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ھەمــدە  تىرىشــچان  تاالنتلىــق،  ئەقىللىــق،  مائارىپــى  ســەرخىلالر 
مىللەتنىــڭ  ئىســتىقبالى ئۈچــۈن ياراملىــق بولغــان ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرنــى 

ــەر  ــىدە ھ ــن كەلگۈس ــق يېقى ــەش ئارقىلى ــانلىق تەربىيىل ــى نىش ــپ، ئۇالرن ــالپ چىقى تال
ســاھەدە يېتىشــكەن ســەرخىل زىيالىيــالر قوشــۇنىنى يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــنى نىشــان 
ــە  ــڭ كېلەچىكىگ ــى مىللەتنى ــەرخىلالر مائارىپ ــارەت. س ــەكلىدىن ئىب ــپ ش ــان مائارى قىلغ
ــۇپ،   ــان بول ــەن قۇرۇلغ ــى بىل ــڭ ھەمكارلىق ــا زىيالىيالرنى ــر گۇرۇپپ ــان بى ــۈل بۆلىدىغ  كۆڭ
2020- يىلــى 8- ئايــدا 100 گــە يېقىــن ئوقۇغۇچــى ئىچىدىن تۇنجى قــاراردا 15 ئوقۇغۇچى 
نىشــانلىق تەربىيىلــەش ئۈچــۈن تالــالپ چىقىلغــان بولــۇپ، ھازىرغــا قــەدەر جەمئىــي ئــۈچ 
ــا  ــۇ ئوقۇغۇچىالرغ ــى ب ــەرخىلالر مائارىپ ــقان. س ــن ئاش ــانى 50 دى ــڭ س ــارار ئوقۇغۇچىنى ق
قارىتــا ماتېماتىــكا، ئىنگلىــز تىلــى، ئۇيغــۇر تىلــى، ئۇيغــۇر تارىخــى ۋە ئەخــالق قاتارلىــق 
زۆرۈر دەرســلەردىن باشــقا ھەپتــە ئاخىرلىــرى ئوقۇغۇچىالرنىــڭ قىزغىنلىقىنــى كۈچەيتىــش ۋە 
ــۇنداقال  ــى، ش ــان لېكســىيە، مۇنازىرىلەرن ــى بولىدىغ ــقا ياردىم ــي قىلدۇرۇش ــى تەرەققى ئۆزىن
ــۇنىدىن  ــالر قوش ــكەن زىيالىي ــا يېتىش ــە قارىت ــى ۋە ئاالھىدىلىكىگ ــڭ قىزىقىش ئوقۇغۇچىالرنى
ــەر ئورۇنالشــتۇرىدۇ. ئوقۇغۇچىالرنىــڭ دۇنيــاۋى داڭلىــق  ــر يېتەكچىل مەخســۇس بىرگە-بى
ــدا  ــەن ھال ــۇ ئىلگىرىلىگ ــىغا ۋە تېخىم ــاالھىيىتىنى ھازىرلىش ــش س ــە كىرى مەكتەپلەرگ

نەتىجىلىــك ئوقــۇش پۈتتۈرۈشــىگە تۈرتكــە بولىــدۇ.

                             بۇ ساندا سەرخىلالر مائارىپىدا ئوقۇۋاتقان 
ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ ئەسەرلىرىدىن بىر قانچىنى
ھۇزۇرىڭالرغا سۇندۇق.

ــك  ــڭ رەڭلى ــك تاالالرنى ــى ئاناتومىيىلى ــى تۈزگۈچ ــاق ماددىن ــىدىكى ئ ــادەم مېڭىس ــىم: ئ ــاۋا رەس مۇق

ــۆرۈڭ.  ــەردىن ك ــق ئەس ــش« ناملى ــى باغلىنى ــىالتىنى »مېڭىدىك ــى. تەپس ئىسخىمىس

ئارقــا مۇقــاۋا: مەشــھۇر ئالىــم ئۇلۇغبــەگ قۇرغــان رەســەتخانىنىڭ قىســمەن ئەســلىگە كەلتۈرۈلگــەن ھالىتــى، 

تەپســىالتىنى »ئۇلۇغبــەگ« ناملىــق ئەســەردىن كۆرۈڭ. 
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بېلفاســت ئايــال پادىشــاھ ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى تەتقىقاتچىــار راك كېســىلىنى تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك داۋاالشــنىڭ 
ــلىتىپ،  ــر ئىش ــك الزې ــرى قۇۋۋەتلى ــۇالر  يۇقى ــدى. ئ ــى بايقى ــى قورالن ــان يېڭ ــاردەم بېرىدىغ ــقا ي ــۇللىرىنى بايقاش ئۇس
ئاالھىــدە خۇسۇســىيەتكە ئىگــە كاربــون ئىئونىتىــن  تۈزۈلگــەن »ســاپ ئېقىــم« ھاســىل قىالىــدى. بــۇ يــورۇق، ئۇلتىــرا 
قىســقا زەرىچــە ئېقىمــى ئارقىلىــق بىئولوگىيىلىــك ئەۋرىشــكىنىڭ ئاالھىــدە شــارائىتتىكى رادىئاتســىيەگە قانــداق ئىنــكاس 
قايتۇردىغانلىقىنــى تەكشــۈرگىلى بولىدىكــەن. ئۇالرنىــڭ ئېيتىشــىچە، بــۇ  ئىلغــار ۋە تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك رادىئوئاكتىپلىــق 

ــول ئاچىدىكــەن. ــا كېلىشــىگە ي داۋاالش ئۇســۇلىنىڭ مەيدانغ

مەركــۇز ئۇنىۋېرســىتېتىكى   ماتېماتىــكا ۋە فىزىــكا مەكتىپىنىــڭ پروفېسســورى ماركــو بورگېســى بــۇ تۈرگــە رەھبەرلىك 
ــلىھەلىرى  ــكا ئەس ــە پەن-تېخنى ــتىتۇتى ۋە ئەنگلىي ــە ئىنىس ــدون ئىمپېرىي ــىتىتى، لون ــتراتكلېد ئۇنۋېرس ــان ۋە  س قىلغ
كېڭىشــىنىڭ الزېــر ئەســلىھەلىرى مەركىزىدىكــى مۇتەخەسسىســلەر بىلــەن يېقىندىــن ھەمكارالشــقان. پروفېسســور بورگېســى 
چۈشــەندۈرۈپ مۇنــداق دېــدى: »ھازىــر، رادىئوئاكتىپلىــق داۋاالش ھەرخىــل راكارنــى داۋاالشــقا ئىشــلىتىلىدۇ. ئادەتتــە 
ئېكــس نــۇرى ئــەڭ كــۆپ ئىشــىلىتىلىدۇ، ئەممــا تېخىمــۇ ئىلغــار ۋە قىممــەت داۋاالش ئۇســۇللىرى بولســا زەررىچــە  
ئېقىمنــى ئىشــلىتىدۇ. بولۇپمــۇ كاربــون ئىئونلىــرى باشــقا تۈردىكــى رادىئاتســىيەلىك داۋاالشــقا قارشــىلىق كۆرســىتىدىغان 
ــات  ــەڭ ئىســتىقباللىق تەرەققىي ــۈك. رادىئوئاكتىپلىــق داۋاالشــنىڭ نۆۋەتتىكــى ئ ئۆســمىلەرنى داۋاالشــتا  ناھايىتــى ئۈنۈمل
يۆلىنىشــى »فلــەش« )چاقمــاق(  ئۇســۇلى بولــۇپ، بــۇ ئۇســۇلدا رادىئاتســىيە قىســقا ۋە كۈچلــۈك پارتىاشــتا يەتكۈزۈلىــدۇ. 

بــۇ داۋاالشــنىڭ ئەكىــس تەســىرىنى تۆۋەنلىتىــدۇ ۋە تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك قىلىــدۇ. 

شۇڭاشــقا ئىنســانارنىڭ ســاغام ۋە راك ھۈجەيرىلىرىنىــڭ ئۇلتىــرا قىســقا ئىئــون رادىئاتسىيىســىگە  قانــداق 
ــز  ــق، بى ــز ئارقىلى ــار. تەتقىقاتىمى ــار ب ــقا زور قىززىقىش ــپ بېرىش ــات  ئېلى ــىدا تەتقىق ــى توغرىس ــكاس قايتۇردىغانلىق ئىن
ئۇلتىــرا قىســقا كاربــون ئېقىمــى ئىشــلەپ چىقــاردۇق. ئــۇ ئېنېرگىيىســىنى نانــو ســېكۇنت ھەتتــا ئۇنىڭدىنمــۇ قىســقا ۋاقىــت 
ــتىكى  ــرى سۈرۈش ــى ئىلگى ــڭ تەرەققىياتىن ــۇپ، راك داۋاالش ئىلىمىنى ــم بول ــن مۇھى ــۇ ئىنتايى ــدۇ. ب ــدە يەتكۈزەلەي ئىچى
ــات  ــتون راك تەتقىق ــك جونس ــىتېتى پاترى ــاھ ئۇنىۋېرس ــال پادىش ــر ئاي ــز ھازى ــەش. بى ــم ئىلگىرل ــق  ۋە مۇھى زور يېڭىلى
ــش  ــىيە قىلى ــى رادىئاتس ــلىتىپ ھۈجەيرىلەرن ــى ئىش ــۇ نۇرن ــىپ، ب ــەن ھەمكارلىش ــلىرىمىز بىل ــى خىزمەتداش مەركىزىدىك

ــلىدۇق.  ــىنى باش تەجرىبىس

ئايــال پادىشــاھ ئۇنۋېرســىتىتى تەتقىقاتچىســى، بــۇ تەتقىقاتنىــڭ ئاساســلىق ئاپتــورى، دوكتــور ئــەۋدەن مەكىلۋەننىي 
چۈشــەندۈرۈپ مۇنــداق دېــدى: »بىــز ئىنتايىــن نېپىــز جىســىمغا قىســقا پارتىلىغــان نــۇر ، يەنــى الزېــر نــۇر چاچقانــدا، 
ئــۇ جىســىمنى ناھايىتــى تېــز ســۈرئەتتە ئالدىغــا قــاراپ ھەركەتلەندۈرەلەيمىــز. ئادەتتــە ، الزېرنىــڭ ئېنېرگىيەســى بىــز 
خالىمايدىغــان زەررىچىلــەر بىلــەن كېتىــپ قالىــدۇ، ۋە بىــز ئۇنىڭدىــن پايدىلىنالمايمىــز.  ئەممــا بىــز ھازىــر جىســىمنى 
ناھايىتــى تېــز قىزىتىــش ئارقىلىــق، كۈچلــۈك الزېــر نــۇرى جىســىمنى سوقۇشــتىن بــۇرۇن، بــۇ كېرەكســىز زەررىچىلەرنــى 

تازلىيااليدىغانلىقىمىزنــى بايقىــدۇق.  دېمــەك، ھازىــر بىــز قىزىقىدىغــان پايدىلىــق ســاپ كاربــون ئىئــون ئېقىمنــى ئىشــلەپ 
ــى  ــان يېڭ ــپ باقىمىغ ــۇرۇن قىلىنى ــق ب ــۇ ئارقىلى ــۇپ، ئ ــىيە بول ــى رادىئاتس ــى تىپتىك ــل يېڭ ــر خى ــۇ بى ــز. ب چىقىرااليمى

خىلدىكــى نىشــانلىق رادىئاتســىيە تەجرىبىلىرىنــى ئىشلەشــكە  بولىــدۇ.«

ــز  ــن پراي ــورى كېۋى ــڭ پىراففىس ــات مەركىزىنى ــتون راك تەتقىق ــك گ. جونس ــىتىتى پاترى ــاھ ئۇنۋېرس ــال پادىش ئاي
مۇنــداق دېــدى: »بــۇ بىزنىــڭ كەلگۈســى رادىئوئاكتىپلىــق داۋاالش ئۇســۇلىدىكى يېڭــى زەررىچىلــەر ئېقىمىنــى ســىناق 
قىلىــش ئىقتىدارىمىزنــى ئاشۇرۇشــتىكى بىــر مۇھىــم قــەدەم. ئــۇ بىزنىــڭ يېڭــى بىئولوگىيــە ئۈســتىدە ئىزدىنىشــىمىزگە ۋە 

ــق.« ــرى سۈرۈشــىمىزگە پايدىلى راك داۋاالش ئۇســۇلىنى ئىلگى

ئىنژېنېــر ۋە فىزىــكا ئىلمــى تەتقىقــات كېڭىشــىنىڭ مۇدىــرى جەيــن نىكولســون مۇنــداق دېــدى: »بــۇ خىــل 
ــى بارلىقىنــى كۆرســىتىپ  يېڭىچــە ئۇســۇل، ئىلغــار فىزىــكا تەتقىقاتىنىــڭ داۋاالش تېخنىكىســىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش رول
ــە تەتقىقاتچىلىــرى يېتەكچىلىــك قىلغــان  ــات كېڭىشــى قوللىغــان، ئەنگىلىي ــكا ئىلمــى تەتقىق ــر ۋە فىزى ــەردى. ئىنژېنې ب
بــۇ تەتقىقــات، ئىلىــم پەننىــڭ ئالدىنقــى ســېپىنى ئىلگىــرى سۈرۈشــتە ۋە ســاغاملىق ساھەســىدىكى خىرىســارنى ھــەل 

ــدۇ.«۞ ــۇ ياخشىاشــتا ۋاســتە بولى ــۇش ســۈپىتىنى تېخىم ــىلەرنىڭ تۇرم ــاپ، كىش ــم رول ئوين ــتا مۇھى قىلىش

پايدىالنغان مەنبەلەر: 
New tool to investigate more effective cancer treatment

ئاپتور:
فىزىكا پەنلىرى دوكتورى.

سۈرەت: ئەنگلىيە پەن-تېخنىكا ئەسلىھەلىرى كېڭىشىنىڭ الزېر ئەسلىھەلىرى مەركىزى.

راك كېسىلىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك داۋاالش 
توغرىسىدا 

مۇھەممەد ئابدۇلالھ

https://phys.org/news/2021-11-tool-effective-cancer-treatment.html
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ئەتراپىمىزدىكــى ھــەر قانــداق مــاددا ئاتومدىــن تۈزۈلگەنــدۇر. ئاتــوم بولســا پروتــون، نېيتــرون ۋە ئېلېكتروندىــن 
تەركىــب تاپىــدۇ. پروتــون ۋە نېيتروناربولســا كۋاركاردىــن تەركىــپ تاپىــدۇ. كــۋارك ۋە ئېلېكترونــار ئىچكــى قۇرۇلمىســى 

يــوق دەپ قارالغــان ئاساســىي ئــەڭ كىچىــك زەررىچىلــەردۇر.

زەررىچىلــەر  كىچىــك  ئــەڭ 
كــۈچ  ئاساســىي  تــۆت  ئارىســىدا 
ــك  ــۇالر: ئالەملى ــۇپ ئ ــۇت بول مەۋج
تارتىــش كۈچــى، ئېلېكتېر-ماگنېــت 
كۈچــى، ئاجىــز كــۈچ ۋە كۈچلــۈك 
فىزىكىــدا  ئىبــارەت.  كۈچلەردىــن 
زەررىچىلــەر  ئاساســي  بارلىــق 
بىلىنگــەن  كائىناتتىكــى  ۋە  
تۈرلەرگــە  كۈچلەرنــى  ئاساســىي 
ــە  ئايرىــپ تەســۋىرلەيدىغان نەزەرىي

ئاتىلىــدۇ.  دەپ  مودېــل  ئۆلچەملىــك 

ئاساســىي زەررىچىلــەر فېرمىيــون ۋە بــوزۇن دەپ ئىككىگــە ئايرىلىــدۇ. فېرمىيــون ماددىارنــى تەشــكىل قىلىدىغــان 
زەررىچىلەر بولۇپ، بوزون بولســا ئاساســىي زەررىچىلەرنىڭ ئۆز-ئارا تەســىر قىلىشــى بىلەن مۇناســىۋەتلىك زەررىچىلەردۇر. 
ئاساســى زەررىچىلەرنىــڭ يەنــە ماسســا، زەرەت، ســپىنغا ئوخشــاش ئاساســى خۇسۇســىيەتلىرى بولــۇپ، مۇئوننىــڭ ئاساســى 

خۇسۇســىيەتلىرى تۆۋەندىكــى جەدۋەلدە كۆرســىتىلدى.

1-جەدۋەل: مۇئونالرنىڭ ئاساسى خۇسۇسىيەتلىرى
خۇسۇسىيەتلىرىقىممىتى

1.883 531 627(42) x 10-28 kgماسسا
-1.602176634×10−19 Cزەرەت

سىپىن1/2

فىزىــكا ئالىملىــرى ئۇزۇندىــن بۇيــان ئۆلچەملىــك مودېلغــا تايىنىــپ، يۇقىــرى ئېنېرگىيىلىــك زەررىچىلەرنىــڭ 
ــتاتىدىكى  ــس ش ــى ئىللىنوئى ــدى. g-2 تەجرىبىس ــەندۈرۈپ كەل ــدا چۈش ــك ھال ــى مۇۋەپپەقىيەتلى ــە نەتىجىلىرىن تەجرىب
ــكا ئالىمــى ئوتتۇرىســىدىكى  ــۇق فىزى ــن ئارت ــڭ 200 دى ــە دۆلەتتىكــى 35 ئورگاننى ــەن يەتت ــى تەجرىبىخانىســى بىل فېرم
خەلقئارالىــق ھەمكارلىــق بولــۇپ، g-2 تەجرىبىســى زەررىچىلەرنــى دىئامېتىــرى 14 مېتىرلىــق ھالقــا شــەكىللىك تەكشــى 
ــارەت. ئاساســلىق  ــراش چاستوتىســىنى ئۆلچــەش تەجرىبىســىدىن ئىب ــڭ پىرقى ــۈزۈپ مۇئونارنى ــا كىرگ ــت مەيدانىغ ماگنى
ــق  ــش ئارقىلى ــىناق قىلى ــدا س ــى تەجرىبىخانى ــى مۆلچەرىن ــەت ھەققىدىك ــۇر قىمم ــڭ مەزك ــك مودېلنى ــان، ئۆلچەملى نىش

ــۇر. ــەن ئۆلچەشــتىن ئىبارەتت ــق دەرىجىســى بىل ــەك ئېنىقلى ــدا 0.14 بۆل مىليون

ھازىرقــى فىزىــكا قانۇنلىرىغــا ئاساســانغاندا، بــۇ مۇئونــار مەلــۇم ســۈرئەتتە تەۋرىنىشــى كېــرەك، ئەممــا بــۇ 
ــز ســۈرئەتتە  ــۇ تې ــۇپ،  ئالىمــار مۇئونارنىــڭ مۆلچەردىكىدىنم ــاس كەلمەيدىغــان بول ــە يەكۈنلىرىگــە م قىممــەت تەجرىب
ــەۋەبىدىن بولۇشــى،  ــۈچ س ــر ك ــەن بى ــان، بىلىنمىگ ــى بولغ ــەي يېڭ ــم پۈتۈنل ــۇ بەلكى ــدى. ب ــى بايقى تەۋرىنىدىغانلىقىن

ــن.  ــى مۇمكى ــپ كېلىش ــق ئېلى ــەي يېڭىلى ــە پۈتۈنل ــم ئىلىم-پەنگ بەلكى

2-رەسىم: مۇئون  

g-2 تەجرىبە نەتىجىسى 
بىلەن ئۆلچەملىك مودېلنىڭ 

سېلىشتۇرمىسى

 g-2 لېكىــن ھازىرچــە
نەتىجىســى  تەجرىبىســىنىڭ 
قىممەتلــەر  ئېنىــق  تېخــى 
 ، تەمىنلىيەلمەيــدۇ  بىلــەن 

چۈنكــى بــۇ نەتىجىنىــڭ ستاتىســتىكىلىق نەتىجىســى 40 مىــڭ دە بىــر ئېھتىماللىــق بولــۇپ، بــۇ بايقــاش نەتىجىســى ئېــان 
قىلىــش ئۆلچىمىدىــن خېلىــا تــۆۋەن. بايقاشــنىڭ يېڭــى نەتىجىگــە ئېرىشىشــى ئۈچــۈن تەجرىبــە نەتىجىســى چوقــۇم 5 

ســىگما سەۋىيىســىدە بولۇشــى ياكــى 3 مىليونــدا 500 مىــڭ ئېھتىماللىــق بولۇشــى كېــرەك.

قانداقــا بولمىســۇن، مۇئونارنىــڭ ئۆز-ئــارا تەســىر قىلىشىشــى ئۆلچەملىــك مودېلدىكــى فىزىــكا قانۇنلىــرى بىلــەن 
بىــردەك ئەمــەس، دەل بــۇ تەرىپــى كىشــىنى تولىمــۇ ھاياجاناندۇرىــدۇ! چۈنكــى ئــۇ يوشــۇرۇن فىزىــكا قانۇنىيىتىنــى، يېڭى 
زەررىچىلەرنــى ۋە بىــز بۈگۈنگــە قــەدەر كۆرمىگــەن يېڭــى كۈچلەرنىــڭ بولــۇش ئېھتىماللىقىنــى نامايــان قىلىــپ بېرىــدۇ. 
ــى تېخــى  ــپ چىققانلىقىن ــە ســەۋەبتىن كېلى ــڭ نېم ــار. بەشــىنچى كۈچنى ــۈچ ب ــۆت ئاساســىي ك ــان ت ــە بايقالغ ھازىرغىچ
ــا ئېرىشىشــىمىز  ــۇ جاۋابق ــدەك تەسىرلىشــىش نەتىجىســىدىن ب ــم مۇئونارنىــڭ ھازىرقى ــدۇ. بەلكى ــق بىلمەي ــم ئېنى ھېچكى
مۇمكىــن ھەمــدە ئاساســي زەررىچىلــەر ۋە ئاساســىي كۈچلــەر، شــۇنداقا كائىنــات ھەققىدىكــى بــەزى نامەلــۇم ســوئالارغا 

جــاۋاب بېرەلىشــىمىز مۇمكىــن۞

ئاپتور:
سەرخىلار مائارىپى 2021-يىللىق ئوقۇغۇچىسى.

(meryem.muhter@serhillar.com)

 

مۇئون g-2 تەجرىبىسى ھەققىدە

مەريەم مۇختەر

1-رەسىم: ئاتومارنىڭ تۈزۈلىشىنى كۆرسەتكەن سىخىما

3-رەسىم: مۇئون ۋە ئۇنىڭ تەۋرىنىشى



ــە  ــان، ھازىرغىچ ــە قازانغ ــك نەتىج ــىدە بەلگىلى ــى ساھەس ــال ئېنژىنېرلىق ــە ۋە ماتېرىي ــزدە خېمىي ــۇ ماقالىمى   ب
يەتتــە تۈرلــۈك كەشــپىياتى »ئامېرىــكا پاتېنــت ۋە مــاركا ئىدارىســى« تەرىپىدىــن رەســمىي تەســتىقالنغان، خەلقئارادىكــى 
نوپۇزلــۇق ئىلمىــي ژۇرنالــالردا 15 پارچىدىــن ئارتــۇق ماقالــە ئېــالن قىلغــان، يــاش تەتقىقاتچىمىــز دوكتــور تۇردىمۇھەممەد 

ئابدۇلــالھ ۋە ئۇنىــڭ تەتقىقــات خىزمەتلىرىنــى قىســقىچە تونۇشــتۇرىمىز. 

ــر  ــي بى ــدا ئاددى ــكۇي بازىرى ــەھىرى الس ــەن ش ــدا خوت ــى 7-ئاي ــاھ 1986-يىل ــەد ئابدۇل ــور تۇردىمۇھەمم دوكت
ــە  ــلۇق كەنتت ــۆزى تۇرۇش ــى ئ ــۇرا مەكتەپلەرن ــىز ئوتت ــانغۇچ ۋە تۇلۇقس ــۇ باش ــەن. ئ ــا كەلگ ــىدە دۇنياغ ــان ئائىلىس دېھق
پۈتكۈزگــەن ۋە تۇلــۇق ئوتتۇرىــدا ئۆرلــەپ ئوقــۇش ئۈچــۈن خوتــەن ۋىايەتلىــك 1- ئوتتــۇرا مەكتەپكــە ئوقۇشــقا كىرگــەن. 

ئــۇ 2005-يىلــى تۇلــۇق ئوتتۇرىنــى ئــەال نەتىجــە بىلــەن 
بېرىــپ،  ئىمتىھــان  مەكتەپكــە  ئالىــي  ۋە  پۈتتۈرگــەن 
خىتاينىــڭ داڭلىــق ئالىــي مەكتەپلىرىدىــن بىــرى بولغــان 
خېمىيــە  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ  تۇڭجــى  شــاڭخەيدىكى 

ــان.  ــۇل قىلىنغ ــپىگە قوب كەس

ئالــى  6-ئايــدا  2011-يىلــى  تۇردىمۇھەممــەد 
ــە ئېنژىنېرلىقــى  مەكتەپنــى غەلىبىلىــك تامامــاپ، خېمىي
بويىچــە باكاۋۇرلــۇق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەن. ئــۇ ئالــى 
مەكتــەپ پۈتۈشــكە ئىككــى يىــل قالغاندىــن باشــاپ 
ــەپ ئوقــۇش ئۈچــۈن تەييارلىــق  ــرى ئۆرل ــدە يۇقى چەتئەل
قىلغــان بولــۇپ، ئوقــۇش پۈتتۈرۈش ھارپىســىدا ســەئۇدى 
ئەرەبىســتاندىكى ئابدۇلئەزىــز خانلىــق ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ 
ماگېســتىر ئاســپىرانتلىققا قوبــۇل قىلىــش چاقىرىقىنــى 

ــان.  ــۇرۇپ ئالغ تاپش

ئــۇ 2011-يىلىنىــڭ ئاخىرلىرىــدا ماگېســتىرلىقتا 
ئوقــۇش ئۈچــۈن ســەئۇدى ئەرەبىســتانغا كەلگــەن ۋە 
6-ئايغىچــە  2014-يىلــى  1-ئايدىــن  2012-يىلــى 

خېمىيــە  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ  خانلىــق  ئابدۇلئەزىــز 
ــۈيىنى  ــز س ــىتېتنىڭ دېڭى ــن ئۇنىۋېرس ــن كېيى ــۇش پۈتتۈرگەندى ــان. ئوق ــتىرلىقتا ئوقۇغ ــپىدە ماگىس ــى كەس ئېنژىنېرلىق
تۇزســىزالندۇرۇش تەتقىقــات مەركىزىــدە ئالتــە ئــاي ئەتراپىــدا تەتقىقــات ياردەمچىســى بولــۇپ ئىشــلىگەن. بــۇ جەريانــدا ئــۇ 
مەكتەپنىــڭ دوكتورلــۇق پىروگراممىســىغا ئىلتىمــاس قىلغــان بولــۇپ، ئىلتىماســى قوبــۇل بولــۇپ 2015-يىلــى 9-ئايــدا 

مەزكــۇر ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ خىمىيــە ئېنژىنېرلىــق كەســپىدە دوكتورلــۇق ئوقۇشــنى باشــلىغان. 

ــە  ــاپ، خېمىي ــك ياقى ــۇق ماقالىســىنى مۇۋەپپەقىيەتلى ــڭ دوكتورل ــەد ئۆزىنى ــدا، تۇردىمۇھەمم ــى 5-ئاي 2019-يىل
ئېنژىنېرلىقــى بويىچــە دوكتورلــۇق ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەن. ئــۇ دوكتورلــۇق ئوقۇشــىغا مۇناســىۋەتلىك كــۆپ قىســىم 
تەتقىقاتلىرىنــى مەزكــۇر ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ نانــو تېخنىكىســى تەتقىقــات مەركىزىــدە تاماملىغــان ۋە تەتقىقــات مەركىزىنىــڭ 

يېتىلىۋاتقان ياش كەشپىياتچىمىز  ئۇلۇغبەگ

بولــۇپ،  نەۋرىســى  تۆمۈرلەڭنىــڭ  ئىمپېراتــور  ئۇلۇغبــەگ، 
1394-يىلــى 22-مــارت كۈنــى ئىراننىــڭ ســۇلتانيە شــەھىرىدە 
تاالشــقان  تەخــت  27-ئۆكتەبىــردە  1449-يىلــى  تۇغۇلغــان. 
ــان. ــېھىت قىلىنغ ــەمەرقەنتتە ش ــەن س ــتى بىل ــڭ سۈيىقەس ئوغلىنى

ئۇلۇغبــەگ 16 يېشــىدىن باشــاپ ماۋرەئۇننەھىــر ۋە تۈركىســتاننىڭ ۋالىيســى بولــۇپ، ھاياتىنىــڭ ئاخىرقــى يىللىرىدا 
تۆمۈرلــەڭ ئېمپېراتورلىقىنىــڭ ســۇلتانى بولغــان. گەرچــە خــان بولســىمۇ، ئــۇ كۆپىنچــە ماتېماتىــكا ۋە ئاســترونومىيە 
ساھەســىدىكى نەتىجىلىــرى بىلــەن دۇنياغــا مەشــھۇر. ئــۇ ســەمەرقەنتتە مەكتــەپ ۋە داڭلىــق رەســەتخانا قۇرغــان بولــۇپ، 
ــپ  ــش ئېلى ــدە كۆزىتى ــەڭ دائىرى ــەڭ ك ــدە ئ ــۇزالر ھەققى ــۇن يۇلت ــەييارىلەر ۋە تۇرغ ــى س ــۇ دەۋىردىك ــى ش رەسەتخانىس
بېرىلغــان مەركــەز بولغــان. پارىــس تىلىدىكــى ئاســترونومىيە قولانمىســى »زىــج« دا خاتىرىلەنگــەن ئۇلۇغبــەگ ھېســاباپ 
ــان  ــۇق تۇتق ــەگ ھوق ــك. ئۇلۇغب ــە كۆرۈنەرلى ــدە كۆزگ ــەن ئاالھى ــى بىل ــرى ئېنىقلىق ــڭ يۇقى ــەر ئۆزىنى ــەن جەدۋەلل تۈزگ
مەزگىلىــدە، دىــن، بىناكارلىــق، ســەنئەت ۋە ئىلىم-پەنگــە بولغــان قىزىقىشــى بىلــەن تونۇلغــان. ئۇلۇغبەگنىــڭ ئەرەبچــە، 
پارســچە، تۈركچــە، موڭغۇلچــە ۋە بىــر ئــاز خەنزۇچــە بىلىدىغانلىقــى، قۇرئــان ۋە ھەدىســلەرنى يادقــا بىلگەنلىكــى، شــېئىر 

يازغانلىقــى قەيــت قىلىنغــان.

1417-يىلىدىــن باشــاپ ئــۇ ســەمەرقەند ۋە بۇخــارادا مەدرىــس ســالغۇزىدۇ )ســەمەرقەنتتىكى مەدرىــس رەگىســتان 
ــكا ۋە  ــىمايدىغىنى، ماتېماتى ــلەرگە ئوخش ــقا مەدرىس ــنىڭ باش ــۇ مەدرىس ــا(. ب ــۈرۈپ تۇرماقت ــەد كۆت ــۇ ق ــدا ھېلىم مەيدانى
ئاســترونومىيە پەنلىــرى ئــەڭ مۇھىــم پەنلــەر ســۈپىتىدە ئوقۇتۇلغــان. 1420-يىلــى ئۇلۇغبــەگ ســەمەرقەند شــەھىرى 
ســىرتىدىكى تاغــدا ئۆزىنىــڭ داڭلىــق رەسەتخانىســىنى بىنــا قىلىــدۇ. ئۇنىــڭ ئاساســلىق بىناســى ســىرالنغان كاھىــش ۋە 
ــەر يۈزىدىــن  ــۈچ قــەۋەت، ي ــر، ئ ــۇپ، دىئامېتىــرى تەخمىنــەن 46 مېتى ــەر تاشــار بىلــەن چىرايلىــق بېزەلگــەن بول مەرم
تەخمىنــەن 30 مېتىــر ئېگىزلىكتــە بولغــان. ئاساســلىق بىنانىــڭ شــىمال-جەنۇب يۆنىلىشــىدە رادىئوســى 40 مېتىــر 
كېلىدىغــان غايــەت زور سېكســتانت )يۇلتــۇزالر ئارىســىدىكى بۇلۇڭارنــى ئۆلچەيدىغــان ئەســۋاب( ياســالغان. بــۇ ئۈســكۈنە 
ــارەك  ــتروليابىيە، چ ــە ئاس ــەتخانىدا يەن ــەن. رەس ــا ئۆلچىگ ــۇق ئېنىقلىقت ــېكۇنت بۇلۇڭل ــى 5 س ــاش ئورنىن ــق قۇي ئارقىلى
ئۆلچىگــۈچ، ســىنوس ھېســابلىغۇچ قاتارلىــق ئەســۋابارمۇ بولغــان. ئۇلۇغبــەگ كۆزىتىشــلەر ئارقىلىــق يەر-شــارىنىڭ 
يانتۇلۇقىنــى 23 گــرادۇس 30 ئاركمىنــۇت 17 ئاركســېكۇنت، ســەمەرقەنتنىڭ جۇغراپىيىلىــك كەڭلىكىنــى 39 گــرادۇس 37 
ئاركمىنــۇت 33 ئاركســېكۇنتقىچە ئېنىقلىقتــا ھېســاباپ چىقىــدۇ. ئۇلۇغبــەگ رەسەتخانىســىدا 30 يىلدىــن كۆپــرەك كۆزىتىــش 
ئېلىــپ بارىــدۇ. رەســەتخانا ئاخىــرى 16-ئەســىرگە كەلگەنــدە ۋەيــران بولــۇپ، ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن يــەر ئاســتىغا 

ــن قىســمەن ئەســلىگە كەلتۈرۈلگــەن۞ ــوگ V. L. Vyatkin تەرىپىدى ــى ئارخېئول ــۈپ كەتكــەن. 1908-يىل كۆمۈل
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تەكلىپــى بىلــەن ئوقــۇش پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن مەزكــۇر مەركــەزدە ئىككــى يىلغــا يېقىــن ياردەمچــى تەتقىقاتچــى بولــۇپ 
ــك  ــدە تەكلىپلى ــە بۆلۈمى ــىتېتىنىڭ خېمىي ــە ئۇنىۋېرس ــتانبۇل تېخنولوگىي ــر ئىس ــەد ھازى ــان. تۇردىمۇھەمم ــەت قىلغ خىزم

ــلەۋاتىدۇ.  ــۇپ ئىش تەتقىقاتچــى بول

تۇردىمۇھەممەدنىــڭ  دوكتورلــۇق ۋە ئۇنىڭدىــن كېيىنكــى تەتقىقاتلىــرى ئاساســەن كــۆپ ئىقتىدارلىــق بىيوماتېرىيــال 
اليىھەلەشــكە مەركەزلەشــكەن بولــۇپ، بــۇ ماتېرىيالــار ئاساســلىقى مېدىتســىنادا ، مەســىلەن: يېڭىــاش خاراكتېرلىــك ئــەزا 
كۆچــۈرۈش )Tissue engineering(،  ۋە خىمىيىلىــك دورىارنــى كېســەل بولغــان ئورۇنغــا ئېھتىياجغــا قــاراپ يەتكــۈزۈش 
)Controlled drug delivery( قاتارلىــق ســاھەلەردە قوللىنىلىــدۇ. ئــۇ، بــۇ ماتېرىيالارنــى اليىھەلــەش جەريانىــدا نۇرغــۇن 
ئىلغــار ماتېرىيــال ياســاش تېخنىكىلىرىنــى ئۆگەنگــەن ۋە ئىشــلەتكەن بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ئىچىــدە   يۇقىــرى بېســىملىق 
تــوك بىلــەن توقــۇش تېخنىكىســى )Electrospinning(، ئــۈچ ئۆلچەملىــك بېســىش تېخنىكىســى )3D printing( ۋە تــۆۋەن 
تېمپېراتۇرىــدا پولىمېــرالش ۋە تورالشــتۇرۇش تېخنىكىســى )Cryogel( قاتارلىقــار بــار. ئۆتكــەن يىلــى ئىســتانبۇل تېخنىــكا 
ــۆت  ــى ت ــاش تېخنىكس ــال ياس ــى ماتېرىي ــل يېڭ ــر خى ــە بى ــەد يەن ــن باشــاپ، تۇردىمۇھەمم ــىتېتىغا كىرگەندى ئۇنىۋېرس
ئۆلچەملىــك بېســىش تېخنىكىســى )4D printing( نىــڭ مېدىتســىنا ساھەســىدە قوللىنىلىشــى ھەققىــدە ئىزدەنمەكتــە. بىــز 

تۇردىمۇھەممەدنىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىنكــى تەتقىقــات ۋە ئىلمىــي ھاياتىغــا مۇۋەپپەقىيــەت تىلەيمىــز۞

 )تەھرىر ھەيئىتى تەييارلىغان(.

كوۋىــد 19 ۋۇخەنــدە ئوتتۇرىغــا چىققاندىــن باشــاپ بۈگۈنگىچــە ئــۈچ يىلدىن ئاشــتى. بۇ قىســقىغىنە ۋاقىت ئىچىدە 
دۇنيــا مىقياســىدىكى تەبىئىــي پــەن ئالىملىــرى ۋىرۇســقا قارشــى جــەڭ ئېــان قىلىــپ مىســلى كۆرۈلمىگــەن بىــر نەتىجــە 
بىلــەن ئوخشــىمىغان ۋاكســىنىارنى ياســاپ چىقالىغــان بولســىمۇ، ئەممــا ۋىــرۇس تۈپەيلــى ۋاپــات بولغانارنىــڭ ســانى 
توختىمــاي ئېشــىۋاتىدۇ. ئەلۋەتتــە ۋىرۇســنىڭ بۇنچــە تېــز تارقىلىشــىدا ئىنســانارنىڭ تەبىئــەت ئالدىدىكــى ئاجىزلىقىدىــن 

باشــقا يەنــە ۋىرۇســنىڭ ئــۆز گېنىنــى توختىمــاي ئۆزگەرتىــپ تۇرۇشــىمۇ ئــەڭ مۇھىــم ســەۋەبلەرنىڭ بىرىــدۇر.

بىزنىــڭ ئاساســىي ســاۋاتلىرىمىزغا كــۆرە، ئەجدادىنىــڭ ئىرســىي ئۇچۇرلىرىنىڭ ئەســلىي ھالىتى بويىچــە ئەجدادتىن 
ئەۋالدقــا ئۆتىدىغانلىقىنــى بىلىمىــز. ئەلۋەتتــە بــۇ ئىرســىي ئۇچۇرلىرىمىــز گېنىمىزغــا يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ. ئۇنداقتــا نېمــە 

ئۈچــۈن كوۋىــد 19 گېنىنــى شــۇنچە تېــز ئۆزگەرتەلەيــدۇ؟

بــۇ ســوئالغا جــاۋاب بېرىشــتىن ئىلگىــرى، بىيولوگىيــە ئىلمىــدە »mutant« دەپ ئاتالغــان، تىلىمىزغــا »توســاتتىن 
ئۆزگىرىــش« دەپ تەرجىمــە قىلىنغــان، نۆۋەتتــە مۇھاجىرەت ھاياتىمىزدا »مۇتانت« ياكى »مۇتاســيون« دەپ ئاتىلىۋاتقان 

بىيولوگىيەلىــك ئاتالغــۇ ئۈســتىدە توختىلىشــىمىزغا توغــرا 
كېلىدۇ.

