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  چکيده

 محـدود و     جـانبی آن   هـای  آوردهرفـ محصول  اين   در زمينه تجارت     ها بررسی. باشد ميکاغذ به عنوان کاالي تأثير گذار در اقتصاد کشور          

ي آنهـا   هـا   هکاغـذ و فـرآورد    ، اساسي اين است که در آينده صـادرات و واردات خمير           پرسشحال  . است روند آينده آن انجام نشده       برآورد

يش بينـي    از دو روش پ    گيری بهره بوده و با     برآوردی تحليلي و    بررسی، روش شناسي    پرسشن  اي  هباشد؟ با عنايت ب    ميچگونه و چه ميزان     

دهد که پيش بيني بـا روش رونـد    مي نشان  اين بررسی ي  ها  هيافت. پرداخته شد  پرسش به آزمون    ، رگرسيوني های هشامل؛ روش روند و معادل    

به بـيش   ميليون و صادرات آنها ۵۰۰ به مبلغ بيش از    ها فرآوردهجمع کل واردات اين     )  به بعد  ۱۳۸۷(ي آينده   ها  سالدر  . دقت بيشتري دارد  

 و اي ه انواع کاغذ و مقواي جعبـ ، بهداشتيهاي  انواع کاغذ، انواع کاغذ و مقوا ،صادرات انواع کاغذ روزنامه   .  ميليون دالر خواهد رسيد    ۲۰از  

ي  فنتوان و ظرفيت  کل صادرات کاغذ و همچنين واردات انواع کاغذهاي بهداشتي، انواع کاغذ و مقواي داراي مواد غير کاغذي با توجه به                     

، کم اظهـاري و اظهـار در        ها فرآوردهيکي از داليل تضاد جهت روند مبلغ و ميزان واردات برخي از اين              . توليد اين دو، روند افزايشي دارد     

خاطرمحدوديت توليـد داخلـي خميـر    ه افزايش واردات خمير کاغذسازي ب. د، استنباش مي که داراي حقوق ورودي کمتري   ها  هديگر تعرف 

باشـد، تـا عـالوه بـر تـأمين نيـاز        مي الزم ها فرآوردهبع آن و از طرف ديگر به دليل روند افزايشي واردات و صادرات اين              کاغذسازي و منا  
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  مقدمه

ر گـذار در    يک و تـأث   ي اسـتراتژ  يک کـاال  يـ کاغذ به عنوان    
 يباشد و مصرف آن، شاخص توسعه اقتصاد       مياقتصادکشور  

 و  ي، اجتمـاع  ي اقتـصاد  اریگذت و اثر  ياهم. ک کشور است  ي
 يواردات برخـ  .  دارد اي  ه آن مشخص و نقـش عمـد       يتصنع

جاد ارزش افزوده در آنهـا و      ي آن و ا   هاي  هانواع کاغذ و فرآورد   
 ييايـ سپس مصرف و صـادرات آنهـا، اشـتغال زا و باعـث پو             

 ين و کره جنوب   ي از کشورها از جمله چ     ياري در بس  ياقتصاد
ن بـازار   يـ م ا يتنظـ . شده است ) ۹،۱۵) (ر کاغذ يواردات خم (
ش يا افـزا  يـ  يد داخلـ  يـ  تول هارزتواند ا  مي توسعه کشور    يبرا

 هـای  فـرآورده  ارزش افزوده و صادرات      يت قابل  دارای واردات
 هـاي   ه بازار کاغذ و فرآورد    يکارآمد.  انجام شود  نهايی يينها
ـ          يروند آ برآورد   پايه بر ،آن  ينـده آن قابـل کنتـرل اسـت ول

. ده بـود  نده آن برآورد نش   يزان صادرات و واردات آ    يتاکنون م 
  توليـد  ي فنـ  توان وظرفيـت   از نظر    ويژهب يادي ز هاي  يبررس
ـ     ي در ا  ير و کاغذساز  يخم  هـاي   ي بررسـ  يران انجام شـده ول

.  وجـود نـدارد    اي  هد کارخان ي  در سطح باالتر از تول      ياقتصاد
ز از نظر تنوع و تعداد      ي ن اي  هد کارخان ي در سطح تول   ها بررسی

 ي از راهکارهـا   يکـ ي) ۵( و همکاران    يقيرف. باشد ميمحدود  
شتر در رابطه با ارتقـاء عملکـرد کارخانـه کاغـذ            ي ب وري  بهره
  .کردندبيان رو يل نيرا تعد) چوکا( مازندران يساز

 هـاي   هواردات و صادرات، چـوب و فـرآورد       بررسی وضعيت   
) ۷( و همکـاران     يران توسـط کوشـک    يـ  در گمرکات ا   يچوب

 گـر ي و اظهـار در د     يانجام و مـشاهده شـد کـه کـم اظهـار           
باشــد در  مــي ي کمتــري حقــوق ورودي کــه داراهــا هتعرفــ

 .ران وجود دارديگمرکات ا
 و کمبود عرضه چـوب بـا گذشـت          يت منابع چوب  يمحدود
  ).۱( ادتر خواهد شديران زيزمان در ا

 از اي هنگ در پارير و فلوتي چاپ وتحر،واردات کاغذ روزنامه
 شي افـزا  ،تيـ ش جمع يخاطر افـزا  ه  افته که ب  يش  يموارد افزا 

 هـای  فـرآورده ت  يـ فين بـودن ک   يي مصرف سـرانه و پـا      يذات
 يدات داخلـ  يـ تول. باشـد  ميکارخانه چوب و کاغذ مازندران      

د يــست و بايــ ني کــافير و صــنعتيــ چــاپ و تحريکاغـذها 
ــزا. واردات انجــام شــود ــا وجــود اف ــيــش توليب  يدات داخل

ن گونه کاغذها همـراه بـا       ي ا ياز داخل ي، ن ي بهداشت يکاغذها

 ماننـد رشـد بهداشـت       يلـ يافتـه و دال   يش  يافزاواردات آنها   
ن نـوع   يـ مـت ا  يجامعه، باال رفتن فرهنگ مردم و کـاهش ق        

 شـايان يـادآوری   ش درآمـد سـرانه      يکاغذها نسبت بـه افـزا     
  ).۶( باشد مي

 ي اصـل  ي نشان دادند که الگـو     )۱۲ (يني و آبست  يهت ماک 
. ر کرده است  يي تغ ۱۹۸۰مصرف کاغذ روزنامه در اواخر سال       

نـده  ي سـال آ   ۲۰ در    دارد ن بـود کـه احتمـال      ي ا يجه کل ينت
نـده  يقـت رونـد آ    يدر حق . ابدي کاغذ روزنامه کاهش     يتقاضا

ش يسازمان فـائو افـزا    .ش همانند روند گذشته است    يکم و ب  
ـ    ينـ يش ب يانه مصرف کاغذ روزنامه را پ     يسال  در  ي کـرده، ول
به  روند   )۲۰۲۰تا سال   ( منابع   يزي که مرکز برنامه ر    يصورت
 در سال   لا مث برای . کرده است  ينيش ب ي را پ  يش کاه بيتقر

ون تن با هم اختالف يلي م۵/۵ ينيش بين دو نوع پي ا۲۰۱۰
 مـصرف   ينـ يش ب ي متفاوت پ  هاي   مدل  معمول به طور .دارند

مصرف کاغـذ روزنامـه در      .  ندارد يکسانيج  يکاغذ روزنامه نتا  
  . ابدي ميش زمان کاهش ياد با افزاي زيليکا با احتمال خيآمر

ان کردنـد کـه در طـول دوره         يـ ب) ۱۳(نسون  ي و راب  يجفر
کـا کـاهش   ير، کاغذ و کارتن آمريد خم ي تول ۲۰۰۵ تا   ۱۹۹۹

