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 ایران گرگان، طبيعي منابع و کشاورزی علوم دانشگاه جنگلداری، دانشيارگروه3، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه گيالن، ایران
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 چکیده

مورد توجه هميشه صوالت چوبي دارد و حبيني قيمت چوب نقش مهمي در بازاریابي و فروش م پيش :هدف و سابقه

تواند به متخصصان جنگل  ریزان به این صنعت شده و مي تر برنامه باعث توجه بيش بيني قيمت پيش مدیران بوده است.

از این تحقيق، استفاده اشت براساس نوع گونه، زمان و سطح موردنظر کمک کند. هدف در امر بهينه کردن عمليات برد

ها و  بيني ميانگين قيمت مورد انتظار آن جهت پيشخزری  های جنگل مختلف های های زماني قيمت گونه از سری

 ها در گذشته است.  بررسي روند تغييرات آن

 20های اصلي جنگلي برای دوره  ی تاریخي قيمت چوب سرپا گونهها داده برای انجام این تحقيق، :ها روش و مواد

برداری از  بهرهمتغير های  سپس برای تعيين قيمت چوب سرپا، هزینه گردآوری شدند. 1331تا سال  1313ساله از سال 

 عي شد.واق 1331ها نسبت به سال پایه  برای حذف اثر تورم، همه قيمت کسر شدند. در کنار جاده جنگليقيمت واقعي 

 رهای ریشه واحد، د زماني توسط آزمون دیکي فولر تعميم یافته از آزمون تصادفي های ي سریپایائبررسي 

افزار   توسط رگرسيون خطي چندگانه در نرمهای رگرسيوني  سپس اعتبار مدل انجام شد.  EVIWS 10افزار نرم

SPSS23  های  های مدل مؤلفههای مختلف توسط  هقيمت مورد انتظار برای گونميانگين بررسي شد. در نهایت

 .برآورد شد خودکاهشي

اند و  های زماني گذشته دارای نوسانات تصادفي بوده در دوره چوب سرپا های واقعي نتایج نشان داد که قيمت :ها یافته

، متوسط دست آمده ههای رگرسيوني ب های مدل مؤلفهچنين با توجه به  هم. شد ردهای زماني  ي سریپایائفرضيه نا

، 02/272، 03/101، 17/273مرتبه اول تخمين زده شده برابر خودکاهشي های چوب سرپا براساس فرایندهای  قيمت

 Fagus orientalis) راش ،های مورد مطالعه برای گونهترتيب  بهمترمکعب(  )ده هزار ریال/ 123و  13/117، 00/231

Lipsky ،)ممرز (Carpinus betulus L.)افرا ، (Acer velutinum Boiss،) توسکا (Alnus subcordata 

C.A.M. ،)بلوط (Quercus castanifolia C.A.M. ،)انجيلي و (Parrotia persica (DC) C.A.M. )است بوده. 
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ها و  کنترل و آگاهي از تغييرات قيمت ها و بيني قيمت مورد انتظار گونه پيشانجام این تحقيق نشان داد که  :گیری نتیجه

 های مورد انتظار تعيين قيمتضروری است.  ریزان و مدیران جنگل جهت مدیریت بهينه آن برای برنامه ،ابستهعوامل و

و نماد وضعيت  ضروری است ،های جامع و اصولي ها، تدوین برنامه ها، بررسي موانع فراروی آن برای شناخت پتانسيل

ریزی برداشت  امهنتوانند در مورد بر مي ها، مدیران جنگل ها و تغييرات آن با آگاهي از این قيمت باشد. ميبازار چوب 

در خصوص توليد با ریزی الزم را  توانند برنامه صاحبان صنایع چوب و کاغذ مي چنين گيری کنند. هم  چوب تصميم

 و تأمين مواد چوبي موردنياز انجام دهند. ترین هزینه کم

 

 جنگل ، مدیریت بهينههای خزری نگلج، پایایندهای آفربيني قيمت،  پيش های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

یند آابزاری قدرتمند در فر ،بيني در مدیریت پيش 

بيني، یک پيشگویي در  ریزی است. فرآیند پيش برنامه

گذارد و  در اختيار ميرا  مورد رویدادهای آینده

بيني حوادث آینده  تواند تجارب گذشته را به پيش مي

قش اساسي در توسعه ها دارای ن جنگل .(2) سازد لبد

 اگر چه .اقتصادی و اجتماعي هر منطقه هستند

در سطوح  رانهای صنعتي و تجاری ای جنگل

صورت نوار باریکي در شمال ایران  به محدودی

اند ولي قابليت توليد چوب را برای  گسترده شده

مصارف مختلف دارا هستند. استفاده بهينه از این منابع 

مند سبب اصل بقا  نظام های مدیریتي با ارائه روش

ها و تأمين نيازهای بخش بزرگي از صنعت خواهد  آن

 .(12شد )

های چوب در آینده  بيني قيمت عمل پيش 

 ،توجهي به آن تواند کم اهميت تلقي شود و بي نمي

پيامدهای فراواني در بازار و عرضه و تقاضای چوب 

خواهد گذاشت. از طرف دیگر مشکالت موجود جا ب

مت چوب ناچيز و قابل اغماض نيست قي نيبي پيشدر 

نادیده گرفتن و کم اهميت تلقي  عالوه بر آن(. 11)

ها و  سبب از دست رفتن فرصت بيني قيمت پيشکردن 

از طرف دیگر  ،(11) است شده سوددهي پایين

بودن  موفقيت آميزنقش مهمي در  دقيق بيني پيش

علت  به .دارد بازاریابي و فروش محصوالت چوبي

های  يرات در قيمت محصوالت چوبي در دورهتغي

بيني قيمت چوب  مدت، پيش مدت و بلند کوتاه

 .(1) رسد نظر مي ضروری به

رت نوار باریکي در صو های شمال ایران به جنگل 

تا گليداغي در قسمت شرقي کشيده  غرب از آستارا

اگرچه از نظر تراکم پوشش گياهي کشور  اند. شده

شمار آورد ولي از نظر تنوع  به توان غني ایران را نمي

ارزش صنعتي، کشوری  های با ای و وجود گونه گونه

های  تعداد گونه که طوری هرود. ب شمار مي غني به

. امروزه باشد گونه مي 0444گياهي کشور حدود 

ميليون هکتار جنگل در این منطقه  3/1حدود 

ميليون  2/1مانده است که از این مقدار فقط  باقي

های مرغوب و تجارتي محسوب  زو جنگلهکتار ج

چنين محاسبه ارزش کاالها و  هم .(21)شود. مي

های جنگلي، براساس  خدمات اکوسيستم

لي و لحاظ لالم اجرایي بينهای  روشها و  دستورالعمل

شرایط ملي در ایران صورت گرفته است. در محاسبه 

های  های موجودی جنگل ارزش کاالها از شاخص

های خارج از شمال،  جودی جنگلشمال ایران، مو

 .(14)گياهان خوراکي و داروئي استفاده شده است 

با توجه به سطح کم و ارزش بيولوژیکي و صنعتي  

و  ارزش این منابع تعيين های ایران، باالی جنگل

های  های مهم جنگلي و فرآورده بيني قيمت گونه پيش

های اخير مورد توجه متخصصان و  ها در دهه آن
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دنبال آن  بيني قيمت و به پيشریزان بوده است.  هبرنام

