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بررسی نوسانهای فصلی قیمت گردهبینه و الوار به روش
تحلیل رگرسیون چندگانه
(مطالعة موردی :جنگل آذررود ،مازندران)
 محمد مفتخر جویباری؛ دانوجوی کارشساسی ارشد دانوکدة کواورزی ،دانوگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 سید مهدی حشمت الواعظین ؛ دانویار دانوکدة مساب طبیعی ،دانوگاه تهران ،کرو ،ایران

چکیده
شناخت نقسان ا یصلی قیمت یرآورده ا جنگلی برا مدیریت یروش ق

ا میت ببیار دارد .ةدف ایةن توییةق

بررسی اثر یصل یروش بر قیمت گردهبینه و القار در کنار جاده ا جنگلی انجا شد .بدین منظقر ،داده ةا
دَه قطعه یروش ق

هارصةد و

در طرح جنگلدار آ(ررود به تفکیک هار یصةل در دورة زمةانی 1371تةا  1386اسةتخراو و در

پایگاه داده گردآور شد .در مرحل بعد ،میانگین قیمت یروش برا

ر گروه گقنةه و یةرآورده در ةر یصةل مواسة ه و

هار سر زمانی قیمت یصلی برا دو گروه گقنه و دو یرآورده (گردهبینه و القار) تشکیل شد .بةرا حةذف اثةر تةقر ،
م قیمت ا به ساب پای  1386تعدیل شد .برا بررسی وضعیت مانایی سر
کار ریت .سپس ،سر

ا زمانی آزمقن دیکیة یقلر ایزودهشده به

ا زمانی به کمک رگرسیقن خطی ندگانه به روش گا بهگا در نر ایزار  SPSS 14.0تولیل شد.

نتایج نشان داد اثر یصل یی بر قیمت ا گردهبین گروه یک و القار گروه یک معنادار است (سطح  .)%5نتةایج مینةین
نشان داد یروش القار گروه یک در تاببتان و گردهبین گروه یک در پاییز قیمت ق
 13و  11درصد (معادب  120409و  150798ریاب /مترمکع
میرسد رونق خریدویروش ق

را نب ت به سایر یصقب بةه ترتیة

به قیمت ا ثابت ساب  )1386ایةزایا مةید ةد .بةه نظةر

و ایزایا ساختوساز در یصقب تاببتان و پاییز در ایةن ایةزایا قیمةت مةؤثر اسةت.

کاربرد ا تولیلی نقسان ا یصلی قیمت ق

برا طرح ا جنگلدار و صنایع ق

مةیتقانةد در پةژو ا ةا

آتی مقرد تقجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :رگرسیقن خطی ندگانه ،یصل یروش ،قیمت القار ،قیمت گردهبینه ،نقسان ا یصلی.
 نویسسدة مسئول تبفن ،2632223044 :فاکس2632249312 :

Email: mheshmat@ut.ac.ir
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مقدمه

سةةرپا در

پژو شةةی در زمینةة یةةروش ةةق
2

به طقر کلی نقسان ا قیمت انقاع کا ا اقتصاد

جنگل ا بریتیا کلم یا  ،طةی سةاب ةا  1999تةا

در طقب یک دورة زمانی یرایند تصادیی اسةت کةه

 ،2002با استفاده از مدب قیمةت ةدونیک (رضةایت

میتقاند دارا ویژگی یصلی باشد .واببةتگی قیمةت

خاطر) ،نشان داد ایزایا قیمت ق

در یصل بهةار،

به یصل را واببتگی یصلی 1نیز مةینامنةد .واببةتگی

به دلیل ایزایا رقابت در این یصل نبة ت بةه سةایر

یصلی گرایا سر زمانی قیمت یک کا بةه تکةرار

یصقب ،میتقاند قیمةت کةل پیشةنهاد خریةداران را

منظم یا نامنظم الگقیی سالیانه یا رخها اسةت کةه
میتقاند به دلیل تغییةراب تیةقیمی و آ و ةقایی یةا

