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نخستین بررسی آناتومی چوبهای فسیل درختان
ایستاده از گروه شمشک در ناحیۀ قشالق
*

نوشین طغرائی ؛ استادیار پژوهش ،گروه پالئو بوتانی ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع
مهدی یزدی؛ استاد ،گروه زمینشناسی دانشگاه اصفهان
مائده فدایی خجسته؛ کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه ساری

چكيـده:

از ناحیۀ قشالق ،با سن تریاس باالییـژوراسیک میانی ،نمونهبرداری شد .در این ناحیه از تنۀ درختان ایستاده و نیز قطعات
پراکندۀ چوبهای فسیل نمونههایی به تعداد سیزده گردهبینه و قطعاتی از تنه و ریشه به محل آزمایشگاه منتقل شدند که پس از
برش و تهیۀ مقاطع میکروسکوپی ،بررسی شدند .ساختمان چوبهای بررسیشده همگی مشابه بازدانگان و از نوع Pycnoxylic
 ،Tracheidoxyl Homoxylousیعنی چوبهاییاند که استوانۀ مرکزی چوبی در آنها از طریق پرههای چوبی پهن تکهتکه نشده
است .حدّ دوایر رویشی در اکثر چوبها نامشخص است و نیز کانال رزین تقریب ًا در هیچیک از چوبها وجود ندارد .حداقل
دو جنس مجزا را میتوان تشخیص داد که یکی از آنها قب ً
ال از کرمان گزارش شده است .بهسبب وجود بقایای چوب یا برگ
گیاهانی مانند دماسبها ،سرخسها ،گینکوها ،مخروطیان ،و بهخصوص  ،Scytophyllumسن طبقات واجد فسیلهای چوب در
قشالق ،تریاس پسین ،تخمین زده شده است.
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مقدمه

از اواخر تریاس میانی تا تریاس پسین ،آبوهوای معتدل
در ایران تغییر کرد و به آبوهوای گرم و مرطوب تبدیل
شد .در ناحیۀ بررسیشده (قشالق) ،رسوبات قارهای
با درصد زیادی طبقات رس (سیلیکاکالستیک) با رس
قیری سرشار از بقایای گیاهی تهنشین شدند .این نوع
رسوبات نشاندهندۀ آبوهوای سرد و مرطوب است.
با افزایش درصد آهن در رسوبات (اکسید آهن و
سیدریت) به سمت باالی رسوبات یا بروز موقعیت
آبوهوایی گرمتر ،درصد بقایای گیاهی نیز در رسوبات
بیشتر شد .موقعیت دریاچهای ،رودخانهای ،و قارهای تا
اواسط ژوراسیک در گروه شمشک حاکم بود [.]1

طبقات حاوی سنگوارههای گیاهی ،که در بیشتر
مناطق ایران دیده میشوند ،اغلب با معادن زغال سنگ
همراهاند و با نام گروه شمشک شناخته میشوند .این
نـژوراسیک میانی ،با
رسوبات با سن تریاس پسی 
161ـ 235میلیون سال قدمت در شمال و مرکز و شرق
ایران دیده میشوند و تا شمال شرقی افغانستان امتداد
مییابند .فلور دوران مزوزوئیک که اغلب بهصورت
فسیلهای گیاهی در این رسوبات بهخوبی محفوظ
ماندهاند ،از آن جهت اهمیت دارند که بهصورت پیوسته
و بدون گسیختگی از نورین تا ژوراسیک میانی شکل
گرفتهاند [.]2
اکتشاف و شناسایی چوبهای فسیلشده میتواند
قدمت جنگلها و نیز اقلیم و موقعیت آبوهوایی آن
دوران را در این سرزمین نشان دهد.

