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چکیده
دیرینجانورشناسیغارهاییافتهوکانیمیکائیلدرمرکزوشمالباختریزاگرسسببشناساییمجموعهایازبقایایپستاندارانکوچکشد.بررسيهایتاکسونومیکینشان
میدهدکهچهارراستهازپستاندارانکوچکشاملراستهجوندگانباخانوادههایمیوریده)Muridae(،کریسیتیده)Cricetidae(،کالومیسیده)Calomyscidae(،دیپودیده
)Dipodidae(؛راستهالگومورفهابادوخانوادهاکوتونیده )Ochotonidae( ولپوریده)Leporidae(؛راستهسوریکومورفهاباخانوادهتالپیده)Talpidae(وهمچنینراسته

گوشتخوارانکوچکباخانوادهموستلیده)Mustelidae(یافتشدند.بقایاییادشدهازالیههایمختلفایندوغاروپسازحفاریسیستماتیکبهدستآمدند.آنالیزهای
رادیوکربنبررویبقایایاستخوانینشانمیدهدکهقدیمیتریننمونهمتعلقبهغاریافتهباسن35هزارسالپیشوزمانپلیستوسنبودهدرحالیکهغارکانیمیکائیل،دورهای
ازاواخرپلیستوسن)19هزارسالپیش(تاهولوسن)1700سالپیش(وهولوسنبودهاستکهشرایطآبوهواییدرزاگرسبهتدریجگرمترشدهوشرایطزیستیمناسبتری
بهوجودآمدهاست، راپوششمیدهد.تحلیلهایژئوکرونولوژیرسوباتغارکانیمیکائیلنشانمیدهدکهالیههایزیرینغار،متعلقبهآخریندورهیخبنداندراواخر
پلیستوسنبودهکهبهتدریجوباگرمشدنهواتوسطدورههولوسنجایگزینشدهاست.بهدنبالاینتغییراتآبوهوایی،طیفجانوریدردورهپلیستوسنوهولوسننیزدر
فازهایگرموسردمهاجرتکردهویاانتشاربیشترییافتند.هدفازایننوشتار،مطالعهبقایایپستاندارانکوچکدوغاریافتهوکانیمیکائیلدرمرکزوشمالباختریزاگرس

وپژوهشدررابطهباروشهایمطالعهتنوعزیستیقدیمه،شرایطمحیطقدیمهوتکاملریزمهرهدارانبررویفالتایراناست.
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مطالعه بقایاي پستانداران کوچک رسوبات کواترنری غارهاي یافته و کانی میکائیل
و مفهوم دیرینه اقلیم شناسی آنها
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بهار 94، سال بیست و چهارم، شماره 95، صفحه 3 تا 12   )چینه شناسی و رسوب  شناسی(

1- پیش نوشتار 
دیرینشناسان، برای توجه مورد مسائل از یکی کواترنری مهرهداران مطالعه
باستانشناسانوزیستشناساناست.اهمیتاینمطالعاتدرچینهنگارینهشتههای
و مکانی و زمانی چهارچوب در آنها تکاملی روند بررسی چهارم؛ دوره قارهای
موضوعاتزیستمحیطیودیریناقلیمشناسیاست.مهرهدارانکوچکدرمقایسه
برابر در بیشتر حساسیت و زیاد گسترش گوناگونی، دلیل به بزرگ مهرهداران با
گذشته هوای و آب وضعیت با رابطه در را ارزشي با اطالعات محیطي، تغییرات
ارائهميدهند)معتمد،1382؛Redding, 1978(.ازآنجاییکهپراکندگیجغرافیایی
گونههادرارتباطتنگاتنگباشرایطاقلیمياست،تغییراتشرایطاقلیمیکواترنری
بهویژهدرپلیستوسنباعثایجادتغییراتيدرزیايجانوريدرفازهايسردوگرم
شدهاست.بدینمعنیکهباآغازسرماوایجاددورههاییخبندانتعداديازگونهها
ازبینرفتهاندوپسازعقبنشینییخبندانوگرمشدنهوابسیاریازگونههاانتشار
یافتهوتعدادزیاديمهاجرتکردهاندومتقاباًلتعداديجایگزینشدهاندودرکنار
اینتغییراتگاهییکتحولفیلوژنينیزصورتمیگرفتهاست)معتمد،1382(.
مطالعات در سودمند ابزاری عنوان به مهرهداران )Lägerstatten( الگرستاتن یافتن
باستانشناسیوزمینباستانشناسیکواترنریجایگاهویژهایدارد.معیارهایمختلفی
برایشناختاینموقعیتها،ارائهشدهاستکهیکیازآنهابررسیرسوباتوبقایای
انباشت محل میتواند که مکانهایی از عبارتی به غارهاست. در موجود جانوری
بقایایمهرهدارانکواترنریباشدوازتنوعخوبینیزبرخوردارباشد،غارهاهستند
کهمیتوانندتاحدزیادینشاندهندهتغییراتاقلیمیبرپایهمطالعهطیفجانوریو
اطالعاتباارزشيازشرایطمحیطيگذشتهباشند.بررسیبقایایجانوریدرچنین
مکانهاییمیتواندموجبدرکبهترالگوهایبازسازیدیرینجانورشناسیباشد

