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رېنتىگىن: «كۆرۈنمهس-نۇر»لۇق ئاپارات 

ماھىر مهمتىمىن نىران 

ۋىليام كونراد رېنتىگېن بولسا گېرمانىيهلىك فىزىكا ئالىمى بولۇپ، 1895-يىلى تۇنجى بولۇپ 
ئهكىس نۇرلۇق چاستوتىسىدىكى ئېلىكتېرماگىنتلىق نۇر دولقۇنىنى ھاسىل قىلغان ۋە شۇنداقال 
تهجرىبه ئارقىلىق كۆزىتهلىگهن. شۇ ئارقىلىق، رېنتىگېن، بىرىنجى نۆۋەتلىك فىزىكا نوبىل 
مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن (1901-يىلى). رېنتىگېننىڭ قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىسىنىڭ 
زورلىقىدىن، خهلقئارا خېمىيه ئۇيۇشمىسى يېڭى بايقالغان بىر رادىئاكتىپلىق ئېلىمنتنى 

رېنتىگنىيۇم دەپ نام بهرگهن. 
 

رېنتىگن دىگهن سۆز خهلقىمىزگه خېلىال ئايان، چۈنكى رېنتىگن ئاپراتىنىڭ بىزگه ئاتا قىلغان 
مۆجىزە خارەكتىرلىك ئىشلىتىلىشى، تېببىي داۋاالش ساھهسىدە پهۋقۇلالدە زۆرۈر بوشلۇقنى 
تولدۇرۇغان. مۇشۇ ھهممهيلهنگه ئايان بولغان، كۆز كۆرمىگهننى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدىغان 
بۇ رەسىم تارتىش ئهسۋابنىڭ ئىشلهش خۇسۇسىيىتى زادى قانداق؟ 21-ئهسىردە «سېھرى 

كۈچكه ئىگه بىر ئاپارات» شۇ دەپ يۈرسهك بولماس.  
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ئاۋال ئادەتته تۇرمۇشىمىزدا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان رەسىم تارتىش ئاپراتىغا نهزەر سااليلى. كۈن 
نۇرى جىسىمدىن ئهكىس قايتىپ ئاپرات لېنزىسىغا كىرىپ فىزىكىلىق ياكى خىمىيهلىك 
رېئاكسىيه قىلىش ئارقىلىق، نۇرنىڭ چاستوتىسى ۋە نۇرنىڭ مىقدارىغا ئاساسهن سۈرئهت پهيدا 
قىالاليدۇ. بۇ جهرياندىكى ئهڭ مۇھىم نۇقتا كۈن نۇرىنىڭ جىسىمنىڭ يۈزىدىن ئوخشىمىغان 

مىقداردا (شۇنداقال ئوخشىمىغان  رەڭدە)  ئهكىس ئېتىشىدىن ئىبارەت. 
رېنتىگن ئاپراتىغا كهلسهك، بۇ خىل ئاپراتمۇ نۇردىن پايدىلىنىدۇ، لېكىن رېنتىگن ئاپراتىغا 
ئىشلىتىلىدىغان نۇر ئېكىس-نۇرى بولۇپ، ئادەم كۆزىگه كۆرۈنمهيدۇ. رېىتىگن ئاپراتى 
ئېكىس-نۇر مهنبهسى ۋە نۇر سهزگۈچ ئهسۋابىنى ئۆز ئىچگه ئالىدۇ. ئېكىس نۇر مهنبهسى 
بولسا دەل شۇ ئالدىنقى سانالردا تىلغا ئېلىنغان ئېلېكترون تىزلهتكۈچنىڭ بىرخىلى. ئېلېكترون 
زەررىچىلىرى يۇقۇرى ئېلېكتىر توك بېسىمىدا ئېنىرگىيهسىنى ئاشۇرغاندىن كېيىن، مېتال 
ياپراقچىغا سوقۇلىدۇ. ئېلېكتروننى كىچىك زەررىچه (توپ) دەپ، مېتال ياپراقچىسى 
ئىچىدىكى ئاتومالرنى چوك زەررىچه (توپ)  دەپ تهھلىل قىلساق، بىليارد توپ بىر-بىرى 
بىلهن سوقۇشقاندەك، ئېلېكترون مېتال ئاتومى بىلهن سوقۇشۇپ، ئېكىس-نۇر ئارقىلىق 
ئېنېرگىيه رادىياتسىيه قىلىدۇ. ئېكىس نۇرىنىڭ ئېنىرگىيهسى ئېلېكترون ئېنىرگىيهسى ئارقىلىق 
بېكىتىلىدۇ، ۋە شۇنداقال ناھايىتى كىچىك بولىدۇ. شۇڭا بىر يىلدا نهچچه قېتىم رېىتىگن 
ئاپراتىغا چۈشۈش تامامهن خهۋپسىز (بىر نهچچه قېتىم قول پۇتنى سۇندۇرۇش خهۋپسىز 

دېگهنلىك ئهمهس لېكىن). 
ئهمدىكى گهپ، قانداق قىلىپ، يۇقىرىدا دەپ ئۆتكهن ئېكىس-نۇرى ئادەم بهدىنىدىن 
ئۆتۈپ بىز كۆرمىگهن سۇنغان سۆڭهكنىڭ رەسىمىنى كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ؟ ئېكىس-نۇرى 

 جىسىم ئىچىدە تارقالغاندا ئاجىزلىشىدۇ (بۇ خىل ئاجىزلىشىش نۇرنىڭ 
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ئۈچ خىل تهسىر مېخانىزىمى تۈپهيلىدىن بولىدۇ). بهزى ماددىالردا ئاجىزلىشىشى تۆۋەن، 
بهزى ماددىالردا ئاجىزلىشىشى كۈچلۈكرەك بولىدۇ. بۇنى بهلكىم يازدا ئۈستىمىزگه كىيىۋالغان 
كېيىم ۋە سالقىن كهلگهن شامالنى مىسال قىلساق مۇۋاپىق بولىدۇ: نېپىز ۋە شاالڭ تااللىق 
كىيىمدىن شامال توسالغۇسىز ئۆتسه، قېلىن پاختىلىق چاپاندىن ناھايىتى ئاز شامال 
(زەررىچىسى) ئۆتىدۇ. دېمهك، كىيىمنىڭ يهنه بىر تهرىپىدە قانچىلىق شامال ئۆتكهننى 
ئۆلچهش مۇمكىن بولسا، كىيىمنىڭ قېلىن ۋە نېپىز جايلىرىنى رەسىم قىلىپ ئىپادىلهپ 
چىققىلى بولىدۇ دېگهن گهپ. ئېكىس-نۇرى جىسىمنىڭ تۈزۈلۈش ئوخشىماسلىقى ۋە 
زىچلىقىغا ئاساسهن، زىچ بولغان يهردىن ئاز مىقداردا، شاالڭ بولغان يهردىن كۆپ مىقداردا 
ئۆتهلهيدۇ. ئهگهر جىسىم كهينىگه نۇرنىڭ مىقدارىنى ئۆلچهيدىغان سهرگۈچ ئورناتساق، 
جىسىم ئىچىدىكى ماددىالرنىڭ زىچ ۋە شاالڭ جايلىرىنى رەسىم قىلىپ ئىپادىلهپ چىققىلى 
بولىدۇ. مهسىلهن، ئادەم بهدىنىدىكى سۆڭهك ۋە گۆش تاالسىنىڭ زىچلىقى ۋە تۈزۈلۈشى 
ئوخشىمىغانلىقىدىن، ئېكىس-نۇرى بهدەندىن كېسىپ ئۆتكهندىن كېيىنكى ھاسىل قىلغان 

رەسىمى ئوخشىمايدۇ. 

ئهمدىكى سوئال، نېمه ئۈچۈن ئېكىس-نۇرى ئىشلىتىلىدۇ؟ ئېكىس نۇرىنىڭ سىڭىپ كېرىش 
كۈچى تىببىي داۋاالش ئۈچۈن يېتهرلىك، شۇنداقال بىيولوگىيهلىك ماددىالرغا (ھۈجهيرىلهرگه) 
خهۋپ يهتكۈزمهيدۇ (كۆيدۈرىۋەتمهيدۇ). ئېكىس نۇرىنىڭ ئېنىرگىيهسى ۋە چاستوتىسى 

بىيولوگىيهلىك جىسىمالرغا اليىق كېلىدۇ،   
ئادەم بهدىنىدەك كاربون ھىدروگىن ۋە ئوكسىگېندىن تهركىب تاپقان ماددا ئىچىدىكى 

چېچىلىشى چهكلىك. 
ئېكىس-نۇرى ئادەم بهدىنىدىن ئۆتكهندىن كېيىن ئوخشىمىغان مىقداردا ئېشىپ قالغان 

 قىسمى كونا سۈرەت لىنتىسىغا ئوخشاش فوتو تاختىسىغا ئورۇلۇپ نۇرنىڭ
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مىقدارىغا ئاساسهن قارا ۋە ئاق رەڭلىق سۈرەت شهكىللهندۈرىدۇ. 
سى تى ئاپراتى (CT) بولسا رېنتىگن ئاپراتىنىڭ نهفىسلهنگهن ئۆزگهرتىلىشى بولۇپ، 
ئىشلهش پىرىنسىپى ئوخشاش. لېكىن سى تى ماشىنىسىنىڭ ئاالھىدىلىكى ئۇنىڭ ئۈچ-

ئۆلچهملىك رەسىم ھاسىل قىاللىشىدا. 

فىزىكىنىڭ ئاددىي ۋە تۈپكى قانۇنىيهتلىرىدىن پايدىلىنىپ ياسالغان ئۈسكىنىلهر ساناقسىز، 
ئاددىي بولسىمۇ ئىشلهش پىرىنسىپلىرىدىن خهۋەر تاپاي دىسىڭىز، كېيىنكى يازمىالرغا دىققهت 

 قىلىڭ.
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جۇڭگونىڭ ئامېرىكىدا قىزىق نۇقتىغا ئايالنغان گېن تهتقىقاتى 

 Ä
2015-يىلى 4-ئايدا ئامېرىكا ئىلىم-پهن ساھهسى ۋە جامائىتى ئارىسىدا جۇڭگو ئالىملىرى 
ئاجايىپ قىزىق مۇنازىرە نۇقتىسىغا ئايلىنىپ قالدى. ئامېرىكا ۋە باشقا نۇرغۇن دۆلهتلهردىكى 
ئالىمالر ۋە ئامما ئىچىدە بىر قىسىم كىشىلهر جۇڭگو ئالىملىرىنىڭ باتۇرالرچه ئېلىپ بارغان 
يېڭى تهتقىقاتىغا ئاكتىپ پوزىتسىيهدە بولغان بولسا، مۇتلهق كۆپ قىسىم كىشىلهر ئۇالرنىڭ 
تهتقىقاتىدىن ئهندىشه قىلىشتى ۋە كۈچلۈك نارازىلىقىنى بىلدۈردى. تهبىئهت ژۇرنىلى بۇ 
ھهقته مهخسۇس ماقاله ئېالن قىلدى ۋە باشقا نۇرغۇن ئىجتىمائىي ئاخبارات ۋاستىلىرى ئىلمىي 
فانتازىيىلىك فىلىملهردىكى ئاالھىدە ئىقتىدارغا ئىگه گېنى ئۆزگهرتىلگهن ئىنسانالرنى مىسال 
قىلىش ئارقىلىق جۇڭگو ئالىملىرىنىڭ بۇ قېتىملىق يېڭى تهتقىقات نهتىجىسىنى 
چۈشهندۈرمهكچى بولدى. مېنىڭ بۇ ماقالىنى يېزىشىمغا تۈنۈگۈن، يهنى 2015-يىلى 4-
ئاينىڭ 28-كۈنى كهچته ئاڭلىغان ئامېرىكا دۆلهتلىك رادىئو ئىستانسىسىنىڭ "قىزىق نۇقتا، 
"The Point دەپ ئاتىلىدىغان داڭلىق پروگراممىسى تۈرتكه بولدى. بۇ پروگراممىدا 
ماسساچۇسېتىس ئۇنىۋېرسىتېتى پروفېسسورى، 2006-يىللىق نوبېل فىزىئولوگىيه ياكى 
مېدىتسىنا مۇكاپاتى ساھىبى دوكتور كرەيگ مېللو (Craig Mello) نى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
مهن بۇ      مۇتهخهسىسلهرنىڭ دەل مۇشۇ تېمىدىكى كۆز قاراشلىرى بايان قىلىنغان بولۇپ،
پروگراممىنى ئاڭالپ زور ئىلھام ئالدىم ۋە دۇنيادا قىزىق نۇقتا بولۇۋاتقان ئىلىم-پهن تهتقىقات 
نهتىجىلىرى ئۈستىدىكى تاالش-تارتىشالرنى ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه تونۇشتۇرۇش مهقستىدە 

مهزكۇر ماقالىنى يېزىپ چىقتىم.  
 

 ئۇنداق بولسا، بۇ قىزىق نۇقتا زادى نېمه؟ نېمه ئۈچۈن جۇڭگو ئالىملىرىنىڭ بۇ يېڭى
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تهتقىقاتى شۇنچه داغدۇغا قوزغىدى؟  
 

ئىشنىڭ جهريانى مۇنداق. ئهسلىدە 2015-يىلى 4-ئاينىڭ 18-كۈنى جۇڭگو ئالىملىرى 
تۇنجى بولۇپ يېڭىدىن چىققان گېن تهھرىرلهش تېخنىكىسىنى ئىشلىتىپ ئىنسان تۆرەلمىسىگه 
گېنېتىكىلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈشنى سىناق قىلغان. گهرچه بۇ تهتقىقات نهتىجىسىدە ئۇالر 
ئىشلهتكهن ) CRISPR/Cas9كرىسپېر) دەپ ئاتىلىدىغان بۇ تېخنىكا ئىنسان تۆرەلمىسىنىڭ 
گېنلىرىنى ئۆزگهرتىشته ئۈنۈمى تۆۋەن بولغانلىقتىن مهغلۇپ بولغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ 
ئىنسانىيهت تارىخىدا تۇنجى قېتىم ئىنسان تۆرەلمىسىگه گېنېتىكىلىق ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈش 

بولۇپ ھېسابالنغاچقا زور قىزىقىش قوزغىغان.  

 Ä
گۇاڭجۇدىن جۇڭسهن ئۇنىۋېرسىتېتى ھاياتلىق ئىلىمى پهنلىرى ئىنىستىتۇتىدىكى پروفېسسور 
خۇاڭ جۈنجىيۇنىڭ ئاساسلىق ئاپتورلىقىدا ئېالن قىلىنغان "ئىنسان ئۈچ يادرولۇق زېگوتىسىدا 
CRISPR/Cas9 تېخنىكىسى ئارقىلىق گېن تهھرىرلهش" ماۋزۇسىدىكى بۇ ماقاله توغرىسىدا 
بىر نهچچه ئاي ئىلگىرىال جۇڭگودا ئهخالقىي نىزامالرغا يات تهتقىقات ئېلىپ بېرىلىپتۇ 
دېگهندەك ئۆسهك سۆزلهر تارقىلىپ ھهممه جاينى بىر ئالغان. مانا ئهمدى بۇ ئاينىڭ 18-
كۈنى بۇ ماقالىنىڭ جۇڭگو پهنلهر ئاكادېمىيىسى تهرىپىدىن ئېنگلىز تىلىدا چىقىرىلىدىغان 
"ئاقسىل ۋە ھۈجهيرە" ناملىق تور ئىلمىي ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنىشى بۇ خهۋەرنىڭ راستلىقى 

ئىسپاتلىغان. 
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بۇ ماقالىدە خۇاڭ تهتقىقات گۇرۇپپىسىدىكىلهر كۆپىيىش كېسهللىرى دوختۇرخانىسىدا 
پروبىركىدا ھامىله يېتىشتۈرۈش جهريانىدا ھاسىل بولغان ئىككى ئىسپېرما بىر تۇخۇمنى 
ئۇرۇقالندۇرۇشتىن كېلىپ چىققان ئۈچ يادرولۇق زىگوتىنى تهجرىبه ئۈچۈن ئىشلهتكهن. 
بۇنداق قىلىشتىكى مهقسهت، ئۈچ يادرولۇق زىگوتا بهرىبىر نورمال ھامىله ھاسىل 
قىاللمايدىغان بولغاچقا، ئاپتورالر بۇنداق ئىنسان زىگوتىسى ئۈستىدە تهجرىبه ئېلىپ بېرىش 
ئهخالقىي جهھهتتىن قوبۇل قىلىنىدۇ دەپ قارىغان. بۇ تهتقىقاتتا ئاپتورالر گېن تهھرىرلهش 
تېخنىكىسى ئارقىلىق ئىنسان تۆرەلمىسىنىڭ يادروسىدىكى ئوتتۇرا يهر دېڭىزى كهمقانلىق 
كېسىلىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بېتا-گلوبىن ئاقسىلىغا كود يازغۇچى HBB گېنىغا 
ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈپ، CRISPR/Cas9 تېخنىكىسىنىڭ ئىنسان كېسهللىرىنى تۆرەلمه 
ۋاقتىدىال داۋاالش ياكى ئالدىنى ئېلىشتا ئىشلىتىشكه بولىدىغان-بولمايدىغانلىقىنى سىناق 
قىلغان بولۇپ، نهتىجىدە ئالدىن كۆرۈۋالغىلى بولمايدىغان گېنالرنىڭ توساتتىن ئۆزگىرىشى 

 يۈز بهرگهن 
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HBB گېنىنى تهھرىرلهش ئوڭۇشلۇق بولمىغان. ئاپتورالر بۇ ئارقىلىق گېن تهھرىرلهش      ۋە
تېخنىكىسىنىڭ تېخى پىشىپ يېتىلمىگهنلىكىنى ۋە نۆۋەتته ئىنسانالردا كېسهل داۋاالش ئۈچۈن 

سىناق قىلىشقا ماس كهلمهيدىغانلىقىنى خۇالسىلىگهن.  

 Ä
تهبىئهت ژۇرنىلىنىڭ خهۋىرىگه ئاساسالنغاندا، خۇاڭ پروفېسسور بۇ ماقالىنى دەسلهپ دۇنياغا 
داڭلىق ئىلمىي ژۇرنالالردىن "تهبىئهت" ۋە "ئىلىم-پهن" ژۇرناللىرىغا ئهۋەتكهن بولۇپ، ھهر 
ئىككىلىسى ئهخالققا يات دەپ قارىغانلىقتىن ماقالىنى ئېالن قىلىشنى رەت قىلغان. بۇ 
ماقالىنىڭ ئېالن قىلىنىشى بۇ يىل كىرگهندىن بۇيان ئامېرىكىدا قوزغالغان "گېنى 
ئۆزگهرتىلگهن ئىنسانالرنى كۆپهيتىش" مهسىلىسى ئۈستىدىكى مۇنازىرىلهرگه ئوت ئۈستىگه ماي 
چاچقاندەك تهسىر بېرىپ مۇنازىرىنى تېخىمۇ ئۇلغايتىۋەتكهن. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى 
مېدىتسىنا ئىنىستىتۇتى پروفېسسورى جورج دەيلى بۇ ماقالىگه باھا بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:  

"بۇ ماقاله تېخى بىر نهچچه يىل ئىلگىرى بارلىققا كهلگهن يېڭى گېن تهھرىرلهش 
تېخنىكىسى CRISPR/Cas9 نىڭ باال ھهمرىيىغا كۆچمىگهن ئىنسان تۆرەلمىسىدە تۇنجى 
قېتىم ئىشلىتىلىشى بولۇپ، بىر نامايهندە ھهم ئاگاھالندۇرۇش سىگنالدۇر. ئۇالرنى تهتقىقاتى 
CRISPR/Cas9 تېخنىكىسىنى كىلىنىكىدا ئىشلىتىپ ئىنسان كېسهللىرىنى تۈپتىن يوق قىلىش 

خىيالىدا يۈرگهن دوختۇرخانىالرغا ئېغىر ئاگاھالندۇرۇش بولۇشى كېرەك." 
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ئۇنداق بولسا CRISPR/Cas9 تېخنىكىسى دېگهن زادى نېمه؟ بۇ تېخنىكا زاغرا تىل بىلهن 
چۈشهندۈرگهندە بىر كېسىم پىچقۇچى بولۇپ، ئالىمالر ھايۋانالردا بۇ تېخنىكىنى ئىشلىتىپ 
خالىغان گېننى ھۈجهيرىدىن كېسىپ ئېلىۋېتهلهيدۇ ياكى قوشااليدۇ. ھهتتا مهلۇم گېن 
ئىچىدىكى بىر بۆلهكنى كېسۋەتكىلى ھهم يېڭى بىر بۆلهكنى قوشۇپ قويغىلى شۇ ئارقىلىق شۇ 
گېنالرنىڭ كونترول قىلىدىغان ئىرسىي ئاالھىدىلىكنى ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ 
ئىنتايىن قۇدرەتلىك تېخنىكا بولۇپ، كهلگۈسىدە پىشىپ يېتىلسه ھهقىقهتهن ئىنسانالرنى 
ئۆزلىرى خالىغان ئىقتىدار ۋە ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه قىلىش ئىمكانىيتى يارىتىشى مۇمكىن. ئهڭ 
مۇھىمى، بۇ تېخنىكا ئارقىلىق نهزەرىيه جهھهتتىن ئىنسانالردىكى كېسهل كهلتۈرۈپ 
چىقىرىدىغان گېنالرنى يوقاتقىلى ۋە شۇ ئارقىلىق نۇرغۇن ئىرسىي ۋە تۇغما كېسهللهرنى 
پۈتۈنلهي يوقاتقىلى بولىدۇ. دەل شۇنداق بولغاچقا نوبېل مۇكاپاتى ساھىبى دوكتور كرەيگ 

