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پیشبینی قیمت چوب گونههای جنگلی در استان گیالن
با استفاده از تجزیهوتحلیل سریهای زمانی
 زهره محمدی*؛ دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،ایران
 سلیمان محمدی لیمائی؛ دانشیار گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،ایران

(تاریخ دریافت9313/2/22 :

تاریخ پذیرش)9313/7/91 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی نوسانات قیمت چوب گونههای جنگلکاری در غرب استان گیالن از سال  9312-9372میباشد.
بر این اساس دادههای مورد نیاز مربوط به هزینههای بهرهبرداری و قیمت چوب گونههای زبانگنجشک ،پلت ،بلندمازو ،کاج
تدا ،توسکای قشالقی از اداره منابع طبیعی استان گیالن جمعآوری شد .دادههای قیمت چوب سرپا ،از تفاوت قیمت چوب
آالت الواری ،گردهبینه ،کاتین و چوب هیزمی در کنار جاده جنگلی با هزینههای متغیر بهرهبرداری بهدست آمد و شاخص
قیمتی مصرفکننده برای حذف تورم استفاده شد .دادههای جمعآوریشده توسط آنالیز رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که روند قیمت چوب در طی این دوره دارای نوسان بوده است .میانگین قیمت مورد انتظار
چوب سرپا گونههای زبانگنجشک ،پلت ،بلندمازو ،کاج تدا ،توسکای قشالقی بهترتیب ،913/114 ،242/393 ،232/119
( 293/12 ،932/191ده هزار ریال /مترمکعب) میباشد .این بررسیها نشان داد که پیشبینی روند قیمت چوب گونههای
جنگلی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از سریهای زمانی امکانپذیر است.
کلمات کلیدی :استان گیالن ،جنگلکاری ،چوب سرپا ،رگرسیون.

* نویسنده مسئول

E-mail: zohre_mohammadi255@yahoo.com
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مقدمه

کالن کشور به عنوان قطب مهم تولید و عرضه چوب در
نظر گرفته شدهاند .فرآوردههایی که توسط بهرهبرداران
تولید میشوند ،شامل گردهبینه ،چوبهای الواری ،تراو
رس ،چوبهای تیری و تونلی ،کاتین ،هیزم ،زغال میباشد
( .)Ebrahimpour Kasmani et al., 2011بررسی
قیمت چوب آالت مؤلفه مهمی در تصمیمگیری جهت
سرمایهگذاری جنگل است .قیمتهای گذشته و یا کنونی
یک واقعیت است .این قیمت نشاندهنده ارزش مبادله یک
کاال یا خدمت در یک بازار است .با افزایش قیمتها هزینه-
ها نیز افزایش مییابند .پیشبینی قیمت چوب سرپا مؤلفه
مهمی در تصمیمگیری جهت سرمایهگذاری جنگل است
(.)Saeed, 2008
 Mohammadi limaeiو  )2997( Lohmanderقیمت
چوب سرپای جنگلهای شمال از طرق تحلیل رگرسیون
به دست آوردند و این دادهها را با دادههای حاصل از
جنگلهای سوئد مقایسه نمودند .نتایج بررسی قیمت
چوب جنگلهای شمال ایران نشان داد که قیمت چوب
سرپا در سالهای مختلف نوسان دارد و تصادفی است.
 Ebrahimpour Kasmaniو همکاران ( )2999قیمت
چوبهای الواری راش ،افرا ،توسکا ،نمدار و ...تراورس ممرز
و بلوط ،کاتین راش ،افرا ،توسکا ،ممرز ،انجیلی ،خرمندی
و فرآوردههای هیزمی مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل
از این مطالعه نشان داد که طی سالهای مورد مطالعه،
قیمت فرآوردهها به نحو چشمگیری افزایشیافته است.
قیمت چوبهای الواری ،تراورس و هیزم بدون استثنا در
تمامی سالهای مورد مطالعه دارای روند صعودی بوده ولی
قیمت فرآوردههای دیگر با اینکه در اغلب سالها دارای
روند صعودی بوده و در برخی سالها نیز با روند نزولی
همراه بوده است .عواملی مانند تقاضا ،عرضه قیمت کاال-
های جانشینی ،تورم و میزان بهره مالکانه در افزایش
قیمتها نقش مؤثری داشتند .عوامل دیگری مانند کاهش
کیفیت و کاهش درجه چوبها بر اثر نگهداری فرآوردهها
نزد مجریان ،بیعالقگی مصرفکنندگان و نوسانات کلی
بازار در کاهش قیمت فرآوردهها در برخی سالها نقش

