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مقاله پژوهشي

نخستین گزارش از رد پاي مهره داران سنوزويیك در پهنه زمین شناختی كپه داغ، آپاخاوري ايران
نصراله عباسي1*، محمد وحیدي نیا2 ، سعید توانا3 و  پوريا واعظ نیا2

1گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران 

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 اداره حفاظت محیط زیست رشتخوار، رشتخوار، استان خراسان رضوی، ایران

1- پیش نوشتار
زمين  شناختي  پهنه هاي  از  پهنه   هر  از  مهره داران  دیرینه  شناسي  داده  هاي  گردآوري 
از  گروه  این  دیرینه شناسي  دانسته هاي  افزایش  به  و  مي  باشد  ارزش  با  كشور، 
سنگواره ها، در ایران كمك مي نماید. بي گمان، آن پهنه چينه اي-ساختاري در ایران 
كه ته نشست گسترده و پيوسته ای را در ائونوتم/ائون فانروزویيك داشته است، نامزد 
بخش  در  كپه داغ،  پهنه   است.  مهره داران  سنگواره  یافتن  و  پي جویي  براي  خوبي 
كم  ته نشست  كه  پهنه هاست،  این  از  نمونه  یك  ایران،  خاوری(  )شمال  آپاخاوري 
نيمروزی  مرز  است.  داشته  ائوسن  دور  تا  ژوراسيك  دوره  از  را  پيوسته  ای  بيش  و 
آسيای  سوي  به  آن  دنباله  و  مي شود  بسته  تتيس كهن  چاك  با  پهنه،  این  )جنوبی( 
ميانی و در خاك كشور تركمنستان است. این گستره زمين شناختی، از سوي باختر، 
مرز پيوسته اي با گودال كاسپين دارد )آقانباتي، 1383( و ستبراي نهشته ها در بخش 
پهنه،  این  در  گرچه   .)1373 )افشارحرب،  مي رسد  متر   8000 از  بيش  به  كپه داغ 
مهره داران،  سنگواره   پی جویی  درخور  سنگي  رخساره هاي  با  ستبر  ته نشست هاي 
در دسترس هستند، ولي نمونه های اندكي از سنگواره ها، یا نمایه های مهره داران از 
كپه داغ گزارش شده اند. رد پاي دایناسورهاي كوچك پيكر سوروپود، اورنيتوپود و 
استيگوسوروس از سازند تيرگان )نئوكومين-آپتين( (Abbassi et al., 2018)، سنگواره 
پيشين(  )آپسين-آلبين  آیتامير  سازند  از  پلزیوزوروس  دریایي  شانه خزنده   استخوان 
چهل كمان  سازند  از  كوسه  دندان  سنگواره  و   )1393 همكاران،  و  )موسوي نيا 

پيشين، در  ازگزارش هاي  نمونه هایی   ،(Trif et al., 2020) پيشين(  )پالئوسن-ائوسن 
این زمينه هستند. 

از دانشگاه فردوسي مشهد در سال  بازدید  نگارندگان )ن. ع.(، در پي  از       یكي 
1393، ناخودآگاه، به انبوهی از ردپاي مهره داران در سنگ فرش های  پياده رو پيرامون 
سازمان مركزي این دانشگاه برخورد نمود )شكل 1(. بنا به ارزش دیرینه شناسی این 
نمایه ها، ایشان برآن شد، تا این رد پاها را بررسي كند و با گردآوری داده ها از دیگر 
همكاران، آنها را گزارش نماید. در گام نخست برای انجام این پژوهش، ناشناخته بودن 
برخاستگاه این تخته سنگ ها بود كه یك دشواري و چالش بنيادي به شمار می رفت. 
انجام  دانشگاه  این  سازمانی  از دست اندركاران  كه  و جوهایي  پرس  و  پيگيری ها  با 
شهر  نزدیكی های  از  تخته سنگ ها،  این  برداشت  كه جای  آشكار گردید  پذیرفت، 
مشهد است. پس از جست و جو و پيمایش های بسيار، برخاستگاه این تخته سنگ ها، در 
نزدیكي دهكده خرم آباد )با جایگاه ′36/4  °36-′4/1  °54(، در شهرستان چناران 
فردوسی  دانشگاه  در  شده  سنگ فرش  تخته سنگ های   .)2 )شكل  گردید  شناسایی 
خرم آباد  دهكده  سنگ های  همانند  سنگی  رخساره  و  سنگ شناسی  دید  از  مشهد، 
با  و  شده  بهره برداری  آباد،  خرم  كانسار  تخته سنگ های  بيشتر  شوربختانه،  هستند. 
كاربری سنگ مالون به فروش رفته اند؛ به گونه ای كه رخنمون های مناسب و اندكی 

از آنها باقی مانده است و یافتن جای پای جانوران در آنها دشوار است. 
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نهشته های  از  تخته سنگ ها  این  فزون،  به گمان  یافت شدند.  مهره داران  از  فراوانی  نابرجا در شهر مشهد، ردپاهای  تخته سنگ هایی  بر روی 
 Bifidipes velox، ردپای جفت سمان  دربردارنده   شناسایی شده  پرندگان  و  پستانداران  ردپاهای  شده اند.  برداشت  چناران  شهرستان  نئوژن 
Lamaichnum guanicoe, Pecoripeda amalphaea, Pecoripeda isp.l، ردپای گوشتخواران .Canipeda isp., Felipeda isp و رد پای 

پرندگان Aviadactyla isp., Avipeda gryponyx و Fuscinapeda texana هستند. ردپاهای پرندگان بيشترین فراوانی را دارند. این نخستين 
گزارش از ردپاهای مهره داران سنوزویيك در پهنه كپه داغ است و با پيدایش Lamaichnum  guanicoe گسترش خانواده شتران در سرزمين 
ایران به دیرینگی نئوژن آشكار می شود و همچنين این برای نخستين بار است كه سنگواره  ردپای شتران از ایران گزارش می گردد. با بررسی 

این ردپاها آشكار گردید كه گوناگونی مهره داران نئوژن و به ویژه پستانداران در كپه داغ چشمگير بوده است.
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شكل 1- باال،  نمایی از سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد، سنگ فرش های بررسی شده 
در پياده روهای این ساختمان است. پایين، نمونه ای از تخته  سنگ هایی كه ردپای پرنده دارد.

شكل 2- پهنه های ساختاری آپاخاوری ایران و تركمنستان، جای پيدایش ردپای مهره داران سنوزویيك از گستره پاراتتيس و كپه داغ نشان داده شده است.

     بر پایه برداشت های سرزمين، این تخته سنگ ها به دیرینگی نئوژن هستند. چه بسا با 
یافتن ردپای گربه سانان نئوژن بودن این سنگ ها پذیرفتنی است، هرچند كه نخستين 
،(Gaubert and Véron, 2003) پيدا شدند  اليگوسن  در   (Felid like) مانندها   گربه 

ولی گربه سانان در ميوسن پسين بيشترین گوناگونی را یافتند و امروزه گروه بزرگی از 
.(Johnson et al., 2006; Werdelin et al., 2010) گوشتخواران می باشند

    پيش تر، ایشچنكو (Ishchenko, 1981) شمار بسياری از ردپاهاي مهره داران پليوسن 

 (Gäwürli یا   Gyaurli) غيورلی  نام  به  جایی  نزدیكي  در  و  آغچه گيل  سازند  از  را 
گوشتخواران،  پای  رد  دربردارنده  ردپاها  این  نمود.  گزارش  تركمنستان  باختر  در 
جفت سمان و پرندگان است و ایشان رخنمون هاي پيمایش شده را با نام رشته كوه هاي 
كپه داغ، گره زده است )شكل 2(. در پی این گزارش، در نوشته های دیگر نيز، این 
ردپاها با نام كپه داغ، بازگزارش شدند (Vialov, 1983). ولي بنا به نشانه هایي كه در 
دنباله این نوشته آمده است، نام كپه داِغ به كار رفته در این گزارش، نام كوه نگاری 
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شكل 3- چگونگی اندازه  گيری بخش های یك ردپای پرنده )A(، پستاندار گوشتخوار )B( و پستاندار جفت سم )FL  .)C- درازای ردپا؛FW - پهنای ردپا؛ I, II, III, IV,V شماره انگشتان با 
شماره گذاری از سوی درون به بيرون راستای رهگذر (trackway)؛ DL و DW دراز و پهنای انگشتان. 

