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 اهی اریانیتیره

 اهی انسان  خردمند  ژنتیک جمعیتجلد نخست:

 

 شروین وکیلی
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 های ایرانی؛ جلد نخستتیره عنوان:

 )ژنتیک جمعیتهای انسانی خردمند(

 نویسنده: شروین وکیلی

 ۱۳۹۷تاریخ نگارش: اسفند 

 ی فرهنگی هنری خورشید راگاموسسه

 نقل قول از این کتاب با ذکر مرجع آزاد است
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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار کتابی که در دست دارید هدیه

بازپخش  ،ای رایگان استاین اثر آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

 .سودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استی غیرهرنوع استفاده آن هیچ ایرادی ندارد و

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار 

کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید 

اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه  (sherwin_vakili@شانی و در پیامی تلگرامی )به ن

 ای از کتابها شود. صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

نوشتارهای دیگر این نویسنده و فایل صوتی و تصویری کالسها و همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 پیشکش  هب  ماردم  آرذدخت ؛

 

 و   هب یاد  پدرم   انوشیروان   
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 گزینی و مفاهیم کلیدیی واژهگوشزدی درباره

 

مشق نظری موسوم به زُروان انجام های پیچیده و بر مبنای سری سیستمپژوهش کنونی در چارچوب نظریه

ی یا ترکیب ساختاری و کارکردی دو الیه« من و نهاد»ی ی نگارنده به حل مسئلهپذیرفته، که رویکرد ویژه

ای از است. دستگاه نظری زروان در قالب مجموعه -یعنی عاملیت و ساختار -شناختیروانشناختی و جامعه

ها و نشستهای ی آموزشی در همایششر شده و چندین سخنرانی و دورهها به زبان پارسی منتکتابها و مقاله

ها و اش برگزار شده است. که عالقمندان برای مسلط شدن بر کلیدواژهعلمی و فضاهای دانشگاهی درباره

 ها مراجعه کنند. توانند بدانمفاهیم می

هشگران و نویسندگان این حوزه رایج در میان پژو 2«نژندیپارس»و  1«هراسیایران»در این پژوهش از 

گیرم که در اشاره به فاصله خواهم گرفت. این دو کلمه را برای متونی و گفتمان پژوهشگرانی به کار می

ی تمدن زبان یا اختاللی گویشی ندارند، اما از اشاره کردن به حوزهی تمدنی اروپایی یا چینی لکنتحوزه

                      
1 Iranophobia 
2 Personeurosis 
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های جغرافیایی )خاور میانه، مربوط به ایران زمین را با کلیدواژهکوشند رخدادهای هراسند و میایرانی می

خاور نزدیک، آسیای جنوب غربی و...( یا تعبیرهای سیاسی نوظهور قرن بیستمی )سوریه، عراق، امارات 

بدیهی است که این به معنای ی عربی، عربستان سعودی، افغانستان، ازبکستان و...( جایگزین کنند. متحده

پریشی است. به ویژه در شرایطی که آزادانه از تمدن چینی )و نه جمهوری خلق چین( و تمدن ننوعی زبا

 شود.آید اما بردن اسم تمدن ایرانی گویا تابو محسوب میی اروپا( سخن به میان میاروپایی )و نه اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مناطق گوناگون )اعداد بر حسب هزار سال پیش(. نکته ی انسان خردمند بهی زمان ورود گونههراسی: نقشهای از ایراننمونه

جالب توجه در این نمودار آن که ایران زمین را )که سراسرش در هفتاد هزار سال پیش مرکز اصلی انتشار جمعیت بوده( در 

 اند!حد امکان خالی کشیده

 

ی های تکامل یافته بر کرهچون در میان تمدن .استپریشی البته گذرو آن زباناین تالش البته مذبوحانه 

اش در درازای تاریخ پایدارترین و تثبیت حد و مرز مکانیزمین تمدن ایرانی کهنترین و دیرپاترین است و 
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اولین و پایدارترین دولتهای تاریخ را هم پدید آورده سازد و جغرافیایی را بر می-ترین سیستم تاریخیشده

ای برای نادیده انگاشتن شناسانهیعنی هیچ توجیه عقالنی و روش است و تا به امروز هم ادامه یافته است.

هیجانی -توان یافت، و ناگزیر باید آن را به حالتی عاطفیای تا این اندازه عینی و روشن و مستند نمیپدیده

 ی سیر تکامل جمعیتها و تمدنها مربوط دانست. یا اختاللی شناختی در گفتمان رایج درباره

)ترکستان و ی تمدن چینی حوزه یغربی نیمهبه همان ترتیبی که رخدادهای واقع شده در بر این مبنا، 

در غیاب دولتی پایدار و فراگیر، به ماهیتی نویسندگان کنند، یا را به تمدن چینی منسوب میمغولستان و تبت( 

به تمدن  -ارهای دیگرمی نوشتمانند همه-تاریخی به نام تمدن اروپایی قایل هستند، من هم در این نوشتار 

اش باشد ارجاع خواهم داد و این ارجاع را مکرر خواهم کرد، چون ایرانی و ایران زمین که بستر جغرافیایی

بسیاری از ارتباطها و پیوندها در سیر تاریخ با نادیده انگاشتن سیستم مهم و یکپارچه و اثرگذاری که در این 

نماید، و در بسیاری از آثار چنین نموده شده اگونه و بی سر و ته میمیانه وجود داشته، ناخوانا و محو و معم

  است.
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 ی ژنتیکی تاریخ جمعیتها و نقشهگفتار نخست: هاپلوگروه

 

های انسانی رخ نموده که پیامد مستقیم ی گذشته تحولی چشمگیر در ردگیری تبار جمعیتطی دو دهه

نتیکی انسان است. یکی از دستاوردهای مهم این پروژه آن بود ی ژنوم و رمزگشایی از محتوای ژتکمیل پروژه

شود( در ترکیب با که ساعت مولکولی )که در آن ضرباهنگ تغییرات تصادفی محتوای وراثتی تعیین می

ی نوکلئوتید( امکان بازسازی تاریخ تحول ژنوم هایی از اینترون )بخشهای غیرکارکردی از رشتهردگیری بخش

های یجه ردگیری مسیر تکامل جمعیتها را فراهم آورد. کلید اصلی تحول یاد شده طی سالیک فرد و در نت

 اند.تمرکز کرده 3هاگردد که بر هاپلوگروههایی باز میاخیر، به پژوهش

اند، ها که اغلب در نقاط متفاوتی از کروموزوم جای گرفتهای از آللیک هاپلوگروه عبارت است از مجموعه

ای از شوند. یعنی مجموعهای در هم تنیده به نسل بعد منتقل میپیوسته و همچون شبکه اما به صورتی

توان شان در جمعیت میرسند و به همین خاطر با ردیابی توزیعمحتواهای ژنتیکی که با هم به ارث می

روه را معموال های هاپلوگهای متصل بدان را استخراج کرد. این شاخهی خویشاوندیی آن و پیشینهتبارنامه

 کنند.گذاری میبا یک حرف الفبای التین و اعداد و یا حروف افزوده به آن نشانه

ی ی میالدی از آستانهها به تدریج در سالهای پایانی قرن گذشتهی هاپلوگروههای انباشت شده دربارهداده

اطر آن که در مراکز پژوهشی ها در ضمن به خالزم برای تنظیم یک ساعت مولکولی انسانی گذشت. این داده

کرد که اغلب باعث سردرگمی گذاری و رمزگذاری را دنبال میمتفاوت تولید شده بود، نظامهایی متفاوت از نام

ها گذاری هاپلوگروه.م( کنسرسیومی برای استانده کردن نام۲۰۰۲) ۱۳۸۱سال  شد. در نتیجه بهپژوهشگران می

                      
3 Haplogroup 
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 ۱۵۳های ژنتیکی شمار این خوشهل داد و تثبیت کرد. در این سال که چارچوب امروزین را شکشکل گرفت، 

.م( ۲۰۰۸) ۱۳۸۷شد. تاتیانا کارافِه و همکارانش در بندی میرده 4شخص دوتایی ۲۴۳تا بود که بر مبنای 

گرفت و هاپلوگروه را در بر می ۳۱۱بندی را پیشنهاد کردند که چارچوبی بازبینی شده و روزآمد از این رده

  5ساس حدود ششصد شاخص دوتایی تنظیم شده بود.بر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 های میتوکندریاییبندی هاپلوگروهخوشه

 

اند، از آنجا که این مواد وراثتی میتوکندریایی وابسته DNAیا  Yهایی که به کروموزوم در انسان هاپلوگروه

پدری یا مادری را نشان دهند. این دو ی طرف نامهتوانند نسببه ترتیب تنها در مردان و زنان وجود دارد، می

ساعت مولکولی کوک  .باز آلی دارند جفت( ۱۶۵۶۹)دقیقتر بگوییم:  هزار جفت ۱۶به ترتیب شصت میلیون و 

                      
4 Binary markers 
5 Karafet et al., 2008: 830–838. 
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کندری به طور دقیقتر از ژنوم میتوکندریایی است. چون محتوای وراثتی میتو Yشده بر اساس کروموزوم 

د، در حالی که کروموزوم مردانه هر سیزده نسل یک جهش شومتوسط هر هشت هزار سال دچار جهش می

کند و با های مردانه سریعتر از زنانه تیک تاک میدر نتیجه ساعت در هاپلوگروه 6کند.تصادفی را تجربه می

 دهد.های جمعیتی از هم را نشان میدقت بیشتری زمان جدایی شاخه

ه در هر سلول هزار تا ده هزار نسخه از آن وجود ی حلقوی است کیک زنجیرهی وراثتی میتوکندری رشته

دهد. به همان اندازه که کوتاه است، ناپایدار هم هست و بسامد باالتری از جهشها را نشان میاین زنجیره  7دارد.

شود همواره ی وراثتی که امری تدریجی و دایمی است، باعث میای خنثا بر این مادههای نقطهانباشت جهش

ی هاپلوگروه بروید و شناسایی تمایزهایی بیشتر و بیشتر را در هایی نو بر یک شاخهو شاخهها زیرخوشه

تاک  اند و تیکهرچند بخشهای ماندگار و تثبیت شونده از این اغتشاش ژنتیکی اندکجمعیتها ممکن سازد. 

 سازند.ساعت میتوکندریایی را کندتر می

ا آن که نسبت به ژنوم میتوکندریایی بسیار سنگین و پایدار به ب Yاین نکته هم ناگفته نماند که کروموزوم 

ترین بخش از ساخت کروموزومی شکنندهدر میان ژنوم موجود در هسته به نسبت ناپایدار است و رسد، نظر می

بینی کرده پیش« نفرین آدم». در حدی که برایان سایکس در کتاب پر سر و صدایش شودمحسوب میانسان 

ی انسان هزار سال دیگر( این کروموزوم به کلی از بین برود و گونه ۱۲۵زار نسل دیگر )حدود که تا پنج ه

  8جنس نر خود را از دست بدهد.

 

                      
6 Loogvali et al., 2009: e8260. 
7 Fakhraz et al., 2008: 166-171. 
8 Sykes, 2003. 
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 شانهای هاپلوگروهی بر کروموزوم مردانه و زمان پیدایشخوشه
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ی همه 9ین نیای مشترک نرینهتریی قدیمیترکیب ژنتیکی بازسازی شدهها، بر مبنای ردگیری این شاخص

های مستقر بر آن اند، و هاپلوگروهگذاری کردهاسم« آدم» Yجمعیتهای انسانی امروزین را با اسم کروموزوم 

های مبتنی بر ساعت آدم بنا به تخمین Yاند. قدمت کروموزوم گذاری کردهعالمت Tتا  Aرا با حروف 

ین زمان تقریبیِ ظهور رسد و اهزار سال پیش می ۲۵۴شد، به  .م( انجام۲۰۱۵) ۱۳۹۴مولکولی که در سال 

ی نیای هومو ساپینس است. پژوهشی دیگر که بر ژنوم استخراج شده از فسیل آدمیان مربوط به دوهزار گونه

دهد هاپلوگروه ی کوازولو ناتان در آفریقای جنوبی به دست آمده، نشان میسال پیش انجام شده و از منطقه

Ab1b2 سان -های گردآورنده و شکارچی بدوی خویاین افراد وجود داشته و ایشان را به جمعیت در

 اند،ساخته است. بر مبنای تخمین زمان جدایی این جمعیت از نیاکان بانتوها که کشاورز بودهامروزین شبیه می

ر سال پیش قرار هزا ۳۵۰تا  ۲۶۰های انسانی به دست آمد که بین ی جمعیتزمانی برای پدر مشترک همه

ی انسان خردمند را نیز در آفریقای جنوبی و با پژوهش پیشین سازگاری داشت و مرکز زایش گونه 10گرفتمی

 داد.قرار می

ی انسان کنونی بوده، پس از خروج از آفریقا برای دورانی فشردگی این نیای آفریقایی که پیشگام گونه

شود. در این مرحله هم نیای مرد نامیده می 11ی بطریدهانه جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده که در تکامل

هزار سال پیش زندگی  ۵۲تا  ۴۷توان سراغ گرفت که بین مشترکی برای جمعیتهای انسانی خارج از آفریقا می

انسانی داریم که به حدود  Yی دیگر هم در تاریخ تحول کروموزوم ی بطری نامنتظرهکرده است. یک لولهمی

شود و این یکی قاعدتا پیامد انقالب کشاورزی و بازآرایی نظام اجتماعی مردمان ال پیش مربوط میده هزار س

                      
9 Y-chromosomal most recent common ancestor 
10  Schlebusch et al., 2017. 
11 Bottleneck 
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یعنی الگوی زادآوری –کشاورز در دو تمدن پیشگام )ایران و مصر( است که بختهای تکثیر این کروموزوم 

به نیای مرد مشترک  توانمی Yهای کروموزوم بر مبنای همین هاپلوگروه 12را دگرگون ساخته است. -مردان

کرده هزار سال پیش زندگی می ۵۸۸میان انسان خردمند امروزین و انسان نئاندرتال نیز پی برد، که حدود 

  13است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های میتوکندریاییانتشار هاپلوگروه

 

                      
12 Karmin et al., 2015: 459–466. 
13 Mendez et al., 2016: 728–734. 
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و لوله بطری بودن خروج از آفریقا بدان معناست که شماری بسیار اندک از افراد در آن حضور داشته 

شود که کوچندگانی که در شوند. تخمین زده میی بخشهای دیگر گیتی محسوب میجمعیت بنیانگذار همه

ی های برخاسته از مادهداده 14نفر زن و مرد بالغ بوده باشند. ۱۵۰۰این موج از آفریقا خارج شدند تنها حدود 

هایی جمعیتی از آفریقا هم زیرسیستم دهد که حتا پیش از خروج انسان خردمندوراثتی میتوکندریایی نشان می

در این قاره تکامل یافته و دست کم چهارده جمعیت متمایز در این زمان در آفریقا وجود داشته است، که 

  15اند.شان تا به امروز تداوم یافتهبرخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کروموزومیی جهانی توزیع هاپلوگروهنقشه

 

                      
14 Campbell and Tishkoff, 2010: R166–R173. 
15 Campbell and Tishkoff, 2010: R166–R173. 
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حدود پنج هزار سال پیش بانتوها کوچ بزرگ خود به سوی جنوب دانیم که ها میبر مبنای همین داده

آید که ها بر میآفریقا را آغاز کردند و بر جمعیتهای بومی این مناطق غلبه یافتند. همچنین از این تحلیل

ای از صحرایی که تمدن مصری را بنیان نهادند، سودان بوده است. شاخه-خاستگاه جغرافیایی جمعیتهای نیل

ی چاد کوچیدند و اینها جمعیت مردم دم در حدود هشت هزار سال پیش از سودان به اطراف دریاچههمین مر

 سخنگو به زبان چاد را پدید آوردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 )پایین( Yکروموزوم )باال( و  های میتوکندریاییی توزیع هاپلوگروهنقشه
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 تگاه جغرافیاییخاس زمان پیدایش )سال پیش( کروموزوم مردانه هاپلوگروه

N ۷۵ آسیای غربی یا هند هزار 

R ۷۰ آسیای غربی یا هند هزار 

U ۶۰ شمال شرقی آفریقا یا هند هزار 

Pre-JT ۵۵ ایران زمین هزار 

JT ۵۰ ایران زمین هزار 

U5 ۵۰ آسیای غربی هزار 

U6 ۵۰  آفریقای شمالی هزار 

U8 ۵۰ آسیای غربی هزار 

Pre-HV ۵۰ زمین غرب ایران هزار 

J ۴۵ ایران زمین یا هند هزار 

HV ۴۰ غرب ایران زمین هزار 

H  آسیای غربی هزار ۳۵بیش از 

X  شمال شرقی اروپا هزار ۳۰بیش از 

U5a1 ۳۰ اروپا هزار 

I ۳۰ قفقاز یا شمال شرقی اروپا هزار 

J1a ۲۷ غرب ایران زمین هزار 

W ۲۵ شمال غربی ایران زمین یا شمال شرقی  هزار

 وپاار

U4 ۲۵ آسیای مرکزی هزار 

J1b ۲۳ غرب ایران زمین هزار 

T ۱۷ میانرودان هزار 

K ۱۶ غرب ایران زمین هزار 

V ۱۵ شمال غربی آفریقا و از آنجا به ایبریا هزار 

H1b ۱۳ اروپا هزار 

K1 ۱۲ غرب ایران زمین هزار 

H3 اروپای غربی ده هزار 
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 لمروهای جغرافیاییگفتار دوم: درخت تکاملی نژادها در ق

 

 

 نخست: آفریقا

 

ی شد که دو شاخهدر ابتدای کار گمان میی انسان آفریقاست. در این نکته تردیدی نیست که زادگاه گونه

ی مشترک آدمیان، یعنی به تعبیری کروموزوم متمایزِ دو پسرِ نمادین آدم، هاپلو اصلی برخاسته از نیای نرینه

که  -به ویژه قوم سان –د، که اولی در قبایل گردآورنده و شکارچی آفریقایی باشن BTو هاپلوگروه  Aگروه 

از نظر جمعیتی منزوی هستند بیشترین تراکم را دارد و در جمعیتهای آفریقایی دیگر هم با بسامد کم دیده 

ه همین شود و در تمام جمعیتهای غیرآفریقایی هم مشترک است. بشود. دومی اما در آفریقا زیاد دیده میمی

  16شود.با تمایز این دو از هم تعریف می Yشد شکاف اصلی ژنتیکی در کروموزوم خاطر تا مدتها گمان می

 

 

 

 

 

                      
16 Karafet et al., 2008: 830–838. 
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قرار دارند و  Aبر هاپلوگروه  Yی اصلی کروموزوم با این همه پژوهشهای بعدی نشان داد که دو شاخه

اش در گیریهای این کروموزوم از زمان شکلهی زیرشاخگیرد. یعنی همهها زیرگروه آن قرار میی تنوعبقیه

هزار  ۸۰-۷۰در  BT( منتهی به ظهور هاپلوگروه M91هزار سال پیش، تا زمان بروز جهش ) ۲۵۰حدود 

و  A1ی اصلی .م( فرض بر این بود که دو زیرشاخه۲۰۱۱) ۱۳۹۰گنجند. تا سال می Aی سال پیش در رده

A0 یعنی اصوال  17اند.ی شمال غربی تا جنوب آفریقا تمایز یافتهر دامنهدر این هاپلو گروه وجود دارند که د

شود و از این رو نیستند را شامل می BTای که های ژنتیکیی تنوعنیست و همه 18نیاییتک Aهاپلوگروه 

های آفریقایی مربوط گیرد که به طور خاص به جمعیتهای هاپلوگروهی را در بر میای وسیع از خوشهدامنه

 شوند.می

 

 

 

 

 

 

 توزیع امروزین 

  Aهاپلوگروه 

 در آفریقا

                      
17 Cruciani et al., 2011: 814–818. 
18 monophyletic 
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که همگی -( ٪۳/۳۳( و نوئِر )٪۴/۴۶( و نوبا )٪۳/۵۳( و شیلّوک )٪۶۲در میان قوم دینکا ) Aهاپلوگروه 

-۳۳های جنوب آفریقا )سان(، خوی٪۴۱ی یهودیان حبشه )به عالوه -کننددر جنوب سودان زندگی می

شود. این هاپلوگروه در میان قوم ( با بسامدی باال دیده می٪۶۴م ناما در نامیبیا )( و قو٪۳۶ها )(، کونگ۴۷٪

( ٪۲/۲۳صحرایی )-( و مردم نیل٪۲۷ها )( و ماسائی٪۸/۱۷ها )(، حبشی٪۲۲در شمال غربی اوگاندا ) 19آلور

 شود.( با بسامدی کمتر دیده می٪۸/۲۷و اهالی غرب سودان و دارفور )

نامیده  P97و  M91است که  Aدو شاخص بر هاپلوگروه  BTو   Aی خهعامل اصلی تمایز دو شا

گیرد ای از هشت تیمین را در بر میتوالی (A1bو  A1aی )در هردو شاخه Aدر هاپلوگروه  M91شوند. می

تفاوت دارد که دارای نُه تیمین است. از آنجا که شامپانزه هم در این  BTو از این نظر با بخش مشابه در 

تر است و به شکل اجدادی مربوط از ژنوم خود نُه تیمین دارد، فرض بر این بوده که همین حالت دیرینهبخش 

 ۱۳۹۰با این همه در سال  20ای از آن مشتق شده است.در اثر جهشی نقطه Aشود، و در نتیجه هاپلوگروه می

از سوی دیگر شاخصهای  ناپایدار و بسیار مستعد جهش است. M91.م( معلوم شد که نواحی اطراف ۲۰۱۱)

تکامل یافته  Aدیرتر از  BTدهند که کنند، نشان میرا تعیین می BTو  Aهای دیگری که تمایز هاپلوگروه

شکل اجدادی این بخش از  Aنماید که هشت تیمین مستقر بر هاپلوگروه است. به همین خاطر چنین می

بینیم، های دیگر میدون پیوند با آنچه در نخستیب BTرا در انسان نشان دهد و نُه تیمین در  Yکروموزوم 

  21ی جهشی قدیمی بر آن باشد.نتیجه

 

                      
19 Alur 
20 Karafet et al., 2008: 830–838. 
21 Cruciani et al., 2011: 814–818. 
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 های میتوکندریایی در آفریقا و بیرون از آنتوزیع هاپلوگروه
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.م( در یک مرد سیاهپوست که ۲۰۱۳) ۱۳۹۲همان است که در سال  Aترین بخش هاپلوگروه قدیمی

های بعدی نشان داد نام گرفت. پژوهش A00اش اهدا کرده بود، کشف شد و تبارنامه اش را برای کشفژنوم

در کامرون دارد. این همان  22)یا نْوِه( بانگوا قوم مردم در را( ٪۴۰که این هاپلوگروه بیشترین بسامد )حدود 

 ۲۹۰حدود نیای مشترک مردان را تا  Yشاخصی بود که عمر نخستین شکاف و تمایز داخلی در کروموزوم 

امروز توافقی  23ی انسان خردمند باستانی است.هزار سال پیش عقب برد، و این قدری پیشتر از ظهور گونه

در  A1bاند. هاپلوگروه در آفریقا تکامل یافته Aی اصلی هاپلوگروه در این مورد وجود دارد که دو شاخه

ی گیری گونهیایی احتماال خاستگاه شکلی جغرافی آفریقا شکل گرفته و همین حوزهربع شمال غربی قاره

  24است. انسان خردمند هم بوده

که با این تفاصیل در آغاز در آفریقا استیال داشته، در گذر زمان به تدریج میدان را به  Aهاپلوگروه 

 B-M60هاپلوگروه ها، یکی از این نسخهواگذار کرده است.  Yهای ژنتیکی دیگری از کروموزوم نسخه

که در غرب  Yشاخصی است بر کروموزوم  ی نوکلئوتیدی. این زنجیرهشدنامیده می Bپیشتر که است 

ی آفریقای مرکزی و در مناطق جنگلهای گرمسیری تکامل پیدا کرده و با بسامدی باال در میان اقوام کوتوله

 هاخویسان بازماندگان هک هم تانزانیا در هادزابِه قوم در و شودمی یافت( ٪ ۶۰-۳۳( و مْبوتی )٪۷۲-۶۳باکا )

گروه با بسامدی کمتر در میان هاپلو این. رسدمی ٪۶۰ تا ۵۲ به بسامدش و دارد رواج نسبت به هستند،

 هاوسا مردان ٪۱۶ و جنوبی آفریقای در زولو مردان ٪۱۷شود. مثال جمعیتهای سیاهپوست دیگر نیز یافت می

( ٪۵/۵۷( و قوم هَدزا )٪۵۰ها )(، نوئر٪۵۳-۵۰ها )گمیدر میان پی Bهاپلوگروه . هستند آن حامل سودان در

                      
22 Bangwa / Nweh 
23 Trombetta et al., 2015: e0134646. 
24 Scozzari et al., 2012: e49170. 
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های ( در آفریقای شرقی بسامد به نسبت باالیی دارد. قبطی۲۲٪) 25( در تانزانیا، و قوم ایراقو٪۲۵ها )و بورونگِه

( ٪۶/۱۵ی زبانی بزرگ هَوسا )( و وابستگان به خانواده٪۲۳(، قوم دینکا در جنوب سودان )٪۲/۱۵سودان )

 ( هم با بسامدی کمتر حامل این ترکیب هستند. ٪۱۴-۱۱ها )سانو خوی

است. این نسخه به  E-M96  غالب هاپلوگروه یمهمترین نسخه، Aهای هاپلوگروه در میان جایگزین

احتماال در  Eشود. هاپلوگروه تقسیم می Eو  Dی تعلق دارد که به دو شاخه DEگروه بزرگتری به نام 

بر مبنای -ی قدرتمند رقیب هم وجود دارد که دا کرده است. هرچند یک نظریهآفریقای شرقی تحول پی

گوید پس از خروج جمعیتهای انسان خردمند از آفریقا می -Dاوراسیایی بودنِ احتمالیِ خاستگاه هاپلوگروه 

اسیا از اور -شصت هزار سال پیش تاهفتاد بین –هزار سال پیش، یک شاخه از آنها در دو موج  ۱۲۵در حدود 

شان بر ژنوم میتوکندریایی L3شان حمل هاپلوگروه و زنان Eشان حامل هاپلوگروه به آفریقا بازگشتند که مردان

  26اند.بوده

اش های متفاوتزایی کرده و نسخههزار سال پیش در آفریقا شاخه ۵۸در هر حال این هاپلوگروه در حدود 

تر آفریقایی غلبه کرده است. بازگشت احتمالی نیاکان دیمیدر بخشهای مختلف پراکنده شده و بر جمعیتهای ق

که در صحرای  27بانتوها از آسیا به آفریقا تنها نفوذ جمعیتهای بیرونی در آفریقا نبوده است و مثال جمعیت بِجا

ا اند و در مسیر خود بآفریقا مستقر هستند نیز خاستگاهی شمالی دارند و از ایران زمین به این منطقه کوچیده

 28اند.حبشی( ترکیب شده-عناصر شرق آفریقا )کوشی

                      
25 Iraqw 
26 Cabrera et al., 2017. 
27 Beja 
28 Campbell and Tishkoff, 2010: R166–R173. 
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( و قوم دوگون که مقیم ٪۷۵-۲۹به ویژه در مردم فولبِه در بورکینافاسو و گینه بیسائو ) E1هاپلوگروه 

ی اقوام سیاهپوست بسیار کمیاب ( دارد و در بقیه٪۵/۴۵شمال مالی در آفریقای غربی هستند بسامد باالیی )

ی مردان بامیلِکِه در غرب کامرون و قوم ناندِه در کنگو وجود دارد و در همه E1b1aب است. در مقابل ترکی

( و و قوم هِرِرو در ٪۳/۹۲( و غنا )٪۸۱( و بورکینافاسو )٪۹۵الی بِنین )( و اه٪۸۰-۵۰در مردان بانتو )حدود 

( ٪۸۷-۷۹دینکا )مان ( و قوم٪۳/۸۹( و ایگبوها )٪۸۳( و هوتوها )٪۸۰ها )( و توتسی٪۸/۷۰جنوب آفریقا )

ال ( و مردم سنگ٪۹۲شان یوروباها )( و به ویژه در میان٪۲/۶۸کنگو )-( و مردم نیجر٪۹۰ها )و موسی

شود. از سوی یافت می ٪۵۵-۵۴( بسامد بسیار باالیی دارد و در میان زولوها و خوساها هم با بسامد ۳/۸۱٪)

( ٪۲۱)( و زولوها ٪۲۸( و خوساها )٪۳۹کنگو ) ( و هِما در شرق٪۶۷در قوم آلور ) E2دیگر هاپلوگروه 

 بسامد باالیی دارد و در باقی اقوام کمیاب است. 

ی پنجاه تا هشتاد دهد که در فاصلهای هم نشان میهای سنگوارهشواهد مربوط به ژنوم میتوکندریایی و داده

که با این  29کار بوده استی عربستان و آفریقا در هزار سال پیش یک تحرک جمعیتی بزرگ بین شبه جزیره

ترین هاپلوگروه این خوشه است، به طور خاص به جمعیت که رایج E-M96ها سازگاری دارد. داده

سیاهپوستان بانتو تعلق دارد که در حدود پنج هزار سال پیش در آفریقای غربی مستقر شدند و از آنجا کوچ 

هایی پراکنده و کوچک را به جزیره Aهاپلوگروه  و حامالن 30های گوناگون آغاز کردندبزرگ خود را در جهت

 در شمال شرقی و جنوب آفریقا فرو کاستند. 

                      
29 Poznik, 2016: 593–599. 
30 Berniell-Lee et al., 2009:1581–1589. 
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ی مردم بربر در شمال آفریقاست و در قرون اخیر از شمال آفریقا به اسپانیا و ویژه E-M81هاپلوگروه 

ی )به نسبتی عالوهاحتماال در شرق آفریقا پدید آمده به  E-M78سیسیل هم انتقال یافته است. هاپلوگروه 

 31دهد که از بالکان به اروپای غربی انجام پذیرفته است.جریانی جمعیتی را نشان می M12-Jکمتر( 

 و M2-E ی اصلیزیرشاخهکه خود دو  P2-Eترکیبی است به اسم  Eی هاپلوگروه ترین زیرشاخهفراوان

M35-E رامسس سوم که آخرین پادشاه چنان که مثال  اند.دارد، و اینها همه احتماال در شرق آفریقا پدید آمده

هم  E1b1aبوده است، که  M2-Eخود حامل هاپلوگروه  Yی جدید مصر است بر کروموزوم مقتدر سلسله

  32شود.خوانده می

شاخصی است برای گسترش  M2-Eشود و به ویژه در مردان حبشی یافت می P2-E*هاپلوگروه 

هایی از آن در آفریقای بینیم و لکه( را در بومیان سنگال می٪۸۰ش از و باالترین بسامدش )بی 33جمعیت بانتو

شود و در شمال آفریقا، ایران زمین و اروپا یافت می M35-Eشود. شمالی و میانرودان هم یافت می

 34های جمعیتی عصر نوسنگی و انتشار تمدن کشاورزانه ارتباط داشته است.اش احتماال به جابجاییگسترش

  در گرداگرد دریای مدیترانه بسامد باالیی دارد. M78-Eای از آن به نام زیرشاخهبه ویژه 

هایی هم بوده که زاد هستند، میزبان جمعیتهای باستانی که درونی آفریقا گذشته از این هاپلوگروهقاره

توان سیمایی هاست میدهاند. با در نظر گرفتن این افزوی بومی افزودهای را به این زمینهترکیبهای ژنتیکی تازه

ی بومی بسیار دیرینه و یک آورد که از یک بستر پیچیدهعمومی از توزیع جمعیتها در آفریقا به دست می

                      
31 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
32 Hawass, 2012: e8268. 
33 Passarino et al., 1998:420-434. 
34 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
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های دیرآیند از سمت ایران زمین به شمال و شرق این قاره تشکیل یافته است. مهمترین زنجیره از مهاجرت

ان زمین به آفریقا وارد شده در میان مردم مصر و مغرب است که از ایر R1bشاخص در این میان هاپلوگروه 

( و هَوساها ٪۸/۵۳های قوم فولبه )( و برخی از شاخه٪۴/۷۰-۸/۲۷( و برخی از قبایل کامرون )۸/۲۰٪)

 ٪۵/۹۵( بسامد قابل توجهی دارد و بیشتر اقوام دیگر سیاهپوست به کلی غایب است. جالب آن که ۶/۴۰٪)

( و ٪۴۰کنند. اعراب )گویند این هاپلوگروه را حمل میان قومی اولدِبِه سخن میمردانی که در چاد به زب

اند و بومی نیستند ( هم که به آفریقا کوچیده٪۳/۳۳ی طوارق )( و قبیله٪۶/۵۱سفیدپوستان آفریقای جنوبی )

آفریقا  که آن هم از غرب ایران زمین به Jدهند. هاپلوگروه بسامد چشمگیری از این شاخص را نشان می

( و مسیحیان سودان که قوم ٪۳/۳۳( و قوم امهری در حبشه )٪۵/۱۹گسترش یافته در مردم مصر و مغرب )

( در سودان بسامد ٪۶/۴۳ها )ای( و نوبه٪۱/۴۷( و اعراب )٪۵/۴۵های سودان )( و قبطی٪ ۱/۳۸بِجا هستند )

 باالیی دارد. 
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 دوم: قلمرو خاوری 

 

دانیم که جمعیت در جریان روند خروج از آفریقا به نسبت روشن است. این را میمسیر انسان خردمند 

سواحل  ،آسورستان ،عربستانی ایران جنوبی )شبه جزیرهکوچک بنیانگذار آغازین از شمال شرقی آفریقا به 

به ویژه اند. کردهمهاجرت اند و از ایران غربی به باقی نقاط اوراسیا کوچیدهی سند( شمالی خلیج فارس تا دره

کرده های مهاجر عمل میهای خلیج فارس احتماال مانند پناهگاهی برای جمعیتمناطق جنوبی ایران و کرانه

شده و و شواهدی هست که در شرایط کاهش باران و خشک شدن اقلیم جمعیت در این منطقه منقبض می

شده که روی هم ساحلی افزوده میهایی نو به مناطق همزمان با فروکش کردن سطح آب خلیج فارس خشکی

 35رفته مساحتش گاهی به قدر انگلستان امروزین بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

                      
35 Rose, 2010. 
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خروج از آفریقا احتماال بین شصت تا هفتاد هزار سال پیش رخ داده و مهاجرت دوم از غرب ایران زمین 

ه را در نظر داشت که باید این نکت 36به اروپای شرقی احتماال حدود پنجاه هزار سال پیش آغاز شده است.

