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  تأثیر تغییر قیمت نفت خام اوپک بر قیمت صادراتی
  هاي چوب و کاغذ صادرکنندگان برتر جهان فرآورده

  
  2فرد  و سیدمحمد فهیمی1کشکولی علی بیات*

  ، دانشگاه زابلدانشکده مدیریت کشاورزيدانشجوي دکتري 2، دانشگاه زابل، کاغذدانشکده مهندسی چوب و دانشیار 1
  12/1/92:  ؛ تاریخ پذیرش20/1/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
میزان وابستگی قیمت . اردثیر زیادي بر اقتصاد کشورهاي جهان دأ تاوپکقیمت نفت خام 

. باشد  متفاوت میاوپکقیمت نفت خام برتر آن به صادرکننده هاي چوب و کاغذ و کشورهاي  فرآورده
هاي چوب و کاغذ   و فرآوردهاوپکنرخ افزایش ساالنه قیمت و همبستگی بین قیمت نفت خام 

 و بانک مرکزي اوپکهاي سازمان فائو،  هاي اولیه از گزارش داده. دهنده میزان این وابستگی است نشان
  صادراتیبراي روند قیمتن همبستگی بار و ضریب تبیی فرمول پرداخت یک. ایران گردآوري شد
 و شاخص بهاي اوپکبینی روند قیمت نفت خام  براي پیش نوع شبکه عصبیکشورهاي برتر و 

قیمت نفت خام دهد که  نتایج نشان می. قرار گرفت استفاده  موردصادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران
ن روند افزایشی و میزان همبستگی هاي چوب و کاغذ کشورهاي صادرکننده برتر جها  و فرآوردهاوپک

 قیمت نفت خام و نرخ افزایش قیمت ا کاغذ و مقوا ب قیمتضریب همبستگی. همدیگر دارند باالیی با
ي ها  تمام فرآوردهبین قیمت نفت خام وهمبستگی . باشد تر از سایر محصوالت می چوب هیزمی بیش

 ترین نرخ افزایش قیمت ین دو کشور بیش و ااز کشورهاي دیگر استتر  بیش سوئدروسیه و  صادراتی
 نوساندهد که  بینی شبکه عصبی نیز نشان می پیش. اند  داشتهاوپک را همانند قیمت نفت خام صادراتی

  . مشابه استتقریباًایران بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی   بااوپکقیمت نفت خام 
  

  اوپک نفت خام  قیمتکاغذ،هاي چوب و  صادرکنندگان برتر، فرآورده :هاي کلیدي واژه

                                                
  ali.bayatkashkoli@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 اوپککننده نفت خام یا صادر قیمت نفت خام اتحادیه کشورهاي خصوص نوسان قیمت نفت خام به

 باشد می هاي اخیر هاي اقتصادي جهان در سال ثیر زیادي بر اقتصاد جهان دارد و نمونه عینی آن بحرانأت
یافته جهان   توسعه کشورهايي اقتصاد رونق.دباش که بخشی از آن مربوط به افزایش قیمت نفت خام می

 پیشرفته بسیاري از کشورهاي. کشورهاي صادرکننده نفت به قیمت نفت بستگی دارد و همچنین اقتصاد
اقتصاد این کشورها و همچنین قیمت . توجهی دارند هاي چوب و کاغذ قابل جهان تجارت فرآورده

اثر تغییر قیمت . دندار یمتفاوتیزان وابستگی م به نوسان قیمت نفت خام مختلفجهانی محصوالت 
طورکلی کشورهاي صادرکننده برتر این   چوب و کاغذ و بهنوعهاي مت نفت خام بر روي قیمت فرآورده

  برخیثیر تغییر قیمت نفت خام بر روي اقتصادأمطالعاتی در زمینه ت. باشد محصوالت یکسان نمی
  .کشورها انجام شده است

کوالگنی و ( G7دهد که قیمت نفت بر روي نرخ تورم کشورهاي گروه  ان می نشها نتایج پژوهش
گذارد و  ثیر میتأ) 2005 ،کونادو و گرسیا (و شاخص قیمت برخی کشورهاي آسیایی) 2008 ،منرا

