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 22/20/1311؛ تاریخ پذیرش: 22/22/1311تاریخ دریافت: 

 9چکيده

دلیل سخت یا غیرممکن بودن تمایز  ، تقلب در نوع چوب است که بهتجارت الوار چوبیهای  یکی از چالش سابقه و هدف:

 های زینتی نگرانی دیگری که در مورد بازار چوب دهد. وفور رخ می در بعد ماکروسکوپی به -های وارداتی ویژه چوب به -ها چوب

عنوان  داخلی )برای مثال پسته وحشی( به شده حفاظتو نگار ولی  رنگ خوشهای  در ایران وجود دارد، فروش چوبو لوکس 

در بازار چوب  زینتی برگ های پهن های مختلف چوب هدف این پژوهش، شناسایی علمی گونه وارداتی است. ییهای استوا چوب

 ایران و تطبیق آنها با نام تجاری بود.
 

ها از اداره بندر و دریانوردی استان تجاری و یا علمی آنهای  برگ به همراه فهرستی از نام قطعه چوب پهن 31 ها: مواد و روش

 معرق در تهران و کرج تهیه شدند. در مرحله نخست، نام علمی متناظر با نام تجاریمنبت و و کارگاه  فروشی چوبگیالن و چند 

شدند. پس از  برداری کسعو  ها تهیه میکروسکوپی از آن اسالیدهایها اسکن و  سپس، سطح مقطع نمونه ، یافت شد.شده فروخته

برگان  های میکروسکوپی برای شناسایی پهن فهرست ویژگی بر اساس ها های آناتومی چوب، جنس یا گونه نمونه استخراج ویژگی

 شناسایی و با ادعای فروشنده مطابقت داده شد.
 

برگان  شدند. پهنو در صنعت استفاده می خریدوفروشها با نام درست  درصد نمونه 02 ،آمده  دست بهنتایج  بر اساس ها: یافته

، موردبررسیهای  از چوب توجهی قابلتعداد  که اینو با توجه به  ههای استوایی بود تر از چوب غیربومی موجود در بازار، بیش

ها  نساختار مطبق( داشتند، تفکیک آ بلور و های محوری، حضور پارانشیم نواری، های بارز مشابهی )چینش پارانشیم ویژگی

نام ، با «ساپِلی»و  «پادوک»، «وِنگه»، «رزوود»، «اوکومه»ی مانند یو معروف استوا شده شناختههای  چوب .پذیرفت سختی انجام می به

 گذاری نام درستی به ها فروشی عمدههای موجود در  . در بین منابع تهیه چوب نیز، قریب به اتفاق چوبشدند درستی تجارت می

، شده گردآوریی ها چوب در میان یافت. های کوچک چوب، تعداد اشتباه افزایش می و کارگاه ها فروشی خردهشده بودند ولی در 

یکی از معدود  ،تیککه  توجه به اینبا دیده شد. « فوفل»و چوب موسوم به  «تیک )ساج(»مغایرت در مورد چوب  ترین بیش

 ،گیرد انجام می سادگی بههای استوایی در بازار چوب ایران است که مرز حلقه رویش مشخص داشته و شناسایی آن نسبتاً  گونه

                                                 
 oladi@ut.ac.irمسئول مکاتبه:  *

mailto:oladi@ut.ac.ir
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فوفل نیز درواقع، نام اشتباهی  ها باشد. ها، نه از روی ناآگاهی بلکه سودجویی فروشنده ممکن است تیک نامیده شدن برخی چوب

 شود. هایی نیز در مورد آن انجام می محبوبیت این چوب، تقلب دلیل بهو گذاشته شده « هندی رزوود»است که بر 
 

های زینتی رایج در بازار ایران، در بعد  ها، تمایز چوب شباهت ویژگی دلیل به توان نتیجه گرفت که می مجموع در گیری: نتیجه

و تنها با اعمال دقت زیاد  سختی بهماکروسکوپی و تنها با تکیه بر بافت و رنگ چوب غیرممکن و در بعد میکروسکوپی نیز 

های تجاری  با نام -ها فروشی ویژه در عمده به -در بازار ایران برگ پهن های وارداتی چوب ،گزارهرغم این  است. علی پذیر امکان

حال،  بااین است. اطمینان قابل نسبتاً خریدوفروشها تطابق داشته و بازار چوب ایران از نظر صحت و صداقت در  انگلیسی آن

 رسانی و آموزش درست از ضروریات بوده و اطالع ،های تزئینی محبوب چوببرخی در مورد  هایی وجود تناقض دلیل به

 شناسی صورت پذیرد. رجوع به متخصصان علم چوب با شناسنامه و یا بهتر است های وارداتی چوب خریدوفروش

 

  مقاطع میکروسکوپیشناسایی چوب، برگان زینتی،  پهن، بازار چوب ایرانآناتومی چوب،  های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

