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باالیی در کشف حقایق و ناگفتههای فرهنگی و معیشتی دوران باستان از قبیل منشأ انسان مدرن و سیر تکاملی آن ،چگونگی
مهاجرت و توزیع جغرافیایی آن در پنج قاره جهان و همچنین بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای  DNAباستانی در نقاط مختلف
جهان و مقایسهی تحلیلی آن با جمعیت انسان امروزی دارد .مناطق بسیار پلیمورفیک  DNAهستهای مانند مارکرهای STR
کروموزوم  Yو مناطق بسیار متغیر  DNAمیتوکندریایی ( )mtDNAبرای بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باستانی استفاده
میشود .در پژوهش حاضر  DNAباستانی از تعدادی از نمونههای استخوانی و دندان انسانی استخراج شد .نمونهها از حفاری
منطقه هفتتپه متعلق به دورهی ایالم میانی بهدست آمد .سپس مناطق  HVIو  HVIIمولکول  ،mtDNAبا استفاده از روش
 PCRتکثیر و در ادامه تعیین توالی شد .توالیها با توالی مرجع مقایسه و هاپلوگروپ این اقوام  R2و  R5تعیین شد .با ردیابی
این هاپلوگروپها از مناطق آریانشین مشخص شد که منشأ هاپلوگروپ R2جنوب غربی ایالم و تمدن ایالم است.
واژههای کلیدی :ژنتیکباستانشناسی ،تمدن ایالم ،تعیین توالی ،فوق متغیر  1و mtDNA ،2
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 .1این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتری مریم رمضانی با عنوان« :هاپلوگروپهای ژنوم میتوکندری در یک جمعیت از قوم کرد ایرانی :ابزاری در
تشخیص افراد مجهولالهویه» است که به راهنمایی دکتر کمالالدین نیکنامی در سال  1393در دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
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 .1مقدمه
ژنتیکباستانشناسی بهمعنای مطالعهی پیشینیان با استفاده از تکنیکهای ژنتیکی مولکولی است .در
ژنتیکباستانی ،اطالعات  DNAگروههای نژادی مختلف از سراسر جهان بهمنظور تجزیهوتحلیل وقایع
پیشازتاریخ و اثبات گزارشها و منابع تاریخی بهکار میرود .دادههای  DNAبرای در معرض نمایش قرار دادن
گذشته با نتایج باستانشناسان ،زبانشناسان و دیرینانسانشناسان تطبیق مییابد.
 DNAشامل اطالعات موروثی ژنتیکی است که ساختمان ،تکامل و متابولیسم بدن را کنترل میکند .این
مولکول در تمام سلولها ،مانند سلولهای استخوانی (استئوسیتها) ،سلولهای سازنده استخوان (استئوبالستها) و
سلولهای خورندهی استخوان (استئوکالستها) وجود دارد .اطالعات ژنتیکی موجود در  DNAاستخوانهای
باستانی ،میتواند در مطالعهی ارتباطات اقوام و در ابعاد کوچکتر ،گروهها و افراد مدفون در یک گورستان،
سودمند باشد؛ نیز ،میتواند در تعیین جنسیت اسکلتها مفید باشد .حتی در برخی از مطالعات پالئوپاتولوژیک
روی این نمونهها ،میتوان به آن دسته از بیماریهای ارثی و عفونی پی برد که سبب آلودگی  DNAموجود در
استخوانها شدهاند ،هرچند برخی از دانشمندان آن را بهکلی رد کردهاند .برخی از مواد قابلمطالعهی
ژنتیکباستانشناسی عبارتاند از :بقایای جانوری مومیایی شدهی طبیعی یا مصنوعی ،استخوان ،دندان ،مدفوع
انسانهای باستانی ،نمونههای نگهداری شده در الکل ،بقایای حشرات باقیمانده در کهربا ،بقایای گیاهی خشک
و اخیراً بقایاهای گیاهی و جانوری از نمونههای خاکی است .البته بهترین مورد ،استخراج  DNAاز استخوان و
دندان است DNA .نیز از این قاعده مستثنی نیست .در بسیاری از نمونههای باستانی ،هیچ  DNAقابل
شناساییای وجود ندارد؛ اما در مواردی ،مقداری  DNAیافت شده که تا حدی تخریب شدهاند و تنها کمی