علوم زیستی از دیرباز تشریح و شناسایی چوب را
برای معلومکردن مسیر تکاملی فیلوژنتیک و نیز ردهبندی
گیاهان مد نظر قرار داده است .در حیطۀ دیرینهشناسی
نیز با بررسی چوبهای فسیل گامهای بلندی برداشته
شده است .از میانۀ قرن نوزدهم و با تأخیری نسبت ًا
طوالنی ،بررسی چوبهای فسیل بهطور پراکنده در
جهان آغاز شد [ .]5 -3چوبهای فسیل در مقایسه با
سایر اندامهای گیاهان فسیل از این مزیت برخوردارند
که سابقۀ طوالنی از محیط رویشگاه را در خود حفظ

میکنند و مانند یک کتاب تاریخ دیرینه را در خود
دارند .در کشور ما با اینکه در بازدیدها و مأموریتهای
اکتشافی زمینشناسی و دیرینهشناسی ،همواره قطعات
چوبهای فسیل از ریشه یا ساقه کم و بیش یافت
شده ،اما بهدلیل عدم گستردگی علم تشریح چوب ،این
ِ
قطعات باارزش غالب ًا مغفول ماندهاند.
از نیمۀ قرن نوزدهم تا حدود  1930چوبهای فسیلی
که یافت میشدند بر پایۀ تطابق آنها با قرابتهایی با
هولوتایپ و براساس مورفوتایپها بود [ .]6پس از آن
با تهیۀ کلیدهایی برای جنسهای گوناگون و سعی بر
تشابه و قرابت بسیار زیاد با نمونۀ تایپ ،شناساییها
منطقیتر شد .فخر اولین چوب را از ایران گزارش
داد [ .]7پس از آن نجفی [ ]8تعدادی چوب بازدانه از
ژوراسیک ایران در رسالۀ دکتری خود گزارش داد که
متأسفانه منتشر نشد .پول و میرزایی عطاآبادی در سال
 2007دو جنس از کرمان منتشر کردند [ ]9و طغرائی
یک جنس از سوادکوه معرفی کرد که بهسبب فراوانی
فسیلها اهمیت ویژهای دارد [.]10

تاکنون کلیدهای شناسایی متعددی با سلیقههای
گوناگون برای چوبهای سوزنیبرگ و پهنبرگ امروزی
تدوین شده است .اتحادیۀ بینالمللی آناتومیستهای
چوب ،در سال  1989و سپس در سال  ،2004بهترتیب
کلید شناسایی چوبهای پهنبرگ و سوزنیبرگ را
منتشر کرد [ ]12 ،11و به بسیاری از سردرگمیها در
زمینۀ شناسایی چوبهای امروزی پایان داد.
کلید شناسایی چوبهای نهاندانۀ فسیل را نیز دانشگاه
دولتیِ کارولینای شمالی [ ]13منتشر کرد که متأسفانه
از کشور ما در آن رکوردی ثبت نشده است .کلیدهای
شناسایی رایانهای نیز همراه تصویرهایی از چوبها
برای کمک به شناسایی چوبهای امروزی و فسیل تهیه
شده است .البته برای بازدانگان (سوزنیبرگان) فسیل
هنوز کلید استانداردی منتشر نشده است [.]14
بازدانگان قدیمیتر از نهاندانگاناند و از حدود
 300میلیون سال پیش (پنسیلوانین از کربونیفر) روی
خشکیها ظاهر شدهاند .تاکنون ،تعداد زیادی خانواده و
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جنس از چوبهای فسیل متعلق به بازدانگان شناسایی
و نگهداری شده که با بررسیها و یافتههای بیشتر ،تعداد
آنها بهطور دائم تغییر میکند [.]6

