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 ثیگبًگبى دس صهیي. ژًتیک آصهبیؾگبُبی

ؽبیذ لشیت ثَ اتفبق هشدم اص ّجْد پبیگبُِبی صیشصهیٌی دّلت ایبالت هتذذٍ ثب خجش ثبؽٌذ ّلی ليؼًب کوتش کغی اص اعبهی ّ فؼبلیتِبیی 

(، کبسًّب Datil(، داتیل )Sunspot، عبى اعپبت )کضیکْ( دس ًیْهDulceکَ دس آًِب اًجبم هی گیشد هيلغ  اعت. پبیگبٍ دالظ )

(Corona( ْتبئْط پبثل ،)Taos Pueblo ،)( ْآلجْکْسکAlbuquerqueپبیگبٍ ُبی هْجْد دس صیش ،) عبًتب کبتبلیٌب  کُِْبی

(Santa Catalina( دس آسیضًّب، پبیگبٍ دلتب )Delta( دس کلْسادّ، گشاًذ هغب )Grand Mesa( ًیذلض ،)Needles ،دس کبلیفشًیب )

( ّ Morongo(، دسٍ هْسًّگْ )Irwinیي )ا(، ایشTehachapiّ(، تبعیغبت کُْغتبى تِبچبپی )Edwardsپبیگبٍ ادّاسدص )

ش پبیگبٍ ُبی هغتم ( Nellisّ( دس فذشای ًْادا، هشکض ًلیظ )Blue Diamondالوبط آثی ) هْعْم ثَ (، پبیگبNortonًٍْستْى )

دس ایبالت هتذذٍ آهشیکب ُغتٌذ کَ تب کٌْى تٌِب تؼذادی اص پبیگبٍ ُبی صیشصهیٌی هْجْد ( Groom Lakeدس دسیبچَ گشّم لیک )

ایي تبعیغبت ػالٍّ ثش ایٌکَ ثَ ػٌْاى هشاکض تذمیمبت ثشای ثَ خذهت گشفتي  في آّسی ُبی افشاد ثَ گفتَ ثشخی . ؽٌبختَ ؽذٍ اعت

صهبى آسهبگذّى پٌبُگبُی ثشای اػنبی عبصهبًِبی عشی آهشیکبیی ثبؽٌذ.  فْق هذشهبًَ هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشًذ لشاس اعت دس

 دس صیش یکی اص هؼشّف تشیي ایي پبیگبٍ ُب ثَ ؽوب هؼشفی هی ؽْد.

ش دکْهت ثذّى اىالع ّاؽیٌگتي ّ صیش ًظ "(majestic 12 committee) 31 هجغتیکتؾکیالتی ثَ ًبم "کویتَ  3591دس عبل 

دس عبیَ آغبص ثَ کبس کشد)دکْهت دس عبیَ ُیئتی اعت هتؾکل اص ثشخی عشاى جوؼیت ُبی هخفی، ثؼنی عیبعیْى ّعشهبیَ داساى 

فبدت ؽشکت ُبی ثضسگ آهشیکب کَ دس پؾت پشدٍ تقویوبت ثضسگ آهشیکب لشاس داسًذ ّ ثخؼ ثضسگی اص لذست عیبعی ّ التقبدی 

اص هْجْدات  ایي عبصهبى دس صهبى سیبعت جوِْسی ًیکغْى ثب گشُّی  َ ثشخی افؾبگشی ُبآهشیکب سا دس دعت داسًذ(. ثٌب ث

. صتب ستیکْلی ًیبص هجشم ثَ ػٌقش ثْس داؽتٌذ ای فشاصهیٌی ُوکبسی داؽتَ اعت. دس آى صهبى ثیگبًگبى خبکغتشی اص هٌظْهَ عتبسٍ

ص ىشفی ایي هٌيمَ هذل اعتمشاس پبیگبُبی ًظبهی آهشیکب هٌجغ غٌی ایي ػٌقش دس هٌيمَ ای دس جٌْة غشثی آهشیکب لشاس داؽت، ا

ؽذٍ ثْد. شیکب آه ًیشُّبی ًظبهی ثْد ّ ػجْس ّ هشّس هکشس یْفُْب دس ایي هٌيمَ ثبػث ثْجْد آهذى ؽبیؼبتی دال ثش استجبه یْفُْب ّ

بئی ُب هٌبثغ صیشصهیٌی ثْس ّ ُوچٌیي ثیگبًگبى داًؼ ّ تکٌْلْژی دس اختیبس اًغبًِب لشاس دادًذ ّ دس همبثل آهشیکىجك ایي ؽبیؼبت 

 دك آدم سثبیی ّ تذمیمبت ثش سّی اًغبًِب سا ثَ خبکغتشی ُب دادًذ.

