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1و پژوھشگرانگروھی از دانشمندان:گاننویسند

دکتور لعل زاد:برگردان
2014میلندن، 

نداشریکوای-کروموزوممیراث در گروھھای تباری افغانستان 
کھ محصول حوداث تاریخی است

پیشگفتار برگردان

مختلف یرھاکشوموسسات و این پژوھش ژنیتکی کھ توسط گروھی بزرگی از دانشمندان و پژوھشگران 
ھمانطور کھ جناب رھپو 2012در می ،بھ زبان انگلیسی بھ نشر رسیده بود2012صورت گرفتھ و در مارچ 

و آنرا ھ پرداخت" ب، چیده و یا شیمۀ این اثربرای جلوگیری از درازی نوشتھ، بھ لُ "، کرده اندبیان خود طرزی 
نکات با ارزشی در پژوھشآنجائیکھ دراین از. 2استند کھ قابل تقدیر بوده بھ نشر سپردھا سایت یکتعداد در 

آن شدم تا بھ برگردان کامل ، بردیده می شودھمسایگان تمام اقوام کشور و ارتباط آنھا با ژنیتکی مورد قرابت 
اقوام بنام امروز آنچھ کھمردم و بخصوص نسل جوان کشور قرار دھممطالعۀ پرداختھ و آنرا در معرض آن

. کھ در طول زمان جدا و یا مخلوط شده اندواحدی دارندشود، منشای ژنیتکی لف نامیده میو تبارھای مخت
:نشان میدھد کھاین پژوھشنتایج 

بین گروه ھای در20ایم -و ال172ایم -2، ژی 217ایم -3، سی 17ایم -ای1ای1گروپ ھای آرھپلو*
.استکروموزوم ھا % 66اضافھ از ) پشتون، تاجیک، ھزاره و ازبیک(ستانافغانعمدۀ تباری 

درحالیکھ در تاجیک ھا(است% 33.33و در ھزاره ھا % 41.18عمدتا در ازبیک ھا 217ایم - 3سی *
). میباشد%2.04و در پشتون ھا % 3.57

درحالیکھ در ازبیک ھا (است% 30.36و در تاجیک ھا % 51.02در پشتون ھا 17ایم -ای1ای 1آر *
).میباشد%6.67و در ھزاره ھا 17.65%

و % 20.41در پشتون ھا ) 124ایم -ای2و آر 20ایم -ال(گروپ ھای بومی یا محلی برای ھند ھپلو*
).میباشد% 5و در ھزاره ھا % 5.88ازبیک ھا در حالیکھ در(است% 19.64تاجیک ھا 

. ربط دارداو بھ چنگیزخان و ارتش مغول % 40و از ازبیک ھا حدود % 30نسب ھزاره ھا حدود *

بوده، ) با ھمسایگان(ھزار سال پیش 10نشاندھندۀ یک جمعیت اجداد مشترک در حدود ،تمام آثار و عالیم*
سال پیش 2200ھا در ازبیکوسال و ھزاره ھا 3400ھا در سال پیش، تاجیک4700ھا در جدائی پشتون

، آنقدر اختالط، جذب و انحالل ھابعدیر مھاجرت ھا و ھجوم ھای متعددبا آنھم، در اث. صورت گرفتھ است
فقط موجود اقوام افراد و در بین قرابتنداشتھ و تفاوت یا معنی و مفھوم خالصتبار یا نژاد صورت گرفتھ کھ

تصور م افراد یا اقوانھ آنچھ خود (استمنشا ھای گوناگون و آنھم از ھای ژنیتکی " فیصدی"یا بر سر مقدار 
نسب افریقائی در ،کردندکھ خود را عرب تصور میافرادییکتعداد چنانچھ دریافت نسب ھندی در : کنندمی

فرادی کھ خود را پشتون او نسب یونانی در یکتعداد کردندافرادی کھ خود را ھزاره تصور میتعداد یک
!)استجالب، دراین پژوھش خیلی کردندتصور می

+ + +
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خالصھ

- کھنزمان ھایاز این سرزمین. خ برخوردار بوده استفغانستان از یک موقعیت ستراتژیک در طول تاریا
تمدن ھا و امپراتوری ھا قرار گسترشراه در مسیر -مسکون بوده و بعدا بحیث یک چھار) پالیولیتیک(سنگی 
) منحصر بھ فرد(مانندبیۀ یک فرصت فراھم کنندموقعیت، تاریخ و تنوع گروھھای تباری آن . استگرفتھ 

تکنولوژی رشد و تحوالت عمدۀ فرھنگی و بوجود آمدهچگونھ گروھھای تباریبرای کاوشھای است کھ ملل و 
برای اولین بار بررسیما دراین . وده استنمثر اساختارھای جمعیتی معاصر االی بچگونھ در تاریخ بشری 

شاخص 52اره، پشتون، تاجیک و ازبیک را با کاربرد چھار گروه عمدۀ تباری افغانستان امروزی یعنی ھز
. وای مورد تحلیل قرار داده ایم-کروموزومترکیب -بازغیرۀباالی قطعھای کوتاه پیھمتکرار19و تائیدو

بھ (در تاریخ افغانستان مھمنمونھ از مردم ماحول و 8500از افغان یکجا با بیش204ھایمجموعا نمونھ
) یشرقانو آسیائییایرانیان، یونانیان، ھندیان، شرق میانھ، اروپائیان شرق:تھاجماتمھاجرت ھا وعلت

یمیراثدر نتایج ما نشان میدھد کھ تمام افغان ھای موجود تا اندازۀ زیادی . مورد پژوھش قرار گرفتھ است
- نو(نیولیتیک بانقالکھ ممکن است در جریان مشتق شده ساختار -مشترک بدوناز یک اجدادسھیم اند کھ 

-بینجدائی نتایج ما ھمچنان نشان دھندۀ اینستکھ . باشدبوجود آمده جوامع زراعتی اولین شکل گیریو ) سنگی
. شده باشدرانده اولین تمدن ھا در منطقھ شکل گیریجریان عصر برونز آغاز شده و احتماال با فغانی دراال