بوده است و نه نام زمين شناختی؛ به سخن دیگر، جاي پيدایش این ردپاها، ازگستره  
همانا  كنوني،  گزارش  بنابراین،  است.  تركمنستان  كشور  در  پاراتتيس  پهنه  خاوري 
نخستين گزارش از ردپاي مهره داراِن سنوزویيك در پهنه ساختاري-چينه اي كپه داغ 

می باشد.

2-جايگاه زمین شناسي
پالئوژن  هنگام  در  آپاایران  خاوري  و  باختري  بخش  دو  در  زمين شناسي  فرگشت 
از  پس  كه  بدین سان  است؛  نبوده  یكنواخت  آلپي،  كوهزایي  گذر  در  و  نئوژن،  تا 
انباشت پي در پي ته نشست ها و تنش برآمده از نيروهاي فشارشي، دریا)ها( از كپه داغ 
 پسروي نموده و از دور ائوسن تاكنون، سامانه هاي خشكی در این پهنه چيره شدند 
(Robert et al., 2014; Afshar-Harb, 1979; Zonenshain et al., 1990). از سوی 

دیگر، پهنه كاسپين در باختر كپه داغ، به سان گودالي با بستر فرونشستي ِپویا و پيوسته، 
نهشته هاي بسيار ستبری از دریای پاراتتيس را در خود جاي داده است كه دیرینگی 
Egan et al., 2009; Allen et al., 2003;) می رسد  نئوژن  دوره  به  نهشته ها   این 

در  نئوژن  از  كهن تر  سنگ هاي  پژوهشگران،  بيشتر  باور  به   .(Brunet et al., 2003

پهنه كاسپين، خاستگاه یكساني با كپه داغ داشته، ولی ته نشست های نئوژن-كواترنری 
پاراتتيسی  ایران، خاستگاه  در  تركمن صحرا  و دشت  تركمنستان  باختری  بخش های 
دارند. این نهشته ها دربردارنده سری الیه های سرخ رنگ پليوسن )به ستبرای 2500 
تا 2600 متر(، سازند آغچه گيل )پليوسن، به ستبرای 20 تا 30 متر(، سازند آپشوران 
)پليستوسن، به ستبرای 260 تا 280 متر( و سپس الیه های باكو، خزر )سازند كاسپين(، 
.(Oppo et al., 2014; Ghassemi and Garzanti, 2019) خوالين و نئوكاسپين  است 

رنگ  سرخ  ته نشست هاي  از  جاها  بيشتر  در  كپه داغ،  در  ائوسن  از  پس  نهشته هاي 
هستند.  مارن  و  ماسه سنگ  كنگلومرا،  آواری  سنگ هاي  دسته  از  و  خشكی زاد 
كوهزایی  رخداد  از  پس  و  كوهستاني  ميان  دریاچه هاي  در  سنگ ها  این  پيدایش 
در   .)1373 )افشارحرب،  است  بوده  آن  از  پس  فرسایش  فرایند  همچنين  و  پيرینه 
نئوژن  قهوه ای  تا  نهشته های سرخ  زمين شناسی 1:100000 چهارگوش مشهد،  برگه  
به دیرینگی ميوسن و با 3 بخش نمایش داده شده اند )سهندی و همكاران، 1375(. 
بخش زیرین، آميخته از الیه های مارن و مارن گچی و الیه های آواری پراكنده است. 
كنگلومرا،  ميان الیه های  با  مارن سرخ  الیه های  از  با سرشت چرخه ای  ميانی  بخش 
ریزدانه  روند  با  چرخه  هر  می باشد.  دریاچه ای  آهك  و  سيلت سنگ  ماسه سنگ، 
شونده و ستبر الیه شونده به سوی باالست. بخش باالیی از الیه های كنگلومرا و مارن 
در  ناپيوسته  مرز  با  نئوژن  رنگ  نيز الیه های سرخ  پيرامون سرخس  در  است.  سرخ 

باالی سازند خانگيران برونزد دارند. در اینجا، زمين های نئوژن از سنگ های آواری 
و مارن و الیه های نازك گچ تشكيل شده است و با دیده شدن سنگواره های ذره بينی 
بنابراین،   .)1375 همكاران،  و  )سهندی  شده اند  دانسته  ميوسن  دیرینگی  به  آهكی، 
بر پایه دانسته های كنونی، نمونه های پژوهش شده در این نوشته، به گمان فزون، از 
پيرامون شهر چناران برداشت شده اند. نهشته های نئوژن در این بخش از مارن سرخ تا 
قهوه ای، ماسه سنگ و كنگلومرا هستند. تخته سنگ های دارای رد پا، ماسه سنگ های 

ریز دانه و سخت و به رنگ سفيد، خاكستری یا قهوه ای روشن می باشند.

3- روش پژوهش
پراكنش  نخست،  گام  در   ،(ichnology) ردشناسی  داده های  گردآوری  برای 
و  روگرفت  از  پس  گردید.  شناسایی  تخته سنگ ها  روی  بر  پاها  رد  جای  و 
گرته برداری از روی ریخت و كناره رد پاها، بر روی برگه ای روشن، از شماری 
از آنها با به كارگيری گچ ساختمانی،گچ گيری و الگوبرداری شد. برای این كار، 
نخست، با یك فرچه نرم، گرد و خاك از روی رد پاها زدوده شد. سپس با یك 
در  ردپاها، چرب گردید.  وازلين(، روی  )مانند  مایه  چرب  از  نازك  بسيار  رویه 
شد،  ریخته  نمونه  روی  بر  شدن  سفت  آماده   و  آبگون  گچ  آهستگی  به  آن،  پی 
هوایی  یا  نماند،  بيرون  هيچ جایی  و  پوشانده شد  نمونه  همه جای  به گونه ای كه 
ميان نمونه و گچ گير نيفتاد. در آخر، پس از سفت شدن گچ، آن را به آرامی از 
رد  ميان  از  الگوبرداری گردید.  پا،  این روش، جای  با  و  تخته سنگ كنده  روی 
گچی  نمونه های  همين  شدند.  الگوبرداری  گچ  با  نمونه   5 شده،  شناسایی  پاهای 
رفتند.  به كار   (Photogrammetry) فتوگرامتری  نگاره های  آوردن  به دست  برای 
 Agisoft Photo Scan چون  نرم افزارهایی  از  بهره مندی  با  فتوگرامتری  روش 
Cloud Compare، روش شناخته شده ای برای پردازش سه سویه  Professional و 

.(Falkingham, 2012; Falkingham et al., 2018) نگاره هاست (tridimensional) 

درازا  مانند  ریخت شناسی ،  داده های  شده،  برداشت  برگه های  روی  از  همچنين، 
و  كار  روش  با  آشنایی  برای  آمد.  به دست  اندازه  ها،  دیگر  و  ردپاها  پهنای  و 
چگونگی اندازه گيری سوی و راستای هربخش  از یك ردپا، به نوشتار هایی چون 
این  با  مراجعه شود.   (Thulborn, 1990) تالبورن  و   (Leonardi, 1987) لئوناردی 
گوشت خوار  و  جفت سم  پرنده،  یك  ردپای  بخش های  اندازه گيری  شيوه   همه، 
در شكل 3 نشان داده شده است. از آنجا كه تخته سنگ ها كوچك بودند و خود، 
بيشينه یك یا دو ردپا از یك جانور را داشتند، اندازه گيری درازای گام در بيشتر 

نبود.  انجام پذیر  ردپاها 
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4- سیستماتیك
دربرگيرنده  سيستماتيك  دیدگاه  از  پستانداران  و  پرندگان  شده  شناسایی  پاهای  رد 

ردسرده ها (ichnogenera) و ردگونه های (ichnospecies) زیر هستند:

4-1- ردپای پرندگان
دارند.  را  فراوانی  بيشترین  پرندگان  ردپای  شده،  یافت  مهره داران  ردپای  ميان  در 
نشان  را  ایكنوتاكسون های شناسایی شده  از  هر كدام  اندازه ای  داده های   1 جدول 

می دهد. 