، ي کاغذ سـاز   ير برا يواردات و صادرات خم   . دا کرده است  يپ
گزارش پايه بر. د و مصرف آن کم شده استي توليش وليافزا

 واردات و مـصرف     ۲۰۰۵ تـا    ۱۹۹۵کـا از سـال      يفائو در آمر  
دا يـ د و صـادرات آن کـاهش پ       يـ ش و تول  يرتن افزا کاغذ و کا  
  .          کرده است

ر ي تحـت تـأث    يي اروپـا  هـای  کـشور ر و کاغذ در   يتجارت خم 
 هـاي   سـال ا در ي آسـ  ي و رشـد اقتـصاد     يمت انرژ يش ق يافزا

، ي انــرژيمـت جهــان يش قيافــزا. باشــد مـي  ۲۰۰۶ و ۲۰۰۵
ر کاغذ، کاغـذ و کـارتن را تحـت          يمت خم يد و ق  ينه تول يهز
 را  ي تجارت جهان  به تعيين مت  يش ق يافزا. دهد مي قرار   ريتأث

 ي جهـان  يوسـته، تقاضـا   يطـور پ  ه  ب.دهد مير قرار   يتحت تأث 
. افته استيش يافت کاغذ، افزاي چوب مانند بازهای  ليفهيته
 ۱۰۴ در حـدود     ۲۰۰۵د کاغذ و کـارتن اروپـا در سـال           يتول
 ۴/۰ون تن بـود کـه نـسبت بـه سـال قبـل رشـد کـم                   يليم

مـت کاغـذ و     يش  ق  يبا توجـه بـه افـزا      .شته است  دا يدرصد
ن يـ  در ا  ي شمال يکاي در آمر  ها فرآوردهن  يکارتن،  صادرات ا   

ون تـن نـسبت بـه       يلي م ۱/۱۰۱زان  يا به م  ي درصد   ۵/۱سال  
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ر و کاغـذ    يد و مصرف خم   يتول.سال قبل کاهش داشته است    
افته اسـت، امـا کـاهش      ين سال کاهش    يکا و کانادا در ا    يآمر
)  درصـد  ‐۸/۰(کـا   يادتر از آمر  يـ ز)  درصد ‐۵/۴(د کانادا   يتول

ر کاغـذ اروپـا و      يـ د، مصرف، صادرات و واردات خم     يتول.است
. دا خواهـد کـرد    يش پ ي  افزا  ۲۰۰۷ در سال    ي شمال يکايآمر
ن سـال  يـ ه در اير کاغـذ روسـ   يد، مصرف و صاردات خم    يتول
ـ  يافزا د و  يـ تول. خواهـد مانـد    ي واردات آن ثابـت بـاق      يش ول

ش و مـصرف و واردات      ين سال افزا  ي در ا  صادرات کاغذ اروپا  
د، مـصرف و صـادرات، واردات       يـ تول. افتيکاهش خواهد   آن  

.  خواهـد مانـد    ين سال ثابت باق   ي در ا  ي شمال يکايکاغذ آمر 
ن سـال   يـ ه در ا  يد، مصرف و صادرات، واردات کاغذ روس      يتول
  ).            ۱۴(ش خواهد داشتيافزا
 تـا   ۲۰۰۶ سـال    وزلنـد در  ير چـوب ن   يد و صادرات خم   يتول

اد خواهـد   يد و صادرات کاغذ ز    يثابت و تول  تاحدودی   ۲۰۰۸
  ).۱۰(شد

 بـه سـرعت بـه سـوی       ،  ي انـدونز  ينده ساختار تجارت  يدر آ 
د غالـب   يـ  تول کاغذر جهت و  يي تغ ير و کاغذساز  يصنعت خم 

 يشـود کـه تقاضـا      مـي  ينـ يش ب يپـ . ن کشور خواهد شد   يا
ه يسـرما  نبال آن دب و ير و کاغذساز  ي صنعت خم  های فرآورده
شـود کـه     مين باعث   يابد و ا  يش  ين صنعت افزا  ي در ا  يگذار
 کاغـذ   ،ر چوب يزان صادرات خم  يم. اد شود ي چوب ز  يتقاضا

 هجي نت در.اد شده است  ير ز ي اخ هاي  سال در   يو کارتن اندونز  
ــ خم،د کاغــذ، کــارتنيــتول ــر چــوب و کاغــذ بازي  در يافتي
  ).           ۱۱(ش داشته است ير افزاي اخهاي سال
روکاغـذ را در    ينده به خم  ياز فزا يت و ن  ي اهم  پژوهش ابقهس

ا يـ  يشيـ  هـا رونـد افزا     ي بررسـ  بيـشتر .دهد ميجهان نشان   
 يادشـده روند.  را مـشخص کـرده انـد       ها  فرآورده ني ا يکاهش
 .از کـشورها مـؤثر باشـد      ين ن ي و تأم  يزيتواند در برنامه ر    مي

. باشـد  مـي  ينـده ضـرور   يط آ ي مناسب در برابر شـرا     واکنش
 پايـه نـده بر  يط آ ي شناخت بهتر شـرا    يزين برنامه ر  اي  همقدم
. باشد مير  ي اخ هاي  سال در   های فرآوردهن  ي ا يت کنون يوضع

نـده صـادرات و     ين اسـت کـه در آ      يـ  ا ي اساسـ  پرسشحال  
زان يـ  آن چگونـه و چـه م       هـا   هر، کاغذ و فرآورد   يواردات خم 

 يا کاهـش  ي يشين روند افزا  يي تع بررسین  يباشد؟ هدف ا   مي
 هـای  فرآوردهکاغذ و   ر،ينده خم يادرات و واردات آ   صبرآورد و

ن يـ  ا شهپـژو  فرضيهن  يبنابرا. باشد ميران  يآنها در ا  جانبی  
، ي صــنعتگــسترشط موجــود ويخــاطر شــراه اســت کــه بــ

 مبلغ  ،زاني، م  کشور تيش جمع ي افزا نيز و ي و عمران  يآموزش
  جـانبی  های فرآوردهکاغذ و   ،ريو روند صادرات و واردات خم     

  .باشد مي يشيده افزانيآنها در آ
  

  اه مواد و روش

 بـا مـواد و      ايـن پـژوهش،    ي نظـر  ي هـدف و مبـان     پايـه بر  
روش روند و   .  اثبات خواهد شد    پژوهش هير فرض ي ز يروشها
 دورهل  يه و تحل  ي تجز ي از روشها  يکي يوني رگرس های همعادل
  از معمـول   يکـ ين روشها   يا. باشد مي  مي ک ينيش ب ي پ يزمان
 گيری بهره مورد   ای رايانه با برنامه     هستند که  يين روشها يتر

شـود کـه     مـي ، فـرض    ينيش ب ين نوع پ  يدر ا . رنديگ ميقرار  
 گذشته خواهد بـود     هاي  سالنده همانند   ي آ هاي  سالط  يشرا
 در  هـا   ها کـاهش داد   يش  ي که باعث افزا   ي مختلف های املو ع 
. ز تکرار خواهد شد   ينده ن ي آ هاي  سالر شده در    ي اخ هاي  سال
ـ   ينـ يش ب ي و روند، دو روش پ     يونيرس رگ های همعادل ن ي از ب
. باشــد مــيگر يسه بــا همــديــ مقاي مختلــف بــراهــاي روش
ه ن دو روش و آنهم ب     اي  ه شده در محدود   ينيش ب ي پ هاي  هداد

