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استهاللية العدد

د .عبدالرحمن بن محمد الضباح
رئيس التحرير  -عضو الجمعية التأسيسيية
للمجموعة العلمية لعلوم األدلة الجنائية

يطل عليكم قراءنا األعزاء العدد الرابع من
مجلةةةةم المجماعةةةةم العلميةةةةم لعلةةةةام األدلةةةةم
الجنائيم بمقةات اخببةار ادراتةا ثدي ةم
تتعلةةب بالمجةةال الجنةةائ مااص ة م مةةا تةةم
إنجةةازف ة األعةةداد التةةابقم امضةةيًا م إل ة
مكتبتنةةةا العربيةةةم لبنةةةم جديةةةد مةةةن لبنةةةا
المعر م مجال العلام الجنائيم.
يتةةت ل اةةلا العةةدد ماضةةاعاتع بمقةةال عةةن
خاميم تة مم إجةراءا التعامةل مةع ا ةار
ااألدلةةةم الماديةةةم ةةة متةةةار الثةةةةااد
اضةةةرار الثًةةةاه علةةة اةةةلف ا ةةةار مةةةن
التلةةةةةا خا التةةةةةدمير ااةةةةةلا يتطلةةةةة مةةةةةن
المتةةةةة الين خاميةةةةةم تطبيةةةةةب ا جةةةةةراءا
الصةةةثيثم عنةةةد تطايةةةب متةةةر الثةةةاد
ار ع ا ار منع.
من جانة آبةر ت يبًة علة الك يةر مةن
المنتتةةبين للمجةةال الجنةةائ مقةةدار المعانةةا
الت يعيش ا الًنيان الجنةائيان عنةد ثة
اتثليل ا ار الماديم مبتلةا القضةايا
االتةة تتصةةا ب ن ةةا شةةائكم األمةةر الةةل
يتطلةةة اجةةةاد مبتصةةةين خكًةةةاء اخج ةةةز
لا درجةةةم عاليةةةم مةةةن الدقةةةم االثتاتةةةيم
ااتنتقائيم باص مم عند تثليل التراكيز

الضةةةئيلم جةةةدام .األاميةةةم اةةةلا الماضةةةا
رخ ختر تثريةر المجلةم تبصةي ملةا
الا العدد للثدي عن مجماعم من تقنيةا
التثليل ا ل الثدي م اعدد من تطبيقات ا
الجنائيم ثي يتتعرض اةلا الملةا عةددام
من التقنيا المتتبدمم المجال الجنائ
م ل :تقنيا كراماتاجرا يا الغاز المةرتبط
بمطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الكتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ()GC-MS
اكراماتاجرا يةةةةةةا التةةةةةةائل عةةةةةةال األداء
( )HPLCامطيا يم الكتلم المزداجم (LC-
 )MS-MSمةةةرارام بمطيا يةةةم الكتلةةةم لا
مصةةدر الت ة ين المباشةةر اللثه ة (DART-
) QTOF Or DART-MSاخبيةرام الةي
آبرام بتم الا الملةا بمطيا يةم رامةان لا
التطح المثتن .SERS
اكما عادناكم ة األعةداد التةابقم بةالتنا
االتجديد المقةات االدراتةا المتعلقةم
بالمجال الجنائ قد اشتمل الا العدد عل
دراتةةةةةا متناعةةةةةم ًةةةةة مجةةةةةال خمةةةةةن
المعلامةةةةا تطرقةةةة دراتةةةةم إلةةةة آليةةةةم
التشةةًير باتةةتبدام طريقةةم ديً ة -االمةةان
 Diffie-Hullman encryptionاا
طريقةةةةةم تتةةةةةتبدم لثمايةةةةةم المتةةةةةتبدمين
للبةةدما ا لكترانيةةم عةةن طريةةب الثًةةاه
عل تريم بينات م المرتةلم عبةر ا نترنة
خ ناء عمليا الشةراء ا لكترانة خا بة ل
تتديد ااتير البدما العامم.
٤

l

كمةةا اشةةتمل اةةلا العةةدد عل ة ثالةةم دراتةةيم
) (Case studyلقضيم ا ا غيةر طبيعيةم
ال ينيةا مةن عمةرف اجدتةع
لشا
التلطا األمنيم متا عل جان إثدى
الطرب ااتتنتج من اةلف الدراتةم إمكانيةم
الثصال عل معلامةا مًيةد ام مةم ة
مجةةةال التشةةةبي الجنةةةائ عةةةن طريةةةب
ث مثتاى المعد ثي إن اةلف النةا
من التثليل يتاعد معر م مدى تعةرض
الجتم لجرعا زائد من العقاقير االمةااد
الكيميائيةةةم اللةةةغ عنةةةد غيةةةا المعلامةةةا
المقدمةةةةم مةةةةن الضةةةةثيم ابصاصةةةةا م ةةةة
ثةةات الا ةةا خا قةةدان الةةاع  .اتضةةمن
الا العدد كللغ مقالم عن طرب التعامل مع
األدلةةةم الجنائيةةةم ا شةةةعاعيم االناايةةةم عنةةةد
ضةةةةبط ا خا الكشةةةةا عن ةةةةا خا ةةةة ثةةةةال
خصبث تشكل بطرام عل الت مم العامم.

ا يما يتعلب بزاايم "علماء معاصران”
قد تم ابتيار البرا يتار تا ب غ Sue
 Blackاا ة ااثةةد مةةن خبةةرز ببةةراء
العةةةةةةةةةالم ةةةةةةةةة مجةةةةةةةةةال علةةةةةةةةةم الطةةةةةةةةة
الشةةةرع forensic anthropology
اكان ل ا دار ثاتةم ة عةدد مةن القضةايا
الجنائيةةةم لا األاميةةةم العاليةةةم امةةةن خاةةةم
خدااراةةةةا متةةةةاامت ا ةةةة الكشةةةةا عةةةةن
المقةةةابر الجماعيةةةم ةةة كاتةةةا ا ةةة عةةةام
 ٢00١م.
اكلنا خمل خن يثاز الا العدد رضةاكم
اخن ينةةةةةةال اتتثتةةةةةةانكم كمةةةةةةا ت يًاتنةةةةةةا
تلكيركم بتةعادتنا عنةدما نتلقة م ثهةاتكم
خا اقتراثةةاتكم عل ة اةةلا العةةدد خا األعةةداد
التةةابقم عبةةر اتةةائل التااصةةل الماضةةاعم
المجلم .
اآبر دعاانا خن الثمد هلل ر العالمين.

٥

مـقـال قـانـونـي
سالمة إجراءات التعامل مع األدلة المادية في مسارح الحوادث
د .علي بن سعيد الشمراني
رئيس قسم األنظمة بكلية الشريعة واألنظمة
جامعة الطائف  -الطائف

مقدمة

إن كل ثاد م تةااء كانة جريمةم خا صةراعا م
متةةلثا م خا غيةةر للةةغ تتةةرغ آ ةةارام ماديةةم ةة
متةةةر اقاع ةةةا .اةةةةلف ا ةةةار تعتمةةةد علةةةة
التصر ا األاليةم ة متةر الثاد ةم الةل
يعتبر بم ابم نقطم اتنط ب األال االرئيتيم
لً م كيًيم اقةا الجريمةم .التصةرا بعنايةم
ام نيةةةةم ةةةة التعامةةةةل مةةةةع األدلةةةةم الماديةةةةم
االمثا هةةم علي ةةا مةةن العب ة انقل ةةا بطةةرب
علميم ا نيم صثيثم ا قةا م لصصةال القانانيةم
م هةراا
االعمليم يتاعد ج م التثقيب
اكيًيةةةةم ثةةةةدا الثاد ةةةةم اتًتةةةةير الثقةةةةائب
تًتةةةيرام صةةةثيثا م اإعةةةاد تم يةةةل األثةةةدا
ا م ما جرى م ر ع للغ للج ا القضةائيم
االعدليم لتثقيب العدالم.

تمهيد
تةةيتم تقتةةيم اةةلا المقةةال إل ة خربعةةم مثةةاار.
المثار األال يتثد عن قيمم األدلم الماديةم
اخنااع ا اكةللغ التا يةب المتتلتةل االةدقيب
لصدلةةةم بةةةا مةةةدى ارتباط ةةةا بثاد ةةةم مةةةا.
الثًةةاه عل ة متةةر الثاد ةةم اخدلتةةع تةةيكان
الا المقال .بعد للةغ تةيتم
المثار ال ان
الثةةةةةةدي عةةةةةةن تا يةةةةةةب متةةةةةةر الثاد ةةةةةةم.
اتعتبةةارا القانانيةةم ااألب قيةةم ة متةةر
الثااد تيكان المثار األبير.

٦

أولا :قيمييييية األدلييييية الماديييييية
وأنواعها
األدلةةةم الماديةةةم اةةة مةةةا يع ةةةر
عليةةع المبتصةةان ة متةةر
الثاد ةةم خا عل ة جتةةم المةةت م
خا المجنةةةةةةة عليةةةةةةةع خا األدا
المتةةةةةتبدمم ةةةةة الجريمةةةةةم.
ايمكةةةةةن القةةةةةال بةةةةة ن الةةةةةدليل
المةةةةةاد عبةةةةةار عةةةةةن ثالةةةةةم
قانانيم تنشة مةن اتةتنباط خمةر
مج ةةةةال مةةةةن نتيجةةةةم ثةةةة
علمةةةة خا نةةةة أل ةةةةر مةةةةاد
تبلةةا عةةن جريمةةم الةةع مةةن
البةةةاا مةةةا يتةةةمح بتثقيةةةب
اايتع خا لاتيتع .األدلم الماديم
قد تكان خجتاما م ضةبمم اقةد
تكةةان بالغةةم الدقةةم اتتةةتبر
مةةةن متةةةر الثاد ةةةم خا مةةةن
المااقع لا الصلم.
لصدلم الماديم قيمةم ادار بةال
األاميةةةةم إل إنةةةةع بةةةةدان اةةةةلف
األدلةةةم يصةةةع التاصةةةل إلةةة
معر ةةم الثقيقةةم .ايتاقةةا اةةلا
الدار عل التصر ا األاليةم
متر الثاد .
إن التصةةةرا بعنايةةةم ام نيةةةم
طاال تر التثقيةب االتثةر
ةةة متةةةر الثاد ةةةم عنصةةةر
بال األاميم لقبال األدلم

٧

لصغةةراض القضةةائيم كمةةا خن
التا يةةةةب المتتلتةةةةل االةةةةدقيب
لصدلةةم لمعر ةةم مةةدى ارتباط ةةا
بجريمم ما اكللغ إ بةا كةل
بطةةةةةةةا بمًرداةةةةةةةا يضةةةةةةةمن
اتتمرار األدلةم اتة مت ا مةن
متةةةةر الثاد ةةةةم إلةةةة قاعةةةةم
المثكمم.
يمكن تقتيم األدلم الماديم إلة
صةةةةةنًين رئيتةةةةةين :الصةةةةةنا
األال اا األدلةم القابلةم للر ةع
خا النقل من متر الثاد م.
الا النا من األدلةم ت يشةكل
صةةةةعابم ةةةة التعامةةةةل معةةةةع
تااء ة نقلةع خا ر عةع .علة
تةةةبيل الم ةةةال إلا اجةةةد خ ةةةر
لطبعةةةةم إصةةةةبع علةةةة زجةةةةا
شةةةةباغ غر ةةةةم ةةةة ن الببيةةةةر
يتةةتطيع نقةةل ا ةةار الجرميةةم
مةةةن مكةةةان الثاد ةةةم بااتةةةطم
خداا باصةةةةةم اتصةةةةةديراا
ابعةةةةةد للةةةةةغ نقل ةةةةةا بااتةةةةةطم
الجي تةةةين إلةةة المكةةةان الةةةل
يريد .انيا م :الةدليل غيةر القابةل
للر ةةع خا النقةةل اةةلا النةةا ت
يمكةةةةن خن يةةةةتم التعامةةةةل معةةةةع
بالر ع خا النقل إت ثةات
التصةةةةاير خا صةةةة القاالةةةة
بااتطم مااد باصم بللغ.

ثانييييا ا :الحفييياظ علييي مسيييرح
الحادثة وأدلته
للمثا هةةةةةم علةةةةة مثتايةةةةةا
متر الثاد م من العبة عةن
طريةةب الجنةةا خا عةةن طريةةب
عاامةةةةةةةةل خبةةةةةةةةرى انةةةةةةةةاغ
إجراءا يج اتبالاا لت مين
اثمايةةم األدلةةم .مةةن بةةين اةةلف
ا جةةةةراءا تثديةةةةد متةةةةر
الجريمةةةةةم اعزلةةةةةع بااتةةةةةطم
شةةةةريط عةةةةازل علةةةة كامةةةةل
ثةةةةدادف عةةةةن طريةةةةب رجةةةةال
األمةةن اإقًةةال جميةةع المةةدابل
الم ديم إلة متةر الجريمةم
ألن عةةةةةةدم تطايةةةةةةب متةةةةةةر
الثاد ةةةم اثًهةةةع علةةة النثةةةا
الااجةةة قةةةد يغيةةةر ةةة األدلةةةم
ايلا ا ايًتداا.
إبةةةةةة ء خ خشةةةةةةبا غيةةةةةةر
ضراريين دبلةاا إلة متةر
الجريمةةةم قبةةةل ةةةرض الطةةةاب
عليةةةةةع ايةةةةةتم تتةةةةةجيل اةةةةةلف
المعلامةةا كمةةا يةةتم منةةع خ
خشبا غير ضةراريين مةن
الةةدبال إل ة متةةر الجريمةةم
طاال مد التثقيب امن بدايم
عمليةةم التثقيةةب االتثةةر ة
متةةر الثاد ةةم ثتة ن ايت ةةا
ألن اشتراغ عدد خكبر من

ال ة زم خا إشةةراغ خ ةةراد غيةةر
مناتةةةةبين يةةةة د إلةةةة بطةةةةر
ا ضرار ب دلم م مم.
ر ع األدلةم بالطريقةم التةليمم
ااضةةةةةع ا بةةةةةدابل الثاايةةةةةم
الباصم ل لا النا من األدلم
مةة م بعةةض األدلةةم يجةة خن
تاضع دابل ثاايةا مثكمةم
ا غةةة ب اللةةةغ للمثا هةةةم
علي ا من التببر ااناغ خدلةم
يج ة خن تاضةةع ة ثاايةةا
لا متاما للمثا هم علي ةا
من التعًن ابعضة ا يجة خن
ياضةةع دابةةل ثاايةةا تمنع ةةا
مةةةةةن الثركةةةةةم ألن اثتكةةةةةاغ
الةةدليل بتةةطح الثاايةةم يمكةةن
خن يةةةة د إلةةةة تلًةةةةع ااةةةةلا
ينطبةةةةب علةةةة األداا التةةةة
علي ةةا بصةةما م ة م كمةةا خن
بعض األدلم يج اضع ا
مكةةةان بةةةارد خ نةةةاء نقل ةةةا مةةةن
متةةةةر الثاد ةةةةم إلةةةة ج ةةةةم
الًث للمثا هم علي ا.
ارتةةةةةةداء م بةةةةةة اقًةةةةةةازا
اخغطيةةةةةم ااقيةةةةةم اارتةةةةةدا اا
بشةةةةكل صةةةةثيح مةةةةن جانةةةة
األ ةةةراد العةةةاملين ةةة متةةةر
الثاد م ثي إن مبالًةم للةغ
قةةد ي ة د إل ة تلةةا المتةةر
مما قد يغير متار التثقيب
الثاد م.

كةةةللغ قةةةد يتعةةةرض العةةةاملان
إلةةةة مبةةةةاطر صةةةةثيم خ نةةةةاء
مباشر المتر بةدان ارتةداء
الم ب الااقيم.
ثالثا ا :توثيق مسرح الحادثة
ااثةةد مةةن خاةةةم الجاانةة ةةة
التثقيةةةب ةةة ثاد ةةةم مةةةا اةةةا
تا يةةةب متةةةر الثاد ةةةم .نشةةة
اتاتمام بالتا يب الدقيب لثالةم
متر الثاد م بتب صةعابم
الثًةةاه عل ة المتةةر بثالتةةع
دان عب لًتر طايلم .انةاغ
طرب يمكةن مةن ب ل ةا
اتثتًةةةاه بالتًاصةةةةيل الدقيقةةةةم
للمتةةةةةةر ااةةةةةة  :الصةةةةةةار
االرتم االم ثها .
يعتبر التصاير الطريقم األاةم
لتتجيل شكل اثالم األدلم
متةةةةةةر الثاد ةةةةةةم ألنةةةةةةع ت
يبضةةةةةع تثتماليةةةةةم ثةةةةةدا
خبطةةةةةةاء بشةةةةةةريم ةةةةةة نقةةةةةةل
المعلامةةا عةةن ثالةةم الةةدليل
كمةةةا ت يتطلةةة لمةةة الةةةدليل
ابالتال ت يعرض األدلةم إلة
التلا خا التلا .
ل ةةةةلا التةةةةب تثديةةةةدام علةةةة
المصةةار خت يقةةام بتعةةديل خ
شةةة ء يقةةةام بتصةةةايرف ن ائيةةةا م
أل تةةةب كةةةان .كمةةةا يجةةة
عليةةع تصةةاير الةةدليل مةةن كةةل
اتتجااا ايج عليع خيضا م

ايجةةة عليةةةع خيضةةةا م تصةةةاير
الةةةةدليل اثةةةةدف ةةةةم تصةةةةايرف
بالنتةةبم ألشةةياء خبةةرى تاجةةد
ثالةةةةع لبلةةةةب نقةةةةاط مرجعيةةةةم
تمكةةةةن المثقةةةةب مةةةةن معر ةةةةم
ع قم األدلم ببعض ا مكانيا م.
الن ايةم يةتم تتةجيل كةل مةا
ت يمكن التعبير عنةع بالصةار
االرتم صةار كتابيةم يةتم
إر اق ةةا باألدلةةم عنةةد إرتةةال ا
ةةةةم إلةةةة المثكمةةةةم
للًثةةةة
تتةةةةتبدام ا ةةةة الثكةةةةم ةةةة
القضيم .ايشمل اةلا التتةجيل
بيةةةةةان اقةةةةة الاصةةةةةال إلةةةةة
متةةةةةر الثاد ةةةةةم ااضةةةةةعيم
األبةةةةاا االناا ةةةةل االهةةةة ل
...إلخ .ايتم كةللغ تتةجيل خ
شةةب ماجةةاد ة المتةةر
اخ شةةةةب يةةةةدبل إليةةةةع خا
يبةةةةر منةةةةع اخيةةةةم تغيةةةةرا
متر الثاد م.
تثد
رابعيييا :العتبيييارات القانونيييية
واألخالقيييييييية فيييييييي مسيييييييرح
الحوادث
مةةةةع خن انةةةةاغ مبةةةةاد عامةةةةم
تتعلةةب بالتثقيقةةا ة متةةر
الثاد ةةم ة ن القةةاانين االةةنهم
االقااعد المثليم تثكةم العديةد
من خنشطم التثقيب متةر
الثاد ةةةةةةم اعمليةةةةةةم التثليةةةةةةل
الجنائ  .اا تتعلب بمتائل
٨

من ا كيًيم الثصال علة إلن
بالةةةةةةةدبال إلةةةةةةة المتةةةةةةةر
اإجةةةةراء التثقيةةةةب امناالةةةةم
األدلةةةةةم )كنةةةةةا ا جةةةةةراء
المطلةةةةا لثًه ةةةةا( اتقةةةةديم
األدلةةةةم الماديةةةةم إلةةةة مبتبةةةةر
التثليةةةةل الجنةةةةائ اةةةة التةةةة
تث ِّدد مدى القبال باألدلم التة
تم جمع ا متر الثاد ةم .
اقد ي د عدم التقيد بالقاانين
االقااعةةةد االلةةةاائح التنهيميةةةم
القائمم إل ثالم ت يمكن مع ا
اتةةتبدام األدلةةم ة المثكمةةم.
مةةن األم لةةم علةة عةةدم التقيةةد
باألنهمم االقااعةد التنهيميةم
انتقةةةةال ا ةةةةراد الشةةةةرطم إلةةةة
متةةةر الثاد ةةةم دان مرا قةةةم
خثد من خعضاء ايئةم التثقيةب
ااتدعةةةةاء العةةةةام .قةةةةد يعةةةةاد
للغ إلة قلةم خعةداد
التب
خعضاء ال يئم ااج م نهر
خن ينتقل ضابط الشرطم إل

٩

متةةةر الثاد ةةةم ةةة القضةةةايا
التة تكةةان دان القتةةل بعةةد خن
يبلةةةة عضةةةةا ايئةةةةم التثقيةةةةب
ااتدعةةاء العةةام بانتقالةةع اخمةةا
قضايا القتل االقضايا الجنائيةم
ةةةةة ن اجةةةةةاد عضةةةةةا ايئةةةةةم
التثقيةةب ااتدعةةاء العةةام م ةةم
ةة متةةار التثقيةةب ااتدعةةاء
العام.
كةةللغ التجم ةةر ثةةال متةةر
الثاد ةةم يعتبةةر مةةن المبالًةةا
القانانيةةم االةةل مةةن ش ة نع خن
يبً الثقةائب خا يغيةر بعةض
األدلةةةةم الماديةةةةم ةةةة متةةةةر
الثاد ةةم .كةةللغ ة ن الم ثةةه
عنةةةد اقةةةا ثاد ةةةم مةةةا نجةةةد
خشباصةةةا م يقامةةةان بالتصةةةاير
خ نةةةةاء الثاد ةةةةم ااةةةةلا الًعةةةةل
مبةةةالا لصنهمةةةم اقةةةد يةةة ر
علةةةةةةةةة متةةةةةةةةةار التثقيةةةةةةةةةةب
االمثاكمةم بعةةد للةةغ .الااجة
عل رجال الضبط الجنائ

منع خ شةب مةن اتقتةرا
مةةن متةةر الثاد ةةم خا العب ة
باألدلةةم ثًاهةةا م علي ةةا .نصةة
األنهمةةم ة المملكةةم العربيةةم
التةةةةةعاديم علةةةةة خن لرجةةةةةل
الضةةةةةةبط الجنةةةةةةائ خن يمنةةةةةةع
الثاضرين مةن مبارثةم مكةان
الااقعةةم ااتبتعةةاد عنةةع ثت ة
يثرر المثضةر الة زم بةللغ.
الثال مةن
الع خن يتتدع
يمكةةةةن الثصةةةةال منةةةةع علةةةة
معلامةةا ةةة شةةة ن الثاد ةةةم
اإلا بةةةالا خثةةةد الثاضةةةرين
األمةةر الصةةادر إليةةع مةةن رجةةل
الضةبط الجنةائ خا امتنةع خثةد
ممةةةن دعةةةاام عةةةن الثضةةةار
ي بةةةة للةةةةغ ةةةة المثضةةةةر
ايثال إل المثكمم المبتصم
لتقريةةر مةةا تةةراف ة شة نع .قةةد
يعاد التةب لاجةاد م ةل اةلف
الممارتا الباطئم تااء من
رجال الضبط الجنائ خا من
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األشةةبا المتااجةةدين ة متةةر الثاد ةةم إلة
عةةدم الةةاع باألنهمةةم االقااعةةد االلةةاائح الت ة
تنهم م ل للةغ اخلكةر علة تةبيل الم ةال نهةام
ا جراءا الجزائيم الصادر عةام ١٤٣٥اة قةد
تطةةرب إل ة عةةدد مةةن المةةااد الت ة تتعلةةب بجمةةع
المعلامةةا اضةةبط ا اكةةللغ التلةةب بالجريمةةم
االقبض عل المت م اتًتيش االمتاكن  ...إلخ.
با ضا م إل للغ ن اناغ التزامةا خب قيةم
عل العاملين متار الثااد تتطل مةن م
التصرا بعنايةم ام نيةم ابةلل العنايةم الااجبةم
امعاملةةم األدلةةم عل ة ختةةا مةةا ته ةةرف ت مةةا
تعتقةةةةد خن ةةةةا ته ةةةةرف اإعطةةةةاء األالايةةةةم دائمةةةةا م
للرعايم الطبيم الطارئم .لةا كةان انةاغ صةرا
بين ثًه األدلم اإمكانيم إنقال ثيا بشةريم ة ن
األالايم تع َط دائما م للرعايم الطبيم الطارئم .
كةةةللغ ينبغةةة للعةةةاملين ةةة متةةةار الثةةةااد
اثترام األ راد اكرامت م ا نتةانيم خ نةاء ثة
األدلةةم الماديةةم اجمع ةةا مةةن الج ة خا األثيةةاء
ااثترام بصاصيم الضثايا.