 DNA قىلغــان  بەرپــا  گېننــى  مۇتاســيون — 
تەرتىپىدىكــى  تۈزۈلــۈش  زەنجىرىنىــڭ   RNA ياكــى 
نۇكلېئوتىــد  بولــۇپ،  ئۆزگىرىشــى  نۇكلېئوتىدالرنىــڭ 
ــۇق  ــەش كاربونل ــر ب ــى، بى ــقار رادىكال ــر ئىش ــا بى بولس
قوشۇلۇشــىدىن  گۇرۇپپىســىنىڭ  فوســفور  ۋە  شــېكەر 
ــد  ــر نۇكلېئوتى ــش بى ــل ئۆزگىرى ــۇ خى ــەكىللىنىدۇ. ب ش
ــەن  ــر قانچــە نۇكلېئوتىدنىــڭ ئالمىشىشــى بىل ياكــى بى
ياكــى ئۇالرنىــڭ گېــن زەنجىرىگــە قوشۇلۇشــى ياكــى 
مۇتاســيون  كېلىــدۇ.  مەيدانغــا  بىلــەن  ئۆچۈرۈلۈشــى 
نۇســخىلىنىش  نىــڭ   RNA ياكــى   DNA نورمالــدا 
نۇكلېئوتىــد  ياكــى  خاتالىقاردىــن  جەريانىدىكــى 
ــىيە  ــار ۋە رادىياتس ــك ماددى ــىدىكى خىمىيەلى قۇرۇلمىس
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قاتارلىــق ســەۋەبلەردىن پەيــدا بولىــدۇ ]1[. ئەلۋەتتــە، مۇتاســيون تەجرىبىلىرىنىــڭ دۇنيــا مىقياســىدا مىڭلىغــان 
تەجرىبىخانىــاردا تەتقىقاتچىــار تەرىپىدىــن ســۈنئىي ئۇســۇلار بىلــەن ئېلىــپ بېرىۋاتقانلىقىنــى ۋە بــۇ ھادىســىنىڭ 
ــۇق  ــۈش ئارت ــپ ئۆت ــا ئېلى ــى تىلغ ــقا ئايانغانلىقىن ــر ئىش ــى بى ــدا ئادەتتىك ــن ئىنژېنېرلىقى ــۇال بىيولوگىيەســى، گې مولېك

ئويايمــەن. دەپ  كەتمەيــدۇ، 

ــدۇ؟ دېگــەن ســوئالار  ــدا قىلى ــداق تەســىرلەرنى پەي ــاردا قان ــۇ؟ مۇتاســيون جانلىق ــا مۇتاســيون زىيانلىقم ئۇنداقت
تەبىئىيــا تۇغۇلۇشــى مۇمكىــن. شــۇنداق، مۇتاســيون تەدرىجىــي تەرەققىياتنىــڭ ئاساســى بولۇشــىغا قارىمــاي، كۆپىنچــە 
ــۇر.  ــۆزى ئۈچــۈن زىيانلىقت ــڭ ئ ــۇ جانلىقنى ــيون ش ــە مۇتاس ــى كۆپىنچ ــىزدۇر. يەن ــار ئۈچــۈن پايدىس ــاردا جانلىق ئەھۋال
ھۈجەيرىدىكــى ئاچقۇچلــۇق بىــر گېننىــڭ ئۆزگىرىشــى ئاقســىلنىڭ كەمتۈكلۈكىنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ ۋە ھۈجەيرىنىــڭ 
ئۆلۈشــىگە ســەۋەبچى بولىدۇ. ئەمما باشــقا ئۆزگىرىشــلەر گېننىڭ ئىپادىلىنىش تىپىغا ئانچە چوڭ تەســىر كۆرســىتەلمەيدۇ. 
بــۇ خىــل مۇتاســيونار جىمجىــت مۇتاســيون دەپ ئاتىلىــدۇ. بــۇ خىــل مۇتاســيوندا گېــن گۇرۇپپىســىنىڭ )ياكــى گىنــوم( 
تەرتىپىــدە ئۆزگىرىــش بولىــدۇ، ئەممــا بــۇ ئۆزگىرىــش گېنــدا ياكــى گېــن بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بۆلىكىــدە يــۈز بەرمەيــدۇ، 
بەلكــى گېــن گۇرۇپپىســىنىڭ كۆچۈرۈلۈشــكە قاتناشــمايدىغان بۆلەكلىرىــدە يــۈز بېرىــدۇ-دە، جانلىققا ھېچقانداق تەســىرى 
بولمايــدۇ. ئەممــا گېــن گۇرۇپپىســى )گىنــوم( دىكــى نۇكلېئوتىدالرنىــڭ بىــر قىســمىنىڭ ياكــى پەرقلىــق پارچىلىرىنىــڭ 
ــى  ــى RNA بۆلىك ــان DNA ياك ــىلنى كودلىغ ــىيەلىك ئاقس ــر فۇنكس ــۇم بى ــڭ مەل ــى ۋە گېننى ــن دەپ ئاتىلىدىغانلىق گې
ئىكەنلىكىنــى ئۇنتۇماســلىقىمىز كېــرەك. جىمجىــت مۇتاســيوننىڭ يەنــە بىــر تــۈرى بولســا گېــن تەرتىپىــدە يــۈز بېرىــدۇ، 
ئەممــا كۆچۈرۈلــۈش )transcription( ۋە ئالمىشــىش )Translation( جەريانىــدا بــەزى پەرقلىــق ئۈچلــۈك كــودالر ئوخشــاش 
بىــر ئامىنــو كىساتاســىنى كودلىغانلىقــى ئۈچــۈن، ئەگــەر مۇتاســيون بىــر ئامىنــو كىساتاســىنى كوداليدىغــان پەرقلىــق 
نۇكلېئوتىــدالردا يــۈز بېرىــپ قالســىمۇ، گېننىــڭ ئىپادىلىنىــش تىپىــدا ئۆزگىرىشــى بولمايــدۇ-دە، ھۈجەيــرە ياكــى 

جانلىقتــا ھېچقانــداق بىــر فۇنكســىيە ئۆزگىرىشــى يــۈز بەرمەيــدۇ.

يۇقىرىــدا مۇتاســيون ھەققىــدە توختالــدۇق. ئەمــدى بىــر ئــاز ۋىرۇســارغا نەزىرىمىزنــى ئاغدۇرايلــى. بىلگىنىمىــزدەك 
ۋىرۇســار بىــر ئورگانىزمنىــڭ جانلىــق ھۈجەيرىلىرىــدە كۆپىيەلەيدىغان سۇبمىكروســكوبىك )پەقەت مىكروســكوپتا كۆرگىلى 
بولىدىغــان( يۇقۇماندۇرغۇچىــاردۇر. ۋىرۇســار جانلىــق ئەمــەس، ئاساســلىقى ئىرســىي ماددىســى بولغــان DNA ياكــى 
RNA بىلــەن بۇالرنــى ئــوراپ تۇرغــان ئاقســىلدىن تەركىــب تاپقــان. ئىرســىي ئۇچۇرلىرىنىــڭ DNA ياكــى RNA بولۇشــىغا 

ئاساســەن DNA ۋىرۇســى ياكــى RNA ۋىرۇســى دەپ ئايرىلىــدۇ]2[. كوۋىــد 19 بولســا تىپىــك RNA ۋىرۇســىدۇر.

يۇقۇملــۇق كېســەللەرنى پەيــدا قىلغۇچىــار ئىچىــدە RNA ۋىرۇســلىرى مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. دۇنيــا مىقياســىدىكى 
ــىغا  ــى RNA ۋىرۇس ــەللىك ۋىرۇس ــل كېس ــى ۋە قىزى ــز ۋىرۇس ــان ئەيدى ــى بولغ ــڭ ئىككىنچىس ــچان قاتىلارنى تارقىلىش
تــەۋەدۇر. شــۇنداقا بىــر نەچچــە RNA ۋىرۇســى يۇقۇملــۇق كېســەللەر ئىچىــدە بىرىنچــى ۋە ئۈچىنچــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان 
نەپــەس يولــى كېســەللىكلىرى ۋە ئىــچ ســۈرۈش كېســىلىنىڭ مۇھىــم ســەۋەبلىرىنىڭ بىرىــدۇر. بۇنىڭغــا سېلىشــتۇرغاندا، 
DNA ۋىرۇســى تارقىلىشــچان قاتىلارنىــڭ ئىچىدىكــى ئالدىنقــى ئوتتۇزنىــڭ ئىچىگــە كىرەلمەيــدۇ. ئەســلىي مەقســەتكە 
كەلســەك، نېمــە ئۈچــۈن كوۋىــد 19 نىــڭ مۇتاســيونى شــۇنچە تېــز بولىــدۇ ياكــى گېنىنــى نېمىشــقا شــۇنچە تېــز 

ــدۇ؟ ئۆزگەرتەلەي

ــپ  ــا ئېلى ــدا تىلغ ــدۇ. يۇقىرى ــاش بولماي ــاردا ئوخش ــىمىغان جانلىق ــبىتى ئوخش ــش نىس ــۈز بېرى ــيوننىڭ ي مۇتاس
ــا  ــەم بولس ــا ك ــي تەرەققىياتت ــا تەدرىجى ــق، ئەمم ــار ئۈچــۈن زىيانلى ــزدەك، مۇتاســيوننىڭ كۆپىنچىســى جانلىق ئۆتكىنىمى
ــڭ  ــە بولۇشــىغا ئوخشــاش جانلىقارنى ــا ئىگ ــق بويۇنغ ــى مېتىرلى ــڭ ئىكك ــر ھادىســە. خــۇددى زىراپىنى ــان بى بولمايدىغ
تەدرىجىــي تەرەققىيــات جەريانىــدا پايدىلىــق بىــر ئىقتىدارغــا ئىگــە بولۇشــىنى مۇتاســيوننىڭ پايدىســىدىن ئايرىــپ 

ــە]3[. ــدۇ، ئەلۋەتت ــى بولماي قارىغىل

ــۈز  ــيون ي ــدا مۇتاس ــخىلىنىش جەريانى ــىنىڭ نۇس ــا ۋىرۇس ــان كورون ــب تاپق ــن تەركى ــۇرى RNA دى ــىي ئۇچ ئىرس
بېرىــش نىســبىتى باشــقا ھەرقانــداق بىــر DNA ۋىرۇســىدىن 1000 ھەسســە يۇقىــرى بولىــدۇ. بــۇ خىــل ئېھتىماللىــق بىــر 
ھەقىقىــي يادرولــۇق بىــر جانلىققــا سېلىشــتۇرغاندا بىــر مىليــون ھەسســە يۇقىــرى بولىــدۇ. بــۇ نېمــە ئۈچــۈن مۇشــۇنداق 
بولىــدۇ؟ ئىرســىي ئۇچۇرىنىــڭ RNA دىــن تەركىــب تاپقانلىقــى ئــەڭ ئاساســلىق ســەۋەب بولۇشــى مۇمكىنمــۇ؟ شــۇنداق، 

ھــەل قىلغــۇچ ســەۋەب دەل RNA دۇر.

 RNA ،قــوش زەنجىرىدىــن DNA ،ئوتتــۇرا مەكتەپتىكــى بىيولوگىيــە بىلىملىرىمىزنــى ئەســلەيدىغان بولســاق
ــۇ  ــڭ، تېخىم ــۇ چى ــدا تېخىم ــە قارىغان ــاق زەنجىرىگ ــر ت ــوش زەنجى ــا ق ــى. ئۇنداقت ــن تۈزۈلەتت ــاق زەنجىرىدى ــا ت بولس
مەزمــۇت بولغانلىقــى ئۈچــۈن زەنجىــردە ئۆزگىرىشــى نىســبىتى پەرقلىــق بولۇشــى مۇمكىنمــۇ؟ توغــرا، بــۇ ئەلۋەتتــە مۇمكىــن. 
ئەممــا تەتقىقاتچىــار RNA ۋىرۇســىنىڭ مۇتاســيوننىڭ يۇقىــرى نىســبەتتە بولۇشــىنى ئوخشــىمىغان بىــر قانچــە تەرەپتىــن 

ــەندۈرمەكتە]4[. چۈش

1( ئىرســىي ئۇچۇرالرنىــڭ قونالغــۇ ھۈجەيرىــدە نۇســخىلىنىش جەريانىدىكــى مەســئۇل ئېنزىمنىــڭ خاتالىققــا مايىــل 
بولۇشــى.

ھۈجەيرىلــەر كۆپىيىــش جەريانىــدا ئىرســىي ئۇچۇرلىرىمــۇ مــاس ھالــدا كۆپىيىــدۇ. ئىرســىي ئۇچۇرالرنىــڭ كۆپىيىــش 
 DNA .شــەكلى زەنجىرنىــڭ نۇسخىلىنىشــى بىلــەن بولىــدۇ. بــۇ نۇسخىلىنىشــقا ئاقســىل ئېنزىمــى يېتەكچىلىــك قىلىــدۇ
 RNA زەنجىرىنىڭكىــدە بولســا RNA ،پولىمېرازىســى DNA زەنجىرىنىــڭ نۇسخىلىنىشــىدا رول ئوينايدىغــان ئېنزىــم
پولىمېرازىســىدۇر. RNA پولىمېرازىســىنىڭ خاتالىــق ســادىر قىلىــش نىســبىتى DNA پولىمېرازىســىغا قارىغانــدا نەچچــە 
ھەسســە يۇقىــرى. گەرچــە ئوخشــىتىش تــازا ئۇيغــۇن كەلمىســىمۇ DNA پولىمېرازىســى ئۈچــۈن ناھايىتــى يۇقىــرى 
ئىقتىدارلىــق كۆپەيتىــش ماشىنىســىنى، RNA پولىمېرازىســىغا بولســا كونــا زاماندىكــى كۆپەيتىــش ماشىنىســىنى تەســەۋۋۇر 
قىلســاق، ئارىســىدىكى خاتالىــق يــۈز بېرىــش نىســبىتىنى چۈشىنىشــىمىز تېخىمــۇ ئاســان بولىــدۇ. خاتالىقنىــڭ كــۆپ يــۈز 

بېرىشــى مۇتاســيوننىڭمۇ مــاس ھالــدا كــۆپ يــۈز بېرىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.

2( نۇسخىلىنىش تامامالنغاندىن كېيىن رېمونت مېخانىزمىنىڭ بولماسلىقى.

DNA زەنجىــرى نۇســخىلىنىپ بولغاندىــن كېيىــن ئارقىدىنــا نۇسخىلىنىشــنىڭ توغــرا ياكــى ئەمەســلىكىنى 
تەكشــۈرۈش سىستېمىســى ئىشــقا كىرىشــىدۇ-دە، ئەگــەر خاتالىــق بايقىســا نۇسخىلىنىشــنى توختىتىــپ رېمونــت قىلىــپ 
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ــۈش ۋە ئالمىشــىش  ــەس، كۆچۈرۈل ــتىا ئەم ــى نۇسخىلىنىش ــش مېخانىزم ــت قىلى ــل رېمون ــۇ خى ــدۇ. ب ــى تۈزىتى خاتالىقىن
ــوق  ــى ي ــش مېخانىزم ــت قىلى ــى رېمون ــڭ نۇســخىلىنىش جەريان ــا RNA نى ــۇ ئۈزلۈكســىز داۋاملىشــىدۇ. ئەمم جەريانىدىم

ھالەتتــە داۋام قىلىــدۇ. ئەگــەر خاتالىــق ســادىر بولغــان بولســا بــۇ خاتــا زەنجىــر يەنــە نۇســخىلىنىدۇ-دە، بــۇ خاتالىــق 
ــۇرۇۋېتىدۇ. ــبىتى ئاش ــيون نىس ــە مۇتاس ــدۇ، ئاقىۋەتت ــۇ چوڭىيى تېخىم

3( ۋىرۇس گىنومىنىڭ كىچىك بولۇشى.

RNA ۋىرۇســلىرىنىڭ گىنومــى ناھايىتــى كىچىــك بولــۇپ، ئــەڭ كىچىكىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى تــۆت مىــڭ نۇكلېئوتىــد، 
ئــەڭ چوڭىنىــڭ ئۇزۇنلۇقــى ئوتتــۇز مىــڭ نۇكلېئوتىدتىــن تەركىــب تاپىــدۇ. بــەزى تەتقىقاتــاردا مۇتاســيون بىلــەن گېننىڭ 
ــوم چــوڭ  ــى گىن ــان. يەن ــا قويۇلغ ــى ئوتتۇرىغ ــۈر تاناســىپلىق مۇناســىۋەتتە بولىدىغانلىق ــە تەت چوڭ-كىچىكلىكــى ئادەتت
بولغانســېرى مۇتاســيون نىســبىتى ئازاليــدۇ. شۇڭاشــقا كوۋىــد 19 نىــڭ مۇتاســيون نىســبىتى باشــقا RNA ۋىرۇســلىرىغا 
سېلىشــتۇرغاندا خېلىــا تــۆۋەن تۇرىــدۇ. كورونــا ۋىرۇســىنىڭ چوڭلۇقــى ئوتتــۇز مىــڭ نۇكلېئوتىــد ئەتراپىــدا بولــۇپ، باشــقا 
RNA ۋىرۇســلىرىدىن چــوڭ ھېســابلىنىدۇ. ئەممــا بــەزى DNA ۋىرۇســلىرى بىلــەن سېلىشــتۇرغاندا كىچىــك، ئەلۋەتتــە.

بــۇ ســەۋەبلەردىن باشــقا، RNA ۋىرۇســلىرىنىڭ ئىممۇنىتېــت سىستېمىســى تەرەققىــي قىلغــان قونالغــۇ ھۈجەيرىــدە 
تېخىمــۇ ئــۇزۇن تۇرالىشــى، تېخىمــۇ كــۆپ مىقــداردا كۆپىيەلىشــى ئۈچــۈن، مۇتاســيون يولــى بىلــەن ئانتىگېندىــن قېچىشــقا 
يۈزلىنىشــىمۇ مۇمكىــن. RNA ۋىرۇســلىرىنىڭ باشــقا ۋىرۇســارغا قارىغانــدا يەنــە بىــر مۇھىــم بىــر ئاالھىدىلىكــى بولســا 
بــۇ ۋىرۇســنىڭ قونالغۇدىكــى باشــقا ۋىــرۇس گىنومــى بىلــەن پارچــە ئالماشــتۇرۇش ئېلىــپ بېرىشــىدۇر. بــۇ ئاالھىدىلىــك 

ئۇالرنىــڭ شــەكلىنى ئالماشتۇرۇشــتا بىــر ئارتۇقچىلىقــى ھېســابلىنىدۇ.

يۇقىرىــدا بايــان قىلغىنىمىــزدەك، مۇتاســيوننىڭ كۆپىنچىســى جانلىــق ئۈچــۈن زىيانلىــق، ۋىــرۇس ئۈچۈنمــۇ 
شــۇنداق. يەنــە كېلىــپ، كوۋىــد 19 ئوتتۇرىغــا چىقىــپ بۈگۈنگىچــە نۇرغۇنلىغــان مۇتاســيوننىڭ يــۈز بېرىــپ بىــرەر مىڭغــا 
يېقىــن ۋارىيانتىنىــڭ مەيدانغــا كەلگەنلىكــى، ئەممــا كۆپىنچىســىنىڭ ۋىرۇســنىڭ ئۆلۈمىگــە ســەۋەب بولغانلىقــى تۈپەيلــى 
بىــز ئۇالرنــى بايقىيالمىغــان بولۇشــىمىز ئىنتايىــن نورمــال بىــر ھادىســە. چۈنكــى بىــز نورمــال  كۆزىمىــز بىلــەن ۋىرۇســنى 

قەتئىــي كۆرەلمەيمىــز. 

دېمــەك، يۇقىرىدىكــى مەلۇماتاردىــن نېمــە ئۈچۈن كورونا ۋىرۇســى گېننى شــۇنچە تېز ئۆزگەرتەلەيدۇ، دېگەن ســوئالىمىزغا 
جــاۋاب بەرگــەن بولــدۇق. ســوئالىمىزنىڭ جاۋابــى ئىلىم-پەننىــڭ تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ تېخىمــۇ مۇكەممەللىشىشــى، 
بىــز ئويــاپ باقمىغــان بايقاشــار ئوتتۇرىغــا چىقىشــى مۇمكىــن. چۈنكــى تەنقىدكــە، يېڭىلىققــا ئوچــۇق بولــۇش ئىلىــم-
پەننىــڭ ئــەڭ گــۈزەل تەرىپــى ئەمەســمۇ! تەتقىقاتچىارنىــڭ بــۇ يۆنىلىشــتىكى تەتقىقاتلىــرى، ئىنســانىيەتنىڭ ۋىرۇســار 

بىلــەن بولغــان كۈرىشــىدە قالتىــس نەتىجىلەرنــى روياپقــا چىقارغۇســى۞
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ــا  ــى 10 مىليونغ ــەر يىل ــىمۇ، ھ ــان بولس ــپ كېلىۋاتق ــۈرەش قىلى ــى ك ــىلىگە قارش ــىز راك كېس ــانار ئۈزلۈكس ئىنس
يېقىــن كىشــى راك كېســىلى ســەۋەبىدىن ھاياتىدىــن ئايرىلماقتــا. داۋاالش تېخنىكىســىنىڭ تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ ھــەر 
خىــل داۋاالش ئۇســۇللىرى ئوتتۇرىغــا چىقماقتــا. مــەن بــۇ ماقالەمــدە، داۋاالش ئۇســۇللىرىنىڭ ئىچىدىــن كار-تــى دەپ 

ــدە ئىممۇنىتېــك راك داۋاالش ئۇســۇلىنى تونۇشــتۇرۇپ ئۆتىمــەن. ــل ئاالھى ــر خى ئاتىلىدىغــان بى

ــرە ئارىاشــما )chimeric( ئانتىگېــن قوبــۇل قىلغۇچــى T ھۈجەيرىســىنىڭ )T-Cell( ئېنگىلىزچــە  كار-T ھۈجەي
ــۇر.   ــەن ئارىاشــما دېمەكت ــن كەلگ ــىمايدىغان مەنبەدى ــڭ مەنىســى، ئوخش ــى كىمەرىكنى ــۇ يەردىك ــىدۇر. ب قىسقارتىلمىس
ئارىاشــما ئانتىگېــن قوبــۇل قىلغۇچــى بولســا ئەســلى تەبئ ىــي ئانتىگېــن قوبــۇل قىلغۇچىغا قوشــۇلغان گېنــى ئۆزگەرتىلگەن 
قوبــۇل قىلغۇچــى بولــۇپ، T ھۈجەيرىلىــرى بولســا بەدىنىمىزنــى يۇقۇملــۇق ۋە باشــقا كېســەللىكلەردىن قوغدايدىغــان ئــاق 
قــان ھۈجەيرىلىرىــدۇر. بــۇ ھۈجەيرەلــەر بىزنىــڭ بەدىنىمىزنــى قوبــۇل قىلغۇچىــار ئارقىلىــق كېســەل پەيــدا قىلغۇچىدىــن  
قوغدايــدۇ. شــۇڭا كار-T داۋاالش ئۇســۇلى T ھۈجەيرىلىرىنىــڭ راكقــا قارشــى قايتــا پروگرامانمــا تېخنىكىســىدىن 

ئىبارەتتــۇر.

ئالــدى بىلــەن T ھۈجەيرىلىرىنىــڭ بەدىنىمىــزدە قانــداق رول ئالىدىغانلىقىنــى كــۆرۈپ ئۆتەيلــى. T ھۈجەيرىلىــرى 
ھۈجەيــرە پەردىســى ئۈســتىدە كېســەل پەيــدا قىلغۇچىنىــڭ ئانتىگېنلىــرى بىلــەن باغلىنىدىغــان قوبۇل قىلغۇچىــار بولۇپ، 
ــا قارىشــى  ــال ھۈجەيرىلىرىگى ــات ۋە بىنورم ــان ي ــال بولغ ــا ھۇجــۇم قىلىــش ئېھتىم ــڭ ۋۇجۇدىمىزغ ــۇ ســەۋەبتىن بىزنى ب
تۇرىــدۇ. قارشــى تــۇرۇش جەريانىــدا T ھۈجەيرىلىــرى بــۇ ھۈجەيرىلەرنــى زەخىملەندۈرىدىغــان زەھەرلىــك خىمىيەلىــك 

ماددىارنــى قويــۇپ بېرىــدۇ ۋە بــۇ باشــقا ئىممۇنىتېــت ھۈجەيرىلىرىنىــڭ ئــۇ رايونغــا توپلىنىشــىغا تۈرتكــە بولىــدۇ.

ــۇن  ــى نۇرغ ــق ياك ــىتىش ئارقىلى ــەكلىدە كۆرس ــرە ش ــال ھۈجەي ــى نورم ــرى ئۆزىن ــاردا راك ھۈجەيرىلى ــەزى ۋاقىت ب
ئانتىگېنلەرنــى ھۈجەيــرە پەردىســىگە كۆپلــەپ چىقىرىــش ئارقىلىــق ئىممۇنىتېــت سىستېمىســىنى قايمۇقتۇرىــدۇ ۋە 
ھالســېرتىدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن T ھۈجەيرىلىــرى ئۇالرنــى تونۇيالمايــدۇ ياكــى يوقىتىشــقا يېتىشــەلمەيدۇ. مۇشــۇ ســەۋەپتىن 
راك ھۈجەيرىلىــرى ئۈزلۈكســىزكۆپىيىپ توپلۇشــۇپ راك ياكــى ئۆســمىگە تەرەققــى قىلىــدۇ. شــۇڭا تەتقىقاتچىــار بىمارنىــڭ 
ئۆزىنىــڭ قايتــا پروگرامانغــان T ھۈجەيرىلىــرى ئارقىلىــق راكنــى يىمىرىــپ تاشــايدىغان يېڭــى بىــر ئىممۇنىتېــت داۋاالش 

ــرە داۋاالش ئۇســۇلىدۇر. ــۇ داۋاالش ئۇســۇلى كار-T ھۈجەي ــان، ب ــي قىلدۇرغ ئۇســۇلىنى تەرەققى

كار-T ھۈجەيرىلىرى قانداق شەكىللەندۈرىلىدۇ؟   

ئايرىلىــپ چىققــان  ئايرىلىــپ چىقىرىلىــدۇ.  ئالــدى بىلــەن بىماردىــن قــان ئېلىنىــدۇ ۋە T ھۈجەيرىلىــرى 
ھۈجەيرىلەرگــە گېنىتىــك ئۇچــۇرالر كىرگۈزۈلــۈپ ئۆزگەرتىلىــش ئارقىلىــق ئارىاشــما ئانتىگېــن قوبــۇل قىلغۇچــى ھاســىل 
قىلىنىــدۇ. ئۇنىڭدىــن كېيىــن، گېنىتىــك ئۆزگەرتىلگــەن كار-T ھۈجەيرىلىــرى بىمارنىــڭ بەدىنىگــە قايتــا كىرگۈزىلىــدۇ 
ۋە بىمارالرنىــڭ راك ھۈجەيرىلىرىنىــڭ ئۈســتىدىكى ئۆزىگــە خــاس ئانتىگېنلىرىگــە باغلىنىــش ئارقىلىــق ئۇالرنــى يوقىتىــدۇ.

ھازىــر كىلىنىكىــدا بــۇ خىــل داۋاالش ئۇســۇلى كۆپلىگــەن راك كېســەللىكلىرىگە ســىناق قىلىنىۋاتىــدۇ، بولۇپمــۇ ئــاق 
قــان راكــى، ئىلىــك راكــى ۋە لىمفــا راكلىرىغــا بەكــرەك ئۈنــۈم بېرىۋاتىــدۇ. يىغىــپ ئېيتقانــدا، كار-T داۋاالش ئۇســۇلى 
باشــقا داۋاالش ئۇســۇللىرى ئۈنــۈم بەرمىگــەن ئاخىرقــى باســقۇچتىكى راك بىمارلىرىغــا ئۈمىــد چىرىقــى بولۇشــى مۇمكىــن۞
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نېــرۋا سىستېمىســى — ئــادەم بەدىنىدىكــى ئــەڭ مۇرەككــەپ قىســىم بولــۇپ، مېڭىنىــڭ تۈزۈلۈشــى ۋە فۇنكسىيەســى 
ــۇپ  ــرى بول ــڭ بى ــان تېمىالرنى ــى تارتىدىغ ــەڭ دىققىتىمىزن ــڭ ئ ــت بىزنى ــەر ۋاقى ــالر ھ ــق بايقاش ــى قىزىقارلى ھەققىدىك
كەلــدى. بــۇ ماقالىــدە ياشــانغانالردا كۆرۈلىدىغــان بىــر قىســىم ئۆزگىرىشــلەرنىڭ ســەۋەبى ۋە باغلىنىشــى ھەققىدىكــى 

يېڭــى بايقاشــالر ســۆزلىنىدۇ.

ــەڭ  ــدۇ. ئ ــنى ئاســاس قىلى ــك تۈزۈلۈش ــا قانۇنىيەتلى ــۇ يەنى ــن ئ ــىمۇ، لېكى ــىمچان بولس ــى ئەۋرىش ــە ناھايىت مېڭ
يېڭــى ســايىلەش تېخنىكىســى بىزگــە مېڭىدىكــى تورســىمان باغلىنىشــنىڭ ئادەمنىــڭ بىــر پۈتــۈن ھاياتىدىكــى تەرەققىيــات 
جەريانىنــى، يەنــى باغلىنىشــنىڭ قانــداق باشــانغان بولســا شــۇنداق ئاخىرلىشــىدىغانلىقىنى يەنىمــۇ چوڭقــۇرالپ ئېچىــپ 
ــز مۇشــۇ رەۋىشــتە ساناشــنى داۋاماشتۇرســاق ھــەم  ــەر بى ــون... ئەگ ــۈچ مىلي ــون، ئ ــون، ئىككــى مىلي ــر مىلي بەردى.بى

ــۇدا  ــاق، ئ ــن سانىيالىس ــر قېتىمدى ــېكۇنتتا بى ــەر س ھ
بىزنىــڭ  ســانىمىز  ئېرىشــكەن  ســاناپ  يىــل  ئــۈچ 
ــى  ــى ئىچىدىك ــلىنىش يىل ــى باش ــڭ تۇنج ھاياتىمىزنى
بارلىــق نېــرۋا باغلىنىشــنىڭ ئومۇمىــي يىغىندىســىغا تەڭ 
بولــۇپ، بۇنىڭدىــن نېــرۋا باغلىنىشــنىڭ نەقــەدەر تېــز 
شــەكىللىنىدىغانلىقىنى تەخمىنــەن قىيــاس قىااليمىــز.

بىرىمىــز  ھــەر  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  مۇنداقچــە 
ئۆمرىمىــزدە 100000 مىليــارد قېتىمدىــن ئارتــۇق نېــرۋا 
باغلىنىشــنى 86 مىلياردتىــن ئارتۇق نېرۋا ھۈجەيرىلىرى 
ئارىســىدا قــۇرۇپ چىققــان بولىمىز. نېــرۋا ھۈجەيرىلىرى 

ۋە ئــۇالر ئارىســىدىكى باغلىنىــش بىزنىــڭ بارلىــق ئەقلىــي ئىقتىدارىمىزنىــڭ ئاساســلىق تۈزگۈچىســى بولــۇپ، بــۇالر بالىلىق 
دەۋرىــدە ئىنتايىــن تېــز تەرەققىــي قىلىــپ، بىزنىــڭ دۇنيانــى تونــۇش، پۈتــۈن بەدىنىمىزنــى كونتــرول قىلىشــىمىزغا ياردەم 
ــزدا  ــاپ قالماســتىن، كېيىنكــى ھاياتىمى بېرىــدۇ. مېڭىنىــڭ تەرەققىياتــى بالىلىــق دەۋرنىــڭ ئاخىرلىشىشــى بىلــەن توخت
ــا قــەدەر ھــەر  ئۈزلۈكســىز داۋام ئېتىــدۇ ھــەم بىزنىــڭ ئەســتە تۇتۇشــىمىزدىن تارتىــپ تاكــى لوگىكىلىــق تەپەككۇرىمىزغ
ۋاقىــت تەســىر كۆرســىتىپ تۇرىــدۇ. چــوڭ مېڭىنىــڭ ھــەر كۈنلــۈك پائالىيىتىمىزدىكــى رولــى تەتقىقاتچىارنىــڭ ئۇزاقتىــن 

بۇيــان ئىزدىنىۋاتقــان تەتقىقــات تېمىســى بولــۇپ، بىزنىــڭ بىــر پۈتــۈن ھاياتىمىــزدا قانــداق تەرەققىــي قىلىدىغانلىقىنــى 
ئىــز قوغــاپ تەتقىــق قىلىــش ئــەڭ مۇھىــم ســاھە بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

مېڭىنىــڭ تېگىگــە يەتكىلــى بولمايدىغــان مۇرەككەپچانلىقــى بىزنىــڭ مېڭىنىــڭ ئــەڭ ئېنىــق تۈزۈلۈشــلىرىنى 
تولــۇق چۈشىنىشــىمىز مۇمكىنچىلىكىنــى يوققــا چىقىرىۋاتقــان بولســىمۇ، بىــراق يېڭــى تېخنىــكا تەتقىقاتچىارنىــڭ بــەزى 
جانلىقارنىــڭ بــۇ تۈزۈلۈشــلىرىنى تېخىمــۇ چوڭقــۇر تونۇشــىنى يېڭــى ئىمكانىيــەت ۋە پۇرســەتلەر بىلــەن تەمىــن ئەتمەكتــە. 
تەتقىقــات نەتىجىلىــرى بىزگــە مېڭىمىــزدە زادى قانــداق ئۆزگىرىشــلەرنىڭ يــۈز بەرگەنلىكىنى قىياس قىلىش ۋە ياشــانغانار 
مېڭىســىنىڭ بــەزى ئاالھىدىلىكلىرىنىــڭ بالىارنىڭكىگــە ئوخشــاپ كېتىــش قاتارلىقارنىــڭ ئىــچ يۈزىنــى يورۇتــۇپ بېرىــش 
ــەپ مېڭىشــىنى چۈشــىنىش  ــڭ تۆۋەنل ــي ئىقتىدارىمىزنى ــادەم يېشــىنىڭ چوڭىيىشــىغا ئەگىشــىپ ئەقلى ــەن بىرگــە، ئ بىل

ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە قىلماقتــا.

1. نېرۋا ھۈجەيرىلىرى ئۆزىنىڭ جۈپتىلىرى بىلەن باغلىنىش ھاسىل قىلىدۇ.

نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى ئۆزلىرىنىــڭ ھەمراھلىرىنــى ئىزدەيــدۇ. يەنــى ھەربىــر نېــرۋا ھۈجەيرىســىدە بىــر دانــە ئاالھىــدە 
ئۇزىــراپ چىققــان نېــرۋا تاالســى بــار بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئۇچىــدا ئاقســىلارنى خاتىرىلــەپ پەرقلەندۈرگۈچــى تۈزۈلــۈش بــار. 

بــۇ باشــقا نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى ئاجرىتىــپ چىققــان ئاقســىلارنى پــەرق ئېتىــش ئىقتىدارىغــا ئىگــە. بــۇ ئاقســىلارنىڭ بىــر 
قىســىملىرى ئۆزىگــە تارتىــش رولىنــى ئوينىســا، يەنــە بىــر قىســىملىرى ئەكســىچە ئۆزلىرىدىــن قاچــۇرۇش رولىنــى ئوينايــدۇ.

2. ياخشى ماس كېلىدىغانالر ئۆزئارا باغ تۈزىدۇ.

مېڭىدىكى باغلىنىشمېڭىدىكى باغلىنىش
− − مېڭىدىكى باغلىنىش ئادەم ئۆمرىدە ئىككى قېتىم تېز ئاجىزلىشىدىغان بولۇپ، ياشانغاندا مېڭىدىكى باغلىنىش ئادەم ئۆمرىدە ئىككى قېتىم تېز ئاجىزلىشىدىغان بولۇپ، ياشانغاندا 

مېڭىنىڭ پائالىيىتى بالىلىق مەزگىلىدىكى ھالەتكە قايتىدۇمېڭىنىڭ پائالىيىتى بالىلىق مەزگىلىدىكى ھالەتكە قايتىدۇ

ئەركىن توختى
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ــۇپ بەرگــەن  ــدا قوي ــش ۋاقتى ــە ئورنىتى ــەن ئاالق ــرى بىل ــرى بىر-بى ــى ئۇچلى ــرە تاالســىنىڭ ئاخىرق ــرۋا ھۈجەي نې
كېيىــن،  ئايرىغاندىــن  كېلىدىغان-كەلمەيدىغانلىقىنــى  مــاس  بىر-بىرىگــە  ئارقىلىــق  ئېتىــش  پــەرق  ئاقســىلارنى 
ئەتراپىدىكــى ئاقســىلارنىڭ ياردىمــى بىلــەن بىر-بىرىگــە ئۇدۇلمۇ-ئــۇدۇل يېقىنلىشــىپ باغلىنىــش ھاســىل قىلىــدۇ. بــۇ 

ــاراڭ. ــىمگە ق ــى رەس ــز. يۇقىرىق ــۈكچە(① دەپ ئاتايمى ــىس )ئۆس ــز سىناپس ــىنى بى ــش نۇقتىس باغلىنى

3. جۈپلەر ماددىالر ئارقىلىق بىر-بىرى بىلەن ئۇچۇر ئاالقە ئورنىتىدۇ.

بىــر نېــرۋا ھۈجەيرىســىدىن كەلگــەن ئېلېكتىرونلــۇق ســىگنال سىناپسىســارغا كەلگەندىــن كېيىــن، نېــرۋا ئاالقــە 
ــر  ــاددا ئاجرىتىــپ چىقىرىــدۇ ھــەم سىناپسىســنىڭ بى ئاقســىلى② دەپ ئاتىلىدىغــان بىــر خىــل ئاالھىــدە خىمىيەلىــك م

بېشــىدىن يەنــە بىــر بېشــىغا بارغاندىــن كېيىــن، خىمىيەلىــك ماددىــار ئارقىلىــق يەتكۈزۈلگــەن ئۇچــۇرالر ئىككىنچــى بىــر 
نېــرۋا ھۈجەيرىســىدە نېــرۋا ئېلېكتىرونلــۇق ســىگنالىغا ئايلىنىــپ ســەپىرىنى داۋام ئېتىــدۇ. يۇقىرىقــى رەســىمگە قــاراڭ.

مېڭە ھۈجەيرىلىرىدىكى سېزىم.

مېڭــە تەرەققىياتــى تۆرەلمىنىــڭ 7-ھەپتىســىدىن باشــلىنىدىغان بولــۇپ، مېڭــە قېرىنچىســى③ رايونــى دەپ 

ئاتىلىدىغــان غــول ھۈجەيــرە توپانغــان مەركەزدىــن بىــر قىســىم نېــرۋا ھۈجەيرىلــەر تەرەققىــي قىلىشــقا باشــايدۇ ھــەم 
ئۆزلىرىنىــڭ مېڭىدىكــى ئورنىنــى تېپىشــقا باشــايدۇ. ئــۇالر يۆتكىلىــپ نىشــانانغان ئورۇنغــا كەلگەنــدە، ئۆزلىرىدىن ئۇزۇن 
شــاخچىارنى چىقىرىــپ ئەتراپتىكــى باشــقا نېــرۋا ھۈجەيرىلىرىدىــن ئۆزلىرىگــە مــاس كېلىدىغــان، باغلىنىشــقا بولىدىغــان 
ھۈجەيرىلــەر بىلــەن باغلىنىــش تۈزىــدۇ. بــۇالر نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى ئارىســىدا ئۇچۇرالرنــى ئالماشــتۇرۇش ئېلىــپ بارىــدۇ. 
يېڭــى تۇغۇلغــان بوۋاقتــا ئادەتتــە ھەربىــر نېــرۋا ھۈجەيرىســى 2500 تــال سىناپســىس بىلــەن باشــقا نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى 

بىلــەن تۇتۇشــۇپ تۇرغــان بولســا، 2 ياشــتىن كېيىــن بــۇ ســان 15000 تالغــا يېتىــپ بارىــدۇ.

ــۇال  ــان مولېك ــك قىلغ ــە يېتەكچىلى ــان تەجرىبىگ ــپ بېرىلغ ــەن ئېلى ــق بىل ــق دادىللى ــر قېتىملى ــى بى 2020-يىل
بىيولــوگ دانىيېــل ۋىتۋلىيــە④ باشــچىلىقىدىكى بىــر تەتقىقــات گۇرۇپپىســى باشــانغۇچ مەزگىلدىكــى مېڭىنىــڭ يېتىلىشــى 
ــدە  ــش مەزگىلى ــىمىغان يېتىلى ــڭ ئوخش ــر ھايۋاننى ــۇم بى ــۇالر مەل ــدى. ئ ــا قوي ــارنى ئوتتۇرىغ ــى بايقاش ــىدا يېڭ توغرىس

ــاردى. ــپ ب ــەش ئېلى ــە خاتىرىل ــى ئىنچىك ــارنىڭ ئەھۋالىن ــىنى ۋە سىناپسىس ــرۋا ھۈجەيرىس ــىدىكى نې مېڭىس

باغلىنىش سانى ئالتە ھەسسىلەنگەن⑤.

تەتقىقاتچىــار بىرىنچــى تۈركۈمــدە ســەككىز مــەددە قۇرتنــى⑥ كىلونــاپ، ھــەر بىــر قۇرتنىــڭ تــۆت دانــە ئوخشــاش 
ــم يېتىشــتۈرۈپ، ئوخشــىمىغان  ــر نۇسخىســىنى ئايرى ــن ھــەر بى ــن كېيى ئىرســىيەتلىك نۇسخىســىغا ئېرىشــكەن. ئۇنىڭدى
ــڭ  ــەن. تەتقىقاتنى ــىلى كۆزەتك ــى تەپس ــلىرىنى ناھايىت ــە تۈزۈلۈش ــەڭ ئىنچىك ــڭ ئ ــقۇچلىرىدىكى مېڭىنى ــش باس يېتىلى
چىقىــش نۇقتىســى ئەســلىدە يەككــە قــۇرت مېڭىســىنىڭ پۈتكــۈل ھايــات مۇساپىســىدە قانــداق تەرەققىــي قىلىدىغانلىقىنــى 
ھــەم شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا ئوخشــىمىغان قۇرتــار مېڭىســىنىڭ بىر-بىرىدىــن پەرقلەرنىــڭ قانــداق كېلىــپ 
ــرۋا ھۈجەيرىلىرىنىــڭ مېڭــە  ــدە نې چىقىدىغانلىــق جەريانىنــى تەپســىلىي رەســىمگە ئېلىــپ خاتىرىلــەش ئىــدى. نەتىجى
ئىچىدىكــى ئورۇنلىشىشــىنىڭ قۇرتنىــڭ تۇغۇلۇشــتىن بۇرۇنــا تاماملىنىــپ بولۇنىدىغانلىقىنــى، لېكىــن تۇغۇلغاندىــن 
ــر  ــز بولىدىغانلىقــى ھــەم ھەربى ــادە تې ــرۋا ھۈجەيرىلىرىنىــڭ ئۆســۈپ يېتىلىشــنىڭ زىي ــات مۇساپىســىدە نې كېيىنكــى ھاي

ــان. ــىلىنىدىغانلىقىنى بايقىغ ــە ھەسس ــىنىڭ ئالت ــرۋا ھۈجەيرىس نې

ــەرەز قىلغىلــى بولىدىغــان نىســپىي  ــە مېڭــە تەرەققىياتىنىــڭ ئالدىــن پ تەتقىقاتچىــار شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە يەن
باغلىنىشــنىڭ  مېڭىدىكــى  ۋاقتىــدا  تۇغۇلــۇش  ئــادەم  مەســىلەن،  بويســۇنىدىغانلىقىنى،  ئەندىزىگــە  باغلىنىشــلىق 
كۈچىيىدىغانلىقىنــى، تۇغۇلغاندىــن كېيىــن بــۇ خىــل باغلىنىشــنىڭ تېخىمــۇ كۈچىيىدىغانلىقىنــى بايقىغان. شــۇنىڭ بىلەن 
بىرگــە شــۇنىمۇ ئەســكەرتىش زۆرۈركــى، مېڭىنىــڭ دەســلەپكى يېتىلىشــى ئۇنچىلىــك ئاالھىــدە مۇنتىزىــم باغلىنىشــلىقمۇ 
بولماســتىن، بەلكــى كېيىنكــى ھايــات مۇساپىســىدە بــۇ خىــل باغلىنىــش ئەندىزىســىنىڭ تەخمىنــەن %43 ى ئوخشــىمىغان 
ھايۋانــاردا ئوخشــىمايدىغان بولــۇپ، ئــۇالر ئــۆز ئاالھىدىلىكىگــە قــاراپ تەدرىجىــي تەرەققىــي قىلىــپ بارىــدۇ. ئەگــەر بــەزى 
مۇشــۇ خىلدىكــى ئوخشاشــلىقار ئىنســاناردىمۇ بــار دېيىشــكە توغــرا كەلســە، مېڭــە ئىچىدىكــى بــۇ خىلدىكــى نېــرۋا تــورى 

ئىندىۋىدلىــق پەرققــە قــاراپ ئاالھىــدە پەرقلىــق بولىــدۇ.