مواد و روشها
زمینشناسی

تا سال  1369سه ناحیۀ زغالدار در البرز شرقی
مشخص شده که عبارتاند از :نواحی زغالدار شاهرود
و چهاردشت و قشالق .مرز بین مناطق زغالدارِ نامبرده
قراردادی و در جهت نصفالنهارها کشیده شده است.
مرز بین مناطق چهاردشت و شاهرود نصفالنهار ˚،54
و مرز بین شاهرود و قشالق نصفالنهار ˚ 55است.
حوزۀ زغالدار قشالق در زون ساختاری البرز شرقی
و در محدودۀ استان گلستان و سمنان قرار گرفته و از
غرب به حوزۀ زغالدار شاهرود و از شرق به منطقۀ
زغالدار بجنورد در استان خراسان محدود میشود .در
جنوب ،مرز حوزه در امتداد حاشیۀ شمالی دشت کویر
است .این حوزه از شمال غربی و شمال به جلگۀ دریای
خزر منتهی میشود .این حوزه با پستی و بلندی متوسط
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تا ناهموار با ارتفاعات 1700ـ 2500متری مشخص
میگردد .حداقل ارتفاع از کف رودخانهها در ارتفاع
100ـ 200متری از سطح دریا در بخش شمالی بوده
و حداکثر آن 1000ـ 1200متر در بخش جنوبی حوزه
است .ارتفاع نسبی رشتهکوهها 1500ـ 1700متر است.
بخش شرقی حوزه در زون آبوهوایی کنار ساحلی
قرار گرفته ،دامنۀ کوهها بهوسیلۀ جنگلهای انبوه و
علفهای متراکم پوشیده شده است .بخش جنوبی
بوهوایی کوهستانی کویری قرار گرفته
حوزه در زون آ 
است .رودخانههای متعدد جریانهای آبی مهمی را
در حوزه به وجود آوردهاند که اغلب آنها به دریای
خزر میریزند .حوزه از شمال به جنوب بهوسیلۀ جادۀ
ارتباطی آزادشهرـشاهرود قطع میشود [.]15

حوزۀ زغالدار قشالق از دیدگاه بلوکهای اکتشافی
و معدنی به بلوکهای وطن ،زمستانیورت ،نرگس
چال ،و کالت تقسیم شده است .بیش از  75رگه زغال
و رگچههای زغالی در این مجموعه رسوبات دیده شده
است [( ]15شکل  .)1منطقۀ بررسیشده دارای عرض
جغرافیایی " ،36˚ 59'.0طول جغرافیایی " 55˚ 18'. 3

شکل  .1نقشۀ زمینشناسی حوزۀ زغالدار قشالق

ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻘﺸﺔ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮزة زﻏﺎلدار ﻗﺸﻼق
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و ارتفاع تقریبی  531متر از سطح دریاست .نزدیکترین
در نقشههای جغرافیایی از کالت ذکری به میان نیامده
قریه به منطقۀ کالت وطن نام دارد [ .]16این منطقه در
ﻗﺸﻼقدر حاشیۀ شمالی و جنوبی جادۀ آسفالتۀ
کالت
است.
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻘﺸﺔ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﻮزة زﻏﺎلدار
محدودۀ اجرای طرح جنگلداری مینودشت قرار دارد.
شاهرود به آزادشهر ،در فاصلۀ  105کیلومتری شاهرود
و  20کیلومتری آزادشهر واقع شده است (شکل .)2از
بلوک کالت با وسعت چهل کیلومتر مربع شامل
قاعدۀ این ناحیه تا باال ،حدود  65الیه زغال سنگ متعلق
روستاهای سررودبار و رحیمآباد است که البته گفتنی است

تغییرات )
[]19ﺑﺎ( با
بررسی
ﺑﻪ به
دسترسی
های
راه را
نقشۀ
شکل .2
اندکﺗﻐﻴﻴﺮات(
اﻧﺪك
شده) [19
ﺷﺪه]
منطقۀﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻫﺎهي
ﻧﻘﺸﺔ
ﺷﻜﻞ .2

به تریاس باالیی تا ژوراسیک میانی شناسایی شده است
[ .]17در این ناحیه درختان فسیلشدۀ ایستاده از سن
تریاس میانی وجود دارند .درختان ایستادۀ مذکور پس
از مدفونشدن سیدریتی شدهاند .بهسبب وجود بقایای)(5
چوب یا برگ گیاهانی مانند دماسبها ،سرخسها،
گینکوها ،مخروطیان ،و بهخصوص ،Scytophyllum
سن طبقات واجد فسیلهای چوب در قشالق ،تریاس
پسین تخمین زده شده است .حدود  100متر پایینتر
از محل چوبها میتوان بستری ساحلی مشتمل بر
دوکفهایها ،شکمپایان ،و ستارههای دریایی را مشاهده
کرد [.]18

