه محصویت می تواگ  منجر اهه سوی ديگر صادرات اين

  هرددزايی مطلوای در كشور میارزآوری مناس  و اشتلال

 و تولیه  چهوای محصهویت ،چهوب صادرات و [  واردات6 

دارد   ملهی گاخهال   تولیه در ایعمه ه تهمعیر آگهها داخلی

ساختار اازار از جمله مضامینی است كه در هنگام اررسهی 

های اجتماعی در سودآوری صنايع و همچنین هزينه درجه

تحلیل اقتصاد خهرد و اقتصهاد صهنعتی مهورد توجهه قهرار 

اين مضهمون شهامل يهك طیه، وسهیعی از  [ 7   یردمی

گحهراف ااش  كه اه تناس  ش ت اشرايط حاكم ار اازار می

از شههرايط رقااههت خههال  اههه فضههای اگحصههار گزديههك تههر 

های اقتصاد خهرد همهواره شود  رقاات خال  در تحلیلمی

مبههین كههارآيی تخصیصههی اههه اگضههمام منههافع اجتمههاعی 

ح اكثری است  درحالیکهه اگحصهار اها گاكارآمه ی و اهروز 

 [  8  شودهای اجتماعی شناخته میهزينه

 اگواع جهاگی مصرف زاندهن  كه میآمارها گشان می 

 میلیون6/105 معادل 2013سال در چوبخردهتخته

 تخته است و در همین سال مصرف اوده مترمکع 

 جهان مصرف ام دی اف در از درص  21چوب ح ودخرده

 Mordor شركت اینیطبق پیش [ 9  اوده است ایشتر

Intelligence  های ازرگ مطالعه اازار جهان كه از شركت

ساله تولی  تخته  5اینی و پیش شودمی محسوب

 2024الی  2019های چوب در جهان را در سالخرده

 تولی  در رش  اایيی 1اررسی گموده است  مطااق اا شکل

است  گموده اینیگیز پیش را ايران در چوبخردهتخته

 10  ] 
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 [10  2024الي  2019چوب در جهان از سال از توليد تخته خرده Mordor Intelligenceپنج ساله شرکت  بينيپيش -1شکل

 

 سودآوری ارای خوای پتاگسیل چوایمحصویت

 هایهتجارت فراورد و كنن ه را دارگ تجارت كشورهای

دارد   زيادی ارز  جهان يافتهتوسعه ارای كشورهای چوای

 هپیشرفت كشورهای در و مصنوعی طبیعی هایجنگل سطح

آن، اين كشورها دسترسی  ار عنوه و اوده توجه قاال جهان

 منااع ماگن  گیافته كشورهای توسعه ساير هایجنگل اه

از آگها  ارداریاا اهره و را گیز دارگ  استوايی هایجنگل

 و واردات [ 11  منااع مالی اایيی عاي  خود می گماين 

 تمعیر آگها داخلی و تولی  چوایمحصویت و چوب صادرات

 توسعه همراه اه داشته و ملی گاخال  تولی  ار ایعم ه

 تنظیم گماي  ايجاد می مول  اشتلال طبیعی منااع پاي ار

 تولی  طريق از تواگ  می چوای و محصویت چوب اازار

 گیاز اراساس صادرات و واردات كاهش يا يا افزايش داخلی

 تاكنون ااش   ولی كشور آين ه كاهشی فزاين ه يا

 گش ه اگجام زمینه اين در صادراتی و های وارداتیاینیپیش

شود  مطالعات گیز  تن  اازار اين جهت كارآم ی در تا

 اه گیاز و چوای هایهفراورد مصرف میزان گشان دادگ  كه

 و تجزيه در [ 12  می ياا  افزايش سالیاگه ايران در هاآن

 اقتصادی، های  ذاری سیاست و كنن مسايل تحلیل

 شناخت در خاصی اهمیت از تقاضای واردات تااع اررسی

 هایسیاست كارايی و اخشی اعر و كنن اقتصاد الگوی

 شناختی چنین اه اردنپی منظور دارد  اه اازر اگی كشور

 اقتصادی، شامل كنن متلیرهای این همگرايی رااطه ااي 

 كشور جمعیت میزان تورم، گرخ ارز، حقیقی گرخ تعرفه، گرخ

 مختل، كایهای ارای واردات تقاضا و جنگ مجازی تلیرم و

 اگتخاب اين اناار ،  یرد قرار اررسی مورد دقیق طور اه

 عوامل  رفتن درگظر اه منوط واردات ارای صحیح استراتژی

 اوراق كه است حالی در اين [ 13  ااش می آن ار مؤعر

 دسته محصویت ترينمهم از يکی عنوان اه چوای فشرده

 ساختمان هماگن  مختل، صنايع در فراواگی كارارد چوای

 توجه اا كه طوری اه دارد، سازی و ديگر محصویت چوای

 تقاضا جامعه سطح در آم ه پ ي  روگق و اقتصادی رش  اه

 محسوسی طور اه اخیر سالیان طی در محصویت ارای اين

 اوراق صنايع ايران، در [ 14  اوده است افزايش حال در

 و گیازها تامین در زيادی اهمیت از یچوا فشرده

 است   ارخوردار گهايی و ح  واسط های مشتريانخواسته

 گیاز درص  96 از ایش كه ده  می گشان آمارها

صنايع  طريق از چوبخرده اه تخته كنن ه داخلیمصرف

  ردد تامین تواگ داخل می در محصول اين تولی كنن ه

 ماگن  چوای یتمحصو و چوب تجارتی متلیرهای [ 11 

 صادرات و تولی ، واردات میزان صادرات، و واردات قیمت

 اررسی و دارگ  چوای فرآورده های اازار در مهمی گقش

 اازار كنترل ريزیارگامه و شناسايی در تواگ  می هاآن تمعیر

 ااش    داشته دخالت

 صنعت در ايران تجاری شركای آيا اينکه تعیین

 يا ارخوردارگ  اازاری ق رت از چوبخرده تخته واردرات

 اه اف از دارد تمايل حالتی چه اه اازاری ق رت اين و خیر

 اه پاسخ ه ف اا حاضر مقاله رو اين از  است پژوهش اين

 رقاات و اگحصار و تمركز میزان تعیین و سوایت اين

 واردات اازار ساختار جامع تحلیل ارايه اه اازار، در موجود

 تا  ذشته ساله ده دوره طی در نايرا چوبخرده تخته

 كشور صادرات میزان همچنین می پردازد  97 سال پايان
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 وزگی میزان فقط و صادراتی مقاص   رفتن درگظر ا ون

