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 گردد یآن انجام م یباال شاتیو چگونه آزما ستیچ یا نیا ید
 

 
 

است که در بدن زنده جانان وجود داشته  دهیچیپ یکولیساختمان مال دیاس کینکلو بویرا یاوکس ید ای یا نیا ید
 یماده در شناخت انسانها استفاده م نیاز معتبر تر یکی یا نیا یدهند. د یبه فرزند انتقال م نیوراثت را از والد

 .گردد
هر انسان مختص خود او بوده  یوجود دارد که برا DNA سلول تحت کنترل ونیلیتر ۳۷.۲بدن هر فرد حدود  در

شناخت  یاصل دیلحاظ کل نیمشابعت ندارد بد گرید یفرد، در بدن فرد کیبدن  یها DNA رغم شباهت یو عل
اي است ترین شیوه اشتباه و كم رینه از شیوه مولكولي براي تعیین هویت، جدیدترود. استفاد یفرد به شمار م کی

انسان را در کنترول  کیحجرات  ونیلیتر ۳۰حداقل  DNA .به بعد مورد توجه قرار گرفته است ۹۰كه از دهه 
یم لیرا تشک میکه همه آنچه که هست ییها نی. جکندیرا در خود حمل م نیهزار ج ۲۵از  شیداشته که هر حجره ب

 رهیوغ یامراض ارث نی، رنگ پوست تا ج یشدن ، رنگ مو ایو گنگه بودن  شممثل رنگ چ ییها نی. از جدهند
 .دهد یرا نشان م

 یعیاست. نوکلئوپالسم ماها را نوکلئوپالسم احاطه کردهدو هستگک وجود دارند که اطراف آن ای کیهسته  درون
. کندیرا در خود حل م رهیوغ نیپروتئ فسفات،یتر دینوکلئوت م،یجمله آنزرا از  یاریاست که مواد بس ینیجالت

 یبه نام د یکوچک یها رشته نیوجود دارد. درون کرومات نیصورت کرومات در هسته و به زین یکیاطالعات جنت
یساخته م DNA یمولکولها یوجود دارد از رو RNA یوجود دارد . در داخل هسته مولکولها (DNA) یان ا

 .شوند
 

 
 

فرد  یکی. ماده جنترسدیاز طرف مادر به ارث م یمیاز طرف پدر و ن یمیجفت کروموزوم دارد که ن ۲۳فرد  هر
نانومتر( و عرض  ۲٫۶تا  ۲٫۲آنگستروم ) ۲۶تا  ۲۲ یا نیا ید یرهایدارد.طول رشته زنج یسلول جا درون هستهٔ 
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و فقط از نمونه متشکل از تنها چهار  طحجره فق کیدر  DNA نانومتر( است.مولکول ۰٫۳۳) ایآنگستروم  ۳٫۳آن 
 .ساخته شده است دهایبخش مختلف به نام نوکلئوت

که در آن قرار  یکیدر داخل حجرات وجود دارد که ماده جنت ایتوکاندریبه نام ما یگریبر هسته، اندامک د عالوه
یها استفاده م ایتوکاندریاز ما ،یاان  ید شیاز انواع آزما ی. در برخسدریدارد، فقط از طرف مادر به ارث م

  .شود
 یها در طب عدل از ادعا یاریاثبات بس زیزنده جانان و ن تیهو صیدر تشخ DNA شیآزما ریچند سال اخ یط در
 صیتشخ یگمنام و حت یشهدا ییاجساد سوخته، شناسا ییشناسا ت،یدر کشف هو یا نیا ید شی. از آزما باشدیم
ان ها که انس یادیز اریبس ی. تفاوت ها ستموثر بوده ا اریاستفاده نموده و بس ینیمادرزاد در دوران جن یهایماریب

 یرفتار یخلق و خو یو حت کلیه افه،یها است و در واقع تفاوت ها از نظر ق نیاز تفاوت در ج یبا هم دارند ناش
  .بدن انسانها است یسلول ها DNA موجود در یمربوط به تفاوت ها

