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   Hystrix aryanensis دار مراغه و معرفی گونهسازند استخوانجوندگان مطالعه 

  
  3امیرحسین ،کوکبی نژاد ،*2غالمرضا، زارع ؛1زین العابدین ،پور ابریشمی

  عضو هیت علمی دانشگاه تبریزـ 1

  کارشناس سازمان محیط زیست، دفتر تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکیـ 2

 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد مراغه ـ3

 

   چکیده

سـال بـر روي آن مطالعـه شـده اسـت، در بیواسـتراتیگرافی، بیوژئـوگرافی و         150فون کالسیک میوسن باالیی مراغه که به مدت 

شود و رنج یا محدوده سـنی آن  ی تقسیم مییاین توالی بیواستراتیگرافی به بخشهاي زیرین، میانی و باال. ژئوکرونولوژي کاربرد دارد

دهد توالی تکاملی و مشخصـات آنهـا را بـا یـک     اي نشان میمحدوده این تقسیمات گونه. باشدبل میمیلیون سال ق 12تا  5/7بین 

 ـ  پلیوسن زیـرین و یـا تجمعهـاي سـاوانا     فون پستانداران مراغه، ارتباطات میوسن باالیی  مقایسه تحلیلی جانور جغرافیا شناسی از

همراه سایر فسیلهاي میوسن فوقانی در منطقه ایونـد  ه ب Hystrix aryanensisاکتشاف . دهدئیک اوراسیا و آفریقا را نشان میموزا

  .باشدبراي اولین بار می

 
Study of rodentia in Maragheh Bone Beds Formation and   

introduction of Hystrix aryanensi  
 
Abstract  
The classical Late Miocene Maragheh fauna has been collected and studied sporadicall for nearly 150 
years, this study gives a comprehensive account of the entire mammalian fauna recovered at Maragheh to 
date and its biostratigraphic, biogeographic and geochronologic contexts. The sequence is divided into 
Lower, Middle and Upper biostrattigraphic intervals, ranging from. ca. 12 my to 7.5 my in age 
Geographic analysis of the entire Maragheh mamma1ian fauna shows its relationships with late Miocene 
– early Pliocene savanna-mosaic assemblages of  Eurasia and  Africa. Studies Hystrix aryanensis is for 
first from Ivand that is of upper Miocene. 
 

  مقدمه

شـرایط زیسـت    طور مثـال بررسـی،  ه ا توجه به اهمیتی که فسیل مهره داران در بررسیهاي دیرینه شناسی بب

زیر خاکسـترهاي   بر آن شدیم که به مطالعه مهره داران مدفون شده در ،دارند ... محیطی و آب و هوایی گذشته و

در حین انجام مطالعـات قطعـات فسـیلی از مهـره داران پونسـین      . آتشفشانی سهند در شمال غرب ایران بپردازیم

باشـد کـه بـا ادامـه     میHystrix aryanensis  یافت شده که چندین قطعه از این قطعات متعلق به گونه فسیلی

 Hystrixگونـه  . دگان را در ایران مورد بررسـی قـرار داد  توان روند تکاملی جونکاوش و مطالعه در این راستا می

indica هاي تشیهاي قدیمی استاز تشیهاي عهد حاضر ایران از باز مانده.  

  

  وندیلی ایی منطقه فسیایت جغرافیموقع

ـ واقع شده است و مختصـات جغراف کیلومتري شمال غرب تبریز  25وند در یمنطقه ا ی آن شـامل طولهـاي   یای

  .باشدمی 36˚،21ی شمالییایو عرض جغراف 46˚،7یی شرقیایجغراف
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33 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

  دار مراغهچینه شناسی سازند استخوان

باشـد کـه داراي سـاختار    اي سـهند مـی  دار مراغه توالیهاي آتشفشانی تودهتوالی چینه شناسی سازند استخوان

نهـا محصـول یـک قلـه     رسوبات آذرآواري سـهند نـه ت  . باشدکیلومتر می 100اي به شعاع محدود بزرگ و پیچیده

رسوبات میوسـن فوقـانی مراغـه شـامل     . مخروطی نیست بلکه از چندین قلل سري آتشفشانی تشکیل شده است

باشد که در قسـمت جنـوبی و شـرقی    اي با واحد پیروکالستیک میهاي آتشفشانی قارهیک توالی ضخیم از چینه

باشد و شامل قطعات تخریبـی  اي مشخص میینهسازند مراغه داراي واحدهاي سنگ چ. آتشفشان سهند قرار دارد