 صادرات و واردات آين ه وضعیت تا ش ه محاسبه صادارت،

   ردد مشخ  گیز ایشتر چوبخرده تخته

 

 ها روش و مواد
 تحقيق روش

 راگحصا میزان يا رقاات  یری زهاگ ا و شناسايی ارای

 هایشاخ  از ای مجموعه اه معموی رقااتی اازارهای در

 و ادتع  ار مبتنی هاشاخ  اين  شودمی توجه ساختاری

 از كه ااشن  می اقتصاد يك در هاكشور سهام توزيع گحوه

  شودمیياد تمركز اازار  یریاگ ازه شاخ  عنوان اه آگها

ق و گسبی و گوع معیار تمركز مطلان ی كلی ددرتقسیم

 ردد  معیارگسبی تمركز فقط اه گاارااری شناسايی می

كه معیار مطلق هم اه ها توجه دارد، در حالیاگ ازه كشور

 گماي یها و هم اه گاارااری اگ ازه آگها توجه متع اد كشور

در اين تحقیق وضعیت تمركز اازار واردات تخته [  15 

اگحصاری و رقااتی مورد اررسی حالت  درچوب خرده

  یرد  قرارمی

 

 اطالعات  و ها داده

اوده و جامعه  ایاين تحقیق از گوع مطالعه كتااخاگه

آماری آن شامل كلیه كشورهای صادر كنن ه تخته خرده 

های مورد مطالعه چوب اه ايران می ااش  و مح وده سال

د می ااش   اطنعات و آمار مور 1397تا  1388از سال 

 ردي ه  استخراج گیاز از  مرش جمهوری اسنمی ايران

چوب از طبقه است در جمع ان ی واردات تخته خرده

تخته خرده، "ك های چهاررقمی تحت عنوان  ISICان ی 

 مواد يا ساير اا رزين ، خواه چوبريزاز خرده  تخته

،كارش ه يا سنباده  يا گش ه ش همتراكم آلی چسباگن ه

ه ش ه است  جهت مقايسه اهتر و حذف استفاد "خورده 

اعر تورم و گوساگات قیمت دیر گسبت اه ريال، مقايسه 

وزگی واردات از كشورهای مختل، در دوره ده ساله مورد 

مورد  زماگی سری هایمطالعه استفاده ش ه است  داده

 تخته وزگی واردات مقادير شامل پژوهش اين در استفاده

ده ساله منتهی اه  رهدو طی تن حس  ار چوبخرده

ااش   پ  از جمع آوری اطنعات و جمع می 1397سال

های مورد مطالعه از ااگك ان ی میزان واردات در سال

اطنعاتی  مرش جمهوری اسنمی ايران، محاسبه سهم و 

درص  میزان واردات از هر كشور اه تفکیك سال اگجام 

ش ه و  سهم هر كشور جهت محاسبه شاخ  های 

اازار و اررسی میزان اگحصار و رقاات اازار واردات مختل، 

 تخته خرده چوب اه ايران محاسبه  ردي  

 

 (   kCR کشور )  Kتمرکز نسبت شاخص

جهت ساد ی و درصورت وجود مح وديت در  

آوری اطنعات و آمار جهت محاسبه میزان تمركز، جمع

ها در محاسبه ترين شاخ كاراردی اين شاخ  يکی از

 يا  تولی اگ ازة دهن ةگشان تمركز، گسبت است  تمركز

 اه نصادركنن  ا يا تولی كنن  ان ترينازرگ از واردات

 عبارت اه  ااش می اازار( واردات يا) تولی  اگ ازة كل

 را تولی كنن ه يا صادركنن ه يك تمركز گسبت تر،مشخّ 

 ترينازرگ كه است آن مبیّن و دهن می گشان  1CR اا

 يا) تولی  اگ ازة از سهمی چه اازار، در ودموج كشور

  هصادركنن n  تمركز گسبت و ده می تشکیل را( صادرات

 k  ازةاگ  مجموع گسبت ایاگگر و دهن می گشان  kCR اا را

 اگ ازة لك اه اازار در موجود صادركنن  ان ترينازرگ از تا

 ،قااتیر اازار در كه آگجا از .است اازار( واردات يا) تولی 

 شودمی توزيع زيادی صادركنن  ان این در واردات اگ ازة

 كوچکی رقم ،1CR صادركنن ه يك تمركز گسبت درگتیجه

 يك اگحصاركامل، اازار يك در اود  از سوی ديگر خواه 

 تصاح  را اازار اگ ازة كل صادركنن ه، تولی كنن ه يا

 اه گزديك صادركنن ه يا كشور يك تمركز گسبت و كن می

ن كشور ارتر اا وزن يکساK در اين رااطه  اود واه خ يك

شود  اين شاخ  توسط رااطه يك در محاسبات وارد می

 شود   محاسبه می

  
   =     = CRk  (           1)رااطه 

                                                                                        

، متلییر موردگظر، Xiام،  iسهم كشور  Si، 1در رااطه 

X اگ ازه كل متلییر موردگظر در صنعت و ،n  تع اد

های ارتردر اازار است  دامنه تلییرات اين شاخ  كشور

ااش   ا ر گسبت تمركز چهار كشور، این صفر تا ص  می

درص  ااش  ایاگگر يك اازار كامن متمركز و  60ایش از

تسلط چن  كشور است كه اه حالت اگحصار چن   تحت
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ااش   هرچه درجه تمركز اایتر ااش  اازار جاگبه موسوم می

اه اگحصار كامل و هرچه تمركز كمتر ااش  اازار اه رقاات 

توان درص  را می 40تر است  گسبت كمتر از كامل گزديك

   [ 8 تا ح ودی اه عنوان يك اازار رقااتی اه حساب آورد 

 

 (HHIهيرشمن ) –اخص هرفيندال ش

Herfindahl, Hirschman) 