چوڭ ياشتىكى بالىالرنىڭ مېڭىسىدىكى سىرىلما ئۆزگىرىش.

سىناپسىســار ســىزنىڭ ئەقلىــي ئىقتىدارىڭىزنــى بەلگىلەيــدۇ. ئــۇالر قايســى نېــرۋا ھۈجەيرىســىنىڭ قايســى نېــرۋا 
ھۈجەيرىســى بىلــەن باغلىنىدىغانلىقىنــى بەلگىلەيــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە ئاالقىنىــڭ كۈچلۈك-ئاجىزلىقىغىمــۇ تەســىر 
كۆرســىتىدىغان بولــۇپ، مەســىلەن، بىــر سىناپســىس ئاقســىلنىڭ بىرىكىشــىگە تەســىر كۆرســىتىش ئارقىلىــق قوشــنا نېــرۋا 

ھۈجەيرىلىــرى بىلــەن بولغــان نېــرۋا ســېزىمچانلىقىنى كۈچەيتىــدۇ ياكــى ئاجىزالشــتۇرىدۇ.
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مېڭىنىــڭ مەلــۇم بىــر دائىرىســىدىكى ئۈنۈملــۈك ئاالقــە بىزنىڭ مەلۇم ئىشــنى قانچىلىك دەرىجىدە تېز قىلىشــىمىزغىمۇ 
باغلىــق. تىــل مەركىزىدىكــى نېــرۋا ھۈجەيرىلىرىدىكــى ياخشــى باغلىنىــش ســىزنى تىــل ئۆگىنىــش جەھەتتــە ئارتۇقچىلىققــا 
ئىگــە قىلســا، ھەرىكــەت مەركىزىدىكــى كۈچلــۈك باغلىنىــش ســىزنىڭ قــول بارماقلىرىڭىزغــا قانــات ئاتــا قىلىــدۇ. 
سىناپسىســارنىڭ ســانىنىڭ كــۆپ بولۇشــى چوقــۇم پايدىلىــق بولۇشــى ناتايىــن. چاشــقان ئۈســتىدە ئېلىــپ بېرىلغــان 
تەتقىقاتتىــن مەلــۇم بولۇشــىچە، بالىلىقنىــڭ ئالدىنقــى مەزگىلىدىــا مېڭىدىكــى سىناپسىســاردا فۇنكسىيەســىدىن قېلىــش 
ــى  ــات گۇرۇپپىس ــر تەتقىق ــچىلىقىدىكى بى ــىزەرون⑦ باش ــا س ــايدۇ. مېلىسس ــكە باش ــى كۆرۈلۈش ــش ئەھۋال ــى تاقىلى ياك
2020-يىلــى بىــر گۇرۇپپــا گېنــى ئۆزگەرتىلگــەن چاشــقانار ئۈســتىدە ئېلىــپ بارغــان تەتقىقاتاردىــن مەلــۇم بولۇشــىچە، 

چاشــقاننىڭ مېڭىســىدىكى سىناپسىســاردىكى ئاقســىلار ئوخشــىمىغان رەڭلــەردە كۆرۈلگــەن.

%43 مېڭىدىكى باغلىنىش قۇرتتىن⑧ قۇرتقا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ.

شــۇنداق ئېنىقكــى، تەتقىقاتچىارنىــڭ مېڭىدىكــى سىناپسىســارنىڭ ئەھۋالىنــى پۈتكــۈل ھايــات مۇساپىســىدە 
ــات  ــى. تەتقىق ــنىڭ زۆرۈر يول ــارغا ئېرىشىش ــەڭ زور بايقاش ــاھەدە ئ ــۇ س ــى ب ــپ بېرىش ــش ئېلى ــتىن كۆزىتى ئۈزۈلدۈرمەس
ــۇم بولۇشــىچە، يېڭــى تۇغۇلغــان چاشــقاننىڭ تۇنجــى ئېيىدىكــى سىناپسىســارنىڭ ســانى ناھايىتــى  نەتىجىســىدىن مەل
تېــز ئارتىــپ، كېيىنكــى ئېيىدىــن باشــاپ تېــز تۆۋەنلــەش كۆرۈلگــەن. باشــقا تەتقىقاتاردىــن مەلــۇم بولۇشــىچە، ئادەملــەر 

ــۇ ئوخشــاش نەتىجىگــە ئېرىشــكەن. ــۇ خىلدىكــى تەتقىقاتاردىم ــان ب ئۈســتىدە ئېلىــپ بېرىلغ

ــقا  ــز 9 ياش ــىچە، بى ــۇم بولۇش ــدا مەل ــان تەتقىقاتى ــپ بارغ ــتىدە ئېلى ــادەم ئۈس ــڭ ئ ــە تەتقىقاتچىلىرىنى گولاندىي
ــەن.  ــەش كۆرۈلگ ــقىچە تۆۋەنل ــى 30 ياش ــۇنىڭدىن باشــاپ تاك ــا، ش ــان بولس ــانى ئارتق ــارنىڭ س ــە سىناپسىس كىرگۈچ
بــۇ جەريانــدا بىــز پەقــەت سىناپسىســارنىا يوقاتمايمىــز. 2007-يىلــى دانىيــەدە ئېلىــپ بېرىلغــان بىــر قېتىملىــق 
تەتقىقاتتــا مەلــۇم بولۇشــىچە، بــۇ ئۆســۈپ يېتىلىــش جەريانىــدا بىــر قىســىم نېــرۋا ھۈجەيرىلىرىمــۇ يوقىلىــپ، مېڭىنىــڭ 
ئېغىرلىقىــدا تۆۋەنلــەش بولىدىغانلىقــى بايقالغــان. تەتقىقاتچىــار مەركىزىــي نېــرۋا قىســمىدىكى ھېپوفىز بېــزى ئەتراپىدىكى 
رايونــاردا نېــرۋا ھۈجەيرىلىرىنىــڭ ســانى يــاش قۇرامىغــا يەتكەنلەرنىــڭ يېڭــى تۇغۇلغــان بوۋاققــا سېلىشــتۇرغاندا 41% 

ــى بايقىغــان. ــاز بولىدىغانلىقىن ئ

بالىلىــق چاغلىرىــدا يوقاتقــان سىناپسىســار ۋە نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى مېڭــە فۇنكسىيەســىگە نىســبەتەن ھېچقانــداق 
ــۇ  ــۇپ، ب ــان بول ــىملىرىنى ئاساســلىق يوقىتىدىغ ــلەتمەيدىغان قىس ــە ئىش ــە ئادەتت ــوق. مېڭ ــىرى ي ــدە چــوڭ تەس ئاالھى
ــۇم تەتقىقاتارغــا ئاساســانغاندا،  ئەمەلىيەتتــە ئۇچۇرنىــڭ تېــز يۆتكىلىشــى ۋە ئۈنۈمىگــە ئاالھىــدە ياردىمــى بولىــدۇ. مەل
ــى  ــڭ تەرەققىيات ــقا ئىقتىدارىنى ــە، باش ــارنى تاقىۋېتەلمىس ــە باغلىنىش ــىم ئارتۇقچ ــر قىس ــدا بى ــار دەل ۋاقتى ــەر بالى ئەگ
ئۈچــۈن، مەســىلەن، ئايىغــى چىقىــش، تىلــى چىقىــش قاتارلىقارغــا باشــقىارغا قارىغانــدا كۆپــرەك ۋاقىــت ســەرپ قىلىشــى 

مۇمكىــن ئىكــەن.

مېلىسســا ســىزەرونىس چاشــقان ئۈســتىدە ئېلىــپ بارغــان تەتقىقاتىــدا بىــر يــۈرۈش بايقاشــارغا ئېرىشــكەن. 
تەتقىقاتچىــار بىرقانچــە خىــل ئوخشــىمايدىغان سىناپسىســار تىپىنــى يەنــى 37 ھەممىســى بىــر ناملىــق سىناپسىســارنىڭ 
باغلىنىشــى، چوڭ-كىچىكلىكى، شــەكلى بىر-بىرىدىن پەقەت ئاالقە ئاقســىلى ســەۋەبلىك پەرقلىنىدىغانلىقىنى بايقىغان. 
ھاياتلىقنىــڭ يېڭــى باشــانغان ۋاقىتلىرىــدا ئاساســىي ئورۇنــدا تۇرىدىغــان ئــاز بىــر قىســىم مۇھىــم سىناپسىســار كېيىنكــى 
ــلىرىنى  ــڭ باغلىنىش ــەزدە ئۆزلىرىنى ــان مەرك ــەۋە بولغ ــۆزى ت ــرى ئ ــەر بى ــىپ، ھ ــلىقى روشەنلىش ــدە خاس ــا كەلگەن ۋاقىتق
قــۇرۇپ چىقىــدۇ. بــۇ ئوخشــىمىغان سىناپسىســارنىڭ ئۇچۇرالرنــى بىرتــەرەپ قىلىــش ئۇســۇلى ئوخشــىمىغانلىقى ئۈچــۈن، 

ھــەر بىــر نېــرۋا مەركىزىنــى ئوخشــىمىغان فۇنكســىيە خاســلىقىغا ئىگــە قىلىــدۇ.

ياشانغانالر بىلەن بالىالر ئوخشاشلىققا ئىگە.

ئادەمنىــڭ چــوڭ مېڭــە پوســتاق قەۋىتــى بەلگىلەنگــەن مەشــغۇالتارنى ئورۇنــداش ئۈچــۈن ھازىرالنغــان بولــۇپ،  
بىــر ئادەمنىــڭ ئەقىل-ئىــدراك جەھەتتــە بېســىپ ئۆتكــەن ھــەر بىــر تەرەققىيــات باســقۇچىنىڭ ئــەڭ ئىپتىدائىــي ھالەتتىــن 
پىشــىپ يېتىلگۈچــە بولغــان، يەنــى بالىلىقتىــن باشــاپ يــاش قۇرامىغــا يەتكــەن ئادەمگــە ئايانغۇچــە بولغــان بىــر پۈتــۈن 
ــۈك ئەســتە تۇتۇشــى ئۇالرنىــڭ ئىككــى يېشــىدىن باشــاپ  ــدۇ. مەســىلەن، بالىارنىــڭ ئۆمۈرل ــرول قىلى ــى كونت جەريانن
يەتتــە يېشــىغىچە بولغــان ئارىلىققــا مەركەزلەشــكەن بولــۇپ، ئىككــى يېشــىدىن بۇرۇنقــى بارلىــق ئەســلىمىلىرى ئادەتتــە 
خاتىرىســىدە ســاقانمايدۇ. ئــون ياشــتىن ئاشــقان ياش-ئۆســمۈرلەر تەدرىجىــي ھالــدا مەلــۇم نەرســىلەرگە قارىتــا كــۆپ 
تەرەپتىــن ئابســتراكت تەپەككــۇر يۈرگۈزۈشــكە يۈزلەنگــەن بولىــدۇ. ئوخشــىمىغان ياشــاش ھالىتىدىكــى چاشــقان ئۈســتىدە 
ئېلىــپ بېرىلغــان سېلىشــتۇرما تەجرىبىدىــن ئېرىشــكەن نەتىجــە بىزگــە 18 ئايلىــق بولغــان قېــرى چاشــقاننىڭ مېڭىســى 
ــۈچ ئايلىــق بولغــان چاشــقانغا قارىغانــدا ئىككــى ھەپتىلىــك بولغــان چاشــقانغا تېخىمــۇ بەكــرەك ئوخشــايدىغانلىقىنى  ئ

ئىســپاتاپ بەرگــەن. بــۇ، ياشــانغاندا مېڭىنىــڭ چېكىنىــپ بالىلىــق ۋاقىتتىكىگــە قايتىدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈرىدۇ.

ياشانغانالرنىڭ ھەر بىر كۈنىدىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ سەۋەبىنى تېپىشقا تىرىشىش.

ــىدىن  ــان تەجرىبىس ــپ بارغ ــتىدە ئېلى ــقان ئۈس ــراق چاش ــى چوڭ ــلىرىنىڭ يېش ــڭ خىزمەتداش ــىزېرون ۋە ئۇنى س
ئۆزگىرىــش  مۇئەييــەن  جەھەتتــە  ئىقتىــدار  ئەقلىــي  ياشــانغاندا  ئىنســانارنىڭمۇ  بىزگــە  نەتىجىلىــرى  ئېرىشــكەن 
بولىدىغانلىقىنــى يورۇتــۇپ بېرىــدۇ. ئىزدىنىــش نەتىجىســى مېڭىدىكــى ھەربىــر نېــرۋا ئاالقــە ئۇچۇرىنىــڭ ۋاقىــت ئوقىنــى 
بويــاپ ئۆزگىرىــش بولىدىغانلىقىنــى، يەنــى بــۇ ئۆزگىرىشــنىڭ ۋاقتــى كەلگەنــدە ئۇچۇرالرنــى ئەســتە ســاقاش ۋە قوبــۇل 
ــى  ــقان تەجرىبىس ــنىڭ چاش ــەردى. سىزېرونس ــىتىپ ب ــى كۆرس ــپ چېتىلىدىغانلىقىن ــە بېرى ــق تەرەپلەرگ ــش قاتارلى قىلى
ــەردى. نىســبەتەن  ــپ ب ــى ئېچى ــر ســىرلىق يۈزىن ــە بى ــن ســىرت ياشــانغاندىكى ئۆزگىرىشــنىڭ يەن ــە يۇقىرىقىاردى بىزگ
ــكە  ــن ئۆتۈش ــاش مەزگىلىدى ــۇرا ي ــان ۋە ئوتت ــقا تولغ ــر ياش ــقاننىڭ بى ــان چاش ــدە تۇرۇۋاتق ــەن مەزگىل ــق يېتىلگ تۇراقلى
ئەگىشــىپ مېڭىدىكــى سىناپســىارنىڭ ســانى تېــز تۆۋەنلەشــكە باشــلىغان. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە بالىلىــق مەزگىلدىكــى 
ــر  ــى نېرۋىدىكــى بى ــان. يەن ــۇ ئۆزگىچــە بولغ ــى تېخىم ــان سىناپسىســارنىڭ ياشــانغان مەزگىلدىكــى رول ســانى ئازالۋاتق
يــۈرۈش باغلىنىشــار يوقــاپ، بىــر قاتــار مېڭــە فۇنكسىيەســى تەدرىجىــي ئاجىزلىشىشــقا قــاراپ يۈزلەنگــەن. شــۇنىڭ بىلــەن 
ــى  ــە ئېغىرلىقىن ــدا مېڭ ــەن %0.5 ئەتراپى ــى تەخمىن ــەر يىل ــن، ھ ــقاندىن كېيى ــن ئاش ــانغانار 60 تى ــا، ياش ــر ۋاقىتت بى
يوقىتىدىغــان بولــۇپ، بــۇالر ئاساســلىقى نېــرۋا ھۈجەيرىلىرىنىــڭ ئورنىغــا ســەپلەنمىگەن قېرىغــان مېڭــە ھۈجەيرىلىرىنىــڭ 
يوقىلىــش ســەۋەبىدىن بولغــان. سىناپسىســار ۋە نېــرۋا ھۈجەيرىلىرىنىــڭ تــۈر جەھەتتىكــى ئۆزگىرىشــى ياشــانغانارنىڭ 
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ھەربىــر كۈنىدىكــى بېشــىدىن ئۆتكۈزىدىغــان ئەقلىــي جەھەتتىكــى چېكىنىشــنى ئاز-تــوال چۈشــەندۈرۈپ بېرەلەيــدۇ. بــۇ 
ــان  ــلىتىپ قىلىدىغ ــى ئىش ــە نېرۋىن ــاباش، ئادەتت ــدە ھېس ــۇش، مېڭى ــتە تۇت ــلىقى ئەس ــىش ئاساس ــى ئاجىزلىش يەردىك
مەشــغۇالت ســۈرئىتىنىڭ ئاستىلىشــى قاتارلىقــاردا ئىپادىلىنىــدۇ. بۇنىڭدىــن باشــقا ئابســتراكت تەپەككــۇر ۋە مەســىلىلەرنى 

ــازا  ــڭ ت ــى ئىقتىدارىنى ــۇ خىلدىك ــڭ ب ــە ياشــلىق بالىارنى ــون نەچچ ــڭ ئاجىزلىشىشــى دەل ئ ــش ئىقتىدارىنى ــەل قىلى ھ
ــدۇ. كۈچىيىــپ، مېڭــە مەركەزلىرىنىــڭ مەخسۇسلىشــىۋاتقان ھالىتىنىــڭ دەل ئەكســىگە ئوخشــاپ كېتى

قوشۇمچە: مېڭىنىڭ قورۇلۇشى پۈتكۈل ھايات مۇساپىسىدە ئۈزۈلمەستىن داۋام ئېتىدۇ.

بەدىنىمىزدىكــى باشــقا ئــەزاالر تۇغۇلۇشــىمىزدىنا يېتىلىــپ بولغــان بولســا، مېڭىمىــز دەل ئەكســىچە ھالەتتــە 
ــن  ــان بولســا، ئۇنىڭدى ــش مەزگىلىگىچــە بولغ ــش باســقۇچى باالغەتكــە يېتى ــي قىلى ــى يېتىلىــش، تەرەققى ــدۇ. يەن بولى
كېيىنكــى باســقۇچ پۈتۈنلــەي كەينىگــە چېكىنىــش باســقۇچى بولــۇپ، پەيدىنپــەي ئۆگىنىــش ۋە ئەســتە تۇتــۇش ئىقتىــدارى 

ــى كۆرۈلۈشــكە باشــايدۇ. چېكىنىــدۇ ۋە ياشــانغان ھالەتكــە كەلگەنــدە مېڭىنىــڭ ھەجمىــدە يىگلــەش ئەھۋال

ــۇپ  ــە بول ــدۇ. ھامىل ــىل قىاالي ــش ھاس ــدە باغلىنى ــېكۇنت ئىچى ــر س ــەر بى ــرى ھ ــرۋا ھۈجەيرىلى ــڭاپ نې 1. مى
ــز  ــرە ھــەر ســېكۇنتىغا مىــڭاپ ناھايىتــى تې يەتتىنچــى ھەپتىســىدىن باشــاپ، تۆرەلمىنىــڭ مېڭىســىدىكى غــول ھۈجەي
كۆپىيىشــكە باشــايدۇ، ھــەم بــۇ ھۈجەيرىلــەر مۈڭگــۈز پــەردە ھۈجەيرىســى )مېڭــە يېلىــم ماددىســى(⑨ دەپ ئاتىلىدىغــان 

ــم بولغــان مۇھىــت قــۇرۇپ چىقىــدۇ. ــۈزۈپ نىســبەتەن مۇقى ــرۋا ھۈجەيرىلىــرى بىلــەن باغلىنىــش ت ــۇپ، باشــقا نې بول

ــەر ماسلىشــىش ۋە  ــدا بولغــان ھۈجەيرىل ــەر مېڭىنــى قــۇرۇپ چىقىــدۇ. يېڭــى پەي 2. يېڭــى كۆپەيگــەن ھۈجەيرىل
ئۆزلىرىنــى مۇقىماشــتۇرۇش ئارقىلىــق ئىپتىدائىــي مېڭىنــى تــۈزۈپ، مېڭىنىــڭ يېڭــى ئىسخېمىســىنى تۈزۈشــكە باشــايدۇ. 
مېڭــە بوشــلۇقىدا گلىئــان ھۈجەيرىســى بىــر مۇقىماشــتۇرغۇچى رامــكا ھازىــرالپ، باشــقا ھۈجەيرىلەرنىــڭ توغــرا ئورۇنــدا 

توغــرا ھالەتتــە جايلىشىشــى ئۈچــۈن يــاردەم بېرىــدۇ. 

3. نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى نەچچــە مىــڭاپ ئۆزلىرىنىــڭ ھەمــراھ ھۈجەيرىلىرىنــى تاپىــدۇ. ھامىلــە باشــلىنىپ 
18-ھەپتىســىدىن باشــاپ نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى ئۆزئــارا نېرۋىلىــق باغلىنىــش، يەنــى سىناپسىســارنى ھاســىل قىلىشــقا 
ئاندىــن ئۆزئــارا ئاالقــە قىلىشــقا باشــايدۇ. ئــادەم تۇغۇلغانــدا تەخمىنــەن 2500 ئەتراپىــدا سىناپسىســار ئارقىلىــق باغلىنىش 

ھاســىل قىلغــان بولســا، تەخمىنــەن 2 ياشــارغا كىرگەنــدە بــۇ باغلىنىــش 15000 غــا يېقىنلىشــىدۇ.
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ــن،  ــن كېيى ــدۇ. كــۆپ قىســىم سىناپسىســار شــەكىللىنىپ بولغاندى ــر رەۋىشــتە رەتلىنى 4. باغلىنىــش ياخشــى بى
تەخمىنــەن 3 ياشــاردا بۇالرنىــڭ كــۆپ قىســمى تاقــاق ھالەتكــە ئۆتــۈپ، كېيىنكــى ھاياتىمىــزدا ئاساســەن ئىشــلەتمەيمىز. 
ــقۇرۇلۇپ  ــق باش ــا داۋاملى ــلىتىلىدىغانلىرى بولس ــم ئىش ــدۇ. دائى ــاپ كېتى ــەن يوق ــلىتىلگەنلىرى ئاساس ــاز ئىش ــن ئ ئىنتايى

تۇرىــدۇ.

5. ھايــات مۇســاپىمىزدە بىزنىــڭ سىناپسىســارنى قــۇرۇپ چىقىــش ئىقتىدارىمىــز بارغانچــە ئاجىزلىشــىپ مېڭىشــقا 
باشــايدۇ. 60 ياشــتىن ئاشــقاندىن كېيىن ئادەملەرنىڭ بىر نەرســىلەرنى ئۆگىنىش ئىقتىدارى ئاجىزلىشــىپ، سىناپسىســار 
ئىپتىدائىــي ھالىتىگــە قايتىشــقا باشــاپ، نېــرۋا ھۈجەيرىلىــرى كۆپلــەپ ئۆلۈشــكە يۈزلىنىــپ، ھــەر يىلــى ئوتتــۇرا ھېســاب 

بىلــەن %0.5 ئەتراپىــدا مېڭــە ئېغىرلىقــى كېمىيىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.

ــق  ــدۇ. ياشــانغانار ئۆزلىرىنىــڭ تىل-يېزى ــرەك بەرمەي ــۇ ھاياتنىــڭ ئاخىرالشــقانلىقىدىن دې ياشــانغانلىق ھەرگىزم
ئىقتىدارىنــى ھاياتىنىــڭ ئاخىرغىچــە ســاقاپ قالىدىغــان بولــۇپ، ســۆز ياســاش ئىقتىــدارى داۋاملىــق تەرەققىــي قىلىــپ 
ــى  ــلەش، يەن ــارنى ئەس ــاقانغان ئىش ــىدە س ــى ۋە خاتىرىس ــورۇن سەزگۈس ــە، ئ ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــە ش ــدۇ. يەن ماڭى
ئىشــارنىڭ بايــان قىلىــش تەرتىپىدىكــى ئىلگىرى-كېيىنلىكىنــى توغــرا ئەســتە تۇتــۇش ئىقتىدارىــدا ئۆزگىرىــش بولمايــدۇ. 
ئادەتتىكــى تۇرمــۇش بىلىملىــرى يىلدىن-يىلغــا زورىيىــپ بارىــدۇ. مېڭىــدە يــۈز بېرىۋاتقــان پايدىســىز ئۆزگىرىشــلەرنىڭ 

تەرەققىيــات يۆنىلىشــىدە روشــەن بۇرۇلــۇش بولىــدۇ.

زەرەتلەر مېڭىگە يېڭى ھاياتلىق ئاتا قىلىدۇ.

بىــز ئۆمــۈر بويــى يېڭــى نېــرۋا باغلىنىشــنى تۇرغــۇزۇش ئىقتىدارىمىزنــى ســاقاپ ماڭىمىــز. مىســالەنگە ياشــانغانار 
ــىش  ــانىدا ئېش ــارنىڭ س ــى سىناپسىس ــڭ مېڭىدىك ــا، ئۇالرنى ــە قاتناشتۇرۇلس ــش پائالىيەتلىرىگ ــن ئېچى ــك زېھى بەلگىلى
كۆرۈلــۈپ، قىســقا مۇددەتلىــك ئەســتە تۇتــۇش ئىقتىدارىــدا ياخشــىلىنىش كۆرۈلىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە بەلگىلىــك 
فىزىكىلىــق چېنىقىشــنىڭ پايدىســى كۆرۈنەرلىــك بولــۇپ، مېڭــە ھۈجەيرىلىرىنىــڭ سىناپسىســارنى كۆپەيتىدىغــان 
غىدىقلىغۇچــى ســۇيۇقلۇقنىڭ ئاجرىلىشىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. تەتقىقاتچىــار ئاالھىــدە مەشــىقلەندۈرمەي تــۇرۇپ 
ــۇ بولســىمۇ ئىســتىقباللىق يېڭىچــە داۋاالش ئۇســۇلى  مېڭىنــى باشــقۇرۇش ئۈســتىدە ئىزدىنىــش ئېلىــپ بــاردى، يەنــى ئ
ــار  ــە ئېلېكتىرون ــدا ھەمم ــۇلنى قولانغان ــل ئۇس ــۇ خى ــتۇر. ب ــق داۋاالش ــاش ئارقىلى ــۇق غىدىق ــى ئېلېكتىرونل — مېڭىن
ــر قــەۋەت ئېلېكتىرونلــۇق ماگنىــت مەيدانــى ھاســىل  مېڭىنىــڭ ســىرتقى قەۋىتىگــە جايلىشــىپ، مېڭىنــى قورشــىغان بى
 BDNF قىلىــش ئارقىلىــق نېــرۋا ھۈجەيرىلىرىنىــڭ پائالىيەتلىرىگــە تەســىر كۆرســىتىدۇ. بۇنىــڭ تەســىرلىرىدىن بىــرى دەل
ماددىســىنىڭ⑩ ئاجرىلىــپ چىقىشــىنى تېزلىتىــپ، نەتىجىــدە يېڭــى سىناپسىســارنىڭ ھاســىل بولۇشــىنى تورمۇزاليــدۇ. بــۇ 
خىــل داۋاالش بىرقانچــە جايــاردا چۈشكۈنلىشىشــنى داۋاالش جەھەتتــە تەســتىقتىن ئۆتكــەن بولــۇپ، يەنــە بىــر قىســىم 
سىناپسىســارنىڭ تاقىلىشــىنى تېزلەتكەنلىكــى ئۈچــۈن، ياشــانغاناردىكى ئەقلىــي جەھەتتىــن چېكىنىــش، دېۋەڭلىــك 
كېســەللىكىنى داۋاالشــتا ياخشــى ئۈنۈمگــە ئېرىشــكەن. ئەگــەر بــۇ خىــل داۋاالش ھەقىقەتــەن بىــز ئــارزۇ قىلغانــدەك ئــەڭ 
ياخشــى ئۈنۈمگــە ئېرىشەلىســە، ئۇنداقتــا بىــز ياشــانغان بىرســىنىڭ مېڭىســىنى يــاش قۇرامىغــا يەتكــەن بىرســىنىڭكىگە 

ئوخشــاش قىلىــش ئۈچــۈن بىــر قەدەمــا قالغــان بولىمىــز.

قوشۇمچە: ئېلېكتىرونلۇق ئويۇنچۇق ۋە مۇزىكا مېڭە پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ تەسىر كۆرسىتىدۇ.

جىســمانىي ۋە ئەقلىــي چېنىقىــش مېڭىــدە يېڭــى باغلىنىشــنى ۋۇجۇدقــا چىقىرىــدۇ، دىققىتىنــى يىغىــش ئىقتىدارىنــى 
يۇقىــرى كۆتۈرىــدۇ. تەتقىقاتچىــار تــۆت خىــل كۈندىلىــك پائالىيەتنىــڭ مېڭىگــە ئاالھىــدە رولــى بولىدىغانلىقىنــى بايقــاپ 

چىققان.

ــدۇ. مۇزىكىنىــڭ بولۇپمــۇ ياشــانغانارنىڭ ئەســتە تۇتــۇش ئىقتىدارىغــا  ــاردەم قىلى ــكا: ئەســتە تۇتۇشــقا ي 1. مۇزى

ــار. ســەۋەبى بەلكىــم بەدەندىكــى ئارتۇقچــە جىددىيلىشىشــنى تۆۋەنلىتىــپ، ياخشــى كەيپىياتنــى  پايدىلىــق تەســىرى ب
ساقاشــقا ئاالھىــدە ياردىمــى بولىدىغانلىقتىــن مېڭــە يولۇققــان جىددىيلىشىشــنىڭ تۆۋەنــرەك بولۇشــى ۋە سىناپسىســارنىڭ 

تورمــۇزالش فۇنكسىيەســىنىڭ رودىمېنتلىشىشــنىڭ ئاســتىراق بولۇشــى ئۆزئــارا باغلىنىشــلىق بولۇشــى مۇمكىــن.

2. زېھىــن ســىناش مەشــىقلىرى: مېڭىنــى غىدىقايــدۇ. نېرۋىنــى چېنىقتــۇرۇش، مەســىلەن، زېھىــن ســىناش 
مەشــىقلىرى، ئەقىل-ئىدراك ســىناقلىرى⑪ بىزنىڭ ئەســتە تۇتۇش ئىقتىدارىمىزنى ۋە لوگىكىلىق تەپەككۇر ئىقتىدارىمىزنى 
ــدە  ــق ئىچى ــڭ ھەمكارلى ــرۋا مەركەزلىرىنى ــىمىغان نې ــىقلەر ئوخش ــل مەش ــۇ خى ــدۇ. ب ــى بولى ــدە ياردىم ــقا ئاالھى ئاشۇرۇش
مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنى ئىلگىــرى ســۈرۈپ، يېڭىدىــن تېخىمــۇ كۈچلــۈك سىناپسىســارنىڭ تۇرغۇزۇلۇشــىنى غىدىقايــدۇ.

3. ئېتىشــىدىغان ئېلېكتىرونلــۇق ئويۇنچۇقــار: كــۆرۈش مەركىزىنــى تېخىمــۇ كۈچلەندۈرىــدۇ. بىــر قانچــە تەتقىقــات 
نەتىجىســى ئېلېكتىرونلــۇق ئويۇنچۇقنىــڭ مەيلــى يــاش ياكــى ياشــانغانارنىڭ بىــر يــۈرۈش ئەقلىــي ئىقتىدارىنىــڭ 
ياخشىلىنىشــىغا پايدىلىــق تەســىر كۆرســىتىدىغانلىقىنى ئىســپاتاپ چىقتــى. ئېتىشــىش ئويۇنچۇقلىــرى چېرتيوژلــۇق 
ــڭ  ــق بىزنى ــۇ ئارقىلى ــا، ب ــان بولغاچق ــەپ قويىدىغ ــدە تەل ــا ئاالھى ــي ئىقتىدارىمىزغ ــش ئەقلى ــەرق ئېتى ــلەرنى پ تۈزۈلۈش

ــدۇ.  ــز كۈچلىنى ــۆرۈش مەركىزىمى ك

4. چېنىقىــش: نېرۋىنىــڭ تەرەققىياتىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. فىزىكىلىــق ھەرىكەت مېڭىنىــڭ ھورمۇنارنى ئاجرىتىپ 
ــقا  ــى ساقاش ــى ۋە تەرەققىياتىن ــال ھالىتىن ــڭ نورم ــرۋا ھۈجەيرىلىرىنى ــارنىڭ ۋە نې ــپ، سىناپسىس ــنى كۈچەيتى چىقىرىش
يــاردەم بېرىــدۇ. ياشــانغانار چېنىقىــپ بەرگەنــدە مېڭــە پائالىيىتىنىــڭ چېكىنىشــىنى توســۇپ، ئەكســىچە مېڭىنىــڭ بىــر 

قىســمىنىڭ قايتــا ئەســلىگە كېلىشــىنى تېزلىتىــدۇ۞
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2. Wikipeda Norwaygian
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تەجرىبەخانىــدا، تەجرىبــە نەيچىســى ئىچىــدە يېتىلدۈرگــەن ئىنســان – ھايــۋان ئارىاشــما تۆرەلمىســى ئارقىلىــق، 
ئىنســانارنىڭ ئورگانلىرىنــى ھايــۋان بەدىنىــدە يېتىلدۈرۈشــنىڭ ئېھتىمالــى بارمــۇ؟ ھازىــر مەۋجــۇت تېخنىكىارغــا 
ئاساســانغاندا، ئىنســان ئورگانلىرىنــى ھايــۋان بەدىنىــدە يېتىلــدۈرۈش نەزەرىيــە جەھەتتىــن تامامــەن مۇمكىــن. لېكىــن، 
ــداق  ــى قان ــڭ فونكىسىيەس ــەن ئورگاننى ــۇلدا يېتىلدۈرگ ــل ئۇس ــۇ خى ــدۇ ۋە ب ــت كېتى ــك ۋاقى ــۈن قانچىلى ــڭ ئۈچ بۇنى
ــىم  ــر قىس ــك بى ــل مۇمكىنچىلى ــۇ خى ــە، ب ــن. ئەمەلىيەتت ــش قىيى ــاۋاب بېرى ــر ج ــق بى ــە ئېنى ــا ھازىرچ ــدۇ؟ بۇنىڭغ بولى
ــا ئايانغــان بولــۇپ، بۇنىــڭ ئــەڭ يۇقــۇرى دەرىجىلىــك  ھايۋانــاردا ئېلىــپ بېرىلغــان تەجرىبىــدە ئاللىقاچــان رىئاللىقق

ــت مەسىلىســى.                  ــا ۋاقى ــە ئېشىشــى پەقەت ــاناردا ئەمەلگ ــان ئىنس ــۋان« دەپ قارالغ »ھاي

ئارىاشما ھايۋان تۆرەلمىسى ياكى ئىنسان - ھايۋان ئارىاشما تۆرەلمىسىنى ھاسىل قىلىش جەريانى

بەدەن سىرتىدا تۆرەلمە پەيدا قىلىشتىن، ھايۋان بەدىنىدە 
ئىنسان ئورگانلىرىنى يېتىلدۈرۈشكە نەزەر

مەمەت ئېمىن

ئىچىــدە  نەيچىســى  تەجرىبــە  تەجرىبەخانىدىكــى  يەنــى  ســىرتىدا،  بالىياتقــۇ  قېتىملىــق  تۇنجــى  دۇنيــادا 
ئۇرۇقانــدۇرۇش ئارقىلىــق پەيــدا بولغــان تۆرەلمىدىــن تۇغۇلغــان بــوۋاق 1978-يىلــى دۇنياغــا كەلگەندىــن بۇيــان، بەدەن 
ســىرتىدا ئۇرۇقانــدۇرۇش تېخنىكىســىدا زور ئىلگىرىلەشــلەر بارلىققــا كەلــدى. بالىياتقــۇ ســىرتىدا ئۇرۇقاندۇرۇشــنىڭ  
ــر 35  ــەن  ئىپادىلەنگــەن بولســا، ھازى ــەم بىل ــق رەق ــر خانىلى ــەت بى ــەت قازىنىــش نىســبىتى دەســلەپتە پەق مۇۋەپپەقىي
ــا،  ــر ۋاقىتت ــەن بى ــەت قازىنىــش نىســبىتى % 50 كــە يېقىناشــقان. شــۇنىڭ بىل ــاردا مۇۋەپپەقىي ــۆۋەن ئايال ياشــتىن ت
ــى  ــە نەيچىس ــى تەجرىب ــى تەجرىبەخانىدىك ــىرتىدا، يەن ــۇ س ــى بالىياتق ــڭ تۇخۇمىن ــلىدىكى ئايالارنى ــكا ئەس ــۇ تېخنى ب
ئىچىــدە ئەرلەرنىــڭ ئۇرۇقــى بىلــەن ئۇرۇقاندۇرۇشــتىن، تەجرىبەخانىــدا ئايالارنىــڭ تۇخۇمىنىــڭ يــادرو قىســمىنى ئېلىــپ 

ــەدەن ھۈجەيرىســىنى  ــر ب ــداق بى ــا ھــەر قان تاشــاپ، ئۇنىڭغ
كىرگــۈزۈش ئارقىلىــق تەجرىبەخانىدىكــى تەجرىبــە نەيچىســى 
ــاراپ  ــقا ق ــدا قىلىش ــە پەي ــك تۆرەلم ــاق ھۈجەيرىلى ــدە ت ئىچى

ــان. ــي قىلغ تەرەققى

تۇخــۇم  2001–يىلــى  ئالىمــار  ئامېرىكىلىــق 
ھۈجەيرىســىنىڭ يــادرو قىســمىنى چىقىرىــپ تاشــلىغاندىن 
كېيىــن ئۇنىڭغــا تېــرە ھۈجەيرىســىنى كىرگــۈزۈش ئارقىلىق، ئۇ 
تۇخۇمنــى ئۇرۇقانــدۇرۇپ، دۇنيــادا تۇنجــى تــاق ھۈجەيرىلىــك 
تەرەققىيــات  بــۇ  قىلغــان.  پەيــدا  تۆرەلمىســىنى  ئىنســان 
ــە  ــۇ تۆرەلم ــدا، بولۇپم ــرە تەتقىقاتى ــول ھۈجەي ئىنســانارنىڭ غ
غــول ھۈجەيــرە تەتقىقاتىغــا زور دەرىجىــدە يۈكســىلىش پەيــدا 

ــر  ــە بى ــان يەن ــاش بولغ ــانغا ئوخش ــر ئىنس ــقا )بى ــۇن قىلىش ــانارنى كول ــكا ئىنس ــۇ تېخنى ــراق ب ــىمۇ، بى ــان بولس قىلغ
ــدا  ــۇال پەي ــە ۋە غۇلغ ــدە ئەندىش ــە ئاالھى ــاق جەھەتت ــى ئەخ ــۈن، تىبب ــى ئۈچ ــول ئاچقىن ــش( ي ــدا قىلى ــاننى پەي ئىنس
قىلغــان؛ مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتچىــار بــۇ خىــل تېخنىكىنــى ئىنســانارنى كولــۇن قىلىــش ئۈچــۈن قولانمايدىغانلىقىنــى، 
ئۇنــى پەقەتــا ئىنســاناردا مەۋجــۇت بولغــان بــەزى كېســەللىكلەرنى داۋاالپ، ئىنســانارنىڭ ســاغاملىقى ئۈچــۈن 
قوللىنىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. بىــر قىســىم تەتقىقاتچىــار بولســا، ئىنســانارنىڭ كۈنســايىن ئېشــىپ بېرىۋاتقــان ئورگانغا 
ــق  ــول ھۈجەيرىســى ئارقىلى ــپ، ئىنســان غ ــن پايدىلىنى ــل تېخنىكىدى ــۇ خى ــدۇرۇش ئۈچــۈن ب ــى قان ــان ئېھتىياجىن بولغ
ئىنســان بەدىنــى ســىرتىدا، يەنــى چوشــقا، قــوي، كاال ۋە مايمــۇن قاتارلىــق ھايۋانارنىــڭ بەدىنىــدە ئىنســانارنىڭ ھــەر 

خىــل ئورگانلىرىنــى يېتىلدۈرۈشــكە تىرىشــماقتا.

ــۆپ  ــان ك ــى بولىدىغ ــاننىڭ يېتىلدۈرگىل ــۇپ، ئىنس ــى بول ــرى تۇنج ــپانىيە ئالىملى ــكا ۋە ئىس ــى ئامېرى 2016–يىل
ــۇ  ئىقتىدارلىــق غــول ھۈجەيرىســىدىن پايدىلىنىــپ، چوشــقىدا ئىنســان ئورگىننــى يېتىلدۈرۈشــنى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ب
خىــل كــۆپ ئىقتىدارلىــق غــول ھۈجەيرىدىــن پايدىلىنىــپ، بىــر ھايۋاننىــڭ مەلــۇم ئورگىنىنــى باشــقا بىــر خىــل ھايۋانــدا 
يېتىلــدۈرۈش گەرچــە بىــر قىســىم ھايۋانــاردا مۇۋەپپەقىيەتلىــك بولغــان بولســىمۇ، بىــراق ئىنســان ئورگىنىنــى چوشــقىدا 
يېتىلــدۈرۈش ئۈچــۈن ئىلىــپ بارغــان تۇنجــى قېتىملىــق ســىناق مەغلۇبىيــەت بىلــەن ئاخىرالشــقان. مەســىلەن، 1997-
يىلــى ســىتانفورد ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تەتقىقاتچىلىــرى كىچىــك چاشــقاننىڭ ئاشــقازان ئاســتى بېزىنــى چــوڭ چاشــقاننىڭ 

بەدىنىــدە يېتىلدۈرگــەن .

2019–يىلــى ئىســپانىيە ۋە خىتــاي ئالىملىــرى تۇنجــى بولــۇپ، ئىنســان غــول ھۈجەيرىســىنى مايمــۇن تۆرەلمىســىدە 
يېتىلــدۈرۈپ ســىناق ئېلىــپ بارغــان، بىــراق ئۇزۇنغــا بارمــاي مەغلــۇپ بولغــان. 