تر  توجه بيش های جنگلي باعث گذاری فرآورده  ارزش

تواند به  مي به این صنعت شده و ریزان برنامه

متخصصان جنگل در امر بهينه کردن عمليات برداشت 

. کمک کندبراساس نوع گونه، زمان و سطح مورد نظر 

مشوقي برای رآمد و چنين این امر باعث افزایش د هم

در این عرصه خواهد بود. در حال حاضر  زایي اشتغال

 1144444های خزری در حدود  از جنگل% 14حدود 

های دولتي،  حوزه آبخيز، توسط سازمان 124هکتار در 

مدیریت  ها عاونيبخش خصوصي و پيمانکاران ت

های گذشته، تغييرات  در طي دهه .(3د )نشو مي

 جنگل صورت گرفته است ودر مدیریت  گيری چشم

ميليون متر مکعب  2ميزان برداشت چوب از حدود 

هزار متر مکعب کاهش پيدا کرده  744به کمتر از 

فشار های اخير با افزایش  در سال که با این (.20) است

برداری از  داران محيط زیست مبني بر عدم بهره طرف

داشته  گيری چشمبرداری کاهش  ميزان بهرهها،  جنگل

 لزومصصان جنگل خت، اما تحقيقات متاس

که مستلزم برداشت در را ها  برداری بهينه از جنگل بهره

است را  نظربا ميزان رویش موردسطوح مشخص 

، را نشان کند تأکيد ميها  حفاظت از جنگل همراه با

 (.24) داده است

کارگيری ابزارها و دانش نوین و تأثير توجه به  هب 

وند بخصوصي نداشته و در متغيرهای تصادفي که ر

های  ها ملموس است از روش طي زمان تغييرات آن

مهم و کاربردی در تعيين برداشت و مدیریت بهينه از 

باشد. برای درک و  های صنعتي شمال مي جنگل

های زماني  استفاده از سری ها استفاده از این روش

های مختلف و تعيين الگویي برای  قيمت چوب گونه

نظر  ضروری بههای آینده  ها در سال مت آنبيني قي پيش

های جنگلي و اجزاء  بيني قيمت چوب پيش رسد. مي

گذاری در جنگل  سازی برای سرمایه تصميمها در  آن

زیرا براساس  ،شود مهمي محسوب مي عامل

توان تصميمات  های سرپا مي های متوسط چوب قيمت

. مهم را در زمينه برداشت و مدیریت بهينه اتخاذ کرد

قيمت چوب سرپا در بازار مانند بسياری از کاالهای 

دیگر، از طریق تقاضای خریداران و عرضه 

شود و بسياری از عواملي که  توليدکنندگان تعيين مي

بر این تقاضا و عرضه مؤثر هستند در تعيين قيمت 

  بيني قيمت در تخمين قيمت پيش چوب نيز تأثير دارد.

و جستجوی محصوالت چوبي برای دوره مشخص 

یک راه حل اساسي و طوالني مدت برای عرضه مواد 

خام در تأمين مواد موردنياز صنایع نقش کليدی و 

 (.0ست )ا مهمي را دارا

های زماني قيمت چوب  سری(، 1310) رلوهمند 

نموده بررسي  3و فنالند 2، نروژ1سرپا را در سوئد

های خودکاهشي را که در هر سه مورد  است و مدل

 (،1334)گونگ  (.13) اند نشان داده است دهپایا بو

های  های چوب های خودکاهشي را برای قيمت مدل

استفاده کرده است.  ها آن بيني قيمت الواری و پيش

ها  قيمت 0پایائينمودارهای خودکاهشي با فرضيه 

 (.11) اند ناسازگار نبوده

ها را برای چوب  روند قيمت(، 1337هووارد ) 

تخمين  7اورزی در کاستاریکاسرپا و محصوالت کش

های چوب سرپا در  مطالعات قيمت ، سپسزده

از طریق را  ،های مختلف کشورهای مختلف و دوره

محاسبه نرخ تغييرات اسمي و واقعي ساالنه و مقایسه 

مورد بررسي قرار داده  آن با چهار محصول کشاورزی

های قيمت برای هر محصول،  این منظور سری . بهاست

حليل شده و نرخ تغييرات ساالنه اسمي تجزیه و ت

ها توسط معادالت خودکاهشي محاسبه شده  قيمت

است. سپس نرخ واقعي تغييرات ساالنه توسط کسر 

                                                           
1- Sweden 

2- Norway 

3- Finland 

4- Stationarity 

5- Costa Rica 
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بهای و 1 کننده بهای مصرفهای  کردن شاخص

ترین دوره و ميانگين وزني  برای نزدیک2 فروشي عمده

این  نرخ تغييرات اسمي و واقعي محاسبه شده است.

ت مجموع محصوالت اجزاء درختان، نرخ محاسبا

ها برای هر گروه  ساالنه واقعي و اسمي تغييرات آن

ها و نرخ تغييرات واقعي و اسمي متوسط اسمي  گونه

 (،2444ليندن و یوسيوری ) (.13)را فراهم نمود 

های تصادفي چوب را در فنالند در  قيمتمشخصات 

های  اند. داده بررسي کرده 1337تا  1344های  سال

 پایا یها کارایي مدل ،نتایجر د ، امابوده پایاناها ابتدا  آن

(، مدل 2441تورنر و همکاران ) (.10) اند نشان داده را

عرضه چوب، ميزان برداشت ساالنه، تغييرات ساالنه 

در موجودی جنگل و تغييرات ساالنه مناطق جنگلي 

 تعيين آنها جهت .اند را برای هر کشور تعيين نموده

 چوب، المللي بين عرضه برای اقتصادی دلم یک

 عرضه جنگلي، مناطق تغييرات و سرپا موجودی

 منابع و چوب برداشت ارتباطي مسير که را چوب

 بخش های مدل در مهم مؤلفه یک است، جنگلي

 المللي بين مدل یک چنين هم .اند کرده عنوان جنگل

 تعادل درسطح اند که معرفي نموده چوب عرضه برای

طبق نتایج این تحقيق،  .دارد کاربرد جهاني مکاني

 تر از های پایين تر و قيمت های جهاني بيش برداشت

از  تحقيق بيني شده است. در این گذشته پيش

های مختلف در سطح  های زماني قيمت گونه سری

بيني برداشت و تغييرات  جهاني برای بررسي و پيش

های آن در آینده  موجودی جنگل و قيمت فرآورده

ندر ممحمدی ليمایي و لوه (.34)استفاده شده است 

از طریق آناليز قيمت تصادفي چوب سرپا را (، 2441)

