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 چکیده

   ل ئست که در چند سال اخیر نقش کلیدی در روشن شدن بسیاری از مسایارشتهشناسی یکی از علوم میانباستانژنتیک

شدن داشته است. از آنجایی که بز نقش کلیدی در اقتصاد معیشتی جوامع  یند اهلیآل مرتبط با فرئویژه مسا، بهشناسیباستان

، مطالعات ها گونهسایر  بیشتر ازاست که اهلی های یکی از گونه رده است،ک میمختلف زندگی  های بومزیستدر که  داشته انسانی

در مناطق مختلف جهان  این حیوانوضعیت اهلی شدن و گسترش رو  از این شده است.آن انجام  رویشناسی باستانژنتیک

 ده نمونه از ،شناسی و دی ان ای باستانیباستانکو رویکردهای دانش ژنتی ها روشاست. پژوهش حاضر با استفاده از  تر روشن

بزهای  های جمعیتو رابطۀ نیایی آنها با یکدیگر و با را بررسی کاشان و قزوین  های دشتبرداری جوامع نوسنگی بزهای مورد بهره

 جمعیت با نزدیکی فیلوژنتیکی رابطۀ باستانی هاینمونه این که دهد مینشان  ها تحلیل. ه استکرداهلی و وحشی امروزی را معین 

که جوامع نوسنگی  دده میژنتیکی نشان  شواهد ،رو  ایناز  ؛کنند می زندگی ترکیه شرق جنوب در امروزه که دارند A وحشی

 هزار یک یا دو بسیار احتمالبه که  اندهکرد میبرداری از بزهای اهلی بهره ،سال پیش 7500کاشان و قزوین در حدود  های دشت

 ترکیه اهلی شده بودند. شرق جنوبدر  ترسال پیش

 شناسی، نوسنگی، مرکز فالت ایران، اهلی شدن، بزباستانباستانی، ژنتیک دی ان ای :های کلیدیواژه
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  مقدمه .1

گرایی در علم و ویژه تخصص، بهگرایی در همۀ ابعاد زندگی بشریسدۀ تخصص ،راستی اگر سدۀ بیستمه ب

تا با تعاریف  کردند می های علمی تالشو پژوهشگران هر یک از رشته است علوم بوده بینمرزبندی دقیق 

سدۀ  ،ند، سدۀ بیست و یکمکنجدا  هارشته و قلمرو پژوهشی خود را مشخص و آن را از دیگر حوزه ،دقیق

و  ها همکاریدر سایۀ این  .و متخصصان آنها بود ها رشتههمان  بین زدایی مرزترکیب و همکاری و  تلفیق و

گرایی سدۀ دو دهۀ اخیر است که اکنون به همان اندازه که تخصص شناختیِشناختی و فنروش های پیشرفت

اهمیت  ،وجود داردنیز که در علوم دیگر  هایی چالشو  ها پیشرفت، آگاهی متخصصان از بیستم اهمیت دارد

نگاهی گذرا های علمی مختلف ضرورت یافته است. متخصصان رشته بینیافته و در سایۀ این آگاهی، همکاری 

 ،شویم میکه هر چه به زمان حال نزدیک  دهد میبه انتشارات علمی نیم سدۀ گذشته به وضوح نشان 

 روز به روز افزایش یافته ،های مختلف در کنار یکدیگر استکه حاصل همکاری متخصصان رشته هایی پژوهش

علمی و  های گرایشعلمی و آموزشی سراسر جهان شاهد آن دسته از  ای که اکنون در مراکزگونهبه است؛

 (Multi-Disciplinary) ایرشتهیا چند (Interdisciplinary) ایرشتهمیان ،دانشگاهی هستیم که به اصطالح

پیچیده تا موضوع  آیند میمختلف گرد  علمی متخصصان چند حوزۀ ،های علمیدر این شاخه .شوند میخوانده 

به طور  ،استخارج  خاص و دانش یک رشته یا تخصص ها ظرفیتاز  شناخت دقیق آن که را ایناشناختهیا 

  .(1388مهر محمدی  و  1388 ،طاسکوه )خورسندی تحلیل و رمزگشایی کنند دقیق

و بیش از دو دهه از ظهور آن است ای که به تازگی پا به عرصۀ دانش گذاشته رشتهمیان علومیکی از این 

 موریمآنتونیو اَ فردی به نام باربرای نخستیناست.  (Archaeogenetics) شناسیباستانژنتیک رشتۀ ،گذرد نمی

(Antonio Amorim) که به منظور فهم  هایی بررسیو  ها پژوهشمیالدی برای  90 ۀبود که در اواخر ده

 واژهاز  کردند میاستفاده  ها انسان بینژنتیکی  های تفاوتاز اطالعات مربوط به  ،دادهای جمعیتی گذشتهویر

