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چکيده 
زیای فسیلی مهره داران میوسن پسین مراغه با انواع پستانداران در گل سنگ های توالی آذرآواری حاصل از فعالیت سهند در دامنه جنوبی این کوه آتشفشانی گزارش شده است. 
در این مطالعه، فسیل Gazella capricornis که نمونة به نسبت کاملی از جمجمه و فک باالیی به همراه دندان ها است، بررسی می شود. از آنجا که از این گونه تاکنون در حد 
شاخ های منفرد یا مزدوج با قطعات شکسته از جمجمه به دست آمده، این نمونه می تواند به عنوان تکمیل کنندة مشخصات نمونه های تیپ، پیشنهاد شود. گونة یاد شده نه تنها در 
مراغه بلکه در ساموس و پیکرمی یونان، آکاشداغی ترکیه، بلغارستان دیگر نقاط در خاور اروپا و باختر آسیا نیز یافت شده که از این نظر می توان گفت بین این مناطق از نظر فسیلی، 

جغرافیای دیرینه، سن نسبی رسوبات آذر آواری و دیرینه بوم شناسی در میوسن پسین- پلیوسن پیشین تشابه وجود دارد.
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1- مقدمه
افق فسیلي مهره داران در استان آذربایجان خاوري داراي گسترش وسیعي است، به 
گونه اي که مساحتي افزون بر 40/000 هکتار آن، تنها اطراف مراغه را در برگرفته 
است. به عبارت دیگر، محدوده نهشته هاي داراي فسیل مهره دار از مراغه تا میانه در 
جهت خاوري- باختري و از ورزقان تا مراغه در جهت شمالي- جنوبي گسترده است. 
دانشمندان بسیاري طي 150 سال گذشته در این مناطق به مطالعه، کاوش و حفاري 
پرداخته اند، بنابراین بیشتر نمونه هاي به دست آمده هم اکنون در موزه هاي تاریخ طبیعي 
دنیا مانند لندن، پاریس، وین، مونیخ و لوس آنجلس نگهداري مي شوند. در سال هاي 
اخیر متخصصان داخلي نیز به مطالعه و اکتشاف این فسیل ها پرداخته اند )پورابریشمي، 
1384؛ کوکبي نژاد،  1387(.  زیاي فسیلي مراغه با تنوعي از پستانداران میوسن پسین 
بوویده ها،  جوندگان،  گوشتخواران،  زرافه ها،  کرگدن ها،  اولیه،  اسب هاي  جمله  از 
فیل ها و ... در میان رسوبات گل سنگي توالي آذرآواري سهند به خوبي حفظ شده اند.

2- پيشينه مطالعات
افق هاي فسیلي مهره داران که در نزدیکي شهر مراغه قرار دارد، مشابه زیاي ساواناي 
و جمع آوري  اکتشاف  ایران  در  را  آنها   Khanikov (1840) بار  اولین  که  اروپاست 
دانشگاه  به  را  مراغه  اطراف  از  فسیل هاي جمع آوري شده  بازرگان روسي  این  کرد. 
 Abich (1858) و  فرستاد  استوني(  در  کنوني  تورتوستات  )دانشگاه  دورپات 
خرطوم داران  دندان  به  مربوط  فسیل هایي  که  داد  گزارش  و  کرد  مطالعه  را  آنها 
توسـط مجمـوعـه  این  بیشتر  مطالعـات  هستنـد.  اسب هـا  و  گوزن  فیـل(،  )گراز، 

Brant (1870) و Grinwek (1881) انجام شده است. آنها فسیل ها را در فهرستي شامل 

هیپاریون، کرگدن، ماستودون، زرافه و گوزن گزارش دادند  و آن را به زیاي پیکرمي 
یونان نسبت دادند.

ایران  زمین شناسان  همکاري  با  اتریشي،  دیرینه شناس   Pohlige et al. (1884)     
را  آن  رسوبات  و  مشاهده  را  مراغه  نهشته هاي  وي  کردند.  تحقیق  تبریز  اطراف  در 
مطالعه کرد. Pohlige (1886) در صفحه 178 گزارش مي نویسد: استخوان هاي فسیل 
اکتشاف شده در مارن هاي سرخ در شش نقطه، در فاصله کمي دور از مراغه )حدود 
50 کیلومتر( و در افق هاي مختلف یافت شده اند و به هر حال تفاوتي با یکدیگر از 

نظر سن و دیگر مشخصات زیاي پستانداران ندارند.