های  در جنگلخودکاهشي های  رگرسيون با مدل

های مدل تخميني  مؤلفهاند.  شمال ایران تخمين زده

های چوب  قيمت و نيز ،بوده پایابيانگر فرایند تصادفي 

                                                           
1- Consumer price index 

2- Wholesale price index 

را نيز مقایسه دهای ایران و سوئ سرپای جنگل

دار بين  حاکي از عدم ارتباط معني آنها . نتایجاند نموده

بوده دو کشور مورد مطالعه  قيمت چوب سرپا در

 (،2411پور کسماني و همکاران ) ابراهيم. (27) است

بازه  ها را در قيمت مواد خام چوبي و تغييرات آن

های اصلي  ( در گونه2443-1331سال ) 13 زماني

بيني  مال مورد بررسي قرار داده و پيشهای ش جنگل

. در این اند ساله انجام داده 7قيمت را برای یک دوره 

داری در  طور معني بررسي قيمت چوب و اجزاء آن به

مهم  عواملطي دوره مورد مطالعه افزایش یافته که از 

قيمت محصوالت، تقاضا، عرضه  ،و مؤثر در این امر

 (.0)ه شده است کاالهای جانشين و تورم نام برد

(، برای 2417مفتخر جویباری و حشمت الواعظين )

بينه و الوار  های فصلي قيمت گرده بررسي نوسان

بررسي اثر روش تحليل رگرسيون چندگانه، با هدف  به

بينه و الوار در کنار  فصل فروش بر قيمت گرده

قطعه فروش چوب را  014های  جنگلي، دادههای  جاده

نگين قيمت فروش برای هر گروه استخراج کرده و ميا

گونه و فرآورده در هر فصل را محاسبه و چهار سری 

زماني قيمت فصلي برای دو گروه گونه و دو فرآورده 

های زماني در  . سریاند بينه را تشکيل داده الوار و گرده

فولر افزوده شده و  -این تحقيق توسط آزمون دیکي

بق رگرسيون خطي چندگانه بررسي شده است. ط

بينه  های گرده نتایج این تحقيق، اثر فصل فقط بر قيمت

بوده و فروش  دار گروه یک و الوار گروه یک معني

بينه گروه یک در  الوار گروه یک در تابستان و گرده

قيمت چوب را نسبت به سایر فصول افزایش  ،پایيز

برای تعيين بلوغ (، 2411عادلي و همکاران )دهد.  مي

(، Popolusdeltoids Marsh) سمالي صنوبردلتوئيد

دوره چرخش بهينه بررسي را مورد مطالعه قرار 

های مربوط به رویش و  ند. در این بررسي دادها هداد

های ثابت و  قيمت هر متر مکعب چوب سرپا و هزینه

های قيمت  داده .متغير به ازای هر هکتار برآورد شد
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گونه پس از تعيين قيمت جاری یا اسمي در  این

های زماني از  و بررسي سری 1333تا  1304های  سال

های نمودار  نظر پایا بودن و انجام آزمون

نگار و دیکي فولر، توسط معادالت  همبستگي

خودکاهشي بدست آمد. سپس با استفاده از مدل 

(، سني که در آن 1ستمنوارزش مورد انتظار زمين )ف

ترین ارزش خالص فعلي دست پيدا  کشاورزان به بيش

در (، 2411پاراجولي )(. 1نند، تعيين شد )ک مي

ایالت  چهاردر   الواری قيمت برای چوب سازی مدل

های زماني  آمریکا از تحليل سریجنوب مرکزی 

SUR و روش رگرسيونيقيمت چوب آالت 
برای  2

بررسي پویایي چهار بازار فروش چوب براساس 

استفاده  2410تا  1301های  اطالعات زماني بين سال

ها نشان  بيني قيمت پيش ،در این بررسي .ستا کرده

داده است که قيمت خمير کاغذ و کاتين اثر مثبتي بر 

چنين  های مختلف دارد. هم روی بازار الوار در ایالت

از ضرایب تخمين زده شده با  SURمدل رگرسيوني 

OLS روش
از (، 2411تزانوا ) (.20) کارامدتر است 3

بيني  يمت برای پيشهای زماني ق تجزیه و تحليل سری

، استخراج اطالعات هدف با کوتاه مدت بازار چوب

های زماني قيمت و روابط اجتماعي بين  مهم از سری

این اطالعات برای  کاربردن چنين به همها و   آن

 ، استفاده نمودهشناسایي تحوالت اقتصادی در آینده

که روش  نتایج این بررسي نشان داده است است.

های  تری را در رابطه با داده نتایج قویهای زماني  سری

کند و سودمندی منحصر به فردی  اهم مينسبتأ کم فر

را برای آناليز موضوعات اقتصادی جنگل نشان 

ای ه چنين این روش، جایگزیني برای مدل هم، دهد مي

نامداری و (. 31)د خيلي پيچيده در بخش جنگل هستن

کاج  اریبرد (، برای تخمين سن بهره2411همکاران )

                                                           
1- Faustmann 

2- Seemingly Unrelated Regressions 

3- Ordinary Least Squares 

0ترکي
موردنياز  عواملدر جنوب غرب ایران با تهيه  

مانند رشد حجمي، قيمت چوب سرپا، هزینه 

خود   اندازی و نرخ سود، از روش آناليز تنه و مدل راه

ند. در این بررسي سن ا هکاهشي استفاده کرد

درآمد  وهزینه نهایي  هنگام برابر شدنبرداری در  بهره

. تعيين شدسالگي  23تا  10 نهایي و در فاصله زماني

در این دوره زماني ارزش مورد انتظار زمين حداکثر 

 .(21) بوده است

خارج از  داخل و در مطالعات انجام شده در 

های  بيني قيمت چوب سرپا توسط سری کشور پيش

تصادفي قيمت و استفاده از آن در برداشت بهينه 

وده برداری ب تطابقي و تعيين ارزش خالص فعلي بهره

است. مطالعات داخلي و خارجي بررسي شده 

های تصادفي قيمت، آناليز  ایي سرییاپبراساس فرض 

های  مؤلفهبيني قيمت و  ها برای پيش و کاربرد آن

در در مطالعات داخلي  اند. های خود کاهشي بوده مدل

ر این بررسي دها به شکل موجود  این زمينه، تنوع گونه

ي براساس آناليزهای بين پيشو نتایج صحت  نبوده

کمتر  ی زمانيها سری پایائيبررسي  هتج آماری

بيني  چنين پيش . هممورد استفاده قرار گرفته است

تری انجام  های زماني کوتاه ها براساس دوره قيمت

ها تأثيرگذار  بيني گرفته که خود در صحت این پيش

 باشد.  مي

 و های تاریخي های سری زماني همراه با داده مدل 

 ،ها در علم جنگلداری بيني مقادیر آینده این سری يشپ

سازی  بهينه و برداری بهينه اقتصادی تعيين سن بهره در

. شود ميمدیریت تطابقي حجم و قطر برداشت استفاده 

های صنعتي  برای گونه بيني شده های پيش ه قيمتئارا

 یایک روش  شود که باعث ميهای ایران،  مهم جنگل

تغييرات بررسي  بل استناد برایراه حل علمي و قا

وجود داشته باشد و  های مهم جنگلي قيمت گونه

                                                           
4- Turkish pine (Pinus brutia Ten) 
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مدیران جنگل از آن برای مدیریت بهينه جنگل و 