ثیغت ّ دّ ىجمَ صیش صهیي ّجْد داسد کَ ثْعیلَ تًْل ُبیی ثَ ُن هتقلٌذ. دس یکی اص  93ثَ گفتَ ثؼنی اص افشاد دس پبیگبٍ هٌيمَ 

ُي آصهبیؼ هی ؽذٍ اًذ. ایي پبیگبٍ هغتمل اص کٌگشٍ ّ ًیشّی ُْایی آهشیکب ّ صیش ًظش اؽؼَ ای  ثشای کٌتشل رایي ىجمبت عالح ُبی 

هغتمین کوغیْى ثیلذسثشگ )کوغیْى عشی کَ هذیشیت ثشلشای ًظن ًْیي جِبًی سا ثشػِذٍ داسد( هذیشیت هی ؽْد. ػالٍّ ثش ایي 

ُذف ایي عبصهبى ّ عبصهبًِبی هؾبثَ آى ایجبد یک  ثغیبسی اص پبیگبٍ ُبی صیشصهیٌی ًیض تذت کٌتشل ایي کوغیْى لشاس داسًذ.

تْعو افغشاى  93ثخؼ ثضسگی اص اىالػبت هب دسثبسٍ پبیگبٍ ُبی صیشصهیٌی هثل هٌيمَ  دکْهت ّادذ جِبًی دس کشٍ صهیي اعت.

 .William P)لیشعبثك دّلت کَ صهبًی خْد دس ایي تؾکیالت فبدت ّظیفَ ثْدًذ هٌتؾش ؽذٍ اعت. یکی اص ایي افشاد خلجبى ّیلیبم 

Lear ) ّظیفَ اّ جوغ آّسی اىالػبت دسثبسٍ یْفُْب اص عشتبعش جِبى  .ثْد دس ًیشّی ُْایی هًبهْس عبصهبى عیباعت. لیش

دس  کبپیتبى لیش ثب یک کبسهٌذاى ًیشّی ُْایی آهشیکب کَ اص ًضدیک ؽبُذ فشّد یک یْفْ 3591دس عبل  ثخقْؿ اص اسّپب ثْد.

اًؼمبد تْافك ًبهَ ای ثیي فشاصهیٌی ُب ّ اًغبًِب اىالػبتی کَ لیش اص اّ دسیبفت کشدٍ ثْد دکبیت اص  .پبیگبُی دس ثشیتبًیب ثْد آؽٌب ؽذ

دیذاس کشدٍ اًذ ّ دس  31 هجغتیککویتَ تؼذادی اص ثیگبًگبى ثب اػنبی  3593تب  3515ثَ ادػبی ّی ثیي عبلِبی  . داؽت

خْد سا کَ ثیؾتش ػلن ژًتیک ّ  تکٌْلْژیثشخی  ثیگبًگبى پزیشفتٌذ ًذ. ىی یکی اص ایي تْافمبتٍ اتْافك سعیذهْمْػبتی ثب ُن ثَ 

دس ػْك اػنبی ایي  یبسی سعبًٌذ. 31دس اختیبس ایي افشاد لشاس دٌُذ ُوچٌیي دس ایجبد دکْهت جِبًی ثَ کویتَ  کٌتشل رُي ثْد سا

ّ دعت ثیگبًگبى دس اًغبى سثبیی ّ آصهبیؾبت  ًذادٍگبى دس صهیي ػکظ الؼول هٌفی ًؾبى کویتَ لْل دادًذ ًغجت ثَ فؼبلیت ُبی ثیگبً

 سّی اًغبى سا ثبص ثگزاسًذ. 

ثیگبًَ ّ دس ُّلَ دّم اعتفبدٍ اص اسگبى ُب، آًضین ُب ّ -ُذف اص اًغبى سثبیی ثیگبًگبى دس ُّلَ اّل تْلیذ ُیجشیذ ُبی اًغبىثَ گفتَ لیش

 هذلْل دسى اًغبى ثشای تشهین ثبفت آعیت دیذٍ ثیگبًگبى ثْد. ُْسهًِْبی افشاد سثْدٍ ؽذٍ ثؼذ اص تشکیت ؽذى ذدیگش تشکیجبت ث

( اص پبیگبى Jonathan R. Louetteگشُّجبى جبًبتبى الّتی ) 3591. دس عبل ؽذثَ ثذى ثیگبًگبى تضسیك هی پشّکغیذ ُیذسّژى 



سّص ثؼذ دس دْالی ُوبى هٌيمَ دس دبلی کَ  1یغک پشًذٍ سثْدٍ ؽذٍ ّ ( تْعو یک دWhite Sandsآصهبیؼ هْؽک ّایت عٌذص )

اػنبی ثذًؼ هثلَ ؽذٍ ثْد پیذا ؽذ. اعٌبدی کَ لیش دسیبفت کشدٍ ثْد ًؾبى هی داد ایي ػولیبت ّدؾتٌبک دس پبیگبٍ گشّم لیک 

(Groom Lake َدس هٌيم )ثَ ادػبی لیش ُوکبسی ی ؽذٍ ثْد. اًجبم گشفتَ ثْد ّ لشثبًی صًذٍ صًذٍ تْعو ًْػی هبؽیي عالخ 93

 پی ثشد کَ پشّژٍ 31 هجغتیک 3591تب  3595دس عبلِبی ثیي  ُبی ثیگبًگبى ّ اًغبًِب ُویؾَ ثذّى دسدعش ًجْدٍ اعت چشا کَ