خامسا ا :الخاتمة
بنةةاء عل ة مةةا تةةبب نةةع ينبغ ة لعضةةا ايئةةم
التثقيةةب ااتدعةةاء العةةام خن ينتقةةل إل ة متةةر
الثاد ةةةةم ةةةةار اقاع ةةةةا ااتبةةةةال ا جةةةةراءا
النهاميةةم االتةة مةةن شةة ن ا خن تضةةمن تةة مم
األدلم الماديم متر الثاد م.
ثالم القضايا الجنائيم كالقتل نةع ينبغة خن
يرا قع الطبي الشرع اكللغ رجةال الضةبط
الجنائ (الشرطم).
ابتام ةا م ةة ن ك يةةرام مةةن الممارتةةا المبالًةةم
لصنهمةةم ة متةةر الثةةااد تقةةع نتيجةةم قلةةم
الةةاع القةةانان بمةةا ينبغ ة علةةع امةةا ينبغ ة
تجنبع
المتةةةر  .لةةةلا ينبغةةة خن يكةةةان العةةةاملان ةةة
متر الثاد م اكللغ األشةبا المتااجةدان
ثال المتر ملمين باألنهمةم االتعليمةا اخن
يتقيداا ب ا با ضا م إل اتلتزاما األب قيةم
للم نم للعاملين الا المجال الم م.
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أخبار جنائية

بروتينات الشعر قد تكون أداة
للتعرف الفريد بين البشر
ع مةةا براتينيةةم ريةةد ةة
الشةةةةةعر قةةةةةد تتةةةةةتبدم بةةةةةدي م
للبصمم الارا يم ا قةا م لدراتةم
ثدي ةةةةم نشةةةةر ةةةة تةةةةبتمبر
الماضةةةةة  ٢0١٦لج نةةةةةدان
بةةةةاركر ار اقةةةةع مةةةةن مبتبةةةةر
تارنةةةة ليًرمةةةةار الةةةةاطن
بالاتيا المتثد األمريكيم.
كمةةةا اةةةا معلةةةام خن البصةةةمم
الارا يةةةم اةةة خثةةةد الاتةةةائل
التعةةرا الرئيتةةيم الكةةن اةةلا
المركة قةةد يتة ر بالعديةةد مةةن
المةة را البيئيةةةم االكيميائيةةةم
التة تة د إلة تكتةةرف .ا ة
المقابل يه ر البةراتين بشةكل
خ بة منةةع ة المةةاد الارا يةةم
با ضةةا م إلةة خنةةع قةةد يه ةةر
تناعةةةا م قةةةد يةةة د إلةةة اجةةةاد
تمايز بين البشر.
لقد قام بةاركر ار قةاف بالبثة
عةةةن امكانيةةةم الثصةةةال علةةة
الشعر تت م ة
براتينا
التمةةةةايز بةةةةين البشةةةةر ايمكةةةةن
اتةةتبدام ا كةة دا تعةةرا بةةين
األ ةةةةةةراد ةةةةةة التةةةةةةينارياا
الجنائيم.
تمكةةةةن العلمةةةةاء مةةةةن ابتبةةةةار
عينا الشعر ألشبا منل
١١

 ٢٥0عاما م األمةر الةل خه ةر
متانةةةةةم البراتينةةةةةا  .اقةةةةةاماا
بتثليةةةةةةةل  ٧٦عينةةةةةةةم شةةةةةةةعر
ألمريكان من خصال خارابيةم
اخ ريقيم ااجداا  ١٨٥ع مم
براتينيةةةم المتاقةةةع خن تزادنةةةا
ب نمةةةةاط ريةةةةد للتمةةةةايز بةةةةين
البشةةةةر شةةةةب لكةةةةل مليةةةةان
نتمم.
انا الببر
تقنية حديثية سيريعة رخيصية
للتعييييييرف عليييييي المخييييييدرات
المصنعة
ة دراتةةم ثدي ةةم تةةم نشةةراا
Forensic
ةةةةةة مجلةةةةةةم
Science International
تةةم اتع ة ن عةةن تقنيةةم جديةةد
تةةةةاا تتةةةةاعد ج ةةةةا تنًيةةةةل
القةةةةانان ةةةة التعةةةةرا علةةةة
المااد المبدر .
ا تياب الارقم العلميةم خن
المبةةةةدرا ثدي ةةةةم التصةةةةنيع
عةةةةاد مةةةةا تةةةةرتبط بالا ةةةةا خا
العديةد
ا صابا البطير
من القضايا الجنائيم بالاتيا
المتثد األمريكيم األمةر الةل
يجعلنا نعيد التًكير الطرب
التقليديةةةةةةم لمراقبةةةةةةم التةةةةةةمام
االمبةةةةةةةةدرا  .ابصاصةةةةةةةةا م
مجماعم من المركبا

الكيميائيم تدع ينايةل مي ايةل
خمةةةةةةةةين phenethylamine
( . )NBOMesثية خن اةةلف
المركبةةةا تعرضةةة للتعةةةديل
الكيميةةةةةةائ لغةةةةةةرض تجنةةةةةة
الكشةةةةةةةا عن ةةةةةةةا باتةةةةةةةتبدام
التقنيةةةةةةا المتةةةةةةتبدمم ةةةةةة
مبتبةةةةرا التةةةةمام التقليديةةةةم
للتعةةرا عل ة اةةلف المركبةةا
بشكل تريع ابدقم عاليم.
المتثد األمريكيم األمةر الةل
يجعلنا نعيد التًكير الطرب
التقليديةةةةةةم لمراقبةةةةةةم التةةةةةةمام
االمبةةةةةةةةدرا  .ابصاصةةةةةةةةا م
مجماعةةةةةةم مةةةةةةن المركبةةةةةةا
الكيميائيم تدع ينايةل مي ايةل
خمةةةةةةةةين phenethylamine
( . )NBOMesثية خن اةةلف
المركبةةةا تعرضةةة للتعةةةديل
الكيميةةةةةةائ لغةةةةةةرض تجنةةةةةة
الكشةةةةةةةا عن ةةةةةةةا باتةةةةةةةتبدام
التقنيةةةةةةا المتةةةةةةتبدمم ةةةةةة
مبتبةةةةرا التةةةةمام التقليديةةةةم
للتعةةرا عل ة اةةلف المركبةةا
بشةةةكل تةةةريع ابدقةةةم عاليةةةم.
اا قا م للًريب البث ة ن اةلف
التقنيةةم تةةاا تزيةةد مةةن كًةةاء
المبتبةةةةةرا الجنائيةةةةةم التةةةةة
تااجع القضايا الك ير اقلم

أخبار جنائية
المةةاارد .با ضةةا م إل ة كةةان
 TOFMSلديةةع قةةدر ريةةد
عل اتتبدام البيانةا التةابقم
من تثليل قضايا تابقم.
خاضةةةةةةث ببيةةةةةةر التةةةةةةمام
الجنائ االمدريةم ة برنةامج
العلةةةام الطبيةةةم الشةةةرعيم ةةة
قتم التشريح اعلم األعصةا
تةةابرا بةةاتش جةةانز Sabra
 Botch-Jonesةةةة جامعةةةةم
 BUSMخنةةةع ةةة التةةةناا
القليلةةةم الماضةةةيم الك يةةةر مةةةن
المةةااد المبةةدر تةةم تصةةنيع ا
لمثاكةةةا المبةةةدرا التقليديةةةم
ثت يتم التثايةل علة مراقبةم
التمام االكشا علي ا.
اترجةةاا الباث ةةم تطةةاير اةةلف
الطريقةةةةم التثليليةةةةم التةةةةريعم
الدقيقةةةم تةةةاا تتةةةاعد قطةةةا
الصةةةثم العامةةةم ج ةةةا انًةةةال
القةةانان لتنًيةةل التةةابير المعنيةةم
بتقيةةةةةةيم المبةةةةةةاطر اتةةةةةةدابير
الرقابةةةةةةم علةةةةةة المبةةةةةةدرا
المصنعم.
انا الببر

عائلم الًقيد اإل األشقاء ة
المبتبةةةةةرا الجنائيةةةةةم بدالةةةةةم
الكايةةةةةة الشةةةةةةقيقم بصةةةةةةادب
العةةةةزاء االمااتةةةةا ةةةة اةةةةلا
المصةةا انت ة ل هللا خن يغًةةر
ل ةةةا ايرثم ةةةا اجميةةةع مةةةات
المتلمين.
شةةةةارك الًقيةةةةد ةةةة العةةةةدد
ال ال بمقال متا ا ن ا.

بمشيييييياركة ( )١٦٦مشيييييياركا ا
ومشيياركة ميين ( )١٥٥دوليية
تم عقد الملتق العربيي لعليوم
األدلة الجنائية
بثضةةةةةةار معةةةةةةال الةةةةةةدكتار
جمعةةةةان رشةةةةيد بةةةةن رقةةةةاش
رئةةي جامعةةم نةةايا العربيةةم
للعلةةةام األمنيةةةم بةةةدخ صةةةبا
يام ال اء  ٨صًر ١٤٣٨ا
بمقر الجامعم خعمةال (الملتقة
العرب ة لعلةةام األدلةةم الجنائيةةم
االط الشرع ) تث شةعار
" :نثةةا تاثيةةد نهةةم امعةةايير
العلةةةةةةةام الجنائيةةةةةةةم االطةةةةةةة
الةاطن العربة ”.
الشرع
وفيياة األسييتاذة هنيياد المسييباح
االل نهمتع الجمعيم العربيةم
الخبييييرة الكويتيييية فيييي مجيييال
لعلةةام األدلةةم الجنائيةةم االط ة
علم الحشرات الجنائي
الشرع بالجامعم.
انتقلةة إلةة رثمةةم هللا تعةةال
ابل الملتق إل
كاتبتنةةا الببيةةر انةةاد المتةةبا
التاصيا التاليم:
بعةةةةد صةةةةرا مةةةةع المةةةةرض
اتتقدم ختر التثرير إل

التاصيم (:)١
التع لتاثيد نهم امعايير
العمل مجال علام األدلم
الجنائيم االط الشرع
الدال العربيم من ب ل
مجماعا العمل العلميم
العربيم.
التاصيم (:)٢
الدعا إل إنشاء ايئم عربيم
ل عتماد الم تت
االبرامج للببراء االج ا
المبتصم.
التاصيم (:)٣
العمل عل تاثيد األطر
القانانيم ألدلم ا با الجنائ
عل المتتاى العرب .
التاصيم (:)٤
الدعا إل ت تي ريب عمل
عرب اتتشار للتعرا عل
ضثايا الكاار .
التاصيم (:)٥
الدعا إل نشر دراتا
باصم بنهم امعايير علام
األدلم الجنائيم االط
الاطن العرب .
الشرع
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المؤتمرات والمعارض الجنائية

الملتق العلمي السنوي التاسع والستون لألكاديمية األمريكية لعلوم األدلة الجنائية
AAFS 69th Annual Scientific Meeting for AAFS

 ١٨-١٣فبراير ٢٠١٧م
لويزيانا – الوليات المتحدة األمريكية

الموقع

المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم األدلة الجنائية
Saudi International Conference of Forensic Medicine and Forensic Science

 ٨-٥مارس ٢٠١٧م
الرياض – المملكة العربية السعودية

2nd

الموقع

المؤتمر السنوي الثاني للجينات الجنائي
2nd Annual Genetics in Forensics Congress

 ١٥-١٤مارس ٢٠١٧م
لندن – المملكة المتحدة

الموقع

مؤتمر ومعرض اإلمارات الدولي لألدلة الجنائية وعلم الجريمة
Emirates International Forensic Conference & Exhibition

 ٤-٢أبريل ٢٠١٧م
دبي – األمارات العربية المتحدة

١٣

الموقع

المؤتمرات والمعارض الجنائية

مؤتمر األدلة الرقمية الجنائي
CTIN 2017 Digital Forensics Conference

 ١٤-١٢أبريل ٢٠١٧م
واشنطن – الوليات المتحدة األمريكية

الموقع

معرض اكسبو الجنائي األوروبي
Forensics Europe Expo

 ٤-٣مايو ٢٠١٧م
لندن – المملكة المتحدة

الموقع

الملتق الدولي السنوي السادس للجمعية الدولية لألشعة الجنائي
6th annual meeting of the International Society for Forensic Radiology and Imaging

 ١٣-١٠مايو ٢٠١٧م
أودنس – الدنمارك

الموقع

المؤتمر الدولي التاسع عشر للعلوم الجنائية وعلم الجريمة
19th International Conference on Forensic Sciences and Criminology

 ٢٢-٢١مايو ٢٠١٧م
برلين  -ألمانيا

الموقع
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ملف العدد

SaudiCSI

ملف العدد

مقدمة ملف العدد
أ .سلطان بن سعيد آل جابر

التقنيات المتقدمة في الفحوص الوراثية

د .عبدالعزيز بن عبدهللا الدخ ّيل

تقنيات التحليل اآللي المتقدمة وتطبيقاتها الجنائية

د .محمد بن فهد العجمي

تقدير التراكيز الضئيلة للعينات الجنائية باستخدام تقنية SERS
أ .سلطان بن سعيد آل جابر

مقدمة ملف العدد
سلطان بن سعيد آل جابر
محرر علمي  -عضو الجمعية
التأسيسية في المجموعة العلمية
لعلوم األدلة الجنائية

خصبح العالم اليام يعتمةد علة
التكنالاجيا اعتمةادام كبيةرام ة
معهةةةم منةةةاث الثيةةةا ثيةةة
تاام التقنيم تطار العلم
اتطبيقاتةةةع امةةةا زال التطةةةار
االتقنيةةم ة مزيةةد مةةن التقةةدم
األمةةةةر الةةةةل غيةةةةر اتةةةةيغير
ختةةةةةلا الثيةةةةةا لك يةةةةةر مةةةةةن
متةةتبدم اةةلف التقنيةةا  .ات
شةةةةةةغ خن للتقنيةةةةةةا الثدي ةةةةةةم
إيجابيا اتلبيا علة الًةرد
االمجتمع إت خن ا ة المجمةل
خداا متةةةةةةةةةاعد للعنصةةةةةةةةةر
البشةةر ألداء م امةةع بتةةرعم
عاليةةةم ادقةةةم اإتقةةةان اتنهةةةيم
األعمال الت ت تتطل تةدب م
المجمةل
بشريا م إل ت غن
عةةن لمتةةا الببيةةر خا الًن ة
ةة قةةراء النتةةائج االًثةة
اضةةبط األج ةةز االت كةةد مةةن
تةةة مت ا اخدائ ةةةا للًثةةة خا
التثليل بصار صثيثم.
ة اةةلف المقدمةةم نةةارد لمثةةم
تةةريعم عةةن التقنيةةا الثدي ةةم
ااتةةةةةتبدامات ا ةةةةة المجةةةةةال
الجنةةةائ إضةةةا م إلةةة تتةةةليط
الضةةةاء ةةة اةةةلا العةةةدد ةةة
تلتلم المقات التاليم عل

بعةةةةةةض التقنيةةةةةةا االطةةةةةةرب
الثدي م المتتبدمم المجال
االتةة نثةةاال مةةن
الجنةةائ
ب ل ةةا تزايةةد القةةار الكةةريم
بنبةةةةل عةةةةن بعةةةةض التقنيةةةةا
ااألداا الثدي م التة تتةاام
ةةةةة تطةةةةةار خداء الًثةةةةةا
الجنائيةةةم اكةةةللغ ةةة التقةةةدم
العلم ة االًن ة الةةل يكتتةةبع
الببيةةةةر الجنةةةةائ مةةةةن بةةةة ل
اتتبدام الف التقنيا االطرب
الثدي م الًثا الجنائيم
ممةةةةا يعةةةةاد بصةةةةار إيجابيةةةةم
علةةةةةةةة خداء العمةةةةةةةةل الًنةةةةةةةة
الجنةةةائ االثةةةد مةةةن انتشةةةار
الجرائم.
خصةةبح خداء الببةةراء االًنيةةين
العةةاملين ة المجةةال الجنةةائ
خك ةةةر تةةة الم ادقةةةم اتةةةا يرام
للاقةةةةةةة بًضةةةةةةةل اتةةةةةةةتبدام
التقنيا الثدي م ة الًثةا
ااتبتبةةةةارا الجنائيةةةةم ممةةةةا
خدى إل تطار خداا مكا ثم
الجريمةةةةم اتةةةة الم التعةةةةرا
علةة المجةةرمين بدقةةم عاليةةم
اتثقيةةةةب العدالةةةةم ثيةةةة خدى
التطةةةةةار التقنةةةةة ةةةةة كا ةةةةةم
المجات إل تطاير التقنيةا
التثليليةةةةةم اتقنيةةةةةا الًصةةةةةل
األمةةةر الةةةل
ااتتةةةتب
اتع نطاب البثة االتعةرا
علةةةةة العينةةةةةا ةةةةة خاقةةةةةا
قياتيم.

إن البثةةةةةةةةةةةةةا المتقدمةةةةةةةةةةةةةم
االثدي م ادعم ةا عامةل م ةم
تطاير مبتلا المجةات
كما خن لصبثا الطبيةم دارام
م مةةا م ةة مكا ثةةم األمةةراض
االعمةةل عل ة عةةدم انتشةةاراا
اتا ير طرب ااتةائل العة
ب قل التكاليا اخت ل الطةرب
ةةةة ن التقنيةةةةم خيضةةةةا م ل ةةةةا دار
ريةةاد ة مكا ثةةم الجةةرائم
اثًه األمن االبقاء تبب
مةةةةةةع الجريمةةةةةةم للثةةةةةةد مةةةةةةن
انتشاراا.
اكمةةةةا لكرنةةةةا آنًةةةةا م قةةةةد خد
ال ةةةةار الصةةةةناعيم االتطةةةةار
ال ائةةةةل ةةةة إنتةةةةا التقنيةةةةا
الثدي ةةةم إلةةة زيةةةاد ثتاتةةةيم
اانتقائيةةم التثاليةةل االًثةةا
الجنائيةةةةةةم اتتةةةةةة يل نطةةةةةةاب
الًثةةةةة االتثليةةةةةل اللةةةةةغ
بتةةةةا ير طةةةةرب اتتةةةةتب
عاليةةةةةةةم الدقةةةةةةةم اتثضةةةةةةةير
العينةةا اكةةللغ طةةرب صةةل
المةةةةةااد اتثليل ةةةةةا كتقنيةةةةةا
التثليةةةةل الكرامةةةةاتاغرا
Chromatography
 techniquesب نااع ةةةةةا
المبتلًةةم علة الطةةار الغةةاز
خا الطةةةار التةةةائل امطيةةةاا
الكتلةةةةةةةةةةةةةةةم mass
 spectroscopyاتقنيةةةةةةةةا
مطيةةةةةةاا األشةةةةةةعم المبتلًةةةةةةم
كاألشعم تث الثمراء
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ا ةةةةاب البنًتةةةةجيمUltra-
 violetاالتةةةةةةةةة تتةةةةةةةةةتبدم
التقنيا تالًم اللكر بك ر
التقةةةةديرا االتعةةةةرا علةةةة
المااد العضايم اكةللغ غيةر
العضايم يما يب مطةاييا
األشعم.
كمةةةةةةةةا ختةةةةةةةة م المجةةةةةةةةاار
ا لكترانيةةم بشةةقي ا الماتةةح
SEM
Scanning
Electron Microscope
االنًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
TEM
Transmission
Electron Microscopy
اتقنيةا اتمتصةا الةلر
 Atomic Absorptionة
تح مجةال ااتةع جةدام لًثة
مكانةةةةا العينةةةةا المعدنيةةةةم
اتثديد اايم العينةا بتة الم
ادقم عاليم اتقلي معةدت
اتثليةةل
البطة ة الًثةةا
العينةا  .اخدى ه ةار تقنيةا
ثيةاد األشةعم التةينيم X-ray
diffractionإلةةة التعةةةرا
علةةةةةةة خ عينةةةةةةةم مج الةةةةةةةم
المصةةدر الكةةن يتطل ة للةةغ
ا ر من كميةم العينةم جةراء
اةةلا الًث ة  .معهةةم التقنيةةا
الملكار خعة ف تتةتبدم علة
طاب ااتةع ة التعةرا علة
العينا لا الطابع الكيميةائ
االكيميةةائ الثيةةا االتةةمام
االمبدرا
١٧

إت خنع خيضةا م ياجةد العديةد مةن
التقنيةةةةا التةةةة تتةةةةتبدم ةةةة
مجةةةةةةال الًثةةةةةةا الثيايةةةةةةم
االارا يةةةةةم االتةةةةة خد إلةةةةة
ةةةةار ةةةة مجةةةةال الًثةةةةا
الجنائيةةةةةةةم منةةةةةةةل ه اراةةةةةةةا
الثمةةض
كتقنيةةا اتةةتب
النةةةةاا اتقنيةةةةا المكةةةةا ر
م ةةل PCR Polymerase
 chain reactionاالًثة
االتثليل.
اانةةةةةةةاغ بعةةةةةةةض التقنيةةةةةةةا
صةةةمم بصيصةةةا م لتطبيقةةةا
جنائيةةةةةم نهةةةةةرام لبصةةةةةائ
بعض العينا الجنائيم االت
تتطلةةةة هرا ةةةةا م معينةةةةم ةةةة
التثليةةةةل ادقةةةةم عاليةةةةم م ةةةةل
مطياا اتنتقال اتيان Ion-
Mobility spectrometry
IMSاالل يتتبدم بك ر
الكشةةةةةةةةا الميةةةةةةةةدان عةةةةةةةةةن
المتًجرا لمةا يتميةز بةع مةن
ت الع النقل االدقم النتبيم
اتتتبدام مع التراكيز العاليةم
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن العينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا .
ا ةةةةةةة التةةةةةةةناا الماضةةةةةةةيم
ه ر تطبيقا تقنيا النةانا
ةةةةة العديةةةةةد مةةةةةن المجةةةةةات
كةةةةةةةةةةةاألج ز ا لكترانيةةةةةةةةةةةم
االةةةةةةةةداائر الك ربائيةةةةةةةةم لا
البصةةةةائ ااألداء العةةةةال
ا المجةات الطبيةم كعة
الترطان بتتبع الب يا

الترطانيم ااتت دا ا بالع
المنات ة drug delivery
اكةةةللغ التطبيقةةةا ا نشةةةائيم
اا لكترانيةةةةةا االتطبيقةةةةةا
البصةةريم إل ة غيةةر للةةغ مةةن
التطبيقةةةةةةا التةةةةةة ت تنت ةةةةةة
لتقنيا النانا .اكما خن العلةام
االتطبيقةةا الجنائيةةم جةةزء ت
يتجةةةزخ مةةةن ااتمةةةام البةةةاث ين
االمنهمةةةةةةةةةةةةةا الباصةةةةةةةةةةةةةم
االثكامةةا قةةد ختةة م خيضةةا م
التطةةةار ال ائةةةل ةةة التقنيةةةا
متناايةةةم الصةةةغر ةةة تطةةةار
التطبيقةةةةةا الجنائيةةةةةم علةةةةة
تةةةةةةبيل الم ةةةةةةال ت الثصةةةةةةر
ه ةةةر تطبيقةةةا التركيبةةةا
متناايم الصغر (النانايةم) ة
إه ةةةةةار البصةةةةةما المبًيةةةةةم
بجةةاد اتةةرعم عاليةةم اعلة
الةةةةةةةرغم مةةةةةةةن خن ثةةةةةةةا
البصما تعتبر مةن الًثةا
المعرا م ااألتاتيم منةل تةر
طايلةةةم االتةةة تتةةةتبدم ي ةةةا
البةةةةةةادر ابعةةةةةةض الطةةةةةةرب
التقليديةةم ة جمةةع البصةةما
إت خن الطةةةةرب الثدي ةةةةم التةةةة
تتةةةتبدم ي ةةةا المةةةااد النانايةةةم
ختاثةةة مميةةةزا عديةةةد ةةة
إه ةةةار البصةةةما االتعةةةرا
علي ةةةا م مةةةا كانةةة صةةةعابم
اتعقيد متر األثدا .

