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افتتاحية العدت
ت .عبدالرحمن بن محمد الضباح
رئيس التحرير
استمرارا لرؤيتة المجموعتة العلميتة لعلتوم األدلتة
الجناوية ظي أهمية نشر آخر الدراسات واألبحتاث
الجناويتتةا وإحاطتتة اللتتارب العربتتي الكتتريم ب ت خر
التطتتورات والمستتتجدات ظتتي المجتتاالت الجناويتتةا
ي تي العتدد ال التث متن المجلتة مكمتت لمتا بتدأ ظتي
العتتتددين األول وال تتتاني متتتتن إبتتترا للمواضتتتتيا
الجناوية الحدي ة والتي لتم يتتم التطترق لهتا بشتكل
مةمل ظي المراجا العربية.
استتتتهل هتتتدا العتتتدد بملتتتال أدبتتتي عتتتن الروايتتتات
البوليسيةا إلبرا مد التنابم بين هدا النو من
العلتتتوم والجانتتتب األدبتتتيا ولتبيتتتين متتتد شتتتغ
واهتمام الناس بهدا النو من الرواياتا نقرا لما
يكتةنهتتتا متتتن بمتتتوو وأحتتتداث مشتتتو ة وبيتتتر
متو عتتةا وإليضتتاح الوجتته انختتر والجميتتل متتن
العلتتوم الجناويتتةا بيتتر الوجتته المقلتتم والمخيتت
التتتدي أمتتتبا راستتتخا ظتتتي أدهتتتان النتتتاس عنتتته.
كمتتتا تتتتم ظتتتي هتتتدا العتتتدد تخمتتتي ملتتت كامتتتل
للحتتديث عتتن أحتتد المجتتاالت الجديتتدن ظتتي العلتتوم
الجناويةا والدي يتو ا أن يكون له إسهام وبشتكل
ظعحتتال ظتتي حتتل الك يتتر متتن اللضتتايا الجناوي تةا أال
وهتتتتتتتتتتتتتو علتتتتتتتتتتتتتم الحشتتتتتتتتتتتتترات والستتتتتتتتتتتتتموم
الجنتتتاوي  Entomotoxicology,وهتتتو علتتتم
حديث يعمل علم االستةادن متن علمتي الحشترات
والسموم ظي مجال التحليلات الجناويتةا للمستاعدن
ظتتتي الكشتتت عتتتن بمتتتوو ومتبستتتات اللضتتتايا
الجناوية المختلةة.
ويتضتتتتمن هتتتتدا العتتتتدد العديتتتتد متتتتن الدراستتتتات
واألبحتتتاث التتتتي تنتتتا م مجموعتتتة متتتن الطتتتر ق
والتلنيتتات الحدي تتة والمتعللتتة بالمجتتال الجنتتتاويا
ظم ت ت ظتتي مجتتال البمتتمات تتتم نشتتر دراستتة ع تن
إمكانية االستتةادن بمتمات االمتابا ظتي التعتر
علتتم عتتدد متتن األنمتتاط الشخمتتيةا ومتتا إدا كتتان
المشتبه بته تد استتخدم المختدرات حتدي ا أم ال أو
أنه مدخن أو بير مدخن.
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واشتتتتمل هتتتدا العتتتدد علتتتم دراستتتة عتتتن إمكانيتتتة
االستتتتةادن متتتن تلنيتتتة التشتتتتت والحيتتتود التتتترددي
لإللكترونتتتتات ظتتتتي إقهتتتتار األر تتتتام التسلستتتتلية
المطموستتتة علتتتم هياكتتتل المركبتتتات أو األر تتتام
التسلستتتتتتتتتتتلية علتتتتتتتتتتتم األستتتتتتتتتتتلحة الناريتتتتتتتتتتتة.
ويحتوي هدا العدد أيضتا علتم دراستة حدي تة ظتي
مجال أمن المعلومات تتحدث عن إمكانية التحليل
الجنتتتتتتاوي للمتتتتتتور المحملتتتتتتة عبتتتتتتر الشتتتتتتبكات
االجتماعيتتة الر ميتتةا ممتتا يم حكتتن المحللتتين عنتتد
تطبتتتيلهم هتتتدة انليتتتة متتتن حتتتل ضتتتايا االبتتتت ا
اإللكترونتتتتتتتيا و ضتتتتتتتايا ت ويتتتتتتتر المستتتتتتتتندات
اإللكترونيتتتتتةا باإلضتتتتتاظة إلتتتتتم مجموعتتتتتة متتتتتن
المواضتتيا األختتر ظتتي عتتدد متتن التخممتتات
الجناوية ألجل إشتبا حاجتة أبلتب المتخممتين
ظي المجال الجناوي.
ظيما يتعلق بتلنية العدد ظلتد تتم الحتديث عتن تلنيتة
تسلستتتل الحمتتتو النتتتوويا وهتتتي تلنيتتتة تعتتتر
بعملية تحديد د ة ترتيب النيوكليوتيدات ظي داخل
جتتت يء الحمتتتو النتتتوويا وتمتتتت ظيهتتتا منا شتتتة
إمكانيتتة استتتخداماتها ك دلتتة ظتتي اللضتتايا الجناويتتة
عتتتن طريتتتق تحديتتتد أستتتاليب أو ومتتت أنمتتتاط
الحمتتو النتتووي .كمتتا تضتتمن هتتدا العديتتد تلتتديم
نبتتتدن مختمتتترن عتتتن جتتتون ديهتتتان أحتتتد العلمتتتاء
المعامتترين ظتتي الحلتتل الجنتتاويا وستترد متتوج
ألهم إنجا اته وخبراته التي اكتستبها عتن طريتق
العمتتتتل ظتتتتي الحراوتتتتق الجناويتتتتة بشتتتتكل ختتتتا ا
واللضايا الجناوية بشكل عام.
وظتي الختتام يستر أستترن تحريتر مجلتة المجموعتة
العلمية لعلوم األدلتة الجناويتة أن تلتدم بتين أيتديكم
هتتدا العتتددا آملتتين أن يحتتو علتتم رضتتاكم ,وأن
ينال استحسانكما كما ال يةوتنا تتدكيركم بستعادتنا
ظتتي إبتتداء أي متحقتتات أو ا تراحتتات علتتم هتتدا
العتتدد أو األعتتداد الستتابلة عبتتر وستتاول التوام تل
الموضوعة ظي المجلة.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

مقا أتبي

الروايا البوليسية بين الكيمياء واألدب

أ.ت /أحمد بن حامد الغامدت
قسم الكيمياء – جامعة الملك سعلت
إرهاصات الجريمة المحكية
باارغم من اانناااوانةغملةوااسنةغ وغ ا سن
(ةغ عضنوطلقنعل هرنرلةواسنةغرموماسن
ألنةغملةوسنةغرنرئ س) ننأحدثنأناوة
ةغملةواااااااسنةعدب اااااااسنبعااااااادنةغملةواااااااسن
ةغمل رن سنلةغترروخ اسنلةعطاطوروسن
لقصااالنةغخ ااارمنةغعلمااا نح ااا نغااامن
تنتشااامنبشاااوظن ل اااودن ن ااا نبدةواااسن
ةغقمانةغعشموننل انارانأقاد نأ للتهارن
ةغموثقسنتعودنغمنتصا نةغقامانةغترطا ن
عشمنعند رنةختم نةعدوبنةع موو ن
ةغ ااااارران د اااااررنأ انباااااون خصااااا سن
ةغم قااقنأل اا ندلباا ن اا نرلةوااسن
(جاامةئمن اارر نةغمشاامحس) نعلااكناااظن
حااارمنبااارغم من اااننةغ دةثاااسنةغن ااا سن
غلملةوسنةغ وغ سن نأنهرنل نا نعقاودن
طوولااسنأح ا ن ااننأالاامنةغملةواار
لةععماارمنةعدب ااسنةنتشااررةينجمر مو ارني
ل ااامدلدةين رغ ااارينبظاااضنةغن ااامنعااانن
ضااااااع نةغق مااااااسنةعدب ااااااسنع لاااااابن
ةغملةور نةغ وغ س.
لو دلنأانط بنةغشع سنةغررر سنعدبن
ةغقصاالنةغ وغ اا سنوعااودن نراامةفن
اامةئكنا اام ن ااننةغقاامة نغلظمااو
لةغتشااووقنلةغمظاار مة نلةغم ا ة مة
ةغتر س.
لغعظنأ اهمنةغقصالنةغ وغ ا س ةغتا ن
بلظاااااا نةو اااااارحنرلةواااااار نةغم قااااااقن
ةإلنرل اااااااعينةعغمعااااااا ن( اااااااامغو
وغمع) نل رعدهنةغمخللنةغاداتور
لةط ااان نل مااارنةغشخصااا ترانةغلتااارا
ةختمعهماار ةغملةئا نةغ موطاارن ن رث امن
اونراندلوظ.
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لغلد غاااااسنعلاااااكنة نتشاااااررنةغوةطااااا ن
غلملةور نةغ وغ سنووف نأاننقاومن ان
ةغملةئ ااسنةإلنرل عوااسنةغمشااهور نأجرثاارن
امو ااات نةغملق اااسن(بملواااسنةغرموماااس)
تمجمااا نرلةورتهااارنةغرنرئ اااسنغرم ااا
غظاار نةغعاارغم نلب اا نأالاامن اانن ل ااررن
ن اااخسن اااننقصصاااهر نباااظنوقااارمن ان
رلةواسن(ثاامنغاامنو ااقنأحااد) لحااد رن قاطن
ب ن نهرنأالمن نن رئسن ل وانن اخس ن
علماااارنأنااااان ااااننةغلرباااا نأان(أجرثاااارن
امو اااات ) نشاااام نحااااوةغ نثماااارن ن
رلةوسن اننأدبنةغرموماس نلبرحتمرغ اسن
أانوواااوانب ااا ن اااننااااظنرلةواااسنعاااد ن
الو ا ننعلااكنةعقااظن ه ا ةنورعااظن اانن
أجرثاارنامو اات نأالاامن خص ا سنأدب ااسن
ةنتشررةين نةغتاررو ،نح ا نربمارن ارحن
عددنقمةئهرنعددنقمة ن و من!!.
ل ااا نةغعااارغمنةغعمبااا ننرااادنةعج ااارمن
ةغقدومااااااسن ااااااننةغشاااااا ربنةغممة ااااااقن
ةطااااتمتع نبشااااظ نباااار طال نعلااااك
رلةواااار نةغلاااالنةغ مواااا ن(أرطاااا نن
غوب ن) ةغت نةبتوم رنةغورتبنةغفمن ا ن
اااوروونغاااوبالا نلطل ااالسنقصااال
(ةغمظااااار ملانةغخم اااااس) ةغمصاااااموسن
ةغشااه م ن ااننتاالغ نةغورتاابن مااود
طرغم نب نمرن نةغمقرباظن ا انةغقصالن
ةغ وغ سنةغشرئعسنغدىنأطفرغنرنل ربنرن
ةغ و ن ن ظر مة ن(ةغم قاقناونارا)
ةغوةطااعسنة نتشاارربنب اا بنةغم ل ااظن
ةغومتون نةغ ربرن نةغش ق.

أجاثا ريستي

الحبكة الكيميائية فةي سةياق القصةة
البلليسية
ااا نةغوةقااا نأثااارر ن اااع سنلةنتشاااررن
ةغقصااالنةغ وغ ااا سنة تمااار نعلمااار ن
ةغااانفونلعلمااار نة جتمااار نعلاااكنحااادن
طااااااوة نغتف ااااااا من اااااا هنةغ ااااااار م ن
ة جتمرع سنةغصررخس نل ون ارن ار ن
ال ااامةينةغعدوااادن ااانن ن اااوب نةغعلاااو ن
لةغمعااررفنةغ شااموسنغ اادغ ناااظنباادغوهن
ا ندرةطااسن ا هنةغ اار م نةإلن اارن س.
ل ةن ارنحفاعنغملاظن ا ةنةغمقارمنةغا ين
و ااعكن ااونةوخاامنباادلرهن طتوشاارف
عاارغمنةغتاامةبطنةغم تمااظنباا ننعااوةغمن
أدبنةغرمومااسنلةغعلااو نةغتقن ااسن مللااسن
نعلمنةغو م ر .
ط قنأانذامنارنأانةغورت اسنةإلنرل عواسن
أجرثارنامو ات ن Agatha Christie
نأالامن خصا سنأدب اسن ا نةغتاررو،ن
تما نقاامة نأعمرغهاارنةعدب ااسنبوةطااطسن
ئر نةغمالو نن ننةغ شمنلع منأج رمن
تعرق ااااااس نغدرجااااااسنأان اااااامح تهرن
ةغشااااه م ن( صاااا د نةغفئاااامةا) دلاااا ن
تعاام نبشااوظن توةحااظنغمااد ناةد
علكننص نقما.

ل ااانن ااا ةنلذة نربمااارنتعت ااامنأجرثااارن
امو ت نلةحاد ن اننأنراكنةغملةئ ار ن
لةغوتااربن اا نةغتااررو ،نغوااننةغ اا ةمن
ةغ اامي ن(لربماارنةغاا عضنقاادنوعت اامهن
طاا ة ينطااارذجرينألنطاا ة ين تولفااارينلغاااان
ةغ ااقن ا نذغ ا !) ااون ااظنااارانغعلاامن
ةغو م ر ندلرن ن ةنةغنرار نةغمادلين
لةعططورينغملوسنةغرمومسنةغمتوجاسن
أجرثرنامو ت .
امرن ون علو ن انطمننرر نرلةوار
أجرثاارنامو اات ن ااونةغ وااسنةغ وغ ا سن
لةغظمو نلةغتشاووقنةغا ينونات انن
عمل ار نقتااظن ر ياسنوطلاابنةغوشا ن
عنهرنتقدومنةعدغاسنةغدة ظاسنةغتا نتامبطن
ةغقرتظنبرغرمومس .ل ا نأ لابنرلةورتاان
تووانأدة نةغقتاظنةغملرغ اسنةغتا نتيامنن
خلقنأجوة نةغظماو نلةغتشاووقن ا
ةطتخدة نةغ مو نةغو م رئ سن ا عمل اسن
ةغقتظ.
ةغمعلو ااسنةغ رغظااسنةع م ااسنةغتا نورادرن
اشااا نةغنقاااربنعنهااار نعنهااارن(ةغااادغ ظن
ةغرنااارئ نةغملماااو ) إلث ااار نةغعالقاااسن
ةإلبدةع ااسنب ا ننأجرثاارنامو اات نلعلاامن
ةغو م ااار ن ااا نأانةغ ااا د نامو ااات
عمل نغفتم ن رن نن ربهرنل ا نأثنار ن
ةغ مبنةغعرغم سنةعلغكنامتطوعسن ن
هنااسنةغتمااموض نل اانن ناارنةات ا
خ م نلةطعسنجدةينعننةعدلوسنلةغموةدن
ةغو م رئ سنغدرجسن ونتهرن اننت يا من
لتره عنةغعقرق منةغصا د ن سنبنف اهر ن
(ل ةنوتطلبنخ م نا م رئ اسنعرغ اس) ن
امرنأناناارانغهارنخ ام نثمواسنلعم قاسن
برغ مو نلةغموةدنةغمتعلقسنبرغرمةئم ن
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ل ااااا ةنوااااامجكن ااااارنتنرقلتاااااانبعاااااضن
ةغمصردرنةغترروخ سنبلنهارنخاالمن تام ن
تطوعهرنغلعمظن ن توح نتواوا ن
ةعدلواااسن ااا ننهرواااسنطااانوة نةغ ااامبن
ارن نتشظظننف اهرنبدرةطاسنةغو م ار ن
ل ننةغم تمظنأانذغ ناارانغالطاتعدةدن
غدخومنة خت ررة نةغالا سنغلعمظن ن
هنسنةغص دغس.
ةطااااتنردةين غااااكنخ متاااا نةغعلم ااااسن(ل ان
ارناا ن توةضااعس) اا نعلاامنةغو م اار ن
ألدنأانأطرظنار ظنلعم اقنةن هاررين
ااننةغمعم ااسنةغو م رئ ااسنةغدق قااسنةغت ا ن
طااطمتهرنأجرثاارنامو اات ن ا نرلةوتهاارن
ةغ وغ ااا سنةعلغاااكنلةغتااا نبااادأ ن ااا ن
اتربتهارنل ا نبعاادن ا نطاننةغعشاامون.
ل ا ةن اارننلم ااانبوااظنجااال ن ا نتل ا ن
ةغملةواااسنةعلغاااكنغهااارنلةغتااا نأطلقااا ن
عل هااارنةطااامنرلةواااس :قيااا سنطاااترولع
ةغظر ياااسن( the mysterious
 )affair at Stylesلةغتااا نتااادلرن
أحااادةثهرنحاااومن قتاااظنةغ ااا د ن وم لااا
نرلتااملب رغوااسنقصاامنطااترغ ع اا ن
ةغمو نةإلنرل عي.
نرننردنأانةغ وسنلةغمعمررنةغدرة
غلملةوسن ن سنعلكنق ر نةغقرتظ بت ام من
ط د نةغقصمنبطموقسنذا سنجدنة ي نح ا ن
ارناا نتتناارلمن شااملبندلة نع اارر ن
عاااانن لااااومنغ مل اااادنةغصااااودوو ن
 NaBrو اااااااتخد نغعاااااااال نةغتاااااااوتمن
ةغعص نةغا ينتعرن اا نامارنأانةغقت لاسن
ارنا ناا غ ن ا نةغوقا ننف ااانتتناارلمن
شاااااااااااااااملبندلة نةغ اااااااااااااااتموونن
strychnine hydrochloride
لةغاا ينوعاادن عاار يناعااال ن ن ااانعناادن
تنرلغانبوم ر نقل لس نلغوننةإل مةطن

نتنرلمنةغوم ار نةغعرغ اسن ناانوا دين
غ صااومنت ااممنقرتااظ .ل ناارنو ااتخد ن
ةغقرتااااظن عم تااااانةغصاااا د ن سنبهاااا ون
ةغاااادلةئ ن نلأانعمل ااااسن ااااع ن اااا ونن
ةغمشاملب ننتت ا بن ا نتمطا بندلة ن
ةغ تموونن ا نقعامنةغوال ن(لبرغتارغ ن
اورد نتما اعه) نلبها ةنعناد رنتتنارلمن
ةغ اا د نةغمظاادلر ن وم لاا ن نرلتااملب
جمعتهارنةغمعتارد ن انن ا ةنةغمشااملبن
نتواااوانتعلااامنبلنهااارن ااا نةغوةقااا نقااادن
تنرلغ نجمعسن ولفسنل م تس.
بوااظنتراامدنغوا نو ااتط نأين ااخلن
ألنارتاااااابنأان(و اااااا ) لااااااظن اااااا ةن
ةغ ااا نرروونغل واااسنةغدرة اااسنغعمل اااسن
ةغت ممن منةغمقصودن نانو تر ن غاكن
أانوووانعلكن غمر نج دنبم دأنة تعةان
ةغو م رئ نلأثامن ضار سنةع اال نعلاكن
اااارنو اااامكن فهااااو نحرحااااظنةإلذةبااااسن
 solubilityنذغاااااا ن
products
ةغمفهاااو نةغعلمااا نةغمتخصااالنةغااا ين
ودر نغطالبنةغرر عس!!.
ذةنارانذغ ن توىنةغخ م نةغو م رئ سن
لةغصاا د ن سنغملوااسنةغرمومااسنةغ اا د ن
امو ااات ن ااا نرلةوتهااارنةعلغاااكنل ااا ن
بوةا من ربهرن مننةغم ادنأانخ متهرن
لثقر تهااااااااارنةغعلم اااااااااسنلةغو م رئ اااااااااسن
لةغص د ن سنطوفنتعدةدنلتتعمقن ن
ي نةغ نوة نلتير منةغخ مة .

strychnine hydrochloride

وخير م ال علم دلك أنك تجتدها ظتي
روايتهتتتا شتتتبه األخيتتترنا أي روايتتتة
الستتتتارن ( Curtain: Poirot`s
 )last caseالتتتتتي نشتتتترت عتتتتام
1975ا أي بل وظاتها بةترن ميرن
جتتتداا ظةتتتي هتتتدة الروايتتتة تكتتتاد تجتتتد
أستتتتتتتتتماء المركبتتتتتتتتتات الكيمياويتتتتتتتتتة
والميدالنية تلريبا ظي جميا ظمتول
الرواية وبشتكل ملحتوق جتدا متا بتين
استتتم دواء أو متتتادن منومتتتة أو متتتادن
سامةا بل ومل األمر أنتك تجتد ظتي
متتةحة واحتتدن ظلتتط أستتماء مركبتتات
اشتتتتتتتتتتتتتباة الللويتتتتتتتتتتتتتات alkaloids
التاليتتة(االيةن وستغمينوإستتيرينالةي و
ظينوالجينيسرينوبروستتتتتتغمين وملتتتتتا
ديم يلكاربونيكإستتتتتر) وك نتتتتك بتتتتدلك
تلتترأ كتابتتا متخممتتا ظتتي الكيميتتاء
العضوية وليس روايتة أدبيتة مستلية.
وظتتتي نةتتتس تلتتتك الروايتتتة البوليستتتية
الختاميتتتتة (روايتتتتة الستتتتتارن والتتتتتي
ستتتميت كتتتدلك ألنتتته ظتتتي آخرهتتتا يتتتتم
متتتتتتتتتتتوت المحلتتتتتتتتتتتق األستتتتتتتتتتتطورن
هيركيولبواروا كما أنهتا آختر روايتة
نشرت ظي حيان أجا ا كريستتي) نجتد
أجا تتتا تتتتدكر استتتم واحتتتد متتتن اشتتتهر
المتتتواد والكواشتتت الكيمياويتتتة وهتتتو
مركتتتتتتتتتتتتتتتتتتب أ رق المي يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتين
 methylene blueوالتدي يستتخدم
كمتتبغات ملونتتة وككاش ت كيميتتاوي
لتةتتتتتاعتت ومعتتتتتايرات األحمتتتتتاو
واللواعتتد التتتي يجتتب أن يجريهتتا كتل
من درس مادن الكيمياء بالجامعة.

وبعيتتتتتتدا عتتتتتتن الستتتتتتموم واألدويتتتتتتة
الميدالنية توجد أم لة إضاظية للدكاء
الكبيتتتتتر والبراعتتتتتة العاليتتتتتة للستتتتتيدن
كريستتتتتتتي ظتتتتتتي توقيتتتتتت خبرتهتتتتتتا
الكيمياويتتة لتع يت الحبكتتة اإلجراميتتة
ظي رواياتها الجناوية .وهدا ما نلمسه
م ت ت ظتتي روايتتة جريمتتة ظتتي اللريتتة
( The murder at the
)vicarageا حيتتتث نجتتتد أن اللاتتتتل
لكتتتي يضتتتلل انختتترين يحتتتتا إلتتتم
أحداث متوت يشتابه متوت إطتتق
بند يتتتة (وهتتتي أدان اللتتتتل ظتتتي تلتتتتك
الجريمة)ا يت تي متن مكتان بعيتد عتن
مسرح الجريمتة الحليلتيا وبهتدا تتتم
الجريمة الةعلية ظي مو ا معين بينمتا
يتتتم جتتدب انتبتتاة ستتكان اللريتتة إلتتم
مكان آخر .وهنا تكون وستيلة اللاتتل
إلحتتداث هتتدا المتتوت هتتو أن يستتلط
حجر ليل علم نينة جاجية تحوي
حمو البكريتك  picric acidالتدي
يتستتتبب ظتتتي إمتتتدار متتتوت ظر عتتتة
شبيه بموت الطللة.
جتتتدير بالتتتدكر أن حمتتتو البكريتتتك
شتتبيه متتن ناحيتتة التركيتتب الكيميتتاوي
للمركب الشهير  TNTشديد االنةجار
إال أن األول التتتدي يرمتتت لتتته بشتتتكل
مختمتتتر  TNPعبتتتارن عتتتن حمتتتو
ظينتتولي ت تتي النيتتتروا بينمتتا انختتر
مشتتتتق لمركتتتب التولتتتوين التتتدي هتتتو
عبارن عن مديب عضوي أروماتي.

لعل معلومة أن حمتو البكريتك متن
المتتواد اللابلتتة لتنةجتتار معلومتتة تتد
يطلا عليها أي كيمياويا ولكن تو تا
أن متتتتوته انةجتتتتارة يشتتتتابه متتتتوت
طللة البند ية هدا يحتا لخيال واسا
ام بتجريب هدا االنةجار
أو لشخ
علتتتم أرو الوا تتتتاا وظتتتتي أي متتتتن
الحتتتتالتين تستتتتتتحق متتتتتدام كريستتتتتتي
اإلعجاب التوق.
حبكتتتتتة كيمياويتتتتتة أختتتتتر تستتتتتتحق
اإلعجاب من السيدن كريستتي لختدا
األشخا المشاركين ظي اللمة هو
متتتا نجتتتدة ظتتتي روايتتتة جريمتتتة العيتتتد
()HerculePoirot’s Christmas
والحبكة الكيمياويتة هتدة المترن تتم تل
ظتتي أن اللاتتتل بعتتد أن يتتدبا الض تحية
يستتتعين بالكيميتتاء حتتتم يجعتتل و تتت
الجريمتتتتتتة متتتتتتت خرا عتتتتتتن موعتتتتتتدة
الحليلتتيا ولهتتدا يضتتي اللاتتتل م تادن
ستتترات المتتوديوم إلتتم بركتتة التتدم
التتتتي ن ظتتتت متتتن الضتتتحية حتتتتم ال
يتخ تتر دمهتتا إال بتتبطءا وبهتتدا تقه تر
عمليتتة اللتتتل وك نهتتا حمتتلت حتتدي اا
بينما هي ظي الوا تا تد حمتلت بتل
دلتك بعتدن ستاعاتا ممتا يتوظر لللاتتل
االدعتتاء ب نتته و تتت و تتو الجريمتتة
كان ظي مكان آخر.

