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 چکيده

کشورمان هر ساله مبالغ صرف شده از وقوع جرم در  یقانون اساس 651اصل  4بند  یدر اجرا

 حیصح یکه با اجرا ستیدر حال نیا. بلعد یاز بودجه کشور را م یبخش قابل توجه ران،یکشورمان ا

. خواهد داشت یکمتر هنیاز وقوع آن به مراتب هز یکنش یقانون مذکور راه ها 651اصل 5بند 

از . ها خواهد بود نهیکاهش هز یبرا یمناسب ریمس یریشگیپ یبه روش ها شترین توجه بیبنابرا

روش  کی نیا. اشاره کرد یوضع یریشگیتوان به پ یاز وقوع جرم، م یریشگیپ های جمله روش

. شود یم مزمان و مکان وقوع بزه انجا ت،یوضع ت،یاست که بر اساس موقع یفریرکیغ یریشگیپ

 یمولکول سهیباشد که به مقا یمجرمان م تیهو ییشناسا یبرا نینو یروش یکیژنت یانگشت نگار

 یروش، مجموعه خاص نیدر ا. پردازد یفرد متهم م DNAحاصل از صحنه وقوع جرم و  ینمونه ها

غالب در  جیقرار گرفته و نتا شی، مورد آزماDNA یموجود در نمونه ها STR یکیژنت یاز مارکرها

 یمنتخب م یکیژنت یاز مارکرها یمجموعه ا CODISدر واقع . شود یم سهیخاص، مقا یالگوها

نشان داده است و سازمان  یکیژنت تیهو صیتشخ یرا برا تیو اختصاص ییکارا نیشتریباشد که ب

 تیلذا منحصر به فرد بودن و حساس. کنند یاز آن استفاده م زین ایدر دن شگامیپ یاطالعات یها

از  یزیمقدار ناچ ایتار مو  کیهمچون  نیاز مجرم یرد نیکترروش موجب شده تا کوچ نیا یالبا

. باشد یمجرم کاف یریدستگ ب،یو تعق ییشناسا یموجود در اثر انگشت برا DNA یحت ایپوست 

 یاحتمال باال رایارتکاب جرم خواهد شد ز زهیموجب کاهش انگ یکیبانک اطالعات ژنت نیا

                                                                        .به عنوان عامل بازدارنده عمل خواهد کرد ،یریو ترس از دستگ نیمجرم ییشناسا

 اثر انگشت ، DNA ،پیشگیری وضعی، مارکرهای ژنتیکی :يديکل واژگان
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 مقدمه               

 هیموجود و توج ازیعموما براساس ن ییدر علوم جنا یاز وقوع بزهکار یریشگیپمجرم و  ییشناسا یروش ها یریمنطق بکارگ

و  یمخرب اجتماع یها امدیو پ ی شودمحدود نم یمال انیساالنه وقوع جرائم در کشور تنها به ضرر و ز یها نهیهز. استوار است یاقتصاد

از وقوع  یریشگیپ نهیها در زم تیفعال یاگرچه بتازگ. هد کردخوا لیتحم تیبر جامعه و حاکم یریناپذ ناثرات جبرا زیآن ن یروانشناخت

 ،یو اقتصاد یاجتماع یها بیآس شیها  به موازات افزا یشتاب روز افزون که وقوع جرائم و بزهکار نیهمراه بوده اما در ا یجرائم با تحوالت

 یلذا در صورت نبود عوامل بازدارنده ا. شود¬یحساس مقدرتمند تر و بروزتر به شدت ا یبه استفاده از روش ها ازیاست، ن شیرو به افزا

 یریشگیپ نهیموجود در زم یها استیاز جمله س. جامعه دور از انتظار نخواهد بود ینابود ،یهمچون مجازات ها و عوامل کنترل کننده مدن

آن در  یاجرا ی نهیکند و هز یمتوقف م ایبه عمل را کاهش داده و  شهیاز اند راشاره کرد که گذا یوضع یریشگیتوان به پ یم یبزهکار

