
 

 

  إستخدام الحشرات في االدلة الجنائیة
  

  د.محمد مھدي جوادأ.م.

  قسم علوم الحیاة –كلیة التربیة للعلوم الصرفة / ابن الھیثم  -جامعة بغداد 

  

فضالً عن عالقتھا الشدیدة والحمیمة بحیاة الكائنات الحیة جمیعھا ومنھا االنسان في فترة حیاتھ سلباً وایجاباً فقد 

دور حاسم وضروري حتى فیما بعد موتھ وتحلل جثتھ ، ھذه ھي الحشرات التي اصبح العلم اصبح للحشرات 

المتعلق بھا بفروعھ المختلفة جزء الیتجزا من مراحل التطور العلمي البشري وبدخول علم الحشرات الجنائي 

تزویر البضائع  على خط التحقیقات واالدلة الجنائیة والتي ال تتكون فقط من جرائم القتل بل ایضا جرائم

  .ومصادر نشأتھا واالتجار بالمخدرات واسباب الوفیات غیر الجنائیة وغیرھا

 Insectالحشرات حیاةعلم  یستخدمالعلم الذي  بأنھ Forensic Entomology  علم الحشرات الجنائيیعرف 

Biology   للكشف كالعناكب مفصلیّات األرجل األخرى كذلك الحشرات و وھو یشملفي التحقیقات الجنائیّة

  الجرائم.لغز عن مالبسات القضایا الجنائیّة للمساعدة في حّل 

ان ھذا العلم لیس بالعلم القدیم اذ یعتقد ان بدایتھ كانت في الصین في القرن الثالث عشر المیالدي ثم اخذ منحى 

ثم قام بیرجریت  ، شرفي القرن السابع ع شبھ علمي نتیجة تجارب االیطالي ریدي صاحب نظریة التوالد الذاتي

بتطبیق علم الحشرات الجنائي على قضیة جنائّیة القرن التاسع عشر والذي كان یعمل طبیباً في مستشفى بفرنسا 

واعتُبر ذلك أّول تطبیق فعلي في المجال الجنائي . لقد قام بیرجریت بجمع حشرات من  ونشرھا كتقریر حالة

ث بدأت التحقیقات الجنائیة لحّل لغزھا. قّرر بیرجریت أّن تجمیع جثّة طفل رضیع ُوِجدت في إحدى المنازل حی

الحشرات المرتبط بالجثّة یشیر إلى حالة من التحلّل تعود لعّدة سنوات ماضیة وبالتالي فإّن مسألة الذنب أُلقیت 

نشر  ثم على قاطني المنزل السابقین ولیس القاطنین الالّحقین المتواجدین وقت اكتشاف الجثة والتحقیق.

. وتوالت بعد ذلك بعده بسنوات قلیلةفي فرنسا سلسلة من المقاالت حول علم الحشرات الجنائي   میجنین

األبحاث والدراسات في علم الحشرات وتطبیقات فرعھ الجنائي بشكل مكثّف إلى أن أصبح علماء علم 

  العالم في عصرنا الحالي.الحشرات الجنائي جزءاً أساسیاَ في التحقیقات الجنائیّة في كثیر من بلدان 

وقد قسم بعض العلماء حدیثا علم الحشرات الجنائي الى ثالثة اقسام منھا المدني ومایتعلق بالغذاء المخزون 

  واخیرا مایتعلق بالفرع الطبي الجنائي .

ولعل من اھم ركائز ھذا العلم ھو االلمام الواسع والتطور الكبیر الذي حصل في مجال دراسات دورة حیاة 

الحشرات وتوقیتات اطوارھا وادوارھا المختلفة وانواع الحشرات المحلیة الخاصة بكل منطقة والطقس او 

وطبیعة المنطقة وفرة حسب الموسم المناخ لتلك المنطقة خالل اوقات محددة من السنة وعالقتھا بالحشرات المت

، كما ادى التطور في التقانات االحیائیة وعلم الوراثة الجزیئي الى فتح افاق جدیدة التقبل الشك في الجغرافیة 

  حل اكبر المسائل الجنائیة المستعصیة في السنوات االخیرة .

یستفید من المفاھیم األساسیّة لعلوم  فإنّھ  فضالً من استفادة علم الحشرات الجنائي من علم أحیاء الحشراتو

وعلم السموم  Ecology وعلم البیئة Insect Systematicsمختلفة منھا: علم تصنیف الحشرات 

Toxicology وعلم وظائف األعضاء Physiology وعلم األحیاء الجزیئي Molecular Biology.  