ـ     يبـرا . باشد مي برآوردهصورت    هـاي   ه بدسـت آوردن معادل
 هاي  سالمربوط به   ( واردات و صادرات     هاي  ه، داد يونيرگرس
. باشد مي ها  سال x و در محور     yحور  در م ) ۱۳۸۲ تا   ۱۳۷۲

bxaTxمثل  (خط معادله    در . و رونـد رسـم شـد      ) =+
گزينش .  شد ينده بازساز ي آ يط گذشته برا  يروش روند شرا  

ــيبهتــر ــا ينــيش بي مختلــف پــين روشــهاين روش در ب  ب
ن يانگيـ ن مطلـق انحـراف و درصـد آن و م          يانگيـ محاسبه م 

 هـاي   ه از داد  ينـ يش ب ي پـ  يمبنـا  هـاي   هب داد يا ار يانحراف  
ن مطلـق   يانگيدرصد م (درصد خطا   . ر است ي امکان پذ  يواقع

ا يـ زان  يـ ا مبلغ انحراف مطلق نسبت بـه م       يزان  ي، م )انحراف
ـ     مـي  را نشان    يمبلغ واقع   همـه ل دقـت    يـ ن دل ايـ   هدهـد و ب

 متفـاوت   يها و روشـها     گروه ي شده برا  ينيش ب ي پ هاي  هداد
  ).۳،۴،۱۲(سه شد يگر مقاينسبت به همد

در هـا  فرآوردهن  يزان واردات و صادرات ا    ين مبلغ و م   يبنابرا
 پايـه  محاسـبه و بر    :ي، بعد از گروه بند    )۸( گذشته   هاي  سال
نـده  يزان واردات و صادرات آ    ي و روشها، مبلغ و م     ها  هن داد يا



  آنها در ايرانهای فرآوردهروند آينده صادرات و واردات خمير، كاغذ و                           ٤٤٠

ر و  يـ  خم هـاي   هاد فـرآورد  يـ خاطر تنوع ز  ه  ب.  شد ينيش ب يپ
 نـام بـرده   (وه عمده    در هفت گر   ها  هن فرآورد ي ا ي،کاغذ ساز 

  .  شدنديگروه بند)۱در جدول 

  

  جنتاي

 آن در   هاي  هزان و مبلغ صادرات و واردات کاغذ و فرآورد        يم
 صــادرات و واردات ينــيش بيپــ.  شــده اســتدرج۱جـدول  
 صـورت گرفتـه     ها  هن داد ي ا پايه بر ۱۳۹۲ تا   ۱۳۸۲ هاي  سال
ــ. اســت ــاي ه از داديبرخ ــ مه ــه ي ــادرات ب زان واردات و ص

مانند واردات انواع کاغـذ و مقـوا و کـل واردات در             لوگرم  يک
زان صادرات کاغذ و    ين م ي و همچن  ۱۳۷۵ و   ۱۳۷۴ هاي  سال
شتر يـ  ب يلي خ ۱۳۷۹ در سال    ير کاغذ ي مواد غ  ي دارا يمقوا
  .باشد ميگر ي دهاي سالزان صادرات و واردات ياز م

ن يانگيـ تـوان بـا روش م      مـي  مطلـوب را     ينيش ب يروش پ 
و مقـدار  2 ن انحـراف مطلـق  يانگيـ  م درصد، ١انحراف مطلق

 روش رونـد و     ي مبنـا  هـاي   ه  داد  ٣ن انحـراف  يانگيا م يب  يار
 و موجود در    درج شده  هاي  هبه شمار  (يوني رگرس هاي  همعادل

 يارهـا يمع.  نمـود  گزينش ي واقع هاي  هاز داد ) ۳ و   ۲جدول  
.  محاسـبه شـده اسـت      ۳ و   ۲های ول شده بشرح جد   يادشده

غـذ روزنامـه و واردات انـواع         صادرات انـواع کا    يدرصد خطا 
 و قـرار    هـا   سـال  يدفتر بخاطر انجام نشدن واردات در برخـ       

باشد و با درنظر     مير قابل محاسبه    يگرفتن صفر در مخرج غ    
 ي، درصـد خطـا    هـا   سالن  يگر و حذف ا   ي د هاي  سالگرفتن  

  .شود مياد ي زيلي  خينيش بيپ
 بـا روش رونـد، نوسـان واردات و          ينـ يش ب ي پـ  ينمودارها

نـده نـشان    ي آ هـاي   سـال  را در    ها فرآورده هاي  هات گرو صادر
شتر ير متعارف و ب   ي غ هاي  هداد. )۱۵ تا   ۱ هاي  شکل(دهد   مي
 شده در باال، يادگر و ي دهاي سالزان صادرات و واردات  ياز م 
ـ    ي ندارند و در نمودارها    ييت باال ييقطع ن رونـد   ي مربوطـه ب
کننـد   مـي جـاد   يلوگرم و مبلـغ بـه دالر تـضاد ا         يزان به ک  يم
 ي نرمـال سـاز    هاي   روش پايهبر). ۱۴ ،۷ ،۴ هاي  مانند شکل (

                                     
‐١  MAD = Mean Absolute Deviation     

‐٢  MAPE = Mean Absolute Percent Error 

‐٣  Bias 

 يمنحن.  حذف شدند  ها  هن داد يا) اري انحراف مع  يا بر مبنا  ي(
 و بدون   ها  هن داد يا صادرات با ا   يزان و مبلغ واردات و    يروند م 

ن يسه رسم شده اند که بعد از حذف ا        ي جهت مقا  ها  هن داد يا
  .گر شدنديهمانند همدلو گرم ي روند به دالر و کها هداد

زان و مبلـغ    يـ  رونـد م   ي،نـ يش ب ي پـ  يوني رگرس های همعادل
ــرآورده هــاي ه از گــرويواردات و صــادرات برخــ  را در هــا ف

  .)۵  و۴جدول (دهد  مينده  نشان ي آهاي سال



 ٤٤١                          ٤٥٣ تا ٤٣٧ ، از صفحه١٣٨٧، تير ماه ٢، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  

  ١ دالر آمريکا و کيلوگرم به۱۳۸۲ تا۱۳۷۲ي ها سالهاي آن در ايران از    ميزان و مبلغ واردات و صادرات کاغذ و فرآورده‐ ۱جدول 

شامل؛ کاغذ روزنامه سفيد، (انواع کاغذ روزنامه 
  ...).رنگي، بريده شده،

شامل؛ کاغذ و مقواي دست ساخت و با (انواع کاغذ و مقوا 
هاي متفاوت، کاغذ کرافت، فلوتينگ، مقواي چند ال، کاغذ  فرآيند

