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بررسي جنايي مو و الياف

کارمند رتبه �1 مهري افخمي: رييس اداره آزمايشگاه بيولوژي جنايي مرکز تشخيص هويت 

پليس آگاهي ناجا، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي

کارمند رتبه 12 مرتضي آهنگر دارابي: کارشناس مو و الياف جنايي مرکز تشخيص هويت پليس آگاهي ناجا

تاريخ دريافت:17/�/87        تاريخ پذيرش:87/9/18

چکيده

هرچند که تفاوت بين موي انس��ان و الياف بس��يار زياد اس��ت، اما به دليل شکل ظاهري يکسان 

مو و الياف و همچنين اس��تفاده مش��ترکي که برخي موها با الياف دارد اساس��ًا اين دو مدرک با هم 

مورد بررس��ي قرار مي گيرد. موها داراي س��اختمان پروتئيني می باش��ند در حالي که الياف ممکن 

اس��ت عالوه بر س��اختمان پروتئيني )مانند الياف پشمي( داراي ساختمان سلولزي )پنبه( و تعداد 

بسيار زيادي از ساختمان هاي شيميايي ديگر )پليمرها و...(  باشند، همچنين هنگامي که موها رشد 

دوره اي آناژن و فاز تلوژن يا خوابيده را آغاز ِمي کنند خواص ميکروسکوپي ويژه اي دارند.

مدرک مو و الياف تنها مدرک اثبات درگيري مظنون و قرباني در صحنه جرم نيس��ت، بلکه اين 

مدارک به علت آس��يب هايي که ممکن اس��ت حين درگيري افراد به آنها وارد ش��ود در بازس��ازي 

صحنه جرم و اثبات درگيري و يا مکان آن از اهميت بااليي برخوردار است.

اين مقاله به بررسي استفاده از الياف و مو در زمينه مسائل جنايي و پيشرفت هاي حاصله در اين 

زمينه و روش mt DNA جهت تعيين هويت مي پردازد.

 ،)Anagen( آناژن ،)Polymer( پليمر ،)Cellulose( سلولز ،)Fibers(کليد واژه:  الياف
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)Telogen( تلوژن

نش��اني نويسنده مسئول: خيابان فردوس��ي، خيابان نوفل لوشاتو، مرکز تشخيص هويت 
پليس آگاهي ناجا، اداره آزمايشگاه بيولوژي جنايي.

مقدمه
مو و الياف از لحاظ بررس��ي جنایي داراي مش��خصه هاي زیادي هس��تند، موي سر و سایر 
نواحي بدن یا موي افراد مختلف، یک شکل و یکسان نيستند و این امر موجب اهميت بررسي 

ميکروسکوپي و مقایسه بين موها مي شود.
الياف نس��اجي نيز به علت تنوع زیادي که در مواد اوليه و روش هاي توليد آنها وجود دارد 
بسيار متنوع بوده از این رو با بررسي هاي ميکروسکوپي دقيقًا قادر به شناسایي آنها نخواهيم 
بود. بنابراین، عالوه بر بررس��ي ميکروس��کوپي، سایر روش ها نيز براي شناسایي و مقایسه نيز 

باید به کار برده شود.
امروزه با بهره گيري از تکنيک هاي جدید و پيش��رفته و روش هاي طيف س��نجي مي توان به 

بررسي دقيق ساختمان شيميایي الياف پرداخت. 

الياف
الياف نس��اجي چه طبيعي و چه مصنوعي از ماده اوليه اي به  نام پليمر س��اخته ش��ده  است. 
بنابرای��ن، برخي پليمرها مثل س��لولز یا پروتئين ه��ا در طبيعت موجود بوده و برخي دیگر مثل 

پلي آميد )نایلون(، پلي استر و... به صورت شيميایي سنتز مي شود.  
لغت پليمر از دو كلمه التين Polys به معني زیاد و Meros به معني واحد تش��كيل ش��ده 
اس��ت. پليمر به مولكول هاي بزرگ و به عبارت دیگر ماكرومولكول هایي  اطالق مي ش��ود كه 
از تكرار تعداد زیادي واحد كوچك بوجود مي آید. تكرار واحدهاي كوچك ممكن اس��ت به 
صورت خطي )ش��بيه زنجير( بوده، یا آن كه از نوع انش��عابي و یا ش��بكه هاي سه بعدي باشد. 
ماده اي كه تش��كيل پليمر از آن ش��روع مي شود منومر نام دارد. واحد تكرار شونده در پليمرها 
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معمواًل مشابه و یا تقریبًا مشابه منومر است. پليمرهایي كه واحد تكرار شونده آنها منفرد باشد 
)یعني از یك نوع منومر تشكيل شده باشد( هموپليمر نام دارد. پلي آميد )نایلون(، پلي پروپيلن، 
پلي اتيلن، پلي اكریلونيتریل از جمله هموپليمرها هستند. چنانچه پليمر از تعداد بيشتري واحد 
تكرار ش��ونده با س��اختمان شيميایي متفاوت )منومرهاي متفاوت( تشكيل شده باشد كوپليمر 

نام دارد )توانائي،1377 : 1-2(.
در ش��كل زیر نحوة تش��كيل یك پليمر نش��ان داده شده اس��ت. اغلب پليمرهاي نساجي كه 
الياف از آنها س��اخته مي ش��ود - مثل نایلون - داراي چنين س��اختماني است )ابول2، 1996: 

.)14-16

                     
ساختار يک پليمر

طبقه بندي الياف 

طبقه بندي الياف، ش��امل كليه الياف طبيعي و مصنوعي، كار بس��يار مش��كل و شاید هم غير 
عملي اس��ت. باتوجه به انواع زیاد الياف طبيعي براي  طبقه بندي الياف برحس��ب منش��أ توليد، 
خانواده، س��اختمان ش��يميایي، خواص و مصرف آنها توسط متخصصين مختلف پيشنهادات 

گوناگوني شده است. 
الياف��ي كه در صنایع جدید نس��اجي مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، ب��ه دو طبقه اصلي الياف 
طبيعي و الياف مصنوعي )س��اخت انس��ان( تقس��يم مي ش��ود كه هر یك از این دو طبقه خود 
ش��امل گروه هاي فرعي دیگري اس��ت. الياف طبيعي مانند پش��م و پنبه، اليافي است كه به طور 
طبيعي فراهم مي آید. الياف مصنوعي به اليافي اطالق مي شود كه به خودي خود وجود ندارد 
و با استفاده از مواد خام اوليه و یا سایر مواد شيميایي و یا به كار بردن روش هاي صنعتي تهيه 
مي ش��ود. الياف طبيعي برحس��ب منشاء طبيعي آنها به س��ه گروه فرعي تقسيم مي شود: الياف 

معدني، الياف گياهي و الياف حيواني.       