چنين آگاهي از  تنظيمات برداشت استفاده کنند. هم

ها، کمک شایاني به صنایع  ها و تغييرات آن قيمت

ها، بررسي موانع  شناخت پتانسيل چوب و کاغذ جهت

 های جامع و اصولي و ها، تدوین برنامه آن فراروی

د نياز های آینده در تأمين مواد اوليه مور ریزی برنامه

تواند  مي چوب های آینده بيني قيمت  پيش .شدخواهد 

گيران کمک کند که بر اساس  داران و تصميم به جنگل

ریزی  وضعيتي که در آینده اتفاق خواهد افتاد برنامه

دهد  ها نشان مي بيني مثال پيش .مدیریتي داشته باشند

آینده قيمت چوب یک گونه نسبت به  که در چند دهه

خواهد داشت، در این  تری بيش ها افزایش بقيه گونه

تری با آن گونه  کاری بيش توان جنگل صورت مي

های  ها جنبه گيری البته در همه این تصميمانجام داد. 

ن محيطي هم مهم است که خارج از اهداف ای زیست

 باشد. تحقيق مي

 

 ها مواد و روش

 چوب قيمت بيني و پيش برای بررسي: تحقیق  روش

چوب های تاریخي قيمت  ابتدا داده ،های مختلف گونه

 برایهای شمال کشور  های اصلي جنگل گونه سرپا

 از 1331تا سال  1313ساله از سال  20دوره  یک

 مازندران و گيالن های استان طبيعي منابع کل ادارات

های چوب سرپا در  متوسط قيمت .گردآوری شدند

چوب آالت  واقعي از تفاوت قيمتاین مطالعه 

الواری، گرده بينه، کاتين و چوب هيزمي در کنار جاده 

مربوط به  برداری های متغير بهره جنگلي با هزینه

 وهزینه تبدیل و قطع های مورد مطالعه که شامل سال

 جنگلي جاده نارک تا کنده کنار از چوب نقل و حمل

 ه است. دست آمد به است،

های قطع و  برداری شامل هزینه های بهره هزینه 

های جنگلي  هتبدیل و حمل و نقل آن تا کنار جاد

های  در سال 1است. از شاخص قيمتي مصرف کننده

برای حذف تورم استفاده شد. این مورد مطالعه 

شاخص هر ساله توسط بانک مرکزی تعيين و اعالم 

شاخص قيمت مصرف کننده در  144شود. عدد  مي

حساب  سال پایه است که تورم نسبت به آن سال

 پایههای واقعي نسبت به سال  و قيمت شود مي

عدد شاخص در سال پایه برابر با  گردد. محاسبه مي

عنوان سال  هب 1331اضر سال است و در حال ح 144

های دیگر نسبت به  لتورم در سا .(1) باشد پایه مي

و یا به عبارت دیگر تصحيح  شد واقعي این سال پایه

 واقعيتعيين قيمت روش  ،1، رابطه پولي انجام گرفت

 دهد. را نشان مي
 

P = 
  

   
                                   1رابطه      

 

 (اسمي قيمت) امn درسال چوب قيمت=   

 ام nال شاخص قيمت مصرف کننده در س =   

P=  قيمت واقعي( پایهنسبت به سال  چوبقيمت( 

های زماني موردنظر از  در مرحله بعد سری 

های مختلف مورد بررسي قرار گرفتند. این  جنبه

های مختلف علوم  تاریخچه طوالني درزمينه ها بررسي

این  پيشگامان در عرصهها دارند.  بيني قيمت پيش در

تند که روش هس ،(2447) همکاران و باکسعلم 

یکي  (.0) دادندهای زماني چند متغيره را توسعه  سری

های زماني در این  های مورد بررسي سری از ویژگي

 های زماني سری بودن پایاتحقيق، بررسي ویژگي 

، واریانس ميانگين، معني ثابت بودن  که به است

ها  اتوکوواریانس این سری همبستگي و ضریب خود

های زماني به  بودن سری پایادر طول زمان است. 

های زماني نباید روند داشته  معني آن است که سری

ها در طول زمان ثابت  های فصلي آن مؤلفهباشند و 

دارای یک مقدار قطعي و معين  پایایک سری  بماند.

                                                           
1- Consumer Price Index(CPI) 
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این نوسانات ناشي از  کند. است که حول آن نوسان مي

ی پایادر فرایندهای  .(17) عوامل تصادفي هستند

ها از فرایند  که قيمت بر این است فرض ،تقيم

برای تشخيص و  کند. پيروی مي 1ایاپ خودکاهشي

های  در گونه های زماني قيمت ي سریپایائبررسي 

افزار  در نرم 2مختلف، از آزمون ریشه واحد

EViews10  یي پایاررسي باستفاده شد. بدون انجام

آن، متغيرها، تحليل آماری ناقص خواهد بود. عالوه بر 

در مراحل بعدی که از روش رگرسيون کالسيک برای 

فرض  ،استفاده خواهد شد خودکاهشيهای  تهيه مدل

بدون این  های زماني استوار است. سری پایائيبر 

وجود دارد.  3آزمون احتمال وجود رگرسيون کاذب

نباشند(  پایازیرا اگر متغيرها دارای روند زماني بوده )

م نداشته باشند رگرسيون و هيچ ارتباط منطقي با ه

Rیکي روی دیگری دارای ضریب تبيين 
باالیي  2

های رگرسيون  خواهد بود. پس در این شرایط، روش

با ظاهری خوب  استاندارد منجر به یک رگرسيون

 دار بوده و هم دارای شود که هم ضرایب آن معني مي

R
باالیي است. ولي در اصل یک رگرسيون کاذب و  2

های  وجود دارد که از مشخصه ضریب تبيين کاذب

و  معمول آن داشتن ضریب تبيين باال )نزدیک به یک(

پایين )نزدیک به صفر( است.  0واتسن -آماره دوربين

بنابراین قبل از برآورد یک مدل رگرسيوني باید از پایا 

بودن کليه متغيرهای مستقل و وابسته اطمينان حاصل 

ي سری ئایاپکرد. آزمون ریشه واحد برای بررسي 

معنای   زماني استفاده شده است. ریشه واحد داشتن به

ي است. اولين آزمون برای بررسي وجود ریشه ئایاپنا

های زماني، توسط دیکي و فولر  واحد در سری

انجام شده است. سپس افراد دیگری  (1311-1313)

اند از  این آزمون را برروی قيمت چوب انجام داده

                                                           
1- Stationary Autoregressive (AR) 