های دقیق نیست و ی جغرافیایی عظیم و بسیار پرتنوع است واحد مناسبی برای تحلیلاوراسیا که یک پهنه

 تقسیم این پهنه به دو بخش اروپا و آسیا هم بنیاد علمی محکمی ندارد و تاریخ تحول جمعیتهای این پاره

ام که اوراسیا ست که در نوشتارهای دیگرم پیشنهاد کردهکند. بر این مبنازمین عظیم را خوب صورتبندی نمی

ی شرقی اوراسیا از محور هندوکوش به شرق( و قلمرو میانی )از هندوکش به دو بخش قلمرو خاوری )نیمه

بندی شود. هریک از این دو قلمرو حدود ده میلیون کیلومتر مربع مساحت دارند و در طول به غرب( تقسیم

سیبری( از هم  -تاکالماکان -کوه دنیا )هندوکش( و بیابان پهناور )گوبیبزرگترین رشته تاریخ به خاطر حضور

اند. بر این مبنا شدهی آن جا به جا میاند و جمعیتهای انسانی بسیار دشوار و در حجمی کم در میانهجدا بوده

و خاوری تمدن اصلی چین ما در اوراسیا دو قلمرو جغرافیایی متفاوت )خاوری و میانی( داریم که در قلمر

ای دو هزار ساله تمدن اروپایی نیز در است و در قلمرو میانی تمدن اصلی ایران زمین است و بعدتر با فاصله

 یابد. گیرد و تمایز میبخشهای غربی قلمرو میانی شکل می

نگریست. توان به ترکیب جمعیتی قلمرو خاوری های جغرافیایی میبندیبا در نظر داشتن این تقسیم

بر  Fو  C ،Dهایی که خارج از آفریقا در جمعیتهای کوچنده به اوراسیا تکامل یافت، نخستین هاپلوگروه

 Dو  Cهای ایم. هاپلوگروهرا داشته R، و M،  Nهای بود و بر میتوکندری هم هاپلوگروه Yکروموزوم 

                      
36 Soares et al., 2010: R174–R183. 
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ی غربی اوراسیا ل یافتند و در نیمهزنانه در قلمرو خاوری و بخشهای شرقی آسیای جنوبی تکام Mمردانه و 

 37اند.زنانه مشتق شده Rو  Nمردانه و  Fیعنی قلمرو میانی از هاپلوگروه 

بر کروموزوم  CFو  DEی هاپلوگروهی هزار سال پیش شکافی میان دو خوشه ۷۰تا  ۶۵ی در فاصله

جمعیت بومیان یی، که شاخصهای نه تنها بافت ژنتیکی اقوام آسیاو این دو جریانهای موازی  38رخ دادمردانه 

خوانده  YAPشود که مشخص می Yبا تکرار یک رشته در کروموزوم  DEآمریکا را رقم زدند. هاپلوگروه 

ی مجزا یعنی غرب آفریقا و شرق آسیا یافت شده است. شود. این ترکیب در بسامدی اندک در دو منطقهمی

 ی خاستگاه آن سه نظریه وجود دارد. درباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 های زبانیها و خانوادهدرخت خویشاوندی ژنتیکی جمعیت

                      
37 Endicott et al., 2007: 201–228. 
38 Karafet et al., 2008: 830–838. 
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هَمِر که کاشف این ترکیب ژنتیکی است معتقد بود جهش منتهی به ظهور آن در جزایر آندامان در جنوب 

های بعدی نشان داد که پراکنده شده است. اما داده -از جمله آفریقا –هند رخ داده و از آنجا به سایر نقاط 

 E و  Dشود و بنابراین احتماال هاپلوگروه ( در آفریقا یافت می٪۸۰)بیش از  YAPسامد جهش بیشترین ب

.م( انجام شده ۲۰۱۸ای که در همین سال )اند و این دیدگاه سِمینو است. پژوهش تازهدر آفریقا شکل گرفته

های تکمیلی نشان داده 39.کندهای احتمالی این هاپلوگروه پیشنهاد میتبت را نیز به عنوان یکی از خاستگاه

از هم تفکیک شدند و در همین حدود  Eو  Dی بین پنجاه تا شصت هزار سال پیش دو خوشهدهد که می

 ٪۱۲تا  ۱۰ها با بسامد پدید آمد که در میان مردم تای و تبتی M174-Dشان یعنی های مهمیکی از مشتق

 شود. یافت می

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
39 Cabrera et al., 2018: 98. 
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احتماال در حدود شصت هزار سال پیش در آسیای  (D-M174 اش:)و مهمترین شاخه D هاپلوگروه

مرکزی تکامل یافته و از آنجا به سمت شمال گسترش یافته است. این شاخص خارج از آسیا نایاب است، اما 

های از جمله جمعیت–ها و بومیان جزایر آندامان بسامد زیادی دارد و در باقی جمعیتها ها، ژاپنیدر تبتی

شود که های برآمده از این هاپلوگروه روشن مینادر و نایاب است. بر اساس داده -ی هندشبه قارهمستقر در 

اند و دو هاپلوگروه اصلی تحول هایی ترکیبی هستند که از آسیای شرقی برخاستهها جمعیتها و ژاپنیتبتی

  40را دارا هستند. Oو  Dیافته در این منطقه یعنی 

در مردان آنها و  Oها که خاستگاهشان چین بوده و هاپلوگروه یوئیپ.م یا ۵۰۰در حدود سال 

ی کره به غالب است از راه شبه جزیرهشان در میتوکندری مادرانه M10، و A، B  ،F ،M8aهای شاخص

 ٪۶۶شاخصهای ژنتیکی طرف پدری و  ٪۵۴امروز کیوشو رسیدند و از آن مسیر وارد این قلمرو شدند. 

با این همه این دو موج مهاجرتی به کلی در هم گردد. ژاپن به این موج اخیر باز می شاخصهای مادری مردم

 41ها بسیار همگن هستند.ادغام شده و امروز مردان ژاپنی از نظر هاپلوگروه

-Dها و جمعیتهای آسیای جنوب غربی که بسامد پایینی از   در میان تبتی D-M15هاپلوگروه 

M174 هاپلوگروه شوددارد بیشتر یافت می .M55-D  یا(D1b در حدود )هزار سال پیش تکامل یافته  ۲۳

از کل مردان مقیم هوکایدو  ٪۶۵-۶۰شود. ها یافت نمیایی جمعیتهای جزایر ژاپن است، و در کرهویژهو 

 42شود.ها یافت میآلتایی-ها و هم در میان مغولهم در میان تبتی P99-Dهاپلوگروه این شاخص را دارند. 

                      
40 Shi et al., 2008: 45. 
41 SATO, et al., 2014: 131-136. 
42 Hammer et al., 2006: 47–58. 
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شوند و به همین خاطر برخی این شاخص را محسوب می D-M174هایی مشتق شده از ینها همه شاخها

 دانند. یک هاپلوگروه بزرگ چترآسا برای باقی می

امپراتور ژاپن هیگاشیمایا حامل در خاندان سلطنتی ژاپن هم بسامد باالیی دارد.  Dهاپلوگروه 

است و این شاخصی است که خاندان   JST055457/CTS107)-IMS-(D D1b1a2هاپلوگروه 

-آینو باستانی قوم از خاندان این ٪۶۰دهد که به احتمال سازد. این داده نشان میسلطنتی ژاپن را متمایز می

یوریتومو که نخستین شوگون ژاپن در عصر میناموتو نو در همین راستا معلوم شده که . اندشده مشتق جومون

 بوده است.  Z1504, CTS8093)-(D D1b1a2b1a1کاماکورا است، حامل هاپلوگروه 

 ٪۳۹تا  ۳۲ی سرزمین ژاپن است و شد، ویژهنامیده می D1bکه پیش از این  D-M55هاپلوگروه  

 نقاط باقی از بیش( ٪۶/۵۵این منطقه این شاخص ژنتیکی را دارند و بسامد آن در شرق ژاپن و اوکیناوا ) ردمم

 43رسد.جمعیت می ٪۵/۸۷به ویژه در میان مردم آینو که سپیدپوست هستند بیشینه است و به  مقدار این. است

 و( ٪۴ی جنوبی )کره اهالی ،(٪۵/۹زی )این هاپلوگروه در سرزمینهای دیگر هم پراکنده شده و بومیان میکرون

. شکل اجدادی این هاپلوگروه در جمعیت کنندمی حمل اندک بسامدی در را آن هم( ٪۲) هان هایچینی

بنیانگذار اهالی ژاپن وجود داشته که در حدود پنجاه هزار سال پیش از آسیای مرکزی به حرکت در آمدند و 

ی جنوبی به ژاپن نقل مکان یوان در کرهخوتسک و مسیر ریوکبه سمت شرق کوچیدند و از راه شمال او

ی وراثتی استخراج شده از اسکلت مردی متعلق به کردند و در آنجا فرهنگ جومون را پدید آوردند. ماده

را داشته و این نشان  CTS220)-D1b2a(Dزیسته شاخص سال پیش می ۳۸۰۰-۳۵۰۰فرهنگ جومون که 

                      
43 Tajima et al., 2004: 187–193. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_D-M174
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_D-M174
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_D-M174
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_D-M174
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پس  M55-Dهاپلوگروه وسط دارندگان این ترکیب ژنتیکی تاسیس شده است. دهد که فرهنگ یاد شده تمی

 44هزار سال پیش تکامل یافته است. ۳۸تا  ۳۷از استقرار ایشان در این جزایر در حدود 

( که هم در S-PH4979)یا  D1a1a1گنجند عبارتند از می Dی های دیگری که در ردههاپلوگروه  

های ها، ترکها، مغولان تبتی( که در میD-P47)یا  D1a2aشود؛ ا یافت میهها و هم در میان قزاقژاپنی

( که در D-M533)یا  D1a2a1نان چین مشترک است؛ و های شمال استان یوناویغور و برخی از جمعیت

 ها بسامد باالیی دارد.میان مغول

را دارند.  D-M174ی جالب این که آینوهای ژاپن که سپیدپوست هستند، همگی هاپلوگروه نکته 

است، در حالی که  ٪۷۳و در میان بومیان جزایر آندامان  ٪۵/۸۷در میان آینوها  Dدر کل بسامد هاپلوگروه 

ای پیوند دارد و در بسامدی برمه-این شاخص ژنتیکی با زبانهای تبتیها حامل آن هستند. ژاپنی ٪۴۸تا  ۳۵تنها 

این  ٪۵۲تا  ۳۶ها با بسامد های جمعیتی تبتیمثال خوشهشود. می باال در جمعیتهای مربوط به این زبانها دیده

هان، میائو، مانچو، شیبِه، –همچنین در بسامدی کمتر در جمعیتهای زردپوستان چین کنند. شاخص را حمل می

-مغول هایجمعیت در( ٪۳/۶تا  ۷/۲شود. این هاپلوگروه در بسامدی کمتر )از دیده می -یائو، توجیا و ژوانگ

تر )اغلب و در بسامدی پایین 46شودیافت می 45های اویرات(زبان آلتایی جنوبی )نوقا، خالخا، زاخچینرکت

ها، اویغورها، منگورها هم وجود دارد و ازبک 47ها،ها، کَلموکایرانی شده )قزاق هایترک میان در( ٪۳-۱بین 

 شود. یافت می -گرفته تا رومانیاز عراق –در این بسامد در برخی از جمعیتهای ترک کوچیده به غرب 

                      
44 Shi et al., 2008: 45. 
45 Katoh et al., 2005: 63–70. 
46 Kharkov et al., 2007: 551–562. 
47 Malyarchuk et al., 2013: 804–811. 
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اند که جومون و ی مردم ژاپن از ترکیب دو موج جمعیتی پدید آمدهبدنهدهد که ها نشان میداده

هزار سال  ۱۷ی در فاصله بودندمردانه  C و Dها که حامل هاپلوگروه شود. نخست جومونیایوئی خوانده می

از آنجا به ریوکیو کوچیدند و باقی جزایر ژاپن را مسکونی از شمال به هوکایدو و سال پیش  ۲۵۰۰پیش تا 

در این بین  N9bشاخص این جمعیت است. به ویژه  N9bو  M7aساختند. شاخصهایی میتوکندریایی مثل 

 های عصر جومون در شمال ژاپن وجود داشته است. اسکلت ٪۶۰اهمیت دارد که در 

اال نزدیک به شصت هزار سال قدمت دارد. بسیار کهن است و احتم Cاز سوی دیگر هاپلوگروه 

(، ٪۵۳ها )(، مغول٪۵/۵۶ها )باالترین بسامد را در جمعیتهای وابسته به قوم مغول دارد. خَلخ C هاپلوگروه

های مردم مغول هستند این هاپلوگروه را ( که همگی شاخه٪۷/۴۶ها )(، و زاخچین٪۷/۴۶های چین )مغول

( و ٪۹/۲۸) (، قوم هِژهِ٪۸/۳۰امد آن در قوم مغولیِ دائور در شمال چین )کنند و بسبه فراوانی حمل می

گویند. ( هم باالست که این دوتای آخری بومی سیبری هستند و به زبان تونگوسی سخن می٪۳/۶۱اوروقِن )

یاب ها این هاپلوگروه کمها و ماالییها و تایها و فیلیپینیهای قلمرو خاوری مثل ژاپنیدر باقی جمعیت

هایی که در تماس با اقوام ( نیز اندک است. هرچند در هان٪۸-۶ها )( است و در هان٪۵)اغلب کمتر از 

( است. جالب آن که یک نوار از ٪۲۳-۲۰ژو مقیم هستند این بسامد باالتر )اند و در شیان یا النتر بودهغربی

شود ( در همسایگی مغولها آغاز می٪ ۷/۲۵ -۸/۱۶ها )بسامد کمی باالتر از این شاخص را داریم که از مانچو

 یابد. ( گسترش می٪ ۸/۱۲ -۸ها )ای( و از سوی دیگر تا کره٪۱/۱۴-۴ها )و از سویی تا تبتی
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 آلتایی-ترکیب هاپلوگروهی کروموزومی و میتوکندریایی بر سخنگویان به زبانهای اورالی

این خوشه زاییده  از دل C1aی تمدن چینی هاپلوگروه رق حوزههزار سال پیش در ش ۴۵در حدود 

را نتیجه داد که آثارش در  C1a2اش ی باختریگسترش یافت. شاخهشد و در دو شاخه به خاور و باختر 

که به سمت خاور کوچ کرد، امروز در  C1a1های اروپایی یافت شده است. هاپلو گروه اسکلت کرومانیون

شود، هرچند در در اوکیناوا و شیکوکو( یافت می ٪۱۰-۷ن با بسامدی به نسبت پایین )های مقیم ژاپجمعیت

 جزایر هوکایدو و کیوشو نایاب است. 
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که همزمان با شاخص پیشین شکل گرفته، کانونی در سیبری داشته و از آنجا به  C2aهاپلوگروه 

ی ساخالین در شمال هوکایدو منطقهشان در ترینجنوب و غرب گسترش یافته است. مردان آینوها که خالص

 ٪۳ها هم با فراوانی ایکنند و در میان مغوالن و مانچوها و کرهآن را حمل می ٪۱۵کنند، با بسامد زندگی می

 توان آن را یافت.می

توان با ردگیری همین شاخصها در یک خاندان های آسیایی را میپیچیدگی در ترکیب جمعیت 

ی امروز از چنگیز خان هیچ نوادهدریافت.  -زخان که نوادگان فراوانی داشتهیعنی چنگی -مشخص مغول 

اند.  با این همه باال بودن بسامد برخی مستقیمی به جا نمانده است و خاندان او به شکلی رسمی منقرض شده

ای که در هشان بر نیای یگانها در مغولستان و سرزمینهای فتح شده به دست مغوالن و همگراییاز هاپلوگروه

زیسته، این احتمال را ایجاد کرده که وی نیای ایشان بوده باشد. بر این مبنا حدس زده زمان چنگیز خان می

بوده  C C)-(M130و یا  C C3c)-(M48و   C C2)-(M217 شود که چنگیز خان حامل هاپلوگروهمی

های سلطنتی در مغولستان انجام شده .م( بر آرامگاه۲۰۱۶) ۱۳۹۵باشد. پژوهش دیگری با نتایج متفاوت که در 

 بوده است.   M343-R (R1b) |دهد که احتماال چنگیز داری هاپلوگروهنشان می

 

 

 

 

 

 

 در قلمرو خاوری و آمریکای شمالی Cتوزیع هاپلوگروه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_C-M130
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_C-M130
https://en.wikipedia.org/wiki/R-M343
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.م( برای نخستین بار پنج گور دست نخورده از خاندان اردوی زرین که ۲۰۰۴) ۱۳۸۳در سال 

مغولستان کشف شد. از پنج جسدی که ی تَوان تولگوی در شرق ی سلطنتی مغوالن هستند، در منطقهخانواده

را داشتند. در حالی که پنجمی حامل  D4رتایشان هاپلوگروه میتوکندریایی در این گور به دست آمد، چها

ی این ترکیبها به داد که از طرف مادری خویشاوند بقیه نیست، هرچند همهبود و این نشان می CZشخص 

R1b- هاپلوگروهاین مردان دارای  Yمغولها و مردم آسیای خاوری تعلق دارد. جالب آن که کروموزوم 

M343 ی ایران زمین است. این گور به نوادگان مستقیم چنگیز خان تعلق داشته که با زنانی از که ویژه بود

های متحد اونگود یا هونگیراد وصلت کرده بودند. بنابراین احتماال خود چنگیز هم چنین هاپلوگروهی قبیله

 48را داشته است.

ی شمالی استان لو واقع در گوشهی شوژوانگدر منطقهگورشان سه سردار مغول که از سوی دیگر 

هِبِئی کشف شده، به هفتصد سال پیش و دورانی نزدیک به فتوحات چنگیز تعلق داشتند و همگی حامل 

شان که کورگوز نام داشته و پسر قوبیالی خان بوده ژنوم بودند. در میان این سه یکی Qهاپلوگروه 

  49بودند. Aل شاخص داشت و دوتای دیگر حام D4m2ی میتوکندریایی از رده

های شود. مثال هاپلوگروههای دیگر قلمرو خاوری نیز یافت میاین پیچیدگی در جمعیت 

های بازمانده از اواخر که در اسکلت M10 و A، B، F، M8a ها عبارتند از میتوکندریایی شاخص چینی

ص به مهاجرت گروهی از شود. احتمال دارد که این شاخپ.م( هم یافت می ۳۰۰-۱۵۰۰عصر جومون ژاپن )

                      
48 Lkhagvasuren et al., 2016: e0161622. 
49 Qui et al., 2015: 20130378. 
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کشاورزان چینی به شمال ژاپن مربوط باشد و این با شروع کشت برنج و پنبه در این منطقه هم مصادف 

 شود. می

امروز  است که در سیبری تکامل یافته و G1یک شاخص مهم دیگر این قلمرو هاپلوگروه میتوکندریایی 

مِن آن را حمل اش در قوم کوریاک و ایتِلزنان کانون تمرکزش در کامچاتکاست که بیش از نیمی از کل

های نِگیدال مقیم خارابووسک کرای و قوم چووان ساکن در کامچاتکا هم با کنند. این شاخص در قوممی

رند. این هاپلوگروه در میان از آینوها هم آن را دا ٪۲۲شود. جالب آن که یافت می ٪۲۵بسامدی بیش از 

 ها به کلی غایب است.چینی

O-هاپلوگروه است.  Oشود، هاپلوگروه مهم دیگری که در قلمرو خاوری یعنی شرق آسیا زیاد یافت می

K18  که به اسمF2320-O  وO1b1 هزار سال پیش در جنوب  ۲۲احتماال حدود شود هم خوانده می

هند و جزایر  های شومپِن، نیکوباری، جوانگ و بوندا که در جنوب شرقیشرقی هند تکامل یافته است. در قوم

های هان با ی مردان این هاپلوگروه را دارند. این شاخص در چینیکنند، تقریبا همهخلیج بنگال زندگی می

سردار  شود.( با فراوانی کمتری دیده می٪۲۲ها )( و مغول٪۱۹) هاازبک در شودمی یافت ٪۳۰تا  ۲۲بسامد 

شرقی بود، تا جایی که از تحلیل ژنوم نوادگانش بر  نامدار چینی به اسم کائو کائو که صدراعظم دولت هان

که با این  ( بوده استP31-O2)با نام قدیمی:  P31-O1bخود حامل هاپلوگروه  Yآید، بر کروموزوم می

های هندو در کاست برآمده ازهایی دادهاین نکته را هم باید در نظر داشت که . خویشاوند است خوشه

ی جمعیتی این مردم به جمعیتهای جنوب آسیا و هند و چین نزدیکی د که بدنهدهی هند نشان میقارهشبه
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ها در نواحی شمالی هند یعنی ردپای ژنتیکی آریایی 50تر.دارند و نه به مردم ایران شرقی و نواحی شمالی

 قاره چندان اثرگذار نبوده است.محدود مانده و در اندرون این شبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در قلمرو خاوری O-M7توزیع هاپلوگروه 

 

احتماال در حدود سی هزار سال پیش در جنوب  است که M119-Oهاپلوگروه ی دیگر این خوشه، شاخه

چین یا هندوچین تکامل یافته است و چهار موج اصلی از گسترش یافتن جمعیت انسان خردمند در آسیای 

                      
50 Sahoo et al., 2006: 843-848. 
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نای آن بازشناسی کرد. این شاخص توان بر مباش در جزایر گوناگون را میجنوب شرقی و پراکنده شدن

ژنتیکی پیوند مستقیمی با زبانهای آسترونزی )رایج در آسیای جنوب شرقی( دارند. اما بر خالف تصور پیشین 

اند. هرچند بومیان اصلی تایوان و اهالی اندونزی از نظر زبانی خویشاوند هستند و از تایوان سرچشمه نگرفته

کادای تعلق دارند. این هاپلوگروه در اندونزی و مالزی و فیلیپین و ویتنام -تای ای باستانی از زبانهایبه خوشه

گیا . کنندمی حمل را آن مردان ٪۵دهد و در میان قوم کونگان در قرقیزستان هم بیشترین بسامد را نشان می

 M95-Oروه .م بود، حامل هاپلوگ۱۸۰۲که بنیانگذار دولت ویتنام و اولین شاه این قلمرو در سال  51لونگ

 .شودکه خویشاوندی از این خوشه محسوب می بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در قلمرو خاوری Yهای کروموزومی بسامد هاپلوگروه

                      
51 Gia Long 
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هزار سال پیش  ۳۰تا  ۳۵ی در فاصله است که M122-Oهاپلوگروه ی دیگری از همین درخت، شاخه

قلمرو تمدنی چین پراکنده شده است.  و از آنجا در سراسر جمعیتهای 52در جنوب شرقی چین تکامل یافته

ای از مغولها هستند و در ( و در قوم نایمان که شاخه٪۷۴-۴۶بسامد این هاپلوگروه در میان قوم هان باالست )

 شود. کنند هم فراوان یافت میقزاقستان زندگی می

این نظر جالب توجه  از Qشوند، به ویژه ی شرقی اوراسیا یافت میهایی که در نیمهدر میان هاپلوگروه

ی ژنتیکی هاپلوگروه دهد. در این خوشهاست که تبار مشترک سرخپوستان آمریکا و بومیان سیبری را نشان می

M242-Q دهد. در واقع این شاخص به ویژه اهمیت دارد، چون پراکندگی چشمگیری را در آسیا نشان می

هایی از آن تا هند و اندونزی شود و رگهت میدر کل قلمرو خاوری و بخش شرقی و مرکزی ایران زمین یاف

ی خوارزم به سمت کوههای آلتایی رود. خاستگاه این هاپلوگروه احتماال مناطق پیرامون دریاچههم پیش می

سیبری مثل -اش در میان اقوام ترکیاست که بیشینه ٪۳/۲۴بوده است. بسامد این شاخص امروز در این منطقه 

رسد. باالترین می ٪۳۸شود و در تاتارهای سیبری بسامد آن به ( یافت می٪۱/۴۰االرها )( و توب٪۶۰ها )چِلکان

رسد. در قوم می ٪۸/۹۳شود و به سئی( یافت میهای ینیبسامد این شاخص در آسیا در قوم کِت )کوریاک

بسامد به  شدند و بومی شمال سیبری هستند هم اینساموئیدی خوانده می-سِلکوپ که پیش از این اوستیاک

  53رسد.می ٪۶۶/۴

ها از این نظر اهمیت دارد که زبان این قوم تنها زبان بازمانده باال بودن بسامد این هاپلوگروه در میان کِت

دِن محسوب -سئی است و این زبانی است که از دید برخی از پژوهشگران خویشاوند زبان نای ینیاز خانواده

                      
52 Poznik et al., 2016: 593–599. 
53 Karafet, 2002: 761–789. 
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البته  54های زرد هم بوده است.آمریکا رواج دارد، و احتماال زبان هون شود که در میان سرخپوستان شمالمی

اما  55نو در غرب چین هم به این خانواده تعلق داشته است،این پیشنهاد هم مطرح شده که زبان قبایل شیونگ

ایل اند را با قبترک بوده -مغولی-های زرد که سیبریخیزد که نویسندگانی هوناین خطاست و از آنجا برمی

در قلمرو تمدنی  Qاند. این خوشه از هاپلوگروه اند یکی انگاشتهتبار بودههای سپید که ایرانیسکا و هون

( و ٪۶/۵۵( دارد و تنها در قوم آخا در شمال تایلند )٪۵-۲چین و آسیای جنوب غربی بسامدی اندک )

  56بینیم.ب را میهایی پربسامد از این ترکی( است که لکه٪۸/۱۸یاروادی در برمه )آیِه

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qتوزیع هاپلوگروه کروموزومی 

 

                      
54 Vajda, 2013 : 103-106. 
55 Vovin, 2000: 87–104. 
56 Trejaut, 2014: 77. 
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 سوم: آمریکا

 

تا  ۲۵ی لهبرای دیرزمانی این نظریه وجود داشته که جمعیت بومیان آمریکا مردمی هستند که در فاص 

ی برینگ ی سیبری خاوری( از راه باریکههزار سال پیش در چند موج از شمال شرقی قلمرو میانی )منطقه ۱۲

های ژنتیکی این نظریه کامال تایید شده و گیری از دادهاند. امروز با بهرهبه آالسکا و شمال آمریکا کوچیده

 اند. ی نو راه یافتهدانیم که جمعیت بنیانگذار بومیان آمریکا از همین جا و از همین راه به قارهمی

ی آلتایی است که گفتیم در منطقه Qبومیان آمریکا هاپلوگروه  Yترین شاخص بر کروموزوم فراوان 

غرب آمریکای  57های(، آثاباسکان٪ ۷۸ها )در آسیای مرکزی تکامل یافته و با بسامدی باال در میان آپاچی

ها (، گوارانی٪۹۲(، سخنگویان به زبان گِه در برزیل و کارائیب و در بومیان آمریکای جنوبی )٪۷۰شمالی )

ها در ( و زاپوتک٪۳/۹۲(، مردم ناواهو )٪۳/۸۷(، مایاها )٪۸۰آالسکا ) در 58ها(، اینویی٪۸۶در پاراگوئه )

 61در مکزیک و یاگوآ 60در پاناما و میخِه 59چانی مردان قوم چیبشود. در ضمن همه( یافت می٪۷۵مکزیک )

ر کنند. دی چیروکی هم این شاخص را حمل میی آمازون و نیمی از مردان قبیلهدر کرانه 62در پرو و تیکونا

                      
57 Athabaskan 
58 Inuit 
59 Chibchan 
60 Mixe 
61 Yagua 
62 Ticuna 
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( که ۳۳٪/۳) 65( و آلگونکین۱۵٪/۹) 64وا( و چیپِه۲۵٪) 63ی سومقابل این هاپلوگروه در سرخپوستان قبیله

 همگی بومی آمریکای شمالی هستند، بسامدی کمتر دارد.

 

 

 

 مهاجرتهای اصلی از راه

 ی برینگ )بِرینگیا(تنگه

 و مسیرهای برگشتی آن

 

 

 

 

م شده که جمعیت بنیانگذار سرخپوستان آمریکا بیشتر با معلو Qجالب آن که با ردگیری هاپلوگروه 

یعنی جنوبی بودن امروزین قوم ترک در این  66ها.اند، و نه شمالیی جنوبی بومیان سیبری پیوند داشتهشاخه

تر و های آلتایی در بخشهای شمالیمنطقه امری به نسبت متاخر است و در گذشته این بخش از جمعیت

های آلتایی پنج شده است. جمعیتی آمریکا متصل میی برینگ و قارهاند که به باریکهزیستهتری میشرقی

                      
63 Sioux 
64 Chippewa 
65 Algonquian 
66 Dulik et al., 2012: 229–246. 
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ای میتوکندریایی مشترک میان سرخپوستان کنند، اما هاپلوگروه( را حمل میA-B-C-D-Xهاپلوگروه اصلی )

 آمریکا را ندارند. تنها استثنا در این میان به بومیان چوکوتکا تعلق دارد. 

 

 

 

 

 

 ب هاپلوگروههای ترکی

 میتوکندریایی در 

 های بومی آمریکاجمعیت

 

 

 

 

سازد. در چندین هاپلوگروه داریم که بسامدشان جمعیتهای سرخپوست را از هم متمایز می Qی در خوشه

شود. این شاخص مردان آمریکای مرکزی و جنوبی یافت می ٪۹۰اهمیت دارد که در بیش از  M3-Qشان میان

سال قدمت دارد حامل  ۸۵۰۰که در واشینگتن دی سی کشف شده و  67ت مشهور به کِنِویکاسکلکهن است و 

                      
67 Kennewick man 
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این  است. بوده X2aاش دارای شاخص بوده و ژنوم میتوکندریایی Yبر کروموزوم   M3-Qهاپلوگروه 

 هاپلوگروه با بسامدی اندک در میان بومیان سیبری هم پیدا شده است، هرچند تفسیر دقیق آن معلوم نیست.

گویند این بدان معناست که این ترکیب ژنتیکی پیش از مهاجرت اهالی سیبری به آمریکا در این برخی می

ی مهاجرت معکوس سرخپوستان به منطقه تکامل یافته، و برخی دیگر معتقدند حضورش در این منطقه نتیجه

 68سیبری بوده است.

 زبان:-ی آمریکا بر مبنای قومترکیب جمعیتی قاره

 ی( قطب۱

 ( سالیشان۲

 ( آثاباسکان۳

 ( آمریکایی شمالی۴

 بوآ( اوجی۵

 ( مکزیکی۶

 ( مایا۷

 ( چیبچا۸

 ( آندی۹

 ( آمازونی۱۰

 ( گران چاکو۱۱

 ( پاتاگونیایی۱۲

                      
68 Malyarchuk et al., 2011: 583–588. 
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است که  M242-Qدهد، هاپلوگروه مهم دیگری که پیوندهای جمعیتی میان سیبری و آمریکا را نشان می

ی ای آلتایی تکامل یافته است. این هاپلوگروه دست کم ده نسخهسال پیش در کوهه ۳۱۷۰۰تا  ۱۷۰۰۰بین 

شوند. بیشترین بسامد این هاپلوگروه ای از آن مدام در پژوهشهای جدید پیدا میهای تازهمتفاوت دارد و نسخه

اسکیموهای اینویی هم این  ٪۸۰همچنین  69بینیم.( می٪۱/۷۸( و آپاچی )٪۳/۹۲را در سرخپوستان ناواهو )

( هم در اسکلت بازمانده از یک MEH2-Q1a*ای از این هاپلوگروه )کنند. نسخهرا حمل می شاخص

شود. این در گرینلند یافت شده که به چهار هزار سال پیش مربوط می 70اسکیموی متعلق به فرهنگ ساقاق

باشد، با اش بیش از آن که به سرخپوستان آمریکا شبیه اسکلت از این نظر جالب است که ترکیب ژنتیکی

مردان  ٪۷/۵۳هنوز هم   71ها که قبایل مستقر در شرق سیبری هستند شباهت دارد.ها و چوکچیکوریاک

سرخپوستان مقیم آمریکای مرکزی و جنوبی  ٪۹۴کنند. این هاپلوگروه در گرینلند این هاپلوگروه را حمل می

 72مایا و آزتک و اینکا را پدید آوردند.شود و بنابراین شاخص مردمی بوده که تمدنهای بزرگی مانند یافت می

شان در این قاره ی آمریکا داریم که برخیترکیبهای ژنتیکی دیگری هم در قاره Qگذشته از هاپلوگروه 

دختر نوجوانی  و هکه در پرو کشف شداست بانوی آمپاتو یا مومیایی خوانیتا اش کمیاب و نادر هستند. نمونه

کرده است. می در قلمرو اینکا زندگی ۱۴۸۰تا  ۱۴۵۰بوده که در بین سالهای  در سنین دوازده تا پانزده سال

سد حامل او طی مراسمی قربانی شده و جسد مومیایی شده و منجمدش تا به امروز باقی مانده است. این ج

 بوده است. Aهاپلوگروه 

                      
69 Zegura et al., 2004: 164–175. 
70  Saqqaq 
71 Rasmussen et al., 2010: 757–762. 
72 Bortolini et al., 2003: 524–539. 
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ر کانادا و شمال داست که  Xهاپلوگروه میتوکندریایی های مهم از سوی تبار مادری، یکی از شاخص

 یمنطقه در. رسدمی ٪۱۵ به سو یقبیله نزد بسامدش شود ویافت می ٪۲۵آمریکا قوم آلگونکین با بسامد 

 سیبری در آلتایی هایترک تنها آمریکاست، شمال و غربی ایران جمعیتهای میان جغرافیایی پل که آلتایی

اند. با توجه پنج هزار سال پیش آن را به دست آورده( را دارند، و در حدود X2e) هاپلوگروه این از اینسخه

ترین فرضیه آن است که آسورستان و ایران غربی خاستگاه های این هاپلوگروه، محتملبه تنوع و واگرایی شاخه

این ترکیب ژنتیکی باشد و از آنجا این شاخص در اطراف پراکنده شده و از راه آلتایی تا آمریکای شمالی رفته 

رض دیگر آن است که در حدود بیست هزار سال پیش مهاجرانی از فرانسه و اسپانیا آن را با قایق ف 73باشد.

نامند. اما این دیدگاه به نقل و انتقال جمعیتی می 74«ی سولوتریَنفرضیه»به آمریکا برده باشند، و این دیدگاه را 

اده شده که جمعیت حامل هاپلوگروه نماید. چون نشان دبزرگی طی چند موج باور دارد و امروزه مردود می

X 75ی آمریکا شده است.کوچک و محدود بوده و از شمال وارد قاره 

  

                      
73 Reidla et al., 2003: 1178–1190. 
74 Solutrean hypothesis 
75 Fagundes et al., 2008: 583–592. 
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 چهارم: اروپا

 

اروپا در کنار قلمرو خاوری یکی از مراکزی بوده که جمعیتهای انسان خردمند ساکن ایران زمین پس 

حرکت در آمدند. نخستین جمعیت انسان ای ده پانزده هزار ساله به سویش به از خروج از آفریقا با وقفه

هزار سال  ۴۵شود. این مردم در حدود خردمند ساکن اروپا به نژادی تعلق داشت که کرومانیون خوانده می

هزار سال پیش در مسیری جنوبی بخشهای شمالی دریای  ۳۵پیش از ایران غربی به حرکت در آمدند و تا 

ها اولین جمعیت از انسانهای خردمند بودند که به این . کرومانیونمدیترانه و جنوب اروپا را مسکونی ساختند

های ها حامل هاپلوگروهکرومانیونشود. نامیده می 76شدند و فرهنگی پدید آوردند که اورینیاکمنطقه وارد می

BT، CT، C1، F و ،IJK اند که به نسبت باستانی و کهن هستند. بوده 

در میان بومیان اروپایی  C1aهاپلوگروه هایی مثل هاپلوگروه پس از پایان عصر اورینیاک همچنان

سنگی فراوان بود. اما در میان موج بعدی مهاجرانی که از ایران غربی سبک زندگی کشاورزانه را به عصر میان

کن شد. ی این جمعیت بر بومیان در عمل از اروپا ریشهاروپا بردند بسامدی اندک داشت و بعد از غلبه

هزار سال پیش در برابر موجی تازه از  ۲۲تا  ۳۲ی ها که اندامی درشت و تنومند داشتند، در فاصلهونکرومانی

نامیده  77شان گراوتیانهایی باریکتر و کوچکتر داشتند و فرهنگنشینی کردند که جثههای مهاجر عقبجمعیت

بودند  U2اپلوگروه میتوکندریایی شان حامل  هزنانکردند و شود. این مردم نیز از شرق به غرب کوچ میمی

( را در U2dی دیگری از آن )شود و نسخه( هنوز در اروپا با بسامدی اندک یافت میU2eکه مشتقی از آن )

                      
76 Aurignac 
77 Gravettian 
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جالب آن که ترکیب توان یافت. می( U2a, U2b, U2cسغد و خوارزم )آسیای مرکزی( و جنوب آسیا )

تبار  ٪۱۰تا  ۸تفاوت چندانی با هم نداشته است. امروز هم  ژنتیکی میتوکندریایی مردم گراوتیان و اورینیاک

 U2e ،U5های گردد و حامل هاپلوگروهها باز میمادری مردم فرانسه و هلند و بلژیک امروز به کرومانیون

این جمعیت را امروز  نماید که تبار پدری این جمعیت منقرض شده باشد.است، اما چنین می  U8و 

دهد های ژنتیکی نشان میاند. دادهکردهنامند چون با این شیوه زندگی میای اولیه میهشکارچی-گردآورنده

اند. ساختهها شدند از نظر شکل ظاهری ترکیبی نامنتظره از صفات را نمایان میمردمی که جایگزین کرومانیون

  78اند.ی این افراد چشم آبی و پوستی تیره و سیاه داشتهمثال همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
78 Krause, 2015. 
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های میتوکندریایی مردم اروپا نیز تصویری سازگار و موازی با آنچه که گفتیم را به دست یل هاپلوگروهتحل

مدلی پیشنهاد کرده که بر مبنای آن هفت جمعیت « هفت دختران حوا»برایان سایکس در کتاب دهد. می

 79اند.روپاییان بوده( نیاکان سمت مادری ساکنان امروز اU، و H ،J،K،T ،V،Xهای متفاوت )هاپلوگروه

را نیز باید در این  M، و I ،Wهای میتوکندریایی اند که هاپلوگروههایی نشان دادهبعدتر پژوهشگران در مقاله

 تا باشد. اند که شمار کلی این جمعیتها ده تا دوازدهمجموعه گنجاند و حدس زده

دهد وپاییان امروز انجام شده، نشان میی اری جمعیتهای برسازندهترین پژوهش جدیدی که دربارهگسترده

ایم. در ابتدای کار و دوران پیش از انقالب کشاورزی، همان که در اروپا سه جمعیت بنیانگذار اصلی داشته

ایم که بخشی از ژنوم خود را همچنان تا به امروز در اروپا های سیاهپوست را داشتهشکارچی-گردآورنده

سنگی محدود بوده است. این مردم بر خالف ی ابتدایی عصر میانمرتبهشان در اند و فرهنگحفظ کرده

شان سیزده بار تکرار اند و ژن آمیالز بر ژنومی پژوهشگران، توانایی گواردن نشاسته را داشتهپنداشت اولیه

 80شده، که از جوامع کشاورز بعدی و مردم امروز )با شانزده بار تکرار( چندان فاصله ندارد.می

 

 

 

 

 

                      
79 Sykes, 2002. 
80 Krause, 2015. 
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ایم که فناوری کشاورزی در حدود نُه هزار سال پیش یک موج مهاجرت بزرگ از شرق به غرب را داشته

کند و انقالب نوسنگی را در این سرزمین آغاز و دامپروری و سبک زندگی کشاورزانه را به اروپا منتقل می

است و آشکار است که همان  این جمعیت مهاجر با مردم ایران زمینِ آن دوران یکی کند. ترکیب ژنتیکیمی

زاگرس یکجانشینی را -دارانی که ده تا یازده هزار سال پیش در ایران زمین و محور قفقازکشاورزان و رمه

اند. این مردم پوستی روشن و چشمانی های بعدی به سمت اروپا کوچیدهابداع کردند، به تدریج طی هزاره

کن کرده و گاه با جمعیتهای گردآورنده و شکارچی قدیمی را ریشهاند و در بیشتر نقاط تیره )غیر آبی( داشته

اند. نزدیکترین بافت ژنومی به این مهاجران اولیه امروز در اهالی ساردینیا در جنوب ایتالیا آمیختهآنها در می

رز و اند. یعنی با آن که کشاوشود. جالب آن که این مردم فاقد ژنهای الزم برای گوارش شیر بودهیافت می

 81اند.کردهی خوراکی نمیشدند، اما از شیر گاو استفادهدار محسوب میرمه

ی بینیم که از شمال ایران زمین و منطقهپ.م یک موج مهاجرتی تازه را می ۲۵۰۰پس از آن در حدود سال 

د. وابستگان شوخیزد و از شمال وارد اروپای شرقی و مرکزی میاستپهای میان دریای سیاه و دریای خزر بر می

اند و به احتمال بسیار زیاد به زبانهای اندام، سپیدپوست و اغلب دارای چشم آبی بودهبه این جمعیت درشت

اند که در همان هنگام در ایران زمین جایگیر هایی بودهاند و خویشاوندان آریاییگفتههند و اروپایی سخن می

های ه در شمال دریای سیاه قرار دارد. پژوهش بر اسکلتاند. فرهنگ شاخص این جمعیت یَمنا است کشدهمی

دهد که اینان کامال با سازندگان فرهنگ یمنا یکی نشان می 82داری ریسمانبازمانده از اعضای فرهنگ خمره

 اند. بوده

                      
81 Krause, 2015. 
82 Corded ware culture 



52 

 

پ.م انجام  ۲۵۰۰ها به سمت شرق روبرو هستیم که در حدود بنابراین با مهاجرت بزرگی از هند و اروپایی

کن کرده و جایگزین آن شده است. همین رفته و در برخی نقاط مانند آلمان کل جمعیت بومی را ریشهپذی

ی اسب بوده و بعدتر فناوری اش در شرق و شمال ایران زمین قرار داشته، رام کنندهجمعیت که کانون مرکزی

ارش شیر برای نخستین بار در کند. همچنین این نکته جالب است که ژنهای مربوط به گوآهن را نیز ابداع می

های سیبری که به ی این گروه آن است که با جمعیتی جالب دیگر دربارهشود. نکتهاین جمعیت پدیدار می

ای از خویشاوندی میان بومیان ی ایشان رگهای دارند و از این رو با واسطهاند آمیختگیآمریکا کوچ کرده

  83آمریکا و اروپاییان وجود دارد.