بیش از یکصد نوکلئوتید سالم در آنها باقیمانده است .در موارد مشابه که  DNAدر استخوانهای باستانی
یافت شده ،معموالً تعداد آن بسیار کم و حتی کمتر از  %2از مقداری است که در نمونههای متأخر استخوانی
پیدا میشوند ( .) Richards, et al. 1995, Higuchi, et al. 1984آلودگی ،از دیگر مشکالت بزرگ تکنیکی
بههنگام مطالعه و استخراج  DNAباستانی است .آلودگی با  DNAانسانی مدرن ،ممکن است در حین حفاری،
در مراحل پس از کاوش یا در آزمایشگاه ایجاد شود DNA .های مدرن ،برخالف  DNAباستانی ،نسبتاً سالم
هستند و به مقادیر بسیار بیشتری وجود خواهند داشت و به این معنی است که آلودگی با  DNAمدرن ،سبب
نادیدهگرفتن  DNAباستانی خواهد شد .در نتیجه باعث خواهد شد  PCRبه جای  DNAباستانی ،عموماً
 DNAمدرن را شناسایی کند؛ این مسئله ،بزرگترین شاخص آلودگی  DNAباستانی است .سلولهای پوستی
انسان ،تعرق و بزاق ،عوامل مهمی در آلوده کردن  DNAباستانی هستند .البته با انجام یکسری اقدامات
میتوان تا حدودی از آلودگی  DNAباستانی جلوگیری کرد.
بیشتر ماده ژنتیکی بدن انسان در هسته سلولها قرار دارد .عالوه بر  DNAهستهای ،یکی از اندامکهای
سلول که نقش تأمینکنندهی انرژی را برای سلول دارد ،دارای  DNAمستقل حلقوی است .که بهعنوان DNA
میتوکندریایی شناخته میشود .ویژگیهای  DNAمیتوکندری باعث شد تا بهعنوان یک نشانگر مولکولی
مطلوب در تجزیهوتحلیل فیلوژنتیکی شناخته شود .این مشخصات عبارتاند از :به ازای هر سلول ،تقریباً
 1000نسخه و بیشتر موجود است که باعث بهبود شرایط آزمایشی و بررسی علمی آن میشود ( Renfrew,
 ،)2000به همین دلیل میتوان از آنها ،بهخصوص زمانی که نمونهها کم باشد (بهویژه در نمونههای باستانی)
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استفاده کرد .ساختار ژنتیکی آن بسیار ساده است و با توجه به دقت روزافزون وسایل آزمایشگاهی ،راندمان
تشخیص  DNAباال میرود ( .)Aris-Brosou and Excoffier 1996نکتهی مهم در بررسی  DNAاین است
که عامل وراثت  mtDNAاز طریق مادر انتقال مییابد .بهعبارتدیگر ،توارث آن به فرزندان (اعم از پسر و دختر)
تنها از طریق مادر امکانپذیر است .خصوصیت دیگر  ،mtDNAوجود نواحی حفاظتشده و حفاظتنشده (مانند
 )D-loopاست ( )Kim, et al. 2002 Parsons, et al. 1997این مجموعه خصوصیات که دورنمایی درخصوص
علتیابی و جانمایی مجموعه ژن انسانی بهدست میدهد؛ نشانگر بسیار مطلوبی نیز برای تشخیص بیناگونهای
در گروههایی است که به مدت صد تا دههزار سال جدا از هم میزیستهاند ( Stringer and Andrews 1988,
 .)Vigilant, et al. 1991a, Sykes, et al. 1995, Matthee and Davis 2001بهعنوان مثال ،در بررسی
 mtDNAبقایای استخوانی غار دنیسوآ در جنوب روسیه مشخص شد که درحدود شصتهزار سال پیش ،انسان
هوموساپینس ،بعد از مهاجرت مجدد به آفریقا با گونههای نئاندرتال آمیزش داشته است .نتایج مثبت
آزمایشها در بررسی بیناگونهای از یکسو ،و سرعت باالی تکامل  DNAمیتوکندری در مقایسه با DNA
هستهای از سویی دیگر ،باعث شد  mtDNAدر مطالعات تکاملی نظیر شناخت اعقاب انسانی و انشعاب آنها از
شامپانزه (نزدیکترین گونه به انسان) ( )Adachi and Hasegawa 1995و نیز بررسی منشأ ژنتیکی انسان مدرن،
بهعنوان مهمترین ابزار مطالعاتی محسوب شود ( King and Wilson 1975, Cann, et al. 1984, Cann et al.
 .)1987, Wilson et al. 1991, Koji Lum and Cann 2000در پدیدههایی نظیر مهاجرت (مانند نخستین
مهاجرت از امریکا و اسکان مردمان در کشور ایسلند) (Avise, Arnold et al. 1987, Hagelberg, et al. 1989,