Ichnogenus Aviadactyla (Kordos 1985)

Aviadactyla media Kordos, 1985 :(type ichnospecies ) ردگونه الگو

- شناسه (Diagnosis): ردپاهای پرندگان سه انگشتی كوچك تا كمی بزرگ هستند. 

رد انگشتان نازك تا اندكی كلفت است كه در نوك انگشتان، نازك می گردند و 
انگشتان  بند  نرمينه های  رد  بدون  یا  با،  است.  چنگال  از  باریكی  رد  با  همراه  گاهی 
 (III) ميانی  انگشت  است. درازای  انگشتان  نرمينه های  ميان  یا درز جدایشی   (pads)

ميان  بازشدگی  اندازه  است.   )IV و   II )انگشتان  كناری  انگشتان  از  درازتر   ٪25 تا 
انگشتان كناری (II-IV) به °95 می رسد. انگشتان به سوی پاشنه همگرا هستند، ولی به 
هم نمی رسند و جدای از هم می باشند )هر چند، كه گاهی رد انگشت II با دنباله  رد 
انگشت III پيوسته است(. در این سرده، برجستگی و نرمينه ميانی كف پا یا پرده ميان 

 .(Sarjeant and Reynolds, 2001) انگشتان دیده نمی شود

Ichnospecies Aviadactyla isp.

شكل 4

- نمونه (Material): یازده نمونه در چهار تخته سنگ یافت شدند.

در  كه  هستند  پرندگان كوچكی  پای  ردپاها، جای  این   :(Description) ويژگی ها   -

آنها، رد انگشتان بسيار باریك و راست است به گونه ای كه رد انگشتان از هم جدا، 

آرایش  و  ریخت  و  است  اندك  بسيار  ردها  هستند. گودی  پيوسته  هم  به  گاهی  یا 
آنها، چندان آشكار نيست. با این همه، درازای انگشت ميانی بيش از انگشتان كناری 
است. نشانه ای از بند انگشتان یا رد چنگال در نوك انگشتان یافت نشد. این ردها در 
پاره ای از نمونه ها، اندك و پراكنده و در پاره ای دیگر، بسيار انبوه و فراوان هستند، تا 
جایی كه جدایش ردها از هم و شناسایی راه گذری (Trackway) پرندگان، انجام پذیر 
نيست. از این روی، داده های وابسته به گام برداشتن، اندازه گيری نشدند. اندازه های 

گرفته شده در پایان بخش سيستماتيك آورده شده است. 
- ُجستار (Remarks): سرده Aviadactyla با درازای كمتر از 5 سانتی متر، همواره رد 
پای پرندگان كوچك تا كمی بزرگ دانسته شده است كه بيشتر، پنجه رو بوده و رد 
كف پا در آن دیده نمی شود. با نبود نشانه  بند انگشتان از سرده Avipeda باز شناخته 
 Aquatilavipes داشته، ولی در Aviadactyla ریختی همانند با Aquatilavipes .می شود
 Koreanaornis گرچه .(Zonneveld et al., 2011) دنباله انگشتان به هم پيوسته است
Koreanaornis یك ردپای  Aviadactyla است، ولی  با  یا هم اندازه  همسان ریختی 
درازی  كه  آنجا  از   .(Kim, 1969; Lockley et al., 1992) می باشد  چهارانگشتی 
 Uvaichnites تا 25٪ بيشتر از انگشتان كناری است، از Aviadactyla انگشت ميانی

.(Sarjeant and Reynolds, 2001) بازشناخته می شود

Ichnogenus Avipeda (Vialov, 1965)

.Avipeda phoenix Vialov, 1965 :ردگونه  الگو

انگشت كوتاه، درشت  تا بزرگ است. سه رد  - شناسه: رد پای پرندگان كوچك 

درازتر  تا ٪25   )III( ميانی  انگشت  درازای  دارد.  انگشتان  از  با رد چنگال و جدای 
یا   95°  )IV و   II( كناری  انگشتان  ميان  بازشدگی  اندازه   است.  كناری  انگشتان  از 
كمتر است. دنباله رد انگشتان به هم چسبيده و به هم پيوسته است. پرده ميان انگشتی 
ندارد و اگر داشته باشد كوچك و در گوشه ترین جای ميان انگشتان است )بازنگری 

 .(Sarjeant and Langston, 1994

Ichnotaxon
No. measured

footprints
FW

(mm)
FL

(mm)
DLII

(mm)
DLIII

(mm)
DLIV

(mm)
α1

° α2
° α3

° P
(mm)

Aviadactyla isp. 4 53 47 27 38 29 60 57 117 ---

Avipeda gryponyx 5 74 51 31 35 26 83 77 160 176

Fuscinapeda texana 11 85 93 45 60 44 40 61 98 349

جدول 1- ميانگين اندازه ردپای پرندگان در نمونه های بررسی شده؛ FW- پهنای ردپا؛ FL- درازای ردپا؛ ؛DL- درازی انگشتان II تا IV؛ α1 تا -α1 اندازه بازشدگی ميان 
انگشتان و P- بلندی دو گام پشت سر هم. 

شكل 4- نمونه های ردپای پرنده .Aviadactyla isp  و گرته برداری آنها كه شماره گذاری انگشتان را نمایش می دهد؛ همراه با  )Fuscinapeda texana (Ft  ردپای 
پرنده بزرگ با انگشت ميانی درشت است.
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Ichnospecies Avipeda gryponyx Sarjeant and Langston 2001

شكل 5

- نمونه: شش نمونه  در چهار تخته سنگ یافت شد.

- شناسه: این ردگونه، رد پای پرندگان كوچكی است كه سه انگشت باریك دارند، 

به گونه ای كه انگشتان كناری به سوی جلو خميده و انگشت ميانی نيز به سوی ميانه  
از  نشانی  ولی  هست  باریك  انگشتان  نوك  است.  خميده   (trackway) راهگذری 
چنگال دیده نمی شود. درز جدایشی ميان نرمينه ها آشكار نيست. در كف پا انگشتان 
دیده  پا  برجستگی كف  یا  انگشتان  ميان  پرده  ولی  پيوسته و چسبيده هستند،  به هم 
برابر  انگشتان  درازی  همواره،  می رسد.  به95°  انگشتان  ميان  اندازه گوشه  نمی شود. 
است. اندازه بازشدگی ميان انگشتان II و III كمتر از اندازه بازشدگی ميان انگشتان 

III و IV است. راهگذری باریك و با گام كوتاه است.  
- ويژگی ها: در این ردپاها، ردانگشتان باریك هستند و انگشتان كناری به سوی 

نشان  را  خميدگی  اندكی  ميانی،  انگشت  جلویی  بخش  می باشند.  خميده  جلو 
تيز  انگشتان  نوك  می شود.  دیده  پاها  رد  در  انگشت  بند  چهار  تا  سه  می دهد. 
از  بيشتر  ميانی  انگشت  اندازه  هستند.  پيوسته  هم  به  انگشت  سه  هر  است.  گرد  تا 
پایان بخش سيستماتيك آورده  در  اندازه های گرفته شده  است.  انگشتان كناری 

