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تحقیق العدالة عن طریق إقامة األدلة المادیة التي ترفع من األدلة الجنائیة ھي إحدى اإلدارات العلمیة الھامة في 

مما یساعد  مسرح الحادث كأثر یتم التعامل معھ في المختبرات لتحویلھ إلى دلیل مادي یفید في النفي أو اإلثبات
تعددت  وقد. ال سیما بعد تطور نوعیة الجرائم المنظمةوالجناة  ةالقضاء في التوصل للمتھم الحقیقي وبقی

أقمشة تریكو السداء في اآلونة األخیرة وذلك لما تتمیز بھ من خواص وظیفیة ومواصفات عدة ستخدامات ا
بقوي على ھذه األقمشة التأثیر وفى حالة ا والخامات المستخدمة، التراكیب البنائیة لھعوامل  تنوع اكتسبتھا من

تحلیل عناصر التركیب البنائى لمعرفة أسباب ستفادة من یمكن اال) إلخ –اجھادات  –تلف  - تشوه ( مثل خارجیة 
وبعد اإلطالع على . حدوث ھذه المتغیرات باستخدام التقنیات الحدیثة واالستفادة منھا فى تدعیم األدلة الجنائیة

، لذا الدراسات السابقة في نفس المجال وجد أنھ لم یتم التعرض ألقمشة تریكو السداء فى مجال األدلة الجنائیة
البحث إلى تقدیم دراسة تحلیلیة عن مدى تأثیر الخواص الوظیفیة والتركیب البنائى ألقمشة تریكو یھدف ھذا 

عتداء علیھا السداء والخامات المستخدمة فیھا تجاه اإلجھادات المؤدیة للقطع والتھتك وتحلیل مدى تأثیر وسائل اإل
یة كیب بنائابتر المستخدمة كمفروشات ریكو السداءعینات من أقمشة تتسع  عددنتاج إوقد تم . لتدعیم األدلة الجنائیة

 -  65:35بنسبة  خلط قطن مع بولى استر( متنوعة  ومن خامات مختلفة باستخدام قضیبین وثالثة قضبان للتغذیة
جریت أ).  ٪100 بولي استر -  17:83لیكرا مع  6.6بولى أمید خلط  – 17: 83مع لیكرا بنسبة  6خلط بولى أمید 

داء الوظیفي لألقمشة المنتجة باستخدام تراكیب بنائیة متنوعة ارات المعملیة لتقییم خواص األبختالعدید من اال
عدد  -  نفاذیة الھواء - االنفجارمقاومة  - السمك  - الوزن  -  مم  9مسدس عیار باستخدام سالح  طلق نارى اختبار(

جراء تحلیل للفقد والتلف وتحدید نسب مخلفات سبق اإلطالق باستخدام التقنیات إتم ، كما )عمدةالصفوف وعدد األ
أضعاف ) 3:2(مساحة التلف حوالي النتائج أن  ثبتتأوقد  .إحصائیا ھاتمثیلوالحدیثة ، ثم جدولة نتائج االختبارات 

مسافة تخدمة مع ثبات المسختلف باختالف الوزن والسمك والخامة تمساحة الفقد في األقمشة ن وا، مساحة الفقد
في حین ، متر 4في الطلق الناري على بعد قل ما یكون أ نسب مخلفات سبق اإلطالق تكونن أووجد ، اإلطالق 
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  :Introductionمقدمة 
علوم األدلة الجنائیة في مجال الكشف و بیان ھناك أھمیة قصوى ل

یمكن للمحققین الجنائیین من ، وغموض الجرائم عند التحقیق بھا
بحق  ساندةمالاستخدام الدلیل الجنائي إلثبات الجرم و توفیر األدلة 

براءتھ و التعامل بشكل دقیق ومتمیز لجمیع اآلثار  ثباتإالمتھم أو 
المادیة وطرق كشفھا والتعامل معھا على أساس علمي سلیم 
ومعالجتھا عن طریق الخبرة الفنیة والمختبریة حتى تصبح دلیال 

وعلیھ ، . د علیھ في اإلثبات واإلدانة أو النفي و البراءةما یعتجنائیً 
من أدوات ناتجة عن ارتكاب یمكن االستدالل على آثار ناتجة 