ف
ليا

و ا
و 

ي م
ناي

 ج
ي

رس
بر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


12�
دوره دوم
 87 پايي��ز 
ش��ماره 4

در نمودار زیر طبقه بندي الياف نشان داده شده است ) حاجي شریفي،1374 : 5(.

الياف معدني
مصرف این نوع الياف در صنعت نس��اجي محدود بوده و آزبس��ت كه در اصطالح عاميانه، 
پنبه  كوهي، یا پنبه نسوز ناميده مي شود، نمونه اي از این الياف است. این الياف داراي مصارف 

صنعتي است و در پارچه هاي ضد حریق نيز به كار مي رود )پيشين: 5(.

الياف گياهي
الياف گياهي شامل مهم ترین الياف نساجي، یعني پنبه و سایر الياف مانند كتان، كنف و چتایي 
است. این الياف از طریق كاشتن تهيه مي شود و پایه سلولزي دارد كه ماده سازنده گياهان است. 

الياف گياهي به گروه هاي فرعي زیر تقسيم مي شود:
1. الياف دانه اي، مانند پنبه.

2. الياف ساقه اي، مانند كتان، چتایي، كنف.
3. الياف برگي، مانند سيسال، مانيال.

4. الياف ميوه اي، مانند نارگيل.
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الياف حيواني 
الياف حيواني عبارت از ابریش��م اس��ت كه توسط كرم ابریشم توليد مي شود. همچنين پشم 
و سایر الياف شبيه مو مانند كشمير، الپاكا و غيره را نيز در بر مي گيرد. این الياف پایة پروتئيني 
دارد كه تركيب پيچيده اي است و قسمت عمدة ساختمان بدن جانداران را تشكيل مي دهد و 

به گروه هاي فرعي زیر تقسيم مي شود )پيشين : 5-6(.
 1. پشم.

 2. ابریشم.
 3. مو، مانند موي بز، خرگوش، شتر، اسب.

الياف مصنوعي
 الياف مصنوعي برحس��ب ماده تش��كيل دهندة الياف، به دو گروه فرعي متمایز از یكدیگر 

یعني، الياف بازیافتي )الياف رژنره( و الياف صناعي) سنتتيك (تقسيم مي شود:

الياف بازيافتي يا رژنره
اینها اليافي هس��تند كه ماده تش��كيل دهندة آنها، قباًل در طبيعت موجود بوده است. به عنوان 
مثال مي توان سلولز موجود در گياهان را ذكر كرد كه به مقدار زیاد در انواع گياهان وجود دارد 
و نزدیک به نيم قرن است که با اجراي عمليات شيميایي و صنعتي به الياف قابل استفاده براي 

مصارف نساجي تبدیل مي شود. 
همچنين مي توان از پروتئين موجود در س��اختمان بدن حيوانات و برخي گياهان اس��تفاده 
كرد و پس از استخراج و بازیابي این پروتئين كه قباًل به طور طبيعي ساخته شده است، الياف 
نساجي تهيه كرد. به عنوان مثال مي توان موادي نظير، شير و لوبياي روغني را كه به این منظور 
از آنها پروتئين اس��تخراج مي ش��ود، نام برد. گروه هاي فرعي زیر جزء الياف بازیافتی به شمار 

مي آید )پيشين: 6(.
- پروتئين بازیافته نظير كازئين موجود در شير.
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- سلولزي بازیافته نظير ویسكوز ریون.
- استر سلولز نظير استات.

الياف صناعي يا سنتتيک
این الياف صرفًا از مواد شيميایي تهيه مي شود كه داراي ليفي  از طریق سنتز مواد اوليه و با 
اجراي پروس��س هاي ش��يميایي الزم، ساختمان ليفي به آنها داده و طبيعت در ساختن آنها و یا 
در قسمتي از فرآیند تهيه آنها نقشي ندارد و كاًل سنتتيك هستند. گروه هاي فرعي الياف صناعی 

را به اجمال مي توان به صورت زیر بيان كرد )پيشين: 7(.
- پلي آميدها، نظير نایلون، پرلون.

- پلي استرها، نظير تریلين، داكرون.
- مشتقات پلي وینيل، نظير پلي وینيل كلراید، پلي الكل.

 الياف سلولزي طبيعي
پنبه

الياف س��لولزي در س��اقه برخي گياهان قابل استفاده در نساجي وجود دارد، اما اهميت آنها 
هرگز به پنبه نمي رسد. پليمر تشكيل دهنده الياف پنبه اي سلولز است كه در شكل زیر ساختمان 

آن نشان داده شده است.

ساختمان زنجيره پليمري سلولز
الياف پنبه جزو الياف كوتاه بوده و هنگام مش��اهده در زیر ميكروس��كوپ ش��كل روباني و 
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یا تاب خوردگي در طول آن مش��اهده مي ش��ود كه مهم ترین مشخصه پنبه نسبت به سایر الياف 
سلولزي و مصنوعي دیگر است.

كتان
الياف كتان از س��اقه گياهي بنام فالكس اس��تخراج مي شود. س��اختمان شيميایي الياف كتان 
نظير پنبه سلولزي است. مقطع طولي آن در زیر ميكروسكوپ به صورت استوانه اي صاف یا 
مارپيچي دیده مي شود. ولي شكل روبان یا نوار طبيعي كه در پنبه دیده مي شود در كتان وجود 
ن��دارد. در مرك��ز الياف كتان كانالي وجود دارد كه در سرتاس��ر طول لي��ف قرار دارد )حاجي 

شریفي،1374: 118-127(.

چتايي
چتایي از نوع الياف س��اقه اي اس��ت. این گياه در هندوس��تان، پاكستان و كشورهاي گرمسير 
مرط��وب به مقدار زیاد كش��ت مي ش��ود. چتایي تجارتي داراي رن��گ زرد و قهوه اي متمایل 
به خاكس��تري اس��ت. مقطع ميكروس��كوپي این الياف به صورت چندضلعي است. بيشتر در 
توليد كيس��ه و گوني جهت بس��ته بندي و حمل كاال به كار مي رود و از الياف ظریف چتایي در 

پارچه هاي پرده اي كه مصرف دكوراسيون دارد استفاده مي شود. )پيشين: 128-127(

كنف
كنف از الياف س��اقه اي اس��ت كه از گياه شاهدانه اس��تخراج مي شود و بيشتر در كشورهاي 

آسيایي شناخته شده و داراي رنگ روشن و شفافي است.