مېللو جۇڭگو ئالىملىرىنىڭ بۇ تهتقىقاتىدىن ناھايىتى ھاياجانلىنىدۇ.  
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شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئۇ ئامېرىكا دۆلهتلىك رادىئو ئىستانسىسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل 
قىلغاندا: "گهرچه گېن تهھرىرلهش تېخنىكىسى دەرۋەقه ئىنتايىن كىشىنى ھاياجانغا 
سالىدىغان قۇدرەتلىك بىر قورال بولسىمۇ، ھازىر بۇ قورالنى ئىنسانالردا ئىشلىتىشنىڭ ۋاقتى 
تېخى كهلمىدى. مهن گېنېتىكىلىق ئۇسۇلالر ئارقىلىق ئىنسان گېنلىرىنى تهھرىرلهشكه قارشى 
ئهمهس، ئهكسىچه بۇ تېخنىكا كهلگۈسى 100-200 يىل ئىچىدە ياكى ئۇنىڭدىنمۇ قىسقا 
مۇددەتته پىشىپ يېتىلسه، ئۇنى ئىشلهتمهسلىكنى ئهخالقسىزلىق دەپ قارايمهن. جۇڭگو 
ئالىملىرىنىڭ بۇ قېتىملىق تهتقىقات نهتىجىسى بىز ھازىرغىچه بىلمىگهن ھېچقانداق يېڭى 
نهتىجىگه ئېرىشمىگهن بولسىمۇ، ھېچبولمىغاندا گېن تهھرىرلهشنى ئىنسانالردا سىناق قىلىشقا 

بالدۇرلۇق قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويدى" دەيدۇ. 
كالىفورنىيه شتاتى بېركېلىي شهھرىدىكى گېنېتىكا ۋە جهمئىيهت تهشكىالتىدا خىزمهت 
قىلىدىغان ئهخالق مۇتهخهسىسى مارسى دارنوۋېسكىي جۇڭگو ئالىملىرىنىڭ بۇ تهتقىقاتىغا 
كۈچلۈك نارازىلىق بىلدۈرىدۇ ۋە بۇ تېخنىكىنىڭ ھازىرقى باسقۇچتا تۆرەلمه ئهمهس ھهر 
قانداق ئىنسان ۋە ئىنسان ھۈجهيرىلىرىدە ئىشلىتىلىشى ئهخالقسىزلىق دەپ قارايدۇ. ئۇ گېن 
تهھرىرلهش كهلگۈسىدە پىشىپ يېتىلسه چوڭالردا كېسهل داۋاالشقا ئىشلىتىلسه قوبۇل قىلىشقا 
بولىدۇ، ئهمما كېيىنكى ئهۋالدقا ئىرسىيهت قالدۇرىدىغان ئىنسان تۆرەلمىسىنىڭ گېنلىرى بىلهن 
ھهپىلىشىشكه بىز مهڭگۈ يول قويماسلىقىمىز كېرەك دېگهن كهسكىن مهيدانىنى ئىپادىلهيدۇ. 
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 Ä
ئامېرىكا ئالىملىرى ۋە ئامما ئارىسىدا نهچچه كۈندىن بۇيان قىزغىن مۇنازىرىلهر ئېلىپ 
بېرىلغان بولۇپ، بۇ تېخنىكىنىڭ ئالدى-كهينىنى ئېنىق چۈشىنىپ بواللمىغان نۇرغۇن 
كىشىلهر ئالىمالرنىڭ ئىنسان تۆرەلمىسى بىلهن ھهپىلىشىپ "اليىھهلهنگهن بوۋاق" 
ئىشلهپچىقىرىشىدىن قاتتىق ئهندىشىگه چۆمىدۇ ۋە بۇ تېخنىكىنى "خۇدا بىلهن 
ئويناشقانلىق" دەپ قاراپ كۈچلۈك ئهيىپلهيدۇ. ئالىمالر ئىچىدە يۇقىرىدا دېيىلگهندەك ھهر 
خىل كۆز قاراشالر مهۋجۇت بولۇپ، نۇرغۇن نوپۇزلۇق ئالىمالر تېخى پىشىپ يېتىلمىگهن بىر 
تېخنىكىنىڭ ئىنسان تۆرەلمىسىدە سىناق قىلىشىنى قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ، دەپ باھا 
بهرگهن. شۇنىڭ بىلهن 2015-يىلى 4-ئاينىڭ 29-كۈنى ئامېرىكا دۆلهتلىك ساغالملىق 
ئىنىستىتۇتى باشلىقى دوكتور فرانسىس كولىن بايانات ئېالن قىلىپ، ئامېرىكا ساغالملىق 
ئىنىستىتۇتىنىڭ ئىنسان تۆرەلمىسىدە گېنېتىكىلىق تهھرىرلهش ئېلىپ بارىدىغان ھهر قانداق 
تهتقىقاتقا مهبلهغ ئاجرىتىشنى چهكلهيدىغانلىقىنى ۋە بۇ خىل تهتقىقاتالرنىڭ ئامېرىكىدا 

ئېلىپ بېرىلماسلىقى ئۈچۈن دۆلهت قانۇنى تۈزۈشنىڭ مۇھىملىقىنى تهكىتلهيدۇ.  
 

بۇ ماقالىنىڭ ئالىمالرنىڭ گۇمانىنى قوزغىغان بىر قانچه تهرىپى تۆۋەندىكىچه: 
 

1. بۇ ماقاله "ئاقسىل ۋە ھۈجهيرە" ژۇرنىلى تهرىپىدىن تاپشۇرۇۋېلىنىپ 2 كۈن ئىچىدە 
قوبۇل قىلىنغان. ئۇنداق بولسا، تهھرىرلهر ماقالىدىكى خاتالىقالرغا يېتهرلىك ئهھمىيهت 

بهرمىگهن بولۇش ئېھتىمالى تۇغۇلىدۇ.  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CRISPR/ 2. ئالدىراقسانلىقتىن كهچۈرگىلى بولمايدىغان ئىمال خاتالىقى كۆرۈلگهن، يهنى
Cas9 دېگهن تېخنىكا نامى CRSIPR/Cas9 دەپ يېزىلىپ I  بىلهن S نىڭ ئورنى 
ئالمىشىپ قالغان. بۇ ئىلمىي ساھهدە ئېغىر دەرىجىدىكى بىخهستىلىك ھېسابلىنىپ ماقاله ۋە 

ئاپتورالرنىڭ ئىناۋىتىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ. 
 

3. زۆرۈرىيهت يوق ۋە پىشىپ يىتىلمىگهنلىكى بىلىنگهن ئهھۋالدىمۇ يهنىال ئىشلهنگهن 
تهتقىقات.  

 
ئۇنداقتا، سىز بۇ مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟ ئىنسان تۆرەلمىسىنى گېنېتىكىلىق ئۆزگهرتىش 
ئارقىلىق، كهلگۈسىدە كۆزلىگهن ئاالھىدىلىككه ئىگه بوۋاق يېتىشتۈرۈشنى قولالمسىز ياكى 

قارشى تۇرامسىز؟ نېمه ئۈچۈن؟  
 

مهنبهلهر: 
 
Liang, Puping, Yanwen Xu, Xiya Zhang, Chenhui Ding, Rui Huang, 
Zhen Zhang, Jie Lv et al. "CRISPR/Cas9-mediated gene editing in 
human tripronuclear zygotes." Protein & cell (2015): 1-10. 
 
http://www.nature.com/news/chine ... c_id=TWT_NatureNews 
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دۇنيا ساغالملىقى ۋە ئۇيغۇر تېبابىتى (1) 
تۇرسۇنجان بىلگه 

Ä  
بۇ ماقالىدە دۇنيادىكى كېسهللهرگه ئائىت ئاددىي ساۋاتالر سۆزلىنىدىغان بولۇپ، دۇنيا 
ساغالملىق تهتقىقاتنىڭ نۆۋەتتىكى يۆنىلىشىدىن چىقىش قىلىپ تۇرۇپ، ئانتىبىئوتىكالر ۋە 

ئۇيغۇر تېبابىتى ھهققىدىكى ئويلىرىمنى ئوقۇرمهنلهرنىڭ دىققىتىگه سۇنىمهن. 
 

ئامېرىكا دۆلهتلىك ساغالملىق ئىنستىتۇتى باشلىقى، ئاتاقلىق گېنتىكاشۇناس، دوكتور 
فرانسىس كولىن دۇنيا مىقياسىدا كېسهل كۆرۈلۈش نىسبىتىگه ئائىت ئهڭ يېڭى ستاتىستىكىلىق 
مهلۇماتالرنى ئانالىز قىلىش ئارقىلىق دىققهت نهزىرىنى يېقىنقى ۋە كهلگۈسىدىكى 
ئۆزگىرىشلهرگه ئاغدۇرىدۇ ۋە پۈتۈن دۇنيادىكى بىئو-مېدىتسىنا تهتقىقاتچىلىرىنى ئاستا 
خاراكتېرلىك كېسهللهرگه تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشكه چاقىرىدۇ. ئالدى بىلهن ئۇنىڭ 2014-
يىلى شاڭخهيدە ئېچىلغان دۇنيا ساغالملىقى ئىلمى يىغىنىغا قاتناشقاندا ئوقۇغان ماقالىسىغا 

نهزىرىمىزنى ئاغدۇرايلى. 
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تۆۋەن كىرىملىك دۆلهتلهردىكى ئۆلۈشنىڭ سهۋەبلىرى گىرافىكى. ئاستا خاراكتېرلىك كېسهللهرنىڭ كۆرۈلۈش نىسبىتىدىكى 
زور ئۆزگىرىشكه دىققهت قىلىڭ. (سانلىق مهلۇماتالر مىليون قېتىمنى كۆرسىتىدۇ). ئاپېلسىن رەڭ ئاستا خاراكتېرلىك 
كېسهللىكلهرگه، سېرىق رەڭ يارىلىنىش ياكى ھادىسىلهرگه، بىنهپشه رەڭ ئانا، ھامىله ۋە ئوزۇقلۇققا مۇناسىۋەتلىك 
كېسهللىكلهرگه، يېشىل رەڭ باشقا يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرگه، قارامتۇل كۆك رەڭ بهزگهك، تۇبېركۇليوز ۋە ئهيدىز 

قاتارلىق يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرگه ۋەكىللىك قىلىدۇ.  

مهن بىئو-مېدىتسىنا ساھهسىدىكى باشقا باشالمچىالر بىلله شاڭخهيدىكى ئىككى چوڭ 
يىغىنغا قاتنىشىۋاتىمهن. بۇالرنىڭ بىرى دەل دۇنيا ساغالملىقى توغرىسىدا. شۇڭا سىز بۇ 
يىغىنىمىزدا بهزگهك كېسىلى، يۇقۇملۇق زۇكام، ئوتتۇرا شهرق نهپهسلىنىش تىپىدىكى 
كوروناۋىرۇسى، ئىبوال ۋىرۇسى، ئۇيقۇ كېسىلى، گامبىيه تىروپنوزموز كېسىلى، دېنگې 
قىزىتمىسى، تۇبېركۇليۇز، ئهيدىز ۋە باشقا يۇقۇملۇق كېسهللىكلهر ھهققىدە نۇرغۇن 
مۇنازىرىلهرنىڭ بولغانلىقىنى ئويالپ يېتهلهيسىز. بۇ كېسهللهر ئهلۋەتته كۆڭۈل بۆلۈشكه 
تېگىشلىك مۇھىم خهۋپ بولسىمۇ، ئهمما بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ باش تېمىسى بولسا ئاستا 

خاراكتېرلىك كېسهللىكلهردۇر. 
 

گهرچه يۇقۇملۇق كېسهللىكلهر تهرەققى قىلىۋاتقان ئهللهردە ھېلىھهم كۆرۈنهرلىك زور مهسىله 
 بولسىمۇ، ئهمما راك، يۈرەك كېسىلى، سېمىزلىك كېسىلى، دىئابىت كېسىلى
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ۋە باشقا يۇقمايدىغان كېسهللىكلهر پۈتۈن يهر شارى مىقياسىدا ئۆلۈم ۋە ئاجىزلىقنى كهلتۈرۈپ 
چىقىرىۋاتقان ئهڭ تىز سۈرئهتته ئېشىۋاتقان سهۋەب بولۇپ قالدى. ئهمهلىيهتته، 2012-يىلى 
ئاستا خاراكتېرلىك كېسهللىكلهر بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن 38 مىليون كىشى ئىچىدىكى تۆتتىن 

ئۈچ ئادەم تۆۋەن ۋە ئوتتۇرا كىرىملىك دۆلهت كىشىلىرىدۇر. 
 

بىر دۆلهت كىشىلىرىنىڭ كىرىمى تۆۋەن كىرىمدىن ئوتتۇرا دەرىجىلىك كىرىمگه ئېشىپ 
بارغاندا بۇ دۆلهتتىكى كېسهل مهنبىيى يۇقۇملۇق كېسهللىكلىرىدىن يۆتكىلىپ يۇقمايدىغان 
 تهبئىي تۇيغۇغا زىتتهك تهسىر بېرىدۇ.  كېسهللىكلهرگه مهركهزلىشىپ قىلىشى خۇددى كىشىگه 
ئهمما ئهمهلىيهت دەل مۇشۇنداق بولۇپ، شهھهرلىشىش يۈزلىنىشى ۋە كىشى بېشىغا توغرا 
كىلىدىغان كىرىم ئېشىپ شۇ دۆلهت پۇقرالىرىنىڭ مال سېتىۋىلىش كۈچى ئېشىپ بارىدۇ ۋە 
يۇقمايدىغان كېسهللهرنىڭ كېلىپ چىقىش خهۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغان يېمهكلىك ۋە تۇرمۇش 
ئادەتلىرىنى تالالش پۇرسىتىمۇ كۆپ بولىدۇ. مهسىلهن، تاماك ۋە ھاراق ئىستىمالىنىڭ ئېشىپ 
بېرىشى، ساغالم بولمىغان يېمهكلىكلهرنى تالالپ ئىستىمال قىلىش ۋە جىسمانىي ھهرىكهتنى 
ئازلىتىدىغان موتورلۇق ۋە ئېلېكترلىك ئهسۋابالرنىڭ كۆپلهپ ئىشلىتىلىشى قاتارلىقالرنىڭ 
ھهممىسى ئاخىرىدا بېرىپ يۇقىرى قان بېسىمىغا گىرىپتار بولۇش، سېمىزلىك، يۇقىرى قان 

قهنتى ۋە بىنورمال قاندىكى ماي ماددىسى شهكىللىنىشىگه ھهسسه قوشىدۇ. 

Ä  
يۇقمايدىغان كېسهللىكلهر پهقهت شهخسىلهرنىڭ ساغالملىقىغا زور سهلبىي تهسىرلهرنى ئېلىپ 
كېلىپال قالماي، يهنه ھهر قايسى دۆلهتلهرنىڭ ئىقتىسادىغىمۇ زور زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ. 
يۇقمايدىغان كېسهللهرنىڭ ئېشىپ كېتىشى تۈپهيلىدىن، پهقهت جۇڭگو ۋە ھىندىستاننىڭ 

 2007-يىلىدىن 2017-يىلىغىچه تارتىدىغان ئىقتىسادىي 
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زېيىنى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 558 مىليارد دولالر ۋە 237 مىليارد دولالر بولىدۇ. بۇ خىلدىكى 
ئىقتىسادىي زىيان ئاخىرىدا پاسسىپ ئايلىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ شۇ دۆلهتنىڭ كهلگۈسى 

ئىقتىسادىي-ئىجتىمائىي تهرەققىياتىنى ئاستىلىتىۋېتىدۇ. 
 

ياخشى يېرى تۇرمۇش ئادەتلىرىنى ئۆزگهرتىش ئارقىلىق، مهسىلهن، يۇقىرى قان بېسىم بارالر 
تۇزنى كهمرەك ئىستىمال قىلىش، راك ۋە يۈرەك كېسهللىرىنى ئازلىتىش ئۈچۈن تاماكا تاشالش، 
ئۆپكه كېسهللىكلىرى ئۈچۈن تام ئوچاقالرغا ئىس-تۈتهك سىستېمىسى ئورنىتىش قاتارلىق 
يۇقمايدىغان كېسهللهرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.    ئۆزگهرتىشلهرنى ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق 
باشقا يۇقمايدىغان كېسهللىكلهرنى، مهسىلهن، يۇقىرى قاندىكى ماي ئۈچۈن سىتاتىن، 
دىئابىت كېسىلى ئۈچۈن مېتفورمىن قاتارلىق دورىالرنى ئىستىمال قىلىش ئارقىلىق بۇ 

كېسهللهرنى يهڭگىللهتكىلى ياكى كونترول قىلغىلى بولىدۇ. 

تۇنجى قهدەمدە، دۇنيا ئاستا خاراكتېرلىك كېسهللىكلهر بىرلهشمىسى يۇقىرى قان بېسىمىنىڭ 
ئالدىنى ئالدىغان تهتقىقاتالرغا دىققهتنى مهركهزلهشتۈرۈشنى قارار قىلدى. گهرچه يۇقىرى قان 
بېسىم ئۆز ئالدىغا دەرھال كۆرۈلىدىغان كېسهللىك ئاالمهتلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقارمىسىمۇ، 
ئۇنى كونترول قىلىش شۇنىڭ ئۈچۈن مۇھىمى، يۇقىرى قان بېسىمى يۈرەك تىقىلمىسى، يۈرەك 
زەئىپلىشىش، قان چۈشۈش ۋە بۆرەك كېسهللىكلىرىنىڭ مۇھىم خهۋپ ئامىلىدۇر. بۇ بىرلهشمه 
تهتقىقاتىغا مهبلهغ سالغان تهتقىقاتىچىالر نۆۋەتته ئارگېنتىنا، كولومبىيه، پېرۇ قاتارلىق 
جهنۇبىي ئامېرىكا دۆلهتلىرى؛ جۇڭگو، ھىندىستان، مااليسىيا قاتارلىق ئاسىيا دۆلهتلىرى؛ 

 فىجى ۋە
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سومالى قاتارلىق تېنچ ئوكيان ئاراللىرى؛ ۋە گانا، كېنىيه، نېگىرىيه، رۋاندا، جهنۇبىي ئافرىقا 
ۋە تانزانىيه قاتارلىق ئافرىقا دۆلهتلىرىگه تارالغان. 

 
دۇنيا ئاستا خاراكتېرلىك كېسهللىكلهر بىرلهشمىسىنىڭ شاڭخهيدىكى يىغىنىدا، ھهر قايسى 
دۆلهتلهردىن كهلگهن باشالمچىالر قولغا كهلتۈرۈلگهن ئىلگىرىلهشلهرنى كۆرۈپ چىقىدۇ ۋە 
دىققىتىنى كهلگۈسى تهتقىقاتلىرىنى يهنه بىر تۇرمۇش ئۇسۇلى بىلهن مۇناسىۋەتلىك كېسهل - 
2 تىپلىق دىئابىت كېسىلىگه قارىتىدۇ. سېمىزلىك كېسىلى بىلهن ماس قهدەمدە خهتهرلىك 
بىر سۈرئهتته ئېشىپ بېرىۋاتقان دىئابىت كېسىلى دۇنيانىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدا دۇنياۋى 
كهڭ تارقالغان كېسهل دەرىجىسىگه يهتتى. بۇ بهك خهتهرلىك ئهھۋال چۈنكى بۇ كېسهل 
قارىغۇ بولۇپ قېلىش، بۆرەك كېسىلى، ئوپېراتسىيه قىلىش ۋە يۈرەك كېسهللىكلىرىنىڭ 
ئاساسلىق خهۋپ ئامىلىدۇر. نۆۋەتته دۇنيا مىقياسىدا 347 مىليون كىشى دىئابىت كېسىلىگه 
 دۇنيا ساغالملىق تهشكىالتى ستاتىستىكىسىغا ئاساسالنغاندا 2030- گىرىپتار بولغان بولۇپ، 

يىلىغا بارغاندا دىئابىت دۇنيادا ئۆلۈمنىڭ 7-چوڭ سهۋەبى بولۇپ قالىدىكهن. 

