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بــەم ژمــارە دەگەینــە ژمــارەی هەشــتی گۆڤــاری زانســتی دابــڕان،  ئێســتا دەکرێــت 

هەڵســەنگاندن بــۆ کارەکامنــان بکرێــت، بــەاڵم لــە پێشــدا بەباشــی دەزانیــن خۆمــان 

ــە  ــەردەوام ل ــە ب ــین ک ــێ کەس ــتافێکی س ــە س ــن. ئێم ــان بکەی ــۆ کارەکامن ــەنگاندن ب هەڵس

ژمارەکانــی گۆڤارەکــەدا بابەمتــان باڵوکردەوەتــەوە، ژمارەیەکــی نووســەری بەڕێزیــش بەشــێوەی 

ــتی  ــەاڵم بەڕاس ــەوە. ب ــان کردوەت ــەوە باڵوم ــە سوپاس ــن و ب ــۆ ناردوی ــان ب ــۆش وتاری خۆبەخ

ژمــارەی ئــەم بەڕێزانــە زۆر کەمــە.  بــۆ واڵتێــک بەدەیــان زانکــۆی گــەورە و بچووکــەوە، 

دەبێــت دەیــان نووســەر هەبێــت کــە هــەوڵ بــدەن بنووســن! بــەاڵم بەداخــەوە نیامنــە. ئێمــە 

ــەوەی بنووســن.  ــۆ ئ ــە ب ــن کــە حــەزی زانســتییان هەی ــە بدەی ــەو گەنجان ــی ئ ــداوە هان هەوڵامن

بــەاڵم هێشــتا ژمــارەی نووســەرە زانســتییەکان لــە ژمــارەی پەنجەکانــی دەســت تێپەڕنــاکات. ئەمــە 

ــت. ــی پێبدرێ ــدا گرنگ ــە زانکۆکان ــت ل ــە دەبێ ــی گەورەی کەموکوڕییەک

ــەیری  ــتبینییەوە س ــی ڕاس ــەک بەچاوێک ــت تاڕادەی ــکورتییە دەکرێ ــەم  دەس ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ب

گۆڤــاری زانســتی دابــڕان بکەیــن. ئەگــەر لــە ژمــارەی ١ وە تاوەکــو ژمــارەی ٨ ســەیری گۆڤــارە 

بکرێــت بــەرەو پێشــچوونێک دەبیرنێــت. بەشــی زۆری بابەتەکامنــان دەگمەنــن، واتــە بــە هیــچ زمانێــک 

هاوتاکەیــت بــە ئاســانی دەســت ناکەوێــت و شــیاوی ئــەوەن بــە زمانــی ئینگلیــزی پێشــکەش بکرێــن.

ــی  ــەم گەیاندن ــۆ دوو ئامانجــە، یەک ــە ب ــەم بابەتان ــەوەی ئ ــە؛ باڵوکردن ــە بابەتەکامنــان وەرگێڕان ــێ ل هەن

زانیاریــی بەســوود و دووەم دروســتکردنی نووســەری زانســتیی، کــە وەکــو ئاماژەمــان پێــدا ژمارەیــان  زۆر 

کەمــە.

ــی  ــتی، ئەرک ــی زانس ــی قەڵەم ــت کردن ــتی و دروس ــی زانس ــی زانیاری ــە گەیاندن ــە ل ــڕان جگ ــتی داب زانس

ڕۆشــنگەریی زانســتی و جیاکردنــەوەی زانســت لــە خورافــە گرتووەتــە ئەســتۆ. ئەمــە ئەرکێکــە لــە سەرشــامنان 

و بــەردەوام دەبیــن لەســەری. گرنگــە ئــەو چەکــەرە زانســتییەی کوردســتان بپارێزرێــت. زانســت هەرگیــز لــە 

کۆمــەڵ  ڕیشــە دروســت نــاکات ئەگــەر خورافــە زاڵ ببێــت بەســەریدا و پرســیاری جیــدی قەدەغــە بێــت.

ــە  ــێوەی نیمچ ــی بەش ــە بابەتەکان ــنگەرانەیە، ک ــتیی ڕۆش ــتیی گش ــی زانس ــت گۆڤارێک ــە دەمانەوێ ــەوەی ئێم ئ

ــن و  ــەردەوام دەبی ــتە ب ــەو مەبەس ــۆ ئ ــکات، ب ــاد ب ــی زی ــەی مرۆڤایەت ــە مەعریف ــتێک ل ــن و ش ــی ب ئاکادیم

ــتە. ــەو مەبەس ــۆ ئ ــت ب ــان  بێ ــدا یارمەتیدەرم ــووی نزیک ــە داهات ــتی ل ــی زانس ــە نەوەیەک ــان هەی ئومێدم

w w w . d w r y a n . n e t 

ئیدیتۆڕیاڵ

گەیشتین بەژمارەی هەشت! 



جیهانێکی 
نادیار لە ناو 
جەستەماندا!
شاژیر محەمەد



٨

کانونی دووەمی 2018
زانست
دابڕانی

8

٣.٥ میلیــارد ســاڵ لەمەوپێــش بەکرتیــا و زینــدەوەرە تــاک خانــەکان وەک یەکەمیــن و ســەرەتایرتین فۆڕمــی ژیــان 
دەرکەوتــن. دەتوانیــن بڵێیــن ئــەوان بــوون بناغــەی ژیانیــان دانــا لەســەر هەســارەی زەوی، بــەاڵم کاتێــک ئێمــەی مرۆڤــی 
ــە  ــامن ل ــچ زانیاریەک ــن، هی ــاڵ دەرکەوتی ــەزار س ــەی ٣٠٠ ه ــش نزیک ــرت و پێ ــی زۆر درەنگ ــاپیان( ماوەیەک ــر )هۆمۆس ژی
ــدا  ــە ناوان ــەکان ل ــاوی میکرۆب ــۆزدەش ن ــەدەی ن ــا س ــەت ت ــوو. تەنان ــە نەب ــاو نەبیرناوان ــە چ ــدەوەرە ب ــەم زین ــی ئ بوون
ــی  ــاش داهێنان ــەت پ ــە، تەنان ــان هەی ــەکان بونی ــدەوەرە وردبینیی ــی کــە میکــرۆب و زین ــچ کەســێک نەیدەزان ــوو. هی نەب
مایکرۆســکۆب و دۆزینــەوەی هەندێــک ڕاســتی وەک ئــەوەی هــۆکاری هەندێــك لــە نەخۆشــییەکان میکرۆبەکانــن، 
هێشــتاش هەندێــک لــە پزیشــکەکان نکۆڵییــان لــە بوونــی زینــدەوەری لــەو جــۆرە دەکــرد و هیــچ جــۆرە پاککەرەوەیەکیــان 
ــا ڕادەیــەک  ــا! کاتێکیــش کــە بوونــی ئــەم زیندەوەرانــە ســەملێرنا، مــرۆڤ ت ــە کاتــی چارەســەری نەخــۆش بەکارنەدەهێن ل
ــە زۆر  ــتاش ل ــا ئێس ــردن. ت ــاوی دەب ــی ن ــردن و نەخۆش ــۆکاری م ــیدار و وەک ه ــش و مەترس ــدەوەری زیانبەخ وەک زین
ــەک ڕەگەزپەرســتی و  ــا ڕادەی ــە ت ــە ک ــتەواژەیەک هەی ــت. دەس ــرۆڤ دەهێرنێ ــی م ــاکان وەک دوژمن ــاوی بەکرتی ــگا ن جێ
خۆپەرســتی ڕەگــەزی مــرۆڤ نیشــان دەدات، ئەویــش دەســتەواژەی بەکرتیــای ســودبەخش و بەکرتیــای زیانبەخشــە. لــە 
ڕاســتیدا ناوبردنــی ئــەو بەکرتیایانــەی کــە بــۆ مــرۆڤ ســودیان نییــە، یاخــود مــرۆڤ نەخــۆش دەخــەن بــە )زیانبەخــش( 
هەڵوێســتێکی خۆپەرســتانەی ئێمــەی مرۆڤــە، الیەنــی کــەم دەبێــت ئەوەمــان لــە پێــش چــاو بێــت کــە ئــەوان ماوەیەکــی 
ــە شــیکردنەوەی پاشــاموەکان  ــە ل ــووە و کاریگەریشــیان لەســەر ژینگ ــان هەب ــە بونی ــەم زەوی ــە لەســەر ئ ــش ئێم زۆر پێ
ــان دەبەخشــێت. ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن  ــە ژیانی ــاو جەســتەی زینــدەوەران بەهایەکــی یەکجــار گــەورە ب ــە ن ــان ل و ژیانی
ســەرجەم زینــدەوەران لــە ئێســتاو ڕابــردودا بونیــان پەیوەســتە بــە بونــی زینــدەوەرە وردبینییەکانــەوە، لــە هەمــو بارەکانــدا 

بەکرتیــاکان فۆڕمێــک لــە فۆڕمەکانــی ژیانــن، جــا ئەگــەر زەرەرمەنــد بــن بــۆ ئێمــە یاخــود نــا! 

ڕەنگــە   
لــە ماڵــی زۆرینەمــان وێنــەی 

ــزەوە هەڵوارسابێــت  ــە ڕێ ــر و داپیرمــان ب باپی
ــەو  ــت، ب ــوە گیرابێ ــە چوارچێ ــکۆمەندییەوە ل ــە ش و ب

ــەوان  ــە ئ ــن، چونک ــەوان بگری ــزی ئ ــت ڕێ ــە دەبێ ــەی ئێم پێی
هــۆکاری دروســت بوونــی ئێمــەن. یــان لــە هەندێــک مــاڵ درەختــی 

ــت و  ــا هەڵوارسابێ ــە بەه ــەنگین و ب ــی س ــە وەک بەڵگەنامەیەک بنەماڵ
هەمــوان بــە ڕێــزەوە تەماشــای بکــەن. چــی ڕودەدات ئەگــەر لــە دیدێکــی 

قوڵــرتی بایۆلۆجییــەوە لــە باپیرامنــان بڕوانیــن؟ چــی ڕودەدات ئەگــەر مبانەوێت 
ــە  ــری باوامنــان هەڵبواســین؟ ڕەنگــە پێویســتامن ب ــەی ڕەچەڵەکێکــی دورت وێن
وێنەیەکــی ئەیپــەکان بێــت کــە بــە تــوک و قــژی درێــژەوە لــە ســەر دارەکان 
ڕاکشــاون! خــۆ ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ باپیــرە دوورترەکامنــان ئــەوا شــتەکە 
ــد  ــەی چەن ــت وێن ــەوکات دەبێ ــە ئ ــت، چونک ــر دەردەکەوێ گاڵتەجاڕانەت

بەکرتیایــەک هەڵبواســین کــە لــە نــاو ترشــی ســەلفەریکا دەژیــن! ئایــا 
ئێمــە ئامادەیــن ڕێــز لــە بەکرتیــاکان بگریــن بــەو پێیــەی ئــەوان 

باوانــی دووری ئێمــەن؟
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جەستەی مرۆڤ یان کۆڵۆنی بەکرتیا و ڤایرۆس

 جیهانێکــی نادیــار لــە نــاو جەســتەی ئێمــەدا هەیــە، کــە ئەویــش جیهانــی زینــدەوەرە وردەکانــە. لــە ڕاســتیدا ئێمــە لــە 
جەســتەماندا ئەوەنــدەی خانــەی بەکرتیایــی و ڤایرۆســیامن هەیــە ئەوەنــدە خانــەی مرۆییــامن نییــە! ئەگــەر مەزەنــدەی 
ژمــارەی خانەکانــی جەســتەی مــرۆڤ ١٠٠ملیــارد خانــە بێــت ئــەوا خانــە مرۆییــەکان تەنهــا ١٠ میلیــارد خانــە دەگرنــەوە، 
ئــەوی دیکــە خانــەی بەکرتیایــی و ڤایرۆســییە، بۆیــە ئەگــەر بــە گوێــرەی ژمــارەی خانەکامنــان بێــت، ئێمــە بەکرتیــا یاخــود 
ــی ژیامنــان  ــە درێژی ــا و ڤایرۆســین. ب ــەک بەکرتی ــن! یاخــود ئێمــە نیشــتیامنی ژمارەی ــەوەی مــرۆڤ بی ــر ل ڤایرۆســین زیات
پێویســتە هاوکێشــەیەکی تەندروســتی میکرۆبــە جیــاوازەکان هەبێــت لــە لەشــامندا. بەڵــێ ئێمــە لــە چەنــد زیندەوەرێکــی 
ــک  ــینن و هەندێ ــک بیاباننش ــۆی زەوی هەندێ ــەر گ ــۆن لەس ــەروەک چ ــن، ه ــن پێکهاتوی ــەوە بژی ــن پێک ــە دەتوان ورد ک
ــە  ــان شــتە! جەســتەی ئێم ــی هەم ــە نزیکەی ــا و ڤایرۆســەکان ب ــرەی بەکرتی ــە گوێ ــەوا جەســتەی ئێمــەش ب چیانشــینن ئ
کۆڵۆنــی یاخــود خانەخوێیەکــە بــۆ مایکــرۆ ئۆرگانیزمــەکان. لــە شــوێنە جیاوازەکانــی جەســتەمان بەکرتیــای جیــاواز 
ــە  ــە زەحمــەت ڕێگــە دەدەن ب ــان داگیرکــردوە و ب ــاکان شــوێنێکی جەســتەی ئێمەی ــن. هــەر کۆمەڵگایەکــی بەکرتی دەژی
ــە کەســانی بیانــی  ــە زەحمــەت ڕێگــە ب ــاوەوە! هــەروەک چــۆن ئێمــەی مــرۆڤ ب ــە ن ــر کــە بێن ــی ت مایکرۆئۆرگانیزمەکان
ــە  ــە ب ــە ک ــی ئێم ــەکانی جین ــە بەش ــن ل ــەکامنان دوو بەش ــەکان و ڤایرۆس ــی میکرۆب ــان. جین ــە واڵتەکامن ــن بێن دەدەی
مایکرۆبایــۆم و ڤایــرۆم ناودەبرێــن. DNA زینــدەوەرە وردبینییەکامنــان لەگــەڵ DNA ئێمــە بــە جۆرێــک تێکــەڵ بــوە کــە 

ــڕن. ــی ئێمــە ڕۆڵ دەگێ ــک ڕوەوە وەک جین ــە هەندێ ــەوان ل ــی ئ جین

مایکرۆبایۆم )بەکرتیاکانی ناو جەستەمان(

ئــەو ڕێــژە مایکرۆبــە جیاوازانــەی کــە لــە نــاو ئــاوی دەریاکانــدا بــەدی دەکرێــت ڕێژەیەکــی ئەوتــۆ نییــە بــە بــەراورد بــە 
ــە  ــاوازن لەوانــەی ل ــدا دەژیــن جی ــاو دەمت ــە ن ــاو جەســتەی مرۆڤــدان. ئــەو مایکرۆبانــەی ل ــە ن بــەو مایکرۆبانــەی کــە ل
ــاواز  ــاواز جی ــە ناوچــەی جوگرافــی جی ــە کــە ل ــاڵو وای ــن. لەشــی مــرۆڤ وەک شــوێنێکی زۆر بەرب ــاوت دا دەژی ــاو هەن ن
پێکهاتــوە. یــەک ســانتیمەتر دووجــا لــە پێســتی مــرۆڤ نزیکــەی دە ملیــۆن مایکرۆبــی تێدایــە؛ تەنهــا لەســەر قۆڵەکانــت 
نزیکــەی ٤٤ جــۆری جیــاوازی مایکرۆبــی دەژیــن. لەگــەڵ گەورەبونــی تەمەمنــان جــۆری جیــاوازی بەکرتیــا لــە خــۆراک و 
ژینگــەوە بــە دەســت دەهێنیــن. میکرۆبەکامنــان ئــەو خواردنانــە تێکدەشــکێنن کــە هــەرس کردنیــان زۆر ســەختە؛ گازی 
ــە دەیخۆیــن  ــەو خۆراکانــەی ڕۆژان بچــوک لەخواردنــەکان دەگــرن و وای لێدەکــەن ئاســانرت هــەرس بکرێــت. هەندێــک ل
جەســتەی خۆمــان ئەنزیمــی تایبــەت بــە هــەرس کردنیانــی نییــە، بــەاڵم دەتوانیــن هەرســیان بکەیــن، چونکــە دەشــێت لــە 
نــاو بەکرتیاکانــی هەناومانــدا ئــەو جــۆرە ئەنزیمــە بوونــی هەبێــت و ئــەوان لــە بــری ئێمــە هەرســی بکــەن. مایکرۆبەکانــی 
ئەمڕۆمــان جیــاوازن لــە مایکرۆبەکانــی دوێنێــامن. لەگــەڵ تێپەڕبونــی تەمــەن بەکرتیــاکان لەگەڵــت دەگۆڕێــن و بەکرتیــای 
ــی  ــە بەکرتیاکان ــرن ل ــی جەســتەی مرۆڤێکــی پێگەیشــتوو هەمەچەشــنرت و جێگیرت ــاو جەســتەت. بەکرتیاکان ــە ن ــوێ دێت ن
ــە جەســتەی  ــن ک ــە بکەی ــەو بەکرتیایان ــی جــۆری ئ ــەک کۆنتڕۆڵ ــا ڕادەی ــە ت ــان دای ــە توانام ــک. ئێمــە ل جەســتەی منداڵێ
ــە ڕاســتیدا  ــی منداڵەکامنــان. ل ــی خــۆراک و ژینگــە و دەرمان ــە کۆنتڕۆڵکردن ــش ب ــە خانەخــوێ، ئەوی منداڵەکامنــان دەکەن
بوونــی زانیــاری دەربــارەی جــۆر و ڕێــژەی بەکرتیاکانــی جەســتەت زانیــاری دەدات دەربــارەی خــودی خــۆت و شــێوازی 
ژیانــت، وەک جــۆری خۆراکــت و پــاک و خاوێنــی. ئــەوەی کــە ئایــا بــە رسوشــتی لــە دایــک بوویت یاخــود بە نەشــتەرگەری، 
هــەر وەک پێشــرت ئاماژەمــان پێکــرد، ئــەو بەکرتیایانــەی کــە ئێســتا لــە نــاو جەســتەی تــۆدان هەمــان ئەوانــە نیــن کــە لــە 
جەســتەی باوباپیرانــت بــوون، هــەروەک چــۆن دانیشــتوانی شــارەکەت هەمــان ئەوانــە نیــن کــە لــە ســەردەمی کــۆن لــەوێ 
ــە  ــکاری ل ــت گۆڕان ــۆی شــێوازی ژیان ــە و ســەفەرکردن و ک ــان و ژینگ ــی جــۆری خــۆراک و دەرم ــە گۆڕین ــۆ ب ــان. ت دەژی
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بــڕو جــۆری بەکرتیاکانــی جەســتەت دەکەیــت. بەکرتیــاکان لەگــەڵ تێپەڕینــی کات لەگــەڵ ئێمــە بونەتــە هــاوڕێ و چیــرت 
ئەســتەمە بتوانیــن بــێ یــەک بژیــن. بەکرتیاکانــی نــاو جەســتەمان دەکرێــت نــاوی بەکرتیــا ماڵیکراوەکانیــان لێبنێیــن، کــە 
ئــەم بەکرتیــا ماڵــی بوانــە دەکرێــت ســودمان پــێ بگەیەنــن، هــەوەک ئاژەڵــە ماڵــی بووەکانــی نــاو ماڵەکامنــان، هــەروەک 
ــەکان  ــۆ و ناماڵیی ــا نام ــە بەکرتی ــش ل ــزن، ئەمانی ــدەکان دەمانپارێ ــی و دڕن ــە ناماڵ ــە ئاژەڵ ــک ل ــە هەندێ ــەوان ل ــۆن ئ چ

دەمانپارێــزن. 

ڤایرۆم )ڤایرۆسەکانی ناو جەستەمان(

بــە الی کەمــەوە ٨%ی هەمــو جینۆمــی مــرۆڤ لــە ڕەچەڵەکێکــی ڤایرۆســەکانەوە هاتۆتــە کایــەوە. لەنــاو لەشــی ئێمــەدا 
لــە بەرامبــەر هــەر بەکرتیایــەک دا دە ڤایــرۆس هەیــە، هەندێکجاریــش وەک چــۆن لــە کاتــی هاتنــە نــاوەوەی شــەپۆلێک 
تیرۆرســت زۆرینەیــان دەســگیر دەکرێــن و دەکوژرێــن، بــەاڵم دەشــێت ژمارەیەکــی کەمیــان دزە بکەنە شــارەوە و خانەخوێ 
ــا  ــرۆس و بەکرتی ــە ڤای ــش ل ــەن، هەندێکێ ــدا بک ــش پەی ــەت کاری ــن و تەنان ــان بگونجێی ــەن و خۆی ــدا بک ــان پەی ــۆ خۆی ب
ــتەی  ــاو جەس ــە ن ــێک دێت ــک ڤایرۆس ــن. کاتێ ــر دەب ــەاڵس دەدەن وجێگی ــان م ــتەمان خۆی ــاو جەس ــە ن ــەکان ل زیانبەخش
ــکات و بیکوژێــت؛  ــەو ڤایرۆســە ئۆرگانیزمەکــە داگیرب ــە، ئ ــە: یەکــەم ئەگــەر ئەوەی مرۆڤــەوە ســێ ئەگــەری لەبەردەمدای
دووەم ئەگــەر ئەوەیــە، لەشــی زیندەوەرەکــە ڤایرۆســەکە لــە نــاو ببــات؛ ســێیەمین ئەگــەر تــا ڕادەیــەک نوێیــە، ئەویــش 
ــەن.  ــرتی هەڵبک ــەڵ یەک ــن و لەگ ــەوە بگۆڕدرێ ــەن و پێک ــتان بک ــە دانوس ــەڵ زیندەوەرەک ــەکە لەگ ــە ڤایرۆس ــە ک ئەوەی
ــان  ــتان خۆی ــێ وەس ــە ب ــەردەوام ب ــەوان ب ــن، ئ ــوان خانەکان ــۆڕی DNA ی نێ ــەر و بگ ــر و ئاڵوگۆڕک ــەکان هەڵگ ڤایرۆس
دەخەنــە نێوەندەکانــەوە و دووبــارە ڕیزبەنــدی  DNAی ئێمــە بەندڕێــژی دەکەنــەوە. ڤایرۆســەکان بــوون بــە ڕاڕەوێکــی 
ــەوە.  ــی دەمێنن ــە ناچاالک ــن و ب ــرۆڤ دەب ــە  DNAم ــەڵ ب ــەکان تێک ــار DNA ڤایرۆس ــن، هەندێکج ــۆ ئیڤۆلوش ــرا ب خێ
ــن،  ــامن دەژی ــی لەش ــەر خانەکان ــاو و لەس ــە ن ــە ل ــرۆس، ک ــا ڤای ــە تریلیۆنەه ــووە ل ــرۆم پێکهات ــە ڤای ــارساوە ب ــەوەی ن ئ
ئــەم ڤایرۆســانە بــەردەوام گۆڕانــکاری لــە خۆیــان دەکــەن و بــازدەدەن، بەجۆرێــک هەندێکجــار کاتێــک دەچنــە لەشــی 
مرۆڤێکــەوە جۆرێکــن و کاتێــک دێنــە دەرەوە جۆرێکــی تــرن. مامەڵــە کردنیــان لەگــەل ڤایرۆســەکانی تــری نــاو جەســتەمان 
ســیفەتەکانیان دەگۆڕێــت، ئێســتا ئێمــە دەســتامن کــردەوە بــە ماڵیکــردن و بەکارهێنانــی ڤایرۆســەکان بــە زوویــی فێــری 
ــۆ مەبەســتی خۆمــان. ســوودوەرگرتن لەڤایرۆســەکان  ــن ب ــن و بیانگۆڕی ــی دەســتکارییان بکەی ــن کــە چۆنچۆن ــەوە دەبی ئ
ــەکە  ــت، ڤایرۆس ــان دەکەی ــێ زی ــێکی ب ــی ڤایرۆس ــەکە توش ــۆ کەس ــە ت ــت ک ــە دێ ــەو مانای ــی ب ــەری نەخۆش ــۆ چارەس ب
دەچێتــە نــاو لەشــی ئــەو کەســە و دوبــارە کۆدڕێــژی خانەکانــی ئــەو کەســە دەکاتــەوە و جینــە ناڕێکەکــە چــاک دەکاتــەوە. 
لەمــڕۆدا بــۆ چارەســەرکردنی زیاتــر لــە ســەدا هەشــتای تاقیکردنەوەکانــی چارەســەرکردنی بۆ هێڵــی ڤایرۆســی خۆشــەکراو 