با نابودی سطح وسیعی از جنگلهای کره زمین ،انگیزه
حفاظت از عرصههای طبیعی تقویت شده است .با وجود
این ،بهرهبرداری تجاری از چوب جنگلها ،در حال حاضر
بهعنوان مهمترین بخش درآمدزای جنگل از اهمیت
ویژهای در سیاست دولتها برخوردار است .تنها تجارت
جهانی چوب خام در سال  ،2992حجمی معادل 234
میلیون مترمکعب به ارزش  32میلیارد دالر را به خود
اختصاص داد .سهم ایران از این تبادالت تنها  9/92است
( .)Shoeibi et al., 2010بررسی سیاستهای مرتبط با
تجارت چوب در افزایش تولید چوب و افزایش رشد
درختان در بسیاری از کشورها بهمنظور تأمین مواد اولیه
مورد نیاز در صنایع چوبی و سلولزی ضروری است و به
آن توجه خاصی میشود ( .)Neghad et al., 2008روند
رو به رشد جمعیت جهان و محدودیت روزافزون منابع
سلولزی بر چالشهای جدید در این زمینه تأکید دارد .با
توجه به روند فزایندهی نیاز چوبی و محدودیت برداشت
چوب از جنگلهای طبیعی کشور ،لزوم جنگلکاری و
زراعت چوب با استفاده از گونههای تند رشد انکارناپذیر
است .بررسی کاشت ،سازگاری و اجرای عملیات پرورشی
در جنگلهای دست کاشت تند رشد از مهمترین اقدامات
جنگلداری و جنگلشناسی بهمنظور افزایش تولید و
تأمین نیازهای چوبی کشور است ( Gorji Bahri et al.,
 .)2005هر کشور به دلیل تأثیر بر مقدار برداشت و
سیاستهای منجر به مدیریت جنگلها ،مناطق جنگلی و
نیز صنایع چوب موضوع بسیاری از تحقیقات را به خود
اختصاص داده است .در ایران سیاستهای مؤثر بر تجارت
چوب به دلیل کمبود منابع صنایع جنگلی اهمیت خاصی
دارد .جنگلها حدود  7/3درصد از وسعت کشور را به خود
اختصاص میدهند و بیشتر جنگلهای صنعتی بهصورت
نواری به پهنای  29تا  79کیلومتر در شمال کشور واقع
شدهاند ( .)Marvi Mohajer, 2005جنگلهای شمال
کشور ،مهمترین مناطق دارای جنگلهای صنعتی و
تجاری با قابلیت چوبدهی است که در برنامهریزیهای
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داشتند Moftakhar Juybary .و همکاران ()2992
ارزشهای ضمنی ویژگیهای قطعه فروش چوب در طرح
جنگلداری آذررود ،شیرگاه بررسی کردند .ویژگیهای
قطعات فروش چوب بر قیمتهای فروششان شامل حجم
فروش در هکتار ،متوسط قطر گردهبینهها در قطعه،
نسبت حجم گونههای باارزش گروه یک (توسکا ،افرا و
غیره) در قطعه ،شرکتکنندگان در مزایده ،نسبت حجم
گردهبینهها در قطعات ،فاصله حمل تا جاده اصلی ،حجم
فروش در هکتار و فاصله حمل تا جاده اصلی ،به ترتیب
مثبتترین و منفیترین اثرات را بر قیمت قطعات فروش
چوب داشتند Carter .و  )9113( Newmanنشان داد
که چگونه قیمت پایه فروش یک مزایده چوب در جنگل
های کارولینای شمالی میتواند موجب افزایش قیمت
قطعه فروش گردد Yoshimoto .و )2992( Yukutake
بهمنظور تخمین توابع عرضه و تقاضای الوارهای
