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(22/6/3111تاريخ پذيرش:         31/2/1311)تاريخ دريافت:   

 چکيده

ی رابطه ساله و بررس 12دوره  کيدر   رانيشرکاي صادراتی و وارداتی در صنعت چوب ا نيترمهمهدف از اين تحقيق شناخت 

يمت جهانی نفت آالت خام با متغيرهاي کالن اقتصادي از جمله جمعيت، توليد ناخالص داخلی، قچوب بين صادرات و واردات

 آالتصادرات و واردات چوب زانيم ی. از آناليزهاي رگرسيونی جهت بررسباشدیمآالت خام در داخل کشور و ميزان توليد چوب

. است يکالن اقتصاد يرهاياز متغ کيتابع کدام  يتجار ياستفاده شد تا مشخص شود که صادرات و واردات چوب با شرکا

و کويت بوده و در مقابل  ستانبيشترين صادرات چوب از ايران به کشورهاي عراق، ارمن ینتايج نشان داد که از لحاظ وزن

د که دو او فنالند صورت گرفته است. تحليل رگرسيونی نشان د  شياتر ه،يبيشترين واردات چوب به ايران از سه کشور روس

. ندامتغير کالن جمعيت و توليد ناخالص ملی در کليه آناليزها رابطه مستقيمی با واردات از تمامی کشورهاي شريک داشته

ب داخل چو ديبين ميزان صادرات به کشور ارمنستان با مقدار تول يدارنشان داد  که رابطه معنی یونيرگرس زيالآن  همچنين

 کشور وجود دارد. 

 .واردات چوبصادرات چوب،  ،یمل ديتول ،ونيرگرس زيآنال: يديکل کلمات
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 مقدمه

در صنعت چوب ديد روشنی به هاي تجاري شناخت طرف

ريزان خصوصی و دولتی و صنايع و اصناف براي ادامه برنامه

زائی در اين صنعت داده و به پيشرفت و درآمد ،مسير

، اهکارخانهتر براي احداث و توسعه هاي اصولیريزيبرنامه

هاي جنگلداري و ميزان برداشت، ميزان و تدوين طرح

ارزش واردات و به دنبال آن به تعادل ورود و خروج ارز و 

حتی ميزان توليد کاالهاي جانشين و مکمل کاالهاي 

. از طرف ديگر شناخت اثر متغيرهاي دينمایم کمک چوبی

يزي رتواند به برنامهصادرات و واردات میکالن اقتصادي بر 

بازرگانی خارجی چوب  تجارت خارجی ايران کمک نمايد.

-برداري و قطع گونهايران از حدود يک قرن پيش با بهره

ها و گردو، بلوط و غيره از جنگل هايی از قبيل شمشاد،

هاي روسی و فرانسوي به خارج توسط شرکت هاآنصدور 

کمبود شديد  (.Amiri, 1990) شد و تجار ايرانی شروع

هاي وردهآدر تمام فر باًيتقرچوب سبب شده است که 

احتياجات کشور نبوده و ساالنه مقادير  تأمينچوب قادر به 

آن را از کشورهاي مختلف دنيا  هايفرآوردهزيادي چوب و 

وارد کنيم و در نتيجه صادرات ايران در مقابل واردات آن 

زمينه شرکاي تجاري چوب در  ناچيز است. تاکنون در

ه توان بمیو  زيادي صورت نگرفته استهاي بررسیايران 

 :نمودموارد زير اشاره 

Fathollahzadeh ( 2226و همکاران )و ستد مبل داد-

هاي چوبی خارجی در ايران را بررسی و کشورهاي مهم 

کشورهاي جماهير کردند. شريک در اين زمينه را معرفی 

روسيه و اوکراين، آلمان و امارات به ترتيب شوروي سابق، 

. بيشترين درصد سهم را از لحاظ ارزش پولی دارا بودند

Bayatkashkoli ( 2222و همکاران ) عنوان کردند که

و کاغذ در کشورهاي اروپايی تحت کاغذ تجارت خمير 

-افزايش قيمت انرژي و رشد اقتصادي آسيا در سال ريتأث

افزايش جهانی قيمت  .تبوده اس 2226 و 2220هاي 

کاغذ و کارتن را  انرژي، هزينه توليد و قيمت خمير کاغذ،

 دهد.قرار می ريتأثتحت 

                                                 
1- North American Pulp and Paper 

Zahmatkesh (3111م )کنندهنييتعترين عوامل هم 

نرخ بهره و  ،مصرف چوب در ايران را سطح توليد و درآمد

االهاي ها، قيمت نسبی چوب با قيمت ککارمزد بانک

، فرهنگ، تکنولوژي و چوب، جمعيتمکمل و جانشين 

  Shoeibi. کندشرايط اجتماعی و سياسی ايران عنوان می

تغيير تعرفه گمرکی واردات  ثيراتتأ( 2232و همکاران )