  . باشدپومیسی می هاي توف آپلیتی از هورنبلند، آندزیت و پومیس با میان الیه

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

اي اي ـ سیالبی و دریاچه اي سازند مراغه به همراه واحدهاي آذرآوري داراي رسوبات رودخانهچینهواحد سنگ

دار شـامل مادسـتونهاي   هاي حـاوي فسـیلهاي مهـره   باشد که اکثر الیهاسه میمانند مادستون، سیلت، گراول و م

 260تـا   30هاي متناوب گراول در منطقه ایوند وجود الیه. باشددار میدار، توفهاي آلتره و مادستون سیلتپومیس

هوازده همـراه بـا    باشد و فسیلهاي مهره دار در داخل مادستونهاياي آشفته میمتري بیانگر محیط رودخانهسانتی

سـازد بـا ایـن    پومیسهاي آتشفشانی ساختار رسوبی منطقه ایوند را با رسوبات منطقه مراغه و ورزقان یکسـان مـی  

  .تفاوت که گراولهاي منطقه ایوند از ستبراي قابل توجهی برخوردارند

  

  

 

 

                                                                                                       

 

 

 
 

 

  

  Order Rodontis) ( راسته جوندگان

محیط زیسـت آنهـا امـروزه در ناحیـه      .جوندگان بزرگترین راسته از پستانداران هستند و پراکنش جهانی دارند

دروه  هـاي فسـیلی آنهـا در   اولـین نمونـه  . باشد متري می 6000همچنین در ارتفاعات تا  استوائی، نواحی قطبی و

 فسیلی مراغه، ورزقان و مراغه راههاي دسترسی به مناطق: 1شکل

هاي میوسن فوقانی نمایی از نهشته) ب( و )دید به شمال خاوري(  دار منطقه ایوندنمایی از الیه فسیل مهره) الف(: 2شکل 

 )دید به شمال باختري(ایوند 

 ب الف
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34 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

 منشـأ جونـدگان بایسـتی دوران دوم زمـین     ،گیریهـاي تکـاملی   با در نظر گرفتن جهت .شود پالئوسن مشاهده می

اسکلتی مجـزاي آنهـا در    ادر فرمهاي فسیلی اسکلت کامل بدنی آنها ناشناخته و در اغلب موارد اجز .شناسی باشد

جوندگان در آمریکاي شمالی از حفظ شـدگی خـوبی   هاي فسیلی نمونه. سازد بندي آنها را  مشکل می رسوبات رده

تعـداد   .برخوردارند و شناخت فعلی مـا در مـورد ایـن رده براسـاس آثـار فسـیلی آمریکـاي شـمالی اسـتوار اسـت          

خـاجی و   4ــ 3مهـره کمـري،    7ـ9مهر پشتی،  13ـ12مهره گردنی،  7استخوانهاي ستون فقرات آنها متشکل از 

و پـا   باشـند کـه دسـت    نداران جونده معموالً کوچک با دست و پاي کوتـاه مـی  پستا .باشند مهره دمی می 13ـ12

  .معموالً انگشت و چنگال دارد

. رود کار مـی ه که براي جویدن ب خمیده در دو آرواره هستند این جانوران داراي یک جفت دندان پیشین بلند و

هنـد، دنـدانهاي نـیش ندارنـد، بـدین      د دندانهاي پیشین جوندگان در طول زندگی همچنان بر رشد خود ادامه می

دنـدانهاي  . شـود  دندان بین دندانهاي پیشین و اولین دندان آسیاب کننده یافت مـی اي بیترتیب یک بخش آرواره

جـزء براکیودونتهـا هسـتند و    . رسـد  عـدد مـی   2حداقل به  آسیاب پیشین و آسیاب تعدادشان کم و در برخی موارد

 leprereدر موشها دندانها از نوع اپسودونت و بدون ریشـه مثـل    .باشند می marmorteنام ه دار بدندانهاي ریشه

سـازند کـه یکـی از     در سطح سایش دندانهاي آسیاب نقوش سطح مینایی دندانی اشکال متنوعی را می .باشند می

اریـک بـوده و   دندانهاي فک باال و پایین تقریباً مسـاوي و داراي سـقفهاي ب   .رود بندي آنها به شمار می اصول رده

و  Seiuromorphaراسته رودنتیا به سه زیـر راسـته اصـلی     .سوي پیش و پس و پهلوها استه ها بحرکت آرواره

Myomorpha  وHysstricomorpha شوند تقسیم می.  

