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 چکیده

ع وخن ت هم هما هر،کمنی ب در طی دو دهه  خیر،  در رختهههحما ت مز  خگ      
بوده  روخومی روب هما صه تحی  کوور  ب،دخت  خلوخر بم کمه  مد م بع تولرد چوب

 5931  ب، ختمس ب،نمم  موتوم ب  ت فس      ک  در خوخی، تمل  زدرنهمخت . 
 اهمچوب خگ      اب،دخره،گون  به،هدر مجلس تورخا ختالمی تصوزب تد  

گوزی رززا ب،خا پمتهه م ظور ب،نمم م  وع یوخهد بود. ب  5933خگ تههمل  کوههور
هما تمصهه  خگ خفزون چوب و توقف تولرد دخیلی چوبم متههب ب  تضمیههما روگ 

خندخگ آز ده تولرد و تجمرت خزن هما طبرتی  یههه،ورا ختههه  ک  چوههه      
ولرد تبر ی خرگش پولی    پر و،ورپمحصهوتت ت،تر  تود. هد  خصلی ماملت   

مرالدا  0292دخیلی  وخردخت  صهمدرخت و قر   تولردخت چوبی در خز،خن تم تمل  
ته  دتح    کرب  تفکبر ی بم در نظ، گ،فحن ب،نمم  ت فس      خته . خزن پر  

تهههده و ی ر، و کمو  و بم ف،آورانوهههده  تولردخت چوبی نر  هما ف،آوراچوب
  زک GFPMجمم گ،ف . ( خنGFPMختهههحفهمده خگ مدل تولردخت  همنی        

بر ی تضمیهههما چوب در ه، رود ک  در آن  پر مدل تتمدل  زئی ب  تههه مر می
زق تتمدل خگ ط، بر ی قر  کوهور بم ختحفمده خگ رتد تولرد نمیمل  دخیلی و پر  

گر،د. نحمزج تمکی خگ آن خت  ک  رتد تولرد دخیلی برن ع،یه  و تضمیم خنجمم می 
بر ی تهههد ک  وخردخت  ر، و کمو  یوخهد بود. پر ت، خگ یدوم بر  ب،خا دتهههح 

ب،تد و خرگش  0292مرلرون دتر در تمل  022نوهده ب  تدود  هما ف،آوراچوب
 6/0و  0/0 زخنرب  م برب  ت،تتهههده ف،آوراتولرد و وخردخت تولردخت چوبی نر  

خفزخز  زمبد. ه چ رن ت،خگ تجمرا ب،خا ک  کمتهما  0251ب،خب، نسب  ب  تمل 
ت، یوخهد تد. در مضمزس  بم دتح  توم  خفزخز  درصد ویر  35بی در خز،خن تم چو

 ز ی  ب طورکلب ت، یوخهد بود. هما خول و دوم بر تولردخت دتهههح  قر   ب،خا
هما خول و دوم   مز مه  همنی تولرد و تجمرت کمتهما چوبی ب،خا وخردخت دتح 

 ی نخوخهد دخت .تو ه قمببر ی  بهبود در خز،خن تم آی، دوره پر 
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 مقدمه

همراه با رشتتد ستتريع تمعیت  ، در چند دهه گذشتت ه

ثیرگذار در زمینه ترين عامل تأ، مهمبرداشتتت چوبتهان، 

درصد از  33حدود [. 1] بوده استها كاهش ستح  تنلل 

هتتا  رآوردهتولیتتد چوب و   منظوربتتههتا  تهتان   تنلتل 

 مناطق مخ لفدر  نسبتاين  شوند كهتنللی مديريت می

 ازنظرتفاوت كشتتورها  مخ لف . [2] ، م فاوت استتتدنیا

نوع  كار ،میزان تنلل ها  صتتتنع ی،مستتتاحتتِ تنلتل  

 يا  لی و ، میزان توستتتعهها  درخ ی، ستتح   ناور گونه

   چوبتقاضتتا  عرضتته و  میزان به همراهها  تولید هزينه

ها  المللی، تريانباعث شتتتده استتتت كه در مقیا  بین

ا  برا  محصتتو ت تنللی شتت ل تجار  م عدد و پیچیده

چوب و  المللیِبینبتتا توتتته بتته جتتدمتتت تجتتارت گیرد. 

كل بخش ستتتن ی  عنوانبهتوان آن را ها  آن، می رآورده

طول چند  دراين بخش . [3] در نظر گر ت تجارت تهانی

به گذار  را ها  سرمايهاز نهاد توته بسیار  دهه گذش ه،

ها  نامهمعحوف ساخ ه و به تدوين مذاكرات و موا قت خود

 تاس شدهمنجر المللی ا  و بینمخ لفی در مقیا  منحقه

در  صتتتنتتايع مرتبت بتتا تولیتتدات چوبی، طوركلیبتته .[4]

كشتتورها  مخ لف، تايلاه خود در ايجاد اشتت مال مولد و  

كته منجر به ا زايش   انتد داده بهبودا زايش درآمتد ملی را  

لی برا  اين محصتتتو ت الملتجارت بینحجم  توتهجتابل 

ارزش مباد ت در مقیا  تهانی، ، مثالعنوانبهاست.  شده

از تر بیش)كه  2315در ستتال  چوبی تولیداتتجار  برا  

در اين ارزش مباد ت تجار  تهان را كل از درصتتتد  4/1

 میلیارد د ر بود 466از تر بیش( اخ صاص داد به خودسال 

 5/5 بربالغپنجاه ستال گذش ه،  در مقايسته با   اين میزانو 

 .[6و  5] برابر شده است

رغم علی، توستتعهدرحالكشتتور   عنوانبهدر ايران نیز 

گست رش اس فاده از كا ها  تانشین، تقاضا برا  تولیدات  

كستتتر   چنانچهدر حال ا زايش استتتت.  همچنان چوبی

از  سال جبل 23 نستبت به  1314ستال   در حقیقی تجار 

 شتتدهشتتده و  رآور  رآور نیمهبرا  كا ها  چوبی  ،آن

 دودح به ترتیب د(نشوها  چوبی نیز می)كه شامل مبلمان

بر پايه كه  هااين آمار شده است. تروخیم برابر 8/2و  7/21

شتتده توستتت اتاز بازرگانی، صتتنايع، من شتترها  خام داده

 وضتتو به ،محاستتبه شتتدند [7] معادن و كشتتاورز  تهران

 هس ند.اين كا ها در ايران  مصرف  راوانحاكی از ا زايش 

حجم تولیتد حاصتتتل از   هرچنتد در زمینته تولیتد داخلی،   

برابر  5/2از تر بیش در بازه زمانی ذكرشتتتده زراعتت چوب 

استتتت، اما در طی دو دهه اخیر، برداشتتتت چوب از  شتتده 

ها  تنها منبع تولید چوب عنوانبههتا  هیركتانی   تنلتل 

ر . باستتت كاهش يا  ه  راوانی به میزانصتتنع ی در كشتتور 

ها، مراتع و از ستتتازمان تنلل آمدهدستتتتبهاستتتا  آمار 

هزار  623و  میلیونيتت آبخیزدار  كشتتتور، اين میزان از 

در سال  م رم عبهزار  563به  1374در ستال   م رم عب

در راس ا  حمايت  توتهجابل. اين كاهش تنزل يا ت 1314

ها  كشتور انجام گر  ه است كه سرانجام،  از احیا  تنلل

منجر به تصتتويب برنامه موستتوم به   1315 استتفندماهدر 

. بر اسا  بند شدتنفس تنلل در مجلس شتورا  اسممی  

ستاله شتشتم توسعه ايران،    جانون برنامه پنج 38ماده « ف»