توان  ی. مدینما یم تیهو تیتثب انسان کیاست که تمام معلومات در کریمولکول غول پ کی DNA عتیواق در
رنگ پوست  یحت ایرنگ چشم، قد و قواره و  یمولکول، دارا نیا یگفت هرفرد بر اساس اطالعات ثبت شده رو

  .خاص است
 

ته اجساد سوخ تیهو صیتشخ ،یکشف روابط خانوادگ ت،یهو صیتشخ یبرا یا نیا یعملکرد د نیاز مهمتر یکی
نوع  نیاست. ا یکه مربوط به طب عدل باشدیم یها از مشکالت و ادعا یاری، حالل و حرام بودن گوشت و بس

را  یا نیا ید شیو آزما قاتی. تحقردیگ یصورت م نییپا یو با خطا قیدق اریمدرن بس لیتوسط وسا شاتیآزما
د مانده باش یآثار که از دهن انسان باق ای، لعاب دهن و، یك قطره خون، یك قطعه استخوانیك قطعه م یان باالتویم

ا خودر یا نیا یانسانها د یش کیدر اثر تماس با یاجرا نمود. حت رهیآب و غذا وغ ماندهیباق یدنیمانند قاشق نوش
 .گذارند یدر آنجا بجا م

 

 :یا نیا ید شاتیآزما خچهیتار
 نگنیتوبوهنتون پهنگام کار در  شریم شیفردر یسیسوئ داکترتوسط  1۸۶۹در سال  یان ا ید شاتیآزما خچهیتار

 یشاتیآزما مشخص کرد ییایمیکناشناخته شد که بعداً آن را از نظر  یکه متوجه رسوب ماده ا یهنگام شریجدا شد . م
ا از هسته  ''nuclein''داد. به نام یم انجامشده  ختهیدور ر یجراح یها چرک از باند ییایمیک بیدر مورد ترک

ً یتقر ییحجره استخراج شد. شناسا   دیسال طول کش ۷۰ با
 یم جادیا شکر فسفات تروجنین هیپا كیتوسط  دیداد كه نوكلئوت صیبنام فوبوس لون تشخ یدانشمند 1۹1۹سال  در

متصل شده  تیروه هاي فاسفبا استفاده از واحدهاي نوكلئوتیدي كه از طریق گ DNA شود . لون اظهار داشت كه
معلمش لبرشت كوزل ثابت كردند كه هسته   و، لون  1۹۳۰است ، یك ساختار سلوئیدي شکل ایجاد مي كند. در سال 

  .شده است لیتشک نیو گوان نیآدن نیمیت نیتوزیس تروجنینا هیتوسط چهار پا (DNA) کیبونوکلیرا ید دیاس
 یدر کشف ساختار مولکول «نیفرانکل ندیروزال»و « واتسون مزیج» ،«کیکر سیفرانس» ،«نزیلکیو سیمور»
 .مشارکت داشتند (DNA) کینوکلئ یدهایاس

در  یا نیا یکه ساختار د افتیاستفاده کرده و در DNA ساختار یبررس یبرا کسیاز اشعه ا «نیفرانکل» دکتر
 .( وجود دارددارتهی)ساختار ها DNA-B مولکول( و تیدرایها ی)حالت د DNA-A دو شکل متفاوت

 زهیجا یکمک کرده و باعث اهدا DNA یچیساختار مارپ ییشناسا یواتسون برا ک،یکر نز،یلکیکشف به و نیا
 .تعلق نگرفت «نیفرانکل ندیروزال»به  زهیجا نیبه آنها شد، اما ا 1۹6۲( سال یولوژیزی)ف طبینوبل 
با اتخاذ  «نیفرانکل»شده است که دکتر  یمدع یمحقق با نگارش کتاب نیخواهر کوچک تر ا «نیگل فریجن» اکنون

