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چكيده
شناسايی1گونه1های1چوب1به1كاررفته1در1اجزای1سازه1ای1بناهای1تاريخی1در1جهت1شناخت1تکنيکی1اجزای1به1كاررفته1در1اين1
آثار،1از1اهميت1بااليی1برخوردار1است.1در1اين1راستا،1هفت1بنای1تاريخی1در1استان1های1البرز،1اصفهان1و1آذربايجان1شرقی1مربوط1
به1دوره1های1صفوی1و1قاجار1مورد1بررسی1قرار1گرفتند.1نمونه1برداری1ها1از1اجزای1باربر1چوبی1سازه1های1تاريخی1انجام1شد1به1نحوی1
كه1موجب1آسيب1بصری1و1مکانيکی1در1سازه1ها1نشود.1آماده1سازی1نمونه1های1برای1تهيه1مقاطع1ميکروسکوپی1و1مطالعه1آنها1بر1
اساس1استانداردIAWA1،1صورت1پذيرفت.1بررسی1مقاطع1ميکروسکوپی1در1تمامی1نمونه1ها،1نشان1دهنده1ويژگی1هايی1است1كه1
با1مشخصات1آناتوميك1خانواده1Salicaceae1و1جنس1صنوبر1(Populus spp)1مطابقت1دارد.1با1توجه1به1اين1كه1محدوده1های1
جغرافيايی1مربوط1به1نمونه1های1موردمطالعه1نزديك1به1رويشگاه1های1گونه1های1Populus alba L1و1Populus nigra L1است،1
می1توان1گفت1كه1به1احتمال1زياد1اين1نمونه1ها1يکی1از1اين1دو1گونه1می1باشند.1اين1گونه1ها1كه1در1زمره1درختان1سريع1الرشد1و1بومی1
ايران1به1حساب1می1آيند،1دارای1چوبی1راست1تار،1بافت1ريز،1يکنواخت1و1دانسيته1پايين1هستند1و1از1گذشته1تا1كنون1استفاده1های1
مختلفی1داشته1اند.1طول1دوره1بهره1برداری1كم،1سهل1الوصول1بودن،1سبکی،1ويژگی1های1مناسب1فيزيکی1و1توان1تحمل1تنش1های1
مکانيکی1باال،1موجب1استفاده1از1آنها1در1ساختارهای1معماری1در1گذشته1شده1است.1اين1امر1نشان1دهنده1اين1موضوع1است1كه1

معماران1با1شناخت1مناسب1تجربی1از1ويژگی1های1فيزيکی1اين1چوب1ها،1اقدام1به1به1كارگيری1از1آنها1در1سازه1ها1نموده1اند.

Populus spp.1،كليد1واژه ها:1چوب،1درختان1سريع1الرشد،1سازه1های1عصر1صفوی1و1قاجار،1گونه1شناسی
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مقدمه

چوب،1ماده1ای1آلی1است1كه1به1دليل1در1دسترس1بودن،1از1
ابتدای1تاريخ1توسط1انسان1مورداستفاده1واقع1گرديده1است1و1
دسترسی1مناسب1و1ساده1و1خصوصيات1آن1باعث1شده1است1
كه1همواره1يکی1از1موادی1باشد1كه1استفاده1از1آن1استمرار1يابد1
و1آثار1چوبی1گوناگون1باقی1مانده1از1گذشته1شاهد1اين1مدعا1
است.1اين1آثار،1از1جنبه11های1كاركردی1و1تزيينی1واجد1ارزش1
می1باشند.1در1طول1تاريخ1برخی1از1چوب1ها1با1توجه1به1مورد11
استفاده،1كاربرد1بيشتری1نسبت1به1ساير1گونه1ها1داشته1اند1
)آزمايشگاه1فرآورده1های1جنگلی1اياالت1متحده1امريکا،1:13911
3و4(.1به1عنوان1مثال،1چوب1بلوط1اهميت1زيادی1در1زمينه1
كشتی1سازی1داشته1است1كه1می1توان1به1كشتی1ماری1رز11 
 (Mortensen et al,121كشتی1واز،(Pitman et al, 1993)
 (Hoffmann,1312007و1كشتی1كوگ; Giorgi et al, 2005) 
(12001اشاره1كرد1و1يا1چوب1های1گيالس1و1گردو1كه1بيشتر1در1
  (Rivers et al, 2003: 14-20,ساخت1مبلمان1به1كار1رفته1اند
(28 ,24-1.23پيشينه1استفاده1از1چوب1توسط1انسان1در1جهان11111
به11دوران1نوسنگي1مي1رسد.1در1مورد1پيشينه1استفاده1از1چوب1
در1ايران،1گيرشمن1معتقد1است1كه1مردم1بومي1ايران1كه1قبل1از1
مهاجرت1آريايي1ها1در1ايران1مي1زيستند1در1حدود1100001تا1
115000سال1قبل1از1ميالد1از1چوب1استفاده1كرده1اند1)گيرشمن،1
401:1381(.1در1تمدن1های1گوناگون،1چوب1كاربردهای1مختلفی1
داشته1است؛1مثال1استفاده1از1چوب های1سدر،1كاج،1سرو1و1صنوبر1
برای1ساخت1اسکلت1و1استخوان1بندی1و1بلوط1و1شاه1بلوط1در1
تزيينات1معماری1در1آثار1تاريخی1كشور1ژاپن1نيز1معمول1بوده1
است1)ويلکينسون،231:13861(.1در1ايران1نيز1از1گذشته1تا1
كنون،1استفاده1از1چوب1نقش1مهمی1در1ايجاد1ساختارهای1
معماری1داشته1است1كه1وجود1آثار1مختلف1مؤيد1اين1مطلب1
است.1باقی1ماندن1آثار1متعدد1معماری1از1دوره1صفويه1و1پس1
از1آن،1امکان1مطالعه1ويژگی1های1مختلف1آثار1اين1دوران1را1

ميسر1نموده1است.1
عالوه1بر1كشفيات1باستان1شناختی،1بسياری1از1ساختارها1و1
بناهای1تاريخی1حاوی1بخش1هايی1هستند1كه1اجزای1ساخته1شده1
از1چوب،1جزو1الينفك1آنها1محسوب1می1شوند.1با1توجه1به1تنوع1و1
اهميت1استفاده1از1چوب1در1ساختارهای1معماری1تاريخی،1الزم1
است1كه1چوب1های1پر1كاربرد1در1اين1ساختارها1و1ويژگی1های1
آنها1شناسايی1گردد.1اين1امر1نشان1می1دهد1كه1آيا1استفاده1از1
چوب1بر1اساس1انتخابی1آگاهانه1در1گذشته1صورت1می1گرفته1
است1و1يا1اين1كه1هر1گونه1چوب1در1دسترس1بدون1توجه1به1نوع1
آن1مورداستفاده1قرار1داشته1است.1پژوهش1های1مشاهده1شده1