دېمهك، ئاستا خاراكتېرلىك كېسهللىكلهر ھهقىقهتهن دۇنيا كىشىلىرىنىڭ ساغالملىقى ۋە 
ئىقتىسادىغا غايهت زور تهھدىت ئېلىپ كهلمهكته. ئۇنداق بولسا ئانتىبىئوتىك دورىالر دېگهن 

نېمه؟ ئانتىبىئوتىكالرنىڭ ساغالملىقىمىز بىلهن قانداق مۇناسىۋىتى بار؟ 
 

بۇنى چۈشىنىشتىن بۇرۇن بىز يۇقىرىدا سۆزلهنگهن كېسهللهرنىڭ كاتاگورىيىگه ئايرىلىش 
پرىنسىپلىرى ۋە سهۋەبلىرىنى توغرا بىلىۋىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. ئاستا خاراكتېرلىك 

 كېسهللىكلهر دېگىنىمىز ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان، كونترول قىلغىلى بولىدىغان
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ئهمما سهللىمازا ساقايمايدىغان كېسهللهرنى كۆرسىتىدۇ. ئانا، ھامىله ۋە ئوزۇقلۇققا 
مۇناسىۋەتلىك كېسهللهر نامىدىن مهلۇم بولغىنىدەك ھامىلدارلىق بىلهن مۇناسىۋەتلىك 
بولغان، ئانا تېنى ياكى بالىدا كۆرۈلىدىغان كېسهللهر بولۇپ، بۇ كېسهللهر گېنېتىكا، 
ئوزۇقلۇق، روھىي بېسىم ۋە باشقا كۆپلىگهن مۇھىت ئامىلىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان 
كېسهللهرنى كۆرسىتىدۇ. ئاخىرىدا يۇقۇملۇق كېسهللىكلهر دېگىنىمىز باكتېرىيه، ۋىرۇس ۋە 
ياكى باشقا پارازىتالرنىڭ ئىنسان بهدىنىگه كىرىپ يۇقۇمالندۇرۇشى تۈپهيلىدىن كېلىپ 
چىقىدىغان، كىشىدىن كىشىگه يۇقىدىغان جىددىي خاراكتېرلىك كېسهللهرنى كۆرسىتىدۇ. 
يۇقۇملۇق كېسهللهرنى يۇقۇمالندۇرغۇچى مىكرو-جانلىقنىڭ تۈرىگه ئاساسهن باكترىيه، 
ۋىرۇس، زەمبۇرۇغ ۋە باشقا پارازىت مىكرو جانلىقالر كهلتۈرۈپ چىقارغان كېسهللهر دەپ 

تۈرلهرگه بۆلۈشكه بولىدۇ.   

ئادەتته كۆپ قىسىم مىكرو جانلىقالر ئىنسان ئۈچۈن پايدىلىق بولۇپ، ئىنسان بهدىنىدىكى 
10 تىرىليون ھۈجهيرە ئىچىدە 9 تىرىليون ھۈجهيرە ئهمهلىيهتته مىكرو جانلىق 
ھۈجهيرىلىرىدۇر. دېمهك ئىنسان 10% ئىنسان ھۈجهيرىسى ۋە 90% مىكرو جانلىق 
ھۈجهيرىسىنىڭ بىرىككهن گهۋدىسىدىن ئىبارەت. پهقهت ئاز بىر قىسىم مىكرو جانلىقالرال 
كېسهل كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بولۇپ، ئۇالر ئىنسانىيهت نوپۇسىنىڭ ھازىرقى ھالهتته 

بولۇشىدا تارىختىكى بارلىق ئۇرۇشالردىنمۇ چوڭراق رول ئوينىغان.  
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ئانتىبىئوتىك دېگىنىمىز باكتېرىيىنى ئۆلتۈرىدىغان ياكى باكتېرىيىنىڭ ئۆسۈشىگه توسقۇنلۇق 
ئانتىبىئوتىك دورىالر يۇقىرىدىكى كېسهللىكلهر ئىچىدە      قىلىدىغان دورىالرنى كۆرسىتىدۇ.
پهقهت يۇقۇملۇق كېسهللهر ئىچىدىكى پهقهت باكتىرىيىدىن يۇقۇملىنىش بىلهن مۇناسىۋەتلىك 
بولۇپ، باشقا مهنبهلىك يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرگه گىرىپتار بولغانالر ئانتىبىئوتىك دورىالرنى 
ئىچسه، كېسهل داۋالىمايال قالماي، بهلكى كېسهلنى يامانالشتۇرۋېتىشى مۇمكىن. باكتېرىيه 
كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان كېسهللهرنىڭ تىپىك مېساللىرىدىن ئۆپكه تۇبېركۇليوز، ئۆپكه 
ياللۇغى، سىفلىس، سوزنهك، قاتما كېسهل، كۆيدۈرگه كېسىلى، ۋابا كېسىلى قاتارلىقالر بار. 
ئانتىبىئوتىك دورىالر 1930-يىلالردا ئىشلىتىلىشكه باشلىغاندىن بۇيان، دۇنيا مىقياسىدا ئهڭ 
كۆپ ئىشلىتىلىدىغان دورىالردىن بولۇپ قالدى. مهسىلهن، بىز دائىم ئىسمىنى ئاڭاليدىغان 
پېننىسسېلىن، ئاموكسىلىن، تېتراسىكلىن قاتارلىقالر. لېكىن كۆپىنچه ۋاقىتالردا كىشىلهر 
زۇكام، يۆتهل، كۆپ قىسىم گال ئاغرىقى قاتارلىق ۋىرۇستىن كېلىپ چىقىدىغان كېسهللهرگه 

قارىتا ئانتىبىئوتىكالرنى كۆپلهپ ئىستىمال قىلىدۇ.  

ئانتىبىئوتىك دورىالر گهرچه مىليونلىغان ھاياتنى ساقالپ قالغان، ئىنسانىيهت تارىخىدىكى 
ئهڭ ئۇلۇغ كهشپىياتالرنىڭ بىرى بولۇپ، 20-ئهسىردىكى مېدىتسىنا ئىنقىالبى دەل 
ئانتىبىئوتىكالر بىلهن باشالنغان. ئهمما ئۆتكهن يېرىم ئهسىر جهريانىدا ئانتىبىئوتىك 
دورىالرنىڭ ھهددىدىن زىيادە كۆپ ۋە قااليمىقان ئىشلىتىلىشى نهتىجىسىدە، ئهسلىدە 
ئانتىبىئوتىك ئارقىلىق ئۆلتۈرۈلىدىغان باكتېرىيهلهرنىڭ تهدرىجىي تهرەققىياتى نهتىجىسىدە 
يېڭى باكتېرىيه سورتلىرى مهيدانغا كېلىشكه باشلىدى ۋە بۇ باكتېرىيىلهر ئانتىبىئوتىكالرغا 
قارشىلىق كۆرسىتىپال قالماي، يهنه بهزى ئهھۋالالردا ئانتىبىئوتىكالرنى ئىشلىتىپ تېخىمۇ 

ئوبدان كۆپىيىدىغان فۇنكسىيىگه ئىگه بولۇۋالغان.  
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Ä  
شۇنداق قىلىپ، نۆۋەتته ئانتىبىئوتىك دورىالرغا قارشى باكتېرىيىلهر تۈپهيلىدىن داۋالىغىلى 
بولمايدىغان يېڭىچه باكتېرىيىلهر مهيدانغا كېلىپ ئانتىبىئوتىك دورىالر گۇناھكارغا ئايلىنىپ 
قالدى. شۇنىڭ ئۈچۈن، ھازىر دۇنيا مېدىتسىنا ساھهسىدە ئانتىبىئوتىك دورىالرنى ئىشلىتىش 
مۇتلهق زۆرۈر بولمىغان ئهھۋالدا ئىشلهتمهسلىك تهشهببۇس قىلىنىۋاتىدۇ. ئهمما جۇڭگودا 
دوختۇرخانىالردا ھېلىھهم زۇكام بولغان بىماردىن تارتىپ، ئىشقىلىپ ھهر قانداق جىددىي 
خاراكتېرلىك كېسهل بولسىال ئانتىبىئوتىك ئوكۇلى سالىدىغان ئىش ئهۋجىگه چىقماقتا. 
ئانتىبىئوتىكالر بهدەندىكى پايدىلىق باكتېرىيىلهرنىمۇ ئۆلتۈرۈشى مۇمكىن بولغاچقا، زۆرۈر 

بولمىغان ئهھۋالدا بۇ خىل دورىالردىن ساقلىنىش ساغالملىقىمىز ئۈچۈن ئىنتايىن زۆرۈر.  
 

يېقىندا بىر قىسىم مهتبۇئاتالردا غهرب دورىلىرىنىڭ ئهكىس تهسىرى كۈچلۈك، ئانتىبىئوتىكالر 
ئىشلىتىلىشتىن بارغانسېرى قالغاچقا ئهنئهنىۋى تېبابهت دورىلىرى، جۈملىدىن ئۇيغۇر 
تېبابىتىنىڭ ئالتۇن دەۋرى يېتىپ كهلدى دەپ قارىماقتا. ئۇنداقتا، ئانتىبىئوتىك دورىالرنىڭ 
قارشى ئېلىنماسلىقى راستىنال ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئالتۇن دەۋرى يېتىپ كهلگهنلىكىدىن دېرەك 
 قهدىرلىك  بېرەمدۇ؟ مېنىڭ جاۋابىم بىلىمدان ژۇرنىلىنىڭ ئىككىنچى سانىدا ئېالن قىلىنىدۇ. 
ئوقۇرمهن، قېنى يۇقىرىدا بېرىلگهن ئۇچۇرالر ئاساسىدا بۇ سوئالغا سىز جاۋاب بېرىپ 

باقمامسىز؟  
 

مهنبهلهر: 
 

1.   http://directorsblog.nih.gov/2014/07/01/global-health-time-to-pay-
 attention-to-chronic-diseases/

:   http://www.who.int/  2 دۇنيا ساغالملىق تهشكىالتى—پاكىت دەپتىرى.
 mediacentre/factsheets/fs312/en/
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                           نۇرنى قوغالپ ماڭغانالر 

سادىق سېتىنىياز بورلۇق 

2015 خهلقئارالىق نۇر ۋە نۇر ئاساسىدىكى تېخنىكا يىلى 

!

2015-يىلى  ب د ت مائارىپ پهن - تېخنىكا مهدەنىيهت فوندى (UNESCO)   تهرىپىدىن 
خهلقئارالىق نۇر ۋە نۇر ئاساسىدىكى تېخنىكا يىلى قىلىپ بېكىتىلدى. 2015-يىلى 19-
يانۋاردا، UNESCO نىڭ باش ئىشتابى پارىژدا «1001 كهشپىيات ۋە ئبىن ئهلخايسامنىڭ 
دۇنياسى» دېگهن تېمىدا ھهرخىل كۆرگهزمه، نۇتۇق ۋە ئويۇنالر قويۇلدى. بۇالر 
ئارقىلىق  ئبىن ئهلخايسامنىڭ ئوپتىكا، ماتېماتىكا ۋە ئاسترونومىيه پهنلىرىدىكى ئۇتۇقلىرى 
ھهم ئۇنىڭ ھازىرقى زامان ئىلىم - پهن تهجرىبه ئۇسۇلى ئاساسىنىڭ قۇرۇلۇشىدىكى مۇھىم 
رولى خاتىرىلهنگهن. ئۇنىڭدىن باشقا UNESCO يهنه 2015-يىلى 14-سېنتهبىردە 

 «بىلىمنى ئاساس قىلغان
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جهمئىيهتكه بېغىشالنغان ئىلىم-پهننىڭ ئىسالم ئالتۇن دەۋرى» تېمىسىدا كۆرگهزمه ۋە ئىلمىي 
مۇھاكىمه يىغىنى ئېچىلىدۇ. 

بۇ پائالىيهتلهر ئارقىلىق تۆۋەندىكى شهخىسلهر ۋە يىلالر خاتىرىلىنىدۇ: 
1015-يىلى: ئبىن ئهلخايسامنىڭ «كىتاب ئهلمانزىر» يهنى «ئوپتىكا كىتابى» ئېالن 

قىلىنغان. 
1815-يىلى: فىغىنهل (Augustin-Jean Fresnel) «نۇر دولقۇندۇر» دېگهن قاراشنى 

ئوتتۇرىغا قويغان. 
1865-يىلى: ماكسۋېل (James Clerk Maxwell) نۇرنىڭ ئېلېكتىر-ماگنىتلىق 

نهزەرىيهسىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 
1915-يىلى: ئېينىشتىيىننىڭ فوتوئېلېكتىر ئېففېكتى نهزەرىيهسى 1905-يىلى ئوتتۇرىغا 
قويۇلغان. 1915-يىلى: ئېينىشتىيىننىڭ كهڭ مهنىدىكى نىسپىيلىك نهزەرىيهسى ئارقىلىق 

نۇرنىڭ رولى ئالهم نهزەرىيهسىگه كېڭهيتىلگهن. 
 (Robert 1965-يىلى: ئالهم ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسى پهنزىئاس  ۋە ۋېلسون

(Woodrow Wilson   تهرىپىدىن بايقالغان. چارلىز گاۋ(�� ، Charles Kao) ئوپتىك 
تاال ئارقىلىق نۇر تارقىتىش جهھهتته نهتىجىلهر قازانغان.  [[1،2 

تۆۋەندە بۇ شهخىسلهرنى ۋە ئۇالرنىڭ تهتقىقاتلىرىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتهي. 

ئبىن ئهلخايسام 
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   ئبىن ئهلخايسام (مىالدى 956-1040 يىللىرى) كهڭ بىلىملىك، ئۇنىۋېرسال ئهرەب 
مۇسۇلمان ئالىمى بولۇپ، ئۇ ئوپتېكا، ئاسترونومىيه، ماتېماتىكا، مېتېئورولوگىيه (ھاۋا رايى 
ئىلمى)، كۆرۈش سېزىمى ۋە  ئىلمىي تهتقىقات ئۇسۇل قاتارلىق جهھهتلهردە مۇھىم تۆھپىلهرنى 
قوشقان. ئوتتۇرا ئهسىردىكى ياۋروپادا ئۇ ھۆرمهت بىلهن «تولومىII» ياكى «ئۇلۇغ فىزىكا 
ئالىمى» دەپ ئاتالغان. ئۇنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ئهسىرى «ئوپتىكا» كىتابى12-ئهسىرنىڭ 
كهينى ۋە 13-باشلىرىدا التىن تىلىغا تهرجىمه قىلىنغان. بۇ كىتاب ياۋروپادىكى نۇرغۇن 
 Roger)  دۇنياغا داڭلىق ئالىمالرغا تهسىر قىلغان بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدە باكون
 ،(Erazmus Ciolek Witelo) ۋىتهلو ،(Robert Grosseteste)  گروستهست ،(Bacon
پورتا (Giambattista della Porta) داۋىنچى  (Leonardo da Vinci)، گالىلىي 
 ،(René Descartes) دېكارت ،(Christiaan Huygens) ھۇيگېنس (Galileo Galilei)
كېپلېر (Johannes Kepler) قاتارلىقالر بار [3]. ئۇ 200 تهخمىنهن پارچه كىتاب يازغان 

بولۇپ، 55 ى ساقلىنىپ قالغان. 
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«گېئومېتىرىيه پېنىنىڭ ئاتىسى» دەپ ئاتالغان يۇنانلىق  ماتېماتىك ئېۋكلىد كۆز نۇر 
چىقىرىش ئارقىلىق جىسىمالرنى كۆرىدۇ دەپ قارىغان. ئهلخايسام بولسا بۇنىڭغا رەددىيه 
بېرىپ، نۇر جىسىمالردىن كېلىپ كۆزگه كىرگهندىن كېيىن ئاندىن كۆز كۆرىدۇ دەپ 
ئوتتۇرىغا قويىدۇ. ئۇندىن باشقا يهنه ئۇ نۇرغۇن تهجرىبىلهر ئارقىلىق نۇرنىڭ قايتىش ۋە 
سۇنۇش قانۇنىيهتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئهلخايسام ئوتتۇرا ئهسىردىكى ئىلىم - پهننىڭ ئهڭ 
يۇقىرى پهللىسىنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ئۇ يېڭى ئىلىمىي تهتقىقات ئۇسۇلى ياراتقان. بۇ 
كۆزىتىش، تهجرىبه قىلىش ۋە ئۆلچهشنى ئاساس قىلغان ئىلىمىي تهتقىقات ئۇسۇلىدۇر. ئۇنىڭ 
كىتابى التىن تىلىغا تهرجىمه قىلىنغاندىن كېيىن ياۋروپادا كهڭ تارقىلىپ، ياۋروپانىڭ قايتا 

گۈللىنىش دەۋرىدىكى ئالىمالرغا چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكهن. 

!
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فىغىنهل 
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فىغىنهل (1788-1827) (Augustin-Jean Fresnel) فىرانسىيهلىك ئىنژېنېر ۋە فىزىكا 
ئالىمى بولۇپ، نۇرنىڭ دولقۇنلۇق نهزەرىيهسىگه مۇھىم ئاساس سالغۇچى. ئۇ نۇرنىڭ 
خۇسۇسىيهتلىرىنى نهزەرىيهۋى ۋە تهجرىبىلهر ئارقىلىق تهتقىق قىلغان. ئۇ كهشىپ قىلغان 
فىغىنهل لىنزىسى دېڭىز قاتنىشىدا سىگنال بېرىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ماياكتا كهڭ قولالنغان 

 .[4]
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ماكسۋېل 

!
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ماكسۋېل (1831-1879) (James Clerk Maxwell) شوتالندىيهلىك ماتېماتىكىلىق فىزىكا 
ئالىمى.  ئۇ نۇرنىڭ ئېلېكتىر-ماگنىتلىق نهزەرىيهسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، تۇنجى بولۇپ 
ئېلېكتر، ماگنىتىزىم ۋە نۇر قاتارلىقالرنىڭ ماھىيهتته بىر ھادىسىنىڭ ھهرخىل ئىپادىلىنىشى 
ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ماكىسۋېل ئېلېكتىر ماگنىتىزىم تهڭلىمىلىرى بۇ ھادىسىلهرنى 
بىرلىككه كهلتۈرگهن. بۇ نىيۇتوندىن كېيىنكى «فىزىكىدىكى ئىككىنچى چوڭ بىرلىككه 

كېلىش» دەپ ئاتالغان. 
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«ئېلېكتىر-ماگنىت مهيدانىنىڭ دىنامىكىلىق  نهزەرىيهسى»ناملىق ماقالىسىنىڭ ئېالن 
قىلىنىشى بىلهن، ماكسۋېل ئېلېكتىر ۋە ماگنىت مهيدانىنىڭ بوشلۇقتا دولقۇن ھالىتىدە (يهنى 
نۇر بولۇپ) تارقىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. ئېلېكتىر، ماگنىتىزىم ۋە نۇرنىڭ بىرلىككه 
كېلىشى رادىيو دولقۇننىڭ مهۋجۇتلۇق پهرىزىنى ئوتتۇرىغا كهلتۈردى. ئۇنىڭ بايقاشلىرى 
ھازىرقى زامان فىزىكىسىنىڭ يېتىپ كېلىشىگه تۈرتكىلىك رول ئوينىدى، تار مهنىدىكى 
نىسپىيلىك نهزەرىيهسى ۋە  كىۋانت مېخانىكىنىڭ ئاساسىنى سالدى. نۇرغۇن فىزىكا ئالىملىرى 
ماكىسۋېلنى 20-ئهسىردىكى فىزىكىغا ئهڭ چوڭ تهسىر كۆرسهتكهن 19-ئهسىردىكى ئالىم دەپ 
قارايدۇ. ئۇنىڭ تۆھپىلىرى ئېينىشتىيىن ۋە نىيۇتون بىلهن تهڭ دەرىجىدە دەپ قارايدۇ. 
ماكىسۋېلنىڭ يۈز يىللىق تۇغۇلغانلىق خاتىرە كۈنىدە، ئېينىشتىيىن ماكىسۋېلنىڭ 
نهتىجىلىرىنى «نىيۇتوندىن كېيىنكى ئهڭ چوڭقۇر ۋە ئهڭ ئۇتۇقلۇق» دەپ تهسۋىرلهيدۇ. [5] 
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ئېينىشتىيىن 

!

ئېينىشتىيىننى چۈشهندۈرۈش كهتمىسه كېرەك. 1887-يىلى ھېرتىس فوتوئېلېكتىر ئېففېكتىنى 
بايقىدى. بۇنى ئېففېكتنى نۇرنىڭ دولقۇنلۇق خۇسۇسىيىتى بىلهن چۈشهندۈرگىلى بولمايتتى. 
بۇ خىل ھادىسىنى پهقهت زەررىچىلهر كهلتۈرۈپ چىقىراتتى. بۇ ھادىسىنى چۈشهندۈرۈش 
ئۈچۈن، 1905-يىلى ئېينىشتىيىن فوتوئېلېكتىر ئېففېكتى نهزەرىيهسىنى ئوتتۇرىغا قويغان. 
ئېينىشتىيىننىڭ بۇ نهزەرىيهسىدە نۇر ئۈزلۈكسىز دولقۇن بولماستىن، بهلكى ئىنتايىن كىچىك 
بۆلهكلهردىن تهركىب تاپقان كىۋانتالردىن تۈزۈلگهن. بۇ كىۋانت كېيىن فوتان دەپ 
ئاتالغان. فوتاننىڭ ماسسىسى يوق، ئهمما ئېنېرگىيهسى بار بولۇپ، بۇ ئېنېرگىيه فوتاننىڭ 
دولقۇن ئۇزۇنلۇقى بىلهن مۇناسىۋەتلىك. شۇنىڭ بىلهن نۇر ھهم دولقۇنلۇق ھهم زەررىچىلىك 

قوش خۇسۇسىيهتكه ئىگه دەپ قارالدى [6]. 
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ئېينىشتىيىن 1915-يىلى كهڭ مهنىدىكى نىسپىيلىك نهزەرىيهسىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ 
نهزەرىيهگه ئاساسهن، جىسىمالرنىڭ تارتىش كۈچى نۇرنى ئېگىۋېتهلهيدۇ. بۇ ھادىسه تارتىش 
كۈچى لىنزا ھادىسى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ھادىسه چوڭ ماسسىلىق ئاسمان جىسىملىرى بولغان 
ئهھۋالدا تېخىمۇ روشهن بولىدۇ [7]. بۇ ھادىسه سهۋەبلىك، ئهسلى بىر ئاسمان جىسىمى 

بىزگه بىر قانچه بولۇپ ياكى چهمبهردەك بولۇپ كۆرۈنىدۇ. 
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ئارنو ئهللېن پهنزىيېس  ۋە روبېرت ۋۇدروۋ ۋېلسون
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ئارنو ئهللېن پهنزىيېس،1933  (Arno Allan Penzias-يىلى 26-ئاپرېل) ئامېرىكىلىق 
فىزىكا ئالىمى، رادىيو ئاسترونوم. ئۇ گېرمانىيهدە تۇغۇلغان يهھۇدىي بولۇپ،  ئالته يېشىدا 

ئهنگلىيهگه چىقىپ كهتكهن.    

