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  چکیده
 و جنایتکاران از عموم مردم کردن حفاظت براي هستند،زیرا تر مهم جنایات رفع به نسبت جرم شواهد کشف مانند فرآیندها از تعدادي
 با متهم دادن ارتباط به قانون اجراي مناسب قانونی و پیگیري توانایی اوقات اکثر.دارند کاربرد ناعادالنه مجازات از گناه بی مردم حفاظت

 محققان.شود می انجام جرم به متهم فرد اثر مدرك با قربانی فرد یا جرم صحنه ي از فیزیکی مدارك تطابق طریق از که است قربانی،استوار
تشخیص  آزمایشگاه به آزمایش براي را آنها و کنند می آوري جمع جم ي صحنه از را مدارکی که از متخصصانی اي گسترده طیف با جنایی

 شناسایی منظور به تخصصی هاي جنایی،تجزیه هاي شیمیدان.کنند می فکري هم و آوردند،مشورت می جرم
 و تعیین را شیمیایی مواد و ماهیت ترکیب توانند می دیده آموزش جنایی هاي شیمیدان از بسیاري.دهند می انجام مدارك این ماهیت و مواد

 را اي تجزیه هاي تکنیک از اي گسترده طیف یک مدرن شیمی.بینی کنند پیش خوبی به را جرم نمونه،منبع مقابل در نمونه تطابق طریق از
 منظور به مخصوصی ظروف در جرم ي صحنه از شده آوري جمع فیزیکی مدارك.گیرد بکار می کالسیک اي تجزیه هاي روش کنار در

به  مدرك عنوان به و اوري جمع شواهد از اي مجموعه یک.شوند می فهرست دقت با و شده موم و تجزیه،مهر آلودگی و از جلوگیري
 هاي زمینه از هریک در دیده آموزش کارمندان توسط آزمایشگاه،مدارك در.شود می فرستاده جنایی آزمایشگاه

 گرم،سالح سالح متخصصان.می کنند آزمایش را انسان باقیمانده جنایی،اجزاي شناسان جنایی،آسیب شناسان سرم:شوند می آزمایش مختلف
 .کنند می شناسایی را شیمیایی مواد و تعیین را هاي جنایی،ترکیب شیمیدان و کنند می امتحان و بندي دسته را منفجره مواد و گرم

  
  ،روش هاي دستگاهی قرمز مادون سنج طیف ، گازکروماتوگراف سنج طیف جنایی، شیمی    :کلمات کلیدي

  
  مقدمه .1

 ها که سم بود شیمیدانی اولین دموکریت احتماال.شدند گرفته کار به ها رومی و بارستان یانناولیه،یونا مصریان توسط ها سم
 می استفاده عنوان اعدام به هم و قتل عنوان به هم ها سم.داد ارتباط بقراط به را خود هاي یافته از برخی او و کرد مطالعه را

 در میالد، قوانینی از قبل سال 22 باستان روم تمدن.شد شوکران نوشیدن با مرگ به محکوم سقراط نام به فیلسوفی.شدند
 شایع و ضمنی مدارك طریق از ها واصولی،جرم علمی طور به جنایی تحقیقات ي توسعه از قبل.داشتند مسمومیت برابر

 منسوب وراثت پودر عنوان به فرانسه اوایل در سم این.باستان بود روم دوران در مشهور سم یک آرسنیک.شدند می تعیین
 که مارش تست و بدن در سم وجود براي واقعی شیمیایی آزمایش از مثال اولین 1572 سال در بلندي ي محاکمه.بود شده

 قربانی بدن فرد در آرسنیک که دهد نشان علمی طور به توانست می و بود معتبر ي تجزیه یافت،اولین توسعه 1231 در سال
 مناطق جنایی در هاي شیمیدان کند،اما می مطالعه را تجزیه شیمی و آلی شیمی کل در شیمیدان هر.دارد وجود

 .شوند می یافته خاص،تخصص
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 ترکیب شیمیایی شناسایی براي میکروشیمی از استفاده با را غبار و گرد از اثري است ممکن معدنی شیمیدان مثال،یک براي
 مواد آثار براي ادرار خون یا تجزیه طی در را نازك ي الیه کروماتوگرافی است ممکن دیگر شیمیدان.کند آزمایش ریز ذرات
 هاي نمونه شناسایی منظور (به  آزمایش هاي لوله در شیمیایی هاي واکنش از است ممکن دیگري و گیرد بکار مخدر

