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  هاي شمال كشوراثرهاي تغيير تعرفة گمركي واردات بر قاچاق چوب در جنگل
  

 
 

  4تقي شامخي و 3سعيد اميري،  2سيد مهدي حشمت الواعظين، 1*شقايق شعيبي

   تهرانآموختة كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاهدانش1
   تهراننشگاهگروه جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دااستاديار 2

   تهران دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه)بازنشسته(علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشيار گروه 3
   تهراندانشيار گروه جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه 4

  )88 / 8 / 17: ، تاريخ تصويب87 / 12/ 4: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
. بررسي شده است   هاي شمال كشور  حفاظت از جنگل  هاي چوبي بر    وردهافر گمركي چوب و     ةثير كاهش تعرف  أ ت دراين تحقيق 

 متغيرهاي مستقل متعـددي    . در نظر گرفته شد     و متغير وابسته    جنگل  حفاظت شاخصعنوان  بهقاچاق چوب   در اين پژوهش    
 هايوردهارات انواع فر  مقدار و ارزش واردات و صاد      گمركي،   ةيگان حفاظت، تعرف  قيمت نفت،    توليد ناخالص داخلي،     ةشامل سران 

تـر،  منظـور بررسـي دقيـق     بـه . شدند در نظر گرفته     1384 تا 1374هاي  آالت در طي سال    و قيمت داخلي چوب    مقدارچوبي،  
در .  تفكيك شدندنهاييو واسطه آالت خام، هاي وارداتي به سه گروه چوبوردها انواع فرمقدار گمركي به همراه ارزش و ةتعرف

مـدل  . شـد  مدل رگرسـيوني بيـان       ة بر قاچاق چوب با ارائ     يادشده عوامل   همةثير  أده از روش حداقل مربعات ت     نهايت، با استفا  
 حجـم ثير را بـر  أترتيـب بيـشترين تـ    آالت خام بـه    و تعرفه گمركي چوب    واسطهآالت   واردات چوب  مقدارنشان داد كه    حاصل  

طور متوسـط بـه ازاي يـك درصـد           كه به  نشان داد  چوبي مدل و برآورد حساسيت قاچاق       سازشبيه. گذارندقاچاق چوب مي  
 تأثيرپـذيري . يابـد مـي  تغيير   درصد 20/0 و   25/0ترتيب   چوب خام، قاچاق چوب به     ة و تعرف  واسطهتغيير حجم واردات چوب     

 ممنوعيـت   مانندهاي واردات    محدوديت ديگربه داليلي همچون پابرجايي     ممكن است    چوب خام    ة تعرف ازاندك قاچاق چوب    
دهد كاهش چـشمگير    اين بررسي نشان مي   . باشدمرتبط  هاي  و كاهش همزمان تعرفة تمامي فراورده     بينه با پوست    رود گرده و

بينه بـا   شرايط ورود گرده  (رسد بايد ديگرعوامل بازار مانند مقدار عرضه        قاچاق، تنها با كاهش تعرفه مقدور نيست و به نظر مي          
  .تحت كنترل قرار گيرد...) پوست و 

  
  . قاچاق چوبهاي شمال كشور، خام، حفاظت از جنگلآالت حجم چوبتعرفة چوب خام،  : كليديهايواژه
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   و هدفمقدمه
 انگيـزة      هـاي كـرة زمـين،     با نابودي سطح وسيعي از جنگل     

بـا وجـود    . اسـت هاي طبيعي تقويت شده     حفاظت از عرصه  
  ضـر  هـا، در حـال حا     برداري تجاري ازچوب جنگل   اين، بهره 

اي زاي جنگل از اهميت ويژه    ترين بخش درآمد  عنوان مهم به
تنهـا تجـارت جهـاني      . اسـت ها برخوردار   در سياست دولت  

 ميليـون   284، حجمـي معـادل      2002چوب خام در سـال      
 ميليارد دالر را بـه خـود اختـصاص          35مترمكعب به ارزش    

 درصـد اسـت     15/0 سهم ايران از ايـن تبـادالت، تنهـا        . داد
هـاي مـرتبط بـا      بررسي سياسـت  ). 1384زماني،  كوشكي  (

دليل تأثير بر مقدار برداشـت و       تجارت چوب در هر كشور به     
ها، منـاطق جنگلـي و      هاي منجر به مديريت جنگل    سياست

نيز صنايع چوب موضوع بـسياري از تحقيقـات را بـه خـود              
ثر بـر تجـارت     ؤهاي م در ايران سياست  . استاختصاص داده   

 منابع ليگنوسلولزي و محدوديت جدي      دليل كمبود بهچوب  
 3/7هـا حـدود     جنگـل . صنايع جنگلي اهميت خاصـي دارد     

دهنـد و  درصد از وسعت كـشور را بـه خـود اختـصاص مـي        
 تـا   20صورت نواري بـه پهنـاي     هاي صنعتي به  بيشتر جنگل 

مـروي مهـاجر،    (اند   كيلومتر  در شمال كشور واقع شده       70
 خشكنطقة خشك و نيمه   از نظر اقليمي، ايران در م     ). 1384

است و كمبود عمومي منابع ليگنوسلولزي، لـزوم        واقع شده   
ها از يك سو و حمايت از صنايع چـوب را           حفاظت از جنگل  

از ســوي ديگــر بــه موضــوعي مهــم در مــسائل مــديريتي و 
در اين راسـتا طرحـي بـا        . استسياستگذاري مبدل ساخته    

 در  "ل كشور هاي شما برنامة جامع صيانت از جنگل    "عنوان  
 به تصويب هيأت وزيران رسيد و در دستور كار          1382سال  
هاي اين برنامه با تشكيل يگان    . هاي مربوط قرار گرفت   ارگان

حفاظت از يك سو و كاهش تعرفه و سود بازرگـاني واردات            
از سوي ديگر، با هـدف كـاهش        ) تعرفه گمركي (چوب خام   

حمايت از  هاي شمال و نيز     قاچاق و برداشت چوب از جنگل     
پـيش از ايـن نيـز تعرفـة         . طراحـي شـد   صنايع چوب كشور    

