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 نهاندانگان از پليوسن شمال شرقي تبريز ةشدچوب سنگاولين گزارش 
 

 3محمديان و حبيب علي 2،جعفر صبوری1نوشين طغرائي

 ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل ۀسسؤمشناسی بخش تحقیقات گیاهشناسی گیاهی، گروه دیرینه ،استادیار پژوهش 9
 عدنی کشورشناسی و اکتشافات مسازمان زمین ارشدکارشناس  2
 شناسی و اکتشافات معدنی کشورت علمی سازمان زمینأعضو هی 3

 (22/2/9313؛ تاریخ پذیرش: 9/3/9312)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

ای در شرق تبریز در دسترس قرار گرفتت، مقطتع نتاز     از یک قطعه چوب فسیل با سن پلیوسن پسین، که از منطقه

در آنهتا اماتان مطاهعته را     شتدگی حفظد. مقاطع نازکی که وضعیت ش در هر سه جهت عرضی، شعاعی و مماسی تهیه

های چوبی، پارانشتیم  اشعه آوندها، تشریحی قرار گرفتند و مشخصات ۀمیاروساوپ نوری مورد مطاهع باکرد، میسر می

یاروستاوپی  هتای م ویژگی فهرستماان با تبعیت از داحتا ها ابتدا گیری و ثبت شد. تشریح چوبر عناصر اندازهدیگو 

فستیل دانشتگاه    ۀهتای نهاندانت  چتوب  فهرستسپس از طریق مقایسه با گرفت، برگان، انجام برای شناسایی چوب پهن

که حد دوایر رویشی  استای کاروهینا، تشریح و شناسایی تامیل شد. ساختمان چوب مورد مطاهعه از نهاندانگان دوهپه

 فتراوان و آونتدهای   ۀنتاز  واجتد اشتع    ۀه متشال از فیبرهایی با دیواردر آن تقریباً مشخص، پراکنده آوند، بافت زمین

شدگی مناستب  نشان داده شده است. عدم حفظ Fraxinoxylonمنفرد است و قرابت آن در این بررسی با جنس اغلب 

 و نیز متغیر بودن خصوصیات کمی و کیفی تشریحی حتی در یک درخت، مطاهعه و شناسایی را در این مرحله محدود

 .کنندیم

 .شناسی گیاهیدیرینه ،چوب فسیل، تبریز ،پلیوسن ،آناتومی چوب: یكليد یهاواژه
 

 
 ایمیل                      22988022220تماس:   ۀشمار            مسئول                    ۀنویسند : ntoghraie@gmail.com 
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 و هدف مقدمه

از تغییرات و حوادث طبیعی و  ای درختان مجموعه

پاستخ  بته آنهتا   و  کننتد میطبیعی محیط را در  غیر

دهنتدۀ صتدها متغیتر    گویند. رشتد درختت نشتان    می

ای استت کته تنهتا    داخلی و خارجی موجود در معادهه

هتای  مانی درختت. حلقته  رشد و زنده؛ یک جواب دارد

مجموع بیانگر مسائل رویشتگاهی،   در رویشی درختان

آب و هوا، آفتات، ستتمتی و دسترستی بته منتابع در      

 .استاطراف درخت 

معلوم کردن مسیر تاتاملی فیلوننتیتک و    منظوربه

ی بندی گیاهتان، از دیربتاز، تشتریح و شناستای    نیز رده

پژوهشگران علوم زیستی بتوده استت.   مورد نظر چوب 

هتای  چتوب  ۀشناستی نیتز بتا مطاهعت    دیرینه ۀدر حیط

های بلنتدی برداشتته شتده استت.     گامتا کنون فسیل 

هتای  ر انتدام دیگت های فسیل در مقایسه با چوبمزیت 

طتوننی از محتیط    ۀکه ستابق است گیاهان فسیل این 

انند یتک کتتاب   کنند و مرویشگاه را در خود حفظ می

)طغرائتتی،  دارنتتدنگتتاه متتی تتتاریخ دیرینتته را در ختتود

9312). 

هتای  موریتت أهتا و م اه در بازدیدایندر کشور ما با 

های فسیل از ریشته یتا   چوب اکتشافی همواره قطعات

دهیتل عتدم   هبت  ،ساقه کتم و بتیش یافتت شتده استت     

 اغلبگستردگی علم تشریح چوب، این قطعات باارزش 

گیرند. اوهتین چتوبی کته از ایتران     ر میمورد غفلت قرا

بتود. پتس از    (Fakhr, 1977)توسط فخر  ،گزارش شد

را آن نجفی تعدادی چوب بازدانته از نوراستیک ایتران    

ستفانه منتشتر   أکته مت  (Nadjafi, 1982) دکرگزارش 

جتنس از کرمتان    میرزایتی عطاآبتادی دو  پول و نشد. 