  )12 ،صفحه 1821 سوچوکی،(.کند استفاده ترکیبات از بزرگتري
 دانشمندان یک این.کنند می جرم،آزمایش رفع منظور بسیار،به تالش با جرم ي صحنه از را مدرك جنایی هاي شیمیدان

 .کنند می جدا هویت تشخیص آزمایش منظور به را آمده دست به جرم ي صحنه از که را خون قطعه
  

 جنایی شیمیدانان اعمال
 ها تکنیک از تجزیه روش هر.گیرد دربرمی را شناسی سرم و سوزي آتش آلی،زهرشناسی،بررسی و معدنی ي جنایی،تجزیه شیمی

 منظور به چگالی گرادیان ستوان یک اندازي راه سادگی به است ممکن فرآیند این.کند می استفاده تخصصی هاي دستگاه و
 مشخص منظور به نوترونی سازي فعال ي تجزیه یا جرم سنجی طیف از استفاده دشواري به یا باشد خاك هاي نمونه ي مقایسه
 می گرفته کار به جنایی مطالعات در دستگاهی و آزمایشگاهی هاي روش از وسعی طیف یک.باشد ناشناخته ي ماده یک کردن
 سنجی طیف و گازي نوترونی،کروماتوگرافی سازي فعال ي مریی،فروسرخ،فرابنفش،تجزیه اسپکتروفتومتري روش شامل که شود

 ي ماده و نمونه نوع به شده انتخاب دستگاهاي و ها روش.باشد اتمی جذب سنجی طیف و باال فشار با مایع جرم،کروماتوگرافی
 .دارند بستگی آزمایش مورد
 چالش اند،یک شده مخلوط ها باقیمانده یا غبار و گرد با اغلب و نیستند خالص مواد آزمایش مورد هاي نمونه اکثر که واقعیت این

 آوري جمع جرم ي صحنه از که اي ماده باشد،هر مزیت یک تواند می موضوع این.کند می ایجاد جنایی شیمیدانان براي بزرگ
 ایجاد عمدي که مثال،کسی براي.شود شناسایی توان می نهایت در که باشد می شیمیایی ترکیبات بفرد منحصر شود،مخلوط می

 در آتش هاي شعله گسترش و احتراق سرعت افزایش منظور به سفید نفت یا بنزین مانند ها کننده تسریع از کند،اغلب می حریق
 جمع را نشده سوخته یا شده سوخته هاي نمونه است ممکن جنایی شیمیدان یک.کنند می استفاده ساختمان درونی بخش
  جداسازي گازي کروماتوگرافی توسط تجزیه منظور به را ترکیبات و کند ستخراج را فرار هاي کند،هیدروکربن آوري
 )12 ،صفحه 2222 واتلینگ،(.کند

 اي تجزیه هاي دستگاه و ها تکنیک
دقت و :شیمیست تجزیه دراندازه گیري مقادیر بسیارکم از ماده مورد اندازه گیري با دومشکل اساسی مواجه است که عبارتند از 

اصلی که ممکن است این مواد در حضورمواد سازنده اصلی نمونه تکرارپذیري ودیگري اندازه گیري درحضورمواد سازنده نمونه 
  .یکی از راههاي حذف این مزاحمت ها استفاده از تکنیکهاي قوي جداسازي فیزیکی ترکیبات نمونه است.تولید مزاحمت کنند

 روش این.کنند می زيبلند،جداسا جاذب هاي ستون از آنها عبور طریق از جداگانه صورت به را فرار گازي،مواد کروماتوگرافی
 این.باشد می مشخص هاي ناخالصی نوع و تعداد شامل زیاد احتمال نمونه،به هر باشد،زیرا می اطمینان قابل و تجدیدپذیر بسیار