رجاع برای ارا  اصطالح اینپس از وی کالین رنفرو  و (Amorim, 1999) استفاده کرد «شناسیباستانژنتیک»

برای  (Molecular Genetics) ژنتیک مولکولی دانش های فناوریو  ها روشکه از به کار برد به دانش جدیدی 

پیداست، این رشته  این عنوانکه از نام  طور همان (.Renfrew, 2001) جوید میمطالعۀ گذشتۀ انسان بهره 

 همتخصصان این دو حوز بینو همکاری شناسی موجود در ژنتیک و باستان های مهارتاز دانش و  ترکیبی

از  ایهیف گستردط ،متخصصان این دو شاخۀ علمی بین های همکاریحاصل از  علمی های پژوهش. است

حتی تصور طرح آنها هم به  ،که تا همین یکی دو دهۀ پیش گیرد میبررا در علمی های چالشموضوعات و 

ای عام آن گرفته تا خاستگاه های انسان به معناز خاستگاه ؛کرد نمیدانشمندان خطور  ترین تیزبینذهن 

های ن گونهبیو انسان مدرن، از رابطۀ  (Archaic Humans) باستانی های انسان ،(Hominids) هاشوانسان

کالبدی و جسمی گرفته تا  های ویژگیهای جانوری، از با سایر گونه ها انسان بین ۀمختلف انسانی گرفته تا رابط

لی که از دیرباز ذهن ئیکی از مسا ،در این میان .(Wade, 2006: 15) رفتاری و روانی آنها های ویژگی

 موضوع یکجانشین شدن ،را به خود مشغول داشتهعلوم اجتماعی و انسانی  ،دانشمندان علوم زیستی

(Sedentism )خوک و گاو  دارانی مانند بز، گوسفند،مسُویژه ، بههای زیستیگونهو سپس اهلی شدن  ها انسان

علت یا علل بروز  ،کردند میاین موضوع کار  دربارۀکه  پردازانی نظریهدر ابتدا بیشتر پژوهشگران و بوده است. 
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 کردند می( را در مناطقی جستجو (Neolithization) )فرایند نوسنگی شدن ها گونهیکجانشینی و اهلی شدن 

 ,Braidwood and Howeبنگرید به) را به دست داده بودند یندآاین فرشناختی باستانشواهد  ترین کهنکه 

هزار سال جدیدتر دو  یک یا ااهلی شدن در آنه یندآفر مربوط به مناطقی که شواهد در این میانو  ( 1960

 شدند  در نظر گرفتهای و فرعی مناطقی حاشیهبه عنوان  و یا تمامی آنها قرار گرفتندتوجهی بی موردیا  بود،

به ای یا مرکزی مناطق هستهبود که در  هایی پیشرفتحاصل انتشار و گسترش  یند نوسنگی شدنشانآکه فر

 دادند میشناختی که اجازه فن های پیشرفتو ای رشتهاما با پیدایش علوم میان ،(Hole, 1999) وجود آمده بود

یند آکه بروز و شیوع این فر ، مشخص شدشودیند با دقت بیشتری بررسی آاین فر مراحل و چگونگی رخ دادن

بلکه  ،کرده باشد و دامنۀ آن به سایر مناطق سرایتیک نقطۀ کانونی داشته که  است به صورت موجی نبوده

 [Fertile Crescent] از منطقۀ موسوم به هالل حاصلخیزی) دنیا از جوامع انسانی مختلف در گسترۀ وسیعی

را در مستقل مسیری جغرافیایی، اقلیمی و اجتماعی جدید،  وضعیتدر رویارویی با  گرفته تا آمریکای مرکزی(

به آن نشان  متفاوتی های پاسخو  ها واکنش تاریخی خود،فرهنگی و ، زیستی بسته به شرایط و ندپیش گرفت

که  (unicentric) مرکزیدیگر آن نگاه تک ،به این ترتیب در چند سال اخیر(. Zeder and smith 2009)دادند 

دیدگاهی در عوض خاور نزدیک رایج بود، رنگ باخته و  ویژه در، بهیند نوسنگی شدنآدر مباحث فر تر پیش

  رایج شده است. (multicentric) مرکزی و چند نگرجمع

متعددی  هایگاهاستقرارکه  هستند از مناطقیقزوین و کاشان  های دشتویژه منطقۀ مرکز فالت ایران و به

. گذرد میشناختی در آنها باستان های فعالیتمدت زمان طوالنی از آغاز و  اندنوسنگی را در خود داشته دورۀ از

برای مطالعۀ  فراوانی زمینۀ ،آباد، چهاربنه و ابراهیمنوسنگی مانند سیلک دورۀ هایمحوطهتن با داش این مناطق

