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(91/7/9313تاریخ پذیرش:         22/2/3931)تاریخ دریافت:   

 چکیده

باشد. می 9312-9372در غرب استان گیالن از سال  کاریجنگلهای هدف از این مطالعه بررسی نوسانات قیمت چوب گونه

اج ک بلندمازو،، پلت، گنجشکزبانهای برداری و قیمت چوب گونههای بهرههای مورد نیاز مربوط به هزینهاساس دادهبر این 

 چوب قیمت تفاوت از سرپا، چوب قیمت هایآوری شد. دادهاز اداره منابع طبیعی استان گیالن جمع قشالقی ی، توسکاتدا

 شاخص و آمد دستبه برداریبهره متغیر هایهزینه با جنگلی جاده کنار رد هیزمی چوب و کاتین ،نهیبگرده الواری، آالت

توسط آنالیز رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند.  شدهیآورجمعهای داده شد. استفاده تورم حذف برای کنندهمصرف قیمتی

نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که روند قیمت چوب در طی این دوره دارای نوسان بوده است. میانگین قیمت مورد انتظار 

، 114/913، 393/242، 119/232ترتیب به قشالقی ی، توسکاکاج تدا، بلندمازو، پلت، گنجشکزبانهای چوب سرپا گونه

های روند قیمت چوب گونه بینیپیشها نشان داد که باشد. این بررسی)ده هزار ریال/ مترمکعب( می 12/293، 191/932

  است. ریپذامکانهای زمانی جنگلی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از سری

 ، چوب سرپا، رگرسیون.کاریجنگلاستان گیالن، : یدیکل کلمات
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 مقدمه

انگیزه  زمین، کره هایجنگل از وسیعی سطح نابودی با

وجود  است. با شده تقویت طبیعی هایعرصه از حفاظت

حاضر  حال در ها،جنگل از چوب تجاری یبرداربهره این،

 اهمیت از جنگل درآمدزای بخش ترینمهم عنوانبه

 تجارت است. تنها برخوردار هادولت سیاست در یاژهیو

 234 معادل ، حجمی2992 سال در خام جهانی چوب

را به خود  دالر میلیارد 32 ارزش به میلیون مترمکعب

 است 92/9اختصاص داد. سهم ایران از این تبادالت تنها 

(Shoeibi et al., 2010 .)با  مرتبط هایسیاست بررسی

رشد  افزایش و چوب تولید افزایش در چوب تجارت

 مواد اولیه تأمین منظوربه هاکشور از بسیاری در درختان

 به است و ضروری سلولزی و چوبی صنایع در نیاز مورد

 د(. رونNeghad et al., 2008شود )می خاصی توجه آن

 روزافزون منابع محدودیت و جهان جمعیت رشد به رو

 با .تأکید دارد زمینه این در جدید هایچالش بر سلولزی

 محدودیت برداشت و چوبی نیاز یفزاینده روند به توجه

 و کاریجنگللزوم  کشور، طبیعی هایجنگل از چوب

 انکارناپذیر تند رشدهای گونه از استفاده با چوب زراعت

 پرورشی عملیات اجرای و سازگاری کاشت، است. بررسی

اقدامات  ترینمهم از تند رشد کاشت دست هایدر جنگل

و  تولید افزایش منظوربه یشناسجنگل و جنگلداری

 ,.Gorji Bahri et al)است  کشور چوبی هاینیاز تأمین

و  برداشت مقدار بر تأثیر دلیل به کشور هر(. 2005

و  جنگلی مناطق ها،جنگل مدیریت به منجر هایسیاست

خود  به را تحقیقات از بسیاری موضوع چوب صنایع نیز

تجارت  بر مؤثر هایسیاست ایران در است. داده اختصاص

 خاصی اهمیت جنگلی صنایع منابع کمبود به دلیل چوب

 خود به را کشور وسعت از درصد 3/7حدود  هاجنگل دارد.