خاطر نوسان قیمت  هاقتصاد ایران ب. )2007 ،اوینگ و تامسون (کند کننده را هدایت می قیمت مصرف
شوك قیمت نفت اثر نامتقارن دارد؛ براي مثال مثبت بودن شوك قیمت .  استپذیر نفت بسیار آسیب

دار افزایش  دهد و با اثر معنی داري افزایش می طور معنی هنفت و به همان اندازه منفی بودن آن تورم را ب
 .)2009 ،فرزانگان و مارکوارت ( در ایران مشاهده شده است"بیماري هلندي"م ی قیمت، عالتغییرنرخ 

 داشته است و 2004اي در قیمت وارداتی و صادراتی در سال  ثیر عمدهأفزایش قیمت انرژي تا
تجارت خمیر و کاغذ در مناطق . )2005 ،لوکاتیلی (هاي قیمت شده است باعث افزایش رشد شاخص

. باشد  می2006 و 2005هاي  تأثیر افزایش قیمت انرژي و رشد اقتصادي آسیا در سال اروپایی تحت
. دهد تأثیر قرار می  را تحتمقواکاغذ، کاغذ و  انرژي، هزینه تولید و قیمت خمیرش قیمت جهانیافزای

 .)2006، المبارد و آکیم (دهد تأثیر قرار می  قوي تجارت جهانی را تحتطور نسبت هافزایش قیمت ب
ی یزایش جزاند، اف اي داشته کنندگان رشد عمده که مصرف قیمت واقعی تولیدات چوبی با توجه به این

 .)2002 ،آدامز (خواهد داشت) تر  درصد در سال یا حتی کم6/0(

هاي چوب و کاغذ وجود دارد و   و فرآوردهاوپک فرضیه همبستگی قیمت نفت خام ،این اساس بر
. باشد میافزایش قیمت محصوالت چوب و کاغذ همانند نرخ  افزایش قیمت نفت خام نرخ احتماالً

ثیر و أدهنده ت هاي چوب و کاغذ نشان و روند قیمت نفت خام و فرآوردهنرخ افزایش قیمت ساالنه 
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هاي   است که روند قیمت انواع فرآوردهحال سوال اساسی این. باشد تگی این دو نوع محصول میهمبس
 اوپکطرف دیگر روند قیمت نفت خام  کاغذ کشورهاي صادرکننده برتر، ایران و جهان و از چوب و

ادراتی  بر روي قیمت صاوپک قیمت نفت خام تغییر بررسی اثر  هدف پژوهشبنابراین. چگونه است
 و اوپکنفت خام باشد و نرخ تورمی   کشورهاي صادرکننده برتر میانواع محصوالت چوب و کاغذ

با  1393هاي سال  در شرایط دوره مطالعه و افق زمانی ماهبهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران 
  . همدیگر مشخص شودها بر  شد تا اثر آنهمدیگر مقایسه خواهد

  
  ها مواد و روش

سایت سازمان فائو براي یک  هاي چوب و کاغذ از وب آمار و اطالعات اولیه به تفکیک فرآورده
آوري و سپس کشورهاي برتر صادرکننده و تولیدکننده مشخص   جمع2000-2011ساله از  دوازدهدوره 
کشورهاي صادرکننده برتر و همچنین براي ایران و جهان در قیمت صادراتی این محصوالت . شدند

 و همچنین 2004-2012 هاي  در هر بشکه براي سالاوپکقیمت ماهیانه سبد نفت خام . محاسبه شد
شاخص گاه  آن . گردآوري شداوپکاز گزارش سالیانه سازمان  2000-2011 ساله از دوازدهیک دوره 

 بانک اینترنتی پایگاه  از1385-1391هاي  هاي سال براي ماه بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران
  در مرحله اولؤال و هدف پژوهشبا عنایت به س. شده است گردآوري ایران اسالمی جمهوري مرکزي

 با 2000-2011ساله از  دوازدهدر یک دوره هاي چوب و کاغذ   و فرآوردهاوپکروند قیمت نفت خام 
 ها  و ضریب تبیین همبستگی بین قیمت آنبار  فرمول پرداخت یکاساس برقیمت ساالنهنرخ افزایش 

