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  )Energy(  وزه

  
   کی  پشه

 ی ڵ چوارچوه گه دهرۆژگارانی پشین  کانی مرۆڤی هزوو و ئاره ئاوات ی ر پله گه ئه    
ی  ڕاده  که تو که دهر نگاو دا ده م هه که یه  نگنین، له سه هه یی که هتایی ره سهنی اژی

 فتر رزه ش و به رکه سهلک  گه ، دوو پیه   و گیانداره ئه کانی داخوازییه خولیایی و
   . یی که ژارانه ههنی اژینگی  تهی  بازنه  له  بووه
  ڕوو بهمشکی سای  له، دا ی که وه ژن ڕاستکردنه تای به ره سه ر له هه ،ی مرۆڤ ره به    
ست دار  به مووی مه هه  ، کهکانی هسکرد دهو   وه کردهکار و ی  هسۆنگ  لهی و  شه گه

  ته ری خستوونه دا ده هک  رگه کا  ی له ی ڕۆژانهانستی باشتر کردنی ژی به مه  بهو   بوونه
  وه مینه هکانی گۆی ز ر وشکانی و ئاوه سه  بهتی خۆی  سه مۆرکی ده، توانیوتی ر ده

   . وی ر گۆی زه قی سه به تداری ڕه سه هدساالری   و ببتهت سپن بچه
  ر له هه  ،یهدوو پ  و گیانداره ئه  خات که رده بۆمان دهمرۆڤ ژیانی میژووی کتبی     
های  نده چهو   بینیوه  زینه  هون چیھای خهدا،  ی داره یانی داره  به ره به ینم که یه
نجام  ئه  به کانی نگه نگاوڕه ڕه  ونه خه دیھنانی ی بۆ وه ژیرانهی یی فیزیک*)کار(

   . یاندووه گه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هی دیاریکراوه  هزه  بهو  له  بریتیکاری فیزیکی ،  وه کهزانستی فیزی  ی ڕوانگه  له= کاری فیزیکی  *
 دیاریفیزیکیی کی  جگۆڕکیهو  تلدانستی  به مه  به ،دیاریکراو کی هقورسایی ر سه  وته که ده  که

  . کراو
، ادکفیزیقاموسی له ،  داوه کانکی پ نه و ته  و هیچ جووه  ک ڕۆهاتووه گژ قورساییه ده  هزک که

  .دنژمار هه  ته نایه ی فیزیکی)کار(  به 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی )کار( ی رنامه به  ته تایی، بوونه ره مرۆڤی سه ی کانی ڕۆژانه داخوازییهو ویست        

ی  سه ره ئامراز و کهی  ه گه، ش ی کاری ڕۆژانه رنامه بردنی به ڕوه بۆ به و، ی ڕۆژانه
پ ی  مه یشی دا ئه وامیی کاری ڕۆژانه رده به  له.  وه یه لله که  هاتۆتهنوی کاری 
 یکاری گران تر و کار لھاتووتر بت، تا پوخته هه ی که هئامرازی کار  که  لمندراوه سه

کانی   یهپداویستی  چونکهها  روه هه.  وه بته دهو ڕگای درژی بۆ کورت  ترنهاسا
 ک یه رنامه ر به بۆ هه  ، ناچار بووه بوونه نه  ک جۆره یه  لهو   شنه ک چه یهیشی  ڕۆژانه
  . بت کی کاری دیاریکراوی که  به  بکات کهساز  هئامراز  شنه چه و ، ئه
ک خۆی  ر وه ههتایی  ره مرۆڤی سهکانی  نیاز و پداویستییه  که  دیار و ئاشکرایه    

 ڵ ژیانی  گه دهر  رامبه هاوشان و به کهیچ جۆر  به ،و  بووهتایی  ره سه ساکار و
سبابکی  ئهزکردنی بۆ سا  زانین که ش ده مه ا ئهه روه هه.  بوونه یی نه مرۆڤی ئیمۆکه

خت  ختکی زۆری بۆ به نجام بدات، کات و وه بکرێ کارکی ساکاری پ ئه  کهکار، 
ر  هه  له  که  ی باش بووه مه ئهر  هه  م به.  بۆ ڕشتووه ش و شنی قی ڕه ئارهو   کردووه

  له باشتر.  ی پ باوهخ پبایهو  باشزموونی  ئهدا، وتنک که رنه وتن یان سه رکه سه
،  ان هاتووهینی فریای کاری سبه  ده انزموونی ئیمۆی ئه  که  بووه  مه ئه یشباشتر

؛  رگرتووه کیان وه کان که زمونی دایک و باوکه ئه  لهش  جیلی تازه  ت که تایبه به
  . یان هک ه)کار(و ئامرازی   سه ره و کاراتر بوونی که  هۆی تۆکمه  بۆته  مه ئه

  
زاترین  شارهتاییدا،  ره مرۆڤی سهکانی  ر و چاالکییهڕبازی کا  له ، یه شیاوی ئاماژه    

  وی ئهی  رانه روه هونهی )کار(ی نجه په  که  بووهخودی خۆی مشکی  تیبس، مامۆستا
  یشتۆته گهکاتک  ییشکان سته دهندیی نوان مشک و  یوه په.  باش و باشتر ڕاهناوه

ر کی بهبوارپاشه یانترباش می رهه به و خ خورد و ی  رنامه به  له  ، که  وت بووه که ل
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و  ترستکی باش ده و  تیی پک هناوه ڕه بنه دا ئاۆگۆڕکی خۆیی  ۆژانهخۆراکی ڕ
  یش لهپز بهداری  مایهو خۆراکی  ی خورد رنامه به.  بردووهم  ده  و ره به تریپز به

ر  و سه ره بهشنک  چه  به یکان ماسولکهتوانای برستی مشک و  ی ڕاده ،ی خۆیدا نۆره
ساغی و ش  لهچاالکی و چابوکی و   ، بگرهمدار رهه بهی )کار(نیا ته  نه  ، که بردووه

   . هاتووهدوا دا  یشی به که هن مه درژبوونی ته
یشی  کاییهو ڕونا ، ئهتایی ره ی سهی بستی مشکی مرۆڤ شه و گه  وه رزبوونه به        

، شی هز و توانای لهکارهنانی  دهڕای  ره سه  که   ووهیاند ر پی و تی گه به  ۆتهخست
انیش گیاندار ت نانه تهو  ربگرێ ک وه که یشسروشت لک هز و بستی گه  توان له ده

  . ربگرێ وهیان سود  ناکهتوا  مۆ بکات و له سته ده 
وتووی  رکه ردارکی سه ک سه کان وه وته شکه ی نو ئه ه ، مرۆڤی ڕووته رتیبه م ته به    

 .تی خۆی سه ژر ڕکفی ده  بخاته موو جیھان هه  ره به ره به  وای لھات که ،لھات و
  یکه وه و بۆ ئه وامیی ژیانیان رده ویش بۆ به ر گۆی زه گیاندارانی ورد و درشتی سه    

کار  ده  ی) وزه(ی وه بوو کردنه ره بۆ قهت، با کار و خهپانی  گۆڕه  چاالکتر بنهچاک و 
ن و  کار بکه ده)  وزه( ڕن؛ دا بگه  وه ورادن و خواردنهشون خ  بهپویست بوو ،  هنراو

  . وه نه پ که)  وزه(
  وته که ده  وه نیی جۆراوجۆره مه هۆی خوارده به  ی که پزه به  و هزه ڕاستیدا، ئه  له    