به1مطالعه1 از1منظر1هنری1 بيشتر1موارد1 اين1زمينه1در1 در1
اين1گونه1آثار1پرداخته1اند.1شناسايی1های1انجام1شده1نيز1بيشتر1بر1
اساس1ديدگاه1های1تجربی1و1مبتنی1بر1تجربيات1ماكروسکوپيك1
استوار1بوده1است1و1به1ندرت1مطالعات1سيستماتيك1علمی1در1
جهت1مطالعه1و1شناخت1گونه1های1چوب1انجام1شده1است.1در1
اين1راستا،1در1پژوهش1حاضر1سعی1شده1است1كه1چوب1های1
مورداستفاده1در1ساختارهای1معماری1هفت1بنای1تاريخی1
با1توجه1به1خصوصيات1ميکروسکوپيك1از1نظر1گونه1شناسی1

موردمطالعه1قرار1گيرند.

پيشينه تحقيق

در1ايران1نيز1از1گذشته1های1بسيار1دور،1چوب1توسط1بشر1
و1 است1 گرفته1 قرار1 مورد1استفاده1 مختلف1 ساختارهای1 در1
ساختارهای1چوبی،1بخش1مهمی1از1آثار1تاريخی_فرهنگی1
را1شکل1می1دهند.1استفاده1از1چوب1شاه1گز1در1ساخت1اشيای1
كاربردی1روزمره1در1هزاره1دوم1پيش1از1ميالد1در1شهر1سوخته1
سيستان1نيز1به1اثبات1رسيده1است1)محمدی،52-541:13861(.1
شهر1سوخته1نيز1از1مهمترين1محوطه1هاي1پيش1از1تاريخ1ايران1
است1كه1آثار1چوبی1مختلفي1مربوط1به1هزاره1سوم1تا1هزاره1
 (Mohammadi1اول1قبل1از1ميالد1در1آن1كشف1شده1است
(1Achachluei et al, 2011و1در1شهرستان1زابل1در1551
كيلومتري1هم1جوار1جاده1زابل1به1زاهدان1قرار1دارد1)پازوكي1و1
همکاران،2221:13841(.1در1كتيبه1های1هخامنشی1از1داريوش،1
از1چوب1ياكا1نام1برده1می1شود1كه1بنا1به1نظر1محققين،1چوبی1
به1رنگ1قهوه1ای1سير1و1سخت1و1با1دوام1است1و1درخت1آن1در1
هندوستان1و1پاكستان1و1افغانستان1رشد1می1كند1و1جزو1درختان1
 Dalbergiasissoo1بومی1جنوب1شرقی1ايران1است1و1گونه1آن
1Roxbمی1باشد1)وولف،671:13841(.1عالوه1بر1آثاری1چون1
كاخ1های1صفوی1موجود1در1اصفهان،1استفاده1از1چوب1های1
مختلفی1چون1سرو،1سدر،1كاج،1ساج،1چنار،1تبريزی1و1غيره1از1
 (Blair et al, 2009:1آغاز1دوران1اسالمی1معمول1بوده1است
(439-1.419در1زمان1ساسانيان1از1چوب1سرو1برای1نگاه1داشتن1
فشار1افقی1سقف1های1طاق1استفاده1می شده1است1)وولف،1
691:1384(.1شهر1قم1به1ساختن1صندلی1های1مرغوب،1مشهور1
بوده1است1و1در1قرن1چهارم1شانه1و1كاسه1های1از1چوب1خلنج1كه1
از1جنگل1های1طبرستان1تهيه1می1گرديد،1در1شهر1ری1ساخته1
می1شد1)برونشتاين،13871(.1منابع1مهم1الوار1ساختمانی1ارزان1
نيز1بيدهای1سريع1الرشد1و1چنارهای1دو1طرف1نهرها1ذكر1شده1
است،1هم1چنين1جنگل1های1بلوط1در1دره1های1كوهستان1های1
زاگرس1به1عنوان1منبع1تأمين1چوب1در1گذشته1ياد1شده1)وولف،1
671:1384(1و1ليکن1نمونه1های1اين1چوب1در1آثار1ايران1در1
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حد1قابل1توجهی1تا1كنون1شناسايی1نشده1است.1هم1چنين1
استفاده1از1چوب1در1ساخت1بناها1همراه1با1تزيينات1مختلف1
در1دوره1صفويه1به1بعد1رواج1داشته1است1)پوپ،13871(1كه1
از1جمله1آنها1می1توان1به1بناهايی1چون1عالی1قاپو،1چهلستون،1
مسجد1شيخ1لطف1اهلل1و1مسجد1و1مدرسه1مادر1شاه1اشاره1
نمود.1اولئاريوس1در1قرن1شانزدهم،1چوب1چنار1را1مهم1ترين1
چوب1مورد1استفاده1در1ساخت1در1و1پنجره1ها1ذكر1نموده1
است1)وولف،691:13841(.1بررسی1های1تاريخی1گويای1كاربرد1
چوب1های1گردو،1توت1و1چنار1در1ساخت1بناها1می1باشد،1هر1
چند1دو1نمونه1چوب1سدر1در1آثار1باقی1مانده1در1تخت1جمشيد1
شناسايی1شده1است1)ملکی1گلندوز1و1حسين1خانی،13921(.1
آثاری1چون1 (Populus sp)1در1 از1چوب1صنوبر1 فاده1 است
دسته1چوبی1سرنيزه1های1مفرغی1مربوط1به1اواخر1هزاره1دوم1
يا1اوايل1هزاره1اول1قبل1از1ميالد1)قجر،551:13921-51(1و1
دسته1چوبی1خنجرهای1مکشوفه1در1مشکين1شهر1)رسالت،1
601:1391(1و1آثار1متأخری1چون1ميز1خاتم1كاری1موزه1قاجار1
تبريز1)دلدار،411:13921-38(1گزارش1شده1است.1شناسايی1
چوب1های1به1كاررفته1در1فضاهای1اندرونی1و1بيرونی1خانه1
رشوند1در1استان1قزوين،1نشان1دهنده1استفاده1از1چوب1صنوبر1
بوده1است1)صفدری،13871(.1البته1استفاده1از1اين1گونه1های1
چوب1در1ساخت1پردوهای1چوبی1)دارای1تزيينات1نقاشی(1
بناهای1تاريخی1شهر1شيراز1نيز1شناسايی1شده1است1)رشوند،1
271:1391-26(.1تفکيك1گونه1های1صنوبر1در1آثار1تاريخی1نيز1
موضوعی1است1كه1بعضا1مورد1توجه1محققين1قرار1داشته1است.1
1Tennessenو1همکاران1(2002)1پس1از1مطالعه1گونه1شناسی1
چوب1های1به1كار1رفته1در1باقی1مانده1های1پيش1از1تاريخ،1شناسايی1
گونه1های1Populus sp1را1آغاز1نمودند.1آنها1از1طريق1مقايسه1
قطر1حفرات1آوندی،1موفق1به1تفکيك1Cottonwood1از1ساير1
گونه1های1صنوبر1شدند.1ليکن1گونه1های1چوب1استفاده1شده1
در1اجزای1سازه1ای1بناهای1تاريخی1ايران،1موضوعی1است1كه1
به1درستی1موردمطالعه1قرار1نگرفته1و1پژوهش1پيرامون1آن1