بار  یا نرخ افزایش ساالنه قیمت با فرمول پرداخت یک iمقدار . بررسی شد براساس روش رگرسیونی







 ni

P
FPF قیمت اول دوره مطالعه و : Pقیمت آخر دوره مطالعه، : F که در آن،. شود  محاسبه می,,

n :یرات ساالنه قیمت این محصوالت با یشدت تغ. باشد  از اول تا آخر دوره مطالعه میتعداد سال
ضریب تبیین ذکر شد و در اینجا ضریب تبیین نسبتی از واریانس کل قیمت است که به تغییرات 

) مثبت( باشد، همبستگی افزایشی 6/0شود و اگر شدت ارتباط بین دو متغیر بیش از  سالیانه مربوط می
  .دهد را نشان می) منفی(ی یا کاهش

 )خور رو و پیش قانون آموزش پیش( بینی شبکه عصبی پیشروش  با از طرف دیگر در مرحله دوم
 و 2004-2012هاي   از سالاوپکهاي سري زمانی ماهیانه قیمت نفت خام   دادهاز )1999هایکین، (

 1385-1391هاي   سالیران ازهاي سري زمانی ماهیانه شاخص بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی ا داده
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بینی شد و روند و  یش پ1393هاي سال   ماه بعدي و همچنین ماه5افق زمانی هاي  استفاده شد و داده
ستفاده در مدل اهر دو نوع داده شبکه عصبی قبل از  .گردیدها با همدیگر مقایسه  نرخ افزایش قیمت آن

  .)1999هایکین،  (نرمال شدندبا فرمول زیر 
  

   داده نهایی-مقدار حداقل 
  *) محدوده باال- محدوده پایین + ( پایین محدوده

   مقدار حداکثر-مقدار حداقل 
  داده نرمال شده= 

  

 ،هاي خام  داده و حداکثر مربوط بهحداقلمقدار ،  یا خامواقعیهاي  همان دادهداده نهایی که در آن، 
نظر پایینی داده نرمال مقدار محدوده مورد  و)9/0 معموالً(نظر باالیی داده نرمال مقدار محدوده مورد

  .باشد  می1)1/0 معموالً(
 آزمون 3سازي  فعال همه توابعها شبکه از کدام و براي هر استفاده شد 2شبکه عصبی با دو روش

 مدل  یا کاراترینالیه و نرون تشکیل شد تا بهترین همچنین هر شبکه با تابع مشخص تا شش. شد
 بینی با پیش در مدل این کارایی بررسی منظور به . مدل مشخص شود30 از بین بینی شبکه عصبی پیش

 .شد مقایسه واقعی هاي داده با شبکه هر خروجی هاي ها، داده مدل ارزیابی معیارهاي از استفاده
مطلق درصد خطا و مجذور ضریب همبستگی ابی کارآیی مدل شامل میانگین قدرمعیارهاي ارزی

 و اوپکقیمت نفت خام ) گرمی هاي دست داده ( درصد مشاهدات70ارد ابتدا مو تمام  در.باشد می
نمونه (درصد مشاهدها  30 و معادل 4آموزش بهص بهاي صادرات چوب و اشیاء چوبی شاخ
خاطر کارآیی نامناسب این  بهسپس شد و  داده اختصاص ،) مدل60تعداد  (ها مدل 5تست به) بینی پیش
 ،) مدل60تعداد ( ها مدل تست  بهها  درصد مشاهده40آموزش و  ه بها رصد مشاهده د60ها  مدل

افق زمانی قبولی نداشتند و پنج  ها نیز کارآیی قابل کدام از این مدل هیچچه  چنان. شد داده اختصاص
 تقسیم شدند و درصد 30 درصد و 70 و به ه دوم انتخاب شدافق زمانیجاي پنج  ها به  دادهنخست

اي که  دادهنوع این حالت مجذور ضریب همبستگی هر   در. تشکیل شدند)ل مد60( ها مدلگاه  آن
  . گزارش شد،مناسب بود