بةةرا

ایةةزایا د ةةد [.]3

ةةر قطعةةه یةةروش ةةق

مینین ،بررسی اثر رقابت بر قیمت ق

سرپا بةین

جنگل ا کارولینا شمالی،3

تصمیمِ تقلیدکنندگان و مصرفکنندگان انقاع کا ا

خریداران عمدة ق

اقتصاد  ،به اقتضةا زمةان ،باشةد []1؛ مةثالج قیمةت

با استفاده از مةدب تابیةت ،4نشةان داد در یصةل بهةار

جهانی نفةت در یصةل سةرد زمبةتان بةه دلیةل نیةاز

میزان رقابةت بةازار ةق

نبة ت بةه سةایر یصةقب

گرمایشی بیشتر و در نتیجةه یزونةی تیاضةا یصةلی

ایزایشی معنادار دارد و میتقاند بةه طةقر معنةادار بةر

ناشی از آن نب ت به سایر یصقب ساب با تر است.
ق

نیز مادة اولیه و کةا

اقتصةاد باارزشةی

است که در ساخت مبکن و انقاع یرآورده ا

ةقبی

یزونی قیمت ا

اثرگذار باشةد [ .]4پژو شةی

ق

دیگر در جنگل ا جنق

امریکا با استفاده از تولیل

رگرسةةیقن ندگانةةه نشةةان داد ،بةةه دلیةةل اجتنةةا

و ندسازه ا ا میت دارد .بنابراین ،عرضةه و تیاضةا و

خریداران از مقاجهه با مودودیت ا بهرهبردار در

به یصل یةروش واببةته اسةت

سةرپا بةا یزونةی

در نتیجه قیمت ق

یصقب سرد و مرطق

ساب ،ةق

[ .]2به طقر کلی ،واببتگی یصلی قیمت ق

توةت

تیاضا در پاییز روبهرو میشقد و در نتیجةه قیمةت آن

تأثیر تغییةراب یصةلی در عرضةه و تیاضةا

ةق و

ایزایا مییابد [ .]5مینین پژو شی در جنگل ةا

بازار ا کا ا نهایی و جانشین است [ .]3آگا ی از

مینهسقتا  5امریکا ،بةا اسةتفاده از تولیةل رگرسةیقن

نوقه و میدار نقسان ا یصلی مةیتقانةد بةه ایةزایا

خطی ندگانه ،نشان داد مودودیت ا بهرهبةردار

درآمد ا طرح ا جنگلدار از یک سق و تعدیل و
تث یت بهتر بازار ق

از سق دیگر کمک کند .از این

رو ،شناخت نقسان ا یصلی قیمت ةق

و داشةتن

برآورد منطیی از شةرای و تغییةراب یصةلی قیمةت
بازار ق

ا میتی ویژه دارد .در منابع خةارجی بیشةتر

به واببتگی یصلی قیمت ق

سرپا پرداختةه شةده و

واببتگی یصلی قیمت ةق

در کنةار جةادة جنگلةی

کمتر بررسی شده است.

ق

در یصل زمبتان قیمةت ةق

د ر در ر کرد 6کا ا مةید ةد [ .]6مطالعةها بةر
قیمت ا انقاع یرآورده ا

قبی جنگل ا یاپةن

با دف مواس شاخق ا یصلی 7قیمت ةق

و

2. British Columbia
3. Northearn Carolina
4. Tobit
5. Minnesota

 .6کرد ( )Cordیکی از واحد ا
1. Seasonality

سةرپا را 0/54

 3/62متر مکع .

اندازهگیر

حجم است برابر با
7. Seasonal indices

بررسی نوسانهای فطبی عیم

ردهبیسه و الوار به روو تحبیا ر رسیون چسد انه

بةةا اسةةتفاده از روش تعةةدیل یصةةلی 1نشةةان داد طةةی
سةةاب ةةا  1952تةةا  1968کمینةة قیمةةت یصةةلی
یرآورده ا

قبی در اواخر یصل بهار (ماه یوبن یةا

خردادماه) و بیشین آن در یصل پاییز (اکت ر و ماه ا
نزدیک آن) ر ،داده است .مطابق این پژو ا ،علةت
کا ا قیمت ق
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در اواخر یصل بهار بةارانیبةقدن

قا و در نتیجه عةد یعالیةت سةاختوسةاز و علةت
ایزایا قیمت در یصل پاییز خشکبةقدن ایةن یصةل
ساب و در نتیجه رونق ساختوساز گزارش شده است
[ .]7پژو شی در جنگل ةا ایالةت لیةک 2کانةادا بةا
استفاده از روش مدب قیمت دونیک نشان داد رونةق
خریدویروش القار در یصل تاببتان مقجة

ایةزایا

روششناسی
منطقة مطااعهشد
طةةرح جنگةةلدار آ(ررود در اسةةتان مازنةةدران و در
قبمتی از حقزة  ،58بر اساس تیبیمبند حقزه ةا
آبخیز شماب کشقر ،واقع است و پنج سةر (بخةا)
دارد؛ سرگق ،گزو ،کفاک ،لرگیاب ،بقرخانی .این طرح
با مباحت  8276کتار در طةقب جغراییةایی"12' 26
 36°تا " 36° 15' 4شرقی و عرط جغراییةایی"47' 33
 52°تةةةا ' 30° 52" 52شةةةمالی در زون  39شةةة ک
3

مختصاتی یق .تی .ا و در مودودة ارتفةاعی  200تةا
 2117متر قرار گریته است.