پلیوسن  Pohlige et al. (1884) نوشت که درآنجا دو واحد زیست چینه نگاري       
قلوه اي  الیه هاي  میان  و  بوده  شیرین  دریاچه آب   - رودخانه اي  رخساره هاي  شامل 
هیپاریون  پستاندار شامل  زیاي  او یک  دارد.  پلیستوسن وجود  اوایل  با سن  بي فسیل 
گراسیل، مرال، کرگدن پرشیا، کرگدن بلنفورد، ماستودون، گراز، غزال، آنتیلوپ، 
زرافه بزرگ، زرافه گردن کوتاه، کفتار، سگ وحشي، گاومیش، گورخر کوچک و 
گربه سانان را گزارش داد  و بقیه نمونه هاي جمع آوري شده را به موزه خصوصي نزد 

پروفسور َون فریتش (Van Fritch) در هال آلمان فرستاد.
     در سال 1885 دو اتریشي دیگر به نام هاي Rudler و Kittle از موزه تاریخ طبیعي 
فسیل دار  نقاط  از  سري  یک   Kittle (1885) کردند.  بازدید  مراغه  از  وین  هوف 
کرد  گزارش  کرجاوه(  و  رست  مشه،   - کوپران  )کوپران،  مراغه  در  را  مهره داران 
و Kittle et al. (1887); Rudler (1890); Rudler & Weithofer (1890) فسیل هایي 

 .)Bernor, 1985مشابه پیکرمي را در مراغه گزارش دادند )نقل از
     Lideker (1886) فسیل هاي مراغه موجود در موزه تاریخ طبیعي لندن که توسط 

دامون جمع آوري شده بود را با ساموس و پیکرمي مقایسه کرد، اما آن را مربوط به 
زیاي سیوالیک ندانست.

     Forsite(1893) کسي که زیاي مهره داران ساموس (Samus) را مطالعه کرد، یک 

دندان از خرگوش ها را از موزه تاریخ طبیعي لندن گزارش کرد. Gunter(1889) نمونه 
کوچکي را برا ي موزه لندن از منطقه کرجاوه جمع آوري و ارسال کرد.

     در سال 1897، دیرینه شناسان فرانسوي با همکاري (Demogran) در منطقه مراغه 
فعالیت کردند. در سال 1904 یک گروه دیرینه شناس در 12 منطقه حفاري کرده و 
نمونه هاي فسیل بزرگ را از کرجاوه، رودخانه مردق، کوپران، شله وند، کرمجوان و 
باختر مراغه یافتند که مک کوئینم (Macquinem) آنها را در سال هاي 1905-1906 
مطالعه کرد و گزارش آن در سال 1924، 1925 چاپ شد. او در سال هاي 1908 و 
1911 مجموعه اي از فسیل هاي مراغه تهیه و از مطالعه آنها گزارشي منتشر کرد. در آن 
گزارش مک کوئینم، 7 خانواده، 26 جنس و 32 گونه از فسیل هاي پستانداران و دو 
جنس از فسیل پرندگان را گزارش و توصیف کرد. این مجموعه هم اکنون در موزه 

تاریخ طیبعي پاریس موجود است.
     در سال 1956، تاکایي (Takaei) از دانشگاه توکیو ژاپن از مراغه دیدن و مبادرت 
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به جمع آوري فسیل هاي مهره دار از منطقه کرج آباد کرد. در سال هاي 1968 و 1967، 
توبین (Tobien) از دانشگاه گوتنبرگ ماینز آلمان در توالي رسوبات مراغه حفاري 

انجام دادند.
     در طي سال1970، دانشمندان آلماني - هلندي به سرپرستي پروفسور اردبرینک 
انجامید.  به طول  آنها  مطالعات  نوامبر 1973  تا  و  بازدید کرد  مراغه  از   (Erdbrink)

براي  آتشفشاني  توف هاي  از  تعدادي  مراغه،  فسیل هاي  از  نمونه هاي کوچکي  آنها 
تعیین سن پرتوسنجي و تعدادي نمونه براي دیرینه مغناطیس و مطالعات چینه شناسي 

جمع آوري کردند.
سازمان  زمین شناسان  همراه  به  کیوتو  دانشگاه  از  گروهي   ،1973 سال  در        
زمین شناسي ایران از سپتامبر تا نوامبر 1973 به سرپرست ت . کّمي)Kamei( از مراغه 
سن  تعیین  براي  آتشفشاني  توف هاي  و  دار  مهره  فسیل هاي  از  آنها  کردند.  بازدید 