دهد که در جمعیتهای کند نشان میهای مربوط به بیش از ده متغیر ژنتیکی که بلندای قد را تعیین میداده

شوند، گردآورنده و شکارچی اولیه و همچنین موج اول مهاجرت کشاورزان که به جنوب اروپا وارد می

هایی که از شمال پیشروی گرایشی برای کوتاه بودن قد وجود داشته است. در مقابل در جمعیت هند و اروپایی

های بینیم. یعنی در کمال شگفتی تصویر اساطیری مربوط به آریاییای به قد بلند را میکنند گرایش واژگونهمی

های ژنتیک تکاملی تایید بلند قامت و سپیدپوستی که سوار بر اسبهایشان به سرزمینهای دیگر بتازند، با داده

 84شود.می

پا نوادگان مهاجرانی هستند که از غرب و شمال غربی ایران زمین به آن سو ی جمعیت اروهرچند بدنه

شناسیم که اصل اروپایی دارد و احتماال در ی هاپلوگروهی مهم را هم میاند، اما یک خوشهکوچیده

به  Iها یعنی ی یافت شده از هاپلوگروه شاخص اروپاییترین نمونهاسکاندیناوی تکامل یافته است. قدیمی

                      
83 Lamnidis et al., 2018: 5018. 
84 Krause, 2015. 
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هزار  ۷تا  ۱۲سنگی )گردد. این هاپلوگروه در دوران میانهزار سال پیش( باز می ۱۲تا  ۱۷ی مگدالنی )رهدو

اند کردهرا حمل می I1ازمیان کسانی که هاپلوگروه شده است. زایی سال پیش( توسعه یافته و دستخوش شاخه

ر همیلتون، جیمی کارتر و بیل کلینتون توان به چندین دولتمرد آمریکایی از جمله اندرو جکسون، الکساندمی

 اند.اشاره کرد. همچنین لئو تولستوی و امانوئل سوئدنبورگ نیز حامل این شاخص بوده

منقرض  IJKو  BT، CT، C1a ،C1bتری مثل ی دیرینههای نرینههاپلوگروه سنگی اروپامیان در دوران

شود. در اروپا یافت می ٪ ۱/۰که با بسامدی حدود ( باقی ماند C1a2رمق از آن )ی کمشدند و تنها یک رگه

هم از میان رفتند ولی تبار  U6، و M، N، R، U، U2ی قدیمی مثل های میتوکندریایی مادرانههاپلوگروه

 U5داد. به ویژه  U5b، و U2e ،U4، U5aای مثل های تازهمادری منقرض نشد و جای خود را به مشتق

اهالی  ٪۹۰ی امروز و ی مردم فرانسهغربی فراوانی چشمگیر داشت و همهی سنگی اروپادر جمعیتهای میان

هایی زایی چشمگیری هم شد و نسخهکردند. این هاپلوگروه در همین دوران دچار شاخهآلمان آن را حمل می

مردانه  I2ی هاپلوگروه توان با غلبهسنگی اروپایی را میدیگر را پدید آورد. به طور کلی سیمای ژنتیکی میان

 زنانه توصیف کرد.  U5و 
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، با کوچ جمعیتهای حامل غلبه داشتسنگی اروپا در جمعیت عصر میانکه  U5هاپلوگروه میتوکندریایی 

های شکارچی–تمدن کشاورزانه از شرق در عصر نوسنگی کمابیش منقرض شد. این جمعیت گردآورنده 

هزار سال پیش زیر فشار جمعیتی کوچندگان کشاورز از ایران ی هفت تا نُه بومی اروپای غربی در فاصله

به ها ی بعد گسترش یافتند. اما موج دوم کوچ شرقیغربی واپس نشستند، اما باقی ماندند و طی چند هزاره

پ.م از شمال ایران زمین آغاز شد و فرهنگ یَمنا را پدید آورد، بخش  ۲۵۰۰که در حدود سال سمت باختر 

شواهد ژنتیکی به تازگی نشان داده که بنیانگذاران شان شد. کن کرد و جایگزینعیتها را ریشهی این جمعمده

ی دریای ها در میانهاند که از شمال شرقی ایران زمین و خاستگاه آریاییفرهنگ یمنا مهاجرانی شرقی بوده

رب حرکت کرده موج نخست مهاجران که از آسورستان به سمت غ85اند.خزر و خوارزم به غرب کوچیده

پیمودند و نواحی ساحلی جنوب اروپا را تسخیر کردند. در مقابل موج دوم که از بودند، بیشتر سواحل را می

ها پیوند داشتند، مسیری زمینی دشتهای شمالی ایران زمین برخاسته و با رام شدن اسب به دست هند و اروپایی

 نوردیدند. میدر  های شمالی و مرکزی اروپا راکردند و بخشرا طی می

که در سامرست انگلستان یافت شده توان یافت می 86مرد چِداری باستانی از این شاخصها را در یک نمونه

زیسته، سنگی )نُه هزار سال پیش( میترین اسکلت کامل یافت شده در این جزیره است، در عصر میانو قدیمی

ه داشته و احتماال پوستش هم تیره بوده است. این شک موی فرفری سیاداشته است. او بی U5aهاپلوگروه 

غالب بوده و هنوز « گردآورنده و شکارچیان اروپای غربی»ها البته در میان جمعیت بومی موسوم به ویژگی

  87.سازدمی بر را بریتانیا مردم ژنتیکی هایویژگی ٪۱۰هم 

                      
85 Allentoft, 2015: 167–172. 
86 Cheddar Man 
87 Brace et al., 2018. 
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ی قدیم بسیار کمیاب در فنیقیهی اصلی این هاپلوگروه است که شاخه U5bجمعیتهای حامل در مقابل 

بوده و امروز هم در میان مردم لبنان بسیار نادر است. این شاخص در اروپا هم بسامدی بسیار پایین دارد و 

 این از بازمانده اروپایی جمعیت تنها. دارد بسامد ٪ ۱۸/۰سراسر اروپا  در و ٪ ۴/۰ی ایبریا در شبه جزیره

. دارند را هاپلوگروه این شانمردان ٪۵۰شمال اسکاندیناوی هستند که بیش از  در سامی یقبیله قدیمی بومیان

ی بربر آمازیغ در شمال آفریقا هم بسامد باالیی دارد. و تاریخ جدایی جالب آن که این ترکیب ژنتیکی در قبیله

 88اند. سال پیش تخمین زده ۸۶۰۰این دو گروه را 

دو زنی که در کشتی اوسبرگ در اند. مثال اروپا فراوان بوده نیز زمانی در Uهای هاپلوگروه باقی نسخه

 اند.بوده U7اند، بر میتوکندری خود حامل هاپلوگروه زیستهها مینروژ دفن شده بودند و در دوران وایکینگ

در  90ی کوستیونکیکه سی هزار سال قدمت دارد و در روسیه، در منطقه 89اسکلت مرد مارکینا گوراهمچنین 

 بوده است.  U2رود دُن یافت شده، حامل هاپلوگروه  نزدیکی

ی جمعیتهای کشاورز از ایران غربی به این ترتیب عصر نوسنگی اروپایی با کوچ گروهی و گسترده

به سمت باختر شکل گرفته است. این جمعیت مهاجر که سبک زندگی یکجانشینی داشتند و فن رام کردن 

ازده هزار سال پیش در غرب ایران زمین ابداع کرده بودند، در دو جانوران و کاشت گیاهان را در حدود ی

کرد مسیر به سمت اروپا کوچ کردند. مسیر جنوبی که از آسورستان برخاست و سواحل مدیترانه را دنبال می

پ.م( را در  ۵۰۰۰-۱۵۰۰) 91رفت، فرهنگ سفال چاپیو از یونان به جنوب ایتالیا و فرانسه و اسپانیا پیش می

                      
88 Matisoo-Smith et al., 2016: e0155046. 
89 Markina Gora 

 
90 Kostyonki 
91 Printed-Cardium Pottery culture 
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سنگی در ایبریا و بریتانی تبدیل شد. چنان که مثال دو سه و اسپانیا پدید آورد، و در نهایت به فرهنگ کالنفران

 I2a1هاپلوگروه اند حامل سنگی در بورگوندی فرانسه پیدا شدهجسد مردی که از حفاری مرکزی کالن

بوده و این شاخصی است   BY229-I1حامل هاپلوگروه عارف مشهور هم  92امانوئل سوئدنبورگ اند.بوده

 سال پیش در اسکاندیناوی شکل گرفته است.  ۱۵۰۰که در حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
92 Emanuel Swedenborg 

https://yfull.com/tree/I-BY229/
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ایم که خاستگاهش آناتولی و قفقاز بود و فواصل بین گذشته از مسیر جنوبی، یک مسیر شمالی هم داشته

نوردید و از شمال بالکان به اروپای مرکزی و آلمان و شمال فرانسه ی مثل دانوب و دن را در میهایرودخانه

پ.م( را در شمال بالکان و بعدتر فرهنگ سفال  ۶۰۰۰-۴۵۰۰) 93انتقال یافت و نخست فرهنگ استارچِوو

سبک خوراک  پ.م( را در اروپای مرکزی و غربی ایجاد کرد. احتماال جدایی میان دو ۵۵۰۰-۴۵۰۰) 94خطی

 اروپایی )استفاده از کره در شمال و روغن زیتون در جنوب( از همین هنگام شکل گرفته باشد. 

های اروپایی عصر نوسنگی یافت شده اسکلت ٪۶۰بودند که در  G2aاین مهاجران حامل هاپلوگروه 

خود  Yکروموزوم که در مرز اتریش و ایتالیا کشف شد، بر  95جسد مرد یخی موسوم به اوتزیمثال است. 

                      
93 Starčevo culture 
94 Linear Pottery culture 
95 Ötzi 
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با بسامدی هم  T1a، و E1b1b، H2، J2a، V88-R1bهای هاپلوگروه بود. M201-Gحامل هاپلوگروه 

های شده است. هاپلوگروهیافت میای( در این مردم )به خصوص در مهاجران مسیر جنوبی مدیرانه کمتر

 X ،T2 ،T1a ،H2a2 ،H20 ،aH5 ،HV ،H13 ،N1a ،K1aمیتوکندریایی این مردم هم حامل ترکیبهای 

 بوده است.  J1cو 

جای توجه دارد چون مهاجرتی از شمال آفریقا به اروپا را نشان  Eدر میان این ترکیبها هاپلوگروه 

بوده و این  M35-E ("E1b1b1")آدولف هیتلر حامل هاپلوگروه  ،شواهددهد. جالب آن که بنا بر می

سال پیش در حوالی دریای سرخ و در شرق آفریقا تکامل یافته است. با  ۲۲۴۰۰شاخصی است که در حدود 

جالب آن که جهانگشای نامداری  96کند.تبار بودن هیتلر را تایید نمیی مشهور یهودیاین همه این داده شایعه

ی دیگری از همین هاپلوگروه را داشته نیز نسخهناپلئون بناپارت  شد یعنیکه هیتلر تناسخ او محسوب می

دهد که او نشان میاین امپراتور فرانسوی ی مو در بقایای ریش بازمانده از ی سلولهای ریشهبازماندهاست. 

 بوده است. M34*)-E1b1b1c1* (Eدارای هاپلوگروه 

سنگی را تجربه کرد، بی آن که م به عصر مسجمعیت نوسنگی اروپایی گذاری آرابه دنبال این تحوالت، 

تازه از  گسستی اجتماعی یا ورود جریان ژنتیکی جدیدی به آن دامن زده باشد. پس از آن بود که جمعیتی

حرکت در آمد و عصر برنز اروپا را پدید آورد، و اینان مردمی از  پ.م( به ۲۳۰۰-۳۵۰۰منا )مرکز فرهنگی یَ

ی خوارزم، ی جمعیتهای مقیم پیرامون سه دریای شمال ایران زمین )دریاچهه ادامهنژاد هند و اروپایی بودند ک

 شدند. دریای خزر و دریای سیاه( محسوب می

                      
96 Cruciani et al., 2004: 1014–1022. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M215_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M215_(Y-DNA)
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 با بقیه R1های حامل ی امروز و رقابت جمعیتترکیب هاپلوگروهی فرانسه

 

R1b-جنوبی که با هاپلوگروه ی اند. شاخهی شمالی و جنوبی داشتههند و اروپاییان در اصل دو شاخه

L23 شود، جمعیتهای بالکان، ایتالیا و اروپای غربی را نتیجه دادند و سخنگویان به زبانهای یونانیمشخص می 

بودند، یک  M417-R1aی شمالی که حامل هاپلوگروه و سلتی و ژرمنی از دل آن زاده شدند. شاخه و التین

اهمیت سیاسی و تاریخی چشمگیری دارد و نخستین دولتهای بزرگ ی اصلی هند و ایرانی داشتند که شاخه

ی تاریخ نمایان شد اسالوی هم دارد که دو هزاره بعدتر در صحنه-ی بالتیمنطقه را پدید آورد، و یک دنباله

 و اهمیت پیدا کرد. 
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شرق  پ.م در مجارستان و ۲۸۰۰در حدود  R1b (L11)ی جنوبی را با ترکیب های شاخهنخستین نشانه

را پدید آورد. این فرهنگ به تدریج طی هزار سال بعد به شمال و غرب  97بینیم که فرهنگ اونتیکآلمان می

گسترش یافت و مراکز نوسنگی قدیمی را از میدان به در کرد و با بقایای آن ادغام شد و با ظهور ترکیب 

U106-R1b مالی به اروپا را در فرهنگ تبر ی شجمعیتهای پیشاژرمنی را تاسیس کرد. نمودهای کوچ شاخه

پ.م ادامه  ۲۴۰۰پ.م آغاز شد و تا  ۲۹۰۰توان بازجست که در حدود مستقر در شمال فرانسه می 98سنگی

 یافت. 

پ.م به انگلستان  ۲۰۰۰-۲۱۰۰ها وارد فرانسه شدند و تا ای از پیشاسلتپ.م شاخه ۲۲۰۰در حدود 

بود و به همین خاطر این شاخص در  L21-R1b وارد شدند. این جمعیت حامل ترکیب هاپلوگروهی

ی دیگری از آلمان های امروزین همچنان بسامدی باال دارد. شاخهها و بریتونها و اسکاتها و ولزیایرلندی

بود. این شاخص همچنان  DF27 -R1bبه سمت جنوب فرانسه و اسپانیا به حرکت درآمد که حامل ترکیب 

چارلز از میان اروپاییان نامدار حامل این شاخص یکی کون بسامدی باال دارد. در مردان باسک، کاتاالن و گاس

هاپلوگروه نیز  -شاه فرانسه ،لویی چهاردهم-، و دیگری را داشته R1bهاپلوگروه است که داروین 

(U106) R1b 99.کرده استرا حمل می  

R1b-ها از جنوب آلمان به ایتالیا انجام پذیرفت و در این میان شاخص ن مهاجرت بزرگ اروپاییسومی

U152  ،در حدود که در آلپ و در پیوند با فرهنگهای التِن و هالشتات و بقایای اونتیک تکامل پیدا کرده بود

                      
97 Unetice culture 
98 Corded Ware culture 
99 Larmuseau, 2013: 681–687. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b
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و این همان است که به پ.م فرهنگ ویالنووا را پدید آورد  ۱۲۰۰پ.م فرهنگ تالمارِه و در حدود  ۱۷۰۰

 ی ایتالیایی و در نهایت به دولت روم تکامل یافت. تدریج به دولتشهرهای اولیه

پ.م  ۱۲۰۰ی دوم پ.م تحقق یافت، در حدود ی هزارهپس از آغاز عصر آهن در ایران شمالی که در میانه

که به شکلی خشن و ناگهانی  این فناوری با رام کردن اسب پیوند خورد و به سبک زندگی عصر آهن انجامید

 cپ.م( وارد شد و در فرهنگ  ۸۰۰به عمر عصر برنز پایان داد. در اروپا این فناوری دیرگاه )در حدود 

به احتمال زیاد فناوری آهن به طور مستقیم از ایران زمین به اروپا منتقل هالشتات که سلتی بود نمود یافت. 

)حدود  ۲ی حسنلو در عصر آهن دهند که ژنوم ساکنان تپهمی های ژنتیکی نشانشده است. چنان که داده

هایی دارد و موجی از مهاجرت از ایران شمال غربی پ.م( با اهالی آناتولی و جنوب اوکراین پیوستگی ۸۳۰

 100دهد.به سمت باختر را نشان می

 

 

 

 

 ها توزیع هاپلوگروه

 در اروپای امروز

 

 

                      
 .۷۹۳-۷۹۱: ۱۳۹۵بروشکی و همکاران،   100
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لورن  -تریش و جنوب آلمان به سمت مجارستان و آلزاسهای حامل فناوری آهن از اموج جمعیت

خت پ.م کل این مناطق را در خود غرقه سا ۵۰۰تا  ۶۵۰ی و از آنجا به سوی فرانسه حرکت کرد و در فاصله

ی خود با فرهنگ اش تا غرب اسپانیا و جنوب انگلستان هم رسید. این فرهنگ آهن هالشتات به نوبهو دامنه

ه خصلتی کامال سلتی داشت و از شمال تا هلند و شمال ایتالیا گسترش پیدا کرد و التِن جایگزین شد ک

 .شوندشناخته می U152های باستانی را پدید آورد که با هاپلوگروه گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اروپا Eو  Iو  Rهای توزیع هاپلوگروه
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سنگی و پیش  ند و در دوران پارینهاها نخستین بومیان انگلستان بودهبودمِر پیشتر حدس زده بود که سلت

های ژنتیکی هم این داده 101ی اول پ.م به این قلمرو مهاجرت کرده بودند.از گسترش فرهنگ سلتی در هزاره

ی ها که نمایندهبا باسک( M173های انگلستان )به ویژه های سلتکند. چون هاپلوگروهحدس را تایید می

 102 ند همسانی چشمگیری دارد.های پیشانوسنگی اروپایی هستجمعیت

گیری دولت هخامنشی، موجی از پس از فروپاشی دولت آشور به دست مادها و به خصوص بعد از شکل

را به  J2و  E1b1bهای ی اروپا را تغییر شکل داد و هاپلوگروهها نیز برخاست که نقشهمهاجرت یونانی

های یونانی نشینیسپانیا وارد کرد. همین کوچنواری ساحلی در جنوب و شرق ایتالیا و جنوب فرانسه و ا

بر کردند. را هم با بسامدی بیشتر حمل می J1و Z2103-R1bو  T1aو  G2aهای دیگری مانند شاخص

اهالی جنوب ایتالیا از یونان  ٪۲۲تا  ۷ نیای پدری توان تخمین زد کهمی Yکروموزوم ها بر همین دادهمبنای 

 103ت.به این منطقه مهاجرت کرده اس

ای از مردم ژرمن بود در بلژیک و هلند امروزین  مستقر شد در دوران امپراتوری روم قوم فرانک که شاخه

 I1(، Z284و  L664) U106-R1b ،R1aهای و این جمعیتی بود که بیش از نیمی از مردانش هاپلوگروه

مردان ساکن این منطقه  جمعیت ٪۴۵-۴۰کردند، که همچنان تا به امروز در را حمل می I2a2a (L801)و 

در میان قبایل دهد. شان را نشان میشود و )البته در ترکیب با کوچندگان وایکینگ( تبار ژرمنیدیده می

، U106-R1b هایحامل هاپلوگروههم یاد کرد که ها گُتباید از  پرجمعیت و مهم اروپایی دیگر،

                      
101 Bodmer, 1992: 37-57. 
102 Wells et al., 2001: 10244–10249. 
 
103 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
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I1، L801-I2a2a  وZ284-R1a شدند هم شان محسوب میو رهبران نظامی هایی که متحدانبودند. هون

 کردند. را حمل می Z93-R1aو  C3 ، Q1aهای هاپلوگروه

 

که یاد کرد  104سومرلند اهل آرگیلهای ژنتیکی باید از در میان شخصیتهای نامدار وابسته به این خوشه

بوده است.  1a1Rها را بیرون راند، حامل هاپلوگروه رهبر مردم اسکاتلند و سرداری جنگاور بود و وایکنیگ

شود که پس از او بنیانگذار خاندان دونالد هم هست و شمار نوادگانش پانصد هزار تن تخمین زده می

دهد که این قهرمان اسکاتلندی با چنگیزخان دومین نیای پر فرزند تاریخی است. این داده نشان می

نیکوالی تسال دیگری ته است. شان شهرت یافته، خویشاوندی داشهایی که به خاطر شکست دادنوایکینگ

 بوده است.  M458-R1a حامل هاپلوگروه دانشمند مشهور است که 

است که در برخی از دولتمردان نامدار  Tیک هاپلوگروه اروپایی دیگر که جای توجه دارد، 

ه )از شود و آن نیز خاستگاهی شرقی دارد و در کمربندی که در مرکز ایران کشیده شدتبار یافت میاروپایی

حامل یاد کرد که توماس جفرسون قفقاز تا یمن( بسامد باالیی دارد. در میان مشاهیر حامل این ترکیب باید از 

سکلت بازمانده از تزار نیکالی اهمچنین  شد.نامیده می K2بوده است، که پیشتر  T (M184)هاپلوگروه 

داشت و همین شاخص در برادرش  Tاش هاپلوگروه دوم آخرین امپراتور روسیه بر ژنوم میتوکندریایی

شاهزاده گئورگ و پسرعمویش نیکوالی تروبِتسکوی هم یافت شده است. در مقابل همسرش الکساندرا و 

                      
104 Somerled of Argyll 

https://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#C
https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_Q_Y-DNA.shtml
https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_Q_Y-DNA.shtml
https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#subclades
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T-M184
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T-M184
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هم دارای بنیانگذار شهر استکهلم  106بریگر یارل 105 اند.بوده Hفرزندانشان در میتوکندری حامل هاپلوگروه 

 بوده است. M253هاپلوگروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
105 Gill et al.,1994: 130–135. 
106 Birger Jarl 
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 ی هندقارهپنجم: شبه

 

ی سردسیر و پویا در غرب )تمدن اروپایی( و قلمرو میانی ایران زمین است، اما یک دنباله سازقلب تمدن

ی جنوب شرقی خود دارد که پویایی تاریخی و تمدنی ی هند را هم در گوشهقارهی عظیم یعنی شبهیک زایده

دیگر همچون  ویای با قلمرو خاوری است و از سی شکنندهآن را تعیین کرده است. هند از سویی واسطه

یایی و جمعیتی یک گرانیگاه جمعیتی بزرگ اما توسعه نیافته در طی تاریخ عمل کرده است. یعنی از نظر جغراف

ای پدید نیاورده، از نظر قلمروی مستقل است، اما چون دولت متمرکز و فرهنگ و نویسایی درونزاد و پیچیده

 ای از تمدن ایرانی بوده است.تمدنی همواره دنباله

از داالن رود نیل باال رفتند و ایران هزار سال پیش  ۴۵تا  ۶۰ی نخستین جمعیتهای انسان خردمند در فاصله

هایی از شمال قلمرو ایران بعدتر در هشت هزار سال پیش مهاجرت جمعیتزمین و هند را مسکونی ساختند. 

ی سند و نخستین مراکز کشاورزی در تمدن درهبه پیدایش که  107ایمرا داشتهی هند به شمال شبه قارهزمین 

پذیر بوده و همچون ایستگاهی برای جمعیتهای مهاجری هند در قلمروی مهمان . قلمرو انجامیده استاین 

 108«کنسرسیوم تنوع ژنتیکی هند»اند. بنا به گزارش کوچیدهعمل کرده که از سرزمینهای پیرامونی به آن سو می

                      
107 Majumder, 2010: R184–R187. 
108  Indian Genome Variation Consortium (2008) 
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-، دراویدی، آسترو109متفاوت وجود دارند که عبارتند از: هند و اروپاییدر این شبه قاره چهار گروه نژادی 

  110ای.برمه-خمر( و تبتی-آسیایی )مون

ی مردم هند از دوران ظهور کشاورزی به ی پژوهش سنگامیترا ساهو آن بود که بافت ژنتیکی بدنهنتیجه

های تکامل یافته در که هاپلوگروه است، هرچند او گرایشی بحث برانگیز دارد بعد کمابیش ثابت باقی مانده

او همچنین گرایشی   111فرض نادرستی است.( را بومی هند حساب کند، که پیشR1aو  R2ایران زمین )مثل 

 ی هند دارد که این هم مبنای علمی ندارد. به یکدست فرض کردن بافت ژنتیکی کل شبه قاره

به خوبی نشان داده که دو جمعیت بنیانگذار  هارایش با تحلیل پانصد هزار شاخص ژنتیکی بر جفت آلل

قاره و ی شبهی شمالی هند را مسکونی کرده و دیگری جمعیت بدنهاش حاشیهایم که یکیمتمایز داشته

بخشهای جنوبی را تامین کرده است. بخش شمالی به طور خاص با بافت ژنتیکی ایران زمین پیوند دارد و 

ها پیوند خورده است، در حالی که قطب جنوبی جمعیت با هند و ایرانیشود و ای از آن محسوب میدنباله

  112آورد.دراویدی و بومیان هند و هندوچین را پدید می

                      
ی گروه نژادی موجود در هند منظور هندیان تمایل عجیبی دارند تا از تعبیر هند و اروپایی در آثار خود استفاده کنند. درباره 109

ای سیستم جمعیتیکند و ی هند پیدا نمیقارهها ارتباطی به شبهها هستند، سیستم بزرگتر هند و اروپاییها یعنی هند و ایرانیآریایی

تر و بسیار کهنتر است پیوندهایی با جمعیتهای ایرانی دارد، اما با هند تماسی نداشته است. تنها همان بخش تر و غربیشمالی

« هند و اروپایی»ی جمعیت هند اصوال ت بوده که وارد هند شده است. یعنی بدنهاز این جمعی -و به طور عمده ایرانی– آریایی

تبار است. تعبیر هند و اروپایی برچسبی جعلی اش که جمعیتی از این تبار دارد هم به طور خاص ایرانیای شمالینیست و بخشه

 ای برآمده از عصر استعمار هند است. و برساخته
110 Burling, 2003: 174–178. 
111 Sahoo, 2006: 843–848. 
112 Reich et al., 2009: 489–494. 
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گوید ترکیب اش تا آنجایی که میی جنوب دراویدی درست است و سخندر واقع بحث ساهو تنها درباره

ی شمالی ست، معتبر است. به شرط آن که حاشیهی هند کمابیش دست نخورده مانده اقارهی شبهژنتیکی بدنه

 -اش هم با آن همسان استشود و بافت ژنتیکیای از سپهر تمدن ایرانی محسوب میکه در اصل ادامه-هند 

گیری رایش را های میتوکندریایی انجام شده هم نتیجهرا از آن جدا بدانیم. پژوهشهای بعدی که بر هاپلوگروه

ی جمعیتی ایران شرقی هستند و از نظر دهد که نواحی شمال غربی هند ادامهمیکند و نشان تایید می

شود و در سراسر افغانستان و پاکستان امروز های هاپلوئیدی با بافتی که از سغد و خوارزم آغاز میشاخص

و حتا  های مستقر در جنوب و مرکز هندریخت است. گسستی میان این بافت جمعیتی و قومیابد، همادامه می

 دهد. های نوآمده و جمعیت بومی هند را نشان میکه مرز میان آریایی 113شودنوار شمال شرقی هند دیده می

سال پیش با هم برخورد  ۱۹۰۰تا  ۴۲۰۰ی ی هند در فاصلهدو قطب جمعیتی شمالی و جنوبی در شبه قاره

د و ظهور بافت تمدنی جدیدی که با ی سناند و این همزمان است با فروپاشی تمدن درهکرده و ترکیب شده

پژوهشی که به تازگی توسط ناراسیمان انجام شده تاریخ  114شود.عصر آهن و ورود عناصر آریایی مصادف می

کشاورزانه در  دهد که با همین تصویر از دگردیسی تمدنی دوم پ.م قرار میتماس این دو قطب را در هزاره

ی گنگ سازگار است. این تمایز و تداخل دو قطب شمالی و به درهی سند اش از درهشمال هند و انتقال

پ.م شکل گرفته و این زمانی است که  ۳۰۰۰تا  ۴۷۰۰ی دارتر از این بوده و در فاصلهجنوبی البته ریشه

جمعیت بومی هند همچنان گردآورنده و شکارچی بوده و جمعیت ایران زمین گذار به کشاورزی را تجربه 

ی سند بوده گیری تمدن درهاش شکلاند، که نتیجهیافتهی هند گسترش میقارهج به سمت شبهکرده و به تدری

                      
113 Majumder, 2010: R184–7. 
114 Moorjani et al., 2013: 422–438. 
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ی دوم پ.م از دل همین است. از دید ناراسیمان تمایز مورد نظر رایش امری دیرآیندتر بوده و در هزاره

نوبی را نشان ی سند زاده شده است و گرایش به سمت این دو قطب ایران شرقی/ هند ججمعیت بومی دره

  115دهد.می

دهد که دو ها نشان میهای میتوکندریایی هم وضعیتی مشابه بر هند حاکم است. دادهی هاپلوگروهدرباره

اند. های هندی داریم که در حدود پنجاه هزار سال پیش شکل گرفتهخاستگاه متمایز مادرانه برای جمعیت

سازد، و ی هندیان و مردم جنوب آسیا را بر مینی مادرانهی دودمایکی که در جنوب هند قرار دارد و شاخه

ی بزرگی است که در سراسر ایران زمین و از آنجا تا اروپا دیگری در ایران شرقی که خاستگاه جمعیت مادرانه

در  Uو  Rهای را دارد و بعد از آن زیرشاخه Mاند. خاستگاه هندی بسامدی باال از هاپلوگروه پراکنده شده

 شود. اد یافت میآن زی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
115 Narasimhan et al., 2018: 15. 
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سازند. این در هند نظم مشخصی را نمایان می Mی های میتوکندریایی ابرخوشههای هاپلوگروهزیرشاخه

هاپلوگروه احتماال در حدود شصت هزار سال پیش در شرق آفریقا تکامل یافته و از آن منطقه به هند انتقال 

سازد و در سریالنکا ها را بر میه قاره تعلق دارد که دراویدیبه جمعیت بومی باستانی شب M2 116یافته است.

هم که در مهاراشترا و کراال بسامد باالیی دارد  M25و تامیل نادو و بنگالدش بیشترین بسامد را دارد. 

شاخصی آشکارا ایرانی است و به ویژه در میان  M3ی یک شاخص بومی دیرینه است. در مقابل بازمانده

که در کشمیر و اندرپرادش و پاکستان بیشتر یافت  M6و  M4بئی باالترین بسامد را دارد. های بمپارسی

ی هند گسترش یافته است. در این قارهشود نیز در جنوب ایران شرقی ریشه دارد و از آنجا به سمت شبهمی

اه آن هم شود، ولی احتماال خاستگبحث برانگیز است. چون در سراسر جنوب آسیا یافت می M18میان 

جنوب ایران شرقی یا شمال غربی هند بوده است، چون بیشترین بسامد را در راجستان و اندرپرادش نشان 

قاره بیشترین بسامد ( هم بومی هند هستند و در شبهR6، و R2 ،R5) Rهای هاپلوگروه دهد. زیرشاخهمی

 کنند.را حمل می Rگروه هاپلو  ٪۴۰و  Mجمعیت هاپلوگروه  ٪۶۰را دارند. در کل آسیای جنوبی 

دهد که بسیاری از است و این نشان می Yتنوع ژنوم میتوکندریایی در هند بسیار کمتر از تنوع کروموزوم 

شدند و بنابراین به احتمال زیاد به گروههای جنگاور تعلق های مهاجر یکسره از مردان تشکیل میجمعیت

بر  U2eو  U2iهای ی مربوط به هند داریم که با شاخصنهاند. در واقع تمایزی در محتوای ژنوم زناداشته

DNA اند. شوند. هردوی اینها از شمال شرقی ایران زمین و آسیای مرکزی برخاستهمیتوکندریایی مشخص می

 U2eاند. اند و مسیرهایی متفاوت را طی کردهاین دو شاخه در حدود پنجاه هزار سال پیش از هم جدا شده

                      
116 Kivisild et al., 1999: 135–152. 
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در هند فراوان و در اروپا نایاب  U2iشود اما در هند غایب است و در مقابل در اروپا یافت میبا بسامدی باال 

 117است.

ی قفقاز تا هزار سال پیش در فاصله ۲۲شاخص مهم دیگری است که احتماال در حدود  Hهاپلوگروه 

موج به سمت  سال پیش در دو ۴۵۰۰هزار سال پیش و  ۹شمال غرب ایران تکامل یافته است و بعدتر در 

ی هند انشعاب یافته و های این شاخص ژنتیکی در شبه قارهبرخی از زیرشاخه 118اروپا گسترش یافته است.