از  یند هستند.افرضیات مرتبط با این فربرخی از و بستر مناسبی برای سنجش  شتهیند نوسنگی شدن داآفر

 خاستگاه، شناسانباستان اساسی های پرسش از یکی ،شناختی در منطقهباستان های فعالیتشروع  زمانِ همان

مانند سیلک  هایی محوطهدر  شناختی آنهاشواهد باستان بود که یکجانشین انسانیِجوامع  بینو کیفیت روابط 

 های فعالیتنتایج اینکه رومن گیرشمن پس از . جای مانده است بر (Masuda, 1974)و سنگ چخماق 

شناختی مرتبط که به فعالیت باستان یپژوهشگران ،(Ghirshman: 1938)را منتشر کرد سیلک  شناختیِباستان

که  نداظهارنظر کرد خاستگاه جوامع نوسنگی بارۀدربیش وهر یک کم ،پرداختندبا دورۀ نوسنگی در منطقه 

کنون خاستگاه و اما تا ،(:1378 ،)ملک شهمیرزادی گیری های قطعیتا نتیجه بوده های علمیزنیگمانهبیشتر آنها 

با این پژوهش  ،رو  ایناز  ؛ه استنشدبررسی  شایستهی ها روشین جوامع به طور جدی و با کیفیت روابط ا

برداری بزهای مورد بهره( mtDNA) میتوکندریایی دی ان ای شناسی و بررسیباستاندانش ژنتیک از استفاده

کاشان و قزوین، کیفیت ارتباطات این دو جامعه را با یکدیگر و با جوامع  های دشتمردمان دورۀ نوسنگی 

حال برخی از فرضیات مرتبط با خاستگاه اهلی شدن بز و نحوۀ پراکنش  عین ده و درکرپیرامونی ارزیابی 

  .آنها توضیح داده خواهد شد بارۀبه ترتیب در و که در ادامه داده استمورد سنجش قرارنیز بزهای اهلی را 

 یند اهلی شدن بزآشناختی مرتبط با فرباستانتیکی و ژنتیکنژ های پژوهش .2

 منطقۀ در گرفته انجام (Zooarchaeology) شناختیباستانجانور ویژهبه و شناختیباستان هایپژوهش
ناپذیر از بخشی جدایی گوسفند واهلی شدن بز  که بودند داده نشان ابتدا همان از ،نزدیکخاور و خاورمیانه
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بررسی روند تطور و  ،رو  ایناز  ؛کشاورزی در این منطقه بوده است های فعالیتپیدایش کشاورزی و اقتباس 
درک ما را از خاستگاه و نحوۀ گسترش کشاورزی و پیدایش تمدن انسانی  تواند می ها گونهپراکنش این 

و در  سختویژه بز که دارای قابلیت سازگاری با شرایط محیطی بسیار های جانوری و بهاین گونه کند. تر عمیق

   نیز در بسیاری از  که حتی امروزه اند بودهای برای جوامع انسانی مفید به اندازه ،عین حال متنوع است
صنعتی ند سوییس و فرانسه تا کشورهای غیراز کشورهای صنعتی و پیشرفتۀ اروپایی مان) های جهانکشور
پشم( شناخته  و پوست ،)پروتئین معیشتی نیازهای تأمین منابع ترین اصلی از یکی عنوانبه (سودان مانند اییآفریق

 به واسطۀ همین نقش کلیدی بز در اقتصاد معیشتی جوامع انسانی گذشته و .(Luikart et al. 2001) شود می
بر شناختی، باستانمطالعات ژنتیکی و ژنتیکویژه مطالعات زیادی، به کنونامروزی است که از یک دهه پیش تا

 Joshi et) اند کردهخاستگاه، زمان و روند اهلی شدن و همچنین نحوۀ پراکنش آن تمرکز  بررسی و شناسایی

al. 2004; Sultana et al. 2003; Sardina et al. 2006; Luikart et al. 2006; Naderi et al. 2007, 2008 .) 
 ما از خاستگاه و نحوۀ گسترش درکدر افزایش  تواند میبا وجود اینکه بررسی روند تطور و پراکنش بزها 

مشخص  کامالًبندی بزهای وحشی دستههای پراکنش و ، الگوها خاستگاه ،تا همین اواخر ،ثر باشدؤمکشاورزی 
با وجود اینکه بسیاری از  ،مثال ؛ برایبودشده منجر مشکالت پژوهشی برخی به بروز این موضوع  و نشده بود

 (capra aegagrus) «گروسکپرا ایگَ»از بز وحشی به نام  جمعیتیاهلی از  هایبز تمامی دارندپژوهشگران باور 

