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  1چکیده

که  رغم این نامیده شده و علی» یسچوب رو«از کشورهاي شمالی ایران  برگ وارداتی هاي سوزنی چوب سابقه و هدف:
هاي روسی چون  ها با نام برگ موجودند، انواع گوناگون این چوب هاي گوناگون سوزنی هاي فارسی براي جنس نام

تجربی،  به شکلشوند. گرچه  شناخته می» )Лиственница( وینیتزا لیست« و» )Ёлка( یولکا«، »)Сосна( ساسنا«
یافته و  دهند ولی تاکنون پژوهش سازمان ها را به جنس خاصی ربط می هاي روسی این چوب برخی از فروشندگان، نام

برگ، به سردرگمی بزرگی براي  و تهیه درست یک گونه سوزنی نشده انجاماي براي بررسی صحت این تطابق  علمی
  ها، عدم شناخت   و کاربرد متفاوت چوب ییکارابه تفاوت  با توجه. کنندگان تبدیل شده است مصرف

، بررسی هدف این پژوهش ،رو ازاین آورد. می به وجودشکالتی را م ها آنبرگان تجاري و کاربرد نادرست  جنس سوزنی
با  ها آنهاي تجاري  هاي موجود و تطابق نام ی چوبفراوانبرگ در ایران از نظر  خورده سوزنی بازار الوار تراش

  هاي شناخته شده است. جنس/گونه
  

ها از یارد اداره بندر و دریانوردي هاي تجاري آن برگ به همراه فهرستی از نام قطعه چوب سوزنی 25 ها: مواد و روش
برگ وارداتی را با  هاي سوزنی فروشندگانی که چوب در تهران و کرج تهیه شدند. از فروشی چوباستان گیالن و ده 

ها از نظر  چوب .گردآوري نشد اي شدند، نمونه ها قائل نمی داده و تمایزي بین انواع چوب ارائه» چوب روسی«نام کلی 
هاي آناتومی چوب هر نمونه،  ویژگی برداري، پس از تهیه اسالیدهاي میکروسکوپی و عکس ماکروسکوپی بررسی و

سپس، شناسایی چوب با  برگان استخراج شدند. هاي چوب براي شناسایی سوزنی ویژگی المللی بینفهرست  براساس
  پیشنهادي انجام شد. ي شیوهترکیبی از چند 

  

وینیتزا بوده و پس از  یولکا، ساسنا و لیست -ترتیب به –برگ در بازار ایران  هاي سوزنی ترین چوب فراوان ها: یافته
ن معادل دبا مالك قرار دا –برگان  از نراد، بقیه سوزنی به غیر. وجود داشت تري کم به مراتبی فراوان، نراد با ها آن

                                                
  oladi@ut.ac.irمسئول مکاتبه:  *



 1400) 2)، شماره (28هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

22 

؛ ).Picea sp( . هشت نمونه از ده نمونه چوب یولکا، گونه نوئلرسیدند می به فروشعمدتاً با نام درستی  -روسی
   ملز، وینیتزا هر سه قطعه لیست و )sylvestris Pinus( شش نمونه از هفت قطعه چوب ساسنا، کاج جنگلی

)Larix sp.(  اما در مورد نرادشناسایی شدند )Abies sp.( ،.اصوالً در برخی  اشتباهات زیادي دیده شد
برگ  گرفته شده و نه یک گونه از بین چند گونه سوزنی» چوب روسی«معادل کلیت » نراد«ها، واژه  فروشی چوب

  .ندرساندند، دو مورد کاج بود نراد را به عنوان چوبی متمایز به فروش می وارداتی. از چهار منبعی نیز که
  

ی فراوانچوب، اندازه و  تأللوچون رنگ، بافت و  برگان چوب سوزنی هاي ماکروسکوپی ویژگی گیري: نتیجه
ي اعتماد هاي قابل ویژگی ،طولی برشحضور کیسه قیري در  حوه تغییر چوب آغاز به پایان ون هاي رزینی، کانال

در بعد ماکروسکوپی، تنها ویژگی قاطع،  .باشد هاي میکروسکوپی می نبوده و حتماً نیاز به بررسی براي شناسایی
هاي  توان نراد را از دیگر چوب می به راحتیکانال رزینی در مقطع عرضی است که به واسطه آن  غیبتیا  حضور

داراي  بازار، متمایز کرد. در بعد میکروسکوپی، بزرگ بودن منافذ میدان تالقی کاج، تمایز آن را از دو چوب دیگرِ
مشکل و در برخی موارد، ناممکن است.  ملز) سهولت بخشیده ولی تمایز دو چوب نوئل و ملزکانال رزینی (نوئل و 

برگ  هاي سوزنی هاي روسی براي چوب کاربرد نامدر بازار چوب ایران، یجه گرفت که گرچه توان نت درمجموع می
یافته تا اشتباهات و  رواجهاي معادل فارسی  اند ولی بهتر است استفاده از نام حد زیادي درست تجاري تا
  ها کاهش یابند. سردرگمی

  
  مقاطع میکروسکوپی شناسایی چوب، بازار چوب ایران، چوب روسی، آناتومی چوب،  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

ترین مواد موجود  چوب به عنوان یکی از فراوان
در طبیعت از دیرباز براي ساخت ابزار و آالت مورد 
نیاز بشر کاربرد فراوان داشته است. در هر کدام از این 

هایی خاص با توجه به  مصارف و صنایع، از گونه
. شباهت ظاهري شده است کاربردشان استفاده می

ها،  تنوع فراوان آن رغم علیها براي عامه مردم  چوب
شناسی (ماکروسکوپی و منجر به ایجاد دانش چوب

  میکروسکوپی) شد. شناسایی چوب در وهله اول 
 اگرچهباشد؛  بر اساس ساختار آناتومی چوب می

هاي فیزیکی خاص مانند رنگ، بو و دانسیته  ویژگی
. بدون چشم مسلح، الگوها و سودمندندنیز گاهی 

است؛ اما  رؤیت قابلعالئم خاص روي سطوح چوب 
هاي بصري براي شناسایی چوب کافی  این ویژگی

توان تنها با دید  ها را نمی نیست و بسیاري از چوب
کامل شناسایی کرد. بسیاري  با اطمینانماکروسکوپی، 

هاي ظاهري دارند  کم یکسري ویژگی ها دست از چوب
هاي  بنديرا در دسته ها آنتوان  اساس می آنبر که 

له اصلی، تشخیص یک أمشابهی قرار داد؛ اما مس
  باشد. هاي مشابه در یک گروه می چوب از چوب

با کشورهاي مستقل  جواري همدلیل  ایران به
، بخش بزرگی از نیاز بازار )CISالمنافع ( مشترك