 )Forster et al. 1996, Hagelberg, et al. 1999, Helgason, et al. 2000, Vigilant, et al. 1991bو نیز
مواردی مانند پزشکی قانونی و موارد مربوط به آن ،آنالیز  mtDNAپاسخهای حیرتانگیزی پیشروی
متخصصان نهاده است (لسانی ،سادات .)et al. 2013
بعضی از مناطق در ژنوم میتوکندری 5 ،تا  10برابر بیشتر از همین مناطق در ژنوم دچار تغییر میشوند.
این مناطق در پزشکی قانونی بهکار میروند .ژنوم میتوکندری حاوی دو ناحیهی کدکنندهی پروتئین و
ناحیهی وسیع غیرکدکنندهای است که تقریباً در موقعیت نوکلئوتیدی  16024تا  576قرار دارد و با عنوان
ناحیه کنترل ( )CR/D-loopشناسایی میشود ( .)Anderson, et al. 1981بیشترین تنوع در بین افراد ،در
1
منطقه  D-loopو در دو ناحیه  )Hypervariable1( HV1و ناحیه  )Hypervariable 2( HV2اتفاق میافتد.
هرکدام از این دو ناحیه درحدود  250تا  350باز را به خود اختصاص دادهاند ( )Lutz, Weisser et al. 2000
 .)(Budowle, et al. 1999) (Lutz, et al. 2000همانطور که در تصویر  1میبینید ،معموالً ناحیه  HV1از باز
 16024تا  16365و ناحیه  HV2از باز  73تا  340را در اختیار دارند ( )Malyarchuk and Derenko 2001
.)(Meyer, et al. 1999) (Salas, et al. 2000) (Stoneking, et al. 1991) (Budowle, Allard et al. 2002
اگرچه  HVIو  HVIIبرای تحلیل و تعیین وراثت سودمند هستند ،باید توجه داشت بخش  HVIIاطالعات