چینهشناسی

در منطقۀ قشالق نهشتهها و رسوبات قارهای،
رودخانههای باتالقی ،و دریاهای کناری با سن تریاس و
ژوراسیک گسترش دارند [ .]15در بخش زغالدار کالت
حدود  67الیۀ زغالی کوچک و بزرگ دیده میشود
(شکل .]20[ )3نمونههای چوب جمعآوریشدۀ برخی
به دو الیۀ  23و  24تعلق دارند و برخی نیز بهصورت
پراکنده از منطقه جمعآوری شدند (شکل.)4
روش کار

از  13تنه ،گردهبینه یا قطعۀچوبمانند ،که در منطقه در
دسترس قرار گرفت ،پس از انتقال نمونهها به «آزمایشگاه
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ﺷﻜﻞ  ،A-E .4ﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 :Aﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ از ﻣﺤﻞ ﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪﻫﺎي اﻓﻘﻲ؛  :Bﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻴﺎردار؛  :Cﺗﻨﺔ درﺧﺖ اﻳﺴﺘﺎده؛  :Dﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪ از درﺧﺖ
اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﻪ؛  :Eرﻳﺸﺔ درﺧﺖ اﻳﺴﺘﺎده

شکل  .3ستون چينهشناسي منطقۀ قشالق]20[ 1:5000 ،
ﻳﺎﻓﺖ[ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪﻫﺎي
،A-E
ﺷﻜﻞ  .3ﺳﺘﻮن ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻜﻞ
20]1:5000
ﻗﺸﻼق،
ﺷﻨﺎﺳﻲ.4ﻣﻨﻄﻘﺔ

E

شکل  ،A-E .4گردهبینههای یافتشده
ﻫﺎي اﻓﻘﻲ؛  :Bﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻴﺎردار؛  :Cﺗﻨﺔ درﺧﺖ اﻳﺴﺘﺎده؛  :Dﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪ از درﺧﺖ
ﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪ
منطقه
 :Aﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ از ﻣﺤﻞ در
اﻳﺴﺘﺎدهاز محل گردهبینههای
درﺧﺖ کلی
:Aﺔ نمایی
اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﻪ؛  :Eرﻳﺸ
(
9
)
افقی؛  :Bگردهبینه با سطح خارجی
شیاردار؛  :Cتنۀ درخت ایستاده؛ :D

ﺑﻴﻨﻪﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮده
ﺷﻜﻞ
شاخه؛
،A-Eبا اثر
.4ایستاده
درخت
گردهبینه از

 :Eریشۀ درخت ایستاده

)(6

)(9

 :Aﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ از ﻣﺤﻞ ﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪﻫﺎي اﻓﻘﻲ؛  :Bﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻴﺎ
اﻳﺴﺘﺎده
درﺧﺖ
اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﻪ؛  :Eرﻳﺸﺔ
ﮔﺮدهﺑﻴﻨﻪﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
،A-E
ﺷﻜﻞ .4
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دیرینهشناسی گیاهی مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور» ،ابعاد ،رنگ ،و سایر مشخصات فیزیکی نمونهها
ثبت شدند و از نمونهها عکسبرداری شد .چهار قطعه
از چوبهای نمونهبرداریشده به درختان ایستادۀ منطقۀ
کالت تعلق دارند و سایر نمونهها بهصورت غیر ایستاده
یا آزاد از منطقه جمعآوری شدند .بههمینمنظور ،از هر
نمونه قطعهای برای تهیۀ مقطع نازک انتخاب شد که
در هر سه جهت عرضی و شعاعی و مماسی وضعیت
مناسبی باشد [.]14