 برخی ،( Zeder and Hesse 2ooo, Zeder et al. 2005) شوند میخوانده  «کَل»که در فارسی  اند گرفتهریشه 
 نژاد کشمیریِبزهای نیای  ،مارخور یا (Capra falconeri) کپرا فالکونری که معتقدند دیگراز پژوهشگران 
 های روشگیری کارهخوشبختانه با ب (. Hasnain 1985, Meadow 1996, Porter 1996) هستندآسیای شرقی 

 اند.مرتفع شدهتا اندازۀ زیادی  هااین ابهام ، اکنونای باستانی ان شناسی و به کمک مطالعات دیباستانژنتیک
یکی از نخستین  این گونهاقتصاد جوامع گذشته،  به نقش اقتصادی بز در با توجهکه اشاره شد  طور همان

ای باستانی به منظور روشن شدن  ان شناختی و دیباستانژنتیک های پژوهشهای اهلی بود که گونه
مرتبط با  های پژوهشبه مانند . تمرکز کردآن بر  ،این گونه ، تنوع و در کل روند اهلی شدنها خاستگاه

اهلی شدن و  دربارۀشناسی که باستانژنتیک های پژوهشبیشتر انسانی،  های جمعیتخاستگاه و پراکنش 
 میانتعیین ارتباط ژنتیکی  برای 1ای میتوکندریایی ان از دی ،اند کردهکار  شی(حپراکنش بزها )اهلی و و

 ازای میتوکندریایی  ان دی جانوری، های سلولدر . از آنجایی که اند کردهاستفاده  مختلف بزها های جمعیت

یعنی فقط  ،شود نمی بازترکیبیند آمیزش آدر طی فرو  داردبیشتر پذیری تغییر ایای هسته ان دی
گزینۀ  رو از این ،سلول پدریهای شود و نه میتوکندریمیبه فرزند منتقل  سلول مادریهای میتوکندری

پستانداران  های سلولبیشتر از آنجایی که  ،از طرف دیگرمناسبی برای مطالعات مرتبط با تبار مادری هستند. 
از ژنوم نسخه ای میتوکندریایی هستند و این در حالی است که تنها دو  ان از ژنوم دینسخه دارای صدها 

  از  میتوکندریاییای  ان احتمال استخراج دی ،وجود دارند ها سلولدر  (یکی از مادر و یکی از پدر) ایهسته

 . ای استای هسته ان از دیبیشتر بسیار های قدیمی و کهن نمونه

 آنها و خاستگاه اهلی شدن نیاکان بزهای اهلی .3

بزهای  یند اهلی شدن بزها، نیاکان وحشیِآاساسی مرتبط با فر هاییکی از پرسش ،که اشاره شد طور همان

ای  ان اهلی شدن بز با استفاده از دیبررسی بود که  1997بار در سال برای نخستین اهلی امروزی بوده است.
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مطالعات  (.Takada et al. 1997) انجام شدچندین بز اهلی و چند بز وحشی اسیر شده  رویمیتوکندریایی 

   این  ،های مختلف بزهای وحشیکه در میان شاخه دهد میانجام گرفته روی ژنوم میتوکندریایی نشان 

 Luikart ) دهند مینشان امروزی هستند که کمترین فاصلۀ ژنتیکی را با بزهای اهلی  هاکپرا ایگَگروس /ها کل

et al. 2006 ;Takada et al. 1997; Manceau et al. 1999, Pidancier et al. 2006.)  این یافته با مطالعات  

    نشان خوانی دارد و شناختی و پراکنش جغرافیایی بزهای وحشی نیز همهای باستانشناسی، دادهریخت

؛ هستندامروزی اهلی  هایبه عنوان نیای بز ،موجود جمعیت ترین محتملکپرا ایگَگروس  /ها کل کهدهد می

 (Capra cylindricornis) البته این بدان معنا نیست که انواع دیگر بزهای وحشی مانند بزهای شرق قفقاز

چند  یاهلی آنها ط نوادگاناما  ،باشند نیز اهلی شده دیگر های جمعیتبلکه ممکن است که  ،باشنداهلی نشده 

 نمانده باشد.باقی و امروزه اثری از آنها  باشند هزار سال پس از اهلی شدن به دالیل مختلفی از بین رفته

جمعیت مجزا شش  است، کنون انجام گرفتهمیتوکندریایی که تاای  ان در مجموع بر اساس مطالعات دی

 .Joshi et al) شوند میشناخته  A, B, C, D, F, G های نامبه  وجود دارد که امروزی در میان بزهای اهلی

2004; Sultana et al. 2003; Sardina et al. 2006; Luikart et al. 2006; Naderi et al. 2007, 2008.) 
بیشترین فراوانی را در میان بزهای اهلی  Aامروزه جمعیت  شود میدیده  2و  1 هاینقشهکه در  طور همان