پرتوسنجي نمونه گیري کردند.
به  کالیفرنیا،  لوس آنجلس  دانشگاه  از  متشکل  ارومیه  دریاچه  مشترك  تیم       
پروژه اي   1976 و   1975 تابستان  و   1974 بهار  در  ایران  طبیعي  تاریخ  موزه  همراه 
شامل   گروه  این  برنامه  کردند.  آغاز   (Campbell) کمپبل  برنارد  سرپرستي  به  را 
چینه نگاري،  زیست  رسوب شناسي،  فیزیکي،  چینه شناسي  سیستماتیک،  مطالعات 
بیوکرونولوژی، دیرینه بوم شناسي و تعیین سن پرتوسنجي بوده که با همزماني انقالب 

اسالمي کار این تیم ناقص ماند و به اتمام نرسید.
نشان  پسین  میوسن  از  دقیقي  اطالعات  دیرینه شناسي،  و  زمین شناسي  تحقیقات       
و  ارائه شده اند، عمومي هستند  اردبرینک  و  توبین  اطالعاتي که توسط  مي دهد که 
 Campbell et al. (1980);  Bernor et al. (1978);  Bernor (1978) توسط  بعدها 
تکمیل شد. اردبرینک و همکاران در سال 1976 چهار افق فسیلي را گزارش کردند. 
Kamei et al. (1977) محدوده زماني 6/9 تا 6/6 میلیون سال براي افق هاي مراغه در 

نظر گرفتند. اما توصیف پرتوسنجي گروه دریاچه ارومیه گسترة زیاي فسیلي را حدود 
9/5-7 میلیون سال پیش برآورد کرده اند.

     Solunias (1981) مطالعات سیستماتیک بوویده ها و هیانیده ها را انجام داد و نشان 
داد که شبیه پستانداران سیناپ، ساموس و پیکرمي هستند که زمینه آن زیاي کالسیک 

 .)Bernor, 1985پونسین است )نقل از
      پورابریشمي )1380( با همکاري موزه تاریخ طبیعي سازمان حفاظت محیط زیست 
به مدت دو سال حفاري هایي در منطقه مراغه انجام داد و نمونه هاي مختلفي از فسیل 
نگهداري  مراغه  زیست  اداره محیط  در  اکنون  هم  استخراج کرد که  را  پستانداران 
مي  شود و سرانجام کوکبي نژاد )1387( در زمینه فسیل هاي مهره دار مطالعاتي انجام 
داد. افزون بر آن به دلیل غناي فسیلي موجود و منحصر بفرد بودن زیاي پستانداران 
 1024 زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  کارشناسان  مستمر  پیگیرهاي  از  پس  مراغه، 
هکتار از اراضي فسیلي به عنوان اولین اثر طبیعي - ملي به ثبت رسیده و کار حفاظت 

و مراقبت در منطقه یادشده در حال انجام است.

3- راه هاي دسترسي به منطقه
نمونه فسیلي مورد مطالعه در 14 کیلومتري شمال خاوري مراغه و در دامنه جنوبي کوه 
سهند بین طول هاي ′23 ، °46 و ′30 ، °46 خاوري و عرض هاي ′77 ، °37 شمالي و 
′20 ، °37 در شمال روستاي مردق و در منطقه اي به نام دره گرگ یافت شده است 

)شکل 1(.

4- زمين شناسي منطقه
تا  دیورزم  دهستان  )از  مراغه  خاوري  شمال  در  و  سهند  کوه  جنوب  دامنه  در 
شامل  آذرآواري  نهشته هاي  از  ردیفي  سهند(  کوه  جنوب  دامنه  نزدیکي هاي 
تقریبي امتداد  با  پومیس  و  توف  کنگلومرا،  شن،  سیلت سنگ،  گل سنگ، 

تا  شیب  بدون  )تقریباً  کم  بسیار  شیب  با  و   (N15E) خاور  جنوب   - باختر  شمال 
فرسایشي  ناپیوستگي  صورت  به  توالي،  این  زیرین  مرز  دارند.  رخنمون  درجه(   5
رنگ  به  متراکم   سنگ آهک هاي  روي  بر  هم شیب  طور  به  و   (Disconformity)