  ....)تقال وو مقواهاي  با گراماژهاي متفاوت، کاغذ کپي و چاپ وان

  واردات  صادرات  واردات  صادرات
  سال

  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر
۱۳۷۲۳۵ ۲۳ ۲۵۸۷۱۶۸۷ ۴۴۰۶۴۴۶۲ ۹۱۸۱ ۷۶۸۰ ۱۷۷۵۷۳۳۷۰ ۱۸۷۲۰۳۱۷۵ 
۱۳۷۳۲۰۴۶ ۱۱۰۶ ۲۲۸۸۰۰۶۶ ۴۷۸۷۸۴۴۷ ۴۹۸۰۱ ۲۷۸۴۱ ۲۰۳۷۲۱۰۵۱ ۲۳۵۹۱۰۱۳۶ 
۱۳۷۴۰ ۰ ۵۵۷۰۷۷۱۶ ۶۴۷۸۱۳۲۷ ۲۲۰۳۹ ۳۱۸۰۷ ۴۳۷۳۳۸۸۳۶ ۲۳۸۷۳۹۱۵۲۵ 
۱۳۷۵۰ ۰ ۹۰۷۲۹۱۰۶ ۹۳۲۹۵۶۹۷ ۱۰۵۹۴ ۱۳۸۰۳  ۳۵۵۸۷۸۶۵۶ ۲۵۴۹۲۸۷۸۱۷ 
۱۳۷۶۰ ۰ ۱۷۷۷۴۹۸۰ ۳۵۷۵۹۴۹۰ ۴۱۲۱۹ ۲۶۷۲۱ ۲۶۸۷۵۴۶۵۷ ۳۱۱۹۴۲۲۰۶ 
۱۳۷۷۰ ۰ ۲۵۷۱۹۴۰۳ ۵۳۲۰۶۷۴۳ ۴۰۶۵۲ ۵۱۷۳۳ ۱۲۹۷۲۲۱۹۴ ۱۶۲۸۳۱۶۷۲ 
۱۳۷۸۲۲۵۳۴ ۵۹۳۰۰ ۱۶۰۷۸۲۳۵ ۳۳۷۰۳۱۸۸ ۳۶۱۹۱۴ ۱۲۸۴۵۸۷ ۱۶۵۸۸۹۵۵۱ ۲۲۰۱۲۵۰۲۹ 
۱۳۷۹۰ ۰ ۱۴۳۴۱۸۱۶ ۲۸۴۳۳۲۳۶ ۸۲۰۷۱۴ ۲۴۳۱۱۴۵ ۲۶۵۴۲۵۱۰۰ ۳۴۴۴۹۲۵۵۴ 
۱۳۸۰۷۹۱۰ ۲۳۱۰۰ ۲۶۰۰۹۹۸۵ ۴۸۴۳۹۲۹۴ ۱۴۵۹۹۶ ۴۷۵۳۳۴ ۱۹۰۷۶۱۸۶۷ ۲۸۴۳۳۴۳۲۵ 
۱۳۸۱۳۵۵۸۲ ۸۴۷۱۶  ۲۸۲۹۰۶۶۹ ۶۴۴۸۷۷۶۲ ۳۸۹۵۵۲۳ ۱۲۰۷۵۲۸۰ ۱۹۵۱۸۶۶۱۰ ۲۸۱۲۵۵۹۱۲ 
۱۳۸۲۸۰۹۵۱۶۲۳۵۳۱۸۸ ۲۳۸۱۸۲۱۴ ۵۶۴۰۸۰۴۷ ۵۰۹۲۳۷۱ ۶۲۴۴۱۲۰ ۲۸۲۴۴۹۵۷۱ ۳۷۵۳۷۰۳۴۴ 

  
   به دالر آمريکا و کيلوگرم۱۳۸۲ الي ۱۳۷۲ي ها سالهاي آن در ايران از    ميزان و مبلغ واردات و صادرات کاغذ و فرآورده‐ ۱جدول ادامه 

 کاغذ براي تهيه :شامل(انواع کاغذهاي بهداشتي 
توالت و کاغذ توالت يا دستمال کاغذي، کاغذ 

دستمال کاغذي و ساير وسايل بهداشتي از کاغذ 
  ....)و

کاغذ و : شامل(انواع کاغذ ومقوا داراي مواد غير کاغذي 
مقواي اندود شده، قيري و صمغي، چسب دار، کاربن و خود 

کپي، کالک، کاغذ ديواري، کاغذ و مقواي خود چسب، کاغذ و 
ته و مقواي سولفوريزه، صمغ زده شده و چسب دار، آغش
  .)اندود شده، قطران زده، قير و آسفالت زده و غيره

  واردات  صادرات  واردات  صادرات

  سال

  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر
۱۳۷۲۵۶۰۴۶۸ ۴۷۰۴۷۹ ۱۰۵۰۵۶۲۰ ۷۶۹۶۵۰۳ ۶۴۴۹۳ ۳۹۷۷۷ ۲۶۷۱۴۵۳۷ ۱۱۵۲۱۷۲۸  
۱۳۷۳۸۱۰۱۳۱ ۶۶۵۱۴۵ ۶۳۸۹۷۹۸ ۵۵۳۱۳۴۲ ۵۴۹۹۲۵ ۲۲۱۶۷۸ ۱۴۶۵۷۴۸۶ ۱۰۰۰۹۴۵۵ 
۱۳۷۴۳۸۰۲۳۴ ۳۱۲۰۸۸ ۱۷۶۵۵۵۹ ۱۳۶۱۷۷۰ ۱۱۷۱۲۹۲ ۷۹۲۴۴۱ ۲۴۹۰۱۷۴۶ ۱۳۱۴۴۴۴۰ 
۱۳۷۵۲۸۱۹۷۳ ۲۶۱۵۲۲ ۴۲۰۶۸ ۲۱۰۰۰ ۱۲۸۷۵۵۸ ۷۰۴۰۲۱ ۱۰۱۷۸۲۴۹۹ ۱۳۱۲۶۵۷۳۸ 
۱۳۷۶ ۳۸۸۱۳۲ ۳۳۲۱۳۰ ۲۵۹۹ ۱۲۱۶ ۱۳۷۲۷۸۶ ۶۴۰۷۴۵ ۸۸۶۸۴۸۶۳ ۸۰۲۵۷۳۶۹ 
۱۳۷۷۱۲۱۷۶۷ ۱۳۲۱۹۱ ۳۰۳۴۹۰ ۲۶۹۶۳۶ ۱۲۶۶۵۱۱ ۶۱۶۰۷۹ ۷۶۸۶۸۷۰۶ ۹۷۳۰۷۲۱۷ 
۱۳۷۸۱۸۰۰۱۷ ۱۴۸۶۰۱ ۶۳۴۱۷۰۳ ۷۰۹۳۹۸ ۳۳۸۵۰۹ ۲۶۰۰۶۷ ۹۸۰۰۴۶۶۷ ۱۲۱۳۲۴۶۰۹ 
۱۳۷۹۲۱۱۷۳۵ ۲۰۱۳۷۵ ۶۸۵۱۷۸۲ ۶۴۲۵۱۳۶ ۵۳۸۹۵۷ ۷۱۴۶۹۱۵ ۱۲۲۳۲۸۳۵۶ ۱۳۷۷۹۱۰۴۱ 
۱۳۸۰۲۶۳۲۲۶ ۲۶۷۸۷۷ ۱۰۱۳۹۶۵۲ ۱۰۷۶۴۵۲۰ ۴۱۵۷۱۲ ۳۱۷۰۰۸ ۱۲۳۹۶۴۸۳۶ ۱۴۸۳۹۸۳۷۸ 
۱۳۸۱۶۳۵۰۳۵ ۴۷۸۸۳۲ ۱۰۰۰۱۶۱۹ ۱۱۱۲۲۸۹۲ ۸۱۱۷۶۵ ۸۸۰۶۵۷ ۱۵۲۷۲۹۵۹۸ ۱۹۷۱۲۴۸۲۲ 
۱۳۸۲۱۴۹۴۹۰۴ ۸۸۱۷۷۹ ۱۲۷۱۴۳۷۸ ۱۲۹۹۳۱۴۸ ۱۰۹۹۰۹۱ ۶۵۷۷۲۳ ۱۵۵۴۱۲۷۰۴ ۱۸۰۰۷۷۹۴۹ 

                                     
  .اند آوری شده  جمع۸ شماره منبعه از ليهای او  داده ‐١



  آنها در ايرانهای فرآوردهروند آينده صادرات و واردات خمير، كاغذ و                           ٤٤٢

  

   به دالر آمريکا و کيلوگرم۱۳۸۲ تا ۱۳۷۲ي ها سالهاي آن در ايران از    ميزان و مبلغ واردات و صادرات کاغذ و فرآورده‐ ۱جدول ادامه 

