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تحلل شريط النووي
تحلل شريط الدي ان ايه له عالقة بحساب اعمار بعض الحفريات التي يجدوا بها اثار لبقايا دي
ان ايه
الشريط النووي دي ان ايه يتحلل ولكنه ال يفني كله بل يبقي به بعض االكواد لفترات طويلة ويبقي
في اي انسجة حتى في االنسجة العظمية للحفريات التي ليست بقديمة.
يجب مالحظة يوجد نوعين من الدي ان ايه االول الذي في داخل نواة الخلية داخل الغالف النووي
والثاني وهو جزء صغير ويوجد في داخل الميتوكندريا

ولوحظ ان الدي ان ايه للميتوكندريا أكثر ثبات من الدي ان ايه للنواة فالدي ان ايه في النواة
يتحلل بمعدل ضعف دي ان ايه الميتوكندريا
ولكن االشكالية أنه وجد كثير جدا من بقايا الدي ان ايه في حفريات يقال عنها انها من مئات
االلوف بل من ماليين السنين وهذا الن الدي أن ايه ال يبقى كل هذا الوقت.
فوجد دي ان ايه من حشرات قالوا انها من  52الي  04مليون سنة.

عظام من زمن الكراتيشيوس قيل انه من  04مليون سنة ووجد به دي ان ايه.

ايضا وجد دي ان ايه في بعض الحفريات مثل ويفيل قيل انها تعود ما بين  054الي 032
مليون سنة

بل وجد بكتيريا به دي ان ايه في ترسيبات ملحية ادعوا انها من  244مليون سنة

بل ما هو أكثر من ذلك انه وجد بكتيريا محفوظة في داخل عمبر وبالطبع يحفظها تماما معزولة.
ويفترض انها من  04مليون سنة

بدأت تعيش مرة اخري.

فكيف تكون تحلل الدي ان ايه وهي بدأت تعيش مرة اخري؟ ال بد ان يكون الشريط النووي سليم
او شبه سليم يمكن معالجته.
مع مالحظة انهم اخذوا كل االجراءات المطلوبة لتأكيد انها ليست بكتيريا حديثة

في العمل مع البكتيريا ممكن بكل سهولة يحدث تلوث من بكتيريا ثانية .وللتأكد ان تأثير البكتيريا
الثانية لن تفسد نتائجنا استخدمنا حرص فائق في الخطوات
 0في معمل صغير مغلق به لمبة لألشعة الفوق بنفسجية للتعقيم ظلت تعقم لمدة أربع ايام قبل
التجربة ولم يدخل أحد هذا المعمل خالل االربع ايام

 5الباحثين الذين دخلوا المعمل كانوا في ثياب معقمة وقفازات معقمة بعد ان مروا بمراحل تعقيم
أليديهم وأذرعهم
 3والمنضدة وكل االسطح المطلوبة كانت مغطاة بفوط معقمة.
ثم يكمل في شرح التعقيم في كل خطوة حتى حصولهم على البكتيريا وزراعتها ونموها.

فهذا يؤكد ان دراسة الدي ان ايه كانت للبكتيريا القديمة التي في طبقات مفترض انها من 244
مليون سنة هو سليم ولم يتحلل كله بعد .ولكن الدي ان ايه ال يبقى  244مليون سنة.
ولكن كم يبقى شريط الدي ان ايه قبل ان يبدأ في التحلل؟
تمت دراسات على عينات كثيرة من ازمنة معروفة لتحديد معدل تحلل شريط الدي ان ايه
فمثال دراسة تمت على  020عينة لحفريات طائر يسمي موا من نيوزيالندا .معروف زمنه جيدا
باألثار.

والنتيجة التي توصلوا اليها ان شريط الدي ان ايه يتحلل بمعدل أسرع بكثير مما كان يظن أو
 سنة250  فهو يتحلل بمعدل نصف عمر.يتمنوا
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وليس االثار فقط بل استخدموا الكربون المشع في تحديد عمر هذه الحفريات وجدوا ان عمرها
بالكربون المشع بين  044الي  0444سنة.

. سنة250 وبعد فحوصات كثيرة بأساليب متنوعة تم اكتشاف ان الدي ان ايه نصف عمره تقريبا
بمعني انه بعد وفاة الكائن وتحلله وبقاء العظام يتبقى بعض الدي ان ايه في العظام ويتحلل
 سنة250 ببطيء فيكون محتفظ بنصف االكواد عند
5405  أكتوبر04  ما نشر في مجلة النيتشر في.وتأكيد كالمي بمراجع الن هذه معلومة مهمة

By comparing the specimens' ages and degrees of DNA degradation,
the researchers calculated that DNA has a half-life of 521 years. That
means that after 521 years, half of the bonds between nucleotides in
the backbone of a sample would have broken; after another 521 years
half of the remaining bonds would have gone; and so on.