تەجرىبەخانىدا سۈنئىي ئۇرۇقاندۇرۇش جەريانى

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2816%2931752-4
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2021–يىلــى ئامېرىــكا ۋە خىتــاي ئالىملىــرى تۇنجــى بولــۇپ، 
ئىنســان غــول ھۈجەيرىســىنى مايمــۇن تۆرەلمىســىدە يېتىلــدۈرۈپ، 
قىلىشــتا  پەيــدا  تۆرەلمىســىنى  ئارىاشــما  -مايمــۇن  ئىنســان 
كۆپلىگــەن  ساھەســىدە  ئىلىم-پــەن  ۋە  قازانغــان  مۇۋەپپەقىيــەت 
ــۇ  ــار، ب ــى قولايدىغان ــان. ئۇن ــەۋەبچى بولغ ــارغا س تاالش-تارتىش
خىــل ئارىاشــما تۆرەلمىدىــن پەيــدا بولغــان ئىنســان – مايمــۇن 
بەدىنىــدە بىــر قىســىم ئىنســان توقۇلمــا ۋە ئورگانلىــرى بولغــان 
ــان  ــق بولغ ــا ئېھتىياجلى ــتا ۋە ئورگانغ ــىناق قىلىش ــى دورا س مايمۇنن
ئىنســانار ئۈچــۈن ئــورگان تەمىنلەشــتە قوللۇنــۇش مۇمكىــن دەپ 
ــەن  ــار، ئىنســان بىل ــا قارشــى تۇرىدىغان ــن، ئۇنىڭغ ــان. لېكى قارىغ
ئــەڭ يېقىــن بولغــان مايمۇنارنــى چاشــقاننىڭ ئورنىــدا تەجرىبــە 
ئوبيېكتــى قىلىــش كەســپىي ئەخاققــا ئۇيغــۇن ئەمــەس، ئۇنىــڭ 
ئىشــلىتىش  ھايۋانارنــى  ئوخشــاش  كالىغــا  ۋە  چوشــقا  ئۈســتىگە 

مۇمكىنچىلىكــى بــار يــەردە مايمــۇن ئىشلىتىشــنى زۆرۈرىيەتســىز دەپ قاراشــقان.

تەجرىبەخانىــدا تەجرىبــە نەيچىســى ئىچىــدە يېتىلدۈرگــەن ئىنســان – ھايــۋان  ئارىاشــما تۆرەلمىســى ئارقىلىــق، 
ئىنســانارنىڭ ئورگانلىرىنــى ھايــۋان بەدىنىــدە يېتىلــدۈرۈش جەريانــى قانــداق بولىــدۇ؟ 

ھاياتلىــق ئــۇرۇق بىلــەن تۇخۇمنىــڭ بىرىكمىســىدىن ھاســىل بولغــان تــاق ھۈجەيرىدىــن باشــلىنىدىغان بولــۇپ، 

  
ئىنسان ھۈجەيرىسى ئارىاشتۇرۇلغان تۇنجى 

ئىنسان - مايمۇن ئارىاشما تۆرەلمىسى )قىزىل 
رەڭلىكى ئادەم ھۈجەيرىسى(

ئىنسان-مايمۇن ئارىاشما تۆرەلمىسىنى ھاسىل قىلىش جەريانى

ــل  ــەر خى ــق، ھ ــى ئارقىلى ــول ھۈجەيرىس ــە غ ــەكىللەنگەن تۆرەلم ــدە ش ــان تۆرەلمى ــدا بولغ ــن پەي ــاق ھۈجەيرىدى ــۇ ت ب
توقۇلمــا، ئــورگان ۋە ئــەزاالر شــەكىللىنىدۇ، ئاخىرىــدا بىــر پۈتــۈن گــەۋدە بولــۇپ دۇنياغــا كېلىــدۇ. بۇنىڭغــا ئاساســەن، 
بەدەندىكــى ھــەر خىــل توقۇلمــا، ئــورگان ۋە ئەزاالرنىــڭ ئۆزىگــە خــاس غــول ھۈجەيرىســى مەۋجــۇت؛ شــۇنىڭ بىلــەن 
بىــر ۋاقىتتــا، بــۇ غــول ھۈجەيرىلەرنــى تەجرىبەخانىــدا يېتىلدۈرگىلــى بولىدىغانلىقــى ۋە بــۇ غــول ھۈجەيرىلــەر ئارقىلىــق 
نىشــان قىلغــان توقۇلمــا، ئــورگان ۋە ئــەزا يېتىلدۈرگىلــى بولىدىغانلىقــى مەلــۇم. ھازىــر مەۋجــۇت تېخنىكىغــا تايىنىــش 
ــدا قىلىــش  ــدە تۆرەلمــە پەي ــە نەيچىســى ئىچى ــەن تۇخۇمدىــن تەجرىبەخانىدىكــى تەجرىب ــۇرۇق بىل ــق، يالغــۇز ئ ئارقىلى
مۇمكىــن بولــۇپ قالماســتىن، بەلكــى ھــەر قانــداق بىــر بــەدەن ھۈجەيرىســىدىن پايدىلىنىــپ، تۇخــۇم شــاكىلى ئارقىلىــق 
تەجرىبەخانىــدا تەجرىبــە نەيچىســى ئىچىــدە تۆرەلمــە پەيــدا قىلىــش مۇمكىــن. يەنــە، بــۇ تۆرەلمــە ئىچىگــە باشــقا 
تۈردىكــى ھايۋاننىــڭ مەلــۇم خىلدىكــى غــول ھۈجەيرىســىنى ســېلىپ، ئارىاشــما تۆرەلمــە پەيــدا قىلىشــمۇ مۇمكىــن. ئەگــەر 
تەركىبىــدە ئىنســاننىڭ مەلــۇم ئــورگان ياكــى ئەزاســىنى شــەكىللەندۈرىدىغان غــول ھۈجەيرىســى ئارىاشــتۇرۇلغان مەلــۇم 
ھايۋاننىــڭ ئارىاشــما تۆرەلمىســى شــۇ خىلدىكــى ھايۋاننىــڭ بالىياتقۇســىغا ســېلىنىپ، تولــۇق مۇددەتلىــك ھامىلىدىــن 
ــا  ــەزا يەنى ــورگان ياكــى ئ ــي قىلغــان ئ ــول ھۈجەيرىســىدىن تەرەققى ــۋان بالىســىدىكى ئىنســان غ ــن تۇغۇلغــان ھاي كىيى
ئىنســانغا تــەۋە بولىــدۇ. بولۇپمــۇ، شــۇ غــول ھۈجەيرىنــى تەمىنلىگــەن ئــورگان ئىنســانغا تــەۋە بولــۇپ، كەلگۈســىدە ئــۇ 
ئورگاننــى غــول ھۈجەيرىســى ئېلىنغــان ئىنســانغا ئالماشــتۇرۇش مۇمكىــن. گەرچــە بۇنىــڭ يېقىــن كەلگۈســىدە ئەمەلگــە 
ئېشىشــى مۇمكىــن بولمىســىمۇ، بىــراق ھازىرقــى مەۋجــۇت تېخنىكىارغــا ئاساســەن نەزەرىيــە جەھەتتــە تامامــەن مۇمكىــن 

دېيىشــكە بولىــدۇ۞

پايدىالنغان مەنبەلەر: 
1. Interspecies Chimerism with Mammalian Pluripotent Stem Cells

2. A History of Developments to Improve in vitro Fertilization

3. The First Human Cloned Embryo

4. US scientists clone first human embryo

5. Cloning human embryos

6. First monkey–human embryos reignite debate over hybrid animals

7. Generation of human organs in pigs via interspecies blastocyst complementation

8. Generating Human Organs via Interspecies Chimera Formation: Advances and Barriers

9. Embryo experiments take ‘baby steps’ toward growing human organs in livestock

10. Scientists are making human-monkey hybrids in China

11. Body Parts Grown in the Lab
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ھېسداشلىق تۇيغۇسى ۋە مېڭىنىڭ ھېسداشلىق مەركىزى

مايسارا پاشا ئوغلى

بىــز ئىنســانار يــەر شــارىدا ئــۇزۇن يىلاردىــن بېــرى ياشــاپ كېلىۋاتىمىــز]1[، بىزنىــڭ ھازىرغىچە ياشىيالىشــىمىزنىڭ 
ســەۋەبى دەل بىزدە ئۆز-ئارا  ھەمكارلىشىشــىمىز ۋە ماسلىشىشــىمىزغا ياردەم بېرىدىغان »ھېسداشــلىق« دەپ ئاتىلىدىغان 

دەرىجىدىــن تاشــقىرى بىــر ئاالھىدىلىكنىــڭ بولغانلىقىدا. 

ئۈچــۈن  چۈشىنىشــىمىز  ياخشــى  تېخىمــۇ  بۇنــى 
ــىمىز  ــى بىلىش ــلىقنىڭ نېمىلىكىن ــەن ھېسداش ــدى بىل ئال
ــپ  ــي قىلى ــە؟  ئاددى ــەن نېم ــلىق دېگ ــرەك. ھېسداش كې
ئېيتتقانــدا ھېسداشــلىق قىلىــش باشــقىارنىڭ ئورنىغــا 

ئۆزىنــى قويۇشــتىن ئىبــارەت.

قىلىۋاتقــان  باشــقىارنىڭ  قىلىــش  ھېسداشــلىق 
يوشــۇرۇن  ئۆزىنىــڭ  كەچۈرگەنلىرىنــى  باشــتىن  ۋە 
ــا مودېلاشــتىن باشــلىنىدۇ ]2[. مەســىلەن،  ئېڭىــدا قايت
ئازابلىنىۋاتقــان بىرىنــى كۆرگىنىڭىــزدە تەبىئىــي ھالــدا 

قىلىشــقا  ئىجــرا  مودېلىنــى  كۆرگەنلىرىڭىزنىــڭ  مېڭىڭىــزدە 
باشايســىز ۋە ئۆزىڭىزدىــن »ئەگــەر بــۇ ئىــش مېنىــڭ بېشــىمغا كەلگــەن بولســا قانــداق بــوالر؟« دەپ سوراشــقا باشايســىز.

ــار  ــى«  ب ــرۋا سىستېمىس ــى نې ــايدىغان »تەقلىدچ ــە ئوخش ــىتىلگەندەك ئەينەكك ــىمدە كۆرس ــزدە 1- رەس مېڭىمى
بولغاچقــا ، كۆزەتكۈچىلەرنىــڭ مېڭىســىدىكى ئوخشــاش مېخانىزىملىــق ئورۇنــار ۋە ســەزگۈ رايونارنــى غىدىقــاش 
ئارقىلىــق باشــقىارنىڭ ھەرىكىتىنــى ئەينــەك قىلىدىغــان مېڭــە مېخانىزىمــى ئارقىلىــق باشــقىارنىڭ ھەرىكىتــى ۋە چىــراي 

ــدۇ ]3[. ــد قىلى ــدا تەقلى ــىنى ســتىخىيلىك ھال ئىپادىس

ــرۋا  ــۇ نې ــدۇ. ب ــس قىاالي ــدە ھې ــان دەرىجى ــس قىلغ ــۇالر ھې ــى ئ ــس قىلغانلىرىن ــەر باشــقىارنىڭ ھې كۈزەتكۈچىل
ھەرىكىتىنــى ئىپادىلــەش مېخانىزمــى ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــىدۇ، ئــۇ دائىــم كۈزەتكۈچىلەرنىــڭ ئــۆز ھېسســىياتىنى 

تەڭشــەيدۇ ۋە ھېسداشــلىق ئىنكاســىنى قوزغىتىــدۇ.

يېقىنــدا ئېلىــپ بېرىلغــان بىــر تەتقىقاتتــا كۆرسىتىلىشــىچە، چــوڭ مېڭىنىــڭ »ئالــدى مېڭــە پوســتاق قەۋىتــى«   
ئاتىلىدىغــان )2-رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك( قىســمى ئىنســانارنىڭ ھېسداشــلىق  anterior insular cortex دەپ 

ــەن ]4[.  ــزى ئىك ــڭ مەركى پائالىيىتىنى

مېڭىدە ئامىگداال )amygdala( دەپ ئاتىلىدىغان،  باشــقىارنىڭ كەچۈرمىشــلىرى ۋە ھېسســىياتىنى چۈشىنىشــىمىزگە 
ــە  ــرۋا پوســتاق قەۋىتىگ ــدى نې ــڭ ئال ــۇ مېڭىنى ــۇپ، ب ــار بول ــون  ب ــر راي ــان بى ــم رول ئوينايدىغ ــاردەم بېرىشــتە موھى ي
تۇتىشــىدىكەن ، ئاندىــن ئاپتوماتىــك نېــرۋا سىستېمىســى ئارقىلىــق پۈتــۈن بەدەنــدە بــۇ خىــل ھېسســىيات ئىنكاســىنى 

پەيــدا قىلىدىكــەن ۋە چىــراي ئىپادىســىنى  شــەكىللەندۈرىدىكەن ]5[.

1-رەسىم: تەقلىدچى نېرۋا سېستىمىسى.

 بــۇ سىســتېمىدىكى مۇھىــم قۇرۇلمــا ئىنســۇال )insula( بولــۇپ ، ئىنســۇال چوڭ 
مېڭىنىــڭ بىــر قىســمى. ئــۇ بىزنىــڭ ئىچكــى ھالىتىمىزگــە ۋەكىللىــك قىلىــدۇ. 
شــۇڭا چــوڭ مېڭىنىــڭ ھېسســىي ئىنــكاس پەيــدا قىلىشــىا كۇپايــە قىلمايــدۇ. 
مېڭىنىــڭ بەدەنگــە قانــداق ئىنــكاس قايتۇرغانلىقىغــا ۋەكىللىــك قىلىشــى ۋە 
بــۇ ئىچكــى ئىزالرنــى نــازارەت قىلىشــىغا باغلىــق. بىــز بــۇ ئىچكــى ھېسســىياتقا 
ئېرىشــىپ، ئىچكــى ئەھۋالىمىزنــى تېخىمــۇ ياخشــى ئۆلچىگەندىــن كېيىــن 

ئاندىــن ھېسداشــلىقىمىز شــەكىللىنىدۇ.

ئەپسۇســكى، ھەممــە ئادەمــدە ھېسداشــلىق تۇيغۇســى بولىۋەرمەيدۇ. بەزى 
 Frontotemporal dementia( كىشــىلەردە ئالــدى مېڭــە دېۋەڭلىــك كېســىلى
FTD -( دەپ ئاتىلىدىغــان دېۋەڭلىــك كېســىلى بــار]6[. بۇنىــڭ ســەۋەبى ئۇالرنىــڭ مېڭىســىنىڭ مەلــۇم قىســمى تاقىلىــپ 
قالغــان. شــۇنداقا يەنــە، روھىــي كېســەل بىمارلىرىدىمــۇ ھېسداشــلىق تۇيغۇســى بولمايــدۇ. مەســىلەن تۇراقســىز خارەكتېــر 
 Antisocial personality( جەمئىيەتكە قارشى خارەكتېر بىنورماللىقى ، )Borderline personality disorder( بىنورماللىقى
disorder( ۋە ئ ۆزىگــە مەپتــۇن بولــۇش خارەكتېــر بىنورماللىقــى )Narcissistic personality disorder( قاتارلىقــار بۇنىــڭ 

بىــر قىســىم نامايەندىلىرىــدۇر. شــۇڭا بۇنــداق كىشــىلەرنىڭ بەزىلىــرى 
ــش  ــق ئى ــڭ نەتىجىســىنى ئوياشــمايا باشــقىارغا زىيانلى ھەرىكىتىنى

قىلىــدۇ ھــەم گۇناھكارلىــق تۇيغۇســى ھېــس قىلمايــدۇ. 

قويســا،  يوقىتىــپ  تۇيغۇســىنى  ھېسداشــلىق  ئىنســانار 
نەرســىلەر  بارلىــق  ئارىســىدىكى  ئىنســانارنىڭ  ۋە  ئادىمىيلىــك 
بۇزىلىــدۇ-دە،  ئىنســانارنى ئىجتىمائىــي ھالەتتــە باغايدىغــان مۇھىم 

بىــر نەرســە يــوق بولغــان بولىــدۇ. 
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تۇردىمۇھەممەد ئابدۇلال

ــدۇ.  ــپ چىقى ــتىن كېلى ــمىنى ئېلىۋېتىش ــش ۋە ئۆس ــە زەخمىلىنى ــى ئادەتت ــۆڭەك كەمتۈكلۈك ــى: س ــقىچە مەزمۇن قىس
ئەنئەنىــۋى ئۇســۇلدىكى ســۆڭەك كۆچــۈرۈش ئىستراتېگىيەســى بــۇ نۇقســانالرنى قايتــا قــۇرۇش ۋە ئەســلىگە كەلتۈرۈشــتە 
نۇرغــۇن يېتەرســىزلىكلەرگە ئىگــە. تەتقىقاتچىــالر توقۇلمــا ئىنژېنېرلىقــى ئاساســىدا بــۇ كەمتۈكلۈكنى ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنىڭ 
ــۇالش  ــا ۋاســىتىلىك ئ ــۈك ئورۇنغ ــى كەمت ــان بولســىمۇ، ماتېرىيالالرن ــدە توختىماســتىن ئىزدىنىۋاتق ــرى ھەققى يېڭــى يوللى
ســەۋەبلىك كېلىــپ چىقىدىغــان ئــۇالش ئورۇنلىرىنىــڭ چىــڭ يېپىشماســلىق، مېكروپتىــن يۇقۇملىنىــش قاتارلىــق مەســىلىلەر 
ئۇالرنىــڭ بېشــىنى ئاغرىتماقتــا. بــۇ مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن بىــز يېقىنــدا سۆڭەكســىمان بىيو-ماتېرىيالالرنــى 
تــەن ئىچىــدە بىۋاســىتە بېســىش اليىھەســى ھەققىــدە تەتقىقــات ئېلىــپ بــاردۇق. بــۇ اليىھــەدە ئــۈچ ئۆلچەملىــك قەلــەم 
ئارقىلىــق ماتېرىيالــالر كەمتــۈك ئورۇننىــڭ ئىچىگــە تەكشــى بېســىپ تولدۇرۇلىــدۇ، ھەمــدە ھۈجەيرىلەرنىــڭ ئۆسۈشــى ۋە 
يۆتكىلىشــى ئۈچــۈن ئەركىــن يوچــۇق ھاســىل قىلىنىــدۇ. مەزكــۇر تەتقىقاتتــا تىلغــا ئېلىنغــان بىيو-ماتېرىيالــالر، تــۆۋەن 
تېمپېراتۇرىــدا ئېرىيدىغــان پولىمېــر )كالتىســي -فوســفورلۇق ســۆڭەك ئىلمېنىتــى Calcium phosphate compounds( ۋە 
ســىنك ئوكســىد )Zinc oxide(  نانودانچىلىرىدىــن تەركىــب تاپقــان بولــۇپ، بېســىش جەريانىــدا ئەتراپتىكــى توقۇلمىــالر 
قىزىــپ كۆيــۈپ كەتمەيــدۇ. دەل جايىــدا بېســىلغان ماتېرىيالــالر ھــۆل ســۆڭەك توقۇلمىلىرىغــا بىۋاســىتە چاپلىشــىدۇ ۋە 
ــى، كۆپىيىشــى،  ــڭ ئۆسۈش ــۆڭەك ھۈجەيرىلىرىنى ــالر س ــان ماتېرىيال ــىپ چىقىرىلغ ــدۇ. بېس ــپ كەتمەي ــن يۆتكىلى ئورنىدى
ــال تەركىبىدىكــى ســىنك ئوكســىد  ــرى ســۈرىدۇ. ماتېرىي يۆتكىلىشــى ۋە مۇكەممــەل ســۆڭەك ھالەتكــە كېلىشــىنى ئىلگى
ــى  ــي ئۈنۈم ــڭ ئەمەلى ــۇر اليىھەنى ــدۇ. مەزك ــىل قىالالي ــى ھاس ــش مەيدان ــا قوغدىنى ــا قارىت ــڭ ھۇجۇمىغ باكتېرىيەلەرنى

چاشــقانغا تەجرىبــە قىلىــش ئارقىلىــق دەســلەپكى قەدەمــدە ئىســپاتالندى. 

ــەللەرنى  ــك كېس ــق خەتەرلى ــىزلىق ۋە راك قاتارلى ــا نورمالس ــش، تۇغم ــەن زەخىملىنى ــى ئاساس ــۆڭەك كەمتۈكلۈك س
داۋاالش جەريانىــدا ئۆســمىلەرنى كېســىپ ئېلىۋېتىشــتىن كېلىــپ چىقىــدۇ. ئادەتتــە ســۆڭەكنىڭ ئۆز-ئۆزىنــى ئەســلىگە 
كەلتــۈرۈش ئىقتىــدارى ناھايىتــى يۇقىــرى بولســىمۇ، كەمتــۈك ئورۇننىــڭ دائىرىســى 2.5cm² دىــن چــوڭ بولغــان تەقدىــردە 
ــۈك  ــى كەمت ــىرتتىن ســۆڭەك توقۇلمىلىرىن ــارائىتتا س ــۇ ش ــدۇ. ب ــى تەســكە توختاي ــلىگە كېلىش ــن ئەس ــڭ ئۆزلۈكىدى ئۇنى
ئورۇنغــا كۆچۈرۈشــكە توغــرا كېلىــدۇ. ئەگــەر بــۇ خىــل كەمتۈكلــۈك ۋاقتىــدا ۋە ئۈنۈملــۈك داۋاالنمىســا نورمــال ھەرىكــەت 
قىلىــش ئىقتىدارىنــى يوقىتىــش، ئۆمۈرلــۈك مېيىپلىــك، ھەتتــا ئۆلۈشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. نۆۋەتتــە دۇنيــا مىقياســىدا 
ھــەر يىلــى ئىككــى مىليوندىــن ئارتــۇق ســۆڭەك كۆچــۈرۈش ئوپېراتسىيەســى قىلىنماقتــا، پەقــەت ئامېرىكىدىــا بــۇ خىــل 
ئوپېراتســىيەنىڭ ســانى بــەش يــۈز مىڭدىــن ئاشــىدۇ. ئەمەلىيەتتــە، ســۆڭەك قاندىــن قالســىا دۇنيــا مىقياســىدا ئــەڭ كــۆپ 

3D قەلەم ئارقىلىق سۆڭەكسىمان بىيو-ماتېرىيالالرنى 
تەن ئىچىدە بىۋاسىتە بېسىش

كۆچۈرۈلگــەن ئــەزا ھېســابلىنىدۇ.

ســۆڭەك كۆچــۈرۈش ئارقىلىــق ســۆڭەك كەمتۈكلۈكنــى داۋاالش ئۇســۇلىنى تۇنجــى بولــۇپ ئوســمان ئىمپېرىيەســىنىڭ 
ــان  ــى يازغ ــادى 1505-يىل ــڭ مى ــۇ ئۆزىنى ــۇپ، ئ ــان بول ــا قويغ ــا ئوتتۇرىغ ــن ئابدۇل ــم ئىبى ــۇرى ئىبراھى ــي دوخت ھەربى
»Alâim-i  Cerrâhîn« )ئوپېراتســىيە تېخنىكىلىــرى( ناملىــق كىتابىــدا ئۆچكــە ياكــى ئىتنىــڭ بــاش ســۆڭىكىدىن 
پايدىلىنىــپ، ئىنســانارنىڭ بــاش ســۆڭىكىدىكى كەمتۈكلۈكنــى داۋاالش تېخنىكىســىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان. قىزىقارلىــق 
ــى  ــىمۇ، نۆۋەتتىك ــان بولس ــلەر بولغ ــۇن ئىلگىرىلەش ــىدە نۇرغ ــىنا ساھەس ــدە مېدىتس ــل مابەينى ــۇكى، 500 يى ــرى ش يې
ــۇلىدىن  ــۈرۈش ئۇس ــۆڭەك كۆچ ــەن س ــپ ئۆتۈلگ ــدا ئېيتى ــۇلى يۇقىرى ــق داۋاالش ئۇس ــى كىلىنىكىلى ــۆڭەك كەمتۈكلۈكن س
كــۆپ پەرقلىنىــپ كەتمەيــدۇ. ئــەڭ ئاساســلىق پەرقنــى دېيىشــكە توغــرا كەلســە، ھازىــر كىلىنىكىــدا ســۆڭەكنى بىمارنىــڭ 
بىــر قىســمىدىن يەنــە بىــر قىســمىغا يۆتكــەش )Autograft( ســۆڭەك كۆچۈرۈشــتىكى »ئالتــۇن ئۆلچــەم« دەپ قارىلىــدۇ. 
ئەممــا، بــۇ »ئالتــۇن ئۆلچــەم« ئېغىــر دەرىجىدىكــى ئىقتىســادىي چىقىــم، بىمارالرنىــڭ چىدىغۇســىز ئاغرىــق ئازابــى ۋە 
قىســقا ياكــى ئــۇزۇن ۋاقىــت بەدىنىنىــڭ باشــقا قىســمىدىكى توقۇلمىلىرىنــى يوقىتىــپ قويۇشــى بەدىلىگــە ئاندىــن روياپقــا 
ــاران 80%  ــبىتىمۇ ئ ــۇش نىس ــك بول ــڭ مۇۋەپپەقىيەتلى ــەم« نى ــۇن ئۆلچ ــل »ئالت ــۇ خى ــتىگە، ب ــڭ ئۈس ــدۇ. ئۇنى چىقى

ئەتراپىــدا. 

ــۈچ ئۆلچەملىــك )3D( بېســىش تېخنىكىســى،بۇزۇلغان توقۇلمىارنــى ئوڭشــاش،  ئۆتكــەن ئــون نەچچــە يىلــدا، ئ
ئالماشــتۇرۇش ياكــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن بىيولوگىيەلىــك قۇرۇلما بەرپا قىلىشــنىڭ ئىســتىقباللىق ئىستراتېگىيەســى 
ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا چىقتــى. بولۇپمــۇ، 3D بېســىلغان تــەن ئىچىــدە ســىڭىپ يوقــاپ كېتەلەيدىغــان پولىمېرلىــق 
قۇرۇلمىــار ســۆڭەك كەمتۈكلۈكىنــى ئۈنۈملــۈك ئەســلىگە كەلتۈرۈشــتە ئاالھىــدە ئالقىشــقا ئېرىشــتى. ئەممــا، ســۆڭەك 
ــەپ  ــە اليىھەل ــان ھالەتت ــۇ دەل كېلىدىغ ــا دەپم ــۈك ئورۇنغ ــى كەمت ــۇپ، ماتېرىيالن ــىز بول ــە تەرتىپس ــى ئادەتت كەمتۈكلۈك
بېســىپ چىقىرىــش ۋە ئۇنــى دەل جايىــدا كۆچــۈرۈش نىســبەتەن قېيىــن بولغــان. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، بــۇ زىيــادە 

1-رەسىم: سۆڭەكسىمان بىيو-ماتېرىيالارنى تەن ئىچىدە بىۋاسىتە بېسىش اليىھەسىنىڭ سېخىمىلىق 
تەسەۋۋۇرى. )A( بېسىش تەسەۋۋۇرىنىڭ ئۇدۇل تەرەپتىن كۆرۈنۈشى ۋە )B( تەسەۋۋۇردىكى خىمىيەۋى 

بىرىكمىلەرنىڭ تارقىلىش ئەھۋالى.
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يۇقىــرى تېخنىــكا تەلــەپ قىلىدىغــان بىــر جەريــان ھېســابلىنىدۇ. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، ئوپېراتســىيە جەريانىــدا اليىھەلەنگەن 
قۇرۇلمىنــى تىكىشــكە ياكــى  »ســۆڭەك يېلىمــى« ئارقىلىــق ئەتراپىدىكــى توقۇلمىــار بىلــەن ئۆز-ئــارا چاپــاش ئارقىلىــق 
ئوڭشاشــقا توغــرا كېلىــدۇ. مەســىلەن، كىلىنىكىلىــق قوللىنىشــاردا ئــەڭ كــۆپ ئىشــلىتىلىدىغان »ســۆڭەك يېلىمى«نىــڭ 
  80oC بولــۇپ، ئــۇ ســۆڭەك توقۇلمىلىــرى بىلــەن ياخشــى چاپلىشىشــى ئۈچــۈن )PMMA( بىــرى پولىمېتىــل مېتاكرىــات
ئەتراپىــدا قىزدۇرۇلۇشــى كېــرەك. بــۇ ئېنىقــا ئەتراپتىكــى ســۆڭەك توقۇلمىلىرىغــا ئېغىــر زىيــان ســالىدۇ. ھــەل قىلىشــقا 
ــى  ــش مەسىلىس ــن يۇقۇملىنى ــل مىكروباردى ــى ھەرخى ــىيە جەريانىدىك ــا، ئوپېراتس ــىلە بولس ــر مەس ــە بى ــلىك يەن تېگىش
بولــۇپ، بــۇ ســۆڭەك كۆچــۈرۈش ئوپېراتســىيەلىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىــك بواللماســلىقىدىكى ئــەڭ ئاساســلىق ســەۋەبلەردىن 

بىــرى ھېســابلىنىدۇ.

اليىھە سېخىمىسى ۋە ئىشلىتىلگەن ماتېرىيالالر

بــۇ مەســىلىلەرنى ئۈنۈملــۈك ئۇســۇلدا ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن بىــز يېقىنــدا سۆڭەكســىمان بىيو-ماتېرىيالارنــى تــەن 
ئىچىــدە بىۋاســىتە بېســىش اليىھەســىنى تــۈزۈپ چىقتــۇق ۋە بــۇ ھەقتــە تەتقىقــات ئېلىــپ بــاردۇق. اليىھەنىــڭ ســېخىمىلىق  
تەســەۋۋۇرى 1-رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك بولــۇپ، بــۇ اليىھــەدە ئالدىــن تەييارالنغــان توملۇقــى 1.75 مىللىمېتىــر 
 3D .3 قەلــەم ئارقىلىــق ســۆڭەك كەمتــۈك ئورۇنغــا تەكشــى بېســىپ تولدۇرۇلىــدۇD  كېلىدىغــان يىپســىمان ماتېرىيالــار
ــى  ــۈك ئورۇندىك ــى ۋە كەمت ــىش جەريان ــق بېس ــرا ئارقىلى ــۇپ، كامې ــان بول ــرا ئورنىتىلغ ــمىغا كامې ــاش قىس ــڭ ب قەلەمنى
تېمپېراتــۇرا ئۆزگىرىــش ئەھۋالىنــى نــەق مەيــدان كۆزىتىــپ نــازارەت قىلغىلــى بولىــدۇ. بــۇ اليىھەگــە ئىشــلىتىلگەن 
بىيو-ماتېرىيالــار ئــۈچ خىــل خىمىيــەۋى بىرىكمىنــى بىرلەشــتۈرۈش ئاساســىدا تەييــارالپ چىقىلغــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ 

ــە:  ــى تۆۋەندىكىچ ــت ئاالھىدىلىك كونكرې

1.پولى-كاپروالكتــون )Polycaprolactone(؛ قىسقارتىلمىســى PCL .PCL بىــر خىــل بــەدەن ئىچىــدە ســىڭىپ 
ــدا كــەڭ  ــۇ كىلىنىكى ــدا. ئ ــۇپ، ئۇنىــڭ ئېرىــش نۇقتىســى 60oC ئەتراپى يوقــاپ كېتەلەيدىغــان ســۈنئىي پىاســتىك بول
ــى  ــۈرۈش ئىدارىس ــك تەكش ــكا دورا ۋە يېمەكلى ــى ئامېرى ــۇپ، 1997-يىل ــال بول ــلىتىلىدىغان بىيو-ماتېرىي ــدە ئىش كۆلەم
)FDA( تەرىپىدىــن »بــەدەن ئىچىــدە قوللىنىــش ئىجازەتنامىســى«گە ئېرىشــكەن. ئۇنىــڭ ئېرىــش نۇقتىســىنىڭ تــۆۋەن 
بولۇشــى، تــەن ئىچىــدە ســىڭىپ يوقــاش ســۈرئىتىنىڭ ئاســتىراق بولۇشــى نۆۋەتتىكــى بــۇ تەتقىقاتنــى نۇرغــۇن ئــەۋزەل 

شــارائىتار بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.

1-جەدۋەل. مەزكۇر اليىھەدە ئاساسلىق ئىشلىتىلگەن يىپچىار

يىپچىنىڭ قىسقارتىلما نامى    يىپچىدىكى ھەرقايسى خىمىيەۋى بىرىكمىلەرنىڭ ماسسا ئۈلۈشى 
PCL HA ZnO

P 100%
PZ 99% 1%
PZH1 69% 30% 1%
PZH2 59% 40% 1%

2.ھىدروكســى-ئاپاتىت )hydroxyapatite( قىسقارتىلمىســى HA .HA بىــر خىــل كالتىســي -فوســفورلۇق بىرىكمــە 
بولــۇپ، ئــۇ كولاگېــن )collagen( بىلــەن قوشــۇلۇپ، ئــادەم ســۆڭەك قۇرۇلمىســىنى بەرپــا قىلىدىغــان ئاساســلىق مىنېــرال 
ھېســابلىنىدۇ. ئۇنىــڭ خىمىيــەۋى تۈزۈلۈشــىنىڭ ســۆڭەك توقۇلمىلىرىغــا يېقىــن بولۇشــى، ســۆڭەك ھۈجەيرىلىرىنــى 
بېســىلغان ماتېرىيالغــا تونۇتۇشــقا ۋە بــۇ ئارقىلىــق كەمتــۈك ئورۇننىــڭ تېــزرەك ئەســلىگە كېلىشــىگە پايدىلىــق. ئۇنىڭدىــن 
ــۇرۇن،  ــتىن ب ــەي ئەســلىگە كېلىش ــڭ ســۆڭەك پۈتۈنل ــىلغان ماتېرىيالنى ــق بولۇشــى بېس ــڭ قاتتى ــۇ بىرىكمىنى ــقا، ب باش

كەمتــۈك ئورۇننــى نورمــال فىزىكىلىــق فۇنكســىيە ئۆتــۈش ئىقتىدارىغــا ئىگــە قىلىــدۇ.

 )A( .2-رەسىم: سۆڭەكسىمان بىيو-ماتېرىيالارنى تەن ئىچىدە بىۋاسىتە بېسىش اليىھەسىنىڭ ئەمەلىي جەريانى
يىپچە چىقىرىش ماشىنىسىنىڭ سېخىمىلىق كۆرۈنۈشى؛ )B( يىپچىنىڭ  SEM ئاپپاراتىدا چوڭايتىپ تارتىلغان 
3D  )D( 3قەلەمنىڭ يىپچىنى بېسىپ چىقىرىۋاتقان ھالەتتىكى كۆرۈنۈشى؛D  كامېرا ئورنىتىلغان )C( رەسىمى؛
3D  )E( قەلەمنىڭ يىپچىنى تىرىك ياۋا چاشقاننىڭ باش سۆڭەك قىسمىغا بېسىلىۋاتقان ھالەتتىكى كۆرۈنۈشى؛
قەلەمنىڭ يىپچىنى چوڭ ھايۋانارنىڭ زاڭاق  سۆڭىكىنى بېسىلىۋاتقان ھالەتتىكى كۆرۈنۈشى؛ )F( بېسىپ 

چىقىرىلغان ماتېرىيالارنىڭ ئۇدۇل تەرىپىدىن تارتىلغان رەسىمى؛ )G( ماتېرىيالارنىڭ بېسىش جەريانىدىكى 
تېمپېراتۇرا ئۆزگىرىش ئەھۋالى.

3.ســىنك ئوكســىد نانو دانچىلىرى )Zinc oxide(؛ قىسقارتىلمىســى ZnO .ZnO نىڭ ھەرخىل مىكروبارغا قارشــى 
تــۇرۇش ئىقتىــدارى بــار بولــۇپ، ئۇنــى ئىشــلىتىش ئارقىلىــق ئوپېراتســىيە جەريانىدىكــى مىكروباردىــن ياللۇغلىنىشــنىڭ 
ــە  ــى ئۆزىگ ــۆڭەك ھۈجەيرىلىرىن ــڭ س ــاردا ZnO نى ــقا، تەتقىقات ــن باش ــدى. ئۇنىڭدى ــەت قىلىن ــش مەقس ــى ئېلى ئالدىن

تونۇتــۇش ئىقتىدارىنىــڭ بارلىقىمــۇ ئىســپاتاپ چىقىلــدى.

ماتېرىيالالرنى تەن ئىچىدە بىۋاسىتە بېسىش جەريانى
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 بىــز بۇرۇنقــى تەتقىقــات نەتىجىلىــرى ۋە ئۆزىمىزنىــڭ تەجرىبىســىگە ئاساســەن يۇقىرىقــى خىمىيــەۋى بىرىكمىلەردىن 
پايدىلىنىــپ، 1-جەدۋەلــدە كۆرســىتىلگەندەك بىرقانچــە خىــل يىپچــە)filament( تەييــارالپ چىقتــۇق. يىپچــە ئۆزىمىــز 
قۇراشــتۇرغان كىچىــك تىپتىكــى ئېرىتىــپ چىقىرىــش ماشىنىســى )extruder( ئارقىلىــق ئىشــلەپچىقىرىلغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ 
بــازاردا تەييــار بــار  ماشــىنىدىن  پەرقــى، ئىچىنــى ئېچىــپ تازىلىغىلــى ۋە قايتــا قۇراشــتۇرغىلى بولىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق، 
تەجرىبىنىــڭ توغرىلىــق دەرىجىســىنى يۇقىــرى كۆتۈرگىلــى ۋە تەجرىبــە جەريانىدىكــى ماتېرىيــال ئىســراپچىلىقنىڭ ئالدىنــى 
ــان  ــتۇرۇلۇپ تەييارالنغ ــق ئارىاش ــى ئارقىلى ــك ئېرىتكۈچ ــىتىلگەندەك، ئورگانى ــىمA دا كۆرس ــدۇ. 2-رەس ــى بولى ئالغىل
دانچىســىمان بىرىكمــە ماتېرىيالــار بۇرمىســىمان ئــوق ئارقىلىــق ماشــىنىنىڭ ئۇچىغــا يەتكۈزۈلىــدۇ ۋە ئــۇ يــەردە قىزىتىــپ 
ئېرىتىلىــدۇ. ئېرىگــەن ماتېرىيــال ماشــىنا ئۇچىدىكى دېئامېتىــرى 1.75 مىللىمېتىر كېلىدىغان چىقىــش ئېغىزىدىن ئېتىلىپ 
ــڭ  ــەۋى بىرىكمىلەرنى ــدە خىمىي ــە ئىچى ــدۇ. يىپچ ــەكىلدە يىغىۋېلىنى ــە ش ــوۋۇتۇلۇپ، يىپچ ــق س ــۇ ئارقىلى ــدۇ ۋە س چىقى
ــۇق ۋە  ــاپ چىقت ــق ئېنىق ــۇق مىكروســكوپ )SEM( ئارقىلى ــى ئېلېكتىرونل ــى ســىكاننېرالش تىپىدىك ــش ئەھۋالىن تارقىلى
ــى  ــان يىپچىارن ــن، تەييارالنغ ــىمB(. ئاندى ــەردى )2-رەس ــىتىپ ب ــقانلىقىنى كۆرس ــى ئارىاش ــڭ تەكش ــە ئۇالرنى نەتىج
نورمــال ئىســتېمال بازارلىرىدىــن تاپقىلــى بولىدىغــان  3D قەلــەم ئارقىلىــق ھەرخىــل ســۈرئەتتە بېســىپ ســىناپ باقتــۇق 

 .)Cۋە بېســىلىش ئەھۋالىنــى كامېــرا ئارقىلىــق كۆزەتتۇق)2-رەســىم

ــەڭ  ــاردۇق. ئ ــاش ســۆڭىكى ئۈســتىدە ئېلىــپ ب ــاۋا چاشــقاننىڭ ب ــدە، ســىناقنى ھەرىكەتچــان ي كېيىنكــى قەدەم
ئاخىرىــدا مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھالــدا مېڭــە پەردىســىگە تېگىشــمەيدىغان ياكــى ئۇنى بېســىۋالمايدىغان، شــۇنداقا ئەتراپتىكى 
نورمــال ســۆڭەك بىلــەن يەملىشــىپ تۇرااليدىغــان ھالەتتىكــى قۇرۇلمىنــى بېســىپ چىقتــۇق )2-رەســىمD(.  بۇنىڭدىــن 
باشــقا يەنــە، دائىرىســى چوڭــراق ۋە شــەكلى مۇنتىزىــم بولمىغــان چــوڭ ھايۋانارنىــڭ زاڭاق  ســۆڭىكىنىمۇ بېســىپ ســىناپ 
كــۆردۇق. شــۇ ھالەتتىمــۇ بېســىلغان قۇرۇلمــا ئەتراپتىكــى ھــۆل ســۆڭەك توقۇلمىلىــرى بىلــەن مەھكــەم يېپىشتى)2-رەســىم
HA   ماتېرىيالــار بېســىلىش جەريانىــدا، يېتەرلىــك دەرىجىــدە ئەركىــن يوچــۇق ھاســىل بولىدىغانلىقىنــى، بولۇپمــۇ .)E
بــار شــارائىتتا بۇنىــڭ تېخىمــۇ روشــەن بولىدىغانلىقىنــى بايقىــدۇق )2-رەســىمF(. بــۇ ئەلۋەتتــە ھۈجەيرىلەرنىــڭ ئۆسۈشــى 
ۋە يۆتكىلىشــى ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇھىــم. بېســىش جەريانىدىكــى تېمپېراتــۇرا ئۆزگىرىشــلىرنى ئانالىــز قىلىــش ئارقىلىــق، 
ئەتراپتىكــى ســۆڭەك توقۇلمىلىرىنىــڭ تېمپېراتۇرىســىنىڭ 40oC تىــن ئېشــىپ كەتمەيدىغانلىقىنــى بايقىــدۇق )2-رەســىم
G گــە قارالســۇن(. ئۇنىڭدىــن باشــقا، ماتېرىيالنىــڭ مېخانىكىلىــق ئاالھىدىلىكىنــى ئانالىــز قىلىــش ئارقىلىــق، HA نىــڭ 
مىقــدارى يۇقىــرى قۇرۇلمىنىــڭ چىدامچانلىقــى ۋە ئېاســتىكىلىقىنىڭ ئادەمنىــڭ بــاش ســۆڭەك توقۇلمىلىــرى دائىرىســىدە 

ئىكەنلىكىنــى بېكىتىــپ چىقتــۇق.