)Andrews, 1990(.بقایاياستخوانيدرغارهابهروشهايمختلفيبررويیکدیگر

البتهاینموضوعتاحدزیاديبهشکلوساختارغاروبهویژه انباشتهميشوندکه
ایالت بزرگترین ایران در دارد. بستگي غار ورودي دهانههاي تعداد و اندازه به
کارستيدرزاگرسواقعاستکهبالغبر350هزارکیلومترمربعازارتفاعاتیادشده
مهمترین و بیشترین .)1381 )زمردیان، است گرفته فرا کارستي ناهمواريهاي را
غارهايایراندرمحورهايکوهستانيشمالوباخترکشوروبهویژهدرجبههخاوری
زاگرسشناسایيشدهاند.درمناطقمختلفایرانوبهویژهدرزاگرس،غارهاییبا
بقایاییازجانورانمطالعهشدهاند)Hashemi et al., 2006(. درایننوشتهسعیشدتا
بهمحتوایجانوریغارهاییافتهوکانیمیکائیلدرمرکزوشمالباختریزاگرس
اشارهشود.درشکل1موقعیتجغرافیاییدوغارموردنظربههمراهنمایخارجی
آنهانشاندادهشدهاست.غاریافتهواقعدرکوهیافتهدراستانلرستانبرایاولین
 )Hole & Flannery, 1967(باردرسال1967توسطدانشگاهیالآمریکامطالعهشد
قرارگرفته بررسی مورد بلژیکی ایرانی- تیم همکاری با 2005 سال در دوباره و
است)Otte et al., 2007(.رسوباتپلیستوسناینغارباستبراییحدوددومتربوده
)شکلهای2-الفوب(وآنالیزهایرادیوکربننشانمیدهدکهبیشینهسناین
رسوبات35هزارسالاست)Otte et al., 2007()جدول1-پیوست(.بهطورکلی
بقایایاستخوانیدراینغاریافتشدکهمتعلقبهگروههایمختلف 1600نمونه
جانوریاست)Otte et al., 2007(کهدراینمقالهباتوجهبهتخصصنگارندهتنها
پرداخته )Number of Identified Specimens, NISP=30( کوچک پستانداران به
آمدند بهدست سانتیمتری 160 تا 130 بین ژرفایی از بقایا این عمده میشود.
)شکل2-پ(.غارکانیمیکائیلباوسعتیحدود700مترمربعاستکهحداکثر
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ژرفایآن30متروپهنایآندرعریضترینبخش37متراست.دهانهاصلیغاربه
عرض7وارتفاع8مترمیباشد،افزونبرایندهانهایفرعینیزبهعرضحدود5
متروارتفاعحدود2مترنیزدیدهمیشودکهبیشترحالتپنجرهایدارد)روستایي
وهمکاران،1381(.درشکلهای3-الفوبنقشهداخلیغارکانیمیکائیلبه
تا غار این در شده انجام حفاری است. شده داده نشان دوم گمانه موقعیت همراه
تا غار ازسطح مهرهداران ریز بقایای مقدار بیشترین و بوده متری 2 ژرفایحدود
ژرفای1مترییافتشدند)شکل3-پ()روستایيوهمکاران،1381؛هاشمیو
همکاران،1384؛هاشمی،1391(.معرفيسیستماتیکوارتباطآنهاباتغییراتاقلیمی

درالیههایادوارگذشتهرسوباتایندوغارازاهدافمحوریاینمقالهاست.

2- روش مطالعه
درهردوغارگمانههایيبهمنظورنمونهبرداريازنهشتههايطبیعيغاروبهدست
استحصال برای شد. حفر اقلیمشناسي دیرین تحلیلهاي و جانوري بقایاي آوردن
روش و یافته( غار )در رسوبات شستشوی و آبی سرند روش از استخوانی بقایای
سرندخشک)درغارکانیمیکائیل(استفادهشد.علتتفاوتدرنوعسرندکردنو
نحوهاستحصالبقایایاستخوانی،بستگیبهعواملمختلفیازجملهدسترسیآسان
بهمنابعآبی،فراوانیبقایایاستخوانیدررسوباتوهمچنینارتفاعغارهاومیزان
دسترسیبهآنهادارد.بهطورکلیبقایایاستخوانیبسیارحساسوشکنندهبودهکه
البتهمیزانحساسیتآنهاتاحدزیادیبستگیبهشرایطتافونومیبقایایجانوردارد
)Chaline, 1972(.بسیاریازعواملدیگرمانندمیزاناسیدیتهخاک،شرایطاقلیمی