2- Unit root 

3- Spurious regression 

4- Durbin-Watson (DW) 

، (2442م )ا(، بيدر1331) ،نتر و همکاران قبيل

 و مفتخر جویباری (2441محمدی ليمائي و لوهمندر )

هدف این (. 21 و 22 ،3) (2417الواعظين ) و حشمت

 فرضيهدر مقابل  β=1آزمون بررسي فرضيه صفر 

1>β>4 باشد.  مي 2رابطه  در 
 

Pt+1 = β Pt+   t+1                              2رابطه 
 

ترین شکل، یک  س سادهبراسا Pt+1،2رابطه که در 

اگر  بنابراینمرتبه اول است. (AR) کاهشيمدل خود

رد شود،  ،یعني وجود ریشه واحد ،(H0) فرض صفر

 تغييراتدر این حالت  .باشد مي پایاسری زماني متغير 

 بعد دوره قيمت برروی زیادی ثيرأت دوره یک در

 ها، قيمت برآورد شيوه بهترین و داشت نخواهد

(. برای تهيه 27) است گذشته های قيمت ميانگين

از قيمت ها،  های خودکاهشي برای همه گونه مدل

عنوان متغير مستقل  به Pt ها در سال جاری گونه واقعي

عنوان متغير  به Pt+1 ها در سال آینده آن واقعيو قيمت 

 اگر فرض شود 3رابطه  براساسوابسته استفاده شد. 

و  يانگينتصادفي با مسری خطاهای  یک {  }

باشد، فرایند    واریانس و صفر خودهمبستگي

 .گویند مي Pمرتبه  خودکاهشيرا یک فرایند      
 

                             3 رابطه
 

در واقع یک الگوی رگرسيون چندگانه است  3رابطه 

رگرسيون نشده روی متغيرهای مستقل  Xtکه در آن 

رگرسيون شده است و  Xtبلکه روی مقادیر گذشته 

 خودکاهشيرا  {  }به همين دليل است که فرایند 

 نامند.  مي

های رگرسیون  بررسی اعتبار و صحت فرض

برای خودکاهشي های  پس از تشکيل مدل: کالسیک

برای ارزیابي صحت فروض های مختلف،  گونه

های  مؤلفهسب بودن رگرسيوني و اطمينان از منا

ها، نرمال بودن  پس از پردازش مدلبرآورد شده، 
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های  ها بررسي شد. سپس با استفاده از آماره باقيمانده

افزار  واتسن در نرم -و دوربين 1پراش عامل

SPSS23، ها در مدل 2خطي چندگانه وجود هم 

که در تحليل رگرسيون  بررسي شد و با توجه به این

، خودهمبستگي خطاها مشکل های سری زماني داده

ناصر عرا که  3ساز و فرض حداقل مربعات معمولي

 0همبستگي سریاليکند،  نقض مي را اند خطا ناهمبسته

برای  های مدل در باقيمانده 7و خودهمبستگي

 مختلف 1های لگهای زماني مورد مطالعه در  سری

کوچکتر  پراش عاملدر حالتي که مقدار بررسي شد. 

نشان دهنده نبود هم خطي باشد  2ني از مقدار بحرا

های برازش شده است و نيز چنانچه  چندگانه در مدل

باشد، نبود  2واتسن نزدیک به  -مقدار آماره دوربين

 کند های مدل را تأیيد مي دههمبستگي سریالي باقيمان

 . (24و  2)

های  برای گونه تعیین میانگین قیمت مورد انتظار

مورد انتظار برای   ن قيمتبرای تعيين ميانگيمختلف: 

خودکاهشي  های های مدل مؤلفههر گونه، با استفاده از 

ميانگين قيمت مورد انتظار  ،βو  α برآوردشده یعني

محاسبه  0رابطه  توسط (Peqهای مختلف ) برای گونه

 (.23) شده است
 

 = Peq                                        0 رابطه
 

    
 

 

 حثو ب نتايج

چوب سرپا  های قيمت واقعي نتایج مربوط به داده 

های مختلف با استفاده از کسر ميزان تورم  برای گونه

در رابطه  و نمودارهای مربوطه ها از قيمت اسمي آن

قيمت واقعي چوب  1دست آمد. جدول  هببا زمان 

                                                           
1- Variance inflation factor(VIF) 

2- Multicollinearity 

3- Ordinary Least Squares(OLS) 

4- Serial correlation 

5- Autocorrelation 

6- Lag 

 1331-1313های مختلف در دوره زماني  سرپا گونه

 دهد.  را نشان مي

نمودارهای مربوط به قيمت خالص   1 شکلدر  

برای ، 1331نسبت به سال پایه چوب،  واقعياسمي و 

با توجه به این  اند. نشان داده شدههای مختلف  گونه

ش ها افزای اسمي در تمامي گونه های قيمتنمودارها، 

های واقعي در طول دوره زماني گذشته  قيمت یافته و

 اند.  دارای نوسانات تصادفي بوده

های زماني با استفاده از  ي سریپایائنتایج بررسي  

برای  شده فزودها 1ریشه واحد یا دیکي فولر آزمون

آورده شده است. با  2 های مختلف در جدول گونه

فولر  -آزمون ریشه واحد یا دیکيهای  توجه به آماره

از مقدار بحراني  tافزوده شده، اگر قدر مطلق آماره 

درصد  7فولر افزوده شده، در سطح  -دیکي 0آزمون

ي سری پایائبر نا ني( مبH0تر باشد، فرضيه صفر ) بزرگ

ست. طبق نتایج پایاشود و در نتيجه سری  زماني رد مي

يرهای وابسته متغ tقدر مطلق آماره  ،2 جدول

جز  بهها  در همه گونه های زماني قيمت، سری

درصد، از مقدار  7در سطح  های انجيلي و ممرز گونه

 تر فولر افزوده شده، بزرگ -بحراني آزمون دیکي

 .هستند

                                                           
7- Augmented Dicky Fuller 

8- Test critical value 
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 .1991-6112های مختلف در دوره زمانی  قیمت واقعی چوب سرپا گونه -1جدول 

Table 1. The real stumpage price of different species during 1993-2016. 
 بلوط

Oak 
 انجيلي

Iron wood 
 توسکا

Alder 
 افرا

Maple 
 ممرز

Hornbeam 
 راش

Beech 
 سال

Year 
61.20 48.90 102.40 118.28 48.47 118.28 1993 
58.77 93.25 85.90 99.39 47.11 99.39 1994 