-در طی سالرا  هاي شمال کشوربر قاچاق چوب در جنگل

قاچاق  هاآنمورد بررسی قرار دادند.  3132 تا 3122هاي 

توليد ناخالص داخلی،  سته و عنوان متغير وابهرا ب چوب

قيمت نفت، يگان حفاظت، تعرفه گمرکی، مقدار و ارزش 

ی و مقدار و قيمت چوب هايفرآوردهواردات و صادرات انواع 

متغير مستقل در نظر  عنوانبهرا  آالتداخلی چوب

 دنبا ارائه مدل رگرسيونی به اين نتيجه رسيد هاآن. گرفتند

آالت نيمه )چوب واسطهآالت که مقدار واردات چوب

وري شده از قبيل تخته خرده چوب، فيبر، خمير کاغذ آفر

آالت خام به ترتيب بيشترين و تعرفه گمرکی چوب و غيره(

 د.نگذاررا بر حجم قاچاق چوب می تأثير

 "خمير کاغذ و کاغذ آمريکاي شمالی" ی به اسممدل 

(NAPAP3 جهت )مير کاغذتقاضاي کاغذ و خ ینيبشيپ 

 ,Ince & Buongiorno) شد آمريکاي شمالی ارائهدر 

هاي اساس دادهبر هاآنشده  ینيبشيپ(. مدل 2007

بيان کردند که با  هاآنتاريخی کاغذ و خمير کاغذ است. 

افزايش توليد ناخالص داخلی و افزايش جمعيت، تقاضا 

توليد الوار و  Eyre (2220). ابديیمبراي کاغذ افزايش 

توليد الوار را مورد بررسی قرار داد.  او  در سطح جهان پانل

اساس جمعيت را وابسته به مصرف داخلی )بر و پانل

 در نظر گرفت و شده( و تقاضاي صادرات  ینيبشيپ

توليد الوار  2223تا  2226هاي که در سال کرد بينیپيش

 ثابت و توليد پانل و صادرات تقريباًتوليد چوب گرد  و زياد

هدف از اين تحقيق بررسی  الوار زياد خواهد شد. نهيبگرده

 درايران در تجارت چوب خام  تجاريترين شرکاي مهم

و نيز بررسی ميزان صادرات و  ساله  12يک دوره طی 

در ارتباط با متغيرهاي  چوب با شرکاي تجاريواردات 
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جمعيت کشور، توليد ناخالص  قبيل از  کالن اقتصادي

 هانی نفت و توليد چوب داخل کشور است.داخلی، قيمت ج

 

 هامواد و روش

سال صادرات و واردات  12هاي براي انجام اين تحقيق داده

صنعت، معدن  وزارت، از 3132تا  3103چوب خام از سال 

 ، مرکز آمار ايرانسابق( بازرگانی)وزارت و تجارت 

(Statistic Center of Iran, 2009،) گمرک کشور اداره 

(Iranian Customs Administration, 2010)  و ساير

هاي مربوط به داده شد. يآورجمعهاي مربوطه سازمان

هيزمی  و  غيره( و ، تراورسنهيبگرده)صنعتی  يهاچوب

هاي جداگانه ( در دستهآالت هيزمی)زغال چوب، چوب

 شدند. يبندطبقه

ارزش موارد صادراتی و وارداتی در دو طبقه از لحاظ ارزش 

 طوربهپولی بر حسب ريال و ارزش وزنی بر حسب تن 

دست . در نهايت اعداد بشد براي هر سال مشخص گانهجدا

هاي مختلف به تفکيک موارد آمده براي هر کشور در سال

آالت صنعتی با هم جمع شدند. مجموع چوبهيزمی و 

از جمع دو مورد هيزمی و صنعتی شور خام براي هر ک

و ارزش  شرکا از لحاظ ارزش وزنی نيترمهمدست آمد. ب

 مشخص شدند.  ريالی

 