علةةة تةةةبيل الم ةةةال يتةةةتبدم
الكربةةةةةان األتةةةةةاد ه ةةةةةار
البصةما ااةةلف المةاد تعمةةل
بصةةار جيةةةد الكةةن بةةةادر
البصما تعطة نتةائج خ ضةل
عنةةد التصةةاق ا بالبصةةمم قةةط
دان غيراا مما يثيط ب ا مةن
المةةةااد اا ةةةار اقةةةد ا ةةةر
المةةةةةااد النانايةةةةةم ثةةةةة م ل ةةةةةلف
المشكلم ثي طار عةدد مةن
البةةةاث ين ةةة جامعةةةم تةةةدن
بادر من اكتيد الزنغ ZnO
عبةةةةار عةةةةن ثبيبةةةةا بثجةةةةم
يقةةةةار  ٢0نةةةةانامتر ثيةةةة
تلتصب الف الثبيبا بالبصمم
دان غيراا من بلًيةم الماقةع
التةةةة قةةةةد تةةةة ر علةةةة شةةةةكل
البصةةةةمم خا تةةةة د إلةةةة قةةةةد
جزء منع إضا م إلة خن تلةغ
المةةةااد مشةةةعم عنةةةد تعرضةةة ا
لصشةةعم ةةاب البنًتةةجيم لةةي
اةةةلا ثتةةة بةةةل إن ةةةا تعمةةةل
بكًةةةةاء عاليةةةةم ةةةة البيئةةةةةا
المبللةةةم .إضةةةا م إلةةة للةةةغ تةةةم
تطةةةاير ثبيبةةةا مةةةن تةةةيلينيد
الكادميام  CdSeبثجم يقار
 ١0نةةةانامتر لا دقةةةم عاليةةةم
خيض ةا م ة ر ةةع البصةةما ة
نطةةاب خعلة مةةن نطةةاب اكتةةيد
الزنغ(.)١
اختةةة م تقنيةةةا اتركيبةةةا
النانا خيضا م ر ع كًاء

اكللغ عل المتتاى الغاز
 .vapor phaseاثيةةة إن
رتةةةةةالتنا ةةةةة اةةةةةلف المجلةةةةةم
تتضمن تزايةد القةار الكةريم
بالمعلامةةا ااألببةةار العلميةةم
الجنائيةةةةةةةم لتاتةةةةةةةيع دائةةةةةةةر
المعةةارا اا تة ام ة نشةةر
اتطاير الببرا الجنائيم ة
قةد بصصةنا
شت المجات
الا الملا للثدي عةن بعةض
التقنيةةا االطةةرب المتةةتبدمم
ةة المجةةال ابعةةض الطةةرب
الثدي ةةةم االتةةة تةةةيكان ل ةةةا
إت ام عةال ة ة الًثةا
االتطبيقةةا الجنائيةةةم إضةةةا م
إل خنع يتم الثةدي عةن تقنيةم
معنيم كل عةدد بالتًصةيل
يتضةةةمن للةةةغ مبةةةاد العمةةةل
ا يجابيةةةةا االتةةةةلبيا اخ
م ثها ثال الف التقنيم.

العديةةةد مةةةن التقنيةةةا الم لا ةةةم
لا األداء المثةةةةةداد ثيةةةةة
تتميز تركيبا النةانا للمعةادن
النبيلةةةةةةم كالةةةةةةلا االًضةةةةةةم
ريةةةد
االب تةةةين ببصةةةائ
خام ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا المجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
الك رامغناطيت العال الل
تنتجةةع عنةةد التعةةرض لصشةةعم
المبتلًةةةم ةةة مجةةةال األشةةةعم
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المقال األول

التقنيات المتقدمة في الفحوص الوراثية الجنائية
د .عبدالعزيز بن عبدهللا الدخ ّيل*
وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية للدراسات
العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة

عنةةةدما خرد خن خكتةةة اةةةلف المقالةةةم عةةةاد بةةة
الةةةلاكر  -بشةةةكل عًةةةا  -إلةةة خك ةةةر مةةةن ةةةم
اعشةةرين عام ةا م ابالضةةبط ة عةةام  ١٤١٣ا ة -
 ١٩٩٢م اللةةةغ عنةةةةدما كنةةةةا ةةةةم مةةةةن الةةةةزم ء
الًاثصةةين ةة مبتبةةر الًثةةا الارا يةةم بةة دار
األدلةةم الجنائيةةةم آنةةةلاغ ثيةة كنةةةا نقةةةام بتثضةةةير
العديةةةد مةةةن المثاليةةةل ال زمةةةم اإجةةةراء بطةةةاا
طايلم امضنيم من خجل ث قضيم نت ااثةد
بااتةةةةطم تقنيةةةةم (Restriction Fragment
) Length Polymorphismخا مةةةةةةا يعةةةةةةرا
ابتصةةةارام )( (RFLPشةةةكل  )١كانةةة بعةةةض تلةةةغ
البطةةةاا تتةةةتلزم خن تكةةةان بدايةةةم ثقةةةن العينةةةا
الارا يةةم متةةا مء ثي ة يلةةزم مةةرار بم ة عشةةر
تةةاعم لًصةةل خجةةزاء المةةاد الارا يةةم ةة الاتةةط
الجي تينةةة كااثةةةد مةةةن بطةةةاا الًثةةة ب ةةةلف
التقنيةةم ات يتتثضةةر قةةدر العنةةاء الةةل يصةةاث
الف المراثل إت مةن باشةراا شبصةيا م ضة م عةن
صعابم قراء نتائج العينا الت ته ر علة خ ة م
األشعم التينيم عل ايئم بطةاط خا مقةاطع شةبي م
إل ة ثةةد مةةا بةةالبطاط الت ة تكةةان عل ة البضةةائع
المبتلًةةم ) (Barcodeممةةا كةةان يعنةة بالنتةةبم
للًاثصين خاتم اللعمل الجنائ بشةكل عةام الثاجةم
الماتم إل الاصال إل خ ابتكةار يمكةن خن يةا ر
الاق االج د المبلالين خ نةاء ثة العينةا بةل
ايمكن مةن الثصةال علة نتةائج مًيةد مةن العديةد
مةةن القضةةايا االعينةةا التةة كانةة تقنيةةم )(RFLP
تقا عةاجز عن ةا نهةرام لثاجت ةا إلة كميةم كبيةر
نتبيا م من الماد الارا يم مما يندر اجاد م ل ا ة
متار الجرائم المبتلًم انقا بتب للغ
١٩
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مكتةةا األيةةد إت مةةن اتعتةةلار عةةن الثصةةال
عل نتائج يمكن خن تتاعد ة تةير التثقيةب ة
تلغ القضايا بشكل إيجاب .
الةةةم تمةةةر تةةةاى بضةةةع تةةةناا اإلا بعةةةدد مةةةن
اتكتشا ا الجديد تتاال عل خك ر من مثةار
كل ا خت م ة ابتصةار الاقة االج ةد الة زم
لًثة العينةةا الارا يةةم بشةةكل لةةم نكةةن نتبيلةةع
اإلا بالقضةةايا التةةلبيم الت ة تكت ة تقاريراةةا دان
نتائج تصبح ة ثكةم النةادر قةد اكتشةا كةار
مالي عام ١٩٨٥م تقنيم مكا ر المةاد الارا يةم
) (Polymerase Chain Reactionخا مةةةا
يعرا ابتصارام ) (PCRمةن بة ل تاهيةا خثةد
خنزيما بنةاء المةاد الارا يةم لنةا مةن البكتيريةا
التةةة تعةةةيش ةةة الميةةةاف الثةةةار (Thermus
)( Aquaticusشكل  )٢اثصةل مةالي علة
جةةائز نابةةل ة الكيميةةاء عةةام  ١٩٩٣م إ ةةر اةةلا
اتكتشاا اقد خمكن تاهيا الف التقنيم المميةز
ةةة عةةةدد مةةةن مجةةةات البثةةة ةةة الًثةةةا
الارا يةم الطبيةم االزراعيةم االجنائيةم اغيراةا
اكان بدايةم اتةتبدام ا ة المجةال الجنةائ ة
منتصةةا التتةةعينيا المي ديةةم كمةةا اكتشةةً -
علة المثةةار ال ةةان  -مااقةةع جديةةد علة المةةاد
الارا يةةم تبتلةةا عةةن المااقةةع الت ة تكشةةا عن ةةا
التقنيةةم التةةابقم ) (RFLPكانةة ل ةةا مااصةةًا
مقاربةةةم مةةةن ثيةةة اجاداةةةا ةةة جميةةةع النةةةا
اابت ا خعداداا يمةا بيةن م إت خن خعةداد تلةغ
المااقع المكتشًم آنلاغ لم يكن ل ا نً القةا ة
ا با اقد خطلب علة تلةغ المااقةع التكةرارا
القصةةةةةير المتراد ةةةةةم (Short Tandem
) Repeatsخا ما عرا ابتصارام ب ) (STRsة
الًتر الزمنيم لات ا كما خمكن اتتتًاد من

دراتةةم التنةةا ة تتابعةةا المةةاد الارا يةةم ة
الميتاكانةةةةةةةدريا ) (Mitochondriaاإمكانيةةةةةةةم
اتتبدام ا خناا من القضايا الجنائيم اقضةايا
النتة (شةةكل  )٣ابالةةلا ة العينةةا شةةديد
التثلل خاالقضايا الت يتعلر اجاد خركان مقارنم
كا يةةم ي ةةا .ابعةةداا بتةةنيقا قليلةةم بةةدخ اتتةةتغناء
عةةن عةةدد مةةن الاتةةائل المتةةتبدمم لًصةةل خجةةزاء
الماد الارا يةم ة الاتةط الجي تينة تةااء مةن
األجةةةةاراز خا البةةةةال خكري ميةةةةد ااتةةةةتبدم
عاضا م عن للغ األنابي الشعريم الدقيقم امن ةم
تمرير خجةزاء المةاد الارا يةم عبةر تلةغ األنابية
الشعريم علة شةعا مةن الليةزر اكةاميرا مةزاد
بعدد من الً تر امرتبطم ببةرامج ثاتةابيم تقةام
بتثليل نتائج تلغ العينةا اتثال ةا إلة منثنيةا
بة لاان مبتلًةم امااقةع مبتلًةم يمكةن مةن ب ل ةةا
قراء التما الارا يم للعينم الت نقام بًثص ا
اكةةان اةةلا اةةا المثةةار الرقم ة المثةةار ال ال ة
الةةل را ةةب تطةةارف تطةةار المثةةارين التةةابقين
إدار العينةا
ثي طار برمجيا متعدد
اتبزين ةةا اتثليةةل نتائج ةةا اثًةةه تلةةغ النتةةائج
اإجراء المقارنا بشكل تريع اربط ا مع نتائج
ترا زمنيم مبتلًم.
عينا تابقم

شكل  :١العالم خليغ جيًريز رائد علم البصمم الارا يم
اته ر نتيجم  RFLPألثدى نتائج خبثا ع
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ا ة اةةلا التةةياب بةةادر العديةةد مةةن دال العةةالم
إلةةة إنشةةةاء قااعةةةد بيانةةةا خا بنةةةاغ معلامةةةا
ارا يم تبزن ي ةا التةما الارا يةم للمت مةين خا
المثكةةةامين االتةةةجناء ةةة خنةةةاا مثةةةدد مةةةن
القضايا الجنائيم ثت تجااز خعداد العينا ة
بعةةض الةةدال تةةبعم م يةةين عينةةم ازاد طمةةا
بعةةةض الةةةدال م ةةةل ا مةةةارا العربيةةةم المتثةةةد
االكاية إل ة ضةةرار ثصةةر التةةما الارا يةةم
لجميةةع التةةكان مةةةن المةةااطنين االمقيمةةين علةةة
خراضةةة اةةةلف الةةةدال اكةةةان ل ةةةلف البنةةةاغ مةةةن
قااعد البيانا الارا يم األ ةر البةال ة اكتشةاا
المئةةةةا مةةةةن مرتكبةةةة القضةةةةايا المتةةةةجلم ضةةةةد
مج ال اكةللغ ة تبرئةم العديةد مةن المت مةين
قضايا جنائيم لم يرتكبااا.
امع اكتمال مشرا الجينام البشر عام ٢00٣
م الةةل شةةارك يةةع عةةدد مةةن الةةدال ة قةةارا
العالم ختا للغ ا نجاز تح آ اب جديد

شكل  :٢تقنيم PCR
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اكشةةةا عةةةن مااقةةةع عديةةةد علةةة طةةةال المةةةاد
الارا يم ا جميع الكراماتةاما مكنة مةن
التعةةةرا علةةة خعةةةداد إضةةةا يم مةةةن التكةةةرارا
القصير المتراد م ) (STRsممةا يمكةن خن يثقةب
درجةةم مما لةةم مةةن قةةا ا بةةا بةةين نتةةائج تقنيةةم
) (RFLPاتقنيةةم ) (PCRااةةلا مةةا ثةةد بالًعةةل
كما كشا مشرا الجينام البشر عةن مةا يزيةد
عن خلا ماضع عل الماد الارا يةم تتضةمن مةا
يعةةةةةةةرا بةةةةةةةالتنا الةةةةةةةارا علةةةةةةة متةةةةةةةتاى
النياكلياتيةةد الااثةةد (Single Nucleotide
) Polymorphismخا مةةةةةا يعةةةةةرا ابتصةةةةةارام
)( (SNPsشكل  )٤الم يكن للغ ن ايةم المطةاا
اتكتشا ا الت تبدم اتتتًاد من الًثةا
الارا يةةةةم ةةةة المجةةةةال الجنةةةةائ بةةةةل اعتبةةةةر
التقنيةةةا الجديةةةد التةةة خد إلةةة تتةةةريع قةةةراء
التتابع الكامل لمثتاى المةاد الارا يةم (الجينةام)
بااتطم خج ز اتقنيا الجيل ال ان (Second
) Generation Sequencingالي كمةا اةا
الثةةال ا ن ة قةةراء تتةةابع مااقةةع مثةةدد قةةط
عل الماد الارا يم اعتبر تثةا م جديةدام يمكةن
خن ي د ب ل تناا قريبم قادمم إل خن تكان
عمليا المقارنم بين الماد الارا يم للعينا غير
مقتصةةةةر علةةةة مااضةةةةع معينةةةةم خا تكةةةةرارا
مثةدد اإنمةا تةيتعدى للةغ – اهللا خعلةم – إلة
مقارنم كامةل الجينةام للعينةا ماضةع الًثة
ممةةةا تةةةيثقب درجةةةا عاليةةةم مةةةن اليقةةةين بنتةةةائج
اتقارير الًثا الارا يم.
منةةةةل خن بةةةةدخ اتةةةةتبدام الًثةةةةا الارا يةةةةم ةةةة
القضةةةايا الجنائيةةةم اقضةةةايا النتةةة كةةةان اةةةاج
اراد البط البشةر خ نةاء ثة العينةا نقطةم
جااريةةم للنقةةد امث ة م للقةةد ة صةةثم النتةةائج
ادقت ا المثاكم اللا قد ثهي الف القضيم

بااتمام بال من ببراء الًثا الارا يم اكةللغ
من الشركا المتبصصم تطبيقا الًثةا
الارا يم يجاد بدائل خك ر دقةم امصةداقيم اخبعةد
عةةةن الاقةةةا ةةة البطةةة غيةةةر المقصةةةاد الةةةل
يضةةعا قةةا اتتةةتدتل بنتةةائج تقنيةةا الًثةةا
الارا يم قضائيا م اتج عدد من الشةركا إلة
ابتكار خنهمم آليم خا نصا آليم (Automated
) and Semi-automated Systemsبثية
تكان اة المباشةر لنقةل العينةا مةن مكةان إلة
آبر امن مرثلةم إلة خبةرى خ نةاء الًثة دان
خن يكان للعنصر البشر دار كبير للغ.
ابالًعةةل قةةد تثققةة ةة اةةلا الجانةة إنجةةازا
مميز اصمم عدد من األنهمةم التة تةاعد
ةةة تتةةةريع بطةةةاا العمةةةل اتقليةةةل التةةةدبل
البشر إل خدن ثد ممكن.
اخبيرام الي آبرام ن اتكتشا ا المتااليةم مةن
قبةةل البةةاث ين ة معر ةةم ارتبةةاط جةةين مثةةدد خا
خك ةةر مةةع صةةًم مةةن الصةةًا الجتةةديم الهااريةةم
دعا المتبصصين الًثا الارا يم الجنائيةم
ل تةةةتًاد مةةةن اةةةلف النتةةةائج ةةة مثاالةةةم مةةةن م
تتتنباط بعض الم مح الهااريم لمصدر العينةم
المج الةةم المر اعةةم مةةن متةةر خ جريمةةم .إن
النتةةةائج المشةةةجعم ل ةةةلف البثةةةا التةةة خه ةةةر
إمكانيم تثديد لان البشر الان الشعر من بة ل
جينةةا مثةةدد يمكةةن قةةراء تتابع ةةا عل ة المةةاد
الارا يم اتثديد ع قم كل لةان مةع تتةابع مثةدد
للغ الجين .إن تلغ النتةائج الااعةد تنبةن عةن
إمكانيةةةم تثديةةةد العديةةةد مةةةن الم مةةةح التًصةةةيليم
لمصدر خ عينم ة المتةتقبل القرية بة لن هللا
االا األمر مت ما تثقب نع تيضاعا من قا
التمييةةةةز لتقنيةةةةم الًثةةةةا الارا يةةةةم ةةةة الثقةةةةل
الجنائ

بةةةل اتةةةيقادنا إلةةة عمةةةل رتةةةم تبيلةةة لم مةةةح
مصةةدر العينةةم الثيايةةم مةةن بةة ل قةةراء تتةةابع
المةةةاد الارا يةةةم لعينتةةةع المر اعةةةم مةةةن متةةةر
الجريمةةةةم ممةةةةا تةةةةيعاد علةةةة البشةةةةريم جمعةةةةاء
بتثقيب قدر خكبر من العدالم القضةايا الجنائيةم
المبتلًم العلنا العالم العرب خن نشارغ
تثقيب الا ا نجاز العلم الكبير ب لن هللا تعال .
تلغ ا مةرا الج ةاد البشةريم المتراكمةم عبةر
ةةةةين تةةةةنم مةةةةن البثةةةة الةةةةد ا االج ةةةةاد
المشتركم االم تمرا االنداا الداليم االلجةان
العلميم عدد من المنهمةا الداليةم قةاد بعةد
تا يب هللا تعال إل الا ا نجاز البشر الًابر.