بـا   .استگمركي چوب خام همواره داراي نوسانات ساالنه بوده       
طور دقيق قابل محاسـبه نيـست،       آنكه مقدار قطع غير مجاز به     

 هاي مهم تخريـب جنگـل     قاچاق چوب در ايران، يكي از عامل      
چـوب خـام،    رود كاهش تعرفـة     شود و انتظار مي   محسوب مي 

موجب كاهش انگيزة اقتصادي و در نتيجـه كـاهش قاچـاق و             

 بررسي اثر تغييـرات حقـوق ورودي و         .ها شود تخريب جنگل 
 تا  1374هاي  ديگر عوامل مؤثر بر قاچاق چوب در طي سال        

هاي مبتنـي بـر     ، تا حدودي شدت اثربخشي سياست     1384
در . كنـد هـا روشـن مـي     بازار چوب را بر حفاظت از جنگـل       

هاي گمركي چـوب    هاي مربوط به تأثير كاهش تعرفه     وهشپژ
پرداخته شـده و بيـشتر      ها  حفاظت از جنگل  در دنيا، كمتر به     

  .است شده ثير آن بر تجارت چوب اكتفاأبه بررسي ت
(1999) CIEL1 نشان داد كه آزادسازي تجاري محصوالت ،

جنگلي سبب افزايش تجارت اين محصوالت در اثر كاهش 
 ايجاد شده و در نتيجه توليد بيشتر ازار رقابتيها در بقيمت
با استفاده ، Zhu et al.(2001). شودهاي صنعتي ميفراورده
 به بررسي تأثير آزادسازي حقوق ورودي رو GFPM2از مدل 

هاي به افزايش محصوالت جنگلي بر بازار چوب بين سال
در اين مقاله، تأثير حذف سريع .  پرداختند2010 تا 1998

آالت بر بخش جنگلي دنيا هاي گمركي تمامي چوبفهتعر
هاي مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد كه حذف تعرفه

 واسطه و گمركي موجب افزايش مبأدله كاالهاي چوبي
، et al. (2001) Brooks. شودنهايي نسبت به چوب خام مي

محيطي آزادسازي به بررسي اثرهاي اقتصادي و زيست
صوالت جنگلي پرداختند و نشان دادند بر حقوق ورودي مح

 ATL3خالف انتظار، حذف حقوق ورودي بر اساس پيمان 
تأثير چنداني بر برداشت الوار در اياالت متحدة آمريكا 
نگذاشت و در مقياس جهاني موجب افزايش تجارت 

 درصد، افزايش عرضه و 2منسجم محصوالت جنگلي درحد 
 درصد و افزايش 1 تقاضاي اين محصوالت درصد كمتر از

. شود مي2010 درصد تا سال 5/0برداشت چوب حدود 
Chunquan et al. (2004)  بازار چوب، تجارت و محيط ،

زيست چين را با بررسي سري زماني حقوق ورودي 
هاي چوبي، توليدات چوبي چين، مقدار توليد و فراورده

مصرف چوب گرد صنعتي و همچنين مقايسة منابع جنگلي 
 كشورهاي بزرگ صنعتي دنيا مورد بررسي قرار چين با
هاي چوبي كاهش حقوق ورودي چوب و انواع فراورده. دادند

 ها و افزايش واردات عالوه بر رفع نيازهايدر طي سال
   هاي اين كشور و كاهشداخل، سبب كاهش فشار بر جنگل

                                                 
1- Center for International Environmental Law 
2- Global Forest Product Model 
3- Accelerated Tariff  Liberalization 
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 تأثير ورود ،Gan (2004). هاي مختلف شدبرداشت در ايالت
ان تجــارت جهــاني را بــر تجــارت جهــاني چــين بــه ســازم

محصوالت جنگلي با استفاده از مدل تعـادل عمـومي قابـل            
مورد بررسي قرار داد و نتيجـه گرفـت كـه           ) CGE1(محاسبه  

ورود چين به اين سازمان موجب افزايش قيمـت محـصوالت           
 درصد و كاهش قيمت الوار، محـصوالت        4/0جنگلي به اندازة    

.  درصـد گرديـد    1/0كاغذ به اندازة    چوبي، خمير كاغذ و انواع      
درصـد،   7/0تجارت محصوالت و خدمات جنگل      عالوه بر آن،    

 5/1 درصد و خمير كاغذ و انواع كاغذ         2/ 1محصوالت چوبي   
 ،Kowero & Mabugu (2006). درصد در دنيا افزايش يافـت 

 اقتصاد كالن و جريان چوب صنعتي و        هايبه بررسي سياست  
در اين بررسي، سري زماني  .رداختندتجارت آن در زيمبابوه پ

، مقـدار صـادرات و فـروش        )1990-2000(مقدار توليد الوار    
، نرخ تورم و نـرخ تنزيـل        )1995-2000(الوار در بازار محلي     

مـشخص شـدكه    مورد بررسي قرار گرفـت و       ) 2001-1991(
 چون آزادسازي تجارت موجب تأسـيس       هايياعمال سياست 

گسترش توليـد محـصوالت و   صنايع چوب با ظرفيت زياد و       
در ايران، تاكنون تحقيقي در اين      . ورود به بازار صادرات شد    

هايي در   نياز به بررسي    است، از اين رو    زمينه صورت نگرفته  
باور ما اين . گيردها در اولويت قرار ميمورد اثر كاهش تعرفه

است كه علت قاچاق چوب كمبود منابع چوبي و قيمت زياد        
رت افزايش واردات و كاهش قيمت داخلي،       در صو . آن است 

توان به حفظ منـابع جنگلـي نيـز         عالوه رفع اين كمبود مي    
هدف از پژوهش حاضره، پاسخ به پرسش هـايي         . كمك كرد 

ع ÷داري ارتباط ميان تعرفه و قاچاق چـوب، نـو         مانند معني 
اين رابطه و شدت اثرپذيري قاچاق چوب نسبت بـه تعرفـة            

كنندة قاچاق چوب   گرعوامل تعيين چوب خام و در نهايت دي     
گفتني است اگـر چـه      . بر اساس اطالعات در دسترس است     

تعيين حقوق گمركي، اغلب داليل اقتصادي و سياسي دارد         
و در ايــن زمينــه، بطــور متعــارف مــسئله قاچــاق چــوب و  