ها هم )به ویژه به امروز هم توزیعش به این منطقه و هندوچین محدود است، و جالب آن که در میان کولی

های آریایی هند است و در کاستی قارهشود. این ترکیب بومی شبهیافت می( M82-Hشاخص صورت 

های شمالی ایرانی با بومیان هندی جنوبی است. بسامد ، که نشانگر آمیخته شدن جمعیتد داردبسام ۸/۲۸٪

رسد و نشان می ٪۳۵تا  ۲۵این هاپلوگروه در میان قبایل هندی که نظام کاستی ندارند قدری بیشتر است و به 

  119ده و خاستگاهی متمایز و بیرونی داشته است.دهد که ساختار کاستی بومی هند نبومی

 ۱۳۰۰پژوهش بر ژنوم میتوکندریایی جسدهای کشف شده در گوهرتپه )استان مازندران( که به عصر آهن )

اند. با توجه به این که برسازندگان بوده Hدهد که آنان نیز دارای هاپلوگروه شوند، نشان میپ.م( مربوط می

شوند، این شاخص ژنتیکی را باید با جمعیتهای آریایی عصر آهن ها شمرده میاییعصر آهن ایران همان آری

مربوط دانست. این هاپلوگروه در اروپای عصر گردآوری و شکار )حدود دوازده هزار سال پیش( غایب بوده 

دارد. بسامد  ٪۴۰فراوانی داشته و اکنون در غرب آسیا و اروپا  ٪۱۹و در اولین جوامع یکجانشین اروپایی 

                      
117 Majumder, 2010: R184–R187. 
 وحدتینسب و همکاران، ۱۳۹۷: ۱۳۰. 118
119 Cordaux et al. 2004: 231–235. 
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پ.م به سمت اروپا مهاجرت  ۲۵۰۰تا  ۲۲۰۰یعنی روشن است که از کانونی در شرق و در حدود سالهای 

   120کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rتوزیع هاپلوگروه 

 

های ی ورود جمعیتشوند که آشکارا نشانهیافت می -به ویژه در هند-هایی هم گذشته از این هاپلوگروه

هاست و در هند به که شاخص هند و اروپایی R1aد. به عنوان مثال هاپلوگروه مهاجر آریایی به منطقه هستن

های شود، باالترین بسامدش را در میان کاست برهمنها( مربوط میها )هند و ایرانیی مهم آریاییزیرخانواده

( و ٪۶۷های پنجاب و پاکستان )( و خاتری٪۶۰ها )کاست بازرگانان( گجرات )( و لوهانی٪۷۲بنگال )

 و در میان بومیان دراویدی هند بسامدی بسیار کمتر دارد. 121دهد( نشان می٪۴۷ها )پنجابی

                      
 .۱۳۰: ۱۳۹۷نسب و همکاران، وحدتی 120

121 Underhill et al., 2009: 479–484. 
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های ژنتیکی را ای مستقل عمل کرده و بافتی ویژه از ترکیبهند گذشته از آن که خود همچون قاره

ین و در خود پرورده و حفظ کرده است، همچون مرکز گرانشی برای پراکنده کردن جمعیتها در هندوچ

بر کروموزوم  Kدهد، هاپلوگروه هایی که این امر را نشان میاقیانوسیه هم عمل کرده است. یکی از شاخص

Y  و ترکیب اصلی آن(M9-K) هزار سال پیش در  ۵۰تا  ۴۷ی است. این ترکیبِ به نسبت دیرینه در فاصله

سیار کمیاب است و بیشتر در جزایر جنوب یا غرب آسیا تکامل یافته است. شکل پایه و کهن این هاپلوگروه ب

های مشتق از آن توزیع جغرافیایی شود. در مقابل خوشهآسیای جنوب شرقی و بومیان مالنزی یافت می

در میان مردم  Kدهند. در کل هاپلوگروه مشخصی دارند و الگوی پخش شدن جمعیت را به خوبی نشان می

چوان و ( و قوم یی در استان سی٪۷/۲۱ها )( و تبتی٪۴/۲۴(، و جزایر جنوب شرقی آسیا )٪۲۰فیلیپین )

( را دارد. ٪۲۷در میان بومیان استرالیا بیشترین بسامد ) *K2(  بیشترین بسامد را دارد. ٪۲۸نان چین )یون

کنند که باالترین بسامدش را را هم حمل می  K2b1از هاپلوگروه  Sبومیان استرالیا با همین بسامد شاخص 

توان دید و بسامدش در بومیان جزایر اقیانوسیه مثال در برنئو و تیمور هم ی پاپوآ مین گینهدر میان بومیا

( هم بیشترین بسامدشان را در بومیان جاوه و K2eو  K2c ،K2dهای دیگر این هاپلوگروه )باالست. مشتق

 دهند و در کل کمیاب هستند.بالی نشان می
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India 

Regions 

Social 

Category 

Linguistic 

Category 

No. of 

Samples 

No. of 

Q(xQ5) 

No. of 

Q5-ss4 

bp 

- 

J&K 

Kashmiri 

Pandits 

Caste high IE 51 3   

J&K 

Kashmiri 

Gujars 

Tribe IE 61 1(M120)   

Uttar 

Pradesh 

Brahmin 

Caste high IE 14 1(M346)  (Q4)Sengupta2006[2] 

Uttar 

Pradesh 

Brahmin 

Caste high IE 31 1 1  

Himachal 

Rajputs 

Caste high IE 35 1   

Central (8)       

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_South_Asia#cite_note-Sengupta2006-2
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India 

Regions 

Social 

Category 

Linguistic 

Category 

No. of 

Samples 

No. of 

Q(xQ5) 

No. of 

Q5-ss4 

bp 

- 

Madhya 

Pradesh 

Brahmins 

Caste high IE 42 1 1  

Madhya 

Pradesh 

Gonds 

Tribe DR 17 1   

Madhya 

Pradesh 

Saharia 

Tribe IE 89 1 2  

Halba Tribe IE 21 1(M346)  (Q4)Sengupta2006[2] 

East(11)       

Bihar 

Brahmins 

Caste high IE 38 1 1  

West(5)       

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_South_Asia#cite_note-Sengupta2006-2
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India 

Regions 

Social 

Category 

Linguistic 

Category 

No. of 

Samples 

No. of 

Q(xQ5) 

No. of 

Q5-ss4 

bp 

- 

Northeast(7)       

South(15)       

Yadhava Caste DR 129 3   

Vellalar 

Caste 

middle 

DR 31 1(M346)  (Q4)Sengupta2006[2] 

       

Total (57 

regions) 

  1,615 16 5 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_South_Asia#cite_note-Sengupta2006-2
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Haplogroup Possible time of origin 
Possible place of 

origin 
TMRCA in Europe[63][64] 

C1a2 (F3393/V20) c. 53,000 years ago Asia >35,000 years ago[65]>[66] 

E 50-55,000 years ago[67][68] East Africa[69] or Asia[70] 27-59,000 years ago 

F  
 38-56,000 years ago[citation 

needed] 

IJ  
 

30-46,000 years ago 

K  
 40-54,000 years ago[citation 

needed] 

E-M215 (E1b1b) 31-46,000 years ago[71]  
39-55,000 years ago[citation 

needed] 

P  
 

27-41,000 years ago 

J  19-44,500 years ago[69]  
 

R  
 

20-34,000 years ago 

https://en.wikipedia.org/wiki/TMRCA
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-pmid25988751-63
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-pmid25988751-63
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_C-F3393#Distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-pmid25378462-65
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-pmid27135931-66
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-karafet2008-67
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-karafet2008-67
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_F*_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_IJ
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_K_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M215_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-gbe.oxfordjournals.org-71
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_P_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-semino2004-69
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R_(Y-DNA)
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I  Southeast Europe 15-30,000 years ago 

R-M173   
 

13-26,000 years ago 

I-M438  28-33,000 years ago[72]  16,000-20,000 years ago 

E-M35  20,000-30,000 years ago[71]  15–21,000 years ago 

J-M267  15-34,000[69] years ago  
 

R-M420 (R1a) 25,000 years ago[73] Eurasia (Iran?[74]) 8-10,000 years ago 

R-M343 (R1b) 22,000 years ago[75] West Asia[76]
  

N 

at least 21,000 years ago (STR 

age)[77] 
 

 

I-M253  

11-21,000[78] or 28-33,000 years 

ago[72] 
 3-5,000 years ago 

J-M172  15,000-22,000[69] years ago  19-24,000 years ago[63] 

E-M78 
15-20,000[71] or 17,500-20,000 

years ago[79] 
Northeast Africa[79]

 

at least 17,000 years 

ago[79] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M170
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M173
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M438
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-pau-72
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M35
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-gbe.oxfordjournals.org-71
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J-M267
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-semino2004-69
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M420
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-73
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-74
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M343
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-75
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N-M231
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-journals.plos.org-77
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I-M253
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-familytreedna.com-78
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-pau-72
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J-M172
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-semino2004-69
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-pmid25988751-63
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-gbe.oxfordjournals.org-71
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-crucianii-79
https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-crucianii-79
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E-V12 12,500-18,000 years ago[79]  
 

R-M17  13 ,000[80] or 18,000 years ago[81] India  

I-L460 present 13,000 years ago[82]  
 

I-M223 11-18,000 years ago[78]  
 

E-V13 7-17,000 years ago[79] West Asia[79]
 

4,000-4,700 years ago 

(Europe) 

6,800-17,000 years ago 

(Asia)[79] 

R-Z280  
 

11-14,000 years ago[40] 

N-M46 
at least 12,000 years ago (STR 

age)[77] 
 

 

R-M458  
 

11,000 years ago[40] 

I-P37 
6-16,000,[78] present 10,000 years 

ago[83] 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-crucianii-79
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1-M17
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-ind-80
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-81
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-82
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-familytreedna.com-78
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-crucianii-79
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/West_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-crucianii-79
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-Underhill_et_al-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-journals.plos.org-77
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-Underhill_et_al-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-familytreedna.com-78
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-already-83
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I-M423 present 10,000 years ago[83]  
 

I-M26 
2-17,000,[78] present 8,000 years 

ago[83] 
 

 

R-M269   
 

5,500-8,000 years ago[84] 

R-L11, R-S116  
 

3-5,000 years ago 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-already-83
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-familytreedna.com-78
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-already-83
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M269
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_Europe#cite_note-84
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 های ایرانیها در تیرهگفتار سوم: ترکیب هاپلوگروه

 

ترین مراکز گیری تمدن کشاورزانه در قلمرو میانی است و کهنی مرکزی شکلایران زمین هسته 

های مهمی مثل داری و کوچگردی، و فناوریهای زندگی کشاورزانه، سبک زندگی رمهیکجانشینی، آغازگاه

نخستین بار در آن پدید آمده است. این قلمرو جغرافیایی طی تاریخ پنج چرخ و سفالگری و فلزکاری برای 

کل تاریخ بشر( گرانیگاه اصلی و  ٪۹۰ی بشر برای حدود چهار هزار و پانصد سال )یعنی برای هزار ساله

های اجتماعی و گذارهای پیچیدگی فرهنگی و فناورانه بوده است. ایران زمین در تاریخ کانون اصلی نوآوری

هایی پایدار و فراگیر را پدید آورده که طی بیست و شش اش تنها قلمرو تمدنی است که دولتیار طوالنیبس

گرفته است. از این رو در قرن گذشته حدود بیست قرن سراسر این قلمرو جغرافیایی عظیم را زیر پوشش می

اعی یکپارچه و دولتی پایدار و ی انسانی، تنها موردی است که یک نظام اجتمگانههای ششی تمدنمیان همه

 متمرکز و فراگیر را به شکلی موفق بر سراسر قلمرو جغرافیایی خود پدید آورده است.

موقعیت مرکزی ایران زمین و جایگاه انکارناپذیری که در تحوالت کلیدی تاریخ جهان داشته، باعث  

های کوچنده کز صدور جمعیتی جمعیتی و از سوی دیگر همچون مرشده تا از سویی همچون یک مکنده

های مهمان و آغازگاهی مشترک برای عمل کند. یعنی به نوعی دیگ همجوشی بزرگی برای ترکیب جمعیت

شده است. به همین خاطر در بافت ژنتیکی مردم ایران زمین از سویی های انسانی کوچنده محسوب میجریان

ای را در کنار انگیز الیه الیهچیدگی و تنوع شگفتدرهم تنیدگی و همریختی و یکپارچگی و از سوی دیگر پی

 بینیم. هم می
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ایران زمین چندین زیرسیستم جغرافیایی دارد که هریک همچون مرکزی برای جایگیری و تداخل  

ای از شهرها پ.م ایران زمین شبکه ۲۶۰۰تا  ۳۰۰۰ی در فاصلههای متحرک انسانی عمل کرده است. جمعیت

. بیشتر این شهرها کوچک بودند و بین دو تا بودصد تا  همچنان بیش ازاد که شمارشان درا در خود جای می

ی شان به شیوهبر مبنای دو جریان اقتصادی متفاوت شکل گرفته بودند. برخیو  پنج هزار نفر جمعیت داشتند

تاسیس شده بودند، ی تولید روستایی ی مراکز تولید کشاورزی و همچون مراکز تراکم افزودهکالسیک در میانه

ی رودهای بزرگ قرار داشتند. برخی دیگر همچون کمربندی گرداگرد کویر مرکزی و اینها اغلب در کرانه

 کرد. شان راههای تجاری بود که شهرهای دیگر را به هم متصل میایران شکل گرفته بودند و علت رونق

در قلمرو ایران ی کرد. به این ترتیب بندشان ردهی آبیتوان بر اساس حوزهشهرهای کشاورز را می

 ای داریم:رودخانه پنج زیرسیستمزمین 

آمودریا که مراکز باستانی منتهی به ظهور بلخ و مرو -ی سیردریاالف: زیرسیستم بلخ و مرو: در کرانه

 و شهرهای سغد و خوارزم را ایجاد کرد.

رود که جیرفت، هاراپا، یلهل-هیرمند-ی سندب: زیرسیستم سیستان و بلوچستان: در کرانه

 دیجی را پدید آورد.سادات و کوتموهنجودارو، مهرگره، موندیگک، دمب

قمرود که مراکز استقراری بسیار کهن چیذر و -رود کرج-ی سفیدرودپ: زیرسیستم ری: در کرانه

اشان )سیلک( گرفت و به ظهور شهرهای ری و قمرود و مراکز جمعیتی کقیطریه در تهران امروز را در بر می

 و قزوین باستان منتهی شد.

دز شکل گرفت و شهرهایی مثل شوش، انشان، -کارون-ی کرخهت: زیرسیستم ایالم که در کرانه

 بهبهان، همدان را ایجاد کرد.
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فرات که کیش و اور و اوروک و اریدو و الگاش و الرسا -ی دجلهث: زیرسیستم میانرودان: در کرانه

ش بودند. آنچه که با نام آناتولی شهرت یافته و اغلب به شکلی تفکیک شده مورد بحث او ماری از مراکز مهم

گرفته در آبرفت دجله و فرات است که در جنوب مسطح و پست و گیرد در واقع همین سیستم شکلقرار می

در شمال کوهستانی و مرتفع است و چون پس از فروپاشی عثمانی کشورهایی متفاوت در دوران مدرن 

اند، به همین خاطر دو قلمرو متفاوت قلمداد شده است. در حالی که چنین نیست اش را در دست داشتهارهاد

 شود.اش در اصل یک سیستم محسوب میو همه

ی خزر، ی خوارزم، دریاچهی دریاچهعالوه بر اینها هفت زیرسیستم ساحلی هم داریم که در کرانه

، خلیج فارس، دریای مدیترانه، دریای سیاه شکل گرفتند و باید در ی هامونوان، دریاچه-ی اورمیهدریاچه

ی همین شهرهای وابسته به آب به حساب بیایند. در کنار اینها شهرهایی مثل شهر سوخته، جیرفت، زمره

های آبی و بیشتر ای بودند که تا حدودی دور از شریانهای جمعیتیکاشان، قمرود، انشان، ری، و مرو هسته

ند با راههای تجاری شکل گرفته بودند. به این ترتیب دو شاخه از جریان آب )رودخانه، ساحل( را در پیو

داریم و یک شاخه از جریان ترابری جمعیت و کاال )راهها( که شهرهای ایران زمین را شکل داده است. 

هرها )مثل شهر سوخته، های جریان یافتن آب و راه در این الگو بر هم افتادگی هم دارند و بزرگترین شحوزه

 اند.جیرفت، شوش( در محل تقاطع هر دو جریان راه زمینی و جریان آبی شکل گرفته

شد که پ.م شمار شهرهای ایران زمین به بیش از صد بالغ می ۲۴۰۰تا  ۳۱۰۰ی حدود در فاصله

شتند که قادر شدند و جمعیتی دست باال چند ده هزار نفره داهریک دولتشهری کمابیش مستقل محسوب می

ی قرن بیست و چهارم پیش از میالد نخستین بود سپاهیانی در حد چند هزار نفر را بسیج کند. در میانه

ها در ایران زمین پدید آمدند که عبارت بودند از دولت اکد در زیرسیستم میانرودان و کمی بعدتر پادشاهی
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تا از پادشاهی بود و هریک از این دولتها پنج تا دهی ی گذار به نظم الیهدولت ایالم در شرق آن. این نشانه

 کردند. دولتشهرهای قدیمی را با هم متحد می

هایی تاسیس شده، که به خاطر احتماال در همین حدود در قفقاز و زیرسیستم مرو و بلخ هم پادشاهی

رها و پیچیدگی نظام اش نداریم، اما بر اساس بزرگی شهنانویسا بودن این مناطق اطالعات چندانی درباره

ای در آن مناطق هم تحقق توانیم حدس بزنیم که چنین گذار سیستمیاجتماعی و سطح تخصصی شدن هنر می

دادند که عبارت پ.م شهرهای ایران زمین هشت زیرسیستم را شکل می ۲۴۰۰یافته است. در حدود سال 

ی(، قفقاز، آناتولی، میانرودان، آسورستان، همدان )ماد بعد-کاشان-مرو، ری-بلوچستان، بلخ-بودند از سیستان

کردند. اما ها با راههای تجاری به هم دوخته شده و تاریخی مشترک را تجربه میی این سرزمینو ایالم. همه

دادند و از این هایی از دولتشهرهای مستقل( را در خود جای میهای سیاسی مستقلی )و معموال خوشهنظام

جهان مادی این آوردند. سبک زندگی، سطح فناوری، هنر، و زیستاوتی را پدید میرو واحدهای فرهنگی متف

آورد. با این همه نظام مردمان کمابیش یکسان بود و این همان است که همه را زیر چتر تمدن ایرانی گرد می

 کرد.   شان تفاوت میسیاسی، زبان، و تا حدودی دین

انگیزش همواره  نسبت به جمعیت هم تراوایی شگفتشناختی ایران زمین گذشته از تنوع بوم

شدند و هم به آسانی جمعیت اضافی چشمگیری داشته است. یعنی هم کوچندگان به سادگی در آن مستقر می

کرد. بومیان اصلی این قلمرو مردمانی سپیدپوست بودند که سه خود را به سرزمینهای پیرامونی صادر می

زیستند که احتماال انقالب گرفتند. در میانه مردمی از نژاد قفقازی میا در بر میزبانی متفاوت ر-ی نژادیشاخه

ها به بار نشاندند و کهنترین شهرهای جهان را تاسیس کردند. این مردم به کشاورزی را پیشتر از باقی جمعیت

دهد که نشان می ها تبدیل شدند. شباهتهای زبانیها و هوریها، گوتیها، ایالمیهایی مثل سومریقومیت
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ای مثل شهر سوخته شده و ساکنان شهرهای بزرگ دیرینهی سند کشیده میی این جمعیت تا درهاحتماال دامنه

 اند. ی جمعیتی تعلق داشتهو هاراپا و موهنجودارو و مهرگره نیز به همین شاخه

 -خزر-ی خوارزمهای شمالی قلمرو ایران زمین که نواحی سردسیر باالتر از محور دریاچهبخش

گیرد، قلمرو نژادی مهم و اثرگذار بود که در سراسر کمربند شمالی اوراسیا حضور دریای سیاه را در بر می

ی شرقی شاخهها از نظر تاریخی مهمترین بخش از هندو اروپاییرا ایجاد کردند.  داشتند و اقوام هند و اروپایی

خود را آریایی داشته و در ثلث شمالی قلمرو ایران زمین قرار  شانکه مرکز جمعیتیاند بودهاین جمعیت بزرگ 

طی چهار موج به جنوب و غرب کوچیدند و ترکیب جمعیتی سراسر ایران زمین و  . این مردمنداهنامیدمی

ی سوم پ.م آغاز شد و فرهنگهایی ی هزارهبخش شمالی هند را دگرگون ساختند. موج اول این کوچ در میانه

( مهمترین گرانیگاهش BMACشناختی مرو و بلخ )ی باستانایران شرقی پدید آورد که شبکهرا در شمال 

ها به جنوب در قرن هفدهم پ.م آغاز شد و به تشکیل نخستین دولتهای آریایی است. دومین موج کوچ آریایی

ی امروز ی سوریههاهای بابل و میتانیهای آناتولی و کاسیهایشان هیتینویسا منتهی شد که نیرومندترین

 ۱۲۰۰ها در قرن سیزدهم پ.م و همزمان با فروپاشی آخر عصر برنز )حدود بودند. سومین موج کوچ آریایی

ها در ایران زمین ساکن شدند که پ.م( انجام پذیرفت و در جریان آن اقوامی مثل پارسها و مادها و بلخی

ها امنشی را پدید آورد. چهارمین موج کوچ آریاییاتحادشان با یکدیگر و با جمعیتهای میزبان دولت عظیم هخ

شد که در قرن سوم پ.م از ترکستان و بخشهای خاوری به ایران زمین وارد به اقوام تخاری و سکا مربوط می

کوشانی -ی اشکانیشدند و بقایای مقدونیان را از این سرزمین بیرون راندند و دولت دوقلو و در هم پیوسته

 را تاسیس کردند.

ی انقالب کشاورزی )شهرنشینی، رام کردن گندم و جو و گاو و به همان ترتیبی که عناصر پایه

ها هم عناصری مهم ها بود، آریاییگری با چرخ( دستاورد قفقازیگوسفند و بز، فناوری مس و مفرغ، کوزه
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مدن ایران و جهان ی تی جنگی و فناوری آهن را به اندوختهمانند رام کردن اسب و شتر و ساخت گردونه

ترین دستگاه فلسفی و اثرگذارترین نوآوری دینی تاریخ پیشامدرن هم در افزودند. مهمتر از همه آن که قدیمی

ی معنایی همین جمعیت و در ایران شرقی پدید آمد و این همان است که کیش زرتشتی را برساخت و شالوده

 داد.  شاهنشاهی هخامنشی و دولتهای بعدی ایرانی را تشکیل

-ی جمعیت آفریقایییک جمعیت بومی دیگر در جنوب غربی ایران زمین وجود داشت که ادامه

نامند، و باید توجه داشت شد. این جمعیت را امروز به اسم نژاد سامی میآسیایی مستقر در مصر محسوب می

ی این کلمه در پارسی اربرد دیرینهها به همان کها و آریاییها و قفقازیی نژاد در نامیدن سامیکه کاربرد کلمه

( raceی دهد. وگرنه مفهوم مدرن نژاد )ترجمهمعنا می« تبارهای خویشاوند و همجمعیت»شود و مربوط می

 که بر تمایز رنگ پوست و شکل ظاهری استوار است، در ایران زمین وجود نداشته است. نژاد در معنای اصلی

دهد که به ویژه بر اساس خویشاوندی تبار را نشان میاوند و همهای انسانی خویشاش جمعیتایرانی

ها هایی وابسته به این خوشهی نژادی اصلی و تیرهشوند، و بر این مبنا سه خوشههایشان از هم تفکیک میزبان

های شان نمایان باشد. یعنی همزیستی دیرپا و هماوریرا داریم، بی آن که تمایزی ژنتیکی یا ریختی در میان

شناختی کل مردم ساکن قلمرو ایران زمین را یکدست پیاپی طی نسلهای پیاپی بافت ژنتیکی و ساختار زیست

 ساخته، و نژاد در میان بومیان این سرزمین تنها در سطح زبانی شکل خود را حفظ کرده است. 

که بخشی ی عربستان و بخشهای جنوبی آسورستان است ها به طور خاص شبه جزیرهزادگاه سامی

ها جمعیتی متحرک ها هم مانند آریاییشود. سامیناپذیر از جغرافیای تاریخی ایران زمین محسوب میجدایی

های جمعیتی کوچیدند. به همین خاطر جنبشهای مرکزی ایران زمین میداشتند و همزمان با آنها به بخش

های بزرگ ر گرفت و خودِ همزمانی این کوچایران زمین را باید در کنار هم و مانند سیستمی یکپارچه در نظ

اش یک سیستم درهم پیوسته و منسجم جمعیتی و تمدنی بوده دهد که ایران زمین در سراسر تاریخنشان می
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شناختی همین های ژنتیکی در ترکیب با شواهد باستانداده های جدا جدا و مستقل.و نه موزائیکی از فرهنگ

زاد و پایدار بوده و هم از نظر زمین بومی بافت جمعیتی ایراندهند که بدنهان میکنند و نشتصویر را تایید می

گسست است که از ابتدای عصر نوسنگی تا به ژنتیکی و هم از نظر فرهنگی یک پیوستار قطع ناشده و بی

 122امروز تداوم یافته است.

ن و بخشهای شمالی ها به آسورستای سوم پ.م آموریی هزارهدر میانهها سامینخست موج 

پ.م  ۲۳۵۰میانرودان کوچیدند و نخستین پادشاهی متمرکز ایران زمین که دولت اکد بود، در حدود سال 

شان هم در همان حدود قرن شانزدهم و هفدهم پیش از میالد توسط ایشان تاسیس شد. دومین موج کوچ

ماند، و به جنوب آناتولی و دریای اژه و انرودان محدود ناش تنها به آسورستان و میانجام پذیرفت و دامنه

ای از این مردم در مصر دولتی تاسیس کردند که به نام هیکسوس شهرت شمال مصر نیز گسترش یافت. شاخه

های مهمی مثل پ.م آغاز شد و قوم ۱۲۰۰یافته است. سومین موج کوچ این مردم در همان حدود سال 

ای یکتاپرست از غرافیای انسانی ایران غربی افزود. یهودیان که شاخهها را به جها و کنعانیها و آرامیفنیقی

 چند قرن وقفه از دل همین جریان جمعیتی زاده شدند.  ها هستند هم باکنعانی

داشت و حدود هشتصد سال دیرتر انجام زمانی ها تفاوت تنها چهارمین موج کوچ سامیان با آریایی

کن پیدا کرد و همان است ی قرن هفتم شدتی بنیانآغاز شد و تا میانهپذیرفت. این کوچ در قرن ششم میالدی 

اش تحقق یافته است. دستاورد مهم نژاد سامی برای تمدن بشری خط الفبایی و که ظهور دین اسالم در زمینه

                      
 وحدتینسب و همکاران، ۱۳۹۷/: ۴۳-۷. 122
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ابداع مفهومی شخصی و سیاسی از خدای یکتا بوده که در قالب ادیان یهودی، مسیحی و اسالم تبلور یافته و 

 ی باورهای دینی در سراسر جهان را برای دو هزار سال گذشته تعیین کرده است.در عمل شالوده

در کنار این جریانها باید به یک جنبش جمعیتی ترکیبی هم اشاره کرد که از نظر ساختار و مسیر با 

در قرن پنجم و اش متفاوت بود. این جریان ها شباهت داشت، اما بافت جمعیتی و نژادیکوچ چهارم آریایی

شد که در همین حدود از جوش خوردن سکاهای ایرانی ششم میالدی آغاز شد و به قومیت ترک مربوط می

اقوام زردپوست بومی ی کشمکش ها در واقع بازماندهو اقوام زردپوست تاتار و مغول شکل گرفته بود. ترک

تبار قلمرو خاوری جانشین ودی دولتهای ایرانیبودند و پس از نابمقیم ترکستان و قبایل ایرانی کوچگرد سیبری 

 ایشان شدند. 

زبان و ساخت نژادی این مردم آلتایی و وابسته به جمعیتهای زردپوست جنوب سیبری و شمال غربی 

چین بود، اما سبک زندگی کوچگردانه، وابستگی به اسب، فناوری جنگی، سبک زندگی و ساخت سیاسی 

تبار شان هم ایرانیی حاکمی کرده بودند و در ابتدای کار برای چند قرن طبقهخود را از قبایل سکاها وامگیر

بودند. این جمعیت به تدریج رشد کردند و در قرن سوم و چهارم میالدی به اسالم گرویدند و به این ترتیب 

م که دوران کامال از نظر فرهنگی با ایران زمینِ دوران اسالمی جوش خوردند. ناگفته نماند که در این هنگا

ی دولتهای ایرانی مسلمان بودند و ی سیاسی ایران زمین پس از فروپاشی ساسانیان بود، تقریبا همهتجزیه

بردند و ترکان هم با گرویدن به اسالم به همین ی عباسی فرمان میبیشترشان هم به طور صوری از خلیفه

ای مرکزی و غربی ایران زمین آغاز کردند و هشبکه پیوستند. ترکان از همین هنگام کوچی بزرگ را به بخش

ی شان یک طبقهبرای هشت قرن در سراسر این قلمرو از ترکستان چین تا آناتولی حضور داشتند و قبایل

 دادند. ی جنگاور را تشکیل مینخبه
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هستند، یعنی دست کم « ایرانی»ی که ذکرشان گذشت هاینژادی همهباید به این نکته توجه داشت که 

گیری تمدن ایرانی نقش اند و در تمام مراحل شکلعصر نوسنگی بومی قلمرو جغرافیایی ایران زمین بوده از

از نظر  ها. چنان که گفتیم این نژاداندشان خویشتن را قومی در میان اقوام ایرانی دانستهو در متون اندایفا کرده

 بر تبارشناسی های تازهاین با پژوهششوند و بافت ژنتیکی و ساختار زیستی نیز ایرانی محسوب می

های ژنتیکی شان نشان داده شده و آشکار است که کل مردم ساکن قلمرو ایران زمین هاپلوگروهمولکولی

مشترک و بافت وراثتی یکدست و همسانی دارند. بنابراین ما یک قلمرو جغرافیایی ایران زمین، یک تمدن 

زبانی سامی و قفقازی و آریایی را در بر -ی نژادیریم که سه خوشهایرانی و یک جمعیت از مردم ایرانی دا

شان ممکن است با نژادهای های ترکیبی متنوع و فراوانی را هم داریم که برخیگیرد. در این میان تیرهمی

ا ها و تاتارهها با مغولها از ترکیب آریاییخارج از قلمرو تمدن ایرانی هم درآمیخته باشند. چنان که ترک

 ها و بازماندگان سکاها و اسالوها زاده شدند.پدید آمدند و قزاقها و قرقیزها از ترکیب ترک

هایی بیرونی هم داشته که تاثیر چشمگیری در تاریخ تمدن هریک از این جریانهای جمعیتی شاخه

ان کوچ دوم ها به ویژه از این نظر اهمیت داشت. چون در جریاند. کوچ دوم و چهارم آریاییجهان داشته

هایی از قبایل آریایی سراسر آناتولی و بخشهای شمالی اروپای شرقی و مرکزی را تسخیر کردند و در شاخه

ها و سکاها نبودند که به جنوب و غرب کوچیدند، همزمان با ایشان و در اندرون کوچ چهارم هم تنها تخاری

ها ی خاوری راه ابریشم را پدید آورد. سامیها هم به غرب کوچیدند و این ماجرا شاخههمین جریان سغدی

شان سراسر شمال آفریقا شان مصر را به شکلی ناپایدار فتح کردند و به ویژه در کوچ چهارمهم در کوچ دوم

که یهودیان باشند، موازی با  ای از ایرانیان سامیرا در نوردیدند و تا جنوب اسپانیا پیشروی کردند. شاخه

های غربی راه ابریشم را در اروپا ایجاد کردند. به این ترتیب گسترش یافتند و شاخه ها در جهت غربسغدی

شود با مرکزیت ایران و با دو ی تجارت جهانی دنیای پیشامدرن که امروز راه ابریشم نامیده مینخستین شبکه
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شمالی را به ی ی سغدی و یهودی در قلمرو تمدنی چین و روم شکل گرفت و سه تمدن اصلی نیمکرهشاخه

 هم متصل ساخت.

دهد، این تمدن همواره میزبان گذشته از این کوچها که پویایی جمعیت درونزاد ایران زمین را نشان می

شدند تا دوران جمعیتهای متحرک بیرونی نیز بوده است. جمعیتهای مهاجمی که به قلمرو ایران زمین وارد می

شناختی بوده که شان پیامد تحولی بومتند و هربار هم حرکتخاسی این قلمرو بر میمدرن همگی از حاشیه

 زده است. افزایش جمعیت اولیه و بعد خشکسالی و فروپاشی اقتصاد نوپای این قلمروهای پیرامونی را رقم می

پ.م با رهبری مقدونیان  ۳۳۰ی شود که در دههنخستین هجوم از این دست به مردم بالکان مربوط می

نخستین شاهنشاهی تاریخ و اولین دولت فراگیر ایرانی را منقرض کرد. این هجوم جمعیتی  انجام پذیرفت و

زبان را که بیشتر مقدونی و ایلوری بودند تا یونانی در کمربندی در غرب و جنوب ایران زمین مردمی یونانی

شد. میساکن ساخت. هجوم جمعیتی بزرگ دیگر حدود دویست سال بعد آغاز شد و به رومیان مربوط 

هایی صد هزار نفره به مرزهای غربی ایران زمین حمله بردند و فشارشان رومیان در چند موج بزرگ با ارتش

برای ورود به ایران زمین تا حدود هزار سال بعد تداوم داشت. اما اقتدار دولتهای اشکانی و ساسانی از 

میان در مرزهای غربی کشور در هم های جمعیتی روکرد و به این ترتیب موجشان جلوگیری میپیشروی

 رفتند. شکستند و از میان میمی

های زردپوست قلمرو تقریبا در همین زمان و موازی با جنبش رومیان نخستین پیشروی جمعیت

ی غربی قلمرو خاوری انجامید خاوری را هم داریم، که نخست به تسخیر قلمرو ایرانیان سکا و تخاری در نیمه

شرقی ایران زمین پیش آمد، اما زور و توانی بسیار کمتر از رومیان داشت و بسیار زودتر از  و بعد تا مرزهای

ای هم که از بقایای سکاها و اقوام نوظهور ترک ایشان هم درهم شکست و متوقف شد. موج جمعیتی ترکیبی
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مین تاخت، اما پس زده ی دوران ساسانی به ایران زشد، در میانهو تاتارها شکل گرفته بود و هون نامیده می

 های شدیدی در آن سامان پدید آورد. شد و پس از عبور از شمال قلمرو ایران به اروپا وارد شد و ویرانی

در قرن چهارم و پنجم هجری خورشیدی )دهم و یازدهم میالدی( موجی مشابه که به جمعیت نوپای 

یران زمین حمله برد، اما آن هم به سرعت و شد از شمال پدیدار شد و به مرزهای شمالی ااسالو مربوط می

ی مدرنیته چندان نیرومند با سادگی دفع شد و به درون ایران زمین راه نیافت. اسالوها هزار سال بعد با پشتوانه

شدند که بار دیگر به ایران زمین بتازند و این بار بخشهای شمالی قلمرو ایران زمین را تسخیر کردند، هرچند 

ی شمالی ایران زمین را رقم زده ی نیمهبلعیده بودند ناکام ماندند و این تاریخ دو قرن گذشتهدر هضم آنچه 

 است.

های ماندگار و مهیب در قرن هفتم هجری از قلمرو خاوری برخاست و ویرانی موج بعدی جمعیتی

ها به هند شمالی یی هرمز و هلندها به جزیرهی زودگذر پرتغالیی مغول را رقم زد. پس از آن حملهحمله

ی جنوبی ها که به استعمار هند و در نهایت تسخیر نیمهی پیگیر انگلیسیرا داریم که پس زده شد، و حمله

ایران زمین منتهی شد. اما این جریانهای اخیر از جنس حمالت غارتگرانه بود و نه کوچ جمعیتی و به همین 

های سیاسی وخیمی را به های فرهنگی و تباهید ویرانیخاطر بافت کلی جمعیت منطقه را تغییر نداد. هرچن

 دنبال داشت.

ی قرن ششم پیش از میالد است و این شک میانهگرانیگاه تاریخی سازمان یافتگی تمدن ایرانی، بی

ظهور دولت هخامنشی به معنای تک قطبی شدن شود. ساز در کل تاریخ جهان محسوب میبرشی سرنوشت

بود و در عمل کل سرزمینهای متمدن و کشاورز را در یک نظم سیاسی عظیم جای  سیاست جهان آن روزگار

ای گسترده از تجارت، داد و ستد فرهنگی و نظم سیاسی را در آن به شکلی استانده تبلیغ کرد. داد و شبکه

قیم دولت هخامنشی پنج و نیم میلیون کیلومتر مربع مساحت و حدود سی میلیون نفر شهروند را به طور مست
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زیر فرمان داشت و به کلی با هر دولتی که پیش از آن بر زمین پدید آمده بود تفاوت داشت. این تفاوت را 

میلیون  ۴/۱یابیم که توجه کنیم مقتدرترین دولت جهان در دوران پیشاهخامنشی آشور بود که زمانی در می

شد، ی زمین محسوب مینی دیگر کرهی تمدکیلومتر را زیر فرمان داشت و مصر که در آن زمان تنها حوزه

مان هجدهم در ابتدای عصر پادشاهی نو( قدری بیش از  بزرگترین دولتی که در دل خود پدید آورده بود )دو

یک میلیون کیلومتر مربع وسعت داشت.  دولت هخامنشی تنها به عنوان بنیانگذار اهمیت نداشت، بلکه مهمتر 

ملی بود که تداوم یافت. چنان که دولت ساسانی و اشکانی و سلجوقی  از آن نظامی سیاسی و بافتی از هویت

ی جغرافیایی ایران زمین را پوشش و صفوی هریک بین سه تا چهار میلیون کیلومتر مربع وسعت داشتند و بدنه

 دادند. می

 های جغرافیاییها در زیرسیستمتوان به ترکیب هاپلوگروهبرای فهم ساخت نژادی ایران زمین می

 های برآمده از آن را برای بازسازی پویایی جمعیتها به کار گرفت.قلمرو ایرانی نگریست و داده
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 نخست: دل ایرانشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های انسان خردمند هنگام خروج از آفریقا در آن مستقر ایران زمین نخستین ایستگاهی بوده که جمعیت

نتشار جمعیتهای انسانی به باقی نقاط اوراسیا عمل کرده و همچون گرانیگاهی جغرافیایی برای ا 123اند،شده

ی عربستان و نواحی شمالی ایران زمین بوده که در سراسر دو لنگرگاه اصلی این فرایند شبه جزیره  124است.