میانگین قیمت یروش در تاببتان و کةا ا نبة ی آن

ساخت پایگا داد

در یصل پاییز میشقد [.]8

در این بررسی از داده ا

هارصد و دَه قطعه یروش

در این توییق به این سؤاب پاسم داده میشقد که

ق  4کنار جادة طةرح جنگةلدار آ(ررود در دورة

آیا یصل یروش مةیتقانةد اثةر معنةادار بةر قیمةت

زمانی  1371تا  1386استفاده شد .برا تشکیل پایگاه

گردهبینه و القار داشته باشد .از این رو ،بةا تقجةه بةه

داده از سر

پیشین توییق ،یرضی توییق بةر معنةادار واببةتگی

مدیریت و مول یروش از تولیل ا حةذف و تفبةیر

یصلی قیمت بر حب

نةقع یةرآورده و گةروه گقنةه

استقار است .ایةن بررسةی بةا ةدف اصةلی ارزیةابی
تغییراب یصةلی قیمةت بةاارزشتةرین یةرآورده ةا

ا زمانی استفاده شد تا اثةر متغیر ةا

نتایج اثر یصل یروش بر قیمةت انةقاع یةرآورده ةا
جنگلةةی آسةةان شةةقد .پةةس از ورود داده ةةا ،ابتةةدا
میانگین ا قیمت یروش ةق

بةه تفکیةک گةروه

قبی طرح ا جنگلدار  ،یعنی گردهبینةه و الةقار،

گقنهة یرآورده در ر یصل و بةرا سراسةر سةاب ةا

در دو گروه از مهمترین گقنه ا صنعتی مقرد معامله

مواس ه و دستهبند شدند .تفکیةک گقنةها قیمةت

در طرح ا جنگلدار انجا شةد .بةه ایةن منظةقر،

یرآورده ا جنگلی آ(ررود بةر اسةاس تیبةیمبنةد

طرح جنگلدار آ(ررود ،به دلیل وجقد آرشیق کاملی

گقنها یروش ق

از داده ا قطعه ا یروش در یک دورة شانزدهساله

در دو گروه یک و دو انجا میشقد که با تیبیمبند

و امکان دسترسی به این اطالعاب ،انتخا

شد.

شرکت تعةاونی جنگةل آ(ررود

ارزشی گقنه ا جنگلةی مةقرد اسةتفاده در سةازمان
جنگل ا و مراتع کشقر نیةز مطابیةت دارد .بنةابراین،

1. Seasonal adjustment
2. Lack

3. U.T.M
4. Timber sale lot
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گقنه ا راش ،تقسکا ،ایرا ،گیالس وحشةی ،نمةدار،

 WPI1386شاخق بها عمدهیروشی کا ةا در سةاب

ون ،ملج به دلیل یکبانبقدن قیمت قبشان در گروه

پای  WPIt ،1386شاخق بها عمده یروشی کا ةا

یک و گقنةه ةا ممةرز ،بلةقط ،لةرگ در گةروه دو
دستهبند میشقند .در این توییق از این تیبیمبند
استفاده شد .به مین ترتی  ،یرآورده ا جنگلی نیز
به دو گروه رایج گةردهبینةه و الةقار تفکیةک شةدند.
سپس ،با تقجه به این تیبةیمبنةد

ةا ،هةار متغیةر

واببته و سر زمانی ،شامل قیمت ا گردهبین گروه
یک ،گردهبین گروه دو ،القار گروه یک ،و القار گةروه
دو با تقاتر یصلیة سةالیانه تشةکیل شةد .در نهایةت،
برا

ر یک از متغیر ا واببةته متغیر ةا مبةتیل

یصقب هارگان ساب به صقرب متغیر ةا مجةاز

1

(صفر و یک) تعریف شد و در پایگاه داده گرد آمد.

در ساب  tاست.

بیرسی مانایی سییهای تعدیفشدة قیمت
در اولةةین گةةا از مراحةةل تجزیةةهوتولیةةل داده ةةا،
مانابقدن

3

هةار متغیةر واببةت قیمةت یةرآورده ةا

جنگلی (دو یرآورده گردهبینه و القار در دو گروه گقنه)
با دف معت ربقدن نتایج آزمقن ا آمار و اجتنا

از

رگرسیقن کا(  4بررسی شةد [ .]10بةه ایةن منظةقر از
آزمقن دیکیة یقلر ایزودهشده 5نر ایزار ا ویقز  ،65که
یکی از آزمقن ا رایج تشةخیق مانةایی سةر ةا
زمانی است ،استفاده شد .ایةن آزمةقن م تنةی بةر مةدب
تعمیمیایت دیکةیة یةقلر اسةت کةه معةادب یةک مةدب
7

محاسبة قیمتها بی اسااس شااخص بهاای
عمد فیوشی کاالها
برا خنثیکردن اثر تقر بر قیمت ساب ا مختلةف،
از روش تعدیل قیمت به ساب پایه بةا شةاخق بهةا
عمدهیروشی کا ا ،2از گروه اصلی مقاد صنعتی غیةر
از مقاد سقختنی معدنی ادارة کل آمار ةا اقتصةاد
بانک مرکز جمهقر اسالمی ایران استفاده شد [.]9
ایةةن شةةاخق تغییةةراب قیمةةت کا ةةا را در سةةطح
بازار ا عمده یروشةی نبة ت بةه سةاب پایةه نشةان
مید د .در ایةن مطالعةه سةاب پایةه سةاب انجةا دادن
توییق ،یعنی  ،1386در نظر گریته شد.
()1