كامال1محسوس1است.1

مواد و روش ها

پژوهش1حاضر،1تحقيقی1تجربی1و1تحليلی1است1كه1در1آن1با1
توجه1به1بررسی1های1آزمايشگاهی1نمونه1های1چوب1به1دست1آمده1
از1بناهای1تاريخی1نسبت1به1شناخت1چوب1های1به1كار1رفته،1

در1ساخت1اجزای1سازه1ای1در1اين1بناها1اقدام1نموده1است.1
جهت1شناسايی1چوب،1ابتدا1نمونه1های1مختلف1چوب1از1آثار1
مختلف1تهيه1گرديد.1آثار1مربوط1به1نمونه1های1موردبررسی،1در1
جدول111خالصه1شده1است.1اين1نمونه1برداری1ها،1از1بخش1های1
سازه1ای1و1در1نقاطی1انجام1شد1كه1در1ديد1نبودند1و1فرآيند1
نمونه1برداری1موجب1آسيب1سازه1ای1نمی1گرديد.1با1نمونه1برداری1
در1كوشك1و1آسياب1ناژوان،1امکان1نمونه1برداری1از1سه1نقطه1
1B1،A(1ميسر1گشت1و1فرآيند1گونه1شناسی1در1هر1سه1نمونه

وC1(1انجام1شد.1
آماده1سازی1نمونه1ها1با1استفاده1از1مواد1و1تركيبات1در1فرم1
تجاري1Merck1انجام1شد.1تهيه1مقاطع1سه1گانه1چوب1بدون1
استفاده1از1ميکروتوم1و1به1صورت1دستی1و1با1استفاده1از1تيغ1
بيستوري1شماره1231انجام1و1جهت1بررسي1اين1مقاطع1نازك،1
از1ميکروسکوپ1نوري1عبوري1ERMA1مدل1BM-8bi1و1
ميکروسکوپ1استريو1مدل1ZSM-1001-3E1ساخت1شركت1

صنايع1اپتيك1اصفهان1)صاايران(1استفاده1شد.1
نمونه1ها1به1صورت1مکعب1هايی1تقريبی1به1ابعاد1ضلع10/51تا111
سانتي1متر1از1چوب1اصلي1تهيه1شده1بودند.1اين1نمونه1ها1جهت1
آماده1سازي1براي1تهيه1مقاطع،1به1مدت1ده1روز1در1محلول150%1
اتانول1و1گليسيرين1قرار1داده1شدند1تا1قابليت1تهيه1مقاطع1را1
پيدا1كنند.1پس1از1اين1مدت،1نمونه1ها1از1محلول1خارج1شده1
و1در1روي1يك1صفحه1شيشه1اي1نسبت1به1تهيه1مقاطع1نازك1

از1آنها1اقدام1گرديد.
مقاطع1عرضي،1مماسی1و1شعاعي1با1استفاده1از1تيغ1بيستوري1
و1به1روش1دستی1تهيه1شدند،1به1گونه1ای1كه1از1نازكی1قابل1قبولی1
برای1مطالعات1ميکروسکوپی1برخوردار1باشند1و1آماده1سازی1آنها1
1IAWA1برای1مطالعات1ميکروسکوپی1بر1اساس1دستورالعمل
صورت1گرفت.1در1بعضی1از1نمونه1ها1به1داليل1استحکامي،1از1

نمونه
كوشك1و1

مسجد1مسجد1سفيد1آسياب1ناژوان
اسماعيل1آباد1

مسجد1
مهرآباد1

كاخ1
خانه1سوكياس1قلعه1دزدبند1شهرستانك1

دوره تاريخی، 
شهر

صفوی،1قاجار،1اصفهان
صفوی،1قاجار،1كرجقاجار،1كرجصفوی،1بنابصفوی،1بنابمراغه

اصفهان

نمونه برداری 
ستون-1تير1

ستونتير1سقفتير1سقفتير1سقفتير1سقفتير1سقفسقف

)نگارندگان(

جدول1.11آثار1مربوط1به1نمونه1های1موردارزيابی1جهت1گونه1شناسی1و1شهری1كه1در1آن1قرار1دارند
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باقي1ماندن1زياد1مقاطع1در1آب1ژاول1خودداري1گشت.1رنگ1آميزی1
مقاطع1نيز1با1استفاده1از1محلول1آبی1101%1متيلن1بلو14انجام1شد.1
پس1از1آماده1سازی،1مهم1ترين1ويژگی1های1ميکروسکوپی1آنها1
 (IAWA11استخراج1گرديدIAWA1بر1اساس1كليد1شناسايی

1.Committee, 1989)

نتايج و بحث

انجام1 زير1 به1شرح1 اجزای1سازه1ای1موردمطالعه،1 بررسی1
شد.1با1توجه1به1مطالعات1انجام1شده،1چهار1صفت1مهمی1كه1
در1شناسايی1ماكروسکوپی1مهم1ترين1گونه1های1پراكنده1آوند1

