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  هاي درختی از بازدانگان از پلیوسن تبریز ساقه ةتشریح و شناسایی سنگوار
  

  1نوشین طغرایی
  ها و مراتع کشورشناسی گیاهی، موسسه تحقیقات جنگلاستادیار، گروه دیرینه

  14/10/1395تاریخ پذیرش: ؛ 12/02/1392تاریخ دریافت: 
  چکیده 

بندي گیاهان، از دیرباز، تشریح و شناسایی چوب جهت معلوم کردن مسیر تکاملی فیلوژنتیک و نیز رده سابقه و هدف:
هاي هاي فسیل گامشناسی نیز با مطالعه چوبتوسط پژوهشگران علوم زیستی موردنظر بوده است. در حیطه دیرینه

هاي گیاهان فسیل از این مزیت برخوردارند هاي فسیل در مقایسه با سایر اندامبلندي تا کنون برداشته شده است. چوب
هاي درختی در این مطالعه به شناسایی و معرفی فسیل .کنندکه سابقه طوالنی از محیط رویشگاه را در خود حفظ می

  پردازیم.می در شمال تبریز آناخاتون 1:25000شناسی دست آمده طی تهیه نقشه زمینبه
از هاي درختی سنگی شده به سن پلیوسن از شمال شرق تبریز، منظور شناسایی ساقهبهدر این تحقیق  ها:مواد و روش

ها به آزمایشگاه ، ابعاد، رنگ و ، پس از انتقال نمونهاستفاده شد قطعات ساقه مانند که در منطقه در دسترس قرار گرفت
که در هر سه اي عمل آمد. از هر نمونه قطعهها عکسبرداري بهها ثبت شدند و از نمونهمشخصات فیزیکی نمونه سایر

براي تهیه مقطع نازك انتخاب گردید. پس از ، جهت عرضی، شعاعی و مماسی داراي وضعیت ظاهري مناسبی بود
، اقدام به تهیه مقاطع نازك از چوب شد. برش اولیه چوب به قطعاتی که نسبت به محور طولی درخت توجیه باشند

سانتی متر درآورده و سپس  1×2×3را با حفظ جهات اصلی چوب به ابعاد حدود  هاابتدا قطعاتی از نمونه بدین منظور
شود که نور از آن عبور حدي نازك می، مقطع چوب فسیل بهبعد از چندین مرحله سابسطح آن صاف و صیقلی شد. 

هاي فسیل، مقطع از چوب باشد.متر میمیلی 03/0شود که این ضخامت حداکثر عه میکروسکوپی میکند و آماده مطال
ها امکان شدگی در آننازك در هر سه جهت عرضی، شعاعی و مماسی تهیه گردید. مقاطع نازکی که وضعیت حفظ

تند و مشخصات مربوط به تشریحی قرار گرف وسیله میکروسکوپ نوري مورد مطالعه کرد، بهمطالعه را میسر می
گیري و ثبت شدند. تشریح هاي رزین و سایر عناصر اندازهها، کانالهاي چوبی، پارانشیم، روزنهها، اشعهتراکئید
سوزنی برگان، هاي میکروسکوپی براي شناسایی چوبالمللی ویژگیاالمکان با تبعیت از فهرست بینها ابتدا حتی چوب

  قایسه با موارد مشابه، تکمیل شد.انجام شد و سپس از طریق م
باشد که حد دوایر رویشی در دهد که ساختمان چوب مورد مطالعه از بازدانگان مینتایج این تحقیق نشان می ها:یافته

مانند شبه کاجی در  ییهاردیفه، داراي روزنهآن مشخص، انتقال از چوب آغاز به چوب پایان، ناگهانی، واجد اشعه تک
از راسته Pinuxylon و مجاري رزین معدود و عمدتاً منفرد است و قرابت آن در این بررسی با جنس  میدان تالقی

                                                
  ntoghraie@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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 کونیفرها نشان داده شده است.