علمی  نام یافتن چوب، شناسایی در معین هدف

حاصل  آن از چوب که است درختی گونه یا جنس

 فرد منحصربه چوب یک علمی نام که آن با. آمده است

 بازار در ولی است دیگری گونه به اطالق غیرقابل و

 معموالً مرتبط، صنایع چنین هم و چوب خریدوفروش

 و ای محاوره هاینام و نشده استفاده علمی نام از

 ،متداول اسامی. رود می کار به آن جای تجاری به

 و کننده گیج علمی، اسامی صحت و دقت برخالف

 گرچه. ا(0شوند )می اشتباه و باعث بوده نامربوط

 در خصوص به معتدله مناطق های چوب گذاری نام

 با خوبی بسیار مطابقت عامه فرهنگ در اروپا، حتی

 هر برای تقریباً که نحوی به داشته علمی گذاری نام

 اما دارد انگلیسی وجود مستقل نام خاص یک جنس

 مناطق ویژه به دنیا مناطق دیگر های چوب مورد در

 یابهامات و ها مشابهت همواره استوایی استوایی و نیمه

 مثالً که نحوی به ؛شود می دیده تجاری گذاری نام در

 جنس چند از حتی چوب چند به انگلیسی یک نام

 خاص، گونه یک ،برعکس و شده اطالق مختلف

 دیگر های گونه با که رداد متفاوتی های تجاری نام

 به تجاری های نام برخی چنین هم .شودمی گرفته اشتباه

 .(0باشند ) میدهنده  فریب بازاریابی، امتیاز مانند دالیلی

گان استوایی در کشورهایی که  بر بازار چوب پهن

شود، از نظر  می خریدوفروشچوب، بدون شناسنامه 

نوع چوب شفاف نیست. برای مثال، پس از بررسی 

میکروسکوپی ده گونه چوبی رایج در بازار چوب 

نیجریه، مشخص شد که تنها شیوه تجاری شناسایی 

ه ، بررسی ظاهر و بوی چوب بوداین کشورچوب در 

 ابهامات، این (.2که دارای اشتباهات فاحشی است )

چرا  است دوچندان ایران در هاسردرگمی و هاتاشتبا

 شده شناختهو  معروف بسیار تجاری های گونه حتی که

 در دارند، تجاری نام یک تنها دیگر کشورهای در که

 .یابندمی متفاوتی و متعدد هاینام ،ایران

 با مرتبط هنری و دستی صنایعاین، در  بر عالوه

 و گذاری نامدر  فراوانی های اشتباه نیز خام چوب

برای نمونه، با  .دارد وجود ها چوب شناسایی

های میکروسکوپی مشخص شد چوبی که در  بررسی

در کارهای هنری چوبی و « فوفل»ایران با نام تجاری 

شود، هیچ ارتباطی به  سازهای موسیقی استفاده می

 درواقعکه نوعی نخل است نداشته بلکه جنس فوفل 

 (.11( است )Dalbergia Latifoliaهندی ) رزوود

  و چوب علمی شناخت عدم دلیل به یا اتاشتباه این

 ،رو ازاین. دهد رخ می فروشندگان طلبی یا منفعت

 مورد داخلی و تجاری وارداتی های چوب شناسایی
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 و متداول هاینام تطابق وهنری  در صنایع مصرف

ت. اس ضروری های علمینام با هاچوب این تجاری

 در موجود های چوب دقیق شناسایی رسد می نظر به

یابد؛  نیز تری بیش اهمیت آینده در ایران، چوب بازار

 شمال جنگلی درختان قطع شدن ممنوع دلیل به چراکه

آبی  نیاز ها( وجنگل تنفس به موسوم ایران )طرح

 اولیه ماده تأمین در چوب واردات سهم ها، صنوبرکاری

 شد. خواهد پیش از تر بیش چوبی

 روکش، و خام چوب های بازرگانیچالش از یکی

 یا سخت دلیل به که است چوب نوع در تقلب

های  ویژه چوب به -ها چوب تمایز بودن غیرممکن

 رخ وفور به ماکروسکوپی در بعد -مناطق استوایی

گانان و تجربه نویسندگان، بازر بر اساس (.3) دهد می

در ایران،  قیمت گران های زینتی گران چوب صنعت

تردید  شده خریداریهمواره نسبت به نوع چوب 

رو، این پژوهش تالشی است برای  اند. ازاین داشته

های زینتی  چقدر بازار چوب»پاسخ به این پرسش که 

ها  بنوع چو  بوده و در تهیه کدام اطمینان قابلدر ایران 

 «.تری داشت؟ و از کدام منابع، باید دقت نظر بیش

 تواند می چوب شناسایی علمی هایروش از استفاده

دهد.  افزایش مراتب به را مهم این بازار شفافیت

چنین شناسایی علمی و دقیق چوب باعث واقعی  هم

 شناسایی نهایت، گردد. در ها در بازار می شدن قیمت

 کشور، یک چوب بازار در موجود های چوب علمی

 و حفظ چوب قاچاق از جلوگیری در مهمی گام

 در و شده حفاظت القطع، ممنوع چوبی های گونه

 چوبی هایگونه ایران، . در(1) است انقراض معرض

 بسیار چوب کیفیت زیبایی و که دارند زیادی وجود

 درختان قطع محیطی زیست دالیل به ولی داشته خوبی

 این با و است غیرقانونی شان فروش چوب و گونه آن

 در ها چوب گونه این حضور میزان و احتمال پژوهش،

 .شد مشخص خواهد نیز بازار

 

 از بود که برخی بر ایندر این پژوهش فرض 

 علمی نام با ایران بازار در هاچوب تجاری های نام

خام  هایچوب از چنین برخی ندارد و هم تطابق ها آن

 های گونه از ایران بازار در موجود چوبی الوار و

تاکنون شناسایی  اند. القطع بومی ممنوع و شده حفاظت

در صنایع چوب و  مورداستفادههای  جامع از گونه

کار رفته در  های به کاغذ تنها محدود به شناخت گونه

و  (14بوده ) تولیدی ایران کاغذی دستمالکاغذ و 

لوکس  های اطالعات و گزارش جامعی در مورد چوب

ها   در صنایع هنری، خراطی و مشابه آن تر که بیش

 وجود ندارد. روند، می کار به

 