ــت. بەکاردەهێرنێ

کاریگەری بەکرتیاو ڤایرۆسەکانی ناو جەستەمان لەسەر شێوازی ژیامنان

زینــدەوەرە وردەکان بــەوە نــارساون کــە بــە قەبــارە یەکجــار بچوکــن، بــەاڵم کاریگەرییــان لەســەر ژینگــە و زینــدەوەران 
ــە ڤایرۆســە یەکجــار  ــن ل ــەر گرت ــە ب ــە شــێر و پڵنگــەکان زۆر ئاســانرتە ل ــن ل ــەوە و بەرگرت ــە. ڕوبەڕوبون یەکجــار گەورەی
بچوکــەکان! توشــبوون بــە نەخۆشــی زۆر زیاتــر لــە جەنــگ و چەکــە قورســەکان مرۆڤــی کوشــتووە. لــە جەنگــی نــارساو 
بــە )شــەڕی کرایمێیــەن( کــە لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نــۆزدەدا ڕوویــدا، نزیکــەی ٢٧٥٥ ســەربازی بەریتانــی لــە مەیدانــی 
جەنگــدا کــوژران، بــەاڵم نەخۆشــی میکــرۆب و ڤایرۆســەکان ١٦٣٢٣ ســەربازی لەنــاو بــرد. یەکێــک لــە ڕووداوە گرنگەکانــی 
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مێــژووی مرۆڤایەتــی، کــە زیــاد بوونــی ژمــارەی دانیشــتووانە، تــا ڕادەیەکــی زۆر بــە هــۆی کەمکردنــەوە و ڕوبەڕوبونــەوەی 
ــدەوەرە  ــەم زین ــدا ئ ــە کۆن ــە ل ــی کۆرپەل ــەرەکی مردن ــۆکاری س ــەی ه ــەو پێی ــووە، ب ــەوە بەدیهات ــرۆس و میکرۆبەکان ڤای
وردانــە بــوون. ئــەو میکرۆبانــەی لــە نــاو تــۆدا دەژیــن کار دەکەنــە ســەر )قەڵــەوی و الوازیــت وە نەخۆشــییەکانی دڵ و 
ئۆتیــزم و یــادەوەری و هەروەهــا گۆڕینــی خواردنــەکان بــۆ مــاددەی بەســود، ئــەوان یارمەتــی چاکبونــەوەی برینەکامنــان 
ــۆ.  ــاو لەشــی ت ــە ن ــڕ ل ــی کتوپ ــە گۆڕان ــی لەشــت وات ــکاری مایکرۆبەکان ــن (، گۆڕان ــەکان بەرهــەم دەهێن دەدەن، ڤیتامین
کاتێــک مایکرۆبــی هەنــاوی مشــکێکی الواز لــە نــاو هەنــاوی مشــکێکی قەڵــەوی هاوشــێوە لــە ڕوی جێنەتیکییــەوە چێــرنا، 
تەنهــا بــەو ئاڵوگــۆڕە مایکرۆبییــە مشــکە قەڵەوەکــە دەســتی کــرد بــە لەدەســت دانــی کێشــی، بێگومــان بــێ ئــەوەی مشــکە 
ــۆ مرۆڤیــش  ــەک ب ــا ڕادەی ــەم چارەســەرە ت ــکات! ئ ــە خــۆراک دا ب ــچ پارێزێــک ل ــکات یاخــود هی ــچ وەرزشــێک ب کــە هی
بەکاردێــت، هــەروەک ئــەوەی هەندێــک لــە ئافرەتــان حەبــی )پرۆبایۆتیــک( دەخــۆن کــە بــۆ هاندانــی گەشــەی بەکرتیــا 
ــر  ــت. زیات ــیان دابەزێ ــو کێش ــۆ و نی ــوار کیل ــە چ ــر ل ــەدا زیات ــاوەی دو هەفت ــە م ــردوە ل ــە وای ک ــەم حەب ــت. ئ بەکاردێ
ــارە  ــە، دەم ــە منون ــت، ب ــەوە دروســت دەبێ ــەن مایکرۆبەکان ــە الی ــاو لەشــامن ل ــتییەکانی ن ــە رسوش ــادە کیمیایی ٣٦%ی م
گوێزەرەوەکانــی وەک ســیرۆتۆننین. هەندێــک لــە توێــژەران کێشــەی خەمۆکــی و ئۆتیــزم و توانــای مێشــک و دەبەســتنەوە 
ــەن  ــان لێدەک ــان وام ــاو هەناوم ــی ن ــە بەکرتیاکان ــان وای ــان پێی ــا هەندێکی ــاوەوە، هەروەه ــاو هەن ــی ن ــە میکرۆبەکان ب
ئــارەزووی خۆراکێکــی دیاریکــراو بکەیــن، بــەو پێیــەی لــەو خۆراکــەدا ئــەو جــۆرە پرۆتیــن یاخــود تفتــە نایرتۆجیینییــە هەیــە 
کــە بەکرتیاکــە لەســەری دەژی، بۆیــە بەکرتیاکــە مێشــک ئــاگادار دەکاتــەوە کــە ئــەو خۆراکــە بخــوات، واتــە کاتێــک لەســەر 
مێــزی چێشــتخانەیەک دانیشــتویت و کارمەنــدی چێشــتخانەکە لێــت دەپرســێت چــی دەخۆیــت، تــۆش وەاڵم دەدەیتــەوە و 
دەڵێیــت پارچەیــەک کێــک! ڕەنگــە پێــت وایــە شــتێکت داواکــردوە کــە هەڵبــژاردەی خۆتە،ببــەاڵم ڕەنگــە تــۆ هەڵــە بیــت! 
لــە ڕاســتیدا تــۆ داوای ئــەوە دەکەیــت کــە مایکرۆبەکانــی هەنــاوت داوای دەکــەن! ســەرەتا ئــەوان خواردنەکــە لــە تــۆ داوا 

دەکــەن و تــۆش لــە کارمەندەکــەی داوا دەکەیــت!.

ڕۆڵی زیندەوەرە وردەکان لە ڕوودانی ئیڤۆلوشنی مێشک و جەستەی مرۆڤ 

دەکرێــت بەشــێک لــەو شــکۆمەندییەی ئەمــڕۆ مــرۆڤ شــانازی پێــوە دەکات بــە بەرهەمــی بەکرتیاکانــی نــاو جەســتەمان 
بزانیــن! بــەو پێیــەی بەکرتیاکانــی جەســتەمان ڕۆڵــی گرنگیــان هەبــووە لــە ڕودانــی ئیڤۆلوشــنی جەســتە و مێشــکی مــرۆڤ 
و بەبەردەوامــی گۆڕانــکاری نــوێ لــە شــێوازی ژیانــی مــرۆڤ دەهێننــە ئــاراوە، بــە منونــە، بەکرتیــای نەخۆشــی ســیل )تــی 
بــی( بــە ســاڵەهای ســاڵ لــە نــاو لەشــامن دا دەژی و بــە تــەواوی لەناوناچێــت، بەهــۆی کۆئەندامــی بەرگــری لەشــامنەوە 
ســااڵنە بــە ملیۆنەهــا کەســی تــر تــوش دەکات. کۆئەندامــی بەرگــری مــرۆڤ وەک هاوڕێیــەک دەڕوانێتــە مایکرۆبــی تــی 
بــی و لــە زۆربــەی جــارەکان دا لــە نــاوی نابــات و مایکرۆبــی )تــی بــی( بــە بــێ چاالکــی دەمێنێتــەوە و بــە بــێ دەنگــی 
لــە نــاو ســییەکامنان یاخــود لــە شــوێنی دیکــە دەنیشــێت، تەنهــا لــە ســەدا دەی کاتــەکان دەبێتــە مایکرۆبێکــی کوشــندە. 
لــە ڕاســتیدا دەتوانیــن بڵێیــن مایکرۆبــی تــی بــی یەکێــک بــوە لــە هۆکارەکانــی گەورەبوونــی مێشــکی مــرۆڤ. مێشــکی 
گــەورە پێویســتی بــە وزەی زۆرە، بــۆ بەرهەمهێنانــی ئــەو وزەیــەش ڕێژەیەکــی زۆری ڤیتامیــن B٣ پێویســتە، ئــەم ڤیتامینــە 
لــە خواردنــی گۆشــتەوە دێــت، لــە کاتێکــدا ئاســتی ڤیتامیــن B٣ لــە خــوار ئاســتی پێویســتەوە بێــت لــە نــاو خواردنەکانــدا 
لــەو کاتــەدا مایکرۆبــی تــی بــی دەســت دەکات بــە دروســتکردنی ئــەو ڤیتامینــە، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا ڕێــژەی ئــەو 
ــدا  ــە کاتێک ــۆ نەخۆشخســتنی کەســەکان، ل ــە هــۆکار ب ــە دەبێت ــەو زیادبوون ــە لەشــدا. ئ ــت ل ــاد دەبێ ــە زۆر زی مایکرۆبان
ئاســتی ڤیتامیــن بــی ٣ زیــادی کــرد، مایکرۆبەکانــی تــی بــی خامــۆش دەبنــەوە. لــە ڕاستیشــدا ســەردەمانێک ڤیتامیــن بــی 
٣ بەکاردەهــات بــۆ چارەســەری نەخۆشــی تــی بــی، ئەمــە دەکرێــت وەک بەشــداری مایکرۆبــەکان لــە ئڤۆلوشــنی مێشــک 
ــە ئیڤلوشــنی  ــە ل ــەکان ڕۆڵێکــی ســەرەکییان هەی ــە ئیڤۆلوشــنی جەســتە، مایکرۆب ناویبهێنیــن، بــەاڵم وەک بەشــدارییان ل
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مــرۆڤ و گۆڕینــی شــێوازی ژیانــی ئــەو میکرۆبانــەی ئێمــە ڕووبەڕوویــان دەبینــەوە. لــە بنەمــاوە شــکڵ و شــێوەیان داوە 
ــان و هەمــان  ــە یــەک شــوێن دا دەژی ــەوە ل ــۆ چەندەهــا ن ــە کاتێکــدا ئەژدادەکانــی ئێمــە ب ــە شارســتانییەتی مــرۆڤ، ل ب
خواردنیــان دەخــوارد، ئێمــە ئێســتا لــە جوڵەدایــن لــە سەرتاســەری جیهــان دا مایکرۆبــەکان ئاڵوگــۆڕ دەکەیــن و هــاوردە و 
هەناردەیــان دەکەیــن. ئێمــە بــە گەشــت و جوڵەکامنــان ئیکۆسیســتمی مایکرۆبەکامنــان تێکــەاڵو دەکەیــن بــە چاکــە و خراپە 
گۆڕانیــان تێــدا دەکەیــن. کاتێــک زانــاکان جینۆمــی مایکرۆبەکانــی الشــەیەکی مۆمیاکراویــان خوێنــدەوە، کــە تەمەنەکــەی 
دەگەڕایــەوە بــۆ ٥٢٠٠ ســاڵ لەمەوپێــش، لــە ئەنجــام دا بۆیــان دەرکــەوت کــە کۆمەڵــە مایکرۆبەکانــی ئەمــڕۆ و ئــەو کاتــە 
بەتــەواوی جیاوازبــوون. ئێمــە بــێ مەبەســت بــە گۆڕینــی شــێوازی ژیامنــان جۆرێکــی بەکرتیــا زاڵ دەکەیــن بەســەر جۆرێکی 
تــر، ئێمــە بــێ ئــەوەی بزانیــن گۆڕانــکاری گــەورە لــە شــێوازی ژیانــی ئــەوان دەکەیــن، ئەوانیــش بــە هەمــان شــێوە ژیانــی 
ئێمــە دەگــۆڕن. DNA ی میکرۆبەکامنــان وەک جینۆمــی ســێیەمی ئێمــە کاردەکــەن و DNA ی ڤایرۆەکانیشــامن جینۆمــی 
چوارەمامنــن. لــە هەنــدێ کات دا کــۆدی جێنەتیکــی ڤایرۆســەکان تێکــەڵ بــە DNA ی نــاو ســپێرم یاخــود هێلکــەی مــرۆڤ 
ــە،  ــازە نیی ــرۆڤ شــتێکی ت ــی جێنەتیکــی م ــوو. ئەندازیارکردن ــەوەی داهات ــۆ ن ــەوە ب ــە ئەنجــام دا دەگوازرێت ــت و ل دەبێ
بەڵکــو شــتێکە بــۆ ماوەیەکــی یەکجــار زۆر بــە شــێوازێکی رسوشــتی ڕودەدات. ڤایرۆســە کۆنــەکان زۆر بــە باشــی توانیویانــە 
خۆیــان بخزیننــە نــاو جینــی مرۆڤــەوە و گۆڕانکاریــی لــە نــاو جینەکانــدا بهێننــە ئــاراوە! هەواڵێکــی دیکــەی ناخــۆش بــۆ 
ــووە  ــی هاوبەشــی نەب ــژوودا ڕەچەڵەکێک ــە مێ ــا ل ــرۆڤ تەنه ــە م ــە ئەوەی ــان گرنگ ــرۆڤ زۆر الی ــەی شــکۆمەندی م ئەوان
لەگــەڵ مەیمــون و گیانەوەرانــی تــر، بەڵکــو هــەر ئێســتاش جەســتەی مــرۆڤ نیشــتیامنێکە بــۆ بەکرتیــاکان و بەکرتیــاکان 
لــە زۆر ڕووەوە جڵــەوی ڕەفتارەکانــی مرۆڤــی شــکۆمەند دەکــەن، تــا ڕادەیەکیــش ئــەوان دەتوانــن داهاتــوی ئێمــە دیــاری 

بکــەن!

سەرچاوە: 
ئێستای ئیڤۆلوشن، گۆڕینی هەموو ژیانی سەر زەوی ...  گۆران ئیرباهیم 
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بەفر و خۆڕێکخسنت و 
پەیدابوونی ژیان 

وەرگێڕان: کاروان ساڵح سابیر  -  ماستەر لە کیمیای شیکاری

ئــەم نووســینە هەوڵێکــی بچــووک و نوێیــە بــۆ ســادەکردنەوەی 
بابەتێکــی زۆر ئاڵــۆز: بابەتــی ژیــان.

زۆربــەی زانایــان سەرســامن بــە پرســیاری هــەرە گرنگــی 
ســەرچاوەی ژیــان: چــۆن ئــەم دیــاردە کیمیاییــە دەســتی 

پێکــردووە و بــۆ ملیــاران ســاڵە بەردەوامــە؟
لــەم بابەتــەدا هــەوڵ دەدرێــت ئــەم بابەتــە ئاڵــۆزە بــە 

ببەســرێتەوە. خۆڕێکخســتنەوە،  دیــاردەی 
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چــۆن شــێوە زۆر ئاڵــۆز و پێکداچــووەکان خۆبەخــۆ پەیــدا دەبــن، بــێ بوونــی هێزێــک کــە 

کردارەکــە ڕێکبخــات؟

ڕاســتییەکەی، چەندیــن هێــز هــەن ئــەم کــردارە ڕێکدەخــەن، کــە نە هێــزی جادووییــن و نە سەرورسووشــتی، بەڵکو رێســای 
فیزیاییــن و ئەنجامــی پێکەوەبەســرتانی گەردیلەکانــە. لێــرەدا کەلــوە بەفرێــک وەک منونــە وەردەگریــن، بــۆ ڕوونکردنــەوەی 
ئــەوەی کــە چــۆن کریســتاڵەکانی بەفــر ئــەو شــێوە جــوان و سەرنجڕاکێشــانە دروســت دەکــەن، لــە ڕێــی چەنــد ڕێســایەکی 
ــرە.  ــی بەف ــە بلورەکان ــت، ک ــوە پێکدێ ــەی لێ ــەش ڕووە پێکداچووان ــێوە ش ــەو ش ــەوە ئ ــە فیزیاییەکان ــادە و پەیوەندیی س

کریســتاڵەکانی بەفــر بــە شــێوە شــەش الکــەی نــارساوە، کــە شــەش لقــی پێــوە پێکداچــووی پێوەیــە.
هــۆکاری هەڵبژاردنــی کریســتاڵەکانی بەفــر بــۆ لێکدانــەوەی کــردەی خۆڕێکخســن ئەوەیــە، کــە ئــەم دیاردەیــە گرنگرتیــن 
ــار  ــان. زۆر ج ــتپێکی ژی ــە ســەرەتای دەس ــۆ تێگەیشــن ل ــە ب ــی مەرجــی بنچینەیی ــە و تێگەیشــن لێ ــی ژیان تایبەمتەندێتی
پرســیارێک بــە هەڵــە دەکرێــت، کــە چــۆن دەشــێت دیاردەیەکــی ڕێکوپێــک، بــە ڕێکــەوت پەیــدا ببێــت؟ هــۆکاری ئــەم 
هەڵەیــە دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی زانیــاری لەبــارەی ئــەو هۆکارانــەی دەبنــە هــۆی ڕوودانــی دیاردەکــە و بوونــی بڕوایەکی 
بــاو بــە شــتێک بە نــاوی ڕێکەوتــەوە. ڕاســتییەکەی، ڕێکــەوت هەبوویەکــی بابەتییانە نییــە لــە گەردووندا، بەڵکو وەســفێکی 
مرۆییانەیــە بــۆ پێکەوەبەســتنی دوو ڕووداو بەبــێ بوونــی هۆکارێکــی هاوبــەش لــە نێوانیانــدا. هەســتکردن بــەوەی، کــە 
ڕێکــەوت ئەگەرێکــی دەگمەنــە و دەشــێت ڕووبــدات، دەگەڕێتــەوە بــۆ ســنورداریی زانیارییەکانــی بەردەســتامن. هەرچەنــد 

بــڕی زانیارییەکامنــان لــە بــارەی دیاردەیەکــەوە زیادبــکات، هێنــدەش ڕاســتەقینەیی ڕووداوەکەمــان بــۆ ڕوون دەبێتــەوە.
ــەوە ڕێکــەوت  ــە دڵنیایی ــەاڵم ب ــە، ب ــە لێکدانەوەی ــەدەر ل ــە و ب ــە ڕێکــەوت شــتێکی تایبەت ــرۆڤ وا هەســت دەکات، ک م

ــنووردارن. ــەوە، س ــان لەبارەیان ــە زانیارییەکامن ــک، ک ــیرکرنی روداوگەلێ ــۆ تەفس ــردە، ب ــی مرۆک داهێرناوێک
 

وێنەی ١: کریستاڵی بەفر

خۆڕێکخسنت چییە؟

خۆڕێکخســن دەرکەوتنــی ڕێکییەکــی دیاریکــراوە لــە رسوشــتدا بــە شــێوەیەکی خۆیەکــی لەنــاو سیســتەمێکدا، بەبــێ هیــچ 
هێزێکــی دەرەکــی کــە ببێتــە هــۆی ڕێکخســتنی. بلوورەکانــی بەفــر لــە شــەش الی لێکچــووی پێکەوەبەســرتاو بــە گۆشــەی 
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یەکســان، پێکهاتــوون )شــێوەی شــەش ال( کــە هــەر گۆشــەیەک لقێکــی هەیــە و لەویشــەوە لقــی تــری لــێ دەبێتــەوە.
بۆچــی بلوورەکانــی بەفــر بــەو شــێوەیەن و چــۆن خۆبەخــۆ و بــەو ڕێکییــە، بــە بــێ ڕوودانــی هیــچ هەڵەیــەک، خۆیــان 

ڕێكدەخــەن؟
بلوورەکانــی بەفــر لــە ڕووی وردەکارییــەوە لێــک جیــاوازن، بــەاڵم لــە شــێوەی بنچینەییــدا هەموویــان لێکچــوون. چــۆن 
ئــەم بلوورانــە، بەبــێ هیــچ هەڵەیــەک شــێوە بــە خۆیــان دەدەن؟ تیگەیشــن لــە پێکهاتــەی بلوورەکانــی بەفــر پێویســتیی 
بــە تێگەیشــن لــەو کاریگەرییــە فیزیاییانــە هەیــە، کــە وا دەکات گەردەکانــی ئــاو بلــوورە بەفرەکــە پێکبێنــن. دەبێــت لــە 
ــە  ڕوانگــەی ســێرمۆداینامیک و ئەنرتۆپــی و هــۆکاری پێکەوەبەســرتانی گــەردەکان، لێکبدرێتــەوە. بــۆ ئاســانرت تێگەشــن ل

بابەتەکــە، وا پێویســت دەکات هەندێــک لــە زاراوەکان ڕوون بکەینــەوە.
لــە ســەرەتادا باســی گــەردی ئــاو دەکەیــن و لــە چــی پێکدێــت، پاشــان باســی کــردەی بەندێنــی کیمیایــی دەکەیــن، کــە 
گەردەکانــی ئــاو پێکــەوە دەبەســتێت. ئینجــا دەگوازینــەوە بــۆ بابەتــی وزە و پەیوەندیــی ســێرمۆداینامیک، کــە وا دەکات 
ــە  ــن، ل ــر دەکەی ــی دانەیەکــی بەف ــی پێکهاتن ــە کۆتاییشــدا باســی چۆنێتی ــی. ل ــۆ دۆخــی ڕەق ــن ب ــاو بگۆڕێ ــی ئ گەردەکان
بەرامبــەردا هــۆکارە فیزیاییەکانــی دەبنــە هــۆی شــێوەگیریی بەفــر، لــە بــەر ڕۆشــنایی بیرۆکــەی خۆڕێکخســن بــۆ تێگەشــن 

لــە مەتەڵــی ژیــان، بــە بیــردۆزی ســەرەتاکانی ژیانــەوە، دەبەســتینەوە.

