
ل و فراورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران
 نشریه جنگ

بهار 1392
شماره 1، 

دوره 66، 

96

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

؛ استادیار پژوهش، گروه پالئو بوتانی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع 
*
 نوشین طغرائی

 مهدی یزدی؛ استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
 مائده فدایی خجسته؛ کارشناس ارشد صنایع چوب و  کاغذ دانشگاه ساری 

چكیـده:
نیز قطعات  ایستاده و  تنۀ درختان  از  ناحیه  این  نمونه برداری شد. در  میانی،  باالیی ـ ژوراسیک  با سن  تریاس  ناحیۀ قشالق،  از 
پراکندۀ چوب های فسیل نمونه هایی به تعداد سیزده گرده بینه و قطعاتی از تنه و ریشه به محل آزمایشگاه منتقل شدند که پس از 
 Pycnoxylic برش و تهیۀ مقاطع میکروسکوپی، بررسی شدند. ساختمان چوب های بررسی شده همگی مشابه بازدانگان و از نوع
Tracheidoxyl Homoxylous، یعنی چوب هایی اند که استوانۀ مرکزی چوبی در آن ها از طریق پره های چوبی پهن تکه تکه نشده 
است. حّد دوایر رویشی در اکثر چوب ها نامشخص است و نیز کانال رزین تقریبًا در هیچ یک از چوب ها وجود ندارد. حداقل 
دو جنس مجزا را می توان تشخیص داد که یکی از آن ها قباًل از کرمان گزارش شده است. به سبب وجود بقایای چوب یا برگ 
گیاهانی مانند دم اسب ها، سرخس ها، گینکو ها، مخروطیان، و به خصوص Scytophyllum، سن طبقات واجد فسیل های چوب در 

قشالق، تریاس پسین، تخمین زده شده است.

واژگان كلیدي: آناتومی چوب، البرز، ایران، چوب فسیل، دیرینه شناسی گیاهی.

 E. mail: ntoghrai@ut.ac.ir * نویسنده مسئول     تلفن: 02144580285          

تاریخ دریافت: 1390/12/20

تاریخ پذیرش: 1391/7/26



98

مقدمه
از اواخر تریاس میانی تا تریاس پسین، آب و هوای معتدل 
در ایران تغییر کرد و به آب و هوای گرم و مرطوب تبدیل 
قاره ای  رسوبات  )قشالق(،  بررسی شده  ناحیۀ  در  شد. 
با درصد زیادی طبقات رس )سیلیکاکالستیک( با رس 
قیری سرشار از بقایای گیاهی ته نشین شدند. این نوع 
رسوبات نشان دهندۀ آب و هوای سرد و مرطوب است. 
و  آهن  )اکسید  رسوبات  در  آهن  درصد  افزایش  با 
موقعیت  بروز  یا  رسوبات  باالی  سمت  به  سیدریت( 
آب و هوایی گرم تر، درصد بقایای گیاهی نیز در رسوبات 
بیشتر شد. موقعیت دریاچه ای، رودخانه ای، و قاره ای تا 

اواسط ژوراسیک در گروه شمشک حاکم بود ]1[.
بیشتر  در  که  گیاهی،  سنگواره های  حاوی  طبقات 
مناطق ایران دیده می شوند، اغلب با معادن زغال  سنگ 
این  نام گروه شمشک شناخته می شوند.  با  همراه اند و 
با  میانی،  پسین ـ ژوراسیک  سن  تریاس  با  رسوبات 
161ـ235 میلیون سال قدمت در شمال و مرکز و شرق 
ایران دیده می شوند و تا شمال شرقی افغانستان امتداد 
به صورت  اغلب  که  مزوزوئیک  دوران  فلور  می یابند. 
محفوظ  به خوبی  رسوبات  این  در  گیاهی  فسیل های 
مانده اند، از آن جهت اهمیت دارند که به صورت پیوسته 
و بدون گسیختگی از نورین تا ژوراسیک میانی شکل 

گرفته اند ]2[.
می تواند  فسیل شده  شناسایی چوب های  و  اکتشاف 
آن  موقعیت آب و هوایی  اقلیم و  نیز  و  قدمت جنگل ها 