مقاطع نازکی ،که وضعیت حفظشدگی 1در آنها
امکان مطالعه را میسر میکرد ،به کمک میکروسکوپ
 40 OLYMPUS BXمجهز به چشمی مدرج مورد
مطالعه تشریحی و بیومتری قرار گرفتند و مشخصات
مربوط به تراکئیدها ،اشعههای چوبی ،پارانشیم ،و
سایر عناصر اندازهگیری و ثبت شدند .اندازهگیری
عناصر چوبی در این مطالعه اغلب با بزرگنماییهای
 ،200 ،400و  100برابر صورت گرفت و از آنها به
کمک دوربین  Canon Powershot G5متصل به
میکروسکوپ ،عکسبرداری شد .تشریح چوبها تا حد
امکان با تبعیت از فهرست ویژگیهای میکروسکوپی،
برای شناسایی چوب سوزنیبرگان [ ،]12انجام شد.
کلیۀ نمونههای چوب و نیز اسالیدهای تهیهشده از آنها
در «آزمایشگاه دیرینهشناسی گیاهی مؤسسۀ تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور» نگهداری میشوند.
در این تحقیق ،بهسبب حفظشدگی نامناسب و
درنتیجه ممکننبودن اندازهگیری همهجانبه ،بررسی
عناصر چوبی ،بهویژه در مقاطع طولی ،دقیق ًا ممکن نبود.
بنابراین ،فقط نسبت نمونهها با جنسها و گونههای
شناختهشده مطرح میشود .بهعالوه ،بهسبب کاستیهای
بسیار در شناسایی چوبهای فسیل و بهخصوص
تغییرات بسیار زیاد ک ّمی و کیفی ویژگیهای چوب در
یک درخت ،برای شناسایی قطعی یک چوب ،دسترسی
به نمونههای متعدد ،ضروری است.

نتایج
مورفولوژی تنۀ درختان

ابعاد نمونههای جمعآوریشده از منطقه حدود  10تا
 42سانتیمتر است .البته تنههای اصلی ،که از آنها
نمونهبرداری شده ،ابعادی بهمراتب بیشتر ،به بزرگی 30
سانتیمتر تا بیش از  2متر ،داشتهاند .تنۀ درختانی نیز با
ابعاد  6تا  7متر مشاهده شد که بهسبب صعبالعبوری
منطقه ،نمونهبرداری در این مرحله ممکن نشد .رنگ
این گردهبینهها از نارنجی و قهوهای تیره تا خاکستری و
سیاه متغیر است .دو جنس شناساییشده در این تحقیق
به رنگ قهوهای بودند که در جنس Agathoxylon
بخشهای داخلی گردهبینه به رنگ قرمز درآمده بود.
در برخی تنهها آثار شاخههای جانبی قابل رؤیت است
(شکل  .)4همچنین ،سطح خارجی گردهبینهها شیاردار
(همراه با پوست) و بدون شیار (فقط چوب دومین)
یافت شد.
تشریح چوب
Genus: ? Protopinoxylon
(کد نمونه) Pcrifr: 13872n
تشریح :چوب همگن ( ،)Homoxylousحلقههای

رویشی مشخص ،با بیش از  6حلقۀ رویشی ،حلقههای
رویشی باریک  0/5تا  0/9میلیمتر ،تحول چوب بهاره به
تابستانۀ ناگهانی ،چوب بهاره تا  85درصد حلقۀ رویشی
را اشغال میکند (شکل 5ـ ،)Aچوب عمدت ًا متشکل از
تراکئید ،مقطع تراکئیدها در مقطع عرضی مربعمستطیل
بدون گوشههای تیز ،گاهی همراه با مآ(شکل 5ـ،)D
تراکئیدها در فایلهای شعاعی مرتب شدهاند ،پارانشیم
وجود ندارد ،حد دوایر رویشی بهوسیلۀ  1تا  3ردیف
تراکئید چوب پایان مشخص میشود ،کانال رزین
(شکل 5ـ ،)Cدیوارۀ تراکئیدهای چوب پایان نازک (دو
برابر ضخامت دیواره  3تا  10میکرون) ،میانگین قطر
شعاعی و مماسی تراکئیدهای چوب پایان بهترتیب 25
1. Preservation status
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B

A

D

C

شکل  ،A-D .5مقاطع میکروسکوپی ? Protopinoxylon
 :Aمقطع عرضی با  5حلقۀ رویشی؛  :Bمقطع مماسی با تراکئیدهای چوب آغاز با دیوارۀ نازک؛  :Cمقطع عرضی ،آثار کانالهای رزین در امتداد حلقۀ رویشی
شود.
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲتصویر دیده می
تراکئیدها ( مآ) در
فضای
دیده میشود؛  :Dمقطع عرضی،
? Protopinoxylon
بین ﻣﻘﺎﻃﻊ
،A-D
ﺷﻜﻞ .5