 ط رگرسيونی واردات  و صادرات چوبرواب

بررسی روابط بين ميزان صادرات و واردات  منظوربه

از آناليز  اقتصادي کشورهاي شريک و متغيرهاي کالن

رگرسيون استفاده شد. به اين صورت که ميزان تن وارداتی 

 متغير کالن جمعيت، چهارو يا صادراتی را متغير مستقل و 

يمت جهانی نفت و ميزان توليد توليد ناخالص داخلی، ق

متغير وابسته فرض  صورتبهآالت در داخل کشور چوب

ردات رابطه بين ميزان صادرات و وابررسی  براي شدند.

هر يک از کشورهاي مورد مطالعه با متغيرهاي کالن  چوب

 .به شرح زير استفاده شد گامبهگاماقتصادي از رگرسيون 

 

 هر متغير وابسته و عنوانبهميزان واردات و صادرات چوب 

 متغير مستقل عنوانبه يک از متغيرهاي کالن اقتصادي 

( مورد 3با استفاده از رابطه رگرسيونی يک متغيره )رابطه 

 بررسی قرار گرفت. 

 

Y = α + βP + ε  ( 3رابطه )                            

 

 Yهريک از متغيرهاي کالن اقتصادي،  Pدر اين رابطه 

از يک سري از   𝜀يا صادرات چوب و  ميزان واردات

 خطاهاي با توزيع نرمال و ميانگين صفر است.

چوب با  يا صادرات بررسی رابطه بين ميزان واردات جهت

از رابطه دو قيمت جهانی نفت  توليد ناخالص داخلی و

 متغيره زير استفاده شد:

 

Y = α + δG + ∅O + ε  ( 2رابطه                  )  

 

قيمت جهانی   Oتوليد ناخالص داخلی و  Gدر اين رابطه 

  است. نفت

کشور، توليد چوب در براي بررسی رابطه بين جمعيت 

و  داخل و توليد ناخالص داخلی با ميزان چوب وارداتی

 . استفاده شد از رابطه سه متغيره زير  صادراتی

 

Y = α + βP + δG + χNP + ε ( 1رابطه     )  

                             

يا  متغير وابسته ميزان چوب وارداتیدر رابطه فوق 

، (P) جمعيت کشور شامل و متغيرهاي مستقل صادراتی

 (NP) توليد چوب در داخلو  (G) توليد ناخالص داخلی

    است.

ا مقايسه بنتايج رگرسيون  پس از تعيين روابط رگرسيونی،

t آماري با مقدار t  0داري معنیدر سطح  طرفهکيجدول 

بودن يا نبودن مورد بررسی قرار  دارمعنیاز لحاظ درصد 

 گرفت.
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 نتايج

 صادرات -3

 ميزان ارزش وزنی و ريالی صادرات

دست آمده از اين تحقيق سه کشور با توجه به نتايج ب

 هاآنکه ايران بيشترين صادرات چوب خام را به  یمهم

داشته به ترتيب کشورهاي عراق، ارمنستان و کويت 

  .(3)جدول  اندبوده

 کشور عراق با اختالف فاحشی در (3)با توجه به جدول 

پيشتاز است. بيشترين حجم مبادالت بين  زمينه صادرات

رخ داده است. مبادالت ارمنستان  33تا  22هاي سال

بيشتر از لحاظ وزنی بوده و  ،دومين شريک مهم عنوانبه

-وبر چارزش پولی آن به نسبت کمتر است. در واقع بيشت

ايران  و شور ارمنستان صادر شده استکآالت هيزمی به 

 تقريباً نداشته و صادرات  23صادراتی به اين کشور تا سال 

 انجام شده است. 32تا  22 يهاسالمساوي بين  طوربه

 

 نتايج رگرسيون صادرات

ن به هر کدام از کشورهاي ذکر ايرا چوب صادرات ميزان

با استفاده از روابط رگرسيونی بررسی شد. بدين   شده

ترتيب که  رابطه متغيرهاي کالن اقتصادي کشور با ميزان 

ارزش وزنی صادرات چوب با هر يک از شرکاي تجاري 

  . قرار گرفتد بررسی رمو

غير مت نوانعبه اقتصادي متغيرهاي کالن هادر اين بررسی

 در نظرمتغير وابسته  عنوانبهو ميزان صادرات  مستقل

در تمامی گرفته شدند. نتايج رگرسيون نشان داد که 

ي با ميزان صادرات چوب و دارمعنیهيچ رابطه  هاهمعادل

ب چو صادرکنندهمتغيرهاي کالن اقتصادي به کشورهاي 

ي دارنیمع(، رابطه 3) رابطه با استفاده از وجود ندارد. فقط

بين ميزان توليد چوب داخل کشور و صادرات چوب به 

 مشاهدهدرصد  0داري ان در سطح معنیکشور ارمنست

 شد.

