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 رقيه هيبتيان؛ کارشناسی ارشد جنگلداري ،دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه گيالن ،ايران
(تاريخ دريافت3111/2/31 :

تاريخ پذيرش)3111/6/22 :

چکيده
هدف از اين تحقيق شناخت مهمترين شرکاي صادراتی و وارداتی در صنعت چوب ايران در يک دوره  12ساله و بررسی رابطه
بين صادرات و واردات چوبآالت خام با متغيرهاي کالن اقتصادي از جمله جمعيت ،توليد ناخالص داخلی ،قيمت جهانی نفت
و ميزان توليد چوبآالت خام در داخل کشور میباشد .از آناليزهاي رگرسيونی جهت بررسی ميزان صادرات و واردات چوبآالت
استفاده شد تا مشخص شود که صادرات و واردات چوب با شرکاي تجاري تابع کدام يک از متغيرهاي کالن اقتصادي است.
نتايج نشان داد که از لحاظ وزنی بيشترين صادرات چوب از ايران به کشورهاي عراق ،ارمنستان و کويت بوده و در مقابل
بيشترين واردات چوب به ايران از سه کشور روسيه ،اتريش و فنالند صورت گرفته است .تحليل رگرسيونی نشان داد که دو
متغير کالن جمعيت و توليد ناخالص ملی در کليه آناليزها رابطه مستقيمی با واردات از تمامی کشورهاي شريک داشتهاند.
همچنين آناليز رگرسيونی نشان داد که رابطه معنیداري بين ميزان صادرات به کشور ارمنستان با مقدار توليد چوب داخل
کشور وجود دارد.
کلمات کليدي :آناليز رگرسيون ،توليد ملی ،صادرات چوب ،واردات چوب.

* نويسنده مسئول

تلفن23122122310 :

E-mail: Limaei@guilan.ac.ir

222

نشريه توسعه پايدار جنگل ،دوره  ،3شماره  ،1پاييز 3111

مقدمه
شناخت طرفهاي تجاري در صنعت چوب ديد روشنی به
برنامهريزان خصوصی و دولتی و صنايع و اصناف براي ادامه
مسير ،پيشرفت و درآمدزائی در اين صنعت داده و به
برنامهريزيهاي اصولیتر براي احداث و توسعه کارخانهها،
تدوين طرحهاي جنگلداري و ميزان برداشت ،ميزان و
ارزش واردات و به دنبال آن به تعادل ورود و خروج ارز و
حتی ميزان توليد کاالهاي جانشين و مکمل کاالهاي
چوبی کمک مینمايد .از طرف ديگر شناخت اثر متغيرهاي
کالن اقتصادي بر صادرات و واردات میتواند به برنامهريزي
تجارت خارجی ايران کمک نمايد .بازرگانی خارجی چوب
ايران از حدود يک قرن پيش با بهرهبرداري و قطع گونه-
هايی از قبيل شمشاد ،گردو ،بلوط و غيره از جنگلها و
صدور آنها به خارج توسط شرکتهاي روسی و فرانسوي
و تجار ايرانی شروع شد ( .)Amiri, 1990کمبود شديد
چوب سبب شده است که تقريباً در تمام فرآوردههاي
چوب قادر به تأمين احتياجات کشور نبوده و ساالنه مقادير
زيادي چوب و فرآوردههاي آن را از کشورهاي مختلف دنيا
وارد کنيم و در نتيجه صادرات ايران در مقابل واردات آن
ناچيز است .تاکنون در زمينه شرکاي تجاري چوب در
ايران بررسیهاي زيادي صورت نگرفته است و میتوان به
موارد زير اشاره نمود:
 Fathollahzadehو همکاران ( )2226داد و ستد مبل-
هاي چوبی خارجی در ايران را بررسی و کشورهاي مهم
شريک در اين زمينه را معرفی کردند .کشورهاي جماهير
شوروي سابق ،روسيه و اوکراين ،آلمان و امارات به ترتيب
بيشترين درصد سهم را از لحاظ ارزش پولی دارا بودند.
 Bayatkashkoliو همکاران ( )2222عنوان کردند که
تجارت خمير کاغذ و کاغذ در کشورهاي اروپايی تحت
تأثير افزايش قيمت انرژي و رشد اقتصادي آسيا در سال-
هاي  2220و  2226بوده است .افزايش جهانی قيمت
انرژي ،هزينه توليد و قيمت خمير کاغذ ،کاغذ و کارتن را
تحت تأثير قرار میدهد.
1- North American Pulp and Paper