ُی سا ثَ گشّثَ هٌظْس ثشسعی هْمْع  3595اص ثشًبهَ تؼییي ؽذٍ دچبس لغضػ ؽذٍ اعت. ثشای ُویي هٌظْس دس عبل  ُوکبسی

ثشای  31. هجغتیک تْعو ثیگبًگبى ثَ اعبست گشفتَ ؽذًذٍّ یي گشدس ًیْهکضیکْ فشعتبد. ّلی ا (Dulce) ییشصهیٌی دالغپبیگبٍ ص

عشثبص جبى ثبختٌذ. ثؼذ اص ایي اتفبلبت اػنبی اسؽذ  11آصادی ایي گشٍّ یک تین ًظبهی ثَ هذل اػضام کشد کَ ىی یک دسگیشی 

(، سئیظ عبصهبى عیب سیچبسد Henry Kissingerسجَ ّلت آهشیکب ٌُشی کغیٌجش)کَ دس ثیي آًِب ّصیش خب 31کویتَ هجغتیک 

 َ( دنْس داؽتٌذ تقوین گشفتٌذ هبجشا سا دس سعبBobby Rayً( ّ سئیظ آژاًظ اهٌیت هلی ساثی سای )Richard Helmsُلوض)

 فْستثَ جبی ایٌکبس لشاس ؽذ ثشای همبثلَ ثب ثیگبًگبى عالدی لذستوٌذ تْعؼَ دادٍ ؽْد. ثذیي  ثَ دالیلیثَ اىالع هشدم ثشعبًٌذ. اهب 

کلیذ خْسد. پشّژٍ ای کَ دس سعبًَ ُب ُذف آى  Strategic Defense Initiative (SDI)پشّژٍ "اثتکبس دفبع ساُجشدی" یب ثْد کَ 

اهب ُذف افلی آى کٌتشل فؼبلیت ُبی ثیگبًگبى دس ٌْاى ؽذٍ اعت. ػ دس جٌگ عشد ایجبد عپش دفبػی دس ثشاثش لذست هْؽکی سّعیَ

چٌذ عبل ثؼذ سئیظ جوِْس کٌذی ثشًبهَ ای ثشای افؾبگشی دسثبسٍ ثیگبًگبى تِیَ کشدٍ ثْد ّلی لجل اص افؾبی صهیي ثْدٍ اعت. 

صیشا کٌذی هخبلف دخبلت  تشّس ؽذ ّ ثشًبهَ افؾب عبصی لغْ ؽذ. 31ثخقْؿ هجغتیک  اىالػبت تْعو ػبهلیي دکْهت دس عبیَ

 .ثیگبًگبى دس صهیي ثْد ّ ُوکبسی اًغبًِب ّ ثیگبًگبى خضًذٍ ّ خبکغتشی ُب سا ثشای آیٌذٍ ثؾشیت خيشًبک هی دیذ

ىجك ادػب ُب ثؼذ اص جٌگ جِبًی دّم ّ ؽکغت ًبصی ُب داًؾوٌذاى آلوبًی ثشای تکویل پشّژٍ ُبی کٌتشل رُي، دیغک ُبی مذ  

ثغیبسی اص ُویي  آّسدٍ ؽذًذ. 93ثَ هٌيمَ  دسلبلت ػولیبت اًتمبل کَ ثب پبیبى کبس ُیتلش ًبتوبم هبًذٍ ثْدًذ جبرثَ ّ هٌِذعی ژًتیک

داًؾوٌذاى ثالفبفلَ ثَ خذهت دکْهت دس عبیَ دس آهذًذ. تْعو ُویي هٌِذعیي آلوبًی ُْا فنب ُوچْى ّسًش فْى ثشاّى ثْد کَ 

ى ثَ پبیگبٍ ُبی صیشصهیٌی هٌتمل ؽذًذ تب کبعتی ُبی ػلن ژًتیک سا اص ثیگبًگبى عبصهبى ًبعب تًبعیظ ؽذ. پضؽکبى ّ صیغت ؽٌبعب

دس آصهبیؾگبُبی  ثیبهْصًذ. ثیگبًگبى ىجك تْافمی کَ کشدٍ ثْدًذ ػلن دعتکبسی ژًتیک سا ثَ اًغبًِب آهْختٌذ. ًتیجَ ایي ایي ؽذ کَ

ي هخلْلبت هْجْدی خْى آؽبم ثَ ًبم چْپبکبثشا ژًتیک ػوك صهیي هْجْداتی هٌِذعی ژًتیک ؽذٍ تْلیذ ؽذًذ. یکی اص ای

(Chupacabra ثْد. ثَ ایي هْجْد دس اثتذا "گًَْ هٌِذعی ژًتیک ؽذٍ خْى آؽبم ثیگبًَ خضًذٍ یب )Created Reptilian Alien 

Vampire Engineered Species “(CRAVES) عتْس . ایي هْجْد ثَ دکَ ُیجشیذ ُْؽوٌذ اص اًغبى ّ خضًذٍ ثْد گفتَ هی ؽذ

