وردەﮐﺎری دۆزﯾﻨەوەﮐﺎﻧﯽ ﻫەر ﺳێ ﺑﺮاوەی
ﺧەڵﺎﺗﯽ ﻧۆﺑڵﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺳﺎڵﯽ ٢٠١٦
وەرﮔێﺮان و ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدن )ﺑە ﮐەﻣێﮏ دەﺳﺘﮑﺎری و زﯾﺎد و ﮐەم ﮐﺮدﻧەوە(:
ﺋﺎرﻣﺎن ﺧﻠﯿﻞ
ڕۆژی ٤ی ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺋۆﮐﺘۆﺑەری ﺳﺎڵﯽ  ،٢٠١٦ﺳﮑﺮﺗێﺮی ﻫەﻣﯿﺸەﯾﯿﯽ ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯿﺎی ﺷﺎﻫﺎﻧەی ﺳﻮﯾﺪ،
ﭘڕۆﻓﯿﺴۆر  ،Göran K. Hanssonﻧﺎوی ﺑﺮاوەﮐﺎﻧﯽ ﺧەڵﺎﺗﯽ ﻧۆﺑڵﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺳﺎڵﯽ ٢٠١٦ی
ڕاﮔەﯾﺎﻧﺪ ﮐە ﺋەم ﺳێ ﭘﺮۆﻓﯿﺴۆرە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﯿەن و ﻫەر ﺳێﮑﯿﺎن ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﻟە زاﻧﮑۆﮐﺎﻧﯽ
وﯾﻼﯾەﺗە ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻣﺮﯾﮑﺎن:
.١دەﯾﭭﯿﺪ ﺟەی ﺛەوﻟﺲ ،ﭘﺮۆﻓﯿﺴۆر ﻟە زاﻧﮑۆی واﺷﻨﺘۆن] ،ﻧﯿﻮەی ﺧەڵﺎﺗەﮐە[
.٢داﻧﮑﻦ ﻫۆڵﺪەﯾﻦ ،ﭘڕۆﻓﯿﺴۆر ﻟە زاﻧﮑۆی ﭘﺮﯾﺴﻨﺘۆن] ،ﭼﺎرەﮐێﮑﯽ ﺧەڵﺎﺗەﮐە[
.٣ﺟەی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐۆﺳﺘەﻟﯿﺘﺰ ،ﭘڕۆﻓﯿﺴۆر ﻟە زاﻧﮑۆی ﺑﺮاون] ،ﭼﺎرەﮐێﮑﯽ ﺧەڵﺎﺗەﮐە[

دەرﮐەوﺗﻨﯽ دﯾﺎردەی ﻧﺎﻣۆ ﻟە ﺋﺎﺳﺘﯽ دوو ڕەﻫەﻧﺪی ﻣﺎددەدا
ﻫەر ﺳێ ﭘﺮۆﻓﯿﺴۆری ﻧﺎوﺑﺮاو ،ﺗەﮐﻨﯿﮑﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺋﺎﺳﺘﺒەرزﯾﺎن ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎوە ﺑۆ
ڕووﻧﮑﺮدﻧەوەی ﺋەو دﯾﺎردە ﻧﺎﻣۆﯾﺎﻧەی ﻟە دۆﺧە ﻧﺎﺋﺎﺳﯿﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎددەدا دەردەﮐەون،
وەﮐﻮ ﺑەرزەﮔەﯾەﻧەرەﮐﺎن و ﺑەرزە ﺷﻠﮕﺎزەﮐﺎن ﯾﺎن ﺗﻮێﮋە ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯿﯿە ﺗەﻧﮑەﮐﺎن.
ﮐۆﺳﺘەﻟﯿﺘﺰ و ﺛەوﻟﺲ ﻟەو دﯾﺎرداﻧەﯾﺎن ﮐۆڵﯿﻮەﺗەوە ﮐە ﻟە ﭼﯿﻦ و ڕووە ﻫەرە ﺗەﻧﮑەﮐﺎﻧﯽ
ﻣﺎددەدا دەردەﮐەن ،ﺋەو ﭼﯿﻨﺎﻧەی ﻫێﻨﺪ ﺗەﻧﮑﻦ ﮐە دەﮐﺮێﺖ ﺑە ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ دوو ڕەﻫەﻧﺪی
وەﺳﻔﯿﺎن ﺑﮑەﯾﻦ ﻟە ﭼﺎو ﺋەم ﺟﯿﻬﺎﻧە ﺳێ دوورﯾﯿەی ﮐە ﺧۆﻣﺎن ﺗێﯿﺪا دەژﯾﻦ .ﻫەروەﻫﺎ
ﻫۆڵﺪەﯾﻦ ﺳەرﻗﺎڵﯽ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﺑﻮوە ﻟەو ﻣﺎدداﻧەی ﮐە ﻟە ﺷێﻮەی دەزووﻟەدان و ﻫێﻨﺪ
ﺑﺎرﯾﮑﻦ ﮐە دەﮐﺮێﺖ ﺑە ﯾەک ڕەﻫەﻧﺪﯾﯿﺎن داﺑﻨێﯿﻦ.