134.29 93.15 154.59 176.00 91.62 176 1995 

156.01 89.09 192.34 218.17 115.99 218.169 1996 

143.34 84.93 214.01 242.90 103.56 242.9 1997 

159.05 119.19 226.80 256.92 119.22 256.92 1998 

191.35 111.29 252.24 286.40 114.63 286.4 1999 

260.63 88.31 302.30 342.81 130.64 342.81 2000 

223.55 162.39 275.17 313.12 103.45 313.12 2001 

183.72 154.98 238.18 270.81 89.47 270.81 2002 

191.38 143.77 246.19 279.60 93.31 279.6 2003 

180.16 138.50 231.19 262.71 93.28 262.71 2004 

168.59 143.22 213.20 242.55 82.24 242.55 2005 

165.04 152.47 196.14 230.63 139.76 240.57 2006 

158.24 125.24 180.41 212.06 141.60 224.57 2007 

156.90 139.94 191.56 198.28 137.78 212.74 2008 

139.62 150.27 170.25 176.31 160.84 189.37 2009 

133.05 123.94 166.62 174.72 158.12 182.72 2010 

162.28 135.00 220.33 226.09 206.76 235.791 2011 

95.96 133.33 208.43 219.92 127.97 219.9234 2012 

144.93 104.04 233.83 233.83 139.45 231.3815 2013 

149.97 100.89 210.63 210.63 151.57 210.6299 2014 

155.72 93.19 226.81 226.81 160.88 226.8132 2015 

159.83 94.11 258.16 258.16 194.57 258.1602 2016 
 
 

  
 راش -الف

 A. Beech 
 ممرز -ب

 B. Hornbeam 

  
 افرا -پ

 C. Maple 
 توسکا -ت

 D. Alder 
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 انجیلی -ث

 E. Iron wood 
 بلوط -ج

Oak    F. 
 .، )ج( بلوط( انجیلیث) ، )ت(توسکا،)پ( افرا، ممرز، (ب)راش،  (الف)های  چوب سرپای گونه و اسمی قیمت واقعی -1 شکل

Figure 1. Real and nominal stumpage price of (A) Beech, (B) Hornbeam, (C) Maple, (D) Alder, (E) Iron wood, (F) Oak. 

 
 .های مختلف های زمانی قیمت واقعی گونه نتایج آزمون دیکی فولر افزوده شده سری -6جدول 

Table 2. Result of Augmented Dicky Fuller test for historical time series of real stumpage price of different species. 
  گونه

Species 
 فولر افزوده شده -شاخص آزمون دیکي

Augmented Dicky Fuller test 
 tآماره 

T statistic 

 داری معني
P-value 

 راش
Beech 

-3.00 -3.23 0.026 

 ممرز
Hornbeam 

-3.00 -2.27 0.18 

 افرا
Maple 

-3.00 -3.05 0.045 

 توسکا
Alder 

-3.00 -3.30 0.07 

 بلوط
Oak 

-3.00 -3.38 0.02 

 انجيلي
Iron wood 

-3.00 -2.22 0.20 

 

 تعیین برای شده رازشب رگرسیونی های مدل

 با: مختلف های انتظارگونه مورد قیمت میانگین

 مورد قيمت ميانگين رگرسيوني، روابط از استفاده

 که داد نشان نتایج. آمد دست هب ها گونه انتظاربرای

 داری يو سطح معن درصد 37در سطح  دار معني رابطه

 یندهشده در سال آ بيني يشپ يمتق ينب ،47/4کمتر از 

Pt+1 وابسته و  يرعنوان متغ به Ptمستقل  متغير عنوان به

 يآمده در تمام دست هب tآماره  مقادیردارد.  وجود

تر از جدول  بزرگ 21 یبا توجه به درجه آزادها  گونه

دست آمده از نظر  است و روابط به t (12/1)آماره 

 ها باقيمانده بررسيچنين  هم هستند. دار يمعن یآمار

 داده نشان درصد 7 سطح در را ها آن بودن نرمال

که  است داده نشان واتسن -دوربين آماره. است

 یا یاليسر يها فاقد همبستگ مدل های يماندهباق

تورم پراش هم  عاملهستند. آماره  يخودهمبستگ

ها  چندگانه در مدل يخط نشان دهنده عدم وجود هم

 یها مربوط به داده های مؤلفه ،3 ولجد بوده است.

 ومرتبه اول  يونرگرس یندفرا یسرپا براچوب  يمتق

 -1313 يدر دوره زمان يکآزمون فروض کالس یجنتا

 .دهد مي نشان را 1331
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های قیمت چوب سرپا برای فرایند رگرسیون مرتبه اول و نتایج آزمون فروض کالسیک در دوره زمانی  های مربوط به داده مؤلفه -1دول ج

6112- 1991. 

Table 3. Parameters related to the stumpage price for the first order regression process and the results of the classic 

assumption test during 1993-2016. 

 گونه
  Species 

 ها مؤلفه

Parameters α β 
δ  انحراف معيار(

 بيني( پيش

Standard deviation 
R2 

R VIF D-W 
 معناداری

P-value 

 راش

Beech 

 ها مؤلفهمقادیر 

Parameter value 
64.45 0.746 28.47 0.69 0.83 1 1.6 

0.000 

 انحراف معيار

Standard deviation 
26.05 0.110      

 tآماره 

T statistic 
2.47 6.75      

 سطح معناداری

P-value 
0.02 0.00      

 ممرز

Hornbeam 

 ها مؤلفهمقادیر 

Parameter value 
41.14 0.71 26.50 0.51 0.71 1 2.2 

0.00 

 انحراف معيار

Standard Deviation 
23.3 0.18      

 tآماره 

T statistic 
2.78 2.89      

 سطح معناداری

P-value 
0.01 0.009      

 افرا

Maple 

 ها مؤلفه مقادیر

Parameter value 
60.07 0.76 28.74 0.69 0.83 1 1.5 

0.00 

 انحراف معيار

Standard deviation 
25.50 0.10      

 tآماره 

T statistic 
2.35 6.97      

 سطح معناداری

P-value 
0.028 0.00      

 توسکا

Alder 

 ها مؤلفهمقادیر 

Parameter value 
60.05 0.74 26.62 0.66 0.81 1 1.7 

0.00 

 انحراف معيار

Standard deviation 
24.41 0.115      

 tآماره 

T statistic 
2.46 6.42      

 سطح معناداری

P-value 
0.023 0.00      

 بلوط

Oak 

 ها مؤلفهمقادیر 

Parameter value 
62.97 0.62 28.65 0.50 0.71 1 2 

0.00 

 انحراف معيار

Standard deviation 
22.66 0.14      

 tآماره 

T statistic 
2.85 4.31      

 سطح معناداری

P-value 
0.009 0.00      

 انجيلي

Iron wood 

 ها مؤلفهمقادیر 

Parameter value 
55.82 0.55 20.13 0.40 0.63 1 2 

0.001 

 انحراف معيار

Standard deviation 
20.09 0.16      

 tآماره 

T statistic 
20.09 0.16      

 سطح معناداری

P-value 
0.001 0.022      
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رگرسيوني برای تعيين ميانگين قيمت  معادالت 
 ،(1(، ممرز )رابطه 7راش )رابطه  مورد انتظار گونه

و ( 3بلوط )رابطه (، 0(، توسکا )رابطه 1افرا )رابطه 

 نشان داده شده است. ( 14انجيلي )رابطه 

P t+1 = 64.45 + 0.746 Pt                    7 رابطه
P t+1 = 65 + 0.52 Pt 1 طهراب                          

P t+1 = 60.07 + 0.76 Pt 1 رابطه                     

P t+1 = 60.05 + 0.74 Pt 0 رابطه                     

P t+1 = 64.77 + 0.60 Pt 3 رابطه                     

P t+1 = 75. 51 + 0.40 Pt                    14 رابطه

های  تگي باقيماندهخودهمبس بررسينتایج  
های مختلف نشان داد که  لگ در کاهشيخودهای  مدل

 خود ،یابد ها افزایش مي لگکه تعداد  هنگامي

ضرایب کند.  همبستگي به سمت صفر ميل مي

نشان  2  های مختلف در شکل لگخودهمبستگي در 
 داده شده است.