گەردی ئاو چییە؟
 

گــەردی ئــاو لــە دوو ئەتۆمــی هایدرۆجیــن و ئەتۆمێکــی ئۆکســجین، پێکدێــت. ئەتۆمــی ئۆکســجین لــە ناوکێــک پێکدێــت، 
ــەدا  ــەو گەردیالن ــەوەن. ل ــە دەوری ناوکەک ــالبیش ب ــە س ــی بارگ ــە و ٨ ئەلیکرتۆن ــی تێدای ــە موجەب ــی بارگ ــە ٨ پرۆتۆن ک
کــە ژمــارەی ئەلیکرتۆنەکانــی ٢،١٠،١٨،٣٦،٥٤،٨٦ بێــت، ئەلیکــرتۆن ئــارام و جێگیــر دەبێــت، بۆیــە گەردیلــە هەمیشــە لــە 
بەندێنەکانیــدا لەگــەڵ گەردیلــەی تــردا بــۆ ئــەوە هەوڵــدەدات، کــە بــگات بــەو ژمارانــەی ئەلیکــرتۆن. واتــە ئــەو گەردیلــەی 
٨ ئەلیکرتۆنــی هەیــە بــۆ ئــەوەی بارێکــی جێگیــری هەبێــت، پێویســتیی بــە ئەلیکرتۆنــی تــرە، ژمــارەی ١٠یــش نزیکرتینــە 
لێــوەی. بــە هەمــان شــێوە ئــەو گەردیالنــەی ١ ئەلیکرتۆنیــان هەیــە دەیانــەوێ ئەلیکرتۆنەکانیــان بکــەن بــە ٢. بــۆ منوونــە، 
کاتێــک تۆپێــک لەســەر چیایــەک دەبینیــن، کــە خلــۆر دەبێتــەوە و دەڵێیــن تۆپەکــە، بــە هــۆی هێــزی ڕاکێشــانەوە بــەرەو 
خــوار دەڕوات، بــە شــێوازێکی تــر دەڵێیــن، کــە تۆپەکــە دەچێتــە کەمرتیــن ئاســتی وزەی متبــووەوە. لــەم   حاڵەتــەدا تۆپەکــە 
وزەی راکێشــان ون دەکات و لــەو بــارەدا جێگیــر دەبێــت، کــە نزمرتیــن وزەی هەیــە. کــە وایــە، گەردیلــەش هەمیشــە بــەرەو 

بارێــک دەڕوات، کــە کەمرتیــن وزەی هەیــە.
ــۆ ئــەوەی  ــە گەرمــەوە بــۆ ســارد، )دەجوڵێــت(. ب ــۆ ناڕێــک و ل ــە ڕێکــەوە ب ــە ســەرەوە بــەرەو خــوارە، ل وزە هەمیشــە ل
لــە سیســتەمە ڕێکخــراوە ئاڵــۆزەکان، کــە لــە دیــاردەی ســادە پێکهاتــوون، تێبگەیــن، تێگەیشــن لــەم ڕێســا فیزیاییــە، زۆر 

گرنگــە. بــەم یاســایە دەوترێــت ›‹ ڕێســای دووەمــی ســێرمۆداینامیک‹‹. 
بۆچی بەفر شێوەی شەش ال، بە گۆشەی یەکسان و چوونیەکی هەیە؟

ــن ژمــارەی ئەلیکــرتۆن  ــە نزیکرتی ــۆ گەیشــن ب ــە هــەوڵ دەدات ب ــە، هــەر بۆی ــی هەی ــەی ئۆکســجین ٨ ئەلیکرتۆن گەردیل
ــلیدا  ــی ش ــە دۆخ ــەی ل ــە چڕییەک ــەوەدا ک ــاوازە، ل ــی جی ــاو ئاوێتەیەک ــە. ئ ــە ١٠ ی ــت، ک ــر بێ ــارام و جێگی ــدا ئ ــە تێی ک
زیاتــرە، لــە چــاو چڕێتیــی لــە دۆخــی ڕەقیــدا. بــە پێچەوانــەی ئاوێتەکانــی تــرەوە، کــە لــە دۆخــی ڕەقیــدا چرییەکەیــان 
زیاتــرە لــە چڕییــان لــە دۆخــی شــلدا. گــەردی ئــاو پێکهاتــووە لــە تۆپێکــی گــەورە )گەردیلــەی ئۆکســجین ٨( و دوو تۆپــی 
بچــووک )گەریلــەی هیدرۆجیــن ١&١(. کاتێــک ئــاو لــە دۆخــی شــلدایە، ئەلیکرتۆنەکانــی هایدرۆجیــن هاوبەشــن لەگــەڵ 
ــی  ــەی گەرمی ــۆ ئاو)پل ــەوە و دۆخــی شــلیی ب ــی ئەلیکرتۆنەکان ــڕی هاندران ــە ب ــی تەنۆکــە پەیوەســتە ب ئۆکســجین. گەرمی
ــە  ــن، ک ــرا دەجوڵێ ــدراون و زۆر خێ ــێوەیەکی زۆر هان ــە ش ــە ب ــی گەردەک ــە ئەلیکرتۆنەکان ــەدی(، وات ــفری س ــەروو س س
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ئەمــەش ئــەو تایبەمتەندییانــە بــە ئــاو دەدات کــە دەیزانیــن، نەرمــی و ڕژۆکیــی و ئاســان لێکــرت جیابوونــەوەی گەردەکانــە. 
کاتێــک گەردێکــی ئــاو ســارد دەکرێتــەوە بــۆ پلــەی گەرمیــی خــوار ســفری ســەدی، پلــەی هاندراویــی ئەلیکرتۆنــەکان کــەم 
دەبێتــەوە، بــە جۆرێــک، کــە گــەردە دراوســێکانی ئــاو دەتوانــن بەندێــن بکــەن و پێکــەوە ببەســرتێن، بــە رێگەیــەک کــە 
پێــی دەوترێــت ›‹ بەندێنــی هایدرۆجینــی‹‹. ئەمــە واتــە ئــەو ئەلیکرتۆنانــەی بــە دەوری ئۆکســجینەوەن، کەمــرت جــواڵون و 

دەتوانــن لەگــەڵ دراوســێکاندا بەنــد دروســت بکــەن و بــە شــێوەیەکی رەقــرت لــە دۆخــی شــلیی، دەردەکــەون.

گەردی ئاو و میکی ماوس

شــێوەی گــەردی ئــاو لــە وێنــەی ســەری میکــی مــاوس ئەچێــت، بازنەیەکــی گەورە)گەردیلــەی ئۆکســجین( و دو بازنــەی 
بچووک)گەردیلەکانــی هایدرۆجیــن(: ئۆکســجین وەک ســەر و دو گەردیلــەی هایدرۆجینیــش وەک دوو گــوێ. گەردیلەکانــی 
هایدرۆجیــن بەســرتاون بــە ئۆکســجینەوە و هــەر یەکەیــان تاکــە ئەلیکرتۆنەکــەی هاوبەشــی پــێ دەکات لەگــەڵ گەردیلــەی 
ــدا دەبێــت )کارۆســالبێتی(.  ــارەی گەردیلــەی ئۆکســجینەوە، جیاوازیــی بارگــە پەی ــە هــۆی گەورەیــی قەب ئۆکســجینەکە. ب
هاوتایــی بارگــە بــە ســوودی ئۆکســجین دەبێــت، واتــە هایدرۆجیــن هەرچەنــدە هاوبەشــیی بــە ئەلیکرتۆنەکانــی کــردووە 
لەگــەڵ ئۆکســجین، بــەاڵم بارگــەی کەمــرت ســالب دەبێــت لە چــاو ئۆکســجیندا، بە هــۆی لەدەســتدانی ئەلیکرتۆنە ســالبەکەی 
و بەخشــینی بــە ئۆکســجینەکە. ئۆکســجینیش بەهــۆی گەورەیــی قەبارەیــەوە لەچــاو هایدرۆجینــدا، زیاتــر ئەلیکرتۆنــەکان 
بــۆ خــۆی ڕادەکێشــێت و زیاتــر ســالب دەبێــت، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی گردبوونــەوەی هایدرۆجیــن و ئۆکســجین بــە دوو 
گروپــی جیــاواز )بــۆ دروســتکردنی شــێوەی ســەری میکــی مــاوس(. دووریــی نێــوان گەردیلەکانــی هایدرۆجیــن هەمیشــە 
وەک خــۆی دەمێنێتــەوە بــە هــۆی پەرتێتــی بارگــەی کارەبایــی نێــوان دوو گەردیلەکــەی هایدرۆجینــەوە، کــە هــەر یەکەیــان 
ــی  ــەی هایدرۆجین ــی ئۆکســجین و ٢ گەردیل ــاو هەمیشــە گەردیلەیەک ــەردی ئ ــبینین گ ــردووە. دەش ــان ون ک ئەلیکرتۆنێکی
هەیــە، کــە گۆشــەی نێوانیــان دەکاتــە ١٠٤،٥ پلــە )گۆشــەیەکی کــراوە بــە پێــی ئۆکســجین(. شــێوەی گــەردی ئــاو هەمیشــە 
ــەم  ــدا. ئ ــە گەردێک ــەن ل ــەکان دەک ــتنی گەردیل ــەر پێکەوەبەس ــەی کار لەس ــزە فیزیاییان ــەو هێ ــی بەهــۆی ئ وەک خۆیەت
گــەردە لــە تۆپێکــی گــەورە پێکهاتــووە، کــە بــە گۆشــەی ١٠٤،٥ پلــە بــە دوو تۆپــی بچووکــرتەوە بەســرتاوە. ئەمــەش واتــە 
بەندێنــی گەردەکانــی ئــاو لەگــەڵ یەکــرتدا، بەهــۆی جێکەوتــی هایدرۆجینەوەیــە لــە گەردەکــەدا، بــە گۆشــەی ١٠٤،٥ پلــە 

دەبێــت.

 وێنەی ٢: گەردی ئاو
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ــی  ــی گەردیلەکان ــی ئەلیکرتۆن ــە بەهــۆی بەندێن ــەم گەردان ــووە. ئ ــاو پێکهات ــک گــەردی ئ ــە کۆمەڵێ ــر، ل بلوورەیەکــی بەف
هایدرۆجینــی گــەردە دراوســێکانی ئاوێتەکــەوە، پێکەوەبەســرتاون. وێنــای ئــەوە بکــە، کــە ســەرێکی میکــی مــاوس 
بەســرتابێتەوە بــە ســەری میکــی ماوســێکی تــر و ئەویــش بــە یەکێکــی تــرەوە، تــا شــێوەیەکی شــەش ال دروســت دەبێــت. 
هــەر ســەرێکی میکــی مــاوس ئاماژەیــە بــە گەردێکــی ئــاو )H2O(. هــەر گوێیــەک لــە گوێکانــی میکــی مــاوس بەســرتاوە 
بــە گوێــی یەکێکــی تــری دراوســێیەوە و ئیــرت شــێوەیەکی شــەش الیــی دروســت دەبێــت. وەک باســامن کــرد، شــوێنگەی 
گەردیلەکانــی هایدرۆجیــن لــە گەردێکــی ئــاودا بــە گۆشــەی ١٠٤،٥ پلــە دەبێــت لــە چــاو گەردیلــەی ئۆکســجیندا. ئەمــەش 
واتــە شــێوەی بلــووری بەفــر، ئامــاژە بــە گەردێکــی ئــاوە، کــە بەســرتاوە بــە گەردێکــی تــر و ئەویــش بــە گەردێکــی تــر 
ــە ئەلیکرتۆنەکانــی گــەردی ئــاودا. یــان  و ...هتــد. دروســتبوونی بلــووری بەفــر، دەگەڕێتــەوە بــۆ دابەزینــی ئاســتی وزە ل

ئــەوەی پێــی دەڵێیــن ›‹پلــەی بەســتنی ئــاو‹‹. 
بۆچی بلوورەکانی بەفر دەکشێن و پەل دەهاوێژن؟

بەپێــی ڕێســای دووەمــی ســێرمۆدینامیک، هەمیشــە وزە لــە گەرمــەوە دەگوازرێتــەوە بــۆ ســارد. بــا لــە شــێوە شــەش الکــەوە 
ــە بلوورێکــی بەفــری شــێوە شــەش  ــاو دەدات ل دەســت پــێ بکەیــن. کاتێــک پلــەی گەرمیــی چــواردەوری گەردەکانــی ئ
ال، یاســای دووەمــی ســێرمۆدینامیک کاری پــێ دەکرێــت و وزە دەســت بــە گواســتنەوە لــە ئاوێتــەی ئــاوەوە بــۆ دەرەوە، 
دەکات. لــەم کــردارەدا دەرپەڕیــن ڕوودەدات، لــە خاڵــی چوونــەدەری وزەوە بــۆ دەرەوە، شــوێنی دەرپەڕیــن ئاســانرتین 
خاڵــە بــۆ گواســتنەوەی وزە و ئــەو کــردارە بــەردەوام دەبێــت و کــردەی فیدباکــی پۆزەتیــڤ بەرهــەم دێــت، کــە هەرچەنــدە 
دەرپەڕینەکــە درێژتــر بێــت، هێنــدەش ئــەو جێگەیــە خاڵــی گونجاوتــر دەبێــت بــۆ ئاڵوگــۆڕی وزەی گەرمــی و بــەو پێیــەش، 

شــێوەی شــەش ال دەســت بــە گەشــەکردن لــە شــێوەی دانــە بەفــری ئاســاییدا، دەکات.
 

وێنەی٣: شێوازی ڕیکخستنی گەردەکانی ئاو و بەفەر
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ــە  ــج براکــەی دیکەشــی خۆبەخۆیان ــووی بەفــر بناســین و چــۆن پێن ــی کەل چــۆن باڵەکان

ــان دەدەن؟ ــەو بەخۆی ــان شــێوەی ئ هەم

ــەر  ــی. ه ــودی خۆیەت ــەر خ ــە، ه ــر هەی ــووە بەف ــەر کەل ــان لەس ــەی کاریگەریی ــاردە فیزیاییان ــەو دی ــتییەکەی، ئ ڕاس
ئەمەشــە ئــەو ڕێکییــە دێنێتــە کایــەوە. ئــەم کردەیــە لــە بەندێنــی گەردیلــەی ئۆکســجین و گەردیلەکانــی هایدرۆجینــەوە 
دەســت پــێ دەکات، لــە کاتێکــدا ئــەم گەردیالنــە لەســەر بنەمــای ئــەو بەهــا فیزیاییانــەی بارگــەکان پێکــەوە دەبەســتێت 
بــە شــێوەی بەنــدی هایدرۆجینــی، جووڵەیەکــی هاوســەنگی فیزیایــی دەکــەن. ئــەو جوڵەیــە دەبێتــە هــۆی پەیدابوونــی 
ــان  ــی و هەمــان کارلێکی ــە هەمــان بەهــای فیزیای ــەو تەن ــی ئ ــە ڕێکەکــە، چونکــە هەمــوو ئاوێتەکان شــێوە شــەش الیی
لەگــەل ڕێســا گەردوونییەکانــدا هەیــە. پاشــان و بەهــۆی یاســای ســێرمۆداینامیکەوە لــەم گەردوونــەدا، کــردەی ئاڵوگــۆڕی 
گەرمــی دەســت پــێ دەکات و دەبێتــە هــۆی بەســتنی )freezing( گۆشــەکانی شــێوە شــەش الییەکــە. گەردەکانــی تــری 
ئــاو دەبەســرتێن بــە گۆشــەکانەوە و کــردەی ئاڵوگــۆڕی گەرمــی چەندیــن بــارە دەبێتــەوە و ئــەم کــردارە لــە چوارچێــوەی 
فیدباکــی پۆزەتیڤــدا بــەردەوام دەبێــت. شــێوەی پێکهاتنــی کەلووەکانــی بەفــر بەپێــی جیاوازیــی بارودۆخــی دەرەکــی 
ــات هــەر  ــوە دەب ــە بەڕێ ــەی کردەک ــڕەوە بنەڕەتییەک ــەاڵم پەی ــد(، ب ــژەی شــێ و ...هت ــی و ڕێ ــەی گەرم ــت )پل دەگۆڕێ

هەمــان ›‹خۆڕێکخســن‹‹ە.

پێکهاتنی ژیان
هــۆکاری هەڵبژاردنــی منوونــەی پێکهاتنــی کەلــووی بەفــر بــۆ ڕوونکردنــەوەی بیرۆکــەی خۆڕێکخســن، ڕێگەخۆشــکەرە بۆ 
گەیاندنــی بیرۆکەکــە و پەیوەســتکرنی بــە دیــاردەی پەیدابوونــی ژیانــەوە. ئێمــە زۆر لــە بــارەی هۆکارەکانــی پەیدابوونــی 
ژیــان و چۆنێتییەکەیــەوە نازانیــن، بــەاڵم ئــەوەی دەیزانیــن ئەوەیــە، کــە ئــەم دیاردەیــە دەبێــت تەنهــا یەکجــار ڕووبــدات، 
لــە کاتێکــدا یەکێــک لــە تایبەمتەندێتییەکانــی ئەوەیــە کــە خۆبەخــۆ خــۆی کۆپیــی دەکاتــەوە. هــەر کەلوویەکــی بەفــر 
ــجین +  ــتەگەردیلەی ئۆکس ــە، بارس ــۆ منون ــان دەدات. ب ــەی پێش ــە فیزیاییەک ــە الیەن ــراوە، ک ــی دیاریک ــری زانیاری هەڵگ
بارســتەگەردیلەی هایدرۆجیــن و بــاری ناوکییەکەشــی )ئایــا نیوتــرۆن لــە ناوکیــدا هەیــە؟ ئەگــەر هەبێــت، ئــەوا دەبێتــە 
ــا  ــە نییــە، کــە دەبــێ بگوازرێنــەوە، ت ئــاوی قــورس D٢O(. بێگومــان زانیارییــەکان بــە هەمــان ئاڵۆزیــی ئــەو زانیارییان
ژیــان بەردەوامیــی هەبێــت، بــەاڵم کــردارەکان لێکچــوون. دەرکەوتنــی کــردەی خۆڕێکخســن، کــە دەتوانێــت خۆبەخــۆ 
ــە هــۆی پەیدابوونــی هەبوویەکــی  ــەی دەبێت ــدراوە فیزیاییان ــەو پێ ــی ئ ــە پێ ــە ب ــەوە، شــیاوی گۆڕان ــی بکات خــۆی کۆپی
ــە گۆشــەنیگای  ــا ل ــەوە، وات ــوەدا بتوێژین ــە هەمــان چوارچێ ــێ ل ــان، دەب ــە ســەرەتای ژی ــۆ تێگەشــن ل ــەاڵم ب ــدوو. ب زین

خۆڕێکخســن و دەرپەڕینــی وزە لــە کــردەی فیدباکــی پۆزەتیڤــەوە.
هەرچەنــدە ئــەم وتــارە ناکرێــت ببێتــە بنەمایــەک بــۆ دانانــی گریامنــە لــە بــارەی ســەرەتاکانی ژیانــەوە، بــەاڵم ڕووناکــی 
خســتۆتە ســەر دیــاردەی خۆڕێکخســن و بەرپەرچــی پرســیاری‹‹ ئایــا ژیــان بــە ڕێکــەوت پەیدابــوە؟‹‹ دەاتــەوە. بەڵــێ، 
دەشــێت ژیــان بــە کــردەی خۆڕێکخســن دەســتی پــێ کردبێــت، چونکــە ئــەوەی پێویســتە بــۆ ســەرکەوتنی ئــەم دیاردەیە، 
تەنهــا یەکجــار ڕوودانێتــی بــە شــێوەیەکی ســەرکەوتوو. بــەو پێیــەی ژیــان یەکجــار ســەرکەوتووانە دەســت پــێ بــکات، 
دەکرێــت بــەردەوام بێــت و بــە گوێــرەی هەڵبژاردنــی رسوشــتی بــەرەو ئــەو جۆراوجۆرییــە زیندەییــەی ئێســتا دەیبینیــن، 

پەرەبسێنێت.

سەرچاوە:
/http://myscience.space/articles/atom-phys
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ــت،  ــەکانی زانس ــن پرس ــە گرنگرتی ــک ل ــە یەکێ ــان ل ــەک ئاوڕم ــڕان تاڕادەی ــتی داب ــاری زانس ــی ٦ و ٧ی گۆڤ ــە ژمارەکان ل
واتــە ســەرچاوەی ژیــان، دایــەوە. لــەم وتــارەدا هەڵدەدەیــن دواییــن هەوڵەکانــی بــۆ تێگەیشــن لــە بازدانــی جینیتیکــی و 
پرســەکانی  پێوەندیــدارە بــەوەوە بدەینــەوە، چــۆن ســیفەتەکان لــە نەوەیەکــەوە بــۆ نەوەیەکــی تــر دەگوازرێتــەوەو چــۆن 

ســیفەتە نوێیــەکان دێنــە ئــاراوە و دەمێننــەوە؟ 
ــە الی  ــم ، ک ــی حەکی ــۆن و بۆقرات ــی ک ــۆ یۆنان ــەوە ب ــە بگەڕێت ــەم پرس ــەبارەت ب ــتی س ــی زانس ــەم  تیۆری ــە یەک لەوانەی
وابــوو ســیفەتەکانی پیــاو لــە ڕێگــەی ســپێرمەکەیەوە و ســیفەتەکانی ژن بــە ڕێگــەی خوێنــی ســوڕی مانگانــە لــە هەمــوو 
لەشــی کەســەکە کــۆ دەبێتــەوە و دەگوازرێتــەوە بــۆ منداڵــدان. هەڵبــەت ئەرەســتوو یەکێــک بــوو لــە ڕەخنەگرەکانــی ئــەم 
تیۆرییــە، چونکــە، بۆمنوونــە، ئەگــەر پیاوێــک دەســتی نەبێــت منداڵەکــەی دەســتی دەبێــت. ئــەو پێشــنیازی کــرد خوێنــی 

ژن و تــۆوی پیــاو لەگــەڵ یەکــرتی کارلێــک بکــەن)١(. 
ــداڵ  ــیفەتەکانی من ــوورساوە، س ــن ن ــش زایی ــە ســااڵنی  ٣٠٠ی پێ ــە ل ــایتا ، ک ــدی چــارکا س ــە تێکســتی سانســکریتی هن ل
بەچــوار فاکتــەری ســەرەکی دیــاری دەکرێــن، ئەوانــەی لــە ڕێگــەی جەســتەی زاوزێــی دایکــەوە دەگوازرێنــەوە و ئەوانــەی 
لــە ڕێگــەی تــۆوی باوکــەوە دەگوازرێنــەوە و ئەوانــەی بەهــۆی خواردنــی دایکــەوە دەگوازرێنــەوە، و ئەوانــەی بەڕێگــەی 
ــەر  ــەش و بەگشــتی ١٦ فاکت ــە چــوار ب ــن ل ــان پێکدێ ــە خۆی ــەوە. هــەرکام لەمان ــاو جەســتەی کۆرپەل ــە ن ڕۆحــەوە دەچن

ــدا)٢(. ــە دیاریکردنــی ســیفەتەکانی منداڵ بەشــدارن ل
ــی بەســەردا  ــدا بەهــۆی پێشــکەوتنی زانســتی زیندەناســی گۆڕانکاری ــەدەی  هەژدەهەم ــە س بارودۆخــی بۆماوەناســی ل
ــام  ــە ئەنج ــەکان ب ــی ڕووەک و درەخت ــە کردن ــەر موترب ــان لەس ــر کاری زۆری ــانێکی ت ــاو  و کەس ــی لین ــات. بەتایبەت ه
ــۆ پاســاوی بــۆ مــاوە پێشــکەش کــرد کــە بەپێــی  ــز دارویــن پانجینــی  وەکــو تیۆرییــەک ب ــە ســاڵی  ١٨٦٦ چارڵ گەیانــد. ل
ئــەو خانەکانــی جەســتەی ئورگانیزمێــک دەکرێــت هەندێــک تەنۆچکــەی ورد کــە ئــەو نــاوی گمولــی  لێنــان دەربــدەن کــە 
دەکرێــت بەنــاو لەشــدا ســووڕبخۆن و لــە کۆتاییــدا  لەنــاو توخمــە ڕژێنەکانــدا کــۆ ببنــەوە. ئــەم تەنۆچکانــە دەگوازرێنــەوە 
بــۆ نەوەکانــی دواتــر و ســیفەتەکان لــە دایــک و باوکــەوە دەگوازنــەوە. ئەگــەر خانەکانــی بــاوان بەهــۆی ژینگــەوە بگۆڕێــت 
ئــەم گۆڕانــە دەگوازرێتــەوە بــۆ گمولــەکان و لەوێــوە بــۆ نەوەکانــی دواتــر. هــەر لــەو ســەردەمەدا تاقیکردنەوەکان پیشــانی 
دەدا تەنۆچکــەی لــەو شــێوە لــە ئــارادا نییــە، بــەاڵم تاقیکردنەوەکانــی ئــەم دواییــە دەریخســتووە کــە  ترشــەکانی نیوکلیــوک  

و پریۆنــەکان  دەکرێــت هەمــان ڕۆڵــی گمولەکانــی داروینیــان هەبێــت)٣(. 
ــدەل  وە  ــور مەن ــاوی گریگ ــاوی بەن ــەیەکی نەمس ــەن قەش ــەردەمەدا لەالی ــەو س ــی ل ــەر بۆماوەناس ــن کار لەس گرنگرتی
ــەن  ــاڵی ١9٠١ لەالی ــە س ــر ل ــی ت ــو جارێک ــەدرا تاوەک ــۆی پێن ــی ئەوت ــەاڵم گرنگ ــووە. ب ــاڵی ١٨٦٥ باڵوب ــداراو لەس ئەنجام