 افزاري سخت ي ذخیره یا بنزین مخزن مانند شده شناخته منابع و ناشناخته ي کننده تسریع بین تطبیق یک تواند می موضوع
 تجزیه براي فرار گازهاي ایجاد منظور به را کوچک ي نمونه یک که باشد ضروري اوقات گاهی است ممکن.کند ایجاد

 جداسازي و تبدیل دیگر ترکیبات تعدادي به و شوند می داده عبور ستون میان از شده تبخیر سپس،ترکیبات.کنند کردن،تبخیر
 رنگ از بخشی با است ممکن ها کننده تسریع موارد اغلب در.شوند تجزیه و جداسازي تواند می انها از هرکدام و شودند می

 ساختمان در موجود مواد یا شده سوخته
 جداسازي براي جنایی شیمیدانان هاي توانایی سازد،اما می غیرممکن کردن آزمایش طریق از را ساده شناسایی که شوند مخلوط
 .کند می کمک شناسایی به ریز بسیار قطعات

 باال،انواع فشار با مایع کروماتوگرافی.اند شده مجهز جرمی سنجی طیف و کروماتوگرافی ترکیب به جنایی هاي آزمایشگاه اغلب
 .کند می جداسازي را داروها از مختلفی
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 تولید براي نور منبع یک نمونه،شامل اسپکتروفتومتر.کنند استفاده اسپکتروفتومتري هاي روش انواع از است ممکن آزمایشگران
 و لنزها از سیستم یک و گاز یا جامد،مایع هاي نمونه کردن موضوعی منظور به دارنده نگه مشخص،یک موج طول یک با نور

 دهنده ماده،نشان از نور عبور شدت در کاهش.باشد سنجد،می می نمونه از نور عبور با را نمونه روي بر نور تاباندن که ها فتوسل
 غلظت گیري اندازه براي معیار یک و کمی مقیاس یک کنند،جذب می جذب موج طول آن در را نور که است موادي حضور ي

 شناسایی براي قرمز زیر اسپکتروفتومتري.باشند می ماده نوع براي اي جذب،مشخصه بیشترین هاي موج طول و باشد می ماده
 .کنند می جذب را فروسرخ هاي تابش آسانی به که مشخص هاي اتم بین پیوندهاي مانند باشند می مفید آلی ترکیبات

 کمک اسید ریبونوکلئیک اکسی دي مانند اسیدها نوکلئیک و ها پروتئین ي نمونه بین تشخیص به فرابنفش اسپکتروفتومتري
 .کند می

 رادیویی فرکانس تابش ها مولکول برخی ي هسته که کنند می استفاده واقعیت این از اتمی مغناطیس رزونانس اسپکتروفتومتري
 می جذب مخصوصی هاي فرکانس در را مشخص،تابش هاي مولکول در هسته.کنند می جذب قوي مغناطیسی هاي میدان در را

 که دهد می اجازه جنایی محقق به ایکس ي اشعه ي تجزیه.سازد می ممکن را ناخالص و ریز بسیار هاي نمونه شناسایی و کند
 .کند تجسم بدن درون در را خارجی اشیا

 به ماده.شود می داده سوق آزمایش مورد ي نمونه روي بر اي هسته راکتور از نوترون پرتوي نوترون،یک فعالسازي ي تجزیه در
 واي،تعیین تابش ي باشند،تجزیه می ترکیب هاي مشخصه از که کند می خارج را واي هاي شود،اشعه می رادیواکتیو موقت طور

 به است سال صدها که اجسادي موي روي بر را آرسنیک روش،تعیین این.سازد می فراهم را نمونه محتویات تجدیدپذیر و دقیق
 ي دهه در مشکوکی موعیت در که شمال قطب در جوگر و جست یک مورد،بدن یک در.سازد می ممکن اند،را شده سپرده خاك

 موهایی که داد نشان او بدن موي از نوترون فعالسازي ي تجزیه.شد پیدا یخ از پوشیده تابوت یک در بود کرده فوت 1252
 قبل چندروز که مویی(هستند تر نزدیک سر پوست به که کوتاهتر موي آرسنیک،اما کمی مقدار شامل هستند متر سانتی چندین

 اثر بر است ممکن مرگ که باشد می موضوع این ي دهنده نشان و هستند آرسنیک زیادي مقدار شامل)بود کرده رشد مرگ از
 .باشد افتاده اتفاق آرسنیک سم