 ثَ ػٌْاى آغبصی ثشای خلك هْجْدات ُْؽوٌذ آفشیذٍ ؽذ. 31هغتمین کویتَ هجغتیک 

دُکذٍ  لشاس داسد. ایي پبیگبٍ صیشصهیٌی دس دْالی (Dulce baseیکی اص هؼشّف تشیي آصهبیؾگبٍ ژًتیک ثیگبًگبى دس پبیگبٍ دالغی )

اّلیي اىالػبت دسثبسٍ پبیگبٍ دالغی تْعو یک هٌِذط ثشق اُل  ( ثب ًِقذ ًفش عکٌَ دس ایبلت ًیْهکضیک لشاس داسد.Dulceدالغی )

(  افؾب گشی ؽذ. ثٌْیتض ثَ ػٌْاى هٌِذط ثشای یک ؽشکت الکتشًّیکی ثَ ًبم  Paul Bennewitzًیْهکضیکْ ثٌبم پل ثٌْیتض )

Thunder Scientific Corporation دس ؽِشAlbuquerque  ػاللَ اػ ثَ یْفْ  ًیْهکضیکْ کبس هی کشد. اّ ُوچٌیي ثَ دلیل

ثْد ایي گشٍّ هتؾکل اص افشاس خجشٍ دس  APRO (Aerial Phenomenon Research Organization)ُب ػنْ یک گشٍّ ثٌبم 

( تؾکیل ؽذٍ ثْد ّ ثَ تذمیك دسهْسد یْفُْب Jim and Coral Lorenzenاهش یْفْلْژی دس آسیضًّب تْعو جین ّ کْسال لْسًضى )

هتْجَ ّجْد ًْسُبی غیش ػبدی  3595ٌذط ثشق ثبُْػ ّ ُوچٌیي یْفْلْژیغتی تیضثیي ثْد. اّ دس عبل هی پشداخت. ثٌْیتض یک هِ

دس ًضدیکی دُکذٍ دالغی  ؽذ ّ ثشای ثشسعی آًِب ثشخی تجِیضات الکتشًّیکی کَ اّ ثشای ؽکبس یْفُْب اص آى اعتفبدٍ هی کشد سا ثَ 

ؽذى هی کشدًذ هقبدجَ کشد. ثٌْیتض ُوچٌیي دسیبفت کَ ُش اص چٌذ گبُی گبّی هذل ثشد. اّ ثب افشاد هذلی ّ کغبًی کَ ادػبی سثْدٍ 

ًبپذیذ ؽذٍ ّ الؽَ آى چٌذ سّص ثؼذ دس دبلی کَ تکَ تکَ ؽذٍ اعت دس دْالی پیذا هی ؽْد. اّ دس ًِبیت ثب کٌبس ُن لشاس دادى یبفتَ 

پبیگبُِبی صیش صهیٌی دالغی  ثٌْیتض ادػب هی کشد تَ ثبؽذ.ُبی خْد ادتوبل داد کَ دس هٌيمَ دالغی پبیگبُی ثشای یْفْ ُب ّجْد داؽ

آصهبیؾگبٍ ُبی ژًتیک هؾتشک اًغبًِب ّ ثیگبًگبى لشاس داسًذ ّ کبسُبی تذمیمبت هذشهبًَ ژًتیکی ثش سّی اًغبًِب ّ دیْاًبت دس ایي 

ایي دْالی ثشخْسد هی کٌٌذ. آًِب اػتمبد  پبیگبٍ اًجبم هی گیشد. عبکٌیي دالغی ُش اص چٌذگبُی ثب اجغبد ليؼَ ليؼَ ؽذٍ دیْاًبت دس

اص ىشفی هؾبُذات هکشسی اص یْفْ ُب ّ ًْسُبی غیش ػبدی دس داسًذ ایي دیْاًبت تْعو ثیگبًگبى ثَ ایي دبل ّ سّص دس هی آیٌذ. 

ثَ فذجت  ایي هٌيمَ گضاسػ هی ؽْد. اّ ثبسُب تْعو ثؼنی اص کوپبًی ُبی اهٌیتی تِذیذ ؽذٍ ّ اص ىشف پلیظ ًیْهکضیکْ ًغجت

یش آى ُؾذاسُبیی دسیبفت کشدٍ ثْد صیشا کَ ّی دس هْسد ؽخقی ثَ ًبم هیشًب ُبًغي کشدى ثب سعبًَ ُب دسهْسد دالغی ّ پبیگبٍ ص

(Myrna Hansen تذمیك هی کشد. هیشًب ُبًغي اُل ًیْهکضیکْ ثْد ّ دس عبل )تْعو یْفُْب سثْدٍ ؽذٍ ّ ثَ یک پبیگبٍ  3591



هیشًب ثَ ثٌْیتض اص ّجْد پبیگبُی صیش صهیٌی دس دالغی فذجت کشدٍ ثْد ّ ایٌکَ آصهبیؾبتی سّی اًغبى ّ د. صیش صهیٌی هٌتمل ؽذٍ ثْ

 دیْاًبت دس آًجب تْعو ثیگبًگبى اًجبم هی ؽْد.