 الياف پروتئيني طبيعي 
پشم

بخشي از الياف نساجي از رویش مویين حيوانات تأمين مي شود كه در ميان آنها پشم گوسفند 
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مهم ترین است و بقيه الياف حيواني به طور عموم از انواع بز، شترها و الماها تأمين مي شود.
تجزیه هاي اوليه پش��م شس��ته ش��ده، وجود عناصر كربن، هيدروژن، ازت و گوگرد را در آن 
نش��ان مي دهد چنانچه اكس��يژن را هم در نظر بگيریم این پنج عنصر، ماده اوليه كليه تركيبات 
ش��يميایي پش��م هستند. هيدروليز پشم با اسيد و قليایي ها منجر به تشكيل و پيدایش مخلوطي 

از اسيدهاي آمينه به نام آلفا آمينواسيد مي شود.

1. پوسته )كوتيكول(

در مشاهدات ميكروسكوپي فلس ها مسطح و تقریبًا عدم یكنواختي را در سطح ليف نشان 
مي دهد كه سطح ليف را پوشانده است و این پوشش به نام پوسته ناميده مي شود.

فلس ها در جهت طول ليف به طور موازي و از طرف ریش��ه به طرف س��ر ليف قرار گرفته 
لبة فوقاني فلس ها روي قس��مت تحتاني فلس باالتر واقع ش��ده اس��ت )مثل فلس هاي ماهي( 
ضخامت الیه كوتيكول 0/5 تا 1 ميكرون و عرض آن 36 و طول قسمت مویي آن 16 ميكرون 

است و در نژادهاي مختلف تغيير مي كند.

2. قشر مو)كورتكس( 

قس��مت اعظم ليف را ناحيه كورتكس تش��كيل داده اس��ت. مطالعه مقطع عرضي ليف، این 
ناحيه را به درستي نشان نمي دهد، اما مقطع بيضوي آن حاكي از وجود سلول هاي دوكي شكل 

در این ناحيه است.

�. مغز مو )مدوال( 

در بعضي الياف ضخيم پشم و مو مخصوصًا موهاي زبر و كلفت گوسفند كه به پشم زبر معروف 
است یك ناحيه مركزي به نام مدوال وجود دارد و از سلول هاي بسيار زیادي تشكيل شده كه اكثرًا 
چند ضلعي هستند. از ميان فضاي مدوال كانال هایي عبور مي كند كه معمواًل حاوي هوا است و 

در مواردي سلول هاي مدوال از بين مي رود و یك كانال خالي در مغز ليف باقي مي ماند.
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4. اپي کوتيكول 

تحقيقات عميق تر راجع به ساختمان پشم در مورد فلس هاي سطحي آن وجود حباب ها یا 
كيسه هاي كوچكي را در سطح فلس ها به اثبات رسانده است. غشاء نازكي كه نيمه قابل نفوذ 
است و مایع به صورت اسمزي از آن عبور مي كند اپي كوتيکول نام دارد و با عكسبرداري هاي 

ميكروسكوپ الكتروني قابل ثبوت است. )پيشين: 133-146(

موهر
اگر چه پشم مهم ترین الياف حيواني است، اما الياف دیگر حيواني نيز در نوع خود اهميت 
فراواني دارد. الياف موهر از بز آنگورا تهيه مي شود و ارزش تجاري زیادي دارد. الياف پشمي 
در س��طح طولي داراي فلس بوده، اما مقدار آن كمتر از الياف پش��مي اس��ت. موهر مانند پشم 
داراي الیه كورتكس اس��ت و فقط برخي الياف موهر داراي كانال مركزي یعني مدوال اس��ت. 

)پيشين: 151-152(

ابريشم
ابریشم گران ترین ليفي است كه مصرف پوششي دارد. در حال حاضر كشور ژاپن بزرگترین 
توليد كننده ابریش��م و صادر كننده آن اس��ت. كش��ور چين و هند در مراحل بعدي قرار دارند. 
الياف ابریشم ممكن است از كرم ابریشم اهلي )تربيت شده( و یا از كرم ابریشم  هاي وحشي 
حاصل شود. مشاهده ميكروسكوپي ابریشم خام حاكي از سطح ناهموار، داراي بافت متقاطع 
و چين خوردگي است. ابریشم نيز همانند پشم ساختمان پلي پپتيدي دارد. تفاوت عمده پشم و 
ابریشم از نظر اسيد آمينه  هاي موجود در آنها، تنها اسيد آمينه سيستين است كه در پشم وجود 

دارد، اما ابریشم فاقد آن است )پيشين : 155-164(  ف
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 الياف بشر ساخته بازيافتي 
الياف ويسكوز )يا ويسكوز ريون(

ماده اوليه الياف ویسكوز ریون سلولز است كه از لينتر هاي پنبه )الياف كوتاه پنبه اي( و یا از 
خمير چوب حاصل از درختان تهيه مي ش��ود. چوب درختان را به ابعاد ریز خرد كرده توس��ط 
محلول بي س��ولفيت كلسيم و بوس��يلة بخار تحت فشار، عمليات پخت صورت مي گيرد. پس 
از حذف مواد غير سلولزي، پليمر سلولز به صورت خميري شكل باقي مي ماند و پس از طي 
فرآیندهاي شيميایي محلول سلولزي به دست آمده قابليت توليد الياف را دارد و در نهایت به 
اندازه هاي مشخص كوتاه و بسته بندي و به كارخانجات ریسندگي و بافندگي ارسال مي شود. 

)پيشين : 165-180(

الياف استات )استات سلولز(
زنجيره هاي طوالني مولكول س��لولز، اس��اس ساختمان ش��يميایي سلولز استات را تشكيل 
مي دهد. تفاوت اساس��ي این الياف با ویس��كوز ریون و كویر آمونيوم این اس��ت كه در استات 
بيش��تر گروه هاي هيدروكس��يل سلولز به استيل تبدیل ش��ده  است. براي تهيه الياف استات نيز 
مانند ویس��كوز ریون و ریون كویر آمونيوم از منابع س��لولز طبيعي نظير لينترهاي پنبه و چوب 
درختان استفاده مي شود. طي فرآیند شيميایي گروه هاي هيدروكسيل سلولز تبدیل به گروه هاي 

استيل مي شود. )پيشين(

 الياف مصنوعي )الياف سنتز شده( 
الف- نايلون� 

   پلي آميدها توليدات س��نتزي و داراي گروه تكرار ش��ونده آميد CONH در طول زنجيره 
اصل��ي هس��تند. پلي آميده��ا را از منومرهاي مختلف مي توان س��نتز كرد. نایلون 6 به وس��يلة 
 تركيبات آمينوكاپروئيك اس��يد به دس��ت مي آید. چون منومر این ماده داراي ش��ش اتم كربن 