 

 واردات -2

 ميزان ارزش وزنی و ريالی واردات

ها بيشترين واردات را داشته نيز آنکشورهايی که ايران از 

اولين . (2)جدول  باشندیمترتيب روسيه، اتريش، فنالند به

شريک تجاري ايران در بخش واردات چوب، کشور روسيه 

هاي را چوب وارداتی از کشور روسيهآالت چوب اغلباست. 

 ورتصبهها بيشتر دهند. اين چوبتشکيل می برگیسوزن

هيزمی به نسبت آالت و ميزان چوببوده چوب صنعتی 

کشور اتريش دومين شريک تجاري  بسيار کمتر است.

ش واردات چوب است. از اين کشور نيز بيشتر ايران در بخ

واردات چوب  شده است. کشور وارد برگیسوزنچوب 

 خيلی ناچيز است. سومين شريک هيزمی به نسبت صنعتی

  .دباشیمتجاري کشور  از نظر واردات چوب، کشور فنالند 

کل واردات ايران از فنالند چوب صنعتی بوده که  طوريهب

چوب هيزمی واردات  اصالًو ايران از کشور فنالند  است

 نداشته است.

 
 

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

هيزمیچوب  مجموع چوب صنعتی و هيزمی صنعتیچوب     

ارزش وزنی 

 )تن(

 ارزش پولی

ريال()  

ارزش وزنی 

 )تن(

ارزش پولی      

 )ريال(

ارزش 

 وزنی )تن(

 ارزش پولی

 )ريال(
 کشور

 عراق 0230021022 32216 2 2 0230021022 32216

 ارمنستان 03326211 021 223131222 1222 262221266 2221

 کويت 220333033 3622 311222620 222 121012336 2212

22212 111210222163 22131 22313311611  ساير کشورها 31322226233 22212 
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 )تن( )ريال( و ارزش وزنی آالت خام وارداتی به تفکيک ارزش پولیميزان چوب -2 جدول

 
 

 نتايج رگرسيون واردات

اش با ميزان واردات چوب از کشورهاي عمده و رابطه

با استفاده از روابط  ذکر شده متغيرهاي کالن اقتصادي

در  ليتفصبهنتايج رگرسيونی مورد بررسی قرار گرفت. 

. البته به علت زياد شده استآورده  (2) و( 1هاي )ولجد

دست آمده ب هايهتنها کليه معادل هاولبط و جدبودن روا

کشوري که ايران بيشترين  عنوانبهبراي کشور روسيه، 

 هاولجدواردات چوب خام را از آن داشته است، در غالب 

مربوط به روابط رگرسيونی  هايفقط توضيحآورده شده و 

 ساير کشورها ارائه شده است.

بررسی ميزان چوب وارداتی از کشور روسيه،  منظوربه

 عنوانبهجمعيت کشور ايران متغير وابسته و  عنوانبه

 .( استفاده شد3مستقل از رابطه )متغير 

زان داري بين مينشان داد که رابطه معنی رگرسيون  نتايج

واردات چوب از کشور روسيه و جمعيت کشور ايران وجود 

بررسی ميزان چوب  منظوربههمچنين  (.1دارد )جدول 

متغير وابسته و توليد  عنوانبهوارداتی از کشور روسيه، 

( 3)تغير مستقل از رابطه م عنوانبهناخالص داخلی 

داري بين نشان داد که رابطه معنینتايج  .ستفاده شدا

توليد ناخالص داخلی ميزان واردات چوب از کشور روسيه و 

 .(2)جدول  ايران وجود دارد

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

 α β ε 2R 

1/221260 ارزش پارامتر  32213/2-  26/01622  23/2  

23/06202 انحراف معيار  122236/2    
آماري    t 01/1  12/2-    

 