هیرشمن، ارای رفع ارخی گقاي   -شاخ  هرفین ال

پیشنهاد ش ه است  شاخ   CRگسبت تمركز  شاخ 

های هرفین ال، چگوگگی توزيع اگ ازة اازار این كشور

  CRموجود و گوع ساختار اازار را اهتر از شاخ  تمركز

اه تمامی گقاط روی  ،HHI سازد  اا شاخ مشخ  می

شود و در واقع، در اين منحنی تولی  يا واردات توجه می

شاخ ، ارخنف شاخ  گسبت تمركز از اطنعات همه 

ها و صادركنن  ان ارای اررسی ساختار اازار استفاده كشور

هیرشمن توسط رااطه دو  -شود  شاخ  هرفین المی

 شود محاسبه می

 (2)رااطه 
, 

 

2
Si اع سهم كشور مرi  ،امXi ،متلییر مورد گظر ،X ،

تع اد كل  nاگ ازه كل متلییر مورد گظر در صنعت و 

های موجود در صنعت يا اازار است  در اين شاخ ، كشور

( در محاسبه iS( و سهم شان از اازار)nها )تع اد كشور

شود  در اازاری كه اين شاخ  در آن  رفته میدرگظر

شود و ا ر اازار رقااتی محسوب می ااش ، 1000كمتر از 

ااش  آن اازار غیر رقااتی و اگحصار  1800شاخ  ایش از 

 [ 16 ( 1شود  )ج ولموعر محسوب می

  

  HHIهيرشمن -و هرفيندال  4CRبقه بندی بازار بر اساس شاخص نسبت تمرکز چهار کشور ط -1جدول

 HHIمیزان تمركز ار حس   4CRمیزان تمركز ار حس  

4/0> 4CR 1000 رقاات موعر> HHI رقاات موعر 

4/0≤ 4CR <6/0 1800 اگحصار موعر> HHI > 1000 اگحصار چن  جاگبه 

6/0≤ 4CR  1800 اگحصار چن  جاگبه<  HHI اگحصار موعر 

 

 Hall-Tideman) (HTI)تایدمن-هالشاخص

Index) 

است كه اخ  تمركز يافته تاي من يك ش -هالشاخ 

ق شرايط ورود اه صنعت است و از طري تع اد كشور ایاگگر

  ردد رااطه سه محاسبه می

  (           3)رااطه 

iS  سهم كشورi  ،امn های موجود در تع اد كشور

رتبه كشور در صنعت از لحاظ سهم  iصنعت يا اازار و 

 یرد(  ارای تامین تضمین را می 1كشور رتبه ازر ترين)

هم هر كشور معادل رتبه ها، ستاكی  ار مق ار مطلق كشور

را اه  =1iشود و ازر ترين كشور وزن آن درگظر رفته می

خود اختصا  می ده   دامنه اين شاخ  این صفر )اه 

های اا اگ ازه اراار( و يك )زماگی كه كشور اه ازای كشور

كن ( قرار می  یرد صورت اگحصاری در اازار فعالیت می

 17 ]  

 

 Comprehensiveشاخص جامع تمرکز صنعتي 

concentration index (CCI)  
شاخ  جامع تمركز صنعتی می تواگ  امکان محاسبه 

 پراكن  ی سهم اازاری هر كشور و اگ ازه مطلق آن را

فراهم كن   اين شاخ  از حساسیت ایشتری گسبت اه 

  اا وجود توافق همگان مبنی ارخوردار است HHIشاخ  

ها تعیین ين كشورار اينکه تسلط تع اد كمی از ازر تر

ل دلی كنن ه رفتار صنعت است، معیار تمركز سهم اازار اه

های ازرگ گادي ه  رفتن تلییرات ساختار اازار میان كشور

ی مورد اگتقاد قرار  رفته است و ارای غلبه ار گاكاراي

صنعتی تعري، تمركز قبلی، شاخ  جامع  یهاشاخ 

 می آي  اين شاخ  از رااطه چهار ا ست  [ 18  ردي  

                                          i S-1+ (1( 2 i  + 1 ((      (          4)رااطه

2iS مراع سهم اازار كشور :i  ،امiS سهم گسبی :

های موجود تع اد كل كشور nترين كشور در اازار و ازرگ

این صفر و يك  در صنعت يا اازار است  دامنه اين شاخ 

قرار دارد و درصورتیکه اين شاخ  اه سمت صفر میل 
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فرما توان  فت در اازار شرايط رقاات كامل حکمكن  می

 دهن ه اگحصاركامل در اازار است  است و ع د يك گشان

 

 HKI    Hannah Kay Index)  (کي-هاناشاخص

وت ااعث تفا αپارامتر پنج ، در اين شاخ  و در رااطه 

و استگی مخال، صفر  αشود  مق ار ها میگر شاخ اا دي

ن اایتر ااش ، اي  αهر چق ر مق ار اه گظر محقق دارد 

 كشور های ازر تر در صنعتایشتر تحت تاعیر  شاخ 

و  6/0  اين پارامتر در اين اررسی مقادير  می  یردقرار 

 درگظر  رفته ش ه است  2و  5/1

 (5)رااطه

 

iSكشور و  : سهم گسبی ازر ترينn  تع اد كل كشور

  [ 19 های موجود در صنعت يا اازار است 

 

 بازارها طبقه بندی

اا  اگحصار و سمت اه اازار تمركز، در گتیجه افزايش

 كشور يك چناگچه .شودمی رقااتی تر اازار كاهش تمركز

 ار كامل داشته ااش  اگحصار اختیار در را اازار درص  100

 - 50 این يك كشور كه صورتی در خواه  ش   حاكم اازار

 اازار ار ااش  كشور داشته اختیار در را درص  اازار 100

 كشش است،ای كشور محصویت ارای تقاضا و است مسلط

 در را اازار درص   100 –60كشور ارتر چهار كه صورتی در

جاگبه ار اازار حاكم  چن  اگحصار ااشن  داشته اختیار

می تواگن  ار سر قیمت و  خواه  اود و اه راحتی كشورها

كشش اعتنف كنن  و تقاضا در اين اازار ایعرضه مق ار 

 مجموع اازار چهار سست جاگبه چن  اگحصار خواه  ش   در

 و و اعتنف اوده اازار درص  40  از كمتر ازرگكشور 

غیرممکن  مق ارعرضه و قیمت سر تعیین ار همکاری 

 داشته وجود قی ر زيادی تع اد اازار در خواه  ش   ا ر

اختیار  در را اازار درص  10 از ایشتر آگها از يك و هیچ ااش 

 50 از ایش ا ر .است اگحصاری رقاات اازار ااشن  گ اشته

 اازار قاال سهم يك هیچ و ااشن  داشته وجود اازار كشور در

 .خال  است رقاات اازار ااشن  گ اشته اختیار در توجهی

رقاات  سست، جاگبه چن  اگحصار يعنی آخر اازار سه

موعر  رقاات كه هستن  خال ، اازارهايی رقاات و اگحصاری

ممکن است  ان ی فوق تقسیم در .شودمی مشاه ه آگها در

 درآن يك كه اازاری اازارها اا هم ت اخل داشته ااشن   زيرا

 از اختیار دارد، در را اازار %70معادل و است مسلط كشور

 [ 8 ااش  می گیز ممحک جاگبه چن  اگحصار گوع

 