دۆﺧە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎددە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﮔۆڕاﻧﯽ ﭘﻠەی ﮔەرﻣﯿﺪا دەﮔۆڕێﻦ ﺑۆ ﯾەﮐﺘﺮی .ﺑۆ
ﻧﻤﻮﻧە ﮐﺎﺗێﮏ ﭘﺎرﭼەﯾەک ﺳەﻫۆڵ ﮐە ﻧەزﻣێﮏ ﻫەﯾە ﻟە ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎڵەﮐﺎﻧﯿﺪا ﮔەرم
دەﮐﺮێﺖ دەﭼێﺘە دۆﺧﯽ ﺷﻠﯿﯿەوە ﮐە دۆﺧێﮑﯽ زﯾﺎﺗﺮ ﺷێﻮاوی ﻣﺎددەﯾە .ﮐﺎﺗێﮏ دەڕواﻧﯿﻨە

ﻣﺎددە ﻟە ﺷێﻮەی ڕووە ﺗەﺧﺘە ﻫەرە ﺗەﻧﮑەﮐﺎﻧﯿﺪا ،ﭼەﻧﺪ دۆﺧێﮑﯽ ﺗﺮ دەدۆزﯾﻨەوە ﮐە
ﻫێﺸﺘﺎ ﻧﺎزاﻧﯿﻦ ﭼۆن ﻟێﮑﯿﺎن ﺑﺪەﯾﻨەوە.

ﻓﯿﺰﯾـــﺎی ﮐـــﻮاﻧﺘەﻣﯽ ﻟە ﭘﻠە ﮔەرﻣﯿﯿە ﻧﺰﻣەﮐﺎﻧـــﺪا
ﺑەدﯾﺎردەﮐەوێﺖ
ﻟە ﺋﺎﺳﺘە وردەﮐەدا ﻫەﻣﻮو ﻣﺎددە ﺑە ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﺎی ﮐﻮاﻧﺘەم ﮐﺎر دەﮐﺎت .ﮔﺎز ،ﺷﻞ و
ڕەق دۆﺧە ﺋﺎﺳﺎﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎددەن ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺎﻧﺪا ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯿە ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿەﮐﺎن دﯾﺎر ﻧﯿﻦ،
ـﺎم ﻟە ﭘﻠە ﮔەرﻣﯿﯿە ﻫەرە
ـﺎﻧەوەﯾە .ﺑەڵـ
ـﯽ ﮔەردﯾﻠەﮐـ
ـﻮوڵەی ﻫەڕەﻣەﮐـ
ﺋەﻣەش ﺑە ﻫۆی ﺟـ
ﻧﺰﻣەﮐﺎﻧﺪا ،واﺗە ﭘﻠەی ﮔەرﻣﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﻟە ﺳﻔﺮی ﭘەﺗﯽ )٢٧٣-ی ﺳﯿﻠﯿﺰی( ،ﻣﺎددە دۆﺧﯽ ﺳەﯾﺮی
ﻧﻮێﯽ ﺑۆ ﭘەﯾﺪا دەﺑێﺖ و ﻫەڵﺴﻮﮐەوﺗێﮑﯽ ﭼﺎوەڕواﻧﻨەﮐﺮاو دەﻧﻮێﻨێﺖ .ﻟەودۆﺧەداﯾە ﮐە
ﺋەو ﻓﯿﺰﯾﺎی ﮐﻮاﻧﺘەﻣەی ﮐە ﻟە ﻏەﯾﺮی ﺋەﻣە ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮۆﯾﯿﺪا ﮐﺎر
دەﮐﺎت دەردەﮐەوێﺖ)ﺑڕواﻧە وێﻨەی.(١

ﻟەو ﺳﺎردﯾﯿەدا ﺷﺘﯽ ﺳەﯾﺮ ڕوودەدات .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﺋەو ﺑەرﮔﺮﯾﯿەی ﮐە ﭘەﯾﺪا دەﺑﻮو ﺑە ﻫۆی
ﺗەﻧۆﻟﮑە ﺟﻮوڵﺎوەﮐﺎﻧەوە ،ﭼﯿﺘﺮ ﻧﺎﻣێﻨێﺖ .ﻫەر ﺋەﻣەﺷە ﮐە ﺗەزووی ﮐﺎرەﺑﺎ ﺑە ﺑێ ﻫﯿﭻ
ﺑەرﮔﺮﯾﯿەک ﺗێﺪەﭘەڕێﺖ ﻟە ﺑەرزەﮔەﯾەﻧەرەﮐﺎﻧﺪا ،ﯾﺎن ﮐﺎﺗێﮏ ﮐە ﻟە ﺑەرزەﺷﻠﮕﺎزێﮑﺪا
ﮔێﮋەﻧﮕێﮏ ﺑە ﺑێ ﺧﺎوﺑﻮوﻧەوە ﺑەردەوام دەﺧﻮﻟێﺘەوە.

ﺟﻮوت ﮔێﮋەﻧﮕەﮐﺎن ﭼﺎرەﺳەری ﮐێﺸەﮐە دەﮐەن
ﻟە ﺳـەرەﺗﺎی ١٩٧٠ﮐﺎﻧـﺪا ،ﺛەوﻟـﺲ و ﮐۆﺳـﺘەﻟﯿﺘﺰ ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ ﯾەﮐﺘﺮﯾـﺎن ﺑﯿﻨـﯽ و
ﺑڕﯾﺎرﯾﺎﻧــﺪا ﮐــﺎر ﻟەﺳــەر ﮐێﺸەی ﮔۆڕاﻧــﯽ دۆﺧەﮐــﺎن ﺑﮑەن ﻟە ڕووە ﺗەﻧﮑە دوو
ڕەﻫەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا .ﺋەم ﭘێﮑەوە ﮐﺎرﮐﺮدﻧەﯾﺎن ﺑﻮوە ﻫۆی ﻫﺎﺗﻨەﺋﺎرای ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨێﮑﯽ ﺗەواو
ﻧﻮێ دەرﺑﺎرەی ﮔۆڕاﻧﯽ دۆﺧەﮐﺎن ﮐە ﺑە ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ دۆزﯾﻨەوەﮐﺎﻧﯽ ﺳەدەی ﺑﯿﺴﺘەم
دادەﻧﺮێﺖ ﻟە ﺗﯿۆری ﻣﺎددە ﭼڕەﮐﺎن ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎدا و ﭘێﯽ دەﮔﻮﺗﺮێﺖ  KT transitionوەک
ﮐﻮرﺗﮑﺮاوەﯾەک ﮐە ﺋﺎﻣﺎژەﯾە ﺑۆ ﭘﯿﺘﯽ ﯾەﮐەﻣﯽ ﻧﺎوی ﻫەردوو زاﻧﺎﮐە.