ها  كشتتتور از بردار  چوبی از درخ ان تنللهرگونه بهره

 .اب دا  ستتتال چهارم اترا  اين جانون، ممنوع خواهد بود

هتتا  از تقتتاضتتتتا  چوب توتهیبتتلجتتابخش  هرچنتتد

 تتتأمیندر كشتتتور از طريق زراعتتت چوب نشتتتده  رآور 

استتتت كه توجف برداشتتتت چوب از  بديهیشتتتود، اما می

د و و نیز تولیبینه واردات گرده برتواند كشور میها  تنلل

هتا  چوبی اثرگتذار باشتتتد. برا    تجتارت ستتتاير  رآورده 

ا زون چوب و تعديل گويی مناستتب به تقاضتتا  روز پاستت 

همچون برنامه تنفس مخ لف ها  اثرات منفی ستتتیاستتتت

تامع و دجیقی در اين  تنلل، ضتتترور  استتتت كه برنامه

ولید ده تبینی آين. در اين راس ا، پیششودريز  زمینه طر 

ن گذار  كمن در ايستتتیاستتتتو تجارت چوب ايران برا  

 بسیار مفید خواهد بود. مورد،

بینی پیشها، دوره تولید تنلل طو نی بودنبا توته به 

ا  برخوردار العادهمیتت  وز نلتل از اه در علم اج صتتتاد ت

در  در اين زمینهاندكی محالعات  ،وتودبااين .[8] استتتت

 تحقیقاتتوان به می ازتملهاستتتت. انجتام گر  ه   كشتتتور

Bayatkashkoli ( اشتتتاره كرد2331و  2338و هم اران ) 

كمیت و ارزش  گذش ه مربوط بهها  با اس فاده از دادهكه 

 واردات و صتتتتادرات تولیتتدات چوبی در ايران، بتته پولی

 ها  برا  ستتتالتجارت اين محصتتتو ت  هآيند بینیپیش

پژوهش . ن تتايج اين دو [13و  1] پرداخ نتتد 12-1383

برا  برخی  صتتتادرات و واردات تهتهم ا زايش حاكی از

در  هاآن محصتتتو ت چوبی بود كه به رونق گر  ن تجارت

بینی پیش هاآن همچنین .شودمیمنجر شتمستی    13دهه 
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مدت در كوتاه شتتتاخی جیمتت چوب  هرچنتد كردنتد كته   

در پی را روند نزولی  ،چوبی اما نرخ تورم ،يتابتد  میا زايش 

و هم تتاران  Mohammadi Limaei در تحقیق .گیردمی

ارتبتتاط صتتتتادرات و واردات چوب در ايران بتتا  ،(2311)

تولید  م میرها  اصتتتلی اج صتتتاد كمن شتتتامل تمعیت، 

مقدار تولید داخلی ، جیمت نفت و (GDP)  1ناخالی داخلی

. [11] شتتدبررستتی  1171-2331زمانی  هچوب در طی باز

 هیانلین صادرات چوب كشور در آيندمن ايج نشتان داد كه  

در اين اما  تن در ستتتال خواهد رستتتید، 37/2133به دور 

ر پذيبرا  واردات ام ان اع ماد جتابل بینی پیش محتالعته،  

(، وضتتعیت تولید چوب در 2312و هم اران ) Adeli نشتتد.

را بررسی و نرخ تولید را  1178-2313ها  ايران برا  سال

حاكی از آن  هايا  ه. [12] كردندبینی پیش 2323تا سال 

بردار  از بر بهره شدهاعمالها  محدوديت به دلیل كهبود 

تولید داخلی  هتا  اخیر، در ستتتال هیركتانی  هتا  تنلتل 

 بینیو پیشروند كاهشی داشت  تنللی در ايران ها چوب

 م رم عبهزار  743ه ب 2323تا ستتال  شتتد كه اين م میر

منابع داخلی نشتتتان  مروربهبند  مربوط تمع. كاهش يابد

 تامع و بلندمدتی بینیپیش در حال حاضتتتر، دهتد كه می

ه بجیمت، تولید و تجارت صتتنعت چوب ايران و آينده برا  

 تولیدات چوبی وتود ندارد. تف ی 

 Turnerتحقیق به  تواندر زمینته محالعات خارتی می 

اطمعات با استت فاده از  اشتتاره كرد كه( 2335و هم اران )

مدل تولیدات » كتارگیر  بته و  1112-2335هتا   ستتتال

بازار چوب دنیا را تا سال  هآيند، (GFPM) 2«تهانی تنلل

 ،همچنان. ن ايج نشان داد كه [13] بینی كردندپیش 2333

ترين بزرگ عنوانبتته، ژاپن و اروپتتا آمري تتا م حتتدهايتتا ت

 اما رشتتتد تولیدات تنللی باجی خواهند ماند، كنندگانوارد

ها ترين بازاربه ي ی از بزرگ آن را ،اج صاد  در چینسريع 

تولیدات چوبی برا  هم  و نشدهها   رآور چوببرا  هم 

ديلر  كه  محالعهدر  خواهد كرد.تبديل واستتتحه و نهايی 

، انجتام گر ت  (2317و هم تاران )  Buongiornoتوستتتت 

هتا  مخ لف تنلل با  بخش برالمللی تجتارت بین اهمیتت  

به اين صورت  .[14] ارزيابی شتد  GFPMاست فاده از مدل  

، در آن  رضتتتی كهتهانی وضتتتعیت كنونی تهان با  كته 

خودكفايی  كشورها  مخ لف در وضعیت تنلل در صنعت
 

1 Gross domestic product 
2 Global Forest Products Model 

ها  تجار  برا  تريان، درن یجهجرار داشتتت ته باشتتتند و  

رين ت. مهمشدد، مقايسه نباشتولیدات چوبی وتود نداشت ه  

هتا حتاكی از آن بود كته در مقیتا  تهانی، اثرات     يتا  ته  

ما ا بخش تنلتل مثبت بوده استتتت،  برالمللی تجتارت بین 

 در كشورها چوب توست تولیدكنندگان  آمدهدستبهسود 

، ودب توسعهدرحالتر از كشورها  شيا  ه بستیار بی توستعه 

، هتوستتعدرحالتولیدكنندگان چوب در كشتورها    بنابراين

 باعث ايجادكه اند شتتتدهضتتتررها  ستتتنلینی را م حمل 

، كار ها  تنللدر بخش گذار ستترمايه برا انلیزگی بی

و هم اران  Solberg ه است.شتد مديريت تنلل  حفاظت و

صتتتادرات  برا  اثرات ا زايش تعر ه(، به بررستتتی 2313)

ين تربیش دارا    كهكشتتور عنوانبه بینه در روستتیهگرده

 پرداخ ند ،استتتت اين تولیدات در تهانبرا  مازاد تجار  

تشتتويق  منظوربهدولت روستتیه ها  اخیر، در ستتال .[15]