!

!

روبېرت ۋۇدروۋ ۋېلسون (Robert Woodrow Wilson 1936-يىلى 10-يانۋار) ئامېرىكىلىق 
ئاسترونوم. 
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بۇ ئىككىيلهن 1964-1965 يىللىرى ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا-كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسىنى 
(cosmic microwave background radiation)  بايقاپ، 1978-يىلى نوبېل مۇكاپاتىغا 
ئېرىشكهن. [9،8] ئۇالر بېل تهجرىبىخانىسىدا سۈنئىي ھهمراھالرنى ئىز قوغالش ئۈچۈن يېڭى 
بىر خىل ئانتېننا ياساپ چىققان. بۇ ئانتېننا ئارقىلىق ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا-كۆرۈنۈش 
رادىياتسىيهسىنى بايقىغان. ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا-كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسى دېگىنىمىز، 
ئالهم چوڭ پارتلىشىدىكى قالدۇق ئىسسىقلىقتىن پهيدا بولغان رادىياتسىيه. [10] بۇنى 
بىلىمداننىڭ بۇ ساندىكى يهنه بىر ماقالهمدە تهپسىلىي چۈشهندۈرىمهن. ئالهم مىكرو دولقۇن 
ئارقا-كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسىنىڭ بايقىلىشى ئالهم چوڭ پارتالش نهزەرىيهسىنىڭ ئهڭ مۇھىم 

ئابىدە خاراكتېرلىك سىنىقى دەپ قارىلىدۇ. 

!
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چارلىز گاۋ 

!

چارلىز گاۋ1933) (�� Charles Kao-يىلى 4-نويابىر) شاڭخهيدە خهنزۇ ئائىلىسىدە 
تۇغۇلغان. 1948-يىلى ئۇ ئائىلىسى بىلهن شياڭگاڭغا كۆچۈپ كهلگهن. ئۇ ئهنگلىيهدە تولۇق 
كۇرس ۋە دوكتورلۇقتا ئوقۇغان. 1970-يىلى شياڭگاڭغا  قايتىپ كېلىپ، شياڭگاڭ خهنزۇتىلى 

 ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىشلىگهن ۋە ئېلېكتىرونىكا فاكۇلتېتىنى
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قۇرغان. ئۇ ئوپتىك تاال ئارقىلىق نۇر تارقىتىش جهھهتتىكى نهتىجىلىرى ئۈچۈن 2009-يىلى 
نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن. ئۇ «ئوپتىك تاالنىڭ ئاتىسى»، «كهڭ باغلىق خهۋەرلىشىشنىڭ 

ئاتىسى»، «ئوپتىك تاال خهۋەرلىشىشنىڭ ئاتىسى» دەپ نامالر ئالغان. [11] 

!

!
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كلونالش ۋە پروبىركىدا ھامىله يېتىشتۈرۈش 

Ä  
كلون دېگهن نېمه؟ 

 
كلون دېگهن سۆز گرىكچىدىكى «ئۇالش»دېگهن سۆزدىن يهنى دەرەخلهرنىڭ بىر تال شېخىنى 
كېسىۋېلىپ يهرگه كۆمۈپ يىلتىز تارتقۇزۇش ئارقىلىق يهنه بىر ئوخشاش دەرەخنى ھاسىل 
قىلىشىنى كۆرسىتىدىغان سۆزدىن ئۆزگىرىپ كهلگهن. كلوننىڭ پهندىكى ئېنىقلىمىسى 
جىنىسسىز كۆپىيىش (ھايۋانالرغا نىسبهتهن ئىسپېرما بىلهن تۇخۇمنىڭ بىۋاسته بىرىكىشىدىن 
ھاسىل بولمىغان كۆپىيىش) دېگهنلىك بولۇپ، بۇ خىل كۆپىيىش تهبئىي ئهھۋالدا 
ئومۇرتقىلىق ھايۋانالردا كۆرۈلمهيدۇ. كلون بىر پۈتۈن جانلىقنىڭ جىنىسسىز كۆپىيىشىنى 
كۆرسهتكهندىن باشقا بهزىدە مهلۇم بىر گېننىڭ كۆپهيتىلىشى، بىر تۆرەلمه غول 
ھۈجهيرىسىنىڭ جىنىسسىز كۆپىيىش ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىشىنىمۇ كۆرسىتىدۇ، لېكىن كۆپىنچه 
ئهھۋالدا كلون دېگىنىمىز پهقهت ئومۇرتقىلىق ھايۋاناتالرنىڭ جىنسلىق كۆپىيىشتىن باشقا 
ئۇسۇلالردا ئۆزىگه ئوخشاش يهنه بىر نۇسخىسىنىڭ ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈلۈشىگه قارىتىلىدۇ. 
كلونالشتكى ئهڭ مۇھىم قهدەم باسقۇچ شۇ خىل ھايۋاننىڭ تۆرەلمه غول ھۈجهيرىسىنى 

كلونالپ چىقىشتۇر.  
 

كلونالش بىر جانلىقنى يوقتىن بارلىققا كهلتۈرۈش ئهمهس بهلكى بار بولغان جانلىق 
تېنىدىكى ھۈجهيرىلهردىن پايدىلىنىپ نورمال جىنسلىق كۆپىيىشتىن باشقا ئۇسۇلدا يىڭى 
تۆرەلمه ياكى يېتىلگهن جانلىقنى دۇنياغا كهلتۈرۈشتۇر (بۇ يهردىكى جانلىق دېگىنىمىز 

 جىنسلىق كۆپىيىدىغان ئومۇرتقىلىق ھايۋانالرغا قارىتىلىدۇ). نورمال تهبىئىي 
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شارائىتتا پهقهت تۇخۇم بىلهن ئىسپېرمىدىن ئىبارەت جىنسىي ھۈجهيرىلهر بىرىككهندىن كىيىنال 
ئاندىن يېڭى جانلىق ھاسىل بولىدۇ، لېكىن كلونلىغاندا جىنسلىق ھۈجهيرىلهرنىڭ بىرىكىشى 
شهرت قىلىنمايدۇ. كلونالش تېخنىكىسى ئىككى خىل مهقسهت ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ 
بۇنىڭ بىرى، كۆپهيتىش ئۈچۈن كلونالش؛ يهنه بىرى، داۋاالش ئۈچۈن كلونالشتىن 
ئىبارەت. كۆپهيتىش ئۈچۈن كلونالش پهقهت ياۋايى ھايۋانالرنىڭ نهسلىنى ساقالپ قېلىشتا 
ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، ئىنسانالردا ئۈستىدە ئېيتىلغاندا، كلونالش ئادەتته داۋاالش ئۈچۈن 
كلونالش، يهنى غول ھۈجهيرە ياكى مهلۇم ئهزانىڭ كلونلىنىشىنى كۆرسىتىدۇ. ئىنسانالرنى 
كلونالش ئهخالققا يات قىلمىش بولغانلىقى ئۈچۈن دۇنيادىكى كۆپ قىسىم دۆلهتلهردە قانۇن 

ئارقىلىق چهكلهنگهن.  
 

ئومۇرتقىسىز ھايۋانالردىكى دەسلهپكى بايقاش 
بۇ بىر ئۇزۇنغا سوزۇلغان تارىخىي بايقاش جهريانى بولۇپ، ئهڭ ئاۋۋال 1891-يىلى 
گېرمانىيىلىك تۆرەلمىشۇناس ئالىم ھانز درىيىش (Hans Driesh) تهسادىپىي ھالدا دېڭىز 
كىرپىسى تۆرەلمىسىنى تهن سىرتىدا يېتىلىۋاتقاندا چايقىلىپ كېتىش سهۋەبىدىن ئىككىگه 
بۆلۈنۈپ كېتىدۇ ۋە ھهر ئىككى پارچىسى بىردىن يېتىلگهن دېڭىز كىرپىسىگه ئايلىنىدۇ. بۇ 
ھادىسه تۆرەلمىنىڭ يېرىلىشى دەپ ئاتىلىدۇ. دەل مۇشۇ تهساددىپىي ۋەقه كىشىلهرنى 

كلونالشنىڭ مۇمكىنچىلىكى ئۈستىدە ئهڭ دەسلهپكى قهدەمدە ئويغا سالىدۇ. 

Ä  
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كلون تارىخى ئهمهلىيهتته تۆرەلمىشۇناسلىق (ئىمبىرىئولوگىيه) نىڭ تارىخى بىلهن چهمبهر-
چاس باغالنغان بولۇپ، كلوننىڭ ئاخىرقى ھېسابتا ئهمهلگه ئېشىشى تۆرەلمىشۇناسلىق 
ئىلمىنىڭ يۇقىرى پهللىدە تهرەققىي قىلغانلىقىنىڭ مهھسۇلىدۇر. 1894-يىلى، گېرمانىيه 
ئالىمى جاكىۋىس لوب (Jacques loeb) دېڭىز كىرپىسى تۆرەلمىسىى بالستۇال (خالتىلىق 
تۆرەلمه) باسقۇچىدا ئىككى خىل ھۈجهيرە قهۋىتىگه ئايرىلىدىغانلىقىنى، ۋە توپلىشىپ بىر 
قۇتۇپقا جايالشقان ئىچكى ھۈجهيرە توپى(ICM) دەپ ئاتىلىدىغان قىسمىنىڭ توختىماي 
 (Hans بۆلۈنىدىغانلىقىنى كۆزىتىدۇ. 1914-يىلى گېرمانىيه ئالىمى ھانز سپېمهن
(Spemman ئوخشاش ھادىسىنى بىر قهدەر مۇرەككهپ ئومۇرتقىسىز جانلىق سالماندىردا 
كۆزىتىدۇ. 1938-يىلى، ئۇ تۇنجى بولۇپ تۆرەلمه ھۈجهيرىلىرىنى يادروسىزالنغان تۇخۇمغا 

كۆچۈرۈشنىڭ مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى قىياس قىلىدۇ. 
 

ئومۇرتقىلىق ھايۋانالرنىڭ كلونلىنىشى 

 
1952-يىلى ئامېرىكا ئالىملىرىدىن روبېرت برىگگىس (Robert Briggs) ۋە توماس كىڭ 
(Thomas King) تهڭگىلىك پاقا (يىلپىز پاقىسى) دا تهجرىبه ئىشلهپ، بالستۇال باسقۇچىدا 
تۇرۇۋاتقان تهڭگىلىك پاقا تۆرەلمىسىدىكى بىر ھۈجهيرە يادروسىنى ئىلىپ يادروسىزالنغان 
تۇخۇمغا كۆچۈرگهندە يېڭىدىن تۆرەلمه ھاسىل قىلىدىغانلىقىنى بايقىغان. بۇ يېڭى تۆرەلمه 
جىنىسسىز كۆپهيتىلگهن بولغاچقا ئومۇرتقىلىق ھايۋانالرنى كلونالشقا بولىدىغانلىقىنى تۇنجى 
قېتىم كۆرسىتىپ بهرگهن. 1984-يىلى جۇڭگو ئالىملىرى بېلىق تۈرىدىكى ھايۋانالردىن كارپ 
بېلىقىنى كلونلىغان. يادرو كۆچۈرۈش تېخنىكىسى ئۇزۇن يىلالر سۈت ئهمگۈچى ھايۋانالردا 
سىناق قىلىنغان بولسىمۇ ھېچبىر نهتىجه چىقماي، ئاخىرى 1996-يىلى دوللى ئىسىملىك قوي 
بىر چىشى قوينىڭ تىرە ھۈجهيرىسىدىن مۇۋاپىققىيهتلىك كلونلىنىپ دۇنيانى زىلزىلىگه سالغان 

  .
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بۇ تېخنىكىدا بىر چىشى قوينىڭ ئهمچىكىدىن ئايرىۋېلىنغان بىر تهن ھۈجهيرىسىنىڭ يادروسى 
تهجرىبىخانا مۇھىتىدا يهنه بىر چىشى قوينىڭ يادروسى ئېلىۋىتىلگهن تۇخۇم ھۈجهيرىسى 
ئىچىگه كۆچۈرۈلىدۇ. مۇشۇنداق قىلغاندا ئهمچهكتىن كهلگهن تهن ھۈجهيرىسى يادروسىدىكى 
گېنالر خۇددى ئىسپېرما تۇخۇمغا كىرگهندىال تۇخۇم تهرىپىدىن قوزغىتىلىدۇ دە، بۇ بىرىكمه 
ھۈجهيرە ئاشۇ يادرونىڭ يېتهكچىلىكىدە خۇددى ئۇرۇقالنغان تۇخۇمدەك جىددى بۆلۈنۈشكه 
باشاليدۇ. شۇنداق قىلىپ بىر ھۈجهيرە بۆلۈنۈپ ئىككىگه، ئىككىسى تۆتكه، تۆتى 
سهككىزگه......ئايلىنىپ دەسلهپكى تۆرەلمىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تۆرەلمه خالتىسى 
مهزگىلىگه كىرگهن تۆرەلمه بىر چىشى قوينىڭ بالىياتقۇسىغا كىرگۈزۈلۈپ ئۇ قوي ھامىلىدار 
قىلىنىدۇ. شۇنداق قىلىپ يىڭى بىر قوزا دۇنياغا كېلىدۇ. بۇ تۇغۇلغان قوزا دەل دوللى بولۇپ 
ئۇنىڭ بارلىق ئاالھىدىلىكلىرى پهقهت يادروسى كۆچۈرۈلگهن ئهمچهك تهن ھۈجهيرىسىنى 
تهقدىم قىلغان چىشى قويغا پۈتۈنلهي ئوخشايدۇ. مهلۇم نۇقتىدىن ئالغاندا دوللىنىڭ 
ئاتىسىمۇ ئانىسىمۇ شۇ چىشى قوي بولغان بولىدۇ. كهينىدىنال ئوخشاش تېخنىكا ئارقىلىق 

 چاشقان، كاال، چوشقا، مۈشۈك، توشقان، ئات، ئىت ۋە
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ياۋايى ھايۋانالردىن ياۋا قوي، ئامېرىكا كالىسى قاتارلىق نۇرغۇن ھايۋانالر كلونالپ 
چىقىلغان. كۆپ قېتىم سىناق قىلىنغان بولسىمۇ مايمۇنسىمانالر تۈرىدىكى ھايۋانالرنى 
كلونالش مهغلۇپ بولغان بولغان بولسىمۇ، كىشىلهرنىڭ مايمۇنالر ۋە ئىنسانالرنى كلونالش 

مۇمكىنچىلىكىگه بولغان قىزىقىشى ئىزچىل يۇقىرى بولۇپ كهلگهن.  
 

2007-يىلى ئامېرىكا ئالىمى شۆھرەت مۇتهللىپ (ئۇيغۇر) مايمۇن غول ھۈجهيرىسىنى كلونالپ 
چىققان. 2007-يىلى ياپونىيه ئالىمى شىنيا ياماناكا تهن ھۈجهيرىلىرىدىكى تۆت خىل گېنىنى 
قوزغىتىش ئارقىلىق ئاللىقاچان باشقا ھۈجهيرىلهرگه ئايلىنىش پوتېنسئالىنى يوقاتقان چوڭالر 
تېنىدىكى تهن ھۈجهيرىلىرىنى قايتا پروگراممىالپ غول ھۈجهيرە ھالىتىگه قايتۇرغىلى 
بولىدىغانلىقىنى بايقىغان ۋە تۇنجى سۈنئىي يېتىشتۈرۈلگهن تولۇق پوتېنسئاللىق غول ھۆجهيرە 
لىنىيىسىنى يېتىشتۈرگهن. 2013-يىلى 5-ئاينىڭ 15-كۈنى تۇنجى ئىنسانالر تۆرەلمه غول 
ھۈجهيرىسىنىڭ كلونالپ چىقىلغانلىقى شۆھرەت مۇتهللىپ تهرىپىدىن دۇنياغا جاكارالنغان. 

 
 

كلون تارىخىدىكى ئهڭ تۆھپىكار ئالىمالر 
 

 (Briggs and King) 1. روبېرىت بىرىگس ۋە توماس كېڭ
ئامېرىكا ئالىملىرى روبېرىت بىرىگس ۋە توماس كېڭ 1952-يىلى تۇنجى بولۇپ يادرو 
كۆچۈرۈش تېخنىكىسى ئارقىلىق تهڭگىلىك پاقىنى كلونلىغان. ئۇالر تۇنجى بولۇپ تۆرەلمه 
يېتىلىش جهريانىدا ھهر بىر ھۈجهيرىدىكى گېن ماتېرىياللىرىنىڭ (يوقىماي، ئازلىماي) 

ساقلىنىپ قالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهرگهن. 
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Ä  
 (John Gurdon) 2.جون گوردون

ئهنگلىيه ئالىمى جون گوردون 1958-يىلى تۇنجى بولۇپ يىتىلگهن پاقا تهن ھۈجهيرىسىدىن 
يادرونى ئىلىپ پاقا تۇخۇمىغا كۆچۈرۈش ئارقىلىق تهن ھۈجهيرىسىنى غول ھۆجهيرە ھالىتىگه 

قايتۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ ھايۋانالرنى كلونالشقا ئهڭ ئاساسلىق ئۇل سالغان. 
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Ä  
ئۇنىڭ بىئولوگىيه ئوقۇتقۇچىسى ئۇ توغرىلىق مۇنداق يازغان: 

 
مهن گوردوننىڭ ئالىم بولۇش ئارزۇسى بارلىقىنى بىلىمهن، ئۇنىڭ ھازىرقى ئىپادىسىگه 
ئاساسالنغاندا بۇ ھهقىقهتهن ئالجىغانلىق. ئۇ ھهتتا ئاددىي بىئولوگىيلىك چۈشهنچىلهرنى 
ئۆگىنهلمىگهن يهردە، ئۇنىڭ بىر كهسپىي بىئولوگىيه ئالىم بولۇشىنىڭ مۇتلهق مۇمكىنچىلىكى 
يوق. ئهگهر ئۇ بۇ قارىشىدىن ۋاز كهچمىسه بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋە ئۇنىڭغا دەرس ئۆتۈدىغان 

ئوقۇتقۇچىالر ئۈچۈن ۋاقىت ئىسراپ قىلغانلىق بىلهن تهڭ.               -1947-يىلى 
 

ھهيران قاالرلىق يېرى، گوردون ئالىم بولۇپال قالماي ناھايىتى پىشقان پروفېسسور ۋە نۇرغۇن 
بايقاشالرنى ئوتتۇرىغا قويغان تهتقىقاتچى بولغان ۋە ئۇنىڭ تۆھپىلىرى ئۈچۈن ئۇ 2012-

يىللىق نوبېل فىزىئولوگىيه ياكى مىدىتسىنا مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن. 
 

