کاربرد اسپکتروسکوپی رامان در علوم جنایی
اسپپتروسکسپپررامانایک استااسپپوزکهاای سساارا پپ کنا
قدنامندااناآنکل انمرنساهکاکایرااااناحرزهاعلرماجنکسماکا
ک فسرا ساح پپپکیایماآسدزاازاجملساکس هماهکرا پپپ کنا
جذایاا ستروسک سررامانایک اکسااناعلرماجنکسمان ا

کنا

یرناانظسز حرناکلماه وسهاککن سااا ستروسک سررامانایک ا
اناعلرماجنکسماعبکناندااز :ا
ااشخ صایرااایخدن ا-ااشخ صایراااینفیسه ا

یرنااارجساا ستایماارا ا ساغ ساامک سما را ،اغ سااخسسبما

-اا شخ صایراااش م کسمایرجراااناآزیکسشزکهاهکرایخفما

را ،اقک ل تاکرالاشپپد ا کای رسکسپپررهامکسایماارا ا کا

کاغ ساقکنرنم ا

اسناککنانمرنساناااسداکا کاا عکااکمان ایرنااآنکل اقساناااا)،ا

-ااشخ صایر،اال کف،اننگاهک،اچ پاهکاکاجرهسهک ا

قک ل تاجفتاشپپپد ا کار بسانرنرامکسا سااسنانکااقک ل تا

اناااایسا ساذکساچندایثکلاانازی نساهکرایحسشا شدهااسااخوسا

آنکل اازاناهااکناناایمااهد)اکااخوصکصما را اط فانایک ا

شدهااستز ا

هسایکاهااشپپکنهاکسازااناکنکناامکمایراناایحسشاشپپدها کسدا سا
ارانکسماهکرااسزسااسنانکااکسااناآنکل انمرنساهکراجنکسما

الف) تشخیص مواد منفجره

کنایرنااارجسااستااشکناهاکسااکساازاجملساآ اهکاعبکنتا

کاارجسا سااسنرسااسپپپتروسکسپپپررامانایک اهماارانکسماآنکل ا

انداازاارانکسماآنکل اهمانمرنساهکرایعدنماکاهمانمرنساهکرا

نمرنساهکراجکیداهماهکزاکاهمایکسعاناااانااکاازاطسرماط فا

آلم،اارانکسماآنکل اهمانمرنساهکرارساناکاهمانمرنساهکراغ سا

نایک اهساکداماازااسنایرااایخوصاخرااآ ایکاها راهاکا سا

رساناکاهمچن ناارانکسماآنکل اانایحلاکاااخلاظسکفاش شسا

ناحومایماارا اآ انااازا سکسسااسک بکتای شک ساا شخ صاااا،ا

اراکااالسپپو رماشپپفکفا دک ا سک اآکنا انمرنساازاظسفا

نک ساسنااستروسکسررامانایک اککن ساا کنازسکارااناحرزها
ا شخ صایراااینفیسها کا سسعتا کالانااا دااکساهاا ستزااسنا
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ککن سااانهکا سااشپخ صایراااینفیسهایحدکاانمماشپراازسساا
یماارا ا ساناحوماا شاسپپپپکزها هکرااسنااسک بکتاناان ا
شپپنکسپپکسمانمرازااناشپپرلازسساط فانایک ااسک بکتاینفیسها
یعمرلاکا سخماا شاسکزهاهکرایعمرلایراااینفیسهایشکهدها
یماشراز ا
شرلا:2اط فانایک ا سخمایرااایخدنا[ ]1ا

کااحک قاط فانایک انمرنساکشپفاشپدهااناعمل کتانظکیماکا
زززا کاط فانایک انمرنساهکرانرسنس،ایماارا ااشپپپخ صااااا
کسایکاهاکشپپفاشپپدهاج مایرااایخدنایما کشپپداسکانساکاانا
شرلا:1ا)aاط فانایک اارانایراااینفیسهاشکیل)،trinitrotoluene (TNTا
،RDX

ا)(PETN

pentaerithrityl

tetranitrate

ا،ا

)،ethyleneglycoledinitrate(EGDNا)،dinitronaphtalene (DNNا

)tetranitroteraazocyclooctane(TNTACOا،ا)bااط فانایک اا شا
سکزهاهکرایراااینفیسه

صپپرنتایثبتا را ااکسپپ ایماارا انر اآ اناان ا ساناحوما
اشپپپخ صاااازااناشپپپرلازسسااحک قاط فانایک استانمرنسا
کشفاشدهایشررکا ساکرککئ نا کانمرنسانرسنساکرککئ نا
ی شکهدهایما شرااکسااکس درا ساکرککئ نا را انمرنساک شفا

ا

ب) تشخیص مواد مخدر و روان گردان

شدهایما کشدزا ا

کاارجسا سای اسکاکاقک ل تاهکرااسپپپتروسکسپپپررامانایک اانا
آنکل ایراااکسااناقبلایحسشاشپپپداکاخکصپ پ تااشساانزشپپپوما
ااشپپپوناط فانایک اهسااسک م،ایماارا اازانایک ا سااعنرا ا
ا انراارانمنداانازی نسااشپپپخ صایراااهرنکهر اانازی نسا
هکرایخولفااسپپپو فکاهاکسازاسرماازا ککن سا هکرایهماکا کا
سپپپسعنا کالرااسناارن تااشپپپخ صایرااای خدناکانکا ا
هساا ایما کشدزااناشرلازسساط فانایک ا سخمایرااایخدنا

شرلا:3ااحک قاط فانایک انمرنساکشفاشدهایشررکا ساکرککئ نا کانمرنسا
نرسنساکرککئ ن ا

یشکهدهایماشرازا ا
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