 صورتبه صنعتی هایجنگل و بیشتر دهندمی اختصاص

 واقع کشور شمال در کیلومتر 79تا  29 پهنای به نواری

های شمال جنگل(. Marvi Mohajer, 2005) اندشده

های صنعتی و ترین مناطق دارای جنگلکشور، مهم

 یهایزیربرنامهاست که در  یدهچوبتجاری با قابلیت 

کالن کشور به عنوان قطب مهم تولید و عرضه چوب در 

 بردارانبهرههایی که توسط اند. فرآوردهنظر گرفته شده

تراو های الواری، ، چوبنهیبگردهشامل  ،شوندتولید می

 باشدمی زغالهای تیری و تونلی، کاتین، هیزم، ، چوبرس

(Ebrahimpour Kasmani et al., 2011.)  بررسی

جهت  یریگمیتصممهمی در  مؤلفه قیمت چوب آالت

 یکنون ای و گذشته هایقیمت جنگل است. یگذارهیسرما

 کی مبادله ارزش دهندهنشان قیمت این. است واقعیت کی

-ههزین هاقیمت افزایش با .است بازار کی در خدمت ای کاال

 همؤلفقیمت چوب سرپا  بینیپیش .ابندییم افزایش نیز ها

 جنگل است گذاریسرمایهجهت  گیریتصمیممهمی در 

(Saeed, 2008 .) 

Mohammadi limaei  وLohmander (2997قیمت ) 

 رگرسیون تحلیل طرق از شمال هایجنگل سرپای چوب

 از حاصل هایداده با را هاداده این و آوردند به دست

. نتایج بررسی قیمت نمودند مقایسه سوئد هایجنگل

های شمال ایران نشان داد که قیمت چوب چوب جنگل

 . مختلف نوسان دارد و تصادفی است هایسالسرپا در 

Ebrahimpour Kasmani ( قیمت 2999و همکاران )

نمدار و... تراورس ممرز ، راش، افرا، توسکاالواری های چوب

و بلوط، کاتین راش، افرا، توسکا، ممرز، انجیلی، خرمندی 

نتایج حاصل  مورد بررسی قرار دادند. های هیزمیو فرآورده

های مورد مطالعه، طی سالاز این مطالعه نشان داد که 

 است. افتهیشیافزا یریگچشمها به نحو قیمت فرآورده

های الواری، تراورس و هیزم بدون استثنا در قیمت چوب

های مورد مطالعه دارای روند صعودی بوده ولی تمامی سال

ها دارای در اغلب سال نکهیا باهای دیگر قیمت فرآورده

ها نیز با روند نزولی روند صعودی بوده و در برخی سال

-همراه بوده است. عواملی مانند تقاضا، عرضه قیمت کاال

جانشینی، تورم و میزان بهره مالکانه در افزایش های 

داشتند. عوامل دیگری مانند کاهش  یمؤثرها نقش قیمت

ها ها بر اثر نگهداری فرآوردهکیفیت و کاهش درجه چوب

 و نوسانات کلی کنندگانمصرف یعالقگیبنزد مجریان، 

ها نقش ها در برخی سالبازار در کاهش قیمت فرآورده
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( 2992و همکاران ) Moftakhar Juybary .داشتند