در سطح  .کند می تأمینچوب خود را از این کشورها 
برگان  هاي تجاري از سوزنی % از چوب60جهانی، 

برگان سهم  سوزنی ). در ایران نیز،7شود ( می تأمین
گردبینه و الوار چوبی از همسایگان  عمده واردات

 که طوري به؛ اند به خود اختصاص دادهشمالی کشور را 
پس از مصر،  یک میلیون مترمعکب، تا 8/0با  ایران
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برگ از  سوزنیخورده  تراشترین واردکننده الوار  مهم
در سطح  .)24( رود شمار می بهروسیه در خاورمیانه 

ویژه  به –برگان  گرچه در مقایسه با پهنجهانی، 
بازار قاچاق چوب و  -برگان مناطق استوایی پهن
هاي سودجویانه و نادرست در بازار الوار  گذاري نام

اشتباهات و  چنان ولی هم تر است برگ کم سوزنی
هایی وجود دارد؛ اشتباهاتی که گاهی ممکن  سردرگمی

کار بگذارد  است هزینه گزافی برعهده خریدار/صنعت
برگ  هاي سوزنی گذاري چوب در ایران، نام ).4(

برگ  هاي سوزنی چوب وارداتی، ابهامات زیادي دارد.
چوب «وارداتی از کشورهاي شمالی ایران همگی 

هاي فارسی  نام که رغم این علی نامیده شده و »روسی
برگ موجودند، انواع  هاي گوناگون سوزنی براي جنس

، »ساسنا« چونروسی هاي  نام ها با گوناگون این چوب
به گرچه  .شوند شناخته می» وینیتزا لیست«و » یولکا«

تجربی، برخی از فروشندگان و خریداران  شکل
ها را به جنس خاصی  هاي روسی این چوب چوب، نام
یافته و  دهند ولی تاکنون پژوهش سازمان ربط می

 نشده انجاماي براي بررسی صحت این تطابق  علمی
  است.

برگان، ساختار  برگان درمقایسه با پهن سوزنی
بافت  تر کم عدم پیچیدگی و تنوع دارند.ي تر ساده

توان از  هاي ممکن که می تعداد ویژگیها،  چوبی آن
ها استفاده کرد را کاهش داده و  براي تمایز چوب ها آن

گرچه برخی  شود. درنتیجه شناسایی چوب مشکل می
هاي  توان براساس ویژگی را میبرگ  هاي پهن چوب

ماکروسکوپی شاخص، شناسایی کرد ولی در مورد 
هاي میکروسکوپی  به بررسیبرگان، حتماً نیاز  سوزنی

 در بعد ماکروسکوپی تنها سه ویژگیِ ).10است (
سلولی، نحوه تغییر از  هاي بین حضور و اندازه کانال

هاي محوري  چوب آغاز به پایان و دیده شدن پارانشیم
کار گرفت  توان براي شناسایی سوزنی برگان به را می

) ولی تشخیص نوع چوب بدون بررسی منافذ 20(
ان تالقی و حضور/عدم حضور تراکئید عرضی در مید

پذیر نیست.  چوب امکان مقطع میکروسکوپی شعاعیِ
برگان توسط انجمن  سوزنی کلیدهاي شناسایی

 ي شیوه و )18منتشر ( شناسان چوبالمللی  بین
با  برگ سوزنی تجاريهاي  تمایز چوب پیشنهادي

 ) و2004و همکاران ( اخش هاي ترکیب شیوه
 فهرست شده است 1در جدول  )1995( فافلیلوسایلوِ

  .)11و  21(
چوب وابسته به شناسایی درست  کارآمدفرآوري 

گونه است چراکه انواع مختلف چوب به 
هاي متفاوتی نیاز دارند. وقتی درحین  دستورالعمل

 کاري کردن، ماشین برگان (خشک فرآوري چوب سوزنی
آید، یکی از نخستین  و پرداخت) مشکالتی پیش می

درستی اطمینان از مواردي که باید بررسی شود، 
که  به این با توجه ).26شناسایی چوب است (

هاي متفاوتی  برگ در ایران با نام هاي سوزنی چوب
د، براي فروشندگان، خریداران و نشو تجارت می
دقیق مشخص نیست که این  طور بهصنعتکاران 

، رو ازاینبرگان هستند.  ها از کدام جنس سوزنی چوب
خورده  هدف از این پژوهش، بررسی بازار الوار تراش

هاي  نوع چوبی و فراوانبرگ در ایران از نظر  سوزنی
 با جنس/ ها آنهاي تجاري  موجود و تطابق نام

  هاي شناخته شده است. گونه
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هاي شاخ  شیوه برگرفته ازهاي آناتومی؛  برگ براساس ویژگی هاي تجاري مهم سوزنی نحوه تمایز چوب شیوه پیشنهادي براي - 1جدول 
 .)11و  21() 1995لوفافلی () و ایلوس2004و همکاران (

Table 1. Suggested method for identification of the most important commercial softwoods according to wood 
anatomical features; after Schoch et al (2004) and Ilvessalo-Pfäffli (1995) (21 and 11). 

منافذ میدان 
  تالقی

Crossfield 
pitting  

کانال 
  رزینی
Resin 
canals 

تراکئید 
  عرضی

Transversal 
tracheids  

ضخامت 
  مارپیچی
Spiral 

thickenings 

  نام علمی
Scientfic 

name  

 نام عمومی
Common 

name 

  هاي کلیدي ویژگی
Key characteristics  

 بزرگ
Big  

 دارد

Present 

 دارد
Present 

 ندارد
Absent 

Pinus 
Sylvestris  

  کاج جنگلی
Scots pine  

  اي منافذ میدان تالقی: پنجره
Crossfield pitting: Fenestriform 

Pinus 
Radiata  

  کاج رادیاتا
Radiata pine  

  کاجی منافذ میدان تالقی: شبه
Crossfield pitting: Pinoid  

Pinus nigra  کاج سیاه  
Black pine  

  توأمکاجی  اي و شبه منافذ میدان تالقی: پنجره
Crossfield pitting: Fenestriform and 

Pinoid 

 کوچک

Small 

 دارد
Present 

 دارد
Present 

 ندارد
Absent 

Picea abies  
  نوئل

Norway 
spruce  

تغییر تدریجی چوب آغاز به چوب پایان، 
  تک ردیفهمنافذ غالباً 

Transition from early- to latewood 
continuous; Inter-tracheid pitting 

usually uniseriate  

Larix 
decidua  

  ملز
European 

larch  

چوب پایان، تغییر ناگهانی چوب آغاز به 
  منافذ غالباً دو ردیفه

Transition from early- to latewood 
abrupt; Inter-tracheid pitting often 

biseriate 

 دارد
Present 

Pseudotsuga 
menziesii  

  فر داگالس
Douglas fir  

  