تفاوت ھای ،دهشبصورت متفاوت جذب ین گروھھای تباری بدرمنطقھاین بھ عدیتھاجمات و مھاجرت ھای ب
.استفراھم کردهدر آسیا را بیمانندافغان ھا یک تنوع ژنیتکی رایو برا افزایش داده مردمی-ژنیتکی بین

پیشگفتار

افغانستان یک کشور محاط بھ خشکھ بوده و در تقاطع آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و شرق میانھ قرار دارد 
راه در مسیر-این کشور بحیث یک چھار. بھ آن یک موقعیت ستراتژیک در درازنای تاریخ بخشیده استکھ 

از جلگھ کھ غرب - تجارتی شرقعمدۀ مسیرھای ؛قرار داشتھتجارت باستانی و مھاجرت ھای انسانی ھای
وپا و شرق دور تجارت دربین ارھای آبیھای شمالی و جنوبی و کوتل ھای کوھھای آن قبل از ظھور مسیر

.عبور میکرد

افغانستان در. اندمغاره ھای افغانستان مسکون بوده درھزارسال قبل 50حدود انسان ھای پالیولیتیک احتماال 
نشاندھندۀ موجودیت احتمالی ،و جاھای دیگر پیدا شدهکمکدادیل، دره چۀپوستۀ کھ در درھای، ابزاریشمال

قرار قدیمی ترین جوامع زراعتی رشدۀافغانستان شمالی ھمچنان در منطق. باشدصنایع پالیولیتیک میانھ می
7–10(نیولیتیک انقالب و منجر بھ عالمھ گذاری گاو /بز/گوسفندجو و/گندممجتمع کھ با اھلی سازی دارد

در (رکزیعصر برونز در آسیای مشھری تمدن ھای قدیمی اقتصاد ۀبعدا باعث تقویده،گردی) ھزار سال پیش
حدود در وادی اندوس (و در ھند ) سال پیش3700–4300حدود مارگیانا -مع باستان شناسی بکتریاتمج

)  یا نتیجۀ(کھ زوال این تمدن ھای قدیمی ھمراه با شدهچنین فرض . شده است) سال پیش3800–5300
.ه انددیرسد بھ شبھ قارۀ ھنسیا بوده کھ در دوران ھراپۀ آخری آنفوس از جلگھ ھای یوروگسترش

ھزارۀ دوم و اول پیش از میالد نیز نشان دھندۀ ھجوم قبایل ایرانی است کھ بعدا افغانستان بخشی از امپراتوری 
ت نظامی ھخامنشیان توسط درق. دشومی) پیش از میالد550(ھخامنشی ایجاد شده توسط کوروش بزرگ 

جریان در. شودبھ منطقھ می)یونانی(ک یلینزبان و فرھنگ ھیباعث ورود الکساندر بزرگ از بین رفتھ و 
. استبوده ان، بکتریان، پارتیان و ھندیان سلسلۀ ماوریان مورد منازعھ کیلوبین سافغانستان درچند سدۀ بعدی

کھ باعث گیردصورت میرھبری قبایل کوشانی بھ منطقھ بھجدید قبایل ایرانی تھاجمسدۀ اول میالدی در 
ھای عربی باالی ند، نیرونکمیآنھا پس ازاینکھ بخش اعظم پارس را اشغال . میشودپذیرش و گسترش بودیزم

ومغول ھا باعث آشفتگی منطقھ -تھاجمات مغول ھا و ترک. افغانستان ھجوم آورده و اسالم را گسترش میدھد
بطور دایمحری تجارت باروپائی و بعدا با ایجاد سیستم ھای گردیدهجادۀ ابریشم یک دورۀ بی ثباتی در مسیر

.کاھش می یابد

نتیجۀ تھاجمات و مھاجرت ھای بزرگی است کھ فرھنگ و ومتنوع عناصر شاملنفوس فعلی افغانستان 
حدود کھ ن گروه تباری افغانستان است زرگتریپشتون ھا ب.ساختھ استآنرا متاثر ) ترکیب فومی(دموگرافی 

%2، بلوچ ھا %3، ترکمن ھا %4، ایماق ھا %9ا ، ازبیک ھ%9، ھزاره ھا %27تاجیک ھا و بوده 42%
باالی تمرکز اما مطالعۀ حاضر ھشت گروه تباری مورد بررسی قرار گرفتھ، در. 3باشدمی%4و سایرین 

شتون ھا کھ بطور سنتی زندگی نیمھ کوچی داشتھ و عمدتا در افغانستان جنوبی، پ- : استچھار گروه بزرگ 
کنند کھ از خانوادۀ زبان ھای ایرانیان آنھا بھ زبان پشتو صحبت می. رندشرقی و پاکستان غربی زندگی دا
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بزرگترین آنھا . تاجیک ھا یک گروه تباری پارسیگو بوده و اقارب نزدیک پارسیان ایران اند-شرقی است؛ 
ا آنھ. واژه ھای مغولی اندبعضیھزاره ھا نیز پارسیگو با - باشند؛ تاجیکستان میخارج نفوس تاجیک در

ازبیک ھا یک گروه - ند؛ ه بودھجوم آورد12جریان سدۀ باور دارند کھ اوالدۀ ارتش چنگیزخان اند کھ در
.مصروف زندگی مقیم زراعتی در افغانستان شمالی اندترک زبان اند کھ 

ریخی بارۀ منشای افغان ھا اکثرا بر بنیاد گزارشات شفاھی یا معلومات ناکافی تاحالیکھ نظریات قبلی دردر
، مطالعات اندکی ساختار ژنیتکی مردم افغان را مورد مطالعھ قرار داده کھ محدود بھ )1جدول (استوار است 

وای در یک - یا تحلیل کروموزومو ) ایس تی آر(پیھم اتوزومال تکرارھای کوتاه یفھرست فریکونیسی ھا
ھای وای در گروه-غییر کروموزومته ازدراین بررسی، یک تحلیل گستردما . استبوده گروه واحد تباری 