 بحث و نتایج
در  افدیچوب و اممقايسه مصرف سراگه تخته خرده

ده  ارخی از كشورهای پرمصرف جهان و ايران گشان می

چوب اه شکل در ایشتر كشورها مصرف سراگه تخته خرده

شکل  [ 9  ایشتر است افدیمحسوسی از مصرف سراگه ام

ان اه كشورهای جوب ايرخردهمجموع صادرات تختهدو 

جوب از كلیه كشورها خردهديگر و مجموع واردات تخته

طی ده سال اخیر را گشان می ده   هماگطور كه مشاه ه 

 ردد مقايسه میزان واردات جهاگی اه كشور و صادرات می

جهاگی ، يك روگق اقتصادی و افزايش صادرات از سال 

اینی ده  كه اا  زار  و پیشرا گشان می 1393

خواگی دارد و شاه  هم  Mordor Intelligenceتشرك

چوب در كشور افزايش صادرات و روگق تولی  تخته خرده

ايم  در چن  سال اخیر مجموع واردات از ديگر كشورها اوده

گیز اه ت ريج كاهش يافته است  اين امر می تواگ  اه دیيل 

های دولتی از تولی  و صادرات، روگق اقتصادی، حمايت

كیفیت كایهای تولی ی داخلی در مقايسه اا اهبود 

محصویت مشااه خارجی و درگتیجه رقاات اا آگها در سطح 

الملل، توجه اه سلیقه و گیاز مقاص  صادراتی و اهبود این

روااط و مبادیت مالی ااش   از سوی ديگر اا افزايش قیمت 

دیر و در گتیجه ارزآوری خوب صادرات درحالیکه 

اگ  موج  ی  افزايش قیمت كمتری داشتههای تولگهاده

رغبت ایشتر تولی كنن  ان ار صادرات ش ه است و 

همچنین اه دلیل تاعیرپذيری كم روااط سیاسی و تحريم 

ها و استراتژيك گبودن واردات و صادرات اين محصول، 

استقبال ديگر كشورها اه خصو  كشورهای همسايه را ار 

يکی ديگر از دیيل واردات از كشورمان افزوده است  

و  1396چوب در دو سال كاهش واردات تخته خرده

ها توان اه افزايش قیمت ارز در اين سالرا می 1397

  مرتبط داگست 
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 [20   1388-1397زماني سال های چوب به  ایران در بازهقایسه مجموع واردات و صادرات تخته خردهم -2شکل

 

دات و صادرات شکل دو گمودار ستوگی مجموع وار

زماگی ده ساله را گشان می اازهجوب اه ايران در خردهتخته

يك روگ  گزولی منيم  ردد ده   هماگطور كه مشاه ه می

دار در واردات وجود دارد اما اين كاهش اه صورت معنی

تواگ  ای این صفر و يك را میكه دامنه Rگبوده و مق ار 

كن  ی اطنعات در ( پرا3داشته ااش  )گمودار خطی شکل 

های مختل، را گشان می ده   هرچق ر میزان واردات سال

دهن ه پراكن  ی اه صفر گزديکتر ااش  گشان Rمیزان 

ااش   در اینی صحیح میها و ع م امکان پیشداده

افزايش يافته و  Rتاح ودی میزان میزان صادرات خصو  

افته افزايش يمیزان صادرات داری اه ت ريج اصورت معنی

و اگسجام اين افزايش قاال منحظه اوده  95از سال است  

و گظم ایشتر و معنی داری در افزايش میزان صادرات در 

ااشیم  همچنین طی اين دوره ده ساله را شاه  می

میزان واردات  ،الرغم افزايش صادراتعلی  رددمشاه ه می

كنن  ان داخلی از مصرف اه صفر گرسی ه و كاهش

گتواگسته است سلیقه  دار گبوده ورجی معنیمحصول خا

ع م توق،   كلیه مصرف كنن  ان داخلی را تامین گماي 

دار صادرات دیيل  وگا وگی الرغم افزايش معنیواردات علی

تواگ  داشته ااش  ولی كمبود تنوع و كیفیت محصول از می

اارزترين عوامل ع م جذب كلیه مصرف كنن  ان داخلی 

 ااش  داخلی می اه خري  محصول

 

   
 1388-1397 های سال زمانيبازه در ایران  به جوبخردهتخته صادرات و واردات مجموع خطي نمودار -3شکل
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های تمرکز بازار در واردات تخته شاخص