ايران1نقش1مهمی1دارند،1وضوح1يا1عدم1وضوح1دواير1رويشی،1
نوع1پره1چوبی1و1قابليت1رؤيت1بودن1آن،1آرايش1آوندها1و1وجود1
يا1عدم1وجود1پارانشيم1های1طولی1دانسته1شده1است1)صفدری1
و1حمصی،13861(.1بررسی1اين1ويژگی1ها1نشان1داد1كه1نمونه1ها1
 (Populus11و1چوب1صنوبرSalicaceae1احتماال1از1خانواده
(1sppمی1باشند.1تصاوير111تا191مربوط1به1مقاطع1ميکروسکوپی1
تهيه1شده1از1آزمونه1های1به1دست1آمده1از1مناطق1مختلف1هستند.
بررسی1مقاطع،1نشانگر1ويژگی1های1آناتوميك1همسانی1هستند.1
در1مقاطع1عرضی،1چوبی1پراكنده1آوند1مشاهده1می1شود1كه1حد1
دواير1رويشی1آشکار1است.1قطر1حفرات1آوندی1در1چوب1آغاز1

تصوير1.11مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1A1از1كوشك1و1آسياب1ناژوان:1مقاطع1عرضیa(1(،1مماسی1)b(1و1شعاعی1)c(1)نگارندگان(

تصوير1.21مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1B1از1كوشك1و1آسياب1ناژوان:1مقاطع1عرضی1(a)،1مماسی(b) 1و1شعاعیc(1(1)نگارندگان(

تصوير1.31مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1C1از1كوشك1و1آسياب1ناژوان:1مقاطع1عرضی(a) ،1مماسی(b) 1و1شعاعی (c) )نگارندگان(

تصوير1.41مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1مسجد1سفيد1مراغه:1مقاطع1عرضیa(1(،1مماسی1)b(1و1شعاعی1)c(1)نگارندگان(
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تصوير1.91مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1خانه1سوكياس1اصفهان:1مقاطع1عرضیa(1(،1مماسی1)b(1و1شعاعی1)c(1)نگارندگان(

تصوير1.51مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1مسجد1اسماعيل1آباد1بناب:1مقاطع1عرضی1(a)،1مماسی1(b)1و1شعاعی (c) )نگارندگان(

تصوير1.61مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1مسجد1مهر1آباد1بناب:1مقاطع1عرضی(a) ،1مماسی1(b)1و1شعاعی1(c)1)نگارندگان(

تصوير1.71مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1كاخ1شهرستانك1كرج:1مقاطع1عرضی(a) ،1مماسی(b) و1شعاعی1(c)1)نگارندگان(

تصوير1.81مقاطع1ميکروسکوپی1نمونه1قلعه1دزدبند1كرج:1مقاطع1عرضی1(a) ،1مماسی(b) و1شعاعی1(c)1)نگارندگان(



ی 
بنا

ت 
هف

ی 
زه ا

سا
ی 

جزا
ر ا

ه د
رفت

کار 
 به 

ای
ب ه

چو
ی 

سای
شنا

جار
 قا

ی و
فو

 ص
ران

دو
به 

ط 
ربو

ی م
یخ

تار

112

بيشتر1است1و1كاهش1تدريجی1آن1به1سمت1چوب1پايان،1حالتی1
شبيه1نيمه1بخش1روزنه1ای1را1نشان1می1دهد.1حفرات1آوندی1به1
دو1صورت1منفرد1و1به1هم11چسبيده1در1گروه1های1دو،1سه1و1بعضا1
چهار1تايی1با1خطوط1اتصال1تقريبا1مستقيم1ديده1می1شوند1كه1
عمدتا1در1جهت1شعاعی1قرار1گرفته1اند.1حفرات1آوندی1منفرد1
بيشتر1به1شکل1بيضی1مشاهده1می1گردند،1به1گونه1ای1كه1قطر1
بزرگ1در1امتداد1شعاعی1قرار1گرفته1است.1آوندهای1گروهی1از1
نظر1شکلی1نامنظمند1و1گوش1های1مدور1و1بعضا1زاويه1دار1دارند.1
آوندها1دارای1دريچه1های1ساده1هستند.1قطر1حفرات1آوندی1
در1ابتدای1فصل1رويش1021-175ميکرومتر1و1در1انتهای1فصل1
رويش491-131ميکرومتر1ديده1می1شود.1پارانشيم1های1طولی1
در1انتهای1دواير1رويشی1ديده1می1شوند1)تصوير101(.1اشعه1های1
چوبی1بسيار1ظريف1و1متشکل1از1سلول1های1پارانشيمی،1به1شکل1
همگن1وجود1داشته1و1تنها1از1يك1رديف1سلول1تشکيل1شده1اند.1
اين1اشعه1ها1با1چشم1غيرمسلح1در1نمونه1چوب1قابل1تشخيص1

نيستند.1
مقاطع1مماسی1نيز1نشان1می1دهند1كه1اشعه1چوبی1از1سلول1های1
همگن1و1هم1شکل1تشکيل1شده1است1و1در1پهنا1فقط1يك1رديف1
سلول1دارد1و1ارتفاع1آن1به1181سلول1نيز1می1رسد.1منافذ1جدار1
آوندی1يکنواخت1هستند؛1اين1منافذ،1ساده1و1بيشتر1به1شکل1
شش1ضلعی1و1پرتعداد1وجود1دارند1)تصوير111(1و1منفذگذاری1
به1صورت1متناوب1با1منافذ1مشخص1و1بزرگ1است.1ضخامت1های1

مارپيچی1ديده1نمی1شود.
در1مقاطع1شعاعی،1آوندها1دارای1منافذ1منفرد1و1ساده1
هستند.1منافذ1درشت1و1فراوان1ديده1می1شوند.1منافذ1بين1
اشعه1و1آوند1به1صورت1هم1اندازه1و1يکسان1در121يا131رديف1افقی1
قرار1گرفته1و1يك1شکل،1همسان1و1بزرگ1هستند.1سلول1های1
اشعه1همگی1خوابيده1)بيشتر1از1چهار1رديف1روی1هم(1بوده1و1
همگن1و1يکنواخت1هستند1)تصوير121(.1سلول1های1حاشيه1
پره1چوبی،1مانند1ديگر1سلول1ها1يك1شکل1و1يکنواخت1هستند.1

