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Aims: The present study investigates the efficiency of biological samples taken from the crime 

scene for crime detection. 

Materials & Methods: This is a descriptive, documentary and applied study. The statistical 

population of this research includes 60 employees of Zanjan province Criminal Police, including 

crime scene investigators, lab experts of forensic chemistry and biology, forensic detectives, 

medical examiners and examining magistrates and prosecuting attorneys of Zanjan province’s 

judicial system with at least five years of executive experience in crime scene investigation. A 

questionnaire was used as the research tool in this study. The validity of the questionnaire was 

confirmed by the experts and the its reliability, calculated by the Cronbach's alpha coefficient, 

was 0.939. Descriptive and inferential statistics were used for analysis, including Kolmogorov-

Smirnov, Friedman and one-sample t-tests. The Kolmogorov-Smirnov test showed normal 

distribution of the data; therefore, the parametric tests were used to examine the variables. 

Findings: The results of one sample t-test showed that biological samples of blood, saliva, semen, 

and hair strand make a significant contribution to the scientific detection of crimes. Additionally, 

the Friedman test for ranking the importance of various factors related to different samples from 

the respondents’ perspective showed that the use of modern equipment and technologies, the 

sample quality, and the officer’s scientific and technical knowledge have the top priorities on 

crime detection. 

Conclusion: Based on the results, the best biological test for assessing samples of blood, saliva, 

semen, and hair strand for crime detection, from the respondents’ perspective, is DNA typing. 

  KEYWORD:; Crime Scene; DNA typing; Biological Evidence; efficiency  
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 .کشف جرائم انجام شد یاز صحنه جرم برا شدهیآورجمع کیولوژیب یهانمونه ییزان کارایم نییپژوهش حاضر باهدف تعاهداف: 

اطالعات،  یآورو از نظر جمع یت، کاربردیو از نظر هدف و ماه یشیمایپ-یفیپژوهش حاضر از نظر نوع و روش توصها: و روش مواد
استان زنجان،  یانتظام یفرمانده یس آگاهینفر شامل کارشناسان شاغل در پل 60، به تعداد یاست. جامعه آمار یشیمایپ-یاسناد

 یدر امر بررس ییسال سابقه کار اجرا 5حداقل  یباشد که داراین استان میه  ایقضائ یاران قوهیو بازپرسان و داد یقانون یمتخصصان پزشک
و  د شدیپرسشنامه توسط صاحبنظران تائ ییق استفاده شد. رواین پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیجرم باشند. در ا یهاصحنه

 یفیتوص یآمار یهال از روشیه و تحلیتجز یبه دست آمد. برا 939/0 شنامه،پرس یكرونباخ برا یب آلفایپرسشنامه با محاسبه ضر ییایپا
رنوف نشان داد یاسم-( استفاده شد. آزمون کولموگروفیاک نمونهی tدمن، یرنوف، آزمون فریاسم-)آزمون کولموگروف یو آمار استنباط

 .رها بهره بردیمتغ یبررس تک جهیپارامتر یهاتوان از آزمونیها به صورت نرمال بوده و مع دادهیکه توز

 یو تار مو در کشف علم یک خون، بزاق، منیولوژیب یهانمونه ینشان داد که کارائ یاک نمونهی tحاصل از آزمون  یهاافتهی: هاافتهی
خون، بزاق،  یهاعوامل مختلف مربوط به نمونه ریزان تاثیم یبندرتبه یبرا دمنیحاصل از آزمون فر جینتا نیدار است. همچنیجرائم معن

یژوو تکنول زاتیهمچون استفاده از تجه یعوامل ریثأدهندگان نشان داد که تشده از صحنه جرم از منظر پاسخیآورجمع یو تار مو یمن
 .را در کشف جرم داشتند تیاولو نیشتریمور بأم یو علم یدانش فن زانینمونه و م تیفیک ن،ینو  یها

و تار مو در کشف جرم، از منظر پاسخ یک خون، بزاق، منیولوژیب یهادر مورد همه نمونه یانتخاب شیها، آزماافتهیطبق : یریگجهینت
 .باشدیم DNA Typingش یدهندگان، آزما

 .ییکارا ؛کیولوژیب یهانمونه ؛DNA typing ؛ُجرم ها:دواژهیکل 

   های استنادلینک
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 مقدمه
ت یو محکوم یری، دستگییدور، شناسا چنداننه یهادر سال

و اعتراف مجرمان  ینیبه حضور شاهدان ع یمجرمان عمدتًا بستگ
هایی که اتفاق افتاده است؛ با انطباق [. امروزه با پیشرفت1داشت ]

، [3]ک یشل یبقایا یگرم و بررس یهاسالح یی، شناسا[2] اثرانگشت
و DNA [6 ]ز ی، آنال[5] یشناس، خون[4]اف یمطالعات تار مو و ال

شدند، یکشف نم درگذشتهکه  یاتی، جنا[7] یعلم یهافنر یسا
 و شناسایی هستند. صیتشخقابل یراحتبه