مسئله روند کسب  نیمتمرکز کرده و همDNA-A یبر رو DNA-B یخود را به جا قاتیاشتباه، تحق میتصم کی
 .مواجه ساخت یرا با کند جهینت

کرد،  یاست متمرکز مسخت تر  کسیاز آن با اشعه ا یکه عکسبردار DNA-B یخود را بر رو قاتیتحق یو اگر
 .کند ییرا شناسا یچیساختار مارپ نیا گریزودتر از سه محقق د اریتوانست بس یم

 ینشان م زیکشف شد ن ۲۰1۰که در سال  یالدیم 1۹۵۳در سال  «نزیکیلیو سیمور»به  «کیکر سیفرانس» نامه
 .کرد یاتخاذ م «نیفرانکل»مشابه  یمیاحتماال تصم تیموقع نیدر ا زین کیدهد، کر

 

 : DNAشاتیانجام آزما یچگونگ
 شیبدن فرد آزما یمولکول که از حجرات ها نیا یرو یکیجنت یاز رمز ها یخاص ی، بخش هاDNA شیآزما در

  .ردیگ یو مطالعه قرار م یشونده به دست آمده است، مورد بررس
به حجرات  یابیدست یراه ها نیخطر تر یو ب نیاز آسان تر یکیماده در تمام حجرات بدن انسان وجود دارد.  نیا

داخل دهن ،  یحجرات سطح داخل، یکیگوش پاک کن پالست کیاست که با استفاده از  نی، ا DNA شیآزما یبرا
 السیتازه گرفته شده، خالل دندان، ک یپا وشده، ناخن دست  دهیساجق جو گار،یخون، آب دهن ، پوست، مو، فلتر س
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 آورند. سپس در یاسپرم را به دست م عیو ما یراهنیرپی، لباس زینیب بآآغشته به  خورده شده، دستمال مهیآب ن
بخش  نی. اردیگ یقرار م یاز آن مورد بررس یخاص یو بخش ها ندینما یاز حجرات جدا م  DNAشگاه،یآزما

  .ندفرد موثر باش تیهو نییدر تع ایافراد را نشان دهند و  نیب یو خانوادگ یلیفام طاتتوانند ارتبا یخاص م یها
عات اطال یهاي سرخ هسته دارند كه تمامها بجز گلبولها سلول تشكیل شده است. همه این سلولانسان از میلیون بدن

بسته  نیساعت کار است ا ۳۶مدت  DNA یمولکول شیآزما یجنتیكي فرد در درون این هسته محفوظ است. برا
 یان ا ید شاتیبرد. انجام آزما یهم زمان م تهتا سه هف شاتیازما اوقات ینمونه ها دارد گاه تیفیبه تعداد و ک

 .ردیگ یصورت م لیبمنظور ذ
 

  یطب عدل ـ.1
 گمنام است یاز صحنه جرم ،شهدا یافراد و بررس نیاصل و نسب روابط ب نییاجساد، تع تیهو نییتع
 یانگارو فقط سهل افتدیاتفاق نم یجرم ها،شفاخانه موارد، مانند عوض شدن نوزادان در  یبرخ در اوالد تیتثب ـ.۲
 .استفاده شود یان ا ید شیهر کودک، از آزما یواقع نیوالد تیهو نییتع یکه الزم است برا آمدهشیپ یرعمدیغ
 :از سمت مادر یاثبات نسبت خانوادگ یبرا یتوکاندریما DNA شیآزما ـ.۳

دهد و از مادر به فرزندان )چه دختر و چه پسر( به  یرا انتقال م یوارث مادر ا،یتوکندریاندامک ما یکیژنت ماده
 یبر رو یکسانی میعال یمشترک باشند، دارا یجد مادر ایمادر مشترک  ی. پس اگر افراد دارارسدیارث م

 .خود خواهند بود ایتوکاندریما
 Y استفاده از کروموزوم گرید روش از سمت پدر یاثبات نسبت خانوادگ یبراY کروموزوم DNA شیآزما. ـ۴