شعاعیﺑﺎ دﻳﻮارة
های ﭼﻮب آﻏﺎز
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪﻫﺎي
44روﻳﺸﻲ؛ :B
 530تاﺣﻠﻘﺔ
ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺎ
 :Aوﻣﻘﻄﻊ
ﻋﺮﺿﻲ6 ،
ﻣﻘﻄﻊ(شکل
مرتبﻧﺎزك؛شدCه:اند
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻤﺎﺳﻲدرﺑﺎ فایل
میکرون)،
( 37از
(از  22تا  28میکرون)
آﺛﺎرـ،)A
تراکئیدها
دیوارۀ
ﻣ (Ĥدرندارد،
وجود
است یا
نامعلوم
پارانشیم
دیوارۀ تراکئیدهای چوب
برابرروﻳﺸﻲ دﻳﺪه
(دو ﺣﻠﻘﺔ
نازکاﻣﺘﺪاد
آغازرزﻳﻦ در
ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﺪه
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪﻫﺎ )
ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ
ﻋﺮﺿﻲ،
ضخامتﻣﻲﺷﻮد؛  :Dﻣﻘﻄﻊ
میانه تا ضخیم (دو برابر ضخامت دیواره  13تا 30
دیواره  4تا  6میکرون) ،میانگین قطر شعاعی و مماسی
میکرون) ،میانگین قطر شعاعی و مماسی ،تراکئیدهای
تراکئیدهای چوب آغاز بهترتیب  52میکرون (از  47تا
چوب بهترتیب ( 44از  29تا  60میکرون) و ( 45از
 )55و  40میکرون (از  37تا  ،)45وجود یا نبود ضخامت
 30تا  65میکرون) ،وجود یا عدم ضخامت مارپیچی
مارپیچی مشخص نیست ( شکل  ،)5روزنههای بین
)(11
مشخص نیست (شکل  ،)6روزنههای بین تراکئیدی
تراکئیدی در دیوارۀ مماسی کمیاب ،گرد و کوچک و
در دیوارۀ شعاعی فراوان ،متراکم ،مجاور ،هالهای ،و
هالهای به قطر تا  10میکرون ،اشعۀ چوبی تکردیفه
بیضیشکل ،به قطر  15تا  25میکرون (شکل 6ـ،)E
(شکل 5ـ ،)Bهمگن ،بلندی  1تا  11سلول ،فاصلۀ بین
تکردیفه و دوردیفه ،در صورت وجود روزنههای بین
پرههای چوبی در مقطع عرضی  1تا  12سلول ،مقطع
تراکئیدی دوردیفۀ روزنهها بهصورت متناوب و غیر
شعاعی چوب با حفظشدگی نامطلوب.
متقابل (شکل 6ـ ،)Cروزنههای بین تراکئیدی در دیوارۀ
Genus: ? Agathoxylon
مماسی کمیاب و گرد و کوچک و هالهای به قطر تا 10
(کد نمونه) Pcrifr: 13877n
میکرون ،اشعۀ چوبی تکردیفه (شکل 6ـ ،)Bبهندرت
تشریح :چوب همگن( ،)Homoxylousحلقههای
در برخی مواضع دوردیفه ،همگن ،بلندی  3تا  11سلول،
رویشی نامعلوم ،چوب عمدت ًا متشکل از تراکئید ،مقطع
به تعداد  5در هر میلیمتر طولی ،فاصلۀ پرههای چوبی
تراکئیدها در مقطع عرضی چهارگوش تا گرد ،تراکئیدها
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B

B

D

B

B

D DD

C

CC C

6 66

6
F

A

A

A

A

F FF

E

EE E

شکل  ،A-F .6مقاطع میکروسکوپی Agathoxylon؟
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
ﻣﻘﺎﻃﻊﻣﻘﺎﻃﻊ
،A-F،A-F
ﺷﻜﻞ .6
ﺷﻜﻞ .6
 Agathoxylon؟
 Agathoxylon؟