آوری شواهد، مدارک و اطالعات صحیح حقیقت از طریق جمع
دهد، تعریف گیری در آن حادثه را به کارآگاه میکه امکان نتیجه

برای  آمدهدستبهشود. یک بازرس صحنه جرم از اهمیت مدارک می
، آمدهدستبهرسیدن به حقیقت آگاه است. مدارک و شواهد فیزیکی 

گویند. ممکن است ما گاه دروغ نمیبرخالف شهادت شهود، هیچ
انسان در تفسیر مدارک و شواهد فیزیکی خطا کنیم، اما  عنوانبه

 ،آمدهدستبهگیرد نه از جانب مدارک این خطا از جانب ما صورت می
توانند به کارآگاه کمک کنند تا شهادت یزیکی میشواهد و مدارک ف

شهود را مورد تائید یا رد قرار دهند. استفاده از مدارک و شواهد 
د و دهنطرفانه در اختیار ما قرار میبی صورتبهفیزیکی اطالعات را 

رد  هاآناز  اگر هم این اطالعات بخواهند رد شوند، مقدار کمی
 .[8]خواهند شد 

و انقالب در  یعموم یهادادگاه ین دادرسییون آقان بامطالعه
گذار به نظرات اهل خبره و پزشکان م که قانونیابییدرم یفریامور ک
نه اجساد به یل و معایآثار و دال یآورنه محل و نحوه جمعیو معا
با  یداشته است، از طرف یاژهیکشف جرم توجه و یعلم یهاروش

، در کشور وجود دارد یفریکه در صدور احکام ک ییه قضایتوجه به رو
 یهاشین آزمایک کشف جرم و همچنیولوژیو ب یعلم یهاروش

DNA [9]است  موردتوجه. 
-از انواع جرم همچون سرقت، آدم یموارد متعدد سالههمه

دهند و بررسی صحنه یرخ م یره در جوامع بشری، قتل و غییربا
ناپذیر در عرصه رسیدگی به جرم یکی از اقدامات و وظایف اجتناب

مسائل مربوط به جرم و جنایت است که بسته به نوع جرم، انواع 
 [.10]د یآ به دستگوناگونی از شواهد ممکن است از صحنه جرم 

بردن به هویت مجرم و  یو پ جرائممنظور کشف این به رونیازا
و  یبررس یعلم یهااز به استفاده از روشیجازات وی نم جهیدرنت

 . [11]شود یاحساس م شیازپشیبجرم  یکشف علم
های بیولوژی از مطالعات نشان داده شد که آزمایشگاه یکیدر
، فیزیک جنایی و بررسی اسناد در کشف علمی ییجنا یمیشجنایی، 

این نقش در مورد آزمایشگاه  کهیدرحالجرم تأثیر معناداری دارند، 
اثربخشی در مطالعه دیگری  [.12]به دست نیامد  ینگارانگشت

ی هادر کشف پرونده (یشناساسلحه)آزمایشگاه فیزیک جنایی 
جهیزات ت ریتأثنتایج آن بیانگر قرار گرفت که  یموردبررسجنایی 

فنی، مواد آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص بخش فیزیک 
 هایجنایی در کشف جرائم جنایی )قتل، سرقت مسلحانه، صحنه

یشگاه آزما یرگذاریتأثتیراندازی( بود. البته در این مطالعه فقط به 
ات های تحقیقدیگر آزمایشگاه یرگذاریتأثو  شدهپرداختهفیزیک 

در مطالعه دیگری مشخص شد که  [.13]ست جنایی سنجیده نشده ا
های بیولوژیک باعث افزایش میزان آوری صحیح نمونهجمع
خواهد شد و میزان درخواست انجام  DNAبرداری از آزمایش بهره

. همچنین [14]یابد های جنایی افزایش میدر پرونده DNAآزمایش 
های تحقیقات جنایی در کشف قتل، در تعیین تأثیر آزمایشگاه

ها و تجهیزات تخصص نیروی انسانی شاغل در آزمایشگاه
های جنایی و تعامل بین کارشناسان آزمایشگاهآزمایشگاهی، 

 . [15]معناداری در کشف قتل دارند  ریتأث کارآگاهان آگاهی
 شدهیزیربرنامهقات یصحنه جرم شامل انجام تحق یبررس

افتن شواهد یمنظور س بهیپل یروهایاست که ن یهماهنگ و قانون
. مدارک و شواهد موجود [16]دهند یجرم انجام م ینیو مدارک ع
ن عوامل در یترک مهمیولوژیب یهانمونه ازجملهجرم  درصحنه

ها و صحنه جرم با روش کهیدرصورتق جرم هستند و یکشف حقا
تواند به کشف یرد میقرار گ یموردبررساستاندارد  یفنون علم

 ت عوامل ارتکاب جرم منجر شودیهو ییانجام بزه و شناسا یچگونگ

 یک احتمالیولوژیب یهاری باالی نمونهیپذبی. به علت آس[17]
رفتن قرار گ جهیدرنتا فساد یجرم نسبت به آلودگی  درصحنهموجود 