  

  

  

  



 

 

  الجثة : الحشرات المتعاقبة على ةحیادورات اھمیة 

الجثث، فاألجسام المتحلّلة تتعّرض ھنالك العدید من انواع الحشرات والمفصلیات الخاصة بالعیش على 

لتغیرات بیولوجیّة وكیمیائیّة وفیزیائیّة وفي كّل طور من التحلّل تتعّرض ھذه األجسام المتحلّلة إلى غزو أنواع 

 Faunalى بالتعاقب الحیواني یُسمّ  معروفمحّددة من الحشرات وغالباً ما یكون ذلك في تعاقب 

Succession .الحشرات  نوعكالمناخ والموقع و مع بعضھاعلى عوامل مختلفة مرتبطة ھذه التغیرات تعتمد و

الذي یشمل أنواعاً مختلفة أّول  المعدنيالذباب  یعدوالنظام البیئي وغیرھا. على سبیل المثال: المھاجمة 

وھي وفاة بعّدة ساعات الالحشرات التي تستعمر الجثّة حیث ینجذب لرائحة الجثّة من مسافات بعیدة بعد 

یصل ھذا الذباب  وقدیصل ذباب اللّحم إلى الجثّة بعد بضعة أیام  بعدھاوالجافّة. تماما الجثث المتحلّلة ا التستعمر

الوقت. یضع الذباب البیض على الجثّة التي تفقس عن طور الیرقات التي تقوم بالتغّذي  مع األنواع السابقة بنفس

على الجثّة قبل أن تتطّور لتتحّول إلى طور العذراء الكامن في التربة لیخرج منھا الذباب البالغ في النھایة. 

وھي تتغذى ایضا  جینیّة للجثّةالتي تنجذب لرائحة السوائل النیترو ثبعدھا تغزو أنواع مختلفة من خنافس الجثّ 

. أحیانا یتواجد النمل على الشعر والجلود واألظافر وتوجد أنواع عدیدة من الخنافس تختلف باختالف المكان

وقد  والدبابیر في مكان الجثة إذ یعتبران من الحشرات المفترسة التي تتغّذى على الحشرات التي تغزو الجثّة

   ر مثل االمریكى وااللمانى وغیرھما.تتواجد أنواع معینة من الصراصی

  

  كیفیة استخدام الحشرات في التحقیقات الجنائیة :

ھذا یتعلق بالجزء الخاص بتحوالت النمو ویستطیع عالم الحشرات الجنائي الكشف عن زمن الوفاة 

لمدة عشر ثوان ووزن الیرقات  و لذلك تلزم الدقة في التعامل مع  الیرقات.فالبد أن توضع الیرقة في ماء مغلي 

ثم تغمس في اإلیثانول ثم بعد ذلك یدخل العالم في سلسلة من من الحسابات المعقدة لیصل في النھایة لتحدید 

  وقت الوفاة بدقة متناھیة.

فالجثة التي تحتوي علي الكوكایین تنمو الیرقات فیھا  -وھناك بعض المالحظات یجب ان توضع فى االعتبار 

بتعفیر الجثة بمواد طاردة للحشرات للتحایل على القانون وسیر نمو الیرقات ل وقد یتم تعطیبشكل أسرع 

  .التحقیق الجنائي

و ھناك أیضا بعض أنواع الذباب ال یضع بیضھ إال في أما كن مغلقة  فلو وجدت جثة في العراء وعلیھا بیض 

ثة للعراء ... و كذلك العكس أن الجریمة تمت في مكان مغلق ثم تم نقل الج ىھذا الذباب فھذا دلیل واضح عل

النھ مدرب ھذه أشیاء یكتشفھا عالم الحشرات الجنائي بسھولة مطلقة والجثة التي تنقل من العراء لمكان مغلق 

... و كذلك الجثة التي یتم تجمیدھا ثم نقلھا ومطلع على معلومات حیاتیة الحشرات المھمة في االدلة الجنائیة 

بسھولة ألنھ ال تنمو بھا یرقات وال یوجد علیھا بیض. كذلك لكل منطقة جغرافیة انواع خاصة من  كتشفت

عامل رئیس یساعد فى الوصول للجانى وتحقیق الحشریة االنواع انتشار وتوزیع تحدید مناطق ان  اذالحشرات 

  العدالة .

، وكثیرا ما یمكن العثور على بیضھا في الستخدام الحشرات في االدلة الجنائیة مثال  وخیرالذباب ھان 

الفم واألنف والفخذ ، واآلباط في  في غضون الساعة األولى بعد وفاة.  ةالبشریالجثة المناطق الرطبة من جسم 

جثة التتغذى على  عن یرقات صغیرة ساعة  24یفقس عادة في غضون  ھو، والعینین (إذا كانت مفتوحة) ، و

حتى تحول في النھایة إلى الى عذراء لمدة تصل إلى اثني عشر یوما ، وفي ھذا الوقت تنمو وتستمر في التشكل 

   لة  ثم تبدأ دورة الحیاة فى التكرار. االحشرة الكام
  

  

  



 

 

 :ق جمع الدلیل الحشريائطر

یجب عدم غسل الجثة قبل رفع العینات في  یجب عدم تحریك الجثة قبل رفع العینات في مسرح الجریمة و -1

  المشرحة.