(Poole and Mirzaie Ataabadi, 2005) ی دو و طغرائ

دهیل درجا بتودن  که به ددنکرجنس از قشتق معرفی 

 ،هماتاران  و ای دارد )طغرائتی هتا اهمیتت ویتژه   فسیل

های نئونن مربوط به دوره ۀشددرختان سنگ (.9321

و کواترنری اغلب در شتمال غترب ایتران )آاربایجتان(     

زاده از سازمان رحیماوهین بار  اند. احتمانًمشاهده شده

هتای  تنته  ،و اکتشتافات معتدنی کشتور   شناستی   زمین

یافتت.   را مغتان آاربایجتان   ۀدرختی ضخیمی از منطق

ستنگان در شتمال کشتور، بته     سی ۀهمچنین در منطق

 پتور، )نیک شده اشاره شده استهای درختی فسیلتنه

9319). 

 

 هامواد و روش

 نمونه ةتهي

آناخاتون و روستای  ۀهای این تحقیق، از ورقنمونه

آوری شدند. در شمال شرقی تبریز، جمع آسپیرانداش

 صورت جدا قرار داشتند.هروی دامنه ب هاهنمون

مانند که در منطقه در دستترس  چوب ۀقطع سهاز 

ها به آزمایشگاه، ابعتاد،  قرار گرفت، پس از انتقال نمونه

ها ثبت شتد و از  ر مشخصات فیزیای نمونهدیگرنگ و 

ای هر نمونه قطعته عمل آمد. از ها عاسبرداری بهنمونه

د کته در هتر سته    شت مقطع نتاز  انتختاب    ۀبرای تهی

جهتت عرضتتی، شتعاعی و مماستتی وضتعیت مناستتبی    

 . اشتد

چوب به قطعاتی کته نستبت بته     ۀپس از برش اوهی

محتتور طتتوهی درختتت توجیتته باشتتند، در آزمایشتتگاه  

شتد.  تهیه از چوب  یشناسی مقاطع نازکسازمان زمین

 هار قطعاتی از نمونهبُه پت ابتدا با دستگا بدین منظور

 9×2×3با حفظ جهات اصتلی چتوب بته ابعتاد حتدود      

گتردان   ۀتوسط صتفح سپس  شود،تهیه میمتر سانتی

دستگاه ساب که سطح آن آغشته به پتودر سیلیستیوم   

ختورد تتا ستطح آن صتاف و     ستاب متی   ،کارباید است

ها چنتدبار شستته   صیقلی شود. حین عمل ساب نمونه

ساب روی شیشته تتا حتدی     از آن عملشوند. بعد می

را  هاد که صافی سطح افزایش یابد. نمونهگیرانجام می

بتر  دستگاه پت و سپس با  چسبانندمیبا رزین به نم 

ستپس  و  رستد متر متی میلی دوضخامت آنها به حدود 

گردان دستگاه  ۀصفحبعد از چندین مرحله ساب روی 

نتاز    حتدی هساب و نیز شیشه، مقطع چوب فسیل ب

 ۀمطاهعتت ۀاز آن عبتتور کنتتد و آمتتاد شتتود کتته نتتورمتتی

 میاروساوپی شود.

هایی کته وضتعیت   مقاطع ناز ، نمونه ۀپس از تهی



 910 222 تا 913 ۀصفح ،9313تابستان   ،2 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

 اکرد، بت در آنها اماان مطاهعه را میسر می شدگیحفظ

مجهتز بته چشتمی     OLYMPUS CH2میاروساوپ 

تشریحی و بیومتری قرار گرفتند و  ۀمدرج مورد مطاهع

ر دیگت های چوبی، پارانشتیم و  اشعهمشخصات آوندها، 

گیتری عناصتر   . انتدازه گیری و ثبتت شتد  عناصر اندازه

صتورت   922و  222، 822 یاغلب با بزرگنمتای چوبی 

دوربتین   ۀوستیل هتا بته  و از آن (9312، طغرائتی ) گرفت

Canon Powershot G5   عمتل آمتد.   عاستبرداری بته

ت فهرست بتا تبعیتت از   تتا حتداماان   هتا  تشریح چتوب 

ای میاروستتاوپی بتترای شناستتایی چتتوب  هتتویژگتتی

انجتام    (IAWA Committee, 1989)برگتان ستوزنی 

هتای  ست چوبفهرو سپس از طریق مقایسه با  گرفت

،  (Wheeler, 2011)فستیل دانشتگاه کاروهینتا    ۀنهاندان

های چوب و نیتز  تشریح و شناسایی تامیل شد. نمونه

آزمایشتتتگاه شتتتده از آنهتتتا در هتتتای تهیتتتهاستتتتید

هتا و  تحقیقتات جنگتل   ۀست شناسی گیاهی مؤس دیرینه

 .  شدندنگهداری  مراتع کشور

 