دیگر که فراوانی بسیار  های جمعیت .آید میجمعیت به حساب  ترین گستردهو از نظر جغرافیایی نیز  رددا

جغرافیایی که ساختار  پراکندگی. این اند شدهی پراکنده وسیعمنظم در مناطق نا تقریباًندکی دارند نیز به طور ا

زیرا  ؛استگذشته  توسط جوامعبزهای اهلی جایی زیاد هبیانگر جاب، دهد نمیخاصی را نشان  منظم و یا الگوی

پراکندگی  ،برای مثال ؛شود نمیمشاهده نامنظمی ن الگوی پراکندگی چنی دارانسمبه طور معمول در میان 

  (. Mannen et al. 2004) دده مینشان  گوسفندها از ایبزها و تا اندازه از تری منظمگاوها الگوی 

 Old) قدیم بَرََّروی بزهای وحشی امروزی پژوهشی فراگیر نادری و همکاران  2008در سال  ،از طرف دیگر

World)  د نکه در بزهای اهلی امروزی وجود دار هایی جمعیتکه نشان داد تمامی  دادندانجام(A, B, C, D, 

F, G)،  (3 ۀ)نقش شود میدر بزهای وحشی نیز دیده ( Naderi et al. 2008.)  این پژوهشگران بررسی و تحلیل

های اهلی، پراکنش نشان داد که درست مانند بزهای ،انجام گرفت بز وحشی امروزی 450که روی بیش از 

رابطۀ ژنتیکی نزدیک به  که ییو بزها است دیگر داشته دارانسم ازجغرافیایی بزهای وحشی نیز نظم کمتری 

توضیح برای این  ترین محتملهای جغرافیایی بسیار دور از هم مشاهده کرد. در فاصله توان می ،دارند یکدیگر

 . به نظرگذشته باشد در ها انسانجایی آنها توسط هجاب تواند میدر میان بزهای وحشی  نوع الگوی پراکندگی

یشان ربرداویژه آنهایی که مورد بهره، بهوحشی های جمعیتجایی هزیادی در جابجوامع انسانی نقش  رسد می

یند در مراحل ابتدایی اهلی شدن و پیش از پیدایش تغییرات آاین فر ،بسیار و به احتمال اندداشته ،هبود

که مراحل ابتدایی تغییرات ریختاری  های بزگلهریختاری روی داده است. همچنین ممکن است برخی از 

کرده و یا به )از دست جوامع انسانی فرار به طبیعت بازگشته به نوعی ،سر گذاشته بودندرا پشت مرتبط با اهلی شدن

شناختی چنین شواهد باستانبر اساس  (.Frealized) و دوباره وحشی شده باشند عمد در طبعیت رها شده باشند(

 (.Vigne et al.2000)در برخی از نقاط دنیا مانند قبرس مشاهده کرد  توان مییندی را آفر

از بزهای اهلی  %91که بیش از ) اهلی A های جمعیتنادری و همکاران نشان داده است که  های پژوهش

از  (.Naderi et al. 2008)وحشی دارند  Aبیشترین نزدیکی را با جمعیت  (امروزی به این جمعیت تعلق دارد
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ویژه ، بهشرقی ایران های بخشو  ترکیهوحشی فقط در شرق و جنوب شرق  A های جمعیتامروزه  ،دیگرطرف 

شناختی باستان شواهد که زاگرس همچنین و ایران و در بخش مرکزی فالت رنددر سیستان و خراسان حضور دا

 طور همان (.2)نقشۀ  شود نمیاز آنها دیده  اثری ،(Zeder and Hesse 2000)اهلی شدن بز در آنجا یافته شده 

علت  قوی احتمالبه  و یسترایج نوحشی  دارانسمکه اشاره شده چنین الگوی پراکندگی نامنظمی در میان 

ترکیه شرق جا شدن آنها توسط جوامع انسانی از جنوب و جنوب هبزهای وحشی، جاب Aدر جمعیت آن اصلی 

 های جمعیتاین اعضای . به احتمال زیاد برخی از استاهلی شدن به منطقۀ شرق ایران در همان اوایل دوران 

 ،رو  این؛ از (Feralized)و دوباره حالت وحشی به خود گرفتند  ندمنتقل شده به نحوی به طبیعت بازگشت

 احتماالً ،وحشی که در منطقۀ شرق ایران )سیستان و بلوچستان و خراسان( وجود دارند A های جمعیتامروزه 

به این ترکیه  شرق جنوبجنوب و  ازکه جوامع انسانی در دوران نوسنگی  هستند هایی جمعیتاز تبار همان 

به  ،بزهای اهلی را بیابیم Aاگر بخواهیم خاستگاه )اهلی شدن( جمعیت  ،ترتیب این به .اند هکردمنطقه منتقل 