  ندارد
Absent  

  ندارد
Absent  

 ندارد
Absent 

Abies alba  نراد  
Silver fir  

  

  
  ها مواد و روش

سازمان بنادر و دریانوردي  از یارد: هاي چوبی تهیه نمونه
مستقل در  فروشی چوب، هفت انزلی)(بندر استان گیالن

و  در شهرك صنعتی خاوران تهران فروشان چوببازار 
، قطعات چوب در استان البرز فروشی عمدهسه 

 دهبرگان به ابعاد تقریبی  کوچکی از الوار سوزنی
ها از روي  متر تهیه شدند. نام تجاري چوب  سانتی
براساس ثبت یا از فروشنده پرسیده شد.  ،بارنامه
 25در مجموع هاي موجود در بازار،  ی چوبفراوان
قطعه  ده؛ آوري شدند جمع سوزنی برگچوب  قطعه

قطعه  چهار ،»ساسنا«قطعه با نام  هفت، »یولکا«با نام 

قطعه با نام  سه ،»نراد«یا » نراد روسی«با نام 
الزم به ». الریکس«و یک قطعه با نام » وینیتزا یستل«

ها یا  فروشی توضیح است که در این پژوهش، از خرده
برگ وارداتی را با  هاي سوزنی فروشندگانی که چوب

زي بین انواع داده و تمای ارائه» چوب روسی«نام کلی 
  تهیه نشد. نمونهشدند،  ها قائل نمی چوب

از  شده تهیهقطعات : هاي میکروسکوپی تهیه نمونه
هاي ماکروسکوپی و فیزیکی (رنگ، بو،  نظر ویژگی

ها به  چوبو ...) بررسی شده و سپس  تأللو
که  مترمکعب با ابعاد تقریبی یک سانتی هایی بلوك

 ،مماسی دقیق بودند و داراي سطوح عرضی، شعاعی
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ها  نرم شدن بافت چوبی، نمونه ايتبدیل شدند. بر
 سپس .ور شدند ساعت در آب مقطر غوطه 24مدت  به

مقاطع نازك عرضی، ، GSL1با استفاده از میکروتوم 
 ها از نمونهمیکرومتر  دهشعاعی و مماسی به ضخامت 
 گارتنر و شواینگروبر تهیه و براساس دستورالعمل

 آمیزي  رنگسافرانین/آسترابلو  محلول ، با)2013(
 %96% و 75%، 50الکل گیري با  آب. مراحل )8( شدند

با چسب  ها روي الم میکروسکوپی و تثبیت نمونه
مقاطع انجام شد. انتالن نیز طبق همان دستورالعمل 

  میکروسکوپ نوري  زیر شده تهیهمیکروسکوپی 
Bel-Fluo3 دوربین متصل به  و با استفاده از بررسی

 هاي میکروسکوپ نوري، تصاویر مختلف با بزرگنمایی
پوشش  چنین براي هم مختلف از مقاطع تهیه شد.

  اطمینان از وجود یا  تري از چوب وسطح بزرگ
سلولی و نحوه تغییر از  هاي بین عدم وجود کانال

 ي شدهچوب آغاز به پایان، مقطع عرضیِ صاف 
هاي چوبی، زیر استریومیکروسکوپ نیز مشاهده  بلوك

  .ندشد

هاي آناتومی چوب هر نمونه،  ویژگی: شناسایی
هاي چوب براي  ویژگی المللی بینبراساس فهرست 

شناسایی ) استخراج شدند. 18( برگان سوزنیشناسایی 
 1چوب در ابتدا براساس شیوه پیشنهادي در جدول 

انجام شد. سپس، براي اطمینان کامل از درستی 
 مایلز با شده شناساییهاي  هاي چوب شناسایی، ویژگی

 نیز تطبیق داده شدند )1990(شواینگروبر و  )1978(
که دو گونه شبیه – ملزبراي تمایز نوئل و . )22و  17(

نیز  )1994و همکاران (آناگناست  از شیوه -هم هستند
  .)2( استفاده شد

  
  نتایج و بحث

 يها چوبنام تجاري فهرستی از  2در جدول 
هاي  از منابع مختلف و گونه شده تهیهبرگ  سوزنی

در ادامه، هریک آمده است.  ها آنشده  متناظر شناسایی
 قرارشده، به تفکیک مورد بررسی  هاي معرفی از چوب

  :اند گرفته

  
علمی گونه ها توسط فروشنده و نام  آن شده اعالمبرگ در بازار چوب ایران، نام تجاري  فهرست الوار چوبی سوزنی -2جدول 
  شده متناظرشان. شناسایی

Table 2. List of softwood samples obtained from Iran market; their commercial names and the corresponding 
scientific name of each sample after microscopic identification. 

 شده اعالمنام 
Commercial name  

 تعداد کلی
No. of samples  

 شده شناسایی گونه
Identified species  

 تعداد
Number  

  یولکا
Yulka 

10 
  Picea abies or P. obovata(  8نوئل (
  Larix sp.(  2( ملز ) یا.Picea spنوئل (

 ساسنا
Sasna 

7 
  Pinus sylvestris(  6کاج جنگلی (

  Larix sp.(  1( ملز

 نراد روسی
Russian fir  

4 
 Abies sp.(  2نراد (

  Pinus sp.(  2کاج (
 وینیتزا لیست

Leastvinitsa 
  Larix sp.(  3(ملز   3

 ملز
Larix  

  Larix sp.(  1(ملز  1
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 نتایج مطالعات میکروسکوپی نشان داد که: یولکا
بود،  شده تهیهچوبی که با نام یولکا  دهچوب از  هشت

  دو  ) هستند.Piceaبا قاطعیت از جنس نوئل (
) و نوئل سیبري Picea abiesگونه نوئل نروژي (

)P. obovata تجاري و در  به شکل) در روسیه  
گیرند که تمایز  برداري قرار می بهره زیاد موردحجم 

هاي این  ویژگیپذیر نیست.  ها از هم امکان چوب آن
آغاز چوب تغییر تدریجی : ندها بدین شرح بود چوب

منافذ بین تراکئیدي  ؛)الف -1شکل ( به چوب پایان
حضور تراکئید  ؛تک ردیفه در دیواره شعاعی غالباً

دیواره درونی تراکئیدهاي  ؛)ب، ج، د -1(شکل اشعه 
هاله منافذ تراکئید اشعه،  ؛)ب -1شکل صاف ( ،اشعه
دیواره انتهایی  )؛ب -1شکل دار (  دار یا شاخ زاویه
منافذ )؛ ج -1شکل دار ( هاي پارانشیم اشعه، گره سلول