 شناسي منطقهزمين

شناستی، بتا   از دیتدگاه زمتین   بررسیمورد  ۀمنطق

کیلومتر مربع در شمال شهر تبریز و در  909مساحت 

. (9حواهی روستای داش آسپیران واقتع استت )شتال    

ستت از عترج جغرافیتایی    ا مختصات منطقته عبتارت  

 .84˚ 29 '91"و طول جغرافیایی  32˚ 98 '31"

 تتر از میوستن  هتای قتدیمی  در این منطقته ستنگ  

از  اغلتب )نئونن( وجود ندارد. تشایتت قرمتز فوقتانی   

هتتای ستتنگ، ستتنگ آهتتک، کنگلتتومرا و نهشتتتهماستته

تبخیری تشایل شتده استت کته فرونشستت حوضته      

هتای پلیوستن   سبب ضتخامت آن شتده استت. ستنگ    

فرستایش   ۀتخریبی است که نتیجهای متشال از نیه

 ۀای ستتنگی میوستتن در حوضتت هو انباشتتتگی واحتتد 

(. 2)شتتال  استتتعمتتق پلیوستتن هتتای کتتمرودخانتته

واحدهای سنگی که در شمال شترقی و جنتوب غربتی    

متشتال از   اغلتب نظتر رخنمتون دارنتد،     مورد ۀمنطق

ستتنگ، متتارن و ستتپس کنگلتتومرای ریزبافتتت، ماستته 

)برش آتشفشانی( بتا  های آارآواری و آتشفشانی  سنگ

ای اصلی طبیعی و رسوبات دریاچته  ۀدهندمواد تشایل

های رسوبی میوسن در که پس از پسروی حوضهاست 

نشتین  رسوبی پلیوسن تته  ۀهای پست و حوضسرزمین

هتای  ای متشال از متارن اند. این رسوبات دریاچهشده

هتای آب  ای بتا ستنگ آهتک   نیته صتورت بتین  هسبز ب

های کاهسدوئن ی نامنظم سفید و تودهشیرین با نوارها

درختتان،   ۀشتد های سیلیستی پایان، شاخهحاوی شام

  سنگ و کنگلومرای ریز بافت است.ماسه

Plواحتتد 
ml : ایتتن نتتوع ستتنگ در جنتتوب روستتتای

هتای بهلتول   سفیدان عتیق و همچنین در شمال کتوه 

ای از کتته شتامل رستتوبات دریاچتته  داغتی برونتتزد دارد 

هتای  بافتت در نیته  کنگلومرای ریزسنگ و جمله ماسه

های آب شتیرین  های سبز با سنگ آهکو مارن زیرین

ها و نوارهتای  ی است. تودهبانیهای ای در نیهنیهبین

هتای آب  نامنظمی از کاهسدوئن سفید در سنگ آهتک 

هتای  شود. برخی طبقات سنگ آهتک شیرین دیده می

از هتا حتاوی مقتادیر زیتادی     ستنگ آب شیرین و ماسه

 هتا هستتند  ایپایان و قطعات صدف دوکفهفسیل شام

 (.8و  3 های)شال

درختتان   ۀدرختتان و شتاخ   ۀشدهای سیلیسیتنه

)افقی( در طبقتات ستنگ    شدهنابرجا و حملصورت به

بقته  افت شد. ضتخامت ایتن ط  یهای آب شیرین آهک

Plهای متر استت کته روی واحتد    12حدود 
mc  وPl

bpy  

Plد ستتنگی واحتت 0قتترار دارد. شتتال 
ml   را در شتتمال

 هشده بت های کشفدهد. فسیلشرقی منطقه نشان می

 زیرند.شرح 

هتتا، طعتتات جلبتتکهتتا، ققطعتتات نملتتی بتترانش 

هتای درختتی   هتا و شتاخه  پایتان کوچتک و تنته    شام

آناختتاتون،  9:20222شناستتی زمتتین ۀگتتزارش نقشتت)

    .ات معدنی کشور(فاکتشا شناسی وسازمان زمین
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 مورد مطاهعه  ۀمنطق ۀنقش -9شال 