تولیتتدات چوبی دارا   صتتتتادرات صتتتتادركننتتدگتتان بتته

ها  صتتتادرات چوب برهتا  زياد  را  ، تعر ته ا زودهارزش

كه اين میزان ح ی در  ، اعمتال و اعمم كرد نشتتتده رآور 

 ادنشتتان داين محالعه آينده نیز ا زايش خواهد يا ت. ن ايج 

بردار  از ها  مذكور منجر به كاهش بهرها زايش تعر هكه 

صتتنايع مربوط به  كهرحالید. شتتودها در روستتیه میتنلل

ا ، رونق پیتتدا خواهنتتد كرد. ختمتیر چوب و چوب اره  

همچنین اين جانون در كشورها  آسیايی منجر به كمیابی 

مت جی توتهجابلبینته و در اتحاديه اروپا باعث ا زايش  گرده

 شود.اين تولیدات می

ش تنلتلِ كشتتتورها  مخ لف عمدتا   بخ ،طوركلیبته 

ها  تهانی محیت المللی و ستتیاستبینواستحه تجارت  به

تجارت  هآيند. [16] ديلر در ارتباط هستت ندزيستت ی با ي 

مخ لف تهتتان ح ی در كشتتتور  نظیر  ملتتلچوب در 

ترين كشتتتور در زمینه مهم عنوانبه آمري ا م حتده ايتا ت 

زياد  به  ودتا حد المللیِ محصتتتو ت تنللیتجتارت بین 

ريز  اگر در برنامه بنابراين، [4] بازار تهانی وابستت ه استتت

ر وضعیت آينده بازا ي  كشور، یتولیدات چوب برا  صنعت

ر  تها  دجیقبینیپیش نیز در نظر گر  ه شتتتود، تهانی

 بینیپیش ،پیشرو همحالعهدف اصتلی از  . شتود حاصتل می 

برا  ستتته  ، واردات، صتتتادرات و جیمتداخلی تولید ارزش

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934109001452#!
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، تولیتتدات چوبی نشتتتتدههتتا   رآور چتوب  هدستتت تت

تحت برنامه  ايران در شتتتده و خمیر و كتاغذ  رآور نیمته 

شتتتده با ها  برآوردهمچنین جیمت .استتتت تنفس تنلل

و تايلاه تهانی ايران  شدندمیانلین جیمت تهانی مقايسه 

كا ها  ذكرشتتتده  هتولید و تجارتِ ستتته دستتت  هدر آيند

بینی تا ستتال اين پیشاستتت كه  ذكرجابل .بررستتی شتتدند

 چارچوب. گر تام انج GFPMو با استت فاده از مدل  2333

ه ب ،له به اين صتتورت استتت كه در بخش بعد كلی اين مقا

، مورداستتت فادهها  ، دادهGFPMستتتاخ ار مدل تشتتتري  

پرداخ ه  ستتتاز  مدل برا  ايران و اع بارستتتنجی آنبومی

، روندها  گذش ه و بحث در بخش ن ايجشتود. ست،س،   می

 صتتتنعتتت چوب ايران برا  بتتازه زمتتانی  تتجتتارت و  در 

برا   ذكرشتتدهها  حاصتتل از مدل و يا  ه 2315-1113

، در بخش درنهايت. شتتتودمیو تحلیتل  تشتتتري   ،آينتده 

 .شودمی ارائه هاپیشنهادبند  و ، تمعگیر ن یجه

 

 هامواد و روش

 GFPMساختار مدل 

GFPM    يت  متدل اج صتتتاد  پويا برا  بخش تنلل

استت كه بازارها  رجاب ی در سح  تهانی را برا  تولیدات  

. اين مدل كه آخرين نسخه [16]كند ساز  میچوبی شبیه

ارائه شتده، توست دانشلاه ويس انسین   2317آن در ستال  

بتا هم تار  بخش ختدمات تنللِ     آمري تا  م حتده ايتا ت 

وزارت كشاورز  اين كشور و سازمان خواروبار تهانی،  ائو 

(FAO .طراحی شتتتتده استتتتت )GFPM  ي ی از معتتدود

هتايی استتتت كته بازار تولیدات تنللی را در مقیا    متدل 

كند و ي  مدل تعادل تزئی به ستتتاز  میتهانی شتتتبیه

تقاضتتا،  ها  تعادل تزئی، تمییراترود. در مدلشتتمار می

ها  قت برا  ها  تجار  دوطر ه و جیمتعرضتتته، تريتان 

شوند. زا در نظر گر  ه میدرون صتورت و بهي  بازار خاص 

ترين روش برا  آنالیز بخش تنلل هس ند ها رايجاين مدل

، چهار GFPMاند. در ا  استت فاده شتتده گستت رده طوربهو 

ع ايمؤلفه اصتلی بخش تهانی تنلل شامل عرضه الوار، صن 

 ادغام باهم هاآن مرتبت با تولیدات چوبی، تقاضتتا و تجارت

بینی رونتدها  كلی برا   شتتتونتد و هتدف از آن، پیش  می

كمیتت، ارزش پولی و جیمت محصتتتو ت مخ لف چوبی با  

 گذشت زمان و تحت سناريوها  مخ لف است.

ا ها ك به تف ی بینی سا نه پیش منظوربهدر اين مدل، 

واردات(  اضا هبهو كشتورها  مخ لف، عرضته )تولید داخلی   

نهاده در ديلر  اضتتا هبهمستتاو  با تقاضتتا )مصتترف نهايی   

 شتتود. تقاضتتا صتتادرات( در نظر گر  ه می عموهبه رآيندها 

و تقاضتتا برا   شتتودنهايی، پاستتخلو به جیمت محستتوب می

چوبی واستتحه از تقاضتتا   اتنشتتده و تولیدها   رآور چوب

ینی بشتوند. از سال اولِ پیش ا  تولیدات نهايی مشت ق می بر

ا زايش  GDPتمییر در  درن یجهبه بعد، تقاضا برا  هر كشور 

. صتتتادرات و واردات هر كشتتتور از طريق يابديتا كاهش می 

گیرد. كشتتورها  خاص و يا از طريق بازار تهانی صتتورت می

، تجتارت با در نظر گر  ن تجارت در گذشتتت ه و  طوركلیبته 

 ادهمورداس فكند. مقدار الیاف بازيا  ی تمییر می GDPرشتد  

 ها برا  ستاخت كاغذ و مقوا با تمییر در  ناور  و ستیاست  

. ظر یتتت تولیتتد بر استتتتا  يتتابتتدبتتازيتتا تتت، تمییر می

يابد كه خود، ها  تديد، ا زايش يا كاهش میگذار ستترمايه

تولید و ستتح   ناور  در گذشتت ه و ستتودآور    بستت لی به

 ا و بر استا  جیمت سايه  تولید در كشتورها  مخ لف دارد 

، ي  تعادل تديد تحت شتترايت درنهايت. شتتودمحاستتبه می

عرضتتته و تقتاضتتتا  تديد،  ناور  تديد، ظر یت تديد و  

شتتتود. ستتت،س پارام رها  مدل میارائه ها  تديد هزينته 

 السبهستتالزا از ي  زا و درونبازتاب تمییرات برون منظوربه

شتتتونتد كه منظور از  از پويا  مدل، همین  روز میبعتد بته  

استتتت.  زم به ذكر استتتت كه جیمت انواع  ستتتا نه تمییرات

شتتود. زا در نظر گر  ه میدرون صتتورتبهمحصتتو ت چوبی 

ق از طري بینی جیمت هر كا  برا  هر كشور همچنین پیش

جرار  تعادل بین عرضتتته و تقاضتتتا در آن كشتتتور انجام  بر

ها  گیر اطمعات مناستتب برا  تصتتمیم  ، بنابراينگیردمی

 .كندگذار  را نیز  راهم میرمايهدر زمینه س ويژهبهمديري ی 

( نشتتتان داده شتتتده 1در رابحه ) GFPMتابع هدف در 

: تولیدات مخ لف k: كشورها  مخ لف، jو  iاستت. منظور از  

: جیمت حقیقی اين تولیدات بر استتا  د ر آمري ا، Pچوبی، 

D ،تقاضا برا  تولیدات نهايی :S ،عرضه مواد خام :Y كمیت :

: cونقل شده و : كمیت حملT: هزينه ساخت، mتولیدشتده،  

 ها( است.ونقل )با اح ساب تعر ههزينه حمل

(1) 𝑚𝑎𝑥 𝑍 = ∑ ∑ ∫ 𝑃𝑖𝑘
𝐷𝑖𝑘

0𝑘𝑖 (𝐷𝑖𝑘)𝑑𝐷𝑖𝑘 −

                   ∑ ∑ ∫ 𝑃𝑖𝑘
𝑆𝑖𝑘

0𝑘𝑖 (𝑆𝑖𝑘)𝑑𝑆𝑖𝑘 −

                   ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑚𝑖𝑘 − ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑇𝑖𝑗𝑘𝑘𝑗𝑖 
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  نهايی برا  هاتملته اول در اين معتادلته، ارزش كا    