مانند  یوضع یریشگیپ یمناسب روش ها یریتوجه داشت که بکارگ دیحال با نیدر ع. وقوع جرم به مراتب کمتر است یها نهیبا هز سهیمقا

در اجتماع  یبعد یها بیاز آس یریآن بسترساز جلوگ یامدهایرا پیباشد، ز یم رگذاریجامعه تاث ندهیآ تیبوده و در وضع یگذار هیسرما کی

 .خواهد بود

افتد  یاتفاق م یگذار زمان نیکند که ا یم انیب گونه نیبه عمل ا شهیگذار از اند نهیدر زم یپزشک و جرم شناس سوئد نبرگیک

 یوضع یریشگیپ ریتداب ۀاز آنجا که بخش عمد. باشد شتریشده است ب جادیکه در برابر آن ا یکه کشش به سمت ارتکاب جرم از مقاومت

به عمل و علل  شهیگذار از اند ۀمجرمانه و قبل از تحقق جرم است، مرحل میپس از تصم ۀناظر بر مرحل هبز ایوقوع جرم  ندیدرطول فرا

 یها وهیش یریو هدف از بکارگ. ردیگیگذار مورد توجه خاص قرار م نیمجرم از آن ها در ا تیشخص یریرپذیآن و تأث یو وضع یرونیب

 شهیامکان گذار از اند ایشوند که  یاعمال م یبه نحو وهیش نیا یروش ها یگاه. دشو یریمرحله جلوگ نیاست که از ا نیا یوضع یریشگیپ

به  شهیافراد آنان را از ارتکاب جرم و گذار از اند یها زهیمجرمانه بر انگ یبا کاستن جاذبه ها ایکند و  یدشوار م ایرا از فرد مجرم سلب و 

لذا . باشد یم کاری¬وقوع بزه یشدن، از جمله عوامل اثبات شده در بازدارندگ ییاست که ترس از شناسا نیمسئله ا .سازد یعمل منصرف م

 زانیباره، کاهش م نیمثال قابل لمس در ا کی. خواهد شد نیدر مجرم یو به دام افتادن موجب ممانعت از بزه کار ییشناسا یشانس قطع

 .باشد یم اربستهدم نیوقوع جرم در اماکن مجهز به دورب

 یتمام یکیاطالعات ژنت رهیکشور از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، امارات و غ 16حال حاضر در بیش از  در

دقت در روند جرم  شیرو به افزا ازیروند در جهان و ن نیشدن ا ریبا توجه به فراگ. شده است یآنها طراح لیشده و پروفا هیته نیمجرم

 یریشگیموجبات پ یکیژنت یبانک اطالعات انگشت نگار هیرسد که با ته یبنظر م یضرور ،یواکنش یریشگیپ ییاراکشور، و عدم ک یاسشن

 ..میرا فراهم آور یاز وقوع بزهکار

 

 مسئله انيب - 

 یوقوع بزهکار شیر افزاب زین یبشر ینو در زندگ یها یارتکاب جرم، ورود تکنولوژ یروزافزون فرصت ها شرفتیعالوه بر پ امروزه

 یتر شده و کشف رد بزهکاران سخت تر م دهیچیروز به روز پ تکارانیجنا یبرنامه ها یبشر یکاربرد یها با توسعه دانش. ها موثر بوده است

 یباق یجد راتییتبهکاران مدت ها بدون تغ یریصحنه جرم و دستگ یبررس یالزم برا یها  کیو تکن یکه فناور ستیدر حال نیا. شود

به جرائم  یدگیاما در عمل، مراجع رس. شود یاحساس م شیاز پ شیمقابله با بزه، ب یبرا دیضرورت استفاده از علوم جد ن،یبنابرا. مانده است

و  یمعل یبر استفاده از روش ها دیلذا تاک. پس از منسوخ شدن به آن رجوع کرده اند ایبهره بوده اند و  یبها  شرفتیپ نیدر اغلب موارد از ا

واقع  دییروش ها مدتها مورد آزمون قرار گرفته و صحت عملکرد آنها مورد تا نیاز ا یاریبعالوه بس. رسدیبنظر م یکشف جرائم منطق نینو