به همین خاطر در این  125های مشخصی را برای به جریان افتادن جمعیت پدید آورده است.تاریخ گذرگاه

شان تنوع ژنتیکی چشمگیری را متنوع از جمعیتهای گوناگون سر و کار داریم که همنشینی هاییمنطقه با الیه

  126است. پدید آورده

 

                      
123 Stringer, 2000: 24–25. 
124 Lahr and Foley, 1998: 137–176. 
125 Terreros et al., 2011: 235–246. 
126 Quintana-Murci et al., 2001: 537–542. 
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مرزبندی یعنی  127شباهتی ندارد.« آسیا»دل ایرانشهر بر خالف تصور عمومی با بافت ژنتیکی منسوب به 

ی تمدن ایرانی و اروپایی( لمرو میانی )حوزهی تمدن چینی( و قتوان میان قلمرو خاوری )حوزهروشنی را می

ی داغ برای همجوشی جمعیتهای گوناگون عمل کرده ایران زمین همواره به صورت یک نقطهتشخیص داد. 

در عین حال این تنوع با نوعی  128است و به همین خاطر تنوع ژنتیکی مردم ایران به شکلی چشمگیر باالست.

مراه است. یعنی شکلی از وحدت در عین کثرت را در بافت ژنتیکی تنیدگی جمعیتی هریختی و درهمهم

تبار نشان داده شده که اقوام ایرانی همگی هم HLAبینیم. مثال بر اساس چندریختی شاخص ژنتیکی ایران می

ها و کردها هم ی اقوام به ظاهر ناهمسان و رقیب مثل آذریو این ماجرا حتا درباره 129و درهم تنیده هستند

                      
127 Quintana-Murci et al., 2004: 827–845. 
128 Regueiro et al., 2006; 61: 132–143. 
129 Farjadian et al., 2009: 1943–1950. 
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ی جغرافیایی زیاد تباری که فاصلهها و بند نافهایی همچنان جمعیتهای هماز سوی دیگر رگه 130است. صادق

تباری روشنی میان پارسیان هندوستان و زرتشتیان سازد. مثال خویشاوندی و همدارند را به هم متصل می

 شود.دیده می 132و این دو با زرتشتیان پاکستانی 131ایرانی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آلنتافت و همکارانش بر محتوای ژنتیکی صد و یک جسد بازمانده از عصر برنز نشان وهش پردامنهپژ

ی دهد که شکوفایی فرهنگی عصر برنز و جهشی که در پیچیدگی نظامهای اجتماعی ایجاد شده تنها نتیجهمی

                      
130 Farjadian et al., 2007: 457–463. 
131 Farjadian et al., 2006: 185–191. 
132 Mohyuddin and Mehdi, 2005: 691–695. 
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ر سراسر اوراسیا ها نبوده و همزمان تحرک جمعیتی چشمگیری هم دها و اندیشهبه چرخش درآمدن ایده

های به دست آمده در این ها را ممکن ساخته است. دادهها و فناوریوجود داشته که در هم آمیختگی اندیشه

هایی که به زبانهای دهد که گسترش جمعیتها سازگاری دارد و نشان میی مهاجرت آریاییپژوهش با نظریه

دهد که در این ه است. همچنین این شواهد نشان میگفتند در عصر برنز تحقق یافتهند و اروپایی سخن می

ها مانند پوست و موی روشن پیشاپیش های ظاهری منسوب به آریاییی سوم و دوم پ.م( ویژگیدوران )هزاره

 133وجود داشته است، اما توانایی گوارش الکتوز هنوز تثبیت نشده بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رخ( در جمعیتهای قلمرو میانی)س R1b)ارغوانی( و  R1aتوزیع هاپلوگروه 

 

 

                      
133 Allentoft et al., 2015: 167–172. 
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دهد که صحرای بزرگ آفریقا، کویر مرکزی ایران و رشته کوه هندوکش مهمترین موانع ها نشان میداده

های کوه راگیرو نشان داده که رشته 134طبیعی بوده که تحرک جمعیتهای انسانی را مهار و مرزبندی کرده است.

ی تحرک ی پایینتری به عنوان یکی از متغیرهای مهار کنندهر مرتبهقفقاز و بلندیهای آناتولی را هم باید د

گیرد که مثل گذرگاهی جمعیتی در این منطقه در نظر گرفت، و این در مقابل بلوچستان و خلیج عمان قرار می

 135طبیعی برای تحرک جمعیتی عمل کرده است.

شود. این شناخته می M173رچسب است که اغلب با ب R1هاپلوگروه اصلی تکامل یافته در این منطقه 

ی شرقی و غربی این جمعیت دو شاخه که R1bو  R1aی اصلی دارد که عبارتند از هاپلوگروه دو زیرشاخه

 سازند.را بر می

مربوط  R1aاند را با هاپلوگروه گفتههایی که به زبان آریایی مادر سخن میبسیاری از پژوهشگران جمعیت

گروینی  136اند.خاستگاه جغرافیایی آن را آناتولی و قفقاز در نظر گرفتهتر قدیمیپژوهشگران اند و دانسته

خود با مردم اروپا و بخشهای دیگر آسیا  Yهای این ترکیب بر کروموزوم ایرانیان در خوشهگوید که می

توزیع این  یاما مطالعه 137،توان آن را شاخصی برای آریایی بودن در نظر گرفتاشتراک دارند و بنابراین نمی

ها سازگاری است که با هند و ایرانی R1a، همین Rی هاپلوگروه دهد در میان دو شاخههاپلو گروه نشان می

 R1bاند. در مقابل هاپلوگروه نامیدهدارد و اینها همان مردمی هستند که به لحاظ تاریخی خود را آریایی می

                      
134 Shepard and Herrera, 2006: 467–476. 
135 Regueiro et al., 2006; 61: 132–143. 
136 Quintana-Murci et al., 2001: 537–542. 
137 Grugni et al., 2012: e41252.  
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ی بزرگ است، احتماال شاخص عامتر مربوط به خانواده شود اما در اروپا فراوانترکه در ایران هم یافت می

 است.  های هند و اروپاییجمعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غربی -ی شمالیدر شمال غربی ایران زمین یا حاشیه R1aی خاستگاه هاپلوگروه دو نظریه )پامیاف و اوندرهیل( درباره

 هاای مهاجرت پیشاهندواروپاییی مسیرهبوالت( درباره-دریای خزر و دونظریه )هورپاث و سمنوف

 

هزار سال پیش در دشتهای شمال ایران زمین و نواحی کوهستانی  ۲۵تا  ۲۲ی در فاصله R1aهاپلوگروه 

هایی که از کهنترین نمودها و باالترین بسامد توزیع این هاپلوگروه در دست داریم، غربی تکامل یافته و داده

ی آذربایجان و گیالن و ارمنستان و بع شمال غربی ایران زمین و منطقهدهد که خاستگاه آن احتماال رنشان می

 آران و شروان بوده است. 
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Haplogroup R1 

M173 (R1) M420 (R1a)  M459 (R1a1)  M512 

(R1a1a)  

  

  
(R1a1*) 

  
 

  

    
(R1a*) 

  
 

  
 

  

M343 (R1b) L278 (R1b1)  L754 
(R1b1a)  

  

M335 
(R1b1b) 

  

PH155 
(R1b1c)  

  
 

  

  
(R1b*) 
 

 

 

 

 

 

 

 R1زایی هاپلوگروه شاخه

 

  M417شود( ترکیبی است به نام مشخص می M420)که با شاخص  R1a ی اصلیزیرشاخه

 )R1a1a1(نیمرخ سال قدمت دارد.  ۵۸۰۰احتماال در ایران شرقی شکل گرفته و در این ناحیه حدود  که

شکل  R1a1-M198توزیع خاص هاپلوگروه الگوی خاصی برای که ده ایران باعث شجغرافیایی خاص 

زایی این هاپلوگروه هم یعنی شاخه 139باشد. M269-R1b1و دل ایرانشهر مرکز تکامل هاپلوگروه  138بگیرد

 در بخشهای مرکزی ایران زمین انجام پذیرفته است.

                      
138 Wells et al., 2001: 10244–10249. 
139 Regueiro et al., 2006; 61: 132–143. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R_(Y-DNA)#Subclades
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a1
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a1a
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a1a
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Haplogroup_R1b1&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Haplogroup_R1b1a&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Haplogroup_R1b1b&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Haplogroup_R1b1c&action=edit&redlink=1
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های هاست پژوهشآریایی یکه نماینده R1a1وگروه ی خاستگاه و مسیر پراکنده شدن هاپلدرباره

ه بر مبنای آن کزیادی انجام پذیرفته است. در این میان دیدگاه کلیوسوف تا حدودی مورد توافق قرار گرفته، 

غرافیایی را جهزار سال پیش در ترکستان تکامل یافته است. او بعدتر این خاستگاه  ۲۱این هاپلوگروه حدود 

ی سغد و خوارزم و مرو نیز تعمیم داد. توان به منطقهیگر  میهای دهای برآمده از پژوهشبا کمک داده

ی شناختی محدودههای تاریخی و اسناد باستانکلیوسوف به این خاطر که تا حدودی با غفلت از داده

های جنوبی آن منطقه محدود دانسته، ناگزیر گیری این هاپلوگروه را به ترکستان و به خصوص بخششکل

ه مسیر اصلی مهاجرت این مردم نخست به هند و بعد به ایران بوده است. در حالی کفرض کرده که مسیر 

ر مقابل اسناد سرراستی از ترکستان به هند نداریم و رشته کوه هندوکش در این میان سدی عبورناپذیر است. د

شمالی  هایدهند که مسیر اصلی مهاجرت از شمال شرقی ایران )سغد و خوارزم( به بخشتاریخی نشان می

 و مرکزی ایران زمین و از آنجا به آناتولی بوده است. 

هزار سال پیش به آناتولی رسیده  ۹تا  ۱۱ی کلیوسوف این نکته که هاپلوگروه مورد نظرمان در فاصله

ی هند غایب است را نادیده انگاشته را نشان داده، اما این که چطور این شاخص در همین زمان در شبه قاره

ی دوازده اند و در فاصلههای حامل این هاپلوگروه به مهاجرت خود به سمت باختر ادامه دادهاست. جمعیت

  140اند.سال پیش به اروپای غربی و اسپانیا و فرانسه رسیده ۴۸۰۰تا ده هزار سال پیش به بالکان و در حدود 

ای پنج است که پس از وقفههای کلیوسوف استوار ساخته معتقد هِنِربیخلر که آرای خود را بر مبنای داده

اش شود و این مهاجرت معکوسی است که آغازگاههزار ساله موج دوم از گسترش این هاپلوگروه آغاز می

                      
140 Klyosov, 2011: 1127-1195. 
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شوند ای از مهاجران موج اول مربوط میشمال دریای سیاه و اوکراین امروزین بوده است. این موج به شاخه

این دیدگاه که تا حدودی  141 کنند.شرق و جنوب حرکت می که در این منطقه اقامت گزیده و از آنجا به سمت

تری های ابتدای قرن بیستم برای آریایی پنداشتن مردم آلمان و اوکراین ریشه دارد، بدیل محتملدر برداشت

هم دارد و آن این که این موج دوم مهاجرت معکوس نبوده و مهاجرتی مشابه با موج اول و در همان جهت 

ار دیگر اضافه بار جمعیتی از مناطق شمال ایران زمین به حرکت در آمده و همان مسیر پیشین آن باشد. یعنی ب

 ای محدودتر پیموده باشند. را در دامنه

آورد و باید آن را آریایی این موج دوم همان است که دولتهای هیتی و کاسی و میتانی را پدید می

ربی تمرکز غشوند. این که جمعیتهای یاد شده در ایران دانست چون جمعیتهای هند و ایرانی از آن مشتق می

شود نشانگر آن است که برداشت یاد شده نادرست دارند و ردپایی از آنها در سراسر ایران زمین یافت می

 های بعدی نیز همان ترکستان یا شمال شرقی ایران زمین بوده است. است و خاستگاه موج

 ۴۰۰۰ی رسند و از آنجا در فاصلهمهاجرت دوم به آناتولی می ی اینسال پیش دامنه ۴۵۰۰در حدود 

ی عربستان و بخشهایی از شمال شوند و تا شبه جزیرهسال پیش به میانرودان و ایران غربی وارد می ۳۶۰۰تا 

ی ها را داریم که به طور مشخص در فاصلهکنند. پس از آن موج دیگری از مهاجرت آریاییمصر پیشروی می

نوردد و این ی ایران زمین را در میشود و پهنهسال پیش از شمال شرقی ایران زمین آغاز می ۳۳۰۰ تا ۴۲۰۰

های نامداری اش تیرهاش سخنگویان به زبان اوستایی و سانسکریت هستند و در ادامههمان است که پیشاهنگان

                      
141 Hennerbichler, 2012: 68. 
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ها یابد و حرکت پارتها و تخاریه میگیرند. این موج عمال تا یک هزاره بعد اداممثل مادها و پارسها قرار می

 ی آن دانست.از ترکستان و جنوب روسیه به ایران شرقی و راندن مقدونیان را باید ادامه
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هم  Jی ایران زمین حامل هاپلوگروه دیگری به نام ، جمعیت بومی اولیهR1گذشته از این هاپلوگروه 

توان روندهای هایش میاست که با ردگیری زیرشاخه J2aهم این ترکیب ژنتیکی های ماند. یکی از شاخهبوده

که  M530-J2aهاپلوگروه های گسترش آن را بازسازی کرد. مثال جایی جمعیت در ایران زمین و شاخهجابه

تری ها بسامد باالیی دارد، همراه با انتقال تمدن کشاورزانه در جهت باخها و مازنیبه طور خاص در یزدی

   142گسترش یافته و به ویژه در ایتالیا زیادی دارد.

هم از این نظر اهمیت دارد که گسترش جمعیتی از ایران زمین به سمت  M67-J2a*هاپلوگروه 

دهد. خاستگاه این ترکیب جایی در ایران مرکزی بوده و اروپا را در دوران پیش از آخرین یخبندان نشان می

شده است، اما در جهت باختری تا اروپا و شمال غانستان و پاکستان( کشیده نمیاش به ایران شرقی )افدامنه

هایی دارد که عالوه بر ایران مرکزی و آسورستان در کرت و مرکز ایتالیا و آفریقا کشیده شده و بسامدش اوج

  143شود.قبرس نیز دیده می

های ایران زمین سه هاپلوگروه یتبینیم که در کل جمعی مادری ایرانیان بنگریم میاگر به تبارنامه

بیشترین فراوانی  Jهای شمالی ایران هاپلوگروه بیشترین بسامد را دارند. در بخش Uو  H ،Jمیتوکندریایی 

شود، و احتماال از آغاز در همین منطقه تکامل یافته ( را دارد و بیش از دو برابر دوتای دیگر یافت می۳۵٪)

ایش که در اروپای شرقی و قفقاز بسامد باالیی دارند هم در ایران مرکزی هو زیرشاخه Hاست. هاپلوگروه 

زمان  144ی گسترش جمعیتی از شمال شرقی ایران زمین به سمت غرب باشند.شوند و احتماال نتیجهیافت می

                      
142 Grugni et al., 2012: e41252.  
143 Grugni et al., 2012: e41252.  
144 Terreros et al., 2011: 235–246. 
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هزار سال پیش( در ضمن با گسترش جمعیتی چشمگیری در فالت  ۲۴گیری این هاپلوگروه )حدود شکل

 145است و احتماال این پیامدی از افزایش جمعیت حامالن این هاپلوگروه بوده است.ایران مصادف 

بیشترین بسامد را دارد و تنها اندکی از دوتای دیگر فراوانتر است.  Uدر مقابل در جنوب ایران هاپلوگروه 

ها شیب های شمال آفریقا غایب است. برخی از این شاخصجالب است که این هاپلوگروه به کلی در جمعیت

( را دارد و در ٪۸/۱۰ها بیشترین بسامد )در گیلکی U7هایشان دارند. مثال توزیعی جغرافیایی در زیرگروه

دهد. از می U2کند و جای خود را به ی سند و شمال هند به تدریج کاهش پیدا میحرکت به سمت دره

یج در جهت غرب به شرق از بسامد که بیشترین بسامدشان را در بالکان دارند، به تدر U4و  U5سوی دیگر 

دهند، چنان که هردوی اینها در سغد و خوارزم بسامد کاهند، اما همچنان تداومی جمعیتی را نشان میخود می

عالوه بر این یک شیب کاهنده از شمال به  U5شود. در افغانستان امروز هم یافت می U4باالیی دارند و 

هم در محور آسیای میانه به  Rشود. هاپلوگروه مادری ن کمینه میجنوب را هم دارد و بسامدش در عربستا

ی هند قارهکند و در شبهی سند عبور نمییابد. هرچند از درهی سند فراوان است و تا بالکان گسترش میدره

  146کمیاب است.

که جمعیتهای دهد دی ان ای میتوکندریایی اقوام ساکن در ایران امروز نشان میبر  HVS-1ی بررسی ناحیه

نشان  ٪۴۰های همسان( را با بسامد شهری اطراف کویر مرکزی بیشترین هوموپالزی )اشتراک در جهش

ترین ( را دارند. این نکته هم جالب توجه بود که رایج٪۱۳ها در این مورد کمترین بسامد )دهند و سیستانیمی

بود، در حالی  HVها ها و سیستانیها و آذریهاپلوگروه در میان مردم گرداگرد کویر مرکزی و کردها و گیلک

                      
145 Derenko et al., 2013: e80673.. 
146 Terreros et al., 2011: 235–246. 
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های ی این جمعیتفراوانتر بود. در ضمن همه Mو  Nهای هاپلوگروه هاها و عربها و ترکمنکه در بلوچ

شان ها بودند که ترکیبهای مربوط به غرب اوراسیا غلبه داشت و در این میان تنها ترکمنایرانی هاپلوگروه

 147)ترکستان و مغولستان( شبیه بود.به بافت شرق اوراسیا 

شود در کشور کنونی ایران هم بسامد که بیشتر در اروپا یافت می Kو  N ،Jهای میتوکندریایی هاپلوگروه

( دارد که کمابیش با جمعیت اروپایی همسان ٪۱۱-۱۰با بسامدی همسان ) Kو  Jهای باالیی دارد. هاپلوگروه

ساکنان ایران هم حامل هاپلوگروه  ٪۸۰بسامد دارند. بیش از  ٪۱/۹و  ٪۳/۱۱به ترتیب  Kو  Jاست. در اروپا 

N هستند. در مقابل هاپلوگروه M  وBM شود های مغولستان و غرب چین بیشتر یافت میکه در جمعیت

رویم در (. بسامد دو هاپلوگروه اخیر هرچه از شرق به غرب پیش می٪۶/۱۷و  ٪۳۴/۲اندک است )به ترتیب 

مصداق دارد که شیب انتشارش از K و  Jهای ی هاپلوگروهاش دربارهشود و واژگونهکمتر می کشور ایران

که از  Mکه در این میان کهنتر از همه است، و هاپلوگروه  BMهاپلوگروه  148یابد.غرب به شرق کاهش می

مردمی که  ٪۷۷شود. در کل از مردم ساکن قلمرو خاوری و بومیان سیبری یافت می ٪۵۵آن مشتق شده در 

، H  ،Iهای مردم اروپا حامل یکی هاپلوگروه ٪۹۹کنند این شاخص را دارند و در مقابل در آسیا زندگی می

J  ،K ،T ،U ،V  ،W و ، X تا از این ترکیبها )هستند. پنجH ،J  ،K ،T،V ( به نسبت دیر )هزار  ۸تا  ۳۰

هزار سال پیش تکامل  ۵۱تا  ۶۷یار کهن است و بین بس Uاند. در این میان هاپلوگروه پیش( تکامل یافته سال

های انسانی تازه از آفریقا خارج شده و در ایران زمین متمرکز بوده و هنوز یافته و این زمانی است که جمعیت

 شان به قلمرو خاور دور و اروپا را آغاز نکرده بودند. کوچ

                      
147 Fakhraz, 2008: 166-171. 
148 Houshmand et al., 2004: 44-48. 
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شوند. در این ر ایران فراوان یافت مید R0و  N1 ،N2 ،X ،R2’JT ،Uهای میتوکندریایی هاپلوگروه

اند و نخستی گام خروج هزار سال پیش تکامل یافته ۶۰تا  ۴۵هایش در حدود و زیرشاخه Nمیان هاپلوگروه 

در مردم شهرهای اطراف کویر  N23دهند. حضور هاپلوگروه کمیابی مثل انسان خردمند از آفریقا را نشان می

و این سرزمین نخستین ایستگاه  149ن هاپلوگروه در ایران زمین تکامل یافتهدهد که ایها نشان میقشقاییو 

های دیگر هم به کهن بودن جمعیتهای امروزین ساکن ایران برای کوچندگان به بیرون از آفریقا بوده است. داده

 ۴۲-۴۰دهد، چنان که قدمت بافت جمعیتی همین ایل قشقایی و مردم استان فارس امروز به زمین گواهی می

 ی انسان هوشمند از آفریقاست.و این کمی پس از خروج گونه 150گرددهزار سال پیش باز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
149 Bahmanimehr, 2013: 187-192. 
150 Derenko et al., 2013: e80673.. 
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دهد که جمعیتهای کوچنده از اطراف به آن وارد این بافت ژنوم میتوکندریایی بستری پایه را نشان می

ها معلوم ن بازسازی کرد. از این دادهتوابهتر می Yاند و مسیر اینها را با ردگیری شاخصهای کروموزوم شده

ی ایم: از قفقاز و سکائیهاز پیرامون به سمت مرکز ایران زمین داشته بزرگ مهاجرتشود که دست کم چند می

( J2a-M95(، از آناتولی )Q-M25خوارزم )آسیای مرکزی:  و (، از سغدR1b-L23غرب )غرب اوراسیا: 

ی اقوام ایرانی هایی به مرکز ایران زمین کوچ کرده و با بقیهمعیت( جJ1-page08و از جنوب میانرودان )

-R1bو  J2-M410, J2-page55, J2-M530اند. در این میان مهاجرت بومیان ایران زمین )ترکیب شده

M269های جمعیتی گردد. در مقابل تحرک( به سمت اروپا بسیار کهن بوده و به دوران پیشاکشاورزی باز می

  151شود.رو ایران زمین دیرآیندتر بوده و به پس از ظهور زندگی کشاورزانه مربوط میدر درون قلم

هزار سال پیش در شمال غرب آناتولی تکامل یافته در  که پانزده J12-M92هاپلوگروه در این بین 

ه یونان ی مدیترانه پراکنده شده و در بالکان و ایتالیا بسامدی چشمگیر دارد. تاریخ ورود این شاخص بحاشیه

سال پیش( وارد ایران  ۱۳۰۰سال پیش بوده است. این شاخص به تازگی ) ۱۱۴۰۰سال پیش و به ایتالیا  ۹۷۰۰

مردان ایرانی این متغیر را دارند و  ٪۱شود. روی هم رفته تنها هایی از این شاخص یافت میشده و تنها لکه

عجیب این که بیشترین بسامدش را در سیستان ( است. اما ٪۳ها این نسبت قدری بیشتر )تنها در میان آذری

 152مردان حامل آن هستند. ٪۵/۱۲بینیم که و بلوچستان می

 

  

                      
151 Bahmanimehr, 2013: 187-192. 
152 Grugni et al., 2012: e41252.  
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 زاگرس-دوم: محور کوهستانی قفقاز

 

جمعیتی است که ستون فقراتش را کوههای قفقاز و رشته -شمال غربی ایران زمین سیستمی جغرافیایی

سرزمین همان کشور قدیم ماد است و در قرون میانه به دهند. این کوههای توروس در آناتولی تشکیل می

هایی سیاسی با نامهای آذربایجان و اران و شروان و ارمنستان و گرجستان تقسیم شده است. این زیرسیستم

سیستم کوهستانی در پیوند با سیستم کوهستانی دیگری که در جنوب آن قرار دارد و رشته کوه زاگرس و 

دهد که خاستگاه دامپروری شناختی یکپارچه را تشکیل میسازد، یک بستر بوما میبلندیهای متصل به آن ر

ی این سیستم مرتفع یعنی در سرزمینهای پست و آبگیر شرق )ایالم و گوتیوم( و غرب بوده است. در کناره

ی این آن )آسورستان و میانرودان( نیز برای نخستین بار اهلی کردن و کاشت گیاهان ابداع شده است. یعن

 ی انقالب کشاورزی دانست.ی کوهستانی و سرزمینهای پیرامونش را باید خاستگاه اولیهزنجیره
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بافت ژنتیکی مردم این منطقه روی هم رفته یکدست و در هم تنیده است، و با این همه تنوعی 

نوم میتوکندریایی نشان داده ژبر  HVI و توالی  Yچشمگیر هم دارد. بررسی یازده هاپلوگروه بر کروموزوم 

های شمالی و جنوبی که در آران و شروان )جمهوری آذربایجان امروزین( و تالش زندگی که جمعیت تالشی

ای ندارند. تنها ویژگی شان هم تمایز تبارشناسانههای همسایهکنند با یکدیگر خویشاوندند و با آذریمی

مالی تنوع ژنتیکی کمتری دارند و این احتماال به رانش ژنتیکی های شجمعیتی در این بافت آن است که تالشی

 153گردد.اند باز مییا خویشاوندی باال یا کوچک بودن جمعیت مردانی که بنیانگذار این مردم بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gکروموزومی   بسامد کلی هاپلوگروه

                      
153 Nasidze et al., 2008. 
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زاد و بومی آن تثبیت شده و در وندر این منطقه چند شاخص ژنتیکی مهم تکامل یافته که در جمعیت در

جریان گسترش سبک زندگی کشاورزانه به کل قلمرو ایران زمین تعمیم یافته است. یکی از آنها هاپلوگروه 

G  بر کروموزومY  است که در حدود سی هزار سال پیش در شمال ایران زمین تکامل یافته و به طور خاص

است  Jهاپلوگروه دیگری  154در ایران غربی پیوند خورده است.های بنیانگذار زندگی کشاورزانه با جمعیت

 ۷۵۰۰احتماال در حدود پانزده هزار سال پیش در بخشهای شمالی ایران غربی تکامل یافته و در حدود که 

 155سال پیش در سراسر ایران زمین گسترش پیدا کرده است.

های یتدر جمع Gگردد و هاپلوگروه خاستگاه زندگی کشاورزانه احتماال به دشتهای آسورستان باز می

خص در میان ایران غربی )از آسورستان تا آذربایجان( بیشترین بسامد را داشته است. امروز بسامد این شا

شود. پیدایش کشاورزی موازی شان محسوب میرسد و چهارمین هاپلوگروه فراوان در میانمی ٪۱۳ها به آذری

ی کوهستانی ایران غربی )از جنوب قفقاز تا جنوب زاگرس( در منطقه داری کهو همزمان بوده با ظهور رمه

ی اند. دو شاخهبوده G2aی هاپلوگروه داری احتماال حامالن اولیهتحقق یافته است. این جمعیت بنیانگذار رمه

-که به ترتیب مسیرهای خاوری و باختری مهاجرت کشاورز G2و  G1عبارتند از  Gاصلی هاپلوگروه 

 دهد. ان عصر نوسنگی را از ایران غربی نشان میداررمه

 

 

 

                      
154 Rootsi et al., 2012; 1–8. 
155 Shen et al., 2004: 257. 
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ها شود و تا جمعیت قزاقکه در اروپا بسیار نادر است، در ایران مرکزی و شرقی یافت می G1هاپلوگروه 

ها بسامد باالتری دارد. در مقابل ها و کردها و بلوچگسترش یافته است. این شاخص به ویژه در مازنی

که شاخص لرها، کردها، عربها،  G2aدهد و ی مهاجرت کشاورزان اولیه را نشان میمسیر غرب G2هاپلوگروه 

 156شود.هاست، در آناتولی و اروپا فراوان یافت میها و مازنیها، گیلآذری

 

 

                      
156 Bahmanimehr, 2013: 517-521. 
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در  G2-P287 جالب آن که در ایران مرکزی هم شاخص اخیر بسامد باالتری دارد و به ویژه ترکیب

( و ٪۷/۱۳( و لرها )٪۶/۱۷در میان عربها )هاپلوگروه شود. این زیاد دیده می کنونی ایرانکشور میان مردمان 

ها ترکمن( بسامد به نسبت باالیی دارد، اما در میان ٪۱/۱۴ها )( و مازنی٪۷/۱۶ها )( و گیلک٪۳/۱۱ها )آذری

 157ها بسیار نادر است.و بلوچ

( دارد. جالب آن که تقریبا ٪۷-۵بسامدی اندک ) در ایران شرقی )افغانستان و پاکستان امروز( نیز

تعلق دارند که به طور  G2b-M377های این هاپلوگروه در افغانستان امروز به ترکیب خاص ی نمونههمه

                      
157 Bahmanimehr, 2013: 517-521. 



117 

 

شود و احتماال در آسورستان پدید آمده است. آشکارا این خاص در میان یهودیان اشکنازی زیاد دیده می

های نمک دهد که توسط کویر مرکزی ایران و دریاچهبه شرقی را نشان میشاخص مهاجرتی از ایران غربی 

 158اورمیه و قم محدود شده است.

( را دارند، از ٪۴ها باالترین بسامدش )که در اقوام ایرانی آذری  P15-G2aاز سوی دیگر ترکیب 

یان اقوام ایرانی وجود در م M285-G1هاپلوگروه ایران غربی تا بالکان و اروپای غربی پراکنده شده است. 

در کل جمعیتهای  P15-G2aی خانوادهی همدر مقابل خوشه 160اما گویا بسامدش اندک باشد. 159دارد

 سیستان در اشکمترین و بوده( ٪۳/۱۹) خوزستان اعراب در اشبیشترین که داشته بسامد ٪۱/۹پژوهش شده 

  161.است بوده غایب تقریبا که بلوچستان و
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159 Regueiro et al., 2006; 61: 132–143. 
160 Grugni et al., 2012: e41252.  
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118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های جالب های کوچکتر بنگریم خویشاوندیتر و زیرخوشهدر این میان اگر به متغیرهای ریزبینانه

ها فراوان سال پیش تمایز یافته، در میان قفقازی ۹۴۰۰که حدود   P16-G2a1شود. مثال توجهی نمایان می

است و در مقابل اش هستند، در ایران مرکزی و شرقی کمیاب است و یک سوم مردان این منطقه حامل

شود که بازماندگان در میان مردم اوسِتیا یافت می ها آن را فراوان دارند. باالترین بسامد این شاخصگیلک

های سکاهای باستانی هستند. جالب آن که در اروپا هم شوند و از شاخهقول آریایی کهن آالن محسوب می

ستند که در قرن چهارم و پنجم میالدی به روم حمله ی آالنی هبازماندگان قبیله G2a1aحامالن هاپلوگروه 
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ها ی ایرانی آالنای از قبیلهشدند، و بر مبنای این شباهت باید شعبهکردند و تهدیدی بزرگ محسوب میمی

 162بوده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۲۶۰۰است که حدود  G2a1c-M485در میان مردم قفقاز  Gی هاپلوگروه ترین زیرشاخهفراوان

اهمیت دارد که  P303اش به ویژه های زیرسیستمزایی شده و در میان ترکیبسال پیش دستخوش شاخه
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ها تمایز یافته است. این سال پیش و همزمان با نخستین جریان گسترش جمعیتی هند و اروپایی ۶۷۰۰حدود 

( فراوان یافت ٪۵/۳۶ها )( و چرکس٪۷/۳۹ها )( و در میان آدیغی٪۲۴های گرجستان )شاخص در میان ابخازی

( است، گرچه از روسیه تا اسکاندیناوی پراکنشی ٪۶ها نادر )کمتر از شود. این شاخص در میان اروپاییمی

ها هم با بسامد متقارن و همگن دارد. در مقابل این شاخص در میان جمعیتهای ایران غربی در بین فلسطینی

  163های اشرافی هند نیز بسامد باالیی دارد.کاستشود، و جالب آن که در میان یافت می ۸/۱۷٪

را زیر پوشش گرفته،  Gکه کمابیش سراسر قلمرو جغرافیایی هاپلوگروه  G2a-P303بر خالف 

تمرکزی چشمگیر و گسترشی محدود دارد و باالترین بسامدش  G2a1c1-M406ترکیب نزدیک به آن یعنی 

 ۱۲۸۰۰توان یافت. تاریخ تمایز این شاخص اخیر آناتولی میرا در جمعیتهای مقیم کاپادوکیه و مرکز ( ۶-۷٪)

گیری این هاپلوگروه در این منطقه ی معناداری است که دقیقا در زمان شکلسال پیش است و این نکته

سال پیش این  ۸۸۰۰بینیم. در حدود لی تپه میسنگی ایرانی را نیز در گوبکهای عصر کالننخستین نشانه

یتهای زاگرس نیز راه یافت و این همزمان است با تثبیت نخستین روستاهای نوسنگی شاخص در میان جمع

اش در شود و زمان همگرایی( در شرق ایتالیا هم یافت می٪۳در این منطقه. این شاخص با بسامدی اندک )

در این تاریخ سال پیش است و مهاجرتی احتماال دریایی از آسورستان یا آناتولی به ایتالیا را  ۸۱۰۰آن منطقه 

  164دهد.دوردست نشان می

ی اقوام ایرانی غایب است و تنها با بسامدی در میان همهU1-M527 و  G2a1c-M485ترکیب 

های در میان اهالی اوکراین و یونانی M527جالب آن که شاخص شود. ها یافت می( در آذری٪۲اندک )

                      
163 Kivisild et al., 2003: 313–332. 
164 Rootsi et al., 2012; 1–8. 
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توان یافت. از این رو چه بسا شاخصی هایی از آن میها هم ردپاشود و در میان دروزییافت میآناتولی زیاد 

پ.م(  ۱۲۰۰باشد مربوط به بومیان قدیمی بالکان و یونان و مردم دریایی مشهور که در عصر فروپاشی برنز )

، Gهای وابسته به در برابر خاستگاه و گسترش شمالی ترکیب 165به آسورستان  وآناتولی و مصر هجوم بردند.

 J2  و J1ی را داریم که به دو شاخه Jهای هاپلوگروه پیرامون رشته کوه زاگرس شاخهدر مناطق جنوبی و 

 شوند. تقسیم می

ی در چهارده مرد از پانزده گروه قوم ۹۳۸.م( بر ۲۰۱۲) ۱۳۹۱در پژوهشی به نسبت پردامنه که در سال  

هاپلوگروه  ایران زمینغرب  استان ایران انجام گرفت، این نتیجه به دست آمد که ترکیب بومی و اصلی مردم

J در دو زیرشاخه( :اشM172-J2  وM267-J1بوده است، که )  بیشترین بسامد را در جمعیتهای مستقر

مالی داد، و به خاستگاه شها نشان میی دریای مازندران و همچنین بلوچی کوههای زاگرس و کرانهدر دامنه

اطق به نسبت دورافتاده قرار داشت و کمتر دست خورده من ی پایه که درکرد. این بدنهقوم بلوچ داللت می

-J2a) (، آناتولیQ-M25(، آسیای مرکزی )R1b-L23بود، با جریانهای جمعیتی از سمت غرب اوراسیا )

M92( و جنوب میانرودان ،)J1 .ترکیب شده است ) 

را در مردان باالترین نسبت  است و ٪۱۰جمعیتهای ایرانی در حدود در بیشتر  M267-J1بسامد  

 خوزستان و( ٪۹/۱۷) آذربایجان هایآسوری ،(٪۵/۱۲) هاگیلک ،(٪۷/۱۱) یزد زرتشتیان ،(٪۴/۱۱استان فارس )

ساخت. این هاپلوگروه بیشتر در شمال غربی ایران زمین فراوانی دارد و در مقابل شاخص ( نمایان می۴/۳۳٪)

                      
165 Kaniewski et al., 2011: e20232. 
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Page08-J1 شود، و در قوم عرب خوزستان ایران دیده میمقیم جنوب کویر مرکزی های بیشتر در جمعیت

   166.کندمی پیدا دست بسامدش یبیشینه به ٪۶/۳۱با بسامد 

بندی خوشهی بسامدش در جمعیتهای گوناگون های به دست آمده دربارهبر مبنای تحلیل داده

 167شود به این ترتیب خالصه کرد:را می J1هاپلوگروه 

J1*J1*شرق آناتولی و قفقاز : شمال ایران غربی، به ویژه 

J1aهایی پراکنده از جمعیت در انگلستان: لکه 

J1bغرب و مرکز ایران زمین از کشور کنونی ایران و شرق آناتولی گرفته تا اروپا : 

 J1cی پراکنده دارد:: چندین شاخه 

  J1c3*شود: با بسامدی اندک در آسورستان و عربستان یافت می 

  J1c3cربستان جنوبی دارد : بسامدی اندک در ع 

  J1c3d بسامدی باال در یمن دارد و در بیشتر دارندگان هاپلوگروه :J1 شودیافت می 

   J1c3d*ان : در یمن باالترین بسامد را دارد و در خاندان کاهنان یهودی و خاند

 شود.قریش )سیدها( و برخی از مردم اتیوپی هم زیاد یافت می

   J1c3d2لوگروه در حجاز )عربستان سعودی( است و در : عنصر اصلی این هاپ

 شمال آفریقا هم بسامد باالیی دارد.