  وتتواجد الخنافس كذلك في التربة أسفل وحول الجثة.تجمع الخنافس التي فوق وأسفل الجثة،  -2

یجب جمع الیرقات من مواضع مختلفة (فوق وأسفل وحول الجثة)، إذ تزحف العدید من  بالنسبة للذباب -3

أمتار) لكي تتحول إلى طور الخادرات(  10-3الیرقات البالغة إلى التربة أسفل الجثة أو بعیداً عن الجثة (

قة ) ، وفي مراحل التحلل األولى تتركز الیرقات في الرأس وفتحات األنف واألذن والفم العذراء داخل الشرن

  والجروح وكذلك في السطح ما بین الجثة واألرض.

یجب جمع قدر كافي من العینات بأطوارھا وأحجامھا المختلفة من مسرح الجریمة باستخدام األداة المناسبة  -4

تخدام أجھزة شفط الحشرات، ویراعى جمع األنواع المختلفة من الحشرات كالشبكة الیدویة القیاسیة ویفضل اس

الحیة والمیتة كذلك.، ویراعى جمع حوالي العشرین من الیرقات الدودیة الشكل الكبیرة الحجم باإلضافة إلى 

% كحول 70حفظھا في أوعیة محكمة اإلغالق تحتوي على تركیز غلیھا بالماء قبل عینات الخادرات ویفضل 

او ایزوبروبیلي (بعض المصادرالتفضل وضع الحشراَت في اآلیزوبروبیِل أَو الفورمالیِن. وبدالً ِمن ذلك ثیلي إی

تاریخ وساعة جمع  -، وتدوین المعلومات التالیة على ملصق الحاویة: الموقع )  ethanol%  98تستعمُل 

كما یجب حفظ جزء من عینات البیوض اسم الشخص الذي جمع العینة ، -وصف القضیة  -رقم القضیة  -العینة 

والیرقات والخادرات في حاویات ال تحتوي على كحول حتى یمكن تربیتھا من أجل تقدیر فترة ما بعد الوفاة أو 

  استخدامھا في الفحص عن نسبة الكحول والسموم.

ولى صغیرة الحجم یجب رفع العینات بأدواتھا المناسبة، فمثالً ترفع بیوض الذباب واألطوار الیرقیة األ -5

  باستخدام فرشاة نظراً لقابلیتھا للتلف حین رفعھا بمالقط أو بوسیلة أخرى.

  یجب البحث عن عینات الحشرات (وبخاصة الیرقات) في ثنیات المالبس في مسرح الجریمة والمشرحة.  -6

ت تھویة) وتدوین سم على األقل) في حاویات مناسبة (ذات فتحا 10یجب جمع عینة من التربة (على عمق   -7

عینات من التربة أسفل الجثة قدر حفنة الید وحفظ ھذه العینات  4 -  3بیانات علیھا وإحكام إغالقھا، ویتم رفع 

  في ثالجة دون مستوى التجمد.
  

 :تطبیقات علم الحشرات الجنائي 

: حیث یُطبّق في تحریات جرائم القتل عن طریق تحدید الفترة الزمنیّة التي انقضت منذ  جرائم القتل .1

  أو مكان موت اإلنسان. Postmortem Interval (PMI) الوفاة

  . جرائم االنتحار .2 

  . جرائم االغتصاب .3 

  ات المفاجئة.: حیث یتم البحث في األسباب المحتملة للوفی حاالت الموت المفاجئ .4 

ات األرجل توجد جنباً إلى جنب مع الُمنتجات الُمخّزنة : إّن الكثیر من الحشرات ومفصلیّ  تجارة التھریب .5 

بما فیھا المخدرات، وحیث أّن المخدرات في الغالب ما تكون من بلد مصدر واحد وتُباع في بلدان أخرى فیمكن 

  األرجل المتواجدة وبمعرفة توّزیعھا الجغرافي.تتبّع مصدرھا بمعرفة أنوع الحشرات ومفصلیّات 

: عن طریق معرفة بیولوجیّة الحشرات ومفصلیّات األرجل والتوزیع  تحدید المكان الفعلي لحدوث الوفاة .6 

  الجغرافي لھم.