نسبت افراد  توانیروش م نی. از اشودیدر مردان وجود دارد و فقط از پدر به پسران منتقل م Y است. کروموزوم
 .مردان خانواده، مثال رابطه پسر کاکا، را مشخص کرد ایذکور 

 در وجود ادرتالین نیج صدیدهد که چند ف ینشان م شیازما یشناسو کمک به مطالعات باستان DNA شیآزما ـ.۵
 .فرد است

ن به امکان مبتال شد ایمبتال بودن،  صیتشخ یبرا :یکیاختالالت ژنت صیتشخ یبرا DNA شیاستفاده از آزما ـ .۶
 یشدن ، نقصان جنس وانهی. مثالً دشودیاستفاده م یان ا یاز تست د ،یاز اختالالت کروموزوم یناش یهایماریب

 رهیوغ
 در رحم مادر نیجن یسالمت ـ.۷
 یبرخ صیتشخ یبرا نیروت یغربالگر تست امروزه :(ی( )ِسل فریفتی)ن NIFTY- NIPT یتست غربالگر ـ.۸

 نیا جهی. در صورت مثبت بودن نتشودیمادران انجام م یتمام یبرا یدر دروان باردار نیجن یکیاز امراض ژنت
 .شودیم زیوتج وسنتزیبا روش آمن شتریب یهایانجام بررس ،یعموم شاتیآزما

 ینیجن یها و عفونت پرده یزیآب، خونر سهیپاره شدن ک ن،یهمچون سقط جن یخطرات یدارا وسنتزیآمن روش
 یهاکشف روش هیکشف مهم، پا نیبردند. ا یدرخون مادر پ نیجن DNA دانشمندان به وجود 1۹۹۷است. درسال 

 .شد یباردار اندر دور (Noninvasive prenatal testing)یاختالالت کروموزم صیتشخ یرتهاجمیغ
 

 چکسیکه اثر انگشت هر فرد، کامال منحصر به فرد بوده و مشابه ه همانطور :یکیجنت یاثرانگشت نگار ـ.۹
فقط مخصوص همان فرد است  د،یآیبه دست م DNA هر فرد که از مولکول یکینقشه جنت ست،ین ایدر دن یگرید

 .باشدینفر م اردیلیم ونیلیم کیدر  1کمتر از  یو احتمال شباهت دو نفر به طور تصادف
 هیشب ها کامال به همآن یکیهمشکل دارند نقشه جنت یا نیا یکه د یگانگ دو :هم شکل یدوگانگ یکیتشابه ژنت ـ.1۰

 .استفاده شود دیبا یگرید یهااز روش یدوگانگ تیهو صیتشخ یاست. برا
  .ازدیآگاه مس زین یوراثت امراض سکیر از :یامراض ارث .11
دختران  نیسنگ هیزیجه هیبابت ته یمانند هند و نگران ییفقر در کشورها عامل :تیبا انتخاب جنس نیسقط جن .1۲

باشند. استفاده از  به فرزند پسر داشته لیها تما از خانواده یاریباعث شده که بس ن،یدر چ یفرزند کیو قانون 
مناطق  نیا یتیدخترها و به هم خوردن تعادل جنس نیسقط جن شیها منجر به افزا خانواده نیتوسط ا DNA تست

 .شده است
 کندیخانواده را برمال م یرازها DNA شیآزما.1۳
 گونه امراض 1۹۳اوالد از  یتست غربالگر .1۴

 

 :یا نیا ید استخراج
هم  یها، اشتراکاتروش نیتنوع فراوان ا رغمیبسته به منبع نمونه، اندازه و قدمت آن متفاوتند. عل DNA استخراج

ها و پروتئازها دترجنت یحاو یحالت نمونه  در محلول نمک یا نیا یجدا کردن د یها وجود دارد . براآن نیماب
. شودیو حل شدن غشا م یسلول یاختارهاس گسستنکار موجب از هم  نیانجام گرفته و ا Proteinase K مانند
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د را آزا یا نیا ینموده د بیپوست حجرات را تخر ، فنول و اشعه اکس یماویاستفاده از محلوالت ک نیعالوه بر ا
 .سازد یم
 