 ها مواد و روش

با مراجعه به مراکز مهم فروش : های چوبی تهیه نمونه

ها تهیه شدند. آالت در مناطق مختلف، چوب چوب

مراکز مورد رجوع شامل سازمان بنادر و دریانوردی 

در شهرک  فروشان چوببزرگ استان گیالن، بازار 

، های چوب فروشی ، خردهصنعتی خاوران تهران

معرق در شهرستان منبت و های کارگاه ها و بری چوب

  دربارههایی ها پرسش کرج بود. در هنگام تهیه چوب

نام تجاری چوب، نام علمی و کاربرد چوب موردنظر 

عمل آمد اما با توجه  ها بهاز مسئوالن و فروشندگان آن

ها لیست شد. به کمبود اطالعات تنها نام تجاری آن

 آوری شدند برگ جمعچوب پهن قطعه 31 درمجموع

 به ادعای فروشندگان/ -ها قطعه آن 32که 

های وارداتی و سه نمونه،  از چوب -کاران صنعت

 چوب لوکس داخلی بودند.

: های میکروسکوپی و شناسایی چوب تهیه نمونه

متر  ابعاد تقریبی یک سانتی هایی با ها به نمونه چوب

مماسی  و مکعب که دارای سطوح عرضی، شعاعی

تبدیل شدند. برای نرم شدن بافت چوبی،  ،دقیق بودند

هایی که  تر درون آب مقطر و چوب های سبک نمونه

سختی باالتری داشتند، داخل محلول آب مقطر و 
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 ساعت(. 40قرار گرفتند ) 1به  1گلیسیرین به نسبت 

های  ، از نمونهGSL1 لغزشی ه از میکروتومبا استفاد

، مقاطع نازک عرضی، شعاعی و مماسی خورده خیس

 میکرومتر تهیه و با سافرانین/آسترابلو 12به ضخامت 

گیری  ، آبآمیزی مراحل رنگآمیزی شدند.   رنگ 1%

ها روی الم  و تثبیت نمونه ها با سری الکل

گارتنر و  دستورالعمل بر اساسمیکروسکوپی 

 مقاطع میکروسکوپی. (2) انجام شد (2213) شوانگروبر

 Bel-Fluo3با استفاده از میکروسکوپ نوری  شده تهیه

بلور مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی وجود 

کریستال( در مقاطع توسط میکروسکوپ نور )

 از طریق. صورت گرفت hund پالریزان(شده ) قطبی

با ی دوربین متصل به میکروسکوپ نوری، تصاویر

 های مختلف از مقاطع تهیه شد. بزرگنمایی

در مورد قطعات چوبی : اسکن سطح مقطع عرضی

عالوه بر  ،تری داشتندکه ابعاد بزرگ شده تهیه

 ،در مطالعات میکروسکوپی مورداستفادههای  نمونه

 متر سانتی 12تا  2هایی با سطح مقطع عرضی  نمونه

 ،222ترتیب با سمباده  به ها و مقطع عرضی آنتهیه 

از سطح صاف شدند.  2222و  1222، 022، 222

با قدرت تفکیک ها نمونه  شده صاف و سمباده

dpi2422 تصاویر حاصل برای . عمل آمد به اسکن

چون نوع تخلخل، مرز حلقه  هایی هم تشخیص شناسه

استفاده ها در مقطع عرضی  رویش و چیدمان پارانشیم

 شدند.

 های آناتومی چوب هر نمونه،  ویژگی: شناسایی

های میکروسکوپی برای  ویژگیفهرست  بر اساس

اگر نام ( استخراج شدند. 12)برگان  شناسایی پهن

توسط  چوبی ی گونهتجاری مربوط به جنس یا 

های  ویژگی ،اعالم شده بود کار /صنعتفروشنده

مرجع سایت آناتومی آن جنس یا گونه از وب

های نمونه استخراج شده و با ویژگی (10) اینسایدوود

تطابق داده شد تا مشخص گردد همان  موردبررسی

در صورت عدم تطبیق نام  گونه است یا خیر./جنس

نام تجاری  زمانی کهتجاری با نام علمی مربوطه و یا 

های  کد ویژگی ،از ابتدا ناشناخته بود شده اعالم

سایت اینسایدوود وبآناتومی در بخش جستجوی 

 های پیشنهادی بررسی و دربارگذاری و جنس یا گونه

 ،شناسایی شد. عالوه بر این ،نهایت چوب ناشناس

با دیگر منابع  شده شناساییچوب  ،برای اطمینان

و  7) میکروسکوپی و ماکروسکوپی چوبشناسایی 

 نیز تطبیق داده شد. (1

 

 و بحث نتايج

آمده  وارداتی یها فهرستی از چوب 1در جدول 

صحت ادعای  ،که پس از بررسی میکروسکوپی

 کار در مورد نوع چوب اثبات شد. فروشنده/صنعت

ها از واردکنندگان عمده و معتبر تهیه  تر این چوب بیش

های هر  در ادامه شرح مختصری از ویژگی .ندشده بود

 ،«گابون»یا  «کومهاو»رویشگاه اصلی  :آید چوب می

آفریقای مرکزی بوده و این چوب در ساخت تخته 

چندالیه، قایق، آالت موسیقی و مبلمان کاربرد دارد. از 

توان به  این چوب می میکروسکوپی های بارز ویژگی

اشعه  های سیلیسی در دار و توده وجود فیبرهای دیواره

الف(. ناپیدا و کم تعداد  -1چوبی اشاره کرد )شکل 

های  حوری که معموالً در گونههای م بودن پارانشیم

شود از دیگر  یافت می فراوانچوبی استوایی 

رود  می شمار بهاین چوب  متمایزکنندههای  مشخصه

های متعددی از جنس  ها، گونه رزوود .ب( -1)شکل 

Dalbergia ها از هم  د که تمایز آننشو را شامل می

پذیر  معموالً به شیوه بررسی میکروسکوپی امکان

 (. دو گونه معروف تجاری این 12نیست )