  چوب در دوره ده ساله:خرده

 یران اقتصادی، اا اسیاری از صاحبنظران و تصمیم

رخصو  ق رت اگحصاری هر ، د«تمركزاگ ازة »استفاده از 

كنن   در واقع، ارای قضاوت دراارة میزان اازار قضاوت می

رقاات و اگحصار در يك اازار، رو  منطقی اين است كه 

های فعال در اازار و دوم اه ها و شركتاول، اه تع اد كشور

ها گحوة توزيع اازار این آگها توجه شود  هرچه تع اد كشور

اازار دراختیار تع اد مح ودی از  كمتر و اخش وسیعی از

تر است؛ لذا ها ااش ، ساختار اازار اه اگحصار گزديككشور

در اسیاری از مطالعات، ارای شناخت ساختار اازار، از 

میزان واردات تخته  .شودهای تمركز استفاده میشاخ 

 89تن، در سال  10310اه میزان  88خرده چوب در سال 

تن، در  21560اه میزان 90التن، در س 3905اه میزان 

اه میزان  92تن ، در سال 15407اه میزان  91سال 

تن، در سال  12404اه میزان  93تن ، در سال  24997

تن،  9521اه میزان  95تن، در سال  7632اه میزان  94

اه میزان  97تن و در سال  229اه میزان  96در سال 

 92سال تن اوده است  ایشترين میزان واردات در  2424

اتفاق افتاده و اا مقايسه اين گمودار اا گمودار ده ساله 

اه ت ريج میزان  92شود از سال صادرات منحظه می

واردات كاهش يافته و اه ت ريج میزان صادرات اطور معنی 

 داری افزايش يافته است  

چهوب از كشهورهای میزان واردات تختهه خرده 4شکل

دههه   سهاله را گشههان میصهادركنن ه اههه ايههران در دوره ده

های ايهن دوره، گمودار حاكی از آن است كه در ایشتر سال

عرای ایشهترين كشور تركیهه و په  از آن امهارات متحه ه

اههرای  .اگهه چوب اههه ايههران اودهخردهصههادركنن  ان تختههه

های مختل، اازار اات ا اا توجه اهه میهزان محاسبه  شاخ 

ر واردات از آن كشور واردات از هر كشور گسبت و سهم اازا

گسبت اه كهل واردات در ههر سهال محاسهبه  رديه ه و از 

های میههزان تمركهز اههازار اطنعهات ا سهت آمهه ه شهاخ 

 محاسبه ش ه است 

 

 
 1388-1397زماني سال های ننده به ایران در بازهچوب از کشورهای صادرکيزان واردات تخته خردهم -4شکل

 

کشور  4سهم   CR kتمرکز  شاخص نسبت

 چوب به ایران:برتر)کشور(صادرکننده تخته خرده

در این  kCR ج ول شماره دو شاخ  گسبت تمركز

چوب اه ايران را طی كشورهای صادركنن ه تخته خرده

ده    در اين دوره كمترين مق ار ساله گشان می10دوره

% اوده است و  05/92اه مق ار  96شاخ  در سال 

چوب اه ايران خردهنن ه تختهچهاركشور عم ه صادرك

اگ  ولی در سال شامل تركیه، امارات، روماگی و آلمان اوده

% افزايش يافته و در دوره  99/99مق ار اين شاخ  اه  97

مورد اررسی ایشترين میزان اگحصار در اين سال اوده 

است  واردات تخته خرده چوب از چهار كشور تايلن ، 

ر كشور عم ه در صادرات اه تركیه، امارات و اتريش چها

 CRايران اوده است  در كلیه سالهای مورد مطالعه میزان 

تکنولویی، مواد اولیه، می توان ااش  كه می 90ایشتر از 

مالی اا ايران را  مبادیتهزينه تمام ش ه، امکان تعامنت و 

 از دیيل اصلی اگحصار درصادرات اه كشور داگست  
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 1388الي  1397ساله  10چوب به ایران را طي دوره در بين کشورهای صادرکننده تخته خرده  CRk شاخص نسبت تمرکز -2جدول

 

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال  1389سال  1388سال  کشور صادرکننده

 89/2 97/45 49/57 68/85 28/77 95/24 81/44 84/52 59/93 70/73 ترکيه

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 22/34 00/0 00/0 بلغارستان

 32/1 06/18 00/0 24/0 58/0 27/18 61/14 40/10 50/2 23/7 امارات

 29/95 00/0 00/0 00/0 00/0 84/7 54/8 53/0 00/0 50/3 تایلند

 00/0 00/0 00/0 08/1 32/0 48/0 89/2 26/0 60/0 00/0 ایتاليا

 00/0 00/0 36/40 51/7 00/0 00/0 90/1 00/0 00/0 00/0 روسيه

 01/0 95/7 76/0 49/5 97/20 30/48 37/0 00/0 83/0 42/2 چين

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 24/0 00/0 00/0 00/0 پرتغال

 00/0 80/13 18/1 00/0 00/0 00/0 05/0 16/1 71/1 61/0 آلمان

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 17/0 00/0 40/0 78/0 55/11 اسپانيا

 49/0 00/0 20/0 00/0 58/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 اتریش

 00/0 00/0 00/0 00/0 28/0 00/0 00/0 19/0 00/0 00/0 لهستان

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 90/0 کانادا

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 09/0 آذربایجان

 00/0 22/14 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 روماني

چهار کشور عمده 

 صادرکننده

 29/95 تایلند 97/45 ترکيه 49/57 ترکيه 68/85 ترکيه 28/77 ترکيه 30/48 چين 81/44 ترکيه 84/52 ترکيه 59/93 ترکيه 70/73 ترکيه

 89/2 ترکيه 06/18 امارات 36/40 روسيه 51/7 روسيه 97/20 چين 95/24 ترکيه 59/26 انبلغارست 22/34 بلغارستان 50/2 امارات 55/11 اسپانيا

 32/1 امارات 22/14 روماني 18/1 آلمان 49/5 چين 58/0 امارات 27/18 امارات 61/14 امارات 40/10 امارات 71/1 آلمان 23/7 امارات

 49/0 اتریش 80/13 آلمان 76/0 چين 08/1 ایتاليا 85/0 اتریش 84/7 تایلند 54/8 تایلند 16/1 آلمان 38/0 چين 50/3 تایلند

جمع درصد چهار 

 صادرکننده عمده
98/95 62/98 62/98 55/94 35/99 40/99 76/99 80/99 05/92 99/99 
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 Herfindahl, Hirschmanشاخص هرفيندال )

index )ایران به چوبخرده تخته کنندگان صادر: 

