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چکيده

مطالعات انجام شده در رسوبات پليستوسن خاور ايران ،منجر به کشف و شناسايی مجموعهای از بقايايی استخوانی شده كه عمدتاً متعلق به علفخواران منقرض شده

از راسته فردسمان و زوجسمان بودهاند .از فردسمان ،بقايای دندانی اسبها و از زوج سمان ،بقايای استخوانی و دندانی انواع گياهخواران اهلي و وحشي ،کرگدن ،گراز

و جانورانی يافت شده است که بعضی از آنها امروزه به کلی از بين رفتهاند .وجود دندان رينوسروسها در ناحيه مورد مطالعه ،رسوبات مراغه ،حوضه  Linxiaدر چين

و ساير نواحی نشان میدهد که پس از انقراض زياي مراغه ،مجموعه مشابهی در خاور ايران استقرار يافته و شرايط اقليمی اواخر سنوزوييک در حوضه مديترانه ،باختر
و مرکز اوراسيا گرم و مرطوب بوده است.

کليدواژهها :پليستوسن ،فردسمان ،زوجسمان ،زياي مراغه
Abstract
The Pleistocene sediments in the east of Iran belong mostly to extinct herbivores of Order Pressiodactyle and Arssiodactyle.
The tooth remains of Equidae from Pressiodactyle, bones and tooth remains of domestic and wild herbivores such as Rhinoceros
that some of which are extinct today have been found. The existence of Rhinoceros teeth in the study area, Maragheh sediments,
Linxin basin in China and other areas indicate that after the extinction of fauna in Maragheh, a similar fauna was formed and the
climate in the Late Cenozoic in Mediterranean basin, Western and Central Eurasia were warm and humid.

Keywords: Pleistocene, Pressiodactyle, Arssiodactyle, Maragheh fauna.
مقدمه

منطقه مورد مطالعه در خاور ايران و در حدود  32کيلومتري باختر

دامنه کوه چهل تن و در منطقهای به وسعت بيش از يک کيلومتر با روند

تربتحيدريه به مختصات´ 58 º , 56طول خاوري و´ 35 º , 18عرض شمالي

شمال-جنوب واقع است .هدف اصلي اين مطالعه ،شناسايی و بررسی

و در حدود يک کيلومتری جنوب روستای قلعه جوق قرار دارد (شکل .)1

سنگوارههاي مهرهداران منقرض شده در رسوبات كواترنري اين ناحيه و

اين ناحيه با ارتفاع حدود  1420متر از سطح دريا (شکل  )2که در محدوده

همچنين بررسی شرايط اقليمی و بومشناختي آن دوران بر اساس يافتههای

نقشه زمينشناسي  1:100,000فيضآباد (بهروزي ،ارژنگ  )1366واقع

موجود در ناحيه مورد مطالعه و مقايسه آنها با زياي مراغه است .در رسوبات

است ،شامل مجموعه متنوعی از رسوبات آواری کواترنري و در بخش

پليستوسن ناحيه قلعه جوق 48 ،تکه استخوان جمعآوري و مطالعه شده است که

وسيعي از منطقه رسوبات آذر آواري و آتشفشاني بويژه آندزيت و همچنين
پيروکسن آندزيت است (شکل .)3رسوبات آواری در بر گيرنده فسيلها ،در
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عمدتاً متعلق به فوق راسته علفخواران منقرض شده از زير راسته ,Ruminantia

 Hypomorpha, Ceratomorphaهستند .برای شناسايی مجموعه استخوانی

شناسایی مجموعه جدیدی از پستانداران فسیل ...

و دندانی در ناحيه قلعه جوق ،از روشهای ريختسنجي و ريختشناسي

بررسی دقيق بقايای استخوانی به دست آمده از رسوبات پليستوسن ناحيه مـورد

استفاده شده است و سپس براساس کليدهای شناسايی و مطالعات اعتماد (،)1357

مطالعه است .اين بقايا برای نخستين بار توسط درويش و لباف خانيـــــكي

درويش( Misonne(1859), Corbet(1978( ،)1380مطالعات دقيق

( )1381گزارش شــــده است و سپس توسط هاشــمی و درويش ()1385

تاکسونوميکی انجام شده است.