وخشکیهوابررویبافتاستخوانهاتأثیرمیگذارد.برداشترسوباتغاریافتهاز
سطحتاژرفای2/5متریوازژرفاهایمختلفانجامشدهواینرسوباتباکدهاو
همهاطالعاتمربوطهمانندژرفایرسوباتومحلبرداشتبرایشستشوآمادهشدند.
درحالیکهدرروشسرندخشککهدرغارکانیمیکائیلصورتگرفت،ازسطح
باالییغارتاژرفایحدودیکمتریازالیههایمتعددیبهازایهر10سانتیمتر
نمونهبرداریوکدگذاریشد)روستایيوهمکاران،1381(.انجامهردوروشسرند
آبیوسرندخشکباسرندهاییبامنافذ2/5×2/5میلیمترو5/5×5/5میلیمتر
الیههای از متشکل رسوبات عمده یافته غار رسوبات برش در پذیرفت. صورت
ماسهایبههمراهاندکیخاکستروزغالچوببود)شکل2-پ(.درصورتیکه
بهدلیل نهشتههاي20سانتيمترسطحي میکائیلرنگ دربرشرسوباتغارکانی
از و میانی بخشهای در بود. تیره قهوهاي آن در دامي فضوالت باالي درصـد
میلیمترمشاهدهشد تا0/009 ابعاد0/006 با تا45سانتیمتریرسوباتی ژرفای20
)روستایيوهمکاران،1381(.ازژرفای50تا100سانتیمترینهشتههاییباذرات
شنوماسهبسیارریزدیدهشد.بانزدیکشدنبهکفگمانهذراترسوبیزاویهدار
200 تا 100 ژرفای یافت. افزایش  بزرگ اندازههای در بلوری آهک قطعات و
سانتیمتریوبهویژه50سانتیمتریکفترانشهحاصلانباشتقطعاتزاویهدارو
کشیدهازجنسسنگآهکمتبلوردراندازههایتختهسنگ)256میلیمتروباالتر(،
پ( )شکل3- بود ریز و درشت شن و میلیمتر(  256 تا )بین60 قلوهسنگ
از مجموعهای است ممکن کردن سرند از پس .)1381 همکاران، و )روستایي
بایددرمرحله بهدستآیدکه ازریزمهرهداران بقایایی بههمراه رسوباتریزدانه
اولباچشمغیرمسلحاقدامبهبرداشتنمونههایاستخوانیکرد.درمراحلبعدی
وپسازانتقالبهآزمایشگاه،مطالعاتدقیقتریچهازدیدتاکسونومیوچهازدید
ریختشناسی،مورفومتریوتافونومیبررویآنهاانجامداد.اطالعاتوجزئیات
مربوطبههراستخوانویادنداندرجداولیکهدرنرمافزارExcelطراحیشدهوارد
بعدیکاروتجزیهوتحلیلهایآماری ایناطالعاتدرمراحل از بتوان تا شدند
استفادهکرد.همهبقایایاستخوانیبراساساستانداردهایاندازهگیریوبااستفاده
انجام نمونهها ازارسال اندازهگیریشدند.هدف بادقت0/1میلیمتر Calipers از

رسوبات ژئوکرونولوژی دیرینهاقلیمشناسی؛ تحلیلهای دقیق؛ سنیابی آنالیزهای
غارهاومستندسازیکواترنردرباخترایرانبراساسبقایایمهرهدارانبود.

از غار، دو هر در دندانی و استخوانی بقایای ریختشناسی مطالعه برای     
است. شده استفاده   )Stereomicroscope, Olympus SZH-10( ترسیم آینه دستگاه
نیکن میژرسکوپ از پایین و باال آسیاي دندانهاي کمي صفات مطالعه براي
است. شده استفاده میليمتر 0/50 دقت با )Measurescope, Nikon MM-40(

،Ognev  )1950( مانند موجود شناسایی کلیدهاي از استفاده با نمونهها ادامه، در
)1978( Corbetواعتماد)1375(شناسایيشدهاست.

3- مطالعات تاکسونومیکی
مقایسه و شاخص کلیدهاي اساس بر شده مطالعه نمونههاي از برخي شناسایي
در بوده امکانپذیر تطبیقی و مقایسهای کلکسیونهای در موجود نمونههای با
که است بیشتری مقایسهاي بررسيهاي مستلزم گونهها دیگر شناسایي که صورتي
آرکئوزئولوژیک )امروزی(، نئونتولوژیک مطالعات بین پیوند راههاي از یکي
)باستانجانورشناسی(وپالئونتولوژیک)دیرینهشناسی(است.دراینراستاسعیشدکه
ازنمونههایکنونیموجوددرکلکسیونهایمقایسهایگروهپژهشيجوندهشناسي
مطالعات انجام برای پاریس تاریخطبیعی فردوسیمشهدوهمچنینموزه دانشگاه
چهار که داد نشان مجموعه دو تاکسونومیکی بررسيهای شود. استفاده دقیقتر
راستهازپستاندارانکوچکدرایندومجموعهوجوددارند.بقایایمتعلقبهراسته
جوندگانشامل:خانوادهمیوریده)Muridae(،کریسیتیده)Cricetidae(،کالومیسیده
دو الگومورفها راسته در و )Dipodidae( دیپودیده ،)Calomyscidae(

شد شناسایی )Leporidae( لپوریده  و  )Ochotonidae( اکوتونیده  خانواده
)Hashemi et al., 2006(.درراستهسوریکومورفهاخانوادهتالپیده)Talpidae(و

درراستهگوشتخوارانتنهاخانوادهموستلیده)Mustelidae(یافتشد.موقعیتدقیق
تاکسونومیکیجنسهاوگونههاییافتشدههردوغاردرجدول1معرفیشده