 طرح در چوب فروش قطعه هایویژگی ضمنی هایارزش

 هایویژگی .کردند بررسی شیرگاه آذررود، جنگلداری

 شامل حجم فروششان هایقیمت بر چوب فروش قطعات

 قطعه، در هانهیبگرده قطر متوسط هکتار، در فروش

یک )توسکا، افرا و  گروه باارزش هایگونه حجم نسبت

 حجم نسبت مزایده، در کنندگانشرکتغیره( در قطعه، 

 حجم اصلی، جاده تا حمل فاصله قطعات، در هانهیبگرده

 ترتیب به اصلی، جاده تا حمل فاصله و هکتار در فروش

 فروش قطعات بر قیمت را اثرات ترینمنفی و ترینمثبت

 داد نشان Newman (9113) و Carter  .داشتند چوب

جنگل در چوب مزایده یک فروش پایه قیمت که چگونه

 قیمت افزایش موجب تواندمی شمالی کارولینای های

Yukutake  (2992 )و Yoshimotoگردد.  فروش قطعه

الوارهای  تقاضای و عرضه توابع تخمین منظوربه

این  به خارجی آالت چوب واردات به توجه با برگیسوزن

اولیه،  مواد گونهنیا تقاضای و عرضه در که رسیدند نتیجه

 یبرداربهرهوارداتی، افزایش در  الوارهای قبیل از عواملی

 مؤثرقیمت  ژاپن و کاهش برگیسوزنهای از جنگل

( به بررسی 2993و همکاران ) Mollahassaniهستند. 

قیمت و مصرف چوب پرداختند. نتایج این مطالعه نشان 

های چوبی در کشور در حال داد که مصرف چوب و فراورده

 هایمختلف تنش هایسالافزایش است و کمبود چوب در 

 ریتأثها را تحت شدیدی را به این بازار وارد نموده و قیمت

قرار داده است. هدف از این مطالعه بررسی نوسانات قیمت 

-در غرب استان گیالن می کاریجنگلهای چوب گونه

 باشد.

 

 هامواد و روش

کاشت دست کاریجنگل 2مطالعه سری  منطقه مورد

 42باشد. این محدوده دارای طول جغرافیایی گیسوم می

 24درجه و  31دقیقه و عرض جغرافیایی  22درجه و 

متر در کنار ساحل دریای  -24دقیقه و ارتفاع آن نیز از 

 شود + متر از سطح دریای آزاد ختم می49خزر شروع و به 

(Shafaroud Forest Management Plan, 2008 .) 

 

 قیمت چوب سرپا

 یبرداربهرههای مربوط به قیمت چوب و هزینه متغیر داده

از اداره منابع طبیعی استان  9312 -9372طی دوره 

آوری شدند. قیمت چوب گیالن و شرکت شفارورد جمع

بینه، کاتین، هیزم در هکتار سرپا از قیمت واقعی گرده

-حاصل می یبرداربهرهجاده جنگلی منهای هزینه متغیر 

های قطع شامل مجموع هزینه یبرداربهرههای هزینهشود. 

 شاخص است.تا کنار جاده جنگلی  ونقلحملو تبدیل و 

شد  استفاده تورم حذف برای کنندهمصرف قیمتی

(Mohammadi Limaei, 2006.)  

 

 های مورد انتظارقیمتمیانگین 

تی، های درخبرای تعیین میانگین قیمت مورد انتظار گونه

برداری مربوط میزان قیمت محصوالت چوبی، هزینه بهره

 کنندهمصرفمورد مطالعه و شاخص قیمتی  هایسالبه 

مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. هزینه  هایسالطی 

شرکت شفارود  و قیمت محصوالت چوبی از برداریبهره

نیز که توسط بانک  کنندهمصرفاخذ شد. شاخص قیمت 

شود، مورد استفاده قرار گرفت. مرکزی تعیین و اعالم می

در سال  کنندهمصرفدر واقع شاخص قیمت  999عدد 

که تورم نسبت به آن سال شاخص برداشته  شاخص است

های واقعی نسبت به آن سال محاسبه قیمتشود و می

انک مرکزی در ایران شاخص بهای کاالها را گردد. بمی

 Central Bank) تعیین کرده است 9319نسبت به سال 

of the Islamic Republic of Iran, 2013 ،) یعنی

است و بقیه  999در آن سال برابر  کنندهمصرفشاخص 

 ها نسبت به آن سال حذف تورم خواهند شد.سال

ها در سال جاری و گونه شدهلیتعدبا استفاده از قیمت 

تعیین شد  βو  αسال آینده رگرسیون گرفته شد و میزان 

(Mohammadi Limaei, 2011.) 
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nP قیمت چوب در سال :n  قیمت اسمی()ام 

iCP:  در سال  کنندهمصرفشاخص قیمتn  ام 

P نسبت به سال شاخص )قیمت  شدهتعدیل: قیمت

 واقعی(

1t tP P                                        )2(  

1tP 
1tقیمت در سال :    

tP:  قیمت در سال t 

α  وβ  مقادیری هستند که از طریق آنالیز رگرسیون برآورد

مربوط به هر گونه در رابطه قرار داده  βو  αمیزان  اندشده

شد و میانگین قیمت چوب سرپا برای هر گونه به دست 

خالص مورد انتظار )ده  میانگین قیمت eqP، خواهد آمد

 ,Mohammadi Limaei) باشد( میمترمکعبهزار ریال/

2011.) 