ی کورد  ، ئمه  وه داته نگ ده مدار دا ڕه رهه ی به)کار( ار و لهشی گیاند می له سیسته
  ). Energy( بته کیدا ده ره زمانی ده   بژین و له ی پ ده) وزه(
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موو  می گیاندارانی هه رجه ربوونی ژیانی سه کی خۆیدا مسۆگه واتای ڕاسته  له ،) وزه( 
  ر له ، هیچ گیاندارک سه ب وزه به. وه گرته وی ده رگۆی زه انی سهم رده ور و سه ده
  زن، پویسته ونکی ئاوا گرنگ و مه ناساندنی ههبۆ   واته که ؛ ر ده  را ناهنته گه

  .ڕین شون دا بگه  بهر و قووتری  سه  هزتری بخرته تیشککی به
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  :  وزهجیھانیی ی  رچاوه سه
  دا بۆین، پویستهی که کییه ره سه  رچاوه و سه  وزهشون کانگای  ر بخوازین به گه ئه    
پکھاتن و سازبوونی کاینات ی  ره نجه په   ووه ین و له بده) فیزیک(رگای زانستی ده  له
   . ی تدا ببینین) وزه(سازبوونی و )  ماده(تی گوورانی چۆنییهوسا  و ئه  وه ینه بکه

  کهی  هکاتم و  ده  و ئه،  ک زانستی فیزیی زانایان  ندک له ههی پی بۆچوون به        
جگای کایناتی ب سنوور و   لهزابوو،  نه سروشتی دایک  له) جیھان(یھان کهتا هش

توند لک  گهزنی  مه کجار یھانیی یه وری که ک هه ییدا، تۆپه تی ئیمۆکه هایه ب نه
نو خودی لدانکی   خماغه چه یهۆ به   زنه مه ه تۆپه و  ئه  .بووهئارا دا  ه لهو هگوشراو

ساختمانی   ، کهوێ که ی تدهتوانا به  ر هنده کی هه یه وه قینه ته ، که یهیھانی که  وره هه
ی زانستیدا  زاراوه  یھانی له وری که ی هه وه قینه ته. ێدرکن ته ده هه  که زنه مه  ه ۆپهت
،  زن ی مه وه قینه تهئاکامی   له.  هزن نودر کراو ی مه وه قینه ، یان ته)BingBeng( به

هۆی لک گردانی   بته دهر  ده به  ڕاده  لهکی  رمایه وژمی گه تهدا، ) نگ بیگ به( واته
    وه وته که ی لده ئاکامدا خوقانی ماده  له ،تۆم و جزاکانی ئه ئه

  له ،)Georges Lemaitre(یتر مه س له جۆرجه ناوی لژیکی به کی به یه شه قه      
ی ش پشکه ی)زن ی مه وه قینه ته(ی گریمانه مجار که یه بۆدا،  ی زایینی1927سای 

  . کرد ڕای گشتی

  
سای   له  ، کهکردر  به ی ناوبراو کاتک جلکی بۆچوونکی زانستی ده شه ی قه گریمانه

رت ویسن  رابهکانی  ناوه بهمریکی  ناسی ئه ستره ئهدوو ، دا ی زایینی 1964
)Robert Wilson ( یس نزه ئارنۆ پهو)Arno Penzias( ی ڕوانین و   لهبینینیڕ 

  ی به ان پهی، توانی)Red shift(یھانی کانی که سووره  رمانه هی خه جگۆڕکی
  . ن ر به کان سووره  رمانه ی هی خهتیشک هاوژی



8 
 

 www.gagesh.com  

  
ریکی  خه  وه مانییهی ئاس ماشاخانه ی تهسکۆپ له ی ڕادیۆ تهڕ  له  هزانای و دوو ئه      
  وته رنجیان که پ سه لهچی  کهسکرد بوون،  ده کی  یه ڵ مانگیله گه گرتن دهیند یوه په
ی  ڕادهو   پله.  وه بۆشایی ئاسماندا بو ببۆوه  به  که یھانی کی که یه وه ر پشنگدانه هس

. تربوو هنتیم ر سهر س جا بۆ هه) فۆتۆن( 400یھانی نزیک به یی پشنگی که گوشراوه
 . هدای ی ژر سیفر پله 270ی  وه خواره  له، ییوتۆ پشنگی ئه یم قه و سه ی ساردی پله
م  به بی،  و ناوبراوانه ئهژنی  به  به ی)ڵ نۆبه(تی خه  یه وه و دۆزینه ئهرچی  گه ئه

 ناوی مریکی ـ ئۆکرایینی به کی فیزیکدانی ئهپسپۆڕ،  دوو زانایانه و له ر سی ساڵ به
پۆی  کان و شه  سته ده دووره  تیشک هاوژیی گاالکسیه  ی به ، په)جۆرج گامۆڤ(

  . بوویھانی برد می که ی سیسته وه وتنه و دوور که) Microwave( ڕادیویی
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هۆی  بهو،  دا کان هتایی ره سه هچرک م  که یه  زن، له ی مه وه نهقی ته ی گریمانهپی  به    
   :بریتین له  که،  ی ماده ردی بناغه کان، به ر و پکدادانی تیشکه ده به  ڕاده  رمای له گه

 )*Quark =ندرێ داده ،کان) دژه ماده*(ها  روه ، ههو) فۆتۆن(*و )کترۆن له ئه(و  )کوارک .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واته ، کان ه)ید نوکله= Nuklid(    که  هپیان وابووڕابوردوو دا   لهزانایان  = Quarkکوارک * 
)Neutron  =( و ) نیوترۆنProton =دا هیچ وردهروونیان ده  یین و له جزای بناغه کان ئه ه)پرۆتۆن  

ی  بۆچوونهم  م ئه رده م زانستی سه به.  ر ده   تهبخرلیان بکرێ   که دا نییهان تتری کی جزایه ئه
  ورده  له ، خۆیانجزای نیوترۆن و پرۆتۆن دوو ئه  ک له ر یه هه  کهاندی لم و سه  وه رچ دایه رپه به
  . دراوهیان پ)کوارک(انستی فیزیکدا ناوی ز  له  جزای تر پکھاتوون که ئه

  
  وه خواره  و کوارکک له  )Up(وه ره سه  ک لهاردوو کو  ، که س کوارک پکھاتووه  ک له)نیوترۆن(ر هه

  )Down( یان گرتووهدا ج .   
  و دوو کوارک له) Up( وه ره سه  کوارکک له  که  س کوارک پکھاتووه  کیش له)پرۆتۆن(ر هه

  .  جیان گرتووه دا ) Down(  وه خواره
، دا یان وه و س پکه  وه ی دوو پکهگروپ  م له ، به خشکی نییه ور و نه هیچ دهنیایی  ته  کوارک به

  . گرن رده کتریکی وه له ی ئه)بار(
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  پکھاتوون که   یهجزا س ئه  م یھانی له رانی که وه بوونه م رجه سهی  ردی بناغه ڕاستیدا به  له
  ]Quark(u)+Quark(D)+Elekrton = ATOM[  :   بریتین له

ک )نیوترۆن(ر  گه ئه  ، که یه م مانایه ژروو به) ی(ڵ کوارک گه روو ده سه) ی(جیاوازیی نوان کوارک
). پرۆتۆن(ک  یه  بته دهو  گوڕێ هاسانی خۆی ده  ربگرێ ، به و ئازادی وه  وه نیا جیا بکرته ته  به

توانن  ن، ده)تیڤ نیگه(کتریکیی  له گری باری ئه هه  که ،کان کترۆنه له نیشت ئه ته  کانیش له پۆتۆنه
 . ن ن ساز بکه هایدرۆژه ی)تۆم ئه(

گناتیکی  کترۆمه له ئه  وه وشانه دره  له  گوترێ که ده  جزایانه ئه  و ورده فۆتۆن به =Photonفۆتۆن * 
ڵ  گه ده  یه وزه  و به ئه  ، که که یه) وزه(  نی به ر فۆتۆنک خۆی خاوه هه. کین ره دا کارسازی سه