تْعو ثیگبًگبى سثْدٍ ؽذٍ ثْد.  3599( ثْد کَ دس عبل Christa Tiltonتبیلتْى ) فشد دیگشی کَ اىالػبت جبهؼی ثَ پل داد کشیغتب

کشیغتیٌب ُویؾَ دچبس اصدعت دادى صهبى هی ؽذ ّ ثَ لبدس ًجْد ثشَُ ُبیی اص صًذگی خْد سا ثیبد ثیبّسد. تب ایٌکَ هججْس ثَ 

صهیي کَ تْعو دّسثیي ُب  سّاًکبّی دس دبلت ُیپٌْتیضم ؽذ. ثَ گفتَ اّ دّ هْجْد خبکغتشی کْچک اّ سا سثْدٍ ّ ثَ هذلی دس صیش

عپظ  دادًذجلْی یک دعتگبُی هثل اعکٌش لشاس  يسا ثؼذ اص ثشدى ثَ صیشصهی اّ ثَ گفتَ کشیغتبّ سایبًَ ُب دفبظت هی ؽذ ثشدًذ. 

ثْد کَ ؽوب دس ىجمَ اّل یک تبعیغبت صیش گفتَ  دس آى دبل هغئْل ّی ثَ اّ. کشدًذًْػی هذسک یب کبست ؽٌبعبیی ثشایؼ آهبدٍ 

ىجمَ صیش صهیي ثشدًذ ّ دس آًجب ؽبُذ هْجْد ثیگبًَ خبکغتشی ّ عفیٌَ ُبیؾبى ؽذٍ ثْد. اّ  9اّ سا تب  کشیغتبٌی ُغتیذ. ثَ ادػبی صهی

دسثبسٍ اتبق ُبیی فذجت هی کشد کَ ُیچ هْجْدی دس آى ًجْدٍ ّ تْعو سایبًَ ُبی کٌتشل هی ؽذًذ. ُوچٌیي اص تبًک ُبی ثضسگی 

هبیؼی دس  کشیغتب جٌیي ُبی هْجْدات فنبیی دس آى ثضسگی ثَ آى ّاسد ّ اص آى خبسج هی ؽذًذ. ثَ گفتَ عخي هی گفت کَ لْلَ ُبی 

اّ دسّى تبًکِب هْجْدات ػجیجی سا دیذ کَ دسّى هبیغ آى تبًکِب جشیبى داؽت ّ ثْی ؽذیذ فشهبلذُیذ دس آى هذیو ثَ هؾبم هیشعیذ. 

ثؼذ ُب کتبثی ثب  کشیغتبثْد سا ثشّی کبغز آّسد ّ ًمبؽی ُبیی اص آًِب تِیَ کشد.  اّ آًچَ هؾبُذٍ کشدٍغْىَ ّس لشاس گشفتَ ثْدًذ. 

ّ ًمبؽی ُبیی تقبّیش ثَ ؽشح آًچَ دس پبیگبٍ دالغی ثش عشػ آهذ پشداخت . ُوچٌیي ػٌْاى "یبدداؽت ُبی ثٌْیتض" ًْؽت ّ دس آى 

ثَ کشدٍ ثْد اًتؾبس داد. دس صیش تؼذادی اص تقبّیشی اص هؾبُذات اص آًچَ دس پبیگبٍ دالغی تجشاص پبیگبٍ دالغی سا دس آى اًتؾبس داد. 

 کشیغتب دس پبیگبٍ دالغی کَ دس ایي کتبة هٌتؾش ؽذٍ اعت سا هی ثیٌیذ. 

 

 : تقْیش هبُْاسٍ ای اص پبیگبٍ دالغی3تقْیش 



 

آصهبیؾگبٍ ُبی کٌتشل رُي ّ ژًتیک : تقْیش هبُْاسٍ ای پبیگبٍ دالغی اص ًضدیکتش. صیش ایي تبعیغبت تب ُفت ىجمَ 1تقْیش

 ثیگبًگبى لشاس داسد.

 

 : جلذ کتبة یبدداؽت ُبی ثٌْیتض ثب تقْیش پل ثٌْیتض ثش سّی آى ًْؽتَ کشیغتب تبیلتْى1تقْیش 



 

 : ىشح ثؾمبة پشًذٍ هْجْد دس پبیگبٍ دالغی کَ تْعو کشیغتب ًمتؾی ؽذٍ اعت4تقْیش 



 

 : ىشدی اص تبًک ُبی آصهبیؾگبٍ ژًتیک ثیگبًگبى دس پبیگبٍ دالغی کَ تْعو کشیغتب سعن ؽذٍ اعت.9تقْیش



 

 : تبًک ُبی ػجیت 1تقْیش



 

 ثیگبًَ دس پبیگبٍ دالغی کَ تْعو کشیغتب کؾیذٍ ؽذٍ اعت-: عیغتن پشّسػ جٌیي ُبی ُیجشیذ اًغبى9تقْیش



 



 ثیگبًَ دس پبیگبٍ دالغی کَ تْعو کشیغتب کؾیذٍ ؽذٍ اعت-ى: عیغتن پشّسػ یک جٌیي ُیجشیذ اًغب9تقْیش

 