الجریمة مثل آثار األسلحة الناریة وآثار اآلالت ، آثار السیارات ، 
آثار السموم، فالجریمة فعل یحتاج الفاعل لتنفیذه إلى بعض األدوات 

متعددة بحیث یلجأ الجاني الستخدامھا كثیرة و وھذه األدوات التي قد
ا سائل استخدامً یصعب حصرھا ، فاألسلحة الناریة من أكثر الو

اآلثار الناتجة عن استخدامھا ذات حضور كبیر في مجال األدلة و
ومما الشك فیة أن مسرح أى جریمة ال یخلو من . الجنائیة

في استخدامھا فھي  ة، وكل مادة نسجیة لھا وظیفة محددالمنسوجات 
ن اختلفت في نوعھا أو خاماتھا أو لونھا ، إال أنھا ذات تركیب إو

  .]1[امحددً  اعلیھا استخدامً  بنائي یملى
د  دت وق وجات وامت ناعة المنس ورت ص رف إتط ا یع ى م ل

 Textile for""منسوجات متعلقة بالمنزل بالمنسوجات المنزلیة أو 
household  ات تائر والمفروش ة الس ا أقمش خ  وإ.... ومنھ ت أل ثب

ا نجاح منقطع النظیرفى صناعة الستائر سلوب تریكو السداء مؤخرً أ
  .]3،  2[ والمفروشات بأستخدام خامات  نسجیة عالیة الجودة

رح  ي مس ا ف ي دائم ان فھ جیات باإلنس ة للنس اك مالزم ا أن ھن وبم
ة  ھ وظیف ا ل الجریمة ذات تواجد دائم ووفیر وطالما أن كل نوع منھ

ى  یاءمحددة الستخدامھ فھي بذلك تمثل دلیال عل یاء  أش كثیرة أو أش

تالف محددة ، ونظرً  تخدام ا الخ ي اس ول ف درات والمی األذواق والق
ر  ن أكث ا وم دالئل وأقواھ ل ال ن أفض ي م ا، فھ ا وخاماتھ ألوانھ

ا داف بعینھ و أھ رات نح تخدمة  ]1[المؤش ات المس ، وأن الخام
والتراكیب النسجیة في أقمشة التریكو إلى جانب سلوك أداة الجریمة 

اري ( خاصة  ق الن د ا) الطل ى تحدی ؤثران بشكل واضح عل ر ی ألث
ف  تخدم ویختل وع السالح المس ة ون اتج عن أداة الجریم القطعي الن

تاح الفرصة لرجال المعمل الجنائي التنبؤ بحاالت أباختالفھا ، مما 
  .]2[كادیمىأالبحث بشكل علمي و ھطرحیمماثلة لما 

  :المنسوجات تأثیر الطلق النارى على
ات سلوب اإلأمن حیث االستخدام والمنسوجات تختلف  اج والخام نت

نھا تتفق فى مدى تأثیر أیتبعھا اختالف فى التراكیب المستخدمة إال 
ائل اإل ارىوس ق الن ة الطل ا وخاص داء علیھ د أن... عت ق  فنج الطل

د ألجزاء بالمنسوجات وبعض األضرار  ك أو فق الناري یحدث تھت
ي ( مثل  ة الت تص الطاق ي تم اف الت ة واحتراق لأللی تشوه ومطاطی

دثھا الط ة تح ى ) لق اري عل ق الن أثیر الطل دى ت ین م ذا یب ، وھ
     ]3،  2[ .المنسوجات

   
  مم9عیار بعض أشكال مسدس  ]7[ )1(شكل ال

  :لطلق النارىعتداء باوسیلة اإل
ائل اإل ن وس د م د العدی ف یوج ق، تختل ى الطل تخدمة ف داء المس عت
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ا و ا ونوعھ لوب أحسب حجمھ ا أس ا ، منھ ا یدائھ ول م ھل الحص س
یوعا أومنھا ما دون ذلك ، إال  ھوترخصی ھوتداول ھعلی ھ األكثر ش ن

تخدامً  و واس ا( ا ھ دس عی م 9 رمس م  )م كل رق ح ) 1(، والش یوض
  ]1[.92مودیل )Beretta 9×19 mm(بعض أشكال مسدس 