 (Martin Evans) 3. مارتىن ئىۋان
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ئهنگلىيه ئالىمى مارتىن ئىۋان 1981-يىلى تۆرەلمه راك ھۈجهيرىلىرىنى ئايرىپ ئالغان ۋە 
ئۇالرنىڭ تولۇق پوتېنسىئالغا ئىگه ئىكهنلىكى ۋە ئۆز-ئۆزىنى چهكسىز قېتىم يىڭىالش 
ئاالھىدىلىكىنى بايقىغان. ئۇ تۇنجى بولۇپ چاشقان تۆرەلمه ھۈجهيرىلىرىنى تهجرىبىخانىدا 
يېتىشتۈرگهن ۋە گېنى ئۆزگهرتىلگهن چاشقانالرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈشكه تۆھپه قوشقان. ئۇنىڭ 
بۇ تۆھپىسى ئۈچۈن ئۇ 2007-يىللىق نوبېل فىزىئولوگىيه ياكى مېدىتسنا مۇكاپاتىغا نائىل 

بولغان. 
 (Wilmut & Campbell) 4. ئىيان ۋىلمات ۋە كېيىت كامپبهل

ئهنگلىيه ئالىملىرى ئىيان ۋىلمات ۋە كېيىت كامپبهل ئىككهيلهن 1996-يىلى تۇنجى قېتىم بىر 
سۈت ئهمگۈچى ھايۋاننى - دول ئىسىملىك قوينى كلونالپ پۈتۈن دۇنيانى زىلزىلگه سالغان. 
ۋىلمات 1997-يىلى Time ژۇرنىلى تهرىپىدىن ئهڭ شۇ يىللىق ئهڭ داڭدار كىشى بولۇپ 
باھاالنغان (بۇ يازمىنىڭ ئۈستىدىكى بىرنىچى سۈرەت دەل تايمىس ژورنىلىنىڭ مۇقاۋىسىغا 

 بېسىلغان دوللىنىڭ سۈرىتى). تۆۋەندىكىسى ۋىلماتنىڭ
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دوللى بىلهن بىلله چۈشكهن سۈرىتى: 

Ä  
 (James Thomson) 5. جهيمىس تومسون

Ä  
ئامېرىكا ئالىمى جهيمىس تومسون 1998-يىلى تۇنجى بولۇپ ئىنسانالرنىڭ تۆرەلمه غول 
ھۆجهيرە لىنىيىسىنى يىتىشتۈرۈپ چىققان. بۇ ئىنسانالرنىڭ تۆرەلمه تهرەققىياتىنىڭ قانداق 
بولىدىغانلىقىنى تهتقىق قىلىشنى مۇھىم قورال بىلهن تهمىنلىگهن. 2007-يىلى ئۇ تۇنجى 

بولۇپ ئىنسانالرنىڭ سۈنئىي تولۇق پوتېنسئاللىق ھۈجهيرىسىنى يېتىشتۈرگهن. 
6. شىنيا ياماناكا 
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Ä  
ياپونىيه ئالىمى شىنيا ياماناكا 2007-يىلى يېتىلىگهن تهن ھۈجهيرىسىنى قانداق قىلىپ 
 Oct4, تولۇق پوتېنسىئاللىق ھالهتكه قايتۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى بايقىغان. بۇ فاكتورالرنى
Sox2, Klf4, cc-Myc قاتارلىقالر بولۇپ، بىر ھۆجهيرىنىڭ تولۇق پوتىنىسئاللىق ھالهتنى 
ساقلىشىدا مۇشۇ تۆت خىل گېنىنىڭ زۆرۈر ئىكهنلىكى ۋە مۇشۇ تۆت خىل گېننى قوزغىتىش 
ئارقىلىق تهن ھۈجهيرىلىرىنى تۇخۇم ھۈجهيرىسىگه كۆچۈرمهيمۇ تولۇق پوتېنسىئالغا ئىگه 
قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى كۆرستىپ بهرگهن. ئۇنىڭ بۇ تۆھپىسى ئۈچۈن 2012-يىللىق نوبېل 

مۇكاپاتى جون گوردون ۋە ئۇنىڭغا بېرىلگهن. 
 (Shoukhrat Mitalipov) 7. شۆھرەت مۇتهللىپ

Ä  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ئامېرىكا ئالىمى شۆھرەت مۇتهللىپ (قازاقىستاندا تۇغۇلغان ئۇيغۇر) 2007-يىللىق پهن-
تېخنىكىدىكى ئون چوڭ بۆسۈشنىڭ بىرى بولغان مايمۇننىڭ تۆرەلمه غول ھۈجهيرىسىنى 
كلونالپ چىقىپ پۈتۈن دۇنيا كلون ۋە غول ھۆجهيرە ساھهسىنى زىلزىلگه سالغان. ئۇ يهنه 
2013-يىلى 5-ئايدا تۇنجى بولۇپ ئىنسانالرنىڭ تۆرەلمه غول ھۈجهيرىسىنى 

مۇۋاپىققىيهتلىك كلونالپ چىققان. 
 
 

پروبىركىدا ھامىله يېتىشتۈرۈش دېگهن نېمه؟ 

Ä  
پروبىركىدا ھامىله يېتىشتۈرۈش دېگهن ئۇقۇمنىڭ ئهسلى توغرا ئاتىلىشى تهن سىرتىدا 
ئۇرۇقالندۇرۇش بولۇپ، نۇرغۇن كىشىلهر ئالدىنقى ئىسىمغا قاراپ ھامىله پروبىركا ئىچىدە 
يېتىلىدىغان ئوخشايدۇ، دېگهن خاتا چۈشهنچىنى پهيدا قىلىدۇ. تهن سىرتىدا ئۇرۇقالندۇرۇش 

 دېگىنىمىز تهن سىرتىدا ئانا تېنىدىن كهلگهن تۇخۇم ھۈجهيرىسى
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بىلهن ئاتىدىن كهلگهن ئىسپىرما ھۈجهيرىسى ئارقىلىق ئوزۇقالندۇرۇشىنى كۆرسىتىدۇ. 
ئۇرۇقالنغان تۇخۇم ياكى زىگوتا 2-6 كۈن ئهتراپىدا پروبىركىدا يېتىلدۈرگهندىن كېيىن ئانا 
ياكى باشقا ئورنىنى باسىدىغان ئايال تېنىگه كۆچۈرۈلىدۇ. ئاندىن نورمال ھامىلدارلىق 
جهريانىنى باشتىن كهچۈرۈپ تۇغۇلىدۇ. بۇ تېخنىكا تۇغماسلىق كېسىلى بار ئاتا-ئانىالرنىڭ 
پهرزەنتلىك بولۇشىغا ياردەم قىلىش مهقسىتىدە ئىجاد قىلىنغان بولۇپ، 1978-يىلى دۇنيادا 
تۇنجى قېتىم مۇۋاپىققىيهتلىك ھالدا ئىشلىتىلگهندىن بۇيان ئىنسانالردىكى تۇغماسلىقنى 
داۋاالشتىكى كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئۇسۇلغا ئايلىنىپ قالدى. ھازىر دۇنيادا بىر مىليوندىن 

كۆپ كىشى مۇشۇ ئۇسۇل ئارقىلىق تۇغۇلغان. 

Ä  
تهن سىرتىدا ھامىله يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسىنى تۇنجى بولۇپ ۋۇجۇدقا كهلتۈرگهن ئهنگلىيه 
فىزىئولوگىيه ئالىمى روبېرت ئېدۋراد 2010-يىللىق نوبېل فىزىئولوگىيه ياكى مېدىتسىنا 

مۇكاپاتىغا نائىل بولغان.  
 

تهن سىرتىدا ئۇرۇقالندۇرۇش ۋە كلونالشنىڭ پهرقى قهيهردە؟  
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Ä  

Ä  
تهن سىرتىدا ئۇرۇقالندۇرۇش بولسا كۆپىيىش ھۈجهيرىلىرى ئارقىلىق ھامىله ھاسىل قىلىنىپ 
ئاخىرىدا ساغالم بوۋاق تۇغۇلۇشىنى مهقسهت قىلغان ياردەمچى كۆپهيتىش تېخنىكىسىنىڭ بىر 
تۈرىدۇر. بۇ تېخىنىكا ئىنسان ۋە ھايۋانالردا ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىلىپ كېلىنىۋاتقان بولۇپ، 
كلونالشتىن تۈپ پهرقلىنىدۇ. كلونالش ئىككى كۆپىيىش ھۈجهيرىسىدىن ئهمهس، بهلكى 
ئىسپىرما ھۈجهيرىسىنىڭ ياردىمىسىز بىر تهن ھۈجهيرىسىنىڭ يادروسىنى تۇخۇم ھۈجهيرىسىگه 
كىرگۈزۈش ئارقىلىق تۆرەلمه غول ھۈجهيرىلىرى ۋە ھامىله ھاسىل قىلىنىدىغان، ھهم 
ئىنسانالردا پهقهت داۋاالش ئۈچۈن كېرەك بولىدىغان غول ھۈجهيرە ۋە ئهزا يېتىشتۈرۈشنى 
ئاساسلىق مهقسهت قىلغان بىر خىل تېخنىكىدۇر. كلونلىغاندا ھاسىل بولغان يېڭى جانلىق 

 ياكى يېڭى ھۈجهيرىلهر
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گېن جهھهتتىن پۈتۈنلهي ھۈجهيرە يادروسىنى تهقدىم قىلغان جانلىققا ئوخشاش بولۇپ، 
يېتىلگهن ھامىلىنىڭ ئاتا-ئانىسى ئهمهس، بهلكى ئاساسهن بىرال ئهجدادى بولىدۇ دېگهن 

گهپ.  
 

تهن سىرتىدا ئۇرۇقالندۇرۇش تېخنىكىسى ئىنسانىيهت مېدىتسىنا تارىخىدىكى ئهڭ نهمۇنىلىك 
ئابىدىلهرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ ئىنسانالرنىڭ ھاياتىدا ئىنقىالب خاراكتېرلىك ئۆزگىرىشلهرنى 
بارلىققا كهلتۈردى. كۆپىيىش بىئولوگىيىسى ئىنتايىن قىزىقارلىق ۋە زور ئهھمىيهتكه ئىگه بىر 
يېڭى چىقىۋاتقان كۆپهيتىش تېخنىكىلىرى ۋە ئۇيغۇر ئالىمى      پهن بولۇپ، مۇشۇ ساھهدە
دوكتور شۆھرەت مۇتهللىپنىڭ بۇ يېڭى تېخنىكىالرنىڭ بارلىققا كېلىشىدە قانداق مۇھىم 

ئورۇندا تۇرىدىغانلىقى ئۈستىدە كېلهركى ساندا توختىلىمهن. 
 

قوشۇمچه پايدىلىنىش بىلىملىرى 
ئىزاھات 1: ھۈجهيرە ۋىرۇسالردىن باشقا بارلىق جانلىقالرنىڭ تېنىنى تۈزگۈچى ئاساسىي 
بىرلىك بولۇپ ئېرسىي ماددىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھۈجهيرە يادروسى ئومۇمهن ئوتتۇرىغا 
جايالشقان زىچلىقى يۇقىرى قىسمى بولۇپ ھۈجهيرە ئاپپاراتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
سىتوپالزما تهرىپىدىن ئورىلىپ تۇرىدۇ ھهمدە ھۆجهيرە پهردىسى سىتوپالزما سىرتىنى قاپالپ 

ھهر بىر ھۈجهيرىنى مهلۇم شهكىل ۋە ئايرىم بولغان تۈزۈلۈشكه ئىگه قىلىدۇ. 
ئىزاھات 2: تۆۋەندىكى رەسىمنى قوشۇش ئارقىلىق غول ھۈجهيرە دېگهننىڭ نىمىلىكىنى 
ئىخچام چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن: بىر ھايۋان تۈرىدىكى جانلىق ئادەتته جىنىسلىق 
كۆپىيىدىغان بولۇپ، ئاتىدىن كهلگهن ئىسپىرما ئانىدىن كهلگهن تۇخۇم ھۈجهيرىسى بىلهن 
قوشۇلۇپ بىر ئۇرۇقالنغان تۇخۇمدىن ئىبارەت سېڭىشىپ كهتكهن بىر تال ھۈجهيرىگه 
ئايلىنىدۇ. دەل مۇشۇ ئۇرۇقالنغان تۇخۇم بۆلۈنۈش ئارقىلىق بىر يېڭى جانلىقنى ھاسىل 
قىلىدۇ. يهنى ئادەمنى مىسال قىلساق ئۇرۇقالنغان تۇخۇم بۆلۈنۈپ 2 ھۈجهيرىگه ئاندىن 4 
ھۈجهيرىگه ئايلىنىدۇ. مۇشۇ ھۈجهيرە ھهممىسىال مۇتلهق تولۇق پوتېنسىئال (totipotent) غا 
ئىگه بولۇپ، ھهربىرسى ئايرىۋېتىلسه ئايرىم-ئايرىم ھالدا 4 يېڭى جانلىقنى ھاسىل قىلىش 
يوشۇرۇن كۈچىگه ئىگه. لېكىن مۇشۇ 4 ھۈجهيرە باسقۇچىدىن كېيىن ئىنسان تۆرەلمىسى 
داۋاملىق بۆلۈنىدۇ، لېكىن بۆلۈنۈش جهريانىدا بۇ ھۈجهيرىلهر ئۆزلىرىنىڭ بىر پۈتۈن جانلىققا 
ئايلىنىش پوتېنسىئالىنى يوقىتىپ، بىر يىڭى جانلىق تىنىدىكى مهلۇم خىل ھۈجهيرىلهرگىال 
ئايلىنااليدىغان تولۇق پوتېنسىئاللىق (pluripotent)  ھۈجهيرىلهرگه ئايلىنىدۇ. يېتىلىۋاتقان 
تۆرەلمه خالتىلىق تۆرەلمه (blastocyst) دەۋرىگه قهدەم قويغاندىن كىين بۇ ھۈجهيرىلهر 

 داۋاملىق ھالدا يوشۇرۇن كۈچىنى يوقىتىپ پهقهت بىر قانچه خىل ھۈجهيرە تۈرلىرىگه
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ئۆزگىرەلهيدىغان كۆپ پوتېنسىئاللىق (multipotent) ھۈجهيرىلهرگه ئايلىنىپ قالىدۇ. بۇ 
خىل ھۈجهيرىلهر تۆرەلمىنىڭ شۇ مهزگىلىدىن باشالپ ھامىله مهزگىلى، تۇغۇلغاندىن كىينكى 
بوۋاقلىق مهزگىلى ۋە يىتىلگهن كىشىگه ئايالنغۇچه بولغان جهريانالردا داۋاملىق سانى ئازالپ 
ماڭىدۇ. دېمهك، تولۇق پوتېنسىئاللىق غول ھۈجهيرىلهردىن پايدىلىنىپ كۆپ خىل 

ھۈجهيرىلهرنى ۋە ياكى ئهزاالرنى يېتىشتۈرۈش مۇمكىن. 
ئىزاھات 3: قايتا پروگراممىالش دىگىنىمىز مهلۇم غول ھۈجهيرە بولمىغان چوڭالر (بالىالرنىمۇ 
ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، پهقهت تۆرەلمه ئهمهس دېمهكچى) تىنىدىكى تولۇق ئىندۇكسىيىلىنىپ 
بولغان باشقا ھۈجهيرىلهرگه ئايلىنىش ئىقتىدارى يوق ھۈجهيرىلهرنىڭ يادروسىنى ئىلىپ يهنه 
بىر يادروسى ئېلىۋىتىلگهن تۇخۇم ھۈجهيرىسىنىڭ سىتوپالزمىسىغا كىرگۈزگهندە ھېلىقى تهن 
ھۈجهيرە يادروسىدىكى تىنچ ھالهتته ياتقان نۇرغۇن گېنالر قوزغىلىپ بۇ بىرىكمه ھۆجهيرىنىڭ 
تۆرەلمه غول ھۈجهيرىسىگه ئوخشاش ھالهتكه قايتىدىن ئۆزگىرىشىنى ۋە تولۇق پوتېنسىئالغا 
قايتىدىن ئىگه بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ جهرياندىكى تهن ھۈجهيرە يادروسىنىڭ 
يادروسىزالندۇرۇلغان تۇخۇم ھۈجهيرىگه كۆچۈرۈلىشىدىن ئىبارەت تېخنىكا يادرو كۆچۈرۈش 

دېيىلىدۇ. 
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ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسى 

سادىق سېتىنىياز بورلۇق 
 

 (Robert) ۋە روبېرت ۋۇدروۋ ۋېلسون (Arno Allan Penzias)   ئارنو ئهللېن پهنزىيېس
Woodrow Wilson)  1964-يىلى [2،1] بېل تهجرىبىخانىسدا سۈنئىي ھهمراھالرنى ئىز 
قوغالش ئۈچۈن يېڭى بىر خىل ئانتېننا ياساپ چىققان. ئهمما ئويلىمىغان يهردىن بۇ ئانتېننا 
 cosmic microwave ئارقىلىق ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسى
background( radiation  ) نى بايقاپ قالغان. ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش 
رادىياتسىيهسى دېگىنىمىز، ئالهم چوڭ پارتلىشىدىكى قالدۇق ئىسسىقلىقتىن پهيدا بولغان 
رادىياتسىيه. [3] ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسىنىڭ بايقىلىشى ئالهم چوڭ 
پارتالش نهزەرىيهسىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئابىدە خاراكتېرلىك سىنىقى دەپ قارىلىدۇ. بۇ ئىككىيلهن 

بۇ  تاسادىپىي چوڭ بايقاش بىلهن  1978-يىلى نوبېل مۇكاپاتىغا ئېرىشكهن. 

!
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ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ئالدى بىلهن 
رادىياتسىيه دېگهن نېمه دېيىشكه توغرا كېلىدۇ.  

رادىياتسىيه:  ئېنېرگىيهنىڭ دولقۇن ياكى زەررىچه ھالهتلىرىدە بوشلۇقتا ياكى ماتېرىيالالر 
ئىچىدە چېچىلىشى ۋە تارقىلىشى.  

!
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مهسىلهن: بهزى تۇرغۇنسىز ئېلېمېنتالرنىڭ يادروسى پارچىالنغاندا ئهلفا (α)  زەررىچىسى (يهنى 
گېلىي يادروسى)،  بېتا زەررىچىسى ) (β)يهنى يۇقىرى ئېنېرگىيهلىك ۋە يۇقىرى سۈرئهتلىك 

ئېلېكترون قويۇپ بېرىدۇ. بۇ رادىياتسىيهنىڭ زەررىچه ھالىتىدە تارقىلىشى.  

!
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تۇرغۇنسىز ئېلېمېنتالر پارچىالنغاندا يهنه گاما رادىياتسىيه (γ) قويۇپ بېرىدۇ. گاما 
رادىياتسىيهسى (ياكى گاما نۇرى) رادىياتسىيهنىڭ دولقۇن ھالىتىدە تارقىلىشى. بۇ دولقۇن 

ئېلېكتىر-ماگنىتلىق دولقۇنى، يهنى نۇردۇر.  يهنى  
دولقۇنلۇق رادىياتسىيه = ئېلېكتر-ماگنىتلىق رادىياتسىيه = ئېلېكتر - ماگنىت دولقۇنى = نۇر 

ئېلېكتر-ماگنىتلىق رادىياتسىيه گامما نۇرىدىن باشقا يهنه رادىيو دولقۇنى، كۆرگىلى 
بولىدىغان نۇر، رېنتىگېن نۇرى، مىكرو دولقۇن قاتارلىقالرمۇ بار (بۇالر بىلهنال چهكلهنمهيدۇ). 
بارلىق جىسىمالر رادىياتسىيه چىقىرىپ تۇرىدۇ. ئهمما بىزنىڭ كۆزىمىز بۇ رادىياتسىيهلهرنىڭ 
پهقهت بىر قىسىمنى كۆرەلهيدۇ. بۇ بىر قىسىم كۆرگىلى بولىدىغان نۇردۇر. يهنه بىز 
كۆرەلمهيدىغان نۇرالر (ياكى رادىياتسىيهلهر) مۇ بار. مهسىلهن، ئۆي ئىچى 
تېمپېراتۇرىسىدىكى جىسىمالر ئىنفىرا قىزىل نۇر چىقىرىدۇ، لېكىن بىز كۆزىمىز بىلهن بىۋاسىته 

كۆرەلمهيمىز. ئهمما ئىنفىرا قىزىل نۇرنى كۆرىدىغان كۆزئهينهك ئارقىلىق كۆرەلهيمىز. 
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رادىياتسىيهنىڭ ئېنېرگىيهسى ۋە دولقۇنى جىسىمنىڭ تېمپېراتۇرىسىغا باغلىق. جىسىمنىڭ 
تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى بولغانسېرى چىققان رادىياتسىيهنىڭ ئېنېرگىيهسى يۇقىرى، دولقۇنى 
قىسقا بولىدۇ. شۇڭا رادىياتسىيهنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنى ئۆلچهش ئارقىلىق مهنبه 

جىسىمالرنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى بىلگىلى بولىدۇ.  
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رادىياتسىيهنى چۈشهنگهندىن كېىين، مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسىگه قايتىپ 
كېلهيلى. 

ئالهم چوڭ پارتالش نهزەرىيهسىگه ئاساسهن، ئالهم چوڭ پارتالشتىن بارلىققا كهلگهن ھهمدە 
ئالهم داۋاملىق كېڭىيىۋاتىدۇ. ئالهم دەسلهپكى چاغالردا ئىنتايىن ئىسسىق ۋە ئىنتايىن يورۇق 
بولغاچقا، نۇرغۇن نۇرالرنى (يهنى رادىياتسىيهلهرنى) تارقاتقان. ئۇ رادىياتسىيه دەل مۇشۇ 
ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسىنىڭ مهنبهسىدۇر.  مىكرو دولقۇنلۇق ئانتېننا 
بۇ رادىياتسىيهنى تارتااليدۇ. ئۆيىڭىزدە بۇرۇنقى كونا تېلېۋىزور بارمۇ؟ شۇ كونا 
تېلېۋىزورالردىكى قار ئۇچقۇنلىرى ئېسىڭىزدە بارمۇ؟ بۇ قار ئۇچقۇنلىرى دەل تېلېۋىزورنىڭ 
مىكرو دولقۇنلۇق ئانتېنناسى قوبۇل قىلغان ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش 

رادىياتسىيهسى. 