                                                
1- High data=HD, Low data=LD 

2- feed-forward back propagationخور و   یا قانون آموزش پیشcascade-forward back propagationرو  یا پیش 

 TANSIG و تانژانت PURLIN، خطی یا LOGSIGاریتمی یا لگ -3
4- Train 
5- Test 
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  نتایج
 نفت  برايشبکه عصبیبینی  قیمت واقعی و پیشمدل یا میزان همبستگی بین  کارایی ارزیابی معیار

 .شود مشاهده می 5  و4 ،2 ،1هاي   و شاخص بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی در شکلاوپکخام 
 و شاخص بهاي چوب و اشیاء چوبی براي اوپکبینی شبکه عصبی نفت خام  نمودارهاي مقدار پیش

هاي آموزش شبکه عصبی نیز در نمودار.  نشان داده شده است6 و 3هاي   در شکل1393هاي سال  ماه
 99/11برابر  2000-2011در دوره  اوپکنرخ افزایش قیمت نفت خام . شود  مشاهده می8 و 7هاي  شکل

نرخ افزایش قیمت نفت خام . باشد می درصد 7 و براي محصوالت چوب و کاغذ جهان تقریباًدرصد 
 درصد و براي شاخص 88/2هاي دوره مطالعه برابر  براساس ماه بینی شده با شبکه عصبی  پیشاوپک

ینی شبکه ب طلق پیشدرصد خطاي م. باشد  درصد میصفربهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران برابر 
  .باشد می 141/3چوب و اشیاء چوبی برابر  درصد و براي 423/7 برابر اوپکعصبی نفت خام 

هاي چوب و کاغذ با قیمت نفت خام  ضریب تبیین همبستگی بین قیمت صادراتی انواع فرآورده
ران هاي چوب و کاغذ صادرکنندگان برتر جهان و ای اوپک همراه با نرخ افزایش ساالنه قیمت فرآورده

هاي چوب و کاغذ  نرخ تولید ساالنه فرآورده. باشد  موجود می1 در جدول 2000-2011از سال 
  .باشد  می2کننده برتر جهان و ایران در جدول کشورهاي تولید

  

  
  

  بینی شبکه عصبی با مقایسه  معیار ارزیابی کارایی پیش-1شکل 
  .بینی شده نفت خام اوپک در دوره مطالعه قیمت واقعی و پیش
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  بینی شبکه عصبی با میزان  معیار ارزیابی کارایی پیش-2شکل 
  .بینی شده نفت خام اوپک قیمت واقعی و پیشهمبستگی 

  

  
  

  .1393هاي سال  بینی شبکه عصبی براي قیمت نفت خام اوپک در ماه  میزان پیش-3شکل 
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  اقعیقایسه قیمت وبینی شبکه عصبی با م  معیار ارزیابی کارایی پیش-4شکل 
  .شاخص بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران در دوره مطالعهبینی شده  و پیش

  

  
  

  بینی شبکه عصبی با میزان همبستگی  معیار ارزیابی کارایی پیش-5شکل 
  .بینی شده شاخص بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران قیمت واقعی و پیش
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  .1393هاي سال  اي صادراتی چوب و اشیاء چوبی ایران در ماهبینی شبکه عصبی شاخص به  میزان پیش-6شکل 
  

  
  

هاي قیمت نفت   نرون و تابع تانژانت براي داده2 الیه و 2با ) CFBP( نتایج آموزش شبکه عصبی مصنوعی -7شکل 
بکه عصبی کارآیی آموزش این ش .هاي واقعی بینی و داده هاي پیش صادراتی اوپک با باالترین میزان همبستگی بین داده

کارآیی . گرفتن منحنی آموزش و تست است باشد و هدف رسیدن به صفر یا روي هم قرار  می00090032/0برابر 
  .واحد ندارد
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هاي شاخص بهاي صادراتی چوب و   نرون و تابع تانژانت براي داده3 الیه و 3با ) FFBP( نتایج آموزش شبکه عصبی - 8شکل 
کارآیی آموزش این شبکه عصبی برابر . هاي واقعی بینی و داده هاي پیش میزان همبستگی بین دادهاشیاء چوبی ایران با باالترین 