اين پژوهش  . گيردحفاظت جنگل كمتر مورد توجه قرار مي      
كي بر قاچاق چوب و در      به دو دليل مهم به تأثير تعرفة گمر       

  :    پردازدها مينتيجه حفاظت از جنگل
هاي شمال كشور براي اولين بار از در طرح صيانت از جنگل) 1

فرايند تسهيل واردات شامل تعرفة گمركي براي كمك به 
                                                 

1- Computable General Equilibrium 

در بند  .هاي شمال كشور استفاده شده استحفاظت از جنگل
ي حفظ، نگهداري  اين طرح در راستا8 و در مادة 6 از مادة 2

هاي شمال بر تسهيل واردات چوب و ساير و توسعة جنگل
  اتي انواع هاي مبتني بر بازار و رفع موانع واردسازوكار
آالت خام به كشور با هدف كاهش برداشت چوب و چوب

 8 ةكه در مادطوري به،استكاهش قاچاق چوب تأكيد شده 
 با توجه به "شكل صريح بيان شده است كه طرح مذكور به

محدوديت بالقوة منابع جنگلي و با هدف كاهش برداشت 
هاي شمال و كاهش قاچاق چوب، وزارت چوب از جنگل

هاي صنايع و بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه
از جمله (هاي تابعه معادن، جهاد كشاورزي و سازمان

نسبت به رفع موانع وارداتي انواع ) سازمان حفظ نباتات
تصريح طرح صيانت . "آالت خام به كشور اقدام نمايدبچو

مبني بر تسهيل واردات از جمله با استفاده از حقوق گمركي 
بعنوان يكي از ابزارهاي تنظيم بازار، كنترل قاچاق و بهبود 

، اهميت بررسي كارايي آن را روشن مي   حفاظت از جنگل
كارايي تواند نقش و در واقع، بررسي اين موضوع مي. نمايد

عنوان يكي از ابزارهاي فرايند تسهيل هحقوق گمركي را ب
  . واردات مشخص نمايد

طور كلي طور سنتي مسئله قاچاق چوب و بهاگر چه به) 2
ها در تعيين تعرفة گمركي كمتر لحاظ حفاظت از جنگل

گيران شده است، ولي با توجه به افزايش آگاهي تصميممي
 ها، تأثير اينهميت جنگلاقتصادي و سياسي نسبت به ا

 .شودها لحاظ ميگيريگونه عوامل به تدريج در تصميم
بنابراين، در اين پژوهش، بيشتر به بررسي تأثير تعرفه 

از آنجا كه كاهش . گمركي بر قاچاق چوب خواهيم پرداخت
تواند به افزايش واردات چوب و در نتيجه كاهش تعرفه مي

فرضية  ب منجر شود،قيمت داخلي و سودآوري قاچاق چو
اصلي اين تحقيق آن است كه كاهش تعرفة گمركي چوب، 

  .       انجامدبه كاهش قاچاق چوب مي
  

  ها مواد و روش
  هاي خام مورد استفاده داده-1

شدة حجم قاچاق چوب موردنظردراين پژوهش، قاچاق ضبط
قاچاق . آالت در هر سال استانواع چوب) شدهكشف(

 واقعي، همواره نسبت ثابتي با يكديگر  و قاچاقشدهضبط
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iRWE*iWiV =

در اين . شده نسبتي از كل قاچاق استو قاچاق ضبط. ندارند
تحقيق از ارقام رسمي قاچاق استفاده شد و نسبت قاچاق 

شده و واقعي در طول دورة مورد بررسي ثابت فرض شد ضبط
ها، مراتع و آبخيزداري، دفتر حفاظت، سازمان جنگل(

شده، يب، تغيير در حجم قاچاق ضبطبه اين ترت). 1385
براي . كنندة تغيير در قاچاق واقعي باشدتواند منعكسمي

اجراي اين تحقيق، متغيرهاي متفاوتي كه حجم قاچاق چوب 
گيري دهند، بر اساس مرور منابع و بهره ميرا تحت تأثير قرار

ثر در بازار چوب داخلي مانند يگان حفاظت ؤاز عوامل م
واملي چون سرانة توليد ناخالص داخلي ع. تعيين شد

PGDP1 نرخ ارز و نرخ تورم ،)Kowero & Mabugu, 2006 (
عنوان متغيرهاي اقتصاد كالن و قيمت نفت خام، حقوق به

، مقدار و هزينة صادرات و واردات )Gan, 2004(ورودي 
به همراه مقدار توليد انواع ) CIEL, 1999(هاي چوبي وردهافر

و قيمت چوب ) Chunquan et al., 2004(بي هاي چوفراورده
عنوان متغيرهاي اقتصاد خرد به) Zhu et al., 2001(داخلي 

افزون بر همة عوامل باال، تشكيل يگان  .در نظر گرفته شدند
حفاظت نيز عنوان عامل كيفي مؤثر بر حجم قاچاق چوب در 

  . كشور در نظر گرفته شد
  هاي خام تغيير و تعديل داده-2
  يل ارزش جاري به ارزش با قيمت ثابت تعد-
فروشي منظور خنثي كردن اثر تورم، شاخص بهاي عمدهبه

ها به سال پاية مشخص چوب و الوار براي تبديل انواع قيمت
  .مورد استفاده قرار گرفت) 1376(

)1(                                     
tCPI
B.CPItP

B)AP(t, =  

AP (t, B) :سال بهاي چوب در t بر اساس سال پاية B) ريال(              

Pt : قيمت چوب در سالt) ريال               ( 
CPIB :فروشي چوب و الوار در سال پاية شاخص بهاي عمدهB  
CPIt:فروشي چوب و الوار در سال  شاخص بهاي عمدهt   
هايي شده بر اساس هويتشان در جدولهاي خام تعديلداده

هاي اقتصاد كالن شامل نرخ ارز، سرانة دهتحت عنوان دا
 )1جدول (قيمت هر بشكه نفت خامتوليد ناخالص داخلي و 