 )3111( Zahmatkeshمهمترين عوامل تعيينکننده
مصرف چوب در ايران را سطح توليد و درآمد ،نرخ بهره و
کارمزد بانکها ،قيمت نسبی چوب با قيمت کاالهاي
مکمل و جانشين چوب ،جمعيت ،فرهنگ ،تکنولوژي و
شرايط اجتماعی و سياسی ايران عنوان میکندShoeibi .
و همکاران ( )2232تأثيرات تغيير تعرفه گمرکی واردات
بر قاچاق چوب در جنگلهاي شمال کشور را در طی سال-
هاي  3122تا  3132مورد بررسی قرار دادند .آنها قاچاق
چوب را بهعنوان متغير وابسته و توليد ناخالص داخلی،
قيمت نفت ،يگان حفاظت ،تعرفه گمرکی ،مقدار و ارزش
واردات و صادرات انواع فرآوردههاي چوبی و مقدار و قيمت
داخلی چوبآالت را بهعنوان متغير مستقل در نظر
گرفتند .آنها با ارائه مدل رگرسيونی به اين نتيجه رسيدند
که مقدار واردات چوبآالت واسطه (چوبآالت نيمه
فرآوري شده از قبيل تخته خرده چوب ،فيبر ،خمير کاغذ
و غيره) و تعرفه گمرکی چوبآالت خام به ترتيب بيشترين
تأثير را بر حجم قاچاق چوب میگذارند.
مدلی به اسم "خمير کاغذ و کاغذ آمريکاي شمالی"
( )3NAPAPجهت پيشبينی تقاضاي کاغذ و خمير کاغذ
در آمريکاي شمالی ارائه شد ( Ince & Buongiorno,
 .)2007مدل پيشبينی شده آنها براساس دادههاي
تاريخی کاغذ و خمير کاغذ است .آنها بيان کردند که با
افزايش توليد ناخالص داخلی و افزايش جمعيت ،تقاضا
براي کاغذ افزايش میيابد )2220( Eyre .توليد الوار و
پانل در سطح جهان را مورد بررسی قرار داد .او توليد الوار
و پانل را وابسته به مصرف داخلی (براساس جمعيت
پيشبينی شده) و تقاضاي صادرات در نظر گرفت و
پيشبينی کرد که در سالهاي  2226تا  2223توليد الوار
زياد و توليد چوب گرد تقريباً ثابت و توليد پانل و صادرات
گردهبينه الوار زياد خواهد شد .هدف از اين تحقيق بررسی
مهمترين شرکاي تجاري ايران در تجارت چوب خام در
طی يک دوره  12ساله و نيز بررسی ميزان صادرات و
واردات چوب با شرکاي تجاري در ارتباط با متغيرهاي

شرکاي تجاري در صنعت چوب ايران و ارتباط تجارت چوب با متغيرهاي کالن اقتصادي

کالن اقتصادي از قبيل جمعيت کشور ،توليد ناخالص
داخلی ،قيمت جهانی نفت و توليد چوب داخل کشور است.
مواد و روشها
براي انجام اين تحقيق دادههاي  12سال صادرات و واردات
چوب خام از سال  3103تا  ،3132از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) ،مرکز آمار ايران
( ،)Statistic Center of Iran, 2009اداره گمرک کشور
( )Iranian Customs Administration, 2010و ساير
سازمانهاي مربوطه جمعآوري شد .دادههاي مربوط به
چوبهاي صنعتی (گردهبينه ،تراورس و غيره) و هيزمی
(زغال چوب ،چوبآالت هيزمی) در دستههاي جداگانه
طبقهبندي شدند.
ارزش موارد صادراتی و وارداتی در دو طبقه از لحاظ ارزش
پولی بر حسب ريال و ارزش وزنی بر حسب تن بهطور
جداگانه براي هر سال مشخص شد .در نهايت اعداد بدست
آمده براي هر کشور در سالهاي مختلف به تفکيک موارد
هيزمی و صنعتی با هم جمع شدند .مجموع چوبآالت
خام براي هر کشور از جمع دو مورد هيزمی و صنعتی
بدست آمد .مهمترين شرکا از لحاظ ارزش وزنی و ارزش
ريالی مشخص شدند.
روابط رگرسيونی واردات و صادرات چوب
بهمنظور بررسی روابط بين ميزان صادرات و واردات
کشورهاي شريک و متغيرهاي کالن اقتصادي از آناليز
رگرسيون استفاده شد .به اين صورت که ميزان تن وارداتی
و يا صادراتی را متغير مستقل و چهار متغير کالن جمعيت،
توليد ناخالص داخلی ،قيمت جهانی نفت و ميزان توليد
چوبآالت در داخل کشور بهصورت متغير وابسته فرض
شدند .براي بررسی رابطه بين ميزان صادرات و واردات
چوب هر يک از کشورهاي مورد مطالعه با متغيرهاي کالن
اقتصادي از رگرسيون گامبهگام به شرح زير استفاده شد.
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ميزان واردات و صادرات چوب بهعنوان متغير وابسته و هر
يک از متغيرهاي کالن اقتصادي بهعنوان متغير مستقل
با استفاده از رابطه رگرسيونی يک متغيره (رابطه  )3مورد
بررسی قرار گرفت.
رابطه ()3