دوران را در این سرزمین نشان دهد.
علوم زیستی از دیرباز تشریح و شناسایی چوب را 
برای معلوم کردن مسیر تکاملی فیلوژنتیک و نیز رده بندی 
گیاهان مد نظر قرار داده است. در حیطۀ دیرینه شناسی 
نیز با بررسی چوب های فسیل گام های بلندی برداشته 
نسبتًا  تأخیری  با  و  نوزدهم  قرن  میانۀ  از  است.  شده 
در  پراکنده  به طور  فسیل  چوب های  بررسی  طوالنی، 
جهان آغاز شد ]3- 5[. چوب های فسیل در مقایسه با 
سایر اندام های گیاهان فسیل از این مزیت برخوردارند 
از محیط رویشگاه را در خود حفظ  که سابقۀ طوالنی 

خود  در  را  دیرینه  تاریخ  کتاب  یک  مانند  و  می کنند 
دارند. در کشور ما با اینکه در بازدید ها و مأموریت های 
قطعات  دیرینه شناسی، همواره  و  زمین شناسی  اکتشافی 
یافت  بیش  و  کم  ساقه  یا  ریشه  از  فسیل  چوب های 
شده، اما به دلیل عدم گستردگی علم تشریح چوب، این 

قطعاِت باارزش غالبًا مغفول مانده اند.
از نیمۀ قرن نوزدهم تا حدود 1930 چوب های فسیلی 
که یافت می شدند بر پایۀ تطابق آن ها با قرابت هایی با 
هولو تایپ و بر اساس مورفو تایپ ها بود ]6[. پس از آن 
بر  برای جنس های گوناگون و سعی  تهیۀ کلید هایی  با 
شناسایی ها  تایپ،  نمونۀ  با  زیاد  بسیار  قرابت  و  تشابه 
گزارش  ایران  از  را  چوب  اولین  فخر  شد.  منطقی تر 
داد ]7[. پس از آن نجفی ]8[ تعدادی چوب بازدانه از 
ایران در رسالۀ دکتری خود گزارش داد که  ژوراسیک 
متأسفانه منتشر نشد. پول و میرزایی عطاآبادی در سال 
2007 دو جنس از کرمان منتشر کردند ]9[ و طغرائی 
یک جنس از سوادکوه معرفی کرد که به سبب فراوانی 

فسیل ها اهمیت ویژه ای دارد ]10[.
سلیقه های  با  متعددی  شناسایی  کلید های  تاکنون 
گوناگون برای چوب های سوزنی برگ و پهن برگ امروزی 
آناتومیست های  بین المللی  اتحادیۀ  است.  شده  تدوین 
چوب، در سال 1989 و سپس در سال 2004، به ترتیب 
را  سوزنی برگ  و  پهن برگ  چوب های  شناسایی  کلید 
در  از سردرگمی ها  بسیاری  به  و   ]12 ،11[ کرد  منتشر 

زمینۀ شناسایی چوب های امروزی پایان داد.
کلید شناسایی چوب های نهاندانۀ فسیل را نیز دانشگاه 
متأسفانه  که  کرد  منتشر   ]13[ شمالی  کارولینای  دولتِی 
از کشور ما در آن رکوردی ثبت نشده است. کلیدهای 
چوب ها  از  تصویرهایی  همراه  نیز  رایانه ای  شناسایی 
برای کمک به شناسایی چوب های امروزی و فسیل تهیه 
فسیل  )سوزنی برگان(  بازدانگان  برای  البته  است.  شده 

هنوز کلید استانداردی منتشر نشده است ]14[.
حدود  از  و  نهاندانگان اند  از  قدیمی تر  بازدانگان 
روی  کربونیفر(  از  )پنسیلوانین  پیش  سال  میلیون   300
خشکی ها ظاهر شده اند. تا کنون، تعداد زیادی خانواده و 
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جنس از چوب های فسیل متعلق به بازدانگان شناسایی 
و نگه داری شده که با بررسی ها و یافته های بیشتر، تعداد 

آن ها به طور دائم تغییر می کند ]6[.