 (.2و6)شده است

کشف جرائم و علل وقوع آن، محدود به حال حاضر  یروش ها افتنی یکه جستجو برا افتیتوان در یبه علوم مرتبط، م ینگاه با

گسترده  اریها بس یمطالعات نشان داده است که عوامل موثر در وقوع بزهکار. در علوم مختلف مورد مطالعه بوده است ربازیبلکه از د ،ستین

از آن . شده است یرشته ا نیعلوم ب جادیموجب ا یوستگیبه هم پ نیا. کنند یم لیرا تکم ندیفرآ نیاز ا یک بخشیبوده و علوم مختلف هر

بعالوه، با . اشاره نمود گرید یاریو بس یقانون یپزشک اد،یاعت یجامعه شناس ،ییجنا یروانشناس ت،یعلم اقتصاد جرم و جنا به توانیجمله م

زدن  وندیمطالعات در تالش است تا با پ لیقب نیا. گشوده شد دیجد یمطالعات و کشف روش ها یبرا رصهع کیاز جمله ژنت نیورود علوم نو

راه را  دیقرار داده و با استفاده از دقت و سرعت برآمده از علوم جد لیو تحل هیل وقوع جرم و جنایت را مورد تجزعل ،یرشته ا نیاطالعات ب
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پرداخته  یوضع یریشگیپ هینو بر پا یا دهیا یمقاله به معرف نیلذا در ا. دیهموار نما یها یاز جرائم و بزهکار یریشگیپ زیو ن ییشناسا یبرا

 (.1و6)ابدیکاهش  نیمجرم انیبه ارتکاب جرم در م یروان زشی، انگDNA یبانک اطالعات انگشت نگار جادیکه در آن با ا میا

 قيتحق نهيشيپ -2
روش  نیا. کندیارتکاب به جرم را کاهش داده و حذف م یها تیاست که فرصت ها و موقع یریمجموعه تداب یوضع یریشگیپ

به  یوضع یریشگیپ ینوع زیارتکاب به جرم در افراد ن یها زهیکاهش انگ نیهمچن. مطرح شد یالدیم 6791 یاز اواخر دهه  یریشگیپ

با . نام برد نیسنگ یها مهیوضع جر ایو  یکاهش تخلفات رانندگ یدر چهار راه ها برا سیپل ضورتوان به ح یم لیقب نیاز ا. دیآ یحساب م

 تیدر جمع یعیوس یبازدارندگ ن،یمجرم ییحتمال شناسانمودن ا یبر قطع هیکه بتوان با تک میپرداخت یطرح نیبه تدو ریتفاس نیا

خواهد شد و با  هیته نیاز مجرم DNA یبانک اطالعات انگشت نگار خاص، یبا استفاده از روش نیبنابرا. کند جادیسابقه دار ا نیمجرم

سابقه دار را در صحنه  نیر مجرمتوان حضو یفراهم خواهد آمد که با استفاده از آن م یبستر نهیزم نیهوشمند در ا یها ستمیس فیتعر

شدن موجب  ییشود بلکه ترس از شناسا یم  نیمجرم ییسرعت شناسا شیمسئله نه تنها باعث افزا نیا. داد صیجرم به سرعت تشخ

حنه روش نهفته است چرا که تنها حضور فرد سابقه دار در ص نیا رینظ یدر دقت ب یدینکته کل. خواهد شد زیارتکاب جرم ن زهیکاهش انگ

 یشده و هر ذره ا استعمال گاریته س یحت ایشده و  دهیاز پوست، ناخن، آدامس جو یزیرد مثل بزاق، تار مو، مقدار ناچ نیکمتر جادیجرم ا

کشور جهان اطالعات  16در حال حاضر در بیش از . ستیکاف یاثبات گناهکار بودن و یباشد برا یکیمقدار اندک اطالعات ژنت یکه حاو