  .کارآیی واحد ندارد. گرفتن منحنی آموزش و تست است باشد و هدف رسیدن به صفر یا روي هم قرار  می00135078/0
  

 اوپک کننده برتر و ایران با قیمت نفت خام ضریب تبیین همبستگی بین قیمت محصوالت چوب و کاغذ کشورهاي صادر- 1جدول 
  .یت سازمان فائو گردآوري شده استهاي اولیه از سا داده. 2000- 2011به همراه نرخ افزایش ساالنه قیمت محصوالت در دوره 

  جهان  *ایران  برزیل  چین  مالزي  سوئد  روسیه  فنالند  آمریکا  فرانسه  آلمان  کانادا مقیاس  محصوالت
I 6/3  3/5  1/7  9/1 -  8/5  9/10  4/15  7/4  4  8/2  1 -  9/4  انواع  

  2R 72/0  75/0  65/0  45/0  87/0  92/0  72/0  59/0  33/0  18/0  15/0  93/0  تخته فیبر
I 2/4  3/4  5/2  9/2  6/3  7/8  7  6/3  4/2  8/0  5/11  4   اوراق فشرده

  2R 44/0  83/0  61/0  68/0  79/0  95/0  6/0  88/0  72/0  35/0  34/0  93/0  چوبی
I 2/0  9/3  2/0 -  1/4  3  9/6  7/7  6/5  4/6  3/11   -  4/5   چوب گرد

  2R 42/0  82/0  23/0  84/0  62/0  92/0  88/0  36/0  33/0  59/0   -  89/0  یصنعت
I 02/0 -  2/2  2/4  03/0 -  7/3  2/5  8/3  5/7  9/0  7/3  5/3 -  8/1  2  اي چوب ارهR 15/0  25/0  87/0  27/0  70/0  83/0  65/0  73/0  57/0  82/0  38/0  81/0  
I 1/2  5/1  6/2  2/0 -  7/2  4/5  7/3  3  2/4  6/4  5/0 -  6/2  2  کاغذ و مقواR 87/0  83/0  92/0  33/0  90/0  95/0  93/0  62/0  63/0  83/0  08/0  94/0  
I 2/6  5/7  2/6  9/8  7/6  13  12  1/1  5/2 -   -  6/12  1/9   چوب

  2R 80/0  71/0  91/0  74/0  14/0  87/0  51/0  31/0  03/0   -  37/0  89/0  هیزمی
I 5/2  3/0  1  8/1  3/2  1/5  1/3  6/0  2/4  5/0  5/30  2   خمیر

  2R 82/0  48/0  67/0  86/0  79/0  91/0  80/0  01/0  43/0  39/0  59/0  81/0  کاغذسازي
I =2مت، نرخ افزایش ساالنه قیR =و محصوالت چوب و کاغذ هاي نفت خام اوپک و ضریب تبیین همبستگی معادله خطی بین قیمت  *

  . به بعد صادر شده است2002اند، البته به غیر از اوراق فشرده چوبی که از سال   به بعد صادر شده2003همه محصوالت ایران از سال 
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. 2000-2011کننده برتر جهان و ایران در دوره هاي چوب و کاغذ کشورهاي تولید  نرخ تولید ساالنه فرآورده- 2جدول 
  .ئو گردآوري شده استزمان فاهاي اولیه از سایت سا داده