1
eqP







                                            )3(   

 

 نتایج

 قیمت چوب سرپا 

های قیمت چوب سرپا با استفاده از هزینه متغیر داده

(.9آمد )جدول  به دستو قیمت واقعی چوب  برداریبهره

 1731-1731در دوره  مورد بررسیهای قیمت واقعی چوب سرپا گونه -1جدول 

 سال

 

 ده هزار ریال بر مترمکعب()قیمت چوب سرپا 

 کاج تدا توسکای قشالقی بلندمازو پلت گنجشکزبان

9372 992 39/993 29/19 49/992 93/22 

9373 13/999 49/11 77/23 19/32 99/41 

9374 42/973 99/971 21/934 21/924 21/12 

9372 99/229 97/293 99/921 34/912 33/991 

9371 29/242 19/242 34/943 99/294 47/921 

9377 31/219 12/221 92/921 39/221 42/933 

9373 39/219 49/231 32/919 24/222 92/922 

9371 44/347 39/342 13/219 39/392 22/933 

9339 41/397 92/393 22/223 97/272 21/914 

9339 22/274 39/279 72/933 93/233 21/942 

9332 42/233 19/271 33/919 91/241 23/941 

9333 39/211 79/212 91/939 91/239 27/937 

9334 19/242 22/242 21/913 29/293 13/921 

9332 94/223 13/239 94/912 94/911 91/924 

9331 12/221 99/292 24/923 49/939 43/991 

9337 37/293 23/913 19/921 21/919 94/999 

9333 42/932 39/971 12/931 22/979 24/17 

9331 23/971 72/974 92/933 12/911 22/11 

9319 72/232 91/221 23/912 32/229 42/927 

9319 27/931 27/931 11/12 27/931 32/999 

9312 2/929 99/243 13/944 99/243 22/929 
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های مربوط به قیمت خالص اسمی و واقعی چوب نمودار

(، بلند مازو 2(، توسکای قشالقی )شکل 9پلت )شکل 

( 2شکل )(، کاج تدا 4)شکل  گنجشکزبان(، 3)شکل 

 نسبت به سال شاخص ترسیم شدند.

( قیمت اسمی 2) (،4(، )3(، )2(، )9) هایبا توجه به شکل

 های جنگلی افزایش یافتهبا افزایش زمان برای تمامی گونه

شده، دارای  کسر آن از تورم میزان و قیمت واقعی که

 نوسان بوده است.

 

 

 
 قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای پلت -1شکل 

 

 

 

 
 قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای توسکای قشالقی -1شکل 
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 قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای بلند مازو -7شکل 

 

 
 گنجشکزبانقیمت اسمی و واقعی چوب سرپای  -4شکل 

 

 
 قیمت اسمی و واقعی چوب سرپای کاج تدا -5 شکل
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روابط رگرسیونی قیمت و روابط مربوط به میانگین قیمت 

 مورد انتظار

های مختلف از طریق میانگین قیمت مورد انتظار گونه

 بر اساسها مشخص شد. های خالص واقعی گونهقیمت

در فاصله  (3(، )7(، )1(، )2(، )4ی )رگرسیونروابط 

است و  92/9کمتر از  p-value، مقدار %12اطمینان 

( 91با توجه به درجه آزادی ) آمدهدستبه آماری tمقادیر 

، 3، 2های )جدول ( است73/9) t آماره جدولاز  تربزرگ

از نظر آماری  آمدهدستبه روابط نیبنابرا(. 1و  2، 4

است. دارمعنی

 