ــەوە.  ــەوە دۆزرای ــی هۆڵندیی ــس  ڕووەکناس ــۆ دۆ ڤاری هۆگ
ــی  ــێوازەکانی بۆماوەی ــار ش ــەم ج ــرد و بۆیەک ــە  ک ــی پۆڵک ــاوە بەبەکارهێنان ــی بۆم ــەر پرس ــەوەی لەس ــدل لێکۆڵین مەن
دۆزییــەوە. حــەوت تایبەمتەندیــی زەق و  ســادەی پۆڵکــەی لەبەرچاوگــرت )قەبــارە، ڕوخســار، ڕەنگــی پــەڕەی گــوڵ  وهتــد(. 
مەنــدل بینــی دەرکەوتنــەوەی ئــەم ســیفەتانە لــە نەوەیەکــەوە بــۆ نەوەیەکــی تــر لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی هەندێــک فاکتــەردان 
و لــە نەوەکانــدا لەگــەڵ یەکــرتی تێکــەڵ نابــن. ئــەو بینــی  کــە لــە نــەوەی دووەمــدا هەندێــک ســیفەت دەشــاردرێنەوە 
کــە لــە نــەوەی ســێیەمدا دەردەکەوێتــەوە. ئــەو ئــەم ســیفەتانەی ناونابــوو زاڵ و بەزیــو و گەیشــت بــەو ئەنجامــەی کــە 

ســەربەخۆ لــە یەکــرتی دەبــن بــە بۆماوەیــی )٤(.
ــی  ــای تەن ــە کرۆمــۆزۆم  بەوات ــە ل ــەم، بریتیی ــی ســەدەی نۆزدەی ــە کۆتای ــر ل ــی ت ــەوە هــەرە گرنگەکان ــە دۆزین ــک ل یەکێ
ڕەنگــی.  ئــەم مادەیــە دەکرێــت بــە مایکرۆســکۆپی ئاســایی لەنــاو خانــەدا ببیرنێــت، کرۆموســۆم بریتییــە لــە کۆمەڵەیــەک 
لــە جینــەکان کــە هەڵگــری زانیارییــە بــۆ ماوەییەکانــە )کــە زۆر پێشــرت لــە DNA دۆزرایــەوە( کرۆموزۆمــەکان پێکهاتــوون 
ــە  ــری فەرمان ــە هەڵگ ــک، ک ــی ڕیبۆنیوکلی ــی دزۆکس ــە DNA، ترش ــووە ل ــن پێکهات ــورشاوەکان. کروماتی ــە گ ــە کروماتین ل
جینیتیکییەکانــە، کــە لــە گەشــە و کــرداری هەمــوو گیاندارێکــدا بــەکار دەهێرنێــت. ڕۆڵــی ســەرەکی DNA پاشــەکەوتی 
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ــی  ــە کێش ــۆزە ب ــی ئاڵ ــە ئاوێتەیەک ــک، ک ــی ڕیبۆنیوکلی ــن و RNA، ترش ــە، و پرۆتی ــە جینیتیکییەکان ــەودای زانیاریی درێژم
ــە  ــە ڤایرۆســەکاندا  ل ــە هەندێــک ل ــە و ل ــدا هەی ــە خانەییەکان ــە دروســتکردنی  پرۆتین ــی ل ــی بــەرزەوە، کــە ڕۆڵ مۆڵکیوڵ
ــی  ــتنی جینیتیک ــە ڕیکخس ــن ، ک ــت جی ــاوە دەگوترێ ــەی بۆم ــە. بەیەک ــە جینیتیکییەکان ــری نهێنیی ــی DNA هەڵگ جیات
بونەووەرێکــی زینــدوو و ســیفەتەکانی دیــاری دەکات، وەکــو ڕەنگــی چــاو و هتــد. زۆربــەی جینــەکان هەڵگــری زانیــاری 
ســەبارەت بــە ڕێســەی پرۆتینەکانــن و بەگوێــرەی ڕیزبەنــدی مۆڵکیوڵــی DNA پاشــەکەوت دەبــن، کــە وەکــو باســامن کــرد 
لــە هەندێــک لــە ڤایرۆســەکاندا بەشــێوەی RNA پاشــەکەوت دەبێــت. بــۆ ئــەوەی جینێــک بکرێــت دەربکەوێــت، دەبێــت 
ــی جۆراجــۆر  ــدا پرۆتین ــە خانەکان ــەکان ل ــی  جین ــت. بەهــۆی چــاالک بوون ــن وەریبگێڕێ ســەرەتا RNA بەشــێوەی پرۆتی
دروســت دەبێــت کــە لەنــاو خانــەدا چــاالک دەبــن. بەکــۆی پاشــەکەوتی جینیتێکــی خانەیــەک دەگوترێــت جینــۆم  )وێنــەی 

)١()٥

وێنەی)١( شوێنی جینەکان)پشتەسەریەکی و ڕیزبەندی DNA( کرۆمۆزوم لەناو خانەدا

ژمــارەی کرۆمۆزۆمەکانــی خانــەی مــرۆڤ ٤٦ )٢ کەڕەتــی ٢٣( دانەیــە، خەماڵنــدن دەکرێــت ژمــارەی جینەکانــی مــرۆڤ لــە 
نێــوان ١9٠٠٠-٢٠٠٠٠ دا بێــت.

هەندێکجــار بــە DNA دەگوترێــت نەخشــە، چونکــە هەڵگــری هەمــوو ئــەو فەرمانانەیــە کــە بــۆ دروســتبوونی هەمــوو 
 DNA هەندێــک پارچــەی .RNA بەشــەکانیرتی خانەیــەک پێویســتە، هــەر لــە پرۆتینەکانــەوە بیگــرە تاوەکــو دەگات بــە
پایــەن بــۆ جیــن، بــەاڵم بەشــەکانیرتی زنجیــرەی DNA  بــۆ ئامانجــی دروســتکردنی ڕێســەن، یــان ڕۆڵیــان لــە ڕێکخســتنی 
زانیاریــی جینیتیکیــدا هەیــە. DNA لــە دیــدی کیمیاییــەوە بریتییــە لــە پۆلیمێرێکــی دورودرێــژ و خشــتی ســادە بەنــاوی 
ــەی  ــە بەڕێگ ــفات، ک ــی فۆس ــە شــەکر و گروپەکان ــووە ل ــوون پێکهات ــە ڕایگرت ــوەی ک ــەو چوارچێ ــە ئ ــدەکان، ک نیوکلیوتای
ــتبوونی  ــۆی دروس ــت بەه ــە دەبێ ــی ک ــێکی ئەندام ــی ترش ــرتاونەتەوە )کارلێک ــەوە بەس ــتەری پێک ــی ئیس پێوەندییەکان
ــی  ــاو ناوک ــە ن ــەم شــێوەیە R-CO-OH(. DNA ل ــە گشــتییەکەیان  ل ــە کیمیایی ــە فرمول ــاوی ئیســتەر  ک ــەک بەن ئاوێتەی
ــی  ســیمین)T( و  ــە دوو کۆڵەکــەی  شــەکر و فۆســفات  و جــووت تفتەکان ــووە ل ــە، کــە پێکهات هەمــوو خانەیەکــدا هەی
ئادنیــن )A(  و گوانیــن)G( و ســیتۆزین)C( کــە دوو کۆڵەکەکــە پێکــەوە دەبســتنەوە و هەڵگــری هەمــوو ئــەو زانیارانەیــە 
کــە بــۆ دروســتبوونی خانەیــەک پێویســتە. وەکــو دروســتبوونی ئــەو پرۆتینانــەی کــە ڕەفتــارە بایۆلۆژیکییەکانــی ئێمــە دیاری 
ــەبارەت  ــەکان س ــوو زانیاریی ــەوە. هەم ــر دەگوازن ــی دوات ــۆ نەوەیەک ــەوە ب ــە نەوەیەک ــەکان ل ــوو زانیاریی ــەن و هەم دەک
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ــەزن و  ــی م ــە بینایەک ــن. وات ــۆد دەب ــە ک ــد  ب ــووی ٤ نیوکلۆتای ــدی دووبارەوەب ــەی ڕیزبەن ــە بەڕێگ ــی خان ــە کردارەکان ب
ــووە.  ــە چــوار پیــت پێکهات ــۆز کــە تەنهــا ل ــان زمانێکــی ئاڵ ــە چوارجــۆر خشــت دروســتبووە. ی ڕەنگاوڕەنــگ کــە تەنهــا ل
ــەی  ــوار بەیس ــەو چ ــک ل ــفات  و یەکێ ــی فۆس ــۆز  و گروپێک ــی ڕیب ــەکرێکی دیوکس ــە ش ــووە ل ــد پێکهات ــەر نیوکلۆتای ه
لەســەرەوە باســامنکرد کــە تفتــی نیرتۆجینیــن . ئــەم مۆڵکیوڵــە لــە شــێوەی پــێ بەیژەیەکــی لوولــە کــە پێــی دەگوترێــت 
دەبــل هیلیکــس . بەشــی پــێ پەیژەیــی مۆڵکیوڵەکــە، کــە پێکهاتــووە لــە مۆڵکیوڵەکانــی شەکر-فۆســفات و نیوکلۆتایدەکانــی 
ــدی کۆڤااڵنســییان  ــدی دراوســێ پێوەن ــدراون. فۆســفاتی نیوکلۆتایدێــک  لەگــەڵ شــەکری نیوکلۆتای دراوســێ پێکــەوە گرێ
 .DNA ــە هــۆی لوولبوونــی رشیتەکانــی ــە کــە دەبێــت ب ــوان فۆســفاتەکاندا پێوەنــدی هایدرۆجینــی هەی ــە نێ ــە و ل هەی
تفتــە نیرتۆجینییــەکان پێکــەوە بەســرتاونەتەوە. هــەردوو نیوکلۆتایــد  لەگــەڵ یەکــرتی پێوەنــدی هایدرۆجینییــان هەیــە و 
 )A-T(دا هەمیشــە و بــەردەوام ئادنیــن بــە تیمین بەســرتاوەتەوە DNA لــە .DNA دەبــن بەهــۆی دروســتبوونی یەکەکانــی

.)C-G( و ســیتۆزین بــە گوانینــەوە جــووت دەبێــت
   

DNA وێنەی ٢: ڕێسەی

ــت بەهــۆی  ــەکان. چــی شــتێک دەبێ ــە ســەرچاوەی گۆڕانکاریی ــە ل ــە زانســتی پەرەســەندندا بریتیی پرســیاری ســەرەکی ل
ئــەوەی گۆڕانکاریــی لــە جۆرێکــدا دروســت ببێــت و مبێنێتــەوە.  لەســەرەتای ســەدەی بیســتەم بــۆ چارەســەری ئــەم پرســە 
بــوو وشــەی جیــن لەالیــەن  ڕووەکناســی دانیامرکــی ویلهــم جانســن  و بــۆ جیــاوازی کــردن لەنێــوان دەرکەوتــەی دەرەوەی 

)فینۆتایــپ(   تاکێــک و جینییەکــەی ) جینۆتایــپ( ، هاتــە ئــاراوە.
ــی  ــی گوڵ ــی نوێ ــەو جۆرێکــی بەتەواوەت ــرد ئ ــەدا پیاســەی دەک ــی پەتات ــاو کێڵگەیەک ــک لەن ــە کاتێ ــس، ک ــۆ دۆ ڤاری هۆگ
زەردی کاڵــی  ، ئۆینۆســیرا المارکیانــا ، کــە درێژتــر بــوو لــە ڕووەکــە ئاســاییەکە و پــەڕەی گوڵەکــەی لــە چــاوی گوڵــە شــێوە 
ــەو پیشــانیدا کــە  ــەوەش گرنگــرت ئ ــازدراو  تێگەیشــت؛ و ل ــە بەب ــەم گوڵ ــەو ئ ــوو. ئ ــرت، شــێوەی هێلەکەیــی هەب دڵییەکانی

ســیفەتە بــازدراوەکان دەگوازرێتــەوە بــۆ نــەوەی ڕووەکەکــە، بۆیــە ئــەوان دەبــن بــە بۆمــاوە)٧(.
ــەی زانکــۆی  ــاو تاقیگەک ــس لەن ــەی دۆ ڤاری ــەوەی لەســەر بازدانەک ــە ســااڵنی ١9٠٠ لێکۆڵین ــۆرگان  ل ــت م ــاس هون  تۆم
ــدەکان،  ــە توون ــدا ترش ــە چاالکییەکەیان ــەی ل ــەو و تیمەک ــرد. ئ ــدراو ک ــوەی گونجێن ــی مێ ــی مێش ــا، بەبەکارهێنان کۆلۆمبی
گورزەکانــی X  و ژەهریــان دەدا لــە مێشــەکان بــۆ ئــەوەی بــازدان دروســت ببێــت. ســەرئەنجام لەســاڵی ١9٠9 مێشــێک لــە 

قۆزاخەکــەی هاتــە دەرەوە کــە چاوەکانــی شــین بــوو)٨(.
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ئــەم تێڕوانینــە بــۆ بۆمــاوە بــە تێڕوانینــی مەندلــی نــارساوە. لێکدانــی ئــەم تێڕوانینــە لەگــەڵ هەڵبژاردنــی رسوشــتی پێــی 
دەگوترێــت شــیکاری نیوداوروینســمی)Neo-Darwinism( وبــازدان وەکــو ســەرچاوەی کۆتایــی گۆڕانکاریــی جینیتیکــی 
بۆمــاوە ناســێرنا، کــە زۆرترینــی جــارەکان کاریگەرییەکــەی بچووکــە و هەندێکجاریــش زیانبەخشــە، بــەاڵم زۆربــەی جــار 
خــۆ گونجێنەرتــرە لــە باوانــەکان. لــە دواییــدا پرۆســەی هەڵبژاردنــی رسوشــتی دێتــە نــاوەوەو بازدانــە کەمــرت گونجــاوەکان 
لــە حەشــیمەتەکە دەســڕێتەوە، لــە کاتێکــدا هەلــدەدا بــە گۆڕانــە زۆرتــر ســەرکەوتووەکان بــۆ ئــەوەی ڕزگاریــان ببێــت و 
زیــاد بــن. ســەرئەنجام بازدانــە زۆر گونجاوەکــە دەبێــت بــە ئاســایی و پەرەســەندن بــە ڕێگــەی هێشــتنەوە و پاراســتنی 

گۆڕانــە زۆر بچووکــە بۆماوەییــەکان دێتــە ئــاراوە.
بەشــێکی ســەرەکی شــیکاری نیو-داروینیســم ئــەو پڕینســیپەیە کــە بازدانــەکان بەشــێوەی هەڕەمەکــی ڕوودەدەن؛ 
گۆڕانــەکان بــە وەاڵمدانــەوە بــە یــەک گۆڕانــی ژینگەیــی ڕوونــادەن. هەربۆیــە کاتێــک ژینگــە دەگۆڕێــت، جۆرێــک ناچــارە 
بــۆ ڕوودانــی بازدانێکــی دروســت ماوەیەکــی زۆر چــاوەڕێ بــکات- تاوەکــو بەڕێگــەی پرۆســە هەڕەمەکییــەکان بــازدان 
ــە ســەرەتای  ــە ل ــۆ پەرەســەندن، ک ــە ب ــای المارکیی ــەی ئایدی ــە پێچەوان ــە ب ــت. ئەم ــۆڕان دروســت ببێ ــاراوە و گ ــە ئ بێت
ســەدەی نۆزدەهــەم پێشکەشــی کــرد و پێشــنیاز دەکات لــە جیاتــی گونجانــی بــۆ ماوەیــی گۆڕانکاریــی بەوەاڵمدانــەوە بــە 
تەحەدایەکــی ناوەنــدی ڕوودەدات و دواتــر دەبێــت بــە بۆمــاوە، وەکــو درێژبوونــی ملــی زەڕافــە، هەڵبــەت لــە ئێســتادا 

ئــەم تیۆرییــە جارێکــی تــر گرنگــی پێدەدرێت)9()وێنــەی ٣ (

 

وێنەی)٣(:بەپێی تیۆریی المارک، گۆڕانکارییە گەورەکان بەهۆی خڕبوونەوەی گۆڕانکارییە بچووکەکان لەماوەیەکی 
http://blogs.(دوورودرێژدا دێتە ئاراوە، وەکو درێژبوونەوەی ملی زەڕافە، بۆ ئەوەی ملی بگات بە گەاڵی درەختەکان

.)plos.org

پرســیاری ســەرەکی لــە مــاوەی ســەدەی بیســتەمدا ئــەوە بــووە کــە  بازدانانــەکان لەکاتــی دابەشــبوونی خانــەدا  چــۆن 
ڕوودەدات و چــی میکانیزمێــک لــە پشــتیەوەیەتی. بــۆ گــەڕان بــەدوای ئــەم وەاڵمــەدا پێویســتە ســەرەتا باســی گرنگرتیــن 
بەشــی دابەشــبوونی خانــە، واتــە دووپاتبوونــەی مۆڵکیوڵــی DNA بکەیــن کــە ومتــان هەڵگــری ســیفەتە بۆماوەییەکانــی 
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خانەکەیــە.  ڕێســەی DNA ڕێگــە دەدات بــە ئەنزیــم و پرۆتینەکانــی بەشــدار لــە پرۆســەی دووپاتکردنــەوەی DNA  بێنــە 
نــاو ســووڕەکەوە. هــەر کام لــە کۆڵەکەکانــی لولپێچەکــە بــە پێچەوانــەی لوولپێچەکەیــرتە واتــە، واتــە کۆتایــی یەکێکیــان 

ســەرەتای ئەویرتیانــە. قۆناغەکانــی دووپاتکردنــەوە بــەم شــێوەیە:
ئەنزیمێــک بەنــاوی DNA Gyrase کەلەبەرێــک لــە لوولپێچــە دوانییەکــەدا دروســت دەکات. لەدواییــدا ئەنزیمێــک 
بەنــاوی هلیــکاز  دوو  کۆڵەکەکــە لــە یەکــرتی جیادەکاتــەوە. پاشــان ژمارەیەکــی زۆر پرۆتینــی ورد بەنــاوی SSB دەلكێــن 
بــە ڕیشــاڵەکەی DNA وە بــۆ ئــەوەی جارێکــی تــر دانەخرێتــەوە. لــە قۆناغەکانــی پێشــکۆتاییدا ئەنزیمــە کۆمپلێکســەکانی 
DNAی پۆلیمــراس  بــە درێژیــی ڕیشــاڵی DNA دەچێتــە پێــش و لــە هــەر شــوێنێک تفتــی Aی بینــی T لــێ دەدا و لــە 
ــە  ــەم شــێوە ل ــت و ب ــۆ دەکرێ ــەی ب ــووی پێداچوون ــر هــەر هەم ــی G لێدەبەســتێت و جارێکــی ت هەرشــوێنێک Cی بین
جیاتــی لوولپێچێــک دوو لولوپێچــی وەکــو یــەک دروســت دەبێت)وێنــەی ٤(. ئەگــەر هەمــوو شــتێک بــەو ڕێکوپێکــی و 
وردبینییــەوە بــەرەو پێــش بچووایــە، هیــچ گۆڕانکارییــەک لــە ژیانــدا ڕووی نــەدەدا و هەمــوو شــتێک وەکــو خــۆی دەبــوو، 
ــەر  ــەک ڕوودەدات. ئەگ ــش و هەڵەی ــە پێ ــی ناچێت ــتێک بەڕێکوپێک ــوو ش ــەن هەم ــار و زۆر بەدەگم ــک ج ــەاڵم هەندێ ب
بــەوردی ســەیری جینۆمــی ٧ میلیــارد مرۆڤــی ســەرزەوی بکەیــن، گریامنــە دەکرێــت  ٨٦ بازدانــی نــوێ لــە ٦ میلیــارد تــاک 

شــوێن بــە پانتایــی جینــۆم ڕووبــدات)١٠(.  بــەاڵم ئایــا هــەر ئەمــەش چــۆن ڕوودەدات؟

 
DNA وێنەی ٤: دووپاتبوونەوەی

واتســۆن و کریــک دۆزرەوەکانــی DNA لەســاڵی ١9٥٣ پێشــنیازیان کــرد کــە پرۆســەیەک بەنــاوی تاتۆمێــری ، کــە بریتییــە 
ــت هــەر  ــەوە دەزانێ ــەک ئ ــازدان )١١(.  هەمــوو فیزیایی ــت بەهــۆی ب ــاو مۆڵکیۆڵێکــدا ببێ ــەکان لەن ــەی پرۆتۆن ــە جووڵ ل
پرۆســەیەک کــە جووڵــەی تەنۆلکــەی وەکــو پرۆتــۆن تێدابێــت پرۆســەیەکی کوانتەمییــە. لــە ســاڵی ١9٤٣ زۆر پێشــئەوەی 
گرنگــی بــە زانســتی کوانتــەم لــە زیندەناســیدا بدرێــت، فیزیایــی گــەورە رشۆدینگێــر باســی ئــەوەی کردبــوو کــە دەبێــت 
ــەکان جۆرێــک  ــا بازدان ــوو؟ ئای ــر ڕاســت ب ــا رشۆدینگێ ــە، ئای ــن.  ئێســتا پرســیارە گرنگەکــە ئەوەی ــەکان کوانتەمــی ب بازدان

بازدانــی کوانتەمیــن؟
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 ،O،ســەیری وێنــەی ٥ بکــە. دەبینــی  کە بەنــدە هایدرۆجینییەکان بەهێڵــی بچڕبچڕ لەنێــوان دوو ئەتۆمەکەدا )ئوکســیجین
یــان نیرتۆجیــنN( لەســەر بەیســە جووتبــووەکان کێــراون. شــوێنی H لــە وێنــەی ٥ کــە بەنزیکەیــی شــوێنی پرۆتۆنــەکان 
پیشــاندەدات- لــە ناوەڕاســتی دوو تفتەکــەدا نییــە، بــەاڵم زۆرتــر بــەرەو الیــەک دەچێــت: نزیکــرتە لــەم تفــت یــان ئــەو 

.DNA تفــت. ئــەم ناهاوجێیــە بەرپرســە لــە الیەنێکــی زۆر گرنگــی
  T لەســەر یەکێــک لــە ســتوونەکانە و A کــە A-T بــا یەکێــک لــە جــووت تفتــە مومکینــەکان لەبەرچــاو بگریــن وەکــو
ــەکان  ــە پرۆتۆن ــک ل ــرەدا یەکێ ــرن. لێ ــەکان  ڕادەگ ــە پرۆتۆن ــە، وات ــدە هایدرۆجینەک ــەوە دووبەن ــرتە و پێک ــەر ئەوی لەس
نزیکــرتە لــە ئەتۆمــی نایرتۆجیــن لــە A دا و ئەویــرت نزیکــرتە لــە ئەتۆمــی هایدرۆجیــن لــە Tدا)وێنــەی ٥a( کــە ئــەو هەلــە 
دەرخســێنێت تاوەکــو بەنــدی هایدرۆجینــی A:T دروســت ببێــت. بــەاڵم چەمکــی »نزیکــرت«  چەمکێکــی ورد لــە جیهانــی 
کوانتەمــدا نییــە، تەنۆلکــەکان شــوێنەکانیان جێگیــر نییــە، بەڵکــو مەودایــەک لــە ئەگەرەکانــی بــوون لــە شــوێنی جیــاواز 

لەیــەک کاتــدا لــە ئارادایــە. 
 

وێنەی )٥(: )a( جووتە پایەیەکی ستاندەری A-T لەگەڵ پرۆتۆنەکان لە شوێنە ئاساییەکەی خۆیان)b( لێرەدا پرۆتۆنە 
جووتەکان بەپانتایی لوولپێچە دەبڵەکانەوە باز دەدەن بۆ ئەوەی فۆرمێکی تاتۆمێری لە هەردووی A و T  دروست 

بکەن.

