دهست وهردانی پهرەسهندنی سروشتی ﺑه قازانجی مرۆڤ
مرۆڤ بۆ قازانجی خۆی پهرهسهندنی بوونهوهرانيتری له پڕۆسهی
سروشتی خۆی ترازاندووه و زۆربهی بوونهوهرانی وهك مانگا ،مريشك،
ماسی ،ميوه ،دانهو ه ،گيا ،سهوزی و  ...بۆ که کل وهرگرتنی کهسيی
خۆی و تهنيا به ﺋامانجی خۆت رکردن ياخود ڕازاندنهوی دهوروبهری،
گۆڕانی بيۆلۆژيکيی بهسهردا ه ناون.
زياتر له دهههزار سا ه مرۆڤ به ش وازی جۆراوجۆر ههو ی
مانيپوليرهکردنی ڕهوهندی سروشتی پهرهسهندنی ﺋهو بوونهوهرانهی داوه،
به ش وهيهك که تهواو زيندهوهر کی نو ی لی پ که ناون .ﺋهزموونهکهی
بۆته هۆی رامکردن و پهروهردهکردنی چهندين چهشن ﺋاژهڵ ،ميوه ،گيا
و دار و مهبهست لهو کارانهش تهنيا بهج ه نانی نيازی کهسی خۆيهتی .بۆ
و نه گورگيان کردوه به سهگی تووکدار ،و وايان پهروهرده کردوون که
کهس ناتوان بزان که وهچهی پ شوويان گورگ بووه .زۆريهك لهو
ﺋاژه ی ما يی ،ميوه ،گيا ،سهوزی و دانهو هی که له ﻻيهن مرۆڤهوه
بهش وهی چ کراو بهرههم د ن ،له سروشتدا بوونيان نييه.
ﺋ مه وهك گهرديله بچکووله و بهش کی بچووکی )د .ن .ﺋا( ﺋهو
پڕۆسهيه به شت کی ناسروستی دانان ين .وهك مولکوولی )د .ن .ﺋا(
ههست بهوه ناکهين که ﺋ مهيان سروشتی يا ناسروشتی هه بژاردووه .ﺋ مه
تهنيا کاری " "business as usualﺋاسايی خۆمان بهج د نن .ههروهها
مانيپوليرهکردنی ژ ن تيکی به ش وهيهکيتر بهڕ وه دهچ .
مرۆڤ نهتهنيا پهرهسهندنی بوونهوهرانيتری گۆڕيوه ،به کوو دهستيان
له پهرهسهندنی سروشتی خۆشيان وهرداوه .ﺋهو کاره بهردهوام بههۆی
گهشهکردنی زانستی پزيشکی که به گشتی ﺋهو ﺋيمکانهيان بۆ دروست
دهکا در ژه به تهمهنيان بدهن و وهچهی خۆيان ڕاگرن ،که ڕهنگه له
حا هتی سروشتی خۆياندا نهيانتوانيبايه ﺋهو کاره بهج ب نن .ل رهشدا ﺋ مه
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وهك مولکوولی )د .ن .ﺋا( ب ﻻيهن دهم نينهوه و ناتوانين بزانين ﺋهو
دهستيوهدانه له داهاتوودا به ش وهی ﺋهر يی ياخود نهر نی بۆ مرۆڤ تهواو
دهب .
له سهرهتای سهدهی بيست و يهکهمهوه زۆربهی مرۆڤ سهری خۆيان
بهوهوه خهريك کردووه ت کنۆلۆژييهك بدۆزنهوه که بتوانن باشتر له
زانستی ژ ن تيکی ت بگهن و "ژ ن"ی بوونهوهرانيتر و ههروهها هی
خۆيان ج گۆڕکی پ بکهن .ل رهدا مهبهست پڕکردنهوهی ج ی ﺋهو ﺋهندام
ياخود نهخۆشيانهی وهك کو ری ،کهڕی ،رهوانی و ...هتدن که به ش وهی
سروشتی تووشی نوقسان هاتوون.
ﺋهو ت کنۆلۆژييه لهمڕۆدا ج ی مناقشه و باسی مرۆڤه .مرۆڤی ﺋايينی
ﺋهو ت کنيکه به بڤه دادهنی و ﺋيزن به مرۆڤ نادا دهست له کاری خودا
وهردا .له دنيای تاقيگاکاندا گۆڕانکاری ه نان بههۆی پڕۆسهی کيميايی
بهسهر ستروکتوری مولکووليدا شت کی تازه نييه .زياتر له يهك سهدهيه
که مرۆڤ ﺋهو کارهی دهستپ کردووه ،به م مانيپوليرهکردنی ژ ن تيکی
شت کيتره .بهو کاره ستروکتوری مولکوولی ﺋهندام ك دهشک نن" ،ژ ن"ی
تايبهتی له ج ی خۆی دادهچ نن ياخود دهيگۆڕن ،دواتريش مولکوولهکه
دهبهستنهوه .ﺋهو کاره دهست وهردانی ڕاستهوخۆ له پهرهسهندنه .مرۆڤ
بهو کارهيان نهتهنيا بههۆی زانست و تکنۆلۆژييهوه وهپ ش پرۆسهی
سروشتی پهرهسهندن کهوتوون ،به کوو دهست له ش وهی فيزيکييهکهشی
وهر دهدهن.

در ژەی ههيه ...
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