ﻣﻘﺎﻃﻊ
،A-F
ﺷﻜﻞ .6
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
ﻣﻘﺎﻃﻊ
مقطع،
A-F :B
ﺷﻜﻞ .6
 Agathoxylon؟
شعاعی ،روزنههای بین تراکئیدی دوردیفه و تکردیفه؛  :Dمقطع شعاعی ،تراکئید
 Agathoxylon؟مقطع
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ :C
چوبی تکردیفه؛
اشعۀ
مماسی،
 :Aمقطع عرضی؛
ردﻳﻔﻪ؛چوبی
ردﻳﻔﻪ؛اشعۀ
شعاعی،
مقطع
شکل؛ :F
بیضی
روزﻧﻪ و
ای،
هال
مجاور،
متراکم،
شعاعی
بین
مقطع
عرضی در اشعۀ چوبی؛ :E
ﺗﻚ
ﺗﻚ و
دوردﻳﻔﻪ
دوردﻳﻔﻪ و
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪي
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪي
ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي
ﺑﻴﻦ
روزﻧﻪهﻫﺎي
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻘﻄﻊ
ردﻳﻔﻪ؛ :C
ردﻳﻔﻪ؛ :C
دیوارۀﺗﻚ
ﭼﻮﺑﻲ
ﭼﻮﺑﻲ ﺗﻚ
تراکئیدیاﺷﻌدرﺔ
ﻣﻤﺎﺳﻲ،
ﻣﻤﺎﺳﻲ ،اﺷﻌﺔ
هایﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻘﻄﻊ
روزنه:B
ﻋﺮﺿﻲ؛
شعاعی:B ،
ﻋﺮﺿﻲ؛
ﻣﻘﻄﻊﻣﻘﻄﻊ
:A :A

ردﻳﻔﻪ؛و ﺗﻚردﻳﻔﻪ؛
دوردﻳﻔﻪ
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪيﺗﻚ
ﺑﻴﻦدوردﻳﻔﻪ و
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪي
روزﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻌﺎﻋﻲ،ﺑﻴﻦ
روزﻧﻪﻫﺎي
ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ردﻳﻔﻪ؛ :C
ﺗﻚﻣﻘﻄﻊ
ﭼﻮﺑﻲ:C
ﺗﻚﺔردﻳﻔﻪ؛
ﭼﻮﺑﻲ اﺷﻌ
ﻣﻤﺎﺳﻲ،
اﺷﻌﺔ
ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻤﺎﺳﻲ،
ﻋﺮﺿﻲ؛ :B
ﻣﻘﻄﻊ :ﻣﻘﻄﻊ
ﻋﺮﺿﻲ؛ B
 :Aﻣﻘﻄﻊ :A
ﻣﺘﺮاﻛﻢ،
ﻣﺘﺮاﻛﻢ،
ﺷﻌﺎﻋﻲﺷﻌﺎﻋﻲ
دﻳﻮارةدﻳﻮارة
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪي در
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪي در
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ
روزﻧﻪﺑﻴﻦ
روزﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ﻣﻘﻄﻊﻣﻘﻄﻊ
ﭼﻮﺑﻲ؛ :E
ﭼﻮﺑﻲ؛ :E
ﻋﺮﺿﻲاﺷﻌدرﺔ اﺷﻌﺔ
ﻋﺮﺿﻲ در
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪ
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪ
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ﻣﻘﻄﻊﻋﻲ،
ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻌﺎ
:D :D
با دیوارۀ گرهدار
ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ،
ﻣﺘﺮاﻛﻢ،
دﻳﻮارة
ﺷﻌﺎﻋﻲ
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪي در
ﺑﻴﻦ در دﻳﻮارة
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪي
روزﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻌﺎﻋﻲ ،ﺑﻴﻦ
ﻣﻘﻄﻊروزﻧﻪﻫﺎي
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ﭼﻮﺑﻲ؛ :E
ﭼﻮﺑﻲ؛اﺷﻌ:Eﺔ ﻣﻘﻄﻊ
ﻋﺮﺿﻲ در
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪ اﺷﻌﺔ
ﻋﺮﺿﻲ در
ﺗﺮاﻛﺌﻴﺪﻋﻲ،
ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻌﺎ
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
 :Dﻣﻘﻄﻊ :D
دﻳﻮارةدارﮔﺮهدار
دﻳﻮارة ﮔﺮه
ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ
ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎﻋﻲ ،اﺷﻌﺔ
ﺷﻌﺎﻋﻲ ،اﺷﻌﺔ
ﻣﻘﻄﻊﻣﻘﻄﻊ
ﺷﻜﻞ؛ :F
ﺑﻴﻀﻲ؛ :F
ﺑﻴﻀﻲﺷﻜﻞ
ﻫﺎﻟوﻪاي ،و
ﻣﺠﺎور،اي،
ﻣﺠﺎور ،ﻫﺎﻟﻪ
ﮔﺮهﺑﺎداردﻳﻮارة ﮔﺮهدار
ﭼﻮﺑﻲ
دﻳﻮارة
اﺷﻌﺔ
ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎ
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
اﺷﻌﺔ
ﻣﻘﻄﻊ
ﺷﻌﺎﻋﻲ،
ﺷﻜﻞ؛ :F
ﺑﻴﻀﻲﻣﻘﻄﻊ
ﺷﻜﻞ؛ :F
ﺑﻴﻀﻲاي ،و
ﻣﺠﺎور ،ﻫﺎﻟﻪ
ﻣﺠﺎور ،ﻫﺎﻟﻪاي ،و