ک، نحوه جستجو و یولوژیا بی ییایمی، شیطیدر معرض عوامل مح
برخوردار است. تاکنون  یاژهیت ویاز اهم هاآنز یو آنال یآورجمع
ارجاع شده است که به علت  یس آگاهیبه پل یمتعدد یهاپرونده

و استاندارد در  یها و فنون علممأموران با روش یکاف ییعدم آشنا
جرم  یت در کشف علمیصحنه جرم، منجر به عدم موفق یبررس

اال ب یریپذبیک به علت آسیولوژیب یها. نمونه[18،19]گردیده است 
در  رونیازامحافظت شوند.  یدرستبهد یگر بایو آلودگی با عوامل د

ک است، حفظ صحنه، یولوژیکه شامل مواد بصحنه جرمی  یبررس
 درصحنهبر جامانده  یکیزیشواهد ف یآوره مستندات، و جمعیته

. [20]برخوردار است  ییت باالیهای خاصی دارد و از اهمجرم روش
ا و ههستند که از بافت یمنابع مختلف یک دارایولوژیب یهانمونه

ها کاربردهای ن نمونهیرند. ایگیعات مختلف بدن نشات میما
نیز  DNAز یاستخراج و آنال یبرا هاآنتوان از یمتفاوتی دارند و م
و  کشف جرم یها بران آزمایشیی از معتبرتراستفاده نمود که یک

ک یولوژیعات بدن معمواًل شواهد بی. ما[23-21] استهویت مجرم 
فراهم  DNAو  یز سرمی، آنالییقات جنایجهت تحق یدیمف
. از [24]و بزاق است  یعات شامل خون، منین مایکنند. امی

ها دندانتوان به پوست، مو، استخوان و یز مین یبافت یهانمونه
 یهابا استفاده از روش DNAز یاشاره کرد. استخراج و آنال

. در مطالعه حاضر، [25،26]شود انجام می یمختلف یشگاهیآزما
در سطوح  هاآنهای مربوط به ها و آزمایشنظرات کاربران این نمونه

 کیولوژیب یهاک از نمونهیمختلف در خصوص ارزش و کارایی هر 
عوامل موثردر رسیدن به  یبندرتبهاز صحنه جرم و  شدهیآورجمع

 .قرار گرفت لیوتحلهیتجزصحیح در کشف جرم، اخذ و مورد  پاسخ
 

 

 هامواد و روش
 هدف ازنظرو  یشیمایپ-یفینوع و روش توص ازنظرمطالعه حاضر 

 یشیمایپ-یاسناد اطالعات یآورجمع ازنظرو  یت، کاربردیو ماه
 یانتظام یرویشامل افراد شاغل در ن یاست. جامعه آمار
 یولوژیو ب یمیجرم، کارشناسان ش صحنه ی)کارشناسان بررس

کل ه متشی(، کارشناسان قوه قضائیی، کارآگاهان جرائم جناییجنا
استان زنجان در  یقانون یار، و متخصصان پزشکیاز بازپرس و داد

و  ییسال سابقه کار اجرا 5نفر با حداقل  60بودند. تعداد  1397سال 
جرم  صحنه یقات مرتبط با بررسیسال سابقه خدمت در تحق 3
 سرشماری وارد مطالعه شدند. صورتبه

اطالعات به روش  یآورات پژوهش، جمعین ادبیدر تدو
کتب و منابع  عهبامطال( بود و یشیمای)پ یدانیو م یاکتابخانه
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 1399 زمستان، 1، شماره 10دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 زیآنال صحنه جرم و نحوه یبررس یهاوهیش نه  یدرزم منتشرشده
 ازیموردنها، اطالعات ن صحنهیاز ا شدهکشفک یولوژیب یهانمونه
 یهامنظور تعیین میزان کارایی نمونهن بهیشد. همچن یآورجمع

نامه کارشناسان از ابزار پرسش ازنظرجرم  یک در کشف علمیولوژیب
 ها واخذ نظرات کاربران نمونه منظوربهاستفاده شد. پرسشنامه 

 در کشف جرم طراحی گردید.  هاآنها در مورد کارایی آزمایش
 یهاصحنه یبررس یهاوهیمرتبط با ش یمنابع علم بامطالعه
ک بودند، جزئیات مربوط به یولوژیب یهانمونه یجرم که حاو

 و در سؤاالت پرسشنامه ییشناساق یاز سؤاالت موضوع تحق هرکدام
مربوط به عواملی همچون کیفیت نمونه  سؤاالتگنجانده شد. این 

گی، عدم آلودگی و غیره خون، بزاق، منی یا تار مو )اعم از مقدار، تاز
بودن در مورد تار مو(، میزان  ساقه داردار بودن و یا اندازه، ریشه

ا بت به نحوه رفتار بمأمور بررسی صحنه جرم نسدانش فنی و علمی 
های مناسب مستندسازی های بیولوژیک، استفاده از روشنمونه

های بیولوژیک، برداری و غیره از نمونهبرداری، فیلمهمچون عکس
های نوین مانند دستگاه یهایفّناوراستفاده از تجهیزات و 