است.
3-1. راسته جوندگان

بهراستهجوندگاناست. بیشترینگروهمهرهدارانیافتشدهدرهردوغارمتعلق
بیشتربقایایریزمهرهدارانغاریافته،درژرفای125تا165سانتیمترییافتشدند
بافراوانیهاوتنوع ازهمهالیههایغارکانیمیکائیل درحالیکهاینبقایاتقریباً
خانواده از Meriones جنس یافته، غار در نمونه برای آمدند. بهدست متفاوتی
میوریدهبایکآروارهباالیسمتراستبههمراهسهدندانایزولهکهمتعلقبهاینجنس
از Chionomys   cf. nivalisو  Ellobius cf. lutescensاستشناساییشد.گونههای
خانوادهCricetidaeنیزشناساییشدند)هاشمیومشکور،1384(.دراینمیانگونه
به چپ سمت پایین آرواره یک با که بوده فراوانترین Ellobius cf. lutescens

همراههفتدندانایزولهبهدستآمد.جنسMicrotus بایکآروارهپایینسمت
 Chionomys cf. nivalisراستودودندانجدادرژرفای153سانتيمتريوگونه
از شناساییشدند. پاییندرژرفای137سانتيمتري اولیندندانآسیايآرواره با
Calomyscus bailwardi بهگونه میتوان یافته غار در یافتشده نمونههای دیگر
اشارهکردکهبقایاییازآروارهپایینسمتراستبادودندانM1, M2درژرفای
137سانتیمتریبهدستآمدونهایتاًگونهAllactaga williamsi نیزدررسوباتاین
غاردیدهشد)شکل4(.همهجنسهاوگونههایجوندگانیادشدهدرباالدرغار
کانیمیکائیل)بهاستثنایخانوادهCalomyscidae(یافتشدند.باتوجهبهآنالیزهای
انجامشده،بیشتریندرصدفراوانیجوندگاندرغارکانیمیکائیل،متعلقبهجنس
شدند یافت سانتیمتری 35 -45 ژرفای در فراوانی میزان به که بوده  Ellobius 

و Mesocricetus auratus گونه دو این، بر افزون .)Hashemi et al., 2010( 

Cricetulus migratorius نیزازغارکانیمیکائیلبهدستآمد.تعدادیازنمونههابا
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توجهبهفقدانمزولوفدرM1وM2درآروارهباالومزولوفیددرM1وM2درآرواره
پایینمتعلقبههمسترمهاجر)Cricetulus migratorius(وبقیهمتعلقبههمسترطالیی

)Mesocricetus auratus(هستند)هاشمیوهمکاران،1384(.

 3-2. راسته الگومورف ها 
بهطورکلیشناساییومطالعهتاکسونومیکیبقایایاندامهایحرکتیدرمهرهداران
.)O’Connor, 2001(بسیارمشکلترازشناسایینمونههابراساسصفاتدندانیاست
گونه به متعلق )Leporidae(خرگوشان حرکتی اندامهای از بقایایی وجود این با
Lepus europaeus براساسمطالعاتمقایسهایبانمونههایکنونیدرموزهتاریخ

شناسایی یافته غار رسوبات در مورفومتریکی مطالعات همچنین و پاریس طبیعی
پاشنه و  )Talus( تالوس ،)Humerus( بازو استخوانهای شامل بقایا این شدند.
این میان در شدند. یافت غار سانتیمتری 155 ژرفای از که هستند )Calcaneus(

بیشتریبرخورداربودهو بقیهازشکستگی به بازونسبت تنهااستخوان استخوانها،
بخشپایینییاDistalبههمراهبخشکوچکیازبخشمیانییاMedialآنیافت

شد)شکل5(.
3-3. راسته سوریکومورف ها 

مطالعاتریختشناختیمقایسهایوآنالیزهایمورفومتریکنشانمیدهدکهبقایایی
ازجنسTalpaوازخانوادهTalpidae یافتشدهاستکهباتوجهبهفقداندیگر
بخشهایاستخوانیتنهابهشناساییدرحدجنسبسندهشد.اندامهایحرکتیاین
جنسکوتاهوستبرهستندوبرایزندگیدرزیرزمینوحفررسوباتسازگاری
بازو ،)Scapula( کتف ،)Maxillary( جمجمه شامل یادشده بقایای است. یافته
)Tibia( زانو استخوان و )Radius( زبرین زند و )Ulna( زیرین زند ،)Humerus( 

شدند یافت میکائیل کانی غار 6 و 5 ،3 ،1،2 الیههای در که میباشند
از شکنندگی و نازکی دلیل به جمجمه به مربوط استخوانهای .)2 )جدول
استخوان از کوچکی بخش تنها و بوده برخوردار بیشتری شکستگیهای
مانند حرکتی اندامهای به مربوط بقایای که حالی در شد. یافت Primaxillary

استخوانبازویاHumerusتقریباًبهصورتکاملبهدستآمد)شکل6(.افزونبر
برحسب بهدستآمده،توسطکولیسمدرج بقایای مطالعاتریختسنجی،کلیه
در استخوانی بقایای این اندازهگیری استاندارد نحوه که شد اندازهگیری میلیمتر
پارامترهای اختصاری عالئم به مربوط )اطالعات است شده داده نشان 3 جدول