در مقطع عرضی  1تا  5سلول ،تراکئید عرضی بهندرت
در اشعۀ چوبی دیده میشود (شکل 6ـ ،)Dاشعۀ چوبی
ً )(14
با دیوارۀ گرهدار (شکل6ـ ،)Fاز این جنس قبال یک
گونه از کرمان گزارش شده است[.]9

نتیجهگیری

با توجه به حضور  Agathoxylonو نیز
 Protopinoxylonو همچنین فراوانی نمونههایی از
راستۀ  ،Bennettitalesاز جمله جنسهای Zamites،

 ،Pterophyllumو  Podozamitesو نیز نمونههای
متعددی از جنس  Otozamitesو فراوانی زیاد نمونههای
)(14) (14
)(14
جنس  Scytophyllumبهعنوان جنس شاخص تریاس
و کف شمشک ،که در این گزارش از توصیف آنها
صرفنظر شده [ ،]18سن تریاس پسین (رتین) برای
منطقۀ کالت پیشنهاد میشود.
محیط تشکیل گروه شمشک را محیطی با آبوهوایی
نسبت ًا گرم و موسمی میدانند؛ محیطی که با جنگلهای
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انبوه پوشیده بوده و جریانهای سیالبی فصول طوالنی
پرباران ،آب مورد نیاز رشد گیاهان و گسترش جنگلهای
انبوه را فراهم میکرده است [ .]1شواهد پالئوبتانیکی
نشان میدهند که ارتفاع و شکل تاج درختان تریاس و
ژوراسیک با ارتفاع بسیاری از گونههای امروزی برابری
میکند [ .]21با توجه به اکولوژی گیاهان و بهویژه
نیاز آنها به رطوبت ،واسیلیف ( )1989محیطزیست
مجموعههای گیاهی در محل دفن را بازسازی کرده که
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براساس آن میتوان به تشریح نمونههای منطقۀ کالت
پرداخت .درمجموع ،با توجه به شواهد پالئوبتانیکی،
موقعیت آبوهوایی در زمان تشکیل رسوبات ،گرم
و نیمهمرطوب بهنظر میرسد و محدودۀ بررسیشده
جنگلی ،متراکم با رویش فصلی ،آمیخته با گونههای
خزانکننده و همیشه سبز در منطقهای با ارتفاع متوسط
بوده است [.]22 ،7

نخستین بررسی آناتومی چوبهای فسیل درختان ایستاده از گروه شمشک در ناحیۀ قشالق
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