  :الجنائي مواصفات األجھزة المستخدمة في البحث
جھاز میكروسكوب  تم استخدام التقنیات الحدیثة متمثلة في

  ) 2(الموضح بالشكل   Axioskop2 MAT mot میتالورجى 
الموضح بالشكل    Stemi 2000-Cجھاز ستریو میكروسكوب و
یتم أوال تصویر العینات بعد الطلق الناري صور حیث ،  ) 3(

تحلیل میكروسكوبیة باستخدام  جھاز ستریو میكروسكوب، ثم 
باستخدام  جھاز  المنسوجةاألقمشة مساحة الفقد والتلف في 

   حاسب میكروسكوب میتالورجى وذلك باستخدام برنامج
Axiovision Rel 4.2 ]7[ .  

  
  )3(شكل ال                 )                    2(شكل ال

 Axioskop2 MATجھاز میكروسكوب میتالورجى  ) 2( شكل
mot   ]7[   

    Stemi 2000-Cجھاز ستریو میكروسكوب ) 3(شكل 
د استخدم جھاز المیكروسكوب اإل تم كما دة ع لكتروني الماسح ووح

لیم  اإلشعاع السیني الممیز ات بشكل س داول العین تم أوال ت ث ی  -حی
تیك  ن البالس اري داخل غالف م ق الن د الطل ة بع أي وضع كل عین

ثم وذلك لالحتفاظ بمخلفات سبق اإلطالق على العینة ،   -خاص بھا
از المیكروسكوب  یتملقص العینات وتجھیزھا  یتم دخولھا على جھ
لتحدید نسب مخلفات سبق  )4(موضح بالشكل ال لكتروني الماسحاإل

ة ى أقمش الق عل داء اإلط و الس تخدمةالم تریك ق  س ة الطل د عملی بع
یني الممیز باستخدام برنامج الناري وذلك عن طریق وحدة العد الس

  .]EDS 2008  ]2حاسب 

    
جھاز المیكروسكوب االلكتروني ( جھاز  )4(شكل  )4(شكل 

  ]7[ )ووحدة عد اإلشعاع السیني الممیز الماسح
      ( Scanning Electron Microscope Energy 

Dispersive X-Ray)  
  : التجارب العملیة -1
  :المنتجة لألقمشة محل الدراسة الماكینة مواصفة. 2-1

نتاج عینات إمواصفات الماكینة المستخدمة فى یوضح ) 1(الجدول 
  - : وھى كاالتى البحث

  المنتجة لألقمشة محل الدراسةمواصفات الماكینة یوضح :  )1(جدول 
  28 الچوچ  7   تریكو سداء راشیل  نوع الماكینة 1
  بوصة 130  الماكینة عرض RCU4 8  المودیل 2
  إبرة 4160  عدد اإلبر  9  ألمانیا  بلد الصنع 3
 المركبة االبرة  نوع اإلبر Karl Mayer  10  الشركة المنتجة 4
االجزاء  11  دقیقة/  سطر 2500  سرعة الماكینة 5

  المضافة
جھاز تشغیل خامة 

  لیكرا
  أتجاه رأسى  الطي  نظام 12  قضیب 4  عدد القضبان 6

 :محل الدراسة ةالمنتج مواصفات األقمشة -1-1
ح  دول یوض ة ) 2(ج فات أقمش داء مواص و الس ل  ةالمنتجتریك مح
ث  الدراسة م حی اجإت داء  تسع عدد نت و الس ات من أقمشة تریك عین

 ومن خامات ستخدام قضیبین وثالثة للتغذیةایة مختلفة بكیب بنائابتر
  .والتى تستخدم فى المفروشات متنوعة 

 محل الدراسة تریكو السداء قمشةأمواصفات یوضح : ) 2( جدول

  الخامة  م
  نسبة الخلط

  النمرة
  دنیر

عدد 
 قضبان

التغذیة 
  المستخدم

  الوزن  البنائىالتركیب 
  2م/ جم

السمك 
  مم

عدد 
الصفوف 

  السم/ 

عدد 
األعمدة 

قضیب  السم/ 
  أمامى 

قضیب 
  1 خلفى

قضیب 
   2 خلفى

  18 24  0.38 130 1-2/2-1 3-1/2-1 3-1/2-2 3 135  ٪100بولي استر  1
  2-4/3-3  3  65  ٪100بولي استر  2