ﮔۆڕاﻧﯽ ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەی دۆﺧەﮐﺎن ﻫﺎوﺷێﻮەی ﮔۆڕاﻧﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ دۆﺧەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎددە ﻧﯿﯿە ،وەک
ﺋەوەی ﻟە ﻧێﻮان ﺳەﻫۆڵ و ﺋﺎودا ڕوودەدات .ﮔێﮋەﻧﮕە ﺑﭽﻮﮐەﮐﺎن ڕۆڵﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﻟە ﮔۆڕاﻧﯽ
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﺎﻧەی دۆﺧەﮐﺎن ﻟە ﻣﺎددە دوو ڕەﻫەﻧﺪﯾﯿەﮐﺎﻧﺪا دەﯾﺒﯿﻨﻦ .ﻟە ﭘﻠە ﮔەرﻣﯿﯿە
ﻧﺰﻣەﮐﺎﻧﺪا ﺋەو ﮔێﮋەﻧﮕﺎﻧە ﺟﻮوﺗﯽ ﻟێﮏ ﻧﺰﯾﮑﯽ ﭘێﮑەوەﺑەﺳﺘﺮاو ﭘێﮏ دەﻫێﻨﻦ .ﮐﺎﺗێﮏ ﭘﻠەی
ﮔەرﻣﯽ ﺑەرز دەﺑێﺘەوە ،ﮔۆڕاﻧێﮏ ﻟە دۆﺧەﮐەدا ڕوودەدات :ﮔێﮋەﻧﮑەﮐﺎن ﻟە ﭘڕ ﻟێﮏ دوور
دەﮐەوﻧەوە و ﺑە ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە ﻧﺎو ﻣﺎددەﮐەدا ﻫﺎﺗﻮﭼۆ دەﮐەن)ﺑڕواﻧە وێﻨەی.(٢

ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺋەم ﺗﯿۆرﯾﯿە ﻟەوەداﯾە ﮐە دەﮐﺮێﺖ ﺑۆ ﺟۆرە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎددە ﮐە ﻟە ﺷێﻮەی
دوو ڕەﻫەﻧﺪﯾﺪان ﺑەﮐﺎر ﺑﻬێﻨﺮێﺖ ،واﺗە  KT transitionﮔەردووﻧﯿﯿە ،ﺑە واﺗﺎﯾەﮐﯽ ﺗﺮ
دەﮐﺮێﺖ ﺑڵێﯿﻦ ﺷﯿﮑﺮدﻧەوەﯾەﮐە ﺑە ﺳەر ﻫەﻣﻮو ﻣﺎددەﮐﺎﻧﺪا ﺟێﺒەﺟﯽ دەﮐﺮێﺖ ﮐە ﻟە دۆﺧﯽ
ﻫﺎوﺷێﻮەدان .ﺑۆﺗە ﺋﺎﻣﺮازێﮑﯽ ﺑەﮐەڵﮏ ﮐە ﻧەک ﻟە ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎددە ﭼڕﮐﺮاوەﮐﺎﻧﺪا ﺑەڵﮑﻮو
ﻟە ڕووﺑەرەﮐﺎﻧﯽ ﺗﺮی ﻓﯿﺰﯾﺎش وەک ﻓﯿﺰﯾﺎی ﮔەردﯾﻠەﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺋﺎﻣﺎرﯾﺸﺪا ﺟێﺒەﺟێ
دەﮐﺮێﺖ .ﺋەم ﺗﯿۆرﯾﯿە دواﺗﺮ ﻟە ﻻﯾەن ﻫەردوو ﺛەوﻟﺲ و ﮐۆﺳﺘەﻟﯿﺘﺰەوە ﭘەرەی ﭘێﺪراوە و
ڕاﺳﺘﯽ و دروﺳﺘﯿﯿەﮐەی ﺑە ﺷێﻮەی ﮐﺮدارﯾﺶ ﭘﺸﺘڕاﺳﺘﮑﺮاوەﺗەوە.

ﺑﺎزە ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿە ﻧەزاﻧﺮاو و ﻧﺎﻣۆﮐﺎن
ﺑە ﻫۆی ﭘەرەﭘێﺪاﻧە ﺗﺎﻗﯿﮑﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧەوە ﭼەﻧﺪ دۆﺧێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ ﻣﺎددە ﻫﺎﺗﺒﻮوﻧە ﺋﺎراوە ﮐە
ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو ڕووﻧﮑﺮدﻧەوەﯾﺎن دەرﺑﺎرە ﺑﺪرێﺖ .ﻟە ١٩٨٠ﮐﺎﻧﺪا ﻫەردو ﺛەوﻟﺲ و ﻫۆڵﺪەﯾﻦ

ﮐﺎرێﮑﯽ ﺗﯿۆری ﻧﻮێ و ﮔﺮﻧﮕﯿﺎن ﭘێﺸﮑەﺷﮑﺮد ﮐە ﺑەرەﻧﮕﺎری ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﭘێﺸﺘﺮ دەﺑۆوە،
ﮐە ﯾەﮐێﮑﯿﺎن ﺗﯿۆری ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯽ ﺑﻮو ﺑۆ دەﺳﺘﻨﯿﺸﺎﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺋەو ﻣﺎدداﻧەی ﮐﺎرەﺑﺎ
دەﮔەﯾەﻧﻦ .ﺋەﻣە ﭘێﺸﺘﺮ ﮐﺎری ﻟەﺳەر ﮐﺮاﺑﻮو و وا دەزاﻧﺮا ﮐە ﺑە ﺟﻮاﻧﯽ ﻟەم ڕووﺑەرەی
ﻓﯿﺰﯾﺎ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻮوﯾﻦ.