 هندی رزوود( و D. nigraبرزیلی ) رزوودجنس، 

(D. latifolia)  است که دومی در ایران به اشتباه
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های مهم آناتومی  . از ویژگی(11شود ) فوفل نامیده می

ها و  توان به ساختار مطبق اشعه می گونه این

های محوری، حضور بلورهای منشوری در  پارانشیم

( و انواع گوناگون ج -1های محوری )شکل  پارانشیم

های نواری  چینش پارانشیم محوری ازجمله پارانشیم

 ای اشاره کرد )شکل  حاشیه ای و شبه باریک حاشیه

)شکل  ق، ساختار مطبرزوودنیز مانند « ونگه» (.د -1

دارد، با این  فراوانهای محوری  و پارانشیم ه( -1

تر بوده و  های پیوسته آن فراوان نشیماتفاوت که پار

این  .و( -1)شکل  ترند پهناش  های نواری پارانشیم

چوب در صنعت روکش، مبلمان و سازهای موسیقی 

های مقاومتی و سختی آن بسیار  کاربرد دارد. ویژگی

ای که دارد بجای  رنگ تیره خاطر بهخوب بوده و 

نیز « پادوک» (.7رود ) کار می ( نیز بهEbonyآبنوس )

، بالدار، کشیده بال و پیوسته، گرد آوندیهای  پارانشیم

 الف(، -2)شکل  سلول 3تر از  نواری با پهنا کم

 -2)شکل  ها و فیبرها داشته ساختار مطبق در اشعه

وری دیده های پارانشیمی آن، بلور منش و در سلول ب(

های مهمی چون  دلیل مشترک بودن ویژگی به شود. می

های  پارانشیم فراوانیعدم وجود مرز حلقه رویش و 

ها از هم معموالً با کمک  تمایز این چوبمحوری، 

 بندی آوندها،  های آناتومی چون گروه دیگر ویژگی

های  پهنا و همگن/ناهمگن بودن اشعه، تعداد سلول

های طولی در هر رشته پارانشیم و ... انجام  پارانشیم

 د.ش

 
 شان با بررسی میکروسکوپی به اثبات رسید. گذاری ، درستی نامهایی که در بازار چوب ایران فهرست چوب -1جدول 

Table 1. List of woods in Iran market that their commercial names were verified by microscopy.  

 شده نام اعالم
Declared name 

 نام علمی
Scientific name 

تعداد منبع 

 تهیه چوب
Number of 

sources 

 شده نام اعالم
Declared name 

 نام علمی
Scientific name 

 تعداد منبع 

 تهیه چوب
Number of 

sources 

 اوکومه
Okoumé 

Aucoumea klaineana 2 افرا آفریقایی 
African maple 

Acer sp. 1 

 رزوود
Rosewood 

Dalbergia sp. 3 بریوزا 
Briosa 

Betula pendula 1 

 وِنگه
Wenge 

Millettia laurentii 4 پرپل هارت 
Purple heart 

Peltogyne paniculata 2 

 پادوک
Padauk 

Pterocarpus soyauxii 4 لیمبا 
Limba 

Terminalia superba 2 

 ساپِلی
Sapele 

Entandrophragma 

cylindricum 
 ایروکو 3

Iroko 
Milicia excelsa 1 

 گردو آفریقایی
African walnut 

Lovoa trichilioides 1 آیوس سامبا 
Ayous samba 

Triplochiton scleroxylon 1 
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 «اوکومه»مقطع عرضی  در مقطع شعاعی )الف( و نمایی از)فلش(  شده تقسیمفیبرهای  .های با نام تجاری درست چوبمقاطع  -1شکل 

)د(؛ ساختار مطبق )ه( و « رزوود»های محوری )ج( و نمای ماکروسکوپی از مقطع عرضی  (؛ بلور منشوری )فلش( در پارانشیمب)

 .«ونگه»های آوندگرای فراوان )و( در  پارانشیم
Figure 1. Sections of verified woods: Septate fibers (arrow) in radial view (A) and a transverse section of 

Okoumé (B); prismatic crystal (arrow) in axial parenchyma (C) and macroscopic view of rosewood cross 

section (D); storied structure (E) and abundant paratracheal parenchyma (F) in wenge. 
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؛ «پادوک»های نواری در نمای ماکروسکوپی )الف( و ساختار مطبق )ب( در  های با نام تجاری درست. پارانشیم مقاطع چوب -2شکل 

 بلورهای منشوری  ،طرفه )د( های محوری به شکل بالدار، پیوسته و یک )ج(؛ چینش پارانشیم« ساپلی»رسوبات آلی در آوندهای 

منافذ بین آوند و اشعه با هاله تحلیل رفته در (؛ ه« )ایروکو»در  سیاه( های اشعه )فلش سفید( و پارانشیم محوری )فلش در سلول

 .)و(« ایروکو»
Figure 2. Sections of verified woods: banded parenchyma in a macroscopic view (A) and storied structure (B) 

in Paduk; depositions in vessels of sapele (C); aliform, confluent, and unilateral paratracheal axial 

parenchyma (D), prismatic crystals in ray cells (white arrow), and axial parenchyma (black arrow) of Iroko 