 و مشخصات،ترکیب براي هایی رنگ با ها اتومبیل مثال براي.سازد می پذیر امکان را کم،مقایسه بسیار هاي ناخالصی اغلب،وجود
 از هایی مدال و مختلف هاي سازنده از را رنگ از مختلفی انواع هاي صفحه و شوند می زده اند،رنگ شده تهیه خاص هاي رنگدانه
 به رنگ بررسی براي است شده ایجاد تصادف اثر در که رنگ کوچک ي نمونه یک.کنند می استفاده را آن ي کننده توزیع

 ترکیب ي پایه بر اجرا و ضربه جنایت عامالن.شد می تجزیه آن ترکیب تعیین منظور به سپس و شود می برده اسپکتروفتومتري
 .شوند می محکوم رنگ قطعات از اي تجزیه

 و فیزیکی هاي خاصیت که ذرات از الگوهایی مانند،شامل می برجاي گرم سالح توسط احتراق پودرهاي از که هایی مانده باقی
 هاي واکنش به منجر که ها نیتریت از اثري شامل مثال،معموال احتراق،بعنوان پودرهاي.باشند دارند،می خاصی شیمیایی
 ي تجزیه هم و شیمیایی واکنش هم.باشند دارند،می وجود ها چاشنی در اغلب که باریم مانند فلزات از اثري و شوند می شیمیایی

 اثر تعیین براي اولیه روش یک.شوند می گرفته بکار پوست و ها لباس روي بر باقیمانده پودرهاي شناسایی براي میکروسکوپی
 آن و شود سرد پارافین تا دادند می اجازه بود،سپس شده ذوب پارافین با دست دهی پوشش شامل مظنون دستان روي بر گلوله

 می تبدیل سبز یا آبی رنگ به آمین فنیل دي حضور در و شد می منتقل پارافین به پوست از گلوله باقیمانده.کردند می جدا را
 اثرات توانند می تر اضافی هاي تست و آورد می فراهم را کاذب ولی مثبت تست ادرار،یک مانند معمول مواد از بسیاري اما.شد

 راحتی به توانند  می و دارند مشخصی ترکیبات هم میکروسکوپی ذرات حتی.کنند شناسایی گلوله هاي حفره اطراف در را سرب
 )8322 ،صفحه 2228 همکاران، و پوستیژو(.شوند شناسایی

 شناسی سم
 و ها سم ردیابی منظور به را خون گازهاي خون،ادرار،و هاي لکه مانند شیمیایی مواد از وسیعی طیف شناسی سم متخصصان
 تکنسین مسئولیت این.دارند نیاز داروها دهی پوشش براي کارمندانی به کارها و کسب از بسیاري.کنند می آزمایش را موادمخدر

 آزمایش این.دهد تشخیص خشخاش هاي دانه مانند هایی خوراکی از را ها متابولیت و غیرقانونی داروهاي حضور که باشد می
 علت با مرگ پیگیري منظور به.باشد شناسی سرم و الکتروفوز ي تجزیه یا گازي کروماتوگرافی انجام سادگی به است ممکن
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 آزمایش مورد دارو و ها سم ردیابی براي شک قربانی،خون،ادرار،زجاجیه،محتویات فرد هاي ریه در موجود هاي ناشناخته،نمونه
 از را سم یا داروها دارد امکان شوند،آنها می آزمایش و آوري جمع نیز آن نزدیک یا جنازه روي بر موجود حشرات.گیرند می قرار
 بدن در ها غلظت اگر و شود می پیدا اطراف حشرات در مواقع اکثر در ها سم ردیابی واقع در و باشند کرده جذب قربانی فرد بدن
 .شود می استفاده دارو یا سم بررسی براي اطراف حشرات باشند،از تشخیص قابل هاي محدودیت زیر در

 در چنین هم و تجاوز یا حمله موارد در خون جریان روي بر را آنزیم هاي تست خون جنایی،نوع ي زمینه در شیمی متخصص
 تجزیه به و شود جداسازي الکتروفورز توسط دارد امکان   خون،بزاق از کمی بسیار هاي نمونه حتی.کند می بررسی اصلیت مورد