   . یه وخۆی هه کی ڕاسته ندییه یوه په ی که کونسه ی فره ڕاده
 وهکار هنا دهی )نور(واتای کوانتۆمیی ،کتریک له ین بۆ ناساندنی کارکردی فۆتۆئه نشته رت ئه لبه ئه
ی ) وزه( نی کان خۆیان خاوه ، فۆتۆنه دا گوتمان وه ره پاراگرافی سه  له  ی که علوماته و مه پی ئه به ؛ 

  ن به ده ی خۆیان ده کان، وزه کترۆنه له ڵ ئه گه ده کداکشانکان دوای پ فۆتۆنه. دیاری کراون
کانیان  فۆتۆنه  له  ی که یه وزه  و به ئه  کانیش به کترۆنه له ئه. چن کان و خۆیان تدا ده کترۆنه له ئه
  . کترۆنی له وتکی فۆتۆئه یھنانی ڕهد هۆی وه  بنه و ده  وه نه که جیا ده  ماده  ، خۆیان له ستاندووه ئه
  ی که و جۆره ر ئه زانایانی زانستی فیزیک، هه  ندک له ی بیر و بۆچوونی هه گوره  به =  ماده دژه* 

ری ڕاست  س به ر به هه  ، کهبنت خۆی دهقی  قاوده شنی ده دا هاوچه یری ئاونه کاتی سه  له مرۆڤ
دا،  ئاونه  ک له ، نه)مادی(نو جیھانی  ، له گوڕیوهجگایان دا ئاونه  لهکانی  ندامه پی ئه و چه

  .  یه تی هه دژایهیان  که کتریکییه له ی ئه)بار(نیا  ته  که  یه هه  )ماده(ی هاوشوه
ی )پۆزیترۆن(کترۆن  له ئه دژه، ی زایینیدا 1932سای  مریکایی له ندرسن، فیزیکزانی ئه کارل ئه    
سای   پرۆتۆن و له  دژهدا  1955سای  ، له)ر گسله(ناوی  کی ئیتالی به ها، زانایه روه هه.   وه هیدۆزی

  . نیوترۆنی ئاشکرا کرد  یش دا دژه1956
 توانن کان ده همولیکول  تۆم و دژه ئه  و دژه  ماده  ر دا دژه ئاخرسه  له و، جزاکان ئه  میکانیزمی دژه    
  که )ماده  و دژه  ماده(تیی  دژایه  ه؛ بۆ ون وه نه هبک زانستی وتی  وت و پشکه سکه ده لک گه  بۆ گاڕی
 E=mc²ش دا، بی  م پکدادان و توناکردنه ئاکامی ئه  له. کتر ردنی یههۆی پکدادان و توناک  بته ده

ی  ر ڕاده گه ، ئه شایانی باسه. نونت ده یخۆ) گاما(ی تیشکی شوه ر بهزیات  ، که م دت رهه به) وزه(
،   ی تر ماده  و دژه  ماده  یکبوونی جووتهدا هۆی له  توان ببته ده، زۆر با ب  و پکدادانانه ی ئه وزه
باسی   که  وه تهگر ین ده نشته رت ئه لبه ی ئه ناوبانگه به  و فۆرموله ر ئه خۆیدا هه  خۆی له  مه ئه  که

   . کات ده  )وزه(  به  )ماده(گۆڕانی 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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درن و  دا دهپک کان ه)کوارک  کوارک و دژه(زن دا،  ی مه وه قینه قۆناخکی تری ته  له
  ). وزه(  بیته ده  که می پیکدادانه رهه به
کی  رمایه گه  ، که وام بووه رده به  کاتهو  تا ئه هه  ،ک یه جزای دژبه پکدادانی دوو ئه    
رما، سازبوونی  ی گه ی پله وه هبوونکز  بهم  به.  بووه زاڵدا  ر ماده سه ر به ده به  ڕاده له
ن زیاتر کانیا دژه  لیک له گه  ژماره  کان به کوارکه  چونکه . وه تهب م ده یش که)کوارک(

پرۆتۆن،   وه س کوارک پکهر  کان، هه ی پکدادانه وه وتنه هدوای سر  ربۆیه هه،  هبوون
 ناوکی، پک دن پرۆتۆن و نیوترۆن  که دا  مه و ده ر له هه. ن که یان نیوترۆنک سازده

  . گرن کانیش شک ده ه)تۆم ئه(

  
کانی خۆیاندا  ڵ دژه گه دهیش کان هنکترۆ له ئهدا  کییانه ره سه  وه کار و کاردانهو  له     

کتریکی  له ی ئه)بار(گری هه  چونکهکان  کترۆنه له ئهم  به ، کردووه انپکدادانی
  ، له بوونتیڤ  یکیی پۆزهکتر له ی ئه)بار(گری کان هه کترۆنه له ئه  و دژهتیڤ  نیگه
  ژماره  به  چونکهکانیش  کترۆنه له ئه.  وه ته قیان داوه به شهو تیشک  می پکدادان دا ده
  له،  وه ته ی ماونه وانه ئهپکدادان، لکدان و ، دوای  لک زیاتر بوونه کانیان گه دژه  له
ڕان  گه ی خولگهتۆم دا  ئهرونی  ده  له جۆره م به  .ان گرتووهیدا ج) تۆم ئه(ختمانیسا

  . هاتووهپک کان  کترۆن و نیوترۆنه له سووڕانی ئه و هه

  
رمای  ی گه زن، پله ی مه وه قینه ته  زار ساڵ له هه300ڕینی  دوای تپهو   رتیبه م ته به  

  و پله له.   کشاوه دالسیوس  ی سه پله 3000تا  یھانی هه وری که می هه نده هه ناو جه
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کتر  یه   لواوه یان بۆ مه بواری ئهکان  ه)کترۆن له ئه و پرۆتۆن، نیوترۆن(دا  رمایه گه
  .ببیندرن  ک ماده ر و وه ده دیوی بنه نهیی و  ازه وه رته پهتی  حاه  و له  وه بگرنه
ر، هزی  هزی کشه  ، واتهکیش ره ، س هزی سه) ماده(ی کایه  هاتنهڵ  گه ر ده هه
رچی  هه  کهنن خس ڕه ده  مه ئیمکانی ئهگرن و  گیان ده ناوکی کتریکی و هزی له ئه

جغزی بنه ناو شک بگرن و سکی گونجاو دا  پرۆسه  له  ، یه کاینات دا  ری له وه بوونه
، )یھان که( جیھان  ست له به مه. ن ری جیھاندا تۆمار بکه فته ده  بوون و ناوی خۆیان له

م و  کجار زۆر که شکی یه به  که      ،یه  ئاسمانییانه  هالو ماتری ر وه و بوونه ئه م رجه سه
یان  و تریفه  دا زریوه ر چاوی ئمه به ور و ه، له ب هه وی تاریکی شه  لهبچووکیان 

  . دت و دیارن
دووچاوی   وگاری تاریکدا به شه  له  ی که مه که  شه و به م ئه رجه ، سه شایانی باسه     
  که  حاک دایه   له  مه ئه.  )ستره ئه( سره هه 6800  گاته ندرن، دهب ده  ری ئمه سه
مینی  گۆی زه  ی که ڕگای شیرییه  و ئه  ، واته Milkway Galaxyی  ماه نیا بنه ته

  چی جیھانکی که که.  جزای ورد و درشته ملیارد ئه 400نی  ، خاوه یشی تدایه ئمه
ک  ر یه هه  دات که ده ی)شان کاکه(هشوی دان ملیارد سه  ر له ، سه یه رباسی ئمه به
و  تر سره ههپ   انی ڕگای شیریی ئمهش کاکه  دان جار له توانن سه ده وان  له
  . بنزنتر  مه