فیلوژنتیکی اندکی را نشان میدهد .بااینوجود ،بعضی از نوکلئوتیدها در تعیین هاپلوگروپهای ژنوم
میتوکندری نقش بهسزایی ایفا میکنند؛ مانند باز  73از ناحیه  HVIIکه به حل معمای تبارزایی اروپاییها
کمک کرد ( )Wilkinson‐Herbots, et al. 1996با این تفاسیر ،مطالعات بسیاری از مردمشناسان ( Lutz,
 )Weisser et al. 1996بر بخش  HVIمتمرکز شده است ( .)Handt, et al. 1998) (Röhl, et al. 2001با
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تعیین توالی این ناحیه ( )HVIمیتوان تغییرات نوکلئوتیدی (پلی مورفیسم) را مشخص کرده و با توجه به
جداول و درختهای فیلوژنی ،هاپلوگروپها را تعیین کرد.

تصویر :1تصویر شماتیک ساختار حلقوی  DNAمیتوکندری که حاوی  22ناحیهی ژني کدکننده  tRNAو  13ناحیهی کدکننده
پروتئین است ()Kim, Lee et al. 2002

توالی یابی میتوکندری با مقایسه نوکلئوتیدها و تشخیص اختالف بین توالیهای مختلف ،تنوع نوکلئوتیدی
و هاپلوتیپی تعیین میشود .به گروهی از ژنها که در یک جاندار با همدیگر از یک والد به ارث میرسند،
هاپلوتیپ میگویند .از تجمع هاپلوتیپها بر درخت فیلوژنتیک ،خوشههایی بهصورت هاپلوگروپ شکل میگیرد
(لسانی ،سادات  .)et al. 2013درخت فیلوژنتیک  DNAمیتوکندری به بزرگهاپلوگروپهای R, M, N, L
طبقهبندی میشود .هر یک از بزرگهاپلوگروپها به یک منطقهی جغرافیایی خاص از کره زمین تعلق دارد.
هاپلوگروپهای  Lبه قاره آفریقا ،هاپلوگروپهای ( C, D, G, Zکه متعلق به ماکروهاپلوگروپ  Mهستند) به
اوراسیای شرقی و هاپلوگروپهای( HV, J, T, U, H, Vکه متعلق به بزرگهاپلوگروپ  Rهستند) بیشتر به اوراسیای
غربی تعلق دارند (همان).
تاکنون هیچگونه تحقیقی در رابطه با  DNAباستانی استخوانهای انسان در ایران صورت نگرفته است،
بنابر موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت آن در دنیای باستان از لحاظ مهاجرت و علیرغم این حقیقت که
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گذرگاه ایرانیان هماکنون پذیرای جمعیتهایی با پیشزمینههای متمایز بر اساس منشأ ،زبان ،مذهب و
مدلهای معیشتی بوده و توسط آنها اشغال شدهاند و بومی بودن بقایای اسکلتی هفتتپه ،به تعیین
هاپلوگروپ  mtDNAبقایای اسکلتی فوق با قدمت دورهی ایالم میانی اقدام کردیم تا در نهایت بتوانیم تصویر
واضحی از پیشینهی ژنتیک ایرانیان ارائه دهیم.
 .2مواد و روشها
استان خوزستان با مساحتی درحدود شصت و چهار هزار و دویست و سی و شش کیلومتر مربع ،در جنوب
غربی ایران واقع شده است .این استان از شمال غربی با استان ایالم ،از شمال با استان لرستان ،از شمال شرقی
و شرق با استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد؛ از جنوب با خلیج فارس و از غرب با کشور
عراق هممرز است .استان خوزستان را از نظر پستی و بلندی میتوان به دو منطقه کوهستانی و جلگهای
تقسیم کرد؛ منطقه کوهستانی بهطور عمده در شمال و شرق استان قرار گرفته و درحدود دو پنجم مساحت
کل استان را شامل میشود .خوزستان جز در برخی از مناطق کوهستانی شمالی و شرقی دارای اقلیم خشک و
نیمهخشک است.
منطقه هفتتپه ،در جنوب غربی دشت خوزستان قرار دارد (تصویر  )1در هفتتپه خوزستان ،قدیمیترین
بقایای فرهنگی متعلق به دوره سوکل مخ (نیمهی اول از هزاره دوم پیش از میالد) و ایالم میانی شناسایی شده است
(نصرآبادی ،بهزاد  .)2015این محوطه دارای مساحت  800×1500متر است.

تصویر  :2عکس هوایي از محوطه خوزستان و موقعیت هفت تپه (همان)
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تصویر  :3موقعیت بخش شمالي خوزستان (همان)

نخستین عملیات حفاری به سرپرستی عزتاهلل نگهبان در  1344در این محل آغاز شده و بهصورت منقطع
تا  2012ادامه داشته است .در نقشهی ژئوفیزیک ،حداقل پنج مجموعه دیده میشود که بهترتیب با حروف
التینی  Aتا  Eنامگذاری شده است (تصویر  .)4دادههای مربوط به این پروژه مربوط به کاوش  2012از مجموعه
 cاست .در این سال یکی از نگارندگان (مریم رمضانی) بهمنظور نمونهبرداری از بقایای اسکلتی هفتتپه بهمنظور
استخراج  aDNAدر این پروژه شرکت کردند .حفاری در بخشی در شمال مجموعه  Cبرای شناخت الیههای
ساختاری در ترانشه های  298و  294که هر کدام به ابعاد  10×10متر بودند ،انجام شد.

تصویر  :4مجموعههای شناسایي شده در هفتتپه (راست)

سمت چپ بر مبنای اندازه گیریهای ژئومغناطیسي (همان)

در  ، 2012در ترانشه  298تعداد زیادی اسکلت متعلق به دوره ایالم میانی یافت شد که ویژگیهای تدفین را
نداشتند ،بلکه بهصورت نامنظم قرار داشتند و متعلق به اشخاصی بودند که کشته شده و در محل رها شده
بودند .به همین دلیل تخمین زده شد که شهر پس از دورهی سوم ساختاری یا پس از چهارمین دورهی
ساختاری ،بر اثر جنگ تخریب شده است .اسکلتها بهشکلی نامنظم روی هم قرار گرفته بودند ،پس میتوان
بهیقین تصور کرد اجساد برروی هم نهاده شدهاند .حتی در بعضی از قسمتها ،بهنظر میآید چندین جمجمه
جدا از پیکر ،کنار هم افتادهاند .استخوانها بهشدت فرسایش یافته بودند و آزادسازی آنها مستلزم صرف زمان
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طوالنی و کار دقیق بود .این کشتار باید هنگام تسخیر و تخریب شهر روی داده باشد .هنوز بهدرستی مشخص
نیست که دشمنان این اجساد را بر روی هم ریختهاند یا اینکه دشمنان پس از غارت شهر ،آنجا را ترک کرده
و بازماندگانی که خود را در اطراف پنهان کرده بودند ،اجساد را بهصورت دستهجمعی گرد آوردهاند و برروی
آنها خاک ریختهاند؟ گاهی در میان اسکلتها ،قطعههای ظروف سفالی دیده میشد .همچنین یک حلقه
کوچک برنزی بهصورت شکسته یافت شد که احتماالً گوشواره بوده است (همان).
به دلیل فرسایش اسکلتها و برای اجتناب از هرگونه اشتباه از  10نفر بهصورت جداگانه استخوان فمور،
استخوان تیبیا و دندان موالر برداشت شد.