 : ىشدی اص آصهبیؾگبٍ ژًتیک ثیگبًگبى دس پبیگبٍ دالغی. )تْعو کشیغتب(5تقْیش



 

 : ًمبؽی اص یک ثیگبًَ خبکغتشی دس پبیگبٍ دالغی کَ تْعو کشیغتب کؾیذٍ ؽذٍ اعت.31تقْیش 

 

دذّد  ثْد اعتفبدٍ کشد. اعٌبد دالغی دبّی ؽذٍتذت ػٌْاى "اعٌبد دالغی" جوغ آّسی لجاًل کشیغتب دس کتبة خْد اص تقبّیش ّالؼی کَ 

خْد یکی اص هًبهْساى پبیگبٍ دالغی ثْد ثب یک دّسثیي  3591دس دَُ ( کَ Thomas Cػکظ ثْد کَ تْعو تْهبط عی ) ػذد 11

دس یک پبیگبٍ صیشصهیٌی دس اُذاف جبعْعی  ػکغجشداسی ثشای آهْختي ؽشّع ثَعبلگی  14دس  ْد. تْهبطکْچک تِیَ ؽذٍ ث

ثَ پبیگبٍ دالغی هٌتمل ؽذ. ّظیفَ اّ  3599دس عبل  عپظ کبس کشد. اّ ُفت عبل ثشای ًیشّی ُْایی آهشیکب ّیشجیٌیبی غشثی کشد

ػکغی کَ تْهبط تِیَ دس پبیگبٍ ثجت فؼبلیت ُبی ثیگبًگبى ّ تِیَ گضاسؽبت سّصاًَ اص آصهبیؾبت اًجبم ؽذٍ دس آًجب ثْد. ثب ایٌکَ ُش 

 3595تب عبل ػکبعی هخفیبًَ، ثب اعتفبدٍ اص هِبستؼ دس اّ هیکشد ثالفبفلَ ثَ هغئْلیي پبیگبٍ ثبیغتی تذْیل دادٍ هی ؽذ، ّلی 



ایي تقبّیش ثَ  3595عبل  اّاخش دس . اص پبیگبٍ خبسج کٌذػذد ػکظ اص لغوت ُبی هختلف پبیگبٍ تِیَ کشدٍ ّ آًِب سا  11تْاًغت 

 تْهبط ًمؾَ ای اص . ُوچٌیيدادٍ ؽذدس اختیبس ثٌْیتض کَ دس آى عبلِب ثَ ؽذت دسثبسٍ دالغی تذمیك هی کشد لشاس  اعٌبد ثشخی ُوشاٍ

بط ثشای تْه کبسثؼذ اص هذتی  .دالغی تِیَ کشدٍ ثْد کَ پبّل آًِب سا تذت ػٌْاى "اعٌبد دالغی" هٌتؾش کشد اص تًبعیغبت صیش صهیٌی

. ثَ ؽذ تْهبط ّلتی هًبهْساى ثشای دعتگیشی ّی آهذٍ ثْدًذ اص آًجب گشیخت ّ عبلِب دس هذل ًبهؼلْهی هخفی ؽذهًبهْساى پبیگبٍ فبػ 

ثب یک یگبًَ اًغبى ًوبی   ؽخقًب دس پبیگبٍ دالغی تؼذاد ثغیبسی ثیگبًَ کْچک خبکغتشی ّجْد داسد. اّ ُوچٌیي دس آًجبگفتَ تْهبط 

 بت کشدٍ ثْد. فْت سّ دس سّ هالل 1خضًذٍ ثب لذی دذّد 

کَ ُش ىجمَ هختـ کبس خبفی ثْد ّ اص ثبال سّ ثَ پبئیي عيخ ىجمَ ثْد  9پبیگبٍ دالغی ؽبهل ىیك ًمؾَ ای کَ تْهبط ؽشح داد 

. ىجمَ اّل هشکض کٌتشل اهٌیتی ّ ّظیفَ داؽتٌذ. اًغبًِب دس ىجمبت ثبال ّ ثیگبًگبى دس ىجمبت پبئیي عکًْت اهٌیتی آى افضایؼ هی یبفت

اًغبًِب  اص پبیگبٍ سا داسد. دس ىجمَ دّم کبسهٌذاى اًغبى عکًْت داسًذ. ىجمبت عْم ّ چِبسم آصهبیؾگبٍ ُبیی لشاس داسًذ کَدفبظت 

دس آى کبس هی کٌٌذ. دس ایٌجب ثشای تلَ پبتی ّ کٌتشل رُي آصهبیؼ ُبیی ثش سّی اًغبًِب ّ دیْاًبت اًجبم هی گیشد. ثَ ادػبی تْهبط 

ىجمَ ح اًغبى ُب سا اص ثذى فیضیکی جذا هی کشدًذ ّ ثب اًغبًِب دیگش ّ دتی ثب ثیگبًگبى تؼْیل هی کشدًذ. سّ هبیؾگبُِبآصدس ایي 

لشاس داؽتٌذ ّ دیْاًبت آصهبیؾگبُِبی ژًتیک  "تبالس کبثْط" هی گفتٌذ دس ایٌجب ىجمَ ؽؾن ثْد. ثَ پٌجن هخقْؿ عکًْت ثیگبًگبى