بارۀ خانواده ھای ک درتنیمات عمیق فیلوژما برای اولین بار معلو. را ارایھ می کنیمتباری افغاستان عمدۀ 
ۀکنیم کھ نشان دھندۀ مقایسوای را تحلیل می-کروموزوم19ھمچنان گروپ افغان را فراھم ساختھ و ھپلو

آیا گروھھای تباری در ،نشان دھیمکنیم تا این معلومات استفاده میا ازم. و میان مردم استماحول دربھتر 
و یا اینکھ تفاوت بوجود آمدهیک مردم مشترک دراند کھ ختلفیافغانستان بازتاب دھندۀ سیستم ھای اجتماعی م

ستیم تا در جستجوی این ھما ھمچنان . شده اندایجاد موجود قبال یھای فرھنگی در باالی تفاوت ھای ژنیتک
آثار تشخیص منبع بدانیم، با و سایر مردمان در بستر مردمان ماحول را نیتک افغان ھای معاصر ترکیب ژ

و جستجو کنیم کھ ایجاد اولین تمدن ھا در موثر بوده گروھھای مختلف تباری باالی تاریخی کھ جنبش ھای 
.استچگونھ اثر نموده منطقھ باالی تنوع ژنیتکی افغان ھای معاصر 

منشای پیشنھادی گروھھای عمدۀ تباری در افغانستان. 1جدول 
منشای پیشنھادی

این بررسییدریافت ژنیتک تاریخ شفاھی
موقعیت در 
افغانستان

گروه 
تباری

نزدیکی ژنیتکی با ھند شمالی و غربی 
پشتون ھا از دیگر افغان ھا . نشان میدھند

ھزار سال پیش در جریان 4.7حدود 
تمدن ھای منطقھ در وادی ظھور اولین

. مارگیانا جدا شده اند- اندوس و باکتریانا
قدیمی نسب عمده در پشتون ھا دارای 

ھزار سال در 14ترین زمان پیوستھ 
.وادی اندوس است

:حداقل سھ منشای پیشنھادی عمده
قبایل اسرائیلی کھ توسط : یھودی

سال پیش 2700امپراتور آشور حدود 
.تبعید شدند

.بقایای ارتش الکساندر: یونانی
عمدتا در ھند شمالی یافت : راجپوت
.میشوند

جنوب، 
جنوبغرب 
و غرب

پشتون

تاجیک ھا مانند پشتون ھا نزدیکی ژنیتک 
گونھ . با ھند شمالی و غربی نشان میدھند

شباھت بسیار با ھا ی تاجیک ھپلوھای 
.ایرانیان و بخصوص اردبیلی ھا دارد

. منشای ایرانی دارنداعتقاد براینستکھ 
در ترکی بھ معنای " تاجیک"واژۀ 

.غیرترک است

شمالشرق، 
مرکز و 
غرب

تاجیک

خان بھ چنگیزھا نسب ھزاره % 30قبال 
. استده شده و ارتش مغول او ربط دا

جمعیت دارای عناصر ژنیتکی ھا ھزاره 
کھ احتماال پیش از تھاجم میباشندنیزھای 

و آنھا را مغول در منطقھ مسکون بوده
.بسیار متمایز از خود مغول ھا میسازد

اعتقاد براینستکھ بقایای سربازان 
ارتش مغول در .  چنگیزخان اند

قطعات یکھزار باقی مانده و واژۀ 
ھزاره از ھزار پارسی گرفتھ شده 

.است

مرکز ھزاره

خان ا بھ چنگیزھنسب ازبیک % 40قبال 
اما .ربط داده شده استو ارتش مغول او

ازبیک ھا مانند ھزاره ھا، بسیار متمایز 
از مغول ھا اند، احتماال بھ علت مخلوط 

.)درونی(درون زاجمعیت ھای شدن با 

گلھ داران کوچی ترک کھ در جریان 
مغول بھ آسیای مرکزی -تھاجم ترک

.مسکون شدند شمال ازبیک

مواد و شیوه ھا

این بررسی حد اقل دارای سھ نسل پدری در کشور زادگاه خود بوده و تمام اشتراک کنندگان . گفتار اخالقی
جزئیات منشای جغرافیائی خود را با توافق نوشتاری برای این بررسی فراھم ساختھ اند کھ توسط آی آر بی 

. دانشگاه امریکائی لبنانی مورد تائید قرار گرفتھ است
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رای این بررسی از مناطقی بوده اند کھ دارای اھمیت افراد منتخب ب. مقایسویارقام ھای ادهو داتموضوع
شمول ایرانیان، یونانیان و ھندیان ھ باستانی تاریخی برای افغانستان از نگاه اشغال یا مھاجرت بوده است، ب

و تھاجمات آسیائیان شرقی در 7برعالوۀ افرادی دارای تاثیرات نسبتا معاصر مانند گسترش اعراب در سدۀ 
کسپین، روسیۀ غربی و اروپای شرقی شامل بحیرۀ ما برعالوه، افرادی را از جلگھ ھای . 14و 13سده ھای 

.اروپائیان بوده و بھ فالت ایران و ھند شمالی رسیده باشند-مھاجرتھای ھندوشاملیم کھ احتماال کرد

بندی و - نتایج ژن.بندی جدید از افغانستان استفاده شده است- نمونۀ ژن204نمونھ در تحلیل 8706مجموعا 
داده ھای استفاده شده شامل افراد . داده شده است2والیت پدری افراد و شھر یا روستای اصلی آنھا در جدول 

، قفقازیان )نمونھ1029(، آسیائیان شرقی )نمونھ1335(جنوبی /، آسیائیان مرکزی)نمونھ2720(شرق میانھ 
. میباشد) نمونھ222(و افریقائیان ) نمونھ1123(پائیان ، ارو)نمونھ545(، روس ھای غربی )نمونھ1525(

.داده شده است3جزئیات بیشتر دربارۀ نمونھ ھای تحلیل شده در جدول 

کلوروفورم استخراج شده -با استفاده از پروتوکول معیاری فینولدی ان ای از خون یا مواد دھن. بندی- ژن
دارای بلندترین (52سیت با ) پی سی آر(حقیقی سریع -یقی زماننمونھ ھا با استفاده از بایوسیستم تطب. است