شكل  :٣التكرارا القصير المتراد م Short Tandem Repeats

شكل  :٤التنا الارا

عل متتاى النياكلياتيد الااثد )(SNP
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المقال الثاني

تقنيات التحليل اآللي المتقدمة وتطبيقاتها الجنائية
د .محمد بن فهد العجمي
قسم العقاقير -كلية الصيدلة
جامعة الملك سعود  -الرياض

مقدمة:
األدايةةةةةم المتةةةةةاء اتةةةةةتعمال ا
(المبةةدرا ) االتةةمام تعتبةةر
مشةةةةةةكلم م رقةةةةةةم للم تمةةةةةةين
بالصةةةثم االبيئةةةم ةةة جميةةةع
دال العةةالم .امكا ثةةم انتشةةار
اةةةلف المةةةااد خا التعةةةرض ل ةةةا
يثتةةةةا إلةةةة تطةةةةاير خنهمةةةةم
مثكمةةةةةم ااتةةةةةتعمال تقنيةةةةةا
تثليل عاليةم الدقةم االثتاتةيم
ااتبتياريةةةم بصاصةةةا م عنةةةد
تثليل ةةا بتراكيةةز صةةغير جةةدام
كمةةةا اةةةا الثةةةال ةةة التثليةةةل
الجنائ ل ةلف المةااد (اغيراةا
مةةةةةن المةةةةةااد) ةةةةة التةةةةةاائل
ااألنتةةةةةةجم المةةةةةة بال مةةةةةةن
اتنتةةةةان خا المنتشةةةةةر علةةةةة
ختةةةةطح خا مبتلطةةةةم بعينةةةةا
معقةةةد م ةةةل التربةةةم .تطةةةار
تقنيةةةا التثليةةةل ا لةةة ل ةةةةلف
المةةةااد تطةةةارام مةةةلا م بةةة ل
التناا العشةر الماضةيم ممةا
نتج عنع ثتاتةيم ة التثليةل
تصةةةل إلةةة متةةةتايا يمتةةةا
جةةةةةرام ةةةةة الليتةةةةةر الااثةةةةةد
( )pppادقةةةم عاليةةةم تتةةةتطيع
التمييةةةز بةةةين المركبةةةا إلةةة
متتاى خربع خا بم خرقام
٢٣

بعد الًاصلم للكتلم م م.
ا قةا م لمجماعةةم العمةةل العلميةةم
لتثليةةةةل األدايةةةةم ( )١اثتةةةة
قةةةةةةةدرا خج ةةةةةةةز التثليةةةةةةةل
التًريقيم ( )Resolutionة ن
تثليةةل المةةااد ينبغةة خن يمةةر
بمرثلتين:
المرثلةةةةةةم األالةةةةةة مرثلةةةةةةم
المتح :ايتةتعمل ي ةا خج ةز
شةةةةةةةةةةةرام جةةةةةةةةةةةدام للمةةةةةةةةةةةااد
(high affinity, high
 )specificityاربيصةةةةةةةةةةةةةةم
اتةةة لم التنةةةاال م ةةةل التثليةةةل
اللةةان االتثليةةل بة ELIZA
اللغ لتثديد اجاد المجماعم
التةةةةةة تنتمةةةةةة ل ةةةةةةا المةةةةةةاد
االنتيجم إمةا إيجابيةم خا تةلبيم
قةةةةط دان تثديةةةةد لمعلامةةةةا
تًصةةةةيليم عةةةةن ماايةةةةم المةةةةاد
خا كميات ةةةةةا .الةةةةةللغ يثتةةةةةا
المثلةةةل إلةةة المرثلةةةم ال انيةةةم
ااةةة مرثلةةةم ت كيةةةد التثليةةةل
( )Confirmationاالتةةةةةةةةةة
يتةةةتعمل ي ةةةا خج ةةةز عاليةةةم
الدقةةم االثتاتةةيم ال ةةا القةةدر
علةةةة تثديةةةةد ماايةةةةم المةةةةاد
اكميات ةةا إضةةا م إل ة قةةدرا
تًريقيم عاليم كما تبب

ا شار إليع.
تنتةةةتعرض ةةة اةةةلف المقالةةةم
خناا تقنيا التثليل المعتمةد
علةةةةةةةةةةة الكراماتاغرا يةةةةةةةةةةةا
االمتةةةةةةتعملم ةةةةةة التثليةةةةةةل
الجنةةائ اتثليةةل المةةااد التةة
يتةةاء اتةةتعمال ا االتةةمام مةةع
التركيز عل التقنيةا الثدي ةم
المتةتعملم ة مرثلةم ت كيديةةم
التثليةةةةةةةةةل (Confirmation
 )stepمةةةةةةةةةةةع اتةةةةةةةةةةةتعراض
مبتصةةةةةر لتقنيةةةةةا التثليةةةةةل
التقليديم.
 .١كراماتاغرا يةةةةا الطبقةةةةم
الرقيقةةةةم (Thin layer
chromatography,
.)TLC
 .٢كراماتاغرا يةةةةةةا الغةةةةةةاز
المةةرتبط بمطيةةاا الكتلةةم
(.)GC-MS
 .٣كراماتاغرا يةةةةا التةةةةائل
عال اتداء (.)HPLC
 .٤مطياا الكتلةم المزداجةم
(.)LC-MS-MS
 .٥مطياا الكتلم لا مصةدر
التةةةةةةةةةةةةةةاين المباشةةةةةةةةةةةةةةر
اللثهة (DART-QTOF
).Or DART-MS

 .١كرومييا تييوفرا فيييا الطبقيية
الرقيقة :TLC
كراماتاغرا يا الطبقم الرقيقةم
اةةةةة خقةةةةةدم اتةةةةةائل الًصةةةةةل
االتثليةةةةةةةةةةةةةةةةةل .تثهةةةةةةةةةةةةةةةةة
كراماتاغرا يا الطبقم الرقيقةم
باتةةةةتعمال ااتةةةةع ةةةة علةةةةام
التمام االعلام الجنائيم نهةرام
لتةةةةة الم تطبيق ةةةةةا اربةةةةة
من ةةةةا اكًاءت ةةةةا العاليةةةةم ةةةة
الًصل إضةا م إلة ثتاتةيت ا
العاليم (.)٢
طريقةةةةم العمةةةةل :يةةةةتم تةةةةلاي
العينةةةةم ةةةة مةةةةلي متطةةةةاير
اتاضةةع نقطةةم صةةغير علةة
بعةةد  ٢-١تةةم مةةن ثا ةةم طبةةب
زجةةاج متةةتطيل ( ١0تةةم×
 ٥تةةم ) مغط ة بطبقةةم رقيقةةم
مةةةةةةةةن التةةةةةةةةليكا العاديةةةةةةةةم خا
المثةةار ابعةةد تطةةاير المةةلي
ياضةةةةع الطبةةةةب ةةةة اضةةةةع
اعاء يع كميةم مةن
رخت
مةةةلي (بلةةةيط مةةةن مةةةليبا )
عضةةا بثي ة يةةنغم جةةزء
مةةن الطبقةةم التةةًل (ممةةا يل ة
نقطةةم العينةةم ةة المةةلي )
ايغط الاعاء ايترغ الملي
يتثرغ إل األعل مةن بة ل
طبقةةةم التةةةليكا الرقيقةةةم ثةةةام م
معةةةةع العينةةةةم االتةةةة تتةةةةاز
مكانات ا اتنًرد عماديا م عل

الطبقةةةةم الرقيقةةةةم بنةةةةاء علةةةة اخصةةةةةةبث تتةةةةةةتعمل كميةةةةةةا م
التنةةةةةا بةةةةةين الةةةةةلابان ةةةةة اكيًيا م.
المةةلي ابةةين اتمتةةزاز علةة خيض ةا م تةةم اتةةتثدا مجماعةةم
الطبقم الرقيقم .المركبا الت تثليل متكاملم مثمالةم تتةم
 microTLCللتطبيقةةةةةةةةةةةةةةةةا
تًضةةةل الةةةلابان ةةة المةةةلي
جنائيةةةةةم اعتةةةةةكريم مبتلًةةةةةم
تةةةةةةةةةةترتًع مةةةةةةةةةةع المةةةةةةةةةةلي
االمركبةةةةةةا التةةةةةة تًصةةةةةةل (شكل .)٢( )١
اتمتةةزاز علة الطبقةةم الرقيقةةم
خك ةةةةر تةةةةتت بر عةةةةن ثركةةةةم
الملي اب لا تنًصل مكانةا
العينةةةةم طاليةةةةا م علةةةة الطبقةةةةم
الرقيقم.
بعةةد للةةغ يتةةرغ الطبةةب ليجةةا
من الملي م يتم الكشا عةن
المكانةةةةةا المنًصةةةةةلم تثةةةةة
األشةةةةةعم ةةةةةاب البنًتةةةةةجيم خا
شكل  :١مجماعم تثليل .microTLC
رشةةةةة ا بمةةةةةااد ته ةةةةةر اةةةةةلف
المكانةةةةةا اتعطي ةةةةةا خلاانةةةةةا م شكل  ٢يم ةل خثةد التطبيقةا
ثي يتتعمل ة تثليةل بقايةا
مميز .
اتتعمال الف التقنيم كان كيًيةا م المتًجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا (CL-20,
Explosive D, HMX, NG,
اللغ بالتعرا عل المركبا
بدتلةةةم مةةةاد قياتةةةيم معرا ةةةم PETN, Picric Acid, RDX,
اماضةةةةةةاعم علةةةةةة الطبقةةةةةةم TNT, Tetryl, HMTD,
امقارنةةم المتةةا م الت ة قطع ةةا  )TATPة التربةةم بمتةةتايا
المركةة ةة العينةةم بالمتةةا م تعةةةةةةرا دنيةةةةةةا تصةةةةةةل إلةةةةةة
التةةة قطعت ةةةا المةةةاد القياتةةةيم نةةاناجرام  -شةةكل .-٢تتةةتعمل
م
نتبم إلة المتةا م الكليةم التة اةةلف التقنيةةم اتةةتعمات ك يةةر
قطع ةةا المةةلي اتتةةم ( .)Rfجةةةةدام ةةةة تثليةةةةل المبةةةةدرا
االتةةةةةةةةةةةمام االمتًجةةةةةةةةةةةرا
ثدي ا م تم اتمت الف التقنيم
صار كراماتاغرا يا الطبقةم ااألثبار االصةبغا اغيراةا
الرقيقم عاليم األداء  HPTLCك ير .
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ال ةةةةةا اتةةةةةتعمال شةةةةة ير ةةةةة
مقارنةةةةم األثبةةةةار االصةةةةبغا
الم بال مةن متةار الجةرائم
ثيةة خن الصةةبغا غالبةةا م مةةا
تثتةةا عل ة مركبةةا ريةةد
تميز الصبغم خا الثبر .

شييكل  :٢صييورة تحليييل ( TNTإليي اليسييار) و
 PETNو ( RDXإليييييييي اليمييييييييين) باسييييييييتعمال
.microTLC

 .٢كروميييا تيييو فرافييييا الغييياز
المرتبط بمطيياف الكتلية GC-
:MS
تعتمةةةةةةةةةةد نهريةةةةةةةةةةم عمةةةةةةةةةةل
كراماتاغرا يةةةةا الغةةةةاز علةةةة
تببير عينا المااد المتطاير
عند درجم ثرار كبير نتبيا م
(١00-٣00م) نهام مغلب
م تمريراا عبر عماد طايةل
( ٢٥-٥0متةةر) ثي ة تنًصةةل
مكانةةا العينةةم بالتنةةا بةةين
د ةةةع غةةةاز بامةةةل ل ةةةا بةةة ل
العماد ابين
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اتمتةةةزاز علةةة طبقةةةم رقيقةةةم
تبطن العماد (شكل .)٣
كااشا المااد الف التقنيةم
متعةةةةدد الكةةةةن خشةةةة راا ةةةة
الاقةة الثاضةةر اةةا مطيةةاا
الكتلم لا مصدر الت ين المعتمد
علةةةةةة النتةةةةةةا اتلكترانةةةةةة
( )GC-EI-MSاضةةةةا م إلةةةة
كاشا اق الرثلم .TOF
ينةةةةةتج عةةةةةن كراماتاغرا يةةةةةا
الغاز المرتبط ب ةلا النةا مةن
مطيةةاا الكتلةةم تكتةةر للعينةةم
الكن بصةار منهمةم منطقيةم
لينتج عن للغ معلامةا ريةم
جةةدام ثةةال التركية الكيميةةائ
لمكانا العينم مما يتاعد
التعةةةةةرا علةةةةة اايةةةةةم تلةةةةةغ
المكانةةةةةةةا بدتلةةةةةةةم قااعةةةةةةةد
معلاما امكتبا مبزنم
الج از.
يعتبةةر كرامةةا تاغرا يةةا الغةةاز
المرتبط بمطياا الكتلم

( )GC-MSاثةةةةةةةةةةد خعمةةةةةةةةةةد
التثليةةل الجنةةائ ثي ة يشةةكل
خام تقنيا مرثلةم الت كيةد مةن
المبيةةةدا الثشةةةريم االتةةةمام
االمبةةدرا المتطةةاير اك يةةر
مةةةةةن األدلةةةةةم الجنائيةةةةةم بعةةةةةد
تثايراةةةا كيميائيةةةا م إلةةة مةةةااد
قابلم للتطاير.
خن شيا اتتعمال الف التقنيةم
معامل األدلم الجنائيةم خدى
إلةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةاير مكتبةةةةةةةةةةا
متبصصةةةم لمجماعةةةا مةةةن
المااد الملكار خيضا م.
علةةة الةةةرغم مةةةن ائةةةد اةةةلف
التقنيةةم العهيمةةم إت خن ةةا غيةةر
صالثم لتثيل المااد المتًجر
االمةةةةااد شةةةةديد القطبيةةةةم (إت
بعةةد تثايراةةا كيميائيةا م) األمةةر
الةةةةل يجعةةةةل تثليةةةةل العينةةةةم
طةةةةاي م امراقةةةةا م ةةةة بعةةةةض
األثيان امكلًا م.

شكل  :٣كروماتوفرافيا الغاز المرتبط بمطياف الكتلة.

 .٣كروماتوفرافييييييا السيييييائل
عالي الداء (: )HPLC
نهريةةم عمةةل كراماتاغرا يةةا
التةائل عةال األداء تشةبع إلة
ثةةةةةةةةةةةةد كبيةةةةةةةةةةةةر نهريةةةةةةةةةةةةم
كراماتاغرا يا الطبقم الرقيقةم
( )TLCعةةةدا خن التةةةيليكا انةةةا
ليت طبقع رقيقةم م بتةم علة
طبةةب زجةةاج اإنمةةا بةةادر
مكانم مةن ثبيبةا لا ثجةم
صةةةغير جةةةدام مضةةةغاطم ةةة
عمةةةةاد ثديةةةةد مقةةةةاام للصةةةةدخ
ايمةةةر المةةةلي التةةةائل ثةةةام م
العينةةم الملابةةم يةةع ب ة ل اةةلا
العماد تث ضغط م تنًصل
مكانةةا العينةةم بةةنً نهريةةم
التنةةا المةةلكار ة الطبقةةم
الرقيقم.
يةةةتم الكشةةةا عةةةن المركبةةةا
بعد كااشا إما باألشعم اب
البنًتةةةجيم خا بمطيةةةاا الكتلةةةم
خا غيراا من الكااشا.
يتميةةز كراماتاغرا يةةا التةةائل
عال األداء بمقدرتع التًريقيةم
( )resolutionالعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم
اقصر مد التثليل.
تتةةةتعمل اةةةلف التقنيةةةم لتثليةةةل
طيةةةةا كبيةةةةر مةةةةن المركبةةةةا
العضةةةايم مةةةا عةةةدا المركبةةةا
الغازيم خا تريعم التطاير.
تعتبر كراما تاغرا يا التائل
عال األداء المنًرد خا

المةةةةرتبط بمطيةةةةاا الكتلةةةةم خا
الكتلةةةةم المزداجةةةةم مةةةةن خاةةةةم
خج ةةةةةز التثليةةةةةل ةةةةة العلةةةةةم
الجنائ بصاصا م خنع يتتطيع
اتةةةةتيعا خعةةةةداد كبيةةةةر مةةةةن
العينةةا ايتميةةز ب باتيةةم عاليةةم
مثددا التثليةل لةللغ ت
تتغيةةةر نتةةةةائج التثليةةةةل ك يةةةةرام
ثتة بعةةد تثليةةل خعةةداد كبيةةر
من العينا .
لةةةللغ مةةةا زال يعتبةةةر البيةةةار
األ ضل المرثلةم الت كيديةم
لتثليةةةل المبةةةدرا االتةةةمام
غيةةةةر المتطةةةةاير االمركبةةةةا
لا القطبيةةم العاليةةم ة ثةةال
عدم تا ر األج ز المتقدمم.
عند ربط الف التقنيةم بمطيةاا
الكتلةةةم يصةةةبح الج ةةةاز قةةةادرام
عل ة التثليةةل الكيً ة االكم ة
عل ثد تااء.
ةة ا انةةم األبيةةر تةةم ربةةط
اةةةلف التقنيةةةم بمطيةةةاا الكتلةةةم
المزداجةةةةةةةةةةةةم (LC-
MSMSخا)LC-QTOF
صةةبح مةةن الممكةةن التعةةرا
علةةةةة المبةةةةةدرا االتةةةةةمام
اغيراةةا بطريقةةم م كةةد جةةدام
ثتةةة مةةةع عةةةدم اجةةةاد مةةةاد
قياتةةةيم اللةةةغ لتةةةا ر مكتبةةةا
( )Librariesل ةةةةةةةلف المةةةةةةةااد
اللدقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ()Accuracy
ااتبتياريةةةةةم ()Selectivity
العاليم ل لف

األج ز بصاصةا م ة تثليةل
العينةةا المعقةةد م ةةل العينةةا
الثيايةةةةةةةةم كالةةةةةةةةدم االبةةةةةةةةال
ااألنتجم .
 .٤مطييياف الكتليية المزدوجيية
(:)LC-MS-MS
خ .مطاف الكتلة :
يعتمد مبدخ مطاا الكتلةم علة
ترشةةةةيد المركبةةةةا الكيمائيةةةةم
لتاليد جزيئةا مشةثانم امةن
ةةةم قيةةةا نتةةةبم كتلت ةةةا إلةةة
شثنت ا  .تتم العمليم بابتصار
بتةةةة ين المركبةةةةا الكيميائيةةةةم
بطةةةرب مبتلًةةةم ثيةةة تتشةةةكل
جزيئةةةا مشةةةثانم ةةةم يتةةةال
ج ةةاز المتةةتقبل قةةراء كتلت ةةا
ضةةةةةةةةةةمن ثقةةةةةةةةةةال ك ةةةةةةةةةةرا
مغناطيتيم .
يتكان ج از مطياا الكتلةم –
اثدا :
شكل  -٤من

شكل  :٤مكونات مطياف الكتلة.

خ .١.منبع اتيانا اا مصةدر
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ين (Ionization
 )sourceاالةةةةةةةةل يشةةةةةةةةطر
المركبا الكيميائيم ايالد
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الجزيئةةةةةةةةةةةةةا المشةةةةةةةةةةةةةثانم
ابةةةةةةابت ا طريقةةةةةةم التةةةةةة ين
اهرا ةةع تبتلةةا خنةةاا منةةابع
اتيانةةةةةا  .قةةةةةد يةةةةةتم تةةةةة ين
المركبةةةةةا بنتةةةةةً ا بثزمةةةةةم
ELECTRON
الكترانيةةةةةم
) )IMPACRتثةةةةةة ضةةةةةةةغط
جا مةنبًض (ااةلا مناتة
للمةةااد الغازيةةم الةةللغ يةةرتبط
دائمةةةةةا م مةةةةةع كراماتاغرا يةةةةةا
الغةةةاز) اقةةةد يةةةتم التةةة ين ةةة
ضةةةغط جةةةا طبيعةةة الكةةةن
يتضمن ترليل العينم اتثايل ا
إل ثالةم بباريةم ة هةراا
مغلقةةةةةم اتثةةةةة تةةةةة ير ج ةةةةةد
ك ربائ عال جدا مما ية د
إلةةة تةةة ين المركبةةةا اتببةةةر
المةةةةةةةليبا التةةةةةةةائلم الناقلةةةةةةةم
ل ةةا .اكم ةةال لمصةةادر التةةاين
اةةلف  ESI-MSاAPCI-MS
شةةةةةكل  -٥ااةةةةةلف المصةةةةةادرمناتةةبم للعينةةا التةةائلم غيةةر
الغازيةةم اتلةةغ الت ة ل ةةا صةةًم
قطبيم عاليم خيضا م.
اانةةةاغ خنةةةاا خبةةةرى لمنةةةابع
اتيانا الكن ما ي منا

اةةلا المقةةال ة مجةةال العلةةام
الجنائيةةةةم اعلةةةةم التةةةةمام اةةةةا
مصدر الت ين اللثه المباشر
Direct Analysis in real
)time (DART-MS
ااةةةةة تقنيةةةةةم ثدي ةةةةةم لتةةةةة ين
العينةةةةةا تةةةةةتم ةةةةة هةةةةةراا
الضغط الجا الطبيع ا
بيئةةةةم مًتاثةةةةم تمامةةةةا م اللةةةةغ
بتتليط شعا تابن مةن غةاز
بامل عل العينم األمر الل
يةةةة د إلةةةة انثةةةة ل اتةةةة ين
جزيئةةةةةا مةةةةةن العينةةةةةم ةةةةة
اضةةع ا الطبيعةة ةة ال ةةااء
دان الثاجةةةةةم إلةةةةة تثضةةةةةير
العينم باتتب ص ا خا إدبال ا
إلةةةةة ثجةةةةةر للتةةةةة ين دابةةةةةل
الج از االا ما يتم DART
االا ماضا ثدي نا بقيم الا
المقال.
نهريم عمل  : DARTيعرض
غةةاز بامةةل م ةةل ال يليةةام إل ة
تيةةةةةار ك ربةةةةةائ بعةةةةةد ختا
ال يتتب للغ ة ايليةام
مت ة ين اجزيئةةا مت يجةةم مةةن
ال يليام .يتم ثج ال يليام

المتةةةةةة ين اتتةةةةةةرغ جزيئاتةةةةةةع
المنشةةةطم (المت يجةةةم) لتبةةةر
من مصدر الت ين اتتًاعل مع
ال ااء االرطابم م تمةر عبةر
خنبا تابن اتصطدم بتطح
العينم اتتب رز ات ين
اتطةةةاير جزيئةةةا مةةةن العينةةةم
لتةةةةدبل الةةةة مطيةةةةاا الكتلةةةةم
 شةةةةةةةةةةكل  .- ٦ايتةةةةةةةةةةتطيعمطيةةاا الكتلةةم المةةرتبط ب ةةلا
المصةةدر خن يعمةةل ة الثالةةم
الماجبم االتالبم (.)٣
يعتبةةةر التةةة ين ب ةةةلا المصةةةدر
ت ينا م لطيًةا م ثية خنةع ت يكتِّةر
مركبا العينةم الةلا ةا انًةع
ةة التثليةةل الجنةةائ اتثليةةل
التةةةةةةمام االمبةةةةةةدرا مةةةةةةن
كراماتاغرا يا الغاز المةرتبط
بمطياا الكتلم ثي ت ته ةر
كتلةةةةةم المركةةةةة األم لةةةةةبعض
األدايةةم الت ة يتةةاء اتةةتعمال ا
م ةةل اتمًيتةةةامين االكةةةا ينان
نتيجةةةم التك اتةةةر الك يةةةا خ نةةةاء
النتةةةا بالشةةةعا اتلكترانةةة
م م األمةر الةل ت ياجةد ة
مطيةةةةةاا الكتلةةةةةم لا مصةةةةةدر
الت ين المباشر . DART