أ رق الميثيلين
حمض البكريك
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سترات الصلتيلم

وأخيتتتتتترا ظيمتتتتتتا يختتتتتت التطتتتتتتوا
الكيميتتاوي ظتتي لتتب الحبكتتة البوليستتية
لروايتتتتتات أجا تتتتتا كريستتتتتتي تجتتتتتدر
اإلشتتارن إلتتم أنتته ال يلتمتتر توقيت
أجا تتا للكيميتتاء ظتتي روايتهتتا األدبيتتة
باستتتتخدام أستتتماء وبعتتتو ختتتوا
المركبتتتتات الكيمياويتتتتة ظحستتتتبا بتتتتل
يمتل األمتتر لدرجتة أك تتر عملتا عنتد
استخدامها لبعو المةاهيم والعمليات
الكيمياوية.
و تتتتد ستتتتبق الحتتتتديث عتتتتن احتماليتتتتة
اإلدراك العميتتتق للرواويتتتة كريستتتتي
لمةهتتتتتتتتتتوم االتتتتتتتتتتت ان الكيميتتتتتتتتتتاوي
واستتتخدامها لتته ظتتي روايتهتتا الخالتتدن
(الستارن)ا لكتن أيضتا ظتي نةتس تلتك
الروايتتتتتة نجتتتتتد أن أجا تتتتتا كريستتتتتتي
توقتت مةهتتتوم التحةيتت والحةتتتا ات
catalystا ومةهتتم الحةتت الكيميتتاوي
كمتتتا هتتتو معلتتتوم يتعلتتتق بليتتتام متتتادن
كيمياويتتتتة بعمتتتتل الوستتتتيط والمستتتتهل
(والمحةت ) لحمتتول تةاعتتل متتادتينا
ومتتن تتم تختتر المتتادن الحةتتا ن كمتتا
هتتي بحيتتث ال تستتتهلك ظتتي التةاعتتل.
واللاتتتل التتدي ولتتدة الخيتتال الخمتتب
ألجا ا كريستي ظي روايتة (الستتارن)
متتتن نوعيتتتة خامتتتة وظريتتتدن جتتتداا
ظبالربم من أن هدا اللاتل تستبب ظتي
خمس جراوم تل مختلةتة إال أنته ظتي
وا تتتا األمتتتر كتتتان ال يلتتتتل ضتتتحاياة
بنةسه وإنما كان دور هدا اللاتل م تل
دور المتتتتتتتادن الكيمياويتتتتتتتة الحةتتتتتتتا ن
 catalystالتتتتتي تستتتتهل حتتتتدوث
التةاعتتل بتتين متتادتينا وهمتتا هنتتا ظ تي
هدة الرواية البوليسية:
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اللاتتتل المغتترر بتته والضتتحيةا بينمتتا
يكون اللاتتل الحليلتي دورة محترو
علم الجريمة وال ينةدها بنةسه .وظي
الرواية المدكورن نجد تومي أجا ا
كريستي لهدا اللاتل المحرو وبيتر
المباشتتتتر بتتتت ن دورة محةتتتت ا وهتتتتدة
عباراتهتتتتا بنمتتتتها كمتتتتا وردت ظتتتتي
الرواية (أي م تل تةاعتل بتين متادتين
يحمتتل ظلتتط ظتتي وجتتود متتادن ال تتةا
ومتتتتن الواضتتتتا أن هتتتتدة المتتتتادن ال
تشتتارك ظتتي التةاعتتل وتبلتتم كمتا هتتي
متن دون أن تتت ر .هتدا هتتو المو ت
وهتدا يعنتي أن الجتراوم تحتدث حيتتث
يكتون اللاتتتل (س) موجتودا ولكنتته ال
يشتتتارك ظيهتتتا بنةستتته)ا وهنتتتا انتهتتتم
اال تبتتاس متتتن الروايتتتة كمتتتا ل ستتت
انتهتتم الحتتديث عتتن البعتتد الكيمي تاوي
ظتتي روايتتات أجا تتا كريستتتي بتتالربم
من وجود أم لة ونماد كيمياويتة ظتي
روايتتات أختتر م تتل روايتتة (البيتتت
الماوتتتتتل) وروايتتتتتة (ملتتتتتتل روجتتتتتر
أكرويد).
البعددد الكيميددائي لشخصددية المحقددق
شارلوك هولمز
ظتتتتي عتتتتام  2002امتتتتت الجمعيتتتتة
الكيمياوية الملكيتة البريطانيتة ()RSC
بمتتنا عضتتويتها الشتترظية للشخمتتية
الخياليتتتة (المحلتتتق شتتتارلوك هتتتولم
 )Sherlock Holmesالتي ابتكرها
الرواوتتتي البريطتتتاني البتتتار الستتتير
آر تتتر كونتتتان دويتتتلا وكتتتدلك امتتتت
الجمعيتتة الكيمياويتتة بنمتتب تم تتال لتته
ظي شار بيكر ستريت ظي لندنا

حيتث يلتا من لته (التوهمي) الشتهير.
والستتتبب ظتتتي متتتنا هتتتدة الشخمتتتية
الخيالية لعضتوية الجمعيتة الكيمياويتة
الشرظية يبدو أنته كنتو متن استت مار
الشتتهرن المدويتتة لشخمتتية شتتارلوك
هولم ا حيث إن ربط تلك الشخمية
البتتتتار ن والمحبوبتتتتة بعلتتتتم الكيميتتتتاء
ستتو يحلتتق دعايتتة ظعالتتة للكيميتتاء
والكيميتتتاويينا ومتتتا دلتتتك إال للتتتدور
اإليجابي الدي أضةاة هدا المةتم
األستتتطوري علتتتتم الكيميتتتتاء عنتتتتدما
ح
وق ت العلتتوم الكيمياويتتة لحتتل ألغتتا
جراوم باية ظي الحبك والتعليد.
بكتتل وضتتوح ومنتتد الروايتتة األولتتم
التي قهترت ظيهتا شخمتية شتارلوك
هتتتتتولم (روايتتتتتة دراستتتتتة بتتتتتاللون
اللرم ي المنشورن عتام  )1887تتم
تومتتتتيةه ظيهتتتتا ب نتتتته كيميتتتتاوي متتتتن
الدرجة األولما بينما نجد أن معاونه
التترويس التتدكتور الطبيتتب واطستتون
يمرح ب ن معرظة ميله هولم ظتي
الكيميتتتتتتتتتتاء عميلتتتتتتتتتتة profoundا
ويم ت واطستتون ظتتي موضتتا آختتر
أمتتابا هتتولم ب نهتتا بالبتتا متتا تكتون
ممبوبة ببلا داكنة ناتجة من المواد
الكيمياويتتتتة التتتتتي يتعامتتتتل بهتتتتا م تتتتل
األحماو التي تحرق أمابعه.

السير آرثر ل ان توين

أليس الظتا للنقر أن الللاء األول بين
هاتين الشخمتيتين المتت متتين (أي
هتتولم والتتدكتور واطستتون) حمتتل
عندما انتلل الدكتور واطسون للعيم
ظتتي لنتتتدنا وأختتتد يبحتتتث عتتتن ستتتكن
رختي ا وهنتا أرشتدة أحتد أمتتد اوه
أن السيد شارلوك هولم الدي يعمتل
ظتتتي مختبتتتر كيميتتتاوي ظتتتي مستشتتتةم
ريتتب تتد يربتتب هتتو انختتر ظتتي أن
يجتتد شخمتتا يتعتتاون معتته ظتتي دظتتا
أجتتتار المنتتت لا وبهتتتدا تتتتم التعتتتر
بينهما ظي مختبتر الكيميتاءا بتل وظتي
اللحقة التي كان هولم يماظا بيدة
اليمنتتتم التتتدكتور واطستتتون ظتتتي أول
للاء بينهما كانت يتدة اليستر تحمتل
أنبوبتتة اختبتتار كيميتتاويا حيتتث ك تان
هولم ظي تلك اللحقتة يلتوم بتإجراء
بعتتتو التجتتتتارب الكيمياويتتتة والتتتتتي
تتعلق باخترا مادن كيمياوية تستطيا
الكشتتت بد تتتة وبشتتتكل ستتتريا عتتتن
متتبغة الهيموجلتتوبين الموجتتودن ظ تي
الدما وهدا أمر له أهمية ظتي التةريتق
بين بلا الدم وبلا األمباغ واأللتوان
ظي مسرح الجريمة.
وإلعطاء م ال تةميلي أك ر يوضتا
تومي الدكتور واطسون للتجتارب
الكيمياوية التتي كتان يجريهتا المحلتق
الكيمياوي شتارلوك هتولم ننلتل هتدا
الملطتتا المطتتول متتن متتة مغتتامرن
The
معاهتتتتتتتتتدن البحريتتتتتتتتتة (
)adventure of naval treaty
والتتتتتي يرويهتتتتا التتتتدكتور واطستتتتون
كالتالي:
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( كان هولم يعمل بجد علتم إجتراء
أبحا ه الكيمياوية ظلد كان دورق كبير
يغلي بشدن ظوق اللهب األ رق لمو د
بنستتنا بينمتتا كانتتت اللطتترات الماويتتة
الملطرن يجري تك يةها وتجميعها ظي
جاجتين حجم كت منهما لتر واحتد.
م ام هولم بغمس مامتة جاجيتة
ظتتتتي واحتتتتدن متتتتن تلتتتتك ال جتتتتاجتين
وستتحب عتتدن طتترات منهتتاا وأخيتترا
وضتتا علتتم الطاولتتة أنبوبتتة اختبتتار
تحتوي علم محلول ساولا وظتي يتدة
اليمنتم كتتان يحمتتل شتتريطا متتن دليتل
ور ة تبا الشمسا م ال :للد أتيتت
يتتتتا دكتتتتتور واطستتتتون ظتتتتي اللحقتتتتة
الحاسمةا
إدا بليتتتت هتتتدة الور تتتة ر تتتاء ظهتتتدا
حستتنا لكتتن إدا تغيتتر لونهتتا ل حمتتر
ظيعنتتتتي دلتتتتك نهايتتتتة حيتتتتان الرجتتتتل.
وعندما بمس ور ة الدليل ظي أنبوب
االختبار سترعان متا تغيتر لونهتا ظتي
الحتتتتتتال للتتتتتتون اللرمتتتتتت ي الباهتتتتتتت
والمتعكر).

لكن الطموح األدبتي للرواوتي البتار
آر ر دويل لم يتو هنتاا حيتث تام
كتتدلك بنشتتر عتتدن روايتتات تاريخيتتة
ورومانستتيةا لكنهتتا لتتم تلتتق االنتشتتار
واالهتمتتتتتام األدبتتتتتي م تتتتتل رواياتتتتتته
البوليسيةا ولهدا ام ظي عتام 1893
بإمتتتتتتدار روايتتتتتتة بوليستتتتتتية باستتتتتتم
(المشتتتكلة األخيتتترن) تكتتتون خاتمتهتتتا
ملتتتتتل شخمتتتتية شتتتتارلوك هتتتتولم
(ودلك بعد ست سنوات ظلط من نشر
أول روايتتة عنتته عتتام )1887ا ومتتا
دلك إال محاولتة متن الكاتتب أن يتتيا
المجتتال إلنتاجتته األدبتتي انختتر بيتتر
البوليسي باالنتشار واالشتهار.
إال أن السير آر ر دويل اضطر عتام
 1903وتحتتتتتت ضتتتتتغط كبيتتتتتر متتتتتن
جمهتتتور اللتتتراء الغاضتتتبين أن يعيتتتد
مرن أخر إقهار شخمية شتارلوك
هولم ظي روايات و م بوليسية
جديدن بعد عشر سنوات متن محاولتة
التتتتتتخل متتتتتن شخمتتتتتية هتتتتتولم
الجدابة.

سددنوا ال دديا فددي حيدداة شددارلوك
هولمز
ستتتتبلت اإلشتتتتارن إلتتتتم أن شخمتتتتية
المحلتتق األستتطورن شتتارلوك هتتولم
كانتتتت متتتن بنتتتات أظكتتتار واختتتترا
األديب البريطاني السير آر ر كونان
دويتتل والتتتدي تتام ولستتتنوات طويلتتتة
بنشر سلسلة من اللم والروايات
البوليستتية التتتي ال تتت نجاحتتا منلطتتا
النقير.

النصب التذ ارت لشارللك هللمز في لندن

وظتتي متتة (مغتتامرن المن ت ل الختتالي
The adventure of the
)empty houseا وهتي أول متة
متتيرن قهتترت بعتتد عتتودن شتتارلوك
هتتتولم كتتتان عليتتته أن يةستتتر ستتتبب
اختةاوتتته ختتتتل (ستتتنوات الضتتتيا )ا
ولهدا عم شتارلوك هتولم أنته بعتد
أن نجا من الستلوط اللاتتل متن أعلتم
الشتتتتالت األلمانيتتتة الشتتتاهلة أ نتتتاء
مراعه ما عدوة اللدود البروظيسور
موريرتي (كما ورد ظي نهاية روايتة
المشكلة األخيرن) ظضتل شتارلوك أن
يوهم أعداءة ب نه د تل.
وختتتل ال ت تث ستتنوات التتتي اختة تم
ظيهتتا تتام بتترحتت و يتتارات لبلتتدان
بعيدن كان من ضمنها أراضي التبتت
وبتتتد ظتتارس ومدينتتة الخرطتتوما بتتل
إنه عم أنه اعتلتل لةتترن متن الت من
ظي مدينة مكة المكرمة!!.
علم كل حال من المنقور الكيمياوي
التتدي يهمنتتا متتن تغريبتتة بنتتي هتتتل
الهولم يتتتة الةلتتترن التاليتتتة ظتتتي متتتة
مغامرن المن ل الخالي:
( ..بعتتد دلتتك رجعتتت لةرنستتاا حيتتث
ضيت عدن أشهر أ وم بإجراء بحتث
لدراسة كيمياء مشتلات طران الةحم
والتي أجريتها ظتي مختبتر ظتي مدينتة
مونبيلية ظي جنوب ظرنسا).
وبمناسبة دكتر المختبترات التتي كتان
يعمتتتتل بهتتتتا شتتتتارلوك هتتتتولم ظتتتت ي
شخ يلوم ب يارن متح شتارلوك
هتتتولم ظتتتي لنتتتدن متتتن المحتمتتتل أن
يلةت انتباهه العديد من اللوارير
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ال جاجية التي تحوي كمتا هتاوت متن
المركبتات والمحاليتل الكيمياويتة التتي
يةترو أن شتارلوك كتان يستتخدمها
إلجتتتراء تحاليلتتته الكيمياويتتتة الهادظتتتة
للكش عن خبايا الجراوم الغامضة.
وكم تتتال للمتتت شتتتارلوك هتتتولم
البوليستتتية التتتتي دكتتتر ظيهتتتا وبشتتتكل
مريا المختبر الكيميتاوي ظتي منت ل
الستتيد هتتولم نجتتد ظتتي متتة ضتتية
هويتة ( )A case of identityأن
الدكتور واطسون يدكر أنه ظي مساء
إحتتد الليتتالي توجتته لمن ت ل متتديلة
الستتيد هتتولم الموجتتودن ظتتي شتتار
بيكر ستريت:
(وجدت السيد شارلوك هولم وحيدا
ونم ناوما ونقرا لوجود ممةوظة
هاولتتتتتة متتتتتن ال جاجتتتتتات وأنابيتتتتتب
االختبتتتار التتتتي تةتتتوح منهتتتا راوحتتتة
حمتتتتتو الهيتتتتتدروكلوريك الحتتتتتادنا
علمت أنته ضتم يومته ظتي األبحتاث
الكيمياوية المهمة جدا بالنسبة له.

وحال دخولي عليته ست لته :حستنا ..
هتتل حللتتت المس ت لةا ظ جتتاب نعتتم للتتد
كانتتت كبريتتتات البتتاريوم .ظمتترخت
تتاوت :ال ال أنتتتا أ متتتد هتتتل حللتتتت
اللضتتية الغامضتتةا ظكتتان جوابتتة :آة
قننتك تلمد الملا الدي كنتت أعمتل
عليه).
وبهتتدا الملطتتا األخيتتر نختتتم الحتتديث
عتتن الخبتترن الكيمياويتتة العاليتتة للستتيد
هتتتتولم ستتتتواء ظتتتتي علتتتتم األيونتتتتات
المعدنيتتتتة ورواستتتتبها وبلوراتهتتتتا أو
المواد الطبية واألدوية الميدالنية أو
الستتموم والمتتواد المختتدرنا وبيرهتتا
ك ير مب وث ظي العديد من الروايتات
واللمتتت عتتتن المحلتتتق البوليستتتي
األسطورن السيد هولم .

لمراسلتنا والتواص معنا
ف الً  ..ا غط على األيقونا

جميع الحقوق مح وظة
للمجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية
@SaudiCSI

ملف العدد
 مقدمة في علم السموم الجنائي
أ .هنادي المسباح
 فحوصدددا فدددي طدددرق اسدددترجا بقايدددا
السدددددوائ المسدددددرعة لالشدددددتعا مدددددن
العيندددددا الحشدددددرية باسدددددتخدام تقنيدددددة
االستخالص الدقيق على الطور الصلب
د .عبدالرحمن ال باح
 علم السموم والحشرا الجنائي ،طدرق
اعداد تجاربها والت سير العلمي لخبراء
السموم الجنائي لها
أ .علي حكمي
تدددددم نشدددددر مقدددددا عدددددن علدددددم
الحشدددرا الجندددائي فدددي العددددد
الثدددداني مددددن المجلددددة ف ددددالً ..
ا غط هنا للوصو إلى المجلة
جميع الحقوق مح وظة
للمجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية
@SaudiCSI

بحث جنائي

مقدمة في علم الحشرا الجنائي

هنادي المسباح
خبيرة علم الحشرا الجنائي
األدلة الجنائية – دولة الكوي
تعريف علم الحشرا الجنائي
علتتم الحشتترات الجنتتاوي Forensic
 Entomologyهو العلم الدي يطبق
علتتتتتتم أحيتتتتتتاء الحشتتتتتترات Insect
 Biologyظتتتي التحليلتتتات الجناويتتتةا
حيث يستتخدم الحشترات ومةمتليات
األرجتتتتتل األختتتتتر للكشتتتتت عتتتتتن
متبسات اللضايا الجناوية.
تاريخ علم الحشرا الجنائي
يتتتدكر ظتتتي التتتتاريا أن أول استتتتخدام
للحشرات ظي التحليلات الجناوية كان
ظتتي المتتين عتتام 1235ما حتتين تتتم
كشت بمتتوو ضتتية ملتتتل مت ار
ميني بضربة منجتل عميلتةا ظطلتب
عيم اللرية من الم ارعين إحضتار
منتتتاجلهما ووضتتتعها علتتتم األروا
وعتدم عمتتل أي حركتةا ومتتا هتتي إال
د تتاوق حتتتم تجمتتا التتدباب علتتم أحتد
هدة المناجل وانكشت اللاتتلب بستبب
آ تتار التتدم واللحتتم علتتم منجلتته التتدي
استتتتتخدمه للجريمتتتتةا بتتتتالربم متتتتن
اجتهادة ظي تنقيةته إلخةتاء جريمتتهب
ظالدباب جدبته راوحتة التدم حتتم بعتد
بسل المنجل.
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تتتم نشتتر هتتدة الحاد تتة ألول متترن ظتتي
المين عام 1247م ظي كتاب The
 washing way of lifeالتتدي
كتبه المحتامي والتحتري ستون تستو
Sung Tz'uا حيتتتتتث عتتتتترو ظيتتتتته
العديتتد متتن حتتاالت الوظيتتات البشتترية
التي تعامل معهاا وسجل من ختلهتا
متحقاته.
للد خاو سون ظتي تةامتيل كيةيتة
دراسة الج تث بتل وبعتد التدظنا كمتا
ظسر العملية التي تلود إلم ظهم كيةيتة
تحديد السبب المحتمل للوظتانا وبتدلك
اعتبتتتترت التةامتتتتيل الد يلتتتتة التتتتتتي
دكرهتتتتا متتتتن وا تتتتا متحقاتتتتته متتتتن
األساسيات التتي اعتمتد عليهتا علمتاء
علم الحشرات الجناوي الحديثا علم
التتتربم متتتن أن العت تتتة بتتتين بتتتيو
التدباب وير اتته  Maggotsلتم يتتم
اكتشاظها بعد.
كمتتتتتا أستتتتتهمت التجتتتتتارب العلميتتتتتة
الشتتتتهيرن التتتتتتي تتتتتام بهتتتتتا الطبيتتتتتب
اإليطتالي ظرانسيستكو Francesco
 L. Rediظتي عتام 1668م إستهاما
واضحا ظي علم الحشراتا

وإلتتم دحتتو نقريتتة التوالتتد التتداتي
للحيتان Spontaneous Generation
Abiogenesisا حيتث كتان يعتلتد أن
ير تتتات التتتدباب تختتتر تللاويتتتا متتتن
اللحتتوم المتعةنتتة ظتتي قتتل القتترو
المناسبة.
للتتتتد تتتتام بدراستتتتة اللحتتتتوم المتعةنتتتتة
المكشتتتتوظة والمحميتتتتة متتتتن التتتتدبابا
وومتتل متتن ختتتل تحليتتتته إلتتم أن
كتتت متتن اللحتتوم المتعةنتتة المكشتتوظة
كامت والمكشوظة ج ويا قهرت ظيهتا
ير تتتتتات التتتتتدباب Maggots.ا أمتتتتتا
اللحوم المتعةنة التي لم تتعرو للجو
ظلم تقهر ظيها أي ير اتا ظكان لهتدا
االكتشتتا باإلضتتاظة لتتدحو نقريتتة
التوالد الداتي أنه بيحر الطريلة التي
ينقر بهتا النتاس إلتم تحلتل الكاونتات
الحيةا وأسهم ظي الم يد من الدراسة
عتتتن دورات حيتتتان الحشتتترات وعتتتن
علم الحشرات بشكل عام.
ظتتتتتي عتتتتتام 1855م تتتتتام الطبيتتتتتب
بيرجريتت Bergeret d'Arbois
بتطبيتتتق "الحشتتترات الجنتتتاوي" علتتتم
ضتتية جناويتتةا وتتتم نشتترها كتلريتتر
حالة .Case Report

واعتبر دلك أول تطبيق جناوي ظعلتي
لعلم الحشرات الجناويب ظعنتدما جمتا
حشتتتترات متتتتن ج تتتتة طةتتتتل رضتتتتيا
وجتتدت ظتتي إحتتد المنتتا ل أ تتر أن
الحشرات المرظوعتة تتدل علتم حالتة
متتتتن التحلتتتتل تعتتتتود لعتتتتدن ستتتتنوات
ماضتتيةا وبالتتتتالي ظتتإن التتتدنب أللتتتي
علتم تاطني المنت ل الستابلين ولتيس
المتواجدين و ت اكتشا الج ة.
و تتد وم ت ظتتي تلريتترة دورن حيتتان
الحشتتتتتتتراتا و حتتتتتتتدم العديتتتتتتتد متتتتتتتن
الةرضتتياتا وكانتتت دراستتاته مما لتتة
جدا للتلنيات التي ال تت ال مستتخدمة
ظي و تنا الحاضر ظي علم الحشترات
الجناوي من حيث تلدير عمتر الج تةا
وتتتتتابا بتتت و أنتتتوا متتتن الحشتتترات
للج ث.
أمتتتا أول دراستتتة منهجيتتتة ظتتتي علتتتم
الحشتترات الجنتتاوي ظكانتتت ظتتي عتتام
 1881م والتتتتتي تتتتام بهتتتتا الطبيتتتتب
األلمتتاني رينتتارد H. Reinhardا
ولعبتتت دورا حيويتتا ظتتي تتتاريا علتتم
الحشتترات الجنتتاويا ظبدراستتة العديتتد
متتتن الج تتتث بتتتيحن أن تطتتتور أنتتتوا
الحشتتترات يمكتتتن أن يكتتتون مرتبطتتتا
بالج ث المدظونة.
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و تد بنيتتت علتتم دراستاته الم يتتد متن
األبحتتتاث والدراستتتات التحلتتتة علتتتم
نطتتتتتتاق واستتتتتتا .ونشتتتتتتر ميجنتتتتتتين
 Megninظتتتتي ظرنستتتتا سلستتتتلة متتتتن
الملتتتتتاالت حتتتتتول علتتتتتم الحشتتتتترات
الجنتتتاوي ظتتتي الةتتتترن متتتا بتتتين عتتتام
 1883و 1898م .وتوالت بعد دلك
األبحتتتتتتتاث ظتتتتتتتي علتتتتتتتم الحشتتتتتتترات
وتطبيلتتتتات ظرعتتتته الجنتتتتاوي بشتتتتكل
مك حتتت إلتتتم أن أمتتتبا علمتتتاء علتتتم
الحشرات الجناوي جت ءا أساستيا ظتي
التحليلات الجناوية ظي ك ير من بلدان
العالم ظي عمرنا الحالي.
فرو علم الحشرا الجنائي
Lord
تتتتتام العالمتتتتتان لتتتتتورد
وستيةينستتتون  Stevensonعتتتام
 1986م بتلستتتتتتيم علتتتتتتم الحشتتتتتترات
الجنتتاوي وتطبيلاتتته الواستتعة المجتتال
إلتتتتم ت تتتتة ظتتتترو رويستتتتية والتتتتتي
اعتمتتدت الحلتتا كحلتتول أساستتية لهتتدا
العلم:
 .1علم الحشرا المدني Urban
Entomology
يبحتتتث ظتتتي حتتتاالت الحشتتترات التتتتي
تتتتتؤ ر علتتتتم المبتتتتاني التتتتتي شتتتتيدها
اإلنسانا وبيرهتا متن جوانتب البيوتة
البشرية.

 .2علم حشرا المنتجدا المخزندة
Stored Products Entomology

يبحتتث ظتتي حتتاالت الحشتترات وآظتتات
الستتلا األساستتية المخ نتتة كتتالحبوب
Cerealsا وبيرها من المنتجات.
 .3علددم الحشددرا الطبددي اإلجرامددي
-Medico Entomology
 criminalأو الطبددددددددي القددددددددانوني
legal EntomologyMedico
أو الطبددددددددي القددددددددانوني الجنددددددددائي
Medico
Entomology

legal Forensic

كاللتتتتل

ويبحتتتث ظتتتي جتتتراوم العنتتت
واالنتحار واالبتماب.
و د أضي ظيما بعد حلل جديد وهتو
علتم الستتموم والحشتترات -Entomo
 toxicologyالدي يتضمن االستةادن
من عينتات الحشترات لةحت أنتوا
مختلةتتتة متتتن الستتتموم والعلتتتا ير دات
الملة بالج ة

العلددددوم المرتبطددددة بعلددددم الحشددددرا
الجنائي
تعتبتتر الحشتترات متتن عوامتتل التحلتتل
البيولتتوجي للج تتثا وبالبتتا متتا ي توظر
التتدليل الحشتتري معلومتتات يمتتة ظ تي
التحريتتتات الجناويتتتة متتتن حيتتتث د تتتة
ال مان والمكان للج ة والتي ال يمكن
توظيرها بطرق أخر ا
ظضتتت عتتن استتتةادن علتتم الحشتتترات
الجنتتتاوي متتتن علتتتم أحيتتتاء الحشتتترات
 Insect Biologyإال أنتتتته يستتتتتةيد
متتن المةتتاهيم األساستتية لعلتتوم أختتر
مختلةة منها:
علتتتم تمتتتني الحشتتترات Insect
Taxonomy
علم البيوة Ecology
علم السموم Toxicology
علتتتتتتتتتتتتم وقتتتتتتتتتتتتاو األعضتتتتتتتتتتتتاء
Physiology
علم األحيتاء الج يوتي Molecular
Biology
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التطبيقا الجنائية لعلم الحشرا
تحديد وق الوفاة في ق ايا العثدور
علددددى جثددددة Post mortem
Interval
يمكتتتن تحديتتتد الةتتتترن ال منيتتتة التتتتي
انلضت علم من الوظانا وبالبتا متا
يكتتتتون دلتتتتتك ظتتتتي حتتتتتاالت الج تتتتتث
المتحللتتتةا كمتتتا يمكتتتن تحديتتتد متتتا إن
كانتتت الوظتتان تتد حتتد ت منتتد أيتتام أو
شهور وحتتم أك تر تحديتدا كو وعهتا
ليت أو نهاراا مما يلعب دورا أساسيا
ظي إدانة أو تبروة أي متهم.
تحديدددددددددددددد المكدددددددددددددان ال علدددددددددددددي
للوفاة Location of Death
ظتتي الحتتاالت التتتي يكتتون ظيهتتا مك تان
الع تتتور علتتتم الج تتتة مغتتتايرا للمكتتتان
الةعلي للوظانا يمكن بدراستة التو يتا
الجغراظتتتتي للحشتتتترات ظتتتتي البيوتتتتات
المختلةة تحديد المكان الةعلتي الج تةا
وبالتالي مكان الجريمة.