(E); vessel-ray pits with much reduced borders to apparently simple in Iroko (F). 
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های بین سلولی ایجاد شده بر  ، کانال«ساپِلی»در 

 .های اشعه دیده شد در سلول بلوراثر جراحت و 

تر  در درون بیش تیره رنگچنین مواد رسوبی  هم

آوندها وجود داشت. انواع چینش پارانشیم محوری 

پیوسته و نواری با پهنای بیش از سه پارانشیم ازجمله 

 های این چوب است  سلول نیز از دیگر ویژگی

های  ها، مرز حلقه در یکی از نمونه ج(. -2)شکل 

ای یا  های حاشیه واسطه حضور پارانشیم رویش به

ای از  ، گونهساپلی ای تاحدی واضح بود. حاشیه شبه

 جایگزینیبوده که معموالً  Entandrophragmaجنس 

تر است. در این جنس  قیمت گران  برای ماهاگونی

چندین گونه تجاری دیگر نیز وجود دارند که 

ای به  گونه دلیل تغییرات بین تمایزشان با ساپلی، به

، دارای «پرپل هارت(. »17) پذیر نیست راحتی امکان

سلولی محوری و پراکنده بوده و منافذ  های بین کانال

( است vestured pitsوع آستردار )بین آوندی آن از ن

ها، دیدن این نوع  دلیل وجود رسوبات در آوند که به

نیز انواع  گونه این. پذیر شد به سختی امکانمنفذ 

وری را در مقطع های مح گوناگونی از چینش پارانشیم

دارای تیل در آوند، « یروکوا»دهد.  عرضی نشان می

و بلور  د( -2های بالدار فراوان )شکل  پارانشیم

. ه( -2های پارانشیمی است )شکل  منشوری در سلول

منافذ بین آوند و اشعه چوبی در آن با هاله تحلیل رفته 

ایروکو چوبی  .و( -2)شکل  شود دیده میو بیضوی 

بادوام است که با توجه به قیمت باالی چوب تیک 

نیز « آیوس سامبا». در (7) شود گاهی جایگزین آن می

های محوری  تیل در آوندها، پارانشیم مانند گونه پیش،

های  ها دیده شد. از ویژگی فراوان و بلور در آن

متمایزکننده این گونه، ساختار مطبق و وجود 

 های پوششی و موزاییکی اشعه است. سلول

هایی نیز بودند که دستکم توسط یک  چوب

 گذاری  نادرستی نام به شکل کار صنعت فروشنده/

ها عمدتاً از  این چوب .(2)جدول  ندشده بود

معرق و  کوچک های کارگاهها و  فروشی خرده

، از «تیک»یا « ساج»کاری تهیه شده بودند.  منبت

های تجاری مناطق استوایی است که مرز  معدود چوب

ای یا  روزنه های رویشی مشخص و حالت بخش حلقه

 ،. در دو موردالف( -3ای دارد )شکل  بخش روزنه نیمه

 عنوان ساج، گونه دیگری بود. به شده معرفیچوب 

 و دیگری Albiziaای از جنس  ها گونه یکی از آن

ها، گاهی  . در هر دو این جنسشناسایی شدلی ساپ

های رویشی مشخص  ممکن است مانند تیک، حلقه

های  آوند بوده و ویژگی پراکندهدیده شود ولی هر دو 

 «گردو آمریکایی» میکروسکوپی متفاوتی از تیک دارند.

نام رایج نوعی گردو گرمسیری است که در مکزیک و 

بود  Caryaجنوب ایاالت متحده رشد کرده، از جنس 

ه صمشخ شود. نامیده می« هیکوری»و در زبان انگلیسی 

های  وجود پارانشیمای بودن،  روزنه این جنس، بخش

و  (parenchyma reticulate) محوری مشبک

بوده که در ل تر از سه سلو هایی با پهنای کم اشعه

تر  با بررسی دقیقنمونه مورد بررسی دیده نشد. 

گردو از جنس ای از  مشخص شد این چوب، گونه

Juglans بخش  حالت نیمه بر اساسباشد.  می

، حضور ب( -3)شکل  ای، وجود تیل در آوند روزنه

شده پارانشیم طولی،  های حجیم بلور در سلول

سلول )شکل  تر با پهنای بیش از سه های بزرگ اشعه

ها، این چوب ممکن است یکی  ج( و دیگر ویژگی -3

 J. nigraیا  J. californica ،J. major  گونهاز سه 

، Arecaبا نام علمی « نخل هندی»یا « فوفل»باشد. 

یکی انواع تیره نخل است که در مناطق استوایی 

روید. پس از بررسی مشخص شد که یکی از  می

راش  واقع درشده با عنوان فوفل  بررسی های نمونه

آن را تیره کرده  ،وسیله رنگ یا واکس بوده است که به

هندی  رزوود(. نمونه دیگر نیز د -3بودند )شکل 

 .شناسایی شد
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های ماکروسکوپی و میکروسکوپی  پس از بررسی

تهیه « مرانتی»ای که از یک کارگاه معرق با نام  نمونه

با مشخصات جنس شده بود، مشخص شد که نمونه 

« ونگه»واقع  ( تطابق نداشته و درShoreaمرانتی )

با نویسندگان موفق به شناسایی  ه(. -3است )شکل 

یک که در « راش روسی»چوب موسوم به  اطمینان

نام راش روسی  شده، نشدند. چوبی استفاده می کارگاه

؛ شود میدر مورد غان )توس( استفاده  معموالً

شود گفت که این چوب از  اطمینان میحال، با  بااین

 .و( -3)شکل  نیستو یا توس  جنس راش

 به شرحناشناس  ی گونهآناتومی این های  ویژگی

 پراکندهزیراند: مرز حلقه رویش نامشخص، چوب 

بندی حفرات آوندی چندتایی  و(، گروه -3 شکلآوند )