شكل  :٥مصدر التاين بالترذيذ في
الظروف المغلقة وتحت جهد كهربائي
عالي (.)ESI

٢٧

خ .٢.جهيييييياز تحليييييييل وفييييييرز
اليونييييييات بحسييييييب كتلتهييييييا
وشيييييييييييييييييييييييييييييحنتها (Mass
 )analyzerاللةةةةةغ بتطبيةةةةةب
ثقةةال ك رامغناطيتةةيم علةة
الجزيئا المنًصلم عن العينم
)
٥
(
شكل  :٦مصدر التاين اللحظي المباشر .
االتةةةة ل ةةةةا تنةةةةاغم مةةةةع اةةةةلف
الثقةةةةةةال الك رامغناطيتةةةةةةيم
االتة تااصةةل مراراةةا ثت ة
تصةةةةل إلةةةة جةةةةزء الكاشةةةةا
( )Detectorاخمةةا تلةةغ الت ة
لةةةي ل ةةةا تنةةةاغم ن ةةةا تةةةاخد
شكل  :٧مطياف الرحلة الرباعي ).(Quadrupole
ب ل الممر قبل اصال ا إلة
الكاشةةةةةا ابتغييةةةةةر الثقةةةةةال
الك رامغناطيتةةةيم مةةةن ةةةرز
المركبةةا المرغةةا تثليل ةةةا
ااتتبعاد غيةر المرغةا ي ةا
(االا ما يتم مطياا الكتلم
الربةةةةةةةةةةاع )Quadrupole
شكل  :٨مطياف الكتلة بوقت الرحلة.
 شكل  -٧ااا ج از مًضةللعمليةةا التثليةةل الكمة نهةةرام
لدقتع الًائقم.
اقد يتم ةرز اتيانةا بةد ع ا
للتتةةةةةةةةةةةةابب ةةةةةةةةةةةة ثقةةةةةةةةةةةةل
ك رامغناطيتةةةةةةةة ايعتمةةةةةةةةد
اصةةال ا لجةةزء الكاشةةا علة
قةةةل كتلت ةةةا امقةةةدار شةةةثنت ا
(مطيةاا الكتلةم باقة الرثلةةم
( )Time of flight -TOF
شكل  :٩مطياف الكتلة الرباعي المرتبط بمطياف وقت الرحلة (.)QTOF
 شكل  - ٨االا اا المًضةلة تثليةةل العينةةا الكيً ة خا الًائقم ثي تصل قدر بعض يصةةةل إلةةة خربةةةع خرقةةةام بعةةةد
النةةةةةةةةاع نهةةةةةةةةرام لقدرتةةةةةةةةع األج ةةز الثدي ةةم إلة التًريةةب الًاصلم.
بين جزيئين مت ينين بًرب
اتبتياريم ()Resolution
٢٨

إن ربةةةةةةط  DART-TOFمةةةةةةع
مطيةةةاا خبةةةر م ةةةل المطيةةةاا
الربةاع  DART-QTOFزاد
مةةن ابتياريةةم اثتاتةةيم ادقةةم
اةةلف األج ةةز اقةةدرات ا علةة
التعةةةةةةرا علةةةةةة المركبةةةةةةا
بصةةار كبيةةر جةةدام ثت ة ة
العينةةةةا المعقةةةةد جةةةةدام م ةةةةل
الب صةةةةةا الثيايةةةةةم (الةةةةةدم
اتةةةاائل الج ةةةاز ال ضةةةم ...
الخ) بصاصا م عنةد ربةط اةلف
التقنيم بكراماتاغرا يا التائل
عةةةةةةةةةال األداء ( LC-DART-
 )QTOFثيةةةة تمكنةةةة عةةةةد
شةةةةةركا مةةةةةن بنةةةةةاء قااعةةةةةد
معلاما امكتبةا لك يةر مةن
نةةةةةةةااتج األيةةةةةةةض االتةةةةةةةمام
االمبدرا مما جعل التعرا
علةةةةة العينةةةةةا تةةةةة م جةةةةةدام
ام كةةدام بصةةار يمكةةن الجةةزم
ب ا.
التثتةةةةين القةةةةدرا الناعيةةةةم
ل ةةلف األج ةةز خيض ةا م خضةةاا
العلمةةةةةةاء باصةةةةةةيم التشةةةةةةريد
بالت ين الكيميائ ( )CIDاللغ
لتكتةةةير المكانةةةا الكيميائيةةةم
المعقةةةةةةةد بصةةةةةةةار لطيًةةةةةةةم
للمثا هم عل اايةم مكانةا
العينم ا نًة الاقة إنتةا
جزيئةةا مةةن مكانةةا العينةةم
بتًكيك ةةةا إلةةة خجةةةزاء كبيةةةر
يت ل كشً ا مما يت م
٢٩

تثتةةين التعةةرا علةة العينةةم
 شةةةةةةةةكل  - ٩ااةةةةةةةةلا اةةةةةةةةاماضةةةةا ثةةةةةدي نا ةةةة اةةةةةلا
المقةةةال ةةة اةةةلا الجةةةزء مةةةن
مطياا الكتلم ايضا م.
خ .٣.جيييييييييييييزء الكاشيييييييييييييف
(:)Detector
ااةةةةا الجةةةةزء الةةةةل يتةةةةتقبل
شكل  :10حتليل ورقة شجرة بواسطة
اتيانا ايثال ا إل نبضا
.)5( DART-MS
ك ربائيةةةةةةم ليةةةةةةتم قراءت ةةةةةةا ا
إه اراا.
اتينصةةة الثةةةدي ةةة اةةةلا بب ا خناا الكتلم األبرى
المقال عل تطبيقةا  QTOF-م ل  ESI-MSخا APCI-MS
 DART-MSالجنائيم.
االتةةةةة تتةةةةةاعد ةةةةة تثليةةةةةل
العينةةا ة هةةراا الضةةغط
 .٥تحلييييييل مطيييييياف الكتلييييية الجا الطبيع الكن بيئم
اللحظييييي المباشيييير بواسييييطة مغلقةةةم تتضةةةمن ترليةةةل العينةةةم
وقيييييييت الرحلييييييية الميييييييرتبط قبةةةةل دبال ةةةةا إلةةةة مطيةةةةاا
بمطييييييياف الكتليييييية الربيييييياعي الكتلم.
()QTOF-DART-MS
الجديةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةل يضةةةةةةةةةةيًع
خصةةةةةةبح  DART-MS QTOF-DART-MSاةا قدرتةع علة
تقنيةةةةم متًةةةةب علي ةةةةا للتثليةةةةل تثليةةةل العينةةةا ةةة اضةةةع ا
شةكل
التةةةةةةةريع لمطيةةةةةةةاا الكتلةةةةةةةم الطبيع تااء كان
لمجماعم كبير امتناعةم مةن صيدتن خا ملتصقم باألرض
العينا  -شكل  -١0الغرض خا ملا ةةةع بالتربةةةم خا منتشةةةر
اتبتصار تنرمز ل لف التقنيةم علةةة األتةةةطح خا ثتةةة علةةة
بقيم المقال ب  DART-MSجلةةةد ا نتةةةان اتةةةاا مء كانةةة
.
صةةلبم خا تةةائلم خا ب صةةا
يتميةةةةةز  DART-MSبقدرتةةةةةع ثيايةم خا خنتةجع دان الثاجةم
علةةةةة تثليةةةةةل العينةةةةةا ةةةةة إل ة نةةز العينةةم مةةن التةةاا
هةةةةةةراا الضةةةةةةغط الجةةةةةةا ) (Matrixالمبتلطةةةةةةم معةةةةةةع
البيئم المًتاثم
الطبيع
.
باتتتب

تطبيقيييات مطيييياف الكتلييية ذو
مصيييييييدر التيييييييأين المباشييييييير
اللحظي (: )DART-MS
نتيجةةةةم المرانةةةةم ةةةة تثليةةةةل
العينم ة خاضةاع ا الطبيعيةم
التيتةةةر تثليةةةل العينةةةا دان
الثاجةةةم إلةةة معالجةةةم قةةةد تةةةم
تجريةةةةة اةةةةةلف التقنيةةةةةم ةةةةة
مجةةات ك يةةر مةةن مجةةات
التثليةةةةةةل الجنةةةةةةائ اتثليةةةةةةل
التةةةةمام االمبةةةةدرا اإليةةةةغ
بعض الف التطبيقا :
أ -بعييييض تطبيقييييات DART-
 MSفييييي تحليييييل األدليييية
الجنائية:
يشكل الا المطيةاا ةار ة
التثليةةةةةةةل الجنةةةةةةةائ اعلةةةةةةةام
التةةةةمام اللةةةةغ ألنةةةةع تثليةةةةل
لثهة اممكةةن ثتة للكميةةا
الضةةةئيلم مةةةن األدايةةةم االتةةة
يم ةةل تثليل ةةا معضةةلم ثقيقيةةم
اتثةد كبيةر بالنتةبم ألج ةز
التثليل األبرى.
اتنتةةةةةةتعرض انةةةةةةا بعةةةةةةض
األم لم ل لف التثاليل:
التةةةة ين اللطيةةةةا جةةةةدام لتقنيةةةةم
 DARTجعةةةةةل اةةةةةلف التقنيةةةةةم
مناتةةةبم لتثليةةةل المةةةااد غيةةةر
المتةةتقر بطبع ةةا اتلةةغ التةة
ل ةةةا درجةةةا ثةةةرار تطةةةاير
منبًضم لةلا تمكةن مجماعةم
من الباث ين من تثليل

 ٢٢مةةةةةاد متًجةةةةةر لتراكيةةةةةز
تصةةةل إلةةة  ١00بيكةةةاجرام
\ميكراليتةةةةر( )٤كمةةةةا تمكةةةةن
آبران من التعرا عل بقايةا
المتًجةةةةةةةرا علةةةةةةة التربةةةةةةةم
بكميةةةةةةا تصةةةةةةل إلةةةةةة ١0
ميكراجةةرام كمةةا تةةم التعةةرا
علةةةةةةةةةةةةة بقايةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةاد
النيتراجليتةةةةةةةةةةرين علةةةةةةةةةة
الم بةةةةةةة بعةةةةةةةد التعةةةةةةةرض
ل نًجار ب مان تاعا (.)٤
اخيضةةةةةا م تةةةةةم التعةةةةةرا علةةةةة
متبقيةةةةةا المتًجةةةةةرا علةةةةة
بصما األصابع علة بعةض
األتةةةةةةطح لمتةةةةةةتايا دنيةةةةةةا
إل ناناجرام()٥
اصل
شكل .-١١

شكل :١١تحلييل متبقييات المتفجيرات
عل بصمة النسان(.)٦

ا ةةة تجربةةةم تبةةةين مةةةدى دقةةةم
اثتاتةةةةيم اةةةةلف التقنيةةةةم تةةةةم
تلايةةة بصةةةمم اصةةةبع انتةةةان
بميكراجةةرام ااثةةد مةةن مةةاد
 TNTةةةةم بعةةةةد لمةةةة شةةةةريط
ب تةةةةةةتيك ب ةةةةةةلف البصةةةةةةمم
الملا م مرا عديد (٥٢

مةةر ) تةةم التعةةرا عل ة TNT
بثتاتةةيم جيةةد االتًريةةب بةةين
كتلةةةةةةةم اةةةةةةةلف المةةةةةةةاد (m/z
 )227.018اكتلةةةم الثةةةامض
الةةةةةةةدان ميريتةةةةةةةتيغ (m/z
 )227.201االةةل ياجةةد ة
زيا الطبخ اقد تم التعةرا
ثت بعد  ٥٢مةر مةن مماتةم
الشةةةةةريط الب تةةةةةتيك بةةةةةنً
البصمم الملا م (.)٦
نةةان اكتةةيلان ٩-عبةةار عةةن
باليمر معقد مكان من تكةرار
ماد نانيلًينال-اي ر ايتتعمل
لتزيي الااقيا اللكريةم لقةد
تم كشةا االتعةرا علة نةان
اكتيلان ٩-من متةثم للم بةل
تاعا انصا من
بعد
عمليةةم المعاشةةر الجنتةةيم مةةع
رجةل اتةتعمل ااقة لكةةر ()٦
 شكل .- ١٢كما تم تطبيب الف التقنيم علة
التعةةةرا علةةة خثبةةةار البنةةةاغ
االرلال عل األاراب البنكيةم
 شكل .-١٣خمكةةن تثليةةل ط ة ء الجةةدران
الارقيةةم االبشةةبيم بمتةةتايا
تصةةةل إلةةة ميكراجةةةرام اقةةةد
مكنة دقةةم اةلف التقنيةةم العاليةةم
اقةةةدرت ا علةةة التمييةةةز علةةة
التعةةةةةةرا علةةةةةة المركبةةةةةةا
المتةةةةةةةةةةةت د م دان تةةةةةةةةةةةدابل
األجزاء المبتلطم من العينا
٣٠

قةةةةام مجماعةةةةم مةةةةن البةةةةاث ين
باتةةةةتعمال اةةةةلف التقنيةةةةم ةةةة
تثليةةل خدلةةم اتعتةةداء الجنت ة
ثي ة تةةم التعةةرا بدقةةم عاليةةم
علةةةةةةةة متبقيةةةةةةةةا المةةةةةةةةراام
اتركيب ةةةا الكيميةةةائ كمةةةا تةةةم
التعرا عل ماركةم الااقيةا
اللكريةةةةةم امصةةةةةنعي ا ااةةةةةلا
شة ء مًيةةد ة مطابقةةم األدلةةم
ثةةةال عةةةدم اجةةةاد المار ةةةا
الجينيةةةم ( )DNAنتيجةةةم عةةةدم
اجاد التائل المنا م م (.)٥
خثبةةةةةار الطباعةةةةةم للطابعةةةةةا
العاديم اطابعا الليزر تعتبر
عينةةا معقةةد اتثتةةا علةة
مةةةااد غيةةةر متطةةةاير لت بيةةة
اتثبةةةةةةةار خ نةةةةةةةاء الطباعةةةةةةةم
ابةةالرغم مةةن صةةعابم تثليةةل
الف العينةا إت خنةع تةم تثليةل
 ٣١٩عينةةةةةةم مبتلًةةةةةةم تم ةةةةةةل
قصاصةةا خاراب مةةن خثبةةار
طباعةةم ملانةةم مةةن  ٩ماركةةا
مبتلًةةةةةم اقصاصةةةةةا خاراب
بنكيم من بناغ تنتم ال ٢٤
دالةةم بااتةةةطم تقنيةةةم DART-
 MSالف اقد تم التًريب بةين
األثبةةةةةةةةار الصةةةةةةةةادر مةةةةةةةةن
بةةراطيش مبتلًةةم مةةن مصةةنع
ااثةةةةد اكةةةةللغ مةةةةن مصةةةةانع
مبتلًةةم كمةةا تةةم التعةةرا عل ة
مااد الب تتيغ المصاثبم

٣١

شكل  :١٢التعرف عل متبقيات الواقي الذكري نون كسيلون.٩-

لصثبةةةار  -االمتثللةةةم من ةةةا -
الماجةةةةةةةةةاد علةةةةةةةةة اتاراب
البنكيم االتةااغا المتةتعملم
ةةة ت بيةةة الثبةةةر علةةة اةةةلف
األاراب (.)٧
ثهيةةةة اةةةةلف التقنيةةةةم خيضةةةةا م
بتطبيقا ة تثليةل مثًةزا
اتثتةةةراب .ثيةةة تةةةم رش ٦
قطع تةجاد كةل قطعةم بااثةد
من الف المةااد التاليةم :كثةال
ايتةةابرابايل زايلةةين مزيةةل
األصبا مي يل اي يل كيتةان
اقاد الديزل االقاز .تم ثرب
قطةةةةةع التةةةةةجاد ةةةةةم بعةةةةةد خن
انطًةةةة تةةةةم تعةةةةريض بقايةةةةا
التةةةةةةةةجاد إلةةةةةةةة DART-MS
مباشةر ا ةةار اضةةع متبقيةةا
التةةةجاد خمةةةام مصةةةدر التةةة ين
المباشةةر لةةاثه ه ةةار طيةةا
كتلةةم ااضةةح جةةدا لكةةل ااثةةد
من الف المثًزا االم ثه
خن مكانةةةا بقايةةةا التةةةجاد لةةةم
تتةةةةدابل مةةةةع كتلةةةةم مثًةةةةزا
الثريب(.(٦

لقةةد خمكةةن التعةةرا عل ة غةةاز
األعصا  VXالتةام جةدام مةن
ثةةةةةاال  ٤0تةةةةةطح مبتلةةةةةا
اللةةغ بتعةةةريض التةةطح إلةةة
مصدر الت ين اللثه مباشةر
علةةةةةة الةةةةةةرغم مةةةةةةن القةةةةةةدر
الضةةةةعيًم لمركةةةة  VXعلةةةة
التطاير(.)٦
انةةاغ تطبيقةةا خبةةرى ك يةةر
جةةةدام ل ةةةلف التقنيةةةم ةةة تثليةةةل
الب تةةتيغ االغةةةراء ااألليةةةاا
اببابةةا الةةد ا عةةن الةةنً
ااألدايةةةةةةةةةةةةةم الصةةةةةةةةةةةةةيدتنيم
ااألعشا الطبيةم إضةا م إلة
تطبيقةةا نتةةيجيم اتشبيصةةيم
ك ير .

شكل  :13حتليل احبار البنوك على االوراق
الندقية بتقنية .DART-MS

ب -بعيض تطبيقيات DART-
 MSالدوائية والسموم:
شةةماليم اةةلف األج ةةز ليتةة
قط التعرا علة األدايةم
الت يتاء اتةتعمال ا االتةمام
اإنما خيضةا م ة التعةرا علة
المباليط المركبةم مةن األدايةم
المزيًةةةةم ا متبقيةةةةا األدايةةةةم
المثهةةةةةار علةةةةة األتةةةةةطح
ااألدايةةةةم المبتلطةةةةم بعينةةةةا
معقةةةد م ةةةل البةةةال ااألشةةةربم
المغشاشةةةةةةةةةةةم امضةةةةةةةةةةةا ا
المشرابا اغيراا.
اةةةلف التقنيةةةم معتمةةةد للتثليةةةل
الجنةةائ اما قةةم لةةدى القضةةاء
لصدايةةم الت ة يتةةاء اتةةتعمال ا
ةةة بعةةةض دال العةةةالم م ةةةل
الاتيةةا المتثةةد األمريكيةةم.
الف التقنيم ليت قةادر علة
التعةةرا عل ة المةةااد بكميةةا
ضةةئيلم جةةدام ثتةة بةةل خن ةةا
قةةةةةادر علةةةةة التًريةةةةةب بةةةةةين
المركبةةةةةا المتشةةةةةاب م م ةةةةةل
الكاكايين اتكاباتمين.
المعلاما التة يةتم الثصةال
علي ةةا مةةن  DART-MSا ة
معلامةةا لثهيةةم اخك ةةر ةةرا مء
مةةةةن تلةةةةغ المعلامةةةةا التةةةة
نثصةةةةةةةةةةةل علي ةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن
كراماتاغرا يا الغاز المةرتبط
بمطيةةاا الكتلةةم إل ة تصةةميم
طريقم تثليل تتتطيع التعرا

عل ة  ٤٥مةةن األدايةةم المتةةاء ليةةةةتم التعةةةةةرا علةةةة المةةةةةاد
اتةةةتعمال ا ةةة ثقنةةةم ااثةةةد بصةةةار عاجلةةةم جةةةدام خدايةةةم
بقةةةةدر تًريقيةةةةم عاليةةةةم بين ةةةةا تيلًان
تيلًان خميد كم ال ( – )٩شكل
ابترعم ائقم.
تم تثليل عينةا تثتةا علة .-١٤
كلارامًيتةةةةةامين لاراميةةةةة
امًيتةةةةةةةةةةامين ايدراكتةةةةةةةةةة
بياتايريةةةةةةةةةةةةة كيتةةةةةةةةةةةةةامين
مي امًيتةةةةةةةةةةةامين مي ةةةةةةةةةةةايلين
داياكتةةةةةةةةة بايرا ةةةةةةةةةاليران
مي ايل اي كا ينان نيمايتازيبام
ة عينةةا تةةائلم ثقيقيةةم ة
ةةاان قليلةةم (خقةةل مةةن دقيقةةم)
شكل  :14حتليل قرص دوائي بتقنية مطياف الكتلة ذو
بكميةةةةةا دنيةةةةةا تصةةةةةل إلةةةةة
مصدر التاين اللحظي املباشر.
ناناجرام/ليتر(.)٨
تمكةةن مجماعةةم مةةن البةةاث ين اهةةةا بعةةةض البةةةاث ين اةةةلف
مةةن اتةةتعمال اةةلف التقنيةةم ة التقنيةةةةةةةةةم للتعةةةةةةةةةرا علةةةةةةةةة
التعةةةةةةةرا علةةةةةةة دااء  GHBالمبةةةةةةدرا بعمةةةةةةل متةةةةةةثم
لصتةةطح الملا ةةم ب ةةا اتثليةةل
(االةةل يتةةةتعمل ةةة ثةةةات
تلةةغ المتةةثم دان اتةةتب
ا عتداء الجنت اا غتصا
ب ضا تع إل الشرا )  ٢٥خا معالجةةةم للعينةةةم (كمةةةا اةةةا
مشةةةةةرا مبتلةةةةةا بتركيةةةةةز الثال  )GC-MSاالا ة
غايةةةةةم الًائةةةةةد ةةةةة عمليةةةةةا
 0.0٥مجةةةم /مةةةل ةةة الاقةةة
الةةل يثتةةا اةةلا الةةدااء إل ة البثةةةةة االمتةةةةةح تكتشةةةةةاا
تركيةةةز ١كجةةةةم \مةةةةل ليعطةةةة المعامةةةل البًيةةةم التةةة تعمةةةل
لتصةةةةةنيع الميةةةةة امًيتةةةةةامين
الت ير المبدر(. )٥
خ بت الف التقنيم قةدرت ا علة ثيةةةةةةةة خن تصةةةةةةةةنيع ميةةةةةةةة
امًيتةةةامين ينةةةتج عنةةةع خببةةةر
التعةةرا عل ة المتتثضةةرا
الصةةةةةيدتنيم المزيًةةةةةم اللةةةةةغ الرا متطةةةةةةةةةةاير تلةةةةةةةةةةا
باضع خقرا الدااء كما ا الجدران ااألتطح (.)٥
ثجر العينم بين مصدر تمكةةةن بةةةاث ان مةةةن التعةةةرا
الت ين امدبل مطياا الكتلم عل عشر مبدرا ب لف
٣٢