های شیمیایی آشکارسازی لکهو معرف DNA پردازش حملقابل
جرم و دستگاه دیود نشر نور با  درصحنههای خون، بزاق یا منی 

 جرم، و استفاده درصحنهتار مو  ( برای یافتن نمونهLEDشدت باال )
 هایبندی مناسب مانند کیتبرداری و بستهاز ابزارآالت نمونه

آوری نمونه خون، منی یا سواب دهانی برای جمع آوری نمونهجمع
مناسب تار مو بودند که بر دقت و صحت کشف بندی بزاق یا بسته

 دهندگان توضیحاتاطالع پاسخ منظوربهجرم اثر داشتند. در ابتدا 
کافی در خصوص موضوع و هدف تحقیق بیان شد و سؤاالت آن در 
دو بخش اطالعات دموگرافیک و سؤاالت مربوط به متغیرهای 

شف در کمنظور تعیین میزان کارایی متغیرهای تحقیق تحقیق به
ها با حاوی شواهد بیولوژیکی طراحی و پاسخ یهادرصحنهجرم 

استفاده از طیف لیکرت با پنج گزینه )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، 
 دهی گردید.خیلی کم( تهیه و سازمان
سؤال در مورد مشخصات فردی و بخش  4بخش اول شامل 

 حیطه بود: 4سؤال درباره متغیرهای تحقیق در  28دوم، 
از  شدهیآورجمعخون  : میزان کارایی نمونه7تا  1الف( سؤال 

 جرم،جرم در کشف علمی  صحنه
از  شدهیآورجمعبزاق  : میزان کارایی نمونه14تا  8ب( سؤال 

 جرم، جرم در کشف علمی صحنه
از  شدهیآورجمعمنی  : میزان کارایی نمونه21تا  15ج( سؤال 

 ،جرم جرم در کشف علمی صحنه
از  شدهیآورجمعموی  : میزان کارایی نمونه28تا  22د( سؤال 

 جرم. جرم در کشف علمی صحنه
حضوری بین افراد توزیع شد، جزئیات  صورتبهها پرسشنامه

داوطلبانه و با رضایت  طوربهمطالعه برای ایشان تشریح گردید و 
 آگاهانه وارد مطالعه شدند. 

شد. جهت بررسی  لیوتحلهیتجز SPSS-20افزار ها با نرمداده
 -کولموگروف از آزموننرمال بودن توزیع متغیرهای کمی 

ا از هاسمیرنوف استفاده شد. سپس با توجه به توزیع نرمال داده
های مختلف در کشف جرم ، کارایی نمونهیانمونهتک  tآزمون 

مقایسه اهمیت عوامل مختلف  منظوربهقرار گرفت.  موردسنجش
 هر نمونه در کشف جرم از آزمون فریدمن استفاده شد.مرتبط با 

ق یپرسشنامه، ابعاد گوناگون موضوع تحق ییبرای بررسی روا
ق یرز از طیق و نیدر کتب، مقاالت مرتبط با موضوع تحق بامطالعه

نظران و از صاحب ید که همگیمشاوره با همکاران و اسات
. و در پرسشنامه لحاظ شد یین حوزه بودند، شناسایشکسوتان ایپ

 خبه پاس دنیدررسنامه پرسش سؤاالتروایی  دیتائ یسپس برا
 ار خبرگان وینامه در اختمحقق در موضوع تحقیق، پرسش سؤاالت

 قرار گرفت.  فناهل
ها، از روش پرسشنامه ییاین پاییمنظور تعن مطالعه بهیدر ا

 یهماهنگ یمحاسبه ین روش برایكرونباخ استفاده شد. ا یآلفا
یم یریگمختلف را اندازه یهاصهیكه خص یریگاندازهابزار  یدرون

كرونباخ، ابتدا  یب آلفایمحاسبه ضر یبرا .رودیكند، به كار م
با انس كل یپرسشنامه و وار یهاك از سؤالیهر  یهاانس نمرهیوار

  .محاسبه شد SPSS-20 افزارنرماستفاده از 
 

 هایافته
شگاه یکارشناس آزما 5، یقاض 2شامل  تمام شمار یجامعه آمار

 یکارشناس بررس 10بازپرس،  8، یقانون یمتخصص پزشک 7، ییجنا
سال سابقه  5و سرقت با حداقل  ییکارآگاه جنا 28صحنه جرم و 

 یقات مرتبط با بررسیسال سابقه خدمت در تحق 3و  ییکار اجرا
به ترتیب  یالت جامعه آماریزان تحصیجرم بودند. م یهاصحنه

 0/10نفر ) 6با فراوانی  پلمیدفوق(، % 7/6نفر ) 4دیپلم با فراوانی 
با فراوانی  سانسیلفوق(، % 0/40نفر ) 24(، لیسانس با فراوانی %
 ( بود.% 3/3نفر ) 2( و دکتری تخصصی با فراوانی % 0/40نفر ) 24