مي باشد معروف به نایلون 6 است.
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الي��اف نایل��ون به صورت مخلوط با س��ایر الي��اف به كار مي رود، اما مص��رف عمده آن در 
جوراب هاي نازك است. )توانائي،1377(

.ب - نومكس

پليم��ر نومك��س از واكنش دو م��اده آروماتيك به  نام هاي متافنيلي��ن دي آمين و ایزوفنالویل 
كلراید تهيه مي شود. )حاجي شریفي، 1374(

بررسي جنايي الياف
اثبات حضور مظنون درصحنه وقوع جرم یکي از مهم ترین پارامترهاي مورد  بررسي جنایي 
است، این مسأله ازطریق قرارگيري الياف نساجي مشابه الياف لباس قرباني یا صحنه جرم بر 
روي لباس مظنون یا از طریق کش��ف اليافي مش��ابه لباس مظنون در صحنه جرم قابل حصول 

است.

مدرک الياف 
الياف کوچک ترین جزء مواد نس��اجي و طول آنها بس��يار بزرگتر از قطر آنها اس��ت. الياف 
مي توان��د ب��ه طور طبيعي از گياهان و یا حيوانات تهيه ش��وند اما مي تواند الياف مصنوعي نيز 
باشد، یک ليف مي تواند به تنهایي یا با سایر الياف ریسيده شود تا به شکل نخ در آید. این نخ 
مي تواند به صورت تاري  و پودي یا حلقوي بافته ش��ود و پارچه را تش��کيل دهد. نوع و طول 
الياف مورد استفاده، نوع روش ریسندگي و نوع پارچه ساخته شده همه بر روي انتقال الياف 

و اهميت همخواني الياف تأثير مي گذارد.
این مس��ئله هنگامي ارزش��مند اس��ت که احتمال انتقال الياف بين مظنون و قرباني در طول 
ارتکاب جرم وجود داشته باشد. همان طور که قباًل ذكر شد، الياف را مي توان به عنوان مدرک 
ردیابي که از لباس مظنون به لباس قرباني در طول ارتکاب جرم منتقل مي ش��ود بررس��ي کرد، 
الي��اف همچنين مي تواند از منبع منس��وج از قبيل ف��رش، رختخواب یا مبل موجود در صحنه 
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جرم نيز منتقل شود. این انتقال ها مي تواند مستقيم )اوليه( و یا غيرمستقيم )ثانویه( باشد. انتقال 
اوليه هنگامي اتفاق مي افتد که الياف مستقيمًا از منسوج برروي لباس قرباني منتقل شود، الياف 
همچنين مي تواند از منبع منسوج از قبيل فرش، رختخواب یا مبل موجود در صحنه جرم نيز 
منتقل شود. در حالي که انتقال ثانویه زماني رخ مي دهد که اليافي که از قبل برروي لباس مظنون 
منتقل ش��ده اس��ت بر روي لباس قرباني منتقل ش��ود. درک مکانيزم انتقال اوليه و ثانویه زماني 
مهم است که صحنه جرم بازسازي شود. هنگامي که بين دو فرد تماسي رخ مي دهد یا هنگامي 
که تماس بين اجزاء موجود در صحنه رخ مي دهد این احتمال وجود دارد که انتقال الياف رخ 
دهد. این، بدین معنا نيست که انتقال الياف همواره رخ مي دهد. در نوع خاصي از منسوجات 
الياف به خوبي ریزش نمي کند )جامه دهنده( و برخي دیگر از منس��وجات الياف را به خوبي 
نگه نمي دارد )جامه دریافت کننده(. نحوه ساخت و ترکيب الياف منسوج، مدت زمان و نيروي 

تماس و شرایط پوشاک از لحاظ آسيب دیدگي از جمله بررسي هاي مهم است.
یکي از بررسي هاي مهم، مدت زمان بين تماس فيزیکي واقعي و جمع آوري  اجزاء لباس از 
مظنون یا قرباني است. اگر قرباني غير متحرک باشد الياف بسيار کمي گم مي شود در حالي که 
لباس مظنون الياف انتقالي را سریعًا از دست مي دهد. احتمال پيدا کردن الياف انتقالي برروي 
لباس مظنون بعد از گذش��ت یک روز از تماس ممکن اس��ت بعيد باش��د و این امر بس��تگي به 

استفاده بعدي یا دستکاري لباس دارد.
الياف طبيعي بس��يار مختلفي که منش��اء گياهي و حيواني دارد در س��اخت منسوجات قابل 
اس��تفاده هس��تند، پنبه یکي از عمومي ترین الياف گياهي است که اغلب در مواد نساجي مورد 
اس��تفاده ق��رار مي گي��رد، تنوع در نوع پنب��ه، طول الياف و ميزان تاب این الياف زیاد اس��ت و 
تکنيک هاي فرآیندي و عمليات رنگي نيز ارزش شناسایي الياف پنبه را متأثر مي سازد، سایر 
الياف گياهي مورد استفاده در محصوالت نساجي شامل فلکس، رامي، سيسال، جوت، کنف، 
کاپوک و نارگيل هس��تند. س��طح مقطع الياف بشر ساخته مي تواند به طور خاصي باشد، بعضي 
از سطح مقطع ها نسبت به بقيه مرسوم تر و برخی از سطوح تنها ممکن است فقط براي دوره 
زماني کوتاهي توليد ش��ود، مواجه ش��دن با سطح مقطع هاي غيرعادي در طول بررسي جنائي 
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به اهميت همخواني الياف مي افزاید. )دیدریک، 2004: 2-4(

رنگ الياف    
رنگ، ارزش حاصله از الياف خاص را متأثر مي سازد. چگونگي به کارگيري رنگ و جذب 
آن در طول الياف جزو خواص مقایسه اي مهم تلقي مي شود. در منسوجاتي که رنگ محو شده 

یا رنگ زدایي روي آنها اعمال شده ارزش همخواني الياف افزایش مي یابد. )پيشين : 4(

تعداد الياف
تعداد الياف شناس��ایي ش��ده ب��ر روي لباس قرباني جهت تطابق با لب��اس مظنون در تعيين 
درگيري واقعي مهم اس��ت. تعداد الياف بيش��تر مي تواند نشان دهندة درگيري بيشتر بين افراد 

 باشد. 

مکان الياف
جای��ي که الياف پيدا مي ش��ود ارزش همخواني الياف خاص را متأثر مي س��ازد. قرارگيري 
الياف برروي نواحي مختلف یا بر روي شيء خاص در صحنه جرم  اهميت همخواني الياف 

را تحت تأثير قرار مي دهد. 