 ،)د -1شکل (نوئلی  کوچک، از نوع شبهمیدان تالقی 
و الف)  - 1(شکل  محوري سلولی بینکانال وجود 
هاي  سلولی عرضی در داخل اشعه هاي بین کانال وجود
هاي  در داخل سلول .ه) -1(شکل شکل  دوکی

  پارانشیم اشعه یک نمونه، بلورهاي منشوري نیز 
هاي  با توجه به ویژگی. ج) -1(شکل دیده شد 

  ، شناسایی قطعی دو ملزمتمایزکننده نوئل و 
ز مانده ممکن نشد؛ این دو چوب نی چوب باقی

 باشند.می ملزاحتمال زیاد نوئل و با احتمال کمتر،  به
در این دو چوب، تغییر از چوب آغاز به پایان در 

ها تدریجی و در برخی دیگر ناگهانی بوده  برخی حلقه
  ردیفه و دو ردیفه نیز  اي تک ی منافذ هالهفراوانو 

 دیده شدبر روي دیواره تراکئیدها کمابیش یکسان 
  ).و - 1شکل (

  
  

شده و نامیده » 1کایِل«جنس نوئل در زبان روسی، 
به درخت کریسمس  مردمان روس، در زبان عامیانه

رنگ چوب نوئل (یولکا) معموالً سفید  معروف است.
تا کرم بوده که اندکی تناژ رنگی زرد یا قرمز نیز در آن 

گفته شده که چوب رنده چنین  هم .)16( شود دیده می
 است تأللوداراي ویژه در راستاي شعاعی،  شده آن، به

و بررسی  چوبی که با قاطعیت هشت در میان. )10(
هاي  ویژگی ، نوئل شناسایی شدند،میکروسکوپی

. تنها نیمی از این ندماکروسکوپی مذکور، متغیر بود
در ها نیز  چوب رنگاندکی داشته و  تأللوها  چوب

چنین پهناي  هم .گرفت متنوعی قرار میطیف 
هاي آزمونی، متنوع بود.  هاي رویشی در نمونه حلقه

هاي باریکی داشتند ولی  ها، حلقه تر نمونه گرچه بیش
هاي پهن یا بسیار پهن نیز دیده  هایی با حلقه نوئل

شدند. این گوناگونی در پهناي حلقه به موقعیت 
 گردد. برمیچوب در تنه درخت و شرایط رویشگاهی 

هایی که در  توان نتیجه گرفت چوب در مجموع، می
رسند، با احتمال  بازار ایران با نام یولکا به فروش می

  باشند. ، نوئل مییقین بهقریب 

                                                
1- Ёлка 
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در حلقه رویشی باالیی تدریجی و در . الف: تغییر از چوب آغاز به پایان »یولکا«هاي موسوم به  مقاطع میکروسکوپی از چوب -1شکل 

حلقه زیرین، ناگهانی است؛ ب: دیواره صاف تراکئیدهاي عرضی (فلش) و منافذ شاخی (سرفلش)؛ ج: دیواره انتهایی (سرفلش) 
اي کوچک (سرفلش سفید) در تراکئید  ها؛ د: منافذ هاله بلور (فلش) در این سلول و حضور تسبیحی شکل )RPپارانشیم عرضی (

هاي  شکل حاوي کانال رزینی (فلش) و اشعه هاي دوکی نوئلی (سرفلش سیاه) در میدان تالقی؛ ه: اشعه ) و منافذ شبهRT( عرضی
  .ردیفه (سرفلش)؛ و: تراکئیدها با منافذ تک ردیفه و دو ردیفه تک

Figure 1. Microscopic sections of wood samples entitled as "Yulka". A: transition from early wood to latewood 
is continuous in the upper tree ring and abrupt in the lower one; B: smooth wall of ray tracheids (arrow) and 
ray tracheid pit borders with dentate thickenings (arrowheads); C: nodular end walls of ray parenchyma (RP) 
(arrowhead) and presence of crystals in these cells (arrows); D: small bordered pits (white arrowheads) in 
radial tracheid (RT) and piceoid pits (black arrowheads) in cross-fields; E: fusiform ray containing resin 
canals (arrow) and uniseriate rays (arrowheads); F: tracheids with uniseriate and biseriate pitting. 
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» ساسنا«هایی که با عنوان  چوبقریب به اتفاق : ساسنا
با  هاي میکروسکوپی ، براساس ویژگیتهیه شدند

حال،  با اینبودند؛  )Pinus( کاجقاطعیت از جنس 
به این جنس تعلق  واضحیطور  به ها آناز  نمونه یک

  ویژگی .) شناسایی شدLarix( ملزنداشته و از جنس 
هایی که کاج شناسایی شدند به شرح زیر است:  چوب

تغییر چوب آغاز به چوب پایان، غالباً ناگهانی (شکل 
  منافذ ب)؛  -2الف) و گاهی تدریجی (شکل  -2

(شکل  تک ردیفه تراکئیدي در دیواره شعاعی غالباً بین
)؛ دیواره ج -2شکل ؛ حضور تراکئید اشعه (ج) -2

)؛ ج -2(شکل  دار دندانهدرونی تراکئیدهاي اشعه، 
(شکل  صافهاي پارانشیم اشعه،  دیواره انتهایی سلول

از نوع  بزرگ و تماماًج)؛ منافذ میدان تالقی  -2
سلولی  )، وجود کانال بینج -2شکل ( اي پنجره

سلولی  هاي بین کانالالف) و وجود  -2محوري (شکل 
 ).د -1شکل (شکل  هاي دوکی عرضی در داخل اشعه

با توجه به شکل منافذ میدان تالقی و براساس 
ها،  )، تمامی این چوب1995(ایلوِسلوفافلی بندي  دسته

  ؛ )11( بودند) sylvestris Pinusکاج جنگلی (
اي وجود  ها، تنها منافذ پنجره چراکه در میان تالقی آن

اي که کاج  نمونه .منافذ شبه کاجی دیده نشد داشت و
نوئلیِ  نبود، با توجه به حضور کانال رزینی، شکل شبه

منافذ میدان تالقی، تغییر ناگهانی چوب آغاز به پایان 
شناسایی  ملزتراکئیدي،  و دو ردیفه بودن منافذ بین

  .شد
  اند  شناسی، اعالم کرده هاي چوب برخی گزارش

تر از  فراوانتر و  ، بزرگ رزینی در کاج هاي کانال که
ها  تلیال در کاج هاي اپی بوده و سلول ملزنوئل و 

حال، نتایج  ). بااین18، 10( تري دارند دیواره نازك
  ها  که این ویژگی با آنهاي ما نشان داد که  بررسی

، صدق شده شناساییهاي  تر چوب در مورد بیش
عنوان ویژگی قطعیِ  به را ها آن توان نمی ولی ندک می