هاي شمال كشور شامل قاچاق، يگان هاي مربوط به جنگلو داده

                                                 
1- Per Capita Gross Domestic Product 

هاي جنگلداري شمال و ، توليد داخلي چوب در طرح2حفاظت
   .شوندارائه مي) 2جدول (متوسط  قيمت داخلي چوب جنگلي 

  آالت وارداتيبندي انواع چوب دسته-
آالت واردشده به كشور از لحاظ مقدار فرآوري انجام چوب

گرفته روي آنها متغيرند و اثرهاي متفاوتي ازنظر گوناگوني 
توليد ارزش افزوده بر بازار صنايع چوب و همچنين قاچاق 

آالت آالت خام نسبت به چوبكه چوبطوريچوب دارند، به
در . گذارندشتري بر قاچاق چوب ميشده اثر بيفراوري

ها در اولويت قرار نتيجه براي بررسي بازار، تفكيك اين گروه
هاي چوبي وارداتي به سه گروه كلي چوب وردهادارد و فر

آالت چوب(و نهايي ) شدهوريآآالت نيمه فرچوب(خام، واسطه 
هاي خام شامل گروه چوب. بندي شدندتقسيم) شدهفراوري
هاي بينه است در حاليكه چوبيزمي، صنعتي و گردههاي هچوب
شده، تخته چندال، تخته خرده چوب، فيبر، ام دي اف، بريده

هاي چوبي واسطه و انواع روكش و خمير كاغذ در گروه فراورده
هاي چوبي در وردها، مبلمان و ديگر فر  كاغذ، پاركت، آرد چوب

  .نهايي قرار گرفتند آالتگروه چوب
هاي چوبي به معادل وردهاگيري انواع فراحد اندازه تبديل و-

  چوب خام
هاي چوبي بر اساس روند توليدشان، از آنجا كه انواع فراورده

بازده توليد متفاوتي دارند، مقدار متفاوتي از چوب خام براي 
بنابراين به منظور يكسان كردن . توليد آنها مورد نياز است

هاي چوبي از ضرايب تبديل گيري انواع فراوردهواحد اندازه
Mantel (1973)را به ) تن(اين ضرايب وزن .  استفاده شد

 با استفاده از .كنندتبديل مي) مترمكعب(حجم چوب خام 
گيري يكايك متغيرهاي ، واحد اندازه2ضرايب و رابطة اين 

ات و صادرات در هر سال به مترمكعب مربوطه مانند حجم وارد
  . )3جدول  (چوب خام تغيير يافت

)2(                                            
Vi :ةوردآحجم فرi   ) مترمكعب چوب خام(  
Wi :ةوردآوزن فرi ) تن(  

RWEi
) به تنمترمكعب (i ةوردآمعادل چوب خام فر: 3

                                                 
در نظر گرفته شد ) صفر و يك(عنوان متغير كيفي  يگان حفاظت به- 2

  .ها متمايز شدهاي فعاليت آن با عدد يك از بقية سالو سال
3- Raw Wood Equivalent 
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  هاي اقتصاد كالن داده- 1جدول 
  نرخ ارز  سال

  )دالر/ريال(
   توليد ناخالص داخليةسران

  )1376 سال پايه هزار ريال به(
  قيمت هر بشكه نفت خام

  )1376ريال به سال پايه (
1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  

4078  
4444  
4785  
6460  
8632  
8190  
8009  
8019  
8325  
8748  
9042  

79/4894  
08/5204  
65/5105  
08/5219  
97/5279  
43/5512  
15/5725  
96/6083  
77/6479  
18/6799  
97/6909  

3/90703  
3/92933  
4/87278  
7/66260  
9/102761  
3/131739  
5/104983  
2/98489  
7/106144  
4/125126  

172921 
  OPECتارنماي رسمي  و 1385 و 1378، ) آماري كشورةسالنام(مركز آمار ايران : منبع                     

  هاي شمال كشورجنگلهاي مربوط به  داده- 2جدول 

قاچاق   سال
  )بمترمكع(

يگان 
  حفاظت

هاي توليد داخلي چوب در طرح
  )متر مكعب(جنگلداري شمال 

  متوسط  قيمت داخلي چوب جنگلي
  )مترمكعب/ 76ريال به سال ثابت (

1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  

10368  
6778  
7923  
5447  
7167  
7168  
9628  
5914  
4700  
4773  
4687  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
1  

1435968  
1415860  
1488483  
1299826  
1156092  
1164349  
1156660  
999181  
964300  
869220  
825169  

1/124664  
7/157809  
2/173085  
9/194521  
6/244694  
2/242240  
7/244301  
8/255530  
2/236643  
5/243574  
8/235625  

  
  آالت وارداتي و صادراتي چوب مقدار- 3ول جد

آالت حجم واردات چوب  سال
  ) چوب خامm3 (خام

 آالت نيمهحجم واردات چوب
  ) چوب خامm3(شده فرآوري

آالت حجم واردات چوب
  ) چوب خامm3(شده فرآوري

  حجم صادرات 
)m3چوب خام (  

1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  

83/3138 
96/8735  
43/15840  

12/917  
58/8873  
54/9163  
26/7791  
77/24380  
84/32888  
66/52075  
37/427998 

32/109776 
08/305881  
06/352231  
41/422495  
31/442008  
50/553320  
72/748469  
67/1023150  
77/1555451  
44/2051844  
76/2121910 

24/1469961 
93/1188793  
86/1122504  

75/791412  
14/995084  
48/1365259  
11/1182282  
85/1376791  
44/1581598  
16/1897561  
65/2030752 

87/35485  
02/21150  
24/31030  
38/36581  
10/36695  
09/63188  
26/73582  
65/133709  
13/126307  
70/92220  
57/254677  
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  محاسبة متوسط ارزش واردات و صادرات -
آالت ، ارزش ريالي كل چوب3اين منظور با استفاده از رابطة به

هاي وارداتي به همراه معادل چوب خام آنها براي وردهاصادراتي و فر
  .شود ارايه مي4محاسبه مورد استفاده قرار گرفت كه در جدول 

  
)3(                                              P(EXP , IMP) = )3( 

P(EXP, IMP) : متوسط ارزش ريالي يك مترمكعب چوب خام
  )ريال/ مترمكعب(اتي هر گروه در هر سال صادراتي يا وارد