Y = α + βP + ε

در اين رابطه  Pهريک از متغيرهاي کالن اقتصاديY،

ميزان واردات يا صادرات چوب و 𝜀 از يک سري از
خطاهاي با توزيع نرمال و ميانگين صفر است.
جهت بررسی رابطه بين ميزان واردات يا صادرات چوب با
توليد ناخالص داخلی و قيمت جهانی نفت از رابطه دو
متغيره زير استفاده شد:
رابطه ()2

Y = α + δG + ∅O + ε

در اين رابطه  Gتوليد ناخالص داخلی و  Oقيمت جهانی
نفت است.
براي بررسی رابطه بين جمعيت کشور ،توليد چوب در
داخل و توليد ناخالص داخلی با ميزان چوب وارداتی و
صادراتی از رابطه سه متغيره زير استفاده شد.
رابطه ()1

Y = α + βP + δG + χNP + ε

در رابطه فوق متغير وابسته ميزان چوب وارداتی يا
صادراتی و متغيرهاي مستقل شامل جمعيت کشور (،)P
توليد ناخالص داخلی ( )Gو توليد چوب در داخل ()NP
است.
پس از تعيين روابط رگرسيونی ،نتايج رگرسيون با مقايسه
 tآماري با مقدار  tجدول يکطرفه در سطح معنیداري 0
درصد از لحاظ معنیدار بودن يا نبودن مورد بررسی قرار
گرفت.
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نتايج

گرفته شدند .نتايج رگرسيون نشان داد که در تمامی
معادلهها هيچ رابطه معنیداري با ميزان صادرات چوب و
متغيرهاي کالن اقتصادي به کشورهاي صادرکننده چوب
وجود ندارد .فقط با استفاده از رابطه ( ،)3رابطه معنیداري
بين ميزان توليد چوب داخل کشور و صادرات چوب به
کشور ارمنستان در سطح معنیداري  0درصد مشاهده
شد.

 -3صادرات
ميزان ارزش وزنی و ريالی صادرات
با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق سه کشور
مهمی که ايران بيشترين صادرات چوب خام را به آنها
داشته به ترتيب کشورهاي عراق ،ارمنستان و کويت
بودهاند (جدول .)3
با توجه به جدول ( )3کشور عراق با اختالف فاحشی در
زمينه صادرات پيشتاز است .بيشترين حجم مبادالت بين
سالهاي  22تا  33رخ داده است .مبادالت ارمنستان
بهعنوان دومين شريک مهم ،بيشتر از لحاظ وزنی بوده و
ارزش پولی آن به نسبت کمتر است .در واقع بيشتر چوب-
آالت هيزمی به کشور ارمنستان صادر شده است و ايران
صادراتی به اين کشور تا سال  23نداشته و صادرات تقريباً
بهطور مساوي بين سالهاي  22تا  32انجام شده است.

 -2واردات
ميزان ارزش وزنی و ريالی واردات
کشورهايی که ايران از آنها بيشترين واردات را داشته نيز
بهترتيب روسيه ،اتريش ،فنالند میباشند (جدول  .)2اولين
شريک تجاري ايران در بخش واردات چوب ،کشور روسيه
است .اغلب چوبآالت وارداتی از کشور روسيه را چوبهاي
سوزنیبرگ تشکيل میدهند .اين چوبها بيشتر بهصورت
چوب صنعتی بوده و ميزان چوبآالت هيزمی به نسبت
بسيار کمتر است .کشور اتريش دومين شريک تجاري
ايران در بخش واردات چوب است .از اين کشور نيز بيشتر
چوب سوزنیبرگ وارد کشور شده است .واردات چوب
هيزمی به نسبت صنعتی خيلی ناچيز است .سومين شريک
تجاري کشور از نظر واردات چوب ،کشور فنالند میباشد.
بهطوري که کل واردات ايران از فنالند چوب صنعتی بوده
است و ايران از کشور فنالند اصالً چوب هيزمی واردات
نداشته است.