اي نیز  کننده چراکه موارد نقض برد کار متمایزکننده به

  هاي  هاي رویشی نمونه حلقه تر بیش یافت شدند.
معموالً  – هاي رزینی ، داراي کانالشده شناسایی  کاجِ

در  که درحالیبودند  -درشت و گاهی کوچک
در یک  هایی که ، تعداد حلقهملزهاي نوئل یا  نمونه
 با اینیافت.  کانال رزینی نداشتند افزایش می نمونه،

، تمامی ملزحال، در دو نمونه نوئل و یک نمونه 
 بزرگی رزینیِ هاي داراي کانال رؤیت قابلهاي  حلقه

هاي  ی کانالفراوانکه اندازه و  نشان داده شده بودند.
ذاتی داراي این  طور بههایی که  رزینی در گونه

عالوه بر ژنتیک به عوامل رویشگاهی اند،  ویژگی
(تنش آبی، نوع خاك و ...) و سابقه آفات در جنگل 

برخالف نظر هودلی  ،رو ازاین). 9نیز وابسته است (
 اعتماد قابلویژگی  یک عنوان این ویژگی به ،)1990(

پیشنهاد  ملزاز نوئل/ ها کاج ماکروسکوپی براي تمایز
  .)10( شود نمی

 نامیده» 1ساسنا«روسی، جنس کاج در زبان 
کنند  گونه کاج در روسیه رشد می سهکه  باآن .شود می

اي  )، تنها گونهPinus sylvestrisاما کاج جنگلی (
که در این کشور به شکل تجاري مورد  بوده
برداري قرار گرفته است. این چوب در بازار دنیا  بهره

 نیز مشهور است. 3یا کاجِ قرمز روسی 2به کاج روسی
رشد  دلیل شرایط رویشگاهی، نسبت به کاج جنگلیِ به

تر،  هاي باریک یافته در سایر کشورها، معموالً حلقه
این چوب، . )1( تر و کیفیت بهتري دارد دانسیته بیش

زند و  به قرمزي میکه  شتهروشنی دا چوب درون
 آید گاهی تناژ رنگی بنفشِ تیره نیز در آن به چشم می

)16.(  

                                                
1- Сосна 
2- Russian pine 
3- Red Russian pine 
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تغییر از چوب آغاز به پایان در حلقه رویشی؛ ب:  ناگهانی . الف: تغییرساسناهاي موسوم به  مقاطع میکروسکوپی از چوب -2شکل 

اي  منافذ هالهاي در میدان تالقی (فلش سیاه)،  مقطع شعاعی که در آن منافذ پنجره؛ ج: تدریجی چوب آغاز به پایان در حلقه رویشی
ردیفه (سرفلش   تراکئیدي تک اي بین ها (فلش سفید) و منافذ هاله داربودن این سلول دندانه ) وکوچک تراکئید عرضی (سرفلش سفید

  .در مقطع مماسیهاي تک ردیفه  کانال رزینی و اشعه داريل کش هاي دوکی اشعه ؛ د:شوند می هسیاه) دید
Figure 2. Microscopic sections of wood samples entitled as "Sasna". Abrupt (A) and continuous (B) transition 
from earlywood to latewood in a tree ring; C: radial section in which window-like cross-field pitting (black 
arrow), small bordered pits of ray tracheids (white arrowhead), dentate ray tracheids (white arrow), and 
uniseriate inter-tracheid pits (black arrow) can be seen; D: fusiform ray containing a resin canal and 
uniseriate rays in tangential section. 

  
عرضه چوب با نام : الریکسوینیتزا و  لیست
از  تر ی کمکم ،وینیتزا و الریکس در بازار چوب لیست

 ماکروسکوپی و هاي بررسییولکا و ساسنا بود. 
هاي  تمامی نمونه میکروسکوپی نشان دادند که

گذاري  بوده و نام )Larixملز (وینیتزا از جنس  لیست
تک نمونه الریکس که از یارد سازمان بنادر و 

بود نیز به درستی  شده تهیهدي استان گیالن دریانور
 رؤیتهاي میکروسکوپی  ویژگیانجام شده است. 
چوب  ناگهانیبه شرح زیرند: تغییر شده در این جنس 

  الف)؛ منافذ  - 3آغاز به چوب پایان (شکل 
دو ردیفه (شکل  تراکئیدي در دیواره شعاعی غالباً بین

)؛ دیواره و ه -3؛ حضور تراکئید اشعه (شکل ب) -3
  )؛ ه، و -3درونی تراکئیدهاي اشعه، صاف (شکل 

 و دریچه منفد، فراخ صافهاله منافذ تراکئید اشعه، 
هاي پارانشیم  )؛ دیواره انتهایی سلولو -3(شکل 

)؛ منافذ میدان تالقی ه -3دار (شکل  اشعه، گره
)، وجود ه -3نوئلی (شکل  کوچک، از نوع شبه

الف) و  -3(شکل سلولی محوري  بین هاي کانال
). ج -3شکل (شکل  هاي دوکی عرضی در داخل اشعه

  اي دوتایی (شکل  وجود کراسول روي منافذ هاله
، یک 1هاي قیري زم به ذکر است که کیسهال د). -3

هاي کاج، نوئل  ویژگی ماکروسکوپی در برخی نمونه
هاي  یک از چوب ) که در هیچ10( شده اعالم ملزیا 

  دیده نشد.آزمونی این پژوهش 

                                                
1- Pitch pockets 
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در زبان روسی،  )الریکسملز (جنس 
سه گونه از این جنس شود.  می نامیده» 1وینیتزا لیست«

 ملزروسی یا  ملز ها آندر روسیه وجود دارد که از بین 
) پراکنش زیادي در روسیه Larix sibiricaسیبري (

دست  به گونه ایناز  ملزهاي  داشته و عمده چوب
اي  از زرد تا قهوه گونه اینچوب  آید. رنگ درون می

). در بعد 16متمایل به قرمز متغیر است ( روشنِ
رزینی و منافذ میدان تالقیِ  وجود کانالمیکروسکوپی، 

/نوئل را از ملز به راحتیاند که   هایی نوئلی، ویژگی شبه
برگان تجاري مثل کاج یا نراد متمایز  دیگر سوزنی

یا نوئل  ملزدر تشخیص  ،البته کند. چالش اصلی می
حتی در  –و نوئل  ملزتمایز بین بودن چوب است. 
). 21پذیر نیست ( همیشه امکان -بعد میکروسکوپی

هاي  اند ویژگی پژوهشگران بسیاري تالش کرده
اي براي تمایز این دو جنس از هم  آناتومی متمایزکننده

هشت ویژگی متمایزکننده پیشنهاد  در این زمینه بیابند.
غییر ناگهانی چوب آغاز به پایان در ت -1شده است: 