مطالعات جامعتری در اين خصوص انجام شده است .در اين تحقيق ،مجددا ً

از آنجا که ديرينهشناسي مهرهداران از سير تكاملي مهرهداران جدا نبوده،

با مطالعه دقيقتر و تفصيلیتر ،اين بقايای استخوانی بررسی شدهاند .اليههای

تغييراتي را كه در طول زمان و دورانهاي مختلف زمينشناسي در گروههاي

حاوی استخوان در ناحيه قلعه جوق به سن کواترنر پيشين (پليستوسن) ،شامل

مختلف مهرهداران ايجاد شده است ،بخشي از آنها در آثار و بقاياي

معروفترين انواع پستانداران از قبيل فردسمان ،زوج سمان و نشخوارکنندگان

سنگوارهاي قابل تشخيص است .اهميت مطالعه بقايای استخوانی اين جانوران

است .دو گروه فرد سمان ( )Perissodactylesو زوج سمان ()Arsiodactyles

در بازسازی شرايط اقليمی گذشته و همچنين تحليل وضعيت زيای آن زمان

به همراه بخشهای زيادی از بدن آنها در اين مجموعه وجود دارد که نشانگر

بسيار حائز اهميت است و در بررسی تغييرات آب و هوايی كواترنري که

کامل بودن تمام بخشهاي اسکلتي حيوانات است.

همراه با عملکرد فازهای يخبندان و بين يخبندان بوده ،اهميت ويژهای دارد.

تعدادی از پستانداران شناسايی شده از دو گروه فوق در زير آمده است.
Order : Perissodactyles

روش مطالعه

sub order: Ceratomorpha

در پی بازديدهای انجام شده ،وضعيت منطقه از نظر موقعيت جغرافيايي،

Family: Rhinocerotoidea

زمينشناسي و ارتباط آن با ديگر مناطق مورد توجه قرار گرفته است .در اين

Genus: Brachypotherium sp.

راستا پتانسيل رسوبات از نظر وجود بقاياي استخواني بررسی و اطالعات مربوطه

حضور تنها يک دندان بهنسبت سالم از کرگدن()Brachypotherium sp.

ثبت شده است.

در اين مجموعه فسيلی که متعلق به علفخواران منقرض شده از راسته

عناصر استخواني نيز در نوبتهاي متعدد جمع آوري و مطالعه شدهاند .از آنجا

فردسمان ( ،)Owen,1848زير راسته سراتومورفا ( ،)Wood,1937خانواده

که يافتن چنين مجموعههايی عمدتاً دشوار و کمياب است ،لذا بهدست آوردن

رينوسراتيده ( )Owen,1845است ،حائز اهميت میباشد .انجام مطالعات

و همچنين استخراج درست آنها اهميت ويژهای دارد .برای اين منظور ،بقايای

دقيقتر در اين زمينه نشــــــان میدهد که اين دندان (به نظر پروفســــور

يافت شده مانند دندان و ديگر بخشهای بدن را گاه مستقيماً از بين رسوبات جدا

 Tao Dengمتخصص ديرينهشناسی مهره داران از دانشگاه  Chineseچين)

ميكنند و در آزمايشگاه با استفاده از اسيد کلريدريک  5درصد و برسهای نرم

به جنس  Brachypotherium sp.تعلق دارد .بخشی از دندان مذکور براي

شستشو داده و مطالعه ميكنند .رسوباتی را که عمدتاً شامل بقايای مربوط به

ساليابي به شيوه اورانيم _ توريم به آزمايشگاه علوم محيط زيستي در پاريس

مهرهداران کوچک است را ميتوان در محل و با استفاده از الکهايی با منافذ

ارسال شده است و سنی حدود  50هزار سال برای آن برآورد شده است .اين

مشخص و به صورت خشک از رسوبات محتوی آن تا حدودی جدا كرد.
استخوانهاي يافت شده به طور عمده شامل آرواره ،مهره ،دندان و ساير بخشهای

جانور ،امروزه در ناحيه مورد مطالعه وجود ندارد و احتماالً به علت اولين عصر
يخبندان كواترنري از بين رفته است ( )Misonne,1859و رينوسراسهای

بدن بوده است که تعدادی از آنها به دليل خردشدگی شديد قابل شناسايی نيستند.