ﻫەر ﺑۆﯾە ﺷﺘێﮑﯽ ﭼﺎوەڕواﻧﻨەﮐﺮاوﺑﻮو ﮐﺎﺗێﮏ ﻟە ﺳﺎڵﯽ ١٩٨٣دا ﺛەوڵﺲ ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪی ﮐە ﺋەو
ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨەی ﭘێﺸﺘﺮﻣــﺎن دەرﺑــﺎرەی ﺋەم ﺑــﺎﺑەﺗە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻨێﮑــﯽ ﺗەواو ﻧﯿﯿە .ﻟە ﭘﻠە
ﮔەرﻣﯿﯿە ﻧﺰﻣەﮐﺎن و ﺑﻮارە ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯿﯿە ﺑەﻫێﺰەﮐﺎﻧﺪا ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﯽ ﻧﻮێ ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﻮو،
ﺗﯿۆرﯾﯿەک ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ﭼەﻣﮑە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿەﮐﺎن ﭘێﻮﯾﺴﺘﯿﯽ ﺳەرەﮐﯿﯿﻦ .ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﺪا ﺑﻮو
ﮐە ﻫۆڵﺪەﯾﻦ ﺳەرﻗﺎڵﯽ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﺑﻮو ﻟە زﻧﺠﯿﺮە ﮔەردﯾﻠەﯾﯿە ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯿﯿەﮐﺎن و
ﮔەﯾﺸﺘﺒﻮوە دەرەﻧﺠﺎﻣێﮑﯽ ﭼﺎوەڕواﻧﻨەﮐﺮاوی ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺋەوەی ﺛەوڵﺲ.
ﺋەو دﯾﺎردە ﻟێڵ و ﻧﺎدﯾﺎرەی ﮐە دﯾﭭﯿﺪ ﺛەوڵﺲ ﺑە ﺷێﻮەی ﺗﯿۆری و ﺑە ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯽ ﻟێﯽ دواﺑﻮو ﭘێﯽ دەﮔﻮﺗﺮێﺖ  .quantum hall effectﺋەم دﯾﺎردەﯾە ﻟە ﺳﺎڵﯽ
 ١٩٨٠ﻟە ﻻﯾەن ﻓﯿﺰﯾﮑﺰاﻧﯽ ﺋەڵﻤﺎﻧﯽ ﮐڵﺎون ﭬۆن ﮐﻠﯿﺘﺰﯾﻨﮓ ﮐەﺷﻒ ﮐﺮاوە ﮐە ﺧەڵﺎﺗﯽ ﻧۆﺑڵﯽ
ﺳﺎڵﯽ ١٩٨٥ی ﭘێ ﺑەﺧﺸﺮا .ﺋەو ﺗﻮێﮋﯾﻨەوەی ﻟە ﭼﯿﻨێﮑﯽ ﺗەﻧﮑﯽ ﮔەﯾەﻧەری ﮐﺎرەﺑﺎی ﻧێﻮان
دوو ﻧﯿﻤﭽەﮔەﯾەﻧەر ﮐﺮد ،ﮐە ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻧەﮐﺎن ﺳﺎردﮐﺮاﺑﻮوﻧەوە ﺑۆ ﭼەﻧﺪ ﭘﻠەﯾەﮐﯽ
ﮐەم ﻟە ﺳەروو ﺳﻔﺮی ﭘەﺗﯿﯿەوە و ﺧﺮاﺑﻮوﻧە ﺑەر ﺑﻮارێﮑﯽ ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯽ ﺑەﻫێﺰ.
ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎدا ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﯿە ﮐە دﯾﺎردەی ﺳەﯾﺮ و ﺳەﻣەرە ڕووﺑﺪات ﻟە ﮐﺎﺗﯽ
ﻧﺰﻣﮑﺮدﻧەوەی ﭘﻠەی ﮔەرﻣﯿﺪا .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە زۆر ﻣﺎددەی ﻧﺎﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯽ ﻟەو ﮐﺎﺗﺎﻧەدا دەﺑﻨە
ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺲ .ﻫۆﮐﺎری ڕووداﻧﯽ ﺋەﻣەش ﺋەوەﯾە ﮐە ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﮔەردﯾﻼﻧەی ﮐە ﻫەرﯾەﮐەو وەک
ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴێﮏ دەور دەﯾﻨﻦ ڕوو دەﮐەﻧە ﻫەﻣﺎن ﺋﺎڕاﺳﺘە و دەﺑﻨە ﻫۆی دروﺳﺘﺒﻮوﻧﯽ ﺑﻮارێﮑﯽ
ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯽ ﺑەﻫێﺰی وا ﮐە دەﮐﺮێ ﺑﭙێﻮرێﺖ.