منافذ  الف(،-4شکل ) ای و خوشهدر ردیف شعاعی 

 شکل ) بین آوند و اشعه با هاله تحلیل رفته تا ساده

های محوری  ب(، حضور تیل در آوند، پارانشیم -4

سلول،  3-4پراکنده و پراکنده گروهی، پهنا اشعه 

های بدنه  ها ناهمگن )سلول ترکیب سلولی اشعه

خوابیده با یک و چند ردیف سلول ایستاده در 

 ج( و  -4در تیل )شکل  بلور، حضور (حاشیه

ای موسوم به  نمونه سیلیس در پارانشیم اشعه.

فروشی تهیه شد با  که از یک چوب« کروئینگ»

 Dipterocarpusمشخصات آناتومی گونه کروئینگ )

alatus مطابقت نداشت. در این چوب حلقه رویش )

بندی حفرات  گروه نامشخص، چوب پراکند آوند،

، دریچه آوندی د( -4)شکل  از نوع منفرد غالباًآوندی 

ساده، شکل منافذ بین آوند و اشعه چوبی به صورت 

، پهنای اشعه یک ه( -4)شکل  تحلیل رفته و نردبانی

ها،  توجه به فهرست ویژگید. با وتا سه ردیفه ب

دلیل عدم  پذیر نشد؛ اما به دقیق گونه امکان شناسایی

و  های صمغی( لا)کان سلولی بینهای  وجود کانال

 باشد. کروئینگ نمی یقین بهپهنای کم اشعه، این چوب 

های معرق  های وارداتی، در کارگاه عالوه بر چوب

 Elaeagnusهای داخلی چون سنجد ) و منبت، چوب

angustifolia( انار ،)Punica granatum و کرت )

(Vachellia nilotica نیز )مورد استفاده قرار  وفور به

گذاری  نام بیانگرها  گرفت که شناسایی این گونه می

 و(. -4ها بود )برای مثال شکل  درست تمامی آن
 

دستکم در یک مورد  شان گذاری نامبا بررسی میکروسکوپی مشخص شد  هایی که در بازار چوب ایران فهرست چوب -2جدول 

 وده است.نادرست ب
Table 2. List of woods in Iran market that their commercial names were not verified by microscopy, for at 

least one source. 

 شده نام اعالم
Declared 

name 

 نام علمی
Scientific name 

 تعداد منبع تهیه چوب
Number of sources 

 تعداد عدم تطابق
Number of 

discrepancies 

 شده در صورت عدم تطابق جنس/گونه شناسایی
Genus/species in the case of discrepancy 

 ساج
Saj (Teak) 

Tectona grandis 5 2 Albizia sp., Entandrophragma cylindricum 

 گردو آمریکایی
Hickory 

Carya sp. 1 1 Juglans sp. 

 فوفل
Fofel 

Areca sp. 2 2 Fagus sp., Dalbergia latifolia 

 مرانتی
Meranti 

Shorea sp. 1 1 Microberlinia sp. 

 راش روسی
Russian beech 

Fagus sp. 1 1 
 شناسایی نشد

Could not be identified 

 کروئینگ
Keruing 

Dipterocarpus 

alatus 
1 1 

 شناسایی نشد
Could not be identified 
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« گردو آمریکایی»)الف(؛ چوب موسوم به « ساج»های با نام تجاری نادرست. نمای ماکروسکوپی از مقطع عرضی  مقاطع چوب -3شکل 

شده  مقطع عرضی )ب( و مماسی )ج( این چوب با حضور بلور منشوری در پارانشیم حجیم و شناسایی شد« گردو»که « هیکوری»یا 

شد  استفاده می« مرانتی» به عنوانتشخیص داده شد )د(؛ چوبی که « راش»ری ولی از جنس خریدا «فوفل» نام طولی )فلش(؛ چوبی که با

 .)و( «راش روسی»بود )ه(؛ چوب ناشناس موسوم به « ونگه»واقع  ولی در
Figure 3. Sections of unverified woods: Macroscopic cross section of teak (A); the so-called "hickory" wood 

which was identified as walnut and transverse (B), and tangential (C) micro-sections of this wood including 

prismatic crystals in chambered axial parenchyma cells (arrow); the so-called "fofel" wood which was 

identified as beech (D); the so-called "meranti" wood which actually was wenge (E); the unknown wood called 

"Russian beech" (F). 
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تحلیل رفته )ب( و بلور داخل تیل )فلش( )ج( در  با هاله)الف(، منافذ « راش روسی»مقطع عرضی چوب ناشناس موسوم به  -4شکل 

سلولی در مقطع  های بین عدم وجود کانالنامیده شده بود،  «کروئینگ»این گونه؛ مقطع عرضی )د( و شعاعی )ه( چوبی که به اشتباه 

 .مطابقت ندارد؛ مقطع عرضی گونه سنجد )و(« کروئینگ»های گونه  و نوع منافذ بین آوند و اشعه )فلش( با ویژگی عرضی )د(
Figure 4. Sections of unknown wood called "Russian beech" (A) including vessel-ray pits with much reduced 

borders (B) and crystal in tyloses (arrow) (C); cross (D) and radial (E) sections of the wood which falsely was 

named Keruing, The absence of intercellular canals in cross section (D) and vessel - ray pitting (arrow) do not 

correspond to the anatomical features of Keruing; cross section of Russian olive (F). 
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های   ی در مورد شناسایی چوبیها تاکنون پژوهش