تصویر  :5مخزن نمونه (همان)

پس از برداشت نمونه از افراد متفاوت ،آن ها را با مشخصات کامل ،داخل فویل و سپس داخل یخچالی با
درجه سرمایش معمولی قرار دادیم .پس از نمونهبرداری ،دادههای استخوانی به آزمایشگاه ژنتیک تهران (دکتر
اکبری) منتقل شد.
بهمنظور آلودگیزدایی از نمونهها ،ابتدا دو میلیمتر از سطح استخوان بهوسیله سنباده برداشته شد ،تا
آنجاییکه سطح استخوان به رنگ سفید براق متمایل شود .سپس بهمدت بیست دقیقه در محلول آبژاول
رقیق  20درصد گذاشته شد .سپس استخوانها با آب دوبار تقطیر (که اشعه  UVخورده است) شسته شد .پس از
شستشو ،به مدت  20دقیقه داخل انکوباتور ( )Ancubatorدر دمای  60درجه قرار گرفت؛ این مرحله دوبار
انجام شد .برای اطمینان بیشتر در انتهای کار از اتانول نیز استفاده شد .در مرحلهی بعد استخوانها به مدت
 10دقیقه در معرض اشعه  UVقرار گرفت و در قدم بعد استخوانها در هاون پودر شدند .قابل ذکر است برای
ارتقای نتیجهی آزمایشها ،غیر از این نمونه های استخوانی از دندان موالر یک کودک که در قبر متعلق به یک
ترانشۀ دیگر قرار داشت نیز استفاده شد .سپس  DNAاز پودر استخوان و دندان با استفاده از کیت Usa-mp-
 bio101-Geneclean kit for ancient DNAاستخراج شد.
نمونهها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر یافت (جدول  .)1سپس با استفاده از  BLASTدر پایگاه
بانک جهانی ژن ،میزان همپوشانی آنها با توالیهای موجود مقایسه شد.
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جدول :1توالي پرایمرهای قطعات  HVIو HVII
قطعه

توالي پرایمر
’

’5 -CCC CAT GCT TAC AAG CA-3
’5 -TGG CTT TAT GTA CTA TGT AC-3

HV1-CF
HV1-CR

’5’-TAC TAC AGG TGG TCA AGT AT-3
’5’-CCC AAA GCT AAG ATT CTA AT-3

HV1-AR
HV1-AF

’5’-CAC CAT GAA TAT TGT ACG GT-3
’5’-TGT GTG ATA GTT GAG GGT TG-3

HV1-BR
HV1-BR

’5’-CAC TAG GAT ACC AAC AAA CC-3
’5’-GAG GAT GGT GGT CAA GGG AC-3

HV1-DF
HV1-DR

’