ﺑەﻫەرﺣﺎڵ ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻦ ﻟە دﯾﺎردەی  quantum Hall effectﮐەﻣێﮏ ﻗﻮرﺳﺘﺮە .ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ
ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﺋەو ﭼﯿﻨە ﺗەﻧﮑەی ﺑﺎﺳﻤﺎن ﻟێﻮە ﮐﺮد ﺗەﻧﻬﺎ دەﮐﺮێﺖ ﮐۆﻣەڵێﮏ ﻧﺮﺧﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی
ﻫەﺑێﺖ ،ﮐە زۆر ورد و دﯾﺎرﯾﮑﺮاون و ﻫەڕەﻣەﮐﯽ ﻧﯿﻦ ،ﺋەﻣەش ﺷﺘێﮑﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﯿە ﻟە
ﻓﯿﺰﯾﺎدا .ﭘێﻮاﻧەﮐﺮدﻧەﮐﺎﻧﯿﺶ زۆر ﺑە وردی ﻫەﻣﺎن ﺋەﻧﺠﺎم دەدەن ﺑە دەﺳﺘەوە ،ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺋەﮔەر ﭘﻠەی ﮔەرﻣﯽ ،ﺑﻮاری ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯽ و ﺑڕی ﺧڵﺘەی ﻧﯿﻤﭽەﮔەﯾەﻧەرەﮐەش ﺑﮕۆڕێﺖ .ﮐﺎﺗێﮏ
ﺑﻮاری ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯽ ﺑە ﺋەﻧﺪازەی ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑﮕۆڕێﺖ ،ﺑڕی ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﺋەو ﭼﯿﻨەش
دەﮔۆڕێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﮔﺮﻧﮕﯿﯿەﮐە ﻟەوەداﯾە ﮐە ﺋەو ﮔۆڕاﻧە ﻟە ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿﺪا ﺑە
ﺷێﻮەی ﭘﻠە ﭘﻠە و ﺑﺎزی ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯽ دەﺑێﺖ )ﻟێﺮەدا ﻣەﺑەﺳﺖ ﺋەوەﯾە ﺋەﮔەر ﺑﻮارە
ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯿﯿەﮐە ﺑﮕۆڕدرێﺖ ﺋەوا ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿەﮐە ﺑە ﺷێﻮەﯾەﮐﯽ ﺑەردەوام ﯾﺎﺧﻮد
ﻟێﮑﻨەﭘﭽڕاو و ﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﻧﺎﮔۆرێﺖ ،واﺗە ﻧﺮﺧﯽ ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧەﮐە وردە وردە ﻧﺎﮔۆڕێﺖ ﺑەڵﮑﻮو ﺑە
ﭼەﻧﺪ ﺟﺎرەی ﺑڕێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاوی ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯽ دەﮔۆڕێﺖ( ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﺋەﮔەر ﺑەﻫێﺰی ﺑﻮارە
ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴــﯿﯿەﮐە ﺑەرە ﺑەرە ﮐەم ﺑﮑــﺮێﺘەوە ،ﺋەوا ﻟە ﯾەﮐەم ﻫەﻧﮕــﺎودا ﮔەﯾﺎﻧــﺪﻧە
ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿەﮐە دوو ﻫێﻨﺪە زﯾﺎد دەﮐﺎت ،دواﺗﺮﯾﺶ ﺳێ ﻫێﻨﺪە و ﭼﻮار ﻫێﻨﺪە و ﺋﯿﺘﺮ ﺑەم
ﺷێﻮەﯾە .ﺋەم ﻫەﻧﮕﺎوە ﺗەواواﻧە ﻧەدەﮐﺮا ﺑە ﻓﯿﺰﯾﺎی ﺋەو ﺳەردەﻣە ﻟێﮑﺪاﻧەوەﯾﺎن ﺑۆ
ﺑﮑﺮێﺖ ،ﺑەڵﺎم دەﯾﭭﯿﺪ ﺛەوڵﺲ ﭼﺎرەﺳەری ﺋەﻣەی ﺑە ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﺗۆﭘۆﻟﺠﯽ دۆزﯾﯿەوە.

ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯽ
ـﮏ
ـﺎﺗێﮏ ﺗەﻧێـ
ـﺎت ﮐە ﺑە ﻧەﮔۆڕی دەﻣێﻨﻨەوە ﮐـ
ـﯿەﺗﺎﻧە دەﮐـ
ـﻔﯽ ﺋەو ﺧﺎﺳـ
ـﯽ وەﺳـ
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟـ
ڕادەﮐێﺸﺮێــﺖ ،ﺑــﺎدەدرێﺖ ﯾــﺎن ﺷێــﻮەﮐەی دەﮔۆڕدرێــﺖ ،ﺟﮕە ﻟەو ﮐﺎﺗــﺎﻧەی ﮐە
دەدڕێﻨﺮێﺖ)ﻟێﮑﻬەڵـﺪەوەﺷێﻨﺮێﺖ( .ﺋەﮔەر ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿـﺎﻧە ﻟێـﯽ ﺑڕواﻧﯿـﻦ ﺋەوا ﮔۆﯾەک و
ﻗﺎﭘێﮏ ﺑە ﻫﺎوﭘۆﻟﯽ ﯾەﮐﺘﺮی ﺋەژﻣﺎر دەﮐﺮێﻦ ﭼﻮﻧﮑە ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﭼە ﻗﻮڕێﮑﯽ