Pi : ارزش ريالي كاالي i ريال(در همان سال(  
Vi : معادل چوب خام كاالي i مترمكعب(در همان سال(  
  

 
  1376هاي ثابت سال اتي و صادراتي به قيمتآالت وارد متوسط ارزش چوب- 4جدول 

متوسط ارزش واردات   سال
  )ريال(آالت خام چوب

 متوسط ارزش واردات چوب
  )ريال(شده فرآوري آالت نيمه

متوسط ارزش واردات چوب 
  )ريال(شده آالت فرآوري

متوسط ارزش 
  )ريال(صادرات 

1374  
1375  
1376  
1377  
1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  

97/424799  
55/379574  
54/309014  
79/469725  
23/214308  
23/193285  
55/247906  
99/515384  
49/397555  
75/431343  
95/80738  

65/486947  
82/285724  
45/265737  
64/233844  
67/199126  
27/193179  
67/154512  
93/478173  
18/755453  
15/421581  
11/409151  

64/823106  
95/234077  
21/596746  
86/542924  
29/434494  
29/403429  
72/369067  
95/1430963  
75/1251084  
27/1287000  
20/1288183  

02/356815  
96/744929  
65/365975  
94/302555  
96/331220  
72/213813  
05/234857  
26/1084500  
22/1268273  
33/1267156  
94/800196  

  1385، )دفتر آمار و خدمات ماشيني(گمرك كشور : هاي خاممنبع داده       
  

هاي محاسبة متوسط حقوق ورودي به تفكيك چوب -
  خام، واسطه و نهايي

، متوسط حقوق ورودي 4 اين منظور با استفاده از رابطة به
هاي وارداتي و معادل چوب خام آنها براي كلية فراورده

 ارايه 5گرفت كه در جدول محاسبه مورد استفاده قرار 
  .شودمي

)4(                                                       T =  
  

T : متوسط حقوق ورودي هر سه گروه؛ خام، واسطه و
  )درصد(نهايي در هر سال 

Ti : حقوق ورودي كااليiدرصد(  در همان سال(  
Vi :   ةميزان كاالي وارد شد i       مترمكعـب ( در همـان سـال(

  آالت متوسط حقوق ورودي انواع چوب- 5ول جد
  )درصد(شده آالت فرآوريچوب  )درصد(شده فرآوريآالت نيمهچوب  )درصد(آالت خام چوب  سال
1374  
1375  
1376  
1377  

  1378  
1379  
1380  
1381  
1382  
1383  
1384  

5  
5  
5  
04/5  
02/10  

10  
85/13  
11/1  
5  
4  
4  

73/0  
91/1  
30/3  
60/1  
77/56  
53/40  
46/32  
92/4  
16/10  
01/9  
76/8  

67/6  
45/7  
99/19  
23/18  
37/25  
56/19  
97/21  
62/1  
55/7  
42/11  

75/6  
  1385، )دفتر آمار و خدمات ماشيني(گمرك كشور : هاي خاممنبع داده              

∑
=

∑
=
n

1i iV

n

1i iP

[ ]

∑

∑

=

=
n

i
i

n

i
ii

V

VT

1

1
*
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هاي مؤثر بر قاچاق چوب با استفاده از تحليل اثر متغير   -3
  رگرسيون چندمتغيره      

ي يادشــدة در ابتــدا نــوع رابطــه و هــابــا اســتفاده از داده
همبستگي ميان قاچاق چوب و تمامي متغيرهاي مـستقل         

ســپس بــا اســتفاده از آنــاليز . مــورد بررســي قــرار گرفــت
رگرسيون چندمتغيره توسط تخمين زن حداقل مربعـات،        

حـضور يـا عـدم حـضور        . مدل قاچاق چـوب بـرآورد شـد       
) stepwise(متغيرهاي مستقل توسط پردازه گام بـه گـام          

 به منظـور .  مورد ارزيابي قرار گرفتSPSS /11افزار در نرم
) همبـستگي داخلـي   (خطـي   داقل رساندن بـروز هـم     به ح 

ضـريب تـورم     (VIFميان متغيرهاي مـستقل از شـاخص        
در صورت باال بودن ايـن شـاخص،        . استفاده شد ) پراكنش

همبستگي داخلي زياد و ضرايب بتـا ناپايـدار و در نتيجـه             
ــي    ــذف م ــه آن ح ــوط ب ــاي مرب ــوندمتغيره ــالك . ش   م

گيري براي حذف متغيرها بـراي رفـع همبـستگي          تصميم
 Kutner et( در نظر گرفته شد VIF براي 10داخلي، رقم 

al., 2004(و مدل مورد نظر برآورد شد .  
  

  نتايج
 بر اساس روش رگرسيون چنـدمتغيره، مـدل رگرسـيوني          

نتايج مدل برآوردشـده    ). 5رابطة  (قاچاق چوب برآورد شد     
  . ارائه شده است7 و 6هاي در جدول

IW1 :قاچاق چوب  
IWPV2 :ــوب ــدار واردات چ ــطه مق ــب (آالت واس مترمكع

  )چوب خام
TRW3:درصد(ت خام آالچوب ورودي  حقوق(   

  

  خالصة مدل: 6جدول 

 f ةآمار
خطاي 
  برآورد

  ضريب تعيين
  ضريب تعيين  شدهتعديل

**396/15  834/987  742/0  749/0  
  درصد 1 در سطح يدارمعني **

                                                 
1- Illegal Wood logging  
2- Intermediate Wood Product Volume 
3- Tariff of Raw Wood 

   ضرايب مدل- 7جدول 
ضريب 
تورم 
  پراكنش

  tآماره 
ضرايب 

 ةاستانداردشد
  مدل

 ضرايب مدل
(B)  متغير  

  707/5    571/26656  Constant 
006/1  **465/4-  719/0-  421/1548-  LN(IWPV) 
006/1  *927/2  471/0-  987/15  (TRW) 2 

IWPV:مترمكعب چوب خام(آالت واسطه  واردات چوبن ميزا( 
TRW:درصد(آالت خام چوب ورودي  حقوق( 