تمع حاصل كنندگان در ستتال تار  استتت كه از مصترف 

  نهايی به دستتت  هاستتح  زير منحنی تقاضتتا برا  كا  

نشتتتده و ها   رآور چوبآيد. تمله دوم، هزينه تولید می

دهد كه از میمحصتو ت بازيا  ی در ستال تار  را نشان   

. تمله شودحاصل می هاآن تمع ستح  زير منحنی عرضه 

سوم، هزينه ساخت كا ها  واسحه يا نهايی در سال تار  

 هاآن ها  عرضتتهدهد كه ستتحو  زير منحنیرا نشتتان می

در  رين تملههستتت ند. منظور از آخ موردنظربرا  كتا    

ونقل در سال تار  است كه شامل ، هزينه حمل(1)رابحه 

شتود و از سح  زير منحنی  ها  ديلر میها و مالیاتتعر ه

ع تاب ، بنابراينآيدها  باربر  به دستتت میعرضتته شتتركت

برا   هتتدف، از تتفتتاوت بین ارزش محصتتتو ت نهتتايی  

رستتاندن اين محصتتو ت به  كنندگان و كل هزينهمصتترف

، تابع هدف، ديلرعبارتیبه. شتتودمحاستتبه می هاآن دستتت

  گیركنندگان را اندازهتمع مازاد تولیدكنندگان و مصتترف

 گر ر اه كل در بخش تنلل است.كند كه بیانمی

در  مورداس فادهدر اينجا  زم استت كه دو معادله مهم  

(، تمییرات تقاضا 2) رابحهتوضتی  داده شود.   GFPMمدل 

دهد كه بر استتا  رشتتد  برا  كا ها  نهايی را نشتتان می

 د.كناد  تمییر میاج ص

(2) 𝐷 = 𝐷−1(1 + 𝛼𝑦𝑔𝑦) 

، تقاضتتتا برا  ي  كا   Dدر اين معتادلته، منظور از   

نهايی چوبی در ي  كشتتور برا  ستتال تار  )و بر استتا  

 : تقاضتتا  ستتال جبل و  D–1ستتال گذشتت ه( استتت.   جیمت

yg  ِنرخ رشتد :GDP  ( كشش تقاضا بر 2استت. در معادله ،)

كشتتش  كهدرحالی. شتتوداستت فاده میGDP (yα ،)استتا  

 ( است.1كننده تمله اول در معادله )تعیین ،جیم ی تقاضا

تمییرات ستتح  تنلل بستت لی به ستترانه   GFPMدر 

GDP ( آمده است.3) دارد كه در رابحه 

(3) 𝑔𝑎𝑎 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦′ + 𝛼2𝑦′2 

، نرخ ستتا نه تمییرات سح  تنلل، aag، معادلهدر اين 

y′ سرانه ،GDP 1، ضريبα 2، مثبت و ضريبα.منفی است ، 

شتتده در اين بخش، واضتت  با توته به توضتتیحات ارائه

تعداد  واردكردن، ام ان GFPM ها مزيتاست كه ي ی از 

بتازار صتتتنتتايع   بر تتأثیرگتتذار از م میرهتا    توتهیجتابتل  

 GFPMاز ديلر مزايا   محصتتو ت چوبی در مدل استتت. 

وضعیت ي  كشور در حوزه صنعت و تجارتِ اين استت كه  

شتتود. بل ه آينده مجزا  رض نمی صتتورتبهتولیدات چوبی 

ي  تزء از كل كه تحت تأثیر  صتتورتبهبازار هر كشتتور  

 میزان تولیتتد و تجتتارت در بتازار تهتتانی جرار دارد، در نظر 

ها  بینیشتود.  زم به ذكر است كه اع بار پیش گر  ه می

شتتده در اين محالعه وابستت ه به دو منبع عدم جحعیت انجام

ها  مربوط به ساخ ار نظر  . اول، عدم جحعیت[4]هس ند 

GFPM هتتا  مربوط بتته و پتتارام رهتتا  آن و دوم، داده

و  ونی تهانكننده وضعیت كنها  گذش ه كه توصیفسال

 برا  هاآن از مم ن است بعضی كشتورها هس ند و  ت ت 

برخوردار نباشتتتند. الب ه با  برخی كشتتتورها از دجت زياد 

توضی   ساز  مدل برا  ايران كه در ادامهیاست فاده از بوم 

ها  دجیق برا  داده كه استتت هشتتدشتتود، ستتعی داده می

محالب اين كه .  زم به ذكر استتتت شتتتودآور  ايران تمع

و هم اران  Buongiorno شده توستك اب نوش هجسمت از 

زمینه و توضیحات مفصل در  [16] شد( است خرا   2333)

 در اين ك اب موتود است. مدل

 مورداستفادههای داده

توان به ستتته را می GFPMبرا  مدل  موردنیازاطمعتات  

 ها  مربوط بهدست ه اصلی تقسیم كرد. دس ه اول، شامل داده 

كمیتت و ارزش واردات و صتتتادرات و نیز كمیت تولید داخلی  

كشتتورها هستت ند كه اين  به تف ی برا  انواع كا   چوبی و 

آور  شتتد. دستت ه دوم، تمع [5]آمار از طريق پايلاه داده  ائو 

ها، ستتح  تنلل و نرخ اطمعات موتود  و نرخ رويش تنلل

ها برا  كشتتتورها  مخ لف را در رشتتتد مستتتاحتت تنلتل  

گیرد. از ان شتتتارات  تائو بتا عنوان ارزيتابی منابع تهانی    برمی

برا  گردآور  آمارها  دستت ه دوم استت فاده شتتد.  [2]تنلل 

در  GDPتمعیت و  ها  مربوط بهدستت ه ستتوم، شتتامل داده 

ها  سح  كشورها هس ند كه با اس فاده از پايلاه داده شاخی

ها  گذش ه برا  . دادهشدآور  تمع [6]توسعه بان  تهانی 

محصول  14كشور و  183 به تف ی  1113-2315ها  سال

شامل چوب گرد صنع ی،  تولیدات. اين است فاده شتدند  چوبی 

ا ، چوب ارهها  گرد صتتتنع ی، چوب ستتتوخت، ديلر چوب

 یبر، خمیر م انی ی، خمیر چوب، تخ هخرده يته، تخ ه تخ ته 

شتتتیمیايی، ديلر خمیرها   یبر ، كاغذ باطله، كاغذ روزنامه، 
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. بعد از آنالیز، كاغذ چاپ و تحرير، ديلر كاغذها و مقوا هستت ند

نوع  14 به تف ی ن در خروتی نهايی و ن تايج مربوط بته ايرا  

 سهولت اس فاده منظوربهاما  ،شداس خرا  ، ذكرشتده تولیدات 

ه دس ه از تولیدات چوبی برا  ست  هايا  ه ،از اطمعات خروتی

شتتامل  نشتتدهها   رآور چوب. دستت ه اول: ارائه شتتده استتت

ها  گرد چوب گرد صتتتنع ی، چوب ستتتوختت و ديلر چوب 

 یرازغبهشده ) رآور صتنع ی. دست ه دوم: تولیدات چوبی نیمه  

چوب و خرده يه، تخ ها ، تخ هخمیر چوب( شتتامل چوب اره

 یبر. دستت ه ستتوم: خمیر و كاغذ شتتامل خمیر م انی ی، تخ ه

ذ كاغ خمیر شتتتیمیتايی، ديلر خمیرها   یبر ، كاغذ باطله، 

 زم به . هاروزنتامته، كتاغذ چاپ و تحرير، ديلر كاغذها و مقوا   

روزآور  م میرها  استتتمی در اين به منظوربهذكر استتتت كه 

به م میرها  حقیقی  2314بر مبنا  سال  هاآن محالعه، همه

 تبديل شدند.