ﮔۆﯾﯽ ﺑﮕۆڕێﻦ ﺑە ﻗﺎﭘێﮏ ﺑێ ﺋەوەی ﺑﯿﺪڕێﻨﯿﻦ ﯾﺎن ﻟێﮑﯽ ﻫەڵﺒﻮەﺷێﻨﯿﻦ .ﻫەرﭼۆﻧێﮏ ﺑێﺖ
ﮐﻮﭘێﮑﯽ ﻗﺎوە و ﭘﺎرﭼە ﻧﺎﻧێﮑﯽ ﺧڕﯾﺶ ﮐە ﮐﻮﻧێﮏ ﻟە ﻧﺎوەڕاﺳﺘەﮐەﯾﺪا ﺑێﺖ ﻫەردووﮐﯿﺎن
ﭘێﮑەوە ﺑە ﻫﺎوﭘۆل ﺋەژﻣﺎر دەﮐﺮێﻦ ﭼﻮﻧﮑە دەﮐﺮێﺖ ﻟە ﯾەﮐێﮑﯿﺎﻧەوە ﺋەوی ﺗﺮ دروﺳﺖ
ﺑﮑەﯾﻦ ﺑە ﺑێ دڕاﻧﺪن و ﻟێﮏ ﻫەڵﻮەﺷﺎﻧﺪن ،ﭼﻮﻧﮑە ﻫەر دووﮐﯿﺎن ﺗەﻧﻬﺎ ﯾەک ﮐﻮﻧﯿﺎن ﻫەﯾە

و ﻟە ﮐــﺎﺗﯽ ﺷێــﻮە ﮔۆڕﯾﻨەﮐەدا ﭘێﻮﯾﺴــﺖ ﺑە ﻟێﮑﻬەڵﻮەﺷــﺎﻧﻦ ﻧﺎﮐــﺎت .ﮐەواﺗە ﺗەﻧە
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿەﮐﺎن دەﮐﺮێﺖ ﮐﻮﻧێﮏ ﯾﺎن دووان ﯾﺎن ﺳﯿﺎن و زﯾﺎﺗﺮﯾﺎن ﻫەﺑێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﮔﺮﻧﮕە
ژﻣﺎرەی ﺋەو ﮐﻮﻧﺎﻧە ژﻣﺎرەی ﺗەواو ﺑێﺖ .ﺟﺎ دەرﮐەوت ﮐە ﺋەﻣە دەﮐﺮێﺖ ﺑەﮐەڵﮏ ﺑێﺖ ﺑۆ
ﺑۆ ﻟێﮑﺪاﻧەوەی ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ ﻟە  quantum Hall effectدا ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋەوﯾﺶ وەک
ﭘێﺸﺘﺮ ﺑﺎﺳﮑﺮا ﺗەﻧﻬﺎ ﺑە ﻫەﻧﮕﺎوی ﭼەﻧﺪ ﺟﺎرەی ژﻣﺎرەﯾەﮐﯽ ﺗەواو دەﮔۆڕێﺖ)ﺑڕواﻧە
وێﻨەی.(٣

ﻟە  quantum Hall effectدا ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻧەﮐﺎن ﺑە ڕﯾﮋەﯾەﮐﯽ زۆر ﺑە ﺳەرﺑەﺳﺘﯽ دەﺟﻮوڵێﻦ
ﻟە ﭼﯿﻨﯽ ﻧێﻮان دوو ﻧﯿﻤﭽەﮔەﯾەﻧەرەﮐەدا و ﺷﺘێﮏ ﭘێﮑﺪێﻨﻦ ﮐە ﭘێﯽ دەﮔﻮﺗﺮێﺖ ﺷﻠﮕﺎزێﮑﯽ
ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯽ ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧە ) .(topological quantum fluidوەک ﭼۆن ﮐﺎﺗێﮏ ﮐۆﻣەڵێﮏ
ﺗەﻧۆﻟﮑە ﭘێﮑەوەن دەﺑﻨە ﻫۆی دەرﮐەوﺗﻨﯽ ﮐۆﻣەڵێﮏ ﺳﯿﻔﺎﺗﯽ ﻧﻮێ ،ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺷێﻮەش
ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻧەﮐﺎن ﻟەو ﺷﻠﮕﺎزە ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﯾەدا ﮐۆﻣەڵێﮏ ﺧﺎﺳﯿەﺗﯽ زۆر
ﺳەرﺳﻮڕﻫێﻨەر ﻧﯿﺸﺎن دەدەن .وەک ﭼۆن ﻧﺎﮐﺮێﺖ ﺑە ڕواﻧﯿﻦ ﻟە ﺑەﺷێﮑﯽ ﮐﻮﭘێﮑﯽ ﻗﺎوە
ﺑﺰاﻧﺮێﺖ ﺋﺎﺧۆ ﮐﻮﻧێﮑﯽ ﺗێﺪاﯾە ﯾﺎن ﻧﺎ ،ﺑە ﻫەﻣﺎن ﺷێﻮەش ﺋەﺳﺘەﻣە ﺑە ﭼﺎودێﺮﯾﮑﺮدﻧﯽ
ﺗەﻧﻬﺎ ﭼەﻧﺪ داﻧەﯾەک ﻟە ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻧەﮐﺎن ﺑۆﻣﺎن دەرﺑﮑەوێﺖ ﺋﺎﺧۆ ﺷﻠﮕﺎزێﮑﯽ ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯽ
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﯾﺎن ﭘێﮑﻬێﻨﺎوە ﯾﺎن ﻧﺎ .ﻫەرﭼۆﻧێﮏ ﺑێﺖ ‘ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯽ’ وەﺳﻔﯽ
ﺟﻮوڵەی ﺑە ﮐۆﻣەڵﯽ ﺋەﻟﮑﺘﺮۆﻧەﮐﺎﻧە ،ﺟﺎ ﺑە ﻫۆی ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿەوە ﺋەم ﮔەﯾﺎﻧﺪﻧە ﺑڕەﮐەی ﺑە
ﻫەﻧﮕﺎو و ﭘﻠە ﭘﻠە دەﮔۆڕێﺖ واﺗە ﮐﻮاﻧﺘﺎﯾﺰە .ﯾەﮐێﮑﯽ ﺗﺮ ﻟە ﺧﺎﺳﯿەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺷﻠﮕﺎزێﮑﯽ
ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯽ ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧە ﺋەوەﯾە ﮐە ﺳﻨﻮورەﮐﺎﻧﯽ)ﻟێﻮارەﮐﺎﻧﯽ( ﺳﯿﻔﺎﺗﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯿﺎن
ﻫەﯾە .ﺋەﻣــﺎﻧەش ﺑە ﺷێــﻮەی ﺗﯿۆری ﭘێﺸــﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮاﺑــﻮون و دواﺗﺮﯾــﺶ ﺑە ﺗﺎﻗﯿﮑــﺎری
ﭘﺸﺘڕاﺳﺘﮑﺮاوﻧەﺗەوە.