Pt  WPI1386
WPI t

AP(t,1386) 

در رابط  AP(t, 1386) ،1قیمت تعةدیلشةده در
ساب  tبر اساس ساب پای  Pt ،1386قیمت در سةاب ،t
1. Dummy variable or Binary variables
2. Wholesale price index

خقدکا شی از درج  kاست و در آن یرط صفر )(H0

م تنی بر نامانایی یک سر زمانی است [.]10

تحلیف رگیسیون خطی چندگانه
به منظقر آگا ی از ا میت یصل یروش روش تولیل
رگرسیقن خطی ندگانه به کار ریت .از ایةن رو ،بةا
استفاده از برنام تولیةل رگرسةیقن خطةی بةه روش
8

گا بهگا نر ایزار  SPSS 14.0هةار متغیةر واببةت
قیمت یرآورده ا جنگلی با تةقاتر یصةلیة سةالیانه،
ر یک به صقرب جداگانةه ،بةر متغیر ةا مجةاز
یصةةقب سةةاب (متغیر ةةا مبةةتیل) بةةرازش شةةدند و
ضرای

رگرسیقن یا ضرای

آزمقن یرط معنادار ضرای
.  H 0  k  0 

بتةا   k مةراه نتةایج

رگرسیقن گزارش شد

3. Stationarity
4. Spurios regression
5. Augmented Dicky Fuller
6. Autoregressive
7. Dummy

بررسی نوسانهای فطبی عیم
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صحت فیوض کالسیک رگیسیون

میشقد و کمتر در داده ا سر زمةانی وجةقد دارد

پس از برازش مدب ا ،صةوت اسةتفاده از تخمةینزن

[ .]10بنةابراین ،در ایةن مطالعةه نا مبةانی واریةةانس

حداقل مربعاب معمقلی ( )OLSدر بةرآورد ضةرای

بررسی نشد.

رگرسیقن با مطالع یروط کالسیک مةدب رگرسةیقن
بررسی شد .ابتةدا نرمةاب بةقدن و صةفربقدن میةانگین
پبماند ا از طریق آزمقن آمارة جارکة بةرا 1ارزیةابی
شد .این آماره دارا تقزیةع احتمةا تی خةی ة دو 2و
درج آزاد  n-2است .سپس ،با استفاده از آماره ا
4

3

یاکتقر تقر پراش ) (VIFو دوربةینة واتبةقن (D-

) ،Wکه نةر ایةزار  14SPSSآن ةا را گةزارش کةرده
است ،به ترتی  ،وجقد مخطی ندگانه 5در مةدب و
م بةةتگی سةةریالی 6یةةا خقد م بةةتگی 7پبةةماند
مدب ا برازششده بررسی شد .نانیه میدار آمةارة

یافتهها و بحث
برا ارزیابی میزان تغییراب یصلی قیمت گردهبینةه و
القار و تأیید یرط توییق م نی بر معنادار واببتگی
یصلی قیمت بر حب

نةقع یةرآورده و گةروه گقنةه

مراحل زیر انجا شد.

گیدآوری داد ها
جدوب  1دستهبند و شرح آمار متغیر ةا واببةته
و مبتیل استفادهشده در این مطالعه را ارابه مید د.
مانطقر که در جدوب  1مشةا ده مةیشةقد ،در

 VIFکق ةکتةر از میةدار بورانةی  2باشةد ،از ن ةةقدِ

دورة زمةةانی و طةةرح مةةقرد بررسةةی میةةانگین قیمةةت

مخطی ندگانه در مدب ا برازششده نشةان دارد

گردهبینه از القار با تر است .ال ته ،باید تقجه کرد کةه

[ .]11عالوه بر این ،نانیه میدار گزارششدة آمةارة

منظقر القار تهیه شده در جنگةل اسةت؛ وگرنةه الةقار

دوربین ة واتبقن نزدیک به  2باشد ،ن ةقدِ م بةتگی

تهیهشده در صنایع ق بر قطعاج گرانتر از گردهبینه

سریالی در پبماند ا یا بةاقیمانةده ةا مةدب تأییةد

است .در غیر این صقرب تقلید نمیشقد .قیمت القار

مةةیشةةقد [ .]10نا مبةةانی واریةةانس 8معمةةق ج در
باقیماندة مدب ا م تنی بر داده ةا میطعةی 9دیةده
1. Jarque-Bera
2. Chi-Square
3. Variance inflation factor
4. Durbin-Watson
5. Multicollinearity
6. Serial correlation
7. Autocorrelation

منظقر م بتگی بین پبماند ا مدب و میادیر وقف پبماند است.
یکی از راه ا

تشخیق آن استفاده از آمارة دوربینة واتبقن در

خروجی مدب و دیگر

استفاده از تابع خقد م بتگی است که

نر ایزار  SPSSدر خروجی مدب این آماره را ارابه میکند.