دورردیفه بودن  -2و تدریجی بودنش در نوئل؛  ملز
  وجود کراسول در  - 3؛ ملزبین تراکئیدي در   منافذ

دریچه  :اي در تراکئیدعرضی شکل منافذ هاله -4؛ ملز
نوئل، هاله در  که درحالیتر بوده  فراخ ملزمنافذ در 

موقعیت  -5اند؛  شکل شاخی دار یا ، زاویهمنافذ قطور
  هاي رزینی در حلقه رویشی که در  کانال

  ؛ قرار داردقه لاي و در نوئل در مرکز ح ، حاشیهملز
و در نوئل  8/9 ملزدر  که هاي اپیتلیال تعداد سلول -6
ممکن است هر دو گونه ضخامت  -7؛ گزارش شده 8

مارپیچی داشته باشند که احتمال حضور آن در نوئل 
صاف بودن  -9بسیار نادر است،  ملزو در  تر بیش

و احتمال  ملز دیواره درونی تراکئیدهاي عرضی در
  ).22، 15، 2( در نوئل شدنشدار  دندانه
  

                                                
1- Лиственница 

قطعی نبوده و  ها ویژگی این تر بیشحال،  بااین
متغیرند. براي مثال دو ویژگی نخست (نحوه تغییر 

هاي منافذ  آغاز به پایان و تعداد ردیف  چوب
شناسان بیش از دیگر  تراکئیدي) که توسط چوب بین

بسیاري از  در ،اند گرفته قرار استفادهها مورد  ویژگی
 ).2( نیستند ملزقادر به تفکیک نوئل از  اوقات

 ملزتراکئیدي در  ردیفه یا دوردیفه بودن منافذ بین تک
به موقعیت چوب در تنه درخت بستگی دارد.  تا حدي

، پنج تا پانزده ملزاي از  نشان داده شده که در گونه
تراکئیدي تک  رویشی نخست، منحصراً منافذ بین  حلقه

معدود تراکئیدهایی با منفذ  ازآن پسردیفه دارند و 
تدریج و با  ها به ی آنفراوانکه دوردیفه دیده شده 

چنین تغییر چوب  هم ).3( شود تر می افزایش سن، بیش
آغاز به پایان نیز ارزش شناسایی اندکی دارد چراکه 

شرایط رویشی غیرمطلوب (اقلیم نامناسب،  بر اثرنوئل 
چوب  ناگهانیهاي رویشی با تغییر  هرس و ...)، حلقه

این تغییر در  آغاز به پایان تشکیل داده و برعکس،
 )در شرایط مطلوب گرفته شکل( ملزهاي پهنِ  حلقه

  .)18( شود تدریجی می
یک مجموعه و  به شکلهاي مذکور باید  ویژگی

حال،  با ایندر کنار هم مورد استفاده قرار گیرند. 
 اي تنها ویژگیاي در تراکئید عرضی  شکل منافذ هاله

 ملزمستقل قادر به تفکیک نوئل از  رطوکه به هبود
 ي تفکیکدر این پژوهش نیز مبنا و )23، 15، 2( است

قرار گرفت. چالش استفاده از این ویژگی، نیاز به 
مقاطع بسیار نازك و باکیفیت و مهارت و تجربه 

  .باشد میاپراتور 



 و همکاران رضا اوالدي
 

31 

  
. الف: تغییر ناگهانی از چوب آغاز به پایان در حلقه رویشی؛ ب: وینیتزا لیستموسوم به  هاي چوبمقاطع میکروسکوپی از  -3شکل 

هاي تک ردیفه در مقطع مماسی؛  و اشعه (فلش) شکل داري کانال رزینی هاي دوکی اشعه؛ ج: تراکئیدي دوردیفه در چوب آغاز منافذ بین
) در حاشیه RTنوئلی در میدان تالقی، حضور تراکئید عرضی (  ها)؛ ه: منافذ شبه اي (فلش منافذ هاله  د: کراسول در باال و پایین

اي  مقطع شعاعی که در آن منافذ هالهو: هاي عرضی (فلش سبز)؛  دار بودن دیواره انتهایی پارانشیم ) و گرهRPهاي اشعه ( پارانشیم
را  تراکئید عرضی و فراخ بودن دریچه منفذ صاف بودن هاله شود؛ تصویر درونی دیده می تراکئید طولی (فلش) و عرضی (سرفلش)

  دهد. نشان می
Figure 3. Microscopic sections of wood samples entitled as "Leastvinitsa". A: abrupt transition from 
earlywood to latewood in a tree ring; B: biseriate inter-tracheid pitting; C: fusiform ray containing a resin 
canal (arrow) and uniseriate rays in tangential section; D: Crassulae around bordered pits (arrows); E: 
piceoid pits in cross-fields, and presence of ray tracheid (RT) in the margin of ray parenchyma (RP) with 
nodular end walls (green arrow); F: radial section in which bordered pits of longitudinal (arrows) and radial 
(arrowheads) tracheids can be seen; insert picture shows smooth borders of a bordered pit in ray tracheid with 
wide opening. 
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کنندگان  در بین فروشندگان و عرضه: نراد روسی
 تري نام ناشناخته» نراد«برگ وارداتی،  هاي سوزنی چوب

تري دیده شد.  اش، اشتباهات بیش گذاري بوده و در نام
  چوبی که یکی از یارد سازمان   از دو قطعه به غیر

دیگري از یک بنادر و دریانوردي استان گیالن و 
فروشی بسیار معتبر، تهیه شد و هر دو داراي  چوب
گذاري بقیه قطعات، اشتباه  نامبودند،  واردات بارنامه

که یکی از بارهاي الوار نه از روسیه،  جالب این بود.
اصوالً در برخی  بلکه از کشور اوکراین وارد شده بود.