شده است.     
به  شوروی،  جماهير  اتحاد  تبار  ازبك  زمين شناس  آغاز،  در   :(Remarks) ُجستار   -

 (Oleg Stepanovich Vyalov = Vialov, 1904-1988) نام اولگ استپانوویچ ویالوف
با سه  را   Avipeda اوكراین، سرده  باختر  پيمایش زمين های ميوسن زیرین در  در پی 
پيشنهاد كرد كه  نهاد و  بنيان   A. filiportatis Vipeda phoenix, A. sirin و  ردگونه  
همه ردپاهای پرندگان، با نام Avipeda نامگذاری شوند (Vialov, 1965). پس از وی، 
پژوهشگران دیگر تالش كردند تا برای نمونه های فراوانی از ردپاهای پرندگان این 
 Avipeda نام را به كار گيرند. ولی چنين نامی، به تنهایی نمی توانست ميان گونه های
نام های  با  تا جایی كه ردپاهای یكسانی  نشان دهد؛  را  ناهمسانی ریختی  و  جدایش 
 Panin and Avram, 1962; Vialov, 1966, 1962, 1983;) دیگر گزارش گردیدند
روی،  همين  به   .(Aramayo and Bianco, 1987; Scrivner and Bottjer, 1986

نامگذاری های ویالف (Vialov, 1965) بازنگری شدند و ردگونه هایی با نام سرده های 
نام های زیر،  از این ها،  دیگر گزارش شدند (Lockley and Harris, 2010). گذشته 

آرایه های پذیرفته شده  برای Avipeda هستند:
Avipeda sirin (Vialov 1966, pl. 31)

Avipeda phoenix (Vialov 1966, pl. 14)

Avipeda adunca (Sarjeant and Langston 1994, figs. 8-9)

Avipeda ipolyensis (= Passeripedia ipolyensis Kordos 1983, fig. 12)

Avipeda circumontis (Lockley et al. 2021, fig. 4)

Avipeda gryponyx (Sarjeant and Reynolds 2001, figs. 4-5)

Avipeda adunca (emended Avipeda thrinax, Sarjeant and Reynolds 2001 

figs. 2-3)

Avipeda (Tridactypeda) gaurlenis Vialov (1983)

Avipeda (Tridactypeda) istchenkoi Vialov (1983)

Avipeda rastini Abbassi 2022

ردگونه  A. filiportatis بازنگری شد و با نام Ardeipeda filiportatis بازنویسی گردید 
(Lockley and Harris 2010). همچنين، ردپای پرندگانی فراوانی از ميوسن مجارستان كه 

،(Kordos, 1983) دربردارنده  ردگونه های گوناگونی است، با نام های نو گزارش شدند 
 Avipeda ipolyensis نام  با  و  بازنگری   Passeripedia ipolyensis آنها  ميان  در  كه 
رد  داشتن  با   Avipeda adunca .)Sarjeant and Langston, 1994( شد  گزارش 
 Avipeda.و چنگال زمخت و خميده شناخته می شود )IV و II( انگشتان كناری درشت
phoenix x  ریخت نزدیكی با Avipeda sirin دارد و این دو، با درازتر بودن انگشت 

  Avipeda  gryponyx از همدیگر بازشناخته می شوند. ردگونه Avipeda sirin ميانی در
با خميدگی در انگشتان از دیگر ردگونه های Avipeda بازشناخته می شود.

Ichnogenus Fuscinapeda Sarjeant and Langston 1994

 Fuscinapeda texana Sarjeant and Langston 1994 :ردگونه  الگو

)برگزیده شده در اینجا(.
- شناسه: رد پای پرندگان كوچك تا بزرگ است. سه رد انگشت نازك تا اندكی 

كلفت دارد. انگشت ميانی تا 25٪ درازتر از انگشتان كناری است. انگشتان درشت 
انگشتان  از  درازتر   ٪25 تا   )III( ميانی  انگشت  درازای  دارد.  جدا  و  چنگال  رد  با 
هم   110° تا  و  است   95° از  بيش  كناری  انگشتان  ميان  گوشه  اندازه   است.  كناری 
ميان  پرده  دارد.  آشكار  پای  رد كف  و  چسبيده  هم  به  انگشتان  رد  دنباله  می رسد. 
است  انگشتان  ميان  جای  گوشه ترین  در  و  كوتاه  باشد  داشته  اگر  و  ندارد   انگشتی 

 .(Sarjeant and Langston, 1994)

شكل 5- نمونه هایی از ردپای پرندگان Avipeda gryponyx (A-D) و فوتوگرامتری برگرفته از الگوی گچی )E( و شماره گذاری انگشتان.P  درازی گام.
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Ichnospecies Fuscinapeda texana Sarjeant and Langston 1994

شكل ۶

- نمونه: نمونه های بی شمار كه در بيشتر تخته سنگ ها یافت شدند. در ميان آنها، از 

دو نمونه، الگوی گچی برداشت شد. 
- شناسه: رد سه انگشت )II تا IV( كم و بيش كلفت، انگشت II از بخش ميانی تا نوك 

نازك تر می شود. كناره های این انگشت برآمده و كوژ است. انگشت III نزدیك به 
یك و نيم برابر، درازتر از انگشت II است. انگشت III از پایه به نوك به آرامی باریك 
می شود، ولی در بخش ميانی خمش اندكی به سوی بيرون دارد. انگشت IV نيز كوتاه 
است، بخش پایين انگشت، پهن تر است و به سوی نوك نازك تر می گردد. بازشدگی 
از انگشت II تا IV به ° 105 می رسد. بازشدگی ميان انگشتان II و III كمتر از بازشدگی 
ميان انگشتان III و IV است. پرده ميان انگشتی به اندازه ناچيز در بخش گوشه ميان 

انگشتان است. بخش پاشنه، گوشه دار است. راهگذری باریك و گام بلند دارد. 
- ويژگی ها: به این ردپاها به فراوانی برخورد شد. انگشتان كناری آشكارا، از انگشت 

ميانی كوتاه بوده، ولی كلفت تر از آن می باشند. گاهی بند انگشتان در انگشت ميانی 
دیده می شود. انگشتان كناری راست یا خميده هستند. نوك انگشتان تيز و باریك 

است. اندازه بازشدگی ميان انگشتان كم و بيش با هم برابر است. 

نهادن  بنا  با   (Sarjeant and Langston, 1994) النگستون  و  سارجيانت  ُجستار:   -

سرده Fuscinapeda تالش نمودند تا سرده Avipeda را سرو سامان بخشند. ولی با 
- Fuscinapeda sirin نام  با  Avipeda sirin و آميختن آن   كنار گذاشتن ردگونه 

رده بندی  و  بازنگری  كار   -Fuscinapeda برای  الگو  ردگونه   برچسب  با 
 Fuscinapeda ایشان  نمودند.  پيچيده تر  را  این دسته  پرندگان همسان در  ردپاهای 
و  Fuscinapeda meunieri, Fuscinapeda texana ردگونه   سه  با   را 

سایر  از   Avipeda sirin اندازه   و  ریخت  ولی  كردند.  بنيان   Fuscinapeda sirin

ردگونه های Fuscinapeda یكسان نيست و نباید گونه ای از Fuscinapeda شمرده 
 Avipeda سوای از سرده Fuscinapeda شود. تا آنجاكه شاید، به نوبه خود، نامگذاری
از  (Lucas et al., 2007). گذشته  نباشد  پذیرفتنی  نام جدا،  و همچون یك  نيست 
 Fuscinapeda برای الگوی Fuscinapeda texana  این  چالش ها، در اینجا ردگونه
در   (Sarjeant and Langston, 1994) النگستون  و  سارجيانت  می شود.  پيشنهاد 
گزارش خود، نگاره ای از Fuscinapeda meunieri را نشان نداده اند و بر پایه نوشته  
 Fuscinapeda texana .ردپایی با گوشه باز می باشد Fuscinapeda meunieri ،آنان
بازشناخته   Avipeda phoenix یا   Avipeda sirin از  درازتر  ميانی  انگشت  داشتن   با 

می شود. 