  

  
  

تا  هه  ڕیوه پهساڵ ت ناملیارد  ، به)نگ بیگ به(ی ی بۆچوون و گریمانه گوره ر به هه   
ستی  و سروشت ده  خساوه  ڕه م دا  عاله  لهکان  ه»Galaxy «ک بۆ سازبوونی تایه ره سه
  گاوه ری سازدهورکی  ده)  وزه(دا،  م پک هانینه له.  ی پک هانین کردووه شه گه  به

   . کتیڤی پک هناوه و جیھانی ئه



13 
 

 www.gagesh.com  

    
  ؟  چییه »شان کاکه «گاالکسی

ملیۆنان و   به. ئاسمانین گای کانی کۆمه کییه ره سه  نکه دهکان  سره ههتکایی،  به  
یھانی،  ی که و خاکه  ڕۆکی وردو درشت و کۆگای گازی و ماده و گه  سره ههملیاردان 

گاالکسی .  کانیان پک هناوه و گاالکسییه  وه ته کان دا کۆ بوونه هشووییه  گروپه  له
  . هاتووه »شان شکه که «و  »شان کاکه«  زمانی کوردی دا به  له
کان  گاکانی ئینسانیدا، ئینسانه یدابوونی کۆمه تای په ره سه  له  ی که جۆره و ر ئه هه  
  یشیان لهکی زۆر ودایه و مه ژیاون و ماوه دا کتر یه گای جیاجیا و دوور له کۆمه  له

کی  پک هاتوون و نوانیان بۆشاییه کتر یه کانیش دوور له ، گاالکسییه بووهدا نوان
زن و  مه  نده وه کان ئه نوان گاالکسییه بۆشایی.  و دایگرتووهرب هرین و ب کجار به یه
ی  وینه به  وه، یانه  ملیاردان پکھاته  کان به ی گاالکسییه دانه  دانه  که، ربون به

ریکی  خهودا  و له  زن، لره کانی ناو ئۆقیانوسکی مه بچکۆه  دورگهوشکانی و 
  . رکت یه  ن له وه وتنه ڕاکردن و دوورکه

تواناکان و  به  سکۆپه له ته  تیی دوربینه یارمه مدا، به ی بیسته ده ی سه درژه  له        
ودا  مه  ناس توانیویانه ستره کردنی ب پایانیی جیھان، زانایانی ئه نده  زه پی مه به

ی تدا  واری ماده بۆشایی دا چاو بخشنن و شونه  ملیارد سای نووری، به 9کی  ڕیه
ل  ی چه که رامه ، وه و جیھان کویه رێ ئاخر و پایانی ئه م ئه ، به ن ست پ بکه هه
   .    وه ته م ماوه ب وه وه و ته دۆزاوه هشتا نه هۆی کزیی زانستی مرۆڤ، به
ری مرۆڤدا  فته ده  پانی ب سنووری بۆشاییدا، ئاماری ملیاردان گاالکسی له گۆڕه  له  

رۆگیان  و گه  ستره یان ملیارد خۆر و ئه ده کانیش  ک له گاالکسیه ر یه هه  . نووسراوه
مووی جیھانی  ی هه» %4«س نیا به ته  مه ئه  تازه . کانی خۆیاندا ج داوه هشووه  له

هیچ   وه، که ته دا ماوهق به وتۆ ڕه تاریکانکی ئه  له ناسراوی جیھان شی نه ؛ به ناسراوه
شی تاریکی  به. بدات  وه لکۆینه  ڕگا به  که دی ناکرت کی ڕوناکی تدا به یه زریوه

ن  کی خاوه یه  و ماکه  ب ماده ده  که  ی بۆ زانایان پکھناوه، م بۆچوونه جیھان ئه
کان ناتوانن  سکۆپه له ته  دا جگیر بووبت که و شونانه ت له کی تایبه ندییه تمه تایبه

ی )Matter Dark(، ناوی  وه ته ناسراوی ماوه نه  به  ی که شه و به ئه. تیدا کارا بن
  .   پدراوه

، ) Milk Way(گاالکسیی ڕگای شیری زندا، ی مه وه قینه ئاخرین قۆناخی دوای ته  له  
و   ن، ماده گازی هایدرۆژه  له  جگه.  دایک بووه  هایدرۆژنی دا له  وری شی هه باوه  له

ی  پکھاته  نیش له انزاکان و ئۆکسیژهک ک قورسی تری وه  ماتریالی قورس و نیوه
  .نبوو شدار شانی ڕگای شیری دا به کانی  کاکه ڕۆکه و گه  ستیره ئه
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ر  سه  کجار بچووکی گاالکسیی ڕگای شیری له ندامکی یه ک ئه تاوی، وه ی هه ماه بنه
  لهتاوی  ی هه ماه بنه . ان گرتووهشانی ناوبراو دا جی کانی کاکه باسکه  کک له یه

 زن رمانکی مه ناو خه نمک له گه  نکه بارستایی ده  بهرچی  گه ئه،  وه ییه سته باری جه
، گۆی و  تدایهوی  زهدا گۆی تاوی ی هه ماه بنه  له  م چونکه ، به جی گرتووه دا
ک ڕگای  ر نه ، هه یاندووه ی مرۆڤی پگه ره به ،نگینی ی ڕه سای سفره  یش لهمین زه

یوانی پ چراخانی  ژر سه  وتۆته که شمی جیھانی م سیته رجه سه  که ، بهشیری
  . وه هتخوندر ڕ ده په  ڕ به و په  ره به  ره زانستی مرۆڤ و به
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  )Sunsystem(تاوی  ی هه ماه بنه
  

 
  هند پشتند ندین مانگ و چه رۆک و چه نۆ  گهتاو و  هه  له  بریتییهتاوی  ی هه ماه بنه
م  به  یھانی، که وری که پ و مژ و هه تهلک کۆگا  گهردان و  رگه ردی سه ی به بازنه و
   :ن  رتیبه ته

، )Earth(وی ، زه)Venus(یان  به ی سره هه،   )Mercury(، زاوه)Sun(تاو هه 
،  )Uranus(، یورانوس)Saturn(یوان ، که)Jupiter(ز ، هۆرمه)Mars(بارام
  ) .Pluton(و پلۆتۆن) Neptune(پتۆن نه
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  تاو هه
  له. گوترت  یشی پده)رۆژ(و) ڕوناکایی= هۆر(، )خۆر(زمانی کوردیدا،   تاو له هه       

  . ی پ گوتراوه)سول(دیم دا ڕۆمی قه  و له) لیوس هه(کۆن دا  زمانی یۆنانی
  

  
  

 ور نگی دهندین ما ڕۆک و چه و، نۆ گه  ندنشینه ی خۆیدا ناوه که ماه نو بنه  تاو له هه
لیۆن  ندین تره چهو  ی ورد و درشتڕۆک گه  زار ورده یان هه ده و کان ڕۆکه ی گهر و به
ژماری  جزای ب هه ئه  پ و مژ و ورده زنی ته کۆگای مهلک  گه و ردان هرگ ردی سه به
 ری رامبه بهن  ته  تاو به ، هه وه ییه سته زنی جه باری مه له. ڕن گه ور دا ده ده  به
  .تی ی خۆیه که ماه ندامانی بنه ئه موو م هه رجه سهی )99/8%(