موجود در رسوبات مراغه ،احتماالً اجداد رينوسراسهای يافت شده در خاور

تعدادی از اين عناصر استخوانی بسيار حساس و شکننده بوده که البته ميزان

ايران بودهاند .مطالعات ريختشناسی و ريختسنجی نشان میدهد که دندان

حساسيت آنها تا حد زيادی مربوط به شرايط تافونومی و بسياری از عوامل ديگر از

مذکور دارای طول  5/9سانتیمتر ،عرض  4/6سانتیمتر و ارتفاع  4سانتیمتر

قبيل ميزان اسيديته خاک ،شرايط اقليمی ،رطوبت خاک است(شکل  .)4در منطقه

است و از بخشهای مختلف اکتولوف( ،)Ectolopheمتالوف()Metalophe

مورد مطالعه ،بهدليل نفوذ آبهای سطحی به بخشهای زيرين ،بسياری از استخوانها

و پروتولوف ( )Protolopheتشکيل شده است (شکل .)5اين جانوران

در حين جمع آوری خرد شده و بايد در هنگام گردآوری آنها دقت کافی نمود.

دارای دندانهای لوفودونت بودهاند ،به عبارت ديگر دندانها از دو طرف لوف
مينای معکوس تشکيل میشوند .از ديگر رينوسراتيدههای ايران ،عالوه بر

شناسايی مجموعه بقايای پستانداران

ناحيه مورد مطالعه ،میتوان به جنس  Iranotherium morganiاز رسوبات

همان طور که پيشتر اشاره شد ،يکی از اهداف مهم اين تحقيق ،شناسايی و

مراغه اشاره كرد ( )Mecquenem,1908و به تازگي نيز در رسوبات اواخر
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ميوسن حوضه  Linxiaدر چين نيزکشف شده است ( .)Deng,2005از

 Bovidaeاشاره كرد که به همراه آرواره ،دندان و ساير بخشهای

مهمترين رينوسروسهايی که به حالت فسيل در سازندهاي كواترنري يافت

استخوانی يافت شدهاند .عالوه بر اين ،از حشره خواران نيز تنها يک آرواره

شدهاند میتوان به  Rhinoceros tichorhinus، Rhinoceros merckiو

به دست آمده است .در شکل  7تعدادی از بقايای استخوانی يافت شده

 Rhinoceros etrucusاشاره كرد.

نشان داده شده است .در ناحيه مراغه نيز فسيلهای يافت شده شامل انواع

رينوسراتيدهها در اواخر ائوسن و در حدود  50ميليون سال پيش در اوراسيا

فردسمان ،نشخوارکنندگان وگوشتخواران است .از فردسمان میتوان به

ظاهر شدهاند و در شمال آمريکا نيز گسترش داشتهاند .اولين گونههای آنها

 Acerotherium persiaeو Rhinoceros murganiاز نشخـــوارکنندگان

اندازه کوچک داشتند 26 .جنس متفاوت از اين خانواده شناخته شده است.

به  Gazella brevicornis ،Sus erymanthiusاشاره نمود .عالوه بر اين،

اولين رينوسروسها  Hyrachyus eximusبوده که در رسوبات اوايل ائوسن

مقدار زيادی از استخوانهای علفخوارانی از قبيل اسبها ،بزکوهی و گوشتخوارانی

شمال آمريکا يافت شده است .اين جانوران ،کوچک و شبيه تاپيرهای اوليه و

مانند  Choerolophodonوهمچنين برخی ديگر از پستانـــــداران از قبيـــل

اسبها و فاقد شاخ بودهاند .شاخ بعدها در تاريخ تکامل رينوسروسها و با ظهور

( Hipparionازخانــــــواده اسبها)  Equus hemionusنيز گزارش شدهاند.

خانواده  Rhinoceratidaeظاهر شده است.

مطالعات انجام شده بر روی مجموعه به دست آمده و مقايسه آن با زياي

Order: Artiodactyle

مراغه نشان میدهد که اگر چه مجموعه حاضر از تنوع کمتری برخوردار

Sub order: Hippomorpha

بوده ،ولی مشابه زياي مراغه است (شکل )8و احتماالً پس از انقراض زياي

Family: Equidae

مراغه در شمال باختر کشور ،مجموعه مشابهی از مهرهداران در خاور ايران

Genus: Equus sp.