شكل 6- نمونه های ردپای پرنده بزرگ به نام Fuscinapeda texana (Ft)  همراه با گرته برداری برخی از آنها و فوتوگرامتری از دو نمونه الگوی گچی. 
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4-2- ردپای پستانداران
در ميان نمونه های یافت شده، چندین ردپای جفت سم و گوشتخوار شناسایی شدند 
اندازه  ای را  به گزارش زیر است )جدول های 2 و 3 داده های  كه سيستماتيك آنها 

نشان می  دهند(:

- ردپای جفت سمان
Ichnogenus Lamaichnum Aramayo and Bianco, 1987

Lamaichnum guanicoe Aramayo and Bianco, 1987 :ردگونه الگو

جلویی  بخش   ،(Subdigitigrade) پنجه رو  نيمه  انگشتی  دو  ردپای  شناسه:   -

نوك دار و بخش پشت رد، گرد است. دامنه  اندازه آن از 40 تا 260 ميلی متر است 
 )Pecoripeda )مانند  نشخواركننده  جفت سمان  دیگر  ردپای  از  ویژگی  این  با  كه 
بازشناخته می شود. همواره رد ُسم ها آرایش همگرایی ندارند و هم راستا یا واگرا 
از هم هستند. كم و بيش اندازه بخش پسين رد پا، بيشتر و پهن تر هست و ریختی 
انگشتان  رد،  درازای  از  بخشی  یا  درازا  راستای  در  می دهد.  ردپا  به   )♥( مانند  دل 
می شود دیده  آنها  ميان  در  شيار  یك  و  هستند  هم  از  جدای  یا  چسبيده  هم   به 

 .(Lucas and Hunt, 2007) 

Ichnospecies Lamaichnum guanicoeAramayo and Bianco, 1987

شكل 7

- نمونه: دو نمونه درست و دو نمونه شكسته یافت شدند.

- شناسه: ردپای دو انگشتی از یك پستاندار چهار دست و پاست، پنجه رو، با نوك 

گرد كه دو رد انگشت پهن دارد و در بخش جلو نزدیك به هم و در بخش پشت، 
گرد هستند. یك شيار این دو را از هم سوا می كند. 

- ويژگی: این ردپاها، به گونه ای  برجسته یا فرورفته در زیر یا باالی الیه به جا مانده اند 

و ریختی همانند شماره 5 دارند. ردی از دو انگشت )ُسم( داشته و این انگشتان به هم 
چسبيده اند و شياری ميان آنها دیده نمی شود. نوك انگشتان به هم پيوسته است و با 
لبه پشتی گرد هستند.  در بخش پشتی، انگشتان به خوبی از هم جدا می باشند. از آنجا 
كه تخته سنگ ها كوچك بوده و ردپاها درشت هستند، ردپاهای آرایش یافته در یك 

راهگذر یافت نشدند. از سوی دیگر جدایش رد دست و پا از هم شدنی، نبود.
جفت سمان،  ردپاهای  همه   (Vialov, 1965) ویالف  پيشنهاد   به  بنا  ُجستار:   -

هم باور  وی  با  دیرینه شناسان  نوین،  یافته های  در  ولی  شوند.  ناميده   Pecoripeda

نبوده و رد پاهایی از جفت سمان را با نام دیگر گزارش نمودند؛ چراكه جفت سمان 
گروه های گوناگونی را دربرمی گيرند، بنابراین، ردپاهای آنها نيز با همدیگر همسان 
نخواهد بود. خانواده شتران از گروه های شناخته شده  بزرگ پيكر در ميان جفت سمان 
هستند و شتران بی كوهان )الما( هم اكنون در خشكی های آمریكا پراكنده اند و كم 
 (Aramayo and Bianco, 1987) و بيش اندازه ای كوچك تر دارند. آرامایو و بيانكو
در گزارشی از آرژانتين، ردپاهای جفت سم بزرگ را ردپاهای الما دانستند و آنها 
 Dizygopodium Sarjeant and ناميدند. گذشته از این، دو سررده Lamaichnum را
Reynolds, 1999  و Megalamaichnum Remeika, 2001 از دیگر نام های به كار رفته 

برای رد پای شتران هستند. سارجيانت و رینولد (Sarjeant and Reynolds, 1999) با 
بازنگری نامگذاری های انجام گرفته، بسياری از نام های ردگونه  پيشنهاد شده برای 
Lamaichnum را یكسان دانسته و همه را با ردگونه  Lamaichnum guanicoe یكی 

كرده و با آن درآميختند. رد پای شتران با داشتن دو رد انگشت چسبيده به هم و با 
جدا  و  گرد  پشتی  لبه  هم،  از  بيشتر جدای  و  نوك دار  انگشتانی  ميانی،  یك چاك 
بازشناخته  ردپاها جفت سمان  دیگر  از  اندازه درشت،  و سرانجام   )5 )همانند شماره 
چاك دار  پشتی  بخش  و  بزرگ  اندازه  داشتن  با  شده،  یافت  نمونه های  می شوند. 
بی گمان، ردپای شتران گزارش می گردند و   Lamaichnum guanicoe نام  با   گرد 

هستند.

Ichnogenus Pecoripeda (Vialov 1965)

Pecoripeda gazella (Vialov 1965) :ردگونه الگو

- شناسه: ردپای جفت سمان با ریخت گوه مانند و كشيده است كه رد دو سم در دست 

و پاست دارد. ریخت رد دست و پا یكسان است، هر چند كه گاهی هم اندازه نيستند. 
رد انگشت ميانی )III( و رد انگشت كناری )IV( هميشه جدای از هم هستند و جای 
خالی در ميان دو انگشت دیده می شود. لبه انگشتان ميانی و كناری همسان است و در 
هر دو پهن ترین جای سم ها، در بخش پشتی است. رد انگشتان در بخش جلو نوك دار 
شده و راستای رد انگشتان بسته به تندی گام زدن، همگرا یا وگرا هستند. بيشينه  پهنا 
.(Sarjeant and Langston, 1994) در هر سم كمتر از 35٪ درازی همان سم است 

Ichnospecies Pecoripeda amalphaea (Vialov 1965)

شكل 7

- نمونه: 9 نمونه در چهار تخته سنگ یافت شدند و از یكی از آنها نمونه گچی برداشت شد.

پهن  بيش  و  كم  و  هستند  مانند  گوه   ریخت  با  كه  ُسمی  جفت  ردپاهای  شناسه:   -

باریك و در بخش پشتی پهن تر هستند. ميان دو  می باشند. رد ُسم ها در بخش جلو 
انگشت و به ویژه در بخش پشتی رد، به خوبی جدای از هم هستند.

- ويژگی: این جای پاها، ردی از جفت ُسمان هستند كه در دو انگشت به هم چسبيده، 

یا اندكی جدا از هم هستند. رویه  بيشتر نمونه ها فرسوده شده، ولی نوك كم و بيش 
تيز و لبه پشتی گرد در آنها دیده می شود. اندازه آنها چندان بزرگ نيست و در برخی 
از تخته سنگ ها رد دست و پا در كنار هم هستند، به گونه ای كه درازی رد پا، اندكی 
پيداست. كشيدگی رد  یا كم  ناپيدا  ميان دو ُسم،  از رد دست است. شيار  بزرگ تر 
ُسم ها در یك راستا می باشد. برجستگی یا فرورفتگی ردها از نوك تا بخش ميان رد 

بيشتر است و بخش پشتی رد، در برخی نمونه ها،كم می باشد. 

Ichnospecies Pecoripeda isp.

شكل 7

- نمونه: یك نمونه.