ئەگــەر دوو پرۆتۆنەکــە کــە هەڵگــری پیتــە جینیتیکییەکانــن، هەرکامیــان بــەرەو الیەکیرت بەپێــی بەنــدی هایدرۆجینییەکەی 
ــەکان  ــەاڵم پرۆتۆن ــەی ٥b()١٢(. ب ــەر )وین ــی بەرامب ــە  تفت ــەوە ل ــک دەبن ــان نزی ــوو هەرکامی ــدەن، کەواب ــان بازب خۆی
کــە بەنــدە هایدرۆجینــەکان لــە DNA دا دروســتدەکەن بەرپرســن لــە دیاریکردنــی جووت-تفتەکــە کــە بەکاردێــت بــۆ 
ــە ئاڕاســتەی دژ(،  ــن) ل ــەرەکان بجوولێ ــە بەکۆدک ــە پرۆتۆن ــەر  جووت ــە ئەگ ــۆدی جینیتیکــی. هەربۆی ــەوەی ک دوپاتکردن
بەشــێوەی کاریگــەر کــۆدە جینیتیککــەکان دەنووســنەوە. هەڵبــەت لەوانەیــە پرۆتۆنــەکان دووبــارە بازبــدەن بــۆ دواوە، 
ــدا دەبێــت )فۆرمــە تاتومێرییــە جێگرەوەکانــی گوانیــن و  ــە تاوتۆمێرەکان ــە فۆرمــە نایاب بــەاڵم ئەگــەر ئــەوە ڕووبــدات ل
ســیمین نــارساون بــە ئینــۆل یــان کیتــۆ ، بەنــدن لەســەر شــوێنی پرۆتیینــە بەکۆدکــراوەکان؛ لەکاتێکــدا سیتۆســین و ئادینین 
نــارساون بــە کیتــۆ یــان فۆرمەکانــی ئامینــۆ (. لەوکاتــەدا ســتوونەکانی DNA  کۆپــی دەبــن و لەوانەیــە پایــەی هەڵــە لەناو 
ســتوونەکانی DNA دا جێگێــر بــن. تاتومێــری T دەکرێــت لەگــەڵ Gدا لەجیاتــی A جــووت ببێــت، هەربۆیــە G  بەشــدار 
ــات  ــک DNA دووپ ــێوەیی، کاتێ ــوو. بەهاوش ــەڵ ب ــە لەگ ــتوونە کۆنەک ــە س ــی ل ــە Aیەک ــتوونەکە، ک ــاو س ــت لەن دەبێ
دەبێتــەوە ئەگــەر A  لــە دۆخــی تاتومێرییەکەیــدا بێــت، ئــەوکات لەجیاتــی T لەگــەڵ Cدا جــووت دەبێــت، هەربۆیــە 
ســتوونی نــوێ Cی لەخــۆ گرتــووە لەکاتێکــدا ســتوونە کۆنەکــە هەڵگــری T بوو)وێنــەی ٦(. لەهەربارێکــی تــردا ســتوونە 
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DNAیــە دروســتبووەکان هەڵگــری بازدانــەکان دەبێــت واتــە گــۆڕان لــە زنجیــرەی DNA دا کــە بــەزاوزێ دەگوازرێتــەوە.
هەرچەنــد ئــەم گریامنــە  وادەردەکــەوت، زۆر قــورس بێــت بەڵگــەی ڕاســتەوخۆی بــۆ بدۆزرێتــەوە، بــەاڵم هەوڵــدڕاوە ڕوون 
بکرێتــەوە کــە بەشــێوەی ناڕاســت پایــە جووتەکانــی DNA  لەگــەڵ پرۆتۆنــەکان لــە شــوێنی تاوتۆمێــری بەڕاســتی دەکرێــت 
لــە شــوێنی پۆلیمراســی DNAدا جێگیــر بن)ئەنزیمێــک  کــە DNAی نــوێ دروســت دەکات( هەربۆیــە ئەگــەر هەیــە لەپــڕ 

بگوڕێــت بــۆ DNAیەکــی نوێــی دووپاتبــوەوە کــە دەبێــت بەهــۆی بــازدان.
ــەم  ــەر ب ــن، ه ــازدان ب ــەری ب ــت وەگەڕخ ــەوە- وادەردەکەوێ ــی پرۆتۆنیش ــوێنە جێگرەوەکان ــرەکان- بەش ــە تاتۆمێ هەربۆی
ڕێگــەش پەرەســەندن دروســت دەکــەن. بــەاڵم چــی پرۆتۆنــەکان والێــدەکات بــەرەو شــوێنی هەڵە بڕۆن؟ شــیکاری کالســیکی 
ڕوون بریتییــە لــەوەی بەهــۆی لەرینــەی مۆڵکیوڵــی کــە لــە دەوروبــەرەوە دێــن و هەندێکجــار بەپانتایــی دەلەرێنــەوە، واتــە 

دەبێــت وزەی پێویســت بــۆ لەرینەوەکــە لــە بەردەســت بێــت.
 

وێنەی ٦: لە فۆرمە تاتۆمێرییەکەی)ئینۆل(. کە بە T* لە وێنەکەدا پیشاندراوە، T بەشێوەی ناڕاست دەکرێت لەجیاتی 
جووتە ئاساییەکەی A  لەگەڵ Gدا جووت ببێت.  بەهاوشێوەیی فۆرمە تاتۆمێرییەکەی A(A*( دەکرێت بەشێوەی 

نادروست لەگەڵ Cدا جووت ببێت. ئەگەر ئەم هەاڵنە لەکاتی دووپاتبوونەوەی DNAدا ڕووبدات ئەوکات بازدان دێتە 
ئاراوە)١٢، ال٢٢٥(.

بــۆ ئــەوە جووڵــە دروســت ببێــت، پرۆتۆنەکــە دەبیــت زاڵ ببێــت بەســەر بەربەســتێکی پێپلەکانــی وزەدا.  بــۆ ئــەم زاڵبوونــە 
پرۆتۆنەکــە لەوانەیــە لەالیــەن نزیکرتیــن مۆڵکیوڵــی ئــاوەوە پڵتۆکــی لــێ بدرێــت؛ بــەاڵم  مۆلکیوڵــی ئــاو لــە نزیــک پرۆتۆنــە 
بەکۆدکــەرەکان  لــە DNAدا کەمــن تاوەکــو وەهــا پڵتۆکێــک بەرهــەم بهێنــن. بــەاڵم رێگەیەکــی تریــش هەیــە: یەکێــک لــە 
ئەنجامەکانــی رسوشــتی شــێوە شــەپۆلی تەنۆلکــە نیمچــە ئەتۆمییــەکان وەکــو ئەلیکــرتۆن و پرۆتــۆن بریتییــە لــە تونێللێدانــی 
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کوانتەمــی. لێڵــی لــە شــوێنی هــەر تەنۆلکەیــەک هەلــی دڵۆپەکــردن لــە بەربەســتەکانی وزە دەرەخســێنێت. تونێللێدانــی 
ــای  ــدی فیزی ــە دی ــە ل ــەون ک ــوێندا دەربک ــک ش ــە هەندێ ــەکان ل ــە تەنۆلک ــەل دەدات ب ــە ه ــە ک ــی دیاردەیەک کوانتەم
کالســیکدا ڕێگــە پێــدراو نییــە. تونێللێدانــی کوانتەمــی دەکرێــت ڕێگەیــەک بــۆ پرۆتۆنــەکان بکاتــەوە بــۆ ئــەوەی لەنــاو 

بەنــدە هایدرۆجینییەکانــەوە تێپــەڕن بەمەبەســتی دروســتکردنی فۆرمەکانــی تاوتۆمێــری )٥ بەشــی ٢٧.٦ (.
بازدانەکانــی DNA بــە هــۆی میکانیزمــی جۆراجــۆرەوە دێنــە ئــاراوە، لــە تێکچــوون بەهــۆی مــادەی کیمیاییــەوە بیگــرە 
ــەکان.  ــەت تیشــکە گەردوونیی تاوەکــو تیشــکی سەرووەنەوشــەیی، و هەڵوەشــانەوەی تەنۆلکــە ڕادیۆئاکتیڤــەکان و تەنان
هەمــوو ئــەم گۆڕانکارییانــە لــە ئاســتی مۆڵکیوڵییــدان، هەربۆیە پرۆســە میکانیکــە کوانتەمییــەکان لەخۆ دەگــرن. هەرچەند 
ــاندراوە  ــو پیش ــی وەک ــی کوانتەم ــەر  تونێللێدان ــەاڵم ئەگ ــە ب ــت نیی ــە بەردەس ــی ل ــی تاقیگەی ــتا بەڵگەیەک ــو ئێس تاوەک
ــە  ــدا ک ــە بازادان ــەم ل ــتی کوانت ــت زانس ــوو دەبێ ــت کەواب ــیDNAدا ڕۆڵ ببێنێ ــرە بنچینەییەکان ــتبوونی تاوتۆمی لەدروس

پەرەســەندن دەهێنێتــە ئــاراوە ڕۆلــی هەبێــت.
ــارد  ــتییەکانی DNA  هەژم ــە رسوش ــوو بنچین ــە ٠،٠١%ی هەم ــی ب ــی DNA بەنزیکەی ــە بنچینەییەکان ــە تاوتۆمێریی فۆرم
دەکرێــت، کــە توانــای هەمــان رێــژە لــە هەڵەیــان هەیــە )١٢ال ٢٢٦(، کــە ڕێژەکــەی دەگاتــە زۆر کەمــرت لــە یــەک میلیــارد 
ــێوەی دوو  ــتی بەش ــەکان بەڕاس ــە تاتومێریی ــەر بنچین ــە ئەگ ــن، هەربۆی ــتدا دەبینی ــە رسوش ــازدان  ل ــژەش ب ــان ڕێ و بەم
لوولپێچــی بــن کەوابــوو زۆرترینــی هەڵــەکان دەبێــت بەڕێگــەی جۆراجــۆری ڕاســت کردنــەوە بســڕێنەوە، کــە یارمەتــی 
دڵنیابــوون لــە وەفــاداری بــەرز لــە دووپاتبوونــەوەی DNAدا دەدات. ئــەو هەاڵنــەی کــە لــە تونێللێدانــی کوانتەمییــەوە 
باڵودەبنــەوە و لــە مەکینــەی ڕاســتکردنەوەی هەڵــە دەربــاز دەبــن، لەوانەیــە ســەرچاوەی بازدانــی رسوشــتی بێــت کــە 

پەرەســەندنی ژیــان لەســەر زەوی دەخاتــە کار.
کێشــەکە بــۆ ئــەوەی بزانیــن  کــە تونێللێــدان ڕوودەدات یــان نــا،  بەپێچەوانــەی هــۆکارە نارساوەکانیــرتی بــازدان وەکــو  
ــە نرخــی   ــە ئاســان نیی ــن. هەربۆی ــەوە و هەڵناکرێ ــان تیشــکدانەوە، ئەمــان بەئاســانی ناکوژێن ــەکان ی ــە کیمیایی موتاجین

ــا. ــان ن بازدانــەکان بەبــێ تونێللێــدان و بــە تونێللێدانــەوە  بپێورێــت بــۆ ئــەوەی بزانرێــت ئــەوان هــۆکارن ی
بــەاڵم لەوانەیــە ڕێگەیــەک هەبێــت  بــۆ دەرخســتنی ســەرچاوەی میکانیکــی کوانتەمــی  بــازدان و ئەویــش بەکارهینانــی 
جیاوازیــی نێــوان  زانیاریــی کالســیکی و زانیاریــی کوانتەمییــە. زانیاریــی کالســیکی دەکرێــت چەندینجــار بخوێندرێتــەوە 
بەبــی ئــەوەی  پەیامەکــە بگۆڕێــت، لەکاتێکــدا سیســتەمی کوانتەمــی هەمیشــە بەهــۆی پێوانــەوە تێکدەچێــت. هەربۆیــە  
کاتێــک ئەنزیمــی پۆلیمراســی DNA، پایــەی DNAیــەک دەپشــکنێت بــۆ ئــەوەی شــوێنی پرۆتۆنــە بەکۆدکــەرەکان دیــاری 
بــکات، پێوانێکــی کوانتەمــی ئەنجــام دەدات، لــە پڕینســیپدا هیــچ جیاوازیــی نییــە لــەوەی کاتێــک فیزیاییــەک لــە تاقیگــەدا 
شــوێنی پرۆتۆنێــک دەپێوێــت. لەهــەردوو پرۆســەکەدا، هەرگیــز پێــوان بێکاریگەریــی نییــە،  هــەر پێوانێــک، کــە ئەنجــام 
دەبێــت جــا چــی بەڕێگــەی  ئەنزیمــی پۆلیمیراســی نــاو خانەیەکــەوە بێــت یــان بەهــۆی  بژمێرەیەکــی گایگــەر لــە تاقیگــە، 
حەمتــەن دۆخــی ئــەو تەنۆلکەکــەی کــە دەپێورێــت دەگۆڕێــت. ئەگــەر دۆخــی ئــەو تەنۆلکــە بەرامبــەر بێــت بــە پیتێکــی 

کــۆدی جینیتیکــی، کەوابــوو پێــوان و بەتایبەتــی چەندجــار پێــوان لەناخــدا توانــای بازدانێکــی تێدایــە. 
هەرچەنــد هەمــوو جینۆمەکــەی خانــە لەمــاوەی دووپاتبوونــەوەیDNA دا کۆپــی دەبێــت، زۆرترینــی خوێندنەوەکانــی 
ــەو پرۆســانە ئەنجــام دەبێــت کــە زانیاریــی  ــادات بەڵکــو لەمــاوەی ئ ــەوەی DNAدا ڕوون ــەکان لەکاتــی دووپاتبوون جین
ــی  ــە نووســینەوە  کــە کۆپیکردن ــارساوە ب ــەم دوو پرۆســە  ن ــی ئ ــت.  یەکەمین ــن بەکاردێ ــۆ ســەنتزیی پرۆتی جینیتیکــی ب
ــۆ  ــن ب ــەنتزی پرۆتی ــینی س ــاو ماش ــت دەکات بۆن ــر RNA گەش ــاو RNA.  دوات ــۆ ن ــە ب ــراوی DNAی ــی بەکۆدک زانیاری
دروســتکردنی پرۆتیــن: ئەمــە پرۆســەی دووەمــە بەنــاوەی وەرگێــڕان  بــۆ جیاوازیــی کــردن لــە نێــوان ئــەم پرۆســە و کۆپــی 

ــاو دەبرێــت. ــە خوێندنــەوەی DNA ن ــان ب کردنــی زانیاریــی جینیتیکــی لەمــاوەی دوپاتبوونــەوەی DNA  ئەمەی
ــەوەی  ــەوە.  ئەگــەر خوێندن ــرت دەخوێرنێت ــر لەوانی ــەوەی جینێــک زۆر زیات ــە ل ــەم پرۆســە بریتیی ســیفەتێکی ســەرەکی ئ
کــۆدی DNA لەمــاوەی نووســین دا بەشــێوەی پێوانــی کوانتەمــی بێــت، کەوابوو چــاوەڕێ دەکرێــت زۆرجــار خوێندنەوەی 
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جینێــک، ببێــت بەهــۆی ئــەوەی زۆرتــر ئەگــەری تێکچوونــی لەئارادابێــت، ئەمــەش دەبێــت بەهــۆی بەرزبوونــەوەی نرخــی 
ــدا  ــتە بەرزترەکان ــە ئاس ــە ل ــەی ک ــەو جینان ــە ئ ــرۆڤ دەریدەخــات ک ــی م ــەوە لەســەر  جینەکان ــر. لێکۆڵین ــی زیات بازدان

دەخوێرنێنــەوە زۆرتــر بــەرەو بــازادان دەچــن.
هەرچەنــد ئــەم بەڵگانــە لەگــەڵ کاریگەریــی پێوانــی کوانتەمــی گونجــاوە، بــەاڵم ئــەوە ناســەملێنێت میکانیکــی کوانتەمــی 
ــاواز ڕێســە  ــەزۆر ڕێگــەی جی ــە ب ــە، کــە لەوانەی ــەوە کیمیاییەکان ــەوەی DNA هەڵگــری کاردان لەخــۆ دەگرێــت. خوێندن
ــۆ  ــەوە ب ــەوەی بگەڕین ــێ ئ ــازدان بەب ــت بەهــۆی ب ــکات و ببێ ــدا دروســت ب ــان پشــێوی تێ ــدات، ی ــەکان تێکب مۆڵکیوڵیی
میکانیکــی کوانتەمــی. بــۆ هەڵســەنگاندنی ئــەوەی بزانیــن میکانیکــی کوانتەمــی لــە پرۆســە بایۆلۆجییەکاندا هەیــە، دەبێت 
بەڵگــەی قــورس و قایــم لــە بەردەســت بێــت تاوەکــو ئــەو هەســتە دروســت بــکات کــە بەبــێ میکانیکــی کوانتەمــی نابێت.
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ــە گــەڕان  ــە هــۆی ئــەوەی مــرۆڤ بەردەوامبــێ ل ــۆزی فســیۆلۆژی و ســایکۆلۆژیە کــە دەبێت ــوون حاڵەتێکــی ئاڵ ئاڵوودەب
ــە  ــە زەرەر و کاریگەریی ــە ل ــە دڵنیای ــەوەی ک ــەڕەڕای ئ ــۆی، س ــودی خ ــتی خ ــادە دژی ویس ــک م ــی هەندێ و بەکارهێنان

ــە. ــەو مادەی ــی ئ ــە بەکارهێنان ــت ل ــەردەوام دەبێ ــە ب ــی مادەک الوەکییەکان
ــودی  ــتی خ ــە ویس ــا ب ــە، وات ــەرەکان ئارەزوومەندانەی ــادە ئاڵوودەک ــی م ــوون، بەکارهێنان ــش ئاڵوودەب ــەرەتادا پێ ــە س ل
کەســەکەیە، بــەالم دووبــارە بەکارهێنانــەوە و بەردەوامبــوون لەســەری دژی ویســتی خــودە. ئەمــەش هۆکارەکــەی 
دەگەرێتــەوە بــۆ ئــەو شــلەژانەی لــە فرمانــە فســیۆلۆژیەکان درووســت دەبێــت دوای یەکــەم جــار بەکارهێنانــی مادەکــە 
بــە تایبەتــی لــە مێشــک، کــە تیایــدا کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری ڕوودەدات لــە فرمانــی هەندێــک لــە خانەکانــی مێشــک، کــە 
دواتــر دەبێتــە هــۆی گۆرانــکاری لــە شــێوەی دەردانــی گەیەنــەرە کیامییەکانــی مێشــک. هــەر ئەمەشــە وا دەکات کــە ئــەو 
کەســانەی ئاڵــوودەی ئــەم جــۆرە مادانــەن ویســتێکی زۆر بەهێزیــان ال دروســت ببێــت بــۆ درێــژەدان لــە بەکارهێنانــی ئــەم 

مادانــە بــە جۆرێــک کــە کاریگــەری دەکاتــە ســەر بەردەوامیــدان بــە ژیانــی ئاســایی)١(.

گۆرانکاریەکانی مێشک کاتی ئاڵوودەبوون
هــۆکاری ســەرەکی ئاڵوودەبــوون مادەیەکــی کیمیاییــە کــە بــە دۆپامیــن   دەنــارسێ. دۆپامیــن چەندیــن فرمانــی گرنــگ 
ــاری  ــی دەم ــی  و کۆئەندام ــاری الوەک ــی دەم ــە کۆئەندام ــە ل ــەر یەک ــە ه ــێ ل ــێ دەگەیەن ــە ج ــرۆڤ ب ــتەی م ــە جەس ل
ــتێتە  ــن دەوەس ــی دۆپامی ــۆری فرمانەکان ــیرەڕژێن. ج ــۆن و ش ــی هۆڕم ــە و دەردان ــی جوول ــەرەکی  ، وەک کۆنرتۆکردن س
ســەر شــوێنی دەمارەخانەکانــی تایبــەت بــە دۆپامیــن لــە میشــک. یەکێــک لــەو شــوێنانەی کــە بــە فرەیــی دەمارەخانــە 
دۆپامینیــەکان دەنــارسێ سیســتەمی لیمبیــە ، کــە چەندیــن فرمانــی گرنگــی هەیــە، لەوانــە: ســەنتەری ترســە  بریــاردان، 

ــایەتی. ــوکەت، و کەس ــۆری، هەڵس میم
کۆمەڵێــک لــە دەمارەخانەکنــی سیســتەمی لیمبــی بەرپرســن لــە بــرەودان و درووســتکردنی هەســتی خۆشــی لە سیســتەمی 
پاداشــت ، هــەر کاتێــک دۆپامیــن دەردەدرێــت لــەو ســوڕەی دەمارەخانەکانــی سیســتەمی پاداشــت هەســتی خۆشــی الی 
ــی  ــە سیســتەمی لیمب ــن ل ــەو دۆپامی ــەوەی الفاوێــک ل ــە هــۆی ئ کەســەکە درووســتدەبێت. مــادە ئاڵوودەکــەرەکان دەبن
دەربــدرێ و ئــەوەش دەبێتــە هــۆی درووســتبوونی هەســتێکی ئیکجــار خــۆش الی مرۆڤــەکان، کــە وادەکات حەزێکــی زۆری 

بــۆ دروســت ببێــت بــۆ دووبــارە بەکارهێنانــەوەی مادەکــە و بناغــەی ئاڵوودەبــوون بنیــات دەنرێــت)٢(.
بــەردەوام بــوون لــە بەکارهێنانــی مــادە ئاڵوودەکــەرەکان بــۆ ماوەیەکــی زۆر دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە دەمارەخانەکانــی 
سیســتەمی لیمبــی بــە شــێوەیەکی خاوتــر وەاڵمــی بوونــی دۆپامیــن دەداتــەوە بــە جۆرێــک کــە پێوســتە لەســەر کەســی 
ــۆ  ــووتری ب ــاری پێش ــی ج ــتی خۆش ــان هەس ــەوەی هەم ــۆ ئ ــت ب ــە وەربگرێ ــەو مادەی ــر ل ــی زیات ــوو بڕێک ــوودە ب ئاڵ
درووســتبێت، کــە بــە برێکــی کەمــرت لــە دەرمانەکــە درووســتببوو. ئەمــەش وادەکات کــە کاریگــەری الوەکــی دەرمانەکــە 

ــە فســیۆلۆژیەکانی جەســتە و مێشــک. ــە ســەر فرمان ــە جۆرێــک کــە کاریگــەری زۆری ڕاســتەوخۆ دەکات ــر بێــت ب زیات

کاریگەریەکانی ئاڵوودەبوون:
ــی  ــە خراپەکان ــە ئەنجام ــە ل ــت و دڵنیای ــاک دەزانێ ــوو چ ــی ئاڵوودەب ــە کەس ــک ک ــە جۆرێ ــرتۆڵ ب ــتدانی کۆن ــە دەس ١- ل

ــە. ــی دەرمانەک ــی بەکارهێنان ــۆ ڕاگرتن ــە ب ــی نیی ــج توانایەک ــەاڵم هی ــە ب ــی دەرمانەک بەکارهینان
٢- کێشــەی کۆمەاڵیەتــی، کەســی ئاڵوودەبــوو توانــای بەردوامدانــی نییــە بــە کارە ئاســاییەکانی رۆژانــەی وەک خوێنــدن و 

کارکــردن.
٣- کاریگــەری الوەکــی مادەکــە، کاریگــەری الوەکــی مــادەی هۆشــبەر بــە بەردەوامــی لــە زیادبوونــدا دەبێــت ئــەوەش بــە 

هــۆی پێوســتی بەردەوامــی میشــک بــە بڕیکــی زیاتــر لــە مــادەی هٶشــبەر بــۆ درووســتکردنی هەمــان هەســت .