ڕووداوێﮑﯽ ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺗﺮ ﻟە ﺳﺎڵﯽ ١٩٨٨دا ڕووﯾﺪا ﮐﺎﺗێﮏ ﻫۆڵﺪەﯾﻦ ﺋەوەی ﮐەﺷﻒ ﮐﺮد ﮐە
ﺷﻠﮕﺎزە ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﮐﺎن ﮐە ﺑﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮد ﻟە  quantum Hall effectدا
ﻫەن ،دەﮐﺮێﺖ ﺗەﻧﺎﻧەت ﺑە ﺑێ ﺑﻮوﻧﯽ ﺑﻮاری ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯿﺶ دروﺳﺖ ﺑﺒﻦ ﻟە ﭼﯿﻨﯽ ﺗەﻧﮑﯽ
ﻧێﻮان ﻧﯿﻤﭽەﮔەﯾەﻧەرەﮐﺎﻧﺪا .ﻫۆڵﺪەﯾﻦ وﺗﺒﻮوی ﮐە ﻫەر ﺑە ﺧەﯾﺎڵﯿﺸﯿﺪا ﻧەﻫﺎﺗﻮوە ﺋەو
ﻣۆدێﻠە ﺗﯿۆرﯾﯿەی ﺋەو داﯾڕﺷﺘﻮوە ﺑە ﺷێﻮەی ﮐﺮداری ﮐﺎری ﻟەﺳەر ﺑﮑﺮێﺖ و ﻟێﯽ ﺗێﺒﮕەﯾﻦ،
ﺑەڵــــﺎم ﺑەم دواﯾﯿە و ﻟە ﺳــــﺎڵﯽ ٢٠١٤دا ﺋەم ﻣۆدێﻠە ﻟە ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوەﯾەﮐــــﺪا
ﭘﺸﺘڕاﺳﺘﮑﺮاﯾەوە ،ﺋەوﯾﺶ ﺑە ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﺋەو ﮔەردﯾﻼﻧەی ﺳﺎردﮐﺮاﺑﻮوﻧەوە ﺗﺎ ﭘﻠەی

ﮔەرﻣﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﺳﻔﺮی ﭘەﺗﯽ.

ﻣﺎددەی ﻧﻮێﯽ ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧە
ﻫۆڵﺪەﯾﻦ ﻟە ﮐﺎرێﮑﯽ ﭘێﺸﺘﺮﯾﺪا ﭘێﺸﺒﯿﻨﯿﯿەﮐﯽ ﮐﺮدﺑﻮو ﮐە ﺗەﻧﺎﻧەت ﺷﺎرەزاﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮارەﮐەش
ﺗﻮوﺷﯽ ﺳەرﺳﻮڕﻣﺎن ﺑﻮون .ﻟە ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﺗﯿۆرﯾﯿەﮐﺎن ﻟەو زﻧﺠﯿﺮە ﮔەردﯾﻠەﯾﯿﺎﻧەی ﮐە ﻟە
ﻫەﻧﺪێﮏ ﻣﺎددەدا ڕوودەدەن ،ﻫۆڵﺪەﯾﻦ ﺋەوەی ﮐەﺷﻒ ﮐﺮدﺑﻮو ﮐە ﺋەو زﻧﺠﯿﺮاﻧە ﺑە ﺷێﻮەی
ﺑﻨﭽﯿﻨەﯾــﯽ ﺳــﯿﻔﺎﺗﯽ ﺟﯿﺎوازﯾــﺎن ﻫەﯾە ﮐە ﺑەﻧــﺪن ﻟە ﺳــەر ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧــﺪی زﻧﺠﯿــﺮە
ﮔەردﯾﻠەﯾﯿەﮐﺎن .ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎی ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﺪا دوو ﺟۆر ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴﯽ ﮔەردﯾﻠەﯾﯽ ﻫەن ،ﺗﺎک و
ﺟــﻮوت .ﻫۆڵــﺪەﯾﻦ ﺋەوەی ﺧﺴــﺘﺒﻮوە ڕوو ﮐە زﻧﺠﯿــﺮەﯾەک ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿــﺎﻧەﯾە ﺋەﮔەر ﻟە
ﻣﻮﮔﻨﺎﺗﯿﺴە ﺟﻮوﺗەﮐﺎن ﭘێﮑﻬﺎﺗﺒێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﺋەﮔەر زﻧﺠﯿﺮەﮐە ﻟە ﻣﻮﮔﺎﻧﺘﯿﺴە ﺗﺎﮐەﮐﺎن
ﭘێﮑﻬﺎﺗﺒێﺖ ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧە ﻧﯿﯿە .ﺟﺎ ﻟێﺮەش ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺋەوەی ﻟە ﺷﻠﮕﺎزە ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿە
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﮐەدا ﺑﺎﺳﮑﺮا ،ﺋەﺳﺘەﻣە ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﺗەﻧﻬﺎ ﺑە ﭘﺸﮑﻨﯿﻨﯽ ﺑەﺷێﮑﯽ ﺑﭽﻮﮐﯽ
زﻧﺠﯿﺮەﯾەﮐﯽ ﮔەردﯾﻠەﯾﯽ ﺋەو دﯾﺎرﯾﺒﮑەﯾﻦ ﮐە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﯾە ﯾﺎن ﻧﺎ .ﻫەروەﻫﺎ
ﻫﺎوﺷێﻮەی ﺷﻠﮕﺎزە ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿەﮐﺎن ،ﺳﯿﻔﺎﺗە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿەﮐﺎن ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە ﻟێﻮارەﮐﺎﻧﺪا
دەردەﮐەون .ﻟێﺮەش ﺋەو ﻟێﻮاراﻧە ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە ﺋەﻣﺴەر و ﺋەوﺳەری زﻧﺠﯿﺮەﮐە ،ﭼﻮﻧﮑە ﺋەو
ﺳــﯿﻔەﺗە ﮐــﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿەی ﮐە ﻧﺎﺳــﺮاوە ﺑە  ،spinﻟە ﮐۆﺗﺎﯾﯿەﮐــﺎﻧﯽ زﻧﺠﯿﺮەﯾەﮐــﯽ
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەدا دەﺑێﺘە ﻧﯿﻮە.