نتايج رگرسيون صادرات
ميزان صادرات چوب ايران به هر کدام از کشورهاي ذکر
شده با استفاده از روابط رگرسيونی بررسی شد .بدين
ترتيب که رابطه متغيرهاي کالن اقتصادي کشور با ميزان
ارزش وزنی صادرات چوب با هر يک از شرکاي تجاري
مورد بررسی قرار گرفت.
در اين بررسیها متغيرهاي کالن اقتصادي بهعنوان متغير
مستقل و ميزان صادرات بهعنوان متغير وابسته در نظر

جدول  -1ميزان چوب آالت خام صادراتی به تفکيک ارزش پولی (ريال) و ارزش وزنی (تن)
چوب صنعتی

مجموع چوب صنعتی و هيزمی

چوب هيزمی

کشور

ارزش پولی
(ريال)

ارزش
وزنی (تن)

ارزش پولی
(ريال)

ارزش وزنی
(تن)

ارزش پولی
(ريال)

ارزش وزنی
(تن)

عراق
ارمنستان
کويت
ساير کشورها

0230021022
03326211
220333033
31322226233

32216
021
3622
22212

2
223131222
311222620
33116112231

2
1222
222
22131

0230021022
262221266
121012336
111210222163

32216
2221
2212
22212
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جدول  -2ميزان چوبآالت خام وارداتی به تفکيک ارزش پولی (ريال) و ارزش وزنی (تن)
چوب صنعتی
کشور

مجموع چوب صنعتی و هيزمی

چوب هيزمی

ارزش پولی (ريال)

ارزش وزنی
(تن)

ارزش پولی
(ريال)

روسيه

033320622161

33221222

126221602

212

اتريش

12113362120

03223121

2112623232

201

11123331201

فنالند

22030202261

6110232

2

2

32033622132

6110221

ساير کشورها

3232321223326

33121221

33022610161

32221

3011120332021

33031322

نتايج رگرسيون واردات
ميزان واردات چوب از کشورهاي عمده و رابطهاش با
متغيرهاي کالن اقتصادي ذکر شده با استفاده از روابط
رگرسيونی مورد بررسی قرار گرفت .نتايج بهتفصيل در
جدولهاي ( )1و ( )2آورده شده است .البته به علت زياد
بودن روابط و جدولها تنها کليه معادلههاي بدست آمده
براي کشور روسيه ،بهعنوان کشوري که ايران بيشترين
واردات چوب خام را از آن داشته است ،در غالب جدولها
آورده شده و فقط توضيحهاي مربوط به روابط رگرسيونی
ساير کشورها ارائه شده است.

ارزش وزنی
(تن)

ارزش پولی (ريال)

ارزش وزنی
(تن)

632222323210

33221213
03222262

بهمنظور بررسی ميزان چوب وارداتی از کشور روسيه،
بهعنوان متغير وابسته و جمعيت کشور ايران بهعنوان
متغير مستقل از رابطه ( )3استفاده شد.
نتايج رگرسيون نشان داد که رابطه معنیداري بين ميزان
واردات چوب از کشور روسيه و جمعيت کشور ايران وجود
دارد (جدول  .)1همچنين بهمنظور بررسی ميزان چوب
وارداتی از کشور روسيه ،بهعنوان متغير وابسته و توليد
ناخالص داخلی بهعنوان متغير مستقل از رابطه ()3
استفاده شد .نتايج نشان داد که رابطه معنیداري بين
ميزان واردات چوب از کشور روسيه و توليد ناخالص داخلی
ايران وجود دارد (جدول .)2

جدول  -3ارزش پارامترهاي رابطه رگرسيونی بين جمعيت کشور با ميزان چوب وارداتی از کشور روسيه
α

β

ε

R2

ارزش پارامتر
انحراف معيار

221260/1
06202/23

-2/32213
2/122236

01622/26

2/23

 tآماري

1/01

-2/12

جدول  -4ارزش پارامترهاي رابطه رگرسيونی بين توليد ناخالص داخلی با ميزان چوب وارداتی از کشور روسيه
α