بافت1از1فيبرهای1تراكئيد1تشکيل1شده1است.
وجود1اشعه1های1همگن1و1متشکل1از1يك1رديف1سلول،1اين1
گونه1را1از1چوب1هايی1مانند1راش1و1چنار1)كه1به1ميزان1زيادی1
در1آثار1تاريخی1كاربرد1داشته1است(1تفکيك1می1كند،1زيرا1چنار1
اشعه1های1فراوان1و1بزرگی1دارد1و1پره1های1چوبی1عريض1تر1از1
آوندها1می1باشند1)هارت1و1جی،161:13861و117;1هادلی،1
1351:1387(.1با1توجه1به1ويژگی1های1ذكر1شده،1فقط1چوب1
درختان1خانواده1Salicaceae1در1ميان1گونه1های1ايران1اين1
مشخصات1را1دارد1و1وجود1پره1های1چوبی1كامال1خوابيده1و1همگن،1
نشان1دهنده1چوب1صنوبر1(Populus spp)1می1باشد1)صفدری،1
1387(.11اين1گونه1ها1جزو1تيره1Salicaceae1می1باشند.1تيره1

بيد1زير1رده1بی1گلبرگان1و1رده1دو1لپه1ای1ها1است1)پوالديان،1
1991:1390و100(.1تيره1Salicaceae1در1اروپا،1آسيا1و1امريکای1
شمالی1گسترش1فراوانی1داشته1و1از1اهميت1خاصی1برخوردار1
است.1گونه1های1Populus spp1در1مرزهای1شمالی1ايران1ديده1

می1شوند1)مصدق،191:13841و120و47-491(.1
مطالعات1اعتمادی1و1همکاران1)1392(1نشان1می1دهد1كه1
در1ميان1جنس1صنوبر1(Populus spp)،1گونه1های1سپيدار1و1
شالك1يا1تبريزی1در1مناطق1استپی1ايران1در1كنار1رودخانه1ها1
می1رويند.1گونه1Populus alba L.1كه1سپيدار1يا1كبوده1خوانده1
می1شود،1درختی1متوسط1تا1مرتفع1با1تاج1بزرگ1است.1پوست1
ساقه1آن1تا1مدت1طوالنی1خاكستری1كم1رنگ1است1و1سرانجام1
سياه1و1ضخيم1می1شود.1اين1گونه1در1اغلب1نقاط1ايران1وجود1

تصوير1.101حد1دواير1ساليانه1در1مقطع1عرضی1)نگارندگان(

  تصوير1.111منافذ1جدار1آوندی1در1مقطع1مماسی1)نگارندگان(

تصوير1.121سلول1های1اشعه1خوابيده1و1همگن1در1مقطع1شعاعی1)نگارندگان(
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دارد1)مظفريان،8201:13831(1و1در1گذشته1جوز1رومی1گفته1
می1شده1است1)قهرمان1و1اخوت،1661:13881و2271(.1اين1
درخت1ممکن1است1به1241متر1ارتفاع1و151متر1محيط1دور1نيز1
برسد1)ادلين،1471:13831و148(.1اين1گونه1جزو1گونه1های1
مناسب1جهت1زراعت1چوب1به1شمار1رفته1و1در1استان1اصفهان1
نيز1مشخصات1آن1موردمطالعه1قرار1گرفته1و1با1ساير1گونه1های1
صنوبر1مقايسه1شده1است1)دانشور1و1مديررحمتی،13871(.1
هم1چنين1رشد1آن1در1حاشيه1زاينده1رود1اصفهان1به1صورت1
طبيعی1وجود1داشته1است1و1امروزه1نيز1كشت1آن1در1حاشيه1
زاينده1رود1ادامه1يافته1است1(Chitsazi, 2012).1اين1گياه1در1
زمره1گياهان1دارويی1منطقه1اردستان1اصفهان1نيز1ذكر1شده1

است1)خانپور1اردستانی1و1كاويانی،13871(.1
.1Populus nigra Lكه1تبريزی1يا1شالك1گفته1 گونه1
می1شود،1درختی1متوسط1تا1مرتفع1به1ارتفاع1تا1301متر1كه1تاج1
افشان1با1شاخه1های1راست1و1محکم1و1در1نمونه1های1كاشته1شده1
با1تاج1ستونی1يا1تقريبا1ستونی1يا1هرمی1است.1پوست1تنه1ابتدا1
خاكستری_سبز1رنگ1است1كه1سرانجام1سياه1رنگ1و1ضخيم1
می1شود.1اين1گونه1نيز1در1مناطق1مختلف1ايران1كاشته1می1شود1
)مظفريان،8251:13831(1و1در1گذشته1خافور1خوانده1شده1
است1)قهرمان1و1اخوت،2531:13881(.1امروزه1صنوبر1تبريزی1
در1همه1كشورهای1گرمسيری1جهان1يافت1می1شود.1ارتفاع1
آن1تا1351متر1و1محيط1آن1به14/51متر1نيز1می1رسد.1پوست1تنه1
به1واسطه1شيارها1زبر1و1تيره1به1نظر1می1رسد1)ادلين،1:13831
154-151(.1هر1دو1گونه1ذكر1شده،1صنوبر1نيز1خوانده1می1شوند1
)هادلی،11531،13881و1541(1و1در1اغلب1نقاط1كشور1از1
جمله1استان1اصفهان1امروزه1كشت1می1شوند1و1جزو1گونه1های1
سريع1الرشد1به1شمار1می1روند1)دانشور1و1همکاران،13881(.1از1
آنجايی1كه1مکان11نمونه1های1موردمطالعه1)جدول11(1دارای1
خصوصيات1جغرافيايی1مشابه1با1رويشگاه1های1صنوبر1است،1
اين1احتمال1وجود1دارد1كه1نمونه1ها1از1جنس1صنوبر1هستند.1
مطالعات1ميکروسکوپی،1اين1امر1را1تأييد1می1كند.1در1ميان1
گونه1های1صنوبر،1گونه1های1سپيدار(.Populus alba L) 1و1
تبريزی1(.Populus nigra L)1از1چوب1های1پراكنده1آوند1بومی1
ايران1به1شمار1می1روند1كه1از1نظر1آناتوميك1قابل1تفکيك1نيستند1
)صفدری1و1حمصی،113861؛1پارساپژوه1و1همکاران،1،13871
1108و1091(.1سپيدار1به1عنوان1چوب1نيمه1بخش1روزنه1ای1
نيز1ذكر1شده1است1كه1دليل1آن،1كاهش1تدريجی1قطر1آوندها1
در1طول1فصل1رويش1است1)رمضانی1و1همکاران،13921(.1
1،(Populus deltoids)1به1عالوه،1در1گونه1هايی1مانند1صنوبر
اندازه1و1تعداد1حفرات1آوندی1با1افزايش1سن،1كاهش1می1يابد1
)لشکربلوكی1و1همکاران،13871(،1ولی1بررسی1ها1نشان1داده1

است1كه1در1گونه1بومی1سپيدار،1افزايش1سن،1تأثير1معنی1داری1
در1اندازه1آوندها1ندارد1)رمضانی1و1همکاران،13921(.