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

 α β ε 2R 

-12062/2 321261 ارزش پارامتر  23/01362  22/2  

61/13313 انحراف معيار  321212/2    

آماري    t 32/1  21/2-    

 صنعتی چوب هيزمی چوب مجموع چوب صنعتی و هيزمی

ارزش وزنی  کشور

 )تن(
پولی )ريال(ارزش   

ارزش وزنی 

 )تن(

ارزش پولی 

 )ريال(

ارزش وزنی 

 )تن(
 ارزش پولی )ريال(

 روسيه 033320622161 33221222 126221602 212 632222323210 33221213

 اتريش 12113362120 03223121 2112623232 201 11123331201 03222262

 فنالند 22030202261 6110232 2 2 32033622132 6110221

کشورها ساير 3232321223326 33121221 33022610161 32221 3011120332021 33031322  
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بررسی ميزان چوب وارداتی از کشور روسيه،  منظورهب

 و قيمت توليد ناخالص داخلی ،متغير وابسته عنوانبه

( استفاده 2متغير مستقل از رابطه ) عنوانبهجهانی نفت 

ي بين ميزان دارمعنینشان داد که رابطه نتايج  .شد

 ايرانتوليد ناخالص داخلی واردات چوب از کشور روسيه و 

براي بررسی  (.0وجود دارد )جدول  تو قيمت جهانی نف

رابطه بين جمعيت کشور، توليد چوب در داخل و توليد 

از رابطه  و صادراتی ناخالص داخلی با ميزان چوب وارداتی

ين ي بدارمعنینشان داد که رابطه . نتايج ( استفاده شد1)

جمعيت کشور، ميزان واردات چوب از کشور روسيه با 

وجود دارد  ليد ناخالص داخلیتوليد چوب در داخل و تو

نتايج رگرسيون نشان داد که رابطه بين  (.6)جدول 

متغيرهاي کالن اقتصادي کشور و واردات چوب از کشور 

 :باشندیمصورت زير هاتريش ب

وابط بين ميزان واردات چوب با جمعيت، ميزان واردات ر

چوب با توليد ناخالص داخلی و ميزان واردات چوب با 

 دارمعنیجداگانه  طوربههر يک  قيمت جهانی نفت در 

اس اسروابط زير بر )آناليز رگرسيونی يک متغيره(. شد

ار دکشور اتريش معنی دو متغيره  برايآناليز رگرسيونی 

 شد:

طه بين ميزان واردات چوب با توليد ناخالص داخلی راب* 

 . و قيمت جهانی نفت

رابطه بين ميزان واردات چوب با جمعيت کشور و قيمت * 

 .جهانی نفت

داخل و توليد  رابطه بين ميزان واردات چوب با توليد* 

 .ناخالص داخلی

رابطه بين ميزان واردات چوب با جمعيت کشور و توليد * 

 .ناخالص داخلی

عنوان سومين شريک بهواردات چوب از فنالند در نهايت 

روابط رگرسيونی مورد  لهيوسبهايران نيز  تجاري

ر روابط رگرسيونی يک متغيره زي .قرار گرفت ليوتحلهيتجز

 شدند: دارمعنیبا فنالند 

رابطه بين ميزان واردات و ميزان جمعيت کشور، رابطه * 

 داخلی.بين ميزان واردات و توليد ناخالص 

رابطه بين ميزان واردات چوب و توليد ناخالص همچنين 

 بر اساس مدل رگرسيونی دو متغيره داخلی و قيمت نفت

 شد. دارمعنیبا کشور فنالند 

 

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

کشور روسيه

 α 𝛅 𝛟 ε 2R 

2/322103 ارزش پارامتر  222/3113  03012/2-  23/03312  002231/2  

02/12012 انحراف معيار  3211/233  30323/2-    
آماري    t 13/2  262121/3  22226/1-    

 

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

 روسيه از کشورواردات چوب 

 α β δ 𝜒 ε 2R 

1/221222 ارزش پارامتر  12111/2-  202312/2  232022/2  31/23200  610/2  

22/22222 انحراف معيار  301362/2  226312/2  123131/2    
آماري    t 22/1  02/2-  33/3  22/3    
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 گيريو نتيجه بحث

بررسی صادرات و واردات چوب در  منظوربهاين تحقيق 

ن شرکاي عمده ساله و تعيي 12کشورمان در طی دوره 

 حليلوتتجزيه برايروابط رگرسيونی  تجاري صورت گرفت.