  

  جوندگان سازند استخواندار مراغه 

ـ ه هر چند در گزارشات ارائه شده از سازند مراغه ب و در  اشـاره شـده اسـت   وجـود جونـدگان   ه طور موضوعی ب

درحفاریهاي اخیر توسط مـولفین در   شده است و معرفی  Hystrix primigeniaگونهBernor, 1987   گزارش

آثار فسیلی جوندگان ریز جثه شامل دو دنـدان پیشـین و چنـدین دنـدان آسـیاب      ) شمال غرب تبریز(منطقه ایوند 

  .ماتیک آثار فسیلی اکتشافی پرداخته شده استدست آمده که در زیر به توصیف سیسته پیشین و آسیاب ب

 
Order : Rodentia, 1821 

Family : Hystricidae  Burnett, 1830 

Genus : Hystirx  linnaeus, 1758 

Type  species Hystrix cristata Linnaeus ,1758 

Hystrix aryanensis 

  ایوند: محل پیدایش

  

دندانهاي فک فوقانی داراي تـاج   و باشد می Hystrix cristataبر با تقریباً برا Hystrix aryanensisاندازه 

دنـدانهاي آسـیاب فوقـانی داراي    . باشد می M2بلندتر از  M1ارتفاع تاج دندانی  .هستند کوتاه و چهار ریشه دندانی

نـاره  ک( Sمتصل به سـینوس   IIشماره  Synclineکه ) برآمدگی کناره لبی دندان( Labial synclinesچهار عدد 

  ).3شکل (متصل است ) زبانی دندان

ر نمایش خطوط فرسایشی سطح دندان د: 3شکل 

Hystrix aryanensis 
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35 دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران             

انـدازه  . طور کل در ارتباط با تغییـرات فـردي و سـنی متغیرنـد    ه طول، عرض و ارتفاع دندانی ب ،اندازه دندانها

    شـود خیلـی شـبیه و قابـل مقایسـه بـا       نهـا مشـاهده مـی   آاشکال نقوش دندانی که در سـطح فوقـانی    و دندانها

Hystrix aryanensis   در ناحیـه   کهبودهMolayan   توسـط افغانسـتان sevketsen   در  .اسـت  شـده مطالعـه

در مورد مطالعـه   يها افغانستان و گونه Molayanقابل تشخیص از گونه  Hystrixتمامی فرمهاي امروزي گونه 

 در حـدود  Lirgnalارتفاع تاج دندانی در بخـش زبـانی    Hystixدر فرمهاي امروزي و در جنسهاي نر . است ایوند

        بزرگتـر از  Molayanانـدازه دنـدانی در گونـه     .باشـد  مورد مطالعه می Molayanدرصد بزرگتر از جنس  40-30

H. porvae  ولی کوچکتر ازH. primigenia باشد می .  

  

  

  

  

  نتیجه گیري

رسـوبات آذرآواري سـهند از   ید گسـترش  ؤم... همراه سایر آثار فسیلی هیپاریونها، فیلها وه نمونه یافت شده از منطقه ایوند ب 1

  .باشدشرق میانه تا ورزقان و ایوند می

از منطقه مراغـه گـزارش    )Hystrix primigenia )Bernor, 1986با توجه به گزارشات گذشته تنها جنس و گونه ـ 2

  .گزارش شده است  Hystrix aryanesisلفین از ایوند گونهؤشده است و براي اولین بار توسط م

باشد که با توجه بـه مشخصـات نقـوش    ت شده از یک فک فوقانی داراي دو دندان پیش و چهار دندان آسیاب مینمونه یافـ 3

ـ        در مطالعـات بیواسـتراتیگرافی و    و بـوده  Hystrix aryanesisنـام  ه سطح دنـدانی متعلـق بـه بزرگتـرین جونـدگان ایـران ب

  .باشدبیوژئوکرونولوژي داراي اهمیت فسیل شناسی می

به مطالعات و گزارشات منتشر شده مانند سیوالیک در هندوستان، مالیان در افغانستان، مراغه در ایـران، سـیناپ در    با توجه -4

در عـرض   پیشـین پلیوسـن    پسـین باشند و بیـانگر سـن میوسـن    ترکیه و پیکرمی در یونان که داراي فوناي جانوري یکسان می

  .باشنداستپی می وژي یکسان با شرایط آب و هوایی ساوانایی درجه شمالی و کلیماتول 40  30جغرافیایی یکسان 
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 منطقه ایوند Hystrix aryanensisدندانهاي پیش و آسیاب : 4شکل 
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