!

 
پهنزىيېس ۋە ۋېلسون ئانتېننانى ئاسمانغا قارىتىپ دولقۇنالرنى ئۆلچىگهن. بىز ئالدىدا دەپ 
ئۆتكهندەك، رادىياتسىيهنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقىنى ئۆلچهش ئارقىلىق مهنبه جىسىمالرنىڭ 

 تېمپېراتۇرىسىنى بىلگىلى بولىدۇ. ئۇالر دەسلهپته ئالهم بوشلۇقىنىڭ
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تېمپېراتۇرىسى مۇتلهق نۆل گىرادۇس، 0 كېلۋىن (يهنى نۆلدىن تۆۋەن 273.15° سېلسىيه) 
بولىدۇ دەپ ئويلىغان. ئهمما ئۇالرنىڭ ئانتېنناسى ئۆلچىگهن ئاسماننىڭ تېمپېراتۇرىسى 4.2 
كېلۋىن بولغان. مهيلى ئاسماننىڭ قايسى قىسمىغا قاراتسۇن، ئوخشاش بولغان. ئۇالر بۇنى 
چۈشىنهلمىگهن. ئۇالر نۇرغۇن پهرەزلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇالر ئاتوم بومبىسى پارتلىغاندىن 
چىققان سىگنال بولۇشى مۇمكىن دەپ ئويلىغان. ئهمما،  ئاتوم بومبىسىدىن چىققان سىگنال 
ئاستا-ئاستا ئاجىزلىشى كېرەك ئىدى. ئهمما ئۇالرنىڭ سىگنالى ئاجىزالشمىغان ئىدى. ئۇالر 
بهلكىم نيۇيورك  شهھىرىدىن كهلگهن شاۋقۇن سىگنال دەپ پهرەز قىلغان. بىراق ئۇالر 

ئانتېننانى نيۇيورك  شهھىرىگه قاراتقاندا، ئىنتايىن ئاجىز سىگنال قوبۇل قىلغان.   

!
 

ئۇالر پرىنستېن ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئالهم چوڭ پارتالش نهزەرىيهسىنىڭ نهزەرىيهۋى تهتقىقاتى 
قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان ۋە ئاالقىلهشكهن. [4]  پرىنستېن ئۇنىۋېرسىتېتىدىكىلهر كهلگهن ۋە 
ئۇالرنىڭ ئانتېنناسىنى كۆرگهندىن كېيىن، ئۆزلىرىنىڭ قىلماقچى بولغان ئۆلچهشنى ئۇالرنىڭ 

قىلىپ بولغىنىنى ھېس قىلغان. 

�71



!      

مانا بۇ ئالهم مىكرو دولقۇن ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيهسىنىڭ بايقىلىشى. 
ئهمما بۇ يهردە يهنه بىر نۇقتا بار، ئالهم دەسلهپكى چاغالردا ئىنتايىن ئىسسىق بولسا، 
چىقارغان رادىياتسىيه يۇقىرى تېمپېراتۇرالىق بولۇشى كېرەك ئىدى. ئهمما پهنزىيېس ۋە 
ۋېلسوننىڭ ئانتېنناسى ئۆلچىگىنى بولسا مىكرو دولقۇن بولۇپ، تېمپېراتۇرىسى پهقهت 4.2 
كېلۋىن (يهنى نۆلدىن تۆۋەن 268.95° سېلېسىيه) بولغان. بۇ پهرق نهدىن كهلگهن؟ 

ئىزدىنىپ بېقىڭ، كېلهر ساندا جاۋابى بېرىلىدۇ.
 

مهنبهلهر: 
 
[1]: wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Arno_Allan_Penzias  
[2] wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Woodrow_Wilson 
[3] wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background  
[4] worldsciencefest ival.com, http:/ /www.worldsciencefest ival.com/2012/08/
robert_woodrow_wilson_big_bang/ 
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باالم ئهقىللىق بولسۇن دېسىڭىز 

 Ä
بىز ھهر ۋاقىت بالىلىرىنىڭ ئۆزى ئارزۇ قىلغاندەك ئهقىللىق ئهمهسلىكىدىن رازى بولمىغان 
ئاتا-ئانىالرنىڭ ئاغرىنىشلىرىنى ئاڭالپ تۇرىمىز. ئهمما ئاتا-ئانىالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئهقلىدىن 
گۇمان قىلغانلىقىنى ناھايىتى ئاز ئۇچرىتىمىز. ئۇنداق بولسا بالىنىڭ ئهقىللىق بولۇش-
بولماسلىقىدا ئاتا-ئانىنىڭ قانداق رولى بار؟ ھازىرغىچه ئهقىل ئىرسىيهت بىلهن مهلۇم 
دەرىجىدە مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئالىمالر تا ھازىرغىچه بىرەر "ئهقلىي 
گېنى"نى تېپىپ چىققىنى يوق. ئاتا-ئانىالر گېنلىرىنى بالىلىرىغا ئىرسىيهت قالدۇرىدۇ، 
شۇغىنىسى، نورمالدا گېننى تالالش ئاتا-ئانىنىڭمۇ ھهم بالىنىڭ قولىدىن كهلمهيدىغانلىقى 
ئۈچۈن بۇ نۇقتىدا توختالمايمىز. تۆۋەندە ئاتا-ئانىالرنىڭ چىقارغان قارارلىرى بالىلىرىنىڭ 

ئهقىللىق بولۇشىغا قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىغا قاراپ باقايلى. 
ئامېرىكىدا ئىلگىرى سۈت پاراشوكىدا بوۋاقالرنى بېقىش ئىنتايىن ئومۇمالشقان بولۇپ، 90-
يىلالرنىڭ ئاخىرىدا چوڭالر ۋە بالىالردىكى سېمىزلىك كېسىلىنىڭ شىددەت بىلهن كۆپىيىپ 
كىتىشى تۈپهيلى، تهتقىقاتچىالر بۇنىڭ سهۋەبلىرىنى ئىزدەشنى باشلىدى ۋە نۇرغۇن 
مۇناسىۋەتلىك ئامىلالرنى تىپىپ چىقتى. بۇنىڭ ئىچىدە، بوۋاقالرنىڭ سۈت پاراشوكىدا 
بېقىشىمۇ سېمىزلىكنىڭ يامراپ كېتىشىدىكى بىر ئامىل ئىكهنلىكى ئاشكارا بولدى. بولۇپمۇ 
2001-يىلى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى Metthew W. Gillman باشچىلىقىدىكى 
تهتقىقاتچىالر دۇنياغا داڭلىق مېدىتسنا ژۇرنىلى بولغان ئامېرىكا مېدىتسىنا ئىلمىي جهمئىيىتى 
ژۇرنىلى JAMA دا «بوۋاق مهزگىلىدە ئېمىتلىگهن ئۆسمۈرلهردىكى ئېغىرلىقى ئېشىپ كىتىش 
خهۋىپى» ماۋزۇسىدىكى ماقالىنى ئېالن قىلغاندىن كېيىن كىشىلهرنىڭ بۇ مهسلىگه 
سهزگۈرلىكى زور دەرىجىدە ئېشىشقا باشلىغان. بۇ تهتقىقات نهتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچه، 

 ئىمىتلگهن بالىالرنىڭ ئۆسمۈرلۈك
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دەۋرىدە ئېغىرلىق ئېشىپ كىتىش خهۋىپى سۈت پاراشوكىدا بېقىلغان بالىالردىن مۇتلهق تۆۋەن 
بولغان. ئهگهر بىر مهزگىل ئېمىتىلىپ ئاندىن سۈت پاراشوكىدا بېقىلغان ياكى باشتىن ئاخىر 
سۈت پاراشوكىدا بېقىلغان بالىالردا ئېغىرلىق ئېشىپ كىتىش ۋە سېمىزلىك كېسىلى نىسبىتى 
پهقهت ئېمىتىلگهن بالىالردىن يۇقىرى بولغان. بۇ مۇھىم تهتقىقات نهتىجىسى كىشىلهرنىڭ بۇ 
مهسلىگه بولغان قارىشىدا چوڭ ئۆزگىرىشلهرنى پهيدا قىلغان. شۇنىڭدىن كېيىن ئامېرىكا ۋە 
كۆپلىگهن سېمىزلىك كېسىلىنىڭ خهۋىپىگه ئېغىر دەرىجىدە ئۇچرىغان تهرەققىي قىلغان 

دۆلهتلهردە بالىنى ئانا سۈتى بىلهن بېقىش قايتىدىن بهكرەك ئومۇملىشىشقا باشلىغان.  

 Ä
مانا ئهمدى 2015-يىلى 3-ئايدا دۇنيادىكى ئهڭ داڭلىق مېدىتسىنا ئىلمىي ژۇرنىلى بولغان 
"النسىت" (ئوپېراتسىيه پېچىقى) ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان بىر ماقاله ئانىالرغا تېخىمۇ كۈچلۈك 

بىر سىگنالنى تارقاتتى.  
النسىت (ئوپېراتسىيه پىچىقى) يهر شارى ساغالملىقى ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىنغان "بالىنى ئۇزۇن 
مۇددەت ئېمىتىش بىلهن چوڭ بولغاندىكى ئهقىل كۆرسهتكۈچى ۋە پۇل تېپىش ئىقتىدارى 

باغلىنىشلىق" نامىدىكى ماقالىدە مۇنۇالر كۆرسىتىلدى: 
بىر 3500 يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقنى 30 يىل ئىز قوغالپ تهكشۈرگهن بىر يېڭى تهتقىقات 
نهتىجىسىدە ئۇزۇنراق ئېمىتىلگهن بوۋاقالر چوڭ بولغاندا ئهقلى كۆرسهتكۈچى كۆرۈنهرلىك 

يۇقىرى بولغان، مهكتهپته ئۇزۇنراق ئوقۇغان ۋە كىرىمىمۇ يۇقىرىراق بولغان.  
 

ماقالىنىڭ باش ئاپتورى، برازىلىيه پېالتاس فېدېراتسىيه ئونىۋېرسىتېتىدىكى دوكتور بېرناردو 
لېسسا ھورتا مۇنداق چۈشهندۈرىدۇ: "ئېمىتىشنىڭ باال مېڭىسى تهرەققىياتىغا بولغان 

 تهسىرلىرى ئاللىقاچان ئېنىقالنغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ تهسىرنىڭ قورامىغا 
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يهتكۈچه داۋاملىشىدىغانلىقى تازا ئېنىق ئهمهس ئىدى.  
بىزنىڭ تهتقىقاتىمىز ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئېمىتىشنىڭ ئاز دېگهندە 30 ياشقا بارغان مهزگىلگىچه 
ئهقىلنى ئاشۇرىدىغانلىقىغا تۇنجى پاكىتنى تهمىنلهپال قالماستىن، يهنه شهخس ۋە جهمئىيهت 
قاتلىمىدا تهربىيىلىنىش ۋە پۇل تېپىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بهردى. بۇ 
تهتقىقاتنىڭ ئۆزگىچه يېرى شۇكى، بىز تهتقىق قىلغان كىشىلهر توپىدا يۇقىرى كىرىملىك ۋە 
يۇقىرى تهربىيه كۆرگهن ئايالالرنىڭ ئىمىتىش نىسبىتى باشقا ئىجتىمائىي قاتالمدىكى 
ئايالالردىن يۇقىرى بولماستىن، بهلكى ھهر قايسى ئىجتىمائىي سىنىپالر ئارىسىدا تهكشى 
تارالغان. ئىلگىرى تهرەققىي قىلغان دۆلهتلهردە ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقاتالر ئىمىتىش بىلهن 
ئىجتىمائىي-ئىقتىسادىي ئۈستۈنلۈكنىڭ تهسىرىنى بىر-بىرىدىن ئايرىشتا مهغلۇپ بولغانلىقى 
ئۈچۈن تهنقىدلهشكه ئۇچرىغان ئىدى، بىزنىڭ بۇ ئىلمىي ئهمگىكىمىز بۇ مهسىلىنى تۇنجى 

قېتىم ھهل قىلدى". 
ھورتا ۋە ئۇنىڭ گۇرۇپپىسىدىكىلهر 1982-يىلى برازىلىيىنىڭ پېلوتاس شهھىرىدە تۇغۇلغان 
6000 بوۋاقنى ئىز قوغالپ تهكشۈرۈشتىن ئېرىشكهن سانلىق مهلۇماتالرنى تهھلىل قىلغان. 
ئىمىتىش ھهققىدىكى ئۇچۇرالر بالىلىق دەۋرىدە خاتىرىلهنگهن ۋە قاتناشقۇچىالر ئوتتۇرىچه 30 
ياشتا ئهقىل كۆرسهتكۈچى IQ سىنىقى ئارقىلىق بهلگىلهنگهن ھهمدە شۇ ياشتىكى مائارىپ 

تهربىيىسى ۋە كىرىمى ھهققىدە ئۇچۇرالر توپالنغان.  
يېرىمدىن سهل كۆپرەك (3493 نهپهر) قاتناشقۇچىنىڭ ئهقىل كۆرسهتكۈچى ۋە ئېمىتىلىش 
ئۇچۇرلىرى تولۇق خاتىرىلهنگهن. تهتقىقاتچىالر بۇ كىشىلهرنى ئېمىتىلىش ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن-
قىسقىلىقىغا ئاساسهن 5 گۇرۇپپىغا بۆلگهن ۋە 10 تۈرلۈك ئهقىل كۆرسهتكۈچىگه مۇناسىۋەتلىك 
بولغان بىئولوگىيىلىك ۋە ئىجتىمائىي ئامىلالر نهزەرگه ئېلىنىپ ئانالىزدا بۇالرنىڭ تهسىرى 
چىقىرىپ تاشالنغان. بۇالر تۇغۇلغاندىكى ئائىله كىرىمى، ئاتا-ئانىنىڭ مائارىپ سهۋىيىسى، 
ھامىلدارلىق مهزگىلىدە ئانىنىڭ تاماكا چېكىش ئهھۋالى، ئانا      گېنېتىكىلىق ئهجدادى،

يېشى، تۇغۇلغاندىكى ئېغىرلىقى ۋە تۇغۇت ئۇسۇلى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان.  
 

بۇ تهتقىقات ئېمىتىلگهن بارلىق بالىالردا ئېمىتىلمىگهن بالىالرغا قارىغاندا ئهقىل 
كۆرسهتكۈچى، مائارىپ تهربىيىسى ۋە قورامىغا يهتكهندىكى كىرىمىنىڭ يۇقىرى ئىكهنلىكىنى 
كۆرسىتىش بىلهن بىرگه يهنه، ئېمىتىلىش ۋاقتى قانچه ئۇزۇن بولسا، بولۇپمۇ 12 ئاي ياكى 
ئۇنىڭدىن ئۇزۇن ئېمىتىلگهندە پايدىسىنىڭ تېخىمۇ چوڭ ئىكهنلىكىنى ئېنىقالپ چىققان. 
مهسىلهن، بىر يىل تولۇق ئېمىتىلگهن بوۋاقالر چوڭ بولغاندا بىر ئاي ئېمىتىلگهن بوۋاقالردىن 
IQ سى 4 نومۇر يۇقىرى بولغان، 0.9 يىل ئۇزۇنراق ئوقۇغان ۋە 30 ياشتىكى كىرىمى %30 

يۇقىرى بولغان.  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دوكتور ھورتانىڭ دېيىشىچه، ئانا سۈتىنىڭ ئهقىلگه بولغان پايدىلىق رولىنىڭ مىخانىزىمى 
بهلكىم ئانا سۈتىدە مېڭه يېتىلىشىدە زۆرۈر بولغان تويۇنغان ماي كىسالتالىرىنىڭ 
بولغانلىقىدىن بولۇشى مۇمكىن ئىكهن. ئۇ يهنه مۇنداق دەيدۇ: بىزنىڭ تهتقىقاتىمىز ئىمىتىش 
بىلهن پاراشوكتا بېقىشنى سېلىشتۇرغاندا ئىمىتىش قانچه ئاساسلىق ئورۇندا تۇرغان بولسا 
ئهقىل كۆرسهتكۈچىنىڭ ئوڭ تاناسىپلىق ئېشىپ بارىدىغانلىقى ئىمىلگهن ئانا سۈتى مىقدارىنىڭ 

مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ. 

 Ä
 

قىزىق يېرى، تهرەققىي قىلغان ئهللهردە بوۋاقالرنى سۈت پاراشوكىدا بېقىش چهتكه قېقىلىپ 
ئانا سۈتى بىلهن بېقىش تهشهببۇس قىلىنىۋاتقان مۇشۇ كۈنلهردە، تارىختىن بۇيان بالىنى 2 
ياشقا توشقىچه ئېمىتىشنى ئهنئهنه قىلغان ئۇيغۇرالر ئارىسىدا سۈت پاراشوكى قىزغىنلىقى 
كۆتۈرۈلمهكته. بۇ قىزغىنلىق بولۇپمۇ ياش ئاتا-ئانىالر ئارىسىدا كۆپ ئۇچرايدىغان بولۇپ، 
ئهتراپىمىزدىكى چهتئهلنىڭ سۈت پاراشوكلىرىنى ئهكهلدۈرۈپ بوۋاقلىرىنى بېقىۋاتقان ئاتا-
ئانىالرنىڭ سانى كىشىنى چۆچۈتىدۇ. گهرچه ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئىمىتىش نىسبىتىنىڭ 
قانچىلىك ئىكهنلىكىگه ئائىت ئېنىق سىتاتىستىكىلىق مهلۇماتقا ئېرىشهلمىگهن بولساممۇ، مهن 
تونۇيدىغان ياش ئاتا-ئانىالر ۋە ئاتا-ئانىالردىن ماڭا كېلىدىغان خهتلهرگه قاراپ سۈت 
پاراشوكىدا بېقىش يۈزلىنىشىنىڭ ئېشىپ بېرىۋاتقانلىقىنى پهرەز قىلىمهن. ئۇنداق بولسا، 
ئاتا-ئانىالر بۇ خىل قارارنىڭ يۈرەك پارىسى بولغان بالىسىنىڭ كهلگۈسىگه قانداق تهسىرى 

بولىدىغانلىقىنى ئويالپ قويامدۇ؟ 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بهزى ئانىالر مهندىن سۈت چىقمىدى، شۇڭا ئامال يوق دەپ قارايدۇ. ئهمهليهتته، سۈت 
چىقمايدىغان ياكى يېتىشمهيدىغان ئايالالر باشقا جايالردا ئهمهس ئافرىقىدىكى ئوزۇقلۇق 
ئهھۋالى ئهڭ ناچار جايالردىكى ئايالالردىمۇ ناھايىتى ئاز ئۇچرايدۇ. ئهلۋەتته بالىنى 
ئوپېراتىسيه ئارقىلىق تۇغقان بولسا ئۇنىڭ ھۆكۈمى باشقا چۈنكى باال تۇغۇلۇش جهريانىدا 
ھهر تولغاقتا سېگنالالر مېڭىگه بېرىپ يهنه شۇ سۈت ئاجىرىلىپ چىقىشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان 
ھورمۇنالرنى سىنتېزلهش ۋە قانغا قويۇپ بىرىشكه تۈرتكه بولىدۇ. شۇنداق بولغاچقا تۇغۇشقا 
بىر كۈن قالغان ئايالنى باشقا بىر بىر نهچچه ياشلىق باال ئهمسىمۇ، ساغسىمۇ ئالدىراپ سۈت 
چىقمايدۇ بهلكى باال تۇغۇلغان دەقىقىدىن باشالپال كىچىككىنه نارەسىدە كۈچسىز شورىسىمۇ 
سۈت ئۆزلۈكىدىن ئېقىپ چىقىدۇ. ئانىالر تهبئىي تۇغۇتنى تاللىماي، زۆرۈر بولمىسىمۇ تولغاق 
ئازابىدىن قورقۇپ ۋە ياكى ئاسانلىقنى كۆزلهپ ئوپېراتسىيه ئۇسۇلى ئارقىلىق بالىنى دۇنياغا 
كۆز ئاچقۇزۇشنى قارار قىلغان مىنۇتتا بالىسىنىڭ ساغالملىقى ۋە ئهقىللىق بولۇش-بولماسلىقنى 

ئويالپ باققانمۇ؟  
ئهمهلىيهتته دەل شۇ ئازاپلىق تولغاق جهريانىدا ئانا مېڭىسى ئانا مېھرىگه تويۇنىدۇ (مهسىلهن 
ئوكسىتوسىن، يهنى مۇھهببهت ھورمۇنىنىڭ مىقدارى نهچچه ئون ھهسسه ئاشىدۇ) ۋە بالىنىڭ 
تۇغۇلغاندىن كىيىنكى ھاياتىنىڭ كاپالهتكه ئىگه بولۇشى ئۈچۈن تهييارلىقالرنى كۆرىدۇ. 
ئهگهر ئوپراتسىيه قىلىنسا، ناركوز تهركىبدىكى خېمىيىلىك ماددىالر دەل شۇ نىېرۋىالرنى 
سهزمهس قىلىش ئارقىلىق ناركوزالش مهقسىتىگه يىتىدىغان بولغاچقا، ئادەتته ئوپېراتىسيه 
قىلىپ تۇغقان ئايالالرنىڭ سۈت ئىشلهپچىقىرىشى تهبىئىي تۇغقان ئايالالردىن ئومۇمىي 
جهھهتتىن سهل ناچارراق بولىدۇ ھهم سۈت ئىشلهپچىقىرىش دەسلىپىدە سهل كېچىكىپ 

باشلىنىدۇ. 
سۈت ئىشلهپچىقىرىلىش جهريانى بوۋاق بىلهن ئانا ئوتتۇرىسىدىكى چهكسىز ھهمكارلىق 
ئۈستىگه قۇرۇلغان بولغاچقا، يهنى بال ئهممىسه سۈت تىزال كېسىلىدۇ، باال قانچه كۆپ 
ئهمسه شۇنچه كۆپ سۈت ئىشلهپچىىقىرىلىدۇ، ئهگهر يىڭى ئانىالر دەسلىپىدە ئېمىتىشته ئازراق 
قىينچىلىققا دۇچ كهلسىال بهل قويۇۋېتىپ ئېمىتىشتىن ۋاز كهچمهسلىكى الزىم. ئامرىكىدا 
دوختۇرخانىدا چىقىش ئالدىدا ۋە چىققاندىن كېيىن مهخسۇس «ئېمىتىش مهسلىھهتچىلىرى» 
دەپ كهسىپ نامى بىلهن ئاتالغان سېستىراالر دوختۇرخانىدا ۋە ئۆيىڭىزگىچه كىلىپ ئانىالرغا 
توغرا ئۇسۇلدا بوۋاقنى ئېمىتىشنى مهشىق قىلدۇرىدۇ. ھهم تۇغۇتتىن بۇرۇن ھهربىر ئاتا-ئانا 
بولغۇچى مهيلى يىڭى ياكى كونا بولسۇن چوقۇم تۇغۇت تهييارلىقى ۋە باال بېقىش 
دەرسلىرىگه پۇل تۆلهپ دوختۇرخانىدا ئاز دىگهندە ئىككى ئاي (ھهپتىدە ئىككى سائهت) 
دەرسكه قاتنىشىشى شهرت. مۇشۇ جهرياندا تۆرەلمىنىڭ يىتىلىشى ۋە تۇغۇتتىن ئىلگىرىكى 
تهييارلىق ۋە تۇغۇتتىن كېيىن ئۇچرايدىغان مهسلىلهر توغرىسىدا بىلىمگه ئىگه بولىدۇ. 