 

 قشالقی یارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای توسکا -1جدول 

 α β پارامتر

 122/9 993/32 ضرایب

t  139/3 413/2 آماری 
p- value 922/9 999/9 

 292/37 (εانحراف معیار )

 

 

 ارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای  بلندمازو -7جدول 

 α β پارامتر
 192/9 913/12 ضرایب

t  939/4 129/2 آماری 

p- value 997/9 999/9 

 719/39 (εانحراف معیار )

 

 

 پلتارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای   -4جدول 

 α β پارامتر 

 171/9 149/77 ضرایب

t  193/4 233/2 آماری 
p- value 934/9 999/9 

 219/49 (εانحراف معیار )
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 گنجشکزبانارزش حاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای  -5جدول 

 α β پارامتر 

 713/9 742/24 ضرایب

t  133/2 719/9 آماری 
p- value 999/9 999/9 

 972/33 (εانحراف معیار )

 

 

 کاج تداحاصل از آنالیز رگرسیون قیمت چوب سرپای  ارزش -6جدول 

 α β پارامتر 

 119/9 932/42 ضرایب

t  179/4 431/2 آماری 
p- value 922/9 999/9 

 929/29 (εانحراف معیار )

( روابط 2با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون و رابطه )

 آمد. به دستهای مختلف رگرسیونی زیر برای گونه

 توسکای قشالقی های گونهقیمت بینیپیشمعادله 

1 82.108 0.625E EP P                           )4( 

 

 بلندمازو های گونه بینی قیمتمعادله پیش

1 65.063 0.615O OP P                          )2(  

 

  پلت های گونهبینی قیمتمعادله پیش

(1 )                     1 77.940 0.679M MP P   

 

 گنجشکزبان های گونهبینی قیمتمعادله پیش

1 54.745 0.768A AP P                          )7(  

 

 کاج تدا های گونهبینی قیمتمعادله پیش

1 42.132 0.690T TP P                          )3(  

 

 

های مختلف قیمت مورد انتظار گونهتعیین میانگین 

 کاریجنگل

-رد انتظار گونه( میانگین قیمت مو3با استفاده از رابطه )

 (.7مشخص شده است جدول ) کاریجنگلهای 

 

 

 های مختلفمیانگین قیمت مورد انتظار برای گونه -3جدول 
 ده هزار ریال در مترمکعب()میانگین قیمت مورد انتظار  نام گونه

 114/913 بلندمازو

 12/293 توسکای قشالقی

 11/232 گنجشکزبان

 393/242 پلت

 191/932 کاج تدا
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 گیریبحث و نتیجه

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روند قیمت چوب 

در طی این دوره دارای نوسان بوده است. میانگین قیمت 

، گنجشکزبانهای مورد انتظار مربوط چوب سرپا گونه

 به ترتیب قشالقی ی، توسکاکاج تدا، بلندمازو، پلت

119/232 ،393/242 ،114/913 ،191/932 ،12/293 

ها نشان داد باشد. این بررسی)ده هزار ریال/ مترمکعب( می

های جنگلی در روند قیمت چوب گونه بینیپیشکه 

های زمانی منطقه مورد مطالعه با استفاده از سری

 چوب سرپا افزایش قیمت ،پذیر است. با افزایش زمانامکان

که این نوسان بستگی به شرایط اجتماعی و  یابدمی

اقتصادی در آینده دارد.  این نتایج در تعیین ارزش خالص 

ار کبرداری و سن برداشت بهینه به فعلی حجم قابل بهره

تیب و کاج تدا به تر شود. بر این اساس گونه پلتمی گرفته

اختصاص  بیشترین و کمترین قیمت چوب را به خود

های شمال کشور های بومی جنگلپلت یکی از گونهدادند. 