بىيولوگىيەلىك سىناق نەتىجىسى

ــان  ــەڭ ئاســان يۇقىدىغ ــدا ئ ــڭ تاشــقى ئوپېراتســىيە جەريانى ــان قۇرۇلمىنى ــن ســىرت، بېســىپ چىقىرىلغ بۇنىڭدى
ــىنىڭ يۇقۇشــىغا قارشــى  ۋە ئــەڭ خەتەرلىــك بولغــان )Methicillin-resistant Staphylococcus aureus( باكتېرىيەس
ئۈنۈمىنــى ســىناق ئېلىــپ بــاردۇق. ســىناق نەتىجىســى، ZnO نىــڭ بــۇ خىــل باكتېرىيەنىــڭ ئۆســۈپ تارقىلىشــىغا قارشــى 
ئاالھىــدە رولىنــى كۆرســىتىپ بــەردى. 3-رەســىم A ۋە Bدە كۆرســىتىلگەندەك، قۇرۇلمــا ئىچىگــە تارقىتىلغــان باكتېرىيــە 
ــار  ــار  قۇرۇلمىــاردا زور دەرىجىــدە ئازايــدى. كېيىنكــى قەدەمــدە، سۆڭەكســىمان بىيو-ماتېرىيال ھۈجەيرىلىــرى ZnO  ب
بىلــەن تەسىرلىشــىش جەريانىــدا ســۆڭەك ھۈجەيرىلىرىگــە ئايلىنااليدىغــان مېڭــە غــول ھۈجەيرىســىنى بېســىپ چىقىرىلغان 
قۇرۇلمىنىــڭ ئارىســىغا كۆچــۈرۈش ئارقىلىــق، ئۇالرنىــڭ كۆپىيىــپ تارقىلىــش ئەھۋالىنــى كۆزەتتــۇق. نەتىجــە HA نىــڭ 
مىقــدارى يۇقىــرى شــارائىتتا ھۈجەيرىلەرنىــڭ ئاالھىــدە تېــز ســۈرئەتتە كۆپىيىدىغانلىقىنــى كۆرســەتتى )3-رەســىمC گــە 
قارالســۇن(. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە، HA  بــار شــارائىتتا ھۈجەيرىلەرنىــڭ ئۆلــۈش ئەھۋالــى ئاساســەن كۆرۈلمىــدى )3-رەســىم
D گــە قارالســۇن(. بۇنىڭدىــن باشــقا، كۆچۈرۈلگــەن مېڭــە غــول ھۈجەيرىلىــرى ھەققىــدە ئىــز قوغــاپ تەتقىقــات ئېلىــپ 

بېرىــش ئارقىلىــق، HA نىــڭ مىقــدارى يۇقىــرى شــارائىتتا ئۇالرنىــڭ تەدرىجىــي ھالــدا يېڭــى ســۆڭەك ھۈجەيرىلىرىگــە 
ئايلىنىدىغانلىقىنــى ئىســپاتاپ چىقتــۇق.

ئاخىرىــدا، بېســىلغان بىيو-ماتېرىيالارنىــڭ بەدەنگــە ماسلىشــىش ئۈنۈمىنــى چاشــقان تەجرىبىســى ئارقىلىق ســىناق 
ئېلىــپ بــاردۇق. ئــۈچ خىــل يىپچىنــى ھــەر خىلغــا 12 دىــن بولــۇپ جەمئىــي 36 چاشــقاننىڭ بــاش قىســمىدىكى كەمتــۈك 
قىلىنغــان ئورۇنغــا پىرىنتېــرالپ چىقتــۇق. »ســۆڭەك كۆچــۈرۈش ئوپېراتسىيەســى« دىــن كېيىــن، ھەممــە چاشــقان تىرىــك 
ھالەتتــە ئەركىــن ھەرىكــەت قىالىــدى ۋە ئۇالرنىــڭ يېمەك-ئىچمــەك ئادىتىــدە نورمالســىزلىق ياكــى ئورۇقــاپ كېتىــش 
ئەھۋالــى كۆرۈلمىــدى. 28 كۈندىــن كېيىــن، بىيو-ماتېرىيالارنــى بېســىلغان ئورۇندىكــى توقۇلمىارنىــڭ ئۆزگىرىــش 
ــەن  ــى ئاساس ــش ئەھۋال ــى ياللۇغلىنى ــك دەرىجىدىك ــاردا كۆرۈنەرلى ــدۇق. توقۇلمى ــز قىل ــەپ ئانالى ــى ئىچكىرىل ئەھۋالىن
كۆرۈلمىــدى. بولۇپمــۇ، PZH1 بىلــەن PZH2  كۆچۈرۈلگــەن چاشــقاناردا ياللۇغلىنىــش ئەھۋالــى ئاساســەن يــوق دېيىشــكە 
بولىــدۇ )4-رەســىم A ۋە B گــە قارالســۇن(. ئۇنىڭدىــن باشــقا، چاشــقاننىڭ بەدىنــى بــۇ ئىككــى خىــل بىيو-ماتېرىيالغــا 
نىســبەتەن پەيــدا قىلغــان ئىممۇنىتېــت ئىنكاســى ئىنتايىــن تــۆۋەن بولــدى )4-رەســىمC(. بۇنىــڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
بــۇ ئىككــى خىــل بىيو-ماتېرىيــال كۆچۈرۈلگــەن توقۇلمىــاردا قىــل قــان تومۇرالرنىــڭ پەيــدا بولۇۋاتقانلىقىنــى بايقىــدۇق 

.)D4-رەســىم(

3-رەسىم:  بېسىپ چىقىرىلغان ماتېرىيالارنىڭ تەن سىرتى مۇھىتتىكى بىيو-ئاكتىپچانلىقى. )A( بىرلىك مىقداردىكى بېسىپ 
چىقىرىلغان ماتېرىيالارنىڭ ئۈستىگە MRSA باكتېرىيەسىنى بىر كېچە قويغاندىن كېيىنكى          SEM ئاپپاراتىدا چوڭايتىپ 
تارتىلغان رەسىمى؛ )B( بىر كېچىدىن كېيىن MRSA باكتېرىيەسىنىڭ بىرلىك مىقداردىكى ماتېرىيالارنىڭ ئىچىدە قېپقالغان 

 )D( مېڭە غول ھۈجەيرىسىنىڭ بىرلىك مىقداردىكى بېسىپ چىقىرىلغان ماتېرىيالارنىڭ ئىچىدە كۆپىيىش ئەھۋالى ؛  )C( سانى؛
مېڭە غول ھۈجەيرىسىنىڭ بېسىپ چىقىرىلغان ماتېرىيالارنىڭ ئىچىدە بىر كۈن تۇرغاندىن كېيىنكى تىرىك-ئۆلۈكلۈك ئەھۋالى 

)يېشىل تىرىك ھۈجەيرىلەرگە، قىزىل ئۆلۈك ھۈجەيرىلەرگە ۋەكىللىك قىلىدۇ(.  



تېخنىكا ۋە ئىنژېنېرلىقتېخنىكا ۋە ئىنژېنېرلىق
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ــۆڭەك  ــىدىكى س ــى ئاساس ــا ئىنژېنېرلىق ــڭ توقۇلم ــۇر اليىھەنى ــرى مەزك ــات نەتىجىلى ــى تەتقىق ــەن يۇقىرىدىك ئومۇم
كۆچــۈرۈش ئوپېراتســىيەلىرى ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىش ئىمكانىيىتــى بارلىقىنــى ئىســپاتاپ بــەردى. ئەممــا، اليىھەنىــڭ 
ــرا  ــە نۇرغــۇن ئۆتكەللەرنــى بېســىپ ئۆتۈشــكە توغ ــدا كىلىنىكىلىــق داۋاالشــتا تەتبىقلىنىشــى ئۈچــۈن يەن ئوڭۇشــلۇق ھال
ــەن ســىرتى  ــدارى ۋە ئۇنىــڭ ســۈرئىتىنى ت ــەدەن ئىچىگــە ســىڭىپ كىرىــش ئىقتى ــدۇ. مەســىلەن، ماتېرىيالنىــڭ ب كېلى
مۇھىتىــدا تەتقىــق قىلغــان بولســاقمۇ، بــۇ خىــل ئىقتىدارنىــڭ تــەن ئىچــى مۇھىتىدىكــى ئاالھىدىلىكــى تــەن ســىرتىدىكىگە 
قارىغانــدا روشــەن ھالــدا پەرقلىنىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا، بــۇ اليىھەنــى ئــادەم بەدىنــى ئىچىــدە ســىناق قىلىــش ئۈچــۈن 
ــراق  ــان چوڭ ــە ئوخشــاپ كېتىدىغ ــى ئادەمنىڭكىگ ــەدەن چوڭلۇق ــك ماسلىشــىش ســىنىقىنى ب ــاۋۋال بىيولوگىيەلى ــەڭ ئ ئ

4-رەسىم:  بېسىپ چىقىرىلغان ماتېرىيالارنىڭ ياۋا چاشقان تېنىگە ماسلىشىش ئەھۋالى. )A,B( بېسىپ چىقىرىلغان بىيو-
ماتېرىيالار ئەتراپىدىكى سۆڭەك توقۇلمىلىرىنىڭ H&E ۋە MT بىلەن بويالغاندىن كېيىنكى كۆرۈنمە يۈزى. H&E بويىقى 

گېماتوكسىلىن ۋە ئېسىندىن ئىبارەت ئىككى خىل بۇياقنىڭ بىرىكمىسى بولۇپ، گېماتوكسىلىن ھۈجەيرە يادروسىنى بىنەپشە 
رەڭدە، ئېسىن تاشقى ھۈجەيرە ئەتراپى ۋە ھۈجەيرە سىتوپازمىسىنى ھال رەڭدە بويايدۇ. MT بويىقى ھۈجەيرە يادروسىنى 
قېنىق قوڭۇر رەڭدە، كېراتىن ۋە مۇسكۇل تاالسىنى قىزىل رەڭدە؛ كولاگېن سۆڭەكنى كۆك ياكى يېشىل رەڭدە، ھۈجەيرە 
سىتوپازمىسىنى سۇس قىزىل ياكى ھال رەڭدە بويايدۇ؛ )C,D( بېسىپ چىقىرىلغان بىيو-ماتېرىيالار ئەتراپىدىكى سۆڭەك 

توقۇلمىلىرىدا CD68 ۋە CD31 نىڭ ئىپادىلىنىش دەرىجىسى.   CD68 بىلەن  CD31 بەلگە قويۇش مولىكولىلىرى بولۇپ،   
CD68توقۇلمىارنىڭ ياللۇغلىنىش ئەھۋالىنى،   CD31 بولسا توقۇلمىار ئەتراپىدا قان-تومۇرالرنىڭ شەكىللىنىش ئەھۋالىنى 

تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

ھايۋانــار ئۈســتىدە ئېلىــپ بېرىــش ئىنتايىــن  مۇھىــم. بۇنىــڭ بىلــەن اليىھەگــە ئىشــلەتكەن ماتېرىيالارغــا باشــقا بىيــو-
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ــق  ــىدە قىزى ــكا ساھەس ــان ماتېماتى ــىردىن بۇي ــم ئەس ــى يېرى ــدە يېقىنق ــۇر ماقالى ــى: مەزك ــقىچە مەزمۇن قىس
ــپ  ــان ئېلى ــدە قىســقىچە باي ــىلىلەر ھەققى ــۈر مەس ــق ۋە ئىستاتىســتىكىلىق تەت ــان ماتېماتىكىلى ــات تېمىســى بولغ تەتقىق
ــە  ــۈن، بىرقانچ ــتۇرۇش ئۈچ ــۇ ئايدىڭالش ــىنى تېخىم ــى چۈشەنچىس ــۇ ھەقتىك ــڭ ب ــۇر ئوقۇرمەنلىرىمىزنى ــدۇ. ئۇيغ بېرىلى
ــۇنداقال  ــا كۆرۈنۈشــى، ش ــي ئارق ــى، تارىخى ــش ئەھۋال ــڭ قوللىنى ــە ئۇنى ــەن بىرگ ــۈرۈش بىل ــي مىســالالرنى كەلت ئەمەلى
يېقىنقــى تەرەققىيــات ئەھۋالــى چۈشــەندۈرۈپ ئۆتۈلىــدۇ. ئارقىدىــن تەتــۈر مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىشــنىڭ تۈرلــۈك چارىلىرى 
ۋە ئۇنــى ھــەل قىلىشــتا ئۇچرايدىغــان قىيىنچىلىقــالر ســۆزلىنىدۇ. ماقالــە ئاخىرىــدا ئۆزۈمنىــڭ بــۇ ھەقتــە ئېلىــپ بارغــان 

تەتقىقــات تېمــام ھەققىــدە قىســقىچە بايــان ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.

1.تەتۈر مەسىلىلەر ھەققىدە ئېنىقلىما ۋە مىسالالر

ماتېماتىــكا ساھەســىدىكى تەتــۈر مەســىلە دېگىنىمىــز بولســا بىــر قاتــار كۆزىتىشــلەر ئارقىلىــق كۆزىتىلگــەن مىقدارنــى 
ــىمنى  ــابانغان رەس ــدا ھېس ــىلەن، X نۇرى ــدۇر. مەس ــاباش جەريانى ــى ھېس ــەۋەب ئامىللىرىن ــان س ــا كەلتۈرىدىغ بارلىقق
ــى  ــش كۈچــى مەيدانىن ــارىنىڭ تارتى ــەر ش ــى ي ــۇرۇش ياك ــا ق ــى قايت ــى( مەنبەن ــاۋاز ئىلم ــتىكىدا )ئ ــاباش، ئاكۇس ھېس
ئۆلچــەش ئارقىلىــق يەرشــارىنىڭ زىچلىقىنــى ھېســاباش قاتارلىقارنــى تەتــۈر مەســىلىلەر دەپ ئاتايمىــز. كونكرېــت بىــر 
مىســالنى ئالســاق، ئەگــەر كۆلگــە نامەلــۇم بىــر تــاش چۈشــكەندە، ئاندىــن كــۆل يۈزىــدە ســۇ دولقۇنلىــرى شــەكىللىنىدۇ. 
بىــز بــۇ دولقۇنارنــى كۆزىتىــش ئۈســكۈنىلىرى ئارقىلىــق ئۆلچــەپ، كۆلگــە چۈشــۈپ كەتكەن تاشــنىڭ شــەكلىنى ھېســاباپ 
چىقااليمىــز، مانــا بۇالرمــۇ تەتــۈر مەســىلە ھېســابلىنىدۇ. چۈنكــى ئــۇ ئۈنۈمدىــن ياكــى نەتىجىدىــن باشــلىنىپ، ســەۋەبنى 
ــەۋەبتىن  ــۇپ، س ــى بول ــى يۆنىلىش ــىلىلەرنىڭ قارش ــۈر مەس ــا تەت ــىلىلەر بولس ــوڭ مەس ــابايدۇ. ئ ــى ھېس ــى مەنبەن ياك

باشــلىنىپ ئاندىــن ئۈنۈمنــى ھېســابايدۇ.

ــرى ســۈپىتىدە  ــق مەســىلىلەرنىڭ بى ــم ماتېماتىكىلى ــەڭ مۇھى ــەن ۋە ماتېماتىكىدىكــى ئ ــۈر مەســىلىلەر ئىلىم-پ تەت
مەيدانغــا كەلگىلــى تەخمىنــەن يېرىــم ئەســىردىن ئاشــتى. چۈنكــى ئــۇالر بىزگــە بىۋاســىتە كۆزىتەلمەيدىغــان پارامېتىرالرنــى 
ســۆزلەپ بېرىــدۇ. ئــۇالر سىســتېما پەرقلەنــدۈرۈش، ئوپتىــكا، رادار، ئاكۇســتىكا، ئاالقــە نەزەرىيەســى، ســىگنال بىــر تەرەپ 
قىلىــش، داۋاالش تەســۋىرى )medical imaging(، كومپيۇتېــر كــۆرۈش، گېئوفىزىــكا، دېڭىز-ئوكيــان، ئاســترونومىيە، 
يىراقتىــن ســېزىش، تەبىئىــي تىــل بىــر تــەرەپ قىلىــش، ماشــىنىلىق ئۆگىنىــش )machine learning( قاتارلىقــاردا كــەڭ 

قوللىنىلىدۇ]1[.

يۈسۈپجان ئىسمائىل 

كېسەللەرنى CT ئارقىلىق تەكشۈرۈش

يۇقىرىقى رەســىمدىكى بۇ ئۈســكۈنە X نۇرىدىن 
ئۆســمە  بەدىنىدىكــى  كېســەللەرنىڭ  پايدىلىنىــپ 
ــى  ــتىخانارنىڭ ئەھۋالىن ــەن ئۇس ــەت يېگ ــى زەخم ياك
مەســىلىلەر  تەتــۈر  ماتېماتىكىلىــق  تەكشــۈرىدۇ. 
دەل مۇشــۇ خىــل ئەســۋابارنىڭ ئۈنۈمىنــى يۇقىــرى 

كۆتــۈرۈش ئۈچــۈن تەتقىــق قىلىنىــدۇ.

2.تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى

ھادىســىنىڭ ئۈنۈمــى ئارقىلىــق ئۇنــى كەلتــۈرۈپ 
چىقىرىدىغــان ســەۋەبلەرنى بايقــاش نەزەرىيەســى، 
فىزىــكا ئالىملىــرى نەچچــە ئەســىردىن بۇيــان ئىزچىــل 
كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەلگــەن مەســىلىلەرنىڭ بىرىــدۇر. 
 )Le Verrier( ۋە لــې ۋېريېرنىــڭ )Adams( ئادامــس

ئۇرانۇســنىڭ توســقۇنلۇققا ئۇچرىغــان تىرايېكتورىيەســىدىن پايدىلىنىــپ نېپتۇننىــڭ بايقىلىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان 
ھېساباشــار بىــر تارىخىــي مىســال. قانداقــا بولمىســۇن، تەتــۈر مەســىلىلەرنى تەتقىــق قىلىــش 20-ئەســىرگە كەلگەنــدە 

ئاندىــن رەســمىي باشــانغان]3[.

تەتــۈر مەســىلىنىڭ يېشــىمىنى تېپىــش توغرىســىدىكى ئــەڭ دەســلەپكى مىســالارنىڭ بىــرى ھېرمان ۋېيــل تەرىپىدىن 
بايقالغــان ۋە بــۇ ئەســەر 1911-يىلــى نەشــر قىلىنغــان بولــۇپ، الپــاس - بېلترامــى ئوپېراتۇرىنىــڭ خاراكتېــر قىممىتىنىڭ 
تەدرىجىــي يېقىنلىشــىش ســىزىق ھەرىكىتىنــى تەســۋىرلىگەن. ۋېيــل قانۇنــى نامــى بىلــەن مەشــھۇر بولغــان بىــر قانۇنــدا، 
دۇمبــاق ئاۋازىدىــن كەلگــەن ئۇچۇرالردىــن پايدىلىنىــپ دۇمباقنىــڭ شــەكلىنى بىلىــش مۇمكىنمۇ-يــوق، دېگەن ســوئالنىڭ 
جاۋابــى ســۈپىتىدە بــۇ خىــل تەتــۈر مەســىلە ئــەڭ دەســلەپ ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بولۇشــى مۇمكىــن. ۋېيــل دۇمباقنىــڭ 
ئۆزلۈكىدىــن مەلــۇم بىــر تەڭلىمــە ئارقىلىــق دۇمباقنىــڭ شــەكلى ۋە ئەتراپــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولىدىغانلىقىنــى پــەرەز 

قىلغــان. بــۇ نەتىجىنــى كېيىنكــى ماتېماتىــكار تېخىمــۇ بېيىتقــان.

ئامبارتســۇميان )Ambartsumian( ئوقۇۋاتقــان مەزگىلــدە ئاتــوم قۇرۇلمىســى نەزەرىيەســى، ئېنېرگىيــە قاتلىمىنىــڭ 
شەكىللىنىشــى ۋە شــرودىنگېر تەڭلىمىســى ۋە ئۇنىــڭ خۇسۇســىيىتىنى ئەتراپلىــق تەتقىــق قىلغــان ھەمــدە ئــۇ پەرقلىــق 
ــى  ــە قاتلىم ــكرېت ئېنېرگىي ــۇ دېس ــدە، ئ ــىنى ئىگىلىگەن ــى )eigenvalues( نەزەرىيەس ــر قىممىت ــڭ خاراكتې تەڭلىمىلەرنى
بىلــەن پەرقلىــق تەڭلىمىلەرنىــڭ خاراكتېــر قىممىتــى ئوتتۇرىســىدا روشــەن ئوخشاشــلىق بارلىقىنــى كۆرســىتىپ بەرگــەن. 
ــى  ــڭ تەڭلىمىس ــدا ئۇالرنى ــۇ ھال ــە، ئ ــى بېرىلس ــر قىممىت ــا خاراكتې ــر گۇرۇپپ ــى بى ــورىغان: يەن ــداق س ــۇ مۇن ــن ئ ئاندى
بولغــان تەڭلىمىنىــڭ شــەكلىنى تېپىــش مۇمكىنمــۇ؟ ماھىيەتتــە ئامبارتســۇميان ئەينــى ۋاقىتتــا تەۋرىنىشــنىڭ تەڭلىمىســىنى 
ــۇپ،  ــۈرۈۋاتقان بول ــىنى تەكش ــى )Sturm-Liouville( مەسىلىس ــتۇرۇم - لىيۇۋېلل ــۈر س ــىۋەتلىك تەت ــكە مۇناس بەلگىلەش
ــى  ــا خېل ــان، ئەمم ــان قىلىنغ ــى »Zeitschrift für Physik« دا ئې ــكا ژۇرنىل ــە فىزى ــى گېرمانىي ــە 1929-يىل ــۇ ماقال ب
ئۇزۇنغىچــە قاراڭغۇلۇقتــا قالغــان. نەچچــە ئــون يىلدىــن كېيىــن ئامبارتســۇميان بــۇ ئەھۋالنــى تەســۋىرلەپ: »ئەگــەر بىــر 
ئاســترونوم فىزىــكا ژۇرنىلىــدا ماتېماتىكىلىــق مەزمۇنــدا ماقالــە ئېــان قىلســا، ئۇنداقتــا ئۇنىڭــدا يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى 

ئــەڭ چــوڭ نەرســە ئۇنتۇلۇشــتۇر« دېگــەن.

قانداق بولۇشــىدىن قەتئىينەزەر، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشــى ئاخىرلىشىشــقا ئاز قالغاندا، 20 ياشــلىق ئامبارتســۇميان 
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ــپ  ــات ئېلى ــۈر مەســىلىلەر ئۈســتىدە تەتقىق ــان ۋە تەت ــن تېپىلغ ــرى تەرىپىدى ــىيە ماتېماتىكلى ــە شىۋېتس ــۇ ماقال ــان ب يازغ
بېرىشــنىڭ باشــلىنىش نۇقتىســى بولــۇپ قالغــان.

3.ھەل قىلىشتىكى قىيىن ئۆتكەل

ــى  ــىلىلەر دەپ ئىكك ــۈر مەس ــىز تەت ــىزىقلىق ۋە سىزىقس ــپ س ــەن قىلى ــىلىلەرنى ئومۇم ــۈر مەس ــق تەت ماتېماتىكىلى
ــداق  ــا، بىۋاســىتە يېشــىش ئۇن ــۈر مەســىلىلەر ھەمىشــە كېســەل مەســىلىلەر بولغاچق ــل تەت ــۇ خى ــز. ب تۈركۈمگــە ئايرىيمى
ئاســان ئەمــەس. بــۇ يــەردە دېيىلىۋاتقــان كېســەل مەســىلە بولســا يېشــىمى مەۋجــۇت بولمىغــان، ياكــى يېشــىمى بىردىنبىــر 

ــا بىۋاســىتە تايانمايدىغــان مەســىلىلەرنى كۆرســىتىدۇ. بولمىغــان، ۋە ياكــى تېپىلغــان يېشــىم كۆزىتىلگــەن مىقدارالرغ

بۇنــداق مەســىلىلەرنى يېشــىش كــەم دېگەنــدە ئىككــى خىــل ســەۋەب تۈپەيلىدىــن ھــەل قىلىــش قىيىــن بولۇشــى 
ــى ۋە  ــان بولۇش ــە ئالمىغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــك ئۇچۇرالرن ــم يېتەرلى ــات بەلكى ــانلىق مەلۇم ــكەن س ــز ئېرىش ــن: )1( بى مۇمكى
يەنــە قوشــۇمچە ســانلىق مەلۇماتارنىــڭ بولۇشــىنى تەلــەپ قىلىشــى مۇمكىــن؛ )2( مودېــل پارامېتىرلىرىنىــڭ قىممىتىنــى 
بايقــاش غايــەت زور پارامېتىــر بوشــلۇقى ئۈســتىدە ئىزدىنىشــنى تەلــەپ قىلىشــى مۇمكىــن. گەرچــە تەتــۈر مەســىلىلەرنىڭ 
تۈزۈلۈشــىنىڭ كۆپىنچىســى بىۋاســىتە ئەالالشــتۇرۇش مەسىلىســىنىڭ تەڭشىلىشــىگە قــاراپ ماڭىدىغــان بولســىمۇ، ئالــدى 
بىلــەن ئېھتىماللىــق فورمۇالســىنى ئىشــلىتىپ، ئاندىــن ئەالالشــتۇرۇش اليىھەســى قوشــۇمچە رول ســۈپىتىدە قولانســا ئــەڭ 

مۇۋاپىــق بولىــدۇ.

بىرىنچــى قىيىنچىلىقنــى ھــەل قىلىشــتىكى ھالقىلىــق مەســىلە بولســا كۆزىتىلگــەن ســانلىق مەلۇماتارنىــڭ يېتەرلىــك 
بولۇشــى مەسىلىســىدۇر. يەنــى كۆزىتىشــلىرىمىزدە يېتەرلىــك ئۇچــۇرالر يــوق بولــۇپ قالســا، يەنــە باشــقا قوشــۇمچە ســانلىق 
مەلۇماتارنــى يىغىــش تەلــەپ قىلىنىــدۇ. قوشــۇمچە ســانلىق مەلۇماتــار پارامېتىــر قىممىتــى، بوشــلۇقنىڭ تارقىلىشــى ياكــى 
ئومۇمــەن ئۆزئــارا تايىنىشــچانلىقى توغرىســىدىكى فىزىكىلىــق ئالدىنقــى ئۇچۇرالردىــن كېلىــدۇ. ئــۇ باشــقا تەجرىبىلەردىنمــۇ 
ــش كۈچــى  ــەش ئۈچــۈن تارتى ــۇ ياخشــى مۆلچەرل ــىنى تېخىم ــق دەرىجىس ــن. مەســىلەن، زىچلى ــپ چىقىشــى مۇمكى كېلى
ۋە يــەر تــەۋرەش خاتىرىســى خاتىرىلەنگــەن ســانلىق مەلۇماتارنــى بىرلەشتۈرۈشــنى ئويلىشــىمىز مۇمكىــن. بــۇ قوشــۇمچە 

ئۇچۇرالرنىــڭ بىرلىشىشــى ئاساســەن ئىستاتىســتىكا مەسىلىســىدۇر.

ــپ  ــدا كېلى ــلىرىمىز جەريانى ــڭ ئۆلچەش ــا بىزنى ــل بولس ــم ئامى ــتىكى مۇھى ــەل قىلىش ــى ھ ــى قىيىنچىلىقن ئىككىنچ
چىققــان خاتالىــق پەرقىنىــڭ كونترولســىز چوڭىيىــپ كېتىشــى بولــۇپ، بىزنىــڭ مەقســىتىمىز ھەقىقىــي مودېلغــا ئىنتايىــن 
يېقىنلىشــىش بولغاچقــا، ئىمــكان بــار بىــز قــۇرۇپ چىققــان مودېــل بىلــەن ھەقىقىــي مودېلنىــڭ پەرقىنــى ئــەڭ تــۆۋەن 
ــزدەپ  ــى ئى ــي مودېلن ــق ئېرىشــكەن ھەقىقى ــات ئارقىلى ــز ســانلىق مەلۇم ــرەك. شــۇڭا بى ــرول قىلىشــىمىز كې ــە كونت چەكت
تاپالمايمىــز، بەلكــى ســانلىق مەلۇماتارغــا مــاس كەلگــەن ياخشــى )ياكــى ئــەڭ ياخشــى( مودېلنــى ئىزدەيمىــز. بــۇ بىزنــى 
بىــز مەقســەت قىلغــان ئوبيېكتىــپ فۇنكســىيەگە يېقىنلىشــىش پەرقىنــى ئــەڭ تــۆۋەن چەككــە چۈشۈرۈشــكە يېتەكلەيــدۇ.

4.ئۆزۈمنىڭ دوكتورلۇق تەتقىقات تېمام ئۈستىدە قىسقىچە بايان

ئۆزۈمنىڭ دوكتورلۇق تەتقىقات تېمام بولســا ئىستاتىســتىكىلىق تەتۈر مەســىلىلەرنىڭ كۆرســەتكۈچلۈك فۇنكســىيەلەردە 
قوللىنىشــى بولــۇپ، تەتقىقاتىمنىــڭ ئاساســلىق يۆنىلىشــى بولســا ئىستاتىســتىكىلىق تەتــۈر مەســىلىلەرنى ئەالالشــتۇرۇش 
ئۇســۇلىدىن پايدىلىنىــپ، f ̂ بىلــەن f ئوتتۇرىســىدىكى خاتالىــق پەرقىنــى مەلــۇم فۇنكســىيەلىك بوشــلۇقتا ئــەڭ يۈكســەك 
دەرىجىــدە كىچىكلىتىــش ھــەم ئىنتىلىــش نىســبىتىنى ئــەڭ ياخشــى ھالەتكــە يەتكۈزۈشــتۇر. بۇنــى تەتقىــق قىلىشــنىڭ 
ئەھمىيىتــى ناھايىتــى مۇھىــم، بولۇپمــۇ بــەزى قوللىنىشــچان مەســىلىلەردە، مەســىلەن، كىلىنىكىلىــق ســۈرەتكە ئېلىــش، 
 )Inverse scattering problem( ــىلىلەر ــۈر مەس ــا تەت ــش، چاچرىم ــى كۆزىتى ــى ئەزاالرن ــپ ئىچك ــن پايدىلىنى X نۇرىدى
قاتارلىــق مىســالاردا، بىــز خاتالىــق پەرقىنىــڭ ئېنىقلىــق دەرىجىســىنى ئــەڭ روشــەن ھالەتكــە يەتكــۈزۈش ئارقىلىــق بىــز 

F Gobs
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ئېرىشــمەكچى بولغــان ئوبيېكتقــا ئــەڭ توغــرا باھــا بېرەلەيمىــز. ماقالەمنىــڭ تەپســىلىي مەزمۇنىغــا قىزىقســىڭىز، گۇگــۇل 
تــورى ئارقىلىــق دوكتورلــۇق ماقالەمنىــڭ PDF نۇسخىســىنى كۆرەلەيســىز]4[.

يىغىنچاقــاپ ئېيتقانــدا، ماتېماتىكىلىــق تەتــۈر مەســىلىلەر يېقىنقــى يېرىــم ئەســىردىن بۇيــان ئىلىم-پەننىــڭ ھــەر 
قايســى ســاھەلىرىدە قىزىقارلىــق تېمــا ســۈپىتىدە تەتقىــق قىلىنماقتــا. چۈنكــى، بــۇ خىــل مەســىلىلەر بىزلەرگــە قانــداق 

قىلىــپ نەتىجىگــە قــاراپ تــۇرۇپ ســەۋەبنى تېپىــپ چىقىدىغانلىقىمىزنــى ئېيتىــپ بېرىــدۇ۞
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1. Mohamad-Djafari, Ali Inverse Problems in Vision and 3D Tomography. John Wiley & Sons. ISBN 978-
1-118-60046-7 (2013)

2. Pizlo, Zygmunt. “Perception viewed as an inverse problem”, Vision research 41.24: 3145-3161 
(2001)

3. Weyl, Hermann. “Über die asymptotische Verteilung der Eigenwerte”. Nachrichten der Königlichen 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen: 110–117. (1911)

4. Yusufu Simayi Convergence rates for variational regularization of inverse problems in exponential 

families (2019)

ئاپتور:

قوللىنىشچان ۋە ھېساباش ماتېماتىكا پەنلىرى دوكتۇرى، گېرمانىيە رۇر-بوخۇم ئۇنىۋېرسىتېتى تەتقىقاتچىسى.

)yusufusimayi@gmail.com(

WordPress بولســا ئىشلىتىلىشــىنىڭ ئاســانلىقى، كېڭەيتىشــچانلىقى، مــول قىســتۇرما – ئۇســلۇب مەنبەســى، 
شــۇنداقا كــەڭ قولــاش دائىرىســى بولۇشــتەك ئەۋزەللىكلىــرى بىلــەن نۆۋەتتــە دۇنيــادا كــەڭ كۆلەمــدە ئىشــلىتىلىۋاتقان 
 .)CMS( ۋە مــودا بولۇۋاتقــان تــور بېكــەت قۇرۇشــقا ئىشــلىتىدىغان ئوچــۇق مەنبەلىــك مەزمــۇن باشــقۇرۇش سىستېمىســى
ــەنتتىن  ــڭ 40 پېرس ــۇت بېكەتلەرنى ــى مەۋج ــان دۇنيادىك ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــورگان بېتىن ــاراينىڭ ئ ــىلەن، ئاقس مەس

ــان.  ــى Wordpress دە قۇرۇلغ كۆپرەك

باشــقۇرۇش  مەزمــۇن  كودلــۇق  ئوچــۇق  بولســا   WordPress ئېيتســاق،  ئېلىــپ  ســەۋىيەدىن  تېخنىكىلىــق 
سىستېمىســى)CMS( بولۇپ، GPLv2 ئىجازەتنامىســىگە ئېرىشــكەن، يەنى ھەر قانداق ئادەم WordPress سىستېمىســىنى 
ھەقســىز ئىشــلىتەلەيدۇ ياكــى ئۆزگەرتەلەيــدۇ. بــۇ دېگەنلىــك، پىروگراممــا تــۈزۈش توغرىســىدا كەســپىي بىلىمىڭىــز بولســا، 
Wordpress نىــڭ كودىنــى ئۆزگەرتىــپ خاساشــتۇرۇش ئېلىــپ بارااليســىز ۋە ياكــى ئۇنىــڭ يادرولــۇق كودىغــا ئاساســەن 
يېڭىــاش، ياخشــىاش ياكــى يېڭىدىــن قىستۇرما-ئۇســلۇبارنى ئىجــاد قىلىــش قاتارلىــق ئىشــارنى قىااليســىز. ئەگــەر، 
ــلۇب- ــار ئۇس ــلىتىپ، تەيي ــىز ئىش ــتېمىنى ھەقس ــۇ سىس ــا، ب ــز بولمىس ــداق بىلىمىڭى ــدە ھېچقان ــق ھەققى پىروگراممېرلى
قىســتۇرمىاردىن پايدىلىنىــپ تىجارىــي بولغــان ياكــى شەخســىي بولغــان تــور بېتىڭىزنى قۇرااليســىز ھەمــدە توربېتىڭىزنىڭ 

مەزمۇنلىرىنــى باشقۇرااليســىز.

ــە  ــۈن، نۆۋەتت ــى ئۈچ ــۇ قوللىغانلىق ــىرت Wordpress ئۇيغۇرچىنىم ــن س ــان ئەۋزەللىكلەردى ــان قىلغ ــدا باي يۇقىرى
ــان. شــۇنداق  ــپ قۇرۇلغ ــن پايدىلىنىلى ــۇ  Wordpress دى ــى كــۆپ توربېكەت-بلوگارم ــەن ئىچى-ســىرتىدىكى خېل ۋەت
دېيىشــكە بولىدۇكــى، ســىز زىيــارەت قىلغــان ئۇيغۇرچــە بېكەتلەرنىــڭ كۆپىنچىســى Wordpress دە قۇرۇلغــان بولۇشــى 

مۇمكىــن.

ــش  ــۇق بولۇشــى ۋە شەخســلەرنىڭ ئۇسلۇب-قىســتۇرما ياســاش ۋە تارقىتى ــەن بىرگــە، ئوچــۇق كودل ــڭ بىل بۇنى
ھوقۇقــى بولغانلىقــى ئۈچــۈن، Wordpress ئوخشــاش ۋاقىتتــا بىر قىســىم غەيرىي نەزەرلىك كىشــىلەرنىڭ ۋە خاككېرالرنىڭ 
ھۇجــۇم قىلىــش، بۇزغۇنچىلىــق قىلىــش ۋە يامــاق تېپىــش تەجرىبــە ئوبيېكتىغــا ئايلىنىــپ قالغــان، شــۇنداقا بىــر قىســىم 
Wordpress بېكەتلىــرى خاككېرالرنىــڭ ھۇجــۇم قىلىــش نىشــانىغا ئايانغــان. توردىكــى مەنبەلەرگە ئاساســەن، ھەر كۈنى 
10 مىڭدىــن ئارتــۇق تــور بېكــەت ھۇجۇمغــا ئۇچــراپ تۇرىدىكــەن. بۇنىــڭ ئىچىــدە بىــر قىســىم ئۇيغــۇر تەشــكىاتلىرى ۋە 
شەخىســلەرنىڭ توربېكەتلىرىمــۇ بــار بولــۇپ، 2019-يىلــى يــۈز بەرگــەن ئۇيغــۇر تــور بېكەتلىرىگــە قاراتمىلىــق خاككېرلىــق 

WordPressWordPress بېكەتلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ئاشۇرۇش  بېكەتلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى ئاشۇرۇش 
تەدبىرلىرى ۋە تەۋسىيەلىرى __ تەدبىرلىرى ۋە تەۋسىيەلىرى __ بوشلۇق تالالش قىسمىبوشلۇق تالالش قىسمى

مەمەتئېلى نىياز ئۇيغۇربەگ

mailto:yusufusimayi%40gmail.com?subject=
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ھۇجۇمىنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان تــور بېكەتلەرنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك Wordpress سۇپىســىدا قۇرۇلغــان تــور 
بېكەتلــەر بولغــان.

ــق  ــە بارلى ــك مەسىلىســى، نۆۋەتت ــڭ بىخەتەرلى ــان توربېكەتلەرنى ــۇ ســەۋەبلىك، Wordpress سۇپىســىدا قۇرۇلغ ب
توربېكــەت ئاچقۇچىلىــرى ۋە ئاتامانلىرىنىــڭ دىققــەت قىلىشــىغا ئەرزىيدىغــان مۇھىــم نۇقتىارنىــڭ بىــرى. مــەن گەرچــە 
بىخەتەرلىك مۇتەخەسسىســى بولمىســاممۇ، ئۇزاق مەزگىللىك Wordpress ئىشلەتكۈچىســى ۋە ئىلگىرىلەتكۈچىســى بولۇش 
ســۈپىتىم بىلــەن بــۇ ماقالــەم ئارقىلىــق ئۆزۈمنىــڭ بىۋاســىتە تەجرىبىســى ۋە تــور مەنبەلىرىدىــن پايدىانغــان ئاساســتا، 
قانــداق قىلىــپ Wordpress سۇپىســىدا قۇرۇلغــان توربېكەتلەرنىــڭ بىخەتەرلىكىنــى ئاشــۇرۇش ھەققىــدە تەدبىــر ۋە 
ــاش  ــلۇقى تال ــور بوش ــۇس ت ــۇ مەخس ــىمدا، بولۇپم ــۇ قىس ــماقچىمەن. ب ــەن ئورتاقاش ــەر بىل ــىيەلەرنى ئوقۇرمەنل تەۋس

ــەن. ــى ئورتاقلىشــىپ ئۆتمەكچىم ھەققىدىكــى تەجرىبەمن

بىخەتەر Wordpress مۇھىتى بەرپا قىلىش

بىلگىنىمىــزدەك Wordpress نىــڭ ئىجرا بولۇشــى ئۈچۈن 
بىــر PHP ۋە ســاندان مۇھىتــى تەلــەپ قىلىــدۇ، نورمالــدا بىــز 
 Shared( باھــا جەھەتتىــن مۇۋاپىــق بولغــان ئورتــاق بوشــلۇق
ــز.  ــى شــۇ يەرگــە قويىمى ــاپ توربېكىتىمىزن ــى تال Hosting( ن
ــرى شــۇنداقا  ــن كەڭ ــرى ئىنتايى ــر بوشــلۇق بازى ــا، ھازى ئەمم
باھاســى  قىلمىســاقا  دىققــەت  ســەل  بولــۇپ،  قااليمىقــان 
ــان  ــار بولغ ــى ناچ ــەۋەبلىك بىخەتەرلىك ــى س ــەرزان بولغانلىق ئ
ــۇ بېشــىمدىن ئۆتكــەن  ــاپ ســالىمىز. مېنىڭم بوشــلۇقارنى تال

ئاچچىــق تەجرىبىلىرىــم بــار بولــۇپ، نەچچــە يىللىــق ئەجىرىــم بولغــان بىلــوگ بىــر قېتىملىــق ھۇجــۇم بىلــەن پۈتۈنلــەي 
ــى  ــڭ بىخەتەرلىك ــى، توربېكەتنى ــار بولۇش ــڭ ب ــەر Wordpress مۇھىتىنى ــدا بىخەت ــلۇق تاللىغان ــان. بوش ــران بولغ ۋەي
ئۈچــۈن ئــەڭ زۆرۈر ئامىللارنىــڭ بىــرى. شــۇڭا، قۇرماقچــى بولغــان توربېكىتىڭىــز ئۈچــۈن بوشــلۇق ياكــى مۇالزىمەتتېــر 

ــرەك: ــەت قىلىشــىڭىز كې ــا دىقق ــدا تۆۋەندىكــى ئامىلارغ تاللىغان

بوشلۇق تەمىنلىگۈچى ئىشەنچلىكمۇ؟ 

ــا  ــۈز ھەتت ــدا web hosting دەپ ئىزدىســەك نەچچــە ي ــۇپ، گۇگىل ــاۋات بول ــن ئ ــرى ئىنتايى ــر بوشــلۇق بازى ھازى
مىڭلىغــان بوشــلۇق تەمىنلىگۈچىنــى تېپىــپ بېرەلەيــدۇ. شــۇڭا، بوشــلۇق تاللىغانــدا تەمىنلىگۈچىنىــڭ تــور بېكىتىدىــن 
ئــاۋۋال شــىركەت ئۇچۇرلىرىنــى تەكشــۈرۈۋېتىپ، ئاندىــن توردىكــى باشــقا ئىشــلەتكۈچىلەرنىڭ شــۇ شــىركەت ۋە بوشــلۇقى 
ھەققىدىكــى ئىنكاســلىرىنى ئوقــۇپ ئاندىــن قــارار بېرىــش كېــرەك. باھاســى نەچچــە دولاردىــن باشــانغان بىــر 
قىســىم بوشــلۇقار بىزنــى قىزىقتۇرغــان بىلــەن، ئۇنىڭدىكــى چەكلىمىلىكلــەر ۋە خەتــەر ئامىللىــرى كېيىنكــى ۋاقىتــاردا 

ــن. ــۈرۈپ چىقىرىشــى مۇمكى ــا ئۇچــراپ كېتىشــىنى كەلت ــۇدە ھۇجۇمغ توربېكىتىمىزنىــڭ بىھ

مۇالزىمەت دەرىجىسى كېلىشىمى بارمۇ يوق؟

ئىشــەنچلىك شــىركەتلەر تەپســىلىي ۋە ئېنىــق بولغــان »مۇالزىمــەت دەرىجىســى كېلىشــىمى« )ئىنگلىزچــە : 
Service Level Agreement( بىلــەن تەمىنلەيدىغــان بولــۇپ، ئــۇالر بــۇ كېلىشــىم ئارقىلىــق خېرىدارلىرىغــا تەمىنلىگــەن 
ــرى  ــور بوشــلۇق تەمىنلىگۈچىلى ــدا، ت ــال ئەھۋال ــدۇ. نورم بوشــلۇق ياكــى مۇالزىمەتلىرىنىــڭ ســۈپىتىگە كاپالەتلىــك قىلى

»مۇالزىمــەت دەرىجىســى كېلىشــىمى«دە بوشــلۇقنىڭ نورمــال ئېچىلىــش ۋاقتى)uptime(، بوشــلۇقنىڭ ئىنــكاس قايتۇرۇش 
ــەت ۋە  ــى، كاپال ــەنچلىكلىكى، بىخەتەرلىك ــلىرىنىڭ ئىش ــەت زاپچاس ــى)Latency or the response time(، مۇالزىم ۋاقت
جاۋابكارلىقلىرىنــى ئېنىــق يازىــدۇ ۋە شــۇ ئارقىلىــق خېرىدارلىرىغــا بەرگــەن ۋەدىســىگە كاپالەتلىــك قىلىــدۇ. مەســىلەن: 
ــۇم بىــر بوشــلۇق تەمىنلىگۈچــى بوشــلۇقنىڭ نورمــال ئېچىلىــش ۋاقتىنــى %99.99 دەپ ئېنىــق يازغــان بولســا، بــۇ  مەل
دېگەنلىــك ســىزنىڭ بوشــلۇقىڭىز ســىز ســېتىۋالغان مــۇددەت ئىچىــدە %99.99 )ســىز تەرەپتىــن كاشــىا كۆرۈلمىگــەن 
بولســىا(،توردا بــار بولىــدۇ. ئەگــەر ئېچىلمىغــان ۋاقىــت %0.01 دىــن كــۆپ بولــۇپ كەتســە، ســىزنىڭ ئۇالرغــا مۇالزىمىتــى 

ئۈســتىدىن ئــەرز قىلىــش ھوقۇقىڭىــز بولىــدۇ.