 15پایلوت در اختیار  صورتبه شدهیطراحدر مرحله اول پرسشنامه 
برای  سؤاالتدر قرار گرفت و ابهامی  دهندگانپاسخنفر از 
نامه در بین بقیه جامعه آماری دهندگان مشاهده نشد و پاسخپاسخ

 آوری گردید. توزیع و سپس جمع
 

 یو تار مو ینمونه خون، بزاق، من یرهایمتغ یمستقل برا t( آزمون 1جدول 
 از صحنه جرم شدهیآورجمع

 ر آزمونیمقاد ریمتغ

 tمقدار  
درجه 
 یآزاد

سطح 
یمعن
 یدار

اختالف 
 هانیانگیم

 95نان یفاصله اطم
 درصد

حد      
 نییپا

 حد
 باال 

 997/0 688/0 842/0 000/0 58 914/10 خون نمونه

 809/0 505/0 657/0 000/0 59 627/8 بزاق نمونه

/452 یمن نمونه
8 

57 000/0 687/0 524/0 850/0 

/475 634/0 000/0 53 946/7 تار مو نمونه
0 

7952/0 

 
 

عوامل مختلف مرتبط با  ریزان تأثیم یبررس یآزمون فریدمن برا (2 جدول
         دهندگانجرم از منظر پاسخ خون، بزاق، منی و تار مو بر کشف علمی یهانمونه

 نفر( 60)

 مقدار آماره کای دو مختلف یهانمونه
درجه 
 یآزاد

دار یسطح معن
(Sig) 

مختلف  *سه عواملیمقا
 نمونه خون یبرا

166/192 6 000/0 

سه عوامل مختلف یمقا
 نمونه بزاق یبرا

157/516 6 000/0 

سه عوامل مختلف یمقا
 ینمونه من یبرا

501/159 6 000/0 

سه عوامل مختلف یمقا
 نمونه تار مو یبرا

826/127 6 000/0 
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نکه سؤاالت یت به ایبا عنا شدهیطراحپرسشنامه  ییروا
 دهشطرحنامه با لحاظ نظرات متخصصان و کارشناسان موضوع پرسش
ار های خون، بزاق، منی و تشد. مقدار آلفای کرونباخ برای نمونه دیتائبود، 

 86/0، 82/0، 83/0برای هر نمونه به ترتیب برابر با  سؤال 7مو برای تعداد 

 یابر آمدهدستبه یب آلفایضرا آمد؛ که با توجه به به دست 77/0و 
مختلف پرسشنامه و محاسبه  یهاك از بخشیسؤاالت مربوط به هر 

 دیتائبود، پایایی پرسشنامه نیز  7/0که باالتر از  یكل کرونباخ یآلفا
گردید. 

 
دهندگان بر اساس جرم از منظر پاسخاز صحنه بر کشف علمی  شدهیآورجمع یو تار مو یهای خون، بزاق، منعوامل مختلف مربوط به نمونه ریزان تأثیم یبندرتبه (3جدول 

 دمنیآزمون فر

 شاخص نمونه
ن یانگیم

 یارتبه
 رتبه

 خون

 2 31/4 ... و ی، عدم آلودگیت نمونه خون اعم از مقدار، تازگیفیک
 3 74/3 خون یهاصحنه جرم نسبت به نحوه رفتار با نمونه یمأمور بررس یو علم یزان دانش فنیم

 5 10/2 خون یهاو ... از نمونه یبردارلمی، فیبردارمناسب همچون عکس یمستندساز یهااستفاده از روش
 خون درصحنه یهالکه یآشکارساز ییایمیش یهاو معرف DNA حمل پردازشقابل یهان مانند دستگاهینو یهایزات و فّناوریاستفاده از تجه

 جرم
61/4 1 

 4 53/2 خون نمونه یآورجمع یهاتیمناسب مانند ک یبندو بسته یبرداراستفاده از ابزارآالت نمونه

 بزاق

 2 39/4 ... و ی، عدم آلودگیگبزاق اعم از مقدار، تاز ت نمونهیفیک
 3 52/3 بزاق یحاو یهاصحنه جرم نسبت به نحوه رفتار با نمونه یمأمور بررس یو علم یدانش فنزان یم

 5 05/2 بزاق یهاو ... از نمونه یبردارلمی، فیبردارمناسب همچون عکس یمستندساز یهااستفاده از روش
 بزاق درصحنه یهالکه یآشکارساز ییایمیش یهاو معرف DNA حمل پردازشقابل یهان مانند دستگاهینو یهایزات و فّناوریاستفاده از تجه

 جرم
68/4 1 

 4 88/2 یمناسب مانند سواب دهان یبندو بسته یبرداراستفاده از ابزارآالت نمونه

 یمن

66/4 ... و ی، عدم آلودگیگاعم از مقدار، تاز یمن ت نمونهیفیک  1 
24/3 یمن یحاو یهاصحنه جرم نسبت به نحوه رفتار با نمونه یمأمور بررس یو علم یزان دانش فنیم  2 