                      
166 Grugni et al., 2012: e41252.  
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سال پیش در  ۱۵۲۰۰شود که به مردی مربوط می J1ترین فسیل انسانی حامل هاپلوگروه قدیمی

نماید که این هاپلوگروه اش در غار ساتسوربیا یافت شده است. بنابراین چنین میزیسته و اسکلتگرجستان می

سنگی زبرین در ایران غربی و بلندیهای قفقاز تا زاگرس پدید آمده باشد. بیشترین تنوع این ر عصر پارینهد

شود. زمان گسترش یافتن جمعیت ی وان و کردستان ترکیه دیده میترکیب ژنتیکی امروز در پیرامون دریاچه

پیش بوده است. با توجه به این که های آن، بین نُه تا ده هزار سال از زیرشاخه J1-P58حامل هاپلوگروه 

قفقاز آغاز شده،  -توروس -اهلی شدن بز و گوسفند هم حدود یازده هزار سال پیش در همین محور زاگرس

شان در سراسر اوراسیا به نهادینه شدن نماید که دلیل کامیابی حامالن این هاپلوگروه و پراکنده شدنچنین می

  168مربوط باشد. داری در این جمعیتسبک زندگی رمه

به همین ترتیب  J1a1bی دهد که احتماال کل تاریخ گسترش شاخههای همگرای دیگر نشان میداده

کوههای ایران غربی پدید آمده باشد.  دارانه پیوند خورده و با همین الگو در ستون فقرات رشتهبا زندگی رمه

نشینان ایران غربی چشمگیر بود که ی کوهکامیابی اقتصادی ناشی از رام کردن بز و گوسفند چندان برا

ای در کوههای ای چشمگیر پراکنده ساخت. جمعیتهای باستانیشان را طی چند هزار سال بعد تا دامنهجمعیت

دار برخاسته از کارپاتیا، جنوب بالکان، جنوب ایتالیا، سیسیل، جنوب فرانسه و شمال اسپانیا از این نیای رمه

 -اند و مناطق یاد شده همگی کوهستانی هستند و از نظر اقلیمی به اقلیم زاگرسایران غربی مشتق شده

ی اقتصادی موازی و همزمان با قفقاز شباهت دارند. این شیوه از اهلی کردن جانداران و تولید افزوده-آناتولی

                      
168 Chiaroni et al., 2010: 348–353. 
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ر جنوب و شرق پذیرفت که گرانیگاهش بیشتر دها انجام میاهلی کردن غالتی مثل گندم و جو و ارزن و میوه

 ایران زمین و دشتهای پرآب گرمسیری بود. 

شود. این مینامیده  J1-Z1828ای از آن را دارند که  ، نسخهJ1بیشتر حامالن اروپایی هاپلوگروه 

ای از زبان نایاب است. زیرنسخهشود اما در میان جمعیتهای عربشاخص در آناتولی و قفقاز هم یافت می

ها زیاد دیده ها و گرجیی قفقاز است و در میان ارمنیشود، ویژهوانده میخ Z1842این ترکیب که 

  169شود.می

در مقابل این شاخصها که پیوند میان جمعیت اروپایی امروز و مهاجرانی از ایران غربی را نشان 

ران های بومی اروپا زیر فشار مهاجشکارچی-دهد، شاخصهای دیگری داریم که به رانده شدن گردآورندهمی

-J1شود و که در اروپای غربی و جاهایی از آناتولی یافت می J1-Z2223کند. تبار داللت میدار ایرانیرمه

M365.1  احتماال که در اروپای غربی گسترشی عام اما کم بسامد دارد، در مردم ایران زمین بسیار نادر است و

د اندک در مردم شمال ایران و اهالی قطر این شاخص امروز با بسام 170شود.به چنین جمعیتهایی مربوط می

 شود. یافت می

یکی که از نظر بازسازی تحرک جمعیتی در ایران زمین سودمند  J1های هاپلوگروه در میان نسخه

ی شمال غربی ایران زمین )قفقاز و شرق آناتولی( تحول یافته است که در گوشه J1-L136ی است، نسخه

و از آنجا به چهار شاخه تقسیم شده است. گروهی از حامالن آن با ترکیب و از آنجا به جنوب حرکت کرده 

ی دیگر به آسورستان، جنوب زاگرس و اند، و سه شاخهبه سمت آناتولی و بعد اروپا رفته PF7263ی ویژه

                      
169 Chiaroni et al., 2010: 348–353. 
170 Chiaroni et al., 2010: 348–353. 
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اند. گروهی از همین احتماال جنوب میانرودان، و کوهستانهای جنوب غربی عربستان )به ویژه یمن( کوچیده

از دریای سرخ گذشته و به سودان و اریتره و جیبوتی اند، کردهرا حمل می J1-P56ی اخیر که شاخص اخهش

این جمعیتها همگی در عصر نوسنگی جنبشهای یاد شده را انجام  171اند.و شمال سومالی نقل مکان کرده

 اند. اند و همراه با خود گوسفند و بز را به سرزمینهای یاد شده منتقل ساختهداده

هزار سال پیش در شمال غربی ایران  ۲۶در حدود است که  M267-J1هاپلوگروه شاخص مهم دیگر 

زمین )گیالن، آناتولی، غرب میانرودان( تحول یافته و از آنجا در دو مسیر به سمت غرب )بالکان و ایتالیا( و 

عیتهای ایران زمین و هاپلوگروه در میان کل جماین  172جنوب )عربستان و حبشه( گسترش یافته است.

شود، هرچند بسامدی معنادار از آن را در اروپاییان مشترک است و گاه به همین خاطر اوراسیایی خوانده می

  173بینیم.میان اهالی حبشه نیز می

خاندان قاجار و خاندان هاشمی )که بعد از جنگ جهانی اول در اردن و عراق و عربستان به سلطنت 

اند. به طور خاص بر مبنای تحلیل ترکیب ژنتیکی خاندان قاجار معلوم بوده J1وگروه رسیدند( هم حامل هاپل

 174را هم داشته است. DYS388 = 13بوده و شاخص  M267-Jشاه حامل هاپلوگروه شده که فتحعلی

الگوی توزیعی متفاوتی دارد و در دو  -J-M172–اش نسبت به هاپلوگروه خواهری J-M267هاپلوگروه 

به احتمال زیاد  M172-Jهاپلوگروه  175شود.اش به فتوحات مسلمانان مربوط میده شده که دومیموج پراکن

                      
171 Chiaroni et al., 2010: 348–353. 
172 Grugni et al., 2012: e41252.  
173 Tofanelli et al., 2009: 1520–1524. 
174 Barjesteh, 2007. 
175 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
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در آناتولی و آسورستان تکامل یافته و از آنجا جنوب غربی اروپا انتقال یافته و احتماال مصادف با پراکنده 

  176شدن تمدن کشاورزانه در این منطقه بوده است.

ی شود، و در گوشهشناخته می J-M172که بیشتر با شاخص  J2هاپلوگروه ی دوم، یعنی شاخه 

باطنی زمان  177شمال غربی ایران زمین بین قفقاز و شمال آسورستان و شرق آناتولی تکامل یافته است.

گوید زمان جدایی و سامینو می 178گیری آن را بین نوزده تا بیست و چهار هزار سال پیش تخمین زده،شکل

مردان حامل این  179سال پیش بوده است. ۱۸۹۰۰تا  ۴۴۵۰۰( زمانی بین P209-Jاش )یآن از هاپلوگروه پدر

ی شمال ی ژنتیکی تا دوازده هزار سال پیش که دوران آخرین عصر یخبندان است در سراسر منطقهشناسه

ترین قدیمیرسیده است. شان تا سومر هم میی پراکندگیغربی ایران زمین استقرار یافته بودند و احتماال دامنه

  180احتماال از میانرودان به کنعان و آسورستان بوده است. J2موج مهاجرت جمعیت حامل 

از یکی از دو مسیر آسورستان یا آناتولی در مسیر غرب پیشروی کرده و وارد اروپا  J-M172هاپلوگروه 

و آغاز عصر نوسنگی اروپایی شده است و این احتماال همزمان با ورود تمدن کشاورزانه از ایران زمین به اروپا 

دهد که ای این هاپلوگروه در جنوب یونان و جنوب و شرق ایتالیا نشان میهرچند توزیع لکه 181بوده است.

های جمعیتی در این حدود ای از تحرکدر اینجا با یک مهاجرت بزرگ سر و کار نداریم و احتماال مجموعه

رون میانه ادامه داشته است و به طور خاص همان است این جریان جمعیتی همچنان در ق 182رخ داده است.

                      
176 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
177 Al-Zahery, 2003. 
178 Batini et al., 2015: 7152. 
179 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
180 Al-Zahery, 2003. 
181 Di Giacomo et al., 2004: 357–371. 
182 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
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های مربوط به این ی غربی راه ابریشم منتهی شده است. شاخصکه به پراکنده شدن قوم یهود در شاخه

مردان توان ردگیری کرد. چنان که مثال هاپلوگروه را امروز هم در خاندانهای بازمانده از این مهاجرت می

دهد نیاکان ایشان از ایران شمالی هستند. شاهدی که نشان می  L210-J2a1اپلوگروه خاندان روچیلد دارای ه

 شان بسیار اندک است.شان در آسورستان و یهودی بودناند و احتمال بومی بودنی قفقاز برخاستهو منطقه

بیش در در میان جمعیتهای گوناگون قلمرو ایران زمین متفاوت است، اما کما J-M172بسامد هاپلوگروه 

های ایرانی دانست. این بسامد در قالب های جمعیتهمه وجود دارد و از این رو باید آن را از شاخص

مردان ترکیه  ،٪۲۴ هااوسِتی ،٪۳۰ هالبنانی ،٪۲۳ هاسوری ،٪۲۴ها کشورهای کنونی چنین ترکیبی دارد: عراقی

 ،٪۲۹-۱۵سفاردی  یهودیان ،٪۲۴-۱۶ هابانیاییآل ،٪۲۵-۱۰ امروز ایران مردان ،٪ ۲۴-۲۱ هاارمنی ،٪۴۰تا  ۱۳

. جالب ٪۱۸ هند شمال هایشیعه و ٪۱۴ سعودی عربهای ،٪۱۵-۱۰ هاعمانی ،٪۱۴ هااردنی ،٪۱۷ هافلسطینی

 مورد این در( ٪ ۱۱) آریایی هایکاست از باالتر بسامدی( ٪ ۱۹-۲۱های دراویدی )آن که در هند کاست

 .دارند

بینیم که بعد از استعمار روسها چچن و اینگوش لوگروه را هم در مردان داغستانی میبیشترین بسامد این هاپ

این شاخص را دارند و باالترین بسامد را در اهالی روستای مَلگوبیک  چچن مردان ٪ ۵۸- ۵۱ .شوندنامیده می

 ٪۷۱ تا ۲۱ و دارند قتعل رده این به هم هاگرجی. گیردمی بر در را شانمردان ٪۴/۸۷بینیم که در اینگوش می

 .گنجندمی خوشه این در شانمردان

شود و به مهاجرتهای تاریخی ارتباط پیدا این هاپلوگروه در سرزمینهای پیرامونی ایران زمین هم یافت می

 این. دارند را شاخص این مردان ٪۳۶-۹ ایتالیا در و ٪۳۷-۹/۱۲ قبرس  در ،٪۴۸-۱۰کند. مثال در یونان می

 نیز کنندمی زندگی چینی تمدن یحوزه در که ایرانی فرهنگ دارای جمعیتهای که دارد توجه جای هم نکته

ها و اویغورهای مقیم استان ا هستند. در میان ازبکدار زمین ایران خود به نزدیک بسامدی با را شاخص همین
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 به مربوط گور دو زا برآمده هایداده. است ٪۳۴ و ٪ ۴/۳۰کیانگ در چین بسامد این شاخص به ترتیب سین

 نیز منطقه این ساکنان که دهدمی نشان آلتای کوهستان در م.۸۸۹-۷۲۱ سال و م.پ ۵۰ سال از آهن عصر

های جمعیتهای یکی از شاخص ٪۵/۲۲با بسامد  M172-J2هاپلوگروه بنابراین د. انبوده شاخص همین دارای

J2a-شود. هاپلوگروه مربوط می 0M41-J2a( به شاخص ٪ ۹/۹۲اش )ایران زمین است که بخش عمده

M92  بسامد دارد و  ٪۵/۱۲در میان مردان سیستانی و بلوچ *M67-J2a  در میان مردان ارمنی ساکن تهران

  183دهد.فراوانی نشان می ۸/۸٪

ی ویژه J-M410ر و معنادار دارند: شان توزیعی بیانگهای دیگری هم دارد که برخیمشتق J2هاپلوگروه   

ناتولی، آسورستان، شمال آبا بسامدی پایین در جنوب ایران،  J-M47مردم شمال اوستیا است، ها و گرجی

ن مراکش و همچنین اهالی در میان یهودیان عراق و یهودیا J-M319شود، عربستان و گرجستان یافت می

  .ی کرت با بسامدی اندک وجود داردجزیره

به طور خاص در مردم داغستان و قوم وایناخ بسامد  شد،نامیده می J2fتر که قدیم J-M67هاپلوگروه 

 این. دارند را شاخص این چچن مردان ٪۵۸-۵۶ و مَلگوبیک یمنطقه اینگوش مردان ٪ ۴/۸۷باالیی دارد. 

شود و احتماال کوچک از این کانون جمعیتهای دیگر با بسامد بسیار کمتر یافت می Yر کروموزوم د عامل

 هاابخازی ،(٪۳/۶) قفقاز جنوب بلخارهای ،(٪ ۳/۱۱) هااوستی ،(٪ ۳/۱۳ها )یدهد. گرجاصلی را نشان می

 اشکنازی و( ٪۴/۲ان سفاردی )یهودی و( ٪۶/۳) هاآلبانی ،(٪ ۴/۵ -۷/۲) ترکیه مردم ،(٪۶/۵) هاچرکس ،(۹/۶٪)

                      
183 Grugni et al., 2012: e41252.  
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 ایتالیا زمرک و( ٪۲/۱۰) کرت ،(٪۳/۴-۴) یونان در هاپلوگروه این. هستند دارا را شاخص این هم( ۹/۴٪)

   184.شودمی یافت هم( ٪۹/۳) کاتاالنیا و( ٪۲/۳) اندلس در همچنین و( ٪۹/۶)

کند، به را از هم جدا می M172-J2و  M267-J1های رشته کوه زاگرس دو خوشه از هاپلوگروه

و  شکلی که اولی در اعراب میانرودان و عربستان بسامد باالیی دارد و دومی در ایران مرکزی فراوانتر است

شود. به همین ترتیب زاگرس مانعی در راه گسترش هاپلوگروه در هر منطقه هاپلوگروه دیگر به ندرت یافت می

M198-R1a کوه زاگرس ناگهان دچار افتی در بسامد  هم بوده است و این شاخص در غرب رشته

هزار سال  است احتماال حدود شش تا هفت R1aی اصلی که نسخه M417-R1a هاپلوگروه   185شود.می

 های بین دریای خزر و دریای سیاه تکامل یافته است.پیش در دشت

در  M269-R1bو  M198-R1aی اصلی ، دو شاخهRی هاپلوگروه در ردهناگفته نماند که 

که به ترتیب اروپایی و پاکستانی قلمداد - M434و  M458های ایرانی رواج دارند و دو شاخص جمعیت

بیشترین  M269-R1bتقر در چهارده استان مرکزی ایران غایب بودند. هاپلوگروه های مسدر قوم -شوندمی

 لرستان و تهران هایارمنی در و دهدمی نشان( ٪ ۲/۲۹های تهران و آذربایجان غربی )بسامد را در آسوری

  186.است فراوان نسبت به هم( ٪۲۴)

 Eهاپلوگروه دهد آن که شان میی دیگر که پیچیدگی ترکیب ژنتیکی در ایران غربی را نیک اشاره

 و ٪۷/۳است که به ترتیب در  M78-E1bو  M123-E1اش در ایران در کل کمیاب است و شکل غالب

و  شودمی بالغ ٪۶/۱۳شود و به در کردستان دیده می M123-E1شود. باالترین بسامد دان یافت میمر از ٪۳

                      
184 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
185 Grugni et al., 2012: e41252.  
186 Grugni et al., 2012: e41252.  
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M78-E1b  این نکته هم جای توجه دارد که در  187.شودمی دهدی( ٪۸/۹بیش از هرجا در لرستان )با بسامد

دهد. مثال پژوهش بر ی موجود بر پیوستگی چشمگیر جمعیتی گواهی میو گریخته های جستهداده این منطقه

ی دوم پ.م ی هزارهدهد که در نیمهی وراثتی به دست آمده از گورستان لَما در نزدیکی یاسوج نشان میماده

ن پارسها و مادها به منطقه( ساکنان این منطقه از نظر ژنتیکی با اهالی امروزین فارس )یعنی پیش از رسید

  188اند.خویشاوندی نزدیکی داشته

دار ایرانی که در عصر نوسنگی از این قلمرو تمدنی خارج شدند و به اروپا و شمال جمعیتهای رمه

اند که آن نیز در بوده T1ان حامل هاپلوگروه شکردند و برخیرا حمل نمی Jآفریقا کوچیدند، تنها هاپلوگروه 

کمربندی از یمن و حجاز تا میانرودان و قفقاز پراکندگی دارد و همان را در مناطق کوهستانی جنوب اروپا و 

و ژنوم  Yهای مربوط به کروموزوم ای بین دادهبینیم. ناگفته نماند که همگراییشمال شرقی آفریقا نیز می

هایشان تشکیل دار یاد شده تنها از مردان و رمهدهد جمعیتهای رمهشود و نشان میمی میتوکندریایی دیده

هم پراکندگی U3  و HV ،N1های میتوکندریایی اند. هاپلوگروهشان را هم به همراه داشتهیافته و زناننمی

لبته روشن نیست که دهند. این نکته اگفتیم همبستگی نشان می T1و  J1ی مشابهی دارند و با آنچه درباره

انجام پذیرفته، یا این که  T1و  J1داری بوده، در جمعیتی با هردو هاپلوگروه اهلی کردن بز که آغازگاه رمه

ای اند و دیگری را در همان ابتدای کار در جریان ادغام با قبیلهداران تنها یکی از این دو را داشتهنخستین رمه

  189وه مقابل را داشته است.اند که هاپلوگردیگر به دست آورده

 

                      
187 Grugni et al., 2012: e41252.  

 .۱۳۹۴نسب، نقوی و وحدتی 188
189 Chiaroni et al., 2010: 348–353. 
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 سوم: گیالن و مازندران

 

شناختی و یک سیستم بوم -هم از جنوب و هم از شرق و غرب–های پیرامون دریای خزر سرزمین 

اش با بخشهای مرکزی ایران سازند که به خاطر اقلیم جنگلی و پربارانی جمعیتی ویژه را بر مییک سامانه

اند و در طی تاریخ بارها . در این منطقه اقوامی باستانی برای زمانی بسیار طوالنی دوام آوردهزمین تفاوت دارد

اند، ولی به ندرت توسط قدرتهای سیاسی مرکزی تسخیر شده و با پناهندگان و شورشیان فراری ترکیب شده

اند. این سیستم رکیب نشدهای داشته و با ایشان تدر برابر اقوام مهاجم و غارتگر واکنش تند و نیرومندانه

ها و ها را به خود راه دادند اما مقدونیها و ساسانیدهد که پارتیجغرافیایی جمعیتی را در خود جای می

ها ترکیب شدند. به همین ها و علویها را طرد کردند اما با زیدیها و عباسیها را پس زدند، و امویروس

ی نخست با مردم ایران مرکزی و بعد از آن با اهالی ها در درجهیها و مازنخاطر ترکیب ژنتیکی کلی گیل

مهمترین  190دهد.قفقاز و مردم اروپا شباهت دارد و تمایزی را با جمعیتهای مستقر در آسیای مرکزی نشان می

 ها هستند. ها( و تاتیها )طبریها، مازنیاقوام بومی این منطقه گیل

هایش با زبانهای ل غربی از زبانهای ایرانی تعلق دارد و شباهتی شمازبان گیلکی و مازنی به شاخه

اند که جمعیت ایرانی رایج در قفقاز و شمال آناتولی به ویژه تاتی چشمگیر است. به همین خاطر حدس زده

ها نشان داده که تبار پژوهش 191های جنوبی دریای خزر کوچیده باشند.گیل و مازن در اصل از قفقاز به کرانه

شان )به ویژه گردد. اما هاپلوگروه میتوکندریاییمردم گیالن و طبرستان به اهالی جنوب قفقاز باز می پدری

                      
190 Nasidze et al., 2006: 668-673. 
191 Stilo, 2005: 35-63. 
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HV1 بینیم. یعنی در اینجا با مهاجرت جمعیتی مردانه از ( همان است که در باقی مناطق ایران مرکزی نیز می

ی ایران مرکزی دنبال شده است. نهقفقاز به جنوب دریای خزر سر و کار داریم که با آمیختگی جمعیت زنا

کنند را حمل می M173-R1یا  M172-J2منطقه هاپلوگروه مردان این  Yهای بیش از نیمی از کروموزوم

 I-کامال به اهالی جنوب قفقاز شباهت دارند. در مقابل هاپلوگروه  M172-J2و به ویژه از نظر هاپلوگروه 

M170ها با بسامدی اندک ها مثل قفقازیها و مازنین است، در گیلمردان تهرانی و اصفهانی فراوا که در

 شود. یافت می
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 چهارم: آسورستان

 

ی رود فرات و ساحل دریای مدیترانه قرار آسورستان قلمروی پست و مسطح است که در فاصله

نامیدند. آنگاه گیرد. این سرزمین قلمرو قدیمی دولت آشور بوده و در دوران هخامنشی آن را اَسوریَه میمی

ب سوریه برای مدت هزار سال در عصر اشکانی و ساسانی آنجا را آسورستان نامیدند و بعد از آن هم اغل

اند. اروپاییان این هاست، و بومیان مسیحی آنجا قوم آسوری خوانده شدهی همین نامنامیده شده که کوتاه شده

شناسانه است. از این رو یست و تعبیری مدرن و شرقیقی ندار و دقاند که نام ریشهنامیده Levanteمنطقه را 

 اش آسورستان خوانده شود. بهتر است به نام باستانی

مدلسازی ترکیبی های مرکزی تکامل جمعیت سامی است. آسورستان در کنار عربستان یکی از کانون

پ.م در آسورستان پدید  ۳۷۵۰دهد که زبانهای سامی در حدود سال های زبانشناسانه و ژنتیکی نشان میداده

اش اکدی است، اند: سامی شرقی که منقرض شده و مهمترین زباناند و بعدتر به سه شاخه تقسیم شدهآمده

سامی مرکزی که فنیقی و آرامی و عربی و عبری را نتیجه داده و سامی جنوبی که زبانهای جنوب عربستان و 

  192اند.حبشه از آن زاده شده

گیری آسورستان یکی از مراکز مهم صدور جمعیت از ایران غربی به اروپا بوده است و شکل چنان که گفتیم،

کاوالی اسفورزا که در تمدن کشاورزانه و آغاز عصر نوسنگی اروپا مدیون این جابجایی جمعیتی بوده است. 

.م( حدس ۱۹۹۰) ۱۳۷۰ی ردگیری مسیرهای مهاجرت با شواهد ژنتیکی و زبانشناختی پیشگام بود، در دهه

                      
192 Kitchen et al., 2009. 
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ی جمعیتی همراه زد که گسترش تمدن کشاورزانه از ایران زمین به سمت غرب و اروپا با مهاجرت گسترده

شان با مهاجرانی اند( و جایگزینیسنگی بودهی میانکنی جمعیت بومی اروپایی )که در مرحلهبوده و با ریشه

های جدیدتر متکی بر اند( همراه بوده است. دادهی نوسنگی داشتهاند )و تمدن کشاورزانهآمدهکه از شرق می

 ژنوم ٪۲۲-۱۰کن نبوده است و تنها بنیان میتوکندریایی نشان داده که این مهاجرت تا این اندازه DNAتحلیل 

این البته نافی نظر کاوالی اسفورزا  193.دارد غربی ایران و آسورستان در خاستگاهی اروپا ساکنان میتوکندریایی

کنند و در بسیاری از کوچهای بزرگ های یاد شده جمعیت زنان مستقر در اروپا را ردیابی مین دادهچو نیست،

ی جمعیت زنان شوند، و بدنهشوند و با جمعیت مردان مهاجم جایگزین میاند که منقرض میجمعیت مردان

جمعیتهای بومی اروپایی ای از دهد که بدنهگردند. با این همه شواهد نشان میدر جمعیت قالب ادغام می

اند. آمدند، همچنان پا برجا ماندهی کشاورزی که از ایران زمین میهمچنان پس از ورود نیروهای آورنده

شود و فرهنگی را های کشاورزی در اروپای مرکزی به دشت کارپاتیا در بلغارستان مربوط مینخستین نشانه

ی ششم تا چهارم پیش از میالد شود و قدمتش به هزارهینامیده م 194(LBKایجاد کرده که سفال نوار خطی )

اسکلتهای بازمانده از این مردم  Yگردد. پژوهشی که بر ژنوم میتوکندریایی و عناصری از کروموزم باز می

دهد و در ضمن پایداری کلی جمعیت بومی انجام شده عنصر نیرومند شرقی و قفقازی را در آن نشان می

  195کند.طقه را نیز تایید میسنگی در منعصر میان

باالترین است.  J1هاپلوگروه باستانی آسورستان پیوند خورده،  شاخص ژنتیکی مهمی که با جمعیت

( ٪۷۳) سودانی اعراب میان در و شودمی یافت( ٪۸۱در میان اعراب ساکن مردابهای جنوب عراق ) J1بسامد 

                      
193 Baker, 2015, Vol.II. 
194 Linearbandkeramik culture (LBK) 
195 Szécsényi-Nagy et al., 2015: 20150339. 
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در اروپا به نسبت نادر است و تنها در یب این ترک. است چشمگیر بسامد این هم( ٪۷۲) هایمنی و

اند )یونان، ایتالیا، فرانسه، پرتغال و اسپانیا( بسامدی ها در آن حضور داشتهای که فنیقیهای قدیمیمهاجرنشینی

. هستند خالی هاپلوگروه این از کلی به پهناوری و داخلی بخشهای هم مناطق این در حتا و دارد، ٪۵در حدود 

. با این همه شودمی یافت مردان از درصد نیم از کمتر در و است نادر بسیار هاپلوگروه این الیشم اروپای در

هایی پراکنده از جمعیتهای دارای این شاخص در اسکاتلند، انگلستان، آلمان، لهستان و بلژیک یافت لکه

یمی بودن این ترکیب و شوند. توزیع این هاپلوگروه در ایران زمین هم به شدت نامتقارن است و این قدمی

 یقبیله مردان ٪۸۰اش آن که دهد. نمونههای جمعیتی پیاپی در قلمرو زادگاه این هاپلوگروه را نشان میتالطم

هایی که دویست ن این شاخص را دارند، در حالی که بسامد آن در میان اینگوشداغستا در کوباچی و دارگین

 مردان ٪۳۰ وان یدریاچه اطراف در ترتیب همین به. است ٪۳، تنها کنندتر از آنها زندگی میکیلومتر شمالی

 ٪۲به  ترکیب این بسامد آناتولی غرب و جنوب در نزدیکی همان در که حالی در دارند، را هاپلوگروه این

 . رسدمی

گوشزد کردن این نکته هم الزم است که از نظر ترکیب ژنتیکی مردم عراق و کویت با اهالی کشور 

نفر از اهالی شهرهای انبار و  ۱۰۶۱ایران و ترکیه کامال همسان هستند. در پژوهشی دانشگاهی که بر کنونی 

بغداد و بصره و نجف و دیاله و واسط در عراق انجام گرفته، این نتیجه به دست آمده که بافت ژنتیکی این 

پژوهش مشابهی بر مردم کویت  196بینیم همسان است.مردم در عین تنوع چشمگیر با آنچه در ایران و ترکیه می

م پذیرفته و باز نتیجه آن بوده که اهالی کویت با مردم کشور کنونی ی فَیلکه در خلیج فارس انجاو جزیره

                      
196 Alden, 2017. 
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ایران نزدیکی بیشتری دارند تا اهالی عربستان سعودی، و در کل بافت ژنتیکی همسانی بر جمعیتهای این 

ع ژنومی چشمگیری دارد که به آمد و شد جمعیتهای مهاجر منطقه حاکم است. هرچند جایی مثل کویت تنو

ی فیلکه کمابیش در انزوا زیسته و بنابراین همریختی دهد و در مقابل اهالی جزیرهگوناگون گواهی می

 197هاپلوگروهی چشمگیری دارند.

-J1وه رهاپلوگهایشان ترینیکی از مهم، اندهای مرکزی پیوند داشتهکه با سامی هاییدر میان شاخص

P58 سورستان بوده که در شرق آناتولی و جنوب قفقاز پدید آمده و تا دوازده هزار سال پیش در جنوب آ

ی پ.م و در عصر برنز در شبه جزیره ۲۵۰۰تا  ۳۵۰۰ی )فلسطین و اردن امروزین( تثبیت شده و در فاصله

ورود و جایگیر  و عربستان تنها پس ازعربستان پراکنده شده است. رواج استفاده از شتر در جنوب ایران زمین 

کندگی پ.م تثبیت شد و این عاملی بود که با پرا ۱۱۰۰شدن موج سوارکار قبایل آریایی در حدود سال 

 همراه شد.  J1-P58هاپلوگروه 

د نیز با رام شدن جانوران را در جهان قدیم پراکنده کر J1های هاپلوگروه عامل دیگری که زیرشاخه

یران بود اپ.م نژاد شتر جنوبی که بومی نواحی جنوبی کویر مرکزی  ۲۰۰۰ست. در حدود سال پیوند داشته ا

عشایر عرب شترسوار در این هنگام شکل واج یافت. رپ.م سواری گرفتن از آن  ۱۱۰۰اهلی شد و از حدود 

فریقا را آ گرفتند و نخست نواحی بیابانی عربستان و آسورستان و بعدتر اقلیمهای مشابه در شمال و شرق

 . و همراه خود این ترکیب ژنتیکی را نیز در اطراف منتشر کردند مسکونی کردند

                      
197 Theyab, 2013. 
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شود. مثال شاخص هایی داریم که به جمعیتهای کوچکتر سامی مربوط میدر این هاپلوگروه زیرشاخه

Z18297  به یهودیان و شاخصZS227 شود و شاخص به خاندان کاهنان یهودی مربوط میFGC12  به

شود که در جریان ظهور اسالم و فتوحات در سرزمینهای گوناگون پراکنده خاص در اعرابی دیده می طور

ی مسلمانان بینیم که به چند قرن سیطرهشدند. در اروپا باالترین بسامد برای این شاخص اخیر را در اسپانیا می

را در این منطقه تشکیل  J1مد از کل بسا ٪۱۲شود. با این همه شاخص یاد شده تنها در اندلس مربوط می

شود با نیم درصد کل جمعیت. این بدان معناست که مهاجرانی که در جریان فتوحات دهد، که برابر میمی

های ی سامیاند و تبارنامهاسالمی وارد اسپانیا شدند ردپای ژنتیکی ناچیزی در این منطقه از خود به جا گذاشته

ی که با دو خوشههم  M267*گردد. هاپلوتیپ های مهاجر باز میهودیها و یاین منطقه بیشتر به فنیقی

13-DYS388  23و-DYS390 سال پیش در آسورستان و شرق آناتولی  ۵۵۰۰شود، در حدود مشخص می

 198ای از آن در اعراب مقیم میانرودان باقی مانده است.شکل گرفته و شاخه

شود، در سیسیل مردم اردن بیشتر یافت می که امروز در میان J1-YSC76و  J1-Z640ی زیرشاخه

توان حدس زد که این شاخصها چشمگیری دارد و در نتیجه می و جنوب اسپانیا و جنوب ایتالیا هم پراکندگی

با این همه باید توجه اند. هایی در این مناطق داشتههای باستان مربوط بوده باشند، که مهاجرنشینیبا فنیقی

های باستان یکدست نبوده و تنوعی داشته است. شاهدی ن هم ترکیب ژنتیکی فنیقیداشت که در همان زما

 ۱۳۹۵در سال و زیسته، که از اهالی کارتاژ بوده و در قرن شش م پ.م میاست جسد مرد بورسا بر این سخن 

بوده  U5b2c1از طرف مادری حامل هاپلوگروه کمیاب  . این مرد.م( در بورسای تونس کشف شد۲۰۱۶)

                      
198 Grugni et al., 2012: e41252.  
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در زمان یاد شده که مصادف با ابتدای عصر هخامنشی است، هنوز دولت کارتاژ وجود نداشته و  199.است

شود، هنوز با قومیت فنیقی قدیمی خود و احتماال های بعدی محسوب میبنابراین این مرد که نیای کارتاژی

 شده است.نشین کارتاژ بود، شناخته میشهر صور که بنیانگذار کوچ

هایی معنادار را پیدا خواهیم کرد. در این ی آسورستان بنگریم نیز شاخصنتیکی زنان منطقهاگر به بافت ژ

اخ آفریقا( ش)متمرکز بر  X1ی به دو شاخهاهمیتی چشمگیر دارد که خود  Xهاپلوگروه میتوکندریایی میان 

( ٪ ۳کای شمالی )آمری با بسامدی اندک در بومیان . این هاپلوگروهشود)پراکنده در همه جا( تقسیم می X2و 

 . شودمی یافت( ٪۷ها )و شمال آفریقا و همچنین اروپایی( هاگرجی بین ٪۸مردم ایران زمین )با بسامد  و

دهد که خاستگاه این هاپلوگروه احتماال این منطقه پژوهش بر ترکیب ژنتیکی مردم آسورستان نشان می

ن شده است. با این همه در برخی مناطق جمعیتهایی بوده و بعدتر با ورود جمعیتهای مادری دیگر دگرگو

ای بسیار کهنسال را نمایش های هاپلوگروهیهای نزدیک جلیله را داریم که ترکیبمنزوی مثل دروزی

و  X2 ٪۱۱) ٪۲۷با بسامد هم های لبنان دروزی. خاستگاه آن احتماال آسورستان استبنابراین  200دهند.می

٪۱۶X1 202ی الحیَّز در مصر هم آن این شاخص را دارند.ساکنان واحه ۱۴٪/۳ 201کنند.( آن را حمل می 

های احتماال این شاخص در کمربندی از قفقاز تا شمال آفریقا وجود داشته باشد. چون بقایای آن در مومیایی

مصری دوران پیشامقدونی و همچنین جسدی سه هزار ساله از مراکش نیز یافت شده است. این هاپلوگروه 

 ود بیست و یک هزار سال پیش و پس از آخرین عصر یخبندان دستخوش گسترش شده است. در حد

                      
199 Matisoo-Smith et al., 2016: e0155046. 
200 Shlush et al., 2008: e2105. 
201 Reidla et al., 2003: 1178–1190. 
202 Kujanova et al., 2009: 336–346. 
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های کهنسال خاص این منطقه نیز انجام شده که طی سالهای گذشته تالشهایی برای ردگیری خاندان 

 «رونها Yکروموزوم »نتایجی روشنگر را در پی داشته است. یکی از این کوششها به شناسایی و تحلیل 

ندانهای کاهنان یهودی ترکیبی ژنتیکی بر این کروموزوم است که به نیای مشترک خاشود، و این ط میمربو

ی جمعیت شان در اروپا کوهن است، از این نظر با بقیهشود. این خاندانها که اغلب نام خانوادگیمنسوب می

و عضویت در این  ت داردشان هم اهمییهودیان تفاوت دارند که دست کم از قرن دوم میالدی پشت پدری

یابد. در حالی که خودِ یهودی بودن مادرتبار است و از پشت مادر منتقل خاندان کهانت از راه پدر انتقال می

 شود. می

دهد که شش شاخص ژنتیکی در بیشتر مردان هایی که از خاندانهای کاهنان به دست آمده نشان میداده

نامند. این شاخص در میان خاندانهای کاهن می CMH»203»اخص را این گروه بسامدی باال دارد. این شش ش

ی آن در میان جمعیت یهودیان پایه بسامد از که دارد بسامد ٪۴/۶۹ و ٪۴/۶۱سفاردی و اشکنازی به ترتیب 

 204.است بیشتر بسیار( ٪۱۴)

ی هارون برادر ههای کوهانیم )کاهنان( که بنا به سنت خود را نوادحدود نیمی از مردان متعلق به خاندان

( تعلق دارد. نیم J-M267)نام دیگرش:  J1ی که به رده J-P58دانند، هاپلوگروهی دارند به اسم موسی می

ی ( را دارند. گروه نخست به خوشهJ-M410)نام دیگرش:  J2aدیگر اعضای این خاندان هاپلوگروه 

گرفته است. از آنجا که تاریخ  سال پیش شکل ۲۶۳۸تا  ۳۲۸۰تعلق دارد که بین  Z18271هاپلوگروهی 

                      
203 Cohen Modal Haplotype 
204 Shen et al., 2004: 257. 
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توان زد آن است که تاریخ تاسیس خاندان دهد، حدسی که میی یاد شده را پوشش مینزدیکتر هردو شاخه

   کاهنان یهود در عصر مادها و دوران موسوم به اسارت بابل )قرن هفتم پ.م( بوده است.