- ويژگی: تنها یك نمونه از این گونه ردپا، یافت شد كه فرسوده بوده و روی هم 

ریختی،  دید  از  چه  و  بزرگی  و  دید كوچك  از  چه  دارد.  مانند  گوه  ریختی  رفته، 
جدای از ردپاهای Pecoripeda gazella می باشد. جای هر ُسم جداست، ولی شياری 

ميان آنها دیده نمی شود. سم ها كشيده و دراز هستند. 
كشور  باختر  ميوسن  ردپاها  گزارش  در   (Vialov 1965, 1966) ویالف  ُجستار:   -

و  ناميد   Pecoripeda را   )pecora( ردپاهای گوسفندان  با  ردپاهای همسان  اوكراین، 
 Cervipeda و Pecoripeda, Gazellipeda, Ovipeda برای آن چهار زیرسرده با نام های
پيشنهاد داد؛ هرچند كه نام این زیرسرده ها در گزارشات پس از وی به كار گرفته نشدند. 
 P. (Gazellipeda) gazella Pecoripeda (Gazellipeda) خود دو ردگونه   زیرسرده 
در پهنا  به  درازا   (ratio) برچند  ميانگين  دارد.   P. (Gazellipeda) amalphaea و 

در   .(Vialov, 1966) است   1/21 برابر   P. amalphaea در  و   1/5 برابر   P. Gazelle

بيشتر  می باشد.   1/23 برابر  ارزیابی  این   )C-7 )شكل  شده  یافت  نمونه های  از  یكی 
ریختی، ردگونه همانندی  پایه  بر  اینجا،  در  و  فرسوده شده اند  یافت شده   نمونه های 

P. (Gazellipeda) amalphaea گزارش می شوند. در یكی از نمونه ها )شكل B-8( این 

اندازه برابر 1/55 است، بنابراین این نمونه با نام .Pecoripeda ispگزارش می گردد. 

Ichnogenus Bifidipes Demathieuet al. (1984)

 Bifidipes velox Demathieu et al. (1984) :ردگونه الگو

- شناسه: رد یك جفت سم كه در بخش پشتی یكپارچه و چسبيده به هم هستند و 

جدایش ُسم ها از هم آشكار نيست. در بخش جلویی جدای از هم، واگرا و نوك 
تيز می باشند. در ردهای دست نخورده، همواره درازای رد بيش از پهنای آن است.
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Ichnospecies Bifidipes velox Demathieu et al. (1984)

شكل 7

- نمونه: سه رد پا در دو نمونه تخته سنگ.

- شناسه: رد دست و پا هم اندازه هستند كه نه چندان بزرگ و نه چندان كوچك 

می باشند. درازی ردپا كمی بيش از پهنای آن است و برچند (ratio) درازا به پهنای آن 
برابر 0/1 ± 1/21 می باشد. اندازه  واگرایی و بازشدگی یكسانی در ردها دیده نمی شود. 
ُسم ها هم اندازه هستند.بيش ترین پهنا در یك ردپا، جایی است كه گوشه شكاف ميان 
ُسم ها جای دارد. راهگذر همواره راست و اندازه بازشدگی گام ها، تا  °160 می رسد. 
 .(Demathieu et al., 1984) برچند درازای گام به درازای ردپا نزدیك به 11 است 
كه   )C-  7 )شكل  آنها  از  یكی  شد.  یافت  نمونه  دو  ردپا  گونه  این  از  ويژگی:   -

بازشدگی قاچ  مانند در جلوی رد است كه  با  برجسته در زیر الیه است، رد دو سم 

این بازشدگی تا یك سوم درازای ردپا كشيده شده است. در بخش ميانی تا پشتی 
ردپا، این دو ُسم به هم چسبيده اند و لبه پشتی ردپا، یك سره گرد است. برجستگی 
پهنای  به  درازا  است.  تيز  ُسم ها  است. نوك  ناهموار  نيست و روی آن  ردپا چندان 
این رد، برابر 1/29 است. دو رد دیگركه پشت سر هم هستند فرورفته در باالی الیه 
برجای مانده اند )شكل H-7(. بازشدگی ُسم ها از هم، بسيار چشمگير بوده و این دو 
ُسم تنها در ميانه  ردپا و تا بخش پشتی آن به هم چسبيده اند، هر چند كه بخش پشتی 
ردهافرورفتگی كمی دارد و چندان هویدا نيست. در رد جلویی اندازه  درازا به پهنا، 

برابر 1/24 است.
- ُجستار: این ردپاها با داشتن چاك باز ميان انگشتان و نزدیكی درازا به پهنا و داشتن 

ردپای   Bifidipes می شوند.  بازشناخته  جفت ُسمان  ردپاهای  دیگر  از  گرد  ریخت 
آهوان دانسته شده است. 

Lamaichnum guanicoe (Lg) -A-B؛  آنها،  از  گرته برداری  با  همراه  شده  یافت  سنگ های  تخته  در  جفت سمان  ردپای  نمونه های   -7  شكل 
Pecoripeda  amalphaea (Pa) -A-E، و فوتوگرامتری دو ردپا (D)؛ Pecoripeda isp. (Pi) -F؛ Bifidipes velox -G-H ؛ همراه ردپای سه انگشتی 

.Fuscinapeda texana)Ft)t  پرنده بزرگ

جدول 2- ميانگين اندازه ردپای جفت سمان در نمونه های بررسی شده؛ FW- پهنای ردپا؛ FL- درازای ردپا؛  و 
P- بلندی دو گام پشت سر هم.

Ichnotaxon No. measured footprints FW FL P

Lamaichnum guanicoe 2 116 122 --

Pecoripeda amalphaea 10 28 39 182

Pecoripeda isp. 1 88 146 --

Bifidipes velox 2 129 155 --
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جدول 3- رد سرده و ردگونه های، ردپای مهره داران نئوژن گزارش شده در ایران.

نام سرده و گونهردسازان
برخاستگاه

كپه داغزاگرسالبرزايران میاني

پستانداران

جفت سمان

Bifidipes veloxã

Lamaichnum guanicoeã

Pecoripeda amalphaeaã

Pecoripeda gazellaãã

Pecoripeda isp.ããã

سگ سانان

Canipeda longigriffaã

Canipeda isp.ããã

Credontipesisp.ã

گربه سانان
Felipeda lynxiã

Felipeda isp.ããã

سایر گوشتخواران

Carnivoripedidaã

Platykopus ilycalcatorã

Bestiopeda isp.ã

Proboscipeda isp.ãفيل

پرندگان

كوچك پيكر

Antarctichnus isp.ã

Aviadactyla vialoviã

Aviadactyla isp.ãã

Avipeda gryponyxã

Avipeda isp.ã

Charadriipeda disjunctaãã

Koreanaornis hamanensisã

بزرگ پيكر

Ardeipeda filiportatisãã

Fuscinapeda texanaã

Iranipeda isp.ãã

Ornithotarnocia lambrechtiã

Ornithotarnocia isp.ãã

پا اردكی
Culcitapeda tridensãã

Persiavipes gulfiã

-ردپای گوشت خواران
Ichnogenus Canipeda (Panin and Avram, 1962)

Canipeda longigriffa Panin and Avram, 1962 :ردگونه الگو

- شناسه: ردپای پنجه رو تا نيمه پنجه رو است. ریخت پاراكسون (paraxonic) داشته و 

 (homopodial) درازای آن بيش از پهناست. راه گذری چهار دست و پایی و هم اندازه
دارد. تك تك ردپاها ریخت تخم مرغی و هم اندازه ای دارند و و در جلوی رد كف 
با رد چنگال ها آرایش كمانی داشته و به خوبی از كف پا جدا هستند.  پا، انگشتان 
ریخت رد كف پا گرد تا سه گوشه یا چهارگوش با یال كناری خم است )بازنگری 

 .)Melchor et al., 2019

Ichnospecies Canipeda isp.

شكل 8

- نمونه: دو نمونه در دو تخته سنگ یافت شدند.