3-2/1-0 0-0/1-1 3-2/3-4 
3-4/4-5 98 0.34  22  15  

 20 29  0.42  133 2-1/1-2 3-0/2-1  3-0/3-0  3  135  ٪100بولي استر  3
خلط قطن بولي   4

 13  20  0.32  93 1-1/2-2  ــــــــــــــــــ 3-1/3-1 2 150  65:35 اكریلك

 2-0/1-1  2  150  ٪100بولي استر  5
2-3/2-1   3-2/2-1 

1-0/1-2 80 0.26  16  9 

 11 18  0.30  88 2-4/2-4  ــــــــــــــــــ 2-0/1-1  3  150  ٪100بولي استر  6
لیكرا  6.6بولى أمید   7

 28 39  0.54  180 2-0/1-1  ــــــــــــــــــ 2-3/1-0  2 40  20:80

 23 32  0.48  138 0-2/1-1 4-2/4-2 5-3/1-2  3  135  ٪100بولي استر  8
لیكرا  6بولى أمید   9

 30 44 0.65  192 2-0/1-1  ــــــــــــــــــ 2-3/1-0  2  40  17:83

 :محل الدراسةقمشة األاالختبارات التى أجریت على  -2-3
  -: جراء االختبارات آالتیةإتم 

  ]8[. اختبار وزن المتر المربع بالجرام -1

 ]9[ .اختبارعدد الصفوف -2
 ]9[ .اختبار عدد االعمدة -3
 ]10[ .اختبار السمك بالمم -4
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 ]11[ .اختبار مقاومة االنفجار -5
 ]12[ .اختبار نفاذیة الھواء -6
  ]7[ .اختبار طلق ناري -7

 4 ةعلى مساف )مم 9عیار ( باستخدام سالح تم إجراء ھذا االختبار 
م  ى الرغم من أنامتر ، وت ذا البعد فقط عل ار ھ ى األ ھختی بحاث ف

طلق على / طلق مالصق (مختلفة السابقة تم اختیار مسافات للطلق 
ر 4طلق على مسافة /  بعد ضعف طول الماسورة ك أل ،) مت ن وذل

بحاث السابقة كانت تستخدم فى المالبس ، قمشة المستخدمة فى األاأل
  . قمشة فى ھذا البحث تستخدم كأقمشة ستائر أو مفروشاتبینما األ

من البالستیك وذلك  أغلفةالعینات بشكل سلیم وداخل  ولتم تدا وقد 
اظ  فيالذي تم الوقوع بھ  قصورال فادىلت الدراسات السابقة واالحتف

 على العینات والكشف عنھا باستخدام جھاز بمخلفات سبق اإلطالق
كإالماسح ،  لكترونيالمیكروسكوب اإل ل  لى جانب ذل مساحة تحلی

د  ي الفق ف ف ة اإلطالق األقمشة المنسوجةوالتل د عملی تخدام  بع باس
  ]6[.جھاز تحلیل التلف

  : Results and Discussion المناقشةنتائج وال -3
محل قمشة األنتائج االختبارات المعملیة التي أجریت على  -3-1

  :الدراسة
محل  األقمشةالمعملیة التي أجریت على ختبارات اال نتائجفیما یلي 
ة دول  الدراس ي الج بق ذكر مواصفاتھا ف ي  ویتضح ذلك )2(وس ف

  . )5/6/7/8/9(اإلحصائیة  شكالاأل

  
  بالجرامالمتر المربع وزن  نتائج اختبار )5(شكل 

  
  السمك بالمم نتائج اختبار )6(شكل 

  
 بالسم وعدد الصفوفبالسم عمدة عدد األاختبار نتائج  )7(شكل 

نھ بزیادة سمك إ ) 5/6/7/8/9(اإلحصائیة  شكالویتضح من األ
قمشة المنتجة تتحسن خواص مقاومة االنفجار لألقمشة في ووزن األ

بالتركیب البنائي لألقمشة  احین تقل نفاذیتھا للھواء وذلك ارتباطً 

) 3(ویتضح من الجدول  .ةالمنتجة ونمرة ونوع الخامة المستخدم
قمشة أنھ تقل مساحة الفقد والتلف فى أ )10(اإلحصائي  والشكل