سوزنیبرگ با توجه به واردات چوب آالت خارجی به این
نتیجه رسیدند که در عرضه و تقاضای اینگونه مواد اولیه،
عواملی از قبیل الوارهای وارداتی ،افزایش در بهرهبرداری
از جنگلهای سوزنیبرگ ژاپن و کاهش قیمت مؤثر
هستند Mollahassani .و همکاران ( )2993به بررسی
قیمت و مصرف چوب پرداختند .نتایج این مطالعه نشان
داد که مصرف چوب و فراوردههای چوبی در کشور در حال
افزایش است و کمبود چوب در سالهای مختلف تنشهای
شدیدی را به این بازار وارد نموده و قیمتها را تحت تأثیر
قرار داده است .هدف از این مطالعه بررسی نوسانات قیمت
چوب گونههای جنگلکاری در غرب استان گیالن می-
باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه سری  2جنگلکاری دستکاشت
گیسوم میباشد .این محدوده دارای طول جغرافیایی 42
درجه و  22دقیقه و عرض جغرافیایی  31درجه و 24
دقیقه و ارتفاع آن نیز از  -24متر در کنار ساحل دریای
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خزر شروع و به  +49متر از سطح دریای آزاد ختم میشود
(.)Shafaroud Forest Management Plan, 2008
قیمت چوب سرپا
دادههای مربوط به قیمت چوب و هزینه متغیر بهرهبرداری
طی دوره  9312 -9372از اداره منابع طبیعی استان
گیالن و شرکت شفارورد جمعآوری شدند .قیمت چوب
سرپا از قیمت واقعی گردهبینه ،کاتین ،هیزم در هکتار
جاده جنگلی منهای هزینه متغیر بهرهبرداری حاصل می-
شود .هزینههای بهرهبرداری شامل مجموع هزینههای قطع
و تبدیل و حملونقل تا کنار جاده جنگلی است .شاخص
قیمتی مصرفکننده برای حذف تورم استفاده شد
(.)Mohammadi Limaei, 2006
میانگین قیمتهای مورد انتظار
برای تعیین میانگین قیمت مورد انتظار گونههای درختی،
میزان قیمت محصوالت چوبی ،هزینه بهرهبرداری مربوط
به سالهای مورد مطالعه و شاخص قیمتی مصرفکننده
طی سالهای مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت .هزینه
بهرهبرداری و قیمت محصوالت چوبی از شرکت شفارود
اخذ شد .شاخص قیمت مصرفکننده نیز که توسط بانک
مرکزی تعیین و اعالم میشود ،مورد استفاده قرار گرفت.
عدد  999در واقع شاخص قیمت مصرفکننده در سال
شاخص است که تورم نسبت به آن سال شاخص برداشته
میشود و قیمتهای واقعی نسبت به آن سال محاسبه
میگردد .بانک مرکزی در ایران شاخص بهای کاالها را
نسبت به سال  9319تعیین کرده است ( Central Bank
 ،)of the Islamic Republic of Iran, 2013یعنی
شاخص مصرفکننده در آن سال برابر  999است و بقیه
سالها نسبت به آن سال حذف تورم خواهند شد.
با استفاده از قیمت تعدیلشده گونهها در سال جاری و
سال آینده رگرسیون گرفته شد و میزان  αو  βتعیین شد
(.)Mohammadi Limaei, 2011
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 : CPiشاخص قیمت مصرفکننده در سال  nام
 : Pقیمت تعدیلشده نسبت به سال شاخص (قیمت
واقعی)