 .شود مولکول آنزیمی ي
 الکل آزمایش
 پلیس هاي اتومبیل در.برد می بین از را فرد 17222 حدود سالیانه افتد می اتفاق مست افراد رانندگی علت به که تصادفاتی

 رانندگان خون در موجود الکل مقدار تخمین منظور به وسایل این.باشد می موجود خون الکل آزمایش وسایل معموال گشت
 حتی او خون در موجود الکل مقدار است ممکن اما برسد بنظر هوشیار است ممکن شوند؛راننده می استفاده مستی به مشکوك

 غلظت که است داده نشان کنند،تحقیقات تهیه ها بزرگراه در را خون ي نمونه که است غیرعلمی این اما.باشد مجاز حد از بیشتر
 صدم هشت را خون در موجود الکل از قانونی محدوده یک جوامع از بسیاري.دارد کردن تنفس با معینی ي رابطه خون در اتانول
 می بین از درصد صدم پنج اتانول مقدار در فرد رانندگی توانایی که کنند می فرض مقامات واقع در.اند کرده معرفی درصد

 از استفاده شامل ها تست از یکی.هستند دسترس در الکل هاي تست اجراي منظور به اي تجزیه تجهیزات انواع از بسیاري.رود
 کاربرد موارد اغلب که معمول شود،تست می استفاده سوختی سلول از دیگري در و باشد می حامل فروسرخ اسپکتروفتومتر

 را گیرد،لوله می قرار تست مورد که فردي.گیرند می بکار را معمول شیمیایی هاي معرف و اي شیشه یا پالستیکی هاي دارد،لوله
 اکسایش.گیرد می قرار نقره نیترات و کرومات،آب دي اسید،پتاسیم سولفوریک حاوي شیمیایی محلول روي کند،تنفس می فوت

 الکتریکی ي قطعه یک از.کند می تغییر سبز به نارجی از رنگ و افتد می کروم،اتفاق یون به کرومات دي یون کاهش اثر الکل،در
 و سریع تعیین تست این.کند بیان را موجود الکل کمی مقدار و مقایسه استاندارد محلول با را تست محلول رنگ تا میشود فتوسل

 از استفاده.کند می بیان خون جریان در موجود الکل از را عددي گیري اندازه یک و کند می فراهم تنفس در را الکل تجدیدپذیر
 می فراهم دادگاه براي اطمینانی قابل مدرك و کند می کمک هوشیاري مورد در ذهنی هاي ایده از جلوگیري به شیمیایی تست
 را ان جنایی هاي شیمیدان شود،اما انجام قانون اجراي ي دیده آموزش کارمندان توسط سریع و خوبی به تواند می تست این.کند

 .ببرند پی آن صحت به تا کنند می کالیبره را تجهیزات و تست
 نگاري انگشت

 اسناد و ها چک برروي انگشت اثرات اما شود نمایان روشن یا تیره پودر کاربرد طریق از تواند می صاف سطوح روي انگشت اثر
 با واکنش بعلت شوند،که ظاهر توانند می هدیرین نین از استفاده با منفی انگشت اثرات اوقات اکثر.هستند مخفی و پوشیده دیگر

 گرفتن قرار طریق از توانند می چنین هم دیگر اثرات یا انگشت اثرات.شودند می تبدیل بنفش رنگ به عرق در موجود آمینواسید
 زمانی گیرند،یعنی قرار عمل مورد شیمیایی مواد از استفاده با توانند می انگشت اثرات برخی.شوند نمایان قوي لیزر نور معرض در
 به چسب بخار از که سیانوکریالت استر.شوند می شفاف و شده الگو یک ایجاد به منجر گیرند می قرار لیزرها نور معرض در که

 .کنند نمایان را انگشت اثرات تا کنند می استفاده فلورسنت هاي رنگ از آیند می وجود
 شوند می استخدام خصوص هاي آزمایشگاه طریق از یا قانون مجري هاي سازمان در آزمایشگاهها طریق از جنایی هاي شیمیدان