گروپ ھپلو32بندی شده کھ معرف -وای ژن-ترکیب کروموزوم- ، از قطعۀ غیر باز)درجھ اطالعاتی
برای ھر نمونھ در دو مجموعھ در یک ) ایس تی آر(وای خاص -کروموزوم19مجموعا . متفاوت است

...گرفتھ استمورد آزمایش ژنیتک اناالیزر

تحلیل احصائیوی

گروپ ھا بھ مقابل ھپلودر باالی آزمایش ھای دقیق فیشر .اسیگروپ و تحلیل اجزای اسھپلوفریکونسی ھای 
بسیار زیاد یا کم ھای تباری افغانستان گروپ ھا در گروهھپلوافراد صورت گرفت تا تشخیص شود کھ کدام 

بین درعادی شدهگروپ ھای ھپلوباالی فریکونسی ھای نسبی ) پی سی ای(تحلیل اجزای اساسی . باشدمی
نبود، یکسانگروپ در تمام مطالعات ھپلوآنجائیکھ دقت از. اجرا گردیدسازی تفاوت عادیافراد و بدون 

.درتمام مطالعات کاھش داده شدمشترک ھای اشتقاقی شاخص گروپ ھا بھ معلوماتی ترین ھپلو

با استفاده از ابعاد ) ایم دی ایس(مقیاس چند بعدی غیرمتری . ی و تحلیل باریرمقیاس چند بعد،یاصل ژنیتکوف
شد تا تفسیرھای با کاربرد باریر تطبیق تطبیق الگاریتم خاصی . گردیدشیوه ھای مختلف اجرا بابین افراد در

کھ میتواند را تشخیص دھدییک بستر جغرافیائی را میسر ساختھ و موانع ژنیتکپروسھ ھای تحوالت ریز در
.نقشھ تشخیص گرددیک در باالی 

ما . مورد آزمایش قرار گرفتامووا کاربردبا شد،ایجاد وسط باریر تجمعیت کھ ھای اھمیت ساختار.امووا
می تشریح را تنوع فعلی توزیع بصورت بھتری باریر ھای ھمچنان آزمایش کردیم کھ آیا جغرافیھ یا ساختار 

تفاوت دربین گروھھای با مقایسھ دگی یرببھ علت جمعیت ھا بین خیص تفاوت درجستجوی تشامووا در. کند
مطابق بھ موقعیت ھای جغرافیائی جمعیت ھااول، . استتحلیل شبکوی تفاوت طریقازمشابھ جمعیت ھای

، وسبیلور: اروپای شرقی. 2. پشتون، تاجیک، ازبیک، ھزاره: افغانستان. 1: ترتیب زیر تقسیم شدندھ نھا بآ
یونان، ترکیھ، : شرق میانھ و اروپا. 4. نیان، لیزگی، ابخازیان، سیرکازیانیرگااوار، د: قفقاز. 3. روس غربی
شمالی، : ھند. 6. آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران، قزوین، سیستان و بلوچستان: ایران. 5. لبنان، سوریھ

.غربی، جنوبی

ھزاره، . 2. ، ھند غربیپشتون، تاجیک، ھند شمالی. 1ند؛ بر حسب موانع مشخص تقسیم شدجمعیت ھا دوم، 
آذربایجان شرقی، : ایران. 5سیرکازیان، ابخازیان، : قفقاز. 4. ارگینیان، لیزگیاوار، د: قفقاز. 3. ازبیک

یونان، : شرق میانھ و اروپا. 7. بیلوروس، روس غربی. 6. بلوچستانمرکزی، مازندران، قزوین، سیستان و
.، سوریھترکیھ، لبنان

و بدون وزن ایس تی آر 1کاھش با استفاده از ی ایس تی آر ھپلوانواع ) آر ایم(میتود .کاھش میانھھای شبکھ 
.محاسبھ گردید60ایم -و بی35ایم -1بی 1بی 1، ئی 17ایم - ای1ای 1، آر 130ایم -در داخل سی
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منطقوی جمعیت ھایمیان زد در درخت مودل درنامجمعیت ھای ما بتوینگ را برای محاسبھ جدائی .بتوینگ
جمعیت با جستجوی باریر جدائی -آزمایش کنیم کھ آیا تشخیصداخل و اطراف افغانستان تطبیق کردیم تا در

میل دارد میتروپولیس - زھستینگالگاریتم . ھم نشان دھدجدائی ھای قدیمی را جمعیت میتواندترکیب چند
یک اصال ازجمعیت ھاتمام اینکھ با فرض پیشتاز انتخاب کند، یژنیتکشتیبانی پبرای ی را بزرگتراحتماالت 

این شیوه یک نمای . استبوجود آمدهھر حادثۀ جدا کننده دریچگونھ جریان ژنی بعدی بدون ھواحد جمعیت 
یگرتواند با شیوه ھای دکند کھ میفراھم میجمعیت ھای بین ژنیتکی درۀبسیار خاص برای دریافت رابط

ایس تی آر ھای استفاده شده آنھای بودند کھ تحت عنوان ایم .مقایسھ و مقابلھ گردد)مانند ایم دی ایس و باریر(
. دی ایس فوقا تشریح گردید

بنیاد سرعت برو دیگران یو زسرعت جھش یا دگرگونی قبال تطبیق شده دراین محاسبات آنھای بودند کھ 
قرار تفاوت ھای دربین سرعت ھای جھش وجود دارد کھ . اد کرده بودپیشنھو دیگران تخمین ژیوتوسکی 

شوند یکھ از نسل تا نسل ذخیره میئبھ مقابل آنھا") سرعت تحولی"یک (معلوم در چند نسل ذخیره میشود 
جدا را بتوینگ جمعیت پیش بینی ھای با آنھم توپولوژی . کھ ھنوز حل نشده است") سرعت ژینولوژیکی("

ھنوزھم برای مقایسھ باجمعیتجدائی ھای لذا درخت . ماندھای نسبی انزوا متناسبا بدون اثر میکرده و دوران
امعکوسبرای مقیاس جمعیتموثر ابعاد . کندباریر و دیگران صرفنظر از سرعت جھش خدمت میشیوه ھای 