  درصد 1 در سطح يدارمعني **           درصد5 سطح ر ديدارمعني *
  

شود، صة مدل مشاهده ميگونه كه در جدول خالهمان
 75دهد كه حدود  نشان مي)R Square (ضريب تشخيص

درصد از تغييرات قاچاق چوب توسط حجم چوب واسطه و 
عالمت . شودحقوق ورودي چوب خام توضيح داده مي

دهد  نشان ميTپارامترهاي جدول قابل انتظار است و آمارة 
ز سوي ا. دار است درصد معني5كه همة متغيرها در سطح 
دهد كه  در مدل نشان مي4ديگر، اشتباه معيار برآورد

 مترمكعب است، در حاليكه 988متوسط خطاي مدل 
 مترمكعب 6778متوسط قاچاق چوب در دورة مورد بررسي 

درصد 15در حقيقت خطاي متوسط برآورد در حدود . است
است كه با توجه به كوتاه بودن دورة زماني مورد بررسي، اين 

دهد كه  نشان ميFآمارة . ا دور از انتظار نيستمقدار خط
ماندة تحليل باقي. دار استدرصد معني1مدل در سطح 

خطاي مدل با استفاده از آمارة خطاي استانداردشده، نرمال 
    .كندها را تأييد ميماندهبودن باقي

   بـوده و    -2و  + 2از آنجا كه خطاهاي استانداردشـده بـين         
 اسـت، مـدل     اف صفر توزيـع شـده     طور تصادفي در اطر   به

ــوده و روش تخمــين  ــر ب زن رگرســيون برآوردشــده معتب
مـدل  . حداقل مربعـات بـراي ايـن بـرآورد مناسـب اسـت            

برآوردشده امكان محاسبة قاچاق چـوب را بـا اسـتفاده از            
آالت واسطه كه بيشترين تأثير را بر آن        مقادير حجم چوب  

سازي مدل بـر     شبيه 1نمودار  . كندداشته است، فراهم مي   
اساس مقادير حجم چوب واسـطه بـا اسـتفاده از متوسـط      

  880595(حجم چوب واسطه در دورة زماني مورد بررسي 
هاي و مقادير تعرفة چوب خام در محدودة داده) مترمكعب

  .موجود است
                                                 

4- Standard Error of the Estimate   

IW = 571/26656  - [ 421/1548  × LN(IWPV)] 

+ [ 978/15  × (TRW)2 ] 

)5( 



 
   ...اثرهاي تغيير تعرفة گمركي واردات بر قاچاق چوب                                                                                                                   

  

 

20 

5000
8000

11000
14000
17000
20000

0 5 10 15 20 25 30
تعرفه جوب خام  (%)

( m
3 ب  (

چو
ق 

اچا
ق E >%  1< E <0.5  %  1E <%  0.5

500

2500

4500

6500

8500

0 5000 10000 15000 20000 25000
(Tm3) حجم چوب واسطه

( m
3 ب  (

چو
ق 

اچا
ق E >%  1< E <0.5  %  1E <%  0.5

4000
5500
7000
8500

10000

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
(m3) ميزان چوب واسطه

( m
3 ب  (

چو
ق 

اچا
ق

آمار موجود  
مدل برآورد شده

  
  
  
  
  
  

  سازي مدل قاچاق چوب بر اساس مقدار چوب واسطه شبيه- 1نمودار
  

هاي  منحني،شود مشاهده ميباال ارنمودگونه كه در همان
  . هاي موجود تطابق دارندآمده بر پراكنش دادهدستبه
ثيرپذيري قاچاق چوب از متغيرهاي أ تحدمنظور برآورد به

 نسبت به هر يك از اين متغيرها پذيري مدلموجود، كشش
كشش يك متغير وابسته نسبت به يك متغير . شدمحاسبه 

را بر روي متغير وابسته ) x(تقل يي متغير مسامستقل، كار
)S (شودروش زير محاسبه ميدهد و بهنشان مي:    

  
S
x

dx
dSE ×=%  )٦(  

 تغييرات كشش قاچاق چوب را بر اساس 3 و 2 نمودارهاي
.دنده چوب خام نشان مية و تعرفواسطهحجم چوب 

  
  
  
  
  
  
  

   كشش قاچاق چوب بر اساس حجم چوب واسطه- 2نمودار 
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  

   كشش قاچاق چوب بر اساس تعرفة چوب خام- 3نمودار 
  

شود، مقدار   مشاهده مي  3 و   2گونه كه در نمودارهاي     همان
كشش قاچـاق چـوب نـسبت بـه حجـم چـوب واسـطه در                

متوسط ( درصد5/0هاي اين تحقيق، كمتر از         داده ةمحدود
ــي    ــورد بررس ــطه در دورة م ــوب واس ــم چ  880595: حج

 ةمتوسـط تعرفـ   ( چـوب خـام      ةنسبت به تعرف  و  ) مترمكعب
متوسـط  .  درصـد اسـت    1كمتـر از    )  درصـد  2/6چوب خام   

 25/0كشش قاچاق چوب نسبت بـه حجـم چـوب واسـطه             
. درصـد اسـت    2/0 چـوب خـام      ةدرصد و نـسبت بـه تعرفـ       

بنابراين يك درصد تغييرات حجـم چـوب واسـطه و تعرفـة             
 2/0درصـد و     25/0توانـد موجـب     ترتيب مـي  چوب خام به  

شـرح آن در بخـش      درصد تغيير در قاچاق چوب شود كه به       
  .بحث خواهيم پرداخت

 (m
3 )

  

(Tm3) 

( m
3)

 

 )درصد(

(m3) 

 (m
3 )
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  بحث
طور كلي تعرفة گمركي رابطة شده، بهبر اساس مدل برآورد

صورتي كه يك بهدهد مستقيمي با قاچاق چوب نشان مي
درصد كاهش قاچاق چوب منجر 2/0درصد كاهش تعرفه به 

  .     گ است اين تحقيق هماهنةكه با  فرضي شودمي
دهد كه افزايش حجم واردات مدل برآوردشده نشان مي

آالت واسطه و كاهش تعرفة چوب خام موجب كاهش چوب
 .Chunquan et alشود كه با نتايج تحقيقاتقاچاق چوب مي