β

ε

R2

ارزش پارامتر
انحراف معيار

321261
13313/61

-2/12062
2/321212

01362/23

2/22

 tآماري

1/32

-2/21
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آناليز رگرسيونی دو متغيره براي کشور اتريش معنیدار
شد:
* رابطه بين ميزان واردات چوب با توليد ناخالص داخلی
و قيمت جهانی نفت.
* رابطه بين ميزان واردات چوب با جمعيت کشور و قيمت
جهانی نفت.
* رابطه بين ميزان واردات چوب با توليد داخل و توليد
ناخالص داخلی.
* رابطه بين ميزان واردات چوب با جمعيت کشور و توليد
ناخالص داخلی.
در نهايت واردات چوب از فنالند بهعنوان سومين شريک
تجاري ايران نيز بهوسيله روابط رگرسيونی مورد
تجزيهوتحليل قرار گرفت .روابط رگرسيونی يک متغيره زير
با فنالند معنیدار شدند:
* رابطه بين ميزان واردات و ميزان جمعيت کشور ،رابطه
بين ميزان واردات و توليد ناخالص داخلی.
همچنين رابطه بين ميزان واردات چوب و توليد ناخالص
داخلی و قيمت نفت بر اساس مدل رگرسيونی دو متغيره
با کشور فنالند معنیدار شد.

بهمنظور بررسی ميزان چوب وارداتی از کشور روسيه،
بهعنوان متغير وابسته ،توليد ناخالص داخلی و قيمت
جهانی نفت بهعنوان متغير مستقل از رابطه ( )2استفاده
شد .نتايج نشان داد که رابطه معنیداري بين ميزان
واردات چوب از کشور روسيه و توليد ناخالص داخلی ايران
و قيمت جهانی نفت وجود دارد (جدول  .)0براي بررسی
رابطه بين جمعيت کشور ،توليد چوب در داخل و توليد
ناخالص داخلی با ميزان چوب وارداتی و صادراتی از رابطه
( )1استفاده شد .نتايج نشان داد که رابطه معنیداري بين
ميزان واردات چوب از کشور روسيه با جمعيت کشور،
توليد چوب در داخل و توليد ناخالص داخلی وجود دارد
(جدول  .)6نتايج رگرسيون نشان داد که رابطه بين
متغيرهاي کالن اقتصادي کشور و واردات چوب از کشور
اتريش بهصورت زير میباشند:
روابط بين ميزان واردات چوب با جمعيت ،ميزان واردات
چوب با توليد ناخالص داخلی و ميزان واردات چوب با
قيمت جهانی نفت در هر يک بهطور جداگانه معنیدار
شد (آناليز رگرسيونی يک متغيره) .روابط زير براساس

جدول  -5ارزش پارامترهاي رابطه رگرسيونی بين توليد ناخالص داخلی و قيمت جهانی نفت با ميزان چوب وارداتی از
کشور روسيه
α

𝛟

ε

R

03312/23

2/002231

ارزش پارامتر
انحراف معيار

322103/2

𝛅
3113/222

-2/03012

12012/02

233/3211

-2/30323

 tآماري

2/13

3/262121

-1/22226

2

جدول  -6ارزش پارامترهاي رابطه رگرسيونی بين جمعيت کشور ،توليد چوب در داخل و توليد ناخالص داخلی با ميزان
واردات چوب از کشور روسيه
α