موادوروشها

زمینشناسی
شرقی  البرز  در  زغال دار  ناحیۀ  سه   1369 سال  تا 
مشخص شده که عبارت اند از: نواحی زغال دار شاهرود 
و چهاردشت و قشالق. مرز بین مناطق زغال دارِ نامبرده 
قراردادی و در جهت نصف النهارها کشیده شده  است. 
مرز بین مناطق چهاردشت و شاهرود نصف النهار ˚54، 
است.   55˚ نصف النهار  قشالق  و  شاهرود  بین  مرز  و 
شرقی  البرز  ساختاری  زون  در  قشالق  زغال دار  حوزۀ 
و در محدودۀ استان گلستان و سمنان قرار گرفته و از 
منطقۀ  به  شرق  از  و  شاهرود  زغال دار  حوزۀ  به  غرب 
زغال دار بجنورد در استان خراسان محدود می شود. در 
جنوب، مرز حوزه در امتداد حاشیۀ شمالی دشت کویر 
است. این حوزه از شمال غربی و شمال به جلگۀ دریای 
خزر منتهی می شود. این حوزه با پستی و بلندی متوسط 

مشخص  متری  1700ـ2500  ارتفاعات  با  ناهموار  تا 
ارتفاع  در  رودخانه ها  کف  از  ارتفاع  حداقل  می گردد. 
بوده  شمالی  بخش  در  دریا  سطح  از  متری  100ـ200 
و حداکثر آن 1000ـ1200 متر در بخش جنوبی حوزه 
است. ارتفاع نسبی رشته کوه ها 1500ـ1700 متر است. 
ساحلی  کنار  آب و هوایی  زون  در  حوزه  شرقی  بخش 
و  انبوه  جنگل های  به وسیلۀ  کوه ها  دامنۀ  گرفته،  قرار 
جنوبی  بخش  است.  شده  پوشیده  متراکم  علف های 
حوزه در زون آب و هوایی کوهستانی کویری قرار گرفته 
را  مهمی  آبی  جریان های  متعدد  رودخانه های  است. 
دریای  به  آن ها  اغلب  که  آورده اند  به وجود  در حوزه 
خزر می ریزند. حوزه از شمال به جنوب به وسیلۀ جادۀ 

ارتباطی آزادشهرـ شاهرود قطع می شود ]15[.
حوزۀ زغال دار قشالق از دیدگاه بلوک های اکتشافی 
نرگس  زمستان یورت،  وطن،  بلوک های  به  معدنی  و 
چال، و کالت تقسیم شده است. بیش از 75 رگه زغال 
و رگچه های زغالی در این مجموعه رسوبات دیده شده 
است ]15[ )شکل 1(. منطقۀ بررسی شده دارای عرض 
جغرافیایی "0.'59 ˚36، طول جغرافیایی " 3 .'18 ˚55   
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 دار قشالق زغال ةشناسي حوز زمين ةنقش .1شكل 

 

 

 
 ) راتييتغ اندك با( ]19[شده بررسي ةبه منطق يدسترس يها راه ةنقش. 2شكل 

 

شكل 1. نقشۀ زمین شناسی حوزۀ زغال دار قشالق
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و ارتفاع تقریبی 531 متر از سطح دریاست. نزدیک ترین 
قریه به منطقۀ کالت وطن نام دارد ]16[. این منطقه در 

محدودۀ اجرای طرح جنگلداری مینودشت قرار دارد.
شامل  مربع  کیلومتر  چهل  وسعت  با  کالت  بلوک 
روستاهای سررودبار و رحیم آباد است که البته گفتنی است 

در نقشه های جغرافیایی از کالت ذکری به میان نیامده 
است. کالت در حاشیۀ شمالی و جنوبی جادۀ آسفالتۀ 
شاهرود به آزادشهر، در فاصلۀ 105 کیلومتری شاهرود 
و 20 کیلومتری آزادشهر واقع شده است )شکل2(. از 
قاعدۀ این ناحیه تا باال، حدود 65 الیه زغال سنگ متعلق 

 

)5(  

 

 

 

 

 

 

 دار قشالق زغال ةشناسي حوز زمين ةنقش .1شكل 

 

 

 
 ) راتييتغ اندك با( ]19[شده بررسي ةبه منطق يدسترس يها راه ةنقش. 2شكل 

 

شكل 2. نقشۀ راه های دسترسی به منطقۀ بررسی شده ]19[ ) با اندک تغییرات (

به تریاس باالیی تا ژوراسیک میانی شناسایی شده است 
از سن  ایستاده  ناحیه درختان فسیل شدۀ  این  در   .]17[
تریاس میانی وجود دارند. درختان ایستادۀ مذکور پس 
از مدفون شدن سیدریتی شده اند. به سبب وجود بقایای 
سرخس  ها،  دم اسب ها،  مانند  گیاهانی  برگ  یا  چوب 
 ،Scytophyllum به خصوص  و  مخروطیان،  گینکو ها، 
سن طبقات واجد فسیل های چوب در قشالق، تریاس 
پایین تر  متر  پسین تخمین زده شده است. حدود 100 
بر  مشتمل  ساحلی  بستری  می توان  چوب ها  محل  از 
دو کفه ای ها، شکم پایان، و ستاره های دریایی را مشاهده 

کرد ]18[.