اندازهگیریشدهدرجدول2پیوستآوردهشدهاست(.
ارائه نیز )Number of Identified Specimens) NISP میزان جدول این در     
از است. غار از الیه هر در شده شناسایی نمونههای تعداد نشانگر که است شده
ایرانگزارش در  Talpa caeca و  Talpa europaea تنهادوگونه خانوادهیادشده
منطقه از فقط تاکنون Talpa europaea گونه  .)Misonne, 1959( است شده
1375؛ )اعتماد، شدند یافت سقز در منحصراً Talpa caeca گونه و تالش لنکران
Misonne, 1959(. مطالعاتبسیاریبررویTalpaهادردنیاصورتگرفتهاست،اما

باTalpaهایایرانیوپراکنشدقیقآنهاوجود متأسفانهاطالعاتاندکیدررابطه
.)Misonne, 1959(دارد

3-4. راسته گوشتخواران 
مطالعاتریختشناسیمقایسهایوآنالیزهایمورفومتریکنشانمیدهدکهبقایایی
ازجنسMustelaوازخانوادهMustelidae درغارکانیمیکائیلیافتشدندکهدر
ایننمونهنیزتنهابهشناساییدرحدجنساکتفاشد.باتوجهبهتعدادبسیاراندکاین
جنسدرایران)اعتماد،1375(،یافتنبقایاییازاینجانورمیتواندازاهمیتویژهای
دیگر وجود همچنین و هوا  و باآب رابطه در مفیدی اطالعات و باشد برخوردار
پستاندارانکوچکدراختیارقراردهد)Redding, 1978(.مطالعاتریختشناختی
طرف به که بوده نازک و استوانهای جمجمه که میدهد نشان استخوانی بقایای
در ویژگیهایجمجمه از این که میشود تدریجکوتاه به )nasal( بینی استخوان

تنهاشاملآخریندندانآسیاو بهدستآمده Mustelidaeاست.جمجمه خانواده
همچنیندندانکارناسیالاست)شکل7(.افزونبراینبقایاییازاستخوانآروارهنیز
درالیه5)ژرفای55-45سانتیمتر(اینغاریافتشدهاستکهدارایشکستگیهای
مورفومتریکیجمجمه بررسیهای این، بر افزون است. دندان فاقد و بوده بیشتری
)ژرفای 2 الیههای در بقایا این است. Mustelaجنس به آن تعلق نشاندهنده نیز
شدند یافت میکائیل کانی غار سانتیمتر( 45-55 )ژرفای 5 و سانتیمتر( 20-30
)جدول4(.بهطورکلی،جنسMustelaدارای17گونهاستکهکوچکترینآن
Mustela nivalisاست.اینگونهدرآسیایمرکزی،افغانستانوایراننیزیافتشده

است)اعتماد،1375(.درایرانازمناطقشمالیچونمازندرانوگرگانودرباختر
.)1375 )اعتماد، است شده گزارش کردستان استان و زاگرس کوههای از ایران
بیابانیزندگی نیمه اینجنسدرمناطقمختلفیازجملهجنگلها،مناطقاستپیو
به زیادی تا جنس این پراکنش میزان .)Misonne, 1959 1375؛ )اعتماد، میکند
پراکنشدیگرپستاندارانکوچکیبستگیداردکهازآنهاتغذیهمیکند،اماباوجود
پراکنشوسیعوفراوانیبسیاریازپستاندارانکوچکدرایران،اینجنسبهتعداد
بسیارکمیدرایرانیافتمیشودواحتماالًاستپهایایرانبرایزندگیاینجانور

. )Misonne, 1959(مناسبنیست

4- بحث و نتیجه گیری
تغییرشرایطاقلیمیکواترنرمنجربهتغییراتوسیعیدرطیفزیستیجانورانشده
است)Redding, 1978(.نوساناتفراوانیگونههاییافتشدهدرالیههایمختلف
در اقلیمی تغییرات معرف شده شناسایی مختلف گونههای تنوع همراه به غارها
کواترنراست.تحلیلاسکلتجانوریبهدستآمدهوآنالیزهایدیرینهاقلیمشناسی
Lepus europaeus, مانند موجود گونههای که میدهد نشان یافته غار در
Calomyscus bailwardiوMeriones libycus میتوانددرارتباطباشرایطاقلیمي

بسیارمتفاوتازاستپيتاکوهستانيباآبوهوايسردتامعتدلمدیترانهايدرمنطقه
مناطقی یادشدهدر ازگونههای بسیاری بهطوریکه باشد، ایراندرآنزمان باختر
و تعدادیدرکناررودخانهها و معتدل باآبوهوای و مناسب باپوششگیاهی
در که همانطور میکردهاند. زندگی ارتفاعات در دیگر برخی و نزدیکیآب در
در شده یافت گونههای فراوانی و تنوع بیشترین است شده داده نشان  5 جدول
ژرفای125تا165سانتیمتریغاریافتهبودهاستکهشرایطمناسبیبرایزیستو
گسترشآنهاوجودداشتهاستوروندظهورجنسهاوگونههاییادشدهدرغار
آنالیزهایرادیوکربن باشد. ازگرمترشدنتدریجیهواداشته نشان یافتهمیتواند
انجامشدهبرروینمونههایغارکانیمیکائیلنشاندادکهبخشهایزیرینغار
یخبندان دوره وآخرین پایدار سرد هوای و آب دوره به متعلق )9 و 8 )الیههای
)Last Glacial Maximum(درشمالباختریزاگرسبودهکهدرمقایسهباالگوی