استقرار يافته که معرف شرايط متفاوت بومشناختي آن زمان با وضعيت کنونی

بيشترين بقايای دندانی به دست آمده از زوج سمان متعلق به اسبها بوده است

است ،بدين معنی که شرايط اقليمی فالت مرکزی ايران با آب و هوای امروزه

و حدود  15در صد از کل مجموعه جانوری مذکور را اسبسانان تشکيل

قابل قياس بوده با اين تفاوت که دماي آن اندکی کمتر از امروز و خشکی

میدهند .در مجموعه دندانی اسبها 3 ،دندان نيش ،يک دندان پریموالر

آن در حداقل بوده است که اين امر خود نشاندهنده آب و هوای مرطوبتر

(دومين دندان پيش آسيای باال) ،يک دندان موالر(سومين دندان آسيای

از امروز بوده که بيشتــــر به شرايط ساوانا شبـــاهت داشته تا استــــپ بسيار

باال) و سه دندان پيش به چشم میخورد .اين دندانها ازآنجا که متعلق به

فقيـــــر امروزی (درويش )1380،و از سوي ديگر شرايط اقليمی اواخر

قسمتهای مختلف رديفهای دندانی بودهاند ،اندازههای متفاوتی داشته و از

سنوزوييک در حوضه مديترانه ،باختر و مرکـــز اوراسيا گرم و مرطـــوب

بخشهای مختلفی نيزتشکيل شدهاند .ازآنجا که برای انجام مطالعات با استفاده

بوده است(. )Berno et al.,1996

از روشهای آماری ،به تعداد بيشتری از بقايای دندانی نياز است ،لذا در اين
تحقيق از روشهای استاندارد ريختسنجي براي شناسايی بقايای دندانی

نتيجهگيري

استفاده شده است .از يك سو مطالعه و بررسی صفات دندانی در حد جنس

وجود بقايای استخوانی بخشهای مختلف بدنی در مجموعه مورد مطالعه

به طور عمده بر اساس صفات ريختشناسي و ريختسنجي بقايای دندانی

نشا ندهنده تنوع زيستی قابل توجه پستانداران در زمان پليستوسن در

است ،لذا درتحقيق حاضر از اين روش برای شناسايی نمونهها استفاده شده

ناحيه مورد مطالعه (خاور ايران) است ،از طرفی پراکندگي استخوانهاي

است .در بررسيهای ريختسنجي طول سطح دندان( ،)OLعرض سطح

مربوط به بخشهای مختلف بدنی در جانوران مذکور ،نشانگر کامل

دندان( )OWو طول پروتوکن و همچنين ارتفاع دندان اندازهگيری شده است

بودن تمام بخشهاي اسکلتي جانوران مطالعه شده است .تعدادی از اين

(( )Eisenmann & Mashkour,2000شکل -6الف و ب) و در مطالعات

جانوران ،از قبيل برخی از نشخوارکنندگان ،امروزه در منطقه وجود

ريختشناسي دندانهای اسب ،بخشهای مختلف آن به صورت زير نامگذاری

دارند و برخی ديگر مانند کرگدنها امروزه به کلی از بين رفتهاند

و مطالعه شده است (شکل -6ج).

که عدم وجود تعدادی از اين پستانداران در منطقه و انقراض آنها،

از ديگر زوج سمان میتوان به انواع گياهخواران اهلي و وحشی

میتواند معرف تغييرات اقليمی بنيادی در منطقه باشد .معرفی دندان

همچون گراز ( )Sus scrofa, Linnaeus,1758از خانواده ، Suidae

 Brachypotherium sp .از رينوسروسها در خاور ايران ،در حاشيه

آهو(،)Gazella sp.گاو (،)Bos sp.گوسفند ( )Ovis ariesاز خانواده

کوير نمک و مقايسه آن با زياي مشابه آن در شمال باختر کشور نشان
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میدهد که پس از انقراض زياي مراغه ،زياي مشابهی در خاور ايران

سپاسگزاري

ظاهر شده است به گونهاي که رينوسراسهای يافت شده در رسوبات

از راهنماييهای پروفسور  Tao Dengمتخصص ديرينهشناسی مهرهداران از

مراغه ،احتما الً اجداد رينوسراسهای يافت شده در خاور ايران بودهاند ،عالوه
بر اين وجود بقايای دندانی اين جانوران در بخشهای وسيعی از ايران در اواخر
سنوزوييک نشاندهنده شرايط اقليمی گرم و مرطوب آن زمان بوده و اين
شرايط در بخشهای وسيعی از حوضه مديترانه و اوراسيا نيز وجود داشته است.