 PACF
ها  یا خود همبستگي جزئي باقيمانده 1

نشان شده است  3  ول در شکلبرای رگرسيون مرتبه ا

که داللت بر نداشتن مسأله و مشکل جدی در 

 ها است. های مدل ویژگي
 

  
راش                                                          -الف

A. Beech 
 ممرز  -ب

 B. Hornbeam 

  
 افرا -پ

C. Maple 
 توسکا -ت

D. Alder 1 

                                                           
1- Partial Autocorrelation Function (PACF) 
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 انجیلی -ث

  E. Iron wood 
 بلوط -ج

Oak  F. 
)پ( افرا، )ت( توسکا، )ث( انجیلی، های )الف( راش، )ب(، ممرز،  گونههای چوب سرپا  توابع خودهمبستگي برای قيمت -6 شکل

 .)ج( بلوط
Figure 2.Autocorrelation function of stumpage prices (A) Beech, (B) Hornbeam, (C) Maple, (D) Alder, (E) Iron 

wood, (F) Oak. 
 

  
 راش -الف

A. Beech 
 ممرز -ب

B. Hornbeam 

  
 افرا -پ

C. Maple 
 توسکا -ت

D. Alder 
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 انجیلی -ث

E. Iron wood 
 بلوط -ج

Oak   F. 
)پ( ، های )الف( راش، )ب(، ممرز گونه اول مرتبه رگرسیون یندفرآ براساس ها باقیمانده برای جزئی خودهمبستگی توابع -1 شکل

 .افرا، )ت( توسکا، )ث( انجیلی، )ج( بلوط
Figure 3. Partial Autocorrelation function of the residuals based on the first order AR process :(A) Beech, (B) 

Hornbeam, (C) Maple, (D) Alder, (E) Iron wood, (F) Oak. 
 

و  ده پنج تا های خودکاهشي مدل با در نظر گرفتن 

ميانگين قيمت مورد (، βو  αشده ) برآورد های مؤلفه

محاسبه شده  (Peqهای مختلف ) انتظار برای گونه

 نشان داده شده است.  0 در جدول که است

 
 .های مختلف میانگین قیمت مورد انتظار برآورد شده برای گونه -4 جدول

Table 4. The estimated mean expected stumpage price of different species. 

 ها گونه

species 

 کعب(مورد انتظار )ده هزار ریال در مترميانگين قيمت م

The mean expected price (ten thousand Rials per cubic 

meters) 
 راش

Beech 
253.75 

 ممرز
Hornbeam 

141.89 

 افرا
Maple 

252.42 

 توسکا
Alder 

231.88 

 بلوط
Oak 

165.73 

 يانجيل
Iron wood 

123 

 

انجام های مهم و صنعتي و  بررسي قيمت گونه 

دليل کمبود  به ،های قيمت با دقت قابل قبول بيني پيش

تاکنون از موانع  ،و پيوسته قابل استناد ای های دوره داده

رو برای انجام چنين تحقيقاتي در ایران بوده  پيش

های اقتصادی و ظهور  با توجه به پيشرفتاست. 

اطالعات و ارتباطات جدید، نوسانات فناوری 
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دهد. بنابراین  تر از قبل رخ مي اقتصادی متغيرها سریع

طور  محصوالت جنگلي بهقيمت بيني دقيق  نياز به پيش

جهاني شدن و  (.31شود ) ای احساس مي فزاینده

المللي شدن ارتباطات برای تأمين و وارد کردن  بين

زاد بعضي های موردنياز و نيز صادر کردن ما چوب

مقطوعات و محصوالت چوبي، باعث تسریع در این 

بيني دقيق  بنابراین نياز به پيش شود. روند متغير مي

قيمت محصوالت جنگلي در حال افزایش است و 

های سنتي و قدیمي  توان مانند گذشته به روش نمي

کمبود شفافيت و پایبندی علمي در مورد . اتکاء کرد

ت زیادی در تأمين ها، باعث مشکال تعيين قيمت

ها و منافع بخش عرضه و تقاضا از هر دو سو  خواسته

اگرچه در ایران ممکن است که استفاده از شود.  مي

بيني قيمت و استفاده از  های علمي مانند پيش روش

ها جهت مدیریت بهينه منابع جنگلي در کارهای  آن

اجرایي انجام نگرفته باشد ولي برای کمک به پيشرفت 

تر جنگل و توسعه آینده آن،  یت هر چه علميو مدیر

تجزیه و تحليل مسائل مربوط به این بخش براساس 

نتایج علمي و معتبر ضروری است و باید از 

مانند  های اجرایي بخش جنگل های سازمان اولویت

 باشد.  (31، 7دیگر مناطق جهان )

بيني در بخش جنگل اغلب دارای  های پيش مدل 

ها و  دانش وسيعي از داده پيچيدگي و نياز به

موضوعات مختلف دارند که مانع از سهولت اجرای 

شود. مجموعه  ها مي عملي و کاربرد عمومي مدل

لحاظ  ها اغلب بزرگ و خيلي پيچيده هستند و به داده

سازگاری با اهداف مختلف در یک مسير نيستند و با 

های  دسترسي محدود به دادههم سازگاری ندارند. 