چینهشناسی
قاره ای،  رسوبات  و  نهشته ها  قشالق  منطقۀ  در 
رودخانه های باتالقی، و دریاهای کناری با سن تریاس و 
ژوراسیک گسترش دارند ]15[. در بخش زغال دار کالت 
می شود  دیده  بزرگ  و  کوچک  زغالی  الیۀ   67 حدود 
)شکل3( ]20[. نمونه های چوب جمع آوری شدۀ برخی 
به دو الیۀ 23 و 24 تعلق دارند و برخی نیز به صورت 

پراکنده از منطقه جمع آوری شدند )شکل 4(.

روشکار
 از 13 تنه، گرده بینه یا قطعۀ  چوب مانند، که در منطقه در 
دسترس قرار گرفت، پس از انتقال نمونه ها به »آزمایشگاه 
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  ]20[1:5000، قشالق ةشناسي منطق ستون چينه.3شكل
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  هشده در منطق يافتهاي  بينه گرده، A-E. 4شكل 

A: ؛افقيهاي  بينه نمايي كلي از محل گرده B: ؛بينه با سطح خارجي شياردار گرده C: ؛درخت ايستاده ةتن D: بينه از درخت  گرده

  درخت ايستاده ةريش :E ؛با اثر شاخه ايستاده
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  هشده در منطق يافتهاي  بينه گرده، A-E. 4شكل 

A: ؛افقيهاي  بينه نمايي كلي از محل گرده B: ؛بينه با سطح خارجي شياردار گرده C: ؛درخت ايستاده ةتن D: بينه از درخت  گرده

  درخت ايستاده ةريش :E ؛با اثر شاخه ايستاده
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  هشده در منطق يافتهاي  بينه گرده، A-E. 4شكل 

A: ؛افقيهاي  بينه نمايي كلي از محل گرده B: ؛بينه با سطح خارجي شياردار گرده C: ؛درخت ايستاده ةتن D: بينه از درخت  گرده

  درخت ايستاده ةريش :E ؛با اثر شاخه ايستاده

  

BA 

C  E 

D

 شكل 3. ستون چینه شناسي منطقۀ قشالق، 1:5000 ]20[ 

شكل A-E .4، گرده بینه های یافت شده 
در منطقه

گرده بینه های  محل  از  كلی  نمایی   :A
خارجی  سطح  با  گرده بینه   :B افقی؛ 
 :D ایستاده؛  درخت  تنۀ   :C شیاردار؛ 
گرده بینه از درخت ایستاده با اثر شاخه؛ 

E: ریشۀ درخت ایستاده

از صفحه 97 تا 107
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دیرینه شناسی گیاهی مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشور«، ابعاد، رنگ، و سایر مشخصات فیزیکی نمونه ها 
ثبت شدند و از نمونه ها عکسبرداری شد. چهار قطعه 
از چوب های نمونه برداری شده به درختان ایستادۀ منطقۀ 
کالت تعلق دارند و سایر نمونه ها به صورت غیر ایستاده 
یا آزاد از منطقه جمع آوری شدند. به همین منظور، از هر 
که  شد  انتخاب  نازک  مقطع  تهیۀ  برای  قطعه ای  نمونه 
در هر سه جهت عرضی و شعاعی و مماسی وضعیت 

مناسبی باشد ]14[.
آن ها  در  حفظ  شدگی1  وضعیت  که  نازکی،  مقاطع 
میکروسکوپ  به کمک  میسر می کرد،  را  مطالعه  امکان 
مورد  مدرج  چشمی  به  مجهز   40  OLYMPUS BX
قرار گرفتند و مشخصات  بیومتری  و  تشریحی  مطالعه 
و  پارانشیم،  چوبی،  اشعه های  تراکئید ها،  به  مربوط 
اندازه گیری  شدند.  ثبت  و  اندازه گیری  عناصر  سایر 
بزرگ نمایی های  با  اغلب  مطالعه  این  در  عناصر چوبی 
به   آن ها  از  و  برابر صورت گرفت  400، 200، و 100 
به  متصل   Canon Powershot G5 دوربین  کمک 
میکروسکوپ، عکسبرداری شد. تشریح چوب ها تا حد 
از فهرست ویژگی های میکروسکوپی،  تبعیت  با  امکان 
شد.  انجام   ،]12[ سوزنی برگان  چوب  شناسایی  برای 
کلیۀ نمونه های چوب و نیز اسالید های تهیه شده از آن ها 
تحقیقات  مؤسسۀ  گیاهی  دیرینه شناسی  »آزمایشگاه  در 