دفاتر ثبت، حسابداري، دفتر و : شامل(انواع دفترها 
هاي يادداشت،  ها، دسته دفترچه مشق و ساير دفترچه

پوشه و جلد پرونده از کاغذ و مقوا و جلد کتاب، مقوا جهت 
  .)دفتر و غيره

ها،   جعبه:يا پاکتي شامل(اي  انواع کاغذومقواي جعبه
ارتن، قوطي، ها و پاکت ها از کاغذ و مقوا همانند ک کيسه

هاي بسته بندي که از کاغذ  جعبه، کيسه، کيف، محفظه
  .)باشند يا مقوا مي

  واردات  صادرات  واردات  صادرات

  لسا

  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر  کيلوگرم  دالر
۱۳۷۲ ۵۴۸۵۵ ۲۰۰۷۷ ۳۷۵۵۹۹ ۱۲۱۰۸۳ ۳۳۹۲۳ ۳۴۱۱۷ ۹۹۸۳۱۵۳ ۵۸۴۷۱۷۲ 
۱۳۷۳ ۱۶۸۶۵۰ ۱۰۰۹۴۷ ۸۰۸۲۴ ۶۸۸۰ ۲۰۴۴۵۹ ۲۲۰۷۱۰ ۶۴۱۳۷۹۸ ۳۲۳۷۴۹۸ 
۱۳۷۴ ۳۲۶۲۰ ۴۰۶۸۴ ۷۴۴۹۵ ۱۰۱۳۹ ۸۰۲۰۵۵ ۱۰۷۵۶۲۱ ۷۷۴۳۷۰۹ ۲۶۶۴۶۰۴ 
۱۳۷۵ ۴۵۸۴ ۱۲۲۴ ۳۵ ۱۵ ۳۴۵۵۵۷۰ ۲۴۷۰۵۹۰ ۷۸۴۷۳۱۵ ۲۹۵۶۲۰۹ 
۱۳۷۶ ۳۱۸۹۳ ۱۸۴۱۹ ۰ ۰ ۲۴۶۸۲۶۰ ۲۴۷۴۲۸۲ ۱۳۸۹۵۷۰۴ ۴۸۳۰۱۴۷ 
۱۳۷۷ ۴۵۵۱۹ ۲۰۶۱۷ ۲۶۶۲۳۸ ۱۲۵۱۱۸ ۱۵۰۳۴۶۲ ۱۹۵۷۳۶۵ ۶۴۱۳۶۹۳ ۳۳۳۱۵۸۶ 
۱۳۷۸ ۲۷۴۶۸۹ ۱۳۸۹۹۵ ۵۰۴۱ ۶۹۰ ۱۸۶۳۷۱۰ ۲۵۱۷۷۵۵ ۴۵۸۹۴۰۲ ۲۳۹۹۷۲۶ 
۱۳۷۹ ۱۳۱۸۳۴ ۷۳۹۷۸ ۴۲۷ ۱۰۰۰ ۲۰۸۰۷۹۸ ۲۶۹۷۸۴۵ ۳۴۷۳۲۵۲ ۲۵۹۹۶۰۴ 
۱۳۸۰ ۱۳۸۶۸۰ ۸۸۳۸۷ ۱۱۲۴۳۱ ۲۰۰۸۷ ۱۹۶۴۷۲۱ ۲۶۴۱۸۷۷ ۵۲۷۹۲۷۲ ۳۱۸۴۰۱۷ 
۱۳۸۱ ۱۳۵۸۲۱ ۹۷۸۷۷ ۷۵۲۷۲ ۶۴۶۰۷ ۴۰۴۹۲۸۵ ۵۰۰۶۷۷۳ ۶۹۱۵۷۱۸ ۴۵۰۶۵۳۸ 
۱۳۸۲ ۱۶۰۲۵ ۲۴۵۷۶ ۲۵۰۷۳۰ ۱۷۸۳۶۸ ۹۶۴۳۷۱۱ ۱۰۴۸۸۸۸۰ ۱۲۷۲۰۹۴۸ ۶۴۷۱۰۵۷ 

  
   به دالر آمريکا و کيلوگرم۱۳۸۲ تا۱۳۷۲ي ها سالهاي آن در ايران از    ميزان و مبلغ واردات و صادرات کاغذ و فرآورده‐ ۱جدول ادامه 

شامل خميرهاي شيميايي با سود و (انواع خميرها 
يد نشده، نيمه سفيد شده و سولفات و سولفيت سف

سفيد شده، خمير شيميايي از مواد مختلف و خمير 
  .)بازيافتي و خميرهاي مکانيکي و نيمه شيميايي

  هاي آن جمع کل براي کاغذ و فرآورده

  واردات  صادرات  واردات

  سال
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 نمودار پيش بيني ميزان و مبلغ صادرات انواع کاغذ روزنامه ‐۱شکل 

  به روش روند     
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 نمودار پيش بيني ميزان و مبلغ واردات انواع کاغذهاي ‐۶شکل 

  بهداشتي به روش روند

  



  آنها در ايرانهای فرآوردهروند آينده صادرات و واردات خمير، كاغذ و                           ٤٤٦
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  آنها در ايرانهای فرآوردهروند آينده صادرات و واردات خمير، كاغذ و                           ٤٤٨

  

   ايران به دالر آمريکاهای فرآورده  مبلغ پيش بيني واردات و صادرات دو گروه از ‐۴جدول 

  واردات کاغذ و مقواي داراي مواد غير کاغذي  اي صادرات کاغذ و مقواي جعبه

  ۱معادله   ۲معادله  ۳معادله  ۴معادله   ۵معادله   ۶معادله 
  سال

١٣٨٣ ١٢٥٠٠٠٠٠٠ ١٤٤٠٩٤٣٩٩ ٢٠٤٦٠٢٣٢٠ ٢١٧٢٣٨١٣٩ ٨٩٣٤٠٢٠ ٧٢٤٢١٨١ 
١٣٨٤ ١٣٥٠٠٠٠٠٠ ١٤٨٨٩٦٩٦١ ٢١٨٥٩٤٣٤٥ ٢٣٤٥٨٧١٥٠ ١٠٧٣٤٢٧١ ٨٤٣٤٧٨١ 
١٣٨٥ ١٤٥٠٠٠٠٠٠ ١٥٣٣٤٣٤٣٩ ٢٣٢١٠٥٧٣٢ ٢٥١٨٨٢٦٧٥ ١٢٧٢٢٥٨٦ ٩٧١٣٣٦٢ 
١٣٨٦ ١٥٥٠٠٠٠٠٠ ١٥٧٤٨٣٠١٢ ٢٤٥١٣٦٤٨١ ٢٦٩١٢٨٦٨٨ ١٤٨٩٨٩٦٥ ١١٠٧٧٣١٦ 
١٣٨٧ ١٦٥٠٠٠٠٠٠ ١٦١٣٥٥٣٢٣ ٢٥٧٦٨٦٥٩٢ ٢٨٦٣٢٨٦٢٤ ١٧٢٦٣٤٠٨ ١٢٥٢٦٠٨١ 
١٣٨٨ ١٧٥٠٠٠٠٠٠ ١٦٤٩٩٢٨٠٠ ٢٦٩٧٥٦٠٦٥ ٣٠٣٤٨٥٤٧٨ ١٩٨١٥٩١٥ ١٤٠٥٩١٣٨ 
١٣٨٩ ١٨٥٠٠٠٠٠٠ ١٦٨٤٢٢٣٠٥ ٢٨١٣٤٤٩٠٠ ٣٢٠٦٠١٨٨٦ ٢٢٥٥٦٤٨٦ ١٥٦٧٥٩٩٩ 
١٣٩٠ ١٩٥٠٠٠٠٠٠ ١٧١٦٦٦٣٣٨ ٢٩٢٤٥٣٠٩٧ ٣٣٧٦٨٠١٨٥ ٢٥٤٨٥١٢١ ١٧٣٧٦٢٠٦ 
١٣٩١ ٢٠٥٠٠٠٠٠٠ ١٧٤٧٤٣٩٣٦ ٣٠٣٠٨٠٦٥٦ ٣٥٤٧٢٢٤٦٠ ٢٨٦٠١٨٢٠ ١٩١٥٩٣٣٢ 
١٣٩٢ ٢١٥٠٠٠٠٠٠ ١٧٧٦٧١٣٤٦ ٣١٣٢٢٧٥٧٧ ٣٧١٧٣٠٥٨٦ ٣١٩٠٦٥٨٣ ٢١٠٢٤٩٧٠ 