 .است زیاددر بزهای وحشی آن منطقه بسیار  Aجایی که جمیعت  است؛منطقه  ترین محتملنظر شرق ترکیه 

مانند نوالی  های جنوب شرق ترکیه محوطهشناختی از اهلی شدن ابتدایی بز در این فرضیه با شواهد باستان

  (.Peters et al. 2005)سال پیش نیز سازگاری دارد  10500در  (Cayonu) و چای اونو (Nevali cori) چوری

 

 کاشان و قزوین های دشتباستانی بزهای دورۀ نوسنگی  دی ان ای .4

منطقۀ مرکز فالت ایران از جمله مناطقی است که میزبان جوامع  ،که در مقدمه اشاره شد طور همان

مانند سنگ  هایی محوطهشناختی این مردمان در باستان مدارک و شواهدیکجانشین دورۀ نوسنگی بوده و 

با وجود اینکه نزدیک به هشتاد سال از آغاز  .بر جای مانده استآباد چخماق، سیلک، چهاربنه و ابراهیم

 های پژوهشکلیدی در  های پرسشهمچنان  ،گذرد میشناختی در منطقه باستان های فعالیتنخستین 

تحلیلی و  های روشکه پاسخ به آنها نیازمند استفاده از  خورد میشناختی این منطقه به چشم باستان

 محیطبا  با یکدیگر و این جوامعنحوۀ تعامل  ،ها پرسشاز جملۀ این  ؛علمی پیشرفته است های فناوری

اهلی مورد استفادۀ جوامع انسانی دورۀ نوسنگی  های دام؛ اینکه است برداری از منابعبهرهبرای ی پیرامون

اهلی  ییها دامیا اینکه هر یک از این جوامع از  اند گرفتهریشه نیای مشترک  از یکقزوین  کاشان و های دشت

  .اند بودهاز نظر نیایی از یکدیگر مستقل که  کردند میبرداری بهره

ای  ان باستانی )دیای  ان شناسی و با استخراج دیباستانپژوهش حاضر با استفاده از دانش ژنتیک

را کاشان و قزوین  های دشتۀ نوسنگی بزهای دوریا نیایی  2(Phylogenetic) رابطۀ فیلوژنتیکی (میتوکندریایی

به سنجش برخی از  همچنینو  کردهبرداری هر یک از آنها را تعیین و خاستگاه بزهای مورد بهرهبررسی 

به دست  بزهای اهلیِ های استخوانمنظور از ده نمونه از بدین .پرداخته استفرضیات مرتبط با اهلی شدن 

های نمونه( و الیه 2نمونه( در دشت کاشان و محوطۀ چهاربنه ) 5های نوسنگی سیلک شمالی )آمده از محوطه

با استفاده از استخراج و  یای باستان ان ، دی(1)جدول  نمونه( در دشت قزوین 3آباد )نوسنگی محوطۀ ابراهیم

3ژنوم میتوکندریایی )بخشی از  (MEGA5)افزارهای ژنتیکی نرم
HVR I)  یابیتوالی تکثیر و پس ازآنها 

(Sequencing)  شد دخواهدر ادامه بحث نتایج آن دربارۀ که شد تحلیل تجزیه و. 



 39قزوین /  و کاشان های دشت نوسنگی دورۀ اهلی بزهای استخوان( aDNA) باستانی ای ان دی تحلیل و تجزیه

 

اهلی و  های جمعیتکاشان و قزوین با تمامی  های دشتپس از آنکه اطالعات ژنتیکی بزهای دورۀ نوسنگی 

نشان داد که بزهای  افزارینرم های تحلیلو میزان ارتباط آنها با یکدیگر سنجیده شد،  مقایسهامروزی وحشی 

 اهلی و وحشی امروزی های جمعیتهستند تا به سایر  ترنزدیکبسیار از نظر ژنتیکی به یکدیگر این دو منطقه 

جوامع انسانی که  دهد مینشان  و استاین دو جمعیت ن بیعمیق  ژنتیکی ارتباط بیانگر این موضوع .(1)تصویر 

ریشه  مشترک نیایی که از یک جمعیتِ کردند میبرداری دورۀ نوسنگی کاشان و قزوین از بزهایی بهره

 است. شدن آنها یکی بوده اهلی خاستگاهکه  کردند میبزهایی استفاده از  یعنی این جوامع ؛اند گرفته

ای اهلی و وحشی نوسنگی این دو منطقه با بزهژنتیکی بزهای دورۀ اطالعات مقایسۀ  ،از سوی دیگر

 Aبزهای وحشی جمعیت  ابیشترین شباهت ژنتیکی را بنخست،  در درجۀ این بزها که دهد میان نش امروزی

از شمال شرق )خراسان( و جنوب شرق )سیستان( ایران دارند؛  Aجنوب شرق ترکیه و بزهای وحشی جمعیت 