β

δ

ارزش پارامتر
انحراف معيار

221222/1
22222/22

-2/12111
2/301362

2/202312
2/226312

𝜒
2/232022
2/123131

 tآماري

1/22

-2/02

3/33

3/22

ε

R2

23200/31

2/610
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بحث و نتيجهگيري
اين تحقيق بهمنظور بررسی صادرات و واردات چوب در
کشورمان در طی دوره  12ساله و تعيين شرکاي عمده
تجاري صورت گرفت .روابط رگرسيونی براي تجزيهوتحليل
دادههاي ميزان صادرات و واردات چوب بر اساس يک
سري از متغيرهاي کالن اقتصادي با شرکاي عمده تجاري
بررسی شد .مطالعهها نشان داد که بيشترين صادرات
چوبهاي خام ايران به کشورهاي همسايه از قبيل عراق،
ترکمنستان و کويت میباشد .بهدليل موقعيت مناسب
ايران و کمبود منابع جنگلی همسايگان موقعيت خوبی
براي صادرات چوب به کشورهاي همسايه وجود دارد.
عمده واردات ايران چوب سوزنیبرگ است که از کشورهاي
داراي منابع غنی سوزنیبرگان بهويژه روسيه انجام
میگيرد .بررسی دادهها در دوره مورد مطالعه نشان داد که
بيشتر چوبهاي وارد شده از اين کشور چوب صنعتی بوده
و ميزان چوبهاي هيزمی به نسبت بسيار کمتر است .دو
کشور اروپايی يعنی اتريش و فنالند هم در رتبههاي بعدي
از نظر صادرات چوب به ايران قرار دارند.
 Rafighiو همکاران ( )2226در زمينه صنعت کاغذ به
اين نتيجه رسيد که بيشتر واردات از کشورهاي اروپايی
انجام میگيرد و عنوان نمودند بهتر است براي صرفهجويی
در هزينهها از کشورهاي همسايه و آسيايی واردات داشته
باشيم .ولی در زمينه چوبهاي خام در اين تحقيق نتيجه
آن شد که بيشتر شرکاي مهم از اروپا هستند که آن هم
به دليل عدم وجود چوبهاي سوزنیبرگ در ايران است.
از طرف ديگر بر اساس مدل برآورد شده دو متغير جمعيت
و توليد ناخالص داخلی در تمامی روابط برآوردي رابطه
مستقيمی با واردات چوبآالت نشان میدهند .نتايج اين
مطالعه نشان داد که بين ميزان واردات چوب با جمعيت،
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ميزان واردات چوب با توليد ناخالص داخلی و ميزان
واردات چوب با قيمت جهانی نفت رابطه مستقيم دارد.
اصوالً افزايش جمعيت باعث افزايش مصرف چوب و
فرآوردههاي چوبی میشود و اين عامل باعث افزايش
واردات چوب به کشور ما شده است .افزايش توليد ناخالص
داخلی و افزايش قيمت نفت هم باعث افزايش درآمد کشور
و در نهايت قدرت خريد و واردات افزايش میيابد.
 Bayatkashkoliو همکاران ( )2222هم نشان دادند که
ميزان واردات چوب رابطه مستقيمی با افزايش جمعيت
کشور دارد )3111( Zahmatkesh .نيز در بررسی خود
بيان کرد که جمعيت يکی از عوامل مؤثر بر مصرف چوب
در ايران است )2220( Eyre .هم در مطالعه خود به اين
نتيجه رسيد که جمعيت يکی از عوامل تأثيرگذار بر توليد
الوار و پانل میباشد که از اين نظر با پژوهشهاي انجام
شده مطابقت دارد .در اين تحقيق همچنين رابطه بين
ميزان صادرات چوب بر اساس تعدادي از متغيرهاي کالن
اقتصادي ذکرشده ،بررسی شد .نتايج نشان داد که رابطه
بين ميزان تن صادراتی به کشور ارمنستان با ميزان توليد
چوبآالت خام در داخل در سطح معنیداري  0درصد
معنیدار است .نتايج اين تحقيق میتواند بهعنوان راهنما
جهت صادرات و واردات چوب با توجه به توليد چوب
داخلی در آينده باشد .متأسفانه در زمان انجام اين تحقيق
دادههاي دقيقی در مورد ميزان چوبآالت توليدي حاصل
از جنگلکاريهاي خصوصی در کشور در دسترس نبود.
بنابراين با توجه به سياست دولت در جهت کاهش برداشت
چوب از جنگلهاي شمال کشور ،پيشنهاد میشود که
توليدات جنگلکاريهاي خصوصی در کشور بهخصوص
صنوبرکاريها هم در تحقيقات بعدي در محاسبات منظور
شود.
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Abstract
The aim of this study was to determine the major wood import and export countries in Iran during 30
years and to determine the relation between wood import and export with some major
macroeconomics variables such as population, gross domestic product, world oil price and the amount
of domestic wood production. Regression analysis was used in order to study the relation between
import and export with mentioned macroeconomics variables. Results show that Iran most wood
exported countries based on wood weight were Iraq, Armenia and Kuwait during the study period,
respectively. The most wood imported countries to Iran based on wood weight were Russia, Austria
and Finland. Results showed that population and gross domestic products had direct relation to wood
import at all countries. Regression analysis showed that there is only a significant relation between
wood export to Armenia and domestic wood product.
Keywords: Regression analysis, national income, wood export, wood import.
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