تعيين منبع الياف
هنگامي که الياف مجهول با الياف مربوط به پارچه اي با منبع مش��خص مقایس��ه مي ش��ود، 
تصميم گرفته مي ش��ود که آیا این الياف مي تواند از پارچه معلوم نش��أت گرفته باش��د یا خير. 
همچنين ناتواني در مرتبط س��اختن قطعي الياف با منبعي خاص به وس��يله روش هاي مختلف 
از اهميت همخواني الياف مي کاهد، تنوع وسيع انواع الياف، رنگ هاي مختلف الياف و انواع 
پارچه مي تواند همخواني الياف را بسيار مهم کند. زیرا ارزش همخواني الياف بستگي به نوع 
الياف، رنگ الياف، تعداد الياف منتقل ش��ده، مکاني که الياف کش��ف مي شود و سایر فاکتورها 

ف
ليا

و ا
و 

ي م
ناي

 ج
ي

رس
بر

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1��
دوره دوم
 87 پايي��ز 
ش��ماره 4

دارد. )پيشين : 5(

انتقال الياف و پايداري
الياف نساجي به وسيله انتقال مستقيم )انتقال اوليه( یا انتقال غير مستقيم )انتقال ثانویه( به 
س��طح یک جس��م منتقل مي شوند، احتمال انتقال بستگي به نوع پارچه حين درگيري و ماهيت 
و زمان درگيري دارد. مطالعات نشان داده است که الياف منتقل شده سریعًا گم شده که این امر 
بس��تگي به نوع پارچه دارد، براي مثال لباس قرباني کش��ته ش��ده، الياف منتقل شده را به مدت 

طوالني تري حفظ مي کند زیرا قرباني حرکتي ندارد. )پيشين(

ماهيت درگيري  
نوع درگيري فيزیکي بين مظنون و قرباني مي تواند تعداد الياف منتقل شده و ارزش مکاني 
کشف ش��ان را تعيين کند، طول کش��يدن درگيري فيزیکي ش��دید باعث ازدیاد الياف انتقالي 

مي شود. 

همخواني الياف متعدد
الي��اف متعدد یافت ش��ده بر روي قس��مت هاي مختلف لباس ی��ا پارچه حاصله از مظنون، 
قربان��ي و صحن��ه ج��رم، به طور مؤثر احتمال درگيري بين اف��راد مختلف و صحنه را افزایش 

مي دهد. )پيشين: 6(

مدرک الياف، اهميت ارجاع 
هنگامي که الياف بر روي لباس قرباني با الياف معلوم حاصل از لباس مظنون تطابق حاصل 
مي کند، این امر مي تواند پدیده مهمي باشد، تطابق الياف مصنوعي رنگ شده یا الياف طبيعي 
رنگ شده مي تواند بسيار ارزشمند باشد، در حالي که تطابق الياف مرسوم از قبيل پنبه سفيد یا 
پنبه کتاني آبي ارزش کمتري دارد. دربعضي موقعيت ها حضور پنبه سفيد یا آبي هنوز مي تواند 
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مقداري ارزشمند باشد. کشف انتقال دوجانبه1 و انتقال الياف متعدد بين لباس مظنون و لباس 
قرباني به طور چش��مگيري احتمال اینکه دو ش��خص درگيري فيزیکي داش��ته اند را افزایش 

مي دهد )پيشين : 7(

شناسايي الياف
شناس��ایي کيفي الياف نس��اجي کار مش��کلي بوده و ممکن است نياز به آزمایشات متعددي 

داشته باشد.
این آزمایشات شامل مي شود بر:

1. آزمایش س��وزاندن: محل قرارگرفتن ليف را در گروه هاي الياف مش��خص مي کند، اما به 
ندرت یک ليف خاص را شناسایي مي کند.

2. ارزیابي ميکروس��کوپي: در بعضي موارد ممکن اس��ت یک ليف مش��خص را شناس��ایي 
کند.

3. قابليت حل ش��يميایي:  می توان براي دس��ته بندي کردن الياف در گروه هاي کلي از آن 
بهره جست.

نحوه بررسي نمونه ارسال شده به بخش بافت شناسي 
الف- مقايسه نمونه صحنه و نمونه مربوط به مظنون

1- بررسي رنگ

نمونه پارچه و یا الياف مورد مقایسه از ظاهر رنگي برخوردار است. مسلمًا دو تکه پارچه که 
از رنگ مشابهي برخوردار نيستند در ابتداي مقایسه رد مي شود، این بررسي باید براي پشت 
و روي پارچه صورت گيرد. در صورتي که یکي از نمونه ها پارچه و دیگري الياف باشد باید 
بررسي کرد که آیا در پارچه از رنگ مشابه نمونه الياف استفاده شده است یا خير. در صورت 

تشابه رنگي جهت مقایسه باید از روش هاي دیگر استفاده نمود.

�. Cross transfers
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2- بررسي نوع بافت

امروزه دس��تگاه ها و روش هاي بس��يار مختلفي جهت بافتن پارچه به کار گرفته مي ش��ود. 
عالوه بر این دستگاه ها قابليت برنامه ریزي داشته و با توجه به نوع طرح مورد دلخواه پارچه 
را مي بافند بنابراین، تنوع بافت پارچه ها بس��يار زیاد اس��ت. فرض کنيد دو نمونه پارچه را که 
مربوط به صحنه و مظنون است، باید مورد بررسي قرار داد. در صورتي که دو نمونه از ترکيب 
رنگي یکس��اني و یا تقریبًا مش��ابهي برخوردار باشند باید بررسي شود که آیا از بافت یکساني 
برخوردار هس��تند یا خير، براي بررس��ي این امر پارچه را در جهت پود آن قرار داده و نحوه 
حرکت پودها از ميان تارها بررس��ي مي ش��ود. الزم به ذکر است که نخ هاي تار ممکن است از 

الياف فيالمنتي طویل تهيه شده باشد که این امر جهت شناسایي نخ تار مفيد است.

� - بررسي نوع بافت نخ

 نمونه هاي ارسالي ممكن است از تار هاي نخ یا پارچه باشد كه از بافت یکساني برخوردار 
هس��تند. در ای��ن ص��ورت توج��ه ب��ه ن��وع الي��اف تش��کيل دهن��ده ن��خ ها ممکن اس��ت 
س��ودمند باش��د. ممکن اس��ت نخي از الياف بس��يار طویل تش��کيل شده باش��د در حالي 
ک��ه نخ دیگر از ریس��يده ش��دن الياف کوتاه تش��کيل ش��ده باش��د. عالوه ب��ر این، وجود 
الي��اف بس��يار طوی��ل یعن��ي الي��اف فيالمنتي نش��ان دهنده ماهي��ت مصنوعي ب��ودن آنها 
 اس��ت زی��را تنه��ا الياف مصنوعي و ابریش��م طبيع��ي به صورت فيالمنت ه��اي طویل تهيه 

مي شود در حالي که الياف کوتاه ممکن است طبيعي یا مصنوعي باشد. 