كىچىــك ياكــى ناچــار شــىركەتلەر بۇنــداق كېلىشــىمنى تەمىنلىيەلمەيــدۇ. شــۇڭا، »مۇالزىمــەت دەرىجىســى 
ــۇق شــىركەتلەر ھېســابلىنىدۇ. بۇنــداق  ــر قــەدەم نوپۇزل كېلىشــىمى«نى تەمىنلىيەلىگــەن شــىركەتلەر ئىشــەنچلىك ۋە بى
ــى  ــارەت قىلغىل ــى زىي ــى ياك ــاپ كېتىش ــىز توخت ــلۇقىڭىزنىڭ تۇيۇقس ــن بوش ــىڭىز، كېيى ــلۇق سېتىۋالس ــن بوش يەرلەردى

بولماســلىقىدىن ئەنسىرىمىســىڭىزمۇ بولىــدۇ.

ياخشى بولغان سېتىشتىن كېيىنكى مۇالزىمىتى بارمۇ؟

ــلۇق تەمىنلىگۈچىلىــرى سېتىشــتىن كېيىنمــۇ ياخشــى مۇالزىمــەت بىلــەن تەمىنلەيدىغــان  ئۆلچەملىــك تــور بوش
بولــۇپ، تــور بېكــەت ياكــى بوشــلۇقتا مەســىلە كۆرۈلگەنــدە ياكــى تېخنىكىلىــق ياردەمگــە موھتــاج بولغانــدا ئــۇالر 
ــى  ــتىن كېيىنك ــۇم سېتىش ــۇرۇن چوق ــتىن ب ــلۇقى سېتىۋېلىش ــو بوش ــۇڭا، ت ــدۇ. ش ــقىلى بولى ــي ئاالقىاش ــەن جىددى بىل
مۇالزىمىتىنىــڭ بــار يوقلىقىغــا دىققــەت قىلىــش كېــرەك. سېتىشــتىن كېيىنكــى مۇالزىمەتلەرنىــڭ شــەكلى ئوخشــىمايدىغان 
بولــۇپ، بــەزى شــىركەتلەر تېلېفــون ياكــى ئېلخــەت ئارقىلىــق، بــەزى شــىركەتلەر بولســا جانلىــق ســۆھبەت ياكــى تــور 
بــەت باشــقۇرۇش سۇپىســىدىكى بىلــەت )Ticket( سىستېمىســى ئارقىلىــق ئېلىــپ بارىــدۇ. قايســى شــەكىلدە بولســۇن، 
بىــرەر مەســىلىگە يولۇققىنىڭىــزدا ئۇالرنىــڭ مەســىلىڭىزنىڭ ھــەل بولۇشــى ئۈچــۈن ئىنــكاس قايتۇرغانلىقىغــا ۋە ئىنــكاس 

ــم. ــن مۇھى ــەت قىلىشــىڭىز ئىنتايى ــۇرۇش ســۈرئىتىگە دىقق قايت

بوشلۇق قەرەللىك زاپاسلىنىپ تۇرامدۇ يوق؟

تــور بېكــەت قۇرۇلــۇپ بولغاندىــن كېيىنكــى ئــەڭ مۇھىــم خىزمەتلەرنىــڭ بىــرى تــور بېكەتنــى )ياكــى ســانداننى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغــان بوشــلۇقنى( قەرەللىــك زاپاســاپ تــۇرۇش بولــۇپ، كېيىــن ئېھتىياتســىزلىقتىن ياكــى ھۇجۇمغــا ئۇچــراش 
ــاس  ــۈن زاپ ــۈرۈش ئۈچ ــلىگە كەلت ــى ئەس ــور بىكەتن ــتىدا، ت ــۋال ئاس ــەن ئەھ ــۇپ كەتك ــەت بۇزۇل ــور بېك ــەۋەبىدىن ت س

ھۆججەتلىرىڭىزنىــڭ بولۇشــى ئىنتايىــن مۇھىــم.

ئوتتام ۋە DDoS ھۇجۇمدىن ساقالش مۇالزىمىتى بارمۇ يوق؟

ــان  ــق بولغ ــى توسۇشــتا الزىملى ــارەت تەلەپلىرىن ــان غەرەزلىــك زىي ــور بېكەتنىــڭ يام ــى ت ــام ۋە DDoS قالقىن ئوتت
ــى  ــور زىيارىت ــىز ت ــەن ئىناۋەتس ــاردا كۆپلىگ ــم ۋاقىت ــى مۇھى ــور بېكەتن ــۇپ، ت ــى بول ــال مۇھىت ــق دېت ــم قاتتى ــەڭ مۇھى ئ

ــدۇ. ــن توســۇپ قاالالي ھۇجۇمىدى

ۋىرۇس ۋە زىيانداش پىروگراممىالرنى سىكاننېرالش مۇالزىمىتى بارمۇ يوق؟

تــور بېكــەت ھۇجۇمىلىرىنىــڭ ئىچىــدە تــور بېكەتكــە يامــان غەرەزلىــك ھۆججــەت )يەنــى ۋىــرۇس ياكــى زىيانــداش 
پىروگراممــا( ياكــى كودالرنــى قىســتۇرۇش تىپىــك ئۇســۇلارنىڭ بىــرى بولــۇپ، نورمــال ئەھــۋال ئاســتىدا بىــز بــۇ كــود ياكى 
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ھۆججەتلەرنــى كەســپىي قورالــار بولمىســا كــۆز بىلــەن بايقــاپ بواللمايمىــز. شــۇڭا، بــەزى تــور بوشــلۇقى تەمىنلىگۈچىلىرى 
ھەقســىز ياكــى ھەقلىــق ۋىــرۇس ۋە زىيانــداش پىروگراممىارنــى ســىكاننېرالش مۇالزىمىتــى بىلــەن تەمىنلەيدىغــان بولــۇپ، 
بــۇ مۇالزىمەتنــى قەرەللىــك ئىشــلىتىپ تۇرغىنىمىــزدا تــور بېكــەت ھۆججەتلىرىمىزنىــڭ بىخەتــەر بولۇشــىغا كاپالــەت 

قىااليمىز.

بىخەتەر FTP/SSH ئۇلىنىشى بارمۇ يوق؟

ــۇ  ــۇپ، ب ــرى بول ــىملەرنىڭ بى ــم كېلىش ــلىتىدىغان مۇھى ــتا ئىش ــر ئۇلىنىش ــڭ مۇالزىمەتتې ــا بىزنى FTP/SSH بولس
مۇالزىمەتتېردىكــى مۇناســىۋەتلىك ئېغىــز بىلــەن ئۇلىنىــش ئارقىلىــق ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. شــۇڭا، FTP/SSH ئۇلىنىشــىنىڭ 
بىخەتــەر بولۇشــى مۇالزىمەتتېرنىــڭ بىخەتەرلىكــى بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، بوشــلۇقنىڭ چۈشەندۈرۈشــىدىن 
FTP/SSH ئۇلىنىشــى ھەققىدىكــى ئۇچۇرلىرىنــى ئىنچىكىلىــك بىلــەن ئوقــۇپ چىقىــش، شــۇنداقا FTP/SSH ئېغىزلىرىنى 

خالىغــان ۋاقىتتــا ئېچىش-تاقــاش ئىقتىدارىنىــڭ بار-يوقلۇقىنــى تەكشــۈرۈش كېــرەك.

قولالنغۇچى ۋە زىيارەت قىلىش چەكلىمىسى ئىقتىدارى بارمۇ يوق؟

بوشــلۇق باشــقۇرۇش ئۈچــۈن بەزىــدە ســىزدىن باشــقا بىرىنىــڭ كىرىــپ بەزىبىــر مەشــغۇالتارنى ئېلىــپ بېرىــش 
ــەپ بېرىشــىڭىز  ــى تەمىنل ــە ئۇچۇرلىرىڭىزن ــڭ ھەمم ــە ئۆزىڭىزنى ــا ســىز قارشــى تەرەپك ــۇ ۋاقىتت ــدۇ. ب ــى تۇغۇلى زۆرۈرىيىت
مۇمكىــن. ئەممــا، بــۇ ئىنتايىــن خەتەرلىــك بولــۇپ، قارشــى تــەرەپ ئىشــەنچلىك بولمىغــان ئەھۋالــدا ئۇچۇرلىرىڭىزنىــڭ 
ــرا  ــەڭ توغ ــڭ ئۈچــۈن ئ ــدۇ. بۇنى ــۈز بېرى ــى ي ــش ئېھتىمال ــا چۈشــۈپ كېتى ــك كىشــىلەرنىڭ قولىغ ــان غەرەزلى باشــقا يام
ئۇســۇل بولســا، قارشــى تەرەپكــە پەقــەت مەلــۇم بىــر قانچــە مەشــغۇالتارنىا قىااليدىغــان  ۋاقىتلىــق قولانغۇچــى 
ھېســاباتى ئېچىــپ بېرىــش بولــۇپ، ياخشــى بولغــان بوشــلۇق تەمىنلىگۈچىلىرىنىــڭ ھەممىســىدە بــۇ خىــل قولانغۇچــى 

ــار.  ئىقتىــدارى ب

ئۇنىڭدىــن باشــقا، بوشــلۇق باشــقۇرۇش سۇپىســىدا دەلىللــەش )Authentication( مېخانىزمىنىــڭ بــار يوقلۇقىنــى، 
بولۇپمــۇ »ئىككــى قەدەملىــك دەلىللــەش« ئىقتىدارىنىــڭ بار-يوقلۇقىنــى ئېنىــق تەكشــۈرۈش كېــرەك. شــۇنداق بولغانــدا، 

ســىزدىن باشــقىار خالىغانچــە ياكــى ســىزنىڭ رۇخسىتىڭىزســىز بوشــلۇق باشــقۇرۇش سۇپىســىغا كىرەلمەيــدۇ.

SSL كىنىشكىسىنى قولالمدۇ يوق؟

SSL  - تــور ئۇلىنىشــىنىڭ بىخەتەرلىكىنــى ســاقاش، ئىككــى سىســتېما ئوتتۇرىســىدا ئەۋەتىلىدىغــان ھــەر قانــداق 
ســەزگۈر ســانلىق مەلۇماتارنــى قوغــداش، جىنايەتچىلەرنىــڭ شەخســىي ئۇچۇرلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھــەر قانــداق 
ئۇچۇرالرنــى ئوقــۇش ۋە ئۆزگەرتىشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىشــتىكى ئۆلچەملىــك تېخنىــكا بولــۇپ، ھازىــر ئۆلچەملىــك بولغــان 
ــى  ــدۇ ياك ــەن تەمىنلەي ــى بىل ــۈن SSL  كىنىشكىس ــك ئۈچ ــى بىخەتەرلى ــلۇق تەمىنلىگۈچ ــور بوش ــر ت ــداق بى ــەر قان ھ

ئۈچىنچــى تــەرەپ SSL  كىنىشــكىلىرىنى قولايــدۇ.

 SPAM ،ــدۇ ــرى قەرەللىــك يېڭىلىنىــپ تۇرام ــە PHP، MySQ قاتارلىــق يۇمشــاق دېتاللى ئۇنىڭدىــن باشــقا، يەن
ســۈزگۈچ ئىقتىــدارى  بارمــۇ يــوق قاتارلىــق ئامىلارغىمــۇ دىققــەت قىلىــش كېــرەك۞

ئاپتور: 
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مەخمۇتجان لېتىپ

كىرىش

 مــاددا ۋە ئېنىرگىيــە ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتلەرنى تەتقىــق قىلىدىغــان بىــر تەبىئــەت پەلىسەپىســى، يەنــى فىزىــكا 
ــۇ  ــي مەۋجــۇدات ۋە ب ــۈن ماددى ــل« كائىناتتىكــى پۈت ــك مودې ــان »ئۆلچەملى ــى بولغ ــەڭ ئۈســت نەزىرىيەس ــڭ ئ پېنىنى
ــارا تەسىرلىشىشــىدىن بارلىققــا كېلىدىغــان تۈرلۈك-تۈمــەن ھادىســىلەرنىڭ ئەســلى ماھىيىتىنــى  مەۋجۇتلۇقالرنىــڭ ئۆز-ئ
ــەنچىلىك ۋە  ــەڭ ئىش ــىدە ئ ــات ساھەس ــكا تەتقىق ــە فىزى ــان نەزەرىي ــى زام ــەن ھازىرق ــى بىل ــەندۈرۈپ بېرىدىغانلىق چۈش
ــۈك  ــال كەمت ــە يەنى ــلەيدىغان نەزەرىي ــا ئىش ــاي ئەمم ــۇ كالالمپ ــن ب ــدى. لېكى ــا ئى ــاقالپ تۇرماقت ــى س ــۋەر ئورۇنن مۆتى
بولــۇپ، پــەن -تېخنىكىنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــى ۋە ئىنســانالرنىڭ تېخىمــۇ ئىچكىرلــەپ تەتقىــق قىلىــش ئىمكانىيىتىنىــڭ 
چوڭىيىشــى بىلــەن »ئۆلچەملىــك مودېــل« ئارقىلىقمــۇ چۈشــەندۈرگىلى بولمايدىغــان يېڭــى ســوئالالر ئوتتۇرىغــا چىقىشــقا 

باشــلىدى. 

 2021-يىلــى 23-مــارت دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ فىزىــكا تەجرىبــە بازىســى »ياۋروپــا يــادرو تەتقىقــات مەركىــزى« 
ــىنىڭ دەســلەپكى نەتىجىســى  ــادرون سوقۇشــتۇرغۇچ - ب« ) LHCb( تەجرىبىس ــە جاياشــقان »چــوڭ ھ )CERN( گ
ئېــان قىلىنــدى. ئــۇزۇن ئۆتمــەي 7-ئاپرىــل كۈنــى ئامېرىكىنىــڭ چىكاگــو شــەھىرىگە يېقىــن يەرگــە جاياشــقان فېرمــى 
تەجرىبىخانىســى )Fermi Lab( نىــڭ مۇئونارنىــڭ ماگنېتلىــق مومېنــت تۇراقلىق ســانى g نىڭ 4.2 ســېگما ئېنىقلىقىدىكى 
قىممىتىنــى ئۆلچــەپ چىققانلىقىنــى ئېــان قىلــدى. بــۇ قىممــەت »ئۆلچەملىــك مودېــل« نەزىرىيەســى بىلــەن ھېســاپانغان 
نەزىرىيــەۋى قىممەتتىــن ئازراقــا پەرقلىــق چىققــان بولــۇپ، بــۇ پــەرق بىــز بىلمەيدىغــان يېڭــى كــۈچ ۋە ياكــى زەررىچىنىڭ 
ــەن ئۆلچەملىــك مودېــل  ــدى بىل ــا تەســىر قىلىۋاتقانلىقىنــى ئىمــا قىلىــدۇ. بۇالرنــى چۈشــەندۈرۈش ئۈچــۈن ئال مۇئونارغ

ھەققىــدە قىســقىچە بىــر چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتەيلــى. 

ــوت، ســۇ،  ــق نەرســىلەرنىڭ ئ ــا ئەتراپىمىزدىكــى بارلى ــى 300-يىلاردى ــن بۇرۇنق ــەن مىادىدى ئىنســانار تەخمىن
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تۇپــراق ۋە ھاۋادىــن ئىبــارەت تــۆت نەرســىنىڭ بىرىكىشــىدىن تۈزۈلگەنلىكىگــە ئىشــەنگەن. بــۇ نەزىرىيەنىــڭ ئوتتۇرىغــا 
قويغۇچىســى گىرىــك پەياســوپى ئارســتوتېل ئېــدى.

 ھازىرقــى زامــان فىزىــكا پېنىــدە ماددىارنىــڭ ئېلېكتــرون ۋە كۋاركاردىــن تۈزىلىدىغانلىقــى مەلــۇم. ئېلېكتــرون ۋە 
كــۋاركار ھازىرچــە ئىچكــى تۈزۈلۈشــكە ئېگــە بولمىغــان ئــەڭ ئاساســى زەررىچىلــەر بولــۇپ، كــۋاركار پروتــون ۋە نېتروننــى 
شــەكىللەندۈرىدۇ. پروتــون ۋە نېترونــار يادرونــى شــەكىللەندۈرىدۇ. ئاتــوم ماسسىســىنىڭ ھەممىســىنى دېگــۈدەك تەشــكىل 

ــقان  ــار كۋانتاش ــك ئېلېكترون ــى زەرەتلى ــىرتىدا مەنپ ــادرو س ــۇپ، ي ــك بول ــپەت زەرەتلى ــى مۇس ــوم يادروس ــان ئات قىلغ
ئوربىتىــدا نــۇر تېزلىكىگــە يېقىــن بىــر تېزلىكتــە ھەرىكــەت قىلىــپ تۇرىــدۇ ۋە ئاتومنــى شــەكىللەندۈرىدۇ. ئاتومــار بولســا 
ھەرخىــل شــەكىلدە تىزىلىــش ئارقىلىــق ئوخشــىمىغان ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە ھەرخىــل ماددىارنــى شــەكىللەندۈرىدۇ. 

1-رەسىم: ماددىارنىڭ ئاساسى زەررىچىلەردىن تۈزۈلۈش سىخېمىسى.

2-رەسىم: ئاساسى زەررىچىلەرنىڭ ئۆلچەملىك مودېل جەدۋىلى.

ماددىارنى شەكىللەندۈرىدىغان ئاساسى زەررىچىلەر 2-رەسىمدە كۆرسىتىلدى.

بــۇ ئاساســى زەررىچىلــەر ماددىــي ئالەمنــى تۈزگۈچــى ئــەڭ ئاساســى خۇرۇچــار بولــۇپ، ئاساســى زەررىچىلــەر بوزونار 
ۋە فېرمىيوناردىــن ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ كاتېگورىيەگــە ئايرىلىــدۇ. فېرمىيونــار ماددىارنــى شــەكىللەندۈرىدىغان 
ئاساســى زەررىچــە، بوزۇنــار ماددىارنىــڭ ئۆز-ئــارا تەسىرلىشىشــىگە ســەۋەپ بولىدىغــان ئاساســىي زەررىچىلەردىــن 
ئىبــارەت بولــۇپ، بــۇ ئاساســى زەررچىلەرنىــڭ مــاكان - زامــان بوشــلۇقى ئىچىــدە ئۆز-ئــارا تەسىرلىشىشــى نەتىجىســىدە 

ــا كەلگــەن. توختىمــاي ئۆزگىرىــپ، تەرەققىــي قىلىــپ ۋە ئايلىنىــپ تۇرىدىغــان ماددىــي كائىنــات بارلىقق

3-رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك، زەررىچىلەرنىــڭ ئــۆز - ئــارا تەسىرلىشىشــى تــۆت خىلغــا بۆلۈنگــەن. بــۇالر يۇلتــۇز 
تۈركۈملىــرى ۋە يۇلتۇزالرنىــڭ شەكىللىنىشــىگە، پانىتارنىــڭ يۇلتۇزالرنىــڭ ئەتراپىــدا ئايلىنىــپ تۇرۇشــىغا ۋە يــەر 
يۈزىــدە ئېغىرلىقنىــڭ شەكىللىنىشــىگە ســەۋەپ بولغــان ئالەملىــك تارتىشــىش كۈچــى، ئاتومارنىــڭ، مولېكولىارنىــڭ ۋە 
جىســىمارنىڭ شەكىللىنىشــىگە، يــەر يۈزىدىكــى ســۈركىلىش كۈچــى قاتارلىــق قارشــىلىق كۈچلىرىنىــڭ شەكىللىنىشــىگە، 
بارلىــق خىمىيەلىــك رېئاكســىيە ۋە بىئولوگىيەلىــك ئۆزگۈرۈشــلەرگە ســەۋەپ بولىدىغــان ئېلىكتېر-ماگنېــت كۈچــى، 
زەررىچىلەرنىــڭ ئاجىزلىشــىپ پارچىلىنىشــىغا )ياكــى ئاساســى زەررىچىلەرنىــڭ ئۆز-ئــارا بىر-بىرىگــە ئايلىنىشــىغا( ســەۋەپ 
بولىدىغــان ئاجىــز ئۆز-ئــارا تەســىر كــۈچ، شــۇنداقا كۋاركارنىــڭ ئاتــوم يادروســىنى شەكىللەندۈرۈشــىگە ســەۋەپ 
ــەن  ــت كۈچــى بىل ــدە ئېلىكتېر-ماگنې ــڭ ئىچى ــۇ كۈچلەرنى ــارەت. ب ــن ئىب ــارا تەســىر كۈچتى ــۈك ئۆز-ئ ــان كۈچل بولىدىغ
ئاجىــز ئۆز-ئــارا تەســىر كۈچــى بەلگىلىــك شــارائىت ئاســتىدىكى بىــر كۈچنىــڭ ئىككــى خىــل ھالىتــى بولــۇپ، بــۇ كــۈچ 
»ئېلىكتر-ئاجىــز كۈچــى« دەپ ئاتىــدۇ. دېمــەك، ماددىــي ئالەمنىــڭ شەكىللىنىشــىدە بــۇ تــۆت ئاساســى كــۈچ مۇھىــم 
ــۇ كۈچلەرنىــڭ ماھىيىتــى شــۇكى،  ــەر ئوتتۇرىســىدىكى ب ــا ئاساســەن زەررىچىل ــدۇ. »ئۆلچەملىــك مودېــل« غ رول ئويناي
ماددىارنىــڭ بوزۇنــار دەپ ئاتالغــان زەررىچىلەرنــى ئۆز-ئــارا ئالماشتۇرۇشــىنىڭ نەتىجىســىدىن ئىبــارەت. شــۇڭا ھــەر بىــر 
كۈچكــە نىســبەتەن ئۇنىــڭ توشــۇغۇچى زەررىچىلىــرى مەۋجــۇت بولــۇپ، بــۇ توشــۇغۇچىارنى بىــز »ئۆلچەملىــك بوزۇنــار« 

دەيمىــز. 

ھازىرقــى زامــان فىزىكىســىدا يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئاساســى زەررىچىلــەر ۋە ئاساســى كۈچلــەر »ئۆلچەملىــك 
مودېــل« دەپ ئاتىلىدىغــان بىــر نەزىرىيەگــە سىســتېمىلىق ھالــدا يىغىنچاقانغــان. ئۆلچەملىــك مودېلنىــڭ خۇالسىســى 
شــۇكى، ماددىــي ئالەمنــى تۈزگۈچــى ئــەڭ ئاساســى زەررىچىلــەر ئالتــە تۈرلــۈك كــۋارك ۋە ئالتــە تۈرلــۈك لەپتوندىــن تەركىــپ 
ــۈك »ئۆلچەملىــك  ــارا تەســىرنى شــەكىللەندۈرگۈچى بــەش تۈرل ــۇپ، بــۇ زەررىچىلەرنىــڭ ئارىســىدىكى ئۆز-ئ تاپقــان بول
بوزۇنــار« ئارقىلىــق ماددىــي ئالەمدىكــى مۇتلــەق كــۆپ ھاسىســىلەرنىڭ ماھيىتىنــى چۈشــەندۈرگىلى بولىــدۇ. بۇالرنىــڭ 
ــون« دەپ ئاتىلىدىغــان مەۋھــۇم زەررىچــە  ئىچىگــە ئالەملىــك تارتىشــىش كۈچىنىــڭ توشــۇغۇچى زەررىچىســى »گرەيۋىت

3-رەسىم: ماددىارنىڭ ئارىسىدىكى تۆت ئاساسى كۈچ.
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ھازىرغىچــە بايقالمىغانلىقــى ئۈچــۈن ئۆلچەملىــك مودېــل جەدۋىلىگــە كىرگۈزۈلمىگــەن. 

»ئۆلچەملىــك مودېــل« مەيلــى نەزىرىيــە جەھەتتىــن بولســۇن، مەيلــى تەجرىبــە جەھەتتىــن بولســۇن ئىســپاتلىنىپ 
مۆھۈرلەنگــەن ھەقىقــەت ســۈپىتىدە پەننىــڭ تۆرىــدە ئــورۇن ئېلىپ تۇرۇۋاتقان بولســىمۇ، بەزى ھادىســىلەر ۋە مەســىلىلەرنى 
چۈشەندۈرۈشــتە ئاجىــز كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن ئالىمــار »ئۆلچەملىــك مودېــل« نىــڭ تەرەققىياتــى ياكــى ئۇنىڭدىــن باشــقا 
يېڭــى نەزىرىيەلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش ئۈچــۈن ھازىرغىچــە ئىزدىنىۋاتقــان بولــۇپ، بۇنىڭغــا تۈرتكــە بولغــان ســوئالارنى 

ئاساســەن تۆۋەندىكىلەرگــە يىغىنچاقاشــقا بولىــدۇ: 

1. ئالەملىك تارتىشىش كۈچىنى توشىغۇچى زەررىچە زادى نېمە؟

2. قاراڭغۇ ماددا ۋە قاراڭغۇ ئېنىرگىيە نېمىلەردىن تۈزۈلگەن؟

3. »ئۆلچەملىك مودېل« نىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى سىممېترىك ھالىتى مەۋجۇتمۇ؟ 

4. نىترونوالرنىڭ ماسسىسى بارمۇ؟ 

مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، »ئۆلچەملىــك مودېــل« دا يىغىنچاقانغــان كۈچ ۋە زەررىچىلــەر كائىناتنىڭ رېئاللىقىنى 

چۈشەندۈرۈشــكە يېتەرلىــك ئەمــەس بولــۇپ، باشــقا كــۈچ ۋە زەررىچىلەر بولۇشــى مۇمكىن. 

ئالەملىــك تارتىــش قانۇنىنــى ئاتاقلىــق فىزىــكا ئالىمــى ئىســاك نيۇتــون )1643-1727( ئوتتۇرىغــا قويغــان بولــۇپ، 
ــۇ تارتىشــىش ماسســىلىرىنىڭ  ــۇپ، ب ــارا تارتىشــىدىغان بول ئالەمدىكــى ماسســىغا ئىگــە بولغــان بارلىــق شــەيئىلەر ئۆز-ئ
كۆپەيتمىســىگە ئــوڭ تاناســىپ، بــۇ ئىككــى جىســىم ئارىســىدىكى ئارىلىقنىــڭ كۋادراتىغــا تەتــۈر تاناســىپ بولىــدۇ. بــۇ كۈچ 
ماسسىســى چــوڭ بولغــان جىســىمار ئوتتۇرىســىدا كۆرۈنەرلىــك بولــۇپ، ئالەملىــك تارتىــش قانۇنــى بەكــرەك ئېينىشــتېين 
ــتىمىلىق چۈشــەندۈرۈلىدۇ.  ــەدەر سىېس ــق بىرق ــپىيلىك نەزىرىيەســى ئارقىلى ــى نىس ــەڭ مەنىدىك ــڭ ك )1879-1955( نى
ماسسىســى كىچىــك جىســىمار ۋە زەررىچىلــەر ئوتتۇرىســىدىكى تارتىشــىش كۈچــى يــوق دىيەرلىــك بولىــدۇ. »ئۆلچەملىــك 
مودېــل« غــا ئاساســەن زەررىچىلــەر ئوتتۇرىســىدىكى كۈچنىــڭ توشــۇغۇچى زەررىچىســى مەۋجــۇت بولۇشــى كېــرەك، 
نەزىرىيــە جەھەتتىــن بــۇ مەۋھــۇم زەررىچــە »گرەيۋىتــون« دەپ ئاتالغــان بولســىمۇ، بــۇ زەررىچــە تەجىرىبىــدە بايقالمىغان. 

4-رەسىم: ئېينىشتېين ۋە نيۇتوننىڭ ئالەملىك تارتىش كۈچى قانۇنى.

5-رەسىم: قاراڭغۇ ماددا ۋە قاراڭغۇ ئېنىرگىيە.

ــىدا  ــت ئاساس ــارەت پاكى ــن ئىب ــچان كېڭىيىۋاتقانلىقىدى ــڭ تېزلىنىش ــە ئالەمنى ــۇ ئېنىرگىي ــاددا ۋە قاراڭغ ــۇ م قاراڭغ
ــۇز  ــان يۇلت ــاراپ كېڭىيىۋاتق ــىرتقا ق ــن، س ــن كېيى ــاش« تى ــوڭ پارتى ــان »چ ــەم يارالغ ــۇپ، ئال ــان بول ــا چىقق ئوتتۇرىغ
ــارا ئاستىلىشــى كېــرەك  تۈركۈملىــرى ۋە يۇلتۇزالرنىــڭ تىزلىكــى ئەســلىدە ئالەملىــك تارتىــش كۈچــى تۈپەيلىدىــن بارا-ب
ئىــدى، ئەممــا پاكىــت بۇنىــڭ ئەكســىچە بولــۇپ چىققــان. بۇنىڭدىــن كۈزەتكىلــى بولىدىغــان ئالەمنىــڭ ســىرتىدا بۇنىڭغــا 
تۈرتكــە بولغــان كۈچنىــڭ بولۇشــى مۇقــەررەر بولــۇپ، بــۇ كــۈچ قاراڭغــۇ مــاددا ۋە قاراڭغــۇ ئېنىرگىيەنىــڭ تەســىرىدىن 
ئىبــارەت. نەزىرىيەلەرگــە ئاساســانغاندا »ئۆلچەملىــك مودېــل« دىكــى زەررىچىلــەر ۋە كۈچلــەر شــەكىللەندۈرگەن ماددىــار 
پۈتــۈن كائىناتنىــڭ پەقــەت %4.6 نــى تەشــكىل قىلىدىغــان بولــۇپ، %23 قاراڭغــۇ مــاددا، %72 قاراڭغــۇ ئېنىرگىيەدىــن 

تەركىــپ تاپقــان.

ــۇپ،  ــان بول ــا قويۇلغ ــى ئوتتۇرىغ ــېمىترىيە نەزىرىيەس ــقىرى س ــن تاش ــۈن دەرىجىدى ــەندۈرۈش ئۈچ ــى چۈش بۇالرن
بــۇ نەزىرىيــەدە »ئۆلچەملىــك مودېــل« ئىچىدىكــى ئاساســى زەررىچىلەرنىــڭ تەتــۈر زەررىچىســى مەۋجــۇت بولــۇپ، بــۇالر 
ــقىرى  ــن تاش ــەر دەرىجىدى ــدۇ. ئەگ ــدۇ، دەپ قارىلى ــۈر بولى ــەي تەت ــۇ پۈتۈنل ــق قانۇنارم ــان فىزىكىلى ــۈرۈپ چىقارغ كەلت
ــوڭ زەررىچىلەرگــە  ــڭ ئ ــۈر زەررىچىلەرنى ــر ئۆلچەمدىكــى قىســمەن تەت ــرا بولســا، باشــقا بى ســىمىتىرىيە نەزىرىيەســى توغ

ــن.  ــان بولۇشــى مۇمكى ــۈرۈپ چىقارغ ــان ھادىســىلەرنى كەلت ــەزى چۈشــەندۈرگىلى بولمايدىغ ــان تەســىرى ب بولغ

ئۇنىڭدىــن باشــقا »ئۆلچەملىــك مودىــل« دىكــى لەپتونارنىــڭ ئىچىــدە ئېلېكتــرون، مۇئــون ۋە تاۋۇنارغــا مــاس 
ھالــدا ماسسىســى ناھايىتــى كىچىــك، زەرەتســىز زەررىچىلــەر بولــۇپ، بــۇالر نىتىرونــو دەپ ئاتىلىــدۇ. »ئۆلچەملىك مودېل« 
ــڭ  ــەن ئۇالرنى ــە ئاساس ــى« گ ــى تەجرىبىس ــو تەۋرىنىش ــىمۇ، »نىتىرون ــوق دەپ قارالس ــى ي ــڭ ماسسىس دا نىتىرونوالرنى
ــىز  ــك ۋە زەرەتس ــقىرى كىچى ــن تاش ــوالر دەرىجىدى ــان. نىتىرون ــا قويۇلغ ــى ئوتتۇرىغ ــى كېرەكلىك ــە بولۇش ــىغا ئىگ ماسس
بولغاچقــا، ئۇالرنــى بايقــاش تولىمــۇ قىيىــن. لېكىــن شــۇنداقتىمۇ پــەن - تېخنىكىنىــڭ تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ، نىترونــو 

تەكشــۈرۈش تەجرىبــە ئەســلىھەلىرى ياســالدى ۋە جىــددى تەتقىــق قىلىنماقتــا.

فىزىــكا ئالىملىــرى بــۇ ســوئالارنىڭ جاۋابىنىــڭ تامامانمىغــان ئۆلچەملىــك مودېلنىڭ تولۇقلىنىشــى بىلــەن ئوتتۇرىغا 
چىقىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىپ كەلمەكتــە ۋە نەچچــە مىليــارد ئامېرىــكا دوللىــرى ســەرپ قىلىنىــپ، غايــەت زور تەجرىبىخانىــار 
ۋە ئەســلىھەلەر قۇرۇلماقتــا. مىڭلىغــان، ئونمىڭلىغــان فىزىــكار، ئېنژىنىــرالر، تەتقىقاتچىــار تەتقىــق قىلماقتــا. دۇنيــاۋى 
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غايــەت زور تەجرىبىخانىــار ۋە تەتقىقــات بازىلىــرى ئىچىــدە ۋەكىــل خاراكتېرلىــك بولغانلىرىدىــن، دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ 
ــتاتىغا  ــز ش ــڭ ئىللىنويى ــەن ئامېرىكىنى ــزى« )CERN( بىل ــات مەركى ــادرو تەتقىق ــا ي ــى »ياۋروپ ــە بازىس ــكا تەجرىب فىزى

جاياشــقان فېرمــى تەجرىبىخانىســى )Fermi Lab( نــى مىســال قىلىــپ كۆرسىتىشــكە بولىــدۇ. 

2012-يىلــى CERN دىكــى تەتقىقاتچىــار »ھىگىــز بــوزۇن« نــى بايقىغــان بولــۇپ، ئەنگىلىيەلىــك فىزىــكا 
ئالىمــى پېتېــر ھىگىــز 2012-يىللىــق نوبېــل فىزىــكا مۇكاپاتىغــا ئېرىشــتى. يېڭــى بايقالغــان مەزكــۇر زەررىچــە »ھىگىــز 
بوزۇنــى« دەپ ئاتىلىــپ، تېخــى تامامانمىغــان »ئۆلچەملىــك مودېــل« جەدۋېلىنىــڭ ئــوڭ ئۈســت تەرىپىگــە جاياشــتى. 
پېتېــر ھىگىــز ئالدىنقــى ئەســىرنىڭ 60-يىللىرىــدا ئاساســى زەررىچىلەرنىــڭ ماسسىســىنى ھاســىل قىلىدىغــان »ھىگىــز« 
بوزۇنلىرىنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى نەزەرىيــە جەھەتتىــن ئوتتۇرىغــا قويغــان ئىــدى. بــۇ يىلــاردا نەزىرىيــە فىزىــكا تەتقىقــات 
ساھەســىدە ئالەمشــۇمۇل ئۆزگۈرۈشــلەر بارلىققــا كەلگــەن بولــۇپ، زەررىچــە فىزىكىســىدىكى ســىمىتىرىيەنىڭ بۇزۇلۇشــى، 

»ئېلېكتــر - ئاجىــز« كۈچىنىــڭ بايقىلىشــى مۇشــۇ دەۋرلەرگــە توغــرا كېلىــدۇ. 

ــى  ــت تۇراقلىقىن ــق مومېن ــاۋون( ماگنېتلى ــون ۋە ت ــرون، مۇئ ــڭ )ئېلېكت ــە لەپتونارنى ــاردا CERN دا يەن ــۇ يىل ب
ئۆلچــەش ھەققىدىكــى تەجرىبىلــەر باشــانغان بولــۇپ، بىرقانچــە قېتىملىــق تەجرىبــە نەتىجىســى ئېــان قىلىنغــان ئىــدى. 
 ppm ــى ــبەتەن 4300ppm ،270 ppm ۋە 10ppm )بۇيەردىك ــە نىس ــاپاش قىممىتىگ ــك ھېس ــەر نەزەرىيەلى ــۇ نەتىجىل ب
ــدۇ(  ــى بىلدۈرى ــك مىقدارىن ــر بىرلى ــن بى ــۇپ، مىلىيوندى ــڭ قىسقارتىلمىســى بول ئىنگلىزچىدىكــى parts per million نى
ئېنىقلىقىــدا بولــۇپ، 1984-يىلــى بــۇ تەتقىقــات CERN دىــن ئامېرىكىغــا يۆتكەلــدى. ئامېرىــكا بروكھېۋىــن دۆلەتلىــك 
تەجرىبىخانىســى )Brookhaven National Laboratory( بۇرۇنقىدىــن 20 ھەسســە ئېنىقلىقتــا تەجرىبــە ئېلىــپ بېرىــپ، 

6-رەسىم: غايەت زور ماگنېتنىڭ بروكھېۋىن تەجرىبىخانىسىدىن فېرمى تەجرىبىخانىسىغا توشۇلۇشى. 

نــى تامامــاش ئۈچــۈن تېخــى بايقالمىغــان يېڭــى كــۈچ ۋە ئاساســى زەررىچىنىــڭ مەۋجۇتلۇقــى ھەققىــدە كۈچلــۈك 
ــق  ــەن ئېنىقلى ــار بىل ــانلىق مەلۇمات ــۆپ س ــۇ ك ــە ۋە تېخىم ــە تەجرىب ــۇ ئىنچىك ــەر تېخىم ــى. ئەگ ــى بېرىۋاتاتت ئۇچۇرالرن

ــى! ــكا تۇغۇالتت ــى فىزى ــدە يېڭ ــە يەتكۈزەلىگەن ــەش ســېگما« ئۆلچىمىگ ــىنى »ب دەرىجىس

ئۇنداقتا مەزكۇر تەجرىبە ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيەتى ھەققىدە قىسقىچە تونۇشۇپ باقايلى: 

بــۇ تەجرىبىنىــڭ ئىســمى »مۇئــون g-2 تەجرىبىســى« يەنــى ئىنگىلىزچــە »muon g-two experiment« بولــۇپ، 
بــۇ يەردىكــى g مۇئوننىــڭ ماگنېتلىــق مومېنــت تۇراقلىقىدىــن ئىبــارەت )g نىــڭ نەزەرىيەلىــك قىممىتــى 2 دىــن چوڭــراق 
بولىــدۇ(. مۇئونــار ئېلېكترونــار بىلــەن ئوخشــاش ئائىلىدىــن بولــۇپ، بىــر نــەۋرە تۇغقانغــا ئوخشاتســاق بولىــدۇ. زەرەت 
مىقــدارى ۋە ســپىنى ئوخشــاش بولــۇپ، ئوخشــىمايدىغان يېــرى ئېلېكتروناردىــن تەخمىنــەن 200 ھەسســە ئېغىــر تۇراقســىز 
زەررىچــە. مۇئونارنىــڭ ئوتتۇرىچــە ئۆمــرى 2.2 مىكــرو ســېكونت بولــۇپ، نــۇر تېزلىكىگــە يېقىــن ھەرىكــەت قىلىۋاتقــان 
مۇئونــار نىســپىيلىك نەزەرىيەســىگە ئاساســەن ئۇزۇنــراق »ئۆمــۈر كۆرىــدۇ« ۋە ئاخىرىــدا ئېلېكترونارغــا ئايلىنىــپ كېتىــدۇ. 