جهانیمعادلTursac و Laugerieاستکهدارایآبوهواییبسیارسردوخشکی
بودهاست.بخشمیانینهشتههایغار)الیههای4،5،6و3(معادلهولوسنمیانی
و هوایی و آب شرایط دوره این در .)1391 )هاشمی، شد ارزیابی )7,052±34(
آب تغییرات از بسیاری با همزمان و داشته وجود مساعدتری گیاهی پوششهای
وهواییگرمتردرشمالزاگرسبودهاست.سومینوباالییترینبخشرسوبات
و شرایطآب که است هولوسن باالیی بخشهای با همزمان و1( 2 )الیههای غار
هواییوپوششهایگیاهیامروزهغالبشدهاستوایندورههمزمانبابیشترین
فعالیتهایآنتروپیکدرشمالزاگرساست.باتوجهبااینتغییراتاقلیمیطیف
نیزدستخوشتغییراتیشدهبهطوریکهدربخشهایژرفغار،فراوانی جانوری
یافتندوره پایان با بودهاستو اندک بسیار یافتشده تنوعگونههایجانوری و
مناسبی شرایط هولوسن دوره آغاز با و پلیستوسن اواخر در هوایی و آب سرد
برایرشدوگسترشاینجانوراندرایرانوبهویژهدرزاگرسبهوجودآمدهاست
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نشان میکائیل کانی غار به مربوط زیای و مطالعهکرونواستراتیگرافی  .)6 )جدول
دادکهباتغییراتایجادشدهدرشرایطاقلیمیآنزماندرمرکزوشمالباختری
زاگرس،تغییراتفراوانیدرپراکندگیانواعمختلفگونههایمطالعهشدهبهچشم
میخوردکهازآنهامیتواندربازسازیساختاراقلیمگذشتهکمکگرفت،بهطوری
کهباگرمشدنتدریجیهواشرایطمناسبیبرایرشدوگسترشاینجانوراندرآن

زماندرایرانوبهویژهدرزاگرسبهوجودآمدهاست.

سپاسگزاری
مطالعاتصورتگرفتهدرهردوغاربامساعدتپژوهشکدهباستانشناسيوموزه
از ميدارند الزم خود بر نویسندگان راستا، این در است. شده انجام ایران ملي
پژوهشکدهجنابآقايدکترسرلک؛ریاستمحترمکنوني پیشین ریاستمحترم

موزه ریاستمحترم و باستانشناسيسرکارخانمدکترحمیدهچوبک پژوهشکده
آقاي جناب از همچنین نمایند. قدرداني و تشکر گرجی خانم سرکار ایران ملي
حسنرضواني؛کوروشروستایيوسرکارخانمسونیاشیدرنگباستانشناسانو
در را یافته و میکائیل کاني غارهای حفاري سرپرستی که محترمي پژوهشگران
از شده یاد مقاله نگارش از بخشي در و داشتند 1385برعهده و 1380 های سال
استفادهشدهاست،کمالتشکروقدردانيميشود.شناسایي نامبردگان گزارشات
دانشگاه جوندهشناسي گروه همکاري با نیز )پستانداران( مهرهداران مجموعه
پاریس طبیعي تاریخ موزه همچنین و درویش( جمشید )دکتر مشهد فردوسي
ازمساعدت نویسندگان انجامشدکهبدینوسیله باستانجانورشناسی( )دپارتمان
داوران ارزندهوسازنده پیشنهادات و نظرات از نهایت آنهاقدردانیمینمایند.در

محترممجلهتشکروقدردانیمینماید.

شکل1-الف(موقعیتجغرافیاییدوغاریافتهوکانیمیکائیلدرمرکزوشمالباختریزاگرس؛ب(نمایخارجیغارکانیمیکائیلبادودهانهاصلیوفرعی)دیدبهسمتشمالخاوری(
وپ(نمایخارجیغاریافته)دیدبهسمتشمالباختری(.
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شکل2-الف(نمایداخلیغاریافتهومحلترانشهدرداخلودرنزدیکیدهانهورودیغار؛ب(ابعادترانشهحفاریشدهبههمراهرسوباتپلیستوسندربخشزیرینورسوبات
هولوسندربخشباالییغار؛پ(برشرسوباتغاریافته:1-خاکسترسیاه،2-خاکسترقهوهای،الیهماسهایبامقداراندکیخاکستر،4-رسوباتماسهای،5-رسوبات
قهوهایروشن،6-رسوباتقهوهای، 7-رسوباتخاکستری،8-رسوباتزردماسهای،9-رسوباتخاکستری،10-رسوباتقهوهایرشنبههمراهزغالچوب،11-رسوبات
قهوهای– نارنجی،12-رسوباتقهوهای،13-رسوباتخاکستریروشنبههمراهزغالچوب،14-رسوباتقهوهایبههمراهقطعاتکوچکآهک،15-رسوباتخاکستریروشن
بههمراهگلاخریوزغالچوب،16-رسوباتخاکستریتیره،17-رسوباتقهوهای-قرمزبههمراهزغالچوب)اقتباسباتغییراتیازOtte  et al., 2007(.نقاطقرمزرنگ