هاي امروزي، ها و گونهها به جنسها، براي شناسایی یا انتساب آنمناسب نمونهشدگی نابا وجود حفظگیري: نتیجه
ردیفه بر روي دیواره شعاعی هاي درشت و تکهاي محوري، روزنهپارانشیم وجود مجاري رزین، تعداد بسیار اندك

این تحقیق را به  هايهاي تالقی، انتساب نمونههاي احتماالً شبه کاجی در میدانتراکئیدهاي چوب آغاز و روزنه
Pinuxylon اشد.بدهنده آب و هواي معتدل در آن منطقه و در آن دوره میکه نشان نمایدپیشنهاد می  

 
   شناسی گیاهیدیرینه ،چوب فسیل ،تبریز ،آناتومی چوب، بازدانگان :يکلید يهاواژه

  
  مقدمه

اي از تغییرات و حوادث طبیعی درختان مجموعه  
گویند. و غیرطبیعی محیط را درك کرده و پاسخ می

رشد درخت نشان دهنده صدها متغیر داخلی و 
ک جواب اي است که تنها یخارجی موجود در معادله

هاي رویشی حلقه“. مانی درخترشد و زنده”دارد: 
 درختان مجموعاً بیانگر مسائل رویشگاهی، آب و هوا،

آفات، سالمتی و دسترسی به منابع در اطراف درخت 
  باشند.می

جهت معلوم کردن مسیر تکاملی فیلوژنتیک و نیز   
بندي گیاهان، از دیرباز، تشریح و شناسایی چوب رده

شگران علوم زیستی موردنظر بوده است. توسط پژوه
هاي فسیل شناسی نیز با مطالعه چوبدر حیطه دیرینه

هاي هاي بلندي تا کنون برداشته شده است. چوبگام
هاي گیاهان فسیل از این فسیل در مقایسه با سایر اندام

مزیت برخوردارند که سابقه طوالنی از محیط 
مانند یک  کنند و بهرویشگاه را در خود حفظ می

  ).18(دارند کتاب، تاریخ دیرینه را در خود نگاه می
در کشور ما با وجود این که در بازدیدها و   

هاي چوب هاي اکتشافی همواره قطعاتماموریت
فسیل از ریشه یا ساقه کم و بیش یافت شده است 

دلیل عدم گستردگی علم تشریح چوب، این لیکن به
گیرند. اولین لت قرار میقطعات باارزش غالباً مورد غف

 ) بود1977چوبی که از ایران گزارش شد توسط فخر (
) تعدادي چوب بازدانه 1988. پس از آن نجفی ()2(

از ژوراسیک ایران در رساله دکتري خود گزارش نمود 
) 2005. پول و همکاران ()11( سفانه منتشر نشدأکه مت

 و طغرائی )14( دو جنس از کرمان منتشر نمودند
a)2010 دو جنس از قشالق معرفی نمود که  )2012 و
و  17( اي داردها اهمیت ویژهدلیل درجا بودن فسیل به

19(.  
میلیون سال پیش و پس  66سنوزوئیک که  1دوران  

طور کلی دوران هاز به پایان رسیدن دوره کرتاسه و ب
 03/23تا  66پالئوژن ( 2دوره 3مزوزوئیک آغاز شد به 

میلیون سال  58/2تا  03/23نئوژن ( میلیون سال پیش)،
میلیون سال پیش تا کنون)  58/2پیش) و کواترنري (

شود. پالئوژن و نئوژن اصطالحات تقریباً تقسیم می
هاي اخیر جایگزین دوره باشند که در سالجدیدي می

تقسیم شده  3دور 3اند. پالئوژن خود به ترشیاري شده
پیش)، ائوسن میلیون سال  56تا  66است: پالئوسن (

تا  9/33میلیون سال پیش) و الیگوسن ( 9/33تا  56(
 2میلیون سال پیش). دوره نئوژن نیز خود به  03/23

میلیون  333/5تا  03/23گردد: میوسن (دور تقسیم می
میلیون سال  58/2تا  333/5سال پیش) و پلیوسن (

هاي موضوع این پیش) که سن مربوط به سنگواره
  . )9( باشدتحقیق می

  

                                                
1- Era  
2- Period  
3- Epoch  
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هاي در این مطالعه به شناسایی و معرفی فسیل  
شناسی دست آمده طی تهیه نقشه زمیندرختی به
  پردازیم.آناخاتون می 1:25000

  
  
  

  هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه در ورقه شناسی منطقه: زمین
در شمال شهر تبریز واقع است  1:25000شناسی زمین

-4237487ز: ) مختصات منطقه عبارتست ا1(شکل 
  623657-4229832تا  614344

  
  .)22( نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Figure 1. Map of research area (22). 
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  .هاي مارن و سنگ آهک آب شیرین پلیوسنتناوب الیه -2شکل 

Figure 2. Pliocene, marl slate and sweet water limestone periodical layers. 
  