الطريقةةم مةةن بين ةةا ال يةةراين
االكاكةةةةةةةةةةةةةةةايين اميةةةةةةةةةةةةةةة
امًيتامين(.)٥
لقةةد اجةةد خن  DART-MSلةةع
القةةةةدر علةةةة التعةةةةرا علةةةة
متةةتايا تصةةل إل ة 0.0٢٥
ميكراجرام /تم ٣من األتطح
الملا ةةةةةةةم بمركبةةةةةةةا ميةةةةةةة
امًيتةةامين كاكةةايين كيتةةامين
ينتةةةةةايكليدن اتةةةةةاداا درين
امتةةةةتايا تصةةةةل إلةةةة 0.١
ميكراجرام/تم ٣مةن مركبةا
المةةةةةةةةةةةةةةار ين اربةةةةةةةةةةةةةةاع
ايةةةةةةدراكانابينال كمةةةةةةا تةةةةةةم
التعرا عل الًتًار األثمةر
االيةةةةاد االتةةةة تتةةةةتعمل ةةةة
تصةةنيع مية امًيتةةامين االتة
تيمكةةةةن التعةةةةرا علي ةةةةا بةةةة
 GC-MSإت با تةةةةةةةةةتب
ااتشتقاب الكيميائ (.)٥
كما تم تاهيا الف التقنيم ة
عمةةةل تثليةةةل كيميةةةائ كامةةةل
لبمتةةةم اعشةةةرين متتثضةةةر
مةةةن متتثضةةةرا الكاكةةةايين
للتعةةةةةةرا علةةةةةة الكاكةةةةةةايين
االمركبا المصاثبم لع م ل
تةةةةةةةةةةةةةةةينامايل كاكةةةةةةةةةةةةةةةايين
اإن ايةةةةةةةةدارايكقانين بةةةةةةةةدان
معالجم ا اق قصةير جةدام
(.)١0
خالصة:
انةةاغ تقنيةةا مبتلًةةم للتثليةةل
المعتمد عل الكراماتاغرا يا
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امطيةةةةةةةةةاا الكتلةةةةةةةةةم م ةةةةةةةةةل التطبيقةةةةةةا الجنائيةةةةةةم اتثليةةةةةةل
كراماتاغرا يةةةةةةةةةةا الطبقةةةةةةةةةةم األدايةةةةم االتةةةةمام االمتًجةةةةرا
الرقيقم كراماتاغرا يا الغةاز ابثداد تعرا دنيا ضئيلم جدا.
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المقال الثالث
تقدير التراكيز الضئيلم جدام من العينا الجنائيم باتتبدام تقنيم مطياا
رامان لا التطح المثتن
Surface-enhanced Raman Spectroscopy SERS
سلطان بن سعيد آل جابر
باث الدكتاراف جامعم UCL
عضا ايئم التدري بكليم الملغ د األمنيم

الملخص:
تعتبةةر طريقةةم مطيةةاا رامةةان
لا التةةطح المثتةةن SERS
إثةةةةةةةدى التقنيةةةةةةةا الثدي ةةةةةةةم
االم مةةةةم ةةةة مجةةةةال تقةةةةدير
التركيةةةةةةزا الضةةةةةةئيلم مةةةةةةن
العينةةةةا بمةةةةا ي ةةةةا العينةةةةا
الجنائيةةم كةةالمتًجرا االمةةااد
المبدر اغيراا ثي تتميةز
اةةةةةةةلف الطريقةةةةةةةم بثتاتةةةةةةةيم
 sensitivityاتكراريةةةةةةةةةةةةةةةةم
 reproducibilityتقةةةةةةةةةةةةدير
عاليةةم مقارنةةم بطةةرب التثليةةل
التقليديةةةةةةةةةةةةةةةةةم كةةةةةةةةةةةةةةةةةالطرب
الكراماتاجرا يةةةةةم خا طةةةةةرب
التثليل العنصر اغيراا.
تعتمةةةةةةد اةةةةةةلف التقنيةةةةةةم علةةةةةة
اتةتبدام ركيةز substrate
مةةن تركيبةةا متناايةةم الصةةغر
 nanostructuresتثتةةا
عل ة جتةةيما مةةن الةةلا خا
Gold/Silver
الًضةةةةةةةةم
nanoparticles AuNPs,
 AgNPsلا األثجام بين

 10-50نةةانامتر لترتةةي
المةةةااد المتةةةت د م امةةةن ةةةم
إجةةةراء قياتةةةا رامةةةان ل ةةةلف
العينا .
انهةةرام للبصةةائ الكيميائيةةم
االًيزيائيم الضائيم لجتيما
الةةةةةلا االًضةةةةةم المتناايةةةةةم
الصةةغر امةةا ةة ثكم ةةا مةةن
التركيبةةةةا النانايةةةةم المشةةةةيد
مةةةةةةةع
ك شةةةةةةةباف الماصةةةةةةة
جتةةةةيما الةةةةلا خا الًضةةةةم
النانايم نع عند تتليط شةعا
الليةةةزر مةةةن مصةةةدر ا شةةةعا
ة ج ةةاز رامةةان ينش ة مجةةال
ك رامغناطيتةةةةةةةةةةةة
Electromagnetic Field
عال ثال الجتيما النانايةم
االتةة يطلةةب علي ةةةا ةة اةةةلف
الثالم .plasmons
ااةةةلا المجةةةال المتالةةةد يةةة د
إلةةة شةةةثن جزيئةةةا العينةةةا
المتةت د م  moleculesالتة
تكان ثالم ت م مع

الجتةةةةيما النانايةةةةم اةةةةلا
التةةدابل  interactionبةةين
اتانا الليةزر مةع جتةيما
النةةةةانا المرتبطةةةةم بالجزئيةةةةا
المةةراد تقةةديراا يةة د إلةة
تثتةةةةين ااتةةةةزازا الرامةةةةان
لةةةةراابط الجةةةةز ء المبتلًةةةةم
ازياد ك ا ةم ثةزم امتصةا
الرامةةان إل ة مةةا يقةةار ١00
ضعا ثزم رامان التقليد
ثتاتةةيم التقةةدير اصةةاتم إل ة
تراكيز صغير جدام تصل إل
الًيمتا مةاتر  ١0-١٥مةاتر
االت ة تعتبةةر ة ثكةةم تقةةدير
جةةةةز ء ااثةةةةد single
. molecule

٣٤

المقال:
إن تقنيةةةةم مطيةةةةاا رامةةةةان
 Raman spectroscopyاالتةةةة يطلةةةةب علي ةةةةا خيضةةةةا م
تشةةةت رامةةةان Raman
 Scatteringتعتبةةر إثةةدى
تقنيةةةةةةةا التثليةةةةةةةل الطيًةةةةةةة
تاتةةةةةةةزاز خا لبةةةةةةةلبا
Vibrational
 spectroscopyلةةةراابط
الجزيئةةةةةةةةةةةا االمركبةةةةةةةةةةةا
الكيميائيةةةةةم  -امةةةةةن التقنيةةةةةا
المتميةةةز ةةة التعةةةرا علةةة
العينةةةا اتثليةةةل المركبةةةا
بنةةةاء علةةة ثةةةزم اتاتةةةزاز
vibrational
bands
الم ار بشعا الليزر األثاد
المتةةةلط علةةة العينةةةم ثيةةة
يعط ة طيةةا الرامةةان بصةةمم
لكةةةةةةةل مركةةةةةةة بااتزازاتةةةةةةةع
الجزيئيم المبتلًم ).(١
اقد اكتشا الف الهاار عالم
الًيزيةةاء ال نةةد التةةيد رامةةان
عةةةةةام ١٩٢٨م الةةةةةل ثةةةةةاز
جةةةةةائز نابةةةةةل عةةةةةام ١٩٣0م
نهير الا اتكتشاا.
الكةةن عل ة الةةرغم مةةن كًةةاء
اةةةلف الطريقةةةم ةةة تثليةةةل
المركبا إت خن ثزم
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vibrational
اتاتةةةةةةزاز
 bandsلطيةةا الرامةةان
التقليد يعتبةر ضةعيًا م اينةتج
 signalsضةةعيًم
إشةةارا
بصاصا م عنةد تثليةل العينةا
التةائلم  liquidsخا العينةا
لا التراكيةةةةةةةز الضةةةةةةةئيلم خا
الغازيم  .vapoursالتاضةيح
مبةةةةدخ عمةةةةل طيةةةةا الرامةةةةان
بابتصةةةار نةةةع عنةةةد تةةةقاط
ثزمم من ضاء ليةزر خثةاد
اللةةان monochromatic
lightعل ة تةةطح يثتةةا
علةةةة جزيئةةةةا مةةةةاد نةةةةع
يثةةد تشةةت scattering
لًاتانةةةةةا الليةةةةةزر التةةةةةاقطم
منتجةةةم نةةةاعين مةةةن التشةةةت
األال يطلةةةةةةب عليةةةةةةع تشةةةةةةت
ري يةةةع المةةةةرن elastic
Rayleigh scattering
ااةةا تشةةت الضةةاء الةةل ت
يتغير يع تةردد frequency
الًاتان التاقط االمنبع خ
خن ل ما نً التردد . υoااةلا
النةةا مةةن التشةةت غيةةر مًيةةد
ةةةةة مجةةةةةال التعةةةةةرا علةةةةة
المركبةةا اتثديةةد اايت ةةا.
االنا ال ان من التشت اا

تشةةةةت رامةةةةان غيةةةةر المةةةةرن
Inelastic
Raman
 scatteringااةةا التشةةت
الةةل يثةةد يةةع ابةةت ا ة
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةردد الًاتانةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
الااقعم Incident photons
عةةن المشةةةتتم scattered
 photonsمنتجةم طيًةا م مةن
ثةةةةزم اتاتةةةةزاز مميةةةةزام لكةةةةل
مرك ابالتال يعتبر كبصةمم
لكةةةل مركةةة  .اينقتةةةم تشةةةت
رامةةان خيض ةا م إل ة نةةاعين مةةن
التشةةةت خثةةةداما يطلةةةب عليةةةع
تةةتاك  Stokesاا بةةر
مضةةةةةاد -تةةةةةتاك Anti-
 Stokesاالًةرب بين مةا خنةع
ة ثالةةم التةةتاك خن جةةز
المةةةاد المتةةةت د م يكةةةان ةةة
متةةةةتاى الطاقةةةةم التةةةةًل
ground stateعنةد ثةدا
عمليةةم التةةدابل بةةين اتانةةا
الشةةةةةعا التةةةةةاقط اجزيئةةةةةا
المركةةةةة اعنةةةةةداا يمةةةةةت
الًاتةةةان طاقةةةم عنةةةد متةةةتاى
الطاقةةةةةم األدنةةةةة (المتةةةةةتقر)
اي ار ال متتايا ا تراضيم
 virtual statesاعند

اتةةتربائع ينبع ة مةةر خبةةرى
مةةةةةةةةةةن متةةةةةةةةةةتاى الطاقةةةةةةةةةةم
ات تراضةةة  virtualإلةةة
متةةةةةتاى طاقةةةةةم خعلةةةةة مةةةةةن
المتةةةتاى األرضةةة األدنةةة
اعنداا يًقةد جةزءام مةن طاقتةع
قةدراا  hυm -hυoايثةد
انزيةةةا ةةة ثزمةةةم الرامةةةان
بمقةةدار  υm- υo.خمةةا ة
ثالةةةم مضةةةاد التةةةتاك ةةة ن
الجةةةز ء يكةةةان ةةة متةةةتاى
طاقم خعل عند عمليم التدابل
مةةع الشةةعا التةةاقط اعنةةداا
يمةةةت الًاتةةةان الطاقةةةم مةةةن
متةةةةتاى طاقةةةةم خعلةةةة اعنةةةةد
انبعا ةع (اتةتربائع) يعةاد إلة
متةةةةةتاى الطاقةةةةةم األرضةةةةة
مكتتةةبا م طاقةةم إضةةا يم قةةدراا
hυm+ hυoايثةةد انزيةةا
ةة ثزمةةةم الرامةةةان قةةدراا
υm+ υo.االشةةةكل ()١
ياضةةةةةح آليةةةةةم ثةةةةةدا اةةةةةلف
(علمةةةةا م خن
العمليةةةةا الةةةة
متةةتايا الطاقةةم المشةةار ل ةةا
باتتةةم  virtualعبةةار عةةن
متةةةةتايا طاقةةةةم ا تراضةةةةيم
اليتةةةةةة متةةةةةةتايا طاقةةةةةةةم
ل نتقات ا لكترانيم-

اعنةةد ثةةدا تشةةت الرامةةان
بةةةةةةةةالقر مةةةةةةةةن متةةةةةةةةتايا
اتنتقةةةةات ا لكترانيةةةةم نةةةةع
يطلب عل الف الهاار طنين
الرامةةةةان Resonance
Ramanاالةل يثةد يةةع
خيضةةا م تثتةةين لثةةزم الرامةةان
ايزيد من ك ا م الثزمم).

صةةل يثتةةا عل ة جزيئةةا
مةةن الًضةةم ( علة الةةرغم مةةن
خن التركيبا النانايةم لةم تكةن
تتتبدم بالطريقم اا ليةم التة
تتةةةةةتبدم ب ةةةةةا اليةةةةةام نهةةةةةرام
تكتشةةاا الطةةرب الثدي ةةم ة
تثضير التركيبا النانايم
ال مانينا المي ديم من القرن

شكل ( :)١شكل يوضح تشتت رياليه المرن وتشتتات رامان فير المرنه
ستوكس ومضاد-ستوكس

إت خنةةةةةةع ةةةةةة عةةةةةةام ١٩٧٤م
تاصل مجماعم مةن البةاث ين
ااةةم  Fleishmannار اقةةع
إل ة اكتشةةاا طريقةةم لتثتةةين
طيا الرامان التقليةد اللةغ
عةةةن طريةةةةب ترتةةةي العينةةةةم
المراد ثص ا عل تطح
الماضةةةةة ثيةةةةة إنةةةةةع ةةةةة
العصر الثدي يتم تثضير

تركيبةةةا نانايةةةم لا ختةةةطح
متجانتم اطاقةا عاليةم تزيةد
من كًاءت ةا اتةا ر متةاثا
تةةةةةةةطثيم عاليةةةةةةةم للًثةةةةةةة
االتثليةةةل اخيضةةةا م للتطبيقةةةا
المبتلًةةةم األبةةةرى للتركيبةةةا
النانايةةةةم كالب يةةةةا الشمتةةةةيم
اتاليةةةد الاقةةةاد ال يةةةدراجين
النهيا اب ع).
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اقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد تبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
اكتشةةةةةةاا Fleishmann
ار اقةةةع العديةةةد مةةةن البثةةةا
االتجةةةةةةةار لتطةةةةةةةاير اةةةةةةةلف
الطريقةةةم إلةةة خن خطلةةةب علةةة
اةةةلف الهةةةاار طيةةةا رامةةةان
التةطث المثتةنSurface-
Enhanced
Raman
spectroscopy SERS .
مع مرار الاق خصبث الف
الطريقةم إثةدى طةرب التثليةةل
الدقيقةةةةةم جةةةةةدام الا كًةةةةةاء
عاليةةةم نهةةةرام لزيةةةاد متةةةاثم
المقةةةاطع العرضةةةيمcross-
 sectionsلصتةةطح اللةةغ
لمةةا تةةا رف الجتةةيما النانايةةم
من ختطح متعدد االت تعتبر
ةة ثالةةم ت مةة خا اثتكةةاغ
كيميةةةةةةائ خا يزيةةةةةةائ مةةةةةةع
العينا المراد تثليل ا(.)2
انهةةةةةةةةةرا للثتاتةةةةةةةةةيم
 Sensitivityالعاليةةةةةةةةم ةةةةةةةة
التقةةدير قةةد تمكةةن عةةدد كبيةةر
من الباث ين من تقدير تراكيةز
ضةةةةةئيلم جةةةةةدام مةةةةةن العينةةةةةا
اصةةةاتم إلةةة تقةةةدير جزيئةةةا
منًرد اعل مدى العقاد
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شكل ( )٢توضيح للفرق بين الميكانيكة ونتيجة التحليل بين طريقتي الرامان
التقليدي ورامان المعزز السطحي . SERS

الماضيم تم اتةتبدام تقنيةم الة
 SERSة تثليةةل العديةةد مةةن
العينةةا االمركبةةا المبتلًةةم
بمةةةةا ي ةةةةا الصةةةةبغا Dyes
العينةةةةةةةةةةةةةةا الثيايةةةةةةةةةةةةةةم ()3
Biological samples
كةةةالجلاكاز اخيضةةةا م الثمةةةض
الناا  DNAاكللغ العديةد
مةةةةةةةةةن العينةةةةةةةةةا الجنائيةةةةةةةةةم
كالمتًجرا االمااد المبدر
اغيراا (.)4
المميز الف الطريقم خنع تةم
تثتين ثةزام ااتةزاز الرامةان
إل خضعاا عديد تصل إل
 ١00ضعا ثزم الرامان

التقليد ة بعةض التجةار
ا ةةةة الشةةةةكل التةةةةال ()٢
تاضةةةيح للًةةةرب بةةةين تقنيتةةة
رامةةان التقليديةةم ارامةةان لا
التطح المثتن.
انهةةةةةةرا لتزايةةةةةةد الت ديةةةةةةدا
ا راابيةةةةةةةةةةةةةةم اانتشةةةةةةةةةةةةةةار
التًجيةةةرا ازيةةةاد اتةةةتبدام
العباا المتًجةر الناتةًم ة
العديةةةةةد مةةةةةن البلةةةةةدان علةةةةة
متتاى العالم ن اناغ ثاجم
ماتم إل تطاير طرب ث
تريعم ادقيقم عن بعد

االتةةة يجةةة خن تتةةةاا ر ي ةةةا
الثتاتةةةةةةةةةيم العاليةةةةةةةةةمHigh-
 Sensitivityااتنتقائيةةةم
Selectivity
إضةةا م إلة تة الم اتتةةتبدام
اتقلي مةد الكشةا اكةللغ
تةةا ير مةةدى تقةةدير مناتةة
Limit of Detection
اللغ للثد من الف الت ديدا .
اب جراء العديد من المقارنةا
االدراتا بين طةرب التقةدير
المبتلًةةةةةةم االتةةةةةة ت يتتةةةةةةع
المجال للكراا اةلا المقةال
القصير ن تقنيم  SERSتعتبر
مةةةن التقنيةةةا الااعةةةد االتةةة
يمكن خن تثقب كا ةم متطلبةا
الكشةةةةةا االتقةةةةةدير التةةةةةريعم
االدقيقةةةةةةم بصاصةةةةةةا م ةةةةةة
الكشا عن المتًجةرا االتة
تعتبةةر مةةن المركبةةا المعقةةد
التقةةةةةةدير نهةةةةةةرام تنبًةةةةةةاض
الضةةةةةةةغط الجةةةةةةةا لمعهةةةةةةةم
المتًجرا عند درجةم ثةرار
الغر ةم ( ° C ٢٥االةل يعنة
انبًةةةةةةةاض عةةةةةةةدد جزئيةةةةةةةا
المرك الغازيم المتطاير

درجم ثرار الغر م).
انهةةةةةةرام لتنةةةةةةا المركبةةةةةةا
االعينةةا ننةةا تةةنتطرب ةة
الا المقةال لتثليةل المتًجةرا
باتةةةتبدام تقنيةةةم الةةة SERS
ثي ة إنةةع قةةد تةةم تقةةدير العديةةد
من خناا المركبةا المتًجةر
باتةةةتبدام اةةةلف التقنيةةةم اقةةةد
شةةمل عمليةةا التقةةدير عةةددام
مةن المتًجةرا ال انايةم م ةل
TNT,RDX , PETN, DNT,
TNBااة المتًجةرا التة
تثتا عل مجماعم النيتةرا
ب عةةةةداد مبتلًةةةةم علةةةة ثلقةةةةم
الطالةةةاين إت خن الةةة TNT
نيترا الطالاين
ااا

نةةةةةال النصةةةةةي األكبةةةةةر مةةةةةن
الدراتةةةا االتقةةةديرا ثتةةة
متةةتايا منبًضةةم جةةدام مةةن
التراكيز.
اكم ةةةةال علةةةة كًةةةةاء تقنيةةةةم
الة  SERSة تقةدير التراكيةز
المنبًضةةم مةةن عينةةا المةةااد
المتًجةةةةر قةةةةد تةةةةم ترتةةةةي
تركيةةةز بمقةةةدار  ١0-٧مةةةاتر
مةةن مثلةةال ال ة  TNTعل ة
م ختطح مبتلًم:
األال يثتةةةا علةةة ثبيبةةةا
لا ة نانايةةم اال ةةان عبةةار
عةةةن زجةةةا نةةةاعم ااألبيةةةر
عبةةار عةةن زجةةا الكةةاارتز
الشكل (.)٣

شكل ( )٣طيف الرامان لعينة من  TNTعل ) (aسطح يحتوي عل حبيبيات الذهب
النانوية ) (bسطح ناعم من الزجاج) (cسطح من الكوارتز.٥
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ابةةالنهر إل ة خطيةةاا الرامةةان
ال ةةم ن ثةةه ه ةةار الثةةزم
مةةةع اتةةةتبدام تةةةطح ثبيبةةةا
الةةلا النانايةةم بك ا ةةم عاليةةم
اثتاتةةةيم عاليةةةم ةةة التقةةةدير
مقارنةةم بالتةةطثين ا بةةرين
ماضةةةثم خاةةةم ثةةةزم الرامةةةان
ااةةةة ثزمةةةةم ااتةةةةزاز الشةةةةد
لمجماعةم النيتةرا ) (-NO2
عنةةد  cm-1 1350اانةةاغ
بعةةض الثةةزم األبةةرى األقةةل
ك ا م.
اثي ة إن العديةةد مةةن مراكةةز
األبثةةا العالميةةم تعمةةل عل ة
تطةةاير ختةةطح ثتاتةةم لتقةةدير
التراكيةةةةز الضةةةةئيلم جةةةةدام مةةةةن
العينةةةةا المبتلًةةةةم بمةةةةا ي ةةةةا
قةةةد تةةةم تطةةةاير
المتًجةةةرا
ركيةةةةةةةز لتقةةةةةةةدير التراكيةةةةةةةز
اصاتم إلة الًيمتةا مةاتر
femtomolar fM 1510ماتر االا التةطح عبةار
عن لم رقيب من نائ خكتةيد
التيتةةةانيام  TiO٢تةةةم تثضةةةيرف
بطريقةةةم الترتةةةي الكيميةةةائ
لببةةةار المةةةاد chemical
vapour
deposition
اثصلنا عل لم متجان
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شكل ( )٤أطياف رامان لعينة صلبة من ثنائي نيترو الطولوين ورامان
المحسن لعينة وعينات ذات تراكيز منخفضة للمركب نفسه.