  
   ايران به کيلوگرمهای فرآورده  مبلغ پيش بيني شده واردات و صادرات برخي از ‐۵  جدول

  واع کاغذ و مقواصادرات ان  صادرات انواع کاغذهاي بهداشتي

  ۷معادله   ۸معادله   ۹معادله
  سال

١٣٨٣ ١٣٣١١٨٧٢ ٢٦٣٠٦٥٥ ٩٧٤٨٧١ 
١٣٨٤ ١٦٣٥٩٠٧٢ ٣٣٢٢٧٤٠ ١٢٥٧٦٩١ 
١٣٨٥ ١٩٧٣٠٠٤٨ ٤١٢٤٨٤٨ ١٥٨٢٧٩٩ 
١٣٨٦ ٢٣٤٢٤٨٠٠ ٥٠٤٤٧٢٧ ١٩٥٠١٩٥ 
١٣٨٧ ٢٧٤٤٣٣٢٨ ٦٠٩٠٠٧٦ ٢٣٥٩٨٧٩ 
١٣٨٨ ٣١٧٨٥٦٣٢ ٧٢٦٨٥٥٣ ٢٨١١٨٥١ 
١٣٨٩ ٣٦٤٥١٧١٢ ٨٥٨٧٧٧٥ ٣٣٠٦١١١ 
١٣٩٠ ٤١٤٤١٥٦٨ ١٠٠٥٥٣٢٦ ٣٨٤٢٦٥٩ 
١٣٩١ ٤٦٧٥٥٢٠٠ ١١٦٧٨٧٥٣ ٤٤٢١٤٩٥ 
١٣٩٢ ٥٢٣٩٢٦٠٨ ١٣٤٦٥٥٦٩ ٥٠٤٢٦١٩ 
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   ايران به کيلوگرمهای فرآورده  مبلغ پيش بيني شده واردات و صادرات برخي از ‐۵جدول ادامه 

  اراي مواد غير کاغذيواردات کاغذ و مقواي د  اي صادرات کاغذ ومقواي جعبه  جمع کل صادرات

  ۱۰معادله   ۱۱معادله   ۱۲معادله  ۱۳معادله   ۱۴معادله   ۱۵معادله   ۱۶معادله   ۱۷معادله   ۱۸معادله   ۱۹معادله 
  سال

٢٣٦١٠٨٠٣٤١٤٥٠٨٠٩٧٦١٦٨٧٩٢٥٣٢٢٣١٠٠٠٠٠٠١٣٨٣ ٧٣٥٧٩٧٦ ٩٣٥٨٠٤٨ ١٣٠٧٢١٥٠١٨٩٧٤٦٨٨٢٠٠٠٠٠٠٠٩٠٠٨٣٦٤
٢٦٤٤٤١٩٩٩١٥٢٠٧٤٢٠١١٧٥١٩٥٩٤٨٢٥١٠٠٠٠٠٠١٣٨٤ ١٤٥٤٠٦٦٠٢٣٩١٤٧٣٨٢٢٠٠٠٠٠٠١٠٥٧٢٤٨٥١١٤١٧٨٨٨٨٠٥٤٤٧٤
٢٩٣٦٩٧٨٢١١٥٨٠٢٦٨٨٤١٨١١٢٤٥٨٦٢٧١٠٠٠٠٠٠١٣٨٥ ١٦٠٤٦٩٦٧٢٩٤٠٩٩٩٢٢٤٠٠٠٠٠٠١٢٢٦١٧٦٢١٣٦٨٧٤٧٢٨٧٥٠٩٧٢
٣٢٣٨٣٦٣٩٣١٦٢٩٣٩٠٢٥١٨٦٦٤٤٠١٦٢٩١٠٠٠٠٠٠١٣٨٦ ١٧٥٨٩٢٣٩٣٥٤٦٠٤٥٠٢٦٠٠٠٠٠٠١٤٠٧٦١٩٧١٦١٦٦٨٠٠٩٤٤٧٤٧٠
١٩١٦٥٨٤٨٤٢٠٦٦١١٢٢٨٠٠٠٠٠٠١٦٠١٥٧٩١١٨٨٥٥٨٧٢١٠١٤٣٩٦٨٣٥٤٨٢٢٨٠٣١٦٦٨١٠٦٢٤١٩١٨٠٧٠٩٧٣١١٠٠٠٠٠٠١٣٨٧
٢٠٧٧٥٣٤١٤٩٢٢٦٩٧٨٣٠٠٠٠٠٠٠١٨٠٨٠٥٤٥٢١٧٥٤٦٨٨١٠٨٤٠٤٦٦٣٨٦٦٢٥٦٥٤١٦٩٦٤١٦٨١١٩٦٦٥٧٠٦٧٣٣١٠٠٠٠٠٠١٣٨٨
٢٢٤١٦٤٠٨٥٦٩٤٣٠٤٨٣٢٠٠٠٠٠٠٢٠٢٧٠٤٦٢٢٤٨٦٣٢٤٨١١٥٣٦٩٦٤٤١٩٢١٦٥١١١٧١٤٣٢١٩٦٢٠١٢٢٩٧٤٠٣٥١٠٠٠٠٠٠١٣٨٩
٢٤٠٨٧٨٦٠٦٥٢١٤٣٢٢٣٤٠٠٠٠٠٠٢٢٥٨٥٥٤٣٢٨١٨١٥٥٢١٢٢٣٣٤٦٢٤٥٢٥٦٩٤٨٠١٧٢١٨٢١٦٩٢٠٥٥٥٥١١٨٣٧١٠٠٠٠٠٠١٣٩٠
٢٥٧٨٨٦١٧٧٤٠٤٠٨٠٠٣٦٠٠٠٠٠٠٢٥٠٢٥٧٩٠٣١٧٠٩٦٠٠١٢٩٢٩٩٦٠٤٨٦٦٦٠٨٥٠١٧١٨٩١٦٠٠٢٠٩٦٥٨٥٨١٣٩١٠٠٠٠٠٠١٣٩١
٢٧٥١٧٦٨٨٨٣٤٢٢٤٨٢٣٨٠٠٠٠٠٠٢٧٥٩١٢٠٢٣٥٤٤٧٣٩٢١٣٦٢٦٤٥٨٥٢١٤٦٨٨١٢١٧٠٥٦٠٤٨٩٢١٣٥٦١٧٩٥٤١١٠٠٠٠٠٠١٣٩٢

  



  آنها در ايرانهای فرآوردهروند آينده صادرات و واردات خمير، كاغذ و                           ٤٥٠

  بحث 

 شـده و محاسـبه شـده        ي جمع آور  ي واقع هاي  ه داد پايهبر
 سـاله   ۱۱ بررسـی  در دوره    ها فرآورده هاي  ه گرو بيشتر يبرا
ش يزان و مبلغ صادرات و واردات افـزا       ي، م )۱۳۸۲ تا   ۱۳۷۲(
 اخـر   هاي  سال در   يدهد ول  مي را نشان ن   يا کاهش مشخص  ي