 يعني، كاهش فشار بر جنگل در اثر كاهش تعرفة (2004)
اگرچه . آالت و افزايش واردات مطابقت داردانواع چوب

تأثير بيشتري بر قاچاق چوب  آالت واسطهواردات چوب
در ( دارد و پاسخگوي بخش زيادي از تقاضاي داخلي است

)  متر مكعب880595طور متوسط دورة مورد بررسي، به
كه قاچاق چوب طوريبهرابطة غير مستقيمي با قاچاق دارد، 

بر خالف آن، . افتدهاي خام اتفاق مياغلب در مورد چوب
تري رسد تعرفة چوب خام رابطة نزديكنظر مينكه بهبا اي

با قاچاق داشته باشد، كمترين سهم واردات را به خود 
 هزار متر مكعب از 4/5طور متوسط به(دهد اختصاص مي

و )  مورد بررسية ميليون مترمكعب كل واردات در دور3/2
هاي در حقيقت كاهش تعرفه. اثر كمتري بر قاچاق چوب دارد

 كاالهاي چوبي ةها، موجب افزايش مبادلانواع چوبگمركي 
شود كه با نتايج واسطه و نهايي نسبت به چوب خام مي

مقادير كشش .  مطابقت داردZhu et al. (2001) پژوهش
دهد كه در شرايط موجود، متغيرهاي قاچاق چوب نشان مي

سزايي بر قاچاق چوب ندارند با وجود اين، هثير بأمورد نظر ت
هاي شمال واردات چوب در طرح صيانت از جنگلتسهيل 

ترين شكل آن يعني كاهش تعرفة  سادهةيا بر پهعمد طوربه
گمركي چوب و كاالهاي چوبي قرار دارد كه از كارايي الزم 

بر رسد اثر تعرفه نظر ميبه. در شرايط فعلي برخوردار نيست
در واقع، اجراي اين .  ناچيز نيست لزوماًقاچاق چوب،

و با ) 1374- 1384(ساله ق در يك دورة كوتاه دهتحقي
يند تسهيل واردات، ارتباط آ سال از فر2گذشت تنها 

با وجود . دهدضعيفي را بين تعرفه و قاچاق چوب نشان مي
  تر رسد اين بررسي در بازة زماني طوالنينظر مياين، به

عالوه براين، در . تواند به نتايجي غير از اين بينجامدمي
طي كه همگام با كاهش تعرفه ديگر موانع واردات شراي

هاي بينه با پوست و محدوديتمانند ممنوعيت ورود گرده
مدت كم در كوتاهساختاري و نهادي برطرف شود، دست

 گمركي با كمك به افزايش ة، تعرف)ثبات نسبي نرخ ارز(
تواند هاي داخلي چوب ميواردات چوب خام و تعديل قيمت

  .         بر قاچاق چوب بگذاردتأثير بيشتري 
 ةعنوان كاالي جانشين، رابطاگرچه چوب خام وارداتي به

 قاچاق دارد، تعرفة آن اثر كمتري تري با چوبنزديك
  . گذاردهاي واسطه بر قاچاق چوب مينسبت به چوب

 سري زماني واردات چوب خام ،منظور بررسي اين مسئلهبه
يافتيم كه واردات چوب خام را مورد بررسي قرار داديم و در

 ة كه افزايش چشمگيري داشت، در دور84جز در سال 
عدم افزايش واردات چوب . مورد نظر اندكي افزايش يافت

توان آالت را ميخام در اثر كاهش تعرفة اين دسته از چوب
بينه با پوست به داليلي مانند وجود موانعي چون ورود گرده

هاي چوبي همراه با اوردهو كاهش همزمان تعرفة ديگر فر
 برنامة جامع 8تعرفه چوب خام دانست كه مغاير با مادة 

  . رسدنظر ميهاي شمال بهصيانت از جنگل
هاي آالت خام، واسطه و نهايي بين سالكاهش تعرفة چوب

اين مسئله .  درصد بود41 و 3، 20 به ترتيب84 و 83
در هاي واسطه و نهايي و  چوبموجب افزايش واردات

 .)4 نمودار(نتيجه كاهش اثر تعرفه و واردات چوب خام شد 
شود، عالوه بر  مشاهده مي4گونه كه در نمودار همان

كاهش همزمان تعرفة چوب خام، واسطه و نهايي از سال 
آالت نيز نسبت ، اختالف ميان تعرفة سه گروه چوب1382
در حقيقت كاهش تعرفة . هاي گذشته كاهش يافتبه سال
هاي تحقيق بيش از هاي واسطه و نهايي در طي سالچوب

  .چوب خام بود
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  آالت وارداتي انواع چوبة سري زماني تعرف- 4نمودار 
 

آالت واسـطه و    با بررسي حجـم واردات دريـافتيم كـه چـوب          
 .دهندنهايي سهم بيشتري را در واردات به خود اختصاص مي         

تـر و   اسطه و نهايي آسان   آالت و رسد واردات چوب  نظر مي به
يا سودآورتر است و طرح صيانت نيز با كـاهش تعرفـة ايـن              

بـا  . ها به افزايش واردات آنها دامن زده اسـت        دسته از چوب  
 دريافتيم كه بيـشترين     1384بررسي اقالم وارداتي در سال      

 99بينـه   هاي خام به انواع گرده    مقدار واردات در گروه چوب    
شـدة  هاي بريـده  واسطه به چوب  هاي  درصد، در گروه چوب   

هاي نهايي بـه انـواع      و در گروه چوب     درصد 52برگ  سوزني
  . درصد اختصاص داشت98كاغذ و مقوا 

وجود تأثير كمتر تعرفة چوب خام بر قاچاق چوب واردات           با
تواند محرك خوبي بـراي رونـق       آالت مي اين دسته از چوب   

آالت كـه واردات چـوب    صنايع چوب داخلي باشـد، درحـالي      
. صـنايعي شـود   تواند موجب رقابت بيشتر چنين      واسطه مي 

 درصـد از كـل      20با وجود ايـن، واردات چـوب خـام تنهـا            
 4چنانچه در نمـودار     . شود را شامل مي   1384واردات سال   