Pt 1     Pt  

()2

 : Pt 1قیمت در سال t  1
 : Ptقیمت در سال t
 αو  βمقادیری هستند که از طریق آنالیز رگرسیون برآورد
شدهاند میزان  αو  βمربوط به هر گونه در رابطه قرار داده

شد و میانگین قیمت چوب سرپا برای هر گونه به دست
خواهد آمد Peq ،میانگین قیمت خالص مورد انتظار (ده
هزار ریال/مترمکعب) میباشد (Mohammadi Limaei,

.)2011



()3

1 

Peq 

نتایج
قیمت چوب سرپا
دادههای قیمت چوب سرپا با استفاده از هزینه متغیر
بهرهبرداری و قیمت واقعی چوب به دست آمد (جدول .)9

جدول  -1قیمت واقعی چوب سرپا گونههای مورد بررسی در دوره 1731-1731
قیمت چوب سرپا (ده هزار ریال بر مترمکعب)

سال

کاج تدا

توسکای قشالقی

بلندمازو

پلت

زبانگنجشک

22/93
41/99
12/21
991/33
921/47
933/42
922/92
933/22
914/21
942/21
941/23
937/27
921/13
924/91
991/43
999/94
17/24
11/22
927/42
999/32
929/22

992/49
32/19
924/21
912/34
294/99
221/39
222/24
392/39
272/97
233/93
241/91
239/91
293/29
911/94
939/49
919/21
979/22
911/12
229/32
931/27
243/99

19/29
23/77
934/21
921/99
943/34
921/92
919/32
219/13
223/22
933/72
919/33
939/91
913/21
912/94
923/24
921/19
931/12
933/92
912/23
12/11
944/13

993/39
11/49
971/99
293/97
242/19
221/12
231/49
342/39
393/92
279/39
271/19
212/79
242/22
239/13
292/99
913/23
971/39
974/72
221/91
931/27
243/99

992
999/13
973/42
229/99
242/29
219/31
219/39
347/44
397/41
274/22
233/42
211/39
242/19
223/94
221/12
293/37
932/42
971/23
232/72
931/27
929/2

9372
9373
9374
9372
9371
9377
9373
9371
9339
9339
9332
9333
9334
9332
9331
9337
9333
9331
9319
9319
9312
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نمودارهای مربوط به قیمت خالص اسمی و واقعی چوب
پلت (شکل  ،)9توسکای قشالقی (شکل  ،)2بلند مازو
(شکل  ،)3زبانگنجشک (شکل  ،)4کاج تدا (شکل )2
نسبت به سال شاخص ترسیم شدند.

با توجه به شکلهای ( )2( ،)4( ،)3( ،)2( ،)9قیمت اسمی
با افزایش زمان برای تمامی گونههای جنگلی افزایش 399
یافته
و قیمت واقعی که میزان تورم از آن کسر شده ،دارای
نوسان بوده است.

قیمت اسمی چوب سرپا
قیمت واقعی جوب سرپا

قیمت( ده هزار ریال  /متر مکعب )

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

سال
شکل  -1قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای پلت

قیمت اسمی چوب سرپا
قیمت واقعی چوب سرپا

سال
شکل  -1قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای توسکای قشالقی

قیمت (ده هزار ریال /مترمکعب)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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قیمت ( ده هزار ریال  /مترمکعب)

250
200
150

قیمت اسمی جوب سرپا

100

قیمت واقعی چوب سرپا

50
1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392

0

سال
شکل  -7قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای بلند مازو

قیمت واقعی چوب سرپا

1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392

قیمت (ده هزار ریال  /مترمکعب)

قیمت اسمی چوب سرپا

400
350
300
250
200
150
100
50
0

سال
شکل  -4قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای زبانگنجشک

150
100
قیمت اسمی چوب سرپا

50

قیمت واقعی چوب سرپا

1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392

سال
شکل  -5قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای کاج تدا

0

قیمت (ده هزار ریال /مترمکعب)

200
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روابط رگرسیونی قیمت و روابط مربوط به میانگین قیمت
مورد انتظار
میانگین قیمت مورد انتظار گونههای مختلف از طریق
قیمتهای خالص واقعی گونهها مشخص شد .بر اساس
روابط رگرسیونی ( )3( ،)7( ،)1( ،)2( ،)4در فاصله

اطمینان  ،%12مقدار  p-valueکمتر از  9/92است و
مقادیر  tآماری بهدستآمده با توجه به درجه آزادی ()91
بزرگتر از جدول آماره  )9/73( tاست (جدولهای ،3 ،2
 2 ،4و  .)1بنابراین روابط بهدستآمده از نظر آماری
معنیدار است.