. افتـه اسـت   يش  ي ساله، واردات و صادرات آنها افـزا       ۱۱دوره  
 مبلـغ واردات  ، انواع کاغـذ و مقـوا   يعني آنها   ي اصل هاي  هگرو
 کاغـذ   هـاي   همبلغ کل واردات فرآورد   .  دارد يادتر و پررونق  يز

  ).۱جدول (باشد  ميادتر از صادرات آنها ي زيساز
 روشـها مناسـب     همـه سه  يـ ت مقا يدرصدخطا به علت قابل   

 دقـت   غلبادهد که روش روند      ميار نشان   ين مع يا. باشد مي
 يزان واردات کاغـذ و مقـوا      يـ  دارد، ماننـد؛ مبلـغ و م       ييباال
 مبلغ واردات   يزان و حت  ي م ، مبلغ جمع کل واردات    اي،  هجعب

انـواع  انواع کاغذ روزنامه، مبلغ واردات انواع کاغـذ و مقـوا و             
 هـاي   ينـ يش ب ي پـ  هـا  ت وق ين درصد، گاه  ي ا پايهبر. رهايخم

 يوني رگرسـ  هـای  ه نسبت به معادل   يروش روند، دقت کمتر   
 مبلـغ و    ي، بهداشت يدارد، مانند؛ مبلغ صادرات انواع کاغذها     

ن يـ ن ا يهمچنـ . اي  ه جعب يزان صادرات انواع کاغذ و مقوا     يم
ش يزان پـ  يـ چکدام از مبلـغ و م     يدهد که ه   ميدرصد نشان   

 ي شده صادرات انواع کاغذ و مقوا و انواع کاغذ و مقـوا            ينيب
 ي، بهداشـت  ي واردات انـواع کاغـذها     ي،ر کاغذ ي مواد غ  يدارا

ـ     اد قابـل   يـ  ز يخـاطر درصـد خطـا     ه  صادرات انواع دفترها ب
  ).۲،۳جدول (باشد  مياعتماد ن

دهـد   مـي ن انحراف نـشان     يانگين انحراف مطلق و م    يانگيم
ت يـ زان با واقعي مختلف چه ميها روشينيش ب ي پ يکه مبنا 

 انحراف و مطلق کمتر باشـد،       هاي  نيانگياگر م . اختالف دارد 
ک گـروه از    يـ  متفـاوت    هاي  ينيش ب يباشد و فقط پ    ميبهتر  

هـا   سه کرد و بـا گـروه      يگر مقا يتوان با همد   مي را   ها فرآورده
ن يـ  ا بيـشتر  ين خطا ييج تع ينتا.سه کرد يتوان مقا  ميگر ن يد

 بـه   ينـ يش ب يج پـ  يدهد که نتا   مي نشان   یفرآورده ها گروه  
 را  ي کمتـر  يزان خطـا  يرا م يباشد، ز  ميق تر   يروش روند دق  

  . دهد مينشان 
 ياد صادرات و واردات برخ    ينده با احتمال ز   ي آ هاي  سالدر  

ـ . ش خواهـد داشـت    ي افزا ي کاغذساز هاي  هاز گروه فرآورد   ه ب
ا،  انواع کاغذ و مقو    ،طور مشخص صادرات انواع کاغذ روزنامه     

 و کل   اي  ه جعب ي انواع کاغذ و مقوا    ي، بهداشت هاي  انواع کاغذ 
 ي، بهداشـت  ين واردات انواع کاغذها   يصادارت کاغذ و همچن   

 يشيـ  رونـد افزا   ير کاغـذ  ي مواد غ  ي دارا يانواع کاغذ و مقوا   
د کـرد کـه     يتوان تأک  مي ها هصرف نظر از حجم مبادل    . دارند

 توجـه شـود     ي کاغذسـاز  هـاي   هاگر به صادرات انواع فرآورد    
 بـه   ين بخش خواهد شد و مازاد عرضـه داخلـ         يباعث رونق ا  

تـوان و   بـا توجـه بـه       .  صادر خواهنـد شـد     ي خارج يبازارها
 و انواع کاغذ و     ي بهداشت يد انواع کاغذها  ي و تول  ي فن ظرفيت
 فـرآورده ن  يران واردات ا  ي در ا  ير کاغذ ي مواد غ  ي دارا يمقوا

 هـاي   وان واحـد  تـ  مي يعني خواهند داشت،    يشي روند افزا  ها
ـ ي نمودو از طـرف د     ي از آنها بهره بردار    يديجد خـاطر  ه  گرب
 خواهـد   ي مثبتـ  گـذاری ن واحـدها اثر   ي ا ييزا ت اشتغال يماه

ر يـ  مـواد غ   ي دارا ي صادرات انواع کاغذ و مقوا     نوسان. داشت
ا رونـد   يـ  يشيـ ن روش، رونـد افزا    يـ تـوان بـا ا     مي را   يکاغذ

  . نموديزي آن برنامه ري را برايمشخص
ن يـ  صادرات ايشي جهت حفظ روند افزا يگري د يارهاراهک
نـده وجـود دارد کـه از جملـه          ي آ هـاي   سـال  در   هـا  فرآورده

ش واردات آنها اشـاره کـرد، هماننـد واردات          يتوان به افزا   مي
 ي روند کاهش  يعنين نبود   ياگر چن . ي بهداشت يانواع کاغذها 

. دوار بود ي ام يد داخل يش تول يتوان به افزا   ميا ثابت داشت،    ي
نـده نوسـانات واردات انـواع       ي آ هـاي   سـال به عنوان مثال در     

 و واردات انواع کاغذ و مقوا و کل         يکاغذ روزنامه روند کاهش   
  .باشد مي ثابت تا حدودیواردات کاغذ 

دار، يـ ا پا يـ  کارآمـد    ي بخـاطر نبـودن بازارهـا       به احتمالبا  
 ي و کاهـش   يشيـ صادرات و واردات انـواع دفترهـا رونـد افزا         

نـد رونـد واردات     ينـده برآ  ي در آ  ي دارند ول  مانندتاحدودی ه 
 صـادرات   نوسان. دهد مي را نشان    يشيانواع دفترها روند افزا   

باشـد و قابـل      مـي  هماننـد لـوگرم و دالر     يانواع دفترها به ک   
 در واردات انواع کاغذ و  ن نوسان يا).۱۰شکل(باشد مياستناد  
شـی  پو چشم  احتمال به تفاوت دارد و  ي اندک اي  ه جعب يمقوا

 واردات انواع   پايهن  ياما بر ا  ). ۱۲شکل(باشد ميقابل اغماض   
 يکاغذ و مقوا و کل واردات  کاغذ و صادرات کاغـذ و مقـوا              

گر يلوگرم در تضاد همد   ي به دالر و ک    ير کاغذ ي مواد غ  يدارا
گـر  ي د هاي  ه که در محدوده داد    هايي  هبا حذف داد  . باشند مي
لوگرم واردات  يزان ک يم قرار ندارند، تضاد مبلغ دالر و        ها  سال



 ٤٥١                          ٤٥٣ تا ٤٣٧ ، از صفحه١٣٨٧، تير ماه ٢، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

شـود، امـا     مـي انواع کاغذ و مقوا و کل واردات کاغذ برطرف          
 ير کاغذ ي مواد غ  ي دارا ين تضاد در صادرات کاغذ و مقوا      يا

باشد که وزن    مين  يخاطر ا ه  د ب يماند و شا   مي يهمچنان باق 
ار متفـاوت   ي بـس  ير کاغذ ي مواد غ  ي دارا يگروه کاغذ و مقوا   