 تـر از میوسـن  هـاي قـدیمی  طقـه سـنگ  در این من  
(نئوژن) برونزد ندارند. سازند قرمـز فوقـانی (میوسـن    

سنگ، مارن، کنگلومرا و باالیی) عمدتاً از ماسه -میانی
هاي تبخیري تشکیل شده است کـه فرونشسـت   نهشته

حوضـه سـبب سـتبراي زیـاد آن شـده اسـت. اغلـب        
هاي تبخیري است هاي پلیوسن متشکل از سنگ سنگ

نتیجه فرسایش و نهشته شدن دوباره آن واحـدهاي  که 
باشـد.  عمق پلیوسـن مـی  سنگی میوسن در حوضه کم

مال شرقی و جنوب غربـی  واحدهاي سنگی که در ش
نظر رخنمون دارند، عمدتاً متشکل از مارن منطقه مورد

سـنگ،  و سپس میکـرو کنگلـومراي ریزبافـت، ماسـه    
ی) هاي آذرآواري و آتشفشـانی (بـرش آتشفشـان   سنگ

اي باشند. همچنین در مرکز منطقه رسوبات دریاچهمی
غربی برونزد دارند که پس از پسروي  -با روند شرقی

هاي رسوبی میوسن در حوضه رسوبی پلیوسن حوضه
اي متشـکل از  اند. این رسـوبات دریاچـه  نشین شدهته

آهک آب شـیرین   هاي سنگهاي سبز و بین الیهمارن

شاخه سیلیسی شده درختـان)،  پایان و دار (شکمفسیل
بافت هستند (شکل سنگ و میکروکنگلومراي ریزماسه

2 .( 
 

  :)1(راهنماي نقشه شکل  Plml واحد
این واحد در جنوب روستاي سفیدان عتیق و 

که  داغی برونزد داردهاي بهلولچنین در شمال کوه هم
سنگ و اي از جمله: ماسهشامل رسوبات دریاچه

هاي سبز هاي تحتانی و مارنالیهکنگلومرا در میکرو
هاي اي در الیههاي آب شیرین بین الیهبا سنگ آهک

ها و نوارهاي نامنظمی از کالسدوئن فوقانی است. توده
شوند. هاي آب شیرین دیده میسفید در سنگ آهک

هاي آب شیرین و برخی طبقات سنگ آهک
ها حاوي مقادیر زیادي از سنگواره سنگ ماسه
 ها هستنداي الملی برانشو قطعات پوسته پایان شکم

  ).4و  3(شکل 
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ها و پایان و قطعات پوسته الملی برانشها که داراي سنگواره شکمهاي آب شیرین و ماسه سنگطبقات سنگ آهک -4و  3شکل 

  باشد.هاي درختان (حمل شده) می ساقه
Figures 3 and 4. Strata of sweet water limestone and sandstones which consist of Gastropods fossils, Pectinids, 
Prevailing oysters and tree stems transported. 

 
هاي سیلیسی شده درختان و شاخه درختان در تنه

صورت هاي آب شیرین (بهطبقات سنگ آهک
ضخامت این واحد،  ).5شکل ( افت شدیشده)  حمل

 Plbpyو  Plmcهاي دمتر است که روي واح 90حدود 

هاي کشف فسیل) قرار دارد. 1(راهنماي نقشه شکل 

  باشند:شرح ذیل می شده به
ها، (رادیوالریا)، قطعات الملی برانش شعاعیان

ها، پایان کوچک، مرجانها، شکمقطعات جلبک
  .Cayeuxiaهاي ها و گونهقطعات اسفنج

  

  
بندي  ه به آرایش آثار گیاهی در طبقه رسوبی که به حالت تقریبا موازي طبقهبا توج باشد.عکس روي طبقه رسوبی می -5شکل 

 اند.این آثار فسیلی نا برجا بوده و پس از حمل در حوضه رسوبی دفن شده احتماالً، باشند می
Figure 5. Top of the accumulation of sediments. According to plants remnants layers parallel arrangement, the fossils 
could be considered as allochton depositions which had been buried after conveying. 