ھای ژیوتوفسکی در کاربرد سرعت. جمعیتندازۀ قبلی موثر کم بھ علت اریاثتبا سرعت ھا تمایل دارد، با 
.دننشرات قبلی برای مقایسھ با نشرات دیگر اجازه میدھد کھ عین سرعت ھا را تطبیق ک

مستقالنھ چندین درخت با سیت ھای ۀمحاسب). 6جدول (تجزیھ شده است ) آزمایش(موردارقام در چندین 
نظیمات دربین تجمعیتتقسیمات زمان و جمیعت ھای مشابھ باید جدائی جمیعت ھاو گروھبندی ختلففرعی م

بیشتری برای بتواند پشتیبانی دیگر شاید جمعیت ھای یک پیش بینی احتیاطی آنستکھ شمولیت . را تولید کند
برای بررسی منسجم یک میتواند آزمایشلذا مقایسھ دربین چندین . درخت ھای مودل نامزد مختلف فراھم کند

توافق با . مطابقت کندبا سایرین ترکشمنقاط توپولوژی باید درآزمایش ھر : و پایداری فراھم کندتقارب 
طریق ازو ھ شدهآزمایش ھا ساختاز این رکب یک درخت مدمیتوانی بتوینگ، آزمایش ھابین بدست آمده در 

.رک اعمار گرددتشمشاخھ ھای 

وقتی ،پس از تعادل. استدیگر دیده شدهمردمان دربین بوجود آمده، در تعادل کندتر کھ ھند مردم ساختارھای 
، دیگرمردمانتر نسبت بھ ھندیان درمجموع و جدائی ھای قدیمدر بین خود ھند مردم ھند درنظر گرفتھ شد، 

وزن بین درخت ھای نامزد باشد کھ نمونھ ھای این جدائی قدیمتر شاید قسما نتیجھ تفاوت ھا در. نشان دادند
کھ منجر بھ درخت ھای یاشتقاقمردمت نظیمابت ھای احتمالی از تھستینگ بربنیاد نس-الگاریتم میتروپولیس

ۀنقض فرضیۀقدیمتر ممکن است نتیجیمتناوبا جدائی ھا. مختلف مودل با زمان ھای مختلف جدائی میشود
آزمایش ھای بتوینگ ھند از آزمایش جداگانھ ۀمنجر بھ معاملپیچیدگی ھااین . انزوا پس از جدائی مردم باشد

.گردیدغربی دمان مرھای 

نتایج

بین نمونھ ھای ما آشکار گروپ موجود در گروھھای تباری افغانستان را درھپلو32بھ تعدادھا ژن بندی
-3، سی 17ایم -ای1ای1آرگروپ ھای ھپلووقتی گروھھای تباری افغان یکجا درنظر گرفتھ شد، . ساخت

از اضافھ در مجموع و بسیار زیاد ھھای تباری افغان دربین گرو20ایم - و ال172ایم -2، ژی 217ایم 
.داده شده است4در جدول گروپ ھپلوفریکونسی ھای مطلق و نسبی . کروموزوم ھا بود% 66

بخصوص . تباری تفاوت ھای بزرگی را آشکار ساختعمدۀ گروپ بھ مقابل گروھھای ھپلوفریکونسی ھای 
1ای 1آر گروپ ھپلود و دتا در آسیای شرقی یافت میشوھ عمک217ایم -3گروپ سی ھپلوفریکونسی ھای 

-3سی . بوده استتفاوت مبین گروھھای افغان دربطور فوق العاده سیا یافت میشود، آکھ در یورو17ایم -ای
و پشتون ھا %) 3.57(نسبت بھ تاجیک ھا %) 33.33(و ھزاره ھا %) 41.18(عمدتا در ازبیک ھا 217ایم 

و تاجیک ھا %) 51.02(در بین پشتون ھا 17ایم -ای1ای1رآاز طرف دیگر . بودد بسیار زیا%)2.04(
–3سی آر ایم شبکھ ھای . بودبسیار زیاد %) 6.67(و ھزاره ھا %) 17.65(نسبت بھ ازبیک ھا %) 30.36(

آن یھپلونوعباشد، کم یک گروه قومی گروپ درھپلونشان میدھد کھ وقتی 17ایم -ای1ای 1رآو 217ایم 
یا پائینکمھای گروپ ھپلوه و پیشنھاد میکند کھ بودنبا سایر افغان ھا مشترک دارددر شاخھ ھا وجود کھ 

.باشدمیمستقیم از افراد منبعجذب احتماال نتیجۀ بلکھ ، نیستژن دربین گروھھای تباری نتیجۀ جریان 
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و %) 20.41(در پشتون ھا )124ایم -یا2و آر 20ایم - ال(برای ھندمحلی یا بومیھای گروپ ھپلو
بی 1بی 1ای . بسیار زیاد یافت شد%) 5(و ھزاره ھا %) 5.88(نسبت بھ ازبیک ھا %) 19.64(تاجیک ھا 

شبکھ . ھا یافت نشدتاجیک ھا و در پشتون) %5.88(ک ھا ازبیو %) 5(یافت شده در ھزاره ھا 35ایم -1
60ایم -بیما ھمچنان . مرتبط استشرق میانھ و ایرانیان افغانستان بنشان میدھد کھ نسب ا)1بی 1بی 1ای (

بکۀ آر کھ در ششرق افریقامشترک ازتا معاصرنسبسلف فقط در ھزاره ھا مشاھده کردیم، با یک را افریقائی
.شان داده شده استایم ن

مردمبا وجودیکھ . ن ھاستنیز نشان دھندۀ تفاوت دربین افغا)شکل ا(گروپ ھا ھپلوفریکونسی پی سی ای 
بیشتریقرابت/نزدیکی، معلوم میشود کھ گروھھای افغان ستبندی شده ادستھجھان عمدتا برحسب جغرافیھ 