تحديددددددددد الجدددددددداني فددددددددي جددددددددرائم
القت Homicide
عنتتدما تكتتون الحشتترن أو ج ت ء منهتتا
عاللا ظي متبس أو أدوات المتهم !!
ظم ت ت :أديتتن تتس بلتتتل وجت تها ألن
النملتتتتتة التتتتتتي وجتتتتتدت ظتتتتتي حداوتتتتته
وعمرها ت ة أيتام تعتود لتنةس نتو
مستتتتوطنة النمتتتل التتتتي وجتتتدت ج تتتة
وجتتته بتتاللرب منهتتا بتتل ت تتة أيتتام
بالضبط.
جرائم االنتحار Suicide
أحيانتتتا تتتد يكتتتون التجمتتتا الحشتتتري
للج تتث المتلدمتتة ظتتي التحلتتل أو بيتتر
الواضتتتحة المعتتتالم ستتتببا ظتتتي تحديتتتد
مكتتتان الجتتترح التتتدي كتتتان ستتتببا ظتتتي
الوظان /االنتحارا ومنته يمكتن معرظتة
نو االنتحار.
أسددباب المددو الم دداج
Death
يتتتتم البحتتتث ظتتتي األستتتباب المحتملتتتة
للوظيتتتتات المةاجوتتتتةا ومتتتتا إدا كانتتتتت
بسبب التسمم أو بجرعة اوتدن لمتادن
مخدرن أو كحولية عن طريق ظح
بتتتداء الحشتتترنا حيتتتث يتواجتتتد دات
الستتتم ظتتتي الير تتتات المتغديتتتة علتتتم
الج ة.
Sudden
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تحليددددد انتشدددددار الددددددم
Spatter Pattern
نتيجتتة لحركتتة الحشتترات علتتم آ تتار
التتتتدماء ظتتتتي مستتتترح الجريمتتتتة ظتتتتإن
الحشتتترات تغحيتتتر متتتن بعتتتو ان تتتار
الدمويتتة علتتم األستتطا عتتن طريتتق
أطراظهتتتا الملو تتتة بالتتتدم أو يوهتتتا أو
برا هاا مما د يتستبب ظتي تحلتيتت
خاطوتتتة النتشتتتار التتتدم ظتتتي مستتتترح
الجريمة.
Blood

إهمددددا العنايددددة باألط ددددا أو كبددددار
السدددددن Child & Elderly
Neglect
يتم تلمي هدا النو من اإلهمال ظي
دور الرعاية عند اإلمابة بالتهابتات
وتليحتتتات للجتتتروح التتتتي استتتتةحلت
لدرجتتتة تكتتتا ر التتتدباب ظيهتتتا .ومتتتن
ختلتتته يمكتتتن تحديتتتد و تتتت ومتتتد
اإليداء البدني التدي أمتاب الضتحايا
وإن كانوا أحياء.
جرائم االغتصاب Rape
عند تحليتل الحمتو النتووي اندمتي
التتتدي تغتتتدت عليتتته الحشتتترن يمكتتتن
االستتتدالل علتتم هويتتة الج تتة وكتتدلك
الجناوي.
تحديدددددد مصددددددر تهريدددددب النباتدددددا
Trafficking
المخدددددددددددددرة
Contraband
يمكتتتتتن الكشتتتتت عتتتتتن المختتتتتتدرات
وممتتتتدر تهريبهتتتتا بتحديتتتتد الدولتتتتة
الممدرن من نو الحشرات عليها.

تحديددددددددد خددددددددط سددددددددير المركبددددددددة
Location of Vehicle Travel
تحديتتتد المنتتتاطق التتتتي ستتتارت ظيهتتتا
الستتتيارن عتتتن طريتتتق الحشتتترات )أو
أج اوهتتتتتا( الملتمتتتتتلة بال جتتتتتا أو
الراديتتتتتتتورا ودلتتتتتتك استتتتتتتنادا إلتتتتتتم
تشخي الحشترن وملارنتهتا بتالتنو
والتو يا الجغراظي للحشرات.
الخاتمة
للتتتد تطتتتور علتتتم الحشتتترات الجنتتتاوي
بسترعة كبيتترن ختتل األعتتوام اللليلتتة
الماضتتيةا وبتتدأت المحتتاكم ظتتي بتتول
الحشتتتترات كتتتتدليل جنتتتتاوي .وعلتتتتم
متتعيد التتوطن العربتتي هنتتاك اهتمتتام
علتتم المستتتو الشخمتتي متتن أحتتد
األطباء الشرعيين ظتي ممترا ولكتن
ومتتتتن ختتتتتل المشتتتتاركة ظتتتتي حللتتتتة
نلاشتتية ظتتي ستتوريا بإشتترا جامع تة
نتتتاي العربيتتتة للعلتتتوم األمنيتتتة تبتتتين
عدم تطبيق هدا العلم علتم المستتو
الرستتميا ولتتم يتتتم إنشتتاء أي مختب تر
متخم ظي علم الحشرات الجناوي
ظي أي من الدول العربية حتم انن.
الجدير بالدكر أن دولة الكويت مم لة
ظتتتتي و ارن الداخليتتتتة اإلدارن العامتتتتة
ل دلتتة الجناويتتة تتد شتتكلت لجنتتة ظنيتتة
لإلشرا علتم مشترو تطبيتق علتم
الحشرات الجناوي ظي دولة الكويتتا
و امتتتتتتت بوضتتتتتتا اعتتتتتتدن بيانتتتتتتات
الحشرات الجناويتة الخامتة بالبيوتات
الكويتية المختلةة.

تحديد خط سير المركبة
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بحث جنائي

فحلصات في طرق استرجاا بقايا السلائن المسرعة ل شتعا من العينات
الحشرية باستخدام تقنية االستخ ص الدقيق على الطلر الصلب SPME

ترجمة د .عبد الرحمن ال باح
أستاذ الكيمياء الجنائية المساعد

تمهيد
هدة ترجمة ألج اء من الةمل ال الث ألطروحة التدكتوراة للباح تة ليت ا منكتاري  Lisa Mingariالمنشتورن ظتي عتام
2011م من بل جامعة التكنولوجيا ( the University of Technology )UTSظي مدينتة ستيدني -أستترالياا حيتث
كتتان عنوانهتتا ( An investigation into the recovery of ignitable liquid residues from
) ,)entomological samples using solid-phase microextraction (SPMEوظيهتا تمتت دراستة ومنا شتة
طريلة حدي ة السترجا بلايا السواول المسترعة لتشتتعال ظتي العينتات الحشترية باستتخدام تلنيتة االستتخت التد يق
علم الطور الملب ).(SPME
ملخص
أجريتتتت تجتتتارب متتتن نمتتتط النطتتتاق
المتتتتتغير  small-scaleوتحتتتتتت
المرا بتتتة المختبريتتتتةا للكشتتتت عتتتتن
البنتتتت ين والكيروستتتتين ظتتتتي ير تتتتات
دبتتاب البلتتوظتي the blow fly
والمعترو باستم ,Lucilia cuprina
وهتتتتو متتتتن الحشتتتترات التتتتتي تنتشتتتتر
وتعتتتيم ظتتتي أستتتتراليا ,حيتتتث ت حمتتتت
تغديته علتم لحتوم أحر تت باستتخدام
الستتتتواول اللابلتتتتة لتشتتتتتعال ستتتتابلة
الدكر.
جه ت أربا مجموعات من اللحتوما
وت حم تكرار تجارب كل مجموعة ست
متتتتتتتتراتب أي  24تجربتتتتتتتتة لكتتتتتتتتل
مجموعتتتتةا وأحر تتتتت المجموعتتتتتان
األولتتتم وال انيتتتة باستتتتخدام البنتتت ين
والكيروستتتينا علتتتم التتتتوالي ,بينمتتتا
استتتتتخدمت المجموعتتتتتان األخريتتتتان
كعينتتتتات ياستتتتيةا تتتت حم أختتتتدت ستتتتت
ير ات يوميا من جميا عينات اللحوم
الـ  24لمدن خمسة أيام.
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بمجتترد قهتتور التتدباب مكتمتتل النمتتو
adultsا جمعتتت ستتت حبتتات منتتها
وست حبتات بيتر مكتملتة النمتو متن
نتتتو البابيريتتتا  pupariaمتتتن كتتتل
عينة من عينات اللحوما بعد دلتك تت حم
تحليتتتل جميتتتا العينتتتات الحشتتترية
entomological samples
التتتتتتتي جمعتتتتتتت باستتتتتتتخدام تلنيتتتتتتة
االستتتتخت التتتتد يق علتتتم الطتتتتور
المتتتتتتتتتتتلب المتتتتتتتتتتترتبط بجهتتتتتتتتتتتتا
كرومتتتتتتاتوجرا الغتتتتتتا المتتتتتترتبط
بمطيا الكتلتة ()SPME-GC-MS
solid-phase microextraction
gas
chromatography-mass
.spectrometry

وجتتتتد ظتتتتي هتتتتدة الدراستتتتة إمكانيتتتتة
استتتخدام ير تتات التتدباب ظتتي الكش ت
عن كل من البن ين والكيروسين ظتي
العينات المحتر ةا كمتا تت حم الحمتول
علتتتم نتتتتاو إيجابيتتتةا ولكتتتن بشتتتكل
محدود للسواول اللابلتة لتشتتعال ظتي
عينات كتل متن التدباب مكتمتل النمتو
والبابيريا .puparia

المقدمة
تهتتتم ظحومتتات الحراوتتق بتحدي تد متتا
إدا كتتان تتد و تتا هتتدا الحريتتق بشتتكل
عرضتتتتي أو أشتتتتعل تحتتتتت قتتتترو
مريبة ,ويمكن تحديد دلتك متن ختتل
جمتتا بلايتتا مخلةتتات الحريتتق fire
 debrisوإجتتراء التحاليتتل الكيمياويتتة
لهتتتتاا لتحديتتتتد متتتتا إدا كانتتتتت المتتتتواد
الموجودن ظتي الحريتق علتم بلايتا تد
يكتتتون لهتتتا دور ظتتتي بتتتدء أو تستتتريا
الحريق.
ظتي الغالتتب عنتد ت كيتتد وجتود ستتواول
ابلتتة لتشتتتعال ظتتي مستترح الحريتتق
ظإن هدا د يشير إلم أن هدا الحريتق
تد أشتعل عمتدا deliberately lit
firا وما دلكا ظمن المهم أن نتحتق
أنه د تكون هنتاك تةستيرات منطليتة
لوجود مكونات بعو السواول اللابلة
لتشتتتتتتعال ظتتتتتي بعتتتتتو العينتتتتتات,
وبالتالي ال يمكن اظتتراو أن وجتود
هدة المواد سيكون داوما مؤشرا علم
أن الحريق النات ظيه شبه جناوية.
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متتن المعتترو أن النتتتاو المتحم تل
عليهتتا متتن التحليتتل الكيميتتاوي لبلايتتا
مخلةتتات الحريتتق تم تتل جانبتتا واحتتدا
ظلتتتط متتتن جوانتتتب التحليتتتق ,والتتتتي
تشتتتتمل أيضتتتا علتتتم األدلتتتة الماديتتتة
وإظادات شهود العيان.
يعتبتتر الكشتت عتتن الستتواول اللابلتتة
لتشتتتعال ظتتي بلايتتا مخلةتتات الحريتتق
متتن المهمتتات المتتعبة لعتتدن أستتباب,
ظمتتن أبتتر ممي ت ات الستتواول اللابلتتة
لتشتتتعال أنهتتا متطتتايرن volatileا
وبالتالي تبدأ ظي التبخر بشكل سريا.
كتتتدلك ,ظتتتإن طبيعتتتة قتتترو مكتتتان
الحريق (كارتةا درجتات الحترارن)
تساعد السواول اللابلتة لتشتتعال (إدا
كانتتت موجتتودن بالةعتتل) علتتم التبختتر
بستتتتترعة أكبتتتتتر نتيجتتتتتة النخةتتتتتاو
درجات بليانها ,كما أن تعرو بلايا
مخلةات الحريق لمجموعة من المواد
المضاظة من بل رجال اإلطةاء (بعد
اإلخمتاد)  post-suppressionتد
يستتتبب الم يتتتد متتتن التبختتتر واختةتتتاء
ان ار.
أيضا ح ,هنتاك عوامتل عديتدن تد تتؤ ر
علتتم ملتتدار تركيتت الستتواول اللابلتتة
لتشتعال التتي ال تت ال موجتودن ظتي
مسرح حتادث الحريتق ككميتة ونتو
الستتتاول اللابتتتل لتشتتتتعال المستتتتخدم
كبتتتتتادب للحريتتتتتقا ومو تتتتتا المتتتتتواد
المحتويتتة علتتم البلايتتاا ستتواء كان تت
مدظونة تحت األنلاو أو محمية ظتي
بعو األماكنا ومد الحترارن التتي
تعرضتتتت لهتتتاا إضتتتاظة إلتتتم طبيعتتتة
المتتواد الموجتتودن ظتتي مستترح حتتادث
الحريتتتقا والةتتتترن ال منيتتتة متتتا بتتتين
إطةتتاء الحريتتق وجمتتا بلايتتا مخلة تات
الحريق ,وأخيرا ,شدن الحريق نةسه.
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إضاظة لما سبقا ال يت ال الت من هتو
العامل الحاسم عند محاولة استرجا
 recoveryالستتتتتتواول اللابلتتتتتتة
لتشتعال من البلايا المحتر ةا ظلد ال
يكتتتتون االستتتتترجا الستتتتريا ممكنتتتتا
داومتتتا .ظعلتتتم ستتتبيل الم تتتال إدا كتتتان
مكتتان الحريتتق يلتتا ظتتي منطلتتة ناويتتة
ظلتتد يستتتغرق الةتتاح و تتتا طتتويت
للومتتول إلتتم مكتتان الحتتادث وجمتتا
األدلةب ظةي أبلب ضتايا اللتتل يع تر
علم الج ث ظتي منتاطق ناويتةا وهتدا
تتتد يتتتؤدي إلتتتم التتتت خير ظتتتي جمتتتا
العينتتتتات وظتتتتي تحليلهتتتتاا حيتتتتث تتتتد
يستغرق عتدن أيتام أو أشتهر أو حتتم
سنوات.
وظلتتا إلدارن اإلطةتتاء ظتتي نيتتو ستتاوث
ويلت the New South Wales
( Fire Brigadeأستتتتتراليا)
(Australia),ا ظإنته متن بتين 319
ضتتتية حريتتتق ظتتتي عتتتامي 2008
و2009م توجتتد  90ضتتية ال تت ال
بير معروظتة .وقتل هتدا التر م ابتتا
نستتبيا علتتم متتد الستتنوات الخمتتس
الماضيةا وعلم الربم متن أن هنتاك
العديد من العوامل التي د تساهم ظي
عتتتدد الحراوتتتق بيتتتر المعروظتتتة ظتتتإن
وجتتتتود طتتتترق بديلتتتتة لتحليتتتتل بلايتتتتا
مخلةات الحراوق د يساعد ظي تحديد
ستتبب الحريتتقا وبالتتتالي يستتهم ظتتي
الحد من هدا الر م.
م ت تحا ظتتي مستتارح حتتوادث الحريتتق
التتتتي تتضتتتمن بلايتتتا لج تتتث بشتتترية
محتر ةا ظإن إحتد هتدة البتداول هتو
التحليتتل عتتن طريتتق ير تتات التتدباب
التي د تتغد علم هدة البلاياا

حيتتث يمكتتن استتتخدام هتتدة الحشتترات
كعينتتتات بديلتتتة ظتتتي تحاليتتتل الستتتمية
النوعيتة qualitative toxicological
 analysesعنتتدما يكتتون الجستتم ظتتي
حالتتتتتتتتتة متلدمتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن التحلتتتتتتتتتل
decompositionا أو ظتتتي عينتتتات
متتا بعتتد الوظتتانا post-mortem
samplesا حيث يمعب ظي بعتو
األحيتتان تتتوظر عينتتات م تتل التتدم أو
البولا أو أن هدة التحاليل د ال تمدنا
بنتتتاو مو و تتة .وبالتتتاليا وظتي م تتل
هتتدة القتترو ا يمكتتن االستتتةادن متتن
ير ات التدباب الموجتودن ظتي مسترح
الحتتتتتادثا للمستتتتتاهمة ظتتتتتي كشتتتتت
بموو اللضايا.
تتكتتتون دورن حيتتتان هتتتدا النتتتو متتتن
الحشتترات متتن ير تتات Larvaeا ت حم
تنتلل إلم مرحلتة دبتاب بيتر مكتمتل
النمتتتتتتو ويعتتتتتتر باستتتتتتم البابيريتتتتتتا
 ,pupariaوأخيتتتترا دبتتتتاب مكتمتتتتل
النمتتو  .adultsووجتتد أن أهتتم مي ت ن
عنتتتتتد استتتتتتخدام هتتتتتدا النتتتتتو متتتتتن
الحشرات إمكانية استخدامها كعينات
بديلة عنتد التحليتلب ألن لتديها اللتدرن
علتتم تمديتتد ظتتترن أختتد العينتتات نقتترا
الحتةاقهتتتا ببلايتتتا المتتتواد المجهولتتتة
التتتتتي تتغتتتتد عليهتتتتا ظتتتتي جستتتتمها.
ويعتبر نو الدباب بير مكتمل النمو
التتتدي يستتتمم بالبابيريتتتا puparia
أك رهتتتا ظاوتتتدنا ظإضتتتاظة إلتتتم درتتتته
علم تحمل تغير القرو المناخيةا
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كمتتتا ظتتتي الير تتتات والتتتدباب مكتمتتتل
النمو ,ظإنته يتميت أيضتا بعتدم درتته
علم الحركة ,ومتن تم يمكتن الع تور
عليهتتتا بتتتاللرب متتتن البلايتتتا البشتتترية
لةتتتترات طويلتتتة ,وبالتتتتالي يمكتتتن أن
تتراكم  bioaccumulationالمواد
المتطايرن ظيه.
كمتتا تتمي ت هتتدة الير تتات Larvae
أيضتتا ب نهتتا تتغتتد ظتتي الغالتتب ظتتي
المنتتاطق المحميتتة متتن الج تتةا ولتتدلك
ظإن هدة األنسجة تكتون أ تل عرضتة
للبيوتتة الخارجيتتةا ممتتا يعطتتي أهمي تة
أكبتتر ظتتي احتماليتتة االحتةتتاق بتتالمواد
الغريبتتتتة والموجتتتتودن بتتتتاللرب متتتتن
الج ة ,خموما إدا كانت متطايرن.
موقع الدراسة
أجريتتتت تجتتتارب متتتن نمتتتط النطتتتاق
المتغير  small-scaleظتي جامعتة
التكنولوجيا (the University )UTS
 of Technologyظتتي ستتيدني ا داختتل
مختبتتتر التهويتتتة  .ventilatedوتتتتم
تخ ت ين ير تتات التتدباب ظتتي المختبتتر
تحتتتت قتتترو متتتتحكم ظيهتتتا لدرجتتتة
الحتترارن بواستتطة جهتتا مرا تتب
 monitoredللبيانتتتتتتتات لكتتتتتتتل 30
د يلة.
مصادر الطعام
هنتتتاك نلطتتتة يجتتتب أن توضتتتا ظتتتي
االعتبار عند تمتميم هتدا النتو متن
التجتتتتارب الخامتتتتة بالحشتتتترات أال
وهتتي ضتترورن الحةتتاق علتتم توحيتتد
ممتتدر الغتتداء ,وي ت تي دلتتك استتتنادا
لعتتدد متتن الدراستتات التتتي كشتتةت أن
ير ات الدباب تنمو بمعتدالت مختلةتة
تبعا لنتو األنستجة التتي يتتم التغتدي
عليهاا
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ظلتتتد بتتتت علميتتتا ح أن ير تتتات التتتدباب
شترتها moultedا
تت خر ظي نت
وتنتتتت شتتترانق أمتتتغر ظتتتي الحجتتتم
عنتتتدما تتغتتتد علتتتم كبتتتد األبنتتتاما
بخت ما إدا كانت تتغد علم لحتم
األبنام أو أنسجة مخها.
أمتتتتا إدا كانتتتتت تتغتتتتد علتتتتم روتتتتة
الخن يتتتر وكليتتتته و لبتتته ظإنهتتتا تنمتتتو
بشتتكل أستتر بملتتدار يتتومين ملارن تة
بتغتتتتدي هتتتتدة الير تتتتات علتتتتم كبتتتتد
الخن يتترب لتتدلكا بغتتو النقتتر عتتن
عتتتدد متتترات تكتتترار التجتتتارب ظتتتي
النطتتتاق المتتتغيرا ظإنتتته متتتن المهتتتم
الحةتتتاق علتتتم ممتتتدر تغديتتتة موحتتتد
للير ات.
استتتخدمت ظتتي هتتدة الدراستتة شتتراوا
متتتتن لحتتتتم ر بتتتتة الضتتتت ن المرتبطتتتتة
باألنستتجة الدهنيتتة lamb neck
chops associated adipose
 tissueويتراوح و نها بين ( 80و
 120برامتتتتتا)ا ووجتتتتتود األنستتتتتجة
الدهنية يهد إلم يادن إطالة عملية
الحرق.
عينا الحشرا
تتتتم استتتتخدام نتتتو متتتن التتتدباب متتتن
Lucilia cuprina
ظمتتتتتتيلة
والمعتتترو باستتتم البلتتتوظتي the
 ,blow flyظي هدة التجتاربب حيتث
اتضا أنته يتواجتد بالعتادن ظتي أبلتب
الحتتتاالت الجناويتتتة التتتتي تحتتتدث ظتتتي
شرق أستراليا ,كما أن هنتاك طريلتة
خامة ظي تغديته ,تم الحمول عليها
من سم الحشرات الطبيةا

ظي مستشةم وستميد Westmead
Hospitalا أستتتراليا .ويعتتر هتتدا
النو متن التدباب ظتي أستتراليا باستم
ال جاجتتتات الخضتتتراء green
bottlesب بستتتبب شتتتكل التتتبطن دي
اللون األخضر المعدني.
كمتتتا يطلتتتق عليتتته أيضتتتا استتتم دبابتتتة
األبنام الضاربة flystrikeا ويضتا
هتتدا التتدباب بيضتته علتتم األبنتتام ظتتي
منتتتتاطق محميتتتتة ورطبتتتتة ومتستتتتخة
بتتتالبول والبتتترا (تحتتتت التتتديل) متتتن
جستتتتتمها أو يضتتتتتعه علتتتتتم القهتتتتتر
والتتبطنا ويتتتم إطعتتام الير تتات عتتن
طريتتق تم يلهتتا لجلتتد األبنتتامب ممتتا
يؤدي لحدوث تليحات لهاا والتتي إدا
تركتتتت دون عتتتت ظلتتتد تستتتبب لهتتتا
العدو البكتيرية والمتوت ظتي نهايتة
المطا .
السوائ القابلة لالشتعا والتهوية
تعتبتتتر التهويتتتة  ventilatedأحتتتد
الجوانب المهمة عنتد تمتميم طريلتة
التجربتتتةا حيتتتث أقهتتترت التجتتتارب
األوليتتة أن عتتدم وجتتود التهويتتة أد
إلم ارتةا معتدل الوظتان بتين ير تات
الدبابا كمتا لتوحق أيضتا أن ير تات
التتتتدباب التتتتتي نجتتتتت متتتتن المتتتتوت
تحركتتتت بعيتتتدا عتتتن اللحتتتوم عديمتتتة
التهويةا واستنت أن اللحتم المحتترق
التتدي ال توجتتد لديتته تهويتتة ال يعتبتتر
ممتتتتتتدرا لغتتتتتتداء هتتتتتتدة الحشتتتتتترات
وير اتها.
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وعنتتدما تتتم عمتتل تهويتتة للحتتما قتتل
اللحتتم دون عتتاوق ظتتي المختبتتر لمتتدن
ست ستاعات بتل إضتاظة بتيو هتدة
الحشتتتتتترات أو الطتتتتتتور األول متتتتتتن
ير اتها.
وضا ظي االعتبار أيضا ملدار حجم
الستتاول اللابتتل لتشتتتعال التتتي يمكتتن
إضتتتاظتهب ظعلتتتم ستتتبيل الم تتتالا عنتتتد
إضتتاظة ملتتدار كبيتتر جتتدا متتن الستتاول
اللابل لتشتعال ظإنه د يشتكل تهديتدا
كبيرا علم الستمة ظي المختبترا ظتي
حتتين أنتته عنتتد وضتتا ملتتدار متتغير
جدا من الساول اللابتل لتشتتعال ظإنته
تتد ال يستتتاعد علتتتم تمتتتور الوضتتتا
"الحيان الحليلية" بشكل د يق ,وربمتا
ال يمكتتن الكش ت عتتن الستتاول اللاب تل
لتشتعال بعد مرحلة التهويتة أو عنتد
تغتتدي الحشتترات علتتم اللحتتم .لتتدلكا
تمتتت إضتتاظة  5متتل و  10متتل متتن
السواول اللابلة لتشتعال علم عينات
اللحما وبعد تجربة الحجمين السابلين
سما للير ات ب ن تتغد علم اللحم.
وبعتتد جمعهتتا وتحليلهتتا تتتم الحمتتول
علتتتم نتتتتاو أك تتتر وظتتترن للمركبتتتات
المستتتهدظة ظتتي العينتتات التتتي يجتتري
إعتتتتتدادها باستتتتتتخدام  10متتتتتل متتتتتن
الكيروسينب لدلكا اعتمد هتدا الحجتم
ظتتتتتي هتتتتتدة الدراستتتتتة .كتتتتتدلك ,متتتتتن
الضتتتروري معرظتتتة التتت من الةامتتتل
بتتين متتب الستتاول اللابتتل لتشتتتعال
علم اللحتم واشتتعاله ,ودلتك لضتمان
الممتتتدا ية عنتتتد تكتتترار التجتتتاربا
حيتتتث تبتتتين أن د يلتتتة واحتتتدن تعتبتتتر
كاظيتتتةا لكتتتي يمتتتت اللحتتتم الستتتاول
اللابل لتشتعال المسكوبا
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ما الت كيد علم عدم اإلحراق الكامل
للحم عند اإلشعالا وكان واضحا أن
الستتاول اللابتتل لتشتتتعال تتد امتمتته
اللحما حيث لوحق تسرب من الساول
من السطا الخارجي للحم.
شروط أخذ عينا اليرقا
أجريتتت عتتدن اختبتتارات للتحلتتق متتن
العتتتدد األم تتتل للير تتتات التتتتي يتعتتتين
جمعهتتتتا وترتيبهتتتتا ظتتتتي مجموعتتتتات
خامةا وتمت تجربة أعتداد متةاوتتة
متتتن الير تتتات لتحديتتتد عتتتدد الير تتتات
التتتت م أختتتدها لتعطتتتي نتتتتاو ابلتتتة
للتكتتتترار ,ووجتتتتد أن تحليتتتتل تتتتتث
ير ات لم يعط الوظرن النسبية الكاظيتة
للمتتتواد المكشتتتو عنهتتتاب لتتتدلكا تتتتم
جما ما مجموعه ستت ير تات يوميتا ح
لضتتمان الم يتتد متتن التم يتتل الحليلتتي
للعينات الموجودن علم اللحم.
كما ت حم جما العينات لمرن واحتدن ظتي
اليتتتوم علتتتم التتتربم متتتن أن بعتتتو
الدراسات جمعت عينات منهتا بشتكل
متكرر أك ر من مرن ظي اليوما ولكن
ونقتترا لطبيعتتة وقتترو التجتتتارب
المدروستتتتة هنتتتتاا كتتتتان كاظيتتتتا أختتتتد
العينات لمرن واحدن ظي اليوم.
يجتتتتدر بالتتتتدكر أن هنتتتتاك ممارستتتتة
شتتتتاوعة ظتتتتي عتتتتدد متتتتن الدراستتتتات
الخامتتتتتتتتتتتتتة بعلتتتتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتتتتموم
والحشتترات entomotoxicology
أال وهتتي بستتل عينتتات الير تتات بتل
مرحلة االستخت  .وبعد أن جربت
هتتتدة الطريلتتتة ظتتتي هتتتدة الدراستتتة ,
لتتتتوحق أن بستتتتل الير تتتتاتا بغتتتتو
النقتتتر عتتتن الستتتاول المستتتتخدم ظتتتي
الغسل د لل متن االستتجابة الشتاملة
للساول اللابل لتشتعالا