ناسب با در نظر گرفتن همه موضوعات و دقيق و م

بيني را  های پيش اهداف، سهولت و سودمندی مدل

 کند.  تر مي سخت

های زماني که در این تحقيق  تجزیه و تحليل سری 

یک رویکرد نسبتا ساده برای  .است  به آن پرداخته شده

های  با استفاده از داده ها بيني قيمت سازی و پيش مدل

است که در عين حال از نظر  موجود و در دسترس

در این مطالعه نشان داده  باشد. نتایج بسيار مفيد مي

های چوب سرپا در ایران در طي  شده است که قيمت

است   دارای نوسان بوده 2411تا  1333های  سال

ها  تر آن نوسانات ممکن است به دالیلي که بيش(. 27)

رات مانند تغيي بيني و تصادفي هستند، غير قابل پيش

شدت تصادفي و فصلي  هآب و هوایي که عاملي ب

ها و  است و نيز سليقه مصرف کنندگان و درآمد آن

باشند.  عامل تصادفي رویش جنگل و تغييرات آن

 های مدیریت روش و نوع عواملي مانند تغيير فصول

مختلف   انجام عمليات برداری و مختلف در نحوه بهره

ه و تقاضا در روی محصوالت جنگلي، تغيير در عرض

اقتصادی منطقه  -و شرایط اجتماعيهای مختلف  زمان

 (.22) بر روی قيمت چوب تأثير دارندمورد مطالعه 

بخاطر عدم اطالع از کليه عوامل تصادفي و غير قابل 

بيني شده  های تصادفي پيش بيني، استفاده از قيمت پيش

ریزی در مراحل  ها برای برنامه و در نظر گرفتن آن

نظر  مدیریت جنگل ضروری و معقول بهمختلف 

های چوب سرپا براساس  متوسط قيمترسد.  مي

مرتبه اول تخمين زده شده  خودکاهشيفرایندهای 

و  13/117، 00/231، 02/272، 03/101، 17/273برابر 

های مورد  )ده هزار ریال / متر مکعب( برای گونه 123

بوده مطالعه راش، ممرز، افرا، توسکا، بلوط و انجيلي 

 است.

های  در نتایج این تحقيق طبق تجزیه و تحليل 

گونه از  برای ششها  رگرسيوني، همه مدل های لمد

بودن برخوردار هستند و احتمال مقدار  پایاروند 

β  درصد 7ها کمتر از  های رگرسيوني آن مدلدر    

های زماني  ي این سریپایائباشد. بنابراین فرضيه نا مي

βس آن ها که بر اسا و مدل شود.  است رد مي   

     ، مولفهيپایائها، براساس فرضيه  زیرا در تمام مدل

1   β  (.27و  13، 11)باشد  مي  
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که آزمایش ریشه واحد یا دیکي  در هنگامي البته 

های ممرز و  فولر تعميم یافته انجام شده است در گونه

 -از مقدار بحراني آزمون دیکيt چون آماره  ،انجيلي

 تر نيست، درصد بزرگ 7، در سطح ميم یافتهتعفولر 

در سطح  ي راپایائطور قطع فرضيه نا توان به نمي

نرمال  (.10) ها رد کرد در مورد آن درصد 7احتمال 

ها و عدم همبستگي سریالي یا  بودن باقيمانده

 عاملچنين آماره نشان داده شده  خودهمبستگي و هم

نه در دهنده عدم هم خطي چندگا تورم پراش نشان

فروض کالسيک  نتایج ارائه شده، براساس هاست. مدل

زن حداقل مربعات  برای استفاده از تخمين الزم

 ي در رگرسيون را نقض نکرده است. بنابراینمعمول

دست آمده در رگرسيون دارای اعتبار کافي  هضرایب ب

برای ها  دست آمده در این مدل ههای ب مؤلفه د.نباش مي

ازی جنگل با اهداف مختلف کاربرد س استفاده در بهينه

دارند و در تعيين برداشت بهينه و ارزش خالص فعلي 

های  مؤلفهشوند. پس تعيين  داری استفاده مي در جنگل

 .بهينه با بهترین روش ممکن اهميت فراواني دارد

طور کلي با افزایش زمان  هها نشان داد که ب بررسي

تایج تحقيق، بر اساس نکند.  ها افزایش پيدا مي قيمت

ترین و گونه انجيلي  های راش، افرا و توسکا بيش گونه

ترین ميانگين قيمت مورد انتظار را دارا بودند.  کم

 خودکاهشيهای  مطالعاتي که در زمينه کاربرد مدل

محصوالت جنگلي در ایران و بيني قيمت  برای پيش

انجام شده است همه حاکي از مناسب  دیگر کشورها

ها  بيني قيمت يين و پيشمنظور تع ها به بودن این مدل

 (27و  13، 10، 13) بوده است

 

 گیري کلی نتیجه

جهت کنترل و آگاهي از  دستاوردهای این تحقيق 

ریزان  ها و عوامل وابسته آن برای برنامه تغييرات قيمت

و مدیران جنگل جهت مدیریت بهينه آن ضروری 

و دفي ااست. اگرچه پایش و کنترل همه عوامل تص

ترین  توجه به مهمها غير ممکن است ولي  بيني آن پيش

 بهينه در رسيدن به اهداف دهعوامل مؤثر و تعيين کنن

توان با  چنين مي هم تواند قابل کنترل باشد. مي

ریزی را  های آتي برنامه ها برای سال سازی قيمت شبيه

برداشت و فروش محصوالت چوبي  تنظيم جهت

 جنگلي بهينه کرد. 
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Abstract 

Background and objectives: Wood price prediction has an important role in the marketing and 

sales of wood products, and has always been of interest for managers. Price prediction will 

cMuesnmoHsnMtts tio ntowMHdentasnwoodni duetHynM dnwillnbooetntasnfoHsetnmM MgsHe’nk owlsdgsn

to optimize harvest operations in terms of species, time interval and the related area. The aim of 

this research was to use price time series of different species to predict the expected average 

price and investigate of the historical price trends in the Caspian forests. 

Materials and methods: First of all, historic stumpage price data of main species were 

collected for the period of 24 years from 1993 to 2016. Then, in order to determine the 

stumpage price the variable costs were deducted from the wood price beside forest roads. 

Consumer price Index (CPI) in base year 2012 was used for deflation of stumpage price. 

Investigation of the stationary stochastic process of time series was tested by generalized 

Dickey Fuller test from unit root tests using EVIWS 10 software. Then validity of regression 

models was investigated by multiple regression analysis using SPSS23 software. Finally, the 

mean expected price of different species was estimated by the parameters of the autoregressive 

models. 

Results: The results showed that real prices in past periods had random fluctuations, and the 

nonstationary hypothesis of time series was rejected. Regarding the parameters of the regression 

models, the mean expected prices based on the first-order autoregressive processes were 

estimated include 253.75, 141.89, 252.42, 88.231, 163.63 and 123 (ten thousand Iranian 

Rials/m
3
) for studied species respectevily including beech (Fagus orientalis Lipsky), hornbeam 

(Carpinus betulus L.), maple (Acer velutinum Boiss), alder (Alnus subcordata C.A.M.), oak 

(Quercus castanifoli C.A.M.), ironwood (Parrotia persica (DC) C.A.M.).  

Conclusion: This research has shown that forecasting the expected price of species and 

controlling the price changes as well as its related factor is essential for forest managers and 

planners to optimize forest management. Determining the expected prices is required identifying 

potentialities, investigating the underhand obstacles and compiling comprehensive plans. 

Furthermore, is an indication of wood market situation.  

Thus, with awareness of the mean expected prices and their fluctuations will help forest 

managers for decision making in harvest scheduling. It will also assist wood and paper 

industries sectors to produce at lower costs and secure the raw materials.  

 

Keywords: Price prediction, Stationary processes, Caspian forests, Optimal forest management 
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