: حیث یتم التحّري في الحاالت التي یقوم بھا بعض اآلباء بتعذیب  جرائم االعتداء الجسدي على األطفال .7 

  نائھم بلسع النّحل والدبابیر كنوع من العقاب.أب



 

 

صابین : وفیھ یتم تقّصي إھمال األشخاص والمؤّسسات لرعایة المسنّین الم  حاالت إھمال كبار الّسن .8 

  بجروح.

: حیث ثبت أّن بعض الحاالت التي لیس لھا أسباب معروفة تعود لقرص النحل   الطرقو حوادث السیارات .9 

  وھجمات الدبابیر.

: حیث یتم تقّصي الحاالت التي یحدث فیھا عرقلة لألجھزة األساسیّة وأعطال   حوادث تحطّم الطائرات .10 

  للمحرك.

عن طریق معرفة بقایا أنواع الحشرات الملتصقة على أجزاء المركبات  :  تحدید موقع ومناطق الترحال .11 

  ومقارنتھا بالتنوع والتوزیع الجغرافي للحشرات.

: حیث تترك بعض الحشرات آثاراً تشبھ اللطخات الدمویة على األسطح عن  نموذج لطخات الدمتحلیل  .12 

  طریق أطرافھا الملّوثة بالدم وبرازھا مّما قد یتسبّب في تحلیالت خاطئة للطخات الدم في مسرح الجریمة.

على الحیّة أو المتحلّلة أو : بدراسة الحشرات التي تتغذى على المواد النباتیّة سواء  تحدید بلد المنشأ .13 

  الجافّة.

 :بعض األمثلة لھذا العلم في المجال التطبیقي   

الحشرات  )  ھناك جثة وجدت في تكساس اكتشف خبراء الحشرات أنھا قتلت في غابات الینوي ألن بیض 1

  الموجودة داخلھا ال تعیش إال في تلك المنطقة..

وجدوا في حذائھ نملة عمرھا ثالثة أیام تعود إلى مستوطنة للنمل الخبراء  )  أدین قس بقتل زوجتھ ألن2

  قبل ثالثة أیام بالضبط..» زوجتھ قربھا وجدت جثة«

كبیرة من الكوكایین لم یعرف مصدرھا وال من أین  ) بالمصادفة وجد رجال الشرطة في فلوریدا كمیات3

وا أحد الخبراء الذي حدد موطنھا في میتة في احد األكیاس فاستدع أتت.. غیر أنھم وجدوا حشرة صغیرة

  ..غابات الھندوراس

بنافذة غرفتھا المفتوحة ولكن  من خالل ربط رقبتھا بحبل ثبت«) ادعى رجل انھ وجد شقیقتھ منتحرة خنقاً 4

ساعة فاعترف  ٢١أن النوافذ كانت مغلقة في آخر  بفحص الجثة لم یجد الخبراء أثراً للذباب مما دل على

  !..بقتلھا

في الوالیات المتحدة االمریكیھ كشفت الحشرات عن سیده قتلت زوجھا حینما أخبرت الشرطة في    )5

التحقیقات األولي أن زوجھا كان لدیھا أمس في المنزل بینما أثبت خبیر الحشرات أن دود الجثة مر علیھ 

 أربعة أیام مما اتضح معھ كذب الزوجة وبتضییق الخناق علیھا اعترفت بالجریمة.

على العكس قادت الحشرات لتبرئة عروسین في فرنسا من جریمة قتل حینما وجد العمال جثة داخل مدخنة  )6

منزلھما أثناء عملیة إصالحھا وبتحلیل حشرات الجثة تم اكتشاف أنھا مقتولة منذ ستة أشھر بینما العروسان 

  .الجریمةاستأجرا الشقة منذ أسبوع فقط فتم القبض على صاحب المنزل الذي اعترف ب

بسیطة مثل القمل فلو وجدنا حشرات  ) أیضا ھناك حشرات تالزم اإلنسان في حیاتھ وتغادره بعد وفاتھ بفترة7

  .حدثت قبل وقت قصیر القمل في رأس المیت ھذا دلیل مھم على أن الجریمة

) في احد القضایا  تم العثور على أنثى البعوض  في سیارة مسروقة، وقامت  الشرطة الفنلندیة بتحلیل 8

من وضع یدھا على مشتبھ بھ مسجل  الحمض النووى عن طریق جرعة الدم المتواجدة بمعدة البعوضة فمكنھا 

شمالي ھلسنكي،  كلم 380 بعدیونیو في البوا على  -بسجالت الشرطة ، وكانت السیارة قد سرقت في حزیران 

 كلم من مكان سرقتھا . 20 وعثر علیھا قرب محطة قطارات في سیناجوكي على بعد 