 تواند تولیدعالوه بر اینکه می گونهاینرود. می شمار به

داشته باشد، به درجه حاصلخیزی  ایمالحظهقابلچوب 

تواند به اسیدی شدن خاک می همچنینرویشگاه بیفزاید. 

ها در اثر کاشت درختان ترین چالشکه یکی از مهم

 ,Kiyan & Jalilvand) پاسخ دهد غیربومی برگسوزنی

شود، دارای محسوب می برگانسوزنیکاج تدا جز  (.2011

؛ سرعت رشد، کوتاه بودن دوره ازجملهخصوصیاتی 

و تولید چوب زیاد در واحد سطح است.  برداریبهره

Bayatkashkoli و روند روش ( با2993) و همکاران 

 محصوالت و چوب بهای شاخص رگرسیونی هایدلهمعا

 شاخص که شد مشخص و کردند بینیپیش را چوبی ایران

 آینده افزایش هایسال در کم خطای درصد با قیمت

از مطالعه زمانی  Lohmander (9137)داشت.  خواهد

د، نروژ و فنالند برای بررسی قیمت چوب سرپا در سوئ

او نشان داد که مدل خود کاهشی بهترین استفاده کرد. 

مدل برای برآورد قیمت چوب در این سه کشور است. 

Thomson (2992میانگین ) چوب مترمکعب هر قیمت 

فروش جاری را برای تعیین شاخص قیمتی چوب استفاده 

زیادتر از  7/9 برگانسوزنیاساس چوب  ینبر اکرده است. 

 قبل است. هایسالدوره مشابه در 

Mohammadi Limaei و Lohmander (2997 ) قیمت

 2994تا  9139چوب سرپای جنگل را در بازه زمانی 

افزایش ناگهانی وجود داشته  9112بررسی کردند. در سال 

توان افزایش تقاضای چوب بعد از جنگ که دلیل آن را می

 هایسالایران و عراق دانست و قیمت چوب سرپا در طی 

 این مطالعهمورد بررسی دارای نوسان است که با نتیجه 

 این ( به2992و همکاران ) Jourgholami مشابه است.

 آالت چوب تعداد قطر افزایش با که رسیدند نتیجه

 احدو هزینه قطر افزایش با. ابدیمی افزایش توانی صورتبه

 شونده کم نمایی تابع کی صورتبه شدهیلتبد چوب تولید

 حجم افزایش با تولید هزینه اینکه یلبه دل باشد،می

مختلف  هایسالابد و در طی یمی کاهش و شدهسرشکن

روند تغییرات  ازآنجاکهنوسانات هزینه متفاوت است. 

متفاوت است قیمت ناخالص، هزینه و قیمت چوب سرپا 

 باشند.متغیرهای تصادفی می

 Mohammadi و Mohammadi Limaei (2994) 

-متوسط قیمت چوب سرپا، قیمت اسمی و واقعی و هزینه

های شمال را در طی یک دوره جنگل یبرداربهرههای 

میانگین قیمت مورد انتظار مربوط مورد بررسی قرار دادند. 

و  29/39 یبترتبه چوب سرپا و قیمت ناخالص به 

ها باشد. این بررسیده هزار ریال/ مترمکعب می 41/291

روند قیمت و هزینه چوب در آینده  بینییشپنشان داد که 

است. بررسی قیمت چوب،  نماد وضعیت بازار  یرپذامکان

باشد و با آگاهی از نوسانات محصوالت محصوالت چوبی می

مناسب جهت کنترل قیمت و  یزیربرنامهتوان چوبی می

 که بیان کرد توانمی یطورکلبهانجام داد.  هاآن ینتأم

ها در وضعیت تورمی و حذف تورم قیمت نسبی تغییرات

 عیس گذارانیهسرمابا بررسی این تغییرات  متفاوت است.

-آسان .دارند نگه مصون تورم خطر از را خود که کنندمی

 ، استفاده از روشاعتمادقابلروش برای تعیین ارقام  ترین

 رگرسیون طریق از توانمی را عمل ترسیمی است که این

 .داد انجام آینده هایسال یبرا منحنی ادامه و
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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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