قمشة تریكوالسداء وكذلك تأثیر الطلق النارى بزیادة سمك ووزن األ
مساحة الفقد في األقمشة یختلف باختالف الوزن وأن  المنتجة ،

 .أن مسافة اإلطالق واحدةوالسمك والخامة مع 

  
  نتائج اختبار مقاومة االنفجار )8(شكل 

  
  نتائج اختبار نفاذیة الھواء )9(شكل 

  :محل الدراسةالفقد والتلف لألقمشة  مساحةنتائج  -3-2
قمشة أوالتلف في مساحة الفقد  )10(وشكل  )3(جدول الیوضح 

 على 2بكسللبا مقدرةبعد عملیة الطلق الناري تریكو السداء المنتجة 
بالصور  یوضح ذلك ، التلف جھاز تحلیل باستخدام )متر 4( ةمساف

حیث تم تصویر العینات صور فوتوغرافیة وذلك ھو المتبع  المرفقة
ومعاینة مسرح  عتداءاإل ةمن جانب المعمل الجنائي عند حدوث حال

ثم القیام بتحدید الفقد والتلف على الجھاز من خالل صور  ،الجریمة 
مسافة  لالستدالل على اإحصائیً عالوة على تمثیل ذلك ، منفصلة 
  .اإلطالق

 محل الدراسةالفقد والتلف في األقمشة  مساحة )3(الجدول 

  الخامة  م
  متر 4طلق ناري على بعد 

قراءة الفقد 
  2بالبكسل

قراءة التلف 
  2بالبكسل

 172633.14 76232.19  ٪100بولي استر  1
  179598.26  79635.54  ٪100بولي استر  2
 169650.35 72036.25  ٪100بولي استر  3
 اكریلكخلط قطن بولي   4

65:35  
81125.33 181916.36 

  183509.38  81566.89  ٪100بولي استر  5
  185369.32  81863.45  ٪100بولي استر  6
لیكرا  6.6بولى أمید   7

20:80  
65246.22  161622.02 

  165258.36  69055.13  ٪100بولي استر  8
  159066.08  62822.36  17:83لیكرا  6بولى أمید   9
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  محل الدراسةمساحة الفقد والتلف في األقمشة  )10(شكل 

  :محل الدراسةلألقمشة صور نتائج نسبة الفقد والتلف  - 3-2-1
  -:محل الدراسة فیما یلى صور توضح نسبة الفقد والتلف لألقمشة

   
  ق النارىالعینة االولى قبل وبعد الطل )11( شكل

   
  قبل وبعد الطلق النارى الثانیةالعینة  )12( شكل

   
  قبل وبعد الطلق النارى الثالثةالعینة  )13( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى الرابعةالعینة  )14( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى الخامسةالعینة  )15( شكل

   
  قبل وبعد الطلق النارى السادسةالعینة  )16( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى السابعةالعینة  )17( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى الثامنةالعینة  )18( شكل

    
  قبل وبعد الطلق النارى التاسعة )19( شكل

محل طالق على األقمشة نتائج نسب مخلفات سبق اإل -3-3
  :بعد عملیة الطلق الناريالدراسة 
على نسب مخلفات سبق اإلطالق  )20(، وشكل )4(جدول الیوضح 

كنسبة وزنھا  ابعد عملیة الطلق الناري مقدرً  محل الدراسةاألقمشة 
 GSRعناصر مخلفات سبق اإلطالق  ، و متر 4على مسافة  مئویة

، تركیز )  Ba، الباریوم   Pb، الرصاص   Sbاالنتیمون  (  ھى
باستخدام جھاز و ، %.Wtعناصر مخلفات سبق اإلطالق  بالوزن 

  .لكتروني الماسحالمیكروسكوب اإل
محل مخلفات سبق اإلطالق على األقمشة نسب  )4(الجدول رقم 

  بعد عملیة الطلق الناري   الدراسة
  
  الخامة  م

  متر 4طلق ناري على بعد 
  عناصر مخلفات سبق اإلطالق

  باریوم  انتیمون  رصاص
  3.796  3.820  4.101  ٪100بولي استر  1
  3.563  3.632  3.992  ٪100بولي استر  2
  3.986  4.006  4.640  ٪100بولي استر  3
 اكریلكخلط قطن بولي   4