.)Otte  et al., 2007دربرشغاریافتهنشاندهندهمحلبرداشتنمونههایبقایایاستخوانیبرایانجامآنالیزهایرادیوکربناست)اقتباسباتغییراتیاز

شکل3-الف(نقشهداخلیغارکانیمیکائیلومحلحفاریگمانه2؛ب(نقشهتهیهشدهازنمایداخلیغاردرامتداد′AA ؛پ(برشتهیهشدهاز
رسوباتغاربههمراهشمارهالیهها درمقطع′BB )تصاویر،اقتباسباتغییراتيازروستایيوهمکاران،1381(.
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شکل4-الف(نمونهایازاولیندندانآسیایآروارهپایینChionomys cf. nivalis )20x(؛ب(اولیندندانآسیایآروارهباالازجنس
20x(Meriones(؛پ(اولینودومیندندانآسیایآروارهپایینگونهCalomyscus bailwardi)15x(؛ت(اولیندندانآسیایآرواره

.)40x( Ellobius cf. lutescensپایینگونه

 Distalالف(بخشپایینییا.Lepus europaeusشکل5-بقایایاندامهایحرکتیگونه
)Calcaneus(استخوانپاشنه)وپ)Talus(استخوانتالوس)؛ب)Humerus(استخوانبازو
.)Mashkour et  al., 2009 ازژرفای155سانتیمترغاریافته)تصویر،اقتباسباتغییراتياز

شکل6-بقایایجمجمهواندامحرکتیجنسTalpa.الف(نمایکناریاستخوانشکسته
شدهجمجمه)Maxillary(؛بوپ(نمایشکمیازاستخوانبازو)Humerus(،سمتچپ

بدندرجنسTalpaازژرفای55-45سانتیمترغارکانیمیکائیل.

شکل7-بقایایجمجمهجنسMustela.الف(نمایپشتی؛ب(نمایشکمیجمجمه
جنسMustelaازالیه5)ژرفای55-45سانتیمتر(غارکانیمیکائیل.
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بقایای یافت شده از پستانداران کوچک غار کانی میکائیل غار یافته

)Order Rodentia( راسته جوندگان

)Family Muridae(خانوادهمیوریده

(Subfamily Gerbillinae(زیرخانوادهژربیلینه

Meriones sp. * *

(Subfamily Murinae (زیرخانوادهمیورینه

Apodemus sp. *

)Family Cricetidae(خانوادهکریسیتیده

(Subfamily Arvicolinae(زیرخانوادهآرویکولینه

Ellobius cf. lutescens * *

Microtus sp. * *

Chionomys cf. nivalis * *

(Subfamily Cricetinae(زیرخانوادهکریسیتینه

Cricetulus migratorius *

Mesocricetus auratus *

)Family Calomyscidae(خانوادهکالومیسیده

جدول1-جنسهاوگونههایپستاندارانکوچکیافتشدهدرغارهاییافتهوکانيمیکائیل.

جدول2-جزئیاتبقایایاستخوانیجنسTalpaدرالیههایمختلفغارکانیمیکائیل)بهترتیبژرفا(.

بقایای یافت شده از پستانداران کوچک غار کانی میکائیل غار یافته

Calomyscus bailwardi *

)Family Dipodidae(خانوادهدیپودیده

Allactaga williamsi * *

(Order Lagomorpha( راسته الگومورف ها

)Family Ochotonidae(خانوادهاکوتونیده

Ochotona cf. rufesences * *

)FamilyLeporidae(خانوادهلپوریده

Lepus europaeus * *

(Order Soricomorpha ) راسته سوریکومورف ها

)Family Talpidae(خانوادهتالپیده

Talpa sp. *

(Order Carnivores) راستهگوشتخواران 

)Family Mustelidae(خانوادهموستلیده

Mustela sp. *

ژرفا )سانتی متر( الیه راسته خانواده جنس نوع استخوان  (NISP) تعداد نمونه

0-20 1

So
ric

om
or

ph
a

Ta
lp

id
ae

Ta
lp

a

)Radius( زندزبرین 1

)Tibia( زانو 2

)Tibia( زانو 3

)Tibia( زانو 1

)Ulna(زندزبرین 1

)Humerus(بازو 1

20-30 2 )Tibia( زانو 1

25-35 3
)Radius( زندزبرین 1

)Ulna(زندزبرین 1

45-55 5

)Radius( زندزبرین 1

)Humerus(بازو 4

(Scapula(کتف 1

)Ulna( 3 زندزبرین

)Ulna( زندزبرین 2

)Ulna(زندزبرین 1

)Maxillary(جمجمه 1

55-65 6 )Tibia( زانو 1
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ژرفا)سانتی متر( الیه راسته خانواده جنس استخوان  (NISP) تعداد نمونه

20-30 2

C
ar

ni
vo

re
s

M
us

te
lid

ae

M
us

te
la

 )Maxillary( جمجمه 1

45-55 5

 )Maxillary( جمجمه 1

Tooth (Premolar) 1 دندان

)Mandible( آرواره 1

)Mandible( آرواره 1

)Mandible( آرواره 1

بقایای استخوان  ابعاد استاندارد اندازه گیری شده )میلی متر( 

Humerus

(cm )ژرفا 
1

 )MAXL(
2

)L1(
3

)L2(        
4

)L3)
5

)MINW)
6

 )W1(
7

)W2)
8

)MAXW)