  انواع محصوالت
  

  کشورهاي مهم

  انواع
  تخته فیبر

  اوراق
  فشرده چوبی

  چوب 
  گرد صنعتی

  چوب
  اي اره

  کاغذ
  و مقوا

  چوب
  هیزمی

  خمیر
  کاغذسازي

 -1/1 -1/1 -9/0 -2/3 -2/3 -2/3  3/1 آمریکا

 -8/2 8/0 -5/4 -2/2 -8/2 -2/3  -3 کانادا

 4/7 -7/1 5/9 3/16 6/0 7/15  7/20 چین

 7/1 5/12 7/1 8/2 -1 -3/1  4 آلمان

 2 -5/1 1/3 9/3 1/3 9/7  5/6 روسیه

 7/5 7/0 8/3 3/1 6/2 1/4  9/10 برزیل

 -9/1 -8/3 -5/1 -8/4 1/0 -1/2  -5/1 ژاپن

 9/4 -6/3 3/4 -6/3 1/5 -2/5  4/0 اندونزي

 4/1 -6/1 1/7 -7/2 -5/2 3/1  7/28 مالزي

 2/0 0 4/0 0 2/1 -7/3  -4/7 سوئد

 4/1 -5/1 3/19 -7/9 -9/3 7/8  9/24 *ایران

  1/0  4/0  8/1  4/0  -2/0  7/3  1/9  جهان
  . شده است به بعد تولید2002محصوالت خمیرکاغذسازي ایران از سال * 
  

  گیري بحث و نتیجه
 در دوره در بین صادرکنندگان برتر جهانچوب و کاغذ ترین صادرکننده  کانادا و آلمان بزرگ

اند و  ترین قیمت اوراق فشرده صادراتی را فنالند و سوئد دریافت کرده بیش. باشد یم 2011-2000
سازي را آلمان  و براي کاغذ و مقوا و خمیر کاغذاي را چین  قیمت چوب گرد صنعتی و ارهباالترین

. باشد ترین قیمت می  محصوالت پایینتر  قیمت صادراتی روسیه در بیشغالباً. دریافت کرده است
باشد و گاهی  تر از قیمت جهانی آن می هاي چوب و کاغذ ایران بسیار متفاوت صادراتی فرآوردهقیمت 

باشد، همانند قیمت صادراتی انواع تخته فیبر  صورت نامتعارف چندین برابر قیمت میانگین جهانی می به
هانی آن تر از قیمت ج کاغذسازي و یا از طرف دیگر قیمت صادراتی کاغذ و مقوا بسیار کم خمیرو

فرزانگان و ( ساختار ویژه اقتصادي ایران و اثر نامتقارن قیمت نفت خام بر اقتصاد ایران. باشد می
ترین افزایش قیمت ساالنه  روسیه و سوئد بیش. باشد عامل این شرایط نامتعارف می) 2009 ،مارکوارت
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 و همچنین روسیه ه استرا در صادرات انواع تخته فیبر و اوراق فشرده چوبی و چوب هیزمی را داشت
ترین افزایش قیمت  مالزي بیش. سازي و کاغذ و مقوا را داشته استکاغذترین افزایش قیمت خمیر بیش

صورت کلی  البته به. را داشته استترین افزایش قیمت چوب گرد صنعتی  و برزیل بیشاي  چوب اره
ورم را نسبت به محصوالت ترین نرخ ت کمچوب گرد صنعتی و کاغذسازي خمیر، قیمت کاغذ و مقوا

در ایران برعکس کشورهاي برتر صادرکننده سازي کاغذ و مقوا و خمیرکاغذقیمت . اند داشتهدیگر 
 کشورهاي برتر کاهشی و قیمت باشد، یعنی قیمت کاغذ و مقواي صادراتی ایران برعکس جهان می

تر  تغییر قیمت بیش با اوپکتغییر قیمت سبد نفت خام . باشد کاغذسازي آن افزایشی میخمیر
هاي چوب و کاغذ کشورهاي برتر صادرکننده همبستگی با ضریب تبیین باالیی دارد و افزایش  فرآورده

برتر جهان صادرکننده  کشورهاي تر  افزایش قیمت این محصوالت در بیش باعثاوپکقیمت نفت خام 
 را با قیمت نفت خام ترین همبستگی قیمت محصوالت چوب و کاغذ روسیه و فنالند بیش .شده است
ثیر أت )2005(و لوکاتیلی ) 2005(کونادو و گرسیا ، )2008(کوالگنی و منرا ). 1جدول ( دهد نشان می

طور ویژه قیمت  هب. اند  کردهید و تأیافزایش قیمت نفت را بر روي محصوالت چوب و کاغذ مشخص
 این ت نفت قرار گرفته است وثیر افزایش قیمأت کشورهاي جهان تحتانواع کاغذ و مقواي صادراتی 