.8

آزمةةقن ةةا نا مبةةانی واریةةانس پبةةماند ،از ق یةةل White

 ،heterosedasticityبرا این منظقر قابل استفاده است.

9. Cross-Section

و گردهبین تهیهشده در جنگل معمق ج نزدیک بةه ةم
است .ولی قیمت این دو یرآورده ببةته بةه عرضةه و
تیاضا آن ا در زمان و مکان تغییر مییابد؛ مةثالج ،در
دورة زمانی و طرح مقرد بررسةی ،قیمةت گةردهبینةه
بیا از القار جنگلی است .زیرا القار ابعةاد خةاو و
اج ةةار دارد و در شةةرایطی کةةه حمةةل بةةا دسةةتگاه
ق کا امکانپذیر ن اشد تقلید میشةقد .بنةابراین،
القار جنگلی قدرب مانقر را از خریدار میگیرد .زیةرا
کاربرد ا مودودتر در صنایع ت ةدیلی دارد؛ مةثالج،
برا روکاگیر بةا دسةتگاه پیلةر اسةتفاده از الةقار
امکانپذیر نیبت.
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جدول  .1شرح آماری متغیرهای استفادهشده در تحلیل رگرسیون خطی چندگانه (قیمتهای جاری به ریال در متر مکعب)

نقع متغیر ا

واببته

شرح متغیر ا

کمینه

بیشینه

میانگین

انوراف معیار

قیمت گردهبین گروه یک

773684

2780738

1432353

344389

قیمت گردهبین گروه دو

473335

1733349

956407

276500

قیمت القار گروه یک

624316

1654403

1004269

200757

قیمت القار گروه دو

401518

1224326

671831

184141

یصل یروش در ساب

0

1

0/25

0/43

مبتیل

مینین ،القار مبتوصله از کنار کنده بةه وسةیل
ارة مقتقر زنجیر تهیه می شقد که کیفیةت بةرش آن
مناس

نیبت .وقتی این القار ا به کارگاه ا ت دیلی

و نجةةار

ةةا مةةیرود بةةا ارة را ْ ابعةةاد مطلةةق

و

برش ا باکیفیت مییابد و در نتیجةه ایةت ارهخةقر
پیدا میکند و از ارزش حجمةی آن کاسةته مةیشةقد.
مینین ن اید یرامقش کرد که گةردهبینةه در قطعةاب
بزرگ با ایت ق

کم (حدود  )%5تهیه میشقد؛ در

حالی که القار در قطعاب کق کتر و تعداد بیشتر بةا
ایت زیاد (حدود  )%45تهیه میشقد.
در نتیجه ،زینه ا بهرهبةردار و حمةل اولیة
القار جنگلی در حدود دو برابر گردهبینه است .از این
رو ،به دلیل زین با تر ،قیمت القار در پارسةل ةا
جنگلی نیز اغل

کمتر از قیمت گردهبینه است.

محاسبة قیمتها بی اسااس شااخص بهاای
عمد فیوشی کاالها
شةةکل ةةا  1و  2نمقدار ةةا قیمةةت را بةةر اسةةاس
شاخق بها عمدهیروشی کا ا به ساب پایة 1386

یرآورده ا جنگلی با تةقاتر یصةلی ة سةالیانه نشةان
مید د.

آ مون دیكیا فوای افزود شد
با مراجعه به آماره ةا گةزارششةده تقسة آزمةقن
دیکی ة یقلر ایزودهشده ،نانیةه قةدر مطلةق میةدار
مواسة هشةةده یةةا آمةةارة  tاز میةةدار بورانةةی آزمةةقن

1

دیکییقلر ایزودهشةده در سةطح  5درصةد بةزرگتةر
باشد ،یرضی صفر ) (H0م نی بر نامانایی سر زمةانی
رد میشقد و در نتیجه سر ماناست [ .]10از این رو،
مطابق نتایج جدوب  2ر هةار متغیةر سةر زمةانی
قیمت واقعی یرآورده ا جنگلی مانا بتند.

تحلیف رگیسیون خطی چندگانه
مطابق نتةایج جةدوب ةا  3و  ،5تولیةل رگرسةیقن
خطی ندگانه نشةان مةید ةد از میةان قیمةت ةا
گةةردهبینةةه و الةةقار طةةرح جنگةةلدار آ(ررود یی ة
قیمت ا گردهبین گروه یک و القار گروه یک دارا
واببتگی یصلیاند و برا متغیر ا قیمت گةردهبینة
گروه دو و القار گروه دو یچ مدلی برازش نشد.
1. Test critical value

بررسی نوسانهای فطبی عیم
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قيمت گرده بي ه گر ه یک

3000000

قيمت گرده بي ه گر ه د

1000000

قيمت (ریال به ازای مترمکعب)