بتمغ ثةاال  ٣00نةانامتر.
تبةةةع للةةةغ تثضةةةير جتةةةيما
نانايةم للةلا  AuNPsبثجةم
يقةةةار للةةة  ٢٥نةةةانامتر عةةةن
طريب ابتزال ايانةا الةلا
ةةةة مثلةةةةال مةةةةائ لثمةةةةض
الكالياريةةغ  HAuCl4االةةل
يثتةةا علةة ايانةةا الةةلا
ال يةةم -باتةةتبدام تةةيتري
الصاديام.
تةةةم ترتةةةي ثبيبةةةا الةةةلا
النانايم عل تةطح لةم خكتةيد
التيتةةةانام ااتةةةتبدم كركيةةةز
لتقةةديرا تركيةةزا منبًضةةم
من المااد المتًجر بمطياا

الرامان.
إجراء التقديرا تةم تثضةير
تراكيةةةةةز مبتلًةةةةةم مةةةةةن -٢ ٤
نةائ نيتةرا الطالةاين DNT
المي انال ااة -٩ :
ملي
 ١0-١٢ ١0ا ١0-١٥مةةاتر
ةةم رتةةب كميةةا قليلةةم من ةةا
علةةةةة ختةةةةةطح مةةةةةن ركةةةةةائز
التيتةةةانيام -الةةةلا AuNPs-
 TiO2.خجريةةةةةةةةةة قياتةةةةةةةةةةا
الرامةةةةان للتراكيةةةةز باتةةةةتبدام
مصةةةةدر لشةةةةعا الليةةةةزر مةةةةن
ال يليةةام االنيةةان He-Ne
لا طال ماج .٦٣٣nm
اقد خه ر النتائج ثتاتيم

عاليةةةةةةم جةةةةةةدام ةةةةةة التقةةةةةةدير
اه ر جميع ثزم الرامان
اتاتزازيةةم ةة خطيةةاا الةة
 SERSبةةةل خيضةةةا ه ةةةر
ثةةزم ااتةةزاز لةةم تكةةن هةةاار
ةةة طيةةةا الرامةةةان األصةةةل
التقليد لعينم المرك الصلبم
powder
االت اتتبدم كعينم مقارنم
قياتيم.
اكمةا يتضةح مةن الشةكل )(4
الةةةةل يبةةةةين طيةةةةا الرامةةةةان
(األتةةةةةًل) للعينةةةةةم القياتةةةةةيم
اكللغ خطياا رامان المثتن
SERSللعينةةا المبًًةةم لا
التراكيةةز المنبًضةةم نةةع تةةم
الثصةةةال علةةة نتةةةائج تقةةةدير
كيًيةةةةم اكميةةةةم دقيقةةةةم للغايةةةةم
للتعةةةةةةرا علةةةةةةة المركةةةةةةة
إضةةا م إل ة خنةةع تةةم الثصةةال
علةةةة تكراريةةةةم ةةةة النتةةةةائج
اانتقائيم عاليم مقارنةم بةبعض
الركائز األبرى.

خاتمة:
كمةةةا خشةةةرنا ةةة ن تقنيةةةم طيةةةا
رامةةةةةان المثتةةةةةن التةةةةةطث
إثةةةدى التقنيةةةا الااعةةةد لا
الكًةةةةةاء العاليةةةةةم ةةةةة تقةةةةةدير
التراكيةةز المنبًضةةم جةةدام مةةن
العينا نهرا لمةا تةا رف اةلف
الطريقةةةةةم مةةةةةن ثتاتةةةةةيم
sensitivityاانتقائيةةةةم
selectivityاكةةةةةللغ
تكراريةةةةةةم عاليةةةةةةةم كمةةةةةةةا خن
األبثةةةا جاريةةةم لتةةةا ير اةةةلا
المنتج تجاريا ك يتةاام مةع
تقنيةةةةةا التثليةةةةةل االًثةةةةة
األبرى تا ير نتائج دقيقةم
تتةةةاعد المبتصةةةين االببةةةراء
المثققين مجات التثقيةب
الجنةةائ االمجةةات األبةةرى
ةة تطةةاير خعمةةال م اكةةللغ
ة التقليةةل مةةن بطةةر انتشةةار
المةةةةةااد المتًجةةةةةر اتةةةةة الم
تقةةةديراا ةةة النقةةةاط األمنيةةةةم
االمطةةارا ااألمةةاكن الم مةةم
التةةةةةةة تتةةةةةةةت د ا األعمةةةةةةةال
ا راابيم بين الاق اا بر.
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vol. 129, p. 337-341.
2- M. Fleischmann, P. J.
Hendra. and A. J. McQuillan,
‘Raman spectra of pyridine
adsorbed
at
a
silver
electrode’,
Chemical.
Physical Letters, 1974, vol.
26, p. 163.
3Li,
X.,
et
al.,
Multifunctional Au-Coated
TiO2 Nanotube Arrays as
Recyclable SERS Substrates
for
Multifold
Organic
Pollutants
Detection.
Advanced
Functional
Materials, 2010. 20(17): p.
2815-2824.
4- Shachaf, C.M., et al., A
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اعالن

اعالن مؤتمر الطب الشرعي

مقال علمي

األدلة الجنائية النووية

د .عبدالوالي العجلوني
اكيل كليم علام األدلم الجنائيم
جامعم نايا العربيم للعلام األمنيم

ت ةدا األدلةم الجنائيةم الناايةةم
االمنشةةة النةةةاا إلةةة تثديةةةد
كيةةةا امتةةة قةةةد التةةةيطر
المشةةةةةةةراعم علةةةةةةة المةةةةةةةااد
الناايةةةم اتتبةةةع طريةةةب اةةةلف
المةااد مةن بدايةةم تثايل ةا عةةن
متةةاراا األصةةل إل ة اقةة
امكان اعتراض ا اتثديد مةا
إلا تةةةاا ر خج ةةةز خا مةةةااد
إضةةا يم ة التةةاب التةةاداء
االت ة يمكةةن خن تشةةكل بطةةرام
عل الت مم العامم (.)١
١ـيييييي التصييييييدي والسييييييتجابة
للحادث
()Accident Response
انةةةاغ ةةةم خاةةةداا رئيتةةةيم
للةةرد المنات ة عل ة األثةةدا
الت تنطا عل ثركةم غيةر
مقصةةةةاد خا اتجةةةةار غيةةةةر
مشرا بالمااد المشعم (.)٢
• التقليةةةل مةةةن خيةةةم مبةةةاطر
إشةةةةةعاعيم مرتبطةةةةةم مةةةةةع
ماقع الثاد .
• التةةةةيطر علةةةةة المةةةةةااد
الناايم.
• المثا هةةةةةم علةةةةة األدلةةةةةم
الجنائيم الناايم اما

يرتبط ب ا مةن األدلةم التقليديةم
عل ثد تااء.
يج عل قائةد الثةاد اتبةال
القةةرارا التةة تنطةةا علةة
مجاب ةةةةم المبةةةةااا المعتةةةةاد
االمتعلقةةةم بالتةةة مم العامةةةم
اثمايم البيئةم اتة مم خ ةراد
ريةةةةب اتتةةةةتجابم االثًةةةةاه
علةةة األدلةةةم اجمع ةةةا اخن
يشةةةةة ِّكل ريقةةةةةا م للتثقيةةةةةب ةةةةة
الثاد م مرثلةم مبكةر مةن
اقا الثاد اللغ من خجةل
ةةةةم متطلبةةةةا التثقيةةةةب ةةةة
األدلةةةةةةم الجنائيةةةةةةم الناايةةةةةةم.
اينبغةةةةة خن يشةةةةةمل الًريةةةةةب
ببةةةةراء ةةةة كا ةةةةم المجةةةةات
االتبصصةةةةا لا الصةةةةلم
اخن يقامةةاا بتقةةديم المشةةار
االدعم لقائد الثةاد بمةا ة
ةةةةة األدلةةةةةم
للةةةةةغ مبةةةةةت
الجنائيم الناايم.
إن الثًاه عل األدلم اا خمةر
ثيا مةن اج ةم نهةر األدلةم
الجنائيةةم الناايةةم لةةللغ مةةن
الم م للغايم إنشاء طاب اقايةم
ختةر
ثال ماقع الثاد
اقةةة ممكةةةن مةةةن خجةةةل منةةةع
األشبا غير المرب ل م

من العب باألدلم عمدام خا عن
غير قصد.
كما يج علة ريةب التثقيةب
الثاد خيضا م ثمايم األدلم
مةةةةن العاامةةةةل البيئيةةةةم م ةةةةل
المطةةر خا الريةةا العاتيةةم إن
كةةةةةان الثةةةةةاد ةةةةة ال ةةةةةااء
الطلةةةةةةةةةةةةةةةةب خا الت ايةةةةةةةةةةةةةةةةم
اتضطراريم يثاد يثصةل
مكان مغلب.
ايجةةةةة علةةةةة قائةةةةةد متةةةةةر
الثةةةاد خيضةةةا م عمةةةل تتلتةةةل
لصنشةةطم للثةةد مةةن تةةدمير خا
تلا األدلم .عل الرغم مةن
خاميم إزالم التلا للماقةع إت
خنع ينبغ خن يثةد بعةد جمةع
األدلم إلا كان للغ ممكنا م كما
خن تنًيةةل جمةةع األدلةةم الجنائيةةم
التقليديةم يجة خن يةتم بطريقةةم
تثةةةةا ه علةةةة تةةةة مم األدلةةةةم
الجنائيةةةم الناايةةةم االعكةةةة
بالعك .
من الضرار تصةاير جميةع
األدلةةم الم مةةم قبةةل نقل ةةا مةةن
مكةةةةةةان الثةةةةةةاد ايًضةةةةةةةل
اتةةةةةتبدام اتةةةةةائل التتةةةةةجيل
ا ع مةةة ا لكترانيةةةم كمةةةا
يج األبل بعين اتعتبار خيم
٤٢

تبعةةا قانانيةةم لطريقةةم جمةةع
األدلم (.)٣
٢ـ التحليل في الموقع
ت يكةةةةةةةان دبةةةةةةةال متةةةةةةةر
الجريمةةةم للتعامةةةل مةةةع األدلةةةم
الجنائيم الناايم إت بعد تثقيب
اتتةةةةةةةةةتقرار اإعطةةةةةةةةةاء إلن
الةةةةةدبال مةةةةةن قبةةةةةل ببةةةةةراء
المتًجرا ااألتلثم.
إن تةةةةةةا ر ج ةةةةةةاز مثمةةةةةةال
للتصاير باألشةعم التةينيم ة
الميةةدان (field-portable
)X-ray radiography
يمكةةةن مةةةن تصةةةاير العينةةةا
الميدان
الصلبم االثاايا
للتثقةةةةةب مةةةةةن عةةةةةدم اجةةةةةاد
"الشةةةةةةراغ البداعيةةةةةةم”
) (booby-trapsخا غيراةا
من الت ديدا .
با ضا م إل للغ ن تطبيب
التثليةةةل غيةةةر ا ت ةةة
(non-destructive
)) analysis (NDAةةةةة
الماقةةةةع باتةةةةتبدام مطيا يةةةةم
خشةةةةةعم جامةةةةةا تةةةةةي د إلةةةةة
تصةةةةةةةنيا المةةةةةةةااد المشةةةةةةةعم
المشةةتبع ب ةةا دان التة ير علة
األدلةةةةةةم خا ا ضةةةةةةرار ب ةةةةةةا
اتثديد المكانا العامم ل لف
٤٣

المةةااد اتثديةةد مةةا إلا كانةة
مةةااد ناايةةم باصةةم خا مةةن
المةةااد المشةةعم الطبيعيةةم خا
مةةااد ملا ةةم إشةةعاعيا م خا مةةن
المصةةادر المشةةعم المتةةتبدمم
ةةةةةة التطبيقةةةةةةا الطبيةةةةةةم خا
الصةةناعيم خا اقةةاد المًاعةةل
الناا .
لةةةلا ةةة ن كاشةةةا خشةةةعم جامةةةا
الميةةدان المثمةةال اةةا جةةزء
م م من معدا ريب التثقيةب
الثااد (.)٤
3ـ جمع األدلة اإلشعاعية
يج ة خن يكةةان جمةةع األدلةةم
ا شةةةةةةةعاعيم متماشةةةةةةةيا م مةةةةةةةع
متطلبةةةةا ممارتةةةةا األمةةةةان
ا شةةةعاع المقبالةةةم ايتعةةةين
اتلتةةةةزام ثتةةةة ا مكانةةةةا
المتاثةةةةةةةم القابلةةةةةةةم للتطبيةةةةةةةب
اهةةةةراا العمةةةةل بمتطلبةةةةا
األمةةةةان ا شةةةةعاع الةةةة
اا خن يكان اق العمل
المنطقةم الملا ةةم إشةةعاعيا م خقةةل
ما يمكن اخن يكان البعد عن
المااد المشعم خكبةر مةا يمكةن
ااضةةةةةةةةةةةةةةةةةع الثةةةةةةةةةةةةةةةةةااجز
( )shieldingال زمةةةةةم بةةةةةين
المااد المشعم االمثققين

العاملين متر الثاد
ااا ما من شة نع خن يقلةل مةن
البطةةر ا شةةعاع الةةل قةةد
يتعرض لع ا تء المثققان.
متةةة ال التةةة مم ا شةةةعاعيم
المج ةةةةةةةةز بةةةةةةةة داا قيةةةةةةةةا
الجرعا الشبصةيم امعةدا
المتح لكشا ا شعا اا من
يقةةةام بتثديةةةد الثةةةد األقصةةة
للاقة الةةل يمكةةن خن يقضةةيع
ضةةابط التثقيةةب ة الثةةاد
قريبةا م خا ثةةال المةةااد الناايةةم
بنةةةةا مء علةةةة نةةةةا امتةةةةتاى
النشةةةاط ا شةةةعاع اثةةةداد
الجرعةةةةا ا شةةةةعاعيم التةةةة
تثكم التعرض لإلشعا .
تةةاا يثةةا ه مبتبةةر األدلةةم
الجنائيةةم الناايةةم عل ة تلتةةلم
إجةةةةراءا الثجةةةةز القضةةةةائ
الارقيةم التة مةن شة ن ا ربةط
النتائج ااتتتنتاجا التثليليةم
لتلةةةةةةةغ التتةةةةةةةميا المميةةةةةةةز
للعينا كما ارد من متر
الثاد .
اينبغ ة خن تكةةان كا ةةم األدلةةم
تثةةة المتابعةةةم اا شةةةراا
االثمايم انتهار النقةل مةن
مكان الثاد .

 -٤جمييييييع األدليييييية الجنائييييييية
التقليدية
يجةةة خن يكةةةان جمةةةع األدلةةةم
الجنائيةةةم التقليديةةةةم متًقةةةا م مةةةةع
متطلبةةةةا ممارتةةةةا األمةةةةان
ا شعاع ثي إنع ك يةر
مةةةةن األثيةةةةان تبةةةةتلط األدلةةةةم
الجنائيةةةم التقليديةةةم مةةةع األدلةةةم
الجنائيةةم المشةةعم الكةةن يمكةةن
تقليةةل المبةةاطر عل ة خعضةةاء
ريةةةةب التثقيةةةةب مةةةةن بةةةة ل
مبةةةةةاد الاقايةةةةةم ا شةةةةةعاعيم
الماضثم تابقا م ااة
ال
تقليةةل زمةةن التعةةرض ازيةةاد
المتةةا م بةةين المثقةةب االمةةاد
المشةةةةعم ااتةةةةتبدام الةةةةدرا
ا شعاعيم.
مع اقترا ريةب التثقيةب ة
الثةةاد مةةن متةةر الثةةاد
ينبغ خن يكانةاا منتب ةين إلة
خ دليل قد يكةان تةم الةتبل
منةةع اخن يقامةةاا بكتابةةم كا ةةم
الم ثها لا الصلم بة ل
متةةةةةةث م لمتةةةةةةر الثةةةةةةاد
ااضعع تث تيطرت م.

٥ـييي المسيييح النهيييائي وإخيييالء
مسرح الحادث
يج علة ريةب التثقيةب ة
الثةةةاد إجةةةراء متةةةح ن ةةةائ
قبةةةل إبةةة ء متةةةر الثةةةاد
اتتةةةةةةةليمع إلةةةةةةة التةةةةةةةلطا
المبتصةةةةةم ثيةةةةة إنةةةةةع ةةةةة
المتةةح الن ةةائ ينبغ ة لجميةةع
المشاركين يع إجراء مراجعم
ثاتمم لجميةع جاانة البثة
للت كد من اكتمال ا.
ايتعين خيضةا م خنية خكةداا مةن
عدم اجاد خ مبابن مثتملةم
خا منةةةةةةةاطب مةةةةةةةن الصةةةةةةةع
الاصةةةةةال إلي ةةةةةا ربمةةةةةا تةةةةةم
التغاضةة عن ةةةا إضةةةا م إلةةة
خاميةةم ث ة الا ةةائب للتثقةةب
من عدم اجاد خبطاء خا ت ا
غير مقصاد.
اعلة المصةةار تا يةةب الثالةةم
الن ائيةةةةةم لمتةةةةةر الثةةةةةاد .
ايجةةة الت كةةةد مةةةن خن إيةةةدا
اثًةةه جميةةع األدلةةم تةةم بشةةكل
مناتةةةة قبةةةةل مغةةةةادر مكةةةةان
الثةةةاد  .امةةةن ةةةم ةةة ن علةةة
الًريةةةب جمةةةع كا ةةةم المعةةةدا
المتتبدمم البث .

عنةةد اكتمةةال المتةةح الن ةةائ
يمكةةةن للقائةةةد المتةةةئال إبةةة ء
متةةةةةر الجريمةةةةةم للتةةةةةلطا
المبتصةةةةةم كمةةةةةا خنةةةةةع مةةةةةن
الااجةةة تا يةةةب اةةةلا ا بةةة ء
بةةلكر الاق ة االتةةاريخ ااتةةم
الشةةب االج ةةا المبتصةةم
الت اتتلم متر الجريمم
ااتةةم الشةةب الةةل خصةةةدر
خمةةةةر ان ةةةةاء العمةةةةل اإبةةةة ء
متةةةر الجريمةةةم .اينبغةةة خت
يتم إب ء المتر ثت يكةان
ريةةةب التثقيةةةب ةةة الثةةةاد
متةةةتعدام ب ئةةةع إل بمجةةةرد
البةةةةةةدء بةةةةةةا ب ء ت يمكةةةةةةن
العةةةةاد لمتةةةةر الثةةةةاد إت
ب مر قضائ .
المراجع:
1. IAEA NUCLEAR SECURITY
SERIES No. 2: NUCLEAR
FORENSICS SUPPORT.
2. IAEA-TECDOC-1313,
September, 2002.
3. IAEA, The Radiological Incident
in Goiania, Pub. 815, Vienna. IAEA
(2004a),
4. INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY. The Code of
Conduct on the Safety and
Security of Radioactive Sources,
(2004) see http://wwwpub.iaea.org/MTCD/publications/
PDF/Code-2004.pdf
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األاميم العاليم ك دانم خكبر
عصابم مةن المنثةر ين االتة
تمةةةةةةةةةةار الجةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةع
األطًةةةال  paedophileةةة
اتةةكتلندا عةةام  ٢00٩اكةةللغ
داراةةةةةا مةةةةة برا ةةةةة إدانةةةةةم
ريتشةةةةةارد ااكةةةةةل Richard
 Huckleاالةةل يصةةنا ة
المملكم المتثد ب نع مةن ختةاخ
المنثةةةةةةةةةر ين االممارتةةةةةةةةةين
للجن مع األطًال.
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البث
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المجةةةال الجنةةةائ تتةةةاعد ةةة
التعةةةةةرا علةةةةة اتعتةةةةةداءا
الجنتةةةةةةةةيم التةةةةةةةة تثصةةةةةةةةل
لصطًةةةةال اللةةةةغ مةةةةن بةةةة ل
األارد خا خنماط الجلةد skin
 patternsعلةةة اليةةةد خا ةةة
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تعليمها:
الةد د .تةا بة غ ة مدينةةم
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تقع المرتًعا اتتكتلنديم
ةة اليةةام التةةابع مةةن الشةة ر
البام لعام ١٩٦١م اتلقة
األكاديميةم
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الملكيةةةةةةةةةةةةةةةم بةةةةةةةةةةةةةةة ينًيرني
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Royal
 Academyةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةام
١٩٨٢م ثصةةةةل تةةةةا بةةةة غ
علة شة اد البكةةالاريا ة
العلةام مةع مرتبةةم الشةرا ة
علةةةةم التشةةةةريح البشةةةةر مةةةةن
جامعةةم خبةةردين University
 of Aberdeenا ة عةام
١٩٨٦م امةةن الجامعةةم نًت ة ا
ثصةةةةةةةةةل علةةةةةةةةة درجةةةةةةةةةم
الدكتاراف اكان خطراثت ا

بعنةةةةاان :تثديةةةةد ال ايةةةةم مةةةةن
ال يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل العهمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
Identification
البشةةةةر
from the Human
.)١( Skeleton
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 #كمةةةةةا تةةةةةم تكريم ةةةةةا العةةةةةام sh0&list=PLcuZzvay63un
BA07lcV0الماضةةةةةةة ٢0١٦م اللمةةةةةةةر
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مقال علمي
التشفير باستخدام طريقة ديفي-هالمان
Diffie-Hullman encryption

محمد بن متعب عسيري

باحث الدراسات العليا بمعهد ملبون الملكي للتكنولوجيا
وعضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد األمنية

يعةةد التتةةاب اتلكترانةة مةةن
خ ضةةل البةةدما الت ة ا راةةا
اتنترنةةة للمتةةةتبدمين مةةةن
منةةا مةةن لةةم يقةةم بعمليةةم شةةراء
الكترانةةةةة خا تتةةةةةديد ألثةةةةةد
ةةةةةةةةااتير البةةةةةةةةدما م ةةةةةةةةل
اتتصةةةات اا الك ربةةةاء عةةةن
طريةةب ماقةةع الشةةركم اا مةةن
بةة ل ماقةةع البنةةغ .اكةةل مةةا
يتطل اتمةر اةا تةا ر بدمةم
اتنترن ااجاد اتيلع للةد ع
اتلكترانةةة  .الكةةةن قةةةد تبةةةداا
عمليةةةةم التتةةةةاب ا لكترانةةةة
بتةةيطم مةةن ناثيةةم اتتةةتبدام
ات انةةع قةةد يتتةةاءل المتةةتبدم
عةةةن تةةةريم بياناتةةةع المرتةةةلم
عبةةةر اتنترنةةة اا التةةة يةةةتم
تبزين ا ج ةازف اا ة خ
مكةةةان ابةةةر ااةةةل يمكةةةن ان
يصةةةةل المبتةةةةرقين للبيانةةةةا .
اا جابم عل الا الت ال اةا
خنع ثتما ياجد آليةا اتقنيةا
تةةةةم اكتشةةةةا ا لغةةةةرض خمةةةةن
المعلاما  .امةن خبةرز طةرب
الثمايم اا التشًير.