و  هوازده  و  فراوان  شکاف هاي  و  درز  داراي  الیه،  متوسط  روشن،  خاکستري 
(Turonian-Coniacian) قرار گرفته است.  مرز  گل سنگ ها به سن  کرتاسه پسین 
نیز توسط آبرفت هاي عهد حاضر به طور هم شیب پوشیده شده است و  باالیي آن 

ستبراي واقعي آن، 161/5 متر در امتداد رودخانه مردق است.
نهشته هاي آذرآواري  در  نشان مي دهد که  انجام شده،  بررسي هاي  و  مطالعات       
برخي  در  مي شود.  یافت  عدسي  به شکل  مهره داران  فسیل دار  افق   5 سهند،  جنوب 
برخي  در  و  بوده  مهره دار  فسیل هاي  از  خوبي  تجمع  داراي  عدسي ها  این  نقاط، 
به  نقاط در همان سطح داراي مقادیر بسیار اندك فسیل مهره دار است که مي تواند 
از سوي  باشد.  داشته  بستگي  فسیل ها  آنها و زون تجمعي  شدت جریان حمل کنندة 
دیگر، تمام الیه هاي فسیل دار در گل سنگ ها، یافت شده اندکه خود گواه این است 
با   همراه  که  گونه اي  به  بوده،   اندکي  و حمل شدگي  جابه جایي  داراي  فسیل ها  که 
رسوبات سیالبي بر جاي گذاشته شده اند )کوکبي نژاد، 1387(. رسوبات آذرآواري 
)داراي  زیرین  بخش  دو  به  مهره دار  فسیل هاي  وجود  اساس  بر  مي توان  را  یادشده 
فسیل( و باالیي )بدون فسیل( تقسیم کرد. سن رسوبات نهشته هاي آذرآواري  زیرین 
  Hipparion primigenium ویژه  به  مهره داران،  فسیلي  مجموعه  علت  به  مراغه 
است  سراوالین  اواخر  یا  والسین   - پسین  استراسین  اشکوب هاي  و  پسین  میوسن 
موقعیت  و  فسیل دار  الیه هاي  نداشتن  دلیل  به  مراغه  باالیي  آذرآواري  رسوبات  و 
چینه شناختي )قرار گرفتن در زیر رسوبات عهد حاضر( و شباهت با نهشته هاي برش 
پلیوسن؟  تا  والسین   - استراسین  اواخر  سن  زیاد  احتمال  به  سهند،  شمال  در  ممقان 
پالینولوژي بیان است که مطالعات  به   است )کوکبی نژاد و همکاران، 1388(.  الزم 
است نداشته  بر  در  نتیجه اي  رسوبات  بودن  اکسیده  دلیل  به  منطقه  این  در    

 )کوکبی نژاد و خاکی، 1389(  )شکل 2(.

5- روش مطالعه 
و  استخراج  مهره داران،  فسیل هاي  زمینه  در  اکتشاف  و  پي جویي  انجام  از  پس 
کمک  به  شده  استخراج  نمونه هاي  حفاري  از  پس  مي  شود.  انجام  آنها  حفاري 
مواد مخصوصي مانند PVA (Poly Vinyl Acetate) محاط کاري و مستحکم شده، 
پس  مي شود.  منتقل  زیست سنجي  مانند  بیشتر  مطالعات  براي  آزمایشگاه  به  سپس 
اندام هاي  و  جمجمه،  شاخ،   ، )دندان  یافت شده  فسیلي  اعضاي  زیست سنجي  از 
متنوع شاخ ها،  تنوع شاخ ها، نحوه پیچش شاخ ها، زواید  برمبناي شکل و  حرکتي( 
با  شاخ ها  زوایاي  شاخ ها،  بین  برآمدگي  یا  فرورفتگي  شاخ ها،  مقطع  سطح  شکل 
باالیي،  و  زیرین  آرواره هاي  در  دندان ها  وضعیت  شاخ،  دو  بین  زاویه  افق،  سطح 
دندان ها،  حاشیه اي  زواید  دندان ها،  روي  نقوش  دندان ها،  اندازه  دندان ها،  شکل 
و  جنس  تعیین   ... و  جمجمه  اندازه  جمجمه،  به  شاخ  اتصال  نحوه  جمجمه،  شکل 

گونه ها انجام مي شود.