 اکتشافات معدنی کشور( شناسی وآناخاتون، سازمان زمین 9:20222شناسی زمین ۀگزارش نقش)

 

 
 های مارن و سنگ آهک آب شیرین پلیوسنتناوب نیه -2شال 
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ها و قطعات پوسته نملی برانش پایانشام ۀها، دارای سنگوارسنگهای آب شیرین و ماسهقات سنگ آهکطب -8و  3 هایشال

 شده(آهای وهی حمل ۀنی )داخل های درختانو ساقه

 

 نتايج

 استتتتیدها و مقتتتاطع نتتتاز    بررستتتیپتتتس از 
  هتتتای نزمگیتتتریشتتتده و انجتتتام انتتتدازه  تهیتتته

(IAWA Committee, 1989)،  شناستتایی تشتتریح و
 صورت گرفت:                رچوب فسیل ریشه به شرح ای

Family Oleaceae HOFFMGG. & LINK 
Genus Fraxinoxylon HOFMANN, 1952 

Fraxinoxylon sp. cf. prambachense 
HOFMANN, 1952 

Plate I, Fig 1-6 

 PCRIFR Ana 1001کد نمونه 

ای تیتره، همگتن، بتا    ریشته، قهتوه   چتوب  -تشریح

 چهتار تقریبتاً مشتخص، بتا بتیش از      های رویشیحلقه
 99هتای رویشتی تقریبتاً پهتن تتا      رویشی، حلقه ۀحلق
حتد دوایتر رویشتی نامشتخص، حتد دوایتر        متر،میلی

وستیله فشتردگی   ههتای زیتاد، بت   رویشی در بزرگنمایی
نوارهتای باریتک پارانشتیم     ردیف( از 2-8) چند ردیف

چوب پراکنده آوند، چوب با  شود،محوری مشخص می
)بتیش از   آوندها منفترد دو طبقه قطری مختلف آوند، 

تایی در جهت 2-3گاهی آوندهای گروهی  (،صددر 12
شال بتا قطتر بتزری بیضتی در     شعاعی، آوندها بیضی

ی آونتدها،  آرایش آوندها شعاعی، فراوانت  جهت شعاعی،
چتوبی   ۀمربتع، اشتع   متتر عتدد در میلتی   38متوسط، 

 8-0هتای بتا پهنتای    ردیفه، اشتعه  9-4فراوان، ظریف 

ارگوشتی  های چهشوند، با سلولسلول بیشتر دیده می
ند، مملتو از متواد رنگتی،    اکه در جهت شعاعی کشیده

تقریبتاً راستت و بتدون اعوجتاج کته در       ۀعط اشت وخط
برخورد بتا نوارهتای مماستی پارانشتیم، کمتی متتورم       

متر مماسی، حتاوی متواد   عدد در هر میلی 1شوند،  می
-کمی همتراه  پارانشیم محوری پراکنده،رنگی فراوان، 

ر یتتک ردیتتف، نتتواری در آونتتدی، دورآونتتدی کامتتل د
نوارهای باریک با پهنای معمونً سه سلول که حتداکرر  

شتود،  سلول هم در برخورد با آوندها دیده متی  ششتا 
صتورت  هحاوی مواد رنگی، نوارهای پارانشیم بت همگی 

 شوند.های چوبی نمایان مینردبانی در برخورد با پره
 ۀدریچت آوندی ساده، با شتیب بستیار کتم،     ۀدریچ 
-روزنته  ،آوندی متنتاوب های بین، روزنهیندی نردبانآو

 متوسط و کشیده ۀشال با دریچوندی هوزیآهای بین

 ۀاشتعه بتا هاهت    -های بتین آونتد  روزنه میارون(، 0/2)
ساده، متعتدد و کوچتک، عناصتر     ۀتحلیل رفته تا روزن

میارون که حداکرر  322آوندی نه چندان بلند، طول 
، اتترون مشتتاهده شتتدمی 922و حتتداقل تتتا  822تتتا 

-همیانگین قطر شعاعی و مماسی آوندهای کوچتک بت  
میاتترون  39( و 30تتتا  22میاتترون )از  32ترتیتتب 

( و میتتانگین قطتتر شتتعاعی و مماستتی   32تتتا  22)از
تتا   922میاترون )از   922ترتیتب  آوندهای بتزری بته  

وجتتود یتتا عتتدم  (،22تتتا  49میاتترون )از  22( و 993
 ت. حضور ضخامت مارپیچی مشخص نیس
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     Plate I (figs. 1-6) PCRIFR Ana 1001 