ّجْد  هتش  1ًذ. دس آًجب اًغبًِبی ػجیت الخلمَ ثب چٌذ دعت ّ پب ّ لذی ثیؼ اص ثغیبسی ثقْست هٌِذعی ژًتیک ؽذٍ آفشیذٍ هی ؽذ

خضًذگبى ثشخی هْاسد اص داًؼ ژًتیک سا ثَ اًغبًِبیی کَ دس آًجب  ثَ ُوشاٍخبکغتشی ُب ثْجْد آّسدٍ ثْدًذ. آًِب  آًِب سا داؽتٌذ کَ

عتْس هی دٌُذ ّ ایي دّ گشٍّ ثیگبًَ ثب ًژاد دیگشی کَ ثَ ثْدًذ آهْصػ هی دادًذ.  ثَ گفتَ تْهبط خضًذگبى ثَ خبکغتشی ُب د

ُب هؼشّف ثْد دس دبل جٌگ ثْدًذ. اص ثبسصتشیي خقْفیبت خضًذگبى ایي ثْد کَ ثَ ُیچ هْجْدی کْچکتشیي ادغبعی  ًْسدیک

ثَ  ثیگبًگبىثَ گفتَ تْهبط . ؽبیذ ثَ ُویي دلیل اعت کَ آًِب لبدس ثْدًذ آصهبیؾبت ّدؾتٌبکی سا ثشّی هْجْدات اًجبم دٌُذًذاؽتٌذ 

ًگِذاسی هْجْدات دعتکبسی ؽذٍ  هذل دس ًِبیت ىجمَ ُفتن ژًْم اًغبى کوک ُبیی کشدٍ اًذ. ًمؾَ ثشداسی ژًتیک اًغبى ّ پشّژٍ

 ثْدتجِیضات ثیگبًگبى عفیٌَ ُب ّ دیگش  ژًتیکی ثْد کَ دس اتبق ُبی عشد هذجْط ثْدًذ. ُوچٌیي پبئیي تشیي ثخؼ پبیگبٍ جبیگبٍ

 

 ُفت ىجمَ صیش پبیگبٍ دالغی : ىشدی اص 33تقْیش



دس ًْادا هتقل اعت. ایي تًْل ؽبتل ثؼذ اص گزؽتي اص پبیگبٍ  93ثَ گفتَ تْهبط ایي پبیگبٍ ثْعیلَ یک تًْل ؽبتل ثَ پبیگبٍ هٌيمَ  

ْعیلَ ُویي تًْل ُب ثَ ُن هشتجو ُبی کلشادّ ّ عبًذیب ثَ پبیگبٍ کبسلغجبد هی سعیذ. دیگش پبیگبٍ ُبی صیشصهیٌی هْجْد دس آهشیکب ث

فشاصهیٌی کَ تْعو ُن اًغبًِب ّ ُن عوجل ُبی  پش ثْد اصُغتٌذ ّ ؽجکَ صیشصهیٌی سا تؾکیل هی دٌُذ. دسُب ّ دیْاسُبی پبیگبٍ 

 ثیگبًگبى لبثل فِن ثْد. ثَ گفتَ تْهبط اص ىجمَ دّم ثَ پبئیي لْاًیي خبفی ثشای ّسّد ّ خشّج ّجْد داؽت. ُش کغی کَ هی

 خْاعت ّاسد ىجمَ پبئیي تش ؽْد توبهی لجبط ُب سا دس هی آّسد ّ ثؼذ اص اًذاصٍ گیشی ّصى یًْیفشهی یک تیکَ ّ عفیذ سًگ کَ

ثغیبس هِن ثْد ّ تغییشات سّصاًَ ّصى افشاد دس پشًّذٍ پشعٌلی  ثجت دلیك ّصى ُش فشد گی ُبی خبفی داؽت سا ثَ تي هی کشد. ژّی

بی پبیگبٍ اص عیغتن اهٌیتی دغبعی پیشّی هی کشد ّ ثَ کْچکتشیي لغضػ ّ اؽتجبٍ ثالفبفلَ سعیذگی ّی دسج هی ؽذ. توبهی لغوت ُ

 پًْذ هی ؽذ ثْعیلَ دعتگبٍ ّیژٍ ای کَ ثب اؽؼَ ایکظ کبس هی کشد اعکي هی ؽذ. 1هی ؽذ. ُش فشدی کَ دچبس تغییش ّصى ثیؼ اص 

کبس هی کشدًذ ّ ثشای سّؽٌبیی ثَ جبی الهپ ُبی ػبدی اص هیلَ ُبی آعبًغْس ُب ثب یک تکٌْلْی هٌذقش ثفشد هجتٌی ثش هغٌبىیظ 

ىجك ّ هؼوْاًل اص آًِب دّسی هی کشدًذ. ط ثیگبًگبى اص ّجْد ایي هیلَ ُبی ًبسادت هی ؽذًذ فلْسعبًظ اعتفبدٍ هی ؽذ. ثَ گفتَ تْهب