ئېلېكتــرون ۋە مۇئونــار ئــۆز ئوقىــدا ئايلىنىدىغــان )چۈشــىنىۋېلىش ئۈچــۈن يــەر شــارىنىڭ ئــۆز ئوقىنــى ئايانغىنىغــا 
ــەت  ــا، ھەرىك ــەر بولغاچق ــك زەررىچىل ــدۇ( زەرەتلى ــش بولماي ــداق ئايلىنى ــەن ئۇن ــن ھەقىقەت ــدۇ، لېكى ــاق بولى ئوخشاتس
قىلغانــدا ئايلىنىــش ئوقىنىــڭ قارشــى يۆنىلىشــىدە ماگنېتلىــق مومېنــت شــەكىللەندۈرىدۇ. يەنــى بــۇ زەررىچىلەرنــى 
ــىرىگە  ــڭ تەس ــت مەيدانىنى ــىرتقى ماگنې ــار س ــۇ ماگنېت ــدۇ. ب ــاق بولى ــا ئوخشاتس ــو ماگنېتارغ ــك پىك ــى كىچى ناھايىت
ــدان  ــا ئوخشــاش ســىرتقى ماگنىــت مەي ــا ئوخشاتســاق بولىــدۇ( ق ــدا، خــۇددى گىروســكوپ )پىرقىرىغــۇچ نۇرغ ئۇچرىغان
ــۇ زەرەتلەرگــە قايســى  ــڭ ب ــان g ســىرتقى مەيداننى ــان قىلغ ــدا باي ــراپ چۆگىلەشــكە باشــايدۇ. يۇقىرى ــدا پىرقى ئەتراپى

ــدۇ. ــۇپ قالى ــان كۆرســەتكۈچ بول ــى ئىپادىلەيدىغ ــدە تەســىر قىلغانلىقىن دەرىجى

2001-يىلــى 0.74ppm ئېنىقلىقىدىكــى نەتىجىنــى ئېــان قىلــدى. ئارقىدىــن فېرمــى تەجرىبىخانىســى )Fermilab( مەزكۇر 
تەجرىبىخانىنــى ئۆتكۈزۈۋېلىــپ، غايــەت زور ماگنېتنــى ئامېرىــكا چىكاگودىكــى فىرمــى تەجرىبىخانىســىغا ئورۇناشــتۇردى. 
ئەلۋەتتــە فىرمــى تەجرىبىخانىســىنىڭ ئىنچىكىلىــك دەرىجىســى بۇرۇنقــى ھەرقانــداق تەجرىبىدىــن نەچچــە ھەسســە 
ئۈســتۈن بولــۇپ، ئوخشىتىشــقا توغــرا كەلســە، بىــر پۇتبــول مەيدانىنــى ئۆلچەشــكە ئىشــلەتكەن مېتىرنىــڭ ئــەك كىچىــك 

شىكالىســى چاچنىــڭ قېلىنلىقىدىنمــۇ كىچىــك دېســەك ئاشــۇرۇۋەتكەن بولمايمىــز.

لەپتونارنىــڭ، بولۇپمــۇ مۇئونارنىــڭ ماگنېتلىــق مومېنــت تۇراقلىقىنــى ئۆلچــەش نېمــە ئۈچــۈن بــۇ قــەدەر مۇھىــم 
ــدى؟  ــۇپ كەل ــدا بول ــڭ كويى ــۇ تەجرىبىنى ــەر ب ــرى، دۆلەتل ــن بې ــرەك ۋاقىتتى ــم ئەســىردىن كۆپ ــى، يېرى ــۇپ قالدىك بول
ماقالىنىــڭ كىرىــش قىســمىدا بايــان قىلغىنىمىــزدەك، مەزكــۇر تەجرىبــە نەتىجىســى تامامانمىغــان »ئۆلچەملىــك مودېــل« 

7-رەسىم: زەرەتلىك زەررىچىلەرنىڭ سپىن ماگنېتلىق مومېنتى سرىتقى ماگنېت مەيدانى بىلەن تەسىرلىشىپ خۇددى گىروسكوپقا 
ئوخشاش پىرقىرايدۇ. 
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مۇئونارنىــڭ ماگنېتلىــق مومېنتــى ســىپىن ئايانمــا مومېنتــى S بىلــەن تۆۋەندىكىــدەك ئوڭ تاناســىپلىق مۇناســىۋەتتە 
بولــۇپ، بــۇ يەردىكــى g ماگنېتلىــق مومېنــت تۇراقلىقــى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

ئېلېكترونــار ئۈچۈنمــۇ يۇقىرقــى فورمىــا ئوخشــاش بولــۇپ، پەقــەت ئېلېكترونــار ئۈچــۈن μe ۋە ge قىلىــپ 
يېزىلىــدۇ. ماگنېتلىــق مومېنــت تۇراقلىقىنىــڭ مەنىســى شــۇكى، ئېلىكتــرون ۋە مۇئونغــا ئوخشــاش زەرەتلىــك زەررىچىلــەر 

ســىرىتقى مەيداننىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغانــدا قايســى دەرىجىــدە پىرقىرايدىغانلىقىدىــن ئىبارەتتــۇر. مۇئــون ئۇچرىغــان ھــەر 
بىــر كــۈچ، مۇئونغــا تەســىر قىلغــان ھــەر بىــر زەررىچــە ماگنېتلىــق مومېنــت تۇراقلىقىنىــڭ ئــازراق چوڭىيىشــىغا ســەۋەپ 
بولىدىغــان بولغاچقــا، مۇئونارنىــڭ ماگنېتلىــق مومېنــت تۇراقلىقــى ھــەر زامــان ئىككىدىــن چــوڭ بولىدۇ. شــۇڭا ئىككىدىن 
چــوڭ بولغــان قىســمىنى ئىنچىكــە ھېســاباش ئۈچــۈن بــۇ قىممەتنــى ئىككىدىــن ئېلىۋېتىــپ، ئىككىگــە بۆلۈۋەتكەنــدە 
ــى« دەپ  ــت تۇراقلىق ــق مومېن ــىز ماگنېتلى ــز »نامس ــى بى ــدۇ. بۇن ــا چىقى ــان ئوتتۇرىغ ــق س ــر تۇراقلى ــدەك بى تۆۋەندىكى

ئاتايمىــز. مۇئــون g-2 دەپ ئاتىلىشــىدىكى ســەۋەپ مۇشــۇنىڭدىن ئىبارەتتــۇر.

بــۇ قىممەتنىــڭ ئىككىگــە تــەڭ بولىدىغانلىقىنــى داڭلىــق فىزىــكا ئالىمــى پــاۋۇل دىــراك )1902-1984( نەزەرىيــە 

جەھەتتىــن كەلتــۈرۈپ چىقارغــان بولــۇپ، شــۋىڭگىر )1918-1994( بــۇ قىممەتنىــڭ بىرىنچــى دەرىجىدىكــى تۈزىتىلىــش 
قىممىتىنــى ھېســاباپ چىققــان ئىــدى. بۇيەردىكــى مەســىلە شــۇكى، مۇئــون ئۆمۈرىنــى تامامــاپ ئېلىكترونغــا ئايلىنىــش 
جەريانىــدا نامەلــۇم زەررىچــە ۋە تەســىر كۈچلەرنىــڭ تەســىرىدە ناھايىتــى مۇرەككــەپ ئۆزگــۈرۈش جەريانلىرىنــى باشــتىن 
كەچۈرىدىغــان بولــۇپ، بــۇ مۇرەككــەپ جەريانارنــى كۋانــت ئېلىكتېــر دىنامىكىســىدا مەشــھۇر »فېينمــان دىئاگراممىلىــرى« 

ئارقىلىــق رەســىم شــەكىلدىكىدەك ئاددىياشــتۇرۇپ چۈشــەندۈرگىلى بولىــدۇ.

9-رەســىمدە كۆرســىتىلگەندەك، مۇئونــار ئۆزگىرىــش جەريانىــدا ئېلېكتېــر ماگنېــت مەيدانىنىــڭ )فوتوننىــڭ( ۋە 
باشــقا مەۋھــۇم زەررىچىلەرنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرايدىغــان بولــۇپ، ئــەڭ ئاددىــي ھالىتىــدە بىــر تــال فوتوننىــڭ تەســىرىگە 
ــىملىرىدا  ــى قىس ــن كېيىنك ــدۇ. ئۇنىڭدى ــەڭ بولى ــە ت ــى ئىككىگ ــڭ قىممىت ــت تۇراقلىقىنى ــق مومېن ــدۇ ۋە ماگنېتلى ئۇچراي
ــدەك  ــدا تۆۋەندىكى ــق ھال ــى ماتېماتىكىلى ــدۇ. بۇن ــڭ تەســىرىگە ئۇچراي ــقا زەررىچىلەرنى ــون ۋە باش ــۇق فوت ــن ئارت بىردى

يېزىشــقا بولىــدۇ:

بــۇ يەردىكــى α ئىنچىكــە قۇرۇلمــا تۇراقلىقــى بولــۇپ، قىممىتــى تەخمىنــەن 1/137 گــە تــەڭ بولىــدۇ. ھازىرقــى زامان 
نەزەرىيــەۋى ھېساباشــلىرىدا فېينمــان دىئاگراممىســى ناھايىتــى مۇھىــم رول ئوينايدىغــان بولــۇپ، كومپيۇتېــردا مۇمكىــن 
بولغــان بارلىــق ئېھتىمــال تەسىرلىشــىش ئەھۋاللىرىنــى نەزەرگــە ئېلىــپ تــۇرۇپ، ماگنېتلىــق مومېنت تۇراقلىقىنىــڭ قىممىتى 
ھېســاباپ چىقىلىــدۇ. كىشــىنى قايىــل قىلىدىغــان يېــرى شــۇكى، مۇشــۇ نەزەرىيىــۋى مېتوتــار بىلەن ھېســاباپ چىقىلغان 
ماگنېتلىــق مۇمېنــت تۇراقلىقــى بىلــەن قايتا-قايتــا ئىشــلەنگەن ئىنچىكــە تەجرىبــە قىممىتــى ئۈســتۈنمۇ- ئۈســت چۈشــكەن 
بولــۇپ، بــۇ نەزەرىيەنىــڭ رىئاللىققــا ئۇيغــۇن ئىكەنلىكىنىــڭ كۈچلــۈك ئىســپاتىدۇر. لېكىــن مۇئونارغــا نىســبەتەن قايتــا-
قايتــا ئىشــلەنگەن ئىنچىكــە تەجرىبىلــەردە ھامــان ئۆلچەنگــەن قىممــەت نەزەرىيــەۋى قىممەتتىــن پەرقلىنىــپ تۇرىــدۇ. بــۇ 
مۇئونارنىــڭ بىــز بىلمەيدىغــان يېڭــى زەررىچىلــەر بىلــەن تەسىرلىشــىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلەيــدۇ. بــۇ يېڭــى زەررىچىلەرنىــڭ 

ئوتتۇرىغــا چىقىــش ئېھتىمالــى دەل فىزىــكا ئالىملىرىنــى ئــەڭ ھاياجانغــا ســېلىۋاتقان قىســمىدىن ئىبــارەت!

ئاخىرقى سۆز

ماھىيەتلىــك  ئالەمنىــڭ  ماددىــي  بولىدىغــان  كۆزەتكىلــى  ۋە  بايقالغــان  ھازىرغىچــە  مودېــل«  »ئۆلچەملىــك 
قانۇنىيەتىنــى غەلبىلىــك چۈشــەندۈرۈپ بەرگــەن بولســىمۇ، ئىنســانار بىلىــپ بواللمىغــان نۇرغــۇن ھادىســىلەر ۋە ســىرالر 
ــى  ــدۇ. گەرچــە ئىنســانارنىڭ بۇالرن ــپ تۇرى ــا چىقى ــاي ئوتتۇرىغ ــداق يېڭــى ھادىســىلەر توختىم تېخىچــە مەۋجــۇت. بۇن
بايقــاش ئىقتىــدارى ئاساســەن يــوق دىيەرلىــك بولســىمۇ، لېكىــن ئىنســانار كائىناتنىــڭ ســىرلىرىنى ئېچىــش ۋە ئاجايىــپ 
-غارايىپارنىــڭ ماھىيىتىنــى يېشــىش يولىدىكــى ئىزدىنىشــىنى توختىتىــپ قويمايــدۇ. چۈنكــى ئىنســان ئەزەلدىــن 
بىلمىگــەن نەرســىلەرگە قىزىقىــپ كەلــدى ۋە بۇنىــڭ تۈرتكىســى بىلــەن نۇرغــۇن ئېلىم-پــەن ۋە تېخنىــكا يېڭىلىقلىــرى 

ــدى۞ ــپ كەل ــى ئېلى ــۆپ قواليلىقارن ــى ك ــا ناھايىت ــانارنىڭ ھاياتىغ ــپ، ئىنس ــا كېلى ۋۇجۇتق
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ئالــەم بوشــلۇقى خىرىســقا تولغــان ۋە رەھىمســىز بىــر مۇھىــت. يــەر شــارىنىڭ تارتىــش كۈچــى بولمىغــان مۇھىتتــا 
ــەم  ئــۇزۇن مــۇددەت ياشــاش ئــادەم بەدىنىنــى ئېغىــر زەخىملەندۈرىدىغــان بولــۇپ، كۆپلىگــەن ئالــەم ئۇچقۇچىلىــرى ئال
بوشــلۇقىدا قېلىــش جەريانىــدا بۇنــى باشــتىن كەچۈرگەن.ئالــەم ئۇچقۇچىلىــرى ئالــەم بوشــلۇقىدا رادىئاتســىيەگە، 
ــي  ــمانىي ۋە روھى ــقا جىس ــۇنداقا باش ــا، ش ــخولوگىيەلىك يالغۇزلۇقق ــمانىي ۋە پىس ــا، جىس ــر مۇھىتق ــوق بى ــى ي ئېغىرلىق
ــار؟ ــداق تەســىرى ب ــەم ســەپىرىنىڭ ئىنســانارنىڭ فىزىيولوگىيەســىگە قان ــا ئال ــدۇ. ئۇنداقت بېســىمارغا بەرداشــلىق بېرى

ــان  ــەن بولغ ــارى بىل ــا، يەرش ــمانىي يالغۇزلۇقق ــىگە، جىس ــەم رادىئاتسىيەس ــلۇقىدا ئال ــەم بوش ــى ئال ــادەم بەدىن ئ
ــەش  ــۇ ب ــار ب ــدۇ. تەتقىقاتچى ــا دۇچ كېلى ــت قاتارلىقارغ ــق مۇھى ــى، يېپى ــش كۈچــى مەيدان ــن تارتى ــق تۈپەيلىدى ئارىلى
تۈرنىــڭ تەســىرى بىلــەن ئــادەم بەدىنىــدە قانــداق ئەھۋالارنىــڭ يــۈز بېرىدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈرىدىغان ئالتــە ئامىلنــى 

ئېنىقــاپ چىقتــى.

فىزىيولوگىيەلىــك ئۆزگىرىشــنى ئۆلچەشــتە قوللىنىلىدىغــان بــۇ ئالتــە ئامىــل خوندىرســوم ئىقتىدارىنىــڭ توســالغۇغا 
ئۇچرىشــى، ئوكسىدلىنىشــتىن كېلىــپ چىققــان بېســىم، ئەركىــن رادىكالــار، DNA زەخىملىنىشــى، تېلومېــر ئۇزۇنلۇقــى، 
مىكروبىيومارنىــڭ ئۆزگىرىشــى ۋە ئىرســىي ئىپــادە ئۆزگىرىشــى قاتارلىقاردىــن ئىبــارەت. ئالــدى بىلــەن بــۇ ئالتــە ئامىلنىــڭ 

نېمــە ئىكەنلىكىگــە قــاراپ چىقايلــى.

 بىرىنچى، خوندىرسوم ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچراش دېگەن نېمە؟ 

خوندىرســومنىڭ ھۈجەيرىدىكــى ئېنېرگىيــە ھاســىل قىلىدىغــان ھۈجەيــرە ئاپپاراتــى ئىكەنلىكىنــى بىلىمىــز. 
ئەگــەر خوندىرســوم ئىقتىــدارى ھەرقانــداق بىــر ســەۋەبتىن توســالغۇغا ئۇچرىســا، ھۈجەيرىلــەر ھەتتــا بەدىنىمىــز نورمــال 
ئىشــلىيەلمەيدۇ. مەســىلەن، ياشــنىڭ چوڭىيىشــىغا ئەگىشــىپ ھۈجەيرىلــەردە نورمــال ئىقتىدارغــا ئىگــە خوندىرســوم ســانى 
ــدارى توســالغۇغا ئۇچــراش ۋە  ــدۇ. خوندىرســوم ئىقتى ــۇ ئازىيى ــدە ئىشلىتىشــكە بولىدىغــان ئېنېرگىيەم ــدۇ، نەتىجى ئازىيى
ــەر ۋە  ــۆرەك، جىگ ــرى، ب ــا بەزلى ــى ئاجراتم ــۈرەك، مۇســكۇل، ئىچك ــۇالق، ي ــى ق ــىنىڭ ئۆزگىرىش ــوم DNA س خوندىرس

ســۆڭەك سىستېمىســى قاتارلىــق كۆپلىگــەن قۇرۇلمىــدا كىلىنىكىلىــق تەســىر پەيــدا قىلىــدۇ.

ــەم ئۇچقۇچىلىــرى بىلــەن قىلىنغــان تەتقىقاتــاردا، رادىئاتســىيەنىڭ  ــەم پونكىتىدىكــى ئال ــارا ئال ئاپوللــو ۋە خەلقئ
كۈچىيىشــى ۋە تارتىــش كۈچىنىــڭ كەمچىــل بولۇشــى ئالــەم ئۇچقۇچىلىرىدا مۇســكۇل ۋە ســۆڭەكنىڭ كىچىكلەپ كېتىشــىنى 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىپــا قالمــاي، يــۈرەك قان-تومۇر سىستېمىســى، گېن ماددىلىرى، ھەتتا مېڭىنىمــۇ زەخىملەندۈرىدىغانلىقى 
ئېنىقانــدى. تەتقىقاتچىــار ئۆزلىــرى تەتقىــق قىلغــان بارلىــق توقۇلمــا ۋە ئورگاناردىكــى خوندىرســوم گېــن ئاكتىپچانلىقــى 
ۋە مېتابولىزمنىــڭ كۆزگــە كۆرۈنەرلىــك دەرىجىــدە ئۆزگىرىدىغانلىقىنــى بايقىغــان. ئومۇماشــتۇرۇپ ئېيتقانــدا، بــۇ ئانالىــزالر 
ئالــەم بوشــلۇقىدا ياشاشــنىڭ خوندىرســومنى زور بېســىمغا ئۇچرىتىدىغانلىقىنــى ئاشــكارىلىدى. ئۇنداقتــا بــۇ بېســىم زادى 

نېمــە؟ تۆۋەنــدە مــەن مەخســۇس ئوكسىدلىنىشــتىن پەيــدا بولغــان بېســىم ھەققىــدە توختىلىمــەن.

بەدىنىمىزگــە كىرگــەن ئوكســىگېننىڭ ئىشلىتىلىشــى ۋە مېتابولىزمــى جەريانىــدا شــەكىللەنگەن زىيانلىــق مولېكــۇالالر 
ــدە  ــا بەزى ــدۇ، ئەمم ــرول قىلىــپ تۇرى ــۇ رادىكالارنــى كونت ــز ب ــە، بەدىنىمى ــدۇ. ئادەتت ــكال« دەپ ئاتىلى »ئەركىــن رادى
تەڭپۇڭلــۇق بۇزۇلــۇپ، نۇرغــۇن رادىكالــار شــەكىللىنىپ كۆپىيىــدۇ. بــۇ ئەھــۋال، ئوكسىدلىنىشــتىن پەيــدا بولغــان بېســىم 
دەپ ئاتىلىــدۇ. بــۇ ئەھۋالــدا ئەركىــن رادىكالــار ھۇجۇمغــا ئۆتــۈپ، ســاغام ھۈجەيرىلەرنــى ئوكســىداليدۇ ۋە پارچىايــدۇ. 
 DNA ئەركىــن رادىكالــار پەيــدا بولغــان ھامــان، ئــۇالر ئاقســىل، يــاغ، كاربون-ســۇ بىرىكمىســى ۋە ھەممىدىــن مۇھىمــى
نىمــۇ زەخىملەندۈرىــدۇ. DNA نىــڭ ئوكســىدلىنىش ســەۋەبلىك زەخىملىنىشــى گېــن ئۆزگىرىشــىنى، راكنــى ۋە قېرىشــنى 

كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.

ــا خروموســومنىڭ ئۇچــى  ــان قۇرۇلم ــر دەپ ئاتايدىغ ــز تېلومې ــى. بى ــر ئۇزۇنلۇق ــز بولســا، تېلومې كېيىنكــى ئامىلىمى
بولــۇپ، كىشــىلەرنىڭ قېرىشــىغا ئەگىشــىپ قىســقىرايدۇ. ئــۇالر ھەربىــر ھۈجەيرىنىــڭ يېڭىلىنىشــى بىلــەن قىســقىرايدۇ، 
ــا،  ــدۇ. ئەمم ــرە ئۆلى ــى ھۈجەي ــدۇ، يەن ــۈز بەرمەي ــرە بۆلۈنۈشــى ي ــدە، ھۈجەي ــا يەتكەن ــقا نۇقتىغ ــان قىس ــق بولغ ھالقىلى
تېلومېرنىــڭ قىسقىرىشــى ئالــەم بوشــلۇقىدا ئــۇزۇن ۋاقىــت ياشــىغان ئالــەم ئۇچقۇچىلىرىــدا يــۈز بەرمەســلىكى مۇمكىــن. 
تېلومېــر ئۇزۇنلۇقىنىــڭ قىسقىرىشــىدىن ســىرت، ئالــەم ئۇچقۇچىلىرىنىــڭ تېلومېرىنىــڭ ئۇچۇشــتىن كېيىنكــى تەجرىبىــدە 
ــاپ  ــى توخت ــڭ قېرىش ــلۇقىدا ھۈجەيرىلەرنى ــەم بوش ــدا، ئال ــن ئېيتقان ــۇم مەنىدى ــان. مەل ــى بايقالغ ــراپ كەتكەنلىك ئۇزى
ــەس.  ــۈك ئەم ــش مەڭگۈل ــق ئۆزگىرى ــران قاالرلى ــۇ ھەي ــلىتىدىغان ب ــى ئەس ــى« ن ــلىق دورىس ــا »قېرىماس ــدۇ. ئەمم قالى

ــەم بوشــلۇقىدىن قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن، بۇرۇنقــى قېــرى ھالىتىگــە قايتىــدۇ.  ــۇالر ئال چۈنكــى ئ

نۆۋەتتــە مىكروبىيومدىكــى ئۆزگىرىشــلەرنى كــۆرۈپ باقايلــى. بەدىنىمىزدىــن ئورتــاق ھەمبەھىرلىنىدىغــان زىيانلىــق، 
زىيانســىز مىكــرو ئورگانىزمارنىــڭ ھەممىســى مىكروبىيــوم دەپ ئاتىلىــدۇ. گەرچــە بــۇ مىكــرو جانلىقارنىــڭ خۇسۇســىيىتى 
ئادەتتــە مۇقىــم بولســىمۇ، ئەممــا ئــۇالر مەلــۇم شــارائىتتا ئۆزگىرىــدۇ ۋە ئەســلىدىكى مىكــرو ئورگانىزمارغــا ئوخشــىمايدىغان 

يېڭــى تۈرلــەر بارلىققــا كېلىــدۇ. بىــز مىكــرو ئورگانىزماردىكــى بۇنــداق ئۆزگىرىشــلەرنى »ۋارىيانــت« دەپ ئاتايمىــز.

ــڭ ئۆتۈشــىگە  ــا ۋاقىتنى ــي بولس ــادە ئىلمى ــز. ئىرســىي ئىپ ــپ ئۆتىمى ــدە توختىلى ــادە ھەققى ــدا ئىرســىي ئىپ ئاخىرى
ــدا،  ــپ ئېيتقان ــت قىلى ــدۇر. كونكرې ــان ئىلىم ــق قىلىدىغ ــلەرنى تەتقى ــىدىكى ئۆزگىرىش ــڭ ئىپادىلىنىش ئەگىشــىپ گېننى
ــت  ــا مۇھى ــى بولس ــڭ ئۆزگىرىش ــدۇ. ئىرســىي ئىپادىنى ــق قىلى ــلەرنى تەتقى ــك ئۆزگىرىش ــان فېنوتىپى ــلىق قىلغ ــۇ ۋارىس ئ
شــارائىتى، ئوزۇقلــۇق، خىمىيەلىــك مــاددا ۋە رادىئاتســىيە بىلــەن ئۇچرىشــىش، مۇھىــت بىلــەن مۇناســىۋەتلىك كېســەللىك 
ــەم ئۇچقۇچىلىرىنىــڭ  ــدا ئەســلىگە كېلىــدۇ. بــۇ ئال قاتارلىــق مۇھىتنىــڭ تەســىرىدىن پەيــدا بولىــدۇ ۋە كۆپىنچــە ئەھۋال
يــەر شــارىغا قايتىــپ كەلگەنــدە گېنىنىــڭ ئۆزگەرگەنلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. باشــقىچە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىــز ئالــەم 
ئۇچقۇچىلىرىنىــڭ ئۇچــۇش جەريانىدىكــى ســاالمەتلىك ئەھۋالىنىــڭ قاتتىــق نــازارەت قىلىنىدىغانلىقىنــى ۋە ئۇالرنىــڭ بــۇ 

ســاغاملىق ئامىللىــرى توغرىســىدا كــەڭ كۆلەملىــك تەربىيەلەنگەنلىكىنــى ئېيتااليمىــز.

ــى  ــاقىت قىلغىل ــن س ــارەت نەزەردى ــتىن ئىب ــڭ ئۇچۇش ــەم ئۇچقۇچىلىرىنى ــزدەك، ئال ــپ ئۆتكىنىمى ــدا ئېيتى يۇقىرى
ــەت  ــا ئام ــن ئۇالرغ ــار، شــۇ ۋەجىدى ــى ب ــق خىزمىت ــى جاپالى ــان ناھايىت ــپ كېلىدىغ ــەر ئېلى ــدە خەت ــۇدەك دەرىجى بولمىغ

ــەن۞ تىلەيم
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mailto:munzire.ot.uetp%40gmail.com?subject=
mailto:munzire.ot.uetp%40gmail.com%20?subject=


ئۇنىۋېرسال

    63 2022-يىل ئومۇمىي 2-سان 

تورونتــو ئۇنىۋېرســىتېتى 1827-يىلــى كانادانىــڭ تورونتــو شــەھىرىدە قۇرۇلغــان بولــۇپ، كانادادىكــى ئــەڭ چــوڭ 
ئۇنىۋېرســىتېت بولۇپــا قالماســتىن، شــىمالىي ئامېرىكىدىكــى ئــەڭ داڭلىــق ئۇنىۋېرســىتېتارنىڭ بىــرى. بۇ ئۇنىۋېرســىتېتتا 
نۇرغــۇن ئىلمىــي بايقاشــار بارلىققــا كەلگــەن. غــول ھۈجەيــرە، ئىنســۇلىن ۋە دۇنيادىكــى تۇنجــى ماگنىتلىــق رەســەتخانا 
ــى  ــل تېخنىكىس ــۈنئىي ئەقى ــىتېت س ــۇر ئۇنىۋېرس ــالغان. مەزك ــىتېتىدا ياس ــو ئۇنىۋېرس )magnetic observatory( تورونت
 Godfather( »جەھەتتــە پۈتــۈن كانــادا بويىچــە يېتەكچــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان بولــۇپ، »ســۈنئىي ئەقىلنىــڭ ئاتىســى
of Artificial Intelligence( دەپ نــام ئالغــان پىروفېسســور، دوكتــور گېئوففرېــي خىنتــون )Geoffrey Hinton( تورونتــو 
ــقىرى  ــن تاش ــز دەرىجىدى ــەڭ تې ــى ئ ــلەيدۇ. كانادادىك ــتىتۇتى )Vector Institute( دا ئىش ــور ئىنس ــىتېتى ۋېكت ئۇنىۋېرس

كومپيۇتېــر )Super computer( بــۇ ئۇنىۋېرســىتېتقا جاياشــقان.

تورونتــو ئۇنىۋېرســىتېتى كانادادىكــى ئــەڭ كــۆپ تەتقىقــات مەبلىغــى ئالىدىغــان ئىلمىــي ئــورۇن بولــۇپ، ھــەر يىلــى 
بىــر مىليــارد 370 مىليــون دولــار مەبلــەغ ئالىــدۇ. تورونتــو ئۇنىۋېرســىتېتى كانــادا ئىقتىســادىغا 15 مىليــارد 700 مىليــون 
ــى دوختۇرخانىســى،  ــىناي تېغ ــزى، س ــات مەركى ــت تەتقىق ــە مارگارې ــقا، مەلىك ــن باش ــە قوشــىدۇ. ئۇنىڭدى ــار ھەسس دول
ــوڭ  ــۇن چ ــىدەك نۇرغ ــار دوختۇرخانىس ــى ۋە بالى ــي دوختۇرخانىس ــو غەربى ــى، تورونت ــال دوختۇرخانىس ــو ئۇنىۋېرس تورونت
ــە  ــات ۋە داۋاالش ئىشــلىرى بىرلىكت ــۇش، تەتقىق ــۇپ، ئوقۇت ــر قىســمى بول ــو ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ بى ــار تورونت دوختۇرخانى

ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.

تورونتــو ئۇنىۋېرســىتېتى نۇرغــۇن جەھەتلــەردە كانــادا ۋە دۇنيــادا ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرىدۇ. تورونتو ئۇنىۋېرســىتېتى 
ــا  ــان ئامېرىكىغ ــى بولغ ــڭ تەركىب ــۇ جەمئىيەتنى ــۇنداقا ب ــمى، ش ــر قىس ــڭ بى ــىتېتلىرى جەمئىيىتىنى ــكا ئۇنىۋېرس ئامېرى
ــىتېتى  ــى ئۇنىۋېرس ــارۋارد ۋە يال ــىتېتنىڭ خ ــۇ ئۇنىۋېرس ــرى. ب ــىتېتىنىڭ بى ــق ئۇنىۋېرس ــى داڭلى ــان ئىكك ــەۋە بولمىغ ت

ــۇر  ــار. مەزك ــى ب ــا سىستېمىس ــي كۈتۈپخان ــوڭ ئىلمى ــى چ ــى ئۈچىنچ ــىمالىي ئامېرىكىدىك ــىا ش ــن قالس كۈتۈپخانىلىرىدى
 Turing( ــا ــڭ مۇكاپاتىغ ــەر تۇرى ــە نەپ ــى )Nobel Prizes( ئېرىشــكۈچى، ئالت ــل مۇكاپات ــەر نوبې ــىتېتتا 12 نەپ ئۇنىۋېرس

Award( ئېرىشــكۈچى ۋە 94 نەپــەر رودوس تەتقىقاتچــى )Rhodes Scholars( بــار.

تورونتــو ئۇنىۋېرســىتېتى كــۆپ خىــل مەدەنىيەتكــە ئىگــە جــاي. ئوقۇغۇچىارنىــڭ يېرىمىدىــن كۆپرەكىنــى ئايالــار 
ــك  ــمى چەتئەللى ــر قىس ــن بى ــڭ تۆتتى ــى ئوقۇغۇچىارنى ــاق مەكتەپلىرىدىك ــۈن تارم ــۇنداقا، پۈت ــدۇ. ش ــكىل قىلى تەش
ئوقۇغۇچىــار بولــۇپ، قالغانلىــرى شــىمالىي ئامېرىكىــدا تۇغۇلغــان ياكــى ياشــايدىغاناردۇر. بــۇ ئۇنىۋېرســىتېت ھــەر يىلــى 
ــن  ــا يېقى ــۇ ئۇنىۋېرســىتېتقا 230 غ ــن ب ــى تۈركىيەدى ــەر يىل ــدۇ. ھ ــۇل قىلى ــڭ يېڭــى ئوقۇغۇچــى قوب ــەن 15 مى تەخمىن

ئوقۇغۇچىــار ئوقۇشــقا كېلىــدۇ.

تورونتو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سەيىنت جورج، مىسسىساگا ۋە سكاربورودىن ئىبارەت ئۈچ مەكتەپ رايونى بار.
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ســەيىنت جــورج مەكتــەپ رايونــى بولســا تورونتــو شــەھىرىنىڭ مەركىزىگــە جاياشــقان بولــۇپ، بــۇ رايــون ئىنتايىــن 
قىســتاڭچىلىق، تۇرمــۇش خىراجىتــى يۇقىــرى بولغاچقــا، ئوقۇغۇچىــار ئۈچــۈن ياتــاق ئۆيلــەر ئىنتايىــن چەكلىــك، ھەتتــا 
يــەر ئاســتى ئۆيىنــى ئىجارىگــە ئېلىشــمۇ قىممــەت ھــەم تــەس. شــۇنداقتىمۇ، بــۇ مەكتەپنىــڭ چــوڭ شــەھەردە بولۇشــىنىڭ 
نۇرغــۇن ياخشــى تەرەپلىــرى بــار. مەكتــەپ ھويلىســىدا ۋە ئەتراپىــدا نۇرغــۇن مۇالزىمەتلــەر بــار بولــۇپ، مەكتەپ ھويلىســىدا 
مۇزېــي، دۇكانــار، رېســتوران ۋە ســاياھەت نۇقتىلىــرى بــار. ئۇنىۋېرســىتېتتا يەنە ھەرخىل كۇرســار، تەتقىقــات يىغىنلىرى، 

پائالىيــەت ۋە يىغىلىشــار بولــۇپ تۇرىــدۇ.

ــە،  ــەن بىلل ــۇ دەرســلەر بىل ــار. ب ــۇق دەرســلىك ب ــن ئارت ــار ئۈچــۈن 1000 دى ــۇ ئۇنىۋېرســىتېتتىكى ئوقۇغۇچى ب
ئۇنىۋېرســىتېتتا يەنــە 5900 دەرســلىك ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى، 5000 تولــۇق كــۇرس ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى )25 مىليــون 
دولــار( ۋە 2500 دوكتورلــۇق ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى بــار. ئۇنىۋېرســىتېتتا يەنــە نۇرغــۇن مۇكاپــات، ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى، 

ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلــى، تەتقىقــات ياردەمچىلىــك ھەققــى، پىراكتىــكا ۋە دەرس ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلــى بــار.

بىرقانچــە ئۇيغــۇر بــۇ ئۇنىۋېرســىتېت ياكــى ئۇنىۋېرســىتېت قارمىقىدىكــى تەتقىقــات مەركەزلىــرى ۋە دوختۇرخانىــاردا 
ئىشــلەيدۇ. مەســىلەن، دوكتــور ئەســقەر يىمىــت ئۇنىۋېرســىتېتتا تەتقىقاتچــى ئىــدى. دوكتــور مەمەتجــان ياســىن ئىلگىــرى 
 Thompson( مەلىكــە مارگارېــت تەتقىقــات مەركىزىــدە تەتقىقاتچــى بولــۇپ ئىشــلىگەنىدى، ھازىــر تومپســون ئۇنىۋېرســىتېتى
Rivers University( دا ياردەمچــى پروفېسســور بولــۇپ ئىشــلەش بىلــەن بىرگــە، مەلىكــە مارگارېــت تەتقىقــات مەركىزىــدە 
ــال ۋە دورىگــەر ئېلشــات قاتارلىــق بىرقانچــە  ــور مىركام ــۇ ئۇنىۋېرســىتېتتا دوكت ــۇپ ئىشــلەۋاتىدۇ. ب ــم بول زىيارەتچــى ئالى

ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىــار ئوقۇغــان.

بــۇ يەرنىــڭ تۇرمــۇش سەۋىيەســى ئىنتايىــن يۇقىــرى، ئەممــا ئوقۇغۇچىارغــا قويۇلىدىغــان تەلەپمــۇ يۇقىــرى. بــۇ 
ئۇنىۋېرســىتېت ئــەڭ ياخشــى ئۇنىۋېرســىتېتارنىڭ بىــرى، ئەممــا پۈتــۈن كۈچىڭىــز بىلــەن تىرىشســىڭىز، بۇ ئۇنىۋېرســىتېتقا 

كىرەلەيســىز، ھەتتــا تولــۇق ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلىغــا ئېرىشەلىشــىڭىز مۇمكىــن.

ــن.  ــەن ســوئال بولۇشــى مۇمكى ــەن؟« دېگ ــاس قىلىم ــداق ئىلتىم ــۇ ئۇنىۋېرســىتېتقا قان ــەن ب ــم ســىزدە »م بەلكى
ئىچىدىكــى  دۆلــەت  ۋە   )International Students( ئوقۇغۇچىــار  خەلقئارالىــق  ئوقۇغۇچىــار  قىلىدىغــان  ئىلتىمــاس 
ــز  ــار دېگىنىمى ــەت ئىچىدىكــى ئوقۇغۇچى ــدۇ. دۆل ــل بولى ــارەت ئىككــى خى ــن ئىب )Domestic Students( ئوقۇغۇچىاردى

)كانــادا ۋە ئامېرىكىدىكــى ئۇنىۋېرســىتېتار ئۈچــۈن( كانــادا ياكــى ئامېرىكىدىــن كەلگــەن ئوقۇغۇچىــاردۇر. خەلقئارالىــق 
ــاردۇر. ــەن ئوقۇغۇچى ــن كەلگ ــقا جاياردى ــا باش ــار بولس ئوقۇغۇچى

مــەن بــۇ ماقالىنىــڭ تىزىملىتىدىغــان قىســمىغا دۆلــەت ئىچىدىكــى ئوقۇغۇچىارنــى ئەمــەس، بەلكــى خەلقئارالىــق 
ئوقۇغۇچىارنــى ئاســاس قىلىمــەن. ئىلتىمــاس قىلىــش ۋاقتــى 13-يانــۋار ياكــى 1-فېــۋرال. خەلقئارالىــق ئوقۇغۇچىارغــا 

الزىملىــق ھۆججەتلــەر تۆۋەندىكىچــە:

)1( توردا »ئۆزىنى تونۇشتۇرۇش« جەدۋىلى 

)2( ئىنگلىز تىلىنى پىششىق بىلىدىغانلىق ئىسپاتى 

)الياقەتلىك بولۇش ئۈچۈن IELTS تا ئەڭ تۆۋەن 6 ياكى TOEFL دىن ئەڭ ئاز 80 نومۇر ئېلىشى كېرەك(

)3( كەسپىي نەتىجىسى 

 قېلىپاشقان سىناق نەتىجىسى )ئەڭ تۆۋەن GPA  ،3.3 GPAبولسا 3.6 بولسا رىقابەت كۈچىگە ئىگە(

)4( ئىنگلىــز ياكــى فىرانســۇز تىلىدىــن باشــقا تىلــدا تارقىتىلغــان ھۆججەتلەرنىــڭ ھۆكۈمــەت گۇۋاھلىقــى بىلــەن 
تەرجىمــە قىلىنىشــىمۇ تەلــەپ قىلىنىــدۇ

ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلىغــا قانــداق ئىلتىمــاس قىلىــش توغرىســىدا سورىشــىڭىز مۇمكىــن. ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ 
الياقەتلىكلىكــى، ئىقتىســادىي ئېھتىياجــى، جەمئىيەتنىــڭ ئارىلىشىشــى، رەھبەرلىــك ۋە تەنھەرىكــەت نەتىجىســىگە 
ئاساســەن ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلىغــا ئېرىشىشــنىڭ نۇرغــۇن پۇرســىتى بــار. ھــەر يىلــى تەخمىنــەن 5000 ئوقۇغۇچــى قوبــۇل 
قىلىــش مۇكاپاتــى ۋە 5900 دەرســلىك مۇكاپاتــى بــار. ســىز بــۇ مۇكاپاتارغــا اليىــق، ئىقتىســادىي ئېھتىيــاج ياكــى ھــەر 
ئىككىســىنى بىرلەشــتۈرگەن ئاساســتا ئېرىشەلەيســىز. پېرســون خەلقئارالىــق ئوقۇغۇچىــار ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلىنىــڭ ۋاقتــى 
30-نويابىــر بولــۇپ، ھــەر يىلــى 9-ئايــدا ئىلتىمــاس قىلىــش باشــلىنىدۇ. كۈچلــۈك رىقابــەت ســەۋەبىدىن 7-نويابىردىــن 

بــۇرۇن OUAC ئارقىلىــق قوبــۇل قىلىشــنى ئىلتىمــاس قىلىشــىڭىز تەۋســىيە قىلىنىــدۇ۞

پايدىالنغان مەنبەلەر:

1. “Award Explorer | University of Toronto.” University of Toronto, University of Toronto, (2022)

2. University of Toronto. “About U of T | University of Toronto.” University of Toronto, (2022)

3. Facts and Figures 2020. University of Toronto, (2022)

4. “Future Students | University of Toronto.” University of Toronto, (2022)

5. “International High School.” Future Students. University of Toronto, (2022)

6. “International Students.” Future Students. University of Toronto, (2021)

7. “Requirements.” Future Students. University of Toronto, University of Toronto, (2021)

8. “Student Awards.” Future Students. University of Toronto, University of Toronto, (2022)

ئاپتور:

كانادا تورونتو شەھىرى ت. ل. كەننېدى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى. 