دقت در  شیرو به افزا ازیروند در جهان و ن نیشدن ا ریبا توجه به فراگ. شده است یآنها طراح لیشده و پروفا هیته نیمجرم یتمام یکیژنت

موجبات  یکیژنت یبانک اطالعات انگشت نگار هیرسد که با ته یبنظر م یضرور ،یواکنش یریشگیپ ییکشور، و عدم کارا یروند جرم شناس

 (.1و5و4)میآور از وقوع را فراهم یریشگیپ

 کار روش -3

 ریغ یاو نواح. ابداع شد نیوگلوبیژن م یبر رو یتوسط الک جفری در مطالعه ا 6795در سال  ،یکیانگشت نگاری ژنت کیتکن

 یسپس مشاهده کرد که وجود توال. شدند یبار پشت سر هم تکرار م نیکه در آن، چند باز چند افتیرا  دیینوکلئوت یها یعادی از توال

 نیمشاهده کرد که ا نیهمچن. شود یم افتی زین یژنوم DNAنقاط  ریبلکه در سا ستین نیوگلوبیمبازی تکراری تنها مختص ژن  های

 (.9)شود یبه نسبت مساوی به فرزندان منتقل م نیها منحصر به هر فرد بوده و از والد یتوال

سرطان ها،  صیمجرمان، تشخ یشناسائ ت،یهو نییب، تعبه آزمون انسا توانیم یکیژنت یروش انگشت نگار یجمله کاربردها از

گونه های در حال  یسازی و رفتار شناس هیصحت ادعاهای شب دیی، تا(یکیژنت زیو تما یمهاجرت، همخون) یتیبرآورد پارامترهای جمع

 STRامروزه . ابداع شد یکیژنت تیهو صیتشخ یبرا یدیجد ی، روش هاDNAدر مورد مولکول  عاتاطال شیبا افزا. انقراض اشاره کرد

(Short Tandom Repeats ) که قطعات کوچک تکرار شونده ازDNA مورد  تیهو صیدر تشخ یکیژنت یباشند به عنوان مارکرها یم

مجموعه از  نیبه منظور انتخاب بهتر یمطالعات یکیژنت تیص هویمتفاوت انواع مارکرها در تشخ ییبه علت کارا. رندیگ یاستفاده قرار م

روش  نیانجام ا تیمز. شد یمعرف ایبه دنCODIS (Combined DNA Index System )آن در غالب مجموعه  جیها انجام شد و نتامارکر

مقدار از  نیکمتر یامکان بررس PCR کیروش بواسطه استفاده از تکن نیدر ا نیباشد همچن یآن م ییباال و سهولت پاسخگو تیدر اختصاص

 STR (CSF6PO  ،D1S6159 گاهیجا 61شامل  CODISمنتخب روش  یمجموعه مارکر ها. است رینپذنمونه موجود در صحنه جرم امکا

 ،D5S969  ،D9S921  ،D9S6697  ،D61S169  ،D61S517  ،D69S56  ،D26S66  ،FGA  ،THO6  ،TPOX  ،vWA ) کیو 

منتخب خود از  یبر مجموعه مارکر ها هیرا با تک DNA یبانک انگشت نگار نیبزرگتر CODIS. باشد یم( AMEL)تیجنس نییتع گاهیجا

فراهم  ییجنا شگاهیامکان استفاده از آن در هر آزما ینرم افزار یآن در بستر ها یساز ادهیکرد و با پ جادیسابقه دار خود ا نیمجرم تیجمع

 رایز. نخواهد بود نیمضنو یه جستجوب یازیبه چند ساعت خالصه شده و ن تیهو صیو تشخ یبردار هنمون انیروش زمان م نیدر ا. آورد

 (.61و7و9)موجود است مطابقت خواهد داشت یهمان فرد، که در بانک اطالعات یآزمون تنها با الگو نیپاسخ ا

و بازداشت شدگان در  نیمجرم تیاز جمع DNAسند  ونیلیم 64بالغ بر  2165آغاز و تا سال  6779از سال  CODIS پروژه