6- رده بندي
نخستین  براي  گله اي  زندگي  و  کوچک  جثه  با  آنتیلوپ ها  خانواده  زیر  از  غزال ها 
شده اند.  یافت    Majiwa وکنیا  Chinji  سیوالیک آغازي  میوسن  الیه هاي  در  بار 
 Neotragine یا   Homoiodorcas به  نزدیک  از شکل هاي  آنتیلوپ ها  نظر مي رسد  به 
در آفریقا یا سیوالیک منشأ گرفته باشند (Augusti et al., 2002). غزال از مهم ترین 
زوج  راسته  )گاوسانان(،  بوویده ها  خانواده هاي  زیر  از  آنتیلوپ ها  فراوان ترین  و 
داراي  خانواده  زیر  این  هستند.  پستانداران  رده  و  نشخوارکنندگان  رده  زیر  سمان، 
به  مختص  دندان هاي  و  مشخص  شاخي  ویژگي هاي  متوسط،  تا  کوچک  جثه 
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(horn-core) است   مغزه دار  شاخ  داشتن  گاوسانان،  ویژگي هاي  از  هستند.  خود 
صورت   به  آنها  دندان بندي  فرمول  مي شود.  دیده  ماده  و  نر  جنس  دو  هر  در  که 
دندان هاي  فاقد  باالیي  فک  در  فقط  که  بوده    
نیش و پیش است و بیشترین رشد و کاربرد را دندان هاي آسیاب دارند. اکثراً اولین 
یافت  و  افتاده  یا  شکسته  فسیل،  نمونه هاي  در    (premolar1) آسیاب  پیش  دندان 
است.  (Selenodont) سلنودونت  یا  هاللي شکل  بیشتر  آنها،  دنداني  تیپ  نمي شود. 

  (Vaughan et al., 2000)

Class: Mammalian

Order : Artiodactyla  Owen ,1848

Suborder: Ruminantia  Scopoli,1777

Family: Bovidea   Gray,1821

Subfamily: Antilopinae  Gray,1821

Tribe: Antilopini  Simpson, 1945

Gazella capricornis Wagner, 1848

Plate1

( Plate IV; fig.6) Wagner (1848) هولوتیپ: شاخ شرح داده شده توسط
محل تیپ: پیکرمي یونان

محل یافت: مراغه، شمال باختر ایران، ساموس وپیکرمي یونان، آکاشداغي ترکیه
سن: تورولین میاني- پسین
6-1. مشخصات گونه اي

:(Kostopoulos,2005, 2009) این گونه داراي مشخصات زیر است
1- از غزال هاي با شاخ تقریباً بلند مغزه دار با واگرایي شدید، خمیده به سمت عقب 
با شیارهاي طولي مشخص بر روي شاخ است. سطح مقطع شاخ در ابتدا بیضي و در 
انتها دایره اي و گرد است. شاخ ها دقیقاً در باالي حدقه چشم قرار گرفته اند. در سمت 

جلویي پدیکل کوتاه است.
2- شیار پشت سري بیشتر بزرگ و ژرف است. حدقه هاي چشم بزرگ و گرد است. 
منفذ فوق حدقه چشمي در یک گودي به نسبت بزرگ مثلثي شکل قرار دارد، بیني 
بلند  کوتاه و در نماي جانبي محدب است. بخش پشتي (Opisthocranium)  تقریباً 

جمجمه کمي به روي صورت خمیده است و حالت محدب دارد.
3- پیش آسیاب ها به نسبت بلند هستند. p3 و p4  با پاراکونید و پاراستیلید خوب مشخص 
شده هستند و p4 )چهارمین پیش آسیاب( داراي یک دره )شکاف( عقبي باز است.

در مقایسه با دیگر غزال ها داراي تفاوت هایي به شرح زیر است:
Gazella rodleri -1  داراي شاخ هاي ستبر و خیلي خمیده به سمت عقب با سطح 
مقطع بسیار بیضي هستند )سطح جانبي شاخ ها بسیار فشرده است( که در باالي حدقه 

  .(Sen et al.,1997) )چشم قرار مي گیرند )تورولین میاني
Gazella deperdita-2 داراي ردیف دنداني بزرگ تري است در صورتي که ردیف 
 G.capircornis در   p4 دندان  است.  کشیده تر   G.capircornis در  پیش آسیاب ها 
کشیده با متاکنید آزاد، اما در G.deperdita این دندان داراي تالونید بسته کوتاه است 

.(Kostopoulos, 2005)