و مراع سهم اازار  HHIشاخ  هرفین ال  3ج ول 

چوب اه ايران طی ده سال كلیه صادر كنن  ان تخته خرده

گشان   HHI را گشان   می ده   شاخ  97منتهی اه سال

چوب اه كشور ده  كه اازار صادركنن  ان تخته خردهمی

صورت اگحصاری، دو و چن  جاگبه اوده است و میل اه اه

ين اگحصاری اودن در اين شاخ  مشهود است  كمتر

و ایشترين  2895اه مق ار  96مق ار اين شاخ  در سال 

ااش   در اين می 9090اه مق ار 97مق ار آن در سال 

كه   CRشاخ  در مقايسه اا شاخ  گسبت تمركز 

محاسبه را اا چهار كشور عم ه صادر كنن ه اه ايران 

كن ، كلیه صادركنن  ان در محاسبه شاخ  محاسبه می

  ان كوچك گیز منجر اه تلییر دخیل هستن  و صادركنن

شاخ  هرفین ال می شوگ  لذا تفاوت مق ار اين شاخ  

كمترين  96كامن مشهود است  سال  97و  96در سالهای 

مق ار شاخ  هرفین ال و  ایشترين میزان 97و سال 

   تخمیناست را داشتهدر اازار واردات اه ايران اگحصار 

 در چوای صویتمح و چوب واردات و صادرات آين ه روگ 

 فرآوره اكثر صادرات و واردات مبلغ و میزان روگ  گیز  ايران

 واردات درحالیکه است كرده ایان افزايشی را چوای های

 از و داگسته مستثنی روگ  اين از را چوب خرده تخته اگواع

تکنولویی، مواد اولیه، هزينه   است گنموده تبعیت روگ  اين

مبادیت اا ايران از دیيل تمام ش ه، امکان تعامنت و 

 [ 21 ااشن  میاصلی اگحصار در صادرات اه كشور 

 چوب به ایرانو مربع سهم بازار کليه صادر کنندگان تخته خرده HHI شاخص -3جدول

 کشورصادرکننده
سال 

1388 

سال 

1389 

سال 

1390 

سال 

1391 

سال 

1392 

سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

32/5432 ترکيه  28/8758  91/2791  83/2007  67/622  51/5972 88/7341 51/3305 49/2113 36/8 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 88/706 21/1171 0/00 0/00 بلغارستان

 74/1 02/326 00/0 06/0 33/0 63/333 36/213 11/108 24/6 26/52 امارات

 63/9079 00/0 00/0 00/0 00/0 61/46 97/72 28/0 00/0 22/12 تایلند

 00/0 00/0 00/0 17/1 10/0 23/0 37/8 07/0 36/0 00/0 ایتاليا

 00/0 00/0 25/1629 41/56 0/00 0/00 61/3 0/00 0/00 00/0 روسيه

 00/0 21/63 57/0 09/30 72/439 48/2332 14/0 00/0 69/0 87/5 چين

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 06/0 00/0 00/0 00/0 پرتغال

 00/0 40/190 40/1 00/0 00/0 00/0 00/0 35/1 91/2 38/0 آلمان

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 03/0 00/0 16/0 61/0 40/133 اسپانيا

 24/0 00/0 04/0 00/0 33/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 اتریش

 00/0 00/0 00/0 00/0 08/0 00/0 00/0 04/0 00/0 00/0 لهستان

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 000/0 01/0 آذربایجان

 00/0 28/202 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 روماني

HHI 5636 8769 4073 3013 3351 6413 7430 4937 2895 9090 

 

 (Hall-Tideman indexهال تایدمن ) شاخص

 : ایران به چوبخرده تخته کنندگان صادر

ح وده يك يعنی اگحصار موعر و دامنه اين شاخ  در م

n/1 ااش   در اين شاخ يعنی رقاات موعر میn   تع اد

چوب اه ايران در دوره كشورهای صادركنن ه تخته خرده

ده ساله مورد اررسی اوده است كه شامل هشت كشور 

تركیه، اللارستان، امارات متح ه عرای، تايلن ، ايتالیا، 

ااش   اه عبارتی دامنه ف راسیون روسیه، چین و پرتلال می

ااش   در محاسبه می 125/0تا 1اين شاخ  این 

های شاخ  در سالاين شاه  كاهش میزان   HTIشاخ 

ااشیم می  96در سال 29/0و اه مق ار  32/0اه مق ار  91

می ده  حركت اازار از اگحصاری موعر اه سمت  نكه گشا
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گر رقاات پیش رفته ولی اين حركت مقطعی اوده و در دي

  ها اازار اه سمت اگحصاری موعر حركت كرده استسال

 88/0اه مق ار  97ایشترين مق ار اين شاخ  در سال 

توان اه تاعیر گوساگات از دیيل ديگر اين امر می  اوده است

اازار ارز اشاره كرد كه ااعث ش ه است اازار واردات از 

ن اگحصار كشور تركیه خارج  ردد و كشورهايی ماگن  آلما

و امارات در اين سال ها سهم ایشتری از صادرات تخته 

چوب اه ايران را داشته ااشن    تحویت سیاسی در خرده

اطور مشهودی اه ت ريج منجر اه كاهش  1394سال 

گیز  1397اگحصار صادرات اه كشور ش ه است و در سال 

تحویت سیاسی این المللی، كشورهای فروشن ه تخته 

را مح ودتر ساخته و اه سرعت اه  چوب اه ايرانخرده

طوريکه ایش از  سمت اازار اگحصاری پیش رفته است اه

است  ع م درص  واردات ايران از كشور تايلن  اوده  95

امکان ارتباطات مالی و ااگکی و ديگر عوامل سیاسی منجر 

اه تلییر ساختار اازار و صادركنن  ان عم ه اه كشور اوده 

  [ 8 است 

 1ها این  در كلیه سال  HTIه اينکه شاخ  اا توجه ا

)هشت كشور صادرات داشته اگ ( اوده است لذا  125/0و 

چوب اه كشور ساختار اگحصار اازار صادرات تخته خرده

اين شاخ  اا توجه اه اينکه اه  چن  جاگبه اوده است 

كشورهای صادركنن ه كوچکتر حساسیت ایشتری گشان 

شور از كشورهای عم ه می ده  لذا میزان واردات ك

اه سمت  1396و  1391صادركنن ه در سالهای 

كشورهايی اا سهم كم تر صادراتی پیش رفته است ولی ااز 

 هم اازار حالت اگحصار چن  جاگبه داشته است   

 