 قىسقىسى، سېمىزلىك كېسىلى ۋە ھهددىن زىيادە قان ياكى ئوزۇقلۇق يېتىشمهسلىك
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كېسهللىكلىرىگه گىرىپتار بولمىغان، ئوپېراتسىيه قىلىنمىغان ئايالالردا سۈت يېتىشمهسلىك 
دەيدىغان ئىش تېگى-تهكتىدىن مهۋجۇت ئهمهس. 

شۇنداق دېيىشكه بولىدۇكى، ئاتا-ئانىالر باال تۇغۇلۇشتىن بۇرۇنال بالىنىڭ قانچىلىك 
ئهقىللىق بولۇپ تۇغۇلىدىغانلىقىغا زور تهسىرلهرنى كۆرسىتىشكه باشاليدۇ ھهمدە بالىالر 
يېتىلىش جهريانىدا ئۇالرنىڭ بالىلىرى ئۈستىدە چىقارغان ھهر بىر قارارى بالىنىڭ ئهقلىي 
قابىلىيىتىگه ۋە كهلگۈسىدە مۇۋەپپىقىيهت قازىنىش-قازىنالماسلىقىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. 
ئهگهر سىز بىر ئانا بولسىڭىز، ئۆزىڭىزنى ئويالپ جىددىي زۆرۈرىيهت بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا 
بالىڭىزنى ئوپېراتسىيه ئارقىلىق تۇغۇشنى تاللىسىڭىز ۋە قانداقتۇر سهۋەبلهر بىلهن بالىڭىزنى 
ئېمىتمهي سۈت پاراشوكىدا بېقىشنى قارار قىلغىنىڭىزدا بالىڭىزنىڭ ئهقىللىق چوڭ بولۇشىنى ئۆز 
قولىڭىز بىلهن زىيانغا ئۇچراتقان بولسىز. سىز كهلگۈسىدە بالىڭىزنى ئهقىللىق ئهمهس دەپ 
ئاغرىنغاندا، ئۆزىڭىزنىڭ قانچىلىك ئهقلىي قارارالرنى چىقارغانلىقىڭىزنىڭمۇ ئويلىشىپ 
قويۇشىڭىز ۋە بالىڭىزنىڭ ساغالم، ئهقىللىق چوڭ بولۇشىغا چىقارغان قارارلىرىڭىزنىڭ قانداق 

تهسىرلهرنى كۆرسهتكهنلىكىنىمۇ ئويلىشىپ قويۇشىڭىز كېرەك.  
قىسقىسى، ھهر بىر ئاتا-ئانا بالىسىنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىدىن رازى بولمىغىنىدا ھهر ۋاقىت 
شۇنچه كۆڭۈل بۆلۈۋاتسام، ياخشى ماددىي شارائىت يارىتىپ بېرىۋاتسام نېمه ئۈچۈن مهن 
كۈتكهندەك ئهقىللىق بولمايسهن دەپ ئاغرىنىشقا باشلىغىنىدا ئۆزىنىڭ باال ھهتتا دۇنياغا كۆز 
ئېچىشتىن بۇرۇن ۋە باال يېتىلىش جهريانىدا بالىنىڭ ئهقىللىق چوڭ بولۇشى قانچىلىك ئهقلىي 
قارارالرنى چىقارغانلىقىنى نهزەردىن ساقىت قىلماسلىقى الزىم. ياش ئاتا-ئانىالر ۋە بولغۇسى 
ئاتا-ئانىالرغا دەيدىغىنىم، باالم ئهقىللىق بولسۇن دېسىڭىز، بالىڭىزنىڭ سىز كۈتكهندەك 
بولۇشىغا ياردەم قىلىشنى ئۇنى تهبىئىي ئۇسۇلدا دۇنياغا كۆز ئاچقۇزۇش ۋە ئانا سۈتى بىلهن 
ئېمىتىشتىن باشالڭ. ئانا سۈتى بالىڭىز ئۈچۈن دۇنيادىكى ھهر قانداق ئوزۇقلۇقتىن ياخشى 

ئوزۇقلۇقتۇر.  
 

مهنبهلهر: 
 
Gillman MW, Rifas-Shiman SL, Camargo CA et al. Risk of overweight 
among adolescents who were breastfed as infants. JAMA, 285(19), 
2461-2467 
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 (II) ئىزدىگۈچ اليىھىلهشنىڭ ئاساسي پىرىنسىپلىرى

ئاپتور: موزدوز 
 

ژۇرنىلىمىزنىڭ ئالدىنقى سانىدا تور بهتلىرىنى مهزمۇن ئاساسىدا رەتكه تىزىشنىڭ ئهڭ ئاددى 
بىر ئۇسۇلىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتتۇق. شۇنداقال سان ساناقسىز بهتلهرنىڭ ئۇلىنىشالر ئارقىلىق 
بىر-بىرىگه تۇتاشقانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتتۇق. بۇ ئۇلىنىشالرنىڭ رولى ناھايىتىمۇ چوڭ. 
بىرىنچىدىن، ئۇلىنىشالر توردىكى مهزمۇنالرنى زىيارەت قىلىشىمىزنى ئاسانالشتۇرۇپ بىرىدۇ 
(ئهگهر ئۇلىنىش بولمىسا، ھهر قانداق بىر بهتنى كۆرۈش ئۈچۈن ئارغامچىدەك ئۇزۇن 
ئادرېسنى بىر بىرلهپ بېسىپ كىرگۈزىمىز). ئىككىنچىدىن، ئۇلىنىشالر تور بهتلىرىنى بىر-
بىرىگه باغالپ، مهزمۇن زەنجىرىنى شهكىللهندۈرىدۇ. يهنى ئادەتته بىر ئۇلىنىشنىڭ 

ئهتراپىدىكى باشقا ئۇلىنىشالرمۇ ئاشۇ ئۇلىنىشنىڭ مهزمۇنىغا قىسمهن باغالنغان بولىدۇ. 
 

مهسىلهن بۇ ئىزدىنىش تورىدىكى ئۇلىنىشالرغا نهزەر سېلىڭ: 

Ä  

قانداق قىلىپ بۇ ئۇلىنىشالردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ تور بهتلىرىنى تهرتىپلهش ھهم تىزىش 
دەل Google نىڭ ھهم باشقا ئىزدەش ماتورلىرىنىڭ جهۋھىرىدۇر. بۇ خىل ئۇلىنىشالرنى 
ئانالىز قىلىشنىڭ بىر نهچچه خىل ئۇسۇلى بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ كهڭ قوللىنىلىدىغان 
بىر خىلى PageRank دەپ ئاتىلدۇ. PageRank نى  Google  شىركىتىنىڭ 
قۇرغۇچىلىردىن بىرى بولغان لهررىي پهيج(Larry Page) ئىجاد قىلغان (كوچا پاراڭلىرىدىن 
ئاڭالشالرغا قارىغاندا، PageRank  دىكى Page بهت دېگهن مهنىنى بىلدۈرمهستىن، بهلكى 

لهررىينىڭ فامىلىسى بولغان Page نى بىلدۈرەرمىش). 
1996-يىلى، ستهنفورد ئۇنىۋېرستېتغا يېڭى دوكتورلۇق تهلىمىگه كىرگهن لهررىي تهتقىقات 
تېمىسى ئىزلهپ يۈرگهن ئىدى. ئۇنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى ئۇستازى ئۇنىڭدىن بىر نهچچه 
تهتقىق قىلىشقا ئهرزىيدىغان سوئالالرنى ئويالپ چىقىپ، ئاندىن ئۆزى بىلهن 
مهسلىھهتلىشىشكه دەۋەت قىلغان. شۇنىڭ بىلهن لهررىي 10 سوئالنى ئويالپ، ئۇالرنى 
ئۇستازى بىلهن تهپسىلىي مهسلىھهتلهشكهن. بۇ سۇئالالرنىڭ ئىچىدە بىرى «قانداق قىلىپ 
تور بهتلىرىدىكى ئۇلىنىش شهكلىدىن پايدىلىنىش» ئىدى. لهررىينىڭ ئۇستازى ئۇنىڭغا 
«بۇخېلى قىزىقارلىق سوئال ئىكهن، مۇشۇنى ئىزدىنىپ باق» دىگهن. شۇنىڭ بىلهن لهررىي 

ھازىرقى Google شىركىتىنىڭ تۇنجى خىشىنى قۇيغان. 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بۇ ئالگورىزىمنىڭ ئاساسى ماھىيىتى مۇنۇالردىن ئىبارەت. ھهر بهر تور بهتتىكى ئۇلىنىش، شۇ 
ئۇالنمىدىكى تور بهتكه نىسبهتهن بولغان بىر ئشهنچ ھهم قولالش. مهسىلهن، ئهگهر مهن 
ئۆزۈمنىڭ تور بىتىمدە «ئىزدىنىش» تور بېتىنى ئۇلىنش قىلسام، ئۇ بۇ تور بهتكه بولغان 
تهۋسىيهمنىڭ ھهم مهلۇم مىقداردىكى ئىشهنچىمنىڭ ئىنكاسىدۇر (بولمىسا نۇرغۇن تور بهتلىرى 
ئارىسىدىن نېمىشقا «ئىزدىنىش» نى تالاليمهن؟). تېخىمۇ ئاددى بىر مىسال قىلساق، بۇ 
خۇددى نهرسه كېرەك سېتىۋالغانغا ئوخشايدۇ. ئهگهر مهن دائىم ئارماندىن نهرسه سېتىۋالسام، 

بۇ مېنىڭ ئارمانغا بولغان ئشهنچهم سهۋەبىدىندۇر.  
مهسىلهنگه تۆۋەندىكى چىراي مودېلىغا سېلىشتۇرۇپ تهھلىل قىلىپ بېقىڭ. بۇ ئاددى 
مودىلدا، ھهر بىر شادىمان چىرايالر بىر تور بهت، ئۇالرنىڭ كۆرسىتىپ تۇرغان ئۇششاق 

قوللىرى بىر بىرىگه بولغان ئۇلىنىشالردۇر.  

Ä  
ئهگهر ھهممىال تور بهت مهلۇم تور بهتنى (مهسىلهنگه «ئىزدىنىش»نى دەپ تۇرايلۇق) 
ئۇلىنىش قىلسا، بۇ ئۇالنمىدىكى تور بهتنىڭ مۇھىملىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. شۇنداق بولغاندا، 
ئهگهر بىرەيلهن توردىن بىرەر مهزمۇن ئىزدىگهندە مۇھىمراق تور بهتلهر تهبىئيال ئالدىغىراق 
تىزىلىشى كېرەك. ئهمما تور بهتلىرىنىڭ بۇ «مۇھىم» لىق دەرىجىسىنى قانداق بهلگىلهيمىز 

ھهم ھىساپاليمىز؟ 
 P بۇ مۇھىملىق دەرىجىسى مۇنداق ھىساپلىنىدۇ. ئهگهر بىر بهتنىڭ مۇھىملىق مىقدارىنى
دىسهك، بۇ بهتتكى ئۇلىنشالر كۆرسىتىپ تۇرغان بهتلهرگه P نىڭ بىر قىسىمى ئۈلۈشتۈرۈلۈپ 
بېرىلىدۇ. مهسىلهن، يۇقىرىدىكى مىسالدا قىزىل شادىمان چىراينىڭ مۇھىملىقى   P نى 1.0 
دەپ تۇرساق، چوڭ سېرىق شادىمان چىرايغا 0.5، كىچىك يېشىل شادىمان چىرايغا 0.5 
قوشۇلۇپ بىرىدۇ. چۈنكى بۇ قىزىل شادىمان چىراي ئككى تور بېتىگه ئۇلىنىش قىلغان، شۇڭا 
ئۇنىڭ مۇھىملىقى ئىككىگه بۆلۈنۈپ تارقىتىلىدۇ. شۇنداق ھسابالۋەرسهك، يۇقىرىدىكى 

 شادىمان چىراي تور
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بهتلىرىنىڭ مۇھىملىقى ئهڭ ئاخىرى تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ: 

Ä  
تۈپكى نېگىزىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بۇ مۇھىملىق دەرىجىسىنى ھىسابالش بىر ماتېماتىكىلق 
مهسىله بولۇپ، ماترىكىسنىڭ خاراكتىرلىق ۋېكتورنى ھىسابالش ئارقىلق يهشكىلى بولىدۇ. 
يهنى، پۈتۈن تور بهتلىرىنىڭ ئۇلىنىش ھالىتىنى بىر ماتركىس ئارقىلىق ئىپادىلهيمىز، ئاندىن 
يۇقىرىدا دېيىلگهندەك بۇ ماترىكىسنىڭ خاراكتېرلىق مىقدارى دەل ماترىكىستا ئىپادىلهنگهن 

بهتلهرنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسىدۇر. تهپسىلىي فورمۇلىسى تۆۋەندىكىچه: 
 
 

  Ä
 

بۇنىڭدا، d ئۇپرىتىش مىقدارىنى، يهنى بىر بهتنىڭ مۇھىملىقىنى باشقا بهتلهرگه تارقاتقاندا 
قانچىلىك ئۇپرىتىشىمىز الزىملىقىنى بهلگىلهيدۇ. N  ئومۇمىي بهت سانىنى كۆرسىتىدۇ.  
 بولسا، بهت  دىن   غا بولغان ئۇلىنىش مىقدارىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ماترىكىسنىڭ قۇر ۋە 

تۈۋرۈكلىرى نورمالالشتۇرۇلغان بولۇپ، ئادەتته بۇ مۇناسىۋەتنى قاندۇرىدۇ: 

Ä  

خاتىمه 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شۇنداق قىلىپ ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلىرىمىز، تور بهتلىرىنى تهرتىپلهشتىكى ئهڭ مۇھىم بولغان 
بىر ئۇسۇل PageRank توغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچىگه ئىگه بولدى. لېكىن ئهقىللق 
ئوقۇرمهنلىرىمىز بهلكىم PageRank نىڭ يېتهرسىز تهرەپلىرىنى ئاللىقاچان ئويالپ بولدى 
بولغاي. بىرىنچى يېتهرسىزلىك شۇكى، بىر تور بېتى يېڭى قۇرۇلغاندا باشقا ھېچقانداق بىر 
تور بېتى بۇ بهتكه ئۇلىنىش قىلمىغاچقا، بۇ يېڭى بهتنىڭ PageRank مىقدارى ئاساسى 
جهھهتتىن يوقنىڭ ھېسابىدا. بۇنداق يېڭى بهتلهرنىڭ ئهتىۋارسىز بولۇشى ئادىل ئهمهس.  

ئىككىنچى يېتهرسىزلىك شۇكى، PageRank نى ئهخمهق قىلماق بىر ئاز ئاددى. مهسىلهن، 
مهن ئۆز بېتىمنىڭ PageRank مىقدارىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن، باشقا بىر مۇنچه ساختا تور 
بهتلىرىنى ياساپ، ئۇالردا ئۆز بېتىمگه ئۇلىنىش پهيدا قىلىش ئارقىلىق ئۆز بېتىمنىڭ 
PageRank  مىقدارىنى ئۆستۈرۈش مهقسىتىگه يېتهلهيمهن. ئهلۋەتته، بۇنداق ساختىپهزلىكنى 

بايقىماقمۇ تهس ئهمهس. 
 

ئىزاھالر ۋە مهنبهلهر: 
 
[1] http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html 

 
يۇقىرىدىكى ئۇلىنىش ئهسلىدىكى PageRank چۈشهندۈرۈلگهن ماقاله بولۇپ، بۇ ماقالىنى 
گۇگۇلنىڭ ئىككى قۇرغۇچىسى يېزىپ چىققان. شۇنداقال بۇ ماقاله كومپيوتېر ساھهسىدىكى 

ئهڭ جىق نهقىللهنگهن ماقالىلهرنىڭ بىرىدۇر. 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank 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خهۋەرلهشمه ئۇچۇرلىرىنىڭ توشۇغۇچى سىگنالغا يۇغۇرۇلۇشى 

تۇرسۇنجان ياسىن ئهركبول 

كىرىش سۆز 

خهۋەرلهشمه دېگىنىمىزدە كۆز ئالدىمىزغا دەرھال بىر كىشى يهنه بىر كىشى بىلهن مهلۇم ۋاسته 
ئارقىلىق سۆزلىشىۋاتقان كۆرۈنۈش كېلىشى مۇمكىن.  گهرچه زامانىمىزدا بۇ ئادەتتىكى بىر 
ئىشقا ئايالنغان بولسىمۇ، بۇنىڭغا چېتىشلىق تېخنىكىالر ئاددىي ئهمهس، بولۇپمۇ 
ئۇچۇرالرنىڭ تارقاتقۇچى تهرىپىدىن توشۇغۇچى سىگنالغا يوغۇرۇلۇش جهريانى ۋە قوبۇللىغۇچى 

تهرىپىدىن توشۇغۇچى سىگنالدىن يېشىپ ئېلىنىش جهريانى خېلىال مۇرەككهپ. 

Ä  

Ä  
ئارىلىقى يېقىن بولغان ئىككى كىشى ئۆز-ئارا سۆزلهشكهندە، سۆزلىگۈچىنىڭ ئاۋازلىق گېپى 
ئۆپكىسى قوزغىغان ھاۋا تهۋرىلىشى ئارقىلىق ئاڭلىغۇچىنىڭ قۇالقلىرىغا بارىدۇ.  بهزىدە 
ئارىلىق بهكال يىراق بولۇپ ئاۋاز ئاڭالنماس ھالهتكه يهتكهندە، ئىنسانالر كۆزلىرىگه تايىنىپ 
ئاددىي شهكىلدە ئاالقه قىالاليدۇ.  مهسىلهن، قهدىمقى زاماندا چېگرا ساقاليدىغان ئهسكهرلهر 
ئىس-تۈتهك بىلهن يىراقتىكى سهپداشلىرىغا دۈشمهننىڭ كهلگىنىنى بىلدۈرەرىدى.  بۇ خىل 
ئۇسۇل ھازىرغا زاماندىمۇ ئىشىلىتىلىدۇ.  ئهگهر ئارىلىق تېخىمۇ يىراقلىشىپ ئىنساننىڭ نهزەر 

 دائىرىسىدىن

�86



ئېشىپ كهتسه، زامانىۋىي خهۋەرلهشمه ئهسۋابلىرى كېرەك بولىدۇ.  مهيلى سىملىق بولسۇن ۋە 
ياكى سىمسىز بولسۇن،بۇنىڭدەك يېڭىچه خهۋەرلىشىش تۈپ ماھىيىتىدىن ئېيتقاندا 
ئېلېكتروماگنېتىك دولقۇننى ۋاسته قىلىپ ئهمهلگه ئاشىدۇ.  ئۇنداقتا ئاۋازىمىزنى ئاۋۋال 
ئېلېكترىك ئېقىم ياكى بېسىمغا ئۆزگهرتىپ، چىققان سىگنالنى بىۋاسته يوللىۋەتسهك 
بوالمدۇ؟  سىملىق ئۇسۇلدا ئاساسىي جهھهتتىن بولىدۇ.  ئهمما سىمسىز ئۇسۇلدا بولماسلىقى 

مۇمكىن. 