ــتەش  ــەم مەبەس ــۆ ئ ــت، ب ــەر بکرێ ــایکۆلۆژی جارەس ــار و س ــپۆری دەم ــکی پس ــەن پزیش ــە الی ــتە ل ــوون پێوس ئاڵوودەب
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ــوو  ــادەی بەکارهات ــری م ــەوەی ب ــە کەمکردن ــە ل ــن چارەســەری ســەرکەوتوو لەبەردەســتە، چارەســەرەکەش بریتیی چەندی
یاخــود مادەیەکــی تــر )وەک میســادۆن  ( کــە کاریگــەری کەمــرتی بــە جۆرێــک کــە بڕەکــەی رۆژ بــە رۆژ کــەم بکرێتــەوە و 
ئــەو گۆرانکاریــە فســیۆلۆژیانەی کــە درووســبوونە پێچەوانــە بکرێتــەوە تــا ئــەو کاتــەی کەســەکە پێوســتی بــە بەکارهێنانــی 
ــە  ــە مێشــک درووســتدەکات ک ــۆ ل ــکاری ئەوت ــادەی هۆشــبەر گۆران ــی م ــدا بەکارهێنان ــە زۆر حاڵەت ــەوە، ل ــە نابێت مادەک
چارەســەری یەکجــاری و گەرانــەوە بــۆ دۆخــی ئاســایی پێشــووتر مەحاڵــە، بۆیــە ئــەو کەســانەی کە چارەســەرکراون پیوســتە 

بــەردەوام چاودیــری بکرێــن بــۆ ڕیگەگرتــن لــە گەڕانەوەیــان بــۆ بەکارهێنانــی ئــەم جــۆرە مادانــە )٣(.

ئاڵوودەبوون بە بابەتی تری جگە لە دەرمان
١- ئاڵوودەبــوون بــە قومــار: کتێبــی DSM، کــە مانوەڵێکــی تایبەتــە بــە پزیشــکەکان بــۆ جارەســەرکردنی حاڵەتــی 
ئاڵوودەبــوون، لــە چاپــی ژمــارە ٥دا هاتــووە کــە توێژینــەوەکان ئــەوە دەردەخــەن کــە قومارکــردن گۆرانــکاری هاوشــیوەی 
مــادە هۆشــبەرەکان لــە مێشــک دروســت دەکات، بــە جۆرێک کــە قومارچی ســەرەرای زانینــی کاریگەریــە کۆمەاڵیەتیەکانی 
قومارکــردن، بــەدەوام دەبێــت لــە قومــار. ئــەوەش دەگەرێتــەوە بــۆ دەردانــی برێکــی زۆر مــادەی دۆپامیــن لــە سیســتەمی 

لیمبــی کاتــی قومارکــردن)٤(.
٢- ئاڵوودەبــوون بــە تۆرەکۆمەاڵیەتیــەکان: لــە توێژینەوەیەکــدا کــە لــە ژمــارە ١١ی گۆڤــاری PLOS ONE باڵوکراوەتــەوە 
دەریدەخــات تۆڕەکۆمەاڵیەتیــەکان ئاڵوودەبــوون و کاریگــەری هاوشــێوەی مــادەی هیرۆیــن لــە مێشــک درووســتدەکات، 
ــی  دەستنیشــانکراون  ــی خــوی ئینتەرنێت ــە تێکچوون ــەو کەســانەی ب ــە ئ ــەوە نیشــان دەدات ک ــە ئ هەروەهــا توێژینەوەک
چەندیــن گۆڕانــکاری لــە خانەکانــی میشــکیان تێبینــی کــراوە و کاریگەرییەکانــی ئــەم گۆرانکاریانــە لەســەر جەســتە تاکــو 

ئێســتا لــە ژێــر توێژینەوەدایــە )٥(.
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 3-Angres DH, Bettinardi-Angres K )October 2008(. »The disease of addiction: origins, treatment, and

 .recovery«. Dis Mon. 54 )10(: 696–721
 American Psychiatric Association. )2013(. Diagnostic and statistical manual of mental disorders )5th 4-
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بــۆ زیاتــر لــە چەنــد ســەدەیە زۆرینــەی دەروونناســەکان  ئەوەیــان پەســەند کــردووە کــە لــە مێشــکی مرۆڤــدا سیســتمی 
یادگــەی جیــاواز هەیــە، هــەر وەک چــۆن سیســتمی جــۆراو جــۆر هەیــە کــە بەرپرســیارە لــە چەســپاندنی یــادەوەری شــێوە 
ــە  ــاس ل ــە ب ــەی ک ــەم بۆچوون ــە. ئ ــدی مرۆڤەک ــدە لەســەر خــودی بیرمەن ــە ڕاســتیدا بەن ــە ل ــەن، ک ــان درێژخای ــورت ی ک

یــادەوەری شــێوەی کــورت یــان درێژخایــەن دەکات بــە زۆری لــە ڕووی نــاوەڕۆک و میکانیزمــی ناومێشــکەوەیە.
 یادەوەرییەکانــی ئێمــە بــە شــێوەیەکی یەکســان دابــەش نەبــوون, واتــە هەندێکیــان بــە شــێوەیەکی بــاش لــە مێشــکامندا 
ــد لێکۆڵینەوەیەکــی  بەرفــراوان لەســەر هــەردووی مــرۆڤ و  ــە باشــی نامێننــەوە. چەن ــان ب دەمێننــەوە و هەندێکــی تری
ــەس  ــن. هیپۆکامپ ــپ دەب ــکدا چەس ــاو مێش ــراوی ن ــوێنێکی دیاریک ــە ش ــرۆڤ ل ــی م ــدراوە. یادەوەرییەکان ــاژەڵ ئەنجام ئ
ــورت و  ــەی ک ــەوەی یادگ ــەکان و گێڕان ــەوەی یادەوەریی ــە هێنان ــیارە ل ــێویەک بەرپرس ــەزۆری بەش ــە  ب ــوێنەیە ک ــەو ش ئ

ــەن. درێژخای
 بــۆ زانیــن دەربــارەی ئــەوەی کــە ئایــا چ بەشــێک بەرپرســیارە  لــە پاراســتنی بیرەوەرییــەکان لــە مێشــکدا، بــە شــێوەیەکی 
قــووڵ پێویســتە لــە وردییەکارییەکانــی لوبــی ناوەراســتی مێشــک و بەشــی هیپۆکامپــەس بکۆڵدرێتــەوە. جیاوازیــی نێــوان 
یــادەوەری شــێوەکورت یــان درێژخایــەن  بــووە بەهــۆی ئــەوەی چەندیــن لێکۆڵینــەوە و توێژینــەوەی نوێی لەســەر بکرێت، 
ــەن  ــادەوەری شــێوە درێژخای ــە ی ــەوەی ک ــەڵ ئ ــە لەگ ــت ک ــەوە دەبێ ــە لەســەر ئ ــەی بابەتەک بەشــێوەی ســەرەکی پوخت
ــت  ــت، دەبێ ــێوەدرێژخایەن کار بکەی ــادەوەری ش ــی ی ــە چاالککردن ــا ب ــی تەنه ــەاڵم ناتوان ــە، ب ــەرەکی هەی ــی س دەورێک
لەکاتــی کــورت خایەنــدا بەهەردووکــی کار بکەیــت، نــەک بەتەنهــا یەکێکیــان. هەندێــک بیرەوەریــش هەیــە  یــادەوەری 

شــێوە کورتخایــەن لێــی بەرپرســە، بۆیــە یــادەوەری شــێوە کورتخایــەن میکانیزمــی زیاتــری بــۆ بەکارهێنــان.
ئــەو بۆچونــەی کــە یــادەوەری شــێوە کــورت خایــەن تەنهــا  لەالیــەن یــادەوەری شــێوە درێژخایەنــەوە چــاالک دەکرێــت 
بــە زۆری دژی بیــردۆزە کۆنــەکان بــوو، کــە چەنــد میکانیزمێــک هەیــە لــە مێشــکدا، کــە کۆپــی لەبەرگرتنــەوە دەکات؛ یانــی 
دەتوانــی چەنــد جارێــک ئــەو شــتە بهێنیتــە پێشــچاوت و مێشــکت بیــری کەوێتــەوە. هــەر بۆیــە چەندیــن تاقیکردنــەوە 
کــراوە لەســەر ئــەو نەخۆشــانەی، کــە بــۆ منونــە، ناتەواوییــان هەیــە، یــان زیانێــک بــە مێشــکیان لــە بەشــی  یــادەوەری 
گەیشــتوە. بــۆ منونــە، لــەو بەڵگــە پزیشــکیانەی کــە لــە ئەنجامــی لێکۆڵینەوەکانــەوە دەســکەوتوون، لــەو نەخۆشــانەی کــە 
کێشــەیان هەیــە لــە بەشــی یــادەوەری شــێوە کــورت خایەنــدا، لــە کاتێکــدا بەشــی یــادەوەری شــێوە درێژخایەنیــان تــەواوە، 
ئــەم جــۆرە نەخۆشــانە کەمــرت لەگــەڵ پرۆســەی بینینــدا ڕوبــەڕوی کێشــەدەبنەوە و بەپێچەوانەشــەوە. هەروەهــا منونەیەکی 
تــری تۆمارکــراو هەبــووە کــە نەخۆشــەکە کێشــەی بینینــی هەبــووە، دوور لــە کێشــەی چــاو، بــەاڵم پەیوەنــدی بە مێشــکەوە 
هەبــووە، لێــرەدا بەشــی یــادەوەری شــێوە کــورت خایەنــی تــەواو بــووە، بــەاڵم کێشــەی بینینــی هەبــووە. هــەر بۆیــە ئــەم 
جــۆرە نەخۆشــانە کێشــەی فێربونیــان بــۆ ئــەو شــتە تازانــەی کــە پێشــرت هاوشــێوەکەی فێربــوون کەمــە، بــەاڵم کێشــەیان 
هەیــە لەگــەڵ شــتە تــازەکان، وشــە تــازەکان بەشــێوەیەکی ســتاندارد زانیارییــە وەرگیــراوەکان لەدەوروبــەرەوە دەبێــت بــە 
شــێوەیەک بێــت بخوێندرێتــەوە لــە بەشــی یــادەوەری شــێوە کورتــدا. لــە پاشــاندا لــە بەشــی یــادەوەری شــێوە درێژخایەنــدا 

چەســپ بکرێــت.

تواناکانی مێشکی مرۆڤ چۆنە؟

مێشــکی مــرۆڤ توانایەکــی وای هەیــە کــە دەتوانیــن بڵێیــن دە هێنــدەی ئەوەیــە کــە یەکــەم جــار بیــری لــێ دەکرایــەوە. 
ــە  ــردووە، ک ــەکاندا ک ــە سیناپس ــکیان ل ــای مێش ــڕی توان ــاری ب ــە هەژم ــەکان ک ــا ئەمریکایی ــۆ زان ــەوە  ب ــە دەگەڕێت ئەم
بەرپرســیارن بــۆ پاشــەکەوت کردنــی یادگــە. دۆزراوەتــەوە کــە بەتێکڕایــی  سیناپســێک کــە شــوێنی بــە یــەک گەیشــتنی 
ــای مێشــکی  ــە توان ــت ک ــەوە دەگەیەنێ ــە، ئەمــە ئ ــاری تێدای ــە زانی ــی مێشــکە، نزیکــەی ٤.٧ یەک ــی دەمارەخانەکان کۆتای
ــا بایــت یەکســانە بــە ٢٠ ملیــۆن لەو حــەی پڕکــراوەی نــورساو، هەروەهــا ١٣.٣ ســاڵ  ــە، کــە ١ بێت ــا بایت مــرۆڤ یــەک بێت



ڤیدیــۆی بەردەوامــی )ئێــچ دی(، بــە شــێوەیەکی کــە ٥٠ بێتابایــت توانــای ئــەوەی هەیــە هەمــوو مێــژووی نوســین و زمانــە 
ــە ڕادە بــەدەری  ــە خــۆ بگرێــت! ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت کــە مێشــکی مــرۆڤ توانایەکــی ل جیاوازەکانــی مرۆڤایەتــی ل

هەیــە.  
 وەک چــۆن لــە نیویــۆرک وەاڵمــی ئــەو پرســیارە درێژدادڕانــە دەدەنــەوە، کــە چــۆن مێشــک ئــەو وزە چاالکــەی هەیــە و 
ســەرچاوەیەکی گرنگــە بــۆ ئەندازیارانــی کۆمپیوتــەر، بــۆ منوونــە تێریسێجننۆوســک لــە پەیامنــگای ســالک، کــە پرۆفیســۆر  
و سەرنووســەری بالوکراوەکەیــە کــە لەجۆرناڵــی )ئــی الیــف( دا باڵوکراوەتــەوە، دەڵێــت  ئــەو کلیلەمــان دۆزیوەتــەوە کــە 
ــی  ــە ئەنجام ــووی ل ــە هەم ــی مێشــکی ئێم ــەوە. یادگەکان ــی پێدەکرێت ــی هیپۆکامپەســی نیورۆن ــی پرینســیپی دیزایین قفڵ
چاالکبوونــی تەنۆلکــەی کارەبایــی و کیمیایــی ناوخانەکانــی مێشــکامنەوە کاردەکات. سیناپســەکان )پێکبەنــدی خانــەکان( 
ــە  ــەوەی ک ــەڵ ئ ــەو شــێوەیە کاربکــەن لەگ ــۆ وا کاردەکــەن و چــی وای لێکــردوون ب ــە ب ــارن ک ــە نادی ــا ئێســتاش ئەمان ت
لەکارکەوتــن یــان دەبێتــە هــۆی زۆر لــە نەخۆشــییەکان. سیناپســە گــەورەکان بەهێزتــرن و توانایــان  هەیــە و دەشــتوانن 

نیورۆنــە مامناوەنــد و بچووکەکانــی دەوروبــەری خۆیــان چــاالک بکــەن.
 تیمەکــەی ســالک لــە کاتــی دووبــارە  دروســتکردنەوەی مۆدێلــی ســێ رەهەندیــدا و  بەکارهێنانــی مێشــکی جــرج وەک 

منوونەیــەک دیاردەیەکــی نامۆیــان تێبینــی کــرد.
 

لــە هەندێــک بــاردا یــەک ئەکســۆن )تــەوەرە دەمــارە خانــە( لــە 
نیورۆنێــک دا )دەمارەخانــە( ٢ سیناپســی دروســتکردبوو کــە ئەگەیشــتە 
یــەک دێندرایــت ) لــق و پۆپــی دەمارەخانــە ( ی نیورۆنــی دووەم، 
ئەمــە پێشــنیاری ئــەوە دەکات کــە یەکــەم نیــورۆن ٢ تــەزووی نــاردووە 
ــە  ــۆ ئەم ــان ب ــژەران بیری ــەم جــار توێ ــراو. یەک ــی دیاریک ــۆ نیورۆنێک ب
نەچووبــوو کــە دووهێندکراوێــک ئەگــەری هەبێــت بنێردرێــت بــە یەک 
ئەکســۆن دا. ئــەم دیاردەیــە لــە ســەدا %١٠ ی کارەکانــی هیپۆکامپــەس 
ــوو،  ــاڵ، کــە زانایەکــی ســتافەکەی ســالک ب ــەاڵم تۆمبارت ڕوودەدات ، ب
بیرۆکەیەکــی هەبــوو کــە تێیــدا پێشــنیازی ئــەوەی کــرد، کــە ئەگــەر بتوانرێــت پێوانــەی جیــاوازی نێــوان دوو سیناپســی زۆر 
لەیەکچــوو بکرێــت، لەوانەیــە قەبارەکــەی دیــاری بکرێــت. بــەوەی کــە جیــاوازی قەبــارەی ئــەو دووسیناپســە زۆر کــەم 
بــوو،  زۆر سەرســامبوون کــە قەبارەیــان لەســەدا هەشــت کەمــرتە، چونکــە توانــای یادگــەی مــرۆڤ لــە نیورۆنەکانــدا بەنــدە 
لەســەر قەبــارەی سیناپســەکە. ئــەم لەســەدا هەشــت جیاوازییــە وایکــرد کــە تیمەکــە مێشــکیان بجوڵێــت بــۆ دروســتکردنی 

مۆدێلــی جیــاواز. 
ــەوەی  ــۆی کردن ــە ه ــش، دەبێت ــێوە کورتخایەنی ــادەوەری ش ــەر ی ــە س ــە کاردەکات ــک، ک ــاو مێش ــەیرەی ن ــاردە س ــەم دی ئ
دەرگایەکــی گــەورە بــۆ زانســتی کۆمپیوتــەر، هەربۆیــە بەکارهێنانــی ئــەم جــۆرە دیاردەیــە لــە کۆمپیوتەریــش و مێشــکی 

ــە .  ــی وزەی مێشــک وای ــۆ چــاالک کــردن، کــە  وەکــو دووهێندەکردن ــە وزەی کەمــرت دەبێــت ب مرۆڤیشــدا پێویســتی ب
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ــە؟  ــە؟ کاریگەریــی چیی ــا دەزاىن خەوانــدىن موگناتیســی چیی ــەاڵم ئای ڕەنگــە وشــەى خەوانــدىن موگناتیســیت بیســتبێت، ب
چــۆن کار دەکاتــە ســەر کۆمەڵــگا؟ مێــژووى دۆزینــەوەى خەوانــدن دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵى ١٨٤٢ی زاینــى لەالیــەن زانــا 

جیمــس بریــد.
خەوانــدىن موگناتیــى ئەگــەر چــى لەنــاو کۆمەڵگــەى ئێمــەدا بەالڕێــدا بــراوە، هەندێــک پێــی وایــە جــادووە و هەندێــک 
ــان وەک زانســت  ــەى واڵت ــە زۆرب ــى ڕاســتییە و ل ــدىن موگناتی ــەاڵم خەوان ــە، ب ــە و خەیاڵێکــى قوڵ ــە ڕاســت نیی ــى وای پی
ناســێرناوە و بــۆ زۆر مەبەســت بەکاردێــت. لێــرەدا هــەوڵ دەم وانــە بــە وانــە لە ئاســتى ســەرەتاییەوە تا ئاســتى پێشــکەوتوو 
بــاىس بکــەم بەپێــى تێڕوانینــى خــۆم بــۆ ئــەم زانســتە، تــا دەگاتــە ئــەو ئاســتەى کــە بتوانیــت کۆنتڕۆڵــى ئــاوەزت بکەیــت و  
بیــرت بــەو ئاراســتە شــەپۆل بنێرێــت کــە دەتەوێــت و کۆنرتۆڵــى ژیانــت بکەیــت. ســەرەتا بــا بزانیــن  خەوانــدىن موگناتیــى 

؟ چییە
خەوانــدىن موگناتیــى جۆرێکــە لــە خەوتــن لــە هەمــان کاتیشــدا بەخەبەریــت و  حاڵەتێکــە لــە نێــوان ئاگایــی و نائاگایــی. 
لــەکاىت خەوتنــى موگناتیســیدا حاڵەتێکــی بــێ هــۆىش و خاوبونــەوەى ماســولکەکاىن لــەىش مــرۆڤ ڕوودەدات، لەکارکەوتنــى 
ــەکاىت  هــەر پێنــج هەســتەکە و ڕەقبــووىن جەســتە و چاالکبــوىن بــەىش نائاگاهــی، کــە ئەمــە دوا ئامانجــى پرۆســەکەیە. ل
ــە دنیــاى دەرەوە  وهەســتکردن بــە ئاســودەیى  خەوتنــى موگناتیســیدا مــرۆڤ بــە حاڵەتێکــدا تێدەپەڕێــت کــە دابڕانــە ل
ــدى ئاگاهــی  ــە کــۆت و بەن ــەوە ل ــە مــرۆڤ چــووە خــەوى قووڵ ــن وردە وردە ک ــن بڵێ ــر، دەتوانی ــى جیهانێکــى ت و بینین
ــرە بــەدواوە ســەیر و ســەمەرەکاىن خەوانــدن  ــەرە! لێ ــە لەهەمــان کاتیشــدا بەخەب ــە خەودای ڕزگارى دەبێــت. کەســەکە ل
دەســتپێدەکات. زۆر کارى پێدەکرێــت، وەک ســڕکردىن بەشــێکى جەســتە بــۆ نەشــتەرگەرى و تەرککــردىن خوویەکــى 

ناپەســەند و چانــدىن کردارێکــى بــاش و  هتــد . 

بەهای ئاوەز و 
خەواندنی موگناتیسی

ئامادەکردنی: ئاالن محى الدین قەرەداغى
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ئاوەزى ناوەکى چییە؟

مێشــکى مــرۆڤ لــە دوو نیــوە گــۆ پێــک دێــت نیــوە گــۆى الى ڕاســت و نیوە گــۆى الى چــەپ  نیوەگــۆى الى ڕاســت تایبەتە 
بــە وەرگرتنــى وێنــە و نیــوە گــۆى الى چــەپ تایبەتــە بــە وەرگرتنــى لۆژیــک، واتــە تەنهــا گفتوگــۆ و قســە وەردەگرێــت، 
و بــەىش نائــاگاى ئــەو بەشــەى مێشــکە کــە نــارساوە بــە عەقــى باتنــى و لــەکاىت خــەودا چــاالک دەبێــت و تەڵقیــن کارى 
ــردىن  ــە کۆنرتۆڵک ــیارە ل ــرە و بەپرس ــایى گەورەت ــکى ئاس ــە مێش ــار ل ــک ٣٠٠٠٠ ج ــاگاى مێش ــەىش نائ ــردار ب ــدەکات. ک تێ
ــە  ــاس ل ــرە ب ــێوەى زنجی ــەدەم بەش ــرەدا هەوڵ ــن و هەناســەدان. لێ ــرۆڤ، وەک ســووڕى خوێ ــە خۆنەویســتەکاىن م جووڵ
خەوانــدىن موگناتیــى و چاالککــردىن نەســت بکــەم بــۆ ئــەو مەبەســتەى خــۆت دەتەوێــت. ئــاوەزى ناوەکــى یــان عقــل 
باتنــى یــان بــەىش نائــاگاى مێشــک ئــەو بەشــەى مێشــکە کــە جیــاوازى نــاکات لــە نێــوان ڕاســت و دروســتى تەنهــا پەیــام 
ــک هەرشــتێ  ــک. کاتێ ــەڵ کۆمپیوتەرێ ــرن لەگ ــەى هارددیســکێک وەرگ ــن منون ــی دەکات،  دەتوانی ــت و جێبەجێ وەرەگرێ
لەســەر هارددیســکەکە بێــت کۆمپیتەرەکــە پیشــاىن دەدات، جــا ئیــرت باشــبێت یــان خــراپ جیــاوازى نــاکات. مێشــکیش بــەو 
شــێوەیە کاردەکات، هەرشــتێک بــدەى بەگوێــى خــۆت چ بــاش بێــت یــان خــراپ  دەبێتــە بــاوەڕ پاشــان کــردار، کەواتــە 

دەتوانیــن بڵێــن بەکــورىت بــەم شــێوەیەیە ”تەڵقیــن بــۆ هەســت بــۆ نەســت بــۆ بــاوەڕ بــۆ کــردار“

شەپۆلەکاىن مێشک 

ــە )ئەلفــا( کــە قۆناغــى  ــە بریتییــە ل ــە خەوانــدىن موگناتیــى گەیشــتنە بــەو حاڵەت ــە حاڵەتــەکان کــە ئامانــج ل یەکێــک ل
ســڕبووىن جەســتەیە و بــەر لــە خەوتنــى رسوشــتییە. ئــەم قۆناغــە ســەرەتا لەالیــەن هانــس بێرگــەر دۆزرایــەوە، ئامێــری 

ــت. ــەرى شــەپۆلەکاىن مێشــک بەکاردەهێرنێ ــردىن لەرەل ــۆ دیاریک ئەلکرتۆئانســفالۆگرام ب
شەپۆلەکاىن مێشک 4 جۆر شەپۆلن بە ناوەکاىن ”بێتا، ئەلفا، تێتا، و دێلتا“

قۆناغــى بێتــا ئــەو قۆناغەیــە کــە مــرۆڤ تیایــدا بەئاگایــە و خێرایــی نــاردىن شــەپۆل لــەم قۆناغــەدا ١٣ بــۆ ٢٢ شــەپۆل لــە 
چرکەیەکدایــە.

قۆناغــى دووەم، کــە ئامانجــى کارەکەیــە، بریتییــە لــە قۆناغــى ئەلفــا، کــە قۆناغێکــە بــەر لــە خەوتنــى رسوشــتى و خێرایــی 
نــاردىن شــەپۆل لــە نێــوان ٨ بــۆ ١٢ شــەپۆلە لــە چرکەیەکــدا.