 نسبت به کاغذ و مقواکشش بودن  کم. باشد تر مشخص می  بیشسوئد و روسیههمبستگی در کشورهاي 
خاطر عرضه یکسان و افزایش قیمت، کاهشی  در این صورت به.  مشخص استمحصوالت دیگر کامالً

دهد که  ین موضوع را نشان میخ افزایش تولید ساالنه کاغذ و مقوا انر. در تقاضا ایجاد نشده است
نفت خام بر روي افزایش قیمت ثیر افزایش قیمت أ ت.)2جدول  (باشد میزان عرضه کاهشی یا کم می

نیز ذکر شده است و از طرف دیگر اثر ) 2006(کاغذسازي و کاغذ و مقوا توسط المبارد و آکیم خمیر
 با افزایش روي قیمت احتماالًبر ) 2002 ،آدامز(کنندگان این نوع محصوالت  ضعیف رشد مصرف

شود، ولی اثر افزایش قیمت نفت بر روي   خنثی می)2جدول  (ی تولید جهانی برخی کشورهایجز
تر از قیمت  بسیار بیش)  درصد12 (اوپکنرخ افزایش قیمت نفت خام . اقتصاد جهانی مشخص است

ت خام باعث افزایش قیمت باشد، ولی افزایش قیمت نف هاي چوب و کاغذ جهان می صادراتی فرآورده
)  درصد9(تر نرخ تورم هیزم  افزایش قیمت نفت خام باعث افزایش بیش. ها شده است این فرآورده

کاهش قیمت انواع کاغذ و مقواي صادراتی . شده است) درصد 2-5 تقریباً(نسبت به دیگر محصوالت 
صورت کلی محصوالت  د و بهده داري را نشان نمی ایران با افزایش قیمت نفت خام همبستگی معنی

اثر نامتقارن شوك قیمت نفت و . قابل استناد ندارندضریب تبیین ایران صادراتی چوب و کاغذ 
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و از طرف دیگر ) 2009 ،فرزانگان و مارکوارت(خاطر نوسان قیمت آن  هپذیري اقتصاد ایران ب آسیب
صادرکنندگان . باشد خص میهاي چوب و کاغذ ایران مش این اثرات منفی بر روي صادرات فرآورده

کاهش یا ثابت طرف دیگر   افزایش قیمت نفت خام و از.باشند  تولیدکنندگان برتر نیز میبرتر غالباً
هاي چوب و کاغذ   باعث افزایش قیمت فرآورده)2جدول  (ماندن میزان تولید در طی دوره مطالعه

د کشورهایی مانند چین در برخی که نرخ تولی با توجه به این. صادراتی کشورهاي برتر شده است
خاطر افزایش قیمت  ه بها هاي صادراتی آن هاي چوب و کاغذ افزایشی است، قیمت فرآورده فرآورده

 چندین عنوان مثال نرخ افزایش تولید انواع تخته فیبر مالزي و چین  افزایش داشته است، بهنفت خام
زایش قیمت صادراتی این محصول برابر و یا کننده دیگر است ولی نرخ افبرابر کشورهاي برتر تولید

چند میزان تولید تخته فیبر کشوري افزایش  بنابراین هر. باشد تر از صادرکنندگان برتر می حتی بیش
.  خواهد بود آن و قیمت نفت خامتوجهی داشته باشد، قیمت این محصوالت تابع قیمت جهانی قابل

و چوب هیزمی اي   چوب اره،استثناء چوب گرد صنعتی هاي چوب و کاغذ ایران به نرخ تولید فرآورده
تغییر قیمت سبد نفت . باشد کاهشی میثابت یا   قیمت آن غالباًروندباشد و  توجه و مثبت می مقدار قابل

 چوب گرد صنعتی کشورهاي خصوص هاي چوب و کاغذ به  فرآوردهتر  با تغییر میزان تولید بیشاوپک
گذاري  یل سرمایهخاطر مسا همدت ب  افزایش تولید در کوتاهرو این  از.اشدب جهت نمی همبرتر کننده تولید

کشورهایی مانند چین و . یابد باشد و با افزایش قیمت نفت، میزان تولید افزایش نمی پذیر نمی انامک
 .ها افزایش داشته است قیمت نفت خام، میزان تولید آن با افزایش روسیه