٥١

التشًير ة مً امةع العةام اةا
إبًةةةةةةةةاء م مةةةةةةةةح البيانةةةةةةةةا
المتناقلةةةم ابعكةةة مةةةا يهنةةةع
الةةبعض عل ة خن التشةةًير اةةا
عمليةةةةم ثمايةةةةم البيانةةةةا مةةةةن
الاصال إلي ةا .ألن للةغ غيةر
ممكن عنةد اتةتبدام اتنترنة
نهةةةرا لمراراةةةا بالعديةةةد مةةةن
المازعا ااألج ةز إلة خن
تصةةةل للطةةةرا اتبةةةر .لةةةللغ
نةةع تبةةد مةةن اتةةتبدام عمليةةم
التشًير.
اقةةد تةةم اتةةتبدام التشةةًير منةةل
العصةةةةةةار القديمةةةةةةم لثمايةةةةةةم
الرتةائل ثية يتاقةع خن خال
مةةةةن اتةةةةتبدمع اةةةةا ياليةةةةا
قيصةةر ة العةةام  ٥٦مةةا قبةةل
المةةةةةةةةةي د .امةةةةةةةةةع ال ةةةةةةةةةار
المعلاماتيم تم اكتشةاا العديةد
مةةةةةةةةةةةن طةةةةةةةةةةةرب التشةةةةةةةةةةةًير
االباارزميا اخبرزاةا اةا
طريقةةم ديًة -االمةةان Diffie-
 Hullmanاالتةةةة اتةةةةتنتج ا
العالمان اايتًيلد ديً امارتن
االمان العام  ١٩٧٦م.

اطريقةةةةةةم Diffie-Hullman
تعتمةةد علةة اتةةتبدام المًتةةا
البةةةةةةةةةةةةةةةةةةا key Private
االمًتةةا العةةام Public key
لكةةل مةةن المرتةةل االمتةةتقبل
بثي يقام كةل من مةا البدايةم
ب رتةةةةال مًتاثةةةةع العةةةةام الةةةة
الطةةرا اتبةةر .بعةةد للةةغ يةةتم
اتةةةتبدام باارزميةةةع التشةةةًير
لةةديً -االمةةان ة كةةل طةةرا
عل ة ثةةدف ايكةةان النةةاتج اةةا
المًتةةةةةةةا التةةةةةةةر  .االةةةةةةةل
يتةةتبدم لتشةةًير خ معلامةةا
يتم تناقل ا بين الطر ين.
ايمكن أل مبترب الثصةال
علةةة الةةةرقم العةةةام ألنةةةع يةةةتم
ارتةةةالع إلةةة الطةةةرا ا بةةةر
الكةةةن لةةةن يتةةةتطيع اتةةةتنتا
مًتةةةةا التشةةةةًير بتةةةةب عةةةةدم
قدرتةةةع علةةة الثصةةةال علةةة
المًتةةا البةةا الةةل لةةم يةةتم
ارتةةةةةالع أل مةةةةةن الطةةةةةر ين
اكةةةللغ ةةة ن المًتةةةا التةةةر
الن ةةةةائ ت يةةةةتم تبادلةةةةع بةةةةين
الطةةر ين اإنمةةا ينةةتج ة كةةل
ج م بطريقم ثتابيم متتقلع.

اطريقةةم ديً ة -االمةةان تتميةةز
بتةةة الع التنًيةةةل ثيةةة يمكةةةن
المرثلم المتاتةطم
لطال
م ةةا اتطبيق ةةا .امةةن خ ضةةل
الطةةرب لشةةرث ا اةةا اتةةتبدام
األلاان لإلشةار للمًةاتيح بةدت
مةةن األرقةةام .كمةةا اةةا ماجةةاد
الشةكل  .١كمةا تتميةز اةلف
الطريقةةةم بصةةةعابم اتبتةةةراب
ممةةةا ضةةةمن ل ةةةا اتتةةةتمراريم
ااتتةةةةةةةةتبدام ةةةةةةةة معهةةةةةةةةم
اتلكترانيةةةةةةةةةم
المراتةةةةةةةةة
اعمليا التتةاب اتلكترانة
ا منم كما تم تضمين ا

العديةةةةةد مةةةةةن ثةةةةةزم التشةةةةةًير المراجع:
 Cipherم ةةةةةةةةل 1- Carts, D. (2001). A
Suites
Review of the Diffie- Secure Socket Layer
Hellman Algorithm and
) (SSLا  IPsecبثيةةةة
its Use in Secure Internet
تتةةةةةتبدم ةةةةة انتةةةةةا مًتةةةةةا
Protocols.
][online
الجلتةةةةةةم key
Sans.org. Available at: .Session
ام ةةةال للةةةغ مةةةا يثةةةد بةةةين https://www.sans.org/re
البةةائع االمشةةتر ة التتةةاب
adingاتلكترانةة ثيةة يةةتم تشةةًير room/whitepapers/vpns/
review-diffie-hellmanبيانةةةةةةا الةةةةةةد ع كمعلامةةةةةةا
algorithm-secureالبطاقةةم اتلكترانيةةم باتةةتبدام
internet-protocols-751
مًتةةا الجلتةةم االةةل يصةةبح
[Accessed 16 Aug. 2016].
غير صالح ل تةتبدام بمجةرد
2- M. Ahmed, B. Sanjabi,
قطةةةةةةع اتتصةةةةةةال مةةةةةةع بةةةةةةين D. Aldiaz, A. Rezaei and
الطر ين.
H. Omotunde, "DiffieHellman
and
Its
Application in Security
Protocols", International
Journal of Engineering
Science and Innovative
Technology (IJESIT), vol.
1, pp. 69-73, 2012
3- McKinley, H. (2003).
’SSL and TLS: A Beginners
Guide. [online] Sans.org.
Available
at:
https://www.sans.org/re
adingroom/whitepapers/proto
cols/ssl-tls-beginnersguide-1029 [Accessed 10
Aug. 2016].

شكل  :١مثال توضيحي لتشفير ديفي-هالمان باستخدام األلوان المصدر()Wikipedia
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مقال علمي
التيتانيوم في محتوى المعدة ..هل يوفر معلومات مفيدة في التشخيص الجنائي؟
Titanium in stomach contents – does it provide useful information for
? forensic Diagnosis
جهة النشرRomanian Journal of Legal Medicine :
سنة النشر٢٠١٤:
الباحثون  :هروشيكين وشيتا ،وآخرون

ترجمة :صيدلي أول /سعد الشهراني
مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى األمن
بنجران ،الخدمات الطبية  -وزارة الداخلية

تمهيد:
الف الدراتم
قام الباث ان
بًثةةةة عةةةةدد مةةةةن العينةةةةا
الثيايةةةةةم لثالةةةةةم ا ةةةةةا غيةةةةةر
طبيعيةةةم ثيةةة تةةةم اتةةةتبدام
التقنيا التثليليم التاليم:
تقنيم مطياا األشةعم التةينيم
المشتتم للطاقم
(energy-dispersive Xray
fluorescence
)(EDX) spectrometry
تقنيةةةم كراماتاغرا يةةةا الغةةةاز-
(Gas
مطيةةةةةةاا الكتلةةةةةةم
Chromatography Mass
Spectrometry)(GC) MSتقنيةةم كراماتاغرا يةةا
الغةةاز مةةع الثةةاقن ل الًةةرا
الرختة Headspace Gas
Chromatography
).(Headspace-GC
ةةة اةةةلف الدراتةةةم خه ةةةر
النتةةةةةةةائج المببريةةةةةةةم لتقنيةةةةةةةم
الكراماتاغرا يةةةةةةةا الغةةةةةةةاز –
مطياا الكتلم اكللغ تقنيم
٥٣

الكراماتاغرا يةةةةا الغةةةةاز مةةةةع
الثةةةةاقن ل الًةةةةرا الرختةةةة
اجاد تراكيةز عاليةم مةن دااء
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
()Levomepromazine
ادااء البرامي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين (
 )Promethazineاكةةةةةةللغ
مةةن مةةاد ا ي ةةانال ة عينةةم
الةةةةةةةةةدم المًثاصةةةةةةةةةم (٣.٧٤
ميكراجةةةةةةرام  /مةةةةةةل ا٨.٢٤
ميكراجةةةةةةةةرام  /ملةةةةةةةةا١.١٨
مليجرام  /مل عل التاال ).
كما خه ةر النتةائج المببريةم
باتتبدام تقنيم مطياا األشعم
التةةينيم المشةةتتم للطاقةةم لعينةةم
مثتةةاى المعةةد اجةةاد تركيةةز
عةةةةةال مةةةةةن مةةةةةاد التيتةةةةةانيام
االمتةةةةةةةةةتمد غالبةةةةةةةةةا م مةةةةةةةةةن
ا ضةةةةةةةةةةةا ا الصةةةةةةةةةةةيدتنيم
ألقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا دااء
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ةةةةازين .ااتةةةةتنتج
ريب البث من للغ خن

الا ا كان بتةب ابةاط شةديد
ةةة نشةةةاط الج ةةةاز العصةةةب
المركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز CNS
 Depressionاللةةةغ نتيجةةةم
لآل ةةةةةار المتجمعةةةةةم للجرعةةةةةم
العاليةةةةةةم مةةةةةةن خقةةةةةةرا دااء
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ةةةةةازين مةةةةةع مةةةةةةاد
ا ي انال.
اقد تاصل الباث ان اةلف
الدراتةةةةةةةم إلةةةةةةة خن ثةةةةةةة
مثتةةةاى المعةةةد عةةةن طريةةةب
تقنيةةم مطيةةاا األشةةعم التةةينيم
المشتتم للطاقم يا ر معلاما
مًيةةد ة عمليةةم التشةةبي
الجنائ .

مقدمة:
يةةا ر مطيةةاا األشةةعم التةةينيم
المشةةتتم للطاقةةم طريقةةم ت ة لم
ام ئمم لتثديد اجاد مبتلةا
العناصةةةةةر الكيميائيةةةةةم بةةةةةدان
طريقةةةةةةم باصةةةةةةم لتثضةةةةةةير
العينةةةةةةةا الثيايةةةةةةةم ثيةةةةةةة
خصةةةةةبث اةةةةةلف التقنيةةةةةم مةةةةةن
التقنيةةا التثليليةةم المتةةتبدمم
عل ة نطةةاب ااتةةع ة مجةةال
علةةةم التةةةمام الجنةةةائ لتثديةةةد
مبتلةةةا العناصةةةر الكيميائيةةةم
االتمام المبتلًم.
اتعةةد تةةرعم ثةة العينةةا
الثيايةةةةةم مببريةةةةةا م مةةةةةن خاةةةةةم
ا جةةراءا ة الممارتةةم ة
المبتبةةةرا الجنائيةةةم إضةةةا م
للتشةةةبي الهةةةاار اللةةةغ
للكشةةةا عةةةن مةةةدى تعةةةرض
الجتةةةم لجرعةةةا زائةةةد مةةةن
العقةةةاقير االمةةةااد الكيميائيةةةم
ات تيما خن الكشا الهاار
اثةةدف قةةد ت يكةةان مًيةةدام ةة
هل غيا المعلاما المقدمةم
مةةن الضةةثيم ابصاصةا م ة
ثةةةةةةةات الا ةةةةةةةا خا قةةةةةةةدان
الاع .
الف الدراتم تم تقديم تقنيةم
مطيةةةةةةةاا األشةةةةةةةعم التةةةةةةةينيم
المشتتم للطاقم ك ثدى الطرب

الم مةةةةةةم االمًيةةةةةةد لًثةةةةةة
عينةةا مثتةةاى المعةةد االت ة
تقدم معلامةا م مةم للبةاث ين
مجال العلام الجنائيم.
تقرير حالة جنائية :
اةةةةةلف الثالةةةةةم لشةةةةةا يابةةةةةان
الجنتةةيم ة ال ينيةةا مةةن
عمةةةةةرف ( طالةةةةةع  ١٧٣تةةةةةم
اازنع  ١0٧كيلةا جرامةا )
اجدتةةةةةةع التةةةةةةلطا األمنيةةةةةةم
متةةةةا علةةةة جانةةةة إثةةةةدى
الطةةةرب ثيةةة كشةةةا ريةةةب
التثقيب خنع خ ناء جمةع األدلةم
الجنائيةةم مةةن متةةر الجريمةةم
ع ر علة عبةاا ارغةم مةن
دااء الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةازين
ادااء البرامي ةةةةازين االتةةةة
تنةةةدر تثةةة قائمةةةم األدايةةةم
النًتةةةيم االمةةة را العقليةةةم.
كمةةةا ع ةةةر التةةةلطا علةةة
عبةةا ارغةةم مةةن الًادكةةا ة
متر الجريمم.
عمليةةةةةا التشةةةةةريح الجنةةةةةائ
لجتةةةم الضةةةثيم كشةةةً عةةةن
اجةةةاد بةةةداش اكةةةدما ةةة
الةرخ االمةةر قين االةةركبتين
ثية تبةةين خن ةةا لةم تكةةن تةةب
الا ا ات تيما خن ع ما

الا ا المبدئيم كان تشير إل
خن ا ا ا غير طبيعيم.
كمةةةةةا اجةةةةةد خ نةةةةةاء عمليةةةةةا
التشةةةةةةةةةريح خن ازن الرئةةةةةةةةةم
اليتةةةرى االرئةةةم اليمنةةة كةةةان
 ٥٥٢ا ٦٦٣جرامةةةةةةةا م علةةةةةةة
التةةةةاال اازن القلةةةة ٤١٥
جرامةةةا م ايثتةةةا علةةة ٤٥0
ملليتةةةةر مةةةةن الةةةةدم مةةةةع كميةةةةم
بتةةةيطم مةةةن التب ةةةر اثجةةةم
مثتةةةاى المعةةةد كةةةان تقريبةةةا م
 ٣00جرام .كما خنع لم يتضةح
المةخ الةل
اجاد إصابا
كةةةان يةةةزن  ١٤0٥جرامةةةا
ممةةةةةا زاد رضةةةةةيم تعةةةةةرض
الجتم لماد تامم كان تةب
الا ا .

٥٤

الفحص المخبري:
 -١فحص عينات الدم:
بين نتةائج الًثة المببةر
باتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبدام تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم
الكراماتاغرا يةةةةةةةا الغةةةةةةةاز –
مطيةةاا الكتلةةم اجةةاد تراكيةةز
عاليةةةةةةم مةةةةةةن خقةةةةةةرا دااء
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين (٣ ٧٤
ميكراجةةةةةةةةةةرام/مةةةةةةةةةةل ٨ ٢٤
ميكراجةةةةةةةةرام/مةةةةةةةةل علةةةةةةةة
التةةةةةاال ) المببةةةةةر خيضةةةةةا م
باتةةتبدام تقنيةةم كراماتجرا يةةا
الغةةاز مةةع الثةةاقن ل الًةةرا
الرخت إل اجاد تركيةز مةن
مةةةةةةةةةةاد ا ي ةةةةةةةةةةانال (١ ١٨
ميكراجرام/مل).

 -٢فحيييييص عينيييييات محتيييييوى
المعدة:
اتتبدم تقنيم مطياا األشعم
التينيم المشتتم للطاقم ة اةلف
الثالةةةم للكشةةةا عمةةةا إلا كةةةان
انالةةةغ عناصةةةر كيميائيةةةم ةةة
عينةةةةةةةةا مثتةةةةةةةةاى المعةةةةةةةةد
للضثيم ثي خشةار النتةائج
المببريةةةةم إلةةةة اجةةةةاد مةةةةاد
التيتانيام بتركيز عةال ( .شةكل
رقةةم  )١كمةةا كشةةً خيض ةا م خن
تركيةةز دااء الليًاميبرامةةازين
ة عينةةم مثتةةاى المعةةد كةةان
 ٦ ٨مليجرام/جرام.

المناقشة:
تصةةةةةةةةةةةةنا خقةةةةةةةةةةةةرا دااء
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ةةازين عل ة خن ةةا مةةن
األدايةةةم النًتةةةيم االمةةة را
العقليةةةةةةةم كمةةةةةةةا خن تناال ةةةةةةةا
بجرعا زائد قد يتب آ ارام
جانبيةةةةةم بطيةةةةةر كالغيبابةةةةةم
ااباط ثاد التنً .
اخاضةةةث النتةةةائج المببريةةةم
ة اةةلف الدراتةةم خن متةةتاى
تركيةةةةةةةةةز كةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن دااء
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ةةازين ةة الةةدم كةةان
ضمن معدل الجرعا القاتلم

الشكل رقم  : ١ياضح طيا تقنيم مطياا األشعم التينيم المشتتم للطاقم الشكل ( )aياضح تثديةد متةتاى التيتةانيام ة
العينم الشكل ( )bياضح عينم المعاير .

٥٥

ات تةةةيما خن متةةةتاى تركيةةةز
الجرعةةةةةةةةةةم القاتلةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةن
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ةةازين ة الةةدم ٤ ١
ميكراجةةةةةةةةةرام  /ملةةةةةةةةةا ٢ ٤
ميكراجةةةةةةةرام /مةةةةةةةل علةةةةةةة
التةةةةاال  .اقةةةةد خكةةةةد للةةةةغ
النتةةةةةةائج المببريةةةةةةم لتقنيةةةةةةم
مطياا الكتلم المشتتم للطاقم
االتةةة خشةةةار إلةةة اجةةةاد
تركيز عال من ماد التيتةانيام
االت تتةتبدم كمةاد مضةا م
للمتتثضةةةةةةرا الصةةةةةةيدتنيم
لغرض التلاين االتغليا.
اا قا م للنتائج المببريم قد

اتتنتج الباث ان الجنةائيان خن
الا ا كانة بتةب ابةاط ة
نشةةةةةةةاط الج ةةةةةةةاز العصةةةةةةةب
المركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز CNS
 Depressionاللةةةغ نتيجةةةم
التةةةة ير المشةةةةترغ ألقةةةةرا
دااء الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ةةازين مةةع ا ي ةةانال
ات تةةةيما خن مةةةاد ا ي ةةةانال
قةةد تتةةب اباط ةا م ة نشةةاط
الج ةةةةاز العصةةةةب المركةةةةز
 Depression CNSجنبا م إل
جنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع دااء
الليًاميبرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازين
االبرامي ازين.

الخاتمة :
خاضةةةةث النتةةةةائج المببريةةةةم
لتقنيةةم مطيةةاا الكتلةةم المشةةتتم
للطاقةةم اجةةاد قمةةم عاليةةم ة
الطيةةا النةةاتج لمةةاد التيتةةانيام
االمتةةةةةةةةةةةةتبدمم ك ضةةةةةةةةةةةةا م
صةةيدتنيم عل ة خقةةرا دااء
الليًاميبرامازين.
ااتةةةتنتج البةةةاث ان مةةةن اةةةلف
الدراتةةةةم خن ثةةةة مثتةةةةاى
المعةةةد يقةةةدم معلامةةةا م مةةةم
ة مجةةال تشةةبي الثةةات
الجنائيم كما خن تقنيم مطيةاا
األشعم التينيم المشتتم للطاقةم
تةا ر طريقةةم تةةريعم ام ئمةةم
للكشةةةةةا عةةةةةةن العديةةةةةد مةةةةةةن
العناصةةةةر الكيميائيةةةةم اتقةةةةدم
معلامةةا مًيةةد ة تشةةبي
الثات الجنائيم.

٥٦

جمعيات جنائية

Forensic Societies

Forensic Societies
جمعية المقذوفات الدولية
International Ballistics Society
تتعقد الجمعيم الملتق التنا ال ان علم المقلا ا بكاليًارنيا ب كتابر القادم
30th International Symposium on Ballistics

الجمعية الكندية لعلوم األدلة الجنائية
The Canadian Society of Forensic Science
منظمة احترافية غير ربحية تأسست للحفاظ على المعايير المهنية ،وتشجيع دراسة
وتعزيز مكانة العلوم الجنائية .يتاح الحصول على عضوية الجمعية لجميع أنحاء
العالم .تعرض الدورية بشكل ربع سنوي أون الين (مارس ،يونيو ،سبتمبر ،ديسمبر)
The Canadian Society of Forensic Science Journal

الجمعية الجنائية لمديري ضمان الجودة
The Association of Forensic Quality Assurance Managers
ت تت الجمعيم كنتا بالاتيا المتثد األمريكيم –اكتابر  .٢00١ااشترغ
ة عضةةايت ا  .٢٢0تعن ة الجمعيةةم بمةةنح اعتمةةاد ضةةمان الجةةاد ة المبتبةةرا
مجال ضمان الجاد ة المجةال الجنةائ
الجنائيم .اتقدم م تمرا تنايا م للتدري
ب  Scottsdale, AZالاتيا المتثد األمريكيم اكتابر المقبل.

الجمعية الدولية للتمريض الجنائي
The international association of forensic Nurses

تأسستتت الجمعيتتة عتتام ١٩٩٢م حيتتت تعنتتى بتطبيتتر االستتتراتيجيا
والخطط لضحايا العنف الجنائي.
٥٧

مواقع جنائية تفاعلية
كروم أكاديمي

CHROMacademy

الموقع

ثةةد خبةةرز المااقةةع العلميةةم التًاعليةةم التة تعنة بعلةةام الًصةةل باتةةتبدام الكرامةةاتجرا
ثي يقدم عددام كبيرام من الماضاعا المتعلقةم بالتثليةل الكيميةائ ابتةداء مةن الم ةارا
المببريةةم األتاتةةيم ثت ة التقنيةةا المتقدمةةم ة الكرامةةاتجر  .يتةةيح الماقةةع الًرصةةم
لمناقشم الببراء االمبتصين اباقم من المقاطع التعليميم االصةار المتةتبدمم با ضةا م
إل إمكانيم الدبال إل التقييم بعد انت اء الدر ليثصل المتقدم عل ش اد من الماقةع
جراء اجتياز الدر  .ياجد الماقع خك ر مةن  ٣000ماضةا تعليمة رقمة اخك ةر
مةةةن  ٥000ارقةةةم علميةةةم اتطبيةةةب .الماقةةةع مةةةدعام مةةةن شةةةركم كراا ةةةارد العلمةةة
 Scientific Crawfordاشةةةةركم خجيلنةةةة  .Technologies Agilentيتةةةةا الماقةةةةع
بالمجان لثامل بريد إلكتران جامع .

فيديوهات أم أف أر سي لتحليل آثار أنماط الدماء
يتةةتعرض اةةلا الماقةةع قائمةةم كبيةةر مةةن مقةةاطع الًيةةديا المبتصةةم بتًتةةير آ ةةار خنمةةاط
(طرطشم) الدماء بهراا مبتلًم تشمل الزاايا ااألتطح المتناعم.

ماقةةع اببةةار علمةة يعن ة بعلةةم الًصةةل (الكرامةةاتجرا ) مةةن بةة ل عةةرض خببةةار
اتطبيقا علميم ثدي م عن الكراماتجرا بناعيع الغاز االتائل إضا م إل تثضةير
اتنقيم العينا .
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كروماتجرافي اليوم Chromatography Today
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MFRC Blood Pattern Analysis Videos

Interpol
الموقع

يقدم ماقع اتنتربال معلاما اامم للمعنيةين باألدلةم الجنائيةم مةن بة ل تاثيةد المعةايير
العلميم اقااعد البيانا الداليم للبصما اللبصمم الارا يم ا رب التعةرا علة ضةثايا
الكاار االتعرا عل م مح الاجع.
يقدم الماقع نمال بالعديد من اللغا امن ةا العربيةم ثتة يةتم اتةتبدام ا عنةد العمةل ة
رب داليم ثال الكاار .
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