ها چون این داده 205دانهای کاهن جای بحث دارد.ها برای اصیل پنداشتن خانبا این همه استفاده از این داده

که چندان هم دور از  –اند دهد که خاندانهای یاد شده در تاریخ مورد نظرمان نیای مشترک داشتهنشان می

دهد که آن خاندانها در آن زمان کاهن و یا حتا یهودی بوده باشند. یعنی بار کردن اما نشان نمی -ذهن نیست

های ژنتیکی در غیاب شواهد محکم کاری غیرعلمی و نادرست است و از بر این داده روایتهای کتاب مقدس

 دهند را نباید برداشت کرد.ها جز آنچه که نشان میداده

در جمعیت لِمبا که از  -شوندخوانده می CMHکه گفتیم -جالب آن که این شاخصهای خاندان کاهنان 

شوند. قوم لبما نزدیک به پنجاه هزار نفر جمعیت دارند دیده میسیاهپوستان بانتو هستند هم با بسامدی زیاد 

و سنتی شفاهی در میان خود دارند که اجدادشان  206کنندو در زیمباوه و موزامبیک و آفریقای جنوبی زندگی می

ن شواهد ژنتیکی نشا 207هایی دارد.شان با مسلمانان نیز نزدیکیداند، و آداب و رسومرا با قوم یهود مربوط می

اند و از آنجا به آفریقای مرکزی دهد که دست کم بخشی از مردان این قوم از ایران زمین برخاستهمی

که در  CMHکند. هرچند شاخصهای با این همه این شواهد یهودی بودن ایشان را اثبات نمی 208اند.کوچیده

ی کاهنان و حتا یهودیان ارد، اما ویژهشود، در خاندانهای کاهنان بسامد باالیی دنیمی از مردان این قوم یافت می

                      
205 Zoossmann-Diskin, 2001: 156–162. 
206 Parfitt, 2002: 42-43. 
207 le Roux, 2003: 209–224. 
208 Spurdle and Jenkins, 1996: 1126–33. 



141 

 

شود، و اصوال بسامد آن در میان خود یهودیان زبان ایران زبان نیز فراوان یافت مینیست و در جمعیتهای سامی

  209.است کمتر( ٪۵۰از این میزان )

د دیده ( هم در مردان لمبا زیاT1bی )به ویژه شاخه Tاین نکته هم جای توجه دارد که هاپلوگروه نادر 

شود و این شاخصی است که در یهودیان وجود ندارد و فقط در یهودیان اشکنازی با بسامدی بسیار اندک می

همچنین  210بینیم.هایش را زیاد میزبان آسورستان و کنعان نمونهشود، و در مقابل در جمعیتهای سامییافت می

دهد، با همین بسامد در میان اعراب و برخی از زمینیِ این مردم را نشان میکه خاستگاه ایران Jهاپلوگروه 

توان پذیرفت که گروهی از مردان از ایران زمین شود. با این همه میجمعیتهای دیگر ایران غربی نیز یافت می

اند. این نکته هم جای توجه ی ژنتیکی جمعیت لمبا را برساختهبه آفریقای مرکزی کوچیده و بخشی از خزانه

بنابراین احتماال در اینجا با  211شود.میتوکندریایی این قوم نشانی از عناصر ایرانی یافت نمی دارد که در ژنوم

اند و حرکت جمعیتی از سربازان یا بازرگانان مرد کنعانی سر و کار داریم که در گذشته به این منطقه کوچیده

آن چارچوب تعریف کرده و خود را  ی خود را دراحتماال در قرون میانه زیر تاثیر روایتهای اسالمی تبارنامه

 اند.یهودی پنداشته

های گذشته در مجامع علمی و دانشگاهی این گرایش به یهودی پنداشتن شاخصهای ژنتیکی که در دهه

نماید. یعنی یهودی پنداشتن حامالن هاپلوگروه شناسی نادرست و باطل میهم رونقی پیدا کرده، از نظر روش

J ارندگان هاپلوگروه زاده دانستن دو کاهنJ1  به کلی نادرست است، چون این شاخصها با بسامدی باال در

                      
209 Soodyal, 2013. 
210 Mendez et al., 2011:39–53. 
211 Hamilton et al., 2002: 191. 
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های نامتمایز در این شوند و یهودیان تنها در مقام یکی از زیرسیستمجمعیتهای دیگر ایران غربی نیز یافت می

   212گیرند.مجموعه جای می

 ،(٪۹/۲۱) فلسطین جنوب در النقب ،(٪۸/۲۲) عمان ،(٪۲/۳۴بسامد هاپلوگروه مورد نظر در مردم یمن )

 جمعیت یبدنه با این و است،( ٪۷/۱۲) هاارمنی و ،(٪۹/۲۱) عرب عشایر ،(٪۱/۲۲) کردها ،(٪۲/۱۹) عراق

تایش به طور گسترده در کل هم پنج CMHی یهودیان کمابیش برابر است. از شش شاخص برسازنده

تایی آن است که در خاندانهای کاهنان بسامد بیشتری ششود و تنها ترکیب شجمعیتهای ایران غربی یافت می

شود و متمایز به کل مردم ایران غربی مربوط می J1به کل مردم ایران زمین و  Jیعنی هاپلوگروه  213دارد.

ها در این جمعیتها هم پیچیده است و گاهی با ترکیبهای هاپلوگروه  ی یهودیان در این میان نیست.کننده

شوند. به عنوان مثال، بسامد شویم که به ظاهر دورتر از هم پنداشته میستمهایی روبرو میخویشاوندی زیرسی

J1 یعنی  214ها نزدیک است و از یهودیان اشکنازی اروپایی فاصله دارد.ها به سفاردیدر مردم یمن و عمانی

ظر ژنتیکی با یهودیان شوند، از ننماید که یهودیان اشکنازی هرچند به قوم یهود متعلق دانسته میچنین می

 ها.ها با یمنیباشند، تا سفاردی ی بیشتری داشتهسفاردی فاصله

ها در ها هستند. سامریی ایران زمین که متاسفانه رو به انقراض دارد، سامرییکی از اقوام بسیار دیرینه

و بزرگ و کمابیش قرن سوم و چهارم میالدی یک میلیون و دویست هزار نفر جمعیت داشتند و قومی مقتدر 

تن  ۶۴۰تن کاهش یافته بود و امروز هم تنها  ۱۴۶.م به ۱۹۱۷اند. اما شمارشان در سال همتای یهودیان بوده

دانند و معتقدند وارثان واقعی اند. این قوم خود را نوادگان قبایل افرائیم و منسه میاز سامری ها باقی مانده

                      
212 Nebel at al., 2001: 1095–1112. 
213 Ekins et al., 2005. 
214 Cadenas et al., 2008: 374–386. 
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ها انشعابی هستند در کیم هستند. از دید یهودیان اما، سامریخاندان داوود نبی و سنت دینی شهر مقدس شِ

ها طی چهار قرن گذشته گردد. سامریشان به قرن هشتم پ.م باز میمیان قبایل یهودی که تاریخ جدایی

اند و به همین خاطر بختی زرین برای بررسی تنوع های خود را طی سیزده تا پانزده نسل حفظ کردهنامهشجره

های به دست آمده، خاندان کاهنان سامری نسب خود شوند. بر مبنای دادهها محسوب میر قومیتژنتیکی د

زیسته است، و جالب آن که این خاندان کاهن فاقد شاخص سال پیش می ۲۵۰رسانند که حدود را به مردی می

CHM 215سازد. هستند که خاندانهای کاهن یهودی را مشخص می 

که مهمترین شاخص خاندان کاهنان است، در هر دو گروه یهودیان سفاردی  K1هاپلوگروه شاخص دیگر، 

شود و از این رو قاعدتا در زمانی پیش از پراکنده شدن یهودیان و اشکنازی فراوانتر از باقی یهودیان یافت می

اپلوگروه ی مردان خاندان کاهنان این هدر اروپا در این جمعیت به شکل تثبیت شده وجود داشته است. اما همه

ی ی این هاپلوگروه دادهدربارهست. ا ٪۴۸ هااشکنازی میان و ٪۵۸ها را ندارند و بسامد آن بین سفاردی

در  216در کلیسای سن ماکسیمین ال سنت باومانگیز ولی مشکوکی در دست داریم و آن هم این که هیجان

و تحلیل  دلیه تعلق داشته است. تجزیهشود که بنا به سنتی کلیسایی به مریم مجفرانسه موهایی نگهداری می

را  K1a1b1a و شاخص  Kی آنها هاپلوگروه دی ان ای بازمانده در پیاز این موها نشان داد که زن دارنده

دارا بوده است. پژوهشگری که این تحقیق را انجام داده ژرار لوکوت است که ادعاهای جنجالی فراوانی دارد 

 217زن از خاندانی فریسی در قوم یهود برخاسته باشد. و بر این مبنا حدس زده که این

 

                      
215 Shen et al., 2004: 248–260. 
216  Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
217 Lucotte, 2016. 
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 پنجم: میانرودان

 

هایی هستند که به اند، سومریبومیان میانرودان که برسازندگان کهنترین دولتشهرها در جهان بوده 

 اند. شدهاحتمال زیاد جمعیت درونزاد و بومی این منطقه محسوب می

روز به زبان عربی سخن ب عراق )بین نصیریه و عماره و بصره( که امی مردابی جنومردم ساکن در جلگه

های کهن هستند. در پژوهشی بر این مردم نشان داده شده که این گویند، تنها بازماندگان این سومریمی

دهد و ای بسیار قدیمی از ترکیب ژنتیکی بومی جنوب غرب ایران زمین را از خود نشان میجمعیت الیه

شان شان هم از زنانهمسری است که تنوع ژنتیکی در مردانخاطر نظام اجتماعی پدرساالری و برون احتماال به

 بسیار کمتر است. 

دیده  ٪۶/۸۴و در این قوم با  ٪۱/۵۵ها با بسامد است که در کل عراقی Jهاپلوگروه اصلی این جمعیت 

J2-( ٪۶/۴۳( و )۴/٪۵۶) M267-J1 هایشود. بر خالف باقی مردم عراق که تعادلی میان هاپلوگروهمی

M172 های از هاپلوگروه ٪۹۶دهند، نشان می از خودJ  در این جمعیت به گروهM267-J1  تعلق دارد

که  R1شود. تمایز دیگر در اینجاست که هاپلوگروه در آن زیاد دیده می Page08-J1ی و به ویژه نسخه

دهد، در این مردم های شمالی را نشان میدشان با آریاییشود و پیوندیده می ٪۴/۱۹در مردم عراق با بسامد 

   218شود.دیده می L23-R1ی ( است و تنها در نسخه٪۸/۲بسیار اندک )

 

                      
218 Al-Zahery, 2011: 288. 
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که در این جمعیت فراوان است، همزمان با ظهور دولتشهرهای سومری در این  Page08-J1هاپلوگروه 

J1-دهد. یک شاخص کهنتر به نام ان میمنطقه تثبیت شده و احتمال ردپای این جمعیت باستانی را نش

*M267 ها نشان ترکیب این داده 219داد.هم یافت شد که خویشاوندی نمایانی با شمال میانرودان را نشان می

ها از جای دیگری به این منطقه مهاجرت نکرده و جمعیت بومی و درونزاد جنوب غربی دهد که سومریمی

به طور خاص شمال آفریقا یا شمال  –ضیه که مردم سومر از جایی دیگر اند. همچنین این فرایران زمین بوده

شان با مردم شود و از پیوندهای هاپلوگروهیها مردود میاند با توجه به این دادهبه این منطقه کوچیده -هند

                      
219 Al-Zahery, 2011: 288. 



146 

 

ه اهالی ایم کی اصلی در ایران زمین داشتهسایر نقاط ایران زمین آشکار است که یک جمعیت پایدار و دیرینه

 اند.شدهی جنوب میانرودان بخشی از آن محسوب میمنطقه

 

 ششم: عربستان

 

را شاخصی برای قوم عرب  -J1و گاه در متون عوامانه،  – J1-P58هرچند امروز اغلب هاپلوگروه 

های دهدانند با دای کسانی که خود را عرب میگیرند، باید به این نکته توجه داشت که خودانگارهدر نظر می

شان عربی ی تاریخی این قوم همپوشانی چندانی ندارد. امروز اغلب کسانی که زبان مادریژنتیکی و تبارنامه

ی عربستان جزیرهای وسیع از مردم را از جنوب ایران امروزین و شبهدانند و این دامنهاست خود را عرب می

 رد. گیتا سواحل مدیترانه و شمال و شرق آفریقا را در بر می

سال پیش  ۱۵۰۰ی تاریخ ظاهر شده و عمرش به حدود با این همه زبان عربی به نسبت دیر بر صحنه

ای به کار سال پیش برای قبیله ۲۸۰۰ها در حدود رسد، و برچسب عرب برای نخستین بار توسط آشوریمی

سال پیش سرزمینی را به  ۲۵۰۰گرفته شد و برای اولین بار پارسیان در دیوانساالری هخامنشی بودند که در 

اسم عربستان نامگذاری کردند. این تاریخها بسیار دیرآیند است، اگر با تاریخ تحول هاپلوگروه مورد نظرمان 

ی سی و یک هزار سال پیش شکل گرفته و زمان مشتق شدن نسخه J1هایش مقایسه شوند. چون و زیرشاخه

J1-P58  رسدبه چهارده هزار سال پیش میدر دل آن . 

که پنج هزار سال سن دارد هم از زمان پیدایش قوم عرب  J1-L858حتا شاخص به نسبت جوان 

ی نخستین قومی دانست که به زبان سامی آغازین توان نشانهتر است. این شاخص اخیر را میبسیار قدیمی

ه همین خاطر اگر بخواهیم دانستند. باند، و ایشان در آن هنگام احتماال خود را اکدی یا آموری میگفتهسخن می
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های ی نژاد سامی بدانیم که قومیت عرب یکی از جوانترین مشتقرا باید نشانه J1-L858دقیق سخن بگوییم، 

است که نزدیک  J1-FGC12توان یافت، شود. نزدیکترین شاخصی که برای قوم عرب میآن محسوب می

ی قوم عرب و سرزمین و ساماندهی پارسیان دربارهبه سه هزار سال پیش پدید آمده و با گزارشهای آشوریان 

 عربستان نزدیکی زمانی بیشتری دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال گذشته گسترش چشمگیری یافته که با ظهور اسالم قرین بوده و از این  ۱۳۰۰این شاخص طی 

چنان ماهیتی توان آن را بهترین برچسب برای قوم عرب در نظر گرفت. با این همه این برچسب همرو می
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 و مردان از ٪۴۰دهد. چون در عربستان امروز تنها آماری دارد و تعبیری مطلق از مفهوم عرب به دست نمی

را  J1-FGC12را دارند، که البته بیشترشان همین شاخص  J1 هاپلوگروه کل مردان از ٪۳۰ تنها اردن در

ای نیست که همزمان با فتوحات یب ژنتیکیدارند. باید به این نکته هم دقت داشت که شاخص اخیر تنها ترک

را هم داریم که  E1b1b-M34مسلمانان در سرزمینهای اسالمی پراکنده شده است. شاخص دیگری مانند 

یک شاخص دهد. مشابه را نشان می الگویی و شودمی یافت امروز هایاردنی ٪۲۵ و عربستان مردان ٪۱۰در 

در آسورستان و حد فاصل  است که Page08-J1ترکیب وط دانست، توان آن را با قوم عرب مربدیگر که می

کرده است. این پیدا شمال میانرودان و جنوب آناتولی تکامل یافته و در عصر نوسنگی گسترشی چشمگیر 

 بسامد ٪۳۰ی عربستان فراوان است و بیش از خص در عشایر عرب خوزستان و عراق و مردم شبه جزیرهاش

 220.باشدمی محدود ٪۶ حد در متوسط طور به و است کمتر اشفراوانی اما مرکزی ایران در. دارد

ی قبایل عرب وجود دارد، آن است که تنوع ژنتیکی چشمگیری را در ی جالب توجهی که دربارهپس نکته

شان در قلمرو ایران زمین مشابه است. یعنی دهند که کمابیش با جمعیتهای غیر عرب همسایهخود جای می

اشد یا نباشد بودن یا نبودن امروز بر مبنای زبان تعیین شود، و این که زبان مادری کسی عربی ب گویی عرب

 اش نداشته باشد. ژنتیکی امری کمابیش تصادفی باشد و ارتباطی با تبارنامه و ساخت

J2-  ینه( و هاپلوگروه مرداHV1ی ژنوم میتوکندریایی )به ویژه هاپلوگروه در این راستا بر مبنای مقایسه

M172 ها بیش از همین قبایل عرب با جنوب ایران با بختیاری روشن شده که نزدیکی ژنتیکی قبایل عرب

ی اعراب ساکن مصر و شمال آفریقاست. یعنی این که زبان مادری جمعیتی سامی یا آریایی باشد تعیین کننده

                      
220 Grugni et al., 2012: e41252.  
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ی زبانی متفاوت سخن که به دو شاخه ها و عربهای خوزستان با آنتبارنامه و نژادشان نیست و بختیاری

  221شوند.گویند از نظر ژنتیکی یک جمعیت درهم تنیده محسوب میمی

ی عرب مقیم چهار مبنا گرفته شده و در شش طایفه Yدر پژوهش مهمی هفت جفت آلل بر کروموزوم 

ردان این قبایل حامل از م ٪۳/۸۳گفتند. محال و بختیاری انجام پذیرفته که به زبان لری یا پارسی سخن می

( هم در ۲۰٪) M170-I( و ٪۴۰)هردو  M172-J2و  M9-Kهای بودند و شاخص M89-Fهاپلو گروه 

به چهل تا  Fاین جمعیتهای حامل هاپلوگروه  222شد. جالب آن که نزدیکترین جد مشترکشان یافت میمیان

دمند تازه در جریان خروج از آفریقا و این زمانی که جمعیتهای انسان خر 223گشتپنجاه هزار سال پیش باز می

تر ایران زمین تثبیت شده بودند، و بسیار بسیار از زمان قابل تصور برای نیای مشترک اقوام عرب قدیمی در

های دهد بافت ژنتیکی مردم کوهپایههای دیگری هم در دست داریم که روی هم رفته نشان میاست. داده

 224امروز استمراری چشمگیر داشته است.زاگرس از چهل هزار سال پیش تا به 

 

 

 

 

 

                      
221 Nasidze et al., 2008: 241–252. 
222 most recent common ancestor (MRCA)  
223 Athey, 2005: 35–39. 
224 Broushaki et al., 2016: 499-503. 
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سال پیش بود  K (M9-K )۴۷۴۰۰و  225سال پیش J (JM304) ۴۲۹۰۰زمان همگرایی بر هاپلوگروه 

سال  ۲۲۲۰۰که جدیدتر بود هم قدمتش به I (M170-I )گرفت و حتا هاپلوگروه که در این دامنه قرار می

شود نشانگر آن ها زیاد یافت میکه در میان اروپایی Iی هاپلوگروه گشت. بسامد به نسبت باالپیش باز می

شان، تباری سامی ندارند و خویشاوند نزدیک ی عرب بودنی این قبایل دربارهود خودانگارهاست که با وج

 226شوند.شان محسوب میاقوام همسایه

ی عربستان را تقر در شبه جزیرههای جمعیتی مستوان زیرسیستممی Yهای کروموزوم بر مبنای هاپلوگروه

جزیره به شبه از هم تفکیک کرد. به همان ترتیبی که به شکلی سنتی نیز شناخته شده بود، دو زیرسیستم اصلی

های آفریقایی با جمعیت E1-M123ر دارا بودن هاپلوگروه شود. جمعیت یمن به خاطیمن و حجاز مربوط می

 ی دریای مدیترانه نزدیکی دارد. به جمعیتهای آسورستان و کناره J1-M267زیر صحرا و به خاطر هاپلوگروه 

ی ها کمتر است. در پژوهشی که بر مردان عربستان سعودی )مهمترین پهنهدر حجاز بسامد این هاپلوگروه

در این منطقه  Yسیاسی حجاز( انجام شده، این نتیجه به دست آمده که بیشترین تنوع ژنتیکی کروموزوم 

( ٪۱۷اند. پس از آن )با بسامد ای دارند و از آسورستان به این منطقه کوچیدهاستگاهی مدیترانهخ   (۶۹٪)

اند به این منطقه کوچیدهو شمال یعنی دل ایرانشهر )کشور کنونی ایران(  شرق از که گیرندمی قرار جمعیتهایی

  227.دهندمی اختصاص خود به ار مردانه کروموزوم هاپلوگروه بسامدهای ٪۱۴و کوچندگان آفریقایی تنها 

ناگفته نماند که شواهد ژنتیکی دیگری هم برای نشان دادن پیوند جمعیتهای شمال شرقی آفریقا و شبه 

 که خاستگاهش آفریقاست در جنوب B-M60از آنها هاپلوگروه  ی عربستان در دست داریم. یکیجزیره

                      
225 Semino et al., 2004: 1023–1034. 
226 BaniMehdi- Dehkordi et al., 2018: 435–440. 
227 Abu-Amero et al., 2009: 59. 
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و  مردان ٪۲/۸ قشم در. کندمی داللت منطقه این به مرکزی آفریقای از مهاجرتی به و شودمی یافت هم ایران

  228خود دارند. Y کروموزوم بر را ترکیب این ٪۱/۵ افغانستان هایهزاره میان در و ٪ ۳/۲در بندرعباس 

ی است که ویژه E-M96هاپلوگروه دهد، ی دیگری که این اتصال عربستان و آفریقا را نمایش مینمونه

دهد که ورود ها نشان میتخمین است.ی عربستان نیز کشف شده شبه جزیره درسیاهپوستان بانتو است، 

ی ژنتیکی به حجاز و یمن تقریبا همزمان و در یازده هزار سال پیش انجام پذیرفته، و مردان حامل این نسخه

در کنار این  229سال پیش( رسیده است. ۶۸۰۰سال پیش( و امارات ) ۷۳۰۰قدری دیرتر به قطر )حدود 

های بانتو شد( شاخص جمعیتنامیده می E1b1c)که در مقاالت قدیمی  E-M329هاپلوگروه  شاخص،

ی بزرگتر نام داشت( که در حبشه متمرکز شده، خوشه E1b1a)که قبال  E-M2است و در کنار هاپلوگروه 

E-V38 ود.شآفریقایی محسوب می های هاپلوگروهآورد که یکی از پربسامدترین خانوادهرا پدید می 

با این همه وزن بافت ژنتیکی درونزاد قلمرو ایران زمین در این میان بیشتر است و ارتباط عربستان و 

بر مبنای ترکیب تر از پیوندش با شمال آفریقا بوده است. کنندهآسورستان بسیار نیرومندتر و تعیین

عمان روشن شده که یک های یافت شده در جمعیتهای مستقر در جنوب خلیج فارس و دریای هاپلوگروه

-E3b1های هاپلوگروه جریان مهاجرت از آسورستان به این منطقه وجود داشته که در عصر نوسنگی مشتق

M35 .های این گروه به اسم دست کم یکی از مشتق 230را به منطقه آورده استM123-E3b1c  احتماال

تباط باستانی میان ایران غربی با و توزیع این شاخص اخیر ار 231در غرب ایران زمین تکامل یافته است،

                      
228 Grugni et al., 2012: e41252.  
229 Abu-Amero et al., 2009: 59. 
230 Cadenas et al., 2008: 374–386. 
231 Cruciani et al., 2004: 1014–1022. 
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ای تجاری شود و حضور شبکهشناختی هم تایید میدهد، با شواهد باستانی خلیج فارس را نشان میحاشیه

 232کند.ی عبید به بعد تایید میدر این منطقه را از دوره

را  J1-M267همچنین این نتیجه به دست آمده که یک موج مهاجرتی از شمال در کار بوده که حامالن 

به این منطقه آورده است. همچنین بر مبنای ژنوم میتوکندریایی اهالی این منطقه معلوم است که چند موج 

های امروزین شان عناصری در میتوکندریاند که از زنانجمعیتی از آفریقای زیرصحرا به این منطقه کوچیده

قای شرقی بسیار نیرومند بوده و قاعدتا مجرای باقی مانده است. این پیوندها به طور خاص بین یمن و آفری

 233گردد.پ.م باز می ۵۰۰المندب و دریای سرخ بوده است که قدمتش به حدود ی باباش تنگهانتقال جمعیتی

اما شواهدی تاریخی در  234اند،برخی از پژوهشگران این انتقال جمعیتی زنانه را به تجارت برده منسوب کرده

ی برده پنداشتن سیاهپوستان ناشی شده است. وگرنه هیچ این زمینه نداریم و تا حدودی این حرف از کلیشه

ی آفریقا در این دوران صادرات برده داشته است. حدس من آن است که با شاهدی نداریم که نشان دهد قاره

با گشایش راههای تجاری میان جنوب عربستان و شرق آفریقا  بندی یاد شده، احتماال این ماجراتوجه به زمان

 235داشته است.در عصر هخامنشی آغازین همراه بوده که قاعدتا خود به خود تبادل جمعیتی را هم به دنبال 

در ایران زمین )به ویژه در قفقاز و جنوب است که  J-M267هاپلوگروه ی دیگری در این میان، نمونه

در شمال آفریقا )به ویژه در سودان و حبشه( بسامد باالیی دارد. پراکندگی این شاخص  عربستان( و همچنین

. است ٪۹ حدود ترکیه اهالی و ٪۵/۱۲ لبنانی ،٪۲۰ مصری ،٪۳۸ عمانی ،٪۱/۳۳ژنتیکی در میان مردان عراقی 

                      
232 Beech and Elders 1999: 17–21. 
233 Cadenas et al., 2008: 374–386. 
234 Richards et al., 2003: 1058–1064. 
235 Cadenas et al., 2008: 374–386. 
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 نسبت به مه( ٪۳/۵۸م و میزان آن در قطر )بینیمی( ٪۶/۷۲) یمن مردم در را شاخص این بسامد بیشترین

ی آسورستان بوده که در حدود منطقه ژنتیکی شاخص این اصلی کانون که داده نشان تازه پژوهشهای. باالست

ده تا شش هزار سال پیش از آنجا به کانونی در جنوب عربستان منتقل شده و بعد به شمال و مناطق درونی 

 الجزایر مردان از ٪۳۵ه است. طوری که ایران زمین و همچنین به سمت غرب و آفریقای شمالی گسترش یافت

 236حامل این هاپلوگروه هستند. هم تونس مردان از ٪۳۰ و

گویند پیوند خورده و از نظر تاریخی جمعیتهای این شاخص با جمعیتهایی که به زبانهای سامی سخن می

ری شمال آفریقا اند، و امروز هم بسامد این ترکیب در مناطق شهحامل آن به فناوری کشاورزی مسلح بوده

همراه است که احتماال در  J-P58بیش از روستاهاست. هاپلوگروه مورد نظرمان اغلب با شاخصی به اسم 

در شمال میانرودان و جنوب آناتولی و آسورستان پدید آمده و از آنجا همراه  B 237عصر نوسنگی پیشاسفالی 

پیش از تحول این  J-M267هاپلوگروه اصلی  نماید کهزبان پراکنده شده است. چنین میبا جمعیتهای سامی

و  238ی کوهستان زاگرس تکامل یافتهشاخص حدود نُه هزار سال پیش در آسورستان و به خصوص منطقه

بعد در پی تغییرات اقلیمی به حرکت در آمده و از راه دریای سرخ به قلمرو آفریقا وارد شده و در حبشه و 

  239سودان ریشه دوانده باشد.

-۳۰۰۰سنگی )احتماال نشانگر دومین موج از تحرک این جمعیتها بوده که در عصر مس J-P58شاخص 

ی عربستان برده و در آنجا جایگیر کرده پ.م( در آسورستان آغاز شده و این جمعیتها را به شبه جزیره ۵۰۰۰

                      
236 Cadenas et al., 2008: 374–386. 
237 Pre-Pottery Neolithic B 
238 Chiaroni et al., 2010: 348–353. 
239 Tofanelli et al., 2009: 1520–1524. 
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ها یکه در میان فلسطین 240را هم داریم DYS388( و ۲۲-۲۲)یا  YCAIIاست. دو شاخص دیگر به اسم 

و مشابهش را در مغرب و عراق و قطر امروز داریم و  241شودهای آسورستان به یک میزان دیده میو یهودی

شاخص دیگری که به طور   242به همین خاطر با جمعیتهای عرب و زبان عربی همسان انگاشته شده است.

)به  ن اعراب فلسطینیاست که در میا J-P209سازد، هاپلوگروه زبان را متمایز میهای عربخاص سامی

ها غایب شود، اما در میان کردها و یهودیویژه اهالی جلیله( و مردم یمن و آفریقای شمال غربی یافت می

مقایسه کرد که در میان اعراب ایران زمین بیشترین بسامد  Eu10توان با هاپلوگروه است. این شاخص را می

 بسامد با که آن جالب و دارد، باالیی بسامد هم( ٪۱۸) ودیانیه و( ٪۱۲د، و در میان کردها )دار را( ۳۰-۶۲٪)

  243.هست هم یمن در صنعا شهر اهالی و حضرموت مردم ژنتیکی هایشاخص ترینفراوان از ٪۴۰ حدود

 

  

                      
240 Hammer et al., 2009: 707–717. 
241 Nebel et al., 2000: 630–641. 
242 Chiaroni et al., 2010: 348–353. 
243 Nebel et al., 2002: 1594–1596. 
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 هفتم: ترکستان

 

 

شود و همان است که در متون ایرانی با نام ترکستان امروز بزرگترین استان چین محسوب می

های مدرن مربوط به قرن گذشته درگذریم، گذاریکیانگ شهرت پیدا کرده است. اگر از نامینگجیان یا سشین

اش ختا و ختن شده و بخشهای درونیاین سرزمین همان است که طی هزار سال گذشته ترکستان نامیده می

محسوب ی آلتای منطقهترین بخش از ترین و غربیی جغرافی جنوبیاند. این سرزمین از زاویهو تاتارستان بوده

شکل گرفته در جنوب سیبری ان های پهناور گوبی و تاکالماکال کوههای آلتای با بیابانشود که از اتصمی

 است. 

هزار  ۴۵شده و از یک مرکز مهم جمعیتی در دورانهای گذشته محسوب میسیستم جغرافیایی آلتای 

ی مهم انسان یعنی هومو ساپینس تالقی سه گونهی این ناحیه در ضمن نقطه 244سال پیش مسکونی بوده است.

ی آمریکا را ها بوده است. آلتای همان مرکزی است که جمعیت مهاجر به قارهو انسان دنیسووا و نئاندرتال

تامین کرده و بعدتر در دوران تاریخی موجهایی جمعیتی را به جنوب و غرب گسیل کرده که تمایز یافته و به 

ی شمالی و جنوبی تقسیم اند. جمعیتهای بومی آلتایی به دو شاخهتاتارها تبدیل شدهها و ها و ترکمغول

سئی، دهند و به زبانهای بومی ینیها جمعیتهای چِلدان، کوماندین و توباالر را تشکیل میشوند که شمالیمی

و  245یابندتبلور می کیژی و تِلوت-های تِلِنگیت، آلتایها در قومگویند. جنوبیساموئیدی و اوگری سخن می

                      
244 Goebel, 1999:208–227. 
245 Potapov, 1964: 305–341. 
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های فراوان از واژهشان به شدت از نظر دستور زبان و ساختار زیر تاثیر مغولی شکل گرفته و با وامزبان

 های متفاوت زبان ترکی را نتیجه داده است. شود، که شاخههای ایرانی شرقی مشخص میزبان

های میتوکندریایی دهد که هاپلوگروهشواهد به دست آمده از محتوای ژنتیکی مردم این منطقه نشان می

چنین  Yهای کروموزوم ی آلتایی نقاط اشتراک به نسبت زیادی دارد، در حالی که هاپلوگروهاین دو شاخه

دهد. یعنی این دو خوشه از جمعیتها که در یک منطقه همزیست هستند، در واقع دو حالتی را نشان نمی

شان با هم خویشاوندی دارند. در میان این جمعیتها البته مادریجمعیت ژنتیکی متفاوت هستند که نیاکان 

ای دارند که قاعدتا از ها به هم نزدیکیکیژی-هایی هم رخ داده است. مثال توباالرها و آلتایآمیختگی

ی شمالی نوادگان بومیانی هستند که زمانی شان ناشی شده است. با این همه روشن است که شاخهآمیزیهم

های جنوبی به خاطر دارا ی جنوبی تفاوت دارند. آلتاییاند و با شاخهکردهسئی زندگی میی رود ینیدر کرانه

قرقیزها  Yزوم بسیار به جمعیتهای مغولی و ایرانی نزدیکی دارند و به عنوان مثال کرومو Cبودن هاپلوگروه 

 ها عمال همسان است.کیژی-و آلتای

ی دو شاخهاست  Dهاپلوگروه مردم ترکستان،  Yموزوم یکی از شاخصهای ژنتیکی مهم بر کرو

شد نامیده می D1aاست که پیشتر  D-Z27276در تبت و ژاپن تحول یافته است. یکی از آنها  واصلی دارد 

 تحول منطقه همین در پیش سال هزار چهل حدود در هاپلوگروه این. هستند آن حامل تبتی مردان از ٪۴۹و 

 شود. ی است که به مردم ژاپن مربوط میدیگری شاخص 246.است یافته

                      
246 Shi et al., 2008: 45. 



157 

 

ای از زیرشاخه (شدنامیده می D1a1که پیشتر ) M15-Dهاپلوگروه یک ترکیب مهم دیگر، 

شود. توزیع آن در هند بسیار اندک است اما است که در اطراف کوه هیمالیا یافت می M174-Dهاپلوگروه 

های نزدیکی دارد. خاستگاه آن احتماال دشت چینگ بتی بسامدی هرچند پایینت-ایدر میان جمعیتهای برمه

حمل  Yکپارچه این شاخص را بر کروموزوم اش در برخی نقاط یی بومیانمرز چین و تبت است که همه

. شودمی یافت( ٪۲یین )حدود های ترکستان و آسیای میانه هم ردپایی از آن با بسامد پاکنند. در جمعیتمی

 . دارند را آن هم کره اهالی ٪۸ تا ۵ و کرده پیشروی هم بجنو سمت به هاپلوگروه این

بر مبنای ردگیری ژنوم میتوکندریایی معلوم شده که هردو جمعیت آلتایی شمالی و جنوبی و بومیان 

را در میتوکندری خود دارند. همچنین مشتقی از  D4b1a2a1aآمریکا تبار مادری یکسانی داشته و شاخص 

های گرینلند و شود نیز تنها در میان بومیان شمال شرقی سیبری و اینوییمی نامیده D4b1a2a1a1آن که 

خویشاوندی سرخپوستان آمریکا و بومیان سیبری و آلتایی را به کمک سایر  247شود.کانادا یافت می

ی جمعیتهای سرخپوستان که در همه C1چنان که مثال هاپلوگروه  248توان نشان داد.ها هم میهاپلوگروه

  249شود.دارد که در جمعیتهای آلتایی جنوبی یافت می C1aای به اسم است، زیرشاخهمشترک 

ی تمدن ی آمریکا دارد، با تاریخ حوزهی آلتایی گذشته از اهمیتی که در مسکونی شدن قارهمنطقه

اسیوا را هایی که فرهنگ آندرونوو و آفانایرانی نیز پیوندی نزدیک دارد. در دوران تاریخی با پیشروی آریایی

                      
247 Dulik et al., 2012: 229–246. 
248 Perego et al., 2009:1–8. 
249 Tamm et al. 2007: e829. 
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و گرانیگاه جغرافیایی مهمی  250پدید آوردند، این منطقه در عصر برنز توسط جمعیتهای ایرانی تسخیر شد

  251ها در آن انجام پذیرفته است.گیری جمعیتهای کوچگرد آریایی و به ویژه سکاها و تخاریاست که شکل

ی خوارزم و لی بین دریاچهخاستگاه جغرافیایی مردمی که فرهنگ قراسوق را برساختند، مناطق شما

پ.م(  ۱۰۰۰-۳۰۰۰دریای خزر و بیابان تاکالماکان بوده است. در نواحی شمالی این منطقه فرهنگ قراسوق )

پوشانده و در شان را فرو میی کوههای آلتایی تا تیانسئی و فاصلهی خوارزم تا ینیقرار داشته که از دریاچه

عصر برنز وارد شده است. از این فرهنگ نزدیک به دو هزار گور  یپ.م به مرحله ۸۰۰تا  ۱۵۰۰ی فاصله

آید که این مردم اجداد ایرانیان بعدی بوده و جایگزین فرهنگ های موجود در آن بر میکشف شده و از داده

و  U5a1جسدهای یافت شده در این فرهنگ حامل هاپلوگروه میتوکندریایی  252اند.تر آندرونوو شدهقدیمی

U4 ی وگروه مردانهو هاپلR1a1 اند که به ویژه این دومی شاخص جمعیتهای هند و ایرانی است. شواهد بوده

 253اند.دهد که این مردم چشم و پوستی کمرنگ و موهای بور داشتهنشان می

های گوناگون در این منطقه را های تکامل یافته در ترکستان که همپوشانی جمعیتیکی از فرهنگ 

نگ قراسوق است که از سویی با شمال چین و فرهنگ باستانی ژو در تماس بوده و از دهد، فرهنشان می

شده است. در قرون ی تجارت میان این دو محسوب میسوی دیگر با اروپای شرقی ارتباط داشته و واسطه

کنند میرا ایجاد  254توربینو-ی سِیماای از این فرهنگ به سوی اروپا حرکت کرده و پدیدهپ.م شاخه ۱۷تا  ۲۲

ی پ.م در سراسر پهنه ۱۹۰۰تا  ۲۱۰۰ی سالهای ای از گورهای عصر برنز است که در فاصلهو این شبکه

                      
250 Kuzmina and Mair, 2008. 
251 Anthony, 2007. 
252 Mallory, 1997: 325–326. 
253 Keyser et al., 2009: 395–410. 
254 Seima-Turbino phenomenon 
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ی جنگی و فلزکاری و هنر سبک سکایی شود. حضور اسب و گردونهبینابین مغولستان تا فنالند پدیدار می

ایرانی در سرزمینهای شمالی بوده -ای مهاجرت قبایل پیشدهد که این گورها بازماندهبعدی آشکارا نشان می

 است. 