م واردات را   آالت واسطه بيشترين سـه    نشان داده شد، چوب   
و بخش اعظـم     هاي اخير دارند  نسبت به چوب خام در سال     

 52(هــا بــه تختــه تعلــق دارد دات ايــن دســته از چــوبوار
نقش مـواد اوليـه را      ) تخته(ها  از آنجا كه اين چوب    . )درصد

 جانـشين   كننـد، در بسياري از صنايع تبديل چوب بازي مي       
مناسبي براي چوب خام  هستند، در نتيجه دليـل افـزايش            

 هاي واسطه نياز صنايع بـه ايـن مـواد اوليـه           چشمگير چوب 
بينه با پوست بخـش      در صورت لغو ممنوعيت گرده     است كه 

از .  است مينأهاي خام قابل ت   بزرگي از اين نياز توسط چوب     
هـاي خـام در     سوي ديگر، وجود تعرفة صادرات براي چـوب       

ــشورها  ــي ك ــا ) Tumaneng-Diete et al., 2005(برخ ب
شـده نـسبت بـه      هاي بريـده  تر كردن واردات چوب   اقتصادي

  ست از ديگر داليـل افـزايش واردات آنهـا          بينه ممكن ا  گرده
بـه ايـن ترتيـب،      . هـاي خـام باشـد     عنوان جانشين چوب  به

ثير أتنهـايي بـر قاچـاق چـوب تـ         كاهش تعرفة چوب خام به    
منظور كاهش قاچـاق چـوب بايـد        به. گذاردچشمگيري نمي 

همة متغيرهاي مؤثر بـر بـازار چـوب طـور همزمـان مـورد               
 .    بازبيني قرار گيرد

ن تحقيق، در بين عوامل مؤثر بر قاچاق چوب، بيـشتر           در اي 
هـاي چـوبي و حجـم واردات        بر تعرفة گمركي انواع فراورده    

با وجود اين، عوامـل مهـم ديگـري چـون           . كيد شده است  أت
احتمــال دســتگيري قاچــاقچي، مقــدار جريمــه، تــشريفات 

هـاي قاچـاق، اختيـارات      قانوني و زمان رسيدگي به پرونـده      
عنـوان ضـابط،     از جمله ايفـاي نقـش بـه        نيروهاي حفاظتي 

سودآوري قاچاق، مسائل فرهنگي، بيكاري و عوامل ناشي از         
بازار چوب از جمله مقدار كسري مصرف صنايع چوب نقش          

حال بيشتر اين عوامل با اين . اي در قاچاق دارند   كنندهتعيين
ربـط در   اند و گاه حتي توسـط دفـاتر ذي        غير قابل دسترس  

. شوند، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت نمي      هاسازمان جنگل 
آوري اطالعـات   تـري ضـمن جمـع     بنابراين، تحقيـق جـامع    

ثر بــر قاچــاق در ســطح ؤمــذكور الزم اســت تــا، عوامــل مــ
تري بررسي شده و كاراترين ابـزار را بـراي كـاهش            گسترده

نتيجه كمك به حفاظت جنگل به مسئوالن امر         قاچاق و در  
  .  معرفي شود

 هايهايي از جمله كاستي داده    توان به كاستي   مي دراين تحقيق 
بنـدي  توليد و مصرف چوب در كشور و عـدم تطـابق طبقـه            

آالت شده در مورد شاخص هـاي مربـوط بـه چـوب           استفاده
تـر   گسترده تحقيقات. وارداتي و توليدات داخلي اشاره نمود     

هـاي  تواند به شناخت بهتر عامل     تجارت چوب، مي   ةدر زمين 

فه 
تعر

)
صد

در
(
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هاي هاي كشور و اصالح سياستگذاري    فظ جنگل اساسي در ح  
  .مرتبط ياري كند

 
  سپاسگزاري

شائبة جناب آقاي   هاي بي دانيم كه از كمك   بر خود الزم مي   
ها، مراتع و   معاونت محترم سازمان جنگل   (نژاد  دكتر شريعت 

معاونت محتـرم   (، مهندس منصور تهراني     )آبخيزداري كشور 
و ) هـاي شـمال   ر جنگـل  برداري صنايع چوب دفت   دفتر بهره 

در سـازمان   ) رياست محترم دفتر حفاظـت    (مهندس اسدي   
ها، مراتع و آبخيزداري كشور و همچنين جناب آقاي         جنگل

ريـزي و نظـارت     دكتر حميدرضـا عـدل در معاونـت برنامـه         
آوري اطالعـات و    راهبردي رياست جمهوري در زمينة جمع     

   را  كـران خـود   در خاتمـه سـپاس بـي      . آمار قـدرداني كنـيم    
هاي ارزشمند سـركار خـانم دكتـر مهتـاب          دليل همكاري به

  .   داريمپيرباوقار در طول اين تحقيق ابراز مي
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Abstract 
This study assessed the effect of import tariff of wood products upon forest conservation. We especially 
noted that per capita gross domestic product, crude oil price, currency exchange rate, import tariff, imported 
and exported value of wood products as well as their volume, domestic wood production price and 
conservation unit were the most important determinants of illegal wood logging as a forest conservation 
indicator. To achieve more delicate assessment some factors including imported wood products such as 
price, volume and tariff was categorized to three classes; raw wood (RW), intermediate and final wood 
products (IWP, FWP). Followed by, multivariable regression analysis (MRA) was applied to model the 
determinants of illegal wood logging in the period 1995-2005. Finally, the effects of above-mentioned 
factors on illegal wood logging were determined using least square methods. According to the estimated 
model, increasing in volume of IWP and decreasing in tariff of RW caused the illegal wood logging to 
decrease. Volume of IWP was appeared to have the most important impact on illegal wood logging. Average 
Smuggling elasticity showed that one percent change in tariff of RW and volume of IWP can cause 0.2% and 
0.25% change in illegal wood logging, respectively. These low elasticities show that other variables like 
entrance barriers as in the case of skinned log import affected raw wood import and therefore had more 
influence upon illegal wood logging. We observed that reduction of raw wood tariff can not be merely 
effective on illegal wood logging. 
 
Key words: Forest conservation, Multi regression analysis, Tariff of raw wood, Volume of raw wood, Illegal 
Wood logging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