ﻟە ﺳەرەﺗﺎوە ﮐەس ﺑﺎوەڕی ﺑە ﺷێﻮەی ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە و ﺋەﻧﺠﺎﻣﮕﯿﺮﯾﯿەﮐەی ﻫۆﻟﺪەﯾﻦ ﻧەﮐﺮد،
ﺗﻮێﮋەران ﺑەوە ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺒﻮون ﮐە ﺋەوان ﺑە ﺗەواوەﺗﯽ ﻟەو ﻣەﺳەﻻﻧە ﺗێﮕەﯾﺸﺘﻮون .ﺑەڵﺎم
دەرﮐەوت ﮐە ﺋەوەی ﻫۆڵﺪەﯾﻦ ﮐەﺷﻔﯽ ﮐﺮدووە ﺑﺮﯾﺘﯿﯿە ﻟە ﯾەﮐەم ﻧﻤﻮﻧەی ﺟۆرێﮑﯽ ﻧﻮێﯽ
ﻣﺎددەی ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧە ،ﮐە ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﻮارێﮑﯽ ﺑﻮژاوە و ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوەﯾە ﻟە ﻓﯿﺰﯾﺎی
ﻣﺎددە ﭼڕﮐﺮاوەﮐﺎﻧﺪا.
ﺷﻠﮕﺎزی ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿﺎﻧە و زﻧﺠﯿﺮە ﮔەردﯾﻠەﯾﯿە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﮐﺎن ﻟەم ﮔﺮوﭘە ﻧﻮێﯿەی دۆﺧە
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﮐﺎﻧــﺪان .دواﺗﺮﯾــﺶ ﺗــﻮێﮋەران ﭼەﻧــﺪ دۆﺧێﮑــﯽ ﺗــﺮی ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿــﺎﻧەی
ﭼـﺎوەڕواﻧﻨەﮐﺮاوی ﻣﺎددەﯾـﺎن ﮐەﺷـﻒ ﮐـﺮد ،ﺋەوﯾـﺶ ﻧەک ﻟە زﻧﺠﯿـﺮە و ﻟێـﻮاری ﭼﯿﻨە
ﺗەﻧﮑەﮐﺎﻧﺪا ،ﺑەڵﮑﻮ ﻟە ﻣﺎددەی ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳێ ڕەﻫەﻧﺪﯾﺪا.
ـــﺎﻧﺰا
ـــﺎن و ﮐـ
ـــﺎن ،ﺑەرزەﮔەﯾەﻧەرە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﮐـ
ﻧەﮔەﯾەﻧەرە ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﮐـ
ﺗۆﭘۆﻟۆﺟﯿﯿﺎﻧەﮐﺎن ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﺎﺑەﺗﯽ ﺑەرﺑﺎﺳﻦ و ﻧﻤﻮﻧەی ﺋەو ڕووﺑەراﻧەن ﮐە ﻟەم دە ﺳﺎڵەی
ڕاﺑﺮدوودا ﺑﻮوﻧەﺗە ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺑەﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺗﻮێﮋﯾﻨەوە ﻟە ﺑﻮاری ﻓﯿﺰﯾﺎی ﻣﺎددە
ﭼڕﮐﺮاوەﮐﺎﻧﺪا ،ﺋەﻣەش ﺑەو ﻫﯿﻮاﯾەی ﮐە ﺋەم ﻣﺎدداﻧە ﺑەﮐەڵﮏ ﺑﻦ ﻟە ﻧەوەی ﻧﻮێ ﺋﺎﻣێﺮە
ـﺎﻧﯽ
ـﻮﺗەرە ﮐﻮاﻧﺘەﻣﯿﯿەﮐـ
ـﺎﺧﻮد ﻟە ﮐۆﻣﭙﯿـ
ـﺪا ،ﯾـ
ـﺎن و ﺑەرزە ﮔەﯾەﻧەرەﮐﺎﻧـ
ﮐﺎرەﺑﺎﯾﯿەﮐـ
داﻫﺎﺗﻮودا.
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