
میزان مصرف جهاني انواع تخته خرده چوب در سال 
 MDF و  متر مکعب  میلیون   105/6 معادل   2013
معادل 87/1 میلیون متر مکعب بوده است، به عبارت 
دیگر مصرف تخته خرده چوب 21 درصد از مصرف 
MDF در جهان بیشتر است. براي مشخص تر شدن 
موضوع ابتدا به بررسي وضعیت این دو محصول در 
تخته  تولید  آمار   1 جدول  در  مي پردازیم.  جهان 
در  آن  تولید کننده  مهم  کشور   10 در  چوب  خرده 

جهان در سال 2013 آورده شده است.
همان گونه که مالحظه مي شود، کشور چین با تولید 
عنوان  به  دنیا  چوب  خرده  تخته  از  درصد   17/5
بزرگترین تولید کننده در جهان شناخته شده و پس 
از آن امریکا با اختالف کمي و با تولید 14/3 درصد 
این  تولید کننده  دومین  جهان  چوب  خرده  تخته  از 

از آنجایي که تخته خرده چوب و ام دي اف 
از جمله پرمصرف ترین اوراق فشرده چوبي 
هستند  دنیا  مختلف  کشورهاي  و  ایران  در 
در این مطالعه سعي شده تا مقایسه اي میان 
پرکاربرد  محصول  دو  این  مصرف  و  تولید 
صورت پذیرد. در ادامه به ارائه مطالبي در 

این خصوص پرداخته شده است.

نام کشور
تولید

 )میلیون متر مكعب(
سهم از کل تولید جهاني

)بر حسب درصد(

18/517/5چین

15/114/3امریکا

7/97/5کانادا

6/86/4آلمان

6/66/3روسیه

4/94/6لهستان

4/34/1فرانسه

4/34/1ترکیه

3/53/3روماني

3/33/1برزیل

0/920/9ایران

105/6100کل جهان

جدول 1- وضعیت تولید تخته خرده چوب 
در 10 کشور مهم جهان و ایران 

مقایسه توليد و مصرف 
تخته خرده چوب و ام دي اف 

در کشورهاي مختلف دنيا 
و ایران

تهیه و تنظیم: علي محمد اسفندیاري 
)معاون مدیرکل صنایع شیمیایي و سلولزي 

وزارت صنعت، معدن و تجارت(
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نام کشور
تولید

 )میلیون متر مكعب(
سهم از کل تولید جهاني

)بر حسب درصد(

5462چین

4/34/9ترکیه

3/64/1برزیل

2/93/4امریکا

2/22/5تایلند

2/52/8لهستان

1/51/7مالزي

1/51/7آلمان

1/31/5روسیه

0/430/5ایران

87/1100کل جهان

جدول 2- وضعیت تولید MDF در 10 
کشور مهم جهان و ایران 

نام کشور
جمعیت

)میلیون نفر(
بر حسب مترمكعب به ازاي هر 1000 نفر جمعیت

میزان مصرف سرانه 
تخته خرده چوب

MDF میزان مصرف سرانه

138513/636/9چین

64/249/815/2فرانسه

82/784/66/4آلمان

6148/915/5ایتالیا

21/773/39روماني

1435112/7روسیه

47235/5اسپانیا

32059/313/2امریکا

6343/819/1انگلستان

671212/7تایلند

7712/621/2ایران

716214/712کل جهان

جدول 3- مقایسه مصرف سرانه تخته خرده چوب و MDF در برخي از کشورهاي پرمصرف جهان و ایران

از تولید  تقریبًا یک درصد  نیز  ایران  محصول است. 
جهاني را در این بخش در اختیار دارد.

مهم  در10کشور   MDFتولید آمار   2 جدول  در 
 2013 سال  در  جهان  در  محصول  این  تولید کننده 

آورده شده است.
کشور چین با تولید 54 میلیون متر مکعب که معادل 
جایگاه  است  جهان   MDF تولید  از  درصد   62
ویژه اي در تولید این محصول دارد. از آنجا که 51/2 
میلیون متر مکعب از این مقدار در داخل کشور چین 
سال  در  متر مکعب  میلیون   3 )فقط  مي شود  مصرف 
2013 صادر شده است( لذا بزرگترین مصرف کننده 
محسوب  کشور  همین  نیز  جهان  در  محصول  این 

مي شود.
 59 حدود  تنهایي  به  چین  کشور  دیگر  عبارت  به 
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کلیه  و  است  کرده  را مصرف  دنیا   MDF از  درصد 
میلیون   35 حدود  چین  جز  به  جهان  کشورهاي 
 41 معادل  که  کرده اند  مصرف   MDF متر مکعب 
باعث  امر  همین  است.  جهاني  مصرف  کل  درصد 
مهد  که  امریکا  شده که سایر کشورهاي جهان حتي 
این صنعت محسوب مي شود، سهم قابل توجهي در 
مصرف جهاني آن )در مقایسه با چین( نداشته باشند.