تا پنج ملیارد  نوان چوار و نیو هه  نی له مه ته.  یه کی خ و تۆپنه یه ستره تاو ئه هه
  ویی و به نی گۆی زه مه ڕی ته  له  کردنه  نده زه م مه ئه  دیاره. کرت ده  نده زه ساڵ مه
دایک   مدا له رده ک سه یه  ی له که ماه تاو و بنه ر هه گه ئه  که   یه و گریمانه ئهی  گویره
  یشتووه که گه تاو ڕانه هه  به تا ئستا ههگینا زانستی مرۆڤ  ، ئه حیساب کراوه زابن
تاو  نی هه مه ته  یه وانه له. م بدات ه قه  یی له که نه مه تهو   وه بیخونته  وه نزیکه  له
  !بت  یه و گریمانه تر له ژینهم ون و له لک که گه

پک %) 27(لیوم و گازی هه%) 71(ن هایدرۆژه  کی، واته ره دوو گازی سه  تاو له هه   
  له  ، کهن یش ههماتریالی تر  شنه چه 60تاو دا  ی هه وه شی ناوه به  م له به.  هاتووه
  .  ناسراونن و  ههویش دا  زه ی گۆی پکھاته



17 
 

 www.gagesh.com  

. یی بۆ دیاری بکرت سته ی خۆر، ناکرێ سنوورکی جه پکھاته ی بوونی)گاز(هۆی  به
ک، گ و  موو الیه وامی بۆ هه رده چوونی گاز و هرش هنانی به کوین و هه  چونکه
  . کات ری خۆی داگیر ده ور و به تر ده زار کیلۆمه دان هه سه   و  زنه به ی سنوور  که بسه

  
  
  
  

  :تاو دا  هه  ی ناوکیی له وزه
رما  هۆی گه دا به شه و به له.  یه کتیڤیته ندی ڕادیۆئه به تاو، مه ی هه وه شی ناوه به     

ر  به له.  کان زیاتره تۆمه ی ئهیکجار زۆر، ئیمکانی جووت بوونی ناوک یی یه و گوشراوه
 کتر سازانی یه  ز به ، حه (+) تیڤه پۆزهشنی  چه کان له تۆمیی وردیله ی ئه)بار(  یکه وه ئه

رکی  به  ک و له الیه  روونی له رمای ده بابوونی گهم  به. ن ده کتر ڕاده ن و یه ناکه
 یاریکار  بنه ده  مانه ئه، تاو رۆکی هه ناوه ی ری ماده ده به  ڕاده  لهیی  گوشراوه  وه تره

 ی)ک پرۆتۆن یه(ی سادهنی  هایدرۆژه. بچارن  وه پکهن  هک و ناچاریان ده  بۆ سازانیان
م  ی ئهبوار ،ی)پرۆتۆن ـ پرۆتۆن(ی نجیره ی زه شوه و به  یه و کاره ئهیاریکاری  باشترین

ی دوو ناوکی،  وردیله دا تای کار ره سه  له.  ر کردووه یسه مه  باشتر ی چاران و سازانه
ئاکامی   شک گرتن و له  له. گرن ناوکی شک ده نجام چوار ره س ناوکی و سه  دوایه

  لهنوان و   وته که ده) نۆترینۆ(ناوی  زۆک به دا، ناوککی نه ویه و کاردانهو کار  ئه 
  وه ڕاستی دا ئه  له  بت که ی ساز ده)دوو پرۆتۆن و دوو نۆترۆن(ر دا ناوکی ئاخرسه
  تۆمه و ئه قورسایی ناوکی ئه.  لیومه تۆمی هه ئه  که ، به ن نییه تۆمی هایدرۆژه ئیتر ئه

و  ی ئهنگ و کش سهزینی  دابه.  تۆمی چوار پرۆتۆنییه ی ئهکش  مک سووکتر له که
  که به  ،ناو ناچ له  ماده. ناو چووب له  شکی ماده به  که  نییه  و مانایه به ،  تۆمه ئه
کراو  ی ئازاد وزهکرێ بی  دهت  نانه ته.  کراوهئازاد و )  وزه(  بۆته  نادیاره  شه و به ئه
. دیاری بکرت، ) E= mc2(:نشتاین رت ئه لبه ناوبانگی ئه ولی بهتیی فورم یارمه  به
مانای   به) c(واتای قورسایی و کش و   به) m(،   واتای وزه به) E(دا،  م فورمووله  له

  .  خرایی تیشکه
 ملیۆن 700دا ک یه ر چرکه هه  ، لهدا تاو ی هه روکه وهن  له    بگوترێ که  شایانی باسه   
کار و   و له ).لیوم هه(تۆمی ئه  بته و ده  وه شکته دهن  هایدرۆژهتۆمی  ئه )ن ته=تۆن(

دا  ک یه ر چرکه هه  له  ملیۆن تۆن وزه 4  نزیک به دا،  ه)فعل و ئینفعاالت(  وه کاردانه
تاو  قورسایی هه  کدا چوار ملیۆن تۆن یه ر چرکه هه  له  رتیبه، م ته به. بت ئازاد ده

ی  وه ره ده  ت له نانه ی و ته که ماه نو بنه و له  وه بته جیا دهتاو  هه  هل  ی وزه شوه به
  .  وه بته ش دا بو ده ماه ی بنه بازنه
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  وی  ر گۆی زه سه  تاو له ی هه کارکردی وزه 
  
  که  ، تۆمی یه زنی ئه لک مه اکتۆرکی گهڕی) Kernreaktor( ڕاستیدا   ، لهتاو هه     

ی لکان و تک  وه یلی نزیک بوونه ر، مه ده به  ڕاده  رمای له گههۆی  به  ایه،رچی تید هه
ی  ی وزه وه رز بوونه بههۆی   بته تاو ده ری هه ده به  ڕاده  رمای له گه. ن که ده کتر یه

کان  تۆمه یلی جووت بوونی ناوکی ئه مه  کهشنک  چه  به  ،کان هتۆم ئه ناوکی  بزونی
ناوکی و  زنت به دهکان  نوان ماده) Elektrostatik(ترۆستاتیکیک له یدانی ئه مه
م تک  ئاکامی ئه  له. درن جۆش ده  وه پکه، )ن هایدرۆژه(ک  تۆمی سووکی وه ند ئه چه
ئازاد  یشک یه) وزه( بهو  ب ساز ده) لیۆم هه(ناوککی، دا و جۆش خواردنه لکان
.  وه بته ر دا بو ده ور و به ده  فرتت و به ده ر تاو ده هه  ی ئازادکراو له وزه. کرێ ده
  له. وی ر گۆی زه سه  گاته ده رما ی تیشک و گه شوه به  هئازاد کراو  وزه  م شک له به

ده   یه و وزه ، بک لهویدا ری گۆی زه مۆسفهت و ئه تاو ی هه وزهنگوتنی  ه تھه
 و ئه. وی  ر زه سه  ڕژته زیاتری ده شی و به گیرت ر دا ڕاده فهتمۆس کانی ئه توژه 

گۆی   به وام رده وی دا به نی گۆی زه مه ندین ملیارد سای ته ی چه ماوه  له  ی که شه به
  .  وی کردووه شی زه خشی پشکه گیانبه می رهه پیت و به لک گه،  وی باوه زه
  

  وی زهوا ـ  ههـ   تاو ـ وزه هه
  

تاو  هه،  تاوی دا ی هه ماه بنه  له)  وزه(ی رچاوه سه  هتی ک لماندوویه سهزانستی نوێ    
وی  هری گۆی ز ور و به وای ده هه  که  کۆکهش  م بۆچوونه ر ئه سه  ها له روه هه. س و به
 ندامانی ب، ئه وی نه و، گۆی زه  یه کدانه یهکی  یه هدا تاقانتاوی ی هه ماه نو بنه  له