  
هاي این تحقیق، از ورقه آناخاتون و نمونه تهیه نمونه:

روستاي داش آسپیران در شمال شرقی تبریز، 
صورت جدا و ها روي دامنه بهآوري شدند. نمونه جمع

از  یهایاشتند. در این منطقه فسیل چوبافقی برونزد د

  ).19نهاندانگان نیز کشف شده است (
دلیل طبیعت هرسونایکسان چوب، الزم است که  به

مقاطع عرضی و طولی شامل مماسی و شعاعی تواماً 
  بررسی و مطالعه شوند. 

٣ 
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از قطعات ساقه مانند که در منطقه در دسترس 
آزمایشگاه، ابعاد، ها به قرار گرفت، پس از انتقال نمونه

ها ثبت شدند و رنگ و سایر مشخصات فیزیکی نمونه
عمل آمد. از هر نمونه ها عکسبرداري بهاز نمونه

اي براي تهیه مقطع نازك انتخاب گردید که در قطعه
هر سه جهت عرضی، شعاعی و مماسی داراي 

  وضعیت ظاهري مناسبی بود. 
ه پس از برش اولیه چوب به قطعاتی که نسبت ب

محور طولی درخت توجیه باشند، در آزمایشگاه 
از  1شناسی اقدام به تهیه مقاطع نازك سازمان زمین

بر قطعاتی ابتدا با دستگاه پالك چوب شد. بدین منظور
را با حفظ جهات اصلی چوب به ابعاد  هااز نمونه
توسط متر درآورده و سپس  سانتی 1×2×3حدود 

آغشته به  صفحه گردان دستگاه ساب که سطح آن
م است با ) سیلیسیوم کارباید( 2پودر کاربورندو

ترتیب به 600و  400، 320، 80هاي مختلف از  مش
خورد تا سطح آن صاف و صیقلی شود. حین  ساب می

شوند. بعد از آن ها چندبار شسته میعمل ساب نمونه
شود که  عمل ساب روي شیشه تا حدي انجام می

ک اپوکسی یها را با صافی سطح افزایش یابد. نمونه
رزین با ضریب انکسار مناسب (کانادا بالزام) به الم 

ها به  بر ضخامت آندستگاه پالكچسبانده و سپس با 
رسد و سپس بعد از چندین  متر می میلی 2حدود 

صفحه گردان دستگاه ساب و نیز مرحله ساب روي 
همان طریق مرحله قبل، مقطع چوب فسیل  شیشه به

شود که نور از آن عبور کند و آماده یحدي نازك م به
شود که این ضخامت میکروسکوپی می مطالعه

  .)6باشد (متر میمیلی 03/0حداکثر 
که وضعیت  یهایپس از تهیه مقاطع نازك، نمونه

کرد، ها امکان مطالعه را میسر میشدگی در آنحفظ
مجهز به  Olympus CH2وسیله میکروسکوپ به

                                                
1- Thin sections   
2- Carborundum (SiC)  

لعه تشریحی و بیومتري قرار چشمی مدرج مورد مطا
هاي گرفتند و مشخصات مربوط به تراکئیدها، اشعه

گیري ها و سایر عناصر ثبت و اندازهچوبی، پارانشیم
گیري عناصر چوبی در این مطالعه اغلب شدند. اندازه
برابر صورت گرفته  400و  100، 50هاي با بزرگنمایی

 Canonوسیله دوربینها بهو از آن )20( است

Powershot G5  عمل آمد. تشریح  برداري به عکس
هاي  المللی ویژگیها با تبعیت از فهرست بین چوب

 )7( سوزنی برگان  میکروسکوپی براي شناسایی چوب
 االمکان انجام شد و سپس از طریق مقایسه باحتی

 )، تشریح و21هاي بازدانه فسیل مشابه (چوب
یز هاي چوب و نشناسایی تکمیل شد. نمونه

 PCRIFR Ana)ها با کد ( هاي تهیه شده از آن اسالید

آزمایشگاه دیرینه شناسی گیاهی "در  1005 -1003
نگهداري  "ها و مراتع کشورمؤسسه تحقیقات جنگل

  شوند.  می
  

  نتایج
پس از مطالعه اسالیدها و مقاطع نازك تهیه شده و 

تشریح و شناسایی  ،)7هاي الزم (گیري انجام اندازه
  یل به شرح ذیل صورت گرفت: چوب فس