 برای ایران GFPMسازی مدل بومی

 آيندهتر بینی دجیق، پیشGFPMستتاز  هدف از بومی

ت. اس صتنعت تولیدات چوبی در ايران  برا  تولید و تجارت

كه در  شتتدبه اين منظور، ستته تمییر اصتتلی در مدل ايجاد 

 ،ذكر شتتتد ترپیشكه  طورهمان. شتتتودتشتتتري  میادامه 

شتتتامل كمیت و ارزش  در مدل موردنیازها  اصتتتلی داده

و نیز كمیت تولید داخلی برا  انواع تولیدات چوبی  تجارت

اه پايل ،اطمعات كشتتورها هستت ند. منبع اين  تف ی به و 

  رضپیش صورتبه هاآن بند كه دس ه بود [5]داده  ائو 

ها برا  ايران با مقايسه اين داده .است در مدل تعريف شده

ها  داخلی حاكی از آن از سازمان شدهآور تمعاطمعات 

برا  ايران، غیررستتتمی و  هتا   ائو داده كته بیشتتت ر  بود

برآورد  هستت ند و از دجت جابل جبولی برخوردار نیستت ند.  

ستتاز  مدل، استت فاده از  بديهی استتت اولین جدم در بومی

 اطمعات ،ها  دجیق برا  ايران استتتت. به اين منظورداده

هتتا  متربتوط بتته كمیتتت و ارزش تولیتتد داخلی چوب  

ها   قت شتتتامل چوب ،كه در اين محالعه نشتتتده رآور 

ها، مراتع و آبخیزدار  تنللی استتتت، از ستتتازمان تنلل

 ها دادهاما با توته به عدم وتود  ،شتتدآور  كشتتور تمع

هتتا  چوبدر ايتران بترا  تولیتتد    و درازمتتدت دجتیتق  

 موردنیازاطمعات  قت شتتتده و خمیر و كاغذ،  رآور نیمه

ا  ه. دادهشداس خرا  از پايلاه داده  ائو  دودس هبرا  اين 

واردات و صتتتادرات كشتتتور برا  و ارزش  كمیتمربوط به 

آور  شتتتد. نیز از طريق گمرک ايران تمع تولیدات چوبی

 رم استتتت.ايران، تِ گمرکها  در داده گیر اندازهكمیت 

 حجم بايددست ه سوم،   غیرازبه GFPMكه در مدل درحالی

 عنوانبه شتتده رآور نشتتده و نیمهتولیدات چوبی  رآور 

تبديل  منظوربه، ، بنابرايناستت فاده شتتود ها  ورود  داده

اول و دوم از  ها دس هتجارت برا  ها  داده به حجمِ ترم

 .[17] شدتوست  ائو اس فاده  شدهارائهضرايب تبديل 

 برنامهبرا  ايران، اعمال  GFPMساز  جدم دوم در بومی

بر استتتا  . ها  آينده مدل بودبینیپیش درتنلتل  تنفس 

وبی بردار  چساله ششم توسعه ايران، هرگونه بهرهبرنامه پنج

ممنوع  1311ها  كشتتور از اب دا  ستتال  از درخ ان تنلل

بردار  از برا  اعمتتال توجف بهره ، بنتتابراينختواهتتد بود 

ها  ، تولید داخلی چوب در ستتتالدر مدل ها  ايرانتنلل

ر در نظر صتتف و زابروني  م میر  صتتورتبه 2333-2323

 ساز  مدل،  رض شدگر  ه شتد. در آخرين جدم برا  بومی 

هتتا  ، واردات چتتوب2323-2333هتتا  كتته در ستتتتال

حقوز گمركی و و  شتتودكامل آزاد  صتتورتبهنشتتده  رآور 

زيرا در ؛ شتتودحذف  اين دستت ه ستتود بازرگانی برا  واردات

ه لزم بستاله ششم توسعه ايران، دولت م چهارچوب برنامه پنج

واردات مواد اولیه صنايع مرتبت با  ارائه تستهیمت  زم برا  

 ،در حال حاضتتر  زم به ذكر استتت كه. ه استتتچوب شتتد

 قت نشده ممنوع است و ها  تنللیِ  رآور صتادرات چوب 

با نشتتده حاصتتل از زراعت چوب ها   رآور صتتادرات چوب

ما ي ی ديلر ا ،درصد بممانع است 73وارض صتادرات  ذ عاخ

را  ات سالهدهدر بازه  كه اين بود پیشرواز  رضتیات تحقیق  

هتتا  چوبصتتتتادرات همتته انواع  برنتتامتته تنفس تنلتتل،

 مواد خامِتلوگیر  از كمبود  به دلیلاز ايران نشتتده  رآور 

ممنوع باشتتد. همچنین بر اسا   ،صتنايع ستلولز    موردنیاز

آخال  صتتتادرات عوارض ،صتتتادرات و وارداتكنونی ت ارمقر

 گر  ه شد.در نظر  صد درصددر آينده نیز كاغذ 

 برای ایران GFPMارسنجی مدل اعتب

 ها بینیاع بارستتتنجی پیش منظوربه ،در اين محالعه

ها  ستتال اطمعات مربوط به، GFPMگر  ه توستتت انجام

ان خاب هتا  ورود  در مدل  داده عنوانبته  2335-1113

انجام گر ت.  2335-2315ها  برا  سال بینیو پیش شد

ا ب برا  ايران بینیاخ مف ن ايج حاصتتتل از پیش ،ستتت،س

به . شودبرآورد تا درصد خحا  محاستبه شد ها  واجعی داده
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 ها  مدل با میانلینبینیاين منظور، ن ايج حاصتتل از پیش

و  2313، 2335ها  ها  واجعی در ستتال داده ستتالهستته

، میانلین حستتابی هر مثالعنوانبهمقايستته شتتد.   2315

 عنوانبتته 2311و  2313، 2331هتتا  م میر برا  ستتتال

در نظر گر  ه شد. اين كار  2313كمیت آن م میر در سال 

 نه درها  موج ی سا ها و شوکثر نوستان تعديل ا منظوربه

تر دجت مدل انجام گر ت. بتازار داخلی ايران و برآورد دجیق 

جدر محلق ، است نشان داده شده 1كه در شت ل   طورهمان

در هیچ و  موردبررستتتیاز م میرها   كدامهیچخحتا برا   

میانلین جدر محلق خحا . تر نشددرصتد بیش  23ستالی از  

 چوبیبرا  كمیت تولید، واردات، صادرات و جیمت كا ها  

و  1/8، 8/1، 1/4برابر با  به ترتیب ستتتالهدهدر بتازه زمانی  

اع بار  دهنتده نشتتتاندرصتتتد بته دستتتت آمتد كته     4/7

كر استتتت كه در بته ذ  زم  هتا  متدل استتتت.  بینیپیش

 ها برا  ستتالدر اين جستتمت گر  ه ها  انجامبینیپیش

برا  ايران  نهسا تولید  درصد سه، كاهش 2315-2335

بر  . اين  رضیهشتد اعمال  مدلدر  نشتده  رآور ها  چوب

ها  واجعی در اين بازه داده از آمدهدستبهاسا  محاسبات 

 زمانی اعمال شد.