و  بتوان تیدا بژی گیاندار  نین که  وایه و هه ئه ین خاوههیچیان   که، ماه تری بنه
ور و  وای ده تاو و هه ی هه وزه  واته که. بچ)کامول ته(بوون ته کردن و که شه و گه ره به
ڕای  ره سه. کانی ژیان شنه یدابوونی چه پهکین بۆ  ره ری سه وی دوو فاکته ری گۆی زه به

  له یان که هوار ئاسهو   پاشماوه  که ،ری وه و جانه ک ڕوهی گیانداران سازبوونی ژیانی
مدیسان  هه،  یان پک هناوهوز خهوت و گاز و  کانگاکانی نه ی ملیاردان سادا درژه

بوون ، ن) وزه(ی رچاوه سه یش خۆیانمان ئه  ، کهپۆی ئاو ، شهدیھاتنی با، باران وه  له
  .  ره مسۆگهبوونیان تاو دا  بوونی ههسای   لهو   ه)تاو هه(  موویان گردراو به و مانی هه

ک  ی یه انی سادهگیاندارویدا،  نی گۆی زه مه ی ته هندین ملیارد سا ی چه ماوه  له     
  له، )یی خانه  زده(لولی کردووی پ سه  شه گیاندارانی گهو  )یی ک خانه یه(لولی سه

  ربوونی ژیان له یسه مه .ر به  دا گیانیان هاتۆته وی کانی گۆی زه یهوشکانی  ئاو و له



19 
 

 www.gagesh.com  

ر  سه  گاته ده  وه هتاو هه  له  که  دایه  خشه گیانبه  و وزه ئهو  گره  وی، له ر گۆی زه سه
  .وی زه
  زی ی ئاوه گیانداری ساده ری سازده  ، که سادهی ) مینه سید ئه ئه(ی مین لزگه که یه  له  
گیاندارانی   کان و ک دایناسۆره وه زنی مهرانی  وه ژینه  مایکرۆسکۆپی وگیاندارانی و 
  ، کهدان  یه )وزه(و ی ئهو گره  لهمووی  مووی و هه هه،   هی مرۆڤ ره به و یگیایی  وره گه
  . کرت و ده  کراوهوی  شی گۆی زه پشکه  وه ی ڕۆژه سره ههالی   له

 ک وه زی هگیاندارانی ئاوواری  پاشماوی ئاسه ،ویدا نی گۆی زه مه تهی  ماوه  له         
ی گژ و  پاشماوه.  ماوهج  ل یان)گاز(و ) وت نه(مینیی کانگای ژرزه، کان ه)ننگت پله(

ی کان ک فۆسیلی گیاهی، کانگه وه یشملیۆن سانی پشین ختی ار و درهگیا و د
  .  ساز بووهووزیان ل  خه

 نی گیاندارانیژیایادگاری کان،  هووز وت و گاز و خه نه کان و کانگامی  رجه سه      
رگیراو  ی وه وزه. خشیون پ به پویستیی  وزهتاو  تیشکی هه  که نکنسا انۆنملی

  وه قالب و فۆڕمکه  له  که ، به وتاوه فه کان، نه نی گیانداره مه رچوونی ته سه بهدوای 
و  به  مه ئه. وت کراون که دا پاشه وز وت و گاز و خه نهسازبوونی   و لهر  ده ته هاتوونه
  کن که یه وزهوتی  که پاشه، وی ی ژر زهوز وت و گاز و خه هنرچاوی  سه  که  یه مانایه

ب  هۆی بنه  بته هنانی زۆر و زیاتریان دهکار ده؛  تایی نییه تا هه و هه  سنوور داره
  .وونیانبوون و تداچ

زۆریان   ، که یه ههی تریشمان ) وزه( کانگا وزی کانی، وت و گاز و خه ڕای نه  ره سه   
ریاکان،  پۆی ئاوی ده ی شه ی با، وزه وزه:  بۆ نموونههاتوون؛  بن نه لی له کانگاگه

ی ئاوی  وه ستان و نیشتنه ی هه کان، وزه نده ربه بهپشتی لی ئاوی  ی پوتانسیه وزه
ی رماو رماو و سه نوان گه وتووی ی خه وی، وزه روونی زه هرمایی د ی گه وزه ،ریاکان ده

واری گیانداران،  ک و ئاسه ی ترشاندنی ڕووه وزهتاو،  ی تیشکی هه ریاکان، وزه ئاوی ده
  واته.  یه هه  وه تاوه بوونی هه  به وخۆیان ڕاستهندی  یوه لکی تریش په مانه و گه ئه  که
ی  رچاوی وزه سه. نامنن   رانه ده) هز وه(و کانگا  ک له من، هیچ یه تاو نه ر هه گه ئه
و  نده مه وه کجار ده کی یه یه رچاوه ، سه تۆمی ناسراوه ی ئه وزه  به  یش که)ناوک(

ربگیرت،  کیان ل وه گرژی و دژی، که  شنه ر چه هه  دوور له  و به  ر ژیرانه گه ئه
  .   هاتوون بن نه  ی له رچاوه سه
کان دا  ی وزه هرچاو سه  ک به یه ئاماژه  کانگاکانیان، پویستهو )  وزه(ی بۆ ناساندن    
  .ین کیان بکه کایه ی باسی یه ورده  بهوجار  و ئهین  بکه
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  :تاو  وی و هه گۆی زه
ڕۆکی  همین گ هتاویدا سھ ی هه ماه کانی بنه ڕۆکه گای گه ناو کۆمه  وی له گۆی زه     

 )149,600,000( نزیک به  دا تاو وری هه ده ڕان به گه  له  وی گۆی زه. تاوه هه  نزیک به
ر  ی هه می مانگی ژانوییه ڕۆژی دووه  ، له دا ڕانه شت و گه م گه له. پوت تر ده مه کیلۆ

  و شونه ئه.  تاوه هه  م نزیکتر به موو ده هه  له  بت که ده  شونکدا ڕگه  ساک، له
  .  تاو دووره هه  تر له مهملیۆن کیلۆ 147/1ناوبانگه و به)  Perihelion(خای   به

  
)  Aphelion(  به  خاک، که  گاته ر ساکیش دا ده می مانگی جوالی هه ڕۆژی دووه  له
تاو  هه  تر دوور له ملیۆن کیلۆمه) 152/6(دا، )Aphelion(خای   وی له زه.   ودر کراوهنا

  .  ریکی سووڕدانه دا خه
  
  وی  ی گۆی زه )Axis(ره وه ته

تاو دا  وری هه ده  ڕان به کاتی گه وی له ستانی گۆی زه ی ڕاوه ر بکرت شوه گه ئه       
  وی له گۆی زه  بیندرت که نمایش بدرێ، ده  سم کراوه دا ره  تابۆکه  له  ی که مجۆره به

  .نونیت مک الر ده ت هی ئاسۆیی، که نیسبه  یدا و به که وره ئاستی ته
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ی  که ی الرییه  گوترێ و ڕاده یی پده ره وه ی الری ته پله  ، وی ی زه م الری و خواربوونه ئه
  . ک خوله 27و   پله 23  گاته ده
  
  

  کانی  وی و کارکرده ی گۆی زه وره ی الری ته پله
   

  له یشکان دیارده. وه وته که دهلی جۆراوجۆری  دیارده وی گۆی زه ی ره وه ری تهی ال پله
. لک ئاوگۆڕ دیھاتنی گه اری وهۆکه  بنه دهویدا  ی گۆی زهی)وا هه(و) ئاو(می سیسته