، 0 برای مثالتجاری بومی در ایران انجام شده است )

سنجی بازار چوب  حال، صحت . بااین(14، 13، 12

ویژه در مورد  نوع چوب، به برگ ایران از نظر پهن

 های وارداتی برای نخستین بار انجام شده است. چوب

تر از  به مراتب ساده برگان بومی معموالً شناسایی پهن

های  برگان مناطق استوایی و چوبشناسایی پهن

از  محوری هایوارداتی است. نحوه چینش پارانشیم

برگان مناطق استوایی  های مهم شناسایی پهن کلید

از  توجهی قابلکه تعداد  رود. با توجه به این شمار می به

های  حلقه ای مورد بررسی،برگ حارههای پهن گونه

های محوری چینش پارانشیم رویش مشخص نداشته و

ها به سرعت انجام  و نواری مشابه داشتند، تفکیک آن

 متمایزکنندههای پذیرفت. عالوه بر این، ویژگی نمی

حضور بلورهای  ،هادیگر مانند مطبق بودن اشعه

که در حالت معمول  دار و فیبرهای دیواره منشوری

  برخید نیز در نآیشمار می کلید شناسایی مهمی به

 از نظر فنی نیز،  ها مشترک بود. از این گونه

استوایی وارداتی و  های تر چوب چگالی بیش

مناطق  های ندرت در چوب که به -ها تاری آن درهم

 تهیه مقاطع میکروسکوپی -(12شود ) معتدله دیده می

نتیجه روند شناسایی چوب  تر و در را سخت باکیفیت

 تر کرد. را مشکل

گذاری  ، نامفرض اولیه نویسندگانبرخالف 

و معروف استوایی مانند  شده شناختههای  چوب

، وِنگه و ساپِلی، با دقت باالیی درست رزووداوکومه، 

در بین منابع تهیه چوب نیز، قریب به اتفاق  بودند.

به درستی  ها فروشی عمدههای موجود در  چوب

و  ها فروشی خردهشده بودند ولی در  گذاری نام

، تعداد اشتباه افزایش های کوچک چوب کارگاه

  عمده، توان نتیجه گرفت می رو ازاینیافت.  می

دست  بلکه در دست به مبدأهای اشتباه نه در  گذاری نام

با نیت  به عمدهای داخل بازار ایران و  شدن

رخ داده  ها دانش پایین آن خاطر بهیا  طلبی منفعت

مغایرت  ترین بیشبرگان وارداتی،  بین پهندر است. 

در گونه ساج )تیک( دیده شد. ساج یکی از معدود 

های استوایی در بازار چوب ایران است که مرز  گونه

ای یا نیمه روزنه شحلقه رویش مشخص داشته و بخ

وجود  این ویژگی در کنار ای است. روزنه بخش

های نواری در چوب آغاز و دیده شدن اشعه  پارانشیم

یا ردِ تیک بودن یک  تأییدچوبی با چشم غیرمسلح، 

راحت  نسبتاً را حتی در بعد ماکروسکوپی نمونه چوبی

نواری  های . البته باید دقت شود که پارانشیمکرده است

ای  های استوایی بدون مرز مشخص حلقه در چوب

 نظر بهها اشتباه گرفته نشود.  رویشی با مرز حلقه

هایی که تیک  رسد این اشتباه در یکی از نمونه می

های  نامیده شده، رخ داده است. برخالف پارانشیم

ی رویشی دیده شده و ها ای که در مرز حلقه حاشیه

شود، فاصله بین  میها از هم باعث تمایز حلقه

های نواری منظم نبوده و گاهی به تعداد زیاد  پارانشیم

 شوند. های بسیار نزدیک به هم دیده می و در ردیف

تیک در ایران محبوبیت و کاربرد بسیار دارد و 

ها، نه از  ممکن است تیک نامیده شدن برخی چوب

ها  بلکه سودجویی فروشنده و اشتباه روی ناآگاهی

است که در بازار تجارت چوب  به ذکرباشد. الزم 

وجود  Tectonaجنس  غیر ازگونه دیگر  سهجهان، 

شوند: گونه  تیک نامیده می به اشتباهدارند که 

Pericopsis elata  گونه  ،آفریقاییکه به تیک

Dipteryx odorata یا کومارو که به تیک برزیلی 

(Cumaru )هو گون Baikiaea plurijuga  که به

 های ، چوبحال . با این(12) اند معروفتیک رودِزیا 

نگرانی دیگری  ها نیز نبودند.این گونه مورد بررسی از

وارداتی  های زینتی و لوکس مورد بازار چوبدر  که

 رنگ خوشهای  در ایران وجود داشت، فروش چوب

)برای مثال پسته  شده داخلی ولی حفاظت و نگار

 وارداتی بود. های استوایی چوب عنوان به وحشی(

الزم به  ای یافت نشد. خوشبختانه از این منظر، نمونه

بری،  های چوب ذکر است که در برخی از کارگاه
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القطع داخلی مانند  های ممنوع بینه یا الوار گونه هگرد

 کهشد  دیده می و حتی سرخدار افرا، انجیلی

اطالعات در مورد نحوه تهیه  ارائهفروشندگان یا از 

داشتند که این  ها خودداری کرده و یا اعالم  این چوب

 .اند باد افتادهها، حاصل درختان  چوب

 