نزدیکی افغانستان و پاکستان یپشتون ھا و ھزاره ھا. نشان میدھندشانھمدیگربھ بھ غیرافغان ھا نسبت 
ھای افغانستان عین فاصلھتاجیک. ان میدھندمرز نشدر دو طرفھ گروھھای تباری خویش یشتری بب
ھای افغانستان و ھزاره ھا و ازبیک. روسیھ غربی نشان میدھند/قفقاز/سیای مرکزی و ایرانآارا ب)نزدیکی(

.روسیھ غربی قرار دارند/قفقاز-اروپا/سیای شرقی و شرق میانھآخوشۀ ھزاره ھای پاکستان دربین 

افغانستان ینشان میدھد کھ پشتون ھا و تاجیک ھا) بی2شکل (افغانستان مردمبارۀ ساختار درجزئیات بیشتر 
خوشھ این . دارند) ھزاره ھا و ازبیکھا(افغان ھای دیگر نسبت بھ تری نزدیکقرابت بھ ھندیان شمالی و غربی 

بایجان شرقیذرآخصوص ھ ببھ ایرانیان ونزدیک سیار قرار داشتھ و بنیز شرقی و ایرانیان ئیانبین اروپادر
ھزاره و ازبیک ،نمودهتقسیمن را افغاجمعیت ھای ،4ای نشان میدھد کھ باریر 2شکل در باریربعالوه، . اند

ساختھ، گروھھای جمعیت ھای ایجاد میکند کھ تفاوت کمتری پشتون، تاجیک و ھندیان جدا جمعیت ھای را از 
مقایسھ با جمعیت ھای گروه بندی شده توسط د، درھا دارنبین گروهھا و تفاوت بیشتری درداخل گروهدر

.)5جدول (منطقھ یا کشور 

ھای دربارۀ فرضیھ ما بتوینگ را برای ایجاد ،فوق بوجود آمدهھایبرای کاوش عمق زمان کھ درآن ساختار
ر دساختارھای اجدادی ژنیتکی غالب ۀبازتاب دھندتطبیق نمودیم کھ و حوادث پیوستھ تقسیم تاریخی مردم
نتایج بتوینگ نشان میدھد کھ . )6جدول (است کھ ازآنھا مردم فعلی بوجود آمده اندبتوینگ درخت ھای مودل 

گسترشبا جدائیاین . )3شکل (استپیش بوقوع پیوستھ ھزار سال 10منطقوی حدود جدائی/تقسیماکثریت 
ین دوران افغانان، ایرانیان، ادر. ستشده ازراعتی نیولیتیک انقالب تطابق دارد کھ منجر بھ بعدی ال جی ایم 

بتوینگ موج. اندظھور نموده بدون ساختار متمایز مردم ھندیان و اروپائیان شرقی با احتمال زیادی بحیث 
این موج . شده باشدمردمی-ده و شاید باعث ایجاد ساختارھای بینشروع شبعدا کھ را نشان میدھد جدائیگر دی

تغییر مکان آغاز تمدن سازی و ۀھزار سال پیش شروع شده و نشان دھند4.7حدوددر افغان ھاجدائیدوم 
نتایج بتوینگ بصورت عام تائید کنندۀ . تا زمان حاضر ادامھ داشتھ استجدائی ھا این کھ بوده و معلوم میشود 

.جدائی ھای جغرافیائی تشخیص شده توسط باریر است

مناقشھ

نشان را وای در بین گروھای عمدۀ تباری افغانستان - گوناگونی کروموزومتنوع یا این بررسی برای اولین بار 
جنبش را بررسی نموده و تنوع ژنی آنھا را با حوادث دقیقا تاریخی و فعلیما ترکیب ژنی افغان ھای . میدھد
از دوامدارو مھاجرت ھای جنبش ھاارقام بررسی قویا نشان میدھد کھ . مردمان ھمسایھ مرتبط ساختیمھای

، ساختار)دورۀ زمین شناسی کھ از پایان دورۀ پلیستوسن شروع میشود(حداقل ھلوسین،طریق آسیای مرکزی
.ارتباط بلند داردقومیت در افغانستان با را ایجاد کرده کھ امروز جمعیت ھای ھای

نیز )اره، پشتونبلوچ، ھز(افغانستان گروھھای تباری موجود درۀپاکستان کھ دربرگیرندیک بررسی قبلی در
ھمچنان نشان . تبارینزدیکیساختھ شده، نھ توسط وای توسط جغرافیھ -نشان داد کھ تفاوت کروموزوماست،

،وای بوده-کروموزوممشابھ تنوعپاکستان دارای بھ استثنای ھزاره ھا، تمام گروھھای تباری درکھ داده شد
وای در-یک بررسی کروموزوم. ھ مردان شرق میانھ اندبندی شده و نزدیک بخوشھآنھا با آسیائیان جنوبی 

بین تر درکھ تنوع بزرگنشان دادستان، قرغزستان و تاجیکستان قزاقمردم ترکمنستان، ازبیکستان، ۀبار
. نسبت بھ اینکھ دربین گروھھای تباری خودشان باشنداند، وجود دارد کھ دارای عین گروه تباری جمعیت ھای

ما . کندتقویھ میصرفنظر از قومیترا ن مردم یژنیتکی اجداد مشترک برای اۀفرضیاین مشاھدات یک 
قومی دراین بررسی -بینۀبا آنھم مقایس.ھمچنان تفاوت فوق العاده دربین گروھھای مختلف افغانستان یافتیم
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تنوع . نداشتوجودویو طایفویقبیلوابستگی بارۀ تواند مورد آزمایش قرار گیرد، زیرا معلومات درنمی
ممکن . بلند در بین گروھھای افغانستان نیز در بین مردمان دیگر آسیای مرکزی مشاھده شده استینیتکژ

، دشت ھا و جلگھ ھا مانند کوھستان ھابیو قعیت ستراتژیک این منطقھ و جغرافیای خشن مواست دلیل آن 
ی نگھداری مرزھادرگسترش یابنده شده و جمعیت میان کھ باعث تسھیل ایجاد سازمانھای اجتماعی درباشد 

. طول زمان بھ قومیت ھای متمایز رشد و انکشاف نموده اندکھ درکمک کرده گروھھای ژنیتکی دربین 