جنگل ها و مراتع کشور« نگه داری می شوند.
و  نامناسب  حفظ  شدگی  به سبب  تحقیق،  این  در 
بررسی  همه جانبه،  اندازه گیری  ممکن نبودن  در نتیجه 
عناصر چوبی، به ویژه در مقاطع طولی، دقیقًا ممکن نبود. 
گونه های  و  جنس ها  با  نمونه ها  نسبت  فقط  بنابراین، 
شناخته شده مطرح می شود. به عالوه، به سبب کاستی های 
به خصوص  و  فسیل  چوب های  شناسایی  در  بسیار 
تغییرات بسیار زیاد کّمی و کیفی ویژگی های چوب در 
یک درخت، برای شناسایی قطعی یک چوب، دسترسی 

به نمونه های متعدد، ضروری است.

نتایج

مورفولوژیتنۀدرختان
تا  ابعاد نمونه های جمع آوری شده از منطقه حدود 10 
آن ها  از  که  اصلی،  تنه های  البته  است.  سانتی متر   42
نمونه برداری شده، ابعادی به مراتب بیشتر، به بزرگی 30 
سانتی متر تا بیش از 2 متر، داشته اند. تنۀ درختانی نیز با 
ابعاد 6 تا 7 متر مشاهده شد که به سبب صعب العبوری 
نشد. رنگ  این مرحله ممکن  در  نمونه برداری  منطقه، 
این گرده بینه ها از نارنجی و قهوه ای تیره تا خاکستری و 
سیاه متغیر است. دو جنس شناسایی شده در این تحقیق 
 Agathoxylon در جنس   که  بودند  قهوه ای  رنگ  به 
بود.  در آمده  قرمز  به رنگ  داخلی گرده بینه  بخش های 
در برخی تنه ها آثار شاخه های جانبی قابل رؤیت است 
)شکل 4(. همچنین، سطح خارجی گرده بینه ها شیاردار 
دومین(  )فقط چوب  شیار  بدون  و  پوست(  با  )همراه 

یافت شد.

تشریحچوب

Genus:?Protopinoxylon
Pcrifr:13872n)کدنمونه(
حلقه های   ،)Homoxylous( همگن  چوب  تشریح: 
رویشی مشخص، با بیش از 6 حلقۀ رویشی، حلقه های 
رویشی باریک 0/5 تا 0/9 میلی متر، تحول چوب بهاره به 
تابستانۀ ناگهانی، چوب بهاره تا 85 درصد حلقۀ رویشی 
را اشغال می کند )شکل 5ـA(، چوب عمدتًا متشکل از 
تراکئید، مقطع تراکئید ها در مقطع عرضی مربع مستطیل 
 ،)D5ـ مآ)شکل  با  همراه  گاهی  تیز،  گوشه های  بدون 
تراکئید ها در فایل های شعاعی مرتب شده اند، پارانشیم 
وجود ندارد، حد دوایر رویشی به وسیلۀ 1 تا 3 ردیف 
رزین  کانال  می شود،  مشخص  پایان  چوب  تراکئید 
)شکل 5ـC(، دیوارۀ تراکئیدهای چوب پایان نازک )دو 
قطر  میانگین  میکرون(،  تا 10   3 دیواره  برابر ضخامت 
شعاعی و مماسی تراکئیدهای چوب پایان به ترتیب 25 

1. Preservation status
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  Protopinoxylon ?مقاطع ميكروسكوپي  ،A-D .5شكل 

A : ؛رويشي ةحلق 5مقطع عرضي با B: ؛نازك ةچوب آغاز با ديوارهاي  مقطع مماسي با تراكئيد C:  مقطع عرضي، آثار

  .شود مي در تصوير ديده ( مĤ) مقطع عرضي، فضاي بين تراكئيدها :D ؛شود مي رويشي ديده ةحلقرزين در امتداد هاي  كانال