 گيری کلی نتيجه
های زینتی  ها، تمایز چوب شباهت ویژگی دلیل به

رایج در بازار ایران، در بعد ماکروسکوپی و تنها با تکیه 

و رنگ چوب غیرممکن و در بعد میکروسکوپی  بر بافت

پذیر است.  نیز به سختی و تنها با اعمال دقت زیاد امکان

زینتی در  برگان بازار چوب پهنرغم این واقعیت،  علی

های موجود نسبتاً  گذاری چوب ایران از نظر نام

های موجود در مبادی رسمی و  چوب است؛ اطمینان قابل

 -با اطمینان بسیار زیادی -های بازار خاوران  فروشی عمده

دلیل وجود  حال، به بااین شوند. به درستی معامله می

ویژه  به -های وارداتی چوب خریدوفروشهایی،  تناقض

بهتر است با شناسنامه و یا رجوع به  -ها فروشی خرده در

که در  با آنورت پذیرد. شناسی ص متخصصان علم چوب

 مانند های نوین شناسایی چوب شیوههای اخیر،  سال

افزار پردازش تصویر  تحلیل خودکار سطوح چوب با نرم

، ایزوتوپ پایدار، سنجی طیف) های شیمیایی روش (،4)

ولی  ،پیشنهاد شده است( 1)رادیو کربن( و ژنتیکی 

 بر اساسشناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی 

و کارآمدترین   چنان مطمئن آناتومی هم های ویژگی

بانک . (3شیوه شناسایی چوب در سطح جنس است )

متعددی برای شناسایی  افزارهای نرمو  اطالعات آنالین

های ظاهری و میکروسکوپی در  ویژگی بر اساسچوب 

 افزار نرمتوان به  ها می ترین آن اند که از کاربردی دسترس

 ( اشاره کرد. آموختن دانش12) Macrokey رایگان

کارگیری این منابع باید در دستور  شناسی و به پایه چوب

ویژه  ؛ بهکار بازرگانی چوب در ایران قرار گیرد

های اصلی  موقع در مورد کلید رسانی درست و به اطالع

های  ها برای جلوگیری از سوء استفاده شناسایی چوب

 حال، الزم است درعیناحتمالی اثرگذار خواهد بود. 

شناسی برای اطمینان از  رجوع به متخصصان علم چوب

امری  به شکلشده،  خریدوفروشدرستی چوب 

 گیر درآید. ضروری و همه

های قاچاق  گرچه بررسی میزان و نوع چوب

داخلی، از اهداف اصلی این پژوهش نبود ولی 

های  بینه همشاهدات میدانی نشان داد که شوربختانه گرد

های باارزشی که حتی  ور و الوار بزرگ از چوبقط

 القطع بودند ها نیز ممنوعجنگل پیش از طرح تنفس

ها و  فروشی ، در چوب)مانند انجیلی و حتی سرخدار(

 اند. موجود بری های کوچک و متوسط چوب یا کارگاه

ها  منابع تهیه این چوب قانونی و مجاز بودن الزم است

 بررسی قرار گیرد.توسط مسئولین امر مورد 
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Abstract
1
 

Background and Objectives: One of the the challenges of lumber traffic is adulteration in 

wood kind which is widely spread due to the difficulty or impossibility of wood identification –

especially exotic hardwoods- at macroscopic level. The other concern regarding luxury and 

aesthetic wood market in Iran is trading the colorful wood of some endangered and protected 

trees species like wild Pistachio in the name of imported tropical wood. The aim of this study 

was to identify different types of luxury hardwoods in the wood market of Iran and validate 

their corresponding commercial names. 
 

Materials and Methods: 39 different hardwood pieces were collected from Ports and Maritime 

Organization of Guilan as well as lumberyards, marquetry and wood mosaic workshops in 

Tehran and Karaj. First, the scientific names of samples corresponding to commercial names 

were recorded. Cross-sections of woods were sanded and scanned and microscopic slides were 

prepared. After extracting the anatomical features of samples, genus or species of wood was 

identified and compared with those claimed by the seller or handicraftsman. 
 

Results: The results showed that 80 percent of hardwood samples were dealt and used in 

industry by the correct name. Imported hardwoods were mainly of tropical woods which shared 

many common features (arrangement of axial parenchyma, presence of banded parenchyma, 

crystals, and storied structure). According to the similarity of key features, the process of 

discrimination and identification was not easy and fast. Well-known tropical timbers like 

okoumé, rosewood, African padauk, and sapele were correctly traded. Almost all timers in 

warehouses were named correctly; however, in retails and small workshops, discrepancy 

increased. Among collected samples, the most discrepancy was observed in the case of teak and 

a wood called "fofel". Teak is one of the few tropical woods in the market that has distinct 

growth ring boundaries and hence, its identification is comparatively easy. Therefore, we 

conclude that the incorrect naming of teak woods is partly due to the dishonesty of wood sellers. 

On the other hand, "fofel" is a wrong labeling of Indian rosewood and there are some cheatings 

regarding this wood due to its popularity in Iran wood market. 
 

Conclusion: The main conclusion of this study is that due to the similarities, distinguishing 

common decorative woods in Iran market is impossible in terms of macroscopy and merely 
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based on texture and color. Even on the microscopic level, the wood identification is laborious 

and can be accomplished only by cautiousness. Having said that, the exotic hardwoods in Iran 

market- especially at wholesales- are relatively in good accordance with their English 

commercial names and hence, Iran wood market is relatively verified in this aspect. However, 

due to the existing discrepancies in the case of some popular luxury woods, it is recommended 

to trade these exotic hardwoods with certificate or verification of wood anatomists. 

 

Keywords: Exotic woods, Microscopic sections, Wood anatomy, Wood identification, Wood 

market of Iran   

 

 

 