 ممکن شیمیدان موارد این در.کنند می متخصص،خدمت شهود عنوان به دادگاهی اقدامات در مدرك ي ارائه منظور به اغلب و
 کارشناسی نظر که شود می درخواست او از اغلب و کند است،مقایسه کرده آزمایش که مشابهی موارد از تعدادي با را مدرك است
 علوم در پیشرفته مدرك و شیمی در کارشناسی مدرك ها،معموال شیمیدان اینکه بعلت.کند بیان مدرك کیفیت عنوان به را خود

 با مشابه،مدرك هاي موقعیت دیگر با موقعیت ي مقایسه توانایی و تجربه سالها طول انان،در علمی هاي دارند،گواهینامه جنایی
 .باشد می قبولی قابل و ارزش

 جنایی شیمی و پلیس
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 بـه  کـه  جنایاتی بیشتر امروز .دارد زیادي کاربرد مسمومیت از ناشی هاي قتل کشف زمینه در حاضر حال در جنایی شیمی
 گـاز  وسـیله  به حرفهاي تبهکاران نیز موارد برخی در و بوده سیانور گاز وسیله به میپیوندد، وقوع به کشور در مسمومیت وسیله
CO گاز شناسایی که چرا . کنند مخفی را خود جنایات راز میکنند، سعی CO در شده آوري جمع هاي نمونه و مقتول بدن در 

 82 تـا  32 و CO گـاز  وسـیله  بـه  مسمومیت، با جنایت از درصد پنج تا سه .است مشکلی و پیچیده کار بسیار جرم هاي صحنه
 از اسـتفاده  بـا  قـاتالن  برخی و میپیوندد وقوع به سیانور گاز وسیله میشود،به انجام فرد بردن بین از هدف با که قتلهایی درصد

 علـت  و چگـونگی  که این به توجه با . میزنند جنایت به دست است، شده متداول و رایج امروزه که CO گاز کوچک کپسولهاي
 گونـه  ایـن  علـت  از درصـد  82 معموال میگیرد، قرار بررسی مورد قانونی پزشکی سازمان و هویت تشخیص مرکز دو در جنایات
 از بـیش  موفقیـت  با نیز جنایات هاي صحنه از شده آوري جمع هاي نمونه آنالیز که است درحالی این میشود، مشخص جنایات

  .است همراه درصدي 88
  :استفاده از گرده گل

  
براي مثـال جسـد مـرد یخـی اوتـزي کـه در        م شناسی را میتوان به گرده گلها نسبت دادریکی از دیگر کاربردهاي شیمی در ج

 فرد متوجه آخرین وعده غـذایی  شده بود حتی با تجزیه بیوشیمی محتویات معده این برفهاي کشور روسیه براي سالها محافظت
وي استشمام کرده بود براي همیشه به  وي شده که نوعی عذاي چرم مخصوص کوهنوردان بوده است ،میوه و گرده هاي گل که

 پاییز بوده است چرا که گرده افشانی آن گیاه خـاص تنهـا در پـاییز انجـام میشـده      پاسخ این معما رسید که فصل مرگ وي نیز
  .است

ل حـ توقف وي یا قربـانی رامشـخص میکنـد و حتـی میتـوان م      دیگروجود گرده روي لباس یا اشیاي همراه مجرم،محلاز طرفی 
  .داد آزمایشــگاههاي مربوطــه راباپوشــش گیـــاهی و ردیــابی ترکیبــات گــرده هــا تشــخیص         تولیــد مــواد مخــدر و   

توتنیک و فولیک بیوتین و انواع ویتامینهاست منگنز اسیدپان،خاکستر،فسفر،کربوهیدرات،چربی، ینئپروت:گرده ترکیبات شیمیایی
  .که با توجه به پوشش گیاهی محل این درصد متغیر است

  گیرينتیجه. 3
 علمی کشف حیطه در ویژه به ، بشري فنون و علوم آور شگفت هاي پیشرفت به توجه با ، کیفري هاي دادرسی عرصه در امروزه
 کشف براي آزمایشگاهی و علمی امکانات و وسایل کاربرد که نحوي به ؛ است داده رخ بسیاري هاي دگرگونی و تحوالت ، جرایم