وهدا يعتبر عيبا كبيراا خموما أن
الغتتتترو متتتتن التجتتتتارب ظتتتتي هتتتتدة
الدراسة هو الت كد من وجود أو عتدم
وجتتتتود الستتتتواول اللابلتتتتة لتشتتتتتعال,
ولتتيس ملتتدار تركي هتتا .ولتتدلكا لتتم
يتتدر الغستتل ظتتي التمتتميم المنهجتتي
لهتتتتتتدة الدراستتتتتتةا كمتتتتتتا أن الغستتتتتتل
والتجتتانس ال يعتبتتر متتن الممارس تات
الشتتتاوعة عنتتتد تحليتتتل بلايتتتا مخلةتتتات
الحريق.
تصميم التجربة
تم تمميم هتدة التجتارب علتم نمتط
النطتتتتتتاق المتتتتتتغير small-scaleا
وضمت أربا مجموعات من عينتات
اللحما وتم إجراء تكرار لتجارب كل
مجموعة ست مراتا حيث كان هتدا
هو الحتد األ متم للتكترار المستموح
به داخل مراظق المختبراتا حتتم ال
يكون هناك يادن ظي مخاطر التلوث
المتبادل .cross-contamination
وت لةتتتت أول مجموعتتتة متتتن عينتتتات
اللحم المحروق بواسطة البن ينا أما
ال انية ظعينات اللحم التدي تت حم إحرا ته
بواستتتطة الكيروستتتينا ظيمتتتا أحر تتتت
المجموعة ال ال تة بتدون ستواول ابلتة
لتشتعال.
أمتتا آختتر مجموعتتة ظلتتم يتتتم إحرا هتتا.
والهتتتتتتد متتتتتتن وجتتتتتتود كتتتتتتل متتتتتتن
المجمتتوعتين ال ال تتة والرابعتتة وهمتتا
المحتر تتتتتتة بتتتتتتدون ستتتتتتاول مستتتتتتر
لتشتعال وبير المحتر ة كان ألجتل
أن تكتتتتتتتون كمجموعتتتتتتتات مرا بتتتتتتتة
و ياس.
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جهتتتتت ت العينتتتتتات المعتتتتتدن للحتتتتترق
بالستتتواول اللابلتتتة لتشتتتتعال بإضتتتاظة
 10مل من السواول اللابل لتشتتعال
دات المتتلة علتتم ستتطا اللحتتم .تب تا
هدة اإلضاظةا السماح للسواول اللابلة
لتشتتتعال باالمتمتتا علتتم ستتطا
اللحم لمدن د يلة واحدن بل اإلشعالا
حم أشعل اللحم باستخدام أعتواد لتاب
وتتتت حم االنتقتتتار حتتتتم انطةتتت الحريتتتق
داتيتتتتاا بعتتتتد دلتتتتك تتتتترك اللحتتتتم ظتتتتي
المختبتتر للتهويتتة لمتتدن ستتت ستتاعات.
ظتي حالتة المجموعتة ال ال تة ,استتتخدم
مو تد بنستن  Bunsen burnerعنتد
حتترق عينتتات اللحتتم التتتي لتتم يض ت
إليها سواول ابلة لتشتعال للحمتول
علم نةس درجتة الحترارن التلريبيتة
للمجمتتتوعتين األولتتتم وال انيتتتة .بعتتتد
دلك تمت تهوية هدة المجموعةا جنبا
إلم جنب ما العينات بيتر المحتر تة
لمدن ست ساعات.
بعد التهويةا تم نلل حوالي  100من
ير تات الطتور األول first-instar
 larvaeللتتتدباب إلتتتم كتتتل عينتتتات
اللحتتتم المجهتتت ن وستتتما لهتتتا باألكتتتل
دون عتتتاوق  undisturbedلمتتتدن ال
تلتتتل عتتتن  14ستتتاعة .وتركتتتت هتتتدة
العينات لمدن تلرب من أربعة أسابيا
بعتتتتتد عمليتتتتتة الحتتتتترق (ظتتتتتترن متتتتتن
التعتترو األولتتي متتتم تتتم جمتتا هتتدة
العينات)ا
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حم بعد دلك ت حم جما ست ير تات لكتل
عينة من عينات اللحوم الـ  24بشكل
يتتومي لمتتدن خمستتة أيتتام .كمتتا ستتما
لبلية الير ات ب ن تتغد علم عينات
اللحتتتتوم لتختتتتر متتتتن شتتتترنلتها
pupateا وتمتتتتبا دبابتتتتا بيتتتتر
مكتمل النمو أو ما يعر بـالبيباريا
 pupariaودبابتتتتتا مكتمتتتتتل النمتتتتتو
 .adultبمجتترد قهتتور هتتدة األنتتوا
ت حم جما ست حبات من الدباب البتال
وست حبات من الدباب بيتر مكتمتل
النمتتتتو (البيباريتتتتا) لكتتتتل عينتتتتة متتتتن
العينتتتات المدروستتتة ووضتتتعت ظتتتي
علبة معدنية ظاربة حجمها  1لتر.
يجدر بالدكر أهمية وضا هدة العلب
بل االستخداما وكدلك بعد االستخدام
ظي الةرن لمدن  24ساعة علم األ تل
عنتتتد درجتتتة حتتترارن ملتتتدارها 110
درجتتات موويتتة .ويعتتود الستتبب ظتتي
دلك كما أشارت االختبتارات األوليتة
للتخل من أي ملو ات متطايرن.
إعداد عينة
ت حم استخدام تلنية االستخت التد يق
علم الطور الملب Solid-phase
) microextraction (SPMEظتتي
عمليتتتتة استتتتتخت جميتتتتا أطتتتتوار
الدباب المدروس من العلب المعدنيتة
والتي تحتتوي علتم لتب متغير ظتي
بطاء العلبة المعدنية يمكن أن يدخل
من ختله لي الـ SPMEا

وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
polydimethylsiloxanedivinylbenzene
(PDMS) .)DVBظتتتتتتتتتتي البدايتتتتتتتتتتة و بتتتتتتتتتتل
االستتتتخت بتتتـ  SPMEوضتتتعت
العلبتتتتتتة المعدنيتتتتتتة (التتتتتتتي تحتتتتتتوي
الحشترات المدروستة) ظتي ظترن تبلت
درجتتتتة حتتتترارن العلبتتتتة  90درجتتتتة
موويتتتتتةا وبمجتتتتترد الومتتتتتول لهتتتتتدة
الدرجتةا يتدخل ليت التـ  SPMEمتتن
لتتب العلبتتةا وتبتتدأ عمليتتة االمتتت ا
 adsorbentللعينتتات المدروستتة,
وت بتتت طعتتة التتـ  SPMEمتتا حامتتل
الت بيتت  retort standا (لضتمان
بلاء اللي أ ناء االمت ا ابتا وبيتر
متحتتتتتركا وللتلليتتتتتل متتتتتن إمكانيتتتتتة
انكستتتارةا ألنتتته ستتتهل الكستتتر) متتتا
متحقتتتة أنتتته بعتتتد نهايتتتة االمتتتت ا
توضا طعة من شريط المق علتم
هتتدا ال لتتبا للحتتد متتن تستترب المتتواد
المتطايرن.
بعد عملية االمت ا ا يتم إدرا اللي
مباشرن بمنةد الحلن الخا بتـ GC-
 MSلمتتدن تتتث د تتاوقا ومتتن نتتو
أجيلنتتت  Agilent 68906890ا
الملترن بملدر مطيا كتلتي انتلتاوي
) (MSمتتتتتن نتتتتتو شتتتتتركة أجيلنتتتتتت
 Agilent 5973 5973وعمتتود
ظمل بموامةات × 0.25 mm ID
0.25 μm 5% polysiloxene
.95% polydimethylsiloxane
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يجتتدر التنويتته هنتتا ب هميتتة أن يكتتون
الو تتتتتتت بتتتتتتين استتتتتتتخت العينتتتتتتة
وتحليلهتتتا متتتيرا جتتتدا وألدنتتتم حتتتد
ممكتتتتن حتتتتتم ال تتطتتتتاير المكونتتتتات
الممت ن علم سطا اللي .
التحلي الكيميائي
أشارت النتتاو المتحمتل عليهتا متن
العينتتتتات التتتتتي تغتتتتدت علتتتتم اللحتتتتم
المحتتروق بتتالبن ين إلتتم أن ٪76.7
متتتن الير تتتاتا  ٪33.3متتتن التتتدباب
مكتمتتل النمتتوا و ٪33.3متتن التتدباب
بيتتتر مكتمتتتل النمتتتوا كانتتتت تحتتتتوي
علتتم آ تتار للبن ت ينا ظتتي حتتين بينتتت
النتاو المتحمل عليهتا متن العينتات
المتغديتتتتتة علتتتتتم اللحتتتتتم المحتتتتتترق
بالكيروسين أن  ٪100من الير اتا
 ٪66.7من الدباب مكتمتل النمتوا و
 ٪ 66.7متتتتن التتتتدباب بيتتتتر مكتمتتتتل
النمو كانت تحوي آ ارا للكيروسين.
االستنتاجا
نستتتتتتخل متتتتتن هتتتتتدة الدراستتتتتة أن
الطريلتتة التتتي متتممت واالختبتتارات
التتتي طبلتتت ضتتمن تجتتارب النطتتاق
المتتغير  small-scaleتتد نجحتتت
ظي الكش عن البن ين والكيروستين
ظي جميا مراحتل حيتان التدباب التدي
يعتد متن نتو  Lucilia cuprinaا
وهتتي التتدباب مكتمتتل النمتتو (البتتال )
 adultsوالتتدباب بيتتر مكتمتتل النمتتو
أو ما يعتر بتـ البيباريتا puparia
وير ات الدباب larvaeا

ما يلرب من أربعة أسابيا من عملية
الحتترق (ظتتترن متتن التعتترو األولتتي
متتتم تتتتم جمتتا هتتتدة العينتتات)  .ظتتتي
الوا ا ظإن هدة الدراسة تعد من أولم
الدراسات التتي أجريتت للكشت عتن
السواول اللابلة لتشتعال ظي العينتات
الحشرية .وكما تعد النتاو المتحمل
عليها مهمة لمتا لهتا متن ظواوتد وآ تار
محتملتتتتتة ظتتتتتي التتتتتدعاو اللضتتتتتاوية
 caseworkا حيتتتتتتتتتتث أ بتتتتتتتتتتتت أن
العينتتتات الحشتتترية يمكتتتن أن تكتتتون
بتتتديت جيتتتدا لتحليتتتل بلايتتتا مخلةتتتات
الحريتتتق التلليديتتتة عنتتتد وجتتتود بلايتتتا
بشتترية محتر تتة ظتتي مستترح حتتادث
الحريتتق ودلتتيتح علتتم استتتخدامها (إدا
استتتخدمت بالةعتتل)ا وخامتتة عنتتدما
بعتتتتتد استتتتتتخت واستتتتتترجا
 recoveredالعينتتات بشتتكل جيتتد
بعتتد الحريتتق .ولكتتنا ظإنتته متتن المهتتم
إجتتتتتتراء م يتتتتتتد متتتتتتن االختبتتتتتتارات
واللياستتتات لنتتتتاو هتتتدا النتتتو متتتن
الدراستتتاتا كتتتي تعكتتتس الستتتيناريو
الوا عي لهدا النو من اللضتايا ,بتل
أن يومتتم بهتتا ظتتي مجتتال التتدعاو
اللضاوية.
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بحث جنائي

علم السموم والحشرا الجنائي ،طرق اعداد تجاربها والت سير
العلمي لخبراء السموم الجنائي لها

جهة النشر :مجلة  Forensic Science Internationalسنة النشر٢٠١١:م
الباح ون :ما ياس جوسلينا سارن ويلا ماريا ظيرناندي ا ظا يوا نيل سامينا جرت بويكا بينوت بوريل.
عنوان الدراسةEntomotoxicology, experimental set-up and interpretation for forensic toxicologists :
ترجمة  :علي حكمي
تمهيد
ق ر نعلمنةغ شمة ن نةغ قظنةغرنرئ نأطهمنلبشوظن عّرمن نحظنةغول من ننةغقيرورنةغرنرئ س .لتش ّوظنتخصصر نجدود ن
ننةت ردنتخصص نن لالمنولعبندلرةينرئ رين نةغتف منةغعلم نغلقيرورنةغرنرئ سنةغ ينو همنبشوظن همن نةغ نعانن
ةعط ربن ننلجهسنن منةغقوةعادنلةغقاوةن ننةغعلم اسنغلتخصصار نةغمتعلقاس نعلاكنطا ظنةغملارمن ا اند ا نعلامنةغ شامة ن
ةغرنرئ  Forensic Entomologyنعلمنةغ مو نةغرنرئ ن  Forensic Toxicologyو رعدن ن ورردن دةر نحدولسن
ن ررمنت ل ظنةغ مو نحرمنت لظنةغرلسنبشوظنوصعبنتو منةغع نر نةغ ووس.
تهدفن هنةغممةجعسنةغت نقر نبهرن رموعسن ننةغ رحل نن ننبلر ورنل من رن غكنةطاتعمة نجوةنابنةغقصاورن ا نتط اقن
علاااااامنةغ اااااامو نلةغ شاااااامة نةغرناااااارئ ن اااااا نةغقياااااارورنةغوةقع ااااااسبنغتشاااااامظنتاااااالث منةغ شاااااامة نلح رتهاااااارنلحما ااااااسن
ةغعقرق م  pharmacokineticsلةغ ئسنةغم طسنعلكنةغترمبس نل ننثمنجما نةغع نار نلت يا م ر نلتطامحنةغ ارحلوان
غكنةإلجمة ة نةغت ل ل سنغلع نر نل عدةدة نةغترمبس نلدلر رن نةغتف منةغعلم نغلقيرور.
 .١المقدمة
مند عام ١٩٨٠م بدأ المختمون ظتي
علتتم الحشتترات باستكشتتا العلتتا ير
والمختتدرات ظتتي الحشتترات أمتتت ظتتي
استكشتتا أدان مةيتتدن ظتتي التحليلتتات
الجناوية.
وعلم الربم من أن هدا العلم أمتبا
ممرحا به لحل اللضايا الجناوية ظإن
العديد من العلماء متا التوا مشتككين
ظي إمكانية وجتود يمتة لعلتم الستموم
والحشتتترات الجنتتتاوي ظتتتي التحليلتتتات
الجناويتتتتة ظيمتتتتا يختتتت الةضتتتتول أو
الدجل العلمي.
إن السبب الرويسي لجعل هتدا الحلتل
م يتتترا لتهتمتتتام هتتتو تلتتتدير تركيتتت
المادن المخدرن بل الوظانا خمومتا
ظتتي البلايتتا العقميتتة عنتتد عتتدم وجتتود
أنسجة أو سواول متبليتةا وأيضتا ظتي
حاالت التحلل المتلدم للج ةا ليستاعد
علمتتتاء الستتتموم ظتتتي تحديتتتد المتتتواد
المخدرن أو السامة التي تتم التعترو
لها بل الوظان.
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ويكمتتتتن دلتتتتك متتتتن ختتتتتل استتتتتخدام
الحشتتترات كمتتتواد تستتتتخدم للتحليتتتل
الكيميتتتتتاوي عوضتتتتتا عتتتتتن األنستتتتتجة
المتحللةا آختدين ظتي االعتبتار باتيتة
العلار  stabilityالتي تكون معدومة
ظي األنسجة المتحللة.
ولعينات الحشرات دور ممي كبتديل
مهم ل نسجة حتال العتر تت الدينيتة
والعر يتتتتتتتتتتة .استتتتتتتتتتتخدام أنتتتتتتتتتتوا
 necrophageousكمكون للكشت
النتتتوعي عتتتن المختتتدرات يعتتتد أمتتترا
ملبوال لعلماء السموم الجناوي.
علتتتم أي حتتتالا المشتتتكلة الرويستتتية
لعلمتتاء الستتموم والحشتترات الجنتتاوي
هو التةسير العلمي للنتاو ب ظإنه ليس
متتن الممكتتن تلتتدير أستتباب وقتترو
الوظتتتتان متتتتن ختتتتتل التعتتتتر علتتتتم
تراكيتتتتت العلتتتتتا ير ظتتتتتي الحشتتتتترات
المتغديتتة علتتم الج تتثا لكتتن العت تتة
ظي اللضتايا البشترية الجناويتة لتم يتتم
ت سيسها حتم اننا وما التت محتل
جدل بين العلماء.

هتتتتد هتتتتدة المراجعتتتتة هتتتتو ت ويتتتتد
اللتتتارب بنقتتتترن عامتتتة ألحتتتتدث متتتتا
تومتتل إليتته العلتتم حتتتم كتابتتة هتتدة
الور ات ظي حلل السموم والحشرات
الجناوي ا باإلضاظة إلم العواوق التي
ال تستتتتما بالتةستتتتير ظتتتتي التحليلتتتتات
الجناوية حتم اللحقة.
 .٢المعرفدددددددة الحاليدددددددة وجواندددددددب
القصور
 ١ .٢الحشرا
 ١ .١ .٢خصددائص الحيدداة وحركيددة
العقاقير
تعتمد حركية العلتا ير ظتي الحشترات
علتم حستب النتو ومراحتل التطتتور
ونشاطية التغدية الخامة بها.
وظتتتي تحليلتتتات الحشتتترات والستتتموم
الجناوي ظإنه يومم باستتخدام أنتوا
 Necrophageousالتي تنتمي إلم
بمديتتة األجنحتتة التتتي تعتتد أول متتن
يستعمر الج ة.
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أنتتتتتتوا  Necrophageousالتتتتتتتي
عادن ما تكون شاوعة وموجودن بشكل
كبيتتتر ظتتتي مستتتارح الحتتتوادث تمتتتت
دراستتتتة تركيبهتتتتا وتطورهتتتتا بشتتتتكل
يستتهل متتن استتتخدامها بةعاليتتة لتلتتدير
متتتن الوظتتتان ظتتتي تحليلتتتات متتتا بعتتتد
الوظان.
تلوم حشرن  Necrophageousظي
إحتتتتتد مراحتتتتتل التطتتتتتور بالتغديتتتتتة
والهضتتتم والبحتتتث عتتتن بتتتداء حتتتتم
تمتتتتل إلتتتتم أ متتتتم حجتتتتم للير تتتتة
ظتتو تتت عتتتن التغديتتتةا وتبتعتتتد عتتتن
ممتتتدر الغتتتداء للبحتتتث عتتتن مكتتتان
لتمبا خدرا.
الجيتتتل األول للحشتتترات المستتتتعمرن
للج تتة يمكتتن أن يكتتون األظضتتل ظتتي
ملتتدار تركي ت العلتتا ير متتن الير تات
ظتتي الجيتتتل ال تتاني .وال يتتت ال هنتتتاك
الك يتتر متتن األستتولة لتتم تتتتم اإلجابتتة
عنهتتتتتتا ومنا شتتتتتتتها حتتتتتتول أيتتتتتتو
metabolism
العلتتتتتتتتتتتتا ير
 absorbtionظتتتي
واالمتمتتتا
الحشرن.
يمكتتتن أن يةتتتر العلتتتار عبتتتر اللنتتتان
الهضتتتتمية أو عبتتتتر أنابيتتتتب متتتتالبين
 Malpighianبعتتد عمليتتة األيتتو.
ويحدث أيو العلا ير ظتي الحشترات
ظي أنابيتب متالبين بواستطة إن يمتات
ستايتوكروم Cytochrome P450
وإن يمتتتتتتتتتات نا تتتتتتتتتل جلوتتتتتتتتتتا يون
Enzimes Glutathione
 .Transfiraseوما دلك ظإنه لم يتم
توضيا أيو العلا ير ظي الحشترات
حتم انن.
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ال تتتؤدي أنابيتتب متتالبين إلتتم إظتترا
العلا ير ختل مرحلتة الير تةا ولكتن
يستمر إظرا ها ختل مرحلة متا بعتد
التغديتتتتةب األمتتتتر التتتتدي يتتتتؤدي إلتتتتم
انخةتتتاو مستتتتويات العلتتتار ملارنتتتة
بتغديتتتتتتة الير تتتتتتات بنشتتتتتتاط معقتتتتتتم
العلا ير.
أمتتتا ظتتتي طتتتور البلتتتوغ للحشتتترات
ظيقهتتتر تركيتتت الحشتتترات بمستتتتو
متتنخةوا ومعقتتم العلتتا ير يجتتب أن
تةتتتر ختتتتل أول يتتتومين متتتن عمتتتر
الحشرن البالغة.
ومتتتتن الواضتتتتا أن أيتتتتو العلتتتتا ير
واإلظتترا  excretionظتتي مراحتتل
التطور المختلةة للحشرات ينبغتي أن
متل للحمتول علتم
تدرس بشكل مة ح
ظكتترن إلتتم أي متتد تتتتو العلتتا ير
ظتتي أنستتجة الحشتترات .ونتيجتتة لتتدلك
يمكتتن لعلمتتاء الستتموم والحشتترات أن
يحددوا أي مرحلة من مراحل تطور
الحشتترن هتتي األك تتر أهميتتة للكش ت
عن العلا ير التي ستؤدي إلم تركيت
أك ر للعلار.
 ٢ .١ .٢الظدددددددددروف الخارجيدددددددددة
وتأثيرها على الحشرا
ربمتتتتا يتتتتت ر طتتتتور وضتتتتا البتتتتيو
وتطور الحشرات بالعوامتل المناخيتة
والبيولوجيتتتتة كاإلضتتتتاءن والحتتتترارن
والرطوبتتتةا ولهتتتدة العوامتتتل أهميتتتة
كبر لتحديد من الوظان لد علمتاء
الحشرات الجناوي.
و د تمت مراعان القترو المشتابهة
لمسارح الحوادث من ختتل تطبيلهتا
ظتتتي المختبتتتر تحتتتت قتتترو ابتتتتةا
ودلتتك للمستتاهمة ظتتي تةستتير اللض تايا
الجناوية الوا عية.

لتتدلك يجتتب أن يعتتي علمتتاء الستتموم
والحشتتتتترات الجنتتتتتاوي تتتتتت ير تلتتتتتك
العوامتتتتتل الطبيعيتتتتتة علتتتتتم تطتتتتتور
الحشرات.
ال يتتتتتت ر تطتتتتتور الحشتتتتترات وظلتتتتتا
للعوامتتل المناخيتتة ظحستتبا بتتل أيضتتا
يت ت ر امتمتتا وإظتترا العلتتار ظ تي
األمعتتتتتتاء علتتتتتتم درجتتتتتتة الحتتتتتترارن
المحيطةا وعتون علم دلك د تتت ر
باتيتتة العلتتا ير ظتتي األنستتجة بدرجتتة
الحتتترارن والرطوبتتتة واألشتتتعة ظتتتوق
البنةستتجيةب ونتيجتتة لتتدلك ظل تد يكتتون
للعوامتتل البيويتتة تتت ير علتتم تراكيتت
العلار ظي أنستجة الحشترات التتي تتم
تحليلها.
وظي اللضايا الحليليتة ينبغتي التحلتق
متتن القتترو المناخيتتة عبتتر محطتتة
األرماد الجوية للحمول علم أكبر
در من المعلومتات المحتملتة لتطتور
الحشرات.
 ٣. ١ .٢تح ير عينا الحشرا
تقهر طريلة رظتا عينتات الحشترات
ستتتهلة عنتتتد بعتتتو علمتتتاء الستتتموما
ودلك بالحمول علتم بعتو الديتدان
والير تتاتا بينمتتا يتتؤدي هتتدا العامتتل
إلتتم قهتتور تبتتاين شتتديد ظتتي مرحل تة
الكش عن العلا ير.
يمكتتتتتتن الحمتتتتتتول علتتتتتتم عينتتتتتتات
الحشرات (ير ات والخدر) من حول
أو تحت الج ة أو ظي مو ا الج ة.
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 ٢ . ٢اإلجراءا التحليلية
يحتتتتا محللتتتو الحشتتترات والستتتموم
الجنتتتاوي إلتتتم نتتتتاو متتتالحة و ابلتتتة
لإلعتتتتتادن وأيضتتتتتا ابلتتتتتة للملارنتتتتتة
الستتتخت نتتتتاو علميتتتة متتتحيحة
من تجاربهم.
ولدلك هناك حاجتة إلتم وجتود اتةتاق
دولتتي بشتت ن وضتتا معتتايير مناستتبة
للتتتتتل الحشتتتترات وطتتتترق تخ ينهتتتتا
وتحليلها.
وباستعراو الدراستات الستابلة ظإنته
ال يوجتتد أي بروتوكتتول ياستتي للتتتل
الحشتترات بغتترو تخ ينهتتا وإ التتة
التلوث منها .هدة الخطوات يمكن أن
تؤ ر علتم باتيتة العلتا ير أو التلتوث
متتتن ممتتتادر األبديتتتة التتتتي ستتتتغير
نتيجتتتتتة التحليتتتتتلا وبالتتتتتتالي علتتتتتم
االستنتا النهاوي.
العينتتات الحشتتترية تلتتتل عتتتن طتتترق
تجميتتدها أو بليهتتاا ومتتن تتم تخ ت ن
باستخدام كحول  ٪٧٠أو عند درجتة
ـتتتت  ٢٠موويتتتتةا أمتتتتا الشتتتترانق ظيتتتتتم
تخ ينها تحت قرو جاظة من ٦-٢
درجة موويةا

البتتد متتن االنتبتتاة إلتتم أهميتتة تو ي تا
العلتتتتتتتا ير داختتتتتتتل الجستتتتتتتم وظلتتتتتتتا
لخماومتتتها الكيموظي ياويتتتةب األمتتتر
التتدي يتستتبب ظتتي توليتتد اختتتت ظتتي
تراكيتتتتت العلتتتتتا ير ظتتتتتي األعضتتتتتاء
واألنستجة المختلةتةا وبالتتالي تتغتد
الحشترات علتم هتتدة الموا تا مختلةتة
تراكي العلا ير ظي الجسم.
إن أحستتتن الموا تتتا التتتتي يتتتتم جمتتتا
عينات الحشرات منها هي األعضتاء
الداخليتتتة كالكبتتتد ومنطلتتتة التتترأس أو
العضتت حال عدم تتواظر األعضتاء
الداخلية.
جمتتتا الحشتتترات جميعتتتا ظتتتي عبتتتون
واحدن د يةلد حساسية طرق التحليل
المستتتتتتتتتتخدمةا وبالتتتتتتتتتتالي ستتتتتتتتتتةلد
المعلومتتتتات التتتتتي تتتتد تستتتتتخدم ظتتتتي
الكش عن العلا ير.
نشر بعو الباح ين الحد األدنم متن
العينتتتتات المةتتتتترو رظعهتتتتا لليتتتتاس
تراكيتتتتت العلتتتتتا ير ظتتتتتي الحشتتتتترات
والمحتتددن بتتـ  ٣٠عينتتة لكتتل مرحلتتة
ونشتتتاط متتتن كتتتل مو تتتا .ويوضتتتتا
(الجتتتدول ر تتتم  )١أم لتتتة علتتتم نتتتو
المادن السامة والحشرن المراد جمعها
متتن الج تتة ومراحتتل التطتتور األم تتل
الستتتتتخدامها ظتتتتي تجتتتتارب الستتتتموم
والحشرات الجناوي.
الجدول  :١يوضا أنوا المخدرات والحشرات التي تقهر المادن المخدرن بعد الوظان
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وتختت ن تحتتت قتتترو جاظتتة عنتتتد
ـتتت ٢٠درجتتتة موويتتتة لجميتتتا العينتتتات
لضتمان الحةتاق علتتم باتيتة العلتتا ير
لخةو احتماليتة معتدل االستتخت
من الخليط عند حةقها ظي الكحول.
إ الة التلوث متن الحشترات تعتد متن
أهتتم خطتتوات متتا بتتل التحليتتلا لتتدا
يجب بسل الحشترات باستتخدام متاء
منتتتتتتت و األيونتتتتتتتات Deionized
 Waterومحلول كلوريد المتوديوم
الةستتتتتتيولوجي  ٪٠,٩أو باستتتتتتتخدام
المي تتانولا ومتتا هتتتدا ظإنتته ال يوجتتتد
دراسة تتم تلييمهتا حتتم انن توضتا
ت ت ير درجتتات الحتترارن علتتم باتيتتة
العلتتتا ير ظتتتي الحشتتتراتا وال يوجتتتد
دراسة توضا كةاءن خطوات الغسيل
أعتة.
يعتمتتتد تجهيتتت العينتتتة علتتتم طبيعتتتة
أنستتجة الحشتترن ونتتو العلتتار محتتل
الدراستتتتةا وألن عينتتتتات الحشتتتترات
عتتتادن متتتا تكتتتون متتتلبة ظتتتإن تجهيتتت
العينة يحتا إلم عملية طحنا ومتن
تتم تجانستتها وهضتتمها امتتا باستتتخدام
أحماو أو واعد وية أو إن يمات.