2000000

0
زمستان86

پایيز 84تابستان 82

بهار 80

زمستان 77پایيز 75تابستان 73

بهار 71

شکل  .1نمودار قیمتهای تعدیلشدة گردهبینة گروههای یك و دو

قيمت الوار گر ه یک

2000000

قيمت الوار گر ه د

1000000

500000

0
زمستان86

پایيز 84تابستان 82

بهار 80

زمستان77

پایيز 75تابستان 73

شکل  .2نمودار قیمتهای تعدیلشدة الوار گروههای یك و دو

بهار 71

قيمت (ریال به ازای مترمکعب)

1500000
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جدول  .2نتایج آزمون دیکیـ فولر افزودهشدة قیمتهای گردهبینه و الوار

قیمت ا گردهبینه و القار

شاخق آزمقن دیکیة یقلر ایزودهشده

آمارة t

معنادار

قیمت گردهبین گروه یک

-2/90

-4/47

0/0006

قیمت گردهبین گروه دو

-3/49

-3/65

0/0341

قیمت القار گروه یک

-3/48

-4/78

0/0185

قیمت القار گروه دو

-3/48

-3/84

0/0285

جدول  .3مدل برازشیافتة قیمت گردهبینة گروه یك (مدل )1

مدب 1

ضری

اشت اه معیار

ضری

استانداردشده

آمارة t

معنادار

33/14

0/00
*0/03
*0/04

(ریاب در متر مکع )

(ریاب در متر مکع )

عرط از م دأ

1395263

42104

-

یصل بهار

-158997

72927

-0/275

-2/18

یصل پاییز

150798

72927

0/261

2/07

R2

0/192

* معنادار در سطح  5درصد

جةةدوب  3ضةةرای

مةةدب بةةرازشیایتةة قیمةةت

گروه یک 158997ریةاب کةا ا مةییابةد و بةه ازا

گردهبین گروه یک را نشان مید د .با تقجه به آزمقن

یروش گردهبین گروه یةک در پةاییز میةانگین قیمةت

یةةرط صةةفر ) (H0م نةةی بةةر صةةفر بةةقدن ضةةرای

گردهبین گروه یک  150798ریةاب ،یعنةی حةدود 11

رگرسیقن ،ییة حضةقر متغیر ةا مبةتیل مجةاز

درصد ،ایزایا پیدا میکند.

یصةةل یةةروش در بهةةار و پةةاییز در سةةطح  5درصةةد

مینین جةدوب  4متغیر ةا مبةتیلی را نشةان

معنادار شده است .نتةایج نشةان داد بةه ازا یةروش

می د د که به دلیل عد معنادار اثرشةان بةر قیمةت

گردهبین گروه یک در بهار میانگین قیمةت گةردهبینة

یروش (در سطح  )%5از مدب  1خارو ماندهاند.
1

جدول  .4متغیرهای خارجمانده از مدل 1

استانداردشده

آمارة t

یصل تاببتان

-0/07

-0/47

0/63ns

یصل زمبتان

0/07

0/47

0/63ns

متغیر ا

ضری

معنادار

 :nsغیر معنادار

1. Excluded variables

بررسی نوسانهای فطبی عیم

جدوب  5ضرای
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مدب بةرازشیایتة قیمةت الةقار

نرمابن قدن تقزیع احتما تی پبماند ا یا باقیمانده ا

گةةروه یةةک (مةةدب  )2را نشةةان مةةید ةةد .یایتةةه ةةا

ر دو مدب را در سةطح  5درصةد و در نتیجةه ت عیةت

جدوب ا  5و  6نشةان مةید نةد از میةان متغیر ةا

تقزیع احتما تی آن ةا از تقزیةع احتمةا تی نرمةاب را

مبتیل مجاز یصل ا یةروش ییة متغیةر یصةلی

نشان می د د .آمارة گةزارششةدة دوربةین  -واتبةقن

یروش در تاببتان به دلیل معنادار در سطح  5درصةد

ةر دو مةدب  1و  2یاقةد

نشان مةید ةد پبةماند ا

م بتگی سریالی یا خقد م بتگی است.

شایبتگی حضقر در مدب رگرسیقن خطی را دارد.
بر اساس نتایج این جداوب ،با یروش القار گةروه

مینین آمارة گزارششدة یاکتقر تةقر پةراش

یک در تاببتان میانگین قیمت آن نب ت بةه میةانگین

حاکی از آن است که م خطةی ندگانةه در ةر دو

سایر یصقب  120409ریاب ،یعنی حةدود  13درصةد،

مدب وجقد ندارد .در نتیجه ،یچ یک از نتایج یروط

ایزایا پیدا خقا د کرد.

کالسیک ز را برا استفاده از تخمةینزن حةداقل

ار یااابی صااحت فاایوض کالساایک مااد
رگیسیون

مربعاب معمقلی در رگرسیقن نیة
بنابراین ،ضةرای

نکةرده اسةت.

برآوردشةده در رگرسةیقن معت ةر

است.