 Comprehensiveصنعتي تمرکز جامع شاخص

concentration index (CCI)  تخته کنندگان صادر 

  :ایران به چوبخرده

 مق ار ده    ایشترينرا گشان می CCIشاخ   5 ولج

 اا كه ااش می95/0اه مق ار  1397 سال در اين شاخ 

 گزديك از گشان يك اه ع د اين اودن گزديك اه توجه

سمت اگحصاری  اه چوبخرده تخته واردات اازار ش ن

ده  كه اررسی اين شاخ  گشان می  ااش ش ن می

محاسبه  ردي ه  1396ال كمترين مق ار اين شاخ  در س

اين  1394است و در چن  سال قبل از آن يعنی از سال 

شاخ  روگ  گزولی داشته است و كمی از مق ار اگحصار 

اين شاخ   1397اازار اه ت ريج كاسته ش ه ولی در سال 

افزايش چشمگیری داشته است كه می توان روااط سیاسی 

رها را از و تنگناهای موجود در مبادیت مالی این كشو

 دیيل اصلی اين تلییر داگست 
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 چوب به ایرانهال تایدمن در بازار واردات تخته خردهشاخص  -4جدول

 1392سال  کشورصادرکننده 1391سال  کشورصادرکننده 1390سال  کشورصادرکننده 1389سال  کشورصادرکننده 1388سال  کشورصادرکننده

 30/48 ایتاليا 81/44 ترکيه 84/52 ترکيه 93/59 ترکيه 70/73 ترکيه

 95/24 ترکيه 59/26 آلمان 22/34 آلمان 50/2 امارات متحده عربي 55/11 بلغارستان

 27/18 امارات متحده عربي 61/14 امارات متحده عربي 40/10 امارات متحده عربي 71/1 چين 23/7 امارات متحده عربي

 84/7 یلندتا 54/8 تایلند 16/1 چين 83/0 ایتاليا 50/3 تایلند

 48/0 اسپانيا 89/2 اسپانيا 53/0 تایلند 78/0 بلغارستان 42/2 ایتاليا

 17/0 بلغارستان 90/1 اتریش 40/0 بلغارستان 60/0 اسپانيا 90/0 روسيه فدراسيون

 00/0 آلمان 37/0 ایتاليا 26/0 اسپانيا 00/0 تایلند 61/0 چين

 00/0 اتریش 24/0 جمهوری کره 19/0 آذربایجان 00/0 فدراسيون روسيه 09/0 پرتغال

HTI 48/0 
 

77/0 
 

43/0 
 

32/0 
 

36/0 

 1397سال  کشورصادرکننده 1396سال  کشورصادرکننده 1395سال  کشورصادرکننده 1394سال  کشور صادرکننده 1393سال  کشور صادرکننده

 29/95 تایلند 97/45 ترکيه 49/57 ترکيه 68/85 ترکيه 28/77 ترکيه

 89/2 ترکيه 06/18 امارات متحده عربي 36/40 اتریش 51/7 اتریش 97/20 ایتاليا

 32/1 امارات متحده عربي 22/14 روماني 18/1 چين 49/5 ایتاليا 58/0 امارات متحده عربي

 49/0 قزاقستان 80/13 چين 76/0 ایتاليا 08/1 اسپانيا 58/0 قزاقستان

 01/0 ایتاليا 95/7 ایتاليا 20/0 قزاقستان 24/0 امارات متحده عربي 32/0 اسپانيا

 0.00 چين 0.00 اتریش 0.00 اسپانيا 0.00 قزاقستان 28/0 آذربایجان

 0.00 اتریش 0.00 قزاقستان 0.00 امارات متحده عربي 0.00 آذربایجان 0.00 تایلند

 0.00 اسپانيا 0.00 اسپانيا 0.00 آذربایجان 0.00 تایلند 0.00 بلغارستان

HTI 68/0 
 

70/0 
 

53/0 
 

29/0 
 

88/0 

                                                            
 چوب به ایرانر بازار واردات تخته خردهدشاخص جامع تمرکز صنعتي   -5جدول

 سال       1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

95/0 60/0 84/0 87/0 85/0 66/0 63/0 74/0 94/0 78/0 CCI      
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 Hannah Kay)  (HKI)کای  -هانا شاخص 

Index) ایران به چوبخرده تخته کنندگان صادر: 

را گشان می ده   در اين   HKIشاخ   6ج ول 

شاخ  زماگی كه اگحصار كامل ار اازار واردات تخته 

چوب اه كشور حاكم ااش  میزان شاخ  يك خواه  خرده

)تع اد   nزان آن اراارش  و زماگیکه رقاات كامل ااش  می

كشور يا كشور صادركنن ه اه ايران(  يعنی هشت كشور 

گشان می ده  كه زماگی كه  5و شکل  6خواه  ش   ج ول

شود )اا توجه اه اينکه ایان ش  استفاده  = a 5/2از میزان 

ایشتر تحت تاعیر   HKI ایشتر، مق ار a در میزان

تر اه گزديك HKI كشورهای عم ه وارد كنن ه است( مق ار

،  aيك و اگحصار كامل خواه  ش  و زماگی كه از مق ار

شود تاعیر كشورهای جزء ایشتر خواه  كمتر استفاده می

 5و میزان اگحصاركمتری را شاه  خواهیم اود  شکل اود

 ،گشان می ده  aاا مقادير مختل،  HKI مقايسه سه گمودار

 HKIخ  گمودار در سطح اایتری از شا aكاهش مق ار  اا

ااش  و میزان اگحصار كمتری را گشان می ده  كه می

تخته  گشان از تاعیر ایشتر صادركنن  ان كوچك

  ااش  میچوب اه كشور خرده

 

  به ایران چوبخرده تخته واردات بازار در کای  –هانا شاخص  -6جدول

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388   سال

 
HKI 

6/0= a 63/3 98/1 57/3 96/4 88/3 32/2 28/2 51/2 46/4 61/1 

5/1 = a 02/2 20/1 60/2 62/3 18/3 66/1 46/1 07/2 76/3 14/1 

5/2= a 62/1 12/1 37/2 12/3 84/2 50/1 29/1 2 21/3 08/1 

 

 
 aمقادیر مختلف در  HKIنمودار مقایسه شاخص  -5شکل

 
 چوب به ایرانورهای صادرکننده تخته خردههای سهم بازار در بين کششاخص -7جدول

شاخص\سال   ميانگين ده ساله 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 

CR 95/98 62/98  62/98  55/94  35/99  40/99  76/99  80/99  05/92  99/99  81/97  

HHI 5636 8769 4073 3013 3351 6413 7430 4937 2895 9090 5561 

HTI 48/0  77/0  43/0  32/0  36/0  68/0  70/0  53/0  29/0  88/0  54/0  

CCI 78/0  94/0  74/0  63/0  66/0  85/0  87/0  84/0  60/0  95/0  79/0  

HKI 

6/0= a 63/3  98/1  57/3  96/4  88/3  32/2  28/2  51/2  46/4  61/1  12/3  

5/1= a 02/2  20/1  60/2  62/3  18/3  66/1  46/1  07/2  76/3  14/1  27/2  

5/2= a 62/1  12/1  37/2  12/3  84/2  50/1  29/1  2 21/3  08/1  02/2  
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 گيرینتيجه
اا توجه اه سبك زگ  ی و رش  جمعیت، افزايش 