واکنش  PCRدر حجم  30میکرولیتر با غلظتهای زیر و شرایط دمایی و زمانی زیر صورت گرفت:
( DNAبا غلظت  %25 ،PCR Buffer 1X ،2)10 ng/mlمیلیموالر از هر  2/2 ،dNTPمیلیموالر 10 ،Mgcl2
پیکومول از مخلوط پرایمرها و  1واحد آنزیم  Taq DNA polymeraseصورت گرفت .تکثیر در  32سیکل در
دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  40ثانیه ،در  56درجه سانتیگراد بهمدت  40ثانیه و  72درجه سانتیگراد
به مدت  40ثانیه انجام شد .دناتوراسیون اولیه به مدت  5دقیقه در  95درجه سانتیگراد و طویلسازی نهایی
به مدت  10دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد صورت گرفت .پس از تکثیر نواحی موردنظر ،نمونهها تعیین
توالی شدند.
 .3یافتهها
در این مطالعه برای تعیین هاپلوگروپهای پنج استخوان انسانی مربوط به دورهی ایالم میانی DNA ،باستانی
استخوانها استخراج و تعیین توالی شد .در تصویر  ،1نمونهای از گرافهای تعیین توالی ارائه شده است .سپس
توالیهای حاصله با برنامه  Clustal Xمقایسه شده و هاپلوتیپ هر فرد مشخص گردید.
توالیهای بهدستآمده با برنامهی  Clustal xبا توالی مرجع کمبریج در سایت  NCBI3مقایسه شد و
نوکلئوتیدهای جهشیافته و پلیمورفیسمها در ژنوم میتوکندری هر فرد مشخص شد .بهمنظور بررسی دنبالهی
اعقاب ایرانیان ،سعی شد  DNAمیتوکندری دادههای استخوانی ساکنان هفتتپه در دورهی ایالم میانی تعیین
توالی شود .به این منظور پس از تعیین توالی و تشخیص پلی مورفیسمها ،هاپلوگروپ این مردمان R2،و R5
تشخیص داده شد.

تصویر: 2الکتروگرام قسمتي از HV2
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تصویر :3الکتروگرام قسمتي از HV1

 .4نتیجه
بنابر شناسه های سلول اعم از نوع ،کاربری و حتی سن ،میتوکندری موجود در آن دارای یک یا چند مولکول
 DNAحلقوی است که کامالً مجزا از  DNAهستهای است mtDNA .حاوی ناحیه بسیار متغیری به نام D-
 loopاست که پروتئینی کد نمیکند و با فرکانسی باال ،تمایل به جهش دارد .میزان باالی جهش و دامنه
تغییر باال در این ناحیه در افراد مختلف ،سبب شد تا بررسی این ناحیه در تشخیص هویت افراد و همچنین
ارتباط اقوام مختلف و مهاجرتها سودمند باشد .ازآنجاییکه در گستره ژنتیکباستانشناسی ،بسیار به
استخوانهایی برمیخوریم که بهعلت قدمت زیاد ،دفن نامناسب ،اکوسیستم نامطلوب برای بقای  DNAیا
حتی آلودگی آن بهواسطه همزیستی با  DNAباقیمانده از بقایای موجودات دیگر ،دادههای تخریب شده یا
مشکوک دریافت میشود ،به دلیل وجود نسخههای بسیار در ژنوم  mtDNAموجود در یک سلول ،احتمال
استخراج  DNAتوسط  DNAمیتوکندری ،نسبت به سایر شاخصهای پلیمورفیک هستهای (نظیر نشانگرهای
 )STRبیشتر است ( .)Kim, et al. 2002دیگر برتری  mtDNAنسبت به  DNAهستهای این است که برخالف
کروموزوم  Yکه تنها از طریق پدر به پسر منتقل میشود ،صفات مادری را میتوان از طریق  mtDNAردیابی
کرد .خصوصیت انتقال توارث مادری  mtDNAدر طول نسلهای متمادی ،کمابیش بکر به ارث میرسد و
نوترکیبی ژنتیکی ،تنوع جدیدی در آن ایجاد نمیکند .از تفاوت موجود در توالی نوکلئوتیدهای ژنوم
میتوکندری ،میتوان برای ایجاد شبکه فیلوژنتیکی ،بهمنظور نمایش رابطه این تغییرات با موقعیت جغرافیایی
و تخمین زمان پیدایش هاپلوگروپها بهره گرفت (لسانی ،سادات  .)et al. 2013در ابتدا تصور میشد حدود %77
از ژنوم میتوکندری آسیاییها متعلق به هاپلوگروپ  Mهستند و به دلیل وجود ایران در قاره آسیا ،انتظار می-
رفت فراوانی باالیی از این هاپلوگروپ در ایران مشاهده شود .اما بررسیهای مسعود هوشمند و همکاران
ایشان ،آمار بسیار پایینی از این هاپلوگروپ نشان داده است (همان) .همچنین بررسی ژنوم میتوکندری توسط
لسانی و همکارانش ،جمعیت کُرد را خارج از هاپلوگروپ  Mنشان داد .برطبق آزمایشهای صورت گرفته
مشخص شده بود که نزدیک به  %99از ژنوم میتوکندری اروپاییها حداقل متعلق به یکی از  9هاپلوگروپ X,
 W, V, U, T, K, J, I, Hاست؛  6هاپلوگروپ  W, T, K, J, I, Hتنها به جمعیت اروپایی تعلق دارد و برطبق
بررسیهای صورتگرفته ،منشأ آنها قفقاز تخمین زده شد که بهطور ژنتیکی از آفریقاییها و آسیاییها جدا
شدهاند .از سویی دیگر ،هاپلوگروپ  Uاز دیگر هاپلوگروپها قدیمیتر است و بنا بر تقریب ،زمان پیدایش آن
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 51000تا  67000سال پیش است .هاپلوگروپ  ،Jچیزی در حدود  %3/11و هاپلوگروپ  Kنزدیک به  %1/9در
ژنوم میتوکندری اروپاییها دیده شده است .در نتایج پژوهش لسانی و دیگران در تعیین هاپلوگروپ اقوام کُرد
و یزد ،فراوانی هاپلوگروپهای  Jو  Hنزدیک به  %4 K ،%8 T ،%14 U ،%21و سایر هاپلوگروپها در حدود %15