چوب «معادل کلیت » نراد«ها، واژه  فروشی چوب
گرفته شده و نه یک گونه از بین چند گونه  »روسی

ها،  فروشی سوزنی برگ وارداتی که البته از این چوب
کننده دیگر هم که به  اي تهیه نشد. دو عرضه نمونه

» نراد روغنی«یا » نراد روسی«متفاوت بودن چوب 
، از جنس کاج شان آگاهی داشتند، چوبِ عرضه شده

از صادرات ) Abiesسهم جنس نراد (شناسایی شد. 
دهم درصد  تر از یک برگان کشور روسیه کم سوزنی

اوالً میزان  گیري شود و منطقی است، نتیجه )25( بوده
تر از سه چوب دیگر باشد  این چوب در بازار ایران کم

معدود نرادهاي واقعی که در بازار چوب ایران  و دوماً
خریدهاي سفارشی خاص و از  به شکلوجود دارند، 
  شوند. ز روسیه وارد یر اکشورهایی غ

شده در این  رؤیتهاي میکروسکوپی  ویژگی
جنس به شرح زیرند: عدم وجود کانال رزینی (شکل 

الف)؛ تغییر تدریجی چوب آغاز به پایان در  -4
و ناگهانی بودن این الف)  -4(شکل  هاي پهن حلقه

تراکئیدي در  تر؛ منافذ بین هاي باریک  تغییر در حلقه
و نحوه استقرار برخی  ردیفه  تک دیواره شعاعی غالباً

حضور تراکئید عدم ب)؛  - 4(شکل  تراکئیدها، مورب
 انتهاییافقی و ، و)؛ دیواره د -4اشعه (شکل 

دار  گرهصاف و گاهی هاي پارانشیم اشعه،  سلول
ه)؛ منافذ میدان تالقی کوچک، از نوع  -4(شکل 

 اد دو عدد در هر میدان تالقیسرخداري و به تعد شبه
و گاهی طویل  ردیفه  ها تک )؛ اشعه، وهد،  -4(شکل 

؛ حضور بلور در ج) -4(شکل  سلول) 20(تا 
حضور  ،برخی از منابع و).-4هاي اشعه (شکل  سلول

اي (در مرز حلقه رویش) را  حاشیه پارانشیم محوري
هاي  اما در نمونه )6، 5( اند در این جنس گزارش کرده

  آزمونی ما، این ویژگی دیده نشد.
چوب مشخصی نداشته و رنگ چوب  نراد، درون

 قرمز متغیر است هاي متمایل ب آن از سفید تا قهوه
در برگ  سوزنی تجاري گونه مهم پنجدر میان . )16(

، )7( فر ، نراد و داگالسملزجهان یعنی کاج، نوئل، 
ها از  همه این چوبتنها نراد کانال رزینیِ نرمال ندارد. 

نظر حضور   و این خانواده از بوده Pinaceaeخانواده 
هایی  کانال رزینی به سه دسته تقسیم شده است: چوب

که هم کانال رزینی محوري و هم عرضی دارند؛ 
انال رزینی محوري داشته و کهایی که فقط  آن

 ).14، 5( کانال رزینی ندارندهایی که  درنهایت، جنس
فر در دسته نخست و نراد  و داگالس ملزکاج، نوئل، 

نراد با بقیه ، تمایز رو ازاین. اند گرفته قراردر دسته سوم 
و حتی با  به راحتیبرگ  هاي تجاري سوزنی چوب

پذیر  بررسی ماکروسکوپی مقطع عرضی چوب امکان
ین جنس ا حال باید توجه داشت که خواهد بود. بااین

ساخت)  تواند داراي کانال رزینی تروماتیک (زخم می
ولی این نوع کانال رزینی در آن بسیار  )6، 5( باشد

چنین مرفولوژي کانال رزینی  . هم)18( نادر است
راکنش آن در یک حلقه رویش، تروماتیک و پ

هاي مهمی با کانال رزینی نرمال داشته که  تفاوت
هاي رزینی  کانال. سازد تشخیص آن را ممکن می

تروماتیک، تنها در یک یا دو حلقه متوالی دیده شده، 
هاي  اند، شکل نامنظمی دارند و در ردیف درشت

  .)18، 13( شوند مماسی دیده می
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  هاي موسوم به نراد روسی. الف: تغییر تدریجی از چوب آغاز به پایان در حلقه رویشی و  مقاطع میکروسکوپی از چوب -4شکل 

ردیفه در   هاي تک تراکئیدي در مقطع شعاعی و استقرار مورب تراکئیدها؛ ج: اشعه عدم وجود کانال رزینی؛ ب: منافذ تک ردیفه بین
دار بودن دیواره افقی (فلش سیاه) و دیواره انتهایی (فلش سفید)  عه چوبی در مقطع شعاعی؛ ه: دندانهمقطع مماسی؛ د: همگن بودن اش

هاي سیاه) در پارانشیم اشعه و منافذ میدان تالقی از نوع  هاي اشعه در مقطع شعاعی؛ و: حضور بلورهاي منشوري (فلش برخی پارانشیم
  .سرخداري (تصویر داخلی) شبه

Figure 4. Microscopic sections of wood samples entitled as "Russian fir". A: continuous transition from 
earlywood to latewood in a tree ring and absence of resin canals; B: uniseriate inter-tracheid pitting in radial 
section and oblique arrangement of tracheids; C: uniseriate rays in tangential section; D: homogeneous rays in 
radial section; E: horizontal (black arrow) and end (white arrow) walls of ray parenchyma cells are 
occasionally nodular; F: prismatic crystals in ray parenchyma (black arrows) and a cupressoid pitting in 
cross-field (insert picture). 
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 گیري کلی نتیجه
ترین صادرکننده گردبینه و  روسیه و کانادا، بزرگ

، 2019برگان در دنیا هستند. در سال  الوار سوزنی
کشور روسیه در این زمینه، از کانادا پیشی گرفت و 

 خورده تراش الوار میلیون مترمکعب 32نزدیک به 
% کل تجارت چوب دنیا) را 23برگ (معادل  سوزنی

چین مقصد . )27( به اقصی نقاط جهان صادر کرد
 3/17برگ روسیه ( سوزنی خورده تراشاصلی الوار 

) بوده و ایران در رتبه چهارم تا هفتم مترمکعب میلیون
. با )24( میلیون مترمکعب) 8/0قرار دارد (حدود 

برگ  ه روسیه در صادرات الوار سوزنیتوجه به جایگا
چنین نزدیکی آن به ایران، طبیعی است که بازار  و هم

کامل در اختیار  طور بهبرگان ایران  چوب سوزنی
 ي گونهسه . در مقیاس جهانی، هاي روسی باشد چوب

کاج  -ترتیب به –برگ صادراتی روسیه  عمده سوزنی
%) 10(حدود  ملز%) و 30%)، نوئل (حدود 60(حدود 

  حال، نتایج این پژوهش نشان  با این. )25( است
برگ در بازار  زنیسو هاي ترین چوب فراوانداد که 

 ملزو  (ساسنا) کاج ،(یولکا) نوئل -ترتیب به –ایران 
به ی فراوانبا  نراد ،آنهابوده و پس از  وینیتزا) (لیست
 باقیاز نراد،  به غیر .تري وجود دارد کم مراتب
 -ن معادل روسیدبا مالك قرار دا –برگان  سوزنی

  رسیدند. می به فروشعمدتاً با نام درستی 
  
  

تجاري  هاي تمایز بین چوببراي گرچه 
رگ به شکل ماکروسکوپی، راهکارهایی ب سوزنی
 براساس نتایج این پژوهش و شده است اما پیشنهاد
توان قاطعانه نتیجه  نویسندگان، میتجربیات دیگر 
 ،با اتکا به رنگ برگان تنها که شناسایی سوزنیگرفت 