ز های چوای امری اجتناب گاپذير است  گیامصرف فرآورده

ی اخلافراد جامعه اه تخته خرده چوب از منااع و تولی ات د

  ردد  اررسی وضعیت اازارو يا از طريق واردات مرتفع می

ن واردات اين محصول می تواگ  در امر تولی  و آين ه اي

صنعت در كشور اطنعات مفی ی ارائه گماي  تا در 

سازماگ هی تصمیمات و سیاستهای دولت در راستای 

 تنظیم اازار موعر واقع  ردد  

در اين تحقیق جهت اررسی وضعیت اازار در دوره 

ركز ، از شاخ  های گسبت تم86 - 97زماگی سال های  

-صنعتی و هاگا تمركز جامع هیرشمن، –اازار، هرفین ال

تاي من استفاده  ردي   وضعیت میزان  –كای و هال

واردات در اين دوره ده ساله يکنواخت گبوده و گوساگات 

زيادی داشته است  میاگگین شاخ  گسبت تمركز چهار 

كشور عم ه صادر كنن ه اه ايران ارای دوره ده ساله مورد 

% از كل واردات تخته خرده چوب  81/97ه میزان مطالعه ا

دهن ه يك اازار اا اگحصار اه كشور اوده است كه گشان

چن جاگبه می ااش   لذا اه غیر از عوامل تولی  اعم از مواد 

اولیه، تجهیزات،  ماشین آیت و گیروی اگساگی، عوامل 

ها و های سیاسی و تصمیمات دولتماگن  فعالیت ديگری

منجر اه افزايش يا كاهش میزان واردات تخته  قیمت ارز

خرده چوب ش ه است  گتايج حاكی از آن است كه در 

امارات، تايلن ، ايتالیا و  های مورد مطالعه، تركیه،سال

 شركای تجاری ترينمهم از اررسی مورد دوره روسیه طی

 كه اه طوری اگ اوده چوبتخته خرده واردات اازار در ايران

 ها ایشترين واردات از اين كشورها اوده و شاخ اراساس

 اازار اين ار جاگبه حاكم چن  ی اگحصاردهن هگشان

عرای از تولی كنن  ان عم ه متح هاا اينکه امارت .ااش می

ااش  اما اين كشور ایشتر اه عنوان چوب گمیتخته خرده

چوب اه ايران واسطه گقش موعری در صادرات تخته خرده

 –ها گیز شامل شاخ  هرفین الديگر شاخ داشته است  

تاي من اه مق ار  ، شاخ  هال5561هیرشمن اه مق ار 

و  79/0اه میزان  یجامع تمركز صنعت، شاخ  54/0

اه میزان 6/0اا  اراار αتاي من در مقادير  شاخ  هال

اراار اا  αو در مق ار  27/2اراار اا  5/1اراار اا  α، در 12/3

وده است  در گهايت گتايج  ويای ا 02/2اه میزان  5/2

وضعیت اازار اگحصار چن  جاگبه واردات تخته خرده چوب 

اوده است  درگتیجه فروشن  ان و صادركنن  ان تخته 

خرده چوب اه ايران می تواگن  در تعیین قیمت محصول و 

قیمت وارداتی آن موعر ااشن   اه همین دلیل فرضیه اوّل 

ار واردات محصویت فرآورده اين تحقیق مبنی ار اينکه ااز

های چوای فشرده اه صورت تخته خرده اصورت اازاری 

اگحصاری می ااش  مورد تايی  قرار  رفت و فرضیه دوّم گیز 

مبنی ار اينکه ايران اه عنوان يك كشور واردكنن ه تخته 

صورت آزاداگه واردات را از هر كشور تواگ  اهخرده چوب می

مورد تائی  قرار گگرفت  صادركنن ه تامین گماي ، 

های ها، گوساگات قیمت ارز و مح وديت های دولتسیاست

تبادیت مالی و ااگکی تاعیر اارزی ار اين فرضیه داشته 

تواگ  اا تصوي  قواگین و مقررات حمايتی است و دولت می

 در جهت ايجاد اازار رقااتی اه اين صنعت كمك گماي   
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Abstract 

The importance of market concentration for government 

decisions and policies to regulate the market is inevitable. In 

this study, market indexes were calculated to identify the 

market status of particleboard imports and to help industry 

practitioners to identify the particleboard market and identify 

production potential. In this study, the market structure was 

measured using concentration ratios, Herfindahl-Hirschman, 

Hall Tideman, Comprehensive Industrial Concentration, and 

Hannah-Kay. The market structure was measured for the 

period 2010-2019. According to the calculations, the average 

concentration ratio of the four major exporting countries to 

Iran for the ten-year period studied was 97.81% of the total 

import of particle board to the country. They indicates a 

market with a multilateral monopoly. Other indicators include 

the Herfindahl-Hirschman index at 5,561, the Hall Tideman 

index at 0.54, the Comprehensive Industrial Concentration 

Index at 0.79, and the Hall Tideman Index at α value of 0.6 to 

3.12, α value was equal to 1.5, to 2.27 and α value was equal 

to 2.5 to 2.02. The results have shown that the market 

situation on the import of paticle board was the multilateral 

monopoly. The status of this monopoly has fluctuated and 

changed over the past ten years due to the political and 

economic decisions of governments and the change in 

domestic production of particleboard. In this market situation, 

exporting countries can argue over price and export rates. 

Turkey, United Arab Emirates, Thailand, Italy and Russia has 

been Iran's most important trading partner in the particleboard 

import market during the period under review, with the most 

imports being indexed to these countries, indicating a 

multilateral monopoly. 

Keywords: concentration ratios, Herfindahl-Hirschman, Hall 

Tideman, Comprehensive Industrial Concentration, and 

Hannah-Kay and particleboard. 
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