دانشگاه  Chineseچين و سرکار خانم دکتر مرجان مشکور از مرکز مطالعات
ملی فرانسه ( )CNRSبراي تأييد جنس اين دندان تشکر و قدردانی میشود.
از همکاران محترم گروه پژوهشی جوندهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
تشکر و قدردانی میگردد.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی و راههای دسترسی به منطقه مورد مطالعه

محل نمونه برداری
محل نمونه برداری

شکل -2نقشه توپوگرافی و محل دقيق نمونهبرداری
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Vartebrate remaind
20 meters

P l e i s t o c e n e

Sandstone
Pyroxen andesit
Shale

C E N O Z O I C

LEGND

N
شکل  -3ستون چينهشناسی برداشت شده از منطقه مورد مطالعه به همراه اليههای حاوی بقايای استخوانی

الیه های حاوی استخوان

شکل  -4اليههای حاوی بقايای مهرهداران در ناحيه قلعه جوق کاشمر
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5/9 cm
4 cm

4/6 cm

ب

الف
شکل -5دندان آسيـــــای آرواره باال سمــت چپ درBrachypotherium sp.

ب) نمای جانبی دندان کرگدن .طول 5/9 :سانتیمتر،

الف) نمای سطحی دندان کرگدن

عرض 4/6 :سانتیمتر ،ارتفاع 4 :سانتیمتر .اکتولوف ( ،)Ectolopheمتالوف( ،)Metalopheپروتولوف()Protolophe

الف

ج

ب
شکل  -6نمای سطحی سومين دندان آسيای آرواره باال در اسب

الف و ب) ويژگيهــــــــاي ريختسنجي مطالعه شــــده ،طول سطح دندان = 2/2سانتیمتر( ،)OL= Occlusal Lengthعرض سطــــــح
دنــــدان=  2/1سانتیمتر( ،)OW= Occlusal Widthطـــول پروتــوکن= 1سانتیمتر ()PtL= Protocone Length
) (Eisenmann & M.Mashkour,2000و ارتفاع دندان  4/1سانتیمتر )(H= Higth

ج) نمايش بخشــــهای مختلف دندان اسبهای مطالعه شده ،مزواستيل( ،)Mso,Mesostyleپارا استيــــل ( ،)Pas,Parastyleپاراکـــــن
( ،)Par. Paraconeپروتـــــوکن ( ،)Prt. Protoconeمتالــــوف ( ،)Ml.Metalopheمتااستيل (.)Ms.Metastyle
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شکل - 7تعدادی از بقايای استخوانی مطالعه شده در ناحيه قلعه جوق
)A1, A2سومين دندان آسيای آرواره باال در اسب )Bدندانهای پيش اسب )Cدندان آسيای گاو
)Dآرواره حشره خوار  )Eبخشهايی از آرواره گاو )Fبند انگشت در اسب
الف

ب

شکل -8مقايسه دو مجموعه فسيلی خاور و شمال باختر ايران
الف)انواع مختلف بقايای يافتشده در ناحيه قلعه جوق کاشمر
ب)درصد فراوانی بقايای يافتشده در ناحيه مراغه که نسبت به ناحيه قلعه جوق تنوع بيشتری دارد.
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 مجموعه مقاالت نخستين، ديرينجانورشناسی حاشيه کوير نمک در يافتههای باستانشناسی غار ماپری و قلعه جوق-1381 ،. ر، لباف خانيکی،.ج،درويش
. تهران، پژوهشکده باستان شناسی، نقش علوم پايه در باستان شناسی،همايش باستانسنجی در ايران

 با، Brachypotherium sp.  در رسوبات دوران چهارم حاشيه کوير نمک و شناسايی آن به عنوانRhinoceros کشف فسيل دندان-1385 ،. ج، درويش،. ن،هاشمی
.1385  شهريور15-13 ، دانشگاه تربيت مدرس، دهمين همايش انجمن زمينشناسی ايران،نگرشی بر محيط ديرينه

 دهمين همايش انجمن زمينشناسی، معرفی و مطالعه مجموعه جديدی از پستانداران فسيل در رسوبات پليستوسن شرق ايران-1385 ،. ج، درويش،. ن،هاشمی
.1385  شهريور15-13 ، دانشگاه تربيت مدرس،ايران
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