خصوصيات1ذكر1شده1مربوط1به1نمونه1های1موردمطالعه1
1P.nigra11وP.alba1با1ويژگی1های1بيان1شده1برای1گونه1های
 (Schoch et al, 2004; Schweingruber et1شباهت1دارد
(al, 2006: 79.1هر1چند1منابع1تهيه1نمونه1ها1در1دو1پژوهش1
متفاوت1بوده1ولی1با1توجه1به1گستره1كمربند1رويشی1گونه1صنوبر1
از1ايران1تا1اروپا،1می1توان1با1احتمال1زياد1نمونه1های1موردبررسی1
را1مربوط1به1چوب1های1تبريزی1و1سپيدار11دانست.1نتايج1مربوط1
به1تشريح1تبريزی1و1سپيدار1چوب1های1شمال1ايران1مؤيد1اين1

امر1است1)پارساپژوه1و1همکاران،11081،13871و1091(.1
 Platanus1پيش1از1اين،1استفاده1گسترده1از1چوب1چنار1)گونه
.orientalis L(1در1آثار1مربوط1به1معماری1دوره1صفوی1شناخته1
 Mohammadi1;1591:13881،شده1است1)محمدی1آچاچلويی
Achachluei et al, 2012(،1ولی1اين1نمونه1ها1بيشتر1مربوط1
به1آثار1شاخص1و1بيشتر1اجزای1تزيينی1بوده اند.1نمونه1های1آثار1
موردبحث،1نشان1دهنده1چوبی1مات1هستند.1نمونه1های1چوب،1
شبيه1يکديگر1و1رنگ1نمونه1ها1تقريبا1سفيد1و1با1ته1رنگ1مايل1
به1قهوه1ای1بودند.1بافت1ريز،1الياف1راست1تار1و1سبکی1آنها1نيز1
مشهود1بود.1چوب1صنوبر1سفيد1و1گاهی1همراه1با1ته1رنگی1صورتی1
يا1قهوه1ای،1راست1تار1و1دارای1بافت1ريز1و1يکنواخت1و1سبك1وزن1
است.1به1عالوه،1صنوبر1به1راحتی1خشك1می1شود1و1نسبتا1چوبی1
با1ثبات1در1كار1بوده1و1اگر1چه1چوبی1است1با1دانسيته1پايين1
ولی1از1توان1ارتجاعی1بااليی1برای1تحمل1تنش1های1مکانيکی1
برخوردار1است.1از1سويی،1به1دليل1سريع الرشد1بودن1و1داشتن1
واريته1های1مختلف1و1قابليت1باالی1هيبريدسازی،1از1توانايی1
خوبی1در1سازگاری1با1اقليم1های1گوناگون1دارا1می1باشد؛1به1همين1
دليل،1چوب1صنوبر1در1زمره1گونه1های1باارزش1تجاری1در1جهان1
به1حساب1می1آيد1)كريمی1و1همکاران،1341:13861(،1ولی1
دوام1طبيعی1آنها1در1برابر1حشرات،1قارچ1ها1و1تغييرات1عوامل1
جوی،1خيلی1كم1است1)طباطبايی،2501:13401(1كه1البته1اين1
موضوع1هم1با1كمك1مواد1حفاظتی،1قابل1رفع1می1باشد.1مطالعات،1
نشان1داده1است1كه1اگر1چوب1های1تاريخی،1تحت1تأثير1تخريب1
بيولوژيك1قرار1نگرفته1باشند،1مقادير1مقاومت1های1مکانيکی1
آنها1با1چوبی1كه1تازه1استحصال1شده1است،1تفاوت1فاحشی1

1.(Unger et al, 2001: 38-41)1ندارد
در1بين1گونه1های1مهم1تجاری،1اين1چوب1از1نظر1مکانيکی1
مقاومت1های1بسيار1بااليی1ندارد1)ابراهيمی،74-821:13881(.1
اما1به1طور1متوسط1چوب1551%1تنش1نهايی1را1به1مدت1صد1سال1
تحمل1می1كند1و1بار1دائم1وارد1بر1چوب1در1ساختمان1ها1بسيار1
كمتر1از1اين1ميزان1است،1به1همين1دليل1ساختمان1های1زيادی1
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با1عمر1بيش1از15001سال1از1گذشته1تا1كنون1باقی1مانده1اند1
)هويل،361:13651-30(.1الزم1به1ذكر1است1عمال1جزئيات1مربوط1
به1اين1مبحث،1در1حوزه1اين1مقاله1نمی1باشد1و1اصوال1بررسی1
ويژگی1های1مکانيکی1چوب1های1تاريخی،1نيازمند1مطالعات1
تکميلی1و1آزمايشگاهی1مجزا1و1بيشتری1است.1اين1چوب1ها،1
اهميت1تجاری1بسياری1داشته1و1نسبت1به1ساير1گونه1ها،1چوبی1
ارزان1محسوب1می1شوند.1با1توجه1به1اين1ويژگی1ها،1استفاده1
از1آنها1در1آثار1تاريخی1چندان1عجيب1نيست.1بومی1بودن1اين1
گونه1های1چوب1در1اغلب1نقاط1ايران1و1دسترسی1ساده1به1آنها1
با1توجه1به1رشد1سريع1باعث1شده1كه1از1گذشته1تا1كنون1در1
موارد1مختلفی1مورداستفاده1قرار1گيرند.1شناسايی1اين1گونه1ها1

در1آثار1مختلف1تاريخی1از1پيش1از1تاريخ1تا1دوران1متأخرتر1
)رسالت،1601:13911؛1قجر،551:13921-151؛1دلدار،1:13921
41-138و1رشوند،271:13911-26(،1تأييد1كننده1اين1امر1است.1
1،P.alba1هم1چنين،1اندازه1گيری1ويژگی1های1مکانيکی1گونه
نشان1دهنده1قابليت1استفاده1از1اين1چوب1در1كاربردهای1مهندسی1
در1سازه1های1معماری1با1قاب1سبك1بوده1است1)شمسيان1و1
همکاران،13871(1كه1اين1مسأله،1كاربرد1آن1را1در1سازه1های1
معماری1توجيه1می1كند.1البته1مهم1ترين1مسأله1در1اين1ميان،1
دسترسی1ساده1به1اين1چوب1بوده1و1ليکن1اين1كاربرد1گسترده،1
گويای1درك1درست1پيشينيان1از1ويژگی1های1چوب1های1در1