وايضا للتأكيد ما نشر في مجلة العالم

وغيرها الكثير جدا من المراجع والمجالت العلمية نشرت هذا
المهم أن عمر النصف للدي أن ايه هو  250سنة.
فمثال لو بدا بهذا المنظر

بعد  250سنة يكون فقط نصف االكواد
فيكون بهذا المنظر

وبعد  250سنة اخري يفقد نصف المتبقي فيبقي بعد  0405سنة ربع االكواد
فيكون بهذا المنظر

وبعد  250سنة اخري يفقد نصف المتبقي فيبقي بعد  0203سنة ثمن االكواد
فيكون بهذا المنظر

وهكذا
وهذا يوضح ان المعدل سريع فبعد  5400سنة يتبقى  00\0من االكواد .وبعد  0000سنة
يتبقى  4.440من اكواد الدي ان ايه أي اقل  4.2في المئة وبعد  0525سنة يتبقى تقريبا
 4.4445اي اثنين من عشرة االف من اكواد الدي ان ايه

ايضا شريط الدي ان ايه يحتوي على الشريط ديؤكسي وبه فسفور

وعلى االكواد

ووجد ان الشريط يتحلل بالمياه اما القواعد تتحلل باالكسوجين

والحرارة تكسر االثنين واشعة الشمس المباشرة لفترة تفتت الدي ان ايه .وتعرضهم لشيء يكسر
الرابطة الهيدروجينية يجعل معدل التكسر اعلي بكثير فمثال االحماض تكسر في الشريط الصغير
ألف قاعدة في اليوم .بمعني اي عامل خارجي يعجل من معدل التحلل الذي قدمته سابقا.
المعدل السابق أفضل ما يكون في جو جاف بارد (وليس متجمد)
فمثال عظام بشر تعرضت للشمس فترة بعد ثالثين سنة فقط وجد ان معدل الدي ان ايه المتبقي
% 4.4444440
بل اجروا دراسة على الدي ان ايه المتبقي من لعق طوابع الخطابات بعد  03سنة وجدوا انه رغم
ظروف الحفظ التي بها من جفاف وكثير منها في مكان مظلم جاف بارد اال انه تحلل ايضا بنسبة
واضحة .فاذا  250سنة هو في الظروف المناسبة ولو تغيرت الظروف تحلل أسرع من ذلك.
فوجود بقايا اكواد دي ان ايه في الحفريات يؤكد انها ليست من ماليين السنين بل بحد اقصى
بضعة االف من السنين.

ولهذا االرقام التي ذكرت لعظام انها بماليين السنين هو بكل تأكيد خطأ
وهذا يؤكد نتائج بعض عظام الديناصورات والكائنات حتى البكتيريا التي تكلمت عنها االف السنين
او اقل فقط وليس  02مليون سنة او  244مليون سنة كما يدعوا.
وهذا يؤكد الخلق وليس التطور الذي يحتاج الي باليين السنين.
هذا في حد ذاته كارثة ليس فقط الدعاء القدم ولكن ايضا للبكتيريا المفترض أنها بداية رحلة
التطور فالبكتيريا ليست بداية التطور ولكن البكتيريا خلقة مثل بقية الكائنات معا.
وليس دي أن ايه بل جدوا كولجن في ديناصور تي ركس ودرسوا بروتينات .واستخدموا انتي بدي
Anti-body

يرتبط بالبروتين وهذه دراسات في بدايتها ولكنها تشير الي ان الديناصورات ليست من مالين
السنين ولكن فقط من االف السنين .ألنه كيف انتي بدي حديث يرتبط ببروتينات ديناصور من
ماليين السنين؟

أمر اخر هام وسأعرضه فيما بعد وهو أننا لم نجد فقط دي ان ايه في عظام بعض الديناصورات
والكائنات التي يدعوا قدمها بماليين السنين بل وجدنا انسجة طرية في عظام بعض الديناصورات
وهذه سآتي اليها فيما بعد وهذا يؤكد تواريخ الكتاب المقدس والخلق وليس التطور وايضا
الطوفان.
الغريب أن بعد هذا النزال نجد مقاالت تقول اكتشفنا بقايا دي ان ايه في حفرية وغيره قديمة فمثال
نشر اكتشاف دي ان ايه لبشر منذ  044,444سنة

رغم انه لن يبقى ألكثر من  0444سنة

ردا على من يقول الن الكائنات تستخدم أربع حروف للدي ان ايه دليل علي التطور من مصدر
واحد هو يشبه من يقول ان كل الكتب االنجليزية التي هي تستخدم نفس الحروف هي تطور من
كاتب واحد
فحروف الدي ان ايه ليست تشهد على تطور من كائن واحد ولكن تشهد علي مصمم واحد خلقها
بنفس الحروف .والسبب انه خلقها هكذا ليجعل الكائنات تستطيع ان تتغذي .بمعني ان البقرة تأكل
االعشاب وتستفيد من نفس المواد العضوية المنتجة من الدي ان ايه الموجودة بها وايضا لكي
نفس االكواد تنتج نفس البروتينات التي تحتاجها الكائنات األخرى فاإلنسان يأكل فاصوليا ويأخذ
نفس البروتينات التي يحتاجها جسده منها ولهذا يوجد نفس االكواد ونفس البروتينات واال كنا
واجهنا مشكلة في عدم وجود غذاء
ألوضح هذا تخيل أنى اريد ان اكتب كلمات ولكن ال يوجد عندي اقالم فأستطيع ان اخذ جريدة او
لوحه بها حروف لصق واقطع حروفها والصقهم بترتيب مناسب للجمل التي اريد ان اقولها

ولكن ال أستطيع ان اخذ جريدة بها حروف صيني واقصها ولصقها ألعبر عن لغتي
هكذا أستطيع ان استفيد ببروتين من نبات او حيوان من اكواد حروفها تطابق اكوادي فينتج نفس
البروتينات ولكن لن أستطيع ان اكل لو كان النبات او الحيوان به اكواد بحروف مختلفة تماما
أل نها كانت انتجت ليس بروتينات ولكن شيء مختلف ال أستطيع ان أتغذى عليه.
فأكرر ان هذا يشهد على ان المصمم هو واحد وهو الخالق.

والمجد هلل دائما