بین گروھھای تباری گروپ ھای مشترک عمده نشان میدھد کھ جریان نسب پدری درھپلوآر ایم شبکھ ھای 
. طابقت داردھا متوسط این گروهمروج) وصلت با خودی(ندوگامی مختلف بسیار محدود بوده و با سطح بلند ا

تکی یژنتفکیکگزارش شده، اما با رکزیبین گروھھای تباری آسیای مقبال دروای -نتایج مشابھ کروموزوم
زنان خارجی و انحالل مقابل جذب کھ دراست اندوگامی رواج ۀکھ بھ احتمال زیاد نتیجکمتر در نسب مادری

.میباشدپذیر انعطاف 

دارای بلندترین تنوع دربین مردمان ) 17ایم -ای1ای 1آر (وای در پشتون و تاجیک - غالب کروموزومنسب 
کسپین کم میشود، جائیکھ نسب بحیرۀجلگھ ھای در جانب17ایم -ای1ای 1آر تنوع. باشدمیوادی اندوس 

افغانستان وجود درکھ 458ایم -7ای 1ای 1رآ. میانھ غالب است-ھلوسین458ایم -7ای1ای 1رآفرعی 
ھای از جلگھتقویھ کنندۀ گسترش میشد، وریکھ قبال فکرط، 17ایم -ای1ای 1آر نشان دھندۀ اینستکھ ،ردندا

.میباشداروپائی بھ آسیای مرکزی و ھند -زبان ھای ھندوۀکھ آورندنیست بحیرۀ کسپین

پشتون، تاجیک، ھندیان شمالی جمعیت ھای فوق العاده دربین نزدیکی یک )ایم دی ایس و باریر(ھر دو تحلیل 
ھزاره ھا، ازبیکشامل کند کھ ھندی ایجاد می-افغانجمعیت یک ساختار وو ھندیان غربی تشخیص نموده

ھندی ھای بھ افغانستان توسط نسب از ھند برعالوه، جریان ژن . باشدنمیھا و گویندگان دراویدی ھند جنوبی 
عمدتا دربرگیرندۀ پشتون ھا کھ معلوم میشود شده و نشان داده)124ایم -ای2و آر 69ایم -، اچ20ایم -ال(

ایجاد از کند کھ میتواند حد اقل تکی و جریان ژن تعامالتی را پیشکش مییژننزدیکی این . و تاجیک ھاست
.وجود داشتھ باشدمارگیانا-یاباستان شناسی بکترتمعاولین تمدن ھای منطقھ در وادی اندوس و مج

ھزار 10.6برعالوه، نتایج بتوینگ نشان میدھد کھ مردم افغان از ایرانیان، ھندیان و اروپائیان شرقی حدود 
جدائی اول ، افزود برآن. نیولیتیک و ایجاد جوامع زراعتی استانقالبسال پیش جدا شده کھ نشان دھندۀ آغاز 

ھای ھزار سال پیش و یک تاریخی است کھ نشان دھندۀ ظھور تمدن 4.7دود افغان ھا حسایرپشتون ھا از 
با سیستم ھای اجتماعی در افغانستان میتواندتفکیکد کھ ناین تاریخ ھا نشان میدھ. نز منطقھ استوعصر بر

معاملھ توسط بتوینگ باید با احتیاطیبا آنھم تاریخ ھای پیشنھاد. ظھور اولین تمدن ھای شھری رانده شده باشد
این حوادث . درنظر نمی گیردمھاجرت ھای ورودی را تفکیکیبتوینگ جریان ژن و جذب مودل شود، زیرا 

جدائی در درخت زمان ھای توپولوژی ھا و قبال نشان داده شد کھ ،با آنھم. یر دھدیجدائی را تغزمانمیتواند 
مقابل مھاجرت ھا و زمانی بتوینگ درنتایجبوده و مقابل مھاجرت ھای ورودی غیرحساس بھمودل بتوینگ 

از طرف دیگر، زمان ھای جدائی مردم . گذاردمیریاثتیبرا )کھ شاید زمان جدائی را کاھش دھد(تھاجمات 
این . بین این مردمان بسیار تاثیرپذیر استمقابل مھاجرت ھای بعدی درمودل بتوینگ درھای برای درخت 

گروپ ھپلوآر ایم ھ ھای ۀ جدائی قبال رخ داده باشد، اما ازآنجائیکھ شبکدو موج عمدشایدبدین معنی است کھ 
ساختار مردمی داده شده از آنجائیکھ بین گروھھای تباری است و عمده نشان دھندۀ جریان محدود ژن درھای 

سازد مربوط پشتون و نز مرتبط میوعصر براتصال تاریخی را از جمعیت ھا توسط ایم دی ایس و باریر 
. ھزار سال پیش بسیار محتمل است4.7مردم افغان در برایبتوینگ یپیشنھادھای ، جدائی استجیک ھا تا

تاریخ ھای بھ مراتب قدیم تر برای ۀدر آسیای مرکزی نیز تخمین کنندو دیگران قبلی توسط ھییار ۀیک مطالع
ین تاریخ ھای قدیم تر را میتوان با ا. نسبت بھ آنچیزی است کھ از نگاه تاریخی میدانیمھای تباری ظھور گروه
جمعیت درونی/گروھھای تباری شاید نتیجۀ یک ھمجوشی حلقوی،کندکھ پیشنھاد میتوضیح داد این حقیقت 

.بوجود آمده باشندقبال ساختارشده جمعیت ھای از انکشاف یافتھ باشد یا اینکھ قومیت ھای ختلفمھای 

کھ ازرا بازتاب میدھد ساختارھای اجدادی و سازی ھ را مودل تپیوسحوادث فرضیھ ھای بتوینگ جھش ھا و 
برای اجدادی شده و جمعیتگسترش بعدی در منطقھ شاید باعث جذب . فعلی بوجود آمده اندجمعیت ھای ن آ

یھای ژنیتکویژگی با وجودیکھ آنھا گسترش یابنده داده باشد، جمعیت ھای را از یژنیتک متمایزافغان ھا 
در ھزاره ھا و ازبیک ھای افغان آشکار است کھ ھمیشھ با مغول ھا و موضوع این . ندی داشتمشترکعمومی 