به  STR یمارکر ها یو انتخاب مجموعه  نییزمان صرف تع نیاز ا یاست که بخش قابل توجه نیجالب ا. رساند متحمده را به ثبت االتیا

 جینتا یرانیا تیکه در جمع STR یمجموعه مارکر ها نییلذا تع. شد ییکایآمر نیمجرم تیجمع یبرا CODISمنتخب  یعنوان نشانگرها

 یرانیا تیدر جمع زیرا ن CODISموجود در  STR ینشانگر ها ییکارا توان¬یال مح نیدر ع. رسد یبنظر م یداشته باشد، ضرور نهیبه

 (. 66)قرار داد یمورد بررس

همچنان به قوت خود  یمیبانک عظ نیچن جادیموجود بر سر راه ا یموجود در روش مذکور اما چالش ها یها تیوجود مز با

نمونه  ندیلذا فرآ. شود هیمختلف ته یاز مکان ها ستیبا یباشد که م یم نیمجرم ادیاز تعداد ز یریمسئله، روش نمونه گ نیاول. ستیباق

روش  یساز نهیو به یریحال حجم نمونه گ نیدر ع. ردیباشد صورت پذ شگاهیقابل انتقال به آزما یاحتمناسب که بر یبا روش دیبا یریگ
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در  یمناسب طیشرا FTA یسلولز یها تیک یریبکارگ نیابنابر. باشد یاز جمله موارد مهم م PCRدر روش  عیبه منظور تسر یرینمونه گ

مرقون  اریبس یریروش نمونه گ نیا نیهمچن. خواهد کرد ریرا امکانپذ یبردار مونهن میحجم عظ نیا تیریخواهد کرد و مد جادیا نهیزم نیا

با استفاده ( یسابقه دار زندان نیمجرم)از جامعه هدف  یریلذا نمونه گ. را موجب خواهد شد DNAحال حفظ بهتر  نیبه صرفه بوده و در ع

از  ریتصو هیو ته PCR کیپس از انجام تکن نیهمچن. نمونه ها خواهد شد یریمناسب تر بوده و موجب سهولت بکارگ FTA یاز کارت ها

در مرحله . شود رهیذخ یدر بانک اطالعات کپارچهی یبدست آمده با ساختار ریتا تمام تصاو دیفراهم آ یطیشرا ستیبا یالکتروفورز م جهینت

 یبدست آمده از آزمون انگشت نگار ریخودکار با تصاو سهیمقا یبرا ندهیشود تا در آ یم ریتصاو لیتحل یبعد اطالعات وارد بستر نرم افزار

امکان وجود  نیا ینرم افزار لیبه مرحله تکم دنیپروژه و رس نیا لیبا تکم. ردیصحنه وقوع جرم، مورد استفاده قرار گ یحاصل از نمونه ها

 یریدر سراسر کشور بکارگ ییجنا یها شگاهیدر آزما DNA یمحصول در غالب بانک اطالعات انگشت نگار نیخواهد داشت تا ا

 (.62و66)شود
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 گيرينتيجه -4

که  باشدیبزهکاران م میعظ تیاز جمع یریدر نمونه گ تیطرح ابتدا وابسته به موفق نیهمانطور که گفته شد، چالش ها در ا

عالوه  رایرسد ز یبنظر م یضرور یسلولز یها تیلذا استفاده از ک. است که دقت و سرعت در کار را فراهم آورد یاستفاده از ملزومات ازمندین

ها  تیک نیآمده از ا بدست DNA یچرا که الگو شودیم PCR در مرحله نانیاطم بیضر شیموجب افزا ،یریگ نهبر سرعت و دقت در نمو

اگرچه . باشد یروش م نیا یسودمند هیتوج گریمسئله مهم د. کند یاز نمونه را در خود حفظ م یمناسب ریبوده و مقاد یاز آلودگ یعار

متنوع  یها ستمیروش در س نیا یبر کارآمد یمحکم لیاز کشور ها دل یاریدر بس DNA یبانک انگشت نگار هیشدن طرح ته ریفراگ