Gazella pilgrimi  -3 داراي شاخ هاي کشیده )بیش از 130 میلي متر(، کمي واگرا و 
خمیده تر و کج تر به سمت عقب با پدیکل کوتاه فشرده و سطح مقطع بیضي در طول 
تمام شاخ هستند. شاخ ها به نسبت موازي و با واگرایي کم هستند. ردیف دندان هاي 
دیده  شاخ  طول  در  شیارهایي  و  است    G.capircornis از  کوتاه تر  آسیاب  ها  پیش 

.(Kostopoulos, 2005) )مي شود )تورولین پیشین- میاني
6-2. توصيف نمونه مطالعه شده 

محل یافت: مراغه، شمال باختر ایران
محل نگهداري: موزه تاریخ طبیعي و تنوع زیستي سازمان حفاظت محیط زیست )تهران(

     نمونة مطالعه شده شامل یک جمجمه به نسبت کامل و خوب حفظ شده است.  
باالي حدقه هاي چشم  دقیقاً  زیاد هستند که  واگرایي  با  و  نسبت کشیده  به  شاخ ها 
 2 بین  و  50 درجه  افق  بین شاخ ها و خط  زاویه  دارد.  قرار  متر(  میلي   33( درشت 
شاخ 70-65 درجه است. خط میان پیشاني زیاد برجسته نیست و فاصله دو شاخ در 
بخش پاییني حدود 38 میلي متر است. مقطع شاخ ها در بخش پایین بیضي و بزرگ 
و به سمت باال کوچک و گرد مي شود. طول شاخ ها 12 سانتي متر بوده و قطر آن 
با شیارهاي  میلي متر است. سطح شاخ ها  انتها حدود7/5  میلي متر و در   21 ابتدا  در 
طولي یکنواخت و ژرف است که به سمت عقب خمیدگي دارند. در جلوي شاخ 
(Supraorbital foramina) دیده مي شود که در گودي  9 میلي متر  با قطر  حفره اي 

مثلثي گونه واقع است.
     نیمرخ جمجمه محدب بوده و ناحیه بیني با رسوبات پر شده است. طول استخوان 
دیده  نمونه  در  نیز  )اطلس(  گردني  مهره  اولین  است،   درحدود77/31  پس سري 

مي شود طول آن 47 میلي متر و قطر حفره نخاعي 20 میلي متر است. 
متوسط  )طول  نیستند  و خردشدگي آشکار  دهان  بودن  بسته  دلیل  به  دندان ها        
دندان هاي تقریباً مشخص 5، عرض 4 و ارتفاع 4 میلي متر است( اما طول فک زیرین 
در حدود 117 میلي متر و فاصله دندان هاي پیش تا p2 حدود 23 میلي متر است.  طول    

p2 تا m3 پاییني 62 میلي متر و در فک باالیي در حدود 54 میلي متر است.

     به جهت کامل بودن نسبي این نمونه از نظر کیفیت و کمیت حفظ شدگي، مي توان 
نمونه یادشده را که داراي ویژگي هاي ویژه جنس و گونه اي است به عنوان یکي از 
نمونه هایي که مي تواند تکمیل کنندة مشخصات نمونه هاي تیپ باشد، مورد مطالعه و 
بررسي قرار داد. این نمونه مانند نمونه هاي یونان، ترکیه، بلغارستان و...  بوده و هیچ 
آفریقایي-  منشأ  بر  تأکیدي  مي تواند  امر  این  و  ندارد  آسیا  خاور  زیاي  در  مشابهي 
باشد  پسین  میوسن  در  آسیا  به  اروپا  از  مهاجرتي  مسیر  و  مراغه  غزال هاي  عربي 
 Bernor et al., 1996; Kostopoulos, 2005, 2009; Augusti et al., 2002;)

Nada, 2008) )جدول 1(.