جدول  -1ارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای توسکای قشالقی
پارامتر

α

β

ضرایب
 tآماری
p- value

32/993
2/413
9/922

9/122
3/139
9/999

انحراف معیار ()ε

37/292

جدول  -7ارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای بلندمازو
پارامتر
ضرایب
 tآماری
p- value
انحراف معیار ()ε

β
9/192
4/939
9/999

α
12/913
2/129
9/997
39/719

جدول  -4ارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای پلت
پارامتر

α

β

ضرایب
 tآماری
p- value

77/149
2/233
9/934

9/171
4/193
9/999

انحراف معیار ()ε
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جدول  -5ارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای زبانگنجشک
پارامتر

α

β

ضرایب
 tآماری
p- value

24/742
9/719
9/999

9/713
2/133
9/999

انحراف معیار ()ε

33/972

جدول  -6ارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای کاج تدا
پارامتر

α

β

ضرایب
 tآماری
p- value

42/932
2/431
9/922

9/119
4/179
9/999

انحراف معیار ()ε

با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون و رابطه ( )2روابط
رگرسیونی زیر برای گونههای مختلف به دست آمد.
معادله پیشبینی قیمتهای گونه توسکای قشالقی
()4

PE 1  82.108  0.625PE

29/929

معادله پیشبینی قیمتهای گونه زبانگنجشک

PA 1  54.745  0.768PA

()7

معادله پیشبینی قیمتهای گونه کاج تدا

PT 1  42.132  0.690PT

()3
معادله پیشبینی قیمتهای گونه بلندمازو
()2

PO 1  65.063  0.615PO

معادله پیشبینی قیمتهای گونه پلت
()1

PM 1  77.940  0.679PM

تعیین میانگین قیمت مورد انتظار گونههای مختلف
جنگلکاری
با استفاده از رابطه ( )3میانگین قیمت مورد انتظار گونه-
های جنگلکاری مشخص شده است جدول (.)7

جدول  -3میانگین قیمت مورد انتظار برای گونههای مختلف
نام گونه

میانگین قیمت مورد انتظار (ده هزار ریال در مترمکعب)