  

A  B

C  D

تا 44 میکرون(،  )از 30  تا 28 میکرون( و 37  )از 22 
دیوارۀ تراکئیدهای چوب آغاز نازک )دو برابر ضخامت 
دیواره 4 تا 6 میکرون(، میانگین قطر شعاعی و مماسی 
تراکئیدهای چوب آغاز به ترتیب 52 میکرون )از 47 تا 
55( و 40 میکرون )از 37 تا 45(، وجود یا نبود ضخامت 
بین  روزنه های   ،)5 شکل   ( نیست  مشخص  مارپیچی 
تراکئیدی در دیوارۀ مماسی کمیاب، گرد و کوچک و 
تک ردیفه  چوبی  اشعۀ  میکرون،   10 تا  قطر  به  هاله ای 
)شکل 5ـ B(، همگن، بلندی 1 تا 11 سلول، فاصلۀ بین 
پره های چوبی در مقطع عرضی 1 تا 12 سلول، مقطع 

شعاعی چوب با حفظ شدگی نا مطلوب.

Genus: ? Agathoxylon
Pcrifr:13877n)کدنمونه(
حلقه های   ،)Homoxylous(همگن چوب  تشریح: 
رویشی نامعلوم، چوب عمدتًا متشکل از تراکئید، مقطع 
تراکئید ها در مقطع عرضی چهارگوش تا گرد، تراکئید ها 

 ،)A 6ـ )شکل  شده اند  مرتب  شعاعی  فایل های  در 
پارانشیم نامعلوم است یا وجود ندارد، دیوارۀ تراکئیدها 
 30 تا   13 دیواره  ضخامت  برابر  )دو  ضخیم  تا  میانه 
تراکئیدهای  مماسی،  و  قطر شعاعی  میانگین  میکرون(، 
)از   45 و  میکرون(   60 تا   29 )از   44 به ترتیب  چوب 
مارپیچی  عدم ضخامت  یا  وجود  میکرون(،   65 تا   30
تراکئیدی  بین  روزنه های   ،)6 )شکل  نیست  مشخص 
و  هاله ای،  مجاور،  متراکم،  فراوان،  شعاعی  دیوارۀ  در 
 ،)E 6ـ )شکل  میکرون   25 تا   15 قطر  به  بیضی شکل، 
تک ردیفه و دوردیفه، در صورت وجود روزنه های بین 
غیر  و  متناوب  به صورت  روزنه ها  دوردیفۀ  تراکئیدی 
متقابل )شکل 6ـ C(، روزنه های بین تراکئیدی در دیوارۀ 
مماسی کمیاب و گرد و کوچک و هاله ای به قطر تا 10 
میکرون، اشعۀ چوبی تک ردیفه )شکل 6ـ B(، به ندرت 
در برخی مواضع دو ردیفه، همگن، بلندی 3 تا 11 سلول، 
به تعداد 5 در هر میلی متر طولی، فاصلۀ پره های چوبی 

Protopinoxylon ? مقاطع میكروسكوپی ،A-D .5 شكل
A: مقطع عرضی با 5 حلقۀ رویشی؛ B: مقطع مماسی با تراكئید های چوب آغاز با دیوارۀ نازک؛ C: مقطع عرضی، آثار كانال های رزین در امتداد حلقۀ رویشی 

دیده می شود؛ D: مقطع عرضی، فضای بین تراكئیدها ) مآ( در تصویر دیده می شود.
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در مقطع عرضی 1 تا 5 سلول، تراکئید عرضی به ندرت 
در اشعۀ چوبی دیده می شود ) شکل 6ـ D(، اشعۀ چوبی 
یک  قباًل  جنس  این  از   ،)F شکل6ـ( گره دار  دیوارۀ  با 

گونه از کرمان گزارش شده است]9[.