 

 در ایران 5112-5112های برای سال تولیدات چوبیبرای قیمت و کمیت تولید و تجارت  GFPMدرصد خطای مدل  -1شکل 

 

 و بحث نتایج
و  1113-2315رونتدهتا  گتذشتتت ه برا  بازه زمانی    

ات ، واردداخلی بینی ارزش تولیدها  مربوط به پیشيتا  ه 

 ها  تولیدات چوبی و كلدس ه به تف ی ايران  صادراتو 

كه  طورهمانآمده است.  1در تدول  2333تا ستال   هاآن

در  موردبررسیم میرها   بعضی ازارزش  ،شودممحظه می

 داش ند.  راوانی كاهش، 1115نسبت به سال  2333ستال  

رخ ن توتهجابلها  مهم اين نوسانات به سقوط ي ی از علت

. درس ی گرددبرمی 1371و  1378ها  ارز استمی در سال 

 ،اين دلیل با بررستی كمیت تولید و تجارت اين محصو ت 

زيرا در مقتتايستتته بتتا نوستتتانتتات  ؛ تر  گر تتتجوت بیش

در روند ارزش پولی تولید و تجارت كا ها   شتتدهمشتتاهده

چوبی در ايران، كمیتت تولیتد و تجارت اين كا ها از روند   

 ها  گذشتت ه برخوردار بوده است.تر  در طی ستال باثبات

 2333ستتت ه اول تا ستتتال همچنین، تولید داخلی برا  د

 .را پشت سر گذاشتروند كاهشتی   و ست،س،  ا زايش يا ت

ها  چوبكه جبم  توضی  داده شد، كاهش تولید  طورهمان

حفظ و حمتتايتتت از  منظورنشتتتتده در ايران بتته رآور 

 ، ارزشطوركلیبه ها  هیركانی صتورت گر  ه است. تنلل

برا  كتل كتا ها  چوبی از    ا زودهارزشتولیتد، تجتارت و   

 .ا زايش يا ت 2315تا  1113سال 
  



 رانيدر ا یچوب داتیتجارت و صنعتِ تول ندهيآ 

 
8 

 در ایران کاالهای چوبیو تجارت  تولید 1 یِپولهای ارزش انداز آینده برایروندهای گذشته و چشم -1جدول 

 ارزش تولیدات چوبی

 )میلیون د ر آمري ا(
 

 بینی آيندهپیش ها  گذش هروند

1113 1115 2333 2335 2313 2315 2323 2325 2333 

 اول: دس ه

ها  چوب

 نشده رآور 

 72 88 8/124 6/255 8/214 3/115 تولید داخلی
3 

2(133-) 

3 

(133-) 

3 

(133-) 

 6/1 1/2 8/11 1/1 3/3 2/3 واردات
2/15 

(4/5113) 

3/138 

(7/8635) 

1/118 

(12451) 

 5/3 2/3 5/11 5/3 1/3 8/3 صادرات
3 

(133-) 

3 

(133-) 

3 

(133-) 

 دس ه دوم:

چوبی تولیدات 

 شده رآور نیمه

 5/458 3/334 8/224 2/148 6/253 8/181 تولید داخلی
1/687 

(53) 

6/831 

(4/81) 

3/1317 

(1/121) 

8/135 واردات  1/26  2/63  3/236  677 1/613  
3/1334  

(1/41)  

2/1351  

(7/14)  

6/1773  

(2/155)  

 1/11 6/1 5/16 1/3 5/3 1/2 صادرات
1/11 

(5/7) 

3/12 

(3/11) 

13 

(2/17) 

 دس ه سوم:

 خمیر و كاغذ

 4/1333 1/613 5/615 1/311 718 1/373 تولید داخلی
5/1345 

(2/33) 

1/1528 

(1/47) 

3/1726 

(1/67) 

 8/1136 5/1475 7/863 1/621 7/712 7/518 واردات
1236 

(1/6) 

1/1332 

(2/17) 

2/1471 

(1/33) 

 1/53 4/62 5/34 7/1 8/3 4/1 صادرات
4/52 

(7/2-) 

7/57 

(7) 

5/63 

(8/17) 

مجموع هر سه 

 دس ه

 1/1563 4/1385 1/1345 7/715 4/1183 1/751 تولید داخلی
4/2333 

(33) 

7/2351 

(1/53) 

6/2743 

(4/75) 

 3/1832 4/2155 1/1378 2/611 8/822 7/737 واردات
5/2335 

(5/27) 

6/2821 

(54) 

7/3448 

(2/88) 

 4/65 1/64 5/62 2/14 2/8 2/4 صادرات
3/64 

(7/1-) 

73 

(7) 

5/76 

(1/16) 

 5/1338 1/433 4/551 5/118 1/331 6/277 ا زودهارزش
2/158 

(7/7-) 

2/1137 

(5/1) 

8/1373 

(3/32) 

 هس ند. 4231ها  پولی به میلیون د ر آمري ا و به جیمت ثابت سال ارزش 1
 دهند.نشان می 5231داخل پران ز، درصد تمییرات را نسبت به سال  اعداد 2

 

 برا  تزبهه ك دادها نشتتان بینین ايج حاصتتل از پیش

، تولید و صتتادرات دستت ه اول، ارزش تولید و تجارت ايران 

(. 1در پی خواهد داشت )تدول در آينده روند ا زايشتی را  

ها  دوم و ستتوم در ستتال تولید داخلی برا  دستت هارزش 

درصتتد نستتبت به ستتال  67و  122حدود  ترتیببه  2333

اعمال برنامه  منظوربه كهحتالی . دريتابتد  میرشتتتد  2315

زا نبرو صورتبهاين م میر برا  دست ه اول،   تنفس تنلل،

در  ها  تنللیبا توجف تولید چوب. صفر در نظر گر  ه شد

 و حذف كامل حقوز گمركی مربوط به واردات دس ه ايران

رزش ا بینی،تا ان ها  دوره پیش شود كهمی بینی، پیشاول

برابر  5/2و  126 به ترتیباول و دوم  ها دستتت ته واردات 

يابد. درصد ا زايش  33 ،و ارزش واردات خمیر و كاغذ شود

برا  همتته از طرف ديلر، بتتا  رض ممنوعیتتت صتتتادرات  

صتتادرات  شتتود كهبینی میپیش ،نشتتدهها   رآور چوب

درصد  18و  17 قت  به ترتیبها  دوم و سوم، برا  دس ه

ا زايش صادرات خمیر .  زم به ذكر استت كه  يابندا زايش 
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 اعظمبخش اما  بود،و كتاغتذ و مقوا بستتتیتار ناچیز خواهد    

در آينده به رشد صادرات كاغذ باطله صتادرات دست ه سوم   

توستتتعه ام انات و  دلیلبهكه اح ما    گردددر ايران برمی

آور  كاغذ باطله در آينده خواهد تجهیزات مربوط به تمع

، ارزش 2333شتتود كه تا ستتال  برآورد می طور كلیبهبود. 

 ه واردات ايران برا  مجموع هر ستتته دستتتتولید داخلی و 

 میلیارد د ر برستتد. 4/3 و 7/2به  ترتیببهتولیدات چوبی 

میلیون د ر خواهد  5/76 رزش صتتتادرات  قتا كهدرحالی

بینی پیش نیز( 2338و هم تتاران ) Bayatkashkoli بود.

بهبود  در آينتتده كردنتد تولیتد و تجتتارت اين محصتتتو ت  

كه ارزش ا زوده  نشان داد هايا  هديلر  .[1]خواهند يا ت 

 3/32 میزانبه ،2333لیدات چوبی در ايران تا ستتال توكل 

. میلیارد د ر خواهد رسید 4/1و به  يابددرصتد ا زايش می 

 واردات نسبت به صادرات، ترِرشد بیش دلیلبهبا اين وتود، 

اگر شترايت كنونی ادامه يابد، كسر  تجار  ايران در سال  

خواهد  2315تر از ستتال درصتتد بیش 11 میزانبه 2333

( 2312و هم اران ) Adeliها  اين ن تايج بتا يتا  ه   شتتتد. 