های گذشته تمایلی میان برخی از نویسندگان نمایان شد برای این که این موج را پیشاترکی بدانند در دهه

های ژنتیکی طی سالهای آلتایی مربوط بدانند. اما داده-های آلتایی و زبان اورالیو آن را با پخش شدن جمعیت

های هند و شان با پخش شدن زباناند و بنابراین کوچاده که این مردم آریایی بودهاخیر به روشنی نشان د

پ.م به  ۸تا  ۱۴ی قرون ی خاوری این فرهنگ هم در فاصلهشاخه 255اروپایی در منطقه مصادف بوده است.

ه ی تمدنی چین بودسمت چین پیشروی کرد و احتماال این پیشروی خاستگاه اصلی فناوری برنز در حوزه

ای از اشیای دهد و گنجینهاست. فرهنگ قراسوق در مراحل پایانی خود اوج شکوفایی هنر سکایی را نشان می

شهرتی جهانی دارد. ناگفته نماند که همین فرهنگ  256زرین که در ارژن واقع در دشت توران کشف شده،

رگان در همین ارژن یافت ترین کودار( هم هست و قدیمیهای اتاقی سنت ساخت کورگان )گورتپهزاینده

 257شود.شده و به قرن هفتم پ.م مربوط می

پ.م همچنان دوام داشت و بعدتر جای خود را به فرهنگ  ۲۰۰تا  ۷۰۰ی بقایای فرهنگ قراسوق در فاصله

ی قرن هشتم تا دوم پ.م در جنوب سیبری مستقر بود. وابستگان به این فرهنگ هم داد که در فاصله 258تاگار

                      
255 Lalueza-Fox et al., 2004: 941–947. 
256 Armbruster, 2009: 187–193. 
257 Grjaznov, 1984. 
258 Tagar culture 
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اند و از بقایای اجسادشان مشخص شده که از کردهرا حمل می R1a1شان هاپلوگروه ه و مردانآریایی بود

  259اند.ریخت بودهنظر شکل ظاهری با ایرانیان و اروپاییان امروز هم

 

 

 

 

 

 

 

جایی جمعیتی مطلقی همراه نبوده و این بدان معناست که بر خالف تصور مرسوم، کوچ آریاییان با جابه

ها تا آغاز عصر اشکانی در خاستگاه اصلی خویش در شمال شرقی ایران زمین همچنان مستقر ایرانی-پیشا

اند سرریز شدهاند و جمعیتهای مهاجری که به ایران غربی و اروپای شرقی و ترکستان چین وارد میبوده

دهد و به را نشان می ی بارز هنر و فناوری سکاهااند. فرهنگ تاگار نمونهجمعیت اضافی این مرکز بوده

ی قرن اول تا چهارم میالدی در همین منطقه شکوفا بوده یابد که در فاصلهدگردیسی می 260فرهنگ تاشتیک

.م به بعد این مردم کم کم با عناصر زبانی ۳۰۰است. پس از ظهور دولت ساسانی و به ویژه از حدود سال 

های یافت مومیایی 261آورند.یزهای امروزین را پدید میکنند و طی دو قرن بعد اجداد قرقترکی آمیزش پیدا می

                      
259 Keyser et al., 2009: 395–410. 
260 Tashtyk culture 
261 Grousset, 1970. 
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دهد که این شان و همچنین تحلیل ژنتیکی اجساد نشان میشده در گورهای این فرهنگ و نقابهای تدفینی

 262اند.بوده R1a1اند و مردانشان حامل هاپلوگروه مردم هم شکل ظاهری آریایی داشته

شود، سکا است ر گرفته میای این فرهنگها به کلی بر سازندهبرچسبی عمومی که برای قبایل آریایی شما

تبار کوچگردِ خارج از قلمرو جغرافیایی ایران زمین را در که در اصل عنوانی عمومی است و کل قبایل ایرانی

از مغولستان تا –راسر مناطق شمالی سی پهناوری در گیرد. سکاها در قرن اول پیش از میالد در گسترهبر می

جا پراکنده ساختند. برخی از قبایل ی خود را در همهد و فناوری آهن و هنر ویژهگسترش یافتن -پای شرقیارو

ی دولتهای مستقر جنوبی هم ها به قدرتهایی سیاسی و نیروهایی تهدید کنندهها و ماساگتسکا مثل سرمت

 تبدیل شدند. 

هد که سکاهایی که در سراسر این قلمرو حضور دهای ژنتیکی برآمده از اجساد ایشان نشان میتحلیل داده

اند که خاستگاهشان در دادهتبار را تشکیل میاند و یک بافت ژنتیکی منسجم ایرانیاند خویشاوند بودهداشته

توان شرق سیبری و شمال شرقی ایران زمین قرار داشته است. با این همه دو قطب جمعیتی شرقی و غربی می

ی خود تمایز یافته و در شرق با عناصر زردپوست د که به شکلی درونزاد در منطقهشان تشخیص دادر میان

ی دوم پ.م عناصری ژنتیکی از هایی داشته است. چنان که مثال از هزارهمربوط به سیبری و چین آمیختگی

 263شود که زردپوستان ساموئید بومی سیبری هستند.قوم ناگاناسان به این بدنه افزوده می

جسد بازمانده از ایران شرق و جنوب روسیه انجام شده به این نتیجه انجامیده  ۳۶۲نتیکی که بر پژوهشی ژ

اند و با زبانهای های ایرانی بعدی بودههای شمال شرقی ایران زمین که نیای جمعیتاست که ساکنان استپ

                      
262 Keyser et al., 2009: 395–410. 
263 Unterländer et al., 2017. 
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ل به جنوب کوچیده و با پ.م( از شما ۱۵۰۰-۲۳۰۰ی عصر برنز )اند، در میانهگفتههند و اروپایی سخن می

گاه بلخ و مرو مستقر شده بودند. این موج جمعیتی به حرکت خود تهایی درآمیختند که پیشتر در گرهجمعی

اند. هرچند عنصر بومی های قدیمی این منطقه ترکیب شدهاند و با جمعیتی سند پیش رفتهادامه داده و تا دره

ناگفته نماند که مهاجرت  264لت غالب خود را حفظ کرده است.ی سند همچنان در این منطقه حافرهنگ دره

ایم که پیشتر و در عصر مس و سنگ دیگری از شمال شرق ایران به سمت استپهای جنوب روسیه را داشته

بافت ژنتیکی مردم این ناحیه به خاستگاهی در شمال شرقی کشور  ٪۴۳رخ داده است. به شکلی که امروز 

 265د.گردایران کنونی باز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
264 Narasimhan et al, 2018. 
265 Lazaridis, 2016: 419. 
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. ها در قلمرو ترکستان را باید در بافت این قلمروهای نژادی و جمعیتی صورتبندی کرد و فهمیدهاپلوگروه

های ژنتیکی قلمرو ترکستان و پیوندهایش با با توجه به این بافت پیچیده است که توزیع جغرافیایی شاخص

ها و در میان اهالی ختن و کالموک که M122-Oوه هاپلوگرثال مشود. به عنوان پذیر میسایر نقاط تحلیل

یغور در او هایترک و هاژاپنی و اصفهان اهالی میان حضور دارد، در( ٪۶-۲ها با بسامدی اندک )بویرات

 اپلوگروه هستند.  ها هم حامل این هها و ازبکاز مردان بخارا و قزاق ٪۱۲ تا ۹ دارد و بسامد ٪۶حدود 

که در کوههای آلتایی و در میان اقوام است  M242-Qهاپلوگروه شاخص جالب توجه دیگر 

زردپوست بومی سیبری تکامل یافته، به خاطر آن که هم در آسیا و هم در آمریکای مرکزی و جنوبی توزیع 

شده، اهمیت دارد و پراکندگی جمعیت باستانی نیای سرخپوستان آمریکا را از شمال شرقی اوراسیا نشان 

( با ٪۷-۵ها )( و ازبک٪۶-۵ها )( و تاجیک٪۶-۲ها )و قزاق 266(٪۲خص در میان قرقیزها )دهد. این شامی

  268رسد.می ٪۴۰ها این بسامد بسیار باالست و به حدود اما در میان ترکمن 267شود.بسامدی اندک یافت می

ی اصفهان شده و مثال در اهال های ایرانی پراکندهدر کل جمعیت Qهای هاپلوگروه جالب آن که خوشه

مردم عراق و  ٪۲حدود  269( است.٪۵ها )حدود ها و آسوری(، آذری٪۶(، لرها )۸/۶ها )(، خراسانی٪۹/۱)

 270کنند.ها هستند هم این شاخص را حمل مینشین جنوب عراق که بازماندگان سومریاعراب مرداب ٪۲/۸

تبار ی ترکار اندک است. قبیله( بسی٪۱( و سوریه )حدود ٪۲بسامد این شاخص در عربستان و لبنان )حدود 

                      
266 Seielstad et al., 2003: 700–705. 
267 Wells et al., 2001: 10244–10249. 
268 Regueiro et al., 2006; 61: 132–143. 
269 Grugni et al., 2012: e41252.  
270 Al-Zahery, 2011: 288. 
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جالب آن که بسامد این هاپلوگروه  271کنند.این هاپلوگروه را حمل می ٪۱۳افشار هم با بسامد به نسبت باالی 

 M130به همین ترتیب  272است. ٪۲گذار ترکهای قدیمی است، در مردان ترکیه تنها که نشانگر جمعیت بنیان

دهد. ی مغول را نشان مید، پخش شدن جمعیت در جریان حملهکه بیشترین بسامد را در مغولستان دار

شود، در سایر بخشهای اروپا ها و بومیان انگلستان زیاد دیده میکه به ویژه در میان باسک M173هاپلوگروه 

 شود. و همچنین ایران زمین نیز با بسامدی کم یافت می

 

 هشتم: سغد و خوارزم

 

وران باستان استانهای مرو و سغد و خوارزم را تشکیل داد و ی شمال شرقی ایران زمان در دگوشه

ی خوارزم )وخش یا به زبان روسی آرال( و دریای خزر قرار قلمروی بارور و پهناور است که در میان دریاچه

 ۱۹۳۵جایگاه دوآللی را بر  ۲۳ولز و همکارانش شود. گرفته است و با رودهای آمودریا و سیردریا سیراب می

ها( را نشان ها، اویغورها و قراکالپاکو تنوع ژنتیکی باالی مردم آسیای میانه )به ویژه ازبککرده سی مرد برر

ی این دیدگاه است که خاستگاه ها ویکتور ساریانیدی نمایندهپردازان مهاجرت آریاییدر میان نظریه 273ند.اهداد

ی تاریخی آمودریا یا همان شبکه یگیری جمعیتهای آریایی همین منطقه بوده و در حوزهاصلی شکل

  274داند.او همین مرکز را خاستگاه دین زرتشت نیز می  شناختی بلخ و مرو ریشه داشته است.باستان

                      
271 Gokcumen, 2008. 
272 Cinnioğlu et al., 2004: 127–148. 
273 Wells et al., 2001: 10244–10249. 
 
274 Sarianidi, 1998. 
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های زیرین جمعیتی پایداری خود را در این منطقه چندین شاخص ژنتیکی بسیار دیرینه داریم که در الیه

حدود چهل هزار سال پیش در همین منطقه تکامل یافته  در M45هاپلوگروه اش حفظ کرده است. یک نمونه

ی نمونه 275ی سغد و خوارزم محدود مانده است.است که با این عمر طوالنی همچنان در منطقه و شگفت

شود( محسوب می  M45ی همین هاپلوگروه )که نواده M172اش و هاپلوگروه اصلی12f2 8kbآلل دیگر 

اند. این شاخص در حدود سی هزار سال پیش انه از میانرودان مربوط دانستهرا اغلب با انتشار تمدن کشاورز

   276 پدید آمده است.اش: آسیای مرکزی( احتماال در ایران شرقی )یا به تعبیر اروپایی

شترین این شاخص بی تعلق دارد.ها و آریاییبیشتر به اسالوها را هم داریم که  M17هاپلوگروه در این میان 

دهد و در ( را در روسیه، اوکراین و چکسلواکی و همچنین در آسیای مرکزی نشان می٪۵۰از  بسامد )بیش

ده هزار سال شرق آسیا و اروپای غربی بسیار نادر است. این شاخص دیرتر از بقیه و احتماال در حدود پانز

 پیش از بقیه متمایز شده است. 

های آریایی است و در حدود شاخص جمعیت را هم داریم که احتماال M17عالوه بر این هاپلوگروه 

پ.م از مراکزی در جنوب روسیه و اوکراین به اطراف پراکنده شده است. این تاریخ با رام شدن  ۳۰۰۰سال 

گیری زبان ی فرهنگ کورگان و همچنین شکلاسب و آغاز نخستین موج حرکت اقوام هند و اروپایی سازنده

نادو مثل قوم سوراشترا در تامیل-های آریایی هند اخص در جمعیتهندواروپایی مصادف است. این شاپیش

                      
275 Wells et al., 2001: 10244–10249. 
 
276 Wells et al., 2001: 10244–10249. 
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( ٪۱۳) یاداوا قوم- شاندراویدی همسایگان از( ٪۳۹بسیار بیشتر ) ،گویندهند و ایرانی سخن می یکه به زبان

  .است -(٪۴) کاالر و

 هایتاجیک میان در یابیمدر که شودمی مهم زمانی ویژه به آریایی-ایرانی نژاد و هاپلوگروه این میان پیوند

الب این که در این مناطق از خودِ ایران ج و باالست، بسیار شاخص این بسامد نیز قرقیزها و خجند یدره

-شود. در استانهای شرقی ایران امروز در کل بافت ژنتیکی بیشتر به ساختار آفریقاییامروز بیشتر یافت می

بینیم و این رد، تا ساختاری که در آسیای میانه و شمال هند میآسیایی ایران مرکزی و میانرودان نزدیکی دا

ی کویر مرکزی برای احتماال به خاطر هضم شدن جمعیتهای وارد شده به درون ایران زمین و عمل مهار کننده

های آران و شروان و ی جالب توجه دیگر آن است که جمعیت آذریجمعیتهای مهاجر بوده باشد. داده

را دارند و از نظر ژنتیکی   M45و   M48و  M130و  M17های هاپلوگروهبسامد اندکی از  های ترکیهترک

ها و اهالی دل ایرانشهر شبیه هستند. های ترکستان ارتباط چندانی ندارند و در مقابل بیشتر به قفقازیبه ترک

شود ها معلوم میاین دادهدر این جمعیتها باالتر است. یعنی از  M89و  M96های در مقابل بسامد هاپلوگروه

این مردم خون ترکی چندان ندارند و زبان ترکی را بدون ارتباط خونی با مردم ترکستان که زادگاه این زبان 

  277اند.و نژاد است، اختیار کرده

است که به احتمال زیاد در حدود سی هزار سال  (M20-L)شاخص  Lشاخص دیگر هاپلوگروه 

و از آنجا به ایران شرقی و شمال هند منتقل شده و در هند بسامدش به  278یافتهپیش در فالت پامیر تکامل 

                      
277 Wells et al., 2001: 10244–10249. 
 
278 Mahal and Matsoukas, 2017: 121. 
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( هم کمیاب است و ٪۸/۱۱ها )و پاکستانی  (٪۷ها )این هاپلوگروه در میان پشتون 279محدود است. ٪۷-۱۵

شاخص در مقابل  280شود.( دیده می٪۲۸های مکران )( و بلوچ٪۲۳باالترین بسامدش در اهالی نورستان )

ی سند نشان است که بیشترین تنوع را در دره M17-R1a1aها ها و تاجیکپشتون Yی بر کروموزوم اصل

یابد و جای خود ی دریای مازندران و دریای سیاه کاهش میدهد. بسامد این ترکیب به تدریج در فاصلهمی

ته است. شاخص ی عصر هولوسن در اینجا تکامل یافدهد که در میانهمی M458-R1a1a7را به ترکیب 

اخیر در افغانستان غایب بود و این نشانگر آن است که انتقال زبانهای آریایی از غرب )آناتولی و قفقاز که 

 281اند( به ایران خاوری نادرست است.بوده M458-R1a1a7مرکز 

 

 

 

 

 

 یپژوهشهای سرزمین سغد و خوارزم و مرو مهم است که بر مبنای روی هم رفته این نکته درباره

که در ازبکستان شده نشان داده  گوناگون بافت ژنتیکی مردم این منطقه کمابیش یکدست و ثابت است. یعنی 

ها از تفاوت میان اقوام بیشتر و تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان تنوع ژنتیکی در درون قومیت

                      
279 Sengupta et al., 2006: 202–221. 
280 Firasat et al., 2006: 121–126. 
281 Haber et al., 2012: e34288. 
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شان به تاریخ ی مشترکی دارند و تنوعی این اقوام خاستگاه ژنتیکی یکسان و تبارشناسیعنی همه 282است.

 شان. های متمایز نژادیشود، و نه سرچشمهشان مربوط میطوالنی

 

 نهم: هرات

 

شود، همان سرزمین بلخ و هرات قدیم است که در دوران سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می 

تاریخهای کلیدی  BATWINGمدل  بر اساسساخته است. هخامنشی دو استان شرقی کشور ایران را بر می

سال پیش  ۱۰۶۰۰شود. یکی در ی مهم مربوط میهای افغانستان امروزین به دو دورهگیری قومیتدر شکل

شود. این که در آن نخستین گسست جمعیت ساکن در افغانستان از مردم هند و ایران غربی و اروپا دیده می

گیری نخستین مراکز ی ژنتیکی به شکلحتماال این حادثهزمان مصادف است با آغاز انقالب کشاورزی و ا

این نکته هم جای توجه دارد که جمعیتهای موسس ی ایران زمین مربوط باشد. استقرار کشاورزانه در پهنه

اند. یعنی دست کم در سه کانون آسورستان و زاد بودهنخستین مراکز کشاورزانه در ایران درونزاد و بوم

م )زاگرس( ظهور مراکز کشاورزانه در جمعیتهایی تحقق یافته که از قدیم بومی آن منطقه میانرودان و ایال

 283اند و هیچ یک از این سه حاصل مهاجرت یکجانشینان از جایی دیگر بدانجا نیستند.بوده

ها از باقی شود و این زمانی است که نیاکان پشتونسال پیش مربوط می ۴۷۰۰گسست دیگر به حدود 

ی ایران زمین شدند. این زمان هم با آغاز عصر برنز مصادف است و بازآرایی نظام اجتماعی در پهنه اقوام جدا

                      
282 Heyer et al., 2009: 49. 
283 Lazaridis, 2016: 419. 



169 

 

افزار یاد شده جریانهای ورودی و خروجی این تاریخها البته جای بحث دارند چون نرم 284دهد.را نشان می

تواند زمانها را ها میین دادهگیرد و به حساب آوردن ای جغرافیایی مورد بحث را نادیده میژنتیکی به حوزه

 285جا به جا کند.

ی بخشهای ایران زمین همسان است و جالب آن که بافت عمومی ژنتیکی در این منطقه با بقیه

پیشتر هجومهای اقوام بیگانه به ایران زمین اغلب در سرزمین بلخ و هرات ردپای نمایانی به جا نگذاشته است. 

شود، ردپای ژنتیکی های پاکستان یافت میکه در میان پشتون M35-1E1b1bپیشنهاد شده بود که شاخص 

تحلیل دقیقتر این شاخص نشان با این همه  286هایی است که با اسکندر به این منطقه هجوم برده بودند.یونانی

داده که این ترکیب خاستگاهی ایرانی دارد و در میان مردم ایران مرکزی فراوان است، و در مقابل در مردم 

ی جای توجه دارد که با وجود گزارشهای تاریخی مستند دربارههم این نکته  287بالکان بسامد چندانی ندارد.

J1-شان در افغانستان امروزین، هیچ نشانی از هاپلوگروه کوچ قبایل عرب به ایران شرقی و مستقر شدن

M267 ی منقرض شدن همه که شاخص این جمعیت است در افغانستان یافت نشده است و این به معنای

  288مردان کوچیده به این منطقه است.

 

 

 

                      
284 Haber et al., 2012: e34288. 
285 Haber et al., 2011: 334–340. 
286 Firasat et al., 2007: 121–126. 
287 Haber et al., 2012: e34288. 
288 Haber et al., 2012: e34288. 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ایرانیی خویشاوندی زباننقشه

 

 دهم: سند و هند

 

ای از اش از شبکهشود که بخش جنوبیی متمایز شمالی و جنوبی تقسیم میایران شرقی به دو حوزه

شود و رودهای اش محسوب میانون مرکزیی مهم هامون کرودهای کمابیش موازی تشکیل یافته که دریاچه
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ی جوش جمعیتی دهند. این منطقه نقطهاش را تشکیل میی پنجاب سیستم آبیهیرمند و سند و گنگ و منطقه

به ویژه هایی متنوع از جمعیتها را در خود گرد آورده است. مهمی بوده و به همین خاطر در گذر تاریخ الیه

این منطقه مثل در  1 ای در تنوع ژنتیکی اوراسیا محسوب شوند.ن امروز قلهنماید که مردم پاکستاچنین می

های مشهور بلوچ و پشتون و هزاره ترکیب ژنتیکی بیش از آن که با عضویت فرد در قومسراسر ایران زمین 

یکی های قومی ترکیب ژنتدر پاکستان تمام گروه 1ارتباط داشته باشد، با موقعیت جغرافیایی همبستگی دارد.

 شوند. ها استثنا محسوب میرا دارند و در این میان تنها هزاره Yیکسانی از کروموزوم 

شود، و مشتقی از هاپلوگروه هم خوانده می K1یا  L298است که  LTهاپلوگروه مهم این ناحیه 

بسامدش  که در ایران شرقی فراوان است و باالترین Lی اصلی دارد: شود که دو شاخهمحسوب می Kباستانی 

ها و طوارق که در ایران غربی و مصری Tرا در میان بلوچها و مردم پاکستان و افغانستان امروزین دارد، و 

هایی از آن در جزایر دریای اژه و قوم لوده و باوری و کورو در هند هم مقیم مغرب بیشتر بسامد دارد و لکه

 شود. یافت می

شود و محسوب می M67-J2aای از رخوشهزی است که M92-J2aترکیب شاخص مهم دیگر 

خاستگاهش شمال غرب آناتولی بوده است. این ترکیب در بالکان، سواحل مدیترانه و با بسامدی کم در ایران 

 دارا را آن مردان ٪۵/۱۲اش در ایران زمین در بلوچستان است که شود، و تنها گرانیگاه متراکمیافت می

ال با زمان ظهور اسالم مصادف احتما و بوده دیرآیند نسبت به ژنتیکی ترکیب این شدن پراکنده زمان. باشندمی

  1است.

در سه جمعیت به ظاهر هم در بازسازی تاریخ اقوام ایران شرقی اهمیت دارد، چون  M124هاپلوگروه 

بیشترین بسامد  های مقیم کوه بَلتِستان در شمال پاکستانهونزی ها وهای بومی پامیر، کولیربط یعنی بَرتَنگیبی

 1شود اما در اروپای شرقی نایاب است.دهد. این شاخص در آسیای مرکزی و جنوبی نیز یافت میرا نشان می
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فراوان است و همین شاخص با بسامدی کمتر در سراسر ایران هم در پاکستان امروزین  M45هاپلوگروه 

  1شود.زمین و اروپا نیز یافت می

بافت ژنتیکی شود که م در این منطقه اهمیت دارند و بر مبنای آنها معلوم میه Rو  Jو  Eهای هاپلوگروه

شمال پاکستان و جنوب ایران و جنوب عربستان کمابیش تفاوتهایی دارد، اما این تفاوت بسامدهای شیبی 

یتها شود. یعنی گذار تدریجی بسامدها نشانگر در هم فرو رفتن جمعسازد و به گسستی منتهی نمیمالیم را می

 1گردد.ی ارتباطی مهم باز میدریای عمان در مقام یک گره-در گذر زمان است و به کارکرد سیستم بلوچستان

ای از آن بینیم که زیرشاخهرا می Rی مهم میتوکندریایی ی مادری بنگریم، خوشهاگر به سویه

اش شکل گرفته و مشتقاتاست که احتماال در حدود پنجاه هزار سال پیش در ایران شرقی  Uهاپلوگروه 

در شمال هند و پاکستان فراوان است، در جنوب  U2دهد. مسیرهای کوچ جمعیت از این منطقه را نشان می

 U2Iو  U2bدر پاکستان و شمال غربی هند بسامد باالیی دارد،  U2aغربی عربستان هم بسامد باالیی دارد، 

در گجرات  U7در عمان هم بسامد چشمگیری دارد، و شود و در اوتارپرادش و کراال و سریالنکا یافت می

 و پنجاب بیشترین بسامد را دارد و احتماال در همین نقطه یا بلوچستان تکامل یافته است.
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 های ایرانی:در تیره Yهای کروموزوم بسامد هاپلوگروه

Population 

Lan

guag

e  

n 

E(xE

1b1b

) 

E1

b1

b 

G 

I

  

J L N 

R

1

a 

R

1

b 

T 

Refere

nce 

Algerians  156 5.7 52.5 0 0 22.4 0 0 0.6 9.6 0 
Bekada201

3[1] 

Arabs (Algeria - 

Oran) 

AA 

(Semitic

) 

102 12.8 50.9 0 0 27.4 0 0 1 10.8 0 

Robino200

8[3] 

Arabs (Algeria) 

AA 

(Semitic

) 

35 0 54 0 0 35 0 0 0 13 0 

Arredi200

4[2] 

Arabs (Bedouin) 

AA 

(Semitic

) 

32 0 18.7 0 6.3 65.6 0 0 9.4 0 0 
Nebel2001

[4] 

Arabs (Egypt) 

AA 

(Semitic

) 

147 2.8 36.7 8.8 0.7 32 0 0 2.7 4.1 8.2 Luis2004[5] 

Arabs (Iraq) 

AA 

(Semitic

) 

 0.9 8.3 0 0 50.6 0 0 0 0 0 

Semino200

4[6] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Algerians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-:1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Oran
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Robino2008-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Arredi2004-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedouin
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Nebel2001-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Luis2004-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Semino2004-6
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Population 

Lan

guag

e  

n 

E(xE

1b1b

) 

E1

b1

b 

G 

I

  

J L N 

R

1

a 

R

1

b 

T 

Refere

nce 

Arabs (Jordan) 

AA 

(Semitic

) 

146 0 26 4.1 3.4 43.8 0 0 1.4 17.8 0 

AbuAmero

2009[7] 

Arabs (Jordan- D

ead Sea) 

AA 

(Semitic

) 

 0 31 0 0 9 0 0 0 40 0 

Flores2005

[8] 

Arabs (Kuwait - 

Bedouin) 

AA 

(Semitic

) 

148 0.6 6 3.4 0 84 0 0 6.7 1.3 0 
Mohamma

d2010[9] 

Arabs (Libya) 

AA 

(Semitic

) 

63 0 52 8 1.5 24 1.5 0 1.5 3 5 
Immel200

6[10] 

Arabs (Morocco) 

AA 

(Semitic

) 

49 0 75.5 0 0 20.4 0 0 0 0 0 

Semino200

4[6] 

Arabs (Oman) 

AA 

(Semitic

) 

121 7.4 15.7 1.7 0 47.9 0.8 0 9.1 1.7 8.3 Luis2004[5] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-AbuAmero2009-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan
https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedouin
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Libya
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Immel2006-10
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Semino2004-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab
https://en.wikipedia.org/wiki/Oman
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Luis2004-5
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Population 

Lan

guag

e  

n 

E(xE

1b1b

) 

E1

b1

b 

G 

I

  

J L N 

R

1

a 

R

1

b 

T 

Refere

nce 

Arabs (Palestine) 

AA 

(Semitic

) 

143 0 20.3 7 6.3 55.2 0 0 1.4 8.4 1.4 

Nebel2001

[4] 

Arabs (Qatar) 

AA 

(Semitic

) 

72 2.8 5.6 2.8 0 66.7 2.8 0 6.9 1.4 0 

Cadenas20

08[11] 

Arabs (Saudi 

Arabia) 

AA 

(Semitic

) 

157 7.6 7.6 3.2 0 58 1.9 0 5.1 1.9 5.1 
AbuAmero

2009[7] 

Arabs (Sudan) 

AA 

(Semitic

) 

102 0 16.7 0 3.9 47.1 0 0 0 15.7 0 
Hassan200

8[13] 

Arabs (Syria) 

AA 

(Semitic

) 

20 0 10 0 5 30 0 0 10 15 0 

Semino200

0[12] 

Arabs (Tunisia) 

AA 

(Semitic

) 

148 1.4 49.3 0 0 35.8 0 0 0 6.8 0.7 

Arredi200

4[2] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_Palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Nebel2001-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cadenas2008-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-AbuAmero2009-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Hassan_2008-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Syria
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Semino2000-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Arredi2004-2
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nce 

Arabs (UAE) 

AA 

(Semitic

) 

164 5.5 11.6 4.3 0 45.1 3 0 7.3 4.3 4.9 

Cadenas20

08[11] 

Arabs (Yemen) 

AA 

(Semitic

) 

62 3.2 12.9 1.6 0 82.3 0 0 0 0 0 

Cadenas20

08[11] 

Armenians 

IE 

(Armeni

an) 

100 0 6 11 5 24 0 0 6 19 0 
Nasidze20

04[15] 

Armenians 

IE 

(Armeni

an) 

89 0 3.4 0 0 29.2 0 3.4 5.6 24.7 0 
Rosser200

0[14] 

Armenians 

IE 

(Armeni

an) 

734 0 5.4 0 0 0 1.6 0 5.3 32.4 0 

Weale2001

[16] 

Ashkenazi Jews 

IE 

(Germa

nic) 

442 0.2 19.7 9.7 4.1 38 0.2 0.2 0 0 0 

Behar2004

[17] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cadenas2008-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cadenas2008-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Nasidze2004-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Rosser2000-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Weale2001-16
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Behar2004-17
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T 

Refere

nce 

Ashkenazi Jews 

IE 

(Germa

nic) 

79 0 22.8 3.8 6.3 43 0 0 12.7 11.4 0 

Nebel2001

[4] 

Assyrians (Iran) 

AA 

(Semitic

) 

48 0 4.2 8.3 0 29.2 0 0 8.3 29.2 8.3 

Grugni 

2012[18] 

Azerbaijanis Turkic 97 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cruciani20

04[19] 

Azerbaijanis Turkic 72 0 6 18 3 31 0 0 7 11 0 
Nasidze20

04[15] 

Baloch 

IE 

(Iranian, 

NW) 

25 0 8 0 0 16 24 0 28 8 0 

Sengupta2

006[20] 

Berbers (Marrak

esh) 

AA 

(Berber) 
29 0 92.9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cruciani20

04[19] 

Berbers (Morocco

) 

AA 

(Berber) 

64 4.7 79.6 0 0 6.3 0 0 0 0 0 
Semino200

4[6] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Nebel2001-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Grugni-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijanis
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cruciani2004-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijanis
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Nasidze2004-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Baloch_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Sengupta2006-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Marrakesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Marrakesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cruciani2004-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Semino2004-6
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Refere

nce 

Berbers (Moyen 

Atlas) 

AA 

(Berber) 

69 0 87.1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cruciani20

04[19] 

Berbers (Mozabit

e) 

AA 

(Berber) 

20 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cruciani20

04[19] 

Berbers (north-

central Morocco) 

AA 

(Berber) 

63 9.5 74.6 0 0 3.2 0 0 0 0 0 

Bosch2001

[22] 

Berbers (Norther

n Tunisia) 

AA 

(Berber) 
32 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fadhlaoui-

Zid2011[21] 

Berbers (southern

 Morocco) 

AA 

(Berber) 
40 2.5 85 0 0 2.5 0 0 0 0 0 

Bosch2001

[22] 

Berbers (Souther

n Tunisia) 

AA 

(Berber) 
27 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fadhlaoui-

Zid2011[21] 

Copts (Sudan) 

AA 

(Semitic

) 

33 0 21.2 0 0 45.5 0 0 0 15.2 0 

Hassan200

8[13] 

Cypriots 

IE 

(Greek) 
45 0 27 0 0 0 0 0 2 9 0 

Rosser200

0[14] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Moyen_Atlas
https://en.wikipedia.org/wiki/Moyen_Atlas
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cruciani2004-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozabite_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozabite_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cruciani2004-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Bosch2001-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-:0-21
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Bosch2001-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-:0-21
https://en.wikipedia.org/wiki/Copts
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Hassan_2008-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Rosser2000-14
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nce 

Druze 

AA 

(Semitic

) 

28 0 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cruciani20

04[19] 

Egyptians 

AA 

(Semitic

) 

147 2 36 9 1 31 0 0 3 2 8 

AbuAmero

2009[7] 

Egyptians  370 2.9 43.7 5.6 0.5 25.4 0.8 0 2.1 5.9 6.2 

Bekada201

3[1] 

Egyptians 

AA 

(Semitic

) 

92 3.3 43.5 2.2 1.1 22.8 0 0 0 5.4 7.6 

Wood2005

[23] 

Egyptians (North) 

AA 

(Semitic

) 

43 0 53.5 7 0 18.2 0 0 2.3 9.3 2.3 
Zalloua200

8[24] 

Egyptians (South) 

AA 

(Semitic

) 

29 0 31 17.2 3.4 24.1 0 0 0 13.8 

10.

3 

Zalloua200

8[24] 

Georgians 

Caucasi

an 

(South) 

66 0 3 31.8 1.5 36.4 1.5 0 10.6 9.1 1.5 

Battaglia2

008[25] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Druze
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Cruciani2004-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-AbuAmero2009-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-:1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Wood2005-23
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Zalloua2008-24
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Zalloua2008-24
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Battaglia2008-25
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1

a 

R

1
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T 

Refere

nce 

Georgians 

Caucasi

an 

(South) 

63 0 0 30.1 0 36.5 1.6 0 7.9 14.3 1.6 

Semino200

0[12] 

Iranians IE 938 1.8 7 11.7 0.5 31.4 5 0.1 14.3 10.1 3.4 
Grugni 

2012[18] 

Iranians 

IE 

(Iranian, 

West) 

130 0 4.6 5.4 

24.

6 

13.8 0 0 19.2 4.6 0 

Nasidze20

04[15] 

Iranians (North I

ran) 

IE 

(Iranian, 

West) 

33 0 0 15.2 0 33.3 3 6.1 6.1 15.2 0 

Regueiro2

006[26] 

Iranians (South I

ran) 

IE 

(Iranian, 

West) 

117 1.7 5.1 12.8 0 35 6 0.9 16.2 6 3.4 
Regueiro2

006[26] 

Iraqis  203 1 10.8 2.5 0.5 57.6 1 1 6.9 10.8 5.9 

Abu A. 

2009[7] 

Kurdish Jews 

IE 

(Iranian, 

NW) 

95 0 12.1 19.2 6.1 37.4 1 0 4 20.2 0 
Nebel2001

[4] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_T_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgians
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Semino2000-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Grugni-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Nasidze2004-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Regueiro2006-26
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Regueiro2006-26
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-AbuAmero2009-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurdish_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_populations_of_the_Near_East#cite_note-Nebel2001-4


181 

 

Population 

Lan

guag

e  

n 

E(xE

1b1b

) 

E1

b1

b 

G 

I

  

J L N 

R

1

a 

R

1

b 

T 

Refere

nce 

Kurds (Muslim)(

Northern Iraq) 

IE 

(Iranian, 

NW) 

95 0 7.4 4.2 

16.

8 
40 3.2 0 11.6 16.8 0 

Nebel2001

[4] 

Lebanese 

AA 

(Semitic

) 

916 0.7 16.2 6.5 4.8 46 5.2 0 2.5 8.1 4.7 

AbuAmero

2009[7] 

Lebanese 

AA 

(Semitic

) 

31 0 25.8 3.2 3.2 45.2 3.2 0 9.7 6.4 0 
Semino200

0[12] 

Libyans  89 38.5 53 0 0 0 0 0 0 6 0 

Bekada201

3[1] 

Moroccans  760 6 79 0.6 0.1 7.6 0 0 0 4.4 0 

Bekada201

3[1] 

Nubians (Sudan) 

Nilo-

Saharan 

(Eastern 

Sudanic

) 

39 0 23.1 0 5.1 43.6 0 0 0 10.3 0 

Hassan200

8[13] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M96
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E1b1b_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_G_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_I_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_J_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_L_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_N_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
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