دسترس1جهت1كاربردهای1مد1نظرشان1می1باشد.1

نتيجه گيری
شناسايی1چوب1های1به1كار1رفته1در1اجرای1ساختارهای1معماری1تاريخی،1اهميت1بااليی1در1درك1ويژگی1های1فنی1اين1
آثار1دارد.1بررسی1نمونه1های1موردبررسی1از1اجزای1سازه1ای1هفت1بنای1تاريخی1مربوط1به1دوره1صفوی1تا1اواخر1قاجاريه،1
نشان1دهنده1استفاده1از1چوب1صنوبر1در1اجزای1سازه1ای1آثار1مذكور1است.1بررسی1مقاطع1ميکروسکوپی1در1تمامی1
نمونه1ها،1نشان1دهنده1ويژگی1هايی1است1كه1با1مشخصات1آناتوميك1خانواده1Populus spp.1مطابقت1دارد.1با1توجه1به1
1Populus alba L.1اين1كه1محدوده1های1جغرافيايی1مربوط1به1نمونه1های1موردمطالعه،1نزديك1به1رويشگاه1های1گونه1های
و1Populus nigra L.1است،1می1توان1گفت1كه1به1احتمال1زياد1اين1نمونه1ها1يکی1از1اين1دو1گونه1می1باشند.1فراوانی1بيشتر1
نسبت1به1ساير1گونه1های1چوب،1سهل1الوصول1بودن1و1سبکی،1موجب1استفاده1از1آنها1در1ساختارهای1معماری1در1گذشته1
شده1است.1شناسايی1چوب1صنوبر1در1تمامی1نمونه1ها1نشان1می1دهد1كه1سازندگان1با1شناخت1تجربی1مناسب1و1با1توجه1
به1دسترسی1آسان1نسبت1به1مکان1سازه،1به1انتخاب1اين1چوب1ها1جهت1كاربرد1در1ساختارهای1معماری1اقدام1نموده1اند.  

سپاسگزاری 

نگارندگان1الزم1می1دانند1از1همکاری1و1كمك1های1بی1دريغ1آقايان1محسن1چاره1ساز،1عضو1هيأت1علمی1دانشگاه1هنر1
اسالمی1تبريز1و1رضا1وحيدزاده،1عضو1هيأت1علمی1دانشگاه1آزاد1واحد1تهران1مركز1جهت1تهيه1نمونه1های1موردمطالعه،1

تشکر1و1قدردانی1نمايند.1

پی نوشت
1. Mary Rose
2. Vasa 
3. The Bermen Cog
4. Methylene blue 

منابع و مآخذ

1 ابراهيمی،1قنبر.1)1388(.1طراحی مهندسی سازه های چوبی.1چاپ1اول،1تهران:1دانشگاه1تهران.-
1 ادلين،1هربرت.1)1383(.1درختان.1ترجمه1كيان1نصری1و1شادی1عاليی،1چاپ1اول،1تهران:1رويداد.1-
1 اعتمادی،1الهام؛1فياض،1پيام1و1ذوالفقاری،1رقيه.1)1392(.1واكنش1فتوسنتزی1دو1گونه1سپيدار1(Populus alba)1و1شالك1-

(Populus nigra)1نسبت1به1افزايش1سرب1در1محيط1كشت1آبی.1مجله جنگل ايران. انجمن جنگلبانی ايران،51)1(،1.65-751
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1 آزمايشگاه1فرآورده1های1جنگلی1اياالت1متحده1امريکا.1)1391(.1راهنمای جامع چوب: چوب به عنوان ماده مهندسی.1-
ترجمه1مهدی1فائزی1پور1و1حسين1جاللی1ترشيزی،1چاپ1اول،1تهران:1دانشگاه1شهيد1بهشتی.11

1 برونشتاين،1لئو.1)1387(.1آثار1چوبی1تزيينی1در1دوران1اسالمی.1ترجمه1پرويز1مرزبان.1سيری در هنر ايران از دوران پيش -
از تاريخ تا امروز.1به1كوشش1آرتور1پوپ1و1فيليس1اكرمن.1ويرايش1سيروس1پرهام.1تهران:1علمی1و1فرهنگی.1.3025-304811

1 پارسا1پژوه،1داود؛1لنز،1آ.1شواين1و1گروبر،1ف.1)1387(.1اطلس چوب های شمال ايران تشريح و تشخيص ميكروسكوپی -
گونه های مهم.1چاپ1پنجم،1تهران:1دانشگاه1تهران.

1 پازوكی،1ناصر1و1شادمهر،1عبدالکريم.1)1384(.1آثار ثبت شده ايران در فهرست آثار ملی )از 1310/6/24 تا 1384/6/24(. -
تهران1:1سازمان1ميراث1فرهنگی1و1گردشگری.1

1 پوپ،1آرتور1آپم.1)1387(.1دوره1صفويه.1ترجمه1باقر1آيت1اهلل1زاده1شيرازی.1سيری در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ -
تا امروز.1به1كوشش1آرتور1پوپ1و1فيليس1اكرمن.1ويرايش1سيروس1پرهام.1تهران:1علمی1و1فرهنگی،11.1363-14171

1 پوالديان،1مهرانگيز.1)1390(.1درخت شناسی.1چاپ1اول،1تهران:1جهاد1دانشگاهی1واحد1تهران.-
1 خانپور1اردستاني،1نرگس1و1كاويانی،1محسن.1)1387(.1معرفي1گياهان1دارويي1منطقه1اردستان1)استان1اصفهان(.1مجله -

علمي پژوهشي گياه و زيست بوم،41)13(،11.54-651
1 دانشور،1حيدرعلي1؛1مديررحمتي،1عليرضا1و فيضي،1محمدتقی.1)1388(.11بررسی1خصوصيات1رويشی1كلن1های1مختلف1-

صنوبر1در1خزانه1های1سلکسيون1در1استان1اصفهان.1فصلنامة علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،171)1(،1
11.10-24

1 دانشور، حيدرعلی1و مدير رحمتي،1عليرضا.1)1387(.1مقايسه1رشد1طولی،1قطری1و1حجمی1كلن1های1مختلف1صنوبر1در1-
استان1اصفهان.1فصلنامة علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران،161)1(،11.49-601

1 دلدار،1محمدمعين.1)1392(.1مطالعه فنی، آسيب شناسی و مرمت يک ميز خاتم متعلق به موزه قاجار تبريز.1پايان1نامه1-
كارشناسی1مرمت1آثار1تاريخی.1تبريز،1دانشگاه1هنر1اسالمی1تبريز.