سوم یا نیم کروموزوم ھای یکبا وجودیکھ ما دریافتیم حد اقل .بط بوده اندمرتگسترش یابندهمغول ھای-ترک
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اروپا /شرق میانھ/قفقازسیای شرقی و آھای خوشھبین ند، پی سی ای آنھا را دردارسیای شرقی آمنشای آنھا
.قرار میدھد

افغانستان داشتھ جمعیتمتفاوتی در شکل گیری ساختارھای نقشھای تاریخی گسترشقرارمعلوم تھاجمات و 
فعلی جمعیت ھایھای یافتیم کھ قبال فکر میشد نقش خاصی درگسترشاز یمحدودیما شواھد ژنیتک. است

.باقی گذاشتھ باشند

قبال ردیابی شده بود در بعضی پشتون ھای پاکستانی بھ یک منشای یونانی 35ایم - 1بی 1بی 1ئی ھای نسب 
نموده کھ دریافت )35ایم -1بی 1بی 1ئی (آر ایم ۀشبک،با آنھم. تھاجمات الکساندر آورده شده بودندباکھ 

.بالکانیجمعیت ھا، اما نھ با دنرابطھ دارمیانھ و ایرانیان افغانستان با شرقھای نسب

محلیجمعیتبا گزارش عربھای مسکون شده در افغانستان و اختالط با میالدی 7ۀ ھجوم مسلمانان در سد
این گسترش بطور آشکار معلوم یژنیتکعالیمنھم آبا . اثرات بزرگ فرھنگی باالی منطقھ بجا گذاشتھ است

ر افغانستان وجود دارد، اما بزرگترین د35ایم -1بی 1بی 1ئی مانند ۀبعضی نسب ھای شرق میان: نیست
تبار برعالوه، سھ افغان کھ . افغان یافت شدیک فردفقط در) 267ایم -1ژی (ھا بین عربنسب غالب در

.با ھند داشتندبومی خود را عرب معرفی کردند، نسب ھای 

. فریقا بھ ندرت یافت میشوداخارج بودند کھ در 60ایم -بیگروپ ھپلومربوط ما ھمچنان دیدیم سھ فرد ھزاره 
کھ ممکن است از ندبنیاد گذار از افریقای شرقی داشتجد آخری افراد یک این نشان میدھد کھ ر ایمآۀ شبک

تک بطور انتخابی یژنتباری این نشان میدھد کھ مرزھای . طریق تجارت بردگان بھ افغانستان آورده شده باشد
ین منطقھ در طول زمان ھنوزھم بطور آشکار فھمیده ادرانحالل /ذبجقوانیننھم تاریخ آقابل نفوذ است، با 

.نشده است

ساختار ژنیتکی افغان . پیچیده بوده استۀکھ یک پروسافغانستان نیز معلوم میشودپذیرش و گسترش زبان در
ھزاره مانند )زبان(. متفاوت زبانی اندۀمیل دارد ھزاره و ازبیک را باھم مرتبط سازد کھ مربوط دو خانوادھا 

ۀخانوادحالیکھ زبان ازبیکی دررپائی است درآ- ھندوۀایرانی خانواد- پشتون و تاجیک مربوط گروه ھندو
قرض نشود کھ اوالدۀ مستقیم یک زبان مشکل ترکی گفتاری توسط ازبیک ھا معلوم میاز . ترکی قرار دارد

بین درمشترک معلوم میشود کھ ژنیتک غالب این از. کرده استرشدمیالدی 15ۀترکی ایست کھ در سدۀشد
لذا ممکن است کھ تفاوت زبانی در. از یکھزارسال پیش ازاین تاریخ جدا شده استقبل ازبیک ھا و ھزاره ھا 

.معاصر باشدافغانستان بازتاب یک تغیر فرھنگی بسیار

بین گروھھای تباری آن ده درتفاوت ھای عمۀافغانستان نشان دھندوای در-درنتیجھ گیری، تنوع کروموزوم
کھ درجریان مشترک دارنداجدادی جمعیتبا آنھم ما دریافتیم کھ تمام افغان ھا وسیعا یک میراث از یک . است

تکی یاولین ساختارھای ژن. ھزارسال پیش بدون ساختار باقی مانده است4.7نیولیتیک بوجود آمده و تا انقالب
اولین تمدن ھا درشکل گیریجریان عصر برونز شروع شده و با دربین سیستم ھای اجتماعی مختلف در

ۀ دربر گیرندتھاجمات و مھاجرت ھای بعدی بھ منطقھ بطور متفاوتی . منطقھ ھمراه بوده یا رانده شده است
و برای افغان ھا یک دادهمردمی را افزایش -تفاوت ھای ژنیتک بین،ھای تباری بودهگروهانحالل /جذب

.مانند در آسیای مرکزی را بھ ارمغان آورده استکی بیتیتنوع ژن
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وای-گروپ کروموزومھپلوپی سی ای اشتقاقی از فریکونسی ھای . 1شکل 
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بھ مقابل جغرافیھجمعیتینیتکژھای ساختار. 2شکل 

)ھزار سال(جمعیتجدائی ترکیب بتوینگ تقسیم یا . 3شکل 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
سایر شکل ھا و جدول ھا لطفا بھ لینک زیر مراجعھ مشاھدۀ و بھ زبان انگلیسی اصل پژوھش مطالعۀ برای . 1

:کنید
Afghanistan's Ethnic Groups Share a Y-Chromosomal Heritage Structured by
Historical Events:

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0034288#pone-
0034288-g003

قومی در افغانستان، در کروموزوم ھمھ گروه ھای: دانش تبارشناسی یا ژنی و جنی. صدیق رھپو طرزی. 2
:وای بھ ھم پیوند دارند

http://www.ariaye.com/dari9/ejtemai/rahpo2.html

تبارھا و در افغانستان وجود ندارد، ھرگونھ ارقام و فیصدی در مورد نفوس احصائیۀ دقیق تا کنون چون . 3
.استاعتبار بی اقوام نیز 