در اینجا ذکر این نکته بسیار مهم است که سهم کشور 
تولید  درصد   0/5 حدود   MDF مصرف  در  نیز  ما 
شرایط  به  توجه  با  که  بوده   2013 سال  در  جهاني 
اکولوژیکي ایران در مقایسه با کشورهاي مذکور حائز 
مقدار  تاکنون  زمان  آن  از  آنکه  است. ضمن  اهمیت 

تولید به شکل قابل توجهي افزایش یافته است.
سرانه  مصرف  مقایسه  فوق الذکر  موارد  به  توجه  با 
تخته خرده چوب و MDF در کشورهاي مهم دنیا 
حائز  بسیار  که  مي دهد  نشان  را  دقیق تري  اطالعات 
 2013 سال  در  شده  ارایه  اطالعات  است.  اهمیت 
در خصوص مقایسه مصرف سرانه تخته خرده چوب 
و MDF در برخي از کشورهاي پرمصرف جهان و 

ایران در جدول 3 آورده شده است.
آمار ارایه شده در جدول 3 نشان مي دهد که به غیر 
موجود  کشورهاي  سایر  در  ایران  و  تایلند  چین،  از 
در جدول 2 میزان مصرف سرانه تخته خرده چوب 
 MDF سرانه  مصرف  میزان  از  محسوسي  شکل  به 
صاحب  که  آلمان  مانند  کشوري  حتي  است،  بیشتر 
تکنولوژي برتر این محصول تلقي مي شود و بسیاري 
متعلق  دنیا  در  موجود   MDF تولید  ماشین آالت  از 
تخته  سرانه  مصرف  میزان  است،  کشور  این  به 
هزار  هر  ازاي  به  متر مکعب   85 با  آن  چوب  خرده 
سرانه  مصرف  با  مقایسه  در  کشور،  آن  جمعیت  نفر 
از  بیش  است،  متر مکعب  که 6/4  تخته خرده چوب 
امریکا به  یا  برابر مصرف سرانه MDF است و   12
عنوان کشوري که تولید این محصول از سال 1965 از 
آنجا شروع شد و سپس به سایر کشورهاي دنیا تسري 
پیدا کرد، میزان مصرف سرانه تخته خرده چوب 59 
کشور  آن  جمعیت  نفر  هزار  هر  ازاي  به  متر مکعب 

است که در مقایسه با مصرف سرانه MDF که حدود 
13 متر مکعب است، بسیار بیشتر است.

همچنین مقایسه میزان مصرف سرانه تخته خرده چوب 
سرانه  مصرف  که  مي دهد  نشان  ایران  در   MDF و 
نفر  هزار  هر  ازاي  به  متر مکعب   21/2 با   MDF
سرانه  مصرف  با  مقایسه  در  کشور  جمعیت 
چوب که 12/6 متر مکعب است، بسیار  خرده  تخته 
بیشتر )نزدیک 2 برابر( است که در مقایسه با مصرف 
جهاني این محصوالت از روندی معکوس برخوردار 
است، ضمن آنکه این فاصله هر ساله در حال افزایش 
و  دارد  دقیق تري  بررسي  به  نیاز  موضوع  این  است. 
محصول  دو  هر  کیفي  ارتقاي  جهت  در  که  آنجا  از 
تخته خرده چوب و MDF در سنوات اخیر اقدامات 
ارزنده اي در کشور صورت گرفته، لذا به دلیل حفظ 
به شکل تخصصي تري موضوع عدم  باید  ملي  منافع 
مورد  کشور،  چوبي  فشرده  اوراق  مصرف  در  توازن 

تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

توضیحات:
استخراج   FAO رسمي  سایت  از  شده  اعالم  تولید  میزان   *

شده است.
* میزان مصرف کشورها عبارت است از میزان تولید + میزان 

واردات - میزان صادرات.
* میزان مصرف براي کل دنیا معادل میزان تولید در نظر گرفته 

شده است.
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