تا به حال . باشد یبر آن م دییمهر تا ییجنا یاز معماها یاریاستفاده از آن در حل بس زیشگفت انگ جیحال نتا نیجهان است، در ع ییقضا

کشف  یباره تالش برا نیدر ا یمثال. بوده است یجنس جاوزت نیبه منظور کشف انساب و عامل DNA یموارد آزمون انگشت نگار نیشتریب

 دادیاز مجرم بدست نم یاثر چگونهیه هیاول یها یواقع شده بود، بررس یمورد تجاوز جنس دنیقبل از به قتل رس بود که یقاتل دختر جوان

، CODIS یآن با داده ها سهیو مقا قتولم یاز نمونه بافت جنس DNA یاما به محض مشخص شدن رابطه قتل، با انجام آزمون انگشت نگار

 دهیچیفرش پ کیرا که در  یجسد یایبقا سیپل 6797شده، در سال  یاجساد متالش ییشناسادر بحث  نیهمچن. دیپرونده به سرانجام رس

انگشت  عاتبانک اطال کی هیته یکاربردها یبررس. ممکن شد DNA یآن تنها بواسطه روش انگشت نگار ییشده بود کشف کرد که شناسا

است  یفراموش شود اثر بازدارنده ا دیاما آنچه نبا. ستین آن هنوز مشخص یاز کاربرد ها یاریگسترده است که بس یتا حد DNA ینگار

 )64و61و61)جرائم در جامعه بوجود خواهد آمد نیدر کشف عامل تیکه به طور حتم پس از کسب موفق

 STRنشانه  یها یاست که توال یهیبد. باشد یمطرح م زیروش ن نیدر ا یصیاطالعات تشخ یساز یموضوع بوم نهایاز ا گذشته

متفاوت باشد لذا اگرچه در برنامه  گرید تیتنوع در جمع زانیاز آنها با م یدر بعض سمیمورف یمتفاوت بوده و تنوع پل یها تیدر جمع

CODIS یاه یاز توال یمجموعه خاص STR لذا انجام  باشدینم یرانیا تیآن در جمع یصد در صد ییبر کارا لیقرار گرفت دل دییمورد تا

با . رسدیبنظر م یضرور یرانیا تیدر جمع گریمناسب د یها یو چندشکل یها یچندشکل نیتنوع ا زانیم یبررس یمطالعات گسترده برا

با اثبات لزوم ورود به . باشد یم قاتیتر شدن تحق ینگرش به سمت هرچه علم رییخواهد بود، تغ قاتیتحق نیهمه ا یربنایوجود آنچه ز نیا

به  یها یدر بررس. هموارتر خواهد شد ندهیآ راتییتغ یراه برا ،یاز بزهکار یریشگیپو  یجرم شناس یها نهیدر زم یعلم نینو یعرصه ها

درکشف جرم و اثبات آن  قیتحق یبرا رهیو غ یو انگشت نگار یونقان یپزشک رینظ یعلم لیعمل آمده و گزارشات موجود، عدم توجه به دال

مجدد بر  دیاست تا با تاک یلذا مقتض. را با مشکل مواجه کرده است یاریبس یعنه شده و پرونده ها یحق مشتک عییو تض یتیموجب نارضا

روش ها  نیبسا کمرنگ شدن اعتماد به ا چه میمهم سوق ده نینگاه ها را به سمت ا ن،یقیحصول قطع و  یاستفاده از ابزار و روش ها

به علت نبود بستر مناسب  یتعلل در بروزرساناز  یاست که بخش عمده ا یهیلذا بد. تنگ تر خواهد کرد دیورود علوم جد یعرصه را برا

 یم شودیاحساس م دتکشف جرائم به ش یروش ها در عرصه ها یبه بروزرسان ازین کهییازآنجا نیبنابرا. باشد یم قاتیانجام تحق یبرا

را به  یبهتر جینتابه مراتب  کپارچهی یریشگیپ یبه روش ها دنیسرعت بخش یاز طرف. میکن جادیعرصه ا نیبه ا یمنطق ینگاه ستیبا

 .همراه خواهد داشت
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