مدرک مو 
موها عمدتًا از ترکيبات پروتئيني کراتين، تش��کيل ش��ده  که مي تواند به عنوان روینده ظریف 
بر روي پوس��ت پس��تانداران تعریف شود. در انسان موهاي روي سر، نواحي شرمگاهي، پاها 

و سایر نواحي بدن خصوصياتي دارند که تعيين کننده رستنگاه آنها است.
 به دليل این که در حين درگيري هاي فيزیکي موها مي توانند جابه جا ش��وند، حضورش��ان 
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مي توان��د مته��م را ب��ه قرباني یا متهم و قرباني را به صحنه جرم مرتبط س��ازد، نوع موهایي که 
کش��ف مي ش��ود و شرایط و تعداد موهاي پيدا ش��ده همگي بر ميزان ارزش مدرک گردآوري 

شده در بررسي هاي جنایي اثر مي گذارد. )دیدریک، 2000: 1(
مقایس��ه خواص ميکروس��کوپي موهاي مجهول با نمونه هاي معلوم جهت تشخيص این که 

آیا چنين انتقالي رخ داده است، کمک زیادي مي کند.

بررسي ميکروسکوپي مو 
بررس��ي موهاي انسان در آزمایشگاه تش��خيص جنایي معمواًل توسط ميکروسکوپ نوري 

صورت مي گيرد و این بررسي معمواًل فرآیند دو مرحله اي است
  1- شناسایي موي مجهول

 2- مقایسه موهاي معلوم با موهاي مجهول.
شناسایي این مدارک به ویژه در جنایت هاي خشونت بار )از قبيل قتل، تجاوز به عنف، ضرب 
و جرح  هاي ش��دید( که درگيري هاي فيزیکي رخ مي دهد، مفيد اس��ت. در جنایت هایي از قبيل 
دزدي و سرقت هاي مسلحانه ممکن است بقایایي از نمونه ها و تکه لباس حاوي مو بر جاي 

بماند که در شناسایي مظنون مهم است. )پيشين: 1-4( 
اهميت مو به عنوان مدرک، مربوط به متنوع بودن خواص مو بين افراد مختلف جامعه است 
که امکان پيش بيني را به وسيله مقایسه ميکروسکوپي فراهم مي کند. فاکتورهاي زیادي بر روي 
اعتبار بررسي مو اثر دارد که از آن جمله مي توان به ورزیدگي بررسي کننده، نوع انتقال، تناسب 
موي معلوم و داشتن امکانات اشاره كرد. مقایسه موها یک فرآیند چند مرحله اي است. در ابتدا 
مش��خص مي ش��ود که آیا منش��اء موي مجهول از حيوان است یا انسان، اگر منشاء مو حيواني 

باشد باید بررسي بيشتري صورت گيرد. ف
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آناتومي مو و دوره هاي رشد آن
هنگام��ي ک��ه موها رش��د دوره اي، آناژن1 و فاز تلوژن2 یا خوابي��ده را آغاز مي کند، خواص 
ميکروس��کوپي ویژه اي دارد که از روي آنها مي توان دوره رش��د مو را تعيين کرد. در طول فاز 
آناژن، موها رش��د فعالي دارد و مواد روي بدنه مو به وس��يله س��لول هاي موجود در فوليکول 
رس��وب مي کند. با فعاليت متابوليکي و تقس��يمات سلولي، بر روي و اطراف برآمدگي پوستي 
)زائده هاي بافتي(، ریش��ه مو طي فاز آناژن رو به باال رش��د کرده تا اجزاء اصلي مو )مدوال، 
کورتکس، کوتيکول، و غالف همراه ریشه( شکل گيرد. در طول فاز تلوژن، فوليکول ها ) غدد 
ترش��حي( در حالت خوابيده یا ایس��تا هستند. از طرفي دوره انتقال بين فازآناژن و تلوژن، فاز 

کاتاژن3 ناميده مي شود. )روبرتسون،1999: 40-52(
موها معمواًل در طول فاز تلوژن از بين مي روند و منبع اوليه مدرک را فراهم مي کند، مثالي از 

ریزش طبيعي را هنگامي که شخص موهاي سر خود را شانه مي کند، مي توان مشاهده كرد.

نحوه اتصال موها در دوره هاي مختلف رشد 

�. Anagen phase
�. Telogen phase
�.  Catagen phase
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هر مو در هر فازي از رشد که باشد داراي یک ساقه است که از پوست بيرون مي آید و یک 
ریش��ه دارد که در عمق پوس��ت بوده و همراه این قس��مت الاقل یک حفره چربي و یک عضله 
راس��ت کننده مو وجود دارد. ریش��ه مو به وسيله لوله اي از جنس اپيدرم و درم به نام فوليکول 
مو احاطه شده است. این فوليکول ها در انتهاي عمقي مو ایجاد برجستگي مي كنند که پياز مو 
ناميده مي ش��ود. در وس��ط انتهاي عمقي مو برآمدگي به ش��کل عدد 8 وجود دارد که پاپيال نام 
دارد و از بافت همبند و مویينه هاي ظریفي پر ش��ده اس��ت. در ساختمان مو از داخل به خارج 

سه قسمت تشخيص داده مي شود. )پيشين : 14-16(

1- مغز مو)مدوال(

عبارت است از یک استوانه به قطر 2 تا 3 سلول که در محور مرکزي قرار دارد. سلول هاي 
مدوالي مو مکعبي فش��رده و ش��اخي بوده، گاهي به وس��يله حباب هاي هوا از یکدیگر مجزا 

مي شود. )پيشين: 16-18(                                                                       

2- قشر مو)کورتکس(

ضخامت عمده مو مربوط به ناحيه قش��ري یا کورتکس اس��ت. کورتکس مو از س��لول هاي 
دوکي پهن اس��يدوفيل و ش��اخي شده تشکيل یافته که ذرات مالنين را از مانوسيت ها دریافت 
داش��ته  اس��ت. در موهاي سياه که س��لول هاي کورتکس آنها مالنين بيشتري دارد، تيروزین به 
خوبي اکسيد نشده و در کورتکس مو هاي سفيد رنگدانه از بين رفته است )پيشين : 8-22 (