)  درصد141/3(بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی اخص شبینی شبکه عصبی  درصد خطاي پیش
نرخ افزایش بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی . باشد کم می)  درصد423/7 (اوپکو قیمت نفت خام 

که نرخ افزایش  صورتی ، درباشد می)  درصدصفر( بدون تغییر هاي شبکه عصبی  براساس دادهایران
 از دست آمده هاي بهنمودار. خواهد داشت) رصد د88/2 (یافزایش جزی اوپکقیمت نفت خام 

به غیر از یک نمودار   شبکه عصبیبینی شده هاي شاخص بهاي صادراتی چوب و اشیاء چوبی پیش داده
 اوپک از قیمت نفت خام دست آمده نمودارهاي بهولی ضریب تبیین .  استثابت، 74/0با ضریب تبیین 

براساس مقایسه نمودارهاي شکل کلی طور بنابراین به. باشد قابل استناد نمی  شبکه عصبیبینی شده پیش
 تغییر قیمت چوب و اشیاء چوبی مشابه قیمت نفت خام  نوسان1جدول  و مقایسه معیارهاي 4 و 1

شوك قیمت هاي اخیر و اثر نامتقارن  روند تجارت و شرایط اقتصادي کشور در سال. باشد ایران می
  .شود  قیمت میوع همبستگی و تغییرنفت باعث این ن
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  گیري کلی نتیجه
 را دارند و اوپکترین همبستگی قیمت این محصوالت با قیمت نفت خام   بیشسوئدروسیه و 

. ترین همبستگی بین قیمت نفت خام با قیمت کاغذ و مقوا و خمیرکاغذسازي را دارند  بیشروسیه
هاي مورد   از سایر فرآوردهتر همبستگی قیمت نفت با قیمت کاغذ و مقوا و حتی خمیر کاغذسازي بیش

. باشد  محصوالت چوب و کاغذ ایران بسیار ضعیف میتر این همبستگی براي بیش. باشد بررسی می
هاي چوب و کاغذ کشورهاي صادرکننده   باعث افزایش قیمت فرآوردهاوپکافزایش قیمت نفت خام 

 چوب  واوراق فشرده چوبیترین افزایش قیمت محصوالتی مانند   سوئد بیش وروسیه. برتر شده است
برتر مربوط به خمیرکاغذسازي و صادرکننده ترین نرخ تورم این کشورهاي  کم .اند هیزمی را داشته

. باشد  در ایران برعکس این کشورهاي برتر میسازيخمیرکاغذ ولی قیمت ،باشد کاغذ و مقوا می
 مشابه تغییر  را ایرانبیچوب و اشیاء چو قیمت نوسان ،بینی شبکه عصبی با درصد خطاي کم پیش

  .دهد شان مین  خامقیمت نفت
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Abstract1 

The crude oil price fluctuation have highly affected to world countries 
economy. The wood products price and its major exporter countries is difference 
dependence on OPEC oil price. Inflation rate and correlation between the OPEC 
crude oil price and the price of wood and paper products are demonstrative of the 
scale of dependence. Primary datasets were prepared from Central Bank of the 
Islamic Republic of Iran (CBI) and FAOSTAT online database and OPEC Annual 
Statistical Bulletin. Export price of major exporter countries and price of OPEC oil 
were evaluated by single payment formula and coefficient of determination. Also, 
exportation point of wood and woodwork in Iran and price of OPEC oil were 
compared by neural network model. Experiment results showed that the OPEC 
crude oil price and the price of wood and paper products were increased and its 
correlation is positive by high coefficient of determination. The correlation 
between the OPEC crude oil price and the price of paper and paperboard are more 
than other commodity. In the other hand, growth rate of fuel wood is more than 
other products. The correlation between OPEC crude oil price and exportation 
price of Russia and Sweden is more than other countries. Inflation rates of wood 
and paper products in Russia and Sweden are like OPEC crude oil price and its 
annual rates of change in price are the most. Result of neural network model is 
showed that exportation point of wood and woodwork in Iran are similar to crude 
oil price, nearly. 
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