- ويژگی: هر دو رد پا، برجسته در روی زیرین الیه هستند. یكی از رد پاها، چهار 

انگشت لوبيایی با ریخت ناهمسان و جدای از كف پا دارد. اندازه انگشتان برابر نيست. 
جلو  در  را  برجستگی  بيش ترین  و  نيست  درست  پا  كف  رد  و  نيم گرد  پا  كف  رد 
از رد چنگال ها در جلوی  نشانی  نشان می دهد.  را  بودن جانور  پنجه  رو  رد دارد كه 
انگشتان دیده نمی شود. رد دیگر، چهار انگشت با آرایش كمانی در جلوی كف پا و 
با اندازه كم و بيش برابر است. رد كف پا در لبه تخته سنگ است و با شكسته شدن 
تخته سنگ، بخش پشتی ردپا نمایان نيست. در این نمونه نيز رد چنگال دیده نمی شود. 
ميانگين پهنای رد 110 ميلی متر است. به سبب این كه چپ و راست بودن ردها پيدا 
نيست، بنابراین شماره گذاری انگشتان انجام پذیر نبود، ولی ميانگين درازی انگشتان 

35 ميلی متر است. 
- ُجستار: ردپای گوشتخوارانی چون سگ سانان و گربه سانان با داشتن چهار انگشت 

ردپای سگ سانان  تا سه گوشه شناخته می شوند.  پای گرد  با كف  و  پا  و  در دست 
 Canipeda بازشناخته می شوند. سرده  از رد گربه سانان  با داشتن رد چنگال  همواره 
افزون بر C. longigriffa Panin and Avram, 1962 چهار ردگونه  پذیرفته شده، دارد 

:(Melchor et al., 2019)
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C. gracilis (Vialov, 1965)

C. sanguinolenta (Vialov, 1965)

C. therates (Remeika, 1999).

C. turkomanica (Vialov 1983) 

ردگونه  C. gracilis، رد دست بزرگ تری از رد پا داشته و درازا به پهنای آن برابر 
1 تا 1/3 است. ردگونه  C. Sanguinolenta كم و بيش اندازه  بزرگ تری دارد، از 
پای  كف  و  انگشتان  اندازه  و  داشته  كوچك  اندازه ای   C. therates دیگر،  سوی 
كوچك است. C. turkomanica با داشتن رد انگشتان و كف پای درشت شناخته 

می شود.

Ichnogenus Felipeda (Panin and Avram, 1962)

Felipeda lynxi Panin and Avram, 1962 :ردگونه الگو

- شناسه: ردپاهای پنجه رو تا نيمه پنجه رو كه ردی از چهار انگشت )II تا V( دارند. هر 

انگشت با یك بند انگشت گرد تا تخم مرغی یا كشيده شناخته می شود. انگشتان در 
جلوی كف پا یا كمی جلوتر از كف پا و در یك رج كمانی آرایش دارند. انگشت 
 IV و III همواره جلوتر است و هرگز در راستای پيشانی-پشتی ردپا دو انگشت III
اندازه  در  ناهمسانی  ولی  باشند  اندازه  هم  انگشتان  بسا  چه  نيستند.  یكسان  و  همانند 
انگشتان ناچيز است. شاید ردی از نوك چنگال ها دیده شود ولی همواره ناپيداست 

 .)Sarjeant et al., 2002 بازنگری(

. Felipeda isp. فوتوگرامتری الگوی گچی از -D و Felipeda isp. -C  ؛Canipeda isp. -A-B . ،شكل 8- ردپای گوشتخواران یافت شده در تخته سنگ ها

Ichnospecies Felipeda isp.

شكل 8

گچی  نمونه  آنها  از  یكی  از  و  شدند  یافت  سنگ  تخته  دو  در  نمونه  دو  نمونه:   -

برداشت شد.
- ويژگی: ردپاهایی درشت با كف پا و انگشتان گرد هستند. فرسودگی و بد ریختی 

انگشتان  كه  گفت  می توان  ولی  نمی دهد،  نشان  را  آنها  از  ریزی  ویژگی  نمونه  ها، 
بلكه  هست،  جلوتر  تنها  نه   III انگشت  هستند.  آن  از  جدای  و  نچسبيده  پا  كف  به 
برجستگی بيشتری را هم نشان می دهد )به فوتوگرامتری نمونه گچی نگاه كنيد(. ردی 
از چنگال در جلوی انگشتان دید نمی شود. بخش پشتی كف پا اندكی به سوی داخل 

خميدگی دارد. این رد پا 110 ميلی متر پهنا و 90 ميلی متر درازی دارد. 
- ُجستار: این جای پاها به گونه ای فرسوده اند كه ریزه كاری های ریختی آنها را نشان 

نمی دهند، ولی با نگاه گذرا می توان گفت كه این ردها جای پای گربه سان هستند.
در جای پای گربه سانان امروزی بخش پشتی كف پا، ردی از دو تا سه نرمينه دیده 
هستند.  پا  در جلوی كف  كمانی  آرایش  با  تا كشيده  گرد  انگشتان  رد  و  می شود 
پانين و آورام (Panin and Avram, 1962) در بنيان گذاری Felipeda الگوی آن را 
بر پایه نمونه ای آسيب دیده گذاشتند، كه تنها رد انگشتان و بخشی از كف پا را نشان 
می داد. پس از ایشان، ویالف (Vialov, 1965) نام همگانی Bestiopeda را برای ردپای 
مبنای چگونگی  بر  بيش تر  نام گذاری  دو  این  ناهمگونی  برد.  به كار  گوشت خواران 
كف رو بودن یا پنجه رو بودن جانور است، به گونه ای كه Bestiopeda كف رو بوده 
ولی این ویژگی در نمونه ی الگوی Felipeda آشكار نيست. به باور آرامایو و بيانكو 
پنجه رو است و گذشته  (Aramayo and Bianco, 1987) ردپای گربه سانان همواره 

از آن ردپای گربه سانی همسان با ردپای پوما را سرده Pumaeichnum ناميدند. ولی 
به باور سارجيانت و همكاران (Sarjeant et al., 2002) هر دو نام Pumaeichnum و 

Bestiopeda با Felipeda یكی است و آنها را با نام Felipeda یكپارچه دانسته اند. 

5- بحث
به باور همگان، پهنه ایران و سپر عربی در گذر كرتاسه تا كنون باهم برخورد نموده اند 
و دگریختی های ساختاری بزرگ، با پيدایش رشته كوه های البرز و زاگرس رخ داده 

است (Alavi, 2004). این برخورد در آپاایران، خود رابا فرایند پسروی هميشگی دریا 
داده است  نشان  باال آمدن زمين ها و چين خوردگی و گسلش  و  در گستره كپه داغ 
(Zonenshain et al., 1990; Allen et al., 2004; Shabanian et al., 2009). پس از 

این پسروی، در دوره نئوژن دریاچه ها و آبگيرهای كوچك یا بزرگ ميان كوهستانی 
این  به جای ماندند.  از زیست بوم ها در آنها  درست شده و چه بسا، سنگواره برخی 
دشوار  آنها  در  سنگواره  یافتن  همواره  و  هستند  رنگ سرخ  به  بيش  و  نهشته ها كم 
است. از سوی دیگر، این نهشته ها توانایی خوبی برای نگهداری رد پای مهره داران 
را دارند. هرآینه، این نمایه ها در بازسازی پراكنش مهره داران و دست یابی به الگوی 
گستره ی  در  برجستگی  و  ارزش  این  هستند.  ارزش  با  ایران   دیرینه جغرافيای  زیستی 
ایران زمين هنگامی بيشتر آشكار می شود كه دیرینه شناسان در پی پاسخ به چيستی كوچ 
مهره  داران خشكی زی آفریقایی-اوراسيایی در نئوژن در تالش اند؛ كوچ و جابه جایی 
.(Steininger et al., 1985) است  داده  رخ  عربی-ایرانی  سپر  برخورد  پی  در   كه 