مشاهده شد .نتایج مذکور ،تشابه بسیاری را با هاپلوگروپهای شناختهشده از جمعیتهای اروپایی نشان
میدهند .این مطالعه نشان میدهد هاپلوگروپهای ویژهی اوراسیای غربی ( )J, T, U. HVدر اقوام کرد غالب
است .در سال  ،2008فخرز و همکارانش ،مطالعاتی برروی اقوام ایرانی انجام دادند .آنها هاپلوتایپهای
ناحیهی  HV1ژنوم میتوکندری  357نفر را از اقوام فارس ،ترک آذری ،گیلک ،کرد ،سیستانی ،بلوچ ،عرب و
ترکمن بررسی کردند .نتایج مطالعه نشان داد که شاخههای مربوط به اوراسیای غربی ( )J, T, U, V, Hدر
فارسها ،آذریها ،گیلکها ،کردها و سیستانیها غالب است و هاپلوگروپهای اوراسیای شرقی و اوراسیای
غربی در عربها و بلوچها ،با فراوانی تقریباً یکسانی وجود دارد .در ترکمنها ،هاپلوگروپهای ویژه اوراسیای
شرقی ( )N, R, Mغالبتر از شاخههای اوراسیای غربی است .تعیینتوالی کامل  mtDNAنشان داد تنوع
ژنتیکی باالیی در میان جمعیتهای مطالعه شدهی ایرانی وجود دارد و قابلمقایسه با گروههای دیگری نظیر
قفقاز جنوبی ،آناتولی و اروپا هستند .البته بررسیهای زبانشناختی ،هیچ قرابتی میان جمعیتهای آناتولی،
قفقاز و ایران نشان نمیدهد؛ اما برخالف این تصور ،شواهد ژنتیکی دالّ بر قرابتی میان ایرانیها و قشقایی و
همچنین میان ارمنیها و آذریهای ایران و گرجستان است؛ بهخصوص اینکه ایرانیان با زبان هندواروپاییها از
لحاظ مادری ،دارای یک مخرن ژنتیکی با قشقاییهای ترکزبان هستند ( .)Derenko, et al. 2013در یک
نتیجهگیری کلی از جمعیتهای مطالعه شده ایرانی ،میتوان میزان فراوانی هاپلوگروپهای موجود در اوراسیا
را بهصورت زیر بیان کرد:
 N1, N2, N3, X, R0, R2’JTو  Uدر اوراسیای غربی %99/9 :در بین آذریها %86/7 ،در بین ایرانیها و
 %91/1در بین قشقاییها.
 A4, B4, C4, C5, D4, F1b1, G2a3در اوراسیای شرقی %9/1 :در بین آذریها %1/1 ،در بین ایرانیها و
 %4/5در بین قشقاییها.
بهمنظور بررسی دنبالهی اعقاب ایرانیان DNA ،میتوکندری دادههای استخوانی ساکنان هفتتپه در دورهی
ایالم میانی بهعنوان افراد بومی ایرانی ،تعیین توالی شد .پس از تعیین توالی و تشخیص پلیمورفیسمها،
هاپلوگروپ این مردمان R2،و  R5تشخیص داده شد .در ژنتیک میتوکندری انسانی ،هاپلوگروپ  Rدر DNA
میتوکندری بسیار گسترده و شایعترین هاپلوگروپ در غرب اوراسیا است (.)Derenko, et al. 2013
هاپلوگروپ  Rاز زیرگروههای بزرگ هاپلوگروپ  Nاست R .و زیرگروههای آن در سراسر اوراسیا ،اقیانوسیه و
آمریکا پراکنده شدهاند و زیرگروههای  Rبیشتر در غرب اوراسیا متمرکز هستند .در  ،2009مطالعات نشان داد
که منشأ این هاپلوگروپ به  66800سال پیش میرسد ( .)Budowle, et al. 2002در طی این مطالعات
ژنتیکی مشخص شده بود که جمعیتهای ایران ،آناتولی ،قفقاز و قسمتی از شبهجزیره عربستان (عمان و یمن)
مجموعه مشترکی از اقوام مادری را دارا هستند ( Soares, et al. 2009). (Karmin 2005) (Grugni, et al.