 :یمولکول شاتیآزما نینو یها روش
که  است یکیاختالالت جنت شیآزما یمورد استفاده برا کیتکن نیتر شرفتهیو پ نیدتریجد DNA انگشت اثر

 یمیوشیب یشامل تست ها یکیجنت یها یماریب شاتیآزما گریاست. د DNA مولکول میمستق یبررس رندهیدربرگ
 شاتیآزما نیو همچن نندک یم دیتول ییها نیج نیکه چن ییها نیپروتئ گریو د میعملکرد آنز یبررس یبرا
  .فلورسانت کرومزوم ها است ای یزیرنگ آم یکروسکوپیم

 ۴۰و امکان اشتباه در  باشدیدرصد قابل استناد م 1۰۰انجام شده ، به طور قطع و  DNA شاتیجواب آزما معموال
  .قابل امکان است ونیلیم
است  نیحجرات بدن جن یکه حاو نیاطراف جن یوتیآمن عیاز ما یبا نمونه بردار ،یدر دوران باردار شیآزما نیا

 یریخطرناک، جلوگ یارث یماریتوان از تولد نوزاد مبتال به ب یم تیهو صیشود و عالوه بر تشخ یم مهم انجا
  .کرد

 

 :یا نیا ید قیاز طر یتبار شناس
هم دگرگون شده است و انسان ها  یعلم تبار شناس DNA شیآزما نهیها در زم شرفتیشدن جهان و پ یعصر با

 .ثابت سازند یحال قادر اند، نسل خود را نه تنها در حد چند نسل بلکه هزاران نسل گذشته از نظر علم
 یرادارد، ب ییخود در حد چند نسل آشنا یکه با جد و آبا یباوجود کند،یم یزندگ کایمرد افغان تبار که در امر کی

 .خود انجام داد یاطالعات شخص یرا برا DNA شیآزما کیسل و تبار است، که واقعاً از کدام ن نیاثبات ا
غانستان در مورد اقوام اف یبا پدر بزرگش مصروف نوشتن کتاب دیگو یاست م ایفورنیکال التیا میکه مق قیصد ادم

 .خود را انجام دهد DNA شیگرفت آزما میبود که تصم
و مومند وابسته ام. کنجکاو  یو از جانب مادر به اقوام محمدز یوسفزیگفت"من از جانب پدر به قوم  قیصد یآقا

 ".رسدیاقوام به کجا م نیا یها شهیشده بودم که ر
 است که قدامت آن به هزاران سال وسفیقوم حضرت  قتیدر حق یوسفزیکه قوم  دهدینشان م تحقیقاتگفت  قیصد

 .اش روشن شد، کامالً متعجب شده بود DNA شیآزما جهیکه نت ی. او افزود زمانرسدیم
من  یو مادر یپدر یبود که با وجود آن که نسل در نسل خانواده ها نیگفت "آنچه مرا متعجب کرد ا قیصد یآقا

در صد از  ۲۷ ا،یدر صد از جنوب آس ۵۴. دهدیمن فقط سه در صد افغان بودن را نشان م نیاز افغانستان استند، ج
بود و  زیانگ رتیح اریبس میها که برا یرلندین آیدر صد از ج ۶ ه،یچون ارمنستان و ترک یساحات یعنینسل قفقاز 

 ".اقوام در آن شامل بود گریهم از د ینمونه ها
ستان افغان رایمفهوم داشته باشد. ز دیشا یاطالعات احساس کرد که تا حد نیا افتیبعد از در دیگو یم قیصد یآقا

خطه را مورد تجاوز  نیبوده و در کنار آن بار ها اشغالگران ا یو تجارت یمبادالت فرهنگ یخیتار یها ریاز مس
افغان ها  یکیکرده و مشخصات جنت یدر آن زندگ لفمخت یهزاران سال نژاد ها یط لیدل نیقرار داده اند. به هم