ئۈنۈملۈك ئانتېننا 
ئىنسان ئاۋازىنىڭ چاستوتىسى ئاساسهن 300Hz بىلهن  3400Hz ئارىسىغا 
چۈشىدۇ.  بۇنداق ئاۋازنى ئېلېكترىك سىگنال (ئېقىم ياكى بېسىم) غا ئۆزگهرتىپ سىمسىز 
ھالدا ئېلېكتروماگنېتىك دولقۇن شهكلىدە تارقىتىش ئۈچۈن، شۇ چاستوتىغا ماس كهلگهن 
ئانتېننا الزىم.  ئۈنۈملۈك ئانتېننانىڭ ئۇزۇنلۇقى تارقىتىلىدىغان ئېلېكتروماگنېتىك سىگنالنىڭ 
دولقۇن ئۇزنلۇقىنىڭ چارىكىگه توغرا كېلىدۇ.   3400Hzلىق سىگنالنىڭ دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 
ھاۋا بوشلۇقىدا 88.2Km بولۇپ، ئۇنىڭغا 22Km ئۇزۇنلۇقتا بولغان ئانتېننا كېرەك 
بولىدۇ.  ئۇنداق ئانتېننانى ياتقۇزساق ئۈرۈمچىدىكى ساي يولىغىمۇ پاتماسلىقى 
مۇمكىن.  يانچۇقلىرىمىزغا سىغقۇدەك ئانتېننا چوقۇم سانتامېتر ئۇزۇنلۇقتا بولۇشى شهرت، يهنى 
ئاز دىگهندە1GHz  ئهتراپىدا ياكى ئۇندىن يۇقۇرى چاستوتىالردىكى سىگنالغا ماس كېلىشى 
كېرەك.  بىز 3400Hz تىكى ئاۋازىمىزنى تارقاتماقچى.  لېكىن قولۇمىزدىن 1GHz لىق 
ئېلېكتروماگنېتىك دولقۇن ئۈنۈملۈك ھالدا چىقااليدۇ.  بۇ زىددىيهتنى قانداق ھهل 
قىلغۇلۇق؟  بهلكىم سىز ھازىر بىر چارە تېپىپ بولدىڭىز.  توغرا، ئاۋازدىن ئۆزگهرتىلىپ 
كهلگهن تۆۋەن چاستوتىلىق سىگنالنى كىچىك ئانتېننا ياقتۇرىدىغان يۇقۇرى چاستوتىلىق 
ئېلېكتروماگنېتىك دولقۇنغا يۇغۇرۇپ ياكى يۈكلهپ تارقاتساق بولىدۇ.  ئاشۇ يۇغۇرۇش ياكى 

يۈكلهش جهريانىنى كهسىپته مودۇالتسىيه (ئېنگلىزچىدىن كىرگهن) دەپ ئاتايمىز. 
 

سىگنال يۇغۇرۇش (مودۇالتسىيه) 
ئېلېكترىك شهكىلگه ئۆزگهرتىلىپ بولغان توشۇلغۇچى سىگنال (مهسىلهن ھهرخىل ئۈن، سىن 
ۋە ئۇچۇرالر) نىڭ توشۇغۇچى سىگنالغا يۇغۇرۇلۇش جهريانى، رەقهملهشتۈرۈش ۋە توشۇغۇچى 

سىگنالنى تهڭشهشتىن ئىبارەت بىرقانچه باسقۇچنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 
 

رەقهملهشتۈرۈش 

زامانىۋىي خهۋەرلهشمه سىستېملىرىنىڭ كۆپىنچىسى رەقهملىك تېخنىكىسىغا ئاساسالنغان، 
 چۈنكى بۇ تېخنىكىنىڭ خهۋەرلهشمه سۈپىتىنى ناچارالشتۇرىدىغان 
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شاۋقۇنغا بولغان قارشىلىقى تهقلىدىي تېخنىكىسىغا قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك.  شاۋقۇن 
مهۋجۇتكهن تهقلىدىي سىگنالىنى ئهينهن ساقلىماق ئىنتايىن تهس.  لېكىن رەقهملىك 
(مهسىلهن يۇقۇرى ۋە تۆۋەن ئېلېكترىك بېسىمىنى 0 بىلهن 1 بىلهن كۆرسىتىدىغان) سىگنال 
شاۋقۇن تهرىپىدىن قىسمهن بۇزۇلسىمۇ ئهسلىدىكى 0 ۋە 1 نى تامامهن توغرا ئىپادىلىيهلىشى 
مۇمكىن.  مهسىلهن 0V بېسىم رەقهم 0 بولۇپ، 1V بېسىم رەقهم 1 بولۇپ ھهمدە شاۋقۇن 
بېسىمى 0.3V بولۇپ، ئهسلىدىكى 0V سىگنال0.3V  قا ئۆزگىرىپ قالغان ھالهتتىمۇ يهنىال 

0V قا يېقىنراق بولغاچقا رەقهم 0 نى توغرا كۆرسهتكهن بولىدۇ. 
ئهمما توشۇلغۇچى سىگنال تهبىئىي ھالدا رەقهملىك بولۇشى ناتايىن.  ئاۋازدىن كېلىپ 
چىققان سىگنال شۇنداق بىر ئۆرنهكتۇر.  بۇنداق تهقلىدىي سىگنالنى رەقهملهشتۈرۈش ئۈچۈن 
ئاۋۋال قهرەللىك ھالدا شۇ سىگنالدىن ئهۋرىشكه يىغىشىمىز كېرەك.  ئاندىن ھهر بىر ئهۋرىشكه 
ئالدىن اليىھىلهنگهن ئۆلچهم (0 دىن 15 گىچه جهمئىي 16 دەرىجه) بىلهن ئۆلچىلىدۇ. 
مهسىلهن، تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهن مىسالدا، بىرىنچى ئهۋرىشكه 8، ئىككىنچىسى 
9، ئۈچۈنچىسى 11 بولىدۇ.  بۇ سانالرنى تۆت خانىلىق ئىككىلىك رەقهمگه ئۆزگهرتسهك 
1000 (8)، 1001 (9) ۋە 1011 (11) بولىدۇ.  مۇشۇنداق داۋام قىلساق ھهممه 
ئهۋرىشكىلهرنى ئىككىلىك رەقهم بىلهن ئىپادىلىگىلى بولىدۇ.  بۇالرنى تىزساق ... 
100010011011 بولىدۇ.  دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغان يهر شۇكى، يۇقۇرىدىكى مىسالدا 
ئهگهر ھهر بىر ئهۋرىشكه 4 مىللى-سېكونتتا بىر قېتىم ئېلىنسا، ھهر بىر ئىككىلىك رەقهم 
پهقهت 1 مىللى-سېكونت داۋام قىلىشى كېرەك.  چۈنكى 4 خانىلىق ئىككىلىك رەقهم 

(مهسىلهن 1011) بىر قېتىملىق ئهۋرىشكىنى تولۇق ئىپادىلهيدۇ. 
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چاستوتا تهڭشهش  
مارجاندەك تىزىلغان بۇ ئىككىلىك رەقهملهر تهييار بولغاندا ئۇالرنى سىملىق ۋاسته بىلهن 
تارقىتىش ئانچه تهس ئهمهس.  لېكىن سىمسىز تارقىتىش ئۈچۈن، يۇقۇرىدا سۆزلهپ 
ئۆتكهندەك بۇ رەقهملهرنى توشۇغۇچى سىگنالغا يۇغۇرۇۋېتىش الزىم.  تۆۋەندە شۇنداق 
يۇغۇرۇش تېخنىكىلىرى ئارىسىدىكى ئاددىيلىرىدىن بولغان چاستوتا تهڭشهش ئۇسۇلىغا قاراپ 
باقايلى.  يۇقۇرى چاستوتىلىق توشۇغۇچى سىگنالنىڭ چاستوتىسىنى ئىككىلىك رەقهملىك 
توشۇلغۇچى سىگنالغا كۆرە تهڭشىسهك، سىگنال يۇغۇرۇشنى تاماملىغان بولۇمىز.  مهسىلهن، 
ئىككىلىك رەقهم 1 بولغان چاغدا، توشۇغۇچى سىگنالنىڭ چاستوتىسى 900 مېگا-گېرتىس 
بولۇپ، ئىككىلىك رەقهم 0 بولغاندا توشۇغۇچى سىگنالنىڭ چاستوتىسى 800 مېگا-گېرتىس 
بولسا، توشۇغۇچى سىگنال پهرقلىق ئىككى چاستوتىدا تارقىلىش ئارقىلىق ئىككىلىك 
رەقهمدىكى ئوخشىمىغان ئىككى خىل ھالهت (يهنى 1 بىلهن 0) تىن تهركىب تاپقان 
رەقهملىك سىگنالنى ئۆزى بىلهن تهڭ توشۇيدۇ.  قوبۇللىغۇچى تهرەپتىمۇ قوبۇل قىلىنغان 

سىگنالنىڭ چاستوتىسىغا ئاساسلىنىپ ئىككىلىك رەقهملهرنى ئهسلىگه كهلتۈرىدۇ. 
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يهكۈن 
ئاۋازدەك تۆۋەن چاستوتىلىق ئۇچۇر سىگناللىرىنىڭ توشۇغۇچى سىگنالغا قانداق يۇغۇرۇلۇشىنى 
چاستوتا تهڭشهش ئۇسۇلى ئارقىلىق قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۇق.  ئهمهلىيهتتىكى 
خهۋەرلهشمه سىستېملىرى يۇقۇرىدىكى مىسالالردا بېرىلگهن ئهھۋالالردىن كۆپ 

مۇرەككهپ.  سىگنال يۇغۇرۇشنىڭمۇ ھهر خىل ئۇسۇللىرى مهۋجۇت. 
                                                                                                                                

                              
مهنبهلهر: 

 
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Modulation 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دېتسىبېل (dB) بىرلىكلىرى 
تۇرسۇنجان ياسىن ئهركبول 

 
دېتسىبېل (dB) لوگارىفمىلىق بىرلىكى بولۇپ، ئېنژىنېرلىق كهسىپلهرىدە، بولۇپمۇ خهۋەرلهشمه 
تېخنىكىلىرىدا ئىنتايىن كۆپ ئۇچرايدىغان مۇھىم بىر ئۇقۇم. ئۇ قۇۋۋەت ئۇقۇمىنى ئىپادىلىگهن 
 1W 100  قۇۋۋەتW  ،ئىككى مىقدارنىڭ نىسبىتىنى كۆرسىتىشكه ئىشلىتىلىدۇ.  مهسىلهن
 20dB 1 قۇۋۋەتتىنW 100  قۇۋۋەتW قۇۋۋەتنىڭ 100 ھهسسىسىگه تهڭ دىيىشنىڭ ئورنىغا
يۇقۇرى دېسهكمۇ بولىدۇ.  ياكى 1W قۇۋۋەت 100W قۇۋۋەتنىڭ 0.01 ھهسسىسىگه تهڭ 
دىيىشنىڭ ئورنىغا 1W قۇۋۋەت 100W قۇۋۋەتتىن 20dB تۆۋەن دەيمىز.  دېتسىبېل بىرلىكى 
تۇنجى بولۇپ ئامېرىكىدىكى بېل تېلېفون تهجرىبىخانىلىرى تهرىپىدىن 1928-يىلىدا تېلېفون 
سىگنالىنىڭ قۇۋۋىتىنى ئۆلچهش ۋە سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن بېكىتىلگهن [1].  دېتسىبېلنى 
ئىشلىتىش سىستېما سهۋىيىسىدىكى ھېساپالشنى ئىنتايىن قواليالشتۇرغاچقا، ئۇندىن كېيىنكى 
يىلالردا ئاۋاز، كونترول ۋە ئېلېكترونىك ئېنژىنېرلىق قاتارلىق پهن-تېخنىكىنىڭ ھهر 

ساھهلىرىدە كۆپلهپ قولالنىلىپ كهلمهكته.  
 

ئېنىقلىمىسى ۋە ئاالھىدىلىكى 
dB لىك مىقدارنىڭ ماھىيىتىگه قارىساق، ئۇ ئىپادىلىگهن ئۇقۇم نىسبهت بولۇپ، ئهمهلىيهتته 
0 دىن چوڭ بىر ساندىن ئۆزگىرىپ كهلگهن.  بۇ يهردىكى ئۆزگىرىش ئۇسۇلى 1-رەسىمدە 
كۆرسىتىلگهن لوگارىفما فۇنكسىيىسى بولىدۇ.  بۇ فۇنكسىيىدىكى x بىزگه تونۇشلۇق بولغان 
ھهسسه ياكى نىسبهت ئۇقۇمىنى كۆرسهتسه، y  شۇ نىسبهتنىڭ dB شهكلىدىكى قىممىتىنى 
ئىپادىلهيدۇ.  مهسىلهن، 1(1)-رەسىمدە x ئوقىدىكى 0.1 (يهنى ئوندىن بىر) ئۆزگىرىپ 
بولغاندىن كېيىن 10dB- بولىدۇ.  قۇۋۋەت ئۇقۇمىدىكى ئىككى مىقدارنىڭ نىسبىتى 
(مهسىلهن 1W نى 10W قا سېلىشتۇرۇش)  0.1 بىلهن  10dB- باراۋەردۇر.  شۇنىڭغا 
ئوخشاش 1(2)-رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك 1000 (ھهسسه) بىلهن 30dBنىڭ پهرقىمۇ يوق. 
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!

ھهقىقىي سان بىلهن ئىپادىلىگىلى بولىدىغان نىسبهت ئۇقۇمىنى dB شهكلىگه ئۆزگهرتىشنىڭ 
نېمه ئهھمىيىتى باردۇر دەپ سورىشىڭىز مۇمكىنdB  . نىڭ بىرىنچى ئاالھىدىلىكى شۇكى، 
بهك چوڭ ياكى بهك كىچىك ساننى ئىخچام شهكىلدە ئىپادىلىيهلهيدۇ.  مهسىلهن، 1-
جهدۋەلدىكىدەك يېزىش ياكى ئوقۇشقا قوالي بولمىغان ئىنتايىن كىچىك بىر سان 0.00001 
(يۈزمىڭدىن بىر) دىن ئۇنىڭ دېتسىبېل شهكلى 50dB-خېلىال ئاددىيالشقان.  100000 
(يۈزمىڭ ھهسسه) نى ئوقۇش ئۈچۈن ئىچىدە قانچه 0 بارلىقىنى تېپىشقىمۇ بىرئاز ۋاقىت 
سهرپ قىلىش توغرا كېلىدۇ.  ئهمما ئۇ دېتسىبېل بويىچه كۆزۈمىزگه راھهت كۆرۈنىدىغان 

50dB بولىدۇ.   

!

dB  ئىشلىتىشنىڭ يهنه بىر ئارتۇقچىلىقى كۆپهيتىشنى قوشۇشقا ئۆزگهرتىش (لوگارىفما 
فۇنكسىيىنىڭ ئاالھىدىلىكى) ئارقىلىق سىستېما سهۋىيىسىدىكى ھېسابالشنى 
ئاددىيالشتۇرىدۇ.  مهسىلهن، 2-رەسىمدىكىدەك بىر سۈزگۈچ بىلهن بىر كۈچهيتكۈچتىن 
تهركىب تاپقان بىر سىستېمغا 1mWلىق سىگنال كىرگۈزۈلسه، بۇ سىگنال سىستېمدىن 
چىققاندا 20mW بولىدىغانلىقىنى دېتسىبېل ئۇسۇلىدا ئاسانراق ھېسابلىغىلى بولىدۇ.  بۇ 
سىستېمىدا سۈزگۈچ ئۆزىدىن ئۆتكهن سىگنالنى كىرگهن ۋاقتىغا نهسبهتهن 0.2 ھهسسىسىگه 
چۈشۈرۈپ قويىدۇ.  كۈچهيتكۈچ بولسا، كىرگهن سىگنالنىڭ قۇۋۋىتىنى 100 ھهسسه 
ئۆرلىتىدۇ.  كونا ھېساپالش ئۇسۇلى بويىچه پۈتۈن سىستېمنىڭ كىرىشىدىن چىقىشىغىچه 
سىگنال قۇۋۋىتى جهمئىي 20 ھهسسه (100 × 0.2) ئاشىدۇ.  ئهگهر بۇ ھېساپنى دېتسىبېل 
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شهكلىدە قىلساق 13dB، يهنى (7dB+20dB-) بولىدۇ. بۇ 20 ھهسسه دېمهكتۇر.  بهلكى 
بۇ مىسالدا دېتسىبېلچه ھېساپالش ئاالھىدە قوالي بىلىنمهسلىكى مۇمكىن.  ئهمما سىستېما 
2-رەسىمدىكىدىن غايهت مۇرەككهپ بولغاندا، بۇ ئىككى خىل ئۇسۇلنىڭ پهرقى تېخىمۇ 

ئېنىق بولىدۇ. 

!

فىزىكىلىق مهنىگه ئىگه دېتسىبېل بىرلىكلىرى 
يۇقۇرىدىكى dB پهقهت ئىككى قۇۋۋەت مىقدارىنىڭ نىسبىتىدۇر dB لىك ئىپادىلهش ۋە 
ھېسابالش ئىنتايىن قوالي بولغاچقا، فىزىكىلىق مهنىسى بولغان dBm ۋە dBW دەك 
بىرلىكلهر قۇۋۋەت ئۇقۇملىرىنىڭ ئۆزىگىمۇ ئىشلىتىلىۋاتىدۇ.  نىسبهت ئۇقۇمىدىكى dB دىن 
پهرقلىنىدىغان يېرى شۇكى، قۇۋۋەت ئۇقۇمىدىكى dBm ۋە dBW الرنىڭ مۇقىم بېكىتىلگهن 
سېلىشتۇرمىسى بولىدۇ.  مهسىلهن، 0dBm بىلهن 1mW باراۋەر دەپ 
  0dBm ئۆلچهملهشتۈرۈلگهن.  ئهمهلىيهتته بۇنداق بېكىتىشنىڭ ئاساسى 1-جهدۋەلدىكى
بىلهن 1 (ھهسسه) نىڭ باراۋەر بىر جۈپ بولغانلىقىدىندۇر.  ئهمدى بىز خالىغان mW تا 
ئىپادىلهنگهن قۇۋۋەت مىقدارىنى dBm گه ئۆزگهرتهلهيمىز.  سېلىشتۇرما 0dBm ، يهنى 
 10dBm 10ياكى (10 ھهسسه) يۇقۇرى بولغان قۇۋۋەتdB  1  دىنmW
dBW . بولىدۇ؟  توغرا جاۋابى (Wm) 20  قانچه مىللىۋاتdBmبولىدۇ.  ئۇنداقتا
100mW نىڭ ئۆلچهملىك سېلىشتۇرمىسى بولسا 0dBW يهنى 1W، بولىدۇ.  ئهگهر 
 dBm 0 نىڭ قانچهdBW ،1000 قا تهڭ ئىكهنلىكى دەپ بېرىلسهmW 1  نىڭWسىزگه

ئىكهنلىكىنى تاپاالمسىز؟ 
 

dB  ئېلىپ كهلگهن بۇ ئاسانلىق قۇۋۋەت ئۇقۇمىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان باشقا بىرلىكلهرگىمۇ 
يهتكۈزۈلدى.  ئېلېكترىك بېسىمىنى ئىپادىلهيدىغانdBV ،dBmV ۋە dBuV قاتارلىقالر 
 dBW ۋە dBm شۇالرنىڭ تىپىك مىساللىرى.  بۇالرنىڭ ئۆلچهملىك سېلىشتۇرمىلىرىمۇ
الرنىڭكىگه ئوخشاش بېكىتىلگهن.  مهسىلهن، 0dBV بىلهن 0dBV ،1V بىلهن 
( 1Vمىللى-ۋولت)، 0dBuV بىلهن ( 1uVمىكرو-ۋولت) باراۋەردۇر.  ئهمما 10V يهنى 
1V  ئۆلچىمىنىڭ 10 ھهسسىسى 10dBV ئهمهس بهلكى 20dBv بولىدۇ.  پهرقى 10 
ھهسسه تۇرۇپ، نېمه ئۈچۈن 100 ھهسسىنى كۆرسىتىدىغان 20dBV توغرا بولىدۇ؟  سهۋەبى 
دېتسىبېل بىرلىكىنىڭ كېلىپ چىقىشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك.  يهنى، دېتسىبېل قۇۋۋەت 
ئۇقۇمىغا ئاساسالنغان بىرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، ئېلېكترىك بېسىمدىكى پهرقنى ئاۋۋال 
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قۇۋۋەت ئۇقۇمىدىكى پهرقكه ئۆزگهرتىش كېرەك.  گهرچه  10V بېسىم  1Vبېسىمنىڭ 10 
ھهسسىسى بولسىمۇ، 10V كهلتۈرۈپ چىقارغان قۇۋۋەت 1V نىڭكىنىڭ 100 ھهسسىسى 

(20dB يۇقۇرى)  بولىدۇ. 
     

مهنبهلهر: 
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel 
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