م

المادن

النو

نو الحشرن

مرحلة التطور

1

الكحول

اي انول

Sarcophagidae

ير ة

2

الباربيتيورات

ظينوباربيتال

Cochliomyia Macellaria

ير ة وخدر وبال

3

البن وديا بين

ديا بام

Calliphoridae Vicina

ير ة وخدر وبال

4

األظيونات

كودايينا مورظين

Lucilia Sericata

ير ة وخدر وبال

5

العنامر ال ليلة

أنتيموني

Calliphora Dubia

ير ة وخدر وبال
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وبمجتتتتتتترد طحتتتتتتتن العينتتتتتتتات يتتتتتتتتم
استخت العلار من الخليط .وعادن
متتتتتتتتا يتتتتتتتتؤدي استتتتتتتتتخدام تلنيتتتتتتتتات
االستتتتخت الم اليتتتة إلتتتم تحستتتين
الحساستتتتية وستتتتي يل أيضتتتتا تتتتتداخل
المركبات ظي الخليطب مما يؤدي إلم
تع ي االنتلاوية واإلعادن ظي العينتة.
يلختتتتتتتت (الجتتتتتتتتدول  )٢طريتتتتتتتتق
استتتتخت وتحليتتتل بعتتتو المتتتواد
المختتتتتتدرن .تعتمتتتتتتد اختيتتتتتتار تلنيتتتتتتة
االستتتتتتتتتخت علتتتتتتتتم الختتتتتتتتوا
الةي يوكيمياوية للعلار محل الدراسةا
وأيضتتتا علتتتم االنتلاويتتتة والحساستتتية
المطلوبة.
ظتتتي ضتتتوء التطتتتورات األخيتتترن ظتتتي
مجتتتتتال علتتتتتم الحشتتتتترات والستتتتتموم
الجناوي ظمن المهتم أن تكتون الطترق
حساسة لضمان تحليل عينات منةردن
من موا ا مختلةة متن الجستم لتةستير
تلريتتتتر اللضتتتتية .استتتتتخدام تلنيتتتتات
التحليل الحدي ة كمطيا الكتلتة MS
أو  MS/MSيعتتتتتد أك تتتتتر انتلاويتتتتتةا
ويم حكن من الكش علم العلارا

ويلود إلم الحمول علم نتاو أك تر
ممدا ية ومو و يتة .وختتل تطتور
الطتتتتتتترق ينبغتتتتتتتي تليتتتتتتتيم طتتتتتتتترق
االستخت لضمان الحمتول علتم
نتتتاو ابلتتة للتكتترار وحساستتة بشتتكل
كا .
ومتتا دلتتك ظتتإن اإلشتتكالية تكمتتن ظتتي
the
تلتتتدير استتتتعادن االستتتتخت
 extraction recoveryالتتتتي
تكتتتون بيتتتر متطابلتتتة بتتتين العينتتتات
المضتتا إليهتتا المتتادن المختتدرن متتن
تلتتتك التتتتتي تتتد نحمتتتتل عليهتتتا ظتتتتي
اللضايا الحليلية.

Necrophagous

الجدول ر م  : ٢يوضا طريلة التحضير والتحليل للمواد السامة

م

المادن

1

الكحول

طريلة التحضير/االستخت

التحليل

HS GC-FID

2

مضادات االكتواب

الساول /الساول

GCMS

3

األمةيتامينات

الساول علم الطور الملب

GCMS

4

الكوكايين

الساول /الساول

GCMS

5

المورظين

الساول علم الطور الملب

LCMS

6

العنامر ال ليلة
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قرو

حامضية ()Nitric Acid

ICP-MS

 ٣. ٢اإلعداد للتجربة
العيب الرويسي ظتي هتدا الحلتل حتتم
انن هو عدم إمكانيتة تةستير تراكيت
العلا يرا لدا ظإن العلماء يعملتون ظتي
محاولتتة إليجتتاد العت تتة بتتين تراكي ت
العلتتتتار ظتتتتي الحشتتتترات متتتتن ختتتتتل
التجارب .ال يعد تةسير هدة التجارب
معلتتدا متتا اختتتت أنتتوا الحشتترات
ومراحل التطور واألنشطة ومشتاكل
التحليل المدكورن أعتتة ظحستبا بتل
أيضتتتتتتا وظلتتتتتتا لقتتتتتترو التجربتتتتتتة
المختلةة.
إن استتتتخدام الحيوانتتتات الحيتتتة ظتتتي
التجارب يعطي نقرن وا عيتةا ودلتك
لت يو العلا ير داختل الجستما ولكتن
يجتتتب أن تواظتتتق هتتتدة التجتتتارب متتتا
أخت يتتتات التعامتتتل متتتا الحيوانتتتاتب
ظيتم تل الحيوانتات ختتل  ٣٠د يلتة
بعتتد تنتتاول العلتتارا ويتعتترو الكبتتد
والعضتتتت بالبتتا لرظتتات الحشتترات
تحت القرو المعملية.
لو تم استخدام كامتل الحيتوان لتغديتة
الحشتتتترات ستتتتتكون العمليتتتتة أك تتتتر
وا عيةا ولكن تةسير هدة التجربة هو
أك تتر تعليتتداب بستتبب حركتتة الير تتات
علتتتم الجيتتت ب ألن الير تتتات تتجتتتول
علتم الجيةتتةا وبالتتتالي يكتتون المو تتا
الد يق للتغدية بير معرو والرابط
بينتته وبتتين تركي ت العلتتار ظتتي مو تتا
التغدية الةعلي والحشرن بير ممكن.
إن إعتتادن التو يتتا للعلتتار ظيمتتا بعتتد
Post-mortem
الوظتتتتتتتتتتتان
 redistributionتتد ت يتتد التعلي تد
ظتتي التةستتير العلمتتي .وعنتتد استتتخدام
األعضتتتاء بشتتتكل منةتتترد أو أنستتتجة
العضتتتتت ستتتتكون النتتتتاو متنوعتتتة
وظلا لنو األنسجة المختلةة.
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ةخت اااررنةغ اااوةان ااا نةغترمباااسندلرةين
همااارينغوجاااودنةخاااتالفن ااا نةغتعق اااد
ةغتما ا نغل ااوةا نح ا ن انةغنماارذ ن
ةغ وةن اااسنغااادوهرنقصاااورن ااا نتواوااا ن
ةغعقاااارق م نلأويااااهرنةغاااا ينطاااا ووان
ختلفرين قررنسنبرغ شم.
 ٤. ٢الت سير في القضايا الجنائية
نااار نةتفااارحنعااار ن ااا ن رتمااا نعلااامن
ةغ ااامو نحتاااكنةوانعلاااكنأانتف ااا م
تمةا ااعنةغعقاارق من ا نةغ شاامة ن اامن
مون نب نمرنو اعكنعلمار نةغ شامة ن
لةغ اامو نةغرناارئ ن غااكن ورااردنةغعالق اسن
باااا ننةغتمةا اااااعنلتظ واااااسنةغ شااااامة
برطتخدة نةغعقرق منةغميار سنلةغنمارذ ن
ةغ وةن س .جم نع نر نةغ شمة ن انن
ةغرلااا ن ااا نتقاااررومنحااار ن ااارنبعاااد
ةغو اار ن ااونأ اامننقطااسن ل اام نغالنت اره.
ل نذغ ن نرغ نةغعدودن اننةغ ال ر :
نهاارنأنهاارنحااع سنل ااتهلوسنغلوقاا
غل صومنعلكنقرعد نب رنر نغل .
غقاادنةطااتخد نبعااضنةغ اارحل ننأن اارسن
بشموسن لاظنةغعياال نلةغو ادنغتظ واسن
ةغ مقاار نبشااوظن خ اامي نل اا نذغاا
هناااااار نت ااااااري نعااااااننةغنرح ااااااسن
ةعخالق اااس نلعاااالل نعلاااكنذغااا ن ااا ان
تمةا ااعنةغعقااررن ا نةعن اارسنةغمت للااسن
غ اااا نلةضااااا سنلحتاااااكنأناااااان ااااانن
ةغم ت ظنةغ صاومنعل هارن ا نةغ قروارن
ةغع م اااس نعلاااكنةغااام من ااانن ورن اااسن
تقدومنتمةا عنةغعقرر.
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تو يتتتا العلتتتتار واستتتتتلرارة وإعتتتتادن
التو يتتتتا بعتتتتد الوظتتتتان ليستتتتت داومتتتتا
معروظةا وظي الملابتل يكتون تةستيرة
معلتتدا متتا لتتم يحتتدث تلتتدم هاوتتل ظتتي
معرظتتتة العوامتتتل التتتتي تتتتؤ ر علتتتم
تراكيتتتت العلتتتتا ير ظتتتتي الحشتتتتراتا
وربتتم دلتتك يمكتتن أن تكتتون العقتتام
هي المتد األخير للحشراتا ويمكننا
اإلعادن للحمول علم معلومات عن
احتماليتتة التعتتر علتتم نتتو العل تار
المتعرو له بل الوظان.
إضتتاظة إلتتم دلتتتك ظتتإن الكشتت عتتتن
العلار ظي الحشرات د يساعد علماء
الحشرات علم تلدير تحليلات ما بعد
الوظان كتطور الحشرات التدي ستو
يتغير نتيجة للعلار القاهر ظي الج ة.
 .٣الخاتمة
أجريتتتت العديتتتتد متتتتن األبحتتتتاث ظتتتتي
السنوات األخيرن ظي حلل الحشترات
والستتتتتموم الجنتتتتتاوي ظتتتتتي محاولتتتتتة
للحمتتول علتتم عت تتة بتتين تراكيتت
العلتتتتتا ير ظتتتتتي الج تتتتتة متتتتتا تغديتتتتتة
الحشتترات علتتم الج تتةا وت ت ير دل تك
التركي علم تطور الحشرن.
وبهدا االستتعراو يتبتين أن الكشت
علم العلتا ير وتحليلهتا نوعيتا وكميتا
ليست مشكلة علتم التربم متن التلتدم
الدي أحر مؤخرا ظتي هتدا العلتم إال
أن التةستتير العلمتتي للنتتتاو يعتتد أمتترا
بيتتر م بتتت أو متو تتاا وبالتتتالي ظتتإن
تةستتير الستتمية ربمتتا يعتتد أمتترا بيتتر
وا عتي وم تالي بستبب عوامتل معلتدن
وبير معروظة.

وما دلك عنتد استتعراو الدراستات
الحالية ال يمكن إنكار حليلة أنه ربما
يعود اللمور بشكل ج وي إلم عتدم
معرظة نمتو ونشتاط الحشترات بشتكل
كتتتتتتتا أو التحلتتتتتتتق متتتتتتتن متتتتتتتحة
اإلجراءات التحليلية.
و تتد يتتتم حتتل بعتتو اإلشتتكاليات م تن
ختتتتل توحيتتتد الطتتترق واإلجتتتراءات
والتحلتتتق متتتن متتتحة البوتوكتتتوالتا
إضاظة إلم الحاجة إلم إجتراء العديتد
متتتن األبحتتتاث لتركتتت علتتتم العمليتتتة
الةستتيولوجية ختتتل مراحتتل التغديتتة
وأيتتو العلتتا ير والتتتراكم واإلظتترا
ظي الحشرات.
وبعتتتد دراستتتة هتتتدة العتمتتتات يمكتتتن
تطبيتتق ملارنتتة علتتم المتتد الطوي تل
علتتتم الحشتتترات التتتتي تتغتتتد علتتتم
الج تتث البشتتريةا وظتتتي حتتال وجتتتود
بلايتتتا العقتتتام ظإنتتته يمكتتتن للختتتدر أن
تكتتون األمتتل الوحيتتد لخبتتراء الستتموم
ظي الحمول علم بعتو المعلومتات
المتعللتتتتتتة بتعتتتتتتاطي المختتتتتتدرات أو
التعرو للسموم بل الوظانا متت ملين
أن ت يتتد أهميتتة هتتدا العلتتم ظتتي حتتال
تطبيتتتق الممتتتدا ية علتتتم التجتتتارب
بطريلتتتتة منهجيتتتتة ظتتتتي كتتتتل تحاليتتتتل
الحشرات والسموم.
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تقنية جديدة لتقدير التراكيز ال ئيلة
جدا ً من العينا الجنائية والجزيئا
الحيوية األخرى
يعمتتتل مجموعتتتة متتتن البتتتاح ين ظتتتي
مجتتتتتتاالت علتتتتتتوم النتتتتتتانو والعلتتتتتتوم
الجناويتتتتتةا وكتتتتتدلك هندستتتتتة النتتتتتانو
الكيمياوية ظي جامعتي University
College Londonا و Imperial
 College Londonعلتتتم تطتتتوير
تلنيتتتات جديتتتدن ظتتتي تلتتتدير التراكيتتت
الضتتتتتتويلة متتتتتتن العينتتتتتتات الجناويتتتتتتة
والج يوتتتتتتات الحيويتتتتتتة والملو تتتتتتات
البيويتتتتتتتةا إضتتتتتتتاظة إلتتتتتتتم بتتتتتتتا ات
األعماب.
إحد الطرق التي تم تطويرها حدي ا
تعتمد علم تطوير أداء تلنيات طيت
رامتتتان المحستتتن الستتتطحي SERS
surface enhanced Raman
 spectroscopyا حيتتتتتتتتتتث دكتتتتتتتتتتر
الباحث الرويس ظي المشرو سلطان
آل جتتتتابر أنتتتته تتتتتم التومتتتتل إلتتتتم
قتتتاهرن جديتتتدن ظتتتي مجتتتال تحستتتين
ك اظتتتتتتة حتتتتتت م االهتتتتتتت ا الطيةيتتتتتتة
لج يوتتات العينتتات عنتتد وجودهتتا ظتتي
حالتتتتة تتمتتتتس ستتتتطحي متتتتا ستتتتطا
يتكون من حبيبات نانوية لمعدن نبيل
كالدهب أو الةضة.
وأضتتا أن تتتم مستتبلا إ بتتات تتت ير
الحبيبات النانوية علم تحسين ح مة
االهت ا للج يء عن طريق المجال
اإللكترونتتتتي العتتتتاليا التتتتدي يتكتتتتون
نتيجتتتتتتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتتتتتت ير المجتتتتتتتتتتتتتتتال
الكهرومغناطيستتتتتتي علتتتتتتم الطنتتتتتتين
السطحي لبت مون الحبيبات النانوية
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Surface plasmon resonance
SPRا األمر الدي ي يد من استلطاب
الج ويات المترسبة أو الممتت ن علتم
أستتتتتطا الحبيبتتتتتات النانويتتتتتةا ممتتتتتا
يتتتتؤدي إلتتتتم يتتتتادن ك اظتتتتة ح متتتتة
الرامان المحسنة ألضعا عديدن.
وظتتتي التلنيتتتة الحدي تتتة والتتتتي تعتبتتتر
قتتتتتتتاهرن جديتتتتتتتدن ظتتتتتتتي التلنيتتتتتتتات
الطيةيتة االهت ا يتة vibrational
spectroscopyا تتتم التومتتل متتن
بتتتل بتتتاح ي  UCLإلتتتم أن تستتتليط
األشعة ظوق البنةسجية علم األسطا/
الركاو  substratesدات التركيتب
النتتانوي المكتتون متتن حبيبتتات التتدهب
ظتتي حجتتوم متتا بتتين  ٣٠-١٠نتتانومتر
علتتتم ستتتطا ظلتتتم ر يتتتق متتتن أكستتتيد
التيتتتتانيوم يتتتؤدي إلتتتم تحستتتين حتتت م
االهتتتت ا لج يوتتتات المتتتواد المحللتتتة
ألك تتتر متتتن  ٨٠ضتتتع الحتتت م ظتتتي
 SERSلنةس األسطا بتدون استتخدام
األشعة.
و تتد تتتم التعتتاون متتا مجموعتتة متتن
البتاح ين ظتي Imperial College
Londonا و university of
 Oxfordلتةستتتتير بعتتتتو الجوانتتتتب
الةي ياويتتةا وإ بتتات القتتاهرن عمليتتاا
حيث تتم رمتد انحترا جهتة اللتون
األ رق ظتتتتي طيتتتت األشتتتتعة ظتتتتوق
البنةستتتتجية  blue-shiftedللستتتتطا
التتدي تعتترو لتستتليط األشتتعة عليتته
لمدن  ٣ستاعاتا األمتر التدي يبترهن
علتتتتتتتم شتتتتتتتحن حبيبتتتتتتتات التتتتتتتدهب
باإللكترونتتتتات عتتتتن طريتتتتق ستتتتطا
أكسيد التيتانيوم شبه المومتل نتيجتة
تعرضتتتتتتها لطا تتتتتتة األشتتتتتتعة ظتتتتتتوق
البنةسجية العاليةا

األمتتر التتدي يتتؤدي إلتتم قهتتور حت م
االهت ا بك اظات عاليتة جتدا ملارنتة
بك اظتهتتتتا علتتتتم األستتتتطا التتتتتي لتتتتم
تتعرو ل شعة.
كمتتا أنتته تتتم قهتتور ح ت م امتمتتا
عديدن لم تكن قاهرن ظي األمل ظتي
طيتتت رامتتتان للمركتتتب ظتتتي حالتتتته
الملبةا ممتا ي بتت الحساستية الةاولتة
لهدة الطريلة ظي التلدير.
الجتتدير بالتتدكر أنتته تتتم تلتتدير أربعتتة
أنتوا متتن المتةجترات بهتتدة الطريلتة
ن وال إلم تركي الةيمتو متوالر 10-
15 Mا وكدلك تم إجتراء تحليتل لعتدد
متتتتن المركبتتتتات األختتتتر كمتتتتبغة
 Rhodamine-6Gو Rhodamine-Bا
وكتتتتتتدلك الجلوكتتتتتتو ا وعتتتتتتدد متتتتتتن
المركبات العضوية األخر الختبار
كةتتتتاءن هتتتتدة الطريلتتتتة وتكراريتهتتتتاا
إضتتاظة إلتتم تتتواظر متطلبتتات طتترق
التحليتتتل الم اليتتتة كالحساستتتية الةاولتتتة
 sensitivityا االنتلاويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 selectivityا التكراريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 reproducibilityا ابليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
االستتتتتتتتتتتتتتخدام متتتتتتتتتتتتترن أختتتتتتتتتتتتتر
reusabilityا وكتتتتتتتتتدلك إمكانيتتتتتتتتتة
الومول التم حتدود تلتدير منخةضتة
low limit of detectionا
وأخيرا توظير الو ت سترعة الةحت
والتحليتتتتتل time consumingا
حيث يمكن إجراء الةح ظي حتدود
 ١٥انية ظلط.
ويعمتتل الةريتتق البح تتي أيضتتا علتتم
تمتتتتميم ركتتتتاو متتتتن متتتتواد ستتتتهلة
التحضتتير و ابلتتة إلعتتادن االستتتخدام
وتواظر نةس الخماو المشابهة
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لخمتتتتتتتاو التركيبتتتتتتتات النانويتتتتتتتة
للعنامتتتر النبيلتتتة كالتتتدهب والةضتتتةا
حيتتتث يتتتتتم ظحتتت حساستتتتية أشتتتتباة
المومتتتتتتتتتتت ك كاستتتتتتتتتيد ال نتتتتتتتتتك
والتيتتتتتتانيوم واللمتتتتتديرا وبيرهتتتتتا
الستخدامها كبديل للتركيبات النانوية
للمعتتتادنا نقتتترا لستتتهولة تحضتتتيرها
وخماومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها الحة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
والكهروضووية المتمي ن.

مستشددعر ( كشدداف) بيولددوجي مدددن
الموليبدددددنوم ذي حساسددددية عاليددددة
تمكن من تقدير جزئيا أحادية
طتتتور مجموعتتتة متتتن البتتتاح ين ظتتتي
جامعتتتتة كاليةورنيتتتتا -ستتتتانتا بتتتتاربرا
ر تتاوق دريتتة ظاولتتة الحساستتية و ابلتتة
لل نتتي متتن كبريتتتات الموليبتتدنوم دات
تتتت ير -مجتتتال الترانسيستتتتورfiled-
 effect transistorكمستشتتعرات
بيولوجيتتة متتا إمكانيتتة تلتتدير ج ت يء
منةرد . single molecule
يمكتتتتن استتتتتخدام مستشتتتتعرات تتتتاني
أكستتتيد الموليتتتدنيوم  MnS2تجاريتتتاا
نقرا لحساسيتها التي تةوق حساستية
الجتتتراظين grapheneا ممتتتا يةستتتا
المجال إلنتا هدة المنتجتات تجاريتا
علم نطاق واسا.
و تتال ستتمير ميترا تتوتري Samir
 Metragotriالمؤلتتتتتت المشتتتتتتارك
وأستتتتاد الهندستتتة الكيمياويتتتة ومتتتدير
مرك ت الهندستتة الحيويتتة ظتتي جامعتتة
سانتا بتاربرا إن هتدا االختترا كتون
األساس لجيل جديد من المستشعرات
( الكشاظات) ظاولة الحساسية
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ومنخةضة التكلةة التي توظر حساسية
تلدير عالية تمل إلم مستو تلتدير
الج يوتتتتات المنةتتتتردنا وأضتتتتتا أن
الكش والتلدير من أهم االهتمامتات
البح ية ظي ظر جامعة سانتا باربرا.
المتتواد شتتبه المومتتتت لتتديها ظجتتون
متتتغيرن ال تمتتتل إلتتتم المتتتةر بتتتين
نطتتتاق التكتتتاظؤ األستتتةل valence
bandا ونطتتتاق التومتتتيل بتتتاألعلم
conduction bandا ويسمم هتدا
نطتتتاق الةجتتتون band gapا حيتتتث
يمكن التحكم ظي التوميلة الكهرباوية
للمتتتتواد عتتتتن طريتتتتق هتتتتدة الةجتتتتون.
وعموما ظإنه كلما كانتت هتدة الةجتون
أكبر كان دلك أظضل لةمل الطبلتين
وع ت ل التيتتار الكهربتتاوي المتتار ظتتي
المواد العا لة.
وظتتي حالتتة تتاني كبريتتت الموليبتدنوم
ظتتإن يتتادن هتتتدة الةجتتون مكنتتت متتتن
عتتتت ل التيتتتتارا وأيضتتتتا منعتتتتت متتتتن
تستتتتربها والنتيجتتتتة الحمتتتتول علتتتتم
حساسية عالية و راءات د يلة.
ظددداهرة االنتقدددا الثدددانوي للحمددد
النووي نتيجة التالمس
كشتتتةت دراستتتة حدي تتتة نشتتترت ظتتتي
مجلة األدلة الجناويتة ظتي شتهر ينتاير
 ٢٠١٥عن قتاهرن االنتلتال ال تانوي
للحمتتتو النتتتووي نتيجتتتة التتتتتمس.
وظي هدة الدراستة تتم تستليط الضتوء
علم إمكانية انتلال الحمتو النتووي
بعد المماظحةا ومن تم لمتس ستكين
أو ستح ناري.