Genus Pinuxylon GOTHAN, 1906 
      PCRIFR Ana 1003-1005کد نمونه 

Plate I, Fig 1-6 
  

قطعات چوب ساقه به ابعاد  -تشریح چوب
اي متر، رنگ قهوه سانتی 8×5×5/3و  12×3×5/4

، با بیش از صاً مشخهاي رویشی تقریبروشن، با حلقه
هاي متغیر رویشی با پهناهاي حلقه رویشی، حلقه 30

سلول  10متر و یا  میلی 6/0در مقطع عرضی، از 
حد دوایر  سلول تراکئید، 53متر و یا  میلی 3تراکئید تا 

هاي رویشی مشخص، حد دوایر رویشی در بزرگنمایی
ردیف) تراکئیدهاي  2-5( وسیله چند ردیفزیاد، به

 شود،چوب پایان که قطر کمتري دارند، مشخص می
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هاي چوبی ت فیبري تقریباً منظم و بدون آوند با پرهباف
باشد. چوب ها می نازك که نشاندهنده چوبی از کونیفر

، انتقال از چوب بهاره به تابستانه، 1پیکنوکزیلیک
ناگهانی، نسبت چوب تابستانه به کل حلقه رویشی، 

هاي رویشی پهن تر، این که در حلقه 3به  1حداکثر 
د. مقطع عرضی تراکئیدها مدور شو کمتر هم می نسبت،

هاي کند، با حفره تا بیضی شکل یا چندگوش با گوشه
سلولی فراخ. ضخامت دیواره تراکئیدهاي چوب بهاره 
و تابستانه تقریباً همسان است، دو برابر ضخامت 

میکرون، پارانشیم  6-14دیواره سلولی تراکئیدها، 
ي هادر برخی حلقهو  کمیابطولی پراکنده و بسیار 

 )،1، پلیت 1(شکل  رویشی اصوالً وجود نداشتند
لیکن  هاي شعاعی تراکئیدها تقریباً منظم وآرایش فایل

هاي مجاور هم، اندکی ها در فایل اندازه سلول
ردیفه، ناهمسان. تعداد اشعه چوبی اندك، ظریف تک

هاي با پهناي بیشتر فقط هنگامی که واجد اشعه
شوند، خطوط  می مجاري رزین شعاعی هستند، دیده

 6اشعه در مقطع عرضی تقریباً راست و بدون اعوجاج 
، مابین )1، پلیت 2متر مماسی، (شکل  عدد در هر میلی

سلول  10تا  3دو پره چوبی مجاور در مقطع عرضی، 
باشد. مجاري رزین محوري  ) فاصله می6یا  5(اکثراً 

خصوص  ههاي رویشی بندك در برخی حلقهبه تعداد ا
شود. صورت منفرد دیده میچوب تابستانه به در محل

میکرون است که در مورد  40-110قطر این مجاري 
میکرون  25مجاري رزین شعاعی این اندازه به حدود 

یابد. قطر مماسی و شعاعی تراکئیدها به کاهش می
میکرون و   28- 31و  40-45ترتیب در چوب بهاره، 

است.   میکرون 15- 17و  38- 40در چوب تابستانه، 
، 5(شکل هاي پوششی مجاري رزین نازك سلول
ها احتماالً روزنه . در دیواره مماسی تراکئید)1پلیت 

هاي شدگی نامناسب، روزنهدلیل حفظوجود ندارد و به
باشند دیواره شعاعی تراکئیدها نیز چندان واضح نمی

اي و تقریباً فاصله دارند.  لیکن درشت، تک ردیفه، هاله
میکرون و قطر دهانه  12-15ها  ن روزنهقطر کلی ای

گیري شد. در  میکرون اندازه 5-8ها  نسبتاً کوچک آن
 3یا  2هاي شبه کاجی به تعداد میدان تالقی، روزنه

هاي (اشعه) . پره)1، پلیت 3(شکل  شود دیده می
 11-2ردیفه کوتاه تا متوسط به بلندي  چوبی تک

ر، هنگامی سلول در مقطع مماسی، همگن یا هموسلوال
باشند و فقط از یک نوع که فاقد تراکئید عرضی می

اند و یا نا همگن یا  سلول پارانشیم اشعه ساخته شده
، هنگامی که داراي تراکئید )1، پلیت 4(شکل هتروژن 