   0- 20 16 12 8 6 6 9 11 12
 45-55 16 12 8 5 5 9/2 11 12/2

17 12 9 6 5 10 11 12/2
16 12 9 5 5 10/2 11 12
16 12 9 5/2 6 9 11/12 12

Radius
1

)TL)
2

)APWPE
3

)ARWDE)
4

)APMWD(

0-20 12 4 2 5
25-35 12 4 2 5
45-55 12 4/1 ½ 5

Ulna 1   
)TL(       

2
)APWOP)

3
)APWDE(

4
)LD)

5
(HSC(

0-20 15 4 4/4 12 3/1
25-35 - 6 - - 4
45-55 - 6 5 12 4

- - 5 12 4
20 5  12 3/8
20 6/8 5 12 3/8
- 5 - - 3/6
- 6/3 - - 3/5

جدول3-ابعاداستاندارداندازهگیریبقایایاستخوانیجنسHutchison, 1974(Talpa( )اطالعاتمربوطبهعالئماختصاریپارامترهایاندازهگیریشده
درجدول2پیوستآوردهشدهاست(.

جدول4-جزئیاتبقایایاستخوانیجنسMustelaازالیههایمختلفغارکانیمیکائیل)بهترتیبژرفا(.

جدول5-فراوانیپراکندگیبقایایجنسهاوگونههایمختلفپستانداران)عمدتاًجوندگان(بهدستآمدهازژرفای125تا165سانتیمتریغاریافته)اقتباسبا
)Mashkour et al., 2009تغییراتياز
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پستانداران مختلف گونههای و جنسها بقایای پراکندگی فراوانی  –6 جدول
بهدستآمدهازسکانسکرونولوژیغارکانیمیکائیل.

جدول1 پیوست-نتایجبهدستآمدهازآنالیزهایرادیوکربنازغاریافتهدرسال2005

.)Otte et al., 2007اقتباسباتغییراتياز(

.Talpaجدول 2 پیوست-شرحعالئماختصاریاندازهگیریاستانداردابعاداستخوانهایبلنددرجنس

عالئم مخفف پارامترهای اندازه گیری شده
 Humerus )استخوان بازو ) 

1 MAXL maximal length
2 L1 length from the baseline to the median point of the bicipital grove
3 L2 length from the baseline to the most distal point of the teres tubercle
4  L3 length from the baseline to the distal point of the pectoral tubercle
5 MINW minimal width of the shaft
6 W1 ;maximal width across the capitulum and the fossa for musculus flexorum digitorum ligament
7 W2 width between the most prominent points of the greater tuberosity and the median point of the bicipital grove
8 MAXW maximal width of the humerus

 Radius )زند زبرین)
1 TL total length of radius
2 APWPE anteriorposterior width of the proximal epiphyse
3 ARWDE the same for the distal epiphyse
4 APMWD anterior-posterior minimal width of the diaphyse
5 LC Length of the bone corpus

Ulna )زند زبرین(
1 TL total length
2 APWOP anterior-posterior width at the level of the olecranon process
3 APWDE the same at the level of distal epiphysa
4 LD length of the diaphysa
5 HSC Height of the sigmoid cavity

Sample Code Depth (cm) Date (BP.)

Beat 206 711 125 24,470±280

Beat 206 712 150 33,400± 840

Beat 205 844 240 35,450± 600
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Study of Small Mammal Remains of Quaternary Deposits of Yafteh and 
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Abstract
Paleozoology of Yafteh and Kani Mikaiel caves in center and northwest of Zagros Mountains led to the identification of small mammals’ 
assemblage. Taxonomic determination revealed inclusion of four orders of small mammals including:  order Rodentia with families of Muridea, 
Cricetidae, Calomyscidae, Dipodidae; order Lagomorpha with two families of Ochotonidae and Leporidae; order Soricomorpha with family 
Talpidae, and order Carnivores with family Mustelidae. These remains were recovered after systematic excavation in these caves. Radiocarbon 
analysis of these remains showed the oldest sample belonged to Yafteh cave with 35,000 BP. and Pleistocene period, whereas, Kani Mikaiel 
cave covered the periods from lat Pleistocene (19,000 BP.) to Holocene (17, 00 BP.). Geochronology analysis of Kani Mikaiel sediments 
showed that the lower layers of this cave belonged to the last glacial age in Pleistocene which gradually has been replaced by the warm weather 
in Holocene period. With continuing of this weathering varying, faunal spectrum of Pleistocene and Holocene periods has been migrated in 
cold and warm phases or more spread. The aim of this research, are the study of small mammal remains of Yafteh and Kani Mikaiel caves in 
center and northwest of Zagros mountains and the research about the study of paleobiodiversity, paleoenvironment conditions and the evolution 
of microvertebrate on the Iranian plateau.  

Keywords: Yafteh Cave, Kani Mikaiel, Small Mammal Remains, Paleoenvironment, Pleistocene, Holocene.
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