  که ،وتوو خهلک  گه) وزه( دیھاتنی  هۆی وه  بنه ده یشکان ئاوگۆڕه  که  شایانی گوتنه
چوار  له،  بۆ ونه. ربگیرێ ان ل وهکی و که نچاالک بکر  هانوتوو خه  و وزه کرێ ئه ده
نوان   لهوایی  ۆڕکی ههئاوگ، وی ری گۆی زه وه ی الریی ته پله هۆی بهدا  رزی ساڵ وه
شونی دا،  م ئاوگۆڕانه پانی ئه گۆڕه  له .پک دتویدا  ی گۆی زه کوه  هر دوو نیو هه
 یشساردشونی  و وایی ی هه)م گوشاری که(یند ناوه  بته ده وی ی گۆی زهرم گه
  . ب ل ساز ده وایی ی هه)گوشاری زۆر(ندی وهنا

ک  یه وه بوونه)فش(  شنه وا تووشی چه دا، مولیکولی هه)م گوشاری که(ندی  ناوه  له      
کش و دا،  م دۆخه له. وێ که کیان تده ودایه مه  مه کان که تۆمی ناو مولیکوله ئهدت و 

دا، وایی  ی ههم ندی گوشاری که به مه  له  ربۆیه بت، هه وا سووکتر ده قورسایی هه
، کاندا دهسار  نده به مه  ، له وانه پچه  به. کش ده و ئاسمان هه ره وای سووک به هه
پاڵ زیاتر کان  تۆمی ناو مولیکوله ئه ،و یی مولیکولی هۆکاری گوشراوه  بته رما ده سه

پاندنی  هۆی خۆ داسه  بته وا، ده قورس بوونی هه. ب و مولیکول قورستر ده ن ده ڕکده
  . ندی گوشاری زۆر دا به مه  وای سارد له زیاتری هه

واییدا، جگۆڕکی  ی هه)گوشاری زۆر(و ) م گوشاری که(ندی  به نوان دوو مه  له     
  له وت و  که ڕێ ده هو شونی سارد و ره رم به وای گه هه  واته. کا ست پده وایی ده هه
وتی  ڕهو  زوێب کان ده هرم گه  نده به و مه ره وای سارد به هه  وه کانیشه سارده  نده به مه

  هتای تا هه و هه  هاتوویه بان نه لهکی  یه )وزه(ی  رچاوه وتی با سه ڕه. بت ساز ده )با(
  با به توانیوتی توربایینی کاره ، مرۆڤکنیک تهیاریکاریی   به  ئیمۆکه. من ده

کی  با و که ی کاره وزه  شی با بکاته وتووی باوه ی خه سوڕنت و وزه هه) با(هزی 
  .ربگرت ل وه

وای سووکیان  ندی هه کان دا ناوه شتاییه ده  کان، له زنه مه  نده به ڕای مه ره سه       
وای قورس ساز  ندی هه کان ناوه شاخاوییه  نده به وای ساردی مه بت، هه تدا ساز ده

وای سووکدا جگۆڕکی  ندی هه به وای قورس و مه ندی هه به نوان دوو مه  له. ن که ده
. نونن خۆ ده) با، باهۆز و توفان شه با، ڕه شنه(کانی شنه چه  به  ک دت کهوایی پ هه
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کانیش  شتایی و شاخه بای نوان ده  ت له نانه وتووی جیھان، ته وتانی پشکه  له
  .گیرت  رده ک وه که
. ساز بکات پۆڵ دا شهکانریا ئاوی ده  توان له با ده وتی هزی ڕه،  مه ڕای ئه ره سه    
بایان  ی کاره وزهتوان  مرۆڤ ده  کهرزانن  ی هه ی وزه رچاوه سهش ریاکانی ده پۆی هش

  . ربگرێ ل وه
توانن  کان ده دیارده  لک دیاردیه، که ری گه خولقنه وی یی گۆی زه ره وه ی الری ته پله

وزی کانی  وت و گاز و خه سازیی مرۆڤ بن و جگای نه رخی پیشه ری چه بزونه
  . هو بگرنه

  
  
  

   مین نیشتمانی وزه که یه
   

ک  ی گیاندارانی گیایی یه پاشماوه  ، که کۆکه  م بۆچوونه ر ئه سه زانستی نوێ له      
. ن)وز وت، گاز و خه نه(ی وزه  شنه کیی س چه ره سهی  ، بناغه)لۆلی ک سه یه(یی خانه

ئاوی   یان له شنه چه  مه ی هه و نموونه  ونه  ریایی، که یی ده ک خانه گیاندارانی یه
ویدا  نی گۆی زه مه تهی  درژه  ناسراون، له ) پالنکتن( و به  کجار زۆره ریاکاندا یه ده

  ارانهو گیاند ی ئه رینی الشه مردن و داوه،  ویدا نی زه مه ی ته درژه  له. ژین و ده ژیاون
ی گیاندارانی ساز وار زنی ئاسه دا، کۆگای مهکان هتایی ره سه ریا ژر قویی ده  له

ژر گوشاری خرت و   ته وتوونه نابوون، که ڕزین و فه  ر له به  و کۆگایانه ئه  که  کردووه
.  پیشاون  ره به  ره بهریاکاندا  ی دهقویی ئاو  لهو   وه هکان  نییه مه خاڵ و لیتاو و نیشته

   . کانن  ه)یاتۆمد( ،یانناوبانگ به ره ی هه کاندا، نموونه نو جیھانی پالنکتنه  له
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  :پالنکتن 
  
ی  گیاندارانی ساده کان هپالنکتن.  ه)ڕۆک گه(مانای  و به  کی یۆنانییه یه پالنکتن وشه  
  کان له پالنکتنه. ژین ریاکاندا ده ئاوی ده له   که  رین وه گیایی و جانه یی خانهک یه
 ریا ی دهئاو  تاو له تیشکی هه  ی که و شونه له  ، واتهریاکان رووی ئاوی ده سه شی به

  . هاتن و چوون دان  قن و له شه دهوام  رده بهپۆی ئاو  ڵ شه گه ، ده ره دا کاریگه
ر  کانی سه ئۆقیانۆسه  له) پالنکتن( ملیۆن تۆن 5110  دا، نزیک بهی سا ماوه  له   

ژر   ونه که ده مردنیان،دوای  کان زۆری پالنکتنه  ره شی هه به  .نو دت ڕه ویدا گۆی زه
کان  چۆم و ڕوبار و الفاوه  ی که و خرت و خاڵ و ئاوماکه ئهریایی و  نیی ده مه نیشته

ڵ ئاوی چۆماو  گه ده  دیاره. ن که ریاکانی ده ئاوی ده  و ده مان کان ڕایده ییهوشکان  له
  ڕژته ده ڵ اژهو ئ ک ڕوهی انواری گیاندار کجار زۆر ئاسه بکی یه کانیش دا و الفاوه

  .کشت ر ده سه نی تریان به مه ریاکان و چین چین نیشته ختی ژرینی ده ته
  
  

  کانی پالنکتن       شنه چه    
                                                                                                                        

ن و بریتین کر ش ده ی دابه وره ی جانه ره گیایی و به ی ماه دوو بنه  کان به پالنکتنه
  :   له
گیایی و باکتریای   پالنکتنی   شنه دوو چه  له  ، که) Fytoplanktonفایتۆپالنکتن  (

  .  گیایی پک دنمایکرۆسکۆپیی 
                                                                                                                 

ریی مایکرۆسکۆپی پک  وه گیاندارانی جانه  له  که، ) Zooplanktonزووپالنکتن ( 
  .دن

                  
را و پارازیتی گیاندارانی  گه  له  که  ،)Microzwwplanktonمایکرۆزووپالنکتن ( 

  .ری پک دن وه جانه
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   :بیندرن پالنکتن ده شن دا، دوو چه لره   
شنی تریان  چه . ژیی ئاوه یی خاهک کی گیایی یهگیاندار   واته  ،)Diatom(دیاتۆم ـ  1