قۆناغــى ســێیەم قۆناغــى تێتایــە، کــە بــە ســەرەتاى خــەوى قــوڵ دادەنرێــت و خێرایــی نــاردىن شــەپۆلەکان لــەم قۆناغــەدا 
٤ بــۆ ٧ شــەپۆلە لــە چرکەیەکــدا و ســەرەتاى خــەوى رسوشــتییە.

قۆناغــى کۆتایــى قۆناغــى دەلتایــە، کــە شــەپۆلەکاىن ئــەم قۆناغــە زۆر خاوتــرن و خێــراى نــاردىن شــەپۆلەکان لــە ١ بــۆ ٣ 
چرکەیــە لــە چرکەیەکــدا و ئــەم قۆناغــە قۆناغــى خــەوى قوڵــە و مــرۆڤ لــەم کاتــەدا خــەو دەبینێــت، واتــە خەوبینیــن لــە 

قۆناغــى دەلتــا ڕوودەدات.

 ڕاستکردنەوەى چەمکى موگناتیىس

خەوانــدىن موگناتیــى تــا ڕادەیــەک  بەالڕێــدا بــراوە و یەکێــک لــە هەڵــە تێگەیشــتنەکان ناوەکەیــەىت کــە لــە کوردســتان و 
زۆربــەى واڵتــاىن عــەرەب بــە خەوانــدىن موگناتیــى نــارساوە، هەرچەنــدە ئیســتا لــە واڵتــاىن عــەرەىب تــا ڕادەیــەک گــۆڕاىن 
ــام یــان رسوشــکارى، بــەاڵم ناتوانیــن بڵێیــن رسوشــکارى بنەمــاى  بەســەردا هاتــووە وشــەى ”ئیحــا“ بەکاردێــت، واتــە پەی

ســەرەکییە لــە خەوانــدن، کەواتــە ئــەم وشــەیەش تــەواو نییــە ، بۆچــى؟
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خەوانــدن پرۆســەیەکە هیــچ پەیوەنــدى بــە موگناتیســەوە نییــە و پێویســتیىش بــە هێزێکــى ئەوتــۆ نییــە، بەڵکــو وشــەى 
موگناتیــس بــۆ مەبەســتى ڕاکێشــان بەکارهێــرناوە، واتــا ڕاکێشــاىن ســەرنجى خەولێخــراو. وەک چــۆن موگناتیــس کانــزاکان 
ڕادەکێشــێت، کــە لــەم پرۆســەدا کــەىس خەولێخــەر  تــەواوى ســەرنجى خەولێخــراو ڕادەکێشــێت بــەالى خۆیدا. ئەشــگونجێ 
کــەىس خەولێخــەر لــە پرۆســەکەدا نەبێــت، بەڵکــۆ کەســێک خــۆی خــۆى بخەوێنێــت بەمــەش وشــەى موگناتیــس واتایەکــى 
واى نامێنێتــەوە و شــتێکى ســەرەکیش نییــە. وشــەى ئیحــا، کــە لەنــاو عــەرەب زیاتــر بەکاردێــت و وشــە کوردیەکــەى کــە 
ــە  ــەرەوە، وات ــەن خەوێن ــەىس خەولێخــراو لەالی ــە ک ــە ب ــى پەیامدان ــت، مەبەســت لێ ــرت بەکاردێ ــە کەم ــان پەیام رسوش ی
ــم  ــەک ئەتوان ــا ڕادەی ــەیە ت ــەم وش ــراو دەکات. ئ ــەوى خەولێخ ــى خ ــەوە کۆنرتۆڵ ــەى پەیامدان ــە ڕێگ ــەر ل ــەىس خەوێن ک
ــە پرۆســەکەدا، چونکــە  ــە ل ــەى نیی ــەاڵم بەهەمــان شــێوە ئەمیــش کارێکــى بنچین ــس، ب ــە وشــەى موگناتی ــم باشــرتە ل بڵێ
دەگونجێــت دیســان خەولێخــەر نەبێــت و لەوکاتەشــدا کــەىس خەوتــوو خــۆى خــۆى کۆنــرتۆڵ دەکات و دەگونجــێ بەبــێ 
پەیــام بچێتــە خــەوى قوڵــەوە. تەنانــەت ئەگــەر خەولێخەریــش بــوىن هەبێــت بەپێــى شــارەزایى خــۆى دەتوانێــت بــە چەنــد 
تەکنیکێــک کەســەکە بباتــە خــەوى قووڵــەوە بەبــێ پەیامــدان. کەواتــە پەیــام و رسوشــکارى کارى ســەرەکى نییــە. بۆیــە 
لێــرە بــەدواوە بــۆ خەوانــدن وشــەى وردگــەرى بــۆ زیــاد دەکــەم و ئەویــش خەوانــدىن وردگەرییــە. مەبەســتم لــە دانــاىن 
ئــەم چەمکــە ســەرەکیرتین بنەمــاى خەواندنــە کــە ئەویــش تەرکیــز و وردبونەوەیــە، چونکــە تــا کەســەکە تەرکیــزى چــڕ 
نەکرێتــەوە ئەســتەمە بچێتــە خــەوى قووڵــەوە، لەبــەر ئــەوە مــن ئــەم وشــەم پــێ ڕاســترتە و تــا ئیســتا لەنــاو عەرەبیشــدا 

نەمبینیــوە وشــەى تەرکیــز لەگــەڵ تەنویــم بەکاربێــت.

بەکارهێناىن خەواندن لە ژیاىن ڕۆژانەدا

بەکارهێنــاىن خەوانــدن ئارامــى و خاوبونــەوەى جەســتەیە تــا دەگاتــە بەکارخســتنى توانــا متبــووە ئاســاییەکان کــە ئەوانیــش 
وەک: بەکارهێنانە 

تەندروســتى: لــە زۆر بــوارى تەندروســتى بەکارهێنــاىن هەیــە وەک ســڕکردىن بەشــێکى جەســتە بــۆ نەشــتەرگەرى و 
وەســتاندنەوەى خوێــن و ســاڕێژبووىن بریــن .

دەروىن: چانــدىن خویەکــى بــاش لــە خۆتــدا و تەرککــردىن خویەکــى ناپەســەند، وەک پەنجــە تەقانــدن، باشــرتین ڕێگایــە بــۆ 
تەرککــردىن جگــەرە و مــاددە بێهۆشــکەرەکان.

ئــەوەى لێــرەدا بــاىس دەکەیــن خەواندنــە بــۆ چارەســەرى کێشــەى دەروىن و کۆنرتۆڵکــردىن ئــاوەزى ناوەکــى بەتەنهــا خــۆت 
دەتوانیــت پرۆســەکە ئەنجــام بدەیــت، واتــە پێویســتت بــە کــەىس خەولێخــەر نییــە.

پێویســتە ڕاهێنانــەکاىن چڕکردنــەوەى تەرکیــز بکەیــت بــۆ گەیشــن بــە مەبەســتەکەت، ڕاهێنانــەکان زۆرن، بــەاڵم لێــرەدا 
تەنهــا ئــەو ڕاهێنانــە دادەنێــم کــە پێویســتە، ئەویــش ڕاهێنــاىن تەرکیــزە. گرنگرتیــن شــت ئەوەیــە پێــش دەســپێک بــاوەڕت 

بــە کارەکــە هەبێــت، چونکــە ئــەوە مەرجــى یەکەمــە بــۆ ســەرکەوتن.
ڕاهێنــاىن تەرکیــز: لەســەر الپەڕەیەکــى A4 خاڵێکــى ڕەش بــە قەبــارەى نینۆکێکــى پەنجــە دروســت بکــە، بــا چــواردەورى 
خاڵەکــە هیــچ شــتێکى تــرى لەســەر نەبێــت کــە تەرکیــزت بپچڕێنێــت پاشــان الپەڕەکــە لــە دوورى مەترێــک هەڵبواســە لــە 
ڕێکــى چــاوت کــە دابنیشــیت لــە ئاســتى چــاو بێــت. ڕۆژانــە بــۆ مــاوەى ١٠ خولــەک ســەیرى خاڵــە ڕەشــەکە بکــە، بــەاڵم 
بیــر لــە هیچــى تــر مەکــەرەوە و مەهێڵــە خەیاڵــت بــڕوات . یەکەمجــار کەمێــک قورســە، بــەاڵم وردە وردە ڕادێــى، تــا وات 
لێدێــت بەبــێ ئــەوەى چــاو ئــاو بــکات یــان چــاو دابخــەى بــۆ مــاوەى چارەکــە ســەعاتێک دەتــواىن ســەیرى خاڵــە ڕەشــەکە 

بکــەى. ئامانــج لــەم ڕاهێنانــە بــۆ کۆکردنــەوە و چڕکردنــەوەى تەرکیــزە، کــە بنەمــاى ســەرەکییە لــە خەوانــدن .
ــۆراک وا  ــتمى خ ــبیت .سیس ــت جگەرەکێش ــت و نابێ ــکەرەکان بخۆی ــەوە بێهۆش ــت خواردن ــک نابێ ــووىن مێش ــۆ بەهێزب ب
باشــرتە زیاتــر ئــەو خۆراکانــە بخۆیــت کــە بــۆ بەهێزبــوىن مێشــک باشــە و خــۆت بەدوربگریــت لــە خواردنــەوە گازیــەکان 
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و خواردنــە تیــژەکاىن وەک بیبــەر. هەمــوو بەیانییــەک پێــش نانخــواردن دوو پــەرداخ ئــاو بخۆیــت و شــەوانە پەرداخێــک 
شــیر بخۆیــت، ئــەم سیســتمە بــۆ بەهێزبــوىن مێشــک و خاوبونــەوەى جەســتە بەســودە.

ــە  ــی، وات ــە بەرزای ــە ل ــش ترس ــەوە ئەوی ــرس دەهێنین ــە ت ــەک ل ــرەدا منونەی ــرس: لێ ــکاندىن ت ــتى ش ــۆ مەبەس ــدن ب خەوان
ــکێت؟ ــەى بش ــەم ترس ــەوە ئ ــەى خەواندن ــە ڕێگ ــۆن ل ــێت، چ ــی دەترس ــە بەرزی ــێک ل کەس

ســەرەتا جلێکــى وا دەپۆشــێ کــە تەرکیــز نەپچڕێنێــت و واباشــرتە پەرداخێــک شــیر بخواتــەوە، چونکــە بــۆ خاوبونــەوەى 
جەســتە بەســوودە. نابێــت بــە ســەعاتێک پێــش خەوانــدن خواردنــەوەى گازى و تیژەمەنیــەکاىن خواردبێــت وەک ســیر و 
پیــاز و بیبــەر. پاشــان لــە جێیەکــى ئــارام دوور لــە ژاوەژاو و هــەر بــۆن و دەنگێــک کــە مێشــک هیــالک بــکات لەســەر 
پشــت ڕادەکشــێت و هەناســەیەکى قــوڵ لــە لوتــەوە هەڵدەمژێــت و لــە دەمــەوە دەیداتــەوە پاشــان وێنــەى خاوبونــەوەى 
جەســتەى دەکات، واتــە بــە مێشــک باوەڕبەخــۆى دەهێنێــت کــە جەســتەى تــەواو خــاو دەبێتــەوە تــا دەگاتــە حاڵەتێــک 
هــەردوو دەســت و قاچــى ســڕ دەبــن و ناتوانێــت بــە ویســتى خــۆى بیجوڵێنێــت. لــەم کاتــە گرنگــە کــە پەیامــى نەرێنــى بــە 
خــۆت نەدەیــت، چونکــە زۆر کاریگــەرى دەبێــت لەســەرت، بەڵکــو پەیامــى ئەرێنــى بە خــۆت بــدە، وەک من ســەرکەوتووم 
و تەندروســتیم باشــە، پاشــان وا هەســت بکــە تــەواوى ئــەو ناڕەحــەىت و کێشــانەى هەتــە لەگــەڵ هــەر هەناســەدانەوەیەک 
ــە  ــر دەبنــەوە وردە وردە دەچێت ــەوە، ئیــرت شــەپۆلەکاىن مێشــک خاوت ــارام دەبێت ــا دێــت مێشــکت ئ ــە دەرەوە ... ت دەچێت
ــاوەڕت  ــۆ ب ــەدا ت ــەم کات ــەرز، ل ــەى ب ــت، وەک باڵەخانەیەک ــوێنێکى زۆر بەرزدای ــۆ لەش ــەوە  ت ــەوە. وا بیربک ــەوى قوڵ خ
بەخۆتــە و ناترســیت. شــوێنەکان بگــۆڕە لــە خەیاڵــى خۆتــدا لــە باڵەخانەیەکــەوە بــۆ شــوێنێکى بەرزتــر بەهەمــان شــێوە 
خــۆت ببینــەوە کــە بــە ئاســایی وەســتاویت و ناترســیت. ئــەم ڕاهێنانــە چەنــد جارێــک دوبــارە بکــەوە دواتــر ئەنجامەکــەى 

دەبینیــت. ئــەم بــاوەڕە لــە بــەىش نائــاگای مێشــک ڕەگ دادەکوتــێ و ترســەکەت نامێنێــت.

دوو هەواڵی زانستیی پڕ بایەخ

خەاڵتی نۆبڵی ساڵی ٢٠١٧ بۆ کایەی فیزیا:

 لــە مانگــی ئۆکتۆبــەری ٢٠١٧ خەاڵتــی نۆبــڵ لــە بــواری فیزیــا بەخــرا بــە هــەر ســێ زانــای ئەمریکــی: ڕاینەر وێیــس، باری 
باریــش، و کیــپ ثــۆرن. ئــەم ســێ زانایــە لــە مانگــی ســێپتەمبەری ٢٠١٥ کارێکــی گرنگیــان ئەنجامــدا، ئەویــش دۆزینــەوەی 
شــەپۆلەکانی کێشــکردن بــوو لــە تاقیگــەی لیگــۆ، کــە ســەملێنەری تیۆری ڕێژەیی گشــتی بــوون و پێش ١٠٠ ســاڵ ئەنیشــتاین 
پێشــبینیی بوونــی ئــەو شــەپۆالنەی کردبــوو. شــایانی باســە دۆزینەوەکە لە مانگــی فەبرایــەری ٢٠١٦ بەیان کــرا و هەژانێکی 
گــەورەی لــە ناوەنــدە زانســتییەکانی جیهــان دروســت کــرد. ئێمــەش لــە ژمــارە ٣ ی گۆڤــاری زانســتی دابــڕان بابەتێکــی 
وردمــان لەســەر ئــەم دۆزینەوەیــە نوســی و خوێنــەر بــۆ زیاتــر ئاشــنابوون بــە گرنگیــی تاقیکردنەوەکــە دەتوانــێ بگەڕێتەوە 
بــۆ ئــەو بابەتــە. پوختــەی دۆزینەوەکــە بریتــی بــوو لــە درک کــردن بــە شــەپۆلەکانی کێــش کــردن، کــە بەهــۆی تێکڕمانــی 
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دوو کونــی ڕەش لــە دووریــی ١.٣ 
ــی دروســت  ــاڵی ڕووناک ــار س ملی
ــان  ــتەی دانەیەکی ــە بارس ــوو، ک ب
خــۆر  بارســتەی  هێنــدەی   ٣٦
هێنــدەی   ٢9 تریــان  ئەویــی  و 
ــەم دووە  ــوو. ئ ــۆر ب ــتەی خ بارس
لــە  کــەرەت   ٣٠ خێرایــی  بــە 
چرکەیەکــدا پێکــەوە دەخوالنــەوە 
بــوون  و  تێکڕمــان  ئــەوەی  تــا 

ــی ڕەش و بەشــێکی  ــەک کون ــە ی ب
ــە ڕێگــەی تاقیگەیەکــی یەکجــار پێشــکەوتوو و هەســتارەوە درکــی  بارســتەکەیان بــوو بــە وزەی کێشــکردن و مــرۆڤ ل
پێکــرد. ئەڵبــەت هــەر لــەو کاتــەدا پێشــبینی کــرا کــە ئــەو تاقیکردنەوەیــە خەاڵتــی نۆبــڵ بــە دەســت بهێنێــت و ئەمســاڵ 

ــا. ــت هێن ــان بەدەس ــە خەاڵتەکەی ــەو دۆزینەوەی ــاری ئ ــای دی ــێ زان س

 دۆزینەوەیەکی گرنگی شەپۆلەکانی کێشکردن:

هەرچەنــد ســاڵی ٢٠١٥ بــۆ یەکەمجــار لــە ڕێــی دوو تاقیگــەوە 
ــاڵ  ــەوە و ئەمس ــکردن دۆزران ــەپۆلەکانی کێش ــکا ش ــە ئەمری ل
خەاڵتــی نۆبــڵ بــەو کارە بەخــرا، و دوای ئــەوەش ســێ 
کەرەتــی تــر جگــە لــە تاقیگــەی لیگــۆ لــە چەنــد تاقیگەیەکــی 
بــەاڵم  دۆزرانــەوە،  کــردن  کێــش  شــەپۆلەكانی  تریشــەوە 
ــوو.  ــاوازی هەب ــی جی ــاڵ تایبەمتەندییەک ــەی ئەمس دۆزینەوەک
ئەمجــارە تێکڕمانــی دوو کونــی ڕەش نەبــوو، بەڵکــو تێکڕمانــی 
ــان بارســتاییەکەی  ــوو، کــە یەکێکی دوو ئەســتێرەی نیوترۆنــی ب
١.٥ ی بارســتایی خــۆر و ئەویــی تریشــیان بــە بــڕی ١.١ ی 
بارســتایی خــۆر بــوون. گرنگیــی ئەســتێرەی نیوترۆنــی بــۆ ئــەم کارە لەوەدایــا کــە جگــە لــە شــەپۆلی کێــش دەتوانــرێ لــە 
هەمــان کاتــدا شــەپۆلەکانی کارۆموگناتیسیشــی درکــی پێبکــرێ. کونــە ڕەشــەکان هیــچ جــۆرە شــەپۆلێکی کارۆموگناتیســی 
ــە  ــتی ئەمســاڵ ل ــی ئۆگەس ــە مانگ ــرێ. ل ــان پێدەک ــش درکی ــەی شــەپۆلەکانی کێ ــە ڕێگ ــا ب ــە تەنه ــەن، بۆی ــاز ناک دەرب
ــتێرە  ــەو دوو ئەس ــی ئ ــا، شــەپۆلەکانی کێشــی تێکڕمان ــە ئیتاڵی ــۆ ل ــەی ڤیرگ ــکا و تاقیگ ــە ئەمری ــۆ ل ــەی لیگ ــی تاقیگ ڕێ
نیوترۆنییــە دۆزرانــەوە و لــە ١٦ ی ئۆکتۆبــەر بەیــان کــران. ئــەوەی جێــی بایەخــە، تەنهــا دوو چرکــە دوای ئــەو 
دۆزینەوەیــە، تەلەســکۆبی ئاســامنیی فێرمــی، توانــی شــەپۆلەکانی گامــای ئــەو تەقینەوەیــە بدۆزێتــەوە و پێوانەکانیــش 
ــان شــت شــەپۆلە  ــی هەم ــە چیل ــاس ل ــەی الس کامپان ــا تاقیگ ــن! هەروەه ــی شــەپۆلی کێشــکردن ب ــای پێوانەکان هاوت
کارۆموگناتیســییەکانی ئــەو ڕووداوەی تۆمــار کــرد. واتــا لــە کۆمەڵــێ تاقیگــەی جیــاوازەوە کۆمەڵــێ دیــاردەی جیــاوازی 
ئــەو ڕووداوە تۆمــار کــران و هەمووشــیان یەکــرتی پشتڕاســت دەکەنــەوە. پێدەچــێ دوای تێکڕمانیــان ئــەم دوو ئەســتیرە 
نیوترۆنییــە بووبــن بــە کونــی ڕەش، دوای گۆڕینــی بەشــێک لــە بارســتەکەیان بــۆ وزەی کێــش و کارۆموگناتیشــی، بــەاڵم 

ــەوە. ــەوە پشتڕاســت نەکراوەت هێشــتا ئ
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کورتەیەک لە مێژووی 
گەردوونناسی

دەیڤید واندس

بابلییــەکان چــوار هــەزار ســاڵ لەمەوبــەر بــە جۆرێــک لــە ئەستێرەناســیدا پســپۆڕ بــون کــە توانایــان هەبــوە پێشــبینیی جوڵــەی 
بیــرناوی مانــگ، ئەســتێرەکان، هەســارەکان و خــۆر لــە ئاســامندا بکــەن و تەنانــەت پێشــبینیی مانگگیــران و خۆرگیرانیــش بکــەن. 
بــەاڵم ئــەوەی شــایانی باســە ئەوەیــە کــە لــە ڕاســتیدا یۆنانییــەکان یەکــەم کــەس بــوون کــە توانیــان مۆدێڵــی گەردوونناســی وەهــا 
بنیــات بنێــن کــە لــە ســایەییدا لێکدانــەوە بــۆ جووڵــەی هەســارەکان بکــەن. لــە ســەدەی چوارەمــی پێــش زایینــدا ئــەو چەمکەیــان 
لــە ال دروســتبوو کــە ئەســتێرەکان لــە ئاســامندا لەســەر گــۆکان جێگیــرن، گۆکانیــش هەمــو بیســت و چــوار کاژێــر جارێــک بــە 
ــن و  ــوان زەوی و ئەســتێرەکاندا دێ ــە نێ ــش ل ــدا دەســوڕێنەوە، هەرچــی هەســارەکان و خــۆر و مانگی دەوری زەوی شــێوە گۆیی

دەچــن.
لــە ســەدەکانی دواییــدا، ئــەم مۆدڵــە زیاتــر پێشــکەوت و لــە ســەدەی دووی پێــش زایینــدا، لەســەر دەســتی تولەمــای )بتلمیــوس(، 
سیســتەمێکی مــەزن و کامڵــی وەهــا لەدایکبــوو کــە تەمەنــی زیاتــر لــە هەڤــدە ســەدە تێپەڕانــد. ئــەم سیســتەمە ســەرەنجام لــە 
بــەردەم مۆدڵــی نوێــی کۆپەرنیکۆســیدا شکشــتی هێنــا. لــە سیســتەمی پەتلیمۆســدا، جوڵــەی تــەواو )Perfect(ی هەســارەکان لــە 
ئاســامندا پێویســتە فۆرمێکــی بازنەیــی تــەواو لەخــۆ بگــرن، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی حســاب بــۆ جوڵــەی ئاڵــۆزی هەســارەکان بکرێــت، 
بــە تایبــەت کاتێــک هەســارەکان جــۆرە جۆڵەیــەک پیشــاندەدن کــە بــە پاشــگەزە - جوڵــە نــارساوە. ئەمــەش لــەوەدا خۆدەگرێــت 
کاتێــک هەســارەیەک بــە ئاراســتەی ئاســایی خــۆی دەجوڵێــت، لــە ئاســامندا هەڵوێســتەیەک دەکات و بــەرەو دواوە دەگەڕێتــەوە 
ــە ئاراســتە ســەرەکییەکەی خــۆی  ــەوە و ب ــچ دەکات ــەردەوام دەبێــت و دیســان پێ ــەوەدا ب ــەم پرۆســەی گەڕان ــەک ل ــۆ ماوەی و ب
دەســوڕێتەوە، بەمجــۆرە بــۆ تەفســیری ئــەم هەڵســوکەوتە ناســاییە ناچاربــوون دوو دیــاردەی تــازە بهێننــە ئــاراوە، کــە ئەوانــش 
بریتــی بــون لــە بازنــە بچکۆلــە و بازنــە گــەورە، کــە دو بازنــەن یــەک لەســەر ئــەوەی تــر دەســوڕێتەوە. هەرچەنــدە سیســتەمەکەی 
تولەمــای گەلێــک ئاڵــۆزی لەخۆدەگرێــت، بــەاڵم هێنــدە ســەرکەوتوو و بەهێزبــوو کاتێــک لــە ســەدەی شــازدەدا کۆپەرنیکــۆس 
مۆدێلــی چەقــە خــۆری  پێشکەشــکرد، هــەروا ئاســان نەبــوو لــە بەرانبــەر ئــەم سیســتەمەدا ملمالنــێ بــکات و شــان لــە شــانی 
وردەکاری مۆدێلەکــەی تولەمــای بــدات. جگــە لــەوەی کــە ژیریــی بــاو و بەڵگــەگان بــە دڵنیایــی ئــەوە دەردەخــەن کــە خەڵــک 