65:35  
3.725  3.298  3.269  

  2.998  2.654  3.092  ٪100بولي استر  5
  3.098  2.996  3.326  ٪100بولي استر  6
لیكرا  6.6بولى أمید   7

20:80  
5.450  4.752  3.536  

  3.126  4.321  4.920  ٪100بولي استر  8
لیكرا  6بولى أمید   9

17:83  
5.876  4.915  3.830  

  
محل نسب مخلفات سبق اإلطالق على األقمشة نتائج  )20(شكل 

  الدراسة
نسب مخلفات ن أ )20(اإلحصائي  والشكل) 4(ویتضح من الجدول 
،  4في الطلق الناري على بعد قل ما یكون أ سبق اإلطالق تكون

كبر ما یمكن عند أنسب عناصر مخلفات سبق اإلطالق تكون ن أو
  .فتحة دخول الطلقةفتحة دخول الطلقة بینما تقل كلما بعدنا عن 
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  : االستنتاجات -4
  :ھأن تم التوصل في ھذا البحث إلى

ة  یةقمشة المنتجة تتحسن خاصبزیادة سمك ووزن األ .1 مقاوم
 ً بالتركیب  ااالنفجار في حین تقل نفاذیتھا للھواء وذلك ارتباط

 .ةالبنائي لألقمشة المنتجة ونمرة ونوع الخامة المستخدم
قمشة تریكوالسداء وكذلك تأثیر أتقل مساحة الفقد والتلف فى  .2

 .قمشة المنتجةبزیادة سمك ووزن األالطلق النارى 
د  .3 ى بع ون مساحة التلف حوالي  4الطلق الناري عل ر تك مت

ا ) 3:2( د ، كم احة الفق عاف مس حاأض دول  تض ى ج  )3(ف
 .والصور السابق عرضھا) 10(اإلحصائي  الشكلوتأكد في 

وزن والسمك  .4 اختالف ال ف ب ة یختل ي األقمش د ف احة الفق مس
فى جدول  تضحاوالخامة مع أن مسافة اإلطالق واحدة ، كما 

ي  )3( د ف كلوتأك ائي  الش ابق ) 10(اإلحص ور الس والص
 .   عرضھا

ا یكون أ نسب مخلفات سبق اإلطالق تكون .5 ق قل م ي الطل ف
ي  )4(فى جدول  تضحامتر كما  4الناري على بعد  د ف وتأك

 .)20(اإلحصائي  الشكل
ن  .6 ا یمك ر م ون اكب بق اإلطالق تك ات س نسب عناصر مخلف

عند فتحة دخول الطلقة بینما تقل كلما بعدنا عن فتحة دخول 
ا  ة ، كم حاالطلق دول  تض ى ج ي  )4(ف د ف كلوتأك  الش

 ).20(اإلحصائي 
  : Recommendations التوصیات -5

  :تيیوصى البحث باآل
اه  .1 ذا االتج ى ھ ث ف ة والبح العواإلالدراس د  ط ى الجدی عل

ناعة  ى ص دم ف ووالمتق ات  تریك ن ماكین واء م داء س الس
ات أ ذ أ وأوخام لوب تنفی ب أس ةوتراكی دى  بنائی ة م ودراس

أثیر األ ا ت ة علیھ ة الجنائی ا إل.دل ائى بھ ل الجن داد المعم م
 .ھوتوسیع دائرة المعارف النسجیة لدی

ات األ .2 ع الجھ تمر م ل المس ى اإلداالتواص ة ف ة متمثل رة منی
طالع المستمرعلى الجدید العامة لتحقیق األدلة الجنائیة ، لإل

الحدیثة ومدى االستفادة  جھزةفى نوع القضایا أو األ ، سواء
 .بھا فى مجال المنسوجات ، لتسھیل دور المعمل الجنائى 

ة إ .3 ق األدل ة لتحقی اإلدارة العام ائى ب ل الجن داد المعم م
 .ضافةالتریكو للربط واإلبالجدید فى مجال صناعة .الجنائیة
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