جــه رســم نمــودار يات و در نتباشــد و در هنگــام صـادر  مـي 
. ابـد ي  مـي ا کـاهش ن   يش  يکا افزا يمت دالر آمر  يمتناسب با ق  

مانند هايی  توان به احتمال تخلف مين تضاد را  ي ا يل کل يدال
 حقـوق   ي کـه دارا   هـا   هگـر تعرفـ   ي و اظهـار در د     يکم اظهار 

د ي شـد  ن نوسـان  يو همچنـ  ) ۷(باشـند    مـي  ي کمتر يورود
  . کردانيب) ۲ (ي وارداتيمت کاالهايق

نده روند  ي آ هاي  سال در   ي کاغذساز يرهايواردات انواع خم  
و ) ۱۵شـکل   (دهـد    مي را نشان    يجي تدر بيتقربه   يشيافزا
ــزا ــياف ــرآوردهن يش واردات چن ــا ف ــق   یيه ــث رون ــه باع ک
 . باشـد  ميشود، ارزشمند    مي مولد و ارزش افزوده      هاي  بخش

د و صــادرات يــت واردات آنهــا توليــ تقو داردپيآمــداحتمــال
و روند ثابـت    داده  ش  يه را افزا  ي ثانو ي کاغذ ساز  هاي  هفرآورد

واردات انواع کاغذ و مقـوا و کـل واردات کاغـذ را بـه رونـد                 
 رونـق   ي از راهکارهـا   يکـ ين روش   يـ ا. دهـد ر  يي تغ يکاهش
ن و کـره  ي جهـان مثـل چـ   ي از کـشورها ياري بـس  ياقتصاد
ر کاغـذ آن نـسبت      يباشد که هر ساله واردات خم      مي يجنوب
ــه د ــرآورد يب ــر ف ــاي هگ ــازه ــ بي کاغذس ــيشتر ي ــود  م ش

) ۱،۲( ي داخل يديه و مراکز تول   يت منابع اول  يمحدود).۹،۱۵(
ش رونـد   يگر افـزا  ير کاغذ و کاغذ و از طرف د       يد خم يدر تول 
 ي کاغذسـاز  هاي  ها همان واردات و صادرات فرآورد     ي يمصرف

 احــساس ير کاغذســازيــش واردات خميکــشور، لــزوم افــزا
ه ن و مازاد عرضه ب    ي تأم ياز داخل يورت ن ن ص يشود و در ا    مي

 يي باعـث درآمـدزا    ي کاغذ ساز  هاي  هصورت صادرات فرآورد  
  .شود ميکشور 

 غالـب ا يوني رگرسـ  های ه با معادل  ينيش ب يزان پ يمبلغ و م  
بـا توجـه بـه      ). ۴،۵جـدول   (دهد   مي را نشان    يشيروند افزا 

ز بـا   يـ ن روش هـا ن    ي، ا )۲،۳جدول  (شتر  روش روند     يدقت ب 
 در هر سال را     ينيش ب ين پ ييناسب محدوده باال و پا    دقت م 

مبلغ و . کند مي مشخص ي کاغذسازهاي ه فرآوردي برخيبرا
زان يـ ن مبلغ و م   ي در ب  غالبا با روش روند     ينيش ب يزان پ يم

ـ   ينيش ب يپ ک بـه آنهـا     يـ ا نزد يـ  يوني رگرسـ  هـای  ه با معادل
زان و  يـ ن م ييبه عنوان مثال اگر محدوده بـاال و پـا         . باشد مي
 هر کدام   ير کاغذ ي مواد غ  ي دارا يبلغ واردات کاغذ و مقوا    م

ب يـ  بترت يوني رگرسـ  هـای  ه با معادل  ينيش ب ي پ هاي  از روش 
 روش روند   ينيش ب يزان پ ي مشخص شود، مبلغ و م     يصعود
 هــای ه بــا ســه روش معادلــينــيش بين پــي در بــتدقــبــع 
مبلـغ   (ياني م هاي  ه معادل همانند بيتقربه   يعني يونيرگرس
ـ  ي م ،۳ و   ۲معادله  ن  يروند ب  ) ۱۱ و ۱۰ن معادلـه  يزان روند ب
 روش اي ه جعبـ يزان ومبلغ صادرات کاغذ و مقوا   يم.باشد مي

لـغ  يو م ) ۱۴معادله(زان  ين م يک کمتر ي نزد تا حدودی روند  
ـ  يـ  شـده    ينـ يش ب يپـ ) ۶معادله  (  يوني رگرسـ  هـای  ها معادل

 ينـ يش ب يت پـ  يـ ز مطلوب يـ ن روش ها ن   ين ا يبنابرا. باشد مي
  .دهد مي آن را نشان ي،نان بااليدرصد اطمروش روند و 

جمـع کـل واردات     )  بـه بعـد    ۱۳۸۷(نـده   ي آ هـاي   سالدر  
ـ     بيتقربه   ي کاغذساز هاي  هفرآورد ش از پانـصد    ي به مبلـغ ب

ش ي به مبلغ ببيتقر به   ون دالر و جمع کل صادرات آن      يليم
 يیهـا  فـرآورده گـروه   . ديون دالر خواهـد رسـ     يليست م ياز ب 

 بـه مبلـغ     ير کاغـذ  ي مواد غ  ي دارا يقوامانندانواع کاغذ و م   
ون دالر و سپس انواع کاغذ و مقوا        يلي م ۲۲۰ش از   ي ب يبيتقر

 يادتريون دالر واردات ز   يلي م ۱۷۰ش از     ي ب يبيبه مبلغ تقر  
 مانند انواع کاغـذ     يیها فرآوردهصادرات گروه   .خواهند داشت 

ون دالر و   يـ ليش از نه م   ي ب يبي به مبلغ تقر   اي  ه جعب يو مقوا 
ون دالر  يـ ليش از شش م   ينواع کاغذ و مقوا به مبلغ ب      سپس ا 

  ). ۱۵ ي ال۱شکل ( خواهد بود ها هگر گرويادتر از ديز
زان، يـ  م يشيـ  افزا بـرآورد  بر   يمبنپژوهش  ه  ين فرض يبنابرا

 ي کاغـذ  هاي  همبلغ و روند صادرات و واردات کاغذ و فرآورد        
  .باشد ميد ييمورد تا
 در  ياغـذ سـاز    ک هـاي   هط واردات و صـادرات فـرآورد      يشرا

 شده در   يزي برنامه ر  يه گذار يدهد که سرما   مينده نشان   يآ
 و  بررسـی .  خواهد داشت  يترسودمندج  ي نتا ها  ه از گرو  يبرخ
ر ي هـا اجتنـاب ناپـذ      يه گـذار  ي سـرما  نـوع ن  يـ  ا يابينه  يزم
  .باشد مي
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Abstract 
Paper and its products affect on the country's economics. Therefore, type and number investigation is 

limited and trend estimate of these products is not established. Then, some basic questions arise 
including the trend of pulp, paper and its products export and import. Since, the research 
methodologies are analytic, approximate and forecasting methods (trend and regression formulation) 
were used to establish. The results of trend method are more careful than others. Probably, the 
products imports will be over 500 million and exports will be over 20 million US dollars in next years 
(after 2008). Newsprint, cardboard and paper, wrapping exports and also sanitary paper and substantial 
cardboard as well as paper imports will have increasing trend. Imports trend by value and weight is not 
relevant in some orders, probably because these amounts are decreasing and these products change to 
depreciate tariff. Pulp imports must increase because limited pulping material resources, pulp making 
products. Then export and import of these products will increase in next years. Since, internal 
requirement will provide and redundant will export and increase proceeds. 
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