واردات چوب بر اساس يک  صادرات و ميزان يهاداده

 تجاري سري از متغيرهاي کالن اقتصادي با شرکاي عمده

نشان داد که بيشترين صادرات  هاهبررسی شد. مطالع

، خام ايران به کشورهاي همسايه از قبيل عراق يهاچوب

ليل موقعيت مناسب دباشد. بهترکمنستان و کويت می

جنگلی همسايگان موقعيت خوبی ايران و کمبود منابع 

وجود دارد.  کشورهاي همسايه صادرات چوب به براي

است که از کشورهاي  برگیسوزنعمده واردات ايران چوب 

روسيه انجام  ژهيوبه برگانیسوزنداراي منابع غنی 

 در دوره مورد مطالعه نشان داد که هادادهبررسی . رديگیم

وارد شده از اين کشور چوب صنعتی بوده  يهاچوببيشتر 

هيزمی به نسبت بسيار کمتر است. دو  هايچوبو ميزان 

عدي ب يهارتبهدر  کشور اروپايی يعنی اتريش و فنالند هم 

 از نظر صادرات چوب به ايران قرار دارند.

Rafighi نه صنعت کاغذ به در زمي( 2226) همکاران و

اين نتيجه رسيد که بيشتر واردات از کشورهاي اروپايی 

 يیجوصرفهبهتر است براي  ندو عنوان نمود رديگیمانجام 

از کشورهاي همسايه و آسيايی واردات داشته  هانهيهزدر 

خام در اين تحقيق نتيجه  هايچوبباشيم.  ولی در زمينه 

آن شد که بيشتر شرکاي مهم از اروپا هستند که آن هم 

در ايران است.  برگیسوزن هايچوببه دليل عدم وجود 

مدل برآورد شده دو متغير جمعيت  بر اساساز طرف ديگر 

و توليد ناخالص داخلی در تمامی روابط برآوردي رابطه 

نتايج اين  .دهندآالت نشان میقيمی با واردات چوبمست

بين ميزان واردات چوب با جمعيت، مطالعه نشان داد که 

ميزان واردات چوب با توليد ناخالص داخلی و ميزان 

رابطه مستقيم دارد.   واردات چوب با قيمت جهانی نفت

افزايش مصرف چوب و  باعثافزايش جمعيت  اصوالً

و اين عامل باعث افزايش  شودیمچوبی  يهافرآورده

دات چوب به کشور ما شده است. افزايش توليد ناخالص وار

داخلی و افزايش قيمت نفت هم باعث افزايش درآمد کشور 

 يابد.نهايت قدرت خريد و واردات افزايش میو در 

Bayatkashkoli کههم نشان دادند  (2222) و همکاران 

ميزان واردات چوب رابطه مستقيمی با افزايش جمعيت 

در بررسی خود  نيزZahmatkesh (3111 )کشور دارد. 

بر مصرف چوب  مؤثريکی از عوامل  که جمعيتبيان کرد 

به اين در مطالعه خود  هم Eyre (2220) .است در ايران

توليد  بر رگذاريتأثنتيجه رسيد که جمعيت يکی از عوامل 

انجام  هايپژوهشکه از اين نظر با  باشدیمالوار و پانل 

در اين تحقيق همچنين رابطه بين  مطابقت دارد.شده 

ميزان صادرات چوب بر اساس تعدادي از متغيرهاي کالن 

شده، بررسی شد. نتايج نشان داد که رابطه اقتصادي ذکر

 شور ارمنستان با ميزان توليدبين ميزان تن صادراتی به ک

 درصد 0 يدارمعنیسطح  درآالت خام در داخل چوب

نما راه عنوانبه تواندیم نتايج اين تحقيق است. داریمعن

جهت صادرات و واردات چوب با توجه به توليد چوب 

در زمان انجام اين تحقيق  متأسفانهداخلی در آينده  باشد.  

آالت توليدي حاصل دقيقی در مورد ميزان چوب يهاداده

هاي خصوصی در کشور در دسترس نبود.  از جنگلکاري

با توجه به سياست دولت در جهت کاهش برداشت  نيبنابرا

که  شودیمشمال کشور، پيشنهاد  يهاجنگلچوب از 

خصوص ههاي خصوصی در کشور بتوليدات جنگلکاري

ها هم در تحقيقات بعدي در محاسبات منظور صنوبرکاري

 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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