وأقهتتترت الدراستتتة احتماليتتتة عاليتتتة
لعمليتتة انتلتتال الحمتتو النتتووي إل تم
أدان الجريمة علتم ستبيل الم تال دون
أن يتمستته الشتتخ أو حتتتم يتتراة.
وأقهتتتتترت هتتتتتدة الدراستتتتتة  -التتتتتتي
أجريت ظتي جامعتة Indianapolis
 أن ما نسبته  ٪٨٥من العينتات ظتيالتجربتتتة تتتد كشتتتةت نتيجتتتة إيجابيتتتة
النتلتتتال الحمتتتو النتتتووي إلتتتم أدان
كملتتتتتبو الستتتتتكين دون أن يلمستتتتته
الشخ نتيجتة لممتاظحة استتغر ت
متتتتا يلتتتتارب التتتتد يلتين بتتتتين عينتتتتات
االختبار.
تقنيدددددة حديثدددددة تسدددددتطيع تصدددددنيف
البصدددما حسدددب الجدددنس (ذكدددر أو
أنثى)
ربما يساعد اختبار بسيط يجتر ظتي
مستترح الجريمتتة العلمتتاء علتتم تلتتدير
متتتتا إدا كانتتتتت البمتتتتمة المطبوعتتتتة
لرجل أو امرأن حستب تلريتر دراستة
نشتتترت حتتتدي ا ظتتتي مجلتتتة الكيميتتتاء
التحليلية.
يعتمد االختبار علم تلدير األحماو
األمينيتتة ظتتي البمتتمات التتتي تكتتتون
أعلم بملدار الضع ظي النساء منته
ظي عرق الرجال.
ظتتي هتتدة التجربتتة تتتم اختبتتار ملتتابو
األبتتواب وأستتطا المكاتتتب وشاشتتات
اللمتتتس  -بغتتتو النقتتتر عتتتن نتتتو
األسطا -ظلد تم التومل إلم إمكانية
التعتتتر علتتتم نتتتو البمتتتمة وظلتتتا
لمستو األحماو األمينية المتروكة
ظي المسرح.
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تمت هدة الدراسة علم عدد ليل من
البمتماتا لكتن تحتتتا الدراستة إلتتم
عتدد كبيتر لضتتمان نتتاو دات دالوتتل
إحماوية.
الجدير بالدكر أن هدا الةريق البح تي
يعمتتتل علتتتم إيجتتتاد اختبتتتار إضتتتاظي
للبمتتتمات يعتمتتتد علتتتم المؤشتتترات
البروتينيتة ظتي عينتتات التدماء لتحديتتد
ما إدا كانت البممة لشاب أو مستنا
دكر أو أن م.
تقنيددة أشددعة سددينية  X-rayحديثددة
ت حص الناس عبر الحائط
أمتتتتتتتتبحت متابعتتتتتتتتة المحتجتتتتتتتت ين
والسجناء ممكنة عن بعدا ودلك عتن
طريتتتق استتتتخدام نتتتو مطتتتور متتتن
األشعة السينيةا حيث تمكتن مطتورو
هتتدة التلنيتتة متتن متابعتتة  15شخمتتا
عبتتر حتتاوط برظتتة بد تتة تمتتل إلتتم
.%90
ويعمتتل هتتدا النقتتام عتتن طريتتق بتتث
موجتتات راديتتو متتن ختتتل حتتاوط أو
حاج ا تم يتاس انعكتاس الموجتاتا
حيتتث يستتاهم النقتتام أوال ظتتي تحديتتد
األهتتتتتتدا ال ابتتتتتتتة متتتتتتن األهتتتتتتدا
المتحركتتتتتةا ومتتتتتن ختتتتتتل ضتتتتتبط
إشارات االنعاكسات بير المتحركة

يحدد النقام األجستام بيتر الحيتة أو
بيتتر المتحركتتةا ويرمتتد اإلشتتارات
المتحركةا م ل جسم اإلنستانا حيتث
يستتتمر الجستتم المتحتترك ظتتي عكتتس
إشتتتتتارات متعتتتتتددنا ويلتتتتتوم النقتتتتتام
بتجميتتتا للطتتتات متعتتتددنا ويستتتتخدم
خوار مية معلدن لتجميا المعلوماتا
وتكوين مورن للجسم المتحرك.
ويتتتدكر البتتتاح ون أن نقتتتام االلتلتتتاط
 RF-captureد يتتتق بحيتتتث يمكنتتته
حتتتتم متتتن مرا بتتتة التتتتنةس ومعتتتدل
ضربات الللب لشخ ما من برظتة
أختتر ا حيتتث يعتبتتر هتتدا مةيتتدا ظ تي
عمليتتات البحتتث واإلنلتتاد .وتةيتتد هتدة
التلنيتتتة أيضتتتا ظتتتي عمليتتتات البحتتتث
الجناويا إد إنها تمكن رجال الشرطة
من معرظة ما إدا كتان هنتاك شتخ
يحمتتتل ستتتتحا ناريتتتا بتتتل عمليتتتات
المداهمة.
وكانتتتتت هتتتتدة التلنيتتتتة ظةتتتتي مرحلتتتتة
التطتتتتوير منتتتتد عتتتتام 2013ا وتتتتتم
اإلعتتتن عنهتتا ظتتي نتتوظمبر الماضتتي
 2015ظي مؤتمر علد ظي اليابان.
و ال ظاضل أديتبا باحتث ظتي معهتد
ماساتشوستتتتتس للتكنولوجيتتتتا : MIS
نحن ظلط ظي بداية التةكير ظتي طترق
مختلةة الستخدام هدة التلنيات.

جانب من المؤتمر
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المؤتمر الدولي العربي لعلوم األدلدة
الجنائية والطب الشرعي
ظتتي شتتهر نتتوظمبر المنمتترم نقمتتت
الجمعية العربية لعلوم األدلة الجناوية
بجامعة ناي العربيتة للعلتوم األمنيتة
بمدينتتتتة الريتتتتاو المتتتتؤتمر التتتتدولي
العربي لعلوم األدلة الجناويتة والطتب
الشرعي شارك ظيه متا يلتارب ٣٠٠
مختتتتتتت متتتتتتن  ٣٠دولتتتتتتة عربيتتتتتتة
وأجنبية.
ويهتتتتتد المتتتتتؤتمر إلتتتتتم مشتتتتتاركة
التجتتارب والممارستتات الحدي تتة ظتتي
المجتتتتال الجنتتتتاويا والتعتتتتر علتتتتم
أحدث ما تومل إليه العلم.
وخر المؤتمر بعدد متن التومتيات
أهمها:
الت كيد علم توحيد معايير العمتل ظتي
المجال الجناوي ظي الدول العربية.
الستتعي لعلتتد الةعاليتتات بالتنتتاوب بتتين
الدول العربية.
تع ي التعاون المشترك بين الجمعية
والجهات المختمة العربية والدولية.
توظير بيوة عمتل مشتتركة متن ختتل
بناء واعد بيانات للجهات والخبراءا
ودلك دعما للعمل األمني المشترك.
تشتتتجيا النشتتتر العلمتتتي ظتتتي المجلتتتة
العربية لعلوم األدلة الجناويتة والطتب
الشرعي.

المؤتمرات والندوات الجنائية

الموقع

اللقاء العلمي الثامن والستلن لأل اتيمية األمريكية لعللم األتلة الجنائية
AAFS 68th Annual Scientific Meeting
 ٢٧-٢٢فبراير ٢٠١٦
ن رر ن– ن فردةن– ةغو ور نةغمت د نةع موو سن

1

الموقع

مؤتمر الجينات في المجا الجنائي
Genetics in Forensic Congress
 ١٥-١٤مارس ٢٠١٦
غندان– ةغمملوسنةغمت د

2

مؤتمر الجمعية الدولية لل حلص الكيميائية
International association for chemical testing
 ٨-٣ابرين ٢٠١٦
ةلر ندلن -لورودةن -ةغو ور نةغمت د نةع موو س

3

مؤتمر الجمعية اللطنية ل احصي المستندات
NADE conference 2016
 ١٦-١٣أبرين ٢٠١٦
ألروروا  -ةغو ور نةغمت د نةع موو س

4

الموقع

الموقع

الموقع

الموقع

معرض أ سبل األوروبي الجنائي
Forensics Europe Expo
 ٢٠-١٩ابرين ٢٠١٦
غندان -ةغمملوسنةغمت د

المؤتمر الدولي الثا ي للجمعية الدولية للقا لن والعللم الجنائية
The 2nd Annual International Congress of the International
)Association of Law and Forensic Science (IALFS

 ٧-٥مايل ٢٠١٦
ةططن ومن– تما ر
الموقع
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5

الندوة الدولية التاسعة والعشرون للمقاذيف
29th International Symposium on Ballistics
 ١٣-٩مايل ٢٠١٦
أدن مة -ةغمملوسنةغمت د

6
7

علماء معاصرون

الدكتور .جون ديهان Dr. John Dehaan
عالم وخبير الحرائق واالن جارا

سلطان بن سعيد آ جابر
مقدمة
يعتبتتتر التتتدكتور ديهتتتتان أحتتتد أبتتتتر
علمتتتتاء الحريتتتتق واالنةجتتتتارات ظتتتتي
العمتتر الحتتديثا وأحتتد أهتتم خبتتراء
التحليتتتق الجنتتتاوي ظتتتي هتتتدا المجتتتالا
إضاظة إلم دورة الكبيتر ظتي توضتيا
ميكانيكيتتتة االحتتتتراقا وإعتتتادن بنتتتاء
مستتتتارح الحتتتتوادثا وتتبتتتتا األدلتتتتة
المخةيتتة والتالةتتة والتتتي ظتتي الغالتتب
تلتتتتود إلتتتتم الكشتتتت عتتتتن مستتتتببات
الحراوتتتتق وتمتتتتني الحريتتتتق إمتتتتا
عرضي أو عمد (جناوي) . arson
كون الدكتور ديهان خبرات متراكمة
ظيمتتتتا يلتتتتارب أربعتتتتين عامتتتتا بتتتتين
المجتتالين الةنتتي الجنتتاوي واألكتتاديمي
ظتتتي علتتتوم الحراوتتتق واالنةجتتتاراتا
شتتتارك ختلهتتتا ظتتتي عتتتدد كبيتتتر متتتن
الةعاليتتتتتتات واللضتتتتتتايا والتحليلتتتتتتات
المحليتتتتة علتتتتتم مستتتتتو الواليتتتتتات
المتحدن األمريكيةا وأيضا دوليا علم
مستتتو العتتتالم .ولعتتتب ديهتتتان دورا
مهمتتتا ظتتتي مجتتتال التتتتدريب الجنتتتاوي
المتلتتتتتتتدم والمتخمتتتتتتت ا وكتتتتتتتدلك
التتتتتتدريس األكتتتتتاديمي ظتتتتتي العلتتتتتوم
الجناويتتتتتتتة وخمومتتتتتتتا الحراوتتتتتتتق
واالنةجاراتا شمل دلك التدريب ظي
المختبتتتراتا متتترورا ببنتتتاء مستتتارح
حريتق وهميتة للتتدريب ومتوال إلتتم
التتتتتتتتدريب ظتتتتتتتي ضتتتتتتتايا حريتتتتتتتق
وانةجتتتتارات حليليتتتتة ظتتتتي كتتتتل متتتتن
الواليتتات المتحتتدن األمريكيتتةا كنتتداا
أسترالياا المملكة المتحدنا نيو يلنداا
ايرلنداا وأوروبا الغربية.
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تعليمه
تللتتتم ديهتتتان تعليمتتته الجتتتامعي ظتتتي
جامعتتة الينتتوي -شتتيكابو بالواليتتات
المتحدن األمريكيةا حيتث نتال درجتة
البكتتتتتالوريوس ظتتتتتي الةي يتتتتتاء عتتتتتام
1969ما وكتتتان التخمتتت التتتد يق
ظي علم الجريمة.
حمل بعد دلك علم درجة الدكتوراة
ظي العلوم الجناوية متن ستم الكيميتاء
البحتة والتطبيلية جامعة سترا كتيد-
جتستتتكو -أدنبتتترن -المملكتتتة المتحتتتدن
عام .1995
كما حمل الدكتور ديهتان علتم عتدن
دبلومتتات متخممتتتة كتتان أبر هتتتا:
دبلوم ظي تحليق الحراوق من جمعيتة
العلتتوم الجناويتتة البريطانيتتةا ودبلتتوم
ظي التحليق الةني للحريتق متن معهتد
مهندستتي الحريتتق بالمملكتتة المتحتتدن
عام .1993
تدريبه
تللتتتتم التتتتدكتور ديهتتتتان العديتتتتد متتتتن
البرام التدريبية التخممية المك ةة
منتتتتد تخرجتتتته متتتتن الجامعتتتتة عتتتتام
1969م والتحا تته بالعمتتل الةنتتي ظ تي
تحليلتتتتتات الحراوتتتتتق واالنةجتتتتتارات.
وشتتتتملت تلتتتتك البتتتترام والةعاليتتتتات
التدريبيتتتتتتتة نطا تتتتتتتا واستتتتتتتعا متتتتتتتن
تخممات العلوم الجناوية كمتا يلتي:
تحليلات الحريق العمد واالنةجاراتا
ظحتتتو متلدمتتتة ل ستتتلحة وانالتا
تحليتتتتتتل التربتتتتتتة الجنتتتتتتاويا الطتتتتتتب
الشرعيا المختبرات الجناويةا إعادن
بناء مسرح الحادثا التحليتل المتلتدم
لبلايا الحريقا

ميكيانيكيتتتتة الحريتتتتق والتتتتتحكم ظتتتتي
األدخنتتةا تنبيتته وأنقمتتة الكشت عتن
الحريتتتقا وبيتتتر دلتتتك متتتن البتتترام
التدريبية األخر .
اكتستتب ديهتتان خبتترات علميتتة وظنيتتة
عميلة وواستعة ظتي مجتاالت مختلةتة
من العلوم الجناويةا حيث عمتل علتم
دمتتت الجتتتانبين الةنتتتي الجنتتتاوي متتتا
األكاديمي البح يا األمر الدي أكسبه
خبترات واستعة د يلتة وعميلتة تستتند
إلتتم نقريتتات وتجتتارب علميتتة متتن
ختتتتل دراستتتة القتتتواهر وظحمتتتتها
معمليتتاا وإجتتراء البحتتوث األكاديميتتة
التي طورت ظي أداء العمل الةني ظي
مستتتتتتتارح الحتتتتتتتوادث والتحليلتتتتتتتات
الجناوية .حيث يعتبر ديهان من أبر
الخبتتراء علتتم مستتتو العتتالم التتدين
جمعتتتوا بتتتين الخبتتترن العميلتتتة الةنيتتتة
والميدانيتتتتتتتتةا وكتتتتتتتتدلك الجوانتتتتتتتتب
األكاديمية العلمية والبح ية ظي مجال
علم الحراوق واالنةجارات.
األعما والمهام
عمل الدكتور ديهان بعد تخرجته متن
الجامعة عام 1969م كخبيتر جنتاوي
ظتتتتتتي المعمتتتتتتل الجنتتتتتتاوي بشتتتتتترطة
بليستتتانتون -كاليةورنيتتتا لمتتتدن أربتتتا
ستتنوات ونم ت ا وعلتتب دلتتك عمتتل
لتسا سنوات ونم ظي سم العدالة
الجناويتتة بمختبتتر بكرامنتتتوا اإل ليمتتي
بالواليات المتحدن االمريكية.

األعما والمهام
عمل الدكتور ديهان بعد تخرجته متن
الجامعة عام 1969م كخبيتر جنتاوي
ظتتتتتتي المعمتتتتتتل الجنتتتتتتاوي بشتتتتتترطة
بليستتتانتون -كاليةورنيتتتا لمتتتدن أربتتتا
ستتنوات ونم ت ا وعلتتب دلتتك عمتتل
لتسا سنوات ونم ظي سم العدالة
الجناويتتة بمختبتتر بكرامنتتتوا اإل ليمتتي
بالواليات المتحدن االمريكية.
بعد دلك أمبا عالما جناويتا ظي ياويتا
ظي مكتب الكحتولا التبت ا واألستلحة
الناريتتتة ظتتتي مركتتت مختبتتترات ستتتان
ظرانسيستتتتكو .ختتتتتل تلتتتتك الةتتتتترات
اكتسب ديهان وطور خبرات متلدمتة
ظتتي تحليلتتات الحراوتتقا وخمومتتا
الحريتتق العمتتدا االنةجتتاراتا األدلتتة
وان ار الحيويةا وإعادن بناء مسترح
الحادث.
وعلتتتتتتم هتتتتتتامم األعمتتتتتتال الةنيتتتتتتة
والتحليلات الجناويتة والعدليتة لتديهان
ظلد نةد متا ي يتد علتم  370برنامجتا
تتتدريبيا متخممتتا منتتد عتتام 1998
وحتتتتم و تنتتتا الحاضتتتر ظتتتي مختلتتت
العلتتوم الجناويتتةب كتتان معقمهتتا ظيم تا
يتعلتتق بتحليلتتات الحراوتتق ومس تارح
الحتتتتتوادثا واعتتتتتادن بنتتتتتاء مستتتتترح
الحتتتتادثا تحليلتتتتات الحريتتتتق العمتتتتد
ومستتتتتتارح حتتتتتتوادث االنةجتتتتتتاراتا
وأيضتتتتتتا تحليتتتتتتل بلايتتتتتتا الحراوتتتتتتق
واالنةجتتتتاراتا إضتتتتاظة إلتتتتم علتتتتدة
العديد من ورم العمتل المتخممتة
والةعاليتتات العلميتتة والةنيتتة الجناويتتة
ظي عدد من الدول حول العالم.
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كما أنته تتم إنتتا العديتد متن أشترطة
الةيديو تتضمن برام تدريبية يلليهتا
ديهان تلدم للمتدربين من كتل الةوتات
متتتتتتن رجتتتتتتال الشتتتتتترطةا اإلطةتتتتتتاء
واللانونيين وأيضا متخممي العلوم
الجناويتتتتة علتتتتم مستتتتتو الواليتتتتات
المتحتتدن األمريكيتتة وعتتدد متتن التتدول
السابلة الدكرا وال ت ال تدرس كتبته
ومحاضراته حتم الو ت الحاضر.
يملتتتك ديهتتتان ويشتتتر أيضتتتا علتتتم
المو تتتتتتا اإللكترونتتتتتتي www.fire-
 exforensics.comالتتتتتتتدي يلتتتتتتتدم
خدمات االستشتارات الةنيتة والعلميتة
ظتتتتتتي جوانتتتتتتب العلتتتتتتوم الجنتتتتتتاويا
كتتتالحراوق وتحليليتتتات االنةجتتتاراتا
وبيتتتتر دلتتتتك للعديتتتتد متتتتن الجهتتتتات
والمنقمتتتتتتتتات المختلةتتتتتتتتة بشتتتتتتتتليها
الحكوميتتتتتتتة والجهتتتتتتتتات اللانونيتتتتتتتتة
والشرطة والمحاكم وختظهاا وكدلك
المنقمتتتتتتتات والشتتتتتتتركات المدنيتتتتتتتة
الخامة كشتركات التت مين واألظتراد.
إضتتتاظة إلتتتم احتتتتواء المو تتتا علتتتم
إمكانيتتتتتة التوامتتتتتتل لعلتتتتتد بتتتتتترام
تدريبيةا ستواء كانتت محاضترات أو
بتتتتترام تدريبيتتتتتة عمليتتتتتةا وكتتتتتدلك
جوانتتتتتتتب االستشتتتتتتتارات اللانونيتتتتتتتة
والعلميتتتتتتتة ظتتتتتتتي علتتتتتتتوم الحريتتتتتتتق
واالنةجارات.

مؤل اته وأبحاثه
يعتبر الدكتور ديهان نشطا ظي مجال
البحتتتتوثا حيتتتتث نةتتتتد العديتتتتد متتتتن
األبحاث التطبيلية المعملية والميدانية
ظتتتي اختبتتتارات وتجتتتارب الحريتتتق
واالنةجتتارات ظتتي نطتتاق المختبتترات
ومتتوال إلتتم بنتتاء مستتارح حتتوادث
حريتتتق بنطا هتتتا الكامتتتلا ونشتتتر متتتا
ي يتتتتد علتتتتم ت تتتتين ور تتتتة علميتتتتة
وتلتتتتارير ظنيتتتتة ظتتتتي أهتتتتم المجتتتتتت
والدوريات الجناويةا وكتدلك نشترات
تحليق الحريق.
كمتا تتام التتدكتور ديهتان بتت لي ستتة
إمتتتتدارات منتتتتد عتتتتام  1982ظتتتتي
تحليتتتق الحراوتتتقا وتعتبتتتر متتتن أهتتتم
المؤلةتتات ظتتي هتتدا المجتتال واألك تتر
شتتتتهرن وانتشتتتتاراا حيتتتتث أدت إلتتتتم
تطوير أستاليب التحليتق الجنتاوي ظتي
ضايا الحريق ظنيا وعلمياا كما ألت
ديهتتتان ت تتتة ظمتتتول ظتتتي تحليلتتتات
مستتتترح الحريتتتتق ظتتتتي ت تتتتة كتتتتتب
أخر .

اهتمام ديهان بالعلوم الجنائية
بتتتدأ اهتمتتتام ديهتتتان بتتتالعلوم الجناويتتتة
وخموما بالحراوق واألدلة المتعللة
بتتتالحريق عنتتتد يامتتته بتحليتتتل بلايتتتا
الحريتتتق التتتتي أجراهتتتا ظتتتي ملاطعتتتة
االميدا ظي بداية حياته العملية .
مند دلك الحين تعمق ديهتان ظتي علتم
الحراوقا وامتدت أبحا ه واهتماماتته
إلتتتم البحتتتث وتتبتتتا ستتتلوك الحريتتتق
واالشتتتتتتتتتعالا وكتتتتتتتتدلك عتمتتتتتتتتات
االشتتتتتتعال ودالولتتتتته ظتتتتتي مستتتتتارح
الحوادث .ولتكوين هدا الةهتم العميتق
لستتتتتتتتلوك الحريتتتتتتتتق وميكانيكياتتتتتتتتته
وانتشتتارة وتتبتتا األدلتتة واللتتراون ظتتي
مسترح الحتادث ظلتتد نةتد ديهتان عتتددا
كبيتتترا متتتن تجتتتارب الحريتتتق علتتتم
نطتتاق واستتا وتحتتت شتتروط متتتحكم
ظيها لمعرظة سلوك الحريق وآ ارة.
ويلةتتت ديهتتان ظتتي محاضتتراته داومتتا
إلتتم أن الحريتتق عمليتتة معلتتدن جتتداا
وتحليق الحريق من أعلد التحليلاتا
وإنه يجتب علتم محلتق الحريتق ظهتم
المبتتتتتتتتادب األساستتتتتتتتية الكيمياويتتتتتتتتة
والةي ياوية لتحتراق بتل إجتراء أي
تحليق جناويا ودلك كتي يتتمكن متن
بناء ظهم واعتلاد محيا عن الحريق
بعيتد عتن الحتدس أو التخمتينا حيتث
إن لكتتتتتتل مستتتتتترح حتتتتتتادث حريتتتتتتق
خماومتته وآ تتارة التتتي تختل ت م تن
مسرح حادث إلم آخر.
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الجمعيا واللجان والجوائز:
يعتبر الدكتور ديهتان عضتوا ظتاعت
ظتتتي العديتتتد متتتن اللجتتتان والجمعيتتتات
العلمية والةنية المتخممةا ظلد كان
أحتتتد أبتتتر األعضتتتاء الةتتتاعلين ظتتتي
اللجنة الةنية ظي تحليتق الحراوتق ظتي
الةترن 1999-1991ما إضتاظة إلتم
عضتتتتويته ظتتتتي اللجتتتتان والجمعيتتتتات
التالية:
• عضتتوا لمتتدن ت تتين عامتتا ظتتي
الجمعيتتتتتتة العالميتتتتتتة لمحللتتتتتتي
الحريق العمد )(IAAI
• عضتتتوا مشتتتاركا ظتتتي الجمعيتتتة
الدولية للعلوم الجناوية.
• عضوا ظي لجان العلوم الجناوية
والهندسة ظتي الواليتات المتحتدن
األمريكية.
• عضتتتتتوا داومتتتتتا ظتتتتتي متتتتتؤتمر
كاليةورنيتتتتتا لمحللتتتتتي الحريتتتتتق
العمد.
• عضتتوا ورويستتا ستتابلا لجمعيتتة
كاليةورنيتتتا للخبتتتراء الجنتتتاويين
).(CAC
• عضتتوا وروتتيس تحريتتر مجلتتة
العلتتتتتتتتتوم الجناويتتتتتتتتتة (-1990
.)2014
• عضتتوا وروتتيس تحريتتر مجلتتة
العلتتتتتتتتوم والعدالتتتتتتتتة (-2010
.)2014

•

•

•
•

•

•

•

مالتتتتة األكاديميتتتتة األمريكيتتتتة
للعلتتتوم الجناويتتتة ( )AAFSمنتتتد
عام 1975م ورويس سم علوم
الجريمة ظيها.
نتتتتال جتتتتاو ن Paul Kirk
إلستتهاماته ظتتي العلتتوم الجناويتتة
عام .2002
كتتتان أول شتتتخ ينتتتال دبلتتتوم
جمعيتتتتة العلتتتتوم الجناويتتتتة ظتتتتي
تحليلات الحراوق عام .1993
نتتتال جتتتاو ن جمعيتتتة P. W.
 Allenألظضتتل ور تتة علميتتة
منشورن عام .1999
انتخب مؤخرا لعضتوية جمعيتة
العلوم الجناوية.
عضوا ظتي ظريتق العمتل التلنتي
التتوطني للحراوتتق واالنةجتتارات
( )TWGFEXظتتتتتتي الواليتتتتتتات
المتحتتدن األمريكيتتة منتتد إنشتتاوها
عام 1997ما حيث عمتل علتم
تتتتدريب اعضتتتاء لجنتتتة تحليتتتق
الحراوق ظي الةريق.
أٌنتختتب ديهتتان متتؤخرا عضتتتوا
للجمعية الدولية لةنيتي ومحللتي
المتةجتتتراتا ومعهتتتد مهندستتتي
المتةجرات ظي المملكتة المتحتدن
(.)IABTI

تسلس الحم النووي
DNA Sequencing

تقنية العدت

عاد بن محمد البليهي

تسلستتل الحمتتو النتتووي هتتو عملي تة
تحديد د ة ترتيب النيوكليوتيتدات ظتي
داختتتتل جتتتت يء الحمتتتتو النتتتتووي.
ويتضتتتتتتتمن دلتتتتتتتك أي أستتتتتتتلوب أو
تكنولوجيتتتا يتتتتم استتتتخدامها بغتتترو
تحديتتتتد ترتيتتتتب اللواعتتتتد األربعتتتتة:
األدنتتتتتتتين وجتتتتتتتوانين والستتتتتتتيتو ين
وال ايمين – ظتي شتريط (سلستلة) متن
الحمو النووي.
للد أمبحت معرظة تسلسل الحمو
النووي ج ءا ال يتجت أ متن البحتوث
البيولوجية األساسيةا وظي العديد من
المجتتاالت التطبيليتتة م تتل التش تخي
الطبيا علم الةيروساتا التكنولوجيتا
الحيويتتتةا وعلتتتم الةحتتتو الورا يتتتة
واستتتتخداماتها ظتتتي الجانتتتب الجنتتتاوي
ك ستتتاليب تحديتتتد أو ومتتت أنمتتتاط
الحمو النتووي بغترو استتخدامها
ك دلتتة ظتتي اللضتتايا الجناويتتةا وك تدلك
د تها العالية ظي اختبارات البنون.
ساهمت البحوث والدراستات الكبيترن
ظتتي العلتتدين األخيتترين وبشتتكل ظعتتال
ظي الومول إلتم نتتاو مدهلتةا كتان
أهمهتتتا هتتتو كشتتت ترتيتتتب تسلستتتل
الحمو النووي بالكاملا أو الجينوم
(الخريطتتتتة الورا يتتتتة) للعديتتتتد متتتتن
األجنتتتاس ومختلتتت أنتتتوا الحيتتتتانا
ويتضتتتتمن دلتتتتك الجينتتتتوم البشتتتتري
(الخريطتتة الورا يتتتة)ا وبيرهتتتا متتتن
تسلستتتت الحمتتو النتتووي الكاملتتة
للعديتتتتد متتتتن الحيوانتتتتات والنباتتتتتات
واألنوا الميكروبية.
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يوجد هناك العديد متن التلنيتات التتي
يمكتتن استتتخدامها ظتتي كش ت تسلس تل
الحمتتو النتتووي التتورا يا بيتتر أن
التلنية األك تر شتيوعا والتتي تستتخدم
ظتتتي مختبتتتترات الةحتتتتو الورا يتتتتة
الجناويتة هتي تلتك التلنيتة التتي يطلتتق
عليهتتا طريلتتة ستتانجر (Sanger
) Methodأو طريتتق إنهتتاء تسلستتل
الحمتو النتووي .( DNA-Chain
)Termination
طريقدددددة سدددددانجر (Sanger
)Method
تتتام بتطتتتوير هتتتدة التلنيتتتة ظردريتتتك
ستتتتانجر و متتتتتؤة عتتتتام 1977ما
حيتث تعتمتتد علتم استتتغتل ديوكستتي
نوكليوتيتتتدي تتتتراي ظوستتتةاتيس ' 2ا
' (ddNTPs) 3والتتدي يختلت عتتن
ديوكستي نيوكليتودات تريةوستةاتيس
) (dNTPsمتتتن ختتتتل استتتتبدال
مجموعتتتة الهيدروكستتتيل ظتتتي التتتث
الكربون الموجودن بالستكر الخماستي
بدرن الهيدروجين (الشكل .)1
الـ  ddNTPSلها اللتدرن علتم إنهتاء
استطالة سلسلة الحمو النوويا
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حيتتث إنهتتا ليستتت لتتديها اللتتدرن علتتم
تخليتتتتتق رابطتتتتتة ظوسةوديستتتتتتير
 phosphodiesterبتين OH ’3
ظتي الحمتو النتووي الموجتود وبتتين
ظوسةات  ’5ظي النيوكليوتيتد التاليتة.
ظضتتت عتتتن دلتتك ظإنتتته يتتتم استتتتخدام
مشتر ) (primerواحتد بعتد تناستا
الحمو النووي.
مبدأ العمل ظي طريلة ستانجر ستو
يتم توضيحه بالشكل ر م .2
الشدددك  :2مبددددأ تسلسددد الحمددد
النووي :
أ -يتتتتم استتتتخدام عتتتدد " "2أنبتتتوبا
وكتتتل أنبتتتوب لتتته (الحمتتتو النتتتووي
المطلوب والمشتر المكمتل العتاكس
أو الملتتتتتدم أو المتتتتتؤخر dNTPs
وبوليميري الحمتو النتووي DNA
 polymerasو ddNTPsوالتتتتي
يتم وسمها استشعاعيا (  ddATPو
 ddGTPو  ddTTPو ) ddCTP
ب ربعتتة ألتتوان متتبغية للتمييتت ظيمتتا
بينها.