نتایج جدوب  7عد معنادار یرضی صةفر م نةی بةر
جدول  .5مدل برازشیافتة قیمت الوار گروه یك (مدل )2

ضری

مدب 2

اشت اه معیار

ضری

آمارة t

معنادار
0/00
*0/02

(ریاب در متر مکع )

(ریاب در متر مکع )

استانداردشده

عرط از م دأ

950955

24008

-

39/6

یصل تاببتان

120409

48415

0/31

2/49

* معنادار در سطح  5درصد
جدول  .6متغیرهای خارجمانده از مدل 2

استانداردشده

آمارة t

یصل بهار

-0/17

-1/32

0/19ns

یصل پاییز

0/05

0/39

0/70ns

یصل زمبتان

0/12

0/94

0/35ns

متغیر ا

 :nsغیر معنادار

ضری

معنادار

2

R

0/10
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جدول  .7نتایج آزمونهای فروض کالسیك مدلهای یك و دو
VIF

D-W

میانگین

انوراف معیار

کشیدگی

اری ی

آمارة جارکة برا

مدب 1

1/1

1/92

0/00

1/00

3/55

0/56

3/90

0/14ns

مدب 2

1/0

1/94

0/00

1/00

3/57

0/68

5/57

0/06ns

معنادار

 :nsغیر معنادار

عمقماج علل نقسان ا یصةلی قیمةت ةق

در

منابع علمی تغییةراب آ و ةقا ،یراینةد بهةرهبةردار

مدب برآوردشده برا قیمت گردهبین گةروه یةک
(جدوب  )3نشان مید د یروش گردهبین گةروه یةک

ق

در یصل زمبتان ،مودودیت ا یصلی حمةل

در بهار میانگین قیمت را کا ا مید د .آنیه مبةلم

ق

در جاده ا جنگلی ،عملیاب جنگةلشناسةی،

است اینکه یکی از عقامل مهم مؤثر در تعیةین قیمةت

تیاضا برا کارخانه ا ت دیلکننةدة ةق  ،و غیةره

یرآورده ا جنگلی برخةقرد منونةی ةا عرضةه و

گزارش شده است [ .]1در این بررسی ،انتظار میرود

اسةت .بهةرهبةردار جنگةل ةا

نقسان قیمت ق

در یصقب مختلف ساب بر حب

نقع گقنه و یرآورده (گردهبینه و القار) متفاوب باشد.
نتایج برازش مدب ا رگرسیقن خطةی ندگانةه

تیاضا بازار ةق

عمدتاج با شروع یصل زمبتان و پس از نشةانهگةذار
آغاز میشقد .بدین ترتیة  ،عرضة قطعةاب یةروش
ق

در یصل بهار یزونی مییابد کةه ایةن مقضةقع

نشان داد یصل یروش بر قیمت ا گةردهبینة گةروه

ممکن است بر کا ا قیمت گردهبینةه در بهةار مةؤثر

یک و القار گروه یک اثر معنادار دارد .در حالی کةه

باشد .عالوه بر این ،رکقد نب ی بازار در بهةار ،یعنةی

اثر یصل یروش بر قیمت گردهبینةه و الةقار گةروه دو

آغاز ساب جدید ،نب ت به رونق آن در پایان سةاب یةا

معنادار ن قد .در ایران ،گةردهبینةه و الةقار گةروه یةک

کم ةةقد نیةةدینگی در یصةةل آغةةازین سةةاب بةةرا

بیشتر ق

ا صنعتی جنگل ةا شةماب ایةران را

تشکیل مید ند و دارا تنقع گقنةها و کاربرد ةا
متنةةقع در صةةنایع اولیةةه (تختةةه یةةه ،روکةةاگیةةر ،
ق بر
ق

ا) و صنایع ثانقیه (م ل ،نجار  ،سةرویس

شرکت ا خصقصی و بنگاه ا دولتی نیةز ممکةن
است بر کا ا تیاضا و در نتیجه ایزایا قیمت تةأثیر
بگذارد .پژو شةی بةر قیمةت ةا

ةق

داخلةی و

وارداتةةی در یاپةةن نشةةان داد یزونةةی نب ة ت ةةق

آشةپزخانه) بةتند .ایةن در حةالی اسةت کةه

وارداتی در یاپن و نقسةان وارداب آن در طةقب سةاب

گةةردهبینةةه و الةةقار گةةروه دو ،ماننةةد بلةةقط و ممةةرز،

میتقاند نیا مهمی در نقسان قیمت ةق

داخلةی

کاربرد مودودتر دارند و بیشةتر در صةنایع پارکةت

ایفا کند [ .]7از این رو ،ممکن اسةت یزونةی عرضة

(بلقط) یا کاغذساز و تختهخرده ةق

(ممةرز) بةه

ق

وارداتی از روسیه در آخةر یصةل بهةار نیةز در

کار میروند .از این رو ،اثر معنادار یصةل یةروش بةر

ایت قیمت گردهبینةه و الةقار داخلةی اثرگةذار باشةد.