 .)2012براورد شده است برخی از اعقاب این نوع از  mtDNAاز ایران خارج نشدهاند و در همین منطقه
گسترش یافتهاند و در بین آنها R2 ،که در جنوب پاکستان و در هند با فراوانی کمی و در نواحی همسایه
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(مانند خاور نزدیک ،قفقاز ،فالت ایران ،شبهجزیره عرب و آسیای مرکزی) وجود دارد و در مناطق بلوچستانِ پاکستان
( ،)Al‐Abri, et al. 2012راجستان و اوتارپرادیش (شمال هند) ( ،)Salas, et al. 2000گرجستان و ترکیه
( )Grugni, et al. 2012یافت شده است ،بنابراین میتواند ازنظر مهاجرت هندوایرانیان مهم جلوه کند؛
درحالیکه  R2هاپلوگروپی نادر است و پیدایش آن ،با تقریب ،پیش از آخرین دورهی یخبندان (19000-25000
سال پیش) است؛ همچنین هاپلوگروپ  R5که فراوانی آن در محدودهی مرکز هند گسترانده شده است.
برای تحقق نتایج دقیقتر مناطق مذکور را از نظر هاپلوگروپ کروموزوم  Yنیز موردبررسی قرار دادیم،
بررسیها حاکی از آن است که بین مناطقی که هاپلوگروپ  DNAمیتوکندریایی  R2و  R5در آنها وجود دارد
با هاپلوگروپهای  J2, L, R1b, R1aکروموزوم  Yهمپوشانی وجود دارد .هاپلوگروپ  R1aبهعنوان هاپلوگروپی
که با مناطق آریانشین ارتباط دارد شناخته شده است .محدودهی جغرافیای این هاپلوگروپهای Y-DNA
عبارتاند از:
 :J2غرب آسیا ،آسیای مرکزی ،اروپای جنوبی و آفریقای شمالی
 :R1aآسیای مرکزی ،آسیای جنوبی ،اروپای مرکزی ،اروپای شمالی و اروپای شرقی
 :R1bاروپا ،قفقاز ،آسیای مرکزی ،آسیای جنوبی ،آفریقای جنوبی ،آفریقای شمالی و آفریقای مرکزی
 :Lآسیای جنوبی ،آسیای مرکزی ،آسیای جنوب غربی و مدیترانه
در کل ،تجزیهوتحلیل توالی  mtDNAو کروموزوم  Yاین مناطق مشخص کرد که تنوع ژنتیک باالیی در
جمعیتهای بررسیشدهی ایرانی وجود دارد که قابل قیاس با دیگر گروهها از قفقاز جنوبی ،آناتولی و اروپا
است.
تعیین توالی  DNAمیتوکندری بقایای اسکلتی هفتتپه بهعنوان افراد بومی ایران با قدمت ایالم میانی ،با
توجه به مناطقی که این هاپلوگروپ  R2از آن بهدست آمد و همپوشانی آن با هاپلوگروپ  R1bکروموزوم Y
نشان داد که ،این هاپلوگروپ میتواند با مهاجرت هندوایرانیان ارتباط داشته باشد ،این هاپلوگروپ حداقل از
 3000سال پیش ( 1100-1450ق.م) در ایران وجود داشته است و منشأ آن را باید در جنوب غرب ایران و در
تمدن ایالم جستجو کرد.
پينوشت
 .1در برخی از منابع  HVR3دارای  138جفت باز شامل بازهای  438تا  576نیز ذکر شده است.
 .2با توجه به اینکه غلظت  DNAباستانی ،آلودگی بسیاری دارد و  DNAبا غلظت پایینی را میتوان بهدست آورد ،از این مقدار
 DNAاستفاده کردیم که در برخی موارد این غلظت باالتر نیز میرود.
3. National Center for Biotechnology Information.
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