نتیجهگیری
نیز  و   Agathoxylon حضور  به  توجه  با 
از  نمونه هایی  فراوانی  همچنین  و   Protopinoxylon
 Zamites، از جمله جنس های   ،Bennettitales راستۀ 

نمونه های  نیز  و   Podozamites و   ،Pterophyllum
متعددی از جنس Otozamites و فراوانی زیاد نمونه های 
جنس Scytophyllum به عنوان جنس شاخص تریاس 
آن ها  توصیف  از  گزارش  این  در  که  و کف شمشک، 
برای  )رتین(  پسین  تریاس  سن   ،]18[ شده  صرف نظر 

منطقۀ کالت پیشنهاد می شود.
محیط تشکیل گروه شمشک را محیطی با آب و هوایی 
نسبتًا گرم و موسمی می دانند؛ محیطی که با جنگل های 
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D: ؛چوبي ةتراكئيد عرضي در اشع ،عيمقطع شعا E: شعاعي متراكم،  ةبين تراكئيدي در ديوارهاي  روزنه ،مقطع شعاعي

دار گره ةديوارچوبي با  ةاشعمقطع شعاعي،  :F ؛شكل و بيضي ،اي همجاور، هال
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D: ؛چوبي ةتراكئيد عرضي در اشع ،عيمقطع شعا E: شعاعي متراكم،  ةبين تراكئيدي در ديوارهاي  روزنه ،مقطع شعاعي

دار گره ةديوارچوبي با  ةاشعمقطع شعاعي،  :F ؛شكل و بيضي ،اي همجاور، هال
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  ؟Agathoxylon  مقاطع ميكروسكوپي ،A-F .6شكل 

A: ؛مقطع عرضي B: ؛رديفه تك چوبي ةمقطع مماسي، اشع C:  ،؛رديفه بين تراكئيدي دورديفه و تكهاي  روزنهمقطع شعاعي 
D: ؛چوبي ةتراكئيد عرضي در اشع ،عيمقطع شعا E: شعاعي متراكم،  ةبين تراكئيدي در ديوارهاي  روزنه ،مقطع شعاعي

دار گره ةديوارچوبي با  ةاشعمقطع شعاعي،  :F ؛شكل و بيضي ،اي همجاور، هال
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  ؟Agathoxylon  مقاطع ميكروسكوپي ،A-F .6شكل 

A: ؛مقطع عرضي B: ؛رديفه تك چوبي ةمقطع مماسي، اشع C:  ،؛رديفه بين تراكئيدي دورديفه و تكهاي  روزنهمقطع شعاعي 
D: ؛چوبي ةتراكئيد عرضي در اشع ،عيمقطع شعا E: شعاعي متراكم،  ةبين تراكئيدي در ديوارهاي  روزنه ،مقطع شعاعي

دار گره ةديوارچوبي با  ةاشعمقطع شعاعي،  :F ؛شكل و بيضي ،اي همجاور، هال

  

C 

A 

FE 

B

D

شكل A-F .6، مقاطع میكروسكوپی  Agathoxylon؟
A: مقطع عرضی؛ B: مقطع مماسی، اشعۀ چوبی تک ردیفه؛ C: مقطع شعاعی، روزنه های بین تراكئیدی دوردیفه و تک ردیفه؛ D: مقطع شعاعی، تراكئید 
عرضی در اشعۀ چوبی؛ E: مقطع شعاعی، روزنه های بین تراكئیدی در دیوارۀ شعاعی متراكم، مجاور، هاله ای، و بیضی شكل؛ F: مقطع شعاعی، اشعۀ چوبی 

با دیوارۀ گره دار
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انبوه پوشیده بوده و جریان های سیالبی فصول طوالنی 
پرباران، آب مورد نیاز رشد گیاهان و گسترش جنگل های 
پالئوبتانیکی  شواهد   .]1[ است  می کرده  فراهم  را  انبوه 
نشان می دهند که ارتفاع و شکل تاج درختان تریاس و 
ژوراسیک با ارتفاع بسیاری از گونه های امروزی برابری 
به ویژه  و  گیاهان  اکولوژی  به  توجه  با   .]21[ می کند 
محیط زیست   )1989( واسیلیف  رطوبت،  به  آن ها  نیاز 
مجموعه های گیاهی در محل دفن را بازسازی کرده که 

براساس آن می توان به تشریح نمونه های منطقۀ کالت 
پالئوبتانیکی،  شواهد  به  توجه  با  در مجموع،  پرداخت. 
گرم  رسوبات،  تشکیل  زمان  در  آب و هوایی  موقعیت 
بررسی شده  محدودۀ  و  می رسد  به  نظر  نیمه مرطوب  و 
گونه های  با  آمیخته  فصلی،  رویش  با  متراکم  جنگلی، 
خزان کننده و همیشه سبز در منطقه ای با ارتفاع متوسط 

بوده است ]7، 22[.
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