1 رسالت،1علی.1)1391(.1مطالعه و حفاظت شمشيرهای برنزی با بقايای دسته چوبی مكشوفه از مشكين شهر.1پايان1نامه1-
كارشناسی1مرمت1آثار.1تبريز،1دانشگاه1هنر1اسالمی1تبريز.

1 رشوند،1شادی.1)1391(.1حفظ و مرمت يک قطعه نقاشی بر روی چوب با تأكيد بر ساختار تكيه گاه چوبی.1پايان1نامه1-
كارشناسی1مرمت1آثار1تاريخی.1اصفهان،1دانشگاه1هنر1اصفهان.1

1 رمضاني،1شيما؛1طالئي1پور،1محمد؛1علي1آبادي،1ميثم؛1تابعي،1اصغر1و1بازيار،1بهزاد.1)1392(.1بررسي1خواص1آناتومي،1-
بيومتري1و1شيميايي1چوب1جوان1و1بالغ1صنوبر1(Populus alba).1تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران،281)1(،1.102-1931

1 شمسيان،1محمد؛1ابراهيمي،1قنبر؛1تجويدي،1مهدي1و1قلندرزاده،1عباس.1)1387(.1اندازه1گيري1ويژگي1هاي1مکانيکي1و1-
فيزيکي1سپيدار1)كبوده(1ايران1(Populus alba)1و1تدوين1مقاومت1هاي1مجاز1آن.1منابع طبيعي ايران،611)4(،1.953-9611

1 صفدري،1وحيد1رضا.1)1387(.1شناسايي1چوب1هاي1آثار1باستاني1خانه1رشونديها1در1قزوين.1فصلنامه علوم و فنون منابع -
طبيعي،31)4(،1.63-711

1 صفدري،1وحيدرضا1و1حمصي،1اميرهومن.1)1386(.1روش1شناسايي1ده1گونه1از1چوب1هاي1صنعتي1پراكنده1آوند1ايران1با1-
كمك1لنز1دستي.1علوم كشاورزي،131)1(،259-2731.

1 طباطبايی،1م.1)1340(.1چوب شناسی.1چاپ1اول،1كرج:1دانشکده1كشاورزی.-
1 قجر،1بهروز.1)1392(.1مطالعه و حفاظت سرنيزه مفرغی به همراه بخشی از دسته چوبی مكشوفه از منطقه مشكين شهر -

در موزه آذربايجان تبريز.1پايان1نامه1كارشناسی1مرمت1آثار1تاريخی.1تبريز،1دانشگاه1هنر1اسالمی1تبريز.1
1 قهرمان،1احمد1و1اخوت،1احمدرضا.1)1388(.1شرح تطبيقی گياهان دارويی كهن.1چاپ1اول،1تهران:1دانشگاه1تهران.1-
1 كريمی،1علی1نقی؛1طاليی،1آيسونا1و1توتونچيان،1علی.1)1386(.1اطلس چوب های تجاری جهان با نگاهی بر تاريخچه -

به كارگيری چوب و اهميت تجارت چوب در ايران و جهان به همراه معرفی جنگل های تجاری جهان.1چاپ1اول،1تهران:1آييژ.1
1 گيرشمن،1رمان.1)1381(.1تاريخ ايران از آغاز تا اسالم.1ترجمه1محمد1معين،1چاپ1چهاردهم،1تهران:1دنياي1كتاب.1-
1 لشکربلوكي،1ابراهيم؛1پارساپژوه،1داود1و1فاميليان،1حسين.1)1387(.1مطالعه1مقايسه1اي1ساختار1تشريحي1چوب1دو1كلن1-

موفق1صنوبر1Populus deltoids 77/51 & 69/551در1گيالن.1مجله زيست شناسي ايران،211)4(،730-7361.
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1 محمدی1آچاچلويی،1محسن.1)1388(.1ارزيابی كاربرد نانوسيد در حفاظت آثار چوبی در برابر آسيب های بيولوژيک.1-
پايان1نامه1كارشناسی1ارشد1مرمت1اشيای1فرهنگی1و1تاريخی.1اصفهان،1دانشگاه1هنر1اصفهان.1

1 محمدی،1محسن.1)1386(.1حفاظت و مرمت پنج عدد از شانه هاي چوبی مكشوفه از شهر سوخته سيستان.1پايان1نامه1-
كارشناسی1مرمت1آثار1تاريخی.1زابل،1دانشگاه1زابل.1

1 مصدق،1احمد.1)1384(.1جغرافيای جنگل های جهان.1چاپ1دوم،1تهران:1دانشگاه1تهران.-
1 مظفريان،1ولی1اهلل.1)1383(.1درختان و درختچه های ايران.1چاپ1اول،1تهران:1فرهنگ1معاصر.-
1 ملکي1گلندوز،1مصطفي1و1حسين1خاني،1حسين.1)1392(.1شناسايي1و1تشخيص1چوب1هاي1منبر1تاريخي1مشکول.1شمسه،1-

5)119و201(،1.1-121
1 وولف،1هانس.1)1384(.1صنايع دستی كهن ايران.1ترجمه1سيروس1ابراهيم1زاده،1چاپ1اول،1تهران:1علمی1و1فرهنگی.11-
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Abstract

Identification of structural woods in historical buildings has a great importance in 
technological study of applied components. In this regard, seven historical buildings 
located in provinces of Alborz, Isfahan and eastern Azerbaijan related to Safavid and 
Qajar periods have been assessed. Samplings of the structural woods of the historical 
buildings were done, in such a way that this issue did not cause any visual and mechanical 
damages to the structures. Samples were prepared based on IAWA standard to provide 
microscopic sections. Investigating the microscopic sections of all samples showed the 
characteristics that conform to the anatomic properties of Salicaceae family and Populus 
genus. By considering the geographical range related to the studied samples close to 
places of Populus albaL and Populus nigra L, it can be said that these samples are likely 
to be one of these two types. These types which are considered as the fast growing and 
native trees of Iran have straight woods, fine and monotonous textures, and also low 
density, so they have had different applications from the past. They were used in the 
architectural structures in the past due to their short period of exploitation, accessible, 
lightness, appropriate physical characteristics, ability to withstand high mechanical stress. 
This matter indicates that the architectures with the proper experimental knowledge of the 
physical characteristics of these woods used them in the structures. 

Keywords: fast growing trees, Populus spp., Safavid and Qajar structures, species 
identification, wood
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