22/2 یمن یحاو یهاو ... از نمونه یبردارلمی، فیبردارمناسب همچون عکس یمستندساز یهااستفاده از روش  4 
ستفاده از تجه  درصحنه یمن یهالکه یآشکارساز ییایمیش یهاو معرف DNA حمل پردازشقابل یهان مانند دستگاهینو یهایزات و فّناوریا

 جرم
66/4  1 

84/2 یمن نمونه یآورجمع یهاتیمناسب مانند ک یبندو بسته یبرداراستفاده از ابزارآالت نمونه  3 

 تار مو

 1 15/5 دار بودن و ساقه دار بودن تار موشهیمو اعم از اندازه، ر ت نمونهیفیک
 3 62/3 تار مو یحاو یهاصحنه جرم نسبت به نحوه رفتار با نمونه یمأمور بررس یو علم یزان دانش فنیم

 5 29/2 تار مو یحاو یهاو ... از نمونه یبردارلمی، فیبردارمناسب همچون عکس یمستندساز یهااستفاده از روش
 افتن نمونهی ی( براLEDنشر نور با شدت باال ) ودیو دستگاه د DNAحمل پردازش قابل یهان مانند دستگاهینو یهایزات و فّناوریاستفاده از تجه
 جرم تار مو درصحنه

62/4 2 

 4 69/2 تار مو مناسب نمونه یبندو بسته یبرداراستفاده از ابزارآالت نمونه

 
 

یآورجمعهای بیولوژیک دهندگان همه نمونهاز منظر پاسخ
قابل قبولی دارند. با انجام  ییکارااز صحنه جرم در کشف جرم  شده

 ها )متغیر کاراییاسمیرنوف بر روی توزیع داده -آزمون کولموگروف
از صحنه جرم در  شدهیآورجمع یو مو یهای خون، بزاق، مننمونه

به  05/0از  بیشتر Pدهندگان(، مقدار کشف علمی، از نگاه پاسخ
ها است. لذا برای تحلیل توزیع نرمال دادهنده دهآمد، که نشان دست

آزمونی که  یاتک نمونه tاز آزمون جامعه آماری،  معناداری پاسخ
 یاتک نمونه tج حاصل از آزمون ینتاپارامتریک است، استفاده شد. 

از  شدهیآورجمع یو مو یهای خون، بزاق، منمتغیر کارایی نمونه
 1جدول دهندگان، در از نگاه پاسخ جرم یعلمصحنه در کشف 

کارایی  1جدول های مندرج در با توجه به یافته است. شدهارائه
جرم از  از صحنه در کشف علمی آمدهدستبههای بیولوژیک نمونه

(. P<000/0ها دار است )در همه آزموندهندگان معنیمنظر پاسخ
های همچنین با توجه به مقادیر میانگین متغیرهای کارایی نمونه

ز ا جرم یعلماز صحنه در کشف  آمدهدستبهبیولوژیک متفاوت 
، که در همه موارد باالتر از میانگین نظری یعنی دهندگانپاسخمنظر 

 سؤالبه  در پاسخ دهندگانپاسخرسد که اغلب ، به نظر میاست 3
از  آمدهدستبههای بیولوژیک متفاوت ارایی نمونهدر مورد میزان ک

های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب جرم، گزینهصحنه در کشف علمی 
  اند.کرده

 کیفیت نمونه خون، بزاق، منیعواملی همچون  ریتأثبا توجه به 

ار دگی، عدم آلودگی و غیره یا اندازه، ریشهیا تار مو )اعم از مقدار، تاز
دانش فنی و علمی  بودن در مورد تار مو(، میزان ساقه داربودن و 

های مأمور بررسی صحنه جرم نسبت به نحوه رفتار با نمونه
های مستندسازی مناسب همچون استفاده از روش بیولوژیک،

های بیولوژیک، استفاده برداری و غیره از نمونهبرداری، فیلمعکس
 حملقابلهای دستگاهنوین مانند  یهایفّناوراز تجهیزات و 

های خون یا های شیمیایی آشکارسازی لکهو معرف DNA پردازش
جرم و دستگاه دیود نشر نور با شدت باال  درصحنهبزاق یا منی 

(LEDبرای یافتن نمونه )  استفاده از و  جرم، درصحنهتار مو
های بندی مناسب مانند کیتبرداری و بستهابزارآالت نمونه

آوری نمونه ونه خون یا منی یا سواب دهانی برای جمعآوری نمجمع
بندی مناسب تار مو، بر دقت و صحت کشف جرم، میزان بزاق یا بسته

 سؤال دهندگانپاسخها از نمونه تکتکاهمیت این عوامل در مورد 
 شد و به کمک آزمون فریدمن تحلیل و آنالیز گردید. 