ب -يتم تسخين هدا المت ي عنتد 96
درجتة موويتة متن أجتل ظمتل شتريط
(سلسلة) الحمو النتووي المت دو .
ويتم بعد دلك خةتو درجتة الحترارن
إلتتتتتم  60درجتتتتتة موويتتتتتة للستتتتتماح
للمشتتر األحتتادي (اللتتون األخضتتر)
باالرتبتتاط متتا بتتوليميري الحمتتو
النتتتتتتووي  DNA polymerasا
والشتتتتتتريط أو السلستتتتتتتلة األحاديتتتتتتتة
للحمو النووي يسما لها ب ن تنشئ
شتتتتريطا أو سلستتتتلة جديتتتتدن مكملتتتتة
(اللتتتون األ رق) متتتن ختتتتل إدمتتتا
.dNTPs
ويتم تتتتل دور بتتتتوليميري الحمتتتتو
النتتتووي  DNA polymerasظتتتي
إضتتتتاظة نيوكليوتيتتتتدات مكملتتتتة إلتتتتم
شتتتتتريط أو سلستتتتتلة  .DNAوعلتتتتتم
التتتتربم متتتتن دلتتتتك ظإنتتتته ( DNA
 ) polymerasال يميتتت ظيمتتتتا بتتتتين
 dNTPsو ddNTPsا لتتتدلك ظتتتي
حتتتتتتتتال متتتتتتتتا إدا اختتتتتتتتتار اإلنتتتتتتتت يم
 ddNTPsبتتتدال متتتن dNTPs
لترتباط ما اعدن مكملة ظإن تكوين
الحمتتو النتتووي  DNAستتو يتتتم
إنهاؤةا بسبب وجتود موتات المتيتين
متتن ج يوتتات الحمتتو النتتووي ظتتي
أنبوب تةاعل واحدا
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ويمكتتتتن لتكتتتتوين سلستتتتلة الحمتتتتو
النتتتتووي  DNAأن يتو تتتت ظتتتتي أي
مو تتاا وهتتو األمتتر التتدي يتتؤدي إلتتم
تجما أطتوال مختلةتة متن ستستل أو
أشرطة الحمو النووي .DNA
ج -نتتتتوات التتتتـ  PCRتنتلتتتتل متتتتن
األنبتتوب إلتتم جيتتل البتتولي كريتميتتد
ظتتي جهتتا التسلستتل الشتتعري التتد يق
التتدي يحتتتوي علتتم أشتتعة لي ت ر ظتتي
األستتةل متتن أجتتل كش ت االستشتتعا
(التتتوه الةلورستتنتي) ()Aا ويقهتتر
تسلستتل البيانتتات متتن ختتتل مختل ت
دروات ( متتم) التتتوه ظتتي األلتتوانا
وهتتتتو األمتتتتر التتتتدي يلتتتتوم برنتتتتام
حاستتوبي بمعالجتتته )B( .تشتتير كتتل
درون ( متتة) علتتم نيوكليوتيتتد واحتتد
ظي تلرير مرسام الجهد الكهربي.

المزايا والعيوب
توجتتتتد لتلتتتتك الطريلتتتتة العديتتتتد متتتتن
الممي ات :علم ستبيل الم تال :تتميت
بكونهتتتتا دات مو و يتتتتة (ممتتتتدا ية)
كبيرنا كما أنها يمكن أتمتتها (جعلهتا
تعمتتل بطريلتتتة أتوماتيكيتتة)ا إضتتتاظة
إلم أنته ال توجتد متعوبة ظتي تةستير
النتتتتاو ب ألنهتتتا محتتتدودن ظلتتتط علتتتم
الجتتتتتتين التتتتتتدي يجتتتتتتر إخضتتتتتتاعه
لتختبار.

وعلتتتم الجانتتتب الملابتتتل ظتتتإن لهتتتدة
التلنيتتة بعتتو العيتتوبا ومنهتتا أنهتتا
مكلةةا كما أن إقهتار النتتاو يحتتا
علم األ تل متن  48إلتم  72ستاعةا
كدلك ظإن هدة التلنية ادرن ظلط علم
أن تلتترأ تسلستتل حتتوالي  700اعتتدن
نيتروجينيتتتة ظلتتتطا بعكتتتس التلنيتتتات
المستخدمة حدي اا علم ستبيل الم تال
(Generation Next
 ) Sequencingالتتتتتتتتتي تستتتتتتتتتطيا
تتتتراءن تسلستتتتل موتتتتات انال متتتتن
اللواعد النيتروجينية.

المراجا
• Bellosillo B., Tusquets I.
(2006). Pitfalls and caveats in
BRCA sequencing.
Ultrastructural Pathology.
30(3): 229–235.
• Wittwer CT (2009) Highresolution DNA melting
analysis: advancements and
limitations. Human mutation
30(6): 857-859.

بحث جنائي

تراسة ثبات مجملعة مر بات البينزوتيا يبين ()Benzodiazepines
والكل ايين ( )Cocaineفي بقعة تم مخز ة على ورق الترشيح

ترجمة ت .طارق بن محمد األحمدت
أستاذ السملم المساعد
تمهيد
تعت منةغم ر سنعلكنةغع نر نةغرنرئ سن ننعد نتلثم ارنبرغعوة اظنةغمختلفاسن اننأ امنةغخطاوة نةغتا نتا دين غاكنةغ صاومن
علكنتقررومندق قسنلذة ن صدةق سنعرغ سبنغ غ نب نعلمر نةغتخصالنعاننطموقاسنت ار ىنعلاكنةغع ناس نلااظن ارنوتعلاقن
بهاااااار نل ااااااننضاااااامننأ اااااامنةعلرةحنةغمنشااااااور ن اااااا ن اااااا ةنةغمراااااارمنلرقااااااسنغلااااااداتورنع اااااادةغومومن من ياااااا ظن
نط تم منعر نن( )2008ن رلسنعلمنةغ مو نةغعددن( )32نلتمنةقت رطهرن
( )Alfazil1426@hotmail.co.ukنشم
نأالمن نن( )60ب لرين نشورةين نةغمرال نةغعلم سنةغمعتماد نن امةنع م تهار نغا غ نو امن نعمضاهرننغلقاررئنةغعمبا ن
بل ظنة طاتفرد ن نهارن ا نلضا ن وقا نةغورقاسن ا نةغمرلاسنةغعلم اسنإلترحاسنةغفمحاسنغواظن اننوم ابن ا نة طاال نةغانلن
ةعطرط نغلورقس.
مقدمة
تتعم نةغمما ر ن ا نةغع نار أثنار ن
ةغنقااظنلةغتخااعوننغتو اامننت ر اسنثااالثن
تفااااارعال نا م رئ اااااس رئ ااااا سن ااااا
ةعا د نألنة ختعةمنألنةغتم لةغا ين
وعت من ننأالمن ر نةغتو امبن مارن
و ا ب تظ اامنتما ع ار نلبرغتاارغ نعااد
ث رتهااار اااا نةغع نااار نلبماااارنأان اااا ةن
ةغتو منوعتمادنعلاكنةغشاوظنةغو م ارئ ن
ننرننردنأانةغمما ر نةغت نووجدنبهارن
رموعسنةإلطتم ألنةع دنتووانقربلسن
غلت لااااظنعااااننطموااااقنةغتم اااا لااااظن
ةغووارو ننل ما ر نةغ نعلدوراو ن ن
خرحااسن ذةنخعنا ن ا ندااملفنب ئ اسن
طاا ئس نح اا نت اام نتو اام ربنغاا غ ن
وعت اامنعااد نث اار نتمةا ااعنةغمما اار ن
ا نةغع ناار ن ااننأ اامنةغت اادور نةغت ا ن
توةجانةغمختص نن نت ل ظنةغع نر ن
لبرغتاارغ نعملاا ن اا هنةغدرةطااسنعلااكن
ةغتقل اااظن اااننتو ااامن ااا هنةغمما ااار
برطتخدة نطمحنتخعونن نرط س.
لقااااادنط قااااا ن ااااا هنةغدرةطاااااسنعلاااااكن
ما ر نةغ نعلدوراو ن نةغتا نتعماظن
علااااااكنتل اااااا طنةغرهاااااارانةغعصاااااا ن
ةغمماعي نلت تخد نعلكننطرح
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لةطاااااااا نامهاااااااادئر نألن مخ اااااااار ن
غلعياااال نألنغعاااال نبعاااضنحااار ن
ةغصم نامارنأا ةغعدوادن اننةعب ارث
أث تااااا نبااااالان ااااا هنةغمما ااااار نوقاااااظن
تما ع ااارن ااا نةغوقااا ن ااا ندرجااار ن
ةغ اااامةر نةغممتفعااااسبنب اااا ب لجااااودن
رموعااسنةع اادن ا نأ لاابن ما اار ن
ةغ نعلدوراو ن نةغت نوتمنعن طموقهار
تو منةغممابنبوةططسنعمل اسنةغتم ا ن
غكن ما ر نة نوب نعل نوا نامارن
ط قااا ن ااا هنةغدرةطاااسنعلاااكن ماااابن
ةغووااارو ن نةغااا ينوعاادن ااارد ن نشاااطسن
غلرهااارانةغعصااا نةغممااااعي نح ااا ن
تتو اااام ب اااامعسن اااا نةغع ناااار نعاااان
طموقنةإلنعومنةغموجودن ا نةغع ناسنألن
عاااننطمواااقنةغتفااارعال نةغو م رئ اااسبن
غا غ نلجادنأان ضار سنةغمارد نةغ ر ااس
علاااااكنةغع ناااااسنولااااا طنعماااااظن ناااااعومن
ةغووغ ن اااات موع نلو اااادن ااااننتو اااامن
ةغممابن نعوم نر ي.

الهدف من التجربة
تهدفن هنةغورقسنةغعلم سن غكندرةطاسن
ما ر نعم نبعد نث رتهرنلتو م رن
عااننطموااقنعمل ااسنةغتم ا ةغو م اارئ ن
لاااااااظن رموعاااااااسنةغ نعلدواااااااراو ن
( )Benzodiazepinesل اااااااااااااا :
ةغاااااااااااااااااااااااااااادوراو ر ()Diazepam
لةغلورةاو ااااااااااااااااار ()Lorazepam
لةغفلون تمةاو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
( )Flunitrazepamلةغت مراو اااااااار
( )Temazepamلة لا اااااااااراو ر
( )Oxazepamلةغن تمةاو اااااااااااااااااار
( )Nitrazepamن ضااااااااار سن غاااااااااكن
ةغوواااارو نن( )Cocaineنلذغااا ن ااانن
خاااااااالمن وراااااااردنطموقاااااااس عتماااااااد ن
طتخالص هنةغمما ر ن ننقطام ن
د نجر اااسن ل تاااسنعلاااكنلرحنةغتم ااا كن
(قلمي) نل خعنسن ندرجر نحمةر
ختلفس.
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خطلات تحضير العينات
ن يااااامند ااااارينن فااااارينعل اااااانجم ااااا ن
ةغمما ااار نةغ ااارغفسنةغااا ام غل صاااومن
علااااكنتما ااااعننهاااارئ نغوااااظن مااااابن
( )1000ng/mlنلتخلاااااااااطنغماااااااااد ن
طاااارعس نغلتلااااادن ااااننتواواااا نجم اااا ن
ةغمما ر .
و خ ن( )100µlنن ةنةغم ت يم ن
لووضااا نعلاااكنلرحنتم ااا ك ا ااام ن
غل صومنعلكن( )100بقعس.
ااااظنبقعاااسننصااا نقطم ااارن()13ml
ت تااااوينعلااااكن( )100ngاااانناااااظن
ماااب نثاامنتتاام نغتر ا ن غااكنةغ ااو ن
ةغترغ نت ندرجسنحمةر نةغظم س.
تاامنأخ ا نعشاامنبق ا ن ااننةغااد نغق اار
تمةا ااااعنةغمما اااار نلةعت ااااررن اااا ةن
ةغتما عن ونتما عنةغ و نةعلم.
ق اااام ن اااا هنةغع ناااار ن غااااكنثااااالثن
رموعااار ن خعناااسنغماااد ن اااهمن ااا ن
ثااالثندرجاار ن ختلفااسبن اا ندرجاااسن
حاامةر نةغظم ااسن( 25درجااسن ئووااس) ن
ل ااا نةغلالجاااسن( 4درجااار ن ئوواااس) ن
لةغرع نةعخ منخاعان ا نةغفمواعر(-
 20درجسن ئووس).
برطااتخدة نطموقااسنة طااتخالصنعل اكن
ةغطااااااااورنةغصاااااااالبن( SPE - Solid
 )Phase Extractionلجهاااااااااااااااران
ةغومل رتوجمة ةغ رئظنةغمتصظن ا ن
ثنرئ ن ط رفنةغوتلس ()MS-MS- LC
تاااامنت ل ااااظ ةغع ناااار بنبهاااادفنق اااار
ةغتمةا اااعن ااا نةغ اااو نةغلااارن نلةغمةبااا ن
لةغ رب نلةغمةب نعشمنلةغلالث ننعلكن
ةغتوةغ .
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مناقشة النتائج
أل  :درجااااسنحاااامةر نةغفموااااعر(20-
درجااسن ئووااس) :جم اا نةغمما اار نغاامن
وتظ ااامنتما ع ااار بعااادن اااهمن قررناااسن
برغتما عنةعحل ن نةغ و نةعلم.

ثرغلاااانر ي :درجااااسنحاااامةر نةغظم ااااسن(25
درجااااسن ئووااااس) :غااااوحىنأانتما ااااعن
ةغفلون تمةاو اار ()Flunitrazepam
لةغت مراو ااااااااااااااار ()Temazepam
ةنخفااااااااااض بن اااااااااا سن %15نأ اااااااااارن
ي
ثرن اااانر :درجااااسنحاااامةر نةغلالجااااسن( 4ةعلا اااااااااااااااااراو ر ()Oxazepam
درجاار ن ئووااس) :غااوحىنبعاادن ااهم لةغلورةاو اااار ( )Lorazepamقاااادن
نقاااااااااااالنتمةا ااااااااااااعن ما اااااااااااار نن
ةنخفاااااض تما ع مااااارنبن ااااا سن%12
ةغفلون تمةاو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
ل %11علااكنةغتااوةغ نب نماارنةنخفاضن
( )Flunitrazepamنلةغت مراو اااااار
تما عنةغن تمةاو ر ()Nitrazepam
( )Temazepamنةعلا ااااااااااراو ر
بن ااا سنن %15.5بعااادن اااهمن قررناااسن
( )Oxazepamنلةغلورةاو اااااااااااااااار
بتما عه نألمنواو نامارنأانتما اعن
( )Lorazepamنلةغن تمةاو اااااااااااااار
ةغدوراو ر ( )Diazepamلةغووارو نن
( )Nitrazepamنةغاااااااااااااااااااادوراو ر
( )Cocaineةنخفضنبن سن%12.3
( )Diazepamلةغوواااااااااااااااااااااارو نن
لن %19علكنةغتوةغ .
( )Cocaineبن ااااااااااااا سن, %6 ,%9
 ,%4 ,%4.6 %6 ,%6.5ل%11
علكنةغتوةغ ن ننةغتما عنةعحل ن ن
ةغ و نةعلم.
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االستنتاج
أث ت نطموقسنتخعوننةغع ناسنلترف فهارن
علكنلرقسنةغتم كن عرغ تهرنلنررحهرن
اااننح ااا نةغم ر اااسنعلاااك تمةا اااعن
ةغمما ااااار ن ضااااار سن غاااااكن ورن اااااسن
ةطاااتخدة هرن ااا نداااظنلجاااودنام ااار ن
ضئ لسن ننةغد نلاا غ نطاهوغسننقلهارن
لتخعونهرنحتكن ا ندرجار نةغ امةر ن
ةغممتفعس نامارنأنهارنطموقاسن ف اد ن ا ن
حرغسنعد نلجودنثالجسنغ فىنةغع نار ن
ألنتاااالخمنلحااااومنةغع نااااسنغلمخت اااامن
غت ل لهااار ن مااارنقااادنوااا دين غاااكننتااارئ ن
خرطئاااسبنغااا غ نوعت ااامنةطاااتخدة ن ااا ه
ةغطموقاااسن ظن ااارينعااانن ضااار سنةغماااوةد
ةغ ر اااسنألنةغمرنعاااسنغلاااترلطنلةغتااا
ارن ا نت ااتخد ن ا نبعااضنةغدرةط ار ن
غعواارد نث رت ااس ةغمما اار ن اا نةغع نااس ن
ح ن ان ضر سن لظن هنةغماوةدنعلاك
ةغع نااسنقاادنتاا دين غااكننتاارئ نعو اا سن
غاااا عضنةغمما ااااار ن لااااظن ما ااااار ن
ةغف اااافورنةغعيااااوين اااا نةغم اااادة
ةغـــ ـشـموـاااااااااااااااااااااـسن(Pesticides
 ) Organophosphorusلةغتاااااااا ن
ُلجااادنأاننتما ع ااارنوااانقلننب ااامعسن
عندن ضر سنةغمرد نةغ ر سنغهر ن

ب نمرنةغموةدنةغمرنعسنغلترلطن ننوُوحاكن
برطاااتخدة هرنغااا عضنةغمما ااار ن لاااظن
ةغمااااااور نن( )Morphineنح اااااا ن
ت ننأانتما عهنوعودنبعدن ضار سن ا هن
ةغمرد نغا نلغه ةنووحكنبرطتخدة ن هن
ةغطموقااسناطموقااسنوعتماادنعل هارنغ فااىن
ةغمما ر نةغمعملفنعنهرنعد نث رتهارن
غترناااابنةغخطاااالن اااا نتق اااا منلت دواااادن
ةغتما ع نطوة ن ندظنلجاودنةغماوةدن
ةغ ر اااسنألنةغمرنعاااسنغلاااترلطنألنعاااد
لجود ر.
ن
ل مرنوالحىنأويرينأانلجودنةغمر
ع نسنةغد نولعبندلرةينا مةين نتو امن
ةغمما اار نبعمل ااسنةغتم ا ب غ ا غ ن ا ان
ةطتخدة نلرحنةغتم كنغترف ةغع نسن
ااااننةغماااار نو اااانن ااااننث اااار ن اااا هن
ةغمما ااااار ن ضااااار سن غاااااكنأان ااااا هن
ةغطموقاااسنأث تااا نتم ع ااارن ااا نحفاااىن
ةغمما ااااار نعنااااادن قررنتهااااارنبطااااامحن
ةغتخعوننةغتقل دوس.

اللرقة الرئيسية
Abdulkareem A. Alfazil and
Robert
A.
Anderson.
(September 2008). Stability of
Benzodiazepines and Cocaine in
Blood Spots Stored on Filter
Paper. Journal of Analytical
Toxicology , 32.

مر بات البينزوتيا يبين

مر ب الكل ايين
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مقا جنائي

التحلين الجنائي للصلر المحملة عبر الشبكات االجتماعية الرقمية

محمد بن متعب عسيرت
ملخص
يتحدث الملال عن الت يرات التي تطرأ علم المور المرظوعة للشبكات االجتماعية الر ميةا حيث تشكل بممة ودليت
إلكترونيا يساعد علم الكش عن العديد من األحتداث المتعللتة بالمتور اإللكترونيتةا كمتا يلخت الملتال دراستة دات
عت ة بالموضو لباح ين من جامعة "ديلي ستوديو دي سالرنو" بإيطالياا حددت تتث خطتوات لتطبيلهتاا باإلضتاظة
لتوضيا بعو األدوات المساعدن ظي البحث عن البيانات األوليةا وظتي الملابتل أدوات أختر تستتخدم إلخةتاء الهويتة
من ختل التخل من هدة البيانات.

تعد الشبكات االجتماعية الر مية متن
أك تتتتتتتر األدوات المستتتتتتتتخدمة ظتتتتتتتي
اإلنترنت حالياا وبمجرد البحتث عتن
إحماويات عتدد المستتخدمين وكميتة
البيانتتات التتتي تعبتتر متتن ختتتل هتتدة
الشتتبكات يتضتتا لنتتا متتد االنتشتتار
الواسا لها.
بالنستتتتتتتتتبة للمحللتتتتتتتتتين الجنتتتتتتتتتاويين
والمختمتتتتتتين ظتتتتتتتي مجتتتتتتتال أمتتتتتتتن
المعلومتتتتتات والتحليلتتتتتات الجناويتتتتتة
الر ميتتتة ظتتتإن الشتتتبكات االجتماعيتتتة
تتتوظر بيوتتة جيتتدن للبحتتث عتتن األدلتتة
الر ميةا وخموما المور التي يتم
استتتخدامها بشتتكل مك ت متتن ختتتل
معرظات المستخدمينا وتغيير الحالتة
أو إضاظة مشاركة جديدن.
تشتتتتير العديتتتتد متتتتن الدراستتتتات التتتتم
إمكانية تحليل ومعرظتة هويتة الشتبكة
االجتماعيتتة التتتي عبتترت متتن ختلهتا
المور عن طريق عدن معاييرا ظةي
دراسة ألنيليو كاستيجيليوني وآخرين
متتتتتن جامعتتتتتة "ديلتتتتتي ستتتتتتوديو دي
سالرنو" بإيطاليا تم استعراو ت تة
معتتتتتتايير لتحديتتتتتتد هويتتتتتتة الشتتتتتتبكة
االجتماعية لمورن معينةا

39

@SaudiCSI

وهتتتتي نتتتتو المتتتتورن التتتتدي يمكتتتتن
تحديتتتتدة متتتتن ختتتتتل امتتتتتداد الملتتتت
وخماو النو ا والبيانتات األوليتة
للمورن التي تحتوي علم معلومتات
إنشتتتتاء المتتتتورن كاستتتتم المستتتتتخدم
للمنشئ وتتاريا اإلنشتاء أو التعتديلا
وأخيرا بيانات البيكسلب حيث تتكون
كل مورن ر ميتة متن مجموعتة متن
النلاط التتي يمكتن تم يلهتا بالحاستبا
وعند دمجها بطريلتة معينتة تنتت لنتا
بالشكل المروي (.)2011
ظي الدراسة السابلة تم اكتشتا نمتط
ختتا يطتترأ علتتم المتتور الر ميتتة
عند عبورها بشبكة اجتماعية معينةا
والملمود بالعبور هتو عمليتة الرظتا
والتن يتتل للملةتتاتب حيتتث اتضتا متتن
ختتتتتل عتتتتدن تجتتتتارب علتتتتم شتتتتبكة
"الةتتتيس بتتتوك"ا "تتتتويتر" و"بتتتادو"
وجتتتتتود نمتتتتتط معتتتتتين لكتتتتتل شتتتتتبكة
اجتماعيتتتةا ويتتتتم إدرا هتتتدا التتتنمط
علم كل متورن مرظوعتة بمتا يشتابه
البممة اإللكترونية.

و د تمت التجربة علتم بيوتة وينتدو
وليتتتتتتنكس ببتتتتتترام عديتتتتتتدن م تتتتتتل
( )ExifToolو()GIMPا وهتتتتتتتتتتتتتتي
بتترام مخممتتة لمعالجتتة الرستتوما
باإلضتتتتتتتتتاظة لبرنتتتتتتتتتام المحاكتتتتتتتتتان
()Matlabا وكانتتتتتتتتت الخطتتتتتتتتوات
كالتالي :أوال :يتم إنشاء مل مورن
وتتتتدوين جميتتتا البيانتتتات المتتتدكورن
سابلاا وهي البيانات األوليةا بيانتات
النتتتتو والمعلومتتتتات النلطيتتتتة كد تتتتة
البيكسل و يم كل نلطة .انيا :تم رظا
كل مورن علتم عتدن موا تا شتبكات
اجتماعية كـ"الةيس بوك" و"تتويتر".
ال تتا :تتام البتتاح ون بتن يتتل المتتور
متتتترن أختتتتر وملارنتهتتتتا بالمتتتتور
األملية.
تومتتتتتتل البتتتتتتاح ون بعتتتتتتد التحليتتتتتتل
بالبرام المدكورن سابلا إلم أنه لكل
شبكة اجتماعيتة يمتة معينتة أستموها
بمعيار الجودن والدي يختل ظي كتل
شبكة اجتماعية.