های چوبی با برش شعاعی، پره 4و  0چوبی،  ۀطوهی مماسی، نمایش آوندها و اشع برش 8و  3برش عرضی ،  2و  9 -0شال 

 µ 922=  4-2، اشل µ222=9ی خوابیده و ایستاده، اشل هاسلول

 

خصتتود در همتتواد رنگتتی فتتراوان در آونتتدها و بتت  
هتا نتاهمگن، پهنتای    اشتعه  های آوندی،مجاورت دریچه

ستلوهی بیشتتر    8-0هتای  )اشتعه  ستلول  4تا  9ها اشعه
ردیفته  بلند تتک  ۀها با دنباهگاهی اشعه شوند(،دیده می

اشتعه   ۀهای بدنآن، کمی با سلولهای در انتها که سلول

هتای گترد تتا بیضتی در بترش      متفاوت است، با ستلول 
خصود در چوب تابستانه، همماسی، حاوی مواد رنگی ب

ها خوابیده، گاهی بتا یتک   اشعه ۀهای پارانشیم بدنسلول
ای از نتوع چهتارگوش یتا    ردیف ستلول حاشتیه   چهارتا 

طتول تتا    های خوابیده بسیار کشیده بته ایستاده، سلول

1 2 

4 3 

5 6 



 911 222 تا 913 ۀصفح ،9313تابستان   ،2 ۀشمار م،شش سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

میارون کته   9229تا  228ها میارون، بلندی پره 922
 گیرنتد نحوی روی هم قرار متی اغلب در برش مماسی به

)با یک یتا دو ستلول فیبتر یتا پارانشتیمی از هتم جتدا        
بسیار بلند  ۀهای کم، یک پرشوند( که در بزرگنمایی می
 ۀهای محوری بتا حفتر  آیند. فیبرها و پارانشیمنظر میهب

هتا در  بزری و دیواره بسیار ناز ، تعتداد ستلول   سلوهی
 نوارهای پارانشیمی نامشخص است.

 

 بحث
های در دسترس، شباهت بسیار زیتاد  بررسی نمونه

 ۀامتتروزی از ختتانواد  Fraxinus آنهتتا را بتتا جتتنس  
Oleaceae  دهتد مینشان (Schweingruber, 1990; 

Greguss, 1959) . جتنس   20این خانواده امروزه شامل
ای و هتتای درختتتی، درختچتته ت کتته واجتتد گونتته استت

نتتد کتته تقریبتتاً در سراستتر جهتتان از نتتواحی   ا بانرونتتده
هیان در نواحی سردسیر  ،اندگرمسیری تا معتدهه گسترده

جتنس در نتواحی    پتن  شوند. در ایران امتروزه  دیده نمی
 اند. شمال غرب، غرب، مرکز و شمال شرق، پراکنده

 از بتتادنین رومتتانی  ن، مشتتابه ایتتن گونتته را  امحققتت
(et al., 2005 (Imandeii  و اروپتتتتای مرکتتتتزی 

(Greguss, 1959)  اند. در آن موارد نیتز  دهکرنیز گزارش
هتتای جتتنس هتتا بتتا گونتته قرابتتت نستتبتاً زیتتاد نمونتته 

تیت    ۀو سپس شتباهت آن بتا گونت     Fraxinusروزیام
(Hofmanne, 1952)  است شناسایی را موجب شده. 

ن چتتوب متعلتتق بتته درختتتی از  در زمتتان پلیوستتن، ایتت
زیرا وجود آوندهایی با قطر  ،بوده است  Fraxinusجنس
غیر از فترم درختتی   میارون احتمال فرمی به 02بیش از 

چنین وجتود آونتدها   کند. همموجود رد می ۀرا برای نمون
که چتوب از بختش    قطری مشخص، درحاهی ۀدر دو طبق
 .ستاپسند ای خشای، گویای گونهیستای نروزنه
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Abstract 

To identify petrified tree remains from Upper Pliocene of NE Tabriz, we prepared thin 

sections from transversal, radial and tangential surfaces, according to specific methods. 

Whereas possible the slides were examined by optical microscopy. Data related to vessels, 

rays, parenchyma and other wood elements were determined. Following IAWA list of 

microscopic features, we made the elementary descriptions and via Inside wood list of fossil 

woods of Angiosperms, the identification was completed. Results showed that the structure of 

fossil sample was the same as Angiosperms. Growth ring boundaries indistinct, wood diffuse-

porous, ground tissue consists of thin walled fibers, rays abundant, and solitary vessels, were 

common. The material has been referred to Ash fossil species of Oleaceae at this stage. 

Keywords: Fossil wood, Oleaceae, Paleobotany, Tabriz, Wood anatomy. 
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