عوامل مختلف  ریتأثزان یتعیین م یآزمون فریدمن برا
مأمور بررسی صحنه جرم )کیفیت نمونه، میزان دانش فنی و علمی 

های های بیولوژیک، استفاده از روشنسبت به نحوه رفتار با نمونه
نوین، استفاده از  یهایفّناورمستندسازی، استفاده از تجهیزات و 

 یهابندی مناسب( مربوط به نمونهبرداری و بستهابزارآالت نمونه
 اندهندگپاسخجرم از منظر ن، بزاق، منی و تار مو بر کشف علمی خو

 Error! Referenceمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که نتایج آن در 
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source not found. نیب دهد کهاست. این نتایج نشان می شدهارائه 
و  یخون، بزاق، من یهازان کارایی عوامل مختلف در مورد نمونهیم

جرائم، تفاوت  یدر کشف علماز صحنه جرم  شدهیآورجمع یتار مو
 وجود دارد. یداریمعن

 ریتأثزان یم یبندحاصل از آزمون فریدمن برای رتبهنتایج 
 یو تار مو یخون، بزاق، من یهاعوامل مختلف مربوط به نمونه

جرم از منظر بر کشف علمی از صحنه جرم  شدهیآورجمع
 است.  شدهارائه 3جدول در  دهندگانپاسخ

های دهندگان در مورد میزان کارایی انجام آزمایشاز پاسخ
 منشأ، تعیین گروه خونی یا تعیین DNA Typingمختلف مثل 

 DNAها، شد که در مورد همه نمونه سؤالها تار مو بر روی نمونه

Typing آزمایش در کمک به کشف جرم و احراز  ینترمهم عنوانبه
  هویت مجرم انتخاب گردید.

 
 بحث

مرتبط نمودن شخص مظنون به صحنه جرم امر معمول و ضروری 
ز آید. یکی اکی به دست مییزیل شواهد فیق تحلیاست که از طر

جرم، شواهد  درصحنهشواهد موجود  نیترباارزشترین و مهم
های بیولوژیک دارای منابع مختلفی بیولوژیک هستند. نمونه

گیرند. مایعات بدن ها و مایعات بدن نشات میهستند که از بافت
شامل خون، منی و بزاق معمواًل شواهد بیولوژیک مفیدی جهت 

های بافتی هستند. از نمونه DNAو  تحقیقات جنایی، آنالیز سرمی
ای هها اشاره کرد. نمونهتوان به پوست، مو، استخوان و دنداننیز می

گر یپذیری و آلوده شدن به مواد دبیولوژیک به علت باال بودن آسیب
در بررسی صحنه جرم که شامل  رونیازامحافظت شوند.  یخوببهباید 

های صحیح در حفظ صحنه، تهیه مواد بیولوژیک است، اتخاذ روش
جرم و  درصحنهآوری شواهد بیولوژیک بر جامانده مستندات، جمع

-از این شواهد می[. 20]از اهمیت باالیی برخوردار است  هاآنانتقال 

استفاده نمود که معتبرترین  DNAتوان برای استخراج و آنالیز 
 ردفمنحصربهبه دلیل  روش برای تشخیص هویت مجرمین است.

 1985های خونی، با رشد علوم و فنون بیولوژیک از سال نبودن گروه
[. 27]شود استفاده می DNA Typingمیالدی از دانش فنی 

های آزمایشگاهی روشبا استفاده از  DNAاستخراج و آنالیز 
 [.28] گیردمختلفی صورت می

استفاده از تجهیزات دهندگان، در مطالعه حاضر از منظر پاسخ
و  DNAپردازش  حملقابلهای نوین مانند دستگاه یهایفّناورو 

های خون، بزاق، منی و های شیمیایی آشکارسازی لکهمعرف
( برای یافتن نمونه تار مو LEDدستگاه دیود نشر نور با شدت باال )

جرم و نیز کیفیت نمونه )مقدار، تازگی، عدم آلودگی و  یهادرصحنه
 ریأثتبودن و ساقه دار بودن تار مو( بیشترین میزان  دارشهیراندازه، 

که این یافته کاماًل با محتوای متون و  دارندجرمرا بر کشف علمی 
سط تو شدهانجاممطالعه  در منابع معتبر در این زمینه مطابقت دارد.

های آوری صحیح نمونهسلطانی نیز نشان داده شد که جمع
خواهد  DNAبرداری از آزمایش بیولوژیک باعث افزایش میزان بهره

های بر روی پرونده DNAشد و میزان درخواست انجام آزمایش 
با توجه به استفاده از  چراکه. [14]یابد جنایی افزایش می

های شیمیایی و معرف DNA پردازش حمللقابهای دستگاه
های خون، بزاق، منی و دستگاه دیود نشر نور با آشکارسازی لکه

جرم نیازی به  درصحنه( برای یافتن نمونه تار مو LEDشدت باال )

ت ها به آزمایشگاه نیسبندی و انتقال صحیح نمونهآوری، بستهجمع
دهد. تخریب نمونه، انجام آزمایش و خطاهای این مسیر نیز رخ نمی

کند. آلودگی نمونه صحیح را با دشواری مواجه می و رسیدن به پاسخ
صحیح  با عوامل محیطی، خطر خطای آزمایش و نرسیدن به پاسخ

، ر پی خواهد داشت که حتی علیرغم صحت بقیه مراحل، پاسخرا د
 فایده خواهد بود. اشتباه یا بی