  .  ژیی لۆلیی ئاوه ک سه ریی یه وه هگیاندارکی جان   ،) Foraminefera(را فه فۆرامینه
  

  
    
قویی   له  ، که ه)Fytoplanktonفایتۆپالنکتن (نیا  ، تهکان دا ی پالنکتنهس گروپ  له

ر  گژ و گیای سه ک وه  پانکتنه  شنه م چه ئه. ژی ده ریاکاندا تریی ئاوی ده مه 150ـ 100
کاربۆن   وه نتزه ڕگای کرداری فتۆسه  تاو و له تیی ڕووناکیی هه یارمه وی، به گۆی زه

رچاوی  ریا دا سه ده  کان له پالنکتنهفایتۆ. ن که می خۆیاندا جگیر ده سیسته  له
ک  کان که فایتۆپالنکتنه  ریایی له ن و گیاندارانی تری ده) وزه(سازیی  ئاماده

و   رچاوه کان سه ه)Fytoplanktonفایتۆپالنکتن (  که  یه و مانایه به  ش مه ئه .گرن رده وه
  .ن )وزه(نیشتمانی 
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  ریا دا ئاوی ده  کان له مژووی چاالکیی پالنکتنه
  

مین  که یهکان  نهفایتۆپالنکت  یه وانه لهدا،  پشینملیۆنان سای ریاکانی  ده  له       
خرایان  بوونی زده ی زۆریان و  ژمارههۆی   به  وی بووبن که ر گۆی زه گیاندارانی سه

 ن مه ی تهرچوون سه دوای به کان پالنکتنه. ی ژیانیان دانابت ردی بناغه مین به که ، یه
بغی ئاو  ویدا زهگۆی نی  مه ته ی درژه  لهو  کانریا قویی ده   ته ڕژاونه  ره به  ره به، 

ر کشانیان،  سه ژر ئاو بوون و ئاوماک به.  ر کشاوه سه نییان به مه و توژی نیشته
ان تووشی و ئه ی هک هتوان مولیکۆلی پکھات ن نه ئۆکسیژه  ی پداون که م شانسه ئه

هۆی  و به  وه ره ستووری سه ژر گوشاری توژی ئه  له  که به. لک بوبوون بکات
  .  هشتووهخۆیان ج   له یان)هایدرۆ کاربۆن(ن وووب  وی، پوخته روونیی زه رمای ده گه
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  :کنۆلۆژیا و ته )وزه(
  

بۆ  ،کان رخی فابریک و کارخانه هچری  سوڕنه ی هه مادهبۆ دابین کردنی          
م  هل،  رخاندنی موتوری ژیانی مرۆڤ و بۆ چه م رده کنۆلۆژیای سه ڕخستنی ته گه وه
  :گیرت رده ک وه که  یه )وزه(گروپ  ند چه

  
  : م که گروپی یه     

 .رد بهوزی  ، گاز و خهوت نهک  وه  وی، ژر زه کانی  فۆسیلییه هنیی مه سووته  ماده       
ک و گیاندارانی ملیۆنان سای  واری ڕووه ئاسه  م گروپه ئهکی گوتمان،  ر وه هه
وا  دهی ھنانم رهه کانگای بهنرخترینی  باشترین و بهرچی  گه ئه  م گروپه ئه. یننپش
لشاو   به  وه داخه م به سازین، به رگی پیشه ساز و به  شنه یان چه دهو  رمان و ده
  مینیانه ژر زه  مه رهه م به ئه  ،یه اماژهئشایانی .  بردرن ناو ده و له سوتندرن ده
  .  وه نوێ نابنه ،داناوچوونیان و له  وه مبوونه ڵ که گه ده
  

  : م  گروپی دووه
م  گروپی دووه.  وه بنه وام نوێ ده هرد و بهن  نایه  هبن له   ی که رچاوانه سه و بریتین له

هزی تاو، هزی با،  هههزی  :  بریتین له  که  وه گرته ده  و کانگا سروشتییانه ئه
لی  هزی پوتانسیه ریاکان، پۆی ده ریاکان، هزی شه ی ئاوی ده وه ستان و نیشتنه هه

رمای ئاوی  رما و سه ی گه پله یل ، هیزی پوتانسیهکان نده ربه به پشتی دیواریئاوی 
  . وی روونی گۆی زه رمای ده ی گه وزهو  ریاکان ده

 کارهنانیان هیچ ستان دان و ده دهر  به رچی له گه م ئه دووه ندامانی گروپی ئه        
وت و  وبوونی نه به بههۆی  به  م ساز ناکات، به ی کهوا وی و ئاو و هه ک بۆ زه یه کشه

  .   گیراوه هرن ل وه یانوتۆی ککی ئه کهتا ئستا  هه  وه داخه بهوز،  گاز و خه
  

  : م  گروپی سیه
 ربگیرێ کیان ل وه ریی مرۆڤ که وه خته بهستی  به مه  بهر  گه ئه  که لکن گه رچاوه سه

م گروپه  کرێ له ده. ی کانگایین) وزه(ی رچاوه زنترین سه بھندرن، مه ر که ده  و ژیرانه
کی  یه ی هز و وزه ڕاده .ین بکه) پلۆتۆنیۆم(و ) ورانیۆمی( تۆمی ناوکی ئههزی  باسی
  له  بین که  سه به  نده هو ر ئه ، هه ی دایه باخه  م له هی گروپی سی سه ره که  که

م دت،  رهه بهرما  عات گه شت کیلۆ وات سه ، ههکانیوزی  ک کیلۆ خه سووتاندنی یه
  .م دت رهه رما به عات گه ملیۆن کیلۆ وات سه 23، )ورانیۆمی(ک کیلۆ  یه  چی له که
  ، بۆ ونه) وزه(رهنانی  به وهبۆ   یه ش هه، ڕگای تری  س گروپی ناوبراو  له  جگه   
 ی پاشماوهت  نانه و ته کشت و کاڵ یم رهه بهک و  ڕوهرۆکی  پاشهر  سه  توانین به ده
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ز و  لۆله سهدا،  یه م ڕچاره له .پک بنینئاوگۆڕی کیمیایی  یشانداری ترڵ و گی ئاژه
 کی هنیی مه سووته  شنه هچدا یاییکمژر کارکردی   له ی تری گیاهی و مادهند  قه
  . ربگیرێ یان ل وه هره کنیک دا به ته  له کرێ ده  یان ل پک دت که)کی ئاوه(تراو
خت  دره  شنه چهو  ربوی ناشتنی ئه به کی هی پرۆژه  پویسته،  م گرنگه نجامی ئه بۆ ئه

دا کان  یاره به خاکی ب پزی  نن لهتوا ده   که رچاو بگیرت،  به له هاندار  ه و کورته
 و  لک و پۆپ و گه  یش بهلک و گهن  ده ههخرایی  کی کورتدا به یه ماوه  برون و له
   . چووک بن

ری  تمۆسفه  ئه  له) دی ئۆکسیدی کاربۆن(وام گازی  رده بهخت  گژ و گیا و دار و دره     
تاو،  تیی تیشکی هه یارمه  دا به)ز نته فۆتۆسه(ی رخه چه  گرن و له رده وی وه زهگۆی 
  بنه وی ده ر گۆی زه کی سه دا، ڕووه یه رخه م چه له.  وه نه که ن بوده زی ئۆکسیژهگا

   . وی ری زه تمۆسفه کانی ئه هۆی ڕاگرتنی پارالیلی نیوان گازه
  
  تیی پک هاتن و سازبوونی وزه ، چۆنییه کانی وزه شنه دا، چه ته م بابه ی ئه درژه  له
  .  وه رباس و لکۆینه به  دنه  کارهنانی وزه و ده  انی وزهک رچاوه سهو 
  