گردهبینه و القار گروه یک و عد معنادار آن دربةارة

نتةةایج ایةةن پةةژو ا نشةةان داد ،بةةه دلیةةل رکةةقد

گردهبینه و القار گروه دو دور از انتظار نیبت.

ساختوساز یاپن در تاببتان (بارانیبقدن قا) ،کمین

بررسی نوسانهای فطبی عیم

ردهبیسه و الوار به روو تحبیا ر رسیون چسد انه

قیمت یصلی گردهبینه و الةقار و سةایر یةرآورده ةا
مرت
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با آن در ماه یوبن (خرداد) یا اواخر یصل بهةار

ر ،داده است [.]7

معمق ج در یصةل پةاییز درختةان بادایتةاده و شکبةته
نشانهگذار و به صقرب القار وارد بةازار مةیشةقند،
یراوانی عرض القار در پاییز میتقانةد باعة

کةا ا

مدب برآوردشده بةرا قیمةت گةردهبینةه و الةقار

قیمت القار در پاییز شقد .بنابراین ،بیشین قیمت الةقار

گروه یک (جدوب ا  3و  )5نشان مید ةد یةروش

در تاببةتان و بیشةةین قیمةةت گةردهبینةةه در پةاییز ر،

گردهبین گروه یک در پاییز و یروش القار گروه یةک

مید د .مطابق نتایج این بررسةی ،وقةقع اوو قیمةت

در تاببتان میانگین قیمت یصةلی یةروش را ایةزایا

یصلی القار گروه یک در یصل تاببتان بةا یایتةه ةا

مید د .یکی از بازار ا مهم مصرف یةرآورده ةا

لفرز و پقتر ة ویتر نیز مخقانی دارد [.]8

قبی حاصل از گردهبینه و القار گقنه ا گروه یک،
از ق یل راش و ایرا و ملج ،یعالیت ا سةاختوسةاز
در بخا ساختمان و مبکن است .در ایران برا
 100متر زیربنا نزدیک به  1800کیلقگر
مصرف میشقد کةه از ایةن ةق

ق

ةر
خةا

در سةاختمان بةه

صقرب در و پنجره ،پارتیشةن ،م ةل و تختخةقا  ،و
غیره استفاده میشقد [ .]2پژو شی در یاپن نشةان داد
شةةاخق ةةا قیمةةت یصةةلی گةةردهبینةةه و الةةقار و
شاخق ةا قیمةت یصةلی عمةدهیروشةی مصةالح
ساختمانی طی ساب ا  1952تا  1968میدان نقسةان
مشابهی دارد [ .]7بنابراین ،به نظر میرسد رونق نب ی
ساختوساز در تاببتان و پاییز یکی از عقامل مؤثر بر
ایزایا قیمت این یرآورده ا باشد .ماتبقشةیتا نشةان
داد بیشین قیمةت یصةلی گةردهبینةه و الةقار و سةایر
یرآورده ا مرت

با آن به دلیل رونق سةاختوسةاز

در اکت ر (مهر) و ماه ا نزدیک به آن در یصل پةاییز
ر ،مید د [ .]7بنابراین ،یایته ةا ایةن پةژو ا در
خصقو ایزایا قیمت یصةلی گةردهبینةه در یصةل
پاییز با یایته ا پژو ا ماتبقشیتا ما نگی دارد .با
این حاب ،متفةاوب بةا نتةایج ماتبقشةیتا ،بةر اسةاس
یایته ا این توییق ،بیشین قیمت الةقار نةه در پةاییز
بلکه در تاببتان اتفاق مةیایتةد .بةا تقجةه بةه اینکةه

نتیجهگییی
در مجمةةقع ،پةةژو ا حاضةةر یصةةلیبةةقدن قیمةةت
گردهبینه و القار را در طرح جنگلدار آ(ررود تأییةد
میکند .این توییق نشان داد قیمت ةا گةردهبینةه و
القار گروه یک واببتگی یصلی دارد .به نظر میرسةد
رونق خریدویروش ةق

و سةاختوسةاز در ایةن

ایزایا قیمت مؤثر است .بةا وجةقد ایةن ،ن ایةد اثةر
عقاملی از ق یل تغییراب قیمت یةرآورده ةا نهةایی،
تغییراب زینه ا بهرهبةردار  ،و نقسةاناب جهةانی
بازار ق

را نادیده گریت .اگر ه پةایا و کنتةرب

عقامل مؤثر یادشده از سق مدیران طرح ا در جهت
تصمیمگیر

ةا مربةقط بةه یةروش ةق

اغلة

غیرعملی است ،مدیریت یصل یةروش مةیتقانةد بةه
منزل یک عامل قابل کنترب و اثرگذار باشةد .بةه نظةر
میرسد ز است کاربرد ةا تولیلةی نقسةان ةا
یصلی قیمت ق

برا طةرح ةا جنگةلدار بةه

منزل عرضةهکننةده و بةرا صةنایع ةق

در میةا

تیاضاکننده در پژو ا ا آتةی بیشةتر مةقرد تقجةه
قرار گیرد.
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