امروزی  A جمعیتبزهای وحشی  ابزهای دورۀ نوسنگی کاشان و قزوین ب بین شباهت ژنتیکی نزدیک ،رو  این

بیانگر این  ،ایران بزهای اهلی امروزی Aجمعیت با  هارابطۀ ژنتیکی دورتر آنشرق ایران و جنوب شرق ترکیه و 

بزهای دورۀ نوسنگی  ،رو  اینداشته و از  با یکدیگر نزدیکیاز نظر نیایی رابطۀ ژنتیکی  ها جمعیتکه این است 

کنون اما از آنجایی که تا اند، اهلی شده شرق ایران کاشان و قزوین یا در جنوب شرق ترکیه و یا در های دشت

و با توجه است اهلی شدن در منطقۀ شرق ایران یافت نشده یند آفرشناختی مرتبط با گونه شواهد باستانهیچ

 وحشی جایی بزهایهیا جابشرق ایران حاصل وحشی شدن دوباره  Aبزهای وحشی جمعیت  احتماالًبه اینکه 

به احتمال زیاد خاستگاه  ،)بنگرید به باال( ترکیه توسط جوامع انسانی در دوران نوسنگی باشد شرق جنوب

گفت که  توان می ،به این ترتیب. استکاشان و قزوین جنوب شرق ترکیه  های دشتبزهای اهلی دورۀ نوسنگی 

از نسل بزهایی  (1)جدول  سال پیش 7500در حدود جوامع انسانی این دو دشت برداری بهرهبزهای مورد 

 رسد میبه نظر  ،بنابراین ؛ترکیه اهلی شده بودند شرق جنوبسال پیش در  ده هزارکه در حدود  اند بوده

و شاید هم مناطق  میان جوامع انسانی دورۀ نوسنگی در منطقۀ خاورمیانه نامرئیاما  ،سازمان یافتهارتباطات 

در جنوب شرق پیش سال  ده هزاردر به نحوی که محصوالتی )بزهای اهلی( که  است؛ وجود داشته فراتر از آن

ای بیش از سال به مناطق داخلی فالت ایران )فاصله 2500 از طی کمتر ،برداری رسیده بودندبه بهرهترکیه 

   .دندکربرداری و جوامع ساکن در این مناطق از آنها بهره ندکیلومتر( رسید 700

 

 نتیجه  .5

کاشان و قزوین و  های دشتبزهای دورۀ نوسنگی  های ژنتیکیِدربارۀ رویداد انجام گرفته های تحلیلآنچه از 

کاشان و  های دشتاین است که جوامع انسانی دورۀ نوسنگی  ،آید میبزهای اهلی و وحشی امروزی به دست 

بسیار نزدیکی با  وژنتیکی یا نیاییِلکه دارای رابطۀ فی کردند میقزوین از منابع حیوانی )در اینجا بز( استفاده 

که به احتمال زیاد خاستگاه اهلی شدن  دده میژنتیکی نشان  های تحلیل ،. از طرف دیگراند بودهیکدیگر 

و بزهای است شرق ترکیه بوده  کاشان و قزوین، جنوب های دشتبزهای مورد استفادۀ مردم دورۀ نوسنگی 

سال پیش  ده هزارسال پیش از نسل بزهایی هستند که در حدود  7500کاشان و قزوین در حدود  های دشت

جوامع انسانی دورۀ  بینارتباطات منسجمی  رسد میبه نظر  ،. به این ترتیباند شدهترکیه اهلی  شرق جنوبدر 

تی )بزهای اهلی( که در جنوب شرق به نحوی که محصوال است؛ میانه وجود داشتهنوسنگی در منطقۀ خاور
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ای بیش از سال به مناطق داخلی فالت ایران )فاصله 2500 از طی کمتر برداری رسیده بودند،ترکیه به بهره

با وجود اینکه بر  ،بنابراین ؛دندکر میبرداری و جوامع ساکن در این مناطق از آنها بهرهند کیلومتر( رسید 700

این جوامع تا  رسد میبه نظر  (1389 ،زاده)حسیناین مناطق  های سفالانجام گرفته روی  های پژوهشاساس 

ژنتیکی  های تحلیلاز  برآمدهشواهد  ،اند نداشتهدورۀ مس و سنگ انتقالی از نظر فرهنگی با یکدیگر ارتباطی 

 تأثیرتحت کم به نحوییا دستو  اندخبر نبودهاین جوامع چندان هم از یکدیگر بی احتماالًکه  دده مینشان 

 زنجیرۀ بازتابی از وجود تأثیرها اینممکن است  .است داده میرامونشان روی که در مناطق پیبودند تحوالتی 

