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 فراش مارها با آن رابطه و وسب تعییه اثبات در DNA آزمایص وقص
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 چکیده

فزاش است. اثشار گزدآٍری اطالعبت  هبرُادر اثجبت تعییي ًست ٍ راثطِ آى ثب  DNAصیسهبآ ًمصّذف اس ایي همبلِ ثزرسی 

-تحلیلی است. اهبرُ فزاش اهبرُ -تَصیفی صَرت ثِثزداری ثَدُ است. تحلیل اطالعبت آى ای ٍ در لبلت فیصکتبثخبًِ صَرت ثِ

 است هطزٍط ثز ایٌکِ اس سهبى سٍجیت هلحك ثِ ضَّز در هتَلذطفل »ى هذًی ثب ایي همزرُ کِ لبًَ 7711ای فمْی است. هبدُ 

ّبی آٍریاًذ. اهزٍسُ فياهبرُ فزاش را پذیزفتِ« دُ هبُ ًگذضتِ ثبضذ اس ثیطتز هبُ ٍ ضص اس کوتز تَلذ سهبى تبریخ ًشدیکی تب

لیك ٍ لطعی هطخص ًوبیٌذ. در گذضتِ کِ چٌیي علَهی در دستزس د صَرت ثِتَاًٌذ ًست افزاد را اًذ کِ هیًَیٌی ایجبد ضذُ

ی اثجبت دعَی در یکی اس ادلِ عٌَاى ثِی خَى ًجَد تٌْب راُ اثجبت ًست استٌبد ثِ اهبرُ فزاش ثَد. آسهبیطبت صًتیک ٍ تجشیِ

مَلی آى ضزٍرت دارای تجییي اعتجبر علوی ٍ ح جْت ثذیيدعبٍی ًبضی اس اختالف در ًست هَرد تَجِ لزار گزفتِ است. 

ثبضذ. در همبثل هی DNAآسهبیص صًتیک یب ّوبى آسهبیص، آٍری هَجَد ثزای تعییي ًستتزیي فيضزٍرت است. اهزٍسُ هْن

تَاًذ تحت عٌَاى علن یک اهبرُ لضبیی است ٍ در دعبٍی اثجبت ًست هی DNAآسهبیص، ای لبًًَی استاهبرُ فزاش کِ اهبرُ

در تضبد ثب اهبرُ فزاش ثبضذ ثبیذ  DNAدر ضزایطی کِ ًتیجِ آسهبیص  هستٌذ حکن ٍالع ضَد.، ٌبسلبضی ثب رجَع ثِ کبرض

کِ علن لطعی ٍجَد دارد ًیبسی  درجبییدّذ ٍ هی ثِ دستای لطعی را پذیزفت سیزا ایي آسهبیص ًتیجِ DNAًتبیج آسهبیص 

 DNAضْبدت ثبضذ تبة همبٍهت در ثزاثز ًتیجِ آسهبیص  ثیٌِ ٍ، ثِ استٌبد ثِ اهبرُ ًیست. فلذا دالیل دیگز حتی اگز الزار

 ًذارد.
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