�- پوسته)کوتيکول(

بيروني ترین پوش��ش مو بوده و به صورت الیه بس��يار نازکي از یک طبقه س��لول پهن است 
که هر سلول بي هسته و شاخي شده، آن قسمت از سلول هاي مجاور را مي پوشاند. همين امر 
باعث شکل گيري فلس ها و پولک هایي به حالت نيمه نيمه شده که روي هم قرار گرفته و جهت 

آنها به سوي انتهاي نوک مو است. )پيشين : 22-25(
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اساس مورفولوژي موهاي انساني
نظم و توزیع و ظاهر خواص ميکروس��کوپي موهاي افراد در نواحي مختلف این اجازه را 
به متخصصين بررس��ي مو مي دهد که تفاوت بين موي افراد را مش��خص کنند، اهميت مقایسه 
را نمي توان ندیده گرفت چرا که مقایس��ه به افراد این قابليت را مي دهد که چهره دوس��تان و 
بس��تگان را در جمعيت از طریق گوش ها، چش��م ها، بيني و دهاني که دارند تش��خيص دهند. 

همچنين مقایسه یکي از ابزارآالت اثبات در ریاضيات است. )دیدریک2000: 5( 

موي حيوانات 
کشف موي حيوان بر روي مدارک فيزیکي مي تواند مظنون یا آن مکان را به جرم و خشونت 
مرتبط س��ازد. هنگامي که موي حيواني پيدا مي ش��ود نياز است که نوع حيوان مشخص گردد و 
مقایس��ات ميکروسکوپي با سایر نمونه مو هاي حيواني معلوم که در مجموعه بانک اطالعاتي 
حيوانات ویژه قرار دارد انجام گيرد، اگر موي مجهول، خواص ميکروسکوپي یکساني با یک 

موي معلوم نشان داد، مشخص مي شود از کدام حيوان نشأت گرفته است. )پيشين : 4-5( 

موي انسان ها
تماس فيزیکي باعث انتقال مو مي ش��ود. این انتقال  مي تواند مس��تقيمًا از ناحيه اي که موها 

رشد کرده  است، )انتقال اوليه( یا از لباس افراد صورت گيرد )انتقال ثانویه(. 
موهایي که بر روي لباس مظنون یا قرباني پيدا مي ش��ود و به طور طبيعي ریزش پيدا کرده، 
باعث انتقال از نوع اوليه و ثانویه مي شود، موهایي که  به زور کنده شده ، نشان دهنده یک  درگيري  

شدید است. )پيشين(

تعيين نواحي بدن
نواحي بدن که مو از آنجا نشأت گرفته به وسيله مرفولوژي هاي عمومي تعيين مي شود، طول، 
ش��کل، سایز، رنگ، س��ختي، ميزان پيچ خوردگي )فر( و ظاهر ميکروسکوپي همگي به ناحيه 
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خاصي از بدن تعلق مي گيرد، ظاهر پيگمان ها و مدوال نيزدر شناسایي نواحي بدن تأثير دارد. به 
دليل این که تغييرات زیادي بين افراد در موي سر و ناحيه شرمگاهي وجود دارد فعاليت هاي 
اصلي در تش��خيص جنایي و مقایس��ه روي موهاي مختلف در نواحي سر و ناحيه شرمگاهي 

متمرکز است.

موي سر
موه��اي ناحيه فرق س��ر طویل بوده، تغيي��رات قطري مالیم دارد، داراي بافت قابل انعطاف 
بوده، اغلب نوک مدور و سایيده شده و به طور کلي بافت خشن و سفتي دارد. موي سر معمواًل 

از بزرگ ترین موهاي موجود روي بدن انسان ها است. )روبرتسون،1999: 89-95 (

موي ناحيه شرمگاهي 
موهاي ناحيه ش��رمگاهي اغلب زبر و ظاهري س��يمي شکل دارند، آنها تغييرات قطري قابل 
بررس��ي یا پيچش هایي را نش��ان مي دهد و اغلب مدوالي مداوم یا غير مداوم دارند، در حالي 
که نوک هاي باریک ش��ونده مرسوم هس��تند، این موها ممکن است دچار سائيدگي یا بریدگي 

نيز شده باشند. )دیدریک2000: 6-7( 

موهاي صورت
موهاي صورت عمومًا موهاي ریش یا س��بيل ناميده مي ش��ود. موهاي ریش و س��بيل داراي 
قطري زمخت با سطح مقطعي نامنظم و یا سه ضلعي و مدوالي زمخت و ممتد است و ظاهري 

خشن و زبر دارد. )پيشين: 7( 

موهاي دست وپا
 موهاي حاصل از دست و پا را )limp( گویند. موهاي ناحيه دست و پا داراي قطر باریک 
با تغييرات کم و مدوالي پهن و غير ممتد و ظاهري دانه دانه اي و داراي بافتي نرم است. این 
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موها از نظر طولي کوتاه تر و قوس��ي ش��کل بوده و اغلب س��ائيده و نوک تيز است، پيگمان ها در 
موهاي دست و پا عمومًا گرانولي بوده و مدوال ناچيز یا غير مداوم است. هر چند که موهاي دست 
و پا به طور مرسوم در آزمایشگاه هاي تشخيص جنایي مورد استفاده قرار نمي گيرد. )پيشين:7(

موهاي ساير نواحي بدن
موهاي قفسه سينه داراي ساقه اي با قطر متوسط و تغييرات کم بوده، بافت خشني داشته و 
داراي نوک طویل، باریک و کماني ش��کل اس��ت. موهاي زیر بغل داراي ظاهري عمومي شبيه 
موهاي ناحيه شرمگاهي، ليکن داراي نوک طویل و باریک است. به طور کلي موهاي زیر بغل، 
موي قفس��ه سينه، موهاي چشم و موهاي بيني معمواًل مقایسه نمي شود، همانند موهاي دست 
و پا و موهاي حاش��يه اي، حضورش��ان تنها ممکن است به تصدیق اطالعات به دست آمده در 

طول بررسي ها کمک کند. )روبرتسون،1999: 84-89(

مدوالي موي انسان. a( مدوالي مداوم در يک موي مربوط به ناحيه شرمگاهي. b( مدوالي قطعه 

قطعه. C( مدوالي منقطع يا گس��يخته، هنگامي که تش��کيل مدوال در پياز منقطع باش��د کورتکس 

جايگزين مدوال مي شود. D( يک موي دو مدواليي مربوط به ريش.
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عمل کردن و برداشتن 
حض��ور عملي��ات مصنوع��ي از قبيل رن��گ یا شستش��و را مي توان از طریق بررس��ي هاي 
ميکروس��کوپي شناس��ایي کرد، نظر به این که موهاي س��ر با سرعت یک سانتيمتر در ماه رشد 
مي کند زمان تقریبي این عمليات را مي توان با اندازه گيري طولي از مو که عمل نش��ده اس��ت، 
تعيين کرد. مقایسه مجاور ) side by side ( رنگ موهاي مجهول و موهاي عمل شده )معلوم( 

عمومًا توسط بررسي کننده هاي مو انجام مي گيرد )دیدریک2000: 7( 

چند نمونه  موي رنگ شده 
)بيولوژي جنائي مرکز تشخيص هويت پِليس آگاهي ناجا(

جمع آوري مو
- مو باید نمونه اي کامل همراه با ریشه باشد.
- مو باید در دوره رشد یعني فاز آناژن باشد.