بینی كردند با ادامه شرايت موتود، پیشخوانی دارد كه هم

وابستت لی ايران به واردات تولیدات چوبی در آينده ا زايش 

 .[12] يابدمی

، روندها  گذش ه برا  سهم تولید و 2ش ل بر استا   

نوستتتاناتی در گذشتتت ه مقیا  تهانی با  تجارت ايران در

تايلاه تهانی تولید و تجارت ايران  طوركلیبته  .همراه بود

 25نسبت به  2315نشتده در سال  ها   رآور برا  چوب

اين تايلاه برا   كهدرحالی. ستتال جبل از آن، كاهش يا ت

ها نشتتتان . اين يا  هستتتوم بهبود يا ت ها  دوم ودستتت ه

ه بینه بد كه صتتتنايع داخلی مرتبت با تبديل گردهنت دهمی

هملام با  ،شتتدهشتتده و  رآور ر  رآوتولیدات چوبی نیمه

 ها بینیپیشبر استتتا  اند. رونتد تهانی توستتتعه نیا  ه 

و با  رض عدم  2333تا ستتال  GFPMشتتده توستتت  انجام

، سهم تولید ايران در مقیا  تولید داخلی برا  دست ه اول 

خواهد اندكی ا زايش ، ها  دوم و ستتومدستت هتهانی برا  

ه ك ها  دوم و سومدس هاين میزان برا   كهطور بهيا ت. 

تا  درصد بود 2/3و  16/3 برابر با به ترتیب 2315در ستال  

به علت  درصد خواهد رسید. 22/3و  18/3به  2333ستال  

 ها نستبت بستیار زياد تولید در مصرف داخلی برا  چوب  

سهم واردات ايران نسبت به واردات نشده در كشور،  رآور 

 قت  2315نشتتده در ستتال  ها   رآور تهان برا  چوب

شتتود كه با اترا  برنامه بینی میدرصتتد بود و پیش 31/3

. خواهد رسید درصد 4/3به  2333در ستال  تنفس تنلل، 

ستتترعتتت رشتتتتد واردات تولیتتدات چوبی   هتمتچتنین   

شتتده در ايران از میانلین ستترعت تهانی برا   رآور نیمه

ش ل بر اسا   چنانچهبود.  تر خواهداين محصتو ت بیش 

واردات ايران برا  اين محصو ت در مقیا   ارزش سهم، 2

در سال درصد  8/1به  2315در سال درصتد  از ي   تهانی

ستتهم واردات خمیر و كاغذ در ايران  خواهد رستتید. 2333

درصتتد بود، در  85/3، 2315نستتبت به تهان كه در ستتال 

ارزش درصتد خواهد رسید.   13/3بینی، به پايان دوره پیش

در  در ايران نسبت به تهان دوم و سوم ها دس هصادرات 

كه  بوددرصتتد  34/3و  32/3 برابر به ترتیب 2315ستتال 

تقريبا  بدون  2333شتتود اين مقادير تا ستتال بینی میپیش

د بینی حاكی از برابر  نرخ رشاين پیش .تمییر باجی بمانند

ها با میانلین رشتتد تهانی در آينده صتتادرات اين  رآورده

از دست ر  ن تايلاه تهانی صادرات برا  دس ه اول  است.

اين مقاله مبنی بر ممنوعیت   رضتتتیتات ي ی از  بته دلیتل  

میانلین  الب ه ها از ايران استتت. كامل صتتادرات اين چوب

ر گذش ه د هااز تهان برا  اين چوبستهم صتادرات ايران   

 .نیز بسیار ناچیز بود

آينده برا   بینی، روندها  گذشتت ه و پیش3در شتت ل 

نشتتان  2333وزنی كا ها  چوبی تا ستتال  تمییرات جیمت

ها  دوم و سوم ها برا  دس هداده شده است. سقوط جیمت

توته است. علت آن جابل 1115نستبت به   2333در ستال  

تر اشتاره شد، به نوسانات شديد نرخ ارز  كه پیش طورهمان

گردد، اما كاهش جیمت برا  ها برمیاستتتمی در آن ستتتال

نشتتده در اين ستتال مشتتاهده نشتتد؛ زيرا ها   رآور چوب

درصد از  11ها  گذشت ه نشان داد كه حدود  بررستی داده 

نشده از طريق تولید ها   رآور حجم مصرف داخلیِ چوب

ها  دوم و سوم، سهم د، اما برا  دس هشداخلی تأمین می

توته بود. به همین دلیل واردات در مصتتترف كشتتتور جابل

هتا  بازار داخلی را برا   توانتد جیمتت  تمییرات نرخ ارز می

توتهی تحت تأثیر جرار دهد. اين تولیتدات بته میزان جتابل   

، نوستتانات جیمت برا  هر ستته دستت ه  2333بعد از ستتال 

 كاهش يا ت.
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  تولیدات چوبی هسه دست جهان برای تولید و تجارت ایران از کل تولید و تجارتارزش بینی سهم پیشروندهای گذشته و  -5شکل 

  دهند.بینی آینده را نشان میهای گذشته و پیشمرز بین روند ،چین: خطوط عمودیِ نقطهاول )نکته

 تر، نمایش واضح منظوربهنکته دوم: با توجه به صادرات اندک ایران برای هر سه دسته تولیدات چوبی و 

 (نمایی ده برابر نشان داده شده است.روند تغییرات سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان با بزرگ

 

 حاكی از آن بود GFPMها  حاصل از مدل بینیپیش

 2333كه میانلین جیمت وزنی برا  دستتت ه اول تا ستتتال 

خواهد داشتتت  توتهیجابلا زايش  2315نستتبت به ستتال 

توستتتعه واردات برا  اين  به دلیلكه  درصتتتد( 63)حدود 

ها  برا  صادرات چوب توتهجابلها  دس ه و اعمال تعر ه

همچنین جیمت . استتت   ديلركشتتورها ازنشتتده  رآور 

درصتتتد ا زايش  52تا  شتتتده رآور نیمهها  چوبوزنی 

يتابتد. بخش زياد  از ا زايش جیمت در اين دستتت ه به   می

ها  چوبی در برا  پتانل بینی ا زايش جیمتت تهتانی   پیش

ارزش  صتتعود ها ي ی از علت . همین امرگرددبرمی آينده

آمده استتتت،  1كه در تدول  دستتت ه دومتولید و واردات 

، جیمت خمیر و كاغذ بینیتتا پايان دوره پیش  .خواهتد بود 

 ها نشان دادداشت. ديلر يا  ه درصد رشد خواهد  قت سته 

تر از نشتتده در ايران بیشها   رآور كه جیمت وزنی چوب

میتانلین تهانی خواهد بود كه الب ه با گذشتتتت زمان اين  

خواهد شتد. در بین سه دس ه تولیدات  تر نیز بیشاخ مف 

اخ مف را ترين خمیر و كاغذ در ايران بیش چوبی، جیمتت 

جیمت اين دس ه در  كهطور به. ها  تهانی داشتبا جیمت

 .انلین تهتتانی بودتر از میتتبیش  راوانی بتته میزانايران 

به میزان  اين اخ مف 2333تا ستتتال  بینی شتتتد كهپیش

هايی كه دارا  ، برا  كا طوركلیبهيتابد.   كتاهش  انتدكی 

تر  در داخل كشتتور هستت ند، بیش به نستتبتهزينه تولید 

همانند خمیر و كاغذ، بديهی استتت كه نستتبت واردات در  

شتتايان   .[13]زياد  ا زايش يابد  به میزانمصتترف نهايی 

شتتده كه  رآور توته استتت كه برا  تولیدات چوبی نیمه

، طبق تر بودجیمتتت آن در ايران از میتتانلین تهتتانی كم

، جیمت اين 2333ر ستتتال دكه  بینی شتتتد، پیش1تدول 

دستتت ه در ايران با میانلین تهانی آن، تقريبا  برابر خواهد 

شتتده ها   رآور شتتد كه دلیل آن به ا زايش جیمت چوب

 هرچند. اين ن ايج حاكی از آن است كه گردددر ايران برمی

كننتدگان  ايران پ تانستتتیتل اين را دارد كته ي ی از تولیتد    

شده باشد، اما واردات  رآور هزينه تولیدات چوبی نیمهكم

ارند، د ا پیشر  هنیاز به  ناور  ها تولید آناين كا ها كه 

پوشتش تقاضتا  روزا زون و تبران كمبود عرضه    منظوربه

 يابد.داخلی، ا زايش می
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 چوبی در ایران  تولیدات هدستسه قیمت وزنی  برای آیندهبینی پیشروندهای گذشته و  -3شکل 