ئۇنىۋېرسال

    67 2022-يىل ئومۇمىي 2-سان 

ــى  ــدۇق ياك ــن دەم ــمىنى بىتكويى ــىنىڭ ئىس ــان نەرس ــى بولغ ــەن توختالماقچ ــڭ م ــەن ئوقۇرمەنلەرنى ــدى بىل ئال
ــۇ  ــەن ب ــن دېگ ــۈن بىتكويى ــى ئ ۈچ ــىدىن ساقلىنىش ــۇپ قېلىش ــوراپ قايمۇق ــوئال س ــدۇق دەپ س ــى دەم ــت تەڭگىس بى
ســۆزنىڭ بىزنىــڭ تىلىمىــزدا بىــت تەڭگىســى دېگــەن مەنىســىنىڭ بارلىغىنــى ئەممــا خەلقئــارادا بىــردەك بىتكويىــن دەپ 
ــن دەپ  ــا بىتكويى ــت تەڭگىســى دېيىشــنىڭ ئورنىغ ــى بى ــدا ئۇن ــن كېيىنكــى يازمىلىرىم ــى ئۈچــۈن بۇندى ئاتىلىدىغانلىغ
ئاتايدىغانلىقىــم بىلــەن ئەســكەرتىش بېرىــش ھەمــدە باشــقا قېرىنداشــارنىڭمۇ بــۇ ســۆزنى بىتكويىــن دەپ ئاتــاپ، ئۇيغــۇر 

ــۇل قىلىــش تەكلىۋىنــى بېرىــش بىلــەن باشــايمەن. تىلــى لېكسىكىســىغا مۇشــۇنداق ئۆزلەشــتۈرۈپ قوب

ــەن  ــار بىل ــڭ دول ــۇز مى ــڭ باھاســى ئوتت ــار - ئۇنى ــان مۇشــۇ چاغ ــەم تەۋرىتىۋاتق ــدە قەل ــن ھەققى ــەن بىتكويى م
ــر  ئاتمىــش مىــڭ دولارنىــڭ ئوتتۇرىســىدا تەۋرىنىــپ يۈرگــەن، شــۇنىڭغا ئەگىشــىپ بىتكويىنغــا بولغــان قىزغىنلىــق بى
يۇقىــرى دولقۇننــى شــەكىللەندۈرۈۋاتقان مەزگىلــدۇر. ھەتتــا مۇشــۇ مەزگىللــەردە پاراڭلىرىمىزغــا ھېچقاچــان ئىقتىســادنىڭ 
گېپىنــى ئارىاشــتۇرمايدىغان يېقىنلىرىممــۇ بىتكويىــن ھەققىــدە ســۆز باشــايدىغان بولــۇپ قالــدى. شۇنىســى ئېنىقكــى، 
بىــز ئاجايىــپ بىــر دەۋردە يەنــى ئۇچــۇر ئىنقىاۋىنىــڭ قورشــاۋىدا ئىجتىمائــى مېدىياالرغــا باغلىنىــپ قالغــان بىــر 
جەمئىيەتتــە ياشــاۋاتىمىز. بــۇ كۈنلــەردە بىزنىــڭ روھىيىتىمىزگــە تەســىر قىلىدىغــان ئۇچــۇرالر ســىكونت تېزلىكىــدە ھــەر 
خىــل ئىجتىمائــى ئاالقــە ۋاســتىلىرى ئارقىلىــق تېــزال يېتىــپ كېلىــدۇ. يەنــى بــاي بولۇشــقا ھېرىســمەن كىشــىلەرگە ئــۇالر 
ــار  ــش، شــىفىرلىق پۇل ــڭ باھاســىدىكى ئۆزگىرى ــاي چېكىنى ــى ئۇچــۇرالر، مەســىلەن پ ــق ھەققىدىك ــان بايلى قىزىقىدىغ
ھەققىدىكــى خەۋەرلــەر ســىكۇنت ئىچىــدە يېتىــپ كېلىــدۇ. بۇنــداق ئۇچۇرالرغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن كىشــىلەر بۇرۇنقىــدەك 
گېزىــت ئوقــۇپ، رادىيــو ئــاڭاپ، تېلىۋىــزور كــۆرۈپ ئەمــەس، بەلكــى ئەقلــى تېلېفونىغــا قاراپــا ئېرىشــىدىغان بولــدى. بۇ 
خىــل قــوالي شــارائىت كىشــىلەرنىڭ بايلىققــا بولغــان ھېرىســمەنلىكىنى ئەمەلىيەتتــە كۆرسىتىشــىگە نىســبەتەن مۇئەييــەن 
ئىمكانارنــى يارىتىــپ بېرىۋاتىــدۇ. شــۇڭا بــۇ ھەقتــە قىزىققــان كىشــىلەر تېلېفونلىرىغــا مەبلــەغ سېلىشــتا قوللىنىلىدىغــان 
كومپىيۇتىــر ئەپلىرىنــى چۈشۈرۈشــۈپ، ئۇنــى ئۆزلىرىنىــڭ بانــكا ھېســابىغا ئــۇالپ، ھېســاپ ئ ېچىــپ، پــاي چېكــى ھــەم 

شــىفىرلىق پۇلغــا مەبلــەغ سېلىشــىۋاتىدۇ، شەخســەن مەنمــۇ شــۇنداق كىشــىلەرنىڭ بىــرى.

بــۇ ئەســىردىكى دۇنيانىــڭ ئىقتىســادى تارىخىــدا 2007، 2008-يىللىــرى ئامېرىكىــدا يــۈز بەرگــەن پــۇل – مۇئامىلــە 
ــۈز بەرگــەن ئىقتىســادى بۆھــران بىلــەن تــەڭ  كىرزىســى ئ ۆتكــەن ئەســىرنىڭ 30-يىللىرىنىــڭ باشــلىرىدا ئامېرىكىــدا ي
ــۇر  ــا بۇلت ــان ۋاب ــن تارالغ ــڭ ۋۇخەندى ــردا خىتاينى ــى دېكابى ــە 2019-يىل ــۇپ ســۆزلىنىدۇ. گەرچــە نۆۋەتت ــا قويۇل ئ ورۇنغ
پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ئىقتىســادىنى غايــەت زور دەرىجىــدە چۆكتۈرۈۋەتكــەن بولســىمۇ، ئەممــا بۇنىــڭ خاراكتېــرى باشــقا. يەنــى 
ــان  ــن بولغ ــران ئىقتىســادى ســەۋەپلەر تۈپەيلىدى ــس ۋە ئىقتىســادى بۆھ ــق ئىقتىســادى كىرزى ــى ئىككــى قېتىملى ئالدىنق
بولســا، بــۇ قېتىملىــق چېكىنگــەن ئىقتىســاد - دۇنيــاۋى خاراكتېرلىــق ئاممىــۋى ســاغاملىق كىرزىســى تۈپەيلىدىــن بولــدى. 

كىرزىــس- كۆپىنچــە ھالــاردا ياخشــى ئىــش ئەمــەس، چۈنكــى ئــۇ تېنــچ داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان ھاياتنىــڭ تەرتىۋىنــى 
ــش  ــىۋىتىدە ئۆزگىرى ــڭ مۇناس ــۇت كۈچلەرنى ــى مەۋج ــدۇ، جەمئىيەتلەردىك ــۈرۈپ چىقىرى ــق كەلت ــدۇ، قااليمىقانچىلى بۇزى

قوزغايــدۇ. ئەممــا ئايرىــم ئەھۋالــاردا بــەزى كىرزىــس جەمئىيەتكــە يېڭىلىقمــۇ ئېلىــپ كېلىــدۇ.

ــۈز بەرگــەن پــۇل - مۇئامىلــە كىرزىســى دۇنياغــا   2007-يىلــى بىلــەن 2008-يىلــى مەزگىللىرىــدە ئامېرىكىــدا ي
ــارەت يېڭىلىقنــى ئېلىــپ كەلــدى.  بىتكويىندىــن ئىب

بــۇ يىللىــرى يــۈز بەرگــەن پــۇل - مۇئامىلــە كىرزىســىنىڭ ئاساســلىق ســەۋەبى ئامېرىكىدىكــى ئــۆي ســېتىۋېلىش 
كۈچــى بولمىغــان كىشــىلەر بانكىدىــن ئــۆي ســېتىۋېلىش ئۈچــۈن قــەرز ئىلتىمــاس قىلىشــقاندا بانكىنىــڭ بــۇ كىشــىلەرنىڭ 
ئىقتىســادى ئەھۋالىنــى تەكشــۈرمەيا ئۇالرغــا قــەرز بېرىشــىدىن كېلىــپ چىققــان بولــۇپ، بانكىارنىــڭ مەۋجــۇت بولۇشــى 
قــەرز ئىگىلىرىنىــڭ بەلگىلەنگــەن مۇددەتتــە قەرزلىرىنــى بانكىغــا قايتــۇرۇپ بېرىشــىگە باغلىــق بولغىنــى ئۈچــۈن، كىرزىــس 
ــى  ــەرز پۇلارن ــا بەرگــەن ق ــۆي ســىتىۋېلىش ئۈچــۈن خېرىدارالرغ ــۇ ئ ــى چــوڭ بانكىارم ــاردا خېل ــۈز بەرگــەن شــۇ يىل ي

قايتــۇرۇپ ئااللمــاي، ئاچكۆزلۈكــى ۋە مەسئۇلىيەتســىزلىكى ســەۋەبىدىن ۋەيــران بولــدى. 

مەســىلەن، 2018-يىلــى 14-ســىنتەبىردە 164 يىللىــق تارىخقــا ئىگــە، ئامېرىكىدىكى تۆتىنچى چــوڭ مەبلەغچىلىك 
بانكىســى بولغــان لېخمــەن برازىــرس )Lehman Brothers( ۋەيــران بولغانلىغىنى جاكارلىدى.

ــىلەرنىڭ  ــپ، كىش ــۇپ كېتى ــوق بول ــق ي ــق بايلى ــون دولارلى ــە تىرىللىي ــادا نەچچ ــتا دۇني ــى كىرزىس ــۇ قېتىمق  ب
ۋال كوچىســىدىكى چــوڭ - چــوڭ مەبلەغچىلىــك بانكىلىرىغــا بولغــان ئىشــەنچىنى، جۈملىدىــن پــۇل - مۇئامىلــە 
تۈزۈمىگــە بولغــان ئىشــەنچىنى سۇساشــتۇرۇۋەتتى. چۈنكــى كىشــىلەر بانكىارغــا ئىشــىنىپ، ئۆزىنىــڭ تاپقــان تۈپكىنىنــى 
ئۇالرغــا ئامانــەت قويغــان ۋە مەبلەغچىلىــك بانكىلىــرى ئارقىلىــق كاپىتــال بازىرىغــا مەبلــەغ قىلىــپ ســالغان بولــۇپ، بــۇ 
مەبلەغچىلىــك بانكىلىــرى ئاچكۆزلــۈك قىلىــپ، بانكىدىــن ئالغــان قەرزنــى قايتــۇرۇش ئىقتىــدارى بولمىغــان كىشــىلەرنىڭ 
ئــۆي سېتىۋىلىشــىغا قــەرز بېرىــپ، ئاخىرىــدا ھــەم ئۆزىنىــڭ بېشــىنى يېيىشــتى ھــەم ئۇالرغــا ئ ىشــەنگەن خېرىدارالرنــى 
زىيانغــا ئۇچراتتــى. بــۇ ئەھــۋال دۆلەتنىــڭ كونتىروللىقىدىــن مۇستەســنا، پــۇل- مۇئامىلــە كاپىتالىســتلىرى ئارىاشــمىغان، 
بــۇ ســاھەدىكى كىشــىلەرنىڭ ئىنســاۋىغا ئەمــەس، بەلكــى كومپىيۇتىرنىــڭ ھېساپلىشــى ئارقىلىــق بايلىقنىــڭ ئىشــەنچىلىك 
شــەكىلدە يۆتكىلىشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىدىغــان ئەركىــن شــەكىلدىكى بىــر يېڭــى شــەيئىنىڭ مەيدانغــا كېلىشــىنى 
ــدى. بىتكويىننىــڭ ئ ىجادچىســىنى كىشــىلەر  ــدا بول ــن پەي ــدى. دەل مۇشــۇنداق تارىخــى شــارائىتتا بىتكويى ــەززا قىل تەق
ساتوشــى ناكاموتــو)Satoshi Nakamoto( دەپ بىلىــدۇ، لېكىــن ئۇنىــڭ ھەقىقــى ســاالھىيىتىنى، يەنــى ئۇنىــڭ زادى كىــم 
ئىكەنلىكىنــى دۇنيــا بىلمەيــدۇ. شــۇڭا ئۇنىــڭ كىــم ئىكەنلىكــى ھازىرغىچــە بىــر ســىر. ئــۇ بىــر ئادەممــۇ ياكــى بىــر گۇرۇپپــا 
ئادەممــۇ، ئەرمــۇ ياكــى ئايالمــۇ، ياپونلۇقمــۇ ياكــى ئەنگىلىيەلىكمــۇ؟ بۇنىــڭ ئ ۆزىمــۇ بىــر ســىر. ئۇنىــڭ 2008-يىلىدىكــى 
ــەدە،  ــى ئەنگىلىي ــا ئۇن ــان. ئەمم ــى ئ ېيتق ــەر ئىكەنلىكىن ــەدە ياشــايدىغان 37 ياشــلىق ئ ــۇ ئ ۆزىنىــڭ ياپونىي يازمىســىدا ئ
شــىمالى ئامېرىكىــدا، مەركىــزى ئامېرىكىــدا، جەنۇبــى ئامېرىكىدا ۋە ھەتتا كارىب ئارىلىدا ياشــايدۇ، دەپ ئىشــىنىدىغانارمۇ 
بــار. ئۇنىــڭ ئۆلچەملىــك ئېنگلىــز تىلىــدا بەزىــدە ئەنگىلىيەلىكلەرگــە خــاس ســۆز - ئىبارىلەرنــى ئىشــلىتىپ يازغانلىرىغــا 
ــت  ــزى ۋاقى ــى مەركى ــەرقى ياك ــڭ ش ــڭ يازمىلىرىنى ــەر ئۇنى ــە بەزىل ــە، يەن ــك دېس ــى ئەنگىلىيەلى ــەر ئۇن ــاراپ بەزىل ق
ــەر  ــدە ھ ــرى ھەققى ــك ئورۇنلى ــڭ ياشــايدىغان جۇغراپىيىلى ــاراپ، ئۇنى ــان قىلىنىشــلىرىغا ق ــاردا ئې ــى رايون بەلۋىقىدىك
ــرى، ئىقتىســاد ھــەم پىســخولوگىيە  ــر بىلىملى ــل قىياســارنى قىلىشــماقتا. ساتوشــىنىڭ شىفىرشۇناســلىق، كومپىيۇتى خى
ساھەســىدىكى كــەڭ دائىرىلىــك ھــەم پۇختــا بىلىــم ئاساســى، شــۇنداقا ئۇنىــڭ كۈچلــۈك ئاالقــە قابىلىيىتــى ئۇنىــڭ بىــر 
يەككــە كىشــى ئەمــەس بەلكــى بىــر گۇرۇپپــا كىشــى ئ ىكەنلىكىــدەك قىياســنىڭ توغرىلىقىنــى مۇئەييەنلەشــتۈرىدۇ. مەيلــى 
ئۇنىــڭ كىــم ياكــى كىملــەر بولۇشــىدىن قەتئىنــەزەر، ئۇالرنىــڭ دۇنياغــا تۇنجــى شــىفىرلىق پــۇل بىتكويىننــى ۋە بۇنــى 

ئارقــا كۆرۈنــۈش قىلغــان پــۇل- مۇئامىلــە ساھەســىدىكى يېڭــى بىــر ئىنقىاپنــى ئېلىــپ كەلگەنلىكــى ھەقىقەتتــۇر.

بىت تەڭگىسىنىڭ مەيدانغا كېلىشنىڭ تارىخى بىت تەڭگىسىنىڭ مەيدانغا كېلىشنىڭ تارىخى 
ئارقا كۆرۈنۈشىئارقا كۆرۈنۈشى

قەيسەر مىجىت
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2008-يىلــى 31-ئۆكتەبىــر دۇنيانىــڭ پــۇل - مۇئامىلــە تارىخىــدا بىــر تارىخــى كــۈن. چۈنكــى بــۇ كۈنــى، ساتوشــى 
ــدە  ــەڭ كۆلەم ــە ك ــدا نۆۋەتت ــۇپ، ئۇنىڭ ــان بول ــان قىلغ ــى ئې ــلىق دوكاتن ــاق تاش ــى ئ ــى تۇنج ــن ھەققىدىك بىتكويى
قوللىنىلىشــقا باشــلىغان بلوكچېيننىــڭ ) بۆلــەك زەنجىــرى تېخنىكىســى - Blockchain Technology( قوللىنىلىشــى 

ھەققىــدە ئۇچــۇر بەرگــەن، بــۇ دوكاتنىــڭ خاتىمــە قىســمىدا ئــۇ مۇنــداق يازغــان:

بىــز ئېلىكتىرونلــۇق ئېلىــم - بېرىــم ئۈچــۈن ئادەملەرگــە ئىشىنىشــىمىزگە تايانمايدىغــان بىــر سىســتېمىنى ئوتتۇرىغــا 
ــۇ  ــۇپ، ب ــۈزۈپ بولغــان بول ــۇ سىســتېمىنىڭ پروگراممىســىنى ت ــۇ دوكاتنــى ئېــان قىلىشــتىن بۇرۇنــا ب ــۇ ب قويــدۇق. ئ

ھەقتــە مۇنــداق دېگــەن: 

ھەممــە مەســىلىنى ھــەل قىالىشــىمغا ئۆزۈمنــى ئىشەندۈرۈشــتىن بــۇرۇن مــەن بارلىــق پروگراممىنــى تــۈزۈپ بولــۇپ، 
ئاندىــن بــۇ دوكاتنــى يېزىــپ چىقتىــم.

بــۇ بايانارغــا ئاساســانغاندا، ساتوشــى بىتكويىــن ئۇقۇمــى ھەققىــدە 2006-يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا ئويلىشىشــقا 
باشــلىغان بولــۇپ، 2007-يىلــى مــاي ئايلىرىــدا پروگراممىنــى تۈزۈشــكە باشــلىغان بولۇشــى مۇمكىــن دەپ مۆلچەرلەشــكە 
ــە  ــار ئاالق ــن، ساتوشــى »شىفىرشۇناس ــۈن كېيى ــر ك ــن بى ــۇ كۈندى ــان ش ــان قىلغ ــى ئې ــلىق دوكاتن ــاق تاش بولىدۇ.ئ
گۇرۇپپىســى« غــا ئۆزىنىــڭ دوكاتــى ئېــان قىلىنغــان ئۇلىنىشــنى ئەۋەتكــەن بولــۇپ، بــۇ گۇرۇپپىغــا شىفىرشۇناســلىققا 
ھــەم ئۇنىــڭ قوللىنىلىشــىغا قىزىقىدىغانــار تىزىملىتىشــقان ئىــدى. ساتوشــىنىڭ خېتــى بــۇ گۇرۇپپىدىكىلەردىــن كۈچلــۈك 
ســادا پەيــدا قىلغــان بولــۇپ 2008-يىلــى 7-نويابىــر، جۈمــە كۈنــى ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئەگەشــكۈچىلىرىگە مۇنــداق جــاۋاپ 

بەرگــەن:

ســىلەر شىفىرشۇناســلىقتا سىياســى مەســىلىلەرگە جــاۋاپ تاپالمايســىلەر ... لېكىــن بىــز بىــر نەچچــە يىــل ئىچىــدە 
مۇھىــم بىــر مۇســابىقىغا چۈشــۈپ، ئەركىنلىككــە بولغــان ئىنتىلىشــىمىزدە يېڭــى بىــر زېمىنغــا ئېرىشــەلەيمىز. ھۆكۈمەتلــەر 
نەپســتىرگە )Napster( ئوخشــاش مەركەزلىــك كونتىــرول قىلىنىدىغــان تورالرنىــڭ كاللىســىنى يەنجىشــكە قادىــر بولغىنــى 
بىلــەن، گنۇتېلــا )Gnutella( ۋە تورغــا )Tor( ئوخشــاش ســاپ بولغــان P2P تورلىرىنىــڭ مۇســتەقىللىقىغا چېقىالمايــدۇ.

دېمــەك، بــۇ ئەســىرنىڭ بېشــىدا ئامېرىكىــدا يــۈز بەرگــەن پــۇل - مۇئامىلــە كىرزىســى كىشــىلەرنىڭ مەۋجــۇت پۇل - 
مۇئامىلــە تۈزۈمىگــە ھــەم بانكىارغــا بولغان ئىشــەنچىنى سۇساشــتۇرۇۋەتكىنى ئۈچۈن، ساتوشــى ناكاموتونىــڭ يۇقىرىقىدەك 
خىتاپلىــرى ھەمــدە ھۆكۈمەتلەرنىــڭ مەركىــزى بانكىســىغا بېقىنمايدىغــان دۇنيانىــڭ ئىقتىســادى پائالىيەتلىرىــدە ئەركىــن 
شــەكىلدە مۇســتەقىل يوســۇندا رول ئوينايدىغــان شــىفىرلىق پــۇل ۋە ئۇنــى مەركــەز قىلغــان كومپىيۇتىــر ئۇچــۇر دەۋرىدىكــى 
ــز  ــە بى ــرى نۆۋەتت ــۇرۇش ھەرىكەتلى ــە ئاش ــىنى ئەمەلگ ــش غايىس ــا قىلى ــىنى بەرپ ــە سىستېمىس ــۇل - مۇئامىل ــە پ ئۆزگىچ
كۆرۈۋاتقــان بىتكويىــن قىزغىنلىقىنــى پەيــدا قىلــدى. دېمــەك، بىتكويىننىــڭ پەيــدا بولۇشــى دۇنيــاۋى پــۇل - مۇئامىلــە 

ھــەم تېخنىــكا سىستېمىســىغا غايــەت زور بىــر يېڭىلىقنــى ئېلىــپ كەلــدى۞

ئەســكەرتىش: مەزكــۇر يازمــا، ئاپتورنىــڭ نەشــىرگە ســۇنۇش ئالدىــدا تۇرغــان »پــۇل - مۇئامىلــە بازىرىغــا مەبلــەغ 
ســېلىش« دېگــەن كىتاۋىدىــن ئېلىنــدى.

ئاپتور:

ئىقتىســاد پەنلىــرى دوكتــورى، ئامېرىــكا خــارۋارد ئۇنۋىرســىتېتى قارمىقىدىكــى بالىــار دوختۇرخانىســىدا خىزمــەت قىلىــدۇ، 
ماسساچۇســتىس شــىتاتلىق روكســبۇرىي ئاممىــۋى ئىنىســتىتۇتىنىڭ تەكلىپلىــك پروفېسســورى.

)kmejit@suffolk.edu(

بىلەمسىز؟
قايسى ھايۋاننىڭ يۈرەك سوقۇشى  ئەڭ 

تېز؟ 

ئەركىن توختى

ئادەمنىڭ يۈرەك سوقۇشى پىلنىڭكىدىن تېزراق، لېكىن مۈشۈكنىڭكىدىن ئاستىراق بولىدۇ. بۇنى كۆپىنچىمىز بىلىمىز. 
لېكىن بىلەمسىز، دۇنيادا قايسى ھايۋاننىڭ يۈرەك سوقۇشى ئەڭ تېز؟

  Etruscan shrew 1. ئۇزۇن تۇمشۇق بۇرۇتلۇق چاشقان

ھەر مىنۇتىغا 1500 قېتىم

ــەڭ كىچىــك ســۈت  ــۇپ، دۇنيادىكــى ئ ــاران 1.8 گــرام  بول ــى ئ ــۇق چاشــقاننىڭ ئېغىرلىق ــۇزۇن تۇمشــۇق بۇرۇتل ئ
ئەمگۈچــى ھايــۋان ھېســاپلىنىدۇ. ئۇنىــڭ ھەرىكىتــى تــەن چوڭلۇقىغــا سېلىشــتۇرغاندا  زىيــادە چاققــان بولۇپ،ئۈنىــڭ بــۇ 
خىــل تېــز ھەرىكــەت ئېھتىياجىنــى دۇنيــا بويىچــە ئــەڭ تېــز ســوقىدىغان دەرىجىدىــن تاشــقىرى يــۈرەكا كاپالەتكــە ئىگــە 

قىااليــدۇ.

mailto:kmejit%40suffolk.edu?subject=
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 2. پوكانلىق ھەرە قۇش
 Blue-throated mountaingem   

 مىنۇتىغا 1260 قېتىم

مېكســىكىدا  بولــۇپ  خىلــى  بىــر  قۇشــنىڭ  ھــەرە 
ياشــايدۇ. ياشــاش ئېغىرلىقــى ئادەتتــە 6 ~ 10 گرامغىچــە 
ئۇچــۇپ  ئورۇنــدا   بىــر  مۇقىــم  بولۇپ،ھــاۋادا  ئارىلىقتــا 
ــۈرمەي  ــى چۈش ــە ئېغىرلىقىن ــىنى گۈلگ ــۈل شىرنىس ــۇرۇپ، گ ت
بېســىم  يۈرىكىگــە  ئۇنىــڭ   بــۇ  ســۈمۈرەلەيدۇ.  تــۇرۇپ 

ســوقىدۇ.  تېــز  چۈشۈرگەچكە،مۇشــۇنداق 

Atlantic canary      3. كانارى تاغ قۇشقىچى

مىنۇتىغا 1020 قېتىم

بــۇ قۇشــار ئاساســلىقى مادەيــرا، 
ئاراللىرىــدا  كانــارى  ۋە  ئازورېنــا 
ياشــايدىغان بولــۇپ، 1400-يىلاردىن 
كۆندۈرۈلــۈپ،  قەپەســلەرگە  باشــاپ 
ــان قۇشــار  ــۈل ئاچىدىغ ــانار كۆڭ ئىنس
باشــلىغان.  بېقىلىشــقا  قاتارىــدا 
ئۈچرايدىغــان كىچىــك  بىزگــە كــۆپ 
 12~10 ئادەتتــە  قۇشــقاچلىرى  تــاغ 
ســانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتــا بولــۇپ، جۇغــى 
ئــەڭ  بــار.  كىچىكلىرىمــۇ  تېخىمــۇ 

يېقىــن. گرامغــا  تــۆت  ئېغىرلىقــى  كىچىكلىرىنىــڭ 

 Bumblebee     4. ھەرەسىمان شەپەرەڭ
  bat

مىنۇتىغا 1000 قېتىم

بــۇ شــەپەرەڭنىڭ ئېغىرلىقــى ئادەتتــە ئىككــى 
گــرام، ئۇزۇنلۇقــى ئــۈچ ســانتېمېتىر ئەتراپىــدا بولــۇپ، 
دۇنيــا بويىچــە ئــەڭ كىچىــك شــەپەرەڭ ھېســاپلىنىدۇ. 
ئاساســلىقى  ئــۇالر  بولغىنىــدەك،  مەلــۇم  ئىســمىدىن 
شــەرقى جەنۇبــى ئاســىيادا ياشــايدىغان يوقىلىــش 
ــۋان  ــى ھاي ــۈت ئەمگۈچ ــان س ــپ قالغ ــا بېرى گىردابىغ

بولــۇپ، ھاشــارەتمىكىن دەپ قالىســىز.

African pygmy mouse  5. ئافرىقا بۇروتلۇق چاشقىنى
مىنۇتىغا 780 قېتىم

بــۇ چاشــقان دۇنيادىكــى ئــەڭ كىچىــك غاجىلىغۇچــى ھايۋاناردىــن بولــۇپ، يېتىلگەنلىرىنىــڭ ئېغىرلىقــى ئارانــا 
ئــۈچ گــرام ئەتراپىــدا كېلىــدۇ. بــۇ كىچىــك چاشــقانار ئادەتتــە توپلىشــىپ ياشــايدىغان بولــۇپ، ئــەڭ ئالقىشــلىنىدىغان 
ئەرمــەك ھايۋانارنىــڭ بىــرى. ئۇالرنىــڭ تېنــى شــۇنچىلىك كىچىككــى، قولــى بىلــەن كۆتــۈرۈپ يۆتكىســە،زەخمىلەندۈرۈپ 

قويۇشــى مۇمكىــن۞  

پايدىالنغان مەنبەلەر:

1. www.illvit.no/ILLUSTRERTVITENSKAP 

2. WIKIPEDIA NORSK

ئاپتور:
ئۈرۈمچى شەھەرلىك 14-ئوتتۇرا مەكتەپ سابىق ئوقۇتقۇچىسى. 

(Tohti.erkin@gmail.com)
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»بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى ھەققىدە

2020-يىلــى 21-مارتتــا، ۋەتــەن ســىرتىدىكى ھــەر قايســى تەتقىقات ساھەســىدە تەتقىقــات بىلەن شــۇغۇللىنىۋاتقان، 
ــۇ  ــەن »قۇتادغ ــى بىل ــڭ تەشكىللىنىش ــىم تەتقىقاتچىالرنى ــر قىس ــان بى ــان ۋە ئوقۇۋاتق ــپ بېرىۋاتق ــۇش ئېلى ئوقۇت
بىلىــگ ئىنســتىتۇتى« مىــز قۇرۇلــدى. ئىنســتىتۇت تەبىئىــي پــەن تەتقىقاتچىلىرىمىزنىــڭ مۇزاكىرىســى نەتىجىســىدە، 
ۋەتەنــدە نەشــر قىلىنىشــتىن توختىغــان »بىلىم-كــۈچ« ژۇرنىلىنــى ۋەتــەن ســىرتىدا ئەســلىگە كەلتــۈرۈش پىالنــى 

ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى ۋە قارارالشــتۇرۇلدى. 

ــم  ــە تەقدىـ ــى ئوقۇرمەنلەرگ ــكا يېڭىلىقلىرىن ــىدىكى پەن-تېخنى ــەن ساھەس ــي پ ــى، تەبىئى ــۈچ« ژۇرنىل »بىلىم-ك
قىلىـــش، بۇ كەسىپلەردە تەتقىقات بىلـــەن شـــۇغۇللىنىدىغان كەســـىپ ئىگىلىـــرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى خەلق بىلەن 
ــدۇرۇپ،  ــي قىلـ ــن تەرەققىـ ــۈپەت جەھەتتىـ ــۇن ۋە سـ ــي پــەن ساھەســىدە مەزمـ ئورتاقلىشىشــى ئارقىلىــق، تەبىئى
خەلقئارادىكـــى ســـۈپەتلىك ئاممىبــاب تەبىئىــي پــەن ژۇرناللىرىنىـــڭ سەۋىيەســـىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلغــان. 

ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەسەرلەر: 

بىئولوگىيــە، ئىنژېنېرلىــق، گېئولوگىيــە، خىمىيــە، فىزىــكا، ئۇچــۇر ئىلمــى، تېبابــەت، ئىقتىســاد قاتارلىــق تەبىئىي 
پــەن ساھەســىدە يېزىلغــان بولۇشــى كېرەك. 

ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە: 

1. ئەسەرلەر »بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى ئېلخەت ئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ. 

2. ئەسەرلەر »بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى قېلىپ ھۆججەتكە ئۇيغۇن شەكىلدە تەييارلىنىپ ئەۋەتىلىشى كېرەك. 

3. ئەسەردە ئاپتورغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر ئېنىق بولۇشى كېرەك. 

ئەسەرنىڭ باھالىنىش ۋە قوبۇل قىلىنىشى: 

1. ئەسەرلەر مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قۇبۇل قىلىش دائىرىسىدە بولۇشى كېرەك.

ــرەك.  ــتىقىدىن ئۆتۈشــى كې ــڭ تەس ــاالش ھەيئىتىنى ــى باھ ــاز ئىكك ــەڭ ئ ــەر ئ ــەن ماقالىل ــا ئەۋەتىلگ 2. ژۇرنالغ
ــات ساھەســىگە  ــپ، تەتقىق ــا مۇناســىۋەتلىك ئۇچــۇرالر چىقىرىلى ــل باھالىنىشــى ئۈچــۈن، ئاپتورغ ئەســەرنىڭ ئادى

ــدۇ. ــە ئەۋەتىلى ــاالش ھەيئىتىگ ــىۋەتلىك باھ ــەن مۇناس ئاساس

3. باھــاالش ھەيئىتىنىــڭ تەســتىقىدىن ئۆتكــەن ماقالىلەر تەھرىــر ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ. تەســتىقتىن ئۆتمىگەن 
ماقالىلــەر تەكلىپ-پىكىرلــەر بىلــەن بىرلىكتــە ئاپتورغــا ئېلخــەت ئارقىلىــق بىلدۈرىلىــدۇ. ئاپتــور ماقالىنــى تۈزىتىــش 

ياكــى ژۇرنالدىــن قايتــۇرۇپ ئېلىشــنى ئــۆزى بەلگىلەيدۇ. 

ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىشى ھەققىدە: 

ژۇرنىلىمىزغــا بىۋاســــىتە ئۇيغۇرچــــە يېزىلغــــان ياكــــى باشــــقا تىلالردىــــن ئۇيغۇرچىغــــا تەرجىمــــە قىلىنغــــان 
تەبىئىــي پــەن ساھەســىدىكى ئەســــەرلەر قوبــــۇل قىلىنىــــدۇ. »بىلىم-كــۈچ« ژۇرنىلــى تەبىئىــي پــەن ئاممىبــاب 
)تــور( ژۇرنــال بولــۇپ، ئۇيغــۇر كونــا يېزىقــى )ئــەرەب ئېلىپبەســى( ۋە ئۇيغــۇر يېڭــى يېزىقــى )التىــن ئېلىببەســى( دا 
ئېــالن قىلىنىــدۇ. يىللىــق ياكــى پەســىللىك شــەكلىدە نەشــر قىلىنــپ، ئۇنىۋېرســىتېت ۋە ئاممىۋىــي كۈتۈپخانىالرغــا 

ھەقســىز تارقىتىلىــدۇ. 

ھۆرمەت بىلەن: »بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى تەھرىر ھەيئىتى

تەبىئىي پەن
cienceS

تېخنولوگىيە
echnologyT

ئىنژېنېرلىق
ngineeringE

ماتېماتىكا
athematicsM

ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا تەبئىــي پــەن، تېخنىــكا قىزغىنلىقىنــى قوزغــاش، ياش-ئۆســمۈرلەر ئارىســىدا روبــوت ۋە ئىلىم-پــەن بىلىملىرىنــى ئومۇمالشــتۇرۇش مەقســەت ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا تەبئىــي پــەن، تېخنىــكا قىزغىنلىقىنــى قوزغــاش، ياش-ئۆســمۈرلەر ئارىســىدا روبــوت ۋە ئىلىم-پــەن بىلىملىرىنــى ئومۇمالشــتۇرۇش مەقســەت 
ــى ئەندىزىســى  ــى ئەندىزىســى  مائارىپ ــارەن STEMSTEM مائارىپ ــۇپ، شــۇنىڭدىن ئېتىب ــان بول ــن قۇرۇلغ ــن تەرىپىدى ــن نۇرىدى ــى مەمتىمى ــارەن يىل ــۇپ، شــۇنىڭدىن ئېتىب ــان بول ــن قۇرۇلغ ــن تەرىپىدى ــن نۇرىدى ــى مەمتىمى ــان  UyghurSTEMUyghurSTEM پروگراممىســى   پروگراممىســى  2019-2019-يىل ــان  قىلىنغ قىلىنغ
بويىچــە كومپيۇتېــر، روبــوت، پروگراممــا تىللىــرى، ماتېماتىــكا، فىزىــكا ۋە باشــقا تەبىئىــي پەنلــەردە ئوقۇغۇچىالرغــا دەرســلەر بېرىلىۋاتىــدۇ. ھازىرغىچــە ئورۇنالشــتۇرغان بويىچــە كومپيۇتېــر، روبــوت، پروگراممــا تىللىــرى، ماتېماتىــكا، فىزىــكا ۋە باشــقا تەبىئىــي پەنلــەردە ئوقۇغۇچىالرغــا دەرســلەر بېرىلىۋاتىــدۇ. ھازىرغىچــە ئورۇنالشــتۇرغان 
ماتېماتىــكا، فىزىــكا ۋە بىيولوگىيــە دەرســلىرىگە قاتناشــقۇچىالرنى ھېســابقا ئالمــاي، پەقــەت كومپيۇتېــر پروگراممــا تىللىــرى ۋە روبــوت دەرســلىرىنىال ھېســابقا ئالســاق، ماتېماتىــكا، فىزىــكا ۋە بىيولوگىيــە دەرســلىرىگە قاتناشــقۇچىالرنى ھېســابقا ئالمــاي، پەقــەت كومپيۇتېــر پروگراممــا تىللىــرى ۋە روبــوت دەرســلىرىنىال ھېســابقا ئالســاق، 
ــۇپ،  ــقان بول ــلىرىمىزگە قاتناش ــوت دەرس ــرى ۋە روب ــا تىللى ــر پروگرامم ــى كومپيۇتې ــن ئوقۇغۇچ ــە يېقى ــۇپ،  گ ــقان بول ــلىرىمىزگە قاتناش ــوت دەرس ــرى ۋە روب ــا تىللى ــر پروگرامم ــى كومپيۇتې ــن ئوقۇغۇچ ــە يېقى ــە 400400 گ ــە ئايغىچ ــى 9-9-ئايغىچ ــى يىل ــن 2022-2022-يىل ــى قۇرۇلغاندى ــن يىل ــى قۇرۇلغاندى 2019-2019-يىل
دەرس داۋامىــدا ئوقۇغۇچىالرنىــڭ يازغــان كودلىرىنىــڭ ئومۇمىــي قــۇر ســانى بىــر مىليــون دەرس داۋامىــدا ئوقۇغۇچىالرنىــڭ يازغــان كودلىرىنىــڭ ئومۇمىــي قــۇر ســانى بىــر مىليــون 600600 مىــڭ بولــۇپ، روبــوت دەرســلىرىدە ئوقۇغۇچىــالر ئىشــلەتكەن مىــس  مىــڭ بولــۇپ، روبــوت دەرســلىرىدە ئوقۇغۇچىــالر ئىشــلەتكەن مىــس 
ســىمالرنىڭ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى ســىمالرنىڭ ئومۇمىــي ئۇزۇنلۇقــى 400400 مىــڭ ســانتىمېتىردىن ئاشــىدۇ. نۆۋەتتــە  مىــڭ ســانتىمېتىردىن ئاشــىدۇ. نۆۋەتتــە UyghurSTEMUyghurSTEM نىــڭ تارمــاق پروجېكتالردىــن »بوشــلۇق تەتقىقــات مەركىــزى«،  نىــڭ تارمــاق پروجېكتالردىــن »بوشــلۇق تەتقىقــات مەركىــزى«، 
»كــود ئىجادىيىتــى«، »روبــوت ئىجادىيىتــى«، »تەبئىــي پــەن«، »ســۈنئىي ئەقىــل تەجرىبىخانىســى«، »»كــود ئىجادىيىتــى«، »روبــوت ئىجادىيىتــى«، »تەبئىــي پــەن«، »ســۈنئىي ئەقىــل تەجرىبىخانىســى«، »UyghurSTEMUyghurSTEM ئېكرانــى« قاتارلىقــالر بــار بولــۇپ، داۋاملىــق  ئېكرانــى« قاتارلىقــالر بــار بولــۇپ، داۋاملىــق 
ھالــدا تەبئىــي پــەن )فىزىــكا، خېمىيــە، بىيولوگىيــە…(، ماتېماتىــكا، كومپيۇتېــر پروگراممــا بىلىملىــرى ھەققىــدە بالىالرنــى ئاســاس قىلغــان، چوڭالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ھالــدا تەبئىــي پــەن )فىزىــكا، خېمىيــە، بىيولوگىيــە…(، ماتېماتىــكا، كومپيۇتېــر پروگراممــا بىلىملىــرى ھەققىــدە بالىالرنــى ئاســاس قىلغــان، چوڭالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە 
ــەت  ــنى مەقس ــۇپا بولۇش ــر س ــىدىغان بى ــان ۋە ئورتاقلىش ــكا ئۆگىنىدىغ ــم، تېخنى ــۈن بىلى ــمۈرلىرى ئۈچ ــۇر ئۆس ــتۇرۇپ، ئۇيغ ــى ئورۇنالش ــان دەرس ۋە پائالىيەتلەرن ــەت ئالغ ــنى مەقس ــۇپا بولۇش ــر س ــىدىغان بى ــان ۋە ئورتاقلىش ــكا ئۆگىنىدىغ ــم، تېخنى ــۈن بىلى ــمۈرلىرى ئۈچ ــۇر ئۆس ــتۇرۇپ، ئۇيغ ــى ئورۇنالش ــان دەرس ۋە پائالىيەتلەرن ئالغ
قىلىــدۇ. بىــز قىلىــدۇ. بىــز UyghurSTEMUyghurSTEM  گۇرۇپپىســىنىڭ  گۇرۇپپىســىنىڭ بالىالرنىــڭ كۆڭلىگــە ئىلىم-پــەن ئۇرۇقــى ســېلىپ، ئۇالرنــى تەبىئىــي پــەن ۋە تېخنىكىغــا قىزىقتــۇرۇپ ۋە بۇنــى ئۇيغــۇر 
ياش-ئۆســمۈرلىرى ئارىســىدا ئېقىمغــا ئايالندۇرۇشــىغا، كەلگۈســىدە ئىچىمىزدىــن ئىلىم-پــەن ۋە باشــقا ســاھەلەردىكى كاتتــا مۇۋەپپەقىيەتلەرگــە يېتەكچــى بوالاليدىغــان 
ئۇيغــۇر پەرزەنتلىرىنىــڭ كۆپلــەپ يېتىشــىپ چىقىشــىغا تۈرتكــە بولىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىمىز. UyghurSTEMUyghurSTEM ھەققىــدە تېخىمــۇ چوڭقــۇر چۈشــەنچىگە ئىگــە بولۇشــنى  ھەققىــدە تېخىمــۇ چوڭقــۇر چۈشــەنچىگە ئىگــە بولۇشــنى 

خالىســىڭىز، پەســتە بېرىلگــەن ئاالقــە ئۇچۇرلىرىدىــن پايدىلىنىــڭ. خالىســىڭىز، پەســتە بېرىلگــەن ئاالقــە ئۇچۇرلىرىدىــن پايدىلىنىــڭ. 
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