- موهایي با طول مشابه از نواحي یکساني از بدن باید انتخاب شود.
- نمونه ب��رداري بای��د ت��ا جایي که ام��کان دارد بالفاصله بعد از وقوع ج��رم صورت گيرد 
زیرا نمونه هاي حاوي مو ممکن اس��ت بر اثر گذش��ت زمان و ش��رایط دگرگون ش��ود. 

)روبرتسون،1999: 179-180(
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  گذش��ت زماني بيش از چندین ماه تا س��ال مي تواند از معني دار بودن مقایس��ه موهاي سر 
بکاهد. در حالي که گذش��ت چندین س��ال ممکن اس��ت تأثير اساسي بر روي مقایسه معني دار 

موهاي ناحيه شرمگاهي نداشته باشد. )دیدریک2000: 9-10( 

اهميت مدرک مو
اهميت نتایج بررس��ي مو به روش جمع آوري مدرک مورد اس��تفاده در صحنه جرم و فرآیند 
به کار گرفته شده بر روي مدرک، روش بررسي مدرک و مهارت بررسي کننده مو بستگي دارد. 
موي سر و موهاي نواحي شرمگاهي عمومًا نسبت به موهاي سایر نقاط بدن از اهميت باالتري 

برخوردار است.
- فرآیند شناسایي موها شامل بررسي و مقایسه ميکروسکوپي و مقایسه خواص مو در کل 
طول تار مو اس��ت. موهاي طویل تر خواص بيش��تري براي مقایسه دارد و تغييرات بيشتري در 

طول دارد و درجه اهميت آن افزایش پيدا مي کند.

مقايسه ميکروسکوپي 
چندین نتيجه گيري از بررس��ي و مقایس��ه ميکروس��کوپي موي انسان ها قابل حصول است، 
هنگامي که موي مجهول با موي معلوم توس��ط ميکروس��کوپ مورد مقایسه قرار مي گيرد تمام 
طول تار مو به انضمام کل خواص ميکروسکوپي تار مو مقایسه می گيرد. در آناليز تارهاي مو، 

بررسي کننندگان مو ممکن است مطالب زیر را بحث کنند: 
- موي مجهول خواص ميکروس��کوپي مش��ابه با موي معلوم داش��ته و بنابراین منشاء موي 

مجهول با موي معلوم یکي است.
- موي مجهول خواص ميکروس��کوپي غير مش��ابهي با نمونه موي معلوم دارد و بنابراین 

نمي تواند از منبع یکساني نشأت گرفته باشد.
از مقایس��ه مو براي شناس��ایي قطعي افراد استفاده نمي شود، باید توجه داشت به دليل اینکه 
پيدا کردن مو از دو فرد متفاوت که خواص ميکروسکوپي یکساني داشته باشند، نادر است و 
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یافته هاي ميکروسکوپي یا تطابق اساسًا براي همخواني قوي تر است.
 فاکتورهایي که مقایسه منفي موها را قوت مي بخشد، شامل مقدار زیادي نمونه موي معلوم، 
کم بودن تغييرات درون نمونه اي تعداد دو یا بيشتر موي مجهول که با هم در ضرب و شتم پيدا 
مي شود و با نمونه  موهاي  معلوم  اختالف  نشان  مي دهد، مقایسه  منفي  موها  را قوت  مي بخشد. 

)روبرتسون،1999(

  )mt DNA and hair(ميتوکندريال و مو DNA
 DNA  قس��مت اعظم مواد ژنتيکي در س��لول هاي انسان در هس��ته قرار دارد. عالوه بر آن
خارج از هسته نيز وجود دارد. ميتوکندري یکي از اندامک هاي درون سلولي و خارج از هسته 
اس��ت که داراي DNA حلقوي مس��تقل اس��ت و برخالف DNA هسته که از هر دو والدین 
به ارث مي رس��د تنها از طریق مادر منتقل مي ش��ود. یکی ازخصوصياتmt DNA   انتقال 
آن از س��لول مادري به فرزند اس��ت. و این خاصيت در ردیابي خانواده ها و جمعيت ها مفيد 
اس��ت به بيان دیگر همة ترادف هاي mt DNA بين فرد و خویش��ان مادري یکس��ان و قابل 
ردیابي هس��تند. در حال حاضر آزمایش هایي که روي موهاي به دس��ت آمده در صحنه جرم 
انج��ام می گيرد  به س��رعت جاي خود را ب��ه آزمایش هاي   mt DNA مي دهند چرا که روش 
mt DNA  مي تواند اطالعات عيني تر و دقيق تري را در اختيار کارشناسان صحنه جرم قرار 
دهد.در حدود 93% از تارموها حاوي اطالعات mt DNA اس��ت. حتي موهایي که 30 س��ال 
در شرایط محيطي مناسب قرار داشته باشند و از صدمات محفوظ باشد مي توان DNA آنها 

را استخراج و تعيين هویت كرد. )ملتون، 2005( 
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 تصویر فوق متعلق به موي قفسه سينه انسان)Thorax(  است. 
به  مدوالي ضخيم و کاماًل پيوسته و ممتد آن توجه کنيد.

)بيولوژي جنایي مرکز تشخيص هویت پِليس آگاهي ناجا(

تصویر ميکروسکوپي ازپوسته ) کوتيکول( موي انسان
 به ميزان فلس ها و برآمدگي ها توجه کنيد.

)بيولوژي جنایي مرکز تشخيص هویت پليس آگاهي ناجا(
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 به تشابهات بين موي صحنه و موي حاصل از مظنون توجه کنيد.
قطر یکسان، عدم وجود مدوال، ميزان برابري تکاثف رنگدانه ها 

)بيولوژي جنایي مرکز تشخيص هویت پليس آگاهي ناجا(

تصویر مقایسه اي  دو عدد تار مو
)بيولوژي جنایي مرکز تشخيص هویت پليس آگاهي ناجا(
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