هتتتدة النتيجتتتة تعتبتتتر مةيتتتدن جتتتداا وتستتتاعد المحللتتتين علتتتم
االستتتدالل بستتلوك المستتتخدمين للشتتبكات االجتماعيتتةا كمتتا
تستتهم ظتتي التومتتل إلتتم ممتتدر المتتورن األمتتلي .وعليتته
يمكن تطبيتق هتدة انليتة لحتل ضتايا االبتت ا اإللكترونتيا
وت وير المستندات اإللكترونية.
وختامتتا يجتتب أن نشتتير إلتتم أنتته كحتتال أي تلنيتتة ظتتداوما متتا
يوجد حل مضاد يمكن من ختله إخةاء األدلةا ودلك بإ الة
أي بيانتتات خامتتة بالمتتورنب ممتتا يتتؤدي إلتتم التت ير علتتم
يمتة معيتار الجتودنا وال يمكتن ظتي هتدة الحالتة معرظتة هتدا
الجت ء المهتتم متتن المعلومتتات الجناويتتةا وم تتل هتتدة البتترام
يسمم بـ (.)Removers Exif
المراجع
Castiglione, G. Cattaneo, and A. De Santis. A
forensic analysis of images on online social
networks. In International Conf. on
Intelligent Networking and Collaborative
Systems, 2011
Hoffman, C. 3 Ways To Remove EXIF
MetaData From Photos (And Why You
Might Want To). MakeUseOf.com, 2013
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بحث جنائي

تقنية (التشتو والحيلت الترتتت لنلكترو ات) ..
مجا حديث إلظهار األرقام المطملسة

ترجمة :محمد حدادي

استعرو مجموعة من البتاح ين ظتي
المعهتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتتوطني للملتتتتتتتتتتتاييس
والتكنولوجيتتتتتا Institute of
Standards and Technology
( )NISTتلنية حدي ة تستتطيا إقهتار
األر تتتام التسلستتتلية المطموستتتة علتتتم
هياكل المركبات أو األر ام التسلسلية
علم األستلحة الناريتة بواستطة تلنيتة
تستتتتمم التشتتتتتت والحيتتتتود التتتتترددي
electron
لإللكترونتتتتتتتتتتتتات
backscatter
diffraction
(.)EBSD
يعمد الجنان عادن إلم طمس أو إخةاء
األر ام التسلسلية ل سلحة الناريتة أو
أر ام هياكل السياراتا ودلتك لتدوا
جناوية كالسر ة أو اللتل وبيرهاب لدا
يستتتخدم العتتاملون ظتتي مجتتال األدل تة
الجناويةا خموما العاملين ظي

أ

مجتتال ظحت األستتلحة وآ تتار انالت
عتتتتتتتدن طتتتتتتترق إلقهتتتتتتتار األر تتتتتتتام
المطموستتة للتعتتر علتتم متبستتات
اللضية بشكل يلود إلم الجاني.
تلوم تلنية التشتتت والحيتود التترددي
لإللكترونتتات  EBSDبإمتتدار شتتعا
من اإللكترونات عن طريتق المجهتر
اإللكتروني علتم ستطا متادن بلوريتة
كلطعة معدنية بها تشوهات أو طمس
ل ر تتتتام الموجتتتتودن عليهتتتتاا لتلتتتتوم
اإللكترونات بدورها بضرب الدرات
المستهدظةا حيث ترتد مرن أخر ا
وتتشكل وتترتب ظي نمط منتقم.
يدخل هدا الشكل ظي نقام حاستوبيا
ليوضتتتتا بعتتتتد دلتتتتك شتتتتكل األر تتتتام
الحليليتتتة بنتتتاء علتتتم جتتتودن التتتدرات
األساستتتتتتتية والتتتتتتتدرات المعدلتتتتتتتة أو
المتضررن.

و تتتد أجتتتر البتتتاح ون تجربتتتة متتتن
ختتتل طباعتتة حتتر ( )Xعلتتم لتتوح
معدني كما هو موضا ظي (المورن
أ) ,ومتن تتم طمستها بطريلتتة متا كمتتا
هتتتو ظتتتي (المتتتورن ب) ,وبعتتتد دلتتتك
وعبتتتر استتتتخدام تلنيتتتة ( )EBSDتتتتم
إقهتار الحتر مترن أختر كمتا هتتو
موضا ظي (المورن ).
تعتبر هدة التلنية حاليا إحتد أحستن
التلنيتتات إلقهتتار األر تتام المطموستة
ملارنتتتة بالتلنيتتتات الموجتتتودن حاليتتتاا
بيتتر أن لتتديها جوانتتب متتن اللمتتور
أهمهتتتتا الو تتتتت الطويتتتتل التتتتدي يتتتتتم
استتهتكها حيتتث يتتتم استتتهتك ت تتة
أيام إلقهار مانية أر ام.
وي متتل البتتاح ون أن يتتتم تطتتوير هتدة
الطريلتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل إنجتتتتتا هتتتتتدة
الةحومات ظي و ت وجي .

ج

ب

المصدر
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http://www.sciencedaily.com/releases
/2015/02/150212102848.htm

الملاقع الجنائية الت اعلية

أ اتيمية الكروم

www.saudicsi.com

CHROMacademy

أحد أبرز المواقع العلمية الت اعلية التي تعني بعلوم ال ص باستخدام الكروماتجرافي ،حيث يقدم عددا ً
كبيرا ً من المو وعا المتعلقة بالتحلي الكيميائي ابتداء من المهارا المخبرية األساسية حتى
التقنيا المتقدمة في الكروماتجرفي.
يتيح الموقع ال رصة لمناقشة الخبراء والمختصين والمقاطع التعليمية والصور المستخدمة ،إ افة
إلى إمكانية الدخو إلى التقييم بعد انتهاء الدرس ،ليحص المتقدم على شهادة من الموقع جراء
اجتياز الدرس.
يوجد في الموقع أكثر من  ٣٠٠٠مو و تعليمي رقمي ،وأكثر من  ٥٠٠٠ورقة علمية وتطبيق.
وتدعم كراوفورد العلمي ) (Crawford Scientificوشركة أجيلن Agilent Technologies
تطبيقا الموقع.

الموقع

التحقيقات الجنائية

Investigating Forensics

موقع متميز يستعر أفر علوم األدلة الجنائيدة بطدرق حديثدة باسدتخدام مقداطع ال يدديو
والصور التي تساعد في تبسيط المعلومة.
ويمتاز الموقع بوجود مسدرح جريمدة ت داعلي يبحدث فيده زائدر الموقدع عدن مجموعدة مدن
األدلة في وجود توصيف لك دلي  .ويُقدم الموقع باللغتين اإلنجليزية وال رنسية.
الموقع

تحقيقات مسرح الجريمة الخبرة :ملقع المغامرة
CSI, The experience: Web adventures
موقع جنائي تطبيقي رائع باللغة اإلنجليزية يحوي مجموعدة مدن الق دايا التطبيقيدة تسداهم
فدددي تحسدددين إدراك المحققدددين مدددن خدددال التعدددرف علدددى أندددوا األدلدددة المختل دددة ،وبنددداء
ال ر يا من خال األدلة الموجودة في مسرح الجريمة .وفيده ربدط بدين مسدارح الجدرائم
والمختبرا الجنائية ومواقع الشهود والمشتبه بهم.
الموقع
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الرئيسية المجلة نشرا جنائية المكتبة الرقمية الجنائية منتجا جنائية أحداث جنائية اتص بنا

اشترك معنا

ليصلك جديدنا ..اشترك في نشرا موقعنا عبر الرابط

www.saudicsi.com
وعبر حساباتنا على مواقع التواص االجتماعي

بحث جنائي

البصما على وشك أن تكشف الكثير عن الشخصية

كتابة Caren Chesler :
ترجمة  :سلطان آ جابر

ملخص :أتاحت تلنية حدي ة عن طريق بممات األمابا للمحللين والسلطات إمكانيتة التعتر علتم متا
إدا كان استخدام المتهم للمخدرات مؤخرا أو كان الشتخ متدخناا وكتدلك أتاحتت أيضتا إمكانيتة تحديتد
الجنس.
ظي عام 2010ا وجتدت امترأة علتم
جانتتتب الطريتتتق تلتتتت بوحشتتتية ظتتتي
واليتتة كارولينتتا الشتتمالية .ظتتي بدايتتة
األمر لم تع ر الشترطة المحليتة علتم
مشتبه بهما ولكنهم علموا من شتهادن
شتتهود أن هنتتتاك حليلتتتين أساستتتيتين
همتتتا :أن الضتتتتحية شتتتتوهدت للمتتتترن
األخيرن ما رجلا ح
وأن هناك كرستي
طةل ظي الملعد الخلةي للستيارن تمتت
إ الته ختل المرا .
عندما وجتدوا ملعتد الستيارنا و تاموا
برم البودرن لجمتا البمتماتا كتان
هنتتتاك بمتتتمات علتتتم جميتتتا أجتتت اء
الملعتتدا ولكتتن كانتتت هنتتاك مشتتكلةا
وهي أن بممات األمابا المرظوعة
كانتتت لشخمتتين مختلةتتينب الشتخ
التتتدي يعتلتتتد المحللتتتون أنتتته ارتكتتتب
الجريمتتتةا وشتتتخ آختتتر لتتتيس لتتته
عت ة باللضية.
وجاءت نتاو ظح البمتمات عبتر
اعتتتتتدن البيانتتتتتات التابعتتتتتة لمكتتتتتتب
التحليلتتتات الةيتتتدرالي  FBIوالتتتدي
يسمم نقام تحديد بمتمات األمتابا
Integrated
انلتتتتتتي المتكامتتتتتتتل
Automated
Fingerprints
).Identification System (IAFIS

ولكتتن تخيتتل إضتتاظة إلتتم البحتتث ظ تي
علتتم البمتتمات كانتتت هنتتاك إمكانيتتة
البحتتتتث ظتتتتي العديتتتتد متتتتن األنمتتتتاط
والدالول األخر كليام ظريق
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المحللتتين الجنتتاويين بالبحتتث ظيمتتا إدا
كان ماحب البممة مدخناا وهل تم
استخدام أو متمستة متواد مختدرن أو
متةجرن أو تحديد الجنس أيضا؟
كتتان هنتتاك شتتك ظتتي أن المشتتتبه بتته
كتتان رجتتتا بستتبب مشتتاهدن الشتتهود
للضحية ما رجل.
التتتت محللتتتة مستتترح الجريمتتتة ظتتتي
Patricia
ملاطعتتتتتتتة تتتتتتتالةورد
 : Wisneskiلو تتم ظتي و تت مبكتر
معرظتتتتتتة كيتتتتتت نستتتتتتتبعد بمتتتتتتمات
األمابا األن وية ألمكن التركيت ظتي
البحث عن البممات الدكورية ظلتط.
وما أنه تم اللتبو علتم الجتاني ظتي
ضتتتية أختتتر ظإنتتته كتتتان باإلمكتتتان
الع ور عليه علم نحو أستر لتو أنته
تم تحليل بممات األمابا علم هتدا
النحو.
وانن يعتبتتتر ستتتم ملاطعتتتة تتتالةورد
أحد الوكاالت اللانونية لتطبيتق تلنيتة
البمتتتمات الحدي تتتة التتتتي يمكتتتن متتتن
ختلهتتتا تحليتتتل البلايتتتا الحيويتتتة ظتتتي
البمتتتماتا والحمتتتول العديتتتد متتتن
األدلة وان ار األخر .
تلتتول ويكنستتكي -متتن خبتتراء ظح ت
البمتمات :إن اللتتدرن علتم الحتتد متتن
تلتتتتوث مستتتترح الحتتتتادث ببمتتتتمات
أختتر منتتد البدايتتة تستتاعد المحللتتين
علتتم إرستتال عتتدد أ تتل متتن العينتتات
إلجتتتراء الةحتتتو الورا يتتتة DNAا
والتي تعتبر عملية مكلةة وتستهلك

و تتتا طتتويتا وكتتدلك ظتتإن معرظتة متتا
إدا كان المشتبه به د حمل مخدرات
أو متةجتتتتتترات يعتبتتتتتتر مةيتتتتتتدا ظتتتتتتي
إجتتتتراءات التحليتتتتق .علمتتتتا بتتتت ن أي
معلومتتات إضتتاظية حتتول المشتتتبه ب ته
تعتبر داوما مةيدنا وتؤدي إلم توجيه
البحث ظي االتجاة المحيا ظي و تت
مبكتتتتر متتتتن التحليليتتتتاتا حيتتتتث إن
الحمول علتم المعلومتات ظتي و تت
مبكر أظضل من ومولها مؤخرا.
ماذا تخبر بصماتك عنك؟
التلنية التي أنش تها مجموعة أروجين
 – Arro Genوهتتي شتتركة حلتتول
جناويتتتتتة ظتتتتتي برينةيتتتتتلا كارولينتتتتتا
الشتتتتتتتمالية ونيوكاستتتتتتتل ا المملكتتتتتتتة
المتحدنتتتـ تستتتتخدم مستتتحوق بتتتودرن
يحتتتتتتتتتوي علتتتتتتتتم جستتتتتتتتيمات دون
ميكرونيتتتة  sub-micronتلتمتتتق
باألحماو الدهنية واألمينية ظي بلايا
البممة.
وعلتتتتم التتتتربم متتتتن أن العلمتتتتاء تتتتد
استتتتخدموا بتتتودرن البمتتتمات لةتتتترن
طويلة لتطوير عملية جما البممات
إال أن هتتتتدة المتتتتتواد الحدي تتتتة تنتتتتتت
متتتورا دات تبتتتاين عتتتال ووضتتتوح
أظضتتتتلا وكتتتتدلك خلةيتتتتة أ تتتتل تلونتتتتا
وتبلعا.
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إن عمليتتتتة تحديتتتتد هويتتتتة البمتتتتمات
الج يويتتتة The Fingerprint
Molecular
Identification
) –(FMIDكمتتتا تستتتميها الشتتتركة
تعمل كالتالي:
يلوم الخبير برم البودرن علم طبعة
البممة ظتي مسترح الحتادثا تم يتتم
رظعها باستخدام شريط رظتا المتقا
بعتتتتد دلتتتتك تحتتتتر العينتتتتات وتختتتتتم
وترسل لمعمل للةح ا حيث توضا
العينة ظي جها مطيا الكتلة والتي
تمستتتا باستتتتخدام الليتتت را وبمتتتا أن
الجهتتا يلتتوم بتحريتتك الستتطا ظإنتته
يبخر ويتؤين الجستيمات ظتي البتودرن
والج يوات ظتي بلايتا البمتماتا ممتا
يتيا للجها تلتدير مكونتات البمتمة
الج يوية.
واعتمادا علم مستو المركبات ظتي
إظتتتترا ات البمتتتتمة المرظوعتتتتة ظتتتتإن
الجها يمكنه تلتدير لتيس ظلتط جتنس
المشتتبه بتها ولكتن أيضتا متا إدا كتان
متعاطيتتا للمختتدرات م تتل الكوكتتايينا
الماريجوانتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا الهيتتتتتتتتتتتتتتتتتتروين
والمي اظيتامينا وكدلك إدا كان مدخنا
أو يستتتتتخدم النيكتتتتوتينا وأخيتتتترا إدا
المس ستحا ناريا أو متةجرات.
ما هو أك ر من دلك؟ تلول أروجين:
إنتتتتتته يمكتتتتتتن الكشتتتتتت عتتتتتتن هتتتتتتدة
المعلومتتاتا ولمتتدن تمتتل إلتتم شتتهر
بعتتتد تتتترك البمتتتمةا وانن يلومتتتون
باختبتتتتار إمكانيتتتتة ظحتتتت بمتتتتمات
تركت طوال عام كامل.

يلتتول الستتيد ستتاند كيوستتتا التترويس
التنةيدي لعلوم الكيمياء ظتي مجموعتة
أروجين:
إن حبيبيتتتتتتتات بتتتتتتتودرن البمتتتتتتتمات
ممتتممة هندستتيا لتتتوظر تباينتتا عاليتتا
ووضتتتتوحا عنتتتتد استتتتتخدامها لرظتتتتا
البمتتتتتمات المخةيتتتتتةا إضتتتتتاظة إلتتتتتم
إمكانيتتة جمتتا معلومتتات ج يويتتة متتن
مكونتتتات البمتتتمة عنتتتد مستتتا تلتتتك
البممات بمطيا الكتلة.
إن البممات المرظوعة بهدة الطريلة
تقهتتر حساستتية عاليتتة عنتتد تحليلهتتا
بمطيتتا الكتلتتةا وهتتدا يعنتتي إقهتتار
معلومتتات أك تتر متتن كميتتات ضتتويلة
جتتدا متتن بلايتتا تلتتك المتتواد المختتدرن
علم البممة أو أي محتويات حيوية
أختتر  .الحساستتية هنتتا تحتتدث ظر تتا
كبيتترا ظتتي نتيجتتة الةح ت خمومتتا
عنتتد ظحت عينتتات ضتتويلة جتتدا م تن
المواد.
وما دلك ظإن "أروجين" تجري هتدة
الةحتتتو بتتتاحترا ات د يلتتتة حتتتول
كيةيتتتتة الحمتتتتول علتتتتم كتتتتل هتتتتدة
المعلومتتتتتات متتتتتن مجتتتتترد بمتتتتتمةا
واكتةتتوا بتتاللول إن البمتتمات تحتوي
الموتتات متتن الج يوتتات بمتتا ظتتي دلتتك
األحمتتتتتتاو الدهنيتتتتتتة واألحمتتتتتتاو
األمينيتتة والتتدهونا ولكتتن ال تلتم تر
علم هدة المكونات ظلتط بتل تتضتمن
مكونات أخر .

م ل البممات المطبوعة علم جا
ناظدن بعتد دظعهتا متن بتل شتخ متا
ال تحتتام من ت لا إال أن البمتتمة بي تر
ابلة للرظتاا نقترا لتهشتم (تشتوة) أو
تلطا ج ء منها.
و التتتتتتت إن دلتتتتتتك يحتتتتتتدث ك يتتتتتتراا
خمومتتا بستتبب العديتتد متتن المتتوادا
م ل حاويات الو ود البتستيكية التتي
تستتتخدم بالبتتا ظتتي الحراوتتق المةتعلتتة
Arsonا والتتي تعتبتر بيتر مناستبة
اللتلاط بممات مةيدن.
وأضاظت أن بعتو أنتوا البتستتيك
يتتتتتتؤدي إلتتتتتتم تلطيتتتتتتا أو تجتتتتتت يء
استتتتتتتتمرارية نتتتتتتتتوءات (خطتتتتتتتوط)
البممةا حيث يمكن أن تر عتمتة
أمتتتبا تمتتتت متمستتتتهاا وأد دلتتتك
إلتتتم اختةتتتاء عتمتتتات البمتتتمة متتتن
النتتتتتوءات والخطتتتتتوط والتةامتتتتتيل
الد يلتتةا وبالتتتالي ال يمكتتن التلاطهتتا
بسبب السطا الدي طبعت عليه.
وت متتل مجموعتتة أروجتتين أن يمكتتن
الحمول علم التةاميل المةلودن من
البممات المشوهة عن طريق البلايا
الكيمياويتتة المترستتبة علتتم البمتتمةا
ومتتتن تتتم التتبتتتا بطريلتتتة التخطتتتيط
التةمتتيلي  mappingوجمتتا البلايتتا
ظي مكان وجود البمتمةا وعنتد دلتك
يمكتتن الحمتتول علتتم متتورن عاليتتة
الد تتتتتةا وبينتتتتتت أروجتتتتتين أن هتتتتتدة
الطريلة ظي مرحلة التطويرا ويمكتن
أن تكون متواظرن ظي العام الملبل.

األدلة الملطخة أو المشوهة
تتتتتدكر ويسنستتتتكي أن أحتتتتد األمتتتتور
المحبطة هتو وجتود بمتمات تعتر
أو تشتبه بشدن ب نها من المشتبه بها
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ما الذي تترك خل ك؟
يستشهد مارك ويلا المتدير التنةيتدي
لمجموعة أروجينا بمةهتوم مهتم ظتي
العلتتوم الجناويتتةا وهتتو مبتتدأ لوكتتاردا
نسبة للعالم الجناوي الةرنستي أدمونتد
لوكتتتتاردا والتتتتدي تضتتتتمن أن كتتتتل
مرتكتتب جريمتتة يجلتتب معتته شتتيوا متتا
إلم مسرح الحادثا ويترك ظيه شتيوا
ماا ويطلق عليه مبدأ لوكارد للتبادل.
وعنتتتتتدما يتعلتتتتتق األمتتتتتر ببمتتتتتمات
األمتتابا ظإنهتتا يجتتب أن تكتتون ابلتتة
للتعتتتتتر عليهتتتتتاا والملارنتتتتتة متتتتتا
بمتتتمات مشتتتتبه بهتتتاا إال أن ظكتتترن
تلنية أروجين تتعد دلك إلم تمكتين
المحللتتين متتن الحمتتول علتتم أك تتر
مما تم تركه ظي مسرح الحادث.
وأضا ديل :أن كمية البيانات التي
يمكتتن الحمتتتول عليهتتا متتتن مستتترح
الحتتتتادث ادت بشتتتتكل كبيتتتترا ممتتتتا
يساعد الخبراء ورجال اللتانون علتم
تحديتتتتد هتتتتل حتتتتد ت جريمتتتتة أم ال؟
وكي ؟
إن طريلتة ظحت وتحليتل البمتمات
تةتا آظا ا جديدن ظتي وستاول الةحت
والتحليتتتتتق الجنتتتتتاوي وبيرهتتتتتا متتتتتن
الةحتتتتو واإلجتتتتراءات األختتتتر ا
حيتتث يلتتول ديتتل :إن بمتتمات لطةتتل
يعتتيم ظتتي منتت ل تتد يجتتر عليهتتا
ظحتت المختتدراتا و تتد يكتتون هتتدا
الةحتتتت ستتتتببا ظتتتتي يتتتتام الشتتتترطة
بتةتتتتتتيم المنتتتتت ل .وبالم تتتتتل يمكتتتتتن
لشتتتتتتركات األدويتتتتتتة والعلتتتتتتا ير أن
تستتتتخدم هتتتدا النتتتو متتتن الةحتتتو
بديت للةحو المعتمدن علم عينتات
البول والشعر والتتي تعطتي مجتمعتة
معلومات عن االستخدامات السابلةا
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أو استبدال سحب التدم والتدي يعطتي
بيانات عن مستو العلا ير الحالية.
وهدة الطريلة ربما تكون مةيدن أيضا
ظتتتي الةحتتتو الستتتريعة ل شتتتخا
دوي اإلظتترا المشتتروط ظتتي بعتتو
اللضتتتاياا وكتتتدلك ظتتتي مجتتتال النلتتتلا
حيتتتتتتتث يمكتتتتتتتن إجتتتتتتتراء ظحتتتتتتتو
المخدرات والمتةجرات بسهولة علم
الستتتتتتتتاولين والطيتتتتتتتتارينا وكتتتتتتتتدلك
المساظرين باستخدام هدة الطريلة.
وأشتتار إلتتم أن هنتتاك المليتتارات متتن
ركتتتتاب الطتتتتاورات ستتتتنويا يعبتتتترون
ختل نلاط التةتيم األمنيا لدا يمكن
استتتخدام هتتدة التلنيتتة لةحت األظتراد
من المتةجراتا وكدلك الطيارين من
أي متتتتواد أختتتتر تتتتد تتستتتتبب ظتتتتي
حوادث.

البقايا ال ئيلة المتط لة
د يؤدي هدا النو من الةحو إلم
انتهتتاك الحلتتوقا حيتتث يمكتتن إجتتراء
ظح البلايا المترسبة علتم البمتمة
بدون الحاجة إلم إدن انوني مسبق.
يلول جي ستانلي –كبير المحللين ظي
اتحتتاد الحريتتات المدنيتتة األمريكتتي :
عمومتتتتا نحتتتتن نعتلتتتتد أنتتتته ال يمكتتتتن
التطةتتل علتتم أجستتام أشتتخا بتتدون
وجود ضية اومة.
وشبه ستانلي تلنيتة أروجتين باختبتار
الحمو النووي الـ DNAعندما يللي
المشتتتبه بتته علتتب ستتيجارن أو علبتتة
متتتتودا أو لعتتتتق مقتتتترو ا ظتتتتيمكن
للشتتتتترطة ظحتتتتت تلتتتتتك العنامتتتتترا
واستتتتخت التتتـ DNAمنهتتتا بتتتدون
مواظلة ماحب العينة.

و تال أيضتتا :نعتلتتد أن تلتتوم الشترطة
بتتتتإجراء الةحتتتتو الورا يتتتتة بتتتتدون
مبتتتترر تتتتانوني يستتتتتند التتتتم ضتتتتية
محتملتتةا ولتتدا متتن األستتلم واألو تتق
تتتول الشتتتيء نةستتته ظتتتي إجتتتتراءات
ظحو اإلظرا ات الجستديةا مشتيرا
إلتتم بلايتتا بمتتمات االمتتابا .بعبتتارن
اخر ا يجب أن يكون لد الشرطي
وخبتتتتراء التحليتتتتل الجنتتتتاوي الستتتتبب
والداظا اللتانوني إلجتراء ظحمتو
بلايتتتتتا البمتتتتتمات الد يلتتتتتةا ولتتتتتيس
استخدام تلتك االختبتارات الستتحداث
ضية محتملة أخر .
يلتتول متتارك دالتتي عتتن "أروجتتين":
نحن شركة علوم وتلنية نوظر الحلول
المتلدمتتتة التتتتي تختتتدم أولوتتتك التتتدين
يكاظحون الجريمة واإلرهابا ونحتن
نختتتتتدم اللتتتتتانون والستتتتتتمة العامتتتتتة
والحكومات.
وظتتتي نهايتتتة المطتتتا ظتتتإن استتتتخدام
تلنيتتتتتة أروجتتتتتين الحدي تتتتتة متتتتتتروك
للكيانتتات اللانونيتتة واللضتتاء التختتاد
اللرار المناسب.
رابط المقا األصلي:
http://www.popularmechanics.co
m/technology/security/a17172/yo
ur-fingerprints-are-about-toreveal-a-lot-more-aboutyou/?mag=pop&list=nl_pnl_news
&src=nl&date=091015
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جمعيات جنائية
جمعية علم الحشرات الجنائي بأمريكا الشمالية
North American Forensic Entomology Association
تهدف هذه الجمعية إلى تعزيز االعتراف بعلم الحشرا كجزء مهم في نظام العدالة الجنائية ،وتباد
األفكددار والمعلومددا فددي مجددا علددم الحشددرا الجنددائي ،وتعزيددز التعدداون والصددداقة بددين العلم داء
ووكداال إن دداذ القدانون والجمهددور فددي جميدع أنحدداء العددالم ،إ دافة إلددى اإلسددهام فدي تددوفير وسدائ
الح اظ على أخالقيا المهنة.
وتهدف الجمعية إلى التشجيع على المهنية والدقة العلمية العليا في مجا الحشرا الجنائي ،لتكون
مرجعا ً لنشر الرسائ المهنية واألبحاث العلمية في مجا علم الحشرا الجنائي.

جمعية فحص الشعر

الموقع

The Society of Hair Testing
تأسس الجمعية في فرنسا عام ١٩٩٥م ،وقد كُتب دستور الجمعية وفقا ً للقانون ال رنسي ،وتهدف
إلى تشجيع األبحاث في تقنيا فحوص الشعر فدي الحقلدين الجندائي والطبدي ،وتشدجيع االجتماعدا
وورش العم  ،إ افة إلى تعزيز التعاون والتباد العلمي بين األع اء.
وستعقد الجمعية ورشة عم موافقة لمؤتمر  IALMفي مدينة البندقية بإيطاليدا مدن  24-21يونيدو
.2016

الموقع

الجمعية الدولية لخبراء السملم الجنائي
The International Association of Forensic Toxicologists
تأسس الجمعية في مدينة لندن عام ١٩٦٣م ،لت م ما يقارب  ٢٠٠٠ع وا ً من جميع أنحاء العدالم
يشتركون في أنشطة الجمعية.
وتهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون ،وتنسيق الجهود بين األع اء ،وتشجيع البحدوث فدي مجدا علدم
السموم الجنائي.

الموقع

الجمعية اللطنية ل احصي المستندات
National Association of Document Examiners
جمعية أمريكية متخصصة في مجا فحص المستندا تركز على التعرف على كتابة اليد ،الكشف على
التغييرا في المستندا  ،اختالف األحبار ،تصوير المستندا  ،وفك رموز المحو.
تصدددر الجمعيددة مجلددة تحمد اسددم الجمعيددة  ،NADE journalإ ددافة إلددى تنظدديم الجمعيددة للمددؤتمر
السنوي للجمعية.
ويتيح موقع الجمعية التواص بين األع اء؛ لتباد المعلوما والخبرا  ،والتعلم مدن بع دهم بع دا ً
مساء ك اثنين.

الموقع
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