 .را شکل داده است
در مورد آبا و  شتریهمه را واداشت تا ب اش خانواده او را هم متعجب ساخت و DNA شیآزما جهیگفت نت قیصد

گ که مادر بزرگ، مادر بزر افتندیدر شتریب قیجوان افغان گفت که با تحق نیکنند. ا تحقیقاجداد خود تعمق و 
هم خانواده  یدر او باشد. از جانب ین ارمنیداشتن ج ییجوابگو یتاحد دیشا نیمادرش از ارمنستان بوده است و ا

 نیدر صد ج ۵۴داشتن  یبرا یبه افغانستان آمده بود که بازهم پاسخ اینسل قبل از جنوب آسپدر، مادرش از چند 
 .باشدیم ایمردم جنوب آس

 

 یشد و در تماس ها شتریاش در مورد اصل و نسب افغان ها ب یکنجاو شیآزما نیگفت بعد از انجام ا قیصد ادم
 هر نوع رنگ پوست، رنگ توانیگفته شد که مردم افغانستان که در آن م شیداشت برا نموردیکه با دانشمندان در ا
است که ثابت کردن نسل ها در  یکشور دارد،که  یکهن خیو تار ییایجغراف تیبا موقع افت،یمو و رنگ چشم را 

 .مغلق است اریآن بس
با  دیگو یم قیدم صدوجود دارد، ا یبه منظور نسل شناس DNA شیدر مورد آزما یها دیکه شک و ترد یباوجود
 .دارد نانیکه گرفته است اطم یا جهیانتخاب کرده است و بر نت نکاریا یرا برا یالبراتور با اعتماد اد،یز یبررس

 ازیامت یاچگونه اقوام بر گرید یکشور ها ایدر افغانستان و  ندیب یکه م نیو ا قتیحق نیگفت با دانستن ا قیصد ادم
  .اند زیدر ست گریگدیبر هم، با  یریگ

 ی. وقتمیخانواده بزرگ است کیکه همه  دیشویمتوجه م دیبزرگتر نگاه کن ریکه به تصو یگفت "زمان قیصد یآقا
است. تنها در  تینژاد وجود دارد و آن نسل بشر کیمن فقط  یبه آن باور ندارم، برا کنم،یدر مورد نژاد ها فکر م
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 ایکه چرا با برادر و  شودیم دایاند، سوال پ کینزدبه هم  اریبس یکه اقوام آن از نظر نژاد یمرکز ییایساحه آس
 "جنگند؟ یخود م کانینزد ایخواهر و 

کنند  شیخود را آزما DNA بار کی دانندیم گرانیکه قوم خود را برتر از د یاست کسان دواریگفت ام قیصد ادم
 .و آن وقت است که اصل و نسب شان روشن خواهد شد

 

 :که مقاله نوشته شده است منبع
 

 
 

 شود؟ یچگونه انجام م یان ا ید DNA شیآزما یبرا یرینمونه گ.1
 

 شود؟ یچگونه انجام م یان ا ید DNA شیآزما یبرا یرینمونه گ.1
 سیو انگل دایپ یکیو یا نیا ید .۲

۳. DISCOVERIES OF GENETICS AND DNA (HD) - SCIENCE DOCUMENTARY 
۴. THE HISTORY OF DNA TIMELINE 

 یفارس ایدایپ یکیو یکیتیتست جن .۵
 

 کایامر یصدا تینوشه سا میاز کدام تبار .۶
 

 ارینوشته مازا ردیپذ یدنا چگونه انجام م شیآزما .۷
 

 ینوشته زهره محمد یا نیا یاستخراج د یها کیتکن .۸
 

 یاست نوشته بابک قهرمان یا نیا یو هر آنچه که در مورد د ستیچ یا نیا ید .۹
 

 ایانپ
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