 ،به احتمال زیاد جوامع انسانی مستقر در یک منطقۀ جغرافیایی وسیع باشد. بین نامرئیاما  ،ارتباطی منسجم

پس از  ،کنند میوردهای جوامعی که در مناطق بسیار دور زندگی از طریق همین ارتباطات است که دستا

دو هزار سال به هند نیز  -سال به دست جوامع انسانی ساکن در مرکز فالت ایران و حتی پس از یکی 2500

وردهای اه بوده و سازوکار انتقال این دستچ ارتباطی ۀزنجیراینکه سرشت این  (.Naderi et al. 2008) رسدمی

 ،تر داردیئو جز تر دقیق های پژوهشچندان مشخص نیست و نیاز به  است، شناختی چگونه بودهفرهنگی و فن

و یا با  است شناختی چندان بازتاب نیافتهگفت که چنین ارتباطاتی از نظر باستان توان میاما به طور یقین 

این به وجود  توان نمی آنو کار روی مواد فرهنگی مرسوم در شناسی معمول در باستان های روشاستفاده از 

و  تر دقیقای برای درک رشتهامروزه دیگر استفاده از علوم میان رسد میبه نظر  ،رو  اینپی برد؛ از  ارتباطات

 بخش است.بسیار آگاهیدر عین حال ناپذیر و اجتناب کاریوقایع و رویدادهای گذشته  تر درست

 

 تشکر و قدردانی

که دکتر بهمن فیروزمندی جناب آقای دکتر محمدتقی اکبری و جناب آقای  ازدانیم در اینجا الزم می

به علت مقرارت انتشاراتی مجله، امکان حضور نام این دو استاد بزرگوار که  وند اهنامه بودمشاوران این پایان

 .شته تشکر کنیموجود ندا ،نتایج این پژوهش داشتههایشان نقش مهمی در مشاوره

که تمامی مراحل و کارهای آزمایشگاهی این پژوهش در آزمایشگاه ژنتیک  استاشاره  الزم بههمچنین 

و  پذیرفتپزشکی تهران، به مدیریت دکتر محمدتقی اکبری و با پیشتیبانی مادی و معنوی ایشان انجام 

شک این پژوهش بدون همکاری و که از زحمات ایشان قدردانی نمایند. بی دانندنگارندگان بر خود الزم می

 پذیرفت.پزشکی تهران انجام نمیـدریغ کارشناسان محترم آزمایشگاه ژنتیککمک صمیمانه و بی

 

 نوشتپی
1 .Mitochondrial درون سلولی است که یکی از وظایف اصلی آن تنفس سلولی است.  یمیتوکندری اندامک: دی ان ای

ای ای هسته ان مستقل از دی کامالًای حلقوی است که  ان دی ،داردریایی که در درون میتوکندری قرارای میتوکند ان دی

 و سازوکار رونویسی و توارث مختص به خود را دارد. است

 .تاریخ تکامل نژادی. 2

3 .Hyper Variable Region I: فرامتغیر بخشی از ژنوم میتوکندری است که در کار رمزگذاری پروتیئن دخالتی  ۀمنطق

به همین علت این منطقه در  ؛کند میای تغییر ای هستهاندیی از توالی بازهای آن با سرعت بیشتر ،از همین رو رد؛ندا

 .شودمیو به وفور استفاده  استمطلوب  یها بخشفیلوژنتیکی یکی از  های تحلیل
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 (.Naderi et al. 2007) ها جمعیتبزهای اهلی و سایر  Aت یع. پراکنش جغرافیایی جم1نقشۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .A (Naderi et al. 2007)بزهای اهلی به جز جمعیت  های جمعیت. پراکنش جغرافیایی 2نقشۀ 
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 (Naderi et al. 2008بزهای وحشی امروزی ) های جمعیت. پراکندگی 3 ۀنقش

 

 

 

 ی در پژوهشهای مورد بررسنمونهمشخصات . 5-1جدول

 شماره محوطه ترانشه کانتکست شماره ثبت B.Pتاریخ 

7350-7200 5194 5125 VI 1 سیلک 

7500-7400 6015 6008 VI 2 سیلک 

7500-7400 6026 6015 VI 3 سیلک 

7500-7400 6074 6021 VI 4 سیلک 

7400-7300 6076 6012 VI 5 سیلک 

----- 2053 209 II 6 چهاربنه 

7300-7200 5030 507 V 7 چهاربنه 

7600-7400 1184 132 I 8 آبادابراهیم 

7600-7400 1194 134 I 9 آبادابراهیم 

7500-7300 2368 266 II 10 آبادابراهیم 
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 های جمعیتن و قزوین و سایر اکاش های دشت( بزهای دورۀ نوسنگی Neighbor Joint Tree. درخت فیلوژنی )7-3تصویر

 وحشی و اهلی دنیا
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