گروه های  و  اوراسياست  و  آفریقا  خشكی  دو  ميان  پيوند  پل  ایران،  پهنه  چراكه 
بی گمان، تك تك  نموده  اند.  قفقاز كوچ  و  توران  به سوی  ایران  راه  از  مهره داران 
پستانداران  كوچ  برای  دسترسی  راه  و  گذره ها  خود،  ایرن  سرزمين های  و  پهنه ها 
ميانی  ایران  نئوژن  مهره داران  سنگواره  از  پيشين  گزارش های  نموده اند.  فراهم  را 
گربه سانان،  سگ سانان،  آبزی،  كنار  پرندگان  ردپای  از  نمایه هایی  دربردارنده  
البرز  دامنه های  و  آپاباختری كشور  در  دیگر گوشت خواران  و  فيل ها  جفت سمان، 
شده اند گزارش  نئوژن  سرخ  الیه های  از  یا  باالیی  سرخ  سازند  از  همگی  كه   است 

1384؛  شاكری،  و  عباسی    ;Abbassi, 2010; Abbassi et al., 2016, 2021)

ردپای   .)1399 نظامدوست،  1387؛  امينی،  و  عباسی  1395؛  همكاران،  و  عباسی 
پرندگان  ردپاهای  و  است  آغاجاری  سازند  از  زاگرس  گستره  از  نئوژن  جانوران 
Lambrecht, 1938;) هستند  بزرگ  جفت سمان  و  سگ  سانان  كوچك،  و   بزرگ 

Abbassi and Dashtban, 2021؛ عباسی، 1399(. پراكنش گروه های زیست مندان یاد 

شده در جدول 3 است. 
دیگر،  سوی  از  و  است  نشده  گزارش  مكران  پهنه   از  جانوران  ردپای  تاكنون       
گزارش كنونی همانا نخستين گزارش از ردپای مهره داران نئوژن در گستره كپه داغ 
می باشد. ردپاهای یافت شده گویای گوناگونی پستانداران ردساز به ویژه جفت سمان 
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در كپه داغ است. پيدایش جفت سمان در ایران به دیرینگی دور ائوسن است چرا كه 
از نهشته های سازند كرج در دره  های طالقان و  تا بزرگ  ردپای جفت  سم كوچك 
 Abbassi et al., 2017; Davoodi et al., 2016;)  ایران است الموت گزارش شده 
Abbassi and Mashhadizadeh Maleki, 2020). ردپای جفت سم ميوسن پسين با نام 

Pecoripeda gazella از باختر زنجان گزارش شده است (Abbassi, 2010). همچنين، 

تارم  دره  در  رنگ  سرخ  الیه های  از  شده  برداشت  جفت سمان  ردپای  نمونه   تكه 
گزارش شده است و به گمانی،   Pecoripeda diaboli Vialov, 1965 با نام زنجان، 
ردپای شتران دانسته شده است (Abbassi et al., 2016). از سوی دیگر، با یافت شدن  
Lamaichnum guanicoe در كپه داغ، برای نخستين بار، پيدایش شتران در ایران به 

دیرینگی نئوژن آشكار می گردد.
     با یافتن ردپای سگ ها با سرده Canipeda، نخستين پيداش و گسترش سگ سانان 
از  بخشی  خود،  این  و  رسيد  خواهد  ميوسن  دور  دیرینگی  به  ایران  سرزمين  در 
سگ  های  نيای   Eucyon سگ سان  بود.  خواهد  اوراسيا  در   »Eucyon« پدیده 
از  این پستاندار  پيدا شده است و كوچ  بار در آپاآمریكا  امروزی است كه نخستين 
می  شود  شناخته   »Eucyon »رویداد  با  پسين   ميوسن  در  اوراسيا  سوی  به   آپاآمریكا 
ردپای  از  بسياری  گزارش های  دیگر،  سویی  از   .(Sotnikova and Rook, 2010)

نمونه های  ميان  پرندگان در  بودن ردپای  ميانی در دسترس است.  ایران  از  پرندگان 
كرانه   در  آبزی  كنار  بزرگ  و  كوچك  پرندگانی  زندگی  بر  گواه  شده،  بررسی 
دریاچه ها و آبگيرهای نئوژن در كپه داغ است. ردپاهای نئوژن كپه داغ كم و بيش 
است  تركمنستان  باختر  در  آغچه گيل  سازند  در  پليوسن  جانوران  ردپاهای  همتای 
(Ishchenko, 1981; Vialov 1983)، چراكه در تركمنستان ردپای شتران، جفت سمان 

در  یكنواختی  و  است  شده  یافت  سگ سان  و  پرندگان  )آهوان(،  پيكر  كوچك 
زندگی  نيز  گربه سانان  داغ،  كپه  در  این  از  گذشته  است؛  گواه  را  زیستگاه  دو   هر 

می كرده اند. 

     در پایان، هر چند نمونه های بررسی شده در این نوشته، نابرجا هستند و برخاستگاه و 
جایگاه چينه نگاری آنها  به درستی آشكار نيست؛ ولی این نمونه ها، نشانه ای ارزشمند 
از زیست گروه هایی از مهره داران نئوژن در این بخش از ایران است و این می تواند 
گام برجسته ای در پی بردن به پراكنش دیرینه شناسی مهره داران در ایران به شمار آید. 

۶- نتیجه گیري 
كپه داغ  پهنه  نئوژن  نهشته های  در  مهره داران  ردپای  سنگواره  شناسایی  و  پی جویی 
پرندگان  به  نابرجا، وابسته  یافت شده در تخته سنگ های  ارزشمند است. ردپاهای 
دربردارنده  و  هستند  جفت سمان  و  گوشت خوار  پستانداران  و  كوچك  تا  بزرگ 

ردسرده ها و ردگونه های زیر هستند:
Aviadactyla isp., Avipeda gryponyx, Fuscinapeda texana :پرندگان

Canipeda isp., Felipeda isp. :پستانداران گوشتخوار
 Bifidipes velox, Lamaichnum guanicoe, Pecoripeda جفت سمان:  پستانداران 

amalphaea, Pecoripeda isp.1

بودن ردپاهای  با  نيست، ولی  یافت شده آشكار  نمونه های  برخاستگاه       هر چند 
گوناگون و فراوان، زیست و پراكنش مهره داران خشكی زی در دوره نئوژن را در این 
بخش از ایران آشكار می  شود. ردپای پستانداران جفت سمان چه از دیدگاه اندازه ای 
را  شده  یافت  ردپاهای  ميان  در  باالیی  گوناگونی  ریخت شناسی،  دیدگاه  از  چه  و 
دارند و برای نخستين بار است كه ردپای شتران از ایران گزارش می شود. برنامه ریزی 
برای یافتن برخاستگاه و سرچشمه نمونه ها و تالش برای گردآوری نمونه های بيشتراز 

گام های پژوهشی آتی در ردشناسی مهره داران كپه داغ پيشنهاد می  شود. 
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Numerous vertebrate footprints have been found in the dislocated sandstone slabs in the Mashhad 

city, northeast Iran. Neogene sediments of Chenaran township are supposed to be the provenance 

of the studied slabs. Identified footprints includes artiodactyl tracks as ichnotaxa Bifidipes velox, 

Lamaichnum guanicoe, Pecoripeda amalphaea, Pecoripeda isp., Carnivore tracks as Canipeda isp., 

and Felipeda isp., and bird tracks as Avidactyla isp., Avipeda gryponyx, Fuscinapeda texana. Among 

studied slabs, bird tracks are abundant. This is the first report of Cenozoic vertebrate tracks from the 

Kopeh Dagh geological zone. Discovery of Lamaichnum guanicoe shows Camelidae distribution in 

Iranian Plateau is as old as Neogene, and it is the first report of Camelidae sign from Iran. Presence 

of diverse footprints from Kopeh Dagh shows attenable biodiversity in the region of Iran.
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