باشند و از سلول عرضی (گاهی در چند ردیف) می
اند. دیواره سلولی پارانشیم اشعه و تراکئید ساخته شده

دار، دیواره اي اشعه صاف تا کمی دندانهتراکئیده
هاي پارانشیم اشعه در مقطع عرضی) سلول( انتهایی

هاي دار، دیواره طولی سلولشعاعی صاف تا کمی گره
پارانشیم اشعه در مقطع شعاعی صاف تا کمی 

. ضخامت مارپیچی در )1، پلیت 6(شکل  دار روزنه
  شود.  تراکئیدها دیده نمی

1

                                                
1- Pycnoxylic  
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Plate I (figs. 1-6)  

 
برش طولی  :4 و 3 تصاویر ،در چوب پایان (RC) رزین مجرايو وقوع  (GR)هاي رویشی  برش عرضی، حلقه :2و  1 تصاویر -6شکل 

، در چوب تابستانه در مقطع عرضی(RC)  یک مجراي رزین گسیخته: 5 ، تصویر(Ray) و اشعه چوبی(Tr)  شعاعی، نمایش تراکئیدها
 µ تصاویر مقیاس( (Pits) اي هاي هاله و نماي نیمرخ روزنه(RT)  با تراکئیدهاي عرضی (Ray) هاي چوبی برش شعاعی، پره :6 تصویر

 .باشد)می 100
Figures 6. Images 1 & 2: Transverse section, growth rings (GR) and resin canals (RC) in early wood, Images 3&4: 
Longitudinal radial section, showing tracheids (Tr) and medullary rays (Ray), Image 5: Transverse section of crushed 
resin canals (RC) in late wood, Image 6: Radial section, medullary rays (Ray) accompanied by ray tracheids (RT) 
growth rings (GR) and side view of bordered pits (Pits) ( images scale are 100µ).  

  
  گیريو نتیجه بحث

هـا، بـراي   مناسـب نمونـه  شدگی نـا با وجود حفظ
هـاي  هـا و گونـه  هـا بـه جـنس    شناسایی یا انتساب آن

امروزي، وجـود مجـاري رزیـن، تعـداد بسـیار انـدك       

ردیفـه  هاي درشت و تـک هاي محوري، روزنهپارانشیم
بر روي دیـواره شـعاعی تراکئیـدهاي چـوب آغـاز و      

هـاي تالقـی،   هاي احتماالً شبه کاجی در میـدان روزنه
 Pinuxylonهـاي ایـن تحقیـق را بـه    انتسـاب نمونـه  



 نوشین طغرایی
 

99 

Gothan,1906 نمایـد. همسـانی تقریبـی    پیشنهاد می
ضخامت دیواره سـلولی چـوب آغـاز و پایـان نیـز از      

  .)8( هاي نرم امروزي استهاي کاجویژگی
د هاي در دسترس، شباهت بسیار زیـا بررسی نمونه

امـــروزي از خـــانواده  Pinus هـــا را بـــا جـــنس آن
Pinaceae ایـن خـانواده   10، 5 ،16( دهـد نشان می .(

گونه است کـه   250تا  220جنس و  11امروزه شامل 
باشـند کـه از   اي میهاي درختی یا درختچهواجد گونه

ها، بزرگترین خانواده راسـته کونیفرهـا   نظر تنوع گونه
افیـایی نیـز پـس از    باشـند. از نظـر گسـترش جغر   می

ــی Cupressaceaeخــانواده  ــرار م ــرد (ق ــن 1گی ). ای
خانواده بیشتر در نیمکره شمالی از مناطق نیمه قطبی تا 

خصـوص در منـاطق معتـدل گسـترش دارد     حاره و به
برگان گسترش زیادي ندارند و ). در ایران، سوزنی15(

برگـان بـومی ایـران    نـام سـوزنی  آنچه کـه امـروزه بـه   
، عبـارت اسـت از: ارس، زربـین، نـوش،     شناسـیم  می

سرخدار و احتماالً کاج تهران که باستثناء کاج، همگی 
باشند. مجـاري رزیـن از منـابع     فاقد مجاري رزین می
باشند و وجود مجراي رزین در  مهم دفاعی گیاهان می

ــا فصــول   ناحیــه چــوب تابســتانه، مخــتص منــاطق ب
ــواردي      ــر، در م ــق حاض ــت. در تحقی ــخص اس مش