 مکتب گذار پایه عنوان به فري انریکو . است شده متداول قدیمی هاي روش از استفاده جاي به اثباتی ادله آوري جمع و حقیقت
 ، نظام این در . داد خواهد علمی ادله نظام به را خود جاي معنوي ادله نظام تدریج به آینده در بود معتقد جنایی شناسی جامعه

 و شناسی جرم ، شناسی روان ، شناسی انسان مطالعات از حاصل ادله ، مکانیکی ، شیمیایی ، فیزیکی ادله قبیل از علمی تجربیات
 و شد خواهند شناسایی مجرمان دقت به آنها کمک به و بود خواهد کیفري اثبات طرق مبناي ، آزمایشگاهی و انسانی علوم سایر

 اي ویژه جایگاه داراي آوري اقناع لحاظ از ، آزمایشگاهی و علمی هاي شیوه . یافت خواهد کاهش جامعه در بزهکاري نتیجه در
 به مراجعه . کند می تضمین باالیی بسیار حد تا را قضایی اشتباهات کاهش و حقیقت به دستیابی ها، شیوه این که چرا ؛ هستند

 هاي شیوه به توسل با ، ابد حبس یا اعدام مجازات به محکومان از بسیاري که دهد می نشان کیفري سیستم در ارقام و آمار
 خصوصی حریم به احترام و ها انسان کرامت رعایت ، هرحال در که هرچند . اند شده تبرئه ژنتیکی و زیستی آزمایشات و علمی
 عنوان به را نگاري انگشت ، انگلیسی دانشمند ، گالتون ،فرانسیس نوزدهم قرن اواخر در . گیرد قرار توجه مورد همواره باید آنان

 شتاب مجرمان دستگیري و شناسایی ، جرایم اثبات و کشف در که بود پس این از و نمود معرفی فرد به منحصر اي شناسه
 خون سرم از حاصل پروتئین که یافتند دست جدید اي شناسه به شناسان جرم شصت دهه اواخر در آن از پس . گرفت بیشتري

 عرصه وارد ، DNA نام به اي شناسه میالدي 1827 سال در بعد اندکی . کند اقناع را شناسان جرم نتوانست نیز روش این ؛ بود
 از علمی فعالیتهاي سایر بیوژنتیکی و زیستی ادله بر عالوه . آورد پدید شناسی جرم علم در انقالبی که شد جرایم علمی کشف
 پوکه و ،گلوله اسلحه آزمایش و تیراندازي حوادث از ناشی اجساد بررسی در که نقشی به توجه با جنایی فیزیک آزمایشگاه جمله
 باالخره و قانونی غیر آور اعتیاد مواد مصرف سوء و ها مسمومیت انواع تشخیص در جنایی شیمی آزمایشگاه نقش همچنین ؛ دارد
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 هاي روش طریق از جرایم کشف با تا دادند هم دست به دست همه و همه ، مجعول و مشکوك مدارك و اسناد بررسی بخش
 .گردند قاضی علم حصول موجب آزمایشگاهی و علمی
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Abstract. 

A number of processes , such as the discovery of evidence are more important 
than solving crimes because to protect the public from criminals and protect 
innocent people from unjust punishment used. Most of the time, the ability to 
track legal and proper implementation of the law in relation to the victim , is 
based by matching the physical evidence from the scene or the victim with a 
person accused of a crime work done. Criminal investigator with a wide range of 
specialists who gather evidence from the scene Jam and Crime Detection 
brought them to laboratories for testing. Consult and think Knnd.shymydan 
criminal analysis expertise to identify Materials and nature of these documents 
do. Many criminal trained chemist can determine the chemical composition and 
the nature and by adopting the sample , as well as anticipated sources of crime. 
Modern chemistry a wide range of analytical techniques to be used in the classic 
analytical methods Physical evidence collected from the crime scene in special 
containers to avoid contamination and decomposition , sealed and carefully 
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listed. A set of evidence gathered as evidence and sent to the crime lab . In the 
lab, evidence -trained staff in each of the fields Various tests are : Serology 
criminal , criminal pathologists , the remaining components of the test 
Knnd.mtkhssan firearms , firearms and explosives categories and try and 
criminal chemist , combine to determine and identify chemicals . 
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