7- مقایسه با ميوسن پسين ترکيه و یونان
در بیشتر مقاالت منتشر شده از مطالعات پستانداران دیگر نقاط جهان، از آنتیلوپ ها 
گله اي  معرف  آنها،  فسیل هاي  بیشتر  تعداد  مي شودکه  برده  نام   Gazella به ویژه  و 
یافت شده  آنتیلوپ هاي  بین  تشابه  بیشترین  مناطق،  این  میان  از  آنهاست.  بودن 
با  مشابه  ناحیه  دو  این  گونه هاي  و  جنس  تقریباً  و  است  ایران  با  ترکیه  و  یونان  در 
ایران هستند. امروزه بیشتر آهوها )آنتیلوپ ها( در مناطق باز و ساوانایي مانند آفریقا 
مشاهده مي  شوند و چون شرایط زیست محیطي براي یک جنس تقریبًا ثابت مي ماند، 
مي توان به این نتیجه رسید که چنین شرایطي در زمان میوسن هم فراهم بوده است 
پالینولوژي  مطالعات  که  مراغه  بجز  البته  زندگی کرده اند.  فراواني  به  این گروه   که 
است  نشده  انجام  اکسیدی(  شرایط  و  پالینومورف ها  نبود  علت   )به 
شرایط  این  ترکیه  و  یونان  مانند  کشورهایي  در  اما   ،)1389 وخاکی،  نژاد  )کوکبی 
 Akgun et al., 2000; Rogel, 1999;) از روي نوع گرده هاي فسیل تأیید شده است
Sen et al.,1998; Deng, 2006). البته در مراغه جانداران همراه آنتیلوپ ها نیز مانند 

محیط  مؤید  آنتیلوپ ها  خود  فراواني  نیز  کرگدن هاو  زرافه ها،  هیپاریون،  اسب هاي 
زیست درخت زار باز میوسن پسین است.

8- بحث و نتيجه گيري
شمال  در  گرگ  دره  منطقه  در  استخراج شده  نمونه هاي  از  یکي  مطالعه  با 
گونه ویژگی های  داراي  نظر  مورد  نمونه  گفت  مي توان  مراغه،   خاوری 

Gazella capricornis   بوده و با توجه به کامل بودن نسبي جمجمه و شاخ ها مي تواند 

رو،  این  از  Gazella capricornis باشد.  تیپ  نمونه هاي  ویژگي های  کنندة  تکمیل 
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با توجه به معرفي این گونه در ترکیه و یونان و عدم وجود این گونه در خاور آسیا 
که  مي دهند  نشان  خویشاوندي  ترکیه  و  یونان  با  مراغه  نمونه هاي  گفت  مي توان 
گویاي مسیر مهاجرت از جنوب اروپا به طرف آسیا بوده است. این گونه در مطالعات 
انواع  بین  در  فراواني  کاربرد  زیست جغرافیا  و  بیوژئوکرونولوژی  زیست چینه نگاری، 
آنتیلوپ ها داشته که گویای تغییر محیط درخت زار باز (Open Woodland) به محیط 
علف زار (Grassland) با آب و هوایي گرم و خشک در میوسن پسین- پلیوسن زیرین 

اوراسیا- شمال آفریقا است.

سپاسگزاری
 در اینجا الزم است که از همکاري و راهنمایي هاي بي دریغ آقاي دکتر امیرحسین 
 Aristotle از دانشگاه  Kostopoulos کوکبي نژاد و نیز همکاري بسیار خوب پروفسور
تسالونیکي یونان که از طریق مکاتبات، در معرفي و تهیه مراجع مورد نیاز یاري مان کرده اند 
تشکر نماییم. همچنین از ریاست وقت سازمان محیط زیست  سرکار خانم دکترجوادي 
از  پایان  در  قدردانی مي شود.  را صادر کردند  موزه  نمونه هاي  از  استفاده  اجازه  که 
همکاري خوب سرکار خانم مهتا خاکي در ویراستاري ترجمه ها بسیار تشکر مي شود.

شکل 1- راه های دسترسی به منطقه مطالعاتی

Gazella capricornis

(A: Occlusal view   B: Occipital view  

C: Dorsal view   D: Lateral view  

 E: Occlusal view) )مقیاس 3سانتی متر است( 
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شکل 2- ستون چینه شناسی دامنه جنوبی سهند )کوکبی نژاد، 1387(
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جدول 1- مقایسه پارامترهای شاخ و دندان نمونه مورد مطالعه با نمونه های یونان و ترکیه  )اندازه بر حسب میلی متر(

ایران
Maragheh

ترکيه
Akkaşdaği

یونان
Samos

یونان
Pikermi

DTb24/220/821/2-21/8622/7قطر عرضي)کوچک( در قاعده
DAPb2522/423/4-23/625/2قطر پشتي-جلویي)بزرگ( درقاعده

DTb/DAPb*10092/590/07-69/892/890/5

DAPb *100/DTb
109/25111/01-103/30107/69110/37

P2-M354/9555/7052/4054/90 فک باال
p2-m362/61----56/4056/40 فک پایين