مجاري رزین طبیعی از مجاري رزین ناشـی  تشخیص 
ها  از جراحت همواره ساده نبود و تنها، منفرد بودن آن

هـاي  هاي طولی، انتساب نمونهها در برش و ردیابی آن
کـه فاقـد مجـاري رزیـن طبیعـی       1نکویحاضر را به گ

که در مـواردي   خصوص آنساخت، بهاست، منتفی می
سلولی کـه   هاي لوزي شکل بیندر مقطع عرضی فضا

هـاي فشـاري اسـت    نکو و نیز چوبیاز مشخصات گ
شود کـه در   نکو گفته مییمشاهده شد. البته در مورد گ

ها تـا مـرز انقـراض کـاهش      پالئوژن و نئوژن تعداد آن
  ).16یافته است (

بر ترشیاري، این جنس از کرتاسه پیشین نیز  عالوه
از رسوبات ) 1966( ). گاتوالد13گزارش شده است ( 

 Pinuxylonاي در آلمــان،ال دار ائوســن منطقــهزغــ

parryoides   همچنـین )3( را گزارش نمـوده اسـت . 
در ترشیاري مجارستان چند گونه از  )1967( گرگوس

هاي کشف شده یافـت،  این جنس را در میان سنگواره
 .Pinuxylon haploxyloides, Pاز جملــــه

albicauloides ,P. tarnocziense, Pinuxylon 

spدیگري  نیز محققین ) و4( شمال غرب رومانی . در
هاي  در میان چوب )2004( پترسکو و بیکانبریزن مانند

هـا را بـه   یافتنـد کـه آن   یهایزغال شده بادنین، نمونه
  . )12( اندمنتسب نموده Pinuxylonجنس 

  
  سپاسگزاري

هاي کارشناسان سازمان از کمک )گانه (نگارند
کشور، مدیریت شمال  شناسی و اکتشافات معدنیزمین

فرشی و احمد اله حقخاوري، آقایان، عنایت
 نمایند. دانی میراد، قدر یوسفی
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Abstract 
Background and objectives: To reveal plants systematic and phylogenetic evolutionary 
development of the species, wood identification and wood anatomical descriptions were being 
considered by Biology researchers every so often. From Palaeobotany point of view, there have 
been done successful researches by studying wood fossils. Petrified woods preserve more 
extended history of wood habitats comparing to other plant organs. In this study, we identify 
and introduce fossil woods of Annakhatoon NE of Tabriz region, which were explored from 
1:25000 map preparation operations. 
Materials and methods: In this study, we put to use stem like pieces to make identifications of 
the petrified tree stems of the age Pliocene, NE Tabriz. Appearance, size, color and other 
physical characteristics were recorded and photographs prepared, after transferring the collected 
samples to the laboratory. We prepared thin sections of all types of transversal, radial and 
tangential planes, according to specific methods, whereas possible. First of all, we cut 1*2*3 cm 
pieces with their long axis parallel to the tree longitudinal axis, removed rough areas, planed 
and finished. After making a polish, the thickness was so lowered around 0.03 mm that the light 
could pass through the wood thin sections. Thin sections of tangential, radial and cross section 
were prepared to study microscopically. In the cases where the state of preserving allowed, we 
studied wood anatomy and the features related to tracheids, ray parenchyma, pits, resin canals 
and other wood elements employing light microscope. Following IAWA list of microscopic 
features of Gymnosperms, made the elementary descriptions the identification was completed 
by comparing data with other petrified woods in collections elsewhere. 
Results: The results showed that the structure of fossil sample was the same as Gymnosperms. 
Growth ring boundaries distinct, transition from early wood to latewood abrupt, ground tissue 
consists of thin walled tracheids, uniseriate rays abundant, unlikely pinoid bordered pits in cross 
fields and a few solitary resin canals, were common. The material has been referred to 
Pinuxylon fossil species of Coniferals at this stage. 
Conclusion: Although lack of proper preservation, solitary resin canals, few axial parenchyma, 
large bordered pits arranged in single rows at radial walls of early wood tracheids and very 
likely pinoid pits in the cross fields, show close relation to Pinuxylon genus type. This genus 
type implies a temperate climate there at that age. 
 
Keywords: Fossil wood, Tabriz, Palaeobotany, Wood anatomy, Conifers                   
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