ب ثَ سّػ پبستٌْژًضی )فشدی کبهل اص تکْیي تْهبط ثیگبًگبى پبیگبٍ دالغی دّ جٌظ اًذ )یؼٌی ُن هزکش ّ ُن هًْث(. آًِؽشدیبت 

یک لغوت اص ثذى( تْلیذ هثل هی کشدًذ. دس دالغی ُش جٌیي ثَ ؽؼ ّ یب ًَ لغوت تکَ تکَ هی ؽذ کَ ُش لغوت تجذیل ثَ یک هْجْد 

د ًگِذاسی هی ثیگبًَ کَ دس اتبق ُبی ُْای عش-هی ؽْد. تْهبط دس آصهبیؾگبٍ ُبی دالغی ثب ُضاساى اًغبى ّ ُیجشیذ ُبی اًغبى

ًخْاُذ ؽذ. ثَ گفتَ اّ ثشای ثیگبًگبى هیذاى هغٌبىیغی  فذٌَ ُبیی کَ ثَ لْل خْد ُیچگبٍ اص دبفظَ اػ پبکؽذًذ سّثشّ ؽذٍ ثْد. 

اهشّصٍ گشچَ اىالػبت صهیي ثغیبس دبئض اُویت ثْد. آًِب اص ایي ًیشّ ثَ ؽکلی کَ اًغبًِب اص آى ثی خجش ُغتٌذ اعتفبدٍ هی کٌٌذ. 

اص پبیگبٍ ُبی صیشصهیٌی ثَ ثیشّى ًؾت کشدٍ اعت اهب پٌِبًکبسی دّلتِب ثخقْؿ آهشیکب دسثبسٍ ثیگبًگبى ّ اُذاف آًِب   ًبچیضی

دس ایي ؽکی ًیغت کَ عبلِب لجل افشادی ثب ثیگبًگبى دیذاس کشدٍ اًذ ّ ثذّى اىالع ػوْم تْافك ُبیی ثب آًِب اؽتَ ُوچٌبى اداهَ داسد. 

. عْال اعبعی ایٌجب ًوبیبى هی ؽْد کَ آیب کغبًی کَ ًوبیٌذگی اًغبًِب سا دس هاللبت ثب فشاصهیٌی داسًذ ثَ اًذاصٍ کبفی فالدیت ایي اًذ

ثَ صیبى ثؾش ّ عیبسٍ صهیي ثیگبًگبى کَ ظبُشًا ًیبت خْؽی ُن ًذاسًذ عشاًجبم ایي استجبىبت ثب ایي گشٍّ اص  ایٌکَکبس سا داسد؟ ّ 

 . دس پبئیي تؼذادی اص ػکظ ُبیی کَ تْهبط اص پبیگبٍ دالغی گشفتَ اعت سا هی ثیٌیذ: ثَ ًفغ آى؟ خْاُذ ثبد یب

 1119ثش گشفتَ اص کتبة "دًیبُبی هخفی صیشصهیي" ًْؽتَ تْسگْت گْسعبى. تشکیَ، اعتبًجْل، 

 تشجوَ: ثبثک ًبهی

 

 : ًوبیی اص پبیگبٍ صیشصهیٌی دالغی )ػکظ اص تْهبط(31تقْیش



 

 : ًوبیی اص پبیگبٍ صیشصهیٌی دالغی )ػکظ اص تْهبط(31تقْیش

 

 : ًوبیی اص پبیگبٍ صیشصهیٌی دالغی )ػکظ اص تْهبط(34تقْیش



 

 : ًوبیی اص پبیگبٍ صیشصهیٌی دالغی )ػکظ اص تْهبط(39تقْیش

 

 : یک ًْؽتَ ثب عوجل فشاصهیٌی ثش سّی دس  )ػکظ اص تْهبط(31تقْیش



 

 پبیگبٍ صیشصهیٌی دالغی )ػکظ اص تْهبط(: ًوبیی اص 39تقْیش

 

 ثیگبًَ هٌغْة ثَ پبیگبٍ دالغی -: تقْیشی اص جٌیي ُبی ُیجشیذ اًغبى39تقْیش



 

 : ػکغی اص ثؾمبة پشًذٍ هْجْد دس پبیگبٍ دالغی )ػکظ اص تْهبط(35تقْیش

 

 ب ثَ ُن هشتجيٌذ.: ًوبیی اص تًْل ؽبتل صیش صهیٌی. پبیگبٍ ُبی صیشصهیٌی ثْعیلَ ایي تًْل 11ُتقْیش



 

: ًمؾَ ای اص ؽجکَ تًْل ُبی صیشصهیٌی کَ پبیگبٍ ُب سا ثِن هشتجو هی کٌذ. )دایشٍ ُبی تْ خبلی پبیگبٍ صیشصهیٌی سا ًؾبى 13تقْیش

 هی دٌُذ(

 

www.ufolove.wordpress.com   

 

هيلت يیا اسعبل ّ تشجوَ یثشا ضیػض ثبثک   اص فشاّاى تؾکش ثب:  ى.  پ  . 

 

ضیاعشاسآه یبیدً غجْکیف ففذَ  

 

http://www.facebook.com/BLOG.UFOLOVE 

 

 



 