 . های جهانی هستندان با میانگین قیمتهای ایردهنده اختالف قیمت، نشاننمودارها بر روی خطوط عمودی: اول)نکته 

 هستند. کیمتر تنکیسوم، دالر آمریکا در  هو برای دست مترمکعباول و دوم، دالر آمریکا در یک  هایدستهها برای نکته دوم: واحد قیمت

 (دهد.بینی آینده را نشان میهای گذشته و پیشمرز بین روند ،چیننکته سوم: خط عمودیِ نقطه

 

 گیرینتیجه
ها  بخشتتتی كته به معنی تريان امروزه تجتارت درون 

واردات و صتتادرات استتت، نقش پررنلی در تجارت  دوطر ه

ه ك ها  اين محالعه نشان دادینیبپیشكند. تهانی ايفا می

، ها  ايرانها  حاصل از تنللچوب تولید داخلیبا توجف 

آينتتده ا زايش  چوبی در هتتا كتتا  هر ستتته واردات برا 

سیر صعود ِ واردات  2333تا ستال   چنانچه يا ت.د نخواه

ده نش رآور  تولیدات چوبی ويژهبهها  چوبی )انواع دست ه 

صتتتادرات اين  ، اماخواهد بود  راوانشتتتده(  رآور نیمه و

. ديابنمی توتهیجابلمحصتو ت نسبت به واردات، ا زايش  

تر تجار  ايران برا  هر ستتته دستتت ه وخیم تراز درن یجه

در  اين تولیداتبرا  بخشتتتی و تجارت درون خواهد شتتتد

ا بكه  بودها حاكی از آن . ديلر يتا  ه يتابتد  رونق نمیايران 

بینی ا زايش مصتترف همه انواع تولیدات چوبی، وتود پیش

 ؛نخواهد يا ت  راوانیايران در تهان، بهبود  تولید تتايلتاه  

اج صتتادها  پیشر  ه  ويژهبهكشتورها  تهان و   زيرا ديلر

نیز درصتتدد حفظ و توستتعه تايلاه خود در تجارت تهانی 

برا  واردات  تزبه كه شتتتدبینی پیش ، بنابراينهستتت ند

ستترعت رشتتد تولید و تجارت ايران  ها  اول و دوم،دستت ه

 از تر نخواهد بود.نستتتبت به میانلین رشتتتد تهانی، بیش

 يژهوبهبینی ا زايش جیمتت  توتته بته پیش  طرف ديلر، بتا  

 منظوربهها  درست ستیاستت   ها  اول و دوم،برا  دست ه 

حذف در ايران شتتتامل كا ها  چوبی  تجتار   ترازبهبود 

واردات مربوط بتته  ا تعر تتها  و غیرهمتته موانع تعر تته

توسعه  ناور  برا   ،ا زايش واردات آن منظوربه بینهگرده

 یبر شتتتده )متتاننتتد تولیتتد تخ تته  رآور تولیتتدات نیمتته

 آ تنوستتاز  ماشتتین   يه(،ستتنلین، نپوپان و تخ هیمهن

ت جیمت تولیدا  راوانتلوگیر  از ا زايش  منظوربهصنايع 

و حفظ مزيت نستتتبی در تولید  شتتتده رآور نیمته چوبی 

و نیز توسعه زراعت چوب  [13] داخلی برا  اين محصو ت

يز  رخواهند بود. برنامه با اس فاده از منابع آبی غیرم عارف

ها  گوناگون مرتبت دجیق، شتتفا یت و هماهنلی در بخش

تواند منجر به تأمین تقاضا  گذار  مذكور میبا ستیاستت  

داخلی، عرضتته اين محصتتو ت با توته به استت انداردها    

نلین تهتتانی، تتتذب از میتتا ترو بتتا جیمتتت كم تهتتانی

ستتعه صتتادرات كا ها   گذار  خارتی و ح ی توستترمايه

 شود.يا  ه كشورها  توسعه و مورد مصرفِ باكیفیت

ده ها در آينبینیدر ان ها  زم به ذكر است كه اين پیش

ها  ر گذاجوانین و سیاست تمییر در توانند تحت تأثیرمی
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 شتتوکنوع ، وارد شتتدن هر طوركلیبهمخ لف جرار گیرند. 

لعه اين محاداخلی يا خارتی در پی ره اج صاد كشور، ن ايج 

هتتا  اين ینیبنتتد تحتتت تتتأثیر جرار دهنتتد. پیشتوارا می

استتت وار استتتت و اگر اين   رضتتتیات آن پژوهش بر مبنا 

 گذار ، در زمینه سیاستكار برده شوندبه بااح یاطا هيا  ه

كا ها  چوبی در ايران، مفید كمن برا  تولیتد و تجتارت   

 خواهند بود.

 سپاسگزاری
، پرو ستتور GFPMطرا  اصتتلی مدل وستتیله از بدين

Joseph Buongiorno دهم حايا تسین در دانشلاه ويس ان 

در  اين مدلاستت فاده از  برا  ايشتتان اتازه به دلیل آمري ا

 جدردانیو تش ر ، شانو همچنین راهنمايی ارزنده اين مقاله

 .شودمی
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The future of wood products’ trade and industry in Iran 

 

 

Abstract 

The last two decades consisted of a steady decrease in 

timber production levels in Iran in order to preserve the 

Hyrcanian forest as the only source of industrial wood. 

Consequently, under the so-called “the Forests’ Breathing 

Plan” in 2017 the Islamic Parliament of Iran stipulated that 

any wood exploitation from Iranian forests will be 

prohibited beginning in 2020. In order to respond to 

increasing wood demand and the cessation of the domestic 

production of natural-forest wood, the future prospect for 

the production and trade of wood commodities must be 

assessed. The main objective of this study was to predict the 

monetary values of domestic production, imports, exports, 

and prices of wood products in Iran through 2030 under the 

Forests’ Breathing Plan. The assessment was performed 

using the Global Forest Products Model (GFPM) and for 

three categories of wood products: unprocessed wood, 

semi-processed wood products and pulp and paper. The 

GFPM is a partial equilibrium model that forecasts wood 

demand based on the growth rate of gross domestic product 

in each country and predicts price by establishing 

equilibrium between demand and supply. The results 

indicate that the growth of domestic production will be 

larger for the second category of wood products than for 

pulp and paper. The import of unprocessed wood will reach 

nearly USD 200 million in 2030 and the production and 

import values of semi-processed wood products will 

increase 2.2 and 2.6 times, respectively, compared to 2015. 

Nevertheless, the total trade balance of wood products will 

deteriorate by 91% for Iran. Compared to pulp and paper, 

the increase in the price of the unprocessed and semi-

processed wood will be greater. Overall, the global position 

of Iran’s trade and production of wood products will not 

improve significantly except for the import of unprocessed 

and semi-processed wood during the period examined. 

Key words: domestic production, export, forecasting, 

forests’ breathing plan, import, wood price. 
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