سیســتەمەکەی کۆپەرنیکۆســیان بــۆ هــەرس ناکرێــت و زەحمەتــە بەشــێوەی ئەقڵــی قبــوڵ بکرێــت.
زۆر لــە ئەستێرەناســەکانی ئــەو ســەردەمە مۆدێلەکــەی کۆپەرنیکۆســیان ڕەتکــردەوە، ئەمــەش لەســەر بنەمــای چەندەهــا هــۆکار 
بــوون. یەکێــک لــەم ئەستێرەناســە مەزنانــە تیکــۆ براهــە )Tycho Brahe( بــوو. الی تیکــۆ براهــە ئەگــەر زەوی بــە دەوری خــۆردا 
بســوڕێتەوە، ئــەوا کاتێــک لــە مەوقعــی جیاجیــاوە لــە ئەســتێرەکان دەڕوانیــن وا پێویســت دەکات پێگــەی ئــەم ئەســتێرانە بــە 
نیســبەت خاڵــی ســەیکردمنانەوە بگۆڕێــت، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هیــچ بەڵگەیــەک نییــە ئــەم دیاردەیــە، کــە بــە دیــاردەی پاراالکــس 
نــارساوە، بســەملێنێت. جــا یــا زەوی جێگیــرە یاخــود ئەســتێرەکان لــە ڕادەبــەدەر دوورن. تیکــۆ لــە مێــژوی ئەستێرەناســیدا بــەوە 
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نــارساوە کــە وردبینرتیــن ئەستێرەناســە لــە ڕووی پراکتیکــەوە، هەرگیــز هیــچ زانایــەک لــە ڕووی تۆمارکردنــی داتــای ئەستێرناســی 
ناتوانێــت شــان لــە شــانی بــدات، ئــەم پیــاوە نــەک یەکجــار و دوو جــار بــۆ دڵنیایــی و وردەکاری داتاکانــی دوبــارە کردوەتــەوە، 

بەڵکــو دەیــان جــار ئــەم کارەی کــردووە.
 لــە هەمــان کاتــدا یۆهــان کێپلــەر، کــە بــە یەکێــک لــە مەزنرتیــن ڕابەرانــی سیســتەمی 
کۆپەرنیکۆســی و شۆڕشــی زانســتی دادەنرێــت، توانــی دەروازەی چەســپاندن و ســەملاندنی تیــۆری 
چەقــە خــۆری بــۆ بەشــەرییەت ئاواڵــە بــکات. کێپلــەر لــە کارکردنــدا یاریــدەدەری تیکــۆ براهــە 
بــوو، تیکــۆ داتایەکــی بێشــوماری کەڵەکەبــوی ســەرنج و ڕامانەکانــی دەیــان ســاڵەی خــۆی خســتە 
ــەوەی  ــەوەی توێژین ــۆ ئ ــارس، ب ــارەی م ــوڕانەوەی هەس ــە س ــەبارەت ب ــەت س ــە تایب ــەردەم، ب ب
ــەی ڕۆژگاری خــۆی،  ــا، مامتاتیکناســێکی بێوێن ــی بێهاوت ــی بلیمەت ــەر زانایەک ــکات. کێپل لەســەر ب
ــەو چــاوە  ــدەدا، ئ ــۆ، چونکــە وەک خــۆی ئیشــارەی پێ ــی تیک ــووە داتاکان هــەر زوو چــاوی بڕیب
الوازەکانــی هەرگیــز بــواری پێنــادات کــە بتوانێــت لــە ئاســامن بڕوانێــت و خــۆی داتــا و مەوقیعــی 

ــکات.  ــار ب هەســارەکان تۆم
ــی  ــەوەی ئیامن ــەرباری ئ ــەرسە، س ــەو ع ــی ئ ــە ڕادیکاڵەکان ــە فیساگۆرس ــو ل ــک ب ــەر یەکێ کێپل
ــدا  ــان کات ــە هەم ــەاڵم ل ــوو، ب ــەوەی زانســتی هەب ــەوە و توێژین ــزی بیرکردن ــە دەســەاڵت و هێ ب
کەســێکی لــە ڕادەبــەدەر غەیبنــاس بــوو، جگــە لــەوەی ئیامنێکــی تــەواوی بــە دینــی مەســیحی و 
دەســەاڵتی پــەروەردگار هەبــوو، لەگــەڵ هەمــو ئەمانەشــدا رازی نەبــوو کــەس دەرســی دابــدات 

ــازادە چــۆن خواپەرســتی خــۆی دەکات. کــە چــۆن خواپەرســتی بــکات، هەمــو کــەس ئ
ــوڕانەوەی  ــە س ــەواوی ب ــی ت ــییەک ئیامن ــەر وەک فیساگۆرس کێپل
گــۆکان لــە ئاســامندا بــە دەوری خــۆردا بــوو، بــەاڵم بــە ڕەوتێکــی 
ــە  ــی خــۆی ب ــارس دەوران ــک م ــە، الی وی کاتێ ــۆ منون ــی، ب بازنەی
بازنەیــی  شــکڵێکی  ســوڕانەوەیە  ئــەم  دەکات،  خــۆردا  دەوری 
ــەم  ــە، ئ ــری نیی ــی ت ــچ جــۆرە ڕەوتێک ــت و هی ــەواو لەخۆدەگرێ ت
ــرۆزە و ســیامیەکی  ــی پی پرینســپە الی فیساگۆرســەکان دیاردەیەک
کەوتــە  کاتێــک  بــەاڵم  گەردوونــە.  درســتبونی  ئەبەدییەتــی 
توێژینــەوە لــە داتاکانــی تیکــۆ و پەنابردنــە بــەر ئەنــدازە و 
مامتاتیــک و خســتنەگەڕی بنەماکانی سێگۆشــەکاری بۆ رێکخســتنی 
داتاکانــی تیکــۆ، زیاتــر مەبەســتی بــو بیســەملێنی کــە ســوڕانەوەی 
ــدا  ــی پوخت ــی بازنەی ــە فۆڕمێک ــا ل ــە دەوری خــۆردا تەنه ــارس ب م
خــۆ دەنوێنێــت و هیــچ شــکڵێکی تــر لــە خۆناگرێــت. کێپلــەر دوای 
چــوار شــەوان شــەونخونی و دوبارەکردنــەوی حســاباتەکەی  و 

ــە دەور خــۆردا  ــی ب ــە فۆرمێکــی بازنەی ــدا مــارس ب ــە هەقیقەت ــە ڕاســتی و ل ــە ب ــوەوە ک ــۆی ڕون ب ــک ب ــد جارێ کارەکــەی چەن
ــەی  ــەوە، یاخــود وەک بەشــەرییەت تەســەوری دەکــەن، بەلکــو جوڵ ــری لێدەکات ــە کــە خــۆی بی ــەو جــۆرە نیی ناســوڕێتەوە و ب
ــکردنەوە  ــزی کێش ــی هێ ــای پێچەوان ــای دوج ــۆی یاس ــە ه ــات ب ــن ه ــک نیوت ــدا کاتێ ــە دوایی ــە. ل ــی هێلکەیی ــارس جوڵەیەک م
توانــی بیســەملێنی کــە بەڵــێ هەســارەکان کاتێــک بــە دەوری خــۆردا دەســوڕێنەوە، جوڵەکەیــان شــکڵێکی هێلکەیــی هەیــە نــەک 

ــت. ــەواو و پوخ ــی ت بازنەی
کاتێــک لــە ســەرەتای ســەدەی هەڤدەهەمــدا لەســەر دەســتی چاویلکەســازێکی هۆڵەنــدی ئامێرێــک داهــات کــە شــتی نزدیــک 
ــە  ــرەی ســەر ل ــەم ئامێ ــو، ئ ــۆ، چونکــە کەســێکی پراکتیکــی ب ــۆ، گالیل ــرە گەیشــتە الی گالیل ــەم ئامێ دەکــردەوە و منونەیەکــی ئ

تیکۆ براهە: لەسەر 
هاوکێشەیەکی مامتاتیکی 

کردی بە شەڕەشمشێر.

 یۆهان کێپلەر: ئیامنی تەواوی بە دەسەاڵتی خوا هەبوو، 
بەاڵم ڕازیش نەبو وکەس دەرسی دابدات کە چۆن خوا 

پەرستی بکات. هەمو کەس ئازادە چۆن خوا پەرستی خۆی 
دەکات.
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نــوی بــۆ خــۆی دروســتکردەوە، بــەاڵم بــۆ مەبەســتی ســەیکردنی ئاســامن و ڕامــان لــە ئەســتێرەکان. گالیلــۆ توانــی ئــەم ئامێــرە 
بخاتەگــەڕ بــۆ ئــەوەی بیســەملێنێ کــە زەوی چەقــی گــەردوون نییــە، ئــەو هەقیقەتــەی کەشــفکرد کــە چەنــد مانگێــک بــە دەوری 
ــت  ــۆچ نابێ ــردا بســوڕێتەوە، ب ــە دەوری هەســارەیەکی ت ــت ب ــگ هەبێ ــەر مان ــەر دا دەســوڕێنەوە، خــۆ ئەگ هەســارەی جیۆپیت

هەســارە هەبــن کــە بــە دەوری خــۆردا بســوڕێنەوە؟
بــەاڵم دەرکنەکــردن و بزربونــی دیــاردەی پارالێکــس لە ئاســامندا 
ــوو،  ــە هەب ــەوەی ئەقڵگەراییان ــە تەفســیر و لێکدان پێویســتی ب
بــە تایبــەت ئەگــەر بڕوامــان وابێــت کــە زەوی بــە دەوری 
ــس  ــاردەی پارالێک ــە دی ــی دەرک ب ــوڕێتەوە، بۆچ ــۆردا دەس خ
ناکەیــن و یاخــود نایبینیــن. الی گالیلــۆ ئەمــە تەنهــا ئــەو 
حەقیقەتــە دەردەخــات کــە ئەســتێرەکان ئێجــگار ئێجــگار دورن 
لــە ئێمــەوە، هــەر بۆیــەش زەحمەتــە مــرۆڤ هەرگیــز هەســت 
ــە  ــی ب ــۆ توان ــن. هــەر گالیل ــی ئەســتێرەکان بکەی ــە جێگۆڕکێ ب
هــۆی تەلیســکۆپە نوێیەکەیــەوە کــە هــەزاران ئەســتێرە ببینێــت 
کــە بــە بینایــی پوخــت مەحــاڵ بــو مــرۆڤ بتوانێــت ئــەم هەمــو 
ئەســتێرانە بــەدی بــکات. نیوتنیــش، دوای گالیلــۆ گەیشــتە ئــەو 
دەرەنجامــەی کــە گــەردوون بۆشــاییەکی ناکۆتایــە و دەریایەکی 
ئەبــەدی پــڕ لــە ئەســتێرەیە و هــەر بــەو سیســتەمە خۆرییــەی 

خۆمــان دەچــن.
لــە ســەدەی نــۆزدەدا، مامتاتیکنــاس و ئەستێرەناســی مــەزن، بێســێل Bessel ســەرەنجام دووریــی ئەســتێرەکانی بــە پارالێکــس پێــوا 
و نزیکرتیــن ئەســتێرە، جگــە لــە خــۆر، دورییەکــەی لــە ئێمــەوە بیســت و پێنــچ ملیــۆن ملیــۆن میــل بــوو، لــە کاتێــک کــە دوری 
خــۆر لــە زەویــەوە تەنهــا 93 ملیــۆن میلــە. زۆربــەی هــەرە زۆرینــەی ئــەو ئەســتێرانەی ئێمــە دەیانبینیــن دەکەونــە  نــاو هــەوری 

ڕێگــەی کاکێشــانەوە )Milky Way (، ئــەو پشــتێنە گەشــە ئەســتێرەییەی شــەوانە بــە ئاســامندا درێژبووەتــەوە.
ئەستێرەناســان، جگــە لــە ئەســتێرە و هەســارەکان، لــە ئاســامندا ســەرنجی گەلێــک دیــاردەی تریــان داوە، وەک ئــەو پەڵــە ڕوناکییــە 
ــە بیســتەکانی ســەدەی  ــوال ناودەبرێــت، ئەمــەش ل ــە نیب ــن و ئێســتا ب ــەدی دەکرێ ــە ئاســامندا ب ــەی کــە شــەوانێک ل تەماوییان
ــە ئێمــەوە زۆر دورن.  ــە ڕاســتیدا گاالکســین و ل ــە ل ــەم نیبۆالن ــڵ دەریخســت، کــە ئ بیســتەمدا، ئەستێرەناســی ئەمەریکــی هەب
جگــە لــەوەش، ئەوەشــی کەشــفکرد کــە ئــەم گاالکســییە دوورانــە وا دێنــە بەرچــاو کــە بــە خێراییــەک لــە ئێمــە دوردەکەونــەوە 
کــە ڕاســتەوانە لەگــەڵ دورییــان لــە ئێمــەوە دەجوڵێــن. لێکدانەوەیەکــی زۆر جــوان بــۆ ئــەم دیاردەیــە پەیدابــوو، ئەویــش کاتێــک 
ــەی ئێمــە  ــەم گەردوون ــو کــە: ئ ــەوە، تەفســیرەکەش بەمجــۆرە ب ــۆری نســبیی گشــتی دۆزیی ئاینشــتایین تیورییەکــەی لەمــەڕ تی
ــزی  ــەری هێ ــر کاریگ ــە ژێ ــە ل ــفیردەکات ک ــەوە تەس ــدا، ئ ــە پەیپەرەکەی ــاڵی ١9١٥ دا، ل ــە س ــتایین ل ــە. ئاینش ــە گەورەبوندای ل
ــو  ــە نێ ــی هێنای ــی مامتاتیک ــتایین نەگۆڕێک ــەش ئاینش ــەر بۆی ــەوە .ه ــەوە کۆببن ــە پێک ــەوەی هەی ــی ئ ــادە مەیل ــکردندا م کێش
هاوکێشــە مامتاتیکییەکــەوە، ئــەم نەگــۆڕە دوایــی بــە نەگــۆڕی گەردوونناســی ناوبانگــی پەیداکــرد و هــەر ئــەم نەگۆڕەشــە کــە الی 
ئاینشــتایین توانیویەتــی هاوســەنگی هێــزی کێشــکردن ڕابگرێــت و گەلەســتێرەکان لــە یەکــرت بــە دور بگرێــت. دوایــی دەرکــەوت 
کــە بــە ڕاســت گــەردوون لــە پرۆســەی گەورەبوندایــە، هــەر بۆیــەش دوایــی ئاینشــتایین دانــی بــە هەڵــە گەورەکــەی ژیانیــدا نــاو 

ڕایگەیانــد کــە ژمــارەی نەگــۆڕی گەردوونناســی گەورەتریــن هەڵــەی ژیانــی بــوو.
لــە ســاڵی ١9١٧ دا مامتاتیکناســی ڕوســی فرایدمــان بــۆی دەرکــەوت کە دەشــێت هاوکێشــەکەی ئاینشــتایین تەفســیری گەردوونێک 
بــکات کــە دیــاردەی گەورەبونــی تێــدا بــەدی بکرێــت. بەمجــۆرە بیرۆکەیــەک لەدایکبــوو، ئــەم بیرۆکەیــە دەڵێــت کــە گــەردوون 
لــە ســاتەوەختێکدا، دە هــەزار ملیــۆن ســاڵ لەمەوبــەر لــە ئەنجامــی تەقینەوەیەکــدا دروســتبووە، لــەو کاتــەوەش و هەتــا ئێســتا 
گەلەســتێرەکان لــە ئێمــە دوردەکەونــەوە. ئــەم تیۆرییــە نوێیــە دەڵێــت ســەرتاپای مــادە و تەنانــەت هــەر هەمــوو گــەردوون خۆی، 

گالیلۆ گالیلەی: گەردوون بە زمانی مامتاتیک نورساوە.
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لــە تەنهــا ســاتە وەختێکــدا دروســتبووە. ئەستێرەناســی بەریتانــی فرێــد هۆیــڵ، ئــەم تەقینەوەیــەی بــە بیگبانــگ ناوبــرد، ئیــرت لــەو 
کاتــەوە ئــەم نــاوە بەســەر ئــەم تیۆرییــەدا ســەپاوە.

 Bondi,( لــە بەرانبــەر تیــۆری بیگبانگــدا تیۆرییەکــی تــر بــە ڕابــەری و دەسپێشــخەریی هــەر یــەک لــە بۆنــدی، گۆڵــد و هۆیڵــەوە
Gold and Hoyle(  هاتــە ئــاراوە، ئــەم تیۆرییــە بــە تیۆریــی حاڵەتــی ڕێــک یــان نەگــۆڕ نــارساوە و گەورەبوونــی گــەردوون بــە 
جۆرێــک تەفســیردەکات کــە دەڵێــت پرۆســەی گەورەبونــی گــەردوون، واتــە دروســتبونی گەلەســتێرە نــوێ، ئەمــەش پێویســتی بــە 

لەدایکبــون و خوڵقاندنــی بەردەوامــی مــادە هەیــە.
ئایــا گــەردوون بونێکــی ئەبــەدی و نەگــۆڕە، یاخــود بــۆ ماوەیەکــی زەمەنــی دیاریکــراو هەبــووە؟ ئەمــە پرســێک بــو کــە چەندەهــا 
ســاڵ بــوو وەک چەمکێکــی ئەکادیمــی پوخــت ســەیرکراوە. بــەاڵم تیۆریــی حاڵەتــی ڕێــک )Steady State model( ڕووبــەڕووی 
ــکی  ــۆن Penzias and Wilson تیش ــاس و ویلس ــک پێنزی ــوو، کاتێ ــاڵی ١9٦٥ دا ب ــە س ــەش ل ــووەوە، ئەم ــەورە ب ــی گ زەبرێک
باکگراونــدی مایکرۆیڤــی کۆســمۆییان دۆزییــەوە، چونکــە ئــەم تیشــکە وەک هیامیــەک ســەیرکرا کــە شــوبهێرنا بــەو شــەبەنگە چــڕ 
و بەهێــزەی لــە دوای پرۆســەی تەقینــەوەی بیــگ بانگــدا لەدایــک دەبێــت، کــە لــە ســاڵی ١9٤9 دا لــە الیــەن ئەلفێــر و هێرمانــەوە 

)Alpher and Hermann(وە پێشــبینی کرابــوو.
لــە دوای کارەکانــی هەریــەک لــە جــۆرج گامــۆف، ئەلفێــر و هێرمــان لــە ســااڵنی چلەکانــی ســەدەی بیســتەمدا، تیۆریســازەکان 
ــی  ــە ئەنجام ــە ل ــە لەوانەی ــەوە، ک ــۆم بدۆزن ــن و هیلی ــی هایدرۆجی ــە توخمەکان ــەک ل ــەر ی ــەی ه ــڕە گەوران ــەو ب ــان ئ توانی
پرۆســەی بیــگ بانگــدا بەرهــەم بێــن، ئــەم بڕانــە بــە جۆرێــک بــوون کــە لەگــەڵ رامانــدا کــۆک بــوو، پاشــانیش کــە بــڕە توخمــە 

ــدا. ــی ڕامان ــەڵ بەهاکان ــون لەگ ــب ب ــەواو ورد و تەری ــش ت ــران، ئەمانی ــش هەژماردک ڕوناکییەکانی
لــە ســاڵی ١9٧٠ بــەدواوە، زۆربــەی هــەرە زۆری گەردوونناســەکانی دونیــا بــە مۆدێلــی بیــگ بانگــی گــەرم قایلــن و قەناعەتیــان 
پێــی هەیــە و ســەریان کــردە ســەر وروژاندنــی پرســگەلێکی تــر  ســەبارەت بــە گــەردوون، کــە زیاتــر وردەکاری لــە خۆدەگــرن 
ــی  ــن فۆرم ــڕۆدا دەیانبینی ــە ڕۆژگاری ئەم ــە ل ــتێرانە ک ــتێرە و هێشــوە گەلەس ــەو گەلەس ــن. وەک ئ ــش پرســی بنچینەیی و زیاتری
ــە  ــە ل ــن ک ــۆن بزانی ــتبوە؟ چ ــی دروس ــە چ ــدا ل ــە گەردوون ــادە ل ــەی م ــرد؟ زۆرب ــتی پێک ــۆن دەس ــان چ ــەورە بونی ــەرەتای گ س
گەردوونــدا کونەڕەشــەکان)black holes( یاخــود شــتێکی وەک مــادە تاریکــەکان)dark matter( بوونیان نییە و وەک ئەســتێرەکان 
ناگەشــێنەوە؟ تیۆریــی گشــتیی ئاینشــتایین پێــامن دەڵێــت کــە مــادە لــە گەردوونــدا چەماوەیەکــی فەزا-کاتــە، کەواتــە گــەردوون 

چ جــۆرە بونیــات و شــێوەیەکی هەیــە؟ لــە دوای هەمــوو ئەمانــەش ئایــا نەگــۆڕی گەردوونناســی بوونــی هەیــە؟
ــیارانە.  ــەم پرس ــک ل ــۆ هەندێ ــک ب ــەوەی وەاڵمگەلێ ــۆ دۆزین ــەرەتاداین ب ــە س ــەواو ل ــڕۆدا، ت ــەڕۆژگاری ئەم ــرۆڤ، ل ــەی م ئێم
ــت  ــەرەکی دەگێڕێ ــی س ــی)cosmic microwave background radiation( ڕۆڵێک ــی گەردوون ــدی مایکرۆیڤ ــکی باکگراون تیش
ــە  ــاراوە. ل ــە ئ ــدا هاتووت ــەوەی بیگبانگ ــی تەقین ــە ئەنجام ــەر ل ــە ســەد هــەزار ســاڵێک لەمەوب ــک ک ــی گەردوونێ ــە وێنەکردن ل
ــکه  ــه تیش ــرتۆپی)anisotropies( ل ــەم ئانیس ــا NASA یەک ــتەکانی ناس ــەتەالیتی گەش ــە س ــک ل ــە یەکێ ــو ک ــاڵێ ١99٢ دا ب س
ــە ســەد  ــەک ل ــە کەرتێکــی وەک ی ــە ب ــرا، ک ــای تیشــکەکەدا بەدیک ــەی گەرم ــە پل ــەم ل ــرد. الدانێکــی ک ــدا تۆمارک باکگراوندەکان

ــت. ــێ دروســت دەبێ ــە گەلەســتێرەی ل ــت ک ــۆوه بێ ــەو ت ــەش دەشــێت ئ ــت، ئەم ــن دەکرێ هــەزاردا تەخمی
لــە ســەرەتاکانی ســااڵنی ١9٨٠ کانــەوە گەلێــک خولیــا لــە الی فیزیکناســان ســەبارەت بــە ســەرەتاکانی گــەردوون دروســتبووه. 
گەردوونیــان  نایابــرتی  وێنــەی  هەبــڵ  بۆشــایی  تەلەیســکۆپی  وەک  ســەتەالیتەکانی  تاقیکردنــەوە  و  نــوێ  تەکنەلۆژیــای 
پێشکەشــکردوه، ئەمــەش بــوو بــە هــۆی هاندانــی تیوریســازەکان بــۆ ئــەوەی مۆدڵێکــی چاکــرت، جوانــرت و بــە جورئەتانەتــر لــە 

ــن. ــات بنێ ــەردوون بنی ــە گ ــەبارەت ب ــەکان س ــی تەنۆلک ــی و فیزیک ــی ڕێژەی ــی تیۆری ــره نوێکان ــکی فک ــر تیش ژێ

. لە ماڵپەڕی زانکۆی سەینت ئەندرو وە وەرگیراو و شێرکۆ ڕەشید قادر لە ئنگلیزییەوە کردویە بە کوردی
Article by: David Wands, Portsmouth

 http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Cosmology.html
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