بررسی  مأمورها میزان دانش فنی و علمی نمونهدر مورد تمامی 
بر  ریتأثصحنه جرم نسبت به نحوه رفتار با نمونه، اولویت میانی 

رسد این عامل از سوی کشف جرم را دارد که به نظر می
 هچراکاست  قرارگرفتهدهندگان در مطالعه حاضر، مورد غفلت پاسخ

کاماًل مستقیم بر کیفیت، مقدار و عدم آلودگی  ریتأثاین عامل، 
یح صح صیتشخعدمدارد که خود منجر به خطا یا  یموردبررسنمونه 

در مطالعه دیگری، شیرزاد و همکاران نشان خواهد شد. همچنان که 
تجهیزات فنی، مواد آزمایشگاهی و نیروی انسانی  ریتأثدادند که 

متخصص بخش فیزیک جنایی در کشف جرائم جنایی )قتل، سرقت 
دار است. البته در این های تیراندازی( معنیمسلحانه، صحنه
 و شدهپرداختهآزمایشگاه فیزیک  یرگذاریتأثمطالعه فقط به 

 ده ده نشهای تحقیقات جنایی سنجیدیگر آزمایشگاه یرگذاریتأث
. همچنین نراقی نشان داد که، تخصص نیروی انسانی [13]بود 

تعامل بین ها و تجهیزات آزمایشگاهی، شاغل در آزمایشگاه
 ریثتأ های جنایی و کارآگاهان تحقیق آگاهیکارشناسان آزمایشگاه

  .[15]معناداری در کشف قتل دارند 
ر ب مؤثردهندگان در مطالعه حاضر، کمترین عوامل پاسخ ازنظر

ناسب بندی مبرداری و بستهجرم؛ استفاده از ابزار نمونهکشف علمی 
های آوری نمونه و نیز استفاده از روشهای جمعمانند کیت

برداری هستند. برداری و فیلممستندسازی مناسب مانند عکس
ری برداشوند در نمونهجرم میبررسی صحنه  مأمورمنطقًا افرادی که 

برداری، توانند از ابزار در دسترس و متفاوتی برای نمونهمی
های استفاده کنند و از سوی دیگر روش هاآنبندی و انتقال بسته

مستندسازی بیشتر در بررسی و تحلیل صحنه جرم کاربرد دارد تا 
ن انیز نش پورحسنتوسط  شدهانجامدر مطالعه جرم. کشف علمی 

جنایی، فیزیک  های بیولوژی جنایی، شیمیداده شد که آزمایشگاه
جرم تأثیر معناداری داشتند جنایی و بررسی اسناد در کشف علمی 

     نگاری به دست این نقش در مورد آزمایشگاه انگشت کهیدرحال
  .[12]نیامد 

 

 گیرینتیجه
ف عامل در کش نیمؤثرتردهندگان، با توجه به اینکه از منظر پاسخ

نوین است، به نظر  یهایفّناورجرم، استفاده از تجهیزات و علمی 
اعتبار مالی و نیروی  نیتأمرسد نگاه مثبت مدیران ارشد در می

جرم باشند  درصحنهدیده که قادر به استفاده از تجهیزات آموزش
گان به دهند پاسخ دادن تیاولوگوی این نیاز باشد. با توجه به پاسخ

رسد بررسی صحنه جرم به نظر می مأمورمیزان دانش فنی و علمی 
 یهافنآموزش افسران بررسی صحنه جرم در برخورد با نمونه و 

بندی و ارسال نمونه و نیز الزام اعزام چنین آوری، بستهجمع
کان که ام یفن ریغنیروی  یجابهنیروهایی برای بررسی صحنه جرم 

دهد باید توسط ای را افزایش میدامات غیرحرفهانجام اق
گیرندگان ارشد مدنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه در این تصمیم

های مطالعه نظر افراد کارشناس آشنا به موضوع کاربرد روش
جرم مورد پرسش قرار بیولوژیک تشخیص هویت در کشف علمی 



 11     جرم کشف یبرا جرم صحنه از شدهیآورجمع کیولوژیب یهانمونه ییکارا
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ن میزاشود مطالعات بیشتری جهت تعیین گرفت پیشنهاد می
جرم انجام های بیولوژیک در حیطه کشف علمی موفقیت آزمایش
هایی که بر سر راه رسیدن به جواب در مسیر این شود تا آسیب

و تصمیمات و اقدامات الزم برای  شدهییشناساها وجود دارد روش
 .اتخاذ و انجام گردد هاآنرفع 

 

پزشکی قضات، متخصصین  همه از لهیوسنیبد :قدردانی و تشکر

 انجام در قانونی، کارآگاهان جنایی و کارشناسان بررسی صحنه که

 گردد.می قدردانی صمیمانه نمودند، همکاری این پژوهش

 تعارض گونهکه هیچ گرددمی تصریح لهیوسنیبد  :منافع تعارض

 ندارد. وجود حاضر مطالعه قبال در منافعی

اله مقتمام نویسندگان سهم یکسانی در ارائه این  :نویسندگان سهم
.پذیرندو مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می رادارند
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