بلندمازو
توسکای قشالقی
زبانگنجشک
پلت

913/114
293/12
232/11
242/393

کاج تدا

932/191
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روند قیمت چوب
در طی این دوره دارای نوسان بوده است .میانگین قیمت
مورد انتظار مربوط چوب سرپا گونههای زبانگنجشک،
پلت ،بلندمازو ،کاج تدا ،توسکای قشالقی به ترتیب
293/12 ،932/191 ،913/114 ،242/393 ،232/119
(ده هزار ریال /مترمکعب) میباشد .این بررسیها نشان داد
که پیشبینی روند قیمت چوب گونههای جنگلی در
منطقه مورد مطالعه با استفاده از سریهای زمانی
امکانپذیر است .با افزایش زمان ،قیمت چوب سرپا افزایش
مییابد که این نوسان بستگی به شرایط اجتماعی و
اقتصادی در آینده دارد .این نتایج در تعیین ارزش خالص
فعلی حجم قابل بهرهبرداری و سن برداشت بهینه به کار
گرفته میشود .بر این اساس گونه پلت و کاج تدا به ترتیب
بیشترین و کمترین قیمت چوب را به خود اختصاص
دادند .پلت یکی از گونههای بومی جنگلهای شمال کشور
به شمار میرود .اینگونه عالوه بر اینکه میتواند تولید
چوب قابلمالحظهای داشته باشد ،به درجه حاصلخیزی
رویشگاه بیفزاید .همچنین میتواند به اسیدی شدن خاک
که یکی از مهمترین چالشها در اثر کاشت درختان
سوزنیبرگ غیربومی پاسخ دهد ( Kiyan & Jalilvand,
 .)2011کاج تدا جز سوزنیبرگان محسوب میشود ،دارای
خصوصیاتی ازجمله؛ سرعت رشد ،کوتاه بودن دوره
بهرهبرداری و تولید چوب زیاد در واحد سطح است.
 Bayatkashkoliو همکاران ( )2993با روش روند و
معادلههای رگرسیونی شاخص بهای چوب و محصوالت
چوبی ایران را پیشبینی کردند و مشخص شد که شاخص
قیمت با درصد خطای کم در سالهای آینده افزایش
خواهد داشت )9137( Lohmander .از مطالعه زمانی
برای بررسی قیمت چوب سرپا در سوئد ،نروژ و فنالند
استفاده کرد .او نشان داد که مدل خود کاهشی بهترین
مدل برای برآورد قیمت چوب در این سه کشور است.
 )2992( Thomsonمیانگین قیمت هر مترمکعب چوب
فروش جاری را برای تعیین شاخص قیمتی چوب استفاده
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کرده است .بر این اساس چوب سوزنیبرگان  9/7زیادتر از
دوره مشابه در سالهای قبل است.
 Mohammadi Limaeiو  )2997( Lohmanderقیمت
چوب سرپای جنگل را در بازه زمانی  9139تا 2994
بررسی کردند .در سال  9112افزایش ناگهانی وجود داشته
که دلیل آن را میتوان افزایش تقاضای چوب بعد از جنگ
ایران و عراق دانست و قیمت چوب سرپا در طی سالهای
مورد بررسی دارای نوسان است که با نتیجه این مطالعه
مشابه است Jourgholami .و همکاران ( )2992به این
نتیجه رسیدند که با افزایش قطر تعداد چوب آالت
بهصورت توانی افزایش مییابد .با افزایش قطر هزینه واحد
تولید چوب تبدیلشده بهصورت یک تابع نمایی کم شونده
میباشد ،به دلیل اینکه هزینه تولید با افزایش حجم
سرشکنشده و کاهش مییابد و در طی سالهای مختلف
نوسانات هزینه متفاوت است .ازآنجاکه روند تغییرات
متفاوت است قیمت ناخالص ،هزینه و قیمت چوب سرپا
متغیرهای تصادفی میباشند.
 Mohammadiو )2994( Mohammadi Limaei
متوسط قیمت چوب سرپا ،قیمت اسمی و واقعی و هزینه-
های بهرهبرداری جنگلهای شمال را در طی یک دوره
مورد بررسی قرار دادند .میانگین قیمت مورد انتظار مربوط
به چوب سرپا و قیمت ناخالص به ترتیب  39/29و
 291/41ده هزار ریال /مترمکعب میباشد .این بررسیها
نشان داد که پیشبینی روند قیمت و هزینه چوب در آینده
امکانپذیر است .بررسی قیمت چوب ،نماد وضعیت بازار
محصوالت چوبی میباشد و با آگاهی از نوسانات محصوالت
چوبی میتوان برنامهریزی مناسب جهت کنترل قیمت و
تأمین آنها انجام داد .بهطورکلی میتوان بیان کرد که
تغییرات نسبی قیمتها در وضعیت تورمی و حذف تورم
متفاوت است .با بررسی این تغییرات سرمایهگذاران سعی
میکنند که خود را از خطر تورم مصون نگه دارند .آسان-
ترین روش برای تعیین ارقام قابلاعتماد ،استفاده از روش
ترسیمی است که این عمل را میتوان از طریق رگرسیون

و ادامه منحنی برای سالهای آینده انجام داد.
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Abstract
The aim of this study is to determine the wood price fluctuations and wood price prediction of planted
species in Guilan province from 1993-2013 year. Therefore, Data such as wood price of ash (Fraxinus
excelsior), elm (Alnus glutinosa), maple (Acer velutinum), oak (Quercus castanifolia), pine (Pinus
taeda) and variable harvesting costs were collected from General Office of Natural Resources in
Guilan province for a period of 20 years. Consumer Price Index (CPI) was used for deflation of
stumpage price (wood price minus variable harvesting cost) data. Regression analysis was used to
predict the stumpage price of different species. The results of regression showed that the wood price
has been fluctuating during this period.The results showed that the mean price process for stumpage
of ash, maple, oak, pine and elm are 235.960, 242.803, 168.994, 135.909, 218.95 (10 thousands
Iranian Rials/ m3), respectively. This study showed that the estimation of wood price of forest species
is possible using time series in the study area.
Keywords: Guilan province, plantation, stumpage, regression.
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