هاي   که نمونهچرا پذیر نیست امکان یا بوي چوب بافت
با این حال،  .زیادي دارند هاي مختلف، همپوشانی

توان  را می 3شده در جدول  ارائهشیوه پیشنهادي 
زنی در مورد نوع  عنوان یک راهکار اولیه براي گمانه به

برگ موجود در بازار چوب ایران  هاي سوزنی چوب
تر  کمهاي ماکروسکوپی به کاربرد.  براساس ویژگی

در  –برگان  هاي ماکروسکوپی سوزنی بودن ویژگی
تر  ها را مشکل کار شناسایی آن -برگان سه با پهنمقای

هاي شیمیایی براي  آزمونکه  نحوي ؛ به)12( کرده
. تنها ویژگی )26( تمایزشان پیشنهاد شده است

هاي  ، حضور/عدم حضور کانالاتکا قابلماکروسکوپی 
توان نراد را از سایر  واسطه آن می رزینی است که به

اندازه و پراکنش این  برگان بازار جدا کرد. سوزنی
 ننحوه تغییر از چوب آغاز به پایا چنین ها و هم کانال

دو ویژگی دیگري که براي شناسایی ماکروسکوپی (
قطعی نبوده و باید با احتیاط  چندان )،روند کار می به
. در بعد میکروسکوپی، )20، 19( فته شوندکار گر به

سرعت  با بررسی منافذ میدان تالقی، به  شناسایی کاج
مشکل  ملزو سهولت انجام پذیرفته ولی تمایز نوئل و 

  است.
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  .برگ موجود در بازار چوب ایران هاي سوزنی شیوه پیشنهادي براي شناسایی ماکروسکوپی چوب -3جدول 
Table 3. Proposed method for macroscopic identification of softwoods in the Iranian wood market. 

 کانال رزینی
Resin canals  

 اندازه و پراکنش کانال رزینی
Size and frequency of 

resin canals 
 چوب / تغییر از چوب آغاز به پایان تأللو

Sheen / Transition from early- to late-wood 
  چوب درون
Heartwood  

  جنس چوب
Wood type  

 دارد

Present  

و درشت فراوان  

Big and numerous  
 مشخص  

Distinct  
 کاج

Pinus sp.  

 کوچک و اندك

Small and few  

 / تغییر از چوب آغاز به پایان: تدریجیتأللوداراي 
Has a Sheen / Transition from early- to late-

wood: gradual  
  نامشخص

Indistinct 
 نوئل

Picea sp.  

  
 / تغییر از چوب آغاز به پایان: ناگهانی تأللوبدون 

Has no Sheen / Transition from early- to late-
wood: abrupt 

 مشخص
Distinct  

 ملز یا نوئل
Larix or Picea sp. 

  ندارد
Absent  

  نامشخص    
Indistinct  

 نراد
Abies sp. 

  
هاي  و کاربرد متفاوت چوب کاراییبه  با توجه

اهمیت  ها آنبرگ در صنعت، شناسایی و تمایز  سوزنی
براي فروشندگان و  لهأمسزیادي داشته و باید این 

شود. تأکید ها تبیین و  کنندگان این چوب مصرف
برگان در ایران از  بخش بزرگی از بازار چوب سوزنی

برگان وارداتی  سوزنی تمامیاین مهم غافل بوده و 

 در میانرچه گرسند.  تحت یک نام کلی به فروش می
ها صورت پذیرفته،  کنندگانی که تفکیک چوب عرضه

اند ولی بهتر  زیادي درست تا حدهاي روسی  گذاري نام
یافته تا  رایجهاي معادل فارسی  استفاده از نام است

  ها کاهش یابند. اشتباهات و سردرگمی
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Abstract1 
Background and Objectives: All imported softwoods are called "Russian wood", in Iran. 
Despite the existence of domestic Persian terms for naming each individual conifer genius, 
they are known and traded by Russian names like Sasna (Сосна), Yulka (Ёлка), and 
Leastvinitsa (Лиственница) in the Iranian market. Although, practically, some wood sellers 
relate these Russian names to a specific genus or species but no systematic investigation has 
been done to verify it and there is huge confusion for consumers to obtain the right softwood. 
According to differences in applicability and end-use of different softwoods, not knowing the 
genus/species of purchased timber can be problematic. Hence, the aims of this research were 
to survey the sawn softwood market in Iran, in terms of abundance and identification of 
different woods. 
 
Materials and Methods: 25 different softwood pieces were collected from the Ports and 
Maritime Organization of Guilan as well as 10 big lumberyards in Tehran and Karaj. Those 
wood sellers who did not discriminate between softwood types and sell all of them under the 
general name of "Russian wood" were excluded. The collected woods were investigated 
macroscopically and after preparing microscopic slides and picturing, the anatomical features of 
samples were extracted according to the IAWA list of microscopic features for softwood 
identification. Then, genus or species of wood was identified based on the combination of 
proposed methods. 
 
Results: The most abundant softwoods in the Iran market were respectively, Yulka, Sasna, and 
Leastvinitsa while true fir was remarkably less common. Other than true fir, imported softwoods 
were in good accordance with the corresponding genus/species attributed to each Russian name. 
Eight out of ten Yulka samples were identified as Picea sp.; six out of seven Sasna samples 
were identified as Pinus sylvestris; and all of three Leastvinitsa pieces were of the species  
Larix sp. However, regarding true fir (Abies sp.), considerable discrepancies existed. Some 
wood sellers entitled all purchasable softwoods as "fir" and did not discriminate between them. 
Among four sources who acknowledged that fir is an exclusive type of wood, half of the 
samples were actually pine.  
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Conclusion: Macroscopic features of softwoods, e.g. color, texture, sheen or luster, size and 
frequency of resin canals, the transition from earlywood to latewood, and presence of pitch 
pockets in longitudinal planes are not reliable properties for wood identification and precise 
identification of these woods entitles a microscopic investigation. On a macroscopic scale, the 
only decisive feature is the presence/absence of the resin canals in the transverse plane, which 
can be used to easily isolate true fir from the rest of the softwoods in the Iran market. On a 
microscopic scale, Scots pine having big cross-field pitting can simply be separated from two 
other woods also bearing resin canals i.e. spruce and larch. However, two latter softwoods 
cannot readily be distinguished from each other. Overall, it can be concluded that although 
Russian names of softwoods in Iran are somewhat correctly applied to the corresponding sawn 
lumbers but popularizing equivalent long-lasting Persian terms is recommended to avoid 
confusion and discrepancies. 
 
Keywords: Microscopic sections, Russian wood, Wood anatomy, Wood identification,  
Wood market of Iran   
 
 

 


